
שותפי בעלי המניות,

2011 הייתה שנה טובה נוספת עבור גזית-גלוב – תקופה שאופיינה 

האסטרטגיה  של  ממוקד  יישום  חזקים,  פיננסיים  בביצועים 

כל  להתפתח,  המשיכו  הקבוצה  חברות  גלובאלית.  והתרחבות 

של צמיחה  עם   2011 את  סיימנו  לכך  והודות  במסלולה   אחת 

13% כ-  של  צמיחה   )NOI( נטו  התפעוליות  בהכנסות   15%  כ- 

על  שמירה  תוך  זהים  מנכסים  נטו  בתזרים   4.0% וכ-   FFO ב- 

המסורת שהחלה ב- 1998 של שיתוף בעלי המניות שלנו בהצלחת 

והשנה חילקנו לבעלי  דיבידנד רבעוני  הקבוצה באמצעות חלוקת 

המניות סכום שיא בסך של כרבע מיליארד ש"ח.

שלנו.  הנכסים  תיק  איכות  את  לשפר  המשכנו  החולפת  בשנה 

ליבה  נכסי  היוו  שלא  נכסים   40 כ-  מימשנו  אמריקה,  בצפון 

יותר  איכותיים  קניות  מרכזי  לרכוש  שהתפנה  בהון  והשתמשנו 

פרנסיסקו,  סן  וונקובר  מונטריאול,  טורונטו,  בוסטון,  יורק,  בניו 

לוס אנג'לס וערים מרכזיות אחרות. באירופה רכשנו מרכזי קניות 

מובילים בערי בירה אירופיות כגון שטוקהולם, ורשה, פראג וטאלין 

שלנו,  הפלטפורמות  חיזוק  המשך  היא  העיקרית  מטרתנו  כאשר 

תוך השגת דומיננטיות אזורית במדינות בעלות הכלכלות החזקות 

והיציבות באירופה. 

הרישום  את  השלמנו   ,2011 דצמבר  בחודש  השנה  סוף  לקראת 

 ,)NYSE( ניו-יורק  של  בבורסה  גזית-גלוב  מניות  של  למסחר 

כי  מאמינים  אנו  בעולם.  ביותר  הגבוהה  הנזילות  בעלת  הבורסה 

מהלך זה ישפר משמעותית את הגישה של הקבוצה למקורות הון 

נוספים ויספק תמיכה להמשך הצמיחה העתידית של הקבוצה.

ניהול מהמעלה  של  בחשיבות  אנו מאמינים  מאז הקמת החברה 

הראשונה, בכל הרמות. בהתאם לאסטרטגיה זו המשכנו לחזק את 

אנו   .2011 במהלך  שלנו  בפלטפורמות  המקומיים  הניהול  צוותי 

הציב  אשר   Citycon של  החדש  ההנהלה  בצוות  מאד  מאמינים 



להפוך  מטרתה  אשר  ומאתגרת  אגרסיבית  חומש  תכנית  לעצמו 

המדינות  באזור  המובילה  הקניות  מרכזי  למפעילת  החברה  את 

בונה  שלנו  החדש  ההנהלה  צוות  בברזיל,  והבלטיות.  הנורדיות 

הצמיחה  בעלות  המדינות  באחת  שלנו  הנוכחות  את  במהירות 

המהירה ביותר בעולם.

עסקינו  את  למקד  שלנו  המחויבות  שנה,   20 מ-  למעלה  מזה 

לנו במוכנות  גבוה סייעה  דירוג השקעה  יציבות בעלות  במדינות 

בשנים  חווה  שהעולם  הוודאות  אי  לתקופת  המקסימאלית 

לנצל  לנו  אפשרה  אשר  הפיננסית  האיתנות  בזכות  האחרונות. 

ליהנות מההתאוששות  נדירות אנו ממשיכים  הזדמנויות השקעה 

היציבה בארה"ב ומהצמיחה האיתנה של קנדה וברזיל. באירופה, 

הודות לגישת ההשקעה הממושמעת שלנו, אנו פועלים במדינות 

וגרמניה  שוודיה  פינלנד,  כגון  יציבות",  של  "איים  ל-  הנחשבות 

המדורגות בדירוג AAA, וכן בפולין וצ'כיה המציגות יציבות איתנה 

העובדה  בזכות  למעשה,  משמעותית.  צמיחה  גם  כמו  ובולטת 

שאין לנו נכסים במדינות ה- GIPSI )יוון, אירלנד, פורטוגל, ספרד 

ואיטליה(, הפעילויות שלנו באירופה מציגות תמונה של "עסקים 

כרגיל" גם במהלך 2011. 

אני נוהג לומר לעיתים קרובות כי אנו נמצאים בעסק המתבסס על 

צרכים יום יומיים של האוכלוסייה. בעיתות של חוסר ודאות כמו 

גם בזמנים טובים, אנשים ממשיכים ללכת לסופרמרקט או לרופא, 

מנהלים חיי חברה ועושים פעולות אחרות, הכול על מנת למלא 

את צרכיהם היומיומיים. במאות קהילות ברחבי העולם, גזית-גלוב 

מספקת את המקומות לעשות בדיוק את הדברים הללו.

בדרכים  חיובית,  תרומה  לתרום  שלנו  ביכולת  מאוד  גאים  אנו 

שונות, לקהילות אשר אותן אנו משרתים. יש לנו מחויבות עמוקה 

לבעלי המניות והאג"ח שלנו ואנו מחויבים לפעול בצורה הוגנת עם 

השותפים,  הספקים והלקוחות שלנו, ליישם עקרונות בנייה ירוקה 

וידידותית לסביבה ולספק חוויות קנייה למיליוני הצרכנים במרכזים 

המסחריים שלנו ברחבי העולם.

עם פלטפורמה גלובלית וגישה משופרת להון, אנו נמצאים בעמדה 

מצוינת כדי לנצל את ההזדמנויות המתעוררות בשווקים הקיימים 

להמשיך  מתכננים  אנו   2012 בשנת  חדשים.  בשווקים  גם  כמו 

התמקדות  של  שלנו  המוכחת  האסטרטגיה  את  וליישם  לצמוח 

נכסים  האוכלוסיה,  של  בסיסיים  צרכים  המספקים  בנכסים 

עמידים למחזוריות כלכלית. אנו שואפים להמשיך ולספק תשואות 

העבודה  סביבת  את  לספק  שלנו,  המניות  לבעלי  אטרקטיביות 

הטובה ביותר לעובדים שלנו ולשמש מופת לאחריות תאגידית.

אני אסיר תודה באופן אישי לכל אחד מעובדינו המסורים ברחבי 

העולם, ואני מתחייב להמשיך ולפעול לטובת כלל בעלי העניין שלנו 

)stakeholders(. אני מאמין כי לגזית-גלוב צפוי עתיד מזהיר ואני 

מודה לכם על חלקכם בהגשמתו!

שלכם בברכה,

חיים כצמן

יו"ר מועצת המנהלים



  
 
  
  

 
  

 

  :2011 שנתל תקופתיח "דו

  

  תיאור עסקי החברה

  

  על מצב ענייני החברהח הדירקטוריון "דו

  

  2011 דצמברב 31חות כספיים ליום "דו

  

  פרטים נוספים על החברה

  

 2011 דצמברב 31ליום  יםנפרד יםכספי ותח"דו
  

  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ח"דו
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  2011ח תקופתי לשנת "דו

  

  תיאור עסקי החברה –' א חלק

  

  

  ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה"דו –' ב חלק

  

  

   2011בדצמבר  31דוחות כספיים ליום  –' ג חלק

  

  

  פרטים נוספים על החברה –' ד חלק

  

  

  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויח "דו –' החלק 

  

  

  2011בדצמבר  31ח כספי נפרד ליום "דו –' וחלק 
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  תוכן עניינים –תיאור עסקי החברה  –' א חלק

 עמוד  סעיף

  3 -א  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 1

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה בשנתיים  2
 האחרונות

 7 -א 

 7 -א  חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות 3

 8 -א  מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה 4

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  5
 החברה

 11 -א 

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

 29 -א  מסחריים בקנדהפיתוח וניהול של מרכזים , רכישה 7

פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בצפון , רכישה 8
 אירופה

  42 -א 

פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים במרכז , רכישה  9
  ובמזרח אירופה

  56 -א 

ניהול וביצוע של פרויקטים בתחום , פיתוח, ייזום 10
 ן"הנדל

  66 -א 

אשר בנפרד אינן עולות  החברהפעילויות נוספות של  11
 כדי מגזרל

  72 -א 

 90 -א   החברההתאמות הנדרשות ברמת  12

  92 -א  נושאים הרלוונטיים לכל תחומי הפעילות של הקבוצה  13-29
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  מ"גלוב בע-גזית

  ח תקופתי בדבר תיאור עסקי החברה"דו

  

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

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

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1.
  כללי –גלוב - קבוצת גזית .1.1.

הינה , ")הקבוצה: "ביחד( 1שלהבאמצעות החברות המאוחדות  ,")החברה(" מ"גלוב בע-גזית .1.1.1.
תוך התמקדות בענף המרכזים המסחריים מעוגני , ן מניב"נדל של והמפתחת מנהלתה ,הבעלים

ן "ניהול וביצוע של פרויקטים בתחום הנדל, פיתוח, בייזוםהקבוצה עוסקת , כמו כן .סופרמרקטים
 . ובפעילויות נוספות המשיקות לתחומי פעילותה

 :כוללת מספר תחומי פעילות כדלקמןפעילותה של הקבוצה 

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

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

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

המבוצעת  פעילות –אירופה  במרכז ומזרחפיתוח וניהול של מרכזים מסחריים , רכישה  .ד
משותפת המאוחדת  חברה בשליטה ,")Atrium European Real Estate Limited ")ATRאמצעות ב

  2.על ידי החברה באיחוד יחסי

המבוצעת באמצעות  פעילות – ן"ניהול וביצוע של פרויקטים בתחום הנדל, פיתוח ,ייזום  .ה
פרטית בשליטת החברה חברה , ")אכד: "להלן(מ "בנין והשקעות בעאכד החברה המאוחדת 

 .")דורי חברת(" מ"דורי בע.אקבוצת - בעלת השליטה באכד הינה  .3)75%; בעקיפין(

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

וניהול של מרכזי  פיתוח, רכישהו צפון אמריקהבשל מבני משרדים רפואיים  ניהולורכישה ; בברזילו
  .להלן 11.  סעיף ולפרטים רא. ב"דיור מוגן לאוכלוסייה מבוגרת בארה

או חברות הפועלות /פועלת הקבוצה לאיתור הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו, בנוסף
  .נוספיםובאזורים  הקבוצהבאזורי פעילות , בתחומי עיסוקה או בתחומים משיקים

למעט , לעיל' עד ה' בסעיפים איוצג להלן תוך חלוקה לתחומי הפעילות המפורטים  הקבוצהתיאור  .1.1.2.
בנושאים ביחס למידע אשר הינו רלבנטי לכל תחומי הפעילות ואשר יוצג במאוחד ולמעט מידע 

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

, למעט אם צויין מפורשות אחרתו, באותו התחוםבהם מתרכזת הפעילות העיקריים הגיאוגרפיים 
 .בלבד למסחר השימוש העיקרי בנכסים הינו

מ "אביב בע-בבורסה לניירות ערך בתלופרסמה תשקיף  1982נתאגדה בחודש מאי החברה  .1.1.3.
 . 1983לראשונה בחודש ינואר ") הבורסה("

מניותיה בבורסה של הנפקה ורישום למסחר של פרסמה החברה תשקיף ל 2011בדצמבר  14יום ב .1.1.4.

                                                 
הן חברות אשר מאוחדות על ידי החברה באופן מלא , אלא אם מצוין אחרת, ח כוללת"ההתייחסות לחברות מאוחדות לאורך הדו 1

  . והן חברות בשליטה משותפת אשר מאוחדות על ידי החברה באיחוד יחסי
 .  2009באיחוד יחסי החל מתום שנת  ATRהחברה מאחדת את  2
ובעקבות רכישת יתרת , חברה בשליטה משותפת שאוחדה על ידי החברה באיחוד יחסי אכדהייתה  2011עד לחודש אפריל  3

השלימה , 2011בחודש יוני . היא מאוחדת על ידי החברה באיחוד מלא 2011החל מחודש אפריל , ההחזקות בה על ידי החברה
מהון מניותיה מוחזק  75%אשר ) ("גזית פיתוח("מ "בע) פיתוח(החברה מכירת מלוא הון המניות של אכד לגזית גלוב ישראל 

  .להלן 1.1.16. לפרטים ראו סעיף , )בידי החברה
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-בבורסה בתלמניות החברה נסחרות  ,והחל ממועד זה ")הבורסה של ניו יורק(" )NYSE(יורק -ניו
ב "ארהמניות החברה ב לוהרישום למסחר שה הנפקהלפרטים אודות . יורק- אביב ובבורסה של ניו

  .להלן 2.2. ראו סעיף 

המשתרעים על שטח בנוי , נכסים 642ומנהלת הקבוצה מחזיקה  ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .1.1.5.
 14 ,בגדלים שונים מרכזים מסחריים 573ר ואשר כוללים "מיליון מ 6.8- להשכרה בהיקף של כ

משרדים  מבני 28 ,)יחידות דיור 1,650-כ הכוללים(בתי דיור מוגן  15 ,מרכזים מסחריים בפיתוח
 59.3-של כ בשוויים ההוגן בסך החברההנכסים רשומים בספרי . נכסים אחרים 12- רפואיים ו
הכללת ו בהנחת איחוד מלא של חברות בשליטה משותפת ח"מיליארד ש 70.8- כ( ח"מיליארד ש

מחושב ( יםשנתידמי שכירות מניבים  האלנכסים  .)על ידי הקבוצה יםהמנוהל נכסיםמלוא שווים של 
ח "מיליארד ש 5.5- בסך של כ) 2011בדצמבר  31על פי מצבת הנכסים ועל פי שערי החליפין ליום 

מלוא דמי והכללת  חברות בשליטה משותפת בהנחת איחוד מלא של, ח"מיליארד ש 6.5- כ(
לקבוצה נכסים , כמו כן .הסכמי שכירות אלפי 15- כמ, )על ידי הקבוצה יםהמנוהל נכסיםהשכירות מ

 10.  סעיף ולפרטים נוספים רא(ן "נוספים במסגרת פעילותה בענף הייזום והביצוע בתחום הנדל
והמפתחות מרכזים מסחריים מעוגני  נהלותהיא אחת מהחברות המ, להערכת החברה .)להלן

  .בעולם מובילותסופרמרקטים ה

, מושכרים לשימוש מסחריה, שכונתיים וקהילתייםמרכזים מסחריים  הינםעיקר נכסיה של החברה  .1.1.6.
לחברה מקרקעין לפיתוח , כמו כן( אחרות קמעונאיותרשתות לסופרמרקטים ורשתות לבעיקר 
ן "נדלגילוי בדבר בהנחיית כהגדרתו ( לחברה אין שוכר עיקרי ,2011בדצמבר  31נכון ליום  4.)עתידי

, )"ן להשקעה"הנחיית נדל" ;2011כפי שפורסמה על ידי רשות ניירות ערך בחודש ינואר , להשקעה
 מבין כלל שוכריה הנוהקבוצה השוכר אשר מניב את ההכנסה הגבוהה ביותר עבור  ולמועד האמור

Kesko corp, וכ 4.2%היוותה אשר ההכנסה ממנו , בפינלנדמובילה רשת סופרמרקטים  השהינ-
   .בהתאמה, 2011 -ו 2010ים מהכנסות החברה המאוחדות בשנ 3.5%

חברה , EQYהחברה המאוחדת בעיקר באמצעות  ,1992החל משנת , ב פועלת הקבוצה"בארה .1.1.7.
ן "של נדלוהמפתחת  המנהלת, אשר הינה הבעלים, )NYSE( ציבורית הנסחרת בבורסה של ניו יורק

בעיקר מרכזים מסחריים שכונתיים וקהילתיים המעוגנים בסופרמרקטים או בחנויות  ,מניב
לרבות באמצעות , במישרין ובעקיפין ,החברה מחזיקה 2011בדצמבר  31ליום  .אחרותקמעונאיות 

 ) "Gazit America Inc. ")GAA ,הנסחרת בבורסה של טורונטו ,המאוחדת החברההחזקותיה של 
וחברות בין החברה בעלי המניות  םלהסכ. EQYמהון המניות של  43.4%- בכ ,כאמור להלן
 Liberty International Holdings-ו") Capital Shopping Centers Group PLC ")CSC וביןבשליטתה 

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

 .ProMed Properties Incב באמצעות "פועלת הקבוצה בארה ,2006החל מחודש פברואר , בנוסף .1.1.8.
)100%") (ProMed ("מבני המשרדים הרפואיים  תחוםב)החל  ,כמו כן). להלן 11.4.  סעיף ורא

 ")Royal Senior Care )60%") (RSCב באמצעות "בארה הקבוצהפועלת  ,2002מחודש ינואר 
להסכם בעלי המניות  ).להלן 0 סעיף  ורא(ב "בארהלאוכלוסיה מבוגרת הדיור המוגן  בענףהעוסקת 

  .להלן 23.4. סעיף  ורא RSC-בין החברה לבין שותפה ב

חברה , FCR החברה המאוחדתבאמצעות בעיקר , 1997החל משנת  ,בקנדה פועלת הקבוצה .1.1.9.
ן "של נדלוהמפתחת  המנהלת, אשר הינה הבעלים, )TSX(ציבורית הנסחרת בבורסה של טורונטו 

מרכזים מסחריים שכונתיים וקהילתיים המעוגנים בסופרמרקטים או בחנויות  בעיקר, מניב
 ,2011בדצמבר  31 ליום. זה בתחום בקנדה ותהמוביל ותהחבראחת הינה ו ,אחרותקמעונאיות 

להסכם בעלי המניות בין החברה לבין אלוני חץ . FCRשל  מהון המניות 50.5%-מחזיקה החברה בכ
  .להלן 23.3. סעיף  ורא FCR-בן להחזקותיה בקשר") חץאלוני ("מ "נכסים והשקעות בע

בתחום מבני המשרדים העוסקת  ,GAAפועלת הקבוצה בקנדה באמצעות החברה המאוחדת , בנוסף .1.1.10.
 .EQYמהון המניות של  12.7%-בכ GAAמחזיקה , 2011בדצמבר  31ליום  .בקנדה הרפואיים

עד למועד ( FCRכדיבידנד בעין לבעלי מניותיה של  GAAחולקו מניותיה של  ,2009בחודש אוגוסט 
עם ביצוע חלוקת הדיבידנד בעין ). FCRחברה בת בבעלותה המלאה של  GAAהחלוקה היתה 

- החברה בכ מחזיקה ,2011בדצמבר  31ליום  .למסחר בבורסה של טורונטו GAAנרשמה , כאמור

                                                 
  .בהיקף שאינו משמעותי לחברה) שאינם קרקעות(לקבוצה זכויות בניה בלתי מנוצלות בנכסים מניבים  בנוסף 4
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 .להלן 11.5.  סעיף וראלפרטים נוספים . GAAהמניות של  מהון 73.1%

חברה , CTYהחברה המאוחדת באמצעות , 2004החל משנת  ,הקבוצהאירופה פועלת צפון ב .1.1.11.
ן "של נדלוהמפתחת  המנהלת, הבעליםהינה  OMX.( CTY( הנסחרת בבורסה של הלסינקיציבורית 

 בגדלים שונים קמעונאיים אחרים נכסיםשל וכן , שכונתיים וקהלתיים ייםמסחר םבעיקר מרכזי, מניב
החברה מחזיקה , 2011 בדצמבר 31 יוםל. בתחום המרכזים המסחריים בפינלנד ת שוקמובילוהינה 

 . CTYמהון המניות המונפק של  48.0%- בכ

 City Property עם קרןהשקעה שביצעה החברה יחד ה תבעקבות השלמ, 2008 חודש אוגוסטהחל מ .1.1.12.
Investors ")CPI("5,  פועלת הקבוצה במרכז ובמזרח אירופה בעיקר באמצעותATR , המאוגדת באי

 ATR. הולנד, באמסטרדם Euronext-ובבורסת ה) VSE(אוסטריה , והנסחרת בבורסה של וינה, רזי'ג
 מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטיםבעיקר , ן מניב"של נדלוהמפתחת  המנהלת, הינה הבעלים
החברה מאחדת את , 2009שנת  מתום החל. חנויות קמעונאיות אחרותוכן של  בגדלים שונים

 31.6%- החברה מחזיקה בכ ,2011 בדצמבר 31ליום . באיחוד יחסי ATR דוחותיה הכספיים של
. ATRנוספים מההון של  19.4%-ב CPIמחזיקה , ולמיטב ידיעתה, ATRהמניות המונפק של מהון 

ביחס  CPI -והסכם בעלי המניות בין החברה ו ATR-ב אודות הסכמי ההשקעה של החברה לפרטים
  . להלן 23.5. ראו סעיף  ATR-להחזקותיהן ב

באמצעות חברות בנות  בגרמניהבתחום המרכזים המסחריים פועלת החברה  ,2006החל משנת  .1.1.13.
  ").גרמניהגזית ("בבעלותה המלאה 

 Gazit Brazil באמצעות, בברזילבתחום המרכזים המסחריים  החברהפעילה  ,2007משנת החל  .1.1.14.
Ltda. , גזית ברזיל("חברת בת בבעלותה המלאה.("  

) פיתוח(באמצעות חברת הבת גזית גלוב ישראל  בישראלהקבוצה פועלת  ,2005החל משנת  .1.1.15.
בולגריה ב וכן, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בעיקר בישראל, העוסקת ברכישה, מ"בע

כמפורט , מחזיקה גזית פיתוח במלוא הון המניות של אכד 2011החל מחודש יוני , כמו כן .ומקדוניה
. )להלן 1.1.16. כמפורט בסעיף , אשר קודם לכן הוחזקה על ידי החברה( להלן 1.1.16. בסעיף 

לפרטים אודות ההסכם בין החברה לבין  .של גזית פיתוח מניותיה מהון 75%- מחזיקה בהחברה 
בקשר עם החזקותיהם  ,המחזיק ביתרת מניותיה, מר רונן אשכנזי, מנהלה הכללי של גזית פיתוח

  .להלן 23.7. סעיף  ובגזית פיתוח רא

במישרין , עיקר פעילותה החזקה אשר, אכדהחברה במחזיקה  ,2007חודש ספטמבר החל מ .1.1.16.
חברה , דורי חברתההצבעה של  מהון המניות וזכויות 73.8%-ב, 2011בדצמבר  31ליום , ובעקיפין

הפועלת בעיקר בתחום הייזום והפיתוח ובתחום הביצוע של פרויקטים ציבורית הנסחרת בבורסה 
שותפה בפרויקט להקמת תחנת כוח פרטית וכן  ,בעיקר בישראל ובמזרח אירופה ן"בתחום הנדל
  .להלן 10.6. סעיף  ודורי רא חברתלפרטים בדבר פעילותה של . לייצור חשמל

מנגנון  הפעלתבעקבות . מהון המניות של אכד 50% - החזיקה החברה ב 2011עד לחודש אפריל 
) 50%(החזקות ה יתרת אתהחברה רכשה  ,עם שותפיה דאז באכד )BMBY(המכירה והרכישה 

והחל ממועד זה אכד מאוחדת באיחוד מלא בדוחותיה הכספיים של  ,ח"מיליון ש 82באכד תמורת 
, הון המניות של אכד לגזית פיתוח מלוא מכירת החברההשלימה , 2011ביוני  6ביום . החברה

שהועמדו ח בגין המחאת הלוואות "מיליון ש 20 - אשר כללה סך של כ, ח"מיליון ש 200 -בתמורה לכ
  .לאכדעל ידי החברה 

והמנוהלת על , ן הפועלת בהודו"לחברה השקעה בקרן להשקעות בנדל ,2007החל מחודש אוגוסט  .1.1.17.
 . להלן 11.11.  סעיף ולפרטים רא .ידי צד שלישי בלתי קשור לחברה

                                                 
קשור של  לתאגיד  .Citigroup Incמתאגיד הקשור לקבוצת CPIהועבר הניהול ב  2010במהלך שנת , למיטב ידיעת החברה 5

Apollo Global Real Estate Management LP ")Apollo.(" 
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    מבנה הקבוצה .1.2.
 םמתעל התרשים( 2011 בדצמבר 31נכון ליום להלן תיאור מבנה החברות העיקריות בקבוצה 

  ):משרשרת ההחזקות באמצעות חברות בנות בבעלות מלאהלצורכי נוחות חזותית 
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

באתרי האינטרנט  ורא GAA-ו EQY ,FCR ,CTY, ATR, החברה: והפרטיות למידע המפורסם על ידי החברות הציבוריות
): זה ואף אינו כלול על דרך של הפניה ח"מדואך מובהר כי מידע הכלול באתרים כאמור אינו מהווה חלק (הבאים 

www.gazit-globe.com, www.equityone.net, www.firstcapitalrealty.ca, www.citycon.fi, www.aere.com, 
www.gazitamerica.com, www.promedproperties.com, www.gazit-g.com, www.gazitgermany.de ו - 

www.dori.co.il.  
  

 .ATRמהון המניות של  19.4%- בכ, למיטב ידיעת החברה, המחזיקה CPIחברה בשליטה משותפת יחד עם *

First Capital Realty Inc. (FCR)  

Equity One Inc. (EQY) 

Royal Senior Care 

ProMed Properties Inc. 

12.7%  
  

Citycon Oyj  (CTY)  

 גרמניהגזית 

Atrium European Real Estate (ATR) 

100%  

  73.1%קנדה

ב"ארה

אירופה

34.1%  
  

% 60  

ישראל

100%  

% 100  

גלוב - גזית
 מ"בע

 מ"בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל 
% 75  

Gazit America Inc. (GAA) 

50.5%  

 מ"דורי בע. קבוצת א

73.8%  

 )בולגריה ומקדוניה(גזית פיתוח 

31.6%*  

Gazit Brasil Ltda  

48.0 %  

ברזיל  100 %
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    השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה בשנתיים האחרונות .2.

כל . נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות מיליון  15.5 - הנפיקה החברה לציבור כ ,2010בנובמבר  4ביום  .2.1.
. 2010במאי  31ח הצעת מדף שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום "על פי דו, אחת

 42(ח "מיליוני ש 650- הסתכמה בכ ,התמורה ברוטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההנפקה
באמצעות , ")נורסטאר החזקות(" .נורסטאר החזקות אינק, חברהבעלת השליטה ב ).ח למניה"ש

סך כולל ב מיליון מניות 2-כבהיקף של השתתפה בהנפקה האמורה  ,בבעלותה המלאהבת חברה 
 .ח"מיליון ש 83.3-כשל 

הסכם ב והתקשרה) NYSE( יורק-בבורסה של ניו פרסמה החברה תשקיף 2011בדצמבר  14ביום  .2.2.
 Deutsche Bank Securities -ו .Citigroup Global Markets Incבראשות , יםיחתמים אמריקא עםחיתום 

Inc.  , במחיר , החברהכל אחת של . נ.ח ע"ש 1רגילות בנות מיליון מניות  9על פיו הציעה החברה
על פי הסכם החיתום העניקה החברה לחתמים אופציה לרכישת , בנוסף. למניהב "דולר ארה 9של 
, 2011בדצמבר  19ביום , בהתאם להסכם החיתום .מיליון מניות נוספות במחיר ההנפקה 1.35עד 

 1.35ובכלל זאת ( כל אחת. נ.ח ע"ש 1מיליון מניות רגילות בנות  10.35הנפקת החברה השלימה 
. האמורנפקה העל פי תשקיף ה) במלואה ל"הנאופציה המיליון מניות שהוקצו בעקבות מימוש 

השתתפה בהנפקה האמורה בהיקף של  ,באמצעות חברת בת בבעלותה המלאה ,נורסטאר החזקות
 -הסתכמה בכ, התמורה ברוטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההנפקה. מיליון מניות 2.5

  .)ח"שמיליוני  350 -כ(ב "דולר ארהאלפי  93,150

 

  חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות .3.

  מיום החל  ,בטבלה שלהלן מרוכזים נתונים אודות דיבידנד אשר חילקה החברה לבעלי מניותיה .3.1.
 : ח זה"סמוך למועד פרסום דו ועד 2010בינואר  1

  תאריך חלוקה  )ח"שבאלפי (סכום 

  2010בינואר  5  )למניה' אג 36( 49,955

  2010באפריל  12  )למניה' אג 37( 51,369

  2010ביולי  1  )למניה' אג 37( 51,374

  2010באוקטובר  4  )למניה' אג 37( 51,389

  2011בינואר  4  )למניה' אג 37( 57,115

  2011באפריל  11  )למניה' אג 39( 60,234

  2011ביולי  4  )למניה' אג 39( 60,234

  2011באוקטובר  4  )למניה' אג39( 60,241

  2011בדצמבר  28  )למניה' אג 39( 60,241

ליום ) 1999-ט"התשנ, על פי מבחן הרווח כהגדרתו בחוק החברות(לחלוקה יתרת הרווחים הניתנים  .3.2.
 .ח"מיליוני ש 3,737 -עמדה על סך של כ ,2011 בדצמבר 31

   .לחברה אין מגבלות על חלוקת דיבידנד במסגרת התחייבויות פיננסיות לבנקים .3.3.

, בדבר חלוקת דיבידנד רבעוני במזומן אימץ דירקטוריון החברה מדיניות ,1998בחודש נובמבר  .3.4.
ישולם ר שאלי אלפיה החברה תודיע ברבעון הרביעי של כל שנה על סכום הדיבידנד המינימ

ם של רווחים ראויים לחלוקה במועדים מהאמור לעיל כפוף לקיו. בארבעת הרבעונים הבאים אחריו
או /לרבות החלטות בדבר קביעת ייעוד אחר לרווחי החברה ו, הרלבנטיים וכפוף להחלטות החברה
, 2011 נובמברהחברה בחודש  החליטה ,בהתאם למדיניות זו. ל"שינוי מדיניות חלוקת הדיבידנד הנ

אגורות למניה  40-מ הדיבידנד הרבעוני שיוכרז לא יפחת ,2012לשנת  הראשוןכי החל מהרבעון 
   .למניהח "ש 1.60-לא יפחת אפוא מ 2012הדיבידנד לשנת כי לרבעון ו

 .למניה אגורות 40 של בסכום דיבידנד חלוקת החברה דירקטוריון אישר 2012 במרץ 27 ביום .3.5.
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   מידע אחר  . ב

  לגבי תחומי הפעילות של החברהמידע כספי  .4.
כמובא , )ח"במיליוני ש(של החברה ל אחד מתחומי הפעילות ככספיים לגבי הנתונים התמצית להלן 

   . בדבר מגזרים תפעוליים של החברה, הכספיים לדוחות 39 מתוך ביאור
   2011.31.12לשנה שנסתיימה ביום  .4.1.

  

  

מרכזים 
מסחריים 

 )1( ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 

 )2( בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
  אירופה

מכרזים 
מסחריים 
במרכז 
ומזרח 
  אירופה

)3(  

יזום י
וביצוע 
עבודות 
 קבלניות

פעילויות 
 אחרות

התאמות 
ח "דול
  מאוחדה

)4(  

 מאוחד

  ח"מיליוני ש  

תחום הכנסות 
  6,496  222  620  1,258  364  1,081  1,906  1,045  )5( הפעילות

שיעור הכנסות תחום
  100%  3%  10%  19%  6%  17%  29%  16%  הפעילות

עלויות תחום 
  1,828 )1,770(  286  1,192  148  496  766  710  הפעילות

) הפסד(רווח 
מפעולות רגילות 

המיוחס לבעלים של 
  2,515  1,016  235  66  219  275  565  139  )4( החברה

רווח מפעולות 
רגילות המיוחס 

לזכויות שאינן מקנות
  2,153  976  99  -  )3(  310  575  196  )4(שליטה 

 םנכסיסך ה
המיוחסים לתחום 

 66,732  6,191 7,795  1,883  4,353  12,698  22,650  11,162  )6(הפעילות 

סך ההתחייבויות 
המיוחסות לתחום 

 47,348 45,896  116  309  182  258  384  203  )7(הפעילות 
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   2010.31.12לשנה שנסתיימה ביום  .4.2.

  

  

מרכזים 
מסחריים 

 )1( ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 

 )2( בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
  אירופה

מכרזים 
מסחריים 
במרכז 
ומזרח 
  אירופה

)3(  

יזום י
וביצוע 
עבודות 
 קבלניות

פעילויות 
 אחרות

התאמות 
ח "דול
  מאוחדה

)4(  

 מאוחד

  ח"שמיליוני   

תחום הכנסות 
  5,287  -  506  692  320  971  1,733  1,065  )5( הפעילות

שיעור הכנסות תחום
  100%  0%  10%  13%  6%  18%  33%  20%  הפעילות

עלויות תחום 
  1,852 )1,112(  246  667  179  441  687  744  הפעילות

) הפסד(רווח 
מפעולות רגילות 

המיוחס לבעלים של 
  1,859  612  181  18  141  252  518  137  )4( החברה

רווח מפעולות 
רגילות המיוחס 

לזכויות שאינן מקנות
  1,576  500  79  7  0  278  528  184  )4(שליטה 

 םנכסיסך ה
המיוחסים לתחום 

 52,550  5,523 6,153  693  3,425  11,337  17,277  8,142  )6(הפעילות 

סך ההתחייבויות 
המיוחסות לתחום 

 37,381 36,187  135  309  125  165  341  119  )7(הפעילות 
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    931.12.200לשנה שנסתיימה ביום  .4.3.

  

  

מרכזים 
מסחריים 

 ב"בארה
)1(  

מרכזים 
מסחריים 
 בקנדה

)2(  

מרכזים 
מסחריים
בצפון 
 אירופה

מכרזים 
מסחריים 

במרכז ומזרח
  אירופה

)3(  

יזום וביצועי
עבודות 
  קבלניות

פעילויות 
  אחרות

התאמות 
ח "דול
  מאוחדה

)4(  

  מאוחד

  ח"שמיליוני   

תחום הכנסות 
  4,680  4  493  598  - 1,019  1,499  1,067  )5( הפעילות

שיעור הכנסות 
  100%  -  10%  13%  -  22%  32%  23% הפעילותתחום 

עלויות תחום 
  3,961  1,183  251  598  259  434  644  592  הפעילות

) הפסד(רווח 
מפעולות 

רגילות המיוחס 
לבעלים של 

  649  )195(  175  )3(  )259(  279  436  216  )4( החברה

רווח מפעולות 
רגילות המיוחס 

לזכויות שאינן 
מקנות שליטה 

)4(  259  419  306  -  3  67  )984(  70  

 םנכסיסך ה
המיוחסים 

לתחום 
  51,504  5,390  6,284  624  3,561 11,882 15,142  8,621  )6(הפעילות 

סך 
ההתחייבויות 

המיוחסות 
לתחום 

  38,238  37,028  133  186  164  181  370  176  )7(הפעילות 

    

למגזר המרכזים המסחריים ניתוח והקצאת משאבים להרלוונטיים המוצגים בטבלה הינם הנתונים הנתונים  )1(
   .")EQYדוחות (" )U.S GAAP(לפי דוחות כספיים הערוכים בהתאם לכללי החשבונאות האמריקאיים , ב"בארה

מופיעים בנתוני  FCRוממועד זה נתוני  IFRSמדווחת בקנדה בהתאם לתקני  FCR 2011בינואר  1החל מיום  )2(
 .הותאמו למפרע 2009-ו 2010לשם הצגה השוואתית נתוני השנים  .IFRSהמגזרים לפי תקני 

מופיע במסגרת חלק  2009 תלשנהפסד מפעולות רגילות במגזר המרכזים המסחריים במרכז ומזרח אירופה  )3(
אוחדה לראשונה באיחוד יחסי , אשר דווחה בעבר כחברה כלולה ATR-הואיל ו. הקבוצה בהפסדי חברות כלולות

 . 2009החל מתום שנת 
 ,להלן 5את השפעת ההתאמות להכנסות כאמור בהערה כוללות  מפעולות רגילותהתאמות למאוחד בסעיף הרווח  )4(

ת כוללו, בנוסף על האמור לעיל. EQYבדוחות וביטול של הוצאות פחת והפחתות שנרשמו הפחתת מוניטין 
 1,803 -כבסך של במסגרת הדיווח המגזרי  כלולן להשקעה שלא "משערוך נדל) הפסד(רווח , ההתאמות למאוחד

, בנוסף. בהתאמה, 2009 -ו 2010 ,2011 בגין השנים, ח"מיליון ש )1,922(–כו, ח"מיליון ש 1,017- כ, ח"מיליון ש
מיליון  161-כ, ח"מיליון ש 203- ככוללות התאמות אלו הוצאות הנהלה וכלליות שאינן מוקצות למגזרים בסך של 

 4- כ, ח"מיליון ש )48(-כשאינן מוקצות למגזרים בסך של  נטו, אחרות) הוצאות(ח והכנסות "ליון שימ 146-כ, ח"ש
  .בהתאמה, 2009-ו 2010 ,2011 בגין השנים, )ממוניטין שלילילרבות רווח (ח "ליון שימ 640-כ, ח"מיליון ש

בדוחות כוללות בעיקר הכנסות המוצגות  התאמות בגין הכנסות המגזר. לקבוצה אין הכנסות בין מגזריות מהותיות )5(
EQY איחוד יחסי של שותפויות ב ,כהכנסות מפעילות מופסקת-EQY  והתאמותIFRS נוספות . 

התאמות . ורכוש קבוע מלאי קרקעות בלתי שוטף, ן בפיתוח"נדל, ן להשקעה"נדל, שוטפיםכולל נכסים תפעוליים  )6(
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ן "מוניטין והתאמות שווי הוגן לנדל, נגזרים, סים נדחיםימ, למאוחד כוללות בעיקר ניירות ערך זמינים למכירה
 .EQYלהשקעה של 

התאמות למאוחד כוללות . ודמי חכירה לשלם פקדונות משוכרים ,זכאים, כולל התחייבויות תפעוליות כגון ספקים )7(
   .מכשירים פיננסיים נגזרים והתחייבויות נושאות ריבית, סים נדחיםיבעיקר מ

  

, מדווחת על מספר מגזרים תפעולייםו, IFRS 8חשבונאות בינלאומי תקן את  החברה מיישמת
    .זה 4. לעיל ובסעיף  1.1.1. כמפורט בסעיף 

גידול במצבת הנכסים של נובע בעיקר מ, 2010בהשוואה לשנת  2011הגידול בהכנסות בשנת 
FCR ,EQY ו-ATR, 2011איחוד מלא לראשונה של תוצאות אכד החל מהרבעון השני לשנת מ 

  .ומגידול בהכנסות מנכסים קיימים

מאיחוד יחסי לראשונה של  בעיקר נובע ,2009בהשוואה לשנת  2010הגידול בהכנסות בשנת 
ב והאירו "הממוצע של דולר ארהומירידה בשער החליפין  FCRנכסי מצבת מגידול ב, ATRפעילות 

  .ח"אשר קוזזה מעליה בשער חליפין של הדולר הקנדי לעומת הש, ח"לעומת הש

, 2010בהשוואה לשנת  2011המיוחס לבעלים של החברה בשנת הגידול ברווח מפעולות רגילות 
אשר בשנת  ,ן להשקעה"של נדלומעלייה בשויי ההוגן , גידול בהכנסות כאמור לעילמבעיקר נובע 
  .2010הייתה גבוהה מבשנת  2011

, 2009וואה לשנת שבה 2010המיוחס לבעלים של החברה בשנת הגידול ברווח מפעולות רגילות 
בפיתוח ן להשקעה "ונדלן להשקעה "נובע מגידול בהכנסות כאמור לעיל ומעליה בשווי ההוגן של נדל

  .2009בשנת לעומת ירידה בשווי ההוגן  2010בשנת 

ח "ראו דו, 2010- ו 2011לפירוט אודות השינויים בכל אחד מהפרמטרים דלעיל בשנים  
  .הדירקטוריון

   סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .5.

גורמים כגון , אי לכך. כלכלית- להתפתחויות בסביבה העסקיתמטבעו  ףחשו ן המניב"תחום הנדל .5.1.
תנודות בשיעורי , שינויים בשערי ריבית, שינויים בכוח הקניה של צרכנים, שינויים בטעמי הצרכנים
עשויים להשפיע על יכולתם של שוכרי נכסים לעמוד בהתחייבותם כלפי  ,אינפלציה וגורמים אחרים

לפרטים בדבר . הקבוצה וכן על יכולת הקבוצה להמשיך ולהשכיר את נכסיה באותן רמות מחירים
  . להלן 28. סעיף  ופעילות הקבוצה רא גורמי סיכון המשפיעים על

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

פעילה וביחס לכל אחד מתחומי היא בכל אחת מהמדינות העיקריות בהן הקבוצה לפעילות 
 ,9.4. , 0 , 7.4. , 0 סעיפים  ורא(מובאים במסגרת התיאור של כל אחד מתחומי הפעילות  ,פעילותה

כלכלית אין כי למאפייני השוק ולסביבה המאקרו , יודגש). להלן ח זה"לדו 11.2.2.  -ו 11.1.3. 
  .מיידיהישירה על תוצאות החברה בטווח מהותית בהכרח השפעה 

 ,בין השאר ,על השווקים בהם פועלת הקבוצה הובילו 2007השלכות המשבר הכלכלי שהחל בשנת  .5.2.
אשר אינה מהותית בתזרים המזומנים של נכסי הקבוצה ולעלייה בשיעורי היוון , לפגיעה מסוימת
. 2009 - ו 2008בשנים  נכסי הקבוצהאשר הובילה לירידה בשוויים ההוגן של , תזרימי המזומנים

 2007שהחל כאמור בשנת  השפעות המשברניכר היה ש ,2011שנת  ובתחילת 2010במהלך שנת 
אנו עדים בתקופה האחרונה לתנודתיות הולכת וגוברת ולחוסר , יחד עם זאת. הולכות ומתמתנות

. כלכלי השורר באירופהבאי השקט ה, ככל הנראה, שמקורם, וודאות בשווקים הפיננסים הגלובליים
שערי בעיקר ב, נכון למועד אישור הדוחות, ל באה לידי ביטוי"השפעת התנודתיות ואי הוודאות הנ

נסחרות במשך תקופה ארוכה בפחות מהשווי של רבות מהן אשר (מניות של חברות באירופה ה
  . וביכולת של אותן חברות לגייס מקורות מימון) ההון העצמי שלהן

השפעות נקודתיות של עדיין קיימות , הדוחות הכספיים אישורולמועד  2011 בדצמבר 31נכון ליום 
אשר איננה , המשבר על תוצאותיהן התפעוליות של חברות מסוימות בקבוצה ופגיעה מסוימת

בשיעורי התפוסה  עלייה חלה, 2011 בשנת. חברותשל אותן  םנכסיההמזומנים מתזרימי ב, מהותית
 משמעותיים פיגורים עלהקבוצה  דיווחה לא כן כמו. השכירות הממוצעים בנכסי הקבוצה ובדמי

באופן  שכירות מדמי הקבוצה של הכנסותיה על להשפיע כדי בהם שיש, השכירות דמי בתשלומי
כי המשך מימון פעילותה השוטפת ופעילות ההשקעה שלה יתאפשרו , החברה מעריכה. מהותי

, המזומנים שלה מיתזרי, יתרות הנזילות של הקבוצה ,קרי, ממקורות המימון הקיימים של הקבוצה
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גיוסי הון וחוב בשווקי ההון השונים בהם הקבוצה פועלת וקווי האשראי המאושרים הלא מנוצלים 
אי הוודאות ומחנק האשראי באירופה יצרו לקבוצה , כמו כן). להלן 19. כמפורט בסעיף (שברשותה 

מספר הזדמנויות לרכישת נכסים אטרקטיביים שנוצלו על ידי החברות הציבוריות האירופאיות של 
  .2011הקבוצה בשנת 

כפי שאנו עדים לה בחודשים  התגברות מחודשת של המשבר הפיננסי בעולם, לעיל על אף האמור
תוצאותיה ומצבה הכספי כתוצאה מירידה אפשרית , עלולה להשפיע על פעילות הקבוצה ,האחרונים

ירידה בשווי של מניות חברות הקבוצה הציבוריות  ,בתוצאותיה התפעוליות ובתזרים המזומנים שלה
והרכוש להשקעה בפיתוח  ן"הנדל, ן להשקעה"ההוגן של הנדל םיירידה בשווילוכן עלולה לגרום 

  .   או ייקור מקורות המימון הפוטנציאלים שלה/ולצמצום ו, של הקבוצה הקבוע

   חסמי כניסה .5.3.

  :פעילותה מיחסמי הכניסה לתחו דברב ,הערכת החברהלהלן 

הן באמצעות הקמה של מרכזים מסחריים והן באמצעות רכישה של מרכזים  ,התחלה של פעילות .5.3.1.
הון עצמי בהיקף כספי ב, לרוב מימונית הכרוכהו מחייבת יכולת פיננסית ,קיימים באזורים אורבניים

 .ניכר

. וכן בתחום המימוןהקמעונאי ן "הפעילות מחייבת ידע וניסיון בעיקר בענף הנדל מיכניסה לתחו .5.3.2.
ניהול ותפעול של  .יםהניהול והתפעול של הנכסים מושפעות מהיקף הנכסים המנוהל עלויות, בנוסף

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

ות יבעיקר רשתות קמעונא, ת עם שוכרי עוגןיובהתקשרו ניםפעילותה של הקבוצה מאופיי מיתחו .5.3.3.
 .בהתקשרות וביחסים מול דיירי עוגן גדולים נכסים יתרוןמספר רב של לבעל , על פי רוב. גדולות

 חסמי יציאה .5.4.

תלויה ביכולת ואינה גמישה  הפעילות מייציאה מתחו, הקבוצהלאור אופי הנכסים והפעילות של 
  .תלויה במצב השוקאשר יכולה לארוך זמן רב ולרוב , המימוש של הנכסים

  נכסיםקריטריונים לרכישת  .5.5.

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

 ;זוריוזמינותם של שטחי חניה בנכס ובא ניראותו ,לרבות דרכי הגישה לנכס, מיקום הנכס .5.5.1.

 ;תנאי הסביבה והפוטנציאל הקיים להעלאת ערכם ,ערך הקרקע .5.5.2.

 ;הן ברמה האיזוריתוהן ברמה המקומית , רגולטוריים ותנאים נוספים, דמוגרפיים, היבטים כלכליים .5.5.3.

  ;למטר מרובע בהשוואה לסטנדרטים המקובלים בענףקיים או צפוי פדיון  .5.5.4.

 ;או חסמי כניסה למתחרים/ו היבטי תחרות מצד נכסים דומים לרבות צפי לתחרות עתידית .5.5.5.

 התנאי חוזי השכירות ובכלל זלרבות  לאורך שניםגידולו תחזית תזרים המזומנים מהנכס ופוטנציאל  .5.5.6.
דמי השכירות הנוכחיים למול תנאי השוק והפוטנציאל להגדלת דמי השכירות באמצעות השכרה 

 ;מחדש

 ;והערכה של הסיכונים הצפויים בהשגת תשואה זו, תשואה צפויה מהנכס ביחס לעלות ההון .5.5.7.

  ;והיותם מובילי שוק חסינותם הפיננסית ,זוריבאובנכס תמהיל השוכרים  .5.5.8.

 ; באזור רמת הביקוש וההיצע של נכסים מסוג דומה .5.5.9.

לעומת הגידול באוכלוסיית האזור , באזור הפעילות, הקיים והצפוי, ן המסחרי"הערכת היצע הנדל .5.5.10.
 ;   )Retail Density(ובכוח הקנייה 

ההכנסות הפוטנציאליות  שיגדיל אתלשיפוץ הנכס או אכלוסו מחדש באופן /הפוטנציאל להרחבת .5.5.11.
   ; מהנכס

  ;וליוהפוטנציאל להגדמהנכס שיעור הרווח התפעולי  .5.5.12.

 .מידת ההצלחה של השקעות דומות באזור .5.5.13.

 קריטריונים למימוש נכסים .5.6.

  :הינם כמפורט להלן, מימוש נכסיםהקריטריונים העיקריים המנחים את הקבוצה בבחינת 
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ת אי התאמלרבות , לעיל 5.5. בסעיף  כמפורט, של הקבוצה לרכישת נכסיםבקריטריונים  האי עמיד .5.6.1.
 ;")non core-assets("מבחינת אופי הנכסים ומיקומם , של החברה הליבה לפעילות הנכסים

 ; נכסההשבחה של הפוטנציאל מיצוי  .5.6.2.

 ;באיזור מסוים ן"הנדל שוקב הזדמנויות מימוש .5.6.3.

עם צדדים  מיזמים משותפיםהתקשרות בפעילויות נוספות של הקבוצה על ידי לחזור הון ימ .5.6.4.
 .שלישיים

 מגבלות חקיקה ומבנה התחרות .5.7.

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

  הפעילות של החברהתיאור תחומי   . ג

  ב"פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בארה, רכישה .6.

  כללי .6.1.

חברה ציבורית הנסחרת , EQY החברה המאוחדתפועלת הקבוצה בעיקר באמצעות  ,ב"בארה .6.1.1.
בעיקר , ן מניב"של נדל מפתחתוההמנהלת  ,אשר הינה הבעלים, )NYSE(בבורסה של ניו יורק 

    . אחרותקמעונאיות מרכזים מסחריים שכונתיים וקהילתיים המעוגנים בסופרמרקטים או בחנויות 

EQY בצפון , אטלנטה ולואיזיאנה, בעיקר בפלורידה, ב"צמיחה בדרום מזרח ארה פועלת באזורי
בחוף המערבי בעיקר  וכן ,קונטיקטו וסטס'מסצ, בוסטון ,יורק-מדינת ניובעיקר באיזור  ,ב"מזרח ארה

 157(נכסים מניבים  EQY 164של בבעלותה  ).להלן 6.2.1. לפרטים נוספים ראו סעיף (בקליפורניה 
 מרכזו, ר"מיליון מ 1.8-בשטח בנוי כולל של כ )6אחרים נכסים 7- ובגדלים שונים  מרכזים מסחריים
   .עתידיקרקעות לפיתוח  וכן מסחרי בפיתוח

מרכזים  13ומנהלת  ,7)10%/20%(באמצעות שותפויות , בבעלות חלקית EQYמחזיקה , כמו כן
   .ר"אלפי מ 177-ב בשטח בנוי של כ"מסחריים בארה

) GAAבת הבאמצעות חברת לרבות (ובעקיפין  החברה מחזיקה במישרין ,2011בדצמבר  31ליום  .6.1.2.
בעלי המניות בין  םלהסכ. מזכויות ההצבעה בה 42.1%-וב EQYמהון המניות של  43.4%- בכ

 12.3%-וב EQYמהון המניות של  3.6%-אשר למיטב ידיעת החברה מחזיקה ב( LIHובין החברה 
  8.להלן 23.2.  ףסעי ורא, EQY-ב ןבקשר להחזקותיה) 2011בדצמבר  31ליום  ,מזכויות ההצבעה בה

  . )לדוחות הכספיים 'ב25 ביאור ולפרטים רא( אמריקאי לצורכי מס REITמעמד של  EQY-ל .6.1.3.

שטחים לשוכרים המוגדרים כשוכרי עוגן  EQYמשכירה  ,במרבית מרכזי הקניות שבבעלותה .6.1.4.
)(Anchors ,השכרת . אשר הינם בדרך כלל רשתות סופרמרקטים או רשתות קמעונאיות אחרות

 ,תקופת השכירות הארוכה, קהל שלהםהבשל כוח משיכת , שטחים לשוכרי עוגן מקנה יתרון
ובשל תקציבי הפרסום היותם מובילי שוק , של אותם שוכרים רך כללבד גבוהההפיננסית האיתנות ה

המשולמים על ידי שוכרי עוגן הינם נמוכים  ,ר"דמי השכירות למ. הגדולים העומדים לרשותם
   .ר המשולמים על ידי שוכרים אחרים"משמעותית מדמי השכירות למ

בנוסף לדמי השכירות , שוכרים לשאתהמתחייבים , שוכריהלבין  EQYהסכמים בין ב ,רובפי -על .6.1.5.
ים עלות ביטוח, מהוצאות המסיםאף בתשלום חלק יחסי , בגין הנכסים הנשכרים על ידיהםקבועים ה

גם דמי השכירות  נקבעים ,הסכמי השכירותחלק מב. שטחים משותפיםוכן הוצאות החזקת  שונים

                                                 
 .מגורים ומבנה משרדים רפואיים, חרים אלו כוללים בעיקר מבני משרדיםנכסים א 6
7 EQY  הינה שותפה במיזם משותף עם Global Retail Investors, LLC )הוקמה על ידי חברה , למיטב ידיעת החברה, אשר

 DRAמשותף נוסף עם  ובמיזם) וקרן הפנסיה והבריאות של עובדי מדינת קליפורניה .First Washington Realty Incקשורה של 
Advisors ,כאשר , ב"להשקעה במרכזים מסחריים בארהEQY מכל אחד מהמיזמים המשותפים 20% - וב 10% - מחזיקה ב ,
מנהלת את הנכסים בהם מחזיקים כל אחד מהמיזמים , EQY . והיתרה מוחזקת על ידי השותפים האמורים, בהתאמה

  . המשותפים בתמורה לדמי ניהול
ביחד עם (בהסכם בעלי מניות עם אלוני חץ ) יחד עם חברות בנות בבעלותה המלאה(התקשרה החברה , 2011בינואר  9ביום  8

בהתאם להוראות ). אשר החליף הסכם קודם בין הצדדים( EQYבקשר להחזקותיהם במניות , )חברות בנות בבעלותה המלאה
 2011ביוני  26ביום . מתחת לרף שנקבע בהסכם EQYבמניות בעקבות ירידה בשיעור החזקותיה של אלוני חץ , ההסכם האמור

  .פקע ההסכם האמור
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אך מרכיב זה אינו מהווה חלק מהותי מכלל , של השוכר בנכסההכנסות פי שיעור מסוים ממחזור על 
, שירותים שונים באופן ישיר השוכרים נושאים בעלותרוב , כמו כן .מדמי שכירות EQYיה של תוהכנס
- האמור לרים את התשלום ישירותים והשוכרים מעבהמשלמת בגין  EQYם מסוימים יבמקר כאשר

EQY.  
 עסקאות מהותיות ושינויים בבסיס הפעילות העסקית  .6.2.

חברה המאוגדת , ")DIM Vastgoed N.V. ")DIM-את החזקותיה ב EQYהגדילה , 2010במהלך שנת  .6.2.1.
ואשר (הולנד , אמסטרדם ,Euronext מניותיה נסחרו בבורסת 2010עד לחודש אוגוסט בהולנד אשר 

 DIM - הגדלת ההחזקות ב). 2009בדוחותיה הכספיים החל מחודש ינואר  EQYהינה מאוחדת על ידי 
, 2010בחודש יולי  DIMלמניות  EQYבאמצעות הצעת רכש שביצעה , בין היתר, בוצעה, כאמור

, EQYבתמורה למניות  DIM-לרכישת מניות נוספות מבעל מניות אחר ב באמצעות מימוש זכותה
 31נכון ליום  .ובאמצעות רכישות בבורסה 2009בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים בחודש ינואר 

 .DIMמהון המניות של  97.8%-כב EQYמחזיקה , 2011בדצמבר 

") C&C (US) No. 1, Inc. ")Capcoחברת רכישת הסכם ל EQYהשלימה  ,2011בינואר  4ביום  .6.2.2.
 2010במאי  24בהתאם להסכם מיום  , LIHעם ") התאגיד המשותף("באמצעות מיזם משותף 

נכסי מקרקעין  13 -בהחזיקה  Capco ,למועד השלמת העסקה. 2010בנובמבר  8תיקון לו מיום הו
דירות , משרדים, מסחריים מרכזיםהכוללים , ר"מאלפי  240-מניבים בקליפורניה בהיקף כולל של כ

 Capcoאת מלוא הון המניות של  LIHבמועד השלמת העסקה העבירה  .ומשרדים רפואיים מגורים
 22% -המקנות כ( מליון יחידות בתאגיד המשותף 11.4 -כ לתאגיד המשותף ובתמורה הוקצו לה

בכפוף (  EQYרגילות של מניות מיליון  11.4 -לכהניתנות להמרה , )מהזכויות בתאגיד המשותף
מהזכויות  78% -כ EQY -ל קצוהו, במקביל. EQYלפי בחירתה של , או למזומן) מסוימות להתאמות

של התאגיד  Class Bממניות  100%-ו Class Aממניות  70%- המורכבים מ בתאגיד המשותף
מניות  .המשותףלתאגיד  EQYעל ידי מיליון דולר  600בסכום של  חוב שטר תהנפקכנגד , המשותף
Class B הונפקו כחלק ממנגנון הבטחת תשואה ל-EQY הוקצו ל, כמו כן. אשר נקבע בעסקה- LIH 

 ,בכפוף למגבלות מסוימות ,אשר EQYשל  Aמניה אחת מסדרה ו EQYשל  מליון מניות רגילות 4.1
בחודש ש ,בהתאם להיקף החזקתה ביחידות התאגיד המשותף EQY-זכויות הצבעה ב LIH-מקנה ל

בתמורה  כמתאפשר על פי תנאיה EQYמניות רגילות של  10,000 ל LIHעל ידי  הומרה 2011יוני 
חוב המובטח , בנוסף. EQY-ב ל"מיליון דולר ארה 67בסכום של  Capcoחוב של שטר להמחאת 

מליון דולר שנפרע  84.3לא כולל חוב בסך של (ב "ארהמליון דולר  243 - במשכנתא בהיקף של כ
הנושא ריבית שנתית משוקללת בשיעור של  )בד בבד עם השלמת העסקה EQYבמזומן על ידי 

מהון  3.85% - ב CSCחזיקה ה ,בעקבות השלמת העסקה .המשותףתאגיד לוסב בעסקה ה 5.7%
 CSCהחזיקה  2011בדצמבר  31נכון ליום ( זכויות ההצבעה בהמ 13.16% -ובכ EQYהמניות של 

  . 9)מזכויות ההצבעה בה 3.57% - ובכ EQYמהון המניות של  3.61% -ב

 LIHעם התקשרה החברה וחברות בנות שלה , בד בבד עם התקשרות הצדדים בהסכם ההשקעה
  .23.2. כמפורט להלן בסעיף , בהסכם בעלי מניות CSC וחברת האם שלה

ולתקופה  2011ביוני  30של החברה ליום ביניים לפרטים אודות הצגה מחדש של הדוחות הכספיים 
ולתקופה של שלושה חודשים  2011במרס  31של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך וליום 

אשר במסגרתו בוצע , EQYבעקבות תיקון טעות בדוחותיה הכספיים של , שנסתיימה באותו תאריך
וזאת בשל טעות בחישוב , ליטהקיטון ברווח ממוניטין שלילי כנגד גידול בזכויות שאינן מקנות ש

 .לדוחות הכספיים 'ג9ראו באור  LIH - השווי ההוגן של היחידות בתאגיד המשותף שהוקצו ל

 New-York State -שני נכסים למיזם משותף שהוקם יחד עם ה EQYמכרה  2011בחודש מאי  .6.2.3.
Common Retierment Fund מיליון דולר 39.4 -בתמורה לכ .EQY  ם המשותף מהמיז 30%מחזיקה

 .ומנהלת את נכסיו) והיתרה מוחזקת על ידי השותף האמור(

 36 תלמכיר Blackstone Real Estate Partners VIIעם  עסקה EQY השלימה, 2011דצמבר בחודש  .6.2.4.
דרום , צפון קרוליינהבוכן , אורלנדו, טמפה, עיקר בשווקי אטלנטההממוקמים במרכזים מסחריים 

 473-בתמורה לסך של כ, ר"אלפי מ 360 - בשטח כולל של כ, טנסי ומרילנד, אלבמה, קרוליינה
במועד  אשר ,משועבדים לטובת הבטחת הלוואותהיו  ונמכרשהנכסים . ב"מיליון דולר ארה

                                                 
  .EQYמיליון מניות  4 -מכירת כ LIHהשלימה  2012בחודש מרץ   9
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 .ב"מיליון דולר ארה 177 - כבגינן עמדה על יתרת הקרן  )2011ספטמבר (ההתקשרות בעסקה 
  .לדוחות הכספיים' ה12לפרטים נוספים ראו ביאור 

  10תמצית תוצאות הפעילות .6.3.

 - ו 2010 ,2011בדצמבר  31לשנים שנסתיימו ביום בתחום הפעילות להלן תמצית תוצאות הפעילות 
   ):ב"ובדולר ארה ח"באלפי ש( 2009

  לשנה שנסתיימה ביום  

  ב"פי דולר ארהלבא  ח"באלפי ש  

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

סך הכנסות 
הפעילות 

  )מאוחד(

1,266,386 1,065,123  1,071,030 353,735   285,358  272,292  

הפסדים 
משערוכים 

  )מאוחד(

)19,181( (174,339) )1,385,274( )6,234(   )46,570(  )364,609(  

רווחי הפעילות 
  )מאוחד(

805,670  414,105  (788,287) 223,983  110,943  )200,409(  

NOI  מנכסים
  11)מאוחד(זהים 

463,250  477,328   -  129,467   127,868   -  

NOI  מנכסים
חלק (זהים 

  )החברה

191,643  206,101   -  53,560  55,211   -  

 NOIכ "סה
 )מאוחד(

905,861  767,771  767,121  253,005  207,667  195,028  

חלק ( NOIכ "סה
  )התאגיד

375,033  330,337  337,068  104,812  88,501  85,694  

  

   

                                                 
ולא בדוחות הכספיים (הנתונים המוצגים להלן בסעיף זה הינם נתונים כפי שנכללים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  10

  ).US GAAPהמדווחים לפי  EQYשל 

 31ן להשקעה משך תקופה של שנתיים המסתיימת ביום "מנכסי נדל  NOIסכום משמעו" מנכסים זהים NOI", זהח "בדו   11
  .ואשר לא נערכו בהם שינויים פיזיים מהותיים בתקופות אלו 2011בדצמבר  
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 נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים .6.4.

בדולר (ב "בארה EQYביחס לאיזורי הפעילות העיקריים של  12להלן מאפיינים מאקרו כלכליים .6.4.1.
 ): ב"ארה

                                                 
 International Monetary Fund ("IMF")  )Worldהנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי , להלן אחרת יצויין אםאם  אלא   12

Economic Outlook Database, September 20th 2011( , על פיEnterprise Florida Inc.  2010נכון לרבעון השלישי של 
אשר מתייחס  2011לאוגוסט  18מיום   StatisticsUS Bureau Of Laborוכן על פי פרסום , ) www.eFlorida.com( 2011-ו

  . 2011למחצית הראשונה של שנת 
וכן ) www.treasury.gov( שנים 10 של לתקופה חוב לאגרות בהתייחס  ,U.S Department of Treasury-ה פי על   13

  .שנים 10 של לתקופה פלורידה ממשלתיח "אג תשואת לגבי בלומברגעל פי 
  ). Moodies  )www.moodys.com  /www.standardandpoors.comאו  S&P לדירוג בהתאם 14
 ).AOand )www.oanda.comפי נתוני  על   15
  )US Department of Commerce )www.bls.gov נתוני פי על   16

פרמטרים 
 מאקרו כלכליים

  פלורידה  ב"ארה

  31.12.2011 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009  

מקומי תוצר 
  )PPP(גולמי 

15,065 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

14,527 
מיליארדי דולר 

  ב"ארה

14,119.1 
מיליארדי דולר 

  ב"ארה

769.8 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

747.7 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

מיליארדי  737
  ב"דולר ארה

תוצר לנפש 
)PPP(  

48,147 
 ב"דולר ארה

דולר  46,860
  ב"ארה

דולר  45,934
  ב"ארה

40,392 
 ב"דולר ארה

 40,031 
 ב"דולר ארה

דולר  39,758
  ב"ארה

שיעור צמיחה 
בתוצר המקומי 

)PPP(  

3.71%  4.22%  )1.74%(  2.96%  1.45%  )3.40%(  

שיעור צמיחה 
בתוצר לנפש 

)PPP(  

2.75%  3.33%  )2.59%(  0.90%  0.69%  )2.30%(  

  2.90%  1.3%  2.4%  1.94%  1.65%  2.99%  שיעור אינפלציה

התשואה 
על הנומינאלית 

חוב ממשלתי 
לטווח ארוך

13
  

1.89%  3.3%  3.85%  2.85%  3.92%  3.74%  

דירוג חוב 
ממשלתי לטווח 

ארוך
14

  

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

שער חליפין 
ח לדולר "ש

 31ב ליום "ארה
בדצמבר

15
  

3.808  3.549  3.775  -  -  -  

  11.3%  11.1%  9.9%  9.2%  9.6%  9.1%  16שיעור אבטלה
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    נוספים יםמאקרו כלכלי נתונים .6.4.2.

- אתגרים מאקרו, אולם, פועלת השתפר EQYבהם המצב הכלכלי ברוב השווקים  2011בשנת 
 מרבית. EQYלרעה על רבים משוכריה של משפיעים שיעור אבטלה גבוה  ובכלל זאת, כלכליים

: כגון(היומיומית  הפועלים בתחום מוצרי הצריכהם בשוכרים מעוגני EQYשל המרכזים המסחריים 
, אולם .תכלכלילמחזוריות  רגישים אשר פחות, )בתי מרקחת ורשתות דיסקאונט, סופרמרקטים

שכן הם  תהכלכלילמחזוריות יותר  רגישיםה, חנויות קטנותובפרט שוכרי , EQYשוכרים אחרים של 
השכירות ואחרים ביקשו לשנות את תנאי  ,מכירות והיעדר גישה להוןירידה בהיקפי הניצבים בפני 

   .לא יכלו להמשיך את עסקיהם כלל

  . לעיל 5.2. לפרטים נוספים אודות המשבר הפיננסי העולמי ראו סעיף 
 נתונים מצרפיים אודות תחום הפעילות .6.5.

   .201117- ו 2010בדצמבר  31ליום  EQYן להשקעה המניבים של "נתונים אודות נכסי הנדל להלן

 ףמשותפים כאמור בסעיהנתונים להלן אינם כוללים פרטים אודות נכסים המצויים בבעלות מיזמים 
   .לעיל 6.5. 

 ן מניב"שטחי נדל .6.5.1.
 2010 בדצמבר 31וליום  2011בדצמבר  31ליום  EQYן מניב של "להלן פרטים אודות שטחי נדל

   ): ר"באלפי מ(

  אזור
ן "כ שטחי נדל"סה

  מניב

31.12.2011  31.12.2010  

אחוז מסך   
  שטח הנכסים

אחוז מסך שטח   
  הנכסים

  526  במאוחד   דרום פלורידה 
29.1%  

549  
28.8%  

  237  242  חלק החברה 

למעט דרום (ב "דרום מזרח ארה
  (*)18)פלורידה

  840  במאוחד 
46.5%  

1,183  
62%  

  509  393  חלק החברה 

  174  במאוחד   19ב"מזרח ארה צפון
9.6%  

141  
7.4%  

  61  74  חלק החברה 

  266  במאוחד   (**)20חוף מערבי
14.8%  

34  
1.8%  

  14  90  חלק החברה 

  1,806  במאוחד   כ"סה
100%  

1,907  
100%  

  821  799  חלק החברה 

, 2011הנכסים בחודש דצמבר  הינו בעקבות עסקת מכירת 2011בשנת  ב"ארהן בדרום מזרח "הקיטון בשטחי הנדל(*) 
  .לעיל 6.2.3. כמפורט בסעיף 

כמפורט בסעיף , 2011בחודש ינואר  Capcoרכישת  הינו בעקבות 2011ן בחוף המערבי בשנת "הגידול בשטחי הנדל(**) 
  .לעיל 6.2.2. 

  

   

                                                 
הינם נתונים כפי שנכללים בדוחות הכספיים המאוחדים  EQY - הנתונים הכספיים המוצגים להלן בסעיף זה ביחס ל   17

דולר ( התחום של הפעילות במטבע אך, )US GAAPהמדווחת לפי  EQYולא בדוחות הכספיים של (של החברה 
  ).ב"ארה

, קרוליינה דרום, יה'ורג'ג, אלבמהבמדינות  EQYוללת את נכסי ב כ"ההתייחסות להלן בסעיף זה לדרום מזרח ארה 18
  .פלורידה וצפון מיסיסיפי, טנסי, לואיזיאנה, קרוליינה צפון

מרילנד , קונטיקט, וסטס'מסצ, במדינות ניו יורק EQYב כוללת את נכסי "ההתייחסות להלן בסעיף זה לצפון מזרח ארה 19
  .יניה'ווירג

  .בקליפורניה ובאריזונה EQYכוללת את נכסי " חוף המערבי"ההתייחסות להלן בסעיף זה ל  20
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  ן מניב"שווי הוגן נדל .6.5.2.
 2010 בדצמבר 31וליום  2011בדצמבר  31ליום  EQYמניב של ן "להלן נתונים אודות שווי נדל

   ):ב"באלפי דולר ארה(
שווי הוגן   אזור

ן "נדל
  מניב

31.12.2011  31.12.2010  
אחוז מסך שווי   

  הנכסים
אחוז מסך שווי   

  הנכסים
  36.9%  1,014,231  31.8% 1,016,015  במאוחד  דרום פלורידה

חלק  
  החברה 

474,987  437,334  

דרום מזרח 
למעט (ב "ארה

דרום 
  )פלורידה

  47.6%  1,308,559  26.7%  852,795  במאוחד  

חלק  
  החברה 

398,781  562,308  

צפון מזרח 
  ב "ארה

  13.4%  368,550  17.1%  545,885  במאוחד  
חלק  

  החברה 
234,209  158,937  

  2.1%  58,110  24.4%  777,154  במאוחד    חוף מערבי 
חלק  

  החברה 
289,167  23,213  

  100%  2,749,450  100% 3,191,915 במאוחד    כ"סה
חלק  

  החברה 
1,397,144 1,181,792  

  

.6.5.3. NOI 
   ):ב"באלפי דולר ארה( 2009-ו 2010, 2011ים לשנ EQYשל  NOIלהלן נתונים אודות 

  NOI  2011  2010  2009  אזור
אחוז מסך   

NOI  של
  הנכסים

של  NOIאחוז מסך   
  הנכסים

 של הנכסים NOIאחוז מסך 

 דרום פלורידה

 70,980 במאוחד 
28%  

69,891 
32.9%  

67,301 
חלק   33.6%

 29,529 29,344 29,438  החברה

דרום מזרח 
ב "ארה

למעט דרום (
  )פלורידה

 104,433 במאוחד 
41.3%  

109,309 
53.4%  

111,448 
58%  

חלק 
  החברה

43,214 46,933 48,910 

צפון מזרח 
  ב"ארה

 27,788 במאוחד 
11%  

28,415 
13.7%  

16,279 
חלק   8.4%

  החברה
11,533 12,204 7,255  

  חוף מערבי
 49,804 במאוחד 

19.7%  
52  

 -  
 -  

חלק   - 
 החברה

20,650 20   -  

  כ"סה
 253,005 במאוחד

100%  
207,667 

100%  
195,028 

חלק   100%
  החברה

104,835 88,501 85,694 
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 שערוך )הפסדי(רווחי  .6.5.4.
  ):ב"באלפי דולר ארה( 2009 -ו 2010, 2011 יםלשנ שערוך) הפסדי(להלן נתונים אודות רווחי 

רווחי   אזור
) הפסדי(

  שערוך

2011  2010  2009  

אחוז מסך   
 רווחי השערוך

אחוז   
מסך 
רווחי 
 השערוך

אחוז   
מסך 
רווחי 
 השערוך

  )58.6%(  10,129 במאוחד    דרום פלורידה

  

13,965  )30.4%( (161,350)47.3% 

חלק  
  החברה 

4,230  6,144  )72,667( 

ב "דרום מזרח ארה
 )למעט דרום פלורידה(

  338.1% )58,483( במאוחד  

  

)69,181( 150.6% )181,744(53.3% 

חלק  
  החברה 

)24,116( )29,669( )74,993( 

  24.9% )4,301(  במאוחד    ב"צפון מזרח ארה

  

9,264  )20.2%( 1,682  )0.6%( 

חלק  
  החברה 

)1,750(  3,892  1,366  

  )204.4%(  35,356 במאוחד    חוף מערבי

  

 -   -   -   -  

חלק  
  החברה 

14,518   -   -  

  100% )17,299( במאוחד    כ"סה

  

)45,952( 100%  )341,412( 100%  

חלק  
  החברה 

)7,118(  )19,633( )146,234( 

 ר"דמי שכירות ממוצעים למ .6.5.5.

 2010ולשנת  2011לשנת  EQYשל  ר"למ 21הממוצעים להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים
  ):ב"בדולר ארה(

  :לשנה שנסתיימה ביום  אזור

31.12.2011  31.12.2010  

דמי שכירות 
  ממוצעים

דמי שכירות 
 מינימאליים 

דמי שכירות 
 מקסימאליים 

דמי שכירות 
  ממוצעים

דמי שכירות 
 מינימאליים 

דמי שכירות 
  מקסימאליים 

  34.98  7.91  16.83  41.99   3.57  17.03  דרום פלורידה

דרום מזרח 
למעט (ב "ארה

 )דרום פלורידה

12.01  4.05   23.88  12.37  2.20  26.09  

צפון מזרח 
  ב"ארה

22.11  9.56  38.72  22.14  8.96  46.14  

  -   -   *19.76  44.37   15.40   27.87  חוף מערבי

 .EQYבו הושלמה רכישת הנכסים האמורים על ידי , 2010הנתון מתייחס לדמי השכירות הממוצעים בחודש דצמבר * 

                                                 
', וכודמי ניהול , חניה, לרבות דמי שכירות(משמעם סך ההכנסות מהנכס בתקופה " דמי שכירות ממוצעים", ח זה"בדו  21

ר שהושכר בנכס באותה "במחלקי גודל השטח הממוצע , )ולמעט הכנסות הנובעות משערוך נכסים או ממכירתם
 .למעט שטחי חניה, התקופה
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 ר בהסכמים שנחתמו בתקופה"דמי שכירות ממוצעים למ .6.5.6.
ר המשתקפים מהסכמים שנחתמו על "הממוצעים למ להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים

   ):ב"בדולר ארה( 2010ובשנת  2011בשנת  EQYידי 

  :לשנה שנסתיימה ביום  אזור

31.12.2011  31.12.2010  

דמי שכירות 
  ממוצעים

דמי שכירות 
 מינימאליים 

דמי שכירות 
 מקסימאליים 

דמי שכירות 
  ממוצעים

דמי שכירות 
 מינימאליים 

דמי שכירות 
 מקסימאליים 

  12.27  42.75   7.62  15.42  דרום פלורידה

  

6.50  44.01  

מזרח דרום 
למעט (ב "ארה

  )דרום פלורידה

10.46  0.72  31.72  9.28  3.14  29.93  

צפון מזרח 
  ב"ארה

14.84  11.21   22.42  14.01   -   -  

  -   -   -   60.48   9.19  25.79  חוף מערבי

     

 שיעורי תפוסה ממוצעים .6.5.7.
ושיעורי התפוסה הממוצעים  2011בדצמבר  31יום ל EQYלהלן נתונים אודות שיעורי התפוסה של 

 :2010 -ו 2011 כל אחת מהשניםשל 

  ליום   אזור

31.12.2011  

  )*(2011לשנת 

  

  )*(2010לשנת 

  91.4%  91.2%  91.0%  דרום פלורידה

ב "דרום מזרח ארה
  )למעט דרום פלורידה(

88.1%  87.9%  87.4%  

  98.3%  98.2%  98.5%  ב"צפון מזרח ארה

  (**)72%  91.7%  91.9%  חוף מערבי

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

דצמבר  31לשיעורי התפוסה ביום הנתון מתייחס  ,2010שלמה בחודש דצמבר ונכסים ההרכישת לאור זאת ש )*(*
2010. 
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 מספר נכסים מניבים .6.5.8.
 בדצמבר 31וליום  2011 בדצמבר 31ליום  EQYשל  להלן נתונים אודות מספר הנכסים המניבים

2010:  

  ליום  אזור

31.12.2011  31.12.2010  

  53  50  דרום פלורידה

  118  84  )למעט דרום פלורידה(ב "דרום מזרח ארה

  12  16  ב"צפון מזרח ארה

  3  14  חוף מערבי

  186  164  כ"סה

  .ח"לדו 6.2.3.  הקיטון במספר הנכסים באזור זה הינו בשל העסקה המתוארת בסעיף(*) 

 שיעורי תשואה ממוצעים .6.5.9.
 31וליום  2011 בדצמבר 31ליום  EQYשל בפועל  להלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים

 ):לפי שווי הנכסים בסוף השנה( 2010 בדצמבר

  ליום  אזור

31.12.2011  31.12.2010  

  6.98%  6.53%  דרום פלורידה

  8.13%  8.53%  )למעט דרום פלורידה(ב "דרום מזרח ארה

  6.85%  6.10%  ב"צפון מזרח ארה

  -   6.44%  חוף מערבי

 

 (**) (*) הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים .6.6.

 

תקופת הכרה 
  בהכנסה

הכנסות מרכיבים 
באלפי (קבועים 
  )ח"ש

הכנסות מרכיבים 
) אומדן(משתנים 

  )*(**)ח"שבאלפי (

מספר הסכמי שכירות 
  מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
 )ר"באלפי מ(המסתיימים 

שנת 
2012 

רבעון 
1  

223,002   -  145  80  

רבעון 
2  

214,146   -  120  43  

רבעון 
3  

210,189   -  128  39  

רבעון 
4  

207,583   -  122  46  

  158  410  -   757,814  2013שנת 
  188  425  -   646,836  2014שנת 
  160  285  -   532,853  2015שנת 
 2016שנת 

  ואילך
1,951,703   -  657  696  

  1,410  2,292  -   4,744,126  כ"סה

אינו סוקר באופן שוטף את נתוני ההכנסות הצפויות תחת הנחת מימוש החברה מקבל ההחלטות התפעולי של  (*)
הנתונים דלעיל הינם בהנחת אי מימוש תקופות , אשר על כן .אופציות שהוענקו לשוכרים להארכת תקופת השכירות

  .אופציות שוכרים

נכסים בבעלות שותפויות המאוחדות , 6.1.1. הנכסים האמורים אינם כוללים את הנכסים האחרים כאמור בסעיף (**) 
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  .באיחוד יחסי ונכסים בפיתוח מחדש

, לעיל 6.1.5. כאמור בסעיף  .משתנים בהסכמי השכירות ביםאין בידי החברה מידע בדבר הכנסותיה הצפויות מרכי) **(
של הוצאות בגין בתשלום חלק יחסי  גםשוכרים לשאת המתחייבים , שוכריהלבין  EQYפי מרבית ההסכמים בין -על

במרבית ההסכמים  ,כמו כן. מכלל הכנסותיהבהתאמה  27.2%- ו 27.0%- היוו כ 2010- ו 2011 בשנת אשר, הנכס
 1.2%- היוו כ 2010-ו 2011 -אשר ב של השוכר בנכסההכנסות פי שיעור מסוים ממחזור גם על דמי השכירות  נקבעים

  . EQYמכלל הכנסותיה של  בהתאמה 0.8%-ו

  

 נתונים מצרפיים אודות נכסים בהקמה בתחום הפעילות .6.7.

סווגו כנכסים בהקמה בדוחות  אשר EQYן להשקעה של "להלן נתונים מצרפיים אודות נכסי נדל
    :22הכספיים של החברה

  

  לשנה שנסתיימה ביום  פרמטרים  אזור

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

דרום 
 פלורידה 

  -   -   -   בתקופות אלואין נכסים בהקמה 

דרום 
מזרח 
ב "ארה

למעט (
דרום 
 )פלורידה

  2  -   -   מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

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

 -   -  10  

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

 -   -  3,525  

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

 -   -  15,200  

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

 -   -  155  

כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות "סה
אלפי דולר ) (מאוחד)(אומדן לתום התקופה(ההקמה 

  )ב"ארה

 -   -  516  

  65.1%  -   -   שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות 

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

 -   -  1,805  

צפון 
מזרח 
 ב "ארה

  -   1  1  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

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

31  30   -  

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

39,349  5,062   -  

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

102,500  31,400   -  

) מאוחד) (אומדן(תקציב הקמה בתקופה העוקבת 
  )ב"באלפי דולר ארה(

64,758  38,113   -  

כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות "סה
אלפי דולר ) (מאוחד)(אומדן לתום התקופה(ההקמה 

  )ב"ארה

71,844  88,848   -  

  -  טרם נחתם   56.4%  שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות   

                                                 
אשר ההתייחסות אליהם , אינה כוללת נכסים המצויים בפיתוח מחדש" נכסים בהקמה"ההתייחסות להלן בדוח זה ל 22

 .הינה במסגרת נכסים מניבים
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  לשנה שנסתיימה ביום  פרמטרים  אזור

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

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

16,704  

  

 -   -  

חוף 
  מערבי

  -   -   -   אלו אין נכסים בהקמה בתקופות 

 נתונים מצרפיים אודות קרקעות בתחום הפעילות .6.8.

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

  לשנה שנסתיימה ביום  פרמטרים  אזור

31.12.2011  31.12.2010  

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות   דרום פלורידה
) מאוחד(הכספיים בתום התקופה 

  )ב"באלפי דולר ארה(

6,200  6,900  

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

67  65  

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

11  11  

ב "דרום מזרח ארה
  )למעט דרום פלורידה(

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות 
) מאוחד(הכספיים בתום התקופה 

  )ב"באלפי דולר ארה(

17,350  25,175  

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

609  882  

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

71  71  

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות   ב"צפון מזרח ארה
) מאוחד(הכספיים בתום התקופה 

  )ב"באלפי דולר ארה(

 -   -  

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

 -   -  

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

 -   -  

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות   חוף מערבי
) מאוחד(הכספיים בתום התקופה 

  )ב"באלפי דולר ארה(

7,350   -  

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

117   -  

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

117   -  
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 נכסיםרכישת ומכירת  .6.9.

  : 2009-ו 2010, 2011בכל אחת מהשנים  EQYלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 

  
  לשנה שנסתיימה ביום  אזור

31.12.2011  31.12.2010 31.12.2009  
נכסים  דרום פלורידה

 שנמכרו
  קרקע בודדת  קרקעות 3  6  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 
באלפי דולר ) (מאוחד(בתקופה 

  )ב"ארה

90,723  2,826  7,021  

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

49  1  3  

NOI  של נכסים שנמכרו
  )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(

4,571   -   -  

הפסד שנרשם בגין מימוש 
באלפי ) (מאוחד(הנכסים 
  )ב"דולר ארה

)635(  )107(  )294(  

נכסים 
 שנרכשו

  4  6  3 מספר נכסים שנרכשו בתקופה
עלות נכסים שנרכשו בתקופה 

  )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(
67,812  67,370  68,574  

NOI  של נכסים שנרכשו
  )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(

3,426  4,431  4,429  

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

24  31  39  

דרום מזרח 
ב "ארה

למעט דרום (
  )פלורידה

נכסים 
 שנמכרו

  נכס מניב 1  קרקעות 2  37  מספר נכסים שנמכרו בתקופה
  קרקעות  6

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 
באלפי דולר ) (מאוחד(בתקופה 

  )ב"ארה

414,747  1,852  9,469  

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

363  24  11  

NOI  של נכסים שנמכרו
  )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(

31,728   -  95  

הפסד שנרשם בגין מימוש 
באלפי ) (מאוחד(הנכסים 
  )ב"דולר ארה

)6,299(  )255(  )282(  

נכסים 
 שנרכשו

נכסים  17  נכס מניב 1  -  מספר נכסים שנרכשו בתקופה
   (**)מניבים

עלות נכסים שנרכשו בתקופה 
  )ב"ארה באלפי דולר) (מאוחד(

 -  19,812  312,235  

NOI  של נכסים שנרכשו
  )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(

 -  1,426  24,974  

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

 -  14  198  

צפון מזרח 
  ב"ארה

נכסים 
 שנמכרו

  -   -   1 מספר נכסים שנמכרו בתקופה

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 
באלפי דולר () מאוחד(בתקופה 

  )ב"ארה

14,322   -   -  

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

9   -   -  

NOI  של נכסים שנמכרו
  )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(

1,620   -   -  

הפסד שנרשם בגין מימוש 
באלפי ) (מאוחד(הנכסים 
  )ב"דולר ארה

)209(   -   -  

  נכסים מניבים 2נכסים  2  5 מספר נכסים שנרכשו בתקופהנכסים 



 תיאור עסקי החברה -' חלק א –מ "גלוב בע- גזית           25 -א   

  

  לשנה שנסתיימה ביום  אזור
31.12.2011  31.12.2010 31.12.2009  

  קרקע 1  מניבים שנרכשו
עלות נכסים שנרכשו בתקופה 

  )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(
191,617  55,321  148,513  

NOI  של נכסים שנרכשו
  )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(

9,494  5,103  11,742  

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

42  20  134  

נכסים   חוף מערבי
 שנמכרו

  -   -   4  מספר נכסים שנמכרו בתקופה
תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 

באלפי דולר ) (מאוחד(בתקופה 
  )ב"ארה

191,039   -   -  

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

61   -   -  

NOI  של נכסים שנמכרו
 )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(

6,306   -   -  

מימוש הפסד שנרשם בגין 
באלפי ) (מאוחד(הנכסים 
 )ב"דולר ארה

)1,900(   -   -  

נכסים 
 שנרכשו

 מספר נכסים שנרכשו בתקופה
16  

נכסים  3
  מניבים

 -  

עלות נכסים שנרכשו בתקופה   
  )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(

816,797  58,038   -  

  NOI  של נכסים שנרכשו
  )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(

46,746   -(*)   -  

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

379  34   -  

   .2010 דצמברהנכסים האמורים נרכשו בחודש ) *(

כמפורט , 2009בדוחותיה הכספיים החל מחודש ינואר  EQYאשר אוחדה לראשונה על ידי , DIMכולל נכסי (**) 
  .לעיל 6.2.1. בסעיף 
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  ן להשקעה מהותיים"נכסי נדל .6.10.

  :(*)(**)EQYשל  ן להשקעה מהותי"להלן פרטים אודות נדל
  

  

  

  

  

  

  

  

  שם הנכס ומאפייניו

  שנה

  פריט מידע

  
נוספת בבסיס  ההנח

  הערכה

ערך בספרים 

בסוף תקופה 

) מאוחד(

  )ח"באלפי ש(

שווי הוגן בסוף 

באלפי ( תקופה

   )דולר

הכנסות מדמי 

שכירות 

בתקופה 

 )מאוחד(

  )דולרבאלפי (

NOI  בפועל

בתקופה 

) מאוחד(

  )דולרבאלפי (

שיעור 

 התשואה 

שיעור 

התשואה 

  המותאם 

רווחי 

) הפסדי(

שערוך 

) מאוחד(

באלפי (

  )דולר

שיעור 

התפוסה 

לתום 

  התקופה 

דמי שכירות 

ממוצעים 

ר "למלשנה 

  )בדולר(

זיהוי מעריך 

  השווי

מודל הערכה 

שמעריך 

השווי פעל 

  לפיו

  שיעור תשואה נדרש

  

 

Serramo-

nte 

Shopping 

Center  
Daly city, CA 

שימוש 
  עיקרי

  
מטבע 

  פעילות

  מסחר
  

  דולר

2011  

  
913,219  239,000  25,401  17,633  7.38%  7.38%  7,999  96.4%  351.29  

CBRE 

Group Inc. 
 גישת ההכנסה

7.0% Cap Rate 

Discount Rate 9.5% 

Terminal Cap Rate 

7.5% 

עלות 
  מקורית

אלפי (

  )דולר

229,400  

חלק 

  התאגיד
34%  

שטח 

אלפי (

  )ר"מ

76.0  

ביותר בדוחות  גבוהיםהנכלל בגדר חמשת הנכסים בעלי הערכים  אך הוא, ן להשקעה"נכס מהותי בהתאם למבחנים הכמותיים הקבועים בהנחיית נדל המהוו ואינ לעילמובהר כי הנכס ) *(
  .2011הנכס נרכש בחודש ינואר  .ן להשקעה"כנדרש על פי הנחיית נדל, 2011בדצמבר  31 הכספיים של החברה ליום

  .לחברה אין נתונים אודות פדיון ממוצע למטר בנכס האמור(**) 
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   הון אנושי .6.11.

 במשרה עובדים 181) ולחברות בנות בבעלותה המלאה( EQY-ל ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .6.11.1.
איזור צפון ; 26 – כספים; 8 –הנהלה : על פי החלוקה הבאה, )2010עובדים בשנת  164(מלאה 

; 4 –משאבי אנוש ; 13 - פלורידה איזור דרום; 13 -איזור צפון מזרח וצפון פלורידה; 3 -ב"מזרח ארה
; 7 –מחלקת בנייה ; עובד אחד -שיווק; 3 –מנהלה ; 9 –מחלקה משפטית ; 6 –מידע  מערכות

  . 47 –מחלקת ניהול נכסים ; 39 – נכסיםהנהלת חשבונות ; 2 –מחלקת ניהול תיקים 

, העסקהעל בסיס חוזי , EQYבבעלות מלאה של  בנותאו בחברות  EQY-במועסקים  ,ל"העובדים הנ .6.11.2.
זכאים לתגמול ארוך טווח בניירות  ,EQYנושאי המשרה של . ומענקים שנתיים וזכאים לשכר בסיס

   .בין היתר על פי התוכניות כמפורט להלן, EQYערך של 

 EQY-תוכניות תגמול בניירות ערך ב .6.11.3.

  2000משנת תגמול בניירות ערך תוכנית  .6.11.3.1.
ולאחרונה בחודש מאי , מעת לעתאשר תוקנה ( 2000משנת  תגמול בניירות ערךבמסגרת תוכנית  .6.11.3.1.1.

לדירקטורים ולנותני , לעובדים, להקצות למנהלים EQYרשאית  ,")2000תוכנית : "להלן; 2011
 כתבי אופציהבגין מניות בנוסף ל( מניותמיליון  13.5ושל חברות הבנות שלה עד  EQYשירותים של 

הושבו לחברה חלף תשלום מס או מחיר מניות אשר ולרם מימושם פקעו טותוכנית השהוענקו תחת 
מניות  כתבי אופציה וכןניתן להקצות לזכאים  ,2000פי תוכנית  על .)כתבי האופציה של מימושה

תגמול על בסיס שווי מניות עתידי , )Restricted Stock(מניות חסומות , )Deferred Stock(נדחות 
)Stock Appreciation Rights ( או כל תגמול אחר המבוסס על שווי מניותEQY,  בהתאם לשיקול דעתם

ניתן למימוש במשך  ,2000פי תוכנית  כל כתב אופציה על. EQYרקטוריון של ועדת התגמול או די
ובלבד שתקופת הזמן , לבין כל ניצע EQYתקופה או תקופות זמן שתיקבענה בהסכם ספציפי בין 

הוארכה תוכנית , 2011בחודש מאי . שנים ממועד ההקצאה 10כאמור לא תעלה על למימוש 
או במועד בו כל המניות הכלולות בתוכנית  2021מבין יולי והיא תסתיים במועד המוקדם  התגמול

   .יוקצו

 EQY-כל דירקטור אשר אינו עובד בזכאי , פי התוכנית האמורה על, EQYבנוסף להקצאות לעובדי  .6.11.3.1.2.
  . לקבל עם מינויו ומידי שנה מניות חסומות

ואשר טרם (אשר הוקצו  EQYכתבי אופציה למניות מיליון  3.57ישנם , 2011בדצמבר  31נכון ליום  .6.11.3.2.
למניה  ב"דולר ארה 20.62במחיר מימוש ממוצע של , פי התוכניות דלעיל על) מומשו או פקעו

ולגבי היתרה טרם חלפו תקופות , כתבי אופציה ניתנים למימוש במועד האמורמיליוני  2.68מתוכם (
פי  מניות חסומות עלמניות שהוקצו כמיליון  1.18נכון למועד האמור קיימות , כמו כן). ההבשלה

-זכאי לדיבידנד המתקבל מ ,מניות חסומותבמחזיק  כי כל, יצוין. הבשילוואשר טרם , 2000תוכנית 
EQY  בנוסף  .טרם הבשלתןבגין אותן מניות חסומות גםEQY  אלפי מניות חסומות  800הקצתה

לפרטים נוספים ראו . אשר אינן זכאיות לדיבידנד ולזכויות הצבעה, EQY - שהוקצו לנושאי משרה ב
  .לדוחות הכספיים' ג9ביאור 

   2004תוכנית רכישת מניות על ידי עובדים משנת  .6.11.3.3.
לרבות דירקטורים ( EQYזכאים עובדי , 2004אשר אומצה בחודש אוקטובר , על פי תוכנית זו

 90% של במחיר, תוך ניכוי תמורת המניות ממשכורתם, EQYלרכוש מניות ) המועסקים על ידה
ובלבד שבכל מקרה לא (ממוצע של המניה בבורסה בחמשת הימים הקודמים לרכישה מהמחיר ה

ממחיר השוק בתחילת הרבעון בו נרכשות המניות או ממחיר השוק  85%-יפחת מחיר הרכישה מ
  ). לפי הנמוך, במועד רכישת המניות

  אשראי ומימון .6.12.

ב "דולר ארה 19.42במחיר מיליון מניות רגילות  EQY 5הנפיקה , 2011 מאיבחודש  - גיוסי הון מניות .6.12.1.
במקביל . ב"מיליון דולר ארה 97.1-כב בתמורה כוללת של "במסגרת הנפקה לציבור בארה, למניה

בבעלותה המלאה של החברה מיליון מניות בהנפקה  לחברה בת EQYמכרה , להנפקה לציבור
  .ב"מיליון דולר ארה 19.4בתמורה כוללת של , במחיר ההנפקה לציבורפרטית 

למעט הלוואות בשותפויות המאוחדות (המובטחות בשעבודים  EQYשל ההלוואות סך  - משכנתאות .6.12.2.
למעט , )ח"מליון ש 1,949- כ(ב "מליון דולר ארה 510- היה כ ,2011בדצמבר  31ליום ) באיחוד יחסי

מיליון דולר  514.5-היה כ ,2010בדצמבר  31ליום ; הלוואות בשותפויות המאוחדות באיחוד יחסי
 1,997-כ(ב "מיליון דולר ארה 528.9-היה כ ,2009בדצמבר  31וליום ) ח"מיליון ש 1,826- כ(ב "ארה
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מרבית ההלוואות האמורות נפרעות בתשלומים המבוססים על לוח סילוקין המחושב  ).ח"מיליון ש
ההלוואה  כשיתרת ההלוואה שטרם תסולק עד תום תקופת, לתקופה ארוכה מתקופת ההלוואה
לטובת  EQYמשעבדת , להבטחת החזר ההלוואות האמורות. תפרע במועד זה בתשלום אחד

את הנכס , בשעבוד קבוע ראשון בדרגה, )בדרך כלל תאגיד בנקאי או חברת ביטוח(המלווה 
כמו גם את זכויותיה מכח הסכמי השכירות המתייחסים לאותו , שלרכישתו שימשו כספי ההלוואה

שעבודים (למלווים  EQYלה מהווים בדרך כלל את הבטוחות היחידות שמעמידה שעבודים א. נכס
  ).Non-Recourseמסוג 

 יםבנקאי ותממוסד יםמובטח םשאינ יםאשראי מתחדש ויקו EQY -ל -נוסף ממוסדות פיננסיים מימון .6.12.3.
אחד זכות להרחיב  EQY -ל ,בתנאים מסויימים, כאשר(ב "מיליון דולר ארה 590בהיקף כולל של 

מיליון דולר  EQY 138ניצלה  2011בדצמבר  31נכון ליום  םמתוכ, )ב"מיליון דולר ארה 225 -במהם 
 . ב"ארה

אשר אינן מובטחות , בריבית קבועהאגרות חוב  EQY-ל ,2011בדצמבר  31נכון ליום  -אגרות חוב .6.12.4.
החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור  אגרות ..נ.ב ע"דולר ארהמיליון  691- בסך של כ, בשעבודים

לאגרות החוב דירוג . 2017עד  2012ותיפרענה בין השנים , 7.84%-ל 5.375%בין הנע שנתי 
מיום  BBB (Stable outlook) -ו, Moody'sלפי  2011בספטמבר  26מיום Baa3 (Positive outlook) אשראי

 .S&Pלפי  2011באוקטובר  6

  :סיכום יתרות .6.12.5.

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

  :2011בדצמבר  31נכון ליום , )באיחוד יחסי
תקופת פירעון 

 )שנים(ממוצעת 
שיעור ריבית 

 )*(משוקלל
באלפי (יתרה 
 )ב"ארה דולר

  

4.86 6.14% 503,692 
בריבית ממוסדות פיננסיים הלוואות 

 )**(קבועה מובטחות בשעבוד

3.75 3.85% 138,000 
בריבית ממוסדות פיננסיים הלוואות 

  מובטחות בשעבוד משתנה שאינן

4.13 6.06%  685,627 
 שאינןאגרות חוב בריבית קבועה 

  )***(מובטחות בשעבוד

  כ"סה  1,327,319 -  - 

  .שיעור הריבית האפקטיבית אינו שונה באופן מהותי משיעור הריבית המשוקלל) *(
בהן לא כלולות הלוואות בסך של  ,נכסי המקרקעין שניטלו למימון המיועדות לשימוש ייחודי הלוואות )**(

  .לשותפויות המאוחדות באיחוד יחסיב "מיליון דולר ארה 32.8- כ
  .מיועדות לשימוש ייחודיהלוואות אשר אינן ) ***(

   אמות מידה פיננסיות  .6.12.6.
וחברות בנות בבעלותה המלאה במהלך העסקים  EQYבחלק מההלוואות וקווי האשראי שמקבלות 

   :קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות ובהן ההתחייבויות הבאות, הרגיל

  . 0.6היחס בין סך כל ההתחייבויות לבין שווי הנכסים לא יעלה על  .6.12.6.1.

  . 0.4היחס בין החוב המובטח לבין שווי הנכסים לא יעלה על  .6.12.6.2.

   .1.50- לא יפחת מותשלומי קרן לבין הוצאות ריבית המתואם  EBITDA-היחס בין ה .6.12.6.3.

לא יפחת  ,א מובטחמנכסים שאינם משועבדים להוצאות הריבית בגין חוב להנובע  NOI- היחס בין ה .6.12.6.4.
 .1.85-מ

 .0.6היחס בין חוב לא מובטח לשווי נכסים לא משועבדים לא יעלה על  .6.12.6.5.

  .מסך שווי הנכסים 20%יעלו על  לאמתוקצבות מחדש הוצאות פיתוח ופיתוח  .6.12.6.6.

בחברות לא , בהתייחס להשקעה בקרקעות פנויות(בנכסים שאינם מניבים  סכום ההשקעה .6.12.6.7.
  .35%לא יעלה על  )במשכנתאות, בניירות ערך הוניים בחברות אחרות, בנכסים בפיתוח, מאוחדות

 75%ב בתוספת "דולר ארה יליארדמ 1.5-לא יפחת מכ) Tangible Net Worth(שווי מוחשי נקי  .6.12.6.8.
  .2011ספטמבר חודש אחרי שבוצעו מתמורת הנפקות הון 
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היחס בין סך ההלוואות לקבל המובטחות במשכנתא ראשונה בתוספת השקעות בחוב מסוג  .6.12.6.9.
Mezzanine , 10%הנכסים לא יעלה על סך ערך לבין.  

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

והחברות הבנות  EQYת ועומד ,ח זה"אישור דומועד וסמוך ל ,2011בדצמבר  31נכון ליום 
   .בכל אמות המידה שנקבעושבבעלותה המלאה 

  פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בקנדה, רכישה .7.

  כללי .7.1.

חברה ציבורית הנסחרת , FCR החברה המאוחדתבאמצעות בעיקר פועלת הקבוצה  ,בקנדה .7.1.1.
בעיקר , ן מניב"של נדל המנהלת והמפתחת, אשר הינה הבעלים ,)TSX(בבורסה של טורונטו 

. אחרותקמעונאיות וקהילתיים המעוגנים בסופרמרקטים או בחנויות מרכזים מסחריים שכונתיים 
FCR באונטריו ובמערב קנדה באלברטה  ,במרכז קנדה, זרח קנדה בקוויבקפועלת בעיקר במ

 7ר וכן "מיליון מ 2.1-בנוי כולל של כ מניבים בשטחנכסים  162 ובבעלותה ,ובבריטיש קולומביה
 .לפיתוח עתידי קרקעותו מרכזים מסחריים בפיתוח

בעלי המניות  םלהסכ. FCRמהון המניות של  50.5%-מחזיקה החברה בכ ,2011בדצמבר  31 ליום .7.1.2.
  .להלן 23.3. ו סעיף רא, FCR-ב ןבין החברה ובין אלוני חץ בקשר להחזקותיה

וכן , הכוללות הוצאות בגין מסי רכוש, הוצאותנדרש תשלום  FCR שבבעלותבגין כל אחד מהנכסים  .7.1.3.
 FCRבהסכמי השכירות מחייבת ). 'ביטוח וכו, תחזוקה, ניקיון(הוצאות בגין אחזקת הרכוש המשותף 

הקובעות , בהסכמי השכירותבשל תניות , אולם. את השוכרים לשאת בחלק מהעלויות האמורות
אינה גובה מדייריה את כל ההוצאות האמורות והיא  FCR, תקרות תשלום בעניין נשיאה בהוצאות

 .נושאת בעצמה בהפרש

 עסקאות מהותיות ושינויים בבסיס הפעילות העסקית  .7.2.

אשר החזיקה  – GAAאת מלוא החזקותיה בחברת הבת שלה  FCRחילקה  ,2009באוגוסט  14ביום  .7.2.1.
 – EQYמהון המניות של  16.3%-נכון לאותו מועד בכ) באמצעות חברות בבעלותה המלאה(

. למסחר בבורסה של טורונטו GAAנרשמה , עם ביצוע החלוקה. כדיבידנד בעין מיוחד לבעלי מניותיה
 .להלן 11.5. סעיף  ורא GAAלפרטים אודות פעילותה של 

.7.2.2. FCR עם צד שלישי העוסק בתחום המגוריםלפיתוח פרויקטים למגורים מיזם משותף הינה צד ל ,
המיזם המשותף  2011בדצמבר  31ליום נכון . 50%המוחזק על ידי כל אחד מהצדדים בשיעור של 

מתוכן נמכרו (יחידות דיור  914 - כ שני פרויקטים למגורים הכוללים סך שלפיתוח של נמצא בשלבי 
האופציה לרכוש מהמיזם את השטחים הקמעונאיים והחניון  FCR - כאשר ל, )יחידות 391

 .  שבפרויקטים הללו
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 תמצית תוצאות הפעילות  .7.3.

 - ו 2010 ,2011בדצמבר  31לשנים שנסתיימו ביום בתחום הפעילות להלן תמצית תוצאות הפעילות 
 ): ובאלפי דולר קנדי ח"באלפי ש( 2009

  לשנה שנסתיימה ביום  

  קנדיבאלפי דולר   ח"שבאלפי   

  31.12.2011 31.12.2010  31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

סך הכנסות 
הפעילות 

  )מאוחד(

1,906,465 1,732,672 1,499,220  526,736  478,084  434,569  

רווחים 
) הפסדים(

 משערוכים
  )מאוחד(

1,690,484 653,871  )114,920(  467,062  180,418  )33,311(  

רווחי הפעילות 
  )מאוחד(

2,837,110 1,700,167 866,187  783,862  469,115  251,076  

NOI  מנכסים
  )מאוחד(זהים 

1,065,721 1,043,731  -  294,447  287,894   -  

NOI  מנכסים
חלק (זהים 

  )החברה

525,396  519,741   -  145,161  143,361   -  

 NOIכ "סה
 )מאוחד(

1,230,958 1,120,610 960,028  340,100  309,202  278,277  

 NOIכ "סה
  )החברהחלק (

584,705  558,065  495,661  167,767  153,983  143,674  
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 נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים .7.4.

   ):ב"בדולר ארהFCR (ביחס לאיזורים העיקריים בהם מתבצעת פעילותה של  23כלכלייםלהלן מאפיינים מאקרו  .7.4.1.
  

  מערב קנדה  אונטריו -מרכז קנדה   קוויבק -מזרח קנדה   קנדה  

  בריטיש קולומביה  אלברטה

  לשנה שנסתיימה ביום

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

תוצר 
מקומי 
גולמי 

)PPP(  

1,391.1 
מיליארדי 

דולר 
  ב"ארה

1,334.1 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

1,278.4 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

-(*)  319,348  
289.5 

מיליארדי 
  ב"דולר ארה

-(*)  612,494  
551,124 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

-(*)  263,537  
235,616 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

-(*)  203,147  
182,067 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

תוצר 
לנפש 

)PPP(  

40,457.6 
  ב"דולר ארה

39,171.1 
  ב"דולר ארה

37,947 
  ב"דולר ארה

-(*)  40,395  
36,985 
  ב"דולר ארה

-(*)  46,303  42,183 
  ב"דולר ארה

-(*)  70,826  
64,188 
  ב"דולר ארה

-(*)  44,847  
40,820 
  ב"דולר ארה

שיעור 
צמיחה 
בתוצר 
המקומי 

)PPP(  

4.27%  4.40%  )1.57%(  -(*)  4.75%24  0.33  -(*)  225.31%  
)1.07%(  

  
-(*)  9.49% 22  )15.23%(  -(*)  5.88% 22  )3.40%(  

שיעור 
צמיחה 
בתוצר 
לנפש 

)PPP(  

3.28%  3.21%  )2.78%(  -(*)  3.71%25  )0.66(  -(*)  234.07%  )2.12%(  -(*)  8.04% 23  )20.56%(  -(*)  4.25% 23  )5.32%(  

שיעור 
 26אינפלציה

1.78%  1.78%  0.82%  3% 1.2% 0.60%  3.10%  2.50%  0.40%  2.40%  1.00%  )0.1%(  2.40% 0.00% 2.10%  

                                                 
 International Monetary Fund ("IMF")  )World Economic Outlook Database, September 20thהנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי , להלן אחרת יצויין אםאלא אם   23

2011(.  
  .2006-2010 השנים עבור 2011 בנובמבר 8 ביום הוצאות בסיס על, Stats Canada Gross domestic productכפי שפורסם על ידי   24
  2007-2011עבור השנים  2011בספטמבר  29ביום  Stats Canada Population by year, by province and territorכפי שפורסם על ידי   25
  .2007-2011עבור השנים  2011בינואר  20ביום  Stats Canada Consumer Price Indexכפי שפורסם על ידי   26
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  מערב קנדה  אונטריו -מרכז קנדה   קוויבק -מזרח קנדה   קנדה  

  בריטיש קולומביה  אלברטה

  לשנה שנסתיימה ביום

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

 27התשואה
על חוב 

ממשלתי 
לטווח 
  ארוך

2.41%  3.63%  4.09%  2.97%  3.70%  3.80%  2.79%  4.25%  3.00%  2.39%  4.50%  4.00%  2.82%  3.70ֵ  4.10%  

דירוג חוב 
ממשלתי 

לטווח 
  28ארוך

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

שער 
חליפין 

דולר 
 ב"ארה

לדולר 
קנדי ליום 

31 
  29בדצמבר

0.98044  0.99977  0.9532  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

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

                                                 
  . TD securitiesעל פי נתוני  2011ולגבי שנת  2010בדצמבר  31כון ליום שנים נ 10-בהתייחס לאגרות חוב ל, Bank Of Canadaעל פי  2010לגבי שנת  –ביחס לנתונים אודות קנדה   27
  ). Moodies )www.moodys.com   /www.standardandpoors.comאו  S&P לדירוג  בהתאם  28
  .קנדה של והבנק) OandA )www.oanda.comעל פי נתוני   29
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  נוספים  יםמאקרו כלכלי נתונים .7.4.2.
בשל הקיימת ודאות הואי בצד וזאת  ,צומחת בקצב מתון כלכלת קנדה, 2011בדצמבר  31נכון ליום 
בהיקף קיימת פעילות  בקנדה ן"בשוק הנדל, עם זאת. בכלכלות מרכזיות בעולםהאיטית הצמיחה 

 ,FCRבאיזורי פעילותה של  יםאיכותי יםנכסל ביקוש ערכן קיים וסחרי מן "של עסקאות נדלנרחב 
כניסת מותגים אמריקאים , כמו כן. מיקום טובב מניבים נכסיםשל שווי הת והערככפי שמשתקף גם ב

זרז לצמיחה של השוכרים הקמעונאים ברוב איזורי הפעילות מהווה לשוק הקמעונאות הקנדי גדולים 
    .בתחום התחרות צפויה להגביר אתו FCRשל 

 נתונים מצרפיים אודות תחום הפעילות .7.5.

  :2011- ו 2010בדצמבר  31ליום , FCRשל המניבים ן להשקעה "נתונים אודות נכסי הנדל להלן

 ן מניב"שטחי נדל .7.5.1.
 2011בדצמבר  31וליום  2010בדצמבר  31ליום  FCRמניב של ן "להלן נתונים אודות שטחי נדל

 ):ר"באלפי מ(

  אזור
ן "שטחי נדל כ"סה

  מניב

31.12.2011  31.12.2010  

  
אחוז מסך שטח 

  הנכסים
  

אחוז מסך שטח 
  הנכסים

מזרח 
  30קנדה

  535  במאוחד
25.0%  

518  
25.8%  

  258  264  חלק החברה

 31מרכז קנדה
  952  במאוחד

44.6%  
897  

44.6%  

  447  471  חלק החברה

מערב 
  32קנדה

  651  במאוחד

30.4%  

594  

29.6%  

  321  חלק החברה
296  

  

  כ"סה
  2,138  במאוחד

100%  
2,009  

100%  
  1,001  1,056  חלק החברה

 

                                                 
  .בקוויבק  FCRכוללת בעיקר את נכסי " מזרח קנדה"ההתייחסות להלן בסעיף זה ל 30
  .באונטריו  FCRכוללת את נכסי " מרכז קנדה"ההתייחסות להלן בסעיף זה ל 31
  .בבריטיש קולומביה ובאלברטה  FCR כוללת את נכסי" מערב קנדה"ההתייחסות להלן בסעיף זה ל 32
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 ן מניב"שווי הוגן נדל .7.5.2.
 2010בדצמבר  31וליום  2011בדצמבר  31ליום  FCRמניב של ן "להלן נתונים אודות שווי נדל

 ):באלפי דולר קנדי(

  

ן "שווי הוגן נדל  אזור
  מניב

31.12.2011  31.12.2010  

אחוז מסך שווי   
  הנכסים

אחוז מסך שווי   
  הנכסים

  19.5%  885,092  17.8%  1,003,210  במאוחד   מזרח קנדה

  440,776  507,085  חלק החברה 

  45.4%  2,059,283  46.6%  2,620,696  במאוחד   מרכז קנדה

  1,025,523  1,324,662  חלק החברה 

  35.1%  1,595,651  35.6%  2,000,000  במאוחד   מערב קנדה

  794,634  1,010,924  חלק החברה 

  100%  4,540,026  100%  5,623,906  במאוחד   כ"סה

  2,260,933  2,842,671  חלק החברה 

  

.7.5.3. NOI 
 ):באלפי דולר קנדי( 2009-ו 2010 ,2011ים לשנ FCRשל  NOIלהלן נתונים אודות 

  

  NOI 2011 2010  2009  אזור

אחוז מסך   
NOI  של

  הנכסים

אחוז מסך   
NOI  של

  הנכסים

אחוז מסך   
NOI  של

  הנכסים

  21.8%  60,560  20.9%  64,568  19.5%  65,253  במאוחד   מזרח קנדה

חלק 
  החברה

32,188  32,155  31,267  

  46.6%  129,769  45.9% 141,970  46.1% 154,671  במאוחד  מרכז קנדה

חלק 
  החברה

76,297  70,701  67,000  

  31.6%  87,948  33.2% 102,664  34.4% 115,353  במאוחד   מערב קנדה

חלק 
  החברה

56,902  51,127  45,408  

  100%  278,277  100% 309,202  100% 335,277  במאוחד   כ"סה

חלק 
  החברה

165,387 153,983 143,675  
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 והפסדי שערוךרווחי  .7.5.4.
 2009 -ו 2010 ,2011ים לשנ FCRלשווי הוגן של נכסי  שערוך )הפסדי(להלן נתונים אודות רווחי 

  ):באלפי דולר קנדי(

רווחי   אזור
) הפסדי(

  שערוך

2011  2010  2009  

אחוז מסך   
 רווחי השערוך

אחוז מסך רווחי   
  השערוך

אחוז מסך   
  רווחי השערוך

מזרח 
  קנדה

  )50.6%(  14,872  4.2%  8,020  9.6% 42,233  במאוחד 

  7,678  3,994 20,833 חלק החברה 

מרכז 
  קנדה

  199.2%  )58,587(  70.1%  133,536  41.1% 180,529  במאוחד 

  )39,248(  66,501 89,053 חלק החברה 

מערב 
  קנדה

  )48.6%(  14,306  25.7%  49,014  49.3% 216,459  במאוחד 

  7,386  24,409 106,776 חלק החברה 

  100%  )29,409(  100%  190,570  100% 439,221  במאוחד   כ"סה

  )15,184(  94,904 216,662 חלק החברה 

 ר"דמי שכירות ממוצעים למ .7.5.5.
 2010ושנת  2011לשנת  FCRשל  ר"להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ

 ):בדולר קנדי(

  :לשנה שנסתיימה ביום  אזור

2011  2010  

  17.76  17.82  מזרח קנדה

  21.04  21.86  מרכז קנדה

  21.77  22.93  מערב קנדה

 בתקופה ו לתוקףסשנכנר בהסכמים "דמי שכירות ממוצעים למ .7.5.6.
המשתקפים מהסכמים שתקופת  ר"להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ

 :33)בדולר קנדי( 2010ובשנת  2011השכירות על פיהם החלה בשנת 

  :לשנה שנסתיימה ביום  

  31.12.2010  31.12.2011  אזור

  18.73  16.79  מזרח קנדה

  28.72  24.24  מרכז קנדה

  26.79  27.67 מערב קנדה

  

                                                 
ר כפי שמשתקפים מהסכמים שתקופת השכירות על פיהם "להלן הינם ביחס לדמי שכירות ממוצעים למ 7.5.6. הנתונים בסעיף  33

ר "ולא ביחס לדמי השכירות ממוצעים למ, FCRכפי שמפורסמים על ידי ) לפי העניין( 2010ובשנת  2011החלה בשנת 
כאשר לא קיים , )ן להשקעה"כפי שנדרש הנחיית גילוי בנוגע לפעילות נדל(ם מחוזים שנחתמו בתקופות האמורות המשתקפי

  . הבדל מהותי בין הגישות השונות להצגת הנתונים כאמור
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 שיעורי תפוסה ממוצעים .7.5.7.
התפוסה  יושיעור, 2011בדצמבר  31ליום  FCRלהלן נתונים אודות שיעורי התפוסה של נכסי 

 :2010לשנת ו 2011לשנת הממוצעים 

  )*(2010לשנת   )*(2011לשנת   31.12.2011ליום   אזור

  95.0%  94.9%  95.1%  מזרח קנדה

  98.1%  97.7%  97.3%  מרכז קנדה

  95.0%  95.5%  95.7%  מערב קנדה

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

 נכסים מניביםמספר  .7.5.8.
בדצמבר  31וליום  2011בדצמבר  31ליום  FCRשל  להלן נתונים אודות מספר הנכסים המניבים

2010: 

  ליום  

  31.12.2010  31.12.2011  אזור

  51  47 מזרח קנדה

  61  67  מרכז קנדה

  47  48 מערב קנדה

  159  162  כ"סה

  
 שיעורי תשואה ממוצעים .7.5.9.

 31וליום  2011בדצמבר  31ליום  FCRשל בפועל להלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים 
   ):לפי שווי הנכסים בסוף השנה( 2010בדצמבר 

  ליום  אזור

31.12.2011  31.12.2010  

  6.89%  6.29%  מזרח קנדה

  6.21%  5.86%  מרכז קנדה

  6.37%  5.68% מערב קנדה



 תיאור עסקי החברה -' חלק א –מ "גלוב בע- גזית           37 -א   

  

  

 :(*)שכירות חתומיםהכנסות צפויות בגין הסכמי  .7.6.

 

תקופת הכרה 
  בהכנסה

  

הכנסות 
מרכיבים 

באלפי (קבועים 
   )ח"ש

הכנסות מרכיבים 
) אומדן(משתנים 

  ) **)(ח"ש באלפי(

מספר הסכמי 
שכירות 
  מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
באלפי (המסתיימים 

  )ר"מ

שנת 
2012 

  53  154  158,756  315,210  1רבעון 

  53  137  157,279  312,241  2רבעון 

  58  153  155,642  308,695  3רבעון 

  99  399  152,528  302,395  4רבעון 

  210  585  577,730  1,145,059  2013שנת 

  188  526  519,221  1,027,905  2014שנת 

  226  530  451,509  891,432  2015שנת 

  1,190  1,528  2,056,128  4,046,109  ואילך 2016שנת 

  2,077 4,012  4,852,999  9,587,586  כ"סה

אינו סוקר באופן שוטף את נתוני ההכנסות הצפויות תחת הנחת החברה מקבל ההחלטות התפעולי של  (*)
הנתונים דלעיל הינם בהנחת אי , אשר על כן .מימוש אופציות שהוענקו לשוכרים להארכת תקופת השכירות

  .מימוש תקופות אופציות שוכרים

  .2011ם מכלל ההכנסות מדמי שכירות בשנת פי שיעורכירות המשתנים נאמדו על דמי הש*) *(

 נתונים מצרפיים אודות נכסים בהקמה בתחום הפעילות .7.7.

אשר סווגו כנכסים בהקמה בדוחות  FCRן להשקעה של "להלן נתונים מצרפיים אודות נכסי נדל
  : הכספיים של החברה

  לשנה שנסתיימה ביום  פרמטרים  אזור

31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009  

מזרח 
  קנדה

  -   -   3  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

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

7   -   -  

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

8,610   -   -  

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום 
  )קנדיבאלפי דולר ) (במאוחד(התקופה 

94,790   -   -  

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

11,203   -   -  

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

  )אלפי דולר קנדי) (מאוחד)(התקופה

17,840   -   -  

שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי 
  שכירות 

94%   -   -  

) מאוחד) (אומדן(שנתית צפויה הכנסה   
  )אלפי דולר קנדי(

820   -   -  

מרכז 
  קנדה

  3  3  4  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

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

28.9  13.5  27.6  
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  לשנה שנסתיימה ביום  פרמטרים  אזור

31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009  

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

78,436  23,419  55,614  

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

92,304  101,357  78,717  

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

40,904  16,076  44,246  

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

  )קנדיאלפי דולר ) (מאוחד)(התקופה

47,433  16,076  26,784  

שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי 
  שכירות 

92%  100%  100%  

) מאוחד) (אומדן(הכנסה שנתית צפויה   
  )אלפי דולר קנדי(

1,268   -   -  

מערב 
  קנדה

   .אין נכסים בהקמה בתקופות אלו

 
 נתונים מצרפיים אודות קרקעות בתחום הפעילות .7.8.

ן "המסווגות בדוחות הכספיים של החברה כנדל( FCRלהלן נתונים מצרפיים אודות הקרקעות של 
  ): להשקעה
  לשנה שנסתיימה ביום    אזור

31.12.2011 31.12.2010 

מזרח 
  קנדה

) מאוחד(הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 
  )באלפי דולר קנדי(

14,643  32,014  

  284.9  44  )ר"באלפי מ(הקרקעות בתום התקופה כ שטח "סה

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

מרכז 
  קנדה

) מאוחד(הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 
  )באלפי דולר קנדי(

65,631  132,757  

  584.8  225  )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה

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

מערב 
  קנדה

) מאוחד(הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 
  )באלפי דולר קנדי(

20,571  33,158  

  175.7  134  )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה

  -   -   )ר"באלפי מ(לפי תוכניות מאושרות  ,כ זכויות בנייה בקרקעות"סה
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 רכישת ומכירת נכסים  .7.9.

  :*2010 -ו 2011בכל אחת מהשנים  FCRלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 

  לשנה שנסתיימה ביום  אזור

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

מזרח 
 קנדה

נכסים 
  שנמכרו

  .נכסים בתקופות אלולא נמכרו 

נכסים 
  שנרכשו

  קרקעות 4  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

נכס מניב 
  אחד

  קרקעות 3

נכסים  3
  מניבים

נכסים  2
  מניבים

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

82,300  13,100  7,090  

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

5,148  630  591  

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

63  8.5  3.5  

מרכז 
 קנדה

נכסים 
  שנמכרו

  .לא נמכרו נכסים בתקופות אלו

נכסים 
  שנרכשו

  קרקעות 10  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

נכסים  3
  מניבים

  קרקעות  9

נכסים  4
  מניבים

נכסים  2
  מניבים

 קרקעות  5

) מאוחד(עלות נכסים שנרכשו בתקופה 
  )דולר קנדיבאלפי (

173,800  138,950  17,892  

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

7,466  5,904  489  

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

39.9  75.8  42.3  

מערב 
 קנדה

נכסים 
  שנמכרו

נכסים  2  מספר נכסים שנמכרו בתקופה
  מניבים

  קרקע 1

  נכס מניב 1

  מניבנכס  1

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

52,800  12,752  3,800  

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

12.3  6.3  6.1  

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

2,743  910  345  

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

211  283  )477(  

נכסים 
  שנרכשו

  קרקעות 7  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

נכסים  3
  מניבים

  קרקעות 3

נכסים  6
  מניבים

נכסים  3
  מניבים

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

157,600  163,005  51,179  

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

8,717  11,002  2,612  

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

66.9  67.6  17.4  
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מתייחס לכלל רכישות הנכסים שבוצעו  ה מסויימתבשנ FCRמובהר כי הגילוי הניתן בדבר נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי * 
לאחר הרכישה , FCRמדובר בנכסים שנרכשו בסמוך לנכסים קיימים של ככל ש, אולם. אותה השנהבמהלך  FCRעל ידי 

FCR ועל כן נכסים שנרכשו כאמור אינם נספרים בנפרד , מתייחסת אליהם כחלק מהנכסים הקיימים הסמוכים אליהם
 .לעיל 7.5.8. כמפורט בסעיף , FCRבמסגרת מצבת הנכסים של 

   הון אנושי .7.10.

עובדים  321( עובדים 341) ולחברות בנות בבעלותה המלאה( FCR-ל ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .7.10.1.
; 34 –מחלקת שכירויות ; 81–כספים ; 4–הנהלה בכירה : על פי החלוקה הבאה ,)2010בשנת 

 –מחלקת ניהול נכסים ; 17 –מנהלה ; 34 – וניהול שכירויותמחלקה משפטית ; 14 –מחלקת בנייה 
  .3 –מחלקת משאבי אנוש ; 8 –מחלקת מערכות מידע ; 14 – ופיתוח רכישותמחלקת ; 136

וזכאים על , אישייםעל בסיס חוזים או חברות הבנות שלה  FCRעל ידי מועסקים  ,ל"העובדים הנ .7.10.2.
מענקים שנתיים על , )ב"ביטוח חיים וכיוצ, ביטוח בריאות כגון(שונות  הטבות, לשכר בסיספיהם 

בין היתר בהתאם לתוכניות כמפורט , FCRארוך טווח בניירות ערך של  בסיס עמידה ביעדים ותגמול
  .להלן

 FCR-תוכניות תגמול בניירות ערך ב .7.10.3.

.7.10.3.1. Share Option Plan  
 FCR-ל, 2011בדצמבר  31נכון ליום , )כפי שתוקנה מעת לעת ,2003משנת (פי תוכנית זו  על

המיועדים  FCRשל רגילות מניות ל הניתנים למימושכתבי אופציה מיליון  15.2- כמסגרת של עד 
 10 שלתקופת מימוש מקסימלית ב בדרך כלל, FCR-נושאי משרה ודירקטורים ב, להקצאה לעובדים

בדרך כלל (מימוש כתבי האופציה כפוף לתקופות הבשלה הנקבעות במועד ההקצאה  כאשר, שנים
ליום נכון . מיליון כתבי אופציה טרם הוענקו 5.6-מתוכה כ )שנים 5עד  3 במנות שנתיות שוות במשך

והם ניתנים למימוש , כתבי אופציה שהוקצו וטרם מומשומיליון  5.6-קיימים כ ,2011בדצמבר  31
  .רגילה דולר קנדי למניה 14.89של במחיר ממוצע 

.7.10.3.2. Restricted Share Unit Plan  
למניות  חסומותמוענקות יחידות , )מעת לעתכפי שתוקנה  ,2003משנת ( זופי תוכנית  על
")Restricted Share Units(" , לעובדיFCR כאמור תקופת  לכל יחידה. שלה נושאי משרהול

או את  FCRאחת של רגילה מקנה למחזיק בה את הזכות לקבל מניה  והיא ,שנים 3הבשלה של 
הוקצו על פי  ,2011בדצמבר  31נכון ליום . FCRלפי החלטת , )או שילוב שלהם(ערכה הכספי 

  . במועד האמור אלפי יחידות מניה חסומות אשר טרם הבשילו 368- כהתוכנית האמורה 
.7.10.3.3. Deferred Share Unit Plan  

-זכאים דירקטורים שאינם מועסקים ב, )מעת לעתכפי שתוקנה  ,2003משנת ( זופי תוכנית  על
FCR , לקבל את התגמול בגין כהונתם כדירקטורים ביחידות נדחות למניות")Deferred Share 

Units(" . כל יחידה הינה בת פדיון לאחר שהאוחז בה חדל מלכהן כדירקטור שלFCR  או של מי מבין
או (האוחז בה בזכות לקבל מניה רגילה אחת או את ערכה הכספי  חברות הבנות שלה ומזכה את

-כהוקצו על פי התוכנית האמורה  ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .FCRלפי החלטת , )שילוב שלהם
  .במועד האמור אשר טרם הבשילונדחות אלפי יחידות מניה  291

  .לדוחות הכספיים' ד9ביאור  ולמידע נוסף רא

 אשראי ומימון .7.11.

 FCRמיליון מניות  5.2-כ FCRהנפיקה , 2011אוגוסט  - במהלך החודשים יולי  :מניותהנפקת 
 4.55 -מתוכן כ) (B-ו Aסדרות (אגרות חוב להמרה . נ.מיליון דולר קנדי ע 84.7 - כתוצאה מהמרת כ

מיליון דולר  74כתוצאה מהמרת , מיליון מניות הונפקו לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה
עה צהמרת אגרות החוב כאמור בו). אגרות חוב מהסדרות האמורות שהוחזקו על ידה. נ.קנדי ע

) B-ו Aסדרות (במחיר ההמרה של אגרות החוב להמרה  FCRבמסגרת הפחתה זמנית שביצעה 
  .דולר קנדי למניה 16.25דולר קנדי למניה למחיר של  16.425ממחיר של 

כתוצאה מהמרת  FCRמיליון מניות  6.5-כ FCRהנפיקה , 2011 דצמבר - נובמברבמהלך החודשים 
מניות  מיליון 5.2 -מתוכן כ) (B-ו Aסדרות (אגרות חוב להמרה . נ.מיליון דולר קנדי ע 106.8 -כ

. נ.מיליון דולר קנדי ע 83.4כתוצאה מהמרת , הונפקו לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה
רות החוב כאמור בוצעה במסגרת המרת אג). אגרות חוב מהסדרות האמורות שהוחזקו על ידה

ממחיר של ) B-ו Aסדרות (במחיר ההמרה של אגרות החוב להמרה  FCRהפחתה זמנית שביצעה 
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 .דולר קנדי למניה 16.30דולר קנדי למניה למחיר של  16.425

אשר היו במחזור  )B -ו Aסדרות (את יתרת אגרות החוב  FCRפדתה  2012בפברואר  15ביום 
 1,250-כ FCRהנפיקה  ,2011במהלך שנת , כמו כן .FCRמיליוני מניות של  1.1-כהנפקת  תמורת

 ,מיליון דולר קנדי 19.8-סך של כב, חלף תשלומי ריבית בגין אגרות חוב המירות, אלפי מניות שלה
במניותיה את קרן אגרות  לפדות פי תנאי אגרות החוב-על FCR-וזאת בהתאם לזכות שהוקנתה ל

על פי , את הריבית בגינן באמצעות הקצאת מניותיה ולשלם) בתקופות ובתנאים מסוימים(החוב 
בבורסה בתקופה  FCRמנית נקבע בהתאם למחיר  ,יחס ההמרה במקרה זה. שיקול דעתה הבלעדי

ר אש, חברה בת בבעלות מלאה של החברה .97%כשהוא מוכפל בשיעור של , שלפני ההמרה
חלף תקבולי ריבית , אלפי מניות 513- כ 2011קיבלה בשנת , FCRחזיקה באגרות חוב המירות של מ

- תקבולי ריבית בסך של כ חלף, אלפי מניות 630-כ, 2010בשנת ( קנדימיליוני דולר  8.1-בסך של כ
 .)מיליוני דולר קנדי 8.8

- בסך של כהמירות למניות  אגרות חוב FCR-ל ,2011בדצמבר  31נכון ליום  :אגרות חוב להמרה .7.11.1.
הונפקו בשנת . נ.מיליון דולר קנדי ע 165מתוכן  שונותסדרות  6-מ .נ.דולר קנדי עמיליון  300.8
. דולר קנדי 23.77 – 14.313במחיר של , FCRמניות מיליון  15.6 הניתנות להמרה לסך של ,)ח"הדו

ועומדות לפירעון בין , 6.25% -ל 5.25%אגרות החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי הנע בין 
קרן (רשאית לפדותן  FCR, אגרות החוב להמרה סדרותתנאי על פי . 2019עד  2016השנים 
  . באמצעות הנפקת מניות) וריבית

עמד על  ,2011בדצמבר  31ליום  במשכנתאותהמובטחות  FCRסך ההתחייבויות של  - משכנתאות .7.11.2.
מיליון  1,318- עמד על כ 2010בדצמבר  31ליום ; )ח"מליוני ש 5,272- כ(מיליון דולר קנדי  1,410-כ

- כ(דולר קנדי מליון  1,312-כ עמד על 2009בדצמבר  31וליום ) ח"מיליוני ש 4,685-כ(קנדי  דולר
  .)ח"מיליוני ש 4,738

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

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

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

קווי אשראי מתחדשים שאינם מובטחים ממספר מוסדות   FCR-ל -מימון נוסף ממוסדות פיננסיים .7.11.3.
 31מתוכם נכון ליום , )ח"מיליוני ש 2,057-כ( מיליון דולר קנדי 550- כבנקאיים בהיקף כולל של 

 . )ח"מיליוני ש 2,651-כ( מיליון דולר קנדי FCR 174ניצלה  2011בדצמבר 

דולר קנדי מיליון  1,247- אגרות חוב בסך של כ FCR -ל ,2011בדצמבר  31נכון ליום  -  אגרות חוב .7.11.4.
הונפקו בשנת . נ.מיליון דולר קנדי ע 325מתוכן , )FCRלא כולל אגרות חוב המירות למניות . (נ.ע

ועומדות , 5.95% - ל 4.95%אגרות החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי הנע בין . ח"הדו
 8יום מ Baa3 (positive outlook) לאגרות החוב דירוג אשראי .2020עד  2012לפירעון בין השנים 

 .DBRSלפי  BBB (stable outlook)-ו, Moody'sלפי  ,2011בדצמבר 
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 :יכום יתרותס .7.11.5.
מיליון דולר  284.9-כולל חלויות שוטפות בסך של כ(לזמן ארוך ההלוואות האשראי ולהלן מצבת   

  :2011בדצמבר  31נכון ליום , פעילותהלמימון  שהתקבלו FCRשל ) קנדי

תקופת פירעון 
 )שנים(ממוצעת 

שיעור ריבית 
  )*(משוקלל

באלפי (יתרה 
 )דולר קנדי

 

4.2  5.88% 1,419,649 
מובטחות הבריבית קבועה ממוסדות פיננסיים הלוואות 

 )**(בשעבוד נכסים

1.0  2.95%  33,826  
מובטחות המשתנה בריבית ממוסדות פיננסיים הלוואות 

  בשעבוד נכסים
 )***) (**(אגרות חוב בריבית קבועה שאינן מובטחות בשעבוד  1,240,592 5.63% 4.9

1.5 3.06% 140,570  
שאינן  משתנהבריבית ממוסדות פיננסיים הלוואות 

  מובטחות בשעבוד נכסים
 כ"סה 2,824,759 - -

  .שיעור הריבית האפקטיבית אינו שונה באופן מהותי משיעור הריבית המשוקלל) *(
  .FCRהלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי ) **(
  .FCRההמירות למניות  A  - (E סדרות(לא כולל אגרות חוב ) ***(
  

 אמות מידה פיננסיות  .7.11.6.
וחברות בנות בבעלותה המלאה במהלך העסקים  FCRבחלק מההלוואות וקווי האשראי שמקבלות 

  :הבאותקיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות ובהן ההתחייבויות , הרגיל

  .65%נכסים לא יעלה על ההחוב לסך בין סך יחס ה .7.11.6.1.

  .1.65-להוצאות ריבית לא יפחת מ EBITDA בין יחסה .7.11.6.2.

  .1.5-לא יפחת מ) תשלומי קרן וריבית(לשירות החוב  EBITDA בין יחסה .7.11.6.3.

 )בניכוי הוצאות(הנפקות הון מתמורת  75%בתוספת  מיליארד דולר קנדי 1- שווי נקי לא יפחת מ .7.11.6.4.
   .2011החל מחודש יוני  FCRשתבצע 

-מ מובטחים לא יפחתשאינם חובות סך הל) לל נכסים בפיתוחלא כו(יחס בין נכסים לא משועבדים  .7.11.6.5.
1.3.  

 .40%יחס חוב מובטח לסך הנכסים לא יעלה על  .7.11.6.6.

ונכסים בהתייחס להשקעה במיזמים משותפים (בנכסים שאינם מניבים  הגבלה על סכום ההשקעה .7.11.6.7.
  ).במשכנתאות ובבנייה, שאינם בשליטה

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

והחברות הבנות  FCRת ועומדח זה "דו לאישורולמועד הסמוך  ,2011בדצמבר  31נכון ליום 
  .בכל אמות המידה שנקבעושבבעלותה המלאה 

    פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בצפון אירופה, רכישה .8.

  כללי .8.1.

 OMX.( CTY(הנסחרת בבורסה של הלסינקי , CTYפועלת החברה באמצעות חברת  ,אירופהבצפון  .8.1.1.
 בעיקר מרכזי מסחר ונכסים קמעונאיים אחרים, ן מניב"של נדל המנהלת והמפתחת, הינה הבעלים
פועלת בעיקר  CTY. בתחום המרכזים המסחריים בפינלנד מובילת שוקוהינה  בגדלים שונים

נכסים  78ובבעלותה , ליטאבכן אסטוניה ובושבדיה ב ,בהלסינקי ובערים גדולות נוספות בפינלנד
   .מרכזים מסחריים בפיתוח 2ר וכן "מיליון מ 1 -מניבים בשטח בנוי כולל של כ

    .CTYמהון המניות המונפק של  48%- החברה מחזיקה במישרין בכ ,2011בדצמבר  31 ליום .8.1.2.

. ובנקים) מקומיות ובינלאומיות( חנויות קמעונאיות, סופרמרקטיםהם  CTYלקוחותיה העיקריים של  .8.1.3.
 17.2%- אשר כ, שהינה רשת סופרמרקטים מובילה בפינלנד , Keskoנמנית CTYבין שוכריה של 

בגין התקשרויותיה עם רשתות שונות  ןהינ 2011בשנת  מדמי שכירות CTYמהכנסותיה של 
   .)2010בשנת  Kesko )19.9%הנמצאות בבעלות 
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 ,בנוסף לדמי השכירות, מתחייבים השוכרים לשאת, לבין שוכריה CTYהסכמים בין ב, רובעל פי  .8.1.4.
 CTY-ל, כמו כן. לצורך תחזוקת הנכס CTYעלויות התפעול בהם נושאת  כיסוימיועדים להדמי ניהול ב

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

הינם לרוב לתקופות  CTYהסכמי השכירות עם שוכרי העוגן של . מדמי שכירות CTYהכנסותיה של 
עם שוכרים קטנים יותר הינם לרוב  CTYאילו הסכמי השכירות של ו, ומעלהשנים  10ארוכות של 

הניתנים לסיום בהודעה , הסכמים לתקופות לא מוגדרות CTY -ל, כמו כן. שנים 5עד  3לתקופות של 
 .חודשים 12עד  3בדרך כלל של , מראש

שירותים שונים באופן  המבצע עבורה, צד שלישי ים על ידימוענק CTYשירותי הניהול לנכסיה של  .8.1.5.
 . שירותים טכניים ועוד, אבטחה, לרבות ניקיון, מרוכז

 תמצית תוצאות הפעילות .8.2.

 - ו 2010 ,2011בדצמבר  31לשנים שנסתיימו ביום בתחום הפעילות להלן תמצית תוצאות הפעילות 
  ):באלפי אירוו ח"באלפי ש( 2009

  לשנה שנסתיימה ביום  

  31.12.2011 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

  אלפי אירו  ח"אלפי ש  

סך 
הכנסות 

הפעילות 
  )מאוחד(

1,080,738 970,633  1,018,970  217,054  195,934  186,282  

רווחים 
) הפסדים(

משערוכים 
  )מאוחד(

)176,665(  251,797  )532,674(  )35,255(  50,828  )97,381(  

רווחי 
הפעילות 

  )מאוחד(

406,283  781,375  56,261  81,827  157,730  10,255  

NOI 
מנכסים 

זהים 
  )מאוחד(

538,832  516,329   -  108,218  104,227   -  

NOI 
מנכסים 

זהים 
חלק (

  )החברה

234,587  224,921   -  47,114  45,403   -  

כ "סה
NOI 

 )מאוחד(

719,514  630,196  686,026  144,473  127,212  125,416  

כ "סה
NOI 

חלק (
  )התאגיד

318,285  278,038   294,981  63,924  56,125  53,927  
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 נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים .8.3.

 CTYביחס לאיזורים העיקריים בהם מתבצעת פעילותה של  34להלן מאפיינים מאקרו כלכליים
  ):ב"בדולר ארה(

פרמטרים מאקרו
  כלכליים

  שבדיה פינלנד

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009  
תוצר מקומי גולמי 

)PPP(  
198.4 

מיליארדי 
 ב"דולר ארה

187.7 
מיליארדי 
 ב"דולר ארה

מיליארדי  179
  ב"דולר ארה

379.9 
מיליארדי 
 ב"דולר ארה

356.3 
מיליארדי 
 ב"דולר ארה

מילארדי  334.3
  ב"דולר ארה

 PPP(  36,723(תוצר לנפש 
 ב"דולר ארה

34,918.4 
 ב"דולר ארה

דולר  33,445
  ב"ארה

40,613.8 
 ב"דולר ארה

38,203.6 
 ב"דולר ארה

דולר  35,951
  ב"ארה

שיעור צמיחה בתוצר 
  )PPP(המקומי 

5.68%  4.84%  )7.18%(  6.63%  6.91%  (4.27%) 

שיעור צמיחה בתוצר 
  )PPP(לנפש 

5.17%  4.37%  )7.62%(  6.31%  6.59%  (5.09%) 

  2.80%  1.91%  3.00%  1.80%  1.69%  3.14%  שיעור אינפלציה
התשואה על חוב 

 35ממשלתי לטווח ארוך
2.52%  3.19%  3.46%  1.68%  3.21%  3.24%  

דירוג חוב ממשלתי 
  36לטווח ארוך

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

 13 22.6  - 7.4 10.9 20.8  1.5  37מדד אמון הצרכנים

 8.3% 8.4%  7.4% 8.2% 8.4%  7.8%  38שיעור אבטלה

שינוי בהיקף המכירות 
  39הקמעוניות

5.1%  3.8% 0.7% 0.7%  4.7% 2.8% 

שער חליפין מטבע 
 31מקומי לדולר יום 

  40בדצמבר

  אירו-דולר
1.2926  

אירו  -דולר 
1.3253  

  אירו -דולר
1.4333  

כתר  -דולר 
0.14742  

כתר  -דולר 
0.14502  

  כתר –דולר 
0.1393  

  מאקרו כלכליים נוספים נתונים .8.4.
לרבות  ,CTYבהן פועלת  מדינותחיובית בהתאפיינה במגמה  ,2011שנת המחצית הראשונה של 

מכירות היקף הוב) consumer confidence(עלייה במדד אמון הצרכנים באופן שנרשמה 
משבר עקב הורע באירופה המצב הכלכלי  2011במחצית השנייה של שנת , אולם ,הקמעונאיות

במהלך  ,אף על פי כן. עלות וזמינות האשראיעל , בין היתר, והשפיע ,החוב של מדינות בגוש האירו
אשר הינם ( מדד המחירים לצרכןוב מכירות הקמעונאיות בשוודיה ופינלנדגידול ב נרשם 2011שנת 

ירידה חדה באסטוניה ובליטא נרשמה , לעומת זאת ,)CTYמדדים בעלי השפעה על פעילות 
שיעור אבטלה נמוך נרשם פינלנד בבשוודיה ו ,כןכמו  .2011במדדים אלו במחצית השניה של שנת 

 . שיעור האבטלה הממוצע בגוש האירוביחס ל

   

                                                 
 ,IMF ,World Economic OutlookDatabaseהנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי , להלן אחרת יצויין אםאלא אם  34

September 20th 2011     . 
  . 2012בינואר  12שנים נכון יום  10-בהתייחס לאגרות חוב ל, ) Europian Central Bank ")ECB) ("www.ecb.int-על פי ה  35
  ) Moodies  )www.moodys.com   /www.standardandpoors.comאו  S&Pבהתאם לדירוג   36
  )Trading Economics )www.Tradingeconomics.comפי נתוני  על  37
 IMF (www.Imf.org)פי פרסומי  על  38
  ).www.stat.fi( -ו) Trading Economics )www.Tradingeconomics.comפי נתוני  על 39
 ).OandA )www.oanda.comעל פי נתוני   40
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 נתונים מצרפיים אודות תחום הפעילות .8.5.

  :2010- ו 2011בדצמבר  31ליום , CTYן להשקעה של "נתונים אודות נכסי הנדל להלן

 מניבן "שטחי נדל .8.5.1.
 2010בדצמבר  31וליום  2011בדצמבר  31ליום  CTYמניב של ן "להלן נתונים אודות שטחי נדל

 ):ר"באלפי מ(

  31.12.2010  31.12.2011  ן מניב"שטחי נדל  אזור

אחוז מסך   
 שטח הנכסים

אחוז מסך   
  שטח הנכסים

  61.5%  580  58.6%  587  במאוחד   פינלנד

  264  263  חלק החברה 

  30.9%  292  30.8%  304  במאוחד   שבדיה

  139  132  חלק החברה 

  7.6%  71  10.6%  104  ) במאוחד(ן מניב "כ שטחי נדל"סה  41אחר 

  34  50  חלק החברה 

  100%  943  100%  995  במאוחד   כ"סה

  437  445  חלק החברה 

 ן מניב"שווי הוגן נדל .8.5.2.
 2010בדצמבר  31וליום  2011בדצמבר  31ליום  CTYמניב של ן "להלן נתונים אודות שווי נדל

  :)באלפי אירו(

  אזור
ן "שווי הוגן נדל

  מניב

31.12.2011  31.12.2010  

  
אחוז מסך שווי 

    הנכסים
אחוז מסך שווי 

  הנכסים

  66.5%  1,511,800  61.1%  1,528,102  במאוחד   פינלנד

  657,264  668,785  חלק החברה 

  26.2%  594,300  28.4%  709,789  במאוחד שבדיה 

  282,471  340,973  חלק החברה 

  7.3%  166,100  10.5%  262,800  במאוחד    אחר 

  78,947  126,246  חלק החברה 

  100%  2,272,200  100%  2,500,691  במאוחד  כ "סה

  1,018,682  1,136,004  חלק החברה 

 

  

                                                 
 .כוללת את ליטא ואסטוניה במאוחד" אחר"להלן ל  8ההתייחסות בסעיף  41
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.8.5.3. NOI 
  ):באלפי אירו( 2009 - ו 2010 ,2011ים לשנ CTYשל  NOIלהלן נתונים אודות 

 NOI  אזור

2011  2010  2009  

אחוז מסך   
NOI  של

  הנכסים

אחוז מסך   
NOI  של

    הנכסים
של  NOIאחוז מסך 

  הנכסים

 פינלנד

  73.7%  92,416  68.2%  86,712  62.7% 90,673 במאוחד 

חלק 
  החברה

39,725 38,058  40,460  

 שבדיה

  18.5%  23,200  22.6%  28,700  24.5% 35,379 במאוחד 

חלק 
  החברה

15,431 13,641  11,078  

  אחר

  7.8%  9,800  9.2%  11,800  12.8% 18,422 במאוחד 

חלק 
  החברה

8,768  5,609  4,680  

 כ"סה

  100%  125,416  100% 127,212  100% 144,473במאוחד 

חלק 
 החברה

63,924 57,308  56,218  

  

 שערוך )הפסדי(רווחי  .8.5.4.
 2009- ו 2010, 2011 יםלשנ CTYשל נכסי לשווי הוגן  שערוך )הפסדי(להלן נתונים אודות רווחי 

  ):באלפי אירו(

רווחי   אזור
) הפסדי(

  שערוך

2011  2010  2009  

אחוז מסך   
 רווחי

 )הפסדי(
  השערוך

אחוז מסך   
רווחי 
  השערוך

אחוז מסך   
רווחי 
  השערוך

  66.8%  )65,081(  48.3%  24,528  114.5% )40,351(  במאוחד    פינלנד

חלק  
  החברה 

)21,971( 7,342  )29,949(  

  20.1%  )19,600(  44.9%  22,800  )4.8%(  1,686  במאוחד  שבדיה 

חלק  
  החברה 

802  10,837  )9,359(  

  13.1%  )12,700(  6.8%  3,500  )9.7%(  3,410  במאוחד     אחר 

חלק  
  החברה 

1,623  1,664  )6,064(  

  100%  )97,381(  100%  50,828  100% )35,255(  במאוחד   כ "סה

חלק  
  החברה 

)19,546( 19,843  )45,372(  
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 ר"דמי שכירות ממוצעים למ .8.5.5.
 2010ולשנת  2011לשנת  CTYשל  ר"להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ

  :)באירו(

  :לשנה שנסתיימה ביום  

  2010  2011  אזור

  20.3  21.0  פינלנד

  15.9  17.2  שבדיה 

  17.8  20.2   אחר 

 ר בהסכמים שנחתמו בתקופה"דמי שכירות ממוצעים למ .8.5.6.
מהסכמים שנחתמו על  פיםהמשתק ר"להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ

  :)באירו( 2010ובשנת  2011בשנת  CTYידי 

 

  :לשנה שנסתיימה ביום  

  31.12.2010  31.12.2011  אזור

  19.6  20.2 פינלנד 

  14.3  18.2 שבדיה 

  12.9  18.8   אחר 

  

 שיעורי תפוסה ממוצעים .8.5.7.
ושיעורי התפוסה הממוצעים , 2011בדצמבר  31ליום  CTYלהלן נתונים אודות שיעורי התפוסה של 

  :2010לשנת ו 2011לשנת 

לשנת  31.12.2011ליום   אזור
2011)*(  

  לשנת
2010)*(   

  93.9%  94.1%  94.1% פינלנד

  95.2%  96.1%  97.0% שבדיה

  99.4%  99.9%  100%  אחר 
שיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב כממוצע של שיעורי  (*)

 .התפוסה בתום כל רבעון קלנדרי בשנה הרלבנטית
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 מספר נכסים מניבים .8.5.8.
בדצמבר  31וליום  2011בדצמבר  31ליום  CTYשל  להלן נתונים אודות מספר הנכסים המניבים

2010:  

  ליום  

  31.12.2010  31.12.2011  אזור

  63  59 פינלנד

  (*)14  16 שבדיה

  3  3  אחר 

  80  78  כ"סה
לא כולל נכס אשר בחלקו מניב ובחלקו בהקמה אשר נכלל במספר  )*(

  .הנכסים בהקמה

 שיעורי תשואה ממוצעים .8.5.9.
 31וליום  2011בדצמבר  31ליום  CTYשל  בפועל להלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים

  ):לפי שווי הנכסים בסוף השנה( 2010בדצמבר 

 

   ליום  

  31.12.2010  31.12.2011  אזור

  6.0%  6.0% פינלנד

  4.8%  5.4% שבדיה

  7.5%  8.0%  אחר 

 

 :(*) הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים .8.6.

תקופת הכרה 
  בהכנסה

  

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 

 )ח"שבאלפי (

הכנסות מרכיבים 
) אומדן(משתנים 

  )*(*)ח"שבאלפי (

מספר הסכמי 
שכירות 
  מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
באלפי (המסתיימים 

  )ר"מ

שנת 
2012  

  107  1,599  913  91,524  1רבעון 

  54  331  596  59,622  2רבעון 

  38  219  422  42,172  3רבעון 

  49  230  571  57,106  4רבעון 

  161  445  1,927  192,652  2013שנת 

  112  471  1,473  147,285  2014שנת 

  91  301  1,243  124,317  2015שנת 

  273  359  3,203  320,346  ואילך 2016שנת 

  884  3,955  10,348  1,034,754  כ"סה

אינו סוקר באופן שוטף את נתוני ההכנסות הצפויות תחת הנחת  החברהמקבל ההחלטות התפעולי של  (*)
הנתונים דלעיל הינם בהנחת , אשר על כן .מימוש אופציות שהוענקו לשוכרים להארכת תקופת השכירות
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  .אי מימוש תקופות אופציות שוכרים

אשר  2009-2010 יםבשנשיעורם מכלל ההכנסות מדמי שכירות דמי השכירות המשתנים נאמדו על פי ) **( 
  .1% - כעל  ועמד

 נתונים מצרפיים אודות נכסים בהקמה בתחום הפעילות .8.7.

אשר סווגו כנכסים בהקמה  CTYן להשקעה של "להלן נתונים מצרפיים אודות נכסי נדל
  : בדוחות הכספיים של החברה

  לשנה שנסתיימה ביום  פרמטרים  אזור

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

  -   2  1  מספר נכסים בהקמה בתום התקופהפינלנד 

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

7.3  14.6   -  

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

6,993  13,343   -  

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

19,420  21,466   -  

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

5,900  8,876   --  

כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות "סה
באלפי ) (מאוחד)(אומדן לתום התקופה(ההקמה 

  )אירו

5,900  22,700   --  

  - -  63%  71% שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות 

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

2,049  7,400  - -  

  2  1  -   מספר נכסים בהקמה בתום התקופהשבדיה 

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

 -  13  40.1  

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

 -  26,300  83,972  

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

 -  43,300  148,100  

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

 -  7,973  52,083  

כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות "סה
באלפי ) (מאוחד)(אומדן לתום התקופה(ההקמה 

  )אירו

 -  51,100   --  

  81.5%  86%  -  שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות 

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

 -  7,300    
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  -   -   1  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה  אחר

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

11.9   -   -  

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

2,331   -   -  

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

14,673   -   -  

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

4,669   -   -  

כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות "סה
 באלפי) (מאוחד)(אומדן לתום התקופה(ההקמה 

  )אירו

7,000   -   -  

  -   -   80% שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות 

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

2,312   -   -  

ה לאומדן ההכנסה השנתי הכולל המייצג הצפוי מפרויקטים אשר הקמתם צפויה להסתיים בשנ מתייחסהנתון (*) 
 .או יותר מסך שטחיהם 50%הסכמים להשכרת  ושנחתמו העוקבת

 

 נתונים מצרפיים אודות קרקעות בתחום הפעילות .8.8.

  .קרקעות CTYלא היו בבעלות  ,2010בדצמבר  31וליום  2011בדצמבר  31נכון ליום 

 רכישת ומכירת נכסים .8.9.

  *:2011בשנת  CTYלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 

לשנה שנסתיימה   אזור
  ביום

31.12.2011  

נכסים   פינלנד
  שנמכרו

  5  מספר נכסים שנמכרו בתקופה 

) מאוחד(תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 
  )אירובאלפי (

8,400  

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

NOI  91.4  )אירובאלפי ) (מאוחד(של נכסים שנמכרו  

) מאוחד(רווח שנרשם בגין מימוש הנכסים 
  )אירובאלפי (

38  

נכסים 
  שנרכשו

  לא נרכשו נכסים בתקופה

נכסים   שוודיה
  שנמכרו 

  2  מספר נכסים שנמכרו בתקופה 

) מאוחד(תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 
  )אירובאלפי (

10,600  

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

NOI  900  )אירובאלפי ) (מאוחד(של נכסים שנמכרו  

) מאוחד(רווח שנרשם בגין מימוש הנכסים 
  )אירובאלפי (

593  

נכסים 
  שנרכשו

  2  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

  28,500באלפי ) (מאוחד(עלות נכסים שנרכשו בתקופה 



 תיאור עסקי החברה -' חלק א –מ "גלוב בע- גזית           51 -א   

  

לשנה שנסתיימה   אזור
  ביום

31.12.2011  

  )אירו

NOI  849  )אירובאלפי ) (מאוחד(של נכסים שנרכשו  

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

19.3  

נכסים   אחר
  שנמכרו

  לא נמכרו נכסים בתקופה

נכסים 
  שנרכשו

  1  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

באלפי ) (מאוחד(עלות נכסים שנרכשו בתקופה 
  )אירו

105,000  

NOI  5,842  )אירובאלפי ) (מאוחד(של נכסים שנרכשו  

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

42.7  

  .CTYן להשקעה על ידי "לא נמכרו או נרכשו נכסי נדל 2009 - ו 2010בכל אחת מהשנים *
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  ן להשקעה מהותיים"נכסי נדל .8.10.

  :(**)(*)CTYשל  ן להשקעה מהותיים"נכסי נדללהלן פרטים אודות 
  

  

  

  

  

  

  

  

  שם הנכס ומאפייניו

  שנה

  פריט מידע

  
הנחות נוספות 

  בבסיס הערכה

ערך בספרים 

בסוף תקופה 

) מאוחד(

 )ח"באלפי ש(

שווי הוגן בסוף 

באלפי ( תקופה

   )אירו

הכנסות מדמי 

שכירות 

בתקופה 

 )מאוחד(

  )באלפי אירו(

NOI  בפועל

בתקופה 

) מאוחד(

  )באלפי אירו(

שיעור 

  התשואה 

שיעור 

התשואה 

  המותאם 

רווחי 

) הפסדי(

שערוך 

) מאוחד(

באלפי (

  )אירו

שיעור 

התפוסה 

לתום 

 התקופה 

דמי 

שכירות 

ממוצעים 

לשנה 

ר "למ

  )באירו(

זיהוי מעריך 

  השווי

מודל 

הערכה 

שמעריך 

השווי פעל 

  לפיו

שיעור 

תשואה 

  נדרש

דמי 

שכירות 

חודשיי

 ר"ם למ

 
ISO 
Omena- 
Helsinki 

Finland 

שימוש 
  עיקרי

  
מטבע 

  פעילות

  מסחר
  

  אירו
2011  1,676,485  339,500  22,705  17,500  5.2%  5.0%  14,527  99.8%  379  

Jones Lang 

Lasalle 

היוון תזרים 

  מזומנים
5.25%  31.7  

עלות 
  מקורית

אלפי (

  )אירו

331,341  2010  1,527,499   322,400  21,800  16,600 5.1%  5.4%  19,909  99.3%  369  

Realia 

Management 

OY  

היוון תזרים 

  מזומנים

5.30%  30.8  

חלק 

  התאגיד
28.8%  

שטח   29.7  5.60%  354  98.6%  )7,030(  5.5%  5.3%  15,765  20,860  299,700  1,630,877  2009

אלפי (

  )ר"מ

48.5  

Liljuhalmst

orget 

Stockholm, 

Sweden 

שימוש 

  עיקרי

  

מטבע 

  פעילות

  מסחר

  

SEK 

2011  1,192,551  241,500  13,109  8,808  3.6%  3.8%  )1,553(  98.1%  330  
Jones Lang 

Lasalle  

היוון תזרים 

  מזומנים
5.00%  35.5  

עלות 

+ קרקע 

עלות 

הקמה 

אלפי (

   )אירו

225,677  2010  1,135,201  239,600  11,100  6,100  2.5%  3.7%  4,939  96%  298  
Realia 

Management 

OY  

היוון תזרים 

  מזומנים

5.40%  37.8  

Myyrmani  34.6  6.00%  240  91.3%  )8,154(  3.8%  1.7%  3,459  4,300  205,300  1,117,200  2009  48.0%חלק  
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  שם הנכס ומאפייניו

  שנה

  פריט מידע

  
הנחות נוספות 

  בבסיס הערכה

ערך בספרים 

בסוף תקופה 

) מאוחד(

 )ח"באלפי ש(

שווי הוגן בסוף 

באלפי ( תקופה

   )אירו

הכנסות מדמי 

שכירות 

בתקופה 

 )מאוחד(

  )באלפי אירו(

NOI  בפועל

בתקופה 

) מאוחד(

  )באלפי אירו(

שיעור 

  התשואה 

שיעור 

התשואה 

  המותאם 

רווחי 

) הפסדי(

שערוך 

) מאוחד(

באלפי (

  )אירו

שיעור 

התפוסה 

לתום 

 התקופה 

דמי 

שכירות 

ממוצעים 

לשנה 

ר "למ

  )באירו(

זיהוי מעריך 

  השווי

מודל 

הערכה 

שמעריך 

השווי פעל 

  לפיו

שיעור 

תשואה 

  נדרש

דמי 

שכירות 

חודשיי

 ר"ם למ

Holsmad, 

Finland 

  התאגיד

שטח 

אלפי (

  )ר"מ

27.6  

שימוש 

  עיקרי

  

מטבע 

  פעילות

  מסחר

  

  אירו

2011  771,331  156,200  11,298  8,310  5.3%  5.5%  860  94.7%  311  
Jones Lang 

Lasalle 

היוון תזרים 

  מזומנים
5.75%  26.7  

עלות 
  מקורית

אלפי (

  )אירו

123,732  

2010  711,159  150,100  11,200  8,100  5.4%  5.3%  )5,728(  93.5%  314  Realia 

Management 

OY  

היוון תזרים 

  מזומנים

6.00%  25.8  
חלק 

  התאגיד
48.0%  

שטח 

אלפי (

  )ר"מ

32  
2009  828,800  152,300  12,500  9,602  6.3%  6.3%  )6,676(  97%  314  6.00%  25.3  

ביותר  בוהיםהגבעלי הערכים אך הם נכללים בגדר חמשת הנכסים , ן להשקעה"אינם מהווים נכסים מהותיים בהתאם למבחנים הכמותיים הקבועים בהנחיית נדל לעילמובהר כי הנכסים ) *(
   .ן להשקעה"כנדרש על פי הנחיית נדל, 2011בדצמבר  31 הכספיים של החברה ליום בדוחות

  .לחברה אין נתונים אודות פדיון ממוצע למטר בנכסים האמורים(**) 
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   הון אנושי .8.11.

עובדים  129( עובדים 136) ולחברות בנות בבעלותה המלאה( CTY-ל ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .8.11.1.
; 35 –בשבדיה  CTYפעילות ; 58 –בפינלנד  CTYפעילות : על פי החלוקה הבאה, )2010בשנת 

  .33 –מטה ; 10 – )וליטא אסטוניה( במדינות הבלטיות CTYפעילות 

על פיהם מוענק שכר חודשי בסיסי וכן הטבות , מועסקים על בסיס חוזים אישיים ,ל"העובדים הנ .8.11.2.
תגמול ארוך זכאים ל CTY- ועובדי מפתח ב נושאי משרה ,בנוסף. בהתאם לבכירות המשרה, שונות

 .להלן כמפורט, בין היתר, CTYטווח בניירות ערך של 

  CTY-תוכניות תגמול בניירות ערך ב .8.11.3.

   C 2004תוכנית  .8.11.3.1.
מיליון  3.9רשאית להקצות לעובדיה עד  CTY ,)מעת לעתתוקנה ש כפי( 2004פי תוכנית משנת  על

 מכוח תוכנית זו CTYהקצתה  ,2006-2010בין השנים ). בכפוף להוראות התאמה(כתבי אופציה 
אלפי מניות למסחר בבורסה של  1,688- אשר על בסיסם נרשמו כ, אופציההכתבי מיליון  3.18

 מרסב 31וביום  2009 מרסב 31פקעו ביום  B2004 -ו A2004כתבי האופציה מסוג . הלסינקי
פקעו , למסחר בבורסה של הלסינקי רשומיםשהיו , C2004כתבי האופציה מסוג . בהתאמה, 2010
    .2011 מרסב 31ביום 

 2007תוכנית  .8.11.3.2.
בהתאם . CTYלעובדי מפתח של במניות תוכנית תגמול  CTYאישר דירקטוריון  ,2007בחודש אפריל 
, ידי הדירקטוריון מידי שנה על נקבעתלניצעים אשר זהותם  CTYמניות  מוענקות, זו לתנאי תוכנית

 CTYמניות אלפי  210-כ הוענקו ,2011בדצמבר  31עד ליום . ובהתאם לעמידתם ביעדים שנקבעו
  .אלפי מניות חלף תגמול במזומן 63- הוקצו כ, בנוסף .לעובדי מפתח כאמור

  2011אופציות תוכנית  .8.11.3.3.
 וחברות בנות שלה CTYתוכנית תגמול לעובדי מפתח של  CTYאישר דירקטוריון , 2011מאי בחודש 

כל אחד מהניצעים , בין היתר ,מחייבת, 2011אופציות תוכנית . אופציותמיליון  7.25בהיקף של עד 
 הלהחזקעד ( אופציותהמימוש מ יווצרו להםכנסות שהמה 25%בגובה  CTYלרכוש מניות  האמורים
עם ההסכם שלו תקופת העסקתו או כל זמן שבמשך כל  ןועליו להחזיק ,)השנתישכרו בשווי במניות 

CTY אופציות מיליון 6.32- כ הוענקו ,2011בדצמבר  31עד ליום  .בתוקף CTY  מכוח התוכנית
 .האמורה

  .הכספיים לדוחות' ו9ראו ביאור  CTY- התגמול בבדבר תוכניות למידע נוסף 

 אשראי ומימון .8.12.

מיליון מניות רגילות למשקיעים  33הנפקה של  CTYהשלימה , 2011בחודש יולי  - גיוסי הון מניות .8.12.1.
מתוכן הוקצו , מיליון אירו 100- בסך של כברוטו אירו למניה ובתמורה  3.02מוסדיים במחיר של 

 .מיליון אירו 45-ככוללת של בתמורה בתנאי ההנפקה  CTYמיליון מניות  14.9לחברה 

- בסך של כהמירות למניות אגרות חוב  CTY-ל ,2011בדצמבר  31נכון ליום  - אגרות חוב להמרה .8.12.2.
אגרות החוב . 2013בשנת  לפירעון, 2006אשר הונפקו על ידה בשנת  ,.נ.ע אירומיליון  71.3

 ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .CTYמניות מיליון  16.96-כניתנות להמרה לסך של  ,האמורות
  .CTYאגרות חוב המירות למניות של . נ.ע מיליון אירו 42חזיקה ההחברה 

-כעמד על  ,2011בדצמבר  31ליום  CTYשל  ,המובטחות בשעבודים ,סך ההתחייבויות - משכנתאות .8.12.3.
 42.9-כ 2009בדצמבר  31מיליון אירו וליום  36.9- היה כ 2010בדצמבר  31ליום , מיליון אירו 35.9

  .מיליון אירו

וחברות בנות בבעלותה  CTY-ל, 2011בדצמבר  31נכון ליום  - מימון נוסף ממוסדות פיננסיים .8.12.4.
לטווח ארוך בסך כולל של ) וניירות ערך סחירים לא כולל קווי אשראי מתחדשים(הלוואות , המלאה

קווי אשראי  4ולחברות הבנות  CTY-ל, בנוסף). ח"מיליון ש 6,169-כ(מיליון אירו  1,249.3-כ
 ,2011בדצמבר  31ליום מתוכם נוצל , )ח"מיליון ש 1,778-כ(מיליון אירו  360מתחדשים בסך של 

קווי האשראי אינם מובטחים ומסתיימים בין השנים ). ח"מיליון ש 525-כ(מיליון אירו  106- סך של כ
 קווי האשראי נושאים ריבית שנתית משתנה בשיעור ממוצע משוקלל של. 2016- ל 2012

Euribor+0.8% .  

 מיליון אירו 100בסך של , תאגיד בנקאי סקנדינבישהונפקו ל מסחרייםניירות ערך תוכנית  CTY-ל
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נכון ליום  .)מיליון אירו 113-כ(כתר שוודי מיליארד  1ותוכנית ניירות ערך מסחריים נוספת בסך של 
   . ת ניירות הערך כאמורומיליון אירו מתוך תוכני 48.7- כ CTYניצלה  2011בדצמבר  31

, .נ.מיליון אירו ע 40-אגרות חוב בסך של כ CTY -ל 2011בדצמבר  31נכון ליום  :אגרות חוב .8.12.5.
 .2013העומדות לפירעון בשנת , 4.5%נושאות ריבית בשיעור 

  : סיכום יתרות
ר שא ,אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי, CTYשל לזמן קצר ההלוואות האשראי ולהלן מצבת  .8.12.6.

  ::2011בדצמבר  31נכון ליום , פעילותהלמימון ממוסדות פיננסיים  התקבלו

שיעור ריבית 
 )*(משוקלל

 במיליוני(יתרה 
 )אירו

 

  אירו -הלוואות בריבית משתנה 48.7  2.02%
  כ"סה 48.7 -

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

 42מובטחותאשר אינן , )חלויות שוטפותכולל ( CTYשל לזמן ארוך ההלוואות האשראי ולהלן מצבת  .8.12.7.
 31נכון ליום , פעילותהלמימון ממוסדות פיננסיים  התקבלור שא ,ייחודימיועדות לשימוש ושאינן 

 : 2011בדצמבר 
  

תקופת פירעון 
  )שנים(ממוצעת 

שיעור ריבית 
 )*(משוקלל

  )אירו במיליוני(יתרה 

וקווי אשראי מתחדשים הלוואות   564.5  2.54%  2.8
 אירו  – בריבית משתנה

וקווי אשראי מתחדשים הלוואות   134.2  5.47%  5.0
  אירו – קבועהבריבית 

 -אגרות חוב בריבית קבועה   39.6 5.46%  2.1
  אירו

   SEKהלוואות בריבית משתנה  633.9 3.56%  2.6
  SEK קבועההלוואות בריבית   13  3.93%  2.9
 LTL – משתנההלוואות בריבית    9.3 3.54%  4.6

  )לטביהמטבע ה(
  כ"סה 1,394.5 -  -

  .המשוקללמהותי משיעור הריבית באופן שיעור הריבית האפקטיבית אינו שונה  )*(

  . שנים 2.9-כהינה  CTYתקופת הפירעון הממוצעת של יתרת ההתחייבויות של 

 אמות מידה פיננסיות  .8.12.8.
וחברות בנות בבעלותה המלאה  CTYלות מקבשהבלתי מובטחים בחלק מההלוואות וקווי האשראי 

קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות ובהן , במהלך העסקים הרגיל
   :הבאותההתחייבויות 

לסך מאזן בשיעור שלא ) בתוספת רכיבי חוב מסוימים בעלי מאפיינים הוניים(הון עצמי בין היחס ה .8.12.8.1.
  .32.5%- יפחת מ

  .1.8 - לא יפחת מ להוצאות מימון נטו EBITDA ביןיחס ה .8.12.8.2.

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

והחברות הבנות  CTYת ועומד ,ח זה"דו לאישורולמועד הסמוך  ,2011בדצמבר  31נכון ליום 
  .בכל אמות המידה שנקבעושבבעלותה המלאה 

                                                 
 . מיליון אירו המובטחת בשעבוד 35.9 - למעט הלוואה בסך כולל של כ 42
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 אירופה במרכז ובמזרחפיתוח וניהול של מרכזים מסחריים , רכישה .9.

 כללי .9.1.

