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 13ביום  השהסתיימ חודשים לושהששל  הלתקופהתאגיד  עניינידוח דירקטוריון על מצב 
 6132 מרץב

 
והחברות  על מצב ענייני חברת גלובל כנפיים ליסינג בע"מ דוח הדירקטוריון הננו מתכבדים בזאת להגיש את 

חודשים  שלושהשל  הלתקופ ("ידהתאגאו " "קבוצהה)להלן " המאוחדות שלה והנאמנויות אשר היא הנהנית על פיהן

. הנתונים להלן מוצגים בדולרים של ארה"ב ומתייחסים לדוחות הכספיים 6112מרץ ב 11יום ב השהסתיימ

 .6112בדצמבר  11לשנה שהסתיימה ביום  קבוצהיש לעיין בדוח זה בהקשר לדוח הדירקטוריון של ההמאוחדים. 

פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות  .1

 שלו

 תיאור עסקי התאגידבעניין נתונים עיקריים  1.1

במכירתם.  החברה עוסקת ברכישה של מטוסים, מימונם והחכרתם לחברות תעופה בעולם, וכן

שנים(  11-ל 1)בין לטווחי זמן בינוניים וארוכים פעילות החכרת המטוסים, מאופיינת בחוזים 

שנות ניסיון המתבטא ברכישה, מימון, החכרה ומכירת  62מעל לקבוצה  ,. בתחום זהובתזרים יציב

 מטוסים לחברות בינלאומיות בכל העולם. 

מטוסים, מתוכם  21נרכשו והוחכרו למועד פרסום הדוח בתחום הליסינג ועד החברה מתחילת פעילות 

 .חילוף מטוסים כמפורט להלןמטוסים הועברו לפעילות פירוק ומכירת חלקי  4-ו מטוסים 16נמכרו 

לאחד  יםמוחכרמטוסים  12כאשר מטוסים,  11 צי מטוסים קיים של לחברה במועד פרסום דו"ח זה

 יבשות. בשש מדינותשונים מלקוחות  עשר

מטוסים בין השנים  11ולאחר מכירת  כחלק מיישום תוכניות החברה להצערת צי המטוסים שלה

 חדישים)שניים מהם  רחבי גוףה האחרונה שלושה מטוסים , רכשה החברה במהלך השנ6111-6112

כאשר האחרון שבהם נרכש במרץ  מיליון דולר 191-בהיקף כולל של כ (,6116-ו 6111משנות ייצור 

 בוצעו. הרכישות כאמור ם(יהכספי א בדוחות2אור )כמפורט בבי מיליון דולר 88-בעלות של כ 6112

תוכניות יישום בעקבות זר וגיוס בשוק ההון.  ימון בנקאימ י ישראלי,אבנקמימון באמצעות  ןבחלק

ביטוי במחצית השנה השניה  קבלהחל ל אשר גידול בהכנסות מדמי חכירהניתן לראות כאמור החברה 

 . 6112ברבעון הראשון של שנת באופן משמעותי יותר ו 6112של 

חכרתם במהלך הרבעון את תקופת ה צפויים לסייםמטוסים אשר  6-החברה מחזיקה ב, למועד הדוח

-141( מטוס איירבוס 1בתום תקופת החכירה:  מתכננת לממשםאשר החברה  6112הרביעי של שנת 

בסכום העולה על יתרת חברה ביטוח ערך שייר ל, אשר לגביו Iberiaחברת התעופה אשר מוחכר ל 111

חברת מוחכר ל אשר 121-111( מטוס בואינג 6; ההתחייבויות בגין מטוס זה לתום תקופת החכירה

 121-111בנוסף החברה מחזיקה במטוס בואינג  .בגינו לא קיים חובו American Airlines התעופה

שהוחכר בעבר ללקוח בתאילנד ולמועד הדוח לא מוחכר, אשר החברה פועלת למכירתו או להחכרתו. 

 אין חוב בגין מטוס זה והוא אינו משועבד.
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שוק התעופה הבינלאומי, כאשר פעילות החברה  ינההבמסגרתה פועלת החברה  העסקיתהסביבה 

יותר תחום זה מאופיין ביציבות רבה  משתייכת לתחום של בעלות על ציוד תעופתי והחכרתו.

 בהשוואה לתחום הובלת הנוסעים והמטען עליו נמנות חברות התעופה, שהן לקוחות תחום ההחכרה.

ולא  מכירת חלקי חילוף של מטוסים ילותתחום פע את , החברה החליטה שלא לפתח6112במהלך שנת 

לרכוש מטוסים ו/או חלקיהם לצורך פעילות זו והיא עתידה להשתמש בערוץ זה רק במקרה של 

מימוש מטוסים מצי החכרת המטוסים שלה בתום תקופת החכרתם. הואיל ופעילות זו הפכה להיות 

 .אלו תלהציג פעילות זו כמגזר נפרד החל מדוחו חדלההחברה  ,לא מהותית

 

 המצב הכספי )דוחות מאוחדים( 1.6

 להלן נתונים מהדוח על המצב הכספי )באלפי דולר( ליום: 1.6.1

  13.11.32 13.36.31 שינוי אחוז

 נכסים

מזומנים ופקדונות בנקאיים  2,289 11,818 (61,189) (81.1%)
 שוטפים

 נים והשקעותמזומ 221 218 12 6.8%
 לז"ק יםמשועבד

 קוחותל 691 116 121  166.1% 

 מלאי לז"ק 1,411 1,214 (111) (6.9%)

 לז"ק חייבים ויתרות חובה 811  1,661 (411) (14%)

- - 16,111 16,111 
פקדונות בנקאיים לא 

 שוטפים

 נים והשקעותמזומ 9,116 8,621 811  9.8% 
 לז"א יםמשועבד

 מלאי לז"א 114 111 (1) (1.9%)

חברת הלוואה לזמן ארוך ל 16,111 16,111 - -
 האם

 חייבים ויתרות חובה לז"א - 211 (211) (111%)

 רכוש קבוע, נטו 412,221 162,924 19,292  64.2% 

 סה"כ 111,316 193,123 16,173  31.6% 

 התחייבויות והון 

חלויות שוטפות של הלוואות  48,641 44,686 1,929 8.9%
 ואג"ח

 זכאים ויתרת זכות 16,161 9,411 6,291 61.2%

הלוואות לזמן ארוך  118,242 141,114 12,116  64.1% 
 מתאגידים בנקאיים

 אגרות חוב לזמן ארוך 28,118 21,111 1,112  1.8% 

 הפקדות של חוכרי מטוסים 24,111 44,924 9,819 61.8%
 לזמן ארוך



   

 

 1 -א 
 

  13.11.32 13.36.31 שינוי אחוז

 מכשירים פיננסיים נגזרים 118 1,922 (1,241) (84.6%)
 לזמן ארוך

 מסים נדחים 14,484 14,986 (498) (1.1%)

 הון  84,466 86,211 1,821 6.6%

 סה"כ 111,316 193,123 16,173  31.6% 

 

 13בהשוואה ליום  6132 ץמרב 13נויים העיקריים בסעיפי הנכסים, ההתחייבויות וההון ליום השי 1.6.6

  הינם: 6131בדצמבר 

לפרטים נוספים ראו סעיף  .ופקדונות בנקאיים שוטפים מזומניםת ביתרמיליון דולר  61-כ של קיטון 1.6.6.1

  להלן. 1.4

 בעקבות הפקדות חוכרים שוטפות. רוךאמן וז מן קצרלז יםמשועבד נים והשקעותגידול ביתרת מזומ 1.6.6.6

ל סך של ע קבוליםביתרת חייבים ויתרות חובה לזמן קצר נובע בעיקר מתמיליון דולר  1.4-של כקיטון  1.6.6.1

 .בתשלומים דל"ןמכירת נבקשר ל בתקופהשהתקבלו  מיליון דולר 1.2-כ

ויתרות חובה לזמן ארוך נובע ממיון היתרה לרכוש קבוע מיליון דולר ביתרת חייבים  1.2קיטון של  1.6.6.4

 .להלן 1.6.6.2כמפורט בסעיף  111-611עקב רכישת מטוס איירבוס 

בסך  111-611ביתרת הרכוש הקבוע נובע בעיקר מרכישת מטוס איירבוס  מיליון דולר 19.1-גידול של כ 1.6.6.2

הכספיים(, בקיזוז הוצאות פחת והפחתות  בדוחותא 2 ביאורבמיליון דולר )כמפורט  88.1-של כ

 . מיליון דולר 8.4-שנרשמו במהלך התקופה בסך של כ

ות מקבלת הלוואנובע מיליון דולר  19.1-בסך של כ (שוטפות חלויות לרבות) הלוואותה ביתרת גידול 1.6.6.2

קיבלה חברת בת של החברה במסגרת עסקה ר מיליון דול 41 מתוכם ,מיליון דולר 42-כ בסך של

מיליון דולר  2-והכספיים,  א בדוחות2ביאור , לפרטים נוספים ראו 111-611לרכישת מטוס איירבוס 

 ד4ראו ביאור מיליון דולר שהוענקה לחברה, לפרטים נוספים  16נמשכו ממסגרת אשראי ע"ס נוספים 

ביתרת  גידולישנו . מיליון דולר 2.9-בסך של כות הלווא שוטף של  , בקיזוז פירעוןבדוחות הכספיים

 41קבלת ההלוואה ע"ס מבעיקר נובע המיליון דולר  1.1-של ההלוואות בסך כ החלויות השוטפות

 כאמור לעיל.מיליון דולר 

מקיטון בשער דולר נובע  מיליון 1.1-ביתרת אגרות החוב )לרבות חלויות שוטפות( בסך של כ גידול 1.6.6.1

 .תקופת הדיווח במהלך (רדול-שקלהחליפין )

 השקלית ההתחייבות מלוא הוחלפה ( מול בנק בארץ לפיהןCSWAPעסקאות הגנה ) החברה ביצעה

 ת.והגנה חשבונאי תאות כעסקומוכר ןאינ אות אלועסק. דולרית בהתחייבות

צבירת הריבית לשלם גידול במנובע בעיקר זכות ויתרות זכאים מיליון דולר ביתרת  6.2-גידול של כ 1.6.6.8

)כמפורט בביאור  111-611עבור אגרות חוב והלוואות, מעלויות לשלם בקשר לרכישת מטוס איירבוס 

 .להלן 1.6.6.9יף חלויות השוטפות של הפקדות חוכרים כמפורט בסעהכספיים( ומגידול ב א בדוחות2
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( תהמוצגות בסעיף הזכאים ויתרות זכו ביתרת הפקדות חוכרים )לרבות חלויות שוטפותנטו גידול  1.6.6.9

רישום הפקדות חוכרים )לרבות פקדון( במסגרת רכישת מבעיקר מיליון דולר נובע  11.1-בסך של כ

, מיליון דולר 1.2-הכספיים( בסך של כ א לדוחות2 ביאורב)כמפורט  111-611מטוס איירבוס 

 .מיליון דולר 1.1-בתקופה המדווחת בסך של כ שוטפות הפקדות חוכריםומ

( נובע מקיטון בשער CSWAP-ה תאועסקבמכשירים הפיננסיים הנגזרים ) קיטון בשווי הוגן השלילי 1.6.6.11

 תקופת הדיווח. במהלך (דולר-שקלהחליפין )

 ו, רא6112החל משנת  62%-שיעור מס החברות ל קטנתבהפרשה למיסים נדחים בעקבות ה קיטון 1.6.6.11

 ת הכספיים.לדוחוו 4ור איפירוט בב

 .גידול בהון כתוצאה מהרווח הנקי בתקופה 1.6.6.16

                     תוצאות הפעילות העסקית ניתוח 1.1

 :מרץב 13שהסתיימה ביום לתקופה של שלושה חודשים נתוני רווח והפסד  1.1.1

  6132מרץ -ינואר 6131 מרץ-ינואר שינוי

אחוז  אלפי דולר אחוזים
 מהמחזור

אחוז  אלפי דולר
 מהמחזור

  אלפי דולר

 הכנסות 11,226 111% 11,118 111% 1,444 14.1%

 הוצאות הפעלה (8,214) (21.1%) (1,129) (29.9%) (1,422) 61.1%

 רווח גולמי 1,133 17.1% 1,119 11.3% 3,979 21.3%

18.1% (199) (11.9%) (1,191) (9.2%) (1,692) 
הוצאות הנהלה 

 וכלליות

 (212) 4.1% 411 (1.1%) (116) 
הכנסות )הוצאות( 

 אחרות

 רווח מפעולות 1,191 62.1% 6,111 61.6% 3,611 11.3%

 הוצאות מימון (4,186) (11.1%) (6,116) (61.1%) (1,921) 

 הכנסות מימון 1,842 11.2% 448 4.4% 1,191 

 הוצאות מימון, נטו (6,611) (12.2%) (1,284) (12.1%) (221) 16.8%

311.7% 296 2.1% 223 31.1% 3,111 
לפי מסים על  רווח

 הכנסה

 211 (1.1%) (112) 1.1% 498 
מסים על הטבת מס )

 (הכנסה

 לתקופהרווח נקי  3,313 31.7% 132 1.3% 3,121 631.9%

       

63.3% 6,231 96.6% 9,161 33.2% 36,111 EBITDA 
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חודשים  של שלושה הבתקופת והעסקירמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות השינויים והגו 1.1.6

  הינם: אשתקד הילהמקב ההתקופעומת ל 6132 מרץב 13ביום  השהסתיימ

 תלעומת הרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר מדמי חכיר 6112לשנת  ראשוןגידול בהכנסות הרבעון ה 1.1.6.1

 .6112ודצמבר  6112חודשים יולי מטוסים שנרכשו ב

לעומת הרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר  6112ברבעון הראשון לשנת בהוצאות ההפעלה  גידולה 1.1.6.6

ול בהוצאות הפחת נובע בעיקר מהפחתת מטוסים שנרכשו בחודשים מגידול בהוצאות הפחת. הגיד

 .6112ודצמבר  6112יולי 

אשתקד נובע בעיקר  ההמקביל הלעומת התקופ בתקופה המדווחתבהוצאות הנהלה וכלליות  הגידול 1.1.6.1

מתאילנד  121-111בקשר להשבה והטסת מטוס בואינג  בשכ"ט בגין שירותים מקצועיים מגידול

 הכספיים(. בדוחותז 4ביאור ראו )לפרטים נוספים 

רישום הפרשה לירידת ערך מטוסים מ כתוצאה אחרותנרשמו הוצאות  6112ברבעון הראשון לשנת  1.1.6.4

 כתוצאה 6112הכנסות אחרות שנרשמו ברבעון הראשון לשנת  מיליון דולר לעומת 1.1-בסך של כ

 .דולר מיליון 1.4-נדל"ן להשקעה בסך של כ ווחי הון ממימושררישום מ

בעיקר לעומת הרבעון המקביל אשתקד נובע  6112נטו ברבעון הראשון לשנת בהוצאות המימון גידול  1.1.6.2

מנטילת הלוואות חדשות במהלך  מיליון דולר בהוצאות הריבית כתוצאה 1.2-מגידול בסך של כ

 בתקופה הוצאות המימון כמו כן, .6112בחודש נובמבר  (סדרה ב')מהנפקת אגרות חוב ו התקופה

)שקליות(  (סדרה א')הוצאות הפרשי שער על אגרות החוב  בגין מיליון דולר 1.1-של כ רישום כוללות

דולר במהלך התקופה המקוזזות בהכנסות משינוי בשווי ההוגן -כתוצאה מירידת שער החליפין שקל

 מיליון דולר. 1.2-של המכשירים הפיננסיים בסך של כ

משינוי בשיעור המס אשר הביא  בעיקרו נובע 6112רבעון הראשון לשנת במסים על הכנסה ב קיטוןה 1.1.6.2

במסים על הכנסה  קיטוןמיליון דולר )לא תזרימי( ו 1.9-בהתחייבות למסים נדחים של כ קיטוןל

(, בקיזוז רישום הפרשה למסים נדחים בגין הרווח לפני מס הכספיים בדוחותו 4ביאור  ורא) בהתאם

 .בתקופה

לעומת הרבעון המקביל מיליון דולר  6.1-של כ EBITDA-ב לגידונרשם  6112שנת ל ראשוןברבעון ה 1.1.6.1

בקיזוז  לעיל 1.1.6.1המתואר בסעיף מיליון דולר  1.4-של כבהכנסות גידול מ בע בעיקרואשתקד, הנ

-ורווחי הון בסך של כ 1.1.6.1מיליון דולר כמתואר בסעיף  1.6-גידול בהוצאות הנהלה וכלליות של כ

 .6112 עון הראשון לשנתמיליון דולר שנרשמו ברב 1.4
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 המצב הכספי, נזילות ומקורות מימון 1.4

 :6131שנת הרבעון המקביל של לעומת  6132שנת של ראשון ההרבעון ניתוח תוצאות  1.4.1

 פעילות שוטפת 1.4.1.1

מיליון דולר בהשוואה  11.2-מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ברבעון המדווח הסתכמו לסך של כ

במזומנים מפעילות  גידוללר שנבעו מפעילות זו בתקופה המקבילה אשתקד. המיליון דו 1.8-לסך של כ

 עיל.ל 1.1.6.1בסעיף בהכנסות כמפורט  גידולשוטפת נובע בעיקר מ

 פעילות השקעה 1.4.1.6

ולר מיליון ד 81-של כלסך הסתכמו ברבעון המדווח ההשקעה  פעילותשימשו לשמזומנים נטו 

 .בתקופה המקבילה אשתקד זופעילות ל וששימש מיליון דולר 19-בהשוואה לסך של כ

מיליון דולר   19.2-השקעה בסך של ככללו פעילות השקעה ברבעון המדווח שמשו לשמזומנים נטו 

בנקים ופקדונות מיליון דולר בפקדונות  6-( וכ6112 מרץברכוש קבוע )לצורך רכישת מטוס בחודש 

  .נדל"ן להשקעהוש ממיממיליון דולר אשר נבעו מתמורה  1.2, בקיזוז משועבדים

 61.8-כללו השקעה בסך של כ 6112ראשון לשנת מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה ברבעון ה

מיליון דולר אשר נבעו מתמורה  6.1-, בקיזוז כבבנקים ופקדונות משועבדיםמיליון דולר בפקדונות 

 ממימוש מטוסים ומימוש נדל"ן להשקעה. 

