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 ושהסתיימ חודשים לושהששישה ושל  ותלתקופהתאגיד  עניינידוח דירקטוריון על מצב 
 6302 יוניב 03ביום 

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

 שלושהשישה ושל  ותלתקופ ("התאגידאו " "קבוצהה)להלן " המאוחדות שלה והנאמנויות אשר היא הנהנית על פיהן

. הנתונים להלן מוצגים בדולרים של ארה"ב ומתייחסים לדוחות הכספיים 6312 יוניב 03יום ב ושהסתיימחודשים 

 .6312בדצמבר  01לשנה שהסתיימה ביום  קבוצהיש לעיין בדוח זה בהקשר לדוח הדירקטוריון של ההמאוחדים. 

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

 שלו

 תיאור עסקי התאגידבעניין נתונים עיקריים  1.1

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

ים( שנ 10-ל 0)בין לטווחי זמן בינוניים וארוכים פעילות החכרת המטוסים, מאופיינת בחוזים 

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

 מטוסים לחברות בינלאומיות בכל העולם. 

שוק התעופה הבינלאומי, כאשר פעילות החברה  הינהבמסגרתה פועלת החברה  העסקיתהסביבה 

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

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

מטוסים, מתוכם  25נרכשו והוחכרו למועד פרסום הדוח בתחום הליסינג ועד החברה מתחילת פעילות 

 .קי חילוף מטוסים כמפורט להלןמטוסים הועברו לפעילות פירוק ומכירת חל 5-ו מטוסים 06נמכרו 

 שנייםל יםמוחכרמטוסים  11ר כאשמטוסים,  11 צי מטוסים קיים של לחברה במועד פרסום דו"ח זה

 יבשות. בשש מדינותשונים מלקוחות  עשר

מטוסים בין השנים  13ולאחר מכירת  כחלק מיישום תוכניות החברה להצערת צי המטוסים שלה

 חדישים)שניים מהם  רחבי גוףמטוסים  ארבעהך השנה האחרונה , רכשה החברה במהל6310-6312

במרץ  ושבהם נרכש ניםכאשר האחרו מיליון דולר 636-בהיקף כולל של כ (,6316-ו 6313משנות ייצור 

-בעלות של כ 6312וביולי  ם(יבדוחות הכספי (1)א2כמפורט בביאור ) מיליון דולר 11-בעלות של כ 6312

באמצעות  ןבחלק בוצעו. הרכישות כאמור (( בדוחות הכספיים6א)2בביאור  מיליון דולר )כמפורט 16

ניתן כאמור תוכניות החברה יישום בעקבות זר וגיוס בשוק ההון.  מימון בנקאי י ישראלי,אבנקמימון 

 6312צית השנה השניה של ביטוי במח קבלהחל ל אשר בהכנסות מדמי חכירהמשמעותי גידול לראות 

גידול משמעותי זה אינו בא לידי ביטוי . 6312של שנת  מחצית השנה הראשונהבתר באופן משמעותי יוו

  להלן. 1.0.0.5בשורת הרווח עקב רישום הפסד מירידת ערך כמפורט בסעיף 
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את תקופת החכרתם במהלך הרבעון  צפויים לסייםמטוסים אשר  6-החברה מחזיקה ב, למועד הדוח

-053( מטוס איירבוס 1בתום תקופת החכירה:  שםומילמ פועלתאשר החברה  6312הרביעי של שנת 

בסכום העולה על יתרת חברה ביטוח ערך שייר ל, לגביו Iberiaחברת התעופה אשר מוחכר ל 033

חברת אשר מוחכר ל 121-033( מטוס בואינג 6; ההתחייבויות בגין מטוס זה לתום תקופת החכירה

בנוסף  ., לגביו נחתם הסכם עקרונות למימושובגינו לא קיים חובו American Airlines התעופה

שהוחכר בעבר ללקוח בתאילנד ולמועד הדוח לא מוחכר,  121-033החברה מחזיקה במטוס בואינג 

. אין חוב בגין מטוס זה והוא אינו אשר כפוף לתנאים מתלים על הסכם למימושוהחברה חתמה לגביו 

  משועבד.

 המצב הכספי )דוחות מאוחדים( 1.6

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

  03.32.02 00.06.01 שינוי אחוז

 נכסים

מזומנים ופקדונות בנקאיים  10,253 00,111 (63,601) (25.1%)
 שוטפים

 נים והשקעותמזומ 1,251 201 1,325 152.1%
 לז"ק יםמשועבד

 לקוחות 212 106 525  050.5% 

 לז"קמלאי  0,622 0,205 (621) (1.2%)

 לז"ק חייבים ויתרות חובה 623  1,661 (521) (11.1%)

פקדונות בנקאיים לא  16,333 16,333 - -
 שוטפים

 נים והשקעותמזומ 1,125 1,621 230  1.0% 
 לז"א יםמשועבד

 מלאי לז"א 061 001 (13) (0.3%)

הלוואה לזמן ארוך לחברת  16,333 16,333 - -
 האם

 יבים ויתרות חובה לז"אחי 126 233 (051) (25.2%)

 רכוש קבוע, נטו 050,115 062,525 21,102  63.1% 

 סה"כ 882,840 094,020 84,063  06.0% 

 התחייבויות והון 

חלויות שוטפות של הלוואות  51,102 55,616 6,120 2.5%
 ואג"ח

 זכאים ויתרת זכות 16,211 5,503 0,621 05.2%

הלוואות לזמן ארוך  115,351 150,115 02,565  62.1% 
 מתאגידים בנקאיים

 אגרות חוב לזמן ארוך 21,550 21,330 (2,313) (1.1%)
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  03.32.02 00.06.01 שינוי אחוז

 הפקדות של חוכרי מטוסים 22,332 55,525 11,356 65.2%
 לזמן ארוך

 מכשירים פיננסיים נגזרים 1,603 1,522 (162) (01.1%)
 לזמן ארוך

 מסים נדחים 15,622 15,516 (161) (5.5%)

 הון  15,311 16,211 1,232 1.1%

 סה"כ 882,840 094,020 84,063  06.0% 

 

 00בהשוואה ליום  6302יוני ב 03נויים העיקריים בסעיפי הנכסים, ההתחייבויות וההון ליום השי 1.6.6

  הינם: 6301בדצמבר 

. לפרטים נוספים ראו סעיף ופקדונות בנקאיים שוטפים מזומניםת ביתרמיליון דולר  63-כ של קיטון 1.6.6.1

  להלן. 1.5

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

לדוחות  ג5כמפורט בביאור מחוב לקוח נובע בעיקר הלקוחות מיליון דולר ביתרת  3.2-של כגידול  1.6.6.0

 הכספיים.

שהתקבלו  קבוליםר מתביתרת חייבים ויתרות חובה לזמן קצר נובע בעיקמיליון דולר  1-של כקיטון  1.6.6.5

 .בתשלומים מכירת נדל"ןבקשר ל בתקופה

בסך  003-633ביתרת הרכוש הקבוע נובע בעיקר מרכישת מטוס איירבוס  מיליון דולר 21.1-גידול של כ 1.6.6.2

בדוחות הכספיים(, בקיזוז הוצאות פחת והפחתות  (1)א2 ביאורבמיליון דולר )כמפורט  11.1-של כ

 . מיליון דולר 63.0-כשנרשמו במהלך התקופה בסך של 

ות מקבלת הלוואנובע מיליון דולר  01.2-בסך של כ (שוטפות חלויות לרבות) הלוואותה ביתרת גידול 1.6.6.2

קיבלה חברת בת של החברה במסגרת עסקה מיליון דולר  53 מתוכם ,מיליון דולר 26-כ בסך של

מיליון  16-ו (הכספייםדוחות ב (1)א2ראו ביאור לפרטים נוספים ) 003-633לרכישת מטוס איירבוס 

בדוחות  ט5ביאור לפרטים נוספים ראו )נמשכו ממסגרת אשראי שהוענקה לחברה דולר נוספים 

ביתרת החלויות  גידולישנו . מיליון דולר 10.0-בסך של כהלוואות  שוטף של  בקיזוז פירעון (הכספיים

מיליון דולר  53וואה ע"ס קבלת ההלמבעיקר נובע המיליון דולר  6.1-של ההלוואות בסך כ השוטפות

בקיזוז פרעונות שוטפים של הלוואה שצפויה להיפרע במלואה במהלך הרבעון הרביעי של  כאמור לעיל

 השנה.

בעיקר מפירעון דולר נובע  מיליון 5.5-ביתרת אגרות החוב )לרבות חלויות שוטפות( בסך של כ קיטון 1.6.6.1

מיליון דולר , בקיזוז  2.5-בסך של כ 6312י קרנות אגרות החוב )סדרה א' וסדרה ב'( שנערך בחודש מא

 .מיליון דולר 3.2-תקופת הדיווח בסך של כ במהלך לדולר ביחס השקל השפעת יסוף

חלויות השוטפות של מגידול בנובע בעיקר זכות ויתרות זכאים מיליון דולר ביתרת  0.0-גידול של כ 1.6.6.1

  .להלן 1.6.6.5בסעיף הפקדות חוכרים כמפורט 
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( המוצגות בסעיף הזכאים ויתרות זכות תרת הפקדות חוכרים )לרבות חלויות שוטפותבינטו גידול  1.6.6.5

רישום הפקדות חוכרים )לרבות פקדון( במסגרת רכישת מבעיקר מיליון דולר נובע  10.5-בסך של כ

, מיליון דולר 1.2-לדוחות הכספיים( בסך של כ (1)א2 ביאור)כמפורט ב 003-633מטוס איירבוס 

ישנו גידול ביתרת החלויות  .מיליון דולר 2.0-בתקופה המדווחת בסך של כ שוטפות םהפקדות חוכריומ

מיליון דולר הנובע בעיקר מגידול בהפרשות הצפויות  6.5-השוטפות של הפקדות החוכרים בסך כ

 16-לתשלום רזרבות ע"ח שיפוצי מטוסים ומיון פקדונות חוכרים אשר תקופת ההחכרה קטנה מ

 חודשים.

 שינוימבעיקר ( נובע CSWAP-ה תאועסקי הוגן השלילי במכשירים הפיננסיים הנגזרים )קיטון בשוו 1.6.6.13

 תקופת הדיווח. במהלך (דולר-שקלבשער החליפין )

, 6312החל משנת  62%-הקטנת שיעור מס החברות לנובעת בעיקר מקיטון בהפרשה למיסים נדחים  1.6.6.11

 לדוחות הכספיים. בי5ראו פירוט בביאור 

 .כתוצאה מהרווח הנקי בתקופהעיקר נובע בגידול בהון  1.6.6.16

                     ניתוח תוצאות הפעילות העסקית 1.0

 :יוניב 03שהסתיימה ביום לתקופה של שלושה חודשים נתוני רווח והפסד  1.0.1

  6302 יוני-אפריל 6301 יוני-אפריל שינוי

אחוז  אלפי דולר אחוזים
 מהמחזור

אחוז  אלפי דולר
 מהמחזור

  אלפי דולר

 הכנסות 12,115 133% 13,113 133% 2,235 22.5%

 הוצאות הפעלה (5,152) (26.1%) (2,230) (22.0%) (0,656) 55.1%

 רווח גולמי 1,429 06.0% 0,136 08.6% 6,026 26.8%

2.2% (25) (13.2%) (1,325) (1.6%) (1,101) 
הוצאות הנהלה 

 וכלליות

 אחרות וצאותה (6,605) (15.6%) - 3.3% (6,605) 

 רווח מפעולות 6,896 01.9% 6,804 68.0% 19 6.8%

 הוצאות מימון (0,125) (65.2%) (6,311) (63.2%) (1,111) 12.5%

 הכנסות מימון 516 2.6% 020 0.2% 235 121.1%

 הוצאות מימון, נטו (6,151) (11.5%) (1,111) (11.3%) (1,115) 21.2%

 (0,063) 6.0% 663 (6.1%) (833) 
י נפל)הפסד(  רווח

 מסים על הכנסה

 002 (1.1%) (110) 1.3% 126 
מסים על הטבת מס )

 (הכנסה

 (641) 1.8% 186 (0.1%) (604) 
 )הפסד( רווח נקי
 לתקופה

       
26.6% 1,139 46.1% 4,413 90.8% 08,019 EBITDA 

       
 1לפני מסמתואם רווח  0,408 00.6% 663 6.0% 0,008 018.6%

                                                             
 .רווח לפני מס בנטרול הכנסות/הוצאות אחרות והפסדים מירידות ערך מלאי 1
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 :ביוני 03שהסתיימה ביום  לתקופה של שישה חודשים נתוני רווח והפסד 1.0.6

  6302 יוני-ינואר 6301 יוני-ינואר שינוי

אחוז  אלפי דולר אחוזים
 מהמחזור

אחוז  אלפי דולר
 מהמחזור

  אלפי דולר

 הכנסות 65,622 133% 63,611 133% 5,351 55.1%

 הוצאות הפעלה (11,015) (26.1%) (10,216) (21.2%) (5,131) 05.5%

 רווח גולמי 03,446 06.6% 2,182 06.8% 8,080 22.0%

16.5% (621) (13.1%) (6,122) (1.0%) (6,505) 
הוצאות הנהלה 

 וכלליות

 (6,125) 6.3% 530 (1.1%) (6,022) 
)הוצאות(  הכנסות
 אחרות

 רווח מפעולות 2,346 63.4% 8,640 60.6% 0,038 66.0%

 הוצאות מימון (2,125) (61.3%) (5,610) (63.1%) (1,552) 52.6%

 הכנסות מימון 1,362 0.2% 111 5.3% 615 62.5%

 הוצאות מימון, נטו (2,105) (11.2%) (0,536) (12.1%) (1,106) 23.5%

(00.3%) (864) 2.4% 0,040 0.0% 910 
י מסים על נלפ רווח

 הכנסה

 1,331 (1.1%) (051) 6.0% 223 
מסים על הטבת מס )

