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  מ"גלוב בע- תגזי

  דין וחשבון הדירקטוריון לבעלי המניות

 1201 מרסב 13ביום  שנסתיימה תקופהל

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

  :2011 סרבמ 31ביום 

 
  כללי  .1

 מבוא  .א
  

 ,בעליםה ההינ ")הקבוצה: "להלן יחדיו( 1לרבות חברות בשליטה משותפת ,מאוחדות שלה באמצעות חברות ,החברה
מתמקדת בעיקר בענף המרכזים הקבוצה . ישראל וברזיל, אירופה, בצפון אמריקה ן מניב"נדלשל  מפתחתההמנהלת ו

ענף הדיור ב ,לקבוצה פעילות גם בענף מבני משרדים רפואיים בצפון אמריקה, כמו כן. המסחריים מעוגני הסופרמרקטים
פועלת , בנוסף. ן בישראל ובמזרח אירופה"ניהול וביצוע של פרויקטים בתחום הנדל, פיתוח, ב וכן ביזום"בארההמוגן 

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

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

תביא ליצירת ערך תוך כדי קיום מדיניות זו , לאורך זמן הכי החזקת נכסי, הנהלת החברה מאמינה .של נכסיה אקטיבי
  .    נוסף לבעלי מניותיה

  

  םנכסי  .ב
  

 : כדלקמן, נכסים 663 הקבוצהה ומנהלת מחזיק 2011ס רבמ 31 ליום

 598  בגדלים שוניםמרכזים מסחריים  

 14 מרכזים מסחריים בפיתוח  

 15  יחידות דיור 1,660 -הכוללים כ(בתי דיור מוגן( 

 20 שרדים רפואיים מבני מ  

 16 נכסים אחרים 

  
החברה בשווים כסים רשומים בספרי הנ; ר"מיליון מ 6.8 -ל משתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף של כ"הנכסים הנ
ומניבים דמי שכירות ) ח"מיליארד ש 62.5 -בסך של כ 2מלא איחוד בהנחת(ח "מיליארד ש 51.8 - של כ ההוגן בסך

ברוטו  דמי שכירות שנתיים() ח"מיליארד ש 6.1 - בסך של כ 3בהנחת איחוד מלא( ח"מיליארד ש 5 - שנתיים בסך של כ
 ).2011 במרס 31חליפין ליום השערי לפי ולפי מצבת הנכסים  יםהמחושב

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

חברת באמצעות לרבות (מחזיקה החברה במישרין ובעקיפין  2011 מרסב 31ליום . אמריקאי לצורכי מס REITמעמד של 
פועלת  EQY ).מזכויות ההצבעה 40.5% -כ(EQY מהון המניות של  45.3% -בכ) כמפורט להלן .Gazit America Inc,הבת 

 גםו יורק ובוסטון-ב בעיקר באזור ניו"בצפון מזרח ארהיה וכן 'ורג'בעיקר בפלורידה וג, ב"באזורי צמיחה בדרום מזרח ארה

                                                
והן חברות בשליטה , הן חברות אשר מאוחדות על ידי החברה באופן מלא, אלא אם מצוין אחרת, התייחסות לחברות מאוחדות כוללתה 1

  .משותפת אשר מאוחדות על ידי החברה באיחוד יחסי
  .והכללת מלוא שווים של נכסים המנוהלים על ידי הקבוצה ות באיחוד יחסימאוחדבשליטה משותפת הבהנחת איחוד מלא של חברות  2
 .והכללת מלוא דמי השכירות מנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה מאוחדות באיחוד יחסיבשליטה משותפת הבהנחת איחוד מלא של חברות  3
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) נכסים אחרים 12 -מרכזים מסחריים ו 186(ם מניבים נכסי 198 ובבעלותה ,בקליפורניה בעיקר, ב"בארה בחוף המערבי
 .בפיתוח יםמסחרי יםמרכז 3וכן  ר"מיליון מ 2.1 -בשטח בנוי כולל של כ

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

  
העוסקת בתחום הדיור המוגן  ,)RSC) ("60%: "להלן( Royal Senior Care, LLC ב באמצעות"ארהב החברהבנוסף פועלת 

נכסים מוחזקים בשיעור של  2מתוכם ( בתי דיור מוגן 15מחזיקה ומנהלת  RSC 2011 מרסב 31ליום  .ב"ארהדרום מזרח ב
פועלת החברה , כמו כן .יחידות דיור 1,660 -כ הכוללים, )תמרוץומנגנון  זכאית לדמי ניהולהיא בהם ו RSCעל ידי  20%
אשר העוסקת בתחום מבני משרדים רפואיים ו ,)ProMed) ("100%" :להלן( .ProMed Properties Incבאמצעות ב "בארה

  . ר"אלפי מ 98 - בשטח בנוי של כ ב"בארהמבני משרדים רפואיים  12בבעלותה 
  

 Toronto-חברה ציבורית הנסחרת ב, ")FCR: "להלן( .First Capital Realty Incבאמצעות בעיקר  החברהבקנדה פועלת 
Stock Exchange )להלן" :TSX" .( מהון המניות של  48.7% -מחזיקה החברה בכ 2011 מרסב 31ליוםFCR .FCR  פועלת

 - כ מרכזים מסחריים בשטח בנוי כולל של 160 אלברטה ובריטיש קולומביה ובבעלותה, קוויבק, בעיקר במחוזות אונטריו
  .מרכזים מסחריים בפיתוח 3ר וכן "מיליון מ 2.1

  
 31ליום . TSX -חברה ציבורית הנסחרת ב, )"GAA": להלן( .Gazit America Incפועלת החברה בקנדה באמצעות  ,כמו כן

 13.4%- כ( EQY מליון מניות 14.3 -כבנוסף להחזקתה ב. GAAמהון המניות של  69.5% - מחזיקה החברה בכ 2011 מרסב
מבני  8 האיים בקנדה ובבעלותבתחום מבני משרדים רפו GAA כיוםפועלת  ,)מזכויות ההצבעה 12.0% -כ, ון המניותמה

   .ר"אלפי מ 49 -ם רפואיים בשטח בנוי של כמשרדי
  

, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, )"Gazit Brazil": להלן( .Gazit Brazil Ltdaבברזיל פועלת החברה באמצעות 
מרכזים  Gazit Brazil4 של בבעלותה   2011 במרס 31ליום  .פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים, ישההעוסקת ברכ

   .ר"אלפי מ 36 -מסחריים מניבים בשטח בנוי של כ
  
פינית הנסחרת בבורסה של  ציבורית חברה ,")CTY: "להלן( .Citycon Oyjבאמצעות  החברהפועלת  אירופהצפון ב

, שבדיה, פועלת בפינלנד CTY .CTYמהון המניות של  47.3% - מחזיקה החברה בכ 2011 מרסב 31ליום  ).OMX(הלסינקי 
אשר  ר"מ מיליון 0.9כולל של בנוי בשטח  ,מרכזים מסחריים ונכסים מסחריים אחרים 77אסטוניה וליטא ובבעלותה 
   .תוחמרכזים מסחריים בפי 3וכן  סופרמרקט ורשתות קמעונאיות אחרותמרביתם מושכרים לרשתות 

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

 סרמב 31ליום  .ומאוחדת באיחוד יחסי ,הולנד, ובבורסה של אמסטרדם אוסטריה, נסחרת בבורסה של וינה ,רזי'באי ג
ידי תאגיד על המנוהלת לחברה הסכם בעלי מניות עם קרן ( ATRמהון המניות של  30.0% -מחזיקה החברה בכ 2011

של  מהון המניות 19.5% - בכ ,מיטב ידיעת החברהל ,מחזיקהה .Apollo Global Real Estate Management L.P תקבוצמ
ATR(. ATR ה רומניה ולטבי, טורקיה, הונגריה, סלובקיהוכן במידה פחותה ב, רוסיה, כיה'צ, פועלת בעיקר בפולין

קרקעות  34וכן בפיתוח  יםנכס 3 ,ר"מיליון מ 1.1 -סחריים מניבים בשטח בנוי כולל של כמרכזים מ 153ובבעלותה 
   .לפיתוח עתידי

  
גזית " :להלן(בתחום המרכזים המסחריים באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה  גרמניהפועלת החברה ב בנוסף

 קרקעור "אלפי מ 99 - מרכזים מסחריים בשטח בנוי של כ 6 גרמניהת של גזי בבעלותה 2011 במרס 31ליום . ")גרמניה
 . לפיתוח עתידי

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

מרכזים  11 ,ראלבבעלותה של גזית פיתוח ביש. 75%המוחזקת על ידי החברה בשיעור של , ")גזית פיתוח: "להלן(
כמו  .לפיתוח עתידי ותבפיתוח וקרקע יםמסחרי יםמרכז 2וכן , ר"אלפי מ 127 - מסחריים מניבים בשטח בנוי כולל של כ

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

  .מרכזים מסחריים ומשרדים
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עיקר . אשר מאוחדת באיחוד יחסי, )50%") (אכד: "להלן(מ "פועלת החברה באמצעות אכד בנין והשקעות בע, בנוסף
מ "דורי בע. ה של קבוצת אמהון המניות וזכויות ההצבע 73.8% -פעילותה של אכד הינה החזקה במישרין ובעקיפין בכ

ואשר עיקר ") הבורסה: "להלן(מ "בעחברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב , ")דורי. א: "להלן(
בניהול וביצוע של פרויקטים קבלניים , ן"הקמה ומכירה של פרויקטים בתחום הנדלו, פיתוחה, ייזוםבתחום העיסוקה הינו 
, מ"ממניות חברת דוראד אנרגיה בע 11.25% - בבעקיפין דורי .מחזיקה א, כמו כן .אירופה ן בישראל ובמזרח"בתחום הנדל

לאכד פעילות קבלנית בניגריה והחזקה בחלק מזכויות בנכס , בנוסף. הפועלת להקמת תחנת כוח פרטית באזור אשקלון
ח על המצב "תאריך הדו לאחר מניות האחרים באכדהבעלי מ ממניות אכד 50%רכישת לפרטים בדבר  .מניב בישראל

  .לדוחות הכספיים' ב3ראה באור , )100% -באופן שהביא את החזקות החברה בה ל(הכספי 
   

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

  

  
  
  

  
הכוללות מידע ) Supplemental Package(חבילות דיווח נוספות , ות עדכניותלרבות מצג ,נוסף באשר לקבוצהפומבי מידע 

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

  
www.equityone.net  

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

www.gazitamerica.ca 
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 הכלכליהשפעות המשבר   .ג
  

, מסוימתלפגיעה בין השאר , בהם פועלת הקבוצה הובילועל השווקים , 2007הכלכלי שהחל בשנת השלכות המשבר 
הביאו  אלהגורמים  .ון תזרימי המזומניםולעלייה בשיעורי היו הקבוצהשל נכסי  בתזרים המזומנים ינה מהותיתאאשר 

הדוחות הכספיים אישור עד ליום  2011ובמהלך שנת  2010 שנתבמהלך  .לירידה בשוויים ההוגן של נכסי הקבוצה
   .רהתמתנו השפעות המשב

 
של המשבר על נקודתיות השפעות עדיין קיימות , הדוחות הכספיים אישורולמועד  2011 סבמר 31נכון ליום , ככלל

 םנכסיההמזומנים מבתזרימי  ,אשר איננה מהותית ,ופגיעה מסוימת התפעוליות של חברות מסוימות בקבוצהתוצאותיהן 
לא חלה ירידה משמעותית בשיעורי התפוסה בנכסי הקבוצה ובדמי השכירות הממוצעים וכן לא , כמו כן. חברותאותן של 

בהם כדי להשפיע באופן מהותי על הכנסותיה של הקבוצה  חלו פיגורים משמעותיים בתשלומי דמי השכירות באופן שיש
כי המשך מימון פעילותה השוטפת ופעילות ההשקעה שלה יתאפשרו ממקורות המימון  ,מעריכההחברה . מדמי שכירות

גיוסי הון וחוב בשווקי ההון השונים , המזומנים שלהתזרימי , יתרות הנזילות של הקבוצהה - קרי , הקיימים של הקבוצה
  . הלא מנוצלים שברשותהווקווי האשראי המאושרים  ם הקבוצה פועלתבה

 
תוצאותיה , להשפיע על פעילות הקבוצה ההמשבר הפיננסי בעולם עלולמחודשת של התגברות , לעיל על אף האמור

לגרום  הוכן עלול ,כתוצאה מירידה אפשרית בתוצאותיה התפעוליות ובתזרים המזומנים שלהלרבות ומצבה הכספי 
  . של הקבוצהוהרכוש הקבוע ן להשקעה בפיתוח "הנדל ,ן להשקעה"ההוגן של הנדל יםבשווי רידהיל
 

רווחיה ומצבה , הכנסותיה, פיננסי על פעילותההמשבר התגברות מחודשת של ההחברה בדבר השפעת  שלהערכותיה 
ערכות אלו מבוססות על עובדות ה. ועל כן הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, הכספי אינן ודאיות ואינן בשליטת החברה

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

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

  .הואיל והן נתונות להשפעות חיצוניות שלא ניתן להעריכן מראש ואשר כאמור אינן מצויות בשליטתה
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  ")ח"תקופת הדו: "להלן( 1120של שנת  ראשוןהלרבעון דגשים   .ד
 

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

 מרסב 31 ביום
  

  שינוי  2010  2011  
 11%  1,138   1,268  מבנים הכנסות מהשכרת

1N.O.I  828 734  13% 
N.O.I 6%  419 446 2באיחוד יחסי 
F.F.O 3  89 85  5% 

 F.F.O3  7%(  0.61  0.57 )ח"בש(למניה( 

  
      

ן להשקעה בפיתוח וברכוש "בנדל, ן להשקעה"השקעות בנדל
  -  913   3,453  קבוע

  :ן להשקעה בפיתוח"השקעה ונדלן ל"נדל ערך) ירידת(עליית 
  מאוחד   
  חלק החברה  

  
69  
24 

  
)46(  
)14(  

  
-  
-  

  -  218 )17(  *)המניות של החברהמיוחס לבעלי ) הפסד( רווח נקי

  -  1.56  )0.11( )ח"בש( למניה מדולל ) הפסד( רווח נקי

  -  88  342 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

  -  5,103   6,043  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה

  -  36.8  39.1  )ח"בש( הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה

  -  38.8  41.1  )ח"בש( 4EPRA NAVחברה למניה  השווי הנכסי של ה
4EPRA NNNAV 34.1  36.4 )ח"בש( למניה  -  

                          

כתוצאה משערוך מכשירים פיננסיים נגזרים בעיקר ח נובע בעיקר מגידול בהוצאות מימון "ההפסד בתקופת הדו*)     

  .           יננסיים נגזרים ברבעון המקביל אשתקדלעומת הכנסות משערוך מכשירים פ) SWAPבעיקר מסוג (

  ח ברבעון "מיליון ש 401 - לעומת כ, ח נטו בהון מניות"מיליון ש 304 -הקבוצה  מהציבור כגייסה   ח"בתקופת הדו

 .המקביל אשתקד

   יארד מיל 5.3 -לקבוצה יתרות נזילות וקווי אשראי לא מנוצלים למשיכה מיידית בסכום של כ 2011 סרבמ 31ליום

 .ח"ש

   במרס 31הסתכם ליום ) ן להשקעה על פי שוויו ההוגן"הנגזר בעיקר מהצגת הנדל(לשווי הנכסי נטו יחס החוב 

 .2010בדצמבר  31ליום  60.7% - כו 2010במרס  31ליום  63.0% -כ לעומת 61.2% -בכ 2011

  

  

  

  

  

  
                                                

1  N.O.I  - למעט הוצאות פחת, הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים.  
 .להלן '3זראה סעיף , לפי שיעור החזקתה בהון של כל אחת מחברות הקבוצה, של חברות הקבוצה N.O.I -חלקה היחסי של החברה ב   2
ראה , לפי גישת ההנהלה F.F.O - והתאמה בגינו לצורך חישוב הF.F.O לנתוני  .EPRA -כללי הל מוצג על פי שיטת ההנהלה ובהתאם F.F.O - ה   3

  .להלן '2זסעיף 
   .להלן '4זאה סעיף ר   4
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  ):1120מרס ב 31שיעור ההחזקה הינו ליום (להלן מבנה ההחזקות העיקריות של החברה   .ה

 

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

48.7%

69.5%

13.4% 

31.9%

60.0%

100.0%

47.3%

30.0%

100% 

100%

73.8% 

100%

75%

50%
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   :באזורי הפעילות של החברהN.O.I"(1"(נטו  הכנסות מהשכרהלהלן התפלגות   .ו

  1020 אשוןררבעון    1120 ראשוןרבעון 

ברזיל, 1%ארה"ב, 27%
קנדה, 33%

ישראל, 6%

אירופה, 33%

אירופה, 
33%

ישראל, 
6%

קנדה, 
33%

ברזיל, 
1%

ארה"ב, 
27%

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .להלן '3זראה סעיף ") יחסיבאיחוד ("חלקה של החברה   1
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  מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה  .ז
  : 2011 במרס 31ליום , כפי שתוארו לעיל, חזקות החברההתמצית  מידע נוסף בדבר להלן  .1

  שם החברה
 המוחזקת

סוג נייר 
 נכסים/הערך

  כמות
 )במיליונים(

  שיעור החזקה
(%) 

  ערך בספרים
  )ח"מיליון ש(

  31/3/11שווי שוק ליום 
 )ח"מיליון ש(

EQY 1   מניה(NYSE) 33.9 31.5 1,581 2,217  

FCR  מניה(TSX) 80.1 48.7 3,241 4,618 

FCR ח להמרה "אג)TSX(  158.0  -  593 588 

CTY  מניה(OMX)  115.8  47.3  1,987 1,851 

CTY  להמרה ח"אג )OMX(  42.0  -  224 - 

ATR  מניה)Euronext,VSX( 111.8  30.0  3,235  2,447  

GAA  מניה(TSX)  10.8  69.5  198 267  

  TASE(  42.5  36.9  97 75(מניה  2דורי. א

RSC 3  490 -  -  נכסים מניבים - 

  -  979  -  -  נכסים מניבים  נכסים מניבים באירופה

  4קרקעות באירופה
נכסים בפיתוח 

  -  286  -  -  וקרקעות

ProMed 1,202  -  -  נכסים מניבים  -  

  -  533  -  -  נכסים מניבים ברזיל

 - 1,598 -  -  נכסים מניבים  4כסים מניבים בישראלנ

נכסים בפיתוח וקרקעות 
  4בישראל

נכסים בפיתוח 
  - 254  -  - וקרקעות 

 - 16,498 -  -   כ"סה

 מרסב 31ליום ") סולו מורחב: "להלן() לרבות יתרות של חברות בנות אשר אינן חברות ציבוריות(להלן יתרות כספיות של החברה 
  ):ח"שבמיליוני ( 2011

  8,4295   אגרות חוב

  3,876   התחייבויות למוסדות פיננסיים

  12,305   (*)למוסדות פיננסיים תכ אגרות חוב והתחייבויו"סה

  287   אחרותהתחייבויות כספיות 

  189   התחייבויות אחרות

  12,781   כ התחייבויות "סה

  2,326   בניכוי נכסים כספיים   

  10,455   נטו, התחייבויות
  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).EQY נוספות של מיליון מניות 14.3 - מחזיקה בכ GAAבנוסף ( EQY -מייצג רק את ההחזקה הישירה של החברה ב   1
 .דורי. מייצג החזקה משורשרת בא   2
 .IAS 16 - ם בהתאם לשווי הוגן של הנכסיב )60%(מוצג על פי איחוד יחסי    3
  .)75%(מוצג על פי איחוד יחסי    4
 .ואשר מוצגים כחלק מהנכסים הכספיים SWAPח המייצג את השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים מסוג "מיליון ש 1,062 -לא כולל נכס בסך של כ   5

  .החברה פועלת להארכת קווי האשראי לתקופה נוספת   6
  .ATRלמימון עסקת ) שנים נוספות 5לתקופה של  2010ה בחודש דצמבר שחודש(כולל הלוואה     7