 פעילות מימון 1.4.1.1

מיליון דולר בהשוואה  46.1-כהסתכמו לסך של ברבעון המדווח פעילות מימון מ נבעושמזומנים נטו 

 .פעילות זו בתקופה המקבילה אשתקדנבעו משמיליון דולר  9-כלסך של 

מיליון דולר )לצורך  41קבלת הלוואה בסך של כללו רבעון המדווח פעילות מימון בנבעו משהמזומנים 

וקבלת הפקדות חוכרים  מיליון דולר 2ראי בסך של , משיכת מסגרת אש(6112 מרץרכישת מטוס ב

 מיליון דולר. 2-מיליון דולר, בקיזוז פירעון של הלוואות בסך של כ 1.1-בסך של כ

 14-כללו בעיקר קבלת הלוואה בסך כ 6112הראשון לשנת המזומנים שנבעו מפעילות מימון ברבעון 

-, בקיזוז פירעון של הלוואות בסך של כדולרמיליון  1-וקבלת הפקדות חוכרים נטו בסך כ מיליון דולר

 מיליון דולר. 2.1

 ופקדונות שוטפיםאשראי, יתרות המזומנים  1.4.6

 6112 מרץב 11מיליון דולר ביום  2.1-הסתכמו לסך של כפקדונות בנקאיים שוטפים יתרות המזומנים ו

ות פקדונות יתרות אלו לא כולל .6112 בדצמבר 11מיליון דולר ביום  11.9-בהשוואה לסך של כ

וכן לא כוללות  ,6112בדצמבר  11-ו 6112 מרץב 11מיליון דולר לימים  16בסך  לא שוטפיםבנקאיים 

 11-ו 6112 מרץב 11לימים מיליון דולר  8.8-כו מיליון דולר 9.2-כ מזומנים משועבדים בסך של

 11נוצלת ליום כמו כן, יתרות אלו לא כוללות יתרת מסגרת אשראי בלתי מ ., בהתאמה6112בדצמבר 

 מיליון דולר. 1בסך  6112במרץ 
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 ההון החוזר 1.4.1

 48.2-בסך של כ חוזרגירעון בהון הלקבוצה  ,ונפרדים , לפי דוחות מאוחדים6112 מרץב 11נכון ליום 

מיליון  14.4-סך של כב החוזר גירעון בהוןלבהשוואה , בהתאמה, מיליון דולר 42-כ ושלמיליון דולר 

השינוי  .6112בדצמבר  11יום ל , בהתאמה,נפרדיםמאוחדים ולפי דוחות דולר מיליון  11.8-וכ דולר

מקיטון  ונובע בעיקר 6112בדצמבר  11לעומת ההון החוזר ליום  6112 מרץב 11בהון החוזר נכון ליום 

ביתרות המזומנים והפקדונות הבנקאיים השוטפים כתוצאה מהשלמת עסקה לרכישת מטוס איירבוס 

ומגידול  גידול בחלויות שוטפות של הלוואותמהכספיים(,  א בדוחות2בביאור )כמפורט  111-611

 ל.לעי 1.6.6.8יף ביתרות הזכאים ויתרות זכות כמפורט בסע

החודשים לאחר תאריך הדוח, על פי  16צפוי להתקבל במהלך  6112 מרץב 11יש לציין כי ליום 

-, היה צפוי להתקבל סך של כ6112מבר בדצ 11מיליון דולר )וליום  22.8-הסכמים קיימים, סך של כ

מיליון דולר(. תקבולים אלו, שאינם כלולים ברכוש השוטף, מיועדים בין השאר למימון תשלום  48.6

 14.9-כ 6112בדצמבר  11מיליון דולר )וליום  18.8-בסך של כ 6112 מרץב 11חלויות שוטפות ליום 

בנוסף לחלויות יטלו למימון רכישת המטוסים. מיליון דולר( של הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב שנ

, יתרת הלוואת בלון בסך 6112במרץ  11שוטפות אלו, החברה מציגה ביתרת החלויות השוטפות ליום 

, אשר בכוונת החברה לפרוע באמצעות מיליון דולר( 9.4-כ 6112בדצמבר  11)וליום מיליון דולר  9.4-כ

יתרת עלותו המופחתת של המטוס מופיעה בסעיף תמורה ממימוש המטוס נשוא ההלוואה )כאשר 

מיליון דולר.  1לחברה מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בסך של  6112במרץ  11רכוש קבוע(. יצוין כי ליום 

מיליון דולר )ליום  16מרכיב נוסף אשר לא מקבל ביטוי בהון החוזר הוא יתרת פקדונות בבנקים בסך 

אשר מסווגת בדוח על המצב הכספי תחת הנכסים הלא מיליון דולר(  16בסך  6112בדצמבר  11

כלפי יתרה זו הינה יתרת מזומנים ופקדונות בנקאיים אשר משקפת את מחויבות החברה  -שוטפים 

 בסך זה. לשמור בקופתה יתרת מזומניםמממנים 

מלאי  ,להערכת הקבוצה, לאחר תאריך הדוח בכל הנוגע להון החוזר לתקופה של שנים עשר חודשים

)אשר מוצג בדוחות הכספיים במסגרת הנכסים השוטפים( קי חילוף של מטוסים ומלאי מנועים חל

חודשים שלאחר  16מיליון דולר, ימומש שלא בתקופה השוטפת )קרי, לאחר  1.2-בעלות כוללת של כ

  מועד הדוח הכספי(.

הסכום שנכלל  
 בדוחות הכספיים

התאמות )לתקופה 
 סך הכל חודשים( 36של 

 י דולריםמיליונ

 11.1 (1.2) 11.8 נכסים שוטפים

 21.1 - 21.1 התחייבויות שוטפות

 ותשוטפ התחייבויותעודף 

  יםשוטפנכסים על 
(48.2) (1.2) (49.1) 

 

, לרבות קבוצה, בחן דירקטוריון החברה את הנזילות בלעיל כמתוארהחוזר הון גירעון בקיום  לאור

כמו גם  כניותיה, ולאור ההסבר לקיומו כמתואר לעיל,ותו קבוצהבשים לב לצרכי המזומנים של ה

לאור מרכיבים שאינם נכללים תחת סעיף הנכסים השוטפים ואשר אמורים לשמש לפירעון 

על אין בגירעון בהון החוזר כדי להצביע  לדעת דירקטוריון החברההתחייבויות שוטפות כאמור לעיל, 

  .קבוצהבעית נזילות ב
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מבוססים על הסכמי מדמי חכירה ומימוש מטוסים התקבולים הצפויים  יצויין כי הנתונים בדבר

, ועל האומדנים המקובלים בשוק למחירים חכירה בין החברה לבין החוכרים, נכון למועד הדו"ח

. לאור האמור, אין ודאות, כי המידע הנ"ל אכן יתממש בפועל וזאת עתידיים של מטוסים, בהתאמה

רועים כדוגמת ביטול הסכמי החכירה לפני הגיעם לסיום או בין היתר, בשל התרחשותם של אי

או בשל פי הסכמי חכירה אלו -ידי החוכרים או שינויים בדמי החכירה על-הפרת הסכמים אלה על

כך שהאומדנים המקובלים בשוק למחירים עתידיים של מטוסים יסתברו כגבוהים ממחיר המימוש 

בחלק א'  1עיף של יתר גורמי הסיכון המפורטים בס וזאת מבלי לגרוע מאפשרות התקיימותםבפועל, 

. לפיכך המידע האמור הינו מידע צופה פני עתיד, 6131התקופתי לשנת  לדוח )תיאור עסקי התאגיד(

, אשר עשוי שלא להתממש בחלקו או במלואו 3923-רות ערך, התשכ"חכהגדרתו בחוק ניי

  בהתקיימם של אחד או יותר מהאירועים המתוארים לעיל.

 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .6

 דיווח איכותי וכמותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 6.1

 האחראי על סיכוני השוק 6.1.1

בתפקיד האחראי על סיכוני משמש הכספים של החברה ושל החברה האם, מר ערן בן מנחם, סמנכ"ל 

)פרטים  6112קופתי לשנת הת א' לחלק ד' לדו"ח62השוק. לפרטיו של מר ערן בן מנחם, ראו סעיף 

 נוספים על התאגיד(. 

 על והפיקוח שוק סיכוני בניהול החברה מדיניות, קבוצהה חשופה אליהם השוק סיכוניתיאור  6.1.6

  מימושה ואופן שוק סיכוני ניהול מדיניות

 .6112לדוחות הכספיים לשנת  61 ביאורראו  קבוצהלפירוט בדבר סיכוני השוק אליהם חשופה ה

ראו  , הפיקוח עליה ואופן מימושהקבוצהמדיניות ניהול סיכוני השוק אליהם חשופה ה לפירוט בדבר

  .6112לדוח הדירקטוריון לשנת  6.1.6סעיף 

מיתרת ההלוואות ואג"ח  111%, וסמוך למועד פרסום הדוח 6112 מרץב 11לעניין גידור שע"ח, ליום 

 נטו מתוך כלל תיק האשראי של גלובל ליסינג הינו בדולרים )או מגודר(. 

 מתיק 14%-, כהדוחוסמוך למועד פרסום  6112 מרץב 11לעניין גידור ריבית על הלוואות, ליום 

אישר דירקטוריון החברה הארכת  6112בחודש מרץ  האשראי של החברה הינו בריבית מוגנת.

בריבית מוגנת( עד לחודש מרץ  11%לפחות קרי, ) שנקבעה לגבי החשיפה לסיכון הריביתהמדיניות 

6111. 
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 דוח בסיסי הצמדה 6.6

 6132 מרץב 13דוח בסיסי הצמדה ליום  6.6.1

 סך הכל
פריטים לא 

 כספיים

במטבע ישראלי 
)ש''ח( ו/או 
 במטבע אחר

 ארה"בבדולר 
או בהצמדה 

 אליו

 

 :נכסים

 נכסים שוטפים 8,611 21 1,416 11,112

 נכסים לא שוטפים 11,116 - 412,984 419,122 

 נכסים סה"כ 13,119  27 119,112   111,316

 :התחייבויות

 התחייבויות שוטפות 48,818 9,226 1,121 21,621

 התחייבויות לא שוטפות 621,619 11,462 14,484 112,149

 יבויותהתחי סה"כ 131,177 11,133 32,611 122,131

 סה"כ יתרות מאזניות נטו *(623,723) **(11,163) 191,633 31,166

מיליון  419-של ככולל בסך ומלאי חלקי חילוף של מטוסים  (בעיקר מטוסים)רכוש קבוע  קבוצהל  * 
  שוק המטוסים הבינלאומי מתנהל בדולרים ולפיכך החשיפה המטבעית בסעיף זה קטנה. דולר.

 .CSWAPת אועסקעל יתרת אגרות החוב מוגנת בהחשיפה המטבעית   **

 דיווח בדבר ניתוח רגישות  6.1

 6132 מרץב 13ליום  באלפי דולרלשינויים בשערי הריבית  דיווח בדבר ניתוח רגישות 6.1.1

  מהשינויים)הפסד(  רווח  שווי הוגן  רווח  )הפסד( מהשינויים

מצב 
קיצון 

 תחתון )*(
ירידה 

 31%-ב
ירידה 

  1%-ב
עליה 

 1%-ב
ה עלי

 31%-ב

מצב 
קיצון 

 עליון )*(
 שיעור השינוי באחוזים

 רגישות לריבית דולרית

 נקאייםבתאגידים מהלוואות  221 21 69 (41,124) (69) (21) (286)

                   CSWAPת אועסק 198 81 41 (118) (41) (86) (862)
 )לא מוכרות כגידור חשבונאי(

 סך חשיפה לריבית דולרית 1,128 118 29 (41,416) (29) (119) (1,411)

 רגישות לריבית שקלית

 אגרות חוב 1,211 241 161 (12,412) (161) (221) (4,121)

                   CSWAPת אועסק (692) (49) (62) (118) 62 49 111
 )לא מוכרות כגידור חשבונאי(

 ת שקליתסך חשיפה לריבי 1,114 294 698 (12,184) (116) (218) (1,821)

בשערי הריבית  111% -ו 21%השינויים החדים בשיעורי ריביות השוק, ניתוחי הרגישות כוללים שינוי של  לאור * 

 השנים האחרונות. 11שינויים קיצוניים אשר התרחשו במהלך  יםהמייצג, בהתאמההליבור,  ריביתו השקלית
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 6132 מרץב 13ליום  רלשינויים בשער החליפין באלפי דול דיווח בדבר ניתוח רגישות 6.1.6

  רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים

 שיעור השינוי באחוזים 31%-עליה ב 1%-עליה ב  1%-ירידה ב 31%-ירידה ב

 שער חליפין ש''ח/$  1.311 1.911 1.722 1.173 1.139

 מזומנים ושווי מזומנים (1) (1) 11 6 1

 רות חובהחייבים וית (1) (6) 12 6 4

 סה"כ נכסים פיננסיים (2) (1) 21 4 1

 זכאים ויתרות זכות 91 48 (1,111) (21) (111)

 אגרות חוב 1,919 6,148 (41,111) (621,6) (118,4)

 סה"כ התחייבויות פיננסיות 4,111 6,192 (44,116) (6,112) (4,889)

 CSWAPעסקאות  (219,2) (112,6) (118) 412,6  211,4 

 סה"כ חשיפה  (3,211) (173) (11,611) 311 (629)

 הוראות גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי  .1

 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים 1.1

 דירקטוריון החברה הינו האורגן המופקד על בקרת העל בחברה ועל אישור הדוחות הכספיים שלה.

 6112לשנת  התקופתי לדו"ח 'ד לקלח 62לפרטים בדבר הדירקטורים המכהנים בחברה ראה תקנה 

 )פרטים נוספים על התאגיד(.

-בהתאם להוראות תקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע

, הסמיך דירקטוריון החברה את ועדת הביקורת לשמש גם כועדה לבחינת הדוחות הכספיים 6111

 דם לדיון בהם בדירקטוריון.ולקיים דיון ממוקד בדוחות הכספיים, קו

: אבי בלשניקוב, דח"צ ויו"ר בועדת הביקורת חברים שלושה דירקטורים, מתוכם שני דח"צים

כל חברי הוועדה נתנו הצהרה לפי תקנות הועדה; נורית דאבוש, דח"צ ודני וקנין, דירקטור בלתי תלוי. 

 החברות עובר למינויים.

 מראש לעיון חברי  הועדה ולחברי הדירקטוריון. טיוטת הדוחות הכספיים נשלחת מספר ימים

הכספיים, הדנה בהמלצותיה לדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים, הועדה לבחינת הדוחות 

 מאיב 24מתכנסת לדיון נרחב ומעמיק בטיוטת הדוחות הכספיים. בישיבת הוועדה שהתקיימה ביום 

הדירקטורים אבי השתתפו , 6112 מרץב 11, בהן נדונו הדוחות הכספיים של החברה ליום 6112

סידני  :יםהמשרה הבא יבישיבת הוועדה גם נושא וודני וקנין. בנוסף נכח , נורית דאבוש בלשניקוב

ואיתמר בלום  , ערן בן מנחם סמנכ"ל הכספיםסלסקי מנכ"ל החברה )המכהן גם כדירקטור בחברה(

  .של החברה ואה החשבון המבקרמשרד ר תנציג בישיבה הנכחכמו כן מבקר הפנים  .חשב החברה

הוועדה דנה וגיבשה המלצה לדירקטוריון בכל אלה: ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות 

הכספיים; הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי; שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים; 

הותיים של התאגיד; המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המ
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והערכות שווי, לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים. 

 .על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה אפקטיביות הבקרה הפנימיתבבנוסף, נתקיים דיון 

יניות הציג וסקר באופן מפורט בפני חברי הועדה את הדוחות הכספיים ואת המד סמנכ"ל הכספים

. רואה החשבון המבקר של החברה נדרש לפרוס את הממצאים העיקריים קבוצההחשבונאית של ה

, אם היו כאלה, והרחיב לפי הצורך בהסברים בנושא סוגיות חשבונאיות מהותיות. סקירהמתהליך ה

הוועדה קיימה דיון במהלכו השיבו נושאי המשרה ונציגי רואה החשבון המבקר של החברה לשאלות 

 שתתפים. המ

סמוך לאחר הדיון בועדת הביקורת, הועברו המלצות הועדה לאישור הדוחות הכספיים לחברי 

דירקטוריון החברה, המלצות הוועדה הועברו זמן סביר לפני הדיון להערכת הדירקטוריון. 

כי פרק זמן של לפחות שני קבע בדירקטוריון, לאור היקף ומורכבות ההמלצות. דירקטוריון החברה 

עסקים לפני הדיון בדירקטוריון הינו פרק זמן סביר לצורך האמור. יצוין כי טיוטות הדוחות  ימי

 הכספיים נשלחו לעיון חברי הדירקטוריון עוד קודם לכן. 