 (הכנסה

 לתקופה רווח נקי 0,200 1.1% 0,300 1.0% 143 12.0%

       
81.0% 4,098 49.9% 04,063 93.0% 62,028 EBITDA 

       
 לפני מסמתואם רווח  0,009 00.0% 0,064  1.4% 6,080 040.6%

 

ושישה  של שלושה ותבתקופת והעסקירמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות השינויים והגו 1.0.0

  הינם: אשתקד ותהמקביל ותהתקופעומת ל 6302 יוניב 03ום בי וחודשים שהסתיימ

 תמדמי חכירגידול בהכנסות בתקופות המדווחות לעומת התקופות המקבילות אשתקד נובע בעיקר  1.0.0.1

 .6312רבעון הראשון של שנת סוף הוב 6312חציון השני של שנת מטוסים שנרכשו ב

אשתקד נובע בעיקר מגידול  ותהמקבילת תקופולעומת ה בתקופות המדווחות בהוצאות ההפעלה גידול 1.0.0.6

שנרכשו בחציון השני של שנת בהוצאות הפחת. הגידול בהוצאות הפחת נובע בעיקר מהפחתת מטוסים 

 .6312רבעון הראשון של שנת סוף הוב 6312

אשתקד נובע בעיקר  ותהמקביל ותת לעומת התקופוהמדווח ותבהוצאות הנהלה וכלליות בתקופ גידול 1.0.0.0

מתאילנד  121-033בגין שירותים מקצועיים בקשר להשבה והטסת מטוס בואינג מגידול בשכ"ט 

 .בדוחות הכספיים(. ו5ביאור )לפרטים נוספים ראו 

לירידת ערך מטוסים בסך של  ותרישום הפרשמ כתוצאה אחרותנרשמו הוצאות  בתקופות המדווחות 1.0.0.5

 ו5ראו ביאור י )לפרטים נוספים מיליון דולר ברבעון השנ 6.6-ברבעון הראשון וכ מיליון דולר 3.1-כ

רישום מ כתוצאה 6312הכנסות אחרות שנרשמו ברבעון הראשון לשנת  לעומת בדוחות הכספיים(

 .דולר מיליון 3.5-נדל"ן להשקעה בסך של כ ווחי הון ממימושר
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 ההמקביל התקופלעומת ה 6312של שנת  ה של שישה חודשיםתקופנטו בבהוצאות המימון גידול  1.0.0.2

מנטילת הלוואות  בהוצאות הריבית כתוצאה מיליון דולר 1.5-של כ מגידולבעיקר  אשתקד נובע

-שינויים בשער החליפין שקל כמו כן, .6312בחודש נובמבר  (סדרה ב')מהנפקת אגרות חוב ו חדשות

מיליון  3.5-לגידול בהוצאות המימון נטו בסך של כ ודולר על אגרות החוב )סדרה א'( )שקליות( הביא

מיליון דולר כתוצאה משינויים בשווים ההוגן של  3.1-נרשמו הכנסות מימון בסך של כגד . מנדולר

 .נגזרים מכשירים פיננסיים

לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע  6312של שנת רבעון השני נטו בבהוצאות המימון גידול 

חדשות ומהנפקת מנטילת הלוואות  מיליון דולר בהוצאות הריבית כתוצאה 3.1-מגידול של כבעיקר 

מיליון דולר בהוצאות המימון כתוצאה  1-ומגידול של כ 6312אגרות חוב )סדרה ב'( בחודש נובמבר 

מיליון  3.1-המקוזז בהכנסות מימון בסל של כ נגזרים משינויים בשווים ההוגן של מכשירים פיננסיים

 דולר.-דולר הנובעים משינויים בשער החליפין שקל

נובע בעיקרו משינוי בשיעור המס אשר הביא לקיטון  תקופות המדווחותה בהקיטון במסים על הכנס 1.0.0.2

)ראו  מיליון דולר )לא תזרימי( וקיטון במסים על הכנסה בהתאם 3.5-בהתחייבות למסים נדחים של כ

בחציון בדוחות הכספיים(, בקיזוז רישום הפרשה למסים נדחים בגין הרווח לפני מס  יב5ביאור 

 .6312הראשון של שנת 

גידול מ בע בעיקרונ אשתקד ותהמקבילתקופות לעומת ה בתקופות המדווחות EBITDA-ב גידולה 1.0.0.1

כמפורט בקיזוז גידול בהוצאות הנהלה וכלליות  לעיל 1.0.0.1בסעיף  מדמי חכירה כמפורטבהכנסות 

 .6312דולר שנרשמו ברבעון הראשון לשנת  מיליון 3.5-ורווחי הון בסך של כ 1.0.0.0בסעיף 

לפני מס בתקופות המדווחות לעומת התקופות המקבילות אשתקד נובע המתואם ברווח  הגידול 1.0.0.1

 בעיקר מהעסקות החדשות שביצעה הקבוצה בשנה החולפת.

 המצב הכספי, נזילות ומקורות מימון 1.5

 :6301שנת הרבעון המקביל של לעומת  6302שנת של  שניההרבעון ניתוח תוצאות  1.5.1

 פעילות שוטפת 1.5.1.1

מיליון דולר בהשוואה  13.6-פעילות שוטפת ברבעון המדווח הסתכמו לסך של כמזומנים נטו שנבעו מ

במזומנים מפעילות  גידולמיליון דולר שנבעו מפעילות זו בתקופה המקבילה אשתקד. ה 2.5-לסך של כ

המקוזז בגידול בתשלומי הריבית  ,לעיל 1.0.0.1בהכנסות כמפורט בסעיף  גידולשוטפת נובע בעיקר מ

 .תאגידים בנקאיים ואגרות החובעל הלוואות מ

 פעילות השקעה 1.5.1.6

ולר בהשוואה מיליון ד 1.1-של כלסך הסתכמו ברבעון המדווח ההשקעה  פעילותנבעו משמזומנים נטו 

 .בתקופה המקבילה אשתקד זופעילות נבעו מש מיליון דולר 1.5-לסך של כ

של מיליון דולר  1.0-כ בסך של מימושכללו פעילות השקעה ברבעון המדווח נבעו משמזומנים נטו 

 3.2-(, בנוסף התקבלו כבפקדונות משועבדיםהשקעה מיליון דולר  3.1-כ בניכוי) אייםפקדונות בנק

מיליון דולר אשר התקבלו על חשבון  3.2-מיליון דולר אשר נבעו מתמורה ממימוש נדל"ן להשקעה וכ

 מטוסים. מיליון דולר אשר שימשו לרכישת 3.1-כמכירת מטוס עתידית, בקיזוז 
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מיליון דולר  2.5-בסך של כ מימושכללו  6312שני לשנת פעילות השקעה ברבעון המזומנים נטו שנבעו מ

 1.1-כבנוסף התקבלו , בפקדונות משועבדים(השקעה מיליון דולר  3.2-כ בניכוי) אייםפקדונות בנקשל 

 ומימוש נדל"ן להשקעה.  מטוסיםממימוש מיליון דולר אשר נבעו מתמורה 

 לות מימוןפעי 1.5.1.0

מיליון דולר בהשוואה  6.1-כהסתכמו לסך של ברבעון המדווח פעילות מימון שמשו לשמזומנים נטו 

 .פעילות זו בתקופה המקבילה אשתקדשמשו לשמיליון דולר  10-כלסך של 

מיליון  1.5-פירעון של הלוואות בסך של ככללו רבעון המדווח פעילות מימון בשמשו לשהמזומנים 

מיליון  1-מיליון דולר בקיזוז משיכת מסגרת אשראי בסך של כ 2.1-ן אגרות חוב בסך של כדולר ופירעו

 מיליון דולר. 0.0-דולר וקבלת הפקדות חוכרים בסך של כ

 2.0-פירעון של הלוואות בסך של ככללו  6312שני לשנת רבעון הפעילות מימון בששמשו להמזומנים 

 1.5-בסך ככרים הפקדות חוקבלת מיליון דולר בקיזוז  1.2-סך של כבמיליון דולר ופירעון אגרות חוב 

 מיליון דולר.

לעומת התקופה  6302ביוני  03ניתוח תוצאות התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  1.5.6

 המקבילה אשתקד:

 פעילות שוטפת 1.5.6.1

 מיליון דולר בהשוואה 63.1-מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בחציון המדווח הסתכמו לסך של כ

מיליון דולר שנבעו מפעילות זו בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול במזומנים  10.1-לסך של כ

, המקוזז בגידול בתשלומי לעיל 1.0.0.1מפעילות שוטפת נובע בעיקר מגידול בהכנסות כמפורט בסעיף 

  הריבית על הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות החוב.

 פעילות השקעה 1.5.6.6

מיליון דולר  15.0-לות ההשקעה בחציון המדווח הסתכמו לסך של כמזומנים נטו ששימשו לפעי

 מיליון דולר ששימשו לפעילות זו בתקופה המקבילה אשתקד. 11.2-בהשוואה לסך של כ

מיליון דולר   13.1-השקעה בסך של כמזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בחציון המדווח כללו 

בפקדונות משועבדים, בקיזוז  מיליון דולר 1.2-( וכ6312ברכוש קבוע )לצורך רכישת מטוס בחודש מרץ 

מיליון דולר אשר נבעו ממימוש  1-וכ מיליון דולר אשר נבעו מתמורה ממימוש נדל"ן להשקעה 1

 . פקדונות בנקאיים

 15.5-כללו בעיקר השקעה בסך של כ 6312מזומנים ששימשו לפעילות השקעה בחציון הראשון לשנת 

מיליון דולר  5.2-מיליון דולר בפקדונות משועבדים, בקיזוז כ 1.5-בבנקים, כ מיליון דולר בפקדונות

 אשר נבעו מתמורה ממימוש מטוסים ומימוש נדל"ן להשקעה. 

 פעילות מימון 1.5.6.0

מיליון דולר בהשוואה  05.6-פעילות המימון בחציון המדווח הסתכמו לסך של כנבעו ממזומנים נטו ש

 תקופה המקבילה אשתקד.ששימשו לפעילות זו ב 0.5-לסך של כ
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מיליון דולר )לצורך  53כללו קבלת הלוואה בסך של פעילות המימון בחציון המדווח מ נבעוהמזומנים ש

מיליון דולר וקבלת הפקדות חוכרים  16(, משיכת מסגרת אשראי בסך של 6312רכישת מטוס במרץ 

מיליון דולר ופירעון אגרות חוב  10.0-מיליון דולר, בקיזוז פירעון של הלוואות בסך של כ 2.0-בסך של כ

 מיליון דולר. 2.1-סך של כ

-כללו פירעון של הלוואות בסך של כ 6312המזומנים ששימשו לפעילות המימון בחציון הראשון לשנת 

, )לרבות פירעון מוקדם של תשלום אג"ח( מיליון דולר 1.2-מיליון דולר ופירעון אגרות חוב סך של כ 16

מיליון  6.5-מיליון דולר וקבלת הפקדות חוכרים נטו בסך כ 15.3-ה בסך של כבקיזוז קבלת הלווא

 דולר.

 ופקדונות שוטפיםאשראי, יתרות המזומנים  1.5.0

 יוניב 03מיליון דולר ביום  10.2-הסתכמו לסך של כפקדונות בנקאיים שוטפים יתרות המזומנים ו

יתרות אלו לא כוללות פקדונות  .6312 בדצמבר 01מיליון דולר ביום  00.5-בהשוואה לסך של כ 6312

וכן לא כוללות  ,6312בדצמבר  01-ו 6312 יוניב 03מיליון דולר לימים  16בסך  לא שוטפיםבנקאיים 

 01-ו 6312 יוניב 03לימים מיליון דולר  1.1-כו מיליון דולר 13.2-כ מזומנים משועבדים בסך של

 ., בהתאמה6312בדצמבר 

 ההון החוזר 1.5.5

מיליון  53.2-בסך של כ חוזרגירעון בהון הלקבוצה  ,ונפרדים , לפי דוחות מאוחדים6312 יוניב 03ליום 

 מיליון דולר 15.5-סך של כב החוזר גירעון בהוןלבהשוואה , בהתאמה, מיליון דולר 01.1-כ ושלדולר 

השינוי בהון  .6312בדצמבר  01יום ל , בהתאמה,נפרדיםמאוחדים ולפי דוחות מיליון דולר  11.1-וכ

מקיטון  ונובע בעיקר 6312בדצמבר  01לעומת ההון החוזר ליום  6312 יוניב 03וזר נכון ליום הח

ביתרות המזומנים והפקדונות הבנקאיים השוטפים כתוצאה מהשלמת עסקה לרכישת מטוס איירבוס 

ומגידול  גידול בחלויות שוטפות של הלוואותמ א בדוחות הכספיים(,2)כמפורט בביאור  003-633

 .לעיל 1.6.6.1בסעיף הזכאים ויתרות זכות כמפורט  ביתרות

כולל מצד אחד את החלויות השוטפות של הלוואות נובע בעיקרו מכך שהוא הגירעון בהון החוזר 

החודשים לאחר  16ואג"ח החברה, אך מאידך אינו כולל את התקבולים אשר צפויים להתקבל במהלך 

 16צפוי להתקבל במהלך  6312ביוני  03ליום  .ברה, ולפיכך הוא אינהרנטי לפעילות החתאריך הדוח

מיליון דולר )וליום  25.6-, סך של כלאותו מועד החודשים לאחר תאריך הדוח, על פי הסכמים קיימים

תקבולים אלו, שאינם כלולים  מיליון דולר(. 51.6-, היה צפוי להתקבל סך של כ6312בדצמבר  01

 51.1-בסך של כ 6312ביוני  03תשלום חלויות שוטפות ליום ברכוש השוטף, מיועדים בין השאר למימון 

 .מיליון דולר( של הלוואות ואגרות חוב 55.0-כ 6312בדצמבר  01מיליון דולר )וליום 

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

סעיף רכוש קבוע )נכסים ל מסווגתתמורה צפויה ממימוש מטוסים, אשר יתרת עלותם המופחתת  .א

היא החודשים לאחר תאריך הדוח  16במהלך נכון למועד הדוח, החברה צופה כי לא שוטפים(. 

