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הננו מתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני חברת גלובל כנפיים ליסינג בע"מ (להלן 
"החברה") והחברות המאוחדות שלה והנאמנויות אשר היא הנהנית על פיהן (להלן "הקבוצה" או 
"התאגיד") לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2017. הנתונים להלן מוצגים 
בדולרים של ארה"ב ומתייחסים לדוחות הכספיים המאוחדים. יש לעיין בדוח זה בהקשר לדוח 

הדירקטוריון של הקבוצה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.

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

נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד .1

הקבוצה עוסקת ברכישה של מטוסים, מימונם והחכרתם לחברות תעופה בעולם, וכן במכירתם. פעילות 
החכרת המטוסים, מאופיינת בחוזים לטווחי זמן בינוניים וארוכים (בין 3 ל-13 שנים) ובתזרים יציב. 
בתחום זה, לקבוצה מעל 25 שנות ניסיון המתבטא ברכישה, מימון, החכרה ומכירת מטוסים לחברות 

בינלאומיות בכל העולם. 

הסביבה העסקית במסגרתה פועלת הקבוצה הינה שוק התעופה הבינלאומי, כאשר פעילות הקבוצה 
משתייכת לתחום של בעלות על ציוד תעופתי והחכרתו. תחום זה מאופיין ביציבות רבה יותר בהשוואה 

לתחום הובלת הנוסעים והמטען עליו נמנות חברות התעופה, שהן לקוחות החברה.

מתחילת פעילות הקבוצה ועד למועד פרסום הדוח נרכשו והוחכרו 54 מטוסים, מתוכם נמכרו 36 
מטוסים ו-4 מטוסים הועברו לפעילות פירוק ומכירת חלקי חילוף מטוסים. במועד פרסום דו"ח זה 
לקבוצה צי מטוסים קיים של 14 מטוסים, כאשר 13 מטוסים מוחכרים לתשעה לקוחות שונים ממדינות 
בחמש יבשות, ומטוס נוסף לגביו חתמה הקבוצה על מזכר כוונות להחכרתו אשר למועד פרסום הדוח 
מבוצעות בו עבודות שיפוץ והתאמה להחכרה העתידית, לפרטים נוספים ראו ביאור 4ה' לדוחות 

הכספיים.

במהלך הרבעון הראשון לשנת 2017 המשיכה החברה במימוש מטוסים אשר סיימו את החכרתם ברבעון 
הרביעי לשנת 2016 (לרבות הגעה להבנות בדבר מכירת שני מטוסי איירבוס 200-320, משנת ייצור 
1992, יחד עם הסכם החכרתם המוחכרים לחברת התעופה Air Canada אשר תקופת החכרתם צפויה 
להסתיים ברבעון הראשון לשנת 2018, לפרטים נוספים ראו ביאור 4ו' לדוחות הכספיים). במקביל, 
החברה בוחנת עסקאות נוספות לרכישת והחכרת מטוסים להגדלת היקף צי המטוסים שלה בהתאם 
למקורותיה הפנויים אשר כוללים בין היתר סכומים אשר התקבלו ממימוש המטוסים כאמור לעיל. למועד 
הדוח, ברשות החברה יתרות מזומנים ופקדונות בסך של כ-51 מיליון דולר (לרבות מסגרת אשראי בלתי 

מנוצלת בסך של 12 מיליון דולר). 

אירועים מהותיים לאחר תאריך הדוח ועד למועד פרסומו:

במסגרת בדיקות שבוצעו לצורך החכרתו של מטוס איירבוס 300-330 לגביו חתמה הקבוצה על  
מזכר כוונות להחכרתו לחוכר חדש עקב הפסקת החכרות לחברת התעופה TransAsia, כמפורט 
בביאור 12ה(1) בדוחות הכספיים לשנת 2016, נתגלה פגם (סימני קורוזיה) בחלקים מסוימים 
של מנועי המטוס, הדורש את החלפת חלקים אלו קודם למסירת המטוס ללקוח החדש עמו חתמה 
הקבוצה על מזכר הכוונות. על בסיס בדיקות שונות שנערכו עד כה ובהתאם להערכות ראשוניות 
שקיבלה החברה, עלות החלפת החלקים ותיקון המנועים כאמור מוערכת בסך של כ-2.8 מיליון 
דולר בגינה רשמה החברה בדוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2017, הפרשה להוצאה חד 

פעמית בגובה הערכת עלות התיקון האמורה. לפרטים ראו ביאור 4ה' לדוחות הכספיים.

ביום 25 במאי 2017, לאחר תאריך הדוח, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך  
של 15 מיליון דולר (כ-113.6 אלפי דולר למניה). סכום הדיבידנד יועבר לבעלת המניות היחידה 

של החברה, כנפיים אחזקות בע"מ ("כנפיים"), ביום 6 ביוני 2017. 
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ביום 25 במאי 2017, לאחר תאריך הדוח, הודיעה כנפיים לחברה על פירעון מוקדם מלא של  
יתרת ההלוואה (בסך 12 מיליון דולר) שהעמידה החברה לכנפיים, בהתאם למנגנון הפירעון 
המוקדם שנקבע בהסכם ההלוואה. בהתאם להודעת כנפיים לחברה, הפירעון המוקדם יבוצע ביום 

13 ביוני 2017. 

ביום 25 במאי 2017, לאחר תאריך הדוח, הנחה דירקטוריון החברה לבחון אפשרות לגיוס הון  
מהציבור באמצעות הנפקה ראשונה של מניות (IPO) ורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל 
אביב בע"מ ("הבורסה"), כאשר במסגרת אפשרות ההצעה לציבור של הנפקת מניות החברה, 
עשויה גם כנפיים להציע לציבור לרכוש חלק ממניות החברה המוחזקות כיום על ידה, בדרך של 

הצעת מכר.
מבנה ההנפקה (לרבות הכמות שתוצע על ידי החברה לציבור), עיתויה, ויתר תנאיה, טרם נקבעו 
סופית ואין באמור לעיל כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה ו/או כנפיים להנפקת מניות 
לציבור כאמור ואין כל וודאות באשר לעצם ההנפקה, היקפה ומועדה. ביצוע ההנפקה כפוף, בין 
היתר, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים, לשיקול דעת החברה ו/או כנפיים ואישור האורגנים 
המוסמכים שלהן, ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, ובכלל זה היתר רשות ניירות 

ערך ואישור הבורסה.
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המצב הכספי .2

ליום 31 
בדצמבר

ליום 31 
במרץ

שינוי 2 0 1 6 2 0 1 7 
הסבר % אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר

נכסים
גידול של כ-5 מיליון דולר ביתרת מזומנים ופקדונות בנקאיים שוטפים. לפרטים נוספים ראו 

סעיף 4.1 להלן.
מזומנים ופקדונות  26,918 21,946 4,972 23%

בנקאיים שוטפים
קיטון ביתרת מזומנים משועבדים לזמן קצר וזמן ארוך נובע משחרור של כל יתרות המזומנים 
המשועבדים בסך של כ-7.1 מיליון דולר כתוצאה מפירעון הלוואה ושחרור השעבודים בגינה 

בקשר למימון מחדש של מטוס איירבוס 321-200 כמפורט בביאור 4ט' לדוחות הכספיים. 

(100%) (1,420) מזומן משועבד לזמן  - 1,420
קצר

(82%) (92) לקוחות 20 112

בהתאם להסכם ההלוואה, פירעון הקרן צפוי לחול בסוף חודש מרץ 2018 ועל כן סווגה קרן 
ההלוואה כנכס שוטף.

הלוואה לחברת האם 12,000 - 12,000  -

הקיטון ביתרת החייבים ויתרות חובה נובע בעיקרו מקבלת התמורה בסך של כ-6.3 מיליון דולר 
בקשר לעסקה למכירת מטוס בואינג 767-300 שנמכר בשנת 2016.

(98%) (6,208) חייבים ויתרות חובה 127 6,335

(2%) (71) מלאי 2,970 3,041

הקיטון ביתרת הנכסים הלא שוטפים המוחזקים למכירה נובע ממימוש מטוס איירבוס 340-300 
במהלך חודש מרץ 2017, לפרטים נוספים ראו ביאור 4ג' לדוחות הכספיים ומירידת ערך של 70 
אלפי דולר של גוף מטוס בואינג 767-300 בהתאם לתמורה שנקבעה ממכירתו בחודש מאי 

2017 לאחר תאריך הדוח.

(82%) (2,570) נכסים לא שוטפים  580 3,150
המוחזקים למכירה

פקדונות בנקאיים לא  12,000 12,000 -  -
שוטפים

ראו הסבר בסעיף "מזומן משועבד לזמן קצר" לעיל. (100%) (5,554) מזומן משועבד לזמן  - 5,554
ארוך

ראו הסבר בסעיף "הלוואה לחברת האם" לעיל. (100%) (12,000) הלוואה לזמן ארוך  - 12,000
לחברת האם

גידול בשווי הוגן של המכשירים הפיננסיים הנגזרים (עסקאות ה-CSWAP), אשר נובע בעיקר 
מירידת שער החליפין (שקל-דולר) במהלך תקופת הדיווח.

מכשירים פיננסים  1,141 - 1,141  -
נגזרים לזמן ארוך
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ליום 31 
במרץ

ליום 31 
בדצמבר

שינוי6 1 0 2 7 1 0 2
הסבר%אלפי דולראלפי דולראלפי דולר

קיטון של כ-5 מיליון דולר ביתרת הרכוש הקבוע נובע מהוצאות פחת בסך של 6 מיליון דולר 
שנרשמו במהלך התקופה, בקיזוז תשלומים בסך של כ-1 מיליון דולר ששילמה החברה בקשר 
לעבודת תחזוקה, שיפוץ והתאמה בהתאם לדרישות להחכרתו העתידית של מטוס איירבוס 

330-300. לפרטים נוספים ראו ביאור 4ה' לדוחות הכספיים.

(2%) (5,039) רכוש קבוע, נטו 330,566 335,605

(4%) (14,841) סה"כ 386,322 401,163

התחייבויות והון
ראו הסבר בסעיפים "הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים" ו"אגרות חוב לזמן ארוך" להלן. (2%) (845) חלויות שוטפות של  43,839 44,684

הלוואות ואגרות חוב 
הגידול נובע בעיקרו מרישום הפרשה בסך של 2.8 מיליון דולר לתשלום עבור תיקון שני מנועים 
בקשר למטוס איירבוס 330-300 כמפורט בביאור 4ה' לדוחות הכספיים, מצבירת ריביות לשלם 

בגין סדרות אגרות החוב של החברה ומגידול בחלויות השוטפות של הפקדות החוכרים.

זכאים ויתרת זכות 14,490 10,359 4,131 40%

קיטון ביתרת ההלוואות (לרבות חלויות שוטפות) בסך של כ-20.6 מיליון דולר נובע מפרעונות 
שוטפים בסך של כ-5.5 מיליון דולר, פרעונות מוקדמים בסך של כ-15.1 מיליון דולר של הלוואות 
כמפורט בביאורים 4ט' ו-4י' לדוחות הכספיים ומהחזרת מסגרת אשראי בסך של 12 מיליון דולר 
כמפורט בביאור 4יא' לדוחות הכספיים בקיזוז קבלת הלוואה בסך של כ-12 מיליון דולר מבנק זר 

במסגרת מימון מחדש של מטוס איירבוס 321-200 כמפורט בביאור 4ט' לדוחות הכספיים. 

(13%) (19,348) הלוואות לזמן ארוך  126,979 146,327
מתאגידים בנקאיים

גידול ביתרת אגרות החוב (לרבות חלויות שוטפות) בסך של כ-1.7 מיליון דולר נובע מירידה 
בשער החליפין שקל-דולר במהלך תקופת הדיווח.

אגרות חוב לזמן  47,800 46,574 1,226 3%
ארוך

גידול נטו ביתרת הפקדות חוכרים (לרבות חלויות שוטפות המוצגות בסעיף הזכאים ויתרות 
זכות) בסך של כ-2.4 מיליון דולר נובע בעיקר מהפקדות חוכרים שוטפות בתקופה המדווחת.

הפקדות של חוכרי  48,860 47,372 1,488 3%
מטוסים

ראו הסבר בסעיף "מכשירים פיננסים נגזרים" בצד הנכסים בטבלה לעיל. (100%) (942) מכשירים פיננסיים  - 942
נגזרים לזמן ארוך

(1%) (142) מסים נדחים 14,544 14,686
קיטון בהון נובע בעיקר כתוצאה מההפסד לתקופה. (409) הון  89,810 90,219

(4%) (14,841) סה"כ 386,322 401,163
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ניתוח תוצאות הפעילות העסקית של הקבוצה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ .3

שינוי 2 0 1 6 2 0 1 7 

הסבר %
אלפי 
דולר

אחוז 
מהמחזור אלפי דולר

אחוז 
מהמחזור אלפי דולר

קיטון בהכנסות הרבעון הראשון לשנת 2017 לעומת הרבעון המקביל אשתקד 
נובע בעיקר מירידה בדמי החכירה כתוצאה מסיום החכרתם של ארבעה 
מטוסים במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2016 ומכניסתם לתוקף של הסכמי 
הארכת חכירה של שני מטוסים המוחכרים ל-British Airways בדמי חכירה 
נמוכים יותר החל מחודשים מרץ ואפריל 2016. הקיטון בהכנסות כאמור לעיל 
מקוזז בחלקו כתוצאה מדמי חכירה שנבעו מהחכרת מטוסים שנרכשו בחודשים 

מרץ ויולי של שנת 2016.

(19%) (2,633) הכנסות 10,919 100% 13,552 100%

קיטון בהוצאות ההפעלה ברבעון הראשון לשנת 2017 לעומת הרבעון המקביל 
אשתקד נובע בעיקר מקיטון בהוצאות הפחת כתוצאה ממימוש שלושה מטוסים 
ברבעון הרביעי של שנת 2016, הפסקת הפחתתו של מטוס נוסף עקב סיום 
החכרתו באותו הרבעון, הפסקת הפחתת מטוס נוסף וסיווגו כנכס לא שוטף 
הזמין למכירה החל מחודש יולי 2016 ושינוי אומדן פחת למטוס איירבוס 321-

200 החל מהרבעון הראשון לשנת 2017 (כמפורט בביאור 5א' לדוחות 
הכספיים). הקיטון בהוצאות הפחת מקוזז בחלקו בגידול בהוצאות הפחת הנובע 

כתוצאה מהפחתת מטוסים שנרכשו בשנת 2016.

(29%) 2,450 (63%) (8,534) (56%) (6,084) הוצאות הפעלה

(4%) (183) רווח גולמי 4,835 44%  5,018 37% 
הקיטון בהוצאות ההנהלה וכלליות ברבעון הראשון לשנת 2017 לעומת הרבעון 
המקביל אשתקד נובע בעיקרו מהוצאות בקשר לשחרור מטוס בואינג 767-300 

מתאילנד במהלך הרבעון הראשון לשנת 2016.

(21%) 268 (10%) (1,296) (9%) (1,028) הוצאות הנהלה 
וכלליות

ברבעון הראשון לשנת 2017 רשמה הקבוצה הוצאה חד פעמית בסך של 2.8 
מיליון דולר בקשר לתיקון שני מנועי מטוס אירבוס 330-300 (כמפורט בביאור 
4ה' לדוחות הכספיים), הוצאות הפרשה לירידת ערך גוף מטוס בסך של כ-0.1 
מיליון דולר (כמפורט בביאור 4ז' לדוחות הכספיים) המקוזזות ברווח הון בסך 
של כ-0.2 מיליון דולר ממימוש מטוס איירבוס 340-300 (כמפורט בביאור 4ג' 
לדוחות הכספיים). ברבעון הראשון לשנת 2016 רשמה הקבוצה הוצאות 

הפרשה לירידת ערך מטוסים בסך של כ-0.1 מיליון דולר.

- (2,532) (1%) (132) (24%) (2,664) הוצאות אחרות, 
נטו

(68%) (2,447) רווח מפעולות 1,143 11% 3,590 27%
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שינוי6 1 0 2 7 1 0 2

אלפי דולר
אחוז 

אלפי דולרמהמחזור
אחוז 

מהמחזור
אלפי 
הסבר%דולר

(2%) 88 (30%) (4,082) (37%) (3,994) הוצאות מימון
הכנסות מימון 2,343 22% 1,845 14% 498 27%

הקיטון בהוצאות המימון נטו ברבעון הראשון לשנת 2017 לעומת הרבעון 
המקביל אשתקד נובע מקיטון של כ-0.5 מיליון דולר בהוצאות הריבית כתוצאה 
מפירעון במהלך שנת 2016 ובתקופה המדווחת של אגרות חוב והלוואות 
(לרבות פירעון מוקדם והחזרת מסגרת אשראי כמפורט בביאורים 4ט' ו-4יא' 
לדוחות הכספיים, בהתאמה) בקיזוז השפעת עליית ריבית הליבור בין התקופות 
המדווחות. כמו כן, שינויים בשווים ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים בקיזוז 
הפרשי שער, הביאו להכנסות מימון נטו (לא תזרימיות) של כ-0.5 מיליון דולר 
ברבעון הראשון של שנת 2017, לעומת הכנסות מימון נטו (לא תזרימיות) בסך 

של כ-0.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

(26%) 586 (17%) (2,237) (15%) (1,651) הוצאות מימון, 
נטו

- (1,861) 10% 1,353 (5%) (508) רווח (הפסד) 
לפני מסים על 

הכנסה
הטבת המס ברבעון הראשון של שנת 2017 נובעת בעיקרה מביטול הפרשה 
למסים נדחים בגין ההפסד לפני מס לתקופה לעומת הטבת מס ברבעון המקביל 

אשתקד אשר נובעת בעיקרה משינוי בשיעור המס.

(66%) (327) הטבת מס 171 2% 498 4%

- (2,188) 14% 1,851 (3%) (337) רווח (הפסד) 
לתקופה

הקיטון ב-EBITDA ברבעון הראשון לשנת 2017 לעומת הרבעון המקביל 
אשתקד נובע בעיקר מקיטון של כ-2.6 מיליון דולר בהכנסות מדמי חכירה 
ומרישום הוצאה חד פעמית בסך של 2.8 מיליון דולר כמפורט בסעיף "הוצאות 

אחרות" לעיל.

(40%) (4,792) 89% 12,005 66% 7,213  EBITDA
לתקופה

הגידול ברווח המתואם לפני מס ברבעון הראשון לשנת 2017 לעומת הרבעון 
המקביל אשתקד נובע בעיקר מקיטון בהוצאות המימון כתוצאה מירידה 

בהוצאות הריבית כמפורט לעיל.

רווח מתואם  1,699 16% 1,181 9% 518 44%
לפני מס 
לתקופה*

רווח לפני מס בנטרול הכנסות/הוצאות אחרות, הפסדים מירידות ערך מלאי, שערוכי מכשירים פיננסים נגזרים לשווי הוגן, הפרשי שער על אגרות חוב שקליות (סדרה א') והפשרת קרן הון. *
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תזרימי מזומנים, נזילות ומקורות המימון .4

התנועות בתזרימי המזומנים ברבעון הראשון לשנת 2017 לעומת הרבעון הראשון לשנת  .4.1
2016

תזרימי מזומנים - פעילות שוטפת .4.1.1

הקיטון במזומנים מפעילות שוטפת נובע בעיקר מקיטון בהכנסות כמפורט בסעיף 3 לעיל.

תזרימי מזומנים - פעילות השקעה .4.1.2

מזומנים שנבעו מפעילות השקעה ברבעון הראשון לשנת 2017 כללו תקבולים בסך של כ-8.5 מיליון 
דולר אשר נבעו מתמורה מימוש מטוסים וכן ממימוש פקדונות משועבדים בסך של כ-7 מיליון דולר 
כתוצאה מהסרת השעבוד כמפורט בביאור 4ט' לדוחות הכספיים, בקיזוז השקעה בסך של כ-1 מיליון 
דולר במטוס איירבוס 300-330 לצורך שיפוצו והתאמתו להחכרה עתידית כמפורט בביאור 4ה' לדוחות 

הכספיים והשקעה בפקדונת בבנקים בסך של כ-0.3 מיליון דולר.

מזומנים נטו ששמשו לפעילות השקעה ברבעון הראשון לשנת 2016 כללו השקעה בסך של כ-79.5 
מיליון דולר ברכוש קבוע (לצורך רכישת מטוס בחודש מרץ 2016) וכ-2 מיליון דולר בפקדונות בנקים 

ופקדונות משועבדים, בקיזוז 0.5 מיליון דולר אשר נבעו מתמורה ממימוש נדל"ן להשקעה. 

תזרימי מזומנים - פעילות מימון .4.1.3

מזומנים ששימשו לפעילות מימון ברבעון הראשון לשנת 2017 כללו פירעון הלוואות בנקאיות בסך של כ-
32.5 מיליון דולר מתוכן כ-15.1 מיליון דולר נפרעו בפירעון מוקדם כמפורט בביאורים 4ט' ו-4י' לדוחות 
הכספיים ו-12 מיליון דולר מסגרת אשראי אשר הוחזרה לבנק, בקיזוז קבלת הלוואה מבנק זר בסך של 
כ-12 מיליון דולר (כחלק מהליך מימון מחדש של מטוס איירבוס 200-321 כמפורט בביאור 4ט' לדוחות 

הכספיים) וקבלת הפקדות חוכרים בסך של 2.3 מיליון דולר.