שדנה  6112 מאיב 69שהתקיימה ביום הדוחות הוצגו ונדונו שנית בישיבה של דירקטוריון החברה 

וחשב  הכספיםסמנכ"ל  ,המנכ"לאי המשרה הבאים: נושגם בהמלצות הועדה. בישיבה זו נכחו 

זה התנהל דיון  משרד רואה החשבון המבקר של החברה. בפורום תבישיבה נציג הכמו כן נכח .החברה

בדוחות לרבות הפניית שאלות לרואה החשבון המבקר ולהנהלת החברה וכן הוצגו הסוגיות המיוחדות 

ירקטוריון לקבל את המלצות הוועדה לאישור לתקופת הדיווח. בתום הדיון התקבלה החלטת הד

הדוחות הכספיים, לאשר את הדוחות הכספיים ולהסמיך את יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה 

 הכספים לחתום על הדוחות הכספיים.וסמנכ"ל 

 קבוצההוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של ה .4

 אירועים לאחר תאריך הדו"ח על המצב הכספי 4.1

 . לדוחות הכספיים 1 ביאורראו הכספי ים לאחר הדוח על המצב לעניין אירוע

  של ענף התעופה שווקיםהתפתחויות ב 4.6

שוק התעופה הבינלאומי מושפע מהמצב הביטחוני, הפוליטי, מאירועים מיוחדים, כגון התפרצות 

   .מגפות ואסונות טבע בעולם בכלל ובאזורים ספציפיים בפרט, וכן מן המצב הכלכלי בארץ ובעולם

בתנועת הנוסעים בטיסות  1%מצביעים על גידול בשיעור של  6112 מרץ-נתוני יאט"א לחודשים ינואר

 .6116 שנת מאז ראשון ברבעון שנרשם ביותר הגבוהשהינו  בינלאומיות ובטיסות מקומיות גם יחד,

 הנתונים"א יאט להערכת. ימים 69שחודש פברואר מנה  מהעובדה בחלקו הושפע הגידול שיעור

 לרבעון בדומה, הנוסעים בתנועת 2% -כ של גידול על מצביעים( פברואר של הנוסף היום)בנטרול 

בשיעור מעט גבוה יותר,  כאשר בתנועה הבינלאומית בלבד נרשם גידול בשיעור .6112 שנתל הראשון

 .לעומת התקופה המקבילה אשתקד 1.2%של 

שיעור ולפיכך  1.2%של דומה ל בשיעור היצע המושבים של חברות התעופה בטיסות בינלאומיות גד

. תקופה המקבילה אשתקדה לעומת, ללא שינוי 18%התפוסה בטיסות נוסעים בינלאומיות עמד על 

היקף ב 6.1%בשיעור של  נרשמה ירידה 6112 מרץ-במהלך ינואר בהתאם לדיווחי יאט"א, עוד יצוין כי

בהשוואה לתקופה המקבילה י נוסעים( במטוסים )לרבות בגחון מטוסהובלה האווירית של מטענים ה

  .אשתקד
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 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר דוח 4.1

 לעניין הדוח לעיל, ראה חלק ג' לדוח הרבעוני. 

  קבוצההלוואות ומסגרות אשראי מהותיות של ה 4.4

 פרטים בדבר הלוואות 4.4.1

 סינג )לא כולל אגרות חוב )סדרה א'להלן פרטים בדבר ההלוואות אשר הועמדו לקבוצת גלובל לי

)מטבע האשראי של כל  6112 מרץב 11( כמפורט להלן( ואשר הינן בתוקף נכון ליום וסדרה ב'

 ההלוואות להלן הינו בדולר ארה"ב(: 

מאפייני המלווה ופרטי 
 הלוואות

נשוא ההלוואות 
 והביטחונות להן 

 

סך 
יתרה 
בלתי 

 מסולקת 
)באלפי 

 דולר(
 

יתרת עלות 
       וסיםהמט

)באלפי 
דולר( ליום 

 מרץב 13
6132 

סוג 
 הריבית

(3(,)6)  

תדירות 
 פירעון

מועד 
פירעון 

 סופי

יתרת 
 "בלון" 
)באלפי 

 דולר(

הלוואות לזמן 
ארוך מבנקים 

 Nonזרים
Recourse  

למימון רכישת 
 מטוסים

 9,114 6112 רבעוני קבועה A 141-111 1 x A 11,161 12,812בנק 

 Bבנק 
(1) 

161-611 1 x A 
 קבועה 41,666 61,261

 9,912 6118 חודשי

111-811B x 1 4,912 6161 חודשי 

לזמן  ההלווא
 ארוך מבנק זר
Recourse  

למימון רכישת 
 מטוס

 C 111-611 1 x Aבנק 
(4) 

41,111 88,111 
 משתנה

 - 6164 חודשי (4)

הלוואות לזמן 
ארוך מבנקים 

ישראליים 
Recourse 

למימון רכישת 
 מטוסים

בנק א' 
(1) 

161-611A x 6  

 משתנה 119,198 21,429

 1,211 6118 חודשי

;161-611A x 6 

111-811B x 6 
(2) 

 16,111 6166 חודשי

111-611A x 1  9,112 6119 חודשי 

בנק ב' 
(1) 

 

xB767-300ER1  
 משתנה 69,192 16,161 

- - - 

ER119-111A 1 x 11,111 6111 חודשי 

 בנק ג'
111-611A 1 x  12,211 62,218 2,821 6119 רבעוני משתנה 

111-111A 1 x  21,481 24,216 64,161 6161 חודשי משתנה 
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בריבית קבועה נושאות ריבית שנתית בשיעור ממוצע משוקלל של  תלמועד הדוח, ההלוואו (1)

2.14% . 

בתוספת לשלושה חודשים או ההלוואות בריבית משתנה נושאות ריבית של ליבור לחודש  (6)

 לשנה. שיעורי הליבור לחודש 6.21%בשיעור ממוצע של  6112 מרץב 11מרווח משוקלל ליום 

 , בהתאמה. לשנה 1.269%-ו 1.411%הינם  6112 מרץב 11ליום  לשלושה חודשיםו

הלוואות בטוחות השונות המשועבדות להבטחת כלל הבין ה Cross Collateralקיים מנגנון  (1)

 אותו בנק.שנתקבלו מ

למימון עסקה מיליון דולר  41בסך נטלה חברת בת של החברה הלוואה  6112במרץ  64ביום  (4)

. ההלוואה נושאת ריבית משתנה אשר תקובע תוך שישה 111-611לרכישת מטוס איירבוס 

 חות הכספיים.א לדו2יאור חודשים. לפרטים נוספים ראו ב

יתרות הבלון מוצגות בהתאם להנחה כי יתרת ההלוואה למועד הדוח ולמועד פרסום הדוח ו (2)

מיליון דולר( כאשראי לזמן ארוך. למועד הדוח  16החברה ניצלה את מלוא מסגרת האשראי )

  מתוך מסגרת אשראי זו. מיליון דולר 2, החברה ניצלה ולמועד פרסום הדוח

נסיות, בכל אמות המידה הפינ קבוצהלמועד הדוח ולמועד הסמוך לתאריך פרסומו, עומדת ה נכון 4.4.6

להלן תוצאות חישובן של אמות  .הישראלייםההסכמות והתניות האחרות כלפי הבנקים המממנים 

 :כלפי הבנקים המידה

 הערות תנדרש התניה 6132 מרץב 13ליום  אמות מידה פיננסיות

 (א) 12%-מ יפחת לא 12.2% יחס הון עצמי מוחשי לסך מאזן מוחשי

-יחס כיסוי חוב נטו )חוב נטו ל
EBITDA) 1.1 ג((ב) 8 על יעלה לא(, 

 מיליון דולר 16.4 הון מוחשי )במיליוני דולרים(
 28-מ יפחת לא

 (ד) דולר מיליון

והשקעות  פקדונות ,יתרת מזומנים
 )במיליוני דולרים( לזמן קצר

 16-מ יפחת לא מיליון דולר 18.1
 דולר מיליון

 

 

המאוחדים של החברה בניכוי נכסים פירושו הון כמדווח בדוחות הכספיים  "הון עצמי מוחשי" (א)

)כיום ההלוואה לחברה קשורה בניכוי הלוואות שהעמידה החברה לגוף בקבוצה ולא מוחשיים, 

 "מאזן מוחשי" .לגביהן נחתמו כלפי המממנים כתבי נחיתות ובתוספת הלוואות בעלים לכנפיים(

מוחשיים והלוואות  פירושו סך הנכסים בהתאם לדוחות הכספיים של החברה בניכוי נכסים לא

 שהעמידה החברה לגוף בקבוצה קשורה לחברה. 

תניה זו כוללת רכיב נוסף לפיה החברה לא תבצע חלוקת דיבידנד שכתוצאה מהחלוקה יחס זה ה

 .12%-מ יפחת

)לרבות פירושו יתרת ההלוואות ואג"ח של החברה בהתאם לדוחות הכספיים  "חוב נטו" (ב)

פקדות חוכרים ובניכוי יתרת מזומנים, פקדונות והשקעות בתוספת יתרת המכשירים פיננסיים( 

 תחושב עבור ארבעת הרבעונים העוקבים הקודמים למועד הבדיקה. EBITDA לזמן קצר.
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נכנסו לתוקף הסכמות בין החברה לבין שלושת הבנקים הישראליים  6112בדצמבר  69ביום  (ג)

(, כך שהחברה EBITDA-טו להמממנים את החברה, לפיהן עודכן יחס כיסוי חוב נטו )חוב נ

בספטמבר  11ועד ליום  6112בדצמבר  11בתקופה מיום  8התחייבה כי היחס האמור לא יעלה על 

באוקטובר  1בתקופה מיום  2כפי שנקבע קודם לכן(, ולא יעלה על  2)זאת חלף יחס של  6112

מת ה באזיחס החלפת ואילך. בקשר ליחס זה, פועלת החברה מול הבנקים המממנים ל 6112

 אשר תתאם את אופי פעילותה העסקית של החברה. אחרתמידה 

, 11.16.11ועד ליום  1.1.12לעיל. במהלך התקופה שהחל מיום  (א)כהגדרתו בסעיף  "הון מוחשי" (ד)

ואילך, הון מוחשי  1.1.18מיליון דולר. במהלך התקופה שהחל מיום  28-הון מוחשי לא יפחת מ

 מיליון דולר. 21-לא יפחת מ

לעיל נערכת מידי רבעון לתאריך הדוחות  אותינה בעמידה באמות המידה הפיננסיות בטבלהבח

 הכספיים ונעשית בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים בגין הרבעון שחלף.

( על יחס הון עצמי לסך הנכסים וסדרה ב' החברה התחייבה לשמור לאורך חיי אגרות החוב )סדרה א' 4.4.1

ד הדוח עומדת החברה באמת מידה פיננסית זו כלפי מחזיקי אגרות למוע נכון. 12% -שלא יפחת מ

לפרטים בדבר התחייבויות החברה לעמידה במגבלות נוספות כלפי מחזיקי אגרות  (.18.1%החוב )

 .6112ג' לדוחות הכספיים לשנת 14החוב ראו ביאור 

לעמידה  האמורים כלפי הבנקים , החברה התחייבה6112לשנת לדוחות הכספיים ג 11 ביאורבהמשך ל 4.4.4

 1יתרת הלוואות לבטחונות )יתרת החוב לבנק אל מול שווי השוק של המטוסים ביחסים מסוימים בין

 . (12%-11%המשועבדים ביחס 

חתמה החברה בקשר להלוואה אחת בה נדרש יחס יתרת הלוואות לבטחונות של  6112בחודש מאי 

, 6112יף כתב קיזוז קודם מחודש נובמבר מליון דולר, שהחל 1.2, על כתב קיזוז לבנק על סך 11%

 לצורך השלמת בטחונות.

עמדה החברה ביחסים  , בהתחשב בכתבי הקיזוז לעיל,6112 מאיב 62וליום  6112 מרץב 11ליום 

 ., בהתאמה11%-24%ובטווח שבין  21%-29%בטווח שבין הנדרשים והם נעו 

 דו"ח בדבר מצבת ההתחייבויות לפי מועדי פירעון 4.2

, פורסם סמוך לפרסום דו"ח רבעוני זה באתר ההפצה של קבוצהר מצבת ההתחייבויות של הדו"ח בדב

 המגנ"א ומערכת המאי"ה.

 

 

 

 

 

 

                                                             
 או מחירון מוסכם אחר. )"Aircraft Value Analysis Company "(AVACפי מחירון -ערכי המטוסים הללו נמדדים על 1
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עבודה שבוצעה

מועד 

ההערכה

תקינה 

שיטת עבודהרלוונטית

סכום בר-

שווי בספריםהשבה

שיעור היוון 

דמי חכירה

שיעור היוון 

ערך שייר

בחינת ירידת 

ערך השקעה 

של צי המטוסים 

)5 מתוך 17 

מטוסים(

31.3.16

תקן 

חשבונאות 

מספר 36, 

ירידת ערך 

נכסים

Discounted 

cash flow 

(DCF)

111,18988,761
4.24%-

6.13%

5.19%-

6.78%

 שווי הערכות בדבר גילוי 4.2

, להלן פרטים 1911-ב)ט( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופותיים ומיידיים( התש"ל8בהתאם לתקנה 

על ידי הנהלת  האשר הוכנ קבוצהבבעלותה של הבדבר הערכת השווי של חלק מצי המטוסים המצוי 

 : ומצורפת לדוח זה החברה )באלפי דולר(

 :6112 מרץב 11ליום 

 

 

 

 

 
 
 

הפרששווי בספריםסכום בר-השבהמספר המטוסיםסוג המטוסיםחברה

Air BerlinA330-200134,81825,6789,140

Air CanadaA320-20027,9588,090-132

TameA330-200142,22834,5927,636

B737-800126,18520,4015,784חברת תעופה דרום אפריקאית

5111,18988,76122,560סה"כ
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 מידע על אגרות החוב של החברה –ייעודי למחזיקי אגרות החוב  גילוי 4.1

 , באלפי ש"ח(1)ריכוז נתוני אגרות החוב שהנפיקה החברה 4.1.1

   

 

ליום פרסום נתונים  6132 מרץב 13נתונים ליום 
  הדוח

מועדי תשלום 
 (6)יתרת קרן

למועד ( 1)וריבית
 פרסום הדוח

 

 

 סדרה

מועד 
הנפקה 
 מקורית

ע.נ. 
במועד 
 ההנפקה

יתרת 
ע.נ. 

 שבמחזור

יתרת 
ע.נ. 

שבמחזור 
 צמוד

סכום 
הריבית 
שנצברה 
 בספרים

ערך 
בספרים 
של יתרת 

 האג"ח
שווי 

 בורסאי
יתרת ע.נ 
 שבמחזור

יתרת 
ע.נ. 

שבמחזור 
 צמוד

שיעור 
הריבית 

 עד -החל מ )קבוע(
תנאי 
 פרטי חברת הנאמנות הצמדה

 א'

(4(, )2) 

נובמבר 
6111 611,111 

 לא צמוד 11.2.61 11.2.12 1% 142,111 142,111 121,921 142,869 1,181 142,111 142,111

 רזניק פז נאמנויות בע"מ
 אחראי: יוסי רזניק.

 , ת"א.14יד חרוצים 
 , 11-2189611טל': 

 11-2191112פקס: 

יולי 
6114(2) 

22,111 

 ב'
(4(, )1) 

נובמבר 
6112 

צמוד  11.2.64 11.2.12 2.62% 118,411 119,626 162,121 114,111 6,116 112,921 119,626 119,626
 דולר

( 3971הרמטיק נאמנות )
 בע"מ

 אחראי: דן אבנון. 
 , ת"א.111הירקון 

 ,11-2614821טל': 
 11-2611112פקס: 

  131,626 621,626 621,927 1,131 619,969 633,133 621,626 621,111      

 הערות:

אג"ח א': תשלומים חצי שנתיים שווים;  אג"ח ב': תשלומים חצי שנתיים שווים למעט תשלום הקרן  (6)החברה עומדת בכל תנאי האג"ח. כמו כן החברה עמדה בכל תנאי ההתחייבות לפי שטרי הנאמנות.  (3)

אגרות החוב )סדרה א'(  (1)סדרות אגרות החוב של החברה הינן סדרות מהותיות.  שתי( 1)תשלומים חצי שנתיים.  (1). 6164במאי  11מהקרן אשר יפרע ביום  12%בשיעור של  (סדרה ב')האחרון של אגרות חוב 

תיאור אירועים אשר התרחשותם תביא לגידול בשיעור פירוט אמות המידה הפיננסיות ולל .לעיל 4.4.1סעיף ננסיות, ראו לפירוט לגבי עמידה באמות מידה פיאינן מובטחות בבטוחות כלשהן או בכל אופן אחר. 

אגרות החוב )סדרה  (7) ל הסדרה.במועד זה נעשתה הרחבה של הסדרה הנ"ל, הנתונים בטבלה מתייחסים לכ (2) .6112בדצמבר  11ליום  הכספיים לדוחות ג14הריבית המשולמת )לרבות ירידה בדירוג( ראו ביאור 

תיאור אירועים אשר התרחשותם תביא לגידול בשיעור פירוט אמות המידה הפיננסיות ולל .לעיל 4.4.1סעיף ראו לפירוט לגבי עמידה באמות מידה פיננסיות, ב'( אינן מובטחות בבטוחות כלשהן או בכל אופן אחר. 