מיליון דולר, כאשר  65.2-ממש שלושה מטוסים, אשר עלותם המופחתת לתאריך הדוח הינה כת

מסווגת במסגרת ומיליון דולר  13.2-המסתכמת לכ)רק עבור אחד מהם קיימת יתרת חוב 

 החלויות השוטפות(.

מיליון דולר( אשר  16בסך  6312בדצמבר  01מיליון דולר )ליום  16יתרת פקדונות בבנקים בסך   .ב

יתרה זו הינה יתרת מזומנים  -מסווגת בדוח על המצב הכספי תחת הנכסים הלא שוטפים 

לשמור בקופתה יתרת מממנים כלפי ופקדונות בנקאיים אשר משקפת את מחויבות החברה 

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

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

ם שלאחר חודשי 16מיליון דולר, ימומש שלא בתקופה השוטפת )קרי, לאחר  3.2-בעלות כוללת של כ

  מועד הדוח הכספי(.

הסכום שנכלל  
 בדוחות הכספיים

התאמות )לתקופה 
 סך הכל חודשים( 06של 

 מיליוני דולרים

 11.1 (3.2) 15.0 נכסים שוטפים

 25.1 - 25.1 התחייבויות שוטפות

 ותשוטפ התחייבויותעודף 

  יםשוטפנכסים על 
(53.2) (3.2) (51.3) 

 

, לרבות קבוצה, בחן דירקטוריון החברה את הנזילות בלעיל כמתוארוזר החהון גירעון בקיום  לאור

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

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

על אין בגירעון בהון החוזר כדי להצביע  דירקטוריון החברה לדעת .התחייבויות שוטפות כאמור לעיל

  .קבוצהבעית נזילות ב

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 

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

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

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

שוק למחירים עתידיים של מטוסים יסתברו כגבוהים ממחיר המימוש כך שהאומדנים המקובלים ב

בחלק א'  8בפועל, וזאת מבלי לגרוע מאפשרות התקיימותם של יתר גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

. לפיכך המידע האמור הינו מידע צופה פני עתיד, 6301לדוח )תיאור עסקי התאגיד( התקופתי לשנת 

, אשר עשוי שלא להתממש בחלקו או במלואו 0924-התשכ"חכהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

 בהתקיימם של אחד או יותר מהאירועים המתוארים לעיל. 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .6

 דיווח איכותי וכמותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 6.1

 האחראי על סיכוני השוק 6.1.1

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

)פרטים  6312התקופתי לשנת  א' לחלק ד' לדו"ח62השוק. לפרטיו של מר ערן בן מנחם, ראו סעיף 

 נוספים על התאגיד(. 

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

  שהמימו ואופן שוק סיכוני ניהול מדיניות

 .6312לדוחות הכספיים לשנת  63 ביאורראו  קבוצהלפירוט בדבר סיכוני השוק אליהם חשופה ה
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ראו  , הפיקוח עליה ואופן מימושהקבוצהלפירוט בדבר מדיניות ניהול סיכוני השוק אליהם חשופה ה

  .6312לדוח הדירקטוריון לשנת  6.1.6סעיף 

ההלוואות ואג"ח  מיתרת 133%, הדוחך למועד פרסום וסמו 6312 יוניב 03לעניין גידור שע"ח, ליום 

יחד עם זאת, לאחר שהחברה נטו מתוך כלל תיק האשראי של גלובל ליסינג הינו בדולרים )או מגודר(. 

בפירעון מוקדם את התשלום האחרון של אג"ח א' ולא ביצעה שינוי בעסקאות  6312בחודש מאי פרעה 

, אשר מיליון ש''ח 12-עם הגנה מטבעית עודפת בהיקף של כההגנה על כלל  אג"ח א', החברה נותרה 

 .6363ההתחשבנות בגינה תתבצע בנובמבר 

מתיק  06%-, כוסמוך למועד פרסום הדוח 6312 יוניב 03לעניין גידור ריבית על הלוואות, ליום 

אישר דירקטוריון החברה הארכת  6312מרץ בחודש  האשראי של החברה הינו בריבית מוגנת.

בחודש אוגוסט  בריבית מוגנת(. 03%לפחות קרי, ) שנקבעה לגבי החשיפה לסיכון הריביתיות המדינ

החל ממועד זה מדיניות כך ש במדיניות החשיפה לסיכון הריבית , אישר דירקטוריון החברה שינוי6312

 מתיק האשראי שלה יהיה בריבית מוגנת. 62%החברה היא שלפחות 

 דוח בסיסי הצמדה 6.6

 6302 יוניב 03ה ליום דוח בסיסי הצמד 6.6.1

 סך הכל
פריטים לא 

 כספיים

במטבע ישראלי 
)ש''ח( ו/או 
 במטבע אחר

 ארה"בבדולר 
או בהצמדה 

 אליו

 

 :נכסים

 נכסים שוטפים 12,532 155 0,033 15,055

 נכסים לא שוטפים 00,312 - 055,112 561,106 

 נכסים סה"כ 84,960  088 096,802   882,840

 :התחייבויות

 התחייבויות שוטפות 55,521 1,121 1,230 25,166

 התחייבויות לא שוטפות 621,112 62,216 15,622 036,216

 התחייבויות סה"כ 000,660 01,660 01,414 026,838

 סה"כ יתרות מאזניות נטו *(626,016) **(01,069) 040,114 48,366

  ומלאי חלקי חילוף של מטוסים בסך  לקבוצה רכוש קבוע ונכסים זמינים למכירה )בעיקר מטוסים(* 
מיליון דולר. שוק המטוסים הבינלאומי מתנהל בדולרים ולפיכך החשיפה  051-כולל של כ

 המטבעית בסעיף זה קטנה.

 .CSWAP**  החשיפה המטבעית על יתרת אגרות החוב מוגנת בעסקאות 
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 דיווח בדבר ניתוח רגישות  6.0

 6302 יוניב 03ליום  באלפי דולרם בשערי הריבית לשינויי דיווח בדבר ניתוח רגישות 6.0.1

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

מצב 
קיצון 

 תחתון )*(
ירידה 

 03%-ב
ירידה 

  1%-ב
עליה 

 1%-ב
עליה 

 03%-ב

מצב 
קיצון 

 עליון )*(
 שיעור השינוי באחוזים

 רגישות לריבית דולרית

 נקאייםבתאגידים מהלוואות  531 51 63 (01,525) (63) (51) (510)

                   CSWAPת אועסק 265 25 06 (1,603) (06) (25) (252)
 )לא מוכרות כגידור חשבונאי(

 סך חשיפה לריבית דולרית 1,303 132 26 (05,155) (26) (132) (1,325)

 רגישות לריבית שקלית

 אגרות חוב 5,615 152 012 (21,556) (011) (122) (5,152)

                   CSWAPת אועסק (115) (01) (12) (1,603) 12 01 112
 )לא מוכרות כגידור חשבונאי(

 סך חשיפה לריבית שקלית 5,302 112 025 (25,116) (022) (105) (5,113)

בשערי הריבית  133% -ו 23%השינויים החדים בשיעורי ריביות השוק, ניתוחי הרגישות כוללים שינוי של  לאור * 
 השנים האחרונות. 13שינויים קיצוניים אשר התרחשו במהלך  המייצגים, בהתאמההליבור,  וריביתהשקלית 

 

 6302 יוניב 03ליום  לשינויים בשער החליפין באלפי דולר דיווח בדבר ניתוח רגישות 6.0.6

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

 שיעור השינוי באחוזים 03%-עליה ב 1%-עליה ב  1%-ירידה ב 03%-ירידה ב

 שער חליפין ש''ח/$  8.600 8.304 0.482 0.218 0.820

 מזומנים ושווי מזומנים (13) (2) 135 2 16

 חייבים ויתרות חובה (0) (6) 02 6 5

 סה"כ נכסים פיננסיים (10) (1) 155 1 12

 כותזכאים ויתרות ז 62 10 (615) (12) (01)

 אגרות חוב 021,0 1,122 (121,02) (553,1) (352,5)

 סה"כ התחייבויות פיננסיות 0,012 1,121 (01,102) (1,522) (5,162)

 CSWAPעסקאות  (320,2) (050,6) (1,603) 122,6  105,5 

 סה"כ חשיפה  (0,293) (206) (04,666) 609 68
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 הקבוצהוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של ה .0

 אירועים לאחר תאריך הדו"ח על המצב הכספי 0.1

 לדוחות הכספיים.   (6)א2-י ו5ו, 5ים ביאורראו לעניין אירועים לאחר הדוח על המצב הכספי 

  של ענף התעופה שווקיםהתפתחויות ב 0.6

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

 .  בע בעולם בכלל ובאזורים ספציפיים בפרט, וכן מן המצב הכלכלי בארץ ובעולםמגפות ואסונות ט

בתנועת הנוסעים בטיסות  2%מצביעים על גידול בשיעור של  6312 יוני-נתוני יאט"א לחודשים ינואר

כאשר בתנועה הבינלאומית בלבד נרשם גידול בשיעור של  בינלאומיות ובטיסות מקומיות גם יחד,

 תקופה המקבילה אשתקד.לעומת ה 2.6%

שיעור התפוסה  .2.1%של  היצע המושבים של חברות התעופה בטיסות בינלאומיות גדל בשיעור

  .אשתקד המקבילה בתקופה 11.2%לעומת  11.1%בטיסות נוסעים בינלאומיות עמד על 

מוך זאת קצב הגידול בחודשים האחרונים הינו נ עם, לצמוח ממשיכה הנוסעים תנועתלעיל,  כמפורט

חוסר יציבות כלכלית, זעזועים פוליטיים מ כתוצאה, היתר בין"א, יאטיותר, זאת על פי הערכת 

 מיוחד באופן משפיע אשר, ר ברחבי העולםהאיחוד האירופי( וגל של מתקפות טרומ בריטניה יציאת)

 עלייהנרשמה  6312יוני -במהלך ינואר בהתאם לדיווחי יאט"א, עוד יצוין כי .האירופית התנועה על

בהשוואה ( בינלאומית ופנים ארצית גם יחד)הובלה האווירית של מטענים הב 3.2%בשיעור של 

  .לתקופה המקבילה אשתקד

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר דוח 0.0

 .לעניין הדוח לעיל, ראה חלק ג' לדוח הרבעוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 10 -א 
 

  קבוצהה הלוואות ומסגרות אשראי מהותיות של 0.5

 פרטים בדבר הלוואות 0.5.1

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

)מטבע האשראי של כל ההלוואות  6312 יוניב 03( כמפורט להלן( ואשר הינן בתוקף נכון ליום וסדרה ב'

 להלן הינו בדולר ארה"ב(: 

מאפייני המלווה ופרטי 
 הלוואות

נשוא ההלוואות 
 והביטחונות להן 

 

סך 
יתרה 
בלתי 

 מסולקת 
)באלפי 

 דולר(
 

יתרת עלות 
       המטוסים
)באלפי 

דולר( ליום 
 יוניב 03

6302 

סוג 
 הריבית

(0(,)6)  

תדירות 
 פירעון

מועד 
פירעון 

 סופי

יתרת 
 "בלון" 
)באלפי 

 דולר(

הלוואות 
מבנקים 

 Nonזרים
Recourse   

 5,015 6312 רבעוני קבועה A 053-033 1 x A 13,222 15,225בנק 

 Bבנק 
(0) 

061-633 1 x A 
 קבועה 52,612 62,261

 5,512 6311 חודשי

101-133B x 1 5,512 6361 חודשי 

מבנק  ההלווא
   Recourse זר

 C 003-633 1 x Aבנק 
(5) 

 - 6365 חודשי  משתנה 12,251 05,311

הלוואות 
מבנקים 

ישראליים 
Recourse  

בנק א' 
(0) 

063-633A x 6  

 משתנה 111,021 21,361

 1,233 6311 חודשי

;063-633A x 6 

101-133B x 6 
(2) 

 6366 חודשי
(2) 16,333 

003-633A x 1  5,132 6315 חודשי 

בנק ב' 
(0) 

 

xB767-300ER1  
 משתנה 61,265 11,515 

- - - 

ER015-133A 1 x 13,333 6311 חודשי 

 נק ג'ב
003-633A 1 x  12,123 62,121 2,123 6315 רבעוני משתנה 

003-033A 1 x  23,133 20,161 65,063 6360 חודשי משתנה 

בריבית קבועה נושאות ריבית שנתית בשיעור ממוצע משוקלל של  תלמועד הדוח, ההלוואו (1)

2.01% . 