, חברה בשליטה משותפת, ATRבמרכז ובמזרח אירופה פועלת הקבוצה בעיקר באמצעות  .9.1.1.
למידע נוסף ראו ( 2009 מתום שנתהמאוחדת באיחוד יחסי בדוחותיה הכספיים של החברה החל 

 Euronext -ובבורסת ה) VSE(אוסטריה , הנסחרת בבורסה של וינהו, )לדוחות הכספיים 'ז9ביאור 
 מרכזים מסחרייםשל המנהלת והמפתחת , המשכירה ,הבעלים נהיה ATR. הולנד, באמסטרדם
 וכן במידה פחותה ,רוסיהו כיה'צ ,פוליןבעיקר ב – מזרח אירופהבבמרכז ו ,בגדלים שונים קמעונאים
 1.2-נכסים מניבים בשטח בנוי כולל של כ 155ובבעלותה , לטביהו ,רומניה ,סלובקיה, בהונגריה
  .קרקעות לפיתוח עתידי 34-ו מסחריים בפיתוח מרכזים 3ר וכן "מיליון מ

החל משנת  CPIבוצעו על פי מערך הסכמים להשקעה משותפת יחד עם  ,ATR -השקעות החברה ב .9.1.2.
ראו , CPIוהסכם בעלי המניות בין החברה ובין  ATR - לפרטים אודות השקעות החברה ב. 2008

 .להלן 23.6.  -ו 23.5. סעיפים 

 ATR )CPIמהון המניות המונפק של  31.61%-החברה מחזיקה כ, 2011בדצמבר  31ליום נכון  .9.1.3.
 ).  מהון המניות 19.4%-בכ, למיטב ידיעת החברה, מחזיקה

ואשר הסתיימה  ATR עסקאותיה עםבקשר עם ואחרים לפרטים אודות תביעה שהוגשה נגד החברה  .9.1.4.
  . להלן 24.1. סעיף  ורא, ח"בפשרה במהלך שנת בדו

מרבית הסכמי  .קמעונאיות בינלאומיות רשתותעם  הינם ,ATRשל חלק מהותי מהסכמי השכירות  .9.1.5.
הסכמי שכירות כולל הוראות חלק מ. צמודים למדדי מחירים שונים ATRהשכירות בהם מתקשרת 
   .מתעדכן כלפי מעלה כתוצאה מעלייה בהכנסותיו של שוכר הנכסלפיהן גובה דמי השכירות 

  עסקאות מהותיות ושינויים בבסיס הפעילות העסקית .9.2.

: להלן( Multi Investment BVבמערכת הסכמים עם חברת  ATRהתקשרה  ,2010בחודש דצמבר 
"Multi(" , אשר החזיקה ביחד עםATR הצדדים  סיום יחסיהוראות בדבר כוללת אשר  ,במספר נכסים

על פי ההסכם הועברה בעלות ביחס , כמו כן. הםבכל הנוגע לכל פעילות הפיתוח המשותפת של
נכסים  ממספררכשה חלקים  ATR-באופן ש, נכסים שהיו בבעלותם המשותפת של הצדדיםלמספר 
אחרים  יםחלקה בנכס ומכרה את, Multiשהיו בבעלות משותפת עם בבולגריה ובטורקיה , בפולין

 ,את ההתקשרות ATRהשלימה  2011יולי חודש ב .Multiבבעלות משותפת עם  ושהיבטורקיה 
 .במזומן מיליון אירו 64-כבסך של נוספת  תמורה גםקיבלה  במסגרתה

 תמצית תוצאות הפעילות  .9.3.

-ו 2011בדצמבר  31ביום  ושנסתיימ יםלשנ של תחום הפעילותלהלן תמצית תוצאות הפעילות 
  :44 43)ובאלפי אירו ח"באלפי ש( 2010

ואילו נתונים תוצאתיים הינם ביחס  31.6%-ביחס למאזנים הינם נתונים    
 2010בשנת  ATR )30%מתוצאותיה ונכסיה של  2011בשנת  30.6%ל

  )ATRמתוצאותיה ונכסיה של 

 31.12.2010לשנה שנסתיימה ביום  31.12.2011לשנה שנסתיימה ביום   

  באלפי אירו   ח"באלפי ש   באלפי אירו   ח"באלפי ש   

  64,693  320,487  73,124  364,054  )מאוחד(סך הכנסות הפעילות 

  9,268  44,494  23,500  116,816  )מאוחד(רווחים משערוכים 

  37,644  186,487  66,852  332,828  )מאוחד(רווחי הפעילות 

NOI   38,167  189,078  42,313  210,660  45)מאוחד(מנכסים זהים  

                                                 
 . מאוחדים באיחוד יחסי בדוחותיה של החברה ATRהדוחות הכספיים של  43
להלן לא  9הנתונים המופיעים בסעיף , 2009בדצמבר  31אוחדה לראשונה באיחוד יחסי על ידי החברה החל מיום  ATR- הואיל ו 44

  .2009 שנת בגין תוצאתיים נתונים כוללים 
בדצמבר  31ן להשקעה משך תקופה של שנתיים המסתיימת ביום "מנכסי נדל  NOIמשמעו סכום" מנכסים זהים NOI", ח זה"בדו 45

  .ואשר לא נערכו בהם שינויים פיזיים מהותיים בתקופות אלו  2011
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NOI  35,983  178,259  40,840  203,326  )חלק החברה(מנכסים זהים  

  40,356  199,922  47,069  234,328  )מאוחד( NOIכ "סה

 נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים .9.4.

 ATRהם מתבצעת פעילותה של העיקריים בביחס לאיזורים  46להלן מאפיינים מאקרו כלכליים .9.4.1.
   ):ב"בדולר ארה(

פרמטרים 
מאקרו 
  כלכליים

  רוסיה  כיה'צ  פולין

  לשנה שנסתיימה ביום 

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

תוצר 
מקומי 
גולמי 

)PPP(  

766.7 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

723.0 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

687.9 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

273.1 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

262.1 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

253 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

2,376.5 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

2,231.0 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

2,116.1 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

תוצר 
לנפש 

)PPP(  

20,136.9 
  ב"דולר ארה

18,981.1 
 ב "דולר ארה

18,050 
  ב"דולר ארה

25,933.8 
  ב"דולר ארה

24,949.9 
  ב"דולר ארה

24,271 
  ב"דולר ארה

16,687.4 
  ב"דולר ארה

15,612.0 
  ב"דולר ארה

14,913 
  ב"דולר ארה

שיעור 
צמיחה 
בתוצר 

המקומי 
)PPP(  

6.04%  4.99%  2.63%  4.17%  3.52%  )3.25%(  6.52%  5.20%  )7.06%(  

שיעור 
צמיחה 
בתוצר 
לנפש 

)PPP(  

6.09%  5.05%  2.67%  3.94%  3.14%  )3.27%(  6.89%  5.27%  )6.99%(  

שיעור 
  אינפלציה

4.03%  2.58%  3.50%  1.80%  1.46%  0.98%  8.88%  6.85%  8.80%  

התשואה 
על חוב 

ממשלתי 
לטווח 
  47ארוך

5.84%  5.98%  6.22%  3.70%  3.89%  3.98%  6.00%  5.75%  4.97%  

דירוג חוב 
ממשלתי 

לטווח 
  48ארוך

A-/A2 A-/A2 A-/Baa  AA-/A1 A/A1  A/A1  BBB/Baa1 BBB/Baa1 BBB-\Ba1 

שער 
חליפין 

דולר 
ב "ארה

למטבע 
מקומי 

 31ליום 
 49בדצמבר

לדולר  -זלוטי
  ב"ארה

 0.2916  

לדולר  -זלוטי
  ב"ארה

 0.33408  

לדולר  -זלוטי
  ב"ארה

0.3473  

 –קרונה 
לדולר 
ב "ארה

0.0503  

 –קרונה 
לדולר 
ב "ארה

0.05248  

 –קרונה 
לדולר 
  ב"ארה

0.05436  

 –רובל 
לדולר 
  ב"ארה

0.03103  

 –רובל 
לדולר 
  ב"ארה

0.03275  

 –רובל 
לדולר 
  ב"ארה

0.03305  

                                                 
 ,IMF ,World Economic Outlook Databaseהנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי , להלן אחרת יצויין אםאלא אם  46

September 20th 2011 .  
ביחס ; 2012בינואר  12שנים נכון ליום  10-בהתייחס לאגרות חוב ל, ECB-על פי פרסומי ה, כיה'ביחס לפולין ולצ 47

 2011שנים נכון לחודש יולי  10-בהתייחס לאגרות חוב ל Trading Economics-לרוסיה על פי ה
)www.tradingeconomics.com.(  

  ) Moodies  )www.moodys.com   /www.standardandpoors.comאו   S&Pלדירוג בהתאם 48
    ). OandA )www.oanda.comפי נתוני  על  49
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   מאפיינים מאקרו כלכליים נוספים .9.4.2.
כלל אשר  ATRבאיזורי פעילותה של שיפור כלכלי  חל 2011בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

המתמשכת בשווקים הגלובליים אי הוודאות , אולם .גידול בהוצאת הצרכנים במרכזיה המסחריים
הובילו לירידה בצפי של התוצר המקומי הגולמי בשווקים בהם ן "ובשווקי הנדלבגוש האירו ובייחוד 
מותגים קמעונאים מקומיים חזקים , וחשוב מכך, בעוד שמותגים קמעונאיים בינלאומיים .ATRפועלת 

על ידי הוגבלה , לעיתים קרובות, יכולתם להתרחב, ATRהמשיכו את התרחבותם בשווקי הליבה של 
הביקוש ביקוש לנכסים מניבים משובחים בשווקי ההשקעות והיה  2011בשנת . מלאי יחסית מוגבל

  .היו זמינים נכסים מסוג זההוביל לתחרות עזה לנכסים הללו כאשר 

 מצרפיים אודות תחום הפעילות םנתוני .9.5.
   :2010- ו 2011בדצמבר  31ליום  ATRשל המניבים ן להשקעה "נתונים אודות נכסי הנדל להלן

הנתונים הכלולים . מאוחדים באיחוד יחסי בדוחותיה של החברה ATRהדוחות הכספיים של  ,כאמור
 ATR - המחושבים לפי שיעור אחזקת החברה ב, במאוחד ATR נתונילהלן כוללים את  בסעיף זה

ים המחושב, ATRנתוני חלק החברה בוכן את ) 30% – 2010ולשנת  31.61% - 2011לשנת (
מספר לבכל הנוגע , עם זאת .של החברה בנכס) בשרשור(בהתאם לשיעור ההחזקה האפקטיבי 

ולא (בנכסים  ATRיובאו הנתונים על בסיס הבעלות של  ונתוני השטח בגינם המניבים הנכסים
 ).בהתאמה, הםמ 30%או  31.61% בשיעור

 ן מניב"שטחי נדל .9.5.1.
 2010בדצמבר  31וליום  2011בדצמבר  31ליום  ATRמניב של ן "להלן נתונים אודות שטחי נדל

 ):ר"באלפי מ(
  31.12.2010  31.12.2011  ן מניב"כ שטחי נדל"סה  אזור

אחוז מסך שטח   
  הנכסים

אחוז מסך שטח   
  הנכסים

  ATR  374  31.1%  295  26.1%השטח הכולל בבעלות   פולין

  80  118  חלק החברה 
  ATR  372  30.9%  331  29.3%השטח הכולל בבעלות    כיה'צ

  99  118  חלק החברה 
  ATR  217  18%  214  18.9%השטח הכולל בבעלות    רוסיה

  59  63  חלק החברה 
  ATR  240  20%  289  25.7%השטח הכולל בבעלות    50אחר

  87  76  חלק החברה 
  ATR 1,203  100%  1,129  100%השטח הכולל בבעלות    כ"סה

  325  375  חלק החברה 

  

   

                                                 
  .וטורקיה לטביה, סלובקיה, רומניה, גריהבהונ ATRכוללת את נכסי , "אחר"ההתייחסות להלן בסעיף זה ל 50
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 ן מניב"שווי הוגן נדל .9.5.2.
 2010בדצמבר  31וליום  2011בדצמבר  31ליום  ATRמניב של ן "להלן נתונים אודות שווי נדל

 :)באלפי אירו(

ן "שווי הוגן נדל  אזור
  מניב

31.12.2011  31.12.2010  

אחוז מסך שווי   
  הנכסים

  אחוז מסך שווי הנכסים  

  42.3%  203,070   47.5%  311,719  מאוחד  פולין 

  186,014  311,719  חלק החברה 

  15.1%   72,322   20.9%  137,561  מאוחד   כיה'צ

  72,322  137,561  חלק החברה 

  17.8%   85,446   16.4%  107,417  מאוחד  רוסיה

  78,632  97,714  חלק החברה 

  24.8%  119,222   15.2%  99,871  מאוחד אחר 

  119,222  99,871  חלק החברה 

  100%  480,060   100%  656,568  מאוחד  כ "סה

  456,190  646,864  חלק החברה 

  

.9.5.3. NOI 
  :)באלפי אירו( 2010 - ו 2011 יםלשנ ATRשל  NOIלהלן נתונים אודות 

  NOI 2011  2010  אזור

 NOIאחוז מסך   
  של הנכסים

של  NOIאחוז מסך   
  הנכסים

  19,144  מאוחד פולין 
40.3%  

 15,567  
38.6%  

  14,236  18,431  חלק החברה

  7,893  מאוחד  כיה'צ
16.6%  

 6,408  
15.9%  

  6,408  7,893  חלק החברה

  11,485  מאוחד רוסיה
24.2%  

 9,145  
22.7%  

  8,395  10,725  חלק החברה

  8,547  מאוחד  אחר 
18.9%  

 9,236  
22.8%  

  9,226  8,547  חלק החברה

  47,069 מאוחד  כ "סה
100%  

40,356  
100%  

  38,265  45,596 חלק החברה
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 שערוך )הפסדי(רווחי  .9.5.4.
באלפי ( 2010 - ו 2011 יםלשנ ATRשל נכסי לשווי ההוגן  שערוך )הפסדי(להלן נתונים אודות רווחי 

  :)אירו

 
) הפסדי(רווחי   אזור

  שערוך
2011  2010  

רווחי  אחוז מסך  
  השערוך

רווחי  מסךאחוז   
  השערוך

  19,122  מאוחד   פולין 
48.5%  

10,252  
54.1%  

  9,521  18,893  חלק החברה 

  מאוחד  כיה'צ
2,986  

7.6%  
)4,166(  

22.0%  
  )4,166(  2,986  חלק החברה 

  מאוחד  רוסיה
14,350  

36.4%  
3,850  

20.3%  
  3,850  12,201  חלק החברה 

  2,973  מאוחד  אחר 
7.5%  

)670(  
  )670(  2,973  חלק החברה   3.6%

  39,431 מאוחד  כ "סה
100%  

9,266  
  8,535  36,973 חלק החברה   100%

 

 ר"דמי שכירות ממוצעים למ .9.5.5.
 2010ולשנת  2011לשנת  ATRשל  ר"להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ

  :)באירו(

 

  :לשנה שנסתיימה ביום  

  31.12.2010  31.12.2011  אזור

  21.3  21.7 פולין 

 
  כיה'צ

8.9  7.9  

  23.1  25.8 רוסיה

  15.4  15.0 אחר 

 

   



 תיאור עסקי החברה -' חלק א –מ "גלוב בע- גזית           61 -א   

  

 ר בהסכמים שנחתמו בתקופה"דמי שכירות ממוצעים למ .9.5.6.
המשתקפים מהסכמים שנחתמו על  ר"להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ

  ):באירו( 2010ובשנת  2011בשנת  ATRידי 

 

  :ביוםלשנה שנסתיימה   

  31.12.2010  31.12.2011  אזור

  20.3  18.7  פולין 

  3.6  4.2  כיה'צ 

  20.5  21.9   רוסיה

  6.8  6.0  אחר

 

 שיעורי תפוסה ממוצעים .9.5.7.
שיעורי התפוסה ו 2010לשנת , 2011לשנת  ATRלהלן נתונים אודות שיעור התפוסה של 

  :2011בדצמבר  31ליום הממוצעים 

לשנת  31.12.2011ליום   אזור
2011)*(  

  )*(2010לשנת 

  

  99.08%  97.68%  98.00%  פולין 

  95.70%  95.67%  96.38%  כיה 'צ

  93.51%  96.60%  97.79%   רוסיה

  89.84%  96.07%  96.95%  אחר 

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

 מספר נכסים מניבים .9.5.8.
בדצמבר  31וליום  2011בדצמבר  31ליום  ATRשל  להלן נתונים אודות מספר הנכסים המניבים

  :)בהנחת איחוד מלא( 2010

  ליום  

  31.12.2010  31.12.2011  אזור

  18  20 פולין 

  97  98  כיה'צ

  7  7  רוסיה

  31  30  אחר 

  153  155 כ"סה

 שיעורי תשואה ממוצעים .9.5.9.
 31ליום ו 2011בדצמבר  31ליום  ATRשל בפועל  התשואה הממוצעיםלהלן נתונים אודות שיעורי 

  ):לפי שווי הנכסים בסוף השנה( 2010בדצמבר 
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  2010בדצמבר  31ליום   2011בדצמבר  31ליום   

  7.66%  7.11% פולין 

  8.86%  7.81% כיה'צ

  10.20%  11.03% רוסיה

  7.75%  7.71% אחר 

  :51(*)חתומיםהכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות  .9.6.

תקופת הכרה 
  בהכנסה

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 

 )ח"שבאלפי (

מספר הסכמי שכירות 
  מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים המסתיימים 
  )ר"באלפי מ(

שנת 
2012  

  29  203  200,493  1רבעון 

  13  127  198,556  2רבעון 

  28  178  196,375  3רבעון 

  25  155  194,371  4רבעון 

  105  467  727,280  2013שנת 

  112  461  662,108  2014שנת 

  123  472  607,019  2015שנת 

  738  1,209  1,101,632  ואילך 2016שנת 

  1,174  3,272  3,888,194  כ"סה

אינו סוקר באופן שוטף את נתוני ההכנסות הצפויות תחת הנחת החברה מקבל ההחלטות התפעולי של  (*)
הנתונים דלעיל הינם בהנחת אי , אשר על כן .תקופת השכירותמימוש אופציות שהוענקו לשוכרים להארכת 

  .מימוש תקופות אופציות שוכרים

 52:נתונים מצרפיים אודות נכסים בהקמה בתחום הפעילות .9.7.

  לשנה שנסתיימה ביום  פרמטרים  אזור

31.12.2011  31.12.2010  

  3  3  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה  פולין

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

87  82  

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

3,833  13,500  

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

78,183  54,249  

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

5,795  16,837  

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

  )אירואלפי ) (מאוחד)(התקופה

91,000  85,072  

שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי 
  שכירות 

60%   -  

                                                 
  .ולא חלק החברה בהכנסות הצפויות האמורות ATRביחס להכנסותיה הצפויות של הכלולים בסעיף זה הינם  הנתונים 51
 .בנכסים ולא חלק החברה בנכסים האמורים ATRחלקה של מלוא ביחס להכלולים בסעיף זה הינם  הנתונים 52
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  לשנה שנסתיימה ביום  פרמטרים  אזור

31.12.2011  31.12.2010  

) מאוחד) (אומדן(הכנסה שנתית צפויה   
  )אירובאלפי (

492   -  

  לא היו נכסים בהקמה בתקופות האמורות  כיה'צ

   לא היו נכסים בהקמה בתקופות האמורות  רוסיה

  לא היו נכסים בהקמה בתקופות האמורות  אחר

  
 נתונים מצרפיים אודות קרקעות בתחום הפעילות .9.8.

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

לשנה שנסתיימה   פרמטרים אזור
  31.12.2011ביום 

לשנה שנסתיימה 
  31.12.2010ביום 

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

64,075  17,222  

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

378  108  

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

255   -  

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

1,712  596  

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

7  7  

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

 -   -  

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

178,792  56,475  

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

1,810  641  

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

 -   -  

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

264,588  93,338  

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

992  369  

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

456   -  

  

   

                                                 
שמקובל לבחון  כפיבנייה אשר קיבלו היתר בפועל  לזכויות בהתייחס הינן זה בסעיף המצוינות בקרקעות הבניה זכויות 53

  .ATRזכויות אלו במדינות בהן פועלת 
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 רכישת ומכירת נכסים .9.9.

   54(*):2011 תבשנ ATRלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 

לשנה שנסתיימה   אזור
  ביום

31.12.2011  

נכסים   פולין
  שנמכרו

  נכסים בתקופהלא נמכרו 

נכסים 
  שנרכשו

  2  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

  230,387  )אירובאלפי ) (מאוחד(עלות נכסים שנרכשו בתקופה 

NOI  8,392  )אירובאלפי ) (מאוחד(של נכסים שנרכשו  

  79,100 )ר"באלפי מ) (מאוחד(שטח נכסים שנרכשו בתקופה 

נכסים   כיה'צ
  שנמכרו

  בתקופהלא נמכרו נכסים 

נכסים 
  שנרכשו

  1  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

  185,990  )אירובאלפי ) (מאוחד(עלות נכסים שנרכשו בתקופה 

NOI  2,938  )אירובאלפי ) (מאוחד(של נכסים שנרכשו  

  38,500 )ר"באלפי מ) (מאוחד(שטח נכסים שנרכשו בתקופה 

נכסים   רוסיה
  שנמכרו

  לא נמכרו נכסים בתקופה

נכסים 
  שנרכשו

  לא נרכשו נכסים בתקופה

נכסים   אחר
  שנמכרו

  1  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

) מאוחד(תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 
  )אירובאלפי (

96,900  

  48,900  )ר"באלפי מ) (מאוחד(שטח נכסים שנמכרו בתקופה 

NOI  4,763  )אירובאלפי ) (מאוחד(של נכסים שנמכרו  

) מאוחד(שנרשם בגין מימוש הנכסים ) הפסד(רווח 
  )אירובאלפי (

15,600  

נכסים 
  שנרכשו

  לא נרכשו נכסים בתקופה

  .ATRן להשקעה על ידי "לא נמכרו או נרכשו נכסי נדל 2009 - ו 2010בכל אחת מהשנים *

   הון אנושי .9.10.

עובדים  287( עובדים 329) ולחברות בנות בבעלותה המלאה( ATR-ל ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .9.10.1.
 –מחלקת פיתוח ; 160 –מחלקת ניהול נכסים ; 18 –הנהלה : על פי החלוקה הבאה ,)2010בשנת 

  .8 –אחר ; 15 –מחלקה משפטית ; 8 –מחלקת מערכות מידע ; 35 –ומנהלה מחלקת כספים ; 34

שונות  הטבות, וזכאים על פיהם לשכר בסיס, חוזים אישייםמועסקים על בסיס  ,ל"העובדים הנ .9.10.2.
לתגמול ארוך  ,זכאים בנוסף ,ATRנושאי המשרה של  .ומענקים שנתיים בהתאם לבכירות המשרה

  .כמפורט להלן ATRטווח בניירות ערך של 

   

                                                 
  .בנכסים ולא חלק החברה בנכסים האמורים ATRחלקה של מלוא ביחס להכלולים בסעיף זה הינם  הנתונים 54
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   ATR-תוכניות תגמול בניירות ערך ב .9.10.3.

.9.10.3.1. ESOP Plan 
נכון , )2010כפי שהורחבה בשנת ( 2009שנת מ )ESOP(ומנהלים תוכנית אופציות לעובדים על פי 
 ATRלרכישת מניות  מיליון כתבי אופציה 6.5עד  מסגרת של ATR - ל ,2011בדצמבר  31ליום 

כאשר , שנים 5בתקופת מימוש מקסימלית של , לרוב, ATRהמיועדים להקצאה לעובדי מפתח של 
- קיימים כ ,2011בדצמבר  31ליום נכון . שנים 3מימוש כתבי האופציה כפוף לתקופות הבשלה של 

והם ניתנים למימוש במחיר ממוצע של , וטרם מומשולעובדי מפתח מיליון כתבי אופציה שהוקצו  5.4
  .אירו למניה 2.99

.9.10.3.2. Restricted Share Plan  
-מאפשרת לדירקטורים בה, ATR Restricted Share Planאימץ דירקטוריון  2011בחודש מאי 

ATR  לקבל מניות רגילות של לבחורATR  עד לשווי הגמול  לו הם זכאיםגמול הדירקטורים חלף
קצו יוהמניות  .המניות תהזכות לסרב להענק ATR-לבנסיבות מסוימות  כאשר, השנתי לו הם זכאים

בדצמבר  31ליום  .ימי המסחר האחרונים 30-שווי המניה בעל פי מחיר למניה המחושב על בסיס 
   .מניות מכוח התוכנית המתוארת לעיל 24,260הונפקו  2011

 55ומימוןאשראי  .9.11.

ברכישה שלה להמרה  אגרות החוב את יתרת ATRרכשה  ,2011בחודש ינואר  :אגרות חוב להמרה .9.11.1.
   ..נ.מיליון אירו ע 20בהיקף של  חוזרת

על  ותמדוע ,2011בדצמבר  31 המובטחות בשעבודים ליום ,ATRשל יתרת ההלוואות  :משכנתאות .9.11.2.
- ריבית בשיעור שנתי ממוצע משוקלל של כנושאות , )ח"מיליון ש 1,560- כ(מיליון אירו  315.9-כ

 ). מיליון אירו 86.4-היה כ 2010 בדצמבר 31ליום ( 4.3%

שאינן מובטחות בשעבוד  ATRיתרת אגרות חוב של  ,2011בדצמבר  31נכון ליום  :אגרות חוב .9.11.3.
שאינו כולל הפרש  ATRערך בספרי ( )ח"מיליון ש 1,199 - כ( מיליון אירו 242.8- סך של כ עומדת על

 ,)4.5%של משוקלל ממוצע ( 6.0% -ל 2.7%בשיעור הנע בין  שנתיתנושאות ריבית , )מקורי
 . 2013-2017בין השנים עומדות לפירעון ו

יעלה , אשראי של אגרות החוב לזמן ארוךדירוג האופק כי  FITCHהכריזה  ,2011אוקטובר  חודשב
קצר אושרר דירוג האשראי של אגרות החוב לזמן . BB+ (Positive Outlook)יעמוד על ונקבע כי הוא 

  .Bונקבע כי יישאר 

יעלה , ATRשל  דירוג האשראי של אגרות החוב לזמן ארוך כי S&Pהכריזה  ,2011 בחודש אוקטובר
זמן לאגרות החוב וכן אישררה את דירוג  BB+(Stable Outlook)ברמה אחת ונקבע כי הוא יעמוד על 

    .Bבדירוג  ATRל ש קצר
   

                                                 
  .באשראי והמימון כאמורבאשראי והמימון ולא חלק החברה  ATRחלקה של מלוא ביחס להכלולים בסעיף זה הינם  הנתונים 55
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  סיכום יתרות .9.11.4.
 31נכון ליום , שהתקבלו למימון פעילותה ATRלהלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך של   

  :2011בדצמבר 

תקופת פירעון 
 )שנים(ממוצעת 

שיעור ריבית 
 )*(משוקלל

  )אירובאלפי (יתרה 

6.26 4.45% 261,329 
בריבית קבועה מובטחות ממוסדות פיננסיים הלוואות 
 )**(בשעבוד 

  )***(אגרות חוב בריבית משתנה מובטחות בשעבוד 176,927 4.31% 4.21

  (***)אגרות חוב בריבית קבועה מובטחות בשעבוד  65,899 5.02% 3.21

  )***(מובטחות בשעבוד הלוואות בריבית משתנה 54,605 3.85% 5.96

  כ"סה  558,760 -  - 
 .שיעור הריבית האפקטיבית אינו שונה באופן מהותי משיעור הריבית המשוקלל )*(
  .ATRשניטלו למימון נכסי המקרקעין של , הלוואות המיועדות לשימוש ייחודי )**(
  .ATRהלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי  )***(
  

   אמות מידה פיננסיות  .9.11.4.1.
קיימות , וחברות בנות שלה במהלך העסקים הרגיל ATRת ובחלק מהמשכנתאות שמקבל

  . התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות ביחס לנכס הספציפי בגינו הועמדה ההלוואה

בכל אמות המידה  ATRעומדת , ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו 2011בדצמבר  31נכון ליום 
  .שנקבעו

  

   56ן"בתחום הנדלניהול וביצוע של פרויקטים , פיתוח, ייזום .10.

מהון מניותיה ומזכויות ההצבעה  75% -אשר החברה מחזיקה ב(גזית פיתוח , ח זה"נכון למועד דו .10.1.
החזיקה  2011 יוניעד לחודש  .מהון המניות וזכויות ההצבעה של אכד 100% -מחזיקה ב, )בה

לפרטים בדבר רכישת , מהון המניות של אכד 50% -החברה באמצעות חברה בבעלותה המלאה ב
ומכירתן לגזית  2011מניות אכד על ידי חברת בת בבעלותה המלאה של החברה בחודש אפריל 

במישרין , עיקר פעילותה של אכד הינה החזקה. לעיל 1.1.16. סעיף ראו  2011פיתוח בחודש יוני 
מלבד  .דורי חברתמהון המניות וזכויות ההצבעה של ) בדילול מלא 71.1%-כ( 73.8%-בכ, ובעקיפין

 2012כאשר בחודש פברואר , ניגריהלאכד פעילות קבלנית ב, כאמור דורי חברתחזקותיה בה
והחזקה בחלק מזכויות , עם צד שלישי למכירת החזקותיה בפעילות בניגריה  בהסכםהתקשרה אכד 

 ".קבוצת דורי"אנה להלן יקרת ,דורי והחברות המאוחדות על ידה חברת. לבנכס מניב בישרא

ן ובייזום "קבלניים בתחום הנדלקבוצת דורי הינו בניהול וביצוע של פרויקטים עיקר עיסוקה של  .10.2.
 ;)בעיקר בפולין( בישראל ובמזרח אירופה, ן"הקמה ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל, פיתוח

הפועלת להקמת , ")דוראד("מ "חברת דוראד אנרגיה בע ממניות 11.25%-בכבעקיפין החזקה 
קבוצת דורי כן כמו  .ולהפעלתה, שתוסק בגז טבעי, באזור אשקלוןלייצור חשמל תחנת כוח פרטית 
 או/ל ששטחם ו"מספר נכסים מניבים בבעלות בלעדית או משותפת בישראל ובחו מחזיקה ומנהלת
   .אינם מהותיים לקבוצת דורי ביחס להיקף פעילותה הכוללתההכנסות מהם 

ניהול  פעילותחלק מהועבר  ,2008בחודש ינואר , ת דוריצארגון מחדש של קבובמסגרת הליך  .10.3.
 ,של קבוצת דורי כקבלן מבצע יהעובדחלק מוכן ציוד ו דוריחברת וביצוע של פרויקטים קבלניים של 

למסחר לראשונה נרשמו  מניותיה ,2010בחודש פברואר אשר  ,")דורי בניה("מ "דורי בניה בע.לא
 71.22% -כדורי בכחברת מחזיקה  ,ח"סמוך למועד הדו .מ"אביב בע- בבורסה לניירות ערך בתל

הסכם להסדרת ל הינן צד דורי ודורי בניהחברת . מהון המניות של דורי בניה והינה בעלת שליטה בה
דורי שירותי חברת וכן צד להסכם שירותים על פיו מעניקה  תיחום פעילות הייזום והבנייה ביניהן

 .ניהול לדורי בניה

                                                 
בעקבות רכישת יתרת . הדוחות הכספיים של חברת דורי אוחדו באיחוד יחסי בדוחותיה של החברה 2011לחודש אפריל  עד 56

הנתונים . הדוחות הכספיים של חברת דורי מאוחדים בדוחותיה של החברה באיחוד מלא, 2011בחודש אפריל  באכדההחזקות 
  .)100%(החשבונאיים הכלולים בסעיף זה הינם נתוניה של חברת דורי 
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מקיימת בדיקות ראשוניות כי היא  פיתוח לקבוצת דוריעה גזית יהוד, 2011אוקטובר בחודש  .10.4.
לרבות בדרך של , ת דוריושל קבוצ פיתוחשל גזית  פעולתןהיא בחינת ייעול , בין היתר, שתכליתן

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

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

  מאפייני השוק והסביבה המאקרו כלכלית .10.5.
בהן מתבצעת עיקר פעילותה של , לפרטים אודות פרמטרים מאקרו כלכליים ביחס לישראל ולפולין  

  . לעיל 9.4. להלן וסעיף  11.1.3. ראו סעיף , קבוצת דורי

 תחומי פעילותה של קבוצת דורי .10.6.

  :להלן תיאור תחומי פעילותה של קבוצת דורי

 פעילות כקבלן מבצע  .10.6.1.

וחברות בנות וקשורות  באמצעות דורי בניהבעיקר  ,קבוצת דורי פועלת ,במסגרת תחום פעילותה זה .10.6.1.1.
בתחומים שונים כגון מורכבים של פרויקטים קבלניים  בניהול ובביצוע כחברה קבלנית העוסקת, שלה

מחנות צבאיים , מבני תעשייה, מרכזים מסחריים ,משרדים, דיור מוגן, מבני ציבור, מלונאות, מגורים
 שונות התומכות בפעילות הבניהומבנים משולבים וכן בביצוע עבודות גמר במבנים ותפעול מערכות 

  . וניהול ביצוע בניה לצדדים שלישיים

לקוחותיה העיקריים . לקבוצת דורי מספר רב של מזמיני עבודות, במסגרת פעילותה כקבלן מבצע .10.6.1.2.
תאגידים , חברות עסקיות, קבוצות רכישה ,גופים עסקיים, ן"של קבוצת דורי הינם חברות נדל

בחלקם הארי של . גופים הנדרשים לביצוע עבודות גמר או שיפוציםלקוחות פרטיים וכן , ממשלתיים
תמורה כוללת עד  –קרי (הפרויקטים נקבעת התמורה על פי מדידת כמויות או בשיטת פאושל 

 .+Costך של רובמקרים מעטים נקבעת התמורה בד, )להשלמת הפרוייקט שהוגדר

מתמחה  ,דורי בניה. נבנציונאליתשירותי הבנייה מבוצעים הן בשיטה המתועשת והן בשיטה הקו .10.6.1.3.
בתחום הבנייה המתועשת ומציבה טכנולוגיות בנייה חדשניות ומתקדמות ובבעלותה ציוד בנייה 

 הכוללים בניינים רבי קומות המעניק לה יתרון תחרותי בעיקר בבניית פרויקטים מורכבים, ייחודי
את  מבצעת ,בניה דורי. ם בטחונייםמתקנים משולבים ומתקניוכן בבנייה של , ובכלל זה מגדלי יוקרה

בניה התמחות בביצוע לדורי . שהינן החלק הארי בעבודות הבניה עבודות השלד ואת עבודות הגמר
, כן כמו. עבודות גמר במגוון רחב של תחומי פעילות בהיקפים שונים וברמת מורכבות גבוהה

  .מעניקה הקבוצה שירותי ייעוץ וניהול של עבודות בניה

 נימיליו 3,415-הינו כ ,2011בדצמבר  31ליום  זה נות של קבוצת דורי בתחום פעילותההזמצבר  .10.6.1.4.
 .ח"ש נימיליו 3,445-ח הינו כ"למועד פרסום הדו וסמוך, ח"ש

 משנה לביצוע עבודות שונות מתקשרת קבוצת דורי עם עשרות ספקים וקבלני ,בתחום פעילות זה .10.6.1.5.
זמינותם של מרבית חומרי הגלם העיקריים המשמשים בתחום . וכן עם ספקי שירותים הנדסיים

לשינויים אלו יש השפעה על מחירי ההתקשרות עם קבלנים . ומקורם בישראל, גבוההפעילות זה 
  . לביצוע עבודות ועל רווחיותה של דורי בניה

יקפים קיימים קבלנים רבים העוסקים בעבודות גמר בה. תחום פעילות זה מתאפיין בריבוי מתחרים .10.6.1.6.
הענקת שירותים ב יתרון תחרותי בביצוע פרויקטים מורכבים וכן יתרון רבבניה לדורי אך , קטנים

דורי בנייה הינה בעלת נתח משמעותי בשוק בנייני רבי , דוריחברת להערכת  .בחבילה כוללת
  .הקומות ובפרט מגדלי היוקרה

וממוצע , ח"שמיליון  504- הסתכם בכ ,2011הממוצע בתחום הפעילות בשנת היקף אשראי הספקים  .10.6.1.7.
, 2011היקף אשראי הלקוחות הממוצע בתחום פעילות זה בשנת  .118ימי אשראי הספקים היה 

  .ימים 128היה  2011ח וממוצע ימי אשראי בשנת "שמיליון  414- הסתכם בכ

 פעילות יזמית  .10.6.2.

 הקמה ומכירה של פרויקטים, פיתוח, בייזום בעיקר במסגרת תחום פעילותה זה עוסקת קבוצת דורי .10.6.2.1.
פרויקטים למגורים בארצות מרכז ומזרח  פיתוחווכן בייזום , בעיקר למגורים ן בישראל"הנדל בתחום
תכנון ופיתוח של , עוסקת הקבוצה באיתור, היזמית בתחום הפעילות, בנוסף .בעיקר בפולין, אירופה
 . ל"ובחושיווק ומכירות של קרקעות בישראל , קרקעות
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נכון למועד . נוספיםעם שותפים  ן בפולין"קבוצת דורי פעילות ייזום בתחום הנדלל, 2000החל משנת  .10.6.2.2.
 -יקה בכמחזה, I.T.R–Dori B.V) ."ITR (")50%(57פועלת קבוצת דורי בתחום זה באמצעות  ,זה

 בהולנד המאוגדתחברה , .Ronson Europe N.V - ב מן ההון המונפק ומזכויות ההצבעה 64.22%
  "). רונסון אירופה) ("WSE(פולין , בבורסה לניירות ערך בוורשהאשר מניותיה רשומות למסחר 

המלאה של חברה  הבבעלות, בבולגריה מתבצעת באמצעות חברות זרות פעילות קבוצת דורי .10.6.2.3.
דורי והיתרה מוחזקת על ידי חברת אשר מחצית מהונה המונפק והנפרע מוחזק על ידי , קפריסאית

התקשרה  2011בחודש אוגוסט  .דורי קיים הסכם בעלי מניותחברת אשר בינו ובין , לישיצד ש
-אשר על פי הודעה שקיבלה חברת דורי אושר על ידי בית המשפט המחוזי תל(דורי בהסכם חברת 
 הבנוגע להעברת החזקותיה בחבר, בין היתר, צד השלישיהמפרק הזמני שמונה לעם ) יפו- אביב

צד השלישי כנגד העברת מניות של חברות בנות שבבעלותה של החברה ההקפריסאית לידי 
כמו כן נקבע כי . הקפריסאית לידי חברת דורי והמחאת הלוואות בעלים שהועמדו לאותן חברות

  .תועבר לחברת דורי נבע כתוצאה מפירוק הצד השלישיתתמורת המימוש ש

  . קטים יזמייםכחלק מפרוי, קבוצת דורי רוכשת מעת לעת זכויות במקרקעין .10.6.2.4.

הינם רוכשי דירות מקרב הציבור המהווים את קהל  ,בנייה למגוריםהלקוחות קבוצת דורי בפעילות  .10.6.2.5.
הינם  ,לקוחות קבוצת דורי בפעילות בניית שטחי מסחר ומשרדים. הביקוש באזורי הבניה השונים

מנהלת  ,קבוצת דורי. לקוחות עסקיים שונים ומגוונים מקרב הציבור בהתאם לייעוד הנכס הנבנה
לרבות בדק ואחריות במקרים בהם היא , קשר עם לקוחותיה במהלך כל הפרויקט ועד למסירת הנכס

 .משמשת גם כקבלן מבצע

   :201158בדצמבר  31בהקמה של קבוצת דורי ליום למגורים להלן פרטים אודות פרויקטים  .10.6.2.6.
מספר   מדינה

  יחידות 
  

שטח לבנייה 
  )ר"במ(

מספר יחידות 
 31ליום מכורות 

  2011בדצמבר 

 31הכנסות שהוכרו עד ליום 
באלפי ( 2011בדצמבר 
  )ח"ש

ליום  במלאיעלות 
 2011בדצמבר  31
  )ח"באלפי ש(

  566,651  -  189  260,449 1,247  ישראל

  328,617  208,493  436  195,143 2,845  פולין

  9,014  20,916  42  11,368  93 בולגריה

  24,564  -  -  14,657  185 סלובקיה

פרויקטים  50-כבהקמה ובמכירה של , עוסקת קבוצת דורי בתכנון ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .10.6.2.7.
יחידות דיור בשלבי ביצוע  2,300-מתוכם כ, ר מסחרי"אלפי מ 44- יחידות דיור וכ 5,400-כהכוללים 

 466-וסמוך למועד הדוח מסתכם בכ 2011בדצמבר  31צבר ההזמנות ליום ). דורי חברתחלק (
  . בהתאמה, ח"ש מיליון 484-ח וכ"מיליון ש

משווקת את דירות המגורים ואת המבנים המסחריים המוקמים על ידה בישראל  ,קבוצת דורי .10.6.2.8.
  . ירות חיצוניתובאמצעות משרדי תיווך מקומיים וחברת שיווק ומכ, באמצעות מערך השיווק שלה

ח וממוצע "ש מיליון 18.7- הסתכם בכ ,2011היקף אשראי הספקים הממוצע בתחום הפעילות בשנת  .10.6.2.9.
ניתן לרוכשים השונים מוסדר בהסכמים  האשראי אשר .99היה  2011ימי אשראי הספקים בשנת 

מערך  15% - 7%-ככאשר לרוב עם חתימת הסכם הרכישה מתקבלת תמורה בשיעור של , השונים
פי הסכמים למכירת יחידות בפרויקטים יזמיים לשנת - יתרת התמורה לקבל מלקוחות על. ההסכם

ומספר ימי אשראי ממוצע שניתן ללקוחות כאמור לעיל בשנת  ח"ש מיליון 24.8- בכהסתכמה  ,2011
 .130היה  2011

ן ציבוריות "דלבהם חברות נ, מתאפיין אף הוא בריבוי מתחרים )לרבות באירופה( זהתחום פעילות  .10.6.2.10.
עיקר התחרות הינה בין פרויקטים בעלי סמיכות  .ובשנים האחרונות גם קבוצות רכישה, ופרטיות

 לאיכות וזאת הודות, חלקה בתחום זה בפולין הינו משמעותי, להערכת קבוצת דורי .גיאוגרפית
  .  למוניטין של קבוצת דורי בפוליןו

                                                 
  .אשר לקבוצת דורי הסכם בעלי מניות עמו' מוחזקת על ידי צד ג ITR-יתרת הון המניות ב 57
 .לקה של חברת דוריהנתונים מתייחסים לח 58
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 חשמל הקמת תחנת כוח פרטית לייצור -  דוראד אנרגיה .10.6.3.

אשר קבוצת דורי ( מ"דורי תשתיות אנרגיה בע. באמצעות א ,)11.25%( שותפה דוריקבוצת  .10.6.3.1.
תחנת כוח פרטית לייצור והפעלת הקמת לבפרויקט  ")אנרגיהדורי "; מהון מניותיה 60%מחזיקה ב 

 ,שתוסק בגז טבעי כדלק עיקרי וסולר לגיבוי, מגאווט באזור אשקלון 800-חשמל בהספק של כ
   .באמצעות דוראד

אלומיי  ,מוחזקות על ידי חברה פרטית בבעלות צד שלישי) 40%( אנרגיהדורי יתרת מניותיה של 
בדורי  אופציה להגדיל את היקף החזקותיהב המחזיקה, ")אלומיי אנרגיה("מ "אנרגיה נקייה בע

סכם בעלי מניות הינן צד לה, אנרגיה ואלומיי דורי חברת ,כמו כן. יהמהון מניות 50%לעד  אנרגיה
    .כבעלי המניות בדורי אנרגיה ןהמסדיר את יחסיה

  .של דוראד מהון המניות 18.75% -אנרגיה בח מחזיקה דורי "נכון למועד הדו

אשר תוסק באמצעות גז  בעלת רישיון מותנה להקמת תחנת כוח לייצור חשמל באשקלון הינה דוראד .10.6.3.2.
בכפוף לעמידתה של , חודשים 54לתקופה של  2010ניתן בחודש פברואר  ,הרישיון המותנה. טבעי

במידה ודוראד תעמוד בכל התנאים המפורטים  .דוראד באבני היסוד ובהוראות הרישיון המותנה
חתימה על כל הסכמי המימון הנדרשים לשם , היינו(סגירה פיננסית : ואשר עיקרם ברישיון המותנה

וכן , העמדת ערבויות; )עמדת המימון מכוחםהלמימון הקמת תחנת הכוח וקיום התנאים המוקדמים 
יוענק לה  - מימונה ותפעולה, אבני דרך והוראות המתייחסות ללוחות הזמנים להקמת תחנת הכח

מתחייב בעל הרישיון להיות בעל הון עצמי בשיעור שלא יפחת , במסגרת הרישיון .רישיון ייצור קבוע
מההון  18.75% -התחייבה כלפי רשות החשמל להעמיד כ, דורי חברת. משווי המתקן 20%-מ

  .ח"מיליון ש 110 -האמור וחתמה על כתב התחייבות מתאים בסך של כ

מועד הסיום המשוער להקמת התחנה הינו . ח זה דוראד החלה בהקמת תחנת הכוח"נכון למועד דו
 .2013סוף שנת 

נושאים  המסדיר( ללם הסכם בעלי מניותובכ, כת הסכמיםהתקשרה דוראד במער, לצורך פעילותה .10.6.3.3.
השקעותיהם , לרבות בקשר עם החזקותיהם של בעלי המניות של דוראד במניות דוראד, שונים

 East Mediterraneanגז טבעי עם חברת הסכם לרכישת  ,)וניהול דוראד ופעילותה ןמימו ,בדוראד
Gas Company59 )EMG (הסכם למתן , תחנת הכוחהסכמים להקמת , להולכת גז טבעיהסכם ו

התקשרה  ,2010 נובמבר בחודש, כמו כן. ועוד אנרגיה עם חברת חשמל לישראלושירותי תשתית 
ועם גופים מוסדיים עם תאגידים בנקאיים ) 2011אשר תוקנו בחודש ינואר ( בהסכמי מימוןדוראד 
מסך  80%עד  בשיעור של להקמת תחנת הכוח של דוראדואמצעים פיננסיים העמדת אשראי  לצורך

היחסי בהון בהתאם לחלקם  ,ידי בעלי המניות של דוראד-היתרה תמומן עלכאשר , עלות הפרויקט
שיעורין בהתאם לאבני הדרך וכפוף להתקיימות תנאים מתלים ל יועמד, המימון האמור. דוראד

של עלות המוערכת ה, בהתאם להסכמות עם הגופים המממנים. המפורטים בהסכמי המימון
במסגרת הסכמי המימון כל הון המניות המונפק של דוראד . ח"מיליארד ש 4.5- הינה כ הפרוייקט

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

  ).ח"ש מיליון 110-דורי כחברת מזה חלקה של (ח במזומן ובערבות בנקאית "מיליוני ש 184-כ

בוצעה המשיכה הראשונה , עם התמלאות התנאים המתלים בהסכמי המימון, 2011בחודש ינואר  .10.6.3.4.
, )ח"מיליוני ש 577 -כ( ב"מיליון דולר ארה 151בסך של , של כספי המימון בהתאם להסכמי המימון
, )בהון ובערבויות בנקאיות( דוראדבהון העצמי של  חלקהובכלל זה העמידה דורי אנרגיה את מלוא 

ידי -סך המימון אשר הועמד על, 2011בדצמבר  31נכון ליום  .כפי שהתחייבה להעמיד כאמור לעיל
 לצורך עמידה בדרישות ההון, כמו כן .ח"מיליון ש 836הינו בסך של הגופים המממנים לדוראד 

-הקצתה דוראד מניות נוספות שלה לבעלי מניותיה על 2011בשנת פי הרישיון המותנה -העצמי על
אשר לא חל (ח "מיליון ש 171.9-הלוואות בעלים בסכום של כפי חלקם היחסי כנגד המרת 

   ).דוראד בעקבותיהם שינוי בהחזקתם היחסית של בעלי המניות של

 ,מספר גופים ממשלתיים ופרטייםלמכירת חשמל עם  דוראד חתמה על הסכמים, נכון למועד הדוח .10.6.3.5.

                                                 
אספקת , לרבות פיצוצים או מתקפות טרור וכן, למיטב ידיעת חברת דורי הפעלת צינור הגז והובלת הגז כרוכה בסיכונים רבים 59

ועל כן שינויים לרעה , בספק הגז הטבעי שבבעלות ממשלת מצרים ובמדינת מצרים EMGהגז מושפעת מהתלות הגבוהה של 
 .עלולים לגרום לשיבושים בהספקת גז טבעי לדוראד או בהפסקת אספקתו EMGו בקשר בין דוראד לבין א/ביטחוני ו-במצב הפוליטי
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הסכמי אספקת החשמל הינם בתעריף . מההספק המשוער של תחנת הכוח 40% - לאספקת כ
ידי הרשות לשירותים - כפי שהוא נקבע על ,שהינו מופחת לעומת התעריף לצרכני חשמל במשק

תחילת אספקת החשמל ומועדים במועד , בין היתר, של ההסכמים הותנהתוקפם . חשמל –ציבוריים 
  .שנים 20 – שנים 6נוספים והינם לתקופות של 

למיטב ידיעתה ו, יצרן החשמל העיקרי במדינת ישראל הינה ברת חשמל לישראלנכון למועד הדוח ח .10.6.3.6.
החלו לייצר חשמל  אשר מתחרים בדוראד אשראין יצרני חשמל פרטיים אחרים , ת דורישל קבוצ

  . ספציפי ףפי אישור תערי-ו עלבהתאם לרגולציה הקיימת א

דורי הינן צד להסכם ייזום בקשר עם הקמת תחנת הכוח  חברתדוראד ו, 2010החל מחודש נובמבר  .10.6.3.7.
דורי ודורי בניה בהסכם לביצוע  חברתהתקשרו  2011בחודש יוני , כמו כן. ולשירותי ניהול בגינו

חברת על פיו משמשת דורי בניה כקבלן משנה של , עבודות הנדסה אזרחית להקמת תחמת הכוח
 .ב"מיליון דולר ארה 52בתמורה לסכום של , דורי

השקעתה עשוייה להיות השפעה מהותית על תוצאות  משךולהדורי בדוראד חברת להשקעת  .10.6.3.8.
, עדיהיי הרישיון המותנה ובאבכפוף לעמידת דוראד בתנ, הכספיהפעילות של קבוצת דורי ומצבה 

 .התפעול והמכירות, לרבות בהיבט עלויות ההקמה של תחנת הכוח

 הון אנושי   .10.7.

מעסיקה  ,מעבר לעובדיה הקבועים. עובדים 680העסיקה קבוצת דורי  ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .10.7.1.
מספר מועט של עובדים על בסיס ארעי בהתאם לצרכיה , באמצעות חברות כוח אדם, קבוצת דורי
משתמשת קבוצת דורי על בסיס ארעי בשירותיהם של תאגידי כוח אדם , כמו כן. המשתנים

 .  המעסיקים עובדים זרים

פרט האם העובד אשר מ, חותמים על מסמך המסדיר את תנאי העסקתם ,מרבית עובדי קבוצת דורי
על . ואת הזכאות לימי הבראה וחופשה שנתית, פי שעה או עובד בשכר חודשי- הינו עובד בשכר על

עבודות ציבוריות , ה"צמ, התשתיות, חל הסכם קיבוצי כללי בענף הבנייה הבניין של דורי בניהעובדי 
  . המסדיר ומעדכן את תנאי העסקתם של העובדים בענפים האמורים, ושיפוצים

לרבות בהתאם לעמידה , מעת לעת, הןעובדיאת ת לתמרץ ולתגמל ונוהג ,ודורי בניה דוריברת ח .10.7.2.
דורי זכאים למענקים בהתאם לתנאי העסקתם חברת בעלי תפקידים שונים ב. ביעדי הצלחה

הצמודות למדד , הלוואות, מעת לעת, מעמידה לעובדיהודורי בניה דורי חברת , מו כןכ .האישיים
. ח"ש מיליון 1.8 - הסתכמו ב ,2011בדצמבר  31אשר נכון ליום , שנתית קבועהונושאות ריבית 

בניה תוכניות אופציות לעובדיהן ולעובדי חברות האם והחברות הבנות דורי ולדורי  חברתל
 .בהתאמה, כתבי אופציות מיליון 2.48-כו 1.905-מכוחן הוקצו כ, והקשורות שלהן

  אשראי ומימון .10.8.

 כללי
 מגופים מוסדיים ,מממנת את פעילותה השוטפת בעיקר באמצעות הלוואות מבנקים ,קבוצת דורי .10.8.1.

אשר , אשראי ספקים וכן מתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת ומהון עצמי, ומבעלי השליטה שלה
, בנוסף. מסך נכסיה 20%- ח ואשר מממן כ"מיליון ש 406- מסתכם בכ ,2011בדצמבר  31נכון ליום 

ניתן  ,האשראי הבנקאי והמוסדי .פעילותה באמצעות הנפקת ניירות ערך מממנת את, קבוצת דורי
בפרויקטים בהם משמשת קבוצת דורי כיזם . רותיהם או ללא שיעבודיכנגד שעבוד נכסים קבועים ופ

דורי  חברתבמסגרתם מקבלת , בנקים בהסכמי ליווי בנקאי עם, בדרך כלל, מתקשרת קבוצת דורי
את כל האמורים מחייבים את קבוצת דורי לשעבד לבנקים  י הליוויהסכמ. מסגרות של אשראי מגשר

לשעבד לטובת , להמציא לבנקים את החוזים עם קבלני המשנה והספקים, זכויותיה בגין הפרויקט
את חשבונות הבנקים המתייחסים לפרויקט ולקבל את אישור הבנקים למשיכות מחשבונות  הבנקים

כקבלן מבצע משמשים התקבולים מן המזמין  ת דוריקבוצבפרויקטים בהם משמשת , לעיתים .אלו
 . הלוואות בנקאיות להון חוזר ת דוריקבוצולעיתים מקבלת , כמקור המימון היחידי

 מסגרות אשראי, מעת לעת, מעמידה לרשות דורי בניה וחברות בנות וקשורות שלה, דורי חברת
  .ח"ש מיליון 450בסך של אשר למועד הדוח הינן , ערבויותאו /ו כספי

מגבלות האשראי המוטלות על קבוצת דורי מתייחסות לפרויקטים מסויימים והינן מגבלות שהקבוצה 
 .נוטלת מכוח הסכמי הליווי הבנקאי לאותם הפרויקטים כמקובל

 הבמסגרת, דורי הנפקת זכויות למניותיהחברת  השלימה 2012ינואר  חודשב - מניות הון גיוסי .10.8.2.
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, המסך ההון המונפק של 14.9%-המהוות כ, מניות רגילותמיליון  20.2 -כדורי חברת הקצתה 
במסגרת ההנפקה האמורה . ח"אלפי ש 27,281-של כ) ברוטו(בתמורה לסכום כולל , לאחר הקצאתן

 20.3-בסכום כולל של כ דוריחברת מניות רגילות של  15,014,178, דורי לאכדחברת הקצתה 
  .73.9%-בחברת דורי ל אכדעלה שיעור החזקתה של , הזכויות מהנפקת כתוצאה. ח"מיליון ש

   מסגרות אשראי

כולל אשראי כספי (סך מסגרות האשראי , וסמוך למועד הדוח, 2011בדצמבר  31נכון ליום  .10.8.3.
 270 מזה מסגרות כספיות בסך(ח "שמיליוני  2,120–של קבוצת דורי בישראל עמד על כ) וערבויות
 269מזה מסגרות כספיות בסך (ח "ש מיליוני 2,121-ו )ח"מיליון ש 1,850ח וערבויות בסך "מיליון ש
בדצמבר  31סך האשראי המנוצל ליום . בהתאמה, )ח"מיליון ש 1,852ח וערבויות בסך "מיליון ש

ח בגין "ש מיליון 951-וח אשראי כספי "מיליון ש 169מתוכם (ח "מיליון ש1,120הינו , 2011
  ). ערבויות

, בגין אגרות החוב .פי צרכיה המשתנים- מותאמים עלדורי מבנקים חברת  שנוטלתם היקפי האשראי .10.8.4.
התחייבה קבוצת דורי לעמוד באמות מידה , לקבוצת דורי אשראי ושירותים בנקאיים נוספים הניתנים

יחס הון ; 70%של עד  דוריחברת של  61CAP-ל דוריחברת של  60חוב של יחס: פיננסיות הבאות
סך מזומנים והשקעות לזמן קצר  ;דוריחברת לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של , 15%למאזן של 

יחס הון לסך מאזן של  ;דוריחברת של ) סולו(לפי הדוחות הכספיים , ח לפחות"מיליון ש 40של 
לפי הדוחות , 25%יחס הון למאזן של  ;דוריחברת לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של , 10%

לא יפחת מסך של ) ללא זכויות מיעוט(של דורי בניה סך ההון העצמי ; הכספיים של רונסון אירופה
ללא זכויות , 18%-לא יפחת משל דורי בניה לסך מאזן של דורי בניה יחס הון עצמי ; ח"מיליון ש 100
, ת מיעוטכולל זכויו, של דורי בניה מסך המאזן 10%-לא יפחת משל דורי בניה ההון העצמי ; מיעוט

-לא יפחת ממ "בע) 1997(רום גבס חיפוי וקירוי של חברת ההון העצמי ; שטר הון והלוואת בעלים
בדצמבר  31נכון ליום . שטר הון והלוואת בעלים, כולל זכויות מיעוט, שלה מסכום המאזן 20%
  .קבוצת דורי עומדת באמות המידה הפיננסיות האמורות, 2011

  סיכום יתרות

  :בריבית משתנה ודות אשראי לזמן קצרלהלן נתונים א .10.8.5.
ח ליום "סכום האשראי באלפי ש

  2011בדצמבר  31
טווח הריבית האפקטיבית בשנת 

2011   
טווח הריבית 

  2011בשנת 
  מנגנון השינוי

95,262  4.81  4.95-6.25  
 לזמן ואשראי הלוואות

 הצמדה ללא קצר

  

   :בריבית משתנה הלוואות ואשראי לזמן ארוךלהלן נתונים אודות  .10.8.6.
ח ליום "סכום האשראי באלפי ש

  2011בדצמבר  31
טווח הריבית האפקטיבית 

  2011בשנת 
טווח הריבית בשנת 

2011  
  מנגנון השינוי

3,018  5.3  5.3  
הלוואות ואשראי לזמן ארוך 

 בהצמדה למדד - 

5,052  5.65-6.75  5.65-6.75 
הלוואות ואשראי לזמן ארוך 

  ללא הצמדה

68,484  6.87-9.36  6.87-9.36  
הלוואות ואשראי לזמן קצר 

 צמוד לזלוטי

 מימון חוץ בנקאי
מיליון  423.3-דורי עומדת על סך של כחברת יתרת אגרות חוב של , 2011בדצמבר  31נכון ליום  .10.8.7.

 28בהתאם לדוח דירוג מיום  מ"על ידי מידרוג בע )אופק יציב( 3A מדורגות בדירוגוהן , ח"ש
נכון , כמו כן .מ את הדירוג האמור לעיל"אישררה מידרוג בע, 2012בינואר  19ביום  .2011באוגוסט 

 86.3 -על סך של כ) 100%(עומדת יתרת אגרות החוב של רונסון אירופה  2011בדצמבר  31ליום 
 ).ח"מיליון ש 96.3 -כ(מיליון זלוטי 

                                                 
משמעו חוב לזמן קצר בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך בתוספת חוב לזמן ארוך ובתוספת " חוב", לעניין זה 60

  .התחייבויות בגין חכירה תפעולית
  .ובתוספת מסים נדחים לזמן ארוך במאזן) כולל זכויות מיעוט(בתוספת סך ההון העצמי במאזן  משמעו חוב" CAP", לעניין זה 61
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    של אכד אשראי ומימון .10.9.

 31נכון ליום , פעילותהלמימון  שהתקבלו אכד של קצרלזמן ההלוואות האשראי ולהלן מצבת  .10.9.1.
  :2011בדצמבר 

 )ח"שבאלפי (יתרה  (*)שיעור ריבית משוקלל
  

  הלוואות לא צמודות 47,685  5.50%

 כ"סה 47,685 - 

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

  אמות מידה פיננסיות  .10.9.2.
בכל ההלוואות וקווי האשראי שמקבלות אכד וחברות בנות בבעלותה המלאה במהלך העסקים 

קיימות כמקובל התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות ובהן ההתחייבויות , הרגיל
  : הבאות

  ;55%שלא יעלה על יחס חוב לבטוחה בשיעור  קיום .10.9.2.1.

 .עמידה בשווי שוק מינימאלי של הבטוחה .10.9.2.2.

והחברות הבנות אכד ת ועומדח זה "ולמועד הסמוך לאישור דו 2011בדצמבר  31נכון ליום 
   .בכל אמות המידה שנקבעושבבעלותה המלאה 

  גורמי סיכון עיקריים .10.10.

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

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

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

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

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

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

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

   .לקבוצה לרווחי הפרויקט ולתשואה

 כדי מגזרלשל החברה אשר בנפרד אינן עולות  נוספותפעילויות  .11.

   גזית פיתוח .11.1.

  כללי .11.1.1.

אשר החברה , באמצעות חברת הבת גזית פיתוח ,המניבן "הנדלבתחום  החברה פועלת בישראל .11.1.1.1.
נכסים  10של גזית פיתוח בבעלותה  ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .מהון מניותיה 75%-מחזיקה ב

 לגזית פיתוח נכס מניב ,כןכמו  .בישראללפיתוח עתידי קרקעות מספר בפיתוח ונכס  ,מניבים
נכסיה של גזית פיתוח בבולגריה (בבולגריה ובמקדוניה לפיתוח עתידי  קרקעות מספרובבולגריה 

נכסים המוחזקים על ידי  2למעט ( באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאהמוחזקים ובמקדוניה 
 )והיתרה בידי צדדים שלישיים, 50%האחר בשיעור של ו 75%בשיעור של האחד גזית פיתוח 

  "). )בולגריה(גזית פיתוח : "שייקראו להלן(

גזית פיתוח את כלל מניות אכד וכן את יתרת ההלוואות שעמדו לרשות רכשה , 2011יוני בחודש  .11.1.1.2.
 1.1.16. לפרטים בדבר רכישת מניות אכד ראו סעיף . ח"מיליון ש 200-אכד בתמורה לסך של כ

דורי ראו סעיף חברת לרבות באמצעות החזקתה במניות (לפרטים אודות פעילותה של אכד  .לעיל
  ).לעיל 10. 
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זה אינם כוללים את פעילותה של אכד המובאת כאמור  11.1. מובהר כי הנתונים המובאים בסעיף 
  .בנפרד

  .להלן ח זה"לדו 23.7. ף סעי ום בעלי המניות בקשר עם גזית פיתוח ראכלפרטים אודות הס .11.1.2.

 נתונים כלכליים בדבר איזורים גיאוגרפיים .11.1.3.

  :פיתוחפעילותה של גזית  עיקר בה מתבצעת לישראלביחס  62להלן מאפיינים מאקרו כלכליים .11.1.3.1.

  
  ישראל כלכלייםפרמטרים מאקרו

  31.12.2011 31.12.2010  
מיליארדי דולר  PPP(  235.5(תוצר מקומי גולמי 

  ב"ארה
מיליארדי דולר  219.95

  ב"ארה
  ב"דולר ארה 29,602  ב"דולר ארה PPP(  31,005(תוצר לנפש 

  PPP(  7.05%  6.05%(שיעור צמיחה בתוצר המקומי 
  PPP(  4.74%  3.77%(שיעור צמיחה בתוצר לנפש 

  2.69%  3.43%  שיעור אינפלציה
התשואה על חוב ממשלתי לטווח ארוך

63
  2.96%  2.94%  

דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך
64

  A+/A1 AA-/A1 

 31ב ליום "שער חליפין מטבע מקומי ביחס לדולר ארה
  65בדצמבר

ב "דולר ארה –ח "ש
0.2626  

  ב"דולר ארה -ח "ש
0.2818  

  

 אודות נכסי גזית פיתוח עיקריים נתונים מצרפיים .11.1.4.
 31וליום  2011בדצמבר  31ן להשקעה של גזית פיתוח ליום "אודות נכסי הנדלעיקריים להלן נתונים 

   :2010בדצמבר 
  :ליום  

  31.12.2011  31.12.2010  
  118  128  )ר"באלפי מ) (במאוחד(ן מניב "כ שטחי נדל"סה
  89  96  )ר"באלפי מ) (חלק החברה(ן מניב "כ שטחי נדל"סה

  2,113,962  2,309,519  )ח"באלפי ש) (במאוחד(ן מניב "שווי הוגן נדל
  1,585,471  1,732,139  )ח"באלפי ש) (חלק החברה(ן מניב "שווי הוגן נדל

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

148,973  116,071  

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

111,730  87,053  

  89.8  97.05  )ח"בש(ר "דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ
  :2011לשנת   (*)שיעור תפוסה ממוצע בפועל

99.0%  
  :2010לשנת 

97.2%  
בדצמבר  31ליום 

2011:  
97.0%  

 :2011בדצמבר  31ליום 
99%  

  12  11  מספר נכסים מניבים

כל רבעון קלנדרי בשנה  כממוצע של שיעורי התפוסה בתוםשיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב ) *( 
  .הרלבנטית

   

                                                 
 ,IMF World Economic Outlook Database-הנתונים בטבלה להלן הינם על פי ה, להלן אחרת יצויין אםאלא אם  62

September 20th 2011    .  
 2010לדצמבר  31-ו 2011לדצמבר  31שנים נכון לימים  30- על פי נתוני בנק ישראל בהתייחס לאגרות חוב ל  63
)www.bankisrael.gov.il .(  

  .) Moodies  )www.moodys.com  /www.standardandpoors.comאו    S&Pלדירוג בהתאם  64
  .על פי נתוני בנק ישראל  65
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 הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים .11.1.5.
תקופת 
הכרה 
  בהכנסה

הכנסות מרכיבים קבועים 
  )ח"שבאלפי (

מספר הסכמי שכירות 
  מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
  )ר"באלפי מ(המסתיימים 

  9  74  147,108  2012שנת 

  4  37  142,372  2013שנת 
  2  38  138,069  2014שנת 
  4  61  134,947  2015 שנת
 2016שנת 
  ואילך

1,052,417  476  109  

  128  686  1,614,914  כ"סה

 

 נתונים מצרפיים אודות נכסים בהקמה של גזית פיתוח .11.1.6.
אשר סווגו כנכסים  בישראל ן להשקעה של גזית פיתוח"להלן נתונים מצרפיים אודות נכסי נדל
 : בהקמה בדוחות הכספיים של החברה

  לשנה שנסתיימה ביום  
31.12.2011 31.12.2010 

  2  1  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה
  20  5  )ר"באלפי מ(בתום התקופה ) מתוכנן(כ שטחים בהקמה "סה
באלפי ) (מאוחד(כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה
  )ח"ש

5,695  112,184  

) במאוחד(הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה 
  )ח"שבאלפי (

29,000  145,820  

באלפי ) (מאוחד) (אומדן(תקציב הקמה בתקופה העוקבת 
  )ח"ש

8,000  41,000  

כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה "סה
  (*))ח"שבאלפי ) (מאוחד)(אומדן לתום התקופה(

 -  60,000  

  50%  0%  שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות 
  16,000  -   (*))ח"באלפי ש) (מאוחד) (אומדן(הכנסה שנתית צפויה 

להסתיים  הקמתם צפויההמייצג הצפוי מפרויקטים אשר  להנתון מתייחס לאומדן ההכנסה השנתי הכול(*) 
 .  או יותר מסך שטחיהם 50%ושנחתמו הסכמים להשכרת  בשנה העוקבתבשנת 

 נתונים מצרפיים אודות קרקעות של גזית פיתוח .11.1.7.
בדוחות  ן להשקעה"המסווגות כנדל(של גזית פיתוח בישראל להלן נתונים מצרפיים אודות הקרקעות 

  ): הכספיים של החברה
  לשנה שנסתיימה ביום  

31.12.2011  31.12.2010  
הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 

  )ח"שבאלפי ) (מאוחד(התקופה 
  165,837 - ישראל

 -בולגריה ומקדוניה
351,120  

  177,695 -ישראל 

 - בולגריה ומקדוניה 
334,270  

  34 - ישראל  )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה
 -בולגריה ומקדוניה

495  

  63 - ישראל 

 -  בולגריה ומקדוניה
495  

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

  41 - ישראל

 -בולגריה ומקדוניה
573  

  53 - ישראל

 -בולגריה ומקדוניה
573  
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 רכישת ומכירת נכסים .11.1.8.
- ו 2010, 2011להלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי גזית פיתוח בכל אחת מהשנים 

2009:  
  שנסתיימה ביוםלשנה   

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
 (*)שנמכרונכסים 

  
  -   (*)4  5  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 
  )ח"שבאלפי ) (מאוחד(בתקופה 

252,736  603,423   -  

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

ר "אלפי מ 30  16
דונם  20 -ו

  קרקע

 -  

NOI  מאוחד(של נכסים שנמכרו (
  )ח"שבאלפי (

18,629  42,385(**)   -  

הפסד שנרשם בגין מימוש הנכסים 
  )ח"באלפי ש) (מאוחד(

 -  )106(   -  

   בתקופות אלולא נרכשו נכסים   נכסים שנרכשו

מהזכויות  53% -כו מניבים נכסיםבשלושה מהזכויות  49%כולל מכירת  2010 תלשנביחס לנתונים (*) 
   .בקרקע

  .מלאשיעור תפוסה  בהנחת בגינו חושב NOI -ואשר ה 2009כולל נכס אשר החל להניב בשנת  (**)
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 ן להשקעה מהותי "נדל נכס .11.1.9.

  :(*)(**) של גזית פיתוח ן להשקעה מהותי"להלן פרטים אודות נכס נדל

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  שם הנכס ומאפייניו

  שנה

  פריט מידע

  
נוספת בבסיס  ההנח

  הערכה

ערך בספרים 

בסוף תקופה 

) מאוחד(

  )ח"באלפי ש(

(***)  

שווי הוגן בסוף 

באלפי ( תקופה

   )ח"ש

הכנסות מדמי 

שכירות 

בתקופה 

 )מאוחד(

  )ח"שבאלפי (

NOI  בפועל

בתקופה 

) מאוחד(

  )ח"באלפי ש(

שיעור 

  התשואה 

שיעור 

התשואה 

  המותאם 

) רווחי 

שערוך 

) מאוחד(

באלפי (

  )ח"ש

שיעור 

התפוסה 

לתום 

 התקופה 

דמי 

שכירות 

ממוצעים 

לשנה 

ר "למ

  )ח"בש(

זיהוי מעריך 

  השווי

מודל 

הערכה 

שמעריך 

השווי פעל 

  לפיו

  שיעור תשואה נדרש

  

 
G –  כפר

  סבא
 

שימוש 
  עיקרי

  
מטבע 

  פעילות

  מסחר

  

  ח"ש

2011  419,301  783,760  49,965  51,564  6.6%  6.8%  35,235  
88%  

(****)  
1,426  

קונפורטי רביב 

 זיסר

  הכנסה

היוון תזרים (

  )מזומנים

7.41%  

עלות 
  מקורית

 אלפי(

  )ח"ש

396,806  2010  

 –' שלב א

309,200  

  -'שלב ב

96,420  

 - 'שלב א

605,400  

  -'שלב ב

105,700  

40,567  40,329 6.7%  7.0%  

 - 'שלב א

12,609  

  -'שלב ב

9,659  

94%  1,417  

  רדוברת אולפינ
היוון תזרים 

  מזומנים

7.60%  

חלק 

  התאגיד
38.3%  2009  

 –' שלב א

569,000  

  -'שלב ב

54,400  

 –' שלב א

590,000  

  -'שלב ב

54,400  

22,393  16,189  3.7%  6.4%  

 - 'שלב א

249,897  

  -'שלב ב

19,369  

80%  1,463  7.62%  

מסך  10% -היוו למעלה מ 2009מאחר שרווחי השערוך שיוחסו לנכס זה בשנת , הוא היווה נכס מהותי מאוד 2010ח השנתי לשנת "הנכס מוצג כנכס מהותי לאור זאת שבדו, ן להשקעה"בהתאם להוראות הנחיית נדל (*)
   .2009י של החברה בשנת מסך ההון העצמ 4% -וכן היוו למעלה מ, 2009רווחי השערוך המאוחדים של החברה בשנת 

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

  .מייצג את חלק החברה בנכס(***) 

  .ליום הדיווח 100%בנטרול קומה זו יעמוד שיעור התפוסה על . אשר נמצאת בשלבי משא ומתן ואכלוס לראשונהבנכס זה מגלם קומה (****) 
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  הון אנושי .11.1.10.

עובדים במשרה  66) ולחברות בנות בבעלותה המלאה(גזית פיתוח ל ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .11.1.10.1.
  .40 –נכסים ותפעול ניהול ; 26 – מטה :על פי החלוקה הבאה, )2010עובדים בשנת  63(מלאה 

תנאים סוציאליים , לשכר בסיס, על פי רוב, וזכאים על בסיס חוזים אישיים ל מועסקים"העובדים הנ .11.1.10.2.
  . הכפופים לשיקול דעת ההנהלה, מקובלים ומענקים

    אשראי ומימון .11.1.11.
לרבות ( גזית פיתוח מממנת את השקעותיה בנכסים בעיקר במימון המועמד לה על ידי החברה

, )להלן 23.7. האמור בסעיף  בהתאם להתחייבויותיה של החברה על פי ההסכם לייסוד גזית פיתוח
   .גם ממוסדות פיננסיים, ובמידה פחותה

בדרך של הלוואת בעלים בהיקף של  גזית פיתוחב להשקעתה של החברהבנוסף  :הלוואות בעלים .11.1.11.1.
נקבע כי ככל שהחברה תידרש למימון  הסכם לייסוד גזית פיתוחהבמסגרת , ב"מיליון דולר ארה 85

בתנאים דומים לתנאי , חלף מימון בנקאי, לחברה זכות להעמיד לגזית פיתוח מימון ,לפרויקטים שלה
זכות זו הוסדרה . מימון בנקאי אותם תוכל גזית פיתוח להשיג במועד הרלבנטי להעמדת ההלוואה

ותנאיה הקונקרטיים נקבעו מחדש בהסכם להלן  23.7. לראשונה בהסכם המייסדים האמור בסעיף 
הסתכמה יתרת , 2011בדצמבר  31נכון ליום . 2007בדצמבר  31בין החברה לבין גזית פיתוח מיום 

- בכ, )לעילהן הלוואות בעלים והן הלוואות חלף מימון בנקאי כאמור (הלוואות החברה לגזית פיתוח 
נכון ליום  ח"מיליארד ש 2.3-וכ 2010בדצמבר  31נכון ליום  ח"מיליארד ש 2-כ(ח "מיליארד ש 1.9
ח בגין אשראי "מיליון ש 649-כוללת סך של כ ,יתרת ההלוואות כאמור לעיל). 2009בדצמבר  31

התקשרו על פי הסכם להקצאת אגרת חוב בו , אשר העמידה החברה לחברות בקבוצת גזית פיתוח
העמידה , על פי ההסכם. 2009גזית פיתוח וחברות מקבוצת גזית פיתוח בחודש אוגוסט , החברה

החברה לחברות בקבוצת גזית פיתוח אשראי בגובה כל הסכומים אותם גייסה במסגרת הנפקת 
אשר הובטחו בבטוחות , ")אגרות החוב(" 2009לציבור בחודש פברואר ) 'סדרה י(אגרות חוב 
, על פי תנאי ההסכם. טובת מחזיקי אגרות החוב על ידי חברות מקבוצת גזית פיתוחשהועמדו ל

תעמיד החברה לחברות מקבוצת גזית פיתוח אשראי נוסף בגובה כל הסכומים אותם תגייס 
והכל בתנאי אשראי שיהיו תנאים , אם וככל שתיעשה, במסגרת כל הרחבה שתיעשה לאגרות החוב

, כפי שאלו יהיו, האשראי שיועמד לחברה בהתאם לתנאי אגרות החובלתנאי ) back to back(זהים 
 . למעט ביחס לשיעור הריבית

במסגרת , ח"מיליוני ש 105העמידה החברה לגזית פיתוח הלוואה בסך  2011בחודש יוני , כמו כן
כאשר לגזית ( 2013ההלוואה הועמדה עד לחודש יוני . מכירת מניות אכד מהחברה לידי גזית פיתוח

והיא נושאת ריבית בשיעור עלות , )בתנאים הקבועים בהסכם, יתוח אפשרות לפירעון מוקדםפ
   .ההלוואה מובטחת בשעבוד על מניות אכד שנמכרו לגזית פיתוח. 1%המימון של גלוב בתוספת 

כולל ההתחייבות בגין אגרות (המובטחות בשעבודים  פיתוחגזית סך ההתחייבויות של  :משכנתאות .11.1.11.2.
היה  2010 בדצמבר 31ליום ( ח"מיליון ש 1,033- עמד על כ ,2011בדצמבר  31 ליום) 'החוב סדרה י

שיעור הריבית ( 5.8%%אשר שיעור הריבית המשוקלל שלהן הינו , )ח"מיליון ש 1,015-כ
ותקופת פירעונן הממוצעת הינה ) הריבית המשוקלל האפקטיבית אינו שונה באופן מהותי משיעור

  .שנים 5.09

ממוסד בנקאי בהיקף כולל של בשעבוד מובטח לא קו אשראי מתחדש  לגזית פיתוח :אשראי מסגרת .11.1.11.3.
- כניצלה גזית פיתוח  ,2011בדצמבר  31נכון ליום  ,מתוכו, 2012מסתיים בשנת ה ח"שמיליון  60
  .ח"ש מיליון 26

  : סיכום יתרות .11.1.11.4.
) 'ח י"ולא כולל התחייבויות בגין אג כולל חלויות שוטפות(לזמן ארוך ההלוואות האשראי ולהלן מצבת 

, פעילותהלמימון ממוסדות פיננסיים  התקבלור שא ,כולן לשימוש ייחודיהמיועדות , גזית פיתוחשל 
   :2011 בדצמבר 31נכון ליום 

תקופת פירעון 
 )שנים(ממוצעת 

שיעור ריבית 
 )*(משוקלל

באלפי (יתרה 
  )ח"ש

 

  לא מובטחת בשעבוד נכסיםהלוואה בריבית קבועה   25,599  5.40% 0.75
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 הלוואות בריבית קבועה מובטחות בשעבוד נכסים 383,271 3.7% 3.0

  נכסיםמובטחת בשעבוד לא הלוואות בריבית משתנה  7,471 (**)-  0.5

 כ"סה 416,341 -  - 

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

  

   אמות מידה פיננסיות  .11.1.11.5.
קיימות התחייבויות לעמידה , בחלק מההלוואות שמקבלת גזית פיתוח במהלך העסקים הרגיל

הון  ;צמוד למדד ח"ש מיליון 180של בסך ובהן הון עצמי מינימאלי  ,באמות מידה פיננסיות ואחרות
   .המאזן של גזית פיתוח מסך 25%-עצמי של גזית פיתוח בתוספת כל הלוואות הבעלים לא יפחת מ

, וחברות בנות שלה במהלך העסקים הרגילגזית פיתוח ת ובחלק מהמשכנתאות שמקבל, כמו כן
קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות ביחס לנכס הספציפי בגינו הועמדה 

  . ההלוואה

גזית פיתוח בכל אמות המידה עומדת , ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו 2011בדצמבר  31נכון ליום 
  .שנקבעו

 גרמניהגזית  .11.2.

  כללי .11.2.1.

המכונות , באמצעות מערך חברות בנות בבעלותה 2006החל משנת פועלת החברה  בגרמניה .11.2.1.1.
נכסים  7לגזית גרמניה  2011בדצמבר  31נכון ליום . "גרמניהגזית "בשם , לצורכי נוחות, ח זה"בדו

 .לפיתוח עתידי וקרקע) אחראחד מרכזים מסחריים ונכס  6( מניבים בגרמניה

 בדבר אזורים גיאוגרפיים כלכליים נתונים .11.2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                 
  .2012לינואר  12שנים נכון דצמבר ליום  10- ובהתייחס לאגרות חוב ל, ) ECB)www.ecb.int -על פי פרסומי ה 66
  ). Moodies )www.moodys.com   /www.standardandpoors.comאו   S&Pלדירוג  בהתאם 67
 ). AOand )www.oanda.comפי נתוני  על 68

  לשנה שנסתיימה ביום  גרמניה –פרמטרים מאקרו כלכליים 
31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009  

 PPP(  3,089.5(תוצר מקומי גולמי 
מיליארדי דולר 

  ב"ארה

2,944.4 
מיליארדי דולר 

  ב"ארה

  ב"ארהמיליארדי דולר  2,811.8

דולר  PPP(  37,935.5(תוצר לנפש 
  ב"ארה

דולר  36,081.3
  ב "ארה

  ב"דולר ארה 34,388

  )PPP( 4.93%  4.75%  )3.85%(שיעור צמיחה בתוצר המקומי 

  )PPP(  5.14%  4.96%  )3.56%(שיעור צמיחה בתוצר לנפש 

  0.84%  1.15%  2.24%  שיעור אינפלציה
התשואה על חוב ממשלתי לטווח 

  66ארוך
1.93%  2.91%  3.14%  

 AAA/Aaa  AAA/Aaa  AAA/Aaa  67דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך

ב ליום "שער חליפין אירו לדולר ארה
  68בדצמבר 31

1.2948  1.3253  1.4333  
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בדולר ( גרמניהבה מתבצעת פעילותה של גזית , ביחס לגרמניה 69כלכליים להלן מאפיינים מאקרו .11.2.2.1.
 ):ב"ארה

 גרמניהאודות נכסי גזית עיקריים מצרפיים נתונים  .11.2.3.
של  בדצמבר 31ליום  גרמניהלהשקעה של גזית ן "אודות נכסי הנדלעיקריים להלן נתונים 

 :)*(2011- ו 2010, 2009 כל אחת מהשנים
  :ליום  

  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009  
ן מניב "כ שטחי נדל"סה

  ) ר"באלפי מ(
101  97  97  

 מניב ן"שווי הוגן נדל
  )באלפי אירו(

196,968  193,748  184,350  

NOI  של נכסי תחום
באלפי , לשנה( הפעילות

  )אירו

11,802  11,393  10,476  

דמי שכירות חודשיים 
  )באירו(ר "ממוצעים למ

11.7  11.8  11.4  

שיעור תפוסה ממוצע 
  (**)בפועל

  :2011לשנת 
  

93.0%  

  :2010לשנת 
  

93.1%  

  :2009לשנת 
94.3%  

  
  

בדצמבר  31ליום 
2011:  

93.0%  
  

בדצמבר  31ליום 
2010:  

        93.0%  

  

  7  7  7  מספר נכסים מניבים

נתוני גזית גרמניה , מהון המניות של גזית גרמניה 100% - מאחר והחברה מחזיקה ב) *(
  .במאוחד והן נתונים ביחס לחלק החברה בגזית גרמניה הינם זהים

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

 הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים .11.2.4.
תקופת הכרה 

  בהכנסה
הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 

 )ח"שבאלפי (

מספר הסכמי שכירות 
  מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
  )ר"באלפי מ(המסתיימים 

  4  39  67,634   2012שנת 

  5  16  64,562  2013שנת 

  6  21  60,392  2014שנת 
  5  25  55,279  2015שנת 
 2016שנת 
  ואילך

347,968  311  73  

  93  412  595,835  כ"סה

  

   

                                                 
 IMF , World Economic Outlookהנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי , להלן אחרת יצויין אםאלא אם  69

Database, September 20th 2011    . 
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 גרמניהשל גזית  קרקעותנתונים מצרפיים אודות  .11.3.

 ן להשקעה"המסווגות כנדל( גרמניהשל גזית להלן נתונים מצרפיים אודות הקרקעות 
  ): בדוחות הכספיים של החברה
  לשנה שנסתיימה ביום  

31.12.2011 31.12.2010 

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

3,616  3,609  

  18.3  18.3  )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה

  

 הון אנושי   .11.3.1.

על פי החלוקה  ,)2010בשנת עובדים  14( עובדים 15 גזית גרמניהל ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .11.3.1.1.
  .10 - ניהול נכסים ורכש; 4 – כספים ומנהלה; עובד אחד –הנהלה : הבאה

  אשראי ומימון .11.3.2.
אשר  ,המיועדות כולן לשימוש ייחודי, מתאגידים בנקאייםלזמן ארוך הלוואות  גרמניהלגזית 

שיעור הריבית המשוקלל שלהן  ,אירומיליון  112- כמובטחות בשעבוד על נכסיה בהיקף כולל של 
לאחר ( )שיעור הריבית האפקטיבית אינו שונה באופן מהותי משיעור הריבית המשוקלל( 5.2%הינו 

  .שנים 3.8ותקופת פירעונן הממוצעת הינה  )לקיבוע הריביתהגנה השפעת עסקאות 

    אמות מידה פיננסיות  .11.3.2.1.
קיימות התחייבויות לעמידה , הרגיל במהלך העסקים גרמניהשמקבלת גזית  מהמשכנתאותבחלק 

  .הועמדה ההלוואה בגינוהספיציפי לנכס ביחס  באמות מידה פיננסיות ואחרות

בכל אמות  גרמניהעומדת גזית , ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו 2011בדצמבר  31נכון ליום 
  .המידה שנקבעו

  

.11.4. ProMed  

 כללי .11.4.1.

.11.4.1.1. ProMed  משרדים רפואיים  מבני שלהינה הבעלים והמנהלת)Medical Office Buildings( בין ו, ב"בארה
סמוך לבתי חולים תוך או בהממוקמים לרוב ב, מבני משרדים רפואיים ומחקרניתן למצוא נכסיה 

  . ולקמפוסים של אוניברסיטאות

בדרך כלל בתי , היא משכירה שטחים לשוכרי עוגן ProMedהמבנים הרפואיים שבבעלות מ חלקב .11.4.1.2.
שוכרי העוגן מהווים מוקד משיכה . מובילים בעלי יציבות כלכלית מוסדות רפואייםחולים או 

 .לרוב תקופות השכירות לגביהם ארוכותו למרפאות נוספות

שירותי הניהול כוללים . יםחיצונילרוב על ידי נותני שירותים מתבצע  ProMedנכסי השוטף של ניהול ה .11.4.1.3.
גובה דמי . השכירות עמםבהתאם להסכמי , והעלויות בגינן מוטלות על השוכרים, שירותי תחזוקה

נדרשים  ,כמו כן. ניהול נגזר מגובה דמי השכירות המשולם על ידי השוכר ומגודל המושכרה
ביטוחים , הכולל את השתתפות השוכר במסים(השוכרים לשאת בשיעור יחסי מהוצאות הניהול 

   .השיעור בו נושא כל שוכר מההוצאות האמורות משתנה משוכר לשוכר). ועלות תחזוקת הנכסים

 בדבר איזורים גיאוגרפיים כלכליים נתונים .11.4.2.
 ורא, ProMedב בה מתבצעת פעילותה של "מאקרו כלכליים של ארההלפרטים אודות המאפיינים 

  .לעיל 0 סעיף 
   



 תיאור עסקי החברה -' חלק א –מ "גלוב בע- גזית           81 -א   

  

 ProMedאודות נכסי עיקריים  מצרפיים נתונים .11.4.3.
של כל בדצמבר  31ליום  ProMedן להשקעה של "אודות נכסי הנדלעיקריים להלן נתונים 
 :)*(רפואייםאשר כאמור משמשים כמבני משרדים , 2009-ו 2010, 2011 אחת מהשנים

  
  :ליום  

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009  
באלפי (ן מניב "כ שטחי נדל"סה
  )ר"מ

128  98  91  

באלפי דולר (ן מניב "שווי הוגן נדל
  )ב"ארה

493,789  345,270  321,828  

NOI  של נכסי תחום הפעילות
  )ב"ארה באלפי דולר, לשנה(

28,742  24,337  23,339  

דמי שכירות חודשיים ממוצעים 
  ) ב"בדולר ארה(ר "למ

26.90  24.5  25.7  

  :2011לשנת   (**)שיעור תפוסה ממוצע בפועל
95.8%  

  :2010לשנת 
95.6%  

  :2009לשנת 
97.4%  

 31ליום 
בדצמבר 

2011:  
96.9%  

 31ליום 
בדצמבר 

2010 :
95.6%  

  10  12  15  מספר נכסים מניבים

במאוחד   ProMedנתוני ,  ProMed מהון המניות של 100% - מאחר והחברה מחזיקה ב ) *(
  .הינם זהים ProMed - נתונים ביחס לחלק החברה בוה

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

 חתומיםהכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות  .11.4.4.
תקופת 
הכרה 
  בהכנסה

הכנסות מרכיבים 
 )ח"שבאלפי (קבועים 

מספר הסכמי 
שכירות 
  מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
באלפי (המסתיימים 

  )ר"מ
  5.4  19  150,033   2012שנת 

  6.1  26  144,981  2013שנת 

  7.2  29  138,987  2014שנת 
  18.2  21  119,955  2015שנת 
 2016שנת 
  ואילך

603,743  54  87.0  

  123.9  149  1,157,699  כ"סה

 רכישת ומכירת נכסים .11.4.5.
 2010, 2011בכל אחת מהשנים  ProMedלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 

  :2009-ו
  לשנה שנסתיימה ביום  

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009  
נכסים 
  שנרכשו

מספר נכסים 
  שנרכשו בתקופה

3  2   -  

 עלות נכסים שנרכשו
באלפי ( בתקופה
  )ב"דולר ארה

142,995  20,600   -  

NOI  של נכסים
באלפי ( שנרכשו

  )ב"דולר ארה

11,973  1,533   -  

שטח נכסים שנרכשו 
באלפי ( בתקופה

 )ר"מ

30.9  6.8   -  

נכסים 
  שנמכרו

  בתקופות אלו לא נמכרו נכסים 
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 אשראי ומימון .11.4.6.

 מיליון 304.9-על כ 2011בדצמבר  31 ליוםעמד המובטחות בשעבודים  ProMedשל  ההלוואותסך  .11.4.6.1.
- משוקלל של כממוצע  בשיעור שנתיקבועה נושאות ריבית , )ח"מיליון ש 1,165- כ(ב "דולר ארה

 31 וליום) ח"מיליון ש 694-כ(ב "מיליון דולר ארה 195.6-היה כ 2010 בדצמבר 31ליום  ,6.02%
תקופת הפירעון הממוצעת של . )ח"שמיליון  733-כ(ב "דולר ארה מיליון 194- היה כ 2009בדצמבר 

  .שנים 4.53סך ההלוואות כאמור הינה 

   אמות מידה פיננסיות  .11.4.6.2.
 במהלך העסקים הרגיל, וחברות בנות בבעלותה המלאה ProMedשמקבלות ההלוואות בחלק מ

ביחס לנתונים  על בסיס פרטני קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות
  .הספציפיהנוגעים לנכס  ספציפייםה

והחברות הבנות  ProMedעומדות , ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו 2011בדצמבר  31נכון ליום  
  .שבבעלותה המלאה בכל אמות המידה שנקבעו

 
.11.5. AAG   

 כללי .11.5.1.
  GAA ,חברה בבעלותה המלאה באמצעות,ProMed Properties (CA) Inc  )"Promed Canda"(, 

ומבנים המשמשים ) Medical Office Buildings(משרדים רפואיים  מבני שלהמנהלת והינה הבעלים 
 .כאמורפיתוח ופיתוח מחדש של נכסים ב וכן היא עוסקת בקנדהלמשרדים רפואיים וקמעונאות 

בדצמבר  31ליום נכון , כמו כן .ממוקמים לרוב בסמוך לבתי חולים ProMed Canadaשל נכסיה 
  .מזכויות ההצבעה בה 11.4%- וכ EQYמהון המניות של  12.7% - ב GAAמחזיקה , 2011

 עדאשר ( GAA-את מלוא החזקותיה ב FCRחילקה  ,2009בחודש אוגוסט , לעיל 7.2. כאמור בסעיף   
עם ביצוע . כדיבידנד בעין לבעלי מניותיה, )FCRלאותו מועד היתה חברת בת בבעלות מלאה של 

 GAAרכשה  ,עובר לרישומה למסחר). TSX(למסחר בבורסה של טורונטו  GAAנרשמה , החלוקה
אשר , ProMed Canadaאת כל הון המניות של , מחברת בת בבעלותה המלאה של החברה

תמורת  .בקנדהמבני משרדים רפואיים בענף , 2007החל משנת באמצעותה פועלת הקבוצה 
והיא שולמה בעיקר , מיליון דולר קנדי 17.2-עמדה על כ, כאמור ProMed Canadaהרכישה של 

אלפי דולר  240-ותשלום במזומן בסך של כ( GAAמיליון מניות של  3.6-באמצעות הקצאה של כ
 עם חברות בנות בבעלותה GAAהתקשרה , ProMed Canadaעם השלמת רכישת מניות  ).קנדי

בהסכם לתיחום גיאוגרפי , ProMed התקשרה עם, ובין היתר, ים נלוויםהמלאה של החברה בהסכמ
  . של פעילותן בתחום מבני משרדים רפואיים

התיאור בסעיף ו, הינו מבני משרדים רפואיים Promed Canada השימוש העיקרי של נכסי, כאמור
 . הינו ביחס לשימוש זה בלבדלהלן  11.4. 

 בדבר איזורים גיאוגרפיים כלכליים נתונים .11.5.2.
סעיף  ורא, GAAאודות המאפיינים מאקרו כלכליים של קנדה בה מתבצעת פעילותה של  לפרטים

  .לעיל 7.4. 
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 GAAאודות נכסי עיקריים  מצרפיים נתונים .11.5.3.
של כל אחת  בדצמבר 31ליום  GAAן להשקעה של "אודות נכסי הנדל םעיקריילהלן נתונים 

  :אשר כאמור משמשים כמבני משרדים רפואיים, 2009-ו 2010, 2011מהשנים 

  
  :ליום  

  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009 (*)  

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

101  15  11  

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

63  10  7  

) במאוחד(ן מניב "שווי הוגן נדל
  )באלפי דולר קנדי(

218,383  29,940  16,600  

חלק (ן מניב "שווי הוגן נדל
  )באלפי דולר קנדי) (החברה

159,638  20,808  10,956  

NOI  של נכסי תחום הפעילות
באלפי דולר , לשנה) (במאוחד(

  )קנדי

8,015  1,901  1,061  

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

 )דולר קנדי

5,859  1,321  700  

שכירות חודשיים ממוצעים  דמי
  )בדולר קנדי( ר "למ

14.2  13.1  10.8  

  :2011לשנת   (**)שיעור תפוסה ממוצע בפועל
88.3%  

  :2010לשנת 
84.3%  

  :2009לשנת 
84.8%  

בדצמבר  31ליום 
2011:  

88.4%  

בדצמבר  31ליום 
2010:  

79.3%  

  

  2  3  13  מספר נכסים מניבים

  .שהיתה בבעלות מלאה של החברה Promed Canadaכולל את הפעילות של ) *(

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

  

 רכישת ומכירת נכסים .11.5.4.
-ו 2010, 2011 בכל אחת מהשנים GAAלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 

2009:  
  ביוםלשנה שנסתיימה   

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
נכסים 
  שנרכשו

  -   1  10  מספר נכסים שנרכשו בתקופה
) מאוחד(עלות נכסים שנרכשו בתקופה 

  )באלפי דולר קנדי(
184,625  12,441   -  

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

6,254  917   -  

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

85.2  4.5   -  

נכסים 
  שנמכרו 

  בתקופות אלו לא נמכרו נכסים 
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 הון אנושי   .11.5.5.

על פי החלוקה  ,עובדים 12) ולחברות בנות בבעלותה המלאה( GAA-ל ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .11.5.5.1.
  .3 –השקעות ורכישות ;9 – מנהלהכספים ו: הבאה

 הטבות, וזכאים על פיהם לשכר בסיס, אישייםעל בסיס חוזים  GAA-במועסקים  ,ל"העובדים הנ .11.5.5.2.
 מענקים שנתיים על בסיס עמידה ביעדים ותגמול, )ב"ביטוח חיים וכיוצ, ביטוח בריאות, כגון(שונות 

   .GAAארוך טווח בניירות ערך של 

 :GAA-תכניות תגמול בניירות ערך .11.5.5.3.
Stock Option Plan   

אלפי כתבי אופציה  1,292.5של מסגרת  GAA -ל ,2011בדצמבר  31ליום  נכון, תוכנית זופי  על
בדרך  ,לעובדים וליועצים, לנושאי משרה, לדירקטורים המיועדים להקצאה, GAAלרכישת מניות 

מימוש כתבי האופציה כפוף לתקופות כאשר  ,שנים 10 שלתקופת מימוש המקסימלית בכלל 
 2011בדצמבר  31ום נכון לי. שנים 3אשר לרוב הינן על פני  הבשלה הנקבעות במועד ההקצאה

והם ניתנים למימוש , וטרם מומשול "על פי התוכנית הנאלפי כתבי אופציה שהוקצו  896.5- קיימים כ
   .דולר קנדי למניה 6.24במחיר ממוצע של 

Restricted Share Unit Plan ו- Directors Deffered Share Unit Plan: 
תוכנית תגמול ו )Directors Deffered Share Unit Plan(תוכנית תגמול ניירות ערך לדירקטורים  GAA-ל 

, על פי תוכנית התגמול בניירות הערך החסומים. )Restricted Share Unit Plan(בניירות ערך חסומים 
של מניות את הזכות לקבל  ןלמחזיק בהיחידות המקנות , ולדירקטורים שלה GAAמוענקות לעובדי 

GAA לפי החלטת , )שלהםאו שילוב (הכספי  ןאו את ערכGAA .תקופת המניות החסומות כפופות ל
הדירקטורים יכולים לבחור , על פי תוכנית תגמול ניירות ערך לדירקטורים .שנים 3-כ הבשלה של

-ל, 2011בדצמבר  31נכון ליום . בהתאם לתוכניתשיוענקו להם  למניות ביחידותלקבל את שכרם 
GAA  מכוח התוכנית הוקצו  2011בדצמבר  31ליום  .למניותיחידות נדחות אלפי  175מסגרת של
 .אלפי יחידות נדחות למניות 103

 אשראי ומימון .11.5.6.

מיליון יחידות  -7.8כ הנפקת זכויות לרכישת GAAהשלימה  ,2011מאי בחודש  :גיוסי הון מניות .11.5.6.1.
ממניה אחת וכתב אופציה  הורכבהכל אחת מן היחידות . מיליון דולר קנדי 48.9-בשווי כולל של כ

, הנכלל ביחידות כאמורכל כתב אופציה . דולר קנדי ליחידה 6.30לרכישת מניה אחת במחיר של 
 14דולר קנדי למניה עד ליום  7.5 שלבסך במחיר מימוש , 2016בנובמבר  30ניתן למימוש עד ליום 

בכפוף להתאמות  ,דולר קנדי למניה 8.5 ולאחר מכן במחיר מימוש בסך של, 2014באפריל 
מומשו כתבי אופציה שהוקצו במסגרת לא  2011בדצמבר  31עד ליום  .עד למועד הפקיעה ,מסוימות

 מיליון 6.2 -כבמסגרת ההנפקה הוקצו לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה  .הנפקת הזכויות
  .קנדי מיליון דולר 39.3 -וזאת בתמורה כוללת של כ, כתבי אופציה למניות מיליון 6.2 -כו מניות

- עמד על כ 2011בדצמבר  31 המובטחות בשעבודים ליום GAAההתחייבויות של סך  :משכנתאות .11.5.6.2.
-משוקלל של כממוצע נושאות ריבית בשיעור שנתי , )ח"ש מיליון 343-כ(מיליון דולר קנדי  92

 . )מיליון דולר קנדי 9-היה כ 2010 בדצמבר 31ליום ( 4.87%

 מוסדממובטח  וקו אשראי מתחדש שאינ GAA - ל :ממוסדות פיננסיים וצדדים קשוריםמימון נוסף  .11.5.6.3.
 GAA 10ניצלה  ,2011בדצמבר  31נכון ליום  ומתוכ, מיליון דולר קנדי 13.6בנקאי בהיקף כולל של 

 . )ח"ש 37.4- כ( קנדימיליון דולר 

מובטח  האשראי קו ההלוואה). ח"ש 82.6-כ(מיליון דולר קנדי  22.1- כ של בסך אשראי קו GAA-ל
ריבית שנתית משתנה בשיעור ממוצע  נושאהאשראי  קן. 2014בשנת  ומסתיימ EQYבמניות 

   .3.78%משוכלל של 

מיליון  301-כ(ב "מיליון דולר ארה 80.1- כבסך של  EQYהלוואות מובטחות בשעבוד מניות  GAA-ל
של לל קמשוההלוואות נושאות ריבית משתנה בשיעור ממוצע , 2013ומסתיימות בשנת  )ח"ש

5.24% .  

 GAA-ל FCRהעמידה , FCRכדיבידנד בעין לבעלי מניותיה של  GAAבמסגרת חלוקת מניותיה של 
אשר , שנים 5-ל, )ח"מיליון ש 139.8-כ( ב"ארהמיליון דולר  36.6-בסך של כ) לא מובטחת(הלוואה 

הנושאת , )שנים נוספות 5-אופציה להאריך את ההלוואה ב GAA-ל( 2014בחודש יוני מועד פירעונה 
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  .8.5%קבועה בשיעור של ריבית שנתית 

בהסכם  GAAעם , באמצעות חברת בת בבעלותה המלאה ,החברההתקשרה  ,2011בחודש ינואר 
את  שימשהאשר , חודשים 6לתקופה של עד  מיליון דולר קנדי 40בהיקף של  הלוואת גישור מתןל

GAA מהנפקת זכויות ש התקבלהמהתמורה ש ,בין היתר, נפרעהאשר ו, לרכישת נכסים - GAA 
   .לעיל 11.5.6.1. בסעיף  כאמור 2011בחודש מאי  ביצעה

רת בת בבעלותה המלאה של החברה בקו אשראי עם חב GAAהתקשרה , 2011בחודש אוקטובר 
 יםעתידינכסים רכישות לאשר נועד לשמש  ,מיליון דולר קנדי 20מתחדש לא מובטח בהיקף של עד 

שמורה האפשרות להאריכו בשנה נוספת בתנאים  GAA-קו האשראי הינו לשנה אחת ול. GAAשל 
 .הקו במלואו נוצל, 2011בדצמבר  31ליום  .זהים

, ב"מיליון דולר ארה 43-בסך של כ יםאשראי מתחדש ויקו GAA-ל, 2011בדצמבר  31נכון ליום  .11.5.6.4.
. 2013ם בשנת מיומסתיי יםהאשראי מובטח ויקו. ב"מיליון דולר ארה 28.1- סך של כנוצל  םמתוכ
  .3.75% ריבית שנתית משתנה בשיעור של יםהאשראי נושא ויקו

 :סיכום יתרות .11.5.6.5.

הלוואות  כולל לא( שהתקבלו למימון פעילותה GAAלהלן מצבת אשראי והלוואות לזמן ארוך של 
  : 2011בדצמבר  31נכון ליום , )מצדדים קשורים

תקופת פירעון 
 )שנים(ממוצעת 

שיעור ריבית 
 )*(משוקלל

באלפי (יתרה 
 )דולר קנדי

 

מובטחות בריבית קבועה ממוסדות פיננסיים הלוואות  91,851 4.87% 6.68
 )**(בשעבוד נכסים

מובטחות ממוסדות פיננסיים בריבית משתנה הלוואות  140,109 4.54% 2.09
 )***( נכסים בשעבוד

 כ"סה 231,960 -  - 
  .שיעור הריבית האפקטיבית אינו שונה באופן מהותי משיעור הריבית המשוקלל) *(
  .GAAנכסי המקרקעין של  שניטלו למימון, הלוואות המיועדות לשימוש ייחודי )**(
  .GAAהלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי  )***(

  

     אמות מידה פיננסיות .11.5.6.6.
קיימות , וחברות בנות בבעלותה המלאה במהלך העסקים הרגיל GAAבחלק מההלוואות שמקבלות 

  .הועמדה ההלוואה בגינוהספציפי לנכס ביחס  התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות

והחברות הבנות  GAAעומדות , ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו ,2011בדצמבר  31נכון ליום 
  .שבבעלותה המלאה בכל אמות המידה שנקבעו
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 גזית ברזיל .11.6.

באמצעות חברת הבת החלה החברה לפעול בתחום המרכזים המסחריים בברזיל  ,2007שנת ב .11.6.1.
ונכון , נכסים בברזילהחלה גזית ברזיל לרכוש ולפתח  ,2008החל משנת  .גזית ברזיל) 100%(

   .מרכזים מסחריים 4 לגזית ברזיל ,ח"למועד הדו

 ):ב"בדולר ארה( 70מאפיינים מאקרו כלכליים .11.6.2.
  לשנה שנסתיימה ביום   ברזיל –פרמטרים מאקרו כלכליים 

31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009  
 PPP(  2,309.1(תוצר מקומי גולמי 

מיליארדי דולר 
  ב"ארה

2,178.5 
מיליארדי דולר 

  ב"ארה

מיליארדי דולר  2,010.3
  ב"ארה

דולר  PPP(  11,845.8(תוצר לנפש 
  ב"ארה

דולר  11,273.0
  ב"ארה

  ב"דולר ארה 10,499

  PPP(  6.00%  8.73%  0.73%(שיעור צמיחה בתוצר המקומי 
  )PPP(  5.08%  7.73%  )0.25%(שיעור צמיחה בתוצר לנפש 

  4.31%  5.04%  6.59%  שיעור אינפלציה
  4.93%  12.38%  12.55%  71התשואה על חוב ממשלתי לטווח ארוך

 BBB/Baa2 BBB-\Baa3 BBB\Ba1  72דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך
 31ב ליום "דולר ארה- ריאל ברזילאי שער חליפין

  73בדצמבר
0.5356  0.6002  0.5766  

  

 גזית ברזיל נכסי אודותמצרפיים עיקריים נתונים  .11.6.3.
של כל אחת בדצמבר  31ן להשקעה של גזית ברזיל ליום "אודות נכסי הנדלעיקריים להלן נתונים 

 :)*( 2011 -2009מהשנים 
  :ליום  

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009  
  17.5  35.7  39.8  )ר"באלפי מ(ן מניב "כ שטחי נדל"סה

  83,400  240,598  243,892  )באלפי ריאל ברזילאי(ן מניב "שווי הוגן נדל
NOI  באלפי ריאל (של נכסי תחום הפעילות

  )ברזילאי
13,586  6,824  5,588  

בריאל (ר "דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ
  )ברזילאי

31  32  26.6  

  :2011לשנת   )**(שיעור תפוסה ממוצע בפועל
92.6%  

 :2010לשנת 
95.8%  

  :2009לשנת 
98%  

 31ליום 
בדצמבר 

2011: 
60.1%(***)  

 31ליום 
בדצמבר 

2010: 
89.2%  

  

  2  4  4  מספר נכסים מניבים

במאוחד ונתונים ביחס לחלק  ברזילנתוני גזית , ברזילמהון המניות של גזית  100% - מאחר והחברה מחזיקה ב) *(
  .הינם זהים ברזילהחברה בגזית 

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

סיים שוכר עוגן בהסכמה הדדית את חוזה השכירות עם גזית ברזיל לפני מועד סיומו , 2011בחודש דצמבר (***) 
  .נכון למועד הדיווח בוחנת גזית ברזיל חלופות שונות לשימוש בנכס. המקורי

   

                                                 
 IMF,World Economic Outlookהנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי , להלן אחרת יצויין אםאלא אם  70

Database, September 20th 2011 . 
  .2011שנים נכון ליולי  10-בהתייחס לאגרות חוב ל, Trading Economicsעל פי  71
  ). Moodies  )www.moodys.com   /www.standardandpoors.comאו   S&Pלדירוג  בהתאם 72
  ).OandA )www.oanda.comנתוני  על פי 73
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 בתחום הפעילות נכסים בהקמהנתונים מצרפיים אודות  .11.7.

אשר סווגו כנכסים בהקמה  גזית ברזיל ן להשקעה של"נתונים מצרפיים אודות נכסי נדל להלן
 : בדוחות הכספיים של החברה

  לשנה שנסתיימה ביום  
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009  

  1  -   -   מספר נכסים בהקמה בתום התקופה
באלפי (בתום התקופה ) מתוכנן(כ שטחים בהקמה "סה
  )ר"מ

 -   -  14.7  

באלפי ( כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת"סה
  )ריאל ברזילאי

 -   -   --  

 הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה
  )ריאל ברזילאי באלפי(

 -   -  57,428  

ריאל  באלפי) (אומדן(תקציב הקמה בתקופה העוקבת 
  )ברזילאי

 -   -   --  

כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות "סה
 )ריאל ברזילאי באלפי) (לתום התקופהאומדן (ההקמה 

 -   -  43,265  

  73%  -   -   שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות 
באלפי ריאל ) (אומדן(הכנסה שנתית צפויה 

  )*()ברזילאי
 -   -  7,464  

פרויקטים אשר הקמתם צפויה להסתיים מ הנתון מתייחס לאומדן ההכנסה השנתי הכולל המייצג הצפוי(*) 
 .  או יותר מסך שטחיהם 50%ושנחתמו הסכמים להשכרת  העוקבת הבשנ

 רכישת ומכירת נכסים .11.8.

 - ו 2010, 2011להלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי גזית ברזיל בכל אחת מהשנים 
2009:  

  לשנה שנסתיימה ביום  
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009  

נכסים 
  שנרכשו

  --   1  -   בתקופהמספר נכסים שנרכשו 
באלפי ( עלות נכסים שנרכשו בתקופה

  )ריאל ברזילאי
 -  23,583   --  

NOI  באלפי ריאל (של נכסים שנרכשו
  )ברזילאי

 -  1,903   --  

באלפי (שטח נכסים שנרכשו בתקופה 
 )ריאל ברזילאי

 -  3.1   --  

נכסים 
  שנמכרו

  בתקופות אלו לא נמכרו נכסים 

 

 הון אנושי   .11.8.1.

על פי החלוקה  ,)2010עובדים בשנת  13( עובדים 39 לגזית ברזיל ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .11.8.2.
ניהול  תמחלק; 2– רכישותמחלקת ; 22 – מחלקת נכסים; 6 –מחלקת כספים ; 3 -הנהלה :הבאה
  .2 –מחלקת שיווק ; 3 –מחלקה משפטית ואדמיניסטרציה ; אחד עובד – סיכונים

הטבות , וזכאים על פיהם לשכר בסיס, על בסיס חוזים אישיים בגזית ברזילל מועסקים "העובדים הנ .11.8.3.
  .הכפופים לשיקול דעת ההנהלה, מענקיםו, שונות

 

.11.9. Royal Senior Care )RSC(   

ניהול של דיור מוגן לאוכלוסייה מבוגרת הפיתוח וה, רכישההבתחום  RSCבאמצעות פועלת החברה  .11.9.1.
   .בעל ניסיון בתחוםביחד עם צד שלישי , ב"ארהדרום מזרח ב

 - כהכוללים  74נכסים RSC 15 ומנהלת מחזיקה) 2010בדצמבר  31וליום ( 2011בדצמבר  31ליום 
  .75יחידות דיור 1,650

                                                 
 .והיתרה על ידי צד שלישי RSCעל ידי  20%נכסים המוחזקים בשיעור של  2מתוכם  74
  .מסווגים בדוחות הכספיים של החברה כרכוש קבוע RSCנכסיה של  75
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לשם  םשהוק ףהמשותתאגיד במהזכויות  60%- בהחברה מחזיקה  2011בדצמבר  31נכון ליום  .11.9.2.
ניהול  לשם םשהוק ףהמשותתאגיד במהזכויות  50%-וב )"חברת ההחזקות"(בנכסים  החזקה

 RSC -השקעת החברה בלפרטים בדבר . צד שלישי כאמורוהיתרה מוחזקת על ידי , נכסים כאמור
  .להלן 23.4. סעיף  ורא RSC -ביחס להחזקות הצדדים בהסכם בעלי המניות ו

 .לעיל 0 ראו סעיף  ,RSCב בה מתבצעת פעילות "של ארה מאפיינים מאקרו כלכליים בדברלפרטים  .11.9.3.

 RSCנכסי  אודותעיקריים  מצרפיים נתונים .11.9.4.
הנתונים הכלולים . מאוחדים באיחוד יחסי בדוחותיה של החברה RSCהדוחות הכספיים של , כאמור

 RSC -המחושבים לפי שיעור אחזקת החברה ב, במאוחד RSC נתונילהלן כוללים את  בסעיף זה
נכסים  2 למעט אשר כולם בבעלותה המלאה( RSCבנכסי חלק החברה אשר הינו גם ) 60%(

 .)ומאוחדים באיחוד יחסי 20%בשיעור של  RSCהמחוזקים על ידי 

, 2011 של כל אחת מהשנים בדצמבר 31ליום  RSCן של "אודות נכסי נדלעיקריים להלן נתונים 
 :)*( 2009 - ו 2010

  :ליום  
31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009 

  1,642  1,649  1,648  )במאוחד(כ יחידות דיור "סה
  236,123  226,987  249,842  )ב"באלפי דולר ארה) (במאוחד( רכוש קבועשווי הוגן 
  141,674  136,192  149,905  )ב"באלפי דולר ארה) (חלק החברה( רכוש קבועשווי הוגן 

NOI  באלפי דולר ) (במאוחד(של נכסי תחום הפעילות
  )ב"ארה

22,045  18,678  18,522  

NOI  באלפי דולר ) (חלק החברה(של נכסי תחום הפעילות
 )ב"ארה

13,227  11,207  11,113  

  3,277  3,607  3,562  )ב"דולר ארה(דמי שכירות חודשיים ממוצעים ליחידת דיור 
  :2011לשנת   )**(בפועלשיעור תפוסה ממוצע 

88.5%  
 :2010לשנת 

87.4%  

  :2009לשנת 
85.2%  

בדצמבר  31ליום 
2011:  

87.1%  

בדצמבר  31ליום 
2010:   

88.5%  
  15  15  15  מספר נכסים מניבים

רה מוחזקת יתוה 20%בשיעור של  RSCלעיל כוללים נתונים ביחס לשני נכסים המוחזקים על ידי הנתונים בטבלה ) *(
  .הניתנים בהנחה של החזקה מלאה בנכסים אלו ,צדדים שלישייםעל ידי 

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

  קרקעות .11.10.
 .)מיליון דולר 3.5- כחלק החברה הינו (מיליון דולר  5.8- קרקע אחת בשווי של כ RSC - ל

  אנושיהון  .11.10.1.
עובדי  850 -כ(שירותי כח אדם מחברה לניהול כוח אדם  RSCשוכרת , 2011בדצמבר  31נכון ליום   

 ).עובדי כוח אדם 844 -כ 2010בשנת ( )כוח אדם

 אשראי ומימון .11.10.2.

השקיעה החברה , RSC -בעל המניות הנוסף בבהתאם לתנאי הסכם המייסדים בין החברה לבין  .11.10.2.1.
אשר נפרעה ) לא מובטחת(כנגד הנפקה של אגרת חוב המירה , ב"ארהמיליון דולר  7 ,2006בשנת 

מסגרת אשראי מתחדשת בהיקף של עד  RSC-העמידה החברה ל, כמו כן. 2011בדצמבר  31ביום 
העמידה , בנוסף .המסגרת האמורה לא נוצלה 2011בדצמבר  31נכון ליום  .ב"ארהמיליון דולר  20

  .מיליון דולר 8.9ערבויות בסך של  RSC -לחברה בת בבעלות מלאה של גלוב 
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לא כולל הלוואות ( RSCשל  )כולל חלויות שוטפות( להלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך .11.10.2.2.
  :2011בדצמבר  31נכון ליום , אשר התקבלו למימון פעילותה, )החברהמ

תקופת פירעון 
 )שנים(ממוצעת 

 )*(שיעור ריבית משוקלל
באלפי (יתרה 

 )ב"דולר ארה
 

3.7 4.75%-5.91% 63,298 
הלוואות בריבית קבועה מובטחות 

 בשעבוד נכסים

1.3 5.50%-6.45% 19,679  
הלוואות בריבית משתנה מובטחות 

  בשעבוד נכסים
 כ"סה 83,992 -  - 

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

     אמות מידה פיננסיות .11.10.2.3.
הינן לצורך אשר להבטחתן משועבדים הנכסים , שלהוחברות בנות  RSCשמקבלות כל ההלוואות   

על בסיס  בהלוואות אלו קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות. מימון רכישת נכסים
 22ימלי בסך וכן התחייבות להון עצמי מינ ,הועמדה ההלוואה בגינו הספציפי ביחס לנכס פרטני
  . ב"דולר ארהמיליון 

והחברות הבנות  RSC ותעומד, ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו 2011בדצמבר  31נכון ליום 
   .שבבעלותה המלאה בכל אמות המידה שנקבעו

    ן הפועלת בהודו"השקעה בקרן להשקעות בנדל .11.11.

-התקשרה חברת בת בבעלותה המלאה של החברה בהסכם להשקעה ב 2007בחודש אוגוסט  .11.11.1.
HIREF INTERNATIONAL LLC. ,הקרן("ן בהודו הרשומה במאוריציוס "שהינה קרן השקעות בנדל .("

על פי . נה אחד מהגופים הכלכליים הגדולים בהודוישה HDFCהקרן הוקמה ביוזמת ובחסות קבוצת 
ן "תשקיע הקרן במישרין ובעקיפין בחברות נדל, מסמכי ההקמה של הקרן והסכם ההשקעה

, )SEZ(לרבות באזורי כלכלה וסחר מיוחדים , הפיתוח והבנייה ובתחומים משיקיםהפועלות בתחום 
ומבנים בסקטור האירוח , פארקים תעשייתיים, מתחמים עירוניים משולבים, פארקים טכנולוגיים

  .בתי דירות ומרכזי מסחר ובילוי, והפנאי כדוגמת בתי מלון

לרבות מגופים בינלאומיים , ב"ארה דולרמיליון  750הקרן קיבלה התחייבויות השקעה בהיקף של  .11.11.2.
נכון ליום . ב"מיליון דולר ארה 110בקרן עומדות על להשקעה כאשר התחייבויות החברה , מובילים

התחייבות יתרת . מיליון דולר 94-סך השקעת החברה בקרן עמדה על כ, 2011בדצמבר  31
בדצמבר  31עד ליום ( ב"ארה מיליון דולר 16- בקרן עומדת על כשטרם נוצלה ההשקעה של החברה 

). ב"ארה ליון דולרימ 52 -כעל סך החברה בקרן עמדה יתרת התחייבות ההשקעה של  2010
עם אפשרות להארכתה בשתי תקופות בנות שנה אחת כל , שנים 9-תקופת חיי הקרן נקבעה ל

קנה מעמד המ, הווה החברה את אחד מארבעת משקיעי העוגן בקרןמ, על פי הסכם ההשקעה. אחת
וועדות נוספות וכן ) בלבד בעלת סמכויות המלצהשהינה (מושב בוועדת ההשקעות , בין השאר, לה

ניים "בסכומים משמעותיים בפרויקטים הנדל, לפי שיקול דעתה הבלעדי Co-Investment- אפשרות ל
   .הקרן השקיעמשבהם 

פרויקטים בסכום השקעה  14לגבי התקשרה הקרן בהסכמי השקעה  ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .11.11.3.
 .  ב"ארה מיליון דולר 475-מתוכם השקיעה בפועל סך כולל של כ, ב"ארה מליון דולר 577-כולל של כ

 החזקה בתיק ניירות ערך .11.12.

אירופה , קנדה, ב"בבורסות בארה של חברות הנסחרות, לעתמעת , החברה מחזיקה בניירות ערך  
  . בהיקף שאינו מהותי לחברה, תוך פיזור השקעותיה על פני פורטפוליו רחב, ובישראל
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 התאמות הנדרשות ברמת החברה  .12.

  התאמה לדוח על המצב הכספי .12.1.
 : ליום 

 ) ח"באלפי ש) (מאוחד( 

 31.12.2011   31.12.2010  

הצגה בדוח תיאור 
 עסקי התאגיד

ן להשקעה שהקמתם "נכסי נדל כ"סה
 9,757,798 12,196,051 )מאוחד(ב "נסתיימה בארה

ן להשקעה שהקמתם "כ נכסי נדל"סה
 )מאוחד(נסתיימה בקנדה 

21,030,596 16,138,430 

ן להשקעה שהקמתם "כ נכסי נדל"סה
 )מאוחד(נסתיימה בצפון אירופה 

12,348,662 10,765,456 

שהקמתם ן להשקעה "כ נכסי נדל"סה
 )מאוחד(נסתיימה במרכז ובמזרח אירופה 

3,242,198 2,274,476 

 ן להשקעה בגזית גרמניה"כ נכסי נדל"סה
 )מאוחד(

972,647 917,959 

 1,225,363 1,886,768 )מאוחד( ן להשקעה בפרומד"כ נכסי נדל"סה

 ן להשקעה בפרומד קנדה"כ נכסי נדל"סה
 )מאוחד(

816,643 106,428 

 ן להשקעה בגזית ברזיל"נכסי נדלכ "סה
 )מאוחד(

500,052 513,340 

ן להשקעה שהקמתם "כ נכסי נדל"סה
 )מאוחד(נסתיימה בגזית פיתוח 

2,309,519 2,113,962 

ב "ן להשקעה בהקמה בארה"כ נכסי נדל"סה
 )מאוחד(

391,652 111,439 

ן להשקעה בהקמה בקנדה "כ נכסי נדל"סה
 )מאוחד(

699,638 338,159 

ן להשקעה בהקמה בצפון "כ נכסי נדל"סה
 )מאוחד(אירופה 

168,355 306,855 

ן להשקעה בהקמה במרכז "כ נכסי נדל"סה
 )מאוחד(ובמזרח אירופה 

122,030 78,201 

ן להשקעה בהקמה בגזית "כ נכסי נדל"סה
 )מאוחד( פיתוח

29,000 145,820 

ן להשקעה "כ קרקעות שסווגו כנדל"סה
 )מאוחד(ב "בארה

118,069 113,834 

ן להשקעה "כ קרקעות שסווגו כנדל"סה
 )מאוחד(בקנדה 

377,110 703,578 

ן להשקעה "כ קרקעות שסווגו כנדל"סה
 )מאוחד(במרכז ובמזרח אירופה 

794,713 794,219 

 כנכס מוחזק למכירהכ קרקעות שסווגו "סה 
 )מאוחד(בגזית גרמניה 

17,856 17,099  

ן להשקעה בגזית "שסווגו כנדלכ קרקעות "סה
 )מאוחד(פיתוח 

516,957 511,965 

 46,957,156 58,538,516 )מאוחד(כ "סה

 27,209 21,027 התאמות אחרות התאמות

ח על "הצגה בדו
 המצב הכספי

ח על המצב הכספי "ן להשקעה בדו"סעיף נדל
 )מאוחד(

55,322,896 43,634,313 

המצב  ן להשקעה בהקמה בדוח על"סעיף נדל
 )מאוחד(הכספי 

1,411,255 1,163,800 

 2,131,834 1,807,536 קרקעות

  -   17,856  קרקע שסווגה כנכס מוחזק למכירה

 46,957,156 57,845,547 כ"סה
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  FFOהתאמה לרווחי  .12.2.

  
  FFO  לשנה שנסתיימה ביום  

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
  ח "ש במיליוני

  1,101  790  626  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה 
        :התאמות

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

)1,803(  )1,017(  1,922  

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

14  )13(  3  

  31  42  38  ירידת ערך מוניטין
של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי  שינויים בשווי הוגן

  הוגן דרך רווח והפסד
193  )456(  )1,277(  

  343  (*)-   2  התאמות בגין חברות כלולות
  6  4  1  הפסד מירידה בשיעור החזקה בחברות מוחזקות

  )171(  494  531  מסים שוטפים בגין מימוש נכסים ,מסים נדחים
  -   21  21  עלויות רכישה שהוכרו ברווח והפסד

  )775(  -   )102(  רווח ממוניטין שלילי
  )960(  241  581  חלקן של זכויות שאינן מקנות שליטה

FFO  223  106  102 (**)נומינאלי  
       :התאמות נוספות

  184  77  167 הפרשי הצמדה למדד ולשערי חליפין
  )96(  1  )4( מפדיון מוקדם של אגרות חוב) רווח(הפסד 

  30  69  26  פחת והפחתות
  79  106  114  ***אחרותהתאמות 

FFO 420  359  405 לפי גישת ההנהלה  

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

(**)  FFO מדד זה מחושב בהתאם להנחיות . אינו מהווה מדד פיננסי מבוסס כללי חשבונאות מקובלים
לרבות (בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות , המדד מהווה רווח נקי חשבונאי לתקופה. רשות ניירות ערך

במדד זה השימוש . פחת והפחתות וסוגי רווח נוספים, מכירות נכסים, )רווחים או הפסדים משערוכי נכסים
ההתאמות הנדרשות מהרווח החשבונאי מפורטות בטבלה זו . ן מניב"מקובל לבחינת ביצועיהן של חברות נדל

  .לעיל

הכוללות תיאום הכנסות מויתור  F.F.O -הכנסות והוצאות שתואמו מהרווח הנקי לצורך חישוב ה  (***)
הוצאות והכנסות מהליכים משפטיים חריגים , ר הדירקטוריון"הבונוס והתגמול בגין סיום הסכם העסקה של יו

  .ן מניב"שאינם קשורים לתקופות הדיווח וכן הכנסות והוצאות מפעילות אשר אינה נדל
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    76ושאים הרלבנטיים לכל תחומי הפעילות של הקבוצהנ .ד

  והפצה שיווק .13.
פים כמקובל בענ, הקבוצה משתמשת מעת לעת במספר ערוצי שיווק להשכרת שטחים בנכסיה

פעילות ; פרסום באתר בו ממוקם הנכס: אשר העיקריים שבהם הינם, היא פועלת הםב ובאזורים
השתתפות בתערוכות וכנסים ; פרסום המתמקד בעיקר במדיה מקומית; שוטפת מול משרדי תיווך

העסקת עובדים אשר תפקידם העיקרי הינו שיווק ; אתרי האינטרנט בהיצע הנכסיםעדכון ; בתחום
פועלים לשיווק הנכס , אשר כחלק שוטף מתפקידם, והשכרה של נכסיה וכן מנהלי אתרים

לרבות עריכת , במתחמיהכמו כן נוקטת הקבוצה בפעולות לפרסום פעילויות השוכרים . שבניהולם
צרכנים למתוך מטרה לשמור ולקדם את המתחם כמוקד משיכה , פעילויות קהילתיות ומסחריות

    .באזור
  תחרות .14.
פעילותה ברמת תחרותיות גבוהה ביותר בשל מספרם הרב של  מיתחו ניםלהערכת החברה מאופיי .14.1.

, ן מסחריים"מפתחי נדלבעלי והקבוצה חשופה לתחרות מצד . אלו םמיהגופים הפועלים בתחו
יזמים בתחום , וגופים פיננסיים קרנות פנסיה, )ב"בארה, REITעליהן נמנות גם חברות (ן "חברות נדל

ן מסחרי "כן בעלים ומפתחים אחרים של נדל ,)Walmartכגון רשת ( Supercenterרשתות , ן"הנדל
קמעונאים אשר מנהלים את עסקיהם ( On-line retailersוכן  באזורים בהם ממוקמים נכסי הקבוצה

 Federal Realty Kimco Realty ,Regency: חברות מובילות כגון, למשל בין אלה נכללים. )באינטרנט
Centers ,Weingarten Realty המתחרות ב-EQY ;Allied Properties, RioCan, Primaris, Calloway ,

-Unibail-ו; CTY-המתחרות ב, FCR ;Sponda, Unibail-Rodamco, Steen & Storm-המתחרות ב
Rodamco ,Klepierre ,Corio ,המתחרות ב-ATR. עומדים משאבים , חלק מהמתחרים כאמור לרשות

היתרון התחרותי העומד לרשות . גדולים באופן משמעותי מהמשאבים העומדים לרשות הקבוצה
לגידול  .מקטין את כוח המיקוח של הקבוצה ועלול להוביל לפגיעה ברווחיות הקבוצה, מתחרים אלו

להיות השפעה מהותית  עלולהבמספר הנכסים הקמעונאים באזור נתון בו מצוי נכס של הקבוצה 
פנויים ולשמור על גובה דמי השכירות הנגבים  לרעה על יכולתה של הקבוצה להשכיר שטחים

המכילים בתוכם תמהיל , נכסים מסוימים של הקבוצה חשופים לתחרות מצד נכסים סמוכים. בנכסיה
רשתות ותן אבאמצעות השכרה ל, בין היתר, לרבות, קמעונאי זהה או דומה לזה של הקבוצה

 . שוכרי עוגן של הקבוצההמהוות 

, אשר לדעתה מסייעים לה להתמודד עם מתחריה, הקבוצה רואה לעצמה מספר יתרונות תחרותיים .14.2.
מיקום נכסים : ובהם, פעילותה מימהווים גורמי הצלחה קריטיים לתחו, לדעת החברה, ואשר

והמאופיינים בחסמי , אטרקטיבי באזורים בעלי שיעור גידול אוכלוסייה ושיעורי צפיפות גבוהים
ניהול ; בפריסה רחבה, יכולת להציע לקמעונאים מספר רב של נכסים מותאמים לצורכיהם; כניסה
הנהלה ; לאורך זמן אקטיבי של הנכסים תוך הקפדה על רמת תחזוקה גבוהה של הנכסים-פרו

ידע והכרה עם תחום הפעילות , הנהלה מקומית בעלת נסיון; בכירה בעלת ניסיון והישגים מוכחים
מיקוד פעילות הקבוצה במרכזים מסחריים מעוגני  ;פעילות השוניםהאזורי כל של החברה ב

ניכרת , בןמעצם טי, ברשתות אלו. סופרמרקטים או רשתות קמעונאיות אחרות בעלות נחיצות גבוהה
קיומה ושמירתה ; שוכריםתמהיל מגוון של ; תנועת קונים ערה והן עמידות יותר לתנודות בכלכלה

 אלפי 15- כלקבוצה ח "למועד הדו(ופיזור שוכרים רחב , של מערכת יחסים איתנה עם השוכרים
דמי הכנסות ממסך  4.2% -כאשר דמי השכירות מהשוכר הגדול ביותר מהווה כ, הסכמי שכירות

; מעמיקה עם הענף וביצועים מוכחים הכרות, ניסיון עשיר, מוניטין חזק; )ח"השכירות בשנת הדו
דומיננטיות אזורית , )ח"מדינות נכון למועד הדו 20( פריסה גאוגרפית על פני מדינות רבות

ושיפור היכולת להתמודד עם השינויים המחזוריים בתנאים  המאפשרת מגוון הזדמנויות השקעה
, קנדה, ב"ארה(קי הון שונים וגישה לשויכולות פיננסיות משמעותיות ו; הכלכליים בשווקים השונים

  . מלאי קרקעות בסמיכות לחלק מנכסי הקבוצהשימור ; )אירופה וישראל

   

                                                 
 .דורי לקבוצתח אינם מתייחסים "של הדו' הנתונים המופיעים להלן בחלק ד 76
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  רכוש קבוע  .15.
. החברה המסווגים כרכוש קבוע בספרי, לעיל 0  בסעיףכמפורט , נכסי דיור מוגן RSC 15בבעלות 
 ,קנדהב ,ב"ארהב, בישראל, בבעלות הקבוצה משרדים המשמשים את חברות הקבוצה, כמו כן

לדוחות  15לפרטים נוספים בדבר הרכוש הקבוע של הקבוצה ראו ביאור  .ובברזיל אירופהב
    .הכספיים

  נכסים לא מוחשיים .16.
, מעוצב( GAZIT-GLOBE ,G, גלוב-גזית: החברה הינה הבעלים של סימני שירות רשומים בישראל

ושל  ,)מילולי ומעוצב( AAA ,LOCATION LOCATION LOCATION, )בצבע, מעוצב( G, )בשחור לבן
כמו ). מעוצב( LOCATION LOCATION LOCATION: סימני שירות הרשומים באיחוד האירופי וברוסיה

) מעוצב( LOCATION LOCATION LOCATIONהחברה הגישה בקשות לרישום סימן השירות , כן
) בצבע, מעוצב( G -ו, )בשחור לבן, מעוצב( GAZIT-GLOBE ,Gבקשות לרישום הסימנים  כןו, בברזיל
  .ב"בארה

 .נכון למועד הדוח הנכסים הבלתי מוחשיים לא הוכרו כנכס בדוחות הכספיים של החברה

    הון אנושי .17.

קבועים במשרה  עובדים 59 לחברות בנות בבעלותה המלאהולחברה  ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .17.1.
עובדים בשנת  28( בישראל עובדים המועסקים על ידי החברה 30: על פי החלוקה הבאה, מלאה
   .)2010עובדים בשנת  25( ב"ים המועסקים על ידי החברה בארהעובד 29; )2010

תנאים סוציאליים , לשכר בסיס, על פי רוב, וזכאים על בסיס חוזים אישיים ל מועסקים"העובדים הנ .17.2.
חלק מהעובדים כאמור זכאים . הכפופים לשיקול דעת הנהלת המעסיק הספציפי, מקובלים ומענקים

 ,חלקם מתוגמלים באמצעות תגמול ארוך טווח ובנוסף, בהתאם לבכירות המשרהלהטבות שונות 
 .ניירות ערך של החברהמנגנונים המבוססים על בלרבות 

תנאים סוציאליים , נושאי המשרה מועסקים בחברה על בסיס חוזים אישיים וזכאים לשכר בסיס .17.3.
י המשרה בחברה באמצעות מתוגמלים מרבית נושא, כמו כן. ומענקים תנאים נלווים, מקובלים

 . תגמול ארוך טווח בניירות ערך של החברה

, והנהלת החברה פועלת, עקרונות כלליים למדיניות תגמולדירקטוריון החברה התווה  2010בשנת  .17.4.
מתוך מטרה לייצר קשר , בין היתר, לעיגון תגמול מבוסס מדדים ויעדים, בשיתוף יועצים חיצוניים

להגביר את המוטיבציה ורמת , הם זכאיםו לעובדים כאמור לתגמול ישיר בין ביצועי החברה וה
, זהח "נכון למועד דו. ההישגיות בחברה ולהגדיל את שביעות רצון העובדים והמנהלים לאורך זמן

כי המענקים לנושאי המשרה בגין שנת , עם זאת יצוין .התוכנית האמורה טרם גובשה באופן סופי
  .העקרונות המהותיים דלעילעל , בין היתר, התבססו 2011

כצמן חיים  ה"ה, ר הדירקטוריון שלה וסגנו"בין יובין החברה וההעסקה של  אודות הסכמילפרטים  .17.5.
ח התקופתי אודות פרטים "בחלק הדו 21ראו תקנה  ,2011ואודות סיומם בחודש נובמבר  ,סגל ודורי

ממשיכים מר כצמן ומר סגל , כי על אף סיום הסכמי ההעסקה עמם, מובהר .נוספים על החברה
. בהתאמה, ר דירקטוריון החברה"דירקטוריון החברה וכסגן פעיל ליו ר פעיל של"בתפקידיהם כיו

לאור החשיבות , ה כצמן וסגל"העסקה ותגמול חדשים עם ה ל לגיבוש הסדריופעלהחברה בכוונת 
  .בחברה הרבה אותה רואה החברה בהמשך העסקתם

ומר  ר הדירקטוריון"ממלא מקום פעיל ליו, מר אריה מינטקביץלפירוט בדבר תנאי חוזי ההעסקה של  .17.6.
ח התקופתי אודות פרטים נוספים על "בחלק הדו 21תקנה ראו , ל החברה"מנכ, אהרון סופר

   .החברה

ושל סגנו , מר חיים כצמן, ר הדירקטוריון שלה"לחברה תלות מסוימת בהמשך פעילותם של יו .17.7.
. מר דורי סגל, 2008 לתחילת שנתשנים עד  10-ל החברה במשך כ"אשר כיהן כמנכ, הפעיל

פחתה , תחתיול "מינויו של מנכל החברה ו"סיום כהונתו של מר דורי סגל כמנכעם , להערכת החברה
, אם בכלל, החברה אינה יכולה להעריך איזו השפעה תהיה. שאי המשרה האמוריםהתלות בשני נו

 .לסיום פעילותו של מי מהם

   תגמול בניירות ערך בחברה .17.8.

מעת לעת מקצה החברה מניות וניירות ערך המירים למניות לנושאי משרה שלה ולעובדים שלה ושל 
     . חברות בנות בבעלותה המלאה
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אשר זכויות , חברה תוכנית תגמול לדירקטורים באמצעות ניירות ערךאימצה ה ,2002 מרסבחודש  .17.8.1.
ואשר בוטלה , 2007 מרסהדירקטורים על פיה צומצמו על פי החלטת דירקטוריון החברה מחודש 

ה החברה לכל אחד תקצה, )כפי שצומצמה כאמור(על פי התוכנית האמורה . 2010בחודש נובמבר 
, כפי שהיו מעת לעת, )ם תפקידים אחרים בחברהלמעט אלה הממלאי(מחברי הדירקטוריון 

) א(בתחילת כל שנת כהונה בדירקטוריון החברה כתבי אופציה לא סחירים בכמות הנמוכה מבין 
כתבי  25,000) ב(; ח"ש 120,000של  )"בלק אנד שולס"מודל לפי (כמות המשקפת שווי כלכלי 

אופציה בגין כל שנת כהונה ללא הרף כתבי  25,000הוקצו לכל דירקטור  2007עד לשנת (אופציה 
 יהוקצה לדירקטורים ההמחיר המימוש של כל מנה של כתבי אופציה אשר ). לעיל) א(הקבוע בסעיף 

, ימי המסחר אשר קדמו למועד הקובע להקצאת המנה 30-המחיר הממוצע של מניית החברה ב
הנפקת ) i: (מקרים שלב, בכפוף להוראות בדבר התאמות המחיר לשם הגנת הניצע(כאמור לעיל 

כל אחד מהניצעים ). חלוקת דיבידנד –) כולל( 2006עד שנת ) iii(; הקצאת מניות הטבה) ii(, זכויות
דהיינו קבלת כמות מניות המשקפת את , רשאי לממש את כתבי האופציה גם בדרך של מימוש נטו

ה של כתבי אופציה כל מנ). Cashless Exercise(שווי ההטבה הכספית הגלומה בכתבי האופציה 
עד שנת (ועד לתום ארבע שנים ממועד הזכאות , ניתנת למימוש החל מתום שנה ממועד הזכאות

כן נקבעו הוראות למקרים שונים של סיום ). עד לתום חמש שנים ממועד הזכאות –) כולל( 2006
דת מס לפקו 102הן על פי סעיף  2007ההקצאות החל משנת . כהונתו של הניצע כדירקטור בחברה

כתבי אופציה שהוקצו מכוח  150,100קיימים  2011בדצמבר  31נכון ליום  ).במסלול הוני(הכנסה 
במקביל לביטול תוכנית . התוכנית בוטלה 2010בחודש נובמבר , כאמור. התוכנית וטרם מומשו
בחודש ינואר , כמו כן. עודכן סכום התגמול שישולם לדירקטורים בחברה, האופציות לדירקטורים

לתקנות החברות ' א8כאמור בתקנה , עודכן הגמול לדירקטורים של החברה לגמול יחסי 2012
 שבחלק 21תקנה לפרטים ראו . 2010–ס"התש) כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(
 .אודות פרטים נוספים על החברה ח התקופתי"דוה

 2005תוכנית  .17.8.2.
לעובדים ונושאי משרה כתבי אופציה , רקטוריוןעל פי שיקול דעתו של הדי, החברה מקצה מעת לעת

על ידי הדירקטוריון על פי שיקול דעתו אשר זהותם נקבעת , של החברה וחברות בנות וקשורות שלה
וזאת בהתאם לתוכנית אופציות אשר אומצה על ידי החברה בחודש , ")הניצע"וכל אחד " הניצעים("

כתבי האופציה  ").התוכנית"; 2007דירקטוריון מחודש מאי ואשר תוקנה על פי החלטת ( 2005יולי 
כל כתב אופציה מזכה את : על פי התוכנית הוקצו עד כה לרוב בתנאים המהותיים המפורטים להלן

נקבע לפי המחיר הממוצע מחיר המימוש של כל כתב אופציה ; הניצע לרכוש מניה רגילה של החברה
צמוד והינו , הקודמים למועד בו הוקצו כתבי האופציה ימי המסחר 30-של מניית החברה בבורסה ב

הנפקת זכויות וחלוקת , וכפוף להתאמות במקרים של הנפקת מניות הטבה, למדד המחירים לצרכן
שנים שתחילתן במועד הקצאת כתבי  4או  3במשך  הינהתקופת הבשלת כתבי האופציה  ;דיבידנד
חלקים או ארבעה ציה המוקצים לו בשלושה כאשר כל ניצע רשאי לממש את כתבי האופ, האופציה

באם ניצע לא  ;)החל מתום השנה הראשונה ממועד ההקצאה, לאחר תום כל שנה 1/4או  1/3(שווים 
יום ממועד סיום התקשרותו עם החברה או חברה  90יממש את כתבי האופציה ברי המימוש תוך 

של הפסקת התקשרות עם ניצע  במקרה ;אזי יפקעו כתבי האופציה שלא מימש כאמור, קשורה שלה
שלא , )לרבות סיום תקופת ההתקשרות עמו) (בהתאם לעניין, או החברה הקשורה(על ידי החברה 

על פי דין לסיים את ההתקשרות עמו ללא ) או החברה הקשורה(בנסיבות בהן רשאית החברה 
ופציה יהיה הניצע זכאי להאצת תקופת ההבשלה של כל כתבי הא, תשלום פיצויי פיטורין

)acceleration(;  מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה) במקרה שלא פקעו או מומשו קודם לכן
לגבי הניצעים  ;שנים ממועד הקצאת כתבי האופציה 5או  4הוא בתום , )בהתאם למפורט לעיל

לפקודת מס  102על פי הוראות סעיף  הינה כתבי האופציההקצאת , הישראלים שבין הניצעים
לממש את כתבי האופציה גם רשאי  ניצעכל  ;לנאמן עבורם מונפקים אלוו, ה במסלול רווח הוןהכנס

דהיינו קבלת כמות מניות המשקפת את שווי ההטבה הכספית הגלומה בכתבי , בדרך של מימוש נטו
עומד סך כל כתבי אופציה אשר הוקצו , ח"נכון למועד אישור הדו). Cashless Exercise(האופציה 

מכוח ) וטרם מומשו או פקעו( ים ונושאי משרה של החברה וחברות בנות וקשורות שלהלעובד
ומחירי , )לרבות כתבי האופציה המתוארים להלן(מיליון כתבי אופציה  2.207 -על כ, 2005תוכנית 

  .)ח ממוצע משוקלל"ש 35.33( ח"ש 40ח לבין "ש 17.02המימוש שלהם נעים בין 

   :הקצאות שביצעה החברה במהלך השנתיים האחרונותלהלן יובאו פרטים בדבר 
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 2011תוכנית  .17.8.3.
רשאית על פיה תהא החברה , אימצה החברה תוכנית תגמול בניירות ערך, 2011בחודש דצמבר 

קשורות ושל חברות  החברהולנותני שירותים של  יועצים, לדירקטורים, לעובדים, להקצות למנהלים
התוכנית מותאמת להקצאה גם . או ניירות ערך המירים למניות החברה מניותמיליון  4.5עד  לה

התוכנית מנוהלת בידי ועדת תגמול שמונתה על ידי דירקטוריון החברה אשר . לעובדים אמריקאיים
כתבי ניתן להקצות לזכאים  ,תוכניתהפי  על .תקבע את תנאי ניירות הערך שיוקצו מכוח התוכנית

או כל ) Restricted Share Units(יחידות חסומות למניות , )Restricted Shares(מניות חסומות  ,אופציה
כתבי . של ועדת התגמול הבהתאם לשיקול דעת ,החברהתגמול אחר המבוסס על שווי מניות 

, כפי שתקבע הוועדה, בדרכים שונות ניתנים למימושיהיו  2011מכוח תוכנית יוענקו האופציה אשר 
דהיינו קבלת כמות מניות המשקפת את שווי ההטבה הכספית הגלומה , נטושל מימוש לרבות בדרך 

יהיו כפופים  2011ניירות הערך אשר יוקצו תחת תוכנית  ).Cashless Exercise(בכתבי האופציה 
איחוד הון , פיצול הון, לרבות במקרים כגון ארגון מחדש, כפי שתקבע הוועדה, להתאמות שונות

עד למועד אישור . של הניצע בחברה העסקתולמקרים שונים של סיום כן נקבעו הוראות . וכדומה
  .הדוח לא אושרה הקצאת ניירות ערך כלשהם מכוח התוכנית האמורה

החליט דירקטוריון החברה לדחות את מועד פירעון ההלוואות שהועמדו לשני , 2011בחודש נובמבר  .17.9.
כפי , 2001משנת (תגמול קודמת  נושאי משרה בחברה לצורך רכישת מניות החברה על פי תוכנית

באופן שההלוואות תפרענה , ח"מיליון ש 3.8-בסכום כולל של כ, )שתוקנה והורחבה במהלך השנים
ההלוואה . בשלושה תשלומים שווים בתום חודש נובמבר של כל אחד משלוש השנים הקרובות

רעה על ידו במלואה נפ, מר אהרון סופר, ל החברה דהיום"שהועמדה על פי התוכנית האמורה למנכ
ח פרע אחד מנושאי "עד למועד הדו, כמו כן). מועד פרעונה לא נדחה( 2011בחודש דצמבר 

לשלושה עובדים מכוח התוכנית  ההלוואהחברה ההעמידה , בנוסף. המשרה את ההלוואה האמורה
 .ח"אשר אחת מהן נפרעה במלואה עד למועד הדו, האמורה

עובדים של חברות  מספרהסכמי תגמול עם בהחברה  התקשרה, 2010עד  2006במהלך השנים  .17.10.
אשר מחקים הקצאת , )של החברהאשר אינם נושאי משרה (בנות בבעלותה המלאה של החברה 

 התקשרה החברה במהלך, כמו כן). הסכם פאנטום(כתבי אופציה בהטבה כספית  318,233
ל "כון לאותו מועד כיהן כסמנכאשר נ, מר אהרון סופרעם  יםתגמול דומ מיהסכהתקופה האמורה ב

 2009והחל מחודש נובמבר , החברה והועסק על ידי חברת בת זרה בבעלות מלאה של החברה
ח התקופתי אודות פרטים נוספים "בחלק הדו 21תקנה לפרטים נוספים ראו . ל החברה"מכהן כמנכ
    .על החברה

    הון חוזר .18.

בדרך של קבלת , בין היתר, נוהגות לממן את פעילותן שליטתהבהבנות הפרטיות החברה וחברות  .18.1.
בנות הוחברות קיבלה החברה  2011בשנת . מוחזקות שלהדיבידנדים ותשלומי ריבית מהחברות 

, EQYח מהחברות המאוחדות שלה "מיליון ש 517-תשלומי דיבידנד בסך של כ הפרטיות בשליטתה
FCR ,CTY ו-ATR ,ת מהחברות המאוחדות ח תשלומי ריבי"מיליון ש 44-כוFCR )בדרך של מניות(, 
CTY ו- GAA . 

ניצול הזדמנויות עסקיות בתחומי נאותה המאפשרת לקבוצה מדיניות של שמירה על רמת נזילות  .18.2.
 קווי אשראי, נם מזומנים הנובעים מנכסיה המניביםימקורות הנזילות של הקבוצה ה. עיסוקה

גיוסי אגרות חוב ואגרות חוב , והלוואות לזמן ארוךהלוואות המובטחות במשכנתאות , מתחדשים
פיתוח ופיתוח מחדש , נו לשם רכישהיהשימוש באותם מקורות כאמור ה. וגיוסי הון מניות, להמרה

השקעות בחברות כלולות והשקעות , תשלומי התחייבויות, ביצוע מיזוגים ורכישות, של נכסים מניבים
מסתכמות היתרות הנזילות  ,2011בדצמבר  31יום ל. ותשלום דיבידנדים, אחרות לזמן ארוך
 ח"שמיליון  1,675-לעומת כ ח"שמיליון  2,582- בכ, לרבות השקעות לזמן קצר, שברשות הקבוצה

לא מתחדשים לקבוצה קווי אשראי  ,2011בדצמבר  31ליום , בנוסף. 2010בדצמבר  31ליום 
 31ליום  ח"שמיליארד  4.8-לעומת כ, ח"שמיליארד  5.4-מנוצלים למשיכה מיידית בסך של כ

המוצג שאינו משועבד  ן להשקעה"נדללקבוצה  2011בדצמבר  31ליום , כמו כן. 2010בדצמבר 
   .ח"שמיליארד  33.6- בספרים בערך של כ

וקווי אשראי לא מנוצלים  השקעות לזמן קצר, לקבוצה מזומנים ,2011בדצמבר  31ליום  כ"בסה
  .ח"מיליארד ש 8.3- למשיכה מיידית בסכום של כ
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    רכוש שוטף .18.3.

מיליארד  3.1- לעומת כ ח"שמיליארד  5.9-הינה כ ,2011בדצמבר  31יתרת הרכוש השוטף ליום 
    .2010בדצמבר  31ח ליום "ש

  התחייבויות שוטפות .18.4.

 5- ח לעומת כ"מיליארד ש 6.9-הינה כ ,2011בדצמבר  31יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 
יתרת ההתחייבויות השוטפות כוללת בעיקר אשראי מתאגידים . 2010ח בתום שנת "מיליארד ש

בנקאיים ונותני אשראי אחרים הכולל בעיקר חלויות שוטפות בגין התחייבויות לזמן ארוך בסכום של 
  . 2010ח לתום שנת "מיליארד ש 3.3-לעומת כ ,ח"מיליארד ש 4.1-כ

  מדיניות האשראי של הקבוצה .18.5.
נוהגת לממן את פעילותה באמצעות קווי אשראי הקבוצה , לשם מיקסום הגמישות הפיננסית שלה

מדיניות . הון וחוב ארוך טווח מעת לעת ובהתאם לתנאי השוקהקבוצה מגייסת , בנוסף .מתחדשים
הקבוצה הינה לשמור על מתאם גבוה ככל האפשר בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו 

תה באשראי וליפעמממנת הקבוצה את עיקר , לכן. נלקחות התחייבויותיה בגין רכישת אותם נכסים
. תקבועה לתקופות ארוכוההלוואות הינן בעיקר בריבית . ח"באירו ובש, דולר קנדי, ב"בדולר ארה

הלוואות המובטחות , מקורות המימון של הקבוצה מגוונים וכוללים קווי אשראי בנקאיים לזמן ארוך
מבצעת מעת לעת  הקבוצה. ואיגרות חוב סחירות ושאינן סחירות ממוסדות פיננסייםבמשכנתאות 

מבצעת הקבוצה מפעם לפעם  ,כמו כן. לשם התאמה כאמור לעיל, עסקאות להחלפת מטבע
לשם הגנה מפני שינויים , עסקאות החלפת ריבית משתנה לקבועה ולהפך, י השוקובהתאם לתנא
 3בביצוע עסקאות החלף ריבית כאמור ראו סעיף לפירוט אודות מדיניות החברה  .בשערי הריבית

לדוח הדירקטוריון ' הנספח ראו והיקפן כאמור עסקאות בדבר לפירוט  ,כמו כן .ח הדירקטוריון"לדו
   . לדוחות הכספיים 37ביאור ו

 מימון  .19.
הובאו אשר , בתחומי הפעילות השונים, בנוסף לנתונים בדבר פעילות המימון של חברות הקבוצה

להלן , לעיל 11.10.2. - ו 11.5.6. , 11.4.6. , 11.1.11. , 11.3.2. , 10.8. , 9.11. , 8.12. , 7.11. , 6.12. , 2.1.  בסעיפים
לגבי החברה וחברות נתונים נתונים מסכמים אודות פעילות המימון ברמת הקבוצה בכללותה וכן 

 .בנות פרטיות בבעלותה המלאה

  סיכום מצבת התחייבויות וקווי אשראי של הקבוצה בכללותה .19.1.

הסתכמה מצבת ההתחייבויות נושאות הריבית של הקבוצה לגופים  2011בדצמבר  31נכון ליום  .19.1.1.
; ח"מיליוני ש 32,499- כ ,2010בדצמבר  31ליום (ח "מיליוני ש 39,965בנקאיים ואחרים בסך של 

 ). ח"מיליוני ש 33,622-כ 2009בדצמבר  31ליום 

מתוכם , ח"ש מיליארד 9.5-בסך של כמתחדשים לקבוצה קווי אשראי  2011בדצמבר  31נכון ליום  .19.1.2.
  .ח"ש מיליארד 4.1-כסך של למועד האמור ניצלה הקבוצה 

   :המלאהקווי אשראי של החברה וחברות בנות בבעלותה  .19.2.

 ATR-הסכם הלוואה עם סינדיקציה של בנקים ישראליים למימון השקעת החברה ב .19.2.1.

 23.5.1. כהגדרתו בסעיף ( ATR -בלצורך מימון התקשרותה של החברה בהסכם ההשקעה המקורי 
, התקשרה החברה עם קונסורציום בנקים בראשות בנק הפועלים 2008אוגוסט בחודש , )להלן

שעבודים על ידי ב תהמובטח, ATR ניירות ערך שללרכישת  תייעודי הלוואהבהסכם להעמדת 
והבטוחות אשר התניות ההיקפה , ההלוואהתנאי . החברה ועל ידי חברות בנות בבעלותה המלאה

 31נכון ליום  ).2010דצמבר לאחרונה בחודש (מעת לעת עודכנו  ,שועבדו לטובת הקונסורציום
ינואר בחודש ומועד פרעונה הינו  מיליון אירו 194עומדת יתרת ההלוואה על סך של  ,2011בדצמבר 

וכן ) בשיעור שאינו מהותי( FCRומניות  ATRההלוואה מובטחת בעיקרה בשעבוד על מניות . 2015
ההלוואה נושאת ריבית בגובה ריבית הליבור . ATR-על זכויות חוזיות שלה על פי עסקת ההשקעה ב

 .בתוספת מרווח שנקבע

עקרונותיהן מפורטים להלן ואשר  אשר, הסכם ההלוואה כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות
בדצמבר  31בכולן עומדת החברה ליום (אי עמידה בהן תהווה עילה לפרעון מיידי של ההלוואה 

2011(:  

לא ) בממוצע של מספר ימי מסחר, על פי מחירן בבורסה(יחס החוב על פי ההסכם לשווי בטחונות  .19.2.1.1.
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  ;50.3%היחס האמור עמד על  2011בדצמבר  31ליום . 60%יעלה על 

 3.75-גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, שמירה על הון מיוחס לבעלי המניות .19.2.1.2.
 ;ח"מיליארד ש 7.14 -עמד ההון האמור על כ 2011בדצמבר  31ליום . ח"מיליארד ש

שווי ל) החברה וחברות פרטיות בבעלותה" (סולו מורחב"נטו על בסיס , יחס התחייבויות החברה .19.2.1.3.
עמד היחס האמור עמד  2011בדצמבר  31ליום . 77.5%לא יעלה על ) לפי שווי מאזני(החזקותיה 

 ; 63.4%על 

על בסיס דוחות מאוחדים לא יעלה על  המאזני של הנכסיםנטו לשווי , יחס התחייבויות החברה .19.2.1.4.
 ; 62.7%היחס האמור עמד על  2011בדצמבר  31ליום . 75%

ההון  2011בדצמבר  31ליום . מיליארד אירו 1.5- לא יפחת מ ATRשל ההון המיוחס לבעלי מניות  .19.2.1.5.
 ;מיליארד אירו 2.3 -האמור עמד על כ

ליום . 48.5%-לא יפחת מ ATRלבין סך המאזן של  ATRהיחס שבין ההון המיוחס לבעלי מניות של  .19.2.1.6.
 .74.5%היחס האמור עמד על  2011בדצמבר  31

 - לרבות ביחס ל(ההסכם כולל תנאים מקובלים נוספים להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי , כמו כן
ATR( ,שינוי שליטה בחברה וב: ובהם- ATR , הליכים משפטיים מהותיים מסוימים) לרבות בהקשר

הפסקת מסחר , הפסקת פעילות, )כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל, של פירוק
כן כולל ההסכם . ועוד, ברפים ותנאים מסוימים Cross Default, הערך המשועבדיםבניירות 

לרבות התחייבות להחזיק בכמות מינימלית של , ATR -התחייבויות החברה בקשר עם החזקתה ב
  .ובנפרד CPIיחד עם , ATRמניות 

 CTYמניות המובטח בשעבוד קו אשראי  –הסכם מסגרת אשראי עם בנק ישראלי  .19.2.2.
) 2010כפי שעודכן בחודש אוגוסט (התקשרה החברה עם בנק ישראלי בהסכם  2010בחודש מאי 

. 2013שתועמד עד לחודש אפריל , ב"מיליון דולר ארה 200לקבלת מסגרת אשראי בהיקף של 
האשראי נושא ריבית משתנה . החברה רשאית למשוך סכומים על חשבון המסגרת במטבעות שונים

את הבנק כבסיס לקביעת שיעורי הריבית להלוואות שהוא מעמיד לכלל  בגובה הריבית המשמשת
. ואין בגינו מנגנון הצמדה, בתוספת מרווח קבוע שנקבע, מאותו סוג ולתקופות דומות, לקוחותיו

כאשר כמות המניות (אשר בבעלות החברה  CTYמסגרת האשראי מובטחת בשעבוד חלק ממניות 
  ).  CTYן המניות המונפק והנפרע של מהו 30%-המשועבדות לבנק לא תפחת מ

הסכם מסגרת האשראי כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות אשר עקרונותיהן מפורטים 
 31ליום  בכולן עומדת החברה(ואשר אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי , להלן

  ):2011בדצמבר 

עד  19.2.2.2. להלן בסעיפים ; המחושב בהתאם לניצול האשראי בפועל בכל עת(יחס החוב  .19.2.2.1.
אשר שוויין יקבע על בסיס ממוצע , המשועבדות CTYמניות (לבטוחה , ")בניצול החוב: "19.2.2.4. 

. 70%לא יעלה על ) CTYלבין השווי החשבונאי הנקי של מניות  CTYבין השווי הבורסאי של מניות 
 ;27.8%ר עמד על היחס האמו 2011בדצמבר  31ליום 

לחוב בניצול על פי ) בממוצע של מספר ימי מסחר, על פי מחירן בבורסה(יחס שווי שוק הבטוחה  .19.2.2.2.
 ; 2.8היחס האמור עמד על  2011בדצמבר  31ליום . 1.1 -ההסכם לא יפחת מ

 3.5 - גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, שמירה על הון עצמי מיוחס לבעלי המניות  .19.2.2.3.
 19.2.1.2. ראו סעיף  2011בדצמבר  31לפירוט בדבר ההון העצמי כאמור ליום . ח"שמיליארד 

 ;לעיל

 בשני החברה של הרבעוני הממוצע) EPRA -כפי שמחושב על פי כללי ה, ERPA Earnings )FFO-ה .19.2.2.4.
 ERPA Earnings-ה 2011בדצמבר  31ליום . ח"שיליוני מ 60 - לא יפחת מרצופים כלשהם רבעונים 

 ;ח"מליוני ש 111האחרונים היה רבעונים  שנישל  הרבעוני הממוצע

על בסיס דוחות מאוחדים של החברה לא  מאזני של הנכסיםהחברה לשווי ה של נטו יחס התחייבויות .19.2.2.5.
 ;  לעיל 19.2.1.4. ראו סעיף  2011בדצמבר  31לפירוט בדבר יחס זה ליום . 75%יעלה על 

לא ) לפי שווי מאזני(שווי החזקותיה ל") סולו מורחב"על בסיס (החברה  נטו של יחס התחייבויות .19.2.2.6.
 19.2.1.3.  ראו סעיף 2011בדצמבר  31 -לפירוט בדבר היחס האמור ליום ה. 77.5%יעלה על 

 . לעיל

ללא זכויות מיעוט בניכוי השווי ההוגן של נגזרים , לרבות הלוואות הוניות( CTYשל הון עצמי יחס ה .19.2.2.7.
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ליום . 30%- לא יפחת מ CTYשל  מאזןהלסך ) הכלולים בהון בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים
 ;39%היחס האמור היה , 2011בדצמבר  31

, 2011בדצמבר  31ליום . 1.6-מלא יפחת  CTYלהוצאות מימון נטו של  CTYשל  EBITDA - יחס ה .19.2.2.8.
 ;2היחס האמור היה 

 - לרבות ביחס ל( להעמדת האשראי לפירעון מיידינוספים תנאים מקובלים  ההסכם כולל, כמו כן
CTY( ,ובשינוי שליטה בחברה : ובהם- CTY ,הליכים משפטיים מהותיים מסוימים , שינוי מבנה

, הפסקת פעילות, )והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל כינוס נכסים, לרבות בהקשר של פירוק(
. ועוד, ברפים ותנאים מסוימיםCTY, Cross Defaultבמניות החברה או במניות הפסקת מסחר 

מימוש מסגרת האשראי על ידי החברה כפוף לכך שהיחס בין החוב לבנק לבין שווי הממוצע של 
  .0.6לעיל לא יעלה על  19.2.2.1. הבטוחות כאמור בסעיף 

 FCRמניות  המובטח בשעבודקו אשראי  –הסכם עם בנק ישראלי  .19.2.3.
התקשרו החברה וחברת בת בבעלותה המלאה עם בנק ישראלי בהסכם לקבלת  2010בחודש יולי 

שתועמדנה , מיליון דולר קנדי 330בהיקף של ) 2010כפי שתוקן בחודש דצמבר (מסגרות אשראי 
. החברה רשאית למשוך סכומים על חשבון המסגרות במטבעות שונים. 2014עד לחודש ינואר 

ריבית בגובה הריבית הנהוגה בבנק לגבי אשראי שמאפייניו דומים לאשראי  מסגרת האשראי נושאת
בכפוף לעלייה במחיר האשראי עקב ירידת דירוג האשראי של (בתוספת מרווח שנקבע , הרלוונטי
 FCRמסגרת האשראי מובטחת בשעבוד חלק ממניות . ואינה כוללת מנגנון הצמדה) החברה

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

הסכם מסגרת האשראי כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות אשר עקרונותיהן מפורטים 
הן , אשר בכולן עומדת החברה(ואשר אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי , להלן
  ):2011בדצמבר  31ליום 

בממוצע , על פי מחירן בבורסה(ל על פי ההסכם לשווי שוק של המניות המשועבדות יחס החוב בניצו .19.2.3.1.
  ; 22%היחס האמור עמד על , 2011בדצמבר  31ליום . 85%לא יעלה על ) של מספר ימי מסחר

 31ליום . 75%יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו לסך המאזן המאוחד של החברה לא יעלה על  .19.2.3.2.
  ; 58.1%ר היה היחס האמו ,2011בדצמבר 

לפי שווי (לשווי החזקותיה " סולו מורחב"יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו של החברה על בסיס  .19.2.3.3.
  ; 61.0%היחס האמור עמד על  2011בדצמבר  31ליום . 80%לא יעלה על ) מאזני

המשועבדות לתשלום הריבית בפועל כנגד החוב המנוצל  FCRיחס הדיבידנדים המשולמים ממניות  .19.2.3.4.
 2011בדצמבר  31ליום . 1.5 -על פי מסגרת האשראי במשך שלושה רבעונים רצופים לא יפחת מ

  ;6.1היחס האמור היה 

 ,2011בדצמבר  31ליום . 1.75 -לא יפחת מ FCRלהוצאות המימון של  FCRשל  EBITDA-יחס ה .19.2.3.5.
  ;2.1היחס האמור עמד על 

בתוספת המינוף המשתקף בסך האשראי הבנקאי המנוצל מתוך , FCRיחס החוב הפיננסי נטו של  .19.2.3.6.
במשך שלושה  13.5וכן לא יעלה על , 14.2לא יעלה על  FCRשל  EBITDA - ל) מסגרת האשראי
  .10.33היחס האמור עמד על  ,2011בדצמבר  31ליום . רבעונים רצופים

 FCRהמחושב על פי שיעור מניות (, FCRנטו של  היחס בין החלק היחסי של החוב הפיננסי .19.2.3.7.
המחושב גם כן ( FCRן של "לחלק היחסי של שווי הנדל, בתוספת החוב בניצול ,)המשועבדות לבנק

במשך  80%וכן לא יעלה על  82%לא יעלה על , )המשועבדות לבנק FCRעל פי שיעור מניות 
  ;60.0%ור היה היחס האמ, 2011בדצמבר  31ליום . שלושה רבעונים רצופים

מיליארד  3.2 - גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, שמירה על הון מיוחס לבעלי המניות .19.2.3.8.
  .לעיל 19.2.1.2. ראו סעיף  2011בדצמבר  31לפירוט בדבר ההון כאמור ליום . ח"ש

לרבות ביחס ל (ההסכם כולל תנאים מקובלים נוספים להעמדת האשראי לפירעון מיידי , כמו כן
FCR( ,שינוי שליטה בחברה או ב: ובהם - FCR ,הליכים משפטיים מהותיים , שינוי מבנה או מיזוג

הפסקת , )כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל, שר של פירוקלרבות בהק(מסוימים 
 Cross, הפסקת מסחר בניירות הערך המשועבדים להבטחת האשראי או של החברה, פעילות

Default ועוד, ברפים ותנאים מסוימים.  
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 EQYמניות  המובטח בשעבודקו אשראי  –ם עם בנק ישראלי ובנק אמריקאי שבבעלותו מיהסכ .19.2.4.
 GAA-ו

התקשרו החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה עם בנק ישראלי ובנק אמריקאי  2011בחודש יוני 
שתועמדנה , ב"מיליון דולר ארה 250בהסכמים לקבלת מסגרות אשראי בהיקף של עד , שבבעלותו

. החברה רשאית למשוך סכומים על חשבון המסגרות במטבעות שונים. 2016עד לחודש אפריל 
אשראי נושאות ריבית בגובה הריבית הנהוגה בבנק לגבי אשראי שמאפייניו דומים מסגרות ה

מסגרת האשראי מובטחת . ואינה כוללת מנגנון הצמדה, שנקבע בתוספת מרווח, לאשראי הרלוונטי
 EQY -שבבעלות החברה המהוות את אגד השליטה של החברה ב EQYחלק מניות בשעבוד 

מהון המניות המונפק ) בדילול מלא( 20%-כאשר כמות המניות המשועבדות לבנק לא תפחת מ(
 ,))21.61%כמות המניות המשועבדות לבנק עמד על  2011בדצמבר  31ליום ( EQYוהנפרע של 

  . EQYהמחזיקה אף היא במניות , GAA - וכן כל החזקות החברה ב

ואשר , העיקריות אשר עקרונותיהן מפורטים להלן הסכם ההלוואה כולל את אמות המידה הפיננסיות
בדצמבר  31הן ליום , בכולן עומדת החברה(אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי 

2011:(  

מיליארד  3.5 - גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, שמירה על הון מיוחס לבעלי המניות .19.2.4.1.
 .לעיל 19.2.1.2.  ראו סעיף 2011 בדצמבר 31לפירוט בדבר ההון כאמור ליום . ח"ש

- המשועבדות לתשלום ריבית בפועל בגין החוב בניצול לא יפחת מ EQYיחס הדיבידנד בגין מניות  .19.2.4.2.
 ;5.5היחס האמור עמד על  2011 דצמברב 31ליום . רבעונים רצופים 3במשך , 1.25

 GAA - ו  EQYעל פי שיעור מניות , GAA-ו EQYהיחס בין החלק היחסי של החוב נושא ריבית של  .19.2.4.3.
המחושב גם ( GAA-ו EQYן של "בתוספת החוב בניצול לחלק היחסי של שווי נדל, המשועבדות לבנק

 דצמברב 31ליום . 82.5%לא יעלה על ) המשועבדות לבנק GAA –ו  EQYכן על פי שיעור מניות 
 ;61.5%היחס האמור עמד על  2011

 המינוף בתוספת, EQYיחס החוב נושא ריבית נטו של ) א: (אם הופרו שתי אמות המידה הבאות .19.2.4.4.
 31ליום ( 14לא יעלה על  EQYשל  EBITDA-בחוב בניצול תחת מסגרות האשראי ל המשתקף

נטו בתוספת  EQYיחס החוב נושא הריבית של ) ב(ו ; )9.5היחס האמור עמד על  2011 דצמברב
 31ליום ( 13לא יעלה על  EQYשל  NOIהחוב הבנקאי החוב בניצול תחת מסגרת האשראי לסך 

 ;)8.1היחס האמור עמד על  2011 דצמברב

היחס האמור  2011 דצמברב 31ליום . 1.65 -לא יפחת מ EQYלהוצאות המימון של  EBITDA-יחס ה .19.2.4.5.
 ;2.2עמד על 

לפירוט . 75%לא יעלה על , יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו לסך המאזן המאוחד של החברה .19.2.4.6.
 ; לעיל 19.2.3.2. ראו סעיף  2011 דצמברב 31בדבר היחס האמור ליום 

לפי שווי (שווי החזקותיה ל" סולו מורחב" נושאות ריבית נטו של החברה על בסיסיחס ההתחייבויות  .19.2.4.7.
 ראו סעיף 2011 דצמברב 31לפירוט בדבר היחס האמור ליום . 77.5%לא יעלה על ) מאזני

 ; לעיל 19.2.3.3. 