מזומנים שנבעו מפעילות מימון ברבעון הראשון לשנת 2016 כללו קבלת הלוואה בסך של 40 מיליון 
דולר (לצורך רכישת מטוס במרץ 2016), משיכת מסגרת אשראי בסך של 5 מיליון דולר וקבלת הפקדות 

חוכרים בסך של כ-3.1 מיליון דולר, בקיזוז פירעון של הלוואות בסך של כ-6 מיליון דולר.

אשראי, יתרות מזומנים, ופקדונות שוטפים .4.2

יתרות המזומנים ופקדונות בנקאיים שוטפים הסתכמו לסך של כ-26.9 מיליון דולר ביום 31 במרץ 2017 
בהשוואה לסך של כ-21.9 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2016. יתרות אלו לא כוללות פקדונות בנקאיים 
לא שוטפים בסך 12 מיליון דולר לאותם הימים, וכן לא כוללות יתרת מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בסך 
של 12 מיליון דולר ליום 31 במרץ 2017, ומזומנים והשקעות משועבדים בסך של כ-5.9 מיליון דולר 

ליום 31 בדצמבר 2016.

הון חוזר .4.3

ליום 31 במרץ 2017, לפי דוחות מאוחדים ונפרדים, לחברה גירעון בהון החוזר בסך של כ-15.7 מיליון 
דולר ושל כ-13.1 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה לגירעון בהון החוזר בסך של כ-19.0 מיליון דולר 
ושל כ-16.0 מיליון דולר לפי דוחות מאוחדים ונפרדים, בהתאמה, ליום 31 בדצמבר 2016. יתרות אלו 
לא כוללות פקדונות בנקאיים לא שוטפים בסך 12 מיליון דולר לימים 31 במרץ 2017 ו-31 בדצמבר 

.2016

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום 31 במרץ

שינוי 2 0 1 6 2 0 1 7
אלפי דולר

(1,671) תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 8,858 10,529
95,160 (81,007) תזרימי מזומנים מפעילות (לפעילות) השקעה 14,153

(60,471) 42,089 (18,382) תזרימי מזומנים מפעילות (לפעילות) מימון
33,018 (28,389) עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 4,629
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הקיטון בגירעון בהון החוזר ליום 31 במרץ 2017 לעומת הגירעון בהון החוזר ליום 31 בדצמבר 2016 
נובע בעיקר מסיווג ההלוואה לחברת האם כנכס שוטף עקב מועד פירעונה (סוף חודש מרץ 2018) כפי 
שנקבע בהסכם ההלוואה הצפוי (כאמור בסעיף 1 לעיל, לאחר מועד הדוח הודיעה כנפיים לחברה על 
פירעונה המוקדם של ההלוואה) וגידול ביתרות המזומנים כפי שמפורט בסעיף 4.1 לעיל, בקיזוז קיטון 
ביתרת החייבים ויתרות חובה הנובע מקבלת תמורה ממכירת מטוס בואינג 300-767, מימוש מטוס 
איירבוס 300-340 אשר סווג כנכס לא שוטף המוחזק כזמין למכירה ומרישום הוצאה לשלם בקשר 

לתיקון שני מנועי מטוס איירבוס 300-330.

הגירעון בהון החוזר נובע בעיקרו מכך שהוא כולל מצד אחד את החלויות השוטפות של הלוואות ואגרות 
חוב, אך מאידך אינו כולל את התקבולים אשר צפויים להתקבל במהלך 12 החודשים לאחר תאריך 
הדוח, ולפיכך הוא אינהרנטי לפעילות הקבוצה. ליום 31 במרץ 2017 צפוי להתקבל במהלך 12 
החודשים לאחר תאריך הדוח, על פי הסכמים קיימים לאותו מועד, סך של כ-40.2 מיליון דולר וליום 31 
בדצמבר 2016, היה צפוי להתקבל סך של כ-40.1 מיליון דולר. תקבולים אלו, שאינם כלולים ברכוש 
השוטף, מיועדים בין השאר למימון תשלום חלויות שוטפות ליום 31 במרץ 2017 בסך של כ-43.8 מיליון 

דולר (וליום 31 בדצמבר 2016 כ-44.7 מיליון דולר) של הלוואות ואגרות חוב.

בנוסף לכך, תחשיב ההון החוזר אינו כולל את הרכיבים הבאים:

תמורה צפויה ממימוש מטוסים, אשר יתרת עלותם המופחתת מסווגת לסעיף רכוש קבוע (נכסים  
לא שוטפים). למועד הדוח, החברה צופה כי במהלך 12 החודשים לאחר תאריך הדוח היא תממש 
מטוס אחד, אשר עלותו המופחתת לתאריך הדוח הינה כ-0.6 מיליון דולר אשר עבורו לא קיימת 
יתרת חוב. בנוסף עבור מטוס אשר תקופת החכרתו צפויה להסתיים במהלך הרבעון הרביעי של 
שנת 2017 עבורו קיימת יתרת חוב, המסתכמת לכ-10.9 מיליון דולר ומסווגת במסגרת החלויות 

השוטפות, בוחנת הקבוצה את האפשרויות העומדות בפניה בסיום החכירה (מימוש, הארכה). 

יתרת פקדונות בבנקים בסך 12 מיליון דולר (ליום 31 בדצמבר 2016 בסך 12 מיליון דולר) אשר  
מסווגת בדוח על המצב הכספי תחת הנכסים הלא שוטפים - יתרה זו הינה יתרת מזומנים 
ופקדונות בנקאיים אשר משקפת את מחויבות החברה כלפי מממנים לשמור בקופתה יתרת 

מזומנים בסך זה.

יתרת מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בסך של 12 מיליון דולר. במידה ותחליט החברה לנצל את  
מסגרת האשראי כאמור, יגדל ההון החוזר באותו הסכום עקב סיווג החוב לזמן ארוך.

דיבידנד לשלם בסך של 15 מיליון דולר, אשר הוכרז לאחר תאריך הדוח. 

תקבולים צפויים בגין התקשרות במזכר כוונות להחכרתו מחדש של מטוס איירבוס 300-330  
כמפורט בביאור 4ח' לדוחות הכספיים.

לאור קיום גירעון בהון החוזר כמתואר לעיל, בחן דירקטוריון החברה את הנזילות בקבוצה, לרבות בשים 
לב לצרכי המזומנים של הקבוצה ותוכניותיה, ולאור ההסבר לקיומו כמתואר לעיל, כמו גם לאור מרכיבים 
שאינם נכללים תחת סעיף הנכסים השוטפים ואשר אמורים לשמש לפירעון התחייבויות שוטפות כאמור 

לעיל. לדעת דירקטוריון החברה אין בגירעון בהון החוזר כדי להצביע על בעית נזילות בקבוצה. 

יצויין כי הנתונים בדבר התקבולים הצפויים מדמי חכירה ומימוש מטוסים מבוססים על הסכמי 
חכירה בין החברה לבין החוכרים, נכון למועד הדו"ח, ועל האומדנים המקובלים בשוק למחירים 
עתידיים של מטוסים, בהתאמה. לאור האמור, אין ודאות, כי המידע הנ"ל אכן יתממש בפועל וזאת 
בין היתר, בשל התרחשותם של אירועים כדוגמת ביטול הסכמי החכירה לפני הגיעם לסיום או הפרת 
הסכמים אלה על-ידי החוכרים או שינויים בדמי החכירה על-פי הסכמי חכירה אלו או בשל כך 
שהאומדנים המקובלים בשוק למחירים עתידיים של מטוסים יסתברו כגבוהים ממחיר המימוש 
בפועל, וזאת מבלי לגרוע מאפשרות התקיימותם של יתר גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 3 בחלק 
א' לדוח (תיאור עסקי התאגיד) התקופתי לשנת 2016. לפיכך המידע האמור הינו מידע צופה פני 
עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר עשוי שלא להתממש בחלקו או במלואו 

בהתקיימם של אחד או יותר מהאירועים המתוארים לעיל. 
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חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם ב.

תיאור סיכוני השוק .5

לפירוט תיאור סיכוני השוק אליהם חשופה החברה ראו סעיף 5 לדוח הדירקטוריון לשנת 2016.

מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק, האחראי לניהולם, אמצעי הפיקוח ומימוש המדיניות .6

לפירוט מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק, האחראי לניהולם, אמצעי הפיקוח עליה ואופן מימוש 
המדיניות ראו סעיף 6 לדוח הדירקטוריון לשנת 2016.

מדיניות גידור שער חליפין שקל/דולר .6.1

לפירוט מדיניות הגידור שער חליפין שקל/דולר ראו סעיף 6.1 לדוח הדירקטוריון לשנת 2016.

למועד הדוח ולמועד פרסום הדוח, כלל תיק האשראי נטו של הקבוצה הינו בדולרים או מגודר באמצעות 
עסקאות הגנה מסוג CSWAP. יחד עם זאת, לאחר שהחברה פרעה בחודש מאי 2015 בפירעון מוקדם 
את התשלום האחרון של אגרות חוב סדרה א' ולא ביצעה שינוי בעסקאות ההגנה על כלל אגרות חוב 
סדרה א', החברה נותרה עם הגנה מטבעית עודפת בהיקף של כ-16 מיליון ש''ח, אשר ההתחשבנות 

בגינה תתבצע בנובמבר 2020.

עסקאות ההגנה אינן מוכרות כעסקאות הגנה חשבונאיות. למועד הדוח ולמועד פרסום הדוח, החברה לא 
חרגה ממסגרת ביצוע עסקאות בנגזרים מול הבנק ובהתאם לא נדרשה להעמיד בטחונות.

מדיניות גידור ריבית .6.2

לפירוט מדיניות גידור הריבית ראו סעיף 6.2 לדוח הדירקטוריון לשנת 2016.

למועד הדוח ולמועד פרסום הדוח, כ-%22 וכ-%23, בהתאמה, מתיק האשראי של בקבוצה הינו בריבית 
מוגנת חלף מדיניות גידור הריבית של %25 שנקבעה על ידי דירקטוריון החברה. בהקשר זה וכאמור 
בסעיף 6.2 לדוח הדירקטוריון לשנת 2016, ביום 26 בפברואר 2017 החליט דירקטוריון החברה כי לא 

תבוצענה עסקאות הגנה (גידור חשיפה לריבית) עד לגיוס חוב חדש בקשר לרכישת מטוסים נוספים.

יצוין כי בחודש ינואר 2017 פרעה החברה בפירעון מוקדם מלא, הלוואה בריבית קבועה בסך של כ-
12.7 מיליון דולר, כך שליום מועד הדוח ולמועד פרסומו מרבית אגרות החוב סדרה א' וכלל סדרה ב' 

הינן היחידות אשר נושאות ריבית קבועה בתיק האשראי של הקבוצה.

דיווח בדבר ניתוחי רגישות .7

רגישות לשינויים בשערי החליפין ליום 31 במרץ 2017 .7.1

רווח (הפסד) 
מהשינויים

רווח (הפסד) 
מהשינויים

ירידה      
ב-10%

ירידה      
ב-5% שווי הוגן

עליה       
ב-5%

עליה        
ב-10% סעיף

אלפי דולר

8 4 76 (4) (7) מזומנים ושווי מזומנים
4 2 35 (2) (3) חייבים ויתרות חובה

(92) (43) (825) זכאים ויתרות זכות 75 39
(3,801)  (1,801) (34,212) אגרות חוב (סדרה א') 3,110 1,629
(3,881) (1,838) (34,926) סך הכל מכשירים שלא למטרות הגנה 3,175 1,662

3,599 1,885 1,141 (2,084) (4,399)
עסקאות CSWAP למטרות הגנה שלא 

מוכרות חשבונאית
(282) 47 (33,785) (422) (1,224) סך הכל
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הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד ג.

דיווח בדבר שינויים בסביבה הכלכלית - התפתחויות בשווקים של ענף התעופה .8

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.  

נתוני יאט"א לחודשים ינואר – מרץ 2017 מצביעים על גידול בשיעור של %7 בתנועת הנוסעים בטיסות 
בינלאומיות ובטיסות מקומיות גם יחד בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בתנועת הנוסעים 
גבוה משיעור הצמיחה הממוצע הצפוי לטווח הארוך בתנועת הנוסעים שעומד, על פי הערכת יאט"א, על 

כ- %5.5. 

בתנועה הבינלאומית בלבד נרשם גידול דומה בשיעור של %7.1 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 
היצע המושבים של חברות התעופה בטיסות בינלאומיות גדל בשיעור %5.6 ולפיכך שיעור התפוסה 

בטיסות נוסעים בינלאומיות עמד על %79.2, לעומת %78 בתקופה המקבילה אשתקד. 

להערכת יאט"א, הגידול המואץ בתנועת הנוסעים ברבעון הראשון לשנת 2017 הוא תוצאה משולבת של 
מחירי הטיסות הנמוכים שמציעות חברות התעופה ושיפור בתנאי הכלכלה העולמית. 

על פי נתוני יאט"א, במהלך ינואר - מרץ 2017 נרשמה עליה בשיעור של %9.7 בהובלה האווירית של 
מטענים (בינלאומית ופנים ארצית גם יחד) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי .9

לעניין הדוח לעיל, ראו חלק ג' לדוח הרבעוני.

אירועים עיקריים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .10

שינויים שחלו בשער השקל ביחס לדולר .10.1

במועד הסמוך לפרסום הדוח הכספי נחלש הדולר מול השקל בשיעור של כ-%1 ביחס למועד תאריך 
הדוח. לחברה קיימות עסקאות הגנה על שער החליפין שקל-דולר (ראו סעיף 6.1 לדוח הדירקטוריון 
לעיל), אשר השווי ההוגן שלהן עשוי להשתנות בהתאם לשינויים בשערי החליפין. יש לציין, כי ההשפעה 
של שערי החליפין על התוצאות העסקיות של הרבעון הבא תיקבע בהתאם לשערי החליפין שיהיו בפועל 

במהלך הרבעון בכללותו ובסופו (30 ביוני 2017).

לפרטים נוספים בדבר אירועים עיקריים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראו ביאור 7  .10.2
לדוחות הכספיים.
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הלוואות ומסגרות אשראי מהותיות של הקבוצה .11

פרטים בדבר הלוואות ליום 31 במרץ 2017 .11.1

יתרת 
"בלון" 
(באלפי 

דולר)

מועד 
פירעון 

סופי

תדירות 
פירעון

סוג 
הריבית 

(1)

יתרת 
עלות 

המטוסים      
(באלפי 

דולר) ליום 
31 במרץ 

2017

סך יתרה 
בלתי 

מסולקת 
(באלפי 

דולר)

נשוא ההלוואות 
והביטחונות להן 

מאפייני המלווה 
ופרטי הלוואות

- 2024 חודשי משתנה 82,410 35,751 1 x A330-200 A בנק

- 2022 חודשי משתנה 24,518 12,002  1 x A321-200
(2) B בנק

הלוואות 
מבנקים 

זרים 
Recourse

2 x A320-200
- 2022 חודשי משתנה

2 x B737-800

9,105 2019 חודשי משתנה

103,841 39,377 
(5)

1 x A330-200

בנק א'
(3),(4)

10,000 2017 חודשי משתנה 19,598 10,942 1 x A319-100ER בנק ב'

6,850 2019 רבעוני משתנה 23,610 13,600 1 x A330-200

24,320 2023 חודשי משתנה 55,514 48,330 1 x A330-300
בנק ג'

הלוואות 
מבנקים 

ישראליים 
Recourse

ההלוואות נושאות ריבית של ליבור לחודש או לשלושה חודשים בתוספת מרווח משוקלל ליום 31 במרץ 2017 
בשיעור ממוצע של 2.52% לשנה. שיעורי הליבור לחודש ולשלושה חודשים ליום 31 במרץ 2017 הינם 

0.982% ו-1.147% לשנה, בהתאמה.

(1)

בחודש ינואר 2017 פרעה החברה בפירעון מוקדם את יתרת ההלוואה בסך של כ-12.7 מיליון דולר אשר 
נתקבלה מבנק זר בקשר למימון מטוס איירבוס 321-200 ובחודש מרץ 2017 כחלק מהליך מימון מחדש של 
מטוס זה נטלה החברה הלוואה בסך של כ-12 מיליון דולר מבנק זר אחר. לפרטים נוספים ראו ביאור 4ט' 

לדוחות הכספיים.

(2)

בחודש מרץ 2017 פרעה החברה בפירעון מוקדם שתי הלוואות בסך כולל של כ-2.4 מיליון דולר בקשר למימון 
שני מטוסי איירבוס 320-200, לפרטים נוספים ראו ביאור 4י' לדוחות הכספיים.

(3)

קיים מנגנון Cross Collateral בין הבטוחות השונות המשועבדות להבטחת כלל ההלוואות שנתקבלו מאותו 
בנק.

(4)

למועד הדוח ולמועד פרסומו לחברה מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בסך של 12 מיליון דולר כמפורט בסעיף 
2.12.3 בחלק א' לדוח (תיאור עסקי התאגיד) התקופתי לשנת 2016. יתרה זו אינה כלולה במצבת ההלוואות 

לעיל.

(5)
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אמות מידה פיננסיות .11.2

אמות מידה פיננסיות כלפי בנקים מממנים ישראליים .11.2.1

נכון למועד הדוח ולמועד הסמוך לתאריך פרסומו, עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות, 
ההסכמות והתניות האחרות כלפי הבנקים המממנים הישראליים. להלן תוצאות חישובן של אמות המידה 

כלפי הבנקים1:

היחס בפועל היחס הנדרש הערה אמת המידה הפיננסית
ליום 31 במרץ 

2017
20.8% לא יפחת מ-15% א' יחס הון עצמי מוחשי לסך מאזן מוחשי

4.82 לא יעלה על 8 ב'  EBITDA-יחס כיסוי חוב נטו (חוב נטו ל
מתואמת)

77.8 מיליון דולר לא יפחת מ-60 מיליון 
דולר א' הון עצמי מוחשי

38.9 מיליון דולר לא יפחת מ-12 מיליון 
דולר ג' יתרת מזומנים, פקדונות והשקעות לזמן 

קצר

"הון עצמי מוחשי" פירושו הון בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה בניכוי נכסים לא 
מוחשיים, ובניכוי הלוואות שהעמידה החברה לגוף בקבוצה קשורה לחברה (כיום ההלוואה 

לכנפיים) ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי המממנים כתבי נחיתות. 
"מאזן מוחשי" פירושו סך הנכסים בהתאם לדוחותיה הכספיים של החברה בניכוי נכסים לא 

מוחשיים והלוואות שהעמידה החברה לגוף בקבוצה קשורה לחברה.

התניה זו כוללת רכיב נוסף לפיו החברה לא תבצע חלוקת דיבידנד במידה ויחס זה יפחת מ-16% 
או שכתוצאה מהחלוקה יחס זה יפחת מ-16%.

א'

"חוב נטו" פירושו יתרת ההלוואות ואגרות החוב של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים בתוספת 
הפקדות חוכרים ובניכוי יתרת מזומנים, השקעות לזמן קצר ופקדונות. EBITDA מתואמת תחושב 

עבור ארבעת הרבעונים העוקבים הקודמים למועד הבדיקה.

התאמת ה-EBITDA תערך כדלקמן:
לכל מועד בדיקה, יתווספו ל-EBITDA הכנסות דמי חכירה בגין עסקאות חדשות שבוצעו  
במהלך 12 החודשים האחרונים למועד הבדיקה, כך שיבטאו הכנסות דמי חכירה לתקופה 

של 12 חודשים בגין אותן עסקאות.
לכל מועד בדיקה, יגרעו מה-EBITDA הכנסות דמי חכירה בגין עסקאות שמומשו  

(בהתאם למועד מימוש המטוס) במהלך 12 החודשים האחרונים למועד הבדיקה.

ב'

לחברה מחויבויות לשמור בקופתה יתרות מזומנים (מזומנים שאינם משועבדים, השקעות לזמן 
קצר ופקדונות בנקאיים) בסך 12 מיליון דולר. 

ג'

בהמשך לביאור 13ג לדוחות הכספיים לשנת 2016, החברה התחייבה כלפי הבנקים האמורים לעמידה 
ביחסים מסוימים בין יתרת הלוואות לבטחונות (יתרת החוב לבנק אל מול שווי השוק של המטוסים2 

המשועבדים ביחס %70-%75). 

בחודש מאי 2017, לאחר תאריך הדוח, חתמה החברה בקשר להלוואה אחת בה נדרש יחס יתרת 
הלוואות לבטחונות של %70, על כתב קיזוז לבנק על סך כ-1.3 מליון דולר, שהחליף כתב קיזוז קודם 

מחודש נובמבר 2016, לצורך השלמת בטחונות.

ליום 31 במרץ 2017 וסמוך למועד פרסום הדוח, בהתחשב בכתב הקיזוז לעיל, עמדה החברה ביחסים 
הנדרשים והם נעו בטווח שבין %64-%75 ובטווח שבין %68-%75, בהתאמה.

1 הבחינה בעמידה באמות המידה הפיננסיות שלהן נערכת מדי רבעון לתאריך הדוחות הכספיים ונעשית בסמוך 
למועד פרסום הדוחות הכספיים בגין הרבעון שחלף.