  .6112בדצמבר  11ליום  הכספיים לדוחות ג14על חלוקת דיבידנד, מגבלות על ביצוע עסקאות חריגות עם בעל שליטה ומגבלות נוספות אחרות, ראו ביאור  הריבית המשולמת )לרבות ירידה בדירוג(, מגבלה

 לעיל. 1.4.1בסעיף דירקטוריון החברה קבע כי אין בגירעון בהון החוזר כדי להצביע על בעית נזילות בחברה כמפורט 
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 ג אגרות החובפרטים אודות דירו 4.1.6

שם  סדרה
חברה 
 מדרגת

דירוג 
 13ליום 

 מרץב
6132 

דירוג 
ליום 

פרסום 
 הדוח

דירוג 
שנקבע 
במועד 
הנפקת 
 הסדרה

תאריך 
מתן דירוג  

העדכני 
ליום 

פרסום 
 הדוח

דירוגים נוספים בתקופה שבין מועד 
ההנפקה המקורי לבין הדירוג העדכני 

 ליום פרסום הדוח

 דירוג תאריך

 A- A- A- 11/6112 תמעלו א'
11/6111 ,16/6111 ,11/6116 ,
16/6111 ,19/6111 ,11/6114 ,

11/6114 
A- 

 - - A- A- A- 11/6112 מעלות ב'

 

 

 

 

_________________________________  _________________________ 

 סידני סלסקי, מנכ"ל    שלמה חנאל, יו"ר הדירקטוריון 

 

 

 ו"עתש איירב 'כא          

 6112 מאיב 69          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 1 

 9102 מאיב 92

 סתיימההששל שלושה חודשים נספח לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לתקופה 
  9102 מרץב 10ביום  

 

בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של גלובל כנפיים ליסינג בע"מ במסגרת 

 1, ירידת ערך נכסים12לאומי מס'  -יישום הוראות תקן חשבונאות בין

 

 בואמ 0

)להלן גלובל כנפיים ליסינג בע"מ סמך שלהלן מציג את עיקרי הערכת השווי שביצעה הנהלת המ

, המצוי "(2מטוסיםה)להלן "עבור חלק מצי המטוסים " או "החברה"( גלובל ליסינג"בנספח זה 

ע"פ  מנים לירידת ערךיכי קיימים ס נמצאלמסמך זה(, אשר לגביו  5בבעלותה )כמפורט בסעיף 

, במטרה לבחון אם קיימת ירידת ערך של המטוסים כפי שרשומים בספרים ליום המדיניות החבר

להלן ) , ירידת ערך נכסים12לאומי מס' -תקן חשבונאות ביןוזאת במסגרת יישום , 6112 מרץב 11

 "(.12"תקן 

ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות 8המסמך נערך בהתאם להנחיה של רשות ניירות ערך לפי סעיף 

בדבר גילוי מינימאלי הנדרש בהערכות שווי וביחס אליהן  -1791 -מיידיים(, התש"לתקופתיים ו

 וכללים בדבר צירופן לדיווחים.

היות ומטבע הדולר הינו המטבע המייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה, 

 נערכה הערכת השווי במונחים דולריים.

 תאריך התוקף של ההערכה 9

 .6112 מרץב 11עבור שווי נושא ההערכה ליום  6112 מאיבהערכת השווי בוצעה 

 והיא מנסהבמדויק, המטוסים  לקבוע את שווי מתיימרת הערכה זו אינההערכה כלכלית, אף  ככל

בנתונים או במידע . שינויים המוזכרים להלןהמידע הנתונים ובסיס -עללטווח שווי סביר, להגיע 

 . ההערכההשפיע, כמובן, על תוצאות , עשויים לנוספיםמידע נתונים ו, או אלו

 מעריך השווי 1

 הערכת השווי בוצעה על ידי הנהלת גלובל ליסינג.

                                                 
1 International Accounting Standards 36, Impairment of Assets 
 .ליום ביצוע ההערכה מטוסים 19מטוסים מתוך צי כולל של  5 2



 6 

 ריכוז נתוני הערכת השווי 4

 הערכת שווי נוכחית 4.0

)ט( לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים  ב8 להלן פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה

 :)באלפי דולר ארה"ב( 1791-ומיידיים(, התש"ל

עבודה שבוצעה

מועד 

ההערכה

תקינה 

שיטת עבודהרלוונטית

סכום בר-

שווי בספריםהשבה

שיעור היוון 

דמי חכירה

שיעור היוון 

ערך שייר

בחינת ירידת 

ערך השקעה 

של צי המטוסים 

)5 מתוך 17 

מטוסים(

31.3.16

תקן 

חשבונאות 

מספר 36, 

ירידת ערך 

נכסים

Discounted 

cash flow 

(DCF)

111,18988,761
4.24%-

6.13%

5.19%-

6.78%

 

הפרששווי בספריםסכום בר-השבהמספר המטוסיםסוג המטוסיםחברה

Air BerlinA330-200134,81825,6789,140

Air CanadaA320-20027,9588,090-132

TameA330-200142,22834,5927,636

B737-800126,18520,4015,784חברת תעופה דרום אפריקאית

 5111,18988,76122,560סה"כ

 הנתונים הנדרשים בהנחיות, ואינם מפורטים לעיל, משולבים במסמך זה.יתר 

כל ההשבה של -, סכום בר12נכון למועד ההערכה, כמפורט בעבודה זו ובהתאם להוראות תקן 

איירבוס  ימטוסשני , למעט גבוה משווים בספרי גלובל ליסינג)פייר עסקה( המטוסים אחד מ

ההשבה נמוך -, סכום ברהם, אשר לגביAir Canadaלחברת התעופה  יםאשר מוחכר 191-911

 . אלפי דולר 019בספרי גלובל ליסינג בסך של  םמשווי

 לגבי המטוסים נשוא הערכת שווי זו הערכות שווי קודמות שבוצעו 4.9

לתקנות ניירות ערך לתוספת השלישית  5סעיף לב)ד( ו8לתקנה  להלן פרטים הנדרשים בהתאם

, בנוגע להערכות שווי קודמות שנערכו על ידי 1791-התש"לתקופתיים ומיידיים(,  )דו"חות

 :)באלפי דולר ארה"ב( הנהלת גלובל ליסינג

הפרשים- עד 3 שנים ממועד הערכת השווי

הערכת שווי נוכחית

31.3.1630.9.1531.3.1530.9.1431.3.14מספר המטוסיםסוג המטוסיםחברה

Air BerlinA330-200134,81836,64737,853

Air CanadaA320-20027,9588,88411,02312,878

TameA330-200142,228

B737-800126,18527,39727,42728,004חברת תעופה דרום אפריקאית

5111,18972,92837,85338,45040,882סה"כ

הערכות שווי קודמות

 

חכירה הדמי  קיטון ביתרתעל פני ציר הזמן בעקבות  סכום בר ההשבה של המטוסים קטןככלל, 

 . העתידיים )בעקבות קבלתם על פני ציר הזמן(

 11.1.11-ו 11.7.11 מיםלית והקודמ ותההערכן ( בי61%להלן הסבר לשינויים המהותיים )מעל 

 לבין ההערכה הנוכחית:



 1 

, נובע Air Canada-לים אשר מוחכר 161-611איירבוס  ימטוסשל  סכום בר ההשבהב הקיטון

בעיקר מניצול תזרים דמי החכירה אשר התקבלו במהלך התקופה שחלפה בין הערכת השווי 

 . וי ערך השייר בתום תקופת החכירהומירידה בשו הקודמת להערכת השווי הנוכחית

 פירוט וזיהוי נושא ההערכה 5

מטוסים מוחכרים במסגרת  12, מתוכם מטוסים 19לגלובל ליסינג צי של נכון למועד ההערכה, 

 מספר עסקאות שביצעה החברה )"העסקאות"(. 

 עסקת חכירה

 ים עיקריים:מנקודת ראותה של החברה, עסקה של רכישת מטוס והחכרתו כוללת שלושה מרכיב

 איתור מטוס מתאים לרכישה מבחינת מצבו ומחירו; .א

 איתור חוכר מתאים למטוס; .ב

 איתור מקורות מימון לרכישת המטוס. .ג

מטוס/מטוסים והחכרתו/החכרתם עומדת בפני עצמה, ולכן אין משמעות רכישת כל עסקה של 

 לזהות המחכיר )לרבות גודלו או היותו חברה נסחרת(.

 תנאי החכירה

 מטוסי החברה נעשית על פי רוב בתנאים דומים, אשר אלה עיקרם:החכרת 

החכירה היא חכירה תפעולית, כאשר בתום תקופת החכירה מוחזר הנכס למחכיר.  .א

תקופת החכירה נקבעת כך שבסופה הנכס עדיין בר שימוש ובר ערך בידי המחכיר, כך 

 שהסיכון ביחס לערך המטוס בתום תקופת החכירה הוא של הבעלים. 

 החוכר אחראי לתפעל את המטוס בתקופת החכירה. .ב

 החוכר אחראי לתחזוקת המטוס והמנועים וכן לשיפוצם. .ג

לעיתים קיימת לחוכר אופציה לרכוש את המטוס בסיום תקופת החכירה או במהלכה,  .ד

 במחיר שוק או במחיר גבוה יותר.

 וס.המטוס ודמי החכירה משועבדים על פי רוב לגוף המממן של עסקת רכישת המט .ה

 

 משך תקופת החכירה וסיום הסכם החכירה

שנים, תלוי בין היתר  11-ל 1החכרת המטוסים הינה בדרך כלל לתקופות בינוניות עד ארוכות )בין 

 בגיל המטוס(. בתום תקופת החכירה, יכולה החברה להחכיר את המטוס מחדש או למוכרו. 

 שלוש עשרהבמסגרת וחכרים מטוסים מ 12מתוכם מטוסים  19נכון למועד ההערכה, לחברה 

מטוסים( בוצעה בחינת ירידת הערך. להלן מובא פירוט של  5עסקאות ) 1עסקאות, כאשר לגבי 

 נכון למועד ההערכה וכן פרטים בדבר תקופות ההסכמים: והמטוסיםהחוכרים 



 1 

מספר המטוסיםתקופת הסכםשנת ייצורדגם המטוסהחוכר

Air BerlinA330-20020002019 20141 עד

Air CanadaA320-20019922018 20082 עד

American Airlines
B767-300ER

A319-100ER

1991

2005

2002 עד 2016

2011 עד 2017
2

British AirwaysA320-2002001, 20022022 20112 עד

BMIA321-20020062018 20131 עד

Delta Air LinesB757-20019902017 20021 עד

IberiaA340-30019962016 20081 עד

TameA330-20020002019 20151 עד

TransAsiaA330-30020102023 20151 עד

Virgin AustraliaA330-20020122024 20161 עד

20112 עד B737-8002000, 20012020 ,2017חב' תעופה אסייתית

20131 עד B737-80019992021חב' תעופה דרום אפריקאית

Off-leaseB767-300ER19901

 17סה"כ

 ,American Airlines ,British Airways ,BMI ,Delta Air Lines מול אותלגבי העסק

Iberia ,TransAsia ,Virgin Australia,  והמטוס ללא הסכם חכירה אסייתיתחברת תעופה, 

שווי השוק הנוכחי של צי המטוסים המוחכרים לחברות שלא בוצעה בחינת ירידת ערך מכיוון 

  אלה גבוה משווים בספרים ולפיכך אין סממנים לירידת ערך.

 

 שיטת ההערכה 2

 כללי 2.0

 .12ליסינג נעשתה בהתאם להוראות תקן בחינת ירידת ערך המטוסים של גלובל 

מזומנים באמצעות השוואת -קובע כי יש לבחון ירידת ערך של נכס או יחידה מניבה 12תקן 

 . 4מזומנים לערכם בספרים-של הנכס או היחידה מניבה 3ההשבה -הסכום בר

                                                 
מזומנים כגבוה מבין השווי ההוגן שלו -של נכס או יחידה מניבה (recoverable amount) השבה-ברמגדיר סכום  12תקן  3

 בניכוי עלויות למכירה לבין שווי השימוש בו.
כסכום בו מוכר הנכס לאחר ניכוי כל פחת שנצבר )הפחתה שנצברה(,  (carrying amount)מגדיר ערך בספרים  12תקן  4

 ים מירידת ערך שנצברו.ובניכוי הפסד
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ל מטוסים(. כ 12עסקאות של החכרת מטוסים )סה"כ  שלוש עשרה נכון למועד ההערכה, לחברה

נע בין מטוס בעסקאות הקיימות עסקה כוללת מספר שונה של מטוסים, כאשר מספר המטוסים 

 עוד יצוין כי למועד הערכה לחברה מטוס אחד אשר אינו מוחכר. מטוסים.לשני אחד 

-לצורך בחינת ירידת הערך, הגדירה החברה את המטוסים מאותו סוג בכל עסקה כיחידה מניבה

לו עסקאות קיימים סממנים המצביעים על ירידת ערך המטוסים, מזומנים. החברה בחנה באי

  מטוסים(. 5עסקאות ) 1ובהתאם לכך בוצעה בחינת ירידת ערך לגבי 

, קיימים מספר סממנים המצביעים על ירידת ערך של נכס או יחידה 12לתקן  16על פי סעיף 

 מזומנים, ביניהם: -מניבה

 ירידה משמעותית בערך השוק של הנכס (א)

 יים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על היישות שחלו במהלך התקופהשינו (ב)

 הערך בספרים של הנכסים נטו של הישות גבוה משווי השוק של היישות (ג)

 הביצועים הכלכליים של הנכס הם גרועים מאלה שנחזו או יהיו גרועים מהם. (ד)

ירידה  עסקאות קיימת שלוש עשרהעסקאות מתוך  ארבעבהנהלת החברה מצאה, כאמור, כי 

משמעותית בערך השוק של המטוסים ובנוסף הערך בספרים של המטוסים נטו של החברה גבוה 

בדיקה לגבי עסקאות התבצעה משווי השוק הנוכחי של המטוסים בעסקאות אלו, ובהתאם לכך 

 אלו בלבד.

 השבה-סכום בר 2.9

ות למכירה של כגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויהשבה "-מגדיר סכום בר 12לתקן  18סעיף 

 מזומנים לבין שווי השימוש בו".-נכס או יחידה מניבה

לא תמיד הכרחי לקבוע הן את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה של קובע כי " 17סעיף 

הנכס, והן את שווי השימוש שלו. אם אחד מבין סכומים אלה עולה על הערך בספרים של 

 לאמוד את הסכום האחר."הנכס, לא חלה ירידה בערך הנכס ואין צורך 

"עשויה להיות אפשרות לקבוע את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה, גם קובע כי:  61סעיף 

אם הנכס אינו נסחר בשוק פעיל. אולם, לעיתים אין זה אפשרי לקבוע את השווי ההוגן בניכוי 

כירת הנכס עלויות למכירה, מכיוון שלא קיים בסיס לאומדן מהימן של התמורה שתתקבל ממ

בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים בין קונה מרצון למוכר מרצון, 

הפועלים בצורה מושכלת. במקרה זה, הישות עשויה להשתמש בשווי השימוש של הנכס 

 ההשבה שלו."-כסכום בר

 שווי שימוש 2.1

 לצורך העבודה, בוצעה הערכה של שווי השימוש של המטוסים.

 מזומנים.-יש למדוד את שווי השימוש של נכס או של יחידה מניבה קובע כיצד 12תקן 

 אמידת שווי השימוש של נכס כוללת את השלבים הבאים:: "12לתקן  11על פי סעיף 
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אמידת תזרימי המזומנים העתידיים, הן חיוביים והן שליליים, שינבעו משימוש  (א)

 וכן ;מתמשך בנכס וממימושו הסופי

 לתזרימי מזומנים עתידיים אלה." יישום שיעור ניכיון מתאים (ב)

 במדידת שווי השימוש הישות:"לתקן:  11על פי סעיף 

ומבוססות, המייצגות את האומדן  )א( תבסס את תחזיות תזרימי המזומנים על הנחות סבירות

במהלך יתרת אורך  ההנהלה לגבי התחום של התנאים הכלכליים, שישררו הטוב ביותר של

 רב יותר יינתן לראיות חיצוניות. . משקלהחיים השימושיים של הנכס

כספיים, העדכניים ביותר,  )ב( תבסס את תחזיות תזרימי המזומנים על תקציבים/תחזיות

החזויים  לא תכלול אומדן תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים שאושרו על ידי ההנהלה, אך

הנכס. תחזיות, המבוססות שיפור של ביצועי  לנבוע משינויים מבניים עתידיים או מהגדלה או

אלא אם ניתן להצדיק תקופה  שנים, 5תקציבים/תחזיות כאלה, יכסו תקופה מירבית של  על

 ארוכה יותר.

המכוסה על ידי  )ג( תאמוד תחזיות תזרימי מזומנים לתקופה שמעבר לתקופה,

של אותן  (Extrapolatingידי אקסטרפולציה ) על התקציבים/תחזיות העדכניים ביותר,

צמיחה קבוע או יורד לשנים  המבוססות על תקציבים/תחזיות, תוך שימוש בשיעור ,חזיותת

שיעור  צמיחה עולה ניתן להצדקה. שיעור צמיחה זה לא יעלה על שלאחר מכן, אלא אם שיעור

במדינה או במדינות בהן פועלת הישות, או  הצמיחה הממוצע לזמן ארוך במוצרים, בענפים,

 "ימוש, אלא אם שיעור גבוה יותר ניתן להצדקה.נמצא בש בשוק בו הנכס

 
 הערכת השווי של המטוסים 2.4

 (.DCFהיוון זרמי המזומנים )שיטת  הנבחר שווי השימוש של המטוסיםלצורך הערכת 

מזומנים -או של יחידה מניבה נכסשל  םשיטת היוון זרמי המזומנים מבוססת על הערכת יכולת

באמצעות היוון  מזומנים-נכס או היחידה מניבהי הלהפיק מזומנים. בהתאם לכך, מוערך שוו

בעתיד. זרמי המזומנים העתידיים מהוונים במחיר הון  וזרמי המזומנים, אשר צפוי כי יפיק

נכס המשקף את הסיכון הגלום בפעילות, ומבטא את התשואה אשר משקיע היה מצפה לקבל מ

 סיכון דומה. יבעל מזומנים-או מיחידה מניבה

מי המזומנים הינה השיטה המקובלת ובעלת הבסיס התיאורטי המוצק ביותר. שיטת היוון זר

הצפוי מהנכס לצורך שימוש בשיטה זו יש לבנות מודל פיננסי, אשר יחזה את תזרים המזומנים 

 מזומנים.-או מהיחידה מניבה

 מזומנים-ת לנכס או ליחידה מניבהספציפיהיתרונה העיקרי של השיטה נובע מהתאמתה 

ההערכה. מאפיין זה מביא לרמת דיוק  יוהתייחסותה לגורמים ייחודיים נשוא המוערכים,

 גבוהה יחסית.

