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"מ בע ליסינג כנפיים גלובל חברת ענייני מצב על הדירקטוריון דוח את להגיש בזאת מתכבדים הננו
 או" הקבוצה" :(להלן פיהן על הנהנית היא אשר והנאמנויות שלה המאוחדות והחברות") החברה" :(להלן

. הנתונים להלן מוצגים 2017 יוניב 30 ביום ושהסתיימ חודשים שלושהו שישה של ותתקופל") התאגיד"
יש לעיין בדוח זה בהקשר לדוח  בדולרים של ארה"ב ומתייחסים לדוחות הכספיים המאוחדים.

  .2016בדצמבר  31הדירקטוריון של הקבוצה לשנה שהסתיימה ביום 

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

 התאגיד עסקי תיאור מתוך עיקריים נתונים . 1

עוסקת ברכישה של מטוסים, מימונם והחכרתם לחברות תעופה בעולם, וכן במכירתם. פעילות  קבוצהה
ובתזרים יציב. שנים)  13- ל 3זמן בינוניים וארוכים (בין  לטווחיהחכרת המטוסים, מאופיינת בחוזים 

שנות ניסיון המתבטא ברכישה, מימון, החכרה ומכירת מטוסים לחברות  25מעל  לקבוצהבתחום זה, 
  בינלאומיות בכל העולם. 

 ורישומן לציבור לראשונה מניותיה של הנפקה החברה השלימה, הדוח תאריך לאחר, 2017 ביולי 6 ביום
 של בדרך בוצעה לציבור ההנפקה). "הבורסה"להלן: ( מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה למסחר
 :להלן( מ"בע אחזקות כנפיים מצד מכר הצעת עם בשילוב, לציבור החברה של חדשות מניות הנפקת

 לציבור ההנפקה במסגרת. ידה על שהוחזקו החברה ממניות חלק כנפיים מכרה במסגרתה), "כנפיים"
 לשער בהתאם נטו דולר אלפי 24,729- כ המהווים, נטו ח"ש אלפי 87,293- כ של סך החברה גייסה

 בהתאם לדולרים ההנפקה תמורת הומרה כאמור ההנפקה במועד, המניות הנפקת במועד החליפין
מניות רגילות  31,022,250. במסגרת ההנפקה הנפיקה החברה החברה התקשרה בהן גידור לעסקאות

מניות  121,022,250של החברה הינו של החברה, כך שלאחר השלמת ההנפקה הונה המונפק והנפרע 
חזקותיה של כנפיים במניות החברה עומד לאחר ההנפקה השיעור  ע.נ. כ"א. ח"ש 0.001רגילות בנות 

  .65.8%- על שיעור של כ

 קבוצהשוק התעופה הבינלאומי, כאשר פעילות ה הינה קבוצהבמסגרתה פועלת ה העסקיתהסביבה 
בהשוואה  יותרמשתייכת לתחום של בעלות על ציוד תעופתי והחכרתו. תחום זה מאופיין ביציבות רבה 

  .החברהלתחום הובלת הנוסעים והמטען עליו נמנות חברות התעופה, שהן לקוחות 

 38מטוסים, מתוכם נמכרו  54פרסום הדוח נרכשו והוחכרו  למועדועד  קבוצההמתחילת פעילות 
מטוסים הועברו לפעילות פירוק ומכירת חלקי חילוף מטוסים. במועד פרסום דו"ח זה  4- מטוסים ו

 ממדינות שוניםלקוחות  שמונהל יםמטוסים מוחכר 11 כאשרמטוסים,  12צי מטוסים קיים של  קבוצהל
למועד פרסום הדוח  אשר ועל מזכר כוונות להחכרת קבוצהה חתמה לגביו, ומטוס נוסף יבשות חמשב

 לדוחות' ז4מבוצעות בו עבודות שיפוץ והתאמה להחכרה העתידית, לפרטים נוספים ראו ביאור 
הינו  2וצעשנים כאשר גיל המטוסים הממ 4.31הינו  1"מ העסקאותמחלמועד הדוח ממוצע  .הכספיים

  שנים. 11.24

החברה מימוש מטוסים אשר סיימו את החכרתם ברבעון  שלימהה 2017הראשון לשנת  חציוןה במהלך
לחברת , המוחכרים 1992 ייצור משנת, 320-200 איירבוס מטוסי שני מימשהכן ו 2016 הרביעי לשנת

. )הכספיים לדוחות 'ה4 ביאור ראו נוספים לפרטים(החכרתם  הסכםיחד עם , Air Canadaהתעופה 
המטוסים שלה  צי היקף להגדלת מטוסים והחכרת לרכישתנוספות  עסקאותבוחנת  החברהבמקביל, 

 בהתאם למקורותיה הפנויים אשר כוללים בין היתר סכומים אשר התקבלו ממימוש המטוסים כאמור לעיל
הדוח, ברשות החברה יתרות מזומנים פרסום . למועד כאמור לעיל נפקת מניות לציבורומתמורת ה

   מיליון דולר). 12דולר (לרבות מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בסך של  מיליון 77- בסך של כופקדונות 

                                                            
 

 בשוויו מחולק, בספרים המטוס בשווי החכירה תקופת יתרת מכפלת סכימת ידי-על מתקבל אשר משוקלל ממוצע 1
 .בספרים

 .בספרים בשוויו מחולק, בספרים בשוויו המטוס גיל מכפלת סכימת ידי-על מתקבל אשר משוקלל ממוצע 2
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  :ועד למועד פרסומו הדוח בתקופתמהותיים  אירועים

 319-100 איירבוס מטוס של ההחכרה הסכם להארכת בנותלה החברה הגיעה, 2017 יולי בחודש 
 סיום עם יוארך ההחכרה הסכם, כאמור בנותלה בהתאם. American Airlines- ל המוחכר
 יותר נמוכים חכירה בדמי, 2023קרי עד לשנת  נוספות שנים בששהמטוס  של הנוכחית החכרתו
 . המטוס וגיל השוק ממצב בעיקרם הנובעים

 ו החברה חתמו, 2017 אוגוסט בחודש -Delta Air Lines 757 בואינג מטוס למכירת הסכם על-
 2.75 של לסך בתמורה, 2017 בספטמבר 20 ביום תסתיים אשר, החכרתו תקופת בתום 200

 כי יצוין. דולר מיליון 2.5- כ של בסכום הון רווח לחברה להניב צפוי המטוס מימוש. דולר מיליון
  .זה מטוס כנגד חוב אין לחברה

 אשר למועד פרסום הדוח מבוצעות בו עבודות שיפוץ  330-300איירבוס  מטוסאודות  לפרטים
מיליון דולר שרשמה  2.8והתאמה להחכרה העתידית, ולהפרשה להוצאה חד פעמית בסך של 

(במהלך  זה מטוס שללשם תיקון מנועיו  2017במרץ  31החברה בדוחותיה הכספיים ליום 
 ראו, ן דולר בקשר לתיקון המנועים כאמור)מיליו 1.6שולם סך של  2017הרבעון השני לשנת 

 לדוחות הכספיים. ז'4 ביאור

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

 .2017 ביוני 6 ביום, מועד באותו החברה של היחידה

 בסך  ההלוואה יתרת של מלא מוקדם פירעון על לחברה כנפיים הודיעה, 2017במאי  25 ביום)
, בהתאם למנגנון הפירעון המוקדם שנקבע בהסכם לכנפיים החברה שהעמידה מיליון דולר) 12

  . 2017 ביוני 13 ביום במלואה נפרעה ההלוואהההלוואה. בהתאם להודעת כנפיים לחברה, 

 נכנסה לתוקף מדיניות חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של  תואר לעילכמ, ההנפקה השלמת עם
 לדוחות הכספיים.  )2ב(6 כמפורט בביאורהחברה, 

 חד באופן עודכנו, תואר לעילכמ ההנפקה השלמת ולאור, לחברה כנפיים להודעת בהתאם, ןכמו כ 
מיליון דולר לשנה  1- כך שאלו יופחתו ב, הניהול הסכם מכוח זכאית כנפיים להם הניהול דמי צדדי

 1 מיום החל, אלפי דולר) 500- אלפי דולר ל 750(קרי, דמי הניהול הרבעוניים יופחתו מסך של 
 ).2020 באוקטובר 31( הניהול הסכם תקופת לתום ועד 2017 ביולי
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 הכספי המצב . 2

 30 ליום  
  יוניב

 31 ליום
  בדצמבר

      

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

            נכסים

 ופקדונות מזומנים
  שוטפים בנקאיים

 5.1יף ופקדונות בנקאיים שוטפים. לפרטים ראו סע מזומנים ביתרתמיליון דולר  3.6- כ של גידול  16%   3,592   21,946   25,538 
 להלן.