  %  כ"סה משכנתאות בנקים אגרות חוב  שנה
2011  474  6  54  534  4  

2012  525  2206 40  785  6  

2013  736  261  263  1,260  10  

2014  269  631  619  1,519  12  

2015  963  7958  334  2,255  18  

2016  944  -  14  958  8  

2017  744  -  67  811  7  

2018  1,035  -  280  1,315  11  

2019  1,241  -  8  1,249  11  

2020  641  -  9  650  5  

  8  969  112  -  857  ולאחריה 2021

  100  12,305  1,800  2,076  8,429  כ"סה
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2.  F.F.O  )Earnings EPRA(  
  

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

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

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

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

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

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

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

התפעוליות של  יהתוצאות את משקף באופן נכון יותר EPRA - על פי הנחיות ה המחושב F.F.O -החברה סבורה כי פרסום ה
כאמור  F.F.O -פרסום ה, כמו כן. IFRSבינלאומיים היות והדוחות הכספיים של החברה ערוכים על פי כללי חשבונאות , החברה

ויגביר את האחידות  ת של החברה בתקופה מסוימת לתקופות קודמותיולופעתה יהתוצאות תלהשוואטוב יותר אפשר בסיס י
  .ן אחרות באירופה"ידי חברות נדלהשוואתיות של מדד פיננסי זה לזה המפורסם על וה
  

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

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

את  ואינם מחליפיםמזומנים שבידי החברה ויכולתה לחלקם  פיםמשק םאינ, מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים
  .על ידי רואי החשבון של החברה יםהמבוקר ניםנתו םאינ הכי מדדים אל ,מובהר כן. המדווחהנקי הרווח 
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  :לתקופות האמורות למניה של החברה F.F.O -וה EPRA -ושב על פי הנחיות ההמחF.F.O  -הלהלן חישוב 

  
החודשים שהסתיימו ביום  3 -ל

   במרס 31
שנסתיימה לשנה 
 בדצמבר 31ביום 

 2011   2010    2010   
)למעט נתונים למניה(ח "מיליוני שב   

המיוחס לבעלי ) הפסד( רווח נקי
  790   218    )17(   לתקופה  המניות החברה

           
           :התאמות

 ן להשקעה"ערך נדל) עליית(ירידת
  )1,017(     46    )69(    נטו, ן להשקעה בפיתוח"ונדל

ן  "הון ממכירת נדל) רווח(הפסד 
  )13(               )17(    )1(    ן להשקעה בפיתוח"להשקעה ונדל

  42                1   -     ירידת ערך מוניטין
שינויים בשווי הוגן של מכשירים   

פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך  
  )456(               )173(    88     רווח והפסד

  *)-   1    *) -     התאמות בגין חברות כלולות
הפסד מירידה בשיעור החזקה

  4               *)-    *) -     בחברות מוחזקות
   ומסים שוטפים בגין    מסים נדחים

  494    69    51     מימוש נכסים
   -                 -    )63(   רווח ממוניטין שלילי

   21               2    8    עלויות רכישה שהוכרו ברווח והפסד
חלקן של הזכויות שאינן מקנות

   241    )35(    80     שליטה בהתאמות לעיל

F.F.O  112    77     נומינאלי  
 

  106  

            :התאמות נוספות

   77              )76(    34  הפרשי הצמדה למדד ולשערי חליפין
מפדיון מוקדם של ) רווח(הפסד 

   1              )5(    )17(    אגרות חוב
   69              28    8    פחת והפחתות

    106              26    )13(   1התאמות אחרות

F.F.O 359              85    89    לפי גישת ההנהלה   
F.F.O     לפי גישת ההנהלה למניה

   2.54              0.61    0.57     )ח"בש(בסיסי ומדולל 
  
  

  .ח"מיליוני ש 1 - מייצג סכום הנמוך מ*     
              

  

  

  

                                                
ר "תיאום הכנסות מויתור הבונוס של יו, F.F.O - הוצאות אשר קשורות במישרין להכנסות והוצאות שתואמו מהרווח הנקי לצורך חישוב ה   1

וכן הכנסות  חריגים שאינם קשורים לתקופות הדיווחהוצאות והכנסות מהליכים משפטיים , ר הדירקטוריון"הדירקטוריון והסגן הפעיל ליו
 .ן מניב"והוצאות מפעילות אשר אינה נדל
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ית היוון שכר להלן מידע נוסף בדבר חלקה של החברה בשווי הנכסים המניבים שבבעלות הקבוצה בהסתמך על מתודולוג  .3
המבוסס על מתודולוגיה מקובלת באזורי , הצגה זו נועדה להעניק מידע נוסף. 2011 מרסב 31ליום  N.O.I("1("הדירה נטו 

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

    
  :נלקחו בחשבון ההנחות הבאות N.O.I -בחישוב ה               

  . לתקופה של כל אחת מחברות הקבוצה N.O.I -ה  .א

  .של חברות הקבוצה N.O.I - חלקה היחסי של החברה ב  .ב
 

  
  חודשים שהסתיימו 3 -ל

  סבמר 31ביום 

לשנה  
שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011   2010   2010  
  ח"ש מילוני   
           

  4,596     1,138       1,268    הכנסות מהשכרה
למעט הוצאות הפעלת נכסים להשכרה 

 פחת
 

 )440(  
    

   )404(  
    

)1,538(  
            

N.O.I  3,058    734        828     לתקופה  
  )N.O.I  382)(      )315(    )1,362 –ב  הפחת חלק המיעוט

            
N.O.I  1,696    419       446    חלקה היחסי של הקבוצה –לתקופה  

         
N.O.I 1,696    2 1,678           2 1,784     לשנה  

  
  

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

  .אינה מביאה לידי ביטוי הכנסות משטחים שאינם מושכרים וזכויות בנייה נוספות הקיימות בנכסים המניבים של הקבוצה
      
  :1120של שנת  ראשוןלרבעון ה N.O.I - ה פי על שווי נכסים מניבים באיחוד יחסי    

  
:Cap Rate 6.50%   %7.00  

  
%7.50  

  
%8.00  

       
  22,305  23,792  25,491 27,452 3)ח"מיליון ש(שווי נכסים מניבים 

  
  

של  בדרך(טרם החלו להניב הכנסה ומוצגים על פי שווים ההוגן בספרי הקבוצה אשר , נכסים חדשים ונכסים בפיתוח
  .ח"מיליון ש 2,180 - הסתכמו בכ, 2011 מרסב 31ליום ) איחוד יחסי

  
מיליון  20,194 -הסתכמו בכ, 2011 מרסב 31ליום ) בדרך של איחוד יחסי(התחייבויות הקבוצה בניכוי נכסים כספיים 

  .ח"ש
  

בדרך (ר "אלפי מ 190 -אינן כוללות הכנסות משטחים שאינם מושכרים בשטח של כ, כאמור לעיל, ההכנסות מהשכרה
  ).של איחוד יחסי
  
  
  

  
  
  

                                                
1   N.O.I  - בניכוי פחת הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים.  
2   N.O.I לרבעון הראשון כפול ארבע.  
3  N.O.I לחלק ל - Cap Rate.  



 12

  )EPRA NNNAV -ו EPRA NAV( שווי נכסי נקי  .4
  

מטרתו הגברת אשר , EPRA- הובדומה לנייר עמדה שפורסם על ידי , כמקובל במדינות אירופה בהן פועלת הקבוצה
חברה את נתוני השווי מפרסמת ה ,ן"ידי חברות נדל- האחידות וההשוואתיות של מידע פיננסי המדווח על, השקיפות

השווי  נטרולכגון  מסוימותשהינו מדד המשקף את השווי הנכסי הנקי של החברה בהתאמות  ,)EPRA NAV(הנכסי הנקי 
נחשבים כמכשירים מגדרים ו םלמועד פירעונעד בכוונת החברה להחזיקם  אשר(של מכשירים פיננסיים נגזרים  ההוגן

שהינו מדד נוסף  EPRA NNNAV - ואת נתוני ה; ין שיערוך נכסים לשווי הוגןמסים נדחים בגוהתאמת  )מבחינה כלכלית
 ,אמור לעילה מהסוג בהתאמה לשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים )EPRA NAV(המשקף את השווי הנכסי הנקי 

  .לעתודה למסים נדחים מסוימותוהתאמות  פיננסיות בהתאמה לשווי ההוגן של התחייבויות
  

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

כי נתונים , כן מובהר .EPRA -של ה החברה בהתאם להמלצותשל   (NAV)השווי הנכסי הנקי  של אלא נותנים פן נוסף
  .אלו אינם נתונים המבוקרים על ידי רואי החשבון של החברה

  
  :EPRA NNNAV -וה EPRA NAV -להלן חישוב ה

  
   

  במרס 31ליום 
 31ליום      

בדצמבר   
   2011   2010 (*       2010  
  ח"ני שמיליו                     
              EPRA NAV  .א
         
בדוחותהחברהמיוחס לבעלי מניות הון עצמי  

 הכספיים
 

     6,043  5,103    5,915  
השווי הוגן של מכשיריםנטרולהתאמה בגין  

  נגזרים  פיננסיים
 
      )1,009(      )729(  

 
)1,081(  

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

 
       1,310  1,016  

  
  1,129  

           
  EPRA NAV       6,344  5,390    5,963–שווי נכסי נקי  
          
 EPRA NAV 38.6      38.8  41.1       )ח"בש(למניה  
         
       EPRA NNNAV  .ב
           
 EPRA NAV  6,344  5,390    5,963  
         
התאמה בגין הוספת השווי הוגן של מכשירים  

                                              נגזרים פיננסיים
 
  

 
1,009       729 

    
  1,081  

          
  )1,066(    )672(      )815(      לשווי הוגןפיננסיותהתאמת ערך התחייבויות  
           
  ) 853(  )717(      )921(     1התאמות אחרות לעתודה למסים נדחים  
         
  EPRA NNNAV      5,617  4,730    5,125–"מתואם"שווי נכסי נקי  
             
 EPRA NNNAV33.2    34.1       36.4      )ח"בש(למניה  

                     
  .2010 אוקטוברהחדשים מחודש  EPRA - על פי כללי הש הוצג מחד) *

  
לא (כל אחת . נ.ח ע"ש 1רגילות בנות מניות  מיליון 154.4 - מניות המונפק של החברה הינו כההון  2011 מרסב 31 ליום           .5

  ).כולל מניות רדומות שבידי החברה

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

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

  כללי .2.1
 132 -כסך של ח וכן "ש וןימיל 3,453 - בסך של כ ,קיימיםהרחבה ובניה של נכסים מניבים , וכן בשיפוץ, נכסים חדשים של הסתכמו השקעות הקבוצה ברכישה ופיתוח ח"בתקופת הדו

  .ואילך 2012בשנת במהלך השנה ובעיקר תתבטא של הקבוצה צאות הפעילות השפעת השקעות אלו על תו .ח בהשקעות בחברות מוחזקות"מיליון ש

  פעילות במקרקעין  .א
  

ומגרשים סמוכים לנכסיה ר "אלפי מ 380 - של כ) להלן' עיף בסראה , לרבות בדרך של צירוף עסקים(בשטח  נכסים מניבים 22ה הקבוצה רכש ח"בתקופת הדו  )1

  .ח"שמיליון  327 - כבהשקעה כוללת של , נכסים קיימים הנכסים חדשים ושיפצה הקבוצה פיתח, כמו כן .ח"ש מיליון 3,126 -כ בהשקעה כוללת של, לפיתוח עתידי
  

  עיקריים נתונים תפעוליים  )2    

  
 נכסים
  מניבים

 שטח בנוי
  להשכרה

 )ר"אלפי מ(

ממוצע דמי שכירות בסיסיים 
   ר"חודשיים למ

שינוי בתזרים 
נטו מנכסים 

  *)זהים

כסי בנ שיעור תפוסה
   הבהלי

יחס חוב לשווי 
 10.203.31 11.2003.31  10.2003.31  1.20103.31  1נכסי

EQY 198 2,115 11.53$11.01$0.3% 90.3%  90.3% 42.8%  

FCR  160  2,075  CAD 14.63  CAD 14.23  2.6% 96.4%  96.3%  50.1%  

CTY  77  938  € 19.1   € 17.8   3.2%  94.9%  94.5%  57.4%  

ATR  153  1,130  -  -   15.9%  95.6%  94.1%  14.1%2  

  3- 97.7%  10.5%97.1% ח"ש82.9 ח"ש 94 134 12 גזית פיתוח

  56.9% 92.6%  94.3% 4.2% 11.46 11.99€ € 99 6 גרמניהגזית

Gazit Brazil 4 36 28.6 4- 98.1%  87.1% -ריאל27.7ריאל  

ProMed12 98  24.5$       24.1$  )0.2%( 95.7%  96.9%  54.7%  

GAA 8  48  CAD 13.1  CAD 12.6  -  87.5%  87.2%  69.4%  
                  

  .הרבעון המקביל אשתקדשינוי בתזרים נטו בנכסים זהים לעומת *)   
 

  

  :נתונים תפעוליים נוספים
  EQY :  

 .ר"דולר למ 13.2 -לכ 1.8% - מאותם חוזים קטן בכ שכר הדירה הבסיסי החודשי הממוצע. ר"אלפי מ 33 - ח חודשו חוזי שכירות בשטח של כ"בתקופת הדו   -

 .ר"דולר למ 9.6  -ר בשכר הדירה בסיסי חודשי ממוצע של כ"אלפי מ 15 - ח נכרתו חוזי שכירות חדשים בשטח של כ"בתקופת הדו   -

                                                
  .ן להשקעה על פי שוויו ההוגן"נגזר בעיקר מהצגת הנדל    1
  .2.1% -בכ 2011במרס  31הסתכם ליום  ATR -יחס חוב נטו לשווי נכסי ב     2
  .החברהניתנו על ידי שגזית פיתוח ממומנת בעיקר על ידי הלוואות בעלים      3
4    Gazit Brazil  ממומנת על ידי הלוואות בעלים שניתנו על ידי החברה.  
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RFC:  
שכר הדירה הבסיסי החודשי הממוצע מאותם חוזים . ר"אלפי מ 53 - ח חודשו חוזי שכירות בשטח של כ"בתקופת הדו    -

 .דולר קנדי 10.1 - לכ 9.9% -גדל בכ

 15.7 - ר בשכר דירה בסיסי חודשי ממוצע של כ"אלפי מ 26 -ח נכרתו חוזי שכירות חדשים בשטח של כ"בתקופת הדו     -
  .ר"דולר קנדי למ

 
  :RSCתפעוליים של נתונים   

      

ר שכ). 86.1% -כ על 2010 מרסב 31ליום ( 89.2% - על כ RSCעמד שיעור התפוסה בנכסי  2011 במרס 31ליום     -

  .42.4% -הינו כ ח"לתקופת הדו N.O.I -דולר לחודש ושיעור ה  3,386 -הממוצע ליחידה הינו כהחודשי  הדירה

 .הרבעון המקביל אשתקדלעומת  19.4% - ם גדל בממוצע בשיעור של כהתזרים נטו מנכסים זהי           -

 2011מרס ב 31הסתכם ליום ) הנגזר בעיקר מהצגת הרכוש הקבוע על פי שווי הוגן(יחס החוב ברוטו לשווי הנכסי           -

  .54.4% - בכ

  
   בפיתוח מחדש והרחבה, נתוני נכסים בפיתוח  )3

  

  בפיתוחנכסים     

 סיםנכ' מס  שם החברה

סך השקעה עד ליום 
  2011 מרסב 31
  )ח"מיליון ש(

  
  
 

עלות 
  להשלמה

 )ח"ש מיליון(
  שטח

 )ר"אלפי מ(
           

FCR   3  20   23  4  
EQY    3  150   375  38  
CTY   3  366   111  28  
ATR   3  294   421  82  

  18  50   156  2    גזית פיתוח
   14  986   980  170  

  

  מחדש והרחבה נכסים בפיתוח   

 נכסים' מס  רהשם החב

סך השקעה עד ליום
  2011 סרבמ 31
  )ח"ש מיליון(

  
  
 

  עלות
  להשלמה

  )ח"מיליון ש(
  שטח

)ר"אלפי מ(
           

FCR   13  293   475  47  
EQY   7  3   112  33  
CTY  5  70   49  40  

  25  366   636  120  
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 :להלן(באמצעות מיזם משותף ) CapCo"" :להלן( .C&C (US) No 1 Incרכישת חברת את  EQY השלימה  2011בינואר  4ביום   .ב

בהתאם להסכם מיום   ,)"המוכרת" :להלן( Capital Shopping Centers Group PLCעם חברת האם שלה ) "התאגיד המשותף"

נכסים בשטח כולל של  13 -חזיקה בה CapCoהשלמת העסקה נכון למועד . 2010בנובמבר  8תיקון לו מיום ו 2010במאי  24

מהזכויות בתאגיד  22% -כהמקנות (מליון יחידות בתאגיד המשותף  11.4מוכרת הוקצו ל, בתמורה. ר"אלפי מ 240 - כ

בכפוף , אחת לכל יחידה אחת בתאגיד המשותף EQYביחס של מניות ( EQYהניתנות להמרה למניות רגילות של , )המשותף

 70%המשקפים  ,מהזכויות בתאגיד המשותף 78% - כ EQY - הונפקו ל, במקביל .EQYלפי בחירתה של , או למזומן) להתאמות

מיליון דולר על ידי  600כנגד הנפקת אגרת חוב בסכום של  ,של התאגיד המשותף Class Bממניות  100% - ו Class Aממניות 

EQY  מניות . המשותףלתאגידClass B הונפקו כחלק ממנגנון הבטחת תשואה ל - EQY  הוקצו, כמו כן .עסקהבאשר נקבע 

 10,000 - הינה המירה ל, בנסיבות מסוימות, אשר, EQYשל A ומניה אחת מסדרה  EQYשל מליון מניות רגילות  4.1למוכרת 

בהתאם להיקף החזקותיה בתאגיד , זכויות הצבעהלמוכרת מקנה , בכפוף למגבלות מסוימות, ואשר, EQYמניות רגילות של 

חוב המובטח במשכנתא , בנוסף. EQY -מיליון דולר ל 67 -ם של כבסכו CapCoבתמורה להמחאת אגרות חוב של , המשותף

במזומן חוב  EQYבד בבד עם השלמת העסקה פדתה  .תאגיד המשותףסב בעסקה להומליון דולר  243-בהיקף של כ

 13.16% -ובכ EQYות של ימהון המנ 3.85% - בהחזיקה המוכרת  השלמת העסקה עם. מיליון דולר 84.3 -משכנתא בסך של כ

 עומדותן פחתו וה EQYבהון ) GAAלרבות החזקות (למועד השלמת העסקה החזקות הקבוצה  במקביל ,זכויות ההצבעה בהמ

באמצעות חברות בנות המחזיקות במניות (החברה , בנוסף. מזכויות ההצבעה בה 38.8% - ובכ, בהון המניות 39.3% - על כ

EQY ;קבוצת גלוב" :בסעיף זה להלן" ( וחברת האם שלה התקשרה עם המוכרתLiberty International Holdings PLC )יחדיו: 

תר את העקרונות אשר קובע בין הי, לתוקף במועד השלמת העסקה שנכנסבהסכם בעלי מניות , EQY-ו) "ליברטי קבוצת"

חייבה ידי קבוצת ליברטי ואילו קבוצת ליברטי הת- תתמוך במינוי של דירקטור אחד שיומלץ עלגלוב  קבוצת) א: (הבאים

זכות הצעה ראשונה במקרה גלוב  תקבוצת ליברטי העניקה לקבוצ) ב(; קבוצת גלובידי - לתמוך במינוי דירקטורים שיומלצו על

זכות ההצעה הראשונה לא תמומש ש ככל - לגבי יחידות בתאגיד המשותף( או יחידות התאגיד המשותף EQYשל מכירת מניות 

- שיש בה משום שינוי שליטה ב קבוצת גלובות הצטרפות במקרה של עסקה של הוענקה זכלקבוצת ליברטי ) ג(; )EQY של

EQY ;)קבוצת ליברטי התחייבה להימנע מביצוע פעולות אשר יהיה בהן משום ניסיון רכישת שליטה ב) ד -EQY , וכן התחייבה

 .םלדוחות הכספיי' א3לפרטים נוספים ראה באור . מעל הרף שהוסכם EQYשלא לרכוש ניירות ערך של 

מיליון  82בתמורה לסך של , מהון המניות של אכד מידי שותפיה 50%השלימה החברה את רכישת  2011באפריל  17ביום   .ג

החל . כפי שנקבע בהסכם בעלי המניות באכד ואשר הופעל על ידי שותפיה (BMBY) בהתאם למנגנון המכירה והרכישה, ח"ש

 .לדוחות הכספיים' ב3לפרטים ראה באור  ,של החברהממועד השלמת העסקה אכד הינה חברה בת בבעלות מלאה 

 .לדוחות הכספיים' ה3ראה באור , מאלוני חץ EQYמיליון מניות  2לפרטים בדבר רכישת   .ד

  . לדוחות הכספיים' ד3 - ו' ג3 יםראה באור, FCRעל ידי , לפרטים בדבר גיוסי חוב  .ה

 Meinlעל ידי , של החברה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ר הדירקטוריון"לפרטים בדבר תביעה שהוגשה נגד החברה ונגד יו     .ו

Bank AG )להלן" :Meinl (" לדוחות הכספיים' א4ראה באור. 

