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  מ"גלוב בע- תגזי

  דין וחשבון הדירקטוריון לבעלי המניות

 1201 ספטמברב 30תקופות שנסתיימו ביום ל

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

  :2011 בספטמבר 30ביום 

 
  כללי  .1

 מבוא  .א
  

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

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

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

- פרו רים המזומנים שלה על ידי ניהול הינה להתמקד בהגדלת תז, שבאה לידי ביטוי לאורך השניםכפי , 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 667 קבוצההה ומנהלת מחזיק 2011 בספטמבר 30 ליום

 600  בגדלים שוניםמרכזים מסחריים  

 15 מרכזים מסחריים בפיתוח  

 15  יחידות דיור 1,650 -הכוללים כ(בתי דיור מוגן( 

 24 שרדים רפואיים מבני מ  

 13 נכסים אחרים 

  
החברה בשווים הנכסים רשומים בספרי ; ר"מיליון מ 7 - ל משתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף של כ"הנכסים הנ
ומניבים דמי שכירות שנתיים ) ח"מיליארד ש 68.7 - בסך של כ 2מלא איחוד בהנחת(ח "מיליארד ש 57 -של כ ההוגן בסך
ברוטו  דמי שכירות שנתיים() ח"מיליארד ש 6.3 -בסך של כ 3בהנחת איחוד מלא( ח"מיליארד ש 5.3 - בסך של כ
 ).2011 בספטמבר 30יום חליפין להשערי ולפי לפי מצבת הנכסים  יםהמחושב

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

באמצעות לרבות (מחזיקה החברה במישרין ובעקיפין  2011 בספטמבר 30ליום . אמריקאי לצורכי מס REITמעמד של 
 EQY ).מזכויות ההצבעה 41.8% -כ(EQY מהון המניות של  46.5% - בכ) רט להלןכמפו .Gazit America Inc,חברת הבת 

יורק - ב בעיקר באזור ניו"בצפון מזרח ארהיה וכן 'ורג'בעיקר בפלורידה וג, ב"פועלת באזורי צמיחה בדרום מזרח ארה
 9 - כזים מסחריים ומר 187(נכסים מניבים  196 ובבעלותה ,בקליפורניה בעיקר, ב"בארה בחוף המערבי גםו ובוסטון

 .מרכז מסחרי בפיתוח וכן ר"מיליון מ 2.1 -בשטח בנוי כולל של כ) נכסים אחרים
  

                                                
והן חברות בשליטה , הן חברות אשר מאוחדות על ידי החברה באופן מלא, אלא אם מצוין אחרת, התייחסות לחברות מאוחדות כוללתה1

  .ר מאוחדות על ידי החברה באיחוד יחסימשותפת אש
  .והכללת מלוא שווים של נכסים המנוהלים על ידי הקבוצה מאוחדות באיחוד יחסיבשליטה משותפת הבהנחת איחוד מלא של חברות  2
 .י הקבוצהוהכללת מלוא דמי השכירות מנכסים המנוהלים על יד מאוחדות באיחוד יחסיבשליטה משותפת הבהנחת איחוד מלא של חברות  3
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ב בשטח "מרכזים מסחריים בארה 13ומנהלת ) 10%/20%(באמצעות שותפויות , מחזיקה בבעלות חלקית  EQY,בנוסף
 .ר"אלפי מ 177 -של כ בנוי

  
העוסקת בתחום מבני  ,)PROMED) ("100%" :להלן(.Promed Properties Inc ת ב באמצעו"ארהב החברהבנוסף פועלת 

פועלת , כמו כן. ר"אלפי מ 129 -בשטח בנוי של כ ב"בארהמבני משרדים רפואיים  15בבעלותה אשר משרדים רפואיים ו
רח דרום מזהעוסקת בתחום הדיור המוגן ב ,)RSC) ("60%: "להלן( Royal Senior Care, LLCבאמצעות ב "החברה בארה

על  20%נכסים מוחזקים בשיעור של  2מתוכם ( בתי דיור מוגן 15מחזיקה ומנהלת  RSC 2011 בספטמבר 30ליום  .ב"ארה
  .יחידות דיור 1,650 -כ הכוללים, )ובהם היא זכאית לדמי ניהול ומנגנון תמרוץ RSCידי 

  
 Toronto-חברה ציבורית הנסחרת ב, ")FCR: "להלן( .First Capital Realty Incבאמצעות בעיקר  החברהבקנדה פועלת 

Stock Exchange )להלן" :TSX" .( מהון המניות של  49.6% -מחזיקה החברה בכ 2011 בספטמבר 30ליוםFCR .FCR 
מרכזים מסחריים בשטח בנוי כולל  158 אלברטה ובריטיש קולומביה ובבעלותה, קוויבק, פועלת בעיקר במחוזות אונטריו

  .מרכזים מסחריים בפיתוח 8וכן  ר"מיליון מ 2.1 -של כ
  

 30ליום . TSX -חברה ציבורית הנסחרת ב, )"GAA": להלן( .Gazit America Incפועלת החברה בקנדה באמצעות  ,כמו כן
-כ( EQY מליון מניות 14.3 - כבנוסף להחזקתה ב. GAAמהון המניות של  73.1% - מחזיקה החברה בכ 2011 בספטמבר

בתחום מבני משרדים  GAAפועלת  ,)2011 בספטמבר 30נכון ליום  מזכויות ההצבעה 11.4% -כ, מהון המניות 12.7%
   .ר"אלפי מ 63 -של ככולל ם רפואיים בשטח בנוי מבני משרדי 9 האיים בקנדה ובבעלותרפו

  
 ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה, )"Gazit Brazil": להלן( .Gazit Brazil Ltdaבברזיל פועלת החברה באמצעות 

מרכזים  Gazit Brazil4 של בבעלותה  2011 בספטמבר 30ליום  .פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים, העוסקת ברכישה
   .ר"אלפי מ 36 -של ככולל מסחריים מניבים בשטח בנוי 

  
פינית הנסחרת בבורסה של  ציבורית חברה ,")CTY: "להלן( .Citycon Oyjבאמצעות  החברהפועלת  אירופהצפון ב

, פועלת בפינלנד CTY .CTYמהון המניות של  47.8% - מחזיקה החברה בכ 2011 ספטמברב 30ליום  ).OMX(י הלסינק
מרכזים מסחריים  2וכן  ר"מ מיליוןכ כולל שלבנוי בשטח  ,מרכזים מסחריים 80אסטוניה וליטא ובבעלותה , שבדיה
   .בפיתוח

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

 30ליום  .ומאוחדת באיחוד יחסי הולנד, ובבורסה של אמסטרדם אוסטריה, נסחרת בבורסה של וינה ,רזי'באי ג
ידי על המנוהלת לחברה הסכם בעלי מניות עם קרן ( ATRמהון המניות של  31.2% -מחזיקה החברה בכ 2011 בספטמבר
 מהון המניות 19.4% - בכ ,מיטב ידיעת החברהל ,מחזיקהה .Apollo Global Real Estate Management L.P תצקבותאגיד מ

רומניה ולטביה , טורקיה, הונגריה, סלובקיהוכן במידה פחותה ב, רוסיה, כיה'צ, פועלת בעיקר בפולין ATR(. ATRשל 
קרקעות  31וכן בפיתוח  יםנכס 3 ,ר"מיליון מ 1.2 -סחריים מניבים בשטח בנוי כולל של כמרכזים מ 154ובבעלותה 

   .לפיתוח עתידי
  

גזית " :להלן(בתחום המרכזים המסחריים באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה  גרמניהפועלת החברה ב ,בנוסף
ר "אלפי מ 99 - מרכזים מסחריים בשטח בנוי של כ 6 גרמניהשל גזית  בבעלותה 2011 בספטמבר 30ליום . ")גרמניה

 . לפיתוח עתידי קרקעו
  

מ "בע) פיתוח(גלוב ישראל -גזיתאמצעות ב ,פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים, ברכישה החברה פועלת ,בישראל
מרכזים  10 ,בבעלותה של גזית פיתוח בישראל. 75%המוחזקת על ידי החברה בשיעור של , ")גזית פיתוח: "להלן(

, כמו כן .לפיתוח עתידי ותמרכז מסחרי בפיתוח וקרקע וכן, ר"אלפי מ 127 -מסחריים מניבים בשטח בנוי כולל של כ
") )בולגריה( גזית פיתוח: "להלן(בבולגריה ובמקדוניה באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה  גזית פיתוחפועלת 

חריים לפיתוח עתידי של מרכזים מס קרקע עתודותו ר"אלפי מ 7 -בשטח בנוי כולל של כ, מרכז מסחרי אשר בבעלותן
  .ומשרדים
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הינה החזקה  אשר עיקר פעילותה, ")אכד: "להלן(מ "באמצעות אכד בנין והשקעות בע גזית פיתוחפועלת , בנוסף
חברה ציבורית , ")דורי. א: "להלן(מ "דורי בע. מהון המניות וזכויות ההצבעה של קבוצת א 73.8% -במישרין ובעקיפין בכ

דורי בניה . לרבות באמצעות א( ואשר עיקר עיסוקה") הבורסה: "להלן(מ "בעאביב  הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל
בניהול וביצוע , ן"הקמה ומכירה של פרויקטים בתחום הנדלה, פיתוחה, ייזוםבתחום ההינו  )חברה ציבורית אף היא, מ"בע

ממניות  11.25% - בבעקיפין  דורי.מחזיקה א, כמו כן .ן בישראל ובמזרח אירופה"של פרויקטים קבלניים בתחום הנדל
לאכד פעילות קבלנית בניגריה , בנוסף. הפועלת להקמת תחנת כוח פרטית באזור אשקלון, מ"חברת דוראד אנרגיה בע

   .והחזקה בחלק מזכויות בנכס מניב בישראל
ופן בא( 2011בחודש אפריל  מניות האחרים באכדהבעלי מ על ידי החברה ממניות אכד 50%רכישת לפרטים בדבר 

  .לדוחות הכספיים' ב3ראה באור , אכד לגזית פיתוחכל מניות ומכירת  )100% -שהביא את החזקות החברה בה ל
   

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

  

  
  
  

  
הכוללות מידע ) Supplemental Package(חבילות דיווח נוספות , צגות עדכניותלרבות מ ,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
 :המוחזקותיבוריות הצובאתרי 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  .היוון תזרימי המזומנים ולעלייה בשיעורי הקבוצהשל נכסי  המזומנים בתזרימי ,ינה מהותיתאאשר 

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

  .ובכלל זאת השווקים בהם פועלות חלק מחברות הקבוצה, ת בשווקים הפיננסיים הגלובלייםוגוברת ולחוסר וודאו
 

שהחל  של המשברנקודתיות השפעות עדיין קיימות , הדוחות הכספיים אישורולמועד  2011 בספטמבר 30נכון ליום 
בתזרימי  ,ננה מהותיתאשר אי ,ופגיעה מסוימת התפעוליות של חברות מסוימות בקבוצהתוצאותיהן על  2007בשנת 

בשיעורי התפוסה בנכסי  הקבוצה מדווחת על עלייה, 2011 בספטמבר 30נכון ליום . חברותאותן של  םנכסיההמזומנים מ
לא חלו פיגורים משמעותיים בתשלומי דמי השכירות באופן שיש בהם כדי  כי הקבוצה ובדמי השכירות הממוצעים וכן
כי המשך מימון פעילותה השוטפת  ,מעריכההחברה . הקבוצה מדמי שכירות להשפיע באופן מהותי על הכנסותיה של

תזרימי , יתרות הנזילות של הקבוצהה - קרי , יתאפשרו ממקורות המימון הקיימים של הקבוצה ,ופעילות ההשקעה שלה
מנוצלים  הלאווקווי האשראי המאושרים  גיוסי הון וחוב בשווקי ההון השונים בהם הקבוצה פועלת, המזומנים שלה

  . שברשותה
 

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

ן להשקעה בפיתוח "הנדל ,ן להשקעה"ההוגן של הנדל יםויבשו ירידהללגרום  העלול ,וכן ובתזרים המזומנים שלה
  . של הקבוצהוהרכוש הקבוע 

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

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

, כמו כן. כפי שידוע לחברה נכון למועד אישור הדוחות לווהכ, כלכליים-היא פועלת ועל עובדות ונתונים מאקרו
במידה מהותית על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות  הערכותיה האמורות של החברה מבוססות
התממשותן של הערכות החברה כאמור אינה . ועל השתלבותם אלה באלה, עתידיות בכל אחד מהפרמטרים האמורים

  .הוזאת הואיל והן נתונות להשפעות חיצוניות שלא ניתן להעריכן מראש ואשר כאמור אינן מצויות בשליטת, וודאית
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  1120של שנת  שיישלהלרבעון דגשים   .ד
  

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

 ספטמברב 30 ביום
  

  שינוי  2010  2011  
 15% 1,138 1,309  מבנים הכנסות מהשכרת

1N.O.I  885 775 14% 
N.O.I 11% 433 482 2באיחוד יחסי 
F.F.O3  110 86 28% 
F.F.O3  14.5% 0.62 0.71 )ח"בש(למניה 

      

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

  
1,811 

  
735  -  

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

  
233  
149 

  
516  
247 

  
-  
-  

  - 197 169  מיוחס לבעלי המניות של החברה רווח נקי

  - 1.41 1.09 )ח"בש( למניה מדולל  נקי רווח

  - 358 542   תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

  - 5,280 6,521  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה

  - 38.0 42.2  )ח"בש( הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה

  - 39.5 46.6  )ח"בש( 4EPRA NAVהשווי הנכסי של החברה למניה  
4EPRA NNNAV 32.5 40.5 )ח"בש( למניה -  

  

  

  266 - לעומת כ, ח נטו בהון מניות"מיליון ש 286 -הקבוצה  מהציבור כגייסה   2011לשנת  שייבמהלך הרבעון השל 

 .ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש

   7.7 - כ לקבוצה יתרות נזילות וקווי אשראי לא מנוצלים למשיכה מיידית בסכום של 2011 בספטמבר 30ליום 

 .ח"מיליארד ש

   בספטמבר 30ליום  62.5% - כ לעומת 59.7% - בכ 2011 בספטמבר 30הסתכם ליום  לסך המאזןנטו יחס החוב 

 .2010בדצמבר  31ליום  60.7% -כו 2010

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1  N.O.I  - למעט הוצאות פחת, הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים.  
 .להלן '3חראה סעיף , לפי שיעור החזקתה בהון של כל אחת מחברות הקבוצה, של חברות הקבוצה N.O.I -חלקה היחסי של החברה ב   2
  .להלן '2חראה סעיף  ,F.F.O - י הלנתונ EPRA - כללי הל מוצג על פי גישת ההנהלה ובהתאם F.F.O - ה   3
   .להלן' 4חראה סעיף    4
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 ")ח"תקופת הדו: "להלן( 1120של שנת  ניםושת החודשים הראתשעלדגשים   .ה
 

  )ח למעט נתונים למניה"מיליוני ש(
  החודשים שהסתיימו  9 -ל

 ספטמברב 30 ביום
  

  שינוי  2010  2011  
 13% 3,412 3,847  מבנים הכנסות מהשכרת

1N.O.I  2,570 2,266 13% 
F.F.O2  294 251 17% 

 2F.F.O 5% 1.81 1.90 )ח"בש(למניה 

       

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

  
7,002 

  
2,601 -  

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

  
953  
525 

  
674  
348 

  
-  
-  

  - 564 403  מיוחס לבעלי המניות של החברה רווח נקי

  - 4.03 2.58 )ח"בש( למניה מדולל  רווח נקי

  - 643 892 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
                     

       

  בתקופהח "מיליון ש 852 - לעומת כ, ח נטו בהון מניות"מיליון ש 700 -בוצה  מהציבור כהקגייסה  ח"בתקופת הדו 

 .אשתקד ההמקביל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1  N.O.I  - למעט הוצאות פחת, הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים.  
  .להלן '2חראה סעיף F.F.O, לנתוני  .EPRA - כללי הל מוצג על פי שיטת ההנהלה ובהתאם F.F.O - ה   2
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  ):1120 ספטמברב 30שיעור ההחזקה הינו ליום (להלן מבנה ההחזקות העיקריות של החברה   .ו
 

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49.6% 

73.1% 

12.7% 

33.8% 

60.0% 

100% 

47.8% 

31.2% 

100% 

100% 

73.8% 

100% 

75% 
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   :באזורי הפעילות של החברהN.O.I"(1"(נטו  הכנסות מהשכרהן התפלגות להל  .ז

  

  

  1020 שיישלרבעון    1120 שיילשרבעון 

ברזיל, 1%ארה"ב, 27%
קנדה, 33%

ישראל, 5%

אירופה, 34% אירופה, 
34%

ישראל, 
6%

קנדה, 
34%

ברזיל, 1% ארה"ב, 
25%

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .להלן' 3ח ראה סעיף") יחסיבאיחוד ("חלקה של החברה   1
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  מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה  .ח
  : 2011 ספטמברב 30ליום , כפי שתוארו לעיל, חזקות החברההתמצית  רמידע נוסף בדב להלן  .1

  שם החברה
 המוחזקת

סוג נייר 
 נכסים/הערך

  כמות
 )במיליונים(

  שיעור החזקה
(%) 

  ערך בספרים
  )ח"מיליון ש(

  30/9/11שווי שוק ליום 
 )ח"מיליון ש(

EQY 1   מניה(NYSE) 38.1 33.8 1,903 2,241 

FCR  מניה(TSX) 84.9 49.6 3,868 5,258 

FCR ח להמרה "אג)TSX(  83.4 - 323 316 

CTY  מניה(OMX)  132.9 47.8 2,222 1,716 

CTY  להמרה ח"אג )OMX(  42.0  - 230 - 

ATR  מניה)Euronext,VSX( 116.4 31.2 3,567 2,113 

GAA  מניה(TSX)  17.0 73.1 271 307 

 TASE(  63.8  55.4  138 81(מניה  2דורי. א

RSC 3  537 -  -  סים מניביםנכ     - 

  -                   1,025  -  -  נכסים מניבים  נכסים מניבים באירופה

  4קרקעות באירופה
נכסים בפיתוח 

  -     291  -  -  וקרקעות

ProMed 1,823  -  -  נכסים מניבים     -  

  -     511  -  -  נכסים מניבים ברזיל

 -     1,715 -  -  נכסים מניבים  4נכסים מניבים בישראל

נכסים בפיתוח וקרקעות 
  4בישראל

נכסים בפיתוח 
  -  - וקרקעות 

127 
    -  

 -     18,551 -  -   כ"סה

 30ליום ") סולו מורחב: "להלן() לרבות יתרות של חברות בנות אשר אינן חברות ציבוריות(להלן יתרות כספיות של החברה 
  ):ח"במיליוני ש( 2011 בספטמבר
  8,8155   אגרות חוב

 5,205   חייבויות למוסדות פיננסייםהת

 14,020   (*)למוסדות פיננסיים תכ אגרות חוב והתחייבויו"סה

 537   אחרותהתחייבויות כספיות 

 188   התחייבויות אחרות

 14,745   כ התחייבויות "סה

 2,715   בניכוי נכסים כספיים   

12,030   נטו, התחייבויות
  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).EQY נוספות של מיליון מניות 14.3 - מחזיקה בכ GAAבנוסף ( EQY -מייצג רק את ההחזקה הישירה של החברה ב   1
 .דורי. מייצג החזקה משורשרת בא   2
 .IAS 16 - שווי הוגן של הנכסים בהתאם לב )60%(מוצג על פי איחוד יחסי    3
  .)75%(מוצג על פי איחוד יחסי    4
 .ואשר מוצגים כחלק מהנכסים הכספיים SWAPח המייצג את השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים מסוג "מיליון ש 1,111 -נכס בסך של כ לא כולל   5

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

  %  כ"סה משכנתאות בנקים אגרות חוב  שנה
2011  283  -  39  322  2  

2012  531  1 390  922  7  

2013  746  6506  255  1,651  12  

2014  276  695  654  1,625  12  

2015  978  1,0937 351  2,422  17  

2016  959  464  39  1,462  10  

2017  751  -  108  859  6  

2018  1,098  -  321  1,419  10  

2019  1,264  -  11  1,275  9  

2020  721  -  11  732  5  

  10  1,331  123  -  1,208  ולאחריה 2021

  100  14,020  2,302  2,903  8,815  כ"סה
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2.  F.F.O  )Earnings EPRA(  
  

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

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

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

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

נוהגות ן המניב "נדלחברות ה ,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. IFRSים היות והדוחות הכספיים של החברה ערוכים על פי כללי חשבונאות בינלאומי, 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 על ידי רשות ניירות ערך בחודש ינואר ן להשקעה שפורסמ"כמו כן על פי הנחיית נדל
  .EPRA -ן להשקעה על בסיס כללי ה"של חברות נדלהשנתי בדבר תיאור עסקי התאגיד 

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

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

  

 

החודשים  9 -ל
 30שהסתיימו ביום 
 בספטמבר

החודשים שהסתיימו  3 -ל
  בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שנסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

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

ניות המיוחס לבעלי המ רווח נקי
 790     197    169   564  403 החברה לתקופה 

  
    :התאמות

ן "ונדל ן להשקעה"ערך נדלעליית 
 )1,017(   )516(    )233(  )674(  )953(  נטו, להשקעה בפיתוח

ן  "הון ממכירת נדל) רווח(הפסד 
 )13(   4     )13(  )14( )9(  ן להשקעה בפיתוח"להשקעה ונדל

 42      2  -   2 -   ירידת ערך מוניטין
שינויים בשווי הוגן של מכשירים   

פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך  
 )456(   )21(    75   )310(  118   רווח והפסד

 *)   -  4     1 6       1    התאמות בגין חברות כלולות
הפסד מירידה בשיעור החזקה בחברות

 4    *)   -  -   5       1   מוחזקות
  ומסים שוטפים בגין     מסים נדחים

 494    121     21   272  285   מימוש נכסים
 -  -     )58(  - )84(  רווח ממוניטין שלילי

 21    *)   -  *) - 3 15   עלויות רכישה שהוכרו ברווח והפסד
חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה

 241    200     62   228  290   בהתאמות לעיל
  

F.F.O  106    )9(    24   82  67   נומינאלי 
  

    :התאמות נוספות
  

 77    64     58   40  160   הפרשי הצמדה למדד ולשערי חליפין
מפדיון מוקדם של אגרות) רווח(הפסד 
 1  2     12   1 )5(  חוב

 69    9     6   58  20   פחת והפחתות

 106    20     10   70  52   1התאמות אחרות
  

F.F.O 359    86      110   251  294  לפי גישת ההנהלה 
F.F.O     לפי גישת ההנהלה למניה

 2.54    0.62      0.71   1.81  1.90  )ח"בש(בסיסי ומדולל 
  

       
  

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

  

  

                                                
ר "ר הדירקטוריון והסגן הפעיל ליו"תיאום הכנסות מויתור הבונוס של יו, F.F.O - הכנסות והוצאות שתואמו מהרווח הנקי לצורך חישוב ה   1

ן "וכן הכנסות והוצאות מפעילות אשר אינה נדל הוצאות והכנסות מהליכים משפטיים חריגים שאינם קשורים לתקופות הדיווח, הדירקטוריון
 .מניב
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להלן מידע נוסף בדבר חלקה של החברה בשווי הנכסים המניבים שבבעלות הקבוצה בהסתמך על מתודולוגית היוון שכר   .3
המבוסס על מתודולוגיה מקובלת באזורי , ףהצגה זו נועדה להעניק מידע נוס. 2011 בספטמבר 30ליום  N.O.I("1("הדירה נטו 

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

  ספטמברב 30ביום 

לשנה  
שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011   2010   2010  
  ח"ש וניימיל   
           
  4,596   1,138       1,309  כנסות מהשכרהה

למעט הוצאות הפעלת נכסים להשכרה 
  פחת

   
)424(  

  
   )363(   )1,538(  

          
N.O.I  3,058   775        885   לתקופה  

  )N.O.I  )403(      )342(   )1,362 –ב  הפחת חלק המיעוט

          
N.O.I  1,696   433       482 חלקה היחסי של הקבוצה –לתקופה  

         
N.O.I 1,696    1,7322           21,928  לשנה  

  
  

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

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

  
:Cap Rate 6.50%   %7.00  

  
%7.50  

  
%8.00  

       
 24,079  25,684  27,519 29,635 3)ח"מיליון ש(וי נכסים מניבים שו

  
 

בדרך של (טרם החלו להניב הכנסה ומוצגים על פי שווים ההוגן בספרי הקבוצה אשר , נכסים חדשים ונכסים בפיתוח
  .ח"מיליון ש 1,901 -הסתכמו בכ, 2011 בספטמבר 30ליום ) איחוד יחסי

  
 מיליון 22,878 -הסתכמו בכ, 2011 בספטמבר 30ליום ) בדרך של איחוד יחסי(סים כספיים התחייבויות הקבוצה בניכוי נכ

     .ח"ש
  

בדרך (ר "אלפי מ 184 -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 השלישי כפול ארבע.  
3  N.O.I לחלק ל - Cap Rate.  
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  )EPRA NNNAV -ו EPRA NAV( שווי נכסי נקי  .4

  
מטרתו אשר , EPRA-הובדומה לנייר עמדה שפורסם על ידי , בהן פועלת הקבוצה ,בין היתר, ל במדינות אירופהכמקוב

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

 EPRA - ואת נתוני ה; מסים נדחים בגין שיערוך נכסים לשווי הוגןוהתאמת של מכשירים פיננסיים נגזרים  השווי ההוגן
NNNAV  שהינו מדד נוסף המשקף את השווי הנכסי הנקי)EPRA NAV( בהתאמה לשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים 
  .לעתודה למסים נדחים מסוימותוהתאמות  פיננסיות בהתאמה לשווי ההוגן של התחייבויות ,ילאמור לעה מהסוג

  
ן אחרות "החברה לחברות נדל תוצאות מאפשרת השוואת EPRA NNNAV -הו EPRA NAV -ההחברה סבורה כי הצגת נתוני 

 ,פים את הנתונים בדוחות הכספייםאינם מחליו אינם מהווים הערכת שווי של החברה הנתונים אל, יחד עם זאת. באירופה
כי נתונים , הרכן מוב .EPRA -החברה בהתאם להמלצות של השל   (NAV)השווי הנכסי הנקי  של אלא נותנים פן נוסף

  .מבוקרים על ידי רואי החשבון של החברהאלו אינם 
  

  :EPRA NNNAV -וה EPRA NAV -להלן חישוב ה

  
   

  ספטמברב 30ליום 
 31 ליום     

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

 הכספיים
 

     6,521        5,280    5,915  
השווי הוגן של מכשיריםנטרולהתאמה בגין  

  נגזרים  פיננסיים
 
      )932(  )879(  

 
)1,081(  

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

 
       1,609        1,088  

  
  1,129  

           
  EPRA NAV       7,198      5,489    5,963–שווי נכסי נקי  
          
 EPRA NAV 38.6      39.5      46.6       )ח"בש(למניה  
         
       EPRA NNNAV  .ב
           
 EPRA NAV       7,198      5,489    5,963  
         
התאמה בגין הוספת השווי הוגן של מכשירים  

                                              נגזרים פיננסיים
 
  

 
932  

  
 879  

    
  1,081  

          
  )1,066(    )1,064(       )731(      לשווי הוגןפיננסיותהתאמת ערך התחייבויות  
           
  ) 853(  )785(       )1,147(      1התאמות אחרות לעתודה למסים נדחים  
         
  EPRA NNNAV      6,252      4,519    5,125–"מתואם"שווי נכסי נקי  
             
 EPRA NNNAV33.2    32.5      40.5      )ח"בש(למניה  

                     
  .2010 אוקטוברהחדשים מחודש  EPRA - על פי כללי ההוצג מחדש ) *

  
כל אחת . נ.ח ע"ש 1רגילות בנות מניות  מיליון 154.5 - ינו כמניות המונפק של החברה הההון  2011ספטמבר ב 30 ליום           .5

  ).לא 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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 הצגה מחדש  .ט
  

 2011במרס  31וליום ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך  2011, ביוני 30הדוחות הכספיים ליום 
מחדש בעקבות תיקון טעות בדוחותיה הכספיים של חברה הוצגו ולתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה באותו תאריך 

וזאת בשל , אשר במסגרתו בוצע קיטון ברווח ממוניטין שלילי כנגד גידול בזכויות שאינן מקנות שליטה, EQY -מאוחדת
ח מיידי של החברה "דו אהלפרטים נוספים ר( LIH -טעות בחישוב השווי ההוגן של היחידות בתאגיד המשותף שהוקצו ל

יתרות הפתיחה , בהתאם לכך). לדוחות הכספיים' א3באור וכן , )2011-01-315402:אסמכתא' מס( 2011בנובמבר  3ום מי
  .הוצגו מחדשמאוחדים הכלולות בדוחות הכספיים ביניים  2011, ביולי 1ליום 

  
בתקופת המדידה  CapCoבעקבות השלמת מדידת השווי ההוגן של הנכסים המזוהים והתחייבויות המזוהות של , בנוסף

)PPA כמתאפשר על פי הוראות ) זמניIFRS 3 ,EQY  עדכנה את הסכומים הזמניים שהוקצו לנכסים המזוהים והתחייבויות
  . ח"מליון ש 10 - בסך נטו של כ CapCoהמזוהות של 

  
 .לדוחות הכספיים' א3 - ו' ד2 יםהזמני ראה באור PPA -העדכון ולפרטים בדבר השפעת תיקון הטעות 

  
ששת החודשים תקופת ול 2011של שנת ונת החברה לפרסם מחדש את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון בכו

  .האפשרי  בהקדם, על מנת לשקף את ההצגה מחדש כאמור, 2011ביוני  30ביום  המסתיימים
  

 לגילוי בדבר הערכת הנהלת ודירקטוריון החברה בדבר השפעת ההצגה מחדש על הערכת אפקטיביות הבקרה
, ובדבר הפעולות שננקטו על מנת למנוע הישנותן של טעויות מסוג זה שבגינו הוצגו מחדש הדוחות הכספיים, הפנימית