בתוספת ה חודשים או לשלושההלוואות בריבית משתנה נושאות ריבית של ליבור לחודש  (6)

 לשנה. שיעורי הליבור לחודש 6.26%בשיעור ממוצע של  6312 יוניב 03מרווח משוקלל ליום 

 לשנה, בהתאמה.  3.201%-ו 3.52%הינם  6312יוני ב 03ליום  לשלושה חודשיםו

הלוואות בטוחות השונות המשועבדות להבטחת כלל הבין ה Cross Collateralקיים מנגנון  (0)

 בנק. שנתקבלו מאותו
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מיליון דולר למימון עסקה  53נטלה חברת בת של החברה הלוואה בסך  6312במרץ  65ביום  (5)

 לדוחות הכספיים. (1)א2. לפרטים נוספים ראו ביאור 003-633לרכישת מטוס איירבוס 

מיליון דולר, בהתאמה,  1-מיליון דולר ו 2משכה החברה  6312ביוני  03-ו 6312במרץ  61בימים  (2)

ת מלוא מסגרת האשראי שהועמדה לה במסגרת הלוואה זו. בהתאם להסכם ובכך ניצלה א

אשר תיפרע  מיליון דולר כאשראי לזמן ארוך )יתרת בלון( 16ההלוואה סיווגה החברה סך של 

 .  בתשלומים שווים בתום תקופת ההחכרה של כל אחד מהמטוסים הממומנים

בכל אמות המידה הפיננסיות,  קבוצהההסמוך לתאריך פרסומו, עומדת  למועד הדוח ולמועד נכון 0.5.6

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

 :כלפי הבנקים המידה

 הערות תנדרש התניה 6302 יוניב 03ליום  אמות מידה פיננסיות

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

-וי חוב נטו )חוב נטו ליחס כיס
EBITDA) 2.2 ג((ב) 1 על יעלה לא(, 

 מיליון דולר 16 הון מוחשי )במיליוני דולרים(
 21-מ יפחת לא

 דולר מיליון
 (ד)

והשקעות  פקדונות ,יתרת מזומנים
 16-מ יפחת לא מיליון דולר 62.2 )במיליוני דולרים( לזמן קצר

  דולר מיליון

 

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

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

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

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

 שהעמידה החברה לגוף בקבוצה קשורה לחברה. 

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

 .12%-מ יפחת

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

בתוספת יתרת הפקדות חוכרים ובניכוי יתרת מזומנים, פקדונות והשקעות ם פיננסיים( מכשירי

 תחושב עבור ארבעת הרבעונים העוקבים הקודמים למועד הבדיקה. EBITDA לזמן קצר.

נכנסו לתוקף הסכמות בין החברה לבין שלושת הבנקים הישראליים  6312בדצמבר  65ביום  (ג)

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

בספטמבר  03ועד ליום  6312בדצמבר  01בתקופה מיום  1התחייבה כי היחס האמור לא יעלה על 

באוקטובר  1בתקופה מיום  2כפי שנקבע קודם לכן(, ולא יעלה על  2)זאת חלף יחס של  6312

 ואילך.  6312

, 01.16.11ועד ליום  1.1.12יל. במהלך התקופה שהחל מיום לע (א)כהגדרתו בסעיף  "הון מוחשי" (ד)

ואילך, הון מוחשי  1.1.11מיליון דולר. במהלך התקופה שהחל מיום  21-הון מוחשי לא יפחת מ

 מיליון דולר. 23-לא יפחת מ
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לעיל נערכת מידי רבעון לתאריך הדוחות  אותהבחינה בעמידה באמות המידה הפיננסיות בטבל

 ת בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים בגין הרבעון שחלף.הכספיים ונעשי

מול שני בנקים חדשות )להלן "ההסכמות החדשות"( לאחר מועד הדוח, החברה הגיעה להסכמות 

, כאשר למועד פרסום הדוח החברה טרם הגיעה להסכמות בנק א' ובנק ג' בטבלה לעיל)ישראלים 

 ,החל מהמועד בו ייחתמו ההסכמות החדשות סיותלעדכון אמות המידה הפיננ (בעניין עם בנק ב'

 כדלקמן:

 , יערכו העדכונים הבאים:EBITDA-לעניין יחס חוב נטו ל (1)

 יתווספו ללכל מועד בדיקה ,-EBITDA הכנסות דמי חכירה בגין עסקאות חדשות 

הכנסות דמי  שיבטאו החודשים האחרונים למועד הבדיקה, כך 16שבוצעו במהלך 

 .בגין אותן עסקאות חודשים 16חכירה לתקופה של 

 לכל מועד בדיקה, יגרעו מה-EBITDA  שמומשוהכנסות דמי חכירה בגין עסקאות 

 החודשים האחרונים למועד הבדיקה. 16)בהתאם למועד מימוש המטוס( במהלך 

  1היחס האמור לא יעלה על. 

ד החתימה על מיליון דולר החל ממוע 23-הון מוחשי לא יפחת מלעניין "הון מוחשי" מינימאלי,  (6)

 מיליון דולר(. 21מדרגה בסך התבוטל קרי, ההסכמות החדשות )

( על יחס הון עצמי לסך הנכסים וסדרה ב' החברה התחייבה לשמור לאורך חיי אגרות החוב )סדרה א' 0.5.0

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

ים בדבר התחייבויות החברה לעמידה במגבלות נוספות כלפי מחזיקי אגרות לפרט (.11.1%החוב )

 .6312ג' לדוחות הכספיים לשנת 15החוב ראו ביאור 

לעמידה  האמורים כלפי הבנקים , החברה התחייבה6312לשנת לדוחות הכספיים ג 10 ביאורבהמשך ל 0.5.5

 2ול שווי השוק של המטוסיםיתרת הלוואות לבטחונות )יתרת החוב לבנק אל מ ביחסים מסוימים בין

 . (12%-13%המשועבדים ביחס 

חתמה החברה בקשר להלוואה אחת בה נדרש יחס יתרת הלוואות לבטחונות של  6312בחודש מאי 

, 6312מליון דולר, שהחליף כתב קיזוז קודם מחודש נובמבר  1.2-כ, על כתב קיזוז לבנק על סך 13%

 לצורך השלמת בטחונות.

עמדה החברה ביחסים  , בהתחשב בכתב הקיזוז לעיל,סמוך למועד פרסום הדוחו 6312 יוניב 03ליום 

 ., בהתאמה22%-23%ובטווח שבין  22%-26%בטווח שבין הנדרשים והם נעו 

 דו"ח בדבר מצבת ההתחייבויות לפי מועדי פירעון 0.2

פצה של , פורסם סמוך לפרסום דו"ח רבעוני זה באתר ההקבוצהדו"ח בדבר מצבת ההתחייבויות של ה

 המגנ"א ומערכת המאי"ה.

 

 

 

                                                             
 או מחירון מוסכם אחר. )"Aircraft Value Analysis Company "(AVACפי מחירון -ערכי המטוסים הללו נמדדים על 2
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עבודה שבוצעה

מועד 

ההערכה

תקינה 

שיטת עבודהרלוונטית

סכום בר-

שווי בספריםהשבה

שיעור היוון 

דמי חכירה

שיעור היוון 

ערך שייר

בחינת ירידת 

ערך השקעה 

של צי המטוסים 

)5 מתוך 17 

מטוסים(

31.3.16

תקן 

חשבונאות 

מספר 36, 

ירידת ערך 

נכסים

Discounted 

cash flow 

(DCF)

111,18988,761
4.24%-

6.13%

5.19%-

6.78%

 שווי הערכות בדבר גילוי 0.2

, להלן פרטים 1513-ב)ט( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופותיים ומיידיים( התש"ל1בהתאם לתקנה 

על ידי הנהלת  האשר הוכנ קבוצהבדבר הערכת השווי של חלק מצי המטוסים המצוי בבעלותה של ה

 החברה )באלפי דולר(: 

 :6312 ץמרב 01ליום 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כפי  6312 מרץב 01ראו דוח רבעוני של החברה ליום  6312 מאיב 65להערכת השווי המלאה מיום 

מאז ( הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 6312-31-301363)מס' אסמכתא:  6312 מאיב 65שפורסם ביום 

לאפשרות של ירידת ערך  פרסום הערכת שווי זו ועד למועד פרסום הדוח לא היו קיימים סימנים

 .למטוסים נשוא הערכת השווי ולכן להערכת החברה אין בכך כדי לשנות את מסקנות הערכת השווי

 
 

הפרששווי בספריםסכום בר-השבהמספר המטוסיםסוג המטוסיםחברה

Air BerlinA330-200134,81825,6789,140

Air CanadaA320-20027,9588,090-132

TameA330-200142,22834,5927,636

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

5111,18988,76122,560סה"כ
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 מידע על אגרות החוב של החברה –ייעודי למחזיקי אגרות החוב  גילוי 0.1

 , באלפי ש"ח(1)ריכוז נתוני אגרות החוב שהנפיקה החברה 0.1.1

   

 

 6302 יוניב 03נתונים ליום 
ים ליום פרסום נתונ

  הדוח

מועדי תשלום יתרת 
( 0)וריבית (6)קרן

 למועד פרסום הדוח

 

 

 סדרה

מועד 
הנפקה 
 מקורית

ע.נ. 
במועד 
 ההנפקה

יתרת 
ע.נ. 

 שבמחזור

יתרת 
ע.נ. 

שבמחזור 
 צמוד

סכום 
הריבית 
שנצברה 
 בספרים

ערך 
בספרים 
של יתרת 

 האג"ח
שווי 

 בורסאי
יתרת ע.נ 
 שבמחזור

יתרת 
ע.נ. 

שבמחזור 
 ודצמ

שיעור 
הריבית 

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

 א'

(5(, )2) 

נובמבר 
6313 

633,333 

 לא צמוד 01.2.63 03.11.12 1% 161,115 161,115 151,126 165,265 153 161,115 161,115

 רזניק פז נאמנויות בע"מ
 אחראי: יוסי רזניק.

 , ת"א.15יד חרוצים 
 , 30-2015633טל': 
 30-2050012: פקס

יולי 
6315(2) 22,333 

 ב'
(5(, )2) 

נובמבר 
צמוד  01.2.65 03.11.12 2.62% 116,321 115,556 115,226 111,203 515 110,250 115,556 115,626 6312

 דולר

( 0961הרמטיק נאמנות )
 בע"מ

 אחראי: דן אבנון. 
 , ת"א.110הירקון 

 ,30-2615121טל': 
 30-2611102פקס: 

  048,626 680,040 686,146 0,669 680,619 620,038 680,040 683,912      

 הערות:

 אג"ח א': תשלומים חצי שנתיים שווים;  אג"ח ב': תשלומים חצי שנתיים שווים למעט תשלום הקרן (6)החברה עומדת בכל תנאי האג"ח. כמו כן החברה עמדה בכל תנאי ההתחייבות לפי שטרי הנאמנות.  (0)

אגרות החוב אינן  (1)סדרות אגרות החוב של החברה הינן סדרות מהותיות.  שתי( 8)תשלומים חצי שנתיים.  (0). 6365במאי  01מהקרן אשר יפרע ביום  02%בשיעור של  (סדרה ב')האחרון של אגרות חוב 

תיאור אירועים אשר התרחשותם תביא לגידול בשיעור הריבית פירוט אמות המידה הפיננסיות ולל .לעיל 5.5.0סעיף או לפירוט לגבי עמידה באמות מידה פיננסיות, רמובטחות בבטוחות כלשהן או בכל אופן אחר. 

במועד זה  (2) .6312בדצמבר  01ליום  הכספיים לדוחות ג15ראו ביאור מגבלה על חלוקת דיבידנד, מגבלות על ביצוע עסקאות חריגות עם בעל שליטה ומגבלות נוספות אחרות  ,המשולמת )לרבות ירידה בדירוג(

  נעשתה הרחבה של הסדרה הנ"ל, הנתונים בטבלה מתייחסים לכל הסדרה.

 לעיל. 1.5.5עיף דירקטוריון החברה קבע כי אין בגירעון בהון החוזר כדי להצביע על בעית נזילות בחברה כמפורט בס
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 פרטים אודות דירוג אגרות החוב 0.1.6

שם  סדרה
חברה 
 מדרגת

דירוג 
 03ליום 

 יוניב
6302 

דירוג 
ליום 

פרסום 
 הדוח

דירוג 
שנקבע 
במועד 
הנפקת 
 הסדרה

תאריך 
מתן דירוג  

העדכני 
ליום 

פרסום 
 הדוח

דירוגים נוספים בתקופה שבין מועד 
ההנפקה המקורי לבין הדירוג העדכני 

 ליום פרסום הדוח

 דירוג תאריך

 A- A- A- 11/6312 מעלות א'
11/6311 ,16/6311 ,13/6316 ,
36/6310 ,35/6310 ,30/6315 ,

11/6315 
A- 

 - - A- A- A- 11/6312 מעלות ב'

 

 

 

 

_________________________________  _________________________ 

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

 

 

 ו"תשע אבב יג'          
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  'בחלק 

 דוחות כספיים



 

 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 6102 יוניב 03ליום  
 

 )בלתי מבוקרים(

 



 

 

 

 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 

 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 6102 יוניב 30ליום 

 

 )בלתי מבוקרים(

 

 

 

 עמוד תוכן העניינים

  

  

 1-ב דוח סקירה של רואי החשבון

 

 

 :תמציתיים מאוחדים )בלתי מבוקרים(ספיים דוחות כ

 

 

 2-ב דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 

 3-ב דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד

 

 4-ב דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל

 

 5-ב דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

 

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

 

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

  

 



 

 

 1 -ב 

 

 

 

 דו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

 בע"מ גלובל כנפיים ליסינג
 

 מבוא 

 

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

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד, הרווח הכולל,  2016 יוניב 30התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ

"דיווח כספי לתקופות ביניים",  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהביניים  ותכספי לתקופלעריכה ולהצגה של מידע 

-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל אלהת ביניים ווכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ

 בהתבסס על סקירתנו. אלהיניים ב ות. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ1770

 

 

 היקף הסקירה

 

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

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

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 

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

 

 מסקנה

 

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

 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

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

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

1770. 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 

 2016 ,אוגוסטב 17 אביב, -תל
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 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 

 דצמברב 32ליום  יוניב 30ליום  

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

 אלפי דולר  

  בלתי מבוקר 
 

    נכסים

    

    נכסים שוטפים

 32,875  21,071  13,640  מזומנים ושווי מזומנים

 783  15,834  -  קדונות בבנקיםפ

 538  477  1,577  נים והשקעות משועבדיםמזומ

 132  104  586  לקוחות

 1,227  4,285  260  חייבים ויתרות חובה

 3,534  7,337  3,266  מלאי

  17,347  47,130  37,307 

        