 לזמן משועבד מזומן
  קצר

 המזומנים יתרות לביתרת מזומנים משועבדים לזמן קצר וזמן ארוך נובע משחרור של כ קיטוןה  )100%(  )1,420(  1,420   -  
ושחרור השעבודים בגינה  הלוואה פירעוןמ כתוצאה דולר מיליון 7.1- כ של בסך המשועבדים

   הכספיים. לדוחות 'ט4 בביאור כמפורט 321-200 איירבוסמחדש של מטוס  מוןבקשר למי

    13%   15   112   127   לקוחות

 דולר מיליון 6.3- כ של בסך תמורהה קבלתמביתרת החייבים ויתרות חובה נובע בעיקרו  קיטוןה  )98%(  )6,193(  6,335   142   חובה ויתרות חייבים
 .2016שנת רבעון הרביעי לשנמכר ב 767-300 בואינג מטוס למכירת לעסקה בקשר

    )6%(  )174(  3,041   2,867   מלאי

 שוטפים לא נכסים
  למכירה המוחזקים

 ,התקופה במהלך מומשו 2016בדצמבר  31ליום למכירה  וחזקוהאשר הנכסים הלא שוטפים   )100%(  )3,150(  3,150   -  
  .חות הכספייםלדו ד'4- ו 'ג4 םילפרטים נוספים ראו ביאור

 לא בנקאיים פקדונות
 שוטפים

 12,000   12,000    -     -    

 לזמן משועבד מזומן
 ארוך

 .עיל" לקצר לזמן משועבד"מזומן  בסעיף הסבר ראו  )100%(  )5,554(  5,554   -  

 ארוך לזמן הלוואה
 האםלחברת

 לדוחות הכספיים. א'8פרעה כנפיים את הלוואה במלואה, לפרטים נוספים ראו ביאור  2017יוני  בחודש  )100%(  )12,000(  12,000   -  

 פיננסים מכשירים
  לזמן ארוך נגזרים

 שער מירידת בעיקר נובע אשר, )CSWAP-ה עסקאות( הנגזרים הפיננסיים מכשיריםה של הוגן בשווי גידול  -     2,335   -    2,335 
  .הדיווח תקופת במהלך) דולר-שקל( החליפין

 12- כ של בסך פחת הוצאותממיליון דולר ביתרת הרכוש הקבוע נובע  16.5- כ שלבסך  קיטוןה  )5%(  )16,546(  335,605   319,059   נטו, קבוע רכוש
- גריעת עלות מופחתת של מטוסים שמומשו בסך של כו ההתקופ במהלך שנרשמומיליון דולר 

 מיליון 1.1- כ של בסך תשלומים בקיזוז הכספיים),דוחות ל ה'4 מיליון דולר (כמפורט בביאור 6.5
לדרישות להחכרתו  בהתאםעבודת תחזוקה, שיפוץ והתאמה ל בקשר החברה ששילמה דולר

  .לדוחות הכספיים 'ז4. לפרטים נוספים ראו ביאור 330-300מטוס איירבוסשלהעתידית
            

    )10%(  )39,095( 401,163   362,068   "כסה
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 30 ליום  
  יוניב

 31 ליום
  בדצמבר

      

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

         

            והון התחייבויות

 של שוטפות חלויות
 חובואגרותהלוואות

  .להלן" ארוך לזמן חוב אגרות"ו "בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות" בסעיפים הסבר ראו  )3%(  )1,519(  44,684   43,165 

מיליון דולר לתשלום עבור תיקון שני מנועים  1.2בעיקרו מרישום הפרשה בסך של  נובע הגידול  19%   2,002   10,359   12,361   זכות ויתרת זכאים
מיליון דולר  1.6שולמו  2017(במהלך הרבעון השני לשנת  330-300בקשר למטוס איירבוס 

 מגידולהכספיים ו לדוחות 'ז4 כמפורט בביאורמיליון דולר),  2.8- סך התשלום הצפוי של כ מתוך
  .החוכרים הפקדות של השוטפות בחלויות

 ארוך לזמן הלוואות
  בנקאיים מתאגידים

מפרעונות  נובע דולר מיליון 27- כ של בסך) שוטפות חלויות(לרבות  ההלוואות ביתרת קיטון  )17%(  )24,695(  146,327   121,632 
 שלמיליון דולר  15.1- כ של בסך מוקדמים פרעונותמיליון דולר,  11.6- בסך של כ שוטפים

 12לדוחות הכספיים ומהחזרת מסגרת אשראי בסך של  'י4- ו 'ט4בביאורים  כמפורטהלוואות 
(בניכוי עלויות גיוס)  ההלווא קבלת בקיזוזהכספיים  לדוחות 'יא4מיליון דולר כמפורט בביאור 

 321-200מבנק זר במסגרת מימון מחדש של מטוס איירבוס  דולר מיליון 11.6- כ של בסך
   .הכספיים לדוחות 'ט4 ורכמפורט בביא

 לזמן חוב אגרות
  ארוך

מפרעונות  נובע דולר מיליון 3- כ של בסך) שוטפות חלויות(לרבות  החוב אגרות ביתרת קיטון  )8%(  )3,753(  46,574   42,821 
 ירידהשערוך אגרות חוב (סדרה א') כתוצאה מ בקיזוז, דולר מיליון 5.8- שוטפים בסך של כ

 .הדיווח תקופת במהלך דולר מיליון 2.8- כ של בסךדולר - שקל החליפין שערב

 חוכרי של הפקדות
  מטוסים

 ויתרות הזכאים בסעיף המוצגות שוטפות חלויות(לרבות  חוכרים הפקדות ביתרת נטו גידול  7%   3,523   47,372   50,895 
 מיליון דולר נובע בעיקר מהפקדות חוכרים שוטפות בתקופה המדווחת. 4.8- כ של בסך) זכות

 פיננסיים מכשירים
 ארוךלזמןנגזרים

  .לעיל בטבלהש הנכסים בצד" נגזרים פיננסים"מכשירים  בסעיף הסבר ראו  )100%(  )942(  942   -  
 

   1%   196   14,686   14,882   נדחים מסים

, )'ב6(ראו ביאור  לכנפיים דולר מיליון 15 של בסך דיבידנד מחלוקת בעיקר נובע בהון קיטוןה  )15%(  )13,907(  90,219   76,312    הון
 .לתקופההרווחבקיזוז

            

   )10%(  )39,095(  401,163   362,068   "כסה
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    שינוי  2 0 1 6  2 0 1 7  

 דולראלפי 
 אחוז

 דולראלפי מהמחזור
 אחוז

 מהמחזור
 אלפי
  הסבר % דולר

 אשתקד המקביל חציוןה לעומת 2017 לשנת הראשון חציוןה בהכנסות קיטוןה  )26%(  )7,552(  100%   29,266   100%   21,714   הכנסות
 ארבעהשל  החכרתם מסיוםבדמי החכירה כתוצאה  מירידה בעיקר נובע

 הסכמי של לתוקף מכניסתםו 2016מטוסים במהלך הרבעון הרביעי של שנת 
חכירה  בדמי British Airways- ל המוחכרים מטוסים שני של חכירה הארכת

. הקיטון בהכנסות כאמור לעיל 2016 ואפריל מרץ מחודשים החלנמוכים יותר 
 בחודשים שנרכשו מטוסים מהחכרתמקוזז בחלקו כתוצאה מדמי חכירה שנבעו 

  .2016של שנת  ויולי מרץ

המקביל  חציוןה לעומת 2017 שנתל הראשון חציוןב ההפעלה בהוצאות קיטון  )32%(  5,915   )63%(  )18,379(  )57%(  )12,464( הפעלה הוצאות
מטוסים  שלושה ממימושבהוצאות הפחת כתוצאה  קיטוןנובע בעיקר מ אשתקד

 סיום עקב נוסף מטוס של הפחתתו הפסקת, 2016ברבעון הרביעי של שנת 
מטוס נוסף וסיווגו כנכס לא שוטף  ו של, הפסקת הפחתתהרבעון באותו החכרתו

-321ירבוס יושינוי אומדן פחת למטוס א 2016הזמין למכירה החל מחודש יולי 
לדוחות  'א5כמפורט בביאור ( 2017החל מהרבעון הראשון לשנת  200

מקוזז בחלקו בגידול בהוצאות הפחת  הפעלהבהוצאות ה הקיטון הכספיים).
וכן מהוצאות שוטפות בקשר  2016 תמהפחתת מטוסים שנרכשו בשנהנובע 

  .הכספיים) לדוחות ז'4(כמפורט בביאור  300-330למטוס איירבוס
                

  )15%( )1,637( 37%  10,887 43% 9,250 גולמירווח
 הנהלה הוצאות
  וכלליות

 חציוןה לעומת 2017 לשנת הראשון חציוןב וכלליות ההנהלה בהוצאות קיטוןה  )9%(  226   )8%(  )2,434(  )10%(  )2,208(
 767-300מהוצאות בקשר לשחרור מטוס בואינג  והמקביל אשתקד נובע בעיקר

לפרטים אודות הקטנת דמי  .2016במהלך הרבעון הראשון לשנת  מתאילנד
לדוחות ב' 8ראו ביאור , 2017ביולי  1הניהול המשולמים לכנפיים, החל מיום 

הכספיים.
, אחרותהוצאות 

  נטו
 2.8הוצאה חד פעמית בסך של  קבוצהה רשמה 2017הראשון לשנת  חציוןב  )12%(  274   )8%(  )2,366(  )10%(  )2,092(

(כמפורט בביאור  330-300אירבוס לתיקון שני מנועי מטוס  בקשר דולרמיליון 
 0.1- מטוס בסך של כ גוףהפרשה לירידת ערך  הוצאות ),הכספיים לדוחות 'ז4

 בסךהון  ירווחלדוחות הכספיים) המקוזזות ב 'ד4בביאור  כמפורטמיליון דולר (
ומימוש שני מטוסי  340-300 איירבוס מטוס ממימושמיליון דולר  0.8- של כ

 .)בהתאמה, לדוחות הכספיים 'ה4- ו 'ג4 ים(כמפורט בביאור 320-200איירבוס 
הוצאות הפרשה לירידת ערך הקבוצה  רשמה 2016 לשנת הראשון חציוןב

 מיליון דולר.2.4-ך של כסמטוסים ב
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    שינוי  2 0 1 6  2 0 1 7  

 דולראלפי 
 אחוז

 דולראלפי מהמחזור
 אחוז

 מהמחזור
 אלפי
  הסבר % דולר

               

    )19%(  )1,137(  21%   6,087   23%   4,950   מפעולות רווח
 

   22%   )1,338(  )21%(  )6,159(  )35%(  )7,497(  מימון הוצאות

   288%   2,948   4%   1,025   18%   3,973   מימון הכנסות
, מימון הוצאות

  נטו
 חציוןהלעומת  2017 שנתל הראשון חציוןב נטובהוצאות המימון  קיטוןה  )31%(  1,610   )18%(  )5,134(  )16%(  )3,524(

מיליון דולר בהוצאות הריבית כתוצאה  1.2- כ של קיטוןמ נובע אשתקד המקביל
 והלוואות חוב אגרותובתקופה המדווחת של  2016שנת  במהלך נותפירעומ

 יא'4- 'ט4 אוריםכמפורט בבימסגרת אשראי  והחזרתמוקדם  פירעון(לרבות 
בקיזוז השפעת עליית ריבית הליבור בין התקופות  )בהתאמה, לדוחות הכספיים

 בקיזוזשינויים בשווים ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים , כן כמו. המדווחות
 דולר מיליון 0.6- כ של) תזרימיות(לא  נטו מימון הכנסותהביאו להפרשי שער, 