, להערכת החברה .1970 –ל "תש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג38ח החברה תחת תקנה "בדו אהר
אי כדוגמת , עסקי התאגיד ולא יצר לחברה חשיפות התיקון נשוא ההצגה מחדש לא הוביל להשפעות מהותיות על

נושאי משרה ונותני שירותים , השפעה על תגמול עובדים, עמידה במבחני החלוקהאי , עמידה באמות מידה פיננסיות
  .ת תשלום אחרות הנגזרות מביצועים כספייםיומחויבואו , אחרים
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  הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו, ותיותוצאות פעול, הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .2
  

  כללי .2.1
 418 -כסך של ח וכן "ש וןימיל 7,002 - בסך של כ ,קיימיםהרחבה ובניה של נכסים מניבים , וכן בשיפוץ, נכסים חדשים של הסתכמו השקעות הקבוצה ברכישה ופיתוח ח"בתקופת הדו

  .ואילך 2012בשנת ו 2011בהמשך שנת בעיקר תתבטא של הקבוצה עת השקעות אלו על תוצאות הפעילות השפ .על ידי החברה ח בהשקעות בחברות מוחזקות"מיליון ש

  פעילות במקרקעין  .א
  

ומגרשים סמוכים לנכסיה ) להלן' עיף בסראה , לרבות בדרך של צירוף עסקים(ר "אלפי מ 671 - של כבשטח  נכסים מניבים 34ה הקבוצה רכש ח"בתקופת הדו  )1

  .ח"שמיליון  1,150 - כבהשקעה כוללת של , נכסים קיימים הנכסים חדשים ושיפצה הקבוצה פיתח, כמו כן .ח"ש מיליון 5,852 -כ שקעה כוללת שלבה, לפיתוח עתידי
  

  עיקריים נתונים תפעוליים  )2    

  
 נכסים
  מניבים

 שטח בנוי
  להשכרה

 )ר"אלפי מ(

ממוצע דמי שכירות בסיסיים 
   ר"חודשיים למ

שינוי בתזרים 
סים נטו מנכ
  *)זהים

בנכסי  שיעור תפוסה
   הבהלי

יחס חוב לשווי 
 10.209.03 11.2090.03  10.2090.03  1.20190.03  1נכסי

EQY 1962,11711.86$11.08$1.4% 90.6% 89.9%41.3% 

FCR  158 2,118   15.02 CAD   14.59 CAD 3.5% 96.3% 96.4% 47.1% 

CTY  80 999 € 19.5   € 18.7   2.7%  95.4% 94.5% 56.6% 

ATR  154 1,174 -  -   10.4%  97.0% 94.7% 18.5%2  

  3- 97.1% 98.9% 12.1%  ח"ש 89.0   ח"ש 96.2 134 11 גזית פיתוח

  54.8% 92.3% 95.6%  0.7%  € 911.7   €  12.29  99 6 גזית גרמניה

Gazit Brazil 4 36 33.03 4- 98.5% 89.1%  - ריאל 27.67 ריאל  

ProMed15129 27.04$       24.5$ 0.4% 95.9% 96.3%60.2% 

GAA 9 63 CAD 17.7     13.0 CAD  -  88.5% 84.5% 56.6% 

                  
  .אשתקד ההמקביל התקופהלעומת ח "בתקופת הדושינוי בתזרים נטו בנכסים זהים *)   

 
  

  :נתונים תפעוליים נוספים
  EQY :  

   דולר  7.6 -לכ ללא שינוי והסתכם נשארחוזים שכר הדירה הבסיסי החודשי הממוצע מאותם . ר"אלפי מ 56 - ת בשטח של כחודשו חוזי שכירו שייבמהלך הרבעון השל   -

 .ר"למ

 .ר"דולר למ 12.8 - כ ר בשכר הדירה בסיסי חודשי ממוצע של"אלפי מ 27 -נכרתו חוזי שכירות חדשים בשטח של כ שייבמהלך הרבעון השל   -

                                                
  .ן להשקעה על פי שוויו ההוגן"גזר בעיקר מהצגת הנדלנ    1
  .9.9% -בכ 2011בספטמבר  30הסתכם ליום  ATR -יחס חוב נטו לשווי נכסי ב     2
  .החברהשניתנו על ידי גזית פיתוח ממומנת בעיקר על ידי הלוואות בעלים      3
4    Gazit Brazil  ברהממומנת על ידי הלוואות בעלים שניתנו על ידי הח.  
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FCR:  
שכר הדירה הבסיסי החודשי הממוצע . ר"אלפי מ 33 -חודשו חוזי שכירות בשטח של כ שייבמהלך הרבעון השל      -

 .דולר קנדי 16.5 - לכ 14.6% - מאותם חוזים גדל בכ

ר בשכר דירה בסיסי חודשי "אלפי מ 26 -חוזי שכירות חדשים בשטח של כ נכנסו לתוקף שיילבמהלך הרבעון הש       -
  .ר"דולר קנדי למ 21.3 -ממוצע של כ

 
  :RSCתפעוליים של נתונים   

      

). 88.4% - כ על 2010 בספטמבר 30ליום ( 87.7% -על כ RSCעמד שיעור התפוסה בנכסי  2011 בספטמבר 30ליום     -

  .43% -הינו כ ח"לתקופת הדו N.O.I -דולר לחודש ושיעור ה 3,510 -הינו כ הממוצע ליחידההחודשי  ר הדירהשכ

 ההמקביל התקופהלעומת  14.0% -גדל בממוצע בשיעור של כח "בתקופת הדוהתזרים נטו מנכסים זהים            -

 .אשתקד

 בספטמבר 30הסתכם ליום ) הנגזר בעיקר מהצגת הרכוש הקבוע על פי שווי הוגן(יחס החוב ברוטו לשווי הנכסי           -

  .52.3% -בכ 2011

  
   בפיתוח מחדש והרחבה, נתוני נכסים בפיתוח  )3

  

  בפיתוחנכסים     

 נכסים' מס  שם החברה

סך השקעה עד ליום 
 2011 בספטמבר 30

  )ח"מיליון ש(

  
  
 

עלות 
  להשלמה

 )ח"ש מיליון(
  שטח

 )ר"אלפי מ(
           

FCR   8  178   286  34  
EQY    1  149   385  31  
CTY   2  174   49  15  
ATR   3  389   388  82  

  5  19   26  1    גזית פיתוח
   15  916   1,127  167  

  

  מחדש והרחבה נכסים בפיתוח   

 נכסים' מס  שם החברה

סך השקעה עד ליום
 2011בספטמבר  30

  )ח"ש מיליון(

  
  
 

  עלות
  להשלמה

  )ח"מיליון ש(
  שטח

)ר"אלפי מ(
           

FCR   14  204   282  34  
EQY   7  12   112  33  
CTY  6  115   240  75  

  27  331   634  142  
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באמצעות מיזם משותף ) CapCo"" :להלן( .C&C (US) No 1 Incחברת  לרכישת הסכם EQYהשלימה  2011בינואר  4ביום   .ב

 Capital Shopping Centersחברת בת של  ,")LIH: "להלן( Liberty International Holdings Plcעם ) "התאגיד המשותף" :להלן(

Group Plc )להלן: "CSC"(,  השלמת העסקהלמועד  .2010בנובמבר  8תיקון לו מיום ו 2010במאי  24בהתאם להסכם מיום 

את מלוא הון המניות  LIHהעבירה , במועד השלמת העסקה . ר"אלפי מ 240 - נכסים בשטח כולל של כ 13 -ב CapCo החזיקה

מהזכויות בתאגיד  22% - כהמקנות (מליון יחידות בתאגיד המשותף  11.4 -כ בתמורה הוקצו להלתאגיד המשותף ו CapCoשל 

בכפוף , אחת לכל יחידה אחת בתאגיד המשותף EQYת יביחס של מני( EQYהניתנות להמרה למניות רגילות של , )המשותף

 - המורכבים מ ,ויות בתאגיד המשותףמהזכ 78% -כ EQY -הונפקו ל, במקביל .EQYלפי בחירתה של , או למזומן) להתאמות

מיליון דולר על  600חוב בסכום של שטר כנגד הנפקת  ,של התאגיד המשותף Class Bממניות  100% -ו Class Aממניות  70%

הוקצו , כמו כן .עסקהבאשר נקבע  EQY - הונפקו כחלק ממנגנון הבטחת תשואה ל Class Bמניות . המשותףלתאגיד  EQYידי 

כמתאפשר על פי  2011הומרה בחודש יוני אשר , EQYשל A ומניה אחת מסדרה  EQYשל מליון מניות רגילות  4.1 - כ LIH - ל

בהתאם להיקף , זכויות הצבעה LIH - למקנה , ואשר בכפוף למגבלות מסוימות, EQYמניות רגילות של  10,000 -ל תנאיה

חוב , בנוסף. EQY -מיליון דולר ל 67 -ום של כבסכ CapCoחוב של שטר בתמורה להמחאת , החזקותיה בתאגיד המשותף

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

 -ובכ EQYות של ימהון המנ 3.85% - ב LIHהחזיקה  השלמת העסקהעם . מיליון דולר 84.3 -במזומן חוב משכנתא בסך של כ

פחתו  EQYבהון ) GAAלרבות החזקות (למועד השלמת העסקה החזקות הקבוצה  ,במקביל .ויות ההצבעה בהמזכ 13.16%

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

בהסכם בעלי , EQY-ו) "ליברטי קבוצת" :יחדיו( CSC -ו  LIHהתקשרה עם ) "קבוצת גלוב" :בסעיף זה להלן; EQYבמניות 

תר את העקרונות אשר קובע בין הי, )2011כפי שתוקן בחודש ספטמבר ( לתוקף במועד השלמת העסקהשנכנס מניות 

מזכויות  45%בגין מניות המהוות עד (ידי קבוצת ליברטי - תתמוך במינוי של דירקטור אחד שיומלץ עלגלוב  קבוצת) א: (הבאים

קבוצת ידי - ואילו קבוצת ליברטי התחייבה לתמוך במינוי דירקטורים שיומלצו על) EQYבאסיפת בעלי המניות של ההצבעה 

או יחידות התאגיד  EQYזכות הצעה ראשונה במקרה של מכירת מניות גלוב  תקבוצת ליברטי העניקה לקבוצ) ב(; גלוב

הוענקה לקבוצת ליברטי ) ג(; )EQY צעה הראשונה שלזכות ההלא תמומש ש ככל - לגבי יחידות בתאגיד המשותף( המשותף

קבוצת ליברטי התחייבה להימנע ) ד(; EQY-שיש בה משום שינוי שליטה בקבוצת גלוב זכות הצטרפות במקרה של עסקה של 

מעל הרף  EQYוכן התחייבה שלא לרכוש ניירות ערך של , EQY-מביצוע פעולות אשר יהיה בהן משום ניסיון רכישת שליטה ב

 .לדוחות הכספיים' א3לפרטים נוספים ראה באור . שהוסכם

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

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

 .לדוחות הכספיים' ב3טים ראה באור לפר

 .לדוחות הכספיים' ד3ראה באור , מאלוני חץ EQYמיליון מניות  2לפרטים בדבר רכישת   .ד

ורכישת  מאלוני חץ EQY נוספות של רכישת מיליון מניות, והשתתפות החברה בגיוס הון זה EQYלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .ה

 .לדוחות הכספיים 'ה3ראה באור , במסחר בבורסה EQYמניות 

  . לדוחות הכספיים' ג3ראה באור , FCRלפרטים בדבר גיוסי חוב על ידי   .ו

ראה  ,וצדדים נוספים") Meinl: "להלן( Meinl Bank AG - ו ATR, בין החברהונכנס לתוקפו הסכם פשרה שנחתם לפרטים בדבר      .ז

 .לדוחות הכספיים' ח3באור 

חברה בת בבעלות מלאה של והשתתפות  לר קנדימיליון דו 49 -יקף של כבה GAAשביצעה זכויות  לפרטים בדבר הנפקת  .ח

 .לדוחות הכספיים' ו3ראה באור , בהנפקההחברה 

שנרשם משליטה מ והכרה ברווח מירידה "אנרגיה נקייה בע ילפרטים בדבר הנפקת מניות שביצעה דורי אנרגיה לחברת אלומי  .ט

 .לדוחות הכספיים 'ז3באור  ראה ,דורי.א -ב

, מיליון דולר אמריקאי 250ם בדבר התקשרות החברה בהסכם עם בנק בישראל להעמדת קו אשראי מתחדש בסך של לפרטי  .י

 .ראה פרק עדכון תיאור עסקי החברה

  Aa3לדירוג  A1הודיעה מידרוג על העלאת הדירוג לכל סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור מדירוג  2011במאי  19ביום   .יא

     .עם אופק דירוג יציב

, לכל סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור +Aעל אישור מחדש של דירוג   S&P Maalotהודיעה  2011, באוגוסט 2ביום 

  .והעלאת אופק הדירוג מיציב לחיובי
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הודיעה החברה כי היא פועלת לקראת הנפקה ורישום אפשריים של מניותיה למסחר בבורסה של ניו יורק  2011במאי  12ביום   .יב

)NYSE(. כי , יודגש .בשבועות או בחודשים הקרוביםונערכת לאפשרות של ביצוע המהלך , החברה מתקדמת בפעילות כאמור

 . עיתויהמהלך או ואין כל וודאות לגבי ביצוע , טרם התקבלה החלטה בנדון במוסדות החברה

בסך של , מובטחים בשעבוד בלתי, עם תאגידים בנקאיים להעמדת הלוואה וקו אשראי CTYהתקשרה  2011במאי  12ביום   .יג

 .שנים 5לתקופה של , מיליון אירו 330

 2.2 -וכן בדבר רכישת כ מיליון אירו והשתתפות החברה בגיוס הון זה 100 -בהיקף של כ CTYלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .יד
  .לדוחות הכספיים 'י3ראה באור , במסחר בבורסה CTY מניות מיליון

ראה , ובכללם אגרות חוב להמרה שהוחזקו על ידי החברה FCRלמניות  FCRלהמרה של  לפרטים בדבר המרת אגרות חוב  .טו
 .לדוחות הכספיים' יא3באור 

 Tuftsמבנה מחקר רפואי ובניין משרדים רפואי המחוברים ישירות למרכז הרפואי  ProMedרכשה  2011באוגוסט  11ביום   .טז
 -שני הבניינים כוללים יחד שטחים להשכרה בהיקף של כ. קאיאמרי מיליון דולר 112 - הממוקם בלב העיר בוסטון תמורת כ

מיטות והינו בית הספר לרפואה של  415מרכז רפואי אקדמי הכולל , Tuftsר ומושכרים במלואם למרכז הרפואי "מ 23,400
 .הנחשב למוסד בינלאומי בעל מוניטין Tuftsאוניברסיטת 

 .לדוחות הכספיים' יד3ראה באור , ח"מיליון ש 451 -לפרטים בדבר גיוס חוב של החברה בהיקף של כ  .יז

 .לדוחות הכספיים' יב3ראה באור , מסחר בבורסהמהלך הב ATRמיליון מניות  4.6 - לפרטים בדבר רכישת כ  .יח

לדוחות ' טו3ראה באור , ב"מיליון דולר ארה 473 -בהסכם למכירת נכסים בהיקף של כ EQYלפרטים בדבר התקשרות   .יט

 .הכספיים

  דיבידנדחלוקת  מדיניות  .כ

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

    רלוונטיות לחלוקת הוקה במועדים הרלוונטיים וכפוף להוראות כל דין האמור לעיל כפוף לקיומם של רווחים ראויים לחל
  .לרבות לעניין יעוד אחר לרווחיה ושינוי מדיניות זו, דיבידנד ולהחלטות אשר החברה רשאית לקבלה
  

   :2012ועד  1999להלן גרף התפתחות הדיבידנד של החברה לשנים  
  

  
  
  . כאמור לעיל, 2012ן החברה בדבר שיעור חלוקת הדיבידנד לשנת הנחת יישום החלטת דירקטוריובצפי   *
  
  

  
  
  

160 
CAGR  11.9%
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  מצב כספי  .2.2
  

  נכסים שוטפים
  

בדצמבר  31ח ליום "מיליארד ש 3.1 -ח לעומת כ"ש מיליארד 6.2 - הינה כ 2011 בספטמבר 30ליום  הנכסים השוטפיםיתרת 
 של אכד איחוד מלאמ הנובעותמיתרות מאזניות כן ו EQY -קר במגידול בנכסים המוחזקים למכירה בעינובע בעיקר  גידולה. 2010

   . השנהשל החל מתחילת הרבעון השני 

  
 מכשירים פיננסיים נגזרים 

  

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

 31ח ליום "ון שמילי 1,087 -ח לעומת כ"מיליון ש 1,018 - כבהסתכמה היתרה  2011 בספטמבר 30ליום . הוגן ומוצגת בשווי ,)יחסי
   .2010בדצמבר 

  

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

ח "מיליארד ש 57 - כל הסתכמה ,2011 בספטמבר 30ן להשקעה בפיתוח והרכוש הקבוע ליום "נדל, ן להשקעה"נדליתרת ה
ח ליום "מיליארד ש 47.8 -לעומת כ) לדוחות הכספיים' טו3ראה באור , כולל נכסים המוחזקים למכירה המוצגים ברכוש השוטף(

  .2010בדצמבר  31
 

פיתחה נכסים חדשים ושיפצה נכסים קיימים , נכסים מניבים 34רכשה הקבוצה  ,ח"הדו בתקופתהגידול ביתרות אלו נובע מכך ש
תרמה ן להשקעה בפיתוח "ן להשקעה והנדל"התאמה לשווי ההוגן של הנדלה, בנוסף .ח"מיליארד ש 7 - בעלות כוללת של כ

ורכוש קבוע ן להשקעה "לח מכרה הקבוצה נד"בתקופת הדו, מנגד. ח"ח בסעיף זה בתקופת הדו"ש מיליארדגידול של כ
   .ח"ש כמיליארדבתמורה לסך של 

  

  התחייבויות שוטפות
 

ח בתום שנת "מיליארד ש 5 -לעומת כ ,ח"מיליארד ש 6.1 - כ עומדת על 2011 בספטמבר 30יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 
ח "מיליארד ש 2.9 - בסכום של כ, ארוךוחלויות שוטפות בגין התחייבויות לזמן קווי אשראי מתחדשים כוללת בעיקר  והיא ,2010

הגידול נובע בעיקר מהתחייבויות המיוחסות לנכסים המוחזקים למכירה וכן . 2010ח לתום שנת "מיליארד ש 3.3 -לעומת כ
  .איחוד מלא לראשונה של אכד החל מתחילת הרבעון השני של השנהמ הנובעותמיתרות מאזניות 

וכן  ח"מיליארד ש 5.7 -בסך של כ לא מנוצליםהמאושרים הקווי האשראי  יתרת ,ח"מיליארד ש 6.2 - הרכוש השוטף בסך של כ
הנהלת החברה , ולפיכךההתחייבויות השוטפות של הקבוצה  מסךמשמעותית גבוהים , מפעילות שוטפתהנובע תזרים המזומנים 

  .2011 ספטמברב 30ות השוטפות ליום וייתרת ההתחייבאת באמצעותם לפרוע ניתן מעריכה כי 
  

   לא שוטפותהתחייבויות 
  

ח ליום "מיליארד ש 32.4 - לעומת כ ח"מיליארד ש 39.5 - בכהסתכמה  2011 בספטמבר 30ליום  הלא שוטפותיתרת ההתחייבויות 
 אגרות חוב להמרה, אגרות חוב(מגיוסי חוב  נובע בעיקר ביתרת ההתחייבויות הלא שוטפות הגידול .2010בדצמבר  31

ן "שקעה ונדלן לה"ההשקעות בנדללממן את בעיקר בכדי  ,ח"בתקופת הדו שהקבוצה ביצעה) פיננסיםוהתחייבויות למוסדות 
  .ן להשקעה"גידול במיסים הנדחים בגין עליית ערך הנדלמ ,וכןורכישת מניות מהמיעוט  להשקעה בפיתוח
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  שאינן מקנות שליטהזכויות 
  

 31ח ליום "מיליון ש 9,254 -ח לעומת כ"מיליון ש 11,629 - הינה כ 2011 ברבספטמ 30ליום  שאינן מקנות שליטהיתרת זכויות 
הסתכמו  2011 בספטמבר 30ליום אשר נכון , EQYכוללת בעיקר את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של והיא  ,2010בדצמבר 

 - הסתכמו לכ 2011 טמברבספ 30ליום אשר נכון  FCRאת חלקם של בעלי מניותיה האחרים של , EQYמהונה של  53.5% - לכ
 52.2% - הסתכמו לכ 2011 בספטמבר 30ליום אשר נכון  CTYאת חלקם של בעלי מניותיה האחרים של , FCRמהונה של  50.4%

 26.9% - הסתכמו לכ 2011 בספטמבר 30ליום אשר נכון  GAAוכן את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של , CTYמהונה של 
  .GAAמהונה של 

 הקצאת ,לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות בעיקר מהנפקת מניות נובע ת שאינן מקנות שליטההגידול בזכויו
ן מקנות נהזכויות שאימחלק ולראשונה של אכד מלא איחוד  ,)לעיל' ב2.1ראה סעיף ( EQYהמרה למניות הניתנות ליחידות 
מהזכויות  CTY -ו EQYידול כאמור קוזז בעיקר מרכישת מניות הג. ח"בתקופת הדו המאוחדותחברות השל הכולל  רווחב שליטה

  .החברות המאוחדות חילקוש שאינן מקנות שליטה ומחלקם של הזכויות שאינן מקנות שליטה בדיבידנדים
  
  

 מיוחס לבעלי מניות החברההון ה
  
ליום  ח"מיליון ש 5,915 -עומת כל ,ח"שמיליון  6,521 - הסתכם בכ 2011 ספטמברב 30ליום  המיוחס לבעלי מניות החברההון ה

בסעיף  גידולמח וכן "שמיליון   403 -מרווח המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של כהגידול נובע בעיקר  .2010 דצמברב 31
כתוצאה  ,בעיקר בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ(ח "מיליון ש 381 - קרנות הון בסך של כ

בסך ושולם הוכרז שדיבידנד מאשר קוזז ) ח"והדולר הקנדי לעומת הש האמריקאיהדולר , האירו רי החליפין שלשינויים בשעמ
  .ח"מיליון ש 180 -של כ

  
למניה ח "ש 38.3 - לעומת כלמניה ח "ש 42.2 -הסתכם בכ 2011 בספטמבר 30ליום  ,למניה, המיוחס לבעלי מניות החברהההון 
  .ח"בתקופת הדוח למניה "ש 1.17ר חלוקת דיבידנד של לאח ,אתזו 2010בדצמבר  31ליום 

  

  יחסי חוב לסך נכסים
 

 30ליום  62.5% - לעומת כ ,59.7% -בכ 2011 בספטמבר 30של הקבוצה לסך המאזן הסתכם ליום נטו יחס החוב נושא הריבית 
  . 2010בדצמבר  31ליום  60.7% - כלעומת ו 2010 בספטמבר

  

 30ליום  63.8% - לעומת כ 60.9% - בכ 2011 בספטמבר 30ה לסך המאזן הסתכם ליום יחס החוב נושא הריבית של הקבוצ
  .2010בדצמבר  31ליום  61.9% - כ לעומתו 2010 בספטמבר

 

 30 הסתכם ליום) הקבוצה חברות הנגזר משווי השוק של מניות(של הקבוצה לשווי הנכסי נטו יחס החוב נושא הריבית 
  . 2010בדצמבר  31ליום  57.8% -כלעומת ו 2010 ספטמברב 30ליום  60.6% -כלעומת , 59.4% -לכ  2011 בספטמבר

  

 ספטמברב 30הסתכם ליום ) הנגזר משווי השוק של מניות חברות הקבוצה(יחס החוב נושא הריבית של הקבוצה לשווי הנכסי 
  . 2010בר בדצמ 31ליום  59.0% - כ לעומתו 2010ספטמבר ב 30ליום  61.9% - לעומת כ ,60.7% -לכ  2011
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  תוצאות הפעולות  .2.3

  

 לותלהלן תוצאות הפעו  .א

 
חודשים שהסתיימו 9 -ל

 ספטמברב 30ביום 
החודשים שהסתיימו 3 -ל

   ספטמברב 30ביום 

לשנה 
שנסתיימה

 31ביום 
 בדצמבר

 2011  2010  2011  2010  2010  
)למניה למעט נתוני רווח נקי(ח "ליוני שימ   
              

  4,596  1,138    1,309    3,412     3,847   הכנסות מהשכרת מבנים
קרקעות ומביצוע , הכנסות ממכירת בניינים

  691  158    430    489    901   עבודות

               
  5,287  1,296    1,739    3,901     4,748   הכנסות להכסך 

           
  1,551  366     426    1,156     1,285   הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

קרקעות והעבודות , עלות מכירת בניינים
  622  137        418    443     859   שבוצעו

  2,173  503     844    1,599     2,144   עלות ההכנסות להכסך 
               

  3,114  793    895    2,302     2,604   רווח גולמי
           

ן להשקעה "להשקעה ונדלן "ערך נדל עליית
  1,017  516        233     674      953   נטו, בפיתוח

  )663(  )152(     )176(   )474(     )556(  הוצאות הנהלה וכלליות
  13  1      91    23     185   הכנסות אחרות 
  )48(  )8(     )30(   )12(     )38(  הוצאות אחרות
,כלולות חברות )בהפסדי(ברווחי חלק החברה 

  2   )4(       21    )5(     7   נטו
               

  3,435   1,146    1,034     2,508     3,155   תפעולירווח 
                

  )1,869(  )524(   )602(    )1,403(     )1,695(  הוצאות מימון
  569   55    )21(    412     50   הכנסות מימון

  )18(  -     )2(   -        )13(  פיננסיותערך השקעות  ירידת
                 

2,117     677 409     1,517     1,497   לפני מסים על הכנסה רווח
  509   136      11     317     290   מסים על הכנסה

                 
  1,608  541   398    1,200     1,207   רווח נקי 

  
               :מיוחס ל

           
  790  197   169    564     403   י מניות החברהבעל

  818  344      229    636      804   שאינן מקנות שליטהזכויות 
                
    1,207     1,200    398      541   1,608  

                
למניה המיוחס לבעלי מניות החברה רווח נקי 

                )ח"בש(

                 

  5.59    1.42   1.10    4.06    2.60   רווח נקי בסיסי

                 

  5.57    1.41   1.09    4.03    2.58   רווח נקי מדולל
    

  



  22

  
   כוללהרווח להלן ה

  

  
החודשים שהסתיימו 9 -ל

  ספטמברב 30ביום 
החודשים שהסתיימו 3 -ל

   בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שנסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

  2011   2010  2011   2010   2010  
  ח "ש יליונמי  
               

 1,608  541     398    1,200        1,207    רווח נקי 
               

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

               
וחות התאמות הנובעות מתרגום ד
  )1,272(   )220(     782     )736(        830    כספיים של פעילויות חוץ

אמות הנובעות מתרגום מימוש הת
  -      -     -          12    דוחות כספיים של פעילות חוץ

   
 -  

בגין עסקאות גידור ) הפסדים(רווחים 
  49    20      )129(    6         )89(   תזרימי מזומנים

בגין נכסים פיננסיים ) הפסדים( רווחים
  12  )15(      )1(    1         )21(   מכירהזמינים ל

בשל הערכה מחדש של ) הפסד(רווח 
  17   )4(      6     *)  -          15    רכוש קבוע

                 
  )1,194(   )219(        658   )729(       747  כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה
               
  414   322      1,056    471      1,954   רווח כולל כ"סה
               

               :מיוחס ל

  139  144      458    179      794   לי מניות החברהעב
  275  178      598   292       1,160   שאינן מקנות שליטהזכויות 

  1,954       471   1,056       322  414  
  

  

  
  .ח"מיליון ש 1 - מייצג סכום הנמוך מ*) 
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  ח"לתקופת הדו ניתוח תוצאות הפעולות  .ב

  
  ת מבניםהכנסות מהשכר

  
ח "מיליון ש 3,412 -לעומת כ, ח"מיליון ש 3,847 -לכ 13% - כב ח גדלו"סך ההכנסות מהשכרת מבנים בתקופת הדו

ים שפיתוחם מהפעלה לראשונה של נכס ,EQYעל ידי  Capcoבעיקר מרכישת  נובעהגידול  .אשתקד ההמקביל תקופהב
   .קיימיםהנכסים הומגידול בהכנסות מ 2011 -ו 2010השנים מהפעלת נכסים שנרכשו במהלך , הושלם

  
  קרקעות וביצוע עבודות, מכירת בניינים

  
 - מתוכן סך של כ ,ח"מיליון ש 901 - הסתכמו לכ ח"בתקופת הדוקרקעות וביצוע עבודות , סך ההכנסות ממכירת בניינים

מתוכן  ,ח"מיליון ש 489 - לעומת סך של כ, ח מביצוע עבודות"מיליון ש 858 -רת בניינים וקרקעות וכח ממכי"מיליון ש 43
 .אשתקד ההמקביל תקופהב ,ח מביצוע עבודות"מיליון ש 379 - ח ממכירת בניינים וקרקעות וכ"מיליון ש 110 - סך של כ

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

מיליון  46 - סך של כרווח גולמי בח לעומת "מיליון ש 42 -הסתכם לסך של כח "מפעילות זו בתקופת הדוהרווח הגולמי 
    .אשתקד ההמקביל תקופהב ,ח"ש
  

  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
  

מסך ההכנסות  33.4% -כ םח המהווי"מיליון ש 1,285 -ח הסתכמו לכ"הוצאות הפעלת נכסים להשכרה בתקופת הדו
. אשתקד ההמקביל תקופהמסך ההכנסות מהשכרה ב 33.9% -כ םח המהווי"מיליון ש 1,156 - לעומת כ ,מהשכרה