    נכסים לא שוטפים

 12,000  12,000  12,000  פקדונות בבנקים 

 8,261  6,728  8,864  נים והשקעות משועבדיםמזומ 

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

 500  1,015  152  חייבים ויתרות חובה 

 337  1,186  327  מלאי 

 325,754  238,656  373,787  רכוש קבוע, נטו 

  427,132  271,585  357,052 
 

   

    
 378,361  320,715  446,481  כסיםסה"כ נ

    

    התחייבויות והון 

    

    התחייבויות שוטפות

 44,282  52,347  47,135  של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב חלויות שוטפות

 7,430  7,177  12,687  זכאים ויתרות זכות

  57,822  57,548  53,712 
    

    לזמן ארוך התחייבויות

 143,174  71,724  177,078  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 57,003  34,448  51,773  אגרות חוב

 44,764  37,242  56,006  הפקדות של חוכרי מטוסים

 1,755  508  1,230  מכשירים פיננסיים נגזרים

 14,782  14,881  14,255  מסים נדחים

  302,582  177,003  262,078 
    

    הון 

 32  32  32  הון מניות ופרמיה על מניות

 1,146  1,273  1,037  קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים

 81,373  80,857  83,006  עודפים

 82,571  82,164  84,077  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
    

    
 378,361  320,715  446,481  סה"כ התחייבויות והון 

    
 

   

   

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

 .2016 אוגוסטב 17 :תאריך אישור הדוחות הכספיים

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים המאוחדיםדוחות הכספיים לים ביאורה



 

 3 -ב 

 

 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ 
 ת תמציתיים מאוחדים על רווח והפסדדוחו 

 

 לשנה לתקופה של שלושה ישהלתקופה של ש 

 סתיימהשה סתיימההש חודשים סתיימההש חודשים 

 דצמברב 32ביום  יוניב 30ביום  יוניב 30ביום  

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

 אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  

  קרבלתי מבו בלתי מבוקר 

      

      

 45,747  10,110  15,714  20,218  27,266  הכנסות מהפעלה  

 (32,348) (6,603) (7,845) (13,672) (18,377) הוצאות הפעלה  

      

 13,401  3,507  5,867  6,546  10,887  רווח גולמי  

      

 (4,276) (1,067) (1,138) (2,166) (2,434) הוצאות הנהלה וכלליות 

 263  -  *(2,234) 403  *(2,366) אחרות)הוצאות(  הכנסות 

 (4,800) (1,763) (3,372) (1,067) (4,033) 
 

     

      

 7,368  2,438  2,477  4,783  6,087  רווח מפעולות רגילות 

      

 (8,570) (2,081) (3,867) (4,213) (6,157) הוצאות מימון 

 1,335  363  772  811  1,025  הכנסות מימון 

 (7,255) (1,718) (2,877) (3,402) (5,134) הוצאות מימון, נטו 
 

     

      
לפני מסים על )הפסד(  רווח 

 2,113  720  (400) 1,381  753  הכנסה

      

 (546) (173) 162  (348) 660  (מסים על הכנסההטבת מס )

      

 1,567  547  (238) 1,033  1,613  לתקופה)הפסד( רווח  

      

 .לןלה ו4ביאור לפרטים נוספים ראו  *
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים המאוחדיםדוחות הכספיים לים ביאורה



 

 4 -ב 

 

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

 

 לשנה ל שלושהלתקופה ש ישהלתקופה של ש 

 סתיימהשה סתיימההש חודשים סתיימההש חודשים 

 דצמברב 32ביום  יוניב 30ביום  יוניב 30ביום  

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

 אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  

  בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

      

      

 1,567  547  (238) 1,033  1,613  לתקופה)הפסד(  רווח

      
סכומים אשר  -רווח כולל אחר 

      הפסד: יסווגו בעתיד לרווח או

      
בגין גידור תזרימי רווח )הפסד( 

 (27) (82) (107) 100  (107) ם, נטו ממסמזומני

      

 (27) (82) (107) 100  (107) כולל אחר לתקופהרווח )הפסד( 
      

      
 כולל )הפסד(סה"כ רווח 

 1,540  465  (345) 1,133  1,506 לתקופה

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים המאוחדיםדוחות הכספיים לים ביאורה



 

 5 -ב 

 

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

 

 הון מניות 

ה על ופרמי

 מניות )*(

קרן הון בגין 

גידור תזרימי 

 סה"כ עודפים מזומנים

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

     

     שהסתיימה חודשים ישהלתקופה של ש
     )בלתי מבוקר( 6102 יוניב 03ביום 

     

 82,571  81,373  1,146  32  2016 ינוארב 1יתרה ליום  
     

 1,613  1,613  -  -  לתקופה חרוו 

 (107) -  (107) -   כולל אחר לתקופה הפסד 

 1,506  1,613  (107) -  כולל לתקופה סה"כ רווח 
     

     
 84,077  83,006  1,037  32  1026 יוניב 30יתרה ליום 

     
     שהסתיימה חודשים ישהלתקופה של ש

     )בלתי מבוקר( 5102 יוניב 03ביום 
     

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

 1,033  1,033  -  -  לתקופה רווח 

 100  -  100  -   כולל אחר לתקופה רווח 

 1,133  1,033  100  -  כולל לתקופה סה"כ רווח 
     

     
 82,164  80,857  1,273  32  1025 יוניב 30יתרה ליום 

     
     שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים

     )בלתי מבוקר( 6102יוני ב 03ביום 
     

 84,422  83,244  1,146  32  2016 אפרילב 1יתרה ליום  
     

 (238) (238) -  -  לתקופה הפסד 

 (107) -  (107) -   כולל אחר לתקופה הפסד 

 (345) (238) (107) -  כולל לתקופה הפסדסה"כ  
     

     
 84,077  83,006  1,037  32  1026 יוניב 30יתרה ליום  

     
     שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים

     )בלתי מבוקר( 5102 יוניב 03ביום 
     

 81,677  80,312  1,355  32  2015 אפרילב 1יתרה ליום  
     

 547  547  -  -  לתקופה רווח 

 (82) -  (82) -   ל אחר לתקופהכול הפסד 

 465  547  (82) -  כולל לתקופה)הפסד(  סה"כ רווח 
     

     
 82,164  80,857  1,273  32  1025 יוניב 30יתרה ליום 

     
     5102בדצמבר  32לשנה שהסתיימה ביום 

     

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

 1,567  1,567  -  -  לשנה ווחר 

 (27) -  (27) -  כולל אחר לשנה הפסד 

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

    

     

 82,571  81,373  1,146  32  1025בדצמבר  32יתרה ליום 
     

 

 

 )*( סך הון המניות נמוך מאלף דולר.

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. חדיםהתמציתיים המאודוחות הכספיים לים ביאורה



 

 6 -ב 

 

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

 

 לשנה לתקופה של שלושה ישהלתקופה של ש 
 סתיימהשה סתיימההש חודשים סתיימההש חודשים 

 בדצמבר 32ביום  יוניב 30ביום  יוניב 30ביום  

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

 אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  

  בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

      
      פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 

 1,567  547  (238) 1,033  1,613  לתקופה )הפסד( רווח
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים 

 31,772  5,306  10,474  12,624  17,152  נספח א' -מפעילות שוטפת  ושווי המזומנים

      

 33,337  5,853  10,236  13,657  20,765  מזומנים נטו, מפעילות שוטפת

      
      

      פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 
 (75,718) (27) (506) (27) (77,770) רכישת מטוסים

 400  (115) (152) (115) (152) רכישת מטוסיםע"ח  נותשינוי בפקדו
 -  -  570  -  570  תקבולים ע"ח מימוש מטוסים

 4,731  1,005  -  2,721  -  יםתמורה ממימוש מטוס
  2,875  718  500  1,742  1,000  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה

 (3,013) (647) (840) (1,442) (1,663) השקעה בפקדונות משועבדים

 411  6,524  2,183  (14,440) 783  בבנקים בפקדונות (השקעהמימוש )

      

 (70,314) 7,458  1,755  (11,561) (77,252) השקעה (לפעילותמפעילות ) מזומנים נטו,

      
      

      פעילות מימון -תזרימי מזומנים 
 77,482  (206) 6,776  13,588  51,742  *מתאגידים בנקאיים קבלת הלוואות לזמן ארוך

 (37,037) (6,288) (7,373) (12,013) (13,326) ן ארוך מתאגידים בנקאייםפרעון הלוואות לזמ
 30,332  -  -  -  -  הנפקת אגרות חוב

 (12,467) (8,313) (5,417) (8,313) (5,417) פרעון אגרות חוב
התחשבנות בגין עסקת הגנה על קרן אגרות חוב 

 (153) (153) (275) (153) (275) שנפרעה
 8,503  1,733  3,252  3,716  6,328  חוכרי מטוסים קבלת הפקדות של

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

      

 66,747  (13,027) (2,857) (3,748) 37,232  מימון)לפעילות(  מפעילותמזומנים נטו, 
 

     

      
 7,772  284  7,134  (1,852) (17,255) במזומנים ושווי מזומניםעלייה )ירידה( 

      

 22,723  20,787  4,506  22,723  32,875  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

      

 32,875  21,071  13,640  21,071  13,640  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

      

 .בניכוי עלויות גיוס הלוואות *

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים המאוחדיםדוחות הכספיים לים ביאורה



 

 7 -ב 

 

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

 

 לשנה לתקופה של שלושה ישהלתקופה של ש 

 סתיימהשה סתיימההש חודשים סתיימההש חודשים 

 ברבדצמ 32ביום  יוניב 30ביום  יוניב 30ביום  

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

 אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  

  בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

      

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

     

      
      הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 27,074  6,274  11,857  13,226  20,265  והפחתות פחת
 475  173  (162) 348  (660) מסים נדחים, נטו

 (403) -  -  (403) -  רווח ממימוש נדל"ן להשקעה
 (264) (1,711) 1,217  (1,710) (430) שינוי בנגזרים

 (346) (173) (173) (173) (173) רווח מהפסקת הגנה חשבונאית

 (183) 1,600  (801) 1,247  538  שערוך אגרות חוב

      

  17,540  12,535  11,740  6,183  28,373 
      

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
 375  (71) (273) 403  (454) בלקוחות )גידול( קיטון 

 (45) 34  72  (30) 7  בחייבים ויתרות חובה (גידולקיטון )
 2,757  84  172  105  278  קיטון במלאי

 72  (704) (1,417) (387) (221) בזכאים ויתרות זכות)קיטון( גידול 
      

 (388)  87 (1,466) (877)  3,377 
 

     

      

  17,152  12,624  10,474  5,306  31,772 
      

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

      

 *8,466  *3,073  4,015  *4,247  5,448  תשלומי ריבית
      

 577  142  177  265  332  תקבולי ריבית
      

 52  -  -  -  1  תשלומי מס

      

      

      פעילויות מהותיות שלא במזומן –' גנספח 

      

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

      

 סווג מחדש. *

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםביאור

 

  8 -ב 

 

 כללי - 2 ביאור

 

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

 .להלן "הקבוצה" וגדרוית על פיהן ינהנה
 

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

החכרת המטוסים שלה בתום תקופת החכרתם. הואיל ופעילות זו הפכה להיות לא מהותית, החברה חדלה להציג 
 .2016לרבעון הראשון של שנת  ביניים כספייםה דוחותהפעילות זו כמגזר נפרד החל מ

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

 ים אשר נלוו אליהם.ביאורשהסתיימה באותו תאריך, ול
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 1 ביאור

 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים

 

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

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

 ., ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2015בדצמבר  31ליום בעריכת דוחותיה הכספיים 
 

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

 
 

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

 

מים, , במקרים מסויהקבוצהלעיל, נדרשת הנהלת  2 ביאורביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, המתוארת ב
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 

 לה.כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים א
 

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

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

ליום לדוחות הכספיים  4 ביאור ראושימוש,  קבוצהלפרטים נוספים אודות האומדנים החשבונאיים הקריטיים בהם עושה ה
 .2015בדצמבר  31

 

 

 עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 4 ביאור

 

 ים:ת מטוסהחכררכישת והסכמי 
 

 .(1)א5 רביאו ראו, 2016 מרץב 24מיום , 330-200ס רכישת מטוס איירבועסקה לבקשר ל .א
 

לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, , 2016 יוליב 25, מיום 330-300מטוס איירבוס  גוף בקשר לעסקה לרכישת .ב
 .(2א)5ראו ביאור 

 
חברת התעופה הממשלתית לאומית של  – Tameפנה לקוח לא מהותי של החברה ) 2016בחודש אפריל  .ג

, לכלל מחכיריו ובכלל כך לחברה ומסר כי חברת התעופה חווה 330-200וכר מטוס מדגם איירבוס אקוודור(, הח
בהמשך לכך, תשלומי הלקוח לחברה מבוצעים בפועל קשיים תזרימיים )בין היתר לאור קשיים כלכליים באקוודור(. 

 חברה.ל יבסכום לא מהות ללקוח חובולמועד פרסומו  למועד הדוח באיחור ביחס לקבוע בהסכם.
 

הוציא בכוונתו ל בשל שיקולי תפעולכי  (TransAsia Airwaysהודיע לקוח מהותי של החברה ) 2016בחודש מאי  .ד
אשר מופעלים על ידו, מתוכם שניים בהחכרה, כאשר  330-300איירבוס מדגם מטוסי ארבעת מפעילות את צי 

, ובכלל כך ביצוע כל הוראות הסכם ההחכרההלקוח ממשיך לקיים את יצוין כי . אחד מהם מוחכר על ידי החברה
 במשותףהצדדים בוחנים בלי לגרוע מחובת החוכר לקיים את הסכם החכירה, . מהתשלומים בגין חכירת המטוס

 את האפשרויות העומדות בפניהם.
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 )המשך( עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 4ביאור 

 

 )המשך( החכרת מטוסיםרכישת והסכמי 
 

בתום  ER767-300מכירת מטוס בואינג מדגם  לגבי עקרוניותלהסכמות הגיעו החברה וצד ג'  2016 יוני בחודש .ה
רבעון ותקופת החכרתו צפויה להסתיים ב  American Airlinesתקופת החכרתו. המטוס מוחכר לחברת התעופה

ס תושלם לפי ככל שהעסקה למכירת המטו למועד הדוח טרם נחתם הסכם מחייב.. 2016 הרביעי של שנת
 ההסכמות הנ"ל, מימוש המטוס צפוי להניב לחברה רווח הון בסכום שאינו מהותי.