חסרונותיה של השיטה טמונים בקושי לחזות את ההכנסות, ההוצאות וההשקעות העתידיות 

 הרלבנטיות, ולקבוע את מחיר ההון המתאים.
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 עקרונות ההערכה 2.5

 היו: שלבי ההערכה בשיטת היוון זרמי המזומנים

 דמי החכירה החוזיים הצפויים מהחכרת המטוסים במהלך תקופות החכירה של      לתקב

 המטוסים;

 ;קבלת ערך השייר הצפוי של המטוסים בתום תקופות החכירה 

  דמי החכירה החוזיים הצפויים וערך  על ידי היווןשל המטוסים חישוב השווי הכלכלי

וקלל המותאם לסיכון , תוך שימוש במחיר הון משחכירהת הובתום תקופ השייר

בעסקאות החכירה. יש לציין כי החברה עורכת אומדן עבור אופן סיום העסקי הכרוך 

הסכם החכירה עבור כל עסקה, כאשר היא בוחנת אם המטוס יימכר בתום הסכם 

(, 6112 מרץב 11למועד ההערכה ) החכירה או שהמטוס יוחכר לתקופת חכירה נוספת.

  .5בתום תקופת החכירה הנוכחיתימומשו מטוסים החברה העריכה כי כל ההנהלת 

 בחינת ירידת הערך של המטוסים נעשתה למועד ההערכה. 

, כאמור, , נחזו והוונוהערכת שווי השימוש של המטוסים בשיטת היוון זרמי המזומנים לשם

לתקופת החכירה, לכל עסקה, וכן הוון  דמי החכירה החוזיים הצפויים מהחכרת המטוסים

לפיו הוונו זרמי הנומינאלי מחיר ההון  ערך השייר של המטוסים לתום תקופת החכירה.

בפעילות החכרת , המבטא את הסיכון העסקי הכרוך מן ההחכרה הצפויים המזומנים

המבטא את הסיכון העסקי הכרוך  -המטוסים, חולק לשניים: מחיר ההון לתקופת החכירה 

המבטא את הסיכון בגין ערך  -בתשלומי החכירה בגין כל עסקה, ומחיר ההון לזמן ארוך 

השייר של המטוסים בתום תקופת החכירה. מחיר ההון נקבע לכל עסקה בנפרד בהתאם 

 לסיכון החוכר ולתקופת החכירה. 

 

 הערכת שווי המטוסים 7

 כללי 7.0

 מרכיבים:שני בכל עסקה נחזו 

לחוזה החכירה. דמי החכירה נקובים בדולרים של ארה"ב דמי החכירה החוזיים בהתאם  .1

 לאורך חיי החוזה. מקובעים והם 

 Ascend Worldwideפי מחירוני חברת-ערך השייר של המטוסים, אשר נקבע על .6

Limited
 "(.Ascend)להלן " 6

דמי החכירה, הסיכון העיקרי הוא סיכון החוכר,  ןהסיכונים בכל מרכיב שונים, כאשר לעניי

 ר לערך השייר, הסיכון העיקרי הוא השינוי במחיר המטוס.ובאש

                                                 
 .הערכת ההנהלה עשויה להשתנות לקראת תום תקופת החכירה של המטוסים 5

 
  חברה המתמחה בהערכת שווי נכסים בתחום התעופה.6
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 ערך שייר 7.9

לקביעת שווי המטוסים בתום Ascend לצורך הערכה זו השתמשה החברה במחירון של 

 :Ascendתקופת החכירה. בקביעת מחירי המטוסים נעשה שימוש במונחים הבאים על פי 

Soft Market Value  

ל מטוס כאשר השוק העולמי נתון באמצעו של שפל או ערך שייר המשקף את ערכו הכלכלי ש

קיפאון, אשר על פי בדיקת נתונים היסטורית משפיע בצורה שלילית על ערכם של מטוסים. 

של מטוסיהן, צוברות  תבתקופות אלה חברות תעופה מצמצמות את נפח התנועה האווירי

מי נמצא בשפל גובר הפסדים, מקטינות את ציי מטוסיהן ואת כח האדם. כאשר השוק העול

 Soft Market Value -היצע המטוסים על הביקוש, ומטוסים חונים ללא שימוש במדבר. ה

משקף את השפעתו השלילית של מצב השוק בתקופת מיתון על מחיר הדגם המסוים של 

מייצג את מחיר המטוס  Soft Market Value -המטוס, בהינתן גילו והמצב הכלכלי בשוק. ה

בלבד שערך  5%. כלומר, קיים סיכוי של 75%הנמוך ביותר בהסתברות של  העתידי הצפוי

 המטוס יהיה נמוך יותר מהצפי שנקבע בהתאם למדידה זו.

 Base Market Value 

ערך שייר המשקף את ערכו הכלכלי של מטוס בסביבת שוק יציבה ובה ביקוש והיצע מאוזנים, 

של המטוס מבוסס על מחירי שוק  Base Market Value -כאשר המטוס במצב תקין. ה

היסטוריים ועל תחזית של מחירי שוק בעסקאות שבין קונה מרצון לבין מוכר מרצון הפועלים 

 בתנאי שוק. 

 Current Market Value 

משקף את השווי של המטוס תחת התנאים הקיימים בשוק כיום. שווי זה מביא בחשבון את 

ת שבוצעו לאחרונה למטוסים מסוג זה, וכן את מצב הפעילות בשוק, נתוני עסקאות עדכניו

הביקוש למטוס והזמינות שלו בשוק. בהתאם לכך משקף ערך זה את המחיר של מטוס מסוג 

זה בעסקה בודדת בתנאי שוק בין קונה מרצון למוכר מרצון, כאשר המטוס נקי מהתחיבות 

 כלשהי ו/או משעבוד כלשהו, ונקי מהסכם חכירה. 

ם שווי של מטוס במצב של "חצי חיים". מונח זה מתייחס למספר השוויים לעיל משקפי

רכיבים במטוס כאשר הם נמצאים ב"אמצע הדרך", כלומר, כאשר עברה מחצית מהזמן עד 

לתיקון/ לשיפוץ הבא. בין הרכיבים העיקריים ניתן למנות את גוף המטוס, המנוע, כן נסע, 

 המתנע וכן רכיבים נוספים. 

 רבסיס ערך השייר שנבח

נכון למועד ההערכה, אין לחברה מטוסים אשר נבחנים במסגרת ההערכה וצפויים להימכר 

המייצג כאמור  Current Market Valueבזמן הקרוב )עד שנה( ולפיכך לא נעשה שימוש ב  

 Base Market Value -נלקח שווי ה הערכה זו, לצורך חכירה.שווי של מטוס נקי מהסכם 

מטוס בתום תקופת החכירה, לאור העובדה שלא ניתן לחזות את כמשקף את ערך השייר של ה

 מצב השוק בעוד מספר שנים ושווי זה משקף את הערך הכלכלי של המטוס בממוצע.
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החברה בחרה בערך השייר בהתאם לתנאי ההחזרה המינימאליים לתום תקופת החכירה אשר 

, בהתאם TAMEרת לגבי המטוס אשר מוחכר לחב .על פי הסכמי החכירה הקיימיםנקבע 

את סיכון החוכר להחזרת המטוס בתום ועל מנת לשקף  בדוחות הכספיים 9לאמור בבאור 

נהלת החברה ניחה ה, ההחכירה סכםם שנקבעו בהתנאימה תנאים הפחותיםתקופת החכירה ב

 .קיטון בערך השייר של המטוס לתום תקופת החכירה

 מחיר ההון 7.1

"( היוון ערך שייר"( והיוון ערך השייר )"י חכירההיוון דמלצורך היוון תשלומי החכירה )"

נעשה שימוש בשיעור היוון נומינאלי המשקף את ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים 

הספציפיים הגלומים בפעילות החכירה. שיעור זה נאמד על פי הממוצע המשוקלל של מחיר 

 נוסחה:(,  ומחיר החוב, על פי הWeighted Average Cost of Capital)ההון 

WACC = Ke(e%) + Kd(d%)(1-Tc) 

 כאשר:

WACC = ממוצע משוקלל של מחיר ההון 

Ke = קשיעור ההון העצמי הממוצע בעסקאות בשו 

e% = מחיר ההון העצמי 

Kd = )מחיר החוב )לאחר מס 

d% = שיעור ההון הזר )נטו( בעסקאות בשוק 

Tc = שיעור המס האפקטיבי ארוך הטווח של החברה 

  

 יר ההון העצמימח 7.1.0

(, או התשואה הנדרשת על ההון העצמי, נקבע תוך יישום המודל הידוע Keמחיר ההון העצמי )

, CAPM( מחיר ההון העצמי לפי מודל "CAPM")להלן  Capital Asset Pricing Modelבשם 

מורכב משער הריבית חסר הסיכון על אגרות חוב של ממשלת ארה"ב בהתאם לתקופת 

מכפלת פרמיית הסיכון הממוצעת של שוק המניות במקדם הסיכון היחסי  החכירה, בתוספת

של החברה, ביטא, המשקף את הרגישות של דמי החכירה לתנודות בשוק ההון בכללותו, 

 בהתאם לנוסחא הבאה: 

 (Rf - Rm*) + fR = Ke  

 כאשר:

Rf -  משלת של מ של אגרות חוב שער הריבית הממוצעשער ריבית חסר סיכון בהתבסס על

 .1.61%7-1.57% -ארה"ב לכל שנה במהלך תקופת החכירה 

                                                 
 

7
   .reserve.gov/releases/h15/data.htmhttp://www.federalב ממשלת ארה"מקור: מאגר הנתונים של  
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  -  הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת  מקדם הסיכון היחסי. מקדם זה משקף את

 עם תשואת שוק ההון כולו. פעילותומבוסס על רמת המתאם בין תשואת ה

במקרה של רגישות גבוהה לשינויים במצב השוק )קרי,  לעסק, 1-כאשר מקדם זה גדול מ

מיתון יושפע הענף לרעה יותר מענפים אחרים, ובמקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר 

רגיש פחות מהממוצע לשינויים במצב  העסק, שווי 1-מענפים אחרים(. כאשר מקדם זה קטן מ

 השוק.

של חברות  ממוצע ביטאותמתוך פעילות החברה המתאימה ל -, גזרנו את הלצורך ההערכה

)להלן "חברות המדגם"(. הביטאות המחושבות  9הפועלות בתחום החכרת מטוסים 8תציבוריו

, המשקללות גם את הסיכון (Levered Equity Beta)לחברות המדגם הנן ביטאות ממונפות 

של בעלי המניות כתוצאה מרמת החוב הפיננסי של כל חברה. לפיכך, על מנת לחשב את הביטא 

רות המדגם, נוטרלו מרכיב ההון הזר ויתרות המזומנים התפעולית )הנכסית( לכל אחת מחב

 (Relevered Equityמהביטאות הממונפות של חברות המדגם. הביטא שנאמדה באופן זה 

Beta 1.11( עומדת על. 

Rm-Rf - 2%10 -לאומי-ידי משקיע בין-, הנדרשת עלפרמיית הסיכון הממוצעת בשוק . 

 מחיר החוב 7.1.9

Kd1- פת החכירה חושב בצורה הבאה:מחיר החוב )לאחר מס( לתקו 

כדי לאמוד את מחיר החוב לתקופת החכירה, נתקבלו, ראשית, המרווחים הקיימים בשוק 

למועד ההערכה להלוואות כנגד עסקאות קניית מטוסים והחכרתם )ההלוואות ניתנות בריבית 

 ליבור בתוספת מרווח(.

 ,Tier 1כרים לשלושה רבדים: יש לציין כי המרווח תלוי בסיווג החוכר. ניתן לחלק את החו

Tier 2, Tier 3 כאשר החוכרים המסווגים תחת הדירוג ;Tier 1  נחשבים כחוכרים בדרגת

סיכון נמוכה, ובהתאם המרווחים על הלוואותיהם נמוכים יותר, בעוד החוכרים המסווגים 

על , נחשבים כחוכרים בדרגת סיכון גבוהה יותר, ובהתאם המרווחים Tier 3תחת הדירוג 

 .Tier 3 -הלוואותיהם גבוהים יותר. יובהר כי רוב חברות התעופה בעולם מסווגות כ

, עסקה(, מופיע בטבלה המסכמת את ריבית השוק של כל Tierפירוט סיווג החוכרים לפי רובד )

 כמצוין להלן.

 :11הטבלה הבאה מציגה את המרווחים השונים על פי תקופת החכירה ודירוג החוכר

Tier 1Tier 2Tier 3שנים

1-81.23%-1.98%1.48%-2.23%1.73%-2.48%  

                                                 
 .ענף החכרת המטוסים הינו גלובלי ולפיכך נעשה שימוש בבטאות של חברות הפועלות מחוץ לישראל 8 
 .AerCap Holdings N.V. ,Aircastle LTD ,Fly Leasing Limited חברות המדגם הן:  9 

10
  .Prico Managmentמקור:   

 
11

  לאחרונה.ובחנה ר עסקאות ליסינג שהחברה ביצעה על פי עסקאות מימון עבו 
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נגזר המרווח המתאים שנים(,  8לאחר מציאת המרווח הממוצע לתקופה ) בשלב השני,

לתקופת החכירה הנותרת בכל עסקה על פי ההפרש בין ריבית הליבור לתקופת החכירה 

. פער זה משקף להערכתנו את הסיכון לתקופת המרווח הממוצעהנותרת לבין ריבית ליבור 

 בגין התקופה הנוספת של החכירה.

שיעור המרווח לכל תקופה, גזרנו את הריבית הקבועה לתקופה זו על ידי  לאחר שאמדנו את

תיאורטית, האומד את שיעור הריבית הקבועה לתקופת העסקה  SWAPשימוש בעסקת 

 .12בהתאם לריבית המשתנה על ההלוואה

Kd2- :מחיר החוב )לאחר מס( של החברה לערך השייר חושב בצורה הבאה 

השייר, נבדקו התשואות לפדיון הממוצעות של אגרות חוב  כדי לאמוד את מחיר החוב לערך

אשר הונפקו לצורך מימון רכישת מטוסים של חברות תעופה שונות. לכל עסקת חכירה נמצאה 

  .הריבית המתאימה לפי תקופת החכירה הנותרת

e% ,d%- שיעור ההון העצמי ושיעור ההון הזר 

. 81%תן הינה החכרת מטוסים הוא שיעור החוב הממוצע בשוק בחברות אשר עיקר פעילו

-, אשר עומד גם הוא על כהחברהשיעור חוב זה תואם את שיעור החוב הממוצע בעסקאות של 

  .61%בממוצע. שיעור ההון העצמי בהתאם הינו  81%

, נקבעה תוספת לשיעורי ההיוון אשר משקפת את סיכון החוכר להמשך TAMEבעסקת 

 ני תקופת ההסכם.התשלומים בהתאם להסכם החכירה על פ

 

Tc- 

 .למועד ההערכהנכון  שיעורי המס שנלקחו בחשבון הינם שיעורי המס הסטטוטוריים

2021 ואילך20162017201820192020שנה

 25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%שיעור המס

הטבלה הבאה מסכמת את ריבית השוק של כל עסקה בהתאם לדירוג החוכר ותקופת 

  ההסכם:

ריבית השוקמרווחתקופת הסכם הנותרתסוג המטוסיםTierהחוכר

Air BerlinTier 3A330-2002019 1.94%2.72%עד

Air CanadaTier 2A320-2002018 1.58%2.22%עד

TameTier 3A330-2002019 1.94%2.73%עד

2.16%3.08%עד Tier 3B737-8002021חברת תעופה דרום אפריקאית

  

 מחירי ההון הממוצעים 7.1.1

 לכל עסקה: אחרי מסהטבלה הבאה מציגה את מחירי ההון הממוצעים 

                                                 
 
12

  .Reutersמקור: מאגר הנתונים של  
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, קביעת שווי השימוש תתבצע על ידי שימוש במחירי הון ותזרימי 12י הוראות תקן על פ

מזומנים לפני מס. מחירי ההון שצוינו לעיל הינם מחירי הון אחרי מס, ולפיכך בוצע חישוב 

 איטראטיבי על מנת לגזור את מחירי ההון לפני מס.