 בסך) תזרימיות(לא  נטו מימון הכנסות לעומת, 2017 שנת של הראשון חציוןב
 .אשתקד המקביל חציוןבדולרמיליון.40-כשל

               

               

 מסים ינלפ רווח
 הכנסהעל

 1,426   7%   953   3%   473   50%    

(מסים  מס הטבת
  על הכנסה)

 ןת בעיקרונובע 2017הראשון של שנת  חציוןב הכנסה על מסיםהוצאות   -    )849(  2%   660   )1%(  )189(
הכנסות לפני מס לתקופה לעומת  רווחהפרשה למסים נדחים בגין ה רישוםמ

 שיעור המס. הפחתתמ ןבעיקר בעונהמקביל אשתקד אשר חציוןהטבת מס ב
               

    )23%(  )376(  6%   1,613   6%   1,237   תקופהל  רווח

EBITDA 
  לתקופה

 המקביל חציוןה לעומת 2017 שנתל הראשון חציוןב EBITDA- ב קיטוןה  )35%(  )9,346(  90%  26,364  78%   17,018 
 בהכנסות מדמי חכירהמיליון דולר  7.6- כ של קיטוןנובע בעיקר מ אשתקד

 הון רווחי רישום בקיזוז, מיליון דולר 2.8ומרישום הוצאה חד פעמית בסך של 
  .לעיל כמפורט בסעיף "הוצאות אחרות" .דולרמיליון0.8-כשלבסך

     
 מתואם רווח
 מס לפני

*לתקופה

 2,898  13%   2,959  10%  )61( )2%(    

  
  .הון קרן פשרתוה') א(סדרה  שקליות חוב אגרות על שערהפרשי,הוגןלשווינגזריםפיננסיםמכשיריםשערוכי,מלאי ערך מירידותהפסדים,אחרותהוצאות/הכנסותבנטרולמסלפנירווח *
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 מהמחזור
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 אשתקד המקביל הרבעון לעומת 2017 לשנת שניה הרבעון בהכנסות קיטון  )31%(  )4,919(  100%   15,714   100%   10,795   הכנסות
 ארבעהשל  החכרתם מסיוםבדמי החכירה כתוצאה  מירידה בעיקר נובע

בהכנסות כאמור לעיל  הקיטון. 2016מטוסים במהלך הרבעון הרביעי של שנת 
 שנרכש (ללא מנועיו) מטוס מהחכרתמקוזז בחלקו כתוצאה מדמי חכירה שנבעו 

  .2016לשנת  יולי בחודש

הרבעון המקביל  לעומת 2017 לשנת שניה ברבעון ההפעלה בהוצאות קיטוןה  )35%(  3,465   )63%(  )9,845(  )59%(  )6,380( הפעלה הוצאות
מטוסים  שלושה ממימושבהוצאות הפחת כתוצאה  קיטוןאשתקד נובע בעיקר מ

 סיום עקב נוסף מטוס של הפחתתו הפסקת, 2016ברבעון הרביעי של שנת 
, הפסקת הפחתת מטוס נוסף וסיווגו כנכס לא שוטף הרבעון באותו החכרתו

-321למטוס איירבוס ושינוי אומדן פחת  2016הזמין למכירה החל מחודש יולי 
' לדוחות א5(כמפורט בביאור  2017החל מהרבעון הראשון לשנת  200

הפחת  מקוזז בחלקו בגידול בהוצאות הפעלהבהוצאות ה הקיטוןהכספיים). 
וכן  2016שנת חודש יולי לשנרכש ב (ללא מנועיו) הנובע מהפחתת מטוס

 ז'4 בביאור(כמפורט  330-300מהוצאות שוטפות בקשר למטוס איירבוס 
 .לדוחות הכספיים)

                

    )25%(  )1,454(   37%   5,869    41%   4,415   גולמי רווח

 הנהלה הוצאות
  וכלליות

)1,180(  )11%(  )1,138(  )7%(  )42(   4%   

 )הוצאותהכנסות (
  נטו, אחרות

 מימוש דולר מיליון 0.6- כ של בסך הון רווח נרשם 2017לשנת  שניה ברבעון  -    2,806   )14%(  )2,234(  5%   572 
 רבעון. ב)הכספיים תבדוחו' ה4 בביאור(כמפורט  320-200 איירבוס מטוסי שני

ך סהקבוצה הוצאות הפרשה לירידת ערך מטוסים ב רשמה 2016 לשנת שניה
 מיליון דולר. 2.2- של כ

               

    53%   1,310   16%   2,497   35%   3,807   מפעולות רווח
 

   )10%(  366   )25%(  )3,869(  )33%(  )3,503(  מימון הוצאות

   68%   658   6%   972   15%   1,630   מימון הכנסות
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 דולראלפי 
 אחוז

 דולראלפי מהמחזור
 אחוז

 מהמחזור
 אלפי
  הסבר % דולר

, מימון הוצאות
  נטו

 המקביל הרבעוןלעומת  2017 לשנת שניה ברבעון נטובהוצאות המימון  הקיטון  )35%(  1,024   )18%(  )2,897(  )17%(  )1,873(
מיליון דולר בהוצאות הריבית כתוצאה  0.9- כ של מקיטון נובע אשתקד
. והלוואות חוב אגרות של המדווחת ובתקופה 2016 שנת במהלך נותמפירעו

הפרשי  בקיזוז, שינויים בשווים ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים כן כמו
מיליון דולר ברבעון  0.2- כ של) תזרימיות(לא  נטו מימון הכנסותשער, הביאו ל

 0.1- מימון נטו (לא תזרימיות) בסך של כ וצאות, לעומת ה2017של שנת  שניה
 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

               

               

(הפסד)  רווח
 על מסים לפני

 הכנסה

 1,934   18%  )400(  )3%(  )2,334(    -    

(מסים  מס הטבת
  על הכנסה)

הפרשה  רישוםמנובעת בעיקרה  2017של שנת  שניברבעון ה הכנסה על מסים  -    )522(  1%   162   )3%(  )360(
לעומת הטבת מס ברבעון המקביל  רבעוןלפני מס ל רווחלמסים נדחים בגין ה

לפני  הפסדהפרשה למסים נדחים בגין ה מביטולאשתקד אשר נובעת בעיקרה 
.רבעוןמס ל

               

(הפסד)  רווח
 לתקופה

 1,574   15%  )238(  )2%(   1,812    -    

EBITDA 
  לתקופה

 אשתקד המקביל הרבעון לעומת 2017 לשנת שניה רבעוןב EBITDA- ב הקיטון  )32%(  )4,554(  91%  14,359  91%   9,805 
 רישום בקיזוז ,מיליון דולר בהכנסות מדמי חכירה 4.9- כ של קיטוןנובע בעיקר מ

  .לעילמיליון דולר כמפורט בסעיף "הוצאות אחרות"  0.6-כשלבסךהוןרווחי
     

 מתואם רווח
 מס לפני

לתקופה*

 הרבעון לעומת 2017לשנת  שניה ברבעון מס לפני המתואם ברווח קיטוןה  )33%(  )579(  11%  1,778   11%  1,199 
מיליון דולר שנרשמו  0.4- הוצאות בסך של כמנובע בעיקר  אשתקד המקביל

  .הכספיים לדוחות ז'4 בביאורכמפורט  300-330מטוס איירבוסלבקשר
  
  .הון קרן והפשרת') א(סדרה  שקליות חוב אגרות על שערהפרשי,הוגןלשווינגזריםפיננסיםמכשיריםשערוכי,מלאי ערך מירידותהפסדים,אחרותהוצאות/הכנסותבנטרולמסלפנירווח *
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 המימון ומקורות, נזילות מזומנים תזרימי . 5

 שנתהראשון ל חציוןה לעומת 2017 שנתל הראשון חציוןב המזומנים בתזרימי התנועות . 5.1
2016 

 שוטפת פעילות -  מזומנים תזרימי . 5.1.1

ומתשלום בסך  לעיל 3 בסעיף כמפורט בהכנסות קיטוןמ בעיקר נובע שוטפת מפעילות במזומנים קיטוןה
חות לדו 'ז4 אורכמפורט בבי 330-300מיליון דולר בקשר לתיקון שני מנועי מטוס איירבוס  1.6של 

  .הריבית בתשלומי קיטוןבקיזוז  ,הכספיים

 השקעה פעילות -  מזומנים תזרימי . 5.1.2

 15.3- בסך של כ תקבוליםכללו  2017 שנתלהראשון  חציוןהשקעה ב מפעילות נבעוש נטו מזומנים
מיליון דולר (ראו  12חברת האם בסך של ידי  עלהלוואה  החזר, דולר מתמורה מימוש מטוסיםמיליון 
מיליון דולר כתוצאה מהסרת  7- כ של בסך משועבדים תופקדונוכן מימוש  לדוחות הכספיים) א'8ביאור 

 קשרב דולרמיליון  1.1- בסך של כ תשלומים בקיזוזלדוחות הכספיים,  'ט4השעבוד כמפורט בביאור 
 'ז4כמפורט בביאור  עתידית להחכרה והתאמתו שיפוצו לצורךהושקעו ש 330-300 איירבוס מטוסל

  .דולר מיליון 0.2- והשקעה בפקדונת בבנקים בסך של כ )לדוחות הכספיים

 80.1- השקעה בסך של כ כללו 2016 לשנת הראשון בחציון השקעה לפעילות ששימשו נטו מזומנים
 מיליון דולר בפקדונות 1.6- ) וכ2016מיליון דולר ברכוש קבוע (לצורך רכישת מטוס בחודש מרץ 

מיליון דולר אשר  1- מיליון דולר אשר נבעו מתמורה ממימוש נדל"ן להשקעה וכ 1משועבדים, בקיזוז 
 נבעו ממימוש פקדונות בנקאיים. 