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

  רווח גולמי מפעילות השכרת מבנים
  

מסך  66.6% - כ( ח"מיליון ש 2,562 -כל ,14% -גדל בכ ח"בתקופת הדו רת מבניםמפעילות השכ סך הרווח הגולמי
. אשתקד ההמקביל תקופהב) ת מהשכרהההכנסוסך מ 66.1% - כ( ח"שמיליון  2,256 - לעומת כ ,)ההכנסות מהשכרה

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

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

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

חלק החברה לפני מס (ח "מיליון ש 953 - של כבסך שווי ההוגן של נכסיה בסכום ברוטו ב ברווח מעלייה, ח"בתקופת הדו
 - כבסתכם החלק החברה לפני מס (ח "מיליון ש 674 - ערך בסך של כ עלייתוזאת לעומת  ,)ח"יון שמיל 525 - סתכם בכה

  .FCR -בעיקרה מח נובעת "דוהן להשקעה בתקופת "עליית ערך נדל. אשתקד ההמקבילתקופה ב) ח"מיליון ש 348

  
  הוצאות הנהלה וכלליות

  
מיליון  474 - לעומת כ) מסך ההכנסות 11.7% -כ(ח "ון שמילי 556 - ח הסתכמו לכ"הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדו

מאיחוד  הגידול בהוצאות ההנהלה וכלליות נובע בעיקר. אשתקד ההמקביל תקופהב) מסך ההכנסות 12.2% - כ(ח "ש
הוצאות ו CTY - ארגון ב- מהוצאות רה, EQYמעלויות הקשורות לביצוע עסקאות על ידי וכן של אכד מלא לראשונה 
  ).לדוחות הכספיים' ח3ראה ביאור ( Bank Meinl מול קבוצהה שלהתביעות  משפטיות בגין

  

  הכנסות אחרות
  

מיליון  58 - ממוניטין שלילי בסך של כ בעיקר רווח ח כוללות"ח בתקופת הדו"מיליון ש 185 - הכנסות אחרות בסך של כ
ח "מיליון ש 30 - בסך של כ באכד' רווח מהנפקה לצד ג ,במהלך המסחר בבורסה ATRמניות ח כתוצאה מרכישת "ש
  .ATR -בעיקר מהנובע , ח"מיליון ש 63 -בסך של כ וכן רווח הון ממכירת נכסים )לדוחות הכספיים 'ז3אור יראה ב(
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  הוצאות מימון
  

 .אשתקד ההמקביל תקופהבח "מיליון ש 1,403 -ח לעומת כ"מיליון ש 1,695 - הסתכמו לכ ח"בתקופת הדוהוצאות המימון 
מיתרה ממוצעת ואגרות החוב של הקבוצה  מגידול ביתרת ההלוואות בעיקר נובעח "בתקופת הדוהוצאות המימון ב הגידול
ח "מיליארד ש 35.8 -ליתרה ממוצעת של כ 2010ת החודשים הראשונים של שנת תשעב ח"ש מיליארד 32.7 - של כ

 .הפרשי הצמדה למדדבהוצאות גידול מוכן  ן להשקעה"פיתוח ופיתוח מחדש של נדל ,רכישהששימשו לח "בתקופת הדו
 - לעומת כ על מצבת ההתחייבויות של הקבוצה 6.0% -הוצאות המימון משקפות ריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כ

הגידול בריבית הנומינלית נובע בעיקר מהתאמת ההתחייבויות הצמודות למדד  .אשתקד ההמקביל תקופהב 5.8%
 1.6% - בשיעור של כ עלייהח לעומת "בתקופת הדו 2.8% - עלה בשיעור של כהמחירים לצרכן הידוע בישראל אשר 

  . אשתקד ההמקביל תקופהב

  
  מימון כנסותה
  

בתקופה המקבילה (ח "מיליון ש 39 - מריבית ושערוך בסך של כהכנסות בעיקר כוללות ח "בתקופת הדוהכנסות המימון 
אשתקד כללו הכנסות משערוך  ההמקביל תקופהב הכנסות המימון. )ח"מיליון ש 59 -אשתקד הכנסות בסך של כ

לעומת הוצאות , ח"מיליון ש 292 -בסך של כ ,)SWAPבעיקר מסוג (בעיקר בגין עסקאות גידור  ,מכשירים פיננסים נגזרים
  .ח"בתקופת הדומימון בגין עסקאות גידור 

 

  מסים על ההכנסה
  

הנובעות בעיקר  ,ח"שמיליון  269 - דחים בסך של כהוצאות מסים נבעיקר כוללים  ח"בתקופת הדומסים על ההכנסה 
מיליון  244 - לעומת הוצאות מסים נדחים בסך של כ ,ן להשקעה"עליית ערך נדל מגידול בעתודות למסים נדחים בגין

ן להשקעה "עליית ערך נדלהנובעות בעיקר מגידול בעתודות למסים נדחים בגין , אשתקד ההמקביל תקופהח ב"ש
הוצאות מסים שוטפים בחברות נרשמו  ,ח"בתקופת הדו, בנוסף .ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזריםהשינוי בשווי ומ

  .אשתקד ההמקביל תקופהח ב"מיליון ש 73 - ח לעומת סך של כ"שמיליון  21 -הקבוצה בסך של כ

 
 2011של שנת  שייניתוח תוצאות הפעולות לרבעון השל  .ג

  
  ת מבניםהכנסות מהשכר

  
 1,138 -לעומת כ ,ח"שמיליון  1,309 - לכ 15% - כב גדלו 2011של שנת  שייברבעון השלמבנים  סך ההכנסות מהשכרת

של נכסים  מהפעלה לראשונה EQY,על ידי  Capcoמרכישת  בעיקר נובעהגידול  .ברבעון המקביל אשתקד ,ח"מיליון ש
   .קיימיםהנכסים הות מומגידול בהכנס 2011 -ו 2010השנים במהלך  שנרכשו נכסיםמהפעלת  ,שפיתוחם הושלם

  
  קרקעות וביצוע עבודות, מכירת בניינים

  
 ,ח"מיליון ש 430 - הסתכמו לכ 2011של שנת  שייברבעון השלקרקעות וביצוע עבודות , סך ההכנסות ממכירת בניינים

 158 -ל כלעומת סך ש, ח מביצוע עבודות"מיליון ש 403 - ח ממכירת בניינים וקרקעות וכ"מיליון ש 27 - מתוכן סך של כ
ברבעון  ,ח מביצוע עבודות"מיליון ש 120 - ח ממכירת בניינים וקרקעות וכ"מיליון ש 38 -מתוכן סך של כ ,ח"מיליון ש

  . 2011של אכד בתחילת הרבעון השני של שנת  לראשונה איחוד מלאהגידול נובע מ .המקביל אשתקד
  

סך של בגולמי  רווחח לעומת "מיליון ש 12 - לסך של כהסתכם  2011של שנת  שייברבעון השלמפעילות זו הרווח הגולמי 
    .רבעון המקביל אשתקדב ,ח"מיליון ש 21 - כ
  

  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
  

מסך  32.5% -כ םהמהוויח "מיליון ש 426 -הסתכמו לכ 2011של שנת  שייברבעון השלת הפעלת נכסים להשכרה והוצא
  . ברבעון המקביל אשתקדמסך ההכנסות מהשכרה  32.2% -כ םהמהוויח "מיליון ש 366 - לעומת כ ,ההכנסות מהשכרה
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  רווח גולמי מפעילות השכרת מבנים

  
 -כ( ח"מיליון ש 883 - כל ,14% -גדל בכ 2011של שנת  שייברבעון השל מפעילות השכרת מבנים סך הרווח הגולמי

ברבעון המקביל ) ת מהשכרהההכנסו סךמ 67.8% -כ( ח"שמיליון  772 - לעומת כ ,)מסך ההכנסות מהשכרה 67.5%
  .אשתקד

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

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

חלק החברה (ח "מיליון ש 233 - של כבסך שווי ההוגן של נכסיה בסכום ברוטו ב בעלייה, 2011של שנת  שייברבעון השל
חלק החברה לפני מס (ח "מיליון ש 516 - ערך בסך של כ עלייתוזאת לעומת  )ח"מיליון ש 149 -סתכם בכהלפני מס 

 2011של שנת  שיילברבעון השן להשקעה "נדל ךערעליית  .ברבעון המקביל אשתקד) ח"מיליון ש 247 - כבסתכם ה
  .FCR -בעיקרה מנובעת 

  

  אות הנהלה וכלליותהוצ
  

לעומת ) מסך ההכנסות 10.1% - כ(ח "מיליון ש 176 - הסתכמו לכ 2011של שנת  שייברבעון השלהוצאות הנהלה וכלליות 
 הגידול בהוצאות ההנהלה וכלליות נובע בעיקר .ברבעון המקביל אשתקד) מסך ההכנסות 11.7% - כ(ח "מיליון ש 152 - כ
וכן בגין הוצאות  CTY -ארגון ב- מהוצאות רה ,2011של שנת  הרבעון השני של אכד בתחילת לראשונה איחוד מלאמ

  ).לדוחות הכספיים' ח3ראה ביאור ( Meinl מול קבוצהה שלמשפטיות בגין התביעות 
  

  הכנסות אחרות
  

רווח ממוניטין שלילי בסך בעיקר  תוכולל ,2011של שנת  שייברבעון השל ,ח"ן שמיליו 91 -של כ בסךהכנסות אחרות 
 33 -בסך של כ הון ממכירת נכסים רווחבמהלך המסחר בבורסה וכן  ATRח כתוצאה מרכישת מניות "מיליון ש 58 - של כ

  .ATR -בעיקר מהנובע  ,ח"מיליון ש
  

  הוצאות מימון
  

המקביל ברבעון  ח"מיליון ש 524 -לעומת כח "מיליון ש 602 -הסתכמו לכ 2011של שנת  שייברבעון השלהוצאות המימון 
הגידול בהוצאות המימון ברבעון השלישי השנה נובע בעיקר מגידול ביתרת ההלוואות ואגרות חוב של הקבוצה . קדאשת

ח ברבעון "מיליארד ש 37.7 - השלישי אשתקד ליתרה ממוצעת של כח ברבעון "מיליארד ש 32.9 - מיתרה ממוצעת של כ
על מצבת ההתחייבויות של  5.7% -צעת של כהוצאות המימון משקפות ריבית נומינלית שנתית ממו. השלישי השנה

מהתאמת התחייבויות  בריבית הנומינלית נובע בעיקר קיטוןה. ברבעון המקביל אשתקד 6.6% - לעומת כ הקבוצה
ברבעון השלישי אשתקד  1.6% - הצמודות למדד המחירים לצרכן הידוע בישראל אשתקד אשר עלה בשיעור של כ

  .בעון השלישי השנהבר 0.6% -לעומת עליה בשיעור של כ
  

  מימון כנסותה
  

ברבעון (ח "מיליון ש 17 -בסך של כ בעיקר הכנסות מריביתכוללות  2011של שנת  שייברבעון השלהכנסות המימון 
הפסד מפדיון מוקדם של אגרות חוב ואגרות חוב להמרה בסך של  ,)ח"מיליון ש 5 -המקביל אשתקד הכנסות בסך של כ

הכנסות המימון ברבעון המקביל  .ח"מיליון ש 17 -בסך של כמטבע חוץ על הלוואות אות שערוך וכן הוצח "מיליון ש 17 - כ
 -בסך של כ) SWAPבעיקר מסוג (אשתקד כללו הכנסות משערוך מכשירים פיננסים נגזרים בעיקר בגין עסקאות גידור 

  .2011של שנת  שייברבעון השל ןהרשומות בהוצאות המימות מימון בגין עסקאות גידור לעומת הוצאו ,ח"שמיליון  35
  

  מסים על ההכנסה
  

 ,ח"מיליון ש 11 - מסים נדחים בסך של כ הוצאותבעיקר  כוללים 2011של שנת  שייברבעון השל מסים על ההכנסה
מסים נדחים בסך של  וצאותלעומת ה, ן להשקעה"עליית ערך נדל בעתודות למסים נדחים בגין גידולת בעיקר מוהנובע

ן "בגין עליית ערך נדלבעתודות למסים נדחים  הנובעות בעיקר מגידול, ברבעון המקביל אשתקדח "ן שמיליו 127 - כ
   .ובגין השינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים להשקעה
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 ומקורות מימון נזילות  .2.4
  

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

  .למקורות המימון

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

, סים מניביםפיתוח ופיתוח מחדש של נכ, לשם רכישה ,משתמשת במקורות אלההקבוצה  .אגרות חוב להמרה וגיוסי הון ,חוב

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

ח "מיליון ש 1,955 - בכ, לרבות השקעות לזמן קצר, מסתכמות היתרות הנזילות שברשות הקבוצה 2011 בספטמבר 30 ליום

לא  מאושרים לקבוצה קווי אשראי 2011 מברבספט 30ליום , בנוסף. 2010בדצמבר  31ליום  ח"מיליון ש 1,675 - לעומת כ

  .2010בדצמבר  31ח ליום "שמיליארד  4.8 - לעומת כ, ח"ש מיליארד 5.7 - מנוצלים למשיכה מיידית בסך של כ
  

ויתרות לא מנוצלים למשיכה מיידית מאושרים קווי אשראי  לרשות הקבוצה עומדים 2011 ספטמברב 30נכון ליום 
  .ח"ליארד שמי 7.7 - בסכום של כנזילות 

  

  .ח"מיליארד ש 31.9 - ן להשקעה שאינו משועבד המוצג בספרים בשווי הוגן של כ"לקבוצה נדל 2011 ספטמברב 30ליום , כמו כן
  

  
  מזומנים םתזרי

 

 ,ח"מיליון ש 542 -ובכ ח"מיליון ש 892 - כבוברבעון השלישי השנה  ח"בתקופת הדו הסתכםהמזומנים מפעילות שוטפת  םתזרי
   .בהתאמה, אשתקד ותהמקביל ותבתקופ ח"מיליון ש 358 -וכ ח"מיליון ש 643 - עומת כל ,בהתאמה

 

הנפקת אגרות חוב באמצעות  ,ח"שמיליון  700 -מימנה את פעילותה באמצעות גיוסי הון בסכום של כהקבוצה  ח"בתקופת הדו

 2,488 - ניצול קווי אשראי בסכום נטו של כח ובאמצעות קבלת הלוואות ו"שמיליון  1,365 -בסכום נטו של כואגרות חוב להמרה 

וכן  ח"שמיליון  3,747 - ן להשקעה ורכוש קבוע בסכום נטו של כ"נדל לרכישתשימשו בעיקר  התזרימי מזומנים אל .ח"מיליון ש

   .ח"מיליון ש 400 -בסכום נטו של כ תופיקדונולהשקעה בניירות ערך זמינים למכירה 
  

באמצעות  ,ח"שמיליון  286 -וצה מימנה את פעילותה באמצעות גיוסי הון בסכום של כהקב 2011של שנת  שייברבעון השל

ח ובאמצעות קבלת הלוואות וניצול קווי אשראי בסכום "שמיליון  605 -בסכום נטו של כואגרות חוב להמרה הנפקת אגרות חוב 

  1,156 -השקעה ורכוש קבוע בסכום נטו של כן ל"נדל לרכישתשימשו בעיקר  התזרימי מזומנים אל .ח"מיליון ש 772 -נטו של כ

  .ח"מיליון ש 275 -בסכום נטו של כופיקדונות ח וכן להשקעה בניירות ערך זמינים למכירה "שמיליון 
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 תגמול עובדים בכירים  .2.5

מסרו , ר דירקטוריון החברה"יל ליוסגן פע, ומר דורי סגל, ר דירקטוריון החברה"יו, מר חיים כצמן, 2011באוגוסט  21 ביום  .א

 7.14בסך של עד ,  2011לחברה הודעות בלתי חוזרת בדבר ויתור על חלק מהמענק השנתי של כל אחד מהם לשנת 

כי הוויתורים כאמור הנם בקשר לתשלום , מובהר). עבור מר סגל(ח "מליון ש 2.86ועד ) עבור מר כצמן(ח "מליון ש
ובהתאם  2011עם פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת , אם בכלל, מהםהמיידי לו יהיה זכאי כל אחד 

בחודש מרץ  חתמועל פי הסכם ההעסקה שלו וכתב הוויתור המותנה עליו , לתוצאות החברה בשנה האמורה בכללותה
  ).2010 ח התקופתי של החברה לשנת"של הדוהרביעי בפרק  21תחת תקנה ) 4(ג -ו) 3(כאמור בסעיפים ב( 2008

ובין מר חיים ) באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה(הסתיים הסכם העסקה בין החברה  2011בנובמבר  15ביום   .ב

סיום הסכם העסקה ). כפי שתוקן מעת לעת( 2000מחודש פברואר , ר דירקטוריון פעיל ובעל השליטה בחברה"יו, כצמן

ביחס לאישור התקשרויות , 2011–א"התשע, )16' יקון מסת(חוק החברות הינו לאור הוראות המעבר שנקבעו במסגרת 

עם סיומו , בהתאם לתנאי ההסכם. חברה ציבורית עם בעל שליטה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו אחת לשלוש שנים

אך מר , 2010לו היה זכאי מר כצמן בשנת ) כולל המענק השנתי( הגמול השנתיזכאי מר כצמן לתשלום חד פעמי בגובה 

  .ע לחברה כי הוא מוותר על התשלום האמור במלואוכצמן הודי

ובין מר ) באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה(הסתיים גם הסכם העסקה בין החברה  2011בנובמבר  15ביום , כמו כן  

ההסכם הסתיים ). כפי שתוקן מעת לעת( 2004מחודש אוקטובר , ר דירקטוריון החברה"המכהן כסגן פעיל ליו, דורי סגל

 30תקופת ההסכם המקורית נסתיימה ביום (עה שמסרה החברה למר סגל בדבר אי חידוש ההסכם עמו עקב הוד

ומר סגל הסכים לדחות את המועד האחרון בו רשאית החברה להודיע לו על אי חידוש תקופת , 2011בספטמבר 

 הגמול השנתימי בגובה עם סיומו זכאי מר סגל לתשלום חד פע, בהתאם לתנאי ההסכם). בנובמבר 15 –עד ל , ההסכם

אך מר סגל הודיע לחברה כי הוא מוותר על התשלום האמור , 2010לו היה זכאי מר סגל בשנת ) כולל המענק השנתי(

  .במלואו

ר פעיל של דירקטוריון "ממשיכים מר כצמן ומר סגל בתפקידיהם כיו, כי על אף סיום הסכמי ההעסקה עמם, מובהר  

החברה פועלת לגיבוש הסדרי העסקה ותגמול חדשים עם . בהתאמה, וריון החברהר דירקט"החברה וכסגן פעיל ליו

מתוך כוונה להביאם לאישור , לאור החשיבות הרבה אותה רואה החברה בהמשך העסקתם החברה, ה כצמן וסגל"ה

ים בין כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בתוקפם של ההסכמ, כן מובהר. האורגנים המוסמכים של החברה תוך זמן סביר

  .מכוחם הם זכאים לגמול נפרד, לפי הענין, מר כצמן ומר סגל לבין חברות הבת הציבוריות של החברה

  

 תוכנית רכישה  .2.6

' סדרה א(החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב של החברה  2011בספטמבר  13ביום 

כאשר הרכישות מכוחה יבוצעו , 2011בדצמבר  31התוכנית הינה בתוקף עד ליום . ח"ן שמיליו 50בהיקף של עד ) 'או ו/ו' או ג/ו

ח זה רכשה "וסמוך למועד פרסום דו 2011בספטמבר  30נכון ליום . בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת החברה, מעת לעת

שה ראו דיווח מיידי של החברה ילפרטים נוספים אודות תוכנית הרכ. כנית האמורהוח אגרות חוב מכוח הת"שאלפי  49החברה 

  ).2011-01-273129: אסמכתא' מס( 2011בספטמבר  13מיום 
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  דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .3

 .חברההשל  ל ומנהל הכספים הראשי"המשנה למנכל ו"מנכההול סיכוני שוק הינם האחראים בחברה לנושא דיווח וני  .א

לא חלו שינויים מהותיים בסוג סיכוני השוק , 2010ח השנתי של החברה לשנת "שור הדומועד אי 2011, במרס 15מיום 

 .דרכי ניהולםבואליהם חשופה החברה 

 ,הדולר האמריקאי ח כנגד"הש פוחת 2011 בספטמבר 30ועד ליום  2011בינואר  1החל מיום  -שינויים בשערי מטבע חוץ   .ב

לגבי השפעת שינויים בשערי מטבע חוץ על  .בהתאמה ,6.5% - וכ 2.4% - כ, 4.6% -בשיעור של כוהאירו הדולר הקנדי 

. דירקטוריוןהלדוח ' נספח אכהמצורף  ,2011 ספטמברב 30ח בסיסי הצמדה ליום "ראה דו ,ההון העצמי של החברה

והאירו  הדולר האמריקאיח כנגד "הש פוחת, ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2011 ספטמברב 30החל מיום , בנוסף

   .0.4% - כ ח כנגד הדולר הקנדי בשיעור של"ותוסף הש ,בהתאמה ,0.1% -וכ 0.5% - שיעור של כב

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

לגבי השפעת שינויים . 2.8% - כ בשיעור של) מדד ידוע(מדד המחירים לצרכן  עלה 2011 בספטמבר 30ועד ליום  2011

נספח כהמצורף  ,2011 ספטמברב 30בסיסי הצמדה ליום  ח"דובמדד המחירים לצרכן על ההון העצמי של החברה ראה 

מדד המחירים לצרכן  ירד, ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2011 ספטמברב 30החל מיום , בנוסף .דירקטוריוןהלדוח ' א

  .0.1% - בשיעור של כ) מדד ידוע(

, ככלל. צורכי הקבוצה וטעמי השווקיםל בהתאםהתחייבויות הקבוצה מגויסות בשווקי הון שונים ובמכשירים שונים   .ג

מ "אשר בדרך כלל הינו חוב יקר יותר לעומת חוב בעל מח, מ ארוך ובריבית קבועה"החברה מאמינה בגיוס חוב במח

הקבוצה . משתנההקטין את החשיפה לשינויים חדים בריבית וזאת על מנת לשמור על גמישות פיננסית מירבית ולה, קצר

, וההיפך לרבות באמצעות עסקאות החלף ריבית קבועה למשתנה ,משמרת תמהיל חלוקה בין ריבית משתנה לקבועה

ניהולית הקשורה האסטרטגיה ם ליכאשר במכלול שיקולי החברה שיקול מרכזי הוא השאיפה לשמור על תמהיל שיתא

שוכרים , להערכת החברה. מהטעמים המפורטים להלן, של נכסים בפיתוח ולסטטוס הבניההשוכרים בעיקרה בתמהיל 

פגיעים יותר בתקופות של  ך כללבדר) מ ארוך"להבדיל משוכרי עוגן בעלי מח(קצר יחסית ) תקופת שכירות(מ "בעלי מח

 ך כללות אלה הריבית צפויה בדרכי בתקופ, החברה מעריכה, בהסתמך על ניסיון העבר. שפל או אי וודאות כלכלית

בתקופות משבר כלכלי ממשלות נוהגות לאמץ מדיניות פיסקאלית של הורדת ריבית על מנת לעודד צמיחה (לרדת 

בין היקף ) הגם שאינה התאמה מוחלטת(החברה שואפת לבצע התאמה מסוימת , ככלל, לכן). מחודשת במדינות אלו

כאשר ככל שהסיכונים , לבין היקף החוב של הקבוצה בריבית משתנה הכנסותיה משוכרים בעלי מאפיינים כאמור

. הכרוכים בשוכרים מסוג זה יתממשו תיהנה החברה מגמישות בתנאי הריבית ומשיעור הריבית הנמוך בתקופות מעין אלו

 הנהלת החברה מעדיפה, עד למועד חתימת הסכמים מחייבים עם שוכרים: עקרון דומה מיושם לגבי נכסים בהקמה

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

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

ית רשות לניירות   בהתאם לפני, 2010ח התקופתי לשנת "לפרטים בדבר תרחישי קיצון לטבלאות הרגישות אשר נכללו בדו   .ד

  .לדוח הדירקטוריון' נספח ג ראה, ערך לחברה

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

יס שבועי על בסקיימו ומקיימים דיונים שוטפים ) 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

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

 .2011פטמבר בס 30וליום  2011ביוני  30ליום , 2011במרס 
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על מתאם גבוה ככל האפשר בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו נלקחו , כבעבר, שומרתהחברה   .ו

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

נה העצמי במטבעות של השווקים השונים בהן להחזיק את הוהחברה משתדלת  ,ככלל. בשערי החליפין להתפתחויות

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

 הכלכליות ומגדרת בעיקר את הסכנותהקבוצה מנהלת . הגנה לצמצום החשיפה כאמור לשינויים בשערי מטבע חוץ

ב ודולר "דולר ארה, אירו(בר היקף החשיפה של החברה לכל מטבע אליו היא חשופה לפרטים בד .אליהן היא חשופה

נכון ליום , ובדבר היקף החשיפה שנותר לאחר ביצוע עסקאות ההחלף, אשר בגינו בוצעו עסקאות החלף מטבע) קנדי

  .ח דירקטוריון"לדו' בראה טבלה המצורפת כנספח , 2011בספטמבר  30

  :1השונים מתפלגת כדלקמן יפה הכלכלית של ההון העצמי של החברה למטבעותהחש 2011 ספטמברב 30ליום 

  
  
  

אירו , 35%
דולר קנדי , 31%

 ש "ח, 2%

דולר ארה"ב, 
32%
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  ממשל תאגידי היבטי  .4
  

  תרומות  .4.1
  

במסגרת פעילותה זו . היא פועלת מדינות השונות בהןב, בקהילה וחינוך רווחה ,נוהגת לתרום לפעילות צדקה הקבוצה
  : כדלקמן, תחייבה החברה להענקת מסגרת תרומות רב שנתית למספר גופיםה
  
מכון חיים (ן "המפעילה מכון המתמקד במחקר ובהוראה בתחום הנדל, החברה תורמת לאוניברסיטת תל אביב  .א

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

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

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

  
  .בנוסף תורמת הקבוצה לגופים רבים נוספים

  .ח"ש אלפי 3,501 - כהסתכמו ל ח"בתקופת הדוסך תרומות הקבוצה 
  

  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים  .4.2
  

במסגרת . על בקרת העל בחברה ת הביקורת והמאזן של החברה מופקדתועד, רהדירקטוריון החב חלטתבהתאם לה
לרבות בנושאי ביקורת הקשורים , בדוחות הכספיים של החברה, בין היתר, ועדת הביקורת והמאזן דנה, תפקידה זה
החברות  כהגדרתה בתקנות(הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים . 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  חברים ארבעהמונה ועדת הביקורת והמאזן 
כל חברי הוועדה סווגו על ידי הדירקטוריון כבעלי מומחיות  .בן דורחיים ו )בלתי תלוידירקטור ( שי פלפל ,)חיצונית

   .חשבונאית ופיננסית
  

מי כאשר בהסתמך עליהם החברה רואה אותם , ל"השכלתם ניסיונם והידע של הדירקטורים הנ, אודות כישוריהםלפרטים 
ח "לדו' בחלק ד 26ראה תקנה , תוכבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסי 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

  
 .2011 בנובמבר 15ביום  התקיימהעדה לדירקטוריון והמאזן במסגרתה נדונו וגובשו המלצות הוהביקורת ו ועדתישיבת 

כספים הל ומנהל "משנה למנכה ,מר אהרון סופר ,ל החברה"מנכוכן  ,המאזןו הביקורת השתתפו כל חברי ועדת ישיבהב
מר , חשב החברהל ו"סמנכ ,מר ערן בלן ,משפטי של החברההיועץ הו ל"משנה למנכה, מר גדי קוניא, של החברה ראשיה

 והנציגיםהמטפלים בחברה מטעם משרד רואי החשבון המבקר  הנציגים, ורדה צונץ 'מזכירת החברה גב ,רמי וייסנברגר
   .מטעם משרד עורכי הדין המלווה את החברה

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

, ח"וכן טיוטת מצגת סקירת הפעילות לתקופת הדו רבעוניהח "י הדוכמו גם טיוטת יתר חלק, 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 נתונים על פעילות החברה  והוצגוימי המזומנים של החברה תוצאות הפעולות ותזר
, וחשב החברה של החברה ל ומנהל הכספים הראשי"משנה למנכה ,ל החברה"לרבות מנכ, הנהלת החברה הקרדיון סה

ן במהלך רת עסקאות שאינלרבות סקי, את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי שעלו במהלך עריכת הדוחות הכספיים
  ערכת השווי ההוגן של הבהעקרונות ששימשו , דוחות הכספייםשיושמו בקשר עם הההערכות והאומדנים ,  העסקים הרגיל
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בקרות , ן להשקעה של החברה ושל נכסים והתחייבויות אחרים שלה עליהם נסמכים נתונים בדוחות הכספיים"נדל

היבטים במדיניות , נושאים הקשורים בשלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים, פנימיות הקשורות בדיווח הכספי
והשפעה אפשרית על הדוחות , הטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים, החשבונאית שאומצה ושינויים במדיניות זו
קרוניות שהתעוררו במהלך נציג רואי החשבון המבקרים הציג לוועדה סוגיות ע. הכספיים של סיכונים וחשיפות משמעותיים

לשאלות הדירקטורים בקשר השיבו ורואי החשבון המבקרים של החברה ההנהלה . עבודת סקירת הדוחות הכספיים
  .תהולכל הנושאים שנידונו בישיב לדוחות הכספיים

ברי ליתר ח) בכתב(והעבירה אותן , את המלצותיה בקשר עם אישור הדוחות הכספיים גיבשהועדת הביקורת והמאזן 
  . הדירקטוריון בסמוך לאחר ישיבת הוועדה

  
. 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 . חשב בכך שטיוטת הדוחות הכספיים הועברה לכל חברי הדירקטוריון מבעוד מועדוכן בהת

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

  
יון השתתפו כל חברי הדירקטור, בה אושרו דוחות אלה, 2011 בנובמבר 20אשר התקיימה ביום ת הדירקטוריון בישיב

ח "לדו' בחלק ד 26תקנה לשמות חברי הדירקטוריון ופרטיהם ראה ( ח הכספי"דוהאישור המכהנים בחברה נכון למועד 
  .ורת והמאזן כמפורט לעילכל הגורמים שהשתתפו בישיבות ועדת הביקוכן  ,)2010לשנת  התקופתי

תוצאות , הנהלת החברה סקרה את המצב הכספי, הדירקטוריון בה נדונו ואושרו הדוחות הכספייםבמהלך ישיבת 
  .תוך התייחסות לעניינים ולסוגיות מהותיים שונים, הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה

  

 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד    .5
  

 ח על המצב הכספי"ירועים לאחר תאריך הדומידע נוסף וא 5.1
 .לדוחות הכספיים' ב 4ראה באור , 25%-לפרטים בדבר העלאת שיעור מס החברות בישראל ל

  
   אומדנים חשבונאיים קריטיים    5.2  

  
לבצע הערכות ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של  הקבוצההנהלת  נדרשתהדוחות הכספיים  בעת עריכת

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

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

, מהותית על הדוחות הכספיים השפעהטיים אשר להם פוטנציאל של יח לא חלו שינויים באומדנים הקר"בתקופת הדו
  .למעט הערכת שווי מכשירים פיננסיים נגזרים
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  ם אודות ההתחייבויות של התאגיד המוחזקות על ידי הציבורפרטי .6
  

ח ערך נקוב "מיליון ש 451 -הנפקה לציבור של כ, השלימה החברה באמצעות דוח הצעת מדף 2011, בספטמבר 5ביום   .א

ראל צמודות למדד המחירים לצרכן ביש) א"סדרה י(אגרות החוב . ח"מיליון ש 446 - בתמורה נטו לכ) א"סדרה י(אגרות חוב 

בספטמבר  30 - במרס ו 31המשולמת פעמיים בשנה בימים  5.35%נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של , )קרן וריבית(

, 2018בספטמבר  30מהקרן ויפרע ביום  10%כאשר התשלום הראשון יהיה בשיעור , ועומדת לפרעון בחמישה תשלומים

 25%הרביעי והחמישי יהיו בשיעור , השלישי מיםוהתשלו 2020בספטמבר  30ויפרע ביום  15%התשלום השני יהיה בשיעור 

הינו ) א"סדרה י(הנאמן על אגרות החוב  .2022-2024בספטמבר של כל אחת מהשנים  30מהקרן כל אחד ויפרעו ביום 

 .מ"אורורה פידיליטי חברה לנאמנויות בע

  )'סדרה י(בטוחות לאגרות החוב   .ב

מובטחות בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה על זכויות בקשר לנכסי ) 'דרה יס(התחייבויות החברה על פי אגרות החוב 

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

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

 ספטמברב 30בשווים של הנכסים המשועבדים ליום ). ההפניהח הצעת המדף מובא בזאת על דרך "ח המקדים ובדו"בדו

  .2010ח התקופתי לשנת "לא חל שינוי מהותי בהשוואה לשווים כפי שהוצג בדו 2011

לדירוג  A1חברה שבמחזור מדירוג הודיעה מידרוג על העלאת הדירוג לכל סדרות אגרות החוב של ה 2011במאי  19ביום      .ג

Aa3  עם אופק דירוג יציב. 