מחושב על פי ממוצע של שווי ( GAA-ו EQYיחס החוב בניצול תחת מסגרות האשראי לשווי מניות  .19.2.4.8.
ן שלה "הנו ביחס לפעילות הנדל GAAכאשר השווי הנכסי הנקי של , )NAV(השוק ושווי נכסי נקי 

היחס  2011 דצמברב 31ליום . 70%לא יעלה על ) EQYתוך נטרול החזקותיה במניות , בלבד
 ;34%ור עמד על האמ

בממוצע של מספר ימי , על פי מחירן בבורסה( EQYיחס החוב המנוצל לשווי השוק של מניות  .19.2.4.9.
 .38.4%היחס האמור עמד על  2011 דצמברב 31ליום . 85%לא יעלה על ) מסחר

לרבות ביחס ל ( להעמדת האשראי לפירעון מיידינוספים תנאים מקובלים  ההסכם כולל, כמו כן
EQY( ,ב, שינוי שליטה בחברה: ובהם- EQY או ב- GAA,  הליכים משפטיים מהותיים מסוימים

במניות הפסקת מסחר , )והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל כינוס נכסים, לרבות בהקשר של פירוק(
. עודו, ברפים ותנאים מסוימים Cross Default ,פיצול נכסים או מיזוג, GAAאו  EQY, החברה

י על ידי החברה כפוף לכך שהיחס בין החוב בניצול לבין שווי הממוצע השוק מימוש מסגרות האשרא
לא יעלה ) לעיל 19.2.4.8. אשר שוויין יקבע בהתאם לאופן החישוב המפורט בסעיף (של הבטוחות 

  .0.6על 
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לחברה ולחברות בנות בבעלותה המלאה קווי אשראי מתחדשים , 2011בדצמבר  31נכון ליום  .19.2.5.
מתוכם סך של , )כולל קווי האשראי המפורטים לעיל( ח"מיליארד ש 3.2-בסך של כ, ממספר בנקים

ח נוצל בסמוך למועד אישור "שמיליארד  1.6-כח נוצל למועד האמור וסך של "מיליארד ש 2.1-כ
והינם  הקבוצהשל החברה בחברות  קווי האשראי מובטחים באמצעות עיקר החזקותיה. ח"הדו

קווי האשראי נושאים ריבית . 2016-ל 2013שנים ומסתיימים בין השנים  5עד  3לתקופות של 
האחרונות מקיימת החברה השנים במהלך . 3.92%- משוקלל של כממוצע שנתית משתנה בשיעור 

, משאים ומתנים עם המוסדות הבנקאיים העיקריים המממנים אותה לשינוי מנגנון המימון עמם
לפי ) NAV(הנכסי הנקי שלהן שווי שוק הבטוחות לקווים אלו לשווי על מעבר מהסתמכות באמצעות 

מוסדות בנקאיים בהסכמים  3עד כה התקשרה החברה עם ). IFRSלפי (ספרי החברה המאוחדת 
 .NAV -להעמדת קווי אשראי על פי מנגנון ה

   .הכספיים לדוחות 22ביאור  ולפרטים נוספים רא 

  :של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה אגרות חוב .19.3.

 )קרן( אגרות חוב בסך של חברה ולחברות הבנות בבעלותה המלאהל ,2011בדצמבר  31נכון ליום  .19.3.1.
 . ח"מיליארד ש 8.8-כ

) 'סדרה יא(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 451 -כהנפיקה החברה לראשונה , 2011ספטמבר בחודש 
כפי שתוקן ( 2010במאי  31ח הצעת מדף שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום "על פי דו

החוב צמודות למדד אגרות . ח"מיליון ש 446 - וזאת בתמורה נטו לכ, )2011בחודש ספטמבר 
המשולמת פעמיים  5.35%נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של , )קרן וריבית(המחירים לצרכן 

כאשר התשלום , בספטמבר ועומדות לפירעון בחמישה תשלומים 30-ו מרסב 31בשנה בימים 
התשלום השני יהיה , 2018בספטמבר  30מהקרן ויפרע ביום  10%הראשון יהיה בשיעור של 

הרביעי והחמישי , והתשלומים השלישי, 2020בספטמבר  30מהקרן ויפרע ביום  15%יעור של בש
-2022בספטמבר של כל אחת מהשנים  30ויפרעו ביום , מהקרן כל אחד 25%יהיו בשיעור של 

: כוללות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות כדלקמן) 'סדרה יא(אגרות החוב  .2024
מיליון דולר  500מינימלי בסך ) בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה(ון עצמי התחייבות לעמידה בה

יעלה  שלא יחס חוב נושא הריבית נטו לסך מאזןעמידה ב; במשך ארבעה רבעונים רצופים, ב"ארה
דירוג אגרות החוב במועד מדידת  ,ובנוסף במשך ארבעה רבעונים רצופים, 80%על שיעור של 

יהא נמוך מדירוג של  לא האחרון מבין ארבעת הרבעונים האמוריםהיחס האמור לגבי הרבעון 
)BBB- ( בדירוגMaalot S&P  ונמוך מדירוג שלBaa3 במקרה , בנוסף ;מ"בדירוג מידרוג בע

בסכום שלא יפחת , סחיריםבעלי אגרות חוב ללפרוע בפירעון מיידי חובות  תידרשחברה שה
בניכוי זכויות שאינן (מההון העצמי  12.5%שיעור של ) ב( -ו ח"שמליון  300) א(הגבוה מבין מ

נכון ליום . יהוו עילה לפירעון מיידי שינוי שליטה בחברהמקרה של וכן ; של החברה) מקנות שליטה
יחס החוב נושא , ב"מיליון דולר ארה 1,865עמד ההון העצמי של החברה על סך  2011בדצמבר  31

 S&Pדירוג ב) אופק חיובי(  +Aודירוג אגרות החוב היה  58.0%הריבית נטו לסך המאזן עמד על 
  .בדירוג מידרוג )אופק יציב( Aa3דירוג של ומעלות 

 מיליון 185.2 מסווגים למשקיעים מוסדיים הנפיקה החברה בהנפקות פרטיות, 2012בחודש ינואר  .19.3.2.
) שאינם סחירים(כתבי אופציה  1,852,318של החברה יחד עם ) 'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ח ע"ש

בתמורה מיידית כוללת בסך של , ")כתבי האופציה("של החברה ) 'סדרה יא(המירים לאגרות חוב 
, 2012בפברואר  29עד ליום , ניתן למימוש היהכל אחד מכתבי האופציה  .ח"שמיליון  226-כ

צמוד לעלייה במדד המחירים (ח "ש 121.8של החברה במחיר מימוש של ) 'סדרה יא(לאגרות חוב 
עד למועד המימוש האחרון מומשו  .של החברה) 'סדרה יא(אגרות חוב . נ.ח ע"ש 120לכל ) לצרכן

 - כבתמורה כוללת של ) 'סדרה יא(ת חוב אגרו .נ.ח ע"מיליוני ש 221 -ככתבי אופציה ל 1,839,018
 .פקעו -ויתר כתבי האופציה שלא מומשו ח "ש מיליוני 224
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אשר הונפקו על ידי החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה דירוג אשראי כמפורט  לאגרות החוב .19.3.3.
 :הלןל

  
  ופרסומ ומועד דירוג האשראי  זהות המדרג

  
  יתרת אגרות החוב 

ליום  )ח"מיליוני שב(
  2011בדצמבר  31

  

  2011, במאי 19) אופק יציב( AA3  מ"מידרוג בע

8,696  

אגרות חוב סחירות של 
  החברה 

 'י ,'וסדרות ט 'עד ו' סדרות א(
  )'יא-ו

S&P Maalot  A+ )2011, באוגוסט 2) אופק חיובי  

  2011, במאי 19) אופק יציב( AA3  מ"מידרוג בע
12  

  אגרות חוב לא סחירות

S&P Maalot  A+ )2011, באוגוסט 2) אופק חיובי  

  2011, במאי 19) אופק יציב( AA3  מ"מידרוג בע

98  

  אגרות חוב לא סחירות של 
 חברה בת זרה בבעלות מלאה 

בערבות ( של החברה
  )החברה

S&P Maalot A+ )2011, באוגוסט 2) אופק חיובי  

 .ח הדירקטוריון"לדו 6 ראו סעיףהחברה אודות תנאי אגרות החוב הסחירות של לפרטים נוספים  .19.4.

 :הלוואות של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה סיכום יתרות .19.5.

של החברה וחברות בנות ) כולל חלויות שוטפות(להלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך 
 - ו 11.3.2. אשר פרטים לגביהן ניתנו בסעיפים  ProMed-ו גרמניהלמעט גזית (בבעלותה המלאה 

 31נכון ליום , אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי, שהתקבלו למימון פעילותן, )בהתאמה, 11.4.6. 
 : 2011בדצמבר 

תקופת פירעון 
 )שנים(ממוצעת 

שיעור 
ריבית 

  אפקטיבית

 שיעור ריבית
 משוקלל

 מיליוניב(יתרה 
   )ח"ש

2.84 3.94% 3.94% 3,011 
בריבית ממוסדות פיננסיים הלוואות 
 מובטחות בשעבודמשתנה 

1.40 4.3%  4.3%  32  
הלוואה ממוסדות פיננסים בריבית 

  קבועה מובטחת בשעבוד

5.93  6.36% 6.50% 669  
אגרות חוב בריבית קבועה מובטחות 

  בשעבוד

4.69  5.52% 5.42% 7,442 
 שאינןאגרות חוב בריבית קבועה 

  מובטחות בשעבוד

4.90  3.61% 3.25% 695 
אגרות חוב בריבית משתנה שאינן 

  מובטחות בשעבוד 

 כ"סה 11,849 -  -  - 
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 :יתרות אשראי של החברה ושל החברות המאוחדות שלה סיכום .19.6.

נכון ליום ) ח"במיליוני ש(ושל החברות המאוחדות שלה  )1(להלן פירוט יתרות האשראי של החברה
 :2011בדצמבר  31
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ה
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יתרות בגין 
אגרות חוב 

סחירות ולא (
  )סחירות

8,806  2,620  4,639  196  358)6( 481  -  -  -  -  -  17,100  

יתרות בגין 
אשראי בנקאי 

)5( 

3,043  2,579)7( 5,961  7,110 501)6( 220  

  

551 416 1,165 867 317 22,730  

כ"סה
  התחייבויות

11,849 5,199  10,600  7,306 859  701  551 416 1,165 867 317 39,830  

מסגרות
מאושרות של 
קווי אשראי 

  מתחדשים

3,177  2,254  2,057  1,778 -  -  -  60  -  215 -  9,541  

ניצול מסגרות 
  אשראי

2,103  545  742  525  -  -  -  26  -  144 -  4,085  

  5,456    71  -  34  -  -  - 1,253  1,315  1,709  1,074  לניצוליתרה
ערבויות
במהלך 

העסקים 
  הרגיל

-  14  231  194  33  -  -  52  -  -  -  524  

ערבויות חוק 
ביצוע , מכר

עבודות 
  ואחרות

-  -  -  -  -  1,001 -  -  -  -  -  1,001  

 .Promed-החברה וחברות בנות בבעלותה מלאה למעט גזית אירופה ו   ) 1(

  ).31.61%( ATR- מייצג את חלקה של החברה ב  )2(

  .לרבות עודפי עלות שהוכרו במועד רכישתה כולל יתרות קבוצת דורי  ) 3(

  ).60%( RSC- מייצג את חלקה של החברה ב  ) 4(

  .כולל ניצול מסגרות אשראי מאושרות  ) 5(

  .ATRהיתרה כוללת עודפי עלות בהם הכירה החברה במועד איחודה היחסי של   )6(

ח שלא נכללו "מיליון ש 125-היתרה כוללת הלוואות לשותפויות המאוחדות באיחוד יחסי בסך של כ  )7(

  .לעיל 6.13.5בסעיף  EQYשל המסכמת בטבלה 

אמות מידה פיננסיות כלולים , בחלק ממסמכי האשראי של החברה ושל חברות מאוחדות שלה .19.7.
תנאים מקובלים , וכן) לעיל 0 עד  19.2.1. שאינן מחמירות יותר מאמות המידה המפורטות בסעיפים (

או  ,בחברות מאוחדות, שינוי שליטה בחברה: ובהם, להעמדת האשראי לפירעון מיידינוספים 
הליכים משפטיים , שינוי מבנה, להבטחת האשראי משועבדים ןבחברות אשר ניירות הערך שלה

, )והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל כינוס נכסים, לרבות בהקשר של פירוק(מהותיים מסוימים 
, או של החברה הפסקת מסחר בניירות הערך המשועבדים להבטחת האשראי, הפסקת פעילות

 .  ועוד

וחברות הבנות עומדות החברה  ,ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו 2011בדצמבר  31נכון ליום  .19.8.
בדצמבר  31נכון ליום , כמו כן. בכל אמות המידה הפיננסיות החלות ביחס אליה בבעלותה המלאה

בכל אמות המידה הפיננסיות החלות ביחס  עומדות כל החברות המאוחדות של החברה ,2011
 .ח זה"ולמיטב ידיעת החברה לא חל כל שינוי בסטטוס האמור נכון למועד דו, אליהן
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  מיסוי .20.

 בישראל חוקי המס החלים על הקבוצה .20.1.

  שיעורי המס החלים על הכנסות חברות הקבוצה בישראל .20.1.1.
התקבל בכנסת  2011 בדצמבר 5ביום  .24%על  2011שיעור מס החברות בישראל עמד בשנת 

הועלה מס החברות לשיעור של  ובמסגרת 2011- ב"התשע, )תיקוני חקיקה(החוק לשינוי נטל המס 
  .2012החל משנת  25%

  1985- ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה  .20.1.2.
-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(תיקון לחוק מס הכנסה התקבל בכנסת  2008בחודש פברואר 

נמדדות , 2008החל משנת . ואילך 2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985
התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן 

את ביטול התוספת והניכוי  ,בין היתר ,חוק כוללהתיקון ל. 2007בדצמבר  31בתקופה שעד ליום 
  .2008בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת החל משנת 

  הפסדי הון/רווחי .20.1.3.
, )"חוק הרפורמה"( 2003- ב"התשס, )132' מס(פי הוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה -על

. 2003בינואר  1על רווחי הון הנצמחים החל מיום  24%מס בשיעור מופחת של  2011יחול בשנת 
יחול שיעור המס המופחת רק על מרכיב הרווח , במכירת נכסים שנרכשו לפני תחילת חוק הרפורמה

קובע חוק הרפורמה כי , כמו כן. אשר יחושב בהתאם לקביעת החוק, שנצמח לאחר החלת החוק
מסדיר , בנוסף. כנגד רווחי הון ללא מגבלת זמן הפסדי הון מועברים לצורכי מס יהיו ניתנים לניצול

חוק הרפורמה את האפשרות לקיזוז הפסדי הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל כנגד רווחי הון 
הועלו בהתאמה גם שיעור המס החל על רווחי  20.1.1. מפורט בסעיף הבמסגרת החוק  .בישראל
  .2012החל משנת  25%ההון ל

  מיסוי הכנסות מדיבידנד .20.1.4.
לא תיכלל בחישוב , ")הפקודה(" ]נוסח חדש[ לפקודת מס הכנסה' ב126בהתאם להוראות סעיף 

הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או  ,ההכנסה החייבת של החברה
  .בני אדם אחר החייב במס חברות בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר ,שנצמחו בישראל

תוך מתן , 25%זרה יתחייב בידיה בישראל בשיעור מס של מחברה דיבידנד המתקבל בידי החברה 
ניתן  ,)זיכוי ישיר(ל בגין הדיבידנד "עודף מס שנוכה במקור בחו. ל"זיכוי בגין המס שנוכה במקור בחו

  . שנים 5 על להעברה לשנים הבאות בזו אחר זו וזאת לאורך תקופה שלא תעלה

 לפיההחברה רשאית לבחור בחלופה , לבקשת החברה ובהתקיים תנאים מסוימים, יחד עם זאת
סכום (נסה ברוטו ממנה חולק הדיבידנד ביחס להכ) 2011בשנת  24%(יוטל מס בשיעור מס חברות 
הן  זיכויתוך קבלת  ,)מס החברות הזר ששולם בגינוהמס שנוכה במקור והדיבידנד שחולק בתוספת 

המס  והן בגין, )זיכוי עקיף( זרההבחברה בגין המס הזר ששולם על ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד 
כוי עקיף ניתן עד לשתי רמות בלבד ובתנאים כי זי, יצוין .ל ביחס לאותו דיבידנד"שנוכה במקור בחו

   .לא ניתן להעברה לשנים הבאות) זיכוי עקיף(עודף מס חברות זר ששולם . מסוימים

  הפסדי הון ממכירת מניות של חברות בנות/רווחי .20.1.5.
רווח הון ריאלי שנבע לחברה ממכירת החזקותיה הישירות באחת או יותר מהחברות הזרות בקבוצה 

 ,ל בגין רווח ההון מאותה מכירה"תוך קבלת זיכוי מהמס הזר ששולם בחו, בישראליתחייב במס 
  .ובכפוף להוראות האמנה למניעת כפל מס הרלוונטית

  שומות מס הכנסה  .20.2.

  ).כולל( 2003לחברה שומות מס סגורות עד לשנת  .20.2.1.

 2001שנות המס  בגין יםסימהנחתם הסכם שומה סופית בין החברה לרשות  2006בחודש אוגוסט  .20.2.2.
לפי  לחברהבעקבות שומות מס הכנסה אשר הוצאו , ")הסכם השומות: "להלן בסעיף זה( 2003 -

 5 של בסך מימון הוצאות תואמו, השומות הסכם פי על. 2005שפיטה בחודש ספטמבר המיטב 
 אלו הוצאות. 2002 המס שנת לתום החברה של המוצהר ההפסד את הקטינו אשר, ח"ש מיליון
 ההפסד. השקעות ממימוש רווחים כנגד ואילך 2004 המס משנת החל שיקוזז, כהפסד ותנחשב

 החברה חויבה, בנוסף. ח"ש מיליון 20.6 -כ על יעמוד 2003 משנת מס לצרכי החברה של המועבר
אשר נבע מפעילותה של חברה זרה , בגין רווח הון מחוץ לישראל ח"ש מיליון 2.6 של בסך במס
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   .רווח הון זה יתווסף לעלות ההשקעה של החברה לצרכי מס. בבעלותה המלאה

רשות  הבמסגרת הצו טענ. 2004קיבלה החברה צו ביחס לשנת המס  ,2009בדצמבר  24ביום  .20.2.3.
לייחס באופן שונה את הוצאות המימון והוצאות ההנהלה והכלליות  כי על החברה, בין היתר, יםסיהמ

או לפי יחס נכסים באופן פרטני להכנסותיה השונות של החברה , כך שהוצאות אלה תיוחסנה, שלה 
כי יש להכיר באופן מלא בכל סכום הוצאות אלה מבלי  ,הינה עמדת החברהבעוד  וזאת, מניבים

. 2004גישה ערעור לבית המשפט המחוזי בגין הצו לשנת החברה ה ליחסן להכנסה זו או אחרת
מיליון  5.5-תיווצר לחברה הכנסה חייבת בסך של כ, באם תתקבל עמדת רשות המסים במלואה

ח "מיליון ש 73.2ייוחסו הוצאות מימון בסך של , בנוסף). 12/04בשקלי ( 2004בשנת ח "ש
כתוצאה מכך תיווצר . צו שהוצא לחברהכפי שמפורט ב, לדיבידנדים שקיבלה החברה מחברות בנות

  .ח"אלפי ש 360 -בסך של כ) 12/04בשקלי (בניכוי זיכוי מסי חוץ , לחברה חבות במס נומינלית

רשות  תהבמסגרת הצו העל. 2005קיבלה החברה צו ביחס לשנת המס , 2011בינואר  15ביום  .20.2.4.
לרבות עניין ייחוס  ,2004טענות דומות לטענותיה במסגרת הצו שהוצא ביחס לשנת  יםסיהמ

באם תתקבל . 2005ערעור לבית המשפט גם בגין שנת המס  ההחברה הגיש .ההוצאות כאמור לעיל
ח "מיליון ש 93.6 –תיווצר לחברה הכנסה חייבת בסך של כ, עמדת רשות המסים בישראל במלואה

ח לדיבידנדים שקיבלה "מיליון ש 70 -הוצאות מימון בסך של כ ובנוסף ייוחסו) 12/05בשקלי (
תיווצר לחברה חבות במס , כתוצאה מכך. כפי שמפורט בצו שהוצא לחברה, החברה מחברות בנות

  .ח"מיליון ש 31.8 - בסך של כ) 12/05בשקלי (נומינלית 

: להלן בסעיף זה( 2006הוצאו לחברה שומה לפי מיטב שפיטה לשנת  2011 ,בדצמבר 13ביום  .20.2.5.
הנהלה וכלליות להכנסות החברה ממקורותיה השונים  ,יוחסו הוצאות מימון העל פי ,")השומה"

אשר  ח"שמליון  58כתוצאה מיחוס זה לא הותרו לחברה הוצאות בסך . בהתאם ליחס הנכסים
לאחר יחוס הוצאות המימון  ,יםסילטענת רשות המ ,בנוסף .הקטינו את הפסדה המוצהר של החברה

לחברה הכנסות מימון שמקורם בהלוואות שניתנו לחברות ישראליות , לכל מקורות ההכנסה השונים
 18.2תיווצר לחברה חבות מס בסך  יםסימרשות הולפיכך באם תתקבל עמדת  ,שאינן ניתנות לקיזוז

מליון  41 ועברים בסךבמסגרת השומה בוטלו ההפסדים המ ,כמו כן). 12/06בשקלי ( ח"שמליון 
החברה הגישה  לעיל 21.2.3כמפורט בסעיף  .בשל העובדה כי בגין הפסדים אלו יצאה שומה ח"ש

 . השגה לשומות אלו

בין . 2004-2009החברה ממשיכה לנהל דיונים עם פקיד השומה ביחס לשומות לשנות המס  .20.2.6.
ניתן למנות את סוגיות ייחוס הוצאות להכנסות כאמור לעיל ואופן מתן זיכוי , הנושאים הנידונים

החברה בנוסף לחבויות המס שתחולנה על . ל"בישראל בגין מס זר ששולם על ידי חברות בנות בחו
ה תהיה החבר, אם תתקבלנה טענות רשות המסים כאמור לעיל 2006-ו 2005,  2004בגין השנים 

אשר לא נדונו (ואילך  2007בגין שנות המס גם חשופה לדרישת מס לתשלום בסכומים משמעותיים 
 יחולו שינויים נוספים ביחס ליתרת הזיכויים הניתניםו, )שהוצאו עד כהוהשומות במסגרת הצווים 

  .כמפורט בשומות ובצווים לשנים הרלוונטיות, לניצול בשנים הבאות כנגד חבות המס בישראל

עמדת החברה כפי שהובאה לידי ביטוי בדוחות המס שהגישה , עת החברה ויועציה המקצועייםלד
שלל טענות מקצועיות בהיגיון מיסויי וב, דיני המסקיימת ונתמכת ב, בשנים הרלוונטיות שרירה

החברה סבורה כי אין לקבל את עמדת רשות המסים כפי שהובאה לידי ביטוי , אי לכך. רלוונטיות
  . וצאו לחברה בשנים האמורותבשומות שה

הפסד שוטף לצרכי מס המועבר לשנים , ולחברות מאוחדות בבעלותה המלאה בישראל, לחברה .20.2.7.
ח "מיליון ש 99-מסים נדחים בסך של כבגין הטבת מס הגלומה בהפסד זה רשמה הקבוצה . הבאות

החברה מנהלת דיוני שומה עם , כמפורט לעיל .אשר קוזזה מיתרת העתודה למס שבספרי החברה
  . ולפיכך יתכן כי הפסדים אלו יקטנו רשות המיסים

  שומת מס ערך מוסף במחלוקת .20.3.

וכן לחלק  2003-2004לשנות המס בישראל הוצאו לחברה שומות מס ערך מוסף , 2005בחודש יוני 
: להלן(מ "מעעל פי שומות אלה הגבילו רשויות . ")שבערעור השנים(" 2005- ו 2002משנות המס 

החברה . ח"מיליון ש 4-את ניכוי מס התשומות בגין תקופת השומות בסך של כ ")מ"מע רשויות"
דחו  2006בחודש אפריל . מ"רשויות מעל ודחתה את כל טענות "הגישה השגה על השומות הנ

התקבלו טענותיה , יחד עם זאת. מוסף את טענותיה העיקריות של החברה בהשגה מ"רשויות מע
הופחתה הגבלת ניכוי , בעקבות כך. של החברה בדבר טעויות טכניות בקביעת סכום השומות
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לבית המשפט  כאמור מ"רשויות מעהחברה ערערה על החלטת . ח"מיליון ש 3.5-התשומות לכ
אופן , יימים נימוקים התומכים בעמדתה לפיה השומותכי ק, החברה טענה. אביב-המחוזי בתל

חישובן והנמקתן אינם תואמים את אופי פעילותה של החברה ואי לכך אין בסיס להגבלת ניכוי 
דחה בית המשפט המחוזי את , 2009בינואר  11בפסק דין שניתן ביום . התשומות על ידי החברה

הגם שנעשית בידי חברות , ותה של החברהכי מרבית פעיל, בית המשפט קבע. ערעורה של החברה
כיוון . ומשכך איננה מצמיחה עסקאות החייבות במס ערך מוסף, ל"הינה בחו, המוחזקות על ידה

החברה אינה רשאית לנכות את מלוא מס התשומות אשר שימש את החברה לצורך פעילותה , שכך
ינו של בית המשפט החברה הגישה ערעור על פסק ד. בלבד 25%אלא בשיעור של , השוטפת

ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון , 2011בנובמבר  29ביום . המחוזי לבית המשפט העליון
) 66.6%(כך שלחברה יותר ניכוי של שני שליש , בהסכמה, ולפיו ערעור החברה התקבל באופן חלקי

) 25%(ע בשנים שבערעור במקום רב מס ערך מוסףלתקנות ) 2)(ב(18ממס מהתשומות לפי תקנה 
כי הסכמת המדינה לקבלת הערעור ניתנה רק בשל בפסק הדין צוין . מ"רשויות מע ושאותם התיר

כן צוין בפסק . קושי דיוני בו נתקלה המדינה בערעור ותוך שמירת כל טענותיה לגבי שנות מס אחרות
, הצדדים לגבי ולפיכך פסק הדין אינו בעל תוקף מחייב הדין כי גם החברה שומרת על כל טענותיה

   .אלא לעניין השנים שבערעור
  

הוצאו לחברה שומות מס ערך מוסף לשנות  2008בחודש מרס , בהמשך לשומות הנזכרות לעיל
בשומות אלה הוגבלה יכולת ניכוי התשומות של . 2005ולחלק משנת המס  2007-ו 2006המס 

בחודש . ח"ש מיליון 6-כבסך כולל של לרבע בלבד תוך חיוב החברה החברה בגין התקופה האמורה 
נדחתה ההשגה  2009ובחודש מרץ  הגישה החברה השגה על השומות האמורות, 2008אפריל 

הוצאו לחברה שומות מס ערך מוסף לתקופה  ,2010בחודש אפריל , כמו כן .שהגישה החברה
מות בשומות אלה הוגבלה יכולת ניכוי התשו). כולל( 2009ועד לחודש אוקטובר  2008מחודש ינואר 

. ח"ש מיליון 5.3- של כבסך כולל לרבע בלבד תוך חיוב החברה של החברה בגין התקופה האמורה 
נדחתה  2011ובחודש אפריל  הגישה החברה השגה על השומות האמורות 2010בחודש מאי 

   .ההשגה שהגישה החברה
  

ל הוארכו בהסכמה המועדים להגשת ערעורים ע, בהתאמה, 2011ומאי  2009בחודשים מאי 
עד ") השנים המאוחרות: "להלן(ההחלטות בהשגות בקשר לשנים המאוחרות לשנים שבערעור 

לאחר מתן ( 2011בדצמבר  14ביום . למתן פסק הדין של בית המשפט העליון לשנים שבערעור
הוארך המועד להגשת הערעורים בגין השנים המאוחרות עד ) פסק הדין של בית המשפט העליון

וזאת על מנת ליתן לצדדים שהות לבחון את האפשרות לסיים את המחלוקות  ,2012במרץ  27ליום 
פסק הדין של בית , כאמור לעיל. ביניהם בקשר לשנים המאוחרות מחוץ לכותלי בית המשפט

או את החברה לעניין השנים  מ"רשויות מעהמשפט העליון לעניין השנים שבערעור אינו מחייב את 
  .המאוחרות

 ל"בחו חברות הקבוצה השלכות דיני המס על .20.4.

לדוחות  25ראו ביאור  ל"המאוגדות בחו הקבוצה השלכות דיני המס החלים על חברותבדבר תיאור ל
   .הכספיים

   איכות הסביבה .21.

מדינתית ומקומית , לחקיקה ותקינה פדרלית, מעצם החזקתה בנכסי מקרקעין, כפופה הקבוצה .21.1.
ולשאת בעלות פינויים , אחראית בגין להימצאבהקשר לכך הקבוצה עלולה . בנושא איכות הסביבה

וכן עלולה (זיהומים וחומרים רעילים המצויים או הנפלטים מנכסיה , מפגעים שונים ,או תיקונם של
אשר עלותם עלולה להיות גבוהה ואף לעלות על , )לשאת בקנסות ופיצויים בגין מפגעים כאמור

ת אלו בדבר איכות הסביבה הינן הוראות כי חלק מהוראו, יודגש. ערכם של הנכסים הרלבנטיים
לא נדרשת אשמתם או מודעותם על , קרי(בעלים של נכסים /המטילות אחריות מוחלטת על מחזיקים

אי פינוי המפגעים עלול להשפיע לרעה על יכולתה של ). מנת שתתגבש אחריותם בגין מפגעים אלו
. תביעה משפטיתואף לגרור , אלו להשכיר או לשעבד נכסים בהם מצויים מפגעים, הקבוצה למכור

דורשים טיפול בהיבט סביבתי ה, מודעת הקבוצה למספר נכסים ,2011בדצמבר  31ליום נכון 
יכולה לערוב לכך כי המידע שברשותה מגלה את אינה  הקבוצה. ולנכסים אשר מטופלים בהיבט זה

של נכס מקרקעין שנרכש או כי בעלים קודם , כל החבויות האפשרויות שלה בגין מפגעים סביבתיים
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או כי מסיבה , על ידי הקבוצה לא יצר מצב של הפרה מהותית של הוראות דיני איכות הסביבה
לשינויים עתידיים בדיני , בנוסף. אחרת קיימת או תהיה בעתיד הפרה מהותית של הוראות אלה

הותית עשויה להיות השפעה מ) אשר חלה בהם מגמת החמרה בשנים האחרונות(איכות הסביבה 
בדצמבר  31נכון ליום  .הן בהיבטים התפעוליים והן בהיבטים הפיננסיים, על מצבה של החברה

מעריכה החברה כי העלויות הצפויות של הקבוצה בקשר עם אחריות בגין נזקים הקשורים , 2011
  . בהיבטי איכות סביבה אינן מהותיות

אימצה  ,2010בשנת  .לנהל את עסקיה באופן ידידותי לסביבה פועלת מתוך שאיפה הקבוצה .21.2.
 תייםסביבבנושאים מציג את מדיניות החברה , בין היתר, אשר ,חברתיתהחברה קוד אחריות 

היתה ותמשיך להיות נושא המשקף את גישתה החיובית והאקטיבית  ,אחריות חברתית. קהילתייםו
 . כחברה גלובאלית מובילהכלפי נושאים סביבתיים וקהילתיים של החברה 

משאבים  משקיעה ולפיכך ת לטווח ארוךינבנ ,בת קיימאכי הצלחה עסקית מאמינה  הקבוצההנהלת 
 סבורההקבוצה הנהלת  .לשימור איכות הסביבה ובניית מרכזים מסחריים ידידותיים לסביבה

, כך למשל. ת זהמאופן פעילויצאו נשכרים  ,חברות הקבוצההקמעונאים ו, הצרכניםשבטווח הארוך 
על איכות שומרים  ,עם הקהילהשונים מיטיבים רים ומשימוש באנרגיה ירוקה ופעילות מחזור ח

, להערכת החברה, כמו כן. חברהעבור העלויות לחיסכון במובילים ובטווח הארוך  ,הסביבה
המודעות ההולכת וגוברת לשמירה על איכות הסביבה תגרום לאוכלוסיה להעדיף לבקר במרכזי 

ובאופן זה תוביל להשבחת שווים של נכסי חברות , על פני מרכזי קניות רגילים" ירוקים"קניות 
  .הקבוצה

בנוסף למנהלי . הקבוצהעל ידי מנהלים בכירים בחברות  מטופל ,נושא הסביבה וההגנה עליה
  .המקדמים את נושא הבנייה הירוקה חיצונייםיועצים היא מסתייעת ב ,הקבוצה

, באתרי הבניה הן, שימוש במגוון חומרים במהלך פעילותן העסקית השוטפת שותחברות הקבוצה עו
במסגרת מאמצי החברות למזער . והן בפעילות משרדית במטה הוא בחומרי בנייןשם עיקר השימוש 

, חומרים שאינם מתכליםבנעשה ניסיון לצמצם את השימוש , את השפעתן השלילית על הסביבה
להליכי  ,לשלוח מוצרים וחומרים שהשימוש בהם הסתיים וכןלעשות שימוש בחומרים ממוחזרים 

  .או שימוש מחודש/ו מחזור

 LEED) "Leadership in Energy and"תקן  בונה מרכזים מסחריים על פי ,FCR 2006מאז מאי  .21.3.
Environmental Design certification standards( .מפעילה , כמו כןFCR  פרויקטים לבקרה וחיסכון במים

-ל ,ח"למועד הדו .וכן החלה בפיתוח של שני נכסים שיעשו שימוש באנרגיה גיאותרמית, ובאנרגיה
FCR 26 בהתאם ) או יבנו(נבנים  אשר) תכנון או בניה בשלבי(ובפיתוח מחדש  פיתוחב םרויקטיפ

   . הבינלאומי LEED-ה תקןל

במהלך שנת . הבינלאומי LEED-ה תקןשמים דגש רב על בנייה ירוקה ושואפים להשיג את  CTY-ב .21.4.
אשר , לקידום הבנייה הירוקה Green Shopping Center Management Programיושמה תוכנית  ,2009

, )אנרגיה ומים(שימוש יעיל במשאבים , חומרי בניה, מחזור, ניהול פסולתל, בין היתר, מתייחסת
פרויקטים אשר היוו פיילוט בנייה סביבתי  3הושלמו  ,2009במהלך שנת . ועוד רהאוויאיכות 

)sustainable construction(,  בתוך  רהאוויאיכות , נושאי שימוש יעיל באנרגיהבמסגרתם נבחנו
 Trio shopping centreמרכז הקניות  .הבניההנזק הסביבתי מהליך  ומזעורבחירת חומרים , המבנה

אשר שיפוצם  ,)אסטוניה( Tallinnעיר בש Rocca al Mareומרכז הקניות , )פינלנד( Lahti-בהממוקם 
 Trio shoppingמרכז הקניות ( LEEDקיבלו תקני , 2009והרחבתם הושלמו כאמור במהלך שנת 

centre  הינו מרכז הקניות הראשון בפינלנד אשר קיבל תקןLEED .( 2011 -ו 2010השנים במהלך, 
המרכז הראשון היה ) שטוקהולם( Liljeholmstorgetהקניות מרכז וחל שיפור במדדי התוכנית 
 CTY 2011בשנת ). הגבוה ביותר  LEED -תקן ה( LEED Platinum -באירופה שקיבל את תקן ה

 Greenנסקרו בהתאם לתוכנית שלה המסחריים  הכל מרכזי, כןו, ערכה סקר מקיף לחיסכון באנרגיה
Shoping Center Management Program , שהינה תוכנית פנימית המשמשת לקידום התפתחות ברת

  . קיימא

הבנייה  תקן(הנחיות תקן בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה ל בהתאם פיתוחגזית  פועלתבישראל  .21.5.
 התאםב. במרכזים המסחריים שבשלבי הקמה) 5281י "ת(של מכון התקנים הישראלי ) הירוקה

בהליכי התכנון והביצוע  יוצא באלושפכים וכ, מים, קרקע, נלקחים בחשבון נושאי אנרגיה ,לתקינה זו
סקרי זיהומי קרקע בליווי ואישור המשרד (וזאת במקביל לניהול הסביבתי של הליך הבניה עצמו 

    ).'ושיטות בנייה רב פעמיות וכ, ומחזורהניהול פסולת , ות הסביבהלאיכ
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.21.6. EQY חזורימהוטמעה תכנית  ,2008ת בשנ. יותר" ירוקים"קניות שלה למשקיעה בהפיכת מרכזי ה 
ולהשפיע באופן חיובי על  מחזורלעודד , מטרות התכנית הינן לצמצם פסולת מוצקה. הרחבה בנכסי

, כמו כן .מתכת ועץ, פלסטיק, זכוכית במחזורהתכנית עוסקת . המשאבים הטבעיים ועל הסביבה
EQY משתתפת בתוכנית איכות סביבה בתמיכה ממשלתית. 

  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד .22.
בהיבטים שונים כמקובל לגבי הקמה , נכסי הקבוצה כפופים לחוקים ותקנות שונים באזורי פעילותם

, דיני תכנון ובנייה: ובין היתר בהיבטים הבאים, והפעלה של נכסי מקרקעין מסחריים באותם אזורים
דינים במישור המוניציפאלי בקשר , )כגון היתרי בנייה(ה על הקמת ופיתוח נכסי מקרקעין רגולצי

ודיני דינים הנוגעים להתאמת הנכסים לאנשים עם מוגבלויות , לרישוי השימוש בנכסים והפעלתם
ואולם  נכסיה עומדים באופן מהותי בדרישות החוקיות להפעלתם ,החברהלהערכת . איכות הסביבה

של אימוצם של חוקים , אם וככל שתהיינה, החברה אינה יכולה להעריך מה תהיינה ההשלכות
על נכסים קיימים או נכסים שתרכוש הקבוצה , ותקנות חדשים או תיקונים לחוקים ותקנות קיימים

  .בעתיד

, EQY ,FCR ,CTYוכן  ,)יורק- אביב והן בבורסה של ניו-הנסחרת הן בבורסה בתל( החברה, כמו כן
ATR ,GAA ולכללי  כפופות לרגולציה בתחום דיני ניירות הערך, בהיותן חברות ציבוריות, דורי חברתו

בהתאם למקום , החלים על כל אחת מהחברות הללו) לרבות כללי ממשל תאגידי( הבורסה
עמידה בדרישות אלו כרוכה בעלויות גבוהות לחברה . התאגדותן ולמקום המסחר במניותיהן

ובנוסף הפרתם עלולה להטיל על חברות אלו קנסות ואף לעלות לכדי , הקבוצה האמורות ולחברות
  .עבירה פלילית

  שיתוף פעולה אסטרטגיים ם מהותיים והסכמיהסכמי .23.

  .ארגון עם קבוצת נורסטאר-רההסכם  .23.1.

 נורסטאר("מ "בע ישראל נורסטארו נורסטאר החזקות, חתמו החברה, 1998בחודש אוגוסט  .23.1.1.
ישראל הינן ונורסטאר  נורסטאר החזקות( נורסטאר החזקותמלאה של ה הבבעלותאשר , ")ישראל

הקצאה  על הסכם לביצוע, ")נורסטארקבוצת : "שליטה בחברה ותקראנה להלן ביחדהבעלות 
אשר נועד לרכז במסגרת החברה את כל פעילות , נורסטארפרטית של מניות החברה לקבוצת 

נקבע בהסכם  ,בהתאם לכך. ושל החברה נורסטארבוצת של ק, ן"ן וההחזקות בתחום הנדל"הנדל
כעיסוק , בעלת השליטה היחידה בחברה והחברה תעסוק נורסטארכי כל עוד תהיה קבוצת , ל"הנ

או תשלוט ותחזיק כפעילות עיקרית בחברות העוסקות כפעילות עיקרית /ן ו"בתחום הנדל, עיקרי
ן ולא תחזיק במניות של חברות העוסקות "בתחום הנדל סטאררנולא תעסוק קבוצת , ן"בתחום הנדל

או החזקה כאמור אשר /והצעות לעיסוק ו) למעט ההחזקה בחברה(ן כתחום פעילות עיקרי "בנדל
האמור לעיל לא יחול על השקעות פיננסיות במניות של . תועברנה על ידה לחברה, תוצענה לה

ובלבד , ן כתחום עיקרי"ות בתחום הנדלאשר עוסק, ל"חברות הנסחרות בבורסה בישראל או בחו
 . או יותר מהון המניות המונפק שלה 5%לא תחזיק בחברה בודדת  נורסטארשקבוצת 

אישור ועדת הביקורת  קבלת לאחר, אישרה האסיפה הכללית של החברה, 2012בינואר  26ביום 
תיקון תניית , יתרבין ה, הכולל ,עם קבוצת נורסטאר בהסכםהחברה  ותהתקשר ,ודירקטוריון החברה

כי כל עוד תהיה קבוצת נורסטאר בעלת השליטה  התחייבההחזקות באופן שנורסטאר  ,אי התחרות
הניהול והפיתוח של מרכזי קניות , בתחום הבעלות, כעיסוק עיקרי, היחידה בחברה והחברה תעסוק

או תשלוט ותחזיק כפעילות עיקרית בחברות העוסקות כפעילות /או מבני משרדים רפואיים ו/ו
הניהול והפיתוח של , תחום הבעלותלא תעסוק קבוצת נורסטאר ב, עיקרית בתחומים האמורים

מרכזי קניות או מבני משרדים רפואיים ולא תחזיק במניות של חברות העוסקות בתחום זה כתחום 
, או החזקה כאמור אשר תוצענה לה/והצעות לעיסוק ו) למעט ההחזקה בחברה(פעילות עיקרי 

ניות של חברות הנסחרות האמור לעיל לא יחול על השקעות פיננסיות במ. תועברנה על ידה לחברה
או /הניהול והפיתוח של מרכזי קניות ו, אשר עוסקות בתחום הבעלות, ל"בבורסה בישראל או בחו

ובלבד שקבוצת נורסטאר לא תחזיק בחברה בודדת כאמור , מבני משרדים רפואיים כתחום עיקרי
אם היא תבקש לפיה , הוראהכוללת תניית אי התחרות . או יותר מהון המניות המונפק שלה 5%

יהיה עליה , ן שאינו מרכזי קניות או מבני משרדים רפואיים"לפעול בתחום כלשהו מתחומי הנדל
, באישור ועדת הביקורת של החברה, ורק אם החברה, ראשית להציע את הפעילות הנבחנת לחברה

לבצע  רק אז תוכל נורסטאר, תאשר כי אינה מעוניינת לבצע את הפעילות הנבחנת על ידי נורסטאר
זכות ההצעה הראשונה תמשיך ותהא תקפה גם על עסקאות ספציפיות . פעילות כאמור בעצמה



 תיאור עסקי החברה - ' חלק א –מ "גלוב בע- גזית           108 -א   

  

במועד בו תחליט ועדת הביקורת . בתחום הפעילות שנבחן על ידי נורסטאר ונדחה על ידי החברה
ח "היא תמסור על כך דו, ן מסוים"של החברה לראשונה כי היא אינה מעוניינת לפעול בתחום נדל

או /החברה תמסור בדוחות התקופתיים ו, כמו כן. שיפרט את תחום הפעילות המוצע כאמור ,מיידי
הרבעוניים שלה פרטים בדבר עסקאות שביצעה נורסטאר בתקופה הרלוונטית אשר הוצעו 

ובלבד שלא יימסרו פרטים אודות , מלכתחילה לחברה ואשר החברה החליטה שלא לבצען כאמור
וכן הנימוקים המפורטים שהביאו , מו עד אותו מועד על ידי נורסטארעסקאות קונקרטיות שלא פורס

כי עקרון הענקת זכות , להסרת ספק מובהר. את ועדת הביקורת לדחות את העסקאות האמורות
לא יחול לגבי פעילות בתחום מרכזי קניות ובתחום מבני , לעילהאמור , ההצעה הראשונה לחברה

ורסטאר לפעול כלל כל עוד מתקיימים תנאי סעיף אי אשר בהם לא תוכל נ, משרדים רפואיים
  .התחרות

הסכמות בנוגע למתן שירותי ניהול על ידי החברה עדכון לבמסגרת ההסכם האמור נכללו גם 
זכויות רישום בקשר עם מניות החברה המוחזקות על הוקנו לקבוצת נורסטאר לנורסטאר ישראל וכן 

 .ופתי אודות פרטים נוספים על החברהח התק"בחלק הדו 22לפרטים ראו תקנה . היד

  EQY - בקשר ל LIHהסכם בעלי מניות עם  .23.2.

, לעיל 6.2.1. כמפורט בסעיף , CSCעם  בהסכם ההשקעה EQYהתקשרותה של בד בבד עם 
קבוצת : "להלן בסעיף זה( EQYמניות התקשרו החברה וחברות בנות של החברה המחזיקות ב

בהסכם בעלי מניות , EQY-ו ")ליברטי קבוצת: "להלן יחדיו( CSC ,וחברת האם שלה LIHעם ") גזית
את , בין היתר, ואשר קובע, )2011תוקן בחודש ספטמבר ו( 2011ינואר בחודש כנס לתוקף נש

על פיהם התחייבה , EQYנקבעו הסדרים למינוי דירקטורים לדירקטוריון ) א: (העקרונות הבאים
ואילו זו האחרונה , קבוצת ליברטיקבוצת גזית לתמוך במינוי של דירקטור אחד שיומלץ על ידי 

העניקה  קבוצת ליברטי) ב(; ירקטורים שיומלצו על ידי קבוצת גזיתהתחייבה להצביע בעד מינוי הד
ככל (וכן זכות הצעה ראשונה , EQYזכות הצעה ראשונה במקרה של מכירת מניות לקבוצת גזית 

) ג( ;)לעיל 6.2.1. כהגדרתו בסעיף ( התאגיד המשותףלרכישת יחידות ) EQYשלא תמומש על ידי 
של קבוצת גזית  EQYמכירת מניות  תבמקרה של עסק קבוצת ליברטי -הוענקה זכות הצטרפות ל

התחייבה להימנע מביצוע פעולות שונות  קבוצת ליברטי )ד(; EQY-שינוי שליטה ב שיש בה משום
 EQYשל  ניירות ערךוכן התחייבה שלא לרכוש , EQY-ניסיון רכישת שליטה ב אשר יהיה בהן משום

   .מעל רף שהוסכם

המחזיקות (שלה  בנותהחברות ההתקשרו החברה ו, בד בבד עם כריתת הסכם בעלי המניות
אשר מסדיר ביניהן את אופן הפעלת הזכויות שלהן על פי הסכם בעלי , בהסכם פנימי, EQY) במניות

את יכולת , בין היתר, מקנה לחברה ,ההסכם הפנימי האמור. EQY-ו קבוצת ליברטיהמניות עם 
לרבות קביעתה (ההכרעה בכל הנוגע להפעלת זכויות קבוצת גזית על פי הסכם בעלי המניות 

  ).הסופית בדבר זהות הדירקטורים שיומלצו מטעם קבוצת גזית

 או עד, )2021עד לחודש מאי , דהיינו(כריתתו מועד שנים מ 10 -לתוקף הסכם בעלי המניות הינו 
) מלא דילולעל בסיס ( EQYמההון המונפק של  20%- מיפחתו  EQY - של הקבוצה בהחזקותיה אשר 

על  ,EQYמההון המונפק של  3%-מיפחתו  EQYבמניות  קבוצת ליברטישל חזקותיה האשר או עד 
 .פי המוקדם מביניהם

    FCR-בקשר לעם אלוני חץ הסכם בעלי מניות  .23.3.

, בסעיף זה להלן; יחד עם חברות בנות בבעלותה המלאה(החברה התקשרה  ,2011בינואר  9יום ב
בסעיף ; יחד עם חברות בנות בבעלותה המלאה(בהסכם בעלי מניות עם אלוני חץ ") החברה: "יחדיו

זה החליף את הסכם בעלי הסכם  .FCRבקשר להחזקותיהם במניות ") קבוצת אלוני חץ: "זה להלן
 ,2011בדצמבר  31נכון ליום , למיטב ידיעת החברה. 2000מחודש אוקטובר בין הצדדים המניות 

בין , קובעהאמור הסכם בעלי מניות . FCRשל  מהון המניות 11.6%- אלוני חץ בכקבוצת מחזיקה 
על פיהם , FCRהסדרים למינוי דירקטורים לדירקטוריון  נקבעו )א( :באיםאת העקרונות ה, היתר

בהתקיים , FCRאלוני חץ לדירקטוריון קבוצת של  םנציגיעד שני כי תתמוך במינוי , החברה התחייבה
 מונה מטעם ,מועד דוח זהלנכון  .FCRאלוני חץ בהון מניות קבוצת תנאי החזקות מסוימים של 

אלוני חץ התחייבה במקביל לתמוך קבוצת . FCRדירקטוריון לבלבד  אחדאלוני חץ דירקטור קבוצת 
 ;חברים 15-לא ימנה יותר מ FCRהוסכם כי דירקטוריון  ,כן. FCRדירקטוריון לבמינוי נציגי החברה 

בנסיבות  FCRמניות של  להשתתף בעסקת מכירתניתנה לחברה זכות לחייב את אלוני חץ ) ב(
על  FCRאלוני חץ זכות הצטרפות במכירת מניות קבוצת ניתנה ל) ג( ;)Drag Along Rights( מסוימות
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במקרה בו ירכוש מי מהצדדים  )ד( ;בהתקיים תנאים מסוימים, (Tag Along Rights)ידי החברה 
לצד השני לרכוש חלק יחסי מניירות  על הצד הרוכש להציעכי אז , FCRניירות ערך נוספים של 
כך שבמידה , )Right of First Offer(זכות הצעה ראשונה  ניתנה לחברה) ה( ;הערך שנרכשו על ידו

 מניותהתינתן לחברה זכות לרכוש כל או חלק כלשהוא מ, FCRאלוני חץ תמכור מניות קבוצת ו
במקרה של או  ',וכו הצעת החלפה, מיזוג, מכירת המניות בהתאם להצעת רכש למעט במקרים של(

לא , אלוני חץ התחייבה כי כל זמן שההסכם תקףקבוצת ) ו(. )FCRמהון המניות  1%מכירת עד 
או  FCRמשום התערבות באופן ניהולה של  ןשיש בה, תנקוט בפעולות שונות המפורטות בהסכם

ללא הסכמה מראש ובכתב של דירקטוריון  ,לבד או ביחד עם אחרים, ניסיון לרכוש את השליטה בה
FCR.  

עד לחודש , דהיינו(שנים  10-אלוני חץ הינו ל קבוצתתוקף הסכם בעלי המניות בין החברה ל
מההון  3%-מ יפחתו FCRאלוני חץ במניות קבוצת או עד אשר החזקותיה של ) 2021אוקטובר 

 20%-מ יפחתו FCR-ימים רצופים או במקרה בו החזקות החברה ב 90למשך  FCRהמונפק של 
 כל אחד מהצדדים, כמו כן .יהםעל פי המוקדם מבינ, ימים רצופים 90למשך  FCRמההון המונפק של 

  .שינוי שליטה באלוני חץ ממועדימים  60תוך  רשאי להביא הסכם זה לכדי סיום

    RSC-ל בקשרהסכם בעלי מניות  .23.4.

בעל  התקשרה חברה בת בבעלותה המלאה של החברה במערכת הסכמים עם ,2002בחודש ינואר  .23.4.1.
דיור  האחד שמטרתו לרכוש ולפתח נכסי, אשר על פיה הוקמו שני תאגידים, RSC -המניות הנוסף ב

חברת ("והאחר שמטרתו ניהולם , ")ההחזקותחברת (" ב"מוגן לאוכלוסייה מבוגרת בארה
  ").הניהול

מהזכויות בכל אחת מהחברות  50%הוקנו  ,)החברה והצד השלישי האמור(לכל אחד מהשותפים  .23.4.2.
השלימה חברה בת בבעלותה המלאה של החברה הסכם  ,2008בחודש ספטמבר  .האמורות
באופן שלאחר השלמת העסקה עלה , נוספים מהון המניות של חברת ההחזקות 10%לרכישת 

 . 60%- שיעור ההחזקה של החברה בחברת ההחזקות ל

הסכמי  נכרתואשר על פיו , לחברת הניהול ההחזקותבין חברת , נחתם הסכם ניהול ראשי, כמו כן .23.4.3.
ההסכם נקבע לתקופה מקורית של חמש . רכשונהאחרונה לבין מרכזי הדיור הספציפיים ש ניהול בין

אלא אם הודיע אחד , תחדש ההסכם באופן אוטומטי לתקופות של שנה אחתמאשר בסיומה , שנים
בו הוסדרו התשלומים שיקבל כל צד , נחתם הסכם נוסף 2005בתחילת שנת . הצדדים על סיומו

הניהול בגין שירותים שונים שיינתנו על ידי כל אחד מהצדדים למשך וחברת  ההחזקותמחברת 
במסגרת . ל ועודכנו הסדרי התשלום על פיו"חודש ההסכם הנ ,2010ובשנת  2008בשנת . שנתיים

עד לחודש ספטמבר נוספות ההסכם נקבע לתקופה של שנתיים , 2010משנת התוספת להסכם 
2012 . 

  ATR-התקשרות בהסכמים להשקעה ב .23.5.

, ATR-במספר השקעות משותפות , CPIהשלימה החברה יחד עם  ,2009- ו 2008במהלך השנים 
  : אשר עיקריהן הינם כדלקמן

  הסכם ההשקעה המקורי
הסכם : "יחדיו(התקשרה החברה במערך הסכמים להשקעה משותפת  ,2008 מרסב 20ביום  .23.5.1.

ההשקעה הראשונית  מההושל ,2008באוגוסט  1ביום . ATR-ב CPIיחד עם , ")ההשקעה המקורי
   ").מועד ההשלמה("זה של הסכם מכוחו 

התאגיד המשותף להשקיע במניות ובניירות ערך המירים התחייב , על פי הסכם ההשקעה המקורי .23.5.2.
  :התחייב כדלקמן, ובין היתר, ATRשל 

 ATRניתנות להמרה למניות  היואשר  ,ATRשל ) לא סחירות(ליון אירו באגרות חוב ימ 500השקעת  .23.5.2.1.
ריבית  הקנו זכויות הצבעה אף בטרם המרתן ונשאואגרות החוב . אירו למניה 9במחיר המרה של 

במועד ההשלמה ביצעה החברה את ההשקעה הראשונה שלה על פי הסכם . 10.75%של 
 CPIוזאת לצד השקעה של , מיליון אירו 270ההשקעה המקורי באגרות חוב כאמור בהיקף של 

   .מיליון אירו 230ל באגרות חוב כאמור בהיקף ש

.23.5.2.2. ATR ליון ימ 300לבעלי מניותיה בהיקף של ) מניות וכתבי אופציה(בצע הנפקת זכויות התחייבה ל
התחייב לרכוש את כל המניות שלא  המשקיעים התחייבוכאשר  ,אירו למניה 7אירו ובמחיר של 

ראו סעיף  –הנפקת הזכויות כאמור לא בוצעה בפועל (האחרים  על ידי בעלי המניותתירכשנה 
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 7במחיר של  ATRאופציה לרכוש מניות של הוענקה לתאגיד המשותף , כמו כן. )להלן 23.5.3.3. 
 המשקיעיםעל ידי , אם יושקעו, בניכוי סכומים שיושקעו(ליון אירו ימ 200אירו למניה בהיקף של 

  .וזאת למשך שישה חודשים, )במסגרת הבטחת הנפקת הזכויות כאמור לעיל

, ATR למניות) יםסחירלא ( כתבי אופציהליון ימ 30ונפקו במועד השלמת העסקה ה ,משקיעיםל .23.5.2.3.
    .םשנים ממועד הנפקת 4ה של למימוש בתקופ יםניתנאשר היו אירו ו 7במחיר מימוש של 

כל עוד , זכויות מסוימות בקשר למינוי דירקטוריםלמשקיעים  והוענק, על פי הסכם ההשקעה המקורי .23.5.2.4.
לא ) לעיל 23.5.2.1. לרבות באגרות החוב האמורות בסעיף ( ATR-בהמשקיעים היקף השקעת 

  . ליון אירוימ 300- יפחת מ

 הסכם ההשקעה הנוסף 
 Austrian Takeover Commission ("ATC")-מכתב מה ATRקיבלה  ,2008בדצמבר  24ביום  .23.5.3.

כי קיימים טעמים טובים ) ATR-שלא בהקשר של עסקת ההשקעה של החברה ב(במסגרתו נטען 
לתחולת הוראות הדין  –ולפיכך , הינו באוסטריה, רזי'המאוגדת באי ג, ATRלכך שמקום מושבה של 

 30%לרבות רכישת , האוסטרי בעניין חובה לבצע הצעת רכש מנדטורית במקרה של שינוי שליטה
ראו סעיף , כמו כן ;לדוחות הכספיים 'ז9באור לפרטים נוספים ראו ( מזכויות ההצבעה בתאגיד

 והתקשר ,2009בינואר  13ביום  ,עקב כך). ATC-להלן לגבי החלטתה העדכנית של ה 23.5.4. 
 ,2009בינואר  30ביום "). ההשקעה הנוסף הסכם(" ATRבהסכם השקעה נוסף עם המשקיעים 

הסכם ההשקעה הנוסף קבע את העקרונות המפורטים . הושלם ביצועו של הסכם ההשקעה הנוסף
  :  להלן

.23.5.3.1. ATR  מיליון מניות של  10.3כמות כוללת של  משקיעיםלהקצתהATR  אירו למניה  7במחיר של
ל "לשלם את תמורת המניות הנהמשקיעים היו רשאים ). מיליון מניות 5.6 – חלקה של החברה(

אשר הוקצו להן בהתאם לאמור ( ATRו באמצעות העברת אגרות חוב ניתנות להמרה של במזומן א
. נ.מיליון אירו ע 38.9החברה בחרה בחלופת התשלום באמצעות החזרת  .)לעיל 23.5.2.1. בסעיף 

  . אגרות חוב להמרה

) לעיל 23.5.2.3. אשר הוקצו בהתאם לאמור בסעיף ( ATRמיליון כתבי האופציה למניות  25.07-כ .23.5.3.2.
  . ובוטלו ATR-וחזרו לה

, לעיל 23.5.2.2. כאמור בסעיף , תכננה לבצע ATRלא תבוצע הנפקת הזכויות אשר הוסכם ש .23.5.3.3.
על פי הסכם ההשקעה המקורי לרכוש את כל המניות שלא המשקיעים של  םהתחייבות והתבטלה

 .ינוצלו במסגרתה

ללא הסכמתה  ATRניירות ערך של ) בכפוף לחריגים מסוימים(התחייבו שלא לרכוש  CPI-החברה ו .23.5.3.4.
משנת  ATRשל ) לא המירות(כהגדרת מונח זה באגרות החוב , באופן שיגרום לשינוי שליטה בה

הערך הנקוב או המועד בו  2010באוגוסט  1יום : וזאת עד למוקדם מבין המועדים הבאים, 2006
   .ליון אירוימ 180-ל יפחת מתחת ל"של אגרות החוב הנ

.23.5.3.5. ATR ביטלה אותן. (נ.מיליון אירו ע 103- שלה בהיקף של כ) המירותלא (מהחברה אגרות חוב  רכשה 
בתוספת , )אשר הנו המחיר בו נרכשו על ידי החברה(ליון אירו ימ 77.26-במחיר של כ) עם הרכישה

  .ריבית צבורה שטרם נפרעה בגין אגרות חוב אלה

כי כללי , )וכן פרסמה הודעה לעיתונות באוסטריה( ATR-ל ATC-הודיעה ה ,2009באפריל  29ביום  .23.5.4.
מבלי , וזאת(במועד ההחלטה האמורה  ATRהצעת הרכש המנדטורית האוסטריים אינם חלים על 

-ובפרט לגבי פעולות שבוצעו ב, שיש בקביעתה זו כדי להתייחס לנסיבות הקודמות למועד ההחלטה
ATR לפני מועד ההתקשרות של החברה בהסכם ההשקעה ב-ATR.(  

   ATRלהחלפת אגרות חוב במניות הסכם 
, 2009בדצמבר  1אשר בוצע ביום  בהסכם ATR-התקשרו המשקיעים ו ,2009בספטמבר  2ביום  .23.5.5.

חלק החברה (אגרות חוב להמרה . נ.מליון אירו ע 427.9את יתרת  ATR-לפיו מסרו המשקיעים ל
, )מיליון 2.66 -כחלק החברה ( ATRכתבי האופציה למניות  מיליון 4.9ואת יתרת ) מליון אירו 231.1

מליון מניות  144.9-להם כ הוקצוובתמורה  ,2008בחודש אוגוסט  ATRידי -אשר הונפקו להם על
ATR )ל(מליון אירו במזומן  9.3-ושולם סך של כ) מליון מניות 79.6- חלק החברה כ-CPI בלבד( 

  :ת הבאיםנקבעו העקרונובנוסף . ")הסכם ההחלפה("

. ")הדיבידנד המיוחד(" אירו למניה 0.50בסך מיוחד דיבידנד  ATRשילמה  ,2009בדצמבר  17ביום  .23.5.5.1.
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, אירו למניה 0.12-תשאף לקיים מדיניות חלוקת דיבידנד שנתי שלא יפחת מ ATRכי , נקבע בנוסף
  .בכפוף לכל דין ולשיקולים עסקיים, אשר ישולם על בסיס רבעוני

כך , לגביהם הוענקו למשקיעים זכויות וטו על פי הסכם ההשקעה המקורי צומצמהרשימת הנושאים  .23.5.5.2.
מחזיקה , ח"סמוך למועד הדו(לפחות  מיליון מניות 20-בהמשקיעים מחזיקים כל עוד כי , שנקבע

, )ATR מיליון מניות 72.48- מחזיקה בכ CPI, ולמיטב ידיעתה, ATRמיליון מניות  124.1-החברה בכ
לגביהן נקבעו רפים של מהותיות , ATRמהותיות מסוימות של ביצוע פעולות לשם  םנדרשת הסכמת

מהצדדים ; אותביצוע רכישה או התקשרות בעסק; ATRנכסים של  תמכיר: לרבות, בהסכם
נקבע כי , בנוסף. ATRל "מינוי מנכ; ATRשינוי משטר המס שחל על ; התקשרות בהסכם מהותי

 ATRולגבי הנפקת ניירות ערך על ידי  ATRת מחברות קבוצת שינוי מהותי בעסקי אח החלטה לגבי
באסיפה  2/3תהיה ברוב מיוחד של  )חריגים שנקבעו בהסכם למעט( ATRאו כל חברה מקבוצת 

    .כן נקבעו למשקיעים זכויות לקבלת מידע .ATRהכללית של 

דירקטורים כל עוד הם  4) חברים 10מתוך דירקטוריון שלא יעלה על (המשקיעים יהיו זכאים למנות  .23.5.5.3.
 2; מליון מניות 60דירקטורים כל עוד הם מחזיקים  3 ;מליון מניות 80) במצטבר(מחזיקים 

מליון  20דירקטור אחד כל עוד הם מחזיקים ו; מליון מניות 40דירקטורים כל עוד הם מחזיקים 
 .מניות

הדירקטוריון הממליצה על תישמרנה זכויות המשקיעים למנות את רוב חברי וועדת המינויים של  .23.5.5.4.
כל עוד המשקיעים מחזיקים במצטבר , ר הדירקטוריון"מינוי יתר חברי הדירקטוריון ולמנות את יו

  .ליון מניותימ 55לפחות 

המשקיעים התחייבו שלא לנקוט בצעדים שיגרמו להפרת ההוראות בדבר שינוי שליטה הקיימות  .23.5.5.5.
 20או עד חלוף . נ.מליון אירו ע 100דת על כל עוד יתרתן עומ, 2006 משנתבתנאי אגרות החוב 

על הצעת רכש לאגרות  התחייבה להכריז ATR. כמוקדם מביניהם, חודשים ממועד השלמת העסקה
בחודש ינואר  .מליון אירו 120בעלות כוללת של עד , מערכן הנקוב 95%כאמור במחיר של החוב 
בחודשים אפריל ויוני , כמו כן. ירומיליון א 80- הצעת רכש בעלות כוללת של כ ATRהשלימה  2010
שתי הצעות רכש אשר בעקבותיהן נרכשו כל יתר אגרות החוב שהונפקו בשנת  ATRהשלימה  2010
2006.  

כפי שתוקנו , ATRולמסמכי ההתאגדות של  ATRלהסכמים עם לאור זכויות המשקיעים בהתאם  .23.5.6.
- ההחזקה של המשקיעים בהעלייה בשיעור לאור ו ,כמפורט לעילבעקבות השלמת הסכם ההחלפה 

ATR  והואיל ובין החברה לבין  ,ההחלפהבעקבות הסכםCPI  שליטה משותפתלהסכם מתקיים ,
ת באיחוד יחסי החל ממועד השלמת עסק ATRשל  דוחותיה הכספייםהחברה את מאחדת 
 . ההחלפה

    ATR-ל בקשרהסכם בעלי מניות  .23.6.

על פי ההסכמים  ATR- אשר ביצעה את ההשקעות ב ,חברת הבת בבעלותה המלאה של החברה .23.6.1.
: יחדיו( CPI-ו") חברת הבת: "בסעיף קטן זה(לעיל  9.1.5. כאמור בסעיף השונים עמה 

, בהסכמי בעלי מניות ATR-ב םבקשר להחזקותיה םהסדירו את מערך היחסים ביניה") המשקיעים"
סמוך למועד "). הסכם בעלי המניות: "בסעיף קטן זה( 2009אשר תוקנו לאחרונה בחודש ספטמבר 

אשר אינה צד להסכם  באמצעות חברת הבת האמורה וחברה בת נוספת(מחזיקה החברה , ח"הדו
ולמיטב , )ATRמהון המניות של  33.28%-המהוות כ( ATRמיליון מניות  124.1-בכ, )בעלי המניות

מהון המניות של  19.44%-המהוות כ( ATRמיליון מניות  72.48-בכ CPIידיעת החברה מחזיקה 
ATR .(הבאים את העקרונות, בין השאר, הסכם בעלי המניות קובע:  

מיליון  20-מיליון מניות או מתחת ל 20מעל ) כל אחד בנפרד(לכך ששני המשקיעים מחזיקים בכפוף  .23.6.1.1.
ם על פי הסכמי האשר הוקצו ל ATRמימוש זכויות ההצבעה באסיפה הכללית ביחס למניות , מניות

ייעשה  ,")ההשקעה הסכמימניות ) ("לעיל 23.5.5. - ו 23.5.3. ראו סעיפים ( ATR- ההשקעה ב
, הסכמה בהיעדר .שאינם סבירים אשר לא תישלל או תעוכב מטעמים, המשקיעים בהסכמה בין

 .יצביעו המשקיעים בשלילה

ואילו המשקיע ") בעל מניות הרוב(" ATRליון מניות ימ 20-במידה ואחד המשקיעים יחזיק ביותר מ .23.6.1.2.
בעל מניות המיעוט יידרש אזי , ")בעל מניות המיעוט("מיליון מניות  20-השני יחזיק בפחות מ

, במקרה כאמור, כמו כן. בהתאם להחלטתו של בעל מניות הרוב ATRלהצביע באסיפה הכללית של 
 23.5.5.2. לו כמתואר בסעיף  ואשר הוענק ההסכמהת יולממש את זכובעל מניות המיעוט וכל לא י
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 .לעיל

החלוקה הפנימית של מספר חברי הדירקטוריון שימונו על ידי כל אחד מהמשקיעים מתוך סך חברי  .23.6.1.3.
 23.5.5.3. כאמור בסעיף , ATRמכוח זכותם על פי תקנון (הדירקטוריון שימונו על ידי המשקיעים 

כאשר כל אחד ( כפי שיהיה ביניהם מעת לעת, ATRבמניות תקבע על פי יחס ההחזקות ) לעיל
ח "למועד דונכון ). מהצדדים רשאי להתנגד מטעמים סבירים לזהותו של מי ממועמדי הצד האחר

בכפוף לרף החזקה מינימאלי של כל , כמו כן נקבע כי. חברי דירקטוריון 2זכאי כל צד למנות , זה
חברי ועדת רוב ר הדירקטוריון ו"יולקביעת זהותם של נדרשת הסכמת שניהם , חד מהצדדיםא

 23.5.5.4. כאמור בסעיף  ATRבהתאם לזכויות המשקיעים כלפי ( ATRהמינויים של דירקטוריון 
 . )לעיל

של  בין הצדדים במקרה של העברהראשונה  הצעהזכות הוראות בדבר קובע  ,הסכם בעלי המניות .23.6.1.4.
 .הסכמי ההשקעהמניות 

 ,ביצוע הצעת רכש, במקרים מסוימים, תימצא תחת משטר משפטי המחייב ATR-שככל נקבע כי  ,כן .23.6.1.5.
בכמות המחייבת הצעת , על ידי מי מהמשקיעים ATRתידרש הסכמת המשקיעים לרכישת מניות 

החזקה בלמעלה (במקרה של רכישת שליטה  תידרש הסכמת שני המשקיעים, כןכמו . כאמוררכש 
על ידי מי  ATR-ב) מזכויות ההצבעה או מהזכויות למינוי דירקטורים, מהון המניות 50%-מ

 .מהמשקיעים

    גזית פיתוחל בקשרהסכם בעלי מניות  .23.7.

במערכת הסכמים עם מר רונן אשכנזי וחברה בשליטתו  ,2006בחודש מאי החברה התקשרה  .23.7.1.
נכון  .בגזית פיתוחהמסדירים את זכויות והתחייבויות הצדדים בקשר להחזקתם ") חברת אשכנזי("

וחברת אשכנזי , פיתוחמהון המניות של גזית  75%- ב מחזיקה החברה ,2011בדצמבר  31ליום 
  .77מהונה המונפק 25%-מחזיקה ב

 הבגין השקעתשהועמדו לה על ידי החברה חברת אשכנזי הלוואות פרעה  2011בחודש ינואר  .23.7.2.
והשעבוד שהוטל על , ח"ש ליוןימ 4- של כ) 2011בדצמבר  31ליום (בגזית פיתוח בסכום מצרפי 

   . הוסר מניות חברת אשכנזי בגזית פיתוח להבטחת הלוואות אלו

  .לעיל 11.1.11.  סעיף ולזכויות והתחייבויות החברה בקשר עם העמדת מימון לגזית פיתוח רא .23.7.3.

אשר נכנס , נחתם הסכם ניהול בין גזית פיתוח לבין חברת אשכנזי ,2006מאי בחודש , כמו כן .23.7.4.
שירותי ניהול  אשר לפיו יעניק מר רונן אשכנזי, 2005לתוקף רטרואקטיבית החל מחודש אפריל 

נכון אך , ו של הסכם הניהולפפג תוק ,2010 אפרילבחודש  .שנים 5לגזית פיתוח לתקופה של 
 .בכוונת הצדדים לפעול לחתימת הסכם חדש .ופי לעהצדדים ממשיכים לפעול , למועד זה

גזית פיתוח בין שלושה לחמישה חברים  יכלול דירקטוריון ,בעלי המניות שבין הצדדים על פי הסכם .23.7.5.
החלטות מסוימות . כאשר לחברת אשכנזי תהיה זכות למנות דירקטור אחד, על פי קביעת החברה

בדבר שינוי תקנון באופן (של האסיפה הכללית של בעלי מניות גזית פיתוח ושל הדירקטוריון שלה 
פירוקה וכן החלטה , של גזית פיתוחשינוי זכויות הנלוות למניות , הפוגע בזכויות בעלי המניות

 86%תתקבלנה ברוב מיוחד של , )להנפיק מניות או ניירות ערך המירים שלה בבורסה כלשהי
  .מהנוכחים והמצביעים

 הליכים משפטיים .24.

, מיליארד אירו 1.2הוגשה נגד החברה וצדדים נוספים תביעה בסך של  ,2010בחודש נובמבר  .24.1.
ותובע ( Meinl Bankהתביעה הוגשה על ידי . רזי'בבית משפט באי ג, המתיימרת להיות תביעה נגזרת

טרם רכישת החזקות , והיו בעלי מניות עיקריים בה ATRאשר גופים הקשורים אליו ניהלו את , )נוסף
ATR ואשר היה צד להסכם ההשקעה ב, 2008ודש אוגוסט על ידי החברה בח-ATR . בין הנתבעים

, ATRר "המכהן גם כיו, דירקטוריון החברה ר"נמנים יו Meinl Bankהנוספים בתביעה שהוגשה על ידי 
 ATR ,ATR- דירקטורים נוספים ב, ATR-כדירקטור ב אשר כיהן, המנהל הכללי לשעבר של החברה

ואשר עימה יש , והיתה צד להסכם ההשקעה ATR-בעלת מניות באשר אף היא , CPI עצמה וכן
הסכמי בעלי ולפרטים בדבר הסכמי ההשקעה ( ATR-לחברה הסכם בעלי מניות לגבי החזקותיהן ב

                                                 
הנדסה ופיקוח בתנאי שוק רגילים , חברה פרטית בבעלות רונן אשכנזי נותנת שירותי תכנון, 2002על פי התקשרות משנת   77

, מינטקביץומר אריה , מר דורי סגל ורעייתו, )שרונן אשכנזי הינו מנהלה(וחברה בבעלותו  צמןכלבניית בניין דירות למגורים שבו מר 
  .הקרקע בעלי הינם, אחרים עם ביחד
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לבין  ATRעסקאות שבוצעו בין  היה עניינה של התביעה). לעיל 23.5. ראו סעיף  ATR-המניות ב
, ATRשעסקאות אלה היו בניגוד לטובת ה יתהיטענת התובעים  .2009במהלך שנת  CPI-החברה ו

כי , יצוין .וראות הדין על ידי הנתבעיםהפרת התוך , CPI-גרמו לה נזקים והניבו רווח פסול לחברה ול
 High Court of-ל 2010בחודש אוגוסט  ATRתביעה זאת הוגשה בהמשך לתביעה שהוגשה על ידי 

Justice  באנגליה נגדMeinl Bank ונגד בעלי השליטה בו, Julius Meinl בסך של , וגופים הקשורים אליו
 -ב השקעת החברהבעת שניהלו אותה טרם  ATR-בגין נזקים שנגרמו ל, מיליארד אירו 2- למעלה מ

ATR תביעת (" על פי הסכם ההשקעהATR(" . הגישו  ,2011בחודש פברוארMeinl Bank ואחרים ,
 ,בבקשה האמורה. בקשה לבוררות במוסד לבוררות הבינלאומי בפריז, CPI -החברה ו, ATRכנגד 
 וכל הוצאה שתיגרם ל ומתן שיפוי בגין ATRתביעת משיכת על , בין היתר, להורות Meinl Bankביקש 

  .האמוריםבקשר להליכים 

החברה  נגד Meinl Bankתביעה על ידי לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה  ,2011 מרסחודש ב .24.2.
שיורה כי על החברה , לסעד הצהרתיהייתה התביעה . מר חיים כצמן, ר הדירקטוריון שלה"נגד יוכו
 ATRת בגין כל סכום או סעד שיפסק נגדו בתביע Meinl Bankר הדירקטוריון שלה לשפות את "ויו

ח בגין "מיליון ש 3של ) לצרכי אגרה(לתשלום סכום כספי ה ייתההתביעה , כמו כן. כאמור לעיל
את  הדרשלא כי התביעה האמורה  ,יובהר( בתביעה האמורה Meinl Bankהוצאות התגוננות של 

  .)זולת החברה, ATRשל  השיפוי כאמור מבעלי מניות אחרים

מר חיים כצמן וצדדים האחרים המעורבים , החברה, Meinl Bank ,ATRחתמו  2011בחודש יוני  .24.3.
 הקיימים בין הסכסוכים לכל ביחס") הפשרה הסכם: "להלן( פשרה הסכם בתביעות בין הצדדים על

 הטענות את מהצדדים הכחיש אחד כל. ) ביניהם ועומדות התלויות התביעות כל ולסילוק הצדדים
 מהם במסגרת אחד כל ידי על שהוצגו לעמדות בהתאם, תקינים לא במעשים מעורבות בדבר

 למשנהו בגין מסוים צד של כלשהוא תשלום קובע אינו הפשרה הסכם. הנתבע היה הוא בהן התביעות
כחלק מיישום . 2011 ביולי 28 מיום החל מלא באופן לתוקפו נכנסהפשרה  הסכם. שנטענו נזקים

כנגד החברה  Meinl Bankבוטלו ההליכים השונים בין הצדדים ובכלל זאת תביעת הסכם הפשרה 
המפורטים בסעיף , אביב יפו- רזי ובבית המשפט המחוזי בתל'ונתבעים נוספים בבית המשפט באי ג

לא תתבענה  ATRאין ביכולת החברה להבטיח כי החברה או , על אף הסכם הפשרה .זה לעיל 24. 
יחד . ביחס לעילות שבבסיס התביעה הנגזרת על ידי בעלי מניות לשעבר במיינל או אחרים בעתיד

ערכה חקירה עצמאית בנוגע לאירועים הנטענים  ATRדירקטוריון בלתי תלויה של  ועדת, עם זאת
וכי אין  הינן חסרות בסיס ATRוקבעה כי הטענות שנטענו כנגד הדירקטורים של  ,בתביעה הנגזרת

 .תועלת בתביעה כאמור ATR - ל

 Juliusנכון למועד זה עומדים כנגד , 2011בדצמבר  31בדוחותיה הכספיים ליום  ATRכפי שפרסמה  .24.4.
Meinl  ואחרים הליכים פליליים בפני בית הדין הפלילי בוינה בקשר עם אירועים שהתרחשו בשנת
 םאשר היו לה, ATR -פירמת עורכי דין המייצגת מספר משקיעים ב, בקשר לכך. דם לכךווק 2007

מספר הינה אחראית בגין  ATRטענה כי , במועד התרחשות האירועים האמורים ATR -השקעות ב
 Austrian Capital Market -וה Austrian Stock Corporation Act -הפרת אמונים והפרת ה, אירועי תרמית

Act התובע הציבורי הורה ל. אותם הארועים בגין - ATR והחל בהליכי  האמורות להשיב לטענות
אשר נכנס לתוקף , Austrian Corporate Criminal Liability Act - על בסיס ה ATRם כנגד יחקירה פלילי

מאמינה כי אין זה ראוי כי תימצא אחראית  ATRהנהלת  .אופן יישומו טרם הוברראשר ו 2006בשנת 
 .גונן באופן אקטיבי בהליכיםלהת ATRבכוונתה של , אשר על כן. ן האירועים האמוריםבגי

בקשר עם מהלך העסקים הרגיל קיימים מספר הליכים משפטיים כנגד חברות הקבוצה , בנוסף .24.5.
ותביעות בשל פגיעות גוף ורכוש  רשויות מקומיות, לרבות מול שוכרים בנכסי החברה, שלהן

  .שהתרחשו במרכזים מסחריים ובנכסים אחרים שלהן

ם והליכים משפטיים מול רשויות צווים שהוצאו בקשר עמ ,שבמחלוקתמס  לפירוט בדבר שומות .24.6.
 .ב לדוחות הכספיים"י25-א ו"י25יאור וב לעיל 20.2.  ףסעיראו  המס

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .25.

ההתפתחויות על רקע , מעת לעת, הקבוצה נוהגת לבחון את האסטרטגיה העסקית שלה ואת יעדיה .25.1.
 :הליבה באסטרטגיית הקבוצה להלן תמצית נושאי. כלכלית-והמאקרובסביבתה העסקית 

הנהלת . אקטיבי של נכסיה-התמקדות בהגדלת תזרימי המזומנים של הקבוצה על ידי ניהול פרו .25.1.1.
תביא ליצירת ערך נוסף לבעלי  ,תוך החזקת הנכסים לאורך זמן ,החברה מאמינה כי מדיניות זו
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  .מניותיה
המספקים את הצרכים , מעוגני סופרמרקטים בעיקר מרכזים מסחריים, ן מניב"בסוגי נדלהשקעה  .25.1.2.

לסקטורים אחרים של  ביחסרגישים למחזוריות כלכלית פחות כ נחשביםה, היומיומיים של התושבים
 .ן"נדל

 של המרכזים המסחריים הקיימים באמצעות השכרתם לשוכרים בעלי איתנות פיננסיתהשאת ערכם  .25.1.3.
  . יל שוכרים אטרקטיביתוך יצירת תמה, ומובילי שוק

בחינת ו, פיזור גיאוגרפי תוך, מיקוד עיקר הפעילות במדינות המדורגות בדירוג השקעה בינלאומי .25.1.4.
  .להלן זההזדמנויות השקעה מתאימות גם באזורים נוספים כאמור בסעיף ומימוש 

  . מיקוד הפעילות באזורים אורבניים צומחים .25.1.5.

התמקדות באזורים בהם הקרקע מאופיינת בנדירות איתור הזדמנויות לצמיחה עתידית באמצעות  .25.1.6.
 .ולפיכך הינם בעלי חסמי כניסה גבוהים לתחרות, כלכלית

תוך ניצול יתרונות , המשך מגמת ההתרחבות לתחומי פעילות משיקים באזורים בהם פועלת החברה .25.1.7.
 . וניצול בסיס המידע הרחב הקיים בחברה ,יחסיים לגודל באזורים אלו

מתוך שאיפה להעלאת , ומושכלת בתחום פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים מניביםפעילות סלקטיבית  .25.1.8.
כי פעילות הפיתוח והפיתוח מחדש לא תעלה , הקבוצה תשאף .התשואה ושדרוג תיק הנכסים הקיים

  . לידי שיעור מהותי מסך נכסיה

נכס בחינת סוג העל בסיס לרבות  ,מכירת נכסים אשר אינם עומדים בתנאי ההשקעה של החברה .25.1.9.
 .ומיקומו הגיאוגרפי

תוך ניצול יתרונות  אזורים בהם פועלת החברהב מבני המשרדים הרפואיים בענףהמשך התרחבות  .25.1.10.
  . החברה לשיחסיים 

תוך , )ובכלל זאת גם חברות ציבוריות(ן "של חברות נדל בחינת הזדמנויות של מיזוגים ורכישות .25.1.11.
עם חברות  יםאסטרטגי הסכמים ליחסים חתימת, רכישות שליטה בחברות, רכישות ממוקדותביצוע 

סינרגיה שיווקית , השקעה בשווקים בעלי שיעור צמיחה גבוה, ויישום מדיניות רכישה עקבית וזהירה
 .היכרות מעמיקה של השוק המקומי ויצירת בסיס להזדמנויות עסקיות נוספות, ותפעולית

תוך ניהול , המשך יצירת שיתופי פעולה עם הגופים המוסדיים החזקים והמובילים בארץ ובעולם .25.1.12.
באופן המביא לידי ביטוי את ניסיונה ומומחיותה בניהול נכסים , הנכסים שבבעלות השותפויות כאמור

 . אלו

קחו בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו נל ,על מתאם כלכלי גבוה ככל האפשר שמירה .25.1.13.
מתוך מגמה להחזיק את הונה העצמי במטבעות של השווקים השונים , ההתחייבויות בגין רכישתם

ותוך , בהם היא פועלת ובשיעורים דומים לשיעור הנכסים במטבעות השונים מתוך סך הנכסים
 .של עסקאות הגנה לצמצום חשיפה כאמור לשינויים בשערי מטבע חוץ, מעת לעת, עריכה

, של הקבוצה ילות נאותה המאפשרת ניצול הזדמנויות עסקיות בתחומי עיסוקהשמירה על רמת נז .25.1.14.
 . וכן ניהול חובות המתפרסים לאורך שנים

חשיפה בפני משקיעים מוסדיים הגדלת ההרחבת הגמישות הפיננסית בשווקי ההון הבין לאומיים ו .25.1.15.
 .מקומיים ובינלאומיים

השקעות תוך שימת לב להמשך שמירה על יחסי איתנות פיננסית נאותים המאפיינים את ביצוע  .25.1.16.
וכן על ידי גיוסי הון וחוב בבורסה  לקבוצהתוך שימוש במקורות ובמסגרות הקיימים , הקבוצה

 .ל"בישראל ובשווקים פיננסיים בחו

 .)גרות חובבעלי מניות ומחזיקי א(ייחוס חשיבות רבה לשקיפות ואמינות מול המשקיעים  .25.1.17.

מנוסות  הפעילות במדינות השונות מתבצעת באמצעות הנהלות מקומיות –אקטיביו עצמי ניהול .25.1.18.
, הקשרים והכרת הסביבה העסקית, הניסיון, הידע, המומחיות. המכירות את השוק המקומי

שיש בה כדי לקדם את הצמיחה , יוזמת ודינאמית, מאפשרים לחברה לנקוט באסטרטגיה אקטיבית
הגנה ומיצוב גבוה , תוך התאמת נכסי החברה להתפתחויות בענף הקמעונאותבין היתר , הפנימית

 .לרכישה ופיתוח נכסים בסמוך לנכסי החברה וניצול הזדמנויות, של תיק הנכסים הקיים

. כי ההון האנושי המועסק בקבוצה הינו אחד המשאבים החשובים ביותר שלה ,הקבוצה מאמינה .25.1.19.
שימור ההון האנושי לאורך זמן מהווה בסיס איתן לצמיחת פעילות החברה ויצירת ערך לבעלי 
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  . מניותיה

לקידום , ותמשיך לפעול, החברה פעלה. הראתה הקבוצה צמיחה עקבית ורצופה ,בשנים האחרונות .25.1.20.
ניהול , פיתוח והשבחה של נכסים קיימים ,רכישה, בין היתר על ידי הגדלת הרווחיות, הצמיחה בה
גמישות ויכולת פיננסית גבוהה וניצול , איתור שווקים ותחומי פעילות משיקים חדשים, יעיל ומקצועי

פועלת החברה  ,לאורך השנים הללו. ן אחרות"יות לרכישה ומיזוג עם חברות נדלהזדמנויות עסק
ערך מניותיה על מנת לספק למשקיעים בה דיבידנד איכותי וצומח שנה אחר להשאת בהתמדה 

 . שנה

המבוססים במידה מהותית על ציפיות והערכות , הם בבחינת חזון ויעד ,היעדים האמורים לעיל
אין לחברה כל . ואחרות ועל השתלבותן אלה באלה) ענפיות וכלליות(ות לגבי התפתחויות כלכלי

לרבות בקשר עם יכולתה לממש את החזון , תתממשנהודאות כי ציפיותיה והערכותיה אכן 
אשר במידה בלתי מבוטלת מבוססים גם על גורמים , שהעמידה לעצמה יעדיםולהשיג את ה
הפעילות של החברה עלולות להיות שונות  כי תוצאות ,מובהר. אינם בשליטתה, שמעצם טבעם

 .באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה

 אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן .26.
 .לדוחות הכספיים 40אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן ראו ביאור לפרטים אודות 

  מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים .27.
  .הכספייםלדוחות  39אור יב ורא

   גורמי סיכון של החברה .28.

   סיכוני מקרו .28.1.

ממומנת בחלקה  ,של חברות הקבוצה פעילות הקבוצה ברכישת נכסים וניירות ערך סחירים – מימון .28.1.1.
פגיעה  .בשוק ההון אגרות חובומכירת מניות הנפקת ומובחלקה מ וגופים מוסדיים מבנקיםמהלוואות 

   .ביכולת המימון של הקבוצה עלולה להגביל את פעילותה באופן מהותי

לגייס בעתיד הלוואות  ןתלויות ביכולת ,תוצאותיהן העסקיות של החברה והחברות המאוחדות שלה
ולגבי ( ןלשם פירעון ההלוואות ולתזרים המזומנים הנדרשים לפעילות, ובתנאי גיוסים כאמוראו הון 
EQY – מידתה בדרישה לחלוקת דיבידנד על מנת ליהנות ממעמד הגם לשם ע-REIT .( יכולת

, המימון של הקבוצה עלולה להיות מושפעת מחוסר זמינות או מחסור במקורות מימון חיצוניים
והידרדרות , שינויים חקיקתיים ,הקבוצהתוצאות הפעילות של בשינויים , שינויים בתנאי מימון קיימים
תיתכן השפעה על תוצאות פעילותן של , כמו כן. הקבוצהפעילות של במצב הכלכלי באזורי ה

אולם לנוכח העובדה כי מרבית חובותיהן של , החברות המאוחדות כתוצאה משינויים בשערי הריבית
השפעתם של שינויים בשערי הריבית על הקבוצה הינה , בריבית קבועה ןחברות הקבוצה הינ

מסמכי ההתאגדות של החברה ומדיניותה אינם כוללים מגבלה ביחס לסכום החוב , כמו כן .מוגבלת
, 6.12.  החוב של הקבוצה ראו סעיפים לפירוט אודות היקפי(המקסימאלי אשר החברה יכולה לחוב 

להיקפי החוב של  ).ח"לדו 11.10.2. - ו 11.5.6. , 11.4.6. , 11.1.11. , 11.3.2. , 10.8. , 9.11. , 8.12. , 7.11. 
 לרבות, בוריותהחברה וחברות הבנות עלולה להיות השלכה מהותית על חברה וחברות הבנות הצי

עלולה לפגוע ביכולת וכן היא  ,הקצאת חלק מהותי מתזרים המזומנים לפירעון הלוואות באופן
  . וביכולת הגיוס לחלק דיבידנדיםביכולת ו, פיתוח ורכישת נכסים, עוללהקצות משאבים לתפ

לרבות התחייבויות לשמירה על יחסים , להפרת התחייבויות של החברה בהסכמי מימון, כמו כן
עלולות להיות , שינוי שליטהמגבלות בדבר ו פיננסיים המושפעים גם מגורמי שוק החיצוניים לחברה

מימוש נכסים ומימון מחדש בתנאים , כגון דרישה לפירעון מוקדם של ההלוואות, מהותיות השלכות
עלול להשפיע על  ,בדירוג החוב של אילו מחברות הקבוצה) או שינוי צפוי(שינוי , בנוסף .ת טוביםפחו

   .נגישותן לשווקים פיננסיים ולהעלות את עלויות הגיוס שלהן

 .לעיל 5.2לפרטים בדבר המשבר הפיננסי ראו סעיף 

לדולר , ב"ארהלחברה חשיפה מטבעית של הונה העצמי בעיקר לדולר  – שינויים בשערי חליפין .28.1.2.
ה בשער החליפין של המטבעות הזרים מגדילה את הונה העצמי וירידה יבאופן שעלי, הקנדי ולאירו

שינויים בשערי החליפין משפיעים על השווי ההוגן של , כמו כן .בשעריהם מקטינה את הונה העצמי
אשר מטרתם להעניק הגנה מפני החשיפה , )SWAPיקר מסוג בע(מכשירים פיננסים נגזרים 

השינוי בשווי ההוגן של . אך אינם עומדים בתנאים של גידור בהתאם לכללי החשבונאות, הכלכלית
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רווחיות החברה עלולה להיות מושפעת לרעה מהעדר הגנה . ח רווח והפסד"מכשירים אלו נזקף לדו
 .החליפיןאו הגנה חלקית בפני שינויים בשערי 

חלק משמעותי מנכסי החברה מורכב מניירות ערך של חברות הבת  – שינויים בשווקי ההון .28.1.3.
ותנודתיות במחירי המניות עקב שינויים  שינויים בשווקי ההון ,אשר על כן. הציבוריות של החברה

 ת החברהולהשפיע על שווי מני העלול, בתנאי השוק וגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה
לחשוף , בין היתר, אשר עלולים ,להשפיע על ביצועי החברה ותוצאות פעילותהו ,ות הקבוצהוחבר

להגביל את החברה למצב של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכמי האשראי וכן 
 .את יכולתן לגייס הון נוסף

-וכ 5.9%-כ ,7.6%-כ, 10.9%-כ – מסוימים תנאים כלכליים המשפיעים על אזורים גיאוגרפיים .28.1.4.
, מונטריאול רבתי, רבתיבטורונטו  ,הקבוצה הניתנים להשכרה ממוקמים בפלורידה משטחי 4.0%

באופן המגביר את הסיכון שהקבוצה תושפע לרעה באופן מהותי עקב שינוי , בהתאמה ,ובהלסינקי
   . שישררו באזורים אלהאו אסון טבע איזורי לרעה בתנאים הכלכליים 

. הקבוצה יפעילויות טרור עלולות להשפיע על נכס – וסיכונים שאינם מבוטחיםסיכוני טבע וטרור  .28.1.5.
 הצפות, כגון סופות הוריקן(חלק מנכסי הקבוצה מצוי באזורים החשופים לסיכוני טבע , בנוסף

אינם מכוסים אינם ניתנים לביטוח או ש, הפסדים בגין סיכונים אלה וסיכונים אחרים). ורעידות אדמה
בשל סיכונים  זמינותם של כיסויים ביטוחיים מסוימים, בנוסף. ת ביטוח של הקבוצהבמלואם בפוליסו

באופן שעלול להביא לצמצום , להצטמצם וכן עלות הפרמיה בגינם עלולה לעלותעלולה  ,אלו ואחרים
  .הכיסוי הביטוחי של חברות הקבוצה

בעיקר במרכז , חלק מהשקעות הקבוצה הינן בשווקים מתפתחים -  במדינות מתפתחות השקעה .28.1.6.
). בה השקיעה החברה בקרן השקעות(ברזיל והודו , )וקבוצת דורי ATRבאמצעות (ומזרח אירופה 

השקעות הקבוצה בשווקים המתפתחים נתונות לסיכון גבוה ביחס להשקעותיה בשווקי צפון אמריקה 
ים כלכלי, ובכלל זאת חושפות את השקעת החברה לסיכונים משפטיים, וצפון ומערב אירופה

 .במדינות אלו ופוליטיים

 סיכונים ענפיים .28.2.

מן האיתנות , בין היתר, הכנסות הקבוצה מושפעות – לרבות שוכרי עוגן איתנות פיננסית של שוכרים .28.2.1.
האיתנות . ובכללם שוכרי עוגן הפיננסית של שוכרי הנכסים ובעיקר של שוכרים משמעותיים

גורמים  .המדינות והאזורים בהם הם פועליםמכלכלת , בין היתר, הפיננסית של השוכרים מושפעת
שינוי בהרגלי הקניה של , שונים כגון שינוי לרעה בתנאים הכלכליים באיזורי הפעילות של הקבוצה

המיתון הכלכלי בו מצויים חלק משווקי תחרות מוגברת באיזורי הפעילות של הקבוצה ו, הצרכנים
ת ותוצאותיהם הכלכליות של שוכרי עוגן לפגוע בפעילותם העסקי יםעשוי, הפעילות של הקבוצה

עיכובים , אי חידוש הסכמי השכירותאשר מצידם עשויים להביא ל, ושוכרים אחרים של נכסי הקבוצה
מכך להשפיע  כפועל יוצאב ו"לעיכוב או אי עמידה בתשלום דמי השכירות וכיו, באכלוס נכסי הקבוצה

השלכות על כל המרכז המסחרי בו  נה בעלתיה עזיבת דייר עוגן. באופן שלילי על הכנסות הקבוצה
אף אם דייר  ,זאת .על הכנסות הקבוצה מאותו מרכז מסחרי גםולכן , הוא מצוי ועל כח המשיכה שלו

 .העוגן ממשיך לשלם את דמי השכירות בגין החנות שנסגרה

חלק ניכר מהשוכרים המהותיים  – שינויים במדיניות השכירות של רשתות שיווק ושוכרים מהותיים .28.2.2.
תוצאותיה העסקיות של הקבוצה עלולות להיות . רשתות שיווק םהשוכרים שטחים מהקבוצה הינ

כגון גודל (מושפעות לרעה משינוי במדיניות רשתות השיווק בקשר עם דרכי ההפעלה של החנויות 
  .ואזורי הפעלתן) החנויות

, ר שעיקר נכסי הקבוצה הינם מרכזים מסחרייםמאח – שינויים בהרגלי הצריכה של התושבים .28.2.3.
שינוי בהרגלי הצריכה של התושבים באזורים , ביגוד ושירותים, פארמה, המתבססים על חנויות מזון

או מעבר לרכישה  כגון מעבר לרכישה במרכזים מסוגים אחרים(הסמוכים לאותם מרכזים מסחריים 
שפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של עלול לה) באמצעות הטלפון או באמצעים אלקטרוניים

  .הקבוצה

 – ולדיני חברות וניירות ערך לרבות בנוגע לשמירה על איכות הסביבה, דרישות חוקיות ורגולטוריות .28.2.4.
כפופות לדרישות  ,פיתוח ופיתוח מחדש, פעילות בנייהאלה המעורבות בלרבות , חברות הקבוצה
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זיהום , מטרדים(בסוגיות הקשורות באיכות הסביבה ובין היתר , בהיבטים שוניםחוקיות ורגולטוריות 
גישה המאפשר והוראות המחייבות התאמת מבנים באופן ) 'פסולת רעילה וכד, תת קרקעי ועילי

יהן תוצאות באופן העלול להשפיע על, ועליהן לשאת בעלויות הכרוכות בעמידה בהן, נוחה לנכים
על אירוע כאמור שיש בו כדי להשפיע מהותית לא ידוע לחברה  ,2011בדצמבר  31ליום נכון (לרעה 

איכות , כגון בהיבטי מס(אחריות החברה והחשיפה שלה לנזקים ועלויות ). לרעה על תוצאותיה
עלולות לנבוע גם מפעולות או מחדלים הקשורים לתקופה בה היה הנכס הרלבנטי , )ורגולציה סביבה

בות פעילות שלא בהתאם להוראות הדין לר, בבעלות של בעלים קודמים ובהחזקת מחזיקים אחרים
ולרבות כתוצאה מכך שהבדיקות שערכה החברה לקראת רכישת , )אי עמידה בדרישות רישוי: כגון(

לתיאור הסיכונים העיקריים הכרוכים בהפרת  .נכס כלשהו עשויות היו להיות לא מלאות או מספקות
 .לעיל 21. סעיף  ו גםרא, דינים הקשורים לשמירה על איכות הסביבה

אביב -לאור זאת שהחברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל ,בנוסף
חלק , כמו כן. ב"עליה לעמוד בהוראות הדין הרלבנטיות בארץ ובארה, )NYSE(יורק -ובבורסה של ניו

נן יה )ודורי בניה דורי חברת ,EQY ,FCR ,CTY, ATR ,GAA( של החברה המאוחדותמהחברות 
אשר ניירות הערך שלהן נסחרים בבורסות שונות בעולם וכפופות לדיני ניירות הערך  חברות

עמידה בדרישות אלו כרוכה בעלויות גבוהות . )לרבות כללי ממשל תאגידי( הרלבנטיים בכל בורסה
ובנוסף הפרתם עלולה להטיל על חברות אלו קנסות ואף , לחברה ולחברות הקבוצה האמורות

  .ועל כן עלולות להשפיע לרעה על הקבוצה, לעלות לכדי עבירה פלילית

הן על דרך , בתחום פיתוח נכסים, בין היתר, הקבוצה פועלת – פעילות בתחום חידוש ופיתוח נכסים  .28.2.5.
הן על דרך רכישת נכסים לפיתוח והן על דרך הרחבה ופיתוח של נכסים , ייזום פרויקטים לפיתוח

. תתגשמנה, אין כל וודאות שתחזיותיה של הקבוצה בקשר לפיתוח אחד או יותר מהנכסים. קיימים
כפופות לסיכונים אשר בדרך כלל כרוכים בפעילות  ,תוח נכסיםהתחייבויותיה של הקבוצה בקשר לפי

ועלויות  )השלמת הבנייה כלל- או אי(עיכובים בבנייה וחריגה מלוחות זמנים : בין היתר כולליםו שכזו
עיכובים , מימון, כוח אדם, חריגה מעלויות מתוכננות לרבות בהיבט חומרי הגלם; הנובעות מכך

קשיים ; פגעי טבע ואקלים באתרי הפיתוח; ועלויות אחרות גולטורייםועלויות הקשורים לאישורים ר
פעילות הבנייה והיבטי איכות , סיכונים טכניים הקשורים בתוכניות הבנייה; הכרוכים בתנאי הקרקע

חומרי גלם או מוצרים פגומים , לרבות כתוצאה משימוש בשיטות בנייה(ליקויי בנייה ; הסביבה
אי אכלוס הנכס על ידי הדייר המתוכנן לאכלסו על פי ; )דים שלישייםהנרכשים על ידי החברה מצד

חוסר יכולת להשלים . ועוד, אכלוס הנכס בדמי שכירות נמוכים מהמתוכנן; הסכמי שכירות מוקדמים
בשל הסיבות המפורטות לעיל או , או להשלימם במועד, את הפיתוח או פיתוח מחדש של הנכסים

 .מצבה הפיננסי ועל תוצאות פעילותה, לרעה על עסקי החברהעלולה להשפיע , מסיבות אחרות

חשופה לסיכונים הכרוכים במתן שירותי ניהול  הקבוצה – סיכונים הקשורים בניהול נכסי הקבוצה .28.2.6.
לא תצליח לנהל באופן  הקבוצהבמקרה בו . לרבות אחריות לנזקים לצדדים שלישיים, לשוכרי נכסיה

להיווצר עלויות מוגדלות הקשורות באחזקת ושיפור נכסים עלולות , יעיל נכס או נכסים כלשהם
בכל הנוגע לקבלת , כמו כן. וירידה בערך הנכסים, אובדן הזדמנויות לשיפור הכנסות ותשואה, כאמור

עלולה איכות השירותים המוענקים על ידי צדדים , שירותי ניהול לנכסי הקבוצה מידי צדדים שלישיים
להשפיע ) הקבוצה לאתר ולהתקשר עם צדדים שלישיים בעלי יכולות כמו גם יכולת(שלישיים כאמור 

 .יהבאופן מהותי על יחסי הקבוצה עם שוכריה וכן על תשואת הקבוצה מהשקעות

הגברת התחרותיות . חשופה לתחרות משמעותית ברכישת נכסיםהקבוצה  – סביבה תחרותית .28.2.7.
, הנכסים הפנויים לרכישהלהפחית את כמות ברכישת נכסים ובהתקשרות עם דיירים עלולה 

דמי יכולת משיכת שוכרים ואת להפחית את , את מחירי הנכסים המיועדים לרכישה להעלות
ולפגוע בתשואה המתקבלת  להגדיל את עלויות התפעול, להפחית את שיעורי התפוסה, השכירות

ות אשראי מעל, בין היתר, למתחרי החברה עלולים להיות יתרונות כתוצאה, כמו כן. מנכסי החברה
פעילות  מילתיאור התחרות בתחו( תפעול יעיל יותר ועמידות גבוהה יותר לסיכון, נמוכה יותר

  ).לעיל 14. - ו 10.6.2.10. , 10.6.1.6. פים סעי וראהקבוצה 

ללא גידול , גידול בהוצאות התפעול ובהוצאות אחרות – גידול בהוצאות תפעול והוצאות אחרות .28.2.8.
בשל גידול בעלויות נותני , בין היתר, עלול להיגרם, מקביל במחזור או בתשלומים מצד שוכרים

 גידול לא צפוי בעלויות אחזקה, גידול בנטל מסי המקרקעין ובהיטלים אחרים, שירותים חיצוניים
ברגולציה או במדיניות , שינוי בחוק, )בעלויות אנרגיהלרבות בשל תקלות בלתי צפויות וגידול (
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החברה , ב"עם רישום מניותיה של החברה למסחר בארה, כמו כן .שלטונית ועלייה בעלויות הביטוח
כגון יישום סעיף , נושאת בעלויות משמעותיות על מנת לעמוד בדרישות רגולטוריות הכרוכות בכך

לרבות שירותים משפטיים וחשבונאיים , Sarbanes-Oxely Act 2002 -ודרישות אחרות תחת ה 404
 ). אשר יוטלו גם על חברות הבנות הציבוריות שיצטרכו לעמוד בחלק מהדרישות האמורות(

חשופה  הקבוצה – סיכונים הנובעים מהשפעת גורמים חיצוניים על ערך נכסי הקבוצה ועל פעילותה .28.2.9.
, עין הינה סובייקטיבית ולא וודאית מטבעהלסיכונים הנובעים מהעובדה שהערכת שווי נכסי מקרק

ולסיכונים הנובעים מכך שערך הנכסים עלול להיות מושפע מגורמים שונים אשר הינם מחוץ 
ב "ן והפיננסים בארה"על סקטורי הנדלהפיננסי כדוגמת ההשפעה של המשבר , לשליטת הקבוצה

ן "הנדל, ן"שווקי הנדלהשוק בכללו ובכלל זה לרבות תנאי ) לעיל 5.2. סעיף  אור(ומחוצה לה 
, ן"העדר נזילות בהשקעות בנדל, ן בתחומי פעילותה של הקבוצה בפרט"המסחרי בכלל והנדל

, עודף שטחים להשכרה, ירועים פוליטייםתנאים וא, אזוריים או מקומיים, תנאים כלכליים כלל ארציים
גישה , קרבה ונגישות של נכסים מתחרים, שיעורי אבטלה, התנהגות צרכנית, תנאים דמוגרפיים
מסי העברה ומסים ותשלומים , הפקעה, )לרבות רטרואקטיביים(שינויי חקיקה , לתחבורה ציבורית

ונים אלה ואחרים עלולים להוביל סיכ). לרבות הוצאות אנרגיה(וגידול בהוצאות תפעול , אחרים
לאי חידוש חוזי שכירות או חידושם , לאחוזי תפוסה נמוכים, להשכרה במחיר נמוך מכפי שתוכנן

לתופעות לוואי שליליות של , )בכל הנוגע לשוכרי עוגן לרבות(בתנאים נחותים יותר מהיבט המשכיר 
, ם אותם לא תצליח הקבוצה להשכירלאפשרות של נשיאה בהוצאות בגין נכסי, עזיבת דיירים קטנים

 .עולות תיווך ואיתור שוכרים חדשיםולנשיאה בעלויות לא מתוכננות בגין פ

השקעה שאינה נזילה לעומת , בדרך כלל, ינהן ה"נדלהשקעה ב –ן"נדלשקעה בההיעדר נזילות ה .28.2.10.
בתגובה לשינויים  נכסי מקרקעיןלחברה למכור העדר הנזילות עלול לגרום . בניירות ערךה השקע

דיירי מכמה ל, בנוסף. שלא במועד או במחיר הרצוי, ן או בשל תנאים אחרים"בשוק הנדל, בכלכלה
באופן , ישת הנכסיםיש זכות סירוב ראשונה או זכות הצעה ראשונה לרכבנכסי הקבוצה העוגן 

 .תנאי השוקשינוי בלשעלול להקשות על מכירת הנכסים בתגובה 

 ברהסיכונים מיוחדים לח .28.3.

 – REIT-כ EQYשל החברה ובייחוד מעמד  המאוחדותשינוי בנטל המס בקשר עם פעילות החברות  .28.3.1.
הקבוצה חשופה לשינויים אפשריים בנטל המס בקשר עם פעילותן של החברה ושל חברות 

חברות הקבוצה או בשל של לרבות בשל שינויים בדיני המס החלים באזורי פעילותן , שלה מאוחדות
נכון ליום , כמו כן. אי התממשות הנחות של החברה לגבי הטיפול המיסויי החל על הכנסות הקבוצה

ותוצאותיה העסקיות עלולות להיות מושפעות לרעה אם  REIT-כ EQYממוסה  ,2011בדצמבר  31
לא  EQY או אם REIT-אינה עומדת בתנאים הנדרשים מ EQYכי  תקבענהב "רשויות המס בארה

עלול הדבר לגרום לירידה ברווחים  ,בנוסף .REITתקיים את התנאים הנדרשים לצורך היותה 
דרישות החוק האמריקאי בקשר עם חלוקת דיבידנדים על . EQYהראויים לחלוקה כדיבידנד על ידי 

וכן לחדש ולפתח נכסים , לממן רכישת נכסים חדשים EQYעלולות להגביל את יכולתה של  ,REITידי 
 .EQYמבלי להיזקק למימון נוסף בצורת הון זר או בצורת השקעה בהונה של , קיימים

, חברהה ר הדירקטוריון של"לקבוצה קיימת תלות מסוימת בהמשך פעילותם של יו – תלות בהנהלה .28.3.2.
שנים עד  10- כ במשךל החברה "מנכאשר כיהן כ ,מר דורי סגל, ושל סגנו הפעיל, מר חיים כצמן
סיום עם , להערכת החברה. ה כצמן וסגל מכהנים בתפקידים שונים בקבוצה"ה. 2008 לתחילת שנת

פחתה , 2008בראשית שנת  תחתיול "מינויו של מנכל החברה ו"כהונתו של מר דורי סגל כמנכ
הסתיימו הסכמי  2011נובמבר  בחודש 17.5. בסעיף כאמור  .התלות בשני נושאי המשרה האמורים

ממשיכים מר כצמן ומר סגל ח "אך נכון למועד הדו, העסקה של החברה עם מר כצמן ועם מר סגל
החברה אינה יכולה . לפעול לגיבוש הסדרי העסקה עימם בחברה ובכוונת החברהבתפקידיהם 

  .לסיום פעילות של איזה מהמנהלים האמורים בקבוצה, אם בכלל, להעריך איזו השפעה תהיה

מר חיים , טה בהיולבעל השל, .נורסטאר החזקות אינק, בחברה השליטה תלבעל - השליטה בחברה .28.3.3.
מניות בחברה באופן שאינו עולה בקנה  יהיכולת לפעול כבעל ,ולבני משפחה מסוימים שלו ,כצמן

מאחר והחזקותיו בחברה מספקות לצורך קבלת החלטות , אחד עם האינטרס של שאר בעלי המניות
ובכלל כך היכולת , מסויימות באסיפה הכללית של החברה ללא צורך בהסכמת שאר בעלי המניות

ברה עלולה להרתיע צדדים שלישיים מלנסות השליטה בח, כמו כן. למנות דירקטורים בחברה
 . באופן שעלול להשפיע על מחיר המניה של החברה, להשתלט על החברה
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לרוב לגופים משועבדות , בעלת השליטה בחברה, נורסטארמניות החברה אשר בבעלות , בנוסף
שיעניק על ידי נורסטאר באופן  הסכמי המימון האמוריםהוראות  תפרה. המממנים את פעילותה

, להשפיע לרעה על משקיעי החברה העלול, מניות החברהעל השעבודים את  ממשל למלווים זכות
  .המלווים יבקשו למכור את מניות החברה במקרה בו לרבות

בהם לקבוצה אין ניסיון  ,כניסת הקבוצה לאזורי פעילות חדשים – כניסה לאזורי פעילות חדשים .28.3.4.
בלימוד והיכרות עם ההיבטים השונים הקשורים , בין היתר, כרוכה בעלויות וסיכונים הקשורים ,עשיר

חשיפה מטבעית , סביבה עסקית ומקרו כלכלית, לרבות היבטי רגולציה, בפעילות באזורים האמורים
, לעילכאמור . ושילובם בקבוצה כמו גם בהקמת מערכים ומטות חדשים בעלויות ניכרות, חדשה ועוד

ובראשן , במרכז ומזרח אירופהמדינות  8- ב ,ATRאמצעות ב ,לפעולהחברה החלה  ,2008 שנתב
החלה החברה לפעול  2008בשנת , כמו כן .)לעיל 9.1.5. סעיף  ולפרטים רא(כיה 'צו, פולין, רוסיה

לה פעילות במזרח  ,דורי חברתהמחזיקה ב ,אכדבהחברה  מחזיקה 2007שנת החל מו ,גם בברזיל
   . פעילות קבלנית בניגריהאשר לה ו, אירופה

אשר , נוספות של נכסים וחברות אחרות לרכישותלקבוצה אסטרטגיה  – אסטרטגיית רכישות .28.3.5.
, העסקיםנו כרוך בהטמעת יואשר ה, יישומה עלול שלא להצליח ולא להניב את התשואה המצופה

וכן עלול , ועלול לגזול משאבי ניהול ולהסיטם מהניהול השוטף של הקבוצה, מערכות וכוח אדםה
 . ורגולטורים בגין הנכסים הנרכשים לחשוף את החברה לסיכונים משפטיים

של החברה אינן  המאוחדותחלק מהחברות  – של החברה המאוחדותחזקות בחברות המבנה ה .28.3.6.
נן חברות אשר חלקים יה דורי חברת-ו EQY ,FCR ,CTY, ATR ,GAAומתוכן , בבעלותה המלאה

הציבור כמו גם על ידי בעלי מניות  משמעותיים מהון המניות המונפק שלהן מוחזק על ידי
אלה כפופות למגבלות משפטיות ורגולטוריות הטיפוסיות  מאוחדותחברות . משמעותיים אחרים
עלולה להיות במצב בו היא אינה יכולה  ,על אף היותה בעלת שליטה, והחברה, לחברות ציבוריות

 המאוחדותם של החברות לנקוט בדרכי פעולה מסוימות ללא האישור הנדרש מבעלי מניות אחרי
 בעלי מניות אחריםחזקות הקיום ). או מסמכי התאגדות בעלי מניות מיבין על פי דין ובין מכוח הסכ(

עלול להגביל את יכולת החברה להגדיל את שיעור החזקותיה בחברות  המאוחדותבחברות 
חברות שונות או לארגן למנף סינרגיה אשר יכול ותהיה קיימת בין , לאחד פעילויות דומות, האמורות

ייתכן והחברה לא תוכל לקבוע את מועד והיקף הדיבידנד , כמו כן .מחדש את מבנה הקבוצה
באופן העלול לפגוע בתזרים המזומנים של החברה , שלה מאוחדותהמשולם על ידי חברות 

 חשופה לסיכונים הכרוכים בבעלות הקבוצה, כמו כן. שלה וביכולתה של החברה לשרת את החוב
בנכסים  הקבוצהלרבות הצורך בקבלת הסכמת שותפי , משותפת בנכסים עם צדדים שלישיים

וכן סיכונים , לבין שותפים כאמור הקבוצהוהאפשרות לחילוקי דעות בין , כאמור לשם קבלת החלטות
מהחשיפה לחבות מימון השקעת חלקם של , הנובעים מהפיכתם של השותפים לחדלי פירעון

איחוד  .והשלכותיהם של סיכונים אלה על תפעול הנכסים המשותפים, שותפיםהשותפים בנכסים המ
מבוצע בהתאם למידת השליטה האפקטיבית או  IFRS-הנכסים בדוחות הכספיים על פי כללי ה

עלולים לגרום לשינוי בהצגת ההשקעה ת נובחברות הב ת החברהשינויים בשליט. המשפטית
. וכן להשפיע על תפיסת המשקיעים את החברה החברהבחברות הבנות בדוחות הכספיים של 

החברה נסמכת על מידע אותו , חובת הדיווח של החברה כחברה ציבוריתעל מנת לעמוד ב, בנוסף
על אף שהחברה מאמינה כי היא מקבלת מהחברות הבנות את  .היא מקבלת מהחברות המאוחדות

כמו . לחברה אין הסכמים עם כל החברות הבנות לקבלת מידע כאמור, הנדרש לה המידע המהותי
לא החברות הבנות הציבוריות רשומות למסחר בבורסות שונות בעולם וכפופות לחובות דיווח , כן

ן "בו מציגות אותו חברות נדל על כן ייתכן כי החברה לא תוכל להציג מידע מסוים באופן, אחידות
 .אחרות באיזורים מסוימים

מספר הליכים משפטיים בקשר עם מהלך  מתנהליםכנגד חברות הקבוצה  -  משפטייםליכים ה .28.3.7.
 'ד26לעיל וביאור  24.  כמפורט בסעיף, לרבות הליכים מול רשויות המס, ןהעסקים הרגיל שלה

 ATR -ביחס להליכים המשפטיים שניהלה החברה בקשר עם השקעתה ב, כמו כן. לדוחות הכספיים
אין ביכולת החברה להבטיח , לעיל 24.3עד  24.1כמפורט בסעיפים , והסכם הפשרה שנחתם בגינם

לא תתבענה בעתיד ביחס לעילות שבבסיס התביעה הנגזרת על ידי בעלי מניות  ATRו כי החברה א
יוכרעו כנגד ) או איזה מהם(לעיל  24בסעיף  ככל שהליכים כאמור .אחרים לשעבר במיינל או

  . עלול להיות לדבר השפעה לרעה על תוצאות פעילות החברה, הקבוצה
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מניות החברה נסחרות  –יורק–למסחר בבורסה של ניוסיכונים הכרוכים ברישום מניות החברה  .28.3.8.
מסחר ה. 2011החל משנת  NYSE-וכן ב 1983מ החל משנת "אביב בע- בבורסה לניירות ערך בתל

כתוצאה ( ובזמנים שונים) ח"שודולר (במטבעות שונים , במניות החברה מתקיים בשווקים שונים
שערים בין מניות החברה ועל כן עלולים להיווצר הבדלי , )ימי מסחר שוניםומאזורי זמן שונים 

לירידה במחיר מניות להוביל עלול אחת  הבורסכל ירידה במחיר מניות החברה ב. בשווקים אלו
מניות החברה נרשמו למסחר בבורסה של ניו יורק החל , כאמור, בנוסף .בבורסה האחרתהחברה 

, בנוסף .יורק - בהן מסחר פעיל בבורסה של ניווקיים חשש כי לא יתפתח  2011מחודש דצמבר 
בהם נכללות , יורק-של ניו החברה אינה צופה כי מנית החברה תיכלל במדדי מסחר שונים בבורסה

באופן העלול להשפיע לרעה על הביקוש למניית החברה על , האמריקאיות REIT-רבות מחברות ה
  .ידי משקיעים שונים ועל מחיר מנית החברה

במשק הוועדה להגברת התחרותיות  הגישה 2012בחודש פברואר  -  ועדת הריכוזיותהמלצות  .28.3.9.
התייחסות לנושאי , בין היתר, הכוללות הסופיות לממשלה את המלצותיה") ועדת הריכוזיות("

אם וככל . וממשל תאגידי בחברות ציבוריות, שליטה באמצעות מבנה אחזקות פירמידאלי
בין היתר כאלה הנוגעות למבנה הדירקטוריון , חלק מההוראות, שתאומצנה המלצות ועדת הריכוזיות

או על חברות  עשויות לחול על החברה, ןולכללי הממשל התאגידי בה חברות ציבוריות מסויימותשל 
המלצות הועדה טרם אושרו בממשלה ובכנסת ואין כל ודאות באשר להיקף . ציבוריות בשליטתה

 .בכללאם , ומועד אישור ההמלצות שתאומצנה
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לאור הצעדים (בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון של הקבוצה על פי טיבם ועל פי השפעתם  .28.4.
  :על עסקי החברה, חברהלדעת הנהלת ה, )הקבוצהלמזעור החשיפות שנוקטת 

השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה  גורם סיכון
 סיכוני מקרו   
  מימון +   
  שינויים בשערי חליפין    + 
  שינויים בשווקי ההון +   
  תנאים כלכליים המשפיעים על אזורים גאוגרפיים +   
  סיכוני טבע וטרור וסיכונים שאינם מבוטחים   + 
  השקעה במדינות מתפתחות   +
 סיכונים ענפיים   
  לרבות שוכרי עוגן, איתנות פיננסית של שוכרים +   

 
+  

 
ושוכרים  שינויים במדיניות השכירות של רשתות השיווק

  מהותיים
  שינויים בהרגלי הצריכה של התושבים +   

 +  
לרבות בנוגע לשמירה על איכות , דרישות חוקיות ורגולטוריות

  ודיני חברות וניירות ערך הסביבה
  פעילות בתחום חידוש ופיתוח נכסים  + 
  סיכונים הקשורים בניהול נכסי הקבוצה   +
  סביבה תחרותית  + 
  בהוצאות תפעול והוצאות אחרותגידול    +

  + 
סיכונים הנובעים מהשפעת גורמים חיצוניים על ערך נכסי 

  הקבוצה ועל פעילותה
  ן"נדלשקעה בההיעדר נזילות ה  + 
  סיכונים מיוחדים לחברה   

 +   
שינוי בנטל המס בקשר עם פעילות החברות הבנות של 

  REIT - כ EQYהחברה ובייחוד מעמד 
  בהנהלהתלות   + 
  כניסה לאזורי פעילות חדשים +   
  אסטרטגיית רכישות  +  
  של החברה המאוחדותמבנה האחזקות בחברות   +  
  הליכים משפטיים    +

   + 
סיכונים הכרוכים ברישום מניות החברה למסחר בבורסה של 

  יורק- ניו
  המלצות ועדת הריכוזיות    +

  

  .לעיל 10.10.  דורי ראו סעיף חברתלפרטים בדבר גורמי הסיכון להם חשופה פעילותה של 
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  מ"גלוב בע- תגזי

  דין וחשבון הדירקטוריון לבעלי המניות

 1201 בדצמבר 31ביום  השנסתיימ שנהל

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

  :")תאריך הדיווח: "להלן( 2011 בדצמבר 31ביום 

 
  כללי  .1

 מבוא .א
  

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

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

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

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

    בעסק יציב אסטרטגיית צמיחה .ב

  :להלן המאפיינים העיקריים של מדיניותה העסקית של החברה

  .הנכסים ניהול פרו אקטיבי שלהגדלת תזרימי המזומנים על ידי  -

  .גבוה המדורגות בדירוג השקעה בינלאומי מיקוד עיקר הפעילות במדינות -

של  םהמספקים את הצרכים היומיומיי, מעוגני סופרמרקטים בעיקר מרכזים מסחריים, ן מניב"נדלבסוגי השקעה  -

  . ן"לסקטורים אחרים של נדל ביחסהנחשבים כפחות רגישים למחזוריות כלכלית  ,התושבים

 .יל שוכרים אטרקטיביבעלי איתנות פיננסית תוך יצירת תמה, מובילי שוקסים לשוכרים השכרת נכ -

  .  חסמי כניסה גבוהים לתחרותאורבאניים צומחים בעלי פעילות בעיקר באזורים  -

 .תוך מעורבות של מנהלי החברה, פעילות באמצעות חברות בנות מקומיות בעלות הנהלה מקומית מנוסה -

 .מסחריים מרכזיםופיתוח של  רכישה ,יזוםיצמיחה באמצעות  -

או בתחומי /ו ן הפועלות בתחום הפעילות של הקבוצה"ר עם חברות נדלניצול הזדמנויות לרכישה ומיזוג בעיק -

 .פעילות המשיקים לתחום פעילותה

קבוצה שנצבר בניסיון הלאזורים גיאוגרפים נוספים תוך מינוף  ,בתחום הפעילות הקיים ,עסקי הקבוצה הרחבת -

   .תרונותיה התחרותייםוי

  

      .ערך נוסף לבעלי מניותיה תשיא ,תוך החזקת הנכסים לאורך זמן ,כי מדיניות זו ,הנהלת החברה מאמינה

  .ח תקופתי זה"בפרק תיאור עסקי החברה בדו 25לפרטים נוספים בדבר היעדים והאסטרטגיה של החברה ראה סעיף 

                                                
טה משותפת אשר חברות בשליו חברות אשר מאוחדות על ידי החברה באופן מלא, אלא אם מצוין אחרת, התייחסות לחברות מאוחדות כוללתה1

  .מאוחדות על ידי החברה באיחוד יחסי
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  םנכסי  .ג
  

 : כדלקמן, נכסים 642א הבעלים והמנהלת של הי הקבוצה 2011 בדצמבר 31 ליום

 573  בגדלים שוניםמרכזים מסחריים  

 14 מרכזים מסחריים בפיתוח  

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

 28 שרדים רפואיים מבני מ  

 12 נכסים אחרים 

  

החברה בשווים ים רשומים בספרי הנכס; ר"מיליון מ 6.8 -ל משתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף של כ"הנכסים הנ
ומניבים דמי שכירות ) ח"מיליארד ש 70.8 -בסך של כ ,1מלא איחוד בהנחת(ח "מיליארד ש 59.3 -של כ ההוגן בסך

ברוטו  דמי שכירות שנתיים() ח"מיליארד ש 6.5 -בסך של כ ,2בהנחת איחוד מלא( ח"מיליארד ש 5.5 - שנתיים בסך של כ
  .)2011 בדצמבר 31חליפין ליום השערי ולפי לפי מצבת הנכסים  יםמחושב

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

באמצעות לרבות (מחזיקה החברה במישרין ובעקיפין  2011 בדצמבר 31ליום . אמריקאי לצורכי מס REITמעמד של 
 EQY ).מזכויות ההצבעה 42.1% -כ(EQY מהון המניות של  43.4% - בכ) כמפורט להלן .Gazit America Inc,חברת הבת 

- בעיקר באזור ניו ,ב"בצפון מזרח ארה ,האטלנטה ולואיזיאנבעיקר בפלורידה , ב"פועלת באזורי צמיחה בדרום מזרח ארה
 7 -מרכזים מסחריים ו 157(נכסים מניבים  164 ובבעלותה ,בקליפורניה בעיקר, ב"בארה בחוף המערבי ,וכן יורק ובוסטון
 .מרכז מסחרי בפיתוחו ר"ממיליון  1.8 -בשטח בנוי כולל של כ) נכסים אחרים

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

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

פועלת , כמו כן. ר"אלפי מ 128 - בשטח בנוי של כ ב"בארהמבני משרדים רפואיים  15 ,רפואיים ובבעלותההמשרדים ה
דרום מזרח הדיור המוגן ב העוסקת בתחום ,)RSC) ("60%: "להלן( Royal Senior Care, LLCבאמצעות ב "החברה בארה

על  20%נכסים מוחזקים בשיעור של  2מתוכם ( בתי דיור מוגן 15מחזיקה ומנהלת  RSC ,2011 בדצמבר 31ליום  .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  50.5% - מחזיקה החברה בכ 2011 בדצמבר 31ליוםFCR .FCR  פועלת

 - של כמרכזים מסחריים בשטח בנוי כולל  162 אלברטה ובריטיש קולומביה ובבעלותה, קוויבק, בעיקר במחוזות אונטריו
  .מרכזים מסחריים בפיתוח 7 ,ר וכן"מיליון מ 2.1

  

 31ליום . 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 דצמברב

משרדים הבתחום מבני  GAAפועלת  ,)2011 בדצמבר 31נכון ליום  ,מזכויות ההצבעה 11.4% -כומהון המניות  12.7%
   .ר"אלפי מ 101 - של ככולל ם רפואיים בשטח בנוי מבני משרדי 13 האיים בקנדה ובבעלותרפוה
  

, בת בבעלות מלאה של החברהחברה , )"Gazit Brazil": להלן( .Gazit Brazil Ltdaבברזיל פועלת החברה באמצעות 
מרכזים  Gazit Brazil4 של בבעלותה  2011 בדצמבר 31ליום  .פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים, העוסקת ברכישה

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

בבורסה של הלסינקי  הנסחרת ציבורית חברה ,")CTY: "להלן( .Citycon Oyjבאמצעות  החברהפועלת  אירופהצפון ב
)OMX.(  מהון המניות של  48.0% -מחזיקה החברה בכ 2011 בדצמבר 31ליוםCTY .CTY שבדיה, פועלת בפינלנד, 

 מיליוןכ כולל שלבנוי בשטח , ונכסים קמעונאיים אחרים בגדלים שונים מרכזים מסחריים 78אסטוניה וליטא ובבעלותה 
  .מרכזים מסחריים בפיתוח 2וכן  ר"מ

                                                
  .והכללת מלוא שווים של נכסים המנוהלים על ידי הקבוצה מאוחדות באיחוד יחסיבשליטה משותפת היחוד מלא של חברות בהנחת א 1
 .והכללת מלוא דמי השכירות מנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה מאוחדות באיחוד יחסיבשליטה משותפת הבהנחת איחוד מלא של חברות  2
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המאוגדת  חברה ,)ATR"": להלן( Atrium European Real Estate Limitedבאמצעות פועלת החברה אירופה כז ובמזרח במר
 בדצמבר 31ליום  .ומאוחדת באיחוד יחסי הולנד, ובבורסה של אמסטרדם אוסטריה, נסחרת בבורסה של וינה ,רזי'באי ג
ידי תאגיד על המנוהלת קרן  CPIה הסכם בעלי מניות עם לחבר( ATRמהון המניות של  31.6% - מחזיקה החברה בכ 2011

מהון  19.4% - בכ ,מיטב ידיעת החברהל ,מחזיקהה") CPI: "להלן( .Apollo Global Real Estate Management L.P תקבוצמ
יה רומניה ולטב, הונגריה, סלובקיהוכן במידה פחותה ב, רוסיה, כיה'צ, פועלת בעיקר בפולין ATR(. ATRשל  המניות

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

גזית " :להלן(בתחום המרכזים המסחריים באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה  גרמניהפועלת החברה ב ,בנוסף
 101 - בשטח בנוי של כונכס מניב אחר מרכזים מסחריים  6 גרמניהשל גזית  בבעלותה 2011 בדצמבר 31ליום . ")ניהגרמ

 . המוחזקת למכירה לפיתוח עתידי קרקעור "אלפי מ
  

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

, כמו כן .לפיתוח עתידי ותמרכז מסחרי בפיתוח וקרקע ,ר וכן"אלפי מ 121 -מסחריים מניבים בשטח בנוי כולל של כ
") )בולגריה( גזית פיתוח: "להלן(ה בבולגריה ובמקדוניה באמצעות חברות בנות בבעלותה המלא גזית פיתוחפועלת 

   .לפיתוח עתידי קרקע עתודותו ר"אלפי מ 7 - בשטח בנוי כולל של כ, מרכז מסחרי אשר בבעלותן
  

הינה החזקה  אשר עיקר פעילותה, ")אכד: "להלן(מ "באמצעות אכד בנין והשקעות בע גזית פיתוחפועלת , בנוסף
חברה , ")קבוצת דורי: "להלן(מ "דורי בע. כויות ההצבעה של קבוצת אמהון המניות וז 73.8% -במישרין ובעקיפין בכ

הינו  )חברה ציבורית אף היא, מ"דורי בניה בע. לרבות באמצעות א( ציבורית הנסחרת בבורסה ואשר עיקר עיסוקה
בתחום  בניהול וביצוע של פרויקטים קבלניים, ן"מכירה של פרויקטים בתחום הנדלההקמה וה, פיתוחה, ייזוםבתחום ה

, מ"ממניות חברת דוראד אנרגיה בע 11.25% -בבעקיפין  קבוצת דורימחזיקה , כמו כן .ן בישראל ובמזרח אירופה"הנדל
אשר נמכרה בחודש מרס  ,לאכד פעילות קבלנית בניגריה, בנוסף. הפועלת להקמת תחנת כוח פרטית באזור אשקלון

   .מזכויות בנכס מניב בישראל והחזקה בחלק, )לדוחות הכספיים' יג9ראה באור ( 2012
באופן ( 2011בחודש אפריל  מניות האחרים באכדהבעלי מ על ידי החברה ממניות אכד 50%רכישת לפרטים בדבר 

לדוחות ' יג9ראה באור , 2011בחודש יוני  אכד לגזית פיתוחכל מניות ומכירת  )100% -שהביא את החזקות החברה בה ל
  .הכספיים
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   ):     - מסומן ב(את אזורי הפעילות של החברה  ציגההמלהלן מפה                     

  
  
  

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

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

  
www.equityone.net  

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

www.gazitamerica.ca 
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 נלאומייםוהתנודתיות בשווקי ההון הבי הכלכליהשפעות המשבר   .ד
  

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

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

 .ככל הנראה באי שקט הכלכלי השורר באירופה, שמקורם, וגוברת ולחוסר וודאות בשווקים הפיננסיים הגלובליים
בעיקר במחיר המניות של חברות , נכון למועד אישור הדוחות, ל באה לידי ביטוי"תנודתיות ואי הוודאות הנהשפעת ה
וביכולת של אותן חברות לגייס מקורות ) לשווי ההון העצמי שלהןמתחת תקופה ארוכה  ות במשךשנסחר(באירופה 

דמנויות לרכישת נכסים אטרקטיביים שנוצלו אי הוודאות ומחנק האשראי באירופה יצרו לקבוצה מספר הז, מנגד. מימון
  . 2011החברות הציבוריות האירופאית של הקבוצה בשנת  על ידי

 
שהחל בשנת  של המשברנקודתיות השפעות עדיין קיימות , הדוחות הכספיים אישורולמועד  2011 בדצמבר 31נכון ליום 

המזומנים בתזרימי  ,אשר איננה מהותית ,מסוימת ופגיעה התפעוליות של חברות מסוימות בקבוצהתוצאותיהן על  2007
בשיעורי התפוסה בנכסי הקבוצה  מדווחת על עלייההחברה , 2011 בדצמבר 31נכון ליום . חברותאותן של  םנכסיהמ

לא חלו פיגורים משמעותיים בתשלומי דמי השכירות באופן שיש בהם כדי להשפיע  כי ,ובדמי השכירות הממוצעים וכן
כי המשך מימון פעילותה השוטפת ופעילות  ,מעריכההחברה . על הכנסותיה של הקבוצה מדמי שכירותבאופן מהותי 
המזומנים תזרימי , יתרות הנזילות של הקבוצהה - קרי , יתאפשרו ממקורות המימון הקיימים של הקבוצה ,ההשקעה שלה

  . הלא מנוצלים שברשותהוהמאושרים  וקווי האשראי גיוסי הון וחוב בשווקי ההון השונים בהם הקבוצה פועלת, שלה
 

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

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

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

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

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

התממשותן של הערכות החברה כאמור אינה . ועל השתלבותם אלה באלה, עתידיות בכל אחד מהפרמטרים האמורים
  .יצוניות שלא ניתן להעריכן מראש ואשר כאמור אינן מצויות בשליטתהוזאת הואיל והן נתונות להשפעות ח, וודאית
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  1120של שנת  רביעיהלרבעון דגשים   .ה
  

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

 בדצמבר 31 ביום
  

  שינוי  2010  2011  
 18% 1,184 1,392  מבנים הכנסות מהשכרת

1N.O.I 939 791 19% 
N.O.I 23% 429 526 2באיחוד יחסי 
F.F.O3  111 106 5%  
F.F.O3  1%( 0.72 0.71 )ח"בש(למניה מדולל(  

      

ן להשקעה בפיתוח וברכוש "בנדל, ן להשקעה"השקעות בנדל
  - 973 2,598  קבוע

  - 343 850  ן להשקעה בפיתוח"השקעה ונדלן ל"נדל עליית ערך

  - 226 223  החברה מיוחס לבעלי המניות של רווח נקי

  - 1.52 1.27 )ח"בש( למניה מדולל  רווח נקי

  - 139 298   תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

  - 5,915 7,136  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה

  - 38.3 43.3  )ח"בש( הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה

  - 38.6 49.4  )ח"בש( 4EPRA NAVהשווי הנכסי של החברה למניה  
4EPRA NNNAV 33.2 40.8 )ח"בש( למניה -  

  

  

  1,302 - לעומת כ, ח נטו בהון מניות"מיליון ש 333 -הקבוצה מהציבור כגייסה   2011לשנת  רביעיבמהלך הרבעון ה 

 .ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש

   8.3 - למשיכה מיידית בסכום של כלקבוצה יתרות נזילות וקווי אשראי לא מנוצלים  2011 בדצמבר 31ליום 

 .ח"מיליארד ש

   2010בדצמבר  31ליום  60.7% - כ לעומת 58.0% - בכ 2011בדצמבר  31הסתכם ליום  לסך המאזןנטו יחס החוב. 

   בבורסה של ניו יורק , ב"לציבור בארהלראשונה השלימה החברה הנפקה  2011, בדצמבר 19ביום)NYSE(,  של

 ).ח"מיליון ש 350 - כ(ב "מיליון דולר ארה 93.2 - ברוטו של כ מיליון מניות בתמורה 10.35

  

  

  

                                                
1  N.O.I  - למעט הוצאות פחת, אות הפעלת הנכסיםהכנסות מהשכרה בניכוי הוצ.  
 .להלן '3טראה סעיף , לפי שיעור החזקתה בהון של כל אחת מחברות הקבוצה, של חברות הקבוצה N.O.I -חלקה היחסי של החברה ב   2
  .להלן '2ט ראה סעיף ,F.F.O - לנתוני ה EPRA - כללי הל מוצג על פי גישת ההנהלה ובהתאם F.F.O - ה   3
   .להלן '4ט ראה סעיף   4
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  1120שנת לדגשים   .ו
 

  )ח למעט נתונים למניה"מיליוני ש(
   יימהתלשנה שנס

 בדצמבר 31 ביום
  

  שינוי  2010  2011  
 14% 4,596 5,239  מבנים הכנסות מהשכרת

1N.O.I  3,509 3,058 15% 
F.F.O2  405 359 13% 

 2F.F.O 3% 2.54 2.62 )ח"בש(למניה מדולל 

       

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

  
9,600 

  
3,574 -  

  -  1,017  1,803 ן להשקעה בפיתוח"השקעה ונדלן ל"נדל עליית ערך
  - 790 626  מיוחס לבעלי המניות של החברה רווח נקי

  - 5.57 3.75 )ח"בש( למניה מדולל  רווח נקי

  - 782 1,190 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
                     

       

   2010בשנת ח "ש מיליארד 2.2 - לעומת כ, ח נטו בהון מניות"ש יארדהקבוצה מהציבור כמילגייסה  2011בשנת. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1  N.O.I  - למעט הוצאות פחת, הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים.  
  .להלן '2טראה סעיף F.F.O, לנתוני  .EPRA - כללי הל מוצג על פי שיטת ההנהלה ובהתאם F.F.O - ה   2
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  ):1120 בדצמבר 31שיעור ההחזקה הינו ליום (להלן מבנה ההחזקות העיקריות של החברה   .ז
 

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

50.5% 

73.1% 

12.7% 

34.1% 

60.0% 

100% 

48.0% 

131.6%   

100% 

100% 

73.8% 

100% 

75% 
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   :באזורי הפעילות של החברה N.O.I"(1"(נטו  הכנסות מהשכרהלהלן התפלגות   .ח

  

  

  1020 רביעירבעון     1120 רביעירבעון 

ברזיל, 1%ארה"ב, 26%
קנדה, 36%

ישראל, 5%

אירופה, 32% אירופה, 
32%

ישראל, 6%

קנדה, 32%
ברזיל, 2% ארה"ב, 

28%

  

  
  
  

  1020 שנת   1120 שנת

ארה"ב, 27%
ברזיל, 1%

קנדה, 34%

ישראל, 5%

אירופה, 33% אירופה, 
33%

ישראל, 
6%

קנדה, 
33%

ברזיל, 2%
ארה"ב, 

26%

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .להלן' 3טראה סעיף ") יחסיבאיחוד ("חלקה של החברה   1
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  מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה  .ט

  : 2011 בדצמבר 31ליום , חברהחזקות ההתמצית   .1

  שם החברה
 המוחזקת

סוג נייר 
 נכסים/הערך

  כמות
 )במיליונים(

  שיעור החזקה
(%) 

  ערך בספרים
  )ח"מיליון ש(

שווי שוק ליום 
31/12/11  

 )ח"מיליון ש(

EQY 1   מניה(NYSE) 38.4 34.1 1,963 2,492 

FCR  מניה(TSX) 90.1 50.5 4,581 5,828 

CTY  מניה(OMX)  133.5 48.0 2,120 1,522 

CTY  להמרה ח"אג )OMX(  42 - 226 - 

ATR  מניה)Euronext,VSX( 117.9 31.6 3,535 2,027 

GAA  מניה(TSX)  17.0 73.1 296 308 

 TASE(  63.8 55.4 152 84(מניה  2דורי. א

RSC 3  576 -  -  נכסים מניבים     - 

  -                   1,008  -  -  נכסים מניבים  נכסים מניבים באירופה

  4קרקעות באירופה
נכסים בפיתוח 

  -     287  -  -  וקרקעות

ProMed 1,887  -  -  נכסים מניבים     -  

  -     517  -  -  נכסים מניבים ברזיל

 -     1,726 -  -  נכסים מניבים  4נכסים מניבים בישראל

נכסים בפיתוח וקרקעות 
  4בישראל

נכסים בפיתוח 
  -  - וקרקעות 

146 
    -  

 -     19,020 -  -   כ"סה

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

  8,8065   אגרות חוב

 5,388   התחייבויות למוסדות פיננסיים

 14,194   (*)סייםלמוסדות פיננ תכ אגרות חוב והתחייבויו"סה

 562   אחרותהתחייבויות כספיות 

 245   התחייבויות אחרות

 15,001   כ התחייבויות "סה

 3,117   בניכוי נכסים כספיים   

11,884   נטו, התחייבויות
  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).EQY נוספות של מיליון מניות 14.3 - מחזיקה בכ GAAבנוסף ( EQY -ברה במייצג רק את ההחזקה הישירה של הח   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 SWAPוי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים מסוג ח המייצג את השו"מיליון ש 1,011 -לא כולל נכס בסך של כ   5

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

  %  כ"סה משכנתאות םבנקי אגרות חוב  שנה
2012  817  26 434  1,277  9  

2013  746  4586  261  1,465  10  

2014  274  830  658  1,762  13  

2015  975  1,0547 354  2,383  17  

2016  956  687  51  1,694  12  

2017  751  -  72  823  6  

2018  1,097  -  354  1,451  10  

2019  1,262  -  11  1,273  9  

2020  720  -  12  732  5  

2021   869  -  13  882  6  

  3  452  113  -  339  ולאחריה 2022

  100  14,194  2,333  3,055  8,806  כ"סה
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2.  F.F.O  )Earnings EPRA(  
  

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

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

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

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

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

נוהגות ן המניב "חברות הנדל ,לפיכך. )U.S. GAAP(הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות האמריקאית  ,ב"בארה
בעלות אופי בנטרול הכנסות והוצאות  המדווח ניות החברההמיוחס לבעלי מ 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. IFRSהיות והדוחות הכספיים של החברה ערוכים על פי כללי חשבונאות בינלאומיים , החברה

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

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

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

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

 
ום לשנה שהסתיימה בי

 בדצמבר 31
החודשים שהסתיימו  3 -ל

  בדצמבר 31ביום 

2011 2010  2011  2010  

   )למעט נתונים למניה(ח "מיליוני ש
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות 

  226    223    790    626 החברה לתקופה של 
  

    :התאמות
ן "ונדל ן להשקעה"ערך נדלעליית 

  )343(    )850(   )1,017(  )1,803(  נטו, תוחלהשקעה בפי
ן  "הון ממכירת נדל) רווח(הפסד 

  1     23    )13(  14  ן להשקעה בפיתוח"להשקעה ונדל
   41  38    42   38  ירידת ערך מוניטין

שינויים בשווי הוגן של מכשירים   
פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך  

  )147(    75    )456(  193   רווח והפסד
  )6(   *)  -  *)   - 2    התאמות בגין חברות כלולות

מירידה בשיעור החזקה ) רווח(הפסד 
  )1(    *)  - 4   1   בחברות מוחזקות

  מסים שוטפים בגין     ,מסים נדחים
  222     246    494   531   מימוש נכסים

  -     )18(   - )102(  רווח ממוניטין שלילי
  21  6    21   21   עלויות רכישה שהוכרו ברווח והפסד

חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה
  11     291    241   581   בהתאמות לעיל

  
F.F.O  25     34    106   102   נומינאלי  

  
    :התאמות נוספות

  
  37     8    77   167   רי חליפיןהפרשי הצמדה למדד ולשע

מפדיון מוקדם של אגרות) רווח(הפסד 
  *)    -  1    1 )4(  חוב

  9     6    69   26   פחת והפחתות

  35     62    106   114   1התאמות אחרות
  

F.F.O 106     111    359   405   לפי גישת ההנהלה  
F.F.O     לפי גישת ההנהלה למניה

 2.55   2.62   )ח"בש(בסיסי 
     

  0.71     0.72  
F.F.O למניה לפי גישת ההנהלה  

   0.72      0.71    2.54  2.62  )ח"בש(מדולל 
  

      
  

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

  

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

וכן הכנסות והוצאות מפעילות אשר אינה  הוצאות והכנסות מהליכים משפטיים חריגים שאינם קשורים לתקופות הדיווח, ר הדירקטוריון"יו
 .ן מניב"נדל
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החברה בשווי הנכסים המניבים שבבעלות הקבוצה בהסתמך על מתודולוגית היוון להלן מידע נוסף בדבר חלקה של   .3
המבוסס על מתודולוגיה , הצגה זו נועדה להעניק מידע נוסף. 2011 בדצמבר 31ליום ") N.O.I" :להלן(נטו  הכנסות מהשכרה

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

  .שווי מניותיה

    
                 

 
 חודשים שהסתיימו 3 -ל  

  בדצמבר 31ביום 
לשנה שהסתיימה ביום  

  בדצמבר 31
  2011   2010   2011   2010  
  ח"יליוני שמ  
              

  4,596   5,238   1,184   1,392   הכנסות מהשכרה
הוצאות הפעלת נכסים להשכרה 

  פחתלמעט 
   

)453(  

  
   )393(   

  
)1,729(  

 
)1,538(  

           
N.O.I  3,058   3,509 791      939   לתקופה  

  )N.O.I  )413(     )362(  )1,594(   )1,362 –ב  הפחת חלק המיעוט

N.O.I  חלקה היחסי של  –לתקופה
  הקבוצה

 
526 

  
429 

   
1,915  

 
1,696  

           
N.O.I 1,696  1,915  1 1,716        12,104  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  רביעילרבעון ה N.O.I - ה על פי שווי נכסים מניבים באיחוד יחסי    

  
:Cap Rate 6.50%   %7.00  

  
%7.50  

  
%8.00  

       
 26,325  28,080  30,086 32,400 2)ח"ש נימיליוב(שווי נכסים מניבים 

  
  

בדרך של (אשר טרם החלו להניב הכנסה ומוצגים על פי שווים ההוגן בספרי הקבוצה , נכסים חדשים ונכסים בפיתוח
  .ח"מיליון ש 2,039 - הסתכמו בכ, 2011בדצמבר  31ליום ) איחוד יחסי

  
מיליון  23,480 - הסתכמו בכ, 2011בדצמבר  31ליום ) בדרך של איחוד יחסי(התחייבויות הקבוצה בניכוי נכסים כספיים 

     .ח"ש
  

 
  
 

                                                
  .עלרבעון הרביעי בארב N.O.I - מחושב כמכפלת ה 1
  .Cap Rate - ב N.O.I - מחושב כמנה המתקבלת מחלוקת ה 2
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  )EPRA NNNAV -ו EPRA NAV( שווי נכסי נקי  .4

  
מטרתו הגברת אשר , EPRA-הדה שפורסם על ידי ובדומה לנייר עמ, בהן פועלת הקבוצה, כמקובל במדינות אירופה

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

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

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

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

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

  
  :EPRA NNNAV -וה EPRA NAV -להלן חישוב ה

  
   

  בדצמבר 31ליום 
 

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

 הכספיים
 

     7,136    5,915  
השווי הוגן של מכשיריםנטרולהתאמה בגין  

  נגזרים  פיננסיים
 
      (815)   )1,081(  

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

 
       1,818    1,129  

 

         
  EPRA NAV       8,139    5,963–שווי נכסי נקי  
        
 EPRA NAV 38.6    49.4       )ח"בש(למניה   
       
     EPRA NNNAV  .ב
         
 EPRA NAV       8,139    5,963  
       
התאמה בגין הוספת השווי הוגן של מכשירים  

                                              נגזרים פיננסיים
 
  

 
815  

  
  1,081  

 

        
   )1,066(   (907)     לשווי הוגןפיננסיותחייבויותהתאמת ערך הת  
         
  ) 853(   (1,329)     1התאמות אחרות לעתודה למסים נדחים  
       
  EPRA NNNAV      6,718    5,125–"מתואם"שווי נכסי נקי  
           
 EPRA NNNAV33.2    40.8      )ח"בש(למניה  

                     
  
  

לא (כל אחת . נ.ח ע"ש 1רגילות בנות מניות  מיליון 164.8 - מניות המונפק של החברה הינו כההון  2011 בדצמבר 31 ליום          .5

  ).כולל מניות רדומות שבידי החברה

  

  

  

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

 .רווח ההון
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 הצגה מחדש  .י
  

 2011 ,במרס 31וליום ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך  2011, ביוני 30ליום  ביניים ייםהדוחות הכספ
תיקון טעות בדוחותיה הכספיים של חברה  בשלהוצגו מחדש ולתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה באותו תאריך 

וזאת בשל , ול בזכויות שאינן מקנות שליטהקיטון ברווח ממוניטין שלילי כנגד גיד נרשםאשר במסגרתו , EQY -מאוחדת
ח מיידי של החברה "דו אהלפרטים נוספים ר( LIH -טעות בחישוב השווי ההוגן של היחידות בתאגיד המשותף שהוקצו ל

  ). לדוחות הכספיים 6'ג9באור וכן , )2011-01-315402 :אסמכתא' מס( 2011בנובמבר  3מיום 
  

בתקופת המדידה  CapCoההוגן של הנכסים המזוהים והתחייבויות המזוהות של בעקבות השלמת מדידת השווי , 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 6'ג9 הזמני ראה באור PPA -העדכון ולפרטים בדבר השפעת תיקון הטעות 
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  הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו, תוצאות פעולותיו, הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .2
  

  כללי .2.1
ח וכן "ש וןימיל 9,600 - בסך של כ ,מיםקייהרחבה ובניה של נכסים מניבים , וכן בשיפוץ, נכסים חדשים של הסתכמו השקעות הקבוצה ברכישה ופיתוח 2011במהלך שנת 

  .ואילך 2012בשנת בעיקר תתבטא של הקבוצה השפעת השקעות אלו על תוצאות הפעילות  .על ידי החברה ח בהשקעות בחברות מוחזקות"מיליון ש 464 - כסך של 

  פעילות במקרקעין  .א
  

לפיתוח  וקרקעות) להלן' געיף סראה , בות בדרך של צירוף עסקיםלר(ר "אלפי מ 819 - של כבשטח  נכסים מניבים 46ה הקבוצה רכש 2011בשנת   )1

מיליון  1,842 - כבהשקעה כוללת של , נכסים קיימים הנכסים חדשים ושיפצה הקבוצה פיתח, כמו כן .ח"ש מיליון 7,758 -כ בהשקעה כוללת של, עתידי
  .ח"ש

  

  עיקריים נתונים תפעוליים  )2    

  
 נכסים
 מניבים

 שטח בנוי
  להשכרה

 )ר"פי מאל(

ממוצע דמי שכירות בסיסיים
   ר"חודשיים למ

שינוי בתזרים 
נטו מנכסים 

  *)זהים

בנכסי שיעור תפוסה
   הבהלי

 לסךיחס חוב 
 10.2012.13 11.2012.13  10.2012.13  1.20112.13  מאזן

EQY  1641,80612.54 $  11.11$ 1.3%  90.7% 90.3% 38.3% 

FCR  1622,138  15.09CAD   14.67 CAD 1.9% 96.2% 96.4% 46.4% 

CTY 7899519.7 €  € 18.7   3.8%  95.5% 95.1% 57.8% 

ATR 1551,203 11.49 €   12.42 €  8.6%  97.3% 94.7% 18.7%1  

  2- 97.0% 99.0% 7.2%  ח"ש 89.8   ח"ש 1112897.05 גזית פיתוח

  59.3% 93.0% 93.0%  3.5%  € 11.8   €  710111.7 גזית גרמניה

Gazit Brazil  44000.31 4- 89.2%  3 60.1%  - ריאל 32.00 ריאל  

ProMed 15128  26.9 $         24.5 $  1.0%  96.9% 95.6% 60.5% 

GAA 1310114.2 CAD     13.1 CAD  10.5%  88.4% 79.3% 59.9% 

                  
  .2010שנת שינוי בתזרים נטו בנכסים זהים לעומת *)   

 
  

                               

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

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

ר שכ). 88.5% -כ על 2010 בדצמבר 31ליום ( 87.1% - על כ RSCעמד שיעור התפוסה בנכסי  2011 בדצמבר 31ליום   -

  .43.2% - הינו כ 2011לשנת  N.O.I -דולר לחודש ושיעור ה 3,562 -הממוצע ליחידה הינו כהחודשי  הדירה

 .2010שנת לעומת  14.4% -גדל בממוצע בשיעור של כ 2011בשנת מנכסים זהים התזרים נטו    -

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

  .53.0% - בכ

  
   בפיתוח מחדש והרחבה, נתוני נכסים בפיתוח  )3

  

  בפיתוחנכסים     

 נכסים' מס  שם החברה

סך השקעה עד ליום 
  2011 בדצמבר 31

  )ח"מיליון ש(

  
  
 

עלות 
  להשלמה

 )ח"ש מיליון(
  שטח

 )ר"אלפי מ(
           

FCR   7326 244 36 
EQY    1276 275 31 
CTY   2168 64 19 
ATR   3386 449 87 

 5 91 135    גזית פיתוח
   141,191 1,051 178 

  

  בהמחדש והרח נכסים בפיתוח   

 נכסים' מס  שם החברה

סך השקעה עד ליום
  2011 בדצמבר 31

  )ח"ש מיליון(

  
  
 

  עלות
  להשלמה

  )ח"מיליון ש(
  שטח

)ר"אלפי מ(
           

FCR   19219 292 32 
EQY   838 110 35 
CTY  363 196 5 

  30320 598 72 
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 10.35של  ,)NYSE(בבורסה של ניו יורק , ב"בארה לציבורלראשונה השלימה החברה הנפקה  2011, בדצמבר 19ביום   .ב

 ).ח"מיליון ש 350 -כ(ב "מיליון דולר ארה 93.2 - מיליון מניות בתמורה ברוטו של כ

באמצעות מיזם משותף ) CapCo"" :להלן( .C&C (US) No 1 Incחברת  לרכישת הסכם EQYהשלימה  2011בינואר  4ביום      .ג

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

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

את  LIHהעבירה , סקהבמועד השלמת הע . ר"אלפי מ 240 - נכסים בשטח כולל של כ 13 - ב CapCo החזיקה העסקה

 - כהמקנות (מליון יחידות בתאגיד המשותף  11.4 -כ לתאגיד המשותף ובתמורה הוקצו לה CapCoמלוא הון המניות של 

אחת לכל יחידה אחת  EQYת יביחס של מני( EQYהניתנות להמרה למניות רגילות של , )מהזכויות בתאגיד המשותף 22%

מהזכויות בתאגיד  78% -כ EQY - הונפקו ל, מנגד .EQYלפי בחירתה של , מזומןאו ל) בכפוף להתאמות, בתאגיד המשותף

חוב שטר כנגד הנפקת  ,של התאגיד המשותף Class Bממניות  100% - ו Class Aממניות  70% - המורכבים מ ,המשותף

 EQY -חת תשואה להונפקו כחלק ממנגנון הבט Class Bמניות . המשותףלתאגיד  EQYמיליון דולר על ידי  600בסכום של 

 CapCoבתמורה להמחאת שטר חוב של  EQYשל מליון מניות רגילות  4.1 -כ LIH -להוקצו , כמו כן .עסקהבאשר נקבע 

 2011הומרה בחודש יוני אשר ,  Aמניה אחת מסדרה LIH - הקצתה ל EQY, בנוסףומיליון דולר  67 - בסכום של כ

, זכויות הצבעה LIH -למקנה , ואשר בכפוף למגבלות מסוימות, EQYשל מניות רגילות  10,000 - ל כמתאפשר על פי תנאיה

סב הומליון דולר  243-חוב המובטח במשכנתא בהיקף של כ, בנוסף .בהתאם להיקף החזקותיה בתאגיד המשותף

. מיליון דולר 84.3 - במזומן חוב משכנתא בסך של כ EQYבד בבד עם השלמת העסקה פדתה  .תאגיד המשותףבעסקה ל

החזקות  ,במקביל .מזכויות ההצבעה בה 13.16% - ובכ EQYות של ימהון המנ 3.85% - ב LIHהחזיקה  השלמת העסקהעם 

 38.8% -ובכ, בהון המניות 39.3% -על כועמדו פחתו  EQYבהון ) GAAלרבות החזקות (למועד השלמת העסקה הקבוצה 

) "קבוצת גלוב" :בסעיף זה להלן; EQYת במניות באמצעות חברות בנות המחזיקו(החברה , בנוסף. מזכויות ההצבעה בה

 לתוקף במועד השלמת העסקהשנכנס בהסכם בעלי מניות , EQY-ו) "ליברטי קבוצת" :יחדיו( CSC - ו  LIHהתקשרה עם 

תתמוך במינוי של גלוב  קבוצת) א: (תר את העקרונות הבאיםאשר קובע בין הי, )2011כפי שתוקן בחודש ספטמבר (

מזכויות ההצבעה באסיפת בעלי המניות של  45%בגין מניות המהוות עד (ידי קבוצת ליברטי - ומלץ עלדירקטור אחד שי

EQY (קבוצת גלובידי -ואילו קבוצת ליברטי התחייבה לתמוך במינוי דירקטורים שיומלצו על ;)קבוצת ליברטי העניקה ) ב

לגבי יחידות בתאגיד ( ת התאגיד המשותףאו יחידו EQYזכות הצעה ראשונה במקרה של מכירת מניות גלוב  תלקבוצ

הוענקה זכות הצטרפות במקרה של לקבוצת ליברטי ) ג(; )EQY זכות ההצעה הראשונה שללא תמומש ש ככל - המשותף

קבוצת ליברטי התחייבה להימנע מביצוע פעולות אשר ) ד(; EQY-שיש בה משום שינוי שליטה בקבוצת גלוב עסקה של 

. מעל הרף שהוסכם EQYוכן התחייבה שלא לרכוש ניירות ערך של , EQY-כישת שליטה ביהיה בהן משום ניסיון ר

 .לדוחות הכספיים 6'ג9לפרטים נוספים ראה באור 

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

בהסכם בעלי המניות באכד ואשר הופעל על ידי  שהיה קבוע (BMBY) הבהתאם למנגנון המכירה והרכיש, ח"מיליון ש

 .לדוחות הכספיים' יג9לפרטים ראה באור . שותפיה

מיליון מניות  2.2ורכישת  EQYהשתתפות החברה בגיוס הון של  ,מאלוני חץ EQYמיליון מניות  3לפרטים בדבר רכישת   .ה

EQY לדוחות הכספיים' ג9ראה באור , במסחר בבורסה. 

  . לדוחות הכספיים' ג21 - ו' ד20 יםראה באור, FCRים בדבר גיוסי חוב על ידי פרטל  .ו

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

 .לדוחות הכספיים' ד26ראה באור 

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

 .לדוחות הכספיים 5'ה9ראה באור , בהנפקההחברה 

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

 .לדוחות הכספיים 'יג9באור  ראה ,קבוצת דורישנרשם ב

בפרק  19.2סעיף ראה , יםאשראי מתחדש ויבישראל להעמדת קו יםם עם בנקמידבר התקשרות החברה בהסכלפרטים ב  .י

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

     .עם אופק דירוג יציב Aa3לדירוג 

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

  .והעלאת אופק הדירוג מיציב לחיובי, שבמחזור

וכן בדבר רכישת  מיליון אירו והשתתפות החברה בגיוס הון זה 100 -בהיקף של כ CTYלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .יב
  .לדוחות הכספיים 'ו9ראה באור , בבורסהבמסחר  CTY מניות מיליון 2.8 - כ

, ובכללם אגרות חוב להמרה שהוחזקו על ידי החברה FCRלמניות  FCRלפרטים בדבר המרת אגרות חוב להמרה של   .יג
 .לדוחות הכספיים' ג21ראה באור 

 .לדוחות הכספיים' ב20ראה באור , ח"מיליון ש 451 -לפרטים בדבר גיוס חוב של החברה בהיקף של כ  .יד

 .לדוחות הכספיים' ז9ראה באור , מסחר בבורסהמהלך הב ATRמיליון מניות  6.0 - ים בדבר רכישת כלפרט  .טו

 .לדוחות הכספיים' ה12ראה באור , EQYעל ידי  ב"מיליון דולר ארה 473 -לפרטים בדבר מכירת נכסים בהיקף של כ  .טז

  חלוקת דיבידנד מדיניות    .יז

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

  . )שנתי
    ת לחלוקת רלוונטיוההאמור לעיל כפוף לקיומם של רווחים ראויים לחלוקה במועדים הרלוונטיים וכפוף להוראות כל דין 

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

  

  
  
  . מור לעילכא, 2012הנחת יישום החלטת דירקטוריון החברה בדבר שיעור חלוקת הדיבידנד לשנת בצפי   *
  
  

  
  

160 
CAGR  11.5%



 20

  
  

  מצב כספי  .2.2
  

  נכסים שוטפים
  

. 2010בדצמבר  31ח ליום "מיליארד ש 3.1 - ח לעומת כ"ש מיליארד 5.9 - הינה כ 2011 בדצמבר 31ליום  הנכסים השוטפיםיתרת 
של  איחוד מלאמ הנובעות) בעיקר מלאי ולקוחות(מיתרות מאזניות  ,במזומנים ובפיקדונות לזמן קצרמגידול נובע בעיקר  גידולה

   . EQY -וב FCR - בעיקר ב ,גידול בנכסים המוחזקים למכירהמוכן  השנהשל החל מתחילת הרבעון השני  אכד

  
 מכשירים פיננסיים נגזרים 

  

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

ח ליום "ון שמילי 1,087 -ח לעומת כ"מיליון ש 937 -כבהסתכמה היתרה  2011 בדצמבר 31ליום . הוגן ומוצגת בשווי ,)איחוד יחסי
   .2010בדצמבר  31

  

  נטו, וש קבוען להשקעה בפיתוח ורכ"נדל, ן להשקעה"נדל
  

המוצגים ברכוש , כולל נכסים המוחזקים למכירה(נטו  ן להשקעה בפיתוח והרכוש הקבוע"נדל, ן להשקעה"יתרת הנדל
  .2010בדצמבר  31ח ליום "מיליארד ש 47.8 - לעומת כ ,ח"מיליארד ש 59.3 - כב הסתכמה ,2011 בדצמבר 31ליום , )השוטף

 
נכסים קיימים בעלות כוללת של  שיפוץונכסים חדשים  פיתוח, נכסים מניבים 46כישת רנובע מ 2011בשנת הגידול ביתרות אלו 

ח "ש מיליארד 1.8 -של כבסך ן להשקעה בפיתוח "ן להשקעה והנדל"שווי ההוגן של הנדלה תהתאמ ,ח"מיליארד ש 9.6 - כ
, מנגד .2011בשנת  ,ח"מיליארד ש 2.7 -של כ) ח"ב ודולר קנדי למול הש"דולר ארה, אירו(בשערי החליפין  מהתחזקותו נוספים
  . ח"ש מיליארד 3.2 - כן להשקעה ורכוש קבוע בתמורה לסך של "מכרה הקבוצה נדל 2011בשנת 

  
  

 :באזורי הפעילות העיקריים של הקבוצה, ן להשקעה"הממוצעים הגלומים בהערכות השווי של הנדל(%) להלן שיעורי התשואה 

 קנדה ב"ארה

צפון ומערב    

 אירופה

מרכז ומזרח  

 ישראל אירופה

 7.5 8.4 6.96.36.4 2011בדצמבר  31

 7.8 9.4 7.46.86.4 2010בדצמבר  31

  
  

  התחייבויות שוטפות
 

ח בתום שנת "מיליארד ש 5 -לעומת כ ,ח"מיליארד ש 6.9 - כ עלעמדה  2011 בדצמבר 31יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 
מיליארד  4.1 - בסכום של כ, ךרואוחלויות שוטפות בגין התחייבויות לזמן אי מתחדשים קווי אשרכוללת בעיקר  היתרה ,2010
 מגידול בחלויות השוטפות של התחייבויות לא שוטפותהגידול נובע בעיקר . 2010ח לתום שנת "מיליארד ש 3.3 - ח לעומת כ"ש

  .כד החל מתחילת הרבעון השני של השנהאיחוד מלא לראשונה של אמ הנובעות )בעיקר ספקים זכאים(וכן מיתרות מאזניות 
וכן  ח"מיליארד ש 5.4 -בסך של כ לא מנוצליםהמאושרים הקווי האשראי  יתרת ,ח"מיליארד ש 5.9 - הרכוש השוטף בסך של כ

הנהלת החברה , ולפיכךההתחייבויות השוטפות של הקבוצה  מסךמשמעותית גבוהים , מפעילות שוטפתהנובע תזרים המזומנים 
  .2011 בדצמבר 31ות השוטפות ליום וייתרת ההתחייבאת באמצעותם לפרוע ניתן י מעריכה כ

  

   לא שוטפותהתחייבויות 
  

ח ליום "מיליארד ש 32.4 - לעומת כ ח"מיליארד ש 40.5 - בכהסתכמה  2011 בדצמבר 31ליום  הלא שוטפותיתרת ההתחייבויות 
 אגרות חוב להמרה, אגרות חוב(מגיוסי חוב  בע בעיקרנו ביתרת ההתחייבויות הלא שוטפות הגידול .2010בדצמבר  31

ן "שקעה ונדלן לה"ההשקעות בנדללממן את בכדי  ,בעיקר 2011בשנת  שהקבוצה ביצעה) והתחייבויות למוסדות פיננסים
   .מהזכויות שאינן מקנות שליטה רכישת מניות בכדי לממן ו ,)ח"מיליארד ש 9.6 - כ( להשקעה בפיתוח
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  נות שליטהשאינן מקזכויות 
  

 31ח ליום "שמיליארד  9.3 -כ(ח "ש מיליארד 12.2 -כ עמדה על 2011 בדצמבר 31ליום  שאינן מקנות שליטהיתרת זכויות 
, EQYמהונה של  56.6% -כבשיעור של  EQYכוללת בעיקר את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של  היתרה .)2010בדצמבר 

את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של , FCRמהונה של  49.5% - כבשיעור של  FCRאת חלקם של בעלי מניותיה האחרים של 
CTY  מהונה של  52.0% - כבשיעור שלCTY , וכן את חלקם של בעלי מניותיה האחרים שלGAA  מהונה של  26.9% - כבשיעור של
GAA.  