 מימון פעילות -  מזומנים תזרימי . 5.1.3

 בסך תובנקאי ותהלווא פירעון כללו 2017 שנתל הראשון חציוןב מימון פעילותל משויששנטו  מזומנים
 'י4- ו 'ט4בביאורים  כמפורטמוקדם  פירעוןמיליון דולר נפרעו ב 15.1- דולר מתוכן כמיליון  38.7- כ של

- בסך של כ חוב אגרות פירעוןהוחזרה לבנק,  אשראשראי  מסגרתמיליון דולר  12- ו לדוחות הכספיים
 זר מבנק הלוואה קבלת בקיזוזמיליון דולר,  15דיבידנד לחברת האם בסך של  תשלוםמיליון דולר ו 5.7
-321מהליך מימון מחדש של מטוס איירבוס  כחלק(בניכוי עלויות גיוס),  דולר מיליון 11.7- כ של בסך
  מיליון דולר. 4.7 של בסך חוכרים הפקדות וקבלת לדוחות הכספיים 'ט4כמפורט בביאור  200

מיליון  40כללו קבלת הלוואה בסך של  2016 לשנת הראשון בחציון המימון מפעילות שנבעונטו  מזומנים
מיליון דולר וקבלת  12), משיכת מסגרת אשראי בסך של 2016דולר (לצורך רכישת מטוס במרץ 

מיליון דולר  13.3- מיליון דולר, בקיזוז פירעון של הלוואות בסך של כ 6.3- הפקדות חוכרים בסך של כ
  מיליון דולר. 5.7- סך של כבופירעון אגרות חוב 

  

  

  

  

 חודשים שהיש של תקופהל  
  יוניב 30 ביום שהסתיימה

  

  שינוי  2 0 1 6  2 0 1 7  
  דולר אלפי  
     

  )7,383(  20,765  13,382 שוטפתמפעילות מזומנים תזרימי
  112,197   )79,252( 32,945 השקעה(לפעילות)מפעילות מזומנים תזרימי
  )82,201(  39,232   )42,969(  מימון(לפעילות)  מפעילות מזומנים תזרימי

  22,613   )19,255(  3,358   מזומנים ושווי במזומנים(ירידה)  עלייה
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 2016 שנתל שניה רבעוןה לעומת 2017 לשנת שניה רבעוןב המזומנים בתזרימי התנועות . 5.2

 שוטפת פעילות -  מזומנים תזרימי . 5.2.1

ומתשלום בסך  לעיל 4 בסעיף כמפורט בהכנסות מקיטון בעיקר נובע שוטפת מפעילות במזומנים הקיטון
 לדוחות 'ז4 בביאורכמפורט  330-300מיליון דולר בקשר לתיקון שני מנועי מטוס איירבוס  1.6של 

  קיטון בתשלומי הריבית. בקיזוז, הכספיים

 השקעה פעילות -  מזומנים תזרימי . 5.2.2

מיליון  6.8- בסך של כ תקבוליםכללו  2017 לשנת רבעון השניהשקעה ב מפעילות נבעוש נטו מזומנים
מיליון דולר (ראו ביאור  12חברת האם בסך של על ידי הלוואה  החזרו דולר מתמורה מימוש מטוסים

 330-300 איירבוס למטוס בקשר דולרמיליון  0.2- בסך של כ תשלומים בקיזוזלדוחות הכספיים),  א'8
  הכספיים. לדוחות 'ז4כמפורט בביאור  עתידית להחכרה והתאמתו שיפוצו לצורךהושקעו ש

 דולר מיליון 1.3- כ של בסך מימוש כללו 2016לשנת  השני ברבעון השקעה מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 0.5- כ התקבלו בנוסף), משועבדים בפקדונות השקעה דולר מיליון 0.8- כ(בניכוי  בנקאיים פקדונות של

 חשבון על התקבלו אשר דולר מיליון 0.6- וכ להשקעה"ן נדל ממימוש מתמורה נבעו אשר דולר מיליון
 .מטוסים לרכישת שימשו אשר דולר מיליון 0.7- כ בקיזוז, עתידית מטוס מכירת

 מימון פעילות -  מזומנים תזרימי . 5.2.3

 של בסךת ובנקאי הלוואות פירעון כללו 2017 לשנת שניה ברבעון מימון לפעילות ששימשו נטו מזומנים
דיבידנד לחברת האם בסך של  תשלוםמיליון דולר ו 5.7- בסך של כ חוב אגרות פירעון, מיליון דולר 6.2- כ

  מיליון דולר. 2.4 של בסך חוכרים הפקדות קבלת בקיזוז, מיליון דולר 15

 7.4- כללו פירעון של הלוואות בסך של כ 2016 לשנת השני ברבעון מימון לפעילות ששמשו המזומנים
 7- מיליון דולר בקיזוז משיכת מסגרת אשראי בסך של כ 5.7- מיליון דולר ופירעון אגרות חוב בסך של כ

  מיליון דולר. 3.3- מיליון דולר וקבלת הפקדות חוכרים בסך של כ

 , ופקדונות שוטפיםמזומנים יתרות, אשראי . 5.3

 2017 יוניב 30 ביום דולר מיליון 25.5- כ של לסך הסתכמו שוטפים בנקאיים ופקדונות המזומנים יתרות
 בנקאיים פקדונות כוללות לא אלו יתרות. 2016 בדצמבר 31 ביום דולר מיליון 21.9- כ של לסך בהשוואה

 בסך מנוצלת בלתי אשראי מסגרת יתרת כוללות לא וכן, מועדים לאותם דולר מיליון 12 בסך שוטפים לא
 ליום דולר מיליון 7- כ של בסך משועבדים והשקעות מזומניםו, 2017 יוניב 30 ליום דולר מיליון 12 של
  .2016 בדצמבר 31

 חוזר הון . 5.4

 מיליון 26.9- כ של בסך החוזר בהון גירעון לחברה, ונפרדים מאוחדים דוחות לפי, 2017 יוניב 30 ליום
 דולר מיליון 19.0- כ של בסך החוזר הוןב גירעוןל בהשוואה, בהתאמה, דולר מיליון 23.8- כ ושל דולר

 אלו יתרות. 2016 בדצמבר 31 ליום, בהתאמה, ונפרדים מאוחדים דוחות לפי דולר מיליון 16.0- כ שלו
 בדצמבר 31- ו 2017 יוניב 30 לימים דולר מיליון 12 בסך שוטפים לא בנקאיים פקדונות כוללות לא

2016.  

  

 חודשים לושהש של לתקופה  
  יוניב 30 ביום שהסתיימה

  

  שינוי  2 0 1 6  2 0 1 7  
  דולר אלפי  
     

  )5,712(  10,236  4,524 שוטפתמפעילות מזומנים תזרימי
  17,037   1,755  18,792 השקעהמפעילות מזומנים תזרימי
  )21,730(  )2,857(  )24,587(  מימוןלפעילות  מזומנים תזרימי

  )10,405(  9,134   )1,271(  מזומנים ושווי במזומנים(ירידה)  עלייה
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 2016בדצמבר  31הון החוזר ליום ב גירעוןלעומת ה 2017 יוניב 30 ליום החוזר הוןב גירעוןב גידולה
-767 בואינג מטוס ממכירתמקבלת תמורה  הנובעביתרת החייבים ויתרות חובה  מקיטון בעיקרנובע 
למכירה ומרישום הוצאה לשלם בקשר  כזמינים כמוחזקים סווגו אשר שוטפים הלא הנכסים מימוש, 300

 5.1 בסעיף שמפורט כפיביתרות המזומנים , בקיזוז גידול 330-300לתיקון שני מנועי מטוס איירבוס 
  .לעיל

 ואגרות הלוואות של השוטפות החלויות את אחד מצד כולל שהוא מכך בעיקרו נובע החוזר בהון הגירעון
 תאריך לאחר החודשים 12 במהלך להתקבל צפויים אשר התקבולים את כולל אינו מאידך אך, חוב

החודשים  12צפוי להתקבל במהלך  2017 יוניב 30 ליום. הקבוצה לפעילות אינהרנטי הוא ולפיכך, הדוח
 בדצמבר 31מיליון דולר וליום  36.9- לאחר תאריך הדוח, על פי הסכמים קיימים לאותו מועד, סך של כ

, השוטף ברכוש כלולים שאינם, אלו תקבולים. דולר מיליון 40.1- כ של סך להתקבל צפוי היה, 2016
מיליון דולר  43.2- בסך של כ 2017 יוניב 30 ליום שוטפות חלויות תשלום למימון השאר בין מיועדים

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

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

 לא נכסים( קבוע רכוש לסעיף מסווגת המופחתת ועלות יתרת אשר, מטוס ממימוש צפויה תמורה 
 תממש היא הדוח תאריך לאחר החודשים 12 במהלך כי צופה החברה, הדוח למועד). שוטפים

- כ הינה הדוח לתאריך המופחתת עלותו אשר, מיליון דולר 2.75- בתמורה לסך של כ אחד מטוס
 לדוחות ה'9 ביאור(לפרטים נוספים ראו  חוב יתרת קיימת לא עבורו אשר דולר מיליון 0.4

  . )הכספיים

 המקורית ל אשר תקופת החכרתו 319-100איירבוס  בנוסף עבור מטוס -American Airlines 
- לכ המסתכמת, חוב יתרתעבורו קיימת  2017צפויה להסתיים במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

 Americanעם  בנותלה החברה הגיעה, השוטפות החלויות במסגרת ומסווגת דולר מיליון 10.6
Airlines  לדוחות ד'9להארכת תקופת החכירה בשש שנים נוספות (לפרטים נוספים ראו ביאור 

  .הכספיים), בהתאם לכך פועלת החברה לעדכון תנאי ההלוואה ופריסתה מחדש

 אשר) דולר מיליון 12 בסך 2016 בדצמבר 31 ליום( דולר מיליון 12 בסך בבנקים פקדונות יתרת 
 מזומנים יתרת הינה זו יתרה -  שוטפים הלא הנכסים תחת הכספי המצב על בדוח מסווגת

 יתרת בקופתה לשמור מממנים כלפי החברה מחויבות את משקפת אשר בנקאיים ופקדונות
  .זה בסך מזומנים

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

 330-300 איירבוס מטוס של מחדש להחכרתו כוונות במזכר התקשרות בגין צפויים תקבולים 
  .הכספיים לדוחות' ז4 בביאור כמפורט

 א' 1מיליון דולר כמפורט בסעיף  25- בסך של כ 2017ביולי  6מניות החברה מיום  נפקתמורת הת
  לעיל.