והעלאת  A+של דירוג , לכל סדרות אגרות החוב של החברה, על אישור מחדש S&P Maalotהודיעה  2011באוגוסט  2ביום   .ד
 .אופק הדירוג מיציב לחיובי

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

        2011בנובמבר  20

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

  2011 ספטמברב 30ליום  
צמודות  

למדד 
המחירים 
  לצרכן

ב "בדולר ארה
או בהצמדה 

  אליו
בדולר קנדי או 
 בהצמדה אליו

באירו או 
 בהצמדה אליו

ח לא"בש
צמוד 
  למדד

במטבע 
  אחר

ללא בסיס 
  כ"סה     הצמדה

 ח"שמיליוני 
          נכסים כספיים

  1,371  -  256 122 463 160  331 39 מזומנים שווי מזומנים
  424  -  3 138 27 205  51 - לזמן קצרוהלוואות תפיקדונו

  118  93  - 3 20 -  - 2 ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  1,106  210  36 160 141 74  97 388 וחייבים ויתרות חובההכנסות לקבל, לקוחות
  684  108  - 4 - 76  433 63 לזמן ארוךויתרות חובההלוואות,אחרות השקעות

  377  377  - - - -  - - ניירות ערך זמינים למכירה
  1,114  1,114  - - - -  - - נגזריםםיפיננסימכשירים 

  177  177  - - - -  - - מסים נדחים
  492 912  515 651 427 295  2,079  5,371  
             

  58,375  5,436  5,331 2,502 11,178 20,445  13,483 - )1(נכסים לא כספיים
             
  63,746  7,515  5,626 2,929 11,829 20,960  14,395 492 כ נכסים"סה

             
            התחייבויות כספיות

  355  -  18 - 302 28  7 - אחריםומאשראי מתאגידים בנקאיים
  2,176  90  61 772 243 538  294 178 זכאים ויתרות זכות,רותיםישספקים ונותני 

  320  320  - - - -  - - מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות
  722  -  - - - -  722 - התחייבויות בגין נכסים מוחזקים למכירה

  17,317  -  - )3(2,031 755 4,880  2,802 )2(6,849 אגרות חוב
  1,088  -  - - 137 941  - 10 אגרות חוב  להמרה 

התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים
  20,434  )14(  3,080  -  6,488  5,506  4,939  435  ולאחרים

  322  322  - - - -  - - מכשירים פיננסיים נגזרים
  284  -  71 - 60 92  57 4 התחייבויות פיננסיות אחרות

 6  4  - - - -  2 - נטו,ת בשל הטבות לעובדיםיוהתחייבו
  2,572  2,572  - - - -  - - מסים נדחים 

  45,596  3,294  3,230  2,803  7,985  11,985  8,823  7,476  כ התחייבויות"סה
             

  18,150  4,221  2,396 126 3,844 8,975  5,572 )6,984( נכסים בניכוי התחייבויות
             

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

  .ח לחברה עסקאות החלף בסיס הצמדה"מיליוני ש 2,697 - על סך של כ, ח"מיליוני ש 6,849 מתוך  )2(
  .ח לחברה עסקאות החלף בסיס הצמדה"מיליוני ש 1,911 - על סך של כ, ח"מיליוני ש 2,031מתוך   )3(
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  דירקטוריוןהח "לדו 'בנספח 

  2011בספטמבר  30בדבר חשיפה מטבעית ליום נוסף מידע 

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

 .2011בספטמבר  30נכון ליום , ובדבר היקף החשיפה שנותר לאחר ביצוע עסקאות ההחלף, בוצעו עסקאות החלף מטבע

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

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

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

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

  . כמופיע בטבלה, בכל מטבע מתבטאת בפערים האמורים

 

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

  2,856 2,9452,1352,402 מצבת נכסים במטבע מקור

 33,385 10,402 2,9457,92412,114 ח"בשמצבת נכסים 

 100 31 92436 מסך הנכסים %

יבויות במטבעימצבת התח

  1,664 1,391 1,262 8,754 מקור

החלף מטבעות אעסק

)5,968( במטבע מקור  238 495 541  

מצבת התחייבויות במטבע

  2,250 1,886 1,506 2,786  מקור

 ח"בשיבויותימצבת התח

בהתאמה לעסקאות 

 25,898 8,031 9,513 5,568 2,786  החלף

 100 31 112137 ההתחייבויות %

כ הון עצמי במטבע"סה

  651 516 635 159 מקור

 7,487 2,371 1592,3562,601 ח"בשכ הון עצמי"סה

 100 31 23235 מסך ההון העצמי %

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .2011בספטמבר  03על פי שערי חליפין ליום  1

  .המועדהצגת מאזן החברה באיחוד יחסי אינה מבוצעת על פי כללי חשבונאות אלא בהתאם לשיעורי ההחזקה של החברה בכל אחת מהחברות המאוחדות באותו  2
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  דירקטוריוןהח "לדו 'גנספח 

  תרחישי קיצון –מידע נוסף בדבר ניתוחי רגישות 
  
  

  . 1970 -ל "תש, לתוספת השנייה לתקנות ניירות ערך) 4)(ו(2להלן ניתוח רגישות לתרחישי קיצון בהתאם לתקנה 
  

נבחרו  2%טיים של עד שינויים אבסולו. נציין כי מבחני הקיצון בגין שינוי הריבית בוצעו לשינויים בריבית האבסולוטית אשר יש בהם להציג תרחישים חמורים אך מתקבלים על הדעת
  .בהתאם לפרקטיקה המקובלת וגבוהים מהשינויים המקסימלים אשר חלו בעשר שנים האחרונות

  
 שקל/ח ריאל ברזילאי"רגישות לשינויים בשע

 
 . 11% של יומי שינוי שיעור נמצא 2002 באוגוסט 1 ביום זה למכשיר ביחס כי נמצא החברה בבדיקת

 שינויים בשווי ההוגן ןשווי הוגשינויים בשווי ההוגן
  -11%  +11% שינוי יחסי

 )1,220( 10,806 1,220 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 
 )1,220( 10,806 1,220 כ"סה

 
 
 

 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית השקלית הריאלית 
 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגןשינויים בשווי ההוגן
 2%- 1%-   1% 2%  אבסולוטישינוי  

 3,982 1,947 21,694 )1,865( )3,652( 3/2015דולרית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל -עסקת החלף
 103,592 49,294 262,480 )44,806( )85,585( 3/2021דולרית משתנה לשלם עד / שקלית קבועה  לקבל -עסקת החלף 
 12,280 5,935 24,572 )5,558( )10,767( 6/2018קנדי קבועה משלם עד /שקלית קבועה מקבל -עסקת החלף
 16,923 8,180 56,522 )7,659( )14,839( 6/2018קנדי משתנה משלם עד /שקלית קבועה מקבל -עסקת החלף 
 60,433 28,758 96,337 )26,142( )49,937( 3/2021קנדי קבועה משלם עד /שקלית קבועה מקבל -עסקת החלף 
 42,943 20,430 97,120 )18,562( )35,449( 3/2021משתנה משלם עד קנדי /שקלית קבועה מקבל -עסקת החלף 
 11,424 5,522 44,130 )5,171( )10,017( 6/2018ארו משתנה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל -עסקת החלף
 87,913 41,832 175,981 )38,023( )72,626( 3/2021ארו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל -עסקת החלף
 40,046 19,063 96,574 )17,342( )33,138( 3/2021ארו משתנה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל -עסקת החלף
 29,289 14,151 9,503 )13,257( )25,855( 6/2018אירו קבועה משלם עד /שקלית  קבועה מקבל -עסקת החלף
 )28,643( )13,939( )349,906( 13,220 25,767 משכנתאות

 29,206 14,142 437,732 )13,301( )25,832( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 
 )802,561( )384,840( )6,521,026( 355,002 682,890 ח סחירות צמודות מדד"אג
 )5,050( )2,478( )169,995( 2,390 4,695 ח פרטיות צמודות מדד "אג
(398,221)(192,003)(5,718,282)345,655178,925 כ "סה
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 )ח"אלפי ש(ריבית השקלית הנומינליתרגישות לשינויים ב

      
      

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגןשינויים בשווי ההוגן
 2%- 1%-   1% 2% אבסולוטישינוי  

 )90,191( )43,980( )1,460,103( 41,887 81,810 ח סחירות נומינליות"אג
 1,496 723 38,954 )677( )1,321( 12/2017משתנה לשלם עד /שקלית משתנה קנדית לקבל -עסקת החלף
 13,203 6,436 20,654 )6,163( )12,150( 12/2016משתנה לשלם עד /שקלית קבועה קנדית לקבל -עסקת החלף
 12,544 6,114 34,872 )5,819( )11,361( 12/2016קנדית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל -עסקת החלף 
 700 339 17,857 )318( )621( 12/2017קבועה לשלם עד קנדית /שקלית משתנה לקבל -עסקת החלף
 36,318 17,704 104,363 )16,851( )32,903( 12/2016אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל -עסקת החלף
 891 431 30,125 )404( )783( 12/2017דולרית קבועה לשלם עד /שקלית משתנה לקבל -עסקת החלף
 26,537 12,937 54,585 )12,316( )24,166( 12/2016דולרית קבועה לשלם עד /בלשקלית קבועה לק -עסקת החלף

 1,498 704(1,158,694) (662) (1,496) כ"סה
      

)ח"אלפי ש(ב"רגישות לשינויים בריבית דולרית ארה
      
      

 בשווי ההוגן שינויים שווי הוגןשינויים בשווי ההוגן
 2%- 1%-   1% 2% אבסולוטישינוי  

 )146,348( )70,316( )3,066,584( 65,180 125,730 משכנתאות 
 )251,343( )121,783( )2,588,419( 114,564 222,421 ח "אג

 304,213 145,969 4,483,814)135,179()260,809( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה  
 )11,734( )6,429( )4,586( 6,091 11,870 עסקות החלף בסיס ריבית

 )1,661( )1,151( 21,694 1,189 2,330 3/2015דולרית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל -עסקת החלף
 )14,272( )6,987( 30,125 6,555 12,654 12/2017דולרית קבועה לשלם עד /שקלית משתנה לקבל -עסקת החלף
 )18,158( )10,461( 54,585 11,077 21,618 12/2016דולרית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל-עסקת החלף

 )19,174( )9,337( )305,246( 8,869 17,299 ב"ח שקלי סחיר צמוד דולר ארה"אג
(158,476) (80,494)(1,374,618) 153,11378,346 כ"סה
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 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית האירו 
 

      
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגןשינויים בשווי ההוגן

 2%- 1%-   1% 2% אבסולוטישינוי  
 )55,441( )26,638( 175,981 24,269 46,402 3/2021אירו קבועה לשלם עד /עסקת החלף שקלית קבועה לקבל
 )28,141( )15,069( 104,363 14,323 27,946 12/2016אירו קבועה לשלם עד /עסקת החלף שקלית קבועה לקבל

 )26,084( )12,870( 9,503 12,053 23,364 6/2018אירו קבועה משלם עד /לית  קבועה מקבלשק -עסקת החלף
 )223,650( )110,964( )135,616( 104,236 202,777 עסקות החלפה בסיס ריבית משתנה בקבועה

 )635( )508( )8,350( 471 938 עסקאות החלפת מטבע משלם כתר שבדי מקבל אירו
 )33,553( )16,288( )545,282( 15,379 29,912 ח"אג

 )405,819( )198,169( )6,459,528( 189,238 370,054 הלוואות
 256,875 124,674 3,901,745)117,733()229,055( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

(516,447)(255,831)(2,957,184)472,339242,235 כ"סה
      
  
  

 )ח"לפי שא(רגישות לשינויים בריבית כתר שבדי 
      
      

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגןשינויים בשווי ההוגן
 2%- 1%-   1% 2% אבסולוטישינוי  

 )62( )31( )8,350( 30 60 עסקאות החלפת מטבע משלם כתר שבדי מקבל אירו
 )169,233( )81,489( 5,018 76,477 148,299 עסקות החלפה בסיס ריבית משתנה בקבועה

)169,294( )81,519( )3,332( 148,35976,508 כ"סה
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 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית הדולר הקנדי 

 
      

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגןשינויים בשווי ההוגן
 2%- 1%-   1% 2% אבסולוטישינוי  

 )9,132( )4,533( 24,572 4,257 8,259  6/2108קנדי קבועה משלם עד /עסקת החלף שקלית קבועה מקבל
 )40,763( )19,538( 96,337 17,833 34,130 3/2021קנדי קבועה משלם עד /עסקת החלף שקלית קבועה מקבל
 )10,092( )4,877( 17,857 4,539 8,766 12/2017קנדי קבועה משלם עד /עסקת החלף שקלית משתנה מקבל
 )10,045( )5,144( 34,872 4,892 9,548 12/2016קבועה משלם עד קנדי /עסקת החלף שקלית קבועה מקבל

 548,423 263,649 6,016,113)244,582()471,918( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 
 )432,711( )209,389( )5,058,792( 196,568 381,321 משכנתאות 

 )5,108( )2,462( )2,957( 2,278 4,387 עסקאות החלפה ריבית משתנה בקבועה
 )69,730( )33,699( )643,645( 31,541 61,084 ח להמרה"אג
 )293,997( )142,557( )4,116,047( 134,328 261,025 ח בריבית קבועה"אג
(323,155)(158,550)(3,631,689)296,602151,653 כ"סה

      
      
      
 

לא נמצאו שיעורי  2010ח התקופתי לשנת "בעשר השנים שקדמו למועד הדו, 2010ח התקופתי של החברה לשנת "בדוביחס ליתר המכשירים הרגישים הכלולים , למעט כמפורט לעיל
 .שינוי יומיים הגבוהים מעשרה אחוזים

  



1 

 

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

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

 2010ברה לשנת בעסקי החברה מאז פרסום הדוח התקופתי של הח ושינויים או חידושים מהותיים אשר אירע

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

  

  

  חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות – 3עדכון לסעיף 

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

  ).למניה

 ).ח למניה"ש 0.39(ח "אלפי ש 60,235ידנד לבעלי מניותיה בסכום של חילקה החברה דיב, 2011ביולי  4ביום   .ב

ח "ש 0.39(ח "אלפי ש 60,241חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום של , 2011באוקטובר  4ביום   .ג

 .)למניה

 .לדוחות הכספיים' א4שהוכרז על ידי החברה לאחר תאריך המאזן ראה באור  דלפרטים בדבר דיבידנ  .ד
  

  

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

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

 .לדוחות הכספיים' ד3ראה באור , EQYמיליון מניות רגילות של 

נוספות  EQYכישת מיליון מניות ר, והשתתפות החברה בגיוס הון זה EQYלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .ב

 .ת הכספייםולדוח' ה3 ראה באור ,במהלך המסחר בבורסה EQYוכן רכישת מניות , מאלוני חץ

 .לדוחות הכספיים 'וט3אור ראה ב, רת מרכזים מסחרייםבהסכם למכי EQYלפרטים בדבר התקשרות   .ג
  

  

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

שאינן מובטחות  ,)Mסדרה (אגרות חוב . נ.מיליון דולר קנדי ע 110לפרטים בדבר הנפקה לציבור בקנדה של   .א

  .הכספייםלדוחות  2'ג3ראה באור , 5.60%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של , FCRעל ידי  ,בשעבוד

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

  .לדוחות הכספיים 3'ג3ראה באור , 5.40%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של , FCRעל ידי  ,מובטחות בשעבוד

, )Mסדרה (אגרות חוב . נ.עמיליון דולר קנדי  65לפרטים בדבר הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של   .ג

 .לדוחות הכספיים 4'ג3ראה באור , FCRעל ידי  ,שאינן מובטחות בשעבוד

אשר אינן ) Fסדרה (אגרות חוב להמרה . נ.מיליון דולר קנדי ע 57.5לפרטים בדבר הנפקה לציבור בקנדה של   .ד

 .לדוחות הכספיים 5'ג3ראה באור , 5.25%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של , FCRעל ידי , מובטחות בשעבוד

בכללן אגרות חוב להמרה , FCRלמניות   )B -ו A סדרות( FCRאגרות החוב להמרה של  תהמרלפרטים בדבר   .ה

 .לדוחות הכספיים' אי3ראה באור , שהוחזקו על ידי החברה

  

  

  
  



2 

 

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

במהלך  CTYוכן בדבר רכישת מניות והשתתפות החברה בגיוס זה  CTYלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .א

 .לדוחות הכספיים' י3ראה באור , בבורסההמסחר 

בלתי , בהסכם עם תאגידים בנקאיים להעמדת הלוואה וקו אשראי CTYהתקשרה  2011במאי  12ביום   .ב

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

  

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

  .לדוחות הכספיים' יב3ראה באור , במהלך המסחר בבורסה ATRטים בדבר רכישת מניות לפר

  

  ן"תחום הנדלבניהול וביצוע של פרויקטים , פיתוח, ייזום –10 עדכון לסעיף

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

נוספים  10%ח ומתן אופציה לרכישת "מיליון ש 50בתמורה לסך של ) דורי. לאה של אחברה בת בבעלות מ(

 .לדוחות הכספיים' ז3ראה באור , ממניות דורי אנרגיה

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

שהיה ) BMBY(בהתאם למנגנון המכירה והרכישה , ח"מיליון ש 82 -בתמורה ל) מלאה של החברההבבעלותה 

ראה , מהון המניות של אכד לגזית פיתוח 100%הסכם למכירת  וכן השלמת ,קבוע בהסכם בעלי המניות באכד

  .לדוחות הכספיים' ב3באור 

  

  ProMed –11.4עדכון לסעיף 

וברים ישירות למרכז מבנה מחקר רפואי ובניין משרדים רפואי המח ProMedרכשה  2011באוגוסט  11ביום 

שני הבניינים כוללים שטחים . ב"ארה מיליון דולר 112 -הממוקם בלב העיר בוסטון תמורת כ Tuftsהרפואי 

מרכז רפואי אקדמי הכולל , Tuftsר ומושכרים במלואם למרכז הרפואי "מ 23,400 -של ככולל להשכרה בהיקף 

  .הנחשב למוסד בינלאומי בעל מוניטין Tuftsמיטות והינו בית הספר לרפואה של אוניברסיטת  415

  

  GAA –11.5עדכון לסעיף 

 מיליון דולר קנדי והשתתפות 49 -של כבהיקף תשקיף בקנדה על פי  GAA הנפקת זכויות שביצעהלפרטים בדבר 

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

  

  הון אנושי -18עדכון לסעיף 

של דירקטוריון הר "דירקטוריון החברה ושל הסגן הפעיל ליופעיל של ר "ת ויתור של יוודבר הודעלפרטים ב  .א

ראה , 2011מהמענק לו הם זכאים בגין שנת , בהתאמה, ח"מיליון ש 2.9 - ח וכ"מיליון ש 7.1על סך של , החברה

  .לדוחות הכספיים' גי3באור 

  .ח הדירקטוריון"לדו 2.5ראה סעיף , סגל  לפרטים בדבר סיום הסכמי העסקה עם מר כצמן ועם מר  .ב
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  מימון –20 עדכון לסעיף

הודיעה מידרוג על העלאת הדירוג לכל סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור מדירוג  2011במאי  19ביום  .1

A1  לדירוגAa3  עם אופק דירוג יציב. 

של דירוג , אגרות החוב של החברהלכל סדרות , על אישור מחדש S&P Maalotהודיעה  2011באוגוסט  2ביום  .2

+A והעלאת אופק הדירוג מיציב לחיובי. 

בתמורה נטו ) א"סדרה י(ח ערך נקוב אגרות חוב "מיליון ש 451 - לפרטים בדבר הנפקה לציבור לראשונה של כ .3

 .לדוחות הכספיים' יד3ראה באור , ח"מיליון ש 446 -כ לש

  ATR - למימון השקעת החברה ב הסכם הלוואה עם סינדיקציה של בנקים ישראליים  .4

לצורך מימון , 2010ח התקופתי של החברה לשנת "לפרק תיאור עסקי החברה בדו 20.2.1כאמור בסעיף 

 התקשרה החברה עם קונסורציום בנקים בראשות בנק 2008בחודש אוגוסט , ATR - בשל החברה  השקעתה

אשר תנאיו השתנו מעת , ATR ערך שלניירות לרכישת  תייעודי הלוואהבהסכם להעמדת , מ"בע הפועלים

מיליון  194יתרת ההלוואה על סך של  עמדה 2010בדצמבר  31נכון ליום . )2010לאחרונה בחודש דצמבר (לעת 

ומניות   ATRעל מניות  בשעבודבעיקרה מובטחת ההלוואה  .2015ומועד פירעונה הוא בחודש ינואר , אירו

FCR )ת חוזיות שלה על פי עסקת ההשקעה בוכן על זכויו) בשיעור שאינו מהותי- ATR . ההלוואה נושאת

   .ריבית בגובה ריבית הליבור הרלוונטי בתוספת מרווח שנקבע

אי עקרונותיהן מפורטים להלן ואשר אשר , הסכם ההלוואה כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות

והן  2010בדצמבר  31הן ליום , חברהבכולן עומדת ה(עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי של ההלוואה 

 ): 2011בספטמבר  30ליום 
לא יעלה ) מספר ימי מסחרבממוצע של , על פי מחירן בבורסה(יחס החוב על פי ההסכם לשווי בטחונות     4.1

, 49% -ו 39.1%היחס האמור עמד על  2011בספטמבר  30וליום  2010בדצמבר  31ליום . 60%על 

   .בהתאמה

 3.75-גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, של החברה מיוחס לבעלי המניותשמירה על הון     4.2

מיליארד  5.9 -כ עמד ההון האמור על 2011בספטמבר  30 וליום 2010בדצמבר  31ליום . ח"מיליארד ש

 .בהתאמה, ח"מיליארד ש 6.5- וכח "ש
שווי ל) פרטיות בבעלותה החברה וחברות(" סולו מורחב"נטו על בסיס  יחס התחייבויות החברה    4.3

עמד  2011בספטמבר  30וליום  2010בדצמבר  31ליום . 77.5%לא יעלה על ) לפי שווי מאזני(החזקותיה 

 .בהתאמה, 65.8% - ו 63.7%היחס האמור  על 
על בסיס דוחות מאוחדים לא יעלה על ) לפי שווי מאזני(נטו לשווי החזקות  יחס התחייבויות החברה    4.4

, 64.0%-ו 63.8%היחס האמור עמד על  2011בספטמבר  30וליום  2010בדצמבר  31ליום . 75%

 .בהתאמה
 30וליום   2010בדצמבר  31ליום . מיליארד אירו 1.5-לא יפחת מ ATRההון המיוחס לבעלי מניות של      4.5

 .בהתאמה, מיליארד אירו 2.3 -כומיליארד אירו  2.2 -עמד על כההון האמור  2011בספטמבר 
 31ליום . 48.5%-לא יפחת מ ATRלבין סך המאזן של  ATRחס שבין ההון המיוחס לבעלי מניות של הי     4.6

 .בהתאמה, 75% -ו 77.5%היחס האמור עמד על  2011בספטמבר  30וליום  2010בדצמבר 
, )ATR - לרבות ביחס ל( לפירעון מיידי הלוואהלהעמדת הנוספים תנאים מקובלים  ההסכם כולל, כמו כן       

כינוס , לרבות בהקשר של פירוק(הליכים משפטיים מהותיים מסוימים , ATR - וב שינוי שליטה בחברה: ובהם

, הפסקת מסחר בניירות הערך המשועבדים, הפסקת פעילות, )והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל נכסים Cross Default  קשר עם החזקתה בכן כולל ההסכם התחייבויות החברה ב.  ועודברפים ותנאים מסוימים - ATR , לרבות התחייבות להחזיק בכמות מינימלית של מניותATR , יחד עםCPI ובנפרד.  
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  CTYקו אשראי כנגד מניות  -הסכם מסגרת אשראי עם בנק ישראלי .5

קבלת מסגרת ל) 2010כפי שעודכן בחודש אוגוסט (התקשרה החברה עם בנק ישראלי בהסכם  2010בחודש מאי 

החברה רשאית למשוך סכומים על . 2013שתועמד עד לחודש אפריל , ב"מיליון דולר ארה 200בהיקף של  אשראי

האשראי נושא ריבית משתנה בגובה הריבית המשמשת את הבנק כבסיס . חשבון המסגרת במטבעות שונים

וח בתוספת מרו, מאותו סוג ולתקופות דומות, לקביעת שיעורי הריבית להלוואות שהוא מעמיד לכלל לקוחותיו

אשר בבעלות  CTYמסגרת האשראי מובטחת בשעבוד חלק ממניות . ואין בגינו מנגנון הצמדה, קבוע שנקבע

  ).  CTYמהון המניות המונפק והנפרע של  30%- כאשר כמות המניות המשועבדות לבנק לא תפחת מ(החברה 

ואשר , פורטים להלןעקרונותיהן מהסכם מסגרת האשראי כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות  אשר 

והן  2010בדצמבר  31הן ליום , בכולן עומדת החברה(אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי 

 ): 2011בספטמבר  30ליום 
, ")החוב בניצול]: "2-4[להלן בסעיפים ; המחושב בהתאם לניצול האשראי בפועל בכל עת(יחס החוב  5.1

 CTYשוויין יקבע על בסיס ממוצע בין השווי הבורסאי של מניות  אשר, המשועבדות CTYמניות (לבטוחה 

בספטמבר  30וליום  2010בדצמבר  31ליום . 70%לא יעלה על ) CTYלבין השווי החשבונאי הנקי של מניות 

 .בהתאמה, 38.2% - ו 10%היחס האמור עמד על , 2011
לחוב בניצול על פי ההסכם ) מסחרמספר ימי בממוצע של , על פי מחירן בבורסה(יחס שווי שוק הבטוחה  5.2

, 2.2 -ו 9.2היחס האמור עמד על  2011בספטמבר  30וליום  2010בדצמבר  31ליום . 1.1 - לא יפחת מ

 .בהתאמה
מיליארד  3.5 -גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, שמירה על הון עצמי מיוחס לבעלי המניות 5.3

 4.2ראו סעיף  2011בספטמבר  30וליום  2010בדצמבר  31ליום כאמור לפירוט בדבר ההון העצמי . ח"ש

 .לעיל
 בשני החברה של הרבעוני הממוצע) EPRA -כפי שמחושב על פי כללי ה, ERPA Direct Result )FFO-ה 5.4

  ERPA Direct Result-ה 2010בדצמבר  31ליום . ח"ש ןיליומ 60 - לא יפחת מרצופים כלשהם רבעונים 

 .ח"ש ןמליו 103האחרונים היה רבעונים  שנישל  הרבעוני הממוצע ERPA Direct Result-ה 2011בספטמבר  30ח ואילו ליום "ש ןמליו 95האחרונים היה ונים רבע שנישל  הרבעוני הממוצע
על בסיס דוחות מאוחדים של החברה לא ) לפי שווי מאזני(החברה לשווי החזקות  של נטו יחס התחייבויות 5.5

   .לעיל 1.4ראו סעיף  2011בספטמבר  30וליום  2010בדצמבר  31ס זה ליום לפירוט בדבר יח. 75%יעלה על 
לא יעלה על ) לפי שווי מאזני(שווי החזקותיה ל") סולו מורחב"על בסיס (נטו של החברה  יחס התחייבויות 5.6

 4.3ראו סעיף   2011בספטמבר  30וליום  2010בדצמבר  31 -לפירוט בדבר היחס האמור ליום ה. 77.5%

  .לעיל
ללא זכויות מיעוט בניכוי השווי ההוגן של נגזרים , לרבות הלוואות הוניות( CTYשל הון עצמי יחס ה 5.7

 31ליום . 30% -לא יפחת מ CTYשל  מאזןהלסך ) הכלולים בהון בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים

 .בהתאמה, 40.4%-ו 39.4%היחס האמור היה , 2011בספטמבר  30וליום  2010בדצמבר 
והן  2010בדצמבר  31ליום הן . 1.6-לא יפחת מ CTYלהוצאות מימון נטו של  CTYשל  EBITDA -יחס ה 5.8

 .2.0היחס האמור היה  2011בספטמבר  30ליום 
: ובהם, )CTY -לרבות ביחס ל( להעמדת האשראי לפירעון מיידינוספים תנאים מקובלים  ההסכם כולל, כמו כן

, לרבות בהקשר של פירוק(הליכים משפטיים מהותיים מסוימים  ,שינוי מבנה, CTY -ובשינוי שליטה בחברה 

במניות החברה או במניות הפסקת מסחר , הפסקת פעילות, )והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל כינוס נכסים CTY, Cross Default  ועודברפים ותנאים מסוימים.  