 הקצאת ,מקנות שליטה בחברות מאוחדות לבעלי זכויות שאינן בעיקר מהנפקת מניות נובע הגידול בזכויות שאינן מקנות שליטה
חברות השל הכולל  רווחב ן מקנות שליטהנהזכויות שאימחלק ו )לעיל' ג2.1ראה סעיף ( EQYהמרה למניות הניתנות ליחידות 

ומחלקם של  ,מהזכויות שאינן מקנות שליטה CTY -ו EQYהגידול כאמור קוזז בעיקר מרכישת מניות . 2011בשנת  המאוחדות
  .החברות המאוחדות חילקוש שאינן מקנות שליטה בדיבידנדים הזכויות

  

 מיוחס לבעלי מניות החברההון ה
  
 31ליום  ח"מיליון ש 5,915 -לעומת כ ,ח"שמיליון  7,136 - הסתכם בכ 2011 בדצמבר 31ליום  המיוחס לבעלי מניות החברההון ה
מהנפקת מניות ומימוש , ח"שמיליון  626 - רה בסך של כמרווח המיוחס לבעלי מניות החבהגידול נובע בעיקר  .2010 דצמברב

בעיקר בגין (ח "מיליון ש 521 - בסעיף קרנות הון בסך של כ גידולמוכן  ח"מיליון ש 315 -כתבי אופציה למניות בסך של כ
 אמריקאיההדולר , האירו שינויים בשערי החליפין שלכתוצאה מ ,התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  .ח"מיליון ש 241 - בסך של כ ,ושולםהוכרז שדיבידנד מאשר קוזז  ,)ח"והדולר הקנדי לעומת הש
  

למניה ח "ש 38.3 - לעומת כלמניה ח "ש 43.3 - הסתכם בכ 2011 בדצמבר 31ליום  ,למניה, המיוחס לבעלי מניות החברהההון 
  .2011בשנת למניה  ח"ש 1.56לאחר חלוקת דיבידנד של  ,אתזו 2010בדצמבר  31ליום 

  

  יחסי חוב לסך נכסים
 

 31ליום  ,60.7% -כלעומת  58.0% - בכ 2011 בדצמבר 31הסתכם ליום  ,לסך המאזן ,של הקבוצה נטויחס החוב נושא הריבית 
  . 2010בדצמבר 

  

 31ליום  ,61.9% -כ לעומת 59.9% - בכ 2011 בדצמבר 31הסתכם ליום  ,לסך המאזן ,יחס החוב נושא הריבית של הקבוצה
  .2010בדצמבר 

 

 31 הסתכם ליום ,)הקבוצה חברות הנגזר משווי השוק של מניות(לשווי הנכסי  ,של הקבוצהנטו יחס החוב נושא הריבית 
  . 2010בדצמבר  31ליום  ,57.7% - כלעומת  58.4% - לכ  2011 רדצמבב
  

 בדצמבר 31הסתכם ליום  ,)ות חברות הקבוצההנגזר משווי השוק של מני(לשווי הנכסי  ,יחס החוב נושא הריבית של הקבוצה
  . 2010בדצמבר  31ליום  ,59.0% -כ לעומת 60.2% -לכ  2011
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  תוצאות הפעולות  .2.3

  

 2011-2009לשנים  לותלהלן תוצאות הפעו  .א

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2011   2010  2009  
  )למעט נתוני רווח נקי למניה(ח "מיליוני ש 
         

  4,084   4,596   5,239    הכנסות מהשכרת מבנים
קרקעות ומביצוע , הכנסות ממכירת בניינים

  596   691   1,257    עבודות

          
  4,680   5,287   6,496    הכנסות להכסך 

       
  1,369   1,551   1,740    הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

קרקעות והעבודות , עלות מכירת בניינים
  554   622   1,199    שבוצעו

  1,923   2,173   2,939    עלות ההכנסות להכסך 
          

  2,757    3,114   3,557    רווח גולמי
      

ן "ן להשקעה ונדל"ערך נדל) ירידת( עליית
  )1,922(   1,017   1,803    נטו, להשקעה בפיתוח

  )584(   )663(   )830(   הוצאות הנהלה וכלליות
  777    13   160    הכנסות אחרות 
  )41(   )48(   )62(   הוצאות אחרות
חברות  )בהפסדי(ברווחי חלק החברה 

  )268(   2   40    נטו, כלולות
          

  719    3,435   4,668    תפעולירווח 
          

  )1,793(   )1,869(   )2,302(   הוצאות מימון
  1,551   569   79    הכנסות מימון

  81    )18(   )16(   פיננסיותערך השקעות  )ירידת(עליית 
           

  558  2,117   2,429  לפני מסים על הכנסה רווח

  )142(   509   545    )הטבת מס( מסים על הכנסה
           

  700   1,608   1,884  רווח נקי 

          :מיוחס ל
      

  1,101   790   626   בעלי מניות החברה
  )401(   818   1,258   שאינן מקנות שליטהזכויות 

          
    1,884   1,608    700  

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

           

  8.49     5.59     4.05   רווח נקי בסיסי

           

  8.47     5.57     3.75   רווח נקי מדולל
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  2011-2009לשנים  כוללהרווח ה להלן
  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2011   2010   2009  
    ח"מיליוני ש     
         

 700   1,608     1,884    רווח נקי 
         

        ):לאחר השפעת המס(רווח  כולל אחר 
         

וחות התאמות הנובעות מתרגום ד
  1,021    (1,272)    1,135    כספיים של פעילויות חוץ

מימוש התאמות הנובעות מתרגום דוחות
  -      12    כספיים של פעילות חוץ

    
  1  

בגין עסקאות גידור ) הפסדים(רווחים 
  )51(    49     (139)   תזרימי מזומנים

יננסיים בגין נכסים פ) הפסדים( רווחים
  45   12      (39)   זמינים למכירה

בשל הערכה מחדש של ) הפסד(רווח 
  )8(   17      28    רכוש קבוע

התאמות שווי הוגן של השקעה שאוחדה
   -   -   לראשונה

 

  22  
נטו , קבוצה בהפסד כולל אחרהחלק 

  )8(   -      -   של חברות כלולות

  1,022    )1,194(    997    כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה
         
  1,722    414      2,881    רווח כולל כ"סה
         

         :מיוחס ל

  1,606   139      1,131    לי מניות החברהעב
  116   275      1,750    שאינן מקנות שליטהזכויות 

    2,881      414   1,722  
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  2011לשנת  תוצאות הפעולות ניתוח  .ב

  
  ת מבניםהכנסות מהשכר

  
 4,596 -לעומת כ, ח"מיליון ש 5,239 -לכ, 2010לעומת שנת , 14% - כב גדלו 2011בשנת סך ההכנסות מהשכרת מבנים 

מהפעלה לראשונה של נכסים שפיתוחם  ,EQYעל ידי  Capcoבעיקר מרכישת  נובעהגידול  .2010בשנת ח "מיליון ש
   .קיימיםהנכסים הומגידול בהכנסות מ 2011 -ו 2010השנים שנרכשו במהלך נוספים פעלת נכסים מה, הושלם

  
  קרקעות וביצוע עבודות, מכירת בניינים

  
 - מתוכן סך של כ ,ח"מיליון ש 1,257 - הסתכמו לכ ,2011בשנת  ,קרקעות וביצוע עבודות, סך ההכנסות ממכירת בניינים

מתוכן  ,ח"מיליון ש 691 - לעומת סך של כ, ח מביצוע עבודות"מיליון ש 1,193 -קרקעות וכח ממכירת בניינים ו"מיליון ש 64
הגידול נובע  .2010בשנת  ,ח מביצוע עבודות"מיליון ש 441 -ח ממכירת בניינים וקרקעות וכ"מיליון ש 155 -סך של כ

   .)לדוחות הכספיים' יג9 ראה באור( 2011בתחילת הרבעון השני של שנת  של אכדמאיחוד מלא לראשונה בעיקר 
  

 ,ח"מיליון ש 69 - סך של כרווח גולמי בח לעומת "מיליון ש 58 - הסתכם לסך של כ 2011בשנת מפעילות זו הרווח הגולמי 
    .2010בשנת 

  
  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

  
ההכנסות  מסך 33.2% - כ םח המהווי"מיליון ש 1,740 - בכהסתכמו  2011בשנת הוצאות הפעלת נכסים להשכרה 

השיפור בשיעור . 2010בשנת מסך ההכנסות מהשכרה  33.7% - כ םח המהווי"מיליון ש 1,551 -לעומת כ ,מהשכרה
  .הוצאות הפעלת הנכסים מסך ההכנסות מהשכרה בא לידי ביטוי במרבית חברות הקבוצה

  

  רווח גולמי מפעילות השכרת מבנים
  

 -כ( ח"מיליון ש 3,499 -כל ,2010לעומת שנת , 15% - גדל בכ 2011בשנת  מפעילות השכרת מבנים סך הרווח הגולמי
. 2010בשנת ) ת מהשכרהההכנסוסך מ 66.3% -כ( ח"שמיליון  3,045 -לעומת כ ,)מסך ההכנסות מהשכרה 66.8%

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

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

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

ערך בסך  עלייתלעומת  ח "מיליון ש 1,803 - של כבסך שווי ההוגן של נכסיה בסכום ברוטו ב ברווח מעלייה, 2011בשנת 
גזית בו FCR -ב נרשמה ,2011בשנת  ,להשקעה הגבוהה ביותרן "עליית ערך נדל. 2010שנת בח "מיליון ש 1,017 - של כ
  .פיתוח

  
  הוצאות הנהלה וכלליות

  
מיליון  663 -לעומת כ ,)מסך ההכנסות 12.8% -כ(ח "מיליון ש 830 -הסתכמו לכ 2011בשנת הוצאות הנהלה וכלליות 

מתגמול בגין סיום הסכם  וצאות ההנהלה וכלליות נובע בעיקרהגידול בה. 2010בשנת ) מסך ההכנסות 12.5% - כ(ח "ש
אך , ר הדירקטוריון ויתר עליו באופן מוחלט"אשר יו, ח"מיליון ש 60 - ר הדירקטוריון לו היה זכאי בסך של כ"יו עם העסקה

, EQY מעלויות הקשורות לביצוע עסקאות על ידיוכן של אכד מאיחוד מלא לראשונה  ,הון קרןנרשם כהוצאה כנגד 
לדוחות ' ד26ראה ביאור ( Bank Meinl מול קבוצההוצאות משפטיות בגין תביעות הו CTY - ארגון ב-מהוצאות רה

  ).הכספיים
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  הכנסות אחרות

  
מיליון  102 - ממוניטין שלילי בסך של כ בעיקר רווח כוללות 2011בשנת ח "מיליון ש 160 -הכנסות אחרות בסך של כ

 30 - בסך של כ קבוצת דוריב' רווח מהנפקה לצד גו במהלך המסחר בבורסה ATRמניות ישת כתוצאה מרכבעיקר  ,ח"ש
   .)לדוחות הכספיים 'יג9אור יראה ב(ח "מיליון ש

  
  הוצאות מימון

  
בהוצאות  הגידול .2010בשנת ח "מיליון ש 1,869 -ח לעומת כ"מיליון ש 2,302 - הסתכמו לכ 2011בשנת הוצאות המימון 

 32.7 -מיתרה ממוצעת של כ ,ואגרות החוב של הקבוצה מגידול ביתרת ההלוואות בעיקר נובע 2011בשנת המימון 
פיתוח ופיתוח  ,רכישהששימשו ל ,2011בשנת ח "מיליארד ש 36.6 -ליתרה ממוצעת של כ 2010שנת ב ח"ש מיליארד

 מסוגבעיקר (סקאות גידור מהוצאות שערוך מכשירים פיננסיים נגזרים בעיקר בגין ע ,וכן ן להשקעה"מחדש של נדל
SWAP (על מצבת  5.7% - הוצאות המימון משקפות ריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כ .ח"מיליון ש 190 - בסך של כ

   .2010בשנת  5.8% - לעומת כ ההתחייבויות של הקבוצה

  
  מימון כנסותה
  

בשנת הכנסות המימון . 2010ח בשנת "שמיליון  569 - ח לעומת כ"מיליון ש 79 - הסתכמו לכ 2011הכנסות המימון בשנת 
) ח"מיליון ש 26 - הכנסות בסך של כ 2010בשנת (ח "מיליון ש 58 - בסך של כ ריביתהכנסות בעיקר כוללות  2011

מיליון  63 -הכנסות בסך של כ 2010בשנת (ח "מיליון ש 19 -ניירות ערך ומדיבידנד בסך של כ ממימוש והכנסות מרווח
בעיקר (בעיקר בגין עסקאות גידור  ,כללו הכנסות משערוך מכשירים פיננסים נגזרים 2010בשנת הכנסות המימון . )ח"ש

  .2011בשנת העדר הכנסות משערוך מכשירים פיננסים נגזרים לעומת , ח"מיליון ש 425 - בסך של כ ,)SWAPמסוג 
  
 

  מסים על ההכנסה
  

הנובעות בעיקר מגידול  ,ח"שמיליון  511 - סך של כהוצאות מסים נדחים בבעיקר כוללים  2011בשנת מסים על ההכנסה 
בשנת ח "מיליון ש 468 -לעומת הוצאות מסים נדחים בסך של כ ,ן להשקעה"עליית ערך נדל בעתודות למסים נדחים בגין

השינוי בשווי ההוגן של ן להשקעה ומ"עליית ערך נדלהנובעות בעיקר מגידול בעתודות למסים נדחים בגין , 2010
ינוי מס החברות בישראל שאת השפעת  כוללות, כאמור לעיל, מסים נידחים הוצאות, כמו כן .פיננסיים נגזריםמכשירים 
מיליון  32 - הוצאות מסים שוטפים בחברות הקבוצה בסך של כנרשמו  ,2011בשנת , בנוסף .ח"מיליון ש 90 -בסך של כ

  .2010בשנת ח "מיליון ש 38 - ח לעומת סך של כ"ש
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 על בסיס רבעוני 1201ת הפעולות לשנת להלן תוצאו  .ג
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .לעיל' י1ראה סעיף , הוצג מחדש) *
  

 

2011שנת   4רבעון   3רבעון   2רבעון   1רבעון   
  ח"מיליוני ש 

  5,239    1,392    1,309   1,270   1,268   הכנסות מהשכרת מבנים

  177   קרקעות ומביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים
  
 294  

  
 430 

  
  356  

  
  1,257  

  1,445   הכנסות להכסך 
  
 1,564  

  
 1,739    

  
  1,748  

  
6,496  

            
  1,740    455    426    417   442   הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

  165   קרקעות והעבודות שבוצעו, עלות מכירת בניינים
  
 276  

  
  418 

  
  340 

  
  1,199 

  607   עלות ההכנסות להכסך 
  
 693  

  
  844  

  
  795  

  
  2,939  

            
  3,557    953    895    871   838   רווח גולמי

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

  
 651  

  
 233  

  
  850  

  
  1,803  

  )830(   )274(   )176(   )206(  )174(  הוצאות הנהלה וכלליות
 160   )25(   91    24   *) 70   הכנסות אחרות 

 )62(  )24(   )30(   )5(  )3(  הוצאות אחרות
  40   33   21   )8(  )6(  נטו, חברות כלולות )בהפסדי(ברווחי חלק החברה 

  794   תפעולי רווח
  
 1,327  

  
 1,034  

  
  1,513  

  
  4,668  

            
  )2,302(   )607(   )602(   )502(  )591(  הוצאות מימון
  79    29    )21(   18   53   הכנסות מימון

  )16(   )3(   )2(   )6(  )5(   פיננסיות ערך השקעות ירידת
                  

  2,429   932    409    837   251   לפני מסים על ההכנסהרווח 

 545   255    11   217   62   מסים על ההכנסה

  1,884    677    398   620   189   י רווח נק

            :מיוחס ל

 626   223    169   251   )17(  בעלי מניות החברה

 1,258   454    229    369   206   שאינן מקנות שליטהזכויות 

   189  
  
 620  

  
 398  

  
  677  

  
 1,884  
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  על בסיס רבעוני 1012לשנת  כוללה להלן הרווח
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

2011שנת   4רבעון   3רבעון   2רבעון  1רבעון 
  ח"מיליוני ש  
          

  1,884       677  398  620  189    רווח נקי
            

            ):לאחר השפעת המס(כולל אחר ) הפסד(רווח 
            
תאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של ה

  225    חוץ תפעילויו
  

)177(  
  
782  305 1,135 

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

עסקאות גידור תזרימי בגין  )הפסדים(רווחים  
  71    מזומנים

  
)31(  

  
 )129(     )50(      )139( 

  )14(   בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה הפסדים 
  

)6(  
  

   )1(     )18(      )39( 

  )1(   הערכה מחדש של רכוש קבועשל ב )הפסד(רווח  
  
10  

  
     6      13       28 

  281    נטו, כולל אחר )הפסד(רווח  לסך הכ
  

   )192(  
  

 658  250       997 

  470    רווח  כולל להכ סך
  
428  

  
   1,056 927 2,881 

            
            :מיוחס ל

  179    לי מניות החברהעב
  
157  

  
458  337 1,131 

  291    זכויות שאינן מקנות שליטה
  
271  

  
598  590 1,750 

            

    470  428   1,056 927  2,881  
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 2011של שנת  רביעיניתוח תוצאות הפעולות לרבעון ה  .ד
  

  ת מבניםהכנסות מהשכר
  

 1,184 - לעומת כ ,ח"שמיליון  1,392 - לכ 18% - כב גדלו 2011של שנת  רביעיברבעון הסך ההכנסות מהשכרת מבנים 
של נכסים  מהפעלה לראשונה EQY,על ידי  Capcoמרכישת  בעיקר נובעהגידול  .ברבעון המקביל אשתקד ,ח"מיליון ש

   .קיימיםהנכסים הומגידול בהכנסות מ 2011 שנתבמהלך  שנרכשונוספים  נכסיםמהפעלת  ,שפיתוחם הושלם

  
  קרקעות וביצוע עבודות, מכירת בניינים

  
 ,ח"מיליון ש 356 -הסתכמו לכ 2011ת של שנ רביעיברבעון הקרקעות וביצוע עבודות , סך ההכנסות ממכירת בניינים

 202 -לעומת סך של כ .ח מביצוע עבודות"מיליון ש 335 - ח ממכירת בניינים וקרקעות וכ"מיליון ש 21 - מתוכן סך של כ
ברבעון  ,ח מביצוע עבודות"מיליון ש 129 - ח ממכירת בניינים וקרקעות וכ"מיליון ש 75 -מתוכן סך של כ ,ח"מיליון ש

' גי9ראה באור ( 2011של אכד בתחילת הרבעון השני של שנת  לראשונה איחוד מלאהגידול נובע מ .המקביל אשתקד
  . )לדוחות הכספיים

  
סך של בגולמי  רווחח לעומת "מיליון ש 16 -הסתכם לסך של כ 2011של שנת  רביעיברבעון המפעילות זו הרווח הגולמי 

    .רבעון המקביל אשתקדב ,ח"מיליון ש 23 - כ
  

  ת הפעלת נכסים להשכרההוצאו
  

מסך  32.7% -כ םהמהוויח "מיליון ש 455 -הסתכמו לכ 2011של שנת  רביעיברבעון הת הפעלת נכסים להשכרה והוצא
. ברבעון המקביל אשתקדמסך ההכנסות מהשכרה  33.4% -כ םהמהוויח "מיליון ש 395 -לעומת כ ,ההכנסות מהשכרה

  .בא לידי ביטוי במרבית חברות הקבוצה ההכנסות מהשכרהות הפעלת הנכסים מסך בשיעור הוצא השיפור
  
  

  רווח גולמי מפעילות השכרת מבנים
  

לעומת הרבעון המקביל  19% - גדל בכ 2011של שנת  רביעיברבעון ה מפעילות השכרת מבנים סך הרווח הגולמי
סך מ 66.6% -כ( ח"שמיליון  789 -לעומת כ ,)מסך ההכנסות מהשכרה 67.3% - כ( ח"מיליון ש 937 -כל ,אשתקד
הגידול ברווח הגולמי מפעילות השכרת מבנים בא לידי ביטוי במרבית  .ברבעון המקביל אשתקד) ת מהשכרהההכנסו

  .חברות הקבוצה

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

  
כירה ה הקבוצה ,ישום התקןכתוצאה מי. ן להשקעה"נדל -) מתוקן( IAS 40 - החברה מיישמת את מודל השווי ההוגן ב

 עלייתלעומת ח "מיליון ש 850 - של כבסך שווי ההוגן של נכסיה בסכום ברוטו ב בעלייה, 2011של שנת  רביעיברבעון ה
של  רביעיברבעון ההגבוהה ן להשקעה "נדל ךערעליית  .ברבעון המקביל אשתקדח  "מיליון ש 343 - ערך בסך של כ

  .יתוחגזית פבו FCR - נרשמה ב 2011שנת 
  

  הוצאות הנהלה וכלליות
  

לעומת ) מסך ההכנסות 15.7% - כ(ח "מיליון ש 274 - הסתכמו לכ 2011של שנת  הרביעיברבעון הוצאות הנהלה וכלליות 
 הגידול בהוצאות ההנהלה וכלליות נובע בעיקר .ברבעון המקביל אשתקד) מסך ההכנסות 13.6% -כ(ח "מיליון ש 189 - כ

ר הדירקטוריון "אשר יו, ח"מיליון ש 60 -בסך של כ, ר הדירקטוריון לו היה זכאי"עם יוהעסקה  מהתגמול בגין סיום הסכם
של  של אכד בתחילת הרבעון השני לראשונה איחוד מלאמ, אך נרשם כהוצאה כנגד קרן הון ,ויתר עליו באופן מוחלט

 ראה ביאור( Bank Meinl מול קבוצהה  וכן בגין הוצאות משפטיות בגין תביעות CTY - ארגון ב- מהוצאות רה ,2011שנת 
  ).לדוחות הכספיים' ד26
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  נטו, אחרות) הוצאות( הכנסות
  
מירידת הפסד בעיקר  תוכולל ,2011של שנת  רביעיברבעון ה ,ח"ן שמיליו 49 - של כ בסך נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 

  .אשר קוזז מרווח ממוניטין שלילי, מימוש נכסיםמהפסד וערך מוניטין 
  

  צאות מימוןהו
  

המקביל ברבעון  ח"מיליון ש 466 -לעומת כח "מיליון ש 607 - הסתכמו לכ 2011של שנת  רביעיברבעון ההוצאות המימון 
) SWAPבעיקר מסוג (מהוצאות שערוך מכשירים פיננסיים נגזרים בעיקר בגין עסקאות גידור הגידול נובע בעיקר . אשתקד

ח "מיליארד ש 32.9 -רת ההלוואות ואגרות חוב של הקבוצה מיתרה ממוצעת של כמגידול ביתח ו"מיליון ש 97 -בסך של כ
הוצאות המימון משקפות . השנה רביעיח ברבעון ה"מיליארד ש 39.4 -אשתקד ליתרה ממוצעת של כ רביעיהברבעון 

המקביל ברבעון  5.8% - לעומת כ על מצבת ההתחייבויות של הקבוצה 5.0% - ריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כ
מהתאמת התחייבויות הצמודות למדד המחירים לצרכן הידוע בישראל  בריבית הנומינלית נובע בעיקר קיטוןה. אשתקד

  .השנה ברבעון הרביעי 0.2% - בשיעור של כ ברבעון הרביעי אשתקד לעומת ירידה 0.7% - אשר עלה בשיעור של כ
  

  מימון כנסותה
  

ח ברבעון המקביל "מיליון ש 157 -ח לעומת כ"מיליון ש 29 -הסתכמו לכ 2011הכנסות המימון ברבעון הרביעי של שנת 
ח "מיליון ש 19 - בסך של כ בעיקר הכנסות מריביתכוללות  2011של שנת  רביעיברבעון ההכנסות המימון . אשתקד

מדיבידנד והכנסות מרווח ממכירת ניירות ערך והכנסות  )ח"מיליון ש 12 - ברבעון המקביל אשתקד הכנסות בסך של כ(
הכנסות המימון ברבעון המקביל  .)ח"מיליון ש 12ברבעון המקביל אשתקד הכנסות בסך של (ח "מיליון ש 9 -בסך של כ

 - בסך של כ) SWAPבעיקר מסוג (אשתקד כללו הכנסות משערוך מכשירים פיננסים נגזרים בעיקר בגין עסקאות גידור 
  .2011רים פיננסים נגזרים ברבעון הרביעי של שנת העדר הכנסות משערוך מכשילעומת  ,ח"שמיליון  133

  

  מסים על ההכנסה
  

 ,ח"מיליון ש 242 - מסים נדחים בסך של כ הוצאותבעיקר  כוללים 2011של שנת  רביעיברבעון ה מסים על ההכנסה
סך של מסים נדחים ב 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 "מיליון ש 224 - כ
את  כוללות, כאמור לעיל, ת מסים נדחיםהוצאו, כמו כן ובגין השינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים להשקעה

נרשמו הוצאות  2011בנוסף ברבעון הרביעי של שנת  .ח"מיליון ש 90 -השפעת שינוי מס החברות בישראל בסך של כ
ח "מיליון ש 35 - מסים שוטפים בסך של כ כנסותח לעומת ה"מיליון ש 11 - מיסים שוטפים בחברות הקבוצה בסך של כ

  .ברבעון המקביל אשתקד
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 ומקורות מימון נזילות   .2.4
  

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

  .למקורות המימון

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

פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים , שם רכישהל ,משתמשת במקורות אלההקבוצה  .אגרות חוב להמרה וגיוסי הון ,אגרות חוב

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

לעומת ח "מיליון ש 2,932 - בכ, לרבות השקעות לזמן קצר, מסתכמות היתרות הנזילות שברשות הקבוצה 2011 בדצמבר 31 ליום

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

  .2010בדצמבר  31ח ליום "שמיליארד  4.8 - לעומת כ, ח"ש מיליארד 5.4 - מיידית בסך של כ
  

תרות וילא מנוצלים למשיכה מיידית מאושרים קווי אשראי  לרשות הקבוצה עומדים 2011 בדצמבר 31נכון ליום 
  .ח"מיליארד ש 8.3 -בסכום של כנזילות 

  

  .ח"מיליארד ש 33.6 -ן להשקעה שאינו משועבד המוצג בספרים בשווי הוגן של כ"לקבוצה נדל 2011 בדצמבר 31ליום , כמו כן
  

ד מנג. בהתאמה, ח"מיליון ש 164 - וכ ח"מליון ש 958 - הון חוזר שלילי בסך של כולחברה לקבוצה  2011בדצמבר  31 ליום
 1.1 - וכ, ח"מיליארד ש 5.4 -קווי אשראי מאושרים אשר ניתנים לניצול באופן מיידי בסך של כולחברה  עומדים לרשות הקבוצה

הקבוצה נוהגת לממן את פעילותה באמצעות קווי אשראי מתחדשים , בהתאם למדיניות הקבוצה. בהתאמה, ח"מיליארד ש
מיליון  450 -לפרטים בדבר גיוס חוב על ידי החברה בסך של כ .נאי השוקך טווח מעת לעת בהתאם לתארוומגייסת הון וחוב 

לאחר , ב"ארהמיליון דולר  200בסך של  EQYגיוס חוב על ידי , לדוחות הכספיים' ג40ראה באור  ,לאחר תאריך המאזן, ח"ש
' ו40ראה באור  ,תאריך המאזןלאחר  ,מיליון דולר קנדי 75בהיקף של  FCRוגיוס חוב על ידי ' ה40ראה באור , תאריך המאזן

בקיומו של הון  אין ,ל העומדים לרשות הקבוצה בכלל והחברה"קבע כי לאור המקורות הנדירקטוריון החברה  .לדוחות הכספיים
   .חוזר שלילי בכדי להצביע על בעיית נזילות בחברה או בקבוצה

  

  

  מזומנים םתזרי
 

מיליון  298 -ובכ ח"מיליון ש 1,190 - כב 2011הרביעי של שנת וברבעון  2011בשנת  הסתכםהמזומנים מפעילות שוטפת  םתזרי
   .בהתאמה, אשתקד ותהמקביל ותבתקופ ח"מיליון ש 139 - וכ ח"מיליון ש 782 -לעומת כ ,בהתאמה ,ח"ש

 

חוב הנפקת אגרות באמצעות  ,ח"שמיליון  1,033 - מימנה את פעילותה באמצעות גיוסי הון בסכום של כהקבוצה  2011בשנת 

 3,396 - ח ובאמצעות קבלת הלוואות וניצול קווי אשראי בסכום נטו של כ"שמיליון  1,189 - בסכום נטו של כואגרות חוב להמרה 

רכוש קבוע בסכום נטו רכישת ו פיתוח נכסים חדשים ,ן להשקעה"נדל לרכישתשימשו בעיקר  התזרימי מזומנים אל .ח"מיליון ש

וכן מתן הלוואות  ח"מיליון ש 443 -בסכום נטו של כ תופיקדונובניירות ערך זמינים למכירה להשקעה  ,ח"שמיליון  4,145 - של כ

   .ח"מיליון ש 214 - לשותפים בסכום נטו של כ
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 תגמול עובדים בכירים  .2.5

 על עמידה ביעדים, בין היתר, בהתבסס, עקרונות כלליים למדיניות תגמולדירקטוריון החברה התווה  2010בשנת           .א

, למניה FFO ,תשואת יתר לעומת מדדי מניות בישראל ובעולם, הורדת שיעור מינוף,  ובהם(ליים של החברה כהכל

EPRA NAV במאמצים ובעמידה ביעדים קונקרטיים של כל מקבל תגמול על פי , ובהישגים ,)הנפקת הון אסטרטגיתו

לייצר , בין היתר, מטרת התוכנית היא .הגדרת תפקידו של העובד וכן בהתחשב ביעדי המחלקה עליה הוא נמנה

להגביר את המוטיבציה ורמת ההישגיות בחברה , קשר ישיר בין ביצועי החברה והעובדים לתגמול לו הם זכאים

לעיגון , בשיתוף יועצים חיצוניים, הנהלת החברה פועלת .ולהגדיל את שביעות רצון העובדים והמנהלים לאורך זמן

בין , התבססו 2011המענקים לנושאי המשרה בגין שנת  .שייכללו בתוכנית התגמול המדדים והיעדים הקונקרטיים

 .דלעילהמפורטים על העקרונות , היתר

 על תשלום שוטף של ר דירקטוריון החברה בדבר ויתור מותנה"וסגן פעיל ליור הדירקטוריון "יו להודעותיהם של         .ב

בחלק  21ראה תקנה , 2007החל משנת  העסקה עימםה מיחלק מהמענקים השנתיים להם הם זכאים מכוח הסכ

  .ח התקופתי אודות פרטים נוספים על החברה"הדו

מכוח , 2011ר הדירקטוריון ויתרו על מלוא המענקים להם הם זכאים בגין שנת "פעיל ליוהסגן הר הדירקטוריון ו"יו         .ג

  .בהתאמה, ח"ש מיליון 17.4 -ח וכ"מיליון ש 43.4 -בהיקף של כ, הסכמי ההעסקה עימם

 21תקנה ראה , חברות מאוחדותהחברה ועל ידי , 2011נושאי משרה ובעלי עניין בשנת תגמול  לפרטים בדבר         .ד

 . ח התקופתי אודות פרטים נוספים על החברה"בחלק הדו

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

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

ביחס לאישור , 2011–א"התשע, )16' תיקון מס(חוק החברות העסקה הינו לאור הוראות המעבר שנקבעו במסגרת 

בהתאם לתנאי . לשלוש שניםהתקשרויות חברה ציבורית עם בעל שליטה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו אחת 

לו היה זכאי ) כולל המענק השנתי( הגמול השנתיזכאי מר כצמן לתשלום חד פעמי בגובה היה עם סיומו , ההסכם

  .אך מר כצמן הודיע לחברה כי הוא מוותר על התשלום האמור במלואו, 2010מר כצמן בשנת 

ובין ) באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה(ה הסתיים הסכם העסקה בין החבר 2011בנובמבר  15ביום , כמו כן  

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

ולאחר שמר סגל הסכים לדחות את , 2011בספטמבר  30סיום תקופת הסכם המקורית ביום ההסכם הסתיים עקב 

בהתאם  .2011בנובמבר  15 -יע לו על אי חידוש תקופת ההסכם עד להמועד האחרון בו רשאית החברה להוד

לו היה ) כולל המענק השנתי( הגמול השנתיזכאי מר סגל לתשלום חד פעמי בגובה היה עם סיומו , לתנאי ההסכם

  .אך מר סגל הודיע לחברה כי הוא מוותר על התשלום האמור במלואו, 2010זכאי מר סגל בשנת 

ר פעיל של "ממשיכים מר כצמן ומר סגל בתפקידיהם כיו, יום הסכמי ההעסקה עמםכי על אף ס, מובהר  

לגיבוש הסדרי העסקה  לפעולהחברה בכוונת . בהתאמה, ר דירקטוריון החברה"דירקטוריון החברה וכסגן פעיל ליו

   .חברהבלאור החשיבות הרבה אותה רואה החברה בהמשך העסקתם , ה כצמן וסגל"ותגמול חדשים עם ה

בחלק  21ח לבעלי עניין ולנושאי משרה של החברה כמפורט בתקנה "התגמולים בשנת הדו, להערכת החברה        .ו

התמורה ו ,עולים בקנה אחד עם התרומה שתרמו לפעילותה ולקידומה של החברה, ח התקופתי"הרביעי לדו

  .המשולמת לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה כאמור הנה הוגנת וסבירה

ל הן תוצאה של הדיונים אשר התקיימו בועדת הביקורת והמאזן ובדירקטוריון החברה בישיבות בהן המסקנות דלעי

ולתוספת  21בישיבות האמורות הוצגו נתוני התגמול בהתאם לתקנה . 2011נדונו ואושרו הדוחות הכספיים לשנת 

ברו לחברי הדירקטוריון מבעוד אשר הוע, 1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(השישית לתקנות ניירות ערך 

למעט תנאיהם של , ונדונו בהן תנאי התגמול של כל אחד מנושאי המשרה המנויים בתקנה האמורה בנפרד, מועד

בהיותה חברה זרה  ,אשר, EQYה אולסון וקפוטו שאינם נושאי משרה של החברה אלא של החברה המאוחדת "ה

  שרת באורגנים העצמאיים שלה דנה ומא, ציבורית הנסחרת בבורסה של ניו יורק
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לגבי כל אחד מנושאי המשרה בחברה  ,כאמור ,הדיון בנושא זה נעשה. את תנאי התגמול של נושאי המשרה בה

האסיפה  2012בחודש ינואר אשר , למעט ביחס לחברי הדירקטוריון שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה, בנפרד

כללים בדבר גמול (בהתאם לקבוע בתקנות החברות  חסיהכללית של החברה אישרה כי יוענק להם גמול י

  . 2000 –ס "תש, )והוצאות לדירקטור חיצוני

הרי שכל אחד , מר דורי סגל, ר דירקטוריון החברה"ולסגן הפעיל ליו, מר חיים כצמן, ר דירקטוריון"בכל הנוגע ליו

ה את מרכיב התגמול העיקרי אשר היוו, מהם ויתר בשנה זו על מלוא המענק אותו היה זכאי לקבל מהחברה

, וכן על התגמולים להם היו זכאים עם סיום העסקתם בחברה בהסכמי ההעסקה של כל אחד מהם עם החברה

עמד ) בעלותה המלאהבאמצעות חברה בת ב(ה כצמן וסגל מהחברה "שכרם של ה. בהתאם להסכמים האמורים

קריטריונים על פיהם קבע הדירקטוריון כי התגמול ה. בהתאמה, ח"אלפי ש 880 - ח וכ"אלפי ש 760 - אפוא רק על כ

, ח"היו תרומתם הייחודית לפיתוח עסקי החברה בשנת הדו, ה כצמן וסגל הינו הוגן וסביר"ששולם לכל אחד מה

ח מכוח תגמול במזומן ובניירות "לגבי הסכומים אשר נזקפו בשנת הדו. וביצועי החברה בכל פרמטר תפעולי ופיננסי

הרי שתגמולים כאמור נדונים ומאושרים על , וריות זרות המאוחדות בדוחות הכספיים של החברהערך בחברות ציב

  .במדינת מושבה על פי הדינים החלים עליה, ידי האורגנים העצמאיים של כל חברה ציבורית מאוחדת כאמור

בחינת הוגנות ) ל קבוצת דורי"המכהן גם כמנכ(מר רונן אשכנזי , ל חברת הבת גזית פיתוח"בכל הנוגע למנכ

בין , ביחס לכל אחת מהשנים ,נעשתה, )2011 -ו 2010השנים (אשר הנו בגין תקופה של שנתיים , וסבירות התגמול

פיתוחה ופעילותה של גזית פיתוח והישגיה בתקופה האמורה ובתקופות  להמשךבהתחשב בתרומתו הרבה , היתר

החל מחודש אפריל ( הנוסףפעילות ה ת דעתו גם להיקףהדירקטוריון נתן א .ולתרומתו לרווחיות החברה קודמות

כמו גם תרומתו בפלטפורמות נוספות , ל"בה הוא מכהן כמנכ, באכד ובהחזקה העיקרית שלה קבוצת דורי) 2011

  .  בקבוצה

, הקריטריונים הרלוונטיים בעיני הדירקטוריון בעת בחינת הוגנות וסבירות התגמול ,לגבי נושאי המשרה האחרים

מענקים , שכר שוטף צריך לכלולהרכב התגמול את יישום העיקרון הבסיסי לפיו , כבשנים עברו, השנהכללו 

כת הטווח של החברה ויעדיה בהיבט היכולת לגייס רואמדיניותה  את ;מבוסס מניותך טווח רואגמול תושנתיים 

ות ניהול בכיר ברמה באופן המאפשר העמדת צו, מנהלים חדשים ובהיבט היכולת לשמור על מנהלים קיימים

אחריותם ותפקידיהם של נושאי המשרה ועמידתם בהם , את משימותיהם; גבוהה ובעל מסירות גבוהה לחברה

  .ח ולאורך שנים"ואת מורכבות והיקף עסקיה של החברה והישגיה בשנת הדו; ותרומתם לחברה

או העדר שינוי (נוי בנסיבות הוגנות וסבירות התגמול התבססה גם על שיל בנוגעמסקנת דירקטוריון החברה 

של מקבל הגמול על ) או בחינתם במועד חידושם(שחלו ממועד הדיונים הקודמים בעת אישור תנאי השכר ) כאמור

  ).ב"שינוי היקף ההעסקה וכיו, שינוי מהותי בתנאי השוק –כגון (או ועדת הביקורת והמאזן /ידי דירקטוריון החברה ו

  

 תוכנית רכישה  .2.6

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

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

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

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

אגרות חוב מכוח . ח"ש מיליון 2 -כח זה רכשה החברה "וסמוך למועד פרסום דו 2011 בדצמבר 31נכון ליום 

בספטמבר  13של החברה מיום  יםמיידי יםשה ראו דיווחינית הרכלפרטים נוספים אודות תוכ. כנית האמורהוהת

  .)2012-01-006039 :מספר אסמכתא( 2012בינואר  4יום מו )2011-01-273129: אסמכתא' מס( 2011
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  דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .3

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

  .חברהה

  : קבוצהיכוני השוק העיקריים אליהם חשופה הס  .ב

  .המשפיעים על אפשרויות גיוס חוב או הון ורגולטוריםתנאים כלכליים   )1

כולל שינויים במדיניות ההשכרות של (והתנהגות שוכרי העוגן של הקבוצה , איתנות פיננסית של השוכרים  )2

  ).כרים מהותיים אחריםרשתות השיווק ושו

  .בהם פועלת הקבוצה אזוריםב שינויים בהרגלי הצריכה של התושביםותנאים כלכליים   )3

  .פעילות בתחום פיתוח נכסים ופיתוח מחדש של נכסים  )4

  .כניסה לאזורי פעילות חדשים  )5

  .סביבה תחרותית  )6

המשבר הפיננסי העולמי שמקורו כדוגמת ההשפעה של , סיכונים הנובעים מהשפעת גורמים חיצוניים  )7

ב "ן והפיננסים בארה"על הסקטורים של הנדל, ב"בארה" סאב פריים"במשבר בשוק המשכנתאות ה

  .ומחוצה לה

  .סיכוני טבע וטרור  )8

 .REIT-כ EQYמעמד שינוי בנטל המס בקשר עם פעילות החברות הבנות של החברה לרבות   )9

 בעיקר עללהם השפעה ח "לעומת השוהאירו הדולר הקנדי  ,יקאיהאמרשינויים בשער החליפין של דולר   )10

את הונה  תגדיל ל"המטבעות הזרים הנבאופן שעלייה בשער החליפין של  ,הונה העצמי של החברה

 .תקטין את הונה העצמי של החברהבשער שלהם העצמי של החברה וירידה 

כך , השפעה על תוצאותיה של החברההם לוישראל אירופה  ,קנדה, ב"שינויים בשיעורי הריבית בארה  )11

וירידה בשיעורי  ,של החברהשל החברות המוחזקות ושעליה בשיעורי הריבית מגדילה את הוצאות המימון 

  .החברה החברות המוחזקות ושל הריבית מקטינה את הוצאות המימון של
 

בפרק תיאור עסקי  29ת החברה ראה סעיף ל וכן אודות גורמי סיכון נוספים בפעילו"לפרוט נוסף אודות גורמי הסיכון הנ

 .ח תקופתי זה"התאגיד הכלול בדו
  

  :כדלקמן המדיניות החברה בניהול סיכוני השוק הינ  .ג

אשר פרוסים לאורך מספר , חובותיה ןפירעו לקבוצה מדיניות של שמירה על רמת נזילות נאותה המאפשרת     )1

  .ות בתחומי עיסוקה רב של שנים ושאמורה לסייע בניצול הזדמנויות עסקי

 אשר מבצעיםן מניב "פיתוח ורכישה של נדל, מעסיקות מומחים מקומיים בתחום הניהולהקבוצה חברות   )2

לחברות  ,בכל הנוגע לסיכוני טבע וטרור. פועלת הקבוצהמעקב שוטף אחר התפתחויות בשווקים בהם 

  .חלק מהסיכונים כאמורבגין  הקבוצה ביטוחים על מרבית נכסיהן

על מתאם גבוה ככל האפשר בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו נלקחו , כבעבר, שומרתהחברה   )3

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

ל להחזיק את הונה העצמי במטבעות שהחברה משתדלת  ,ככלל. בשערי החליפין בהתאם להתפתחויות

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

הקבוצה מנהלת . עריכה מעת לעת של עסקאות הגנה לצמצום החשיפה כאמור לשינויים בשערי מטבע חוץ

החברה לכל לפרטים בדבר היקף החשיפה של . ומגדרת בעיקר את הסכנות הכלכליות אליהן היא חשופה

ובדבר היקף , אשר בגינו בוצעו עסקאות החלף מטבע) ב ודולר קנדי"דולר ארה, אירו(מטבע אליו היא חשופה 

' בראה טבלה המצורפת כנספח , 2011בדצמבר  31נכון ליום , החשיפה שנותר לאחר ביצוע עסקאות ההחלף

 .ח דירקטוריון"לדו

 ח"ובש באירו ,דולר קנדי, אמריקאיבדולר פעילותן בהלוואות ר ת את עיקומממנ שלה והחברות המוחזקותהחברה   )4

ובהתאם לתנאי השוק  מעת לעתהחברה והחברות המוחזקות ת וכמו כן מבצע. כותארובריבית קבועה לתקופות ו

כמפורט , לשם הגנה על הלוואותיהן מפני שינויים בשערי הריבית, ריבית משתנה לריבית קבועה החלפתעסקאות 

  .הלןל
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. צורכי הקבוצה וטעמי השווקיםל בהתאםתחייבויות הקבוצה מגויסות בשווקי הון שונים ובמכשירים שונים ה  )5

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

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

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

הוא השאיפה לשמור על תמהיל וכאשר במכלול שיקולי החברה שיקול מרכזי , וההיפך ריבית קבועה למשתנה

, של נכסים בפיתוח הבניה סולסטאטורים ניהולית הקשורה בעיקרה בתמהיל השוכהאסטרטגיה ם לישיתא

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

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

בתקופות משבר כלכלי ממשלות (לרדת  ך כללהריבית צפויה בדרכי בתקופות אלה , החברה מעריכה, העבר

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

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

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

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

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

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

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

  .ות ניהול סיכוני השוקילא חלו שינויים במדינ 2011במהלך שנת   )6

  .לדוח הדירקטוריון' ה - ו' אנגזרים וטבלאות רגישות ראה נספחים מצבת , לעניין דוחות בסיסי הצמדה   .ד

הדולר , האירו ח כנגד"הש פוחת 2011בדצמבר  31ועד ליום  2011בינואר  1החל מיום  -שינויים בשערי מטבע חוץ    .ה

ע חוץ לגבי השפעת שינויים בשערי מטב. בהתאמה, 7.7% -וכ 5.2% - כ, 4.2% -הקנדי והדולר האמריקאי בשיעור של כ

. דירקטוריוןהלדוח ' נספח אכהמצורף  ,2011 בדצמבר 31ח בסיסי הצמדה ליום "ראה דו ,על ההון העצמי של החברה

בשיעור הדולר הקנדי והאירו ח כנגד "הש פוחת, ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2011 בדצמבר 31החל מיום , בנוסף

   .2.8% - לר האמריקאי בשיעור של כח כנגד הדו"ותוסף הש ,בהתאמה, 0.2% -וכ 0.5% -של כ

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

לגבי השפעת . 2.6% - בשיעור של כ) מדד ידוע(מדד המחירים לצרכן  עלה 2011 בדצמבר 31ועד ליום  2011בינואר 

המצורף  ,2011בדצמבר  31בסיסי הצמדה ליום  ח"דוד המחירים לצרכן על ההון העצמי של החברה ראה שינויים במד

 לא היה שינוי, ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2011בדצמבר  31החל מיום , בנוסף .דירקטוריוןהלדוח ' אנספח כ

  .) מדד ידוע(מדד המחירים לצרכן ב

  :אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות   .ו

האחראים על ניהול סיכוני שוק בוחנים באופן שוטף ועל בסיס יומי את הצורך בעדכון פעולות החברה בקשר עם ניהול             

כאשר לאור ( בניהול סיכוני שוק על בסיס שבועיוהנהלת החברה דנה בנושאים מהותיים הקשורים , סיכוני השוק

כמותיות קונקרטיות לפעילות האחראים על ניהול סיכוני  לא נקבעו מגבלות, כמפורט לעיל, מדיניות החברה בנושא

ח "בדו, הדירקטוריון מאשר את ההיבטים המהותיים של מדיניות ניהול סיכוני השוק מדי רבעון ).השוק והנהלת החברה

מעת , ןכמו כ )ידרוש את אישור הדירקטוריון, דאם וככל שתהיה בעתי, שינוי המדיניות בנדון, ובאותו אופן(הדירקטוריון 

  .בסיכוני השוק של החברה בכללותה ובדרכי הטיפול בהם - בה הוא דן מקיים הדירקטוריון ישיבה נפרדת , לעת

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

על בסיס קיימו ומקיימים דיונים שוטפים ) חברהל הש ל ומנהל הכספים הראשי"והמשנה למנכל החברה "מנכ(בחברה 

דירקטוריון , בתקופה האמורה .בנושא החשיפה לסיכוני שוק ובהם שינויים בשערי מטבע חוץ ובשערי הריביתשבועי 

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

 .2011 בדצמבר 29וכן מישיבה מיום  2011בספטמבר  30וליום  2011ביוני  30ליום , 2011במרס  31ליום , 2010
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  :1השונים מתפלגת כדלקמן החשיפה הכלכלית של ההון העצמי של החברה למטבעות 2011 בדצמבר 31ליום 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .ח הדירקטוריון"לדו' ראה נספח ב 1

אירו, 34%
דולר קנדי, 

33%

 ש "ח, 3%

דולר ארה"ב, 
30%
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  ממשל תאגידי היבטי  .4
  

  תרומות   .4.1
  

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

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

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

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

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

  
  .ח"ש אלפי 5,790 -כהסתכמו ל 2011בשנת סך תרומות הקבוצה 

ח "אלפי ש 110  - סך של כ, בהרצליה למרכז הבינתחומיח "אלפי ש 1,833 - ה הקבוצה סך של כל תרמ"מתוך הסכום הנ

, ה ירושלים"ח למעונות על"אלפי ש 250 -סך של כ, לאגודת ידידי הבימהח "אלפי ש 250 - סך של כ, לאגודה למען החייל

 -סך של כ, התה למען מוזיאון הרצלייח לעמו"אלפי ש 100 -סך של כ, ח לעמותת גדולים מהחיים"אלפי ש 100 - סך של כ

ח לגופים שונים "אלפי ש 1,942 -וכן כ, רווחה וחינוך בקהילה בישראל, ח לגופים שונים העוסקים בצדקה"אלפי ש 1,092

  ).על ידי חברות מאוחדות של חברה באזורי פעילותן(בקנדה ובאירופה , ב"בארה

  

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .4.2

חשבונאית ופיננסית יעמוד על  מומחיותדירקטוריון החברה החליט כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי   .א

בכלל זה אחריותו לעריכת , שלושה דירקטורים וזאת בהתחשב בחובותיו ותפקידיו של הדירקטוריון על פי הדין

ם פעילות הקבוצה ובמבנה הקבוצה אופי הסוגיות החשבונאיות הכרוכות בתחווהדוחות הכספיים ולאישורם 

קביעת המספר המזערי כאמור לעיל לוקחת בחשבון את הליווי ). לרבות החזקתה בחברות בנות ציבוריות זרות(

הנמנים על אחת מארבע הפירמות הבינלאומיות (רואי החשבון שלה  על ידיהחשבונאי הצמוד שניתן לחברה 

  .  ירקטוריון בהן נדונים הדוחות הכספייםלרבות השתתפותם בישיבות ד ,)הגדולות בעולם

  :חשבונאית ופיננסית הינם מומחיותבעלי רואה אותם כהדירקטורים אשר הדירקטוריון   .ב

  מר חיים כצמן)  1

  מר אריה מינטקביץ)  2

  מר דורי סגל)  3

    מר יאיר אורגלר)  4

  חיים בן דורמר )  5

  מר שי פלפל  ) 6

  נגה קנז' גב)  7

  )2012בינואר  12יום יו בומועד מינהחל מ(יין גרי אפשטמר )  8 

  )2012בינואר  12יום יו מומועד מינהחל מ(מר דאגלס ססלר )  9

אודות פרטים תקופתי הח "דובחלק ה 26ראה תקנה , לעניין השכלתם וניסיונם העסקי של הדירקטורים לעיל  .ג

  .נוספים על החברה

או  ימינימאלימוץ הוראות בתקנונה בדבר מספר החברה א אישרה האסיפה הכללית של 2011בחודש דצמבר   .ד
חוק : "להלן( 1999 -ט"תשנ, לחוק החברות 219של דירקטורים בלתי תלויים כהגדרתם בסעיף  ימינימאלשיעור 

  .על פיה לפחות שליש מבין חברי הדירקטוריון המכהנים יהיו דירקטורים בלתי תלויים, ")החברות
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  בתאגידגילוי בדבר המבקר הפנימי    .4.3

  : המבקר הפנימי בתאגיד          

  . מינתה החברה את מר יוסי גינוסר כמבקר הפנימי של החברה 2008באפריל  16ביום 

  .מ"ל חברת פאהן קנה ניהול בקרה בע"מבקר פנים מוסמך ומנכ, מר גינוסר הינו רואה חשבון

  

  :נימית מטעם גורם חיצוניהאם המבקר הפנימי הוא עובד החברה או אדם המעניק שירותי ביקורת פ

  .מ"פאהן קנה ניהול בקרה בע חברתהמבקר הפנימי מעניק שירותי ביקורת פנימית במתכונת של נותן שירותים חיצוני באמצעות 

  

  :עמידת המבקר הפנימי בדרישות חוקיות

  . לחוק הביקורת הפנימית 8לחוק החברות ובהוראות סעיף ) ב(146המבקר הפנימי עומד בדרישות סעיף 

  

  :החזקה בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה

  .  או של גוף קשור אליה של החברהניירות ערך מחזיק באינו  או מי מעובדיו ח זה המבקר הפנימי"נכון למועד דו

  

  :קשרי המבקר הפנימי עם החברה או עם גוף הקשור אליה

להערכת החברה והמבקר אולם , בעלת השליטה בחברה, .ינקנורסטאר החזקות אהמבקר הפנימי מכהן גם כמבקר הפנימי של 

  .אין בכך בכדי ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי בחברההפנימי 

  

  תפקידים נוספים של המבקר הפנימי בחברה

  . נוספיםם אין המבקר הפנימי מועסק על ידי החברה או מעניק לה שירותי, מלבד תפקידו כמבקר הפנימי של החברה

  

  תפקידים אחרים של המבקר הפנימי מחוץ לחברה

  .וביקורת פנימית בעל משרד לשירותי ראיית חשבון, יהמבקר משמש כרואה חשבון עצמא

  

  דרך מינוי המבקר הפנימי

 בהתאם להמלצת( 2008באפריל  15דירקטוריון החברה מיום  מונה לכהן כמבקר הפנימי של החברה על פי החלטת גינוסרמר 

   ).2008, באפריל 9ורת של החברה מיום ועדת הביק

  

  זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי

  .ל החברה"מנכעל המבקר הפנימי הינו הארגוני הממונה 

  

  תוכנית העבודה של המבקר הפנימי

 ניםלאורך השוצפויים להיבדק   בדקונביאה בחשבון את הנושאים שה, 2011לשנת של המבקר הפנימי השנתית תוכנית העבודה 

תוכנית העבודה . בשיתוף ועדת הביקורת של הדירקטוריון והנהלת החברה התוכנית העבודה נקבע. על פי תוכנית רב שנתית

  .ואושרה על ידי ועדת הביקורת נדונה

וסדר הקדימות של , ל"בארץ ובחו, בבעלותה של החברההפרטיות תוכנית הביקורת השנתית נותנת ביטוי לפעילות החברות 

סטייה מתוכנית העבודה  .כפי שנקבעים על ידי המבקר הפנימי וועדת הביקורת, חשיבות הנושאים ודחיפותם ל פיהינו עהנושאים 

  .אפשרית באישור ועדת הביקורת

, ותוכנית הביקורת השנתית מתבססת, החברה ערכה סקר הערכת סיכונים ונושאי ביקורת בידי גורם מקצועי חיצוני 2008בשנת 

   .ל וכך גם תוכנית הביקורת הרב שנתית"הנתוח ממצאי הסקר על ני, בין היתר
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  על ידי המבקר הפנימי 2011בחינת עסקאות מהותיות של החברה במהלך שנת 

לעניין עסקאות בעלי עניין ובעלי שליטה כהגדרתן בחוק , עם זאת. ח המבקר הפנימי לא בחן עסקאות מהותיות"בשנת הדו

     .2012הן ייבחנו במסגרת תוכנית הביקורת הפנימית שאושרה לביצוע בשנת , 2011החברות שאושרו בחודש דצמבר 

  

  ל וביקורת של תאגידים מוחזקים"ביקורת בחו

  . ל"הן בארץ והן בחו, דוחות הביקורת מתייחסים גם לחברות בנות פרטיות של החברה – חברות בנות פרטיות

 הבבעלות ותהמצוי ,Gazit Brazil -וב בגזית גרמניה, ב"בארה ProMed ות ערך המבקר הפנימי ביקורת על פעילות חבר 2011בשנת 

  . על ידי ועדת הביקורת של החברה אושרהשתוכנית עבודה ל בהתאםזאת , מלאה של החברהה

הרי שאלה כפופות למגבלות , ל"לעניין הביקורת על חברות בנות ציבוריות של החברה הנסחרות בחו - חברות בנות ציבוריות

 יםפנימי יםמבקרבחברות אלה מכהנים  ,)בקנדה( FCRחברת וב) ב"בארה( EQYלעניין ביקורת הפנים בחברת . החל עליהן הדין

יחד עם .  המוסמכים הרלוונטיים של החברות כאמורנים האורגעצמאיים הפועלים על פי תוכנית עבודה שנקבעו עבורם על ידי 

המבקר הפנימי הציג שאלון תקופתי : באופן הבאשל החברה  הפנימי י המבקרעל ידנסקרה  ל"המבקרים הנ פעילות, זאת

ממצאי . בכל אחת מהחברות לצורך עדכונים לגבי אופן עבודת הביקורת הצדדיםהתקיימה פגישה בין ו המכהניםהפנים  ילמבקר

  . לועדת הביקורת עם המבקרים דווחו על ידי המבקר הפנימי ותהשאלונים והשיח

אישורם והפיקוח עליהם , כאשר בהליכי ביקורת, PWCעל ידי הביקורת נערכה  2011בשנת  CTYשל חברת  לעניין ביקורת הפנים

בשנת סקר סיכונים ערכה  ATR ,ATRלעניין ביקורת הפנים של . שלה ר הדירקטוריון"ויוועדת הביקורת , מעורבים הדירקטוריון

 תוכנית ביקורת את אימצה והתחילה ליישם ATR. שלה מיהכינה תוכנית ביקורת שנתית יחד עם המבקר הפני על פיו 2011

  .כאמור אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת 2012 - ו 2011לשנים  האמורה

  

  :היקף העסקת המבקר הפנימי

בוצעה פעילות ביקורת בהיקף עבודה  2011בשנת . תוכנית הביקורת השנתית ל פיהיקף העסקתו של המבקר הפנימי משתנה ע

היקף שעות העבודה האמור נקבע בהתאם לצורכי תכנית . על פי החלוקה המוצגת בטבלה שלהלן, עותש 2,320 - של כ

  .  הביקורת

 שעות עבודה

ישראלביקורת פנימית ב שעות 770 - כ

 שעות 051,5 - כ

ביקורת פנימית בתאגידים המוחזקים של החברה 

  מחוץ לישראל

שעות  02,32-כ  כ"סה

  

שעות  2,300 - לעומת כ, 2011שנת לבדיקה בפי נושאי הביקורת שנקבעו שעות על  2,320-כ נקבע עלהיקף שעות עבודת המבקר 

ועם הדיונים , ח"במובן זה שלאורך שנת הדו ,הינו גמיששל המבקר הפנימי היקף ההעסקה  נציין כי. 2010ביקורת פנימית בשנת 

ם להגדיל את היקף שעות הביקורת כפי שנקבע רשאית ועדת הביקורת להתיר למבקר הפני, בדוחות הביקורת השונים

  . מלכתחילה בתוכנית הביקורת השנתית

  

  :התקנים המקצועיים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת

הנחיות מקצועיות ותדריכים , תקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית על פינערכת על ידי מבקר הפנים של החברה הביקורת 

  .הפנימיים בישראל של לשכת המבקרים

  .המבקר הפנימי עמד בדרישות שנקבעו בתקנים האמורים, החברהידיעת למיטב 

  

  :גישה חופשית למבקר הפנימי

למבקר הפנימי ניתנת גישה , בנות פרטיות של החברה בישראל ומחוץ לישראל לעניין מידע ומסמכים של החברה ושל חברות

 לאור המגבלות, לעניין חברות בנות ציבוריות של החברה. לרבות נתונים כספיים ,חופשית למערכות המידע של התאגידים כאמור

 יםלמבקר הפנימי אין גישה למידע לא פומבי של החברות האמורות למעט דיווח של המבקר, החלות על חברות אלו על פי דין
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ה למעשה לרבות דרך הטיפול של הכולל את תכנית הביקורת ועדכון בדבר התקדמות בביצועה הלכ FCR - ו EQYשל  יםהפנימי

   .רבדוחות המבק FCR -ו EQYת והנהל

  :דוחות המבקר הפנימי

  :ל"ואשר בהם דנה ועדת הביקורת בדוחות הנ, על ממצאי המבקר הפנימיבכתב  דוחות והמועדים בהם הוגש

 .ב"בארה RSCבחברת " בינוי"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2011בחודש מאי   .א

 .במטה הקבוצה" 2009-2010יישום המלצות בדוחות ביקורת "הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2011ני בחודש יו  .ב

 .במטה הקבוצה" ח"הלוואות ואג"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2011בחודש יוני   .ג

 ProMedבחברת " חות חתימהיישום המלצות בדוח ביקורת זכו" הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2011בחודש יוני   .ד

  .ב"בארה

  .ב"בארה ProMedבחברת " איתור ורכישת נכסים"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2011בחודש יוני   .ה

  .בחברת גזית ברזיל" בינוי"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2011בחודש יוני   .ו

 .בחברת גזית גרמניה" אות והערכת שווי נכסיםשמ"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2011בחודש יוני   .ז

  .ב"בארה ProMedבחברת " שמאות והערכת שווי לנכסים"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2011בחודש יוני   .ח

  .במטה הקבוצה" ב"שימוש במערכת מס"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2011בחודש אוגוסט   .ט

  .פיתוחבחברת גזית " מימון וליווי פיננסי וזכויות חתימה"גיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא ה 2011בחודש דצמבר              .י

  .בחברת גזית פיתוח" סיכוני מעילות סקר"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2011בחודש דצמבר   .יא

מניבים ומימון עסקאות וליווי  איתור ורכישת נכסים"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2011בחודש דצמבר          .יב

  .בחברת גזית גרמניה" פיננסי

בחברת גזית " יישום המלצות בדוח ביקורת זכויות חתימה"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2011בחודש דצמבר   .יג

  .2012דוח זה ידון בועדת ביקורת בחודש מרץ  –גרמניה 

בחברת גזית " יישום המלצות בדוח ביקורת ניהול נכסים"נושא הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת ב 2011בחודש דצמבר   .יד

  .גרמניה

  

      , 2011 ביוני 23, 2011בפברואר  2בתאריכים  2011ועדת הביקורת דנה בדוחות האמורים לעיל במהלך ישיבותיה במהלך שנת 

  .2011בדצמבר  27 -ו 2011 באוגוסט 18, 2011 יוליב 20

  

דוח ביקורת  .בתל אביב במטה הקבוצה" אבטחת מידע"ערך המבקר ביקורת בנושא  2011דצמבר - במהלך החודשים נובמבר

  .  2012אפריל לעלות לדיון בועדת הביקורת בחודש צפוי , בנושא

  

  הערכת דירקטוריון החברה את פעילות המבקר הפנימי

ויש בהם , נם סבירים בנסיבות הענייןאופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותוכנית עבודתו הי, לדעת דירקטוריון החברה היקף

  .כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה

  

  תגמול המבקר הפנימי         

על מראש שעות העבודה המושקעות בפועל בביצוע המטלות בהתאם לתקציב אשר מאושר  על בסיסהמבקר מקבל את שכרו 

האמור כדי להשפיע על הפעלת שיקול הדעת המקצועי של מבקר  אין בתגמול, להערכת החברה .ידי ועדת הביקורת של החברה

  .הפנים
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  שכר טרחה רואי חשבון מבקר    .4.4

  .(Ernst & Young) קוסט פורר גבאי את קסירר: רואי החשבון של התאגיד

ברות לגבי ח( שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים את דוחותיה הכספיים של החברה וחברות מאוחדות של החברה

  :כדלקמן, הסתכם )חלקה היחסי של החברה בהתאם לשיעור החזקתה בחברה המאוחדת - באיחוד יחסי

  ):חברות בבעלותה המלאה של החברההחברה ו(בישראל  "Ernst & Young"משרד     .א

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

  שעות  ח"אלפי ש 

 2011  2010  2011   2010  

  )*(* 7,470   (*)15,930   *)*( 1,891    (*)7,273  וותונלשכר בגין שרותי ביקורת 

  2,775   3,834  1,751  826,2 )*(**שכר ייעוץ ושירותי מס

       3,642  10,099  כ"סה

אלפי  1,327 - מתוכם סך של כ, ח"אלפי ש 4,828 - ב בסך של כ"החברה בארהכולל שירותי ביקורת לצורך תשקיף  (*)
  .אחרים Ernst & Youngח בגין משרדי "ש

  .כולל שירותי ביקורת לצורך תשקיף מדף(**) 

ח מתוכו סך "אלפי ש 767 -ב בסך של כ"ושכר טרחה בגין תשקיף החברה בארה טיפול בשומות וייעוץ מיסוי- בעיקר  )*(**
  אחרים Ernst & Youngח בגין משרדי "אלפי ש 94 -של כ

 

  ):EQY - ו ב"בארה ל החברהחברות בבעלותה המלאה ש( ב"בארה "Ernst & Young"משרד      .ב

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

  שעות  ח"אלפי ש 

 2011  2010  2011   2010  

 7,920  10,147   6,171  7,512  ונלוותשכר בגין שרותי ביקורת 
 242  843   838  520 שכר ייעוץ ושירותי מס

  -   -  -   707  שכר אחר

       7,009 8,739  כ"סה

           

  :(CTY)בפינלנד  "Ernst & Young"רד מש     .ג

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

  שעות  ח"אלפי ש 

 2011  2010  2011   2010  

 2,200  2,320  991   1,317  ונלוותשכר בגין שרותי ביקורת 
 1,970  930  495  116 שכר ייעוץ ושירותי מס

  -  -  - 2,956  שכר אחר

       1,486 4,389  כ"סה
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  ):בבעלותה המלאה של החברה ותחבר(בגרמניה  "Ernst & Young"משרד    .ד

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

  שעות  ח"אלפי ש 

 2011  2010  2011   2010  

 1,350  750  419   351  ונלוותשכר בגין שרותי ביקורת 
  -  72  -  66 שכר ייעוץ ושירותי מס

  -  -  60 -  שכר אחר

       479 417  כ"סה

  

    

                                                        :)FCR -ו .Gazit Canada Inc., Gazit 2003 Inc(בקנדה  "Deloitte Touche"משרד          .ה

    

  

  

  

  

  

 

 

 ):ATR( רזי'גבובהולנד KPMG" "משרד   .ו

  

  

  

  

  

  

 :בברזילErnst & Young" "משרד   .ז

  

  

   

  

  

  

המאושרים שעות תעריפים ומסגרת ל בהתאםשכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה נקבע על בסיס שעות 

   .על ידי הדירקטוריון

  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  שעות  ח"אלפי ש  

  2011  2010   2011  2010  

 8,102  9,722  5,345  5,288  ונלוותשכר בגין שרותי ביקורת 
 98  -  103 - שכר ייעוץ ושירותי מס

  -  -  208 2,409  שכר אחר

        5,656  7,697  כ"סה

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  שעות  ח"אלפי ש  

  2011  2010   2011  2010  

 2,628  3,158  2,028  1,721  ונלוותשכר בגין שרותי ביקורת 
  27  -  21 - שכר ייעוץ ושירותי מס

        2,049  1,721  כ"סה

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  שעות  ח"אלפי ש  

  2011  2010   2011  2010  

 80  372  49  185  ונלוותשכר בגין שרותי ביקורת 
  -  -  - - ותי מסשכר ייעוץ ושיר

       49 185  כ"סה
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  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים  .4.5
  

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

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

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

   .חשבונאית ופיננסית
  

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

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

  
 .2012 במרס 21ביום התקיימה עדה לדירקטוריון והמאזן במסגרתה נדונו וגובשו המלצות הוהביקורת ו ועדתישיבת 

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

המטפלים בחברה מטעם  נציגים ,נאותאחראי דיווח חשבו ,מר שלומי כהן, ורדה צונץ' מזכירת החברה גב ,רמי וייסנברגר
   .מטעם משרד עורכי הדין המלווה את החברה ונציגיםמשרד רואי החשבון המבקר 

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

לעיונם , 2011לשנת וכן טיוטת מצגת סקירת הפעילות  תקופתיהח "כמו גם טיוטת יתר חלקי הדו, טיוטת הדוחות הכספיים
  . מספר ימים לפני מועד ישיבת ועדת הביקורת והמאזן, הועדהחברי כל של 
  

המצב , גדי קוניאמר , ראשיה כספיםהל ומנהל "משנה למנכהידי על  ונסקרבמהלך ישיבת ועדת הביקורת והמאזן 
. השוואה לתקופות קודמותתוך נתונים על פעילות החברה  והוצגום של החברה תוצאות הפעולות ותזרימי המזומני, הכספי

וחשב  של החברה ל ומנהל הכספים הראשי"משנה למנכה ,ל החברה"לרבות מנכ, הנהלת החברה הקרדיון סבמהלך ה
ן אינלרבות סקירת עסקאות ש, את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי שעלו במהלך עריכת הדוחות הכספיים, החברה

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

היבטים במדיניות , מות ונאותות הגילוי בדוחות הכספייםנושאים הקשורים בשל, בקרות פנימיות הקשורות בדיווח הכספי
והשפעה אפשרית על הדוחות , הטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים, החשבונאית שאומצה ושינויים במדיניות זו

נציג רואי החשבון המבקרים הציג לוועדה סוגיות עקרוניות שהתעוררו . הכספיים של סיכונים וחשיפות משמעותיים
ורואי החשבון המבקרים של החברה השיבו לשאלות הדירקטורים ההנהלה . מהלך עבודת ביקורת הדוחות הכספייםב

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

  . סמוך לאחר ישיבת הוועדההדירקטוריון ב
  

 ריון שדנה באישור הדוחות הכספייםהמאזן במסגרת ישיבת הדירקטוהביקורת ודירקטוריון החברה דן בהמלצות ועדת 
בהתחשב בהיקף , עדה הועברו זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריוןוהמלצות הו, הדירקטוריון הערכתל. 2012במרס  27ביום 

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

  .לרבות מורכבותם והסוגיות  הייחודיות שיובאו בהם, הדוחות שיובאו לאישור
  

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

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

  .תוך התייחסות לעניינים ולסוגיות מהותיים שונים, הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה
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 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד    .5
  

 הדיווחמידע נוסף ואירועים לאחר תאריך    5.1
 .לדוחות הכספיים' א40ראה באור , FCRעל ידי ) B -ו Aסדרה (ן ויתרת אגרות החוב להמרה לפרטים בדבר פידיו  .א
 .לדוחות הכספיים' ב40ראה באור , דורי והשתתפות גזית פיתוח בהנפקה. לפרטים בדבר הנפקת זכויות על ידי א  .ב
 .לדוחות הכספיים' ג40ראה באור , ח"מיליון ש 450 -בהיקף של כ, לפרטים בדבר גיוס חוב על ידי החברה  .ג
 .לדוחות הכספיים' ד40ראה באור , ח"מיליון ש 71 - דורי בהיקף של כ קבוצתלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ד
 .לדוחות הכספיים' ה40אה באור ר, ב"מיליון דולר ארה 200בהיקף של  EQYלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ה
 .לדוחות הכספיים' ו40ראה באור , מיליון דולר קנדי 75בהיקף של  FCRלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ו
 .לדוחות הכספיים' ח40ראה באור , ATRמיליון מניות נוספות של  6.7 - לפרטים בדבר רכישת כ  .ז

  
   אומדנים חשבונאיים קריטיים    5.2  

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

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

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

ובהנחות אלה יש  דניםאומבלהלן כאומדנים קריטיים משום שלכל שינוי ש הנחותהחברה זיהתה את ההערכות וה

   .פוטנציאל של השפעה מהותית על הדוחות הכספיים

  

  :ן להשקעה בפיתוח"ונדל ן להשקעה"שינויים בשווי הוגן של נדל
 40בינלאומי  בהתאם להוראות תקןן להשקעה בפיתוח "ונדלן להשקעה "הקבוצה מעריכה את השווי ההוגן של נדל

IAS . מעריכי שווישווי של  על הערכות ,במרבית נכסי הקבוצה, הקבוצהבקביעת השווי ההוגן מסתמכת הנהלת 
את שיעורי ההיוון המשמשים בחישוב תזרימי , בין היתר, חיצוניים בלתי תלויים אשר מביאים בחשבון בקביעת השווי

 ,הוצאות תפעול הנכסים, איתנותם הפיננסית של השוכרים, אורך תקופת השכירות, המזומנים העתידיים מן הנכס
פרק הזמן אשר יידרש להשכיר את המבנים , היקף השטחים הפנויים בנכס, חידושי חוזיםיות של ומחירי שכירויות ועל

והשלכות  רות הינה מעל או מתחת לקיים בשוקהשכיהתאמת דמי שכירות בנכסים בהם רמת דמי , לאחר פינויים
 ומעריכי השווי הנהלת הקבוצהנדרשים תוח ן להשקעה בפי"לגבי נדל. הנובעות מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי
את המשמשים  ובאומדניםשינויים בהנחות . ואת הסיכון הגלום בהקמה לאמוד גם את עלויות ההקמה הצפויות

עשויים לגרום לשינויים בשווי ההוגן אשר נזקף לדוח , ומעריכי השווי הקבוצהל ואת הנהלת "המומחים החיצוניים הנ
שכן הנהלת הקבוצה ומעריכי השווי , ותוצאות פעולותיה הקבוצהע על מצבה הכספי של ובכך להשפי, רווח והפסד

  .הדיווחמתבססים על הנתונים הידועים לתאריך 
  

  :ירידת ערך מוניטין
של ירידת ערך בחינות  ,או לעתים תכופות יותר בהתאם לנסיבות, לפחות אחת לשנה באופן שיטתי מבצעת הקבוצה

בין היתר על אומדן תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע , בהתבסס, IAS 36נלאומי בימוניטין בהתאם לתקן ה
שינוי באומדנים אלו עלול . ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה, משימוש מתמשך ביחידה מניבת מזומנים

  .תיהלגרום לירידת ערך של המוניטין ולהשפיע על מצבה הכספי של החברה ותוצאות פעולו
  

  :השונים וההתחייבויות נכסיםרכישת חברות  לסעיפי ה מחירהקצאת 
לנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות למועד חברות  מחיר הרכישה שלעל החברה להקצות את  IFRS 3על פי 
ת על מופח ,השוניםלנכסים עודף העלות המוקצה . מיוחס למוניטין, לאחר ייחוס מסים, נותרעודף העלות ש .הרכישה

הוא נזקף , נטו הינו שליליהמזוהים במידה וההפרש בין עלות הרכישה לנכסים . אותם נכסיםפי קצב ההפחתה של 
). בחברות מאוחדות(או ישירות להון העצמי  בחברות שאינן מאוחדות שלילי ןממוניטימיידית לרווח והפסד כרווח 

להיות השפעה מהותית על הדוחות השונים עשוי ויות וההתחייב נכסיםלסעיפי ה מחיר הרכישהשל ייחוס לשינוי ב
  .הכספיים
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  :שווי הוגן של מכשירים פיננסיים לא סחירים

בהתאם  ,לרבות באמצעות מעריכי שווי חיצוניים, נקבעלרבות נגזרים  יםלא סחיר יםפיננסי יםהשווי ההוגן של מכשיר
. בגין פריטים בעלי תנאים ומאפייני סיכון דומים טיםמצוטהמהוונים לפי שיעורי היוון  לתזרימי המזומנים העתידיים

לשינויים באומדנים אלה עשויים להיות  .קיימת אי ודאות בגין אומדן תזרימי מזומנים עתידיים ואומדן שיעורי ההיוון
  .השפעה מהותית על הדוחות הכספיים

  חדשים IFRSתקני     5.3

  .לדוחות הכספיים' לא2ה באור חדשים בתקופה שלפני יישומם רא IFRSלפרטים בדבר תקני 
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  פרטים אודות ההתחייבויות של התאגיד המוחזקות על ידי הציבור 6
  :כמפורט בטבלה להלן, סדרות של אגרות חוב סחירות שהנפיקה החברה  9קיימות במחזור  1201בדצמבר  31ליום      .א

  

  מועד הנפקה

. נ.ע
במועד 
  ההנפקה

 .נ.ע
אגרות 
החוב 

במחזור 
ליום 

11//1231    

אגרות . נ.ע
החוב 

שבמחזור 
בתוספת 
הפרשי 
הצמדה 

ליום 
11//1231  

סך 
הריבית 
הצבורה 

ליום 
1/1/1231  

יתרה 
בדוחות 

הכספיים 
ליום 

11//1231  

שווי בורסאי 
ליום 

11//1231  
סוג הריבית 
  מועדי תשלום הריבית  מועדי תשלום הקרן  ושיעורה

  בסיס ותנאי הצמדה
  )ריבית+קרן(

          ח"מליוני ש    ח"אלפי ש    

אגרות חוב
   2007תשלומים שווים החל מחודש יוני  11  6.5%קבועה   281.5  264  8.6  262.0    331,900  717,953  )1( 2002מאי   )'סדרה א(

 30משולמת אחת לשנה ביום
  ביוני

הקרן והריבית צמודות לדולר 
  ב"ארה

אגרות חוב
  267.7  307  -  309.2    )2(343,225  )2(350,000   2004מאי   )'סדרה ב(

חודשים6-אירובור ל
  2014תשלומים שנתיים שווים החל מחודש דצמבר  3  2%+ 

משולמת פעמיים בשנה 
  הקרן והריבית צמודות לאירו  בדצמבר 31 -ביוני ו 30בימים 

אגרות חוב 
  4.95%קבועה   1,447.9  1,387  -  1,383.8    1,149,569  1,300,000  )3( 2005אפריל   )'סדרה ג(

 7 -כל אחד מ( 2011תשלומים שנתיים החל מחודש יוני 8
והתשלום  10%התשלומים הראשוניים יהיה בשיעור של 

  )30%האחרון בשיעור של 
משולמת פעמיים בשנה 

  בדצמבר 31 -ביוני ו 30בימים 

הקרן והריבית צמודות 
במדד המחירים  לעליה
  לצרכן

אגרות חוב 
  5.1%קבועה   2,278.7  2,173  83.2  2,165.9    1,883,816  1,927,541  )4( 2006ספטמבר   )'סדרה ד(

 2( 2019תשלומים שנתיים החל מחודש מרס 3
והתשלום  30%התשלומים הראשוניים בשיעור של 

  )40%האחרון בשיעור של 
 31משולמת אחת לשנה ביום 

  במרס

הקרן והריבית צמודות 
במדד המחירים  לעליה
  לצרכן

אגרות חוב
  476.0  541  -  555.6    555,569  574,052  )5( 2007יולי   )'סדרה ה(

6-ריבית תלבור ל
  2017תשלומים שווים בחודשים יוני ודצמבר  2  0.7%+ חודשים  

משולמת פעמיים בשנה 
  ללא הצמדה  בדצמבר 31 -ביוני ו 30בימים 

אגרות חוב
  6.4%קבועה   1,459.5  1,414  -  1,423.8    1,423,797  1,442,301  6( 2006דצמבר   )'סדרה ו(

תשלומים שווים בחודש דצמבר בשנים 5
  2016 - ו 2015,2013,2012,2011

 31משולמת אחת לשנה ביום
  ללא הצמדה  בדצמבר

אגרות חוב 
  5.3%קבועה   1,740.0  1,646  -  1,637.6    1,438,933  1,439,826  )7( 2008ינואר   )'סדרה ט(

 2013תשלומים  כאשר התשלום הראשון בחודש יוני 4
 2015התשלום השני בחודש יוני , 15%בשיעור של 
 2016בחודש יוני  שיהתשלום השלי, 25%בשיעור של 
 2018והתשלום הרביעי בחודש יוני  25%בשיעור של 
  35%בשיעור של 

משולמת פעמיים בשנה 
  בדצמבר 31 -ביוני ו 30בימים 

הקרן והריבית צמודות 
מדד המחירים ב לעליה
  לצרכן

אגרות חוב 
  6.5%קבועה   804.5  669  10.9  662.7    604,802  604,802  )8( 2009פברואר   )'יסדרה (

מהקרן כל אחד המשולמים 1%תשלומים שווים של10
במרס של כל אחת מהשנים  31פעמיים בשנה ביום 

בספטמבר של  כל אחת  30וביום  2019עד  2015
תשולם ) 90%(יתרת הקרן . 2018עד  2014מהשנים 

  2019בספטמבר  30בתשלום אחד ביום 

משולמת פעמיים בשנה 
 30 -במרס ו 31בימים 

בספטמבר של כל אחת 
  2019ועד  2010מהשנים 

הקרן והריבית צמודות 
מדד המחירים בלעלייה 

  לצרכן

אגרות חוב 
  5.35%קבועה   456.2  448  48.9  452.4    451,048  451,048  )9( 2011ספטמבר   )'יאסדרה (

ר כאשר התשלום הראשון בחודש ספטמבתשלומים5
בחודש ספטמבר  תשלום שני, 10%ל ר שבשיעו 2018
הרביעי , והתשלום השלישי 15%בשיעור של  2020

בשיעור  2022-2024שנים והחמישי בחודש ספטמבר ב
  .כל אחד 25%של 

משולמת פעמיים בשנה 
 30 -במרס ו 31בימים 

בספטמבר של כל אחת 
  2024ועד  2012מהשנים 

הקרן והריבית צמודות 
המחירים מדד בלעלייה 

  לצרכן

  

 29ית למשקיעים מוסדיים מיום ל הורחבה בהנפקה פרט"הסדרה הנ. נוספים) 'סדרה א(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 57 -לכ) 'סדרה א(מומשו כתבי אופציה  2002בחודש נובמבר  .אגרות חוב. נ.ח ע"מיליון ש 140אז הונפקו , 2002במאי  2הונפקו לראשונה על פי תשקיף החברה מיום ) 'סדרה א(אגרות חוב   )1(
בהנפקה , )'סדרה א( אגרות חוב. נ.ח ע"ן שמיליו 227הונפקו  ןשבה, 2005בהנפקות פרטיות נוספת למשקיעים מוסדיים מחודש פברואר , )'סדרה א(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 150שבו הונפקו  2004במאי  16בהנפקה לציבור על פי תשקיף מיום , אגרות חוב. נ.ח ע"מיליון ש 90שבה הונפקו , 2004בינואר 

  ).'סדרה א( אגרות חוב. נ.ח ע"מיליון ש 45שבהן הונפקו  2006ובהנפקות פרטיות נוספות למשקיעים מוסדיים מחודש מאי ) 'סדרה א(אגרות חוב . נ.ע ח"שמיליון  9.7שבה הונפקו  2005פרטית מחודש אוגוסט 

  .של החברה) 'סדרה ב(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 172.7-חברה בת של החברה מחזיקה בכ, 2011בדצמבר  31נכון ליום  .אגרות חוב. נ.ח ע"ליון שימ 350אז הונפקו , 2004במאי  16פי תשקיף החברה מיום על ו הונפק) 'בסדרה (אגרות חוב   )2(

סדרה (אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 75הנפיקה החברה לציבור , על פי התשקיף האמור של החברה, כמו כן. 2005במאי  10נרשמו למסחר בבורסה על פי תשקיף מיום ) 'סדרה ג(בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים אגרות החוב , )'סדרה ג(אגרות חוב .  נ.ח ע"מיליון ש 425גייסה החברה  2005בחודש אפריל   )3(
כפי שתוקן בחודש ינואר ( 2006במאי  25ח הצעת מדף אשר פורסם על פי תשקיף    מדף מיום "בדרך של הרחבת סדרה על פי דו) 'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 352הנפיקה החברה  2006בחודש יולי ). 'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 450יחד עם כתבי אופציה לעוד , נוספות באותם תנאים) 'ג

  ).'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 448 - לכ) 'סדרה ג(מיליון כתבי אופציה  4.5 - מומשו כ 2005במהלך שנת ") 2006תשקיף : " להלן 2007ובחודש דצמבר  2007

מיליון  400, .נ.ע ח"שמיליון  750הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה  2007וספטמבר  2007אפריל , 2006במבר  בחודשים נו. 2006ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף "על פי דו) 'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ע ח"שמיליון  300אז הונפקו , 2006הונפקו לראשונה בחודש ספטמבר ) 'סדרה ד(אגרות חוב   )4(
  ).'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 178 - על דרך של הרחבת סדרה כ, למשקיעים מוסדייםהנפיקה החברה בהנפקה פרטית  2010בחודש פברואר  .2006חות הצעת המדף שפורסמו על פי תשקיף "על פי דו) 'סדרה ד(אגרות חוב , בהתאמה, .נ.ע ח"שמיליון  300 - ו. נ.ע ח"ש

ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף  "על פי דו. נ.ח ע"מיליון ש 74.1 - ה החברה על דרך של הרחבת סדרה כהנפיק 2009בחודש דצמבר . 2006ח הצעת מדף שפורסם על פי תשקיף "על פי דו) 'סדרה ה(נ אגרות חוב .ח ע"מיליון ש 500אז הונפקו , 2007הונפקו לראשונה בחודש יולי ) 'סדרה ה(אגרות חוב   )5(
 ").2008תשקיף : "להלן, 2008כפי שתוקן בחודש אוקטובר ( 2008מדף מחודש מאי 

. נ.ע ח"שמיליון  210, .נ.ע ח"שמיליון  290הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה  2008וינואר  2007ספטמבר , 2007 סבחודשים מר. 2006ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף "על פי דו) 'סדרה ו(ת חוב נ  אגרו.ע ח"שמיליון  650אז הונפקו  2006הונפקו לראשונה בחודש דצמבר ) 'סדרה ו(אגרות חוב   )6(
 .2006שפורסמו על פי תשקיףחות הצעת המדף"על פי דו)'סדרה ו(אגרות חוב,בהתאמה,.נ.עח"שןמיליו 292.3 -ו

על ) 'סדרה ט(אגרות חוב . נ.ח ע"ון שמילי 140הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה  2008בחודש פברואר . 2006שפורסם על פי תשקיף  2007ח הצעת המדף מחודש דצמבר "על פי דו) 'סדרה ט(אגרות חוב . נ.ע ח"שמיליון  590אז הונפקו  2008הונפקו לראשונה בחודש ינואר ) 'סדרה ט(אגרות חוב   )7(
הנפיקה  2010בחודש יולי . 2008תשקיף  על פי דוחות הצעת המדף שפורסמו על פי) 'סדרה ט(אגרות חוב , בהתאמה,. נ.ח ע"מיליון ש 155.3 -וכ. נ.ח ע"מיליון ש 123.5 -הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה כ 2009ודצמבר  2009בחודשים מאי . 2006ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף "פי דו

  .2010על פי דוח הצעת מדף שפורסם על פי תשקיף ) 'סדרה ט(אגרות חוב , .נ.ח ע"מיליון ש 431 -החברה על דרך של הרחבת סדרה כ

בתקופה שממועד . 2008ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף "על פי דו) 'סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 202 -הניתנים למימוש לכ, )10סדרה (מיליון כתבי אופציה  2.02 -וכ) 'רה יסד(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 404 -אז הונפקו כ 2009הונפקו לראשונה בחודש פברואר ) 'סדרה י(אגרות החוב   )8(
  ).'סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 201 -לכ) 10סדרה (מיליון כתבי אופציה  2.01 -מומשו כ)) 10סדרה (מועד המימוש האחרון לכתבי האופציה ( 2009בדצמבר  20ההנפקה לראשונה ועד ליום 

  . 2011בחודש ספטמבר . נ.ח ע"מיליון ש 451 - הונפקו כאז , על פי תשקיף מדף, 2011ספטמבר  הונפקו לראשונה בחודש) 'סדרה יא(אגרות חוב   )9(
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 )מיטב ידיעת החברהל( פרטים בדבר נאמנים לאגרות החוב של החברה    .ב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ועד , החברה פועלת למינוי נאמן אחר תחת אורורה, לאור חשש לניגוד עיניינים לאור זאת שחברת האם שלה משמשת כמבקר פנים של חברה מאוחדת של החברה) 'יא וסדרה' סדרה ד(מ הודעה לחברה בדבר פקיעת נאמנותה לאגרות החוב "מסרה אורורה פידלטי חברה לנאמנות בע 2012בחודש פברואר (*)  

 .למועד מינוי נאמן חלופי כאמור תמשיך אורורה לכהן כנאמן לאגרות חוב האמורות

  להלן פרטים אודות דירוג אגרות החוב שבמחזור  .ג
  

  מועד הנפקה

 S&P Maalotדרוג 
בסמוך למועד 

  ההנפקה

דירוג מידרוג 
בסמוך למועד 

  ההנפקה

 S&P Maalotדירוג 
ח "למועד אישור הדו

  (*)התקופתי

למועד  דירוג מידרוג
ח "אישור הדו
  (*)התקופתי

ח המיידי אודות "תאריך ואסמכתא של הדו
  (**) S&P Maalotשל  הדירוג העדכני

ח המיידי "תאריך ואסמכתא של הדו
  (**) של מידרוג אודות הדירוג העדכני

  A+ -  A+/ Stable A1/ Stable   2002מאי   )'סדרה א(אגרות חוב 
19/5/2011 
  2011-01-154470: אסמכתא

2/8/2011 
  2011-01-229296 :אסמכתא

 AA-  Aa3 A+/ Stable  A1/ Stable   2004מאי   )'סדרה ב(אגרות חוב 
19/5/2011 
  2011-01-154470: אסמכתא

2/8/2011 
  2011-01-229296 :אסמכתא

 AA  Aa3 A+/ Stable  A1/ Stable   2005אפריל   )'סדרה ג(אגרות חוב 
19/5/2011  
  2011-01-154470: אסמכתא

2/8/2011  
  2011-01-229296 :אסמכתא

 AA  Aa2  A+/ Stable  A1/ Stable   2006ספטמבר   )'סדרה ד(אגרות חוב 
19/5/2011  
  2011-01-154470: אסמכתא

2/8/2011  
  2011-01-229296 :אסמכתא

 AA/Stable Aa2  A+/ Stable  A1/ Stable   2007יולי   )'סדרה ה(אגרות חוב 
19/5/2011 
  2011-01-154470: אסמכתא

2/8/2011 
  2011-01-229296 :אסמכתא

 AA/Negative Aa2  A+/ Stable  A1/ Stable   2006דצמבר   )'סדרה ו(אגרות חוב 
19/5/2011 
  2011-01-154470: אסמכתא

2/8/2011 
  2011-01-229296: אסמכתא

 AA/Stable Aa2 A+/ Stable  A1/ Stable    2008ינואר   )'סדרה ט(אגרות חוב 
19/5/2011 
  2011-01-154470: אסמכתא

2/8/2011 
  2011-01-229296 :אסמכתא

 AA/Stable Aa2 A+/ Stable  A1/ Stable  2009פברואר   )'יסדרה (אגרות חוב 
19/5/2011 
  2011-01-154470: אסמכתא

2/8/2011 
  2011-01-229296 :אסמכתא

 A+/Positive Aa3  A+/ Positive A1/ Stable  2011ספטמבר   )'סדרה יא(אגרת חוב 
19/5/2011 
 2011-01-154470: אסמכתא

2/8/2011 
  2011-01-229296 :אסמכתא

כל דירוגי הביניים האמורים חלו על כל סדרות אגרות החוב שהיו (ח התקופתי נקבעו דירוגים נוספים לסדרות דלעיל בתאריכים המפורטים בטבלה להלן "הסמוך לאישור הדו בין מועד הנפקת סדרות אגרות החוב ועד למועד  (*)  

  ).במחזור במועד הדירוג
  .הדוחות המיידיים הכלולים בעמודה זו מובאים בזאת על דרך ההפנייה  (**)

  

  
  כתובת הנאמן  איש קשר אצל הנאמן  נאמן

  
    דואר אלקטרוני  פקס

    TsiliN@clal-fin.co.il  03-6274849  תל אביב, 37דרך מנחם בגין   צילי נווה  מ"בע 2007כלל פיננסים נאמנויות   )'סדרה א(אגרות חוב 

   TsiliN@clal-fin.co.il  03-6274849  תל אביב, 37דרך מנחם בגין   צילי נווה  מ"בע 2007כלל פיננסים נאמנויות   )'סדרה ב(אגרות חוב 

    sdomani@u-bank.net  03-5645121  אביב -תל 38רוטשילד ' שד  שרית דומני  מ"יובנק חברה לנאמנות בע  )'סדרה ג(אגרות חוב 

    ishlevin@aurorafidelity.com  03-6120675  רמת גן, 12ם בגין מנח  איריס שלווין  *)מ"אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע  )'סדרה ד(אגרות חוב 

   avnon@oao-law.co.il  03-5271736  תל אביב, 113הירקון   דן אבנון  מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות   )'סדרה ה(אגרות חוב 

    gluftig@zahav.net.il  03-6374344  תל אביב, 48מנחם בגין   גיורא לושטיג  מ"נאמנות בעלשירותי חברה  משמרת  )'סדרה ו(אגרות חוב 

    yossi@rpn.co.il  03-6393316  תל אביב, 14יד החרוצים   יוסי רזניק  מ"רזניק פז נבו נאמנויות בע  )'סדרה ט(אגרות חוב 

   ori@slcpa.co.il  03-6237777  תל אביב, 17יצחק שדה   אורי לזר  מ"בע) 1992(שטראוס לזר חברה לנאמנות   )'סדרה י(אגרות חוב 

    ishlevin@aurorafidelity.com  03-6120675  רמת גן, 12מנחם בגין   איריס שלווין  *)מ"אורורה פידלטי חברה לנאמנות בע  )'סדרה יא(אגרת חוב 

S & P Maalot וגמידר 
 דירוג תאריך דירוג תאריך
29/04/03 A+25/10/04 Aa3
21/01/04 AA- 6/02/05 Aa3
10/05/04 AA- 14/04/05 Aa3
14/12/04 AA- 19/05/05 Aa3
3/02/05 AA- 21/11/05 Aa2

15/05/05 AA 17/05/06 Aa2 
31/05/06 AA 11/06/06 Aa2 
10/09/06 AA 10/09/06 Aa2 
29/10/06 AA 21/11/06 Aa2אופק נבנה 
20/11/06 AA/Negative 13/12/06 Aa2אופק נבנה 
7/12/06 AA/Negative 28/02/07 Aa2יציב 

28/02/07 AA/Stable10/07/07 Aa2יציב 
18/06/07 AA/Stable20/12/07 Aa2יציב 
11/10/07 AA/Stable7/01/08 Aa2יציב 
23/03/08 AA/Stable23/03/08 Aa2יציב 
3/08/08 AA-/Stable9/09/08 Aa3יציב 

12/02/09 AA-/Negative 15/02/09 Aa3יציב 
03/05/09 A+/Negative09/07/09 A1שלילי 
26/11/09 

1/7/10  
A+/Negative

A+/stable 
29/11/09 
12/04/10  

A1שלילי 
A1 יציב 

2/8/11 A+/Positive19/5/11 Aa3יציב
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עמדה החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות בגין כל אחת  2011שנת  ובמהלך 2011בדצמבר  31ליום   .ד

ל "ב הנלא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החו .של החברה, לעיל המפורטות, מסדרות אגרות החוב

 .ת מי מהנאמנים בקשר לכךלא התקבלו הודעות מאו, ל"הנאמנות הנ לפירעון מיידי על פי שטרי

  )'סדרה י(וחות לאגרות החוב בט  .ה

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

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

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

ערכם של הנכסים המשועבדים ). ח הצעת המדף מובא בזאת על דרך ההפניה"ח המקדים ובדו"המידע הכלול בדו

ר התנאים שנקבעו בשט .ח"מליון ש 1,089 -הנו כ 2011בדצמבר  31האמורים בדוחות הכספיים של החברה ליום 

ח "הנם כמפורט בדו, ל"החלפה או ביטול של השעבודים הנ, שחרור, לשינוי) 'סדרה י(הנאמנות של אגרות החוב 

הערכת  .השעבודים כאמור תקפים על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של החברה .ח הצעת המדף"ובדו םהמקדי

  .ח התקופתי"לדו מצורפים כנספח, 2011בדצמבר  31השווי של הנכסים המשועבדים ליום 

ן "כנדרש על פי הנחיית רשות ניירות ערך בנוגע לפעילות הנדל, לפרטים נוספים אודות הנכסים המשועבדים האמורים           

  . ח זה"לדו ב ראו נספח, 2011להשקעה כפי שפורסמה בחודש ינואר 

נוספים על  גבלות על יצירת שעבודיםאינם מטילים על החברה מ, שטרי הנאמנות מכוחם הונפקו אגרות החוב שבמחזור  .ו

  .תעודות התחייבות נוספות להנפיק נכסי החברה או בקשר לסמכות החברה

סדרה (אגרות החוב , )'סדרה ג(על פי כל אחת מסדרות אגרות החוב  2011בדצמבר  31סך התחייבויות החברה נכון ליום   .ז

כפי שהן (בנפרד , )'סדרה י(ואגרות החוב ) 'סדרה ט(חוב אגרות ה, )'סדרה ו(אגרות החוב , )'סדרה ה(אגרות חוב , )'ד

כפי שהן מוצגות בדוחות , מסך התחייבויות החברה 5% -מהוות למעלה מ, )חברההנפרד של המוצגות בדוח הכספי 

 .מהותיותעשויות להיחשב כאמור ועל כן  

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

צמודות למדד המחירים לצרכן ) 'סדרה יא(אגרות החוב . ח"מיליון ש 446 - בתמורה נטו לכ) 'סדרה יא(אגרות חוב 

בכפוף להעלאת שיעור הריבית במקרה של ( 5.35%נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של , )קרן וריבית(בישראל 

 ןלפירעובספטמבר ועומדת  30 - במרס ו 31המשולמת פעמיים בשנה בימים ) מסוימיםבתנאים  חובהורדת דירוג אגרות ה

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

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

הינו אורורה ) 'סדרה יא(הנאמן על אגרות החוב  .2022-2024בספטמבר של כל אחת מהשנים  30אחד ויפרעו ביום 

' ב ק"ראו סעל פקיעת כהונתו ) 'סדרה יא(נאמן לאגרות החוב הודעת הלפרטים אודות ( מ"פידיליטי חברה לנאמנויות בע

 .לדוחות הכספיים 'ג40ראה ביאור , לאחר תאריך המאזן) 'סדרה יא(רת אגרות לפרטים אודות הרחבת סד). לעיל

 .לדוחות הכספיים' ג40ראה ביאור , בדרך של הרחבת סדרה, )'וסדרה יא 'סדרה ד(לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב             .ט

לדירוג  A1ל החברה שבמחזור מדירוג הודיעה מידרוג על העלאת הדירוג לכל סדרות אגרות החוב ש 2011במאי  19ביום          .י

Aa3  עם אופק דירוג יציב. 

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

  

  

  

  

  

        2012במרס  27

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

  2011 דצמברב 31ליום  
צמודות  

למדד 
המחירים 
  לצרכן

ב "בדולר ארה
או בהצמדה 

  אליו
בדולר קנדי או 
 בהצמדה אליו

באירו או 
 בהצמדה אליו

ח לא"בש
צמוד 
  למדד

במטבע 
  אחר

ללא בסיס 
  כ"סה     הצמדה

 ח"שמיליוני 
          נכסים כספיים

  1,961 -  141 527 781 136  217 159 מזומנים שווי מזומנים
  807 -  3 116 33 188  467 - לזמן קצרוהלוואותתפיקדונו

  97 97  - - - -  - - ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  1,063 107  139 548 90 72  106 1 וחייבים ויתרות חובההכנסות לקבל,לקוחות
  486 31  48 3 17 64  244 79 ךרואלזמןויתרות חובההלוואות,אחרותהשקעות

  381 381  - - - -  - - ניירות ערך זמינים למכירה
  1,021 1,021  - - - -  - - נגזריםםיפיננסימכשירים

  167 167  - - - -  - - מסים נדחים
  239 1,034 460 921 1,194 331  1,804 5,983  
             

  60,749 5,531  5,330 2,594 9,118 22,953 15,223 - )1(נכסים לא כספיים
             
  66,732 7,335  5,661 3,788 10,039 23,413 16,257 239 כ נכסים"סה

             
            התחייבויות כספיות

  497 -  - 95 279 35  14 74 אחריםומאשראי מתאגידים בנקאיים
  2,245 183  115 690 290 476  229 262 זכאים ויתרות זכות,רותיםיספקים ונותני ש 

  380 380  - - - -  - - מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות
  103 -  - - - -  103 - התחייבויות בגין נכסים מוחזקים למכירה

  17,100 -  248 )3(2,055 509 4,639 2,884 )2(6,765 אגרות חוב
  1,201 -  - - 135 1,056  - 10 אגרות חוב  להמרה 

התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים
  22,130  )13(  3,308  5  6,076  6,676  5,238  840  ולאחרים

  378 378  - - - -  - - מכשירים פיננסיים נגזרים
  382 89  73 - 59 104  54 3 התחייבויות פיננסיות אחרות

  8 -  - 6 - -  2 - נטו,ת בשל הטבות לעובדיםיוהתחייבו
  2,924 2,924  - - - -  - - מסים נדחים 

  47,348  3,941  3,744  2,851  7,348  12,986  8,524  7,954  כ התחייבויות"סה
             

  19,384 3,394  1,917 937 2,691 10,427 7,733 )7,715( נכסים בניכוי התחייבויות
             

   .ש קבוערכוון להשקעה בפיתוח "נדל, ן להשקעה"בעיקר נדל  )1(
  .ח לחברה עסקאות החלף בסיס הצמדה"מיליוני ש 2,602 - על סך של כ, ח"מיליוני ש 6,765 מתוך  )2(
  .ח לחברה עסקאות החלף בסיס הצמדה"מיליוני ש 1,845 - על סך של כ, ח"מיליוני ש 2,055מתוך   )3(
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  ח הדירקטוריון"לדו' נספח א
  ח בסיסי הצמדה"דו

  2010בדצמבר  31ליום  
דותצמו  

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

  1,321 -  161 250 487 160  263 - מזומנים שווי מזומנים
  254 -  1 100 63 70  19 1 לזמן קצרוהלוואותתפיקדונו

  58 58  - - - -  - - ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  662 91  134 71 68 49  94 155 הכנסות לקבל וחייבים ויתרות חובה,לקוחות
  231 -  22 - 32 34  136 7 ךרואהלוואות ויתרות חובה לזמן,אחרותהשקעות

  260 260  - - - -  - - ניירות ערך זמינים למכירה
  1,198 1,198  - - - -  - - מכשירים פיננסיים נגזרים

  99 99  - - - -  - - מסים נדחים
  163 512 313 650 421 318  1,706 4,083  
             

  48,467 828  4,486 2,441 11,648 17,311 11,753 - )1(נכסים לא כספיים
             
  52,550 2,534  4,804 2,862 12,298 17,624 12,265 163 כ נכסים"סה

             
            התחייבויות כספיות

  242 -  17 80 105 33  4 3 אחריםומאשראי מתאגידים בנקאיים

  זכאים ויתרות זכות, רותיםיספקים ונותני ש 
 

119  186  438  196  382  79  149  1,549  
  80 80  - - - -  - - מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות

  43 -  23 - 15 -  5 - ויות בגין נכסים מוחזקים למכירההתחייב
  15,633 -  - )3(2,040 733 3,960 2,713 )2(6,187 אגרות חוב

  798 -  - - 170 613  - 15 אגרות חוב  להמרה 
התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים

  16,624  )11(   2,286  18  5,716  4,902  3,365  348  ולאחרים
  165 165  - - - -  - - סיים נגזריםמכשירים פיננ

  214 -  29 - 47 76  60 2 התחייבויות פיננסיות אחרות
  4 -  - 2 - -  2 - נטו,ת בשל הטבות לעובדיםיוהתחייבו

  2,029 2,029  - - - -  - - מסים נדחים 

  37,381  2,412  2,434  2,522  6,982  10,022  6,335  6,674  כ התחייבויות"סה
             

  15,169 122  2,370 340 5,316 7,602 5,930 )6,511( יכוי התחייבויותנכסים בנ
             

   .רכוש קבועון להשקעה בפיתוח "נדל, ן להשקעה"בעיקר נדל  )1(
  .ח לחברה עסקאות החלף בסיס הצמדה"מיליוני ש 2,537 - על סך של כ, ח"מיליוני ש 6,187מתוך   )2(
  .ח לחברה עסקאות החלף בסיס הצמדה"מיליוני ש 1,840 - כעל סך של , ח"מיליוני ש 2,040מתוך   )3(

 



50  

  

  דירקטוריוןהח "לדו 'בנספח 

  2011 בדצמבר 31בדבר חשיפה מטבעית ליום נוסף מידע 

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

 .2011 בדצמבר 31נכון ליום , בר היקף החשיפה שנותר לאחר ביצוע עסקאות ההחלףובד, בוצעו עסקאות החלף מטבע

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

ת הפיננסיות ואת סך ההתאמו, 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

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

  . כמופיע בטבלה, והחשיפה בכל מטבע מתבטאת בפערים

 

 ח"שכ ב"סה דולר קנדי אירו ב"דולר ארה ח"שניםוים במיליהנתונים מוצג

  3,007 3,3362,1812,393 מצבת נכסים במטבע מקור

 34,731 11,245 3,3368,33411,816 ח"בשמצבת נכסים 

 100 32 102434 מסך הנכסים %

יבויות במטבעימצבת התח

  1,813 1,391 1,304 8,764 מקור

החלף מטבעות אעסק

  496 462 253 )5,702( ע מקורבמטב

מצבת התחייבויות במטבע

  2,309 1,853 1,557 3,062  מקור

 ח"בשיבויותימצבת התח

בהתאמה לעסקאות 

 26,796 8,635 9,150 5,949 3,062  החלף
 100 32 122234 ההתחייבויות %

כ הון עצמי במטבע"סה

 מקור
  
274 624 540 698 

 

 7,935 2,610 2742,3852,666 ח"בשכ הון עצמי "סה

 100 33 33034 מסך ההון העצמי %

  

  

                                                
  .2011בדצמבר  31על פי שערי חליפין ליום  1

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

  

 - כרכישת בגין , ATRשל  ))Purchase Price Allocation )PPA( עבודה בדבר הקצאת מחיר רכישההחברה  ביצעה 2011במהלך שנת 
העבודה הינה , כמתאפשר על פי התקינה החשבונאית .פייםלדוחות הכס' ז9כמפורט בביאור  ,ATR מניות נוספות שלמיליון  6.0

  .בבחינת הקצאה זמנית של מחיר הרכישה ויכול ותעודכן במהלך השנה הקרובה
 

) דוחות תקופתיים ומיידים(לתקנות ניירות ערך ' ב8בהתאם לתקנה , החברה בחנה את הדרישה לצירוף הערכת השווי כאמור
הרווח שנוצר לחברה כתוצאה  ,בהתאם לבחינה זו. של רשות ניירות ערך 105-23ר ולפי עמדה משפטית מספ 1970 -ל"התש

החברה מיישמת כמבחן נוסף , יחד עם זאת. 2011מהרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה לשנת  10%מהערכת השווי עלה על 
 12 -במיוחס לבעלי מניות החברה אשר חושב כממוצע של הרווח הנקי ה, קרי רווח לארבעה רבעונים את מבחן הרווח המייצג

 5% - אך גבוה מ 10% -נוצר מהערכת השווי נמוך משובהתאם למבחן זה הרווח , )"הרווח המייצג": להלן(הרבעונים האחרונים 
 אות הבחינה הכמותית ובהעדר שיקולים איכותיים אחרים מצרפת החברה תמצית הערכת שווי לפיצבהתאם לתו. מהרווח המייצג

  :1970 -ל"התש) דוחות תקופתיים ומיידים(תקנות ניירות ערך ל' ב8תקנה 
  

לצורך קביעת חלק החברה בשווי הנכסים המזוהים בניכוי שווי PPA  זיהוי נושא ההערכה  .1

  .ATRההתחייבות המזוהות של 

  2011בספטמבר30  ההערכה מועד  .2

שווי נושא ההערכה בספרי החברה   .3
  )המניות גיןב תמורה ששולמה(

 

  ).ח"מיליון ש 103 -כ( מיליון אירו 20.8

 ).ח"מיליון ש 180-כ(מיליון אירו36.5 שווי נושא ההערכה שנקבע בהערכה  .4

זיו האפט היא חלק "). זיו האפט: "להלן(מ "זיו האפט ייעוץ וניהול בע זיו האפט BDO– ואפיונוזיהוי המעריך   .5

במגוון רחב של העולמית ומספקת שירותי יעוץ וניהול  BDOמרשת 

עשיר  ןניסיולזיו האפט . נושאים לחברות הפועלות בתחומים שונים

כלכליות  - Due Diligence(בדיקות נאותות , בתחומי הערכת השווי

  .הערכות שווי של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, )וחשבונאיות

  .לא קיימת תלות בין המעריך לבין החברה

זכויות " IAS 31 - ו "צירופי עסקים"בדבר  3תקן דיווח בינלאומי מספר  המעריךמתודולוגית ההערכה שלפיה פעל  .6

  ."בעסקאות משותפות

  .לחייבים לזמן ארוך (DCF)היוון תזרימי מזומנים   מודל ההערכה שלפיו פעל המעריך  .7

 הערכת שווי חיצונית של הלוואות ואגרות חוב.  

ההנחות העיקריות לפיהן בוצעה הערכת  .8

  השווי

 לחייבים לזמן ארוך 12% - 10% - שיעורי היוון של כ.  

 בהתאם , לאגרות חוב 5.8% - להלוואת וכ 4.3%- שיעורי היוון של כ

 .להערכת שווי חיצונית

 ן בפיתוח וקרקעות הוערכו לפי שוויים "נדל, ן להשקעה"נדל

  ).מייצג את שוויים ההוגן( דוחות הכספייםב

  ).ח"מיליון ש 77 -כ(מיליון אירו15.7-כ בעת הרכישה ממוניטין שלילירווח   .9
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 של החברה) 'סדרה י(פרטים אודות נכסים המשועבדים להבטחת אגרות חוב  – ד נספח

                1 .G סינמה  

 הנכס הצגת. א                    

 31.12.2011 ליום פירוט
 G שם הנכס סינמה 

 מיקום הנכס צ"ראשל

 ) ר"מ( שטח הנכס  20,240  

בגזית פיתוח אשר מחזיקה  75%החברה מחזיקה 
 .בנכס באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה 100%

 מבנה האחזקה בנכס

  חלק התאגיד האפקטיבי בנכס 75%

  ציון שמות השותפים לנכס מ"רונן אשכנזי אחזקות בע

 תאריך רכישת הנכס 02/08/2006

 פירוט זכויות משפטיות בנכס בעלות

 -משכנתאות. מ"בע ווסטי 'ג שם על רשומה - עלותב
בנאמנות להבטחת ' לטובת לזר שטראוס ושות רשומה

הערות ). 'סדרה י(התחייבות החברה בגין אגרות חוב 
 .אין -אזהרה

 :מצב רישום זכויות משפטיות

  נושאים מיוחדים .2010 מרץ מחודש להניב החל הנכס

  שיטת הצגה בדוחות הכספיים איחוד

  

 עיקריים נתונים. ב

 בתאריך
 הנכס רכישת

 – בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים 2011 שנת  2010 שנת  2009שנת  
75% 

276,000  

 

 עלות
 הרכישה

וההקמה 
 )ח"ש באלפי(

  
253,000  

4,000  

  
379,300  

4,000 

  
437,000  

 - 

  :)ח"ש באלפי( תקופה בסוף הוגן שווי
  מניב חלק

  בניה זכויות

02/08/2006 

 

 N/R 97% 100% קרקע שתרכי

 

 )%( ממוצע תפוסה שיעור

 )מ״ר( בפועל מושכרים שטחים   N/R      20,282       20,240 ההפעלה מועד 22/3/2010

  N/R 25,678  38,610  

 

 )ח"ש באלפי( הכנסות סה״כ

  N/R  1,220    1,358  ח"בש( לשנה למטר ממוצעים שכירות דמי(

  N/R  1,585   - 

 

 בחוזים לשנה למטר ממוצעים שכירות דמי
 )ח"בש( בתקופה שנחתמו

  N/R  19,015  30,758 NOI  ח"ש אלפי(בפועל( 

  N/R  28,507  31,370 NOI ח"ש אלפי( מותאם( 

  N/R 6.7% 7.0% בפועל תשואה שיעור 

  N/R 7.5% 7.2% מותאם תשואה שיעור 

  N/R 74 76 דיווח שנת לתום שוכרים מספר 

  N/R 24,445  30,012  

 

   )ח"בש( *למ׳׳ר ממוצע שנתי פדיון

  
נתון זה . השוכרים וכי אין ביכולתנו לוודא כי מידע זה אכן נכון אתב בסיס המידע שהתקבל מ"נתון זה הינו למיטב ידיעת החברה והוא ניתן ע* 

יווח חודש פתיחה של כל חנות נוטרל מהממוצע עקב ד. במהלך שנת הדיווח 1כולל רק את השוכרים אשר מדווחים דיווח פדיון לפחות פעם 
 .אינו מכיל פדיונות של יחידות ללא שטחים כגון דוכנים. פתיחה בשלבים שונים במהלך החודש
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 ועלויות הכנסות מבנה פילוח. ג

 

 חלק. 100% לפי נתונים  2011 שנת  *2010 שנת
 75% – בנכס התאגיד

    )ח"שבאלפי (

  :הכנסות  

 קבועות - שכירות מדמי  27,487  17,988 

  משתנות- שכירות מדמי  2,737  1,967 

 ניהול מדמי  7,903  5,448 

 חניונים מהפעלת  -    160

 אחרות  483  115

 הכנסות סה״כ  38,610  25,678 

 :עלויות  

 ותפעול אחזקה, ניהול  7,842 6,526 

 אחרות הוצאות  10   137

 :עלויות סה״כ  7,852  6,663

 :רווח  30,758  19,015 

  19,015 30,758 NOI: 

  .חודשי פעילות 9 -מייצג כ*                              

  .אינה רלוונטית מאחר והנכס טרם נפתח 2009שנת  -      
 בנכס עיקריים שוכרים. ד

 שיעור 

 משטח

 הנכס

 המשויך

 לשוכר

 בשנת

2010 

 האם

 מהווה

 שוכר

  ?עוגן

 האם

 אחראי

 20% - ל

 יותר או

נסומהכ

 ת

 ?הנכס

 שיוך

  של ענפי

 השוכר

 השכירות הסכם תיאור

 תקופת

ההתקשרות 

המקורית 

והתקופה 

 שנותרה 

 אופציות

 להארכה

  )שנים(

 של הצמדה

 דמי

  השכירות

 פירוט

  ערבויות 

 תלות ציון

  מיוחדת

נותרו (שנים  12 בידור כן כן 45% 'א שוכר

 )שנים 10- כ

 2.3 - כ מדד 12

 ח"ש מיליון

 אין

- נותרו כ(שנים  4 פנאי לא כן 10% 'ב שוכר

 )שנים 2

 אין אין מדד 6

- נותרו כ(שנים  5 הלבשה לא כן 8%  'ג שוכר

 )שנים 3

 0.9 - כ מדד 5

 ח"ש מיליון

 אין

  

 )שוכרים אופציות תקופת מימוש איבהנחת ( חתומים שכירות הסכמי בגין צפויות הכנסות. ה

  

 2016 לשנת 2015 לשנת 2014 לשנת 2013 לשנת 2012 לשנת  

  ואילך

  ח"שאלפי  

  ח"ש  31,670 ח"ש  6,472 ח"ש  13,464 ח"ש  18,666 ח"ש  24,183  מרכיבים קבועים

  ח"ש 12,632  ח"ש 2,338 ח"ש  2,864 ח"ש  2,937 ח"ש  3,076  )אומדן(מרכיבים משתנים 

  ח"ש  44,302  ח"ש  8,810 ח"ש 16,328 ח"ש  21,603  ח"ש  27,259  סה״כ

  

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות עבודיםש.     ו

  .לעיל 'ה6ראה סעיף , אשר הנכס משמש כבטוחה להבטחתן, )'סדרה י(בדבר אגרות החוב   לפרטים
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  פרטים אודות הערכת השווי.     ז 

 

  31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 75%חלק תאגיד  - 100%נים לפי ונת
      

   257,000  383,300  437,000 )ח"שאלפי (השווי שנקבע 
   דוברת אולפינר דוברת אולפינרקונפורטי רביב זיסר זהות מעריך השווי

   כן כן כן ?האם המעריך בלתי תלוי
   כן כן כן ?האם קיים הסכם שיפוי

  31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 תאריך התוקף של הערכת השווי
תזרים (הכנסה  )אחר/עלות/הכנסה/השוואה(מודל הערכת השווי 

 )מזומנים
   )היוון לאינסוף(הכנסה  )היוון לאינסוף(הכנסה 

פרמטרים עיקריים שנלקחו 
 לצורך הערכת השווי

    

הערכה בגישת היוון תזרימי 
 Income(המזומנים 

Approach( 

 GLA 20,240 20,282  19,871שטח בר השכרה 
 1+ שיעור תפוסה בשנה 

(%) 
100% N/R N/R  

 2+ וסה בשנה שיעור תפ
(%) 

100% N/R N/R 

שיעור תפוסה מייצג מתוך 
 N/R 100% N/R *שטח בר השכרה

ר "דמי שכירות ממוצעים למ
מושכר לצורך הערכת שווי 

 1+ בשנה 
1,550 N/R N/R 

ר "דמי שכירות ממוצעים למ
מושכר לצורך הערכת שווי 

 2+ בשנה 
1,554 N/R N/R 

דמי שכירות מייצגים 
ר לשנה "מממוצעים ל

 )₪(מושכר 
N/R 1,454 1,235 

מייצג  NOI/תזרים מייצג
)₪אלפי(

31,462 28,694 23,541 

שיעור תשואה משוקלל 
 N/R 7.73% 8.24% (%) לצורך הערכת שווי 

שיעור היוון משוקלל לצורך 
 N/R N/R 7.20% (%) הערכת שווי 

 N/R N/R 2 זמן עד מימוש רעיוני
בעת  שיעור תשואה/מכפיל

מימוש רעיוני 
)Reversionary Rate( 

7.20% N/R N/R 

 פרמטרים מרכזיים אחרים

- 

ח שווי "מש 4.0נוספו 
 .יתרת זכויות בניה בנכס

ניכויים בגין הסדרת חניה 
 2.3ס "וגרעון ניהול ע
 ח"מש

  
מגלם יתרת עלויות לגמר 

ס "לרבות רווח יזמי ע
  .ח"מש 28.8

  
 ח"שי באלפי ניתוח רגישות לשווי שינוי בשוו

    

או השלמה ( 5%עליה של  שיעורי תפוסה
 )100%-ל

   1,000 100%-הנכס ב 100%-הנכס ב

 (1,000) (1,700) (1,600) 5%ירידה של 
 (8,400) (11,900) (14,665) 0.25%עליה של  שיעורי היוון

  8,900  12,700  15,720 0.25%ירידה של 
  14,900  19,100  21,850 5%עליה של  דמי שכירות ממוצעים למטר

 (14,900) (19,100) (21,850) 5%ירידה של 
  

  .כמוצג בשומה -כ השטח "מציג יחס שטחים משווקים מתוך סה* 
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2.  G  TWO 

 הנכס הצגת. א               

 31.12.2011 ליום פירוט
G TWO שם הנכס 

  מיקום הנכס צ"ראשל

 )ר"מ( הנכס שטח 21,057

 100% מחזיקה אשר פיתוח בגזית 75% המחזיק החברה
 .המלאה בבעלותה בנות חברות באמצעות בנכס

  מבנה האחזקה בנכס

  בנכס האפקטיבי התאגיד חלק  75%

  לנכס השותפים שמות ציון מ"רונן אשכנזי אחזקות בע

02/08/2006 G Two 

  12/12/2007 צמודה עתודת קרקע

 הנכס רכישת תאריך

 ות משפטיות בנכס פירוט זכוי בעלות

  .מ"י ווסט בע'רשומה על שם ג -בעלות
  .'ושות שטרואס לזר לטובת רשום - משכנתאות

 בגיןמ "בע גלוב גזית התחייבות להבטחת בנאמנות חברה
  ).'יסדרה ( חוב אגרות
 .אין -אזהרה הערות

 :מצב רישום זכויות משפטיות

בהליכים תכנוניים  תהחברה מטפל -איחוד  וחלוקה  - 

ועדו לאחד את שתי החלקות לחלקת רישום נפרדת שנ

ואולם הדבר אינו בא לידי ביטוי בשלב זה בנסח רישום 

 .מלשכת רשם המקרקעין

  מיוחדים נושאים

   הכספיים בדוחות הצגה שיטת איחוד 
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 עיקריים נתונים. ב               

 בתאריך
 הנכס רכישת

 בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים 2011 שנת 2010 שנת 2009שנת  
– 75% 

185,000  

 

 עלות
 באלפי( הרכישה

 )ח"ש

  
219,000  
42,600  

  
229,000  
47,800 

  
258,900  
45,000 

  :)ח"ש באלפי( תקופה בסוף הוגן שווי
  מניב חלק

  בניה וזכויות קרקע עתודת
02/08/2006 G

Two 

 עתודת קרקע 

  צמודה 

  12/12/2007

 100% ישההרכ מועד

 

100% 

 

100% 

 

  *)%( ממוצע תפוסה שיעור

 )מ״ר( בפועל מושכרים שטחים 21,057 20,795  20,715 

 )ח"ש באלפי( הכנסות סה״כ  21,022  19,510 16,053  

 לשנה למטר ממוצעים שכירות דמי  841          804         798  
  )ח"בש(

   -         1,467  

  

 לשנה למטר ממוצעים תשכירו דמי -        
 )ח"בש( בתקופה שנחתמו בחוזים

  14,130 17,298  18,953   NOI)ח"ש אלפי( 

  17,186 17,471   19,286   NOI ח"ש אלפי( מותאם( 

  7.7%  7.6% 

 

7.3%  

 

 בפועל תשואה שיעור

  7.8% 7.6% 

 

7.4% 

 

 מותאם תשואה שיעור

  24 24  

 

24  

 

  דיווח שנת לתום שוכרים מספר

   )ח"בש( *למ׳׳ר ממוצע שנתי פדיון   15,852   14,980 14,836 

  
נתון . השוכרים וכי אין ביכולתנו לוודא כי מידע זה אכן נכון אתב בסיס המידע שהתקבל מ"נתון זה הינו למיטב ידיעת החברה והוא ניתן ע*

דיווח חודש פתיחה של כל חנות נוטרל מהממוצע . יווחבמהלך שנת הד 1זה כולל רק את השוכרים אשר מדווחים דיווח פדיון לפחות פעם 
 .אינו מכיל פדיונות של יחידות ללא שטחים כגון דוכנים. עקב פתיחה בשלבים שונים במהלך החודש

                

 ועלויות הכנסות מבנה פילוח. ג               

 התאגיד חלק. 100% לפי נתונים(   2011 שנת  2010 שנת  2009שנת 
 )75% – בנכס

  )ח"שבאלפי (  

  :הכנסות 

 קבועות - שכירות מדמי 17,705 16,709 13,514

 משתנות- שכירות מדמי 326 246  201

 ניהול מדמי 2,357 2,235  1,891

 אחרות 634 320  447

 הכנסות סה״כ 21,022 19,510  16,053

 :עלויות 

 ותפעול אחזקה, ניהול 2,052 2,171  1,924

 אחרות אותהוצ 17 41  - 

 :עלויות סה״כ 2,069  2,212 1,924

 :רווח 18,953 17,298 14,130

14,130 17,298 18,953  NOI: 
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 בנכס עיקריים שוכרים. ד

 

 שיעור 

 משטח

 הנכס

 המשויך

 לשוכר

 בשנת

2010 

 האם

 מהווה

 שוכר

  ?עוגן

 האם

 אחראי

 20% - ל

 יותר או

מהכנסו

 ת

 ?הנכס

 שיוך

  של ענפי

 השוכר

 השכירות כםהס תיאור

ההתקשרות  תקופת

המקורית והתקופה 

 שנותרה 

 אופציות

להארכ

 ה

  )שנים(

 הצמדה

 דמי של

השכירו

  ת

 פירוט

  ערבויות 

 תלות ציון

  מיוחדת

 0.5 - כ מדד 14 )שנים 5-נותרו כ(שנים  10 לבית לא כן 13% 'א שוכר

 ח"ש מיליון

 אין

 0.2 - כ מדד 12 )שנים 2- נותרו כ(שנים  6 מרכול לא כן 8% 'ב שוכר

 ח"ש מיליון

 אין

 אין אין מדד 14 )שנים 5-נותרו כ(שנים  10 מרכול לא כן 20%  'ג שוכר

 0.8 - כ מדד 10 )שנים 3- נותרו כ(שנים  5  פנאי  לא כן 21%  'ד שוכר

ח "ש מיליון

 וערבות

 אישית

 אין

  

  
 )ציית שוכריםבהנחת אי מימוש תקופת אופ( חתומים שכירות הסכמי בגין צפויות הכנסות. ה

  

 2016 לשנת 2015 לשנת 2014 לשנת 2013 לשנת 2012 לשנת  

  ואילך

  ח"שאלפי  

  7,171 5,827 10,952 14,179  16,450  מרכיבים קבועים

 235  209 700 809 870  )אומדן(מרכיבים משתנים 

  7,406 6,036 11,652  14,988  17,320  סה״כ

  
 בנכס תמהותיו משפטיות ומגבלות שעבודים. ו

  .להלן 'ה6ראה סעיף , אשר הנכס משמש כבטוחה להבטחתן, )'סדרה י(בדבר אגרות החוב  לפרטים
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  שווי הערכת אודות פרטים. ז

  2009 2010 2011 75%חלק תאגיד  - 100%ים לפי ננתו
       

   261,600  276,800 303,900 )ח"שאלפי (השווי שנקבע 
    דוברת אולפינר דוברת אולפינרזיסר קונפורטי רביב זהות מעריך השווי

    כן כן כן ?האם המעריך בלתי תלוי
    כן כן כן ?האם קיים הסכם שיפוי

  31/12/2009 31/12/201131/12/2010 תאריך התוקף של הערכת השווי
תזרים (הכנסה  )אחר/עלות/הכנסה/השוואה(מודל הערכת השווי 

 )מזומנים
היוון (הכנסה 
 )לאינסוף

יוון ה(הכנסה 
  )לאינסוף

  

פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך 
 הערכת השווי

הערכה בגישת היוון תזרימי 
 )Income Approach(המזומנים 

  GLAשטח בר השכרה 
21,057 

  
20,795  

  
20,715  

 1+ שיעור תפוסה בשנה   
(%) 

100%N/R N/R 

 2+ שיעור תפוסה בשנה   
(%) 

100%N/R N/R 

 3+ שיעור תפוסה בשנה   
(%) 

100%N/R N/R 

שיעור תפוסה מייצג מתוך   
 *שטח בר השכרה 

N/R100% 100% 

ר "דמי שכירות ממוצעים למ  
מושכר לצורך הערכת שווי 

 1+ בשנה 

887 N/R N/R 

ר "דמי שכירות ממוצעים למ  
הערכת שווי מושכר לצורך 

 2+ בשנה 

888 N/R N/R 

ר "דמי שכירות ממוצעים למ  
מושכר לצורך הערכת שווי 

 3+ בשנה 

890 N/R N/R 

דמי שכירות מייצגים   
ר לשנה מושכר "ממוצעים למ

 )ח"ש(

N/R839  823  

מייצג  NOI/תזרים מייצג  
 )ח"שאלפי (

19,294 17,602  17,236  

שיעור תשואה משוקלל   
 (%)רך הערכת שווי לצו

N/R7.70% 7.87% 

שיעור היוון משוקלל לצורך   
 (%)הערכת שווי 

7.45%N/R N/R 

 3N/R N/R זמן עד מימוש רעיוני  
שיעור תשואה בעת /מכפיל  

מימוש רעיוני 
)Reversionary Rate( 

7.45%N/R N/R 

ח "מש 45.0כולל  פרמטרים מרכזיים אחרים  
 עתודת קרקע

ח "מש 46.9כולל 
עתודת קרקע וזכויות 

 בניה

ח "מש 42.6כולל 
עתודת קרקע 
  וזכויות בניה

שינוי בשווי באלפי   ניתוח רגישות לשווי
 ח"ש

  

  100%-הנכס בכ 100%-הנכס ב 100%-הנכס ב 5%עליה של  שיעורי תפוסה
 (1,000) (1,000)(1,000) 5%ירידה של   

 (6,700) (7,200)(8,329) 0.25%עליה של  שיעורי היוון
  7,200  7,700 9,072 0.25%ירידה של   

  10,800  11,300 12,580 5%עליה של  דמי שכירות ממוצעים למטר
 (10,800) (11,300)(12,580) 5%ירידה של   

  .כמוצג בשומה -כ השטח "מציג יחס שטחים משווקים מתוך סה* 
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3.       G ONE 

 הנכס הצגת. א     

  31.12.2010 ליום פירוט
G ONE שם הנכס 

 מיקום הנכס צ"ראשל

 )ר"מ( הנכס שטחי    23,991 

 אשר פיתוח בגזית 75% מחזיקה החברה
 בנות חברות באמצעות בנכס 100% מחזיקה
 .המלאה בבעלותה

  מבנה האחזקה בנכס

  בנכס האפקטיבי התאגיד חלק 75%

  סלנכ השותפים שמות ציון מ"רונן אשכנזי אחזקות בע

 תאריך רכישת הנכס 02/08/2006

 זכויות משפטיות בנכס  פירוט בעלות

  ;מ"י ווסט בע'ש ג"רשומה ע-בעלות

 –' רשום לטובת לזר שטראוס ושות -משכנתאות 

להבטחת התחייבות גזית גלוב  –חברה בנאמנות 

  )'יסדרה ( חוב אגרתמ בגין "בע

  :הערות אזהרה

עת רצועה צ בגין הפק"לטובת עיריית ראשל - 

  ;להרחבת דרך

צ בגין התחייבות לתשלום "לטובת עיריית ראשל - 

אם וככל שימומשו הזכויות נשוא  –היטל השבחה

  ;ההיטל

צ על רצועת קרקע בשטח "לטובת עיריית ראשל - 
 )שטח ההפקעה(ר "מ 260של

 :משפטיות זכויות רישום מצב

' ניתן היתר בנייה מס 18.2.2007בתאריך  - 

שנים  10- תיר שימוש חורג להמ 200700095

) 'ג-ו' ב', שלב א(מתעשייה למסחר לכל המבנה 

ר ומחסנים בשטח "מ 15,343.31בשטח הכולל

השימוש החורג מסתיים . ר"מ 2,600.89כולל של

 .31.12.2015בתאריך

  :מיוחדים נושאים

  הכספיים בדוחות הצגה שיטת איחוד

  

 

  

  

  

  



60  

 

 

 עיקריים נתונים. ב                    

 בתאריך
 הנכס רכישת

בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים 2011 שנת  2010 שנת  2009שנת  
– 75% 

197,000  

 

 עלות
באלפי( הרכישה

 )ח"ש

  
250,250  
9,750  

  
259,200  
23,200 

  
282,000  
16,000 

 :)ח"ש באלפי( תקופה בסוף הוגן שווי
  מניב חלק

 נוספות והתאמות בניה זכויות

02/08/2006 

 

 98% הרכישה מועד

 
99% 

 

100% 

 

 )%( ממוצע תפוסה שיעור

 )מ״ר( בפועל מושכרים שטחים  23,991  23,981  23,903 

 )ח"ש באלפי( הכנסות סה״כ 22,023 19,916 19,388   

  
715 

727 

  
797 

 

 למטר ממוצעים שכירות דמי
  )ח"בש(לשנה

  
679 

1,112 

  
 - 

 

 לשנה למטר ממוצעים שכירות דמי
 )ח"בש( בתקופה שנחתמו בחוזים

  17,755 18,354 20,125  NOI)ח"ש אלפי( 

  18,613 19,382 20,849 NOI ח"ש אלפי( מותאם( 

 בפועל תשואה שיעור 7.1% 7.1%  7.1%  

 מותאם תשואה שיעור 7.4% 7.5%  7.4%  

  דיווח שנת לתום שוכרים מספר 25 25 23  

 
11,296 

11,442  

 
11,097  

 

  )ח"בש( *למ׳׳ר וצעממ שנתי פדיון

  
נתון זה . השוכרים וכי אין ביכולתנו לוודא כי מידע זה אכן נכון אתב בסיס המידע שהתקבל מ"נתון זה הינו למיטב ידיעת החברה והוא ניתן ע* 

מהממוצע עקב דיווח חודש פתיחה של כל חנות נוטרל . במהלך שנת הדיווח 1כולל רק את השוכרים אשר מדווחים דיווח פדיון לפחות פעם 
 .אינו מכיל פדיונות של יחידות ללא שטחים כגון דוכנים. פתיחה בשלבים שונים במהלך החודש

  

 

 ועלויות הכנסות מבנה פילוח. ג                    

 התאגיד חלק. 100% לפי נתונים(  2011 שנת  2010 שנת  2009שנת 
 )75% – בנכס

  )ח"באלפי ש(  

  :הכנסות 

 קבועות - שכירות מדמי 19,073 17,314 16,726

  משתנות שכירות מדמי 21 -   - 

 ניהול מדמי 2,310 2,000 1,945

 אחרות 619 602 717

 הכנסות סה״כ 22,023 19,916  19,388

 :עלויות   

 ותפעול אחזקה, ניהול 1,881 1,526 1,633

 -  36 17   אחרותהוצאות
 :עלויות סה״כ 1,898 1,562 1,633

 :רווח 20,125 18,354 17,755

17,755 18,354 20,125 NOI: 
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 בנכס עיקריים שוכרים. ד    

 

 שיעור 

 משטח

 הנכס

 המשויך

 לשוכר

 בשנת

2010 

 האם

 מהווה

 שוכר

  ?עוגן

 האם

 אחראי

 20% - ל

 יותר או

מהכנסו

 ת

 ?הנכס

 שיוך

  של ענפי

 השוכר

 השכירות הסכם תיאור

 תקופת

ההתקשרות 

המקורית 

קופה והת

 שנותרה 

 אופציות

 להארכה

  )שנים(

 הצמדה

 דמי של

  השכירות

 פירוט

 ערבויות

ככל (

 )שקיימות

 תלות ציון

  מיוחדת

שנים  14 מרכול כן כן 44% 'א שוכר

 4- נותרו כ(

 )שנים

 אין אין  מדד 10

שנים  15 לבית כן כן 21% 'ב שוכר

 3- נותרו כ(

 )שנים

 1.1 - כ מדד 5

 מיליון

 ח"ש

 אין

  

  

 )שוכרים אופציות מימוש איבהנחת ( חתומים שכירות הסכמי בגין צפויות הכנסות. ה

  

 2016 לשנת 2015 לשנת 2014 לשנת 2013 לשנת 2012 לשנת  

  ואילך

  ח"שאלפי  

 205  7,066  14,362  16,730  18,268  מרכיבים קבועים

  10 343 718 832 870  )אומדן(מרכיבים משתנים 

  215  7,408  15,080  17,562 19,138  סה״כ

  

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים. ו

  .לעיל 'ה6ראו סעיף , אשר הנכס משמש כבטוחה להבטחתן, )'סדרה י(בדבר אגרות החוב  לפרטים
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 שווי הערכת אודות פרטים. ז

  

  31/12/2009 31/12/201131/12/2010 75%חלק תאגיד  - 100%ים לפי נונת
     

  260,000 282,400 298,000 )ח"שאלפי ( השווי שנקבע
    דוברת אולפינר דוברת אולפינרקונפורטי רביב זיסר זהות מעריך השווי

    כן כן כן ?האם המעריך בלתי תלוי
    כן כן כן ?האם קיים הסכם שיפוי

  31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 תאריך התוקף של הערכת השווי
תזרים (הכנסה  )אחר/עלות/הכנסה/השוואה(מודל הערכת השווי 

 )מזומנים
היוון (הכנסה 
 )לאינסוף

היוון (הכנסה 
  )לאינסוף

  

פרמטרים עיקריים שנלקחו 
 לצורך הערכת השווי

 
  

 

הערכה בגישת היוון תזרימי 
 Income(המזומנים 

Approach( 

 GLA 23,991 23,981 23,928שטח בר השכרה 
 N/R N/R 100% (%) 1+ שיעור תפוסה בשנה 
 N/R N/R 100% (%) 2+ שיעור תפוסה בשנה 
 N/R N/R 100% (%) 3+ שיעור תפוסה בשנה 
 N/R N/R 100% (%) 4+ שיעור תפוסה בשנה 

שיעור תפוסה מייצג מתוך שטח בר 
 N/R 100% 100% *השכרה

ר מושכר "דמי שכירות ממוצעים למ
 N/R N/R 811 1+ לצורך הערכת שווי בשנה 

ר מושכר "רות ממוצעים למדמי שכי
 N/R N/R 825 2+ לצורך הערכת שווי בשנה 

ר מושכר "דמי שכירות ממוצעים למ
 N/R N/R 843 3+ לצורך הערכת שווי בשנה 

ר מושכר "דמי שכירות ממוצעים למ
 N/R N/R 843 4+ לצורך הערכת שווי בשנה 

ר "דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ
 N/R 803 783 )₪(לשנה מושכר 

 19,193 19,697 21,083 )₪אלפי (מייצג  NOI/תזרים מייצג

שיעור תשואה משוקלל לצורך 
 N/R 7.60% 7.66% (%)הערכת שווי 

שיעור היוון משוקלל לצורך הערכת 
 N/R N/R 7.48% (%)שווי 

 N/R N/R 4 )שנים(זמן עד מימוש רעיוני 
שיעור תשואה בעת מימוש /מכפיל
 Reversionary Rate( 7.45% N/R N/R(רעיוני 

ח "מש 18נוספו  פרמטרים מרכזיים אחרים
שווי זכויות נוספות 

  .בנכס
ניכויים בגין היטל 

 2ס "השבחה ע
 .ח"מש

ח "מש 28.4נוספו 
שווי זכויות נוספות 

  .בנכס
ניכויים בגין היטל 
השבחה ושיפוץ 

 .ח"מש 5.2ס "ע

ח "מש 21.0נוספו 
שווי זכויות נוספות 

  . בנכס
יכויים בגין היטל נ

ס "השבחה ושיפוץ ע
  .ח"מש 11.25

 ח"ששינוי בשווי באלפי   ניתוח רגישות לשווי
  100%-הנכס בכ 100%-הנכס ב 100%-הנכס ב 5%עליה של  שיעורי תפוסה

 (1,300) (1,500) (1,100) 5%ירידה של 
 (7,900) (8,300) (9,257) 0.25%עליה של  שיעורי היוון

 8,400 8,800 9,604 0.25%ירידה של 
 12,200 12,700 13,525 5%עליה של  דמי שכירות ממוצעים למטר

 (12,200) (12,700) (13,525) 5%ירידה של 
   .כמוצג בשומה -כ השטח "מתוך סה  מציג יחס שטחים משווקים* 
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  הדירקטוריון בדבר טבלאות מבחני רגישותלדוח ' הנספח 

  
  .ע"לתקנות ניריבית ונגזרים בהתאם , דיווח על חשיפות מטבע להלן

י מכלול השיקולים והנסיבות לצמצום "הקבוצה פועלת עפ. ל שונים"לקבוצה חשיפה כלכלית וחשבונאית כתוצאה מפעילותה בשווקי חו

   ).עסקאות החלף ואופציות על ריבית(הפערים במאזני ההצמדה במטבע חוץ באמצעות מכשירים פיננסיים נגזרים 

  . גוף מקצועי חיצוני בסיועות נעשה אות וחישוב השווי ההוגן של העסקחישובי הרגיש

  

  :חישובי הרגישות בוצעו על הפריטים הבאים

  

כי הטווח הינם בגדר התקשרויות ארוהסכמי השכירות . ח"נכסים מניבים אשר ההכנסות מהם הינן במט לקבוצה –התקשרויות איתנות 

 . ערי החליפין וריביות ההיווןח ולפיכך רגישים לשינויים בש"איתנות במט

שווי ההוגן . ערך אלו רגיש לשינויים בשערי החליפין תשווי ההחזקה בניירו. ערך במטבעות שונים תלקבוצה החזקה בניירו –ערך  תניירו

 . מוצג בהתאם למחירי השוק לתום התקופה הרלוונטית

השווי ההוגן חושב . יש לשינויים בשערי חליפין וריביות השוקלקבוצה משכנתאות במטבעות שונים אשר שווין ההוגן רג –משכנתאות 

לאור העובדה כי לחברה עודף . באמצעות היוון תזרים התשלומים הצפוי בריביות המתאימות לתום התקופה למשכנתאות בשווקים אלו

מול השינוי בשווי ההוגן של  אזי החשיפה לשינוי בשווי ההוגן של המשכנתאות מתקזזת אל, ח"הנקובים במט תנכסים על התחייבויו

 .הנכסים

לאור העובדה כי . לקבוצה אגרות חוב במטבעות שונים אשר שווין ההוגן רגיש לשינויים בשערי חליפין וריביות השוק –אגרות חוב 

ינוי בשווי אזי החשיפה לשינוי בשווי ההוגן של אגרות החוב מתקזזת אל מול הש, ח"הנקובים במט תלחברה עודף נכסים על התחייבויו

 .ההוגן של הנכסים

 :סוגים עיקרים 2 -החלף מ לעסקאותהקבוצה מבצעת  -  החלף לעסקאות

הקבוצה מקטינה חשיפות ריבית באמצעות נטילת ). החלפת ריבית משתנה בריבית קבועה ולהפך(החלף בסיס ריבית  לעסקאות  .1

 .כי הטווחרואם הצפוי מחוזי השכירות הנושאות ריבית קבועה וזאת בהתאם לצפי תזרים המזומני תהתחייבויו

החלף מסוג זה מבוצעות לצורך  לעסקאות). החלפת מטבע התחיבות וסוג הריבית בהתאם(החלף קרן ובסיס ריבית  לעסקאות  .2

 . תהגנה על מאזן ההצמדה ושמירת מתאם מטבעי בין נכסים להתחייבויו

בריביות השוק ) הן התזרים היוצא והן התזרים הנכנס(זרים המזומנים ההחלף נעשה באמצעות היוון ת חישוב השווי ההוגן לעסקאות

  .הרלוונטיות לתום התקופה 
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  :ואופציות רכש עסקאות החלפת ריבית ועסקאות אקדמה, להלן מידע לגבי עסקאות החלף בסיס הצמדה

  

מטבע העסקהסוג העסקה
יתרת סכום העסקה

 ח"במליוני ש
  

ריבית לשלםריבית לקבל

ת יתר
משך 
חיים 
 ממוצע

  שווי הוגן
 ח"במליוני ש

31.12.1131.12.10 31.12.1131.12.10
    החלף בסיס הצמדה

 160185 5.7  5.41%-5.10%-קבועה5.10%-4.40%צמוד מדד 661661שקל-אירו
 E+1.35%-1.85% 5.8 140141משתנה5.59%-4.95%צמוד מדד 270280
 66104 2.8  5.06%-3.98%קבועה6.83%-6.0%נומינלי 440550

    
 1922 3.5 5.97%קבועה4.57%צמוד מדד 5050שקל-דולר

 L  6.8 275262+1.17%-1.16%משתנה4.75%צמוד מדד 475475
 2155 2.8  6.33%-4.59%קבועה7.7%-6%נומינלי 320400
 1230 5.3 3.53%קבועה0.7%+תלבור 150150

    
 96121 6.0  6.07%-5.51%קבועה4.95%-4.60%-צמוד מדד 384395שקל-קנדי

 L  5.6 155154+1.35%-0.94%משתנה4.95%-4.40%-צמוד מדד 335350
 L 2.8 1121+1.08%משתנה6.4%נומינלי 160200
 2035 2.8  3.15%-2.95%קבועה6.0%נומינלי 152190
 718 5.3 3.37%קבועה0.7%+תלבור 100100
 L 5.3 3039+1.04%משתנה0.7%+תלבור 250250

    
-ונות שבדיותקר
 )8(- - 4.0%-3.56%אירובור 190-אירו

החלף ריבית
    משתנה/קבועה

 )3()9( 3.2 קבועהמשתנה 191177ב"דולר ארה
 )3()6( 6.4 קבועהמשתנה 3736דולר קנדי

 )135()224( 5.7 קבועהמשתנה 3,4452,698אירו
 )9(- - קבועהמשתנה 711-אירו

 7)122( 4.8 קבועהמשתנה 2,4141,718קרונות שבדיות
  עסקאות אקדמה

 )3(3עד שנה  1,3261,367מטבעות שונים
    אופציות רכש

-ב"דולר ארה
 -4 1.5  -500שקל
ח ממשלת"אג

 -)15( 0.1  -280קנדה
    
   6431,033 
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  2011לדצמבר  31

  )ח"שיליון מ(

  -10% -5% 
יתרה 
 10% 5%  בספרים

            
       נכסים כספיים

 2,104 2,033 1,8891,961 1,818  מזומנים שווי מזומנים
 876 842 807 772 738 לזמן קצרות והלוואתפיקדונו

 97 97 97 97 97 ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הכנסות לקבל וחייבים ויתרות,לקוחות
 1,104 1,083 1,063 1,043 1,022  חובה

הלוואות ויתרות חובה,אחרותהשקעות
 531 509 486 463  441  ךארולזמן 

  381  381  381 381 381  ניירות ערך זמינים למכירה
 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021  מכשירים פיננסיים נגזרים 

 167 167 167 167 167  מסים נדחים

 6,282 6,132 5,983 5,834 5,685  סך נכסים כספיים

  66,011 63,380 60,749  58,118 55,487  נכסים לא כספיים
      

 72,293 69,512 61,17163,95266,732  כ נכסים"סה
      

       התחייבויות כספיות 

 537 517 497 477  457  אחריםומאשראי מתאגידים בנקאיים 

זכאים ויתרות , רותיםיספקים ונותני ש
 2,382  2,314 2,245 2,176 2,108  זכות

 380 380 380 380 380 מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות
התחייבויות בגין נכסים מוחזקים

 113 108 103 98 93  למכירה

 18,605 17,852 17,100 16,348 15,596  אגרות חוב

 1,321 1,261 1,201 1,141 1,081  אגרות חוב  להמרה  
התחייבויות נושאות ריבית למוסדות

 24,344 23,237 22,130 21,023 19,916  פיננסיים ולאחרים

 378 378 378378 378  מכשירים פיננסיים נגזרים 

 411 397 382 367 353  חרותהתחייבויות פיננסיות א

 8 8 8 8 8  נטו, ת בשל הטבות לעובדיםיוהתחייבו

 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924  מסים נדחים 

 51,404 49,376 47,348 45,320 43,292  כ התחייבויות"סה
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות של

 7,136 7,136 7,136 7,136 7,136  החברה

 12,248 12,248 12,248 12,248 12,248  זכויות מיעוט

 70,788 68,760 66,732 64,704 62,676  כ התחייבויות והון"סה

  1201.31.12 -ניתוחי רגישות
 לפרמטרים המשתנים במאזן ההצמדהרגישות ניתוח 



66  

  )ח"אלפי ש( שקל/ב"ח דולר ארה"רגישות לשינויים בשע
  
  

 שינוי יחסי 
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

10% 5%  -5% -10% 
 4,499 2,250 19,425 )2,250( )4,499( 3/2015דולרית קבועה לשלם עד /לשקלית קבועה לקב - עסקת החלף

 41,809 20,905 274,423 )20,905( )41,809( 3/2021דולרית משתנה לשלם עד / קבועה לקבלשקלית  - עסקת החלף

 13,940 12,2996,970)6,970()14,070( 12/2017דולרית קבועה לשלם עד/שקלית משתנה לקבל-עסקת החלף

 32,833 16,440 21,391 )16,879( )33,897( 12/2016דולרית קבועה  לשלם עד / שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 28,145 14,073 )281,451( )14,073( )28,145( ב"ח שקלי סחיר צמוד דולר ארה"אג

 110,480 55,240 )1,104,801( )55,240( )110,480( אשראי מתחדש

 40,690 20,345 )406,899( )20,345( )40,690( הלוואות

 818 409 )8,180( )409( )818( בסיס ריבית משתנה בקבועה של עסקאות החלפה

 367,874 183,937 )3,678,739( )183,937( )367,874( משכנתאות 

 277,366 138,683 )2,773,664( )138,683( )277,366( ח"אג

 )554( )277( 5,535 277 554 עסקאות אקדמה

 )502,161( )251,081(502,161251,0815,021,612)ד"הכנסות שכ(שרות איתנההתק

 5,213 1,656 3,568 )1,600( )2,486( ח"אופציות מט

420,953 209,550(2,895,480)(209,932) (419,421)כ "סה
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           )ח"אלפי ש(שקל /ח כתר שבדי"רגישות לשינויים בשע

            

  

  שינוי יחסי 

 שינויים בשווי ההוגןשווי הוגןשינויים בשווי ההוגן

10% 5%  -5% -10% 
 12,202 6,101)122,017()6,101()12,202( ריבית משתנה בקבועהבסיסהחלפה שלעסקאות

 12,202 6,101 )122,017( )6,101( )12,202( כ"סה
    

  

  

  

  

           )ח"אלפי ש(שקל /ח אירו"רגישות לשינויים בשע

  

  שינוי יחסי 

 שינויים בשווי ההוגןשווי הוגןשינויים בשווי ההוגן

     10%                 5%              -5%                      -10%              

 8,139 4,069 39,837 )4,069( )8,139( 6/2018עד  לשלםאירו משתנה /קבללשקלית קבועה  - עסקת החלף

 42,668 21,334 161,986 )21,334( )42,668( 3/2021שלם עד לאירו קבועה /קבללשקלית קבועה  - עסקת החלף

 17,283 8,641 99,895 )8,641( )17,283( 3/2021שלם עד לאירו משתנה /קבללשקלית קבועה  - עסקת החלף

 41,432 20,716 65,783 )20,716( )41,456( 12/2016שלם עד לאירו  קבועה /קבללשקלית קבועה  - עסקת החלף

 29,830 14,917 )2,329( )15,216( )30,809( 6/2018שלם עד לאירו קבועה /קבללקבועה ת שקלי - עסקת החלף

 20,574 10,287 )205,743( )10,287( )20,574( בסיס ריבית משתנה בקבועהשל עסקאות החלפה 

 13,300 6,650 )133,004( )6,650( )13,300( ח סחירה בריבית משתנה"אג

 31,401 15,701 )314,014( )15,701( )31,401( ח"אג

 188,758 94,379)1,887,578()94,379()188,758(אשראי מתחדש

 27,150 13,575 651 )13,575( )27,150( עסקאות אקדמה

 24,201 12,101 )242,013( )12,101( )24,201( ניירות ערך סחירים

 794,980 397,490 )7,949,805( )397,490( )794,980( הלוואות

 60,079 30,040 )600,790( )30,040( )60,079( משכנתאות בריבית משתנה

 )477,531( )238,766( 4,775,311 238,766 477,531 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 822,265 411,134 )6,191,813( )411,433( )823,268( כ"סה
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           )ח"אלפי ש(שקל /ח דולר קנדי"ערגישות לשינויים בש

            

  
 שינוי יחסי 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן
10%5%-5% -10%

 11,331 5,665 16,997 )5,665( )11,331( 6/2018קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 12,887 50,7086,443)6,443()12,887(6/2018משתנה לשלם עדקנדית/לשקלית קבועה לקב-עסקת החלף

 32,845 16,422 79,354 )16,422( )32,845( 3/2021קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 18,100 9,050 103,724 )9,050( )18,100( 3/2021משתנה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 22,332 11,166 29,499 )11,166( )22,559( 12/2017משתנה לשלם עד  קנדית/שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף

 9,545 4,772 7,346 )4,774( )9,723( 12/2017קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף

 16,381 8,201 11,105 )8,301( )16,788( 12/2016משתנה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 14,553 7,276 19,778 )7,276( )14,587( 12/2016קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )1,265( )633( 12,652 633 1,265 ניירות ערך ונכסים אחרים

 124,801 62,401 )1,248,015( )62,401( )124,801( אשראי מתחדש

 52,227 26,114)3,345()26,114()52,227(עסקאות אקדמה

 1,495 748 )14,951( )748( )1,495( ח"אג-עסקאות אקדמה

 616,851 308,426)6,168,511()308,426()616,851(משכנתאות

 )682,614( )341,307( 6,826,144 341,307 682,614 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 577 289 )5,773( )289( )577( הבסיס ריבית משתנה בקבועשל עסקאות החלפה 

 491,006 245,503 )4,910,061( )245,503( )491,006( ח בריבית קבועה"אג

 118,927 59,464 )1,189,270( )59,464( )118,927( ח להמרה"אג

 859,979 430,000 )6,382,619( )430,102( )860,826(  כ"סה
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           )ח"י שאלפ(רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן 

          

  
 שינוי יחסי 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן
10% 5%   -5% -10% 

 )13,030( )6,515(6/201813,0306,51516,997קבועה לשלם עדקנדית/שקלית קבועה לקבל-עסקת החלף

 )17,958( )8,979( 50,708 8,979 17,958 6/2018משתנה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )40,780( )20,390( 79,354 20,390 40,780 3/2021קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )28,472( )14,236( 103,724 14,236 28,472 3/2021משתנה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )12,123( )6,061( 39,837 6,061 12,123 6/2018אירו משתנה לשלם עד /ה לקבלשקלית קבוע - עסקת החלף

 )58,867( )29,433( 161,986 29,433 58,867 3/2021אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )27,273( )13,636( 99,895 13,636 27,273 3/2021אירו משתנה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )6,442( )3,221( 19,425 3,221 6,442 3/2015דולרית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )69,252( )34,626( 274,423 34,626 69,252 3/2021דולרית משתנה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )30,632( )15,111( )2,329( 14,800 29,597 6/2018שלם עד לאירו קבועה /קבללשקלית  קבועה  - עסקת החלף

 663,300 337,377 )7,177,446( )358,872( )717,745( ח"אג

 1,028 514)10,278()514()1,028(ח להמרה"אג

 )41,150( )20,575( 411,496 20,575 41,150 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 34,654 17,327 )346,536( )17,327( )34,654( משכנתאות

 353,004 182,433 )6,278,744( )204,240( )408,484( כ"סה
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  )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית שקלית ריאלית 

            

  
 שינוי יחסי 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן
10% 5%   -5% -10% 

 73 36 19,425 )36( )73( 3/2015דולרית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 7,965 3,967 274,423 )3,935( )7,839( 3/2021דולרית משתנה לשלם עד / קבועה לקבלשקלית  - עסקת החלף

 532 265 16,997 )264( )528( 6/2018שלם עד לקבועה  קנדית/קבללשקלית קבועה  - עסקת החלף

 733 366 50,708 )364( )727( 6/2018שלם עד למשתנה  קנדית/קבללשקלית קבועה  - עסקת החלף

 4,677 79,3542,329)2,311()4,603(3/2021שלם עדלקבועהקנדית/קבללשקלית קבועה-עסקת החלף

 3,325 1,656 103,724 )1,643( )3,272( 3/2021שלם עד למשתנה  קנדית/קבללשקלית קבועה  - עסקת החלף

 495 247 39,837 )246( )491( 6/2018עד  משתנה לשלם אירו/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 6,783 3,378 161,986 )3,351( )6,676( 3/2021קבועה לשלם עד  אירו/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 3,046 1,517 99,895 )1,505( )2,999( 3/2021משתנה לשלם עד  אירו/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 1,232 615 )2,329( )613( )1,228( 6/2018שלם עד לועה אירו קב/קבללשקלית  קבועה  - עסקת החלף

 )3,794( )1,890( )346,536( 1,875 3,736 משכנתאות

 7,870 3,897 411,496 )3,823( )7,575( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )161,169( )79,881( )7,062,313( 78,507 155,670 ח סחירות צמודות מדד"אג

 )444( )221()115,132(439220דח פרטיות צמודות מד"אג

 )10( )5( )10,278( 5 10 ח להמרה צמודות מדד"אג

(128,686) (63,724)(6,278,744)62,514 123,845 כ "סה
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אבסולוטישינוי 
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 
 2,897 1,423 19,425 )1,374( )2,700( 3/2015בועה לשלם עד דולרית ק/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 105,270 274,42350,275)46,012()88,171( 3/2021דולרית משתנה לשלם עד/שקלית קבועה לקבל-עסקת החלף

 10,737 5,204 16,997 )4,897( )9,511( 6/2018שלם עד לקבועה  קנדית/קבללשקלית קבועה  - עסקת החלף

 14,798 7,171 50,708 )6,749( )13,107( 6/2018שלם עד למשתנה  קנדית/קבללשקלית קבועה  - עסקת החלף

 61,848 29,539 79,354 )27,036( )51,809( 3/2021שלם עד לקבועה  קנדית/קבללשקלית קבועה  - עסקת החלף

 43,768 20,900 103,724 )19,121( )36,636( 3/2021שלם עד למשתנה  קנדית/קבללשקלית קבועה  - עסקת החלף

 9,989 4,841 39,837 )4,556( )8,848( 6/2018משתנה לשלם עד  אירו/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 89,602 42,792 161,986 )39,162( )75,043( 3/2021קבועה לשלם עד  אירו/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 40,584 19,389 99,895 )17,756( )34,036( 3/2021משתנה לשלם עד  אירו/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 26,325 12,765 )2,329( )12,284( )24,317( 6/2018שלם עד לאירו קבועה /קבללשקלית קבועה  - עסקת החלף

 )22,652( )11,073( )346,536( 10,594 20,735 משכנתאות

 21,888 10,675 411,496 )10,174( )19,881( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )773,077( )371,900()7,062,313(666,117345,226ח סחירות צמודות מדד"אג

 )2,701( )1,328( )115,132( 1,285 2,530 ח פרטיות צמודות מדד "אג

 )23( )12( )10,278( 12 23 ח להמרה צמודות מדד"אג

 (370,747) (179,340) (6,278,744) 167,994 325,347 כ "סה
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     )ח"אלפי ש( ים בריבית שקלית נומינליתרגישות לשינוי

    

  שינוי יחסי 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

10% 5%   -5% -10% 
 )19,202( )9,550( )1,557,023( 9,449 18,800 ח סחירות נומינליות"אג

 29,499180363)179()355( 12/2017עדמשתנה לשלםקנדית/שקלית משתנה לקבל-עסקת החלף

 1,433 714 11,105 )715( )1,427( 12/2016משתנה לשלם עד  קנדית /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 1,349 672 19,778 )667( )1,330( 12/2016קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 162 81 7,346 )80( )159( 12/2017לשלם עד קבועה  קנדית/שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף

 3,903 1,945 65,783 )1,931( )3,848( 12/2016אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 218 108 12,299 )107( )213( 12/2017דולרית קבועה לשלם עד /שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף

 2,855 1,427 21,391 )1,428( )2,848( 12/2016ה לשלם עד דולרית קבוע/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 (8,919) (4,423) (1,389,822) 4,343 8,620 כ"סה
  

  

  

 
 אבסולוטישינוי  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 
 )69,492( )34,028( )1,557,023( 32,671 64,061 ח סחירות נומינליות"אג

 2,529 1,226 29,499 )1,157( )2,394( 12/2017משתנה לשלם עד  קנדית /שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף

 10,152 4,969 11,105 )4,828( )9,515( 12/2016משתנה לשלם עד  קנדית /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 9,627 4,702 19,778 )4,491( )8,807( 12/2016קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 1,131 548 7,346 )520( )1,074( 12/2017קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף

 27,870 13,611 65,783 )13,002( )25,446( 12/2016אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 1,517 735 12,299 )693( )1,409( 12/2017דולרית קבועה לשלם עד /שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף

 20,168 9,875 21,391 )9,726( )19,140( 12/2016דולרית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 3,502 1,639 (1,389,822) (1,745) (3,724) כ"סה
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           )ח"אלפי ש(ב "רגישות לשינויים בריבית דולר ארה

            

  

 ינוי יחסיש 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

10% 5%   -5% -10% 
 )24,649( )12,263( )3,678,739( 12,142 24,164 משכנתאות 

 )11,236( )5,608( )2,773,664( 5,588 11,157 ח "אג

 101,731 50,113 5,021,612 )48,687( )96,024( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )615( )307( )8,180( 306 612 בסיס ריבית משתנה בקבועהשל עסקאות החלפה 

 )76()38(3/2015763819,425דולרית קבועה לשלם עד/שקלית קבועה לקבל-עסקת החלף

 )1,019( )509( 12,299 506 1,010 12/2017דולרית קבועה לשלם עד /שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף

 )970( )483( 21,391 479 958 12/2016דולרית קבועה לשלם עד /קבועה לקבלשקלית  - עסקת החלף

 )3,617( )1,799( )281,451( 1,779 3,538 ב"ח שקלי סחיר צמוד דולר ארה"אג

 59,547 29,106 (1,667,306) (27,849) (54,510) כ"סה

  

  

 אבסולוטישינוי  
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן ההוגן שינויים בשווי

2% 1%   -1% -2% 
 )342,719( )164,219( )3,678,739( 151,496 291,619 משכנתאות 

 )206,103( )100,325( )2,773,664( 95,217 185,646 ח "אג

 168,493351,730 5,021,612)155,626()299,935()ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )6,315( )5,670( )8,180( 5,580 10,886 בסיס ריבית משתנה בקבועהשל עסקאות החלפה 

 )621()621(3/20151,85094119,425דולרית קבועה לשלם עד/שקלית קבועה לקבל-עסקת החלף

 )9,456( )7,427( 12,299 7,080 13,716 12/2017דולרית קבועה לשלם עד /שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף

 )8,563( )8,179( 21,391 9,148 17,839 12/2016עד דולרית קבועה לשלם /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )15,436( )7,538( )281,451( 7,200 14,081 ב"ח שקלי סחיר צמוד דולר ארה"אג

 (237,483) (125,486) (1,667,306) 121,036 235,701 כ"סה
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           )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית אירו 

            

  

 שינוי יחסי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן ויים בשווי ההוגןשינ

10% 5%  -5%  -10% 
 )6,372( )3,170( 161,986 3,138 6,245 3/2021אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )1,878( )937( 65,783 933 1,863 12/2016אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )2,114( )1,052( )2,329( 1,042 2,078 6/2018שלם עד לאירו קבועה /קבללשקלית  קבועה  - עסקת החלף

 )25,487( )12,706()205,743(25,19312,633בסיס ריבית משתנה בקבועהשלהחלפהעסקאות

 )2,243( )1,113( )232,420( 1,095 2,174 ח"אג

 )147,620( )73,220( )7,865,563( 72,068 143,010 הלוואות

 89,402 44,276 4,775,311 )43,449( )86,095( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 (96,311) (47,922) (3,302,975) 47,460 94,469 כ"סה

      

      

 שינוי אבסולוטי 
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 
 )60,900( )30,139( 161,986 27,605 52,917 3/2021ירו קבועה לשלם עד א/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )17,539( )12,220( 65,783 11,657 22,783 12/2016אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )20,914( )12,652( )2,329( 11,675 22,690 6/2018שלם עד לאירו קבועה /קבללשקלית  קבועה  - עסקת החלף

 )258,962( )147,555( )205,743( 138,748 269,378 בסיס ריבית משתנה בקבועהשל החלפה  עסקאות

 )6,464( )3,161( )232,420( 3,027 5,928 ח"אג

 )514,305( )250,536( )7,865,563( 238,179 464,804 הלוואות

 320,434 155,439 4,775,311 )146,628( )285,119( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 (558,650) (300,824) (3,302,975) 284,263 553,381 כ"סה
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 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית כתר שבדי 
            

  

 שינוי יחסי 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

10% 5%  -5% -10% 
 )21,262( )10,598( )122,017( 10,533 21,000 בסיס ריבית משתנה בקבועהשל החלפה  עסקאות

 )21,262( )10,598( )122,017( 10,533 21,000 כ"סה

  
  
  

 שינוי אבסולוטי 
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 
 )208,338( )110,844( )122,017( 104,332 202,601 בסיס ריבית משתנה בקבועהשל החלפה  עסקאות

 )208,338( )110,844( )122,017( 104,332 202,601 כ"הס
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           )ח"אלפי ש( יקנדרגישות לשינויים בריבית דולר 

            

  

  שינוי יחסי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן         שינויים בשווי ההוגן

10% 5%  -5% -10% 
 )647( )323( 16,997 321 641  6/2018ם עד שללקבועה  קנדית/קבללשקלית קבועה  - עסקת החלף

 )4,298( )2,139( 79,354 2,120 4,221 3/2021שלם עד לקבועה  קנדית/קבללשקלית קבועה  - עסקת החלף

 )795( )396( 7,346 394 786 12/2017שלם עד לקבועה  קנדית/קבללשקלית משתנה  - עסקת החלף

 )560( )280(12/201655627919,778שלם עדלקבועהקנדית/קבללשקלית קבועה-עסקת החלף

 175,488 86,744 6,826,144 )84,805( )167,729( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )77,472( )38,480( )5,704,996( 37,978 75,462 משכנתאות 

 )404( )201( )5,773( 200 399 ריבית משתנה בקבועהשל עסקאות החלפה 

 )21,289( )10,578( )1,189,270( 10,447 20,765 ח להמרה"אג

 )75,848( )37,661( )4,910,061( 37,144 73,780 ח בריבית קבועה"אג

 (5,826) (3,314) (4,860,481) 4,078 8,882 כ"סה

  

  

 אבסולוטישינוי  
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 
 )6,090( )4,311( 16,997 4,065 7,901  6/2018שלם עד לקבועה  קנדית/בלקלשקלית קבועה  - עסקת החלף

 )42,372( )22,463( 79,354 20,612 39,546 3/2021שלם עד לקבועה  קנדית/קבללשקלית קבועה  - עסקת החלף

 )7,593( )5,123( 7,346 4,795 9,292 12/2017שלם עד לקבועה  קנדית/קבללשקלית משתנה  - עסקת החלף

 )5,119( )4,229( 19,778 4,037 7,892 12/2016שלם עד לקבועה  קנדית/קבללשקלית קבועה  - ת החלףעסק

 572,988 276,673 6,826,144 )258,711( )500,971( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )448,410( )217,225( )5,704,996( 204,359 396,846 משכנתאות 

 )3,871( )2,469( )5,773( 2,302 4,450 הריבית משתנה בקבועשל עסקאות החלפה 

 )120,380( )58,242( )1,189,270( 54,633 105,918 ח להמרה"אג

 )422,187( )204,069( )4,910,061( 191,129 370,327 ח בריבית קבועה"אג

 (483,032) (241,460) (4,860,481) 227,221 441,201 כ"סה
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אלפי(ח"במטסחיריםרגישות לשינויים במחירי ניירות ערך
      )ח"ש

            

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן          שינויים בשווי ההוגן  

 10%- 5%-  5% 10%  שינוי יחסי 
 )1,265( )633( 12,652 633 1,265 ל"חו -ניירות ערך  

 )1,265( )633( 12,652 633 1,265 כ"סה

  

      

            

  

 ישינוי יחס 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן          שינויים בשווי ההוגן

40% 20%   -20% -40% 
 )5,061( )2,530( 12,652 2,530 5,061 ל"חו -ניירות ערך  

 )5,061( )2,530( 12,652 2,530 5,061 כ"סה
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     )ח"אלפי ש(שקליים רגישות לשינויים במחירי ניירות ערך סחירים 

            

  שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן          שינויים בשווי ההוגן  

 10%- 5%-  5% 10%  שינוי יחסי 
 )215( )108( 2,150 108 215 בישראל -ניירות ערך  

 )215( )108( 2,150 108 215 כ"סה
  

  

   

  שינוי יחסי 

  שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן          שינויים בשווי ההוגן

40% 20%   -20% -40% 
 )860( )430( 2,150 430 860 בישראל -ניירות ערך  

 )860( )430(8604302,150כ"סה
  
  

שקל/ב"ח דולר ארה"רגישות לשינויים בסטיית התקן של שע
  )ח"אלפי ש(
      

            

  

 שינוי יחסי 

  שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן          שינויים בשווי ההוגן

10% 5%  -5%  -10% 
 )1,451( )753( 3,568 805 1,656 ח"אופציות מט

 )1,451( )753( 3,568 805 1,656 כ"סה
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2010בדצמבר  31  
)ח"מיליון ש(                                                  

  -10% -5% 
יתרה 
 10% 5%  בספרים

           רכוש
 1,428 1,375 1,321 1,267 1,214 מזומנים ושווי מזומנים

 332 322 312 302 292 זמן קצרוהלוואות השקעות 
 707 685 662 639  617 חייבים ויתרות חובה, לקוחות

 249 240 231 222 214 ךרואהשקעות והלוואות לזמן 
השקעות בניירות ערך זמינים 

  260  260  260  260 260  למכירה
מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן 

 1,198 1,198 1,198 1,198  1,198  ךרוא
  99  99  99  99  99  מסים נדחים

  3,893  3,988  4,083  4,178  4,273  

       

 52,987 50,727 48,467 46,207 43,947  נכסים לא כספיים
 
 47,840  50,195  52,550  54,905  57,260  

           
     התחייבויות

אשראי זמן קצר מתאגידים 
 258 250 242  234 226  בנקאיים ואחרים
 1,651 1,600 1,549 1,498 1,447  ספקים וזכאים

מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי 
  דירות

  
80 80 80 80 80 

התחייבות בגין נכסים מוחזקים 
 47 45 43 41 39  למכירה

 16,992 16,313 15,633 14,953 14,274 ח"אג
 878 838 718758798 ח להמרה  "אג

ריבית נושאות התחייבויות 
 18,286 17,455 16,624 15,793 14,962 למוסדות פיננסיים ולאחרים

 165  165 165 165 165  מכשירים פיננסיים נגזרים 
 235 225 214 203 193  התחייבויות פיננסיות אחרות

       
 4 4 4 4 4  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 2,029 2,029 2,029 2,029 2,029  מסים נדחים
  34,136 35,759 37,381 39,003 40,626 
 

 
   

הון עצמי מיוחס לבעלי המניות 
 5,915 5,915 5,915 5,915 5,915  של החברה

 9,254 9,254 9,254 9,254 9,254  זכויות שאינן מקנות שליטה 
       
 55,795 54,172 52,550 50,928 49,305  כ התחייבויות והון"סה

  31.12.2010 -ניתוחי רגישות
 לפרמטרים המשתנים במאזן ההצמדהרגישות ניתוח 
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 שינויים בשווי ההוגןשווי הוגןשינויים בשווי ההוגן 
 10%- 5%-  5% 10%  שינוי יחסי 

 4,157 2,078 21,694 (2,078) (4,157) 3/2015דולרית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 36,991 18,496 262,480 (18,496) (36,991) 3/2021דולרית משתנה לשלם עד / קבועה לקבלשקלית  - עסקת החלף

 11,600 5,800 30,125 (5,800) (11,600) 12/2017דולרית קבועה לשלם עד / שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף

 37,032 18,516 54,585 (18,516) (37,167) 12/2016דולרית קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 30,525 15,262 (305,246) (15,262) (30,525) ב"ח שקלי סחיר צמוד דולר ארה"אג

 17,129 8,564 (171,288) (8,564) (17,129)  אשראי מתחדש

 39,154 19,577 (391,543) (19,577) (39,154)  הלוואות

 459 229 (4,586) (229) (459) בסיס ריבית של החלפה  עסקאות

 306,658 153,329 (3,066,584) (153,329) (306,658)  משכנתאות 

258,842 129,421(2,588,419)(129,421)(258,842) ח"אג

 683 341 (6,826) (341) (683)  עסקאות אקדמה

 (448,381) (224,191) 4,483,814 224,191 448,381  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 294,849 147,424 (1,681,795) (147,424) (294,983)  כ "סה
  

  )ח"אלפי ש( שקל/ב"ח דולר ארה"רגישות לשינויים בשע
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  )ח"אלפי ש(שקל /ח אירו"שעלשינויים ברגישות 

  

  

           )ח"אלפי ש(שקל /ח כתר שבדי"רגישות לשינויים בשע
    

   
  שינוי יחסי 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן
10% 5%  -5% -10% 