 בשים לרבות, בחן דירקטוריון החברה את הנזילות בקבוצה, לעיל כמתואר החוזרהון ב גירעוןקיום  לאור
גם לאור מרכיבים  כמו, לעיל כמתואר לקיומו ההסבר ולאור, ותוכניותיה הקבוצה של המזומנים לצרכי לב

שאינם נכללים תחת סעיף הנכסים השוטפים ואשר אמורים לשמש לפירעון התחייבויות שוטפות כאמור 
  על בעית נזילות בקבוצה.  להצביעלעיל. לדעת דירקטוריון החברה אין בגירעון בהון החוזר כדי 

כי הנתונים בדבר התקבולים הצפויים מדמי חכירה ומימוש מטוסים מבוססים על הסכמי  יצויין
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 

ל התרחשותם של אירועים כדוגמת ביטול הסכמי החכירה לפני הגיעם לסיום או הפרת בין היתר, בש
פי הסכמי חכירה אלו או בשל כך - ידי החוכרים או שינויים בדמי החכירה על- הסכמים אלה על

שהאומדנים המקובלים בשוק למחירים עתידיים של מטוסים יסתברו כגבוהים ממחיר המימוש 
בחלק  3 בסעיףאפשרות התקיימותם של יתר גורמי הסיכון המפורטים בפועל, וזאת מבלי לגרוע מ

. לפיכך המידע האמור הינו מידע צופה פני 2016א' לדוח (תיאור עסקי התאגיד) התקופתי לשנת 
, אשר עשוי שלא להתממש בחלקו או במלואו 1968- עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

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

 השוק סיכוני תיאור . 6

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

 המדיניות ומימוש הפיקוח אמצעילניהולם,  האחראיסיכוני שוק,  בניהול החברה מדיניות . 7

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

 דולר/שקל חליפין שער גידור מדיניות . 7.1

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

 באמצעות מגודר או בדולרים הינו קבוצהה של נטו האשראי תיק כלל, הדוח פרסום ולמועד הדוח למועד
 מוקדם בפירעון 2015 מאי בחודש פרעה שהחברה לאחר, זאת עם יחד. CSWAPמסוג  הגנה עסקאות

 חוב אגרות כלל על ההגנה בעסקאות שינוי ביצעה ולא' א סדרה חוב אגרות של האחרון התשלום את
 ההתחשבנות אשר''ח, ש מיליון 16- כ של בהיקף עודפת מטבעית הגנה עם נותרה החברה', א סדרה
  .2020 בנובמבר תתבצע בגינה

(ראו סעיף ההנפקה  תמורתאת  וגידראשר עסקאות פורוורד  חברההיו ל 2017ביוני  30יום ל, בנוסף
. עסקאות אלו הסתיימו עם קבלת תמורת ההנפקה (לאחר תאריך הדוח) כך שתמורת )לעיל 1א'

  הינו זניח. 2017ביוני  30עסקאות הפורוורד ליום  ן ההוגן שלשווי כי יצוין. הומרה לדולריםההנפקה 

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

 ריבית גידור מדיניות . 7.2

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

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

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

- מלא, הלוואה בריבית קבועה בסך של כ מוקדם פירעוןב החברה פרעה 2017 ינואר בחודש כי יצוין
' ב סדרה כללו' א סדרה החוב אגרות מרבית פרסומו ולמועד הדוח מועד שליום כך, דולר מיליון 12.7
  .קבוצהה של האשראי בתיק קבועה ריבית נושאות אשר היחידות הינן

 רגישות ניתוחי בדבר דיווח . 8

 2017 יוניב 30ליום  החליפין בשערי לשינויים רגישות . 8.1

(הפסד)  רווח  
  מהשינויים

(הפסד)  רווח  
  מהשינויים

  סעיף
    עליה

  10%- ב
    עליה

  הוגן שווי  5%- ב
   ירידה

  5%- ב
   ירידה

  10%- ב
  דולר אלפי  

         

  5   2   43  )2( )4( מזומנים ושווי מזומנים
  4   2   37  )2( )3( חובה ויתרות חייבים
  )29(  )14(  )263( 12 24 זכות ויתרות זכאים
  )3,347( ) 1,585(  )30,123(  1,434   2,738  ')א(סדרה חוב אגרות

  )3,367(  )1,595(  )30,306(  1,442   2,755  הגנהלמטרותשלאמכשירים הכל סך
            

 שלא הגנה למטרות CSWAP עסקאות
  3,103   1,625   2,335   )1,797(  )3,793( שבונאיתח ותמוכר

  )264(  30   )27,971(  )355(  )1,038(  הכל סך
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 התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות  .ג

 והעסקית הכלכלית בסביבה שינויים בדבר דיווח . 9

 הקבוצה פעילות כאשר, הבינלאומי התעופה שוק הינה הקבוצה פועלת במסגרתה העסקית הסביבה
  .מכירתו או והחכרתו תעופתי ציוד על בעלות של לתחום משתייכת

שינויים מהותיים בסביבה הכלכלית והעסקית ובמגמות  החברה ידי על זוהותקופת הדוח לא  במהלך
  בתחום החכרת המטוסים. 

"א את תחזית ההכנסות שלה יאט עדכנה 2017הנוגע לשוק התעופה הבינלאומי ככלל, בחודש יוני  בכל
 להסתכם צפויות התעופה חברות הכנסות, המעודכנת התחזית פי לע כאשרכלפי מעלה,  2017לשנת 
 התחזית פי על, דולר מיליארד 736- כסך של  לעומת( דולר מיליארד 743- כשל  בסך 2017 בשנת

 ברווחיות ירידה צפויה, כאמור התעופה חברות בהכנסות הצפויה הגידול למגמת בניגוד). הקודמת
 תחזיתבהוצאות השכר והתחזוקה. על פי  ועליה הנפט מחיר עליית רקע על זאת, לנוסע התעופה חברות

- וכ 2016 בשנת דולר 9.13- כ לעומת, דולר 7.69- כ על יעמוד לנוסע 2017 בשנת הממוצע הרווח"א, יאט
 לצפי ביחס יותר גבוהים ביקושים רקע על נעשהכאמור,  הרווח תחזית עדכון. 2015 בשנת דולר 10.08

 בשנתהנוסעים  תנועת. בכל הנוגע לביקושים, 2017 בשנת התעופה חברות של בהוצאות גידול וכן
, על פי התחזית הקודמת), בדומה לגידול 5.1%- כ של גידול(לעומת  7.4%- כב לגדול צפויה 2017

 הגידול יירשם בה השנה תהא 2017 שנת, תתממש והתחזית במידה כי יצוין. 2016 בשנת שנרשם
גבוה משיעור הגידול  2017הגידול בתנועת הנוסעים לשנת  שיעורנוסעים. ה בתנועתהגבוה ביותר 

  . 2016 בשנת 80.3%- כלעומת  80.6%- לכ) ולפיכך שיעור תפוסת הנוסעים צפוי לגדול 7.0%בקיבולת (

  הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר דוח . 10

  .רבעוניה לדוח' ג חלק ראו, לעיל הדוח לעניין

 הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר עיקריים אירועים . 11

 לדולר ביחס השקל בשער שחלו שינויים . 11.1

יחס למועד תאריך ב 1.8%- כשל  בשיעורהדולר מול השקל  התחזקפרסום הדוח הכספי להסמוך  במועד
דוח הדירקטוריון ל 7.1ף סעי ודולר (רא- הדוח. לחברה קיימות עסקאות הגנה על שער החליפין שקל

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 

  ).2017 ספטמברב 30במהלך הרבעון בכללותו ובסופו (

 9ביאור ראו דבר אירועים עיקריים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי נוספים ב לפרטים . 11.2
 לדוחות הכספיים.
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 הקבוצה של מהותיותומסגרות אשראי  הלוואות . 12

 2017 יוניב 30ליום  הלוואות בדבר פרטים . 12.1

 המלווה מאפייני
  הלוואות ופרטי

 ההלוואות נשוא
   להן והביטחונות

  

 יתרה סך
 בלתי

   מסולקת
 באלפי(

  )דולר
  

 יתרת
 עלות

  המטוסים
(באלפי 

 ליום) דולר
 יוניב 30

2017 

 סוג
 הריבית

)1(  

 תדירות
  פירעון

 מועד
 פירעון
  סופי

 יתרת
  " בלון"

(באלפי 
  )דולר

 הלוואות
 יםמבנק

 יםזר
Recourse  

  -    2024  חודשי  משתנה  A  1 x A330-200  34,619   80,999 בנק

  B בנק
1 x A321-200 

)2( 
  -    2022  חודשי  משתנה  24,117   10,962 

 הלוואות
מבנקים 

ישראליים 
Recourse  

  'א בנק
)4),(3( 

2 x A320-200  

 37,275  
)5(  

 101,843  
  

  -    2022  חודשי  משתנה
2 x B737-800  

1 x A330-200  9,105   2019  חודשי  משתנה  

  10,000   2017  חודשי  משתנה  x A319-100ER  10,592   18,927 1  'ב בנק

  'ג בנק
1 x A330-200   12,850   23,093  6,850   2019  רבעוני  משתנה  

1 x A330-300   47,520   55,514  24,320   2023  חודשי  משתנה  

  

 2017 יוניב 30 ליום משוקלל מרווח בתוספת חודשים לשלושה או לחודש ליבור של ריבית נושאות ההלוואות  )1(
 1.226%הינם  2017 יוניב 30 ליום חודשים ולשלושה לחודש הליבור שיעורי. לשנה 2.52%בשיעור ממוצע של 

  שנה, בהתאמה.ל 1.296%- ו
 

מיליון דולר אשר  12.7- מוקדם את יתרת ההלוואה בסך של כ פירעוןב החברה פרעה 2017 ינואר בחודש  )2(
מהליך מימון מחדש של כחלק  2017ובחודש מרץ  321-200נתקבלה מבנק זר בקשר למימון מטוס איירבוס 

 'ט4אור מיליון דולר מבנק זר אחר. לפרטים נוספים ראו בי 12- מטוס זה נטלה החברה הלוואה בסך של כ
  .הכספיים לדוחות

 
מיליון דולר בקשר למימון  2.4- מוקדם שתי הלוואות בסך כולל של כ פירעוןב החברה פרעה 2017 מרץ בחודש  )3(

  .הכספיים לדוחות 'י4נוספים ראו ביאור , לפרטים 2017שמומשו בסוף חודש יוני  320-200שני מטוסי איירבוס 
 

בין הבטוחות השונות המשועבדות להבטחת כלל ההלוואות שנתקבלו מאותו  Cross Collateralמנגנון  קיים  )4(
  בנק.