חברה בת בבעלות מלאה של והשתתפות  לר קנדימיליון דו 49 -בהיקף של כ GAAשביצעה זכויות  לפרטים בדבר הנפקת  .ז

 .לדוחות הכספיים' ו3ראה באור , בהנפקההחברה 

מ והכרה ברווח מירידה בשליטה שנרשם "אנרגיה נקייה בע יבר הנפקת מניות שביצעה דורי אנרגיה לחברת אלומילפרטים בד  .ח

 .לדוחות הכספיים 'ז3באור  ראה ,דורי.א -ב
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  חלוקת דיבידנד מדיניות  .ט

הודיעה  2010 נובמבר  בחודש . העוקבתמודיעה החברה בסוף כל שנה על הדיבידנד הצפוי לשנה , בהתאם למדיניות החברה
  . )למניה בחישוב שנתי ח"ש 1.56(אגורות למניה לרבעון  0.39 - לא יפחת מ 2011כי הדיבידנד שיוכרז בשנת , החברה

    רלוונטיות לחלוקת ההאמור לעיל כפוף לקיומם של רווחים ראויים לחלוקה במועדים הרלוונטיים וכפוף להוראות כל דין 
  .לרבות לעניין יעוד אחר לרווחיה ושינוי מדיניות זו, רה רשאית לקבלדיבידנד ולהחלטות אשר החבה
  

  :2011ועד  1999להלן גרף התפתחות הדיבידנד של החברה לשנים  
  

  
  
  . כאמור לעיל, 2011הנחת יישום החלטת דירקטוריון החברה בדבר שיעור חלוקת הדיבידנד לשנת בצפי   *
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  מצב כספי  .2.2

  
  רכוש שוטף

  

. 2010בדצמבר  31ח ליום "מיליארד ש 3.1 -ח לעומת כ"ש מיליארד 3.8 - הינה כ 2011 מרסב 31יתרת הרכוש השוטף ליום 
   .וכן מגידול במלאי בניינים ודירות למכירה) וגזית פיתוח EQY ,ATR - ב(ירה מוחזקים למכהנכסים ב גידולמנובע בעיקר  גידולה

  
 ם מכשירים פיננסיים נגזרי

  

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

 31ח ליום "ון שמילי 1,087 -ח לעומת כ"מיליון ש 1,012 -כבהסתכמה היתרה  2011 סרמב 31ליום . הוגן ומוצגת בשווי ,)יחסי
   .הפיננסיים מכשיריםהשל ההוגן השווי  נובע מירידת הקיטון .2010בדצמבר 

  

 ן להשקעה בפיתוח ורכוש קבוע "נדל, ן להשקעה"נדל
  

כולל נכסים (ח "מיליארד ש 51.8 - הינה כ ,2011 מרסב 31ן להשקעה בפיתוח והרכוש הקבוע ליום "נדל, ן להשקעה"יתרת הנדל
  .2010בדצמבר  31ח ליום "מיליארד ש 47.8 - לעומת כ) המוחזקים למכירה המוצגים ברכוש השוטף

 
 3.5 - פיתחה נכסים חדשים ושיפצה נכסים קיימים בעלות כוללת של כ, נכסים מניבים 22רכשה הקבוצה  ח"בתקופת הדו
 0.6 - של כ גידולל וגרמ ,ח"לעומת הש הקנדיהדולר ו האמריקאיהדולר , האירו החליפין של שינויים בשעריה .ח"מיליארד ש
 - להשקעה בפיתוח גרמה לגידול של כן "ן להשקעה והנדל"התאמה לשווי ההוגן של הנדל, בנוסף .הח בסעיפים אל"מיליארד ש

  .ח"קופת הדותבבסעיף זה  ח"ש מיליון 69
  

  התחייבויות שוטפות
 

 ,2010ח בתום שנת "מיליארד ש 5 -לעומת כ ,ח"מיליארד ש 5.1 - כ עומדת על 2011 מרסב 31בויות השוטפות ליום יתרת ההתחיי
ח לעומת "מיליארד ש 3.1 -בסכום של כ, וחלויות שוטפות בגין התחייבויות לזמן ארוךקווי אשראי מתחדשים כוללת בעיקר  והיא
  . 2010ח לתום שנת "מיליארד ש 3.3 - כ

וכן  ח"מיליארד ש 3.6 -בסך של כ לא מנוצליםהמאושרים הקווי האשראי  יתרת ,ח"מיליארד ש 3.8 - ף בסך של כהרכוש השוט
הנהלת החברה , ולפיכךההתחייבויות השוטפות של הקבוצה  מסךמשמעותית גבוהים , מפעילות שוטפתהנובע תזרים המזומנים 

  .2011 מרסב 31ות ליום יתרת ההתחייבות השוטפאת באמצעותם לפרוע ניתן מעריכה כי 
  

   לא שוטפותהתחייבויות 
  

 31ח ליום "מיליארד ש 32.4 -לעומת כ ח"מיליארד ש 35.2 -בכהסתכמה  2011 סרמב 31ליום  הלא שוטפותיתרת ההתחייבויות 
ת לממן אבעיקר בכדי  מגיוסי חוב שהקבוצה ביצעה נובע בעיקר ביתרת ההתחייבויות הלא שוטפות הגידול .2010בדצמבר 

  .ן להשקעה בפיתוח"שקעה ונדלן לה"ההשקעות בנדל
  

  שאינן מקנות שליטהזכויות 
  

בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 9,254 -ח לעומת כ"מיליון ש 10,258 - הינה כ 2011 מרסב 31ליום  שאינן מקנות שליטהיתרת זכויות 
מהונה  55.2% -הסתכמו לכ 2011 מרסב 31ום ליאשר נכון , EQYכוללת בעיקר את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של ו 2010
, FCRמהונה של  51.3% -הסתכמו לכ 2011 מרסב 31ליום אשר נכון  FCRאת חלקם של בעלי מניותיה האחרים של , EQYשל 

וכן את  ,CTYמהונה של  52.7% - הסתכמו לכ 2011 סרמב 31ליום אשר נכון  CTYאת חלקם של בעלי מניותיה האחרים של 
  .GAAמהונה של  30.5% - הסתכמו לכ 2011 מרסב 31ליום אשר נכון  GAAלי מניותיה האחרים של חלקם של בע

  

' ב2.1ראה סעיף ( EQYהמרה למניות הניתנות לויחידות  EQYבעיקר מהנפקת מניות  נובע הגידול בזכויות שאינן מקנות שליטה
  .ח"בתקופת הדו המאוחדותחברות השל  רווחמחלק המיעוט בו )לעיל
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 מיוחס לבעלי מניות החברההון ה
  
 31ליום  ח"מיליון ש 5,915 -לעומת כ ,ח"שמיליון  6,043 - הסתכם בכ 2011 סרמב 31ליום  המיוחס לבעלי מניות החברההון ה
בעיקר בגין התאמות הנובעות (ח "מיליון ש 203 - בסעיף קרנות הון בסך של כ גידולמהגידול נובע בעיקר  .2010 דצמברב

והדולר הקנדי לעומת  האמריקאיהדולר , האירו שינויים בשערי החליפין שלכתוצאה מ ,וחות כספיים של פעילויות חוץמתרגום ד
מיליון   17 -מהפסד המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של כח אשר קוזזו "מיליון ש 2 -ומימוש כתבי אופציה בסך של כ) ח"הש
  .ח"מיליון ש 60 -הוכרז בסך של כשדיבידנד מו ח"ש
  

 31למניה ליום ח "ש 38.3 -לעומת כח "ש 39.1 - הסתכם בכ 2011מרס ב 31ליום  ,למניה, המיוחס לבעלי מניות החברהההון 
  .ח"בתקופת הדוח למניה "ש 0.39לאחר חלוקת דיבידנד של  ,אתזו 2010בדצמבר 

  

  יחסי חוב לסך נכסים
 

במרס  31ליום  63.0% - לעומת כ ,61.2% - בכ 2011 מרסב 31 של הקבוצה לסך המאזן הסתכם ליוםנטו יחס החוב נושא הריבית 
  . 2010בדצמבר  31ליום  60.7% -כלעומת ו 2010

  

במרס  31ליום  64.4% -לעומת כ 62.4% -בכ 2011 סרמב 31יחס החוב נושא הריבית של הקבוצה לסך המאזן הסתכם ליום 
  .2010בדצמבר  31ליום  61.9% -כ לעומתו 2010

 

 סרמב 31 הסתכם ליום) הקבוצה חברות הנגזר משווי השוק של מניות(של הקבוצה לשווי הנכסי נטו הריבית  יחס החוב נושא
  . 2010בדצמבר  31ליום  57.8% - כלעומת ו 2010במרס  31ליום  60.8% - לעומת כ ,58.0% -לכ  2011

  

  2011 סרמב 31הסתכם ליום ) ות הקבוצההנגזר משווי השוק של מניות חבר(יחס החוב נושא הריבית של הקבוצה לשווי הנכסי 
  . 2010בדצמבר  31ליום  59.0% -כ לעומתו 2010במרס  31ליום  62.3% - לעומת כ, 59.2% - לכ

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



  19

  
  תוצאות הפעולות  .2.3

  
 לותלהלן תוצאות הפעו  .א

  
 31החודשים שהסתיימו ביום  3-ל

  במרס
לשנה שנסתיימה 

בדצמבר 31ביום 
 2011     2010  2010  

  
 )הפסד(וח נקי למעט נתוני רו(ח "ליוני שימ

)למניה  

  4,596   1,138    1,268   הכנסות מהשכרת מבנים
  691   156    177  קרקעות ומביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים

          
  5,287   1,294    1,445   סך הכל הכנסות

        
  1,551   408    442    שכרההוצאות הפעלת נכסים לה

  622   145    165   קרקעות והעבודות שבוצעו, עלות מכירת בניינים

  2,173   553    607   סך הכל עלות ההכנסות
          

  3,114   741    838   רווח גולמי
        

ן "ן להשקעה ונדל"ערך נדל )רידתי(עליית 
  1,017   )46(    69   נטו, להשקעה בפיתוח

  )663(  )163(    )174(  ות הנהלה וכלליותהוצא
  13   22     133   הכנסות אחרות 
  )48(  )1(    )3(  הוצאות אחרות
  2   *) -     )6( נטו, חברות כלולות )בהפסדי(ברווחי חלק החברה 

          
  3,435   553    857  תפעולירווח 

          
  )1,869(  )369(    )591(  הוצאות מימון
  569   216    53   הכנסות מימון

  )18(  -    )5(  פיננסיותערך השקעות ירידת 
            

              2,117  400      314   לפני מסים על הכנסה רווח
  509   83     62   מסים על הכנסה

            
  1,608   317    252   רווח נקי 

          :מיוחס ל
        

  790   218    )17(  בעלי מניות החברה
  818   99     269   שאינן מקנות שליטהזכויות 

          
    252    317   1,608  

          
למניה המיוחס לבעלי מניות ) הפסד(רווח נקי 

          ח"החברה בש

            

  5.59    1.57      )0.11(  רווח נקי בסיסי

            

  5.57    1.56      )0.11(  רווח נקי מדולל
    

  .ח"מיליון ש 1- סכום הנמוך מ מייצג*) 
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   כוללה) הפסד(רווח להלן ה

  

  
31החודשים שהסתיימו ביום  3 -ל

  במרס

 
לשנה 

שנסתיימה ביום
בדצמבר    31

  2011      2010  2010  
  ח"ש ימיליונ  
          

  1,608  317    252   רווח נקי 
          

          ):המסלאחר השפעת (כולל אחר ) הפסד(רווח 
          

וחות כספיים של התאמות הנובעות מתרגום ד
  )1,272(  )476(    225   פעילויות חוץ

בגין עסקאות גידור תזרימי ) הפסדים(רווחים  
  49   )25(    71   מזומנים

בגין נכסים פיננסיים זמינים  )הפסדים( רווחים
  12  )1(    )14(  נטו, למכירה

  17   )1(    )1(  ה מחדש של רכוש קבועבשל הערכ) הפסד(רווח 
          

  )1,194(  )503(    281   כולל אחר) הפסד(סך הכול רווח 
          

  414  )186(    533   כולל) הפסד( סך הכול רווח
          

          :מיוחס ל

  139 )81(    179   לי מניות החברהעב
  275 )105(    354   שאינן מקנות שליטהזכויות 

   533    )186( 414  
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  2011לרבעון הראשון של שנת  ניתוח תוצאות הפעולות  .ב

  
  ת מבניםהכנסות מהשכר

  
ח "מיליון ש 1,138 -לעומת כ ,ח"שמיליון  1,268 -לכ 11% -כב גדלו ח"בתקופת הדוסך ההכנסות מהשכרת מבנים 

של נכסים שפיתוחם  מהפעלה לראשונהו EQYעל ידי  Capcoישת מרכ בעיקר נובעהגידול  .ברבעון המקביל אשתקד
   .על ידי חברות הקבוצה 2010 שנתבמהלך  שנרכשו נכסיםומהפעלת  הושלם

  
  קרקעות וביצוע עבודות, מכירת בניינים

  
 - כמתוכן סך של  ,ח"מיליון ש 177 -הסתכמו לכ ח"בתקופת הדוקרקעות וביצוע עבודות , סך ההכנסות ממכירת בניינים

מתוכן  ,ח"מיליון ש 156 -לעומת סך של כ, ח מביצוע עבודות"מיליון ש 166 - ח ממכירת בניינים וקרקעות וכ"מיליון ש 11
   .ברבעון המקביל אשתקד ,ח מביצוע עבודות"מיליון ש 120 - ח ממכירת בניינים וקרקעות וכ"מיליון ש 36 - סך של כ

  
מיליון  11 - סך של כבגולמי  רווחח לעומת "מיליון ש 12 - לסך של כ הסתכם ח"בתקופת הדומפעילות זו הרווח הגולמי 

    .רבעון המקביל אשתקדב ,ח"ש
  

  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
  

מסך ההכנסות  34.4% - כ םהמהוויח "מיליון ש 442 -הסתכמו לכ ח"בתקופת הדות הפעלת נכסים להשכרה והוצא
השיפור . ברבעון המקביל אשתקדמסך ההכנסות מהשכרה  35.8% -כ םהמהוויח "מיליון ש 408 - לעומת כמהשכרה 

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

  רווח גולמי מפעילות השכרת מבנים
  

מסך  65.1% -כ( ח"מיליון ש 826 -כל ,13% - גדל בכ ח"בתקופת הדו מפעילות השכרת מבנים סך הרווח הגולמי
הגידול  .ברבעון המקביל אשתקד) ת מהשכרהההכנסוסך מ 64.2% - כ( ח"שמיליון  730 -לעומת כ ,)ההכנסות מהשכרה

נרכשו מהפעלת נכסים שפיתוחם הושלם ומהפעלת נכסים חדשים ש נובע בעיקרברווח הגולמי מפעילות השכרת מבנים 
  .2011ובשנת  2010בשנת 

  
  נטו, ן להשקעה בפיתוח"נדלן להשקעה ו"ערך נדל )ירידת(עליית 

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

חלק החברה לפני מס (ח "מיליון ש 69 - של כבסך שווי ההוגן של נכסיה בסכום ברוטו ב בעלייה, ח"בתקופת הדו
ירידה סתכם בהחלק החברה לפני מס (ח "מיליון ש 46 - ערך בסך של כ ירידתמת וזאת לעו )ח"מיליון ש 24 -סתכם בכה

  .FCR -בעיקרה מנובעת ח "בתקופת בדון להשקעה "נדל ךערעליית  .ברבעון המקביל אשתקד) ח"מיליון ש 14 -כשל 

  
  הוצאות הנהלה וכלליות

  
מיליון  163 -לעומת כ) מסך ההכנסות 12.0% - כ(ח "מיליון ש 174 -הסתכמו לכ ח"בתקופת הדוהוצאות הנהלה וכלליות 

מעלויות  הגידול בהוצאות ההנהלה וכלליות נובע בעיקר .ברבעון המקביל אשתקד) מסך ההכנסות 12.6% -כ(ח "ש
 Meinlוכן בגין הוצאות משפטיות בגין התביעות שהוגשו כנגד החברה על ידי  EQYהקשורות לביצוע עסקאות על ידי 

  ).ת הכספייםלדוחו' א4ראה ביאור (
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  הכנסות אחרות
  

מיליון  63 - ממוניטין שלילי בסך של כ בעיקר רווח תוכולל ח"בתקופת הדו ח"ן שמיליו 133 -של כ בסךהכנסות אחרות 
מיליון  30 - בסך של כ באכד' מהנפקה לצד גוכן מרווח ) לדוחות הכספיים' א3ראה באור ( Capcoח כתוצאה מרכישת "ש
  .)לדוחות הכספיים' ז3ראה באור ( ח"ש
  

  הוצאות מימון
  

 .ברבעון המקביל אשתקדח "מיליון ש 369 -ח לעומת כ"מיליון ש 591 -הסתכמו לכ ח"בתקופת הדוהוצאות המימון 
)  SWAPבעיקר מסוג (מהוצאות שערוך מכשירים פיננסיים נגזרים  בעיקר נובע ח"בתקופת הדובהוצאות המימון  הגידול

וכן מהוצאות הפרשי הצמדה למדד לעומת ) ברבעון המקביל אשתקדלעומת הכנסות מימון (ח "שמיליון  103 - בסך של כ
הוצאות המימון משקפות ריבית נומינלית שנתית ממוצעת של  .הכנסות מהפרשי הצמדה למדד ברבעון המקביל אשתקד

בריבית הנומינלית נובע  לגידוה .ברבעון המקביל אשתקד 4.7% -לעומת כ על מצבת ההתחייבויות של הקבוצה 5.8% - כ
תקופת ב 0.9% -ת הצמודות למדד המחירים לצרכן הידוע בישראל אשר עלה בשיעור של כיובעיקר מהתאמת ההתחייבו

   .ברבעון המקביל אשתקד 0.9% - בשיעור של כ ירידהלעומת  ח"הדו

  
  מימון כנסותה
  

וצאה מפדיון מוקדם של אגרות חוב להמרה הכנסות מהפחתת הפרש מקורי כתכוללות  ח"בתקופת הדוהכנסות המימון 
ברבעון המקביל (ח "מיליון ש 5 - ניירות ערך בסך של כ ושיערוך מימושמרווח  ,ח"מיליון ש 17 -בסך של כ ATRעל ידי 
הכנסות המימון ברבעון המקביל אשתקד כללו הכנסות משערוך מכשירים , כמו כן .)ח"שמיליון  16 - כרווח של  אשתקד

ת מימון בגין לעומת הוצאו ,ח"שמיליון  152 - בסך של כ) SWAPבעיקר מסוג (ים בעיקר בגין עסקאות גידור פיננסים נגזר
  .לעיל עסקאות גידור כאמור

 

  מסים על ההכנסה
  

ת בעיקר והנובע ,ח"מיליון ש 53 -מסים נדחים בסך של כ הוצאותבעיקר  כוללים ח"בתקופת הדו מסים על ההכנסה
ההוגן של מכשירים שווי ב השינויבגין ן להשקעה אשר קוזזו "עליית ערך נדל נדחים בגיןבעתודות למסים  גידולמ

ח "מיליון ש 34 -מסים נדחים בסך של כ וצאותלעומת ה, SWAP)בעיקר מסוג (פיננסיים נגזרים בגין עסקאות גידור 
ווי ההוגן של מכשירים השינוי בשבעתודות למסים נדחים בגין  הנובעות בעיקר מגידול, ברבעון המקביל אשתקד