 (502) (251) 5,018 251 502 החלפה של בסיס ריבית משתנה בקבועה עסקאות

 (502) (251) 5,018 251 502  כ "סה
  

  

  

 שינויים בשווי ההוגןוי הוגןשו        שינויים בשווי ההוגן 

          10%-          5%-            5%                 10%     שינוי יחסי

 8,347 44,1304,174)4,174()8,347(  6/2018אירו משתנה לשלם עד/שקלית קבועה לקבל-עסקת החלף

 36,014 18,007 175,981 )18,007( )36,014( 3/2021אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 15,384 7,692 96,574 )7,692( )15,384( 3/2021אירו משתנה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 47,388 23,694 104,363 )23,694( )47,388( 12/2016אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 27,005 13,503 9,503 )13,520( )27,182( 6/2018אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 13,562 6,781 )135,616( )6,781( )13,562( החלפה בסיס ריבית משתנה בקבועה עסקאות

 14,022 7,011 )140,216( )7,011( )14,022(  ח סחירה בריבית משתנה"אג

 45,231 22,616 )452,314( )22,616( )45,231( ח בריבית קבועה"אג

 124,541 62,271 )1,245,412( )62,271( )124,541( אשראי מתחדש

 311 155 )3,110( )155( )311( עסקאות אקדמה

 835 417 )8,350( )417( )835(  אירו לקבלכתר שבדי  לשלםעסקאות החלפת מטבע 

 5,695 2,848)56,953()2,848()5,695( ניירות ערך מסחריים

 645,966 322,983 )6,459,662( )322,983( )645,966(  הלוואות

 57,991 28,996 )579,911( )28,996( )57,991( משכנתאות בריבית משתנה 

 )390,175( )195,087( 3,901,745 195,087 390,175 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 652,118 326,059 )4,749,247(  )326,076( )652,294( כ"סה
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           )ח"אלפי ש(שקל /ח דולר קנדי"רגישות לשינויים בשע

            

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן   
 10%- 5%-  5% 10%  שינוי יחסי 

 11,257 5,628 24,572 (5,628) (11,257)  6/2018קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 13,248 6,624 56,522 (6,624) (13,248)  6/2018משתנה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

27,398 96,33713,699(13,699) (27,398) 3/2021קבועה לשלם עדקנדית/שקלית קבועה לקבל-עסקת החלף

 16,178 8,089 97,120 (8,089) (16,178) 3/2021ד משתנה לשלם ע קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 20,466 10,233 38,954 (10,233) (20,466) 12/2017משתנה לשלם עד  קנדית/שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף

 8,103 4,052 17,857 (4,052) (8,103) 12/2017קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף

 18,987 9,493 20,654 (9,523) (19,191)  12/2016משתנה לשלם עד  קנדית/ה לקבלשקלית קבוע - עסקת החלף

 16,402 8,201 34,872 (8,201) (16,402) 12/2016קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 (12,537) (6,268) 125,370 6,268 12,537  ניירות ערך ונכסים אחרים

 21,707 10,853 (217,067) (10,853) (21,707)  אשראי מתחדש

 (299) (149) 2,988 149 299  עסקאות אקדמה

509,047 254,523(5,090,468)(254,523) (509,047)משכנתאות

 (601,611) (300,806) 6,016,113 300,806 601,611 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

296 148(2,957)(148)(296)בסיס ריבית משתנה בקבועהשלעסקאות החלפה

 411,605 205,802 (4,116,047) (205,802) (411,605) ח בריבית קבועה"אג

 64,364 32,182 (643,645) (32,182) (64,364) ח להמרה"אג

 524,610 262,305 (3,538,826) (262,335) (524,815) כ "סה
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  )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן בשווי ההוגןשינויים    
 10%- 5%-   5% 10%  שינוי יחסי 

 (13,714) (6,857) 24,572 6,857 13,714  6/2018קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 (18,900) (9,450) 56,522 9,450 18,900 6/2018משתנה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 (37,032) (18,516) 96,337 18,516 37,032 3/2021קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 (25,890) (12,945) 97,120 12,945 25,890 3/2021משתנה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 (12,760) (6,380) 44,130 6,380 12,760 6/2018אירו משתנה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 (53,612) (26,806) 175,981 26,806 53,612 3/2021אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 (25,042)(12,521)3/202125,04212,52196,574אירו משתנה לשלם עד/שקלית קבועה לקבל-עסקת החלף

 (6,326) (3,163) 21,694 3,163 6,326  3/2015ועה לשלם עד דולרית קב/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 (63,239) (31,620) 262,480 31,620 63,239 3/2021דולרית משתנה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 (28,172) (13,998) 9,503 13,978 27,956 6/2018אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 640,055 334,551 (6,691,021) (334,551) (669,102) ח"אג

 (43,773) (21,887) 437,732 21,887 43,773 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 34,991 17,495 (349,906) (17,495) (34,991) משכנתאות

 346,586 187,904 (5,718,282) (187,925) (375,849) כ "סה
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  )ח"אלפי ש( תרגישות לשינויים בריבית שקלית ריאלי

 
  שינוי יחסי 

שינויים בשווי ההוגןשווי הוגןשינויים בשווי ההוגן
10% 5%   -5% -10% 

 133 66 21,694 (66) (132) 3/2015דולרית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 8,998 4,476 262,480 (4,432) (8,820) 3/2021דולרית משתנה לשלם עד / קבועה לקבלשקלית  - עסקת החלף

 742 370 24,572 (368) (733) 6/2018קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 1,023 510 56,522 (507) (1,011) 6/2018משתנה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 5,244 2,609 96,337 (2,583) (5,141) 3/2021קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 3,745 1,863 97,120 (1,845) (3,671) 3/2021משתנה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 691 344 44,130 (342) (682) 6/2018אירו משתנה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 175,9813,8007,639(3,763)(7,488)3/2021אירו קבועה לשלם עד/שקלית קבועה לקבל-עסקת החלף

 3,449 1,716 96,574 (1,699) (3,382) 3/2021אירו משתנה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 9,5038971,798(892)(1,779) 6/2018אירו קבועה לשלם עד/שקלית קבועה לקבל-עסקת החלף

 (4,403) (2,191) (349,906) 2,172 4,324  משכנתאות

 9,671 4,776 437,732 (4,661) (9,212) )ד"הכנסות שכ(קשרות איתנה הת

 (137,909) (68,409) (6,521,026) 67,341 133,634 ח סחירות צמודות מדד"אג

 (532) (265) (169,995) 264 526 ח פרטיות צמודות מדד "אג

 (99,710) (49,438) (5,718,282) 48,619 96,435 כ "סה
  

 שינוי אבסולוטי 
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 
 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 / קבועה לקבלשקלית  - עסקת החלף
 12,280 5,935 24,572 )5,558( )10,767( 6/2018עד  לשלםקבועה  קנדית/לקבלשקלית קבועה  - עסקת החלף
 16,923 8,180 56,522 )7,659( )14,839( 6/2018עד  לשלםמשתנה  קנדית/לקבלשקלית קבועה  - עסקת החלף
 60,433 28,758 96,337 )26,142( )49,937( 3/2021עד  לשלםקבועה  קנדית/לקבלשקלית קבועה  - עסקת החלף
 42,943 20,430 97,120 )18,562( )35,449( 3/2021עד  לשלםמשתנה  קנדית/לקבלשקלית קבועה  - עסקת החלף
 11,424 5,522 44,130 )5,171( )10,017( 6/2018משתנה לשלם עד  אירו/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף
 87,913 41,832 175,981 )38,023( )72,626( 3/2021שלם עד קבועה ל אירו/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף
 40,046 19,063 96,574 )17,342( )33,138( 3/2021משתנה לשלם עד  אירו/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף
 29,289 14,151 9,503 )13,257( )25,855( 6/2018עד  לשלםאירו קבועה /לקבלשקלית  קבועה  - 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) 178,925 345,655 כ "סה
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    )ח"אלפי ש( רגישות לשינויים בריבית שקלית נומינלית

   

  שינוי יחסי 

שווי הוגןשינויים ב שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן  

10% 5%   -5% -10% 
 (24,057) (11,947) (1,460,103) 11,787 23,417 ח סחירה נומינלית"אג

 88 38,95443(41)(81)  12/2017משתנה לשלם עדקנדית/שקלית משתנה לקבל-עסקת החלף

 2,324 1,156 20,654 (1,145) (2,280) 12/2016משתנה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 2,211 1,100 34,872 (1,089) (2,167)  12/2016קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 53 26 17,857 (25) (50)  12/2017קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף

 6,395 3,181 104,363 (3,150) (6,268)  12/2016אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 51 25 30,125 (24) (47) 12/2017דולרית קבועה לשלם עד /שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף

 4,667 2,322 54,585 (2,299) (4,575) 12/2016דולרית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 (8,269) (4,094) (1,158,694) 4,015 7,949 כ"סה
  

  

      
      

 שינוי אבסולוטי 
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 
 )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  קנדית /שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף
 13,203 6,436 20,654 )6,163( )12,150( 12/2016משתנה לשלם עד  קנדית /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 12,544 6,114 34,872 )5,819( )11,361( 12/2016קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - ת החלףעסק
 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 /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 1,498 704 (1,158,694) (662) (1,496) כ"סה
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           )ח"אלפי ש(ב "ם בריבית דולר ארהרגישות לשינויי

            

   
 שינוי יחסי 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן
10% 5%   -5% -10% 

 (54,781) (27,081) (3,066,584) 26,482 52,387 משכנתאות 

 (57,350) (28,454) (2,588,419) 28,019 55,612  ח"אג

 96,227 4,483,81447,359(45,889)(90,389))ד"הכנסות שכ(נה התקשרות אית

 (1,225) (611) (4,586) 607 1,211  בסיס ריביתשל החלף  עסקאות

 (179) (89) 21,694 89 178 3/2015דולרית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 (1,897) (943) 30,125 934 1,857 12/2017דולרית קבועה לשלם עד /שקלית משתנה לקבל - עסקת החלף

 (2,080) (1,037) 54,585 1,030 2,053 12/2016דולרית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 (4,769) (2,368) (305,246) 2,337 4,643 ב"ח שקלי סחיר צמוד דולר ארה"אג

 (26,005) (13,224) (1,374,618) 13,610 27,554 כ"סה
  
  

      
 בשווי ההוגן שינויים שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

 2%- 1%-   1% 2% שינוי אבסולוטי 
 )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 בסיס ריביתשל החלף  עסקאות
 )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) 78,346 153,113 כ"סה
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           )ח"אלפי ש(בית אירו רגישות לשינויים ברי

            

   
  שינוי יחסי  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן
10% 5%  -5%  -10% 

 )8,173( )4,054( 175,981 3,991 7,921 3/2021אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )3,337(  )1,663( 104,363  1,652  3,292  12/2016עה לשלם עד אירו קבו/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )3,287( )1,636(9,503 1,620 3,225 6/2018אירו קבועה לשלם עד/שקלית קבועה לקבל-עסקת החלף

 )26,153( )13,025( )135,616( 12,922 25,744 בסיס ריבית משתנה בקבועהשל החלפה  עסקאות

 )63( )32( )8,350( 32 63 אירו לקבלבדי כתר ש לשלםהחלפת מטבע  עסקאות

 )8,290( )4,110( )545,282( 4,043  8,019  ח"אג

 )88,129( )43,812( )6,459,528( 43,315  86,141  הלוואות

 77,220 38,212 )3,901,745( )37,440(  )74,132(  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )60,211( )30,120( )2,957,184( 30,135  60,274 כ"סה
  
  

      

 שינוי אבסולוטי 
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 
 )55,441( )26,638( 175,981 24,269 46,402 3/2021אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף
 )28,141( )15,069( 104,363 14,323 27,946 12/2016אירו קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף
 )26,084( )12,870( 9,503 12,053 23,364 6/2018עד  לשלםאירו קבועה /לקבלשקלית  קבועה  - עסקת החלף

 )223,650( )110,964( )135,616( 104,236 202,777 בסיס ריבית משתנה בקבועהשל החלפה  עסקאות
 )635( )508( )8,350( 471 938 אירו לקבלכתר שבדי  לשלםעסקאות החלפת מטבע 

 )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) 242,235 472,339 כ"סה
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  )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית כתר שבדי 
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן  

 10%- 5%-  5% 10% שינוי יחסי  
 )6( )3()8,350(63 עסקאות החלפת מטבע לשלם כתר שבדי לקבל אירו

 )26,426( )13,143( 5,018  13,005 25,874 ה בקבועהבסיס ריבית משתנשל החלפה  עסקאות

 )26,432( )13,146( )3,332( 13,008 25,880 כ"סה
  
  

 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית כתר שבדי 

  

 שינוי אבסולוטי 
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 
 )62( )31( )8,350( 30 60 י מקבל אירועסקאות החלפת מטבע משלם כתר שבד

 )169,233( )81,489( 5,018 76,477 148,299 בסיס ריבית משתנה בקבועהשל החלפה  עסקאות
 )169,294( )81,519( )3,332( 76,508 148,359 כ"סה

  
  

 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית דולר קנדי 
       
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן         שינויים בשווי ההוגן  

 10%- 5%-  5% 10% שינוי יחסי  
 )1,200( )597( 24,572 591  1,177  6/2018קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )6,202( )3,076( 96,337 3,028 6,009 3/2021קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 )1,396()694( 1,36668717,857 12/2017קבועה לשלם עדקנדית/קבלשקלית משתנה ל-עסקת החלף

 )1,218( )607( 34,872 603 1,201 12/2016קבועה לשלם עד  קנדית/שקלית קבועה לקבל - עסקת החלף

 182,859 90,120 6,016,113 )87,604( )172,789( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )83,906( )41,633( )5,058,792( 41,005 81,395 משכנתאות 

 )722( )359( )2,957( 355 705 ריבית משתנה בקבועהשל עסקאות החלפה 

 )14,488( )7,189( )643,645( 7,082 14,058  ח להמרה"אג

 )56,427(  )28,017( )4,116,047( 27,630 54,879 ח בריבית קבועה"אג

 17,299 7,948 )3,631,689( )6,624( )11,997( כ"סה
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 שינוי אבסולוטי 
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 
 )9,132( )4,533( 24,572 4,257 8,259  6/2018עד  לשלםקבועה  קנדית/לקבלשקלית קבועה  - עסקת החלף
 )40,763( )19,538( 96,337 17,833 34,130 3/2021עד  לשלםקבועה  קנדית/לקבלשקלית קבועה  - עסקת החלף
 )10,092( )4,877( 17,857 4,539 8,766 12/2017עד  לשלםקבועה  קנדית/לקבלשקלית משתנה  - עסקת החלף
 )10,045( )5,144( 34,872 4,892 9,548 12/2016עד  לשלםקבועה  קנדית/לקבלשקלית קבועה  - עסקת החלף

 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 ריבית משתנה בקבועהשל עסקאות החלפה 
 )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) 151,653 296,602 כ"סה

 
  
  

     )ח"אלפי ש(ח "במטרגישות לשינויים במחירי ניירות ערך סחירים 
            

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן          שינויים בשווי ההוגן   
 10%- 5%-  5% 10% שינוי יחסי
 )12,537( )6,268( 125,370 6,268 12,537  ל"חו -רך  ניירות ע

 )12,537()6,268(12,5376,268125,370כ"סה
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  2011, בדצמבר 31ליום  מאוחדים וחות כספייםד
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  

   עמוד   
  
  

  2  דוח רואה החשבון המבקר
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  11-15  על תזרימי המזומנים  מאוחדים דוחות
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  דוח רואה החשבון המבקר
  
  מ"בעגלוב -גזיתלבעלי המניות של 

  
  
  

 31לימים ) החברה -להלן (מ "בע גלוב- גזיתהמצורפים של  על המצב הכספי המאוחדים הדוחותביקרנו את 
לכל  תזרימי המזומניםו השינויים בהון ,הרווח הכולל ,הפסדהרווח וההמאוחדים על דוחות הואת  2010-ו 2011 בדצמבר

הדירקטוריון דוחות כספיים אלה הינם באחריות  .2009- ו 2010, 2011בדצמבר  31 חת מהשנים שהסתיימו בימיםא
   .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. ההנהלה של החברהו

  
  

מכלל  41%-כו 41%- מהווים כלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד 
- כו 39%-כ ,35%- והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ, בהתאמה, 2010- ו 2011 בדצמבר 31הנכסים המאוחדים לימים 

כמו כן לא ביקרנו . בהתאמה, 2009-ו 2010, 2011בדצמבר  31מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  33%
ל "החברות הנ בהפסדיאשר חלקה של החברה , על בסיס השווי המאזני וצגותהמאת הדוחות הכספיים של חברות 

הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על  .2009 בדצמבר 31 וםבי השהסתיימ הלשנ ח"מליוני ש 259סך של להסתכם 
, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו

  .מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים
  
  

דרך (נות רואי חשבון לרבות תקנים שנקבעו בתק, לתקני ביקורת מקובלים בישראלערכנו את ביקורתנו בהתאם 
על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג  .1973- ג"התשל, )פעולתו של רואה חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות . מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים . התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

. ההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותההדירקטוריון והמשמעותיים שנעשו על ידי 
  .בסיס נאות לחוות דעתנו יםמספק ודוחות רואי החשבון האחרים אנו סבורים שביקורתנו

  
  

ל משקפים באופן "הנ הדוחות הכספיים ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,לדעתנו
- ו 2011בדצמבר  31לימים והחברות המאוחדות שלה  החברהמצב הכספי של האת , מכל הבחינות המהותיות, נאות
 31 ם שהסתיימו בימיםלכל אחת מהשני שלהןתזרימי המזומנים ו השינויים בהון, פעולותיהןואת תוצאות  2010

דוחות (והוראות תקנות ניירות ערך ) (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2009- ו 2010, 2011בדצמבר 
  .2010- ע"התש, )כספיים שנתיים

  
  

ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח " של לשכת רואי חשבון בישראל 104בהתאם לתקן ביקורת , ביקרנו גם
כלל  2012, במרס 27והדוח שלנו מיום , 2011בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  ,"כספי

  .חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי
  
  
  

  
  קסירראת גבאי קוסט פורר   ,אביב-תל
  רואי חשבון   2012,במרס27
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  מ"גזית גלוב בע לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר

  
  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

  
  ניירות ערךתקנות ב) ג(ב 9סעיף בהתאם ל

  1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(
  
  

 31ליום ) החברה - להלן ביחד(וחברות בנות  מ"גזית גלוב בע בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיביביקרנו 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום  .רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .2011 בדצמבר

המצורפת בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיבי אפקטיביות ה ם אתבקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת
בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על רכיבי אחריותנו היא לחוות דעה על  .ל"לדוח התקופתי לתאריך הנ

   .ביקורתנו
  

ן לא בדקנו את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיה
מהסכומים המתייחסים בדוחות הכספיים המאוחדים ליום , בהתאמה, 35%-ו 41%והכנסותיהן הכלולים באיחוד מהווים 

האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אותן . ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2011בדצמבר  31
ככל שהיא מתייחסת , או לנו וחוות דעתנוחברות בוקרה על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים שדוחותיהם הומצ
מבוססת על דוחות רואי החשבון המבקרים , לאפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אותן חברות

  .האחרים
  

של לשכת רואי חשבון  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 
בקרות ) 1: (רכיבים אלה הינם). 104תקן ביקורת  - להלן " (רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספיביקורת של " בישראל

בקרות ) 2(; לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע, ברמת הארגון
  ).רכיבי הבקרה המבוקרים - ים להלן כל אלה יחד מכונ( ;ן להשקעה"בקרות על תהליך הנדל) 3( ;הגזברותתהליך  על
  

 במטרהנדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  תקן זהפי - על. 104לתקן ביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם 
אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל להשיג מידה סבירה של ביטחון לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ו

 ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, בקרה פנימית על דיווח כספיביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי . הבחינות המהותיות
תכנון והתפעול אפקטיביות הבחינה והערכה של וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון 

ביצוע נהלים אחרים כללה גם , בקרה לגבי אותם רכיבי, ביקורתנו .שהוערך סיכוןהבהתבסס על אותם רכיבי בקרה של 
להבדיל מבקרה פנימית על , ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים. ים בהתאם לנסיבותכנחוצחשבנו כאלה ש

כמו . ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד, כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי
חוות , חסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכךביקורתנו לא התיי, כן

ודוחות רואי החשבון המבקרים האחרים אנו סבורים שביקורתנו . דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה
  .מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל

  
 ותע או לגללמנולא עשויים ש ,ורכיבים מתוכה בפרט, בכלל ימית על דיווח כספיבקרה פנ, בשל מגבלות מובנות

ה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות , כמו כן. הצגה מוטעית
  .ה לרעהם תשתננהליה ואמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של  כנהותהפ

  
מכל הבחינות , החברה קיימה באופן אפקטיבי, בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון האחרים ,לדעתנו

  .2011 בדצמבר 31ליום  את רכיבי הבקרה המבוקרים, המהותיות
  

 31לימים של החברה  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה ,מקובלים בישראלבהתאם לתקני ביקורת  ,גם ביקרנו
 במרס 27 מיום ,והדוח שלנו 2011 בדצמבר 31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  לכלו 2010-ו 2011ר בדצמב

  .בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון האחרים בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים כלל חוות דעת, 2012
  

קוסט פורר גבאי את קסירר,אביב-תל
 רואי חשבון 2012,במרס27
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  
 
  בדצמבר 31ליום    
   2011   2010  
  ח"ש מליוני באור  
       

       נכסים
       

        נכסים שוטפים
       

  1,321   1,961 3   מזומנים ושווי מזומנים
    254   807  'א4  לזמן קצרוהלוואות השקעות

     58   97 'ב4  ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  42   67 11   ניירות ערך זמינים למכירה
  111   84  'ד37   מכשירים פיננסיים נגזרים
  344   714 5   לקוחות והכנסות לקבל
  245   331 6   חייבים ויתרות חובה

  383   1,128 7  ודירות למכירה מלאי בניינים
  73   18    מסים שוטפים לקבל

        
   5,207   2,831  
        

  251   714 8   נכסים מוחזקים למכירה
        
   5,921   3,082  
        

         נכסים לא שוטפים
        

  *)   67   166 9   השקעות בחברות כלולות
  *)  281   408 10  ויתרות חובההלוואות , השקעות אחרות

  218   314 11   ניירות ערך זמינים למכירה
  1,087   937  'ד37   מכשירים פיננסיים נגזרים

  43,634   54,627 12   ן להשקעה"נדל
  3,296   3,219 13   ן להשקעה בפיתוח"נדל

  17   52 14   מלאי בלתי שוטף
  633   751 15   נטו,רכוש קבוע

  119   101 16  מוניטין
  17   69 16  נטו,נכסים בלתי מוחשיים אחרים

  99   167 'יד25   מסים נדחים
        
   60,811   49,468  
        
   66,732   52,550  
  

  .סווג מחדש*)  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים הבאורים
  



  מ"גלוב בע- יתגז
  

5 

  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  
  בדצמבר 31ליום     
    2011  2010  
  ח "ש מליוני  באור  
        

         התחייבויות והון
        

         התחייבויות שוטפות
         

  242  497  'א17  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
  3,043  3,629  'ב17  חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

  37  25  'ד37   מכשירים פיננסיים נגזרים
  515  851  18   רותיםיספקים ונותני ש

  939  1,340  19   זכאים ויתרות זכות
  80  380  7  מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות

  38  54     מסים שוטפים לשלם
  57  -     דיבידנד שהוכרז

        
    6,776  4,951  
        

  43  103  8  למכירהכסים מוחזקיםנמיוחסות לההתחייבויות
        
    6,879  4,994  

         לא שוטפותהתחייבויות
        

  14,255  15,782  20  אגרות חוב
  788  1,121  21   אגרות חוב להמרה 

  14,969  19,899  22  למוסדות פיננסיים ולאחריםנושאות ריבית התחייבויות
  128  353  'ד37   מכשירים פיננסיים נגזרים

  214  382  23  התחייבויות פיננסיות אחרות
  4  8  24  נטו,בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות
  2,029  2,924 'יד25   מסים נדחים

        
    40,469  32,387  

      27  המיוחס לבעלי מניות החברההון
        

  208  218    הון מניות
  3,474  3,787     פרמיה על מניות

  3,348  3,737    רווחיתרת
  )1,312(  )734(    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  222  149     קרנות אחרות
  )4(  *)   -     הלוואות לרכישת מניות

  )21(  )21(    מניות אוצר
        
    7,136  5,915  

  9,254  12,248     שאינן מקנות שליטהזכויות
        

  15,169  19,384    כ הון"סה
        
    66,732  52,550  

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

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
  

          2012, במרס27
  קוניא גדי   סופר אהרון  כצמןחיים  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
   ל"מנכ   הדירקטוריון ר"יו

 
  ל "משנה למנכ

  ומנהל כספים ראשי
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  דוחות רווח והפסד מאוחדים
  
 

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2011  2010  2009  

 באור  
  ח "מליוני ש

  )למעט נתוני רווח נקי למניה(
         

  4,084    4,596   5,239 30   הכנסות מהשכרת מבנים
  596    691   1,257 31  קרקעות ומביצוע עבודות, בנייניםהכנסות ממכירת 

            
  4,680    5,287   6,496    סך הכל הכנסות

            
  1,369    1,551   1,740 32  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

  554    622   1,199 31  קרקעות והעבודות שבוצעו, עלות מכירת בניינים
            

  1,923    2,173   2,939    ההכנסותסך הכל עלות 
            

  2,757    3,114   3,557   רווח גולמי
            

ן להשקעה "ן להשקעה ונדל"ערך נדל) ירידת(עליית 
  )1,922(    1,017   1,803    נטו,בפיתוח

  )584(    )663(   )830( 33   הוצאות הנהלה וכלליות
  777    13   160 'א34   הכנסות אחרות
  )41(    )48(   )62( 'ב34   הוצאות אחרות

  )268(    2   40   נטו,חברות כלולות) בהפסדי(חלק החברה ברווחי 
            

  719    3,435   4,668    רווח תפעולי
            

  )1,793(    )1,869(   )2,302( 'א35   הוצאות מימון
  1,551    569   79 'ב35   הכנסות מימון

  81    )18(   )16( 'ג35  השקעות פיננסיותערך ) ירידת(עליית
            

  558    2,117   2,429    מסים על ההכנסהרווח לפני
  )142(    509   545 'טו25  )הטבת מס(מסים על ההכנסה 

            
  700    1,608   1,884   רווח נקי

            
            :מיוחס ל

            
  1,101    790   626    בעלי מניות החברה

  )401(    818   1,258    זכויות שאינן מקנות שליטה
            
   1,884   1,608    700  
            

          36  )ח"בש(נקי למניה המיוחס לבעלי מניות החברהרווח
            

  8.49    5.59   4.05    רווח נקי בסיסי 
            

  8.47    5.57   3.75    רווח נקי מדולל 
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 
  
 

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011  2010  2009  
  ח "מליוני ש  
        
        

  700    1,608   1,884  רווח נקי
           

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

  1,021    )1,272(   1,135  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
  1    -   12  מימוש התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  )51(    49   )139(  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים) הפסדים(רווחים
  45    12   )39(  נכסים פיננסיים זמינים למכירהבגין ) הפסדים(רווחים
  )8(    17   28  בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע)הפסד(רווח

  22    -   -  התאמות שווי הוגן של השקעה שאוחדה לראשונה
  )8(    -   -  נטו של חברות כלולות,חלק הקבוצה בהפסד כולל אחר

           
  1,022    )1,194(   997  כולל אחר) הפסד(כ רווח"סה

           
  1,722    414   2,881   כוללכ רווח"סה

          
          :מיוחס ל

          
  1,606    139   1,131   **)בעלי מניות החברה  

  116    275   1,750   זכויות שאינן מקנות שליטה
           
  2,881   414    1,722  
  
  .'ט27ראה באור , למידע נוסף  *)

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

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011  2010  2009  
  ח "מליוני ש  
        

  1,101    790   626  רווח נקי
  548    )712(   566  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  1    -   12  פעילויות חוץמימוש התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של
  )56(    41   )66(  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים) הפסדים(רווחים
  24    3   )35(  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסדים(רווחים
  )8(    17   28  בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע)הפסד(רווח

  4       -   -  התאמות שווי הוגן של השקעה שאוחדה לראשונה
  )8(    -   -  נטו של חברות כלולות,חלק החברה בהפסד כולל אחר

           
  1,131   139    1,606  
           
  
      

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  על השינויים בהון מאוחדים דוחות
  
  
     הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

  
  הון
 מניות

  פרמיה
על מניות

  יתרת
  רווח

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות
של כספיים 

 פעילויות חוץ
  קרנות
 *)*אחרות

 הלוואות
  לרכישת
 מניות

  מניות
 כ"סה אוצר

  זכויות
שאינן 
מקנות 
  שליטה

  כ"סה
  הון

 ח"שמליוני   
                

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

  1,884  1,258 626  - - - - 626 - -   רווח נקי
  997  492 505  - - )73( 578 - - -  כולל אחר)הפסד(רווח 

                
  2,881  1,750 1,131  - - )73( 578 626 - -  כולל)הפסד(כ רווח "סה
                

  313 - 313  - - - - -  303 10  )'ד27באור(הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
  2 -  2  - - )8( - -  10 *) -  מימוש ופקיעת כתבי אופציה למניות החברה

  - -  -  - *)   - - - *)  - - -  שערוך הלוואות לרכישת מניות
  4 -  4  - 4 - - - - -  פרעון הלוואות לרכישת מניות
  64 - 64  - - 64 - - - -  )'ב38באור(נטו,ויתור שכר על ידי בעל שליטה

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

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

  1,185  1,197 )12(  - - )12( - - - -  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  )410(  )363( )47(  - - )47( - - - -  רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

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

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

                
  19,384  12,248 7,136  )21( *) - 149 )734( 3,737  3,787 218  2011,בדצמבר31יתרה ליום 

  
  
  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
  .'ח27ראה באור   *)*
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים הבאורים המצורפים
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  על השינויים בהון מאוחדים דוחות
  
  
     הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

  
  הון
 מניות

  פרמיה
על מניות

  יתרת
  רווח

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות
של כספיים 

 פעילויות חוץ
  קרנות
**)אחרות

 הלוואות
  לרכישת
 מניות

  מניות
 כ"סה אוצר

  זכויות
שאינן 
מקנות 
  שליטה

  כ"סה
  הון

 ח"מליוני ש   
                

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

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

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

  637 - 637  - - - - -  621 16  הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
  1 -  1  - - )4( - -  5 *)  -  מימוש כתבי אופציה למניות החברה

  - -  -     - *)  - - - *)  - - -  שערוך הלוואות לרכישת מניות
  *)   - - *)   -  - *)  - - - - - -  פרעון הלוואות לרכישת מניות
  36 - 36     - - 36 - - - -  )'ב38באור(נטו,ויתור שכר על ידי בעל שליטה

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

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

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

  )6( )6(  -  - - - - - - -  רכישת אגרות חוב להמרה בחברות מאוחדות
  )494(  )494(  -  - - - - - - -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

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

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

  .'ח27ראה באור   **)
  
  
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים הבאורים המצורפים
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  על השינויים בהון מאוחדים דוחות
  
  
     הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

  
  הון
 מניות

  פרמיה
על מניות

  יתרת
  רווח

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות
של כספיים 

 פעילויות חוץ
  קרנות
 **)אחרות

 הלוואות
  לרכישת
 מניות

  מניות
 כ"סה אוצר

  זכויות
שאינן 
מקנות 
  שליטה

  כ"סה
  הון

 ח"מליוני ש   
                

  11,106  7,772 3,334  )21( )4( 29 )1,141( 1,827  2,465 179  2009,בינואר1יתרה ליום 
                

  700  )401( 1,101  - - - - 1,101 - -  )הפסד(נקי רווח 
  1,022  517 505  - - )36( 541 - - -  כולל אחר)הפסד(רווח 

                
  1,722  116 1,606  - - )36( 541 1,101 - -  כולל)הפסד(כ רווח "סה
                

  391 - 391  - - - - -  378 13  הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
  *)  - - *)  -  - - )5( - -  5 *) -  מימוש כתבי אופציה למניות החברה

  - -  -  - *) - - - *) - - -  שערוך הלוואות לרכישת מניות
  *)  - - *)  -  - *) - - - - - -  פרעון הלוואות לרכישת מניות
  32 - 32  - - 32 - - - -  נטו,ויתור שכר על ידי בעל שליטה
  - -  -  - - )1( - 1 - -  מימוש קרן שערוך רכוש קבוע

  43 35  8  - - - - 8 - -  שערוך השקעה שאוחדה לראשונה
  17 13  4  - - 4 - - - -  עלות תשלום מבוסס מניות
  )186( - )186(  - - - - )186( - -  דיבידנד לבעלי מניות החברה

  731  731  -  - - - - - - -  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  )218(  )218(  -  - - - - - - -  רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  )14( )14(  -  - - - - - - -  רכישת אגרות חוב להמרה בחברות מאוחדות
  150  150  -  - - - - - - -  זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה שאוחדה לראשונה

  20 20  -  - - - - - - - הנפקת אגרות חוב להמרה וכתבי אופציה בחברה מאוחדת
  )1( )1(  -  - - - - - - -  פקיעת כתבי אופציה בחברה מאוחדת

  )29( )29(  -  - - - - - - -  רכישה עצמית של מניות בחברה מאוחדת
  155  155  -  - - - - - - -  אינן מקנות שליטהשדיבידנד בעין לבעלי זכויות

  )653(  )653(  -  - - - - - - -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
                

  13,266  8,077 5,189  )21( )4( 23 )600( 2,751  2,848 192  2009,בדצמבר31יתרה ליום 
  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)

  .'ח27ראה באור   **)
  

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

 
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
 2011  2010  2009  
  ח "ש מליוני 
       

       פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
         

  700   1,608   1,884 רווח נקי
         

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

  242   1,300   2,223  נטו, הוצאות מימון
  268   )2(   )40( נטו,חברות כלולות)ברווחי(חלק החברה בהפסדי 

ן להשקעה "ן להשקעה ונדל"ההוגן של נדלבשווי ) עלייה(ירידה 
  1,922   )1,017(   )1,803(  נטו,בפיתוח

כולל ירידת ערך (פחת והפחתות רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים 
  75   80   80 )מוניטין

  )142(   509   545 )הטבת מס(מסים על הכנסה 
  )84(   -   - שערוך רכיב המרה וכתבי אופציה למניות

  3   18   16  נכסים פיננסייםירידת ערך
  -   -   5  ירידת ערך נכסים אחרים

  3   )13(   19  נטו, הון)רווח(הפסד
  1   )1(   4 נטו,הטבות לעובדיםבהתחייבות בשל שינוי
  1   4   )29( נטו,מירידה בשיעור החזקה בחברות מוחזקות)רווח(הפסד

  )775(   -   )102(  רווח ממוניטין שלילי
  17   53   59  תשלום מבוסס מניותעלות

  *)     47   *)    59   105 הוצאות שכר שנזקפו כנגד קרן הון
         
 1,082   990   1,578  
         

         :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
         

  95     )141(   )239( חייבים ויתרות חובהבלקוחות והכנסות לקבל וב )עלייה(ירידה
במלאי בניינים וקרקעות בניכוי מקדמות מרוכשי דירות ) עלייה(ירידה 

  31   51   )54(  נטו, וממזמיני עבודות
  )  *)90(   )  *)38(   42 בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה
  3   6   15 נטו, בפקדונות משוכריםעלייה

         
 )236(   )122(   39  
         

  2,317   2,476   2,730 דיבידנדים ומסים,לפני ריביתמזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
         

         :מזומנים שהתקבלו וששולמו במשך השנה עבור
         

  )1,535(   )1,661(   )1,594(  ריבית ששולמה
  191   20   31  ריבית שהתקבלה
  19   12   1  דיבידנד שהתקבל
  )69(   )65(   )15(  מסים ששולמו

  3   -   37  מסים שהתקבלו
         
 )1,540(   )1,694(   )1,391(  
         

  926   782   1,190 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
  
  .סווג מחדש  *)
  

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

 

 
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
 2011  2010  2009  
  ח "ש מליוני 

       פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
         

  8   -   92 )א(לראשונה וחדושא ותהשקעה בחבר
  -   -   )8( )ב(איחוד מלא לראשונה של חברה שאוחדה באיחוד יחסי

  1,262   -   -)ג(בשיטת השווי המאזניאיחוד יחסי לראשונה של חברה שנכללה בעבר
  -   -   )87( )ד(עלייה בשיעור החזקה בחברה מאוחדת באיחוד יחסי

  -   -   11 )ה(תמורה ממימוש השקעה בחברה מאוחדת
  )   166(   )9(   )54(  חברות מוחזקותבהשקעה
  )2,706(   )3,550(   )7,308( ן להשקעה"הקמה ופיתוח של נדל,רכישה

  )72(   )24(   )36(  השקעות ברכוש קבוע
  95   988   3,186 ן בפיתוח"ן להשקעה ונדל"תמורה ממימוש נדל

  *)   -   55   13  רכוש קבועתמורה ממימוש 
  )16(   )121(   )234(  מתן הלוואות לזמן ארוך

  8   26   20 פרעון הלוואות שניתנו לזמן ארוך
  19   )39(   80  נטו, השקעות לזמן קצר

  )177(   )422(   )1,029(  השקעה בנכסים פיננסיים 
  1,068   478   506 נכסים פיננסייםתמורה ממכירת 

         
  )677(   )2,618(   )4,848( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

         
         תזרימי מזומנים מפעילות מימון

         
  391   637   313 בניכוי הוצאות הנפקה הנפקת מניות

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

  647   1,516   714 נטו,ת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטההנפק
  )  103(   )78(   )410( רכישת מניות של חברות מאוחדות

  )179(   )204(   )298( לבעלי מניות החברה דיבידנד ששולם
  )468(   )460(   )567( לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה דיבידנד ששולם

  4,278   1,280   6,949  קבלת הלוואות לזמן ארוך
  )4,880(   )3,972(   )5,544(  פרעון הלוואות לזמן ארוך

  )348(   1,103   1,805 נטו,ארוךקווי אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן) פרעון(משיכת
  )1,174(   )653(   )1,058( של אגרות חוב ואגרות חוב להמרה פדיון מוקדםפרעון ו

  )15(   )75(   186 נטו,אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
  3,098   2,192   2,247 נטו,ואגרות חוב להמרה הנפקת אגרות חוב

  )22(   -   - חברה מאוחדתרכישת מניות חברה מאוחדת על ידי
         

  1,225   1,287   4,343 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
         

  9   )121(   )45( ושווי מזומניםת מזומניםוהפרשי תרגום בגין יתר
         

  -   )27(   - ירידה בשל מזומנים ושווי מזומנים שסווגו כמוחזקים למכירה
         

  1,483   )697(   640 במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה
         

  535   2,018   1,321 שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
         

  2,018   1,321   1,961 שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
  
  

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

  
 

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

  2011  2010  2009  
  ח "ש מליוני  
         )7'ג9-ו6'ג9באור(לראשונהשאוחדו ותהשקעה בחבר )א(
          
         ):למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
  )18(   -   )14(  שוטפיםנכסים 
  -   -   )465( נכסים מוחזקים למכירה 
  261   -   311  התחייבויות שוטפות 
          
  )168(   -   243  
     -     
  )1,690(   -   )1,791( ן להשקעה ונכסים בלתי שוטפים אחרים"נדל 
  241   -   - יתרת השקעה שהוצגה בעבר 
  976   -   1,066 לא שוטפותהתחייבויות  
  130   -   742 בחברות שאוחדו לראשונהזכויות שאינן מקנות שליטה 
  EQY 265   -   51-הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ב 
  EQY -   -   37-הנפקת מניות מותנית ב 
  20   -   )22( )מוניטין( רווח ממוניטין שלילי 
          
  8   -   92 מזומניםגידול ביתרת המזומנים ושווי 
          
  איחוד מלא לראשונה של חברה שאוחדה באיחוד יחסי  )ב(

          ):'גי9באור (  
          
         ):למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
  -   -   )747(  נכסים שוטפים 
  -   -   576  התחייבויות שוטפות 
          
  )171(   -   -  
          
  -   -   )188(  לא שוטפיםנכסים 
  -   -   186 התחייבויות לא שוטפות 
  -   -   158 זכויות שאינן מקנות שליטה 
  -   -   12 מימוש קרן הפרשי תרגום 
  -   -   )31( הקודמתהפסד משערוך השקעה  
  -   -   26  רווח ממוניטין שלילי 
          
  -   -   )8( קיטון ביתרת המזומנים ושווי מזומנים 
  
  
  
  
  

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

  
 

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

  2011  2010  2009  
  ח "ש מליוני  
בעבר בשיטת השווי  השנכלל האיחוד יחסי לראשונה של חבר  )ג(

         )'ז9באור ( המאזני
           
       ):למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
  )255(   -   -  רכוש שוטף 
  194   -   -  התחייבויות שוטפות 
          
  -   -   )61(  
          
  )2,409(   -   -  ן להשקעה"נדל 
  )1,090(   -   - ן להשקעה בפיתוח"נדל 
  )60(   -   - נכסים בלתי שוטפים אחרים 
  1,068   -   - התחייבויות לא שוטפות 
  20   -   - זכויות שאינן מקנות שליטה 

באגרות חוב להמרה ובכתבי , השקעה שהוצגה בשווי מאזני  
  3,574   -   -  אופציה

  220   -   -  רווח ממוניטין שלילי 
          
  1,262   -   - גידול ביתרת המזומנים ושווי מזומנים 
          
         )'ז9באור(בשיעור החזקה בחברה מאוחדת באיחוד יחסיעלייה )ד(
          
         ):למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
  -   -   )15(  נכסים שוטפים 
  -   -   11  התחייבויות שוטפות 
          
  )4(   -   -  
          
  -   -   )206(  נכסים לא שוטפים 
  -   -   46 התחייבויות לא שוטפות 
  -   -   1 זכויות שאינן מקנות שליטה 
  -   -   76  רווח ממוניטין שלילי 
          
  -   -   )87( קיטון ביתרת המזומנים ושווי מזומנים 
          
          
         )'יג9באור(תמורה ממימוש השקעה בחברה מאוחדת )ה(
           
  -   -   )3( )למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
  -   -   )9( השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 
  -   -   *)   - כתבי אופציה למניות בחברה מאוחדת באיחוד יחסי 
  -   -   )7( תקבולים על חשבון מניות בחברה מאוחדת 
  -   -   30 לשעבררווח מירידה בשליטה בחברה מאוחדת 
           
  -   -   11 המזומנים ושווי מזומניםגידול ביתרת  
          
  .ח"מילון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
  

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

  
 

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

  2011  2010  2009  
  ח "ש מליוני  
          
          
         פעולות מהותיות שלא במזומן )ו(
          
  20   -   206 המרת אגרות חוב במניות חברה מאוחדת 
          
  206   -   - השקעה במניות חברה כלולה כנגד פרעון אגרות חוב להמרה 
          

החלפת אגרות חוב להמרה וכתבי אופציה של ישות בשליטה   
  2,188   -   -  משותפת

          
רכישת מניות חברות מאוחדות והשקעות אחרות כנגד הנפקת   

  126   37   265 מניות בחברות מאוחדות
          
  155   -   - חלוקת דיבידנד בעין בחברה מאוחדת 
          
  50   57   - בחברה דיבידנד לשלם 
         
         
  
  
  

  .המאוחדים נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי 
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  כללי  -: 1באור 
  
  :ופעילותה העסקיתהחברה   .א

  
המנהלת והמפתחת של , הינה הבעלים, )הקבוצה - להלן יחדיו (מוחזקות  באמצעות חברות ,החברה

מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים ישראל וברזיל ו, אירופה, בצפון אמריקה מניב ן"נדל
, בענף מבני משרדים רפואיים בצפון אמריקה לקבוצה פעילות גם ,בנוסף. מעוגני הסופרמרקטים

ן בישראל "ניהול וביצוע של פרויקטים בתחום הנדל, פיתוח, ביזוםוכן ב "בארהבענף הדיור המוגן 
בדרך של רכישת נכסים דמנויות עסקיות הזומימוש לאיתור פועלת  הקבוצה, בנוסף. ובמזרח אירופה

  .או בתחומים משיקים באזורי פעילותה ובאזורים אחרים/ובתחומי עיסוקה חברות הפועלות  או/ו
  

  .יורק- ובניו אביב-לניירות ערך בתל ותניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורס  
  
  הנפקה לראשונה של ניירות ערך בארצות הברית  .ב

  
-השלימה החברה את תהליך הרישום למסחר של מניותיה בבורסה של ניו 2011, בדצמבר 19ביום 
והנפיקה  2011, בדצמבר 14ב ביום "פי תשקיף שפורסם בארה-על  GZTתחת הסימול ") NYSE("יורק 

, לפרטים נוספים. ח"מליון ש 350- בתמורה ברוטו של כ מניות רגילות 10,350,000ב "לראשונה בארה
  .'ד27ראה באור 

  
גרעון בהון החוזר בסך ) הקבוצה - להלן (לחברה במאוחד ) תאריך הדיווח - להלן ( 2011, בדצמבר 31ליום   .ג

ח "מיליארד ש 5.4- של כ כולל לקבוצה קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך. ח"מליון ש 958- של כ
ן להשקעה שאינו משועבד המוצג "לקבוצה נדל הדיווחלתאריך  ,כמו כן. ניתנים לניצול בשנה הקרובהה
לעניין גיוסי הון וחוב לזמן ארוך  .ח"מיליארד ש 33.6- בשווי הוגן של כדוחות הכספיים המאוחדים ב

 ל בתוספת"הנהלת החברה בדעה כי המקורות הנ .40ראה באור , בחברות הקבוצה לאחר תאריך הדיווח
ו לכל אחת מחברות הקבוצה לעמוד בפרעון יאפשר, שוטפת חיובי מפעילות מזומנים תזרים

 .התחייבויותיהן לזמן קצר
  
  :בדוחות כספיים אלה הגדרות  .ד

  
  .מ"גלוב בע- גזית -  החברה

     
במישרין) נורסטאר - להלן ( .)גזית אינק: לשעבר(נורסטאר החזקות אינק  -   החברה האם

.)קבוצת נורסטאר - להלן יחדיו ( המלאהבבעלותה ת ומאוחד ותבאמצעות חברו
  

IAS  27-ב ןכהגדרת(כולל שליטה אפקטיבית  ,חברות אשר לחברה שליטה בהן - חברות מאוחדות
  .תיהן מאוחדים עם דוחות החברהואשר דוחו ))מתוקן(

  
בשליטה  ותחבר

 משותפת
הסכמה חוזית לשליטה קיימת גורמים ביניהםמספר  על ידית והמוחזק ותחבר - 

 .החברה בדרך של איחוד יחסישל  אלהמאוחדים עם  ןמשותפת ואשר דוחותיה
     

ואינן חברות) IAS 28-כהגדרתה ב(חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן  -   חברות כלולות
ואשר השקעת החברה בהן, או חברות בשליטה משותפת שלה מאוחדות

  .השווי המאזני לפי שיטתמטופלת בדוחות הכספיים 
  

  .וחברות כלולות בשליטה משותפת ותחבר ,חברות מאוחדות - חברות מוחזקות
  

המצוינות שלה יטה משותפתלשוהחברות בהמאוחדות החברות  ,החברה -   הקבוצה
  .ברשימה המצורפת

    
ובעל בעלי עניין 
  שליטה

  .2010- ע"התש ,)דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  - 

    
  .)מתוקן( IAS 24-בכהגדרתם  - צדדים קשורים
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

ן להשקעה "נדל, ן להשקעה"למעט נדל, הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות
אשר נמדדים בהתאם , נגזריםמכשירים מבני דיור מוגן ומכשירים פיננסים מסויימים כולל , בפיתוח

  .לשוויים ההוגן
  

  .לפי שיטת מאפיין הפעילות פרטי הרווח או ההפסדהחברה בחרה להציג את 
  

  כה של הדוחות הכספייםבסיס הערי
  

כפי  )IFRSתקני  - להלן (דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
  :תקנים אלו כוללים). IASB(שפורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה חשבונאית 

  
  ).IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים   .1
  ).IAS(תקני חשבונאות בינלאומיים   .2
  ).SIC(ולתקני חשבונאות בינלאומיים ) IFRIC(רות לתקני דיווח כספי בינלאומיים הבה  .3

  
, )דוחות כספיים שנתיים(הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך , כמו כן
  .2010-ע"התש

  
  מדיניות חשבונאית עקבית

 
, בכל התקופות המוצגותהמדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי 

  :למעט כאמור להלן
  

  שינויים במדיניות החשבונאית לאור יישום תקנים חדשים
  
IFRS 3 )צירופי עסקים -) מתוקן  

  
  : עוסקים בנושאים הבאים IFRS 3 - ל התיקונים

  
  שליטה מקנות שאינן זכויות מדידת  .1

  
 מקנות שאינן הזכויות מדידת אופן לבחירת אפשרות קיימת בהם המקרים את מגביל התיקון
 של נטו המזוהים בנכסים היחסי חלקן לפי או הרכישה למועד ההוגן לשוויין בהתאם שליטה
 מקנות שאינן זכויות סוגי עבור רק קיימת זו אפשרות, לתיקון בהתאם. הנרכשת הישות
בנכסים נטו של ) ראטה- פרו( יחסי חלק לקבלת וזכות בעלות זכות לבעליהם המקנים שליטה

לסוגים אחרים של זכויות , לעומתם). בדרך כלל מניות(החברה הנרכשת במקרה של פירוק 
לא קיימת ) אופציות שהינן מכשירי הון בחברה הנרכשת, לדוגמה(שאינן מקנות שליטה 

למעט מקרים , אפשרות בחירה זו ולפיכך יש למדוד אותם לפי שוויים ההוגן במועד הרכישה
התיקון . IFRS 2כמו למשל , אחרים IFRSמדידה אחרות הנדרשות על ידי תקני  של הוראות

  ).2010, בינואר 1(לראשונה  IFRS 3מיושם למפרע מהמועד בו יושם 
  

  .ליישום התיקון למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  עסקים צירוף במסגרת מניות מבוסס תשלום מענקי .2
  

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

 החברה על, לכך בהתאם. הרוכשת החברה של מניות מבוסס תשלום בעסקאות) להחליפם
 מועד שלאחר בתקופה כהוצאה וסכום הרכישה ביום העסקה לתמורת סכום לייחס הרוכשת
 אזי, חדש במענק מוחלף והוא פוקע המענק העסקים מצירוף כתוצאה אם, אולם. הרכישה

יוכר כהוצאה בתקופה שלאחר מועד הרכישה ולא , IFRS 2-ל בהתאם החדש המענק שווי
אזי אם , אם מענקי תשלום מבוסס מניות אינם מוחלפים, כמו כן. ייכלל בתמורת הרכישה

המכשירים הבשילו הם מהווים חלק מהזכויות שאינן מקנות שליטה ונמדדים בהתאם 
ש אם היו ואם המכשירים לא הבשילו הם נמדדים לפי הערך שהיה משמ IFRS 2להוראות 

כאשר סכום זה מוקצה בין הזכויות שאינן מקנות שליטה , מוענקים מחדש במועד הרכישה
  .לבין הוצאה שלאחר מועד הרכישה

  .)2010, בינואר 1( לראשונה) מתוקן( IFRS 3התיקון מיושם למפרע מהמועד בו יושם 
  
 .ברההח של הכספיים הדוחות על מהותית השפעה הייתה לא למפרע התיקון ליישום

  
IFRIC 19 - סילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירי הון  

  
IFRIC 19 ) את הטיפול החשבונאי בעסקאות שבהן מסולקות התחייבויות  קובעת) הפרשנות -להלן

מכשירי הון שהונפקו על מנת להחליף חוב , לפי הפרשנות. פיננסיות על ידי הנפקת מכשירי הון
אם לא ניתן . אם ניתן לאמוד אותו באופן מהימן, בשווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו יימדדו

מכשירי ההון  את למדוד יש, לאמוד את השווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו באופן מהימן
ההפרש בין היתרה בדוחות . בהתאם לשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית שסולקה במועד סילוקה

ההתחייבות הפיננסית שמסולקת לבין השווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו מוכר הכספיים של 
  .2011, בינואר 1הפרשנות מיושמת למפרע החל מיום . ברווח או הפסד

  
 .ליישום הפרשנות למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה

  
IAS 1 - הצגת דוחות כספיים  

  
ניתן להציג את התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה בגין , )התיקון( IAS 1-ל בהתאם לתיקון

כל רכיב של רווח כולל אחר בדוח על השינויים בהון או במסגרת הבאורים לדוחות הכספיים 
  .27ראה באור , החברה בחרה להציג את הפירוט האמור במסגרת הבאורים, בהתאם לכך. השנתיים

  
בכל התקופות המוצגות בדוחות הכספיים ביניים  2011, בינואר 1 התיקון מיושם למפרע החל מיום

  .מאוחדים
  

IAS 24  - גילויים בהקשר לצד קשור  
  

מבהיר את הגדרת צד קשור על מנת לפשט את זיהוי היחסים עם צד ) התיקון( IAS 24 - התיקון ל
  . קשור ולמנוע חוסר עקביות ביישום הגדרה זו

  
  .השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברהליישום התיקון למפרע לא היתה 

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

  
אופציות או כתבי אופציה לרכישת מספר קבוע של מכשירים , קובע כי זכויות IAS 32 -התיקון ל

חברה מציעה יסווגו כמכשירים הוניים אם ה, תמורת סכום קבוע במטבע כלשהו, הוניים של החברה
לכל המחזיקים הקיימים באותו סוג  (pro rata)האופציות או כתבי האופציה באופן יחסי , את הזכויות

  .של מכשיריה ההוניים שאינם נגזרים
  

בכל התקופות המוצגות בדוחות הכספיים ביניים  2011, בינואר 1התיקון מיושם למפרע החל מיום 
  .מאוחדים
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  )המשך( החשבונאית עיקרי המדיניות  -: 2באור 
 

  האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים  .ב
  

הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה דורשת מההנהלה להפעיל שיקול דעת וליצור  תהכנ
נכסים ה, הוצאותה, אומדנים והנחות אשר משפיעים על הסכומים המדווחים של ההכנסות

ודאות הקשורה להנחות -אי. בתקופת הדיווח, חייבויות תלויותהתחייבויות והגילוי של התהו
והאומדנים הללו יכולה להביא להוצאות אשר דורשות התאמות מהותיות לערך בספרים של הנכסים 

  .בתקופות הבאות, או ההתחייבויות המושפעים
  

  השיקולים
  

שיקול דעת ושקלה  הפעילה הקבוצה, בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים
שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו , את השיקולים לגבי הנושאים הבאים

  :בדוחות הכספיים
  

  ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה  -
  

בוחנת הקבוצה האם קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שערכו של הנכס נפגם  דיווחבכל תאריך 
צורך בחינת ירידת ערך כאמור מפעילה הקבוצה שיקול דעת לגבי ל. וקיימת ירידת ערך לגביו

סממנים המעידים על ראיה אובייקטיבית המתייחסים לשיעור הירידה בשווי ההוגן באחוזים 
  .להלן 'יבראה גם סעיף . וכן להימשכות תקופת הירידה בשווי ההוגן

  
  ן להשקעה"חכירה תפעולית של נדל  -

  
ן להשקעה שברשותה כחכירה תפעולית כאשר הפעלת "הנדלמסווגת את כמחכיר הקבוצה 

שיקול הדעת שנעשה לבחינת תנאי החכירה מצביע על כך שהחברה נושאת באופן משמעותי 
  .בכל הסיכונים וההטבות הנלוות לבעלות בנכסים הללו

  
  רכישות חברות בנות שאינן צירופי עסקים  -

  
ריכה האם הרכישה מהווה צירוף במועד רכישת חברות מאוחדות ופעילויות החברה מע

: הערכה מתבססת על הנסיבות הבאות המצביעות על רכישת עסק .IFRS 3-עסקים בהתאם ל
, נקיון, תחזוקה(משמעותי קיומם של שירותים נלווים בהיקף , מספר רב של נכסים שנרכשו

  . הקשורים לתפעול הנכס ומורכבות ניהול הנכס )'הנהלת חשבונות וכו, אבטחה
  

  בפיתוחן להשקעה "ידה מהימנה של שווי הוגן נדלמד  -
  

מביאה , ניתן למדידה מהימנה בפיתוחן להשקעה "של נדלשווי ההוגן ההאם הבחינה לצורך 
  :הבאים הקריטריונים הרלוונטיםאת  ,בין היתר ,בחשבון הקבוצה

  
  .שבו השוק מפותח ונזיל באיזור בפיתוחן "הנדל מיקום  .1
  .ואומדן מהימן של עלויות ההקמה עם קבלן מבצעהסכם הקמה התקשרות ב  .2
היתרי  קבלתקיומה של תוכנית בניין עיר ו, הסכמה בדבר ניצול הזכויות בקרקעקבלת   .3

  .בנייה
  .הושכר מראש לשוכרים אשר אחוז מהשטחים המיועדים להשכרה  .4
  

ניתן למדידה  בפיתוחן להשקעה "כאשר בחינת הגורמים לעיל מעלה כי שוויו ההוגן של נדל
כאשר . ן להשקעה"ן מוצג לפי שוויו ההוגן בהתאם למדיניות הקבוצה לגבי נדל"הנדל, מהימנה

בניכוי הפסד מירידת נמדד לפי עלות  בפיתוחן להשקעה "נדל, מדידה מהימנה אינה אפשרית
  .להלן' ראה גם סעיף טז. במידה שקיים, ערך

  
  טו דיווח הכנסות על בסיס נטו או על בסיס ברו  -

  
 ובתשואות בסיכונים לשאת מבלי כמתווכת או כסוכנת פועלת הקבוצה בהם במקרים  

 הקבוצה בהם במקרים, זאת לעומת. נטו בסיס על מוצגות הכנסותיה, מהעסקה הנגזרים
 על מוצגות הכנסותיה מהעסקה הנגזרים ובתשואות בסיכונים ונושאת עיקרי כספק פועלת
  .ברוטו בסיס
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  )המשך( המדיניות החשבונאית עיקרי  -: 2באור 
  

  אומדנים והנחות
  

הערכות , נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים, בעת הכנת הדוחות הכספיים
, והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים

השינויים . סקרים באופן שוטףהאומדנים וההנחות שבבסיסיהם נ. הכנסות והוצאות, התחייבויות
  . באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי באומדן

  
ואומדנים  דיווחלהלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך ה

קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ערכם 
  :של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה

  
  ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"נדל  -

  
הוגן ן להשקעה בפיתוח הניתן למדידה מהימנה מוצגים לפי שווי "ן להשקעה ונדל"נדל

השווי ההוגן נקבע . כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד דיווחלתאריך ה
על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים בהתאם להערכות שווי כלכליות  בדרך כלל

הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים 
נדרש  בפיתוחן "לגבי נדל. שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה הצפויים מהנכס ואומדן

בהתייחס לעסקאות שנעשו נקבע השווי ההוגן  ,במידה וניתן. גם אומדן עלויות ההקמה
  .  ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך"לאחרונה בנדל

  
צה להשתמש ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת הקבו"במדידת השווי ההוגן של נדל

מחירי ההשכרה , בהנחות מסויימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה
הוצאות , הסתברות להשכרת שטחים פנויים, חידושי חוזים, שיעורי התפוסה, העתידיים

איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שיידרשו , תפעול הנכסים
שינוי בהנחות . עריך את תזרימי המזומנים העתידיים מהנכסיםעל מנת לה, לפיתוח עתידי

ראה , למידע נוסף. ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי בשווי ההוגן"המשמשות במדידת הנדל
  .13- ו 12באורים 

  
  ירידת ערך מוניטין  -

  
ובכל מועד בו , בדצמבר 31הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה ביום 

הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של . בערכו של המוניטין לירידה קיים סממן
תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים ואף 

  . 16ראה באור , למידע נוסף, לאמוד שיעור נכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה
  

  נכסי מסים נדחים  -
  

, שטרם נוצלו, בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמנייםנכסי מסים נדחים מוכרים 
נדרש שיקול דעת של . במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם

, ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי
' כב2ים ראה מידע נוסף בבאור, תכנון המססכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ואסטרטגיית 

  .'יד25 -ו
  
  קביעות שווי הוגן של מכשיר פיננסי לא סחיר  -

  
, לרבות באמצעות מעריכי שווי חיצוניים, השווי ההוגן של מכשיר פיננסי לא סחיר נקבע

בהתאם לשיטת הערכה בדרך כלל על פי הערכת תזרימי המזומנים העתידיים המהוונים לפי 
קיימת אי ודאות בגין . היוון שוטפים בגין פריטים בעלי תנאים ומאפייני סיכון דומיםשיעורי 

בהתחשב בהערכת סיכונים כגון סיכון , אומדן תזרימי מזומנים עתידיים ואומדן שיעורי ההיוון
   .37ראה מידע נוסף בבאור , סיכון אשראי ותנודתיות, נזילות
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  דוחות כספיים מאוחדים  .ג
  

חברות שלחברה יש  החברה ושל הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של
, במישרין או בעקיפין, שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת). חברות בנות(שליטה בהן 

יטה מובאת בחשבון בבחינת של. להתוות את המדיניות הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת
איחוד הדוחות הכספיים . דיווחהשפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך ה

  .ועד למועד בו הופסקה השליטה, מתבצע החל ממועד השגת השליטה
  

  איחוד בשל שליטה אפקטיבית
  
מאחדת חברות מאוחדות על בסיס מבחנים לקיומה של שליטה אפקטיבית כמתאפשר על  קבוצהה

  . )מתוקן( IAS 27פי 
  

אשר בבחינת מכלול הנסיבות עשויים להצביע על , קבוצהידי ה-להלן פירוט המאפיינים הנבחנים על
  :קיומה של שליטה אפקטיבית

  
  ).ממחציתןאף אם בפחות (החזקה בחלק משמעותי מזכויות ההצבעה   .1
  .פיזור נרחב בקרב הציבור של יתר המניות המקנות זכויות הצבעה  .2
באסיפות הכלליות של ) קוורום(אחוז גבוה במיוחד מכוח ההצבעה המשתתף בפועל  לקבוצה  .3

  .המאפשר בפועל את מינוי מרבית חברי הדירקטוריון, בעלי המניות
  .ותי מן המניותהמחזיק בחלק משמע ר מלבד הקבוצההיעדר גורם אח  .4
יכולת לקבוע את המדיניות ולכוון את הפעילות באמצעות מינוי ההנהלה הבכירה של החברה   .5

  ).ר דירקטוריון"יו, ל"מנכ(המוחזקת 
להוציא זכויות , אין זכויות השתתפות בניהול או זכויות עדיפות אחרות, בעלי המניותלמיעוט   .6

 .מגינות סטנדרטיות
  

  :אלוות ונסיבבהתאם למבחנים 
  
יכולת  בשלבין היתר  ,)CTY - להלן ( Citycon Oyjמאחדת בדוחות הכספיים את  הקבוצה  .א

להמליץ על מינויים של רוב חברי הדירקטוריון , להשיג רוב באסיפות בעלי המניות קבוצהה
ומבנה החזקות מפוזר  CTY-החזקה בחלק ניכר בזכויות ההצבעה ב, ר הדירקטוריון"לרבות יו

הון ב 48.0%- כ הקבוצה מחזיקה, 2011, בדצמבר 31ליום . CTY-מניות אחרים בשל בעלי 
  .CTYהמניות ובזכויות ההצבעה של 

  
על בסיס שליטה פורמלית הואיל וזכויות ההצבעה  בעבר וחדהא) EQY -להלן ( .Equity One Inc  .ב

שיעור  2009החל מהרבעון הרביעי לשנת . 50%עלו על  EQY-הפוטנציאליות של הקבוצה ב
 42.1%-כ( 50%-ירד מתחת ל, בהתחשב בזכויות ההצבעה הפוטנציאליות EQY-ההחזקה ב

 קבוצהה .)'ג9ראה באור ( EQYשביצעה  אחריםכתוצאה מהנפקות מניות ל, )הדיווחלתאריך 
הואיל ולא חל שינוי ממשי בנסיבות המעידות על אי קיומה של , EQYממשיכה לאחד את 

נסיבות אלו כוללות . ותית אשר מחייב את שינוי בסיס הדיווחשליטה מבחינה איכותית ומה
להמליץ על מינוי חברי  קבוצההיכולת של ה, כאמור לעיל בפועלמשמעותית בין היתר החזקה 

באמצעות השגת רוב באסיפות הכלליות של  ,EQYר הדירקטוריון של "הדירקטוריון לרבות יו
EQY  וכן להשפיע על מינוי הנהלתEQY .הסכם הצבעה עם בעלי מניות  קבוצהל, בנוסף

 .1'א26ראה באור , אחרים
  
 ,)FCR - להלן ( .First Capital Realty Inc-שיעור ההחזקה ב 2009החל מהרבעון הרביעי לשנת   .ג

) לתאריך הדיווח 45.7%-כ( 50%-ירד מתחת ל, בהתחשב בזכויות ההצבעה הפוטנציאליות
ממשיכה  קבוצהה. FCRחוב להמרה שביצעה כתוצאה מהנפקות לציבור של מניות ואגרות 

הואיל ולא חל שינוי ממשי בנסיבות המעידות על אי קיומה של שליטה , FCRלאחד את 
נסיבות אלו כוללות בין היתר . מבחינה איכותית ומהותית אשר מחייב את שינוי בסיס הדיווח

לתאריך  FCR-מזכויות ההצבעה ב 50.5%- בכ של שיעור משמעותי המסתכם החזקה בפועל
ר הדירקטוריון של "להמליץ על מינוי חברי הדירקטוריון לרבות יו קבוצהיכולת ה, הדיווח

FCR,  באמצעות השגת רוב באסיפות הכלליות שלFCR  וכן למנות את הנהלתFCR .בנוסף ,
  .2'א26 ראה באור, הסכם הצבעה עם בעלי מניות אחרים קבוצהל
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  )המשך( החשבונאיתעיקרי המדיניות   -: 2באור 
  

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות הקבוצה בוטלו   
  . במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים

  
ברווח או  חלקם של בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטהמייצגות את  שאינן מקנות שליטהזכויות   

 ,הים נטו לפי שווים ההוגן במועד רכישת החברות הבנותבהפסד של החברות הבנות ובנכסים המזו
הזכויות . כולל של אותן חברות בנות בניכוי חלקם בדיבידנדים שחולקו) הפסד(וזקיפת חלקם ברווח 
  . מוצגות בהון החברה בנפרד מההון המיוחס לבעלי מניות החברהשאינן מקנות שליטה 

  
ן מקנות שליטה על ידי הקבוצה נרשמת כנגד קיטון רכישת זכויות שאינ 2010, בינואר 1החל מיום   

המחושב כהפרש בין התמורה ) שליטה מקנות שאינן הזכויות עם עסקאות בגין קרן(בהון או גידול 
ששולמה על ידי הקבוצה לבין סכום החלק הנרכש בזכויות שאינן מקנות שליטה אשר נגרע במועד 

 מחדש מייחסת החברה, אחר כולל ברווח חלקהזכויות שאינן מקנות שליטה כללו  כאשר(הרכישה 
 שאינן הזכויות לבין החברה של הבעלים בין אחר כולל ברווח שהוכרו המצטברים הסכומים את

מוכר גידול או קיטון בהון בגובה , ללא איבוד שליטה, במימוש החזקה בחברה בת). שליטה מקנות
קבלה בקבוצה לבין היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות ההפרש בין התמורה שהת

אם , בהתחשב גם במימוש המוניטין בגין החברה הבת, שליטה בחברה הבת שהתווספו להון החברה
בהתאם לירידה בשיעור ההחזקה בחברה , אם קיימים, וכן בסכומים שהוכרו ברווח כולל אחר, קיים
   .הבת

  
 תזרימי. ות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה נזקפות אף הן להוןעלויות עסקה בגין עסקא

 בדוח מסווגים) סטאטוס שינויללא (הזכויות שאינן מקנות שליטה בעלי בגין עסקאות עם  מזומנים
   .מימון פעילותמזומנים מ תזרימי במסגרתהמזומנים  תזרימי על
  

וההשפעה , מקנות שליטה הוכר מוניטין נוסףבגין רכישת זכויות שאינן , 2009, בדצמבר 31עד ליום 
  .בגין מכירת זכויות שאינן מקנות שליטה נרשמה ברווח או הפסד

  
זכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה בעלי הפסדים מיוחסים ל 2010, בינואר 1החל מיום   

 31עד ליום . מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית
 שאינן הזכויותאלא אם לבעלי , החברה של המניות לבעלי כולם יוחסו הפסדים 2009, בדצמבר
 31הפסדים שנצברו עד ליום . ספותנו השקעות לבצע היה וביכולתם מחויבות היתה שליטה מקנות
לא הוקצו מחדש בין בעלי המניות של החברה לבין בעלי הזכויות שאינן מקנות  2009, בדצמבר
  .שליטה

  
לגביה , הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של חברה בשליטה משותפת  

מאוחדת עם דוחות החברה בדרך של ואשר , קיים בין בעלי מניותיה הסכם חוזי לשליטה משותפת
, בהתחייבויות, החברה מאחדת בדוחותיה הכספיים המאוחדים את חלקה בנכסים. איחוד יחסי

יתרות . בהכנסות ובהוצאות של החברה בשליטה משותפת עם פריטי הדוחות הכספיים המתאימים
בין החברה בשליטה ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה ל

  .משותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה בחברה בשליטה המשותפת
  

היא מודדת ומכירה בהשקעה שנותרה , הקבוצה מאבדת את השליטה המשותפת על החברהכאשר   
הפרש בין הערך בספרים של החברה בשליטה משותפת  כל, 2010החל משנת . לה לפי שווייה ההוגן

 שנותרה כלשהילבין השווי ההוגן של השקעה , המשותפת השליטה נפסקה שבו למועד נכוןלשעבר 
  .בדוח רווח והפסדותמורה כלשהי ממימוש מוכר 

  
המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים  

זו שיושמה  החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם
  .בדוחות הכספיים של החברה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  .ד
  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
  

  . ח"מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש
  

מטבע הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת 
חברה כלולה המוצגת  לרבות, בקבוצהנקבע בנפרד עבור כל חברה , החברה ואת עסקאותיה

מטבע . ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה, על פי שיטת השווי המאזני
  .ח"הפעילות של החברה הינו ש

  
החברה המוחזקת מהווה , כאשר מטבע הפעילות של חברה מוחזקת שונה מזה של החברה

פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות הכספיים של החברה 
  :כדלקמן

  
תורגמו לפי שער סגירה בכל , ועודפי עלות מזוהים כולל מוניטיןנכסים והתחייבויות   .א

  .דיווחתאריך 
  

הכנסות והוצאות לכל התקופות המוצגות בדוח הרווח והפסד תורגמו לפי שערי חליפין   .ב
במקרים בהם חלו תנודות משמעותיות בשערי , אולם; ממוצעים בכל התקופות המוצגות

  .הכנסות והוצאות תורגמו לפי שערי החליפין כפי שהיו במועד העסקאות עצמן, החליפין
  
  .שער החליפין במועד התהוותן פריטים הוניים תורגמו לפי  .ג
  
יתרת הרווח תורגמה בהתבסס על יתרת הפתיחה מתורגמת לפי שער החליפין לאותו   .ד

-ו' לפי האמור בסעיפים ב מועד ותנועות רלבנטיות נוספות במשך התקופה מתורגמות
  .לעיל' ג

  
בקרן הון , כולל אחר לסעיף נפרד בהון) הפסד(כל הפרשי התרגום שנוצרו נזקפו כרווח   .ה

  ".התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ"
  

, המצטבר) הפסד(הרווח , בחלקה או במלואה, בעת מימוש פעילות חוץ, 2010, בינואר 1לפני 
  . ועבר לדוח רווח והפסדהשהוכר ברווח כולל אחר , בהתאמה, בחלקו או במלואו

  
תוך איבוד , שהינה חברה מאוחדת, בעת מימוש חלק מפעילות חוץ, 2010, בינואר 1החל מיום 

ואילו , ועבר לדוח רווח והפסדההמצטבר שהוכר ברווח כולל אחר ) הפסד(הרווח , שליטה
תוך שימור השליטה בחברה , שהינה חברה מאוחדת, בעת מימוש חלק מפעילות חוץ

צטבר שהוכר ברווח כולל אחר מיוחס מחדש לזכויות חלק יחסי של הסכום המ, המאוחדת
  .שאינן מקנות שליטה

  
אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה , הלוואות בינחברתיות בקבוצה

, מטופלות כחלק מההשקעה, ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, לעין
  .לעיל) כאמור בסעיף ה, נזקפים לאותו סעיף בהוןכאשר הפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו 

  
, הפרשי שער בגין מכשיר פיננסי במטבע חוץ המהווה גידור של השקעה נטו בפעילות חוץ

הפרשי תרגום , במועד מימוש ההשקעה נטו. לעיל 'כאמור בסעיף ה, נזקפים לאותו סעיף בהון
  . אלו נזקפים לדוח רווח והפסד

  
   עסקאות במטבע חוץ  .2

  
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד 

נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים למטבע הפעילות לפי . העסקה
הפרשי שער למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים . בתאריך הדיווחשער החליפין 

נכסים והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי . דוח רווח והפסדנזקפים ל, לרווח כולל אחר
נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים . עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה

במטבע חוץ ומוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין 
  .במועד שבו נקבע השווי ההוגן
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  )המשך( המדיניות החשבונאיתעיקרי   -: 2באור 
  

  פריטים כספיים צמודי מדד  .3
  

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 
בהתאם לתנאי , דיווחבכל תאריך , מותאמים לפי המדד הרלוונטי) המדד -להלן (בישראל 
, המהוונים לנכסים כשירים למעט אלה, הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה כאמור. ההסכם

  .נזקפים לדוח רווח והפסד
  

  תקופת המחזור התפעולי  .ה
  

  .לקבוצה שני מחזורים תפעוליים
  

בניינים וקרקעות המחזור התפעולי הממוצע הינו שלוש שנים  הקמה ומכירה שללפעילות  בהתייחס
ליתר  בהתייחס .ובהתייחס לפעילות ביצוע עבודות בניה המחזור התפעולי אינו עולה על שנה

 השוטפות וההתחייבויות השוטף הרכוש כוללים כך עקבהמחזור התפעולי הינו שנה , הפעילויות
 כאשר. החברה של הרגיל התפעולי המחזור תקופת בתוך להתממש והצפויים המיועדים פריטים
 מסווגים פעילות באותה הקשורים וההתחייבויות הנכסים, משנה ארוכה התפעולי המחזור תקופת
  .התפעולי למחזור בהתאם השוטפים וההתחייבויות הנכסים במסגרת במאזן

  
  שווי מזומנים  .ו
  

הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר , שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה
   .שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ,אשר אינם מוגבלים בשעבוד

  
  פקדונות לזמן קצר  .ז
  

פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד 
  .הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. משנה פחותאך  ,ההשקעה

  
  הפרשה לחובות מסופקים  .ח
  

גבייתם ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת הקבוצה 
נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם , חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם. מוטלת בספק
  .ניתנים לגבייה

  
  מלאי בניינים למכירה  .ט

  
, כגון מסים, עלות מלאי בניינים ודירות למכירה כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע

רה מהוונת לעלות מלאי בניינים ודירות למכירה כמו כן החב. אגרות והיטלים וכן עלויות בנייה
  . עלויות אשראי אשר התהוו בתקופה שבה החברה החלה בפעילות לפיתוח הקרקע

  
שווי מימוש נטו הינו . מלאי בניינים ודירות למכירה נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו

יות להשלמה ועלויות הדרושות אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלו
  . לביצוע המכירה

  
, המקרקעין למוכר דירות למתן בתמורה קומבינציה בעסקת החברה ידי על הנרכש המקרקעין מלאי
  .דירות למתן בהתחייבות להכרה במקביל הקרקע מסירת במועד ההוגן שוויו לפי מוכר

  
 החברה מתחייבת במסגרתה, תקבולים קומבינציית בעסקת הקבוצה ידי על הנרכש מקרקעין מלאי

 לשווי בהתאם נמדד, הקרקע על שייבנו הדירות יימכרו שבו המחיר בגובה כתלות מזומן למסירת
 בתקופות. הצפויים העתידיים התשלומים בגין שנוצרה הפיננסית המחויבות ושל הקרקע של ההוגן

 משולמים להיות הצפויים המזומנים לתזרימי בהתאם מחדש נמדדת הפיננסית ההתחייבות עוקבות
  .הפרויקט לעלויות נזקפים הפיננסית ההתחייבות של ההוגן בשווי השינויים. תקופה מידי
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה  .י
  

דוח על הקמה ומוצגות בהכנסות לקבל מעבודות על פי חוזי הקמה מחושבות בנפרד עבור כל חוזה 
בסכום הנצבר של סך העלויות שהתהוו בתוספת סך הרווחים שהוכרו ובניכוי סך  המצב הכספי

חשבונות על התקדמות עבודה הינם חיובים . ההפסדים שהוכרו וחשבונות על התקדמות העבודה
  . ובין שהתקבלו ובין שטרם התקבל, דיווחשהוצאו ללקוחות בגין עבודה שבוצעה לתאריך ה

  
הכנסות לקבל מעבודות בחוזי "כנכס  דוח על המצב הכספיהוא מוצג ב, במידה שהסכום חיובי

דוח על הוא מוצג ב ,במידה שהסכום שלילי .לקוחות והכנסות לקבל ףהמוצג במסגרת סעי "הקמה
  ."התחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה"כ המצב הכספי

  
מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה בהתאם  "הקמה הכנסות לקבל מעבודות בחוזי"הנכס הפיננסי 

, לאמור להלן לגבי ירידת ערך נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת וגריעת נכסים פיננסיים
  .בהתאמה

  
עלויות פרויקט על פי חוזה הקמה מוכרות לפי העלות הכוללת עלויות ישירות מזוהות ועלויות עקיפות 

  .ת מוקצות בין הפרויקטים על בסיס העמסה מתאיםעלויות עקיפות משותפו. משותפות
  
  מכשירים פיננסיים  .יא
  

מסווגים כנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת   
 ונכסים פיננסיים זמינים למכירה או כנגזרים שיועד, הלוואות וחייבים, כהשקעות מוחזקות לפדיון

  .הקבוצה קובעת את סיווג הנכסים הפיננסיים במועד ההכרה הראשונית. לפי העניין, למטרות גידור
  

 ,תוספת עלויות המיוחסות ישירות לעסקהבכל הנכסים הפיננסיים מוכרים לראשונה בשווי הוגן   
 נסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפותנלמעט נכסים פי

  .לרווח והפסד מיידית
  
  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  .1
  

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר 
ונכסים פיננסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן עם שינויים בו 

  .וח רווח והפסדהנזקפים לד
  

  .מכשירים פיננסיים נגזרים מסווגים כמוחזקים למסחר למעט כאלה המיועדים לעסקת הגנה
אין קשר הדוק בין ) א: (נגזרים משובצים מופרדים מהחוזה המארח ומטופלים בנפרד אם

מכשיר נפרד בעל ) ב(, המאפיינים הכלכליים והסיכונים של החוזה המארח ושל הנגזר המשובץ
המכשיר המשולב אינו נמדד ) ג( - תנאים כשל הנגזר המשובץ היה עומד בהגדרת נגזר ואותם 

הנגזרים הללו נמדדים בשווי הוגן כאשר השינויים בשווי  .לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד
הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו . ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד

בחינה מחדש נדרשת רק אם יש שינוי  .ת לראשונה להיות צד להתקשרותבמועד בו היא הופכ
  .בתנאים של החוזה המשנים מהותית את תזרים המזומנים החוזי

  
  הלוואות וחייבים  .2
  

הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים   
נמדדים לפי  חייביםהלוואות ו, כרה הראשוניתלאחר הה. לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל

רווחים והפסדים מוכרים בדוח רווח . העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית
הפחתה הוכן בתהליך , והפסד כאשר ההלוואות והחייבים נגרעים או שקיימת ירידת ערך

מוצג ) כגון אשראי לקוחות וחייבים אחרים(אשראי לזמן קצר  .אפקטיביתהריבית בשיטת ה
הפסד  וארווחים והפסדים מוכרים ברווח . בדרך כלל בערכו הנומינלי, לפי תנאיו

כמו גם כתוצאה מההפחתה , כשההלוואות והחייבים נגרעים או אם מוכרת בגינם ירידת ערך
  .לןלה' כוראה סעיף , לעניין ההכרה בהכנסות ריבית. השיטתית
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  .3
  

נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים שיועדו כזמינים למכירה 
נכסים פיננסיים זמינים , לאחר ההכרה הראשונית. או שאינם מסווגים לאחת הקבוצות שלעיל

למעט , רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן. נמדדים לפי השווי ההוגןלמכירה 
כולל ) הפסד(לרווח נזקפים  ,הפרשי שער המיוחסים למכשיר חוב אשר נזקפים לרווח והפסד

הרווח או ההפסד שהצטבר ושהוכר , במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך. אחר
 ערך השקעות) ירידת(עליית "זקף לדוח רווח והפסד לסעיף ני כולל אחר) הפסד(ברווח בעבר 

באשר להכרה בהכנסות ריבית . לפי העניין, "הפסד ממימוש ניירות ערך"או לסעיף " פיננסייות
  .להלן' וראה סעיף כ, ממכשירי חוב ובדיבידנדים ממכשירי הון

  
  שווי הוגן  .4

  
פיננסיים הנסחרים באופן פעיל בשווקים פיננסיים מוסדרים נקבע  מכשיריםהשווי ההוגן של 

השווי ההוגן נקבע , בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל. דיווחעל ידי מחירי השוק בתאריך ה
שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו . באמצעות שימוש בשיטות הערכה

היוון , של מכשיר אחר דומה במהותוהתייחסות לשווי השוק הנוכחי , לאחרונה בתנאי שוק
  .37למידע נוסף ראה באור , תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות

  
  קיזוז מכשירים פיננסיים  .5

  
אם  דוח על המצב הכספינכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג ב
וכן קיימת כוונה לסלק , וקיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכר

  .את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל
  
  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת  .6

  
לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה מיוחסות  ותמוכרהתחייבויות אחרות הלוואות ו
הלוואות , לאחר ההכרה הראשונית. )עלויות גיוס הלוואה, לדוגמה(במידה שקיימות , ישירות

 מוצגות על פי תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית, והתחייבויות אחרות
בדרך , מוצג לפי תנאיו) אים אחריםכגון אשראי ספקים וזכ(אשראי לזמן קצר  .האפקטיבית

רווח והפסד בעת גריעת ההתחייבות  בדוחרווחים והפסדים מוכרים . כלל בערכו הנומינלי
  .בשיטת הריבית האפקטיבית וכתוצאה מההפחתה הפיננסית

  
  מכשירים פיננסיים מורכבים  .7

  
אגרות חוב ניתנות להמרה שהונפקו על ידי חברות הקבוצה במטבע הפעילות של   .א

הכוללות רכיב של הון בגין אופציות ההמרה ורכיב , שאינן צמודות, החברה המנפיקה
ולרכיב חוב וכל רכיב מוצג ) בניכוי השפעת המס(מפוצלות לרכיב הוני , של התחייבות

מחושב על , הפיצול כאמור. יבים השוניםבנפרד בניכוי עלויות העסקה המיוחסות לרכ
ידי קביעה של רכיב החוב בהתבסס על השווי ההוגן של התחייבות דומה ללא אופציות 

רכיב החוב מטופל לאחר ההכרה . הערך של הרכיב ההוני נקבע כערך שייר. המרה
ומוצג בדוח על  ,התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתתלעניין  הראשונית כאמור לעיל

הרכיב . צב הכספי כהתחייבות שוטפת או בלתי שוטפת בהתאם למועד הסילוק במזומןהמ
שאינן ההוני של אגרות חוב להמרה במניות של חברות מאוחדות מוצג במסגרת זכויות 

  .מקנות שליטה
  

, וזאת בכדי לעודד המרה מוקדמת, במקרה של שינוי תנאים של מכשיר פיננסי המיר  
בין השווי ההוגן של התמורה שהמחזיק מקבל בהתאם , םההפרש במועד שינוי התנאי

נזקף , לתנאים החדשים לבין השווי ההוגן של התמורה בהתאם לתנאים הישנים
  .כהפסד בדוח רווח והפסד
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ות כגון אגר, אגרות חוב ניתנות להמרה שאינן במטבע הפעילות של החברה המנפיקה  .ב
רכיב המרה ורכיב : כוללות שני רכיבים, חוב להמרה הצמודות למדד המחירים לצרכן

כאשר רכיב ההמרה מחושב תחילה במועד ההכרה כנגזר פיננסי לפי השווי ההוגן , חוב
והפער בין התמורה שהתקבלה בגין אגרות החוב להמרה לבין השווי ההוגן של רכיב 

ה ישירות מוקצות בין רכיב ההמרה עלויות עסק. ההמרה מיוחס לרכיב החוב
, על בסיס ההקצאה של התמורה לכל רכיב, ההתחייבותי לבין רכיב החוב ההתחייבותי

. כאשר החלק המוקצה לרכיב ההמרה נזקף מיידית לדוח רווח והפסד, כאמור לעיל
רכיב ההמרה מטופל לאחר ההכרה הראשונית כנגזר פיננסי ומוצג לפי שוויו ההוגן 

רכיב החוב מטופל לאחר ההכרה . ים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסדשינוי כאשר
  .התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת הראשונית כאמור לעיל לעניין

  
  השקעה באגרות חוב להמרה לא סחירות של חברה כלולה  .8

  
עד למועד פרעונה כאמור (השקעה באגרות חוב להמרה לא סחירות של חברה כלולה כללה 

במועד ההכרה לראשונה בוצע פיצול . רכיב המרה והשקעה ברכיב חוב: שני מרכיבים) 'ז9בבאור 
הפער . של אגרות החוב להמרה כאשר רכיב ההמרה חושב תחילה כנגזר פיננסי לפי שוויו ההוגן

עלויות . מיוחס להשקעה ברכיב החוב, בין התמורה ששולמה לבין השווי ההוגן של מרכיב ההמרה
כאשר החלק , רות הוקצו בין הרכיבים על בסיס יחסי התמורה שהוקצתה לכל רכיבעסקה ישי

רכיב ההמרה נמדד מידי תקופת דיווח . שהוקצה לרכיב ההמרה נזקף מיידית לדוח רווח והפסד
השקעה ברכיב . כאשר השינויים בשווי ההוגן נזקפו באופן שוטף לרווח והפסד, לפי שוויו ההוגן

  .ה לראשונה במסגרת קבוצת הלוואות ויתרות חובההחוב טופלה לאחר ההכר
  
  הנפקת ניירות ערך בחבילה  .9
  

למרכיבי ) לפני הוצאות הנפקה(מוקצית התמורה שהתקבלה , בהנפקה של ניירות ערך בחבילה
שווי הוגן נקבע תחילה עבור : ניירות הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן

לאחר מכן נקבע השווי ההוגן , פיננסיים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופהונגזרים מכשירים 
כאשר התמורה המוקצית עבור , מופחתתת לפי עלות ושנמדדעבור התחייבויות פיננסיות 

עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם ליחס . מכשירים הוניים נקבעת כערך שייר
השפעת המס אם קיימת לגבי מכשירים בניכוי , הסכומים שנקבע לכל רכיב כאמור לעיל

  .הקצאת התמורה בין מרכיבי החבילה באותו מדרג מבוצעת לפי יחסי שווי הוגן. הוניים
  
  מניות אוצר  .10

  
כל . מניות החברה המוחזקות על ידי החברה מוצגות לפי העלות המקוזזת מההון של החברה

  .רות להוןהנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקפת ישי, מכירה, רכישה
  

  הלוואות לרכישת מניות החברה  .11
  

שהוענקו לעובדי החברה לרכישת מניות החברה מוצגות כקיטון ) Recourseמסוג (הלוואות 
, הואיל והטיפול בהלוואות הללו הינו כהון שטרם נפרע, מההון המיוחס לבעלי מניות החברה

  .כלומר לא מכירים בהן כחלק מהונה של החברה
  

  מכר שהוענקה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטהאופציית   .12
  

למכור חלק ) PUT(כאשר הקבוצה מעניקה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה אופציית מכר   
ביום ההענקה מסווגות , או את כל החזקותיהם בחברה מאוחדת במשך תקופה מסויימת

כל תאריך דיווח את הקבוצה מודדת ב. הזכויות שאינן מקנות שליטה כהתחייבות פיננסית
ההתחייבות הפיננסית על בסיס אומדן הערך הנוכחי של התמורה שתועבר בעת מימוש 

כאשר במקביל מטופלת החזקת בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה כאילו , אופציית המכר
אם בתקופות עוקבות . שינויים בסכום ההתחייבות נזקפים לרווח או הפסד. היא בידי הקבוצה

, אם האופציה פוקעת. התמורה במימוש מטופלת כסילוק ההתחייבות, מומשתהאופציה מ
קיטון בהון בגין עסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות /תיגרע ההתחייבות וכן יוכר גידול

  .ללא איבוד שליטה בה, שליטה בגין מימוש חלק מההשקעה בחברה המאוחדת
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  גריעת נכסים פיננסיים  .13
  

או , נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי
החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על 

יכוב ללא ע, עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי
ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא , משמעותי

העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה 
  .את השליטה על הנכס

  
  גריעת התחייבויות פיננסיות  .14

  
 .בוטלה או פקעה, ההתחייבות נפרעה דהיינו, התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת

  ):הקבוצה(התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב 
  

 בנכסים פיננסיים אחרים בסחורות או , פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן
 או; שירותים

 משוחרר משפטית מההתחייבות.  
  

בתנאים שונים כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה 
ההחלפה או השינוי מטופלים , או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, מהותית

ההפרש בין העלות הפנקסנית . כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה
, במידה שההחלפה או השינוי אינם מהותיים. ל נזקף לדוח רווח והפסד"של שתי ההתחייבויות הנ

בבחינת . ם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא מוכר רווח או הפסד מההחלפהה
  .שינוי התנאים מובאים בחשבון גורמים כמותיים כמו גם גורמים איכותיים

  
  ירידת ערך נכסים פיננסיים  .יב

  
אם קיימת ירידת ערך בגין נכס פיננסי או קבוצה של הנכסים  דיווחהקבוצה בוחנת בכל תאריך 

  :הפיננסיים הבאים
  

  נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת  .1
  

הלוואות וחייבים והשקעות המוחזקות לפדיון , הראיה האובייקטיבית לגבי מכשירי חוב
ילי על המוצגים בעלותם המופחתת קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן של

סכום ההפסד הנזקף לדוח . אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה
רווח והפסד נמדד כהפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של הנכס לבין הערך הנוכחי של 

, )שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(אומדן תזרימי המזומנים העתידיים 
אם הנכס . ר הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסיהמהוונים בהתאם לשיעו

. ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית, הפיננסי נושא ריבית משתנה
את השבת  יבתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיב

הפסד  ואל כאמור נזקף לרווח ביטו. ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד
  .עד לגובה ההפסד שהוכר

  
  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  .2
  

הראיה האובייקטיבית כוללת , לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים
ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת שינויים 

הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה , בסביבה הטכנולוגית
, דיווחתלויה בנסיבות בכל תאריך , הבחינה של ירידה משמעותית או מתמשכת. את המכשיר

בחשבון התנודתיות ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של  מובאות, במסגרת הבחינה, כאשר
 המצטבר ההפסד, ערך לירידת ראיה ימתקי כאשר .מגמה מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן

 לבין) ערך מירידת קודמים הפסדיםבניכוי ( הרכישה עלות בין כהפרש הנמדד, להון שנזקף
בתקופות . ומוכר כהפסד מירידת ערך בדוח רווח והפסדמרווח כולל אחר מועבר , ההוגן השווי

  .נזקף לרווח כולל אחרביטול הפסד מירידת ערך אינו נזקף לרווח או הפסד אלא , עוקבות
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הראיה האובייקטיבית קיימת כאשר , לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חוב
אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס 

הנמדד , ההפסד המצטבר שנזקף להון, ה לירידת ערךכאשר קיימת ראי. לאחר מועד ההשקעה
הפחתות לפי שיטת הריבית האפקטיבית , בניכוי תשלומי קרן(כהפרש בין עלות הרכישה 

ומוכר כהפסד מרווח כולל אחר מועבר , לבין השווי ההוגן) והפסדים קודמים מירידת ערך
מבוטל כאשר ניתן לייחס מירידת ערך בדוח רווח והפסד בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך 

באופן אובייקטיבי את העלייה בשווי ההוגן לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת 
  .ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר. הערך

  
  מכשירים פיננסיים נגזרים וגידור חשבונאי  . יג

  
ם התקשרויות במכשירים פיננסיים הקבוצה מבצעת לעתי, בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים שלה

בגין מטבע חוץ ועסקאות  (Forward)חוזי אקדמה , (Swap)נגזרים כגון חוזי החלפת בסיס הצמדה 
הכרוכים בשינויים בשיעורי כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים , (IRS)החלפה של שיעורי ריבית 

ם אלה מוכרים לראשונה לפי השווי נגזרים פיננסיי. ותנודות בשערי החליפין של מטבע חוץ הריבית
הנגזרים הפיננסיים  .ההוגן ועלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד בעת התהוותן

   .מועדי המימוש שלהםשוטפים בהתבסס על  בלתיכשוטפים או בדוח על המצב הכספי מוצגים 
  

רווחים או הפסדים הנובעים . הנגזרים הפיננסיים נמדדים לפי שווי הוגן, לאחר ההכרה הראשונית
נזקפים , משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שלא יועדו באמצעות תיעוד מתאים למטרות גידור חשבונאי

  .מיידית לדוח רווח והפסד
  

השווי ההוגן של חוזי אקדמה בגין מטבע חוץ מחושב בהתייחס לשערי חליפין קיימים עבור חוזים 
גן של חוזי החלפה של שיעורי ריבית נקבע בהתבסס על ציטוטי השווי ההו. עם מועדי פרעון דומים

השווי ההוגן של חוזי החלפת בסיס הצמדה הכוללים החלפת ריבית ). עקומי ריבית(ריבית עתידית 
נקבעים באמצעות טכניקת הערכה בהתבסס על עקומי ריבית חזויה ועל שיעורי היוון הנחשבים 

  .דיווחה בתאריךלריבית השוק 
  

  :מסווגות כדלקמן) הגנה(עסקאות גידור , יווח חשבונאילמטרת ד
  

  כנגד החשיפה לשינויים בתזרימי המזומנים שאינם ניתנים לייחוס לסיכון  - גידור תזרימי מזומנים
או ) Forecasted Transaction( מסוים בקשר עם נכס או התחייבות שהוכרו או בשל עסקה חזויה

שטרם ) Firm Commitment(איתנה  התקשרותבשל סיכון שער החליפין של מטבע חוץ בגין 
 או; הוכרה

 גידור השקעה נטו בפעילות חוץ. 
  

. הקבוצה ייעדה ותיעדה חלק מהמכשירים הפיננסיים לצורכי גידור חשבונאי, במועד ההתקשרות
עסקאות העונות על . יווחבחינת אפקטיביות הגידור נעשית על בסיס שוטף בכל תקופת ד

  :מטופלות כדלקמן) הגנה(הקריטריונים של עסקאות גידור 
  

  גידור תזרימי מזומנים
  

בעוד שהחלק הלא כרווח כולל אחר החלק האפקטיבי של הרווח או ההפסד מהמכשיר המגדר מוכר 
  .אפקטיבי מוכר מיידית בדוח רווח והפסד

  
מועברים לדוח רווח והפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות  לרווח כולל אחרסכומים שנזקפו 
  . לדוח רווח והפסד

  
כבר  Firm Commitement)(איתנה  התקשרותאו ) Forecased Transaction(במקרים בהם עסקה חזויה 

כאשר . מועברים לדוח רווח והפסד ברווח כולל אחרהסכומים שהוכרו בעבר , לא צפויות להתרחש
הסכומים שהוכרו , או אם הייעוד כמכשיר גידור בוטל, סולק או מומש, מכשיר הגידור פקע או נמכר

עד למועד בו העסקה החזויה או ההתקשרות  ברווח הכולל האחרנשארים ברווח הכולל האחר בעבר 
  .האיתנה מתרחשות
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  בפעילות חוץ גידור השקעה נטו
  

, לרבות גידור של פריט כספי המטופל כחלק מההשקעה נטו, גידור השקעה נטו בפעילויות חוץ
רווחים או הפסדים אפקטיביים של הגידור נזקפים . מטופל באופן דומה לגידור תזרימי מזומנים

לק הלא אפקטיבי של הגידור בעוד שרווחים או הפסדים הקשורים בח לרווח כולל אחרישירות 
  . נזקפים לדוח רווח והפסד

  
  צירופי עסקים ומוניטין  .יד
  

בשיטה זו מזוהים הנכסים וההתחייבויות . צירופי עסקים מטופלים באמצעות יישום שיטת הרכישה
עלות הרכישה הינה השווי ההוגן . של החברה הנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה

ההתחייבויות שניטלו והזכויות ההוניות שהונפקו על , המצרפי במועד הרכישה של הנכסים שניתנו
זכויות שאינן מקנות  2010, בינואר 1לגבי צירופי עסקים אשר התרחשו החל מיום . שידי הרוכ

שליטה נמדדות לפי שוויין ההוגן במועד הרכישה או לפי החלק היחסי של הזכויות שאינן מקנות 
 31בגין צירופי עסקים אשר התרחשו עד ליום . שליטה בנכסים נטו הניתנים לזיהוי של הנרכשת

 ההוגן בשווי היחסיחלקן  לפי, הרכישה במועד, מקנות שליטה נמדדו שאינן זכויותה 2009, בדצמבר
 1לגבי צירופי עסקים אשר התרחשו החל מיום  .הנכסים נטו הניתנים לזיהוי של הנרכשת של

ואינן  רווח והפסדעלויות ישירות הקשורות לרכישה נזקפות מיידית כהוצאה בדוח  2010, בינואר
עלויות , 2009, בדצמבר 31בגין צירופי עסקים אשר התרחשו עד ליום  .כישהמהוות חלק מעלות הר

  .כאמור הוכרו כחלק מעלות הרכישה
  

 אפשרות קיימת, 2010בינואר  1קרי , IFRS 3מיושם למפרע ממועד יישום ה IFRS 3-ל תיקוןלבהתאם 
 לפי או הרכישה למועד ההוגן לשוויין בהתאם שליטה מקנות שאינן הזכויות מדידת אופן לבחירת
 שליטה מקנות שאינן זכויות סוגי עבור רק הנרכשת הישות של נטו המזוהים בנכסים היחסי חלקן

בנכסים נטו של החברה ) ראטה-פרו( יחסי חלק לקבלת וזכות בעלות זכות לבעליהם המקנים
ות לסוגים אחרים של זכויות שאינן מקנ, לעומתם). בדרך כלל מניות(הנרכשת במקרה של פירוק 

לא קיימת אפשרות בחירה זו ולפיכך ) אופציות שהינן מכשירי הון בחברה הנרכשת, לדוגמה(שליטה 
למעט מקרים של הוראות מדידה אחרות הנדרשות , לפי שוויים ההוגן במועד הרכישההם נמדדים 
  .IFRS 2כמו למשל , אחרים IFRSעל ידי תקני 

  
, הנכסים וההתחייבויות בהתאם לתנאים החוזייםבמועד הרכישה מבוצע סיווג וייעוד מחדש של 

למעט בגין חוזי חכירה , התנאים הכלכליים ותנאים רלוונטיים אחרים שקיימים במועד הרכישה
  .שתנאיהם לא שונו במועד הרכישה ולפיכך סיווגם כחכירה מימונית או תפעולית אינו נבחן מחדש

  
זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי , לביםבצירוף עסקים המושג בש, 2010, בינואר 1החל מיום 

הרוכשת קודם להשגת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות בתמורת הרכישה תוך 
סכומים שהוכרו ברווח כולל , בנוסף. הכרה ברווח או הפסד בהתאם למדידה בשווי ההוגן כאמור

  .אחר מסווגים לדוח רווח והפסד
  

 Step Acquisition(השליטה לאחר מספר רכישות  הושגהבהם , בצירופי עסקים 2009בדצמבר  31עד   
, התחייבויות של הנרכשת בשווי הוגן במועד השגת השליטהוהנכסים  ונמדד, )רכישה בשלביםאו 

הוגן במועד ביצוע הרכישות שקדמו לצירוף העסקים לבין שוויים התוך זקיפת ההפרש בין שוויים 
מועברת  ,קרן ההון הנוצרת בגין שערוכים אלו. לרווח כולל אחרקים ההוגן במועד צירוף העס

כמוקדם , או במועד גריעתו, בגינו נוצרה ההכרה בהפרשה לירידת ערך בגין הפריטלעודפים במועד 
  . מבניהם

  
נמדד לראשונה כהפרש בין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה , מוניטין הנרכש במסגרת צירוף עסקים  

כאשר תמורת הרכישה נמוכה מחלק . נטו של העסק הנרכש, ו של הנכסים המזוהיםבשווי הוגן נט
ממוניטין שלילי ההפרש מוכר כרווח , הקבוצה בשווי ההוגן של הנכסים נטו של החברה הנרכשת

  .בדוח רווח והפסד
  

נפרדת כעיסקה ה לכל רכישה טופ, 2009, בדצמבר 31 שארע עד ליום, בצירוף עסקים שהושג בשלבים  
  .בחישוב המוניטין במועד השגת השליטה

  
במידה , נמדד המוניטין לפי העלות בניכוי הפסד מירידת ערך שנצבר, לאחר ההכרה הראשונית  

  .'כראה סעיף , באשר לבחינת ירידת ערך של מוניטין. המוניטין אינו מופחת באופן שיטתי. שקיים
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  :החברה, מימוש חברה בת תוך איבוד שליטהבעת 
  

 .ואת ההתחייבויות של החברה הבת) כולל מוניטין(גורעת את הנכסים   -
 .גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה  -
 .מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה  -
 כלשהי השקעה של ההוגן ויבשו מכירה, 2010, בינואר 1אובדן שליטה החל מיום  לגבי  -

 יחסי חלק נגרע, 2009, בדצמבר 31לגבי אובדן שליטה אשר התרחש עד ליום . שנותרה
איחוד לפי שיטת היתרת ההשקעה מטופלת , הפסד או ברווח הכרה תוך, שנמכרה מההשקעה

כנכס פיננסי  או) IAS 28 -ל בהתאם(בשיטת השווי המאזני  ,)IAS 31-בהתאם ל(יחסי ה
 . העניין לפי, )IAS 39 -לבהתאם (

 .כרווח או כהפסד) עודף או גרעון(מכירה בהפרש כלשהו שנוצר   -
את הרכיבים שהוכרו קודם לכן החברה זוקפת , 2010, בינואר 1לגבי אובדן שליטה החל מיום     -

באותו אופן שהיה נדרש אם החברה הייתה מממשת ישירות את , כולל אחר) הפסד(ברווח 
  .ההתחייבויות הקשוריםהנכסים או 

  
  רכישות חברות בנות שאינן צירופי עסקים

  
במועד רכישת חברות מאוחדות ופעילויות אשר אינן מהוות עסק תמורת הרכישה מוקצית בין 
הנכסים וההתחייבויות המזוהים בלבד של החברה הנרכשת בהתאם ליחס שוויים ההוגן במועד 

בעלי זכויות שאינן תוך שיתוף , או למסים נדחים הרכישה ומבלי לייחס סכום כלשהו למוניטין
. ל במועד הרכישה"בשווי ההוגן בנכסים המזוהים נטו הנ םחלקלפי , קיימיםאם , מקנות שליטה

  .ישירות מוכרות כחלק מעלות הרכישהרכישה עלויות 
  

  השקעות בחברות כלולות  .טו
  

, חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן  
 .  אך לא שליטה

  
ההשקעה בחברה , לפי שיטת השווי המאזני. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס השווי המאזני  

הקבוצה  לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק דוח על המצב הכספיהכלולה מוצגת ב
שיטת השווי המאזני מיושמת עד . כולל אחר של החברה הכלולה) הפסד(בנכסים נטו לרבות רווח 

  .למועד איבוד ההשפעה המהותית או סיווגה כהשקעה מוחזקת למכירה
  

מוניטין בגין רכישת החברה הכלולה ובגין עלייה בשיעור ההחזקה בה נמדד לראשונה כהפרש שבין   
לאחר . נטו של החברה הכלולה, ק הקבוצה בשווי ההוגן של הנכסים המזוהיםעלות הרכישה לבין חל

מוניטין נבחן לצורך . ההכרה הראשונית נמדד המוניטין לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי
מכירה , במידה וההפרש הינו שלילי. בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה בכללותה

  .בדוח רווח והפסדי ממוניטין שלילהקבוצה ברווח 
  

רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה מבוטלים בהתאם לשיעור   
  .הכלולהההחזקה בחברה 

  
המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות הכלולות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים  

עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החשבונאית של החברות הכלולות יושמה באופן אחיד ועקבי 
  .הקבוצה

  
  ן להשקעה"נדל  . טז

  
מחכיר בחכירה (המוחזק על ידי הבעלים ) או שניהם, קרקע או מבנה(ן "ן להשקעה הינו נדל"נדל

ושלא , או שתיהן, או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך) תפעולית
או מכירה במהלך , ת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיותספקאלצורך שימוש בייצור או 

  .העסקים הרגיל
  

לאחר ההכרה . ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות"נדל
רווחים או . דיווחן להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במועד ה"נדל, הראשונית

נזקפים לדוח רווח והפסד במועד , ן להשקעה"משינויים בשווי ההוגן של הנדלהפסדים הנובעים 
  .ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי"נדל. התהוותם



  מ"גלוב בע- גזית
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

32 

  
  

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

בשווי הוגן כאמור אף הוא נמדד ן להשקעה "המיועד לשימוש עתידי כנדל בפיתוחן להשקעה "נדל
כשהשווי ההוגן אינו ניתן למדידה , עם זאת. ר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנהכאשלעיל וזאת 

עד לסיום ההקמה , בניכוי הפסדים מירידת ערך במידה שקיימים, על פי עלותונמדד ן "הנדל, מהימנה
ן "בסיס העלות של נדל. ביניהםמכמוקדם , או עד למועד שבו השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה

, כולל את עלות המקרקעין בתוספת עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה וחבפיתלהשקעה 
  .עלויות תיכנון ופיתוח ישירות תוספתיות ודמי תיווך בשל התקשרויות בהסכמים להשכרתו

  
ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל

ן והינם בעלי הידע "חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל שווי ידי מעריכי
  .13, 12למידע נוסף ראה באורים  .ועל ידי הנהלת הקבוצה, והניסיון הנדרשים

  
ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות כלכליות "נדל

רה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר ההפרש בין התמו. עתידיות ממימושו
  .ברווח והפסד בתקופה שבה נגרע הנכס

  
  רכוש קבוע  .יז

  
בניכוי , בניכוי פחת שנצבר, מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירותפריטי רכוש קבוע 

  . הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת
  

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 
  :אורך החיים השימושיים של פריטי רכוש קבוע הוא כדלקמן. השימושיים בנכס

  
 %   
  

 )2%בעיקר ( 2-3.33 בניינים  
)8.33%בעיקר ( 6.67-8.33 מערכות במבנים

  15 כלי רכב
  6-33וציוד משרדיריהוט, מחשבים

  על פני השכירותשיפורים במושכר
  

לרבות תקופת האופציה (שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות 
לפי , או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של השיפור) להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה

  .הקצר מבניהם
  

לפי , מופחתים בנפרד, רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט
  . תקופת השימוש המשוערת בהםבקו ישר על פני הפחת מחושב . שיטת הרכיבים

  
, אם ישנם, ערך השייר ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים

  .באופן פרוספקטיבי מדן חשבונאימטופלים כשינוי או
 

הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו 
נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות . הנכס נגרע

  .בתקופה בה נגרע הנכס רווח או הפסד מגריעת הנכס נכלל בדוח רווח והפסד. מהשימוש בנכס
  

בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת , מבני דיור מוגן מוצגים בשווי ההוגן במועד ההערכה מחדש
הערכות מחדש מבוצעות . הפחת נזקף לדוח רווח והפסד על בסיס הערך המשוערך. ערך שנצברו

הותי מהערך שהיה באופן סדיר מספיק על מנת לוודא שהערך בדוחות הכספיים אינו שונה באופן מ
שערוך הרכוש הקבוע ניזקף לקרן מהערכה מחדש המוצגת . דיווחנקבע לפי השווי ההוגן בתאריך ה

במקביל קרן הון מהערכה מחדש נזקפת ישירות לעודפים . בניכוי השפעת המס, רווח כולל אחרב
ראה באור , ןלמידע נוסף בדבר הצגת מבני דיור מוגן בשווי הוג. להפחתת הנכס או במועד גריעתו

  .'ב15
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  נכסים בלתי מוחשיים  .יח
  

לאחר . נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה
פי עלותם בניכוי הפחתה מצטברת ובניכוי -נכסים בלתי מוחשים מוצגים על, ההכרה הראשונית

  . הפסדים מירידת ערך שנצברו
  
מופחתים על פני אורך הנכסים . פי הערכת ההנהלה לנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים מוגדר- על

ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים ) 16ראה באור (החיים השימושיים שלהם 
בגין נכס  וערך השיירתקופת ההפחתה . המצביעים על כך שקיימת ירידת ערך בנכס בלתי מוחשי

באורך , ללאם בכ, שינויים. לפחות אחת לשנה אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנים בלתי מוחשי עם
החיים השימושיים הצפוי או בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס 

  .מטופלים כשינוי אומדן בדרך של מכאן ולהבא
  

  חכירות  .יט
  

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד 
כאשר , נכס חכור מוגדר כנכס בחכירה מימונית. IAS 17-עו בפי הכללים שנקב-ההתקשרות על

  . הועברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס החכור
  

בהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים , הסכמי חכירה - חכירה תפעולית -הקבוצה כחוכר 
תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה . וליתמסווגים כחכירה תפע, וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס

  .ברווח או הפסד בקו ישר באופן שוטף על פני תקופת החכירה
  

בהם לא הועברו על ידי הקבוצה באופן ממשי , הסכמי חכירה - חכירה תפעולית  - הקבוצה כמחכיר 
עלויות . מסווגים כחכירה תפעולית, כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור

מתווספות , ן להשקעה"למעט אלה המתייחסות לנדל, ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה
תקבולי החכירה מוכרים . להכנסה מהסכם החכירה לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה במקביל

  .הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירהוכהכנסה בדוח רווח 
  

  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .כ
  

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים 
במקרים בהם . השבה- בדוחות הכספיים אינה בתאו שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה 

מופחתים , ההשבה שלהם-היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר
נטו ושווי , ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה-השווי בר. ההשבה שלהם- הנכסים לשווי בר

יים לפי שיעור ניכיון לפני מס בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפו. שימוש
בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע . המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס

הפסדים מירידת ערך נזקפים . השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס-סכום בר
  .לדוח רווח והפסד

  
לרווח הירידה נזקפת ישירות , אולם .ווח והפסדירידת ערך של נכס שהוערך מחדש מוכרת בדוח ר

אם , כאשר היתרה .עד לסכום שבו קיימת יתרת זכות בקרן הערכה מחדש בגין אותו נכס, כולל אחר
  . מוכרת בדוח רווח והפסד, קיימת

  
מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו , למעט מוניטין, הפסד מירידת ערך של נכס

ביטול . ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך- בקביעת הסכום בר
או סכום ) בניכוי פחת(ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר 

למעט , כולל אחר) הפסד(לגבי נכס שהוערך מחדש ביטול כאמור מוכר כרווח . ההשבה של הנכס-בר
  .רווח או הפסד אשר נזקף אף הוא לרווח או הפסדביטול של הפסד שנזקף בעבר ל
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  :הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים
  
  מוניטין בגין חברות מאוחדות  .1

  
הרכישה לכל אחת מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מוקצה במועד , לצורך בחינת ירידת ערך

  .מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויות להפיק תועלת מצירוף העסקים
  

או לעיתים קרובות יותר , בדצמבר 31עבור , החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה
  .אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך

  
ההשבה של יחידה מניבת -נקבעת על ידי בחינת סכום בר בחינת ירידת ערך של מוניטין

בנסיבות . שאליה מתייחס המוניטין) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(מזומנים 
השבה מותאם בגין ההפרש בין הערך הסכום בר , ירידת הערך של המוניטין בבחינת, מסוימות

השבה של יחידה -סכום בר כאשר. הפנקסני לבין השווי ההוגן של עתודות למסים נדחים
מניבת מזומנים נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של יחידה מניבת מזומנים שאליה הוקצה 

הפסדים מירידת ערך מוניטין . מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין, המוניטין
ים וניטין נוצר עקב מדידת עתודות למסבמקרים בהם המ .אינם מבוטלים בתקופות עוקבות

בוחנת החברה את ירידת ערך המוניטין לאחר קיזוז , נדחים שלא בהתאם לערכם הכלכלי
  .ערכן הכלכלישל העתודות למסים נדחים לבין  היתרה בדוחות הכספייםהפער בין 

  
  חברות כלולות  .2

  
באם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין , לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה קובעת

אם קיימת ראיה  דיווחהחברה קובעת בכל תאריך . שקעה בחברות כלולותירידת ערך של הה
בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס . אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה

במידה שקיימת ראיה . כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה, להשקעה בכללותה
ההשבה של - הפרש בין סכום ברבסכום ה, מוכר הפסד מירידת ערך, אובייקטיבית כאמור

ההשבה הינו הגבוה מבין -סכום בר. ההשקעה בחברה הכלולה לבין ערכה בדוחות הכספיים
שווי הוגן ושווי שימוש המחושב בהתבסס על הערכת שווי של תזרימי המזומנים נטו 

הפסד כאמור מירידת ערך אינו מוקצה באופן ספציפי למוניטין . שמפיקה החברה הכלולה
בהשקעה ולפיכך בתקופות עוקבות ההפסד ניתן לביטול עד למלוא סכומו במידה  הכלול

  . ההשבה של ההשקעה עלה- שסכום בר
  

  מוחזקים למכירהבלתי שוטפים המסווגים כנכסים   .כא
  

כאשר יישובם ייעשה בעיקר , נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה
האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים . באמצעות שימוש מתמשךבאמצעות עסקת מכירה ולא 
קיימת תוכנית לאיתור קונה , קיימת מחויבות של החברה למכירה, למכירה מיידית במצבם הנוכחי

. להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג) highly probable(והמימוש צפוי ברמת ודאות גבוהה ביותר 
דוח על ם כך לראשונה ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד בנכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווג

  . לפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה, המצב הכספי
  

, ן להשקעה המוצג על פי מודל השווי ההוגן המסווג כנכס המוחזק למכירה בהתאם לאמור לעיל"נדל
במסגרת נכסים , בנפרד בדוח על המצב הכספי ממשיך להיות מוצג בהתאם למודל זה ומוצג

  .מוחזקים למכירה
  
  מסים על ההכנסה  .כב
  

תוצאות המס בגין מסים . מסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד כוללים מסים שוטפים ונדחים
לרווח כולל שוטפים או נדחים נזקפות לדוח רווח והפסד למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים 

 ברווח כולל אחר במקרים אלה השפעת המס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס, להוןישירות או  אחר
  .הוןל או ישירות

  
  מסים שוטפים  .1

  
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 

וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס , דיווחעד לתאריך ה, חקיקתם הושלמה למעשה
  .גין שנים קודמותלתשלום ב
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  מסים נדחים  .2
  

בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בשיטת ההתחייבות מסים נדחים מחושבים 
מלבד מקרים בהם התחייבות , לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס הכספייםבדוחות 

נכס או התחייבות בפעולה שלא הייתה , ראשונית במוניטיןהמס הנדחה נובעת מהכרה 
על הרווח למס או על , ים ואינה משפיעה על הרווח החשבונאבאותה העת צירוף עסקי

  .ההפסד
  

יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה ייזקפו לדוח 
או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד בהתבסס על חוקי המס שחוקקו , או להון רווח והפסד
ל "סכום המסים הנדחים בדוח רווח והפסד מבטא את השינויים ביתרות הנ. דיווחלתאריך ה

או  לרווח כולל אחר בתקופת הדיווח למעט בגין שינויים המיוחסים לפריטים הנזקפים
  .להון ישירות

  
. נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים דיווחבכל תאריך 

בגינם לא הוכרו נכסי מסים ) כגון הפסדים מועברים לצורכי מס(הפרשים זמניים , במקביל
כל הפחתה והכרה כאמור . נדחים נבחנים ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים

  .לרווח והפסדנזקפות 
  

בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש  מובאיםלא  בחישוב המסים הנדחים
כל עוד קרוב לוודאי שמכירת ההשקעות בחברות מוחזקות , ההשקעות בחברות מוחזקות
לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים  ,כמו כן  . אינה צפויה בעתיד הנראה לעין

ד אינה כרוכה בחבות מס נוספת שחלוקת דיבידנמאחר , על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים
  .או בשל מדיניות הקבוצה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת

  
בשל  REITהקבוצה זוקפת מסים נדחים בגין חלוקת רווחים של חברה מאוחדת הנחשבת קרן 

וזאת לפי שיעור , לחלק את מרבית רווחיה לצורכי מס לבעלי המניות REIT-מדיניות קרן ה
  ).'ב25ראה פרטים נוספים בבאור ( REIT-קותיה של הקבוצה בקרן ההחז

  
והאופן שבו הקבוצה צופה , )single asset entities( במקרים בהם הקבוצה מחזיקה בחברות נכס

 לממש את ההשקעה הוא על ידי מכירה של מניות חברת הנכס ולא על ידי מימוש הנכס
בהתאם להשלכות המס  ,שים הזמניים שנוצרוהקבוצה יוצרת מסים נדחים בגין ההפר, עצמו

  .עצמו ולא למכירת הנכסבחברת הנכס ושיעור המס הרלוונטיים למכירת המניות 
  

כנכסים לא  בדוח על המצב הכספיכל נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מוצגים 
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית . בהתאמה, שוטפים והתחייבויות לא שוטפות

בת אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטף והמסים הנדחים 
  .מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס

  
  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .כג

  
זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים  בקבוצהעובדים ונושאי משרה 

וחלק מהעובדים ונושאי המשרה זכאים להטבות , )עסקאות המסולקות בהון -להלן (הוניים 
עסקאות המסולקות  -להלן (המסולקות במזומן ומחושבות על בסיס עליית ערך מניות החברה 

  ). במזומן
  

  הונייםעסקאות המסולקות במכשירים 
  

פי השווי ההוגן -עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים עם עובדים ונושאי משרה נמדדת על
השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל . של המכשירים ההוניים שהוענקו במועד ההענקה

  .הערכה מקובל
  

ההוניים  עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים
) 28ראה פרטים בבאור (אשר נקבע באמצעות מודל תמחור מקובל , שהוענקו במועד ההענקה

ומוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון על פני התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים 
במקרה של אי ). תקופת ההבשלה - להלן (ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול 

  .ההוצאה המצטברת שהוכרה מוכרת כהכנסה, מת תקופת ההבשלה שלא בשל תנאי שוקהשל
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ההוצאה המוכרת הינה ההוצאה , במקרה של שינוי בתנאים של הענקה המסולקת במכשיר הוני
שינוי המגדיל את השווי  הוצאה נוספת תוכר בגין כל. שהיתה מוכרת אילו לא היה שינוי בתנאים

ההוגן הכולל של הסדר התשלום מבוסס מניות או שמיטיב עם העובד או נושא המשרה לפי השווי 
ביטול . הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת. ההוגן בתאריך השינוי

אם , עם זאת. יתהענקה מטופל כאילו הבשילה למועד הביטול וההוצאה שטרם הוכרה מוכרת מייד
תטופלנה שתיהן כשינוי תנאי , כהענקה תחליפית, ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה

  .ההענקה המקורית כאמור לעיל
  

  עסקאות המסולקות במזומן
  

עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש במודל 
. צאה על פני תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת התחייבותהשווי ההוגן מוכר כהו. הערכה מקובל

כאשר שינויים בשווי , ההוגן עד לסילוקה ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח לפי השווי
  .ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד

  
  התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .כד
  

  : בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה
  
  עובד לזמן קצר הטבות  .1

  
הבראה והפקדות מעסיק , מחלה, ימי חופשה, הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות

התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית . לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים
מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם , להשתתפות ברווחים

האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את את הסכום 
  .הסכום

  
  הטבות לאחר סיום העסקה  .2

  
התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות הפקדה 

  .תלהטבה מוגדרמוגדרות וכן כתוכניות 
  

שלפיהן הקבוצה משלמת תשלומים קבועים , הפקדה מוגדרתללחברות הקבוצה תוכניות 
מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא 
הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד 

בגין פיצויים או הפקדה מוגדרת להפקדות לתוכנית . בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות
בגין תגמולים מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה 

  .מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים
  

פיצויי  יהקבוצה מפעילה תוכנית הטבות מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק, כמו כן
זכאים עובדים לקבל פיצויים  ,חוקים אלובהתאם ל. במדינות בהן פועלת הקבוצהפיטורין 

בדוחות ההתחייבות , ככל שרלוונטי. עם פיטוריהם או עם פרישתםבנסיבות מסויימות 
  .24ראה באור , הכספיים נאמדת על בסיס הערכה אקטוארית

  
  ותהכרה בהכנס  .כה

  
שההטבות  צפוי, ההכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר ההכנסות ניתנות למדידה באופן מהימן

הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות 
  . למדידה באופן מהימן

  
  הכנסות משכירות

  
הכנסות משכירות בהן . הכנסות משכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות

מוכרות כהכנסה בהתאם לשיטת הקו , זהקיימת עלייה קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת החו
הכנסות השכירות מוצגות . וזאת רק כאשר קיימת וודאות לגבי גביית הפרשי שכירות בעתיד, הישר

באותם המקרים בהם השוכרים הם המוטב העיקרי , בניכוי הפחתת תמריצי חכירה שניתנו לשוכרים
  .על פני תקופת השכירותבקו ישר  ,מהתמריצים
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  הכנסות ממכירת מקרקעין ודירות מגורים
  

הכנסות ממכירת מקרקעין ודירות מגורים מוכרות כאשר הסיכונים וההטבות העיקריים הכרוכים 
הכנסות מוכרות רק במועד שבו לא קיימות אי וודאויות משמעותיות ביחס . בבעלות עברו לרוכש

וכאשר לא קיימת מעורבות ניהולית , כאשר העלויות הקשורות ידועות ,לגביית התמורה מהעסקה
האמור מתקיים עם סיום החלק , בדרך כלל. לדירת המגורים שנמסרה/נמשכת ביחס לקרקע
  .מסירת דירת המגורים לרוכש ותשלום מלוא מחיר הדירה על ידי הרוכש, המשמעותי מהבנייה

  
  פי חוזי הקמה-עלמעבודות  הכנסות

  
פי שיטת שיעור ההשלמה כאשר מתקיימים כל -מוכרת על הקמהפי חוזה - מעבודות עלההכנסה 

העלויות , גביית ההכנסות צפויה, ההכנסות ידועות או ניתנות לאומדן מהימן: התנאים הבאים
לא קיימת אי ודאות מהותית באשר , הכרוכות בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן

את העבודה ולעמוד בתנאים החוזיים עם הלקוח ושיעור ההשלמה ניתן  להשליםהקבוצה ליכולת 
  . שיעור ההשלמה נקבע על בסיס העלות בפועל מול העלות הכוללת החזויה. לאומדן מהימן

  
הכנסה מוכרת , פי חוזה ביצוע-כל עוד לא מתקיימים כל התנאים להכרה בהכנסה מעבודות על

  ").הצגת מרווח אפס) ("Probable( אשר השבתן צפויה, בגובה עלויות שהוצאו
  

  .במסגרת עלות המכר, לגבי עבודות שבהן צפוי הפסד נזקפת הפרשה למלוא ההפסד הצפוי
  

  דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו
  

במקרים בהם הקבוצה פועלת כסוכנת או כמתווכת מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים 
במקרים בהם הקבוצה פועלת כספק עיקרי , לעומת זאת. על בסיס נטוהכנסותיה מוצגות , מהעסקה

  .ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה הכנסותיה מוצגות על בסיס ברוטו
  

  הכנסות והוצאות מימון  .כו
 

לרבות נכסים פיננסיים זמינים (הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו 
שינויים , רווחים ממכירת נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה, הכנסות מדיבידנדים, )למכירה

 רווחים מהפרשי שער, הפסדאו בשווי הוגן דרך רווח  הנמדדיםבשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 
, צבירתן עם מוכרות ריבית הכנסות. סדהפ ואהמוכרים ברווח  מגדרים םורווחים ממכשירי

הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לקבוצה . האפקטיבית הריבית שיטת באמצעות
מכירה הקבוצה בהכנסות , אם מתקבל הדיבידנד בגין מניות סחירות. הזכות לקבלת תשלום
  . מדיבידנד ביום האקס

  

שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללים גם 
  .הכנסות מדיבידנדים וריביות

  

, הזמן בגין הפרשותבגין ערך שינויים , תקבלוההוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות ש
הפסדים מירידת , הפסד או ן דרך רווחבשווי הוג הנמדדיםשינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 

, עלויות אשראי .הפסדאו ברווח  המוכרים מגדרים םערך של נכסים פיננסיים והפסדים ממכשירי
   .נזקפות לרווח או הפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית, שאינן מהוונות על נכסים כשירים

  
 .רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו

  
  מניהל) הפסד(רווח   .כז
  

הנקי המיוחס לבעלי המניות של ) הפסד(למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח ) הפסד(הרווח 
ברווח הבסיסי למניה . המשוקלל שקיים במהלך התקופההממוצע החברה במספר המניות הרגילות 

מניות רגילות פוטנציאליות נכללות רק . נכללות רק מניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה
או מגדילה את ההפסד  את הרווח למניה מקטינהבחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן 

יאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח מניות רגילות פוטנצ, בנוסף. למניה מפעילות נמשכת
חלקה של החברה . ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה, המדולל למניה רק עד למועד מימושן

למניה של אותן חברות הבסיסי והמדולל ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח 
  .מוכפל במספר המניות שבידי החברה, לפי העניין, מוחזקות
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  הפרשות  .חכ
  

) משפטית או משתמעת(הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה ,  IAS 37-בהתאם ל
צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את , כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר

הפרשות נמדדות תוך היוון , ידה וההשפעה מהותיתבמ. המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן
תוך שימוש בשיעור ריבית לפני מס המשקף את הערכות , תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים
אף את הסיכונים הספציפיים הקשורים , ובמקרים מסויימים, השוק בנוגע לערך הזמן של הכסף

  .התחייבותב
  
  עלויות אשראי בגין נכסים כשירים  .טכ

  
נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא 

הדורש פרק זמן ממושך כדי להביאו בניינים ודירות למכירה ומלאי  ן להשקעה בפיתוח"נדלכולל 
  .ת עלויות אשראי המיוחסות לרכישה ופיתוח של נכסים כשיריםנהקבוצה מהוו .למצב מכירה

  
המדידה של נכסים אלה בשווי הוגן לא מושפעת מהסכום של עלויות , להשקעה בפיתוחלגבי נדלן 

הקבוצה בוחרת להציג עלויות אשראי בדוח רווח והפסד . האשראי שנוצרו במהלך תקופת הפיתוח
  .כאילו עלויות האשראי הוונו לנכסים אלו לפני מדידתם בשווי הוגן

  
מתחילות הפעולות להכנת , ויות בגין הנכס עצמוהיוון עלויות האשראי מתחיל כאשר הוצאו על

הנכס ונגרמו עלויות אשראי ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר 
הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל מלבד . לשימושו המיועד או למכירתו

  .היוון משוקלל עלויות אשראי ישירות גם עלויות אשראי כללי על פי שיעור
  
  פעילות מגזרי  .ל

  
  :הבאים התנאים שלושת על העונה הקבוצה של רכיב הינו פעילות מגזר

  
 לו להתהוות עשויות ובגינן הכנסות להניב עשוי הוא שמהן עסקיות בפעילויות עוסק  .1

  ;לרבות הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות בין חברות הקבוצה, הוצאות
  
 של הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל ידי על סדיר באופן נסקרות התפעוליות תוצאותיו  .2

  וכן; ביצועיו את להעריך מנת ועל לו שיוקצו משאבים לגבי החלטות לקבל מנת על, הקבוצה
  
  .זמין נפרד כספי מידע לגביו קיים  .3

  
  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .אל

  
IAS 12  - מסים על ההכנסה  

  
ועל נכסים  ההוגן השווישנמדד לפי מודל  להשקעהן "נדל על חל) התיקון - להלן ( IAS 12-ל התיקון

התחייבות המס /למדוד את נכס שיש קובעהתיקון  .IAS 16פי -הנמדדים לפי מודל הערכה מחדש על
 במלואו ייושב הבסיס נכס של בספרים שהערך ההנחה על בהתבסס כאמור נכסים בגיןהנדחה 

, ומוחזק הפחתה בר הוא להשקעהן "הנדל אם, עם זאת). שימוש באמצעותולא ( מימוש באמצעות
 הכלכליות ההטבות) substantially all( מרבית את להשיב במטרה, בהתאם למודל העסקי של החברה

" הרגילות" ההוראות את ליישםנדרשת החברה , ולא בדרך של מכירה שימושבדרך של  בו הגלומות
  .לגבי האופן בו צפוי הישוב של הנכס IAS 12של 

  
 לפצל, הוגן בשווי שנמדד להשקעהן "נדל של במקרה, הדורשות SIC 21מבטל את הוראות  התיקון

  .את המס הנדחה למדודבין רכיב הקרקע לבין רכיב המבנה על מנת 
  

. 2012, בינואר 1 ביום המתחילות שנתיותייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות  התיקון
  .אפשרי מוקדם אימוץ

  
יישום התיקון יקטין את יתרת ההתחייבות למסים נדחים לתאריך הדיווח בסך של , להערכת החברה

  ).ח חלק בעלי מניות החברה"מליון ש 142- כ(ח "מליון ש 280-כ
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

1 SAI - הצגת דוחות כספיים  
 

התיקון עוסק בנושא הצגת רווח ). התיקון -להלן ( IAS 1-תיקון ל IASB-פרסם ה 2011בחודש יוני 
, למשל(פריטים אשר ניתן להעבירם לרווח או הפסד בשלב מאוחר יותר , בהתאם לתיקון. כולל אחר

  .יוצגו בנפרד מהפריטים אשר לא יועברו לרווח או הפסד לעולם) בעת גריעה או יישוב
  

, 2013, בינואר 1מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  התיקון ייושם למפרע החל
  .אימוץ מוקדם אפשרי. או לאחריו

  
  .לתיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים, להערכת החברה

  
IAS 32  - 7 -הצגה ו: מכשירים פיננסיים IFRS  - גילוי: מכשירים פיננסיים  

  
בנושא קיזוז ) IAS 32 - התיקונים ל -להלן ( IAS 32-תיקונים ל IASB-פרסם ה 2011בחודש דצמבר 

את משמעות , בין היתר, מבהירים IAS 32 -התיקונים ל. נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
). הזכות לקזז - להלן " (זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז) currently(קיימת באופן מיידי "המונח 

כי הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק , בין היתר, קובעים IAS 32 -התיקונים ל
במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של 

קובעים שעל מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן  IAS 32 -התיקונים ל, כמו כן. אחד הצדדים
או שיהיו , תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחולאסור שהיא תהיה , מיידי

  .אירועים שיגרמו לפקיעתה
  

בנושא ) IFRS 7 -התיקונים ל - להלן ( IFRS 7-תיקונים ל IASB-פרסם ה 2011בחודש דצמבר , במקביל
בין , נדרשת החברה IFRS 7 -בהתאם לתיקונים ל. קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

לתת מידע , )כגון הסכמים בנושא בטוחות(לתת מידע על זכויות לקזז ועל הסדרים קשורים , היתר
על הרכב הסכומים שקוזזו וכן לתת מידע על סכומים הכפופים להסדרים שמאפשרים קיזוז אולם 

  . IAS 32 -אינם עומדים בכל הקריטריונים לקיזוז שנקבעו ב
  

 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל פרעלמ מוייוש IAS 32 -התיקונים ל
אולם נדרש לתת גילוי לעובדה זו וכן לתת את , אימוץ מוקדם אפשרי .לאחריו או 2014 ,בינואר

 החללמפרע  ייושמו IFRS 7 -התיקונים ל. כאמור לעיל  IFRS 7-הגילויים הנדרשים על פי התיקונים ל
  .או לאחריו 2013, בינואר 1חילות ביום מהדוחות הכספיים לתקופות המת

  
 לאמוד ,זה בשלב ,ביכולתה אין אך ,IAS 32-התיקונים ל של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה

ייכללו  IFRS 7-הנדרשים לפי התיקונים להגילויים  .הכספיים הדוחות על ,בכלל אם ,םהשפעת את
  .בתקופה בה יחול התקן בדוחות הכספיים של החברה

  
7 IFRS - גילוי: מכשירים פיננסיים  

  
 פיננסיים נכסים גריעת לגבי ונרחבות חדשות גילוי דרישותעוסק ב) התיקון -להלן ( IFRS 7-התיקון ל

מטרת התיקון . ודרישת גילוי במקרים בהם מתבצעות העברות חריגות סביב בסמוך למועד הדיווח
לסייע למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את החשיפות לסיכונים בגין העברות של נכסים 

התיקון יגביר את שקיפות הדיווח של . פיננסיים והשפעת סיכונים אלה על המצב הכספי של החברה
של מכאן ולהבא באופן יושם יהתיקון . ובפרט של עסקאות איגוח נכסים פיננסיים, ברהעסקאות הע

   .יישום מוקדם אפשרי. 2012, בינואר 1מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  החל
  

  .בתקופה בה יחול התקן הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה
  

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

13 IFRS קיימים תקנים שני יקןות, הוגן שווי מדידת IAS 27R ) נפרדים כספיים דוחות) 2011מתוקן 
  .משותפות ותאובעסק כלולות בחברות השקעות )2011מתוקן ( IAS 28R -ו
  

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

 התקנים). בנפרד ןלאמצשניתן  IFRS 12למעט דרישות הגילוי על פי (התקנים החדשים כמכלול אחד 
  . לראשונה היישום בעת מסוימות הקלות עםכוללים הוראות מעבר 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

IFRS 10 - מאוחדים כספיים דוחות  
  

10 IFRS ) 27את  חליףמ) 10תקן  -להלן IAS וכן , בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים מאוחדים
 SIC 12 - שטופלו בעבר ב) structured entities( מובנותאת הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות  כולל
  .ישויות למטרות מיוחדות  - איחוד

  
של שליטה לצורך איחוד  קיומהמשנה את ההגדרה של  אך, נהלי האיחודב שינויים כוללאינו  10תקן 

 כוחנת שתתקיים שליטה נדרש קיומם של על מ 10על פי תקן . וכולל מודל יחיד לצורכי איחוד
)power (שתנות מ לתשואות זכות או וחשיפה)variable returns (מתקיים  כוח. מהחברה המושקעת

, המושקעת החברה שלהרלוונטיות לכוון את הפעילויות  כאשר למשקיע יש את הזכות והיכולת
  .על התשואה של המשקיע משמעותי באופן משפיעותאשר 

  
בחינת קיומה של שליטה יש להביא בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות רק  בעתבע כי קו 10 תקן

  .למשקיע חייבת להיות היכולת המעשית לממש את זכויות ההצבעה, כלומר. אם הן ממשיות
  

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

  .הפעילויות הרלוונטיות
  

 או 2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 10 תקן
  . לאחריו

  
, לאמוד את השפעתו ,בשלב זה ,ביכולתה אין אך, 10 תקןבוחנת את ההשפעה האפשרית של  החברה

  .על הדוחות הכספיים, אם בכלל
  

IFRS 11 - משותפים הסדרים  
  

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

  . משותפת
  

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

  
  :סוגים לשני המשותפים ההסדרים את מחלק 11תקן 

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

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

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

בנכסים של הפעילות המשותפת ומחויבות משותפת בגין ההתחייבויות של הפעילות 
 בהכנסות, חייבויותבהת, בנכסים תכיר המחזיקה החברה כי דורש 11 תקן. המשותפת
 בהסדר שנקבע כפי זו בפעילות היחסי חלקה פי על המשותפת הפעילות של ובהוצאות
 .היום הקיים החשבונאי לטיפול בדומה, המשותף

  
 או ,2013 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 11 תקן

  .לאחריו
  

לאמוד את השפעתו על  ,בשלב זה ,ביכולתה אין אך, 11 תקןאימוץ בוחנת את ההשפעה של  החברה
 Atrium European  Real Estateמספר עסקאות משותפות ובראשן , להערכת החברה .הדוחות הכספיים

Limited ו-Royal Senior Care LLC  בשיטת השווי המאזני חלף איחודם באיחוד  11ייכללו על פי תקן
  .יחסי
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

IAS 28R  - השקעות בחברות כלולות  
  

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

  . והמעבר מיישום שיטת האיחוד היחסי ליישום שיטת השווי המאזני בהשקעות אלה
  

IFRS 12 - אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי  
  

12 IFRS ) בנות חברות לרבות, מוחזקות ישויותחלק החברה בלדרישות גילוי  קובע) 12תקן  -להלן ,
את דרישות  מרחיב 12 תקן). structured entities( מובנות וישויות כלולות חברות, משותפים הסדרים
לרבות  כך שיכללו את אופן ההחזקה ואת הסיכונים המקושרים לחלק החברה באותן ישויות הגילוי

 . רווח והפסד ותזרים המזומנים של החברה, השפעת חלק החברה על המאזן
  

או /במהלך ו לראשונה עם אימוץ התקן החברה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים
  .2013, בדצמבר 31-לפני השנה הפיסקאלית המסתיימת ב

 
IFRS 13 - 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 ) או המועיל ביותר(בשוק העיקרי  (orderly) רגילה בעסקה, התחייבות בהעברת משולם
מבלי להתחשב האם ניתן לצפות או להעריך ) מחיר יציאה, כלומר(תחת תנאי שוק עדכניים , המדידה

 בשוק משתתפים של המאפיינים את מפרט 13 תקן, בנוסף. את המחיר בעזרת טכניקת מדידה שונה
(market participants) בשוק משתתפים משתמשים היו בהן ההנחות על יתבסס ההוגן השווי כי וקובע .  

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

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

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

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

  ).לצפייה ניתנים שוק בנתוני
  

  .מסוימות גילוי דרישות קובע 13 תקן, כן כמו
  

 הכספיים מהדוחות החל  נדרשים 13 תקן של והתחייבויות נכסים של מדידה וכן, החדשים הגילויים
 אל אלו חדשים גילויים .אפשרי מוקדם אימוץ .2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות

   .השוואה מספרי על חלים
  

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

  
9 IFRS - מכשירים פיננסיים 
  
אשר מהווה את השלב הראשון , מכשירים פיננסיים - IFRS 9פורסם  2009בחודש נובמבר   .1

מתמקד בעיקר בסיווג  IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים -  IAS 39בפרוייקט החלפת 
  .IAS 39ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

כולל מכשירים משולבים שבהם (כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים  התקן קובע
בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב . יימדדו בשווי הוגן) החוזה המארח הוא נכס פיננסי

  :בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים
  
נכסים על מנת לגבות את הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק ב  -

  .תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם
לקבל , במועדים מסויימים, החברה זכאית, על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי  -

 .תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן
  

כשיר חוב אשר עומד בשני חברה יכולה ליעד מ, בהכרה הראשונית, על אף האמור לעיל
ת יאם היעוד מבטל או מפח, לשווי הוגן דרך רווח והפסד, התנאים המוזכרים לעיל

אשר אחרת היתה ") חוסר הקבלה חשבונאית("משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה 
  .עולה

  
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי 

  .הוגן
  

וההפרשים , נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן
על פי בחירת המדיניות החשבונאית לגבי , כולל אחר) הפסד(ייזקפו לרווח והפסד או לרווח 

חובה למדוד , אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר. כל מכשיר ומכשיר
כאשר , עם זאת. הבחירה הינה סופית ואין לשנותה. ן דרך רווח או הפסדאותם בשווי הוג

עליה לסווג מחדש את כל , חברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסיה הפיננסיים
בכל יתר . המכשירים הפיננסיים המושפעים משינוי המודל העסקי על מנת לשקף שינוי זה

  .הפיננסיים אין לבצע סיווג מחדש של המכשירים, הנסיבות
  

אימוץ לראשונה ייעשה . אימוץ מוקדם אפשרי .2015, בינואר 1תאריך התחילה של התקן הוא 
בכפוף להקלות המצויינות  ,הצגה מחדש של מספרי ההשוואהמתן גילוי נדרש או למפרע תוך 

  .בתקן
  

בשלב זה לאמוד את , אך אין ביכולתה, החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן
  .אם בכלל על הדוחות הכספיים, והשפעת

  
ובנושא התחייבויות  גריעהבנושא  IFRS 9-פורסמו תיקונים ל 2010בחודש אוקטובר  . 2

לגבי גריעה ולגבי  IAS 39יש להמשיך וליישם את הוראות , לפי הוראות התיקונים. פיננסיות
ייעוד לשווי הוגן דרך רווח או (התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן 

ימשיכו לחול על התחייבויות פיננסיות  IAS 39הוראות הסיווג והמדידה של , כלומר). הפסד
ובעים השינויים הנ .שמוחזקות למסחר ועל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת

. מהתיקונים כאמור משפיעים על מדידת התחייבויות שנבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן
שמיוחס לשינויים בסיכון  - סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות , לפי התיקונים

. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לדוח רווח והפסד. ייזקף לרווח כולל אחר - האשראי 
, שנגרם כתוצאה משינויים בסיכון האשראי, י בשווי ההוגן של ההתחייבותאם זקיפת השינו

אזי גם אותו שינוי ייזקף , לרווח כולל אחר ייצור חוסר סימטריה חשבונאית בדוח רווח והפסד
  .לדוח רווח והפסד ולא לרווח כולל אחר

  
לא מצוטטים  התחייבויות בגין נגזרים מסוימים על מכשירים הוניים, לפי התיקונים, כמו כן

 התיקונים של התחילה תאריך .אלא אך ורק לפי שווי הוגן, כבר לא יהיה ניתן למדוד לפי עלות
התקן מיישמת גם את הוראות  שהחברה בתנאי, אפשרי מוקדם אימוץ. 2015, בינואר 1 הוא
אימוץ לראשונה של התיקונים ). שלב הנכסים( פיננסים נכסים של ומדידה לסיווג בנוגע

בכפוף להקלות , למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי ההשוואהייעשה 
ובשלב זה אין ביכולתה להעריך את החדש החברה בוחנת את התקן . המצויינות בתיקונים

  .על הדוחות הכספיים ,אם בכלל, השפעתו
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  מזומנים ושווי מזומנים  -: 3באור 

  
  :ההרכב  .א
  

  בדצמבר 31  
  2011   2010  
  ח"ש מליוני  
         

  751   901 מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית
  570   1,060 לזמן קצרפקדונות 

       
  1,961   1,321  

  
בתאגידים הבנקאיים נושאים ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי המופקדים חלק מן המזומנים   .ב

  ).1.78%-0.1% - דיווחלתאריך ה(ריבית בגין הפקדות בנקאיות יומיות 
  
 .הנקבעת בהתאם לתקופת הפקדונות ,5.5%-0.15% שלהפקדונות נושאים ריבית בשיעור שנתי   .ג

  
  .37ראה באור , ושווי המזומניםבאשר לתנאי ההצמדה של המזומנים   .ד
  

  
  לזמן קצר לוואותוההשקעות   -: א4באור 

  
  :ההרכב

  בדצמבר 31  
  2011   2010  
 ח"ש מליוני  

      הלוואות
      

  ATR -  10שותפים בנכסים בפיתוח של
  3  69 )1( הלוואות אחרות

  17  - חלויות שוטפות של הלוואות לא שוטפות
      
  69  30  

      פקדונות
      

  -  350 )2(פקדון מיועד לרכישת נכסים
 40 198 )3(בנקאייםמוגבלים במוסדותמזומנים 
 117 143 )4(בתאגידים בנקאייםפקדונות 

 49 31 )5(פקדונות מוגבלים
  18  16  אחריםפקדונות 

      
  738 224 
      
  807  254  
  
מובטחת , FCRשניתנה על ידי ) ח"מליון ש 66-כ(מליון דולר קנדי  17.7-כ של כולל הלוואה בסך  )1(

  .2012לפרעון בשנת ועומדת  10.75%נושאת ריבית שנתית בשיעור של , בשעבוד נכסים
לרכישת נכסים חדשים חלף נכסים  EQYידי -המיועד על, פקדון בנאמנות אשר אינו נושא ריבית  )2(

  .ב"המס בארה ילדינבהתאם פטורה ממס  בהחלפה, שנמכרו
 ח אשר"מליון ש 108-בסך של כ של פרויקטים למגוריםמזומנים בחשבונות ליווי בנקאיים כולל   )3(

מליון  90-בסך של כ FCR-ומזומן מוגבל ב 4%-0% ריבית שנתית בשיעור שלמשועבדים ונושאים 
  .ח"ש

  . הנקבעת בהתאם לתקופת הפקדונות, 0.2%-0% נושאים ריבית שנתית בשיעור שלבבנקים  פקדונות  )4(
  .1.5%-0.05% נושאים ריבית שנתית בשיעור של ,ATR-פקדונות המשמשים בטוחה למתן ערבויות ב  )5(

  
  .37ראה באור , לזמן קצר והלוואות באשר לתנאי ההצמדה של השקעות
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   ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד  -: ב4באור 
  

  :ההרכב
  בדצמבר 31  
  2011   2010  
 ח"ש מליוני  
       

 50 65  מניות
 *)   - 8  אגרות חוב

 8 24 תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
       
  97 58 

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

  
  לקוחות והכנסות לקבל  -: 5באור 

  
  :ההרכב  .א

  בדצמבר 31  
  2011   2010  
  ח"ש מליוני  
         

  176   263 )1(חובות פתוחים
  9   22 היהמחאות לגבי
  159   429 )2(מעבודות בחוזי הקמההכנסות לקבל

         
  344   714  כ "סה

         
  57   58  )להלן' ראה ה(ניכוי הפרשה לחובות מסופקיםרחלא    )1(
         
      הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה    )2(
         
  1,396   4,364 עלויות שנצברו בתוספת רווחים שהוכרו      
  1,237   3,935 חשבונות על התקדמות העבודה-בניכוי      
         
  429   159  
  

  .37ראה באור , באשר לתנאי ההצמדה של לקוחות. הלקוחות אינם נושאים ריביתחובות   .ב
  

מסך ההכנסות  10%לקבוצה אין שוכר מהותי אשר ההכנסות ממנו עלו על  2010-2011בשנים   .ג
  .מהשכרה

  
יתרת . אין חובות מהותיים של לקוחות בפיגור שלא נכללו במסגרת קבוצת החובות המסופקים  .ד

  . דיווחמעבודות בחוזי הקמה מייצגת סכומים שטרם הגיע מועד פרעונם לתאריך הההכנסות לקבל 
  

  :התנועה בהפרשה לחובות מסופקיםלהלן   .ה
  

  2011   2010  
  ח"ש מליוני  
       

  60   57 יתרה לתחילת השנה
  35   30 סכומים שחויבו במהלך השנה
  )5(   )8( סכומים שנפרעו במהלך השנה

  )28(   )25( יתרות שהופחתו
  -   2 חברה שאוחדה לראשונה

  )5(   2 הפרשי שער
       

  57   58 יתרה לסוף השנה
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  חייבים ויתרות חובה  -: 6באור 
  

  :ההרכב  .א
  בדצמבר 31  
  2011   2010  
  ח "ש מליוני  
       

  96   117 *)ממשלתיים מוסדות
  83   98 הוצאות מראש

  13   9 חייבים בגין עסקאות מקרקעין
  4   3  עובדים

  -   14 ריבית ודיבידנד לקבל
  5   10 מקדמות לספקים

  17   - חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
  4   7 בעלי מניות בחברות מוחזקות

  23   73  אחרים
        
  331   245  
  
   .ומסים עקיפים לקבל ן"נדל בגין מסיהוצאות מראש בעיקר היתרה כוללת   )*
  

  .37ראה באור , לתנאי הצמדה של חייבים ויתרות חובה  .ב
  
  

  למכירהודירות מלאי בניינים   -: 7באור 
  

  .המלאי כולל קרקעות ובניינים בהקמה אשר מוקמים בחלקם עם שותפים  .א
  

   :להלן יתרות מלאי הבניינים והמקדמות לפי מדינות
  

למכירה ודירותמלאי בניינים   
מקדמות ממזמיני עבודות 

 ומרוכשי דירות
 בדצמבר 31 בדצמבר31   
   2011  2010   2011   2010  
  ח"מליוני ש   
             

  45   277   179  608   ישראל
  13   49   176  340   פולין
  -   -   -  139  **) קנדה

  *)   -   -   16  9   בולגריה
  22   54   12  32   אחר

               
   1,128  383   380   80  

  
  .ח"מליון ש 1-סכום הנמוך ממייצג   *)

הופקדו בחשבון בנאמנות ואינן , מליון דולר קנדי 9.7- מקדמות שנתקבלו בסך כולל של כ  **)
  .בשליטת הקבוצה

  
  :מלאי הדירותהרכב   .ב

  בדצמבר 31    
    2011   2010  
  ח "ש מליוני    
         
  357  1,099  קרקעות ודיור בהקמה  
  26  29 דירות גמורות  
        
    1,128  383  
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  ) המשך( מלאי בניינים ודירות למכירה  -: 7באור 
  
  ירידת ערך מלאי  .ג
  

 1- וכח "מליון ש 13- כהסתכמה לסך של  2010-ו 2011 יםירידת ערך מלאי שנזקפה לעלות המכר בשנ
  .בהתאמה, ח"שמליון 

  
  )%100(פרטים בדבר חוזי המכירה של הקבוצה   .ד
  

שתמורתם ) 2010בשנת חוזי מכירה  250(חוזי מכירה  474 חתמה הקבוצה על 2011שנת במהלך 
  ).2010ח בשנת "מליון ש 355- כ( ח"מליון ש 440-בכהכוללת נאמדת 

  
חוזי מכירה שתמורתם הכוללת נאמדת  1,277 במצטבר על הקבוצהעד לתום תקופת הדיווח חתמה 

 31בחוזי מכירה אלה נכללים פרויקטים שהקמתם טרם הסתיימה עד ליום . ח"מליון ש 1,161-בכ
  .2011, בדצמבר 31או פרויקטים שטרם הושלמה מכירתם עד ליום  2011, בדצמבר

  
 31ח לימים "מליון ש 3-כח ו"מליון ש 28-כעלות המלאי כוללת עלויות אשראי מהוונות בסך של   .ה

  .הבהתאמ, 2010- ו 2011, בדצמבר
  
  .29ראה באור , באשר לשעבודים  .ו

  
  

  מוחזקים למכירהוהתחייבויות נכסים   -: 8באור 
  

  :הרכב נכסים מוחזקים למכירה  .א
  

  בדצמבר 31  
  2011   2010  
  ח "ש מליוני  
        

  197   667 *)ן להשקעה"נדל
  9   47  קרקעות

  27   -  מזומנים ושווי מזומנים
  18   -   אחרים

       
  714   251  

  
   . FCR-ו EQY-ב מנכסים מניביםבעיקר  מורכבתנכסים מוחזקים למכירה  תיתר  *)  

  
  .בעיקר הלוואות המובטחות בנכסים כוללותלנכסים מוחזקים למכירה  מיוחסותהתחייבויות   .ב
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  השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

  הרכב ההשקעה בחברות כלולות  .א
  

  בדצמבר 31  
  2011   2010  
  ח"ש מליוני  
       

  63   132 מניותההשקעה בעלות 
  )40(   )40( שנצברו ממועד הרכישה הפסדים

  )3(   )4( דיבידנדים שנתקבלו
  *)    -   *)    - קרנות הון

        
  88   20  

  **)  47   78 )1(הלוואות 
   

  166   67  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
  

  .סווג מחדש  **)
  
ח צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית "מליוני ש 57-הלוואה בסך של כ  )1(

ח צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית "מליוני ש 21- הלוואה בסך של כ. 3.8%בשיעור של 
  .10%בשיעור של 

  
  תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של החברות הכלולות  .ב
  

 בדצמבר 31  
  2011  2010 
 ח"ש מליוני  

החברות הכלולות בהתאם דוח על המצב הכספי שלחלק הקבוצה ב
    :דיווחלשיעור ההחזקה בהן לתאריך ה

     
 10 21  נכסים שוטפים

 200 379  נכסים לא שוטפים
 )19( )14(  התחייבויות שוטפות

 )171( )298(  התחייבויות לא שוטפות
     

 20 88  נכסים נטו
  
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2011 2010  2009 
 ח"ש מליוני  

חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברות 
    :הכלולות בהתאם לשיעור ההחזקה בהן בתקופה

     
 367  21 55   הכנסות

     
 )268(  2 40  )הפסד(רווח נקי 
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  )המשך( מוחזקותהשקעות בחברות   -: 9באור 
  

   מידע נוסף בגין השקעות בחברות מוחזקות נסחרות
  

  )מאוחדת( )EQY-להלן ( ncI neO quityE.-השקעה ב  .ג
  

ושיעור ההחזקה  42.1%- הינו כ EQY- חלק הקבוצה בזכויות ההצבעה ב, 2011, בדצמבר 31ליום   .1
) Inc Gazit America.- ב שליטהבניכוי זכויות שאינן מקנות שיעור המחושב (הכלכלי של הקבוצה 

רשומות למסחר  EQY מניות). בדילול מלא 38.2%- כ( 43.4%- כהינו  EQYבהון המניות של 
ובסמוך , דולר 16.98הינו  2011, בדצמבר 31בבורסה ליום  EQYמחיר מניית . NYSEבבורסת 

 מליון 112.6- כ EQY- ל, 2011, בדצמבר 31ליום . דולר 20.12למועד אישור הדוחות הכספיים הינו 
  .מניות מונפקות

  
למרות ששיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה , בדוחות הכספיים EQYאת  מאחדתהחברה   

  .'ג2אור ראה ב ,עקב קיום שליטה אפקטיבית 50%-נמוך מ EQY-הפוטנציאליות ב
  

  :EQY-הערך בדוחות הכספיים ושווי השוק של ההשקעה ב  
 

 2010בדצמבר  31 2011בדצמבר  31   

   
  שווי 
 *)מאזני 

  שווי
 שוק

  שווי 
 *)מאזני 

  שווי
 שוק

  ח"מליוני ש   
           

 כולל המוחזקות באמצעות(מניות
  Gazit America Inc.( 2,838  3,169  2,173  2,701  

  
  .מוניטין כולל  *)

  
  :2011, בדצמבר 31ליום  הקיימים EQYכתבי אופציה של   .2

  

  סדרה

  תוספת מימוש
  ממוצעת
   למניה 

  שנת
   הפקיעה

ת כתבי כמו
  אופציה

  אלפים ב
              

  3,565    2012-2022    $ 20.62 *)אופציות לעובדים ומנהלים
  

כתבי אלפי  890 לרבות, ומנהלים כולל את כל כמות כתבי האופציה שהוקצו לעובדים  *)
צברו את ותק הזמן המינימלי הדרוש להקניית זכאות למימושם אופציה שעדיין לא 

(Vesting Rights), ר "כולל כתבי אופציה אשר הוקצו במסגרת הסכם העסקה בין יו
  .2'ג38ראה באור  ,EQYדירקטוריון החברה לבין 

  
3.  EQY מנהלים ועובדים בה מניות רגילות בעלות תקופות חסימה שונות, הקצתה לדירקטורים .

אלפי מניות אשר טרם צברו את התקופה  1,178 כולל EQYהון המניות של  הדיווחלתאריך 
 .למניות אלו מוקנות זכויות הצבעה וזכות לקבלת דיבידנדים .המינימלית לסיום חסימתן

אשר אינן בעלות זכויות  ,ניות חסומות לנושאי משרהאלפי מ EQY 800בנוסף הקצתה 
  .הצבעה וזכות לקבלת דיבידנדים

  
 אלוני עםעסקה  המלאה בבעלותה בת חברה באמצעותהחברה  השלימה 2011 ,במרס 28 ביום  .4

 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

  
מליון מניות לציבור  5על גיוס הון באמצעות הנפקת  EQYהודיעה  2011, במאי 18ביום   

מליון  332-כ( מליון דולר 97.1-דולר למניה ובתמורה כוללת של כ 19.42ב במחיר של "בארה
חברה מליון לחברות בנות בבעלות מלאה של ה EQYמכרה , במקביל להנפקה לציבור. )ח"ש

 66- כ( מליון דולר 19.4-בתמורה כוללת של כ, מניות בהנפקה פרטית במחיר ההנפקה לציבור
  .)ח"מליון ש
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

 EQYרכשו חברות בנות בבעלות מלאה של החברה מליון מניות נוספות של , בעסקה נוספת  
  ).ח"מליון ש 66-כ(מליון דולר  19.3- מאת תאגיד שבשליטת אלוני חץ בתמורה כוללת של כ

  
-לכ EQY-ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בזכויות ההצבעה ב, כתוצאה מההנפקה והרכישות  

מליון  2- והחברה הכירה בקיטון בהון בסך של כ 41.2%-ולשיעור החזקה כלכלי של כ 40.1%
  .מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהאשר נזקף לקרן , ח"ש

  
 2.2-כ ,מלאהבבעלות  תנוב ותבאמצעות חבר ,החברה הרכש 2011 במחצית השניה של שנת  .5

 דולרמליון  36.0-בתמורה לסך כולל של כ יורק- ניובמהלך המסחר בבורסת  EQYמליון מניות 
ל הקבוצה בזכויות ההצבעה עלה שיעור ההחזקה ש, כתוצאה מהרכישות ).ח"מליון ש 138- כ(
-והחברה הכירה בקיטון בהון בסך של כ 43.4%- ולשיעור החזקה כלכלי של כ 42.1%- לכ EQY-ב

אשר נזקף לקרן מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות , )ח"מליון ש 28-כ(מליון דולר  7.6
 .שליטה

  
 )"C&C (US) No. 1 Inc. )"CapCo חברת לרכישת הסכם EQY השלימה 2011 ,בינואר 4 ביום  .6

 Liberty International Holdings ("LIH") עם )המשותף התאגיד -  להלן( משותף מיזם באמצעות
Limited שלבת  חברתCapital Shopping Centers Group Plc  )"CSC".( העסקה השלמת למועד, 

 הכוללים ר"מ אלפי 240- כ של כולל בשטח בקליפורניה מניבים נכסים 13- ב CapCoהחזיקה 
 העבירה ,העסקה השלמת במועד .רפואיים ומשרדים מגורים מבני ,משרדים ,מסחריים מרכזים

LIH  של המניות הון מלואאת CapCo יחידות מליון 11.4- כ לה הוקצו ובתמורה המשותף לתאגיד, 
 EQYרגילות של  מניות מליון 11.4- ב להמרה ניתנות ואשר המשותף בתאגיד 22%- כ המקנות

- ל הוקצו מנגד. )היחידות - להלן ( EQY של בחירתה לפי ,במזומן או) בכפוף להתאמות מסויימות(
EQY 78% ממניות 70%- ורכבים מהמ המשותף בתאגיד Class A ממניות 100%- ו Class B של 

 .המשותף לתאגיד EQY ידי על דולר מליון 600 של בסך חובשטר  הנפקת כנגד ,המשותף התאגיד
 הוקצו ,כן כמו. אשר נקבע בהסכם EQY- הונפקו כחלק ממנגנון הבטחת תשואה ל Class Bמניות 

 חובשטר  להמחאת בתמורה EQY שלרגילות  מניות מליון 4.1- כ העסקה השלמת במועד LIH- ל
  .דולר מליון 67 של בסך CapCoשל 

  
 10,000- פי תנאיה ב- הומרה כמתאפשר על אשר A מסדרה אחת מניה LIH- ל הקצתה EQY ,בנוסף  

 זכויות LIH- ל מקנה, מסויימות למגבלות בכפוף ואשר 2011בחודש יוני  EQYרגילות של  מניות
 במשכנתא המובטח חוב .המשותף התאגיד ביחידות החזקתה להיקף בהתאם EQY- ב הצבעה
 )EQY ידי על במזומן שנפרע דולר מליון 84.3 של בסך חוב כולל לא( דולר מליון 243- כ של בהיקף
 ,העסקה השלמת עם .המשותף לתאגיד הוסב 5.7% של בשיעור משוקללת שנתית ריבית הנושא
 EQYכולל כל מניות ( 38.8%- כ על עמד EQY- ב ההצבעה בזכויות הקבוצה החזקת שיעור

 העסקה השלמתבמועד  .EQY בהון 39.3%- כ שלהחזקה כלכלי  ושיעור) GAAידי - המוחזקות על
  .EQY- ב ההצבעה מזכויות 13.16%- ובכ EQY של המניות מהון 3.85%- בכ LIH חזיקהה

  
 .1'א26ראה באור  ,EQY ועם CSC-ו LIH עם מניות בעלי הסכםלעניין התקשרות הקבוצה ב  

  .'ז40ראה באור , LIH-שהוקצו ל EQYמליון מניות  4.1של לציבור לעניין הצעת מכר 
  

  .האפקטיבית שליטתה בשל ,בדוחותיה EQY את לאחד משיכהה החברה ,העסקה השלמת לאחר
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

EQY של נטו ,המזוהים לנכסים הרכישה עלות שליחוס זמני  ביצעה CapCo.  ההוגן השווילהלן 
לאחר שהותאמו , הרכישה למועד CapCo של המזוהות וההתחייבויות המזוהים הנכסים של

למפרע בעקבות עדכון מדידת השווי ההוגן של הנכסים המזוהים והתחייבויות המזוהות למועד 
 :IFRS 3כמתאפשר בהתאם להוראות , הרכישה בתקופת המדידה

  

    
  יחוס
 זמני

עדכון 
בתקופת 
 שווי הוגן  המדידה

  ח"מליוני ש    
          

  92  -  92   מזומנים ושווי מזומנים
  465  -  465   מוחזקים למכירהנכסים

  14  -  14   נכסים שוטפים אחרים
  1,791  21  1,770   ן להשקעה ונכסים בלתי שוטפים אחרים"נדל
          
    2,341  21  2,362  
          

  )311(  )9(  )302(   התחייבויות שוטפות
  )141(  )2(  )139(   )2(מסים נדחים

  )925(  -  )925(   התחייבויות לא שוטפות אחרות
          
    )1,366(  )11(  )1,377(  
          

  985  10  975   נכסים נטו
  22    85  )63(   )3) (רווח ממוניטין שלילי(מוניטין

          
  1,007  95  912   )1(סך עלות הרכישה

  
מורכבת ) ח"מליון ש 1,007- כ(מליון דולר  279.8- סך עלות הרכישה אשר הסתכמה לכ  )1(

לפי ) (ח"מליון ש 265-כ(מליון דולר  73.7בשווי של  EQYמליון מניות  4.1-מהקצאת כ
מליון  11.4ומהשווי ההוגן של ) דולר 18.15במועד ההקצאה בסך של  EQYמחיר מניית 

אשר הוערך , CapCo-זכויות שאינן מקנות שליטה בהיחידות המוצגות במסגרת 
 -להלן ( EQYלקבל בעת המרת היחידות במניות  LIHזכאית  בהתייחס לסכום אותו

  . )שווי היחידות
  

-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 647

 EQYעבירות המוטלות על היחידות וההסתברות הקיימת כי היחידות לא יומרו במניות 
סברה בטעות שיש להביאם  EQYמס אשר בשל מגבלות , לפחות במשך חמש שנים
לאחר בחינה נוספת של הנושא והתייעצויות שביצעה עם . בחשבון בהערכות השווי

למסקנה כי שווי היחידות צריך להיות מחושב ללא  EQY הגיעה, יועציה המקצועיים
הדוחות הכספיים , לפיכך. בשוק EQYעל מחיר מניית " דיסקאונט"מרכיב כלשהו של 

ולתקופה של  2011, ביוני 30ביניים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
כדי  ,תוקנו בדרך של הצגה מחדש, 2011, במרס 31שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

ביום השלמת  EQYלשקף בהם את הערכת שווי היחידות לפי מחיר הסגירה של מניות 
  ). ח"מליון ש 742-כ(מליון דולר  206.1- ובסך הכל כ, דולר ליחידה 18.15כלומר , העסקה

  
לפער  הפרש הזמני המיוחסההשפעת המס בגין מייצג את  ים נדחיםסכום העתודה למס  )2(

בגין  האשר הוכר, CapCoבין השווי ההוגן לבסיס המס של הנכסים המזוהים נטו של 
ועל כן אינן , לצורכי מס REITהינן קרנות  CapCo-ו EQY-מאחר והחברה בלבד  חלק

  .מכירות מסים נדחים בדוחותיהן הכספיים
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  
ח יוחס "מליוני ש 63- רווח ממוניטין שלילי בסך של כ, האמורהלפני תיקון הטעות   )3(

וזאת מאחר שהחלק המיוחס לחברה בוטל , במלואו לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
ועדכון  לאחר תיקון הטעות. לעיל) 2(בשל יצירת העתודה למסים נדחים כאמור בסעיף 

ח אשר "מליוני ש 22- ל כנוצר מוניטין בדוח על המצב הכספי בסך ש, ההקצאה הזמנית
וזאת לאחר יצירת העתודה למסים נדחים כאמור , יוחס במלואו לבעלי מניות החברה

בעלי לשיוחס מוניטין שלילי רווח מולאחר שקוזז מהמוניטין האמור , לעיל) 2(בסעיף 
  .ח"מליוני ש 66-סך של כב זכויות שאינן מקנות שליטה

  
מליון  16- ירה הקבוצה בגידול בהון בסך של כהכ EQY-כתוצאה מירידה בשיעור ההחזקה ב

  .אשר נזקף לקרן מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, ח"ש
  

הסתכמו  רכישתהלפי מצבת הנכסים במועד  2011 בשנת CapCo והרווח הנקי של הכנסותה
  .בהתאמה, )ח"מליון ש 128-כ(מליון דולר  36-וכ) ח"מליון ש 203-כ(מליון דולר  57- לכ

  
  DIM-השקעה ב  .7
  

 Homburg Invest Incבהסכם עם  EQYהתקשרה ) מועד הרכישה - להלן ( 2009 ,ינוארב 9ביום 
 .)DIM - להלן ( Vastgoed N.V.  DIM אלפי מניות רגילות של 2,004- לרכישת כ) Homburg - להלן (

DIM היא חברה שהתאגדה בהולנד והיתה רשומה למסחר בבורסת ה -Euronext באמסטרדם ,
אלפי  1,238- כ EQY-ל Homburgבמועד הרכישה העבירה . 2010עד לחודש אוגוסט , הולנד

המייצגת יחס החלפה ( EQYאלפי מניות  866- בתמורה להקצאה של כ DIMמניות רגילות של 
אלפי מניות רגילות נוספות  766- את זכויות ההצבעה לגבי כ EQYבאותו מועד קיבלה ). 0.7של 

 1חזיקה באופציה לרוכשן ביום ה Homburgאשר ) המניות הנוספות -הלן ל( DIMשל 
 1בהתקיים תנאים מסויימים עד ליום . לה זכויות הצבעה הקנוואשר  2010, באוקטובר

- את המניות הנוספות בתמורה להקצאת כ Homburg-לרכוש מ EQYהתחייבה , 2011, בינואר
החל . DIM- מזכויות ההצבעה ב 74.6%-בכ EQYחזיקה הלאחר העסקה . EQYאלפי מניות  537

מאחר ששיעור , בדוחות הכספיים שלה DIMאת  EQYממועד השלמת העסקה מאחדת 
 . DIM-מקנה לה את השליטה ב DIM-ההחזקה שלה ב

  
  DIMאלפי מניות נוספות של  766את הזכות לרכישת  EQYמימשה  2010בחודש פברואר 

 DIMפירסמה הצעת רכש ליתרת מניות  EQY, בנוסף. EQYאלפי מניות  537בתמורה להקצאת 
- הושלמה הצעת הרכש לכ 2010בשנת . דולר למניה במזומן 7.3המוחזקות בידי הציבור במחיר של 

שנרכשו במסחר נוספות כולל מניות (מליון דולר  13.7- בתמורה לכ DIMאלפי מניות  1,904
- עלה לכ, 2011, בדצמבר 31ליום  DIM- ב EQYושיעור ההחזקה של ) 2011- ו 2010בשנים  בבורסה

97.8% .EQY  פועלת לביצוע רכישה כפויה של מניותDIM הנותרות המוחזקות בידי הציבור .
 2010, באוגוסט 2וביום  הוגשה לרשויות בהולנד בקשה לאישור הרכישה הכפויה 2010בחודש יולי 

  .נמחקו מהמסחר בבורסת אמסטרדם DIMמניות 
  

  )מאוחדת( )FCR -להלן (  Capital Realty Inc.First-השקעה ב  .ד
  

- בכ, בבעלותה המלאה תומאוחד חברותהחברה מחזיקה באמצעות , 2011, בדצמבר 31ליום   .1
רשומות למסחר  FCRמניות . FCRהון המניות של ב) ילול מלאבהנחת ד 45.7%-כ( 50.5%

דולר קנדי  17.3הינו  2011, בדצמבר 31ליום  FCRמחיר השוק של מניית . בבורסת טורנטו
 מליון 178.2- כ FCR-ל 2011, בדצמבר 31יום ל. דולר קנדי 17.75הדוחות ובסמוך למועד אישור 

  .מניות מונפקות
  

למרות ששיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה בדוחות הכספיים  FCRאת  מאחדתהחברה 
  .'ג2ר כאמור בבאו, בשל קיום שליטה אפקטיבית ,50%- מנמוך  FCR-הפוטנציאליות ב

  
  :FCR-הערך בדוחות הכספיים ושווי השוק של ההשקעה ב  

  
  2010בינואר  1 2011בדצמבר  31   

   
  שווי 
 *)מאזני 

  שווי
 שוק

  שווי 
 *)מאזני 

  שווי
 שוק

  ח"מליוני ש     
            

  4,288  3,166  5,828  4,581   מניות
  

  .מוניטין כולל  *)
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

  :2011, בדצמבר 31ליום הקיימים  FCRכתבי אופציה של   .2
  

 סדרה

תוספת 
  מימוש 
  ממוצעת
 למניה 

   שנת
  הפקיעה

כתבי  כמות
  אופציה

 אלפים ב 
           

   FCRכתבי אופציה לעובדים ומנהלים של 
   5,592  2012-2022  קנדי$  14.89  *)ניהול נכסיםוחברת  
  
ר דירקטוריון החברה ולסגן הפעיל "ליו ,למנהלים, לעובדים כולל כתבי אופציה שהוקצו  *)

אלפי כתבי אופציה שעדין  2,074 לרבות, )5'ג38-ו 3'ג38ראה באור ( ר הדירקטוריון"של יו
  ). Vesting Rights(זכאות למימושם לא צברו את ותק הזמן המינימלי הדרוש להקניית 

  
הניתנות להמרה ללא תמורה  חסומותויחידות  נדחותהקצאת יחידות לת ותוכני FCR-ל  .3

הוקצו טרם  דיווחנכון לתאריך ה. ")תיחידו(" לדירקטורים ומנהלים FCRבמניות רגילות של 
התחייבה  FCRשר א יחידות 2,480של סך  יחידות מתוך אלפי 891- כת סך של ובמסגרת התוכני

, דיווחלתאריך ה ).)5('ג38-ו) 3('ג38ראה באור , עניין ילבעלליחידות שהוענקו  באשר(להקצות 
  .צברו את תקופת הוותק להסרת חסימתןשהוקצו טרם אלפי יחידות  659-כ

  
 Gazit Americaאת חלוקת החזקותיה בחברה הבת שלה  FCRהשלימה  2009, באוגוסט 14ביום   .4

Inc. ) להלן- GAA (על פי החלטת . כדיבידנד בעין מיוחד לבעלי מניותיהFCR ,10- כל המחזיק ב 
 28 -כאשר היום הקובע לחלוקה נקבע כ, GAAקיבל מניה אחת של ) פני הפיצולל( FCRמניות 
  .להלן' ראה גם סעיף ה. 2009, ביולי

  
, ידי אחרים- ידי חברה בת בבעלות מלאה של החברה ועל- על FCRלגבי המרת אגרות חוב במניות   .5

  .1'ג21ראה באור 
  

  
  )מאוחדת( )GAA - להלן ( .Gazit America Inc-השקעה ב  .ה

  
- בכ, בבעלותה המלאה מאוחדת החברהחברה מחזיקה באמצעות  2011, בדצמבר 31ליום   .1

 GAAמניות ). המיריםבהנחת מימוש ניירות ערך  74.9%- כ( GAAמהון המניות של  73.1%
כאמור  FCRידי - החל ממועד חלוקתן כדיבידנד בעין על נטוורשומות למסחר בבורסת טור

דולר קנדי ובסמוך למועד  4.84הינו  2011, בדצמבר 31ליום  GAAמחיר השוק של מניית  .לעיל
  .מונפקותמניות  מליון 23.3-כ GAA-ל 2011, בדצמבר 31ליום . דולר קנדי 4.82אישור הדוחות 

  
  :GAA-הערך בדוחות הכספיים ושווי השוק של ההשקעה ב  

  
  

 2010בדצמבר  31 2011בדצמבר 31   

   
  שווי
 מאזני

  שווי
  שוק

  שווי
  מאזני 

  שווי
 שוק

  ח "אלפי ש   
             

  217   177   308  296  מניות
  

  :2011, בדצמבר 31ליום הקיימים  GAAכתבי אופציה של   .2
  

 סדרה

תוספת 
  מימוש 
  ממוצעת
 למניה 

   שנת
  הפקיעה

כתבי  כמות
  אופציה

 אלפים ב 
           

  10,458  2015-2016  קנדי$  5-8.5  )להלן 5 ראה(כתבי אופציה סחירים 
  כתבי אופציה למנהלים ודירקטורים של

  GAA (*  6.24  $897  2020-2021  קנדי  
  
, ל החברה"ר דירקטוריון החברה ולמנכ"כולל כתבי אופציה שהוקצו לסגן הפעיל של יו *)

אופציה צברו את ותק הזמן כתבי אלפי  310, לתאריך הדיווח. 8'ג38- ו 6'ג38ראה באור 
  ).Vesting rights(הנדרש להקניית זכות למימושם 
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

 של הניתנות להמרה ללא תמורה במניות רגילות נדחותהקצאת יחידות ל תוכנית GAA-ל  .3
GAA .לף תשלום גמול דירקטורים במזומןח, לפי בחירתם, היחידות מוקנות לדירקטורים. 