  

 בסעיף כמפורט דולר מיליון 12 של בסך מנוצלת בלתימסגרת אשראי  לחברה מופרסו ולמועדלמועד הדוח   )5(
 ההלוואות במצבת כלולה אינה זו יתרה .2016בחלק א' לדוח (תיאור עסקי התאגיד) התקופתי לשנת  2.12.3

  .לעיל

 פיננסיות מידה אמות . 12.2

 ישראליים מממנים בנקים כלפי פיננסיות מידה אמות . 12.2.1

בכל אמות המידה הפיננסיות, ההסכמות והתניות האחרות כלפי  החברה עומדת הדוח למועד נכון
  לדוחות הכספיים יד'4- ו יג'4 םיראו ביאור פרטים נוספיםהבנקים המממנים הישראליים. ל

  ')ב וסדרה' א(סדרה  החוב אגרות מחזיקי כלפי פיננסיות מידה אמות . 12.2.2

, לפרטים החוב אגרות מחזיקי כלפי תופיננסיה מידהה תואמכל ב החברה עומדת הדוח למועד נכון
  .חות הכספייםלדו 'טו4 ביאורנוספים ראו 
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 פירעון מועדי לפי ההתחייבויות מצבת בדבר דוח . 13

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

 שווי הערכות בדבר גילוי  .ד

 פרטים להלן, 1970- "להתש) ומיידיים תקופותיים(דוחות  ערך ניירות לתקנותב(ט) 8 לתקנה בהתאם
במסגרת הרכוש הקבוע (באלפי  הקבוצה של בבעלותה המצוי המטוסים מצי חלק של השווי הערכת בדבר
  ):דולר

  2017 במרץ 31 ליום שווי הערכת .14

 עבודה שבוצעה
מועד 

 ההערכה
תקינה 
 שיטת עבודה רלוונטית

- סכום בר
 השבה

שווי 
 בספרים

שיעור 
היוון דמי 

 חכירה

שיעור 
היוון ערך 

 שייר
בחינת ירידת ערך 

השקעה של צי 
 7המטוסים (

 14מתוך 
 מטוסים)

31.3.17 

תקן 
חשבונאות 

, 36מספר 
ירידת ערך 

נכסים

Discounted 
cash flow 

(DCF) 
640,242  861,209  

5.74%-
7.69% 

6.95%-
7.27% 

  

 סוג המטוסים חברה
מספר 

 הפרש שווי בספרים השבה-סכום בר המטוסים

 B737-800249,76539,23610,529קוריאהבדרום תעופה חברת

British Airways A320-200232,94931,8801,069 

Air Berlin A330-200129,33623,6105,726 

Tame A330-2001609,40725,238847,  
Virgin Australia A330-200 1 89,981 82,410 7,571 

 32,779 7242,640209,861 סה"כ

  .PricewaterhouseCoopersהשווי הוכנה על ידי קסלמן וקסלמן  הערכת

כפי  2017 במרץ 31ראו דוח רבעוני של החברה ליום  2017במאי  25להערכת השווי המלאה מיום 
) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 2017-01-044422(מס' אסמכתא:  2017במאי  25שפורסם ביום 

תרחשו שינויים לאחר תאריך הערכת השווי ה לא הדוח פרסום למועד ועד זו שווי הערכת פרסום מאז
  .העשויים להערכת החברה לשנות את המסקנה שבהערכת השווי הנ"ל
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 מידע על אגרות החוב של החברה –ייעודי למחזיקי אגרות החוב  גילוי  .ה

 "חש באלפי, )1(החברה שהנפיקה החוב אגרות נתוני ריכוז . 15

      

  

  2017 יוניב 30 ליום נתונים

  
 למועד סמוך נתונים

    הדוח פרסום

 יתרת תשלום מועדי
 סמוך) 3(וריבית )2(קרן

  הדוח פרסום למועד

  

  

  סדרה

 מועד
 הנפקה
  מקורית

.נ. ע
 במועד

  ההנפקה

 יתרת
.נ. ע

  שבמחזור

 יתרת
.נ. ע

 שבמחזור
  צמוד

 סכום
 הריבית
 שנצברה
  בספרים

 ערך
 בספרים

 יתרת של
  "חהאג

 שווי
    בורסאי

 ..נע יתרת
  שבמחזור

 יתרת
.נ. ע

 שבמחזור
  צמוד

 שיעור
 הריבית
  עד  - מ החל  (קבוע)

 תנאי
  הצמדה

 חברת פרטי
  הנאמנות

 'א
)4), (5(  

 נובמבר
2010  

200,000  

96,667  667,96   555 97,136 105,309  

  

667,96  96,667  7%  30.11.17  31.5.20  
 לא

  צמוד

נבו  פז רזניק
  "מבע נאמנויות

  .רזניק יוסי: אחראי
  "א.ת, 14 חרוצים יד

 , 03-6389200': טל
  03-6389922: פקס

 יולי
2014)6(  

65,000  
  

  'ב
)4), (5(  

 נובמבר
2015  

119,262  104,951  94,735   408 93,247 102,621  

 

104,951 96,415  5.25%  30.11.17  31.5.24  
 צמוד
  דולר

 נאמנות הרמטיק
  "מבע) 1975(

  : דן אבנון. אחראי
  "א.ת, 113 הירקון

  ,03-5274867': טל
  03-5271736: פקס

    384,262  201,618  191,402   963  190,383  207,930    201,618  193,082            

  :הערות
  החברה עומדת בכל תנאי האג"ח. כמו כן החברה עמדה בכל תנאי ההתחייבות לפי שטרי הנאמנות.  ) 1( 
מהקרן  36% 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 ) 2( 

  . 2024במאי  31המקורית אשר יפרע ביום 
  תשלומים חצי שנתיים.  ) 3( 
  שתי סדרות אגרות החוב של החברה הינן סדרות מהותיות.  ) 4( 
מידה הלפירוט אמות . הכספיים לדוחות 'טו4 ביאורלפירוט לגבי עמידה באמות מידה פיננסיות, ראו אינן מובטחות בבטוחות כלשהן או בכל אופן אחר. אגרות החוב  ) 5( 

מגבלות על ביצוע עסקאות לתיאור אירועים אשר התרחשותם תביא לגידול בשיעור הריבית המשולמת (לרבות ירידה בדירוג), מגבלה על חלוקת דיבידנד, ו פיננסיותה
  . 2016בדצמבר  31ליום  הכספיים לדוחות 'ג14חריגות עם בעל שליטה ומגבלות נוספות אחרות ראו ביאור 

  במועד זה נעשתה הרחבה של הסדרה הנ"ל, הנתונים בטבלה מתייחסים לכל הסדרה. ) 6( 

  .לעיל 5.4 בסעיף כמפורט בחברה נזילות בעית על להצביע כדי החוזר בהון בגירעון אין כי קבע החברה דירקטוריון



 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
  2017 יוניב 30ביום  ושהסתיימ חודשים שלושהו שישה של ותתקופדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד להדוח 

 

 17 -  א
 

 והחברה החוב אגרות דירוג אודות פרטים . 16
  

  סדרה

 שם
 חברה

 מדרגת

 ליום דירוג
 יוניב 30

2017  

 דירוג
 ליום

 פרסום
  הדוח

 דירוג
 שנקבע
 במועד
 הנפקת
  הסדרה

 תאריך
 דירוג מתן

 העדכני
 ליום

 פרסום
  הדוח

 שבין בתקופה נוספים דירוגים
 לבין המקורי ההנפקה מועד
  הדוח פרסום ליום העדכני הדירוג

  דירוג  תאריך

  ilA-  ilA- ilA- 11/2016  מעלות  'א

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

ilA-  

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

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

  

  

  

  

      

  סלסקי סידני    חנאל שלמה

  כללי מנהל    הדירקטוריון"ר יו

      

      

      ז"תשע באב 'י

      2017 אוגוסטב 2

      

 

  

 



  

  

  

  

  
  

      

  

  'בחלק 

 דוחות כספיים



 

  גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
  

  דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
  2017 יוניב 30ליום  

  

  (בלתי מבוקרים)
  



 

  

  

  גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
  
  

  דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
  2017 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

  
  6- ב -  5- ב  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

  
  8- ב -  7- ב  תזרימי המזומניםדוחות תמציתיים מאוחדים על 

  
  18- ב -  9- ב  התמציתיים המאוחדיםים לדוחות הכספיים ביאור

    
  



  

  

1 -ב 

  
  
  

  דו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

  בע"מ גלובל כנפיים ליסינג
  

  מבוא 
  

קבוצה"), הכולל את הדו"ח "ה -וחברות בנות (להלן  החברהגלובל כנפיים ליסינג בע"מ סקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד, הרווח הכולל,  2017 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  ותמידע כספי לתקופ לעריכה ולהצגה של

- לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל אלהת ביניים ווכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ
  בהתבסס על סקירתנו. אלהביניים  ותופ. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתק1970

  
  

  היקף הסקירה
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
האחראים ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 

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 

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

  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 

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

- 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  
  

  2017, אוגוסטב 2 ,אביבתל 



  

  2 -ב 
  

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

  
  בדצמבר 31יום ל  יוניב 30ליום  
 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2  
 אלפי דולר אלפי דולר 
    בלתי מבוקר 

   נ כ ס י ם
   

    נכסים שוטפים
 21,598  13,640  24,956 מזומנים ושווי מזומנים

 348   -   582 פקדונות בבנקים
  1,420   1,597  - מזומנים והשקעות משועבדים

  112  586   127 לקוחות
  6,335  260  142  חייבים ויתרות חובה

  3,041   3,266   2,867   מלאי
28,674  19,349  32,854 

    