 49 - ח לעומת סך של כ"שמיליון  9 -צאות מסים שוטפים בחברות הקבוצה בסך של כוהבנוסף נרשמו  .פיננסיים נגזרים
  .ברבעון המקביל אשתקדח "מיליון ש
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 ומקורות מימון נזילות  .2.4
  

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

  .למקורות המימון

גיוסי אגרות , משכנתאות והלוואות לזמן ארוך, קווי אשראי, מקורות הנזילות של הקבוצה הינם מזומנים הנובעים מנכסיה המניבים

, פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים מניבים, שהלשם רכי ,משתמשת במקורות אלההקבוצה  .וגיוסי הון ,חוב ואגרות חוב להמרה

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

 בדומהח "מיליון ש 1,657 - בכ, לרבות השקעות לזמן קצר, מסתכמות היתרות הנזילות שברשות הקבוצה 2011 מרסב 31 ליום

  3.6 - לא מנוצלים למשיכה מיידית בסך של כ מאושרים לקבוצה קווי אשראי 2011 סרמב 31ליום , בנוסף. 2010בדצמבר  31ליום 

  .2010בדצמבר  31ח ליום "שמיליארד  4.8 -לעומת כ, ח"ש מיליארד
  

ויתרות נזילות לא מנוצלים למשיכה מיידית מאושרים קווי אשראי  לרשות הקבוצה עומדים 2011 סרמב 31נכון ליום 
  .ח"יליארד שמ 5.3 - בסכום של כ

  

  .ח"מיליארד ש 28.2 - ן להשקעה שאינו משועבד המוצג בספרים בשווי הוגן של כ"לקבוצה נדל 2011 סרמב 31ליום , כמו כן
  

אשר ניתנים לניצול לקבוצה קווי אשראי מאושרים . ח"מליון ש 1,290 - לקבוצה הון חוזר שלילי בסך של כ 2011 במרס 31ליום 
למדיניות בהתאם . כאמור לעיל, באופן מיידיאשר ניתנים לניצול , ח"שמיליארד  5.3 - בסך של כת ויתרות נזילו באופן מיידי

ומגייסת הון וחוב ארוך טווח מעת , הקבוצה נוהגת לממן את פעילותה באמצעות קווי אשראי מתחדשים כמימון ביניים, הקבוצה
עם בנק בישראל  בהסכםהחברה התקשרות ם בדבר לפרטי .חלף קווי האשראי המתחדשים כאמור, לעת בהתאם לתנאי השוק

תיאור עדכון פרק ראה  ,לאחר תאריך המאזן, שנים 5מיליון דולר אמריקאי לתקופה של  250לקו אשראי מתחדש בסך של 
לפרטים בדבר גיוס , לדוחות הכספיים' ב4ראה ביאור  ,לאחר תאריך המאזן, FCRלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי , עסקי החברה

התקשרה עם  CTY ,לאחר תאריך המאזן, כמו כן ,לדוחות הכספיים' ג4ראה ביאור , לאחר תאריך המאזן, EQYן על ידי הו
ל "כי לאור המקורות הנ, דירקטוריון החברה קבע .מיליון אירו 330בהסכם להעמדת קו אשראי בסך של  יםבנקאי יםתאגיד

אין בקיומו של הון חוזר , המזומנים החיובי מהפעילות השוטפת תזרים ובשל ,בכלל והחברה בפרט העומדים לרשות הקבוצה
  .בחברה או בקבוצהשלילי כאמור בכדי להצביע על בעיית נזילות 

  

  מזומנים םתזרי
 

בעיקר הגידול נובע  .ח"שמיליון  88 - לעומת כח "מיליון ש 342 -כב, ח"בתקופת הדו הסתכםהמזומנים מפעילות שוטפת  םתזרי
מהפרשי עיתוי של תקבולים ותשלומים לצדדים שלישיים  ,של הקבוצה על ידי רכישת נכסים ופיתוח נכסיםמגידול בפעילותה 

 .ח"וכן מפעילויות חד פעמיות שהיו בתקופת הדו
הנפקת אגרות חוב באמצעות  ,ח"שמיליון  304 -מימנה את פעילותה באמצעות גיוסי הון בסכום של כהקבוצה  ח"בתקופת הדו

תזרימי  .ח"מיליון ש 1,816 -ח ובאמצעות קבלת הלוואות וניצול קווי אשראי בסכום נטו של כ"שמיליון  498 - בסכום נטו של כ

   .ח"שמיליון  3,414 -ן להשקעה ורכוש קבוע בסכום נטו של כ"נדל לרכישתשימשו בעיקר  המזומנים אל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  24

  

  

  דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .3

 .חברההשל  ל ומנהל הכספים הראשי"המשנה למנכל ו"מנכההול סיכוני שוק הינם ה לנושא דיווח וניהאחראים בחבר  .א

לא חלו שינויים מהותיים בסוג סיכוני השוק , 2010ח השנתי של החברה לשנת "מועד אישור הדו 2011, במרס 15מיום 

 .ודרכי ניהולם

הדולר האמריקאי  ח כנגד"הש תוסף 2011במרס  31יום ועד ל 2011בינואר  1החל מיום  - שינויים בשערי מטבע חוץ   .ב

לגבי השפעת שינויים . בהתאמה, 4.5% - וכ 1.1% -כנגד הדולר הקנדי והאירו בשיעור של כ ופוחת 1.9% -בשיעור של כ

לדוח ' נספח אכהמצורף  ,2011 במרס 31ח בסיסי הצמדה ליום "ראה דו ,בשערי מטבע חוץ על ההון העצמי של החברה

הדולר הקנדי והאירו ח כנגד "הש תוסף, ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2011 במרס 31החל מיום , בנוסף. וריוןדירקטה

   .0.2% -ופוחת הדולר האמריקאי בשיעור של כ ,בהתאמה, 0.2% -וכ  0.5% - בשיעור של כ

בינואר  1ם בישראל מיו צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן) בגין פעילותה בישראל( חלק מהתחייבויות החברה

לגבי השפעת שינויים במדד . 0.9% - בשיעור של כ) מדד ידוע(מדד המחירים לצרכן  עלה 2011 סרמב 31ועד ליום  2011

לדוח ' אנספח כהמצורף  ,2011 סרמב 31בסיסי הצמדה ליום  ח"דוהמחירים לצרכן על ההון העצמי של החברה ראה 

) מדד ידוע(מדד המחירים לצרכן  עלה, ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2011 סרמב 31החל מיום , בנוסף .דירקטוריוןה

  .0.8% - בשיעור של כ

האחראים על נושא דיווח וניהול סיכוני שוק בחברה , ועד למועד חתימת הדוחות הכספיים 2011בינואר  1בתקופה שמיום     .ג

על בסיס שבועי ימו ומקיימים דיונים שוטפים קי) חברהשל ה ל ומנהל הכספים הראשי"והמשנה למנכל החברה "מנכ(

דירקטוריון החברה דן , בתקופה האמורה .בנושא החשיפה לסיכוני שוק ובהם שינויים בשערי מטבע חוץ ובשערי הריבית

 31וליום  2010בדצמבר  31בישיבות בהן אושרו הדוחות הכספיים ליום  ,בסיכונים האמורים ובמדיניות החברה לגביהם

  .2011במרס 

מדיניות החברה הינה לשמור על מתאם גבוה ככל האפשר בין המטבע בו נרכשים נכסיה גם בתקופה האמורה  ,כבעבר  .ד

הנהלת החברה בוחנת את מאזן ההצמדה באופן שוטף . לבין המטבע בו נלקחו ההתחייבויות בגין רכישת אותם נכסים

להחזיק את הונה העצמי במטבעות של  החברה משתדלת ,ככלל. בשערי החליפין ומגיבה בהתאם להתפתחויות

כסים במטבע האמור מתוך סך הנכסים ותוך עריכה מעת השווקים השונים בהן היא פועלת ובשיעורים דומים לשיעור הנ

הקבוצה מנהלת את ניהול סיכוני השוק  . לעת של עסקאות הגנה לצמצום החשיפה כאמור לשינויים בשערי מטבע חוץ

  .פות הכלכליותבעיקר בכדי להגן על החשי

השונים מתפלגת  למטבעות) ח"מיליארד ש 6 -כ(החשיפה הכלכלית של ההון העצמי של החברה  2011 סרמב 31ליום 

  :כדלקמן

אירו , 39%

דולר קנדי , 
32%

דולר ארה"ב,  ש "ח, 6%
23%
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  ממשל תאגידי היבטי  .4
  

  תרומות  .4.1
  

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

  
מכון חיים (ן "המפעילה מכון המתמקד במחקר ובהוראה בתחום הנדל, החברה תורמת לאוניברסיטת תל אביב  .א

החל (שנים  7ב למשך "לפי דולר ארהא 150החברה התחייבה לתרומה שנתית של  ).ן"גלוב לנדל גזית –כצמן 
  ).2005בשנת 

גדוד סדיר של לוחמים במסגרתו התחייבה החברה לתרומה שנתית " אמץ לוחם"החברה אימצה במסגרת פרויקט   .ב
  ).2010החל בשנת (שנים  3ח למשך "אלפי ש 100של 

ר בתחומים של ייזום וניהול לשם הקמת מכון שיעסוק בהוראה ומחק, החברה תורמת למרכז הבינתחומי בהרצליה  .ג
  .2018לשנת  ב עד"אלפי דולר ארה 2,900של כולל ל בסך "החברה התחייבה לתרומה הנ). מכון גזית גלוב(ן "נדל

  
  .בנוסף תורמת הקבוצה לגופים רבים נוספים

  .ח"ש אלפי 1,236 - כהסתכמו ל ח"בתקופת הדוסך תרומות הקבוצה 
  

  הכספייםגילוי בדבר הליך אישור הדוחות   .4.2
  

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

  .היא אפוא ועדת הביקורת של החברה) 2010 –ע "תש, )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(
  

דירקטורית ( נגה קנז, )ר הוועדה"יו, דירקטור חיצוני(יאיר אורגלר  :ה"הוהם  מונה שלושה חבריםועדת הביקורת והמאזן 
  . כל חברי הוועדה סווגו על ידי הדירקטוריון כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .חיים בן דורו )חיצונית

  
מי כאשר בהסתמך עליהם החברה רואה אותם , ל"השכלתם ניסיונם והידע של הדירקטורים הנ, אודות כישוריהםלפרטים 

ח "לדו' בחלק ד 26ראה תקנה , ופיננסיתוכבעלי מומחיות חשבונאית  שיש להם היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים
הוראות ותנאים (לתקנות החברות  1כמשמעותה בתקנה , ל מסרו הצהרה"כל הדירקטורים הנ. 2010לשנת  התקופתי

  . 2010 - ע "התש, )לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים
  

 ישיבהב .2011אי במ 18ביום  התכנסהעדה לדירקטוריון והמאזן במסגרתה נדונו וגובשו המלצות הוהביקורת ו ועדת
 ראשיהכספים הל ומנהל "משנה למנכה ,מר אהרון סופר ,ל החברה"מנכוכן  ,המאזןו הביקורת השתתפו כל חברי ועדת

מר רמי , חשב החברהל ו"סמנכ ,מר ערן בלן ,משפטי של החברההיועץ הו ל"משנה למנכה, מר גדי קוניא, של החברה
מטעם משרד עורכי הדין המלווה את  והנציגיםרה מטעם משרד רואי החשבון המבקר המטפלים בחב הנציגים ,וייסנברגר
   .החברה

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

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

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

במהלך . השוואה לתקופות קודמותתוך ונים על פעילות החברה נת והוצגותוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה 
, וחשב החברה של החברה ל ומנהל הכספים הראשי"משנה למנכ ,ל החברה"לרבות מנכ, הנהלת החברה הקרדיון סה

ן במהלך לרבות סקירת עסקאות שאינ, את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי שעלו במהלך עריכת הדוחות הכספיים
ערכת השווי ההוגן של הבהעקרונות ששימשו , דוחות הכספייםשיושמו בקשר עם הההערכות והאומדנים ,  ילהעסקים הרג

בקרות , ן להשקעה של החברה ושל נכסים והתחייבויות אחרים שלה עליהם נסמכים נתונים בדוחות הכספיים"נדל
היבטים במדיניות , דוחות הכספייםנושאים הקשורים בשלמות ונאותות הגילוי ב, פנימיות הקשורות בדיווח הכספי
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והשפעה אפשרית על הדוחות , הטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים, החשבונאית שאומצה ושינויים במדיניות זו
נציג רואי החשבון המבקרים הציג לוועדה סוגיות עקרוניות שהתעוררו במהלך . הכספיים של סיכונים וחשיפות משמעותיים

לשאלות הדירקטורים בקשר השיבו ורואי החשבון המבקרים של החברה ההנהלה . חות הכספייםעבודת סקירת הדו
  .ולכל הנושאים שנידונו בישיבות לדוחות הכספיים

ליתר חברי ) בכתב(והעבירה אותן , את המלצותיה בקשר עם אישור הדוחות הכספיים גיבשהועדת הביקורת והמאזן 
  . ההדירקטוריון בסמוך לאחר ישיבת הוועד

  
. ריון שדנה באישור הדוחות הכספייםהמאזן במסגרת ישיבת הדירקטוהביקורת ודירקטוריון החברה דן בהמלצות ועדת 

, בהתחשב בהיקף ומורכבות ההמלצות, עדה הועברו זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריוןוהמלצות הו, הדירקטוריון הערכתל
פרק הזמן אותו קבע . כל חברי הדירקטוריון מבעוד מועדוכן בהתחשב בכך שטיוטת הדוחות הכספיים הועברה ל

בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של הדוחות , ימי עסקים זמן סביר לעניין זה להבא הינו בין שניים לארבעההדירקטוריון כ
  .לרבות מורכבותם והסוגיות  הייחודיות שיובאו בהם, שיובאו לאישור

  
תוצאות , המצב הכספיאת  סקרההנהלת החברה , ו הדוחות הכספייםהדירקטוריון בה נדונו ואושרבמהלך ישיבת 

   .מהותיים שוניםתוך התייחסות לעניינים ולסוגיות , של החברהותזרימי המזומנים הפעילות 
  

יון המכהנים השתתפו כל חברי הדירקטור, בה אושרו דוחות אלה, 2011 איבמ 22אשר התקיימה ביום בישיבת הדירקטוריון 
 ח התקופתי"לדו' בחלק ד 26תקנה לשמות חברי הדירקטוריון ופרטיהם ראה ( ח הכספי"דוהאישור למועד בחברה נכון 

  .כל הגורמים שהשתתפו בישיבות ועדת הביקורת והמאזן כמפורט לעילוכן  ,)2010לשנת 
  

 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד    .5
  

 ספיח על המצב הכ"מידע נוסף ואירועים לאחר תאריך הדו 5.1
 

מיליון  250 -לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם עם בנק ישראל להעמדת קו אשראי מתחדש בסך של כ  .א
 .עדכון תיאור עיסקי התאגיד פרקראה  ,דולר אמריקאי

 .לדוחות הכספיים 'ב4 ראה באור, FCRעל ידי  אגרות חוב להמרהלפרטים בדבר גיוס   .ב
 A1הדירוג לכל סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור מדירוג הודיעה מידרוג על העלאת  2011במאי  19ביום   .ג

 .עם אופק דירוג יציב Aa3לדירוג 
, מאלוני חץ EQYוכן רכישת מיליון מניות , והשתתפות החברה בגיוס הון זה EQYלפרטים בדבר גיוסי הון על ידי   .ד

  .לדוחות הכספיים 'ג4ראה באור 
עלת לקראת הנפקה ורישום אפשריים של מניותיה למסחר בבורסה הודיעה החברה כי היא פו 2011במאי  12ביום   .ה

 .)NYSE(של ניו יורק 
, בלתי מובטחים בשעבוד, עם תאגידים בנקאיים להעמדת הלוואה וקו אשראי CTYהתקשרה  2011במאי  12ביום   .ו

 .שנים 5לתקופה של , מיליון אירו 330בסך של 

  
   אומדנים חשבונאיים קריטיים    5.2  

  
לבצע הערכות ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של  הקבוצההנהלת  נדרשתהדוחות הכספיים  תבעת עריכ

  .הכנסות והוצאות וכן על גילוי בקשר לנכסים והתחייבויות מותנים, התחייבויות, נכסים
לתי תלויים לרבות כאלה אשר הוכנו על ידי גורמים מקצועיים חיצוניים ב, ההנהלה מבססת את האומדנים וההערכות

. על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים שלדעתה הינם רלוונטיים בהתחשב בנסיבות העניין ,)ומעריכי שווי שמאים: כגון(
  . התוצאות בפועל יכול שתהיינה שונות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים שונים

, מהותית על הדוחות הכספיים שפעההטיים אשר להם פוטנציאל של יח לא חלו שינויים באומדנים הקר"בתקופת הדו

  .למעט הערכת שווי מכשירים פיננסיים נגזרים
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  פרטים אודות ההתחייבויות של התאגיד המוחזקות על ידי הציבור .6
  

  )'סדרה י(בטוחות לאגרות החוב 

, קשר לנכסי מקרקעיןמובטחות בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה על זכויות ב) 'סדרה י(התחייבויות החברה על פי אגרות החוב 

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

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

לא חל שינוי מהותי בהשוואה  2011במרס  31בשווים של הנכסים המשועבדים ליום ). ההפניהרך הצעת המדף מובא בזאת על ד

  .2010ח התקופתי לשנת "לשווים כפי שהוצג בדו

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        2011 איבמ 22

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

  2011 סרמב 31ליום  
צמודות  

למדד 
המחירים 
  לצרכן

ב "בדולר ארה
או בהצמדה 

  אליו
בדולר קנדי או 
 בהצמדה אליו

באירו או 
 בהצמדה אליו

ח לא"בש
צמוד 
  למדד

במטבע 
  אחר

ללא בסיס 
  כ"סה     הצמדה

 ח"שמיליוני 
          נכסים כספיים
  1,356  -  271 101 483 355  146 - ניםמזומנים שווי מזומ

  245  46  8 69 42 43  36 1 לזמן קצרוהלוואותהשקעות 
  774  143  125 68 90 87  78 183 וחייבים ויתרות חובההכנסות לקבל, לקוחות
  231  33  15 3 6 57  112 5 לזמן ארוךויתרות חובההלוואות,אחרות השקעות

  258  258  - - - -  - - ניירות ערך זמינים למכירה
  1,117  1,117  - - - -  - - נגזריםםיפיננסימכשירים 

  83  83  - - - -  - - מסים נדחים
  189 372  542 621 241 419  1,680  4,064  
             

  52,566  3,199  4,713 2,430 10,353 18,354  13,491 26 )1(נכסים לא כספיים
             
  56,630  4,879  5,132 2,671 10,974 18,896  13,863 215 כ נכסים"סה

             
            התחייבויות כספיות

  189  -  9 56 110 5  6 3 אחריםומאשראי מתאגידים בנקאיים
  1,603  123  68 427 311 424  204 46 זכאים ויתרות זכות,רותיםיספקים ונותני ש 

  98  98  - - - -  - - מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות
  298  3  7 - 36 -  252 - בגין נכסים מוחזקים למכירההתחייבויות
  16,243  -  - )3(1,999 773 4,577  2,662 )2(6,232 אגרות חוב

  763  -  - - 131 622  - 10 אגרות חוב  להמרה 
התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים

  18,579  )10(  2,899  5  5,577  5,251  4,508  349  ולאחרים
  109  109  - - - -  - - נגזריםמכשירים פיננסיים

  240  -  35 - 75 74  53 3 התחייבויות פיננסיות אחרות
 4  2  - - - -  2 - נטו,ת בשל הטבות לעובדיםיוהתחייבו

  2,203  2,203  - - - -  - - מסים נדחים 

  40,329  2,528  3,018  2,487  7,013  10,953  7,687  6,643  כ התחייבויות"סה
             

  16,301  2,351  2,114 184 3,961 7,943  6,176 )6,428( התחייבויותנכסים בניכוי
             

   .רכוש קבועון להשקעה בפיתוח "נדל, ן להשקעה"בעיקר נדל  )1(

  .ח לחברה עסקאות החלף בסיס הצמדה"מיליוני ש 2,589 - על סך של כ, ח"מיליוני ש 6,232מתוך  )2(