2 ערכי המטוסים הללו נמדדים על-פי מחירון Aircraft Value Analysis Company ("AVAC") או מחירון מוסכם 
אחר.
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אמות מידה פיננסיות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א' וסדרה ב')  .11.2.2

החברה התחייבה לשמור לאורך חיי אגרות החוב (סדרה א' וסדרה ב') על יחס הון עצמי לסך הנכסים 
שלא יפחת מ-%15. נכון למועד הדוח עומדת החברה באמת מידה פיננסית זו כלפי מחזיקי אגרות החוב 
(%23.3). לפרטים בדבר התחייבויות החברה לעמידה במגבלות נוספות כלפי מחזיקי אגרות החוב ראו 

ביאור 14ג' לדוחות הכספיים לשנת 2016.

דוח בדבר מצבת ההתחייבויות לפי מועדי פירעון .12

דו"ח בדבר מצבת ההתחייבויות של הקבוצה, פורסם סמוך לפרסום דו"ח רבעוני זה באתר ההפצה של 
המגנ"א ומערכת המאי"ה.

גילוי בדבר הערכות שווי ד.

בהתאם לתקנה 8ב(ט) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופותיים ומיידיים) התש"ל-1970, להלן פרטים 
בדבר הערכת השווי של חלק מצי המטוסים המצוי בבעלותה של הקבוצה במסגרת הרכוש הקבוע (באלפי 

דולר) ומצורפת לדוח זה:

הערכת שווי ליום 31 במרץ 2017 .13

שיעור 
היוון ערך 

שייר

שיעור 
היוון דמי 

חכירה
שווי 

בספרים
סכום בר-

השבה שיטת עבודה
תקינה 
רלוונטית

מועד 
ההערכה עבודה שבוצעה

6.95%-
7.27%

5.74%-
7.69% 209,861 242,640

Discounted 
cash flow 

(DCF)

תקן 
חשבונאות 
מספר 36, 
ירידת ערך 

נכסים

31.3.17

בחינת ירידת ערך 
השקעה של צי 
המטוסים (7 

מתוך 14 
מטוסים)

הפרש שווי בספרים סכום בר-השבה
מספר 

המטוסים סוג המטוסים חברה
10,529 39,236 49,765 2 B737-800 חברת תעופה בדרום קוריאה
1,069 31,880 32,949 2 A320-200 British Airways
5,726 23,610 29,336 1 A330-200 Air Berlin
7,884 32,725 40,609 1 A330-200 Tame
7,571 82,410 89,981 1 A330-200 Virgin Australia

32,779 209,861 242,640 7 סה"כ 

.PricewaterhouseCoopers הערכת השווי הוכנה על ידי קסלמן וקסלמן
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גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב – מידע על אגרות החוב של החברה ה.

ריכוז נתוני אגרות החוב שהנפיקה החברה(1), באלפי ש"ח .14

מועדי תשלום יתרת 
סמוך  קרן(3) וריבית(4) 

למועד פרסום הדוח
נתונים סמוך למועד 

פרסום הדוח(2) נתונים ליום 31 במרץ 2017

פרטי חברת 
הנאמנות

תנאי 
הצמדה עד החל מ-

שיעור 
הריבית 
(קבוע)

יתרת 
ע.נ. 

שבמחזור 
צמוד

יתרת 
ע.נ. 

שבמחזור
שווי 

בורסאי

ערך 
בספרים 
של יתרת 

האג"ח

סכום 
הריבית 
שנצברה 
בספרים

יתרת 
ע.נ. 

שבמחזור 
צמוד

יתרת 
ע.נ. 

שבמחזור

ע.נ. 
במועד 
ההנפקה

מועד 
הנפקה 
מקורית סדרה

200,000 נובמבר 
2010

רזניק פז נבו 
נאמנויות בע"מ

אחראי: יוסי רזניק.
יד חרוצים 14, ת"א.
טל': 03-6389200, 
פקס: 03-6389922

לא 
צמוד 31.5.20 31.5.17 7% 112,778 112,778 124,259 113,326 2,624 112,778 112,778

65,000 יולי 
(7)2014

א' 
(6),(5)

הרמטיק נאמנות 
(1975) בע"מ

אחראי: דן אבנון. 
הירקון 113, ת"א.

טל': 03-5274867,
פקס: 03-5271736

צמוד 
דולר 31.5.24 31.5.17 5.25% 101,789 109,721 110,807 101,338 1,796 102,894 109,721 119,262 נובמבר 

2015
ב'

(6),(5)

214,567 222,499 235,066 214,664 4,420 215,672 222,499 384,262
הערות:

החברה עומדת בכל תנאי האג"ח. כמו כן החברה עמדה בכל תנאי ההתחייבות לפי שטרי הנאמנות.  (1)
בימים 21 במאי 2017 ו-25 במאי 2017 חל יום האקס של אגרות החוב סדרה א' וסדרה ב' בהתאמה, הנתונים שבטבלה הינם טרם יום האקס כאמור. (2)

אג"ח א': תשלומים חצי שנתיים שווים;  אג"ח ב': תשלומים חצי שנתיים שווים למעט תשלום הקרן האחרון של אגרות חוב (סדרה ב') בשיעור של %36 מהקרן  (3)
המקורית אשר יפרע ביום 31 במאי 2024. 

תשלומים חצי שנתיים.  (4)
שתי סדרות אגרות החוב של החברה הינן סדרות מהותיות.  (5)

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן או בכל אופן אחר. לפירוט לגבי עמידה באמות מידה פיננסיות, ראו סעיף 11.2.2 לעיל. לפירוט אמות המידה הפיננסיות  (6)
ולתיאור אירועים אשר התרחשותם תביא לגידול בשיעור הריבית המשולמת (לרבות ירידה בדירוג), מגבלה על חלוקת דיבידנד, מגבלות על ביצוע עסקאות חריגות עם 

בעל שליטה ומגבלות נוספות אחרות ראו ביאור 14ג' לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016. 
במועד זה נעשתה הרחבה של הסדרה הנ"ל, הנתונים בטבלה מתייחסים לכל הסדרה. (7)

דירקטוריון החברה קבע כי אין בגירעון בהון החוזר כדי להצביע על בעית נזילות בחברה כמפורט בסעיף 4.3 לעיל.
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פרטים אודות דירוג אגרות החוב והחברה .15

דירוגים נוספים בתקופה שבין 
מועד ההנפקה המקורי לבין 

הדירוג העדכני ליום פרסום הדוח

דירוג תאריך

תאריך 
מתן דירוג  

העדכני 
ליום 

פרסום 
הדוח

דירוג 
שנקבע 
במועד 
הנפקת 
הסדרה

דירוג 
ליום 

פרסום 
הדוח

דירוג ליום 
31 במרץ 

2017

שם 
חברה 
מדרגת סדרה

ilA-

 ,12/2011 ,11/2011
 ,02/2013 ,10/2012
 ,03/2014 ,09/2013
11/2015 ,11/2014

11/2016 ilA- ilA- ilA- מעלות א'

ilA- 11/2015 11/2016 ilA- ilA- ilA- מעלות ב'

לדוח הדירוג האחרון, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 9 בנובמבר 2016 (מספר אסמכתא: 2016-01-
075483) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

סידני סלסקי שלמה חנאל

מנהל כללי יו"ר הדירקטוריון

כ"ט באייר תשע"ז

25 במאי 2017



בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של גלובל 
מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות "כנפיים ליסינג בע
2017, במרץ31ליום , ירידת ערך נכסים, 36בינלאומי מספר 

מ"גלובל כנפיים ליסינג בע

2017מאי 

Valuation & Strategy



,נ.ג.א

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות  "בחינת ירידת הערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של גלובל כנפיים ליסינג בע: הנדון

2017, במרץ31ליום , ירידת ערך נכסים, 36בינלאומי מספר 

PricewaterhouseCoopers Advisory Ltd (“PwC Israel”(המטוסיםבציההשקעהעםבקשרערךירידתבחינתלבצעידיכםעלנתבקשה

31ליוםבוצעההערךירידתבחינת.)בהתאמה,"החברה"או"כנפייםגלובל"-ו"המטוסיםצי)"מ"בעליסינגכנפייםגלובלשלבבעלותה

*.")36תקן)"נכסיםערךירידת,36מספרלאומי-ביןחשבונאותתקןלהוראותבהתאםוזאת,")ההערכהמועד)"2017,במרץ

בציההשקעהעםבקשר")הערךירידתבחינת)"כאמורהערךירידתבבחינת")החברההנהלת)"החברהלהנהלתלסייעהינהעבודתנומטרת

4מיוםבינינוההתקשרותבמכתבהמפורטיםלתנאיםבהתאםנערכהזועבודה.ההערכהלמועדנכוןכנפייםגלובלשלבבעלותההמטוסים

.2017,במאי

גלובלכייודגש.אחרתמטרהלכלזובעבודהלהשתמשאין,לפיכך.בלבדחשבונאידיווחלמטרותהערךירידתבחינתלצורךתשמשעבודתנו

,זאתעם.לכךמראשאישורנוקבלתללא,חלקםאוכולם,ידינועללההנמסריםבתוצריםאו/ובמידע,בעבודהשימושלעשותתוכללאכנפיים

דיווחולכל,פיועלתקנותאו1968-ח"התשכ,ערךניירותחוקפיעללדיווחיםעבודתנותוצראתלצרףרשאיתתהיהכנפייםגלובלכימוסכם

.ערךניירותדיניפיעלהמוגשאחר

:כוללזהדוח

;מסקנותיהאתומציג,העבודהוהיקףמטרותאתהמפרט,זהמכתב1.

תוצאותאתומציג,השוויוהערכתההערכהשיטת,העסקיתוהסביבההחברהתיאור,והיקפההעבודהמטרותאתהמתארמפורטדוח2.

;נספחיםכולל,העבודה

.אחריותהגבלתהצהרת3.

מ"פרייס ווטרהאוס קופרס יעוץ בע

68125תל אביב 25המרד , מגדל הסחר

61003תל אביב 452. ד.ת

03-7954588טלפון 

03-7954789פקס  

ירידת ערך נכסים, 36תקן חשבונאות בינלאומי מספר * 

לכבוד

מ"בעליסינגכנפייםגלובל

2017,במאי25



אוהנכסשל")השבה-ברסכום)"*ההשבה–ברהסכוםהשוואתידיעלמזומנים-מניבהיחידהאונכסשלערךירידתלבחוןישכיקובע36תקן

.")בספריםערך)"*בספריםלערכםמזומנים-מניבההיחידה

השבה-ברסכום

מביןאחדאם.שלוהשימוששוויאתוהן,הנכסשללמכירהעלויותבניכויההוגןהשוויאתהןלקבועהכרחיתמידלא"כיקובע36לתקן19סעיף

".האחרהסכוםאתלאמודצורךואיןהנכסבערךירידהחלהלא,הנכסשלבספריםהערךעלעולהאלהסכומים

זהאיןלעיתים,אולם.פעילבשוקנסחראינוהנכסאםגם,למכירהעלויותבניכויההוגןהשוויאתלקבועאפשרותלהיותעשויה":כימגדיר20סעיף

שאינהבעסקההנכסממכירתשתתקבלהתמורהשלמהימןלאומדןבסיסקייםשלאמכיוון,למכירהעלויותבניכויההוגןהשוויאתלקבועאפשרי

השימושבשווילהשתמשעשויההישות,זהבמקרה.מושכלתבצורההפועלים,מרצוןלמוכרמרצוןקונהביןהצדדיםביןמיוחדיםמיחסיםמושפעת

".שלוההשבה-ברכסכוםהנכסשל

:כימגדירלתקן31סעיף

:הבאיםהשלביםאתכוללתנכסשלהשימוששוויאמידת"

וכן;הסופיומימושובנכסמתמשךמשימוששינבעו,שלילייםוהןחיובייםהן,העתידייםהמזומניםתזרימיאמידת-א

".אלהעתידייםמזומניםלתזרימימתאיםניכיוןשיעוריישום-ב

recoverable)השבה-ברסכוםמגדיר36תקן* amount(בוהשימוששווילביןלמכירהעלויותבניכוישלוההוגןהשווימביןכגבוהמזומנים-מניבהיחידהאונכסשל.

carrying)בספריםערךמגדיר36תקן* amount(ערךמירידתהפסדיםובניכוי,)שנצברההפחתה)שנצברפחתכלניכוילאחרהנכסמוכרבוכסכום.



שימוששווי

.המטוסיםצישלהשימוששווישלהערכהביצענו,העבודהלצורך

.מזומנים-מניבהיחידהשלאונכסשלהשימוששוויאתלמדודישכיצדקובע36תקן

:הבאיםהשלביםאתכוללתנכסשלהשימוששוויאמידת":36לתקן31סעיףפיעל

וכן;הסופיוממימושובנכסמתמשךמשימוששינבעו,שלילייםוהןחיובייםהן,העתידייםהמזומניםתזרימיאמידת-א

".אלהעתידייםמזומניםלתזרימימתאיםניכיוןשיעוריישום-ב

:הישותהשימוששוויבמדידת":36לתקן33סעיףפיעל

התנאיםשלהתחוםלגביההנהלהשלביותרהטובהאומדןאתהמייצגות,ומבוססותסבירותהנחותעלהמזומניםתזרימיתחזיותאתתבסס(א)

.חיצוניותלראיותיינתןיותררבמשקל.הנכסשלהשימושייםהחייםאורךיתרתבמהלךשישררו,הכלכליים

תזרימיאומדןתכלוללאאך,ההנהלהידיעלשאושרו,ביותרהעדכניים,כספייםתחזיות/תקציביםעלהמזומניםתזרימיתחזיותאתתבסס(ב)

עלהמבוססות,תחזיות.הנכסביצועישלשיפוראומהגדלהאועתידייםמבנייםמשינוייםלנבועהחזוייםשלילייםאוחיובייםמזומנים

.יותרארוכהתקופהלהצדיקניתןאםאלא,שנים5שלמירביתתקופהיכסו,כאלהתחזיות/תקציבים

אקסטרפולציהידיעל,ביותרהעדכנייםתחזיות/התקציביםידיעלהמכוסה,לתקופהשמעברלתקופהמזומניםתזרימיתחזיותתאמוד(ג)

(Extrapolating)שיעוראםאלא,מכןשלאחרלשניםיורדאוקבועצמיחהבשיעורשימושתוך,תחזיות/תקציביםעלהמבוססות,תחזיותאותןשל

פועלתבהןבמדינותאובמדינה,בענפים,במוצריםארוךלזמןהממוצעהצמיחהשיעורעליעלהלאזהצמיחהשיעור.להצדקהניתןעולהצמיחה

".להצדקהניתןיותרגבוהשיעוראםאלא,בשימושנמצאהנכסבובשוקאו,הישות



הבלתיהכספייםהדוחותואת2016לשנתהחברהשלהמבוקרהכספיהדוחאתשכללו,מידעומקורותנתוניםעלהתבססההערךירידתבחינת

הנוגעציבורימידעוכן,שוקמחקרי,נוספיםתפעולייםנתונים,החברההנהלתעםשיחות,2017לשנתהראשוןלרבעוןהחברהשלמבוקרים

,תלויבלתיבאופןידינו-עלאומתולא")המידע)"שימושעשינובהםוהמצגיםההסברים,התחזיות,המידע,הנתונים.החברהשלהפעילותלתחומי

בין,כללואלובדיקות.והתחזיותהנתוניםלסבירותבנוגעשונותבדיקותביצענו,זאתעם.דיוקםאונכונותם,שלמותםבדברדעהמחוויםאנוואין

עבודתנו,כאמורסבירותבדיקותשביצענוככלוגם,מקרהבכל.אחרפיננסיומידעהיסטורייםנתונים,תפעולייםדוחות,כספייםדוחותניתוח,היתר

.לנושסופקכפי,המידעשלדיוקואונכונותו,לשלמותואישורתהווהולאתחשבלא

אין,ולפיכך,מקובליםביקורתכלליפי-עלכנפייםגלובלספרישלביקורתכללהלאעבודתנו,וחשבונאיפיננסימידעניתחנועבודתנושבמהלךלמרות

.מטעמהמיאוכנפייםגלובלידי-עללנושסופקהמידעשלולרלוונטיותלדיוק,לאמינותבנוגעדעהמחוויםאואחריותנוטליםאנו

,התחזיתתקופתפניעללהשתנותעשויותאלוהנחות.התחזיתליוםסבירותהנחותעלומתבססותעתידייםלמאורעותמתייחסותתחזיות,ככלל

,כן-על.יותרמאוחרבמועדשתעשנהשווימהערכותאו/ובפועלהפיננסיותמהתוצאותלהיבדלעשויותההערכהלמועדנערכואשרתחזיותכןועל

התחזיותלהתאמתבאשרדעהמחוויםאנואיןולפיכך,מבוקריםכספייםדוחותלנתוניהמיוחסתהביטחוןברמתשנערכולתחזיותלהתייחסניתןלא

.בפועלשתתקבלנההפיננסיותלתוצאותשנערכו

שוויאין,לפיכך.השווימעריךשלהסובייקטיביהדעתבשיקולרביםבמקריםתלויותומסקנותיהןמדויקמדעלהיותמתיימרותאינןכלכליותהערכות

המייצגשווינקבע,ספציפישווידורשתההערכהמטרתזהובמקרההיות.ההוגןלשוויסבירטווחקובעיםאנוכללובדרך,מעורערבלתייחידהוגן

הרי,לנושסופקהמידעעלבהתבסססבירהנוידינועלשנקבעשהשוויסבוריםשאנולמרות.שהוערכוהנכסיםשלההוגןהשווישלסביראומדן

.שונהלשווילהגיעהיהעשויאחרשווישמעריך

ובכל,הכרתנולמיטב.זועבודהבגיןלנוהמשולםהטרחהשכרלמעט,שלההערךבניירותאוכנפייםבגלובלאישיענייןלנואיןכי,לצייןברצוננו

טרחתנושכרכיעודנציין.22.7.2015מיום105-30ערךניירותרשותלעמדתבהתאםלרבותבחברהתלוייםבלתיהננו,השירותיםלמתןהנוגע

.זועבודהבתוצאותתלויאינו



ניירותחוקפיעללדיווחיםצירופןבדברוכללים,אליהןוביחסשוויבהערכותהנדרשהמינימאליהגילויהנחיותפיעלהנדרשים,נוספיםנתוניםלהלן

.ערךלניירותהרשותידיעלשפורסמוכפי,1968-ח"התשכ,ערך

ההתקשרותפרטי

.)מנחם-בןערן,כנפייםגלובלשלהכספיםל"סמנכבאמצעות)כנפייםגלובלהינההעבודהמזמינת

PwCביןההתקשרותמועד Israel2017,במאי4הינוכנפייםגלובל.