לבין שווי הממוצע של הבטוחות מימוש מסגרת האשראי על ידי החברה כפוף לכך שהיחס בין החוב לבנק 

  .0.6לעיל לא יעלה על  5.1בסעיף  כאמור
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   FCRקו אשראי כנגד מניות  –הסכם עם בנק ישראלי      .6

ת וקבלת מסגרהתקשרו החברה וחברת בת בבעלותה המלאה עם בנק ישראלי בהסכם ל 2010בחודש יולי 

. 2014שתועמדנה עד לחודש ינואר  , דולר קנדימיליון  330בהיקף של ) 2010כפי שתוקן בחודש דצמבר (אשראי 

מסגרת האשראי נושאת ריבית בגובה . החברה רשאית למשוך סכומים על חשבון המסגרות במטבעות שונים

בכפוף לעלייה (בתוספת מרווח שנקבע , הריבית הנהוגה בבנק לגבי אשראי שמאפייניו דומים לאשראי הרלוונטי

מסגרת האשראי מובטחת . ואינה כוללת מנגנון הצמדה) דירוג האשראי של החברה במחיר האשראי עקב ירידת

  . FCR -המהוות את אגד השליטה של החברה ב, שבבעלות החברה FCRבשעבוד חלק ממניות 

אי ואשר , עקרונותיהן מפורטים להלןהסכם מסגרת האשראי כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות אשר 

והן  2010בדצמבר  31הן ליום , אשר בכולן עומדת החברה(ילה לפירעון מיידי של האשראי עמידה בהן תהווה ע

 ): 2011בספטמבר  30ליום 
בממוצע של , על פי מחירן בבורסה( משועבדותהמניות של הלשווי שוק  על פי ההסכם בניצול חובהיחס  6.1

עמד היחס האמור , 2011מבר בספט 30וליום  2010בדצמבר  31ליום . 85%לא יעלה על ) מספר ימי מסחר

 .בהתאמה, 19% -ו 7%על 
בדצמבר  31ליום . 75%של החברה לא יעלה על  מאוחדהמאזן הנטו לסך  נושאות ריבית ההתחייבויותיחס  6.2

  .בהתאמה, 59.4%-ו 59.7%היחס האמור היה , 2011בספטמבר  30וליום  2010
לפי שווי (שווי החזקותיה ל" ולו מורחבס"נטו של החברה על בסיס  נושאות ריבית ההתחייבויותיחס  6.3

 61.5%היחס האמור עמד על  2011, בספטמבר 30וליום  2010בדצמבר  31ליום . 80%לא יעלה על ) מאזני

 .בהתאמה, 63.5%-ו
בפועל כנגד החוב המנוצל על פי ריבית המשועבדות לתשלום ה FCRממניות המשולמים  יםדנדידיבהיחס  6.4

 30וליום  2010בדצמבר  31ליום . 1.5 -בעונים רצופים לא יפחת ממסגרת האשראי במשך שלושה ר

 .בהתאמה, 6.4 -ו 22.8היחס האמור היה  2011, בספטמבר
 30וליום  2010בדצמבר  31ליום . 1.55 -לא יפחת מ FCRמימון של הלהוצאות  FCRשל  EBITDA-היחס  6.5

 .בהתאמה, 2.14 -ו 2.21היחס האמור עמד על  2011, בספטמבר
בתוספת המינוף המשתקף בסך האשראי הבנקאי המנוצל מתוך מסגרת , FCRפיננסי נטו של החוב יחס ה 6.6

. במשך שלושה רבעונים רצופים 13.5וכן לא יעלה על , 14.2לא יעלה על  FCRשל  EBITDA -ל) האשראי

 .בהתאמה, 9.5-ו 7.8היחס האמור עמד על , 2011בספטמבר  30וליום  2010בדצמבר  31ליום 
  )המשועבדות לבנק FCRעל פי שיעור מניות ( FCRשל נטו הפיננסי חוב הין החלק היחסי של היחס ב 6.7

 FCRהמחושב גם כן על פי שיעור מניות ( FCRן של "הנדל לחלק היחסי של שווי, החוב בניצול בתוספת

 31ליום . במשך שלושה רבעונים רצופים 80%וכן לא יעלה על  82%לא יעלה על  ,)המשועבדות לבנק

 .בהתאמה, 59.4% -ו 53.1%היחס האמור היה , 2011בספטמבר  30וליום  2010צמבר בד
 3.2 - גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, של החברה שמירה על הון מיוחס לבעלי המניות 6.8

 4.2ראו סעיף  2011בספטמבר  30וליום  2010בדצמבר  31ליום  כאמורלפירוט בדבר ההון . ח"מיליארד ש

 .לעיל
: ובהם, )FCRלרבות ביחס ל ( להעמדת האשראי לפירעון מיידינוספים תנאים מקובלים  ההסכם כולל, מו כןכ

לרבות בהקשר (הליכים משפטיים מהותיים מסוימים , או מיזוג שינוי מבנה, FCR - או ב שינוי שליטה בחברה

הפסקת מסחר בניירות הערך  ,הפסקת פעילות, )והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל כינוס נכסים, של פירוק

  .עודוברפים ותנאים מסוימים  Cross Default, או של החברה המשועבדים להבטחת האשראי
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  GAA -ו EQYקו אשראי כנגד מניות  -הסכמים עם בנק ישראלי ובנק אמריקאי שבבעלותו   . 7

, ובנק אמריקאי שבבעלותוהתקשרו החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה עם בנק ישראלי  2011בחודש יוני 

. 2016אפריל חודש שתועמדנה עד ל, ב"מיליון דולר ארה 250בהסכמים לקבלת מסגרות אשראי בהיקף של עד 

מסגרות האשראי נושאות ריבית בגובה  .החברה רשאית למשוך סכומים על חשבון המסגרות במטבעות שונים

ואינה כוללת , בתוספת מרווח  שנקבע, י הרלוונטיהריבית הנהוגה בבנק לגבי אשראי שמאפייניו דומים לאשרא

שבבעלות החברה המהוות את אגד   EQYחלק מניות  מסגרת האשראי מובטחת בשעבוד. מנגנון הצמדה

מהון ) בדילול מלא( 20%-כאשר כמות המניות המשועבדות לבנק לא תפחת מ(, EQY - השליטה של החברה ב

  . EQYהמחזיקה אף היא במניות , GAA -זקות החברה בוכן כל הח )EQYהמניות המונפק והנפרע של 

אי עמידה ואשר , עקרונותיהן מפורטים להלןאשר הסכם ההלוואה כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות 

 ): 2011בספטמבר  30ליום  בכולן עומדת החברה(בהן תהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי 
 3.5 - גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, של החברה ה על הון מיוחס לבעלי המניותשמיר 7.1

 .לעיל 4.2ראו סעיף  2011בספטמבר  30ליום כאמור לפירוט בדבר ההון . ח"מיליארד ש
 , 1.25 - בגין החוב בניצול לא יפחת מהמשועבדות לתשלום ריבית בפועל  EQYיחס הדיבידנד בגין מניות  7.2

 .4.50היחס האמור עמד על  2011בספטמבר  30ליום . רבעונים רצופים 3במשך 
 GAA -ו EQYעל פי שיעור מניות  ,GAA -ו EQY החוב נושא ריבית של  שלהיחס בין החלק היחסי  7.3

המחושב גם כן על ( GAA - ו EQYן של "שווי נדל החוב בניצול לחלק היחסי של בתוספת, המשועבדות לבנק

היחס  2011בספטמבר  30ליום . 82.5%לא יעלה על ) המשועבדות לבנק GAA-ו  EQYפי שיעור מניות 

 .56.1%האמור עמד על 
 המשתקף המינוף בתוספת, EQYיחס החוב נושא ריבית נטו של ) א: (אם הופרו שתי אמות המידה הבאות 7.4

היחס  2011טמבר בספ 30ליום ( 14לא יעלה על  EQYשל  EBITDA-ל האשראית ובחוב בניצול תחת מסגר

תחת מסגרות  בניצולנטו בתוספת החוב  EQYיחס החוב נושא ריבית של ) ב(- ו .)9.3האמור עמד על 

 ).             8.1היחס האמור עמד על  2011בספטמבר  30ליום . (13לא יעלה על  EQYשל  NOIהאשראי לסך 
היחס האמור עמד  2011טמבר בספ 30ליום . 1.65 - לא יפחת מ EQYלהוצאות המימון של  EBITDA-יחס ה 7.5

 .2.1על 
לפירוט בדבר . 75%לא יעלה על , יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו לסך המאזן המאוחד של החברה 7.6

 .לעיל 6.2ראו סעיף  2011בספטמבר  30היחס האמור ליום 
לפי שווי (שווי החזקותיה ל" סולו מורחב"יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו של החברה על בסיס   7.7

 .לעיל 6.3ראו סעיף   2011ספטמבר ב 30לפירוט בדבר היחס האמור ליום . 77.5%לא יעלה על )  מאזני
מחושב על פי ממוצע של שווי השוק ( GAA-ו EQYמניות החוב בניצול תחת מסגרות האשראי לשווי יחס  7.8

תוך , ה בלבדן של"הנו ביחס לפעילות הנדל GAAכאשר השווי הנכסי הנקי של  ,))NAV(ושווי נכסי נקי 

 .24.9%היחס האמור עמד על  2011מבר בספט 30ליום . 70%לא יעלה על  ,EQYנטרול החזקותיה במניות 
לא ) מספר ימי מסחרבממוצע של , על פי מחירן בבורסה( EQYיחס החוב המנוצל לשווי השוק של מניות   7.9

 .28.5%היחס האמור עמד על  2011בספטמבר  30ליום . 85%יעלה על 
: ובהם, )EQYלרבות ביחס ל ( להעמדת האשראי לפירעון מיידינוספים תנאים מקובלים  ההסכם כולל, כמו כן

, לרבות בהקשר של פירוק(הליכים משפטיים מהותיים מסוימים  , GAA - או ב EQY -ב, שינוי שליטה בחברה

פיצול נכסים , GAAו א EQY, במניות החברההפסקת מסחר , )והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל כינוס נכסים

  . עודברפים ותנאים מסוימים ו Cross Default , או מיזוג

לבין שווי הממוצע של הבטוחות  בניצולת האשראי על ידי החברה כפוף לכך שהיחס בין החוב ומימוש מסגר

 .0.6לא יעלה על ) לעיל 7.8אשר שוויין יקבע בהתאם לאופן החישוב המפורט בסעיף (
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  אמות מידה פיננסיות – 20.7עדכון לסעיף 

במסגרת התקשרות החברה בהסכם מימון עדכני עם בנק , בתקופת הדוח עודכנו כמה מאמות המידה הפיננסיות

  .לעיל, מימון -20בעדכון לסעיף כמפורט , המעמיד לה מסגרת אשראי

  :נקבעו אמות מידה פיננסיות כדלקמן) סדרה יא(במסגרת הנפקת אגרות חוב , בנוסף

 500השווה לסך של  ח"בשיפחת מסכום  לאשל החברה ) בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה( ההון העצמי .1

 .ב במשך ארבעה רבעונים רצופים"מיליון דולר ארה

יעלה על שיעור של  לא ,לסך המאזן המאוחד של החברה, יחס החוב נושא הריבית נטו המאוחד של החברה .2

אגרות החוב במועד מדידת היחס האמור לגבי הרבעון דירוג  כןו; במשך ארבעה רבעונים רצופים, 80%

מעלות ונמוך  S&Pבדירוג ) -BBB(נמוך מדירוג של  לא יהאהאחרון מבין ארבעת הרבעונים האמורים לעיל 

  .מ"בדירוג מידרוג בע Baa3מדירוג של 

  

  מיסוי -21עדכון לסעיף 

בחודש  2011-ב"התשע) מיסים) (קיקהתיקוני ח(לפרטים בדבר פרסומו של תזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי 

לדוחות ' ב4ראה באור , 2012בשנת  25%העלאה של מס החברות לשיעור של , בין היתר, אשר קובע, 2011נובמבר 

 .הכספיים
  

 EQY-הסכם בעלי מניות עם אלוני חץ בקשר ל – 24.3עדכון לסעיף 

ות בבעלותה המלאה ובין קבוצת אלוני חץ פקע הסכם בעלי המניות בין החברה וחברות בנ 2011ביוני  26ביום 

 EQYמההון המונפק של  3% - מ EQY -בהחזקותיה של קבוצת אלוני חץ  וזאת לאור ירידת 2011בינואר  9מיום 

 .ימים רצופים 90 - יותר מ למשך) על בסיס דילול מלא(

  

  הליכים משפטיים – 25עדכון לסעיף 

ראה , וצדדים נוספים ATR ,Meinl Bank AG, ין החברהלפרטים בדבר הסכם פשרה שנחתם ונכנס לתוקפו ב

  .לדוחות הכספיים' ח3באור 
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 להנחיית גילוי בנוגע לפעילות' גילוי בדבר נכסים מהותיים מאוד בהתאם לפרק ו
 להשקעה ן"נדל

G כפר סבא  

  הנכס נמצא בשלבי אכלוס לראשונה* 
  
G המשך-כפר סבא 

  
ולשנה  2010בדצמבר  31ליום  

 שנסתיימה באותו תאריך
 בניין בבניין א

 605,400105,700 )ח"אלפי ש(שווי הנכס 
NOI  40,329 )ח"אלפי ש(בתקופה- 

 12,6096,810)ח"אלפי ש(שערוך בתקופה ) הפסדי(רווחי 
 -94% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 -6.7% (%)**שיעור תשואה 
 -1,417)ח"לשנה בש(ר "דמי שכירות ממוצעים למ
ר בחוזים "דמי שכירות ממוצעים למ

 - 2,364 )ח"לשנה בש(שנחתמו התקופה 

  
G ONE 

  
רבעון שלישי  

 2011לשנת 
רבעון שני  

 2011לשנת 
רבעון  

ראשון 
לשנת 
2011 

 31ליום 
בדצמבר 

ולשנה  2010
שנסתיימה 

באותו 
 תאריך

  )ח"י שאלפ(שווי הנכס 
 )ח"אלפי ש(זכויות בניה והתאמות נוספות 

267,400  
23,200 

264,600  
23,200 

261,400  
23,200 

259,200  
23,200 

NOI  18,354 4,966 5,0325,004 )ח"אלפי ש(בתקופה 
 12,341 4,012 2,7692,937)ח"אלפי ש(שערוך בתקופה ) הפסדי(רווחי 

 99% 99% 100%99% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה
 7.1% 7.2% 7.5%7.4% (%)**שיעור תשואה 

 727 775 808803)ח"לשנה בש(ר "דמי שכירות ממוצעים למ
ר בחוזים שנחתמו "דמי שכירות ממוצעים למ

 1,112 - - - )ח"לשנה בש(התקופה 

  נוטרל רווח מניהול שאינו לינארי** 
  
  
  

רבעון שלישי לשנת  
2011 

רבעון שני לשנת  
2011 

רבעון ראשון לשנת  
2011 

 בניין ב בניין א בניין ב בניין א בניין ב בניין א
106,500 107,700610,600 108,800618,039 651,373 )ח"אלפי ש(שווי הנכס 

NOI  12,665 1,057 12,242 )ח"אלפי ש(בתקופה N/R 11,766 N/R 
 120 1,787 597 360 -1,328 18,373)ח"אלפי ש(שערוך בתקופה ) הפסדי(רווחי 

 N/R 99% N/R 100% *100%51%שיעור תפוסה ממוצע בתקופה
 8.0%N/R 7.9% N/R 7.3% N/R (%)שיעור תשואה 

 N/R 1,629 N/R 1,535 N/R 1,667)ח"לשנה בש(ר "דמי שכירות ממוצעים למ
ר בחוזים שנחתמו "דמי שכירות ממוצעים למ

 - 1,764 - - - -  )ח"לשנה בש(התקופה 
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G TWO  
 

  

 
רבעון 
שלישי 
לשנת 
2011 

רבעון  
שני 

לשנת 
2011 

רבעון ראשון  
 2011לשנת 

 2010בדצמבר  31ליום 
ולשנה שנסתיימה 
 באותו תאריך

  )ח"אלפי ש(שווי הנכס 
 )ח"אלפי ש(עתודה קרקע וזכויות בנייה 

237,000 
47,800 

234,000 
47,800 

231,000  
47,800 

229,000  
47,800 

NOI  4,48617,298 4,6644,866 )ח"אלפי ש(בתקופה 
 1,84614,494 1,3552,640)ח"אלפי ש(וך בתקופה שער) הפסדי(רווחי 

 100%100% 100%100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה
 7.6%7.5% 7.8%7.8% (%)**שיעור תשואה 

 826804 861852)ח"לשנה בש(ר "דמי שכירות ממוצעים למ
ר בחוזים שנחתמו התקופה "דמי שכירות ממוצעים למ

 1,467 1,483 - - )ח"לשנה בש(

 נוטרל רווח מניהול שאינו לינארי** 
  
  
Gסינמה סיטי 

  
  

רבעון  
שלישי 

 2011לשנת 

רבעון שני  
 2011לשנת 

רבעון  
ראשון 
לשנת 
2011 

בדצמבר  31ליום 
ולשנה  2010

שנסתיימה באותו 
 תאריך

  )ח"אלפי ש(שווי הנכס 
 )ח"אלפי ש(זכויות בנייה 

402,500  
4,000 

387,000  
4,000 

382,500  
4,000 

379,300  
4,000 

NOI  19,015 7,148 7,7058,066 )*ח"אלפי ש(בתקופה 
 57,278 1,983 16,6823,242)ח"אלפי ש(שערוך בתקופה ) הפסדי(רווחי 

 97% 100% 100%100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה
 6.7% 7.0% 7.9%7.7% (%)**שיעור תשואה 

 1,220 1,328 13771,333)ח"לשנה בש(ר "דמי שכירות ממוצעים למ
ר בחוזים שנחתמו התקופה "דמי שכירות ממוצעים למ

 1,585 - - - )ח"לשנה בש(

  .פעמי- במהלך הרבעון השני התקבל תשלום מהותי חד, קיים חוסר ליניאריות בהכנסות* 
  נוטרל הפסד מניהול שאינו לינארי** 
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  מ"בע גלוב-גזית של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
  
  

  מבוא
  

 הדוח את הכולל ,)הקבוצה -  להלן( שלה בנות וחברות מ"בע גלוב-גזית של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 הרווח על המאוחדים התמציתיים הדוחות ואת 2011 ספטמברב 30 ליום הכספי המצב על המאוחד התמציתי

 ושהסתיימ חודשים שלושהו תשעה של ותלתקופ המזומנים ותזרימי בהון השינויים ,הכולל הרווח ,פסדוהה
 בהתאם אלה ביניים לתקופות כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה הדירקטוריון .תאריך באותו
 תולתקופ כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן ,"ביניים לתקופות כספי דיווח" - IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן
 להביע היא אחריותנו .1970- ל"התש ,)ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות תקנות של 'ד פרק לפי אלה ביניים
  .סקירתנו על בהתבסס אלה ביניים לתקופות כספי מידע על מסקנה

  
 באיחוד הכלולים נכסיהן אשר שאוחדו חברות של ביניים תולתקופ התמציתי הכספי המידע את סקרנו לא

- וכ 36%-כ מהוות באיחוד הכלולות והכנסותיהן 2011 ספטמברב 30 ליום המאוחדים הנכסים מכלל 40%- כ מהווים
 .בהתאמה ,תאריך באותו ושהסתיימ חודשים שלושהו תשעה של ותלתקופ המאוחדות ההכנסות מכלל 34%

 הסקירה שדוחות אחרים חשבון רואי ידי על נסקר חברות אותן של הביניים תולתקופ התמציתי הכספי המידע
 הסקירה דוחות על מבוססת ,חברות אותן בגין הכספי למידע מתייחסת שהיא ככל ,ומסקנתנו לנו הומצאו שלהם
  .האחרים החשבון רואי של

 
  

  הסקירה היקף
  

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

 אנליטיים סקירה נוהלי ומיישום ,והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים
 מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה .ואחרים
 להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל
  .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .בביקורת מזוהים

  
  

  מסקנה
  

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

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

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

  
 התאמה בדבר, הכספיים לדוחות' ד2  בבאור לאמור הלב תשומת את מפנים אנו, ל"הנ מסקנתנו את לסייג מבלי
 בדוחותיה טעות תיקון למפרע בהם לשקף מנת על הכספיים הדוחות של) Restatement( מחדש הצגה של בדרך

  .עסקים בצירוף שליטה מקנות שאינן זכויות יתרת של ההוגן השווי מדידת אופן לגבי מאוחדת חברה של הכספיים
  

 קסירר את גבאי פורר קוסט   ,אביב-תל
  חשבון רואי   2011 ,בנובמבר20



  מ"גלוב בע- גזית
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  הכספי המצב על מאוחדים דוחות

  
  

 ספטמברב30 ליום 
  ליום

בדצמבר 31
 2011 2010 2010 
 מבוקר מבוקרבלתי 
 ח"ש מליוני 

     
      נכסים

      
       שוטפיםנכסים

      
  1,321  1,546  1,371  מזומנים ושווימזומנים
  254  225   424 קצר לזמן והלוואותפקדונות

  58  58   118 ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  42  34   42 למכירה זמינים ערךניירות

  111  74   96 נגזרים פיננסייםמכשירים
  344  292   669  לקבל והכנסותלקוחות
  245  322   407  חובה ויתרותחייבים
  383  376   1,025 למכירה ודירות בנייניםמלאי
  73  26   30  לקבל שוטפיםמסים

        
 4,182   2,953  2,831  
        

  251  16   2,026  למכירה מוחזקיםנכסים
        
 6,208   2,969  3,082  
        

         שוטפים לאנכסים
        

  117  44   115 כלולות בחברותהשקעות
  231  182   628 חובהויתרות הלוואות ,אחרותהשקעות
  218  220   335 למכירה זמינים ערךניירות

  1,087  1,040   1,018 נגזרים פיננסייםמכשירים
  43,634  43,500   51,613  להשקעהן"נדל
  3,296  3,371   2,674  בפיתוח להשקעהן"נדל

  17  31   52  שוטף בלתימלאי
  633  643   709  נטו, קבוערכוש

  119  167   136 מוניטין
  17  19   81 נטו,אחרים מוחשיים בלתינכסים
  99  71   177  נדחיםמסים

        
 57,538   49,288  49,468  
        
 63,746   52,257  52,550  
  
  
  
  

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

  

 ספטמברב30 ליום 
  ליום

בדצמבר 31
 2011 2010 2010 
 מבוקר מבוקרבלתי 
 ח"ש מליוני 

      והון התחייבויות
      

        שוטפות התחייבויות
        

  242  389   355 ואחריםבנקאיים מתאגידיםאשראי
  3,043  2,377   2,512 שוטפותלאהתחייבויות של שוטפותחלויות

  37  63   29 נגזרים פיננסייםמכשירים
  515  481   689  רותיםיש ונותניספקים
  939  1,045   1,383  זכות ויתרותזכאים

  80  57   320 דירותומרוכשי עבודות ממזמינימקדמות
  38  35   44  לשלם שוטפיםמסים

  57  51   60  שהוכרזדיבידנד
        
 5,392   4,498  4,951  
        

  43  -   722 למכירהמוחזקיםלנכסים מיוחסות התחייבויות
        
 6,114   4,498  4,994  

         שוטפות לא התחייבויות
        

  14,255  14,841   15,906  חובאגרות
  788  804   1,078  להמרה חובאגרות

  14,969  15,737   19,343 ולאחריםפיננסייםלמוסדותריבית נושאות התחייבויות
  128  311   293 נגזרים פיננסייםמכשירים

  214  220   284 אחרות פיננסיות התחייבויות
  4  4   6 נטו,לעובדים הטבות בשל התחייבויות

  2,029  1,802   2,572  נדחיםמסים
        
 39,482   33,719  32,387  

        החברה מניות לבעלי המיוחסהון
        

  208  192   208  מניותהון
  3,474  2,853   3,486  מניות עלפרמיה
  3,348  3,180   3,574  רווחיתרת

  )1,312(  )985(   )879( כספייםדוחותמתרגום הנובעותהתאמות
  222  65   157  אחרותקרנות

  )4(  )4(   )4(  מניות לרכישתהלוואות
  )21(  )21(   )21(  אוצרמניות

        
 6,521   5,280  5,915  

  9,254  8,760   11,629 שליטה מקנות שאינןזכויות
        

  15,169  14,040   18,150  הוןכ"סה
        
 63,746   52,257  52,550  
  

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
  
  

       2011, בנובמבר 20
  אקוני גדי  סופר אהרון כצמןחיים  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
   ל"למנכ משנה   ל"מנכ  הדירקטוריון ר"יו

  ראשי כספים ומנהל
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  והפסד רווח על מאוחדים דוחות

  

 
שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב30ביום

  
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ספטמברב 30ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
 2011 2010  2011  2010  2010  
  מבוקר מבוקר בלתי 

 
  ח"ש מליוני

  )למניה נקי רווח נתוני למעט(
         

  4,596 1,138 1,309  3,412 3,847  מבנים מהשכרתהכנסות
 ומביצוע קרקעות ,בניינים ממכירת הכנסות
  691 158  430 489 901  עבודות

        
  5,287 1,296 1,739  3,901 4,748  הכנסותהכלסך

        
  1,551 366  426  1,156 1,285 להשכרה נכסים הפעלתהוצאות
 והעבודות קרקעות ,בניינים מכירת עלות

  622 137  418 443 859  שבוצעו
        

  2,173 503  844  1,599 2,144  ההכנסות עלותהכלסך
        

  3,114 793  895  2,302 2,604  גולמירווח
        

 להשקעה ן"ונדל להשקעה ן"נדל ערך עליית
  1,017 516  233 674 953  נטו ,בפיתוח
  )663( )152(  )176(  )474( )556(  וכלליות הנהלההוצאות
  13 1  91 23 185  אחרותהכנסות
  )48( )8(  )30( )12( )38(  אחרותהוצאות

 ,כלולות חברות )בהפסדי( ברווחי החברה חלק
  2 )4(  21 )5( 7 נטו

        
  3,435 1,146 1,034  2,508 3,155  תפעולירווח

        
  )1,869( )524(  )602(  )1,403( )1,695(  מימוןהוצאות
  569 55  )21( 412 50  מימוןהכנסות
  )18( -  )2( - )13( פיננסיות השקעות ערךירידת

        
  2,117 677  409  1,517 1,497 ההכנסה על מסיםלפנירווח
  509 136  11 317 290  ההכנסהעלמסים

        
  1,608 541  398  1,200 1,207  נקירווח

        
         :למיוחס

        
  790 197  169 564 403  החברה מניותבעלי
  818 344  229 636 804 שליטה מקנות שאינןזכויות

        
 1,207 1,200  398  541 1,608  

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

        
  5.59 1.42  1.10  4.06 2.60   בסיסינקירווח

         
  5.57 1.41  1.09  4.03 2.58   מדוללנקירווח

        
  

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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  הכולל הרווח על מאוחדים דוחות

  
  

 
שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב30ביום

  
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ספטמברב 30ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

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

  1,608  541  398  1,200 1,207  נקירווח
         

         ):המסהשפעתלאחר( אחר כולל )הפסד(רווח
         

 של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
  )1,272(  )220(  782  )736( 830   חוץ פעילויות

מימוש התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
  -  -  - - 12 כספיים של פעילויות חוץ

 תזרימי גידור עסקאות בגין )הפסדים( רווחים
  49  20  )129( 6 )89(  מזומנים
 זמינים פיננסיים נכסים בגין )הפסדים( רווחים