אלפי יחידות אשר  175אלפי יחידות מתוך  103- הוקצו במסגרת התוכנית כ לתאריך הדיווח
GAA  יחידות חסומות ). 8'ג38-ו 6'ג38באורים  ראה, כולל לבעלי עניין(התחייבה להקצות

  .GAA-הניתנות להמרה מבשילות כאשר המחזיק בהן יחדל מלהיות דירקטור ב
  
מליון  14.3-בכמחזיקה באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה  GAA 2011, בדצמבר 31ליום   .4

  . EQYמהון המניות הנפרע של  12.7%המהוות כ EQYמניות 
  

קודם לביצוע חלוקת . לעיל 4'כאמור בסעיף ד, FCRידי - חולקו כדיבידנד בעין על GAAמניות 
 .Promed Properties (CA) Incמגזית קנדה את כל הון המניות של  GAAרכשה , הדיבידנד בעין

מליון  17.2-תמורת כ, שני מבני משרדים רפואיים בקנדההיו בבעלותה במועד הרכישה אשר 
אשר שולמה , )לרבות חוב בהיקף של כמליון דולר קנדי, בכפוף להתאמות שונות(דולר קנדי 

עם השלמת חלוקת הדיבידנד בעין החזיקה . GAAמליון מניות  3.6-באמצעות הקצאת כ
  .  GAAמניות של מהון ה 65.5%-כב, ת בבעלות מלאהנוב ותהחברה באמצעות חבר

  
 -להלן ( זכויות מליון 18.2- כ עד להנפקת בקנדה תשקיף GAA פרסמה 2011 בחודש מרס  .5

 אחד אופציה וכתב אחת רגילה מניה כוללת מהן אחת כל אשר יחידות לרכישת )הזכויות
 .2011 ,באפריל 12 ביום אחת זכותה ונפקה אחת רגילה במניה המחזיק לכל ).היחידות -להלן (

 במחיר 2011 ,במאי 11 ביום אחת יחידה לרכישת זכות בהן למחזיק מעניקות זכויות שתי כל
 30ליום  עד יום בכל אחת רגילה למניה למימוש ניתן אופציה כתב כל .קנדי דולר 6.30 של

 14 ליום עד קנדי דולר 7.50 של בסך מימוש בתוספת ,)הפקיעה מועד -להלן ( 2016, בנובמבר
 ,למועד הפקיעה עד ,קנדי דולר 8.50 של בסך מימוש בתוספת מכן ולאחר ,2014 ,באפריל
  .מסוימים במקרים להתאמות בכפוף

  
מליון  7.8-הושלמה הנפקת הזכויות והונפקו על פי תשקיף המדף כ 2011, במאי 16ביום   

רכשה בבעלותה המלאה של החברה חברה בת . מליון דולר קנדי 48.9- יחידות בתמורה לכ
) מליון יחידות שלא נרכשו על ידי בעלי מניות אחרים 0.8-כולל כ(מליון יחידות  6.2- בהנפקה כ
עלה שיעור , כתוצאה מהנפקת הזכויות). ח"מליון ש 141-כ(מליון דולר קנדי  39.3-בתמורה לכ

מליון דולר  0.4-והחברה הכירה בגידול בהון בסך של כ 73.1%- לכ GAA-ההחזקה של החברה ב
  .אשר נזקף לקרן מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה) ח"ן שמליו 1.4- כ(קנדי 

  
  
  )מאוחדת( )CTY - להלן ( OYJ Citycon-השקעה ב  .ו

  
מימוש ניירות ערך בהנחת  48.7%- כ( 48.0%- החברה מחזיקה בכ 2011, בדצמבר 31ליום   .1

מחיר . נסחרת בבורסת הלסינקי שבפינלנד CTY. CTYמהון המניות המונפק של ) המירים
. אירו 2.50אירו ובסמוך למועד אישור הדוחות  2.31הינו  2011, בדצמבר 31ליום  CTYמניית 
  .מליון מניות מונפקות 277.8-כ CTY-ל, 2011, בדצמבר 31ליום 

  
, 50%-מנמוך  CTY-בדוחות הכספיים על אף ששיעור ההחזקה ב CTYהחברה מאחדת את 

  .'ג2ראה באור , CTY-יטה אפקטיבית בבשל של
  

  :CTY-הערך בדוחות הכספיים ושווי השוק של ההשקעה ב  
 

  2010בדצמבר  31 2011בדצמבר 31  
  שווי  

 *)מאזני 
  שווי
 שוק

  שווי
 *)מאזני 

  שווי
 שוק

  ח"מליוני ש  
         

  1,690  1,923  1,522  2,120 מניות
  

  .כולל מוניטין  *)
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  
  :2011, בדצמבר 31הקיימים ליום  CTYכתבי אופציה של   .2

  

 סדרה
תוספת מימוש

  *)למניה 
  שנת
  פקיעה

כמות כתבי 
אופציה 

 )באלפים(
           

  2,250 2012-2018 אירו I(   3.17 - 2011סדרת (אופציות לעובדים ומנהלים 
  2,350 2012-2018 אירו II(  3.31 - 2011סדרת ( אופציות לעובדים ומנהלים

  1,720 2012-2018 אירו III(  2.63 - 2011סדרת (אופציות לעובדים ומנהלים 
  

ליום  .הטבה ובגין חלוקת דיבידנד והחזר הוןבגין הנפקת מניות  םהמימוש מותא מחיר  *)
צברו את הוותק המינימלי הדרוש להקניית  טרם כל כתבי האופציה 2011, בדצמבר 31

   .זכות למימושם
  
3.  CTY או /מפעילה תוכנית תגמול מבוססת מניות לעובדי מפתח שלה המסולקת במניות ו

מספר המניות המקסימלי שיוענק תחת התוכנית הוא . במזומן ומיושמת לפי עמידה ביעדים
 210- ל הינו כ"הוקצו לפי התוכנית הנמספר המניות הכולל ש דיווחלתאריך ה. אלפי מניות 429

  .אלפי מניות נוספות הוקצו חלף תגמול במזומן 63-אלפי מניות וכ
  
ח "מליון ש 77.5- בתמורה לכ CTYמליון מניות  9.9-רכשה החברה בבורסה כ 2009בשנת   .4

  .ח"מליון ש 108-של כ בסךממוניטין שלילי והחברה הכירה ברווח 
  
 פיניים מוסדיים למשקיעיםלחברה ו מניות הנפקת CTY השלימה 2011 ,ביולי 14 ביום  .5

 בסך כוללת ובתמורה למניה אירו 3.02 של במחיר מניות מליון 33 של כולל בהיקף ובינלאומיים
 החברה רכשה ההנפקה במסגרת .הנפקה הוצאות לפני )ח"ש מליון 493- כ( אירו מליון 99.7- כ של

 מליון 222- כ( אירו מליון 45.0- כ של כוללת בתמורה ,ההנפקה בתנאי CTY של מניות מליון 14.9
  ).ח"ש

  
במהלך המסחר בבורסת  CTYמליון מניות  2.8-כ רכשה החברה 2011 במחצית השניה של שנת  .6

כתוצאה מהרכישות ומההנפקה האמורה  .ח"מליון ש 34- בתמורה לסך כולל של כ הלסינקי
בגידול  והחברה הכירה 48.0%- לכ 47.3%- מכ CTY-עלה שיעור החזקת החברה ב, לעיל 6בסעיף 

  .שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם מעסקאות לקרן זקףנ אשר ח"ש מליון 18- כ שלבהון בסך 
  

  )בשליטה משותפתחברה ( )ATR  -להלן (  d  Real Estate Limite EuropeanAtrium-השקעה ב  .ז
  

מהון  31.6%- מחזיקה החברה באמצעות חברות בנות בבעלות מלאה בכ ,2011, בדצמבר 31ליום 
- למסחר בבורסת וינה ובבורסת ה רשומות ATRמניות  .)בדילול מלא 31.4%-כ( ATRהמניות של 

Euronext מחיר מניית . באמסטרדםATR  אירו ובסמוך למועד  3.48הינו  2011, בדצמבר 31ליום
  . מניות מונפקות מליון 372.9- כ ATR- ל 2011, בדצמבר 31יום ל. אירו 3.71אישור הדוחות 

  
לפי , ATR-בדוחותיה הכספיים בשל שליטה משותפת ב ATRהחברה מאחדת באיחוד יחסי את 

 - להלן ( Apollo Global Real Estate Mangement L.Pמקבוצת  CPI European Fundעם הסכם בעלי מניות 
CPI( , 4'א26כמפורט בבאור.  

  
  :ATR-ת הכספיים ושווי השוק של ההשקעה בהערך בדוחו  

 
  2010בדצמבר  31  2011בדצמבר 31   

   
  שווי 
 *)מאזני 

  שווי
 שוק

  שווי
 *)מאזני 

  שווי
 שוק

  ח"מליוני ש   
          

  2,315  3,091  2,027  3,535  מניות
  

   .כולל עודפי עלות מיוחסים  *)
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

  :2011, בדצמבר 31ליום הקיימים  ATRכתבי אופציה של 
  

 סדרה
תוספת מימוש 

 למניהממוצעת 
  שנת
  פקיעה

כמות כתבי 
אופציה 

 )באלפים(
           

   5,372 2012-2015 אירו 2.99  *)אופציות לעובדים ומנהלים 
  
אלפי כתבי אופציה צברו את הוותק המינימלי הדרוש  2,052-כ ,2011, בדצמבר 31ליום   )*

  .להקניית זכות למימושם
  

חלף תשלום גמול , לפי בחירתם, לדירקטורים חסומותתוכנית להקצאת מניות  ATR-ל, בנוסף  
  .חסומות אלפי מניות 24- לתאריך הדיווח הוקצו במסגרת התוכנית כ .דירקטורים במזומן

  
   ATR-מידע נוסף לגבי ההשקעה ב  

  
 -להלן יחדיו (במערך הסכמים להשקעה משותפת  CPIעם התקשרה החברה  2008, במרס 20ביום 

 2008, באוגוסט 1ביום . )CPI 46%חלק ; 54%חלק החברה ( ATR בחברת) הסכם ההשקעה המקורי
ן מניב המתמקדת ברכישה ופיתוח של "הינה חברת נדל, רזי'מאוגדת באי ג, ATR. הושלמה העסקה

ניהול ופיתוח של מרכזים מסחריים , עוסקת בהשכרה ATR. חריים מעוגני סופרמרקטיםמרכזים מס
  .והונגריהסלובקיה , רוסיה, כיה'צ, פוליןובראשן , מדינות במרכז ומזרח אירופה 11- ב

  
  ATR-תיאור הסכם ההשקעה המקורי ב  

 
בניירות ערך של  )"המשקיעים" - להלן יחדיו ( CPI-והחברה השקיעו , על פי הסכם ההשקעה המקורי

ATR ,לפי הפירוט הבא:  
  
באגרות חוב לא ) מליון אירו 270חלק החברה (מליון אירו  500הושקעו  2008, באוגוסט 1ביום   .1

בכפוף , אירו למניה 9במחיר המרה של  ATRהניתנות להמרה במניות  ATRסחירות של 
ר שולמה על בסיס אש 10.75%אגרות החוב נשאו ריבית בשיעור של . להתאמות מקובלות

זכות להצבעה באסיפה הכללית עוד בטרם המרתן  למשקיעיםאגרות החוב הקנו . רבעוני
  .במניות

  
תבצע הנפקת זכויות לבעלי מניותיה עד לתום שישה חודשים ממועד השלמת  ATRנקבע כי   .2

ואם הנפקת הזכויות לא , אירו למניה 7מליון אירו ובמחיר של  300בהיקף של  ,העסקה
את המניות הכלולות ביחידות שלא  המשקיעים ירכשו, ומש במלואה על ידי בעלי המניותתמ

  ). ההתחייבות החיתומית -להלן (נוצלו כאמור 
  
, ל"הוענקה אופציה עד לתום שישה חודשים ממועד השלמת הנפקת הזכויות הנ למשקיעים  .3

בניכוי סכומים , אירו מליון 200אירו למניה בהיקף של  7במחיר של  ATRלרכוש מניות של 
  . ההתחייבות החיתומיתעל ידי המשקיעים במסגרת , אם וכאשר יושקעו, שיושקעו

 
מליון אופציות למניות  30, במועד השלמת העסקה הונפקו למשקיעים ללא תמורה נוספת  .4

ATR , אירו למניה  7שנים ממועד הנפקתן במחיר מימוש של  4הניתנות למימוש בתקופה של
  ). מליון אופציות 16.2רה חלק החב(

  
הזכות  ATRהוענקה למשקיעים במסגרת מסמכי ההתאגדות של , על פי הסכם ההשקעה המקורי

ר הדירקטוריון "לרבות יו, )מתוך עשרה חברי דירקטוריון( ATRלמינוי ארבעה חברי דירקטוריון 
לרבות באגרות החוב ( ATR- ונקבע כי זכויות אלו תעמודנה להם כל עוד היקף השקעתם יחד ב

יתרת חברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים בלתי תלויים . מליון אירו 300-לא יפחת מ) האמורות לעיל
ועדת מינוי אשר מורכבת באופן  ידי האסיפה הכללית בהמלצת-הנבחרים על במשקיעים

ר "מונה ליו, רהר דירקטוריון החב"יו, מר חיים כצמן. שלמשקיעים קיימת זכות למנות את רוב חבריה
  . עם השלמת העסקה ATRדירקטוריון 
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 200-לא יפחת מ המשקיעיםבכפוף לכך שהיקף ההשקעה של , המקורי על פי הסכם ההשקעה, כמו כן
ינוי מ( ATRל "לרבות מינוי מנכ, ATR-קיבלו המשקיעים זכויות הסכמה נרחבות ביחס ל, מליון אירו

שינוי מסמכי ההתאגדות , זכויות ביחס להיקף התחייבויותיה, )ATRידי דירקטוריון -המאושר על
, מליון אירו 200- כ התחייבויות בסכומים העולים על, הקצאת ניירות ערך בנסיבות מסויימות, שלה

  .אישור עסקאות שונות ועוד
  

 ATR-מזכויות ההצבעה ב 23.8%-למועד השלמת הסכם ההשקעה המקורי החזיקו המשקיעים בכ
  ).3.9%-כחלק החברה ( ATRבהון  3.9%- ובכ) 14.3%-כחלק החברה (

  
  ATR-תיאור הסכם ההשקעה הנוסף ב  

  
, ATR-בהסכם לקביעת תנאי ההשקעה הנוספת ב ATR-התקשרו המשקיעים ו 2009, בינואר 13ביום 

  :שעיקריו כלהלן, 2009, בינואר 30אשר הושלם ובוצע ביום 
  
ובוטלו , מליון אירו 300בהיקף של , תיכננה לבצע ATRבוטלה הנפקת הזכויות אשר   .1

ההתחייבות החיתומית וזכויות המשקיעים לרכוש בתנאים מסויימים מניות נוספות בהיקף 
חלק (אירו למניה  7מליון מניות במחיר  10.3הקצתה למשקיעים  ATR. מליון אירו 200של 

מות מניות זו הינה כמות אשר הביאה את המשקיעים לשיעור כ). מליון מניות 5.6-החברה כ
כאשר , מימוש חלקי של ההתחייבות החיתומית היוותהולמעשה  ATR -ב 29.9%- החזקה של כ

 38.9- בתמורה לכ 2009, בינואר 30ההקצאה בוצעה ביום . יתרת ההתחייבות החיתומית בטלה
  . 2008חודש אוגוסט שהוקצו לחברה ב ATRאגרות חוב להמרה של . נ.מליון ע

  
) 2008מליון שהוקצו למשקיעים בחודש אוגוסט  30מתוך ( ATRמליון אופציות למניות  25-כ  .2

  .ללא תמורה ובוטלו ATR-הוחזרו ל
  

 ATRללא הסכמת  ATRהמשקיעים התחייבו שלא לרכוש מניות או ניירות ערך המירים של   .3
  . בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם 2010, באוגוסט 1עד ליום שיגרום לשינוי שליטה בה באופן 

  
-שלה בהיקף של כ) לא המירות(תרכוש מהחברה אגרות חוב  ATRנקבע במסגרת ההסכם כי , בנוסף

בתוספת ריבית צבורה , מליון אירו המשקף את העלות לחברה 77.3- מליון אירו במחיר של כ 103
  .2009, בינואר 30ם הרכישה הושלמה ביו. שטרם נפרעה בגין אגרות חוב אלו

  
חלק ( ATR-מזכויות ההצבעה ב 29.1%- למועד השלמת הסכם ההשקעה הנוסף החזיקו המשקיעים בכ

  ).11.5%-כחלק החברה ( ATRבהון  13.9%-ובכ) 19.1%-החברה כ
  

  ATRהסכם להחלפת אגרות החוב במניות 
  

 1בהסכם נוסף אשר הושלם ובוצע ביום  ATR-התקשרו המשקיעים ו 2009, בספטמבר 2ביום 
מליון אירו  427.9את יתרת  ATR-לפיו מסרו המשקיעים ל, )הסכם ההחלפה -להלן ( 2009, בדצמבר

אלפי כתבי האופציה  4,933ואת יתרת .) נ.מליון אירו ע 231.1חלק החברה (אגרות חוב להמרה . נ.ע
ובתמורה , 2008בחודש אוגוסט  ATRידי - לשהונפקו להם ע) אלפים 2,664חלק החברה ( ATRלמניות 

מליון  9.3-סך של כ ושולם) מליון מניות 79.6-חלק החברה כ( ATRמליון מניות  144.9-הוקצו להם כ
  :בנוסף הסכימו הצדדים כלהלן). בלבד CPI -ל(אירו במזומן 

  
1.  ATR נקבע כי, בנוסף .האירו למני 0.50 של בסךמיוחד על דיבידנד  הכריזה ATR שאף לקיים ת

, אשר ישולם על בסיס רבעוני, אירו למניה 0.12-מדיניות חלוקת דיבידנד שנתי שלא יפחת מ
 ובוצעוהדיבידנד המיוחד  הרבעוניהדיבידנד  מיתשלו. בכפוף לכל דין ולהיבטים עסקיים

  .2009בחודש דצמבר 
 
באופן בהסכם תוקנו , ATRותקנון  ATRההסכם המסדיר את זכויות המשקיעים כלפי   .2

, ATRידי -שצומצמה רשימת הנושאים הדורשים את הסכמת המשקיעים לשם ביצועם על
באסיפה  2/3החלטה לגביהם תהיה ברוב מיוחד של  ומאידך התווספו לתקנון נושאים אשר

  .ATRהכללית של 
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שונו באופן , ATR-למינוי דירקטורים בביחס ) ATRלרבות בתקנון (זכויות המשקיעים   .3

דירקטורים כל עוד  4) חברים 10מתוך דירקטוריון שלא יעלה על (שהמשקיעים זכאים למנות 
 2; מליון מניות 60דירקטורים כל עוד הם מחזיקים  3 ;מליון מניות 80) במצטבר(הם מחזיקים 

מליון  20ל עוד הם מחזיקים דירקטור אחד כ; מליון מניות 40דירקטורים כל עוד הם מחזיקים 
 .מניות

  
נקבע כי תישמרנה זכויות המשקיעים למנות את רוב חברי ועדת המינויים של הדירקטוריון   .4

כל עוד המשקיעים , ר הדירקטוריון"הממליצה על מינוי יתר חברי הדירקטוריון ולמנות את יו
  .מליון מניות 55מחזיקים במצטבר לפחות 

 
שלא לנקוט בצעדים שיגרמו להפרת ההוראות בדבר שינוי שליטה המשקיעים התחייבו   .5

או . נ.מליון אירו ע 100כל עוד יתרתן עומדת על , )2006סדרה (הקיימות בתנאי אגרות החוב 
תכריז על הצעת רכש לאגרות  ATR. כמוקדם, חודשים ממועד השלמת העסקה 20עד חלוף 

 .מליון אירו 120וללת של עד בעלות כ, מערכן הנקוב 95%החוב כאמור במחיר של 
  

) ח"מליון ש 631- כ(מליון אירו  116- בסך של כ, מוניטין שליליהכירה החברה ברווח מ 2009בשנת 
 .כאמור לעיל 2009והקצאת המניות בחודשים ינואר ודצמבר , בבורסה ATRבשל רכישת מניות 

מוש יתרת ההתחייבות החיתומית בגין מי) ח"מליון ש 123-כ(מליון אירו  23.2-סכום זה כולל סך של כ
ברווח מהחלפת אגרות החוב להמרה של  2009הכירה החברה בשנת , בנוסף .2008 ,בדצמבר 31ליום 
ATR  אשר נזקף , )ח"מליון ש 1,055-כ(מליון אירו  190-בסך כולל של כ 2009בחודשים ינואר ודצמבר

  .לסעיף המימון
  

עד  י האופציה ורכיב ההמרה של אגרות החוביתרת כתב, החברה טיפלה בהתחייבות החיתומית
רשמה  2009בשנת . כנגזרים פיננסיים שנמדדים בשוויים ההוגן כנגד רווח והפסד למועד מימושם

בגין שערוך כתבי האופציה ורכיב ההמרה ) ח"מליון ש 84-כ(מליון אירו  15.2-החברה רווח בסך של כ
  .למניות של אגרות החוב

  
הציגה החברה את ההשקעה , )2008, באוגוסט 1(החל ממועד השלמת הסכם ההשקעה המקורי   

הואיל וזכויות החברה , )אקוויטי(בדוחות הכספיים על בסיס שיטת השווי המאזני  ATRבמניות 
  .ATR-הקנו לה השפעה מהותית בהמקורי בהתאם להסכם ההשקעה 

  
כפי שתוקנו , ATRולמסמכי ההתאגדות של  ATRלהסכמים עם לאור זכויות המשקיעים בהתאם   

 ATR-העלייה בשיעור ההחזקה של המשקיעים בלאור ו, כמתואר לעילבעקבות הסכם ההחלפה 
ללא  ATRבאופן שלא ניתן לשנות את תקנון  ATR-בזכויות ההצבעה ב 1/3לראשונה מעל רף של 

קה של המשקיעים אף ששיעור ההחז-זאת על ,ATR-ב משותפת למשקיעים יש שליטה, הסכמתם
מתקיים הסכם לשליטה  CPI-הואיל ובין החברה ל. 50%- מנמוך  ATR- יחדיו בזכויות ההצבעה ב

מתום באיחוד יחסי החל  ATRאת  בדוחות הכספיים החברה מאחדת, 4'א26 באורכאמור ב, משותפת
  .2009שנת 

  
הינם , באיחוד יחסי, למועד השלמת עסקת ההחלפה ATRשל נטו השווי ההוגן של הנכסים המזוהים 

  :כדלקמן
  

  שווי הוגן   
  ח"מליוני ש   
     

  3,794  שנרכשונטו, נכסים
  1,386  השקעה שהוצגה בעבר בשווי מאזני

     
  2,408  נכסים נטו שנרכשו

  )220(  ממוניטין שלילירווח 
     

  2,188  *)סך עלות הרכישה
  

  .ATRעלות עסקת ההחלפה מייצגת את השווי ההוגן של אגרות החוב וכתבי האופציה למניות   *)
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-כ( ATRמליון מניות  6.0-כ, באמצעות חברה בת בבעלות מלאה, רכשה החברה 2011 מהלך שנתב

מליון אירו  20.8-בתמורה לסך כולל של כ, במהלך המסחר בבורסת וינה) ATRמהון המניות של  1.6%
מליון  15.7- כהחברה הכירה ברווח ממוניטין שלילי בסך של , כתוצאה מהרכישות). ח"מליון ש 103- כ(

אשר נמדד כפער בין השווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו שנרכשו לבין , )ח"מליון ש 77-כ(אירו 
 .ומוצג בהכנסות אחרות, התמורה ששולמה

  
 ATRמליון מניות  117.9-בכ באמצעות חברות בנות בבעלות מלאה מחזיקה החברה דיווחה לתאריך

מחזיקה  CPI, למיטב ידיעת החברה. ATRשל זכויות ההצבעה ומהון המניות  31.6%-כהמהוות 
  .ATRשל זכויות ההצבעה ומהון המניות  19.4%-כהמהוות  ATRמליון מניות  72.5-בכ דיווחלתאריך ה

  
ראה באור , והתקשרות בהסכם פשרה ATR-תביעות משפטיות שהוגשו בקשר עם ההשקעה בלעניין 

  .'ד26
  

    .'ח40ראה באור , נוספות לאחר תאריך הדיווח ATRמליון מניות  6.7-לעניין רכישת כ
  

  )RSC -להלן ( Royal Senior Careהשקעה בחברת   .ח
  

התקשרה חברה בת , ב"גרת בארהבמסגרת השקעות החברה בתחום הדיור המוגן לאוכלוסיה מבו
) 50%(עם צד שלישי בשותפות  2002בחודש ינואר ) הרוכשת - להלן (בבעלות מלאה של החברה 

 2008בחודש ספטמבר ). האחת מפתחת ומחזיקה בנכסים והשנייה מנהלת אותם(בשתי חברות 
ר העסקה כך שלאח, RSCמהון המניות של חברת הנכסים של  10%השלימה הרוכשת הסכם לרכישת 

 RSCהחברה ממשיכה לאחד באיחוד יחסי את  .60%-ל RSC-עלה שיעור ההחזקה של החברה ב
יתרת , 2010-ו 2011 ,בדצמבר 31לימים . עדיין בתוקף RSC-ב הואיל וההסכם לשליטה משותפת
, ח"מליון ש 194-וכח "מליון ש 211- כהינה  ,לרבות הלוואות ,ההשקעה של החברה בחברות אלו

  .בהתאמה
  

  )ProMed - להלן ( .ProMed Properties Incהשקעה בחברת   .ט
  

בני בחברה פרטית העוסקת בתחום מ 100% ,באמצעות חברה בת בבעלות מלאה החברה מחזיקה
- לכהסתכמה  ProMedהשקעת החברה בהון של , 2010-ו 2011, בדצמבר 31לימים . משרדים רפואיים

 ProMedהחברה מאחדת את , ProMed-בשל שליטתה ב .בהתאמה, ח"מליון ש 471-כו ח"מליון ש 640
  .בדוחות הכספיים

  
 )Gazit Europe -להלן B.V. )Netherlands (Gazit Europe )השקעה בחברת   .י

  
בחברה  100%, המאוגדת בהולנדבמישרין ה באמצעות חברה בת בבעלות מלא מחזיקה החברה

 31לימים . נכסים מניבים בגרמניה פיתוח וניהול, פרטית המאוגדת בגרמניה העוסקת ברכישה
 ח"מליון ש 350-לכבהון והלוואות הסתכמו  Gazit Europe-השקעות החברה ב , 2010-ו 2011, בדצמבר

 Gazit Europeהחברה מאחדת את , Gazit Europe-בשל שליטתה ב .בהתאמה, ח"מליון ש 305-וכ
  .בדוחות הכספיים

  
  )גזית פיתוח -להלן (מ "בע) פיתוח(גלוב ישראל - השקעה בחברת גזית  .יא

  
במישרין בחברה פרטית העוסקת בתחום המרכזים המסחריים בישראל ובמדינות נוספות  השקעה

מהון  75%- אשר החברה מחזיקה ב) נכון לתאריך אישור הדוחות הכספיים גם בבולגריה ומקדוניה(
לרבות השקעה בהון , השקעת החברה בגזית פיתוח ,2010-ו 2011, בדצמבר 31לימים . מניותיה
 )).3('א26ראה גם באור (בהתאמה , ח"מליון ש 2,292- ח וכ"מליון ש 2,328-לכהסתכמה , והלוואות

  .החברה מאחדת את גזית פיתוח בדוחות הכספיים, בשל שליטתה בגזית פיתוח
  

  )גזית ברזיל - להלן ( .Gazit Brazil Ltdaהשקעה בחברת   .יב
  

, בחברה פרטית המאוגדת בברזיל 100% ,באמצעות חברה בת בבעלות מלאה ה מחזיקהחברה
יתרת ההשקעה בגזית  2010-ו 2011, בדצמבר 31לימים . העוסקת בתחום המרכזים המסחריים בברזיל

בשל שליטתה בגזית  .בהתאמה, ח"מליון ש 536- וכ ח"מליון ש 531- לכברזיל בהון והלוואות הסתכמה 
  .החברה מאחדת את גזית ברזיל בדוחות הכספיים, ברזיל



  מ"גלוב בע- גזית
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

59 

  
  

  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

  )אכד - להלן (מ "השקעה באכד בניין והשקעות בע  .יג
  

מהון  50%) החברה הבת -להלן (חברה בת בבעלות מלאה של החברה  רכשה 2007בחודש ספטמבר 
טופלה אכד החל ממועד זה . ח"מליון ש 184-המניות וזכויות ההצבעה של אכד בתמורה לסך של כ

  . בשיטת האיחוד היחסיואוחדה בשליטה משותפת כחברה 
  

. ת ההצבעה של קבוצת אעיקר פעילותה של אכד הינה החזקה במישרין ובעקיפין בהון המניות וזכויו
אביב ואשר -חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל, )דורי קבוצת -להלן (מ "דורי בע

של מבני מגורים ומסחר ) הן עבור עצמה והן עבור צדדים שלישיים(עיקר עיסוקה ביזום וביצוע 
ום פרוייקטים דורי פעילות גם בתחום יז לקבוצת. וביצוע עבודות קבלניות בתחום התשתיות

להקמת תחנת כוח ליצור ) יחד עם אחרים(דורי  קבוצתפועלת , ובנוסף, למגורים במזרח אירופה
אשר נמכרה לאחר ) 50%(לאכד פעילות קבלנית בניגריה , דורי בקבוצתמלבד החזקותיה . חשמל

  ).26%(והחזקה בנכס מניב בישראל ח "מליון ש 10-תאריך הדיווח ברווח המוערך בכ
  

מסרו לחברה הודעה בדבר , )השותפים -להלן ( דאז השותפים של החברה באכד 2011, במרס 10ביום 
 (BMBY)בהתאם למנגנון המכירה והרכישה , מהון המניות של אכד 50%כוונתם למכור או לרכוש 

הודיעה החברה לשותפים כי תרכוש  2011, באפריל 3ביום . כפי שנקבע בהסכם בעלי המניות באכד
מחיר  -להלן (ח "מליון ש 82כלומר סך של (באכד לפי המחיר הנקוב בהצעתם ) 50%(הם את החזקותי

, הושלמה הרכישה 2011, באפריל 17ביום ). ח"מליון ש 164המשקף שווי כולל לאכד בסך של ) העסקה
  .והחל ממועד זה אכד מאוחדת באיחוד מלא בדוחות הכספיים של החברה

  
כאשר ההחזקה הקודמת באכד , כצירוף עסקים הנרכש בשלבים IFRS 3-העסקה טופלה בהתאם ל

כתוצאה . שוערכה לשווייה ההוגן כנגד רווח והפסד במועד השלמת הרכישה בהתאם למחיר העסקה
הכולל מימוש קרן הון בגין התאמות (ח "מליון ש 31ל הכירה החברה בהפסד בסך של "מהשערוך הנ

  . אשר נזקף לרווח והפסד) ח"מליון ש 12הנובעות מהפרשי תרגום בסך של 
  

החברה התקשרה עם מעריך שווי חיצוני לביצוע הקצאה זמנית של עלות הרכישה לנכסים המזוהים 
להלן השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של . נטו של אכד למועד הרכישה

  :אכד למועד הרכישה
  

  שווי הוגן    
 ח"מליוני ש    
     

 150ושווי מזומניםמזומנים 
 819מלאי בניינים ודירות למכירה

 674נכסים שוטפים אחרים
 311נכסים לא שוטפים

  
 1,954 
  

 1,152התחייבויות שוטפות
 343התחייבויות לא שוטפות

 269זכויות שאינן מקנות שליטה
  
 1,764 
  

 190נכסים נטו
  )26(רווח ממוניטין שלילי

  
 164סך עלות הרכישה

  
חברה , מהון המניות של אכד לגזית פיתוח 100%השלימה החברה הסכם למכירת  2011, ביוני 6ביום 

מליון  20-אשר כללה סך של כ, ח"מליון ש 200-בתמורה לכ, 75%ידה בשיעור של - בת המוחזקת על
  .לאכד שהועמדו על ידי החברהח בגין המחאת הלוואות "ש
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

- הסתכמו לכ 2011הכנסות אכד והרווח הנקי של אכד שאוחדו בדוחות הכספיים של החברה בשנת 
  .בהתאמה, ח"מליון ש 54- ח וכ"מליון ש 1,257

  
סך הכנסות החברה והרווח הנקי , 2011בהנחה שאכד הייתה מאוחדת באופן מלא מתחילת שנת 

  .בהתאמה, ח"מליון ש 1,897-ח וכ"מליון ש 6,673-מסתכמים בכהיו  2011בשנת 
  

- המחזיקה ב) דורי קבוצתחברה בת בבעלות מלאה של (השלימה דורי אנרגיה  2011, בינואר 27ביום 
לחברת אלומיי  40%הנפקת מניות בשיעור של , )דוראד - להלן (מ "ממניות דוראד אנרגיה בע 18.75%

 10%ח ומתן אופציה לרכישת "מליון ש 50בתמורה לסך של ) לומייא -להלן (מ "אנרגיה נקייה בע
כתוצאה . ח"מליון ש 0.4אשר שוויה ההוגן למועד ההקצאה עמד על , נוספים ממניות דורי אנרגיה

ח "מליון ש 60-דורי רווח בסך של כ לקבוצתנוצר , מההנפקה ובשל איבוד השליטה בדורי אנרגיה
מאוחדת , לאחר השלמת העסקה).  ח"מליון ש 22- לק החברה כח(אשר נזקף לסעיף הכנסות אחרות 

  .דורי בשיטת האיחוד היחסי קבוצתדורי אנרגיה בדוחות 
  

  :דורי בקבוצתהערך בדוחות הכספיים ושווי השוק של ההשקעה להלן 
 

 2010בדצמבר  31 2011בדצמבר  31   

   
  שווי
 *)מאזני 

  שווי
 שוק

  שווי
 *)מאזני 

  שווי
 שוק

  ח"שמליוני    
           
           

  104  67 84  152 )חלק החברה( מניות
  
 דוחות הכספיים שלבמדווחת  2011, בדצמבר 31ליום  ההשקעה .כולל עודפי עלות מיוחסים  *)

  .כמתואר לעיל, גזית פיתוח
  

 קבוצתדורי ומאחדת את  קבוצתמהון המניות של  73.8%-בד מחזיקה כא 2011, בדצמבר 31ליום 
 55.4%הינו  דיווחדורי לתאריך ה בקבוצתחלק החברה בהחזקות אכד  .דורי בדוחות הכספיים שלה

ח בסמוך למועד "ש 1.325- וח "ש 1.32 דיווחדורי לתאריך ה קבוצתמחיר מניית ). בדילול מלא 50.8%(
לתאריך  .מליון 115.3- כהינו  דיווחדורי לתאריך ה קבוצתמספר המניות המונפקות של . אישור הדוחות

הניתנים למימוש , דורי בקבוצת לשעבר משרהאלפי כתבי אופציה שהוקצו לנושא  1,905קיימים , דיווחה
  .2012ח למניה ומועד פקיעתם חל בשנת "ש 3.87 של דורי בתוספת מימוש בסך קבוצתלמניות 

  
ראה , דורי לאחר תאריך הדיווח והשתתפות גזית פיתוח בהנפקה זו קבוצתלעניין הנפקת זכויות שביצעה 

  .'ב40באור 
  

  תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של חברות בשליטה משותפת  .יד
  

  בדצמבר 31  
  2011   2010  
  ח"ש מליוני  

   
  1,629   948 שוטפים נכסים

  4,475   6,188 נכסים לא שוטפים
  )1,017(   )537( שוטפותהתחייבויות

  )1,204(   )1,771( התחייבויות לא שוטפות
       

  3,883   4,828 *)נכסים נטו
  

  .כולל התאמות בגין עודפי עלות  *)
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2011  2010  2009  
 ח "ש מליוני  

      
 818  1,222  868  הכנסות

 770  861  363 נטו,הוצאות תפעוליות
        

 48  361  505 רווח תפעולי
 )57(  )90(  )107( נטו,הוצאות מימון

 )7(  34  53 )הטבת מס(מסים על ההכנסה
       

 )2(  237  345 )הפסד(רווח נקי 
  

  :ידי החברה במישרין-מידע משלים לגבי חברות המוחזקות על  .טו
 

      ערך  שיעור 

 מדינת
בהון  החזקהה

  ובזכויות
השקעה ה

הלוואות בדוחות
 ערבויות

(**  
  2011 בדצמבר 31  ההצבעה התאגדות

  ח"שמליוני   % 
     

MGM (USA) Inc.(* 513  2,653 622  100 ב"ארה  
(*Gazit Canada Inc.598  350  4,546  100 קנדה  
Gazit Gaia Limited394 161  100 רזי'האי ג  -  

Gazit Midas Limited1,356  1,569  100 רזי'האי ג  -  
Gazit Europe (Asia) B.V. 161 153  100 הולנד  -  

) 1992(החזקות גלוב גזית 
  -  297  )128(  100 ישראל  מ"בע

  -  - 105  100 ישראל מ"ג פיתוח בע.ג
 

  
  .מוחזקת באמצעות חברה לא פעילה בבעלות מלאה של החברה וכן במישרין על ידי החברה  *)

. ניתנו ערבויות בלתי מוגבלות ואגרות חוב בגינןהסכומים מייצגים את קרן מסגרת האשראי   **)
ראה גם באור , ח"מליון ש 708-לכהסתכם  דיווחלתאריך ה) כולל אגרות חוב(ניצול המסגרת 

  .3'ב26
  
מעמידים תניות מקובלות , החוקים הקיימים בחלק ממדינות מושבן של החברות המוחזקות  .טז

. ריבית וחלוקות אחרות לבעלי מניות על ידי החברות המוחזקות, מסויימות לגבי תשלומי דיבידנדים
כתנאי לביצוע , תניות אלו כוללות יתרה מספקת של רווחים צבורים או קיומה של יכולת פרעון

  .קבוצה אינה רואה בתניות מקובלות אלו כמגבלה משמעותיתה. חלוקות
  
  .29ראה באור  ,להבטחת התחייבויות הקבוצה מוחזקותהחברות הלגבי שעבוד חלק ממניות   .זי
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  ויתרות חובה לוואותה ,אחרות שקעותה  -: 10באור 
  

  :ההרכב  .א
  

  בדצמבר 31  
  2011   2010  
  ח"ש מליוני  
      

  -   173 )1(לפדיוןהלוואה מוחזקת
  72   47 )3) (2(הלוואות לשותפים בנכסים בפיתוח

  61   - משותפתבשליטההלוואות לשותפים בחברה
  5   8  שוכרים

  36   43 פקדונות ועלויות בגין חוזי רכישה
  39   70 )5) (4(לזמן ארוךאחרים פקדונות

  32   17 מוסדות ממשלתיים
  *)  50   48 )6(חברות כלולות

  2   - )'ד4'ג38באור(בעל עניין 
  10   - חברה בשליטה משותפת

  *)   8   2  אחרים
       
  408   315  

  34   - חלויות שוטפות -בניכוי 
       
  408   281  
  .סווג מחדש  *)

  
מובטחת בעקיפין  EQY,מליון דולר שניתנה על ידי  45.0- הלוואה מסוג מזאנין בסך של כ  )1(

בשעבוד משני  ,מליון דולר 272-בשבעה מרכזים מסחריים בקליפורניה בשווי כולל של כ
ההלוואה עומדת . ת בנכסים אלווהמובטח, מליון דולר 180-להלוואות אחרות בסך של כ

בשלוש תקופות  מועד הפרעוןבכפוף ליכולת הלווה להאריך את , 2013לפרעון בחודש יולי 
לתאריך  9.21%(ההלוואה נושאת ריבית שנתית הצמודה לליבור  .שנה כל אחת נוספות בנות

  ).הדיווח
  

 לשותפים FCR השנתנ )ח"שמליון  31-כ( מליון דולר קנדי 8.3-כ בסךומשכנתאות  הלוואות  )2(
ההלוואות נושאות ריבית  .עבור חלקם במימון פיתוח הנכסים בחברות אלו בנכסים בפיתוח

  . ההלוואות מובטחות בזכויות השותפים בנכסים. 8.6%של  ממוצע שנתי בשיעור
  
 ףלשות ATRשנתנה  )ח"מליון ש 16- כחלק החברה  -במאוחד (מליון אירו  10של  בסך ההלווא  )3(

 .לתאריך הדיווח 3.03%של  בשיעור ,Euribor-הצמודה ל הנושאת ריבית, בנכס בפיתוח
  
 המיועד, אשר אינו נושא ריבית) ח"מליון ש 19- כ(מליון דולר  5-כולל פקדון בסך של כ  )4(

  .))5('א26ראה באור (להבטחת תשלומי דמי חכירת מטוס על ידי חברה מאוחדת 
  

ח שהופקדו לטובת נותני משכנתאות להבטחת ביצוע "מליון ש 51-כולל פקדונות בסך של כ  )5(
אשר , ווייםן בנכסים הממושכנים לצורך שמירה על ש"שיפוצים ולהבטחת תשלומי מיסי נדל

  .0.39%-0.2% ריבית שנתית בשיעור שלבחלקם נושאים 
  

 - במאוחד (מליון אירו  30.6-שלה בסך של כ ותכלול ותלחבר ATRעל ידי  שניתנההלוואה   )6(
ושאת ריבית שנתית בשיעור של נ, צמודה לזלוטי פולניאשר , )ח"מליון ש 48-חלק החברה כ

  .ומובטחת במשכנתא הרשומה על קרקע  6.7%
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  )המשך( ויתרות חובה לוואותה, שקעות אחרותה  -: 10באור 
  

  
   פרעוןהמועדי   .ב

  בדצמבר 31   
   2011    2010  
  ח "ש מליוני   
         

  34    -  חלויות שוטפות-שנה ראשונה
  22    189  שנה שניה

  82    16  שנה שלישית
  10    7  שנה רביעית

  4    14  חמישיתשנה 
  19    49  שנה שישית ואילך

  144    133  טרם נקבע
         
   408    315  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)

  
  .37ראה באור , ויתרות חובההלוואות  ,אחרות באשר לתנאי הצמדה של השקעות  .ג

  
  

  ניירות ערך זמינים למכירה  -: 11באור 
  

  :ההרכב
  בדצמבר 31  
  2011  2010  
  ח "ש מליוני  
       

  90  61 ב ובקנדה"מניות סחירות בארה
  -  6 אגרות חוב סחירות

  170  314 )2()1(יחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיות
      
  381  260  
       

  42  67  מוצג בזמן קצר
  218  314 מוצג בזמן ארוך

      
  381  260  
  
 15.6- כ(מליון דולר  4.1- השקיעה סך כולל של כ, של החברה בבעלותה המלאהחברה בת אמריקאית   )1(

להשקעה בקרנות  תהב התחייבויות החברה יתרת. אמריקאיותבשלוש קרנות השקעה ) ח"מליון ש
   ).ח"מליון ש 5.1- כ(מליון דולר  1.3-הינו כ דיווחאלו לתאריך ה

    
 7.2-כ( מליון דולר קנדי 1.9-כ של השקיעה סךחברה בת קנדית בבעלותה המלאה של החברה , בנוסף  

   .ן"בקרן להשקעות בנדל )ח"שמליון 
  

 Hiref-חברה בת בבעלותה המלאה של החברה התקשרה בהסכם להשקעה ב 2007בחודש אוגוסט   )2(
International LLC. הקרן ). הקרן -להלן (ן בהודו הרשומה במאורציוס "שהינה קרן השקעות בנדל

על פי הסכם . שהינה אחד הגופים הכלכליים הגדולים בהודו HDFCהוקמה ביוזמה ובחסות קבוצת 
על פי מסמכי ההקמה שלה . החברה הבת תהווה את אחד מארבעת משקיעי העוגן בקרן, ההשקעה

, ן הפועלות בתחום הפיתוח"בחברות נדל, במישרין ובעקיפין ,הקרן תשקיע, והסכמי ההשקעה
מליון דולר כאשר  750הקרן קיבלה התחייבויות השקעה בהיקף של . הבנייה ובתחומים משיקים

תשקיע לצד הקרן  HDFCקבוצת . מליון דולר 110-התחייבות ההשקעה של החברה בקרן עומדת על כ
, שנים 9- תקופת חיי הקרן נקבעה ל. מליון דולר 50-ל כסכום ש) Co-Investment(בהשקעות משותפות 

יתרת התחייבות , 2011, בדצמבר 31ליום  .עם אפשרות להארכתה בשתי תקופות בנות שנה כל אחת
  ).ח"מליון ש 60-כ(מליון דולר  16-ההשקעה של החברה עומדת על כ
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  )המשך( ניירות ערך זמינים למכירה  -: 11באור 
  

  פרוייקטים בסכום השקעה כולל של  14התקשרה הקרן בהסכמי השקעה לגבי  דיווחלתאריך ה  
  .מליון דולר 475-כמתוכם השקיעה בפועל סך של , מליון דולר 577-כ

  
הנגזר  ההוגן השוויהמוצגת לפי  ,יתרת השקעת החברה בקרן 2010-ו 2011, בדצמבר 31 לימים  

- הסתכמה בכ ,IFRSמהשווי הנכסי נטו בהתאם לדוחות הכספיים של הקרן הערוכים בהתאם לתקני 
  . בהתאמה, ח"מליון ש 150-וכח "מליון ש 292

  
  

  ן להשקעה"נדל  -: 12באור 
  

  :התנועה וההרכב  .א
  מבנים להשכרה  
  2011   2010  
  ח"ש מליוני  
       

  42,174   43,634 בינואר1יתרה ליום
       

  2,781   6,853 רכישות ותוספות
  -   2,398 חברות שאוחדו לראשונה

  330   942 ן להשקעה בפיתוח"מנדלנטוהעברה 
  )250(   )2,728( מימושים

  )187(   )616( העברה לנכסים מוחזקים למכירה
  -   )12( העברה למלאי בניינים למכירה

  22   - העברה מרכוש קבוע
  1,050   1,684 נטו,מהתאמה לשווי הוגןרווחים 

  )2,286(   2,472  של פעילויות חוץמתרגום דוחות כספייםהנובעותהתאמות 
     

  43,634   54,627 בדצמבר31יתרה ליום
  
הקבוצה . שטחי מסחר אחרים ומבני משרדים רפואיים, בעיקר מרכזים מסחריים כולל ן להשקעה"נדל  .ב

ן להשקעה מוצג על בסיס השווי ההוגן כפי "נדל. ן להשקעה"תחת נדלמחדש מציגה פרוייקטים בפיתוח 
 -  2011כולל במהלך שנת  68%- ו דיווחלתאריך ה 27%- כ(שנקבע על פי הערכות שווי שבוצעו בעיקר 

כישורים מקצועיים מוכרים על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים שהינם בעלי ) במונחי שווי הוגן
בהתבסס , בין היתר, לפי תנאי השוק השווי ההוגן נקבע. ן שהוערך"ונסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל

 ן שבבעלות"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל
 (Direct Income Capitalization)בהתבסס על שיטות להערכות שווי כגון שיטת ההכנסה  וכן, החברה

 (IVS)בהתאם לכללי הערכה בינלאומיים  (Discounted Cash Flows)ושיטת היוון תזרימי מזומנים 
 The(או על פי כללי ההערכה  International Valuation Standars Committee  (IVSC)שפורסמו על ידי

Red Book (שפורסמו על ידיRoyal institution of chartered surveyors  (RICS). ן להשקעה"מהנדל 1%- כ 
הערכות השווי מתבססות על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס יתרת . הוערך בשיטת ההשוואה
מעריכי השווי בחישוב השווי ההוגן השתמשו . בסיכון המובנה שלהםבהתחשב מחוזי שכירות קיימים 

  . מיקום הנכס וטיב השוכרים, שנקבעו בהתחשב בסוג הנכס ויעודו בשיעורי היוון
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  )המשך( ן להשקעה"נדל  -: 12באור 
  

בגין הנכסים באזורי הפעילות העיקריים , הערכות השוויבהגלומים להלן שיעורי התשואה הממוצעים   
  :של הקבוצה

  

  קנדה ב"ארה   
צפון ומערב
  אירופה

מרכז ומזרח
  ישראל  אירופה

   %  
           

  7.5  8.4  6.4  6.3 6.9  2011,בדצמבר 31
  7.8  9.4  6.4  6.8*)  7.4    2010,בדצמבר 31

  
  .7.0%שיעור ההיוון לפי תזרים שנה ראשונה היה *)  

  
  ):לפני מס) הפסד(השפעה על רווח (ן להשקעה "ניתוח רגישות של השווי ההוגן של נדל  .ג

  
  
  קנדה ב"ארה   

ומערב צפון 
  אירופה

מרכז ומזרח
  ישראל  אירופה

  ח"שמליוני  2011,בדצמבר 31
           

  ) bp(נקודות בסיס  25של  עלייה
  )71(  )94(  )485(  )811( )474(  בתשואה הצפויה  

  ) bp(נקודות בסיס  25ירידה של 
  75  99  524  875 514  בתשואה הצפויה  

  בהכנסות  5%של  גידול
  NOI(  722 1,087  677  162  110(נטו, שכירות  

  
  עלות המקרקעיןזכויות ב  .ד

  
, המוחזקותרשומה על שם החברות ) למעט בישראל( מקרקעיןהבעלות בזכויות  2011, בדצמבר 31ליום 

 מליארד 3.8- כבשווי של תפעולית נכסים בחכירה  18למעט , בהתאם לתקנות הרישום במקום מושבן
כסים בחכירה נ 51- ו) ח"ש ארדמלי 3.3- כשל  שוויב תפעולית נכסים בחכירה 17 -  2010שנת (ח "ש

 ארדמלי 1.0- כשל  שוויב מימונית נכסים בחכירה 47 -  2010שנת ( ח"ש ארדמלי 1.7- כבשווי של  מימונית
   ).ח"ש

  
 6 -  2010שנת ( ח"ש מליון 782- כשל  בשוויבחכירה מהוונת נכסים מניבים  5בישראל  לחברות מאוחדות

שנים ין הבת ומסתיימ בגין נכסים אלה ת החכירהותקופ. )ח"מליון ש 837- נכסים בחכירה בשווי של כ
  .שנים נוספות 49- אופציה להארכת תקופת החכירה בלקבוצה נכסים קיימת מה השלושלגבי  .2042-2058

  
  .23ראה באור , ן להשקעה"נדלבאשר להתחייבויות בגין חכירה של 

  
  מהותימימוש נכסים   .ה
  

מרכזים מסחריים אשר  36כי התקשרה בהסכם למכירת  EQY הודיעה 2011, בספטמבר 26ביום   
ומכילים שטח בנוי להשכרה של , ב"שבארה ואורלנדו טמפה, ם בעיקר בשווקים של אטלנטהממוקמי

נכסים אלו משועבדים ). ח"מיליארד ש 1.8-כ(מליון דולר  473.1- בתמורה לכ, ר"אלפי מ 360-כ
). ח"מיליארד ש 0.6-כ(מליון דולר  177-כבמועד ההתקשרות חת הלוואות שיתרת הקרן בגינן להבט

נטו בגין הנכסים , בהפסד הון EQYהכירה , 2011אשר הושלמה בחודש דצמבר , כתוצאה מהעסקה
 .המוצג בסעיף הוצאות אחרות, )ח"מליון ש 33-כ(מליון דולר  9-בסכום של כוההתחייבויות שמומשו 

  
  .29ראה באור , שר לשעבודיםבא  .ו
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  ן להשקעה בפיתוח"נדל  -: 13באור 
  

  :התנועה וההרכב  .א
  

  בדצמבר 31   
   2011   2010  
  ח"ש מליוני   
         

  2,994   3,296 יתרה לתחילת השנה
        

  928   677 תוספות במשך השנה
  -   50 לראשונהושאוחדחברות 

  )330(   )942( ן להשקעה"לנדלנטוהעברות 
  )9(   )18( העברות כנגד נכסים מוחזקים למכירה

  )33(   119 נטו,התאמות לשווי הוגןמ)הפסדים(ים רווח
  )36(   )99( גריעות במשך השנה

  )218(   136  של פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
        

  3,296   3,219 יתרה לסוף השנה
        

       :כולל
  2,132   1,808 קרקעות לפיתוח עתידי

  1,164   1,411 *)ן להשקעה בפיתוח"נדל
        
  3,219   3,296  
  
  .מרכזים מסחריים ושטחי מסחר אחריםבעיקר כולל   *)

  
 Residual(בהתבסס על שיטת החילוץ נקבע לפי תנאי השוק ן להשקעה בפיתוח "השווי ההוגן של נדל  .ב

Method( תזרימי המזומנים וון יאו שיטת ה)DCF( , בהתאם להחלטת הנהלת החברה ומעריכי שווי
ן "בלתי תלויים בעלי כישורים מקצועיים מוכרים ונסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל חיצוניים
תוך , אמדן השווי ההוגן מתבסס על תזרימי מזומנים הצפויים מהנכס כפרויקט מוגמר .שהוערך

לרבות סיכון ההקמה וסיכון , חשבון את הסיכון המובנה בנכסשימוש בשיעורי הוון המביאים ב
יתרת העלויות . גמורים אשר גבוהים משיעורי ההוון המשמשים בהערכת נכסים מניבים, ההשכרה

כל האומדנים מתבססים על תנאי . להשלמת הפרויקט מקוזזות משווי הפרויקט המוגמר כאמור לעיל
  .דיווחהשוק הקיימים לתאריך ה

  
דהיינו על בסיס , גישת ההשוואהתוך שימוש בעיקר בלפיתוח עתידי נמדדות בשווין ההוגן  קרקעות  

לרבות בגין (נתוני השוואה לנכסים דומים בסביבה בעלי יעוד דומה תוך ביצוע התאמות נדרשות 
שיטת במקרים בהם לא קיימות עסקאות השוואה תוך יישום ו, )סטנדרט וכדומה, גודל, מיקום
   .ר לעילכאמו ,ץהחילו

  
מסתמכים מעריכי השווי והנהלת הקבוצה על מחירי שוק תוך ביצוע , ביישום גישת ההשוואה

). הקרקעות במונחי שווי הוגןמ 27%- כלתאריך הדיווח (ככל שמידע זה זמין , ההתאמות הדרושות
או  ץשיטת החילו(ת הערכה מקובלות והקבוצה מיישמת שיט, כאשר מידע כאמור אינו זמין, אולם
DCF( ,בהתבסס על תשואות השוק תוך ביצוע ההתאמות הדרושות לפי העניין.  

  
והקרקעות הוערכו על ן להשקעה בפיתוח "מהנדל) במונחי שווי הוגן( 30%- כ 2011, בדצמבר 31ליום   

ש בשיטות הערכה ותוך שימ על ידי הנהלת הקבוצההוערך והיתר  ידי מעריכי שווי חיצוניים
  .מקובלות

  
- כ -  2010בשנת (ח "מליון ש 88- הוצאות מימון בסך של כ כוללות למקרקעין בפיתוחעלויות  2011בשנת   .ג

 -  2010בשנת (ח "מליון ש 33- לרבות הוצאות שכר בסך של כ ,הוצאות ישירות תוספתיותו) ח"מליון ש 119
  ).ח"מליון ש 42- כ
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  )המשך( ן להשקעה בפיתוח"נדל  -: 13באור 
  
למעט לגבי פרוייקטים וקרקעות אשר  ,בפיתוחן להשקעה "ניתוח רגישות של השווי ההוגן של נדל .ד

  ):לפני מס) הפסד(השפעה על רווח (הוערכו בשיטת ההשוואה 
  

  קנדה ב"ארה   
צפון ומערב
  אירופה

מרכז ומזרח
  ישראל  אירופה

  ח"מליוני ש   
              2011,בדצמבר 31
           

בעלות הצפויה  5%גידול של 
  )1(  )148(  )1(  )35( )14(  של הפרוייקט

בהכנסות שכירות 5%גידול של 
  -  NOI(  20 44 4  213(נטו, חזויות

)bp(נקודות בסיס  25עלייה של 
  -  )125(  )2(  )32( )46(  בתשואה הצפויה

)bp(נקודות בסיס  25ירידה של 
  -  132  2 35 60  בתשואה הצפויה

  
מליון  79- כשווי של בחכירה מהוונת ב, קרקעות 2רות מאוחדות בישראל לחב, 2011, בדצמבר 31יום ל  .ה

-2048שנים המסתיימות בשנים  49לתקופות של , )ח"מליון ש 111- של כ שוויקרקעות ב 3 -  2010(ח "ש
לחברות מוחזקות מחוץ לישראל  .שנים נוספות 49- להארכה ב אופציהמהן קיימת  אחתאשר לגבי  ,2055

 336- קרקעות בחכירה בשווי של כ 14 – 2010(ח "מליון ש 391- קרקעות המוחזקות בחכירה בשווי של כ 14
  ). ח"מליון ש

  
  .29ראה באור , באשר לשעבודים  .ו

  
  

   בלתי שוטףמלאי   -: 14באור 
  

  :ההרכב    
  

  בדצמבר 31   
   2011   2010  
  ח"ש מליוני   

       :קרקעות לבניה למגורים
        

  10   23   בישראל
  -   29   בפולין

  7   -  בבולגריה
       
  52   17  
       

  
  .בחלק מן הקרקעות הקבוצה פועלת לשינוי יעוד הקרקע למגורים  
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  נטו, רכוש קבוע  -: 15באור 
  

ב ומבני משרדים שנמצאים בחלקם "בעיקר מבני דיור מוגן בארה, הרכוש הקבוע כולל בעיקר מבנים
  .ן להשקעה"אשר אינם עונים על הגדרת נדל, בשימוש חברות הקבוצה

  
  :וההרכב התנועה  .א

  בדצמבר 31   
   2011   2010  
  ח"ש מליוני   

        עלות
         

  791   723 בינואר1ליוםיתרה 
  24   36 תוספות 

  )24(   - ן להשקעה"העברה לנדל
  )28(   )1(  גריעות 

  -   83 חברות שאוחדו
  )40(   39   של פעילויות חוץמתרגום דוחות כספייםהנובעותהתאמות 

        
  723   880 בדצמבר31ליוםיתרה 

        
      פחת שנצבר

        
  185   197 בינואר1ליוםיתרה 
  38   41  פחת

  )7(   )1(  גריעות 
  )2(   - להשקעהן"העברה לנדל

  -   48 חברות שאוחדו
  )17(   10   של פעילויות חוץמתרגום דוחות כספייםהנובעותהתאמות 

        
  197   295 בדצמבר31ליוםיתרה 

        
      ))'ב(קרן הערכה מחדש(התאמה לשווי הוגן

        
  109   107  בינואר1ליוםיתרה 

  25   59  שינויים בשווי הוגן
  )27(   -   גריעות

        
  107   166  בדצמבר31ליוםיתרה 

        
  633   751 לסוף השנהעלות מופחתת

       
  497   573 כולל מבני דיור מוגן

  
  הערכה מחדש של מבני דיור מוגן  .ב

  
על פי  )מוגן דיורמבני ( הקרקע והמבנים שבבעלותהמציגה את  (RSC)חברה בשליטה משותפת 

 ,בלתי תלוייםמוסמכים  חיצונייםאשר נקבע על ידי מעריכי שווי , בשווי הוגן שיטת הערכה מחדש
ליום  שנוצרה בשל ההערכה מחדשהערכה מחדש הקרן  יתרת. לגבי נכסים מסוג זה בעלי נסיון מוכח

 31ליום ויתרתה ) ח בניכוי השפעת המס"מליון ש 98-כ(ח "מליון ש 166-כהינה  2011, בדצמבר 31
של בקביעת השווי ההוגן  ).ח בניכוי השפעת המס"מליון ש 70-כ(ח "מליון ש 107-כ - 2010, בדצמבר

תוך שימוש בשיעורי היוון המביאים , השתמשו מעריכי השווי בגישת היוון ההכנסותמבני דיור מוגן 
) Business Value(תוך ניטרול מרכיב העסק  דיווחלתאריך הלידי ביטוי את תנאי השוק של כל נכס 

, 8.2%- וכ 8.0%-כ הינם בהערכות השווי גלומיםההממוצעים תשואה השיעורי  .הגלום בהערכת השווי
   .בהתאמה, 2010-ו 2011, בדצמבר 31לימים 

  
  .29ראה באור  ,באשר לשעבודים  .ג
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   אחרים מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים   -: 16באור 
  

  :וההרכב התנועה

 )2(מותג  )1(מוניטין  
צבר 
  כ"סה  אחר )3( הזמנות

  ח"שמליוני   
               עלות

           
  315  14 4  16 281  2010,בינואר 1יתרה ליום 

  3  3 -  - -  תוספות במשך השנה
  )13(  )3( )4(  - )6(  גריעות במשך השנה

  )20(  *)    - -  - )20( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
           

  285  14 -  16 255  2010,בדצמבר 31 יתרה ליום
  126  8  80  16 22  תוספות במשך השנה
  )40(  )15( -  )16( )9(  גריעות במשך השנה

  16  1 -  - 15 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
           

  387  8  80  16 283  2011,בדצמבר 31 יתרה ליום
           

          והפסדים מירידת ערך שנצברוהפחתה 
           

  116  1 4  8 103  2010,בינואר 1יתרה ליום 
  5  4 -  1 -  הפחתה שהוכרה במשך השנה

  )11(  )1( )4(  - )6(  גריעות במשך השנה
  42  - -  - 42  ירידת ערך שהוכרה במשך השנה

  )3(  *)   - -  - )3( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
           

  149  4 -  9 136  2010,בדצמבר 31ם יתרה ליו
  39  6  32  1 -  הפחתה שהוכרה במשך השנה

  )17(  )8( -  )9( -  גריעות במשך השנה
  38  - -  - 38  ירידת ערך שהוכרה במשך השנה

  8  *)   - -  - 8 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
           

  217  2  32  1 182  2011,בדצמבר 31ליום יתרה 
           

           נטו ,יתרה
           

  170  6  48  15 101  2011,בדצמבר 31ליום 
           

  136  10 -  7 119  2010,בדצמבר 31ליום 
  

  .ח"מליון ש 1-ג סכום הנמוך ממייצ  *)
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  )המשך( אחרים מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים   -: 16באור 
  

 CTY-ו EQY ,FCRבחברות  מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטההמוניטין נוצר בעיקר ברכישת מניות   )1(
וכמו כן  2009, בדצמבר 31בעסקאות שבוצעו עד ליום , ומהשתתפות בהנפקת מניות בחברות אלו

כל אחת מהחברות האמורות . ))11('ג9ראה באור ( EQYעל ידי  CapCo בגין רכישת שנוצרמוניטין 
כל אחת מהן נבחן סכום בר ההשבה לתאריך  לגבי אשר, נפרדת נקבעה כיחידה מניבת מזומנים

הותאם בגין ההפרש בין  CTY-ו EQY-השקעה בבגין המוניטין שיוחס לסכום בר ההשבה . דיווחה
ערכן לבין  ,של העתודות למסים נדחים שנוצרו בגין הנכסים המניבים יתרה בדוחות הכספייםה

  .FCRשווי השוק של מניות בהתבסס על נקבע  FCR-סכום בר ההשבה ביחס ל. הכלכלי
  

 42- כ 2010בשנת (ח "מליון ש 38-כבסך של , מוניטיןלירידת ערך  הביצעה החברה הפחת 2011בשנת   
  ). ח"מליון ש 31- כ - 2009 בשנתח ו"מליון ש

  
  :להלן הרכב המוניטין לפי יחידות מניבות מזומנים

  
   EQY  CTY   FCR  כ"סה  אחר  
  ח"ש מליוני   

           יתרת מוניטין
            
  101  - 44  5 52  2011,בדצמבר 31

            
  119  9 42  41 27  2010,בדצמבר 31

  
מותג מופחת בקו ישר ). בישראל" (דורי קבוצת"המותג  לשםהמיוחס , מותג שהוכר בצירוף עסקים  )2(

  .אורך החיים השימושיים שלושנים בהתאם להערכת  10על פני 
  
, 2012-ו 2011דורי המיועדים לביצוע במהלך השנים  הזמנות שהוכר בגין פרויקטים של קבוצתצבר   )3(

ומופחת בקו ישר , דורי קבוצתת משקף את שווי התועלות הכלכליות הגלומות בו למועד רכיש
   .לאורך חיי הפרויקטים המיועדים לביצוע

  
  

  אחריםואשראי מתאגידים בנקאיים   - : 'א17באור 
  

  :ההרכב  .א
  שיעור ריבית     

  

   

 

ממוצע 
  משוקלל
    ליום

  בדצמבר 31בדצמבר 31     
  2010   2011  *)2011   בסיס   
  ח "ש מליוני    %   הצמדה   
           

  3   74  1.9 ח צמוד"ש :בנקאייםאשראי מתאגידים
  80   95  5.6  ח לא צמוד"ש  
  33   -  -  ב"דולר ארה  
  68   35  1 דולר קנדי  
  -   37  6.8 אירו  

  58   242  2.0 אירו :ממוסדות פיננסיים ואחריםאשראי 
  -   14  20.0  ב"דולר ארה  
         

  242   497    סך הכל אשראי לזמן קצר
  

לפי , או לליבור המקומיהישראלי לפריים , בחלק מההלוואות שיעור הריבית צמוד לאירובור  *)
  .העניין

  
  .29ראה באור  ,באשר לשעבודים  .ב
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  לא שוטפותחלויות שוטפות של התחייבויות   -: 'ב17באור 
  

  :ההרכב  
  

        
  בדצמבר 31      
      2011   2010  
  ח "ש מליוני  באור   
        

  1,378   1,318 20 חלויות שוטפות של אגרות חוב
  10   80 21 חלויות שוטפות של אגרות חוב להמרה

  1,655   2,231 22 לא שוטפותחלויות שוטפות של התחייבויות
           
    3,629   3,043  

  
  

  רותיםיספקים ונותני ש  -: 18באור 
  

  :ההרכב  .א  
  

  בדצמבר 31   
   2011   2010  
  ח "ש מליוני   
        

  471   737 והוצאות לשלםחובות פתוחים
  44   114 המחאות לפרעון

       
  851   515  

  
, ספקים ונותני שירותיםבאשר לתנאי ההצמדה של . ספקים ונותני שירותים אינם נושאים ריבית  .ב  

  .37ראה באור 
  
  

  זכאים ויתרות זכות  -: 19באור 
  
  :ההרכב  .א

  בדצמבר 31   
   2011   2010  
  ח "ש מליוני   
        

  285   508 ריבית לשלם
  95   94 ממשלתיים מוסדות

  106   106 משוכריםופקדונותהכנסות מראש
  42   57  עובדים

  40   - )'ג38באור(בעלי עניין
  59   65 דיבידנד שהוכרז על ידי חברה מאוחדת

  30   117 זכאים בגין עסקאות מקרקעין
  5   16 הפרשה לגמר עבודות ולאחריות

  10   1 מקדמות שנתקבלו
  7   77 התחייבות לרכישת ניירות ערך סחירים

  121   130 לשלםהוצאות 
  139   169 זכאים אחרים

       
  1,340   939  
  

  .37ראה באור , באשר לתנאי ההצמדה של זכאים ויתרות זכות  .ב
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  אגרות חוב  -: 20באור 
  

  :ההרכב  .א
 בדוחות הכספייםיתרה   שיעור שיעור      
  בדצמבר 31  ריבית ריביתיתרת הערך    
  2010  2011אפקטיבית  נקוב  הנקוב בסיס   
  ח"מליוני ש  %  %ח"מליוני ש הצמדה סעיף  
                 

  287  264  6.18  6.50 332 דולר  )'סדרה א(אגרות חוב 
  149  154  3.44 3.62 170 אירו  )'סדרה ב(אגרות חוב 
  1,504  1,387  4.88  4.95 1,150 מדד  *) )'סדרה ג(אגרות חוב 
  2,120  2,173  5.03  5.10 1,884 מדד 3'ב *) )'סדרה ד(אגרות חוב 
  539  541  3.66  3.15 556 שקלי  *) )'סדרה ה(אגרות חוב 
  1,410  1,414  6.73  6.40 1,424 שקלי  *) )'סדרה ו(אגרות חוב 
  1,607  1,646  5.58  5.30 1,439 מדד  *) )'סדרה ט(אגרות חוב 
  653  669  6.36  6.50 605 מדד 4'ב )'סדרה י(אגרות חוב 
  -   448  5.48  5.35 451 מדד 1'ב )'סדרה יא(אגרות חוב 

  23  12  5.84  5.65 10 מדד  אגרות חוב לא סחירות
אגרות חוב לא סחירות של 
  77  40  5.86  5.10 33 מדד  חברה בת בבעלות מלאה
אגרות חוב לא סחירות של 
  57  58  4.98  4.57 50 מדד *)חברה בת בבעלות מלאה

  2,426  2,620  6.24  6.06 2,640 דולר 'גEQYאגרות חוב של
  3,960  4,639  5.63  5.49 4,663דולר קנדי 'ד FCRאגרות חוב של
  187  196  5.46  5.10 196 אירו 'ה CTYאגרות חוב של
  396  358  5.02  4.50 388 /אירו 'ו ATRאגרות חוב של

   
קרונות 

          כיות'צ
  קבוצת דוריאגרות חוב של 

  27  28  7.00  6.25 22 מדד  ) 'סדרה ג(  
  דוריקבוצת אגרות חוב של 

 94 מדד  ) 'סדרה ד(  
 

8.90  9.12  
 

108   68  
  קבוצת דוריאגרות חוב של 

 100 שקלי  )'סדרה ה(  
 

7.28  8.35  
 

100   49  
  קבוצת דוריאגרות חוב של 

 184 מדד   )'סדרה ו(  
 

6.80  6.64  
 

196   94  

   של רונסוןA,Bאגרות חוב 
זלוטי 
  -  49  9.48  9.48 49 פולני

                    
    16,440      17,100  15,633  

חלויות שוטפות של  -בניכוי 
  1,378  1,318        אגרות חוב

                    
         15,782  14,255  

  
  .37ראה באור , להחלפת בסיס ההצמדה של חלק מאגרות החוב SWAPן עסקאות ילעני  *)
  

  מועדי הפרעון 
   2011בדצמבר  31  

  
שנה 
 ראשונה

שנה 
 שנייה

שנה 
שלישית

שנה 
 רביעית

שנה 
חמישית

שנה 
 שישית
  כ"סה ואילך

  ח"מליוני ש בסיס הצמדה
             
  2,055  541  282  67 316 283 566  ח"ש

  6,765  4,534  604  617 234 480 296  מדד
  2,884  878  446  455 979 44 82 ב"דולר ארה
  4,639  2,687  -  467 748 363 374 דולר קנדי

  509  129  52  137 51 140 -  אירו
  199  -  -  199 - - - כית'קרונה צ

  49  -  -  - 49 - - זלוטי פולני
             
  1,318 1,310 2,377  1,942  1,384  8,769  17,100  
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  )המשך( אגרות חוב  -: 20באור 
  

  :מידע נוסף לגבי אגרות החוב בחברה  .ב
  

הנפקה לציבור לראשונה , השלימה החברה באמצעות דוח הצעת מדף 2011, בספטמבר 5ביום   .1  
אגרות . ח"מליון ש 446-בתמורה נטו לכ) 'סדרה יא(ח ערך נקוב אגרות חוב "מליון ש 451- של כ

נושאות ריבית שנתית , )קרן וריבית(צמודות למדד המחירים לצרכן בישראל ) 'סדרה יא(החוב 
בספטמבר ועומדות  30- במרס ו 31המשולמת פעמיים בשנה בימים  5.35%קבועה בשיעור של 

מהקרן ויפרע ביום  10%שיעור כאשר התשלום הראשון יהיה ב, קרן לפרעון בחמישה תשלומי
 2020בספטמבר  30ויפרע ביום  15%התשלום השני יהיה בשיעור , 2018בספטמבר  30

 30מהקרן כל אחד ויפרעו ביום  25%הרביעי והחמישי יהיו בשיעור , השלישי מיםוהתשלו
  .2022-2024בספטמבר של כל אחת מהשנים 

  
הון : מידה הבאותהחברה לעמוד באמות התחייבה ה) 'איסדרה (כחלק מהנפקת אגרות החוב 

במשך ארבעה רבעונים  מליון דולר 500מינימלי של ) ללא זכויות שאינן מקנות שליטה(עצמי 
במשך ארבעה רבעונים  80%יחס חוב נושא ריבית נטו לסך המאזן לא יעלה על , רצופים
 -BBBמדירוג  גבוהברבעון האחרון מבין הרבעונים האמורים יהיה דירוג אגרות החוב ; יםרצופ
כל מקרה בו תידרש , בנוסף .שינוי שליטה בחברהאי ; של מדרוג Baa3ודירוג  S&P Maalotשל 

) ii(- ח ו"מליון ש 300) i(ח סחירות בסכום של לפחות כגבוה מבין "החברה לפרעון מיידי של אג
יהווה עילה לפרעון , )בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה(מההון העצמי של החברה  12.5%
  .ל"לתאריך הדיווח החברה עומדת באמות המידה הנ. מיידי

  
לאחר תאריך ח "בדרך של מימוש כתבי אופציה לאג) 'סדרה יא(לעניין הנפקת אגרות חוב   

 .'ג40ראה באור , הדיווח
  

לכל סדרות המקומי בישראל הודיעה מדרוג על העלאת דרוג האשראי  2011, במאי 19ביום   .2  
  .והותירה את אופק הדרוג יציב Aa3לדרוג  A1אגרות החוב של החברה שבמחזור מדרוג של 

  
לכל  מקומי בישראל A+על אישור מחדש של דירוג  S&P Maalotהודיעה  2011, באוגוסט 2ביום   

  .והעלאת אופק הדירוג מיציב לחיובי, סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור
  

  .'ג40ראה באור , לאחר תאריך הדיווח) 'סדרה ד(לעניין הנפקת אגרות חוב   .3  
  

  .'ב29ראה באור , )'סדרה י(לגבי שעבוד שנרשם להבטחת פרעון אגרות החוב   .4
  
  EQYאגרות חוב של   .ג

  
 31ליום , אשר אינן מובטחות בשעבוד ,שבמחזור EQYלהלן מידע בדבר סדרות אגרות החוב של   

  :2011, בדצמבר
  

 מטבע מועד הנפקה
שיעור ריבית
  נקוב

שיעור ריבית
 אפקטיבית

  יתרת 
  הקרן

מועד פרעון 
  סופי

   מליון דולר  %   
          

  2012  10.0 6.81  7.84 דולר  2003
  2015  107.5 5.52  5.375 דולר  2005
  2016  105.2 6.16 6 דולר  2006
  2017  101.4 6.38  6.25 דולר  2006
  2017  117.0 6.13 6 דולר  2007
  2014  250.0 6.55  6.25 דולר  2009

          
      691.1    
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  )המשך( אגרות חוב  -: 20באור 
  

  FCRאגרות חוב של   .ד
  

 31ליום , אשר אינן מובטחות בשעבוד ,שבמחזור FCRלהלן מידע בדבר סדרות אגרות החוב של 
  :2011, בדצמבר

  

 מטבע סדרה/מועד הנפקה

שיעור 
ריבית 
   נקוב

שיעור 
ריבית 
  אפקטיבית

  יתרת 
   הקרן

פרעון מועד 
  סופי

   %  
מליון דולר 
    קנדי

           
2005 A  2012  100  5.29  5.08 דולר קנדי  
2006 D  2013  97  5.51  5.34 דולר קנדי  
2007 E 2014  100  5.52  5.36 דולר קנדי  
2007 F  2014  100  5.47  5.32 דולר קנדי  
2009 G  2015  125  6.13  5.95 דולר קנדי  
2010 H   2015  125  5.99  5.85 דולר קנדי  
2010 I   2017  125  5.68  5.70 דולר קנדי  
2010 J   2018  50  5.66  5.25 דולר קנדי  
2010 K   2018  100  5.18  4.95 דולר קנדי  
2011 L   2019  150  5.60  5.48 דולר קנדי  
2011 M  2020  175  5.60  5.60 דולר קנדי  

           
       1,247    
  

  CTYאגרות חוב של   .ה
  

אגרות חוב לא מובטחות בתמורה לערכן . נ.מליון אירו ע CTY 40הנפיקה , 2009בחודש דצמבר   
נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור  הלסינקיאגרות החוב אשר נרשמו למסחר בבורסת . הנקוב

  .2014ועומדות לפרעון בחודש דצמבר  5.1%של 
  
  ATRאגרות חוב של   .ו
  

צג את ימי( 2011, בדצמבר 31ליום , שבמחזור ATRלהלן מידע בדבר סדרות אגרות החוב של   .1
  ):31.6%- הינו כשחלק הקבוצה באגרות החוב 

  

  
ביתישיעור ר
  נקוב

ביתיעור ריש
 אפקטיבית

  יתרת
  הקרן

מועד פרעון
  סופי

   מליון אירו  % מטבעמועד ההנפקה
          

  2013  8.2  6.6 6.0 אירו 2003
  2013  20.2  5.9  *) 5.5 אירו 2003
  2015  12.9  5.0 4.4 אירו 2005
  2017  26.8  4.5  *) 4.0 אירו 2005
  2015  10.3  3.2  *) 2.7 כיות'צקרונות 2005

          
      78.4    

  .ריבית משתנה  *)
  

במהלך המסחר ) 2006סדרה (אגרות חוב . נ.מליון אירו ע 220- כ ATRרכשה  2009בשנת   .2
 46.9- ברווח מפדיון מוקדם של אגרות חוב בסך של כ ATRכתוצאה מהרכישה הכירה . בבורסה

  ).ח"מליון ש 255-כ(מליון אירו 
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  )המשך( אגרות חוב  -: 20באור 
  

שבמחזור בהיקף ) 2006סדרה (הצעת רכש מלאה ליתרת אגרות החוב  ATRהשלימה  2010בשנת   
הקבוצה כתוצאה מהצעת הרכש רשמה . מליון אירו 231.3- בתמורה לכ. נ.מליון אירו ע 233.8של 
כולל הפחתת יתרת ההפרש , ח"שמליון  22- מפדיון מוקדם של אגרות חוב בסך של כ הפסד

  .המקורי שנצבר בגין אגרות החוב
  

במהלך המסחר  )2003- ו 2005סדרות (אגרות חוב . נ.ירו עאמליון  34.7- כ ATRרכשה  2011 בשנת  
  .לערכן הנקובבתמורה , בבורסה

  
   .29 ראה באור, עבודיםלגבי ש  .3
  
  

  אגרות חוב להמרה   -: 21באור 
  
  :ההרכב  .א

  
 שיעור  שיעור    

יתרת התחייבות 
  בדוחות הכספיים

  בדצמבר 31ליום  ריבית  ריבית סכום     
  2010  2011אפקטיבית נקוב הקרן    

 
בסיס הצמדה סעיף

מליוני 
  ח"מליוני ש  %  ח"ש

             
FCR )ותסדר 

 E, F, G,A, B, C, D( 613  1,056  *) 6.84*) 5.59  1,125 דולר קנדי 1.ג  
CTY )126  135  7.58  4.50  145 אירו 2.ג)2006סדרה  
ח צמוד"ש 3.ג)'סדרה ב(דורי קבוצת

  15  10  10.53  5.25  8 למדד
ATR )44  -  -  -  - אירו 4.ג )2008סדרה  

  
             

 
    

    1,278      1,201  798  
חלויות -בניכוי 

  10  80         שוטפות
                   
          1,121  788  

  
  .ממוצע משוקלל  *)

  
  מועדי הפרעון   .ב
  

  2011בדצמבר  31   

   
שנה 
ראשונה

  שנה
שנייה

שנה 
שלישית

  שנה
 רביעית

שנה 
חמישית

שנה 
שישית 
 כ"סה ואילך

  ח"שמליוני   
                  

FCR )סדרותA,B,C,D,E,F,G(  70  -  -   -   250  736  1,056  
CTY )135  -  -   -   -  135  - )2006סדרה  
  10  -  -   -   -  -  10 )'סדרה ב(דורי  קבוצת

                   
   80  135  -   -   250  736  1,201  
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  )המשך( אגרות חוב להמרה  -: 21באור 
  

  מידע נוסף  .ג
  

  :FCRבדבר אגרות חוב להמרה בלתי מובטחות בשעבוד שהנפיקה נוסף להלן מידע   .1
  

  

שיעור
ריבית 
 נקוב

שיעור 
ריבית 
אפקטיבית

  מחיר
 המרה
 למניה

  יתרת
  הקרן

  מועד
פרעון 
  סופי

מועד ההנפקה
דולר קנדי  % מטבע סדרה/

מליון דולר
    קנדי

            
2005Aו-B 2017  19.9  17.031  6.61 5.50 דולר קנדי  (* 
2009    C 2016  66.8  14.313  7.64 6.25 דולר קנדי  
2009D   2017  49.1  18.75  6.88 5.70 דולר קנדי     
2011E   2019  57.5  22.62  6.90 5.40 דולר קנדי      
2011F   2019  57.5  23.77  6.06 5.25 דולר קנדי      
2011G   2018  50.0  23.25  6.66 5.25 דולר קנדי      

            
        300.8    
            

  .'א40ראה באור , 2012, בפברואר 15ביום  FCRהיתרה נפדתה במניות   *)
  

קיימת זכות לפרוע את  FCR-ל, )G,F,E,D,C,B,A סדרות(להמרה  בהתאם לתנאי אגרות החוב
במחיר המשקף  FCRהקרן והריבית בגין אגרות החוב באמצעות הנפקת מניות רגילות של 

רשאית לפרוע  FCR, בנוסף. FCRשל המניות הרגילות של ממוצע משוקלל  מסחרממחיר  97%
 .נפקת מניות רגילותהבמזומן או ב ,נסיבות מסויימותבאת אגרות החוב לפני תאריך הפרעון 

  
במניות , את כל תשלומי הריבית בגין אגרות החוב להמרה FCRשילמה  2009-2011במהלך השנים 

FCR ,אגרות חוב . נ.עמליון דולר קנדי  6.25הומרו  2009בשנת . כמתואר לעיל, וזאת על פי זכותה
אגרות חוב . נ.ון דולר קנדי עמלי 205.9 הומרו 2011ובשנת , FCRאלפי מניות  231.5- בכ) A סדרה(
  .FCRמליון מניות  12.7- בכ) A, B, Cסדרות (

  
ת וסדר(על הפחתה זמנית במחיר ההמרה של אגרות החוב להמרה  FCRהודיעה  2011בחודש יולי   

A ו -B (דולר  16.25- דולר קנדי למניה ל 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- הומרו בכ) B- ו Aסדרות (מליון דולר קנדי ערך נקוב אגרות חוב להמרה  84.7- כ
FCR , מליון דולר קנדי ערך נקוב אגרות חוב שהומרו על ידי חברה בת בבעלות מלאה  74.0כולל

 FCR- כתוצאה מההמרה עלה שיעור ההחזקה של החברה ב. FCRמליון מניות  4.55- של החברה בכ
  .49.6%- לכ

  
מרה של מלוא יתרת אגרות החוב על הפחתה זמנית במחיר הה FCRהודיעה  2011בחודש נובמבר   

ימים  35לתקופה של , דולר קנדי למניה 16.30- דולר קנדי למניה ל 16.425- מ, )B- ו Aת וסדר(להמרה 
מליון דולר קנדי ערך נקוב  106.8- במהלך התקופה האמורה כ. 2011, בדצמבר 30שהסתיימה ביום 

מליון דולר קנדי  83.4כולל , FCRמליון מניות  6.5- הומרו בכ) B- ו Aסדרות (אגרות חוב להמרה 
מליון מניות  5.2- ערך נקוב אגרות חוב שהומרו על ידי חברה בת בבעלות מלאה של החברה בכ

FCR .כתוצאה מההמרה עלה שיעור ההחזקה של החברה ב -FCR 50.5%- לכ.  
  

  .'ו40ראה באור , לאחר תאריך הדיווח FCRידי - לגבי הנפקת אגרות חוב להמרה על
  

אגרות חוב להמרה שהנפיקה . נ.מליון אירו ע 71.25 קיימים במחזור 2011, בדצמבר 31ליום   .2
CTY  ומועד הפרעון  4.5%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של . 2006בחודש יולי

במחיר המרה  CTYאגרות החוב יהיו ניתנות להמרה במניות , 2013שלהן יהיה בחודש אוגוסט 
קיימת הזכות לפרוע במזומן את קרן אגרות החוב והריבית  CTY-ל. אירו למניה 4.2של 

  .שתצבר עד למועד הפרעון בהתקיים תנאים מסויימים
  

חוב המאגרות  59%-כ המהווים. נ.מליון אירו ע 42-מחזיקה החברה ב 2011, בדצמבר 31ליום 
  . מליון אירו 40- בהשקעה כוללת של כשנרכשו , כאמור
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  )המשך( המרהאגרות חוב ל  -: 21באור 
  
 20בסך  2008שהונפקו בשנת אגרות החוב להמרה יתרת את  ATRרכשה , 2011 במהלך שנת  .3

  .לערך הנקוב והריבית שנצברהבתמורה . נ.מליון אירו ע
  
  

  למוסדות פיננסיים ולאחריםנושאות ריבית התחייבויות    -: 22באור 
  

  :ההרכב  .א
  2011בדצמבר 31  

  

ח "בש
צמוד 
 מדד

ח "בש
לא 
 צמוד

 בדולר
  קנדי

 בדולר
  של
 באירו ב"ארה

קרונות 
 כ"סה  אחר שבדיות

  ח"שמליוני   
              

  21,564  99  3,195  6,038  4,935  6,943 5 349 גידים בנקאייםלתא
  566  -  -  529  - 37 - - ננסיים אחריםמוסדות פיל
               
   349 5 6,980  4,935  6,567  3,195  99  22,130  

  2,231  67  576  252  580  738 1 17  לויות שוטפותח -בניכוי 
               

   332 4 6,242  4,355  6,315  2,619  32  19,899  
               

    6.6  3.6  3.6  5.6 5.2 6.2 3.3 :)2)(1((%)שיעור ריבית משוקלל

  
ל מהווה "השיעור הנ. בחלק מההלוואות הריבית מבוססת על ריבית הליבור וריבית האירובור  )1(

  .את הריבית המשוקללת בהתאם לריבית הליבור והאירובור בתאריך המאזן
  

  קבועה לריבית משתנההבחנה בין ריבית   )2(
  

  2011בדצמבר 31  

  

ח "בש
צמוד 
 מדד

ח "בש
לא צמוד

 בדולר
  קנדי

 בדולר
  של
 באירו ב"ארה

קרונות 
 כ"סה  אחרשבדיות

  ח"שמליוני   
              

  10,971  -  65  1,072  3,919  5,561 5 349 בריבית קבועה
               

שיעור ריבית 
אפקטיבית משוקלל

(%) 3.3 6.2 5.8 6  5.1  3.9  -    
               

  11,159  99  3,130  5,495  1,016  1,419 - - בריבית משתנה
                       

שיעור ריבית 
אפקטיבית משוקלל

(%) - - 3.8 3.8  3.4  3.6  6.6    

  
  2010בדצמבר 31  

  

ח "בש
צמוד 
 מדד

ח "בש
לא 
 צמוד

 בדולר
  קנדי

 בדולר
  של
 באירו ב"ארה

קרונות 
 כ"סה  אחר שבדיות

  ח"שמליוני   
                      

  15,377  298  2,597  4,539  2,673  4,898 16 356 לתאגידים בנקאיים
פיננסיים  מוסדותל

  1,247  -  33  521  693 - - - אחרים
                      
   356 16 4,898  3,366  5,060  2,630  298  16,624  

  1,655  93  596  192  422  341 1 10 חלויות שוטפות-בניכוי
                      

   346 15 4,557  2,944  4,868  2,034  205  14,969  
               

 שיעור ריבית משוקלל
:(%)  3.1 3.6 6.0 5.7  3.1  2.3  4.1    
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  )המשך( למוסדות פיננסיים ולאחריםנושאות ריבית התחייבויות    -: 22באור 
  

  מועדי הפרעון  .ב
  

  2011בדצמבר  31  

  

ח "בש
  לא
 צמוד

ח "בש
לא צמוד

 בדולר
  קנדי

 בדולר
  של
 באירו ב"ארה

קרונות 
 כ"סה  אחרשבדיות

  ח"שמליוני   
                       

   -ראשונה  שנה
  2,231  67  576  252  580 738 1 17 חלויות שוטפות  
               

  4,905  1  859  1,540  1,009 1,481 - 15  שנה שניה
  4,583  1  625  1,549  777 1,612 3 16 שנה שלישית
  3,597  1  165  1,421  923 786 - 301 שנה רביעית
  2,857  29  970  458  569 830 1 - שנה חמישית

  3,957  -  -  1,347  1,077 1,533 - - שנה שישית ואילך
               

  332 4 6,242 4,355  6,315  2,619  32  19,899  
               
  349 5 6,980 4,935  6,567  3,195  99  22,130  

  
  .29ראה באור , באשר לשעבודים  .ג
  
 מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות  .ד
  

, במהלך העסקים הרגיל מאוחדות שלהבחלק מההלוואות וקווי האשראי שמקבלות החברה וחברות 
  :קיימות כמקובל התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות ובהן ההתחייבויות הבאות

  
  בחברה  .1

  
של חברות ציבוריות  בעיקר ניירות ערך סחירים(לשווי בטחונות מנוצל יחס חוב   .א

  .85%-60%בשיעור של ) וחדות בדוחותיה הכספיים של החברההמא
 3.75בסך של ) לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה(מינימלי של החברה הון עצמי   .ב

   .ח"שמיליארד 
לא  ,הנכסים על בסיס הדוחות המאוחדיםהמאזני של לשווי הפיננסי נטו יחס החוב   .ג

  .75%יעלה על 
יעלה על לשווי הנכסים של החברה על בסיס סולו מורחב לא הפיננסי נטו יחס החוב   .ד

  .לפי שיטת השווי המאזניעל בסיס ההצגה החשבונאית  וזאת, 80%-77.5%
  .מיליארד אירו 1.5-לא יפחת מ ATRההון המיוחס לבעלי המניות של   .ה
לא יעלה על  ATRלסך המאזן של  ATRשבין ההון המיוחס לבעלי המניות של יחס ה  .ו

48.5%.  
ייקבע על בסיס  משועבדות אשר שוויין CTYמניות (יחס חוב מנוצל לשווי בטחונות   .ז

  .70%לא יעלה על ) ממוצע בין השווי הבורסאי לשווי המאזני
  .1.1-לחוב מנוצל כהגדרתו בהסכם לא יפחת מ) CTYמניות (יחס שווי בטחונות   .ח
 Europeanהמחושב בהתאם להנחיות  של החברה הרבעוני הממוצע  EPRA Earnings-ה  .ט

Public Real Estate Association ,60-יפחת מלא , במהלך שני רבעונים רצופים כלשהם 
 .ח"שמליון 

השווי ההוגן , לרבות הלוואות הוניות וללא זכויות מיעוט( CTYיחס ההון העצמי של   .י
 .30% - לא יפחת מ, CTYשל  נכסיםלסך ה) של נגזרים והשפעת המס בגינם

לא , CTYלהוצאות המימון נטו של ) בהתאמות מסוימות( CTYשל  EBITDA -יחס ה  .יא
  . 1.6-יפחת מ

 .CTYמהון המניות של  30%-המשועבדות לא יפחת מ CTYשיעור מניות   .יב
האשראי הבנקאי בתוספת המינוף המשתקף בסך , FCRיחס החוב הפיננסי נטו של   .גי

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

  .1.75- לא יפחת מ FCRלהוצאות המימון של  FCRשל  EBITDA  -יחס ה  .די
 האשראימתוך מסגרת האשראי המנוצל בתוספת  FCRיחס החוב הפיננסי נטו של   .טו

לא , המשועבדות לבנק FCRעל פי שיעור מניות  FCRן של "לחלק היחסי של שווי הנדל
  .במשך שלושה רבעונים רצופים 80%וכן לא יעלה על  82%יעלה על 
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, שהועמדו כבטוחה להבטחת מסגרת אשראי FCRהדיבידנד השנתי ממניות יחס   .טז

לא , במשך שלושה רבעונים רצופים ,הוצאות המימון בגין מסגרת האשראי האמורה
 .1.5-יפחת מ

  .בדילול מלא EQYמהון המניות של  20%-מהמשועבדות לא יפחת  EQYשיעור מניות   .יז
יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו לסך המאזן המאוחד של החברה לא יעלה על   .יח

75%.  
בית בפועל בגין החוב ת לתשלום ריהמשועבדו EQYבגין מניות המתקבל יחס הדיבידנד   .יט

  .רבעונים רצופים שלושהבמשך , 1.25- לא יפחת מ המנוצל
על פי שיעור , GAA-ו EQYריבית של  ותנושאהתחייבויות היחס בין החלק היחסי של   .כ

לחלק היחסי של שווי  ,המנוצלבתוספת החוב , המשועבדות לבנק GAA- ו EQYמניות 
לא יעלה ) המשועבדות לבנק GAA-ו EQYפי שיעור מניות -על( GAA-ו EQYן של "נדלה

  .82.5%על 
תחת מסגרות  מנוצלחוב  בתוספת, EQYיחס החוב נושא ריבית נטו של ) 1(: במצטבר  .כא

של נטו יחס החוב נושא הריבית ) 2( -ו; 14לא יעלה על  EQYשל  EBITDA-האשראי ל
EQY  ה ל תחת מסגרת האשראי לסךמנוצבתוספת חוב-NOI  שלEQY  13על לא יעלה.  

  .1.65 -לא יפחת מ EQYלהוצאות המימון של  EBITDA-יחס ה  .כב
מחושב על פי ממוצע של ה GAA-ו EQYמניות שווי (בטוחות לשווי  מנוצליחס חוב   .כג

נו ביחס יה GAAכאשר השווי הנכסי הנקי של , )NAV(שווי השוק ושווי נכסי נקי 
  .70%לא יעלה על ) EQYיות תוך נטרול החזקותיה במנ, ן שלה בלבד"לפעילות הנדל

המחושב כממוצע בין שווי שוק ושווי מאזני של ( ממוצע יחס חוב מנוצל לשווי בטוחות  .כד
  .60%לא יעלה על ) המניות המשועבדות

  
  EQY-ב  .2

  
  .60%הנכסים לא יעלה על  סך ערךהיחס בין סך ההתחייבויות לבין   .א
  .40%היחס בין החוב המובטח לבין שווי הנכסים לא יעלה על   .ב
המובטחות במשכנתא ראשונה בתוספת השקעות שניתנו היחס בין סך ההלוואות   .ג

  .10%לבין סך ערך הנכסים לא יעלה על  מזאנין בחוב מסוג
  .1.50- מלא יפחת  )תשלומי קרן וריבית(לשירות החוב  EBITDA-יחס ה  .ד
מנכסים שאינם משועבדים להוצאות הריבית בגין חוב לא  הנובע NOI-היחס בין ה  .ה

  .1.85- מובטח לא יפחת מ
בנכסים , בהתייחס להשקעה בקרקעות פנויות(נכסים שאינם מניבים ה היחס בין יתרת  .ו

לסך ) משכנתאותוהוניים בחברות אחרות בניירות ערך  ,חברות כלולותב ,בפיתוח
  .35%הנכסים לא יעלה על 

מסך  20%לא יעלה על  EQYסך הנכסים של חברות בנות שאינן בבעלות מלאה של   .ז
  ).על בסיס מאוחד(הנכסים 

ב בתוספת "דולר ארה ארדליימ 1.5-מכלא יפחת ) Tangible Net Worth(שווי מוחשי נקי   .ח
  .2011ספטמבר אחרי שבוצעו מתמורת הנפקות הון  75%

  .0.6ה על יחס החוב הפיננסי לסך הנכסים לא יעל  .ט
ערך מסך  20%ההשקעות בפיתוח ופיתוח מחדש של נכסים לא יעלה על תקציב סך   .י

  .הנכסים
  
  FCR-ב  .3

  
  .65%נכסים לא יעלה על ההחוב לסך  בין סך יחסה  .א
  .1.65-לא יפחת מ )להוצאות ריבית EBITDA(כיסוי חוב  יחס  .ב
  .1.5- לא יפחת מ )תשלומי קרן וריבית( לשירות החוב EBITDA-ה יחס  .ג
 75%בתוספת מליארד דולר קנדי  1.0(דולר קנדי  מליארד 1.2-שווי נקי לא יפחת מ  .ד

  .)2011ביוני  24אחרי שבוצעו מתמורת הנפקות הון 
לחובות לא מובטחים לא ) לא כולל נכסים בפיתוח(יחס בין נכסים לא משועבדים   .ה

  .1.3-יפחת מ
בהתייחס להשקעה במיזמים (ינם מניבים הגבלה על סכום ההשקעה בנכסים שא  .ו

  ).במשכנתאות ובבנייה, משותפים ונכסים שאינם בשליטה
  .40%יחס חוב מובטח לסך הנכסים לא יעלה על   .ז
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  CTY - ב  .4
  

לסך הנכסים בשיעור שלא ) מאפיינים הונייםבתוספת רכיבי חוב בעלי (יחס הון עצמי   .א
  .32.5%-יפחת מ

  .1.8מינימלי של ) להוצאות מימון נטו EBITDA(יחס כיסוי חוב   .ב
  
  GAA-ב  .5

  
וחברות בנות בבעלותה המלאה במהלך  GAAשמקבלות וקווי האשראי בחלק מההלוואות 

, כגון יחסי כיסוי חוב .,קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות, העסקים הרגיל
  .יחסי חוב ויחסי חוב לשווי נכסים

  
  פיתוח בגזית  .6

  
ולא צמוד למדד בישראל ח "מליון ש 180-ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות לא יפחת מ

  .ויחס חוב לשווי בטוחהחוב יחס כיסוי  ;נכסיםמסך ה 25%-יפחת מ
  

  דורי בקבוצת  .7
  

לעמוד באמות  דורי וחברות מוחזקות שלה קבוצתהתחייבויותיהן הפיננסיות התחייבו בגין 
על  15%-10% לפחות שלדורי  בקבוצתיחס הון למאזן : הבאותהעיקריות פיננסיות המידה ה

על בסיס , דורי קבוצתבחברות מוחזקות של הון לסך מאזן  ייחס; בסיס דוחות מאוחדים
ללא ( )"דורי בניה"(מ "בע דורי בנייה. אההון של  ;לפחות 25%-10%של דוחות מאוחדים 

על התחייבות שלא ליצור שעבוד ; ח"מליון ש 100- לא יפחת מ) שאינן מקנות שליטהזכויות 
 .כלשהו' לצד ג או להעבירם/ונכסי דורי בניה 

  
י כגון יחסי כיסות ונוספבחברות מוחזקות אמות מידה פיננסיות מקובלות קיימות , כמו כן  .8

לחוב ואמות מידה מקובלות ) NOI(יחס הכנסה תפעולית נטו , יחסי מינוף, או קרן/ריבית ו
  .נוספות

  
כלולים תנאים מקובלים , שלה מוחזקותבחלק ממסמכי האשראי של החברה ושל חברות , כמו כן

 ןשינוי שליטה בחברה או בחברות אשר ניירות הערך שלה: ובהם, להעמדת האשראי לפרעון מיידי
לרבות בהקשר של (הליכים משפטיים מהותיים מסוימים , שינוי מבנה, להבטחת האשראי משועבדים

הפסקת מסחר בניירות הערך , הפסקת פעילות, )פירוק והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל
  .ועוד או של החברה המשועבדים להבטחת האשראי

  
  .עושלה בכל אמות המידה שנקב דותהמאוחעומדות החברה והחברות  2011 ,בדצמבר 31נכון ליום 

  
  

  התחייבויות פיננסיות אחרות  -: 23באור 
  
  :ההרכב  .א

  בדצמבר 31  
  2011   2010  
  ח "ש מליוני  
         

  106   142  )1(פקדונות משוכרים 
  90   136  להשקעה ן"דמי חכירת נדלהתחייבויות בגין 

חברה בשליטה  מרכיב המרה של אגרות חוב להמרה במניות של
  *)  -   -  משותפת

  2   2  עובדים 
  10   89  )2( זכויות נוספות בעסקאות משותפות מכר למכירתאופציית 

  6   13  התחייבויות פיננסיות אחרות
       
  382   214  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
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 יםמוחזר נותהפקדו. משוכרים מתקבלים להבטחת עמידתם בתנאי השכירותפקדונות   )1(
לדולר הקנדי , ב"כשהם בעיקרם צמודים לדולר ארה, בתום תקופת השימוש בנכסלשוכרים 
  .ולאירו

  
בהן לבעלי המניות האחרים יש , ן להשקעה"המחזיקות בנדל בישויות מאוחדותזכויות  EQY-ל  )2(

 .")אופציות מכר(" באותן הישויות בתמורה למזומןתיהם את זכויו EQY-זכות למכור ל
  .ההוגן יןת בשוויואשר נמדד פיננסיות תיותחייבוהכחות הכספיים אופציות המכר מוצגות בדו

  
  

  .37ראה באור , באשר לתנאי ההצמדה של התחייבויות פיננסיות אחרות  .ב
  
  

  ונכסים בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות   -: 24באור 
  

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות . יימות תוכניות הטבה לאחר העסקהבקבוצה ק
  :כלהלן, תלהטבה מוגדרת וכן כתוכניות להפקדה מוגדרביטוח והן מסווגות כתוכניות 

  
בגרמניה ובברזיל מחייבים את הקבוצה לשלם פיצויים , דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל  .א

חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים . פיטורין או פרישה בנסיבות מסויימותלעובד בעת 
יוצרת את , לדעת ההנהלה, מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד אשר

  .הזכות לקבלת הפיצויים
  

, 1963-ג''התשכ, לחוק פיצויי פיטורין 14חלים תנאי סעיף , בישראל לגבי חלק מתשלומי הפיצויים  
פוטרות , או בפוליסות בחברות ביטוח/פיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו- על

הפקדה לתוכנית (בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל , אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים
  ).מוגדרת

  
הקבוצה מטופל על ידי , החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות כאמור לעיל  

בשווי ההוגן בהתבסס על , כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה נרשמת התחייבות בגין הטבות לעובדים
  .הערכה אקטוארית

  
מכוסות , על פי הדין בארצות אלופינלנד ושבדיה , קנדה ,ב"התחייבויות חברות מאוחדות בארה  .ב

רפואי ודמי ביטוח ביטוח , ביטוח לאומי, קרנות פנסיהבאופן שוטף באמצעות תשלומים עבור 
תשלומים ). דמי ביטוח אובדן כושר עבודה: כגון(אבטלה ובאמצעות תשלומים בהם נושא העובד 

אלא אם , נתונים לשיקול דעתן של חברות אלו' חופשה וכו, פיצויי פיטורין, נוספים עבור ימי מחלה
  .נקבע אחרת בהסכם עבודה ספציפי

  
על הרשומים בפוליסות ביטוח אחרות ובקופות גמל , יםהסכומים שנצברו בפוליסות ביטוח מנהל  .ג

מאחר שאינם בשליטתה  דוח על המצב הכספיאינם מוצגים ב, שם העובדים וההתחייבות בגינם
  .ובניהולה של החברה ושל החברות המאוחדות

  
  .לתוכניות ההטבה לאחר סיום העסקה אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים

 
  

  הכנסהמסים על ה  -: 25באור 
  

  חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  .א
 

  חברות בישראל  .1
  

  1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה 
  

, )תיאומים בשל אינפלציה(התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה  2008בחודש פברואר 
 ,2008החל משנת . ואילך 2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985- ה"התשמ

נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד 
את , בין היתר, התיקון לחוק כולל. 2007, בדצמבר 31המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 

  .2008ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת החל משנת 
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  )המשך( על ההכנסהמסים   -: 25באור 
  
  הפסדי הון/רווחי  .א

  
  .להלן' מס רווח הון החל על חברות בישראל הינו מס החברות כאמור בסעיף ד

  
  מיסוי הכנסות מדיבידנד  .ב
  

לא תיכלל בחישוב ההכנסה החייבת של החברה , לפקודה) ב(126בהתאם להוראות סעיף 
פקו או שנצמחו בישראל הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהו

  .שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות בישראל
  

זרה יתחייב בידיה בישראל בשיעור מס של  חברהדיבידנד המתקבל בידי החברה מ  
עודף מס שנוכה . ל על הדיבידנד"תוך מתן זיכוי בגין המס שנוכה במקור בחו, 25%

ניתן להעברה לשנים הבאות בזו אחר זו וזאת ) זיכוי ישיר(ל בגין הדיבידנד "במקור בחו
  . שנים 5לאורך תקופה שלא תעלה 

  
החברה רשאית לבחור , לבקשת החברה ובהתקיים תנאים מסוימים, יחד עם זאת  

רוטו ביחס להכנסה ב) 2011בשנת  24%(יוטל מס בשיעור מס חברות  לפיהבחלופה 
סכום הדיבידנד שחולק בתוספת המס שנוכה במקור ומס (ממנה חולק הדיבידנד 

בגין המס הזר ששולם על ההכנסה הן  זיכויתוך קבלת  ,)החברות הזר ששולם בגינו
ל "המס שנוכה במקור בחו והן בגין, )זיכוי עקיף( זרהה חברהבממנה חולק הדיבידנד 
קיף ניתן עד לשתי רמות בלבד ובתנאים כי זיכוי ע, נציין .ביחס לאותו דיבידנד

  . לא ניתן להעברה לשנים הבאות) זיכוי עקיף(עודף מס חברות זר ששולם . מסוימים
  
  הפסדי הון ממכירת מניות של חברות בנות/רווחי  .ג
  

רווח הון ריאלי שנבע לחברה ממכירת החזקותיה הישירות באחת או יותר מהחברות   
ל בגין רווח "תוך קבלת זיכוי מהמס הזר ששולם בחו, ראלהזרות בקבוצה יתחייב במס ביש

  .ובכפוף להוראות האמנה למניעת כפל מס הרלוונטית ההון מאותה מכירה
  
  בישראל הקבוצה חברות על החלים המס שיעורי  .ד
  

 - 2011ובשנת  25%היה  2010בשנת , 26%היה  2009שיעור מס החברות בישראל בשנת   
במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת חבר בני אדם חייב  .24%

נקבע כי במכירת נכס שאיננו נייר ערך , 2006-2009כהוראת שעה לשנים . המכירה
 2003, בינואר 1שנרכש לפני יום ) למעט מוניטין שלא שולם עבורו(הנסחר בבורסה 
ינארית על חלק רווח ההון הריאלי המיוחס ל - 2009, בדצמבר 31ונמכר עד ליום 

יחול מס החברות בשיעור הקבוע בפקודה בשנת  2002, בדצמבר 31לתקופה שעד ליום 
, בינואר 1המכירה ולגבי חלק רווח ההון הריאלי המיוחס לינארית לתקופה שמיום 

  .25%ועד למועד המכירה יחול מס בשיעור של  2003
  

, )י חקיקהתיקונ(התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס  2011, בדצמבר 5ביום   
מתווה , 2012החל משנת , בין היתר, במסגרת החוק בוטל). החוק -להלן ( 2011- ב"התשע

במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של . ההפחתה של שיעורי מס החברות
הועלו , כאמור לעיל 25% -לאור העלאת שיעור מס החברות ל. 2012החל משנת  25%

 .ן ריאלי ושיעור המס של השבח הריאליבהתאמה גם שיעור המס על רווח הו
  
  חברות מאוחדות מחוץ לישראל  .2
  

 נישומות לפי חוקי המס בארצות, שמקום התאגדותן מחוץ לישראל, החברות המאוחדות  
  .מושבן
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 25באור 
  

  ב"מסוי בארה  .ב
  

בשל שינוי ,  EQYבדוחות שללא נרשמות הוצאות מסים על ההכנסה  1995, בינואר 1החל מיום 
זאת למעט הוצאות מסים , בתוקף מאותו מועד REITלמעמד של , ב"במעמדה לצורכי מס בארה

משמעות מעמד זה הינה  .לצורכי מס REITשאינן במעמד  EQYשנרשמות בגין חברות בנות של 
חובה ת קיימ ,REIT-בכדי לשמור על מעמדה כ. המחולקים לבעלי המניות פטור ממס על רווחיה

  .םוהשתת המס על מקבלמהרווח לצורכי מס  90%לחלוקת רווחים בשיעור של לפחות 
  

מכיוון שלצורך . למועד דוחות כספיים אלו REIT-פועלת כ EQY ,הנהלת החברהמיטב ידיעת ל
היא מחוייבת בחלוקת מרבית רווחיה לצורכי מס כאמור לעיל , REIT-כ EQYשמירת מעמדה של 

-צרת החברה התחייבות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים המיוחסים להשקעה ביו, לבעלי מניותיה
EQY ,וזאת לפי שיעור החזקתה של הקבוצה ב-EQY ) במידה ש) 43.4%נכון לתאריך הדיווח - EQY 

 מס פדרלי בשיעור של עד(יחול מס חברות בשיעורים המקובלים בארצות הברית , REIT-לא תוכר כ
נוסף על בארצות הברית מס יכול שיחול במקרה זה , וכמו כן) ועירונייםוכן מסים מדינתיים  35%

בשיעור התלוי בתושבות ) בדרך של ניכוי מס במקור, בין היתר(בעת חלוקת דיבידנד , המקבל
  .EQY -סיווגו כיחיד או חברה ושיעור החזקתו של הנישום ב, הנישום לצורך מס

  
מס פדרלי (שיעורים המקובלים בארצות הברית ב חל מס חברות ב"על שאר חברות הקבוצה בארה

  ).וכן מסים מדינתיים ועירוניים 35%בשיעור של עד 
  

  מסוי בקנדה  .ג
  

בשיעורים ) פדרלי ופרובינציאלי(על הכנסתן החייבת של חברות הקבוצה חל מס חברות אפקטיבי   
 לגבי. 31%-23%לשיעור הנע בין  2014שיעור מס זה צפוי לפחות בהדרגה עד שנת . 35%-29%- כשל 
 בהתקיים. בקנדה להתחייב במס ההון מרווח מחצית רק עשויה ,קנדית חברה בידי המופק הון רווח

 לא או מס בקנדהב להתחייבשלא  קנדית חברה בידי המתקבל דיבידנד עשוי ,מסוימים תנאים
 שויהע FAPI -ה כללי לפי. הדיבידנד מקבלת הקנדית החברה של החייבת הכנסתה על להשפיע

מתן  תוך זרה חברה של מחולקים בלתי פסיביים רווחים על בקנדה במס להתחייב קנדיתה חברהה
 זר לתושב קנדית מחברה דיבידנד חלוקת, ככלל. רווחים אותם על שהוטל הזר המס בגין הקלה

 לאמנת בהתאם להתאפשר עשויים מופחתים מס שיעורי .25% של בשיעור במקור מס חייבת בניכוי
 בשיעור במקור ניכוי יחול, לקנדה ישראל בין המס לאמנת בהתאם). שחלה במידה( המס הרלוונטית

  .וריבית דיבידנדים תשלומי על 15% מופחת של
  
  מסוי בפינלנד  .ד

  
מנוכה , לחברה CTY-מעל חלוקת דיבידנד  26%חל מס בשיעור של  CTY על הכנסתה החייבת של

  .בהתאם להוראות אמנת המס בין ישראל לפינלנד 5%מופחת של בשיעור מס במקור 
  
  מסוי בבולגריה  .ה

  
. חברה בולגרית מוחזקת בבעלות מלאה על ידי חברה הולנדית המוחזקת במלואה על ידי גזית פיתוח

על במקור המס ניכוי שיעור . 10%שיעור מס החברות בבולגריה שיוטל על החברה הבולגרית הינו 
  .0%חלוקת דיבידנד מבולגריה לחברה ההולנדית עומד על 

  
חלוקת דיבידנדים מהולנד . בהולנד צפוי להינתן פטור השתתפות על הכנסות מדיבידנדים מבולגריה

בין בהתאם להוראות אמנת המס  5%מופחת של  לגזית פיתוח תחויב בניכוי מס במקור בהולנד בשיעור
  .הולנדישראל ל
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 25באור 
  
  מסוי בגרמניה  .ו

  
חלוקת רווחי  ).Trade Taxבהנחה שעל החברה לא חל ( 15.825%שיעור מס החברות בגרמניה הינו , ככלל

תשלומי . לפי דין פנימי, שותפות גרמנית לחברה ההולנדית המחזיקה בה אינה חייבת במס בגרמניה
רווחי הון ממכירת ההחזקה בגרמניה . ריבית מגרמניה לתושב זר פטורים ממס בגרמניה לפי דין פנימי

בהתקיים  מהרווח עשוי להיות פטור ממס בגרמניה 95%אך , עשויים להתחייב במס בגרמניה
  . התנאים לפטור ההשתתפות הגרמני

  
הכנסות , בהתקיים תנאים מסויימים. 25.5%חברה הולנדית כפופה למס חברות בהולנד בשיעור של 

בהתאם לאמנה בין ישראל . החברה ההולנדית מהחזקותיה בגרמניה יהיו פטורות ממס בהולנד
ישראל ינוכה במקור מס הולנדי להולנד בחלוקת דיבידנד מחברה תושבת הולנד לחברה תושבת 

  .5%בשיעור של 
  

  מסוי בשבדיה  .ז
  

שיעור , ככלל. CTYהפעילות בשבדיה מבוצעת באמצעות חברות שבדיות המוחזקות על ידי חברת 
לפי  0%עומד על  CTY-שיעור המס על חלוקת דיבידנד משבדיה ל. 26.3%מס החברות בשבדיה הינו 

האמנה בין שבדיה לפינלנד על פי יחול גם  0%שיעור מס של . םהדין הפנימי בכפוף לתנאים מסויימי
  .חלההדירקטיבה האירופית  ובאם

  
  מסוי בברזיל  .ח

  
חברה בת (כשותף מוגבל , הפעילות בברזיל מבוצעת באמצעות החזקה בזכויות של שותפות אמריקאית

). ותף הכלליהש - להלן (אמריקאית בבעלות מלאה של החברה משמשת כשותף הכללי בשותפות זו 
שיעור מס החברות . ן"נדלבחברת ההחזקות הברזילאית מחזיקה בחברות תושבות ברזיל המחזיקות 

בהתאם  0%שיעור ניכוי המס במקור בחלוקת דיבידנד מחברה תושבת ברזיל הינו . 34%בברזיל הינו 
ראל שיתחייבו במסים בי, החברה והשותף הכללי בשותפות האמריקאית. להוראות הדין הפנימי

  .היחסי בזכויות השותפות בהתאם לחלקם, בהתאמה, ב"ובארה
  

   ATRמסוי קבוצת   .ט
  

רשויות המס בהולנד לפיו לא יחול ניכוי מס במקור מאישור התקבל  2009, בינואר 19ביום   .1
בתוקף האישור . ATR-בגין חלקות רווחים מהקואופרטיב המחזיק בחברת הניהול ההולנדית ל

  .2013 ,בינואר 19עד ליום 
  
  רזי'מסוי באי ג  .2
  

- ו) ATRהמחזיקה במניות (חברת הבת על  0%חל שיעור מס של , רזי'בהתאם לדיני המס באי ג
ATR רזי על דיבידנדים וריביות לתושב 'לא מוטל ניכוי מס במקור באי ג, בנוסף. על הכנסותיהן
  .רזי'פטורים ממס בג רזי בידי תושב זר'רווחי הון ממכירת מניות בחברה תושבת ג. זר

  
  מסוי בקפריסין  .3

  
דיבידנדים בידי חברה קפריסאית המתקבלים . 10%שיעור מס החברות בקפריסין עומד על 

בכפוף לעמידה בתנאים לפטור , ממס בקפריסין, באופן כללי, מחברות זרות פטורים
  .השתתפות

  
  מסוי ברוסיה  .4

  
 18%-13.5% שיעור המס האזורי נע ביןו ,2% ברוסיה עומד על הפדראליהחברות שיעור מס   

או בשיעור  15%דיבידנד מחברה תושבת רוסיה לתושב זר חייב בניכוי מס במקור בשיעור של 
שיעור , בהתאם לאמנה שבין רוסיה לקפריסין. נמוך יותר בכפוף להקלות מתוקף אמנות מס

ושבת קפריסין הינו ניכוי המס במקור בגין חלוקת דיבידנדים מחברה תושבת רוסיה לחברה ת
  . 5%-ובמקרים מסוימים מופחת שיעור הניכוי במקור ל, 10%
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  מסוי בפולין  .5
  

שיעור ניכוי מס במקור על דיבידנד מחברה פולנית . 19%שיעור מס החברות בפולין הינו 
בהתאם . המס הרלוונטיותאו שיעור מופחת בכפוף להוראות אמנת  19%לחברה זרה הינו 

שיעור ניכוי המס במקור בחלוקת דיבידנד מחברה תושבת פולין , לאמנה בין פולין לקפריסין
  ).יחול במידה שהדירקטיבה האירופית חלה 0%( 10%לחברה תושבת קפריסין הינו 

  
  כיה'מסוי בצ  .6

  
ידנד מחברה שיעור ניכוי המס במקור בחלוקת דיב. 19%כיה הינו 'שיעור מס החברות בצ  

או שיעור מופחת בכפוף להוראות אמנת המס  15%-כיה לחברה זרה הינו כ'תושבת צ
ניכוי המס , כיה לקפריסין'לפי האמנה בין צ. הרלוונטיות או דירקטיבת האיחוד האירופי
בכפוף  0%כיה לחברה תושבת קפריסין הינו 'במקור בחלוקת דיבידנד מחברה תושבת צ

  ). במידה שהדירקטיבה האירופית חלהיכול שיחול  0%מס בשיעור ( ATRלתנאים של 
  

  מסוי בהונגריה  .7
  

חל שיעור מס מופחת של  למגבלות מסויימותבכפוף ( 19%שיעור מס החברות בהונגריה הינו 
מכירת . תשלומי ריבית ודיבידנד מחברה הונגרית לתושב זר פטורים ממס בהונגריה). 10%

פטורה ממס החברות בהונגריה תחת הוראות אמנת המס בין יה ן הונגרית תה"חברת נדל
  .קפריסין והונגריה

  
  שומות מס סופיות  .י

  
שומות מס  בישראלבבעלות מלאה שלה ולחברות  2003לחברה שומות סופיות עד וכולל שנת המס 

  . 2006הנחשבות סופיות עד וכולל שנת המס 
  

 מחלוקתבהכנסה שומות מס   .אי
  

שנות המס  בגין המסים בישראלנחתם הסכם שומה סופית בין החברה לרשות  2006בחודש אוגוסט 
לפי  לחברהבעקבות שומות מס הכנסה אשר הוצאו , )הסכם השומות -  להלן בסעיף זה( 2003 - 2001

 מיליון 5 של בסך מימון הוצאות תואמו, השומות הסכם פי על. 2005שפיטה בחודש ספטמבר המיטב 
 נחשבות אלו הוצאות. 2002 המס שנת לתום החברה של המוצהר ההפסד את הקטינו אשר ,ח"ש

 של המועבר ההפסד. השקעות ממימוש רווחים כנגד ואילך 2004 המס משנת החל שיקוזז, כהפסד
 2.6 של בסך במס החברה חויבה, בנוסף. ח"ש מיליון 20.6 -כ על יעמוד 2003 משנת מס לצרכי החברה
. אשר נבע מפעילותה של חברה זרה בבעלותה המלאה, בגין רווח הון מחוץ לישראל ח"ש מיליון

 .רווח הון זה יתווסף לעלות ההשקעה של החברה לצרכי מס
  

, בישראלה רשות המסים במסגרתו טענ 2004קיבלה החברה צו ביחס לשנת  2009, בדצמבר 24ביום 
להכנסות באופן פרטני  ,שלהכלליות הלה וההנה ,הוצאות המימון ליחס אתכי על החברה , בין היתר
ופן מלא בהוצאות זאת בניגוד לעמדת החברה כי יש להכיר בא ,יחס נכסים מניבים או לפיהשונות 

קיבלה החברה צו ביחס לשנת  2011 ,בינואר 15ביום  ,בנוסף. להכנסה זו או אחרתאלה מבלי ליחסן 
. 2004דומים לטיעונים במסגרת הצו לשנת טיעונים העלתה רשות המסים במסגרתו , 2005המס 

באם תתקבל . 2004-2005על השומות לשנים  אביב- החברה ערערה בפני בית המשפט המחוזי בתל
מיליון  5.5-תיווצר לחברה הכנסה חייבת בסך של כ, 2004בי שנת גל עמדת רשות המסים במלואה

דנדים שקיבלה החברה מחברות ייוחסו הוצאות מימון לדיבי, בנוסף). 2004דצמבר בשקלי (ח "ש
, כתוצאה מכך, ח"מיליון ש 73.2- כ פעולה שתמחק לחברה הפסדים עיסקיים מועברים בסך של, בנות

אם תתקבל עמדת רשות המסים ב .ח"אלפי ש 360- תיווצר לחברה חבות במס נומינלית של כ
דצמבר בשקלי (ח "מיליון ש 93.6- תיווצר לחברה הכנסה חייבת בסך של כ ,2005לגבי שנת  במלואה

פעולה שתמחק , הוצאות מימון לדיבידנדים שקיבלה החברה מחברות בנות ובנוסף ייוחסו) 2005
תיווצר לחברה חבות במס , כתוצאה מכך. ח"מיליון ש 70-כלחברה הפסדים מועברים בסך של 

  .ח"מיליון ש 31.8-בסך של כ) 2005דצמבר בשקלי (נומינלית 
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 -להלן בסעיף זה ( 2006הוצאה לחברה שומה לפי מיטב שפיטה לשנת  2011, בדצמבר 13ביום 
הנהלה וכלליות להכנסות החברה ממקורותיה השונים  ,פי השומה יוחסו הוצאות מימון-על). השומה

ח אשר "מליון ש 58כתוצאה מייחוס זה לא הותרו לחברה הוצאות בסך . בהתאם ליחס הנכסים
לטענת רשות המסים לאחר יחוס הוצאות המימון , בנוסף. הקטינו את הפסדה המוצהר של החברה

. חברות ישראליות שאינן ניתנות לקיזוזבהלוואות שניתנו ל ןלחברה הכנסות מימון שמקור, כאמור
בשקלי (ח "מליון ש 18.2תיווצר לחברה חבות מס בסך , באם תתקבל עמדת רשות המסים במלואה

ח בשל העובדה "מליון ש 41במסגרת השומה בוטלו ההפסדים המועברים בסך , כמו כן). 2006דצמבר 
 .והחברה הגישה השגה לשומה ז. כי בגין הפסדים אלו יצאה שומה

  
ביחס לנושאים , 2004-2009לשנים ולצווים החברה ממשיכה לנהל דיונים עם פקיד השומה ביחס לשומות 

  .ל"שלעיל וביחס לאופן מתן זיכוי בישראל בגין מס זר ששולם על ידי חברות בנות בחו
  

אם תתקבלנה טענות רשות , 2006- ו 2005, 2004על החברה בגין השנים  בנוסף לחבויות המס שתחולנה
תהיה החברה חשופה לדרישת מס לתשלום בסכומים משמעותיים גם בגין שנות , המסים כאמור לעיל

ויחולו שינויים נוספים , )ד כהעשהוצאו והשומות אשר לא נדונו במסגרת הצווים (ואילך  2007המס 
כמפורט בשומות , בישראלביחס ליתרת הזיכויים הניתנים לניצול בשנים הבאות כנגד חבות המס 

  .ובצווים לשנים הרלוונטיות
  

עמדת החברה בהתאם לדוחות המס שהגישה בשנים הרלוונטיות , החברה ויועציה המקצועיים לדעת
החברה , לפיכך. בהגיון מקצועי ובשלל טענות מקצועיות רלוונטיות, קיימת ונתמכת בדיני המס, שרירה

כפי שקיבלה ביטוי בשומות שהוצאו לחברה בשנים  ,סבורה שאין לקבל את עמדת רשות המסים
ההפרשה בדוחות הכספיים מכסה את החשיפה בשל שומות המס , להערכת החברה. האמורות

  .שבמחלוקת
  

  מ במחלוקת"שומות מע  .יב
  

וכן לחלק משנות  2003-2004הוצאו לחברה שומות מס ערך מוסף לשנות המס , 2005בחודש יוני 
 )מ"רשויות מע -להלן ( בישראל י שומות אלה הגבילו רשויות מס ערך מוסףעל פ. 2005-ו 2002המס 

החברה הגישה השגה על . ח"מיליון ש 4- את ניכוי מס התשומות בגין תקופת השומות בסך של כ
את  מ"מעדחו רשויות  2006בחודש אפריל . מ"מעל ודחתה את כל טענות רשויות "השומות הנ

התקבלו טענותיה של החברה בדבר טעויות , יחד עם זאת. הטענותיה העיקריות של החברה בהשג
. ח"מיליון ש 3.5-הופחתה הגבלת ניכוי התשומות לכ, בעקבות כך. טכניות בקביעת סכום השומות

כי , החברה טענה. אביב-לבית המשפט המחוזי בתל כאמור מ"מע רשויות החברה ערערה על החלטת
אופן חישובן והנמקתן אינם תואמים את אופי , ותקיימים נימוקים התומכים בעמדתה לפיה השומ

בפסק דין שניתן . פעילותה של החברה ואי לכך אין בסיס להגבלת ניכוי התשומות על ידי החברה
כי , בית המשפט קבע. דחה בית המשפט המחוזי את ערעורה של החברה, 2009בינואר  11ביום 

ומשכך , ל"הינה בחו, וחזקות על ידההגם שנעשית בידי חברות המ, מרבית פעילותה של החברה
החברה אינה רשאית לנכות את מלוא , כיוון שכך. איננה מצמיחה עסקאות החייבות במס ערך מוסף

. בלבד 25%אלא בשיעור של , מס התשומות אשר שימש את החברה לצורך פעילותה השוטפת
 29ביום . יוןהחברה הגישה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי לבית המשפט העל

, ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון ולפיו ערעור החברה התקבל באופן חלקי, 2011, בנובמבר
לתקנות ) 2)(ב(18ממס התשומות לפי תקנה ) 66.6%(כך שלחברה יותר ניכוי של שני שליש , בהסכמה

ין כי הסכמת בפסק הדין צו. מ"שאותם התירו רשויות מע) 25%(מ בשנים שבערעור במקום רבע "מע
המדינה לקבלת הערעור ניתנה רק בשל קושי דיוני בו נתקלה המדינה בערעור ותוך שמירת כל 

, לפיכך. כן צוין בפסק הדין כי גם החברה שומרת על כל טענותיה. טענותיה לגבי שנות מס אחרות
  .אלא לעניין השנים שבערעור, פסק הדין אינו בעל תוקף מחייב לגבי הצדדים

  
הוצאו לחברה שומות מס ערך מוסף לשנות המס  ,2008בחודש מרס , ומות הנזכרות לעילבהמשך לש

בשומות אלה הוגבלה יכולת ניכוי התשומות של החברה בגין . 2005ולחלק משנת המס  2007-ו 2006
 מ"מעח וזאת על בסיס אותן טענות של רשויות "מיליון ש 6- התקופה האמורה בסך כולל של כ

 2009ובחודש מרס  הגישה החברה השגה על השומות האמורות, 2008דש אפריל בחו. שנזכרו לעיל
  . נדחתה ההשגה שהגישה החברה
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ועד  2008הוצאו לחברה שומות מס ערך מוסף לתקופה מחודש ינואר  ,2010בחודש אפריל , כמו כן
בשומות אלה הוגבלה יכולת ניכוי התשומות של החברה בגין התקופה ). כולל( 2009לחודש אוקטובר 

. שנזכרו לעיל מ"רשויות מעח וזאת על בסיס אותן טענות של "מיליון ש 5.3- האמורה בסך כולל של כ
הגישה החברה  2010בחודש מאי  .שהועלו בשומה זו מ"רשויות מעהחברה דוחה את כל טענות 
  .נדחתה ההשגה שהגישה החברה 2011ובחודש אפריל  השגה על השומות האמורות

  
השנים ("ואילך  2006הוארך המועד להגשת הערעורים בגין השנים , 2011, בדצמבר 14ביום 

דים שהות לבחון את האפשרות לסיים וזאת על מנת ליתן לצד, 2012במרס  27עד ליום ") המאוחרות
פסק הדין , כאמור לעיל. את המחלוקות ביניהם בקשר לשנים המאוחרות מחוץ לכותלי בית המשפט

מ או את החברה לעניין השנים "מע רשויותשל בית המשפט העליון האמור לעיל אינו מחייב את 
  .המאוחרות

  
  .פה בגין קיזוז מס התשומותההפרשה בדוחות הכספיים מכסה את החשי, להערכת החברה

  
  2011, בדצמבר 31ליום  הפסדים מועברים לצורכי מס  .גי

  
לשנים  יםלצורכי מס מועבר פיםשוט יםהפסדולחברות מאוחדות בבעלותה המלאה בישראל לחברה 
 ה מסים נדחיםוצבקרשמה ה, ובגין הפרשי עיתוי אחריםהגלומה בהפסדים אלה בגין הטבת מס . הבאות

של החברות  מיתרת העתודה למס ואשר קוזז )ח"מליון ש 99 -  2010( ח"מליון ש 129- כבסך של 
יתרת החברה מנהלת דיוני שומה עם שלטונות המס ולפיכך יתכן כי , כמפורט לעיל. הרלוונטיות

  .ההפסדים להעברה תקטן
  

לשנים לחברות מאוחדות בבעלות חלקית של החברה בישראל הפסדים שוטפים לצורכי מס להעברה 
בגין הטבת המס הגלומה בהפסדים אלו נרשמו מסים נדחים לקבל . ח"מליון ש 398-הבאות בסך של כ

  ).ח"מליון ש 47 -  2010(ח "מליון ש 75-בסך של כ
  

  לחברות מאוחדות של החברה בקנדה הפסדים שוטפים לצורכי מס מועברים לשנים הבאות בסך של 
מליון  144 -  2010(ח "מליון ש 178- נדחים לקבל בסך של כ אשר נרשמו בגינם מסים, ח"מליון ש 655- כ
יתרת ההפסדים להעברה ניתנת . קוזזו מיתרת העתודה למס, לפי העניין, אשר בחלק מהחברות) ח"ש

  .2015-2031אשר תפקע בין השנים , שנים 20לניצול בתקופה של 
  

סה מועברים לשנים הבאות ב הפסדים שוטפים לצורכי מס הכנ"לחברה בבעלות מלאה של החברה בארה
אשר בגינם נרשמו מסים נדחים , ח"מליון ש 440- המוערכים בסך של כ, וריבית שלא נוכתה לצורכי מס

יתרת . אשר קוזזו מיתרת העתודה למס, )ח"מליון ש 122 -  2010(ח "מליון ש 170- לקבל בסך של כ
  .2026-2031השנים אשר תפקע בין , שנים 20ההפסדים להעברה ניתנת לניצול בתקופה של 

  
לחברה מאוחדת של החברה בפינלנד וחברות בנות שלה הפסדים שוטפים לצורכי מס הכנסה המוערכים 

  .בגינם לא נרשמו מסים נדחים לקבל) ח"מליון ש 79- כ -  2010בשנת (ח "מליון ש 96- בכ
  
ח "מליון ש 189-ולחברות מאוחדות שלה הפסדים שוטפים להעברה לשנים הבאות בסך של כ ATR-ל
 2- כ -  2010(ח "בסך של כמליון ש) חלק הקבוצה(בגינם נרשמו מסים נדחים לקבל , )חלק הקבוצה(

  ).ח"מליון ש
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  נטו, מסים נדחים  .יד
  

  :הנדחים הינם כדלקמןהרכב ותנועת המסים 
  

   

ן "בגין נדל
להשקעה 
ונכסים 
ינקבועים ב
  פחת

בגין 
הפסדים 
להעברה 
  כ"סה  אחרים לצורכי מס

  ח"מליוני ש   
          

  )1,430(  30  196  )1,656(  2009,בינואר1יתרה ליום 
          

התאמות הנובעות מתרגום זקיפה לקרן הון בגין 
  )57(  6  12  )75(  כספייםדוחות 

  )27(  )31(  - 4  כולל אחר)הפסד(זקיפה לרווח
  )17(  -  )17( -  זקיפה לקרנות הון אחרות

זקיפה לדוח רווח והפסד בשל כניסה לאיחוד ו
  )209(  1  8  )218(  נטו,ירידה בשיעור החזקה
  177  10  25  142  זקיפה לדוח רווח והפסד

          
  )1,563(  16  224  )1,803(  2009,בדצמבר31יתרה ליום 

          
התאמות הנובעות מתרגום זקיפה לקרן הון בגין 

  90  )6(  )4(  100  כספייםדוחות 
  )29(  )20(  - )9(  כולל אחרהפסדזקיפה ל

  40  -  )22( 62  זקיפה לקרנות הון אחרות
  )468(  )81(  100  )487(  זקיפה לדוח רווח והפסד

          
  )1,930(  )91(  298  )2,137(  2010,בדצמבר31יתרה ליום 

          
התאמות הנובעות מתרגום זקיפה לקרן הון בגין 

  )110(  2  17  )129(  כספייםדוחות 
  32  53  -  )21(  כולל אחר)הפסד(זקיפה לרווח

  )9(  )30(  )41( 62  זקיפה לקרנות הון אחרות
  )229(  )20(  18  )227(  ור החזקהיעכניסה לאיחוד ועלייה בש
  )511(  39  119  )669(  זקיפה לדוח רווח והפסד

          
  )2,757(  )47(  411  )3,121(  2011,בדצמבר31יתרה ליום 

  
הצפויים שיעורי המס לפי ( 43.9%-ל 12.7%המסים הנדחים מחושבים לפי שיעורי מס הנעים בין 

  ).כולל מס פדרלי ומס מדינה לחול בעת מימושם
  

  .מימוש יתרות מסים נדחים בחובה מותנה בקיום הכנסה חייבת בשנים הבאות בסכום מתאים
  

  :המסים הנדחים מוצגים כדלקמן
  בדצמבר 31  
  2011   2010  
  ח"ש מליוני  
         

  99   167 במסגרת נכסים לא שוטפים
  )2,029(   )2,924( לא שוטפותבמסגרת התחייבויות

        
  )2,757(   )1,930(  
  



  מ"גלוב בע- גזית
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

89 

  
  

  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 25באור 
  
  מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד  .וט
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011   2010   2009  
  ח"ש מליוני  
            

  37   38   32 *)מסים שוטפים
  )2(   3   2 מסים בגין שנים קודמות

  )177(   468   511 מסים נדחים
           
  545   509   )142(  

  
 ,ל לחברה"מס שנוכה במקור מריבית ששילמו חברות מאוחדות בחו יםכוללהמסים השוטפים   *)

  .ל"בגין פעילותן של חברות מאוחדות בחו יםוצאות מסים שוטפוכן ה
 

  לרווח כולל אחר ולסעיפי הון אחריםמסים על ההכנסה המתייחסים   .זט
  

  לשנה שהסתיימה ביום   
  בדצמבר 31   
   2011   2010   2009  
  ח"ש מליוני   
           

  10   2   )3(  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה)הפסד(רווח 
  )4(   9   21  בגין הערכה מחדש של רכוש קבוע)הפסד(רווח 
  9   18   )50(  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים)הפסד(רווח 

  12   -   -  רווח בגין שערוך חברה שאוחדה לראשונה
           

  27   29   )32(  כולל אחר)הפסד(סך הכל נזקף לרווח
           

זקיפה בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות 
  -   )62(   )32(  שליטה

  17   22   41  בעלי שליטהזקיפה בגין עסקאות עם
           

  17   )40(   9  אחריםסך הכל נזקף לסעיפי הון
           
   )23(   )11(   44  
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 25באור 
  
  מס תאורטי  .זי

  
שיעור המס שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי , להלן מובא תאום בין סכום המס  

רווח והפסד  ותשנזקף בדוח מסים על ההכנסהלבין סכום , בישראלעל החברות הסטטוטורי החל 
  :לשנת הדוח

  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011 2010  2009  
  ח "ש מליוני  
           

  558  2,117  2,429 רווח לפני מסים על ההכנסה
         

  26%  25%  24% שיעור המס הסטטוטורי
         

  145  529  583 מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורימס 
         

 -במסים הנובעת מהפרשים תמידיים ) ירידה(עלייה 
       :השפעת המס

         
הכנסות החייבות בשיעורי מס , הכנסות פטורות

  )348(  )55(  )116( *)והוצאות לא מוכרותמיוחדים
משינוי ביתרת במסים הנובעת ) ירידה(עלייה 

לצורכי מס שבגינם לא נזקפו מסים  ההפסדים
  78  116  149 נטו, נדחים

במעמד  מאוחדתחברה  ימס בגין חלק המיעוט ברווח
REIT  )190(  )39(  33  

  )2(  3  2 מסים בגין שנים קודמות
  )62(  )28(  90 מסים נדחים בשל שינויים בשיעורי המס
  3   -  )11(  נטו,כלולותמסים בגין חלק החברה ברווחי חברות

הפרש בשיעור המס החל על הכנסות של חברות 
  11  )17(  38 ל והפרשים אחרים"בחו

         
  )142(  509  545 )הטבת מס(מסים על ההכנסה

         
  -  24.0%  22.4% שיעור מס אפקטיבי

  
 12.7%-0% שלשיעורי מס בגין ורכי מס ורווחים שאינם מהווים הכנסה חייבת לצבעיקר בגין   *)

  .בעיקר בקנדה, הצפויים לחול בעת המימוש של חלק מנכסי המקרקעין שבבעלות הקבוצה
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  התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 26באור 
  

  התקשרויות  .א
  

  EQY-בקשר ל LIH-הסכם בעלי מניות בין החברה ל  .1
  

 של במניות המחזיקות שלה הבנות החברות באמצעות( החברההתקשרה , 2011בחודש ינואר   
EQY, גזית -  להלן( עם מניות בעלי הסכםב LIH ו -CSC )ועם )ליברטי קבוצת - ביחד להלן 
EQY, אחד דירקטור של במינוי תתמוךגזית  )1( :הבאים התנאים את ,השאר בין ,קובעה 

ידי הקבוצה עד לשיעור של -המוחזקות על EQYבגין מניות ( ליברטי קבוצת ידי על שיומלץ
 )2( ;גזית להמלצת בהתאם דירקטורים של במינוי לתמוך התחייבה ליברטי וקבוצת) 45%

 או EQY של המניות מכירת של במקרה ראשונה הצעה זכותגזית ל העניקה ליברטי קבוצת
 ליברטי קבוצת )EQY; )3 ידי על תמומש לא זו שזכות במידה המשותף התאגיד של היחידות
 בשליטה בשינוי שכרוכהגזית  ידי על כלשהי עסקה שתתבצע במקרה הצטרפות זכות קיבלה

 לרכישת ניסיון להוות שעלולות פעולות מנקיטת להימנע התחייבה ליברטי קבוצת )EQY; )4-ב
 שנקבע מסוים לסף מעל EQY של ערך ניירות לרכוש לא התחייבה כן כמו, EQY-ב השליטה
  .מראש

  
 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-בגזית 
 כמוקדם ,EQY של המונפק מההון 3%-מ יפחתו EQY במניות ליברטי קבוצת של חזקותיהה

 .מביניהם
  

  FCR-החברה לבין אלוני חץ בקשר להסכם בעלי מניות בין   .2
  

אשר החליף את הסכם בעלי מניות בהחברה ואלוני חץ התקשרו , 2011בחודש ינואר 
הוראות , בין היתר, במסגרת הסכם זה נקבעו. 2000הסכם בעלי המניות מחודש אוקטובר 

כל , דירקטורים מאלוני חוץ 2עד ( FCRבדבר תמיכה הדדית במינוי נציגי הצדדים לדירקטוריון 
 FCRהענקת זכות הצטרפות של אלוני חץ במכירת מניות , )החברה מטעםיתר הדירקטורים 

-הוראות בדבר זכות החברה לחייב את אלוני חץ להצטרף במכירת מניותיה ב, על ידי החברה
FCR , זכות השתתפות ברכישת ניירות ערך נוספים שלFCR, חברה על זכות הצעה ראשונה ל

וכן התחייבות אלוני חץ להימנע מלהתערב , ץבמקרה של מכירתן על ידי אלוני ח FCRמניות 
 FCRכן הוסכם שדירקטוריון  .בכפוף לתנאים מסוימים, או לנסות לרכוש בה שליטה בניהול

  .חברים 15- לא ימנה יותר מ
  

של אלוני חץ  שנים או עד אשר החזקותיה 10תוקף הסכם בעלי המניות הינו לתקופה של 
או עד אשר החזקותיה של החברה , FCRמהון המונפק של  3%- יהוו פחות מ FCRבמניות 
  .על פי המוקדם שבהם, 20%- יהוו פחות מ FCRבמניות 

  
  הסכם בעלי מניות בגזית פיתוח  .3

  
מליון דולר  85בגזית פיתוח  השקיעההחברה , על פי הסכם בעלי המניות בגזית פיתוח

, כמו כן). הלוואות נחותות להלוואות מצדדים שלישיים(באמצעות העמדת הלוואות בעלים 
בתנאים דומים למימון , חלף מימון בנקאי, לחברה זכות להעמיד לגזית פיתוח מימון נוסף

 וחברה בת בבעלות מלאה יתרת הלוואות החברה 2011, בדצמבר 31נכון ליום . בנקאי כאמור
-בכהסתכמה , )הן הלוואות בעלים והן הלוואות חלף מימון בנקאי כאמור לעיל(לגזית פיתוח 

ונושאות או נקובות באירו ל צמודות למדד המחירים לצרכן "הלוואות הנ. ח"שמליוני  1,915
  .7.17%- ל 4.4%בין ששיעורי ריבית שנתיים 

  
ל גזית פיתוח מר רונן "ה בבעלותו המלאה של מנכחבר התקשרה עםגזית פיתוח , כמו כן

לפיו יעניק מר רונן  בהסכם, מגזית פיתוח 25%- המחזיק ב, )חברת אשכנזי -להלן (אשכנזי 
, 2010תוקף ההסכם הסתיים בשנת . שנים לגזית פיתוח 5אשכנזי שירותי ניהול לתקופה של 

  .תוך פרק זמן סביר שוהצדדים ממשיכים לפעול על פיו ובכוונתם להתקשר בהסכם חד
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 26באור 

  
  ATR-בקשר ל CPIהסכם בעלי מניות בין החברה לבין   .4
  

, ATR-ב להחזקותיהןבקשר  להסדרת היחסים ביניהןהתקשרו במערכת הסכמים  CPI-החברה ו
  :אשר כוללים את העקרונות הבאים

  
כפי  ATRבוצע בהתאם ליחס ההחזקה במניות י, ATR-הדירקטורים המכהנים ב מינוי  .א

- למעלה מיחדיו בהואיל והמשקיעים מחזיקים . לפי מדרגות שנקבעו, שיהיה מעת לעת
למועד  ליחס ההחזקותבהתאם . דירקטורים 4הם זכאים למנות  ATRמליון מניות  80

כן נקבע כי בכפוף  .ATR-רקטורים בלמנות שני די זכאי כל צד, אישור הדוחות הכספיים
אשר מתקיים למועד אישור הדוחות (לרף החזקה מינימלי של כל אחד מהצדדים 

ר הדירקטוריון ורוב חברי ועדת "נדרשת הסכמת שניהם לקביעות זכות יו) הכספיים
  .ATRהמינויים של דירקטוריון 

  
, ATRבאסיפות בעלי המניות של  משותפתהמשקיעים התחייבו להצביע בהסכמה   .ב

 20חזיק בלפחות צד יכל עוד כל , זאתו, להצביע בשלילה -ובמקרה של אי הסכמה 
במקרה  .ATR-מהמניות שהוקצו להם על פי הסכמי ההשקעה ב ATRמליון מניות 

מליון  20-חזיק ביותר מיוהאחר  ATRמליון מניות  20- חזיק פחות מישאחד הצדדים 
על פי הוראותיו של ) בכפוף להוראות כל דין( ידרש הראשון להצביעאזי י, ATRמניות 
  .השני

  
הוענקו למשקיעים זכויות הסכמה בקשר עם  ATRבמסגרת מערכת ההסכמים מול   .ג

זכויות  - להלן ( ATRל "לרבות מינוי מנכ ,ATR-קבלת החלטות מהותיות מאוד ב
בהסכמה משותפת של החלטות במסגרת זכויות ההסכמה תתקבלנה ). ההסכמה

אחד שבמידה . ATRמליון מניות  20 כל צד יחזיק בלפחותכל עוד  ,המשקיעים
  .שללנה ממנוייות ההסכמה תוזכ, מליון מניות 20-המשקיעים יחזיק בפחות מ

  
הוראות בדבר זכות הצעה ראשונה בין הצדדים במקרה של העברת מניות שהוקצו להם   .ד

  .ATR-במסגרת הסכמי ההשקעה ב
  
) החוכרת -להלן (התקשרה חברה מאוחדת בבעלות מלאה של החברה  2007בחודש מאי   .5

בתמורה לחכירת המטוס תשלם . ידי מנהלי הקבוצה- בהסכם לחכירת מטוס לשימוש עסקי על
כאשר , שנים 10תקופת ההסכם הינה . מליון דולר 2.5-החוכרת דמי חכירה שנתיים בסך של כ

- לבתמורה שנים ממועד תחילת החכירה  5ת המטוס בתום לחוכרת ניתנה אופציה לרכוש א
לחוכרת ניתנה אופציה לסיים את ההתקשרות החל מתום שנה , כמו כן. מליון דולר 32.8

, בנוסף. בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם, יום 90בהתראה של , ממועד תחילת החכירה
ות קרקע וצוות צו(התקשרה החוכרת עם צד שלישי בהסכם לקבלת שירותי תפעול למטוס 

מליון דולר ובתוספת הוצאות  0.9- בתמורה לדמי ניהול שנתיים קבועים בסך של כ) אויר
  .משתנות בהתאם להיקף השימוש במטוס

  
  .החכירה מסווגת כחכירה תפעולית, IAS 17-בהתאם לקריטריונים שנקבעו ב

  
דמי . ם שבבעלותןחברות הקבוצה התקשרו בהסכמי חכירה תפעולית עם שוכרים בנוגע לנכסי  .6

  :צפויים להתקבל כלהלן, 2011, בדצמבר 31ליום החכירה המינימליים העתידיים 
  

 בדצמבר 31 
 ח"מליוני ש 
 2011 2010  
    

  2,597   3,132 שנה ראשונה
  2,229   2,802 שנה שנייה

  1,997   2,440  שנה שלישית
  1,709   2,073  שנה רביעית
  1,442   1,701  שנה חמישית

  5,697   6,324  שנה שישית ואילך
        
  15,671   18,472 כ"סה

  
  .38ראה באור  ,לגבי התקשרויות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .7
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 26באור 
  
  ערבויות  .ב

  
של ב ,להלוואות מגופים שונים מאוחדות של החברה ערבותת וחבר, 2011, בדצמבר 31ליום   .1

נכסים להשכרה בפיתוח בבעלותן המשותפת עם שותפים וכן ערבויות בנקאיות במהלך 
  ).ח"מליון ש 522-כ -  2010, בדצמבר 31ליום ( ח"מליון ש 524-כבסך של  ,העסקים הרגיל שלהן

  
  :2011בדצמבר  31ליום וחברות מאוחדות שלה אכד להלן הערבויות של   .2
  

 דצמברב 31 
 2011 
 ח"מליוני ש 

  
  303 ערבויות בנקאיות לפי חוק מכר דירות

  455  ערבויות בנקאיות להבטחת ביצוע וטיב עבודות קבלניות אחרות
  22  ערבויות להבטחת אשראי בנקאי של חברה כלולה

  221 אחרות
    

  1,001  

 
ערבות לצדדים שלישיים להתחייבויות של חברות מאוחדות שלהן דורי  וקבוצתאכד , בנוסף  

  .ח"מליון ש 361-כעד לסך של 
  

החברה ערבה בערבויות בלתי מוגבלות בסכום כלפי תאגידים בנקאיים להבטחת אשראי   .3
פרעון אגרות חוב ול) 'טו9ראה באור ( שקיבלו חברות מאוחדות בבעלות מלאה של החברה

חברות בנות בבעלות מלאה של  .חברה מאוחדת בבעלות מלאהבלתי סחירות שהנפיקה 
לקווי אשראי שקיבלה החברה מתאגידים בנקאיים ללא הגבלה  ,להלוואות החברה ערבות

  .בסכום
  
  .29ראה באור , באשר לבטחונות שהוענקו להבטחת ערבויות  .4

  
  נות ואחרותלהשקעות בקר, התחייבויות תלויות להשלמת פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים  .ג

  
לחברות מאוחדות של החברה התחייבויות חוץ מאזניות להשלמת פיתוח ופיתוח מחדש של   .1

, בדצמבר 31ליום (ח "מליון ש 849-כמסתכמות לסך של  דיווחנכסים מניבים אשר לתאריך ה
  ).ח"מליון ש 430-כ -  2010

  
  .11ראה באור , לקבוצה התחייבות להשקעות בקרנות השקעה  .2
  
-כבסך של שהתקבל מ תשומות "מע להחזרהתחייבות תלויה  CTYחברת ל ,לתאריך הדיווח  .3

באם יימכר המקרקעין נשוא , )ח"מליון ש 243-כ - 2010, בדצמבר 31ליום (ח "מליון ש 300
שנים בגין חוזי  5או במהלך , השנים הבאות 10מ במהלך "התשומות ליישות פטורה ממע

  .2008שנת רכישה בפינלנד שקדמו ל
  
  תביעות משפטיות  .ד

  
קיימים מספר הליכים משפטיים נגד חברות מאוחדות של החברה בקשר עם מהלך העסקים   .1

לרבות בשל פגיעות גוף ורכוש שהתרחשו במרכזים מסחריים ובנכסים אחרים , הרגיל שלהן
) רבנפרד או במצטב(אינם מהותיים , סכומי התביעות ככל שיש כאלה, להערכת החברה. שלהן

  .להלן המפורטמלבד , לתוצאות החברה
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 26באור 
  
, מיליארד אירו 1.2הוגשה נגד החברה וצדדים נוספים תביעה בסך של  2010בחודש נובמבר   .2

 Meinl Bankהתביעה הוגשה על ידי . רזי'בבית משפט באי ג, המתיימרת להיות תביעה נגזרת
טרם , והיו בעלי מניות עיקריים בה ATRאשר גופים הקשורים אליו ניהלו את , )ותובע נוסף(

-ואשר היה צד להסכם ההשקעה ב, 2008על ידי החברה בחודש אוגוסט  ATRרכישת החזקות 
ATR . בין הנתבעים הנוספים בתביעה שהוגשה על ידיMeinl Bank דירקטוריון  ר"נמנים יו

- כדירקטור ב אשר כיהן, המנהל הכללי לשעבר של החברה, ATRר "והמכהן גם כי, החברה
ATR ,דירקטורים נוספים ב-ATR ,ATR עצמה וכן CPI . עסקאות  היהעניינה של התביעה

טענת התובעים היו בניגוד לאשר , 2009במהלך שנת  CPI-לבין החברה ו ATRשבוצעו בין 
הפרת הוראות הדין וזאת תוך , CPI-ול גרמו לה נזקים והניבו רווח פסול לחברה, ATRלטובת 

בחודש  ATRכי תביעה זאת הוגשה בהמשך לתביעה שהוגשה על ידי , יצוין. על ידי הנתבעים
 Julius ,ונגד בעלי השליטה בו Meinl Bankבאנגליה נגד  High Court of Justice-ל 2010אוגוסט 

Meinl בגין נזקים שנגרמו ל, ומיליארד איר 2-בסך של למעלה מ, וגופים הקשורים אליו-ATR 
בחודש פברואר . ")ה באנגליהתביעה(" על ידי החברה ATRבעת שניהלו אותה טרם רכישת 

בקשה לבוררות במוסד לבוררות , CPI -החברה ו, ATRכנגד , ואחרים Meinl Bankהגישו  2011
על משיכת תביעת , בין היתר, להורות Meinl Bank ביקשבבקשה האמורה . הבינלאומי בפריז

ATR ומתן שיפוי בגין כל הוצאה שתיגרם לו בקשר להליכים האמורים. 
  

 נגדכ Meinl Bankתביעה על ידי  הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב 2011בחודש מרס   
, לסעד הצהרתי היתההתביעה  .ירקטוריון של החברה מר חיים כצמןר הד"נגד יוכו החברה
בגין כל סכום או סעד שיפסק  Meinl Bankר הדירקטוריון לשפות את "כי על החברה ויו שיורה

רכי ולצ(לתשלום סכום כספי  הייתההתביעה , כמו כן. כאמור לעילה באנגליה נגדו בתביע
  .בתביעה האמורה Meinl Bankח בגין הוצאות התגוננות של "מיליון ש 3של ) אגרה

  
החברה כי נחתם הסכם פשרה בין כל הצדדים הנוגעים לתביעות הודיעה  2011, ביוני 19ביום   

כמו גם משקיעים נוספים , ל החברה לשעבר"ר דירקטוריון החברה ומנכ"לרבות יו, האמורות לעיל
ביחס לכל הסכסוכים הקיימים בין הצדדים ולסילוק כל התביעות התלויות ועומדות , ATR- ב

. ו של צד מסויים למשנהו בגין נזקים שנטענוהסכם הפשרה אינו קובע תשלום כלשה. ביניהם
יפעלו לסיום יחסים עסקיים מסויימים הקיימים  Meinl Bank- ו ATRהסכם הפשרה קבע עוד כי 

  .ATRכנאמן לאגרות החוב של  Meinl Bankלרבות החלפתו של , ביניהם
  

לא תתבענה בעתיד  ATRאין ביכולת החברה להבטיח כי החברה או , על אף הסכם הפשרה
יחד עם . נל או אחריםילות שבבסיס התביעה הנגזרת על ידי בעלי מניות לשעבר במייביחס לע

ערכה חקירה עצמאית בנוגע לאירועים הנטענים  ATRועדת דירקטוריון בלתי תלויה של , זאת
י הינן חסרות בסיס וכ ATRבתביעה הנגזרת וקבעה כי הטענות שנטענו כנגד הדירקטורים של 

  .תועלת בתביעה כאמור ATR-אין ל
  

 נכנס האמור וההסכם הפשרה להסכם המוקדמים התנאים התקיימו 2011, ביולי 28ביום   
 המשפטיים ההליכים כל לביטולפועלים  הצדדיםהחל מאותו מועד . מלא באופן לתוקפו
 .ביניהם ועומדים התלויים

  
עומדים נגד נכון למועד זה  2011, בדצמבר 31ליום בדוחותיה הכספיים  ATRכפי שפרסמה   .3

Julius Meinl  ואחרים הליכים פליליים בפני בית הדין הפלילי בוינה בקשר עם אירועים
-בקשר לכך פירמת עורכי הדין המייצגת מספר משקיעים ב. וקודם לכן 2007שהתרחשו בשנת 

ATR ,אשר היו להם השקעות ב-ATR טענה כי , במועד התרחשות האירועים האמוריםATR 
 Austrian Stock Corporation-הפרת אמונים והפרת ה, הינה אחראית בגין מספר אירועי תרמית

Act וה-Austrian Capital Market Act התובע הציבורי הורה ל. בגין אותם אירועים-ATR  להשיב
 Austrian Corporate-על בסיס ה ATRלטענות האמורות והחל בהליכי חקירה פליליים כנגד 

Criminal Liability Act , הנהלת . ואשר אופן יישומו טרם הוברר 2006אשר נכנס לתוקף בשנת
ATR ועל כן אין זה ראוי כי תימצא , מאמינה כי היא היתה קורבן של האירועים הנחקרים

  .להתנגד להליכים כאמור ATRבכוונתה של , אשר על כן. אחראית בגינם
  
  .לעיל' בי25- ו' אי25ראה באור , מ במחלוקת של החברה"ת מעושומשומות מס הכנסה ולעניין   .4
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  הון  -: 27באור 
  

  :ההרכב  .א
  

  2010בינואר  20101בדצמבר  201131בדצמבר31   

 רשוםמונפק ונפרערשום   
  מונפק 
מונפק ונפרע רשוםונפרע

  מספר המניות   
            

 מניות רגילות
 ח"ש 1 בנות
 *)200,000,000139,811,803*)200,000,000155,413,817 *)500,000,000165,868,103 א"כ. נ.ע

  
  .ידי החברה מניות מוחזקות על. נ.ח ע"ש 1,046,993 מתוכן  *)
  

  :התנועה בהון המניות המונפק והנפרע  .ב
  

 2011  2010  2009  
 מספר מניות 
      

 126,298,771  139,811,803 155,413,817יתרה לתחילת השנה
       

עובדים ונושאי ( מימוש כתבי אופציה למניות
  63,032   125,824  104,286 )משרה

  13,450,000   15,476,190  10,350,000הנפקת הון מניות
       

 139,811,803  155,413,817 165,868,103יתרה לסוף השנה
  
זכות לקבלת , מעניקות למחזיקים בהן זכות לקבלת דיבידנדים א"כ. נ.עח "ש 1המניות הרגילות בנות   .ג

לכל מניה . בין מרצון ובין באופן אחר, מניות הטבה וזכות לקבלת נכסי החברה במקרה של פירוקה
  .)NYSE(ובניו יורק  א"לניירות ערך בת ותהמניות סחירות בבורס. זכות הצבעה אחת

  
 U.S. Securities and Exchange Commission-ל יף סופיהגישה החברה תשק  2011, בדצמבר 14ביום   .ד

")SEC(" בבורסה של ניו יורק מניות רגילות 10,350,000להנפקה ראשונה של , ב"אשר פורסם בארה 
התמורה , בניכוי עמלות חיתום והוצאות הנפקה. )ח"מליון ש 350-כ(מליון דולר  93.2- בתמורה לכ
מניות  1,350,000מספר המניות שהונפקו כולל ). ח"ליון שמ 313-כ(מליון דולר  81.6- הסתכמה בכ
באמצעות מימוש אופציה , 2011, בדצמבר 16ביום  ידי החתמים במחיר ההנפקה- שנרכשו על

  .2011, בדצמבר 19הנפקה הושלמה ביום ה. במסגרת ההנפקה שהוענקה להם
  

בתמורה כוללת של  החברהרגילות של מניות  מליון 2.5נורסטאר קבוצת רכשה , כחלק מההנפקה  
  ).ח"מליון ש 86- כ(מליון דולר  22.5

 
מליון  15.5- הנפקה לציבור של כ, באמצעות דוח הצעת מדף, השלימה החברה 2010, בנובמבר 4ביום   .ה

). ח בניכוי הוצאות הנפקה"מליון ש 637-כ(ח ברוטו "מליון ש 650-מניות רגילות בתמורה לסך של כ
  .ח"מליון ש 83-מליון מניות בתמורה לכ 2במסגרת ההנפקה קבוצת נורסטאר רכשה 

  
מליון כתבי  2.92- מליון מניות וכ 8.75השלימה החברה הנפקה פרטית של  2009, באוקטובר 19ביום   .ו

ח למניה וכתבי האופציה ללא "ש 33.5(ח "מליון ש 293-אופציה למניות החברה בתמורה מיידית של כ
 - מליון כתבי אופציה הונפקו לבעלת השליטה בחברה  0.5-יון מניות ומל 1.5: כלהלן, )תשלום נוסף

מ "מליון כתבי אופציה הונפקו לפסגות קופות גמל בע 1.67-מליון מניות וכ 5, אינקנורסטאר החזקות 
מליון כתבי האופציה הונפקו לגופים קשורים לכלל  0.75- מליון מניות ו 2.25ויתרת ) פסגות -להלן (

  ). הניצעים - להלן יחדיו (מ "חברה לביטוח בע
  

היו ניתנים למימוש למניה רגילה אחת כל אחד בתוספת , כתבי האופציה שהוקצו אינם סחירים  
. 2010, במאי 31בכל יום החל ממועד הקצאתם ועד ליום , ח"ש 39מימוש הצמודה למדד בסך של 

בחישוב . ח"ש 2.79יה השווי ההוגן של כל כתב אופציה בהתאם למודל הבינומי למועד ההקצאה ה
שיעור היוון , 6.88%-סטיית תקן שבועית של כ, ח"ש 34.22השווי ההוגן נלקח מחיר מניה בסך של 

  .2010כתבי האופציה פקעו בשנת . 4.2%וריבית נכס הבסיס של  0%שנתי של 
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  )המשך( הון  -: 27באור 
  
לאלוני . נ.ח ע"ש 1יות רגילות בנות מליון מנ 4.7ביצעה החברה הקצאה פרטית של  2009בחודש יוני   .ז

מהון המניות הנפרע של החברה  3.62%- המהוות כ, )אלוני חץ -להלן (מ "חץ נכסים והשקעות בע
ח "ש 23(ח "מליון ש 108.1התמורה שנקבעה בהקצאה הינה ). בדילול מלא 3.53%-כ(לאותו מועד 

וגזית קנדה ) המוכרת -להלן (התקשרו חברה בת של אלוני חץ , במקביל להסכם ההקצאה). למניה
מליון דולר  33-בהסכם לפיו רכשה גזית קנדה מהמוכרת כ) חברה בת בבעלות מלאה של החברה(

מליון  103-כ(מליון דולר קנדי  30.3-בתמורה כוללת של כ FCRאגרות חוב להמרה של . נ.קנדי ע
חלק (מליון דולר קנדי  3.9-כתוצאה מהרכישה הכירה הקבוצה ברווח מפדיון מוקדם בסך של כ). ח"ש

  ).מליון דולר קנדי 2-כ - החברה 
  

  
  הרכב קרנות הון אחרות  .ח

  בדצמבר 31   
   2011   2010   2009  
  ח"מליוני ש   
       

  13  16 )20(נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  47  83 147עסקאות עם בעלי שליטה

  -  112  53 עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  15  24  23תשלום מבוסס מניות

  )127(  )86( )152(קרן גידור תזרימי מזומנים
  71  70  98קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע

  4  3  -קרן שערוך בגין חברה שאוחדה לראשונה
       
 149 222  23  
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  )המשך( הון  -: 27באור 
  

  כולל אחר )הפסד(מידע נוסף בדבר רווח   .ט
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011   2010   2009  
  ח "ש מליוני  
            

  1,021   )1,272(   1,135 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
  1   -   12  העברת לרווח והפסד בגין מימוש פעילויות חוץ

          
   1,147   )1,272(   1,022  
           

  )52(   62   )196(  גידור תזרימי מזומניםבגין)הפסד(רווח 
  10   5   7  העברה לרווח והפסד בגין גידור תזרימי מזומנים

  )9(   )18(   50  השפעת המס
           
   )139(   49   )51(  
           

  56   37   )35(  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה)הפסד(רווח 
העברה לרווח והפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים 

  )1(   )23(   )7(  למכירה   
  )10(   )2(   3  השפעת המס

           
   )39(   12   45  
           

  )12(   26   49  הערכה מחדש של רכוש קבועבשל)הפסד(רווח 
  4   )9(   )21(  השפעת המס

           
  28   17   )8(  
          

  34   -   - שאוחדה לראשונהרווח משערוך השקעה
  )12(   -   - השפעת המס

          
  -   -   22  

חלק הקבוצה בהפסד כולל אחר של חברות 
  )8(   -   - כלולות

          
  1,022   )1,194(   997 כולל אחר)הפסד(סך הכל רווח
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  )המשך( הון  -: 27באור 
  

  נן מקנות שליטהישא הרכב זכויות  .י
  

 בדצמבר 31   
   2011   2010   2009  
  ח"מליוני ש   
           

  7,915   9,102   12,031*)החלק בשווי המאזני
כתבי אופציה וקרן הון מתשלום מבוסס מניות 

  106   106   165בחברות מאוחדות
  56   46   52תקבולים בגין אופציית המרה בחברות מאוחדות

         
 12,248   9,254   8,077  
  
  .קרנות הון והחלק ביתרות עודפי עלות מיוחסיםלרבות   *)

  
  דיבידנד  .אי

  
) ח למניה"ש 1.56(ח "מליון ש 241-של כ כולל הכריזה החברה על דיבידנדים בסך 2011בשנת   .1

  ).ח למניה"ש 1.93(ח "מליון ש 298-הסתכם בכ 2011הדיבידנד ששולם בשנת 
  

). ח למניה"ש 1.48(ח "מליון ש 211- כבסך כולל של  יםהכריזה החברה על דיבידנד 2010בשנת   
  ).ח למניה"ש 1.47(ח "מליון ש 204-כבהסתכם  2010הדיבידנד ששולם בשנת 

  
). ח למניה"ש 1.42(ח "מליון ש 186- של ככולל הכריזה החברה על דיבידנדים בסך  2009שנת ב

  ).ניהח למ"ש 1.40(ח "מליון ש 179-כב הסתכם 2009שנת ב הדיבידנד ששולם
  

-כסך כולל של (ח למניה "ש 0.40הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2012, במרס 27ביום   .2
, באפריל 9לבעלי המניות של החברה ביום  2012, באפריל 23לתשלום ביום ) ח"מליון ש 66

2012.  
  