המקצועיוניסיונוהמעריךפרטי

.שוויוהערכותבמימוןומומחה,PricewaterhouseCoopersוקסלמןבקסלמןשותף,ח"רו,סופרשלוםשלבראשותוצוותידי-עלבוצעההעבודה

.א"תמאוניברסיטתשניהם,בהצטיינותבכלכלהשניותוארבהצטיינותוכלכלהבחשבונאותראשוןתוארבעלהינוסופרמר



שבוצעוקודמותערךירידתבחינות

PwC Israelפרטיםלהלן.2016בספטמבר30ליוםכנפייםגלובלשלבבעלותההמטוסיםבציההשקעהעםבקשרערךירידתבחינתביצעה

ידיעלשנערכהקודמתערךירידתלבחינתבנוגע,)1970-ל"התשומידייםתקופתייםדוחות)ערךניירותלתקנות)ד)ב8לתקנהבהתאםהנדרשים

PwC Israel,ההערכהלמועדנכוןערךלירידתסימניםלגביהםזיהתההחברההנהלתאשרמטוסיםלגבי:

.03-7954946בטלפון,ח"רו,סופרלשלוםלפנותניתן,וענייןשאלהבכל

,בברכה

PricewaterhouseCoopers Advisory Ltd

עבודה שבוצעה

מועד 

דגםחוכרשיטת עבודהתקינה רלוונטיתההערכה

מספר 

המטוסים

סכום בר השבה 

)מיליוני דולר(

שיעור 

היוון דמי 

חכירה

שיעור 

היוון ערך 

שייר

B737-800 2 52,3923.72%5.07%חברת תעופה בדרום קוריאה

Virgin AustraliaA330-200 1 94,8374.48%5.10%

Air BerlinA330-200 1 31,1364.19%5.18%

TAMEA330-200 1 42,3494.22%5.04%

בחינת ירידת ערך 

השקעה בצי 

המטוסים בבעלותה 

של גלובל כנפיים 

ליסינג בע"מ

ספט' 2016

תקן חשבונאות 

בינלאומי מספר 36, 

ירידת ערך נכסים

Discounted 

Cash Flows 

(DCF)



אחריותהגבלת

,אחריותבכלנישאלאאנו.אחרשימושכלבהלעשותואין,בלבדהנלווהבמכתבהמתוארולצורךבלבדהחברההנהלתלשימושמיועדתעבודתנו

.שניתןמהייעוץאומהתוצריםמאיזהאומהשירותיםהנובעת,אחריםכלפי,אחרתאוחוזית

מידעמספקיעלהנהל"הנלמידעהאחריות.מטעמהממיאו/וכנפייםמגלובל,זולעבודההנלווהבמכתבכהגדרתו,מידעקיבלנועבודתנובמהלך

אושלמותו,לנכונותואישורתהווהולאתיחשבלאעבודתנו,זאתלאור.כאמורשקיבלנוהמידעשלאימותאו/ובדיקהכללהלאעבודתנומסגרת.זה

מצג,הונאהממעשיודרךאופןבכליגרמואשרהוצאהאועלות,נזק,הפסדלכלאחראיםנהיהלאמקרהבשום.אלינושהועברהמידעשלדיוקו

,כאמורמידעעלאחרתהתבססותכלאו,מטעמהמיאו/ו,כנפייםגלובלשלמצידםמידעמניעתאומלאואינונכוןשאינומידעמסירת,הטעיה,שווא

.לעיללאמורבכפוף

PwC–שמכיוון Israelאתלשפותמסכיםהלקוח,ולתוצרלשירותיםהנוגעבכלשלישייםצדדיםכלפידרךבכלאחראיתאינהPwC Israel

לכלובנוגע,זההסכםמכחשיסופקומהתוצראו/והשירותיםממתןהנובעתשלישיצדשלדרישהאו/ותביעהלכלבנוגע,חבותמכלאותהולשחרר

וככלאםולמעט,דיןעורכישלסבירטרחהשכר–מגבלהכלוללאלרבות,לכךהנלוותוההוצאותהעלויות,החבויות,ההפסדים,ההסדרים,הנזקים

PwCשלחמורהמרשלנותנבעואלהכיסופיבאופןשנקבע Israelחובת.כאמורלתוצראו/ולשירותיםבקשר,מצידהבזדוןפסולהמהתנהגותאו

.הכוללהטרחהשכרפעמיםשלוששמעללסכומיםבנוגעורקאךתחולהאמורההשיפוי

PwC-שסופיבאופןנקבעכןאםאלא,מקרהבשום Israelתישאלא,מצידהבזדוןפסולהבהתנהגותאוחמורהברשלנותפעלהPwC Israel

חוזית,נזיקיתבעילהאםבין,אחרשלישיצדכלפיאו,שלההמניותבעליאו,עובדים,דירקטורים,ממנהליהמיכלפיאו,כנפייםגלובלכלפיבאחריות

,ההתקשרותמכתבבמסגרתכנפייםגלובלידי-עללנוששולםהטרחהשכרפעמיםלשלושמעברשהואסכוםלכלאחרתעילהאותביעהכלאו

.התביעהנוגעתאליוהמסויםהשירותעםבקשר

אין,לפיכך.מקובליםביקורתכלליפיעלכנפייםגלובלספרישלביקורתכללהלאעבודתנו,וחשבונאיפיננסימידעניתחנועבודתנושבמהלךלמרות

.מטעמםמיאו/וכנפייםגלובלידיעללנושסופקהמידעלנכונותבנוגעדעהמביעיםאואחריותנוטליםאנו

.נאותותכבדיקתעליהלהסתמךואיןנאותותבדיקתמהוהאינהעבודתנו



PwC

2017מאי 

1פרק 

תמצית הערכת השווי

1

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

31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, במרץ



PwC

2017מאי 

תמצית הערכת השווי

מהנהלתשנתקבלכפי,היחידותשלבספריםהערךאתמציגההבאההטבלה•

ליום,36תקןלהוראותבהתאםשהוערךכפי,שלהןהשימוששוויואת,החברה

:)דולראלפי)2017במרץ31

ובהתאםזובעבודהכמפורט,ההערכהלמועדנכון,להערכתנו,לכךבהתאם

אין,לפיכך.בספריםמערכןגבוההיחידותשלהשימוששווי,36תקןלהוראות

.ערךבירידתלהכיר

,היווסדומיוםהחל,העוסקמדווחתאגידהינהמ"בעליסינגכנפייםגלובל•

,בעולםשונותבמדינותתעופהלחברותוהחכרתםמימונם,מטוסיםשלברכישה

.במכירתםוכן

מניבתיחידתלכלבנפרדהתבצעההמטוסיםציעבורהערךירידתבחינת•

אםאלא,בודדכמטוסמזומניםמניבתיחידההגדירההחברההנהלת.מזומנים

,האחרוןבמקרה.החוכרלאותוהמוחכריםזההמדגםמטוסיםבמספרמדובר

.אחתמזומניםמניבתיחידהאלומטוסיםירכיבו

הדוחאתשכללו,מידעומקורותנתוניםעלהתבססההמטוסיםשוויהערכת•

הבלתיהכספייםהדוחותואת2016לשנתהחברהשלהמבוקרהכספי

,החברההנהלתעםשיחות,2017לשנתהראשוןלרבעוןהחברהשלמבוקרים

הפעילותלתחומיהנוגעציבורימידעוכן,שוקמחקרי,נוספיםתפעולייםנתונים

.החברהשל

השימוששוויאתלקבועמתיימרתאינהזוהערכהאף,כלכליתהערכהככל•

והמידעהנתוניםבסיס-על,הסבירהשווילטווחלהגיעמנסהוהיא,במדויק

עשויים,נוספיםומידענתוניםאו,אלובמידעאובנתוניםשינויים.לעילהמוזכרים

.ההערכהתוצאותעל,כמובן,להשפיע

2

תמצית הערכת השווי–1פרק 

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

31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, במרץ

דגםחוכר
מספר 

המטוסים
ירידת ערךערך בספריםסכום בר - השבה

              -B737-800 2 49,765 39,236חברת תעופה בדרום קוריאה

Virgin AustraliaA330-200 1 89,981 82,410-              

Air BerlinA330-200 1 29,336 23,610-              

TAMEA330-200 1 40,609 32,725-              

British AirwaysA320-200 2 32,949 31,880-              



PwC

2017מאי 

2פרק 

תיאור החברה

3

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

31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, במרץ



PwC

2017מאי 

תיאור החברה

,מ"בעאחזקותכנפייםשלמלאהבבעלותמדווחתאגידהינהכנפייםגלובל•

החברה.אביבבתלערךלניירותבבורסההרשומהציבוריתחברהשהינה

.המטוסיםהחכרתבתחוםעוסקתהיווסדהומאז,2002דצמברבחודשהוקמה

תעופהלחברותוהחכרתםמטוסיםברכישתכנפייםגלובלעוסקת,זובמסגרת

.במכירתםוכן,בעולם

13מתוכם,מטוסים14שלקייםמטוסיםצילחברה,ההערכהלמועדנכון•

.שוניםלקוחות9–למוחכריםמטוסים

קיומםלגביהםזיהתההחברההנהלתאשרהמטוסיםאתמציגהלהלןהטבלה•

:ערךלירידתסימניםשל

תיאור החברה–2פרק 

4

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

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "של גלובל כנפיים ליסינג בע

2017, במרץ31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מספר 

דוחות כספיים של גלובל כנפיים והנהלת החברה: מקורות

חכירהעסקת

והחכרתומטוסרכישתשלעסקהכוללת,כנפייםגלובלשלראותהמנקודת•

:עיקרייםמרכיביםשלושה

;ומחירומצבומבחינתלרכישהמתאיםמטוסאיתור1.

;למטוסמתאיםחוכראיתור2.

.המטוסלרכישתמימוןמקורותאיתור3.

דגםחוכר
מספר 

המטוסים
שנת ייצור

B737-800 22000 , 2001חברת תעופה בדרום קוריאה

Virgin AustraliaA330-200 12012

Air BerlinA330-200 12000

TAMEA330-200 12000

British AirwaysA320-200 22001 , 2002



PwC

2017מאי 

(המשך)תיאור החברה 

13מתוכם,מטוסים14שלקייםמטוסיםצילחברה,ההערכהלמועדנכון•

.שוניםלקוחות9–למוחכריםמטוסים

7שלערךירידתעלהמצביעיםסימניםקיימיםכימצאההחברההנהלת•

7עבורבוצעההערךירידתבחינת,לפיכך.המטוסיםצימתוךמטוסים

.בלבדאלומטוסים

בדברפרטיםוכןההערכהלמועדנכוןהחוכריםאתמפרטתהבאההטבלה•

עםבקשרהחברההנהלתהנחתבדברלרבות,המוסכמותההחכרהתקופות

:הארכתן

תיאור החברה–2פרק 

5

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

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "של גלובל כנפיים ליסינג בע

2017, במרץ31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מספר 

החכירהתנאי

:עיקרםאלהאשר,דומיםבתנאיםרובפיעלנעשיתהחברהמטוסיהחכרת•

oהנכסמוחזרהחכירהתקופתבתוםכאשר,תפעוליתחכירההיאהחכירה

וברשימושברעדייןהנכסשבסופהכךנקבעתהחכירהתקופת.למחכיר

החכירהתקופתבתוםהמטוסלערךביחסשהסיכוןכך,המחכירבידיערך

.הבעליםשלהוא

oהחכירהבתקופתהמטוסאתלתפעלאחראיהחוכר.

oלשיפוצםוכןוהמנועיםהמטוסלתחזוקתאחראיהחוכר.

oאוהחכירהתקופתבסיוםהמטוסאתלרכושאופציהלחוכרקיימתלעיתים

.במהלכה

oרכישתעסקתשלהמממןלגוףרובפיעלמשועבדיםהחכירהודמיהמטוס

.המטוס

החכירההסכםוסיוםהחכירהתקופתמשך

13-ל3בין)ארוכותעדבינוניותלתקופותכללבדרךהינההמטוסיםהחכרת•

החברהיכולה,החכירהתקופתבתום.)המטוסבגילהיתרביןתלוי,שנים

.למוכרואומחדשהמטוסאתלהחכיר

בתוםלמחכירהמוחכריוחזרבוהתחזוקתיהמצבאתמגדירההחכירהעסקת•

.החכירהתקופת

דוחות כספיים של גלובל כנפיים והנהלת החברה: מקורות

דגםחוכר
מספר 

המטוסים

שנת סיום 

החכירה

B737-800 22020 , 2021חברת תעופה בדרום קוריאה

Virgin AustraliaA330-200 12024

Air BerlinA330-200 12019

TAMEA330-200 12019

British AirwaysA320-200 22022
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תיאור החברה

כספיים היסטורייםנתונים 

:2017במרץ31ליוםכנפייםגלובלשלמבוקרהבלתיהמאזןומתוך2014-2016בדצמבר31ליוםכנפייםגלובלשלהמבוקריםהמאזניםאתמציגההבאההטבלה•

תיאור החברה–2פרק 

6

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

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "של גלובל כנפיים ליסינג בע

2017, במרץ31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מספר 

ליום 31 

במרץ

ליום 31 

במרץ

20172016201520142017201620152014

התחייבויות שוטפות:נכסים שוטפים:

מזומנים ושווי מזומנים
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 22,923 32,895 21,598 26,227 

מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב
 43,839 44,684 44,282 30,736

7,050 9,430 10,359 14,490 זכאים ויתרות זכות1,394 983 348 691 פקדונות בבנקים

37,786 53,712 55,043 58,329 סה"כ התחייבויות שוטפות239 538 1,420 - מזומנים והשקעות משועבדים

507 132 112 20 לקוחות 

- - - 12,000 הלוואה לחברה האם

6,001 1,227 6,335 127 חייבים ויתרות חובה

6,789 3,534 3,041 2,970 מלאי

- - 3,150 580 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה

37,853 39,309 36,004 42,615 סה"כ נכסים שוטפים

התחייבויות לא שוטפות:נכסים לא שוטפים:

111,730 143,174 146,327 126,979 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים12,000 12,000 12,000 12,000 פקדונות בבנקים

41,800 57,003 46,574 47,800 אגרות חוב5,546 8,261 5,554 - מזומנים והשקעות משועבדים

34,866 44,964 47,372 48,860 הפקדות של חוכרי מטוסים12,000 12,000 12,000 - הלוואה לזמן ארוך לחברה האם

2,795 1,955 942 - מכשירים פיננסיים נגזרים- - - 1,141 מכשירים פיננסיים נגזרים

14,497 14,982 14,686 14,544 מסים נדחים1,930 500 - חייבים ויתרות חובה

205,688 262,078 255,901 238,183 סה"כ התחייבויות לא שוטפות1,229 337 - - מלאי

243,474 315,790 310,944 296,512 סה"כ התחייבויות253,947 325,954 335,605 330,566 רכוש קבוע, נטו

81,031 82,571 90,219 89,810 הון286,652 359,052 365,159 343,707 סה"כ נכסים לא שוטפים

324,505 398,361 401,163 386,322 סה"כ התחייבויות והון324,505 398,361 401,163 386,322 סה"כ נכסים

ליום 31 בדצמברליום 31 בדצמבר

אלפי דולר אלפי דולר
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2017מאי 

תיאור החברה

כספיים היסטורייםנתונים 

כנפייםגלובלשלמבוקרהבלתיוהפסדהרווחודוח2014-2016בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנהכנפייםגלובלשלמבוקרוהפסדרווחדוחאתמציגההבאההטבלה•

:)דולראלפי)2017במרץ31ביוםשנסתיימוחודשיםלשלושה

תיאור החברה–2פרק 

7

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

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "של גלובל כנפיים ליסינג בע

2017, במרץ31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מספר 

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 31 במרץ

2017201620152014

44,998 45,749 59,574 10,919 הכנסות מהפעלה

(33,035) (32,348) (36,440) (6,084) הוצאות הפעלה

11,963 13,401 23,134 4,835 רווח גולמי

%44.3%38.8%29.3%26.6% רווח גולמי

(4,466) (4,296) (4,529) (1,028) הוצאות הנהלה וכלליות

%9.4%7.6%9.4%9.9% מתוך ההכנסות

2,141 263 (681) (2,664) הכנסות )הוצאות) אחרות, נטו

9,638 9,368 17,924 1,143 רווח מפעולות רגילות

%10.5%30.1%20.5%21.4% רווח תפעולי

(8,933) (7,255) (10,313) (1,651) הוצאות מימון, נטו

705 2,113 7,611 (508) רווח לפני מיסים על הכנסה

4.7%12.8%4.6%1.6%-% מתוך ההכנסות

(188) (546) 181 171 הטבת )הוצאות) מס

517 1,567 7,792 (337) רווח לתקופה

3.1%13.1%3.4%1.1%-% מתוך ההכנסות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

אלפי דולר
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תיאור הסביבה העסקית

8

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

31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, במרץ
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העולמיתבכלכלההצמיחה,")IMF)"העולמיתהמטבעקרןכלכלניפיעל•

.)3.4%)2015בשנתמאשרנמוךמעטקצב,3.1%עלעמדה2016בשנת

הובילהאשרביקושיםבעלייתהתאפיינה2016שנתשלהשנייההמחצית

ובמחצית2015בשנתהאטהחוואשרוהמסחרהתעשייהבענפילשיפור

בשנתוהסחורותהנפטבמחירהמשמעותיתהירידה.2016שנתשלהראשונה

בשנתנפטחביתשלהממוצעמחירה)2016שנתבמהלךהתמתנה2015

בהפחתתסייעאשרדבר)2015בשנתהממוצעמהמחיר16%-בכנמוך2016

הפעילות.הסחורותיצואניותשלמצבןאתושיפרהדיפלציונייםהלחצים

:גורמיםממספרהושפעה2016במהלךהעולמיתהכלכלית

oהגז,הנפטמחירי.2016שלהשנייהבמחציתוהסחורותהנפטמחירעלית

.2017לפברואר2016אוגוסטשביןבתקופה20%-בכעלווהפחםהטבעי

oבביקושיםלגידולצפיבשלהבריתבארצותהצמיחהקצבהאצת.

oבתשתיותהשקעותובפרט,בעולםההשקעותשלהדרגתיתהתאוששות

.בסיןן"ובנדל

oמהירהלהתאוששותהודותוזאת,בבריטניההצמיחהבקצביציבות

שלעזיבתהעלהוחלטבו2016ביונישנערךהעםמשאלמהשפעות

.האירופיהאיחודאתבריטניה

oהמתמשכתוהלחימהבטורקיהההפיכהניסיוןכגון,פוליטיים-גיאוגורמים

התיכוןהמזרחממדינותבחלקהצמיחהקצבאתהאטוהתיכוןבמזרח

.וטורקיה

תיאור הסביבה העסקית

סקירה מאקרו כלכלית עולמית  

תיאור הסביבה העסקית–3פרק 

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

,  במרץ31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "בע

2017

9

– IMF: מקור*  World Economic Outlook, April2017

oהמתפתחותמדינותמןבחלקהכלכלותבצמיחתמשמעותיתהאטה.

אשרברזילובכלכלתהודובכלכלתלהאטההובילוהחליפיןבשעריתנודות

.כבדלמיתוןנכנסה

בשנתלצמוחצפויההעולמיתהכלכלה,IMF-השלעדכניותהערכותלפי•

2016בשנתשנרשםהצמיחהמשיעורגבוה,3.5%שלבשיעור2017

שימור,היצואניםתנאישיפור,היתרבין,הינובצמיחההגידולמקור.)3.1%)

.ב"בארההפעילותוהתחזקותבסיןהחזקההצמיחה

2016-2008בשניםכלכלותסוגילפיהצמיחהשיעוריאתמציגהבאהתרשים•

:2021-2017לשניםIMF-הותחזית

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F

עולמי כלכלות מתקדמות גוש האירו כלכלות מתפתחות
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בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה  • מ "גלובל כנפיים ליסינג בע

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "של גלובל כנפיים ליסינג בע

2017, במרץ31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מספר 

(המשך)תיאור הסביבה העסקית 

תחום התעופה

תיאור הסביבה העסקית–3פרק 

והובלהנוסעיםמטוסיבאמצעותאוויריתלהובלהמתחלקהתעופהתחום•

.מטעןמטוסיבאמצעותאווירית

ומאירועיםהפוליטי,הביטחונימהמצבמושפעהבינלאומיהתעופהשוק•

ובאזוריםבכללבעולםטבעואסונותמגפותהתפרצותכגוןמיוחדים

.ובעולםבארץהכלכליהמצבמןוכןבפרטספציפיים

הואיל,בעולםהנפטבמחירימשינוייםמושפעהעולמיהתעופהשוק,כןכמו•

חברותשלההפעלהבהוצאותמהותירכיבהינו)סילונידלק)ל"והדס

משמעותיתירידותחלו2014שנתשלהרביעימהרבעוןהחל.התעופה

ביחסבמחיריםעליהחלה2016שנתבמהלךכאשר,בעולםהנפטבמחיר

ביחסנמוכיםככללנותרוהנפטמחירי,זאתעם.2015דצמברלמחירי

הנמוכותהדלקעלויות.כאמורהמשמעותיותהירידותטרםשנהגולמחירים

וגרמוחדשיםתעופהקוויולהוספתהטיסותמחירילהורדתהביאויחסית

.הבינלאומיתהנוסעיםתנועתבמגזרלהאצה

תשעתבתקופתמשמעותייםרווחיםעלבמצטברדיווחוהתעופהחברות•

לתובלההבינלאומיהארגון,זאתעם.2016שנתשלהראשוניםהחודשים

התעופהחברותשלשהמומנטוםלכךסימניםישנםכימציין)א"יאט)אווירית

שהןאף)2016שנתשלהשלישימהרבעוןהחללהיחלשהחללרווחיות

.)משמעותייםרווחיםמציגותעדיין

:מקורות* 

IATA Air Passenger Market Analysis - January2017

גלובל כנפיים2016דוחות כספיים לשנת 

בתחוםשונותתעופהחברותביןהשוואהמאפשרתאשרהמדידהיחידת•

RPK)הינההנוסעיםמטוסי (Revenue Passenger Kilometers,כלומר

.נסעושהם)קילומטרים)במרחקבתשלוםהנוסעיםמספרמכפלת

מאחוזיכתוצאהנפגעהמטעןמטוסיידיעלהאוויריתההובלהששוקבעוד•

.לצמוחממשיךהנוסעיםהטסתשוק,הבינלאומיבמסחרנמוכיםצמיחה

-הבינלאומיתהנוסעיםבתנועתהשנתיהגידולאתמציגהבאהתרשים•

RPK2017וינואר2016דצמברבחודשים:

ביותרהגבוההינו2016בשנתשנרשםהבינלאומיRPK-בהשנתיהגידול•

.האחרונותהשניםבחמש

9.3% 8.2%

10.9%

14.4%

5.6%

3.2%

8.3%
9.6%

7.8%
8.8%

13.9%

6.5%

4.5%

10.9%

0.0%

2.0%
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בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה  • מ "גלובל כנפיים ליסינג בע

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "של גלובל כנפיים ליסינג בע

2017, במרץ31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מספר 

(המשך)תיאור הסביבה העסקית 

(המשך)תחום התעופה 

תיאור הסביבה העסקית–3פרק 

ביתורהמשמעותיהשנתיהגידולאתחווהתיכוןמהמזרחהתעופהחברות•

הגידולמגמת.2017בינוארהסתיימואשרהחודשיםעשרבשניםRPK-ב

אפייןאשרוממנוהאזוראלבקוויםההיצעעודפילהפחתתתרמהבביקושים

בטיסותהתפוסהשיעוראתוהגדילה2016שנתשלהגדולחלקהאת

.המקומיותהתעופהחברותשלהבינלאומיות

מסךביותרהגבוהRPK–הנתחבעלותהןהאירופאיותהתעופהחברות•

אשרהחודשיםעשרבשניםהביקושיםצמיחת.הבינלאומיותהטיסותשוק

מניתוחזאתעםיחד.בצמיחהקלההאטהעלמעידה2017בינוארהסתיימו

השנתיהצמיחהשקצברושםעושה,2016ביונישהחלהבתקופההצמיחה

.12%-כעלועומדגבוההינותקופהבגיןהמתוקנן

אשרהחודשיםעשרבשניםמאודצמחופסיפיקאסיהבאזורהביקושים•

להתאוששותהודותנרשמההגבוהההצמיחה.2017בינוארהסתיימו

ל"הנבביקושיםמשמעותיקיטוןלאחר,לאירופהבמסלוליםהביקושים

אשרהטרורמגלהיתרביןנבעהאשר2016שנתשלהראשונהבמחצית

.ליבשתהאסייתיהתיירותזרםאתניכרבאופןוהפחיתאירופהאתפקד

נמוךשוקנתחתופסותאשרהלטיניתובאמריקהבאפריקההתעופהחברות•

עשרבשניםמשמעותיתצמיחההןגםחווהעולמיהתעופהמשוקיחסית

התרחשההאפריקאיבשוקהצמיחה.2017בינוארהסתיימואשרהחודשים

הכלכלותבשתיובעיקרהיבשתברובהמאתגריםהכלכלייםהתנאיםאףעל

.אפריקהודרוםניגריה,ביותרהחזקות

.