היוון ערך שיירהיוון דמי חכירהסוג המטוסיםחברה

Air BerlinA330-2003.47%4.03%

Air CanadaA320-2003.15%3.85%

TameA330-2004.54%5.03%

B737-8003.71%4.09%חברת תעופה דרום אפריקאית

אחרי מס

 

 סקה:הטבלה הבאה מציגה את מחירי ההון הממוצעים לפני מס לכל ע

היוון ערך שיירהיוון דמי חכירהסוג המטוסיםחברה

Air BerlinA330-2004.67%5.42%

Air CanadaA320-2004.24%5.19%

TameA330-2006.13%6.78%

B737-8005.00%5.51%חברת תעופה דרום אפריקאית

לפני מס

 

 
 בחינת ירידת ערך המטוסים 8

 בחינת ירידת ערך 8.0

 הטבלה שלהלן מציגה את תוצאות בחינת ירידת הערך למועד ההערכה )באלפי דולר ארה"ב(:

הפרששווי בספריםסכום בר-השבהמספר המטוסיםסוג המטוסיםחברה

Air BerlinA330-200134,81825,6789,140

Air CanadaA320-20027,9588,090-132

TameA330-200142,22834,5927,636

B737-800126,18520,4015,784חברת תעופה דרום אפריקאית

 5111,18988,76122,560סה"כ

ההשבה של כל -, סכום בר12נכון למועד ההערכה, כמפורט בעבודה זו ובהתאם להוראות תקן 

ליסינג, למעט שני מטוסי איירבוס אחד מהמטוסים )פייר עסקה( גבוה משווים בספרי גלובל 

ההשבה -, אשר לגביהם, סכום ברAir Canadaאשר מוחכרים לחברת התעופה  191-911

 אלפי דולר.  019נמוך משווים בספרי גלובל ליסינג בסך של 

 ניתוחי רגישות 8.9

הטבלאות הבאות מציגות ניתוח של רגישות ההפרש בין שווי השימוש של המטוסים לבין 

ים. לשם כך נלקח מחיר הון לתקופת החכירה שהינו ממוצע מחירי ההון לכל שנה שוויים בספר

 )אלפי דולר ארה"ב(. 13בתקופת החכירה של כל מטוס

                                                 

 
13

 המוצג בטבלת הרגישות מייצג את ההפרש בקירוב.בין שווי השימוש של המטוסים לבין שוויים בספרים ההפרש לפיכך  
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A330-200

5.2%4.5%4.0%3.5%2.9%2.1%1.7%

6.0%6,9827,1517,2817,4137,5487,7817,870

5.2%7,6487,8197,9508,0838,2188,4548,544

4.6%8,1678,3398,4718,6058,7418,9799,069

4.0%8,7038,8779,0099,1439,2589,4579,532

3.4%9,2389,3839,4939,6069,7219,9209,996

2.8%9,7129,8579,96810,08110,19510,39510,471

2.0%10,36210,50810,61910,73210,84811,04811,125

Air Berlinתקופת החכירה

ר
שיי

ך 
ר
ע

 

Air CanadaA320-200

7.0%6.0%5.3%4.6%3.9%2.8%2.3%

6.0%-407-385-368-351-334-304-293

5.2%-321-299-282-265-248-218-207

4.6%-255-233-216-199-182-152-141

4.0%-188-166-149-132-117-92-83

3.4%-122-103-89-75-60-35-26

2.8%-63-45-31-16-22332

2.0%1534486377102111

ר
שיי

ך 
ר
ע

תקופת החכירה

 

TameA330-200

6.8%5.9%5.2%4.5%3.9%2.7%2.3%

7.5%4,3974,5934,7434,8965,0535,3285,432

6.5%5,4475,6445,7965,9516,1096,3866,492

5.8%6,2716,4706,6236,7796,9397,2187,324

5.0%7,1297,3307,4847,6407,7718,0018,088

4.3%7,9508,1148,2408,3698,5018,7318,819

3.5%8,7018,8658,9929,1219,2539,4849,572

2.5%9,7399,90410,03110,16010,29310,52410,613

תקופת החכירה

ר
שיי

ך 
ר
ע

 

B737-800חברת תעופה דרום אפריקאית

5.6%4.8%4.3%3.7%3.2%2.2%1.9%

6.1%3,4063,6043,7573,9144,0754,3584,467

5.3%4,1174,3094,4724,6314,7935,0795,189

4.7%4,7834,8815,0375,1975,3615,6505,756

4.1%5,2685,4725,6305,7895,9286,1716,171

3.5%5,8686,0406,1726,3076,4466,6906,784

2.9%6,4046,5766,7086,8446,9837,2287,322

2.0%7,1487,3217,4547,5917,7317,9768,071

תקופת החכירה

ר
שיי

ך 
ר
ע

 

 

 
 
  
 
 
 



  

  

  

  

  
  

      

  

  'בחלק 

 דוחות כספיים



 

 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 6101 מרץב 13ליום  
 

 )בלתי מבוקרים(

 



 

 

 

 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 

 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 6101 מרץב 31ליום 

 

 )בלתי מבוקרים(

 

 

 

 עמוד תוכן העניינים

  

  

 1-ב דוח סקירה של רואי החשבון

 

 

 :תמציתיים מאוחדים )בלתי מבוקרים(יים דוחות כספ

 

 

 2-ב דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 

 3-ב דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד

 

 4-ב דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל

 

 5-ב דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

 

 7-ב - 6-ב מזומניםדוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי ה

 

 13-ב - 8-ב התמציתיים המאוחדיםים לדוחות הכספיים ביאור

  

 



 

 

 1 -ב 

 

 

 

 דו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

 בע"מ גלובל כנפיים ליסינג
 

 מבוא 

 

הכולל את הדו"ח  "הקבוצה"(, -וחברות בנות )להלן  החברהגלובל כנפיים ליסינג בע"מ סקרנו את המידע הכספי המצורף של 

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד, הרווח הכולל,  2016 ץבמר 31התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה  ההשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימ

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זות ביניים ולהצגה של מידע כספי לתקופ

. 1770-אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 על סקירתנו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס

 

 

 היקף הסקירה

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים 

ים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר לעניינים הכספי

ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים 

 אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, 

 

 מסקנה

 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 

 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

ר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דב

-ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

1770. 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

Member Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 

 2016 ,במאי 27 אביב, -תל



 

 2 -ב 

 

 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 

 דצמברב 31ליום  מרץב 31ליום  

 6 1 0 1 5 1 0 1 5 1 0 1 

 אלפי דולר  

  בלתי מבוקר 
 

    נכסים

    

    נכסים שוטפים

 32,875  20,787  4,506  מזומנים ושווי מזומנים

 783  22,358  2,183  פקדונות בבנקים

 538  237  553  נים והשקעות משועבדיםמזומ

 132  13  273  לקוחות

 1,227  6,376  810  חייבים ויתרות חובה

 3,534  7,475  3,431  מלאי

  11,776  57,268  37,307 

    

    נכסים לא שוטפים

 12,000  12,000  12,000  פקדונות בבנקים 

 8,261  6,341  7,072  םנים והשקעות משועבדימזומ 

 12,000  12,000  12,000  הלוואה לזמן ארוך לחברת האם 

 500  500  -  חייבים ויתרות חובה 

 337  1,217  334  מלאי 

 325,754  245,040  405,650  רכוש קבוע, נטו 

  437,056  277,100  357,052 
 

   

    
 378,361  334,368  450,832  סה"כ נכסים

    

    התחייבויות והון 

    

    התחייבויות שוטפות

 44,282  42,527  48,241  של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב חלויות שוטפות

 7,430  7,246  12,020  זכאים ויתרות זכות

  60,261  47,773  53,712 
    

    התחייבויות לזמן ארוך

 143,174  107,680  178,546  מתאגידים בנקאיים הלוואות לזמן ארוך

 57,003  40,820  58,038  אגרות חוב

 44,764  36,326  54,773  הפקדות של חוכרי מטוסים

 1,755  3,332  308  מכשירים פיננסיים נגזרים

 14,782  14,738  14,484  מסים נדחים

  306,147  202,876  262,078 
    

    הון 

 32  32  32  מניות ופרמיה על מניותהון 

 1,146  1,355  1,146  קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים

 81,373  80,312  83,244  עודפים

 82,571  81,677  84,422  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 

   

    
 378,361  334,368  450,832  סה"כ התחייבויות והון 

    

 
   

 
   

   

 כספים סמנכ"ל – מנחם בן ערן מנהל כללי -סידני סלסקי  יו"ר הדירקטוריון -שלמה חנאל 
 

 .2016 מאיב 27 :תאריך אישור הדוחות הכספיים

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים המאוחדיםדוחות הכספיים לים ביאורה



 

 3 -ב 

 

 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ 
 סדדוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפ 

 

 לשנה לתקופה של שלושה 

 סתיימהשה סתיימההש חודשים 

 בדצמבר 31ביום  מרץב 31ביום  

 6 1 0 1 5 1 0 1 5 1 0 1 

 אלפי דולר אלפי דולר  

  בלתי מבוקר 

    

    

 45,747  10,108  13,552  הכנסות מהפעלה  

 (32,348) (7,067) (8,534) הוצאות הפעלה  

    

 13,401  3,037  5,018  רווח גולמי  

    

 (4,276) (1,077) (1,276) הוצאות הנהלה וכלליות 

 263  403  (132) אחרות)הוצאות(  הכנסות 

 (1,428) (674) (4,033) 
 

   

    

 7,368  2,345  3,570  רווח מפעולות רגילות 

    

 (8,570) (2,132) (4,082) הוצאות מימון 

 1,335  448  1,845  הכנסות מימון 

 (7,255) (1,684) (2,237) הוצאות מימון, נטו 
 

   

    

 2,113  661  1,353  לפני מסים על הכנסה רווח 

    

 (546) (175) 478  (מסים על הכנסההטבת מס )

    

 1,567  486  1,851  רווח לתקופה 

    

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים המאוחדיםפיים דוחות הכסלים ביאורה



 

 4 -ב 

 

 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל

 

 לשנה לתקופה של שלושה 

 סתיימהשה סתיימההש חודשים 

 בדצמבר 31ביום  מרץב 31ביום  

 6 1 0 1 5 1 0 1 5 1 0 1 

 אלפי דולר אלפי דולר  

  בלתי מבוקר 

    

    

 1,567  486  1,851  לתקופה רווח

    

    הפסד: סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או -רווח כולל אחר 

    

 (27) 182  -  ם, נטו ממסבגין גידור תזרימי מזומנירווח )הפסד( 

    

 (27) 182  -  כולל אחר לתקופהרווח )הפסד( 
    

    

 1,540  668  1,851 לתקופה סה"כ רווח כולל

    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים המאוחדיםדוחות הכספיים לים ביאורה



 

 5 -ב 

 

 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

 

 הון מניות 

ופרמיה על 

 מניות )*(

קרן הון בגין 

ידור תזרימי ג

 סה"כ עודפים מזומנים

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

     

     
      לתקופה של שלושה חודשים

     6101מרץ ב 31ביום  שהסתיימה
     )בלתי מבוקר(

 82,571  81,373  1,146  32  2016 ינוארב 1יתרה ליום  
     
 1,851  1,851  -  -  לתקופה רווח 
     

     
 84,422  83,244  1,146  32  1016 מרץב 31יתרה ליום  

     
     לתקופה של שלושה חודשים

      5101 מרץב 31ביום  שהסתיימה
     )בלתי מבוקר(

 81,031  77,826  1,173  32  2015 ינוארב 1יתרה ליום  

     
 486  486  -  -  לתקופה רווח 

 182  -  182  -   אחר לתקופהכולל  רווח 

 668  486  182  -  כולל לתקופה סה"כ רווח 
     

     
 81,677  80,312  1,355  32  1015 מרץב 31יתרה ליום 

     
     

     5101בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 81,031  77,826  1,173  32  2015בינואר  1יתרה ליום  

     
 1,567  1,567  -  -  לשנה רווח 

 (27) -  (27) -  כולל אחר לשנה הפסד 

 1,540  1,567  (27) -  שנהכולל ל סה"כ רווח 
     

     

 82,571  81,373  1,146  32  1015בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 

 

 )*( סך הון המניות נמוך מאלף דולר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. תיים המאוחדיםהתמצידוחות הכספיים לים ביאורה



 

 6 -ב 

 

 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

 לשנה לתקופה של שלושה 
 סתיימהשה סתיימההש חודשים 

 בדצמבר 31ביום  מרץב 31ביום  

 6 1 0 1 5 1 0 1 5 1 0 1 

 אלפי דולר אלפי דולר  

  בלתי מבוקר 

    
    פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 

 1,567  486  1,851  רווח לתקופה
מפעילות  התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי המזומנים

 31,772  7,318  8,678  נספח א' -שוטפת 

    

 33,337  7,804  10,527  מזומנים נטו, מפעילות שוטפת

    
    

    שקעהפעילות ה -תזרימי מזומנים 
 (75,718) -  (77,484) רכישת מטוסים

 400  -  -  ע"ח עסקאות החכרה עתידיות נותשינוי בפקדו
 4,731  1,716  -  יםתמורה ממימוש מטוס

  2,875  1,024  500  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה
 (3,013) (775) (823) השקעה בפקדונות משועבדים

 411  (20,764) (1,200) בבנקים בפקדונות (השקעהמימוש )

    

 (70,314) (17,017) (81,007) השקעהלפעילות  מזומנים נטו,

    
    

    פעילות מימון -תזרימי מזומנים 
 77,482  13,774  44,766  *מתאגידים בנקאיים קבלת הלוואות לזמן ארוך

 (37,037) (5,725) (5,753) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 30,332  -  -  הנפקת אגרות חוב

 (12,467) -  -  פרעון אגרות חוב
 (153) -  -  התחשבנות בגין עסקת הגנה על קרן אגרות חוב שנפרעה

 8,503  1,783  3,076  קבלת הפקדות של חוכרי מטוסים

 (1,707) (773) -  שימוש בהפקדות של חוכרי מטוסים

    

 66,747  7,077  42,087  ןמימו מפעילותמזומנים נטו, 
 

   

    
 7,772  (2,136) (28,387) במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעלייה )

    

 22,723  22,723  32,875  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

    

 32,875  20,787  4,506  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

    

 .ת גיוס הלוואותבניכוי עלויו *

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים המאוחדיםדוחות הכספיים לים ביאורה



 

 7 -ב 

 

 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 

 

 לשנה לתקופה של שלושה 

 סתיימהשה סתיימההש חודשים 

 בדצמבר 31ביום  מרץב 31ביום  

 6 1 0 1 5 1 0 1 5 1 0 1 

 אלפי דולר אלפי דולר  

  בלתי מבוקר 

    

הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים  התאמות -נספח א' 
 :מפעילות שוטפת

   

    
    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 27,074  6,732  8,406  והפחתות פחת
 475  175  (478) מסים נדחים, נטו

 (403) (403) -  רווח ממימוש נדל"ן להשקעה
 (264) 1  (1,647) שינוי בנגזרים

 (346) -  -  רווח מהפסקת הגנה חשבונאית

 (183) (353) 1,337  שערוך אגרות חוב

    

  7,600  6,352  28,373 
    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
 375  474  (161) בלקוחות )גידול( קיטון 
 (45) (64) (63) בחייבים ויתרות חובה גידול

 2,757  21  106  קיטון במלאי
 72  515  1,176  בזכאים ויתרות זכותגידול 

    

  1,078  766  3,377 
 

   

    

  8,678  7,318  31,772 
    

ריבית ומסים המסווגים בתזרים  ומילשת/  קבולית -נספח ב' 
    מפעילות שוטפת

    

 8,724  1,317  1,433  תשלומי ריבית
    

 577  123  153  תקבולי ריבית
    

 52  -  1  תשלומי מס

    

    

    פעילויות מהותיות שלא במזומן –' גנספח 

    

 5,547  -  7,608  רכישת מטוסים כנגד הפקדות חוכרים

    

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ים לדוחות הכספיים ביאורה 



 כנפיים ליסינג בע"מגלובל 
 ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםביאור

 

  8 -ב 

 

 כללי - 1 ביאור

 

במטרה לעסוק בתחום ההחכרה  2002הוקמה בחודש דצמבר  ()להלן "החברה"בע"מ חברת גלובל כנפיים ליסינג  .א
החברה, החברות המאוחדות שלה והנאמנויות אשר החברה היא התפעולית של מטוסים בעיקר בחוץ לארץ. 

 .להלן "הקבוצה" וגדרון יית על פיהנהנה
 

, החברה החליטה שלא לפתח את תחום פעילות מכירת חלקי חילוף של מטוסים ולא לרכוש 2015במהלך שנת  .ב
מטוסים ו/או חלקיהם לצורך פעילות זו והיא עתידה להשתמש בערוץ זה רק במקרה של מימוש מטוסים מצי 

זו הפכה להיות לא מהותית, החברה חדלה להציג  החכרת המטוסים שלה בתום תקופת החכרתם. הואיל ופעילות
 אלו. כספיים פעילות זו כמגזר נפרד החל מדוחות

 
ולשנה  2015בדצמבר  31יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  .ג

 ים אשר נלוו אליהם.ביאורשהסתיימה באותו תאריך, ול
 

 

 החשבונאיתעיקרי המדיניות  - 1 ביאור

 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים

 

"דוחות כספיים ביניים"( של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות  -הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )להלן 
 .IAS") 34" -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן IAS 34בינלאומי 

 
ת חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאלו שיושמו בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניו

 ., ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2015בדצמבר  31ליום בעריכת דוחותיה הכספיים 
 

פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ב הגילוי בהתאם להוראות נערכוהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
  .1770-ומיידיים(, התש"ל

 
 

 שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות - 3 ביאור
 

 

, במקרים מסוימים, הקבוצהלעיל, נדרשת הנהלת  2 ביאורביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, המתוארת ב
יות שאינם להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים והתחייבו

בהכרח בנמצא ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים 
 כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

 

באופן שוטף. שינויים לאומדנים החשבונאיים מוכרים רק  הנהלת הקבוצההאומדנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים בידי 
בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה ובתקופות 

 עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות. 
 