 

, בקשר להגשת תביעה על ידי החברה בבית משפט 2015בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  18כאמור בביאור  .ו
בחודש אשר הוחכר לו,  ER767-300בואינג מדגם  בתאילנד כנגד חוכר לשעבר של החברה להשבת מטוס

השיבה החברה את המטוס לחזקתה, לאחר שרשות התעופה האזרחית בתאילנד ביטלה לבקשת  2016פברואר 
החברה את רישום המטוס במרשם התאילנדי תחת החוכר לשעבר, והחברה רשמה את המטוס במרשם 

בחודש . הוא הוטס מתאילנד 2016במרץ  31האמריקאי. החברה השלימה את הפעולות לתחזוקת המטוס וביום 
אשר כפוף  למכירת המטוסעל הסכם וצד ג' חתמו החברה  , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,2016 לייו

מיליון  2.2-הפרשה לירידת ערך בסך של כבדוחות כספיים אלו החברה  רשמה ם. בהתאם להסכלתנאים מתלים
  ההוצאות בגין ההפרשה לירידת ערך נזקפו לסעיף הוצאות אחרות. דולר.

 
לקבוצה הסכמים עם חברות תעופה להחכרת מטוסים לטווח ארוך, שעל פיהם צפויה הקבוצה  2016 יוניב 30יום ל .ז

 54.2-מיליון דולר, מזה סך של כ 232.8-לקבל במהלך השנים הבאות תזרים מזומנים בגין דמי חכירה בסך של כ
יצוין כי תקבולים צפויים אלו אינם כוללים את התקבולים הצפויים  החודשים הבאים. 12מיליון דולר במהלך 

 (.2א)5בביאור , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, כמפורט 2016ביולי  25מעסקת החכירה אשר בוצעה ביום 
 

 הלוואות מתאגידים בנקאיים:
 

, ראו ביאור 2016מרץ ב 24יום מ, 330-200רכישת מטוס איירבוס מבנק זר למימון  ניטלההלוואה שבקשר ל .ח
 .(1)א5
 

, בקשר למימון מחדש של ארבע 2015בדצמבר  31( לדוחות הכספיים ליום 2ב)13בהתאם לאמור בביאור  .ט
מיליון דולר, ביום  12מיליון דולר ומתן מסגרת אשראי בסך של  37-כבסך של  2015בדצמבר  27הלוואות מיום 

כאמור  330-200לצורך רכישת מטוס איירבוס  ת האשראימיליון דולר ממסגר 5ניצלה החברה  2016במרץ  21
לצורך  מיליון דולר 7ניצלה החברה את יתרת מסגרת האשראי בסך של  2016ביוני  30וביום  (1)א5בביאור 
לזכותה של החברה על פי הסכם ההלוואה  בהתאם .(2א)5כאמור בביאור  330-300מטוס איירבוס גוף רכישת 

 12במהלך  אלו ותאין היא צופה לפרוע יתר ,2016 יוניב 30ליום  לת הקבוצהבהתאם להערכותיה של הנהו
 .לזמן ארוך בדוח על המצב הכספי ותכהלווא אלו ותיתר והחודשים הבאים ועל כן סווג

 

, בקשר לעדכון והחלפת אמות המידה 2015בדצמבר  31ג לדוחות הכספיים ליום 13בהמשך לאמור בביאור  .י
, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, הגיעה החברה להסכמות חדשות )להלן 2016ט הפיננסיות, בחודש אוגוס

כאשר למועד  "ההסכמות החדשות"( מול שני בנקים ישראלים )שניים מתוך שלושה בנקים ישראלים מממנים
לעדכון אמות המידה הפיננסיות החל ( פרסום הדוח החברה טרם הגיעה להסכמות בעניין עם הבנק השלישי

 ד בו ייחתמו ההסכמות החדשות, כדלקמן:מהמוע
 
 , יערכו העדכונים הבאים:EBITDA-לעניין יחס חוב נטו ל (2)

 לכל מועד בדיקה, יתווספו ל-EBITDA  הכנסות דמי חכירה בגין עסקאות חדשות שבוצעו במהלך
חודשים  12החודשים האחרונים למועד הבדיקה, כך שיבטאו הכנסות דמי חכירה לתקופה של  12

 ותן עסקאות.בגין א

 לכל מועד בדיקה, יגרעו מה-EBITDA בהתאם למועד  מומשוהכנסות דמי חכירה בגין עסקאות ש(
 החודשים האחרונים למועד הבדיקה. 12מימוש המטוס( במהלך 

 8מור לא יעלה על היחס הא. 
 

ההסכמות מיליון דולר החל ממועד החתימה על  60-לעניין "הון מוחשי" מינימאלי, הון מוחשי לא יפחת מ (1)
 מיליון דולר(. 58החדשות )קרי, תבוטל המדרגה בסך 

 
בכל התנאים וההתחייבויות בהתאם  קבוצההעומדת  בתום תקופת הדיווח, במהלכה ונכון למועד פרסום הדוח, .יא

חתמה החברה בקשר להלוואה אחת בה נדרש  2016מאי  כי בחודש יצוין .הגורמים המממנים שלהלהסכמים עם 
מליון דולר, שהחליף כתב קיזוז  1.5-של כ , על כתב קיזוז לבנק על סך70%של  ת לבטחונותיתרת הלוואו יחס

 , לצורך השלמת בטחונות.2015קודם מחודש נובמבר 
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 )המשך( עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 4ביאור 

 

 מסים על הכנסה:
 

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

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

 
 
 

 רכוש קבוע  - 5 ביאור

 
 :מטוסים תהסכמים לרכיש .א

 
 330-100מדגם איירבוס רכישת מטוס  (2)

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

 .ה של מטוס זהכרחהיחד עם הסכם ה)להלן "החוכרת"(  Virgin Australiaהתעופה 
 לן עיקרי העסקה:לה

 .2012משנת ייצור המטוס הינו  .א

 מיליון דולר ארה"ב. 88-הסתכמה לסך של כהעלות הכוללת של רכישת המטוס  .ב

 Perth Aircraft Leasing (UK) Limitedממניות חברת  100%רכישת באמצעות  בוצעה ההעסק .ג

אשר מחכירה ו, "(, חברה פרטית הרשומה באנגליה, המאוחדת בדוחות כספיים אלPerth)להלן "

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

 למען הנוחות במאוחד "הקבוצה"(. 

 . 2024 במהלך שנתמסתיימת ה המוחכר לתקופ המטוס .ד

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

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

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

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

את כספי הרזרבות  לקבוצהרת המוכ העבירהבחודש הקודם. במועד השלמת העסקה במטוס 

כמו כן, החוכרת מחויבת להחזיר את המטוס בתום תקופת  שנצברו ברשותה, עד למועד זה.

 החכירה בתנאי החזר מינימליים הקבועים בהסכם.

רה צפויים התקבולים מדמי החכירה המשולמים על ידי יהחכ םעל פי הסכליום השלמת העסקה,  .ח

 ון דולר.מילי 83-להסתכם לסך של כ החוכרת

שנטלה הקבוצה  Recourseה מיליון דולר באמצעות הלווא 40מכלל עלות העסקה מומן סך של  .ט

מתמורת הנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה  מומנה העסקהיתרת זר )"ההלוואה"(. מבנק 

אמצעיה העצמיים )"אגרות החוב"(, מ 2015מיליון דולר שהונפקו בחודש נובמבר  30-בסך של כ

 .החוכרת כאמור לעיל מהפקדותו בוצההקשל 

ן מהריבית בגין הלוואה זו נמוכה  .משתנהבדולרים של ארה"ב ונושאת ריבית  הנקוב הההלווא .י

בנקאיות קיימות של הקבוצה בעסקאות לרכישת  הלוואותהריבית הממוצעת המשוקללת בגין 

 .מטוסים

י( של יתרת ההלוואה. עמלת לקבוצה זכות לפירעון מוקדם מלא או חלקי )כפוף לסכום מינימל .יא

החודשים הראשונים  36פירעון מוקדם תחול ביחס לפירעונות מוקדמים, במידה ויהיו, במשך 

 ממועד קבלת ההלוואה. 

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

 ל חשבון ההשקעה העצמית במטוסוכן להחזרים עבתקופת החכירה, קרי ללא יתרת 'בלון'( 

 .ולתזרים השוטף של הקבוצה

 לבנק המממן. שועבדו Perth-בביטוח וזכויות החברה ב זכויות המחכירהרה, יהחכ םהמטוס, הסכ .יג
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 )המשך( רכוש קבוע - 5ביאור 

 
 הסכמים לרכישת מטוסים )המשך(: .א

 
 330-300מדגם איירבוס מטוס גוף רכישת  (1)

 
השלימה החברה עסקה לרכישת מטוס , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, 2016ביולי  25ביום 

Airbus 330-300  המטוס"(, יחד עם הסכם ההחכרה של מטוס זה. הסכם רכישת  2000משנת ייצור"(
המטוס נחתם עם המוכרת שהיא חברה בינלאומית להחכרת מטוסים ולפיו החברה רכשה את גוף המטוס 

רכשה את מנועיו. הצדדים התחלקו בעלות  "Rolls-Royce & Partners Finance "(RRPF)ואילו חברת 
 המטוס. החכרתרכישת המטוס ובדמי 

           להלן עיקרי העסקה:
המטוס מוחכר לחברת תעופה אירופאית )"החוכרת"(, אשר הינה חברת בת השייכת לקבוצת  .א

 . 2025בשנת תיירות גדולה. הסכם החכרת המטוס הינו לתקופה אשר מסתיימת 

מיליון דולר  12-התחלקו בעלות רכישת המטוס כך שהחברה נשאה בסך של כ RRPF-החברה ו .ב

 נשאה בעלות רכישת המנועים.  RRFP-בגין רכישת גוף המטוס ו

העסקה בוצעה באמצעות נאמנות הרשומה באירלנד שהוקמה לצורך העסקה )"הנאמנות"(, כאשר  .ג

 סקה זו.  החברה ערבה להתחייבויות הנאמנות בע

. דמי RRPF-דמי החכירה בעסקה משולמים מידי חודש מראש לנאמנות ומתחלקים בין החברה ו .ד

 . 2025ולהיוותר כך עד שנת  6%-בכ 2020החכירה החודשיים עתידים לקטון במהלך שנת 

מתוך סך דמי החכירה אשר צפויה הנאמנות לקבל במהלך תקופת החכירה, צפויה החברה לקבל  .ה

 יליון דולר.מ 16-סך של כ

לא  RRPF-ככל והסכם החכרת המטוס לחוכרת יגיע לסיומו בשל הפרה של החוכרת, החברה ו .ו

יממשו את זכויותיהם ביחס למטוס או מנועיו ויפעלו יחדיו למציאת חוכר חלופי למשך תקופה 

שנקבעה בהסכם. במהלך תקופה זו החברה תהא אחראית לטיפולים ולעלויות בגוף המטוס ואילו 

RRPF  .תספק לחברה "חבילת תמיכה" בכל הנוגע למנועים, וזאת ללא עלות לחברה 

לצורך הבטחת זכויות הצדדים במסגרת עסקה זו, מונה נאמן בטוחות אשר מחזיק לטובת הצדדים  .ז

בחבילת בטוחות, לפיה בין היתר זכויות מסוימות של הצדדים תוסבנה לטובתו בכפוף להתקיימותם 

 עמו.  של תנאים הקבועים בהסכם

החוכרת העמידה לטובת החברה מכתב אשראי בסך שני חודשי חכירה מלאים, כביטחון לעמידתה  .ח

 בהתחייבויותיה על פי הסכם ההחכרה. 