  12  )15(  )1( 1 )21(  למכירה
 רכוש של מחדש הערכה בשל) הפסד( רווח

  17  )4(  6  *) - 15 קבוע
         

  )1,194(  )219(  658  )729( 747 אחר כולל )הפסד( רווחכ"סה
         

  414  322 1,056 471 1,954  כולל רווחכ"סה
         

          :למיוחס
         

  139  144  458 179 794  *)*  החברה מניותבעלי
  275  178  598 292 1,160 שליטה מקנות שאינןזכויות

         
 1,954 471 1,056 322  414  
         
 
  :החברה מניות לבעלי המיוחס הכולל) הפסד( הרווח הרכב  *)*

         
  790  197  169 564 403  רווח נקי 

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
  )712(  )37(  344  )385( 421 פעילויות חוץכספיים של 

מימוש התאמות הנובעות מתרגום 
  -  -  - - 12 דוחות כספיים של פעילויות חוץ

בגין עסקאות גידור ) הפסדים(רווחים 
  41  7  )63( 3 )41(  תזרימי מזומנים

בגין נכסים פיננסיים ) הפסדים(רווחים 
  3  )19(  2 )3( )16(  זמינים למכירה

בשל הערכה מחדש של ) הפסד(רווח 
  17  )4(  6  *)    - 15  רכוש קבוע

         
 794 179 458  144  139  
         

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

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

  
  
     החברהמניותלבעלימיוחס  

  
  הון
 מניות

 פרמיה
מניות על

  יתרת
 רווח

 התאמות
 הנובעות

דוחות מתרגום
 כספיים

  קרנות
 אחרות

הלוואות
לרכישת
 מניות

  מניות
 כ"סה אוצר

  זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

   כ"סה
  הון

 מבוקרבלתי   
 ח"שמליוני   
                

  15,169  9,254 5,915  )21( )4( 222 )1,312( 3,348  3,474 208  )מבוקר(2011,בינואר1 ליום יתרה
                

  1,207  804 403  - - - - 403 - -    נקי רווח
  747  356 391  - - )42( 433 - - -  אחרכולל)הפסד( רווח

                
  1,954  1,160 794  - - )42( 433 403 - -  כולל)הפסד( רווח כ"סה
                

  2 -  2  - - )10( - -  12 *)-  החברהלמניותאופציהכתביופקיעת מימוש
  - -  -  - *) - - - *)- - -  מניותלרכישתהלוואות שערוך

  3 -  3  - - 3 - - - -  נטו,ידי בעל שליטה-ויתור שכר על
 השקעה שערוך וקרן קבוע רכוש שערוך קרן מימוש

  - -  -  - - )3( - 3 - -  לראשונה שאוחדה
  42 36  6  - - 6 - - - -  מניותמבוססתשלום עלות

  )180( - )180(  - - - - )180( - -  שהוכרז דיבידנד
  1,058  1,029 29  - - 29 - - - -  שליטהמקנותשאינןזכויותלבעלי הון הנפקת
  )385(  )337( )48(  - - )48( - - - -  שליטהמקנותשאינןזכויותמבעלימניות רכישת

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

  8 8  -  - - - - - - -  מוחזקות
  )422(  )422(  -  - - - - - - -  שליטהמקנותשאינןזכויותלבעלי דיבידנד

                
  18,150  11,629 6,521  )21( )4( 157 )879( 3,574  3,486 208  2011,בספטמבר30 ליום יתרה

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

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים



  מ "גלוב בע- גזית

8  

   בהון השינויים על מאוחדים דוחות

  
  
     החברהמניותלבעלימיוחס  

  
  הון
 מניות

 פרמיה
מניות על

  יתרת
 רווח

 התאמות
 הנובעות

דוחות מתרגום
 כספיים

  קרנות
 אחרות

הלוואות
לרכישת
 מניות

  מניות
 כ"סה אוצר

  זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

   כ"סה
  הון

 מבוקרבלתי   
 ח"שמליוני   
                

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

  1,200  636 564  - - - - 564 - -    נקי רווח
  )729(  )344( )385(  - - *) - )385( - - -  אחר כוללהפסד 

                
  471  292 179  - - *)- )385( 564 - -  כולל)הפסד(כ רווח "סה
                

  1 -  1  - - )4( - -  5 *)-  מימוש כתבי אופציה למניות החברה
 *) - - *)-  - *)- - - *)- - -  שערוך הלוואות לרכישת מניות
 *) - - *)-  - *)- - - - - -  פרעון הלוואות לרכישת מניות

מימוש קרן שערוך רכוש קבוע וקרן שערוך השקעה 
  - -  -  - - )19( - 19 - -  שאוחדה לראשונה

  36 26 10  - - 10 - - - -  עלות תשלום מבוסס מניות
  )154( - )154(  - - - - )154( - -  דיבידנד שהוכרז

  890  832 58  - - 58 *)- - - -  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
  )386(  )386(  -  - - - - - - -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

                
  14,040  8,760 5,280  )21( )4( 65 )985( 3,180  2,853 192  2010,בספטמבר30יתרה ליום 

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

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
  



  מ "גלוב בע- גזית

9  

   בהון השינויים על מאוחדים דוחות

  
  
     החברהמניותלבעלימיוחס  

  
  הון
 מניות

 פרמיה
מניות על

  יתרת
 רווח

 התאמות
 הנובעות

דוחות מתרגום
 כספיים

  קרנות
 אחרות

הלוואות
לרכישת
 מניות

  מניות
 כ"סה אוצר

  זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

   כ"סה
  הון

 מבוקרבלתי   
 ח"שמליוני   
                

**) 17,022**) 10,872 6,150  )21( )4( 246 )1,223( 3,462  3,482 208  2011,יוליב1 ליום יתרה
                

  398  229 169  - - - - 169 - -   נקי רווח
  658  369 289  - - )55( 344 - - -  אחרכולל)הפסד(רווח 

                
  1,056  598 458  - - )55( 344 169 - -  כולל)הפסד( רווח כ"סה
                

  - -  -  - - )4( - -  4 -  החברהלמניותאופציהכתבי פקיעת
  - -  -  - *)- - - *) - - -  מניותלרכישתהלוואות שערוך

  1 -  1  - - 1 - - - -  נטו,ידי בעל שליטה-ויתור שכר על
 השקעה שערוך וקרן קבוע רכוש שערוך קרן מימוש

  - -  -  - - )3( - 3 - -  לראשונה שאוחדה
  14 12  2  - - 2 - - - -  מניותמבוססתשלום עלות

  )60( - )60(  - - - - )60( - -  שהוכרז דיבידנד
  381  400 )19(  - - )19( - - - -  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  )170(  )159( )11(  - - )11( - - - -  שליטהמקנותשאינןזכויותמבעלימניות רכישת
  1 1  -  - - - - - - -  זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה שאוחדה לראשונה

  *)  -  *) -  -  - - - - - - -  תמאוחדהבחברלהמרהחובאגרותהמרת 
  )95( )95(  -  - - - - - - -  שליטהמקנותשאינןזכויותלבעלי דיבידנד

                
  18,150  11,629 6,521  )21( )4( 157 )879( 3,574  3,486 208  2011,בספטמבר30 ליום יתרה

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

  .'ד2ראה באור , הוצג מחדש  **)
  

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
  



  מ "גלוב בע- גזית

10  

  
   בהון השינויים על מאוחדים דוחות

  
  

     החברהמניותלבעלימיוחס  

  
  הון
 מניות

 פרמיה
מניות על

  יתרת
 רווח

 התאמות
 הנובעות

דוחות מתרגום
 כספיים

  קרנות
 אחרות

הלוואות
לרכישת
 מניות

  מניות
 כ"סה אוצר

  זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

   כ"סה
  הון

 מבוקרבלתי   
 ח"שמליוני   
                 
                

  13,620  8,433 5,187  )21( )4( 82 )948( 3,034  2,852 192  2010,ביולי1יתרה ליום 
                

  541  344 197  - - - - 197  - -   נקי רווח
  )219(  )166( )53(  - - )16( )37( -  - -  אחרכולל הפסד

                
  322  178 144  - - )16( )37( 197  - -  כולל)הפסד(כ רווח "סה
                

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

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

  23 20  3  - - 3 - -  - -  עלות תשלום מבוסס מניות
  )51( - )51(  - - - - )51(  - -  דיבידנד שהוכרז

  239  242 )3(  - - )3( *)- -  - -  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  )9( )9( *)-  - - *)     - - -  - -  רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  )2( )2(  -  - - - - -  - -  רכישת אגרות חוב להמרה בחברות מאוחדות
  )102(  )102(  -  - - - - -  - -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

                
  14,040  8,760 5,280  )21( )4( 65 )985( 3,180  2,853 192  2010,בספטמבר30יתרה ליום 

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

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות דנפר בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
  



  מ "גלוב בע- גזית

11  

   בהון השינויים על מאוחדים דוחות

  
  
     החברהמניותלבעליהמיוחסהון  

  
  הון
 מניות

 פרמיה
מניות על

 יתרת
 רווח

 התאמות
 הנובעות

דוחות מתרגום
 כספיים

  קרנות
 אחרות

הלוואות
לרכישת
 מניות

  מניות
 כ"סה אוצר

  זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

  כ"סה
  הון

 מבוקר   
 ח"שמליוני   
                

  13,266  8,077 5,189  )21( )4( 23 )600( 2,751  2,848 192  2010,בינואר1 ליום יתרה
                

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

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

  637 - 637  - - - - -  621 16  הנפקההוצאותבניכוימניות הנפקת
  1 -  1  - - )4( - -  5 *)  -  החברהלמניותאופציהכתבי מימוש
  - -  -     - *)  - - - *)  - - -  מניותלרכישתהלוואות שערוך
  *)   - - *)   -  - *)  - - - - - -  מניותלרכישתהלוואות פרעון
  36 - 36     - - 36 - - - -  נטו,שליטהבעלידי-על שכר ויתור
השקעהשערוךוקרןקבוערכוששערוך קרן מימוש

  - -  -  - - )18( - 18 - -  לראשונה שאוחדה
  53 40 13  - - 13 - - - -  מניותמבוססתשלום עלות

  )211( - )211(  - - - - )211( - -  שהוכרז דיבידנד
  1,551  1,437 114  - - 114 - - - -  שליטהמקנותשאינןזכויותלבעלי הון הנפקת
  )78( )75(  )3(  - - )3( - - - -  שליטהמקנותשאינןזכויותמבעלימניות רכישת
  )6( )6(  -  - - - - - - -  מאוחדותבחברותלהמרהחובאגרות רכישת
  )494(  )494(  -  - - - - - - -  שליטהמקנותשאינןזכויותלבעלי דיבידנד

                
  15,169  9,254 5,915  )21( )4( 222 )1,312( 3,348  3,474 208  2010,בדצמבר31 ליום יתרה

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

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
  



  מ"גלוב בע- גזית

12  

  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

  

 
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב30ביום

  
  שהסתיימו חודשים 3-ל

  ספטמברב 30ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

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

         שוטפת פעילותמ מזומניםתזרימי
         

  1,608 541  398  1,200 1,207 רווח נקי
        

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
          :מפעילות שוטפת

         
         :תאמות לסעיפי רווח והפסדה
         

  1,300  469  623 991 1,645  נטו, הוצאות מימון
  )2(  4  )21( 5 )7( נטו,חברות כלולות)ברווחי(חלק החברה בהפסדי 

ן "ן להשקעה ונדל"עלייה בשווי ההוגן של נדל
  )1,017(  )516(  )233(  )674( )953(  נטו, להשקעה בפיתוח

 פחת והפחתות רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
  80  9  8 27 27  )כולל ירידת ערך מוניטין(

  509  136  11 317 290  מסים על ההכנסה 
  18  -  2 - 13  ירידת ערך נכסים פיננסיים

  )13(  4  )35( )14( )32(  נטו, הון) רווח(הפסד
  -  -  28 - 28 הפרשה לירידת ערך נכסים מוחזקים למכירה

  )1(  **)   -  **) - )1( *)*- נטו,הטבות לעובדיםת בשל יובהתחייבושינוי
מירידה בשיעור החזקה בחברות ) רווח(הפסד 

  4  -  - 4 )29(  מוחזקות
  -  -  )58( - )84(  רווח ממוניטין שלילי

  53  23  14 36 42  עלות תשלום מבוסס מניות
         
 940 691 339  129  931  

         :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
         

חייבים בלקוחות והכנסות לקבל וב) עלייה(ירידה 
  )141(  2  122  )178( )145(  ויתרות חובה

במלאי בניינים וקרקעות בניכוי ) עלייה(ירידה 
  51  **)   -  )2( 36 )18( נטו,מקדמות מרוכשי דירות וממזמיני עבודות

נותני שירותים לספקים והתחייבויות לעלייה ב
  21  52  57 98 109  ובזכאים ויתרות זכות

  6  )1(  2 6 13 נטו,בפקדונות משוכרים) ירידה(עלייה
         
 )41( )38( 179  53  )63(  
         

, לפני ריבית מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
  2,476  723  916  1,853 2,106  דיבידנדים ומסים

         
        :במשך התקופה עבורוהתקבלו שולמו שמזומנים

         
  )  *)1,661( *)   )355(  )377(  *)  )1,173( )1,247(  ריבית ששולמה
  *)       20  *)       7  5  *)     16 18  ריבית שהתקבלה
  12  1  - 3 1  דיבידנד שהתקבל
  )65(  )18(  )2( )56( )20(  מסים ששולמו

  -  -  - - 34  מסים שהתקבלו
         
 )1,214( )1,210(  )374(  )365(  )1,694(  
         

  782 358  542 643 892 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
        
  .מחדש סווג  *)
  .ח"ש מליון 1-מ הנמוך סכום מייצג  *)*
  

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים



  מ"גלוב בע- גזית

13  

  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

  

 
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב30ביום

  
  שהסתיימו חודשים 3-ל

  ספטמברב 30ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

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

         השקעה פעילותמ מזומניםתזרימי
         

  -  -  - - 92 )א(לראשונה שאוחדה בחברההשקעה
  -  -  - - 11 )ב(מאוחדתבחברה השקעה ממימושתמורה
 באיחוד שאוחדה השקעה של לראשונה מלא איחוד
  -  -  - - )8(  )ג(יחסי

עלייה בשיעור החזקה בחברה מאוחדת באיחוד 
  -  -  )65( - )65(  )ד(יחסי
ובחברות בשליטה  כלולות בחברות השקעה

  )9( )4(  )33( )4( )33(  משותפת
  )3,550( )735( )1,794(  )2,597( )4,724( להשקעהן"נדל של ופיתוח הקמה,רכישה

  )24( -  )17( )4( )22(  קבוע ברכושהשקעות
 בפיתוח ן"נדל ,להשקעה ן"נדל ממימוש תמורה

  988 129  655 975 986  וקרקעות
  55  -  - 49 13  קבוע רכוש ממימושתמורה
  )121( )29(  )216( )36( )261(  ארוך לזמן הלוואותמתן
  26 -  - 36 25 ארוך לזמן שניתנו הלוואותפרעון

  )39( )7(  26 25 66  נטו ,קצר לזמןהשקעות
  )422( )178(  )391(  )283( )751( למכירהזמינים פיננסיים בנכסיםהשקעה
  478 144  90 373 285 למכירהזמיניםפיננסיים נכסים ממכירתתמורה

        
  )2,618( )680( )1,745(  )1,466( )4,386( השקעהלפעילות ששימשו נטומזומנים

        
        מימון מפעילות מזומניםתזרימי

         
  637  -  - - - הנפקה הוצאות בניכוי מניותהנפקת
  *)       -     -  -  *)   - - החברהמניותלרכישת שניתנו הלוואותפרעון
  1  *)        -  - 1 2 החברה למניות אופציה כתבימימוש
  1,516  266  286 851 698נטו,שליטהמקנותשאינן זכויות לבעלי הוןתהנפק
  )78(  )9(  )170( )70( )385( מאוחדות חברות של מניותרכישת
  )204(  )52(  )61(  )153( )178( החברהמניות לבעלי ששולםדיבידנד
  )460(  )93(  )125(  )358( )447(שליטהמקנותשאינןזכויות לבעלי ששולםדיבידנד
  1,280  417 1,409 861 4,281  ארוך לזמן הלוואותקבלת
  )3,972(  )2,414( )1,187(  )3,412( )3,628(  ארוך לזמן הלוואותפרעון
,ארוך לזמן בנקאיים מתאגידים אשראי קווי משיכת
  1,103  1,776  754  1,523 1,780 נטו
 חוב ואגרות חוב אגרות של מוקדם פדיוןו פרעון

  )653(  )29(  )38(  )611( )703( להמרה
  )75(  )22(  )204(  )191( 55 נטו,בנקאיים מתאגידים קצר לזמןאשראי
  2,192  830  643  1,961 2,068 נטו,להמרהחוב ואגרות חוב אגרותהנפקת

         
  1,287  670 1,307 402 3,543 מימוןמפעילות שנבעו נטומזומנים

         
  )121(  16  )93( )51( 1 מזומניםושווימזומנים תויתר בגין תרגוםהפרשי

         
 שסווגו מזומנים ושווי מזומנים בשל ירידה

  )27(  -  - - -  למכירה כמוחזקים
         

  )697(  364  11  )472( 50 מזומניםושווי במזומנים )ירידה(עלייה
         

  2,018  1,182 1,360  2,018 1,321 התקופהלתחילתמזומנים ושווי מזומניםיתרת
         

  1,321  1,546 1,371  1,546 1,371 התקופהלסוףמזומנים ושווי מזומניםיתרת
  .ח"ש מליון 1-מ הנמוך סכום מייצג  *)
  

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

  
  

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב30ביום

  
  שהסתיימו חודשים 3-ל

  ספטמברב 30ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
  2011 2010  2011  2010  2010  
   מבוקר  מבוקר בלתי  
  ח"ש מליוני  
   לראשונה שאוחדה הבחבר השקעה  )א(

          )'א3 באור( 
              
         ):מזומניםושווימזומנים למעט( חוזרהון 
  -  -  - - )14(  נכסים שוטפים 
  -  -  - - )465( נכסים מוחזקים למכירה 
  -  -  - - 311 שוטפותהתחייבויות  
           
  )168( - -  -  -  
           

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

  -  -  - - 1,066 לא שוטפותהתחייבויות  
הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות   

  -  -  - - EQY  265-שליטה ב
  -  -  - - CapCo 742-זכויות שאינן מקנות שליטה ב 
  -  -  - - )22(  מוניטין  
           
  92 - -  -  -  
          
 תמורה ממימוש השקעה בחברה מאוחדת  )ב(

          )'ז3באור (
           
  -  -  - - )3( )למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  

השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי   
  -  -  - - )9(  המאזני

כתבי אופציה למניות בחברה מאוחדת   
  -  -  - - *)  -  באיחוד יחסי

  -  -  - - )7( תקבולים על חשבון מניות בחברה מאוחדת 
  -  -  - - 30 רווח מירידה בשליטה בחברה מאוחדת 
           
  11 - -  -  -  
          
איחוד מלא לראשונה של חברה שאוחדה   )ג(

         )'ב3באור ( באיחוד יחסי
           
         ):למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
  -  -  - - )747(  נכסים שוטפים 
  -  -  - - 576 התחייבויות שוטפות 
           
  )171( - -  -  -  
           
  -  -  - - )188(  נכסים לא שוטפים 
  -  -  - - 186 התחייבויות לא שוטפות 
  -  -  - - 158 זכויות שאינן מקנות שליטה 
  -  -  - - 12 מימוש קרן הפרשי תרגום 
  -  -  - - )31( הפסד משערוך ההשקעה הקיימת 
  -  -  - - 26 ממוניטין שלילירווח  
           
  )8( - -  -  -  
          

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

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

  
  

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  בספטמבר30ביום

  
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  בספטמבר 30ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
  2011 2010  2011  2010  2010  
   מבוקר  בלתי מבוקר  
  ח"מליוני ש  
          
עלייה בשיעור החזקה בחברה מאוחדת   )ד(

         )'יב3באור ( באיחוד יחסי
           
         ):למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
  -  -  )14( - )14(  נכסים שוטפים 
  -  -  9 - 9 התחייבויות שוטפות 
           
  )5( - )5(  -  -  
           
  -  -  )152( - )152(  נכסים לא שוטפים 
  -  -  33 - 33 התחייבויות לא שוטפות 
  -  -  1 - 1 זכויות שאינן מקנות שליטה 
  -  -  58 - 58 רווח ממוניטין שלילי 
           
  -  -  )65( - )65( ביתרת המזומנים ושווי מזומנים קיטון 
          
         פעולות מהותיות שלא במזומן )ה(
           
  -  -  48 - 95 המרת אגרות חוב במניות חברה מאוחדת 
           

רכישת מניות חברות שאוחדו לראשונה   
  כנגד הנפקת מניות בחברה מאוחדת

  37  -  - 37 265  )'א3באור ( 
          
  57  51  60 51 60  דיבידנד לשלם 
  
  
  
  
  
  

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

  
 תשעה של ותולתקופ 2011 ,ספטמברב 30 ליום מתומצתת במתכונת נערכו אלה כספיים דוחות

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

  ).השנתיים הכספיים הדוחות - להלן( אליהם נלוו אשר ולבאורים תאריך באותו שהסתיימה
  
  
  

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

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

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

  
 ביניים הכספיים הדוחות בעריכת יושמו אשר החישוב ושיטות החשבונאית המדיניות עיקרי

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

  
3 IFRS )עסקים צירופי - )מתוקן  

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

  
  שליטה מקנות שאינן זכויות מדידת  .1

  
 שאינן הזכויות מדידת אופן לבחירת אפשרות קיימת בהם המקרים את מגביל התיקון
 בנכסים היחסי חלקן לפי או הרכישה למועד ההוגן לשוויין בהתאם שליטה מקנות

 סוגי עבור רק קיימת זו אפשרות ,לתיקון בהתאם .הנרכשת הישות של נטו המזוהים
 יחסי חלק לקבלת וזכות בעלות זכות לבעליהם המקנים שליטה מקנות שאינן זכויות

 ).מניות כלל בדרך( פירוק של במקרה הנרכשת החברה של נטו בנכסים )ראטה-פרו(
 שהינן אופציות ,לדוגמה( שליטה מקנות שאינן זכויות של אחרים לסוגים ,לעומתם
 אותם למדוד יש ולפיכך זו בחירה אפשרות קיימת לא )הנרכשת בחברה הון מכשירי

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

  
, בינואר 1-כלומר מ לראשונה )מתוקן( IFRS 3 יושם בו מהמועד למפרע מיושם התיקון  

   .תה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםיין לא הוקילת. 2010
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  )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור

  
  עסקים צירוף במסגרת מניות מבוסס תשלום מענקי  .2
  

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

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

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

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

 לא המכשירים ואם IFRS 2 להוראות בהתאם ונמדדים שליטה מקנות שאינן מהזכויות
 ,הרכישה במועד מחדש מוענקים היו אם משמש שהיה הערך לפי נמדדים הם הבשילו
 מועד שלאחר הוצאה לבין שליטה מקנות שאינן הזכויות בין מוקצה זה סכום כאשר

   .הרכישה
  

, בינואר 1-כלומר מ לראשונה )מתוקן( IFRS 3 יושם בו מהמועד למפרע מיושם התיקון  
  .תה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםין לא היוקילת. 2010

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

  )מתוקן(
  

 מותנית תמורה כי הקובעים IAS 39-ו IFRS 7, IAS 32-ל שהתיקונים מבהיר התיקון
 מותנית תמורה לגבי מיושמים לא ,אלו תקניםל בהתאם תטופל עסקים בצירוף

 לגבי ).מתוקן( IFRS 3 יישום למועד קדם שלו הרכישה שמועד עסקים בצירוף שנצמחה
 התיקון .תיקונו לפני IFRS 3 הוראות את ליישם להמשיך יש ,כאמור מותנית תמורה
ן לא היתה השפעה מהותית על וקילת .2011 ,בינואר 1 מיום החל למפרע מיושם

  .הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
1 IAS - כספיים דוחות הצגת  

  
 של רכיב כל בגין הסגירה ליתרת הפתיחה יתרת בין התנועה את להציג ניתן ,לתיקון בהתאם
 .השנתיים הכספיים לדוחות הבאורים במסגרת או בהון השינויים על בדוח אחר כולל רווח

  .הבאורים במסגרת האמור הפירוט את להציג בחרה החברה ,לכך בהתאם
  

בכל התקופות המוצגות בדוחות הכספיים  2011 ,בינואר 1 מיום החל למפרע מיושם התיקון
  .ביניים מאוחדים

  
24 IAS  - קשור לצד בהקשר גילויים  
  

 קשור צד עם היחסים זיהוי את לפשט מנת על קשור צד הגדרת את מבהיר IAS 24 - ל התיקון
   .זו הגדרה ביישום עקביות חוסר ולמנוע

  
בכל התקופות המוצגות בדוחות הכספיים  2011 ,בינואר 1 מיום החל למפרע מיושם התיקון

  .ביניים מאוחדים



  מ"גלוב בע- גזית
  

  ביניים מאוחדים לדוחות הכספייםבאורים 

  18

  
  

  )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור
  

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

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

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

  
בכל התקופות המוצגות בדוחות הכספיים  2011 ,בינואר 1 מיום החל למפרע מיושם התיקון

  .ביניים מאוחדים
  

34 IAS  - ביניים לתקופות כספי דיווח  
  

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

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

  
  .החברה של הכספיים בדוחות נכללו הנדרשים הגילויים

  
  יישומם שלפני בתקופה חדשים IFRS לתקני גילוי  .ג
  

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

 דוחות )2011 מתוקן( IAS 27R קיימים תקנים שני יקןות ,הוגן שווי מדידת IFRS 13 את
  .משותפות ותאובעסק כלולות בחברות השקעות )2011 מתוקן( IAS 28R -ו נפרדים כספיים

  
 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושמו החדשים התקנים

 עליה ,לבצעו בוחרת חברה אם אולם ,אפשרי מוקדם אימוץ .לאחריו או ,2013 ,בינואר 1
 ןלאמצ שניתן IFRS 12 פי על הגילוי דרישות למעט( אחד כמכלול החדשים התקנים את לאמץ
   .לראשונה היישום בעת מסוימות הקלות עם מעבר הוראות כוללים התקנים ).בנפרד

  
  :החברה על הצפויות והשפעותיהם האמורים התקנים הוראות עיקרי להלן

  
10 IFRS - מאוחדים כספיים דוחות  

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

 שטופלו )structured entities( מובנות ישויות באיחוד החשבונאי הטיפול את כולל וכן ,מאוחדים
  .מיוחדות למטרות ישויות  - איחוד SIC 12 - ב בעבר

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

 קיומם נדרש שליטה שתתקיים מנת על 10 תקן פי על .איחוד לצורכי יחיד מודל וכולל איחוד
 .המושקעת מהחברה )variable returns( שתנותמ לתשואות זכות או וחשיפה )power( כוח של
 של הרלוונטיות הפעילויות את לכוון והיכולת הזכות את יש למשקיע כאשר מתקיים כוח

  .המשקיע של התשואה על משמעותי באופן משפיעות אשר ,המושקעת החברה
  

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

  .ההצבעה זכויות
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  )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור
  

 ההצבעה מזכויות 50% - מ פחות מחזיק אם גם שישלוט יכול משקיע כי קובע 10 תקן ,בנוסף
 חד יכולת למשקיע מקנות ההצבעה שזכויות בהינתן ,)אפקטיבית שליטה( המוחזקת בחברה
  .הרלוונטיות הפעילויות את לכוון צדדית

  
 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 10 תקן

   .לאחריו או 2013
  

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

  
11 IFRS - משותפים הסדרים  

  
11 IFRS )את מחליף )11 תקן - להלן IAS 31 בעסקאות בזכויות החשבונאי הטיפול בדבר 

 ישויות ידי על ותכספי לא בהשקעות החשבונאי לטיפול פרשנות בדבר SIC 13 ואת משותפות
   .משותפת בשליטה

  
 קיימת יותר או צדדים לשני שלפיהם חוזיים כהסדרים משותפים הסדרים מגדיר 11 תקן

   .משותפת שליטה
  

  :סוגים לשני המשותפים ההסדרים את מחלק 11 תקן

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

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

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

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

 את לאמוד ,זה בשלב ,ביכולתה אין אך ,11 תקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
  .הכספיים הדוחות על ,בכלל אם ,השפעתו

  
28R IAS - כלולות בחברות השקעות  

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

   .אלה בהשקעות
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  )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור
  

12 IFRS - אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי  
  

12 IFRS )חברות לרבות ,מוחזקות ישויותב החברה חלקל גילוי דרישות קובע )12 תקן - להלן 
 מרחיב 12 תקן ).structured entities( מובנות וישויות כלולות חברות ,משותפים הסדרים ,בנות
 החברה לחלק המקושרים הסיכונים ואת ההחזקה אופן את שיכללו כך הגילוי דרישות את

 של המזומנים ותזרים והפסד רווח ,המאזן על החברה חלק השפעת לרבות ישויות באותן
  .החברה

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

  .2013 ,בדצמבר 31-ב המסתיימת הפיסקאלית השנה לפני או/ו

 
13 IFRS - הוגן שווי מדידת  

 
IFRS 13 )נדרשת זו שמדידה ככל ,הוגן שווי מדידת לאופן באשר הנחיות קובע )13 קןת -  להלן 
 או ,נכס במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר 13 תקן .הבינלאומית לתקינה בהתאם
 במועד )ביותר המועיל או( העיקרי בשוק (orderly) רגילה בעסקה ,התחייבות בהעברת משולם
 או לצפות ניתן האם להתחשב מבלי )יציאה מחיר ,כלומר( עדכניים שוק תנאי תחת ,המדידה
 של המאפיינים את מפרט 13 תקן ,בנוסף .שונה מדידה טכניקת בעזרת המחיר את להעריך

 היו בהן ההנחות על יתבסס ההוגן השווי כי וקובע (market participants) בשוק משתתפים
   .בשוק משתתפים משתמשים