  .ח לחברה עסקאות החלף בסיס הצמדה"מיליוני ש 1,863 -על סך של כ, ח"מיליוני ש 1,999מתוך   )3(

  

  



  ")החברה: "להלן( 2010ופתי לשנת לדוח התקמ "בעגלוב -של גזיתעדכון תיאור עסקי החברה 

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

 2010נת בעסקי החברה מאז פרסום הדוח התקופתי של החברה לש ושינויים או חידושים מהותיים אשר אירע

  .שיש לתארו בדוח התקופתי ןבכל עניי, ")הדוח התקופתי: "להלן(

  

  

  חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות – 3עדכון לסעיף 

  ).ח למניה"ש 0.39(ח "אלפי ש 60,235לבעלי מניותיה בסכום של  דחילקה החברה דיבידנ, 2011באפריל  11ביום . א

  .לדוחות הכספיים' ה4חברה לאחר תאריך המאזן ראה באור שהוכרז על ידי ה דלפרטים בדבר דיבידנ. ב

  

  

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

 2לפרטים בדבר התקשרות החברה באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה עם אלוני חץ בהסכם לרכישת   .א

 .לדוחות הכספיים' ה3ראה באור , EQYמיליון מניות רגילות של 

מאלוני  EQYוכן רכישת מיליון מניות , והשתתפות החברה בגיוס הון זה EQYרטים בדבר גיוס הון על ידי לפ  .ב

  .ת הכספייםולדוח' ג4 ראה באור, חץ
  

  

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

סדרה (אגרות חוב . נ.לר קנדי עמיליון דו 110לפרטים בדבר הנפקה לציבור בקנדה באמצעות תשקיף מדף של   .א

M(, על ידי  ,שאינן מובטחות בשעבודFCR , לדוחות     ' ד3ראה באור , 5.60%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של

  .הכספיים

אינן ש ,)Eסדרה (אגרות חוב להמרה . נ.מיליון דולר קנדי ע 57.5בסך של  ציבורלפרטים בדבר הנפקה ל  .ב

  .לדוחות הכספיים' ב4ראה באור , 5.40%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של , FCRעל ידי  ,מובטחות בשעבוד
  

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

בלתי מובטחים , קו אשראיתאגידים בנקאיים להעמדת הלוואה ו עם CTYלאחר תאריך המאזן התקשרה 

  .שנים 5של  לתקופה ,מיליון אירו 330בסך של , בשעבוד
  

  ן"ניהול וביצוע של פרויקטים ותחום הנדל, פיתוח, ייזום –10 עדכון לסעיף

על ידי דורי אנרגיה , מ"לחברת אלומיי אנרגיה נקייה בע 40%לפרטים בדבר השלמת הנפקת מניות בשיעור של 

נוספים ממניות  10%ח ומתן אופציה לרכישת "מיליון ש 50בתמורה לסך של ) דורי. חברה בת בבעלות מלאה של א(

  .לדוחות הכספיים' ז3ראה באור , דורי אנרגיה

  

  GAA –11.5עדכון לסעיף 

 מיליון דולר קנדי והשתתפות 49 -בסך של כתשקיף בקנדה על פי  GAA הנפקת זכויות שביצעהלפרטים בדבר 

  .לדוחות הכספיים' ו3ראה באור  ,בהנפקהחברה בת בבעלות מלאה של החברה 

  

  

  



  

  

  מימון –20 יףעדכון לסע

 250בסך של ) קו אשראי מתחדש(עם בנק בישראל להסכם מימון החברה תאריך המאזן התקשרה  לאחר  .א

הסכם המימון ייכנס לתוקף עם . שנים 5לתקופה של ) מיליון דולר 90חלף קו אשראי בסך של (מיליון דולר 

 .מסמכי הבטוחות כמקובלהשלמת 

לאת הדירוג לכל סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור מדירוג הודיעה מידרוג על הע 2011במאי  19ביום   .ב

A1  לדירוגAa3 עם אופק דירוג יציב.  

  

  הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה אסטרטגיים –24 עדכון לסעיף

באופן שאכד הפכה לחברה בת בבעלותה ( ממניות אכד מבעלי המניות האחרים באכד 50%רכישת לפרטים בדבר 

שהיה קבוע בהסכם ) BMBY(בהתאם למנגנון המכירה והרכישה , ח"מיליון ש 82 -בתמורה ל) לאה של החברהמ

  .לדוחות הכספיים' ב3ראה באור , בעלי המניות באכד

  

  הליכים משפטיים – 25עדכון לסעיף 

אביב על ידי ר הדירקטוריון שלה בבית המשפט המחוזי בתל "תביעה שהוגשה כנגד החברה וכנגד יולפרטים בדבר 

Meinl Bank AG , לדוחות הכספיים' א4ראה באור.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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

G כפר סבא  
  

ולשנה  2010בדצמבר  31ליום   2011רבעון ראשון לשנת    
  שנסתיימה באותו תאריך

  בניין ב  בניין א  בניין ב  אבניין 
  105,700  605,400  106,500  610,600  )ח"אלפי ש( שווי הנכס

NOI  11,766 **)ח"שאלפי (בתקופה  N/R  40,329  -  
  6,810  12,609  120  1,787 )ח"אלפי ש( שערוך בתקופה) הפסדי(רווחי 

  -  N/R 94%  99%  שיעור תפוסה ממוצע בתקופה
  -  N/R 6.7%  7.3%  *(%)שיעור תשואה 

  -  N/R 1,417  1,535 )ח"שבלשנה (ר "דמי שכירות ממוצעים למ
ר בחוזים "דמי שכירות ממוצעים למ

  )ח"שבלשנה (שנחתמו התקופה 
1,764  -  2,364  -  

 
G ONE 

 
רבעון ראשון לשנת    

2011  
ולשנה  2010בדצמבר  31ליום 

  שנסתיימה באותו תאריך
  )ח"אלפי ש( שווי הנכס

 )ח"אלפי ש( נוספותזכויות בניה והתאמות 
261,400  
23,200  

259,200  
23,200  

NOI  18,354  4,966  )ח"שאלפי (בתקופה  
  12,341  4,012 )ח"אלפי ש( שערוך בתקופה) הפסדי(רווחי 

  99%  99%  שיעור תפוסה ממוצע בתקופה
  7.1%  7.2%  (%)*שיעור תשואה 

  727  775 )ח"שבלשנה (ר "דמי שכירות ממוצעים למ
ר בחוזים "מוצעים למדמי שכירות מ

  )ח"שבלשנה (שנחתמו התקופה 
-  1,112  

 
G TWO  

  
  

  
רבעון ראשון לשנת  

2011  
ולשנה  2010בדצמבר  31ליום 

  שנסתיימה באותו תאריך
  )ח"אלפי ש( שווי הנכס

  )ח"אלפי ש( עתודה קרקע וזכויות בנייה
231,000  
47,800  

229,000  
47,800  

NOI  17,298  4,486  )ח"שאלפי (בתקופה  
  14,494  1,846 )ח"אלפי ש( שערוך בתקופה) הפסדי(רווחי 

  100%  100%  שיעור תפוסה ממוצע בתקופה
  7.5%  7.6%  (%)*שיעור תשואה 

  804  826 )ח"שבלשנה (ר "דמי שכירות ממוצעים למ
ר בחוזים "דמי שכירות ממוצעים למ

  )ח"שבלשנה (שנחתמו התקופה 
1,483  1,467  

  
G  סינמה סיטי  

  
ן ראשון לשנת רבעו   

2011  
ולשנה  2010בדצמבר  31ליום 

  שנסתיימה באותו תאריך
  )ח"אלפי ש( שווי הנכס

  )ח"אלפי ש( זכויות בנייה
382,500  

4,000  
379,300  

4,000  
NOI  19,015  7,148  )ח"שאלפי (בתקופה  

  57,278  1,983 )ח"אלפי ש( שערוך בתקופה) הפסדי(רווחי 
  97%  100%  שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

  6.7%  7.0%  (%)*שיעור תשואה 
  1,220  1,328 )ח"שבלשנה (ר "דמי שכירות ממוצעים למ
ר בחוזים "דמי שכירות ממוצעים למ

  )ח"שבלשנה (שנחתמו התקופה 
-  1,585  
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  מ"דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של גזית גלוב בע
  
  

  מבוא
  

הכולל את הדוח , )הקבוצה - להלן (מ והחברות הבנות שלה "מצורף של גזית גלוב בעסקרנו את המידע הכספי ה
, פסדואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח והה 2011במרס  31התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

. ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריךהשינויים בהון , הרווח הכולל
בהתאם לתקן חשבונאות  זוהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים 

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

  .בהתבסס על סקירתנוזו כספי לתקופת ביניים 
  

 - של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ המידע הכספי התמציתי לתקופת בינייםאת  סקרנולא 
לל ההכנסות מכ 39%- והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2011במרס  31ליום מכלל הנכסים המאוחדים  40%

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

  .ואי החשבון האחריםמבוססת על דוחות הסקירה של ר, למידע הכספי בגין אותן חברות
 
  

  היקף הסקירה
  

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

ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים , ים הכספיים והחשבונאייםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינ, מבירורים
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . ואחרים

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

  
  

  מסקנה
  

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

  
לא בא , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, קודמתבנוסף לאמור בפסקה ה

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

  
  
  

 קסירראת גבאי סט פורר קו   ,אביב-תל
  רואי חשבון   2011,במאי22



  מ"לוב בעג- גזית

3  

  על המצב הכספי מאוחדים דוחות

  
  

 במרס 31ליום  
  ליום

בדצמבר 31
 2011 2010 2010 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש 

     
      נכסים

      
       נכסים שוטפים

      
  1,321  1,580 1,356  מזומנים ושווי מזומנים

  312  305  245 לזמן קצרוהלוואות השקעות
  42  123  56 ניירות ערך זמינים למכירה
  111  74  105 מכשירים פיננסיים נגזרים
  344  280  392  לקוחות והכנסות לקבל
  245  300  345  חייבים ויתרות חובה

  383  395  473 ודירות למכירה מלאי בניינים
  73  24  37  ם לקבלמסים שוטפי

       
 3,009  3,081  2,831  
       

  251  112  830  נכסים מוחזקים למכירה
       
 3,839  3,193  3,082  
       

        נכסים לא שוטפים
       

  117  44  131 השקעות בחברות כלולות
  231  180  231 ויתרות חובההלוואות , השקעות אחרות

  218  144  202 ות ערך זמינים למכירהנייר
  1,087  838  1,012 מכשירים פיננסיים נגזרים

  43,634  41,923  47,206  ן להשקעה"נדל
  3,296  2,872  3,148  ן להשקעה בפיתוח"נדל

  17  18  18  מלאי בלתי שוטף
  633  695  626  נטו, רכוש קבוע

  119  171  121 מוניטין
  17  18  13 נטו,וחשיים אחריםנכסים בלתי מ
  99  81  83  מסים נדחים

       
 52,791  46,984  49,468  
       
 56,630  50,177  52,550  

 
  
  
  
  

  .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים



  מ"לוב בעג- גזית

4  

  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  

 במרס 31ליום  
  ליום

ברבדצמ 31
 2011 2010 2010 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש 

      התחייבויות והון
      

        התחייבויות שוטפות
        

  242  311   189 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
  3,043  2,128   2,921 חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

  37  20   20 מכשירים פיננסיים נגזרים
  515  458   517  רותיםיספקים ונותני ש

  939  1,008   975  זכאים ויתרות זכות
  80  83   98 מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות

  38  51   51  מסים שוטפים לשלם
  57  51   60  דיבידנד שהוכרז

        
 4,831   4,110  4,951  
        

  43  -   298 וחזקים למכירההתחייבויות מיוחסות לנכסים מ
        
 5,129   4,110  4,994  

         לא שוטפותהתחייבויות 
        

  14,255  13,843   15,174  אגרות חוב
  788  850   753  אגרות חוב להמרה 

  14,969  16,047   16,737 למוסדות פיננסיים ולאחריםנושאות ריביתהתחייבויות 
  128  284   89 ריםמכשירים פיננסיים נגז

  214  180   240 התחייבויות פיננסיות אחרות
  4  4   4 נטו,בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות 
  2,029  1,618   2,203   מסים נדחים

        
 35,200   32,826  32,387  

        המיוחס לבעלי מניות החברההון
        

  208  192   208  הון מניות
  3,474  2,852   3,481  תפרמיה על מניו

  3,348  2,919   3,271  יתרת רווח
  )1,312(  )889(   )1,140( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

  222  54   248  קרנות אחרות
  )4(  )4(   )4(  הלוואות לרכישת מניות

  )21(  )21(   )21(  מניות אוצר
        
 6,043   5,103  5,915  

  9,254  8,138   10,258 מקנות שליטהזכויות שאינן 
        

  15,169  13,241   16,301  כ הון"סה
        
 56,630   50,177  52,550  
  

  .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים
  

        2011, במאי 22
  אגדי קוני  אהרון סופר חיים כצמן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
  ל "משנה למנכ  ל "מנכ  ר הדירקטוריון"יו

  ומנהל כספים ראשי



  מ"לוב בעג- גזית

5  

  רווח והפסדמאוחדים על דוחות 

  
  

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
בדצמבר 31

2011 2010 2010 
 מבוקר בלתי מבוקר 

 
  ח"מליוני ש

 )הלמני )הפסד( למעט נתוני רווח נקי(
   

  4,596   1,138   1,268  הכנסות מהשכרת מבנים
  691   156   177 קרקעות ומביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים

        
  5,287   1,294   1,445  סך הכל הכנסות

        
  1,551   408   442 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

  622   145   165 קרקעות והעבודות שבוצעו, עלות מכירת בניינים
        

  2,173   553   607  סך הכל עלות ההכנסות
        

  3,114   741   838  רווח גולמי
        

  1,017   )46(   69נטו,ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"ערך נדל) ירידת(עליית
  )663(   )163(   )174(  הוצאות הנהלה וכלליות

  13   22   133  הכנסות אחרות
  )48(   )1(   )3(  אחרותהוצאות

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

  3,435   553   857  תפעולירווח
        

  )1,869(   )369(   )591(  הוצאות מימון
  569   216   53  הכנסות מימון

  )18(  -   )5( ערך השקעות פיננסיותירידת
        

  2,117   400   314 מסים על ההכנסהלפנירווח
  509   83   62  מסים על ההכנסה

        
  1,608   317   252  רווח נקי

        
         :מיוחס ל

        
  790   218   )17(  בעלי מניות החברה

  818   99   269 זכויות שאינן מקנות שליטה
        
 252   317   1,608  
        

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

  5.59   1.57   )0.11(  בסיסי ) הפסד(רווח נקי
        

  5.57   1.56   )0.11(  מדולל ) הפסד(רווח נקי

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

  .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים



  מ"לוב בעג- גזית

6  

  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 

  
  

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
בדצמבר 31

2011 2010 2010 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש 

   
  1,608  317  252  רווח נקי

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

       
  )1,272(  )476(  225 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  49  )25(  71 בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים) הפסדים(רווחים
  12  )1(  )14( בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסדים(רווחים
  17  )1(  )1( בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע) הפסד(רווח

       
  )1,194(  )503(  281 כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

       
  414  )186(  533  כולל) הפסד(כ רווח "סה

       
        :מיוחס ל

       
  139  )81(  179  *)בעלי מניות החברה  

  275  )105(  354 זכויות שאינן מקנות שליטה
       
 533  )186(  414  

 
  :הכולל המיוחס לבעלי מניות החברה) הפסד(ב הרווח הרכ  *)
  

       
  790  218  )17(  )הפסד(רווח נקי 

  )712(  )289(  172  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
  41  )6(  35 בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים) הפסדים(רווחים 
  3  )2(  )10( ים זמינים למכירהבגין נכסים פיננסי) הפסדים(רווחים 

  17  )2(  )1( בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע) הפסד(רווח 
       
 179  )81(  139  

  
  
  

  .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים



  מ "גלוב בע- גזית

7  

  מאוחדים על השינויים בהון דוחות 

  
  
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
  הון
 מניות

 פרמיה
על מניות

  יתרת
 רווח

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות
 כספיים

  קרנות
 אחרות

 בניכוי
הלוואות
לרכישת
 מניות

  מניות
 כ"סה אוצר

  זכויות
שאינן 
מקנות 
  שליטה

  כ "סה
  הון

 בלתי מבוקר   
 ח"מליוני ש   
                

  15,169  9,254 5,915  )21( )4( 222 )1,312( 3,348  3,474 208  )מבוקר(2011,בינואר1יתרה ליום 
                

  252  269 )17(  - - - - )17( - -  )הפסד(רווח נקי 
  281 85 196  - - 24 172 - - -  כולל אחר רווח

                
  533  354 179  - - 24 172 )17( - -  כולל)הפסד(כ רווח "סה
                

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

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

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

  266  250 16  - - 16 - - - -  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  647  647  -  - - - - - - -  ה שאוחדה לראשונהזכויות שאינן מקנות שליטה בחבר

  )132(  )121( )11(  - - )11( - - - -  רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
אגרות חוב להמרה בחברות  המרה ורכישה חוזרת של

  )1( )1(  -  - - - - - - -  מוחזקות
  )136(  )136(  -  - - - - - - -  נות שליטהדיבידנד לבעלי זכויות שאינן מק

                
  16,301  10,258 6,043  )21( )4( 248 )1,140( 3,271  3,481 208  2011,מרסב31יתרה ליום 

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

  .יניים מאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ב



  מ "גלוב בע- גזית
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  מאוחדים על השינויים בהון דוחות 

  
  
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
  הון
 מניות

 פרמיה
על מניות

  יתרת
 רווח

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות
 כספיים

  קרנות
 אחרות

 בניכוי
הלוואות
לרכישת
 מניות

  מניות
 כ"סה אוצר

  זכויות
שאינן 
מקנות 
 שליטה

  כ "סה
  הון

 בלתי מבוקר   
 ח"מליוני ש   
                

  13,266  8,077 5,189  )21( )4( 23 )600( 2,751  2,848 192  )מבוקר(2010,בינואר1יתרה ליום 
                

  317 99 218  - - - - 218 - -   רווח נקי
  )503(  )204( )299(  - - )10( )289( - - -  הפסד כולל אחר

                
  )186(  )105( )81(  - - )10( )289( 218 - -  כולל)הפסד(כ רווח "סה
                

  1 -  1  - - )3( - -  4 *)  -  מימוש כתבי אופציה למניות החברה
  - -  -  - *)  - - - *)  - - -  שערוך הלוואות לרכישת מניות
  *)   - - *)   -  - *)  - - - - - -  פרעון הלוואות לרכישת מניות

מימוש קרן שערוך רכוש קבוע וקרן שערוך השקעה 
  - -  -  - - )1( - 1 - -  שאוחדה לראשונה

  8 5  3  - - 3 - - - -  עלות תשלום מבוסס מניות
  )51( - )51(  - - - - )51( - -  ת החברהלבעלי מניודיבידנד 

  449  407 42  - -   42 *)  - - - -  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  )61( )61(  -  - - - - - - -  רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  )2( )2(  -  - - - - - - -  רכישת אגרות חוב להמרה בחברות מאוחדות
  )183(  )183(  -  - - - - - - -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

                
  13,241  8,138 5,103  )21( )4( 54 )889( 2,919  2,852 192  2010,מרסב31יתרה ליום 

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

  .ביניים מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



  מ "גלוב בע- גזית

9  

  
  מאוחדים על השינויים בהון דוחות 

  
  
     הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

  
  הון
 מניות

 פרמיה
על מניות

 יתרת
 רווח

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות
 כספיים

  קרנות
 אחרות

הלוואות
לרכישת
 מניות

  ניותמ
 כ"סה אוצר

  זכויות
שאינן 
מקנות 
 שליטה

  כ"סה
  הון

 מבוקר   
 ח"מליוני ש   
                

  13,266  8,077 5,189  )21( )4( 23 )600( 2,751  2,848 192  2010,בינואר1יתרה ליום 
                

  1,608  818 790  - - - - 790 - -   רווח נקי
  )1,194(  )543( )651(  - - 61 )712( - - -  כולל אחר)הפסד(רווח 

                
  414  275 139  - - 61 )712( 790 - -  כולל)הפסד(כ רווח "סה
                

  637 - 637  - - - - -  621 16  ח"מליון ש13הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה בסך
  1 -  1  - - )4( - -  5 *)  -  מימוש כתבי אופציה למניות החברה