  ניהול ההון בחברה  .בי
  

השווי ההוגן של נכסיה על פני כלומר עודף , החברה בוחנת ומנתחת את הונה במונחי הון כלכלי
החברה מנהלת את הונה במטבעות של השווקים השונים בהן היא פועלת ובשיעורים . התחייבויותיה

  .דומים לשיעור הנכסים במטבע האמור מכלל נכסיה
  

החברה מנהלת את הונה על מנת שיאפשר לה גמישות כלכלית נרחבת להמשך השקעותיה בתחומי 
רמת נזילות גבוהה וכן שואפת כי , ים לו תוך שמירה על דירוג אשראי גבוהעיסוקה ובתחומים משיק

  .מרבית נכסיה יהיו בלתי משועבדים
  

הנהלת החברה בוחנת על בסיס שוטף את יחס ההון הרצוי לשם השגת תשואה נאותה לבעלי 
פעם דירקטוריון החברה מאשר להנהלת החברה לחרוג מ. מניותיה בסיכון אותו היא מגדירה כנמוך

לפעם מיחסי ההון אותו הוא רואה כנאותים וזאת לשם ביצוע השקעות מהותיות תוך קביעת יעדים 
  .לחזרה ליחסים נאותים בזמן סביר

  
החברה והחברות המאוחדות שלה מגייסות הון על בסיס קבוע בשווקים בהן הן פועלות לאורך 

ח "מליון ש 2,154- כ סך של 2010נת בש, ח"מליון ש 1,033-כסך של  גייסה הקבוצה 2011בשנת . שנים
  .ח"מליון ש 1,038-כסך של  2009ובשנת 

  
על , )זכויות שאינן מקנות שליטהכולל חלק ה(החברה בוחנת את יחסי ההון שלה על בסיס מאוחד 

בהתייחס להונן של החברות המאוחדות הציבוריות שלה על " סולו"בסיס איחוד יחסי וכן על בסיס 
  .כן בהתבסס על יחסי תזרימי מזומניםו, בסיס שווי מאזני
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  מבוסס מניות תגמול  -: 28באור 
  
שאושרה על ידי (אישר דירקטוריון החברה תיקון לתוכנית תגמול בניירות ערך  2007בחודש מרס   .א

לדירקטורים בחברה אשר אינם ממלאים תפקיד ) 2002אסיפת בעלי המניות של החברה בחודש מרס 
וקצו לכל אחד מהניצעים כתבי אופציה הבתחילתה של כל שנת כהונה , 2007החל משנת באופן ש, בה

כמות כתבי אופציה אשר במועד ההקצאה תשקף הטבה בערך כלכלי כולל של ) א: (בכמות הנמוכה מבין
מחיר המימוש של כתבי  .אלפי כתבי אופציה 25) ב(או , )Black & Scholesלפי נוסחת (ח "אלפי ש 120

ותאם במקרה של תשלום דיבידנד במזומן על ידי החברה לבעלי המניות מ צמוד למדד ואינוה האופצי
הרגילות שלה ותקופת המימוש של כתבי האופציה נקבעה מתום שנה ממועד הזכאות עד לתום ארבע 

לניצעים אפשרות בחירה בין זכות מימוש רגילה לזכות , בהתאם לתוכנית התגמול. שנים ממועד זה
דהיינו קבלת כמות מניות המשקפת את שווי ההטבה הכספית הגלומה בכתבי , )Cash-Less(ו מימוש נט
  ).במסלול הוני(לפקודת מס הכנסה  102פי סעיף - הן על 2007ההקצאות החל משנת . האופציות

  
  :פי תוכנית התגמול שלעיל- להלן פירוט כתבי האופציה שהונפקו בתקופות הדיווח על  

  

  שנת 
  הקצאה

  כמות
  אופציות
 שהוקצו

תוספת מימוש
ממוצעת 

  )ח"ש(
  שווי
  *) הוגן

מניות שהונפקו 
  ממימוש

)באלפים(אופציות  
   

2009   65,000 24.12  8.30  31  
2010   43,400 38.57  10.79  33  
2011   - -  -  10  

  
המודל הבינומי פי - על, נמדד הממוצע למועד ההקצאה של כל כתב אופציה ההוגןהשווי   *)

  ).ח"בש(
  

הודיעה החברה על הפסקת תגמול הדירקטורים אשר אינם ממלאים , 2010, נובמברב 26בתוקף מיום 
  .תפקיד בחברה באמצעות הקצאת כתבי אופציה

  
 102כנית תגמול לעובדים ונושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף ואימצה החברה ת 2005בחודש יולי   .ב

ר דירקטוריון "במסגרת הסכם העסקה עם ממלא מקום יו. עם נאמן הונילפקודת מס הכנסה במסלול 
ר דירקטוריון "לממלא מקום יו, 2005, באוגוסט 21ביום , הקצתה החברה, )7'ג38ראה באור (החברה 
ח "ש 29.65אלפי כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה בתוספת מימוש של  400החברה 
פי המודל - על, הכלכלי של כל כתב אופציה כאמור למועד ההענקה השווי. בכפוף להתאמות, למניה
  .אופציההכתבי את כל  דירקטוריון החברהר "יומ "מימש מ דיווחלתאריך ה. ח"ש 5-כ היה, הבינומי

  
כתבי אופציה לנאמן עבור חמישה נושאי  88,100אישר דירקטוריון החברה הקצאה של  2008בחודש מרס   .ג

כל אחד מכתבי האופציה . ר דירקטוריון החברה"מ פעיל ליו"עימם נמנה גם מ, משרה של החברה
צמודה , ח למניה"ש 40של האמורים ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בתוספת מימוש בסך 

כל ). הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד, בגין הנפקת מניות הטבה(בכפוף להתאמות , מדד המחירים לצרכןל
תקופות ). Cash-Less(אחד מהניצעים יהא רשאי לממש את כתבי האופציה גם בדרך של מימוש נטו 

חד זכאי כל א, במקרים מסוימים. ההבשלה נקבעו בשלוש מנות שוות החל מחלוף שנה ממועד ההקצאה
השווי ההוגן של כל כתב ). Acceleration(מהניצעים להאצת תקופת ההבשלה של כל כתבי האופציה 

כתבי האופציה הוקצו במסלול הוני עם . ח"ש 7.8אופציה למועד ההענקה בהתאם למודל הבינומי הינו 
  . לפקודת מס הכנסה 102נאמן בהתאם לסעיף 

  
אלפי כתבי אופציה  106רקטוריון החברה הקצאה של אישרו ועדת הביקורת ודי 2009בחודש מרס   .ד

 - להלן (ר הדירקטוריון של החברה "מ יו"נמנה גם מ עימםנושאי משרה בחברה  7עבור ) סך הכל(
כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בתוספת מימוש ). הניצעים

, הצמודה למדד המחירים לצרכן) ח"ש 21.67 -ר הדירקטוריון "מ יו"למעט מ(ח "ש 17.02בסך של 
הניצעים יהיו רשאים . הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד, בכפוף להתאמות בגין הנפקת מניות הטבה

שנים  3- תקופת ההבשלה נקבעה ל). Cash-Less(לממש את כתבי האופציה גם בדרך של מימוש נטו 
ם מסויימים זכאים הניצעים להאצת במקרי. החל מחלוף שנה ממועד ההקצאה, בשלוש מנות שוות
השווי ההוגן של כל כתב אופציה למועד ההענקה בהתאם למודל ). Acceleration(תקופת ההבשלה 
שיעור ריבית חסרת , 72.6%-31.9%השווי ההוגן נקבע לפי סטיית תקן של  .ח"ש 8.96-הבינומי הינו כ

פציה והמניות הוקצו במסלול הוני עם כתבי האו. ח"ש 19.9ומחיר מניה של  1.08%-0.03%סיכון של 
  .לפקודת מס הכנסה 102נאמן בהתאם לסעיף 
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  )המשך( תגמול מבוסס מניות  -: 28באור 
  
מ "אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את חידוש הסכם ההעסקה עם מ 2009בחודש מרס   .ה

 400במסגרתו הוקצו לו , נוספותשנים  4לתקופה של ) הניצע - להלן (ר הדירקטוריון של החברה "יו
כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בתוספת . אלפי כתבי אופציה

בכפוף להתאמות בגין הנפקת מניות , ח הצמודה למדד המחירים לצרכן"ש 21.67מימוש בסך של 
האופציה גם בדרך של  הניצע יהיה רשאי לממש את כתבי. הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד, הטבה

החל מחלוף שנה , שנים בארבע מנות שוות 4-תקופת ההבשלה נקבעה ל). Cash-Less(מימוש נטו 
השווי ). Acceleration(במקרים מסויימים זכאי הניצע להאצת תקופת ההבשלה . ממועד ההקצאה

השווי ההוגן  .ח"ש 10.4- ההוגן של כל כתב אופציה למועד ההענקה בהתאם למודל הבינומי הינו כ
ומחיר מניה של  1.33%-0%שיעור רבית חסרת סיכון של , 73.4%-31.1%נקבע לפי סטיית תקן של 

ההקצאה אושרה על ידי האסיפה הכללית . נאמן םכתבי האופציה הוקצו במסלול הוני ע. ח"ש 21.7
  .של בעלי המניות בחברה

  
ל "חברה את הסכם ההעסקה עם מנכאישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון ה 2009בחודש נובמבר   .ו

כל אחד מכתבי . אלפי כתבי אופציה 760במסגרתו הוקצו לו , )הניצע -להלן (מר אהרון סופר , החברה
ח הצמודה "ש 35.67האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בתוספת מימוש בסך של 

. הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד ,בכפוף להתאמות בגין הנפקת מניות הטבה, למדד המחירים לצרכן
תקופת ההבשלה ). Cash-Less(הניצע יהיה רשאי לממש את כתבי האופציה גם בדרך של מימוש נטו 

במקרים מסויימים זכאי . החל מחלוף שנה ממועד ההקצאה, שנים בארבע מנות שוות 4- נקבעה ל
ב אופציה למועד ההענקה השווי ההוגן של כל כת). Acceleration(הניצע להאצת תקופת ההבשלה 
שעור , 52.4%-42.5%השווי ההוגן נקבע לפי סטיית תקן . ח"ש 13.3- בהתאם למודל הבינומי הינו כ

 םכתבי האופציה הוקצו במסלול הוני ע. ח"ש 34.5ומחיר מניה של  1.05%-0%רבית חסרת סיכון של 
  .נאמן

  
ממוצע המשוקלל של מחיר המימוש את ה, החברה להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות  .ז

 :שלהן ואת השינויים שנעשו בתוכניות האופציות של החברה
  

   2011   2010 

   
מספר 
 האופציות

ממוצע 
משוקלל של

מחיר 
  המימוש

מספר 
 האופציות

ממוצע 
משוקלל של

מחיר 
 המימוש

  ח"ש   ח"ש  
         

  42.36  3,297,900  37.41  3,436,467אופציות למניות לתחילת השנה
  38.37  822,900  - -אופציות למניות שהוענקו במשך השנה
  49.62  )7,500(  38.04 )17,600(אופציות למניות שחולטו במשך השנה
  33.13  )676,833(  45.10  )892,365(אופציות למניות שמומשו במשך השנה
  -  -  50.31  )319,100( אופציות למניות שפקעו במשך השנה

         
  37.41  3,436,467  35.33  2,207,402אופציות למניות לסוף השנה

         
אופציות למניות אשר ניתנות למימוש 

  44.31  1,197,233  35.22  1,024,092לסוף השנה
  

- ו 2010 ,2011 ההוצאות שהוכרו בדוחות הרווח וההפסד בגין כתבי האופציה האמורים לעיל בשנים  .ח
  .בהתאמה, ח"מליוני ש 4.2-וכח "מליוני ש 13.2-כ, ח"מליוני ש 7.2-לכהסתכמו  ,2009

  
  עסקאות המסולקות במזומן  .ט
  

זכאים , ל החברה"לרבות מנכ, נושאי משרה בחברה בת בבעלות מלאה של החברהומספר עובדים 
תקופת ). "יחידות"או  אופציות פאנטום(החברה  מנייתהנגזר ממחיר המסולק במזומן למענק כספי 
המתחילות שנה אחת לאחר , שנים במנות שוות או ארבע נקבעה לשלוש היחידותההבשלה של 
  .מועד ההענקה
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  )המשך( תגמול מבוסס מניות  -: 28באור 
 

את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש שלהן ואת , היחידות להלן טבלה הכוללת את מספר  
 :ביחידות השינויים שנעשו

   2011   2010 

   
מספר 

  יחידותה

ממוצע 
משוקלל של

מחיר 
  המימוש

מספר 
 היחידות

ממוצע 
משוקלל של

מחיר 
 המימוש

  ח"ש   ח"ש  
         

  40.10  307,500  38.46 383,000לתחילת השנה יחידות
  38.9  264,500  - -שהוענקו במשך השנה יחידות
  38.45  )135,000(  32.20  )28,767(שמומשו במשך השנה יחידות
  50  )54,000(  50  )36,000(שפקעו במשך השנה יחידות

         
  38.46  383,000  37.63 318,233לסוף השנה יחידות

         
אשר ניתנות למימוש לסוף  יחידות
  41.03  83,767  36.66 126,575 השנה

  
ח "מליון ש 2- כשווי ההתחייבות בגין תוכנית התגמול בדוחות הכספיים הינו  2011, בדצמבר 31ליום 

  .לא שוטפותההתחייבויות במסגרת ה והיא מוצגת ,)ח"מיליון ש 2 -  2010(
  

 2009- ו 2010, 2011בשנים  יחידות המענקבגין  בדוחות הכספייםשנרשמו ) הכנסות(ההוצאות 
  .בהתאמה, ח"מליון ש 0.8- וכח "מליון ש 2.1-כ, ח"שמליון  )0.8(- לכהסתכמו 

  
תוכנית  -להלן (אישר דירקטוריון החברה תוכנית תגמול מבוסס מניות חדשה  2011, בדצמבר 4ביום   .י

לנושאי משרה , לעובדים, רשאית החברה להעניק לדירקטורים, בהתאם לתוכנית התגמול). התגמול
מניות חסומות ומכשירי תגמול אחרים כמפורט , רגילותמניות , ולנותני שירותים כתבי אופציה

  .במשטרי מס ומסלולי מס שונים, מליון מניות החברה 4.5הניתנים למימוש לעד , בתוכנית התגמול
  
  

  שעבודים  -: 29באור 
  

מושכנו , לרבות ערבויות שניתנו על יד הבנקים לטובת אחרים ,התחייבויות הקבוצהמ חלקלהבטחת   .א
לרבות זכות לקבלת כספים משוכרים , ושועבדו נכסים אחרים רקעין שונים שבבעלותהזכויותיה במק

כספים וניירות ערך , פי חוזים עם מזמיני עבודות-זכויות על, פי הסכמי ליווי-ורוכשי דירות על
מניות ו מוחזקותחלק ממניות חברות  ושועבד ,כמו כן. ים צפיםשעבודו בחשבונות בנק מסויימים

  .ות המוחזקות על ידי חברות הקבוצהאחרשל חברות 
  

  :יתרות ההתחייבויות המובטחות הינן כדלקמן  
 

  בדצמבר 31  
  2011   2010  
  ח"ש מליוני  
         

  242   497 הלוואות ואשראי לזמן קצר
  10,914   14,392 )כולל חלויות שוטפות(התחייבויות לזמן ארוך

  1,049   1,054 )כולל חלויות שוטפות(אגרות חוב
  237   28  )כולל חלויות שוטפות(אגרות חובשעבוד שלילי בגין

  15   10   )כולל חלויות שוטפות(שעבוד שלילי בגין אגרות חוב להמרה
        
  15,981   12,457  

  
 5מובטחות בשעבוד קבוע שנרשם על  2009בחודש פברואר שהנפיקה החברה ) 'סדרה י(אגרות חוב   .ב

אגרות . ח"מליון ש 1,089-הינו כ דיווחשבבעלות הקבוצה ששוויים המצרפי לתאריך הנכסי מקרקעין 
מובטחות בשעבודים שנרשמו על נכסי ) באיחוד יחסי(ח "מליון ש 385 בסך של ATRחוב של 

  .ATRמקרקעין של 
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  הכנסות מהשכרת מבנים  -: 30באור 
  

מסך ההכנסות מהשכרת  10%ולות על לקבוצה אין אף שוכר אשר ההכנסות ממנו ע 2009-2011בשנים 
  .39ראה באור , אוגרפייםיואזורים גתפעוליים  לפירוט ההכנסות מהשכרה לפי מגזרים. מבנים

  
 

  קרקעות וביצוע עבודות, הכנסות ועלויות מכירת בניינים  -: 31באור 
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31
     2011   2010   2009  
  ח"ש מליוני     
           הכנסות .א
                
  154   155   64  הכנסות ממכירת בניינים וקרקעות  
  442   536   1,193  הכנסות מביצוע עבודות בחוזי הקמה  
              
     1,257   691   596  
          עלות ההכנסות לפי מקורות ההכנסה .ב
              
  141   126   60  עלות מכירת בניינים וקרקעות  
  413   496   1,139  בחוזי הקמהעלות ביצוע עבודות  
              
     1,199   622   554  
          עלות ההכנסות לפי מרכיבי הוצאה  .ג
              
  39   36   21   קרקע  
  96   110   274   חומרים  
  345   399   745  קבלני משנה  
  28   35   78  שכר ונלוות  
  43   39   76   אחרות  
  3   3   5   פחת   
              
     1,199   622   554  

  
  

  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה  -: 32באור 
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2011   2010   2009  
  ח "ש מליוני   
          

  13  79  95  שכר עבודה ונלוות
  470  537  603 אגרות והיטלים על נכסים

  334  392  427 אחזקה ותיקונים
  194  240  283  חשמל ומים

  89  105  117  ביטוח ושמירה
  15  13  10 *)פחת נכסים להשכרה

  254  185  205  אחרות
        
  1,740  1,551  1,369  
  
  .בעיקר בתי דיור מוגן, ן להשקעה"כנדל רכוש קבוע שאינו מוגדר  *)
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  הוצאות הנהלה וכלליות  -: 33באור 
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2011   2010   2009  
  ח "ש מליוני   
          

  379   406   505  *)שכר עבודה ודמי ניהול
  63   103   129 שכר טרחה מקצועי

  21   22   26  פחת
  7   8   9  מכירה ושיווק

  114   124   161 )כולל משרד ואחזקתו(אחרות 
          
  830   663   584  

  
  .38ראה באור  ,יןילגבי שכר עבודה ודמי ניהול לבעלי ענ  *)
  

  
  אחרותוהוצאות כנסות ה  -: 34באור 

  
  הכנסות אחרות  .א

  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2011   2010   2009  
  ח "ש מליוני   
          

  -   -   29 נטו,רווח מירידה בשיעור החזקה
  -   13   - נטו, רווח הון

  2   *)  -   *)  - )לרבות מחברה בעלת עניין(דמי ניהול ואחרות
  775   -   102 )'ז9-ו'ו9באור(רווח ממוניטין שלילי

  -   -   29 נטו, אחרות
          
  160   13   777  
  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)

  
  הוצאות אחרות  .ב

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2011   2010   2009  
  ח "ש מליוני   
           

  1   4   -  נטו,החזקההפסד מירידה בשיעור
  2   -   19  הפסד הון

  31   42   38  ירידת ערך מוניטין
  7   2   5  ירידת ערך נכסים אחרים

            
   62   48   41  
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  מימון הוצאות והכנסות  -: 35באור 
  

  הוצאות מימון  .א  
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2011   2010   2009    
  ח "ש מליוני   
          

  796   943   1,018 הוצאות מימון בגין אגרות חוב
  40   60   69 הוצאות מימון בגין אגרות חוב להמרה

מוסדות להוצאות מימון בגין התחייבויות 
  1,080   958   1,067 פיננסיים ואחרים

  29   -   - שערוך כתבי אופציה לאגרות חוב ולמניות
  -   -   190 *)שיערוך מכשירים פיננסיים נגזרים

  -   27   4 הפסד מפדיון מוקדם של אגרות חוב
  17   18   76 אחרותהוצאות מימוןהפרשי שער ו

  )169(   )137(   )122(מקרקעין בפיתוחהוצאות שנזקפו לעלות -בניכוי 
          
  2,302   1,869   1,793  
  

  הכנסות מימון  .ב
         

  92   50   11 נטו,רווח מהשקעות בניירות ערך
רווח מהחלפה ופדיון של אגרות חוב להמרה של 

 ATR    -   -   1,055  
רווח מפדיון מוקדם של אגרות חוב ואגרות חוב 

  102   -   - להמרה
  19   13   8 הכנסות מדיבידנד

  167   -   2 הכנסות ריבית מחברה כלולה
  30   28   58 הכנסות ריבית

  86   425   - *)שערוך מכשירים פיננסיים נגזרים
  -   45   - הכנסות מהפרשי שער 
  -   8   - שערוך כתבי אופציה למניות 

          
  79   569   1,551  

  
  פיננסיות ערך השקעות) עליית(ירידת   .ג

         
  3   18   16 ירידת ערך נכסים פיננסים

  כתבי אופציה , שערוך לשווי הוגן של רכיב המרה
  )ATR -     -   )84והתחייבות לרכישת מניות  
          
  16    18        )81(  

  
  .SWAPבעיקר מעסקאות מגדרות מסוג   *)
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  למניהנקי רווח   -: 36באור 
  

  :למניהנקי פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב רווח 
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2011 2010 2009  

  

כמות 
מניות 
משוקללת

  רווח
 נקי

כמות 
מניות 
משוקללת

  רווח 
  נקי

כמות 
מניות 
משוקללת

  רווח 
  נקי

אלפים  
מליוני 

 אלפיםח"ש
מליוני 

 אלפים ח"ש
מליוני 

 ח"ש
                 

והרווח לצורך כמות המניות 
  1,101 129,677  790 141,150 626 154,456  רווח נקי בסיסיחישוב 

            
מניות רגילות השפעת 

  )2(  29  )1(  237 )45( 327  פוטנציאליות מדללות
            

  1,099 129,706  789 141,387 581 154,783  רווח נקי מדולללצורך חישוב 
  

', ז9-ו )2('ו9, )2('ה9, )2('ד9, )2('ג9ראה באור , למידע בדבר כתבי אופציה למניות שהונפקו בחברות בנות
  .21ראה באור , ובדבר אגרות חוב להמרה אשר הונפקו על ידי חברות בנות

  
  

  מכשירים פיננסיים  -: 37באור 
  

  יםפיננסי סיכון גורמי  .א
  

 מטבע סיכון לרבות( שוק סיכון כגון, שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות הקבוצה פעילויות
 תוכנית .נזילות סיכוןו אשראי סיכון, )מחיר וסיכון ריבית סיכון, סיכון מדד המחירים לצרכן, חוץ
 שליליות השפעות למינימום לצמצום בפעולות מתמקדת הקבוצה של הכוללת הסיכונים ניהול

 נגזרים פיננסיים במכשירים משתמשת הקבוצה. הקבוצה של הפיננסיים הביצועים על אפשריות
  .לסיכונים מסוימות חשיפות לגדר

  
  :להלן מידע נוסף בדבר הסיכונים הפיננסיים וניהולם

  
  מטבע חוץ סיכון  .1

  
שינוי ל חשיפההממטבע כתוצאה  נילסיכו חשופה והיא בינלאומית בפריסה פועלת הקבוצה  

חלק מהעסקאות  .דולר קנדי ואירו, ב"ארה לדולר בעיקר, שונים מטבעותבשערי החליפין של 
מדיניות הקבוצה הינה . של חברות הקבוצה מבוצעות במטבע שאינו מטבע הפעילות שלהן

לשמור על מתאם גבוה בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו נלקחו ההתחייבויות 
הקבוצה מתקשרת בעסקאות . כדי למזער את סיכוני המטבע, סיםבגין רכישת אותם נכ

  .להלן' לפרטים ראה סעיף ד, להחלפת בסיס ההצמדה של התחייבויות כחלק ממדיניות זו
  

  סיכון מדד המחירים לצרכן  .2
  

לקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב שהונפקו אשר צמודות לשינויים במדד 
לקבוצה פקדונות והלוואות שניתנו אשר צמודים לשינויים , כמו כן .המחירים לצרכן בישראל

לגבי סכום המכשירים הפיננסיים אשר צמוד למדד המחירים לצרכן שבגינו קיימת . במדד זה
  .להלן' ראה סעיף ו, לקבוצה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 37באור 
  

  ריבית ניסיכו  .3
  

 הנושאות התחייבויות. לזמן ארוך מהתחייבויות בעיקר יםנובע, הקבוצה של הריבית ניסיכו  
 שיעורי הנושאות ואלו מזומנים תזריםלסיכון ב הקבוצה את חושפות משתנים ריבית שיעורי
החברה והחברות  .הוגן שווי בגין ריבית נילסיכו הקבוצה את חושפות קבועים ריבית

המוחזקות מבצעות מפעם לפעם ובהתאם לתנאי השוק עסקאות החלפת ריבית משתנה 
ראה (לשם הגנה על התחייבויותיהן מפני שינויים בשיעורי הריבית , לריבית קבועה ולהיפך

לא כולל עסקאות החלפת (מההתחייבויות הקבוצה  69%-כ דיווחלתאריך ה). להלן' דסעיף 
למידע נוסף בדבר שיעורי ). 73%-כ - 2010, בדצמבר 31ליום ( קבוע ריבית ורבשיע היו) ריבית

  .20-22ראה גם באורים , הריבית ומועדי הפרעון
  
  סיכון מחיר  .4

  
תעודות , מניות, לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך

יים זמינים למכירה ונכסים המסווגים כנכסים פיננס, השתתפות בקרנות נאמנות ואגרות חוב
אשר בגינן הקבוצה חשופה לסיכון בגין , פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

היתרה בדוחות . התנודתיות במחיר נייר הערך הנקבע בהתבסס על מחירי שוק בבורסה
 - 2010, בדצמבר 31(ח "מליון ש 164של השקעות אלה הינה  2011, בדצמבר 31הכספיים ליום 

  .חשיפה זו אינה מוגנת). ח"מליון ש 148
  
  אשראי סיכון  .5

  
הקבוצה אינה חשופה . תוצאות הקבוצה מושפעות מן האיתנות הפיננסית של לקוחותיה

הקבוצה בוחנת באופן שוטף את טיב הלקוחות . לריכוזים משמעותיים של סיכוני אשראי
הפרשה לחובות מסופקים מבצעת הקבוצה , בהתאם. והיקף האשראי שנתנה ללקוחותיה

  .בהתבסס על סיכון האשראי של לקוחות מסויימים
  

הסיכון , להערכת הנהלת החברה. מזומנים ופקדונות מופקדים במוסדות פיננסיים גדולים  
  .בהתחשב באיתנות הפיננסית שלהם, שצדדים אלו יפרו את התחייבויותיהם הינו נמוך

  
  סיכון נזילות  .6

  
בין קבלת מימון מתמשך לבין הגמישות הקיימת איזון מסויים מר הקבוצה היא לשדיניות מ

הלוואות מבנקים , )Revolving lines of credit(באמצעות שימוש בקווי אשראי מתחדשים 
ראה סעיף , למידע בדבר מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה. ואגרות חוב

  .להלן' ה
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 37באור 
 
  שווי הוגן  .ב
  

, בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים היתרההטבלה שלהלן מפרטת את 
  :פי שווים ההוגן-שלא על, המוצגים בדוחות הכספיים

  
  2010בדצמבר  31  2011בדצמבר 31   
 שווי הוגן יתרה שווי הוגןיתרה   
  ח"מליוני ש   

        נכסים פיננסיים
         

  273  281  400 408  השקעות והלוואות לזמן ארוך
          

         התחייבויות פיננסיות
          

  16,822  15,633  18,029 17,100  אגרות חוב
אגרות חוב הניתנות להמרה במניות של 

  859  *)    798  1,320 *)1,201  חברות מוחזקות
ריבית למוסדות התחייבויות נושאות 
  17,417  16,624  23,343 22,130  פיננסיים ולאחרים

          
   40,431 42,692  33,055  35,098  
          
  )34,825(  )32,774(  )42,292( )40,023(  נטו,כ התחייבויות פיננסיות"סה

  
 52- כבסך כולל של , שאינן מקנות שליטהזכויות  בסעיףלא כולל את רכיב ההמרה אשר מוצג   *)

  ).ח"מליון ש 46-כ -  2010(ח "מליון ש
  

מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת סעיפי הרכוש השוטף וסעיפי ההתחייבויות השוטפות מהווים 
  .קירוב לשווי ההוגן

  
) אגרות חוב, כגון ניירות ערך סחירים(השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נסחרים בשוק פעיל 

השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים שאינם . דיווחי הסגירה המצוטטים לתאריך החושב על פי שער
כגון ערך נוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים , נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור, נסחרים

משקף את הסיכון הגלום במכשיר , אשר להערכת הנהלת החברה, המהוונים בריבית נכיון בשיעור
משתמשת החברה בין היתר בציטוטי ריבית מגופים , לצורך האומדן. דיווחהפיננסי לתאריך ה

  . פיננסיים
  

 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  .ג
  

לפי קבוצות בעלות , לפי שווי הוגן מסווגים דוח על המצב הכספיהמכשירים הפיננסיים המוצגים ב
אם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהת, מאפיינים דומים

  : ההוגן
  

  . זהים תבשוק פעיל של נכסים והתחייבויו) ללא התאמות(מחירים מצוטטים   :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   : 2רמה 

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

  ).בנתוני שוק ניתנים לצפייה
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  2011בדצמבר  31     
  3רמה    2רמה    1רמה      
  ח"מליוני ש   באור  

          נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
           

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או 
  :הפסד  

   
       

             
  -   -   65  'ב4   מניות  
  -   -   8  'ב4  אגרות חוב  
  -   -   24  'ב4  תעודות השתתפות בקרנות נאמנות  
  -   1,021   -   'ד37  נגזרים פיננסיים מגדרים  
             

            :נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  -   -   61  11   מניות  
  -   -   6  11  אגרות חוב  
  314   -   -  11  יחידות השתתפות בקרנות השקעה  
             
     164   1,021   314  
  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן
  

             
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך 

 :רווח או הפסד
   

         
             
  -   378   -   'ד37  נגזרים פיננסיים מגדרים  
  -   -   77  19  נגזרים פיננסיים לא מגדרים  
  התחייבות בגין אופציית מכר לזכויות   
 שאינן מקנות שליטה     

   
 -   -   89  

             
     77   378   89  
  

ורמה  1נסי כלשהו בין רמה לא היו העברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פינ 2011במהלך שנת 
  . בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו 3לא היו העברות לתוך או מחוץ לרמה  וכן, 2
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  מכשירים פיננסיים נגזרים  .ד

  
  :ואופציות רכש עסקאות אקדמה ,עסקאות החלפת ריבית, להלן מידע לגבי עסקאות החלף בסיס הצמדה

  

מטבע העסקה  סוג העסקה
  העסקה יתרת סכום

 ח"במליוני ש
  

 ריבית לשלםריבית לקבל

משךיתרת 
חיים 
ממוצע

  שווי הוגן
 ח"במליוני ש

    31.12.11  31.12.10        31.12.11   31.12.10  
                    החלף בסיס הצמדה

  185  160 5.7   5.41%-5.10%-קבועה  5.10%-4.40%צמוד מדד   661 661  שקל-אירו  
  E+1.35%-1.85%   5.8 140  141משתנה  5.59%-4.95%צמוד מדד   280 270    
  104 66 2.8   5.06%-3.98%קבועה  6.83%-6.0%נומינלי   550 440    
                 
  22 19 3.5  5.97%קבועה  4.57%צמוד מדד   50 50  שקל-דולר  
  L   6.8 275  262+1.17%-1.16%משתנה  4.75%צמוד מדד   475 475    
  55 21 2.8   6.33%-4.59%קבועה  7.7%-6%נומינלי   400 320    
  30 12 5.3  3.53%קבועה  0.7%+תלבור   150 150    
                 
  121 96 6.0   6.07%-5.51%קבועה  4.95%-4.60%-צמוד מדד   395 384  שקל-קנדי  
  L   5.6 155  154+1.35%-0.94%משתנה  4.95%-4.40%-צמוד מדד   350 335    
  L   2.8 11 21+1.08%משתנה  6.4%נומינלי   200 160    
  35 20 2.8   3.15%-2.95%קבועה  6.0%נומינלי   190 152    
  18 7 5.3  3.37%קבועה  0.7%+תלבור   100 100    
  L   5.3 30 39+1.04%משתנה  0.7%+תלבור   250 250    
                 
  )8( -  -  4.0%-3.56%  אירובור   190 - אירו-קרונות שבדיות  

                 משתנה/החלף ריבית קבועה
  )3( )9( 3.2  קבועה  משתנה   177 191  ב"דולר ארה  
  )3( )6( 6.4  קבועה  משתנה   36 37  דולר קנדי  
  )135(  )224( 5.7  קבועה  משתנה  2,698 3,445  אירו  
  )9( -  -  קבועה  משתנה   711 -  אירו  
  7  )122( 4.8  קבועה  משתנה  1,718 2,414  קרונות שבדיות  

       עסקאות אקדמה
  )3( 2 עד שנה      1,367 1,326  מטבעות שונים  

                 אופציות רכש
  - 5 1.5       - 500  שקל-ב"דולר ארה  
  -  )15( 0.1       - 280  ח ממשלת קנדה"אג  
                 
              643  1,033  
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  :כדלקמן דוח על המצב הכספיהשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנגזרים מוצג ב
  
  בדצמבר 31    
    2011   2010  
  ח"מליוני ש    
          

  111   84    נכסים שוטפים
  1,087   937    נכסים לא שוטפים

  )37(   )25(    התחייבויות שוטפות
  )128(   )353(    התחייבויות לא שוטפות

         
    643   1,033  

  ריכוז סיכון נזילות  .ה
  

הטבלה שלהלן מציגה את מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים 
  :בסכומים לא מהוונים) כולל ריבית(החוזיים 

  
  2011, בדצמבר 31

   
  עד
  שנה

 תייםשנ
שנים 3עד 

שנים עד 4
 שנים 5

  5מעל 
  כ"סה  שנים

  ח"מליוני ש   
  

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי
  506  -  -  - 506  )לא כולל חלויות שוטפות(אחרים 

  851  -  -  - 851  ספקים ונותני שירותים
  1,272  -  -  - 1,272  זכאים ויתרות זכות

  22,153  9,959  4,592  5,196 2,406  אגרות חוב
  1,927  1,218  126  494 89  אגרות חוב להמרה

הלוואות נושאות ריבית ממוסדות פיננסיים
  26,279  4,494  7,689  10,388 3,708  ואחרים

  )598(  )544(  )78(  14 10  נטו,מכשירים פיננסיים נגזרים מגדרים
  1,454  568  209  137 540  התחייבויות פיננסיות אחרות

            
   9,382 16,229  12,538  15,695  53,844  

  
  2010, בדצמבר 31

   
  עד
  שנה

 תייםשנ
שנים 3עד 

שנים עד 4
 שנים 5

  5מעל 
  כ"סה  שנים

  ח"מליוני ש   
  

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי
  250  -  -  - 250  )לא כולל חלויות שוטפות(אחרים 

  515  -  -  - 515  ספקים ונותני שירותים
  903  -  -  - 903  זכאים ויתרות זכות

  20,393  9,352  5,257  3,629 2,155  אגרות חוב
  1,123  730  99  237 57  אגרות חוב להמרה

הלוואות נושאות ריבית ממוסדות פיננסיים
  19,688  3,608  6,923  6,555 2,602  ואחרים

  )956(  )656(  )158(  )132( )10(  נטו,מכשירים פיננסיים נגזרים מגדרים
  848  301  77  106 364  התחייבויות פיננסיות אחרות

            
   6,836 10,395  12,198  13,335  42,764  
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  תנאי הצמדה של יתרות כספיות  .ו
  

  2011בדצמבר 31  

  

צמודות 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

בדולר של
ב או"ארה

בהצמדה 
 אליו

בדולר 
קנדי או 
בהצמדה 
  אליו

  באירו
  או

 בהצמדה
  אליו

  
  ח"בש
  כ"סה  אחר צמוד לא

  ח "מליוני ש  
             רכוש

              
  1,961  141  527  781  136 217 159 מזומנים ושווי מזומנים

  807  3  116  33  188 467 - לזמן קצרוהלוואות השקעות
  956  139  548  90  72 106 1 וחייבים ויתרות חובה לקוחות
  455  48  3  17  64 244 79*)לזמן ארוךוהלוואות השקעות

             
  239 1,034 460  921  1,194  331  4,179  
               
         .לא כולל מכשירים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן  *)
              

              התחייבויות
              

אשראי לזמן קצר מתאגידים
בנקאיים ומנותני אשראי 

  497  -  95  279  35 14 74  אחרים
וזכאים ונותני שירותים ספקים 

  2,062  115  690  290  476 229 262 ויתרות זכות
  התחייבויות מיוחסות לנכסים 

  103  -  -  - - 103 - מוחזקים למכירה  
  17,100  248  2,055  509  4,639 2,884 6,765  *) אגרות חוב

  1,201  -  -  135  1,056 - 10 אגרות חוב להמרה
נושאות ריבית התחייבויות 

  22,143  3,308  5 6,076  6,676 5,238 840 למוסדות פיננסיים ולאחרים
  293  73  -  59  104 54 3 התחייבויות פיננסיות אחרות

הטבות  בשלת יוהתחייבו
  8  -  6  - - 2 - נטו, לעובדים

              
  7,954 8,524 12,986  7,348 2,851  3,744  43,407  
               
  .לעיל' ראה סעיף ד, להחלפת בסיס ההצמדה של חלק מאגרות החובSWAPלגבי עסקאות  *)

  
  
  מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים בגין שינוי בגורמי שוק  .ז

  
  מבחן רגישות לשינויים בשיעורי ריבית   

   לפני מס לשנה בגין ) הפסד(השפעה על הרווח 
ריבית דולר

  ב"ארה
ריבית דולר
  קנדי

  ריבית  
  אירו

  ריבית
  שקלית

  ח"מליוני ש  1%עליית ריבית של  
              

2011   )15(  )22( )37(  )2(  
2010   )9(  )10( )35(  )2(  

  
  

  מבחן רגישות לשינויים בשערי חליפין    
  אחרים  אירו דולר קנדיב"דולר ארה  לפני מס לשנה בגין)הפסד(השפעה על הרווח

  ח"מליוני ש  10%עליית שערי חליפין של  
              

2011  13  -  -  )1(  
2010  9  -  -  27  
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  מבחן רגישות לשינויים בשערי הבורסה של 

  ערך סחיריםניירות 
  20%+  10%+  10%-  20%-  

  ח"מליוני ש  *)השפעה על ההון לפני מס
              

השקעה במניות בקבוצת מכשירים פיננסיים 
         :זמינים למכירה

          
  )13(  )7( 7  13  )ח"מליון ש67שווי הוגן( 2011
  )18(  )9( 9  18  )ח"מליון ש90שווי הוגן( 2010

          
          לפני מס)הפסד(הרווחהשפעה על

           
השקעה במניות בקבוצת ניירות ערך בשווי הוגן 

          :דרך רווח והפסד
           

  )19(  )10( 10  19  )ח"מליון ש97שווי הוגן( 2011
  )12(  )6( 6  12  )ח"מליון ש58שווי הוגן( 2010

  
 .ההפסד מוכר בדוח רווח והפסד, אינה מסווגת כזמנית, ככל שישנה ,במידה שירידת ערך  *)

  
 מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן  
  2%+  1%+  1%-  2%-  

  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח
              

2011   )153(  )76(  76  153  
2010   )131(  )66(  66  131  

  
  

  
 - לגבי מכשירים פיננסיים נגזרים מבחן רגישות 

  שינוי במדד המחירים לצרכן
  2%+  1%+  1%-  2%-  

  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח
              

2011   61  30 )30(  )61(  
2010   57  28 )28(  )57(  

  
  

  
 - מבחן רגישות לגבי מכשירים פיננסיים נגזרים 

  שינוי בשערי חליפין
  10% +  5% +  5%  -  10%  -  

  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח
          

2011          
  160  80  )80(  )161(  ח אירו"שינוי בשע
  94  47  )47(  )95(  ב"ח דולר ארה"שינוי בשע
  151  75  )75(  )152(  ח דולר קנדי"שינוי בשע

           
2010           

  145  72  )72(  )145(  אירוח"שינוי בשע
  90  45  )45(  )90(  ב"ח דולר ארה"שינוי בשע
  132  66  )66(  )133(  ח דולר קנדי"שינוי בשע
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 - מבחן רגישות לגבי מכשירים פיננסיים נגזרים 

  עורי הריביתישינוי בש
  10% +  5% +  5%  -  10%  -  

  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח
          

2011          
  )15(  )7( 7  14  שינוי בריבית אירו

  )3(  )1( 1  3  ב"שינוי בריבית דולר ארה
  )28(  )14(  14  28  שינוי בריבית דולר קנדי
  10  5 )5(  )10(  נליתינומשינוי בריבית שקלית

  29  14  )14(  )28(  שקלית ריאליתשינוי בריבית
          

2010          
  )22(  )11(  11  21  שינוי בריבית אירו

  )4(  )2( 2  4  ב"שינוי בריבית דולר ארה
  )11(  )5( 5  10  שינוי בריבית דולר קנדי

  16  8 )8(  )15(  שינוי בריבית שקלית נומינלית
  33  17  )16(  )33(  שינוי בריבית שקלית ריאלית

  
  

  
 - מבחן רגישות לגבי מכשירים פיננסיים נגזרים 

  עורי הריביתישינוי בש
  10% +  5% +  5%  -  10%  -  

  ח"מליוני ש  )גידור חשבונאי(השפעה על ההון לפני מס
          

2011          
  )22(  )11(  11  21  שינוי בריבית אירו
  1  1  )1(  )1(  קנדישינוי בריבית דולר

          
2010          

  )19(  )10(  10  19  שינוי בריבית אירו
  )1(  )1( 1  1  ב"שינוי בריבית דולר ארה

          
  

  מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים והנחות העבודה העיקריות
  

החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות 
מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד או השינוי בהון . הפעילות או המצב הכספי המדווחים

. עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלבנטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד דיווח) לפני מס(
חינת גורמי הסיכון והנכסים וההתחייבויות הפיננסיים נעשו על בסיס מהותיות החשיפה ביחס לכל ב

ניתוחי הרגישות מתייחסים לגידול פוטנציאלי במשתנים . סיכון בהנחה שכל שאר המשתנים קבועים
קיטון בשיעור דומה ישפיע . לפי העניין, בשיעורים אותם העריכה החברה כמתאימים, הרלוונטים

  : בנוסף. למעט אם צויין אחרת, שינוי מקביל בכיוון הפוךב
  
  .מבחני הרגישות לשינויים בריבית בוצעו על התחייבויות לזמן ארוך בריבית משתנה  .1
  
נוהגת החברה לגדר את עיקר החשיפות , לעיל' כאמור בסעיף א, בהתאם למדיניות החברה  .2

ה בין המטבע בו נרכשו הנכסים לבין בין היתר באמצעות שמירה על מתאם גבו, שלה למטבע
החשיפות בגין מכשירים פיננסיים לשינויים בשערי , לפיכך. המטבע בו ניטלו ההתחייבויות
קיימת חשיפה חשבונאית לשינויים , עם זאת. קף נמוך יחסיתהחליפין של מטבעות הינן בהי

עדו לצורך גידור בגין עסקאות החלפת בסיס הצמדה אשר לא יוובשיעורי הריבית במטבע חוץ 
  .בטבלה לעיל כמוצג, חשבונאי
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 37באור 
  
החשיפות העיקריות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים הינן בגין שינויים בשוויים ההוגן בשל   .3

בשל , אשר עשויים להשפיע על רווח והפסד או במישרין על ההון, מדד ומטבע, שינויי ריבית
  .בהתאמה, שאינן מוגדרות כגידור חשבונאי ועסקאות המוגדרות כגידור חשבונאיעסקאות 

  
לא , כולל נכסים פיננסיים המופקדים או מוחזקים עד לטווח של שנה, מזומנים ושווי מזומנים  .4

  .נכללו בטבלאות החשיפה לשינויים בריבית
  
  

  וצדדים קשורים עסקאות ויתרות עם בעלי עניין  -: 38באור 
  

  הכנסות  .א

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011   2010   2009  
  ח "ש מליוני  
             

  0.1   0.1   0.01 )1(ענייןלבעליההכנסות מימון בגין הלווא
             

  0.2   0.2   0.2 )2(דמי ניהול מהחברה האםהכנסות 
             

  167   5   - מחברה בשליטה משותפתריביתהכנסות 
             

  1   2   2 )3(דמי ניהול מחברה בשליטה משותפת
  

  .להלן 'ד4'גסעיף  ראה, נפרעה הההלווא 2011במהלך שנת  )1(
  .להלן' ראה סעיף ה  )2(
  ).מן ההכנסה 100%סכומים מהווים ה( ATR-בגין ייעוץ ל  )3(

  
  
  הוצאות ותשלומים אחרים  .ב
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   20112010 2009 

   
מספר 
מקבלים

  מליוני
ח"ש

מספר 
 מקבלים

  מליוני
 ח"ש

מספר 
 מקבלים

  מליוני
 ח"ש

                 
  0.9  5 1.4  5 1.6 5  )1(שכר דירקטורים

             
 - שכר עבודה ונלוות 

  47.8  5  34.3  4 28.4 4  להלן)3) (2(ראה 
  

  
  .'א28ראה באור , כולל הקצאת כתבי אופציה לדירקטורים  )1(

  
ר "הסגן הפעיל של יו, ר הדירקטוריון"של יו) כולל תגמול בניירות ערך(לפירוט תנאי העסקתם   )2(

  .ראה פירוט להלן ,ל החברה"מנכור הדירקטוריון "ממלא מקום פעיל ליו, הדירקטוריון
  

מליון  43.4ר הדירקטוריון על סך של "ר הדירקטוריון והסגן הפעיל ליו"ויתרו יו 2011בשנת   )3(
   .ההעסקה עימם מיפי הסכ- מהמענק לו היו זכאים על, בהתאמה, ח"מליון ש 17.4-ח ו"ש

  
מליון  58.8ר הדירקטוריון על סך של "ר הדירקטוריון והסגן הפעיל ליו"ויתרו יו 2010בשנת   

מליון  19.0- ח ו"מליון ש 47.4ויתרו על סך של  2009ובשנת , בהתאמה, ח"ליון שמ 23.5- ח ו"ש
  . ההעסקה עימם מיפי הסכ-מהמענק לו היו זכאים על, בהתאמה, ח"ש

  
לרבות ויתור על המענק , ר הדירקטוריון בשנים אלו בניכוי המס המיוחס"ויתור השכר של יו  

הוכר כהכנסה ישירות , להלן' א1'ף גבסעיכאמור עימו בקשר עם סיום הסכם ההתקשרות 
הסכומים שבטבלה לעיל אינם כוללים את השכר עליו ויתר . בהון החברה בסעיף קרנות הון

  .ר הדירקטוריון"יו
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  העסקההסכמי   .ג

  
  מלאה של החברה פירוט בדבר התגמול של מר כצמן בחברה בת בבעלות  .1

  
צד בת בבעלות מלאה של החברה  החברומר כצמן היו  2011, ובמברנב 15עד ליום   .א

ואשר ( 2000אשר אושר באסיפה הכללית של החברה בחודש פברואר העסקה הסכם ל
על ). 2004ומחודש אוקטובר  2001עודכן בהחלטות האסיפה הכללית מחודש ספטמבר 

לויות נלוות עכולל  2011של מר כצמן לשנת ) הבסיסי(שכרו השנתי , פי ההסכם
ב "צמוד למדד יוקר המחיה בארההיה שכר זה . ב"אלפי דולר ארה 212.5- בהסתכם 

)C.P.I( , זכאי מר כצמן היה , בנוסף לאמור. לפי הגבוה, בשנה 6%או עלה בשיעור של
 בכפוף המדווח של החברה) לפני מס(מהרווח השנתי הנקי  5%לבונוס בשיעור של 

תחדש אוטומטית לתקופות בנות ההסכם ההעסקה . להלן' ג1כאמור בסעיף , להתאמות
כי מר כצמן  הוסכםבנוסף . 2011שהאחרונה שבהן הסתיימה בחודש ספטמבר שנתיים 

, מהחברה או מחברות בנות שלה ,זכאי לתמורה נוספת מעבר לקבוע בהסכםיהיה לא 
  .FCR-וגמול לו הוא זכאי מ EQY-למעט שכר עבודתו ב

  
סיום  .ר כצמןעסקה בין החברה ובין מההסתיים הסכם ה 2011בנובמבר  15ביום   

, )16' תיקון מס(חוק החברות הינו לאור הוראות המעבר שנקבעו במסגרת ההסכם 
ביחס לאישור התקשרויות חברה ציבורית עם בעל שליטה באשר , 2011-א"התשע

היה עם סיומו , תנאי ההסכםבהתאם ל. לתנאי כהונתו והעסקתו אחת לשלוש שנים
לו היה ) כולל המענק השנתי( הגמול השנתיזכאי מר כצמן לתשלום חד פעמי בגובה 

אך מר כצמן הודיע לחברה  ,ח"מליון ש 60-בסך כולל של כ ,2010זכאי מר כצמן בשנת 
  .כי הוא מוותר על התשלום האמור במלואו

  
ר "יוו כבתפקיד כצמןר מ ךממשי, מוההעסקה ע יום הסכםכי על אף ס, מובהר  

לגיבוש הסדרי העסקה ותגמול חדשים עם  לפעול החברהבכוונת . החברהדירקטוריון 
   .בחברה ולאור החשיבות הרבה אותה רואה החברה בהמשך העסקת, מר כצמן

  
ראה , 2009-2011לגבי ויתור מוחלט על מענקים להם היה מר כצמן זכאי בגין השנים   .ב

  .לעיל) 3('סעיף ב
  
, )הודעת ויתור מותנה -להלן (מסר מר כצמן הודעה בכתב לחברה  2008 ,סבמר 28ביום   .ג

החל משנת (בעת חישוב הרווח או ההפסד של החברה לשנה מסוימת  אשר קבעה כי
 - להלן (לצורך חישוב המענק השנתי לו זכאי מר כצמן על פי הסכם ההעסקה ) 2007

הנובע במישרין מעלייה ) לפני מס(סד לא יילקח בחשבון רווח או הפ, )המענק השנתי
בניכוי , ן להשקעה"נדלנכסי מקרקעין המסווגים בספרי החברה כאו ירידה בשווי של 

המענק השנתי לאחר (הוצאות נלוות הנובעות במישרין מעלייה או ירידה כאמור 
במקרה של מכירת או העברת  ).המענק השנתי השוטף -  ההתאמה האמורה ייקרא להלן

אזי במועד תשלום המענק בגין השנה הפיסקלית , ן להשקעה"מנים על הנדלנכסים הנ
בנוסף למענק השנתי (החברה תשלם למר כצמן , אשר במהלכה נמכר או הועבר הנכס

מהרווח לפני מס של  5%אשר יחושב בשיעור של , סכום נוסף בגין אותה שנה) השוטף
  .החברה ממכירת או העברת נכסים כאמור

  
לתשלום על פי לזכותו סכומים  עמדולא , סכם ההעסקה עם מר כצמןבמועד סיום ה  

, זאת לאור הויתורים המוחלטים שמסר מר כצמן לחברה, הודעת הויתור המותנה
  .כאמור לעיל

  
  EQY - פירוט בדבר התגמול של מר כצמן ב  .2

  
 1ומר כצמן בהסכם לתקופה שתחילתה ביום  EQYהתקשרו  2010בחודש אוגוסט   .א

ר "כיו לכהן מר כצמןימשיך לפיו , 2014 ,בדצמבר 31וסיומה ביום  2011 ,בינואר
יחודש ההסכם באופן , בתום תקופתו, על פי הוראות ההסכם. EQYהדירקטוריון של 

יום לפני מועד  90אלא אם כן יודיע אחד הצדדים אחרת לפחות , אוטומטי מידי שנה
הסכם (" 2006ההסכם הקודם בין הצדדים משנת את חליף הההסכם האמור  .החידוש

קבע לפי שיקול דעת ועדת נמר כצמן זכאי למענק שנתי אשר , בהתאם להסכם"). 2006
בדומה לאמור בהסכם , וכן להחזר הוצאות בקשר למילוי התפקיד, EQYהתגמול של 

 די מר כצמן ואתי או על EQYכן נקבעו בהסכם הוראות בנוגע לסיומו על ידי  .2006
  . הסכומים להם יהיה זכאי מר כצמן עם סיומו
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על  מניות חסומות 380,000הוקצו למר כצמן התקשרו הצדדים בהסכם על פיו  בד בבד  .ב
על פני ארבע שנים החל מניות אלו יבשילו  .דולר 16.72של  למניה פי מחיר הקצאה

. םכפי שנקבעו בהסכ לא שוות במנות 2014 ,בדצמבר 31 ועד ליום 2011, בינואר 1ום מי
מניות  75,000פיו עודכנו תנאי ההבשלה של -על, 2006באותו מועד אף תוקן הסכם 

 ולהבשימניות חסומות  43,750-שבאופן , 2006שהוקצו למר כצמן לפי הסכם  חסומות
חודש במנות חודשיות החל מ מבשילותסומות מניות ח 31,250-ו 2010אוגוסט חודש ב

, בדצמבר 31ף הבשלתן במנה אחת ביום לח, 2014דצמבר חודש ועד  2011פברואר 
2010.  

  
  CTY-ו FCR ,ATR - פירוט בדבר התגמול של מר כצמן ב  .3

  
ואשר תוקן בחודש  2001בהסכם שתוקפו מחודש אוקטובר  FCRמר כצמן התקשר עם   .א

ר דירקטוריון "וכל עוד הוא מכהן כיו 2001על פיו החל מחודש אוקטובר , 2007ספטמבר 
FCR ,בעקבות התיקון האמור(יעמוד  2007אשר החל משנת , הוא זכאי לתגמול שנתי (
עוד קובע . חסומותאלף יחידות  28.8וכן הקצאה שנתית של  אלפי דולר קנדי 500על 

   .FCR-במקרה של סיום ההסכם עקב שינוי השליטה בתגמול , FCRההסכם עם 
  

הניתנות  יחידות חסומות פיאל FCR :)i (18 פרטים אודות תגמול בניירות ערך של   .ב
על פי , 2009הוקצו למר כצמן ללא תמורה בחודש מרס  FCRמניות אלפי  21.6-בלהמרה 

 4,500דולר קנדי אשר מתוכן ויתר מר כצמן על  9.56של  מחיר למניה ליום ההקצאה
הוקצו  FCRמניות  אלפי 17.6-בהניתנות להמרה  אלפי יחידות חסומות ii( 11( .יחידות

ליום ההקצאה של ממוצע על פי מחיר מניה  ,2010 מרסבחודש  למר כצמן ללא תמורה
אלפי מניות  32.5-באלפי יחידות חסומות הניתנות להמרה  iii (32.5(. דולר קנדי 13.79
FCR  למניה ליום ממוצע על פי מחיר  ,2011 חודש מרסבהוקצו למר כצמן ללא תמורה

  . דולר קנדי 15.82 הקצאה של
  

תקופת ההבשלה ) iii( עד) i(הנוגע ליחידות החסומות האמורות בפסקאות משנה בכל   
בדצמבר של השנה הקלנדרית השלישית  15ביום היא ) אשר בסיומה ניתן להמירן(

בהתאם למחיר , הזכות לפדות את היחידות החסומות במזומן FCR-לו, ממועד ההענקה
בדרך של (היחידות החסומות צוברות דיבידנד . בתום התקופה FCRהבורסה של מניות 

   .אך אינן בעלות זכות הצבעה) קבלת יחידות חסומות נוספות
  

בתוספת  ,ATRהתקשר מר כצמן עם חברה בבעלותה המלאה של  2010בחודש אוגוסט   .ג
ודשית חהעודכנה התמורה לפיה  ,2009ודש מרס חתם בין הצדדים בחשנ הסכםל

עד לחודש אוגוסט ( אירו 45,833והיא עומדת על , לשירותי הייעוץ לה זכאי מר כצמן
זכאי מר כצמן להחזר וכן הוגדל סכום ההוצאות אשר בגינן יהיה , )אירו 41,667 - 2011
התמורה לה זכאי מר כצמן בגין שירותי . 2010 ,באוגוסט 1בתוקף החל מיום , ATR -מ

והחל ממועד זה  ,2011עד לחודש נובמבר  במלואה לחברההועברה , הייעוץ כאמור לעיל
  ).2011אלפי אירו עד לתום שנת  72.9- סך של כ( התמורה מועברת למר כצמן

  
, כחלק מתנאי כהונתו. CTYר הדירקטוריון של "מונה מר כצמן ליו 2010 מאיבחודש   .ד

אירו  700אלפי אירו וסך של  160זכאי מר כצמן לתגמול דירקטורים שני בסך של 
סכומים . אלפי אירו 170.4קיבל מר כצמן גמול כולל בסך של  2011בגין שנת . לישיבה

במלואם מהתגמול אותו זכאי מר כצמן לקבל מחברה בת בבעלות מלאה של  קוזזואלו 
סך של ( והחל ממועד זה התמורה מועברת למר כצמן, 2011עד לחודש נובמבר  החברה

  ).2011אלפי אירו עד לתום שנת  21.3-כ
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  של מר סגל בחברה בת בבעלות מלאה של החברהפירוט בדבר התגמול   .4
  

מר סגל וחברה בת בבעלות מלאה . ר דירקטוריון החברה"פעיל ליומכהן כסגן ה ,מר סגל  .א
אשר אושר באסיפה הכללית של החברה בחודש , הסכם העסקהשל החברה היו צד ל

 )2008אסיפה הכללית בפברואר בואשר התוספת המתקנת לו אושרה ( 2004אוקטובר 
לאחר שמר סגל  2011, בנובמבר 15שהסתיימה ביום  ,שנים 7לתקופה של  היה ואשר

, על פי ההסכם .בדבר אי חידוש ההסכם הודעת החברהקבלת הסכים לדחות את מועד 
מהשכר מוצמד לעלייה  50%) א(שכרו של מר סגל עודכן מדי שנה לפי הגבוה מבין 

ייה במדד המחירים לצרכן לעל 50%- במדד המחירים לצרכן המפורסם בקנדה ו
סגל נכון לשנת מר של ) הבסיסי(שכרו השנתי עלות . 6%) ב(או , ב"מפורסם בארהה

היה , בנוסף לאמור .אלפי דולר קנדי 55-ו, ב"אלפי דולר ארה 190.3-הסתכמה ב 2011
המדווח של ) לפני מס(מהרווח השנתי הנקי  2%זכאי מר סגל לבונוס בשיעור של 

  .להלן' גכאמור בסעיף , מותבכפוף להתא החברה
  

בהתאם . סגלהעסקה בין החברה ובין מר ההסתיים הסכם  2011 ,בנובמבר 15ביום   
 הגמול השנתיזכאי מר סגל לתשלום חד פעמי בגובה היה עם סיומו , לתנאי ההסכם

אך , ח"מליון ש 24.5-בסך של כ 2010לו היה זכאי מר סגל בשנת ) כולל המענק השנתי(
  .ע לחברה כי הוא מוותר על התשלום האמור במלואומר סגל הודי

 
ר "סגן פעיל ליוו כמר סגל בתפקיד ךממשי, מוההעסקה ע יום הסכםכי על אף ס, מובהר  

לגיבוש הסדרי העסקה ותגמול חדשים עם  לפעולהחברה בכוונת . דירקטוריון החברה
   .בחברה ולאור החשיבות הרבה אותה רואה החברה בהמשך העסקת, סגלמר 

  
ראה , 2009-2011לגבי ויתור מוחלט על מענקים להם היה מר סגל זכאי בגין השנים   .ב

  .לעיל) 3('סעיף ב
  
בתנאים זהים , בכתב לחברה ת ויתור מותנהמסר מר סגל הודע 2008 ,סבמר 28ביום   .ג

במועד סיום הסכם  .לעיל' ג1'ג כמפורט בסעיף ,לתנאי הודעתו של מר כצמן לחברה
הודעת הויתור  לתשלום על פיסכומים  ולא עמדו לזכות, סגלההעסקה עם מר 

  .כאמור לעיל, רהחבזאת לאור הויתורים המוחלטים שמסר מר סגל ל, המותנה
  
מיליון  1.45-כ של הלוואה בסך הועמדה על ידי החברה למר סגל 2004אוקטובר בחודש   .ד

ההלוואה אושרה באסיפה הכללית  .)ח בעת הענקת ההלוואה"מיליון ש 5-כ(דולר קנדי 
ההלוואה עמדה . 3%ונשאה ריבית שנתית בשיעור  ,2004של החברה בחודש אוקטובר 

אך מר סגל היה רשאי להודיע לחברה כי ברצונו , שנים ממועד העמדתה 5בתום  לפרעון
 5באופן ששליש מסכום קרן ההלוואה יוחזר בתום , לדחות ולפצל את מועד החזר הקרן

  . והשליש האחרון בחלוף שנה נוספת, שליש נוסף יוחזר בחלוף שנה, אמורותהשנים ה
  

  .על ידי מר סגל ההלוואה נפרעה במלואה 2011, בדצמבר 31ליום 
  
  FCR-פירוט בדבר הסכם התגמול של מר סגל ב  .5

  
התקשר עמה בהסכם העסקה מחודש אוקטובר , FCRל "המכהן גם כנשיא ומנכ, מר סגל  .א

פיו החל מחודש -על ,)2007מעת לעת ולאחרונה בחודש יולי כן אשר עוד( 2001
 2011אשר נכון לשנת , אלפי דולר קנדי 650בסך  הוא זכאי לתגמול שנתי 2001אוקטובר 
ההסכם הינו לתקופה בלתי . כולל עלויות נילוות, אלפי דולר קנדי 739- הסתכם ב

להשתתפות בתוכניות  מר סגל זכאי גם למענקים שנתיים וכן, פי ההסכם-על. קצובה
-מ למענק מר סגל זכאי 2011בגין שנת . לרבות תגמול בניירות ערך, FCRתגמול של 

FCR  המענק השנתי מחושב בחלקו על בסיס פרמטרים ( אלפי דולר קנדי 351בסך של
המוסמכים של  האורגניםזאת בכפוף לאישור  ,)FCRידי -ויעדים מוגדרים שנקבעו על

FCR.  העסקה של מר סגל עם ההסכםFCR  מתייחס גם לסכומים השונים להם יהיה
כאשר הסכומים הללו משתנים בהתאם לנסיבות , זכאי מר סגל בעת סיום ההסכם

וכל , מהתגמול השנתי הכולל 2.99ומגיעים עד שיעור מקסימלי של פי , סיום ההסכם
  .וש מיידישיהיו בידו באותה עת יהיו ניתנים למימ נכסי תגמול מבוסס מניות
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הניתנים  אלפי כתבי אופציה 108.7-כ )FCR) :iפרטים אודות תגמול בניירות ערך של   .ב
ל שבמחיר מימוש  2009הוקצו למר סגל בחודש מרס  FCRמניות  אלפי 174- למימוש ל

כתבי האופציה . 2019והם ניתנים למימוש עד לחודש מרס , דולר קנדי למניה 9.81
השווי ההוגן למועד ההקצאה . באופן שווה על פני תקופה של שלוש שנים מבשילים

 77.6- כ) ii. (דולר קנדי 1.09של כל אחד מכתבי האופציה על פי המודל הבינומי הינו 
הוקצו למר סגל בחודש  FCRמניות פי אל 124-הניתנים למימוש ל אלפי כתבי אופציה

והם ניתנים למימוש עד לחודש , דולר קנדי למניה 13.91במחיר מימוש של  2010מרס 
השווי . שנים שלושתקופה של באופן שווה על פני  מבשיליםכתבי האופציה . 2020מרס 

 2.14ההוגן של כל אחד מכתבי האופציה על פי המודל הבינומי למועד ההקצאה הינו 
אלפי כתבי אופציה במחיר  180הוקצו למר סגל , 2011בחודש מרס ) iii( .ולר קנדיד

עד לחודש  FCRאלפי מניות  180-ל הניתנים למימוש, דולר קנדי למניה 15.7מימוש של 
ת יחידו אלפי iv (25( .על פני תקופה של חמש שנים מבשיליםהאופציה כתבי . 2021מרס 

 2009הוקצו למר סגל ללא תמורה בשנת  FCRמניות אלפי  40- בחסומות הניתנות להמרה 
יחידות חסומות  פיאל v (28.1(; דולר קנדי 9.56ה ליום ההקצאה של על פי מחיר למני
על פי  2010הוקצו למר סגל ללא תמורה בשנת  FCRמניות  אלפי 45- בהניתנות להמרה 

אלפי יחידות חסומות הניתנות  vi( 45(; דולר קנדי 13.79מחיר למניה ליום ההקצאה של 
על פי מחיר , 2011 שנתב הוקצו למר סגל ללא תמורה FCRאלפי מניות  45- בלהמרה 

  .דולר קנדי  15.82 שללמניה ליום ההקצאה 
  
תקופת ההבשלה  )vi( עד )iv( בכל הנוגע ליחידות החסומות האמורות בפסקאות משנה   

בדצמבר של השנה הקלנדרית השלישית  15הינה ביום ) אשר בסיומה ניתן להמירן(
בהתאם למחיר , הזכות לפדות את היחידות החסומות במזומן FCR-לממועד ההענקה ו

 בדרך של(היחידות החסומות צוברות דיבידנד  .בתום התקופה FCRהבורסה של מניות 
  . אך אינן בעלות זכות הצבעה) קבלת יחידות חסומות נוספות

  
  

   GAA-וב EQY, CTY -פירוט בדבר גמול דירקטורים לו זכאי מר סגל ב  .6
  

 מדי שנת כהונהחסומות  מר דורי סגל מניותוקצות למ EQYבגין כהונתו בדירקטוריון   .א
 לפי מחיר ממוצע למניה ליום ההקצאה של מניות חסומות 3,300 2011לשנת (

לפיה , EQYבמסגרת תוכנית תגמול כללית לחברי דירקטוריון  וזאת, )דולר 18.33-18.42
 זכאי לקבל עם מינויו ומידי שנה מניות חסומות EQY-דירקטור אשר אינו עובד בכל 
אלפי דולר  79גמול דירקטורים במזומן בסך  2011כמו כן קיבל מר סגל בגין שנת . שלה
  .ב"ארה

  
 46- מול דירקטורים בסך של כג 2011 תנקיבל מר סגל בש CTY-בבגין כהונתו כדירקטור   .ב

  .ואלפי איר
  
 ,2010יוני בחודש , GAAר הדירקטוריון של "במסגרת כהונתו של מר דורי סגל כיו  .ג

במחיר  GAAכתבי אופציה לא סחירים המירים למניות  180,000למר סגל  GAAהקצתה 
שנים  3מנות שוות על פני  3- כתבי האופציה יבשילו ב. דולר קנדי למניה 7מימוש של 

 הבינומי מודלהשל כל אחד מכתבי האופציה על פי  ההוגןהשווי . החל ממועד הקצאתן
  .דולר קנדי 2.85- למועד ההקצאה הינו כ

  
סגל להמיר את רשאי מר , GAA-במסגרת תנאי כהונתו של מר סגל כדירקטור ב, כמו כן  

אלפי דולר קנדי וכן גמול  25בסך שנתי של (לו הוא זכאי גמול הדירטורים במזומן 
בגין ). Deferred Share Units(יחידות מניה נדחות ב ,)ישיבה בסך אלף דולר קנדי לישיבה

אשר , אלפי דולר קנדי 38-היה זכאי מר סגל לגמול דירקטורים בסך של כ 2011שנת 
  .ידות מניה נדחותיח 6,962- בהומר 



  מ"גלוב בע- גזית
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

119 

  
  

  )המשך( וצדדים קשורים עסקאות ויתרות עם בעלי עניין  -: 38באור 
  

  מר אריה מינטקביץ  .7
  

כפי שהוארך , 2005על פי ההסכם שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה בחודש יוני 
ר דירקטוריון החברה "מועסק מר מינטקביץ כממלא מקום פעיל של יו ,2009בחודש מאי 

, ממשרה מלאה 50%בהיקף של , 2013באפריל  30המסתיימת ביום  לתקופה של ארבע שנים
הצמודה  )2011, בדצמבר 31נכון ליום ( ח"ש אלפי 78.4 של) ברוטו(ובתמורה חודשית בסך 

הקצתה החברה בחודש אוגוסט  ,על פי הסכם ההעסקה .נלוויםותשלומים סוציאליים למדד 
  .'ב28באור  ראה, אופציהאלפי כתבי  400 ,ץלנאמן עבור מר מינטקבי 2005

  
כתבי אופציה אלפי  19החברה הקצאת  של אסיפת בעלי המניות האישר ,2008 אוגוסטבחודש 

  .'ג28באור  ראה, למר מינטקביץ
  

ח "אלפי ש 227.5של החברה מענק כספי בסך  אסיפת בעלי המניותה אישר ,2009 אימ בחודש
  .'ד28באור  ראה, אלפי כתבי אופציה למר מינטקביץ 16והקצאת 

  
אישרה האסיפה הכללית של , כאמור לעילבמסגרת חידוש הסכם ההעסקה  ,2009בחודש מאי 

  .'ה28באור  ראה, אלפי כתבי אופציה לנאמן עבור מר מינטקביץ 400 הקצאתהחברה 
  

בגין דירקטוריון החברה מענק שנתי למר מינטקביץ אישרו ועדת הביקורת ו ,דיווחלאחר תאריך ה
  .בעלי המניות אסיפתהמענק כפוף לאישור . ח"ש אלפי 500 בסך של 2011שנת 

  
  מר אהרון סופר  .8

  
 ל החברה בהתאם להסכם העסקה עמו"במסגרת כהונתו כמנכ, תנאי ההעסקה של מר סופר

 )2011, בדצמבר 31נכון ליום ( ח"אלפי ש 131.7 הינם שכר חודשי של ,2009מחודש דצמבר 
בונוס שנתי בסכום השווה לעד רכב צמוד ו, מקובלות נילוות הטבותצמוד למדד בתוספת 

מסכום זה ישולם בכפוף לעמידה ביעדים שנתיים אשר  70%כאשר , משכרו השנתי 100%
הנותרים יהיה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי  30%ידי דירקטוריון החברה ותשלום - ייקבעו על

לעניין . 2009, בנובמבר 1החל מיום , שנים 4-תקופת ההעסקה נקבעה ל. של הדירקטוריון
של  המקרב. 'ו28ראה באור , העסקההל כחלק מהסכם "אלפי כתבי אופציה למנכ 760הקצאת 

 סופרמר יהיה , )כהגדרתה בהסכם ההעסקה" (עילה"ה מצד החברה שלא בשל העסקהסיום 
 6של תקופה למשך  לרבות הטבות, החודשי ושכר כוםלום חד פעמי בגובה סלתשזכאי 

חלק יחסי מהבונוס השנתי לו זכאי מר  ,חודשים נוספים 12סכום שכרו החודשי בגין , חודשים
וכן להאצת תקופת ההקנייה של כתבי האופציה שהוקצו לו  ,סופר בהתאם להסכם ההעסקה

  . כאמור לעיל
  

הודעת מימוש ובעקבות  ,)'ט28ראה באור (תשלום מבוסס מניות המסולק במזומן  בקשר עם
אלפי  352סך של  2011בשנת  שולם למר סופר ,יחידות שנמסרה על ידי מר סופר 23,766 של
לתאריך  ).ח"ש אלפי 211- שולם למר סופר בגין מימוש יחידות סך של כ 2010בשנת ( ח"ש
  .יחידות עומדות לרשותו של מר סופר 22,734, דיווחה

  
העמיד בנק בישראל למר סופר הלוואות בערבות החברה לצורך רכישת מניות  2001בשנת 

הינן בסכום כולל  2010בדצמבר  31אשר נכון ליום , החברה על פי תוכניות תגמול של החברה
צמודות למדד המחירים היו ו, 2%בית שנתית בשיעור יר נשאוההלוואות . ח"מליון ש 1.7-של כ
   .מר סופר את ההלוואות במלואןפרע  2011בחודש דצמבר . לצרכן

  
כתבי  GAA ,120,000ר הדירקטוריון של "סגן יוכלמר סופר  GAAהקצתה  ,2010 ,ביוני 16ביום   

כתבי . דולר קנדי למניה 7במחיר מימוש של  GAAמניות באופציה לא סחירים המירים 
כלכלי של כל השווי ה. שנים החל ממועד הקצאתן 3מנות שוות על פני  3-האופציה יבשילו ב

אם . דולר קנדי 2.85-למועד ההקצאה הינו כהמודל הבינומי אחד מכתבי האופציה על פי 
בעת המימוש  GAAההפרש בין מחיר מניית , ל"וכאשר יממש מר סופר את כתבי האופציה הנ

יקוזז מהתגמול לו זכאי מר סופר מכוח הסכם , לבין מחיר המימוש האמור לעיל, ורסהבב
  .החברה ההעסקה שלו עם
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 2010בגין כהונתו כאמור בשנת . GAAל זמני של "כיהן מר סופר כמנכ 2010עד לחודש פברואר 
במסגרת תנאי כהונתו של מר סופר , כמו כן .אלפי דולר קנדי 18.5היה מר סופר זכאי לסך של 

בסך (לו הוא זכאי רשאי מר סופר להמיר את גמול הדירקטורים במזומן , GAA -ב כדירקטור
יחידות מניה ב )וכן גמול ישיבה בסך אלף דולר קנדי לישיבה דולר קנדי אלפי 25שנתי של 

אשר , אלפי דולר קנדי 34-היה זכאי מר סופר לכ 2011בגין שנת ). Deferred Share Units(נדחות 
מועברים סכומי התגמול כאמור  .יחידות מניה נדחות בגין גמול דירקטורים 6,181- בהומרו 

 .מקוזזים מהתגמול לו זכאי מר סופר מכוח הסכם ההעסקה שלו עם החברהלחברה או 
  

אלפי אירו בגין  21-זכאי מר סופר לגמול דירקטורים בסך של כ, ATR-בגין כהונתו כדירקטור ב
  .לואוגמול זה מועבר לחברה במ. 2011שנת 

  
דירקטוריון החברה מענק שנתי למר סופר בגין ו ועדת הביקורת ואישר ,דיווחלאחר תאריך ה

  .ח"מליון ש 1.5בסך של  2011שנת 
  

  
  ביטוח אחריות וגמול דירקטורים  .ד

  
, בהתאמה, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 2011בדצמבר  4וביום  2011, בדצמבר 2ביום   

  :כדלקמן
  

 60הרחבה של גבולות הכיסוי של ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה מסך של   .1
למקרה (ב "מיליון דולר ארה 100לסך של , )למקרה ובמצטבר לשנה(ב "מיליון דולר ארה
. ב"אלפי דולר ארה 400פן שסכום הפרמיה בגין שנת ביטוח לא יעלה על ובא) ובמצטבר לשנה

באופן שיהיה זהה , ת הכיסוי הביטוחי כאמור על מר חיים כצמןאושרה החלת הרחב, כמו כן
כי , כמו כן נקבע. לכיסוי הביטוחי המוצע עבור יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

באישור ועדת  ,ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה יהיה ניתן לחידוש מעת לעת
גבולות האחריות בביטוח לא  )א(: ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים ,הביקורת והדירקטוריון
החידוש ) ג(; 10%-הפרמיה השנתית לא תעלה בשיעור גבוה מ )ב( ;יעלו על הסכום האמור

שנים  5האחרון מכוח החלטה זו ייעשה לתקופת ביטוח שתסתיים לא יאוחר מאשר בחלוף 
בה אושרו ההחלטות  2012, בינואר 12החלטת האסיפה הכללית שהתקיימה ביום ממועד 
כמו כן אושרה רכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריות החברה ודירקטורים ונושאי . דלעיל

, ב לרבות בהתייחס למר חיים כצמן"המשרה בה בגין פרסום תשקיף והנפקת מניות בארה
ב למקרה ולתקופת "מליון דולר ארה 100שנים בגבולות כיסוי של עד  7לתקופה של עד 

אלפי דולר  600ת בגין כל תקופת הביטוח שלא תעלה על בתמורה לפרמיה חד פעמי, הביטוח
 .ב"ארה

 
לרבות דירקטורים , בחברה לדירקטורים המשולמים ההשתתפות השנתי וגמול הגמול סכומי שינוי  .2

 מר הדיווח הינם למועד נכון אשר ,נוסף בחברה תפקיד הממלאים הדירקטורים חיצוניים למעט
' א8בתקנה  כאמור יחסי גמול שישולם באופן, סגל דורימינטקביץ ומר  מר אריה, כצמן חיים

, ")הגמול תקנות(" 2000- ס"התש ,)חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים(החברות  לתקנות
של  המומחיות בתנאי שאינו עומד לדירקטור שנתי גמול ב"דולר ארה 42,000 :להלן כמפורט
של  המומחיות בתנאי העומד שנתי לדירקטור ולגמ ב"דולר ארה 56,000- מומחה ו חיצוני דירקטור
בתנאי המומחיות  עומד לדירקטור שאינו ב גמול לישיבה"ארה דולר 1,100 ;מומחה חיצוני דירקטור

המומחיות  העומד בתנאי לישיבה לדירקטור גמול ב"הדולר אר 1,480- ו מומחה חיצוני דירקטור של
בחברה  בשקלים לדירקטורים המשולם הישיבה לגמול אשר שווים ,מומחה דירקטור חיצוני של

 שנקבע המזערי לא יפחת מהסכום כאמור הגמול לכך שסכום בהצמדה למדד בכפוף ,לפני השינוי
 אושר שינוי הגמול באסיפת 2012, בינואר 12ביום . של החברה בתקנות הגמול בדרגתה לחברה

 .בעלי המניות של החברה
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  )המשך( וצדדים קשורים י ענייןעסקאות ויתרות עם בעל  -: 38באור 
  

  התקשרות בהסכם עם נורסטאר  .ה
  

, בהתאמה, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 2011, בדצמבר 4וביום  2011, בדצמבר 2ביום   
  :בקשר עם הנושאים הבאים") נורסטאר- הסכם גזית("התקשרות בהסכם עם נורסאטר 

  
פיו שילמה -על 2011, בנובמבר 15הסתיים ביום אשר , תיקון הסכם הניהול עם נורסטאר  .1

לרבות , מ בגין שירותי ניהול שונים"דולר לחודש בתוספת מע 4,000נורסטאר לחברה 
שנים ומתחדש  3נורסטאר הינו לתקופה של -הסכם גזית. מחשוב ותקורה, גזברות, מזכירות

דמי , אי חידושו כאשר כל צד רשאי להודיע על, שנים כל אחת 3אוטומטית לתקופות בנות 
מ ובהצמדה למדד המחירים "ח בתוספת מע"אלפי ש 105- הניהול החודשיים יסתכמו בכ

, תקשורת, מחשוב, גזברות, ניהול כספים, ושירותי הניהול יכללו שירותי מזכירות, לצרכן
  .שוק הון והשקעות, טיפול במימון בנקאי, שירותים משפטיים

  
נורסטאר : בין החברה וקבוצת נורסטאר באופן הבאתיקון תניית אי התחרות הקיימת   .2

והחברה תעסוק כעיסוק , התחייבה כי כל עוד תהיה קבוצת נורסטאר בעלת השליטה בחברה
לא תעסוק קבוצת נורסטאר בתחומים , עיקרי בתחום מרכזי הקניות והמשרדים הרפואיים

זאת למעט , יסקות בתחומים אלו כעיסוק עיקרואלו ולא תחזיק במניות של חברות הע
לגבי עיסוק . ל"מהון המניות של חברות נסחרות בבורסה בישראל או בחו 5%החזקה של עד 

ן שאינו מרכזי קניות ומשרדים רפואיים התחייבה נורסטאר ליתן זכות "בתחום פעילות נדל
  .הצעה ראשונה לחברה

  
נורסטאר בקשר עם הוענקו זכויות רישום ל, יורק-לאור הנפקת מניות החברה בבורסה של ניו  .3

בכפוף לתנאים המפורטים , ידי קבוצת נורסטאר-ניירות ערך של החברה המוחזקים על
  .בהסכם

  
  .נורסטאר באסיפת בעלי המניות של החברה-אושר הסכם גזית 2012, בינואר 26ביום   

  
  צדדים קשוריםבעלי עניין ועם  יתרות  .ו

  
  בדצמבר 31    
    2011   2010  
  ח"מליוני ש    
          

  47   78    )'א9באור (השקעות והלוואות לחברות כלולות 
  2   -    )10באור (הלוואה לצד קשור 

  50   48    )10באור (הלוואות לחברות כלולות 
  40   -    )'ג38- ו 19באורים (זכאים בעלי עניין 

  
  

  מידע מגזרי  -: 39באור 
  

  כללי  .א
  

 חמישהאשר , הקבוצה פועלת במספר מגזרי פעילות, IFRS 8-כהגדרתה ב" גישת ההנהלה"לבהתאם 
חלוקה למגזרים נעשית הן על ). כמפורט בטבלה שלהלן( "מגזר בר דיווח"מהם עונים על הגדרת 

. לפי העניין, בסיס מיקום גיאוגרפי של הנכסים המניבים והן על בסיס מהות הפעילות העסקית
להקצות את המשאבים ולהעריך את ביצועי ההנהלה עוקבת אחר תוצאות המגזרים בנפרד על מנת 

אשר במקרים מסויימים נמדדים באופן שונה מהסכומים המדווחים בדוחות הכספיים , המגזר
הכנסות מימון ומסים על הכנסה מנוהלים על בסיס , הוצאות מימון. כמפורט להלן, המאוחדים

  .קבוצתי ולכן לא הוקצו למגזרי הפעילות השונים
  

" מגזר תפעולי"כוללים בין היתר פעילויות אשר עונות על ההגדרה האיכותית למגזרים אחרים 
מאחר שהן מהוות רכיב עסקי של התאגיד אשר מניב הכנסות והוצאות וקיים  IFRS 8-בהתאם ל

אך אינן מגיעות לסף הכמותי המחייב את , ידי הנהלת החברה-לגביו מידע כספי שנסקר בנפרד על
, )RSC(ב "מבני דיור מוגן בארה: הן כוללות בעיקר את הפעילויות הבאותו, הצגתן כמגזר בר דיווח

   .ברזיל ובולגריה, גרמניה, מרכזים מסחריים בישראל, )ProMed(משרדים רפואיים בצפון אמריקה 
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  )המשך( מידע מגזרי  -: 39באור 
  
  נתוני כספיים על בסיס מגזרי  . ב
  

  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  

 

מרכזים 
מסחריים 

)1(ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 
 )2(בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 
במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום 
וביצוע 
עבודות 
 קבלניות

מגזרים 
  אחרים

התאמות 
 למאוחד

  מאוחד  )3(-)7(
  ח"מליוני ש 

               הכנסות המגזר
                     

  6,496  222  620  1,258  364 1,081 1,906 1,045 )3(הכנסות מחיצוניים 
             

              תוצאות המגזר
  3,557  457  408  58  234 720 1,231 449  )4(רווח גולמי 

  80  )261(  16  7 2 5 10 301  )4(פחת והפחתות 
  40  )16(  -  38 - 1 - 17  כלולות ברווחיחלק 

  4,668  1,992  334  66  216 584 1,141 335  )5(רווח תפעולי 
              

              נכסי המגזר
  66,566  6,337  7,795  1,766  4,353 12,695 22,650 10,970  )6(נכסים תפעוליים 

  166  )146(  -  117 - 3 - 192 השקעות בחברות כלולות
              

  66,732  6,191  7,795  1,883  4,353 12,698 22,650 11,162  סך הכל נכסים
              

השקעות בנכסים לא 
  7,566  -  1,397  11  738 1,077 1,868 2,475  שוטפים

              
  47,348  45,896  116  309  182 258 384 203 )7(התחייבויות המגזר 

  
  

  2010, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  

 

מרכזים 
מסחריים 

)1(ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 
 )2(בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 
במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום 
וביצוע 
עבודות 
 קבלניות

מגזרים 
  אחרים

התאמות 
 למאוחד

  מאוחד  )3(-)7(
  ח"מליוני ש 

               הכנסות המגזר
                     

  5,287  -  506  692  320 971 1,733 1,065 )3(הכנסות מחיצוניים 
             

              תוצאות המגזר
             

  3,114  256  314  70  200 631 1,124 519  )4(רווח גולמי 
  80  )211(  19  5 2 4 7 254  )4(פחת והפחתות 

  2  2  -  *)   - - - - *)  -  כלולות ברווחיחלק 
  3,435  1,112  260  25  141 530 1,046 321  )5(רווח תפעולי 

              
              נכסי המגזר

             
  52,483  5,544  6,153  665  3,425 11,337 17,277 8,082  )6(נכסים תפעוליים 

  67  )21(  -  28  50 - - 60 השקעות בחברות כלולות
              

  52,550  5,523  6,153  693  3,425 11,337 17,277 8,142  סך הכל נכסים
              

השקעות בנכסים לא 
  3,733  -  585  4  89 672 1,756 627  שוטפים

              
  37,381  36,187  135  309  125 165 341 119 )7(התחייבויות המגזר 

  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
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  )המשך( מידע מגזרי  -: 39באור 
  

  2009, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  

  

מרכזים 
מסחריים 

)1(ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 
 )2(בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 
במרכז 
ומזרח 
)9( אירופה

יזום 
וביצוע 
עבודות 
 קבלניות

מגזרים 
  אחרים

התאמות 
 למאוחד

  מאוחד  )3(-)7(
  ח"מליוני ש 

               הכנסות המגזר
              

  4,680  4  493  598 - 1,019 1,499 1,067 )3(הכנסות מחיצוניים 
             

              תוצאות המגזר
             

  2,757  252  299  44 - 686 960 516  )4(רווח גולמי 
  75  )214(  20  9 - 4 8 248  )4(פחת והפחתות 

  )268(  )6(  -  )3(  )259( - - *) -  חלק בהפסדי כלולות
  719  )1,179(  242  *)  -  )259( 585 855 475)5(תפעולי ) הפסד(רווח 

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

  הכנסות מחיצוניים
  

  לשנה שהסתיימה ביום    
  בדצמבר 31

    2011   2010   2009  
  ח"מליוני ש    
              

  1,312   1,302   1,300    ב"ארה
  1,508   1,748   1,962    קנדה

  1,103   1,048   1,161   צפון ומערב אירופה
  46   400   418   מרכז ומזרח אירופה

  674   751   1,354    ישראל
  33   38   79   מדינות אחרות

  4   -   222   )3(התאמות 
            
  4,680   5,287   6,496    כ"סה

  
  

  )8( לא שוטפיםתפעוליים מיקומם של נכסים 
  

  בדצמבר 31    
    2011   2010   2009   
  ח"מליוני ש    
              

  10,310   9,755    13,187    ב"ארה
  15,140   17,309    22,793    קנדה

  12,735   12,166    13,442   צפון ומערב אירופה
  3,913   3,521    4,735   מרכז ומזרח אירופה

  2,100   2,429    2,609    ישראל
  331   534    525   מדינות אחרות

  1,371   1,866    1,358   התאמות
             
  45,900   47,580    58,649    כ"סה
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  )המשך( מידע מגזרי  -: 39באור 
  

  באורים למידע מגזרי  .ד
  

ב הינם לפי "הנתונים הרלוונטיים לניתוח והקצאת משאבים למגזר המרכזים המסחריים בארה  .1
דוחות  -להלן ( )U.S GAAP(דוחות כספיים הערוכים בהתאם לכללי החשבונאות האמריקאיים 

EQY(.  
  
עד לשנת הנתונים הרלוונטיים לניתוח והקצאת משאבים למגזר המרכזים המסחריים בקנדה   .2

 ,2011החל משנת  .לפי דוחות כספיים הערוכים בהתאם לכללי החשבונאות הקנדייםהיו  2010
FCR בקנדה לפי תקני  תמדווחIFRS  מרכזים מסחריים בקנדה"ומאותו מועד נתוני המגזר "

נתוני שנת , לשם הצגה השוואתית לשנים קודמות. IFRSלפי תקני גזרים בבאור הממוצגים 
  .כאשר ההשפעה על באור המגזרים בלבד ,כמוצג לעיל הותאמו למפרע 2009- ו 2010

  
התאמות בגין הכנסות המגזר כוללות בעיקר . לקבוצה אין הכנסות בין מגזריות מהותיות  .3

- איחוד יחסי של שותפויות ב ,מופסקת כהכנסות מפעילות EQYבדוחות הכנסות המוצגות 
EQY  והתאמותIFRS נוספות.  

  
התאמות למאוחד בסעיף הרווח הגולמי כוללות את השפעת ההתאמות להכנסות כאמור   .4

   .EQYבדוחות וכן ביטול של הוצאות פחת והפחתות שנרשמו , לעיל
  
הפחתת , לעיל 4התאמות למאוחד בסעיף הרווח התפעולי כוללות בנוסף על האמור בסעיף   .5

-במסגרת הדיווח המגזרי בסך של כ נכללן להשקעה שלא "משערוך נדל) הפסד( רווח, מוניטין
, 2009-ו 2010, 2011ח בגין השנים "מליון ש )1,922(-ח וכ"מליון ש 1,017-כ, ח"מליון ש 1,803

כוללות התאמות אלו הוצאות הנהלה וכלליות שאינן מוקצות למגזרים בסך  ,בנוסף. בהתאמה
נטו , אחרות) הוצאות(ח והכנסות "מליון ש 146-ח וכ"מליון ש 161- כ, ח"מליון ש 203- כשל 

לרבות ( ח"מליון ש 640-ח וכ"מליון ש 4-כ, ח"מליון ש) 48(-כשאינן מוקצות למגזרים בסך של 
 השנים פחת והפחתות בגין .בהתאמה, 2009-ו 2010, 2011בגין השנים  ,)ממוניטין שלילירווח 
  .סווגו מחדש 2009- ו 2010

  
התאמות . ן בפיתוח ורכוש קבוע"נדל, ן להשקעה"נדל, כולל נכסים תפעוליים שוטפים  .6

מוניטין והתאמות , נגזרים, מסים נדחים, למאוחד כוללות בעיקר ניירות ערך זמינים למכירה
    .EQYשל בעיקר ן להשקעה "לנדלשווי הוגן 

  
. ודמי חכירה לשלם פקדונות משוכרים ,זכאים, כולל התחייבויות תפעוליות כגון ספקים  .7

מכשירים פיננסיים נגזרים והתחייבויות , התאמות למאוחד כוללות בעיקר מסים נדחים
  .נושאות ריבית

  
ומלאי  ן להשקעה בפיתוח"נדל ,ן להשקעה"נדל, נכסים לא שוטפים כוללים בעיקר רכוש קבוע  .8

  .קרקעות בלתי שוטף
  
מסווג ההפסד התפעולי במגזר המרכזים המסחריים במרכז ומזרח אירופה  2009ת בשנ  .9

המאוחדת באיחוד יחסי  ATR-הואיל ו, במסגרת חלק הקבוצה בהפסדי חברות כלולות
  .דווחה בעבר כחברה כלולה 2009לראשונה החל מסוף שנת 
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  דיווחר תאריך החארועים לא  -: 40באור 
  

מליון דולר קנדי ערך נקוב אגרות חוב להמרה  19.3את יתרת  FCRפדתה  2012, בפברואר 15ביום   .א
מניות  מליון 1.1-באמצעות הנפקת כ, הבתמורה לערכן הנקוב בתוספת ריבית שנצבר) B-ו Aסדרות (

FCR , זאת בהתאם לזכותה שלFCR לפי מחיר המרה של , ת במניותלפדות את אגרות החוב האמורו
 8סתיימה ביום ימי המסחר שה 20תקופה של ב FCRמהממוצע המשוקלל של מחיר מניות  97%

  .2012, בפברואר
  
-בדרך של הנפקת זכויות על, מליון מניות רגילות 20.2-דורי כקבוצת הנפיקה , 2012, בינואר 12ביום   .ב

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

  .73.9%-לכורי בוצת דקבההחזקה של גזית פיתוח 
  

מליון  185- של כ, השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים מסווגים 2012, בינואר 22ביום   .ג
מליון כתבי אופציה  1.85- יחד עם כ, בדרך של הרחבת סדרה סחירה, )'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ח ע"ש
בתמורה , )א"סדרה י(ב אגרות חו. נ.ח ע"מליון ש 222-עד כהניתנים למימוש ל) שאינם סחירים(

 0.122- ו )'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ח ע"ש 1.00ח לכל "ש 1.22(ח "מליון ש 226 -מיידית כוללת של כ
  ).כתבי אופציה ללא תמורה נוספת

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

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

  .ח"מליון ש 224-בתמורה לכ
  
, )'סדרה ו(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 62- הנפקה של כקבוצת דורי השלימה  2012, בינואר 30ביום   .ד

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

ההלוואה נושאת ריבית . מליון דולר 250- וניתנת להגדלה ל 2019העומדת לפרעון בחודש פברואר 
בכפוף להתאמות בגין שינויים בדירוגי , 1.9%הליבור האמריקאי בתוספת  שנתית בשיעור של

על מנת לקבע את ריבית ) IRS(בחוזה להחלפת ריבית  EQY הבנוסף התקשר. EQYהאשראי של 
בהתאם לדירוג האשראי , לשנה 3.46%לשיעור ריבית אפקטיבי של , הליבור שנושאת ההלוואה

  .EQYהנוכחי של 
  
 חוב אגרות .נ.ע קנדי דולר מליון 75ה לציבור בקנדה של הנפק FCR השלימה 2012, בפברואר 16ביום   .ו

אגרות החוב להמרה . באמצעות תשקיף מדף ,בשעבוד מובטחות אינן אשר )H סדרה( להמרה
 30 מיום החל שנתיים חצי תשלומים בשני המשולמת 4.95% של בשיעור שנתית ריבית נושאות

 החל יום בכל למניה קנדי דולר 23.75 של במחיר FCR במניות להמרה ניתנות ,2012 ,בספטמבר
 FCR- ל ,החוב אגרות לתנאי בהתאם .2017, במרס 31 ביום לפרעון ועומדות למסחר רישומן ממועד
 FCR של רגילות מניות הנפקת באמצעות החוב אגרות בגין והריבית הקרן את לפרוע זכות קיימת
 למועד שקדמו המסחר ימי 20 במהלך המשוקלל הממוצע המניה ממחיר 97% המשקף במחיר
  .הפרעון

  
שהוחזקו  EQYמליון מניות  4.1- הצעה משנית לציבור לרכישת כ EQYהשלימה  2012, במרס 9ביום   .ז

  .LIH-אשר הועברה במלואה ל, )ח"מליון ש 292- כ(מליון דולר  76.4-בתמורה ברוטו של כ, LIHידי - על
  
במסחר  ATRמליון מניות  6.7-לאחר תאריך הדיווח רכשה חברה בת בבעלות מלאה של החברה כ  .ח

כתוצאה מהרכישות עלה שיעור החזקת ). ח"מליון ש 119- כ(מליון יורו  24.0-בבורסה בתמורה לכ
מליון אירו  16.6-והחברה צפויה להכיר ברווח ממוניטין שלילי בסך של כ 33.4%-לכ ATR-החברה ב

  .ושער החליפין נכון לתאריך הדיווח ATRזאת בהתבסס על ההון העצמי של , )ח"מליון ש 82- כ(
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רכי מס ובערכים נומינליים היסטוריים לצנתונים של הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה  תמצית  -: 41באור 
  הכנסה

  
  .החברה כוללת נתונים נומינליים היסטוריים לצורכי מס הכנסה בלבד  .א
  
על בסיס , )29למעט תקן (ות הכספיים נערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל הדוח  .ב

ללא התחשבות בשינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע , המוסכמה של העלות ההיסטורית
  .הישראלי

  
  מאזנים  .ג
  

  בדצמבר 31ליום   
  2011   2010  
  ח"מליוני ש   

        נכסים שוטפים
         

  35   692  מזומניםמזומנים ושווי
  6   7  חייבים ויתרות חובה

         
   699   41  

       נכסים לא שוטפים
         

  9   *)    -  השקעות והלוואות לזמן ארוך
  11,331   12,197  *)*השקעות בחברות מוחזקות

  5   6  רכוש קבוע
  *)     -   *)    -  הוצאות נדחות

         
   12,203   11,345  
         
   12,902   11,386  
         

       התחייבויות שוטפות
         

  485   776  חלויות שוטפות של אגרות חוב
  2   2  ספקים ונותני שירותים

  133   321  זכאים ויתרות זכות
  57   -  דיבידנד שהוכרז

         
   1,099   677  

       לא שוטפותהתחייבויות
         

  7,118   7,414  אגרות חוב
  1,476   2,441  מתאגידים בנקאייםהלוואות 

  -   -  נטו,התחייבויות בשל הטבות לעובדים
         
   9,855   8,594  
         

  2,115   1,948  הון עצמי
        
   12,902   11,386  

  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
  
 ,בערכים נומינליים היסטוריים ההשקעות בחברות מוחזקות מוצגות על פי שיטת העלות  *)*

  .מוחזקותת אלו לא כלול חלק החברה ברווחי חברות לפיכך בדוחו
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רכי מס ונתונים של הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה בערכים נומינליים היסטוריים לצ תמצית  -: 41באור 
  )המשך( הכנסה

  
  דוחות רווח והפסד  .ד
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011   2010   2009  
  ח "ש מליוני  
           

           הכנסות
          

  -   -   - *)*חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
  82   89   80   דיבידנד

  3   8   6  דמי ניהול
  507   672   178   מימון

           
  592   769   264  כ הכנסות"סה
           

          הוצאות ועלויות
           

  57   56   64  וכלליותהנהלה 
  *)   -   *)   -   6  נטו,הפסד הון

  786   678   442   מימון 
  -   -   -   אחרות

           
  843   734   512  כ הוצאות ועלויות"סה
           

  )251(   35   )248(  לפני מסים על ההכנסה)הפסד(רווח 
  6   4   4  מסים על ההכנסה

           
  )257(   31   )252(  )הפסד(רווח נקי 

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

, ההשקעות בחברות מוחזקות מוצגות על פי שיטת העלות בערכים נומינליים היסטוריים  **)
  .לפיכך בדוחות אלו לא כלול חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
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רכי מס ונתונים של הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה בערכים נומינליים היסטוריים לצ תמצית  -: 41באור 
  )המשך( הכנסה

  
  דוחות על השינויים בהון העצמי  .ה
  

  
  הון
 מניות

 פרמיה
על מניות

תקבולים
על 

חשבון 
כתבי 
 אופציה

 יתרת
 הפסד

  קרנות
 אחרות

 -בניכוי 
הלוואות 
לרכישת 
  מניות

 מניות
  כ"סה אוצר

  ח"מליוני ש  
             

  1,682  )8(  )4(  52 )770( - 2,285 127   2009, בינואר1יתרה ליום
             

  401  -  -  - - 10 378 13   הנפקת מניות
  -  -  -  )5( - - 5 -   מימוש כתבי אופציה למניות

  *)   -  -  *)   -  - - - - -  פרעון הלוואות לרכישת מניות
  4  -  -  4 - - - -   עלות תשלום מבוסס מניות 

  )257(  -  -  - )257( - - -  הפסד
  )136(  -  -  - )136( - - -   דיבידנד ששולם
  )50(  -  -  - )50( - - -   דיבידנד שהוכרז

             
  1,644  )8(  )4(  51 )1,213( 10 2,668 140   2009, בדצמבר31יתרה ליום

             
  637  -  -  - - - 622 15   הנפקת מניות

  -  -  -  - - )10( 10 -   פקיעת כתבי אופציה למניות
  1  -  -  )4( - - 5 *) -   מימוש כתבי אופציה למניות

  *) -  -  *) -  - - - - -  פרעון הלוואות לרכישת מניות
  13  -  -  13 - - - -   עלות תשלום מבוסס מניות 

  31  -  -  - 31 - - -  רווח נקי
  )154(  -  -  - )154( - - -   דיבידנד ששולם
  )57(  -  -  - )57( - - -   דיבידנד שהוכרז

             
  2,115  )8(  )4(  60 )1,393( - 3,305 155   2010, בדצמבר31יתרה ליום

             
  313  -  -  - - - 303 10   הנפקת מניות

פקיעת כתבי אופציה מימוש ו
  2  -  -  )8( - - 10 *)  -  למניות

  4  -  4  - - - - -  פרעון הלוואות לרכישת מניות
  7  -  -  7 - - - -   עלות תשלום מבוסס מניות 

  )252(  -  -  - )252( - - -  הפסד
  )241(  -  -  - )241( - - -   שהוכרזדיבידנד

             
  1,948  )8(  *) -  59 )1,886( - 3,618 165   2011, בדצמבר31יתרה ליום

             
             
  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
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  )1( 2011, בדצמבר 31רשימת החברות המוחזקות בקבוצה ליום 
  

 

 
  שיעור הבעלות

  בדצמבר 31ליום
  

    ארץ
  מידע
 נוסף 

 בבאור הרישום  הערה  2010 2011 
 %         

             
EQUITY ONE INC.  (*   43.4 40.9  )3(  ג9    ב"ארה'  

FIRST CAPITAL REALTY INC.  50.5 48.8  )3(  ד9    קנדה'  
M.G.N USA INC.    100 100  )4(  טו9    ב"ארה'  

GAZIT (1995) INC.   100 100  )3(  ב"ארה      
GAZIT GROUP USA INC.  100 100  )3(  ב"ארה      

M.G.N AMERICA LLC.  100 100  )3(  ב"ארה      
M.G.N FIRST GENERATION LLC. 100 -  )3(  ב"ארה      

GAZIT S.A. INC.  100 100  )3(  ב"ארה      
PROMED PROPERTIES INC. 100 100  )3(  ט9    ב"ארה'  

GAZIT SENIOR CARE INC.  100 100  )3(  ח9    ב"ארה'  
GAZIT 2003 INC.   100 100  )2(  קנדה      

GAZIT CANADA INC.   100 100  )4(  טו9    קנדה'  
GAZIT MAPLE INC.   100 100  )2(  קנדה      
GOLDEN OAK INC.   100 100  )2(  איי קיימן    

HOLLYWOOD PROPERTIES LTD.  100 100  )2(  איי קיימן    
CITYCON OYJ.   48.0 47.3  )2(  ו9   פינלנד'  

GAZIT EUROPE (NETHERLANDS) B.V. 100 100  )2(  י9    הולנד'  
GAZIT EUROPE (ASIA) B.V.  100 100  )2(  טו9    הולנד'  

GAZIT GERMANY BETEILIGUNGS GMBH & CO.KG  100 100  )3(  י9    גרמניה'  
GAZIT BRAZIL LTDA.    100 100  )3(  יב9    ברזיל'  
GAZIT GAIA LIMITED  100 100  )2(  טו9  רזי'האי ג'  

GAZIT MIDAS LIMITED  100 100  )2(  טו9  רזי'האי ג'  
GAZIT AMERICA INC.  73.1 69.5  )3(  ה9    קנדה'  

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED  31.6 30.0  )3(  ז9  רזי'האי ג'  
  'יא9    ישראל  )2(  75 75 מ"בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל 

      ישראל  )3(  100 100   מ"דרך השלום בעבית
  'טו9    ישראל  )2(  100 100  מ"בע) 1992(גלוב החזקות גזית
  'טו9    ישראל  )2(  100 100   מ"פיתוח בע.ג.ג

  'יג9    ישראל  )5(  50 100   מ"אכד בניין והשקעות בע
  'יג9    ישראל  )5(  73.8 73.8   מ"דורי בע.קבוצת א

             
  
 GAZIT, קבוצת דורי, אכד, גזית פיתוח, ,EQY ,FCR ,CTY,GAA  ATRל הרשימה אינה כוללת חברות מוחזקות ש  )1(

GERMANY ,GAZIT BRAZIL ,PROMED PROPERTIES INC. ו-GAZIT SENIOR CARE INC.. 
  .מוחזקת במישרין על ידי החברה  )2(
  .מוחזקת באמצעות חברות מאוחדות  )3(
  .במישרין ובאמצעות חברות מאוחדותמוחזקת   )4(
  .מ"בע) פיתוח(מוחזקת באמצעות גזית גלוב ישראל , 2011החל משנת   )5(

  
שיעור ההחזקה בזכויות ). GAA-מחושב בניכוי בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ב(מהווה שיעור החזקה כלכלי   *)

  .בהתאמה, 44.6%-וכ 42.1%-כהינו  2010-ו 2011 ,בדצמבר 31לימים ההצבעה 
    

  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  
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   2011 ח תקופתי"דו

 חברהפרטים נוספים על ה - 'ד חלק
  

  

  

  :שם החברה  )"התאגיד"או  "החברה: "להלן(מ "בע גלוב-גזית

  :חברה ברשם' מס  520033234

  :כתובת  67892אביב  -תל, 1דרך השלום 

gazitglobe@gazitgroup.com  כתובת דואר
  :אלקטרוני

  :טלפון     03-6948000

  :מיליהפקסי  03-6961910

ח על "הדותאריך   2011בדצמבר  31
  :המצב הכספי

  :ח"תאריך הדו  2012 סבמר 27
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   רבעוניים כוללחות רווח "תמצית דו: 'א10תקנה 

ח "לדו )ג(2.3 ףראו סעי, על בסיס רבעוני 2011לתמצית הדוחות על הרווח הכולל לשנת 
   .הדירקטוריון

  

   ערךהשימוש בתמורת ניירות : 'ג10תקנה 

ועל פי תשקיף  ,2011בספטמבר  4 ח הצעת מדף מיום"שערכה החברה על פי דו יםורת הגיוסתמ
כפי שצוין גם , במלואה שימשה 2011בדצמבר  19יורק ביום - הנפקה שפורסם בבורסה של ניו

הקיימות של  אשראיה המנוצלות במסגרותהיתרות להקטנת , יםהצעת המדף האמור ותח"בדו
לרבות השקעה בחברות הבנות של החברה וכן לרכישה ולהשקעה  ,החברה ולפעילותה השוטפת

   .בחברות ובנכסים בתחום פעילותה של החברה או המשלימים לפעילותה

  

   ת ובחברות קשורותנורשימת השקעות בחברות ב: 11תקנה 

החברה בכל אחת מהחברות הבנות והחברות הקשורות נכון לתאריך רשימת ההשקעות של להלן 
   :ב הכספיח על המצ"הדו

ניירסוג  שם החברה
הערך 
וערכו 
  הנקוב

ערך בדוחות כמות מוחזקת
הכספיים 

 )ח"ש באלפי(
(*) 

שיעור 
אחזקה 
בהון 

המניות 
המונפק 

(%) 

שיעור 
אחזקה 
בזכויות 
הצבעה 

ובסמכות 
למנות 

דירקטורים 
(%) 

 מחיר
 בבורסה
 לתאריך

ח על "הדו
המצב 
 הכספי

 

 די החברההשקעות בחברות פרטיות המוחזקות על י
  -   100  100  33,627 9,999 ח"ש1מניה  מ"בית דרך השלום בע

החזקות גלוב - גזית
  )1(מ"בע )1992(

 432 ח"ש1מניה
1 )2( 

)127,934(  100  100   -  

גזית גלוב ישראל 
גזית "( מ"בע) פיתוח(

  )3(")פיתוח

0.1מניה
  ח"ש

8,500,000 407,618  75  75   -  

0.01מניה  )4(מ"ג פיתוח בע.ג
  ח"ש

100 104,961  100  100   -  

Golden Oak Inc)5  (  100  100 - 100 1$מניה   -  
Hollywood Properties 

Ltd.)6(  
  -   100  100 - 300 1$מניה

M.G.N. (USA) Inc.)7(  100  100  621,995 2,142 1$מניה   -  

Gazit Canada Inc.)8(  ותמני
 1$ בכורה
  קנדי

 0.01$ה מני
  קנדי

330,673,835 
  
  

1,000  

3,598,522  100  100   -  

Gazit 2003 Inc.)9(  ותמני
 1$ בכורה
  קנדי
 1$ה מני

  קנדי

117,580,904 
  
  
100 

824,078  100  100   -  

Gazit Maple Inc.)10( ותמני
 1$ בכורה
  קנדי
 1$ה מני

  קנדי

32,468,304 
100  

122,984  100  100   -  

 (11)Gazit Europe 
(Netherlands) B.V 

  -   100  100  16,564 18,500 אירו1מניה

(12)Gazit Europe (Asia) 
B.V 

  -   100  100  152,626 18,000 אירו1מניה

Gazit Midas Limited)13(  100  100  1,569,036 1,000 אירו1מניה   -  
Gazit Gaia Limited)14(  100  100  160,858 1,000 אירו1מניה   -  
Gazit Brazil Ltda.)15( זכויות

  השתתפות
- )45,540(  100  100   -  

 )מוחזקות על ידי החברות הבנות הפרטיות המפורטות לעילאשר חלקן(השקעות בחברות ציבוריות
Equity One Inc.)16( 

")EQY("  
 16.98$  )17(42.1  )17(43.4 - 38,407,443 0.01$מניה

 (18) )19( First Capital 
Realty Inc. ")FCR("  

1$מניה
 קנדי

 קנדי$ 17.30 50.5  50.5 - 90,085,902

Gazit America, Inc. (20) 
")GAA("  

1$מניה
  קנדי

  קנדי$ 4.84  73.1  73.1 - 17,033,974

(21) Citycon oyj (22) 
")CTY("  
  

1.35מניה
  אירו

133,456,911 
  

  אירו 2.31  48.0  48.0  2,119,916

.נ.אירו ע1
ח "אג

  להמרה

42,000,000 
  

  אירו 0.84  -   -   226,034

 (23)Atrium European אירו 3.48  31.6  31.6 - 117,862,332 אירו1מניה  
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ניירסוג  שם החברה
הערך 
וערכו 
  הנקוב

ערך בדוחות כמות מוחזקת
הכספיים 

 )ח"ש באלפי(
(*) 

שיעור 
אחזקה 
בהון 

המניות 
המונפק 

(%) 

שיעור 
אחזקה 
בזכויות 
הצבעה 

ובסמכות 
למנות 

דירקטורים 
(%) 

 מחיר
 בבורסה
 לתאריך

ח על "הדו
המצב 
 הכספי

 

Real Estate 
Limited")ATR(" 
מ "דורי בע. אקבוצת 

  ")דורי.א(" )24(
  1.32  73.8  73.8 - 85,080,346 ח"ש1מניה

 

  . ח על המצב הכספי"נכון למועד הדו, ח הכספי הנפרד של החברה"לפי הדו  (*) 

 .מ"מחברת בית דרך השלום בע 35%מחזיקה מ "בע) 1992(גלוב החזקות - גזית  )1(

   .מניות נדחות  )2(

 מ"מהון המניות ומזכויות ההצבעה של אכד בנין והשקעות בע 100% -מחזיקה בתוח גזית פי 2011החל מחודש יוני   )3(
מהון המניות של אכד על  50%לפרטים אודות רכישת . להלן 25ש "כמפורט בה, דורי.אשר לה החזקות בא, ")אכד("

' א חלקל 1.1.16מהון המניות של אכד לגזית פיתוח ראו סעיפים  100%וכן מכירת  2011ידי החברה בחודש אפריל 
לפרטים אודות  .מ חברות בנות פרטיות אשר אינן מוצגות בנפרד בטבלה"לגזית פיתוח בע, כמו כן. ח התקופתי"לדו

  .חות הכספיים"לדו א26ראה ביאור מ "המניות בקשר לגזית פיתוח בעהסכם בעלי 

 )5(  Golden Oak Inc. מחברת  33.33% - וכן ב, מ"מחברת בית דרך השלום בע 30% - מחזיקה בMGN (USA) Inc.. 

)6(  Hollywood Properties Ltd  מחברת  92.5% - מ וכן ב"מחברת בית דרך השלום בע 35% - במחזיקהGazit Canada Inc..  

)7(   MGN (USA) Inc. מ 100% - מחזיקה ב- Gazit 1995 Inc. ,MGN America Inc. ,Gazit Europe Inc ,,Gazit Group USA Inc 
Gazit Senior Care Inc. ,Gazit First Generation Inc.  ו - Promed properties Inc.  , וכן במניותEQY.  

)8(  Gazit Canada Inc מהון המניות של  40.65% - מחזיקה בFCR.  

)9(  Gazit 2003 Inc. מהון המניות של  9.85% - מחזיקה בFCR.  

)10(  Gazit Maple Inc. מהון המניות של  73.1% - מחזיקה בGAA.  

)11(  Gazit Europe (Netherlands) B.V  מחזיקה בקבוצת חברות גרמניות)אשר אינן מוצגות בנפרד) 100%.  

)12(  Gazit Europe (Asia) B.V  ן בהודו"שקעות בנדלתושבת מאוריציוס למשקיעה בקרן.  

)13(  Gazit Midas Limited מהון המניות של  28% -מחזיקה בATR.  

)14(  Gazit Gaia Limited מהון המניות של  3.6% - מחזיקה בATR.  

אשר אינן מוצגות בנפרד ושותפות אמריקאית הינה דרך חברות בנות פרטיות  Gazit Brazil Limitada - ההחזקה ב  )15( 
  .בטבלה

) ביחד(המחזיקות , .MGN (America) Inc - ו .M.G.N. (USA) Inc., Gazit First Generation Inc ךדרהינה  EQY - ב ההחזקה  )16(
חברות  EQY -ל .EQYנוספים מהון המניות של  12.68% - המחזיקה ב GAAוכן דרך , EQYמהון המניות של  34.11% - ב

 .    בנות פרטיות אשר אינן מיוצגות בנפרד בטבלה

 .לדוחות הכספיים א26 - ג ו9ראו באורים , EQY -בקשר ל המניות בין החברה ובין קבוצת ליברטילעניין הסכם בעלי   )17(
ישוב זכויות הההצבעה נכללות כאשר לצורך ח, EQY - ב GAAההחזקה בהון ובזכויות ההצבעה כוללת את החזקות 

לפי , בשרשור EQY - ב GAAואילו לצורך חישוב ההחזקה בהון המניות נכללות החזקות , EQY - ב GAAמלוא החזקות 
    .GAA - שיעור החזקתה של החברה ב

חברות בנות פרטיות  FCR - ל. Gazit 2003 Inc.  9.85%-ו Gazit Canada Inc. 40.65%באמצעות  הינה FCR -ההחזקה ב  )18(
  .אשר אינן מיוצגות בנפרד בטבלה

  .לדוחות הכספייםא 26ו באור רא, FCR - לעניין הסכם בעלי מניות בין החברה לאלוני חץ בקשר ל  )19(

 )20(  GAA  מהון המניות של  100%–מחזיקה בPromed Properties (CA) Inc. מהון המניות של  12.7%- ובEQY 11.4%-וב 
  .חברות בנות פרטיות אשר אינן מיוצגות בנפרד בטבלה GAA - ל. מזכויות ההצבעה בה

  .בנות פרטיות אשר אינן מיוצגות בנפרד בטבלה חברות CTY - ל. הינה במישרין CTYההחזקה במניות   ) 21(

ח להמרה אלו ראו "לעניין תנאי אג. י החברה"במישרין ע. נ.מיליון אירו ע 42בגין החזקה של אגרות חוב להמרה בסך של     )22(
  .לדוחות הכספיים) 2(ג21באור 

חברות בנות  ATR - ל). 3.6%( Gazit Gaia Limited - ו) 28%( Gazit Midas Limitedהינה דרך  ATRההחזקה במניות   )23(
  .פרטיות אשר אינן מיוצגות בנפרד בטבלה

  .לדוחות הכספייםא 26ראו באור , ATR - בקשר ל CPIלעניין הסכם בעלי המניות בין החברה ובין     )24(

דורי .א). פיתוחת גזידרך (המניות שלה  ןמהו 75%- בבעקיפין אשר החברה מחזיקה , דורי הינה באמצעות אכד. החזקה בא    )25(
דורי חברות בנות פרטיות אשר אינן מיוצגות . לא, כמו כן. חברה ציבורית, מ"מהון המניות של דורי בניה בע 71.2% - מחזיקה ב

  .בנפרד בטבלה
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  : ההלוואות החברה לחברות בנות וקשורות שליתרת אגרות חוב ולהלן פירוט 

יתרה מדווחת  שנות פידיון 
 31ליום 

בדצמבר 
2011 

)ח"שבאלפי (  

 החברה  בסיס הצמדה שיעור הריבית

ב"דולר ארה 4% 984,985 (*)   M.G.N (USA) Inc  וחברות בנות
ב"דולר ארה 4% 1,382,298  2016  בבעלותה המלאה  

 Gazit South America LP  ריאל ברזילאי  11.6-7.5%%  286,173  (*)

 .Gazit 2003 Inc דולר קנדי 1.5%+ליבור  17,682 (*)

 Gazit Midas Limited אירו  1.5%+ליבור  1,382,519 (*)

  +יורובור  333,457  (*)
1.5%-4.3%  

 .Gazit Europe (Netherlands) B.V  אירו

)1( אירו  4.5%  226,034  2013 Citycon Oyj. 

מ"בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל  מדד 6.674%-4%  1,068,255 (*)  

 - 1.5%+ליבור 
  2.5%+ ליבור 

 אירו

75,519  
  

6.4% 
 

 אירו
 

 שקלי  1.6%+ פריים   105,000 2013

 מדד  7.17%-6.97%  661,044 2014-2019

 שקלי  3.80%  45 (*)

 - 1.5%+יורובור   393,869 (*)
  4.5% + יורובור

 Gazit Gaia Limited אירו

2014-2016  237,499 3.63%/   
  2%+יורובור

, אירו/מדד
הגבוה 
 מביניהם

מ"בע) 1992(ות גזית גלוב החזק

 שקלי 3.80%  59,629  (*)

ב"ארהדולר   1.5%+ליבור 331,973 (*)  Gazit Maple Inc 

 Gazit Asia יורו  4.3%-3%+ליבור 160,908 (*)

   .בכפוף לאפשרות סיומן בהתאם לתנאי ההסכמים בגינן, ההלוואות מתחדשות מעת לעת באופן אוטומטי  (*) 

עמד שער אגרות החוב בבורסה של הלסינקי על  2011בדצמבר  31נכון ליום . CTYת אגרות חוב סחירות המירות למניו )1(

 .לדוחות הכספיים 2ג21ח להמרה אלו ראו באור "לעניין תנאי אג. של אגרות החוב. נ.אירו ע 1 - אירו ל 0.836

  (*)ת ובחברות קשורותנושינויים בהשקעות בחברות ב: 12תקנה 

תאריך 
סוג נייר   חברהשם ה  מהות השינוי  השינוי

  הערך
כ ערך "סה

  נקוב
אלפי (עלות 
  )ח"ש

עלות ממוצעת 
  ליחידה

השתתפות בנפקת   5/11
  3.41CAD  76,226  6,235,388  מניה רגילה .Gazit America Inc  זכויות

השתתפות בנפקת   5/11
כתבי אופציה  .Gazit America Inc  זכויות

  2.89CAD  64,601  6,235,388  למניות

 First Caputal Realty  חלף ריבית קבלת מניות  3/11
Inc. 15.32  15,586  283,027  מניה רגילה CAD  

 First Caputal Realty  רכישת מניות בבורסה  7/11
Inc. 16.22  2,089  36,000  מניה רגילה CAD  

ח להמרה "המרת אג  8/11
  במניות 

First Caputal Realty 
Inc. 16.47  271,052  4,553,809  מניה רגילה CAD  

 First Caputal Realty  קבלת מניות חלף ריבית  9/11
Inc. 16.38  13,898  229,480  מניה רגילה CAD  

ח להמרה "המרת אג  12/11
  במניות

First Caputal Realty 
Inc. 15.96  303,815  5,159,899  מניה רגילה CAD  

  18.25$  130,039  2,000,000  מניה רגילה .Equity One Inc  רכישת מניות מאלוני חץ  3/11

השתתפות בהנפקת   5/11
  19.42$  67,351  1,000,000  מניה רגילה .Equity One Inc  מניות 

  19.32$  67,004  1,000,000  מניה רגילה .Equity One Inc  רכישת מניות מאלוני חץ  5/11
  17.91$  17,826  289,232  מניה רגילה .Equity One Inc  רכישת מניות בבורסה  4-6/11
  16.75$  109,207  1,837,304  מניה רגילה .Equity One Inc  ות בבורסהרכישת מני  7-9/11

  15.04$  19,588  350,000  מניה רגילה .Equity One Inc  רכישת מניות בבורסה 10-12/11

השתתפות בהנפקת   7/11
  3.00€  218,267  14,900,000  מניה רגילה Citycon Oyj  מניות

  2.44€  27,706  2,230,571  רגילה מניה Citycon Oyj  רכישת מניות בבורסה  8/11
  2.17€  5,911  535,000  מניה רגילה Citycon Oyj  רכישת מניות בבורסה  11/11

  3.45€  104,415  6,032,717  מניה רגילה Atrium European  רכישת מניות בבורסה 8-10/111
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Real Estate Limited 
  1.00CAD  )45,478,595(  )12,455,794(  מניה רגילה .Gazit Canada Inc  פדיון מניות בכורה  3/11
  1.00CAD  )5,864,506(  )1,606,186(  מנית בכורה .Gazit 2003 Inc  פדיון מניות בכורה  3/11
  -  398,832  -  מנית בכורה .MGN (USA) Inc  המרת חוב להון  5/11

  .ח"פעילות בתקופת הדו לא בהקמת חברות בנות השקעות זניחותלא כולל (*) 

  

   קשורות והכנסות מהןחברות של חברות בת והכנסות : 13תקנה 

, של כל חברה בת או חברה קשורה של החברההמיוחס לבעלי המניות הרווח הכולל פירוט להלן 
   :)ח"באלפי ש(דמי ניהול וריבית , וכן הכנסות החברה מאותן חברות מדיבידנד 2011לשנת 

 הכנסות
ריבית )הוצאות(  

ניהול דמי כ רווח "סה דיבידנד 
כולל )הפסד(  

 )הפסד( רווח
) ח"באלפי ש(

 כולל אחר

 )הפסד( רווח
)ח"באלפי ש(

 שם החברה

88,782 577 - )20,351(  22,386 )42,734(  )1( MGN (USA) INC.
8,881  - 881,745 )15,344(  897,089 )2( Gazit Canada Inc. 

- - - )2( )2( )2( )2( Gazit 2003 Inc. 
- - - )2(  )2(  )2(  Gazit Maple Inc

10,172 - - )10,798(  - )10,798( החזקות  גלוב- גזית 
מ"בע) 1992(  

)661( מ"בית דרך השלום בע 1,150 - 1,150 - 137   
129,450 - - 127,674 )641( ) פיתוח(גזית גלוב ישראל  128,315 

)3( מ"בע  
(3,116) - - )79,818(  - )79,818( מ"ג פיתוח בע.ג   
9,664 - 80,316 )67,889(  )131,422(  63,533 Citycon oyj
9,538 - - )25,703(  5,598 )31,301(  Gazit Europe 

(Netherlands)  )4( B.V
2,512 - - )4,374(  )1,879(  (2,495) Gazit Europe (Asia) B.V
14,610 - - )34,479(  - )34,479(  )5( Gazit Brazil Ltda. 

- - - 68,779 )4,103( אכד בנין והשקעות  72,882 
)6(מ"בע  

10,273 - - )10,489(  - )10,489(  Gazit Gaia Ltd 
50,746 - - 241,092 2,423 238,669 Gazit Midas Ltd

 

- ו .Gazit 1995 Inc. ,Gazit Group USA ,MGN (America) Inc. ,Gazit Europe Inc. ,Gazit Senior Care Incאת תוצאות  כוללות .MGN (USA) Incתוצאות  )1(

Promed Properties Inc. .  

  Gazit Maple Incושל  .Gazit 2003 Inc של  ןכולל את תוצאותיה .Gazit Canada Incהרווח של  )2(

 .דורי . לרבות בגין החזקתה בא, מייצג גם את פעילות אכד 2011החל מחודש יוני  )3(

 . מייצג את תוצאות פעילות החברה בגרמניה )4(

 ).שותפות אמריקאית המחזיקה בה( Gazit South America LP כולל Gazit Brazil Limitadaמייצג את תוצאות פעילות  )5(

  .דורי.משקף את פעילות אכד לרבות בגין החזקתה בא )6(

  מסחר בבורסה: 20תקנה 

  :ניירות ערך של החברה כדלקמן ח נרשמו למסחר"בשנת הדו

תשקיף על פי  ,כל אחתל ב"דולר ארה 9במחיר  .נ.ח ע"ש 1רגילות בנות מניות  מיליון 10.35  .א
 .)NYSE(בבורסה של ניו יורק שפורסם  2011בדצמבר  14נפקה מיום ה

מניות רגילות של החברה שהונפקו כתוצאה ממימוש כתבי אופציה של עובדים  104,286  .ב
 ).לא סחירים(ודירקטורים 

בספטמבר  4מיום  ח הצעת מדף"על פי דו, )'יאסדרה (אגרות חוב . נ.ח ע"אלפי ש 451,048  .ג
2011. 

במסגרת ) 'סדרה ד(אגרות חוב . נ.עח "ש 185,231,800ח נרשמו למסחר "לאחר תקופת הדו
אגרות חוב  .נ.ח ע"ש 220,602,160וכן , 2012הנפקות פרטיות למשקיעים מסווגים מחודש ינואר 

לאגרות חוב ) לא סחירים(כתבי אופציה  1,839,018 הונפקו כתוצאה מהמרתאשר ) 'סדרה יא(
 .כאמורהנפקות פרטיות אשר הונפקו במסגרת ) 'סדרה יא(
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למעט הפסקות מסחר ( בורסהניירות הערך של החברה בלא חלה הפסקת מסחר ב 2011בשנת 
לגבי מחיקה מהמסחר של אגרות חוב עקב רכישה  .)טכניות לקראת פרסום דוחות כספיים

   .להלן 29לתקנה  )ד(סעיף ' ר, עצמית על ידי החברה

  

  משרה בכירה תגמולים לבעלי עניין ולנושאי: 21תקנה 

מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר  כל אחדל 2011שנת גין התגמולים שניתנו בלהלן פירוט 
בעלי שלושת  ושלו) האו תאגיד שבשליטת החברה(קבוצה מבין נושאי המשרה הבכירה ב

 בדברוכן פרטים , עצמה חברההתגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה ב
   :בחברה עניין לבעלי תנוני אשר תגמולים

, ח"שמליוני  43.4 -כבסך של  בת בבעלותה המלאה של החברה מחברהר הדירקטוריון למענק "היה זכאי יו 2011בשנת  (*)

. לדוחות הכספיים )1(ג38 - ו )3(ב38 יםבביאורלהלן ו) ג)(3(בסעיף ב כאמור, )ובלתי חוזר באופן מוחלטו(במלואו ויתר הוא עליו 

לתשלום חד בגין סיום הסכם העסקתו של מר כצמן עם חברה בת בבעלותה המלאה של החברה היה זכאי מר כצמן , כמו כן

כמפורט בסעיף , ואך מר כצמן הודיע לחברה כי הוא מוותר על התשלום האמור במלוא, ח"מיליוני ש 60 - של כ בסך פעמי

  .להלן )א)(3(ב

 17.4 - סך של כב בת בבעלותה המלאה של החברה מחברה למענקר הדירקטוריון "יופעיל לסגן ההיה זכאי  2011בשנת  )**( 

) 4(ג38 -ו) 3(ב38 יםבביאורלהלן ו) ג)(4('בסעיף גכאמור , )ובלתי חוזר באופן מוחלטו( במלואוהוא ויתר עליו  ,ח"ש מיליוני

העסקתו של מר סגל עם חברה בת בבעלותה המלאה של החברה היה זכאי מר  בגין סיום הסכם, כמו כן. לדוחות הכספיים

, והודיע לחברה כי הוא מוותר על התשלום האמור במלוא סגלאך מר , ח"מיליוני ש 24.5 -של כ בסך לתשלום חד פעמיסגל 

   .להלן )א)(4(כמפורט בסעיף ג

בעלת , .אינק בנורסטאר החזקותותיו של מר כצמן לתיאור החזק. מתייחס להחזקותיו של מר כצמן בחברה במישרין) 1(

  .להלן 24תקנה ראו , השליטה בחברה

בעלת , .אינק בנורסטאר החזקותלתיאור החזקותיו של מר סגל . מתייחס להחזקותיו של מר סגל בחברה במישרין) 2( 

  .להלן 24תקנה ראו תקנה , השליטה בחברה

  .להלן 'חכמפורט בסעיף , 2012אשר אושר בשנת , 2011ובגין שנת  2010כולל מענק בגין שנת ) 3(

  התגמולים מקבל פרטי )ח"ש באלפי( שירותים עבור תגמולים  

  אחר  הכל סך
 תשלום
  מבוסס
  מניות

 שכר  מענק

שיעור
  החזקה
 בהון
 התאגיד

 היקף
  שם  תפקיד משרה

פרי 'ג EQYל "מנכ  מלאה  -  3,708  2,442  7,548  -  13,699 
  אולסון

ר "יו  מלאה )1(0.12%  2,797  (*)  6,540  -  9,337
 דירקטוריוןה

 חיים כצמן

10,060   512  4,721  1,271(**)   3,556  0.55%)2( 

  

  

סגן פעיל   מלאה
ר "ליו

 הדירקטוריון
 FCRל "ומנכ

  דורי סגל

תומס   EQYנשיא   מלאה  -  2,677  1,628  4,953  -  9,258
  קפוטו

ל גזית "מנכ  מלאה  -  1,210   )3(5,600  -  341  7,151
פיתוח 
ל "ומנכ

  קבוצת דורי

 רונן
  אשכנזי

אהרון   ל"מנכ  מלאה 0.01%   2,187  1,500  2,630   -  6,317
  סופר

חצי   0.02%  1,296  500  848  -  2,643
  משרה

ר "מ יו"מ
 הדירקטוריון

אריה 
  מינטקביץ

יאיר   צ"דח  -  -  382  -  -  -  382
  אורגלר

חיים בן   דירקטור  -  0.05%  374  -  4  -  378
  דור

  שי פלפל  דירקטור  -  -  314  -  -  -  314

  נגה קנז  צ"דח  -  -  343  -  28  -  371

 )4(אלי שחר  דירקטור  -  -  187  -  62  -  249
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  .2011סיים את כהונתו בחברה בחודש ספטמבר ) 4(

  כללי - נתונים נוספים והסברים לטבלה . א

הסכומים ( בהתאם לעניין, סכומי התגמול הינם במונחי עלות לחברה או לחברה מאוחדת  .1
ם בהתאם לשיעור החזקת מוצגי, חברה המאוחדת באיחוד יחסי, ATRהמשולמים על ידי 

וזאת בהתאם לעלות , בפועל מוולא כפי ששול )31.6%( 2011בדצמבר  31החברה בה ליום 
  .)המשתקפת בדוחות הכספיים של החברה

  .סכומי השכר כוללים את עלות הרכיבים הנלווים לשכר  .2

  .ח"שיעורי ההחזקה הכלולים בטבלה הנם סמוך למועד פרסום הדו  . 3

  מר חיים כצמן, ר הדירקטוריון"פרטים לגבי יו - ים והסברים לטבלה נתונים נוספ. ב

עם חברת בת בבעלות מלאה של מר כצמן על פי הסכם העסקתו הנקוב בטבלה הנו שכר ה  .1
תמורה , FCR-שנתי שהתקבל מ גמול, 2011אשר הסתיים בחודש נובמבר  ,של החברה

עד ( 2011מחודש נובמבר החל  ATRבגין שירותי ייעוץ לחברה בבעלותה המלאה של 
 הבמלואהועברה התמורה  ,מועד פקיעת הסכם העסקה האמור, 2011לחודש נובמבר 

 - מוכן גמול דירקטורים , )ועל כן אינה כלולה בטבלה, להלן 6 ףכמפורט בסעי, לחברה
CTY  היה מהתגמול לו  גמול זה קוזז 2011עד לחודש נובמבר ( 2011החל מחודש נובמבר

ועל כן אינו , להלן 7 בסעיף כמפורט, מחברה בת בבעלות מלאה של החברהזכאי מר כצמן 
  .)כלול בטבלה

מורכב מהעלות שנרשמה בדוחות הכספיים של " תשלום מבוסס מניות"הסכום תחת   .2
  : בגין 2011החברה בשנת 

 )i (   מניות חסומות שהוקצו למר כצמן על ידיEQY  2010ובשנת  2007בשנת;  

 )ii (  ות שהוקצו למר כצמן על ידי מניות חסומFCR  2011 -ו 2010 ,2009בשנים. 

אלו אשר , קרי(ל "להלן פירוט תנאי הקצאות המניות החסומות הנ )ב(5-ו )ב(4ראו בסעיף 
  ).2011חלק מהעלות בגינן נרשמה בדוחות הכספיים לשנת 

  בדבר התגמול של מר כצמן בחברה בת בבעלות מלאה של החברה פירוט  .3

 צדחברת בת בבעלות מלאה של החברה ומר כצמן היו  2011בנובמבר  15עד ליום   .א
ואשר עודכן ( 2000הסכם אשר אושר באסיפה הכללית של החברה בחודש פברואר ל

על פי ). 2004ומחודש אוקטובר  2001בהחלטות האסיפה הכללית מחודש ספטמבר 
סכם בחודש עד לסיום הה( 2011של מר כצמן לשנת ) הבסיסי(שכרו השנתי , ההסכם

שכר ("ב "אלפי דולר ארה 212.5-כהסתכם ב ,עלויות נילוות כולל, )2011נובמבר 
ב "צמוד למדד יוקר המחיה בארההיה שכר זה , במשך תקופת ההסכם"). הבסיס

)C.P.I( , זכאי מר כצמן היה , בנוסף לאמור .לפי הגבוה, בשנה 6%בשיעור של  עלהאו
הסכם . המדווח של החברה) לפני מס(הנקי מהרווח השנתי  5%לבונוס בשיעור של 

בכפוף לזכות של כל , לתקופות בנות שנתיים ,מעת לעת, תחדש אוטומטיתהההעסקה 
 90אחד מהצדדים להביא לסיומו בתום כל תקופה כאמור בהודעה מוקדמת של 

היה מר כצמן זכאי לתשלום חד פעמי , במקרה של אי חידוש תקופת ההסכם. ימים
החברה לפני תום התקופה במקרה של ביטול ההסכם על ידי . נתיבגובה הגמול הש

מר כצמן היה , )במקרים המקובלים המפורטים בהסכם, "עילהבגין "פרט לפיטורין (
החודשים שקדמו לסיום  12זכאי לתשלום של תגמולו השנתי האחרון ששולם לו עבור 

ן לשאר תשלום הסתגלות שווה ערך לרבע מהתגמול כאמור וכ ,ההסכם כאמור
קבע הסכם  ,כמו כן ).במהלך תקופת ההסתגלות כאמור(זכויותיו על פי ההסכם 
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הכולל את (ביטוח חיים , ימי מחלה, ההעסקה הוראות מקובלות בעניין ימי חופשה
הוסכם שמר כצמן לא יהיה זכאי לתמורה , בנוסף לאמור .'וכו )בני משפחתו כמוטבים

-למעט שכר עבודתו ב, חברות בנות שלהמהחברה או מ, מעבר לקבוע בהסכם, נוספת
EQY ,ולמעט גמול לו הוא זכאי מ-FCR .מר כצמן זכאי לגמול מ-FCR  החל מחודש

באסיפה הכללית של החברה בכפוף  FCR-מועד בו אושרה העסקתו ב, 2001ספטמבר 
באותו מועד אכן הופחת שכרו של מר כצמן . 35%-להפחתת שכרו הבסיסי בחברה ב

  .כמצוין לעיל, על שכר הבסיס 2011באופן שהוא עמד בשנת , בשיעור האמור

, בין החברה ובין מר כצמןהאמור הסתיים הסכם העסקה  2011בנובמבר  15ביום 
, )16' תיקון מס(חוק החברות הוראות המעבר שנקבעו במסגרת  וזאת לאור

ביחס לאישור התקשרויות חברה ציבורית עם בעל שליטה באשר , 2011–א"התשע
, המפורטים לעיל בהתאם לתנאי ההסכם. י כהונתו והעסקתו אחת לשלוש שניםלתנא

כולל המענק ( הגמול השנתילתשלום חד פעמי בגובה זכאי מר כצמן  היהעם סיומו 
אך מר כצמן , ח"מיליוני ש 60 - בסכום של כ 2010לו היה זכאי מר כצמן בשנת ) השנתי

  .לואוהודיע לחברה כי הוא מוותר על התשלום האמור במ

ר פעיל "כיו ומר כצמן בתפקיד ךממשי, וההעסקה עמ םכי על אף סיום הסכ, מובהר
לגיבוש הסדר העסקה ותגמול חדש עם  לפעולהחברה בכוונת . של דירקטוריון החברה

   .לאור החשיבות הרבה אותה רואה החברה בהמשך העסקתו בחברה, מר כצמן

, ")הודעת ויתור מותנה("חברה מסר מר כצמן הודעה בכתב ל ,2008 מרסב 28ביום   .ב
הוא מוותר על תשלום שוטף של חלק , 40' לאור אימוץ תקן בינלאומי מס, לפיה

הנובע במישרין , מהמענקים השנתיים להם הוא זכאי מכוח הסכם ההעסקה האמור
ן "נדל("ן להשקעה "מעליית שווי של נכסי המקרקעין המסווגים בספרי החברה כנדל

הודעת . להלן) 4(-ו) 2(בפסקאות משנה מועדים המפורטים וזאת עד ל, ")להשקעה
בעת חישוב הרווח או ההפסד של ) 1( :הויתור המותנה קובעת את העקרונות הבאים

לצורך חישוב המענק השנתי לו זכאי מר ) 2007החל משנת (החברה לשנה מסוימת 
פסד לא יילקח בחשבון רווח או ה, ")המענק השנתי("כצמן על פי הסכם ההעסקה 

המענק השנתי (ן להשקעה "הנובע במישרין מעלייה או ירידה בשווי של נדל) לפני מס(
"). המענק השנתי השוטף: "בסעיף קטן זה לאחר ההתאמה האמורה ייקרא להלן

משמע עלייה או ירידה בשווי " ן להשקעה"עלייה או ירידה בשווי של נדל"לעניין זה 
השקעה בשנה מסוימת בהשוואה לשנה ן ל"ההוגן של נכס כלשהו הנמנה על הנדל

בניכוי הוצאות נלוות הנובעות במישרין מעלייה או ירידה (הפיסקלית הקודמת לה 
ובכל הנוגע לנכסים אשר בבעלות חברה מאוחדת של , )")ההוצאות הנלוות("כאמור 
עלייה או ירידה כאמור ייקבעו בהתאם לחלקה היחסי של החברה בחברה , החברה

אזי , ן להשקעה"מקרה של מכירת או העברת נכסים הנמנים על הנדלב) 2(; המאוחדת
, במועד תשלום המענק בגין השנה הפיסקלית אשר במהלכה נמכר או הועבר הנכס

התשלום ("סכום נוסף ) בנוסף למענק השנתי השוטף(החברה תשלם למר כצמן 
חברה מהרווח לפני מס של ה 5%אשר יחושב בשיעור של , בגין אותה שנה") הנוסף

המחושב לפי ההפרש בין הסך המצטבר של מחירי , ממכירת או העברת נכסים כאמור
בניכוי ההוצאות הקשורות במישרין במכירתם ובניכוי (ל "המכירה של הנכסים הנ

שווי הנכסים כמוצג בספרי החברה נכון  )i( לבין) ההוצאות הנלוות כהגדרתן לעיל
בינואר  1-ם שנרכשו על ידי החברה לאחר הבקשר לנכסי) ii(או , 2007בינואר  1ליום 
בעת חישוב הרווח או ההפסד של החברה , כמו כן. מחיר הרכישה שלהם – 2007

לצורך חישוב המענק השנתי השוטף בגין שנה בה נמכרו או הועברו נכסים הנמנים על 
לא יילקחו בחשבון הרווח או ההפסד הנובעים במישרין מההפרש , ן להשקעה"הנדל

ל לבין השווי שלהם כמוצג "המצטבר של מחירי המכירה של הנכסים הנ בין הסך
למרות כל האמור ) 3(; בדוחות הכספיים של החברה לשנה הקודמת לשנה האמורה

מר כצמן לא יקבל לגבי שנה כלשהי סכומי מענק כלשהם על פי הסכם , לעיל ולהלן
ף והתשלום קרי המענק השנתי השוט(ההעסקה ועל פי הודעת הוויתור המותנה 

בסכום אשר , ")תשלום הבונוס בפועל: "בסעיף קטן זה יחדיו ;הנוסף בגין אותה שנה
והשנים  2007בגין שנת (יחד עם תשלומי הבונוס בפועל הקודמים לאותה שנה 
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עולה על הסך המצטבר של המענקים השנתיים להם היה זכאי מר כצמן ) שלאחריה
) 4(; )לולא הודעת הוויתור המותנה(על פי הסכם ההעסקה בגין כל אותה תקופה 

במקרה שהסכם ההעסקה יפקע על פי תנאיו ולא יחודש על ידי החברה מסיבה 
) i: (וכן בכל מקרה בו העסקתו של מר כצמן על פי הסכם ההעסקה תיפסק, כלשהי

) iii(או ; כתוצאה ממוות או נכות של מר כצמן) ii(או ; ביוזמת המעביד או החברה
ללא תלות  –ובמקרה של שינוי שליטה (אחר שינוי שליטה בחברה חודשים ל 6תוך 

סיום : "יחדיו) (בשאלה אם סיום ההעסקה היה ביוזמת החברה או ביוזמת מר כצמן
ימים ממועד סיום ההעסקה ההפרש בין הסך  30ישולם למר כצמן תוך , ")ההעסקה

ד לסיום וע 2007בינואר  1המצטבר של המענקים השנתיים בגין התקופה שמיום 
לבין הסך המצטבר , ההעסקה להם היה זכאי מר כצמן לולא הודעת הוויתור המותנה

הודעת הוויתור המותנה ניתנת לביטול ) 5(; )כהגדרתם לעיל(של התשלומים הנוספים 
עם מסירת "). הודעת ביטול": להלן בסעיף קטן זה(על ידי מר כצמן בהודעה לחברה 

ת הוויתור המותנה לא יחולו בגין השנה הוראות הודע, הודעת ביטול כאמור
הפיסקלית המתחילה מייד לאחר השנה בה ניתנת הודעת הביטול ובגין כל שנה 

לרבות , לאור הוויתורים המוחלטים שמסר מר כצמן לחברה על פני השנים .שלאחריה
לא נצברו למר כצמן יתרות זכות , העסקה עם מר כצמןה במועד סיום, 2011בגין שנת 
 .המותנהעל פי הודעת הוויתור לתשלום 

לחברה הודעה בלתי חוזרת בדבר ויתור מוחלט על מר כצמן מסר  2012 מרסב 27ביום   .ג
בגין החלק ( ח"ש מיליוני 43.4 - של כבסך  2011מלוא המענק לו היה זכאי בגין שנת 

  .)היחסי של השנה בו היה ההסכם בתוקף

  EQY -פירוט בדבר התגמול של מר כצמן ב  .4

לתקופה ") 2010הסכם ("ומר כצמן בהסכם  EQYהתקשרו  2010אוגוסט  בחודש  .א
 מר כצמןימשיך לפיו , 2014בדצמבר  31וסיומה ביום  2011בינואר  1שתחילתה ביום 

קודם בין הצדדים משנת הסכם חליף ה זההסכם ( EQYר הדירקטוריון של "כיו לכהן
יחודש ההסכם , ופתובתום תק, 2010 על פי הוראות הסכם. )"2006הסכם "; 2006

יום לפני  90אלא אם כן יודיע אחד הצדדים אחרת לפחות , באופן אוטומטי מידי שנה
מר כצמן יהיה זכאי למענק שנתי אשר ייקבע לפי , 2010הסכם  על פי .מועד החידוש

להחזר הוראות ביחס  2010הסכם בנוסף קובע . EQYשיקול דעת ועדת התגמול של 
או  EQYההסכם קובע הוראות בנוגע לסיומו על ידי  .וידהוצאות בקשר למילוי תפק

. לבין סיום שאינו בשל עילה) cause(תוך הבחנה בין סיום בשל עילה , על ידי מר כצמן
במסגרת זו קובע ההסכם את הסכומים להם יהיה זכאי מר כצמן בעת סיום ההסכם 

כתבי אופציה האצה של כל תקופות ההבשלה של  הכוללים החזר הוצאות וכן ,כאמור
שהיו מיועדים להבשלה בתקופה של עד שנה ממועד סיום  EQYומניות חסומות של 

הזכות לפדות את המניות  EQY-ל, כמו כן .)בהתאם לנסיבות סיום ההסכם(ההסכם 
, החסומות שיבשילו בשל סיום ההסכם ולהעניק למר כצמן גמול כספי במקומן

  .בהתאם לשווי המניות שייפדו

את העלות שנרשמה , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , כוללת הטבלה דלעיל  .ב
בגין מניות חסומות אשר הוקצו על ידי , ח בדוחות הכספיים של החברה"בשנת הדו

EQY למר כצמן כמפורט להלן) :i( 31,250  בשנת שהוקצו למר כצמן מניות חסומות
ות של מתוך כמ( 2010ואשר תנאי ההבשלה שלהן עודכנו במסגרת הסכם  2007

על פי מחיר למניה ליום  ,)מניות חסומות שהוקצו למר כצמן באותו המועד 300,000
ועד  2011יבשילו במנות חודשיות החל מפברואר  אשר, דולר 26.61-ההקצאה של כ

) ii(; )כפי שנקבע במועד הקצאתן, 2010בדצמבר  31במקום ביום ( 2014דצמבר 
על פי מחיר  EQYשל  מניות חסומות 380,000הוקצו למר כצמן  ,2010בחודש אוגוסט 

 מנות לא שוות מספרבמניות אלו יבשילו . דולר 16.72-למניה ליום ההקצאה של כ
בכל יום יבשילו מניות  7,266 ;2011בחודש ינואר מניות הבשילו  31,250: כדלקמן

יבשילו מניות  7,248 -ו; 2014ועד דצמבר  2011ראשון לחודש החל מחודש פברואר 
תציע לרשום ניירות  EQYבמקרה בו במהלך תקופת ההסכם . 2014בדצמבר  31ביום 
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אפשרות לרשום למסחר ניירות ערך  ,תן למר כצמן במועד זהנתי, ערך שלה למסחר
לרבות כתבי אופציה וניירות הערך שיתקבלו (המוחזקים על ידו  EQYשל 

  .)ממימושם

  .ב"ארה דולר 20.12הנו כ, ח זה"בסמוך למועד פרסום דו EQYמחיר מנית   

   FCR-פירוט בדבר התגמול של מר כצמן ב  .5

ואשר תוקן  2001בהסכם שתוקפו מחודש אוקטובר  FCRמר כצמן התקשר עם   .א
ר "וכל עוד הוא מכהן כיו 2001על פיו החל מחודש אוקטובר , 2007בחודש ספטמבר 

קבות בע( עומד 2007אשר החל משנת , הוא זכאי לתגמול שנתי, FCRדירקטוריון 
אלף יחידות  28.8וכן הקצאה שנתית של  אלפי דולר קנדי 500על ) התיקון האמור

 כי במקרה של סיום, FCRההסכם עם  עוד קובע .FCRהמירות למניות  1חסומות
יהיה  ,חודשים ממועד שינוי השליטה 24בתוך  FCR-ההסכם עקב שינוי השליטה ב
כל כתבי האופציה אשר , השנתי מהתגמול 2.99 של פי מר כצמן זכאי לתשלום בגובה

כל המניות החסומות אשר ו, יהיו בבעלותו באותה עת יהיו ניתנים למימוש מיידי
 .ממגבלות החסימה באופן מיידי תשתחררנהבבעלותו באותה עת  תהיינה

את העלות שנרשמה , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת  .ב
אשר , FCR בגין יחידות חסומות של, ברהבשנת הדוח בדוחות הכספיים של הח

למר כצמן במועדים שונים ולתקופות הבשלה שונות כמפורט  FCRהוקצו על ידי 
 ,יחידות חסומות 18,000, ללא תמורה, הוקצו למר כצמן 2009 מרסבחודש ) i: (2להלן

 ,FCRמניות  21,600 -הניתנות להמרה ל ,יחידות 4,500אשר מתוכן ויתר מר כצמן על 
הוקצו  2010 מרסבחודש ) ii( ;דולר קנדי 9.56פי מחיר למניה ליום ההקצאה של  על

מניות  17,600 -הניתנות להמרה ל יחידות חסומות 11,000, ללא תמורה, למר כצמן
FCR  דולר קנדי 13.79למניה ליום ההקצאה של  ממוצעעל פי מחיר ;)iii ( בחודש
יחידות חסומות הניתנות להמרה  32,250, ללא תמורה, הוקצו למר כצמן 2011 סמר
 .דולר קנדי 15.82למניה ליום ההקצאה של  ממוצעעל פי מחיר  FCRמניות  32,250 -ל

תקופת ההבשלה , )iii( - ו) i(בכל הנוגע ליחידות החסומות האמורות בפסקאות משנה 
בדצמבר של השנה הקלנדרית השלישית  15הינה ביום ) אשר בסיומה ניתן להמירן(

בהתאם , הזכות לפדות את היחידות החסומות במזומן FCR-לו, הענקהממועד ה
היחידות החסומות צוברות דיבידנד . בתום התקופה FCRלמחיר הבורסה של מניות 

  .אך אינן בעלות זכות הצבעה) של קבלת יחידות חסומות נוספותבדרך (

  .קנדי דולר 17.75-כהנו , ח זה"בסמוך למועד פרסום דו FCRמחיר מנית 

   ATR-פירוט בדבר התגמול של מר כצמן מ  .6

אשר , בהסכם, ATRהתקשר מר כצמן עם חברה בבעלותה המלאה של  ,2009 מרסבחודש 
תקופת . שירותי ייעוץ ATRעל פיו מעניק מר כצמן לקבוצת , 2010תוקן בחודש אוגוסט 

כאשר בסיומה מתחדש , 2008באוגוסט  1הסכם הייעוץ נקבעה לשנה אחת החל מיום 
אלא אם אחד הצדדים יודיע על רצונו , ההסכם לתקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת

בתמורה . חודשים לפני תום התקופה הרלבנטית 3שלא לחדש את ההסכם לפחות 
עד לחודש ( אירו 45,833לשירותי הייעוץ זכאי מר כצמן לתמורה חודשית בסכום של 

כאשר גובה התמורה ייבחן על , )אירו 41,667עמדה התמורה החודשית על  2011אוגוסט 
זכאי מר כצמן להחזר הוצאות שהוציא בקשר , כמו כן. מידי שנה ATRידי חברת הבת של 
בהתאם לתנאי הסכם העסקה בין מר כצמן וחברה בת בבעלותה . עם מתן השירותים

                                                           
 2010 מאיבחודש  FCRובעקבות פיצול מניותיה של , אלף יחידות חסומות 18 - היה מר כצמן זכאי ל 2010עד לשנת   1

  .ודכנה כמות המניות החסומותע ,מניות 2מניות עבור כל  3.2ביחס של 
המניות הכלולות ביחידות החסומות , הנתונים בסעיף זה להלן ביחס לכמות מניות המימוש בגין כתבי האופציה  2

בחודש  FCRעודכנו בהתאם לפיצול המניות שביצעה , בגינם) במועד ההקצאה(ומחירי המניה  וכן מחירי המימוש
  .מניות 2 מניות עבור כל 3.2ביחס של  2010מאי 
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היה התמורה לה  2011עד לחודש נובמבר , )לעיל) א(3כאמור בסעיף (המלאה של החברה 
והחל מהמועד , במלואה לחברה הועברה, י מר כצמן בגין שירותי הייעוץ כאמור לעילזכא

סך התמורה ( התמורה מועברת למר כצמן) עת פקיעת ההסכם עם חברת הבת(האמור 
 לאור זאת שהחברה אולם, אלפי אירו 72.9 - כהינה בסך  ATR -שהועברה למר כצמן מ

   .)נכלל בטבלה לעיל מתוכו 31.6%רק , באיחוד יחסי ATRמאחדת את 

   CTY-פירוט בדבר גמול דירקטורים של מר כצמן מ  .7

ר "כיומונה  2010ובחודש יוני  CTY-כדירקטור במונה מר כצמן  ,2010מאי בחודש 
 160זכאי מר כצמן לגמול שנתי בסך , CTYר "בגין כהונתו כיו. CTYהדירקטוריון של 

כולל קיבל מר כצמן גמול  2011שנת בגין . אירו לישיבה 700אלפי אירו ולגמול ישיבה בסך 
בהתאם לתנאי הסכם העסקה בין מר כצמן וחברה בת בבעלותה  .אירו אלפי 170.4בסך 

היה התמורה לה  2011עד לחודש נובמבר , )לעיל) א(3כאמור בסעיף (המלאה של החברה 
כצמן  זכאי מרהיה במלואה מהתגמול אותו  הקוזז, כאמורכהונתו זכאי מר כצמן בגין 

עת פקיעת ההסכם עם חברת (והחל מהמועד האמור , לקבל מחברה בת בבעלות החברה
סכום שהועבר כאמור הטבלה לעיל כוללת רק את ה( התמורה מועברת למר כצמן) הבת

   .)אירו אלפי 21.3 בסךלמר כצמן 

מר כצמן זכאי להסדרי שיפוי וביטוח מטעם החברה והחברות הבנות שלה בהן , כמו כן
בהתאם להסדרים החלים על יתר חברי הדירקטוריון בחברות , מכהן כדירקטורהוא 

  .האמורות

מר דורי , ר הדירקטוריון"פרטים לגבי הסגן הפעיל ליו - נתונים נוספים והסברים לטבלה . ג
  סגל

 על פי הסכם העסקתו עם חברת בת בבעלות מלאה של החברההנקוב בטבלה הנו שכר ה  .1
  .)כפי שיפורט להלן( FCR - וכן שכר שקיבל מ) 2011מבר אשר הסתיים בחודש נוב(

מורכב מהעלות שנרשמה בדוחות הכספיים של " תשלום מבוסס מניות"הסכום תחת   .2
  : בגין 2011החברה בשנת 

)i (   כתבי אופציה שהוקצו למר סגל על ידיFCR  2011עד  2007בשנים;  

)ii(   מניות חסומות שהוקצו למר סגל על ידיFCR 2011עד  2008 בשנים;  

)iii (   מניות חסומות שהוקצו למר סגל על ידיEQY  כגמול , 2011 -ו 2010, 2009בשנים
   ;EQYבגין כהונתו כדירקטור ב 

)iv(  כתבי אופציה שהוקצו למר סגל על ידיGAA  2010בשנת;  

)v(  יחידות מניה נדחות שהוקצו למר סגל על ידיGAA 2011 - ו 2010 יםבשנ.  