ליום לדוחות הכספיים  4 ביאור ראושימוש,  קבוצהם החשבונאיים הקריטיים בהם עושה הלפרטים נוספים אודות האומדני
 .2015בדצמבר  31

 

 

 עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 4 ביאור

 

 ים:ת מטוסהחכררכישת והסכמי 
 

 א.5 ביאור ראו, 2016 מרץב 24יום מ, 330-200רכישת מטוס איירבוס עסקה לבקשר ל .א
 

לקבוצה הסכמים עם חברות תעופה להחכרת מטוסים לטווח ארוך, שעל פיהם צפויה  2016 רץמב 31ליום  .ב
מיליון דולר, מזה סך של  246.4-הקבוצה לקבל במהלך השנים הבאות תזרים מזומנים בגין דמי חכירה בסך של כ

 החודשים הבאים. 12מיליון דולר במהלך  55.8-כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםביאור

 

 7 -ב 

 

 )המשך( ותיים בתקופת הדיווחעסקאות ואירועים מה - 4ביאור 

 
 הלוואות מתאגידים בנקאיים:

 
 א.5ביאור  ראו, 2016במרץ  24יום מ, 330-200רכישת מטוס איירבוס מבנק זר למימון  ניטלההלוואה שבקשר ל .ג

 
, בקשר למימון מחדש של ארבע 2015בדצמבר  31( לדוחות הכספיים ליום 2ב)13בהתאם לאמור בביאור  .ד

מיליון דולר, ביום  12מיליון דולר ומתן מסגרת אשראי בסך של  37-כבסך של  2015דצמבר ב 27הלוואות מיום 
כאמור  330-200לצורך רכישת מטוס איירבוס  מיליון דולר ממסגרת האשראי 5ניצלה החברה  2016במרץ  21

ליום  בהתאם להערכותיה של הנהלת הקבוצהאם לזכותה של החברה על פי הסכם ההלוואה ובהת. א5ור בביא
החודשים הבאים ועל כן סווגה יתרה זו כהלוואה לזמן  12אין היא צופה לפרוע יתרה זו במהלך  ,2016במרץ  31

 .ארוך בדוח על המצב הכספי
 

בכל התנאים וההתחייבויות בהתאם  קבוצההעומדת  בתום תקופת הדיווח, במהלכה ונכון למועד פרסום הדוח, .ה
, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, חתמה 2016מאי  כי בחודש צויןי .הגורמים המממנים שלהלהסכמים עם 

 1.5, על כתב קיזוז לבנק על סך 70%של  יתרת הלוואות לבטחונות החברה בקשר להלוואה אחת בה נדרש יחס
 , לצורך השלמת בטחונות.2015מליון דולר, שהחליף כתב קיזוז קודם מחודש נובמבר 

 

 מסים על הכנסה:
 

פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הקובע כי שיעור מס החברות מופחת לשיעור  2016ינואר בתחילת חודש  .ו
בינואר  1(. שיעור מס החברות החדש חל על הכנסה שהופקה או שנצמחה החל מיום 26.5%)במקום  25%של 

-של כבסך  החברהנדחים של המסים הבהתחייבויות  קיטוןחל . כתוצאה מהורדת שיעור המס כאמור לעיל, 2016
  רווח והפסד.על הדוח ב טבת מסכה מיליון דולר שנזקפו 0.7

 

 הליכים משפטיים:
 

, בקשר להגשת תביעה על ידי החברה בבית משפט 2015בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  18 ביאוראמור בכ .ז
 החברה השיבה 2016בחודש פברואר בתאילנד כנגד חוכר לשעבר של החברה להשבת המטוס אשר הוחכר לו, 

את רישום המטוס החברה  את המטוס לחזקתה, לאחר שרשות התעופה האזרחית בתאילנד ביטלה לבקשת
השלימה את החברה רשמה את המטוס במרשם האמריקאי.  החברהבמרשם התאילנדי תחת החוכר לשעבר, ו

 הוא הוטס מתאילנד. 2016במרץ  31הפעולות לתחזוקת המטוס וביום 
 
 

 רכוש קבוע  - 5 ביאור

 
 :מטוסים תהסכמים לרכיש .א

 
לחברת התעופה המוחכר  330-200 איירבוס מדגםהשלימה הקבוצה רכישה של מטוס  2016 מרץב 24ביום 

Virgin Australia  )"ה של מטוס זהכרחהיחד עם הסכם ה)להלן "החוכרת. 
 להלן עיקרי העסקה:

 .2012משנת ייצור המטוס הינו  .1

 מיליון דולר ארה"ב. 88-לסך של כ הסתכמההעלות הכוללת של רכישת המטוס  .2

)להלן  Perth Aircraft Leasing (UK) Limitedחברת ממניות  100%רכישת באמצעות  בוצעה ההעסק .3

"Perthאשר מחכירה את המטוס  , המאוחדת בדוחות כספיים אלו,"(, חברה פרטית הרשומה באנגליה

יכונו להלן למען הנוחות  Perth-לחוכרת ואשר במועד ההשלמה הינה הבעלים של המטוס )החברה ו

 במאוחד "הקבוצה"(. 

 . 2024 במהלך שנתמסתיימת ה המוחכר לתקופ המטוס .4

 משולמים מידי חודש מראש. הינם קבועים והם דמי החכירה  .5

כביטחון חודשי דמי חכירה  2בגובה פיקדון )שאינו נושא ריבית(  הקבוצהלטובת העמידה החוכרת  .6

 י הסכם החכירה, אשר יוחזר לה בתום תקופת החכירה. לעמידתה בהתחייבויותיה על פ

השימוש במטוס , מידי חודש, רזרבות לשיפוץ בגין הקבוצהחוכרת בידי ה מפקידהבנוסף לדמי החכירה  .7

את כספי הרזרבות שנצברו ברשותה,  לקבוצההמוכרת  העבירהבחודש הקודם. במועד השלמת העסקה 

חזיר את המטוס בתום תקופת החכירה בתנאי החזר מינימליים כמו כן, החוכרת מחויבת לה עד למועד זה.

 הקבועים בהסכם.

 רה צפויים התקבולים מדמי החכירה המשולמים על ידי החוכרתיהחכ םעל פי הסכליום השלמת העסקה,  .8

 מיליון דולר. 83-להסתכם לסך של כ

זר מבנק  הקבוצהלה שנט Recourseה מיליון דולר באמצעות הלווא 40מכלל עלות העסקה מומן סך של  .7

 30-מתמורת הנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה בסך של כ מומנה העסקהיתרת )"ההלוואה"(. 

 מהפקדותו הקבוצהאמצעיה העצמיים של , מ)"אגרות החוב"( 2015מיליון דולר שהונפקו בחודש נובמבר 

 .החוכרת כאמור לעיל



 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםביאור

 

 10 -ב 

 

 )המשך( רכוש קבוע - 5ביאור 

 

 :סים )המשך(מטו תהסכמים לרכיש .א
 

מיום קבלת  חודשים 6משתנה אשר תקובע בתוך בדולרים של ארה"ב ונושאת ריבית  הנקוב הההלווא .10

קיימות בנקאיות  הלוואותן הריבית הממוצעת המשוקללת בגין מנמוכה הלוואה זו  בגיןהריבית  .ההלוואה

 .בעסקאות לרכישת מטוסים הקבוצהשל 

עמלת פירעון לקי )כפוף לסכום מינימלי( של יתרת ההלוואה. זכות לפירעון מוקדם מלא או ח לקבוצה .11

חודשים הראשונים ממועד קבלת ה 36ך ביחס לפירעונות מוקדמים, במידה ויהיו, במש מוקדם תחול

 ההלוואה. 

ה )אשר צפויה להיפרע במלואה בתקופת דמי החכירה המתקבלים ישמשו לפירעון קרן וריבית של ההלווא .12

ולתזרים השוטף של  וכן להחזרים על חשבון ההשקעה העצמית במטוס'בלון'(  החכירה, קרי ללא יתרת

 .הקבוצה

 לבנק המממן. שועבדו Perth-בביטוח וזכויות החברה ב זכויות המחכירהרה, יהחכ םהמטוס, הסכ .13

 
 :פחתשינוי אומדן  .ב

 
ת ולתום תקופ םניהשייר נבח כי. ערההשייר של ציי המטוסים של כיאת ער קבוצהה בוחנת כל תקופת דיווחב

שינויים בשווי  בהתאם למחירוני מטוסים המפורסמים מעת לעת בוחנת הנהלת הקבוצה. תוהשימוש המשוער
ועדכון  )ערכי שייר( ואת הצורך בעדכון אומדן ערכי השייר עבור מטוסים אלו המטוסים לתום תקופת השימוש בהם

 שינוי אומדן ביצוע עלליטה הנהלת הקבוצה הח 2016של שנת ראשון רבעון ההבמהלך . הוצאות הפחת בהתאם
. American Airlines-ומטוס המוחכר ל Air Canada-לשני מטוסים המוחכרים ל 2016ינואר ב 1-החל מיום ה

אלפי דולר  347-)ביחס להוצאות הפחת הרבעוניות טרום שינוי אומדן הפחת( של כגידול הביא ל שינוי אומדן זה
 .2016של שנת  ראשוןלרבעון הבהוצאות הפחת 

 
 :מטוסיםירידת ערך  .ג

 
בו קיימים  )עבור חוכר( בצי מטוסים, 2015בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  (1ב)4-ו ט2 יםביאורכאמור ב

 .אומדן של סכום בר ההשבה של אותו צי מטוסים החברהמנים לאפשרות של ירידת ערך, מבצעת יס
 

אפשרות של נים לימשבה של ציי המטוסים בהם זוהו סבחנה הקבוצה את סכום בר הה 2016 מרץב 31ליום 
שני , Air Canada-אשר מוחכרים ל 320-200שני מטוסים מדגם איירבוס  -מטוסים  5)סך של  ירידת ערך

המוחכר  737-800מדגם בואינג  מטוסו Tame-ול Air Berlin-המוחכרים ל 330-200מדגם איירבוס  יםמטוס
אפשרות של מנים ליבחינת סכום בר ההשבה של ציי המטוסים, בהם זוהו ס. מ(לחברת תעופה דרום אפריקאית

ד, למעט , נמצא כי סכום בר ההשבה של כל צי מטוסים עולה על עלותו המופחתת לאותו מועכאמור ירידת ערך
אשר בגינם נרשמה הפרשה  Air Canadaשמוחכרים לחברת התעופה  320-200עבור שני מטוסי איירבוס 

 אלפי דולר. ההוצאות בגין הפרשה זו נזקפו לסעיף הוצאות אחרות. 132ך של לירידת ערך בס
 

שווי השימוש, אומדת הקבוצה את  בהערכת, 2015בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  (1ב)4 ביאורבהתאם ל
תזרימי המזומנים העתידיים מדמי החכירה ומערך השייר של אותו המטוס לתום תקופת השימוש, ומנכה אותם 

כם הנוכחי, תוך שימוש בשיעורי הניכיון המשקפים את ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לער
, הקבוצה השתמשה בשיעור ניכיון, לפני מועד הבדיקההגלומים בפעילות החכירה. לצורך בחינת ירידת הערך ל

ניכיון, לפני מס, עבור היוון , ובשיעור 6.13%-4.24% שלבטווח  מס, עבור היוון תזרימי המזומנים מדמי החכירה
ניכיון אלו נאמדים, בין השאר, על  . שיעורי6.78%-5.17% בטווח של לתום תקופת השימוש יםערך שייר המטוס

 (.WACCפי הממוצע של מחיר ההון העצמי ומחיר החוב )
 
 

 

 

 

 

 



 כנפיים ליסינג בע"מגלובל 
 ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםביאור
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 מכשירים פיננסיים - 6 ביאור

 

 אשר אינם נמדדים בשווי הוגןמכשירים פיננסיים  .א
 

 וב לשווים ההוגן:למפורט בטבלה הבאה, סבורה הקבוצה כי ערכם הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים המוצגים בעלות מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקיר פרט
 

 שווי הוגן ערך בספרים 

 בדצמבר 31ליום  מרץב 31ליום  בדצמבר 31ליום  מרץב 31ליום  

 6 1 0 1 5 1 0 1 5 1 0 1 6 1 0 1 5 1 0 1 5 1 0 1 

 אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

       

 ריבית קבועהבהלוואות לזמן ארוך 
(1)

  (37,243) (47,620) (41,157) (40,164) (47,074) (42,353) 

       

 חוב אגרות
(2 )

 (67,087) (47,048) (67,754) (76,476) (54,634) (73,104) 

       

 מפרעונות שוטפים של ההלוואות. בעיקר של ההלוואות נובעת( 2)רמה הירידה בשווי ההוגן  (1)

   
מהנפקת אגרות חוב  בעיקרנובע  הוגןבשווי ה גידולה .(1)רמה  ערך השוק, במונחים שקליים, של אגרות החוב נקבע בהתאם למחירי שוק מצוטטים בשווקים פעילים (2)

 של אגרות החוב. נותפרעובניכוי  2015ודש נובמבר סדרה ב' בח
    

 אשר נמדדים בשווי הוגן שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים .ב
 

חר ותזרים המזומנים של הרווח הכולל הא (, וכן השפעתם על הרווח והפסד,2, הנמדדים בשווי הוגן )רמה קבוצהשל העסקאות גידור שערי חליפין להלן מפורטים השינויים בשווי ההוגן של 

 :קבוצהה
 

 :6101 מרץב 13יום תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה בל

השפעה על  

הרווח והפסד 

 תקופהל

השפעה על 

הרווח הכולל 

 תקופההאחר ל

סך ההשפעה 

 על הון הקבוצה

תזרים מזומנים 

 בגין נגזרים

גידול בנכס/קיטון 

בהתחייבות )קיטון 

 בנכס/גידול בהתחייבות(

 דולר אלפי 

      

 (1,755)     2016בינואר  1יתרה ליום 

      

 1,647  -  1,647  -  1,647  שערוך של עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים

 1,647  -  1,647  -  1,647  סך הכל נגזרי שער חליפין

      

 (308)     2016 מרץב 31ליום  יתרה
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 )המשך( ם פיננסייםמכשירי - 6 ביאור

 

 אשר נמדדים בשווי הוגן )המשך( שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים .ב
 

 :5101 מרץב 13יום תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה בל

השפעה על  

הרווח והפסד 

 תקופהל

השפעה על 

הרווח הכולל 

 תקופההאחר ל

סך ההשפעה 

 על הון הקבוצה

תזרים מזומנים 

 בגין נגזרים

בנכס/קיטון  גידול

בהתחייבות )קיטון 

 בנכס/גידול בהתחייבות(

 אלפי דולר 

      

 (2,775)     2015בינואר  1יתרה ליום 

      

 (536) -  (536) (536) -  שערוך של עסקאות אשר חשבונאית יועדו כמכשירים מגדרים

 -  -  784  784  -  השפעות מכשיר מגודר

 (77) -  (77) -  (77) ית לא יועדו כמכשירים מגדריםשערוך של עסקאות אשר חשבונא

 (635) -  147  248  (77) סך הכל נגזרי שער חליפין

      

 78      תנועה בנגזרי ריבית

      

 (3,332)     2015 מרץב 31ליום  יתרה
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 6 ביאור

 

 אשר נמדדים בשווי הוגן )המשך( מכשירים פיננסייםשינויים בשווי הוגן של  .ג
 

 :5101 דצמברב 13יום שנה שהסתיימה בל

השפעה על  

הרווח והפסד 

 שנהל

השפעה על 

הרווח הכולל 

 שנההאחר ל

סך ההשפעה 

 על הון הקבוצה

תזרים מזומנים 

 בגין נגזרים

גידול בנכס/קיטון 

בהתחייבות )קיטון 

 בנכס/גידול בהתחייבות(

 ראלפי דול 

      

 (2,775)     2015בינואר  1יתרה ליום 

      

 577  -  577  577  -  שערוך של עסקאות אשר חשבונאית יועדו כמכשירים מגדרים

 -  -  (115) (614) 477  השפעות מכשיר מגודר

 (302) -  (302) -  (302) שערוך של עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים

 467  (467) -  -  -  סקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדריםתשלום ע

 742  (467) 160  (37) (177) סך הכל נגזרי שער חליפין

      

 78      תנועה בנגזרי ריבית

      

 (1,755)     2015 דצמברב 31ליום  יתרה

      

 

 

 אירועים לאחר תום תקופת הדיווח - 7ביאור 
 

לכלל מחכיריו , 330-200חברת התעופה הממשלתית לאומית של אקוודור(, החוכר מטוס מדגם איירבוס  – Tame, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, פנה לקוח לא מהותי של החברה )2016יל בחודש אפר
לאור האמור מנהלת החברה שיחות בנושא עם הלקוח ובוחנת את האפשרויות העומדות בפניה. יצוין  ומסר כי חברת התעופה חווה קשיים תזרימיים )בין היתר לאור קשיים כלכליים באקוודור(. ובכלל כך לחברה

 כי למועד הדוח לא היה ללקוח חוב כלשהו כלפי החברה ולמועד פרסום הדוח ללקוח חוב בסכום לא מהותי לחברה.
 