  - -  -     - *)  - - - *)  - - -  שערוך הלוואות לרכישת מניות
  *)   - - *)   -  - *)  - - - - - -  פרעון הלוואות לרכישת מניות
  36 - 36     - - 36 - - - -  נטו,ויתור שכר על ידי בעל שליטה

מימוש קרן שערוך רכוש קבוע וקרן שערוך השקעה
  - -  -  - - )18( - 18 - -  שאוחדה לראשונה

  53 40 13  - - 13 - - - -  עלות תשלום מבוסס מניות
  )211( - )211(  - - - - )211( - -  דיבידנד לבעלי מניות החברה

  1,551  1,437 114  - - 114 - - - -  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  )78( )75(  )3(  - - )3( - - - -  רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  )6( )6(  -  - - - - - - -  רכישת אגרות חוב להמרה בחברות מאוחדות
  )494(  )494(  -  - - - - - - -  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהדיבידנד ל

                
  15,169  9,254 5,915  )21( )4( 222 )1,312( 3,348  3,474 208  2010,בדצמבר31יתרה ליום 

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

  .ביניים מאוחדים רד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפ
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
בדצמבר 31

2011 2010 2010 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש 

       פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
       

  1,608   317   252  רווח נקי
         

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

  1,300   153   538  נטו, הוצאות מימון
  )2(   *)     -   6 נטו,חברות כלולות)ברווחי(חלק החברה בהפסדי 

ן להשקעה "ן להשקעה ונדל"בשווי ההוגן של נדל) עלייה(ירידה 
  )1,017(   46   )69(  נטו, בפיתוח

כולל ירידת (פחת והפחתות רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים 
  80   28   11  )ערך מוניטין
  509   83   62  כנסה המסים על ה

  18   -   5 ירידת ערך נכסים פיננסיים
  )13(   )17(   )1(  נטו,הוןרווח
  )1(   *)    -   - נטו,בות לעובדיםהטבהתחייבות בשל שינוי
  4   -   )30( תומוחזקותמירידה בשיעור החזקה בחבר) רווח(הפסד

  -   -   )63(  רווח ממוניטין שלילי
  53   8   13 עלות תשלום מבוסס מניות

         
 472   301   931  

         :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
         

  )141(   )76(   )71( חייבים ויתרות חובהות לקבל ובבלקוחות והכנסעלייה
במלאי בניינים וקרקעות בניכוי מקדמות מרוכשי ) עלייה(ירידה 

  51   16   )17( נטו, דירות וממזמיני עבודות
  21   )33(   112 בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה
  6   2   4 נטו,בפקדונות משוכריםעלייה

         
 28   )91(   )63(  
         

דיבידנדים , לפני ריבית מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
  2,476   527   752  ומסים

         
         :עבורהתקופהמזומנים שהתקבלו וששולמו במשך

         
  )1,815(   )448(   )435(  ריבית ששולמה

  174   28   10  ריבית שהתקבלה
  12   *)     -   1  בלדיבידנד שהתק
  )65(   )19(   )13(  מסים ששולמו

  -   -   27  מסים שהתקבלו
         
 )410(   )439(   )1,694(  
         

  782   88   342 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
 
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
  
  
  

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

  

 
  החודשים שהסתיימו 3-ל

 במרס 31ביום

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
בדצמבר 31

 2011  2010 2010 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"מליוני ש  

        פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
        

  -  -   92 )א(לראשונה שאוחדההשקעה בחברה 
  -  -   11 )ב(תמורה ממימוש השקעה בחברה מאוחדת

  )9(  -   -  כלולותחברות בהשקעה
  )3,550(  )910(   )1,214( ן להשקעה"הקמה ופיתוח של נדל,רכישה

  )24(  )3(   )4(  השקעות ברכוש קבוע
  988  715   26 וקרקעותן בפיתוח"נדל,ן להשקעה"תמורה ממימוש נדל

  55  -   13  רכוש קבוע תמורה ממימוש
  )121(  )2(   )21(  מתן הלוואות לזמן ארוך

  26  -   18 פרעון הלוואות שניתנו לזמן ארוך
  )39(  )30(   51  נטו, השקעות לזמן קצר

  )422(  )48(   )21( השקעה בנכסים פיננסיים זמינים למכירה
  478  96   - נכסים פיננסיים זמינים למכירהתמורה ממכירת 

        
  )2,618(  )182(   )1,049( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

        
        תזרימי מזומנים מפעילות מימון

        
  637  -   - בניכוי הוצאות הנפקה הנפקת מניות

  *)    -  *)     -   - פרעון הלוואות שניתנו לרכישת מניות החברה
  1  1   2 החברה מימוש כתבי אופציה למניות

  1,516  400   37 נטו,ת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטההנפק
  )78(  )53(   )132( רכישת מניות של חברות מאוחדות

  )204(  )50(   )57( לבעלי מניות החברה דיבידנד ששולם
  )460(  )88(   )117( לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה דיבידנד ששולם

  1,280  290   719  מן ארוךקבלת הלוואות לז
  )3,972(  )624(   )990(  פרעון הלוואות לזמן ארוך

  1,103  )225(   807 נטו,קווי אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך) פרעון(משיכת
  )653(  )313(   )457( של אגרות חוב ואגרות חוב להמרה פדיון מוקדםפרעון ו

  )75(  )280(   )35( טונ,אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
  2,192  639   955 נטו,ואגרות חוב להמרה הנפקת אגרות חוב

        
  1,287  )303(   732  מימון)ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות

        
  )121(  )41(   10 ושווי מזומניםת מזומניםוהפרשי תרגום בגין יתר

        
  )27(  -   - ווי מזומנים שסווגו כמוחזקים למכירהירידה בשל מזומנים וש

        
  )697(  )438(   35 במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה

        
  2,018  2,018   1,321 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

        
  1,321  1,580   1,356 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף

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

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

  

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
בדצמבר 31

2011 2010 2010 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"מליוני ש  
        
       )'א3באור(לראשונהשאוחדה ההשקעה בחבר )א(
        
       ):למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
  -  -  )14(  רכוש שוטף 
  -  -  )465( נכסים מוחזקים למכירה 
  -  -  302 התחייבויות שוטפות 
        
  )177(  -  -  
        
  -  -  )1,770(  ן להשקעה"נדל 
  -  -  1,064 לא שוטפותהתחייבויות  
  -  -  EQY 265-הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ב 
  -  -  CapCo 647-זכויות שאינן מקנות שליטה ב 
  -  -  63 רווח ממוניטין שלילי 
        
  92  -  -  
        
       )'ז3באור(בחברה מאוחדתתמורה ממימוש השקעה )ב(
        
  -  -  )3( )למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
  -  -  )9( השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 
  -  -  *)  - חברה מאוחדת יחסיתבכתבי אופציה למניות 
  -  -  )7( תקבולים על חשבון מניות בחברה מאוחדת 
  -  -  30 רידה בשליטה בחברה מאוחדתרווח מי 
        
  11  -  -  
        
       פעולות מהותיות שלא במזומן )ג(
        
  -  -  *)  - המרת אגרות חוב במניות חברה מאוחדת 
        

רכישת מניות חברות מאוחדות והשקעות אחרות כנגד הנפקת   
  37  37  265 )'א3באור(מניות בחברות מאוחדות

        
  57  51  60  דיבידנד לשלם 
  
  

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

  .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים



  מ"גלוב בע- גזית
  ביניים מאוחדים לדוחות הכספייםבאורים 

  13

 
  כללי  -: 1באור 

  
 של שלושה הולתקופ 2010, במרס 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .א

יש לעיין בדוחות ). דוחות כספיים ביניים מאוחדים -להלן (באותו תאריך  החודשים שהסתיימ
ולשנה  2010, בדצמבר 31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

  ).הדוחות הכספיים השנתיים -להלן (שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם 
  
 1,290-גרעון בהון החוזר בסך של כ) הקבוצה - להלן (רה במאוחד לחב 2011, במרס 31ליום   .ב

ח אשר "מיליארד ש 3.6-לקבוצה קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך של כ. ח"מליון ש
הקבוצה נוהגת לממן את פעילותה , למדיניותהבהתאם . ניתנים לניצול בשנה הקרובה

יסת הון וחוב ארוך טווח מעת לעת ומגי, באמצעות קווי אשראי מתחדשים כמימון ביניים
לאחר תאריך המאזן  ,בנוסף .חלף קווי האשראי המתחדשים כאמור, בהתאם לתנאי השוק

EQY ג4ראה באור , )ח"מיליון ש 406-כ(מליון דולר  116-השלימה הנפקת מניות בהיקף של כ ,'
מליון  250החברה התקשרה עם תאגיד בנקאי בישראל בהסכם להעמדת קו אשראי בסך של 

- חלף קו, אשר ייכנס לתוקף עם השלמת מסמכי הבטוחות כמקובל) ח"מליון ש 870- כ(דולר 
- כ(מליון דולר קנדי  57.5הנפיקה  FCR, שנים 5לתקופה של , ן דולרומלי 90אשראי בסך של 

התקשרה עם תאגיד  CTY-ו 4ראה באור , אגרות חוב להמרה ארוכות טווח) ח"מליון ש 207
) ח"ש מליארד 1.6-כ(מליון אירו  330כם להעמדת קו אשראי בסך של בנקאי נורדי בהס

ד המוצג ן להשקעה שאינו משועב"לתאריך המאזן לקבוצה נדלכמו כן  .שנים 5לתקופה של 
המקורות עה כי יהנהלת החברה בד. ח"מיליארד ש 28.2-בשווי הוגן של כ בדוחות הכספיים

לכל אחת מחברות  יאפשרו, השוטפת תהחיובי מהפעילו המזומנים תזרים ל בתוספת"הנ
 .רעון התחייבויותיהן לזמן קצרהקבוצה לעמוד בפ

  
  

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

  
הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת 

דיווח כספי ", 34ופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי דוחות כספיים לתק
דוחות (של תקנות ניירות ערך  'וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד, "לתקופות ביניים

  .1970-ל"התש, )תקופתיים ומידיים
  

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים 
  :למעט האמור להלן, דים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתייםמאוח

  
  חדשים IFRSיישום לראשונה של תקני   .ב

  
IFRS 3 )צירופי עסקים -) מתוקן  

  
  : עוסקים בנושאים הבאים) מתוקן( IFRS 3 - התיקונים ל

  
  מדידת זכויות שאינן מקנות שליטה  .1

  
קיימת אפשרות לבחירת אופן מדידת הזכויות שאינן התיקון מגביל את המקרים בהם 

מקנות שליטה בהתאם לשוויין ההוגן למועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בנכסים 
אפשרות זו קיימת רק עבור סוגי , בהתאם לתיקון. המזוהים נטו של הישות הנרכשת

סי זכויות שאינן מקנות שליטה המקנים לבעליהם זכות בעלות וזכות לקבלת חלק יח
). בדרך כלל מניות(בנכסים נטו של החברה הנרכשת במקרה של פירוק ) ראטה-פרו(

אופציות שהינן , לדוגמה(לסוגים אחרים של זכויות שאינן מקנות שליטה , לעומתם
לא קיימת אפשרות בחירה זו ולפיכך יש למדוד אותם ) מכשירי הון בחברה הנרכשת

ים של הוראות מדידה אחרות הנדרשות למעט מקר, לפי שוויים ההוגן במועד הרכישה
  . IFRS 2כמו למשל , אחרים IFRSעל ידי תקני 

  
  . לראשונה) מתוקן( IFRS 3התיקון מיושם למפרע מהמועד בו יושם 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  מענקי תשלום מבוסס מניות במסגרת צירוף עסקים  .2
  

החשבונאי במסגרת צירוף עסקים המתייחסות  התיקון מפרט את דרישות הטיפול
בין אם היא מחויבת (להחלפה של עסקאות תשלום מבוסס מניות של החברה הנרכשת 

בהתאם . בעסקאות תשלום מבוסס מניות של החברה הרוכשת) או בוחרת להחליפם
על החברה הרוכשת לייחס סכום לתמורת העסקה ביום הרכישה וסכום כהוצאה , לכך

אם כתוצאה מצירוף העסקים המענק פוקע , אולם. חר מועד הרכישהבתקופה שלא
יוכר כהוצאה , IFRS 2-אזי שווי המענק החדש בהתאם ל, והוא מוחלף במענק חדש

אם מענקי , כמו כן. בתקופה שלאחר מועד הרכישה ולא ייכלל בתמורת הרכישה
ים חלק אזי אם המכשירים הבשילו הם מהוו, תשלום מבוסס מניות אינם מוחלפים

ואם המכשירים לא  IFRS 2מהזכויות שאינן מקנות שליטה ונמדדים בהתאם להוראות 
, הבשילו הם נמדדים לפי הערך שהיה משמש אם היו מוענקים מחדש במועד הרכישה

כאשר סכום זה מוקצה בין הזכויות שאינן מקנות שליטה לבין הוצאה שלאחר מועד 
  . הרכישה

  
  .לראשונה) מתוקן( IFRS 3התיקון מיושם למפרע מהמועד בו יושם 

  
 IFRS 3הוראות מעבר לטיפול בתמורה מותנית מצירוף עסקים שחל לפני יישום   .3

  )מתוקן(
  

הקובעים כי תמורה מותנית  IAS 39-ו IFRS 7 ,IAS 32-התיקון מבהיר שהתיקונים ל
מותנית  תמורה לגבימים לא מיוש, אלו תקניםל בהתאם תטופל עסקיםבצירוף 
 לגבי). מתוקן( IFRS 3בצירוף עסקים שמועד הרכישה שלו קדם למועד יישום  שנצמחה
 התיקון. לפני תיקונו  IFRS 3הוראות את ליישם להמשיך יש, כאמור מותנית תמורה
  .2011, בינואר 1 מיום החל למפרע מיושם

  
IAS 1 - הצגת דוחות כספיים  

  
יג את התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה בגין כל רכיב של ניתן להצ, בהתאם לתיקון

. רווח כולל אחר בדוח על השינויים בהון או במסגרת הבאורים לדוחות הכספיים השנתיים
  .החברה בחרה להציג את הפירוט האמור במסגרת הבאורים, בהתאם לכך

  
  .2011, בינואר 1התיקון מיושם למפרע החל מיום 

  
IAS 24  - ים בהקשר לצד קשורגילוי  

  
מבהיר את הגדרת צד קשור על מנת לפשט את זיהוי היחסים עם צד קשור  IAS 24 - התיקון ל

  . ולמנוע חוסר עקביות ביישום הגדרה זו
  

 .2011, בינואר 1התיקון מיושם למפרע החל מיום 
  

IAS 32  - סיווג של הנפקת זכויות -הצגה : מכשירים פיננסיים  
  

אופציות או כתבי אופציה לרכישת מספר קבוע של , ובע כי זכויותק IAS 32 - התיקון ל
יסווגו כמכשירים הוניים , תמורת סכום קבוע במטבע כלשהו, מכשירים הוניים של החברה

לכל  (pro rata)האופציות או כתבי האופציה באופן יחסי , אם החברה מציעה את הזכויות
  .ים שאינם נגזריםהמחזיקים הקיימים באותו סוג של מכשיריה ההוני

  
  .2011, בינואר 1 מיום החל למפרע מיושם התיקון
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

IAS 34  - דיווח כספי לתקופות ביניים  
  

נקבעו דרישות גילוי נוספות בדוחות כספיים ביניים בדבר הנסיבות  IAS 34 -לתיקון ל בהתאם
העברות של מכשירים , וגן של מכשירים פיננסיים ועל סיווגםשסביר כי ישפיעו על השווי הה

  .שינויים בסיווג נכסים פיננסייםופיננסיים בין רמות שונות במדרג השווי ההוגן 
  .2011, בינואר 1 מיום החל למפרע מיושם התיקון

  
  .החברה של הכספיים בדוחות נכללוהנדרשים  הגילויים

  
  לפני יישומםחדשים בתקופה ש IFRSגילוי לתקני   .ג
  

 IFRS 11, מאוחדים כספיים דוחות IFRS 10: ארבעה תקנים חדשים IASB-ה פרסם 2011 במאי
) התקנים החדשים - להלן ( אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי  IFRS 12, משותפים הסדרים

 דוחות) 2011מתוקן (  IAS 27Rקיימים תקנים שני יקןות ,הוגן שווי מדידת IFRS 13 את כןו
  .משותפות ובעסקות כלולות בחברות השקעות) 2011מתוקן ( IAS 28R - ו  נפרדים פייםכס
  

 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החלהחדשים ייושמו למפרע  התקנים
עליה , אולם אם חברה בוחרת לבצעו, אימוץ מוקדם אפשרי. או לאחריו ,2013 ,בינואר 1

 ןלאמצשניתן  IFRS 12למעט דרישות הגילוי על פי (ל אחד לאמץ את התקנים החדשים כמכלו
   .לראשונה היישום בעת מסוימות הקלות עםכוללים הוראות מעבר  התקנים). בנפרד

  
  :והשפעותיהם הצפויות על החברה האמורים התקנים הוראות עיקרי להלן

  
IFRS 10 - מאוחדים כספיים דוחות  

  
10 IFRS ) 27את  חליףמ) 10תקן  - להלן IAS  בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים

שטופלו ) structured entities( מובנותאת הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות  כוללוכן , מאוחדים
  .ישויות למטרות מיוחדות  - איחוד SIC 12 - בעבר ב

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

. מהחברה המושקעת) variable returns(שתנות מ לתשואות זכות או וחשיפה) power( כוחשל 
 באופן משפיעותאשר , המושקעת החברה שלולכוון את הפעילויות  להשפיע היכולת הינו כוח

  .של המשקיע על התשואה משמעותי
   

בחינת קיומה של שליטה יש להביא בחשבון זכויות הצבעה  בעתקובע כי  10 תקן
כי זכויות הצבעה  קבעהתיקון אשר  לפני IAS 27 לעומת, פוטנציאליות רק אם הן ממשיות

באופן מיידי כאשר יש להתעלם  למימוש ניתנות הןפוטנציאליות יובאו בחשבון רק אם 
  .אלו לת הפיננסית למימוש זכויותמכוונות ההנהלה והיכו

    
 ההצבעה מזכויות 50% - מ פחות מחזיק אם גם שישלוט יכול משקיע כי קובע 10 תקן, בנוסף
שני  לבחור פשריאהקיים אשר  IAS 27 -וזאת בניגוד ל ,)אפקטיביתשליטה ( המוחזקת בחברה

  . מודל השליטה האפקטיבית ומודל השליטה המשפטית -מודלים לאיחוד 
  
 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 10 קןת

   .לאחריו או 2013
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
לאמוד את  ,בשלב זה ,ביכולתה אין אך, 10 תקןבוחנת את ההשפעה האפשרית של  החברה
  .על הדוחות הכספיים, אם בכלל, השפעתו

  
27RIAS  - נפרדים כספיים דוחות  

  
 IAS 27R) את  מחליף )המתוקן 27 תקן -להלןIAS 27 ומטפל רק בדוחות כספיים נפרדים .