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

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

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

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

  ).לצפייה ניתנים שוק בנתוני שימוש
  

  .מסוימות גילוי דרישות קובע 13 תקן ,כן כמו
  

 מהדוחות החל  נדרשים 13 תקן של והתחייבויות נכסים של מדידה וכן ,החדשים הגילויים
 גילויים .אפשרי מוקדם אימוץ .2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים
   .השוואה מספרי על חלים לא אלו חדשים

  
 את לאמוד ,זה בשלב ,ביכולתה אין אך ,13 תקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
  .הכספיים הדוחות על ,בכלל אם ,השפעתו
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  )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור
  

  הצגה מחדש  .ד
  

ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך  2011, ביוני 30הדוחות הכספיים ליום 
ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו  2011, במרס 31וכן הדוחות הכספיים ליום 

, EQY -הוצגו מחדש בעקבות תיקון טעות בדוחותיה הכספיים של חברה מאוחדת תאריך 
יצירת כנגד ח "מליון ש 63-בסך של כאשר במסגרתו בוצע קיטון ברווח ממוניטין שלילי 

 ח כנגד"מליון ש 32-במלואו לבעלי מניות החברה בסך של כאשר יוחס מוניטין ברמת החברה 
וזאת בשל טעות בחישוב השווי ההוגן של היחידות , גידול בזכויות שאינן מקנות שליטה

יתרות הפתיחה , בהתאם לכך ).להלן' א3ראה באור ( LIH-בתאגיד המשותף שהוקצו ל
הוצגו מאוחדים אלו ניים הכלולות בדוחות הכספיים בי 2011, ביולי 1ליום הרלוונטיות 

  .מחדש
  

מדידת השווי ההוגן של הנכסים המזוהים והתחייבויות המזוהות של  עדכוןבעקבות , בנוסף
CapCo פי הוראות-בתקופת המדידה כמתאפשר עלIFRS 3  , עידכנהEQY  את הסכומים

 10 -בסך נטו של כ CapCoהזמניים שהוקצו לנכסים המזוהים והתחייבויות המזוהות של 
  ".עדכון בתקופת המדידה"כמפורט בטבלאות שלהלן תחת טור , ח"מליון ש

  
  :מאוחדים להלן השפעת השינויים על הדוחות הכספיים ביניים

  
  בדוח על המצב הכספי

  
  2011ביוני  30ליום 

 
כפי שדווח
   בעבר

הצגה 
  מחדש

עדכון 
בתקופת 
  המדידה

לאחר 
הצגה 
  מחדש

  בלתי מבוקר 
  ח"מליוני ש  
         

  271  7  - 264 לזמן ארוךאחרותהשקעות
         
  49,078  14  -  49,064 ן להשקעה"נדל
         

  132  )10(  32 110 מוניטין
          

  )1,114(  )9(  -  )1,105(  זכאים ויתרות זכות
          

  )2,428(  )2(  -  )2,426(  עתודה למסים נדחים
          

  )6,150(  -  -  )6,150( הון המיוחס לבעלי מניות החברה
          

  )10,872(  -  )32(  )10,840(  זכויות שאינן מקנות שליטה
          
  )17,022(  -  )32(  )16,990(  כ הון"סה
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  הדיווח בתקופת מהותיים רועיםיא  - :3 באור
  
 -  להלן( .C&C (US) No. 1 Inc חברת לרכישת הסכם EQY השלימה 2011 ,בינואר 4 ביום  .א

CapCo( משותף מיזם באמצעות )עם )המשותף התאגיד -  להלן Liberty International Holdings 
("LIH") Limited של בת חברתCapital Shopping Centers Group Plc  )"CSC"(. השלמת למועד 
 ר"מ אלפי 240- כ של כולל בשטח בקליפורניה מניבים נכסים 13- ב CapCo החזיקה ,העסקה
 ,העסקה השלמת במועד .רפואיים ומשרדים מגורים מבני ,משרדים ,מסחריים מרכזים הכוללים
 11.4- כ לה הוקצו ובתמורה המשותף לתאגיד CapCo של המניות הון מלוא את LIH העבירה
רגילות  מניות מליון 11.4- ב להמרה ניתנות ואשר המשותף בתאגיד 22%- כ המקנות ,יחידות מליון
 מנגד .)היחידות -  להלן( EQY של בחירתה לפי ,במזומן או) בכפוף להתאמות מסויימות( EQY של

 Class ממניות 100%- ו Class A ממניות 70%- מ יםורכבהמ המשותף בתאגיד EQY 78%- ל הוקצו
B ידי על המשותף לתאגיד דולר מליון 600 של בסך חוב שטר הנפקת כנגד ,המשותף התאגיד של 

EQY. מניות Class B ל תשואה הבטחת ממנגנון כחלק הונפקו -EQY כן כמו .בהסכם נקבע אשר, 
 להמחאת בתמורה EQY של רגילות מניות מליון 4.1- כ העסקה השלמת במועד LIH- ל הוקצו
 A מסדרה אחת מניה LIH- ל הקצתה EQY ,בנוסף .דולר מליון 67 של בסך CapCoשל  חוב שטר
 ואשר 2011בחודש יוני  EQY רגילות של מניות 10,000- ב פי תנאיה- הומרה כמתאפשר על אשר
 ביחידות החזקתה להיקף בהתאם EQY- ב הצבעה זכויות LIH- ל מקנה ,מסויימות למגבלות בכפוף
 של בסך חוב כולל לא( דולר מליון 243- כ של בהיקף במשכנתא המובטח חוב .המשותף התאגיד

 5.7% של בשיעור משוקללת שנתית ריבית הנושא )EQY ידי על במזומן שנפרע דולר מליון 84.3
 EQY- ב ההצבעה בזכויות הקבוצה החזקת שיעור ,העסקה השלמת עם .המשותף לתאגיד הוסב
- כ של כלכלי החזקה ושיעור )GAA ידי- על המוחזקות EQY מניות כל כולל( 38.8%- כ על עמד

 במועד .)GAA- ב שליטה מקנות שאינן הזכויות חלק בניכוישיעור המחושב ( EQY בהון 39.3%
- ב ההצבעה מזכויות 13.16%- ובכ EQY של המניות מהון 3.85%- בכ LIH חזיקהה העסקה השלמת

EQY.  
  

 - להלן ,EQY של במניות המחזיקות שלה הבנות החברות באמצעות( החברה ,כן כמו
 ועם )ליברטי קבוצת - ביחד להלן( CSC-ו LIH עם מניות בעלי הסכם על חתמה )הקבוצה

EQY, 1( :הבאים התנאים את ,השאר בין ,וקובע העסקה שלמתה במועד לתוקף שנכנס( 
 EQYבגין מניות ( ליברטי קבוצת ידי על שיומלץ אחד דירקטור של במינוי תתמוך הקבוצה

 של במינוי לתמוך התחייבה ליברטי וקבוצת )45%ידי הקבוצה עד לשיעור של -המוחזקות על
 הצעה זכות לקבוצה העניקה ליברטי קבוצת )2( ;הקבוצה להמלצת בהתאם דירקטורים
 שזכות במידה המשותף התאגיד של היחידות או EQY של המניות מכירת של במקרה ראשונה

 שתתבצע במקרה הצטרפות זכות קיבלה ליברטי קבוצת )EQY; )3 ידי על תמומש לא זו
 התחייבה ליברטי קבוצת )EQY; )4-ב בשליטה בשינוי שכרוכה הקבוצה ידי על כלשהי עסקה
 התחייבה כן כמו ,EQY-ב השליטה לרכישת ניסיון להוות שעלולות פעולות מנקיטת להימנע

  .מראש שנקבע מסוים לסף מעל EQY של ערך ניירות לרכוש לא
  

 של החזקותיה אשר עד או ,ההתקשרות ממועד שנים 10-ל הינו המניות בעלי הסכם תוקף  
 אשר עד או )מלא דילול בסיס על( EQY של המונפק מההון 20%- מ יפחתו EQY-ב הקבוצה

 כמוקדם ,EQY של המונפק מההון 3%- מ יפחתו EQY במניות ליברטי קבוצת של חזקותיהה
  .מביניהם

  
  .האפקטיבית שליטתה בשל ,בדוחותיה EQY את לאחד ממשיכה החברה ,העסקה השלמת לאחר
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  )המשך( הדיווח בתקופת מהותיים רועיםיא  - :3 באור
  

EQY של נטו ,המזוהים לנכסים הרכישה עלות שליחוס זמני  ביצעה CapCo.  ההוגן השווילהלן 
לאחר שהותאמו , הרכישה למועד CapCo של המזוהות וההתחייבויות המזוהים הנכסים של

והתחייבויות המזוהות למועד למפרע בעקבות עדכון מדידת השווי ההוגן של הנכסים המזוהים 
 .IFRS 3בהתאם להוראות כמתאפשר  ,הרכישה בתקופת המדידה

  

    
  יחוס
  זמני

עדכון 
תקופת ב

 הוגן שווי  המדידה
  ח"מליוני ש    
          

  92  -  92   מזומניםושווימזומנים
  465  -  465   למכירהמוחזקים נכסים
  14  -  14   אחריםשוטפים נכסים
  1,791  21  1,770   ונכסים בלתי שוטפים אחריםלהשקעה ן"נדל
          
    2,341  21  2,362  
          

  )311(  )9(  )302(   שוטפותהתחייבויות
  )141(  )2(  )139(   )2(למסעתודה

  )925(  -  )925(   אחרותשוטפותלאהתחייבויות
          
    )1,366(  )11(  )1,377(  
          

  985  10  975   נטו נכסים
  22  *)  85  )63(   )3()רווח ממוניטין שלילי(וניטיןמ
          
  1,007  95  912   )1(הרכישהעלות סך

  
  .'ד2ראה באור , כולל הצגה מחדש בשל תיקון טעות  *)
  
מורכבת ) ח"מליון ש 1,007- כ(מליון דולר  279.8- סך עלות הרכישה אשר הסתכמה לכ  )1(

לפי מחיר ) (ח"מליון ש 265- כ(מליון דולר  73.7בשווי של  EQYמליון מניות  4.1- מהקצאת כ
מליון היחידות  11.4ומהשווי ההוגן של ) דולר 18.15במועד ההקצאה בסך של  EQYמניית 

אשר הוערך בהתייחס לסכום , CapCo- זכויות שאינן מקנות שליטה בהמוצגות במסגרת 
  . )שווי היחידות - להלן ( EQYלקבל בעת המרת היחידות במניות  LIHזכאית  אותו

  
 647- כ(מליון דולר בסך הכל  179.8או , דולר למניה 15.83- בבתחילה שווי היחידות הוערך   

בעיקר בשל מגבלות , בשוק EQYממחיר מניית  12.8%- סכום הנמוך בכ, )ח"מליון ש
 EQYת הקיימת כי היחידות לא יומרו במניות עבירות המוטלות על היחידות וההסתברו

סברה בטעות שיש להביאם  EQYמס אשר בשל מגבלות , לפחות במשך חמש שנים
לאחר בחינה נוספת של הנושא והתייעצויות שביצעה עם יועציה . בחשבון בהערכות השווי

הגיעה למסקנה כי שווי היחידות צריך להיות מחושב ללא מרכיב  EQY, המקצועיים
שווי , תיקון הטעותכך שלאחר , בשוק EQYעל מחיר מניית " דיסקאונט"הו של כלש

 18.15כלומר , ביום השלמת העסקה EQYהיחידות הוערך לפי מחיר הסגירה של מניות 
בעקבות התיקון שביצעה ). ח"מליון ש 742- כ(מליון דולר  206.1- ובסך הכל כ, דולר ליחידה

EQY  היחידות שהוקצו לשווי במדידת - LIH דש את תיקנה החברה בדרך של הצגה מח
  ).'ד2אור ראה גם ב(דוחותיה הכספיים 
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סכום העתודה למס מייצג את חלקה האפקטיבי בלבד של החברה בעתודה למס   )2(
, CapCoהמיוחסת לפער בין השווי ההוגן לבסיס המס של הנכסים המזוהים נטו של 

, לצורכי מס REITהינן קרנות  CapCo-ו EQY-מאחר ואשר הוכרה ברמת החברה בלבד 
  .ועל כן אינן מכירות מסים נדחים בדוחותיהן הכספיים

  
ח יוחס "מליוני ש 63- רווח ממוניטין שלילי בסך של כ ,לפני תיקון הטעות האמורה  )3(

החלק המיוחס לחברה בוטל וזאת מאחר ש, במלואו לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
ועדכון  לאחר תיקון הטעות. לעיל) 2(בשל יצירת העתודה למסים נדחים כאמור בסעיף 

ח אשר "מליוני ש 22- בסך של כ בדוח על המצב הכספינוצר מוניטין  ,ההקצאה הזמנית
וזאת לאחר יצירת העתודה למסים נדחים כאמור , יוחס במלואו לבעלי מניות החברה

רווח ח "מליוני ש 66-סך של כ מהמוניטין האמורולאחר שקוזז , יללע) 2(בסעיף 
  .זכויות שאינן מקנות שליטהבעלי לשיוחס מוניטין שלילי מ

  
 מליון 16- כ של בסך בהון בגידול הקבוצה הכירה EQY-ב ההחזקה בשיעור מירידה כתוצאה

  .שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם מעסקאות לקרן נזקף אשר ,ח"ש
  

 2011 ,בספטמבר 30 ביום ושהסתיימ חודשים שלושהו תשעה של ותלתקופ CapCo הכנסות
  .בהתאמה ,)ח"ש מליון 62- כ( דולר מליון 17- וכ )ח"ש מליון 164-כ( דולר מליון 47- לכ הסתכמו

-וכ )ח"ש מליון 155- כ( דולר מליון 44-לכ הסתכם האמורות לתקופות CapCo של הרווח הנקי
  .בהתאמה ,)ח"ש מליון 40-כ( דולר מליון 11

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

 המניות מהון 50% לרכוש או למכור כוונתם בדבר הודעה לחברה מסרו ,)השותפים - להלן( כץ
 המניות בעלי בהסכם שנקבע כפי (BMBY) והרכישה המכירה למנגנון בהתאם ,אכד של

 )50%( החזקותיהם את תרכוש כי לשותפים החברה הודיעה 2011 ,באפריל 3 ביום .באכד
) מחיר העסקה - להלן (ח "מליון ש 82כלומר סך של ( בהצעתם הנקוב המחיר לפי באכד

 ,הרכישה הושלמה 2011 ,באפריל 17 ביום ).ח"ש מליון 164 של בסך לאכד כולל שווי המשקף
  .מאוחדת באיחוד מלא בדוחות הכספיים של החברה אכד זה ממועד והחל

  
כאשר ההחזקה הקודמת , כצירוף עסקים הנרכש בשלבים IFRS 3-העסקה טופלה בהתאם ל  

באכד שוערכה לשווייה ההוגן כנגד רווח והפסד במועד השלמת הרכישה בהתאם למחיר 
הכולל מימוש (ח "מליון ש 31ל הכירה החברה בהפסד בסך של "כתוצאה מהשערוך הנ. העסקה

אשר נזקף לרווח ) ח"מליון ש 12קרן הון בגין התאמות הנובעות מהפרשי תרגום בסך של 
  . והפסד
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 לנכסים הרכישה עלות של זמנית הקצאה לביצוע חיצוני שווי מעריך עם התקשרה החברה  
 וההתחייבויות המזוהים הנכסים של ההוגן השווילהלן  .הרכישה למועד אכד של נטו מזוהיםה

  :הרכישה למועד אכד של המזוהות
  

  הוגן שווי    
 ח"ש מליוני    
     

 150 מזומניםושווימזומנים
 819 מלאי בניינים ודירות למכירה

 674 נכסים שוטפים אחרים
 311 נכסים לא שוטפים

   
  1,954 
   

 1,152 שוטפותהתחייבויות
 343 התחייבויות לא שוטפות

 269 זכויות שאינן מקנות שליטה
   
  1,764 
   

 190 נכסים נטו
  )26( רווח ממוניטין שלילי

   
 164 סך עלות הרכישה

  
, לגזית פיתוח מהון המניות של אכד 100%השלימה החברה הסכם למכירת  2011, ביוני 6ביום   

סך של  הכללאשר , ח"מליון ש 200- בתמורה לכ, 75%בשיעור של ידה - עלחברה בת המוחזקת 
  .ח בגין המחאת הלוואות שהוענקו לאכד"מליון ש 20-כ

  
ושלושה חודשים  תשעהלתקופות של  שאוחדו בדוחות הכספיים של החברה הכנסות אכד  

  .בהתאמה, ח"מליון ש 430- כח ו"מליון ש 902- כהסתכמו ל 2011, בספטמבר 30שהסתיימו ביום 
  

מליון  5- ח וכ"מליון ש 25-חלק החברה ברווח הנקי של אכד לתקופות האמורות הסתכם לכ  
  .בהתאמה, ח"ש
  

סך הכנסות החברה והרווח , 2011בהנחה שאכד הייתה מאוחדת באופן מלא מתחילת שנת 
היו מסתכמים          2011, מברבספט 30הנקי לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 

  .בהתאמה, ח"מליון ש 1,214- ח וכ"מליון ש 4,925-בכ
  
 קנדי דולר מליון 150 של בקנדה לציבור הנפקה FCR השלימה 2011 ,בינואר 21 ביום  .1  .ג

 החוב אגרות .מדף תשקיף באמצעות ,משועבדות אינן אשר )L סדרה( חוב אגרות .נ.ע
 ועומדות בשנה פעמיים המשולמת 5.48% של בשיעור שנתית ריבית נושאות )L סדרה(

  .2019 יולי בחודש אחד בתשלום לפרעון
  

 .נ.ע קנדי דולר מליון 110 של בקנדה לציבור הנפקה FCR השלימה 2011 ,במרס 22 ביום  .2
 החוב אגרות .מדף תשקיף באמצעות ,משועבדות אינן אשר )M סדרה( חוב אגרות

 ועומדות בשנה פעמיים המשולמת 5.60% של בשיעור שנתית ריבית נושאות )M סדרה(
  .2020 אפריל בחודש אחד בתשלום לפרעון
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 קנדי דולר מליון 57.5 של בקנדה לציבור ההנפק FCR השלימה 2011 ,אפרילב 28ביום   .3

. באמצעות תשקיף מדף ,בשעבוד מובטחות אינן אשר )E סדרה( להמרה חוב אגרות .נ.ע
 המשולמת 5.40% של בשיעור שנתית ריבית נושאות) Eסדרה (אגרות החוב להמרה 

 במניות להמרה ניתנות ,2011 ,בספטמבר 30 מיום החל שנתיים חצי תשלומים בשני
FCR ועומדות למסחר רישומן ממועד החל יום בכל למניה קנדי דולר 22.62 של במחיר 

 לפרוע זכות קיימת FCR-ל ,החוב אגרות לתנאי בהתאם .2019 ,בינואר 31 ביום לפרעון
 במחיר FCR של רגילות מניות הנפקת באמצעות החוב אגרות בגין והריבית הקרן את

 למועד שקדמו המסחר ימי 20 במהלך המשוקלל הממוצע המניה ממחיר 97% המשקף
  .הפרעון

  
 .נ.ע קנדי דולר מליון 65 של בקנדה לציבור הנפקה FCR השלימה 2011 ,ביוני 13 ביום  .4

 תשקיף באמצעות סדרה הרחבת של בדרך ,משועבדות אינן אשר )M סדרה( חוב אגרות
  .מדף

  
 קנדי דולר מליון 57.5 של בקנדה לציבור הנפקה FCR השלימה 2011 ,אוגוסטב 9ביום   .5

. באמצעות תשקיף מדף ,בשעבוד מובטחות אינן אשר )F סדרה( להמרה חוב אגרות .נ.ע
 בשני המשולמת 5.25% של בשיעור שנתית ריבית נושאות) Fסדרה (אגרות החוב 

 FCR במניות להמרה ניתנות ,2011 ,בספטמבר 30 מיום החל שנתיים חצי תשלומים
 ועומדות למסחר רישומן ממועד החל יום בכל למניה קנדי דולר 23.77 של במחיר
 לפרוע זכות קיימת FCR-ל ,החוב אגרות לתנאי בהתאם .2019, בינואר 31 ביום לפרעון

 במחיר FCR של רגילות מניות הנפקת באמצעות החוב אגרות בגין והריבית הקרן את
 למועד שקדמו המסחר ימי 20 במהלך המשוקלל הממוצע המניה ממחיר 97% המשקף
  .הפרעון

  
 אלוני עם עסקה המלאה בבעלותה בת חברה צעותמבא החברה הלימהש 2011 ,במרס 28 ביום  .ד

 EQY של רגילות מניות מליון 2 לרכישת) אלוני חץ - להלן(מ "נכסים והשקעות בע חץ
   .)ח"מליון ש 125- כ( דולר מליון 36.5 של כוללת בתמורה

  
 לציבור מניות מליון 5 הנפקת באמצעות הון גיוס על EQY הודיעה 2011 ,במאי 18 ביום  .ה

 במקביל .דולר מליון 97.1-כ של כוללת ובתמורה למניה דולר 19.42 של במחיר ב"בארה
 בהנפקה מניות מליון החברה של מלאה בבעלות בנות לחברות EQY מכרה ,לציבור להנפקה
  .דולר מליון 19.4- כ של כוללת בתמורה ,לציבור ההנפקה במחיר פרטית

  
 EQY של נוספות מניות מליון החברה של מלאה בבעלות בנות חברות רכשו ,נוספת בעסקה
  .דולר מליון 19.3- כ של כוללת בתמורה חץ אלוני שבשליטת תאגיד מאת

  
-לכ EQY-ב ההצבעה בזכויות הקבוצה של ההחזקה שיעור ירד ,והרכישות מההנפקה כתוצאה

 שאינן הזכויות חלק בניכוישיעור המחושב ( 41.2%-כ של כלכלי החזקה ולשיעור 40.1%
 לקרן נזקף אשר ,ח"ש מליון 2-כ של בסך בהון קיטוןב הכירה והחברה )GAA-ב שליטה מקנות

  .שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם מעסקאות
  

 ,מלאהבבעלות  תנוב ותבאמצעות חבר ,החברה הרכש 2011ודשים אוגוסט וספטמבר בח

מליון  30.8- בתמורה לסך כולל של כ יורק- ניובמהלך המסחר בבורסת  EQYמליון מניות  1.8- כ
עלה שיעור ההחזקה של הקבוצה בזכויות , כתוצאה מהרכישות ).ח"מליון ש 114-כ( דולר

והחברה הכירה בקיטון בהון  43.1%-ולשיעור החזקה כלכלי של כ 41.8%-לכ EQY-ההצבעה ב
אשר נזקף לקרן מעסקאות עם בעלי זכויות , )ח"מליון ש 25-כ(מליון דולר  6.8- בסך של כ

  .שאינן מקנות שליטה
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 זכויות מליון 18.2- כ עד להנפקת בקנדה תשקיף פרסמה כי GAA הודיעה 2011 ,במרס 29 ביום  .ו

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

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

  .מסוימים במקרים להתאמות בכפוף
  

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

  
 מליון 7.8-כ המדף תשקיף פי על והונפקו הזכויות הנפקת הושלמה 2011 ,במאי 16 ביום

 יחידות מליון 6.2-כ בהנפקה רכשה הבת החברה .קנדי דולר מליון 48.9- לכ בתמורה יחידות
 דולר מליון 39.3-לכ בתמורה )אחרים מניות בעלי ידי על נרכשו שלא יחידות מליון 0.8- כ כולל(

 GAA-ב החברה של ההחזקה שיעור עלה ,הזכויות מהנפקת כתוצאה ).ח"ש מליון 141-כ( קנדי
 אשר )ח"ש מליון 1.4-כ( קנדי דולר מליון 0.4-כ של בסך בהון גידולב הכירה והחברה 73.1%- לכ

  .שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם מעסקאות לקרן נזקף
  

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

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

 דורי .א-ל נוצר ,אנרגיה בדורי השליטה איבוד ובשל מההנפקה כתוצאה .ח"ש מליון 0.4 על
 מליון 22-כ החברה חלק( אחרות הכנסות לסעיף נזקף אשר ח"ש מליון 60-כ של בסך רווח
  .היחסי האיחוד בשיטת דורי .א בדוחות אנרגיה דורי מאוחדת ,העסקה השלמת לאחר  .)ח"ש
  

  :להלן( Meinl Bank AG כנגד באנגליה ATR שהגישה אירו מיליארד 2 בסך לתביעה בהמשך  .ח
"Meinl Bank"( 2010 אוגוסט בחודש אליו הקשורים וגורמים )וכן ,")באנגליה התביעה" :להלן 

 ,החברה כנגד נוסף ותובע Meinl Bank ידי על השהוגש אירו מיליארד 1.2 בסך התביעל בהמשך
ATR רזי'בג התביעה" :להלן( 2010 נובמבר בחודש רזי'ג באי המשפט בבית נוספים וצדדים(", 
 ,כצמן חיים מר ,שלה הדירקטוריון ר"ויו החברה כנגד תביעה 2011 מרס בחודש Meinl Bank הגיש
 הנתבעים על כי שיורה ,הצהרתי לסעד הינה התביעה .יפו- אביב בתל המחוזי המשפט בבית

 התביעה ,כן כמו .באנגליה בתביעה נגדוכ שייפסק סעד או סכום כל בגין Meinl Bank את לשפות
 Meinl של התגוננות הוצאות בגין וזאת ח"ש מליון 3 בסך אגרה לצורכי המוערך כספי לסעד הינה

Bank באנגליה בתביעה.  
  

 לתביעות הנוגעים הצדדים כל בין פשרה הסכם נחתם כי החברה הודיעה 2011 ,ביוני 19 ביום
 משקיעים גם כמו ,לשעבר החברה ל"ומנכ החברה דירקטוריון ר"יו לרבות ,לעיל האמורות
 התלויות התביעות כל ולסילוק הצדדים בין הקיימים הסכסוכים לכל ביחס ,ATR-ב נוספים
 נזקים בגין למשנהו מסויים צד של כלשהו תשלום קובע אינו הפשרה הסכם .ניהםיב ועומדות
 עסקיים יחסים לסיום יפעלו Meinl Bank-ו ATR כי עוד קבע הפשרה הסכם .שנטענו

  .ATR של החוב לאגרות כנאמן Meinl Bank של החלפתו לרבות ,ביניהם הקיימים מסויימים
  

 נכנס האמור וההסכם הפשרה להסכם המוקדמים התנאים התקיימו 2011 ,ביולי 28 ביום
 המשפטיים ההליכים כל לביטול פועלים הצדדים מועד מאותו החל .מלא באופן לתוקפו
   .ביניהם ועומדים התלויים
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  )המשך( הדיווח בתקופת מהותיים רועיםיא  - :3 באור
  

 של החוב אגרות סדרות לכל האשראי דרוג העלאת על מדרוג הודיעה 2011 ,במאי 19 ביום  .ט
  .יציב הדרוג אופק את והותירה Aa3 לדרוג A1 של מדרוג שבמחזור החברה

  
לכל סדרות אגרות  A+על אישור מחדש של דירוג  S&P Maalotהודיעה  2011, באוגוסט 2ביום   

  .והעלאת אופק הדירוג מיציב לחיובי, החוב של החברה שבמחזור
  
 בהיקף ובינלאומיים פיניים מוסדיים למשקיעים מניות הנפקת CTY השלימה 2011 ,ביולי 14 ביום  .י

 אירו מליון 99.7- כ של בסך כוללת ובתמורה למניה אירו 3.02 של במחיר מניות מליון 33 של כולל
 של מניות מליון 14.9 החברה רכשה ההנפקה במסגרת .הנפקה הוצאות לפני )ח"ש מליון 493- כ(

CTY ח"ש מליון 222- כ( אירו מליון 45.0- כ של כוללת בתמורה ,ההנפקה בתנאי.(  
  

במהלך המסחר  CTYמליון מניות  2.2-כ רכשה החברה 2011אוגוסט וספטמבר בחודשים 
  .ח"מליון ש 28-בתמורה לסך כולל של כ הלסינקיבבורסת 

   
 47.8%-לכ 47.3%- מכ CTY-עלה שיעור החזקת החברה ב, כתוצאה מההנפקה והרכישות

 זכויות בעלי עם מעסקאות לקרן זקףנ אשר ח"ש מליון 13- כ שלבגידול בהון בסך  והחברה הכירה
  .שליטה מקנות שאינן

   
סדרת (על הפחתה זמנית במחיר ההמרה של אגרות החוב להמרה  FCR הודיעה 2011בחודש יולי   .אי

A ו -B (דולר  16.25- ל למניה דולר קנדי 16.425- מ, מליון דולר קנדי ערך נקוב 212.8- עד לסך של כ
 במהלך התקופה האמורה .2011, באוגוסט 16ימים שהסתיימה ביום  35לתקופה של , קנדי למניה

מליון מניות  5.21- כבהומרו ) B- ו Aסדרות (אגרות חוב להמרה מליון דולר קנדי ערך נקוב  84.7- כ
FCR , בבעלות מלאה שהומרו על ידי חברה בת  ערך נקוב אגרות חוב מליון דולר קנדי 74.0כולל

- ההחזקה של החברה ב כתוצאה מההמרה עלה שיעור. FCR מניות מליון 4.55- כבשל החברה 
FCR 49.6%-לכ.  