 
 בע"מ גלובל כנפיים ליסינג

 

 מידע כספי ביניים נפרד
 

 6132 מרץב 13ליום 
 
 

 )בלתי מבוקר(
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 לכבוד
 בע"מ גלובל כנפיים ליסינגבעלי המניות של 

 
 36דרך אבא הלל 

 רמת גן
 
 
 

 דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד    הנדון: 
 3791 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 13לפי תקנה                 

 
 

 מבוא

של  0791 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 83סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
, ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע 2106 ץבמר 80"החברה"( ליום  –גלובל כנפיים ליסינג בע"מ )להלן 

המידע הכספי הביניים הנפרד  על להביע מסקנה היא החברה. אחריותנו של וההנהלה הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון
 .סקירתנו על לתקופת ביניים זו בהתבסס

 
 

 היקף הסקירה

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי  -של לשכת רואי חשבון בישראל 0ה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקיר
רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים 

ירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סק
הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו 

 יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה

רתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל, אינו ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על סקי
 .0791 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 83המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 
 רואי חשבון

Member Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 

 2106, מאיב 27תל אביב, 
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 נתונים על המצב הכספי
 

 בדצמבר 13יום ל מרץב 13יום ל 

 2 3 1 6 5 3 1 6 5 3 1 6 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

  )בלתי מבוקר( 
    נ כ ס י ם

    

    נכסים שוטפים
 82,374  21,939  4,515  מזומנים ושווי מזומנים

 738  22,853  2,038   ת בבנקיםפקדונו
 583  287  558  נים והשקעות משועבדיםמזומ

 2  8  8  לקוחות
 0,228  6,856  367  חייבים ויתרות חובה

 שוטפות של הלוואה לזמן ארוך לחברה נשלטתחלויות 
 -  -  0,684  (8)ראו ביאור 

 20  26  07  מלאי

  7,966  47,967  85,660 

    
    לא שוטפיםנכסים 

 02,111  02,111  02,111  פקדונות בבנקים 
 3,260  6,840  7,192  נים והשקעות משועבדיםמזומ

 6,426  00,602  06,214  (8)ראו ביאור  השקעה בחברות מוחזקות
 02,111  02,111  02,111  הלוואה לזמן ארוך לחברת האם

 25,135  26,689  61,784  (8)ראו ביאור  לזמן ארוך לחברה נשלטת ותהלווא
 511  511  -  חייבים ויתרות חובה

 279,199  204,028  237,547  רכוש קבוע, נטו

  877,957  238,208  860,847 
    
    

 879,101  882,732  417,525  סה"כ נכסים

    
    התחייבויות והון 

    

    התחייבויות שוטפות
 ת לזמן ארוך מתאגידים בנקאייםחלויות שוטפות של הלוואו

 44,232  42,529  48,772  ואגרות חוב
 7,071  9,011  00,306  זכאים ויתרות זכות

  55,313  47,629  58,492 

    
    התחייבויות לא שוטפות

 048,094  019,631  042,975  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 59,118  41,321  53,183  אגרות חוב

 48,354  85,136  58,668  הפקדות של חוכרי מטוסים
 0,755  8,882  813  מכשירים פיננסיים נגזרים

 04,730  04,983  04,470  מסים נדחים

  267,275  210,656  261,769 

    
    הון 

 82  82  82  על מניות ופרמיה הון מניות
 0,046  0,855  0,046  קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים

 30,878  31,802  38,244  עודפים

 32,590  30,677  34,422  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
    
    

 879,101  882,732  417,525  סה"כ התחייבויות והון 
    

 
 

   

 ערן בן מנחם סלסקי סידני שלמה חנאל

 כספים סמנכ"ל מנהל כללי יו"ר הדירקטוריון

 
 .2106 מאיב 27: שור הדוחות הכספייםתאריך אי

 
 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 רווח והפסדנתונים על 
 

לתקופה של שלושה חודשים  
 במרץ 13שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 13ביום 

 2 0 1 6 2 0 1 5 2 0 1 5 

 אלפי דולר אלפי דולר 

  )בלתי מבוקר( 

    
 87,347  7,886  02,401  סות מהפעלההכנ

 (24,988) (6,857) (9,542) הוצאות הפעלה

    
 05,006  2,799  4,363  רווח גולמי

    
 (4,133) (0,140) (0,227) הוצאות הנהלה וכלליות

 268  418  (082) אחרות)הוצאות(  הכנסות

    
 (0,860) (683) (8,325) 
    
    

 00,270  2,887  8,519  גילותרווח מפעולות ר

    
 (3,537) (2,082) (4,159) הוצאות מימון
 0,885  443  0,709  הכנסות מימון

    
 (9,254) (0,634) (2,041) הוצאות מימון, נטו

    

 (0,725) 6  (6) מוחזקות ותחבר (הפסדיברווחי ) חלק החברה
    

    
 2,002  660  0,860  לפני מסים על הכנסה רווח

    
 (545) (095) 471  (מסים על הכנסההטבת מס )

    
 0,569  436  0,350  לתקופה רווח

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 הכולל נתונים על הרווח
 
לתקופה של שלושה חודשים  

 במרץ 13שהסתיימה ביום 
סתיימה לשנה שה

 בדצמבר 13ביום 

 2 0 1 6 2 0 1 5 2 0 1 5 

 אלפי דולר אלפי דולר 

  )בלתי מבוקר( 

    
 0,569  436  0,350  לתקופהרווח 

    
    סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:

    
 (29) 032  -  בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס)הפסד(  רווח

    

    
 (29) 032  -  לתקופהכולל אחר סד( )הפ רווח

 
 

   

    
 0,541  663  0,350  לתקופהכולל  רווחסה"כ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 נתונים על תזרימי המזומנים
 
 
לתקופה של שלושה חודשים  

 במרץ 13שהסתיימה ביום 
סתיימה הלשנה ש

 בדצמבר 13ביום 

 2 0 1 6 2 0 1 5 2 0 1 5 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

  בלתי מבוקר 

    
    פעילות שוטפת - תזרימי מזומנים

 0,569  436  0,350  תקופהל רווח
ומנים מפעילות התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המז

 27,997  6,314  9,323  נספח א' -שוטפת 

    
 80,846  9,271  7,697  מזומנים נטו מפעילות שוטפת

    
    פעילות השקעה - תזרימי מזומנים

 (75,670) -  (047) רכישת מטוסים
 411  -  -  תות החכרה עתידיאופקדון ע"ח עסק תקבולי

 4,980  0,906  -  תמורה ממימוש מטוסים
 2,395  0,124  511  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה

 -  -  (83,111) (8)ראו ביאור  מתן הלוואה לחברה נשלטת
 2,163  509  509  פרעון הלוואה משתתפת ברווחים לחברה נשלטת

 -  -  (0,112) (8)ראו ביאור  רכישת חברה מאוחדת
 (8,108) (975) (328) פקדונות משועבדיםבהשקעה 

 400  (21,764) (0,211) בבנקיםבפקדונות  מימוש )השקעה(
    

 (33,207) (03,512) (41,059) השקעה  פעילותלמזומנים נטו 

    
    פעילות מימון - תזרימי מזומנים

 97,432  08,974  4,766  *מתאגידים בנקאיים קבלת הלוואות לזמן ארוך
 (89,187) (5,925) (5,758) אייםפרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנק

 81,882  -  -  הנפקת אגרות חוב
 (02,467) -  -  פרעון אגרות חוב

 (058) -  -  התחשבנות בגין עסקת הגנה על קרן אגרות חוב שנפרעה
 3,418  0,938  8,196  קבלת הפקדות של חוכרי מטוסים 

 (0,917) (998) -  שימוש בהפקדות של חוכרי מטוסים 

    

 66,349  7,197  2,137  מימון  מפעילותמזומנים נטו 
     

    
 7,794  (2,088) (23,837) עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

     

 22,721  22,721  82,374   השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

    
 82,374  21,939  4,515   השנהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 

    
    
 .בניכוי עלויות גיוס הלוואות *
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 נתונים על תזרימי המזומנים
 
לתקופה של שלושה חודשים  

 במרץ 13שהסתיימה ביום 
סתיימה הלשנה ש

 בדצמבר 13ביום 

 2 0 1 6 2 0 1 5 2 0 1 5 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

  בלתי מבוקר 

    
דרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים התאמות ה -נספח א'

    מפעילות שוטפת
    

    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 
 24,601  6,805  9,507  והפחתותפחת 

 474  095  (471) מסים נדחים, נטו 
 (418) (418) -  רווח הון ממכירת נדל"ן להשקעה

 (264) 0  (0,649) שינוי בנגזרים
 (038) (858) 0,887  ערוך אגרות חובש

 0,726  (6) 6  תות ונשלטומוחזק ותחלק החברה בהפסדי )רווחי( חבר
 (846) -  -  רווח מהפסקת הגנה חשבונאית

    
    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 518  512  (0) קיטון )גידול( בלקוחות 
 8,296  03  37  קיטון בחייבים ויתרות חובה 

 6  0  2  קיטון במלאי

 061  554  0,100  בזכאים ויתרות זכות גידול 

    
  9,323  6,314  27,997 

    
    
    

   ריבית ומסים המסווגים בתזרים מפעילות שוטפת שלומית/  קבולית - 'בנספח 
    

 3,724  0,807  0,488  תשלומי ריבית 
    

 599  028  058  תקבולי ריבית 
    

 52  -  0  תשלומי מס 

    
    פעילויות מהותיות שלא במזומן – 'גנספח 

    

 5,547  -  9,613  כנגד הפקדות חוכרים רכישת מטוסים

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 יםנפרדים הכספיות המידע נוסף לדוח

3 

 
 (     כללי 3)

 
ד' לתקנות ניירות 83החברה( ערוך בהתאם להוראות תקנה  -)להלן  בע"מ נפיים ליסינגהמידע הכספי הנפרד של גלובל כ

 .0791-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל
 

ולשנה  2105בדצמבר  80יש לעיין במידע כספי ביניים נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד של החברה ליום 
 נלוו אליהם.שהסתיימה באותו תאריך, ולנתונים הנוספים אשר 

 
 (     מדיניות חשבונאית 6)

 
מידע הכספי הנפרד של החברה ליום ( ל8א) ביאורהמידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת ב

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. 2105בדצמבר  80
 

 אירועים בתקופת הדוח(     1)
 

 Virginלחברת התעופה המוחכר  881-211 איירבוס מדגםוס מטקבוצה רכישה של השלימה ה 2106 מרץב 24ביום 
Australia 011% , בסכום זניח,לצורך ביצוע העסקה רכשה החברה באותו המועד .ה של מטוס זהכרחהיחד עם הסכם ה 

"(, חברה פרטית הרשומה באנגליה אשר מחכירה Perth)להלן " Perth Aircraft Leasing (UK) Limitedממניות חברת 
 Perthהנפיקה  ,Perth. עם השלמת רכישת מניות מטוס לחוכרת ואשר במועד ההשלמה הינה הבעלים של המטוסאת ה

מיליון דולר. לאחר רכישת המניות והנפקת המניה הנוספת החברה מחזיקה  01לחברה מניה נוספת בתמורה לסכום של 
 .Perthממניות חברת  011%-ב

 
 Aircraft Wingsמיליון דולר לחברת 83העניקה החברה הלוואה בסך של כאמור לעיל,  Perthבנוסף לרכישת חברת 

MSN322-2014 Limited " להלן(Aircraft Wings)ובמקביל העניקה ", חברה נשלטת של החברה ,Aircraft Wings 
  .ותת קבועות ריביובדולרים של ארה"ב ונושא ותנקוב ותההלווא. Perthהלוואה בסכום זהה לחברת 

 
ביטוח לערך השייר בתום תקופת ההחכרה בסכום מינימלי הקבוע  Perth-שת המטוס העניקה החברה לבמסגרת רכי

בהסכם )להלן "הסכום המבוטח"( וזאת במקרה של מימוש המטוס. בתמורה, במידה ומומש המטוס כאמור, תהיה 
ד לסף אשר נקבע החברה זכאית לכלל התמורה העודפת מעל לסכום המבוטח )ככל שתהיה תמורה עודפת( וזאת ע
פי -וזאת על Perthבהסכם. באם מומש המטוס בתמורה מעל לסף האמור, תחולק התמורה מעל סף זה בין החברה לבין 

 השיעורים אשר נקבעו בהסכם.
 

 המאוחדים. א לדוחות5ראו ביאור פרטים נוספים בקשר לעסקת הרכישה כאמור לעיל ל
 

 הכספי (      אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב 4)
 

 .בדוחות המאוחדים 9 ביאורהכספי בפירוט של האירועים שחלו לאחר מועד הדוח על המצב  ורא



  

  

  

  

  
  

      

  

  'גחלק 

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 
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 בע"מ ליסינג כנפיים גלובל

 הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביותבדבר  1026שנת  של ראשון רבעוןדוח 
ג)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 83לפי תקנה  הגילוי ועל

 2790-התש"ל

 כללי .1

אחראית לקביעתה  , החברה בפיקוח הדירקטוריון של (,"החברה") "מבע ליסינג כנפיים גלובל הנהלת
 .בחברהוהתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הינם:

 , מנכ"ל;סידני סלסקי 1.1

 .כספים"ל סמנכ, מנחם בן ערן 1.1

 הבקרה הפנימית .1

אשר תוכננו בידי  חברהבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים ב
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע 

 סביר ביטחוןאשר נועדו לספק ו חברההבפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון 
בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע  בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות

על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד  םא מפרסונדרש לגלות בדוחות שה חברההש
 ובמתכונת הקבועים בדין.

נדרש לגלותו  חברהההבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע ש
המשרה הבכיר ביותר בתחום , לרבות למנהל הכללי ולנושא חברהכאמור, נצבר ומועבר להנהלת ה

הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד 
 המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 
 בדוחות תימנע או תתגלה.מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע 

השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  בדוח
הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית  -)להלן  1015בדצמבר  11 ביום שהסתיימההתקופתי לתקופה 

, זו הערכה על בהתבסס. חברההאחרון(, העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית ב
 היא 1015בדצמבר  11הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור ליום  חברהה והנהלת הדירקטוריון

 .אפקטיבית

 את לשנות כדי בהם שיש עניין או אירוע כל וההנהלה הדירקטוריון לידיעת הובא לא, הדוח למועד עד
 הפנימית הבקרה בדבר השנתי הדוח במסגרת שהובאה כפי, הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת

 .האחרון

 הבקרה בדבר השנתי בדוח הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת על בהתבסס הדוח למועד
הבקרה  ,לעיל כאמור והדירקטוריון ההנהלה לידיעת שהובא מידע על ובהתבסס, האחרון הפנימית

 .אפקטיביתהפנימית היא 

 

 הצהרות מנהלים .1

 הצהרת מנכ"ל .1.1

 , מצהיר כי:סלסקי סידני, אני

 של הראשון רבעון"( לחברהה)"כנפיים ליסינג בע"מ  גלובלשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  .1.1.1
 "(;הדוחות": להלן)1016שנת 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג  .1.1.1
שבהן נכללו אותם  של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
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לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  .1.1.1
 חברהההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

, לדירקטוריון ולועדת הביקורת של דירקטוריון חברההגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .1.1.3
, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל חברהה

 הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  .א
הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על הבקרה הפנימית על הדיווח 

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו  חברההשל  היכולת
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

  - וכןהדין; 

הכללי או מי שכפוף כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל  .ב
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית  ול

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 :חברהבאו יחד עם אחרים  לבדאני,  .1.1.5

, של בקרות ונהלים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי .א
 ה, לרבות חברות מאוחדות שלחברהלהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

, מובא לידיעתי 1010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של  חברהבעל ידי אחרים 

  - וכןהדוחות; 

, של בקרות ונהלים ם וקיומם תחת פיקוחיקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעת .ב
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

 התקופתי הדוח מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג
 הדירקטוריוןמסקנת  לשנות, את כדי בו יש אשר, זה דוח מועד האחרון לבין

 הגילוי של ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגעוההנהלה 
 .חברהה

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

 1016 מאיב 12תאריך:   , מנכ"לסידני סלסקי

 

 כספיםה"ל סמנכהצהרת  .1.1

 , מצהיר בזה כי:מנחם בן ערן, אני

 לתקופתאחר הכלול בדוחות הכספי המידע ה אתו ביניים בחנתי את הדוחות הכספיים .1.1.1
 1016שנת  של ראשוןה רבעון"( לחברהה)להלן: "כנפיים ליסינג בע"מ  גלובלשל הביניים 
 (;"הביניים לתקופת הדוחותאו " "הדוחות)להלן:"

 לתקופתוהמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  ביניים הכספייםלפי ידיעתי, הדוחות  .1.1.1
ולא חסר בהם מצג של עובדה  ,אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותיתהביניים 

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 
 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

 לתקופתאחר הכלול בדוחות הכספי המידע הו ביניים ות הכספייםלפי ידיעתי, הדוח .1.1.1
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הביניים 

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים  חברהההפעולות ותזרימי המזומנים של 
 הדוחות;
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, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של חברההגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .1.1.3
, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על חברההדירקטוריון 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  .א
ככל שהיא מתייחסת לדוחות  ,הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

, העלולים לתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים הכספיים
לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על  חברההשל  הבאופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 
 –הדין; וכן  הכספיים בהתאם להוראות

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף  .ב
לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית 

 .על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 :חברהבאו יחד עם אחרים  לבדאני,  .1.1.5

, של בקרות ונהלים נווקיומם תחת פיקוחקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם  .א
 ה, לרבות חברות מאוחדות שלחברהלהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

, מובא לידיעתי 1010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של  חברהבעל ידי אחרים 

 -הדוחות; וכן 

, של בקרות ונהלים יקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוח .ב
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

 תקופתיה הדוח מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג
המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר  זה, דוח מועד לבין האחרון

מסקנת  את להערכתילשנות,  כדי בו יש אשר הכלול בדוחות לתקופת הביניים,
 ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה הדירקטוריון

 .חברהה הגילוי של

 באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין  

 , בן מנחם ערן

 כספים"ל סמנכ

 1016 מאיב 12תאריך:  
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