  .המתוקן 27 תקןההנחיות הקיימות לגבי דוחות כספיים נפרדים נותרו ללא שינוי במסגרת 
  

11IFRS  - משותפים הסדרים  
  

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

   .בשליטה משותפת
  

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

  
  :סוגים לשני המשותפים ההסדרים את מחלק 11תקן 

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

 משותפות עסקאות כי דורש 11 תקן. הזכויות בנכסים נטו של העסקה המשותפת
אשר קבעו כי חברה  IAS 31וזאת בניגוד להוראות  המאזני השווי שיטתרק לפי  יטופלו

יישם את שיטת האיחוד היחסי או שיטת יכולה לבחור כמדיניות חשבונאית האם ל
 . השווי המאזני לגבי ישויות בשליטה משותפת

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

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

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

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

  .לאחריו או 2013
  

לאמוד את  ,בשלב זה ,ביכולתה אין אך, 11 תקןבוחנת את ההשפעה האפשרית של  רההחב
  .על הדוחות הכספיים, אם בכלל, השפעתו

  
IAS 28R - השקעות בחברות כלולות  

  
 IAS 28R) את  מחליף) המתוקן 28 תקן -להלןIAS 28 . השינויים העיקריים הנכללים בו
 בעסקאות בהשקעות המאזני השווי שיטת פיל החשבונאי לטיפול מתייחסים IAS 28לעומת

והמעבר מיישום שיטת האיחוד היחסי ליישום שיטת   IFRS 11מפרסום כתוצאה, משותפות
  . השווי המאזני בהשקעות אלה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
IFRS 12 - אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי  

  
12 IFRS ) חברות לרבות, החברה של מוחזקות ישויות לגבידרישות גילוי  עקוב) 12תקן  - להלן 

 מרחיב 12 תקן). structured entities( מובנות וישויות כלולות חברות, משותפים הסדרים, בנות
את דרישות הגילוי בנוגע לשיקולים ולהנחות ששימשו את ההנהלה בקביעת קיומה של 

וכן בקביעת סוג ההסדר , יות מוחזקותשליטה משותפת או השפעה מהותית בישו, שליטה
 . גילוי לגבי ישויות מוחזקות מהותיות דרישותגם  כולל 12 תקן. המשותף

  
  .עם אימוץ התקן לראשונה החברה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים

 
IFRS 13  - הוגן שווי מדידת  

 
IFRS 13 )נדרשת זו שמדידה ככל ,הוגן וישו מדידת לאופן באשר הנחיות קובע) 13 קןת - להלן 
 או ,נכס במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר 13 תקן .הבינלאומית לתקינה בהתאם
 ,בנוסף .המדידה במועד שוק משתתפי בין (orderly) רגילה בעסקה ,התחייבות בהעברת משולם
 ההוגן השווי כי ובעוק  (market participants) בשוק משתתפים של המאפיינים את מפרט 13 תקן

 שווי מדידת כי 13 תקן קובע ,כן כמו .בשוק משתתפים משתמשים היו בהן ההנחות על יתבסס
 בהיעדר או ,ההתחייבות או הנכס של העיקרי בשוק תבוצע העסקה כי ההנחה על תבוסס הוגן
  .ביותר )advantageous( המועיל קבשו ,עיקרי שוק

 
 לשימוש ביחס מהשוק לצפייה הניתנים בנתונים ושהשימ את למקסם יש כי קובע 13 תקן

 למקור בהתאם ההוגן לשווי מדרג קובע 13 תקן ,כן כמו .מהשוק לצפייה ניתנים שאינם בנתונים
 :ןההוג השווי לקביעת ששימשו הנתונים

 
  .זהים והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק )התאמות ללא( מצוטטים מחירים:  1 רמה
 או במישרין לצפייה ניתנים אשר 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים םשאינ נתונים:  2 רמה

 .בעקיפין
 שימוש ללא הערכה טכניקות( לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים: 3 רמה

  ).לצפייה ניתנים שוק בנתוני
  

 .מסוימות גילוי דרישות קובע 13 תקן ,כן כמו
  

 רק, ולהבא מכאן נדרשים 13 תקן של חייבויותוהת נכסים של מדידה וכן, החדשים הגילויים
 שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל ,יישומו מועד לאחר המתחילות התקופות לגבי

 לא אלו חדשים גילויים .אפשרי מוקדם אימוץ .לאחריו או 2013 בינואר 1 ביום המתחילות
 עם החברה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים .השוואה מספרי על חלים
  .לראשונה התקן אימוץ

  
 את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין אך ,13 תקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
  .הכספיים הדוחות על ,בכלל אם, השפעתו



  מ"גלוב בע- גזית
  ביניים מאוחדים לדוחות הכספייםבאורים 

  18

 
  

  
  הדיווחמהותיים בתקופת רועים יא  -: 3באור 

  
 - להלן ( .C&C (US) No. 1 Incהסכם לרכישת חברת  EQYהשלימה  2011, בינואר 4ביום   .א

CapCo ( באמצעות מיזם משותף) עם חברת האם של ) התאגיד המשותף - להלןCapCo , Capital 
Shopping Centers Group Plc ) החזיקה ,למועד השלמת העסקה. )המוכרת - להלן CapCo 13- ב 

, משרדים, ר הכוללים מרכזים מסחריים"אלפי מ 240- נכסים מניבים בקליפורניה בשטח כולל של כ
העבירה המוכרת את מלוא הון המניות , במועד השלמת העסקה. מבני מגורים ומשרדים רפואיים

בתאגיד  22%- המקנות כ, מליון יחידות 11.4- לתאגיד המשותף ובתמורה הוקצו לה כ  CapCoשל
להלן ( EQYלפי בחירתה של , או במזומן EQYמליון מניות  11.4- המשותף ואשר ניתנות להמרה ב

 100%- ו Class Aממניות  70% יםהמשקפבתאגיד המשותף  EQY 78%- מנגד הוקצו ל .)היחידות - 
מליון דולר לתאגיד  600כנגד הנפקת אגרת חוב בסך של , של התאגיד המשותף Class Bממניות 

אשר נקבע  EQY- הונפקו כחלק ממנגנון הבטחת תשואה ל Class Bמניות  .EQYהמשותף על ידי 
בתמורה  EQYמליון מניות של  4.1- מוכרת במועד השלמת העסקה כהוקצו ל, כמו כן .בהסכם

 Aהקצתה למוכרת מניה אחת מסדרה  EQY, בנוסף. מליון דולר 67להמחאת אגרת חוב בסך של 
ואשר בכפוף למגבלות מסויימות  EQYמניות  10,000- אשר בנסיבות מסויימות הינה המירה ל

חוב . החזקתה ביחידות התאגיד המשותף בהתאם להיקף EQY- מקנה למוכרת זכויות הצבעה ב
מליון דולר שנפרע  84.3לא כולל חוב בסך של (מליון דולר  243- המובטח במשכנתא בהיקף של כ

. הוסב לתאגיד המשותף 5.7%הנושא ריבית שנתית משוקללת בשיעור של ) EQYבמזומן על ידי 
כולל כל ( 38.8%- ד על כעמ EQY- שיעור החזקת הקבוצה בזכויות ההצבעה ב, עם השלמת העסקה

בניכוי חלק ( EQYבהון  39.3%- של כהחזקה כלכלי ושיעור ) GAAידי - המוחזקות על EQYמניות 
מהון  3.85%- חזיקה המוכרת בכההשלמת העסקה  במועד. )GAA- הזכויות שאינן מקנות שליטה ב

  .EQY- מזכויות ההצבעה ב 13.16%- ובכ EQYהמניות של 
  

 -להלן , EQYחברות הבנות שלה המחזיקות במניות של באמצעות ה(החברה , כמו כן
 Liberty International, חתמה על הסכם בעלי מניות עם המוכרת וחברת האם שלה) הקבוצה

Holdings Plc ) ועם ) קבוצת ליברטי - להלן ביחדEQY ,העסקה  שלמתשנכנס לתוקף במועד ה
במינוי של דירקטור אחד שיומלץ הקבוצה תתמוך ) 1: (את התנאים הבאים, בין השאר, וקובע

על ידי קבוצת ליברטי וקבוצת ליברטי התחייבה לתמוך במינוי של דירקטורים בהתאם 
קבוצת ליברטי העניקה לקבוצה זכות הצעה ראשונה במקרה של ) 2(; להמלצת הקבוצה

או היחידות של התאגיד המשותף במידה שזכות זו לא תמומש על  EQYמכירת המניות של 
קבוצת ליברטי קיבלה זכות הצטרפות במקרה שתתבצע עסקה כלשהי על ידי ) EQY ;)3ידי 

קבוצת ליברטי התחייבה להימנע מנקיטת ) EQY ;)4-הקבוצה שכרוכה בשינוי בשליטה ב
כמו כן התחייבה לא לרכוש ניירות , EQY-פעולות שעלולות להוות ניסיון לרכישת השליטה ב

  .ראשמעל לסף מסוים שנקבע מ EQYערך של 
 

או עד אשר החזקותיה של , ממועד ההתקשרותשנים  10-לתוקף הסכם בעלי המניות הינו 
או עד אשר ) על בסיס דילול מלא( EQYמההון המונפק של  20%- מיפחתו  EQY-הקבוצה ב

כמוקדם , EQYמההון המונפק של  3%- מיפחתו  EQYחזקותיה של קבוצת ליברטי במניות ה
  .מביניהם

  
  .בשל שליטתה האפקטיבית, בדוחותיה EQYהחברה ממשיכה לאחד את , הלאחר השלמת העסק
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  )המשך( הדיווחמהותיים בתקופת רועים יא  -: 3באור 

    
EQY  נטו של , של עלות הרכישה לנכסים המזוהים יזמנ וסיחביצעהCapCo . השווי ההוגן של

  :דלקמןלמועד הרכישה הינם כ CapCoהנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של 
  

  שווי הוגן   
  ח"מליוני ש   
     

  92  מזומנים ושווי מזומנים
  465  נכסים מוחזקים למכירה
  14  נכסים שוטפים אחרים

  1,770  ן להשקעה"נדל
     
   2,341  
     

  302  התחייבויות שוטפות
  139  )3(עתודה למס

  925  התחייבויות לא שוטפות אחרות
  647  )2(זכויות שאינן מקנות שליטה

     
   2,013  
     

  328  נכסים נטו
  63  )4(רווח ממוניטין שלילי

     
  265  )1(סך עלות הרכישה

  
- כללה הקצאת כ) ח"מליון ש 265- כ(מליון דולר  73.7- סך עלות הרכישה אשר הסתכמה לכ  )1(

  ).דולר 18.15במועד ההקצאה בסך של  EQYלפי מחיר מניית ( EQYמליון מניות  4.1
  
הוערך בהתייחס לסכום אותו CapCo - השווי ההוגן של הזכויות שאינן מקנות שליטה ב  )2(

מליון היחידות  11.4, בהתאם לכך. EQYזכאית המוכרת לקבל בעת המרת היחידות למניות 
התקשרה עם מעריך שווי  EQY). דולר EQY )18.15הוערכו על בסיס מחיר המניה של 
ובסיכונים  של היחידות בהתחשב בהטבות הכלכליות בלתי תלוי להערכת השווי ההוגן

 15.83- השווי ההוגן של היחידות הוערך ב. יחודיים למחזיק בהן אשר הינם, הגלומים בהן
 12.8%- סכום הנמוך בכ, )ח"מליון ש 626- כ(מליון דולר בסך הכל  179.8או , דולר למניה

על היחידות  בעיקר בשל מגבלות עבירות המוטלות, בשוק EQYממחיר מניית 
בשל , לפחות במשך חמש שנים EQYוההסתברות הקיימת כי היחידות לא יומרו למניות 

  .מגבלות מס
  

סכום העתודה למס מייצג את חלקה האפקטיבי בלבד של החברה בעתודה למס   )3(
, CapCoהמיוחסת לפער בין השווי ההוגן לבסיס המס של הנכסים המזוהים נטו של 

לצורכי  REITנחשבות קרנות CapCo -ו EQY-מאחר ובלבד  אשר הוכרה ברמת החברה
  .ועל כן אינן מכירות מסים נדחים בדוחותיהן הכספיים, מס

  
וזאת לאור , רווח ממוניטין שלילי יוחס במלואו לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  )4(

  .לעיל) 3(יצירת העתודה למסים נדחים כאמור בסעיף 
  

מליון  16- הכירה הקבוצה בגידול בהון בסך של כ EQY-ה בכתוצאה מירידה בשיעור ההחזק
  .אשר נזקף לקרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, ח"ש
  

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  CapCoשל  בהפסד EQYוחלק  CapCoהכנסות 
, )ח"מליון ש 5- כ(ליון דולר מ 1.5- וכ) ח"מליון ש 44- כ(מליון דולר  12.3- הסתכמו לכ 2011, במרס 31

  .בהתאמה
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  )המשך( הדיווחמהותיים בתקופת רועים יא  -: 3באור 

 
דוד מר אורי דורי ומר ה "ה חברות בבעלות, השותפים של החברה באכד 2011, במרס 10ביום   .ב

מהון המניות  50%מסרו לחברה הודעה בדבר כוונתם למכור או לרכוש  ,)השותפים -להלן ( כץ
כפי שנקבע בהסכם בעלי המניות  (BMBY)בהתאם למנגנון המכירה והרכישה , של אכד
) 50%(הודיעה החברה לשותפים כי תרכוש את החזקותיהם  2011, באפריל 3ביום . באכד

 17ביום ). ח"מליון ש 164המשקף שווי כולל לאכד בסך של (באכד לפי המחיר הנקוב בהצעתם 
מועד זה אכד הינה חברה בת בבעלות מלאה של והחל מ, הושלמה הרכישה 2011, באפריל
החברה תשערך את , בדבר צירוף עסקים הנרכש בשלבים 3R IFRS בהתאם לדרישת .החברה

  .הרכישה לשוויה ההוגן כנגד רווח והפסד יוםב) 50%(יתרת ההשקעה הקודמת באכד 
  
. נ.לר קנדי עמליון דו 150השלימה הנפקה לציבור בקנדה של  FCR 2011, בינואר 21ביום   .ג

) Lסדרה (אגרות החוב . באמצעות תשקיף מדף, אשר אינן משועבדות) Lסדרה (אגרות חוב 
המשולמת פעמיים בשנה ועומדות לפרעון בתשלום  5.48%נושאות ריבית שנתית בשיעור של 

  .2019אחד בחודש יולי 
  
. נ.לר קנדי עמליון דו 110הנפקה לציבור בקנדה של  FCRהשלימה  2011, במרס 22ביום   .ד

) Mסדרה (אגרות החוב . באמצעות תשקיף מדף, אשר אינן משועבדות) Mסדרה (אגרות חוב 
המשולמת פעמיים בשנה ועומדות לפרעון בתשלום  5.60%נושאות ריבית שנתית בשיעור של 

  .2020אחד בחודש אפריל 
  
עם אלוני קה עסצעות חברה בת בבעלותה המלאה מה גלוב באלימהש 2011, במרס 28ביום   .ה

בעקבות . מליון דולר 36.5בתמורה כוללת של  EQYמליון מניות רגילות של  2חץ לרכישת 
כולל כל ( 40.5%- לכ EQY- עלה שיעור ההחזקה של הקבוצה בזכויות ההצבעה ב, הרכישה
 EQYבהון של  41.2%- של כ שיעור החזקה כלכליו )GAAידי - המוחזקות על EQYמניות 

  ).GAA- שאינן מקנות שליטה ב בניכוי חלק הזכויות(
  
מליון זכויות  18.2- כי פרסמה תשקיף בקנדה להנפקת עד כ GAAהודיעה  2011, במרס 29ביום   .ו

לרכישת יחידות אשר כל אחת מהן כוללת מניה רגילה אחת וכתב אופציה ) הזכויות -להלן (
, באפריל 12ביום זכות אחת  הונפקהלכל המחזיק במניה רגילה אחת ). היחידות - להלן (אחד 
 2011, במאי 11כל שתי זכויות מעניקות למחזיק בהן זכות לרכישת יחידה אחת ביום . 2011

ליום כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בכל יום עד . דולר קנדי 6.30במחיר של 
ליום דולר קנדי עד  7.50בתוספת מימוש בסך של , )מועד הפקיעה -להלן ( 2016, בנובמבר 30
, למועד הפקיעהעד , דולר קנדי 8.50ולאחר מכן בתוספת מימוש בסך של , 2014, באפריל 14

  .בכפוף להתאמות במקרים מסוימים
  

הסכימה לממש את כל הזכויות  )החברה הבת - להלן ( חברה בת בבעלות מלאה של החברה
י בעלי המניות ולרכוש במחיר המתאים ליחידה את היחידות שלא תירכשנה על יד, שיוקצו לה

  .GAAהאחרים של 
  

מליון  7.8-הושלמה הנפקת הזכויות והונפקו על פי תשקיף המדף כ 2011, במאי 16ביום 
מליון יחידות  6.2-החברה הבת רכשה בהנפקה כ. מליון דולר קנדי 48.9- יחידות בתמורה לכ

מליון דולר  39.3-בתמורה לכ) מליון יחידות שלא נרכשו על ידי בעלי מניות אחרים 0.8- כולל כ(
 GAA-עלה שיעור ההחזקה של החברה ב, כתוצאה מהנפקת הזכויות). ח"מליון ש 141-כ(קנדי 
  .73.1%- לכ
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  )המשך( הדיווחמהותיים בתקופת רועים יא  -: 3באור 
  

המחזיקה ) דורי. חברה בת בבעלות מלאה של א(השלימה דורי אנרגיה  2011, בינואר 27ביום   .ז
 40%הנפקת מניות בשיעור של , )דוראד -להלן (מ "ת דוראד אנרגיה בעממניו 18.75%- ב

ח ומתן "מליון ש 50בתמורה לסך של ) אלומיי -להלן (מ "אלומיי אנרגיה נקייה בע תלחבר
אשר שוויה ההוגן למועד ההקצאה עמד , נוספים ממניות דורי אנרגיה 10%אופציה לרכישת 

 דורי. לאנוצר , איבוד השליטה בדורי אנרגיה ובשלכתוצאה מההנפקה . ח"מליון ש 0.4על 
מליון  22-חלק החברה כ( ח אשר נזקף לסעיף הכנסות אחרות"מליון ש 60-רווח בסך של כ

  .דורי בשיטת האיחוד היחסי. מאוחדת דורי אנרגיה בדוחות א, לאחר השלמת העסקה.  )ח"ש
  
  

  רועים לאחר תאריך המאזןיא  -: 4באור 
  
  :להלן( AG Meinl Bankבאנגליה כנגד  ATRמיליארד אירו שהגישה  2לתביעה בסך בהמשך   .א

"Meinl Bank" ( 2010 אוגוסטוגורמים הקשורים אליו בחודש )וכן , )"התביעה באנגליה" :להלן
כנגד ותובע נוסף  Meinl Bankעל ידי  השהוגשמיליארד אירו  1.2בסך  התביעבהמשך ל
התביעה : "להלן( 2010בחודש נובמבר רזי 'אי גבבית המשפט ב וצדדים נוספים ATR, החברה

, שלה ר הדירקטוריון"תביעה כנגד החברה ויו 2011בחודש מרס  Meinl Bankהגיש , ")רזי'בג
שיורה כי , התביעה הינה לסעד הצהרתי. יפו- בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מר חיים כצמן

. באנגליהנגדו בתביעה כיפסק בגין כל סכום או סעד שי Meinl Bankלשפות את  הנתבעיםעל 
בגין הוצאות וזאת ח "מליון ש 3בסך  לסעד כספי המוערך לצורכי אגרההתביעה הינה , כמו כן

  .באנגליהבתביעה  Meinl Bankהתגוננות של 
  

הגיעו הצדדים להליכים המתוארים לעיל לידי הסכמה לרכז ולהעביר  2011 ,באפריל 14ביום 
אשר (מספר הליכים נוספים המתנהלים בין הצדדים האמורים את הדיון באותם הליכים וכן ב

"). הבוררות המאוחדת("לדיון במוסד לבוררות בלונדון או בפריז ) החברה אינה צד למרביתם
החברה מאמינה כי הסכמה זו תפשט את התהליך ותבטיח טיפול יעיל יותר בנושאים 

  . המשפטיים המצויים במחלוקת
  

בבתי , יבו הצדדים לפעול להפסקת ההליכים בתביעות השונותהתחי ההאמור הסכמהעל פי ה
 אשר, רזי'בגלמעט ביחס לתביעה , המשפט ובמוסדות הבוררות בהם הן מתנהלות כיום

תישאר תלויה ועומדת עד לאישורם של כל הנתבעים כי הם מעוניינים לאחדה בבוררות 
רזי והיא תועבר לבוררות 'ההליכים בתביעה בג ויפסק, במידה ואישור כזה יתקבל. המאוחדת
   .המאוחדת

  
מליון  57.5ה לציבור בקנדה של עסקה עם חתמים להנפק FCRהשלימה  2011בחודש אפריל   .ב

נושאות ריבית , אשר אינן מובטחות בשיעבוד) Eסדרה (אגרות חוב להמרה . נ.דולר קנדי ע
, בספטמבר 30המשולמת בשני תשלומים חצי שנתיים החל מיום  5.40%שנתית בשיעור של 

דולר קנדי למניה בכל יום החל ממועד  22.62במחיר של  FCRניתנות להמרה במניות , 2011
 FCR-ל, בהתאם לתנאי אגרות החוב. 2019בינואר  31רישומן למסחר ועומדות לפרעון ביום 

קיימת זכות לפרוע את הקרן והריבית בגין אגרות החוב באמצעות הנפקת מניות רגילות של 
FCR ימי המסחר שקדמו  20ממחיר המניה הממוצע המשוקלל במהלך  97%יר המשקף במח

  .למועד הפרעון
  

מליון מניות לציבור  5על גיוס הון באמצעות הנפקת  EQYהודיעה  2011, במאי 18ביום   .ג  
לחתמי . מליון דולר 97.1- דולר למניה ובתמורה כוללת של כ 19.42ב במחיר של "בארה

במקביל להנפקה . אלפי מניות נוספות 750ימים לרכוש עד  30בת ההנפקה ניתנה אופציה 
לחברות בנות בבעלות מלאה של החברה מליון מניות בהנפקה פרטית  EQYתמכור , לציבור

  .מליון דולר 19.4-בתמורה כוללת של כ, במחיר ההנפקה לציבור



  מ"גלוב בע- גזית
  ביניים מאוחדים לדוחות הכספייםבאורים 

  22

  
  

  )המשך( אירועים לאחר תאריך המאזן  -: 4באור 
  

 EQYרות בנות בבעלות מלאה של החברה מליון מניות נוספות של ירכשו חב, בעסקה נוספת
  .מליון דולר 19-מ בתמורה כוללת של כ"מאת תאגיד שבשליטת אלוני חץ נכסים והשקעות בע

  
- לכEQY -ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בזכויות ההצבעה ב, הנפקה והרכישההכתוצאה מ

 -חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בבניכוי ( 39.6%-ולשיעור החזקה כלכלי של כ 39.4%
GAA( .  