  
 ,באמצעות חברה בת בבעלות מלאה ,רכשה החברה 2011חודשים אוגוסט וספטמבר המהלך ב  .יב

מליון  15.6-בתמורה לסך כולל של כ ,במהלך המסחר בבורסת וינה ATRמליון מניות  4.6-כ
 30.0%-מכ ATR-עלה שיעור החזקת החברה ב, כתוצאה מהרכישות). ח"מליון ש 79-כ(אירו 
, )ח"מליון ש 58-כ(מליון אירו  11.6-והחברה הכירה ברווח ממוניטין שלילי בסך של כ 31.2%- לכ

, לבין התמורה ששולמהואשר נמדד כפער בין השווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו שנרכשו 
  .ומוצג בהכנסות אחרות

  
מר חיים כצמן והסגן , ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה"מסרו יו 2011בחודש אוגוסט   .יג

 7.1-הודעות ויתור מוחלט על סך כולל של כ, מר דורי סגל, החברה ר דירקטוריון"הפעיל ליו
, אם בכלל, 2011יו זכאים בגין שנת מהמענק לו יה, בהתאמה, ח"מליון ש 2.9-ח וכ"מליון ש

סכום החלק היחסי של החברה זקפה את . בהתאם לתוצאות החברה בשנה האמורה בכללותה
בגין בעל השליטה  ,)ח"מליון ש 3.3-סך של כ( המסהשפעת בניכוי בגין תקופת הדוח ור תהוי
  .ישירות להון בסעיף קרנות אחרות ,בה

  
הנפקה לציבור לראשונה , השלימה החברה באמצעות דוח הצעת מדף 2011 ,בספטמבר 5ביום   .יד

אגרות . ח"מליון ש 446-בתמורה נטו לכ) א"סדרה י(ח ערך נקוב אגרות חוב "מליון ש 451-של כ
נושאות ריבית שנתית , )קרן וריבית(צמודות למדד המחירים לצרכן בישראל ) א"סדרה י(חוב ה

בספטמבר ועומדות  30- במרס ו 31ת פעמיים בשנה בימים המשולמ 5.35%קבועה בשיעור של 
 30מהקרן ויפרע ביום  10%כאשר התשלום הראשון יהיה בשיעור , לפרעון בחמישה תשלומים

 2020בספטמבר  30ויפרע ביום  15%התשלום השני יהיה בשיעור , 2018בספטמבר 
 30ד ויפרעו ביום מהקרן כל אח 25%הרביעי והחמישי יהיו בשיעור  ,השלישי מיםוהתשלו
  .2022-2024מבר של כל אחת מהשנים בספט
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  )המשך( הדיווח בתקופת מהותיים רועיםיא  - :3 באור
  
מרכזים מסחריים  36הודיעה כי התקשרה בהסכם למכירת  EQY 2011, בספטמבר 26ביום   .טו

ומכילים , ב"יה שבארה'ורג'אורלנדו וג, טמפה, אשר ממוקמים בעיקר בשווקים של אטלנטה
). ח"מיליארד ש 1.8-כ(מליון דולר  473.1- בתמורה לכ, ר"אלפי מ 360-שטח בנוי להשכרה של כ

 0.6- כ(מליון דולר  173-נכסים אלו משועבדים להבטחת הלוואות שיתרת הקרן בגינן כ
כנכסים  לו חסותון להשקעה ואת ההתחייבויות המי"החברה מסווגת את הנדל). ח"מיליארד ש

הכירה בירידת  EQY .ירה והתחייבויות המיוחסות לנכסים מוחזקים למכירהמוחזקים למכ
 28- כ(מליון דולר  8-התחייבויות המיועדים למימוש בסכום של כהערך בגין קבוצת הנכסים ו

  .המוצגת בסעיף הוצאות אחרות ,)ח"מליון ש
  
  

  הדיווח תאריך לאחר אירועים  - :4 באור
  
  סך כולל של (ח למניה "ש 0.39הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2011, בנובמבר 20ביום   .א

, בדצמבר 12 היום הקובע לזכאות הינו. 2011, בדצמבר 28 שישולם ביום) ח"מליון ש 60-כ
2011.  

  
, )מסים) (תיקוני חקיקה(פורסם תזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי  2011בתחילת נובמבר   .ב

החל משנת , לבטל, בין היתר, במסגרת תזכיר החוק מוצע). תזכיר החוק -  להלן( 2011- ב"התשע
במסגרת תזכיר החוק מוצע גם להעלות . את מתווה ההפחתה של שיעורי מס החברות, 2012

לאור ההעלאה המוצעת של שיעור מס . 2012בשנת  25%את מס החברות לשיעור של 
המס על רווח הון ריאלי ושיעור המס  יועלו בהתאמה גם שיעור, 2012בשנת  25% -החברות ל

 .של השבח הריאלי
  

מחושבות לפי  2011, בספטמבר 30יתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 
שיעורי המס שבתוקף לתאריך הדוחות הכספיים ואינן מביאות בחשבון את ההשפעות 

 פורסמוישהכספיים ההשפעות האמורות תיכללנה בדוחות . העשויות לנבוע מתזכיר החוק
  . החל מהמועד שבו חקיקת החוק תושלם למעשה

  
ההשפעה על , 2011, בספטמבר 30החברה מעריכה כי על בסיס יתרות המסים הנדחים ליום 

מליוני  83 -תהיה קיטון בסך של כ, הרווח הנקי והרווח הכולל בעקבות תזכיר החוק, ההון
בהתאם עשוי לקטון או לגדול סכום זה . )בעלי מניות החברהח חלק "מיליון ש 73- כ(, ח"ש
  .אישור תזכיר החוק בכנסתל

  
ר "יו, הסתיים הסכם העסקה בין החברה ובין מר חיים כצמן 2011בנובמבר  15ביום   .ג

סיום הסכם העסקה הינו לאור . 2000מחודש פברואר , דירקטוריון פעיל ובעל השליטה בחברה
ביחס , 2011–א"התשע, )16' תיקון מס(חוק החברות הוראות המעבר שנקבעו במסגרת 

לאישור התקשרויות חברה ציבורית עם בעל שליטה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו אחת 
עם סיומו זכאי מר כצמן לתשלום חד פעמי בגובה , בהתאם לתנאי ההסכם. לשלוש שנים
מר כצמן הודיע  אך, 2010לו היה זכאי מר כצמן בשנת ) כולל המענק השנתי( הגמול השנתי

  .לחברה כי הוא מוותר על התשלום האמור במלואו
  

, הסתיים גם הסכם העסקה בין החברה ובין מר דורי סגל 2011בנובמבר  15ביום , כמו כן  
ההסכם הסתיים עקב . 2004 מחודש אוקטובר, ר דירקטוריון החברה"המכהן כסגן פעיל ליו

עם , בהתאם לתנאי ההסכם. הסכם עמוהודעה שמסרה החברה למר סגל בדבר אי חידוש ה
לו היה זכאי ) כולל המענק השנתי( הגמול השנתיסיומו זכאי מר סגל לתשלום חד פעמי בגובה 

  .אך מר סגל הודיע לחברה כי הוא מוותר על התשלום האמור במלואו, 2010מר סגל בשנת 
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  )המשך( הדיווח תאריך לאחר אירועים  - :4 באור
  

ר "ממשיכים מר כצמן ומר סגל בתפקידיהם כיו, יום הסכמי ההעסקה עמםכי על אף ס, מובהר  
החברה פועלת . בהתאמה, ר דירקטוריון החברה"פעיל של דירקטוריון החברה וכסגן פעיל ליו
לאור החשיבות הרבה אותה רואה , ה כצמן וסגל"לגיבוש הסדרי העסקה ותגמול חדשים עם ה

  . החברה בהמשך העסקתם בחברה
  
  

  פעילות מגזרי  - :5 באור
  

הנהלת החברה בחנה בעבר . IFRSני קמדווחת בקנדה בהתאם לת FCR 2011, בינואר 1החל מיום 

 IFRSולאחר אימוץ , בהתאם לתקינה החשבונאית הקנדית" מרכזים מסחריים בקנדה"את מגזר 

 לתקופות ביחס השוואתית הצגה לשם .IFRSהחברה בוחנת מגזר זה לפי תקני , FCRעל ידי בקנדה 
 המגזרים באור על הינה ההשפעה( למפרע הותאמו "בקנדה מסחריים מרכזים" מגזר נתוני ,מקבילות

  .)בלבד
  

  

 מרכזים
מסחריים
ב"בארה

 מרכזים
מסחריים
 בקנדה

 מרכזים
מסחריים
 בצפון
אירופה

 מרכזים
מסחריים
 במרכז
 ומזרח
 אירופה

 יזום
 וביצוע
 עבודות
קבלניות

 מגזרים
אחרים

התאמות
 כ"סהלמאוחד

  מבוקר בלתי  
  ח"ש מליוני  

 תשעה של לתקופה
שהסתיימה חודשים
 ,ספטמברב 30 ביום
2011             

              
  4,748  149  444  902  267 800 1,410 776המגזר הכנסות

             
  3,155  1,128  241  46  170 444 844 282 מגזרי רווח

             
  )1,658(           נטו,מימון הוצאות

              
 על מסים לפני רווח

  1,497            ההכנסה

 

  

 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   *)
  מבוקר בלתי  
  ח"ש מליוני  

לתקופה של תשעה 
חודשים שהסתיימה

, בספטמבר 30ביום 
2010    

  

        
               

  3,901  )12(  372  490  239 725 1,284 803הכנסות המגזר
             

  2,508  725  199  15  110 412 775 272 רווח מגזרי
             

  )991(           נטו,הוצאות מימון
              

רווח לפני מסים על 
  1,517            ההכנסה

  
  .הותאם למפרע  *)
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 מרכזים
מסחריים
ב"בארה

 מרכזים
מסחריים
בקנדה

 מרכזים
מסחריים
 בצפון
אירופה

 מרכזים
מסחריים
 במרכז
 ומזרח
 אירופה

 יזום
 וביצוע
 עבודות
קבלניות

 מגזרים
אחרים

התאמות
 כ"סהלמאוחד

  מבוקר בלתי  
  ח"ש מליוני  

 שהלוש של לתקופה
שהסתיימה חודשים
 ,בספטמבר 30 ביום
2011             

              
  1,739  51  158  430  89 276 477 258המגזר הכנסות

             
  1,034  382  85  11  88 158 293 17 מגזרי רווח

             
  )625(           נטו,מימון הוצאות

              
 על מסים לפני רווח

  409            ההכנסה
  
  

  

 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   *)
  מבוקר בלתי  
  ח"ש מליוני  

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה

, בספטמבר 30ביום 
2010    

  

        
               

  1,296  )7(  127  158  79 235 433 271הכנסות המגזר
             

  1,146  582  70  11  36 134 223 90 רווח מגזרי
             

  )469(           נטו,הוצאות מימון
              

רווח לפני מסים על 
  677            ההכנסה

  
  

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

  

 מרכזים
מסחריים
ב"בארה

 מרכזים
מסחריים
*)בקנדה

 מרכזים
מסחריים
 בצפון
אירופה

 מרכזים
מסחריים
 במרכז
 ומזרח
 אירופה

 יזום
 וביצוע
 עבודות
קבלניות

 מגזרים
אחרים

התאמות
למאוחד

 כ"סה  *)
  מבוקר  
  ח"ש מליוני  

ביום שהסתיימה לשנה
   2010 ,בדצמבר 31  

  
        

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

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

             
  )1,318(           נטו,מימון הוצאות

              
 על מסים לפני רווח

  2,117            ההכנסה
  
  
  .למפרע הותאם  *)

  
  

  המגזר נכסי
  

  

 מרכזים
מסחריים
 ב"בארה
(** 

 מרכזים
מסחריים
 בקנדה

 מרכזים
מסחריים
 בצפון
 אירופה

 מרכזים
מסחריים
 במרכז
 ומזרח
 אירופה

 יזום
 וביצוע
 עבודות
קבלניות

(*** 
 מגזרים
 אחרים

התאמות
  כ"סהלמאוחד

  מבוקר בלתי  
  ח"ש מליוני  
              
 ,ספטמברב 30

2011   11,709 20,305 12,812 4,284  1,764  7,353  5,519  63,746  
              
 ,בספטמבר 30

2010  8,925 16,743(* 11,531 3,573  649  5,961  4,875 (* 52,257  
              
 2010 ,בדצמבר 31
  52,550 *) 5,523  6,153  693  3,425 11,337 *)17,277 8,142 )מבוקר(

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

  .'א3
 של המניות מהוןנוספים  50% מרכישת נובע קבלניות עבודות וביצוע יזום מגזר בנכסי הגידול  ***)

  .'ב3 באור ראה ,באיחוד מלא דה לראשונהוחיוא אכד
  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  
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  קסיררקוסט פורר גבאי את 
 , 3עמינדב ' רח
  67067אביב -תל
  
  03-6232525.   טל

  03-5622555פקס 
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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 
שלושה חודשים ו תשעהשל  ותולתקופ 2011 ספטמברב 30 יוםל, )החברה -להלן (מ "בע גזית גלובשל  1970-ל"התש
. באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברההמידע הכספי הביניים הנפרד הינו . באותו תאריך והסתיימש

  .בהתבסס על סקירתנו אלהת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ
  
  

המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי את  סקרנולא 
הרווח ואשר  2011בספטמבר  30 יוםח ל"ש מליוני 7,408-סתכמו לסך של כנטו ה, ההתחייבויות המיוחסים להן

ושלושה  תשעהלתקופות של ח "ש מליוני 241-וכח "ש מליוני 727-מוחזקות אלה הסתכם לסך של כ מחברות
הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים . בהתאמה, חודשים שהסתיימו באותו תאריך

ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים  בגין אותן חברות מבוססת על דוחות , שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו
  .הסקירה של רואי חשבון האחרים

  
  

  היקף הסקירה
  

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

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

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

  
  

  מסקנה
  

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

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

קוסט פורר גבאי את קסירר ,אביב-תל
 רואי חשבון 2011 ,בנובמבר20
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  'ד38דוח מיוחד לפי תקנה 
  
  המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך

  
  לחברההמיוחסים 

  
  

  
 30ליום המאוחדים של הקבוצה  ביניים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד מתוך הדוחות הכספיים

, המיוחסים לחברה, )דוחות מאוחדים -  להלן(המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים  2011, ספטמברב
  .1970- ל"התש ,)דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד38לתקנה המוצגים בהתאם 
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  המיוחסים לחברה ים על המצב הכספיהמאוחד הדוחותנתונים כספיים מתוך 

  
  

   ספטמברב 30ליום   
  ליום

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

   נכסים
    

    נכסים שוטפים
    

 35   27  314 מזומנים ושווי מזומנים
 *)     - - -  לזמן קצרפקדונות

הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 
  164   151   164  לחברות מוחזקות

  110 74  95 מכשירים פיננסיים נגזרים
 11 2  16 חייבים ויתרות חובה

  5 - -  לשותףההלווא
    

 325  254  589  כ נכסים שוטפים"סה
     

     נכסים לא שוטפים
    

 4 10 5ופקדונות לזמן ארוךהלוואות
 1,031  999  987 מכשירים פיננסיים נגזרים
 6,962  7,048  6,976 הלוואות לחברות מוחזקות

 213  224  230 אגרות חוב של חברות מוחזקות
 7,647  7,545  9,229השקעות בחברות מוחזקות

 5 4 5  נטו, רכוש קבוע
 *)         -  *)         -  *)         -נטו, נכסים בלתי מוחשיים

     
 15,862  15,830  17,432  כ נכסים לא שוטפים"סה

     
 16,187  16,084  18,021  כ נכסים "סה

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

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

  
  

   ספטמברב 30ליום  
  ליום

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

   התחייבויות והון
   

   שוטפותהתחייבויות 
    

 485  204  492 חלויות שוטפות של אגרות חוב
 17 52  13 מכשירים פיננסיים נגזרים
 2 2 2 ספקים ונותני שירותים

 128  199  212 זכאים ויתרות זכות
 3 1 1 מסים שוטפים לשלם

 57 51  60 דיבידנד שהוכרז
   

 692  509  780כ התחייבויות שוטפות"סה
   

    התחייבויות לא שוטפות
   

 1,476  1,941  2,204הלוואות מתאגידים בנקאיים
 7,975  8,245  8,400 אגרות חוב

 - 1 - התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 129  108  116 מסים נדחים

    
 9,580  10,295  10,720 כ התחייבויות לא שוטפות"סה

    
    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

    
 208  192  208  הון מניות

 3,474  2,853  3,486  פרמיה על מניות
 )1,115(  )945(  )747( קרנות

 3,348  3,180  3,574  יתרת רווח
    

 5,915  5,280  6,521  כ הון"סה
    

 16,187  16,084  18,021  כ התחייבויות והון"סה
 
  
  

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

            2011, בנובמבר 20
  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 

  
  

 
שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב30ביום

  
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ספטמברב 30ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

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

 8 5 1 76הכנסות דמי ניהול מחברות מוחזקות
 306 73 22120772 הכנסות מימון מחברות מוחזקות

 475 52 5437410 הכנסות מימון אחרות
   

 789 130 28258783 כ הכנסות"סה
   

 55 12 453315 הוצאות הנהלה וכלליות
 576 219 619447201 מימוןהוצאות

   
 631 231 664480216 כ הוצאות"סה

    
 158 )101( )133(107)382(נטו,לפני רווח מחברות מוחזקות) הפסד(רווח

   
 720 308 776522300נטו, רווח מחברות מוחזקות

   
 878 207 394629167רווח לפני מסים על ההכנסה

 88 10 )2(65)9( מסים על ההכנסה
   

 790 197 403564169 לחברהרווח נקי המיוחס 
  
  
  
  
  

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

  
  

 
שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב30ביום

  
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ספטמברב 30ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

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

 790 197  403564169 לחברהרווח נקי המיוחס 
    

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

    
 )142( )70(  147)9(77מהפרשי תרגום מטבע חוץ) הפסד(רווח

 11 4  973רווח בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
     

 )131( )66(  150)2(86 כולל אחר המיוחס לחברה) הפסד(רווח
         

כולל אחר המיוחס לחברות ) הפסד(רווח 
 )520( 13  139 )383(305)לאחר השפעת המס(מוחזקות 

    
 )651( )53(  289 )385(391לחברהכולל אחר המיוחס) הפסד(כ רווח "סה

    
 139 144  794179458לחברהכ רווח כולל המיוחס "סה

  
  
  
  

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

  
  

 
שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב30ביום

  
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ספטמברב 30ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

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

      החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של
      

 790 197  403564169 המיוחס לחברהרווח נקי
    

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
    :של החברה מפעילות שוטפת

    
    :החברההתאמות לסעיפי רווח והפסד של

    
 1 *)*  - *)*   - 11פחת

 )205( 94  119 )134(344נטו, מימון) הכנסות(הוצאות
 )720( )308(  )300( )522()776(נטו,בגין חברות מוחזקותרווח

 13 3  6102עלות תשלום מבוסס מניות
 88 10  )2(65)9( כנסההעל המסים

 )2( *)*  -  -)1(-שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
    

)434()581( )181(  )201( )825( 
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של 

     :החברה
    

 34 9  63754ירידה בחייבים ויתרות חובה
 ספקים ונותני שירותיםב) ירידה(עלייה 

 26 )10(  )3()9()16( ובזכאים ויתרות זכות
    

47)2(51  )1( 60 
    

 התקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
     :עבורהבחבר

    
 )  *)451( )19(  )30( *))277()277( ריבית ששולמה

 *)      1 2  *)*     -  *)    11 ריבית שהתקבלה
 313 85  23424790 ריבית שהתקבלה מחברות מוחזקות

 )4( )1(  *)*     -)3()3( מסים ששולמו
 89 -  -8089דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

    
355760  67 )52( 

    
ששימשו (שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
 )27( 62  513899החברהשוטפת של ) לפעילות

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

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

  
  

 
שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב30ביום

  
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ספטמברב 30ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

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

       החברהתזרימי מזומנים מפעילות השקעה של
       

 )2(  )1( *)   - )1()1( רכישת רכוש קבוע
 )257( )142(  )246( )142()298(השקעות בחברות מוחזקות

  165 -  -- - פדיון מניות בכורה של חברה מוחזקת
 )434( )463(  )52( )365()129(נטו,הלוואות לחברות מוחזקות
 - -  --4 פרעון הלוואות לזמן ארוך

    
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של 

 )528( )606(  )298( )508()424( החברה
    

    החברהתזרימי מזומנים מפעילות מימון של
    

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

 *)   -      - -  *)  --פרעון הלוואות לרכישת מניות החברה
 )204( )52(  )60( )153()180(דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 687 498  446687446 נטו, חוב הנפקת אגרות
 )197( )1(  )2( )195()214(אגרות חובופדיון מוקדם של פרעון

קווי אשראי לזמן ארוך ) פרעון(משיכת 
 )690( 65  67 )199(601נטו, מתאגידים בנקאיים

    
 234 510  655141451החברהמזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של

    
הפרשי תרגום בגין יתרת מזומנים ושווי 

  - -  17- )3(  מזומנים
  

 )321( )34(  269 )329(279במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה
    

 356 61  3535645התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
    

 35 27  31427314התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף
     
     

    החברהת שלא במזומן שלת מהותיפעילו
    

 57 51  605160 דיבידנד לשלם
  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
  
  

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

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם  2010, בדצמבר 31פיים השנתיים ליום הכס
הדוחות הכספיים ביניים  -להלן ( 2011, בספטמבר 30וגם בהקשר לדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 

  .)מאוחדים
  

לדוחות הכספיים ביניים  'ד2ראה באור , לעניין הצגה מחדש של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  .מאוחדים

  
 ולחברות בנות בבעלותה לחברה. ח"מליון ש 191- לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ 2011, בספטמבר 30ליום   .ב

. ניתנים לניצול בשנה הקרובההח "שמליון  1,138- קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך של כהמלאה 
  .לעמוד בפרעון התחייבויותיה לזמן קצר לחברהל יאפשרו "עה כי המקורות הניהנהלת החברה בד

  
  השקעות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות  .ג

  
חלק החברה . מליון אירו 34.2- כעל דיבידנד בסך של  CTYהכריזה  2011במהלך הרבעון הראשון לשנת 

  .ח"מליון ש 80.2-כהינו , 2011אשר שולם בחודש אפריל , בדיבידנד
  

 'י3ראה באור , והשתתפות החברה בהנפקה זו 2011, ביולי 14ביום  CTYלעניין הנפקת מניות שביצעה 
  .לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  
בהלסינקי במהלך המסחר בבורסה  CTYמליון מניות  2.2- רכשה החברה כ 2011 וספטמבר אוגוסט יםבחודש

  .לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים' י3לפרטים נוספים ראה באור  .ח"מליון ש 28-ל כשבתמורה לסך כולל 
  
  וגיוס חוב דירוג אשראי  .ד
  

רוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב של החברה ידרוג על העלאת דיהודיעה מ 2011, במאי 19ביום 
  .והותירה את אופק הדרוג יציב Aa3רוג ילד A1דרוג של ישבמחזור מ

  
לכל סדרות אגרות החוב של +A  של דירוג  על אישור מחדשMaalot  P& Sהודיעה 2011, באוגוסט 2ביום 

  .הדירוג מיציב לחיובי קוהעלאת אופ, החברה שבמחזור
  

ערך נקוב אגרות חוב , ח"מליון ש 451-השלימה החברה הנפקה לראשונה של כ 2011, בספטמבר 5ביום 
  .לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 'יד3ראה באור , ח"מליון ש 446- כ לש בתמורה נטו בסך) א"סדרה י(

  
  תביעות משפטיות  .ה
  

והסכם  ATR- השקעה בלפרטים בדבר התפתחויות הקשורות בתביעות הדדיות שהוגשו בקשר עם ה
ביניים  הכספייםלדוחות  'ח3ראה באור  ,בין כל הצדדים לתביעות אלו ונכנס לתוקף הפשרה שנחתם

  .מאוחדים
  

  אירועים לאחר תאריך הדיווח  .ו
  

' ב4ראה באור , 2011 - ב"התשע, )מסים) (תיקוני חקיקה(כלכלי  ילעניין פרסום תזכיר חוק לשינוי חברת  
  .ביניים מאוחדיםלדוחות הכספיים 

  
  דיבידנד    .ז
  

) ח"מליון ש 60- סך כולל של כ(ח למניה "ש 0.39 הכריזה החברה על דיבידנד בסך של 2011, בנובמבר 20ביום 
  .2011, בדצמבר 12היום הקובע לזכאות הינו . 2011, בדצמבר 28שישולם ביום 

  
 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  



  

  )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

  ;ומנהלת אחריות תאגידית ת חברהרמזכי, ורדה צונץ  .4

  .ל וחשב"סמנכ, רמי וייסנברגר  .5

  

ים בתאגיד אשר תוכננו בידי בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימ

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

ח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות ולהבטי, 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

לי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום לרבות למנהל הכל, 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

  .השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלהמוחלט שהצגה מוטעית או 

 רבעוניבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח ה הרבעוניבדוח 

נמצאה  )"בדבר הבקרה הפנימית האחרון רבעוניהדוח ה" :להלן( 2011ביוני  30לתקופה שנסתיימה ביום 

  . הבקרה הפנימית כאפקטיבית

הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה אירוע או עניין שעשוי לשנות את הערכת , עד למועד הדוח

כפי , האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון

  :להלןפורט יש

 31וליום ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך  2011, ביוני 30הדוחות הכספיים ליום 

הוצגו מחדש בעקבות תיקון טעות ולתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה באותו תאריך  2011רס במ

אשר במסגרתו בוצע קיטון ברווח , ")Equity One, Inc. ")EQY –בדוחותיה הכספיים של חברה מאוחדת 

וגן של וזאת בשל טעות בחישוב השווי הה, ממוניטין שלילי כנגד גידול בזכויות שאינן מקנות שליטה

ראה באור ( ")Liberty International Holding Limited. ")LIH - היחידות בתאגיד המשותף שהוקצו ל

לדוחות ' ד2לפרטים בדבר ההשפעה הכמותית על הדוחות הכספיים ראה באור  .)לדוחות הכספיים' א3

ידע הכלול בו מובא והמ, 2011-01-315402מספר אסמכתא ( 2011בנובמבר  3דיווח מיידי מיום הכספיים ו

  .במסגרתו נתנה החברה לראשונה גילוי בעניין, )בזאת על דרך ההפניה
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   :בדרכים הבאות ופעלה לתקנו, חולשה המהותיתכאת הליקוי האמור  אצלה סיווגה EQYהנהלת 

  לרבות , )שווי הוגן מדידה וגילויים(הגברת ההבנה סביב התקינה החשבונאית בדבר השווי ההוגן
הגברת ההבנה תיושם על ידי חברי ההנהלה . התייחסות ליישום ההנחיה בהערכת שווי של ניירות ערך

 ;בדרך של לימוד עצמי, בין השאר, הרלוונטיים
  הגברת רמת הבקרה והוולידציה שמבוצעים הן על עבודתם של המנהלים והן על היועצים החיצוניים

 -ו ;ודא יישום נאות של התקינה החשבונאית בדבר שווי הוגןעל מנת לו
 בדבר , הטמעת נוהל הדורש קיום דיון פורמאלי והסקת מסקנות על ידי חברי ההנהלה הרלוונטיים

אשר , שימוש אפשרי בשני יועצים חיצוניים לצורך הערכת שווי מהותית מורכבת שאינה בגדר השגרה
  .וי הוגןנדרש בה יסוד של רישום ודיווח בשו

EQY  כי פעולות התיקון הושלמו 2011בנובמבר  9דיווחה ביום.   

על הדיווח הכספי ך הבקרה הפנימית ביצעה החברה בדיקה נוספת של רכיבי מער, לאור האמור לעיל

כי , ובעקבותיה הגיעו ההנהלה ודירקטוריון החברה למסקנה, הצגה מחדשטעות נשוא ההרלוונטיים ל

היה ליקוי משמעותי בבקרה שנועדה לבחון , 2011בספטמבר  30 - ו 2011 ביוני 30, 2011 סבמר 31ם מילי

  .LIH-לחישוב השווי ההוגן של היחידות בתאגיד המשותף שהוקצו נאותות 

ובהתבסס על המידע , בהתבסס על האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון, למועד הדוח

     .אפקטיבית היאהבקרה הפנימית , שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל
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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( 2011של שנת השלישי רבעון ל) "התאגיד" :להלן(מ "ב בעלוג-בחנתי את הדוח הרבעוני של גזית )1(
  ;)"הדוחות"

  

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

  ;בהתייחס לתקופת הדוחות

  

מכל הבחינות , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי )3(
הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות  תוצאות, את המצב הכספי, המהותיות

  ;שאליהם מתייחסים הדוחות

  

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

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

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי , לעבד, לאסוף
  –וכן ; חות הכספיים בהתאם להוראות הדיןוהכנת הדו

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 , או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, 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, תובחברות המאוחדו

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

  .לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, הדין

הרבעוני או (ידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון לא הובא ל  ) ג(
אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון , לבין מועד דוח זה) התקופתי לפי העניין

  .וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

  .על פי כל דין, מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר אין באמור לעיל כדי לגרוע
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  ל"מנכ, אהרון סופר                           
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  ):2)(ד(ג38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  )ב(

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  :מצהיר כי, גדי קוניא, אני

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של  )1(
הדוחות "או  "הדוחות": להלן( 2011 של שנת לישירבעון השל) "התאגיד": להלן( מ"גלוב בע- גזית

 ;)"לתקופת הביניים
  

ספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכ, 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

  

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

 ;המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות
  

, ריון התאגידלדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטו, גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד )4(
  :ת ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויבהתבסס על הערכתי העדכני

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

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של , האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים הכספי
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 , ותיתבין מהותית ובין שאינה מה, 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(

ים המיועד, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, 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 , יעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהליםאו וידאתי קב, קבעתי בקרות ונהלים  )ב(
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

  ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, הדין

רבעוני או (אחרון האו עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח לא הובא לידיעתי כל אירוע   )ג( 
המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר , לבין מועד דוח זה) תקופתי לפי העניין

להערכתי את מסקנת הדירקטוריון , אשר יש בו כדי לשנות, הכלול בדוחות לתקופת הביניים
  .פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגידוההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה ה

  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר
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  ל "משנה למנכ, קוניאגדי                                                                     

  ומנהל כספים ראשי