:מקורות•

IATA Air Passenger Market Analysis, January2017

IATA Economics Performance of the Airline Industry, December2016

גלובל כנפיים2016דוחות כספיים לשנת 

:)דולר)גאוגרפייםאזוריםלפינוסעפרהרווחאתמציגההבאההטבלה•

באזורואחריהאמריקהצפוןבאזורנרשמתלנוסעביותרהגבוהההרווחיות•

.בהתאמההתיכון-המזרחופסיפיקאסיה,אירופה

דולרמיליארד35.6-כעלעומד2016בשנתהענףשלהרווחאומדן•

.בהתאמה2014-ו2015בשניםדולרמיליארד14-וכ35-לכבהשוואה

.דולרמיליארד30-כיהיהבענףהרווחכיצפוי2017בשנת
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בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה  • מ "גלובל כנפיים ליסינג בע

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "של גלובל כנפיים ליסינג בע
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:מקורות* 

IATA Economics Performance of the Airline Industry, December2016

גלובל כנפיים2016דוחות כספיים לשנת 

,2015לשנתאזוריםלפיהתעופהחברותרווחיותאתמציגההבאההטבלה•

:)דולריםמיליארדי)2017לשנתהצפיואת2016לשנתאומדן

בצפוןתעופהלחברותמיוחסיםביותרהחזקיםהפיננסייםהביצועים•

לעלייתמצפיבעיקרנובעת2017בשנתברווחיותהצפויההירידה.אמריקה

.הדלקמחירי

תעופהאזורוכןגבוהותרגולטוריותעלויותמשפיעותבאירופההרווחיותעל•

עלהןגםהשפיעוהיבשתאתשפקדוהטרורמתקפות.ותחרותיפתוח

.התעופהחברותשלרווחיותן

מאתגרתכלכליתסביבהעםהתמודדוהלטיניתבאמריקההתעופהחברות•

.2017בשנתקלההתאוששותצפויה,זאתעם.חלשיםומטבעות

לאורביותרהחלשהאזורהיאאפריקה,האחרונותהשניםלשלושבדומה•

.נמוכיםסחורותומחיריאזורייםסכסוכים

201520162017F

Africa (0.9) (0.8) (0.8)

Asia Pacific 7.8 7.3 6.3

Middle East 5.9 4.4 1.6

L. America (1.7) 0.3 0.2

N. America 21.5 20.3 18.1

Europe 7.5 7.5 5.6
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.התעופהבתחוםהכללימהמצבישירבאופןמושפעהמטוסיםהחכרתתחום•

גםבמטוסיםהצטיידותןאתלגווןנטייתןאתמחזקותבעולםהתעופהחברות•

אםוביןארוכותעדבינוניותזמןלתקופותאםבין–מטוסיםחכירתבאמצעות

.ידןעלמטוסיםרכישתעלנוסףזאת–יותרקצרותזמןלתקופות

בנקאייםמימוןלמקורותמוגבלתנגישותשלהןחברותנמנותמהחוכריםחלקעל•

מתקשותשהןאו)אחרותמסיבותאונמוךאשראידירוגעקב)אחריםאו

.מטוסיםלרכישתהנחוץהעצמיההוןאתלהעמיד

,כללבדרך.זוהתקשרותלדרךלביקושדומיננטיגורםהיאזומוגבלתנגישות•

בתנאיהמגולמתלתשואההחוכרשלהאשראיסיכוןרמתביןמתאםקיים

מטוסיהןאתלמכורהמעדיפותחברותהינםהחוכריםשלאחרחלק.העסקה

שוניםמטעמיםבחזרהולחוכרםשלהםהשניהחייםבמחזור

(Sale&Leaseback(,להלןכמתואר.

לחוכרמחוכרמשתניםרכישתםפניעלמטוסיםחכירתלהעדפתהשיקולים•

:הינםשבהםוהעיקריים

;החוכרשלהמימוןואפשרויותהנזילותמצב,הוןמבנה.א

וידועהקבועה)חודשייםחכירהדמי)הפעלהעלותכגוןכלכלייםשיקולים.ב

;מראש

;לחוכרהרצויההמטוסשלהפעלהתקופת.ג

;המטוסשלשיוריערךסיכוןנטרול.ד

.מסשיקולי.ה

גדוליםסילונייםמטוסים)החדשיםהמטוסיםאחוזוגדלהולךהאחרונותבשנים•

שאחוזבעוד,החכרהחברותידי-עלישירותהנרכשים)מערביתמתוצרת

.וקטןהולךתעופהחברותידי-עלישירותהנרכשיםהמטוסים

90בעלי)מערביתמתוצרתהסילוןמטוסילגבינתוניםמציגהבאהתרשים•

:)מקביליםמטעןמטוסיוכןומעלהמושבים

:מקור* 

גלובל כנפיים2016דוחות כספיים לשנת 

9,273 
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חברותמספרמהן,מטוסיםבהחכרתהעוסקותחברותעשרותקיימותבעולם•

.ובנקיםמימוןמוסדותוכןהוןעתירותענק

.דולרמיליארד9.5-בכהסתכמו2016בשנתהמטוסיםהחכרתשוקהכנסות•

מחכירותאשרAerCap-וGECASהןבתחוםביותרהגדולותהחברותשתי•

מטוסימצי26%-כשהםמטוסים2,540-כיחדשתיהןתפעוליתבהחכרה

.תפעוליתההחכרההמוחכריםמערביתמתוצרתהעולמיהסילון

החכרתבתחוםביותרהגדולותהחברותעשרתאתמציגההבאההטבלה•

:שלהןהציגודללפיהמטוסים

:מקורות•

גלובל כנפיים2016דוחות כספיים לשנת 

AIRFINANCE JOURNAL – The Leasing Top50 2016

IBIS World – Commercial Aircraft Leasing, February2017

שלמצומצםמספרהפעילותבתחוםקיימות,המפורטותהחברותעלנוסף•

רבותוחברותמטוסיםשלבודדותמאות,אחתכל,ומממנותהמחכירותחברות

.)בודדותעשרותעד)מטוסיםשלמצומצםמספר,אחתכל,ומממנותהמחכירות

עדהמחכירות,יותרהקטנותהמטוסיםהחכרתחברותעםנמניתכנפייםגלובל•

.מטוסיםעשרות

מספר מטוסים בציחברה

GECAS 1,450

AerCap 1,166

SMBC 445

BBAM 405

Nordic Aviation Capital 351

CIT Aerospace 324

Air Lease Corporation 280

BOC Aviation 267

Aviation Capital Group 264

AWAS 246
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כללי

תקןלהוראותבהתאםנעשתהכנפייםגלובלשלהמטוסיםערךירידתבחינת•

36.

מזומנים-מניבהיחידהאונכסשלערךירידתלבחוןישכיקובע36תקן•

מזומנים-מניבההיחידהאוהנכסשלההשבה-ברהסכוםהשוואתבאמצעות

.בספריםלערכם

מניבתיחידתלכלבנפרדהתבצעההמטוסיםציעבורהערךירידתבחינת•

אםאלא,בודדכמטוסמזומניםמניבתיחידההגדירההחברההנהלת.מזומנים

,האחרוןבמקרה.החוכרלאותוהמוחכריםזההמדגםמטוסיםבמספרמדובר

שלקיומםבחנההחברה.אחתמזומניםמניבתיחידהאלומטוסיםירכיבו

ירידתבחינתבוצעהלכךובהתאם,המטוסיםערךירידתעלהמצביעיםסימנים

.מטוסים7לגביערך

שלערךירידתעלהמצביעיםסימניםמספרקיימים,36לתקן12סעיףפיעל•

:ביניהם,מזומנים-מניבהיחידהאונכס

;הנכסשלהשוקבערךמשמעותיתירידה•

;התקופהבמהלךשחלוהיישותעלשליליתהשפעהבעלימשמעותייםשינויים•

;היישותשלהשוקמשוויגבוההישותשלנטוהנכסיםשלבספריםהערך•

.מהםגרועיםיהיואושנחזומאלהגרועיםהםהנכסשלהכלכלייםהביצועים•

ערךלירידתסימניםקיימיםמטוסים7-בכי,כאמור,מצאההחברההנהלת•

.בלבדאלומטוסיםלגביבדיקהנתבצעהלכךובהתאם

השבהברסכום

בניכויההוגןהשווימביןכגבוה"השבה-ברסכוםמגדיר36לתקן18סעיף•

."בוהשימוששווילביןמזומנים-מניבהיחידהאונכסשללמכירהעלויות

עלויותבניכויההוגןהשוויאתהןלקבועהכרחיתמידלא"כיקובע19סעיף•

עולהאלהסכומיםמביןאחדאם.שלוהשימוששוויאתוהן,הנכסשללמכירה

אתלאמודצורךואיןהנכסבערךירידהחלהלא,הנכסשלבספריםהערךעל

".האחרהסכום

עלויותבניכויההוגןהשוויאתלקבועאפשרותלהיותעשויה":כיקובע20סעיף•

אפשריזהאיןלעיתים,אולם.פעילבשוקנסחראינוהנכסאםגם,למכירה

לאומדןבסיסקייםשלאמכיוון,למכירהעלויותבניכויההוגןהשוויאתלקבוע

מיחסיםמושפעתשאינהבעסקההנכסממכירתשתתקבלהתמורהשלמהימן

.מושכלתבצורההפועלים,מרצוןלמוכרמרצוןקונהביןהצדדיםביןמיוחדים

-ברכסכוםהנכסשלהשימושבשווילהשתמשעשויההישות,זהבמקרה

".שלוההשבה

שימוששווי

קובעהתקן.המטוסיםצישלהשימוששווישלהערכהביצענו,העבודהלצורך•

.מזומנים-מניבהיחידהאונכסשלהשימוששוויאתלמדודישכיצד
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שלהנוכחיהערךהואהמזומנים-מניבתהיחידהאוהנכסשלהשימוששווי•

.מזומנים-מניבהמהיחידהאומהנכסלנבועהחזויים,העתידייםהמזומניםזרמי

השלביםאתכוללתנכסשלהשימוששוויאמידת":36לתקן31סעיףפיעל•

:הבאים

oשינבעו,שלילייםוהןחיובייםהן,העתידייםהמזומניםתזרימיאמידת

וכן;הסופיוממימושובנכסמתמשךמשימוש

oאלהעתידייםמזומניםלתזרימימתאיםניכיוןשיעוריישום."

:הישותהשימוששוויבמדידת":36לתקן33סעיףפיעל•

oומבוססותסבירותהנחותעלהמזומניםתזרימיתחזיותאתתבסס,

התנאיםשלהתחוםלגביההנהלהשלביותרהטובהאומדןאתהמייצגות

.הנכסשלהשימושייםהחייםאורךיתרתבמהלךשישררו,הכלכליים

.חיצוניותלראיותיינתןיותררבמשקל

oכספייםתחזיות/תקציביםעלהמזומניםתזרימיתחזיותאתתבסס,

תזרימיאומדןתכלוללאאך,ההנהלהידיעלשאושרו,ביותרהעדכניים

אועתידייםמבנייםמשינוייםלנבועהחזוייםשלילייםאוחיובייםמזומנים

."הנכסביצועישלשיפוראומהגדלה

:קובע36לתקן44סעיף•

o"אומדני.הנוכחיבמצבוהנכסלגבייאמדוהעתידייםהמזומניםתזרימי

אוחיובייםמזומניםתזרימיאומדנייכללולאעתידייםמזומניםתזרימי

:מלנבועהחזוייםשליליים

o(א)או;לגביומחויבתאינהשהישותעתידימבנישינוי

o(ב)הנכסשלהביצועיםרמתהגדלתאושיפור.

:קובע36לתקן48סעיף•

o"מגדיליםאומשפריםאשרשלילייםמזומניםתזרימימתהוויםשלישותעד

יכללולאהעתידייםהמזומניםתזרימיאומדני,הנכסשלהביצועיםרמתאת

בהטבותמהגידוללנבועהחזוייםהחיובייםהמזומניםתזרימיאומדןאת

".השליליהמזומניםלתזריםהמיוחסותהכלכליות
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השימוששוויקביעתעקרונות

:הינםהשימוששוויקביעתשלבי•

oתקופותבמהלךהמטוסיםמהחכרתהצפוייםהחוזייםהחכירהדמיקבלת

;החכרתם

oהחכירהתקופותבתוםהמטוסיםשלהצפויהשיירערךקבלת;

oהחוזייםהחכירהדמיהיווןידיעלהמטוסיםשלהכלכליהשוויחישוב

הוןבמחירשימושתוך,החכירהתקופותבתוםהשיירוערךהצפויים

כילצייןיש.החכירהבעסקאותהכרוךהעסקילסיכוןהמותאםמשוקלל

,עסקהכלעבורהחכירההסכםסיוםאופןעבוראומדןעורכתהחברה

שהמטוסאוהחכירההסכםבתוםיימכרהמטוסאםבוחנתהיאכאשר

כיהעריכההחברההנהלת,ההערכהלמועד.נוספתחכירהלתקופתיוחכר

ממשיומתןמשאקייםאםאלא.החכירהתקופתבתוםיימכרוהמטוסים

.החכירהתקופתלהארכת

oנוספתחכירהלתקופתיוחכרוהבאיםהמטוסיםכיאמדההחברההנהלת

*:כאמור

18

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

31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, במרץ

שיטת ההערכה–4פרק 

החוזייםהחכירהדמי,כאמורהוונו,המטוסיםשלהשימוששוויהערכתלשם•

השיירערךהווןוכן,מטוסלכל,החכירהבתקופתהמטוסיםמהחכרתהצפויים

.החכירהתקופתלתוםמטוסכלשל

המבטא,ההחכרהמןהצפוייםהמזומניםזרמיהוונולפיוהנומינאליההוןמחיר•

:לשנייםחולק,המטוסיםהחכרתבפעילותהכרוךהעסקיהסיכוןאת

בתשלומיהכרוךהעסקיהסיכוןאתהמבטא-החכירהלתקופתההוןמחיר1.

;עסקהכלבגיןהחכירה

המטוסיםשלהשיירערךבגיןהסיכוןאתהמבטא-ארוךלזמןההוןמחיר2.

.החכירהתקופתבתום

.החכירהולתקופתהחוכרלסיכוןבהתאםבנפרדעסקהלכלנקבעההוןמחיר•

.תקופות החכירה המוצגות במסמך זה כוללות את תקופות החכירה הנוספות*

דגםחוכר
שנת סיום הסכם 

חכירה מקורי

שנת סיום הסכם 

חכירה נוסף

B737-80020182021חברת תעופה בדרום קוריאה
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הערכת שווי המטוסים

שיירערך

.מטוסיםלתמחורמקובליםמחירוניםמספרבשוקקיימים,החברההנהלתפיעל

המטוסיםשווילקביעתAscendשלבמחירוןהחברההשתמשהזוהערכהלצורך

.החכירהתקופתבתום

:Ascendפיעלהבאיםבמונחיםשימושנעשההמטוסיםמחיריבקביעת

.1Soft Market Value

שלבאמצעונתוןהעולמיהשוקכאשרמטוסשלהכלכליערכואתהמשקףשיירערך

עלשליליתבצורהמשפיעהיסטוריתנתוניםבדיקתפיעלאשר,קיפאוןאושפל

התנועהנפחאתמצמצמותתעופהחברותאלהבתקופות.מטוסיםשלערכם

.האדםכחואתמטוסיהןצייאתמקטינות,הפסדיםצוברות,מטוסיהןשלהאווירית

Soft-ה.הביקושעלהמטוסיםהיצעגוברבשפלנמצאהעולמיהשוקכאשר

Market Valueשלהמסויםהדגםמחירעלבשוקהמצבהשפעתאתמשקף

Soft-ה.בשוקהכלכליוהמצבגילובהינתן,המטוס Market Valueמחיראתמייצג

שערךבלבד5%שלסיכויקיים,כלומר.95%שלבהסתברותהעתידיהמטוס

.יותרנמוךיהיההמטוס

.2Base Market Value

והיצעביקושובהיציבהשוקבסביבתמטוסשלהכלכליערכואתהמשקףשיירערך

Base-ה.תקיןבמצבהמטוסכאשר,מאוזנים Market Valueעלמבוססהמטוסשל

לביןמרצוןקונהשביןבעסקאותשוקמחירישלתחזיתועלהיסטורייםשוקמחירי

Base-ה.שוקבתנאיהפועליםמרצוןמוכר Market Valueהמשקףהשוויהינו

.במטוסהשימושבעקבותהחזויהתזרימיהרווחאתבקירוב

כללי

:מרכיביםשלושהנחזועסקהבכל

.החכירהלחוזהבהתאםב"ארהבדולרוהנקוביםהחוזייםהחכירהדמי1.

.לעילכאמור,נוספתחכירהלתקופתהעתידייםהחכירהדמי2.

Ascendחברתמחירוניפי-עלנקבעאשר,המטוסיםשלהשיירערך3.
Flightglobal Consultancy, Reed Business Information Ltd

(“Ascend”*(,הגרטערך,להלןשיוסברכפי**.החברהידי-עלשנמסרוכפי

.החברההנהלתי"עלנושנמסרדיסקאונטבשיעורהוכפל

סיכוןהואהעיקריהסיכון,החכירהדמילענייןכאשר,שוניםמרכיבבכלהסיכונים•

.המטוסבמחירהשינויהואהעיקריהסיכון,השיירלערךובאשר,החוכר
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(המשך)הערכת המטוסים 

קצרההחכירהתקופתיתרתבהןבעסקאות,החברההנהלתלעמדתבהתאם•

Current)השוקשווינלקח)וחצישנהעד) Market Value(שוויאתכמשקף

בשיעורהוכפללאזהשווי.החכירהתקופתבתוםהמטוסשלהשיירערך

Base-השווימכפלתנלקחה,העסקאותביתרת.הדיסקאונט Market Value

,החכירהתקופתבתוםהמטוסשלהשיירערךאתכמשקפתהדיסקאונטבשיעור

משקףזהושווישניםמספרבעודהשוקמצבאתלחזותניתןשלאהעובדהלאור

.בממוצעהמטוסשלהכלכליהערךאת

שווי,"חייםחצי"שוויהינוהרלבנטיהשוויהאםנקבעמטוסכלעבור,כן-כמו•

החזויהחייםלמצבבהתאם,האמוריםהשוויםשנישלשקלולאו"מלאיםחיים"

.החברהמהנהלתלנושנמסרכפיוזאתהחכירהתקופתבתום

.3Current Market Value

מביאזהשווי.כיוםבשוקהקיימיםהתנאיםתחתהמטוסשלהשוויאתמשקף

למטוסיםלאחרונהשבוצעועדכניותעסקאותנתוני,בשוקהפעילותמצבאתבחשבון

זהערךמשקףלכךבהתאם.בשוקשלווהזמינותלמטוסהביקושאתוכן,זהמסוג

למוכרמרצוןקונהביןשוקבתנאיבודדתבעסקהזהמסוגמטוסשלהמחיראת

מהסכםונקי,כלשהומשעבודאו/וכלשהימהתחייבותנקיהמטוסכאשר,מרצון

.חכירה

:שוויםסוגישנינתוניםלעילמהמונחיםאחדלכל•

Halfמצבעבורשווי1. Life:כאשרבמטוסרכיביםלמספרמתייחסזהמונח

לתיקוןעדמהזמןמחציתעברהכאשר,כלומר,"הדרךאמצע"בנמצאיםהם

,המטוסגוףאתלמנותניתןהעיקרייםהרכיביםבין.הבאלשיפוץ/

.נוספיםרכיביםוכן,הנסעכני,המנועים

Fullמצבעבורשווי2. Life:המנוייםהרכיביםבולמצבמתייחסזהמונח

החייםשאורךכך,)שיפוץ)משמעותיטיפוללאחראוחדשיםלעיל1בסעיף

רכיביםשלהמאושרהחייםמאורך100%משקףלעילהרכיביםשלהנותר

.הבאלשיפוץעדאלו

בנפרדמטוסכלשלגרטערךעבורדיסקאונטשיעורחישבההחברה3.