  
הודיעה מדרוג על העלאת דרוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב של  2011, במאי 19ביום   .ד

  .והותירה את אופק הדרוג יציב Aa3לדרוג  A1החברה שבמחזור מדרוג של 
  
 60- ך כולל של כס(ח למניה "ש 0.39הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2011, במאי 22ביום   .ה

  .2011, ביוני 20היום הקובע לזכאות הינו . 2011, ביולי 4שישולם ביום ) ח"מליון ש
  

  
  מגזרי פעילות  -: 5באור 

  
הותאמו " מרכזים מסחריים בקנדה"נתוני מגזר  ,ביחס לתקופות מקבילות לשם הצגה השוואתית

 2011, בינואר 1מיום  בקנדה החל IFRSלפי כללי לראשונה לדיווח  FCRלמפרע בשל מעבר 
שכן הנהלת החברה בחנה בעבר מגזר זה בהתאם לכללי , ההשפעה הינה על באור המגזרים בלבד(

  ).החשבונאות הקנדיים
  

  

  

מרכזים 
מסחריים
ב"בארה

מרכזים 
מסחריים
 בקנדה

מרכזים 
מסחריים
בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים
במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום 
וביצוע 
עבודות 

לניותקב
מגזרים 
אחרים

התאמות
 כ"סהלמאוחד

  בלתי מבוקר  
  ח"מליוני ש  

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה

   2011,במרס 31 ביום

  

        
               

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

             
  857  )3(  74  44  37 133 279 293 רווח מגזרי

             
  )543(           נטו,הוצאות מימון

              
רווח לפני מסים על 

  314            ההכנסה
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  )המשך( מגזרי פעילות  -: 5באור 
  

  

מרכזים 
מסחריים
ב"בארה

מרכזים 
מסחריים
*)בקנדה

מרכזים 
מסחריים
בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים
במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות
למאוחד

 כ"סה   *)
  בלתי מבוקר  
  ח"מליוני ש  

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה

   2010,במרס 31ביום 

  

        
               

  1,294  -  120  156  84 256 416 262הכנסות המגזר

             
  553  )37(  62  1  40 152 246 89 רווח מגזרי

             
  )153(           נטו,הוצאות מימון

              
רווח לפני מסים על 

  400            ההכנסה
  
  .הותאם למפרע  *)
  

  

מרכזים 
מסחריים
ב"בארה

מרכזים 
םמסחריי
*)בקנדה

מרכזים 
מסחריים
בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים
במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות
למאוחד

 כ"סה  *)
  ח"מליוני ש  

לשנה שהסתיימה ביום
   2010, בדצמבר 31  

  
        

               
  5,287  -  506  692  320 971 1,733 1,065הכנסות המגזר

             
  3,435  1,111  260  25  141 530 1,047 321 רווח מגזרי

             
  )1,318(           נטו,הוצאות מימון

              
רווח לפני מסים על 

  2,117            ההכנסה
  

  .הותאם למפרע  *)
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  )המשך( מגזרי פעילות  -: 5באור 
  

  נכסי המגזר
  

  

מרכזים 
מסחריים
 ב"בארה
(** 

מרכזים 
מסחריים
 בקנדה

מרכזים 
מסחריים
בצפון 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים
במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

מגזרים 
 אחרים

התאמות
  כ"סהלמאוחד

  בלתי מבוקר  
  ח"מליוני ש  
              

  56,630  5,037  6,486  766  3,573 11,943 18,153 10,672  2011, במרס 31
              
  50,177 *) 4,915  5,685  639  3,452 11,103 *)15,776 8,607 2010, במרס 31
              

 2010, בדצמבר 31
  52,550 *) 5,523  6,153  693  3,425 11,337 *)17,277 8,142 )מבוקר(

  
  .הותאם למפרע  *)
ראה באור , CAPCOב נובע בעיקר מרכישת "הגידול בנכסי מגזר המרכזים המסחריים בארה  *)*

  .'א3
  
  

  צירוף דוחות כספיים של חברה כלולה  -: 6באור 
  

כן לא ו, לא צורפו לדוחות הכספיים) "החברה הכלולה"(מ "הדוחות הכספיים של דוראד אנרגיה בע
לאור העובדה שהם חסרי משמעות , נכלל מידע תמציתי בדבר השקעת הקבוצה בחברה הכלולה

  .החברההכספיים המאוחדים של ביחס לדוחות 
  
  

  
- -  -  - - -  -  - - - -  -  
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   המאוחדים בינייםהצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 
  המיוחסים לחברה

  
  2011 ,במרס 31ליום 

  
  
  

  בלתי מבוקרים
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  לתקנות ניירות ערך' ד38דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה 
  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(

  
  

  מבוא
  

, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
הסתיימה ולתקופה של שלושה חודשים ש 2011במרס  31 יוםל, )החברה -להלן (מ "בע גזית גלובשל  1970-ל"התש

אחריותנו היא . יון וההנהלה של החברההמידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטור. באותו תאריך
  .להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו

  
  

המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי את  סקרנולא 
הרווח ואשר  2011במרס  31 יוםח ל"ש מליוני 6,473- נטו הסתכמו לסך של כ, ההתחייבויות המיוחסים להן

באותו הסתיימה לתקופה של שלושה חודשים שח "ש מליוני 103- מוחזקות אלה הסתכם לסך של כ מחברות
, הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו. תאריך

  .כספיים  בגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי חשבון האחריםככל שהיא מתייחסת לדוחות ה
  
  

  היקף הסקירה
  

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

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

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

  
  

  מסקנה
  

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

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

קוסט פורר גבאי את קסירר ,אביב-תל
 רואי חשבון 2011,במאי22
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  מ"גזית גלוב בע

  
  המאוחדים ביניים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים

  
  המיוחסים לחברה 

  
  

  
, מרסב 31ליום המאוחדים של הקבוצה  ביניים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד מתוך הדוחות הכספיים

המוצגים בהתאם , המיוחסים לחברה, )דוחות מאוחדים -  להלן(המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים  2011
  .1970-ל"התש ,)ומיידייםדוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ד38לתקנה 

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

  .השנתיים
  

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

  
  

   במרס 31ליום   
  ליום

 בדצמבר 31
  2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ח"ש מליוני  
        

   נכסים
    

    נכסים שוטפים
    

 35 72  99 מזומנים ושווי מזומנים
 *)     - - -  פקדונות לזמן קצר

הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 
  164   79   152  לחברות מוחזקות

  110 65  105 מכשירים פיננסיים נגזרים
 11 97  103 חייבים ויתרות חובה

  5 - -  ףהלוואות לשות
    

 325  313  459  כ נכסים שוטפים"סה
     

     נכסים לא שוטפים
    

 4 9 4ופקדונות לזמן ארוךהלוואות
 1,031  803  923 מכשירים פיננסיים נגזרים
 6,962  6,719  6,795 הלוואות לחברות מוחזקות

 213  239  224 אגרות חוב של חברות מוחזקות
 7,647  7,054  7,916השקעות בחברות מוחזקות

 5 4 5 רכוש קבוע
 *)         -  *)      -  *)        - מוחשייםנכסים בלתי 

     
 15,862  14,828  15,867  כ נכסים לא שוטפים"סה

     
 16,187  15,141  16,326  כ נכסים "סה

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

  .הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע 
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  המיוחסים לחברה ים על המצב הכספיהמאוחד הדוחותנתונים כספיים מתוך 

  
  

   במרס 31ליום  
  ליום

 בדצמבר 31
 2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר 
  ח"ש מליוני 
       

   התחייבויות והון
   

   התחייבויות שוטפות
  

 485 55  486 אגרות חוב חלויות שוטפות של
 17 15 9 מכשירים פיננסיים נגזרים

 2 1 5נותני שירותיםלספקים והתחייבויות ל
 128 87  96 זכאים ויתרות זכות

 3 4 1 מסים שוטפים לשלם
 57 51  60 דיבידנד שהוכרז

   
 692  213  657כ התחייבויות שוטפות"סה

   
    התחייבויות לא שוטפות

   
 1,476  1,936  1,496הלוואות מתאגידים בנקאיים

 7,975  7,803  8,021 אגרות חוב
 - 7 - מכשירים פיננסיים נגזרים

 - 2 - התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 129 77  109 מסים נדחים

    
 9,580  9,825  9,626 כ התחייבויות לא שוטפות"סה

    
    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

    
 208  192  208  הון מניות

 3,474  2,852  3,481  פרמיה על מניות
 )1,115(  )860(  )917( קרנות

 3,348  2,919  3,271  יתרת רווח
    

 5,915  5,103  6,043  כ הון"סה
    

 16,187  15,141  16,326  והוןכ התחייבויות "סה
 
  
  

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

            2011, במאי 22
  חיים כצמן   תאריך אישור הדוחות הכספיים

  ר הדירקטוריון"יו
  אהרון סופר 

  ל"מנכ
  גדי קוניא 

    ל "משנה למנכ
 ומנהל כספים ראשי
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  המיוחסים לחברה רווח והפסדעל ה יםמאוחדה ותדוחהנתונים כספיים מתוך 

  
  

  
  החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ח"ש מליוני  
          

 8  1 6הכנסות דמי ניהול מחברות מוחזקות
 306  64 76 מחברות מוחזקותהכנסות מימון 

 475  171 21 הכנסות מימון אחרות
    

 789  236 103 כ הכנסות"סה
    

 55  8 17 הוצאות הנהלה וכלליות
 576  58 283 מימוןהוצאות

    
 631  66 300 כ הוצאות"סה

     
 158  170 )197(נטו,לפני רווח מחברות מוחזקות) הפסד(רווח

    
 720  80 160נטו, רווח מחברות מוחזקות

    
 878  250 )37(לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח

 88  32 )20( מסים על ההכנסה
    

 790  218 )17(לחברההמיוחס ) הפסד(רווח נקי
 
 
  
  
  

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

  
  

 
  החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס 31ביום 

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
 2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר 
  ח"ש מליוני 
         

 790  218 )17(לחברההמיוחס ) הפסד(רווח נקי
    

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

 )142(  )20( )41(הפסד מהפרשי תרגום מטבע חוץ
 11  )1( 3בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים) הפסד(רווח

     
 )131(  )21( )38( הפסד כולל אחר המיוחס לחברה

        
לאחר השפעת (כולל אחר המיוחס לחברות מוחזקות ) הפסד(רווח 
 )520(  )278( 234)המס

    
 )651(  )299( 196לחברהכולל אחר המיוחס) הפסד(כ רווח "סה

    
 139  )81( 179לחברהכולל המיוחס) הפסד(כ רווח "סה

 
  
  
  

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

  
  

  
  החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
  2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ח"ש מליוני  
          

     החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של
     

 790  218 )17(המיוחס לחברה) הפסד(רווח נקי
    

   התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
     :של החברה

    
    :החברההתאמות לסעיפי רווח והפסד של

    
 1   *)    - *)    -פחת

 )205(  )177( 186נטו, מימון) הכנסות(הוצאות
 )720(  )80( )160(נטו,בגין חברות מוחזקותרווח

 13  3 2עלות תשלום מבוסס מניות
 88  32 )20( כנסההמסים על ה

 )2(  - -בשל הטבות לעובדיםת יושינוי בהתחייבו
    
8 )222(  )825( 

    :החברהשינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של
    

 34  1 )16(בחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה
ובזכאים  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות לב) ירידה(עלייה 

 26  )9( )7( ויתרות זכות
    
)23( )8(  60 

    
    :עבורהבחברהתקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך

    
 )517(  )164( )117( ריבית ששולמה

 67   24 *)    -   ריבית שהתקבלה
 313  46 44  ריבית שהתקבלה מחברות מוחזקות

 )4(  )1( )1( מסים ששולמו
 89  -  -דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

    
)74 ( )95(  )52( 

    
 )27(  )107( )106(החברהמזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של

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

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

  
  

  
  החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ח"ש מליוני  

       החברהתזרימי מזומנים מפעילות השקעה של
       

 )2(   -  )1( רכישת רכוש קבוע
 )257(   -  -בחברות מוחזקותהשקעות

  165    -   - פדיון מניות בכורה של חברה מוחזקת
 )434(   104  313נטו,הלוואות לחברות מוחזקות) מתן(ןפרעו
 -   -  4 הלוואות לזמן ארוךפרעון

      
השקעה של ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 )528(   104  316החברה
      

      החברהתזרימי מזומנים מפעילות מימון של
      

 637  -  -ניכוי הוצאות הנפקהבהנפקת הון מניות 
  1  1   2 למניות מימוש כתבי אופציה

 *)   -  *)     -        -פרעון הלוואות לרכישת מניות החברה
 )204(  )50(  )60(דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 687  190  - נטו, הנפקת אגרות חוב
 )197(  )150(  )12(אגרות חובופדיון מוקדם של פרעון

 )690(  )272(  )64(נטו,משיכת קווי אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
     

מימון של ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 234  )281(  )134(החברה

     
  -     -    )12( הפרשי תרגום בגין יתרת מזומנים ושווי מזומנים

  
 )321(  )284(  64במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה

     
 356  356  35התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

     
 35  72  99התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף

      
      

     החברהת שלא במזומן שלת מהותיפעילו
     

 57  51  60 דיבידנד לשלם
 
  
  
  
  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
  
  

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

דוחות (לתקנות ניירות ערך ' ד38מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה   
יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות  .1970- ל"התש, )תקופתיים ומיידיים

ו אליהם ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלו 2010, בדצמבר 31הכספיים השנתיים ליום 
  .2011, במרס 31וגם בהקשר לדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 

  
קווי אשראי מאושרים בלתי  לחברה. ח"מליון ש 198- לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ 2011, במרס 31ליום   .ב

נוהגת לממן  החברה, למדיניותהבהתאם . ניתנים לניצול בשנה הקרובההח "מיליארד ש 1.1- מנוצלים בסך של כ
ומגייסת הון וחוב ארוך טווח מעת לעת בהתאם , את פעילותה באמצעות קווי אשראי מתחדשים כמימון ביניים

עם תאגיד  לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה, בנוסף. חלף קווי האשראי המתחדשים כאמור, לתנאי השוק
אשר ייכנס לתוקף עם השלמת , )ח"ליון שמי 870- כ(מיליון דולר  250בנקאי בהסכם להעמדת קו אשראי בסך של 

הנהלת החברה בדעה . שנים 5לתקופה של  ,מיליון דולר 90חלף קו אשראי בסך של , מסמכי הבטוחות כמקובל
  .לעמוד בפרעון התחייבויותיה לזמן קצר לחברהל יאפשרו "כי המקורות הנ

  
  השקעות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות  .ג
  

חלק החברה . מליון אירו 34.2- כעל דיבידנד בסך של  CTYהכריזה  2011הראשון לשנת במהלך הרבעון   
  .ח"מליון ש 80.2-כהינו , 2011אשר שולם בחודש אפריל , בדיבידנד

  
  דירוג אשראי  .ד
  

הודיעה מדרוג על העלאת דרוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב של החברה  2011, במאי 19ביום   
  .והותירה את אופק הדרוג יציב Aa3לדרוג  A1שבמחזור מדרוג של 

  
  תביעות משפטיות  .ה
  

ראה באור , ATR-לפרטים בדבר התפתחויות הקשורות בתביעות הדדיות שהוגשו בקשר עם ההשקעה ב  
  .2011, במרס 31הכספיים ביניים המאוחדים ליום לדוחות  'א4

  
  דיבידנד  .ו
  

) ח"מליון ש 60- ובסך כולל של כ(ח למניה "ש 0.39הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2011, במאי 22ביום   
  .2011 ,ביוני 20היום הקובע לזכאות הינו . 2011 ,ביולי 4שישולם ביום 

  
  
  
  
  
  

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

  

אחראית לקביעתה והתקיימותה , )"התאגיד" :להלן(מ "גלוב בע-בפיקוח הדירקטוריון של גזית, ההנהלה

  .של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד

  :חברי ההנהלה הם, לעניין זה

  ;מנהל כללי, אהרון סופר  .1

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

  ;ל ויועץ משפטי ראשי"משנה למנכ, ערן בלן  .3

  ;ת חברהרמזכי, ורדה צונץ  .4

  .ל וחשב"סמנכ, רמי וייסנברגר  .5

  

ידי בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו ב

המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את 

בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות , התפקידים האמורים

לגלות בדוחות  ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש, הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין

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

בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו , בין השאר, הבקרה הפנימית כוללת

ביותר בתחום לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר , נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, כאמור

וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד , הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים

  .בהתייחס לדרישות הגילוי, המתאים

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

  .ע או תתגלהמוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנ

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי 

, )"הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון" :להלן( 2010בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום 

הדירקטוריון  ,בהתבסס על הערכה זו. העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד

  .היא אפקטיבית 2010בדצמבר  31ליום , והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור

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

הבקרה הפנימית כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר , הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית

  .האחרון

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

הבקרה הפנימית היא  ,ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, האחרון

  .אפקטיבית
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  :הצהרות מנהלים

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

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  

  :מצהיר כי, אהרון סופר, אני

: להלן( 2011לרבעון הראשון של שנת ) "התאגיד" :להלן(מ "ב בעלוג-בחנתי את הדוח הרבעוני של גזית )1(
  ;)"הדוחות"

  

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

  ;בהתייחס לתקופת הדוחות

  

מכל הבחינות , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי )3(
תאגיד לתאריכים ולתקופות תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה, את המצב הכספי, המהותיות

  ;שאליהם מתייחסים הדוחות

  

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

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

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

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

  ;הגילוי

  

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

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

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

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

  .לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, דיןה

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

  .אגידהבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של הת

  

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

  

  

  ________________________                2011 מאיב 22

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

  הצהרת מנהלים

  ה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת נושא המשר

  :מצהיר כי, גדי קוניא, אני

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של  )1(
הדוחות "או  "הדוחות": להלן( 2011של שנת  ראשוןלרבעון ה) "התאגיד": להלן( מ"גלוב בע- גזית

 ;)"לתקופת הביניים
  

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

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

  

דוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים ה, לפי ידיעתי )3(
תוצאות הפעולות ותזרימי , את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות, המשקפים באופן נאות

 ;המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות
  

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

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

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

  –וכן ; הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

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

  .הגילוי

  

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

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

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

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

  ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, הדין

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

  .לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

  

  .על פי כל דין, ר לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחראין באמו

  
  _____________________                                    2011 איבמ 22

  ל "משנה למנכ, גדי קוניא                                                                    

  ומנהל כספים ראשי