  3,150  -   -  נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה

 36,004  19,349  28,674   סים שוטפיםסה"כ נכ
  

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

  5,554   8,864  - מזומנים והשקעות משועבדים
 12,000  12,000 -הלוואה לזמן ארוך לחברת האם

  -   152  -  חייבים ויתרות חובה
  -    -    2,335  מכשירים פיננסים נגזרים

  -   327  - מלאי
 335,605  393,789  319,059  רכוש קבוע, נטו

 365,159  427,132  394,333  סה"כ נכסים לא שוטפים
  

    

 401,163   446,481  068,362  סה"כ נכסים

  
    התחייבויות והון 

  
   התחייבויות שוטפות

 44,684   47,135  43,165ואגרות חובם בנקאייםחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידי
 10,359  12,687  12,361  זכאים ויתרות זכות

 55,043  59,822  55,526  סה"כ התחייבויות שוטפות
  

   התחייבויות לא שוטפות
 146,327  179,098  121,632הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

  46,574   51,993   42,821  אגרות חוב
 47,372  56,006  50,895 הפקדות של חוכרי מטוסים
 942  1,230 - מכשירים פיננסיים נגזרים

 14,686  14,255  14,882  מסים נדחים
 255,901  302,582  230,230  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

  
  הון

 32  32 57 על מניות ופרמיההון מניות
  1,002   1,039 858 ור תזרימי מזומניםקרן הון בגין גיד

 89,185  83,006  397,75  עודפים
 90,219  84,077   76,312   הון המיוחס לבעלי מניות החברה

  
  

 401,163  446,481  068,362  סה"כ התחייבויות והון 

   
  

     

כספים סמנכ"ל - ן מנחםערן ב  מנהל כללי-סידני סלסקי יו"ר הדירקטוריון -שלמה חנאל 
 

  
  .2017 אוגוסטב 2 :הכספייםתאריך אישור הדוחות 

  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים המאוחדיםדוחות הכספיים לים ביאורה



  

  3 -ב 
  

  גלובל כנפיים ליסינג בע"מ 
  דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד 

 
  לשנה  לתקופה של שלושה ישהלתקופה של ש  
  סתיימהשה  סתיימההש חודשים ימהסתיהשחודשים  
  בדצמבר 31ביום   יוניב 30ביום  יוניב30ביום  

  7102 6102 71 0 2  6 1 0 2  6 1 0 2  
  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
    בלתי מבוקר בלתי מבוקר  
            

  59,574  15,714  10,795 29,266 21,714  הכנסות מהפעלה

  )36,440( )9,845( )6,380(  )18,379(  )12,464( הוצאות הפעלה

        

  23,134   5,869   4,415   10,887   9,250   רווח גולמי

        
  )4,529( )1,138( )1,180( )2,434( )2,208( הוצאות הנהלה וכלליות

  )681(  )2,234(  572   )2,366(  )2,092( אחרות )הוצאותהכנסות (

 )4,300(  )4,800(  )608( )3,372(  )5,210( 
 

          

        
  17,924   2,497  3,807   6,087   4,950   רווח מפעולות רגילות

        
  )11,765( )3,869( )3,503( )6,159( )7,497(  הוצאות מימון

  1,452   972  1,630   1,025   3,973  הכנסות מימון

  )10,313(  )2,897( )1,873(  )5,134(  )3,524( הוצאות מימון, נטו
 

          

        
  7,611  )400( 1,934 953 1,426לפני מסים על הכנסה(הפסד) רווח

        

  181  162   )360(  660   )189((מסים על הכנסה)הטבת מס

        

  7,792   )238( 1,574   1,613   1,237  לתקופה (הפסד)רווח

        

        
למניה רגילה אחת  (הפסד) רווח

ש"ח ע.נ.  0.001(בדולר) בת 
        המיוחס לבעלי מניות החברה

  0.087   )0.003(  0.017   0.018  0.014   רווח למניה, בסיסי ומדולל

        
הממוצע המשוקלל של מספר 

המניות (באלפים) ששימש בחישוב 
         * הרווח למניה

  90,000   90,000   90,000   90,000   90,000   בסיסי ומדולל

        
מניות הרגילות ששימש לצורך חישוב רווח בסיסי ומדולל למניה הותאם למפרע בגין הנפקת הממוצע המשוקלל של מספר ה*

  ) בכל תקופות הדיווח המוצגות.א'6מניות הטבה ופיצול מניות (כמפורט בביאור 
 דולרמיליון  24.7- (כ נטו מיליון ש"ח 87.3- תמורת כרגילות מניות  31,022,250נתוני הרווח למניה לא הותאמו בגין הנפקת 

  ) שהתרחשה לאחר תום תקופת הדיווח.נטו
  

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים המאוחדיםדוחות הכספיים לים ביאורה
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  גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל

  
  לשנה  לתקופה של שלושה שישהלתקופה של  
  סתיימהשה  ימהסתיהש חודשים סתיימההשחודשים  
  בדצמבר 31ביום   יוניב 30ביום  יוניב30ביום  

  7102 6102 71 0 2  6 1 0 2  6 1 0 2  
  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
    בלתי מבוקר בלתי מבוקר  
            

            

  7,792   )238(  1,574   1,613  1,237   רווח (הפסד) לתקופה 

        
ם אשר סכומי -הפסד כולל אחר 

יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו 
        ממס:

        
  )144(  )107( )72( )107( )144(הפסד בגין גידור תזרימי מזומנים

           
נטו , הפסד כולל אחר לתקופה

  )144(  )107(  )72(  )107(  )144( ממס
            

        

  7,648   )345(  1,502   1,506   1,093  סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה

            
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים המאוחדיםדוחות הכספיים לים ביאורה



  

  5 -ב 
  

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

  
  מבוקר) (בלתי 2017יוני ב 30ביום שהסתיימה  חודשים ישהלתקופה של ש 

 

  הון מניות
פרמיה על 

 מניות

קרן הון בגין 
גידור תזרימי 

 סה"כ עודפים  מזומנים

 אלפי דולר   

       
 90,219  89,185   1,002   32   *-   2017 ינוארב 1יתרה ליום  
        

  1,237   1,237  - - -  לתקופהרווח
  )144(  -    )144(  -    -    תקופהכולל אחר להפסד

  1,093   1,237   )144(  -    -    תקופהכולל ל )הפסדח (רווסה"כ  
        

  -    )25( - - 25  מניות הטבה**הנפקת
  )15,000(  )15,000(  -    -    -    דיבידנד ששולם***

   25    -    -  )15,025(  )15,000(  
            

            

 76,312  75,397   858  32   25  2017 יוניב 30יתרה ליום  

  
.יות נמוך מאלף דולרסך הון המנ*

 .א'6ראו ביאור **
 .ב'6ראו ביאור ***

 
 (בלתי מבוקר) 6201יוני ב 30ביום שהסתיימה  חודשים ישהלתקופה של ש 
 

 *תהון מניו
פרמיה על 

 מניות

קרן הון בגין 
גידור תזרימי 

 סה"כ עודפים מזומנים
  אלפי דולר   

  
  82,571   81,393   1,146  32   -    2016 ינוארב 1יתרה ליום  
        

  1,613   1,613  - - -  לתקופהרווח
  )107(  -    )107(  -    -    תקופהכולל אחר להפסד

  1,506   1,613   )107(  -    -    תקופהכולל לרווח (הפסד) סה"כ  
            

            

  84,077   83,006   1,039   32   -    2016 יוניב 30יתרה ליום 

   
.נמוך מאלף דולר סך הון המניות *

  
  (בלתי מבוקר) 2017יוני ב 30ביום שהסתיימה  חודשים לושהלתקופה של ש 

 

  הון מניות
פרמיה על 

 מניות

קרן הון בגין 
גידור תזרימי 

 סה"כ עודפים  מזומנים

 אלפי דולר   

       
 89,810  88,848   930   32   *-  2017 אפרילב 1יתרה ליום  
        

  1,574   1,574  - - -  לתקופהרווח
  )72(  -    )72(  -    -    תקופהכולל אחר להפסד

  1,502   1,574   )72(  -    -    תקופהכולל לרווח (הפסד) סה"כ  
        

  -    )25( - - 25  מניות הטבההנפקת
  )15,000(  )15,000(  -    -    -    דיבידנד ששולם

   25    -    -  )15,025(  )15,000(  
            

        

 76,312  75,397   858  32   25  2017 יוניב 30ום יתרה לי 

  
.סך הון המניות נמוך מאלף דולר*

  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים המאוחדיםדוחות הכספיים להביאורים 



  

  6 -ב 
  

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

  
 (בלתי מבוקר) 6201יוני ב 30ביום שהסתיימה  חודשים לושהלתקופה של ש 
 

 *תהון מניו
פרמיה על 

 מניות

קרן הון בגין 
גידור תזרימי 

 סה"כ עודפים מזומנים
  אלפי דולר   

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

  )238(  )238( - - -  לתקופההפסד
  )107(  -    )107(  -    -    תקופהכולל אחר להפסד

  )345(  )238(  )107(  -    -    תקופהכולל להפסד סה"כ  
            

            

  84,077   83,006   1,039   32   -    2016 יוניב 30יתרה ליום 
   
.סך הון המניות נמוך מאלף דולר *

  
  

 6201 דצמברב 13ביום שהסתיימה  שנהל 
 

 *תהון מניו
פרמיה על 

 מניות

קרן הון בגין 
רימי גידור תז

 סה"כ עודפים מזומנים
  אלפי דולר   

  
  82,571   81,393   1,146   32   -    2016 ינוארב 1יתרה ליום  
        

  7,792   7,792  - - -  רווח לשנה
  )144(  -    )144(  -    -    שנהכולל אחר להפסד

  7,648   7,792   )144(  -    -    שנהכולל לרווח (הפסד) סה"כ  
            

           

  90,219   89,185   1,002   32   -   2016 דצמברב 31תרה ליום י

   
.סך הון המניות נמוך מאלף דולר *
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  גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