להלן פירוט תנאי הקצאות כתבי האופציה והמניות החסומות ) א(6 -ו) ב(5ראו בסעיפים 
  ).2011אלו אשר חלק מהעלות בגינן נרשמה בדוחות הכספיים לשנת , קרי(ל "הנ

) ב"אלפי דולר ארה 79 -כ( EQY - מ דירקטורים במזומן הנו גמול" אחר"התגמול תחת   .3
   ).אלפי אירו 46 -כ( CTY -ומ

  

 



12 

 

  מר סגל בחברה בת בבעלות מלאה של החברהפירוט בדבר התגמול של   .4

צד  חברה בת בבעלותה המלאה של החברהו מר סגלהיו  2011בנובמבר  15עד ליום   .א
 19האסיפה הכללית של החברה ביום כפי שאושר באחרונה על ידי , להסכם העסקה

ובאותו המועד , ל החברה"כיהן מר סגל כמנכ 2008עד לחודש פברואר  .2008בפברואר 
באופן שהחל ממועד , את שינוי כהונתו של מר סגל בחברההאסיפה הכללית אישרה 

ר "ל החברה ומונה לסגן פעיל ליו"אישור האסיפה הכללית חדל מר סגל מלכהן כמנכ
הובהר כי מר , כמו כן. כמפורט להלן, דירקטוריון החברה ללא שינוי בתנאי העסקתו

, ת החברה כי יקדיש את זמנוסגל ימשיך להיות מועסק בקבוצה במשרה מלאה ובכוונ
כסגן , ר"שוק ההון ומיזוגים ורכישות וכן יכהן כיו, לנושאי פיתוח עסקי, בין היתר

לרבות , ר וכחבר דירקטוריון בחברות בנות של החברה וכחבר בוועדות של החברה"יו
שכרו השנתי עלות  .וועדות ההנהלה וועדות ההשקעה של החברה וחברות בנות שלה

כולל , )2011ההסכם בחודש נובמבר עד לסיום ( 2011סגל נכון לשנת  של) הבסיסי(
על פי . דולר קנדי אלפי 55-וכ ב"אלפי דולר ארה 190.3-כב מההסתכ ,עלויות נלוות

מהשכר  50%) א(שכרו של מר סגל עודכן מדי שנה לפי הגבוה מבין , האמורההסכם 
לעלייה במדד  50%-מוצמד לעלייה במדד המחירים לצרכן המפורסם בקנדה ו

בנוסף . בשנה 6%עלייה בשיעור של ) ב(או , ב"מפורסם בארהההמחירים לצרכן 
) לפני מס(מהרווח השנתי הנקי  2%זכאי לבונוס בשיעור של מר סגל  היה ,לאמור

קבע הסכם ההעסקה הוראות מקובלות בעניין ימי , כמו כן .המדווח של החברה
הסכם . 'וכו )ת בני משפחתו כמוטביםהכולל א(ביטוח חיים  ,ימי מחלה, חופשה

והתיקון ( 2004אשר אושר באסיפה הכללית של החברה בחודש אוקטובר , ההעסקה
אשר תוארך באופן אוטומטי , שנים 7לתקופה של  היה, )2008פברואר בחודש  -לו 

אלא אם מי מהצדדים יודיע על רצונו לסיים את , שנים 7לתקופות נוספות של 
תייחס גם לסכומים הההסכם  .ימים לפני מועד החידוש 90ההסכם בהודעה של 

בעת סיום ההסכם כאשר הסכומים הללו ) או יורשיו(השונים להם היה זכאי מר סגל 
מכל (במקרה של פיטורים ) 1(: כדלקמן, משתנים בהתאם לנסיבות סיום ההסכם

סגל  היה מר, )סיבה שהיא למעט בנסיבות המקנות על פי ההסכם זכות לפטרו לאלתר
להמשיך ולקבל את כל התגמול וההטבות : זכאי לבחור באחת משתי החלופות הבאות

, להם היה זכאי לו היה ההסכם ממשיך לחול) 'הפרשות וכו, בונוס, כולל משכורת(
; חודשים 24ובכל מקרה לא פחות מאשר לתקופה של , וזאת עד לתום תקופת ההסכם

ום השווה לסך התגמול וההטבות תשלום חד פעמי בסכ) ימים 90תוך (או לקבל 
בגין השנה הקלנדרית המלאה הקודמת למועד ) או להם היה זכאי(כאמור אותם קיבל 

שנותרו עד לתום תקופת ) לרבות כל חלק משנה(כפול מספר השנים , סיום ההסכם
במקרה של החלטת החברה שלא להאריך את ) 2(; ההסכם ולא פחות משנתיים

) ימים 90תוך (זכאי לקבל  מר סגלהיה , המוארכתהמקורית או , תקופת ההסכם
תשלום חד פעמי בסכום השווה לסך התגמול וההטבות כאמור להם היה זכאי בגין 

במקרה של פטירת מר ) 3(; השנה הקלנדרית המלאה הקודמת למועד סיום ההסכם
יורשיו החוקיים היו זכאים לקבל תשלום חד פעמי בסכום , סגל בתקופת ההסכם

עמיים סך התגמול וההטבות כאמור להם היה זכאי בגין השנה הקלנדרית השווה לפ
נקבע בהסכם שמר סגל לא יהיה , בנוסף לאמור .המלאה הקודמת למועד פטירתו

למעט , זכאי לתמורה נוספת מעבר לקבוע בהסכם מהחברה או מחברות בנות שלה
החל מחודש  FCR-מר סגל זכאי לגמול מ ).ובכפוף לאמור להלן( FCR-שכר עבודתו ב

באסיפה הכללית של החברה בכפוף  FCR-מועד בו אושרה העסקתו ב, 2001ספטמבר 
באותו מועד אכן הופחת שכרו של מר סגל . 35%- להפחתת שכרו הבסיסי בחברה ב

הוטל שהאיסור , כמו כן. באופן שהוא עמד על הסכום המצויין לעיל, בשיעור האמור
אינו חל על , מחברות אחרות בקבוצה על מר סגל לקבל תשלום או הטבה כלשהם

תשלום או הטבה אותם מקבל מר סגל מכוח כהונתו כדירקטור בחברות ציבוריות 
שהינן חברות בנות של החברה או בחברות ציבוריות אשר בהן הוא מכהן כדירקטור 

מוענקים על ידי ) א: (ובלבד שהתשלום או ההטבה כאמור הינם, באישור החברה
הדירקטורים שאינם נמנים על ) או כמעט לכל(ת אחרת לכל אותה חברה ציבורי

מוענקים למר סגל בגין תפקיד ספציפי אשר הוא ) ב(או ; ההנהלה האקזקוטיבית שלה
 . ימלא בכשירותו כדירקטור בחברה הציבורית האחרת
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. ובין מר סגלבין החברה האמור הסתיים הסכם העסקה  2011בנובמבר  15ביום 
, 2011בספטמבר  30יום תקופת ההסכם המקורית ביום ההסכם הסתיים עקב ס

מר סגל הסכים לדחות את המועד האחרון בו רשאית החברה להודיע לו על ש ולאחר
 בהתאם לתנאי ההסכם. 2011 בנובמבר 15 יוםתקופת ההסכם עד ל אי חידוש

זכאי מר סגל לתשלום חד פעמי בגובה הגמול השנתי  היה עם סיומו, המפורטים לעיל
מיליוני  24.5 - בסכום של כ, 2010לו היה זכאי מר סגל בשנת ) לל המענק השנתיכו(
  . אך מר סגל הודיע לחברה כי הוא מוותר על התשלום האמור במלואו, ח"ש

סגן פעיל כ ובתפקיד סגלמר  ךממשי, וההעסקה עמ םכי על אף סיום הסכ, מובהר
סדר העסקה ותגמול חדש לגיבוש ה לפעולהחברה בכוונת . ירקטוריון החברהדר "יול

   .לאור החשיבות הרבה אותה רואה החברה בהמשך העסקתו בחברה, סגלעם מר 

לפיה לאור אימוץ תקן , מסר מר סגל הודעה בכתב לחברה ,2008 מרסב 28ביום   .ב
הוא מוותר על תשלום שוטף של חלק מהמענקים , 40' חשבונאות בינלאומי מס

הנובע במישרין מעליית שווי של , קה שלוהשנתיים להם הוא זכאי מכוח הסכם ההעס
בתנאים זהים לתנאי , ן להשקעה"נכסי המקרקעין המסווגים בספרי החברה כנדל

לאור הוויתורים  .לעיל) ב)(3('בהודעתו של מר כצמן לחברה כמפורט בסעיף 
במועד סיום , 2011לרבות בגין שנת , המוחלטים שמסר מר סגל לחברה על פני השנים

יתרות זכות לתשלום על פי הודעת סגל לא נצברו למר , עם מר סגלהסכם העסקה 
 .תנהמוהוויתור ה

בלתי חוזרת בדבר ויתור מוחלט על  לחברה הודעהמסר מר סגל  ,2012 מרסב 27ביום   .ג
בגין החלק ( ח"ש מיליוני 17.4 - של כבסך  2011מלוא המענק לו היה זכאי בגין שנת 

    .)היחסי של השנה בו היה ההסכם בתוקף

מיליון  1.45-כ של הלוואה בסךהעמידה החברה למר סגל  ,2004אוקטובר בחודש   .ד
אשר , על פי תנאי ההלוואה .)ח בעת הענקת ההלוואה"מיליון ש 5-כ(דולר קנדי 

כל סכום הקרן יוחזר  ,2004אושרה באסיפה הכללית של החברה בחודש אוקטובר 
להודיע לחברה כי ברצונו אך מר סגל יהיה רשאי , שנים ממועד העמדתה 5בתום 

באופן ששליש מסכום קרן ההלוואה יוחזר בתום , לדחות ולפצל את מועד החזר הקרן
והשליש האחרון בחלוף שנה , שליש נוסף יוחזר בחלוף שנה, השנים האמורות 5

מסר מר סגל לחברה הודעה בדבר דחיית ופיצול מועד פירעון  2009בשנת . נוספת
שלישים מסכום קרן ההלוואה נפרעו בחודש אוקטובר  כאשר שני, ההלוואה כאמור

תשלומי הריבית . 2011 אפרילבחודש  נפרעהוהיתרה , 2010ובחודש אוקטובר  2009
אך בכל , 3%ריבית שנתית של  נשאהההלוואה . תשלומים רבעוניים היובגין ההלוואה 

זר כבטוחה להח .לדיני המסמקרה לא פחות מהריבית המינימלית הנדרשת בהתאם 
לטובת  מניות החברה אשר בבעלות מר סגלאלף  150נרשם שעבוד על ההלוואה 
 . 2011אפריל ואה בחודש עם פירעונה המלא של ההלוהוסר אשר , החברה

  FCR -פירוט בדבר הסכם התגמול של מר סגל ב  .5

התקשר עמה בהסכם העסקה מחודש , FCR-ל ב"המכהן גם כנשיא ומנכ, מר סגל  .א
פיו החל - על, )2010מעת לעת ולאחרונה בחודש יולי עודכן  אשר( 2001אוקטובר 

להחזר  וכן אלפי דולר קנדי 650בסך  הוא זכאי לתגמול שנתי 2001מחודש אוקטובר 
 ,שכרו של מר סגל עלות מההסתכ 2011נכון לשנת  .והוצאות בקשר למילוי תפקיד

- על. בלתי קצובהההסכם הינו לתקופה . י דולר קנדיאלפ 739-כב ,עלויות נלוותכולל 
מר סגל זכאי גם למענקים שנתיים וכן להשתתפות בתוכניות תגמול של , פי ההסכם

FCR ,העסקה של מר סגל עם ההסכם  .לרבות תגמול בניירות ערךFCR  מתייחס גם
כאשר הסכומים הללו , לסכומים השונים להם יהיה זכאי מר סגל בעת סיום ההסכם

 ,"ללא עילה"או " בגין עילה"פיטורין ( משתנים בהתאם לנסיבות סיום ההסכם
ומגיעים עד שיעור מקסימלי של פי ) FCR-התפטרות בשל שינוי שליטה בו ,התפטרות
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 תגמול מבוסס מניותכל ו, )לרבות תגמול בניירות ערך(מהתגמול השנתי הכולל  2.99
 .אשר יהיו בבעלותו באותה עת יהיו ניתנים למימוש מיידי

בדוחות  םאשר נרש, אלפי דולר קנדי 351סכום של  ,"מענק" תחת, נכללטבלה דלעיל ב
כחלק  ,2011כהפרשה למענק שנתי עבור מר סגל בגין שנת  FCRהכספיים של 

 ,שבוצעה בדוחותיה הכספיים לכלל מנהליה) שאינה ספציפית(מהפרשה כללית 
המענק השנתי מחושב בחלקו על (שיוענק למר סגל  השנתי בהתבסס על אומדן הבונוס

, מינוף, FFOכגון צמיחה ב , FCRבסיס פרמטרים ויעדים מוגדרים שנקבעו על ידי 
ובחלקו בשיקול דעת ועדת התגמול של , גידול ביעילות וביצוע פעילות פיתוח

ואשר נכון למועד דוח זה טרם אושר על ידי האורגנים המוסמכים , )FCRדירקטוריון 
  .ועל כן כפוף לשינויים, FCRשל 

את העלות שנרשמה , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , כוללת הטבלה דלעיל  .ב
ומניות  FCRבגין כתבי אופציה למניות , ח בדוחות הכספיים של החברה"בשנת הדו

למר סגל במועדים שונים ולתקופות הבשלה  FCRאשר הוקצו על ידי , חסומות שלה
 כתבי אופציה אלף 750 הוקצו למר סגל 2007 מרסבחודש  )i: (3שונות כמפורט להלן

דולר קנדי  16.95במחיר מימוש של  )FCRאלפי מניות  1,200 -הניתנים למימוש ל(
כתבי האופציה האמורים  .2017 מרסוהם ניתנים למימוש עד לחודש , למניה

השווי הכלכלי . 2008 מרסבחמישה חלקים שווים מידי שנה החל מחודש  מבשילים
פי המודל  על 2007שהוקצו בשנת למועד ההקצאה של כל אחד מכתבי האופציה 

אלף  91.9 - כהוקצו למר סגל  2008 מרסבחודש  )ii(; דולר קנדי 3.12-הבינומי הינו כ
 13.92במחיר מימוש של  )FCRאלפי מניות  147.1 - הניתנים למימוש ל(כתבי אופציה 

למימוש כתבי האופציה  .2018 מרסוהם ניתנים למימוש עד לחודש , דולר קנדי למניה
השווי הכלכלי למועד ההקצאה של כל  .בשלושה חלקים שווים מידי שנה שיליםמב

דולר  1.73-על פי המודל הבינומי הינו כ 2008אחד מכתבי האופציה שהוקצו בשנת 
הניתנים ( אלף כתבי אופציה 108.7 - כהוקצו למר סגל  2009 מרסבחודש ) iii(; קנדי

והם , דולר קנדי למניה 9.81של  במחיר מימוש )FCRאלפי מניות  174 -כלמימוש ל
בשלושה חלקים  מבשיליםכתבי האופציה . 2019 מרסניתנים למימוש עד לחודש 

השווי הכלכלי למועד ההקצאה של כל אחד מכתבי האופציה . שווים מידי שנה
 מרסבחודש ) iv( ;דולר קנדי 1.09- על פי המודל הבינומי הינו כ 2009שהוקצו בשנת 

אלפי  124 -כהניתנים למימוש ל( אלף כתבי אופציה 77.6 - כ הוקצו למר סגל 2010
והם ניתנים למימוש עד , דולר קנדי למניה 13.91במחיר מימוש של  )FCRמניות 
השווי . חלקים שווים מידי שנה השלושב מבשיליםכתבי האופציה . 2020 מרס לחודש

על פי  2010הכלכלי למועד ההקצאה של כל אחד מכתבי האופציה שהוקצו בשנת 
הוקצו למר סגל  2011 מרסבחודש  )v(; דולר קנדי 2.14-המודל הבינומי הינו כ

במחיר מימוש של  FCRמניות  180,000 -הניתנים למימוש ל כתבי אופציה 180,000
כתבי האופציה . 2021 מרסוהם ניתנים למימוש עד לחודש , דולר קנדי למניה 15.7

אלפי  56-ידות חסומות הניתנות להמרה לאלף יח vi (35(; שנים 5על פני יבשילו 
למניה ליום  ממוצע על פי מחיר, 2008 שנתב הוקצו למר סגל ללא תמורה FCRמניות 

 40-אלף יחידות חסומות הניתנות להמרה ל vii (25(; דולר קנדי 14.02של ההקצאה 
 ממוצעעל פי מחיר , 2009הוקצו למר סגל ללא תמורה בשנת , FCRמניות  אלפי

יחידות חסומות הניתנות  28.1 -כ) viii(; דולר קנדי 9.56 -ליום ההקצאה של כלמניה 
על פי מחיר , 2010הוקצו למר סגל ללא תמורה בשנת , FCRמניות אלף  45- להמרה ל
אלף יחידות חסומות  ix (45(; דולר קנדי 13.79 -למניה ליום ההקצאה של כ ממוצע

על , 2011למר סגל ללא תמורה בשנת הוקצו , FCRאלף מניות  45-הניתנות להמרה ל
בכל הנוגע ליחידות החסומות . דולר קנדי 15.82 - פי מחיר למניה ליום ההקצאה של כ

) אשר בסיומה ניתן להמירן(תקופת ההבשלה , )ix(עד ) v(האמורות בפסקאות משנה 
 FCR-לו, בדצמבר של השנה הקלנדרית השלישית ממועד ההענקה 15הינה ביום 

בהתאם למחיר הבורסה של מניות , את היחידות החסומות במזומן הזכות לפדות
                                                           

המניות הכלולות ביחידות החסומות , הנתונים בסעיף זה להלן ביחס לכמות מניות המימוש בגין כתבי האופציה  3
בחודש  FCRעודכנו בהתאם לפיצול המניות שביצעה , בגינם) במועד ההקצאה(וכן מחירי המימוש ומחירי המניה 

  .מניות 2מניות עבור כל  3.2ביחס של  2010מאי 
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FCR יחידות בדרך של קבלת (היחידות החסומות צוברות דיבידנד . בתום התקופה
 . אך אינן בעלות זכות הצבעה) חסומות נוספות

 GAA -וב CTY -ב, EQY -פירוט בדבר גמול לו זכאי מר סגל ב  .6

 חסומות מידי שנת כהונה מניות מר דורי סגל קבלמ EQYבגין כהונתו בדירקטוריון   .א
לפי מחיר למניה ליום ההקצאה של חלקן  - מניות חסומות 3,300 2011לשנת : כדלקמן

מניות  2,000 - 2010לשנת ; דולר למניה 18.33-וחלקן לפי מחיר של ו למניה דולר 18.42
 2,000 - 2009לשנת ו; למניה דולר 18.88לפי מחיר למניה ליום ההקצאה של  חסומות

וזאת , למניה דולר 16.18לפי מחיר ממוצע למניה ליום ההקצאה של מניות חסומות 
דירקטור אשר אינו לפיה כל , EQYבמסגרת תוכנית תגמול כללית לחברי דירקטוריון 

כמו כן קיבל מר . שלה זכאי לקבל עם מינויו ומידי שנה מניות חסומות EQY-עובד ב
  .ב"אלפי דולר ארה 79-מול דירקטורים במזומן בסך כג 2011בגין שנת  EQY -סגל מ

הקצתה  2010ביוני  16ביום , GAAר הדירקטוריון של "במסגרת כהונתו של מר סגל כיו  .ב
GAA  כתבי אופציה המירים למניות  180,000למר סגלGAA  דולר  7במחיר מימוש של

שנים החל  3ל פני מנות שוות ע 3-כתבי האופציה יבשילו ב. )כפוף להתאמות( קנדי למניה
השווי הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה על פי המודל הבינומי . ממועד הקצאתן

 .דולר קנדי 2.85 -כלמועד ההקצאה הינו 

רשאי מר סגל להמיר , GAA -במסגרת תנאי כהונתו של מר סגל כדירקטור ב, כמו כן
וכן גמול  דולר קנדי אלפי 25בסך שנתי של (לו הוא זכאי את גמול הדירקטורים במזומן 

). Deferred Share Units(ליחידות מניה נדחות ) ישיבה בסך אלף דולר קנדי לישיבה
-אשר הומרו ל, אלפי דולר קנדי 38- זכאי מר סגל לכהיה  2011בגין שנת , במסגרת זאת

 - היה זכאי מר סגל לכ 2010ובגין שנת  יחידות מניה נדחות בגין גמול דירקטורים 6,962
  .יחידות מניה נדחות בגין גמול דירקטורים 5,992 -אשר הומרו ל, דולר קנדי אלפי 32

אלפי אירו ולגמול  40לגמול שנתי בסך  סגלזכאי מר  CTY-בגין כהונתו כדירקטור ב  .ג
 46מול דירקטורים בסך של גקיבל מר סגל  2011בגין שנת  .אלפי אירו 6בסך  ותישיב

 .ואלפי איר

הבנות שלה בהן  שיפוי וביטוח מטעם החברה והחברות זכאי להסדרי סגלמר , כמו כן
בחברות  נושאי המשרהבהתאם להסדרים החלים על יתר , הוא מכהן כנושא משרה

  .האמורות

  ל החברה"מנכ, אהרון סופרפרטים לגבי  - נתונים נוספים והסברים לטבלה . ה

  חברהבהעסקתו של מר סופר נתונים אודות תנאי   .1

שרו החברה ומר סופר בהסכם העסקה להסדרת תנאי התק 2009בחודש דצמבר   .א
 ל החברה"קודם למינויו כמנכ( העסקתו של מר סופר כמנהלה הכללי של החברה

, ל חברה זרה בבעלותה המלאה של החברה"ל החברה וכמנכ"כיהן מר סופר כסמנכ
על פי  .)ל החברה"שימש מר סופר כממלא מקום מנכ ל"וסמוך לפני מינויו כמנכ

, )ברוטו( ח"ש 125,000ה האמור שכרו החודשי של מר סופר עומד על הסכם העסק
 31נכון ליום ( מדד המחירים לצרכןב מעודכן אחת לרבעון בהתאם לשיעור העלייהו

כמו . )ח"ש אלפי 131.7-כעל  ,של מר סופרברוטו החודשי שכרו  עמד 2011בדצמבר 
כאשר , רו השנתימשכ 100%זכאי מר סופר למענק שנתי בסכום השווה לעד , כן

מסכום זה ישולם בהתאם לעמידה ביעדים שנתיים אשר ייקבעו על ידי  70%
הנותרים יהיו נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של  30%דירקטוריון החברה ותשלום 

זכאי מר סופר לתנאים סוציאליים ותנאים נלווים , בנוסף. דירקטוריון החברה
הכולל את בני (ות וביטוח חיים קרן השתלמ, לרבות ביטוח מנהלים, מקובלים

לגבי (הנובע מההטבות דלעיל  זכאי לגילום המססופר מר ). משפחתו כמוטבים
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תקופת העסקתו של , על פי הסכם העסקה ).הפרשות החורגות מתקרות מס הכנסה
כאשר לכל אחד , 2009בנובמבר  1שנים בתוקף החל מיום  4 - מר סופר הינה ל

 .ימים מראש 180ם לסיום בכל עת בהודעה של מהצדדים זכות להביא את ההסכ
למעט במקרה של (במקרה של סיום העסקתו של מר סופר בחברה ביוזמת החברה 

הודעה מוקדמת של . א: יהא מר סופר זכאי לתנאים הבאים, )"בגין עילה"פיטורין 
. ב; ימים במהלכה זכאי מר סופר לקבל את מלוא השכר והתנאים הנלווים לו 180

ללא (ל השווה לשכרו המלא לרבות תנאים סוציאליים ותנאים נלווים סכום כול
חודשים  12בגין ) ללא ההטבות הנלוות(חודשים ולשכרו החודשי  6בגין ) מענק שנתי

לפי התקופה הקצרה , או בגין התקופה שנותרה עד לסיום ההסכם נוספים
, ום ההעסקהחלק יחסי מסך הבונוס השנתי לו זכאי בהתאם למועד סי. ג; מביניהם

. ד-ו; אשר יחושב בהתבסס על הבונוס השנתי בגין השנה הקודמת לסיום ההעסקה
ראו ( מר סופרהאצה של תקופת ההקנייה בגין כל כתבי האופציה אשר הוקצו ל

מר סופר יהא , במקרה של שינוי שליטה. ואשר טרם הגיע מועד הקנייתם) להלן
פציה אשר טרם הגיע מועד זכאי להאצת תקופת ההקנייה בגין כל כתבי האו

מהמענק השנתי  200%משכרו השנתי בתוספת  200%- וכן למענק השווה ל, הקנייתם
שינוי ", לצורך סעיף זה. אשר היה זכאי לו בשנת הכספים הקודמת לשינוי השליטה

אשר , כל מקרה שבו נעשתה עסקת מיזוג או רכישה של החברה. א: יהווה" שליטה
כפי שיהיו סמוך לפני (ם של בעלי המניות של החברה בעקבותיה יעמדו החזקותיה

 –או , מהון המניות של החברה או החברה הקולטת 50%-על פחות מ, )ביצוע העסקה
 .מכירת כל או חלק מהותי מנכסיה של החברה. ב

 את העלות שנרשמה, "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת  .ב
 כתבי אופציה לא סחירים 760,000 בגין, חברהשל הח בדוחות הכספיים "בשנת הדו

 102על פי הוראות סעיף (לנאמן עבור מר סופר  2009בחודש דצמבר אשר הוקצו 
אישור הסכם העסקתו של מר במסגרת  ,)לפקודת מס הכנסה במסלולי רווח הון

כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה במחיר . סופר
ימי המסחר  30-השווה לממוצע מחיר מנית החברה ב, ח למניה"ש 35.67מימוש של 

מחיר המימוש צמוד למדד המחירים לצרכן . שקדמו למועד הקצאת כתבי האופציה
הנפקת זכויות , לרבות בגין חלוקת מניות הטבה(והינו כפוף להתאמות מקובלות 

החל מחלוף , וותמנות ש 4 -תקופת ההקנייה של כתבי האופציה נקבעה ב). ודיבידנד
ימים ממועד סיום  90כתבי אופציה אשר לא ימומשו בתוך . שנה ממועד הענקה

במקרה של הפסקת ההתקשרות עם מר . יפקעו, התקשרותו של מר סופר עם החברה
שלא בנסיבות בהן , )לרבות סיום תקופת ההתקשרות עמו(סופר על ידי החברה 

או (עימו ללא פיצויי פיטורים רשאית החברה על פי דין לסיים את ההתקשרות 
יהיה מר סופר זכאי להאצת תקופת , )בנסיבות שפורטו בהסכם ההתקשרות עמו

אשר יהיו ניתנים למימוש באופן , )Acceleration( ההבשלה של כל כתבי האופציה
יום ממועד סיום ההתקשרות עם החברה  90מיידי ולא יאוחר מאשר בתום 

ועדי ההבשלה של כתבי האופציה בעת שינוי לזכויותיו של מר סופר להאצת מ(
מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הינו בתום ). לעיל' סעיף א ורא, שליטה

כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש גם בדרך של מימוש . שנים ממועד הענקתם 5
השווי ההוגן של כל כתב , למועד אישור ההקצאה). Cashless Exercise(נטו 

   .ח"ש 13.322 -התאם למודל הבינומי הינו כאופציה ב

הסכמי ("הסכמי מענק כספי המחקים הקצאת כתבי אופציה למר סופר שני , כמו כן
ובין חברת נחתם בין מר סופר  2008בחודש אפריל ) i( :כמפורט להלן, ")פאנטום

קודם  אשר מר סופר כיהן כמנהלה הכללי, זרה בבעלותה המלאה של החברה
הסכם מענק המחקה הקצאת  ")חברת הבת: "בסעיף זה( ל החברה"כלמינויו כמנ

אשר בעת מימושם זכאי מר סופר לסכום , כתבי אופציה בהטבה כספית 24,800
מחיר לכספי המחושב כהפרש בין מחיר מנית החברה בבורסה במועד המימוש 

, צמוד למדד וכפוף להתאמות במקרה של חלוקת מניות הטבה( ח"ש 40 בסךמימוש 
ניתנות למימוש נקודות המענק  .")מחיר המימוש) ("פקת זכויות וחלוקת דיבידנדהנ

ועד , 2011עד  2009באפריל של כל אחת מהשנים  21החל מיום , בשלוש מנות שוות
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ל מר סופר יועסק על ידי "בתנאי שבכל אחד מהמועדים הנ ,2012באפריל  21ליום 
השווי הכלכלי . ושא משרה בהיעניק לה שירותים דרך קבע או יכהן כנ, הקבוצה

 7.8 - למועד ההקצאה של כל אחת מנקודות המענק על פי המודל הבינומי הינו כ
ומר סופר הסכם מענק בתנאים  חברת הבתנחתם בין  2009בחודש אפריל  )ii( ;ח"ש

כתבי אופציה בהטבה  21,700המחקה הקצאת , דומים לתנאים שתוארו לעיל
והן ניתנות למימוש  ח"ש 17.02ידת מענק הינו מחיר המימוש של כל יח. כספית

ועד , 2012עד  2010באפריל של כל אחת מהשנים  7החל מיום , בשלוש מנות שוות
מנקודות המענק השווי הכלכלי למועד ההקצאה של כל אחת . 2013באפריל  7ליום 

דלעיל אינה כוללת כל הוצאה בשנת  הטבלה .ח"ש 7.8 -על פי המודל הבינומי הינו כ
 .בגין הסכמי הפאנטום האמורים 2011

כמו גם לנושאי משרה ולעובדים אחרים (למר סופר בנק בישראל העמיד  2001שנת ב  .ג
לצורך רכישת מניות החברה על פי תוכנית תגמול  החברהבערבות  ההלווא) בחברה

ריבית שנתית  הנשא הההלווא. ח"שליון מי 1.7- בסכום כולל של כ, של החברה
פרע מר סופר את  2011בחודש דצמבר  .למדד המחירים לצרכן הצמודו 2%בשיעור 
 .הבמלוא הההלווא

ח על המצב הכספי אישר דירקטוריון החברה למר סופר מענק "לאחר תאריך הדו  .ד
חלק כ, גובה המענק נקבע על ידי הדירקטוריון .ח"ש אלפי 1.5בסך  2011שנתי לשנת 

וזאת בהתחשב , 2011תו בשנת בגין עבוד סופרמהתגמול השנתי הכולל המוענק למר 
כפי שבאים לידי ביטוי בביצועי החברה והישגיה , ביכולתיו ובכישוריו המקצועיים

יורק -לרבות הנפקת מניותיה של החברה לראשונה בבורסה של ניו, 2011בשנת 
)NYSE( ,ביצוע הנפקות חוב מוצלחות, חשיפת החברה לסיקור אנליסטי בינלאומי ,

 . תרומתו להישגיהבשוטפת של החברה והשפעתו על פעילותה ה

גמול המקוזז מהתגמול לו זכאי מר סופר ( GAA -בפירוט בדבר התגמול של מר סופר   .2
  :)מהחברה

ביוני  16ביום , GAAר הדירקטוריון של "במסגרת כהונתו של מר סופר כסגן יו
כתבי אופציה לא סחירים המירים למניות  120,000למר סופר  GAAהקצתה  2010

GAA  כתבי האופציה . )כפוף להתאמות( דולר קנדי למניה 7במחיר מימוש של
השווי הכלכלי של כל . שנים החל ממועד הקצאתן 3מנות שוות על פני  3-יבשילו ב

דולר  2.85 -אחד מכתבי האופציה על פי המודל הבינומי למועד ההקצאה הינו כ
ההפרש בין מחיר מניית  ,ל"אם וכאשר יממש מר סופר את כתבי האופציה הנ .קנדי

GAA יקוזז מהתגמול לו , בבורסה בעת המימוש לבין מחיר המימוש האמור לעיל
בטבלה  יםכלול םהם אינלכן ו, הסכם העסקה שלו עם החברהסופר מכוח  רזכאי מ
 .לעיל

רשאי מר סופר להמיר את , GAA - ב במסגרת תנאי כהונתו של מר סופר כדירקטור
וכן גמול  דולר קנדי אלפי 25בסך שנתי של (לו הוא זכאי  במזומןגמול הדירקטורים 

 Deferred Share(יחידות מניה נדחות ל )ישיבה בסך אלף דולר קנדי לישיבה
Units .( אשר הומרו ל, אלפי דולר קנדי 34 - זכאי מר סופר לכהיה  2011בגין שנת - 
יה זכאי מר ה 2010ובגין שנת , יחידות מניה נדחות בגין גמול דירקטורים 6,181

בגין גמול  יחידות מניה נדחות 4,971 -אשר הומרו ל, אלפי דולר קנדי 26.5 -סופר לכ
מקוזזים מהתגמול לו או /מועברים לחברה וסכומי התגמול כאמור  .דירקטורים

והם לכן אינם כלולים , זכאי מר סופר מכוח הסכם ההעסקה שלו עם החברה
  .בטבלה לעיל

גמול המקוזז מהתגמול לו זכאי מר סופר ( ATR -מר סופר בירוט בדבר התגמול של פ  .3
  :)מהחברה
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מול דירקטורים בסך גל 2011 תבשנ סופרמר זכאי  ATR-בגין כהונתו כדירקטור ב
מקוזז מהתגמול לו זכאי מר או /מועבר לחברה ומול כאמור ג .ואלפי איר 21-של כ

 .בטבלה לעילכלול  כן אינו ועל, סופר מכוח הסכם ההעסקה שלו עם החברה

זכאי להסדרי שיפוי וביטוח מטעם החברה והחברות הבנות שלה  סופרמר , כמו כן
בהתאם להסדרים החלים על יתר נושאי המשרה , כנושא משרהבהן הוא מכהן 
  .בחברות האמורות

   EQYל החברה המאוחדת "מנכ, פרי אולסון'פרטים לגבי ג - נתונים נוספים והסברים לטבלה . ו

בהסכם  )Jeffrey Olson( אולסוןפרי 'גומר  EQYהתקשרו  2010ט בחודש אוגוס  .א
בין הצדדים מחודש ספטמבר  חלף הסכם ,)2011כפי שתוקן בחודש ינואר (העסקה 

לפיו , 2014בדצמבר  31וסיומה ביום  2011בינואר  1לתקופה שתחילתה ביום  ,2006
בתום  ,סכםעל פי הוראות הה .EQYשל  אולסון לכהן כמנהלה הכללימר ימשיך 
אלא אם כן יודיע אחד הצדדים , יחודש ההסכם באופן אוטומטי מידי שנה, תקופתו

השכר השנתי של , האמורההסכם  על פי .לפני מועד החידוש חודשים 6אחרת לפחות 
עמדה עלות שכרו  2011ובגין שנת  ,ב"דולר ארהאלפי  975 -מר אולסון לא יפחת מ

יהיה זכאי  אולסוןמר , בנוסף. ב"דולר ארהלפי א 1,036- בתוספת עלויות נלוות על כ
על פי עמידה ביעדים  EQYועדת התגמול של על ידי למענק שנתי אשר ייקבע 
ואשר לא יעלה על השכר השנתי של מר , השיקול דעתל שייקבעו על ידה ובהתאם

נדרית לעד לתום השנה הק EQYבכפוף לכך שמר אולסון יועסק על ידי , אולסון
. ב"דולר ארה אלפי 682.5 -כקיבל מר אולסון מענק בסך  2011שנת גין ב. הרלבנטית

 וכן להחזר הוצאות בקשר למילוי התפקידההסכם הוראות ביחס בנוסף קובע 
תוך הבחנה בין סיום בשל  ,אולסוןאו על ידי מר  EQYהוראות בנוגע לסיומו על ידי 

ות לסיום ההסכם עקב וכן תוך התייחס, לבין סיום שאינו בשל עילה) cause(עילה 
במסגרת זו קובע ההסכם את הסכומים להם יהיה זכאי מר . EQY-שינוי שליטה ב

בהתאם לנסיבות סיום ( עשויים להגיעאשר , בעת סיום ההסכם כאמור אולסון
בתוספת פעמיים שכרו השנתי הממוצע מענק לסכום השווה ) א: (עד לכדי, )ההסכם
 – EQY -שינוי שליטה ב חודשים ממועד 12בתוך ובמקרה של סיום העסקה (השנתי 

או שכרו של מר אולסון כאמור עד לתום תקופת , )פעמים שכרו השנתי 2.90בתוספת 
 כתבי אופציההאצה של כל תקופות ההבשלה של ) ב(; )מביניהם לפי הנמוך(ההסכם 

ביטוח חיים וביטוח רפואי לו ולבני ) ג(- ו שיהיו בבעלותו EQYומניות חסומות של 
הוקצו למר אולסון , כמו כן .ממועד סיום העסקה חודשים 18פחתו לתקופה של מש

  .להלן' בכמפורט בסעיף , מניות חסומות

את העלות שנרשמה , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת  .ב
ומניות  EQYבגין כתבי אופציה למניות , ח בדוחות הכספיים של החברה"בשנת הדו

 2009בשנת ) i(: למר אולסון כמפורט להלן EQYהוקצו על ידי  אשר, חסומות שלה
במחיר מימוש של  EQYמניות כתבי אופציה לרכישת  200,000הוקצו למר אולסון 

בדצמבר של כל אחת  31- מנות שוות ב שתיבשילו בהאשר  ,ב למניה"דולר ארה 16.34
שווי הכלכלי של ה. 2019והניתנים למימוש עד לחודש דצמבר  2011 -ו  2010מהשנים 

 2.68- למועד ההקצאה הינו כ בלק אנד שולסכל אחד מכתבי האופציה על פי מודל 
כתבי אופציה לרכישת  200,000למר אולסון הוקצו  2010שנת ב) ii(; ב"דולר ארה

אשר יבשילו בשתי מנות , ב למניה"דולר ארה 17.72במחיר מימוש של  EQYמניות 
השווי הכלכלי של כל . 2020 לשנת ם למימוש עדוהניתני 2012- ו 2011שוות בשנים 

דולר  3.24- למועד ההקצאה הינו כ בלק אנד שולסאחד מכתבי האופציה על פי מודל 
כתבי אופציה לרכישת  45,000 הוקצו למר אולסון 2010 מרסבחודש  )iii( ;ב"ארה

אשר יבשילו במנה אחת בחודש  ,ב"דולר ארה 18.88במחיר מימוש של  EQYמניות 
השווי הכלכלי של כל אחד מכתבי . 2023 לשנתוהניתנים למימוש עד  2013 סמר

 ;ב"דולר ארה 3.46- נכון למועד ההקצאה הנו כ בלק אנד שולס האופציה על פי מודל
)iv(  בהתאם מות ומניות חס 116,482הוקצו למר אולסון  2010בחודש אוגוסט

מניה ליום חתימת על פי מחיר , 2010להוראות ההסכם העסקה מחודש אוגוסט 
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כאשר הראשונה  )לא שוות( מניות אלו יבשילו בשלוש מנות. דולר 16.72ההסכם של 
בדצמבר של השנים  31ביום כניסת הסכם העסקה לתוקף ושתי המנות הנותרות ביום 

, מניות חסומות 582,412הוקצו למר אולסון  2010בחודש אוגוסט  )v( ;2014-ו 2012
על פי מחיר מניה ליום , 2010ה מחודש אוגוסט בהתאם להוראות הסכם העסק

במנה אחת , במלואן או רק מחציתןמניות אלו יבשילו . דולר 16.715-ההקצאה של כ
 EQYלבעלי המניות של  תשואהלעמידה ביעדי בכפוף  ,2014בדצמבר  31ביום 

  .)הבשלת מלוא המניות החסומות או מחציתן תיקבע בהתאם לעמידה ביעדים אלו(

 מר תומס קפוטו, EQYפרטים לגבי נשיא  - נים נוספים והסברים לטבלה נתו. ז

בהסכם ) Thomas A. Caputo( קפוטותומס ומר  EQYהתקשרו  2011ינואר בחודש   .א
 1לתקופה שתחילתה ביום ) 2008 מרסבין הצדדים מחודש  חלף הסכם(העסקה 
 כנשיאלכהן  קפוטומר ימשיך לפיו , 2014בדצמבר  31וסיומה ביום  2011 בפברואר

EQY. יחודש ההסכם באופן אוטומטי מידי , בתום תקופתו ,על פי הוראות ההסכם
על  .לפני מועד החידוש חודשים 6אלא אם כן יודיע אחד הצדדים אחרת לפחות , שנה
, ב"דולר ארהאלפי  650 - לא יפחת מ קפוטוהשכר השנתי של מר , האמורההסכם  פי

 .ב"דולר ארה אלפי 748-וספת עלויות נלוות על כעמדה עלות שכרו בת 2011ובגין שנת 
 EQYועדת התגמול של על ידי יהיה זכאי למענק שנתי אשר ייקבע  קפוטומר  ,בנוסף

קיבל  2011שנת בגין . השיקול דעתל על פי עמידה ביעדים שייקבעו על ידה ובהתאם
ס ההסכם הוראות ביחבנוסף קובע . ב"דולר ארה אלפי 455מענק בסך  קפוטומר 

או על  EQYהוראות בנוגע לסיומו על ידי  וכן להחזר הוצאות בקשר למילוי התפקיד
, לבין סיום שאינו בשל עילה) cause(תוך הבחנה בין סיום בשל עילה  ,קפוטוידי מר 

במסגרת זו קובע . EQY-וכן תוך התייחסות לסיום ההסכם עקב שינוי שליטה ב
אשר , בעת סיום ההסכם כאמור וקפוטההסכם את הסכומים להם יהיה זכאי מר 

מענק לסכום השווה ) א: (עד לכדי, )בהתאם לנסיבות סיום ההסכם( עשויים להגיע
 12ובמקרה של סיום העסקה בתוך (בתוספת פעמיים שכרו השנתי  השנתי הממוצע

ו או שכר, )פעמים שכרו השנתי 2.99בתוספת  – EQY -חודשים ממועד שינוי שליטה ב
 תהאצ) ב(; )הנמוך מביניהםלפי (ר עד לתום תקופת ההסכם כאמו קפוטושל מר 

) ג(-ו שיהיו בבעלותו EQYומניות חסומות של  כתבי אופציהתקופות ההבשלה של 
ממועד סיום  חודשים 18ביטוח חיים וביטוח רפואי לו ולבני משפחתו לתקופה של 

  .לןלה' בכמפורט בסעיף , מניות חסומות קפוטוהוקצו למר , כמו כן .העסקה

את העלות שנרשמה , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת  .ב
ומניות  EQYבגין כתבי אופציה למניות , ח בדוחות הכספיים של החברה"בשנת הדו

 מרסבחודש ) i: (למר קפוטו כמפורט להלן EQYאשר הוקצו על ידי , חסומות שלה
במחיר מימוש  EQYישת מניות אלפי כתבי אופציה לרכ 250 קפוטוהוקצו למר  2008
 מרסמחודש אשר יבשילו בארבע מנות שוות החל  ,ב למניה"דולר ארה 21.75של 

השווי הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה על פי מודל בלק אנד שולס נכון  .2009
הוקצו למר  2009בחודש פברואר ) ii(; ב"דולר ארה 2.29-למועד ההקצאה הנו כ

דולר  11.59במחיר מימוש של  EQYפציה לרכישת מניות כתבי או 100,000קפוטו 
 2013ועד פברואר  2010פברואר מנות החל מ ארבעאשר יבשילו ב ,ב למניה"ארה

השווי הכלכלי של כל אחד מכתבי . 2019והניתנים למימוש עד לחודש פברואר 
; ב"דולר ארה 0.65-האופציה על פי מודל בלק אנד שולס נכון למועד ההקצאה הנו כ

)iii ( כתבי אופציה לרכישת מניות  100,000הוקצו למר קפוטו  2010בחודש ינואר
EQY  בין השנים אשר יבשילו בארבע מנות  ,ב"דולר ארה 18.88במחיר מימוש של
השווי הכלכלי של של כל אחד מכתבי האופציה על פי מודל בלק אנד . 2014 עד 2011

הוקצו למר  2010 מרסבחודש ) iv( ;ב"דולר ארה 3.52שולס נכון למועד ההקצאה הנו 
דולר  19.13במחיר מימוש של  EQYכתבי אופציה לרכישת מניות  16,500קפוטו 
 מרסוהניתנים למימוש עד לחודש  2013 מרסב ואשר יבשילו במנה אחת בחודש "ארה
השווי הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה על פי מודל בלק אנד שולס נכון . 2020

הוקצו למר  2011בחודש פברואר ) v(; ב"דולר ארה 3.55-כהנו למועד ההקצאה 
דולר  19.07במחיר מימוש של  EQYכתבי אופציה לרכישת מניות  100,000קפוטו 
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השווי הכלכלי של . 2015עד  2012ב ואשר יבשילו בארבע מנות החל בין השנים "ארה
 3.68- ו כצאה הנכל אחד מכתבי האופציה על פי מודל בלק אנד שולס נכון למועד ההק

, מניות חסומות 46,471הוקצו למר קפוטו  2008 מרסבחודש ) vi( ;ב"דולר ארה
 מיליון 1-ליום ההקצאה של כ שווי כולל על פי, בהתאם להוראות הסכם העסקה עמו

מניות אלו יבשילו בארבע מנות שוות החל מחלוף שנה ממועד . ב"דולר דולר ארה
מניות  69,333הוקצו למר קפוטו  2011ינואר בחודש ) vii( ;חתימת הסכם העסקה

על פי מחיר מניה ליום , בהתאם להוראות ההסכם העסקה מאותו המועד, חסומות
 31ביום , מניות אלו יבשילו בשתי מנות שוות. דולר 18.85חתימת ההסכם של 

למר קפוטו  הוקצו 2011בחודש ינואר ) viii( ;2014בדצמבר  31וביום  2012בדצמבר 
אך מניות אלו יבשילו , העסקה בהתאם להוראות הסכם, מניות חסומות 373,333 גם

בכפוף לעמידה ביעדי , 2014בדצמבר  31במנה אחת ביום , במלואן או רק מחציתן
הבשלת מלוא המניות החסומות או מחציתן תיקבע ( EQYתשואה לבעלי המניות של 

   ).בהתאם לעמידה ביעדים אלו

ל החברה המאוחדת גזית "מנכ, רונן אשכנזיפרטים לגבי  -לטבלה נתונים נוספים והסברים . ח
  )גזית פיתוח –להלן (מ "בע) פיתוח(גלוב ישראל 

לחברה בבעלותו  גזית פיתוח דמי ניהול המשולמים על ידי הנקוב בטבלה הנו בגיןשכר ה  .1
  .המלאה של מר רונן אשכנזי ובגין תפקידו כמנהלה הכללי

 ). אלפי אירו 68.6 -כ( CTY -מ דירקטורים במזומן גמולהנו " אחר"התגמול תחת   .2

)I (נתונים אודות תנאי העסקתו של מר אשכנזי בגזית פיתוח  

בבעלותו של מר התקשרו גזית פיתוח וחברת  2006בחודש מאי  4בתאריך   .א
אשר , לגזית פיתוחבהסכם למתן שירותי ניהול ) "חברת אשכנזי"( אשכנזי

 1שנים בתוקף מיום  5רונן אשכנזי לתקופה של  יינתנו באמצעות ועל ידי מר
על פי "). הסכם הניהול(" במשרה מלאה גזית פיתוח ל"מנככ, 2005באפריל 

 70,000דמי ניהול חודשיים בסך ל תאשכנזי זכאיחברת ה תהסכם הניהול הי
ים השנתי דמי הניהול .לתנאים נלווים כמקובלוכן , )מ כדין"בתוספת מע(ח "ש

 1,210 -בכ מוהסתכ, כולל עלויות נלוות, 2011לשנת  אשכנזי להם זכאית חברת
 . ח"אלפי ש

ומאותו מועד שולמו  ,2010במרץ  31תקופת ההסכם האמור הסתיימה בתאריך 
 .על פי הוראות ההסכם שהסתיים, דמי ניהול שוטפים והוצאות כאמור לעיל

פעול בדעתה ל, לאור החשיבות הרבה אותה רואה גזית פיתוח בהמשך כהונתו
תוך כוונה להביאו לאישור , לגיבוש הסכם העסקה ותגמול חדש עם רונן אשכנזי

  .האורגנים המוסמכים של גזית פיתוח והחברות הבנות תוך זמן סביר

בסך  2010שנת בגין לחברת אשכנזי מענק ) א: (סכום המענק בטבלה לעיל כולל  .ב
מענק ) ב( -כןו; 2012אשר אושר לחברת אשכנזי בשנת , ח"מיליון ש 2.85של 

ח עבור "מיליון ש 1.3 -כולל סך של כה ,ח"מיליון ש 2.75בסך של  2011בגין שנת 
מ "דורי בע.לרבות קבוצת א, שלה מ והחברות הבנות"ניהול אכד בנין וציוד בע

ללא תמורה (מכהן מר אשכנזי כמנהלה הכללי  2011אפריל אשר החל מחודש 
  .2012לחברת אשכנזי בשנת אשר אושר , )מ"דורי בע. נוספת מקבוצת א

)II(  פירוט בדבר גמול לו זכאי מר אשכנזי ב - CTY  

אלפי  60זכאי מר אשכנזי לגמול שנתי בסך  CTY- בגין כהונתו כדירקטור ב
בגין שנת . אלפי אירו 8.6אירו ולגמול בגין השתתפות בישיבות בסכום כולל של 

 .ואלפי איר 68.6 - מול דירקטורים בסך של כג אשכנזיקיבל מר  2011
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אריה מר , ר דירקטוריון החברה"מ יו"מפרטים לגבי  - נתונים נוספים והסברים לטבלה . ה
  מינטקביץ

כפי שהוארך בחודש , 2005בין החברה ובין מר מינטקביץ מחודש מאי על פי הסכם   .א
ובחודש  2005האסיפה הכללית של החברה בחודש יוני  לאחר קבלת אישור, 2009מאי 
ר דירקטוריון בהיקף של "ועסק מר מינטקביץ כממלא מקום פעיל של יומ, 2009מאי 
תקופת ההתקשרות הנוכחית נקבעה לארבע שנים עד לחודש . ממשרה מלאה 50%

כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה של , 2013אפריל 
רה חודשית מר מינטקביץ זכאי לתמו, )כפי שעודכן( ההסכםעל פי . ימים מראש 60

המעודכנת אחת לרבעון בהתאם לשיעור העלייה במדד , ח"ש 72,000של ) ברוטו(בסך 
של מר מינטקביץ על  ברוטו שכרו עמד 2011בדצמבר  31נכון ליום ( המחירים לצרכן

  .)ח"שאלפי  78.4-כ

, כולל הסכם ההתקשרות הטבות מקובלות בדבר ביטוח מנהלים, בנוסף לאמור לעיל
עם סיום ההתקשרות עם . ב"העמדת כלי רכב וכיוצ, מחלה, חופשה ,קרן השתלמות
למעט בנסיבות חריגות בהן רשאית החברה לסיים את ההתקשרות (מר מינטקביץ 

מר מינטקביץ ) כמפורט בהסכם, ללא תשלום פיצויי פיטורין וללא הודעה מוקדמת
סיסי יהיה זכאי למענק הסתגלות בשיעור של ששה חודשי תשלום של התשלום הב

מענק אשר , )לרבות תשלום ההפקדות לביטוחי מנהלים וקרן השתלמות(האחרון 
 .ישולם בששה תשלומים שווים

את העלות שנרשמה , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת  .ב
בגין כתבי אופציה למניות החברה אשר , ח בדוחות הכספיים של החברה"בשנת הדו

הסכם  בהתאם לתנאי) i: (כמפורט להלן, מינטקביץ הוקצו על ידי החברה למר
 2009בחודש מאי  ,2009שחודש כאמור בשנת  ,של מר מינטקביץהנוכחי ההעסקה 

על פי הוראות (אלפי כתבי אופציה  400הקצתה החברה לנאמן עבור מר מינטקביץ 
מחיר המימוש של כתבי האופציה ). לפקודת מס הכנסה במסלולי רווח הון 102סעיף 

ימי המסחר שקדמו  30-קבע לפי המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה בנ
מחיר המימוש צמוד למדד (למניה ח "ש 21.67 להקצאת כתבי האופציה ונקבע על

, הנפקת זכויות, המחירים לצרכן וכפוף להתאמות במקרה של הנפקת מניות הטבה
שנים שתחילתן  4ותקופת הבשלת כתבי האופציה הינה במשך , )וחלוקת דיבידנד
כך שמר מינטקביץ יהיה רשאי לממש את כתבי , )2009במאי  19(במועד הקצאתן 

באם מר מינטקביץ לא יממש את כתבי האופציה . האופציה בארבעה חלקים שווים
. ממועד סיום ההתקשרות אזי כתבי האופציה יפקעותוך ששה חודשים ברי המימוש 

לרבות סיום (ץ על ידי החברה במקרה של הפסקת ההתקשרות עם מר מינטקבי
שלא בנסיבות בהן רשאית החברה על פי דין לסיים את , )תקופת ההתקשרות

מר מינטקביץ יהיה זכאי להאצת , ההתקשרות עמו ללא תשלום פיצויי פיטורין
מועד הפקיעה הסופי של כל ). Acceleration( כתבי האופציהתקופת ההבשלה של כל 

הוא , )עו או מומשו קודם לכן בהתאם למפורט לעילבמקרה שלא פק(כתבי האופציה 
השווי הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה משנת . םשנים ממועד הקצאת 5בתום 

 יםבחודש) ii(; למניהח "ש 8.145 -למועד ההקצאה על פי המודל הבינומי הינו כ 2009
 - ו 19,000החברה הקצאת  האסיפה הכללית של האישר 2009ומאי  2008 אוגוסט
 102על פי הוראות סעיף , מר מינטקביץנאמן עבור כתבי אופציה ל, בהתאמה, 16,000

כל אחד מכתבי האופציה האמורים ניתן . לפקודת מס הכנסה במסלולי רווח הון
ביחס לכתבי  ח למניה"ש 40 שללמימוש למניה רגילה אחת של החברה במחיר מימוש 

צמוד למדד , 2009יה משנת ביחס לכתבי האופצ 21.67 - ו 2008האופציה משנת 
הנפקת זכויות וחלוקת , בגין הנפקת מניות הטבה(בכפוף להתאמות , המחירים לצרכן

תבי האופציה גם בדרך של מימוש נטו יהא רשאי לממש את כ מר מינטקביץ). דיבידנד
)Cashless Exercise .( תקופות ההבשלה נקבעו בשלוש מנות שוות החל מחלוף שנה

להאצת תקופת ההבשלה  מר מינטקביץזכאי , מקרים מסוימיםב. ממועד ההקצאה
מועד הפקיעה הסופי של כתבי האופציה הינו  ).Acceleration(של כל כתבי האופציה 

שנים ביחס לכתבי האופציה  5 -ו 2008שנים ביחס לכתבי האופציה משנת  4בתום 
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הקצאה השווי ההוגן של כל כתב אופציה למועד ה .ממועד הקצאתם, 2009משנת 
ח "ש 6.73 -ו 2008ביחס לכתבי האופציה משנת  ח"ש 7.8נומי הינו בהתאם למודל הבי

   .2009ביחס לכתבי האופציה משנת 

אסיפה הינו מענק שאושר למר מינטקביץ ב" מענק"הסכום בטבלה המופיע תחת   .ג
  . 2010בגין שנת , )ח"אלפי ש 500(הכללית של החברה 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה י ח על המצב הכספ"לאחר התאריך הדו  .ד
סכום אשר לא נכלל , ח"ש אלפי 500בסך  2011למר מינטקביץ מענק שנתי לשנת 

, הענקת מענק כאמור כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה. בטבלה דלעיל
  .אשר טרם זומנה

  גמול דירקטוריםפרטים לגבי  –נתונים נוספים והסברים לטבלה . ט

אשר אינם מועסקים על ידי ( ושחר קנז ,פלפל, בן דור, הנוגע לדירקטורים אורגלרבכל   .1
   .2011הנו גמול דירקטורים במזומן בגין שנת " אחר"הסכום תחת , )החברה

סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות המשולמים לדירקטורים בחברה  2011בגין שנת   
הסכום "עמדו על , )כמפורט לעיל, למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה(

בהתאם , הקבוע לדירקטור חיצוני או זה הקבוע לדירקטור חיצוני מומחה" המירבי
כללים בדבר גמול (כהגדרת מונחים אלו בתקנות החברות , לסיווגו של כל דירקטור

כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של , 2000- ס"התש, )והוצאות לדירקטור חיצוני
  . החברה

אישרה האסיפה הכללית של החברה את עדכון הגמול המשולם  2012ודש ינואר בח  
למעט (כפי שיהיו מעת לעת , לרבות דירקטורים חיצוניים ,לדירקטורים בחברה

, ה חיים כצמן"אשר נכון למועד זה הנם ה, הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה
סגן פעיל , ודורי סגל, הדירקטוריוןר "מ פעיל ליו"מ, אריה מינטקביץ, ר הדירקטוריון"יו
לתקנות ' א8גמול יחסי כאמור בתקנה להם באופן שישולם , )ר דירקטוריון החברה"ליו

תקנות ) ("2000 –ס "התש, )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(החברות 
ב גמול שנתי לדירקטור שאינו עומד בתנאי "דולר ארה 42,000: כמפורט להלן, ")הגמול

גמול שנתי לדירקטור ב "דולר ארה 56,000 -ו, המומחיות של דירקטור חיצוני מומחה
ב גמול לישיבה "דולר ארה 1,100; העומד בתנאי המומחיות של דירקטור חיצוני מומחה

דולר  1,480 - ו, לדירקטור שאינו עומד בתנאי המומחיות של דירקטור חיצוני מומחה
, בתנאי המומחיות של דירקטור חיצוני מומחהב גמול לישיבה לדירקטור העומד "ארה

ח לעומת הדולר "בהתאם לשינויים בשערי החליפין של הש(והכל בכפוף לכך שבכל מקרה 
סכום הגמול כאמור לא יפחת מהסכום המזערי שנקבע לחברה בדרגתה של ) ב"ארה

 50% - השלישית לתקנות הגמול וכן לא יהיה גבוה ביותר מוהחברה בתוספת השניה 
לפי , או הרביעית השלישית ,סכום המירבי לחברה בדרגתה של החברה בתוספת השניהמה

כאשר סכומים מינימאליים ומקסימאליים אלה יהיו צמודים (לתקנות הגמול  ,העניין
התשלום בגין , להסרת ספק). למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות תקנות הגמול

והתשלום , ההשתתפות הנקוב לעילמגמול  60%השתתפות באמצעי תקשורת יעמוד על 
  . מגמול ההשתתפות הנקוב לעיל 50%בגין החלטות בכתב יעמוד על 

הנו הסכום " תשלום מבוסס מניות"הסכום תחת , בכל הנוגע לדירקטורים האמורים  .2
ל בגין "בגין כתבי אופציה שהוענקו לדירקטורים הנ 2011שנזקף בדוחות הכספיים לשנת 

אשר הסתיימה בחודש נובמבר , ת התגמול בניירות ערך של החברהעל פי תוכני, כהונתם
ח התקופתי "בחלק הדו 17.8.1ראו סעיף , ל"לפרטים אודות תוכנית התגמול הנ( 2010

   ).בדבר תיאור עסקי התאגיד
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  בתאגיד שליטההבעל : א21תקנה 

תושבת חברה אשר הינה , ")נורסטאר(" .אינקנורסטאר החזקות  ת השליטה בחברה הינהבעל
הינו מר  נורסטארבעל השליטה ב. ת הערך שלה נסחרים בבורסהוחוץ הרשומה בפנמה אשר נייר

 24לפרטים ראה תקנה ( נורסטארר הדירקטוריון של החברה ושל "יוינו גם הש, חיים כצמן
   ).להלן

   עסקאות עם בעל שליטה: 22תקנה 

  הסכם עם נורסטאר  .1

 ביחדו; "נורסטאר ישראל"(מ "בערסטאר ישראל החברה ונו, 2011בנובמבר  15עד ליום   
ביולי  1בתוקף מיום  אשר היה, ניהולהיו צד להסכם  )"קבוצת נורסטאר: "עם נורסטאר

רותי יש העניקההחברה  ,על פי הסכם הניהול הקודם"). הסכם הניהול הקודם(" 1998
משרדים  העמדת שטחיומחשוב , ניהול כספים וגזברות, כולל שירותי מזכירות, ניהול

הסכם . לחודש מ"עב בתוספת מ"דולר ארה 4,000תמורת סך של קבוצת נורסטאר ל
אשר , בעסקי הצדדים דאז) ארגון-רה(הניהול הקודם נחתם במסגרת הסכם לשינוי מבני 
של קבוצת , ן"ן וההחזקות בתחום הנדל"נועד לרכז במסגרת החברה את כל פעילות הנדל

. )ח התקופתי"תיאור עסקי התאגיד בדו -'א חלקל 23סעיף ' ר(, ושל החברה נורסטאר
שנקבעו במסגרת חוק החברות  לאור הוראות המעבר הניהול הקודם הסתייםהסכם 

 חברה ציבוריתחריגות של ביחס לאישור התקשרויות , 2011 –א"התשע, )16' תיקון מס(
  .אחת לשלוש שניםבה שליטה ה תעם בעל

, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ,החברההתקשרה , 2012 בפברואר 1ביום   
הכולל את , עם קבוצת נורסטאר בהסכם, החברה והאסיפה הכללית של דירקטוריוןה

עדכון תנאי אישור ) א"): (נורסטאר- הסכם גזית("שלושת היסודות המפורטים להלן 
) ב(; 2011בנובמבר  16בתוקף החל מיום , נורסטאר ישראלהסכם ניהול בין החברה ובין 

 16בתוקף החל מיום , הוראות אי התחרות הקיימות בין החברה וקבוצת נורסטארתיקון 
טר בקשר עם ניירות ערך של החברה אמתן זכויות רישום לנורס) ג(- ו; 2011בנובמבר 

  .כמפורט להלן ,)לרבות באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה(המוחזקים על ידה 

  :נורסטאר-להלן עיקרי הסכם גזית

  רת שירותי ניהול ותקופת ההסכםעדכון תמו. א

 שמשלמתשירותי הניהול  תמורת") הסכם הניהול החדש("על פי הסכם הניהול החדש 
ח "ש 105,000סך ב על תשלום חודשיהיא עומדת באופן שעודכנה לחברה ישראל נורסטאר 
לשם , כמו כן. דמי הניהול צמודים למדד המחירים לצרכן .")דמי הניהול("מ "עבתוספת מ

המוענקים מכוחו באופן שאלה  וסף פירוט בדבר סוגי השירותיםלהסכם נ, הרהההב
, )כולל דיווח לרשויות(ניהול כספים , שירותי מזכירות: את השירותים הבאים כוללים
שוק , טיפול במימון בנקאי, שירותים משפטיים, תקשורת, מחשוב ומערכות מידע, גזברות

הכוללות את נורסטאר וחברות (בוצתה ההון והשקעות נורסטאר ישראל וחברות מק
 שנים 3הינו לתקופה של תוקף הסכם הניהול החדש ביחס לשירותי הניהול ). בשליטתה

 3לתקופות בנות , מעת לעת, בסיומן יתחדש מאליו, 2011בנובמבר  16החל ממועד מיום 
כאשר כל אחד מהצדדים יהא רשאי שלא לחדשו בהודעה בכתב שתינתן , שנים כל אחת

 ).בכפוף לדרישות החוק, והכל( לפני תום תקופת ההסכם ימים 90 - לא יאוחר מ, ד השנילצ

  הענקת זכויות רישום לקבוצת נורסטאר. ב

 )NYSE(יורק -השלמת הנפקת ורישום מניות החברה למסחר בבורסה של ניועם 
לנורסטאר זכויות רישום מסויימות בקשר  העניקה החברה, ")NYSE-הנפקת החברה ב("

 בעלותה המלאהבלרבות באמצעות חברות בנות , מניות החברה שבבעלותהעם 
)Registration Rights( ,אשר עיקריהן כמפורט להלן :  
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Piggyback Registraton –  או (בכל עת בה החברה תפעל לרשום מכירת מניות שלה
") SEC"- ה(באמצעות רשות ניירות ערך האמריקאית ) ניירות ערך המירים למניותיה

 . וד לנורסטאר הזכות להצטרף לרישום מניות החברה שבבעלותהתעמ

Non-Shelf Registered Offering Demand –  נורסטאר תהא רשאית לדרוש
תשקיף /מהחברה לבצע רישום למסחר של מניות החברה שבבעלותה על פי מסמך רישום

 החל מפקיעת תקופת, בכל עת, )או כל טופס רישום מתאים אחר Form F-1(מלא 
החסימה שתחול על החברה ועל נורסטאר לביצוע הנפקות בקשר עם הנפקת מניותיה של 

נורסטאר תהא רשאית לממש את זכותה כאמור . יורק-החברה לראשונה בבורסה של ניו
ובלבד שהמניות שהיא מבקשת למכור בהצעה הינן בעלות שווי שוק שלא , פעמיים בלבד
מלוא המניות שתהיינה בבעלות נורסטאר וגופים ב או "מיליון דולר ארה 30 -יהא נמוך מ

 .לפי הנמוך מביניהם, הקשורים אליה

Shelf Registration Demand –  נורסטאר תהא רשאית לדרוש מהחברה לבצע רישום
או  Form F-3(למסחר של הצעת מניות החברה שבבעלותה על פי מסמך רישום מקוצר 

תהא רשאית על פי דין לבצע רישום  בכל עת בה החברה) כל טופס רישום מתאים אחר
נורסטאר תהא רשאית להפעיל , במקרה של הצעה מגובה בחיתום מלא. מקוצר כאמור

ובלבד שהמניות שהיא מבקשת למכור בכל , את זכותה כאמור פעמיים בכל שנה קלנדרית
ב או מלוא המניות "מיליון דולר ארה 30 -הצעה הינן בעלות שווי שוק שלא יהא נמוך מ

 .לפי הנמוך מביניהם, יינה בבעלות נורסטאר וגופים הקושרים אליהשתה

במקרה בו רישום מניות החברה שבבעלות נורסטאר הינו במסגרת , על אף האמור לעיל 
ככל שהחתמים ימליצו על הגבלת כמות , הנפקת מניות על ידי החברה המובטחת בחיתום
אית להגביל את כמות החברה תהא רש, המניות שיירשמו למסחר במסגרת ההנפקה

בהתאם לכללי העדיפות , המניות שנורסטאר תהא רשאית לרשום על פי זכויותיה לעיל
לרבות נסיבות בהן מסמך הרישום יגרום (בנסיבות מסויימות , כמו כן. שנקבעו בהסכם

בכפוף למגבלות , לחברה זכות לדחות פרסום מסמך הרישום, )לחברה נזק מהותי
 .המפורטות בהסכם

תישא בכל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיה על פי ההסכם בקשר עם  החברה
ייעוץ , הוצאות דפוס, לרבות אגרות רישום והגשה, רישום למסחר של מניות מכוחו

שירותי רואה , )למעט יועצים משפטיים שייצגו את בעלי המניות המוכרים בלבד(משפטי 
 . 'חשבון וכו

בכפוף לכך , זכויות רישום עם בעלי מניות אחרים החברה תהא רשאית להתקשר בהסכמי
ככל שהן (שנורסטאר תהא זכאית לאותן זכויות רישום שיוענקו לבעלי המניות האחרים 
 ).תהינה עדיפות על הזכויות המוענקות לנורסטאר על פי הסכם רישום הזכויות

, לאותן מניות זכויות הרישום המפורטות לעיל יחולו גם על כל ניירות הערך שיונפקו ביחס
, כמו כן. 'מיזוג וכו, איחוד הון, שינוי הון, פיצול מניות, לרבות עקב חלוקת מניות הטבה

לכל , כולן או חלקן, נורסטאר תהא רשאית להעביר את זכויותיה על פי ההסכם האמור
 .מהמניות הרגילות הניתנות לרישום 5%בכפוף לכך שיועברו לפחות , נעבר

הפסד או , תשפה את נורסטאר וגורמים מטעמה בגין כל נזק החברה, בכפוף לחריגים
שנגרמו כתוצאה ממידע שגוי שנכלל במסמך רישום ) לרבות שכר טרחת עורך דין(הוצאה 

למעט ככל , או בתשקיף או כתוצאה מהפרת הדין על ידי החברה בקשר עם רישום כאמור
נורסטאר תשפה את , יגיםבכפוף לחר, כמו כן. ומידע שגוי כאמור נמסר על ידי נורסטאר

החברה וגורמים מטעמה בגין כל נזק כאמור לעיל שנגרם כתוצאה ממידע שגוי שנכלל 
סכום השיפוי בו , בכל מקרה. במסמך רישום או בתשקיף ושהועבר על ידי נורסטאר

תחוייב נורסטאר לא יעלה על סכום התמורה נטו שתתקבל ממכירת ניירות הערך על ידה 
 .רלבנטיבמסגרת הרישום ה
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עד ו, NYSE -תוקף הסכם זכויות הרישום הינו לתקופה שהחל ממועד הנפקת החברה ב
שנים ממועד  10למועד בו לא ייוותרו ניירות ערך הזכאים לרישום מכוחו או עד לחלוף 

  .לפי המוקדם מביניהם, חתימתו

  תיקון תניית אי תחרות. ג  

תיאור  חלקל 23הצדדים ראו סעיף  לפרטים אודות תיקון תניית אי התחרות הקיימת בין
  .עסקי החברה

עם חברות , מר חיים כצמן, לפרטי הסכמי ההעסקה והתגמול של בעל השליטה בחברה  .2
  .לעיל 21פירוט תחת תקנה ' ר, בנות של החברה

בעל השליטה , אשר גם מר חיים כצמן, לפרטי ביטוח נושאי משרה והתחייבות לשיפוי  .3
  . להלן' א29פירוט תחת תקנה ' ר, הנו מוטב מכוחם, בחברה

 מ"דורי בע.אשל קבוצת ) לאחר אישור ועדת הביקורת(הדירקטוריון אישר  2008 בשנת  . 4
וכיום מאוחדת באיחוד ( באיחוד יחסי על ידי החברה האוחדאשר חברה , ")קבוצת דורי("

חברה בהסכם עם , חברה בת של קבוצת דורי ,מ"בניה בע דורי ה שלאת התקשרות, )מלא
לביצוע עבודות שלד ") החברה הפרטית": להלן בסעיף זה(פרטית בבעלות מר חיים כצמן 

התמורה בגין עבודות השלד נקבעה על בסיס סכום . להקמת בנין מגורים במרכז הארץ
ח וכן תוספות על בסיס עלות בתוספת רווח כפי שנקבע "מיליון ש 16.4- קבוע בסך של כ

בניה במסגרת ההתקשרות בין קבוצת דורי לדורי בניה הסכם זה הוסב לדורי . בהסכם
 הסכם נחתם בין הצדדים 2009בחודש מאי . להסבה של הסכמים קבלניים/למכירה
זכות לקבל  הפרטית לחברהכי , בו הוסכם, 2009אשר תוקן בחודש ספטמבר , מפורט

וספת בתמורה שנקבעה על בסיס עלויות בת, כקבלן ראשי בפרויקט שירותים מדורי בניה
כי , בעקבות הודעה של המזמין הגיעו הצדדים להסכמות .שיוזמנו בגין עבודות נוספות 8%

 .לא תשמש קבלן ראשי דורי בניהכי ו, דורי בניהידי -העבודות האמורות לא תבוצענה על
ת ושלא בהתאם לתוכני, עבודות נוספות דורי בניהביצעה , במסגרת ביצוע עבודות השלד

העבודות בפרויקט זה , נכון למועד הדוח .סכם לביצוע עבודות השלדהמקוריות שצורפו לה
פנו הצדדים , ובמסגרת ההתחשבנות בין הצדדים על יתרת התשלום בגינן, הושלמו

למפקח בנייה מורשה שיפעל על מנת לגשר ולסייע בידי הצדדים ולקבוע את אופן התשלום 
 .נים הקבועים בהסכםהסופי לדורי בניה בגין עבודתה בפרויקט בהתאם למנגנו

העסקאות הבאות תחשבנה עסקאות , על פי החלטת דירקטוריון החברה: עסקאות זניחות  .5
 –ע "תש, )דוחות כספיים שנתיים(לתקנות ניירות ערך ) 1)(6)(א(41לצורך תקנה (זניחות 

2010 :(  

לרבות בעל (לבעל עניין , במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק, נכסיםרת השכ  )א(
: כל אלה ייקראו להלן(לחברות בשליטתו או לחברות שהוא בעל ענין בהן , )השליט

יעלו לא  יםנכסהבגין השכירות השנתית של  הכנסותכאשר ה, ")צדדים קשורים"
של  המאוחד מהשכרת נכסים בדוחהשנתיות  מההכנסות 0.1%על  )במצטבר(

  .החברה

ביחד עם ' צרים מצד גהחברה לרכישה משותפת של שירותים או מוהתקשרות של   )ב(
ואשר , נעשית במהלך העסקים הרגיל של החברה ובתנאי שוקה, צדדים קשורים

כי חלוקת העלויות וההוצאות בהתקשרות הינה הוגנת  ,וועדת הביקורת קבעה
ת יוכאשר ההוצאות השנתיות בגין התקשרו, ושוויונית בהתחשב בנסיבות העניין

 השנתיות בדוח ההוצאות הגולמיותמ 0.1%אינן עולות על ) במצטבר(כאמור 
  .החברה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות המאוחד של

ועל , היקפים כאמור של עסקאות הם זניחים ביחס להיקף פעילות החברה, לדעת החברה
  .האמורה) 1)(6)(א(41כן עונים על דרישות תקנה 
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       החזקות בעלי עניין: 24תקנה 

שכל האחרים של החברה בדבר מניות וניירות הערך , חברהלפי מיטב ידיעתה של ה, פירוטלהלן 
   :ח"בעל עניין בחברה מחזיק בסמוך לתאריך הדו

ערך הסוג ניירות ושם  שם המחזיק
כמות ניירות 

 ערך

 שיעור החזקה
(%) 

 שיעור החזקה 
(%))דילול מלא(  

 הצבעה הון הצבעה הון

  -  -  -  -  1,046,993  מניות רדומות  מ"גלוב בע-גזית
") נורסטאר. ("נורסטאר החזקות אינק

  לרבות באמצעות חברות 
  בנות בבעלותה המלאה

55.6455.64 56.37 56.37 92,915,570.98  מניה רגילה

  -  -  - 50.33  172,729,664  )1()'סדרה ב(ח "אג
מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

  חשבון נוסטרו –
  0.06 0.06 0.06 0.06  101,450.12  מניה רגילה

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
  חשבון נוסטרו –

  -  -  - 0.10  1,163,305  'ח סדרה ג"אג

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
  חשבון נוסטרו –

  -  -  - 0.40  8,182,904  'ח סדרה ד"אג

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
  חשבון נוסטרו –

  -  -  - 1.75  19,927,088  'ח סדרה ו"אג

מ"זקות ביטוח ופיננסים בעמגדל אח
  חשבון נוסטרו –

  -  -  - 0.15  2,113,077  'ח סדרה ט"אג

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
  חשבון נוסטרו –

  -  -  - 0.04  252,262  'ח סדרה י"אג

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
חברות לניהול קרנות להשקעה –

  משותפות בנאמנות
  0.17 0.17 0.18 0.18  290,731  מניה רגילה

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
חברות לניהול קרנות להשקעה –

  משותפות בנאמנות

  'ח סדרה א"אג
8,385,861  2.53 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
חברות לניהול קרנות להשקעה –

  משותפות בנאמנות

  'ח סדרה ב"אג
232,755  0.07 -  -  -  

מ"ננסים בעמגדל אחזקות ביטוח ופי
חברות לניהול קרנות להשקעה –

  משותפות בנאמנות

  'ח סדרה ג"אג
3,685,067  0.32 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
חברות לניהול קרנות להשקעה –

  משותפות בנאמנות

  'ח סדרה ד"אג
17,388,029  0.84 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
השקעהחברות לניהול קרנות ל –

  משותפות בנאמנות

  'ח סדרה ה"אג
4,614,442  0.83 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
חברות לניהול קרנות להשקעה –

  משותפות בנאמנות

  'ח סדרה ו"אג
14,358,780  1.26 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
חברות לניהול קרנות להשקעה –

  משותפות בנאמנות

  'ח סדרה ט"אג
13,940,944  0.97 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
חברות לניהול קרנות להשקעה –

  משותפות בנאמנות

  'ח סדרה י"אג
8,366,052  1.38 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
קופות גמל וחברות לניהול קופות –

  גמל
  1.72 1.72 1.74 1.74  2,874,573  מניה רגילה

מ"ת ביטוח ופיננסים בעמגדל אחזקו
קופות גמל וחברות לניהול קופות –

  גמל
  -  -  - 3.55  11,768,869  'ח סדרה א"אג

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
קופות גמל וחברות לניהול קופות –

  גמל

  'ח סדרה ב"אג
245,000  0.07 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
ותקופות גמל וחברות לניהול קופ –

  גמל

  'ח סדרה ג"אג
  41,880,071  3.64 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
קופות גמל וחברות לניהול קופות –

  גמל

  'ח סדרה ד"אג
56,137,856  2.71 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
קופות גמל וחברות לניהול קופות –

  גמל

  'ח סדרה ה"אג
14,059,766  2.53 -  -  -  
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מ"ל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמגד
קופות גמל וחברות לניהול קופות –

  גמל

  'וח סדרה "אג
30,215,014  2.65 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
קופות גמל וחברות לניהול קופות –

  גמל

  'טח סדרה "אג
35,421,454  2.46 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
לניהול קופותקופות גמל וחברות  –

  גמל

  'יח סדרה "אג
48,120,314  7.96 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
חשבונות ביטוח חיים משתתף –

  ברווחים
  3.26 3.26 3.30 3.30  5,440,214  מניה רגילה

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
חשבונות ביטוח חיים משתתף –

  ברווחים

  'ח סדרה ג"אג
   12,817,171  1.11 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
חשבונות ביטוח חיים משתתף –

  ברווחים

  'דח סדרה "אג
89,991,849  4.25 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
חשבונות ביטוח חיים משתתף –

  ברווחים

  'הח סדרה "אג
19,334,030  3.48 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
ות ביטוח חיים משתתףחשבונ –

  ברווחים

  'וח סדרה "אג
41,989,227  3.69 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
חשבונות ביטוח חיים משתתף –

  ברווחים

  'טח סדרה "אג
45,043,910  3.13 -  -  -  

מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
חשבונות ביטוח חיים משתתף –

  ברווחים

  'יח סדרה "אג
17,071,767  2.82 -  -  -  

  0.12 0.12 0.12 0.12  200,949  מניה רגילה  )2(חיים כצמן
  0.54 0.54 0.55 0.55  900,000  מניה רגילה  )3(דורי סגל

 0.05 0.05  74,933  מניה רגילה  דור - מיכאל חיים בן
0.06 0.06  

  -  -  22,900  אופציה לא רשומה
  -  -  - 0.07  786,791.70  )1()'סדרה ג(ח "אג

  -  -  - 0.21  2,385,346  )1( )'סדרה ו( ח"אג

 0.02 0.02  37,520  מניה רגילה  אריה מינטקביץ

0.28 0.28  
  -  -  35,000  אופציה לא רשומה

  -  -  400,000  אופציה לא רשומה

  0.01 0.01  -  -  24,000  רשומהאופציה לא   שי פלפל

  יאיר אורגלר

  0.02 0.02  -  -  27,600  רשומהאופציה לא 
  -  -  - 0.01  90,000  )1()'סדרה ג(ח "אג
  -  -  - 0.01  300,000  )1()'סדרה ד(ח "אג
  -  -  - 0.02  176,720  )1()'סדרה ו(ח "אג
  -  -  - 0.01  80,000  )1()'סדרה ט(ח "אג

 0.01 0.01  20,000  מניה רגילה  )4(אהרון סופר
0.47 0.47  

  -  -  760,000  רשומהאופציה לא 
  0.02 0.02  -  -  26,600  ומהרשאופציה לא   נגה קנז

  0.09 0.09 -  -  150,000  אופציה לא רשומה  גדי קוניא
 -  -  19,234  אופציה לא רשומה  ערן בלן

  אופציה לא רשומה  0.09 0.09
  

130,000  -  - 

 0.09 0.09  140,266  מניה רגילה  ורדה צונץ
 -  -  34,300  אופציה לא רשומה  0.16 0.16

 -  -  100,000  אופציה לא רשומה
    רמי וייסנברגר

  אופציה לא רשומה
3,134  - - 

0.03 0.03  
  אופציה לא רשומה

  
50,000  -  - 

   .שיעור החזקה באגרות החוב הינו מכלל הסדרה) 1(

ממניות  29.25% -מר כצמן במחזיק בסמוך למועד הדוח . בעלת השליטה בחברה, בנורסטאר ר הדירקטוריון ובעל השליטה"מר כצמן הינו יו, בנוסף) 2(

 First - למר כצמן ייפוי כוח בלתי חוזר מ, כמו כן. במישרין ובעקיפין, ובבעלות בני משפחתושל מר כצמן לרבות באמצעות חברות פרטיות בבעלותו , נורסטאר

U.S. Financial LLC  )להלן" :FUF(" ,ול דעתו מכוח כל מניות המאפשר למר כצמן להצביע בהתאם לשיק, נורסטארממניות  19.31% -המחזיקה בFUF 

לרבות באמצעות חברות פרטיות בבעלותו ובבעלות בני (ב ונמצאת בבעלותו של מר כצמן "ארה, הינה חברה תושבת חוץ הרשומה בנבאדה  FUFבנורסטאר

. 26%ומרטין קליין , 22.6%) ון של החברהר הדירקטורי"סגן יו, אשר הינה רעייתו של מר דורי סגל(אריקה אוטוסון ' גב ,51.4%) במישרין ובעקיפין, משפחתו

  . FUFאוטוסון העניקה למר כצמן יפויי כוח בלתי חוזר להצביע בשמה ובמקומה באסיפות בעלי המניות של ' הגב
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אר ומזכויות מהון המניות של נורסט 9.62% -בלרבות מכוח החזקותיו , בעלת השליטה בחברה, בנורסטאר מר סגל הינו דירקטור ובעל עניין, בנוסף) 3(

 ,כמו כן. ומזכויות ההצבעה בה נורסטארמהון המניות של  6.36%בשיעור של  נורסטארב, אריקה אוטוסון' הגב, ומכוח החזקותיה של רעייתוההצבעה בה 

  .FUFממניות  22.6%ון הינה הבעלים של אוטוס' גב, לעיל 2ש "כאמור בה

   .לעיל 21לפרטים ראה תקנה . אלפי כתבי אופציה של החברה 46,500נק המחקים הקצאת זכאי לגמול כספי על פי הסכמי מע בנוסף מר סופר) 4(

  

שכל בעל עניין האחרים בדבר מניות וניירות הערך , לפי מיטב ידיעתה של החברה, פירוטלהלן 
  : ח"בסמוך לתאריך הדו, בחברה מחזיק בכל חברה מוחזקת של החברה

סוג ניירות ערך ושם  שם המחזיק ירות כמות ני 
 ערך

*שיעור החזקה דילול (שיעור החזקה  
)מלא  

 הצבעה הון הצבעה הון

  גזית גלוב

First Capital Realty Inc.  מניות
  רגילות

90,085,901  50.17  50.17  44.44  44.44  

Equity One Inc. 29.62  29.62  33.70  34.10  38,407,443  מניות רגילות  

Atrium European Real Estate 
Limited מניות רגילות  

124,108,715  33.28  33.28  32.85  32.85  

Citycon Oyj 48.04  48.04  133,456,930 מניות רגילות  
48.67  48.67  

Citycon Oyj 58.95  42,000,000 ח להמרה"אג    

Gazit America Inc.  מניות
  רגילות

17,033,974  73.08  73.08  
73.00  73.00  

Gazit America Inc.  כתבי
  ופציה סחיריםא

8,270,293  79.08    

Atrium European Limited 
  32.98  32.98  33.41  33.14  124,608,715 מניות רגילות

  )1(חיים כצמן

  
  
  

  

First Capital Realty Inc.  מניות
  )3(רגילות

98,553 0.05  0.05  
0.11  0.11  

First Capital Realty Inc.  
  )לא סחירות(אופציות 

116,913 -  -  

Equity One Inc. 0.77  0.78  882,186 )2(מניות רגילות  
0.68  0.68  Equity One Inc.  לא (אופציות

  )סחירות
437,317  -  -  

Atrium European Limited 
  מניות רגילות

110,000  0.03  0.03  0.03  0.03  

שולמית 
   )4(כצמן

Atrium European Limited 
  0.03  0.03  0.03  0.03  130,000 מניות רגילות

Equity One Inc. 0.14  0.14  0.16  0.17  187,036 מניות רגילות  

Citycon OYJ 0.03  0.03  0.03  0.03  90,00 מניות רגילות  

  )54דורי סגל

First Capital Realty Inc.  מניות
  )6(רגילות

922,158  0.51  0.51  
1.42  1.42  

First Capital Realty Inc. 
  )לא סחירות(אופציות 

1,952,087  -  -  

Equity One Inc. 0.01  0.01  0.02  0.02  18,000  מניות רגילות  

Gazit America Inc.  מניות
  )7(רגילות

117,647  0.50  0.50  

1.03  1.03  Gazit America Inc.  כתבי
  0.56  0.56  58,168 אופציה סחירים

Gazit America Inc.  כתבי
  -  -  180,000 אופציה לא סחירים

Citycon OYJ 0.00  0.00  0.00  0.00  7,174  מניות רגילות  

אריקה 
  )8(אוטוסון

First Capital Realty Inc.  מניות
  0.01  0.01  0.01  0.01  23,068 רגילות

Gazit America Inc.  מניות
  0.00  0.00  1,080 רגילות

0.00  0.00  
Gazit America Inc.  כתבי

  -  0.00  480 אופציה סחירים

כתבי  )Gazit America Inc. )9 אהרון סופר
  0.35  0.35  -  -  120,000 אופציה לא סחירים

  0.02  0.02  0.03  0.03  31,900 מניות רגילות .Equity One Inc ר שי פלפל"ד

 
  .שיעור החזקה באגרות החוב הינו מכלל הסדרה*  
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לרבות , ת ערך בידי ילדיוכוללים החזקת ניירו, כצמןהנתונים דלעיל בדבר החזקת ניירות ערך על ידי מר ) 1(
   .ות בנות בבעלותםרבאמצעות חב

התחייב מר כצמן כלפי החברה להצביע את כל , 2003על פי התחייבות בלתי חוזרת של מר כצמן מחודש מאי ) 2(
וזאת כל עוד התקיימו , על פי הוראות שתמסור לו החברה EQY -שבבעלותו למינוי דירקטורים ב EQYמניות 

לרבות באמצעות חברות , במישרין או בעקיפין(הנו הבעלים ) לרבות בני משפחתו(מר כצמן ) א(: התנאים הבאים
לרבות , במישרין או בעקיפין(החברה הינה הבעלים ) ב(; מסך זכויות ההצבעה בחברה 50%של לפחות ) בשליטתו

יבותו האמורה של בכל מקרה התחי) ג(; EQY -מזכויות ההצבעה ב 20%של לפחות ) באמצעות חברות בנות שלה
   .שנים מהמועד בו ניתנה 10מר כצמן תפקע בחלוף 

זכות להמירן למניות או לשלם את  FCR -אשר ל (Restricted Shares Units) יחידות נדחות 74,995לא כולל ) 3(
  .תמורתן במזומן

  .רעייתו של מר כצמן )4(

   .לים החזקת ניירות ערך בידי ילדיוכול, הנתונים דלעיל בדבר החזקת ניירות ערך על ידי מר סגל) 5(

למניות או לשלם את  זכות להמירן FCR -אשר ל (Restricted Shares Units) יחידות נדחות 74,995לא כולל ) 6(
  .תמורתן במזומן

או לשלם את  זכות להמירן למניות  GAA - אשר ל (Deferred Shares Units) נדחות יחידות 12,954לא כולל ) 7(
  .ומןתמורתן במז

  .רעייתו של מר סגל) 8(

או לשלם את  זכות להמירן למניות  GAA -אשר ל  (Deferred Shares Units)נדחות יחידות 11,152לא כולל  )9(
  .תמורתן במזומן

  

  ערך המירים וניירות הון המונפק, הון רשום: א24תקנה 

   :ח"להלן פירוט ההון הרשום וההון המונפק של התאגיד סמוך למועד הדו

  .מניות שאינן מקנות זכויות הצבעה (*)

  

  :ח"סמוך למועד הדו להלן פירוט ניירות הערך ההמירים של התאגיד
  מספר המניות להן ניתן להמיר את ניירות הערך  נייר הערךסוג 

ועובדים נושאי משרה  ,כתבי אופציה לדירקטורים
  בחברה

2,158,402  

  

  מרשם בעלי המניות של התאגיד: ב24תקנה 

   :ח"להלן פירוט מרשם בעלי המניות של החברה סמוך למועד הדו

זיהוי' מס שם כ מניות"סה כתובת   

מ"בנק לאומי בעהחברה לרישומים של  אביב- תל, 9רחוב אחד העם  510098064   155,341,352 

CEDE & CO,  NEW YORK, USA 10,350,000 

ROBERT EVANS (FOR ANGELA E)    1 

ROBERT EVANS (FOR JOHN E.)    1 

ROBERT & JANE EVANS    23 

 18  69358אביב -תל' א 3רחוב טולקובסקי   64837123  לב- יהודה בר 

B.S.C. NOMINEE CORP.  
55 WATER ST. 48 FLOOR N.Y. 10041 

U.S.A. 5 

DEAN WITTER REYNOLDS INC.  
5 WORLD TRADE CENTER N.Y. N.Y. 

10048 U.S.A. 88 

  (*) רדומותמניות כ "סה מונפקהון  רשוםהון  וג נייר הערךס
בניכוי (מונפק הון כ "סה

  )רדומותמניות 
  164,821,110  165,868,1031,046,993 500,000,000 ח"ש 1מניה רגילה 
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JERRY G. DUNCAN  

 SALOMON SMITH BARNEY INC. 333 
WEST 34TH STREET 3RD FLOOR 

NEW-YORK N.Y 10001 U.S.A 11 

 1    נפט וגיאופיזיקה המכון למחקרי 

HALL JEFF & COREY    1 

PAUL & ANNE HUDSON    3 

GERALD & JUDY HUDSON    15 

WILLIAM E. OPPENHEIM 497508035 
2029 MOSS COURT DUNEDIN FL. 

34698 U.S.A. 12 

HOPKINS N. DOROTHY 409302569 
1905 TYNE BLVD. NASHVILLE TN. 

37215 U.S.A. 4 

JIMMY WELLS    3 

 4 49222ת "קרית אריה פ 10188. ד.ת  מ"ל בע"חנ

ROBERT & GERTUDE TRUNNEL  
2308 5TH ST. EAST MOLINE ILLINOIS 

61244 U.S.A. 5 

E.F. HUTTON & CO. INC. 131937069 
P.O.B 214 BOWLING, GREEN STAT  

N.Y. 10274 U.S.A. 153 

 1 67133אביב -תל 123ים רחוב החשמונא  מ"כימיקלים לישראל בע

  מ "לפידות בע
 19ברודצקי ( 61170אביב -תל 17106. ד.ת
 1 )אביב- תל

  מ"מצדה בע
 19ברודצקי ( 61170אביב -תל 17106. ד.ת
 1 )אביב- תל

VINCENT MONTGOMERY  
1628 WALNUT ST. OWENSBORD 

KENTUKY 42301 U.S.A. 178 

MARY ANN MONTGOMERY  
1628 WALNUT ST. OWENSBORD 

KENTUKY 42301 U.S.A. 56 

ROSELYN & JOSEPH MORESCO  
4759 MOUNTAIN VALLY LAS VEGAS 

NEVADA 89121 U.S.A. 2 

 1 49222ת "קרית אריה פ 10188. ד.ת 520020942  מ"נפטא בע

MICKEY STERETT  

2171 CRESTWOOD DRIVE 
OWENSBORO KENTUCKY 42303 

U.S.A. 328 

TERRY & PHILLIAS STERETT  
1124 GRISSITH AVE. OWENSBORO 

KENTUCKY 42301 U.S.A. 15 

JOHN SIGLER    2 

GRACE STEPHENS    3 

JANE FERREL 252728224 
3 SOUTH FORTY PLACE VALDOSTA 

GA 31602 U.S.A. 12 

FREEHLING DIVISION OF COWEN  
190 SOUTH LASALLE ST. SUITE 2200 

CHICAGO IL 60603 12 

CARL MARKS & CO. INC.  
135 EAST 57TH NEW-YORK N.Y. 

10022 U.S.A. 812 

RICAARD CASTLEN  
5417 HWY 144 OWENSBORO 

KENTUCKY 42301 U.S.A. 3 

RICHARD J. KLIMOWSKI  
321 BLACK ROCK TURNPIKE 

WESTREDDING CT. 06896 U.S.A. 24 

COURTLAND W. SMITH 523364140 
1209 Green Hollow Run, Douglas, GA 

31533, USA 73 

RITTMEYER KIMBERLY 353545999 
6089 MONTAGUE ROAD ROCKFORD 

IL. 61102 U.S.A. 3 

RITTMEYER GLEN, GAVIN 353544551   3 

RITTMEYER GLEN & JOY 349385326 
6089 MONTAGUE ROAD ROCKFORD 

IL. 61102 U.S.A. 51 

SHEARSON LEHMAN BROTHERS  
1 WESTERN UNION INT. PLAZA N.Y. 

10004 U.S.A. 1,496 

 1 47277השרון-רמת 34רחוב ריינס  4249483 ששון ציון

 5 42236נתניה  16רחוב ברק  5092799 דניאל גולדשטיין

 5 64237אביב - תל 57רחוב דוד המלך  707273 זומפר אדית

 34 63321אביב -תל 17אלנבי  6500. ד.ת 510973449 מ"טווס נירות ערך ומימון בע

 5 46342הרצליה  45רב קוק  רחוב 4556613 ינקו אריאל

 15 תקוה- פתח 8רחוב אנה פרנק  58450081 שרה סטרוגו

 3,240 זכרון יעקב 44רחוב גאולים  39560370 אמיר סביון

 1 55238קרית אונו  4/8רחוב זידמן  24458531 מירב וערן גרוברגר

 20 חיפה 13רחוב ברנר  8037392 נתן פנצר

 150,000 טורונטו קנדה 057493504  דורי סגל
מ עבור "בע) 2000(ירדני גלפנד נאמנות 

 20,000  67899אביב - תל 14רחוב קרמניצקי  512907718  מיכאל בר חיים
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  הדירקטורים של התאגיד: 26קנה ת

   :לפי מיטב ידיעת החברה, להלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון

  

  ר הדירקטוריון"יו -  חיים כצמן  :  שם

  030593859  :מספר זיהוי

  4.11.1949  :תאריך לידה

 NE Miami Gardens, North Miami 1600  :  דין- מען להמצאת כתבי בי
Beach FL 33179, USA 

  : נתינות

  

  אמריקאית, ישראלית

  ועדת השקעות  :חברות בועדות הדירקטוריון

  :משמש כדירקטור חיצוני

  

  לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
  :או כשירות מקצועית

  כן

  לא  :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט (ין קשורה או של בעל עני/בת

  ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

  

ר דירקטוריון "להלן לגבי כהונתו כיו ראו 
וכדירקטור בחברות שונות המוחזקות על ידי 

  .החברה

  :תחילת כהונהתאריך 

  

1.5.1995  

  :השכלה

  

  .אביב- אוניברסיטת תל ,תואר ראשון במשפטים

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

   

 נורסטאר החזקות, ר הדירקטוריון של החברה"יו
כמנהל  2006בה גם כיהן עד לשנת ( EQY, .אינק

וחברות בנות  FCR ,ATR ,CTY, )עסקים ראשי
 . פרטיות שלהן ושל החברה

החברות בהן מכהן כדירקטור פירוט 
  :)החברהמלבד (

 , EQY,FCR ,ATR, .אינק נורסטאר החזקות
CTY,  מ וחברות "בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל

בנות פרטיות שלהן ובחברות בנות פרטיות של 
גני מ ו"אחזקות בע) 2000(כח - החברה וכן ב

  .מ"בנימינה בע

 בן משפחה של בעל עניין אחר
  :בחברה

  לא
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  ר הדירקטוריון"ממלא מקום יו -  אריה מינטקביץ    :שם

  000129320  :מספר זיהוי

  28.9.1942  :תאריך לידה

  ירושלים, 14בצלאל   :  דין- מען להמצאת כתבי בי

  ישראלית  : נתינות

  אין  :חברות בועדות הדירקטוריון

  לא  :משמש כדירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
  :ועיתאו כשירות מקצ

  כן

  לא  :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט (ין קשורה או של בעל עני/בת

  ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

  

כמו . ר הדירקטוריון"ממלא מקום פעיל של יו, כן
ר דירקטוריון "להלן לגבי כהונתו כיו ורא ,כן

וכדירקטור בחברות שונות המוחזקות על ידי 
  .החברה

  19.4.2005  :יך תחילת כהונהתאר

  :השכלה

  

תואר במשפטים ותואר במדעי המדינה 
  ).האוניברסיטה העברית בירושלים(

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

   

, ר דירקטוריון החברה"ממלא מקום פעיל של יו
) פיתוח(ר הדירקטוריון של גזית גלוב ישראל "יו
ות בי אחזק.די.ר הדירקטוריון של אי"סגן יו, מ"בע
ר הדירקטוריון של אלרון תעשיה "יו, מ"בע

סי .די.הדירקטוריון של ארר "יו, מ"אלקטרונית בע
ר דירקטוריון "סגן יו, מ"רפאל חברה לפיתוח בע –

Ronson Europe N.V. דורי .קבוצת אשל  ודירקטור
  .מ"מ ושל ניולנס בע"בע ינג'גיוון אימג, מ"בע

ר הדירקטוריון של בנק דיסקונט "לשעבר יו
מ ושל החברות הבנות העיקריות שלו "לישראל בע

 Israel- מ ו"ובהן בנק מרכנתיל דיסקונט בע
Discount Bank of New York.   

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
  :)החברהמלבד (

בי אחזקות .די.אי, מ"בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל 
קבוצת  ,מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע, מ"בע
רפאל חברה לפיתוח  –סי .די.אר ,מ"דורי בע.א
וגיוון  .Ronson Europe N.V, מ"ניולנס בע, מ"בע

  .מ"ינג בע'אימג

 בן משפחה של בעל עניין אחר
  :בחברה

  לא
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  ר דירקטוריון החברה"סגן פעיל ליו - דורי סגל   :  שם

  057493504  :מספר זיהוי

  19.3.1962  :תאריך לידה

 ,Hanna Avenue, Suite 400, Toronto 85  :  דין- מען להמצאת כתבי בי
Ontario M6K, Canada 

  : נתינות

  

  אמריקאית, ישראלית

  :חברות בועדות הדירקטוריון

  

  ועדת השקעות

  לא  :משמש כדירקטור חיצוני

  

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
  :או כשירות מקצועית

  

  כן

  לא  :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט (ין קשורה או של בעל עני/בת

  ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

  

, )חברה בת של התאגיד( FCRל חברת "נשיא ומנכ
חברה בת של שהנה , מ"בע ישראל נורסטארל "מנכ

כהונתו  ראו כמו כן. בעלת השליטה בחברה
שונות המוחזקות על ידי בדירקטוריונים של חברות 

  .החברה

  :תאריך תחילת כהונה

  

26.12.1993  

  תיכונית  :השכלה

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

   

, ל החברה"כיהן כמנכ 2008עד לחודש פברואר 
ר "והחל ממועד זה מכהן כסגן פעיל ליו

, FCRנשיא ומנהל עסקים ראשי של . הדירקטוריון
ר הדירקטוריון "ויו מ"בע ישראל נורסטארל "מנכ
 Realpac  - The Real property ר"יו. GAAשל 

Association of Canada   

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
  :)החברהמלבד (

בה הוא מכהן ( EQY, .אינק נורסטאר החזקות
, )2006ר הדירקטוריון החל מחודש מאי "כסגן יו

FCR ,CTY ,GAA , פיתוח(גזית גלוב ישראל (
מ וחברות בנות פרטיות שלהן ובחברות בנות "בע

  .אינק ר החזקותנורסטאפרטיות של החברה ושל 

 בן משפחה של בעל עניין אחר
  :בחברה

  לא
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  יאיר אורגלר  :  שם

  001210541  :מספר זיהוי

  10.10.1939  :תאריך לידה

  תל אביב, תל ברוך, 19יעקב זרובבל ' רח  :  דין- מען להמצאת כתבי בי

  : נתינות

  

  גרמנית, ישראלית

  :חברות בועדות הדירקטוריון

  

ועדת מינויים , ועדת השקעות, אזןומ ועדת ביקורת
ועדת , ועדת אחריות תאגידית, וממשל תאגידי

  תגמול

  :משמש כדירקטור חיצוני

  

  כן

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
  :או כשירות מקצועית

  כן

  )דירקטור חיצוני(כן   :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
ט פירו(ין קשורה או של בעל עני/בת

  ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

  

  לא

  :תאריך תחילת כהונה

  

27.11.2007  

  :השכלה

  

; )הטכניון(בהנדסת תעשייה וניהול  B.Scתואר 
אוניברסיטת (בהנדסת תעשיה וניהול  M. Scתואר 

התמחות  - בניהול  USC( ;Ph.Dדרום קליפורניה 
  ).מלון- אוניברסיטת קרנגי(במימון 

  :ותעיסוק בחמש השנים האחרונ

   

אוניברסיטת  ,בפקולטה לניהול אמריטוספרופסור 
ר דירקטוריון "כיהן כיו 2006עד לשנת  .אביב- תל

עד לחודש  .מ"אביב בע- הבורסה לניירות ערך בתל
: בעבר .כיהן כדירקטור בבנק הפועלים 2010ינואר 

ר הוועד המנהל של המכללה האקדמית של תל "יו
   .יפו - אביב

כדירקטור  פירוט החברות בהן מכהן
  :)החברהמלבד (

, מ"תרכובות ברום בע, מ"כימיקלים לישראל בע
, מ"סרגון נטוורקס בע, מ"ברום ים המלח בע
חברה לתעשיות  - עתידים , מ"איתמר מדיקל בע

  .מ"עתירות מדע בע

 בן משפחה של בעל עניין אחר
  :בחברה

  לא
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  דור –מיכאל חיים בן   :  שם

  010178416  :מספר זיהוי

  21.8.1938  :ריך לידהתא

  ירושלים, 14נילי   :  דין- מען להמצאת כתבי בי

  : נתינות

  

  ישראלית

  :חברות בועדות הדירקטוריון

  

, ועדת מינויים וממשל תאגידי, ומאזןועדת ביקורת 
  ועדת תגמול, ועדת אחריות תאגידית

  :משמש כדירקטור חיצוני

  

  לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
  :מקצועית או כשירות

  

  כן

  לא  :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט (ין קשורה או של בעל עני/בת

  ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

  לא

  :תאריך תחילת כהונה

  

13.1.1999  

  :השכלה

  

המכללה (תואר רואה חשבון ממשרד המשפטים 
  ).למינהל ירושלים

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

   

שוק בנושאי פרטיות וציבוריות לחברות עסקי  יועץ
כיהן כמרצה באוניברסיטה . והשקעות ההון

    . העברית ויועץ לחברות בנושאי מימון והשקעות

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
  :)החברהמלבד (

להב לשכת ארגוני , מרכנתיל קרנות נאמנות
  העצמאים בישראל

 בן משפחה של בעל עניין אחר
  :בחברה

  לא
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  שי פלפל  :  שם

  04165353  :מספר זיהוי

  12.4.1950  :תאריך לידה

  רמת השרון 8בן חיים ' רח  :  דין- מען להמצאת כתבי בי

  : נתינות

  

  ישראלית

  :חברות בועדות הדירקטוריון

  

, ועדת מינויים וממשל תאגידי, ומאזןועדת ביקורת 
   ועדת תגמול

  :משמש כדירקטור חיצוני

  

  לא

מומחיות חשבונאית ופיננסית  בעל
  :או כשירות מקצועית

  כן

  כן  :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט (ין קשורה או של בעל עני/בת

  ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

  לא

  :תאריך תחילת כהונה

  

31.12.2006  

  :השכלה

  

B.Sc  אביב- אוניברסיטת תל(במתמטיקה( ;B.A 
 M.Sc; )אביב- תל תוניברסיטא(בפילוסופיה 

; )האוניברסיטה העברית בירושלים(מתמטיקה 
Ph.D  אוניברסיטת קליפורניה(בסטטיסטיקה ,
- ניו, אוניברסיטת קולומביה( M.B.A - ו; )ברקלי
  ).יורק

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

   

  .מ"ל ווקספורד קפיטל ישראל בע"מנכ

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
  :)ברההחמלבד (

  .חבר מליאת רשות ניירות ערך

 בן משפחה של בעל עניין אחר
  :בחברה

  לא

  



38 

 

 ---  

  

  נגה קנז  :  שם

  22433072  :מספר זיהוי

  4.10.1966  :תאריך לידה

  אביב - תל, 6רחוב סאשה ארגוב   :  דין- מען להמצאת כתבי בי

  : נתינות

  

  אמריקאית, ישראלית

, דת מינויים וממשל תאגידיוע, ומאזןורת ועדת ביק  :חברות בועדות הדירקטוריון
  ועדת תגמול, ועדת אחריות תאגידית

  :משמש כדירקטור חיצוני

  

  כן

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
  :או כשירות מקצועית

  

  כן

  )דירקטורית חיצונית(כן   :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט (ין קשורה או של בעל עני/בת
  ):ים אותם הוא ממלא/תפקידה

  

  לא

  :תאריך תחילת כהונה

  

12.8.2008  

  :השכלה

  

, בוגרת כלכלה ומנהל עסקים אוניברסיטת חיפה
בוגרת קורס , בעלת רשיון לניהול תיקי השקעות

 - דירקטורים ונושאי משרה במסגרת להב
  .אביב- אוניברסיטת תל

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

   

ל "מנכ: לשעבר. מ"פיטל בעל חברת רוסאריו ק"מנכ
מ ומנהלת השקעות בקבוצת "חברת דש חיתום בע

  .ומגדל שוקי הון מ"בע דש ניירות ערך והשקעות

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
  :)החברהמלבד (

 -  

 בן משפחה של בעל עניין אחר
  :בחברה

  לא

 ---  
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  גרי אפשטיין  :  שם

  452063713  :מספר זיהוי

  1948פברואר ב 19  :תאריך לידה

  :  דין- מען להמצאת כתבי בי

  

C/o Greenberg Traurig, 333 SE 2d Ave., 
Miami, FL, 33131 

  : נתינות

  

  אמריקאית

  :חברות בועדות הדירקטוריון

  

  .לא

  :משמש כדירקטור חיצוני

  

  לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
  :או כשירות מקצועית

  

  כן

  כן  :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט (ין קשורה או של בעל עני/בת

  ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

  

  לא

  :תאריך תחילת כהונה

  

  2012בינואר  12

  :השכלה

  

; ב"ארה, דוקטור במשפטים מאוניברסיטת הרווארד
; יורק-תואר שני בספרות אנגלית מאוניברסיטת ניו

 Yeshiva - תואר ראשון באנגלית ולימודי יהדות מ
University.  

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

   

משמש כראש מחלקת תאגידים וניירות ערך וחבר 
 Greenbergהוועדה המנהלת במשרד עורכי דין 

Traurig ב"בארה.  

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
  :)החברהמלבד (

  .אין

 בן משפחה של בעל עניין אחר
  :בחברה

  .לא

  

_ _  
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  ססלריליאם וודאגלס   :  שם

  113179460  :מספר זיהוי

  1961בדצמבר  24  :תאריך לידה

  :  דין- מען להמצאת כתבי בי

  

54 Northway Bronxville, NY 10708 

  : נתינות

  

  אמריקאית

  :חברות בועדות הדירקטוריון

  

  לא

  :משמש כדירקטור חיצוני

  

  לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
  :או כשירות מקצועית

  

  כן

  כן  :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט (ין קשורה או של בעל עני/בת

  ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

  

  לא

  :תאריך תחילת כהונה

  

  2012בינואר  12

  :השכלה

  

 Cornell University - תואר ראשון בממשל מ

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

   

 Global Realמנהל חטיבת , ן פרטי"משקיע נדל
Estate Principal Investments ב - Bank of 

America Merrill Lynch ,  

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
  :)החברהמלבד (

 Global Real Estate Investmentמנהל חטיבת 
Banking ב - Merrill Lynch  

 בן משפחה של בעל עניין אחר
  :בחברה

  לא

  



41 

 

  נושאי משרה בכירה : א26תקנה 

לפי מיטב , שאינם מכהנים כדירקטורים, להלן פרטים אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה
   :ידיעת החברה

  

  :  שם  סופר אהרון

  

  :מספר זיהוי  027943042

  

  :תאריך לידה  3.3.1971

  

 ; .Gazit America Incר דירקטוריון "סגן יו ;ל"מנכ
; .Atrium European Real-Estate Ltd- דירקטור ב

אחראי  ;ודירקטור בחברות פרטיות של החברהל "מנכ
הכספים של ל "מנכסיחד עם , על ניהול סיכוני שוק

  .החברה

, בחברה בת, תפקיד בחברה
  :בחברה קשורה או בבעל עניין

  

  :תאריך תחילת כהונה  30.11.2009

  

תואר , מכללה למנהל -  לוהינכלכלה ובראשון תואר 
  .במשפטים במכללה למנהלראשון 

  :השכלה

  

ל חברות "מנכ, בחברה ל"וממלא מקום מנכל "סמנכ
דירקטור בחברות בנות זרות , בנות זרות של החברה

  .של החברה

עיסוק בחמש השנים 
  :האחרונות

  

בן משפחה בעל עניין בחברה או   ).ל"מכוח כהונתו כמנכ(כן 
נושא משרה בכירה בחברה של 

  :בחברה בעל עניין אחראו של 

  

 ---  
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    :שם  גדי קוניא 

  

  :מספר זיהוי  024673261

  :תאריך לידה  24.3.1970

  

אחראי על ניהול  ,ל ומנהל כספים ראשי"משנה למנכ
  .ל החברה"יחד עם מנכ, סיכוני שוק

, בחברה בת, תפקיד בחברה
  :בחברה קשורה או בבעל עניין

  

  :תאריך תחילת כהונה  8.4.2010

  

המכללה  -  במנהל עסקיםבחשבונאות ותואר בוגר 
  הללמנ

  :השכלה

  

עיסוק בחמש השנים   מי עדןשל קבוצת ל כספים "סמנכ
  :האחרונות

  

בן משפחה בעל עניין בחברה או   לא
נושא משרה בכירה בחברה של 

  :בחברה בעל עניין אחראו של 

 ---  

  :  שם  ערן בלן

  

  :מספר זיהוי  022012843

  :תאריך לידה  2.9.1965

, בחברה בת, ד בחברהתפקי  .הראשי משפטיהיועץ ה ,ל"משנה למנכ
  :בחברה קשורה או בבעל עניין

  :תאריך תחילת כהונה  15.4.2007

אנגליה ותואר , אוניברסיטת אסקסס -  בוגר במשפטים
  .ב"ארה, יורק - אוניברסיטת ניו -  מוסמך במשפטים

  :השכלה

  

עיסוק בחמש השנים   .תפקידו הנוכחי
  :האחרונות

בן משפחה בעל עניין בחברה או   לא
שא משרה בכירה בחברה נושל 

  :בחברה בעל עניין אחראו של 
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 ---  

  

  :  שם  ורדה צונץ

  :מספר זיהוי  052132115

  :תאריך לידה  16.11.1953

מזכירת , אחריות תאגידיתמזכירת החברה ומנהלת 
ודירקטורית בחלק . אינק נורסטאר החזקותחברת 

נורסטאר מחברות הבנות הפרטיות של החברה ושל 
  .אינק החזקות

בחברה , בחברה בת, תפקיד בחברה
  :קשורה או בבעל עניין

  :תאריך תחילת כהונה  12.12.1998

  :השכלה  תיכונית

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות  .תפקידה הנוכחי

בן משפחה של בעל עניין בחברה או   לא
נושא משרה בכירה בחברה או של 

  :בחברה בעל עניין אחר

 ---  

   : שם  וייסנברגר) רומנו(רמי 

  :מספר זיהוי  016708695

  :תאריך לידה  29.1.1973

בחברה , בחברה בת, תפקיד בחברה  חשבו ל"סמנכ
  :קשורה או בבעל עניין

  :תאריך תחילת כהונה  1.7.2004

  :השכלה  המכללה למנהל  -  בוגר בחשבונאות ומנהל עסקים

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות  נוכחיה ותפקיד

  

בן משפחה של  בעל עניין בחברה או  לא
נושא משרה בכירה בחברה או של 

  :בחברה בעל עניין אחר
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 ---  

  :  שם  יוסי גינוסר

  :מספר זיהוי  055377071

  :תאריך לידה  13.11.1958

בחברה , בחברה בת, תפקיד בחברה  .אינק בנורסטאר החזקותו בחברה מבקר פנימי
  :קשורה או בבעל עניין

  :תאריך תחילת כהונה  16.4.2008

וכלכלה האוניברסיטה העברית  חשבונאותבוגר 
  ירושלים 

  :השכלה

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות  מ"בע שותף במשרד פאהן קנה ניהול בקרהל ו"מנכ

בן משפחה של בעל עניין בחברה או   לא
נושא משרה בכירה בחברה או של 

  :בחברה בעל עניין אחר

  

  

  של התאגידמורשה חתימה : ב26תקנה 

  .אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים, ח"ך הדונכון לתארי

  

  החשבון של התאגידה רוא: 27תקנה 

  .תל אביב, 3עמינדב רחוב , ח"רו -"קוסט פורר גבאי את קסירר"

  

  ןשינוי בתזכיר או בתקנו: 28תקנה 

אישרה האסיפה הכללית תיקון תקנון החברה בנושאי ביטוח ושיפוי  2011בדצמבר  13ביום 
חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות שיפוי בגבולות המותר על פי  שיאפשרן באופ, נושאי משרה

בשל תשלום לנפגעי הפרה שהוטל על המפר  שיפוי -קרי , 2011 –א "התשע, )תיקוני חקיקה(ערך 
או בשל הוצאות שהוציא  לחוק ניירות ערך) א)(1)(א(נד52כאמור בסעיף בשל נזק שנגרם להם 

, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ך המנהלי שהתקיים בעניינונושא משרה בקשר עם ההלי
  .ובכלל זה שכר טרחת עורך דין

בנושאים נוספים שעיקרם , באותו המועד אישרה האסיפה הכללית תיקון תקנון החברה, כמו כן
 תיקונים בנוגע לישיבות; תיקונים בנוגע לאופן ההצבעה באסיפה הכללית :כמפורט להלן
הוספת הוראות ממשל ; )'וכו, כינוס דחוף של ישיבות דירקטוריון; ניין חוקימ(הדירקטוריון 

קביעת סדר היום של ; 1999 –ט "התשנ, תאגידי הקבועות בתוספת הראשונה לחוק החברות
מועד כניסה לתוקף של מינוי או פיטורי  ;נסיבות סיום כהונת דירקטור ;האסיפה הכללית

חותם וחותמת  ;נטילת סמכויות על ידי הדירקטוריון ;יםאופן אישור תגמול דירקטור ;דירקטור
לפרטים אודות התיקונים שבוצעו בתקנון החברה ראו דיווח . ועוד, תרומות החברה ;החברה

-2011-01 :אסמכתא' מס( 2011בנובמבר  8מיידי של החברה בדבר זימון אסיפה כללית מיום 
  .המובא כאן על דרך ההפנייה, )320382

בנושא תיקון הרוב הדרוש  אישרה האסיפה הכללית תיקון תקנון החברה 2012ר בינוא 12ביום 
  .בנושא אופן מינוי חברי הדירקטוריוןולתיקון תקנון החברה 

באותו המועד תוקן גם תזכיר ההתאגדות של החברה באופן שתוקנו בו מטרות החברה וכן הרוב 
  .החברההרשום של הון ההדרוש להגדלת 
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נים שבוצעו בתקנון ובתזכיר החברה ראו דיווח מיידי של החברה בדבר לפרטים אודות התיקו
המובא כאן על , )2011-01-353178 :אסמכתא' מס( 2012בדצמבר  5זימון אסיפה כללית מיום 

  .דרך ההפנייה

  

  םהמלצות והחלטות הדירקטורי: 29תקנה 

חלוקת מניות או  ,חרתא בדרך, כהגדרתה בחוק החברות, תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה  .א
 :הטבה

  :ח בתאריכי החלוקה הבאים"דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בשנת הדו

  ח"ש 1למניה בת ' אג 37 – 2011בינואר  4

  ח"ש 1לכל מניה בת ' אג 39 – 2011באפריל  11

  ח"ש 1לכל מניה בת ' אג 39 – 2011ביולי  4

  ח"ש 1לכל מניה בת ' אג 39 – 2011באוקטובר  4

  ח"ש 1לכל מניה בת ' אג 39 –בדצמבר  28

לכל ' אג 40דיבידנד בסך חלוקת החברה אישר דירקטוריון  ,ח"לאחר תאריך הדו, כמו כן
  .ח"ש 1מניה בת 

 : הון הרשום או המונפק של החברההשינוי   .ב

אישרה האסיפה הכללית של  2012בינואר  12ביום יצוין כי , אך. אין – שינוי בהון הרשום
כל . נ.ח ע"ש 1מיליון מניות רגילות בנות  300 - ההון הרשום של החברה ב החברה הגדלת

מיליון  500 -מחולק ל, ח"מיליון ש 500ההון הרשום על  עומדבאופן שלאחר הגדלתו , אחת
  .כל אחת. נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות 

  .לעיל 20תקנה  ראו - שינוי בהון המונפק

אודות תיקון תקנון החברה ותזכיר ההתאגדות לפרטים : שינוי תזכיר או תקנון החברה  .ג
 .לעיל 28כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית ראו תקנה , שלה

 . אין: ניירות ערך בני פדיוןפדיון   .ד

רכישה עצמית ביצעה החברה  ח"בתקופת הדו יצוין כי אך .אין: פדיון מוקדם של אגרות חוב
 )'ב סדרה(אגרות חוב . נ.ע₪  1,359,104 ,)'אסדרה (אגרות חוב . נ.ע ח"ש 1,483,599של 

על ידי דירקטוריון החברה בהתאם לתוכנית רכישת ניירות ערך של החברה אשר אושרה 
 40,964כמו כן רכשה החברה . 2012בינואר  4והוארכה על ידו ביום , 2011בספטמבר  13ביום 

  .של החברה) 'סדרה ה(אגרות חוב . נ.ח ע"ש

 .אין: הובעל עניין ב חברהבין ה ,עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק  .ה

לעיל שנתקבלו שלא  'עד ו' אכללית בעניינים המפורטים בסעיפים האסיפה ההחלטות   .ו
 .אין: בהתאם להמלצות הדירקטוריון

 : החלטות אסיפה כללית מיוחדת  .ז

להחלטות המתקבלות בנוסף  ,התקבלו ההחלטות הבאות 2011בספטמבר  14ביום    .א
 4ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיום "ראו דו(כרגיל באסיפה כללית שנתית 

ח מיידי בדבר תוצאות האסיפה "ודו, 2011-01-231636אסמכתא ' מס, 2011באוגוסט 
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המידע הכלול בדוחות אלה , 2011-01-274377אסמכתא ' מס, 2011 בפסטמבר 14מיום 
 ):מובא בזאת על דרך ההפנייה

 מקום ממלא ,מינטקביץ אריה למר ח"ש אלפי 500 של בסך שנתי מענק הענקת .1
 .2010 בשנת בחברה עבודתו בגין, החברה דירקטוריון ר"יו של פעיל

 שלוש של לתקופה, בחברה חיצונית כדירקטורית קנז נגה 'גב של מחדש מינוי .2
   .החברה של הכללית האסיפה אישור החל ממועד שנים

י בדבר זימון אסיפה דח מיי"ראו דו(, התקבלו ההחלטות הבאות 2011בדצמבר  13ביום    .ב
ח מיידי בדבר "ודו, )2011-01-320382: אסמכתא' מס( 2011בנובמבר  8כללית מיום 

המידע , )2011-01-320382: אסמכתא' מס( 2011בדצמבר  13תוצאות האסיפה מיום 
 ):הכלול בדוחות אלה מובא בזאת על דרך ההפנייה

כמפורט בתקנה , המשר תיקון תקנון החברה בנושאי בנושאי ביטוח ושיפוי נושאי .1
 ;לעיל 28

כמפורט בתקנה , )שלא בקשר לביטוח ושיפוי נושאי משרה(תקנון החברה  תיקון .2
  ;לעיל  28

למעט ביחס לבעל , כפי שיהיו מעת לעת, תנאי השיפוי לדירקטורים בחברה תיקון .3
אשר ההחלטה (מר חיים כצמן , ר הדירקטוריון שלה"השליטה בחברה המכהן כיו

  ;)כמפורט להלן, ושרה בנפרדבקשר אליו א

ר "הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי לבעל השליטה בחברה המכהן כיו .4
במתכונת והיקף הזהים לאלה של כתבי , מר חיים כצמן, הדירקטוריון שלה

 ;ההתחייבות לשיפוי שימסרו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

ח מיידי בדבר זימון אסיפה "ראו דו( התקבלו ההחלטות הבאות 2012בינואר  12ביום    .ג
ח מיידי בדבר "ודו, 2011-01-353178 :אסמכתא' מס, 2011בדצמבר  5כללית מיום 

המידע הכלול , 2012-01-014208אסמכתא ' מס, 2012בינואר  12תוצאות האסיפה מיום 
  ):בדוחות אלה מובא בזאת על דרך ההפנייה

 ;ח"ש מיליון 300 -הגדלת ההון הרשום של החברה ב .1

 ;תיקון תקנון החברה בנושא הרוב הדרוש לתיקון התקנון .2

 ;תיקון תקנון החברה בנושא אופן מינוי חברי הדירקטוריון .3

לתקנון  שהתקבלבהתאם לתיקון (סיווג חברי הדירקטוריון של החברה לקבוצות  .4
 ;)החברה

 ;תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה .5

 ;הכדירקטור בחברמר גרי אפשטיין מינוי  .6

 ;כדירקטור בחברהמר דאגלס ססלר וי מינ .7

גבולות הכיסוי של ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה הרחבת  .8
 ;ח"לדו א29כמפורט בתקנה , )לרבות בהתייחס למר חיים כצמן(

רכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריות החברה ודירקטורים ונושאי המשרה בה  .9
 POSI – Public Offering of(ב "הבגין פרסום התשקיף והצעת ניירות ערך באר
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Securities Insurance) (א29כמפורט בתקנה , )לרבות בהתייחס למר חיים כצמן 
 ;ח"לדו

, שינוי סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות המשולמים לדירקטורים בחברה .10
למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף (לרבות דירקטורים חיצוניים 

 ;)בחברה

אישרה האסיפה הכללית התקשרות החברה בהסכם עם קבוצת  2012ר בינוא 26ביום   .ד
  .לעיל 22כמפורט בתקנה , נורסטאר

  החלטות החברה: א29תקנה 

  .אין: לחוק החברות 255אישור פעולות לפי סעיף   .א

בין אם הובאה לאישור כאמור , לחוק החברות אשר לא אושרה) א(254פעולה לפי סעיף   .ב
 .אין: ם לאולחוק החברות ובין א 255בסעיף 

ובלבד שהמדובר , לחוק החברות) 1(270עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף   .ג
 2011במאי  31ביום  :ח"אשר התקבלו בשנת הדו, כהגדרתה בחוק החברות, בעסקה חריגה

 ,התקשרות החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, אישר דירקטוריון החברה
) פיתוח( גלוב ישראל גזית עם בהסכם, החברה של אההמל בבעלותה בת חברת באמצעות

, אריה מינטקביץ, ה חיים כצמן"ואשר ה(מניותיה  מהון 75% – מחזיקה החברה אשרמ "בע
מכהנים בה ) ל החברה"מנכ(ומר רוני סופר ) המכהנים כדירקטורים בחברה(דורי סגל 

 בניין אכד מניות כלל את לגזית פיתוח החברה תמכור לפיו ,")פיתוח גזית"; כדירקטורים
 במישרין ,היתר בין ,המחזיקה) (מהון המניות של אכד 100%המהוות (מ "בע והשקעות
 ההלוואות יתרות את וכן) מ"בע דורי .א קבוצת של המניות מהון 74% -בכ, ובעקיפין
לפרטים ראו דיווח  .ח"ש מיליון 200 - כ של כולל במחיר ,באכד החברה לזכות העומדות

המובא כאן על דרך , )2011-01-172554: אסמכתא' מס( 2011ביוני  1ברה מיום מיידי של הח
 .ההפנייה

שבתוקף בתאריך , לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, ביטוח או התחייבות לשיפוי, פטור  .ד
 2012בינואר  12ביום לאחרונה ח קיים ביטוח נושאי משרה אשר "נכון לתאריך הדו :ח"הדו

ואשר נכון למועד , ה אישרה את הרחבת גבולות הכיסוי שלוהאסיפה הכללית של החבר
ינואר עד לחודש ( )למקרה ולשנה(ב "מליון דולר ארה 100ח גבול הכיסוי על פיו הנו "הדו

אישרה  2012בינואר  12ביום , כמו כן .)ב"מיליון דולר ארה 60גבול הכיסוי היה  2012
וי אחריות החברה ודירקטורים רכישת פוליסת ביטוח לכיסהאסיפה הכללית של החברה 

 POSI – Public(ב "ונושאי המשרה בה בגין פרסום התשקיף והצעת ניירות ערך בארה
Offering of Securities Insurance) (ר הדירקטוריון "יו, בהתייחס למר חיים כצמן לרבות

עלו בגבולות כיסוי שלא י ")הביטוח תקופת(" שנים 7לתקופה של עד ) ובעל השליטה בחברה
 זימוןח מיידי בדבר "דו לפרטים ראו. ב למקרה ולתקופת הביטוח"מיליון דולר ארה 100על 

ח מיידי בדבר אישור "דו ,2011-01-353178: אסמכתא' מס, 2011בדצמבר  5אסיפה מיום 
' מס, 2011בדצמבר  5עסקה עם בעל השליטה שאינה טעונה אישור אסיפה כללית מיום 

, 2012בינואר  12 ח מיידי בדבר תוצאות האסיפה מיום"ודו ,2011-01-353181: אסמכתא
 .המידע הכלול בהם מובא בזאת על דרך ההפניה; 2012-01-014208אסמכתא ' מס

 31ובהתאם להחלטת האסיפה הכללית של החברה מיום , בהתאם להוראות תקנון החברה
 משרה בחברההחברה התחייבה להעניק שיפוי מראש לכל מי שמכהן כנושא  2006בדצמבר 

המכהן מטעם החברה בחברה אחרת אשר , לרבות נושא משרה בחברה, )לרבות דירקטורים(
או מהזכות /או מזכויות ההצבעה ו/מהזכויות בהון ו 25%החברה מחזיקה בה לכל הפחות 

בהתאם להוראות חוק , חבויות והוצאותההתחייבות לשיפוי ניתנה בגין . םלמינוי דירקטורי
סכום . המפורטים בכתב השיפוי) שיפויעילות (שר לסדרת אירועים וזאת בק, החברות

על פי , במצטבר, כאמור לעיל ,השיפוי המירבי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה
חות "ל החברה לפי הדושמי צהע וןההמ 20% של ריעולא יעלה על ש, כתב ההתחייבות

החליטה , כמו כן. י בפועלתשלום השיפופני מו ליפורסים של החברה שונחרהאהכספיים 
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מאחריות בשל נזק ) לרבות דירקטורים(כאמור החברה לפטור מראש את נושאי משרה 
למעט  ,או יגרם לחברה על יד נושא המשרה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה/שנגרם ו

בנובמבר  15החל מיום ( בחוק החברותכהגדרתה  ,פרת חובת הזהירות בחלוקהבמקרה של ה
, ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה"יו, פטור האמור לגבי מר חיים כצמןלא חל ה 2011

 13ביום  .)2011–א"התשע, )16' תיקון מס(חוק החברות וזאת לאור כניסתו לתוקף של 
אישרה האסיפה הכללית של החברה עדכון תנאי השיפוי לדירקטורים  2011בדצמבר 
חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות  אפשר שיפוי בגבולות המותר על פיהמבאופן , בחברה

בשל תשלום לנפגעי הפרה שהוטל על  שיפוי - קרי , 2011 –א "התשע, )תיקוני חקיקה(ערך 
או בשל הוצאות  לחוק ניירות ערך) א)(1)(א(נד52כאמור בסעיף המפר בשל נזק שנגרם להם 

צאות התדיינות לרבות הו, שהוציא נושא משרה בקשר עם ההליך המנהלי שהתקיים בעניינו
 8 לפרטים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום .ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, סבירות

ח מיידי בדבר תוצאות האסיפה מיום "ודו, )2011-01-320382: אסמכתא' מס( 2011בנובמבר 
  .)2011-01-320382: אסמכתא' מס( 2011בדצמבר  13
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  החברה שם  תאריך

                   

  

  :תפקידם          :שמות החותמים

  

      ר הדירקטוריון"יו          חיים כצמן
      

          ל"מנכ          סופר אהרון
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  המיוחסים לחברה

  
  2011 ,בדצמבר 31ליום 

  
  

  
  
  
  
  



 

2 

  קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 3עמינדב ' רח
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  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

  
  

 1970- ל"התש ,)ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות 'ג9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע את ביקרנו
 שבהן שהאחרונה השנים משלוש אחת ולכל 2010-ו 2011 בדצמבר 31 לימים )החברה -  להלן( מ"בעגלוב  -גזית  של

 באחריות הינו הנפרד הכספי המידע. החברה של התקופתי בדוח נכלל ואשר 2011 בדצמבר 31 ביום הסתיימה
  .ביקורתנו על בהתבסס הנפרד הכספי המידע על דיעה לחוות היא אחריותנו .החברה של וההנהלה הדירקטוריון

  
 

לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים 
ואשר הרווח , בהתאמה, 2010-ו 2011בדצמבר  31ח לימים "ש מליוני 6,630- ח ו"ש מליוני 8,090נטו הסתכמו לסך של , להן

לשנים  ח"ש מליוני )201(-ח ו"ש מליוני 610, ח"ש מליוני 1,121מחברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של ) הפסד(
הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי . בהתאמה, 2009-ו 2010, 2011בדצמבר  31שהסתיימו בימים 

, ככל שהיא מתייחסת לסכומים אלה שנכללו בגין אותן חברות, חרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנוחשבון א
  .מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים

 
  

 הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על .בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
ביקורת כוללת . במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית ולבצעה

ביקורת כוללת גם בחינה של . בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד
תיים שנעשו על ידי הדירקטוריון הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעו

חשבון הרואי ודוחות אנו סבורים שביקורתנו . וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד
  .בסיס נאות לחוות דעתנו יםמספק אחריםה
  
  

מכל הבחינות , המידע הכספי הנפרד ערוך, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו
  .1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9בהתאם להוראות תקנה , המהותיות
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  מ"גלוב בע - גזית 
  
  המאוחדים הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך

  המיוחסים לחברה 
  
  
  

 2011, בדצמבר 31להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
לתקנה המוצגים בהתאם , רה עצמההמיוחסים לחב, )דוחות מאוחדים - להלן(המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים 

  .1970- ל"התש ,)דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך  'ג9
  

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

  .בדוחות המאוחדים 1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
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  חברהל המיוחסים על המצב הכספי יםהמאוחד הדוחותנתונים כספיים מתוך 
  
  
  

 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 

 ח"שמליוני מידע נוסף
    

   נכסים
     

     נכסים שוטפים
    

 35  692  א מזומנים ושווי מזומנים
 *)     -  -    לזמן קצרפקדונות

הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך לחברות 
  164   158  ה מוחזקות

  110   82   ב  מכשירים פיננסיים נגזרים
 11  4  ב חייבים ויתרות חובה
  5   -    הלוואות לשותפים

     
 325  936    כ נכסים שוטפים"סה

      
      

      נכסים לא שוטפים
     

 4  *)    -  ב ופקדונות לזמן ארוךהלוואות
 1,031  908  ב מכשירים פיננסיים נגזרים
 6,962  7,226  ה  הלוואות לחברות מוחזקות

 213  226  ה חברה מוחזקתאגרות חוב של 
 7,647  9,614   השקעות בחברות מוחזקות

 5  6   נטו,רכוש קבוע
 *)    -  *)    -   הוצאות נדחות

      
 15,862  17,980    כ נכסים לא שוטפים"סה

      
 16,187  18,916    כ נכסים"סה

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

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

 בדצמבר 31ליום    
   2011 2010 
 ח"ש מליוני מידע נוסף 

      התחייבויות והון
      

      התחייבויות שוטפות
     

 485 776  ג  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 17 -    מכשירים פיננסיים נגזרים
 2 2  ג  ספקים ונותני שירותים

 128 319  ג  זכאים ויתרות זכות
 3 3    מסים שוטפים לשלם

 57 -    דיבידנד שהוכרז
   

 692 1,100  כ התחייבויות שוטפות"סה
   

    
    התחייבויות לא שוטפות

     
 1,476 2,442  ג  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 7,975 8,103  ג אגרות חוב
 129 135  ד מסים נדחים

      
 9,580 10,680    כ התחייבויות לא שוטפות"סה

      
      

    ו  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
      

 208 218    הון מניות
 3,474 3,787     פרמיה על מניות

 )1,115( )606(    קרנות הון
 3,348 3,737    יתרת רווח

      
 5,915 7,136    כ הון"סה

      
 16,187 18,916     כ התחייבויות והון"סה

       
  
  
  
 

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

            2012, במרס 27
  חיים כצמן    הכספייםתאריך אישור הדוחות 

  ר הדירקטוריון"יו
  אהרון סופר 

  ל"מנכ
  גדי קוניא 

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

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2011 2010 2009 

 ח"ש מליוני מידע נוסף
     

 3 8 8  ההכנסות דמי ניהול מחברות מוחזקות
 482 330306  ה הכנסות מימון מחברות מוחזקות

 150 475 61   הכנסות מימון אחרות
 108 - -  רווח מעלייה בשיעור החזקה בחברה מאוחדת -הכנסות אחרות 

 2 - -  הרווח ממכירת ניירות ערך של חברות מוחזקות
     

 745 399789   כ הכנסות"סה
     

 57 55 66   הוצאות הנהלה וכלליות
 713 793576   מימוןהוצאות

 - - 6   הוצאות אחרות
    

 770 865631   כ הוצאות"סה
      

 )25( 158)466(  נטו,לפני רווח מחברות מוחזקות)הפסד(רווח
    

 1,174 1,102720   נטו, רווח מחברות מוחזקות
    

 1,149 636878   רווח לפני מסים על ההכנסה
 48 88 10  ד מסים על ההכנסה

     
 1,101 626790   לחברהרווח נקי המיוחס 

  
  
  
  
  
  

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

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2011 2010 2009 
 ח"ש מליוני 
    

 1,101 626790 לחברהרווח נקי המיוחס 
   

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

 9 )142(159מהפרשי תרגום מטבע חוץ)הפסד(רווח
 )12( 11 9בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים)הפסד(רווח

    
 )3( )131(187 כולל אחר המיוחס לחברה)הפסד(רווח

       
 508 )520(318 )לאחר השפעת המס(כולל אחר המיוחס לחברות מוחזקות)הפסד(רווח

   
 505 )651(505לחברהכולל אחר המיוחס) הפסד(כ רווח"סה

   
 1,606 139 1,131לחברהכ רווח כולל המיוחס "סה

  
  
  
  
  
  
  

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

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2011 2010 2009 
 ח"ש מליוני 
   

    החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של
    

 1,101  790  626  המיוחס לחברהרווח נקי
     

   התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       :של החברה

     
      :החברההתאמות לסעיפי רווח והפסד של

     
 1  1  1 פחת

 81  )205(  402  נטו, מימון) הכנסות(הוצאות
 )1,174(  )720(  )1,102( נטו, רווח בגין חברות מוחזקות
 4  13  7  עלות תשלום מבוסס מניות

 48  88  10  מסים על הכנסה
 )2(  -  -  רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות
 2  )2(  - שינוי בהתחייבות בשל הטבות לעובדים

 )108(  -  -  מוניטין שלילירווח מ
      
 )682(  )825(  )1,148( 

      :החברהשינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של
     

 51  34   28  ירידה בחייבים ויתרות חובה
 8  26  )55( ובזכאים ויתרות זכותספקים ונותני שירותיםב) ירידה(עלייה

      
 )27(  60  59 
      

      :עבורהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחבר
     

 )516(  )517(  )261( ריבית ששולמה
 32  67  2 ריבית שהתקבלה

 348  313  280  ריבית שהתקבלה מחברות מוחזקות
 )4(  )4(  )4(  מסים ששולמו

 *) -   -  -  דיבידנד שהתקבל
 82  89  80דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

     
97  )52(  )58( 
     

 )46(  )27(  14החברהשוטפת של)ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות מזומנים נטו
  
  
  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
  
  
  
  

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

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2011 2010 2009 
 ח"מליוני ש 
    

   החברהתזרימי מזומנים מפעילות השקעה של
   

 )1(  )2(  )2( רכישת רכוש קבוע
 )104(  )257(  )303( השקעות בחברות מוחזקות

  -   165    - פדיון מניות בכורה של חברה מוחזקת
 186  )434(   )227(נטו,הלוואות לחברות מוחזקות)מתן(ןפרעו

 18  -  -תמורה ממימוש ניירות ערך זמינים למכירה
  -   -   5  פרעון הלוואה
 -  -  4פרעון פקדון

     
  השקעה של ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 99  )528(  )523(החברה 
     

     החברהתזרימי מזומנים מפעילות מימון של
     

 391  637  313)ניכוי הוצאות הנפקהב(הנפקת הון מניות 
  *)   -   1   2  למניות מימוש כתבי אופציה

 *)   -  *)   -  4פרעון הלוואות לרכישת מניות החברה
 )179(  )204(  )241(דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 963  687  446)ניכוי הוצאות הנפקהב( הנפקת אגרות חוב
 )148(  )197(  )233(אגרות חובופדיון מוקדם של פרעון
 )891(  )690(  897נטו,קווי אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים) פרעון(משיכת

     
 136  234  1,188החברהמזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של

     
 -  -  )22(מזומניםהפרשי תרגום בגין יתרת מזומנים ושווי

     
 189  )321(  657במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה

     
 167  356  35יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

     
 356  35  692יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

      
      

     החברהת שלא במזומן שלת מהותיפעילו
     

 50  57  - דיבידנד לשלם
     

 -  -  347המרת הלוואות לחברות בנות כנגד הנפקת מניות
         

 -  -  50פדיון מניות בכורה של חברה מוחזקת כנגד החזר הלוואה
 
 

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

  .נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי 
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   החברליתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת   .א
  

 בדצמבר 31 
 2011 2010 
 ח"מליוני ש 

        :הרכב לפי מטבעות
     

  12   89  בדולר
  3   105  בדולר קנדי

  7   17  באירו
  13   481  ח לא צמוד"בש

      
 692   35  
     

  
   הלחברגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים   .ב
  

  :חייבים ויתרות חובה המיוחסים לחברה  .1
  

 בדצמבר 31 
 2011 2010 
 ח"מליוני ש 

       
  5   *)  -  הכנסות לקבל
  2   -  הוצאות מראש
  4   4  ריבית לקבל

      
 4   11  
      

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

  
  
  :  IAS 39-אם לבהת ההמיוחסים לחברפירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים   .2

  
 בדצמבר 31  
  2011 2010 
 ח"מליוני ש  
    

   :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 1,141  990 מכשירים פיננסיים נגזרים    
     

 20  4 הלוואות וחייבים
  7,339   7,610  חברות מוחזקות-הלוואות וחייבים

     
 8,500  8,604  סך הכל
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  )המשך( לחברהגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים   .ב
  

המיוחסים  IAS 39 - הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל המכשיריםתנאי הצמדה של   .3
  :הלחבר

  

  
בדולר 
  ב"ארה

בדולר 
 באירוקנדי

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

ח לא "בש
 צמוד

ללא 
 כ"סה הצמדה

ח"מליוני ש  
                 2011, בדצמבר 31

                
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

 990 990  - - - - -  רווח או הפסד
 4 -  - - 4 - -  הלוואות וחייבים
חברות  - הלוואות וחייבים

 7,610 -  - 1,797  2,809 350 2,654  מוחזקות
             
  2,654 350 2,813  1,797 -  990  8,604  
             

שירותים וזכאים ספקים ונותני 
  324  25  103 181 6 - 9   ויתרות זכות

  2,442  )13(  1 -  1,890 458 106  הלוואות מתאגידים בנקאיים
  8,879  -  1,955 6,353 307 - 264   אגרות חוב

            
  379 458 2,203  6,534 2,059  12  11,645  

  
  
  

  
בדולר 
  ב"ארה

בדולר 
 באירוקנדי

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

ח לא "בש
 צמוד

ללא 
 כ"סה הצמדה

ח"מליוני ש  
                 2010, בדצמבר 31

                
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

 1,141 1,141  - - - - -  רווח או הפסד
 20 2  5 9 4 - -  הלוואות וחייבים
חברות  - הלוואות וחייבים

 7,339 -  100 1,765  2,498 536 2,440  מוחזקות
             
  2,440 536 2,502  1,774 105  1,143  8,500  
             

התחייבויות פיננסיות בשווי 
  17  17  - - - - -  הוגן או דרך רווח או הפסד

ספקים ונותני שירותים וזכאים 
  133  31  - 93 - - 9   ויתרות זכות

  1,476  )11(  10 -  1,247 215 15  הלוואות מתאגידים בנקאיים
  8,460  -  1,948 5,928 296 - 288   אגרות חוב

            
  312 215 1,543  6,021 1,958  37  10,086  
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  לחברה גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג
  

 לחברה. ח"מליון ש 164- כלחברה גרעון בהון החוזר בסך של , )תאריך הדיווח - להלן ( 2011, בדצמבר 31ליום   .1
ח "ש מליון 1,074- כשל כולל קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך  ולחברות בנות בבעלותה המלאה

  בסך של  הנפיקה החברה אגרות חוב לזמן ארוך הדיווחלאחר תאריך , בנוסף. ניתנים לניצול בשנה הקרובהה
 לחברהל יאפשרו "הנהלת החברה בדעה כי המקורות הנ. לדוחות המאוחדים 'ג40ראה באור , ח"מליון ש 450- כ

  .בפרעון התחייבויותיה לזמן קצר לעמוד
  
  

   הלחבר יםספקים ונותני שירותים המיוחס  .2
  
 בדצמבר 31 
 2011 2010 
 ח "ש מליוני 
   

 1  1 חובות פתוחים 
 1  1 שטרות לפרעון

    
 2  2 

  
  

   הזכאים ויתרות זכות המיוחסים לחבר  .3
  

 בדצמבר 31 
 2011 2010 
 ח "ש מליוני 
    

 7  10 הוצאות לשלם
 2  -  הכנסות מראש
 102  299  ריבית לשלם

 4  2 עובדים
 13  8ממשלתיים מוסדות

     
  319  128 

  
   ההתחייבויות לא שוטפות המיוחסות לחבר  .4

  
  :ההרכב

  
 בדצמבר 31 
 2011  2010 
 ח "ש מליוני 
    

 1,476  2,442)1(מתאגידים בנקאייםהלוואות 
 7,975  8,103 )2( אגרות חוב

     
  10,545  9,451 

  
    



  מ"גלוב בע - גזית
  מידע נוסף 

13  

  
  
  )המשך( לחברהגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג

  
  :מתאגידים בנקאייםאשראי הרכב   )1(

  
   שיעור 
 בדצמבר 31 הריבית 
 2010 2011 האפקטיבית 
 ח "ש מליוני % 
   
 10  1 פריים+0.85%ח לא צמוד"בש

 L 106  15+3.1%ב"בדולר ארה
 L 458  215+3-3.05%בדולר קנדי

 1,247  1,890 €+2.43-2.85% באירו
    
 2,455  1,487 

 11  13הוצאות נדחות -בניכוי 
    
 2,442  1,476 

  
  :מועדי הפרעון

ח"מליוני ש 
  

 -חלויות שוטפות-ראשונהשנה 
  

 427שנה שניה
 568שנה שלישית
 1,067שנה רביעית
 380שנה חמישית

  
 2,442 

  
  .לדוחות המאוחדים 22ראה באור , למידע בדבר אמות מידה פיננסיות

  
עבדו החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה מניות יתקבל מתאגידים בנקאיים שהלהבטחת אשראי ש
 שקיבלה החברהערבות לאשראי  של החברה חברות בנות בבעלות מלאה, בנוסף. של חברות מוחזקות
  .מתאגידים בנקאיים
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  )המשך( לחברהגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג
  

  :הרכב אגרות החוב  )2(
  

   שיעור שיעור 
 בדצמבר 31 ריבית ריביתבסיס 
 2010 2011נקוב אפקטיביתהצמדה 
 ח "ש מליוני% % 
     

 287  6.50264 6.18דולר)'סדרה א(אגרות חוב
 297  3.62307 3.44אירו) *)'סדרה ב(אגרות חוב
 1,524  4.951,405 4.88מדד)'סדרה ג(אגרות חוב
 2,120  5.102,173 5.03מדד)'סדרה ד(אגרות חוב
 539  3.15541 3.66שקלי)'סדרה ה(אגרות חוב
 1,410  6.401,414 6.73שקלי)'סדרה ו(אגרות חוב
 1,607  5.301,646 5.58מדד)'סדרה ט(אגרות חוב
 653  6.50669 6.36מדד) **)'סדרה י(אגרות חוב
 -  5.35448 5.48מדד)'סדרה יא(אגרות חוב

 23  5.6512 5.84מדדאגרות חוב סדרה לא סחירות
      
    8,879  8,460 

חלויות שוטפות של  -בניכוי 
אגרות חוב

 
 776  485 

      
   8,103  7,975 
     
  .להלן' סעיף הראה , בבעלות מלאה יתרה המוחזקת על ידי חברה בת לעניין  *)

חברה בת של ד שנרשם על נכסי מקרקעין שבבעלות ומובטחות בשעב) 'סדרה י(אגרות החוב   **)
  .ח"מליון ש 1,089- כהינו  הדיווח ךלתאריהחברה ששוויים המצרפי 

  
והנפקות אגרות חוב  מועדי הפרעון, אמות מידה פיננסיות, בדבר תנאי אגרות החוב, למידע נוסף

- ו' סדרות ד( להנפקת אגרות חוב .לדוחות המאוחדים 20ראה באור  ,שבוצעו במהלך שנת החשבון
  .לדוחות המאוחדים 'ג40ראה באור , לאחר תאריך המאזן ח"מליון ש 450-בסך כולל של כ) 'אי

  
   המכשירים פיננסיים המיוחסים לחבר  .5

  
   ההמיוחסות לחברסיווג ההתחייבויות הפיננסיות   )א
  

מכשירים  .נמדדות בעלות מופחתת ,למעט מכשירים פיננסיים נגזרים, כל ההתחייבויות הפיננסיות  
  .להלן 'ראה סעיף ג, פיננסיים נגזרים נמדדים בשווי הוגן כנגד רווח והפסד

  
   הגורמי סיכון פיננסיים המיוחסים לחבר  )ב
  

 מטבע סיכון לרבות( שוק ניסיכו כגון, שונים יםפיננסי לסיכונים אותה חושפות החברה פעילויות
 תוכנית .נזילות סיכוןו אשראי סיכון, )מחיר וסיכון ריבית סיכון, סיכון מדד המחירים לצרכן, חוץ
 שליליות השפעות למינימום לצמצום בפעולות מתמקדת החברה של הכוללת הסיכונים ניהול

 לגדר נגזרים פיננסיים במכשירים משתמשת החברה. השל הפיננסיים הביצועים על אפשריות
  .לסיכונים מסוימות חשיפות
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  )המשך( החברלגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג
  

  :להלן מידע נוסף בדבר הסיכונים הפיננסיים וניהולם
  
  מטבע חוץ ןסיכו  )1

  
מטבע  נילסיכו חשופה והיא בינלאומית בפריסהבאמצעות חברות מוחזקות  פועלת החברה  

דולר , ב"ארה לדולר בעיקר, שונים מטבעותשינוי בשערי החליפין של ל חשיפההמכתוצאה 
מדיניות החברה הינה לשמור על מתאם גבוה בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין  .קנדי ואירו

. כדי למזער את סיכוני המטבע, המטבע בו נלקחו ההתחייבויות בגין רכישת אותם נכסים
, מדיניות זוהחברה מתקשרת בעסקאות להחלפת בסיס ההצמדה של התחייבויות כחלק מ

  .להלן 'ה סעיףלפרטים ראה 
  

  ד המחירים לצרכןסיכון מד  )2
  

, כמו כן. אגרות חוב שהונפקו אשר צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל לחברה
לגבי סכום המכשירים הפיננסיים . הלוואות שניתנו אשר צמודים לשינויים במדד זה לחברה

חשיפה לשינויים במדד המחירים  לחברהאשר צמוד למדד המחירים לצרכן שבגינו קיימת 
  .לעיל )3'ב ףראה סעי ,לצרכן

  
  אשראי סיכון  )3

  
זומנים ופקדונות מופקדים מ. וזים משמעותיים של סיכוני אשראיאינה חשופה לריכ החברה

הסיכון שצדדים אלו יפרו את , להערכת הנהלת החברה. במוסדות פיננסיים גדולים
  .בהתחשב באיתנות הפיננסית שלהם, תחייבויותיהם הינו נמוךה

  
  ריבית ניסיכו  )4

  
 שיעורי הנושאות התחייבויות. לזמן ארוך מהתחייבויות בעיקר יםנובע, החברה של הריבית ניסיכו  

 ריבית שיעורי הנושאות ואלו מזומנים תזריםלסיכון ב החברה את חושפות משתנים ריבית
החברה מבצעת מפעם לפעם ובהתאם  .הוגן שווי בגין ריבית נילסיכו החברה את חושפות קבועים

לשם הגנה על , לתנאי השוק עסקאות החלפת ריבית משתנה לריבית קבועה ולהיפך
 71%- כלתאריך המאזן ). להלן )ה ראה סעיף(התחייבויותיה מפני שינויים בשיעורי הריבית 

 31ליום (היו בשיעור ריבית קבוע ) לא כולל עסקאות החלפת ריבית(מהתחייבויות החברה 
  .לעיל 3)סעיף גראה , למידע נוסף בדבר שיעורי הריבית ומועדי הפרעון). 77%- כ -  2010, בדצמבר

  
  סיכון נזילות  )5

  
בין קבלת מימון מתמשך לבין הגמישות הקיימת איזון מסוים היא לשמר  החברהמדיניות 

מבנקים הלוואות , )Revolving lines of credit(באמצעות שימוש בקווי אשראי מתחדשים 
  :החברהמידע בדבר מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הלן ל. ואגרות חוב

  
  2011, בדצמבר 31ליום 

 

 
  עד
 שנה

שנתיים
 3עד 
 שנים

שנים  4
 5עד 
 שנים

 5מעל 
 כ"סה שנים

 ח"מליוני ש 
     

 2,689 - 1,477 871,125הלוואות מתאגידים בנקאיים
 2 -- -2התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 322 -- -322ויתרות זכותזכאים
 11,754 5,853 2,665 1,4111,825אגרות חוב

 )937( )558( )153( )154()72(נטו,נגזרים פיננסיים
 - -- --*)ערבויות פיננסיות

    
 1,7502,796 3,989 5,295 13,830 
  
להבטחת התחייבויות של חברות בנות בבעלות  מועד הפרעון של ערבויות פיננסיות  *)

 .עתידיותומותנה בנסיבות , ח טרם נקבע"מליון ש 708בסך של  מלאה
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  )המשך( החברלגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג
  

  2010, בדצמבר 31ליום 
  

 
  עד
 שנה

שנתיים
 3עד 
 שנים

שנים  4
 5עד 
 שנים

 5מעל 
 כ"סה שנים

 ח"מליוני ש 
     

 1,650 - 1,163 49438הלוואות מתאגידים בנקאיים
 2 -- -2התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 148 -- -148ויתרות זכותזכאים
 11,087 6,339 1,839 9251,984אגרות חוב

 57 -- -57דיבידנד לשלם
 )1,062( )639( )140( )194()89(נטו,נגזרים פיננסיים

 -  - -  - -ערבויות פיננסיות
    
 1,0922,228 2,862 5,700 11,882 

  
  
   השווי הוגן המיוחס לחבר  )ג
  

, הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסייםהטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות 
  :ם ההוגןיפי שווי-המוצגים בדוחות הכספיים שלא על

  
 שווי הוגן יתרה 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2011 2010 2011 2010 
 ח"ש מליוני 

    התחייבויות פיננסיות
     

 8,983 9,261 8,460 8,879)1(אגרות חוב
  
  .הדיווחהשווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך   )1(

  
לזמן  ופקדונותהלוואות , חייבים ויתרות חובה, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים

ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות זכות , מתאגידים בנקאייםוהלוואות שנתקבלו אשראי , ארוך
  .או קרובה לשווי ההוגן שלהםתואמת 

  
  

  לפי מדרג שווי הוגן הסיווג מכשירים פיננסיים המיוחסים לחבר  )ד
  

, לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים, המכשירים הפיננסיים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן מסווגים
  : למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן

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

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

  ).ם לצפייהבנתוני שוק ניתני
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  )המשך( החברלגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג
  

   ההתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן המיוחסות לחברנכסים ו
  

 3רמה  2רמה  1רמה  
 ח"ש מליוני2011,בדצמבר 31
    

    :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  -   990   - פיננסיים מגדריםנגזרים   
       
       

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או 
      :הפסד 
 -  -  -מגדריםנגזרים פיננסיים  
      
    

  
ורמה  1לא היו העברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו בין רמה  2011במהלך שנת 

  .שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהובגין מדידת  3לא היו העברות לתוך או מחוץ לרמה , וכן, 2
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  )המשך( החברלגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג

  
   הנגזרים וגידור המיוחסים לחבר  )ה

  
  :ואופציית רכש עסקאות אקדמה ,עסקאות החלפת ריבית, להלן מידע לגבי עסקאות החלף בסיס הצמדה  .1

  

  סוג העסקה
  בסיס
הצמדה

  העסקה  סכוםיתרת 
ח"במליוני ש

  
 ריבית לשלםריבית לקבל

  יתרת
משך חיים 
ממוצע

  שווי הוגן
 ח"במליוני ש

    31.12.11  31.12.10         31.12.11   31.12.10  
                    החלף בסיס הצמדה

  185  160 5.7   5.10%-6.36%-קבועה 5.10%-4.40%צמוד מדד  661 661  שקל-אירו  
  E   5.8 140  141+1.85%-1.35%משתנה 5.59%-4.95%צמוד מדד  280 270    
  104  66 2.8   3.98% -5.06%קבועה 6.83%-6.0%נומינלי  550 440    
               
  22  19 3.5   5.97%קבועה 4.57%צמוד מדד  50 50  שקל-דולר  
  L   6.8 275  262+1.17%-1.16%משתנה 4.75%צמוד מדד  475 475    
  55  21 2.8   6.33%-4.59%קבועה 7.7%-6%נומינלי  400 320    
  30  12 5.3   3.53%קבועה 0.7%+תלבור  150 150    
               
  121  96 6.0   5.51%-6.07%קבועה 4.95%-4.60%צמוד מדד  395 384  שקל-קנדי  
  L   5.6 155  154+1.35%-0.94%משתנה 4.95%-4.40%צמוד מדד  350 335    
  L   2.8 11  21+1.08%משתנה 6.40%נומינלי  200 160    
  35  20 2.8   3.15%-2.95%קבועה 6.0%נומינלי  190 152    
  18  7 5.3   3.37%קבועה 0.7%+תלבור  100 100    
  L   5.3 30  39+1.04%משתנה 0.7%+תלבור  250 250    
               
  )45(  )29( 1.8   5.10%-4.57%קבועה 6.20%-5.97%  117 69  *)דולר-שקל  
               

              משתנה/החלף ריבית קבועה
               
  )10(  - 0.7   3.065%קבועה משתנה  711 -  אירו  
               
               

          עסקאות אקדמה
  )8(  2 עד שנה     1,240  1,286  מטבעות שונים  

               אופציית רכש
  -  5 1.5  - -  - 500  שקל-ב"דולר ארה  
               
           990  1,124  

  
  
  .עסקאות שבוצעו מול חברה מאוחדת בבעלות מלאה 2  *)
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  )המשך( החברלגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג

  
  :מוצגים בדוחות הכספיים כלהלן ההנגזרים המיוחסים לחבר  .2

  
  בדצמבר 31   
   2011   2010  
  ח"מליוני ש   
       

 110  82  נכסים שוטפים
 1,031  908  נכסים לא שוטפים

 )17(  -  התחייבויות שוטפות
      
   990  1,124 

  
  :נגזרים שלא יועדו כמכשירים מגדרים  .3
  

שמטרתם  )SWAP(החלפת בסיס הצמדה  ועסקאותלחברה הלוואות הנקובות במטבע חוץ 
 SWAP-העסקאות . להגן מפני החשיפה לתנודות בשערי חליפין בגין חלק מהעסקאות שלה

אלה  עסקאות. למטבע חוץ ה תזרימיתת הזהות לתקופות בהן לחברה חשיפלתקופו מותאמות
  .כגידור מבחינה חשבונאית ותנחשב ןאינ

  
  :גידור תזרים מזומנים  .4

  
שיועד כגידור תזרים ) IRS(בחוזה החלפת ריבית החזיקה החברה  2010, בדצמבר 31ם ולי

  .בהתאם לתנאיו 2011פה סולק במהלך שנת חוזה ההחל .תקבלההמזומנים של הלוואה ש
  

  מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים בגין שינוי בגורמי שוק  )ו
  

  מבחן רגישות לשינויים בשיעורי ריבית   

   לפני מס לשנה בגין  הפסדהשפעה על 
ריבית דולר

  ב"ארה
ריבית דולר
  קנדי

  ריבית  
  אירו

  ריבית
  שקלית

  ח"מליוני ש  *) 1%עליית ריבית של  
              

2011   )7(  )12( )18(  )2(  
2010   )6(  )10( )12(  )2(  

  
  .הרווח וההפסדעל , אך בכיוון ההפוך, ירידת ריבית בשיעור זהה תביא להשפעה זהה  *)
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  )המשך( החברלגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג
  

  
 מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן

  )לא כולל נגזרים(
  2%+  1%+  1%-  2%-  

  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח
              

2011   )127(  )64(  64  127  
2010   )119(  )59(  59  119  

  
  

  
 - מבחן רגישות לגבי מכשירים פיננסיים נגזרים 

  שינוי במדד המחירים לצרכן
  2%+  1%+  1%-  2%-  

  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח
              

2011   60  30 )30(  )60(  
2010   55  28 )28(  )55(  

  
  

  
 - נגזרים מבחן רגישות לגבי מכשירים פיננסיים 

  שינוי בשערי חליפין
  10% +  5% +  5%  -  10%  -  

  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח
          

2011          
          

  140  70  )70(  )140(  ח אירו"שינוי בשע
  90  45  )45(  )91(  ב"ח דולר ארה"שינוי בשע
  138  69  )69(  )139(  ח דולר קנדי"שינוי בשע

           
2010          

          
  134  67  )67(  )134(  ח אירו"שינוי בשע
  84  42  )42(  )84(  ב"ח דולר ארה"שינוי בשע
  132  66  )66(  )132(  ח דולר קנדי"שינוי בשע

           
  
  

  
 - מבחן רגישות לגבי מכשירים פיננסיים נגזרים 

  עורי הריביתישינוי בש
  10% +  5% +  5%  -   10%  -  

  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח
           

2011          
          

  )10(  )5( 5  10  שינוי בריבית אירו
  )2(  )1( 1  2  ב"שינוי בריבית דולר ארה
  )6(  )3( 3  6  שינוי בריבית דולר קנדי
  10  5 )5(  )10(  נומינליתשינוי בריבית שקלית

  29  14  )14(  )28(  שינוי בריבית שקלית ריאלית
           

2010          
          

  )15(  )7( 7  14  שינוי בריבית אירו
  )4(  )2( 2  4  ב"שינוי בריבית דולר ארה
  )10(  )5( 5  10  שינוי בריבית דולר קנדי

  16  8 )8(  )15(  שינוי בריבית שקלית נומינלית
  33  17  )16(  )33(  שינוי בריבית שקלית ריאלית
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  לגבי מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים הנחות העבודה העיקריות

  
  .לדוחות המאוחדים 37ראה באור 

  
  

וגילוי בדבר הכנסות מסים או  ההמיוחסים לחברגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים   .ד
   הלחברהוצאות מסים המיוחסות 

  
   המסים על ההכנסה המיוחסים לחבר

  
   החברהחוקי המס החלים על   .1

  
  1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה 

  
 1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה  2008בחודש פברואר 

נמדדות התוצאות לצורכי מס , 2008החל משנת . ואילך 2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 
 31ליום  בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד

את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי , בין היתר, התיקון לחוק כולל. 2007, בדצמבר
  .2008הנוסף בשל פחת החל משנת 

  
  הפסדי הון/רווחי

  
  .להלן 2מס רווח הון החל על חברות בישראל הינו מס החברות כאמור בסעיף 

  
  

  מסוי הכנסות מדיבידנד
  

לא תיכלל בחישוב ההכנסה החייבת של החברה הכנסה מחלוקת , לפקודה) ב(126בהתאם להוראות סעיף 
רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני 

  .אדם אחר החייב במס חברות בישראל
  

תוך מתן זיכוי בגין , 25%בידיה בישראל בשיעור מס של זרה יתחייב  חברהדיבידנד המתקבל בידי החברה מ
ניתן להעברה ) זיכוי ישיר(ל בגין הדיבידנד "עודף מס שנוכה במקור בחו. ל על הדיבידנד"המס שנוכה במקור בחו

  . שנים 5לשנים הבאות בזו אחר זו וזאת לאורך תקופה שלא תעלה 
  

יוטל מס  לפיההחברה רשאית לבחור בחלופה  ,לבקשת החברה ובהתקיים תנאים מסוימים, יחד עם זאת
סכום הדיבידנד שחולק (ביחס להכנסה ברוטו ממנה חולק הדיבידנד ) 2011בשנת  24%(בשיעור מס חברות 

בגין המס הזר ששולם על הן  זיכויתוך קבלת  ,)בתוספת המס שנוכה במקור ומס החברות הזר ששולם בגינו
ל ביחס לאותו "המס שנוכה במקור בחו והן בגין, )זיכוי עקיף( הזרה בחברהההכנסה ממנה חולק הדיבידנד 

עודף מס חברות זר ששולם . כי זיכוי עקיף ניתן עד לשתי רמות בלבד ובתנאים מסוימים, נציין .דיבידנד
  . לא ניתן להעברה לשנים הבאות) זיכוי עקיף(
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וגילוי בדבר הכנסות מסים או  ההמיוחסים לחברגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים   .ד
  )המשך( הלחברהוצאות מסים המיוחסות 

  
  בישראל החברהשיעורי המס החלים על   .2

  
חבר . 24% -  2011ובשנת  25%היה  2010בשנת , 26%היה  2009שיעור מס החברות בישראל בשנת 

כהוראת שעה . בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה
למעט מוניטין שלא שולם (נקבע כי במכירת נכס שאיננו נייר ערך הנסחר בבורסה , 2006-2009לשנים 
על חלק רווח ההון  - 2009, בדצמבר 31ונמכר עד ליום  2003, בינואר 1שנרכש לפני יום  )עבורו

יחול מס החברות בשיעור הקבוע  2002, בדצמבר 31הריאלי המיוחס לינארית לתקופה שעד ליום 
, בינואר 1בפקודה בשנת המכירה ולגבי חלק רווח ההון הריאלי המיוחס לינארית לתקופה שמיום 

  .25%מועד המכירה יחול מס בשיעור של ועד ל 2003
  

 -להלן ( 2011- ב"התשע, )תיקוני חקיקה(התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס  2011, בדצמבר 5ביום 
. מתווה ההפחתה של שיעורי מס החברות, 2012החל משנת , בין היתר, במסגרת החוק בוטל). החוק

לאור העלאת שיעור מס . 2012משנת  החל 25%במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של 
הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון ריאלי ושיעור המס של , כאמור לעיל 25% -החברות ל

 .השבח הריאלי
  

  השומות מס המיוחסות לחבר  .3
  
  שומות מס סופיות  )א
  

  .2003 שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס לחברה
  
  במחלוקתשומות מס   )ב
  

 .לדוחות המאוחדים' יא 25ראה באור , שומות מס במחלוקתלעניין   
  
  מ במחלוקת"ת מעושומ  )ג

  
  .לדוחות המאוחדים' יב 25ראה באור , מ במחלוקת"לעניין שומות מע

  
   ההפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחבר  .4

  
רשמה , הטבת המס הגלומה בהפסדים אלהבגין  .לצורכי מס המועבר לשנים הבאות הפסד שוטףלחברה 

אשר קוזזו מיתרת העתודה , )ח"מליון ש 99- כ -  2010(ח "מליון ש 129- החברה מסים נדחים לקבל בסך של כ
החברה מנהלת דיוני שומה עם שלטונות המס ולפיכך יתכן כי יתרת , כאמור לעיל .למס שבספרי החברה

  .ההפסד תקטן
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וגילוי בדבר הכנסות מסים או  ההמיוחסים לחברי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים גילוי בדבר יתרות נכס  .ד
  )המשך( הלחברהוצאות מסים המיוחסות 

  
   המסים נדחים המיוחסים לחבר  .5

  
  :ההרכב

  
 בדצמבר 31  
  2011 2010 
 ח"מליוני ש  

   נדחיםהמסים ה הרכב
    

 )228( )264( לשווי הוגןשערוך נגזרים פיננסיים
 99 129 הפסדים להעברה

    
  )135( )129( 

  
  
  מסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמןה
  
 בדצמבר 31  
  2011 2010 
 ח "ש מליוני  
    

 129 135 התחייבויות לא שוטפות
    

  
  . לחול בעת המימושבהתאם לשיעור המס הצפוי  25%מס של  המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור

  
  הכלולים בדוחות רווח והפסד המסים על ההכנסה המיוחסים לחבר  .6

  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2011  2010 2009 
 ח"ש מליוני  
      

 6 4 4  מסים שוטפים
 42 84 6  מסים נדחים 

     
  10 88 48 
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  מהותיות עם חברות מוחזקותיתרות והתקשרויות , הלוואות  .ה

  
  יתרות עם חברות מוחזקות  .1

  
  ההרכב  )א
  

 בדצמבר 31 
 2011 2010 
 ח"ש מליוני 

    נכסים שוטפים
      

 9 4ריבית לקבל והכנסות לקבל-חייבים ויתרות חובה
 164 158  הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

    
   לא שוטפיםנכסים 

      
 7,647 9,614השקעות בחברות מוחזקות
 6,962 7,226)להלן4ראה סעיף(הלוואות וחובות לזמן ארוך

 213 226)להלן4ראה סעיף(אגרות חוב להמרה
    
    

   התחייבויות לא שוטפות
      

 )45( )29()לעיל'ראה סעיף ג(עסקאות החלף בסיס הצמדה
 )168( )171( אגרות חוב של החברה המוחזקות על ידי חברה בת

  
אשר  בבעלות מלאה של החברה ותחבר שקיבלו םלאשראיבערבות בלתי מוגבלת החברה ערבה   )ב

 ח"ש מליוני 1,111של עד לסך  םלתאריך המאזן הינ ,)כולל אגרות חוב( בגינם )קרן(סכומי המסגרת 
  .לדוחות המאוחדים' טו9-ו) 3('ב26ים ראה באור, למידע נוסף

  
כולל אגרות ( ערבה החברה הןל בבעלות מלאה של החברה ותהחבר ותיתרת חוב, הדיווחלתאריך 

   .ח"ש מליוני 708- מסתכמת בסך של כ )חוב
  

  עסקאות עם חברות מוחזקות  .2
  

  לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2011 2010 2009 
 ח"מליוני ש 
    

 3  8 8)ג) (ב) (א(הכנסות דמי ניהול
 482  306 330 הכנסות מימון

 2  )17( )5(ממכירת ניירות ערך של חברות מוחזקות) הפסד(רווח 
 1  1 1 )ד(הוצאות שכירות 

  
  התקשרויות  .3

  
המאוחדת פיו תשתתף החברה - התקשרה החברה בהסכם עם חברה מאוחדת אשר על 1998בשנת   )א

סכום . המאוחדת רותי הנהלה לחברהיהנובעות ממתן ש, בהן תישא החברהמסויימות בהוצאות 
  .בהתאמה, ח"אלפי ש 70-וכ ח"שאלפי  137- כ הינו 2010- ו 2011 ההשתתפות בשנים

  
החברה התקשרה בהסכמים עם חברות מוחזקות זרות אשר על פיהם תעניק החברה שירותי הנהלה   )ב

סכומי דמי הניהול שנגבו על ידי החברה מן החברות . לחברות המוחזקות תמורת סכום קבוע
  .בהתאמה, ח"מליון ש 1- ח וכ"מליון ש 1-הינם כ 2010- ו 2011המוחזקות בשנים 
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  )המשך( קשרויות מהותיות עם חברות מוחזקותיתרות והת, הלוואות  .ה
  

  )המשך( התקשרויות  .3
  

המועברת , ATR-ל זכאי מר כצמן בגין שירותי ייעוץה התמורה ל ,2011, בנובמבר 15עד ליום   )ג
לדוחות ' ג3'ג38ראה באור (ח "מליון ש 2- כ 2010ובשנת ח "ש 2.3-הסתכמה לכ, במלואה לחברה

   ).המאוחדים
  
  .המשולמים לחברה מאוחדת בגין שכירת משרדי החברהדמי שכירות   )ד
  
  

  ואגרות חוב הלוואות  .4
  

  בדצמבר 31   שיעור     
  2010  2011   הריבית  בסיס   
  ח"מליוני ש   %  הצמדה   
            

  2,157  2,368   4  דולר  ב"חברות בנות בבעלות מלאה בארה
  283  286   7.5-11.6  דולר  ב"הלוואה לשותפות הרשומה בארה
  L   350  536+1.5  דולר קנדי  חברות בנות בבעלות מלאה בקנדה
  E  494  290+1.5-4.3  אירו  חברות בנות בבעלות מלאה בהולנד
  L  1,776  1,604+1.5-4.5  אירו  רזי'חברות בנות בבעלות מלאה באי ג

  שקלי  מ"ישראל בע)פיתוח(גזית גלוב 
 +פריים

 0.20-0.15  -  100  
  1,705  1,735   4-7.17 ח צמוד מדד"ש   
  163  76   6.4  אירו   

  E   237  228+2  *)אירו  חברה בת בבעלות מלאה בישראל
  55  60   - ח צמוד מדד"ש  חברה בת בבעלות מלאה בישראל

  213  226   4.5  אירו  CTYאגרות חוב להמרה של
  5  2   -  -   יתרות אחרות

            
        7,610  7,339  
  
  .שבהםכגבוה , או בהצמדה למדד המחירים לצרכן  *)
  
  

  מועדי הפרעון
 ח"מליוני ש    
      

  158    שנה ראשונה
  357    שנה שניה

  418    שנה שלישית
  409    שנה רביעית
  315    שנה חמישית

  617   שנה שישית ואילך
  5,336   *)מתחדש כל שנה 

      
    7,610  
  
למעט כאשר הודיע אחד הצדדים על אי חידוש , מתחדשות לשנה נוספתהלוואות לחברות מוחזקות   *)

  .ההלוואה על פי תנאי ההסכם
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  )המשך( יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות, הלוואות  .ה
  

  דיבידנד  .5
  

  :מוחזקותדיבידנדים שהוכרזו ושולמו על ידי חברות 
  לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2011 2010 2009 
 ח"ש מליוני 
    

Citycon OYJ 80 74 82 
 - 15 -מ"גזית גלוב ישראל פיתוח בע

    
 80 89 82 

  
  
  הון המיוחס לבעלי מניות החברה  .ו

  
להנפקה ראשונה לציבור , ב"אשר פורסם בארה SEC-הגישה החברה תשקיף סופי ל  2011, בדצמבר 14ביום   .1

בניכוי עמלות ).  ח"מליון ש 350-כ(מליון דולר  93.2- מניות רגילות בתמורה לכ 10,350,000ב של "בארה
מספר המניות שהונפקו ). ח"מליון ש 313-כ(מליון דולר  81.6- התמורה הסתכמה בכ, חיתום והוצאות הנפקה

צעות מימוש באמ, 2011, בדצמבר 16ביום  ידי החתמים במחיר ההנפקה-מניות שנרכשו על 1,350,000כולל 
  .2011, בדצמבר 19ההנפקה הושלמה ביום . אופציה שהוענקה להם

  
באמצעות  ,)נורסטאר -להלן (בעלת השליטה בחברה  ,חזקות אינקה רכשה נורסטאר, כחלק מההנפקה  

מליון רגילות של החברה מניות בתמורה  2.5 ,)נורסטארקבוצת  -יחדיו להלן ( בבעלותה המלאה חברה בת
  ).ח"מליון ש 86-כ(מליון דולר  22.5כוללת של 

  
מליון מניות  15.5- הנפקה לציבור של כ, באמצעות דוח הצעת מדף, השלימה החברה 2010, בנובמבר 4ביום   .2

קבוצת ). ח בניכוי הוצאות הנפקה"מליון ש 637-כ(ח ברוטו "מליון ש 650-רגילות בתמורה לסך של כ
  .ח"מליון ש 83-בתמורה לכמליון מניות  2נורסטאר רכשה במסגרת ההנפקה 

  
  .לדוחות המאוחדים 28ראה באור , באשר לתגמול מבוסס מניות  .3
  
  

  תביעות משפטיות  .ז
  

  .המאוחדיםלדוחות ' ד26ראה באור , והסכם פשרה שנחתם נגד החברה וצדדים נוספים ושהוגש ותלעניין תביע
  
  
  .לדוחות המאוחדים' ד38ראה באור , במשך השנה בקשר עם גמול וביטוח דירקטוריםשחלו לעניין שינויים   .ח
  
  
  .לדוחות המאוחדים' ה38ראה באור , נורסטארקבוצת לעניין התקשרות בהסכם ניהול ותניית אי תחרות עם   .ט
  
  
  הדיווחאירועים לאחר תאריך   .י

  
  .המאוחדיםדוחות ל 'ג40 ראה באור, הדיווחלאחר תאריך ) 'אי-ו' דרות דס(ין הנפקת אגרות חוב ילענ  .1
  
) ח"מליון ש 66- סך כולל של כ(ח למניה "ש 0.40 הכריזה החברה על דיבידנד בסך של 2012, במרס 27 ביום  .2

  .2012, באפריל 9לבעלי המניות של החברה ביום  2012, באפריל 23לתשלום ביום 
  

  
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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  דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי -חלק ה 

  

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

  :חברי ההנהלה הם, לעניין זה

  ;מנהל כללי, סופר אהרון  .1

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

  ;ראשי ויועץ משפטיל "משנה למנכ, ערן בלן  . 3

  ;ומנהלת אחריות תאגידית מזכירת חברה, ורדה צונץ  . 4

  .ל וחשב"סמנכ, רמי ווייסנברגר  .5

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

אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון , בפיקוח דירקטוריון התאגיד, את התפקידים האמורים
להבטיח כי מידע שהתאגיד ו, בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין

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

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

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

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

  .ת או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלהמוחלט שהצגה מוטעי
  

ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי , בפיקוח הדירקטוריון, ההנהלה
הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ; בתאגיד והאפקטיביות שלה

מיפוי התהליכים וקביעת , הערכת סיכוני הדיווח והגילוי: בפיקוח הדירקטוריון כללה, בעצמה, ההנהלה
 להערכת הרלוונטיות העסקיות היחידות מיפוי, התהליכים המהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי

 התכנון אפקטיביות הערכת, בתאגיד הקיימות הבקרות ותיעוד מיפוי, הבקרה הפנימית של האפקטיביות
 של כוללת הערכה, הבקרות של התפעול אפקטיביות הערכת, מיםהבקרה הקיי פערי ניתוח, תהבקרו של

 עריכת תהליך, )Entity Level Controls(בקרות ברמת הארגון  לרבות, הפנימית הבקרה אפקטיביות
 ידי על זוהו אשר תהליכים). ITGC(המידע  מערכות על כלליות ובקרות וסגירתם הכספיים הדוחות
 ELC-Entity(ברמת הארגון  בקרות: הינם ,והגילוי הכספי יווחלד מאוד מהותיים כתהליכים ההנהלה

Level Controls(; בקרות כלליות על מערכות המידע  ;תהליך סגירת דוחות כספיים)ITGC(;  תהליך
ן "הוצאות הפעלת נכסים להשכרה והערכת שווי נדל, לרבות הכנסות מהשכרת מבנים(ן להשקעה "נדל

  . ותהליך הגזברות) להשקעה

הדירקטוריון , ה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעילהנהלה ת האפקטיביות שביצעהסס על הערכבהתב
 31כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום , והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה

  .היא אפקטיבית 2011בדצמבר 
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  :הצהרות מנהלים

  ):1)(ד(ב9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה ) א

  רת מנהליםהצה

  הצהרת מנהל כללי

  

  :מצהיר כי, אהרון סופר, אני

  ;")הדוחות: "להלן( 2011לשנת ") התאגיד: "להלן(מ "בחנתי את הדוח התקופתי של גזית גלוב בע  )1(

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

  ;מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות

מכל הבחינות , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי  )3(
תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים , את המצב הכספי, המהותיות

  ;תקופות שאליהם מתייחסים הדוחותול

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

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

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

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

  ;הכספי ועל הגילוי

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

, קיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחיאו וידאתי קביעתם ו, קבעתי בקרות ונהלים  )א(
לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן , המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד

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

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

  ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, להוראות הדין

והצגתי בדוח זה , ספי ועל הגילויהערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכ  )ג(
את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד 

  .הדוחות

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

  

  

  ________________________                2012 סבמר 27

  ל"מנכ, סופר אהרון                            
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  ):2)(ד(ב9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  )ב(

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  :מצהיר כי, גדי קוניא, אני

") התאגיד: "להלן(מ "בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של גזית גלוב בע  )1(
  ;")הדוחות: "להלן( 2011לשנת 

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

  ;ופת הדוחותלא יהיו מטעים בהתייחס לתק, הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים

מכל הבחינות , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי  )3(
תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים , את המצב הכספי, המהותיות

  ;ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

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

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   )א(
ות הכספיים ולמידע הכספי הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוח

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

  –וכן ; והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

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

  ;הכספי ועל הגילוי

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

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

ככל שהוא רלוונטי לדוחות , 2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(בתקנות ניירות ערך 
מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות , הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות

  –וכן ; תקופת ההכנה של הדוחות בפרט במהלך, המאוחדות

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

  ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, להוראות הדין

ככל שהיא , יות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויהערכתי את האפקטיב  )ג(
מסקנותיי ; מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות

  .לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה

  .על פי כל דין, ראין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אח

  
  _____________________                                    2012 סבמר 27

  ל "משנה למנכ, גדי קוניא                                                                    

  ומנהל כספים ראשי

  

  

  