החוכרת אינה משלמת תשלומים חודשיים בגין השימוש במטוס )רזרבות לשיפוץ(, אך העמידה  .ט

קת המטוס אשר עומד נכון לטובת הנאמנות מכתב אשראי בנקאי להבטחת התחייבויותיה לתחזו

 לאחר 2016דולר בחודש אוגוסט למועד דיווח זה על סך של מיליון דולר, ועתיד לעלות לשני מיליון 

ובמיליון דולר נוספים בכל שנה לאחר מכן, וזאת עד לסך של ארבעה מיליון דולר  מועד פרסום הדוח

 . 2018באוגוסט 

זרה מוגדרים למטוס בתום תקופת החכרתו. על פי הסכם ההחכרה נקבעו עם החוכרת תנאי הח .י

בנוסף לתנאי החזרה אלו, תיערך בתום תקופת החכירה התחשבנות בנוגע למצב המטוס וזאת 

 . Full Life-ביחס למצב המטוס ב

החברה מימנה את חלקה בעסקה באמצעות מקורותיה העצמיים. החברה עתידה לבחון מימון נוסף  .יא

 7זילים, ניצלה החברה את יתרת מסגרת האשראי בסך של לעסקה. לצורך הגדלת מקורותיה הנ

מיליון דולר  12מיליון דולר מתוך מסגרת האשראי שהועמדה לה על ידי בנק ישראלי בסך כולל של 

 . ט לעיל4בביאור  כמפורט

 
 :פחתשינוי אומדן  .ב

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

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

 שינוי אומדן ביצוע עלחליטה הנהלת הקבוצה ה 2016של שנת ראשון רבעון ההבמהלך . הוצאות הפחת בהתאם
-המוחכר ל 319-100איירבוס מדגם  ומטוס Air Canada-לשני מטוסים המוחכרים ל 2016ינואר ב 1-החל מיום ה

American Airlines .ותבעקבות שינוי אומדן ערך השייר כאמור, הכירה החברה בהוצאות פחת נוספות, לתקופ 
דולר,  אלפי 347-וכ דולר אלפי 674-, בסך של כ2016 ביוני 30ביום  ויימשה חודשים שהסתישה ושלושל ש

 .בהתאמה
 
 
 
 
 
 



 ים ליסינג בע"מגלובל כנפי
 ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםביאור

 

 12 -ב 

 

 )המשך( רכוש קבוע - 5ביאור 

 
 :מטוסיםירידת ערך  .ג

 
מנים לאפשרות יבו קיימים ס בצי מטוסים, 2015בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  (1ב)4-ו ט2 יםביאורכאמור ב

)צי מטוסים הינו מטוסים מאותו  של סכום בר ההשבה של אותו צי מטוסים אומדן החברהשל ירידת ערך, מבצעת 
 .דגם עבור אותו חוכר(

 
מטוסים ולפיכך לא בוצעה בחינה של סכום בר השבה  , לא נמצאו סימנים לירידת ערך2016ביוני  30ליום  (2)

עקב רשמה מיליון דולר שנ 2.2-בדבר ירידת ערך בסך של כל ו לעי4יאור ליום זה, למעט האמור בב
 .ER767-300מימוש מטוס בואינג מדגם חתימת הסכם ל

 

אפשרות נים לימבחנה הקבוצה את סכום בר ההשבה של ציי המטוסים בהם זוהו ס 2016 מרץב 31ליום  (1)
, Air Canada-אשר מוחכרים ל 320-200שני מטוסים מדגם איירבוס  -מטוסים  5)סך של  ירידת ערךשל 
 737-800מטוס מדגם בואינג ו Tame-ול Air Berlin-המוחכרים ל 330-200מדגם איירבוס  יםמטוסשני 

מנים י. מבחינת סכום בר ההשבה של ציי המטוסים, בהם זוהו ס(המוחכר לחברת תעופה דרום אפריקאית
, נמצא כי סכום בר ההשבה של כל צי מטוסים עולה על עלותו המופחתת כאמור ירידת ערךאפשרות של ל

אשר  Air Canadaשמוחכרים לחברת התעופה  320-200עבור שני מטוסי איירבוס ד, למעט לאותו מוע
אלפי דולר. ההוצאות בגין הפרשה זו נזקפו לסעיף  132בגינם נרשמה הפרשה לירידת ערך בסך של 

 הוצאות אחרות.
 

בהערכת שווי השימוש, אומדת הקבוצה , 2015בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  (1ב)4 ביאורבהתאם ל
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 

, הקבוצה מועד הבדיקההסיכונים הספציפיים הגלומים בפעילות החכירה. לצורך בחינת ירידת הערך ל
, 6.13%-4.24% בטווח של שתמשה בשיעור ניכיון, לפני מס, עבור היוון תזרימי המזומנים מדמי החכירהה

. 6.78%-5.17% בטווח של לתום תקופת השימוש יםובשיעור ניכיון, לפני מס, עבור היוון ערך שייר המטוס
 (.WACCר החוב )שיעורי ניכיון אלו נאמדים, בין השאר, על פי הממוצע של מחיר ההון העצמי ומחי

 

 

 מכשירים פיננסיים - 6 ביאור

 

 אשר אינם נמדדים בשווי הוגןמכשירים פיננסיים  .א
 

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

 

 גןשווי הו ערך בספרים 

 יוניב 30ליום  

 32ליום 

 יוניב 30ליום  בדצמבר

 32ליום 

 בדצמבר

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

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

       

הלוואות לזמן ארוך 

 ריבית קבועהב
(1)

  

(37,083) (45,565) (41,157) (37,767) (46,770) (42,353) 

       

 חוב אגרות
(2 )

 (62,863) (43,117) (67,754) (67,742) (46,274) (73,104) 

       

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

   
(. הגידול בשווי 1י שוק מצוטטים בשווקים פעילים )רמה ערך השוק, במונחים שקליים, של אגרות החוב נקבע בהתאם למחיר (2)

 בניכוי פרעונות של אגרות החוב. 2015ההוגן נובע בעיקר מהנפקת אגרות חוב סדרה ב' בחודש נובמבר 
   



 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםביאור

 

  13 -ב 

 

 )המשך( מכשירים פיננסיים - 6 ביאור

 

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

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

 :קבוצההמזומנים של ה

 

 )בלתי מבוקר( 1026ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  

 

השפעה על 

 הרווח והפסד

 השפעה על

הרווח הכולל 

 האחר

סך ההשפעה 

 על הון הקבוצה

תזרים מזומנים 

 בגין נגזרים

גידול בנכס/קיטון 

בהתחייבות )קיטון 

 בנכס/גידול בהתחייבות(

 אלפי דולר 

      

 (1,755)     2016בינואר  1יתרה ליום 

      

 -  -  -  (173) 173  השפעות מכשיר מגודר

 474  -  474  -  474  לא יועדו כמכשירים מגדרים שערוך של עסקאות אשר חשבונאית

 231  (231) -  -  -  תשלום עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים

 725  (231) 474  (173) 667  סך הכל נגזרי שער חליפין

      

 (1,230)     2016 יוניב 30ליום  יתרה
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 )המשך( פיננסייםמכשירים  - 6 ביאור

 

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

 )בלתי מבוקר( 1025ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  

 

השפעה על 

 הרווח והפסד

השפעה על 

הרווח הכולל 

 האחר

סך ההשפעה 

 על הון הקבוצה

תזרים מזומנים 

 בגין נגזרים

נכס/קיטון גידול ב

בהתחייבות )קיטון 

 בנכס/גידול בהתחייבות(

 אלפי דולר 

      

 (2,775)     2015בינואר  1יתרה ליום 

      

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

 -  -  (115) (441) 326  השפעות מכשיר מגודר

 1,386  -  1,386  -  1,386  ת לא יועדו כמכשירים מגדריםשערוך של עסקאות אשר חשבונאי

 226  (226) -  -  -  תשלום עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים

 2,187  (226) 1,848  136  1,712  סך הכל נגזרי שער חליפין

      

 78      תנועה בנגזרי ריבית

      

 (508)     2015 יוניב 30ליום  יתרה

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ים ליסינג בע"מגלובל כנפי
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 6 ביאור

 

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

 )בלתי מבוקר( 1026ביוני  30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 

השפעה על 

 הרווח והפסד

השפעה על 

הרווח הכולל 

 האחר

סך ההשפעה 

 הון הקבוצה על

תזרים מזומנים 

 בגין נגזרים

גידול בנכס/קיטון 

בהתחייבות )קיטון 

 בנכס/גידול בהתחייבות(

 אלפי דולר 

      

 (308)     2016 אפרילב 1יתרה ליום 

      

 -  -  -  (173) 173  השפעות מכשיר מגודר

 (1,153) -  (1,153) -  (1,153) שערוך של עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים

 231  (231) -  -  -  תשלום עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים

 (722) (231) (1,153) (173) (780) סך הכל נגזרי שער חליפין

      

 (1,230)     2016 יוניב 30ליום  יתרה
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 6 ביאור

 

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

 )בלתי מבוקר( 1025ביוני  30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 

השפעה על 

 הרווח והפסד

השפעה על 

הרווח הכולל 

 האחר

סך ההשפעה 

 על הון הקבוצה

תזרים מזומנים 

 בגין נגזרים

גידול בנכס/קיטון 

ייבות )קיטון בהתח

 בנכס/גידול בהתחייבות(

 אלפי דולר 

      

 (3,332)     2015 אפרילב 1יתרה ליום 

      

 1,113  -  1,113  1,113  -  שערוך של עסקאות אשר חשבונאית יועדו כמכשירים מגדרים

 -  -  (877) (1,225) 326  השפעות מכשיר מגודר

 1,485  -  1,485  -  1,485  ועדו כמכשירים מגדריםשערוך של עסקאות אשר חשבונאית לא י

 226  (226) -  -  -  תשלום עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים

 2,824  (226) 1,677  (112) 1,811  סך הכל נגזרי שער חליפין

      

 (508)     2015 יוניב 30ליום  יתרה

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ים ליסינג בע"מגלובל כנפי
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 )המשך( כשירים פיננסייםמ - 6 ביאור

 

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

 1025בדצמבר  32לשנה שהסתיימה ביום  

 

השפעה על 

 הרווח והפסד

השפעה על 

הרווח הכולל 

 האחר

סך ההשפעה 

 על הון הקבוצה

תזרים מזומנים 

 בגין נגזרים

גידול בנכס/קיטון 

יטון בהתחייבות )ק

 בנכס/גידול בהתחייבות(

 אלפי דולר 

      

 (2,775)     2015בינואר  1יתרה ליום 

      

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

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

 (302) -  (302) -  (302) דריםשערוך של עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מג

 467  (467) -  -  -  תשלום עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים

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

      

 78      תנועה בנגזרי ריבית

      

 (1,755)     2015 דצמברב 31ליום  יתרה

      

 

 

 ועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספיאיר - 7 ביאור

 

 )בשבתה כוועדת תגמול( ודירקטוריון החברה ביום של החברה , החליטו ועדת הביקורת2000-ב לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס1א ולתקנה 1בהתאם לתקנה 

ול לדירקטורים אשר יכהנו בחברה מעת לעת, לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, , בהתאמה, על התקשרות למתן גמ2016באוגוסט  17 וביום 2016באוגוסט  15

)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור  המכהנים בחברה במועד ההחלטה וכפי שיכהנו בה מעת לעת )להוציא דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים ששכרם נקבע בנפרד על פי תקנות החברות

 )"תקנות הגמול"((, כדלקמן: 2000-ני(, התש"סחיצו

פי הדרגה שבה תהא החברה גמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה ו/או ועדה מוועדותיו בגובה "הסכום הקבוע" בהתאם לקבוע בתוספת השלישית לתקנות הגמול, ל .א

 תקשורת )ישיבה טלפונית( או החלטה בלא התכנסות בפועל )החלטה בכתב( בגינן לא ישולם גמול.מסווגת, כפי שיהיו מעת לעת, להוציא גמול בגין השתתפות בישיבה באמצעי 

 יהיו מעת לעת.גמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" בהתאם לקבוע בתוספת השנייה לתקנות הגמול, לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת ולא יותר מדרגה ג', כפי ש .ב

 התשלום יבוצע באופן רבעוני. .ג



 
 בע"מ גלובל כנפיים ליסינג

 

 מידע כספי ביניים נפרד
 

 6302 יוניב 03ליום 
 
 

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

 
 06דרך אבא הלל 

 רמת גן
 
 
 

 דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד    הנדון: 
 0793 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 03לפי תקנה                 

 
 

 מבוא

של  0791 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 83סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
באותו תאריך.  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ות, ולתקופ2106 יוניב 81"החברה"( ליום  –גלובל כנפיים ליסינג בע"מ )להלן 

המידע הכספי הביניים  על להביע מסקנה היא החברה. אחריותנו של וההנהלה המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון
 .סקירתנו על בהתבססאלו ת ביניים והנפרד לתקופ

 
 

 היקף הסקירה

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

ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת  לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים
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

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

 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 
 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 

 2106, אוגוסטב 09תל אביב, 
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 נתונים על המצב הכספי
 

 בדצמבר 00יום ל יוניב 03יום ל 

 2 0 3 6 5 0 3 6 5 0 3 6 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

  )בלתי מבוקר( 
    נ כ ס י ם

    

    נכסים שוטפים
 82,378  20,190  02,276  מזומנים ושווי מזומנים

 738  01,388  -   פקדונות בבנקים
 183  877  0,179  נים והשקעות משועבדיםמזומ

 2  1  811  לקוחות
 0,228  8,268  768  חייבים ויתרות חובה

 שוטפות של הלוואה לזמן ארוך לחברה נשלטתחלויות 
 -  -  0,391  (8)ראו ביאור 

 20  28  -  מלאי

  09,189  80,676  81,660 
    

    
    נכסים לא שוטפים

 02,111  02,111  02,111  פקדונות בבנקים 
 3,260  6,923  3,368  נים והשקעות משועבדיםמזומ

 6,826  00,191  01,723  (8)ראו ביאור  השקעה בחברות מוחזקות
 02,111  02,111  02,111  הלוואה לזמן ארוך לחברת האם

 21,131  26,007  61,096  (8)ראו ביאור  חברה נשלטתלזמן ארוך ל ותהלווא
 111  0,101  012  חייבים ויתרות חובה

 279,199  213,888  297,707  רכוש קבוע, נטו

  837,187  299,961  860,887 
    
    

 879,101  807,860  816,196  סה"כ נכסים
    

    התחייבויות והון 
    

    התחייבויות שוטפות
 חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 88,232  12,887  82,666  ואגרות חוב
 7,071  9,111  02,813  זכאים ויתרות זכות

  11,028  17,818  18,892 
    

    התחייבויות לא שוטפות
 088,098  70,728  088,893  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 19,118  88,883  10,778  ת חובאגרו
 88,318  86,082  18,376  הפקדות של חוכרי מטוסים
 0,711  113  0,281  מכשירים פיננסיים נגזרים

 08,730  08,330  08,293  מסים נדחים

  266,391  099,378  261,769 
    

    הון 
 82  82  82  על מניות ופרמיה הון מניות

 0,086  0,298  0,187  דור תזרימי מזומניםקרן הון בגין גי
 30,878  31,317  38,116  עודפים

 32,190  32,068  38,199  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
    
    

 879,101  807,860  816,196  סה"כ התחייבויות והון 
    

 
 

   