ביןהממוצעהיחספ"עחושבהדיסקאונטשיעור.")הדיסקאונטשיעור)"

Currentבמונחימטוסשלערכו Market Valueלביןבפועלשנצפהכפי

Baseבמונחימטוסשלשוויו Market Valueכמופיעאךהשנהלאותה

השוויביןבאחוזיםהסטייהאתמשקףזהיחס.קודמותמתקופותבמחירון

Baseבמונחימטוסכלשלהעתידי Market Value(יציבהשוקבסביבת(

השוקמצבהיהמהכלומר,מטוסכלשלההיסטוריהשוקשווילעומת

.האחרונותהשנים15-בהממוצע
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מחיר ההון העצמי

יישוםתוךנקבע,העצמיההוןעלהנדרשתהתשואהאו,)Ke)העצמיההוןמחיר

CAPMבשםהידועהמודל (“Capital Asset Pricing Model”(.העצמיההוןמחיר

ממשלתשלחובאגרותעלהסיכוןחסרהריביתמשערמורכב,CAPMמודללפי

שלהממוצעתהסיכוןפרמייתמכפלתבתוספת,החכירהלתקופתבהתאםב"ארה

דמישלהרגישותאתהמשקף,ביטא,החברהשלהיחסיהסיכוןבמקדםהמניותשוק

:הבאהלנוסחאבהתאם,בכללותוההוןבשוקלתנודותהחכירה

Ke=Rf+β*(Rm-Rf(

:כאשר

Rf-ממשלתשלחובאגרותשלהריביתשערעלבהתבסססיכוןחסרריביתשער

*2.28%-0.99%–החכירהתקופתבמהלךשנהלכלב"ארה

-בהשקעההכרוךהיחסיהסיכוןאתמשקףזהמקדם.היחסיהסיכוןמקדם

.כולוההוןשוקתשואתעםהפעילותתשואתביןהמתאםרמתעלומבוססמסוימת

במקרה,קרי)השוקבמצבלשינוייםגבוההרגישותלעסק,1-מגדולזהמקדםכאשר

הענףיושפעשגשוגשלובמקרה,אחריםמענפיםיותרלרעההענףיושפעמיתוןשל

פחותרגישהעסקשווי,1-מקטןזהמקדםכאשר.)אחריםמענפיםיותרלטובה

.השוקבמצבלשינוייםמהממוצע

מחיר ההון

ערךהיוון)"השיירערךוהיוון")חכירהדמיהיוון)"החכירהתשלומיהיווןלצורך

ואתהכסףשלהזמןערךאתהמשקףנומינאליהיווןבשיעורשימושנעשה")שייר

הממוצעפיעלנאמדזהשיעור.החכירהבפעילותהגלומיםהספציפייםהסיכונים

Weighted)ההוןמחירשלהמשוקלל Average Cost of Capital(,החובומחיר,

:הנוסחהפיעל

WACC=Ke(e%(+Kd(d%(*(1-cT(

:כאשר

WACC =ממוצע משוקלל של מחיר ההון

Ke =מחיר ההון העצמי

e = %שיעור ההון העצמי הממוצע בעסקאות בשוק

Kd = לאחר מס)מחיר החוב(

d = % בעסקאות בשוק) נטו)שיעור ההון הזר

Tc =שיעור המס האפקטיבי ארוך הטווח של החברה  .
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(המשך)הערכת שווי המטוסים 

מחיר החוב

.1Kd- לתקופת החכירה חושב כדלקמן( לאחר מס)מחיר החוב:

המרווחים,ראשית,נתקבלו,החכירהלתקופתהחובמחיראתלאמודכדי

מטוסיםקנייתעסקאותכנגדלהלוואותההערכהלמועדבשוקהקיימים

.)מרווחבתוספתליבורבריביתניתנותההלוואות)והחכרתם

לשלושההחוכריםאתלחלקניתן.החוכרבסיווגתלויהמרווחכילצייןיש

Tier1הדירוגתחתהמסווגיםהחוכריםכאשר;Tier1,reiT2,reiT3:רבדים

הלוואותיהםעלהמרווחיםובהתאם,נמוכהסיכוןבדרגתכחוכריםנחשבים

כחוכריםנחשבים,Tier3הדירוגתחתהמסווגיםהחוכריםבעוד,יותרנמוכים

.יותרגבוהיםהלוואותיהםעלהמרווחיםובהתאם,גבוההסיכוןבדרגת

מטוסיםהחברהמחכירהלהםהחוכריםסיווגאתמציגההבאההטבלה

:זובדיקהבמסגרתערכםירידתשנבחנה

(המשך)מחיר ההון העצמי 

המתאימה לפעילות החברה מתוך ממוצע ביטאות  -גזרנו את ה, לצורך ההערכה

").*  המדגםחברות)"של חברות ציבוריות הפועלות בתחום החכרת מטוסים 

 Levered Equity)הביטאות המחושבות לחברות המדגם הינן ביטאות ממונפות 
Beta( , המשקללות גם את הסיכון של בעלי המניות כתוצאה מרמת החוב הפיננסי

לכל אחת  ) הנכסית)מנת לחשב את הביטא התפעולית על , לפיכך. של כל חברה

נוטרלו מרכיב ההון הזר ויתרות המזומנים מהביטאות הממונפות , מחברות המדגם

את  המייצג )באופן זה התפעוליות שנתקבלו ממוצע הביטאות .המדגםשל חברות 

לשיעור המינוף הממוצע של  מחדש בהתאם מונף ) הענףהביטא התפעולית של 

עומדת על  ) Relevered Equity Beta)הביטא שנאמדה באופן זה . המדגםחברות 

1.46    .

(Rm-Rf(-לאומי-ביןמשקיעידי-עלהנדרשת,בשוקהממוצעתהסיכוןפרמיית–
6.0%

.AerCap Holdings NV, Air Lease Corp, Fly Leasing Ltd, Aircastle Ltd: חברות המדגם הן* 

Tierחוכר

2 חברת תעופה בדרום קוריאה

Virgin Australia 2

Air Berlin 3

TAME 3

British Airways 1
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.2Kd- לערך השייר חושב כדלקמן( לאחר מס)מחיר החוב של החברה:

אגרותשללפדיוןהתשואותאתמיצענו,השיירלערךהחובמחיראתלאמודכדי

לאיגרות.שונותתעופהחברותי"עהונפקואשרמטוסבדמותבטוחהבעלותחוב

התשואותכאשר,שניםלעשרשנהביןהנעהחייםאורךיתרתהאמורותהחוב

.לפידיוןהשונותהתקופותלאורךמשמעותיבאופןמשתנותואינןדומותהינןלפידיון

e% , d%-הזרההוןושיעורהעצמיההוןשיעור

הואמטוסיםהחכרתהינהפעילותןעיקראשרבחברותבשוקהממוצעהחובשיעור

,כנפייםגלובלשלבעסקאותהממוצעהחובשיעוראתתואםזהחובשיעור.74%

.דומהרמהעלהואגםעומדאשר

.26%הינובהתאםהעצמיההוןשיעור

Tc-שיעור המס

עומד שיעור  2017לשנת . שיעור המס שנלקח בחשבון הינו שיעור המס הסטטוטורי

.23%שיעור מס החברות הצפוי הינו , 2018החל משנת . 24%מס החברות על 

(המשך)מחיר החוב 

,החוכרודירוגהחכירהתקופתפיעלהשוניםהמרווחיםאתמציגההבאההטבלה

*:מהחברהשנתקבלוכפי

פיעלעסקהבכלהנותרתהחכירהלתקופתהמתאיםהמרווחנגזר,השניבשלב

10-ו5,8-לליבורריביתלביןהנותרתהחכירהלתקופתהליבורריביתביןההפרש

שלהנוספתהתקופהבגיןהסיכוןאתלהערכתנומשקףזהפער.הצורךלפישנים

.החכירה

לתקופההקבועההריביתאתגזרנו,תקופהלכלהמרווחשיעוראתשאמדנולאחר

הקבועההריביתשיעוראתהאומדת,תיאורטיתSWAPבעסקתשימושידיעלזו

לעמלהובהתאםההלוואהעלהמשתנהלריביתבהתאםהעסקהלתקופת

**.החוכרלרובדהמתאימה

-TTG:מקור *  The Transportation Group Limited

Bloombergמאגר הנתונים של : מקור** 

שנים

8 - 51.10%1.60%1.50%2.00%2.50%3.50%

12 - 101.25%1.75%1.75%2.25%2.75%3.75%

Tier 1Tier 2Tier 3
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בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של גלובל כנפיים  • מ "גלובל כנפיים ליסינג בע

31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, במרץ

(המשך)הערכת שווי המטוסים 

מחירי ההון הממוצעים

:עסקהלכל אחרי מס הטבלה הבאה מציגה את מחירי ההון הממוצעים 

.לשיעור ההיוון של דמי החכירה1%התווסף , בהתאם לעמדת הנהלת החברה ולאופי החוכר* 

הוןבמחירישימושידיעלתתבצעהשימוששוויקביעת,36תקןהוראותפיעל

,מסאחריהוןמחיריהינםלעילשצוינוההוןמחירי.מסלפנימזומניםותזרימי

.מסלפניההוןמחיריאתלגזורמנתעלאיטראטיביחישובבוצעולפיכך

:עסקהלכלמסלפניהממוצעיםההוןמחיריאתמציגההבאההטבלה

היוון ערך שיירהיוון דמי חכירהשנת ייצורדגםחוכר

B737-80020004.35%5.29%חברת תעופה בדרום קוריאה

B737-80020014.59%5.42%חברת תעופה בדרום קוריאה

Virgin AustraliaA330-20020125.08%5.53%

Air BerlinA330-20020004.89%5.29%

TAME*A330-20020005.85%5.29%

British AirwaysA320-20020014.47%5.47%

British AirwaysA320-20020024.46%5.47%

היוון ערך שיירהיוון דמי חכירהשנת ייצורדגםחוכר

B737-80020005.74%6.98%חברת תעופה בדרום קוריאה

B737-80020016.11%7.21%חברת תעופה בדרום קוריאה

Virgin AustraliaA330-20020126.69%7.27%

Air BerlinA330-20020006.44%6.97%

TAME*A330-20020007.69%6.95%

British AirwaysA320-20020015.91%7.23%

British AirwaysA320-20020025.90%7.23%
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בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של גלובל כנפיים  • מ "גלובל כנפיים ליסינג בע

31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, במרץ

בחינת ירידת ערך צי המטוסים

ובהתאםזובעבודהכמפורט,ההערכהלמועדנכון,להערכתנו,לכךבהתאם

אין,לפיכך.בספריםמערכןגבוההיחידותשלהשימוששווי,36תקןלהוראות

.ערךבירידתלהכיר

(ב"אלפי דולר ארה)בחינת ירידת ערך המטוסים 

Ascendההשבה של מטוס זה נקבע לפי שווי הוגן בהתאם למחירון –סכום בר *  CMV   ,   בניכוי עלויות

.  השימוש–ולא לפי שווי , כפי שנמסר לנו  מהנהלת החברה, מכירה

.מטוס זה מוחכר ללא מנועיו** 

בספרים המוצג בטבלת הרגישות מייצג את  שווייםלפיכך ההפרש בין שווי השימוש של המטוסים לבין *** 

.ההפרש בקירוב

רגישותניתוחי

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

לשם כך נלקח מחיר הון לתקופת החכירה שהינו ממוצע מחירי  . לבין שוויים בספרים

).  ב"אלפי דולר ארה)*** ההון לכל שנה בתקופת החכירה של כל מטוס

3.49%4.24%4.99%5.74%6.49%7.24%7.99%

4.73% 7,014 6,926 6,839 6,754 6,671 6,589 6,509

5.48% 6,663 6,574 6,487 6,402 6,319 6,237 6,157

6.23% 6,320 6,232 6,145 6,060 5,977 5,895 5,815

6.98% 5,987 5,898 5,812 5,727 5,643 5,562 5,481

7.73% 5,662 5,574 5,487 5,402 5,319 5,237 5,157

8.48% 5,346 5,258 5,171 5,086 5,003 4,921 4,841

9.23% 5,038 4,950 4,863 4,778 4,695 4,613 4,533

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 

היוון דמי חכירה

B737-800 1 חברת תעופה בדרום קוריאה

3.86%4.61%5.36%6.11%6.86%7.61%8.36%

4.96% 6,548 6,428 6,310 6,196 6,085 5,976 5,870

5.71% 6,066 5,946 5,829 5,714 5,603 5,494 5,388

6.46% 5,602 5,482 5,364 5,250 5,138 5,030 4,924

7.21% 5,154 5,034 4,917 4,802 4,691 4,582 4,476

7.96% 4,723 4,603 4,485 4,371 4,259 4,151 4,045

8.71% 4,307 4,187 4,069 3,955 3,843 3,735 3,629

9.46% 3,906 3,785 3,668 3,554 3,442 3,333 3,227

B737-800 2 חברת תעופה בדרום קוריאה

היוון דמי חכירה

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 

דגםחוכר
מספר 

המטוסים
ירידת ערךערך בספריםסכום בר - השבה

              -B737-800 2 49,765 39,236חברת תעופה בדרום קוריאה

Virgin AustraliaA330-200 1 89,981 82,410-              

Air BerlinA330-200 1 29,336 23,610-              

TAMEA330-200 1 40,609 32,725-              

British AirwaysA320-200 2 32,949 31,880-              
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בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של גלובל כנפיים  • מ "גלובל כנפיים ליסינג בע

31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, במרץ

בחינת ירידת ערך צי המטוסים

(המשך)ניתוחי רגישות 

4.19%4.94%5.69%6.44%7.19%7.94%8.69%

4.72% 6,995 6,911 6,828 6,747 6,668 6,590 6,513

5.47% 6,646 6,562 6,480 6,399 6,319 6,241 6,164

6.22% 6,306 6,222 6,139 6,058 5,979 5,901 5,824

6.97% 5,973 5,889 5,807 5,726 5,647 5,569 5,492

7.72% 5,649 5,565 5,483 5,402 5,322 5,244 5,168

8.47% 5,332 5,248 5,166 5,085 5,006 4,927 4,851

9.22% 5,023 4,939 4,857 4,776 4,696 4,618 4,541

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 

Air Berlin A330-200

היוון דמי חכירה

3.66%4.41%5.16%5.91%6.66%7.41%8.16%

4.98% 1,840 1,695 1,554 1,418 1,285 1,156 1,031

5.73% 1,521 1,376 1,235 1,098 966 837 712

6.48% 1,215 1,070 929 792 660 531 406

7.23% 921 776 636 499 366 238 113

7.98% 641 495 355 218 86 (43) (168)

8.73% 371 226 85 (51) (184) (313) (438)

9.48% 113 (32) (173) (309) (442) (571) (696)

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 

British Airways 1 A320-200

היוון דמי חכירה
3.65%4.40%5.15%5.90%6.65%7.40%8.15%

4.98% 1,940 1,791 1,645 1,504 1,368 1,235 1,106

5.73% 1,615 1,466 1,320 1,179 1,043 910 781

6.48% 1,304 1,154 1,009 868 731 598 469

7.23% 1,006 856 711 570 433 300 171

7.98% 720 570 425 284 147 14 (115)

8.73% 446 296 150 9 (127) (260) (389)

9.48% 182 33 (113) (254) (390) (523) (652)

British Airways 2 A320-200

היוון דמי חכירה

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 

4.44%5.19%5.94%6.69%7.44%8.19%8.94%

5.02% 16,836 15,393 14,006 12,671 11,387 10,151 8,960

5.77% 15,039 13,596 12,208 10,874 9,590 8,353 7,163

6.52% 13,341 11,898 10,510 9,176 7,891 6,655 5,464

7.27% 11,736 10,293 8,905 7,571 6,287 5,050 3,860

8.02% 10,218 8,775 7,388 6,053 4,769 3,533 2,342

8.77% 8,783 7,340 5,953 4,618 3,334 2,098 907

9.52% 7,425 5,982 4,595 3,260 1,976 740 (451)

Virgin Australia A330-200

היוון דמי חכירה

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 
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בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של גלובל כנפיים  • מ "גלובל כנפיים ליסינג בע

31ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, במרץ

בחינת ירידת ערך צי המטוסים

(המשך)ניתוחי רגישות 

5.44%6.19%6.94%7.69%8.44%9.19%9.94%

4.70% 9,629 9,553 9,479 9,406 9,334 9,263 9,194

5.45% 9,110 9,034 8,960 8,887 8,815 8,744 8,675

6.20% 8,603 8,527 8,453 8,380 8,308 8,237 8,168

6.95% 8,107 8,031 7,957 7,884 7,812 7,741 7,672

7.70% 7,623 7,547 7,473 7,400 7,328 7,257 7,188

8.45% 7,149 7,074 6,999 6,926 6,854 6,784 6,714

9.20% 6,686 6,611 6,536 6,463 6,392 6,321 6,251

TAME A330-200

היוון דמי חכירה

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 



  

  

  

  

  
  

      

  

  'בחלק 

 דוחות כספיים



גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
 ליום 31 במרץ 2017

(בלתי מבוקרים)



גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
ליום 31 במרץ 2017

(בלתי מבוקרים)

עמוד תוכן העניינים

ב-1 דוח סקירה של רואי החשבון

דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים (בלתי מבוקרים):

ב-2 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

ב-3 דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד

ב-4 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל

ב-5 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

ב-6 - ב-7 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

ב-8 - ב-14 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים



ב - 1

דו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

מבוא 

סקרנו את המידע הכספי המצורף של גלובל כנפיים ליסינג בע"מ החברה וחברות בנות (להלן - "הקבוצה"), הכולל את הדו"ח 
התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 31 במרץ 2017 ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד, הרווח הכולל, 
השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה 
ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם 
אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. 

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

היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על 
ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים 
לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר 
ביקורת 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

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

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו 
ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-

.1970

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

תל אביב, 25 במאי, 2017



ב - 2

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

ליום 31 בדצמבר ליום 31 במרץ
2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 7

אלפי דולר אלפי דולר
בלתי מבוקר

נ כ ס י ם

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים 26,227 4,506 21,598

פקדונות בבנקים 691 2,183 348
מזומנים והשקעות משועבדים - 553 1,420

לקוחות 20 293 112
הלוואה לחברת האם 12,000 - -

חייבים ויתרות חובה 127 810 6,335
מלאי 2,970 3,431 3,041

32,854 11,776 42,035 

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה 580 - 3,150
סה"כ נכסים שוטפים 42,615 11,776 36,004

נכסים לא שוטפים
פקדונות בבנקים 12,000 12,000 12,000

מזומנים והשקעות משועבדים - 9,072 5,554
הלוואה לזמן ארוך לחברת האם - 12,000 12,000

מכשירים פיננסים נגזרים 1,141 - -
מלאי - 334 -

רכוש קבוע, נטו 330,566 405,650 335,605
סה"כ נכסים לא שוטפים 343,707 439,056 365,159

סה"כ נכסים 386,322 450,832 401,163

התחייבויות והון 

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב 43,839 48,241 44,684
זכאים ויתרות זכות 14,490 12,020 10,359
סה"כ התחייבויות שוטפות 58,329 60,261 55,043

התחייבויות לא שוטפות
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 126,979 178,546 146,327

אגרות חוב 47,800 58,038 46,574
הפקדות של חוכרי מטוסים 48,860 54,773 47,372

מכשירים פיננסיים נגזרים - 308 942
מסים נדחים 14,544 14,484 14,686

סה"כ התחייבויות לא שוטפות 238,183 306,149 255,901

הון 
הון מניות ופרמיה על מניות 32 32 32

קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים 930 1,146 1,002
עודפים 88,848 83,244 89,185
הון המיוחס לבעלי מניות החברה 89,810 84,422 90,219

סה"כ התחייבויות והון  386,322 450,832 401,163

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

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 25 במאי 2017.

הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד

לשנה לתקופה של שלושה
שהסתיימה חודשים שהסתיימה

ביום 31 בדצמבר ביום 31 במרץ
2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 7

אלפי דולר אלפי דולר 
בלתי מבוקר

הכנסות מהפעלה 10,919 13,552 59,574
(36,440) (8,534) (6,084) הוצאות הפעלה

רווח גולמי 4,835 5,018 23,134

(4,529) (1,296) (1,028) הוצאות הנהלה וכלליות
(681) (132) (2,664) הוצאות אחרות

(5,210) (1,428) (3,692)

רווח מפעולות רגילות 1,143 3,590 17,924

(11,765) (4,082) (3,994) הוצאות מימון
הכנסות מימון 2,343 1,845 1,452

(10,313) (2,237) (1,651) הוצאות מימון, נטו

7,611 1,353 (508) רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה

הטבת מס 171 498 181

7,792 1,851 (337) רווח (הפסד) לתקופה

הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל

לשנה לתקופה של שלושה
שהסתיימה חודשים שהסתיימה

ביום 31 בדצמבר ביום 31 במרץ
2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 7

אלפי דולר אלפי דולר 
בלתי מבוקר

7,792 1,851 (337) רווח (הפסד) לתקופה 

הפסד כולל אחר - סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו 
ממס:

(144) - (72) הפסד בגין גידור תזרימי מזומנים

(144) - (72) הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס

7,648 1,851 (409) סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה

הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

סה"כ עודפים
קרן הון בגין גידור 

תזרימי מזומנים
הון מניות ופרמיה 

על מניות*
אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר 

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום 31 במרץ 2017

(בלתי מבוקר)
 יתרה ליום 1 בינואר 2017 32 1,002 89,185 90,219

(337) (337)  הפסד לתקופה - -
(72) - (72)  הפסד כולל אחר לתקופה -

(409) (337) (72)  סה"כ הפסד כולל לתקופה -

 יתרה ליום 31 במרץ 2017 32 930 88,848 89,810

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום 31 במרץ 2016 

(בלתי מבוקר)
 יתרה ליום 1 בינואר 2016 32 1,146 81,393 82,571

 רווח לתקופה - - 1,851 1,851

יתרה ליום 31 במרץ 2016 32 1,146 83,244 84,422

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016
 יתרה ליום 1 בינואר 2016 32 1,146 81,393 82,571

 רווח לשנה - - 7,792 7,792
(144) - (144)  הפסד כולל אחר לשנה -

7,648 7,792 (144)  סה"כ רווח כולל לשנה -

יתרה ליום 31 בדצמבר 2016 32 1,002 89,185 90,219

סך הון המניות נמוך מאלף דולר *

הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה לתקופה של שלושה
שהסתיימה חודשים שהסתיימה

ביום 31 בדצמבר ביום 31 במרץ
2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 7

אלפי דולר אלפי דולר
בלתי מבוקר

תזרימי מזומנים - פעילות שוטפת
7,792 1,851 (337) רווח (הפסד) לתקופה

35,187 8,678 9,195 
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות 

שוטפת - נספח א'

מזומנים נטו מפעילות שוטפת 8,858 10,529 42,979

תזרימי מזומנים - פעילות השקעה
(92,371) (79,484) (961) רכישת מטוסים (לרבות תשלומים ע"ח עסקאות החכרה)
תמורה ממימוש מטוסים* 8,483 - 34,240

תקבולים ע"ח מימוש מטוסים - - 325
תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה - 500 1,000
1,825 (823) מימוש (השקעה) פקדונות משועבדים 6,974

635 (1,200) (343) מימוש (השקעה) פקדונות בבנקים

(54,346) (81,007) מזומנים נטו מפעילות (לפעילות) השקעה  14,153

תזרימי מזומנים - פעילות מימון
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים** 11,837 44,966 51,890

(48,534) (5,953) (32,519) פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
(10,846) פירעון אגרות חוב - -

(579) התחשבנות בגין עסקת הגנה על קרן אגרות חוב שנפרעה - -
קבלת הפקדות של חוכרי מטוסים  2,300 3,076 13,101
(4,962) שימוש בהפקדות של חוכרי מטוסים  - -

70 42,089 (18,382)  מזומנים נטו מפעילות (לפעילות) מימון 

(11,297) (28,389) עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים  4,629
 

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה  21,598 32,895 32,895

מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה  26,227 4,506 21,598

לרבות התחשבנות בגין סיום הסכמי חכירה ובניכוי עלויות מימוש מטוסים. *
בניכוי עלויות גיוס הלוואות. **

הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה לתקופה של שלושה
שהסתיימה חודשים שהסתיימה

ביום 31 בדצמבר ביום 31 במרץ
2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 7

אלפי דולר אלפי דולר
בלתי מבוקר

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

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 
פחת והפחתות 6,063 8,406 42,837

(181) (498) (120) מסים נדחים, נטו 
(5,983) - (206) רווח ממימוש מטוסים*

(434) (1,647) (2,083) שינוי בנגזרים
(1,890) רווח מחילוט פקדון דמי חכירה - -

(259) - (94) רווח מהפשרת קרן הון בעקבות הפסקת הגנה חשבונאית
שערוך אגרות חוב 1,720 1,339 552

34,642 7,600 5,280 

שינויים סעיפי רכוש והתחייבויות:
20 (161) (8) קיטון (גידול) בלקוחות 

241 (63) (32) קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה 
קיטון במלאי  71 106 430

(146) גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות  3,884 1,196

545 1,078 3,915 

35,187 8,678 9,195 

לרבות התחשבנות בגין סיום הסכמי חכירה ובניכוי עלויות מימוש מטוסים. *

נספח ב' – תקבולי / תשלומי ריבית ומסים המסווגים בתזרים 
מפעילות שוטפת

תשלומי ריבית  1,339 1,433 11,154

תקבולי ריבית  140 153 765

תשלומי מס 1 1 1

תקבולי מס 51 - -

נספח ג' – פעילויות מהותיות שלא במזומן

רכישת מטוסים כנגד הפקדת הפקדות חוכרים - 7,608 7,608

מימוש מטוסים כנגד שחרור הפקדות חוכרים - - 9,037

מימוש מטוסים כנגד חייבים - - 6,250

הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
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כללי - ביאור 1

חברת גלובל כנפיים ליסינג בע"מ (להלן "החברה") הוקמה בחודש דצמבר 2002 במטרה לעסוק בתחום ההחכרה  א.
התפעולית של מטוסים בעיקר בחוץ לארץ. 

החל מחודש יולי 2008, החברה הינה חברה-בת בבעלות מלאה של כנפיים אחזקות בע"מ (להלן - "כנפיים").
החברה, החברות המאוחדות שלה והנאמנויות אשר החברה היא הנהנית על פיהן יוגדרו להלן "הקבוצה".

בהתאם להנחיית דירקטוריון החברה, בהחלטתו מיום 25 במאי 2017, תחל החברה לבחון אפשרות לגיוס הון  ב.
מהציבור באמצעות הנפקה ראשונה של מניות החברה (IPO) ורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב 
בע"מ ("הבורסה"), כאשר במסגרת אפשרות ההצעה לציבור של הנפקת מניות החברה, עשויה גם כנפיים להציע 
לציבור לרכוש חלק ממניות החברה המוחזקות כיום על ידה, בדרך של הצעת מכר. יודגש, כי מבנה ההנפקה 
(לרבות הכמות שתוצע על ידי החברה עצמה לציבור), עיתויה, ויתר תנאיה, טרם נקבעו סופית ואין באמור לעיל 
כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה ו/או כנפיים להצעת מניות החברה לציבור (בין בדרך של הנפקת מניות 
על ידי החברה ובין בדרך של הצעת מכר על ידי כנפיים) כאמור ואין כל וודאות באשר לעצם ההנפקה, היקפה 
ומועדה. ביצוע ההנפקה כפוף, בין היתר, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים, לשיקול דעת ואישור האורגנים 
המוסמכים של החברה ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, ובכלל זה היתר רשות ניירות ערך ואישור 

הבורסה. 

ביום 25 במאי 2017 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך כולל של 15 מיליון דולר. המועד הקובע  ג.
נקבע ליום 25 במאי 2017 והדיבידנד ישולם לכנפיים, כבעלת המניות היחידה של החברה, ביום 6 ביוני 2017 

(מועד התשלום).

בהמשך לאמור בביאור 22ב לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2016, בדבר הסכם הלוואה מכוחו  ד.
העמידה החברה לכנפיים הלוואה בסך כולל של 12 מיליון דולר, ואשר מועד פירעונה (קרן) יחול ביום 31 במרץ 
2018 (להלן - "ההלוואה" ו"הסכם ההלוואה", בהתאמה), ביום 25 במאי, 2017, הודיעה כנפיים לחברה, בהתאם 
לזכות המוקנית לה מכוח הסכם ההלוואה, על פירעון מוקדם מלא של יתרת קרן ההלוואה אשר יבוצע ביום 13 

ביוני 2017. במועד הפירעון תשלם כנפיים גם ריבית עד למועד הפירעון.

יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2016 ולשנה  ה.
שהסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם.

עיקרי המדיניות החשבונאית - ביאור 2

בסיס לעריכת הדוחות הכספיים

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

בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאלו שיושמו 
בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.

הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים נערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים 
ומיידיים), התש"ל-1970. 

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

ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, המתוארת בביאור 2 לעיל, נדרשת הנהלת הקבוצה, במקרים מסוימים, 
להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים והתחייבויות שאינם 
בהכרח בנמצא ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים 

כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
האומדנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים בידי הנהלת הקבוצה באופן שוטף. שינויים לאומדנים החשבונאיים מוכרים רק 
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. 
לפרטים נוספים אודות האומדנים החשבונאיים הקריטיים בהם עושה הקבוצה שימוש, ראו ביאור 4 לדוחות הכספיים ליום 

31 בדצמבר 2016.



גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
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עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח - ביאור 4

הסכמי רכישה, החכרה ומימוש מטוסים:

בהמשך לאמור בביאור 12ה(2) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, בחודש מרץ 2017 חתמה החברה על  א.
הסכם להארכת תקופת ההחכרה של מטוס בואינג 737-800 המוחכר לחברת תעופה בדרום קוריאה, לקוח מהותי 
של החברה. בהתאם להסכם כאמור, הוארכה ההחכרה בשנה נוספת ובדמי חכירה זהים, אשר תחל עם סיום 

החכרתו הנוכחית של המטוס.

בחודש מרץ 2017 חתמה החברה על הסכם עם חברת התעופה British Airways, לקוח מהותי של החברה,  ב.
בקשר להארכת הסכם ההחכרה של מטוס איירבוס 321-200 (שנת ייצור 2006), להלן פרטי ההסכם: 

המטוס מוחכר כיום לחברה-בת של British Airways לתקופה המסתיימת בתחילת שנת 2018. בהתאם להסכם 
ההחכרה החדש, עם סיום ההחכרה לעיל, יוחכר המטוס ישירות לחברת British Airways לתקופה המסתיימת 

בתחילת שנת 2023, כאשר לחוכרת ניתנה אופציה להארכת הסכם ההחכרה לתקופה של שנתיים נוספות.
דמי החכירה בתקופת ההארכה הינם בהתאם למצב השוק וגיל המטוס, ובהתאם נמוכים ביחס לדמי החכירה 
המשולמים לחברה בגין מטוס זה כיום. עם החתימה על ההסכם, צפויים התקבולים מדמי החכירה אשר ישולמו על 
ידי החוכרת בגין המטוס (לא כולל שני מטוסים איירבוס 320-200 המוחכרים לחוכרת) החל ממועד החתימה 

להסתכם לסך של כ-16.4 מיליון דולר.
לפרטים בקשר לפירעון ומימון מחדש של ההלוואה שניטלה לצורך מימון המטוס ראו סעיף ט' להלן.

בהמשך לאמור בביאור 12ד(4) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, בחודש מרץ 2017 השלימה החברה  ג.
את מכירתו של מטוס איירבוס 340-300 בתמורה לכ-2.8 מיליון דולר (בדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2016 
המטוס סווג כנכס לא שוטף הזמין למכירה). מימוש המטוס הניב לחברה רווח הון בסכום של כ-0.2 מיליון דולר 

אשר הוכר בסעיף הכנסות אחרות.

בהתאם לאמור בביאור 18ד לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, בקשר לקשיים תזרימיים אשר חווה לקוח  ד.
של החברה (Tame – חברת התעופה הממשלתית לאומית של אקוודור), תשלומי הלקוח לחברה עדיין מבוצעים 
בפועל באיחור ביחס לקבוע בהסכם, יצוין כי למועד הדוח ללקוח לא קיים חוב לחברה. למועד פרסום הדוח ללקוח 

חוב בסכום שאינו מהותי.

בהמשך לאמור בביאור 12ה(1) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, בקשר להפסקת הסכם חכירה של  ה.
מטוס איירבוס 330-300 והתקשרות במזכר כוונות להחכרתו מחדש, בחודש מרץ 2017 הגישה החברה למנהל 
המיוחד להליך פירוק מרצון תביעת חוב בגין הנזקים אשר נגרמו לה כתוצאה מהפרת הסכם החכירה על ידי 

הלקוח לשעבר. מוקדם להעריך את תוצאות הגשת תביעת החוב כאמור.
בנוסף, במהלך הרבעון הראשון לשנת 2017 ובחודשים שלאחריו, בוצעו במטוס עבודות תחזוקה, שיפוץ והתאמה 
בהתאם לדרישות להחכרתו העתידית. למועד הדוח שולמו סך של כ-1 מיליון דולר עבור עבודות השיפוץ והתאמה 
כאמור אשר הוונו לסעיף הרכוש הקבוע (להערכת החברה היא צפויה לשאת בכ-0.7 מיליון דולר נוספים במהלך 
הרבעון השני של שנת 2017). בהתאם לאמור לעיל ובהתאם למדיניותה החשבונאית של החברה, המטוס לא 
מופחת החל מהרבעון הראשון לשנת 2017 ועד אשר יחזור לפעילות תחת הסכם החכרה בכפוף לבחינת סימנים 
לאפשרות של ירידת ערך. למועד פרסום הדוח, טרם הסתיימו עבודות השיפוץ וההתאמה מטעם החברה, ואלו 

מצויים בשלביהם האחרונים. 

כמו כן, במסגרת בדיקות שבוצעו לצורך החכרתו של המטוס נתגלה פגם (סימני קורוזיה) בחלקים מסוימים של 
המנועים, הדורש את החלפת חלקים אלו קודם למסירת המטוס ללקוח החדש. על בסיס בדיקות שונות שנערכו עד 
כה ובהתאם להערכות ראשוניות שקיבלה החברה, עלות החלפת החלקים ותיקון המנועים כאמור מוערכת בסך 
של כ-2.8 מיליון דולר ("עלות התיקון"). יחד עם זאת, נכון למועד זה המדובר בהערכה ראשונית בלבד הכפופה 
לבדיקות נוספות, ובהתאם עלות התיקון כאמור עשויה להיות שונה באופן מהותי מההערכה הראשונית. נכון 
למועד זה ממשיכה החברה בבחינה ובדיונים עם הגורמים הרלוונטיים לשם קבלת הערכה סופית ביחס לעלות 
התיקון, כמו גם בכל הנוגע לאפשרות כי גורמים אשר היו מעורבים בתהליך השיפוץ האחרון של המנועים 
ותחזוקתם ו/או אחראים לייצורם, יישאו בעלות התיקון, באופן מלא או חלקי. יחד עם זאת, נכון למועד זה אין כל 
וודאות כי מי מהגורמים כאמור יישא בעלות כלשהי מתוך עלות התיקון. לאור האמור לעיל, רשמה החברה בדוחות 

כספיים אלו הפרשה להוצאה חד פעמית בקשר עם עלות התיקון, אשר נזקפה לסעיף "הוצאות אחרות".    
בהמשך לכך יצוין כי בהתאם להסכמות אליהן הגיעה החברה עם הלקוח החדש, מועד המסירה העדכני 
והתקשרות בהסכם חכירה מחייב נדחה לחודש יוני 2017. ככל שהמטוס יימסר ללקוח החדש במועד כאמור, לא 
צפוי שינוי מהותי בתקבולים מדמי החכירה אשר ישולמו על ידי הלקוח החדש, ככל שייחתם הסכם חכירה מחייב. 
מזכר הכוונות כולל גם תנאי מתלה לחתימה על הסכם מחייב, לפיו הלקוח החדש יכנס להסכם חכירה מחייב גם 
בקשר למטוס זהה אשר בבעלות מחכירה נוספת עימה פועלת החברה במשותף בעניין מטוס זה. בהקשר זה יצוין 
כי פגם דומה נתגלה גם במנועיו של המטוס הזהה, והמחכירה הנוספת פועלת לתיקון הפגם לשם השמשתו 

להחכרה ללקוח החדש.
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עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך) - ביאור 4

הסכמי רכישה, החכרה ומימוש מטוסים: (המשך)

במהלך תקופת הדוח הגיעה החברה להבנות בדבר מכירת שני מטוסי איירבוס 320-200 משנת יצור 1992, יחד  ו.
עם הסכם החכרתם, המוחכרים לחברת התעופה  Air Canada אשר תקופת החכרם צפויה להסתיים במהלך 
הרבעון הראשון לשנת 2018. בהתאם להבנות כאמור צפויה החברה ככל והעסקה תיחתם ותושלם לרשום 

בדוחותיה רווח הון בסכום שאינו מהותי.
לפרטים בקשר לפירעון ההלוואות שניטלו לצורך מימון המטוסים ראו סעיף י' להלן.

בהמשך לאמור בביאור 12ד(2) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, בחודש מאי 2017, לאחר תאריך הדוח  ז.
על המצב הכספי, השלימה החברה את מכירתו של גוף מטוס בואינג 767-300 בתמורה לכ-0.6 מיליון דולר (גוף 
המטוס מסווג כנכס לא שוטף המוחזק למכירה). בהתאם למכירה כאמור רשמה החברה בדוחות כספיים אלו 

הפרשה לירידת ערך גוף המטוס בסך של 70 אלפי דולר אשר נזקפו לסעיף הוצאות אחרות.

ליום 31 במרץ 2017 לקבוצה הסכמים עם חברות תעופה להחכרת מטוסים לטווח ארוך, שעל פיהם צפויה  ח.
הקבוצה לקבל במהלך השנים הבאות תזרים מזומנים בגין דמי חכירה בסך של כ-162 מיליון דולר, מזה סך של כ-

40.2 מיליון דולר במהלך 12 החודשים הבאים. התקבולים הצפויים כאמור לעיל לא כוללים את התקבולים 
הצפויים בסך של כ-19 מיליון דולר בגין התקשרות במזכר כוונות להחכרתו מחדש של מטוס איירבוס 330-300 

כמפורט בסעיף ה' לעיל.

הלוואות מתאגידים בנקאיים:

בהמשך לאמור בביאור 13ב(4) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, כחלק מחתימה על הסכם הארכת  ט.
החכירה של מטוס איירבוס 321-200 כמפורט בסעיף ב' לעיל, בחודש ינואר 2017 פרעה החברה בפירעון מוקדם 
את יתרת קרן ההלוואה (סך של כ-12.7 מיליון דולר) שניטלה מבנק זר לרכישת המטוס והשעבודים בקשר למטוס 
הוסרו לרבות שחרור משעבוד כל יתרת המזומנים המשועבדים לאותו המועד אשר הסתכמה לסך של כ-7.1 מיליון 

דולר.
בהמשך לכך, בחודש מרץ 2017 חתמה החברה על הסכם עם בנק זר אחר לנטילת הלוואה (Recourse) בסך 
של כ-12 מיליון דולר אשר החליפה את ההלוואה האמורה. ההלוואה החדשה פרוסה עד לתום תקופת ההחכרה 
המוארכת (ללא רכיב 'בלון') והיא נושאת ריבית משתנה על בסיס ה-LIBOR לחודש בתוספת מרווח אשר נמוך 
מהמרווח הממוצע המשוקלל בגין הלוואות קיימות של החברה עם זכות חזרה לחברה (Recourse) בעסקאות 
לרכישת מטוסים. דמי החכירה שיתקבלו מהחכרת המטוס ישמשו בין היתר לפירעון קרן וריבית של ההלוואה. 
המטוס, הסכם החכרתו, תמורת הביטוח וזכויות ההנאה של החברה במטוס שועבדו לטובת הבנק הזר. לבנק הזר 
ניתנה זכות Cross Default עם הלוואה אחרת שנטלה הקבוצה למימון רכישת מטוס איירבוס 330-200 המוחכר 
לחברת התעופה Virgin Australia, אשר אותו בנק זר נטל חלק במימונה המשני (סינדיקציה). לחברה זכות 
לפירעון מוקדם מלא או חלקי (כפוף לסכום מינימלי) של יתרת ההלוואה במועדי פירעון הקרן על פי לוחות הסילוקין 
של ההלוואה. עמלת פירעון מוקדם תחול רק ביחס לפירעונות מוקדמים במידה ויהיו במשך תקופה של 36 

חודשים ראשונים ממועד קבלת ההלוואה.

בסוף חודש מרץ 2017 פרעה החברה בפירעון מוקדם את יתרת קרנות ההלוואות בסך של כ-2.4 מיליון דולר  י.
אשר ניטלו בגין רכישת שני מטוסי איירבוס 320-200 המוחכרים לחברת התעופה Air Canada. למועד פרסום 

הדוח השעבודים בקשר למטוסים הוסרו.

בהתאם לאמור בביאור 13ב(2) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, בקשר למתן מסגרת אשראי בסך של  יא.
12 מיליון דולר, בחודש ינואר 2017 הוחזרה מלוא מסגרת האשראי (סך של 12 מיליון דולר) לבנק כך שלמועד 
הדוח ולמועד פרסומו, לחברה מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בסך של 12 מיליון דולר. יצוין כי בחודש מרץ 2017 

הגיעו החברה והבנק להסכמות להארכת תוקף מסגרת האשראי בשנה נוספת קרי עד לתום חודש יוני 2018.

למועד הדוח ולמועד פרסום הדוח, כ-22% וכ-23%, בהתאמה, מתיק האשראי של הקבוצה הינו בריבית מוגנת.  יב.
לאותם המועדים, מרבית אגרות החוב סדרה א' וכלל סדרה ב' הינן היחידות אשר נושאות ריבית קבועה בתיק 

האשראי של הקבוצה.

בתום תקופת הדיווח, במהלכה ונכון למועד פרסום הדוח, עומדת הקבוצה בכל התנאים וההתחייבויות בהתאם  יג.
להסכמים עם הגורמים המממנים שלה. יצוין כי בחודש מאי 2017, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,  חתמה 
החברה בקשר להלוואה אחת בה נדרש יחס יתרת הלוואות לבטחונות של 70%, על כתב קיזוז לבנק על סך של 

כ-1.3 מליון דולר, שהחליף כתב קיזוז קודם מחודש נובמבר 2016, לצורך השלמת בטחונות.
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רכוש קבוע  - ביאור 5

שינוי אומדן פחת א.