 ערן בן מנחם סלסקי סידני שלמה חנאל

 כספים סמנכ"ל ללימנהל כ יו"ר הדירקטוריון

 
 .2106 אוגוסטב 09: תאריך אישור הדוחות הכספיים

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

לתקופה של שישה חודשים  
 ביוני 03שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 ביוני 03שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 
 ברבדצמ 00ביום 

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

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      
 87,387  7,812  02,007  03,633  28,127  הכנסות מהפעלה

 (28,988) (1,978) (9,860) (02,012) (01,118) הוצאות הפעלה

      
 01,006  8,117  8,613  6,186  7,126  רווח גולמי

      
 (8,133) (0,182) (0,110) (2,138) (2,231) הוצאות הנהלה וכלליות

 268  -  (2,288) 818  (2,866) אחרות)הוצאות(  הכנסות

      
 (8,686) (0,631) (8,231) (0,182) (8,321) 
      
      

 00,270  2,109  0,898  8,316  8,331  רווח מפעולות רגילות

      
 (3,137) (2,130) (2,302) (8,208) (1,371) הוצאות מימון
 0,881  868  302  300  0,911  הכנסות מימון

      
 (9,218) (0,903) (2,111) (8,812) (8,081) הוצאות מימון, נטו

      
החברה ברווחי )הפסדי( חלק 

 (0,721) (97) 288  (98) 289  חברות מוחזקות
 

     

      
לפני מסים על )הפסד(  רווח

 2,002  921  (838) 0,830  799  הכנסה
      

 (181) (098) 086  (883) 686  (מסים על הכנסההטבת מס )

      
 0,169  189  (283) 0,188  0,608  לתקופה)הפסד(  רווח

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ם חלק בלתי נפרד מהם.ים לדוחות הכספיים מהוויביאורה
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 הכולל נתונים על הרווח
 

לתקופה של שישה חודשים  
 ביוני 03שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 ביוני 03שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 00ביום 

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

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

  בלתי מבוקר() )בלתי מבוקר( 

      
 0,169  189  (283) 0,188  0,608  לתקופה)הפסד( רווח 

      
סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח 

      או הפסד:
      

בגין גידור תזרימי )הפסד(  רווח
 (29) (32) (019) 011  (019) מזומנים, נטו ממס

      

      
 (29) (32) (019) 011  (019) לתקופהכולל אחר )הפסד(  רווח

 
 

     

      
 0,181  861  (881) 0,088  0,116  לתקופהכולל  )הפסד( רווחסה"כ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 נתונים על תזרימי המזומנים
 

לתקופה של שישה חודשים  
 ביוני 03יום שהסתיימה ב

לתקופה של שלושה חודשים 
 ביוני 03שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 00ביום 

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

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      
      פעילות שוטפת - תזרימי מזומנים

 0,169  189  (283) 0,188  0,608  תקופהל)הפסד(  רווח
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 

 27,997  8,962  9,912  00,166  01,181  נספח א' -המזומנים מפעילות שוטפת 

      
 80,886  1,817  9,868  02,177  09,088  מזומנים נטו מפעילות שוטפת

      
      פעילות השקעה - תזרימי מזומנים

 (71,670) -  (2) -  (010) שת מטוסיםרכי
 811  (001) (012) (001) (012) רכישת מטוסיםע"ח  נותפקדוב שינוי

 -  -  191  -  191  תקבולים ע"ח מימוש מטוסים
 8,980  0,111  -  2,920  -  תמורה ממימוש מטוסים

 2,391  903  111  0,982  0,111  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה
 -  -  -  -  (83,111) (8ואה לחברה נשלטת )ראו ביאור מתן הלו

פרעון הלוואה משתתפת ברווחים לחברה 
 2,163  109  109  0,188  0,188  נשלטת

 -  -  (118) -  (0,116) (8רכישת חברה מאוחדת )ראו ביאור 
 (8,108) (689) (381) (0,882) (0,668) פקדונות משועבדיםבהשקעה 

 800  6,128  2,038  (08,881) 738  בבנקיםפקדונות ב מימוש )השקעה(
      

 (33,207) (3,112) 2,292  (01,111) (89,331) השקעה  (פעילותלמפעילות )מזומנים נטו 

      
      פעילות מימון - תזרימי מזומנים

מתאגידים  קבלת הלוואות לזמן ארוך
 97,832  (216) 6,796  08,133  00,782  *בנקאיים

פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 (89,187) (6,233) (6,860) (02,108) (02,808) בנקאיים

 81,882  -  -  -  -  הנפקת אגרות חוב
 (02,867) (3,808) (1,809) (3,808) (1,809) פרעון אגרות חוב

התחשבנות בגין עסקת הגנה על קרן אגרות 
 (018) (018) (271) (018) (271) חוב שנפרעה

 3,818  0,788  8,212  8,906  6,823  קבלת הפקדות של חוכרי מטוסים 

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

      

 66,389  (08,129) (0,781) (8,783) 088  מימון )לפעילות(  מפעילותמזומנים נטו 
       

      
 7,798  238  9,970  (0,387) (21,173) ים עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנ

       

 22,721  21,939  8,111  22,721  82,378  תקופההמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

      
 82,378  20,190  02,276  20,190  02,276  תקופההמזומנים ושווי מזומנים לסוף 

      
      
 .בניכוי עלויות גיוס הלוואות *
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 נתונים על תזרימי המזומנים
 

לתקופה של שישה חודשים  
 ביוני 03שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 ביוני 03שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 00ביום 

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

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      
התאמות הדרושות כדי להציג  -נספח א'

 את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת
 

      
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי 

 מזומנים: 
  

   
 28,601  1,698  7,623  00,733  09,089  והפחתותפחת 

 878  098  (086) 883  (686) מסים נדחים, נטו 
 (818) -  -  (818) -  רווח הון ממכירת נדל"ן להשקעה

 (268) (0,900) 0,209  (0,901) (881) שינוי בנגזרים
 (038) 0,611  (310) 0,289  183  שערוך אגרות חוב

 ותחלק החברה בהפסדי )רווחי( חבר
 0,726  97  (282) 98  (286) תות ונשלטומוחזק

 (886) (098) (098) (098) (098) רווח מהפסקת הגנה חשבונאית
      

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
 118  (2) (812) 111  (818) קיטון )גידול( בלקוחות 

 8,296  (0) (11) 09  88  בחייבים ויתרות חובה )גידול( קיטון 
 6  8  07  8  20  קיטון במלאי

 061  (397) (0,888) (821) (882) בזכאים ויתרות זכות )קיטון( גידול 

      
  01,181  00,166  9,912  8,962  27,997 

      
      
      

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

  
      

 *3,866  *8,198  8,313  *8,287  1,280  תשלומי ריבית 
      

 199  082  097  261  882  תקבולי ריבית 
      

 12  -  -  -  0  תשלומי מס 

      
  פעילויות מהותיות שלא במזומן – 'גנספח 

      

 1,187  -  -  -  9,613  כנגד הפקדות חוכרים רכישת מטוסים

   
   

 סווג מחדש. *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 יםפרדנים הכספיות המידע נוסף לדוח

3 

 
 (     כללי 0)

 
ד' לתקנות ניירות 83החברה( ערוך בהתאם להוראות תקנה  -)להלן  בע"מ ובל כנפיים ליסינגהמידע הכספי הנפרד של גל

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

ולשנה  2101בדצמבר  80יש לעיין במידע כספי ביניים נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד של החברה ליום 
 אשר נלוו אליהם. שהסתיימה באותו תאריך, ולנתונים הנוספים

 
 (     מדיניות חשבונאית 6)

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

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. 2101בדצמבר  80
 

 אירועים בתקופת הדוח(     0)
 

 Virginלחברת התעופה המוחכר  881-211 איירבוס מדגםשל מטוס השלימה הקבוצה רכישה  2106במרץ  28ביום 
Australia 011%לצורך ביצוע העסקה רכשה החברה באותו המועד, בסכום זניח,  .ה של מטוס זהכרחהיחד עם הסכם ה 

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

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

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

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

 
ביטוח לערך השייר בתום תקופת ההחכרה בסכום מינימלי הקבוע  Perth-ת רכישת המטוס העניקה החברה לבמסגר

בהסכם )להלן "הסכום המבוטח"( וזאת במקרה של מימוש המטוס. בתמורה, במידה ומומש המטוס כאמור, תהיה 
זאת עד לסף אשר נקבע החברה זכאית לכלל התמורה העודפת מעל לסכום המבוטח )ככל שתהיה תמורה עודפת( ו

פי -וזאת על Perthבהסכם. באם מומש המטוס בתמורה מעל לסף האמור, תחולק התמורה מעל סף זה בין החברה לבין 
 השיעורים אשר נקבעו בהסכם.

 
 לדוחות המאוחדים. (0)א1ראו ביאור פרטים נוספים בקשר לעסקת הרכישה כאמור לעיל ל

 
 על המצב הכספי (      אירועים לאחר תאריך הדוח 4)

 
 בדוחות המאוחדים. 9-ו (2א)1, י8ו, 8תאריך הדוח על המצב הכספי ראו ביאורים פירוט אירועים שחלו לאחר ל



  

  

  

  

  
  

      

  

  'גחלק 

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי



 

 1-ג

 

 בע"מ ליסינג כנפיים גלובל

 ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביותבדבר  1026שנת  של שני רבעוןדוח 
-ג)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל83לפי תקנה  הגילוי

2790 

 כללי .1

אחראית לקביעתה  , החברה בפיקוח הדירקטוריון של (,"החברה") "מבע ליסינג כנפיים גלובל הנהלת
 .בחברהוהתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הינם:

 , מנכ"ל;סידני סלסקי 1.1

 .כספים"ל סמנכ, מנחם בן ערן 1.1

 הבקרה הפנימית .1

אשר תוכננו בידי  חברהבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים ב
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע 

 סביר ביטחוןאשר נועדו לספק ו חברההבפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון 
בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע  בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות

על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד  םא מפרסונדרש לגלות בדוחות שה חברההש
 ובמתכונת הקבועים בדין.

נדרש לגלותו  חברהההבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע ש
המשרה הבכיר ביותר בתחום , לרבות למנהל הכללי ולנושא חברהכאמור, נצבר ומועבר להנהלת ה

הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד 
 המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 
 בדוחות תימנע או תתגלה.מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע 

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  רבעוניה בדוח
בדבר הבקרה הפנימית  רבעוניהדוח ה -)להלן  1016 מרץב 11 ביום שהסתיימהלתקופה  רבעוניה

 .נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיביתהאחרון(, 

 את לשנות כדי בהם שיש עניין או אירוע כל וההנהלה הדירקטוריון לידיעת הובא לא, הדוח למועד עד
נמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית ש כפי הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת

 .האחרון

 מידע על ובהתבסס, האחרון הפנימית הבקרה בדבר האמור בדוח הרבעוני על בהתבסס הדוח למועד
 .אפקטיביתהבקרה הפנימית היא  ,לעיל כאמור והדירקטוריון ההנהלה לידיעת שהובא

 

 הצהרות מנהלים .1

 הצהרת מנכ"ל .1.1

 , מצהיר כי:סלסקי סידני, אני

שנת  של שניה רבעון"( לחברהה)"כנפיים ליסינג בע"מ  גלובלשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  .1.1.1
 "(;הדוחות": להלן) 1016

של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון  .1.1.1
של 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  .1.1.1
 חברהההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

, לדירקטוריון ולועדת הביקורת של דירקטוריון חברההגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .1.1.3
, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל חברהה

 הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  .א
שפיע לרעה על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר לה

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו  חברההשל  היכולת
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

  - וכןהדין; 

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

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 :חברהבאו יחד עם אחרים  לבדאני,  .1.1.3

, של בקרות ונהלים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי .א
 המאוחדות של, לרבות חברות חברהלהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

, מובא לידיעתי 1010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של  חברהבעל ידי אחרים 

  - וכןהדוחות; 

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

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

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

 הגילוי של ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגעוההנהלה 
 .חברהה

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

 

 

 1016 אוגוסטב 11תאריך:   , מנכ"לסידני סלסקי

 

 

 כספיםה"ל סמנכהצהרת  .1.1

 , מצהיר בזה כי:מנחם בן ערן, אני

 לתקופתאחר הכלול בדוחות הכספי המידע ה אתו ביניים את הדוחות הכספייםבחנתי  .1.1.1
 1016שנת  של שניה רבעון"( לחברהה)להלן: "כנפיים ליסינג בע"מ  גלובלשל הביניים 

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

 לתקופתוהמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .1.1.1
ולא חסר בהם מצג של עובדה  ,אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותיתהביניים 

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 
 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
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 לתקופתאחר הכלול בדוחות הכספי המידע הו ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .1.1.1
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הביניים 

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים  חברהההפעולות ותזרימי המזומנים של 
 הדוחות;

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של חברההגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .1.1.3
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על , חברההדירקטוריון 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  .א
ככל שהיא מתייחסת לדוחות  ,הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

, העלולים לתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים הכספיים
לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על  חברההשל  הבאופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 
 –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

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

 .על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 :חברהבאו יחד עם אחרים  לבדאני,  .1.1.3

, של בקרות ונהלים נוקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוח .א
 ה, לרבות חברות מאוחדות שלחברהלהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

, מובא לידיעתי 1010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של  חברהבעל ידי אחרים 

 -הדוחות; וכן 

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

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

 רבעוניה הדוח מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג
המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר  זה, דוח מועד לבין האחרון

מסקנת  את להערכתילשנות,  כדי בו יש אשר הכלול בדוחות לתקופת הביניים,
 ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה הדירקטוריון

 .חברהה הגילוי של

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

 

 , בן מנחם ערן

 כספים"ל סמנכ

 1016 אוגוסטב 11תאריך:  
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