שיעור הפחת השנתי של כל מטוס מצי המטוסים, נקבע בהתחשב בערך השייר שלו, כפי שמופיע במחירוני 
המטוסים המקובלים, האומדים את ערך המטוס לתאריך בו מסתיימת תקופת ההחכרה המינימלית (ללא תקופות 
אופציה להארכה) או לתום תקופת השימוש המשוערת. בכל תקופת דיווח בוחנת הקבוצה את ערכי השייר של ציי 

המטוסים שלה ואת הצורך בעדכון אומדן ערכי השייר עבור מטוסים אלו ועדכון הוצאות הפחת בהתאם. 

בעקבות הארכת הסכם החכירה של מטוס איירבוס 321-200 המוחכר לחברת בת של British Airways כמפורט 
בביאור 4ב' לעיל, החליטה הנהלת הקבוצה על ביצוע שינויי אומדן פחת החל מיום ה-1 בינואר 2017 למטוס זה. 
שינוי אומדן זה הביא לקיטון (ביחס להוצאות הפחת הרבעוניות טרום שינוי אומדן הפחת) של כ-233 אלפי דולר 

בהוצאות הפחת לרבעון הראשון של שנת 2017.

ירידת ערך מטוסים ב.

כאמור בביאורים 2י' ו-4ב(1) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, בצי מטוסים בו קיימים סימנים לאפשרות 
של ירידת ערך, מבצעת הקבוצה אומדן של סכום בר ההשבה של אותו צי מטוסים (צי מטוסים הינו מטוסים מאותו 

דגם עבור אותו חוכר).

ליום 31 במרץ 2017 בחנה הקבוצה את סכום בר ההשבה של ציי המטוסים בהם זוהו סימנים לאפשרות של 
ירידת ערך לאותו מועד, סך של 7 מטוסים כדלקמן:

חוכר כמות צי המטוסים ודגם

חברת תעופה בדרום קוריאה 2 בואינג   737-800
British Airways 2 איירבוס 320-200

Air Berlin 1 איירבוס 330-200
Tame 1 איירבוס 330-200

Virgin Australia 1 איירבוס 330-200

מבחינת סכום בר ההשבה של ציי המטוסים, בהם זוהו סימנים לאפשרות של ירידת ערך כאמור, נמצא כי סכום בר 
ההשבה של כל צי מטוסים עולה על עלותו המופחתת לאותו מועד.

בהערכת שווי השימוש, אומדת הקבוצה את תזרימי המזומנים העתידיים מדמי החכירה ומערך השייר של אותו 
המטוס לתום תקופת השימוש, ומנכה אותם לערכם הנוכחי, תוך שימוש בשיעורי הניכיון המשקפים את ערך הזמן 
של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים הגלומים בפעילות החכירה. שיעורי ניכיון אלו נאמדים, בין השאר, על פי 
הממוצע של מחיר ההון העצמי ומחיר החוב (WACC). לצורך חישוב שווי השימוש כאמור לעיל השתמש מעריך 
השווי בשיעורי ניכיון, לפני מס, עבור היוון תזרימי המזומנים מדמי חכירה בטווח של 7.69%-5.74% ובשיעורי 

ניכיון, לפני מס, עבור היוון ערך השייר של המטוסים לתום תקופת השימוש בטווח של 7.27%-6.95%.

מכשירים פיננסיים - ביאור 6

מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן א.

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

שווי הוגן ערך בספרים
ליום 31 בדצמבר ליום 31 במרץ ליום 31 בדצמבר ליום 31 במרץ

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 7
אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר

(13,003) - (12,699) - 
הלוואות לזמן ארוך 

בריבית קבועה*

(61,573) (64,721) (57,437) (59,148) אגרות חוב**

השווי ההוגן (רמה 2) של הלוואות מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור 
הריבית המקובל להלוואות דומות בעלות מאפיינים דומים. השינוי בשווין ההוגן של ההלוואות נובע 

מפירעון מלא של ההלוואות.

*

אגרות החוב (סדרות א' ו-ב') נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ושווי השוק (רמה 1) נקבע על פי 
מחירי שוק מצוטטים. אגרות החוב מוצגות בדוח על המצב הכספי בניכוי יתרת הוצאות הנפקה נדחות.

**
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מכשירים פיננסיים (המשך) - ביאור 6

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

להלן מפורטים השינויים בשווי ההוגן של עסקאות גידור שערי חליפין של הקבוצה, הנמדדים בשווי הוגן (רמה 2), וכן השפעתם על הרווח והפסד, הרווח הכולל האחר ותזרים 
המזומנים של הקבוצה:

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2017 (בלתי מבוקר)
קיטון בהתחייבות 
(גידול בהתחייבות)

תזרים מזומנים 
בגין נגזרים

סך ההשפעה על 
הון הקבוצה

השפעה על הרווח 
הכולל האחר

השפעה על 
הרווח והפסד

אלפי דולר

(942) יתרה ליום 1 בינואר 2017

- - - (94) הפשרת קרן הון בעקבות הפסקת הגנה חשבונאית 94
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים 2,083 - 2,083 - 2,083
סך הכל נגזרי שער חליפין 2,083 - 2,083 - 2,083

יתרה ליום 31 במרץ 2017 1,141

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2016 (בלתי מבוקר)
קיטון בהתחייבות 
(גידול בהתחייבות)

תזרים מזומנים 
בגין נגזרים

סך ההשפעה על 
הון הקבוצה

השפעה על הרווח 
הכולל האחר

השפעה על 
הרווח והפסד

אלפי דולר

(1,955) יתרה ליום 1 בינואר 2016

שערוך של עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים 1,647 - 1,647 - 1,647
סך הכל נגזרי שער חליפין 1,647 - 1,647 - 1,647

(308) יתרה ליום 31 במרץ 2016
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מכשירים פיננסיים (המשך) - ביאור 6

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

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016
קיטון בהתחייבות 
(גידול בהתחייבות)

תזרים מזומנים 
בגין נגזרים

סך ההשפעה על 
הון הקבוצה

השפעה על הרווח 
הכולל האחר

השפעה על 
הרווח והפסד

אלפי דולר

(1,955) יתרה ליום 1 בינואר 2016

- - - (257) הפשרת קרן הון בעקבות הפסקת הגנה חשבונאית 257
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים 558 - 558 - 558
455 (455) תשלום עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים - - -

1,013 (455) 558 (257) סך הכל נגזרי שער חליפין 815

(942) יתרה ליום 31 בדצמבר 2016
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אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי - ביאור 7

לפרטים בדבר הנחיית דירקטוריון החברה, מיום 25 במאי 2017, לפיה תחל החברה לבחון אפשרות לגיוס  א.
הון מהציבור באמצעות הנפקה ראשונה של מניות החברה (IPO) ורישומן למסחר בבורסה ראו ביאור 1ב' 

לעיל.

לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה, מיום 25 במאי 2017, על חלוקת דיבידנד בסך כולל של 15  ב.
מיליון דולר ראו ביאור 1ג' לעיל.

לפרטים בדבר הודעת כנפיים לחברה, מיום 25 במאי 2017, על פירעון מוקדם מלא של יתרת קרן ההלוואה  ג.
שהעניקה החברה לכנפיים והריבית בגינה ראו ביאור 1ד' לעיל.

ביום 25 במאי 2017 החליט דירקטוריון החברה להקצות, ללא תמורה, 89,868 מניות הטבה בנות 1.00  ד.
ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, לבעלת המניות היחידה בחברה, כנפיים. בקשר עם הנפקת מניות ההטבה 
כאמור, ובהתאם להוראות סעיף 304 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - "חוק החברות"), החליט 
דירקטוריון החברה להוון להון מניות חלק מרווחי החברה בסכום השווה לערך הנקוב של מניות ההטבה 
שהוקצו. כמו כן אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה פיצול של הון מניות החברה ממניות 
רגילות בנות 1.00 ש"ח ע.נ. כ"א למניות רגילות בנות 0.001 ש"ח ע.נ. כ"א (להלן - "פיצול ההון"), כך 
שלאחר פיצול ההון הון המניות הרשום של החברה עומד על 250 אלפי ש"ח מחולק ל- 250,000,000 מניות 
רגילות בנות 0.001 ש"ח ע.נ. כ"א; והון המניות המונפק של החברה (בהתחשב בהנפקת מניות ההטבה 

כאמור לעיל) עומד על 90 אלפי ש"ח מחולק ל-90,000,000 מניות רגילות בנות 0.001 ₪ ע.נ. כ"א.  

בהמשך לאמור בביאור 22ד' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2016, בדבר התקשרות בהסכם  ה.
עם יו"ר דירקטוריון החברה, יצוין כי מר שלמה חנאל, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, הודיע לחברה כי החל 
מיום 1 באפריל 2017 הוא מפסיק את הויתור על הרכב לו הוא זכאי כחלק מההתקשרות עמו. בהתאם, החל 
מיום 1 באפריל 2017, יתווסף סך של 9 אלפי ש"ח לתמורה החודשית המשולמת למר חנאל בגין שירותיו 
(וזאת חלף העמדת הרכב בפועל ונשיאה בעלויותיו). כאמור בהסכם הניהול בין החברה לבין כנפיים, 
מופחתת התמורה בגין מתן שירותי היו"ר מהתמורה מכוח הסכם הניהול (היות והשירותים שנקבעו בהסכם 

הניהול כוללים כמו כן שירותי יו"ר דירקטוריון).
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(בלתי מבוקר)
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לכבוד
בעלי המניות של גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

דרך אבא הלל 12
רמת גן

הנדון:    דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד
               לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970

מבוא
סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 של 
גלובל כנפיים ליסינג בע"מ (להלן – "החברה") ליום 31 במרץ 2017, ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע 
הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד 

לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל- "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי 
רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים 
לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת 
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
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל, אינו ערוך, מכל הבחינות 

המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970.

בריטמן אלמגור זהר ושות' 
רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

תל אביב, 25 במאי, 2017
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נתונים על המצב הכספי

ליום 31 בדצמבר ליום 31 במרץ 
2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 7

אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר
(בלתי מבוקר)

נ כ ס י ם

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים 25,027 4,505 21,143

פקדונות בבנקים  - 2,183 -
מזומנים והשקעות משועבדים - 553 1,420

הלוואה לחברה האם 12,000 - -
לקוחות וחייבים אחרים 1,123 872 6,712
חלויות שוטפות של הלוואה לזמן ארוך לחברה נשלטת 1,500 1,634 1,500

מלאי - 19 -
30,775 9,766 39,650 

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה 580 - 3,150
סה"כ נכסים שוטפים 40,230 9,766 33,925

נכסים לא שוטפים
פקדונות בבנקים  12,000 12,000 12,000

מזומנים והשקעות משועבדים - 9,072 5,554
השקעה בחברות מוחזקות 15,020 16,204 15,006
הלוואה לזמן ארוך לחברת האם - 12,000 12,000
הלוואות לזמן ארוך לחברה נשלטת 57,655 60,934 58,172

מכשירים פיננסיים נגזרים 1,141 - -
רכוש קבוע, נטו 222,824 289,549 225,833
סה"כ נכסים לא שוטפים 308,640 399,759 328,565

סה"כ נכסים 348,870 409,525 362,490

התחייבויות והון 

התחייבויות שוטפות

40,136 43,992 39,251 
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

   ואגרות חוב
זכאים ויתרות זכות 14,039 11,816 9,773

סה"כ התחייבויות שוטפות 53,290 55,808 49,909

התחייבויות לא שוטפות
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 95,816 142,795 114,001

אגרות חוב 47,800 58,038 46,574
הפקדות של חוכרי מטוסים 47,750 53,663 46,262

מכשירים פיננסיים נגזרים - 308 942
מסים נדחים 14,404 14,491 14,583

סה"כ התחייבויות לא שוטפות 205,770 269,295 222,362

הון 
הון מניות ופרמיה על מניות 32 32 32

קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים 930 1,146 1,002
עודפים 88,848 83,244 89,185
הון המיוחס לבעלי מניות החברה 89,810 84,422 90,219

סה"כ התחייבויות והון  348,870   409,525   362,490 

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

תאריך אישור המידע הכספי הנפרד: 25 במאי 2017.
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נתונים על רווח והפסד

לשנה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום 31 במרץ

2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 7
אלפי דולר אלפי דולר

(בלתי מבוקר)

הכנסות מהפעלה 7,735 12,410 48,149
(28,415) (7,542) (3,982) הוצאות הפעלה

רווח גולמי 3,753 4,868 19,734

(4,230) (1,229) (982) הוצאות הנהלה וכלליות
(681) (132) (2,664) הוצאות אחרות

(4,911) (1,361) (3,646)

רווח מפעולות רגילות 107 3,507 14,823

(11,005) (4,057) (3,743) הוצאות מימון
הכנסות מימון 2,963 1,917 3,480

(7,525) (2,140) (780) הוצאות מימון, נטו

209 (6) חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות 129

7,507 1,361 (544) רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה

הטבת מס 207 490 285

7,792 1,851 (337) רווח (הפסד) לתקופה

נתונים על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום 31 במרץ

2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 7
אלפי דולר אלפי דולר

(בלתי מבוקר)

7,792 1,851 (337) רווח (הפסד) לתקופה

סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:

(144) - (72) הפסד בגין גידור תזרימי מזומנים

(144) - (72) הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס

7,648 1,851 (409) סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה
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נתונים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום 31 במרץ

2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 7
אלפי דולר אלפי דולר

(בלתי מבוקר)
תזרימי מזומנים - פעילות שוטפת

7,792 1,851 (337) רווח (הפסד) לתקופה

27,732 7,828 6,468 
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים 

מפעילות שוטפת - נספח א'

מזומנים נטו מפעילות שוטפת 6,131 9,679 35,524

תזרימי מזומנים - פעילות השקעה
(12,368) (149) (961) רכישת מטוסים (לרבות תשלומים ע"ח עסקאות החכרה)
תמורה ממימוש מטוסים* 8,483 - 34,240

תקבולים ע"ח מימוש מטוסים - - 325
תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה - 500 1,000

(38,000) (38,000) מתן הלוואה לחברה נשלטת -
פרעון הלוואה לחברה נשלטת -  -  1,125
פרעון הלוואה משתתפת ברווחים לחברה נשלטת 517 517 2,068

(1,670) (1,002) רכישת חברה מאוחדת -
1,825 (823) מימוש (השקעה) בפקדונות משועבדים 6,974

983 (1,200) מימוש (השקעה) בפקדונות בבנקים -

(10,472) (40,157) מזומנים נטו מפעילות (לפעילות) השקעה  15,013

תזרימי מזומנים - פעילות מימון
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים** 11,837 4,966 11,890

(45,407) (5,953) (31,397) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
(10,846) פרעון אגרות חוב -  -

(579) התחשבנות בגין עסקת הגנה על קרן אגרות חוב שנפרעה - -
קבלת הפקדות של חוכרי מטוסים  2,300 3,076 13,101
(4,962) שימוש בהפקדות של חוכרי מטוסים  - -

(36,803) 2,089 (17,260)  מזומנים נטו מפעילות (לפעילות) מימון 

(11,571) (28,389) עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים  3,884
 

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 21,143 32,894 32,894

מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 25,027 4,505 21,143

לרבות התחשבנות בגין סיום הסכמי חכירה ובניכוי עלויות מימוש מטוסים. *
בניכוי עלויות גיוס הלוואות. **
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נתונים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום 31 במרץ

2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 7
אלפי דולר אלפי דולר

(בלתי מבוקר)
נספח א'- התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים 

מפעילות שוטפת

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 
פחת והפחתות 4,033 7,519 35,221

(285) (490) (157) מסים נדחים, נטו 
(5,983) - (206) רווח הון ממכירת מטוסים*

(434) (1,647) (2,083) שינוי בנגזרים
שערוך אגרות חוב 1,720 1,339 552

(209) 6 (128) חלק החברה בהפסדי (רווחי) חברות מוחזקות ונשלטות
(257) - (94) רווח מהפשרת קרן הון בעקבות הפסקת הגנה חשבונאית

(1,890) רווח מחילוט פקדון דמי חכירה - -

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
1,489 88 (536) קיטון (גידול) בלקוחות וחייבים אחרים

קיטון במלאי - 2 21
(493) גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות  3,919 1,011

27,732 7,828 6,468 

נספח ב' - תקבולי / תשלומי ריבית ומסים המסווגים בתזרים 
מפעילות שוטפת

תשלומי ריבית  1,090 1,433 10,462
תקבולי ריבית  140 153 2,424

תשלומי מס  1 1 1
תקבולי מס 51 - -

נספח ג' - פעילויות מהותיות שלא במזומן

רכישת מטוסים כנגד העברת הפקדות חוכרים - 7,608 7,608

מימוש מטוסים כנגד שחרור הפקדות חוכרים - - 9,037

מימוש מטוסים כנגד חייבים - - 6,250

לרבות התחשבנות בגין סיום הסכמי חכירה ובניכוי עלויות מימוש מטוסים. *
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(1)     כללי 

המידע הכספי הנפרד של גלובל כנפיים ליסינג בע"מ (להלן - החברה) ערוך בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות 
ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל-1970.

יש לעיין במידע כספי ביניים נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד של החברה ליום 31 בדצמבר 2016 ולשנה 
שהסתיימה באותו תאריך, ולנתונים הנוספים אשר נלוו אליהם.

(2)     מדיניות חשבונאית 

המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור א(3) למידע הכספי הנפרד של החברה ליום 
31 בדצמבר 2016 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.

(4)      אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי 

לפרטים בדבר הנחיית דירקטוריון החברה, מיום 25 במאי 2017, לפיה תחל החברה לבחון אפשרות לגיוס הון  א.
מהציבור באמצעות הנפקה ראשונה של מניות החברה (IPO) ורישומן למסחר בבורסה ראו ביאור 1ב' לדוחות 

הכספיים המאוחדים.

לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה, מיום 25 במאי 2017, על חלוקת דיבידנד בסך כולל של 15 מיליון  ב.
דולר ראו ביאור 1ג' לדוחות הכספיים המאוחדים.

לפרטים בדבר הודעת כנפיים לחברה, מיום 25 במאי 2017, על פירעון מוקדם מלא של יתרת קרן ההלוואה  ג.
שהעניקה החברה לכנפיים ראו ביאור 1ד' לדוחות הכספיים המאוחדים.



  

  

  

  

  
  

      

  

  'גחלק 

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי
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גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
דוח רבעון ראשון של שנת 2017 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

הגילוי לפי תקנה 38ג(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

כללי .1

הנהלת גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה"), בפיקוח הדירקטוריון של החברה,  אחראית לקביעתה 
והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה.

לעניין זה, חברי ההנהלה הינם:

סידני סלסקי, מנכ"ל; 1.1

ערן בן מנחם, סמנכ"ל כספים. 1.2

הבקרה הפנימית .2

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בחברה אשר תוכננו בידי 
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל 
את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון החברה ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות 
הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהחברה נדרש לגלות בדוחות 

שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהחברה נדרש לגלותו 
כאמור, נצבר ומועבר להנהלת החברה, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 
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 
מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי 
לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 (להלן - הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון), 
העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בחברה. בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון 

והנהלת החברה הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור ליום 31 בדצמבר 2016 היא אפקטיבית.

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את 
הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית 

האחרון.

למועד הדוח בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה 
הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה 

הפנימית היא אפקטיבית.

הצהרות מנהלים .3

הצהרת מנכ"ל .3.1

אני, סידני סלסקי, מצהיר כי:

בחנתי את הדוח הרבעוני של גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה") לרבעון הראשון של שנת  .3.1.1
2017 (להלן: "הדוחות");

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  .3.1.2
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
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לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  .3.1.3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה 

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולועדת הביקורת של דירקטוריון  .3.1.4
החברה, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  א.
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתה 
של החברה לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן - 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  ב.
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי;

אני, לבד או יחד עם אחרים בחברה: .3.1.5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים,  א.
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה 
כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, מובא לידיעתי על 
ידי אחרים בחברה ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן - 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים,  ב.
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי  ג.
האחרון לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות, את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה 

בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של החברה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

תאריך: 25 במאי 2017 סידני סלסקי, מנכ"ל

הצהרת סמנכ"ל הכספים .3.2

אני, ערן בן מנחם, מצהיר בזה כי:

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  .3.2.1
של גלובל כנפיים ליסינג בע"מ (להלן: "החברה") לרבעון הראשון של שנת 2017 

(להלן:"הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים");

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  .3.2.2
אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית 
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  .3.2.3
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

המזומנים של החברה לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
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גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  .3.2.4
החברה, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  א.
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים 
ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע 
לרעה על יכולתה של החברה לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש 
בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

הדין; וכן –

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  ב.
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי.

אני, לבד או יחד עם אחרים בחברה: .3.2.5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים,  א.
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה 
כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, מובא לידיעתי על 
ידי אחרים בחברה ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן -

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים,  ב.
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי  ג.
האחרון לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר 
הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת 
הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

של החברה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

תאריך: 25 במאי 2017 ערן בן מנחם, 

סמנכ"ל כספים
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