  
  לשנה  לתקופה של שלושה ישהלתקופה של ש

  סתיימהשה  סתיימההש חודשים סתיימההשחודשים
  בדצמבר 31ביום   יוניב 30ביום   יוניב 30ביום  
 7 1 0 2  6 1 0 2  7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר 
  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 

   
   

   פעילות שוטפת - תזרימי מזומנים
 7,792  )238( 1,574 1,613 1,237 (הפסד) לתקופהרווח

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 
 35,187  10,474  2,950   19,152   12,145 נספח א'-המזומנים מפעילות שוטפת 

   
 42,979  10,236  4,524   20,765   13,382  מזומנים נטו מפעילות שוטפת

   
   פעילות השקעה - תזרימי מזומנים

(לרבות תשלומים ע"ח עסקאות  רכישת מטוסים
 )92,371( )506( )164( )79,990( )1,125(החכרה)

  -    )152(  -  )152( - שינוי בפקדונות ע"ח רכישת מטוסים
  34,240   -    6,847 - 15,330  ים*תמורה ממימוש מטוס

  325   570   -  570 -  תקבולים ע"ח מימוש מטוסים
  1,000   500   -  1,000 - תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה

 1,825  )840( -  )1,663( 6,974מימוש (השקעה) פקדונות משועבדים
 635  2,183  109 983 )234(בבנקים פקדונות מימוש (השקעה)

  -    -    12,000   -    12,000  פירעון הלוואה שניתנה לחברת האם
   

 )54,346( 1,755  18,792   )79,252(  32,945  השקעה (לפעילות)  פעילותממזומנים נטו 
   

   פעילות מימון - תזרימי מזומנים
 51,890  6,976  )114( 51,942 11,723מתאגידים בנקאיים** קבלת הלוואות לזמן ארוך

 )48,534( )7,373( )6,186( )13,326( )38,705(פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  )10,846(  )5,417(  )5,756( )5,417( )5,756(  פירעון אגרות חוב

התחשבנות בגין עסקת הגנה על קרן אגרות חוב 
  )579(  )295(  44 )295( 44 שנפרעה

 13,101  3,252  2,425 6,328 4,725קבלת הפקדות של חוכרי מטוסים
 )4,962( -   -  - -רי מטוסיםשימוש בהפקדות של חוכ

  -    -    )15,000(  -    )15,000(  דיבידנד ששולם
   

 70  )2,857( )24,587(  39,232   )42,969(מימון)פעילותמפעילות (למזומנים נטו 
   
   

 )11,297( 9,134  )1,271( )19,255( 3,358עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
   

 32,895  4,506  26,227   32,895   21,598 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת
   

 21,598  13,640  24,956   13,640   24,956   התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 

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

יוס הלוואות.בניכוי עלויות ג**
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  8 -ב 
  

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

  
  לשנה  לתקופה של שלושה ישהלתקופה של ש

  סתיימהשה  סתיימההש חודשים סתיימההשחודשים
  בדצמבר 31ביום   יוניב 30ביום   ונייב 30ביום  
 7 1 0 2  6 1 0 2  7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
  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:

 42,837  11,859  5,990 20,265 12,053 והפחתותפחת
 )181( )162( 359 )660( 239 מסים נדחים, נטו 

  )5,983(  -    )572( - )778(  רווח ממימוש מטוסים*
 )434( 1,217  )1,238( )430( )3,321( שינוי בנגזרים

  )1,890(  -   - - - רווח מחילוט פקדון דמי חכירה
רווח מהפשרת קרן הון בעקבות הפסקת 

  )259(  )173(  )93( )173( )187(  הגנה חשבונאית
  552   )801(  1,124   538   2,844   שערוך אגרות חוב

       
 10,850   19,540   5,570  11,940  34,642 

  
  :שינויים סעיפי רכוש והתחייבויות

 20  )293( )107( )454( )115( קיטון (גידול) בלקוחות 
 241  72  27 9 )5(בחייבים ויתרות חובה(גידול) קיטון

  430   172   103 278 174  קיטון במלאי 
 )146( )1,417( )2,643(  )221(  1,241 בזכאים ויתרות זכות) קיטוןגידול (

       
 1,295  )388(  )2,620( )1,466(  545 

  
       
 12,145   19,152   2,950  10,474  35,187 

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

ריבית ומסים  תשלומיתקבולי /  – 'בנספח 
  המסווגים בתזרים מפעילות שוטפת

  

 11,154  4,015  3,256   5,448   4,595  תשלומי ריבית 

  

 765  179  205   332   345  ולי ריבית תקב

  

 1  -   -    1   1  תשלומי מס

        

  -    -    -    -    51   תקבולי מס

  
  

  פעילויות מהותיות שלא במזומן–'גנספח
  

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

  
שחרור הפקדות מימוש מטוסים כנגד 

 9,037  -   -    -    -  חוכרים

  

 6,250  -   -    -    -   מימוש מטוסים כנגד חייבים

  
     

  ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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  כללי  -  1 ביאור
  
במטרה לעסוק בתחום  2002"החברה") הוקמה בחודש דצמבר  -חברת גלובל כנפיים ליסינג בע"מ (להלן   .א

 ההחכרה התפעולית של מטוסים בעיקר בחוץ לארץ.
, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, השלימה החברה הנפקה של מניותיה לראשונה לציבור 2017ביולי  6ביום 

"הבורסה"). ההנפקה לציבור בוצעה בדרך של  -להלן ורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (
(להלן כנפיים אחזקות בע"מ החברה האם, פקת מניות חדשות של החברה לציבור, בשילוב עם הצעת מכר מצד הנ

, במסגרתה מכרה כנפיים חלק ממניות החברה שהוחזקו על ידה. במסגרת ההנפקה לציבור גייסה "כנפיים") -
אלפי דולר ברוטו  26,365-אלפי ש"ח נטו), המהווים כ 87,293- אלפי ש"ח ברוטו (כ 93,067- החברה סך של כ

, במועד ההנפקה כאמור הומרה אלפי דולר נטו) 24,729-(כ הנפקת המניותבהתאם לשער החליפין במועד 
במסגרת ההנפקה הנפיקה החברה . תמורת ההנפקה לדולרים בהתאם לעסקאות גידור בהן התקשרה החברה

נה המונפק והנפרע של החברה הינו מניות רגילות של החברה, כך שלאחר השלמת ההנפקה הו 31,022,250
חזקותיה של כנפיים במניות החברה עומד הע.נ. כ"א. שיעור  ש"ח 0.001מניות רגילות בנות  121,022,250

  .65.8%- לאחר ההנפקה על שיעור של כ
 

   פיהן יוגדרו להלן "הקבוצה". החברה, החברות המאוחדות שלה והנאמנויות אשר החברה היא הנהנית על
  

ולשנה  2016בדצמבר  31ן בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום יש לעיי  .ב
  ים אשר נלוו אליהם.ביאורשהסתיימה באותו תאריך, ול

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2 ביאור
  

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים
  

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

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

  ., ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2016בדצמבר  31ליום בעריכת דוחותיה הכספיים 
  

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

  
 

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

, במקרים מסוימים, הקבוצהלעיל, נדרשת הנהלת  2 ביאורית של הקבוצה, המתוארת בביישום המדיניות החשבונא
להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים והתחייבויות שאינם 

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

  

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

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

ליום לדוחות הכספיים  4 ביאור ראושימוש,  קבוצהלפרטים נוספים אודות האומדנים החשבונאיים הקריטיים בהם עושה ה
  .2016בדצמבר  31

  
  ת הדיווחעסקאות ואירועים מהותיים בתקופ  -  4 ביאור

  
  ים:מטוס ה ומימושהחכר ה,רכישהסכמי 

  
, החברה, לקוח מהותי של British Airwaysעל הסכם עם חברת התעופה  חתמה החברה 2017מרץ חודש ב  .א

  : להלן פרטי ההסכם), 2006(שנת ייצור  321-200בקשר להארכת הסכם ההחכרה של מטוס איירבוס 
. בהתאם להסכם 2018לתקופה המסתיימת בתחילת שנת  British Airwaysבת של - המטוס מוחכר כיום לחברה

לתקופה המסתיימת  British Airwaysההחכרה החדש, עם סיום ההחכרה לעיל, יוחכר המטוס ישירות לחברת 
  , כאשר לחוכרת ניתנה אופציה להארכת הסכם ההחכרה לתקופה של שנתיים נוספות.2023בתחילת שנת 

בהתאם למצב השוק וגיל המטוס, ובהתאם נמוכים ביחס לדמי החכירה  דמי החכירה בתקופת ההארכה הינם
בגין מטוס זה כיום. עם החתימה על ההסכם, צפויים התקבולים מדמי החכירה אשר ישולמו על  חברההמשולמים ל

 החתימה המוחכרים לחוכרת) החל ממועד 320-200ידי החוכרת בגין המטוס (לא כולל שני מטוסים איירבוס 
  מיליון דולר. 16.4-סך של כלהסתכם ל

  .להלן ט' סעיףראו הלוואה שניטלה לצורך מימון המטוס ומימון מחדש של ה פירעוןלפרטים בקשר ל
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  (המשך) עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -  4ביאור 
  

  (המשך) הסכמי רכישה, החכרה ומימוש מטוסים
  

חתמה החברה על  2017, בחודש מרץ 2016בדצמבר  31) לדוחות הכספיים ליום 2ה(12בהמשך לאמור בביאור   .ב
המוחכר לחברת תעופה בדרום קוריאה, לקוח מהותי  737-800הסכם להארכת תקופת ההחכרה של מטוס בואינג 

עם סיום החלה של החברה. בהתאם להסכם כאמור, הוארכה ההחכרה בשנה נוספת ובדמי חכירה זהים, אשר 
 של המטוס.מקורית החכרתו התקופת 

 
השלימה החברה  2017, בחודש מרץ 2016בדצמבר  31) לדוחות הכספיים ליום 4ד(12בהמשך לאמור בביאור   .ג

 2016בדוחות הכספיים השנתיים לשנת ( מיליון דולר 2.8-כבתמורה ל 340-300את מכירתו של מטוס איירבוס 
 מיליון דולר 0.2- ן בסכום של כהניב לחברה רווח הו. מימוש המטוס למכירה) מוחזקהמטוס סווג כנכס לא שוטף ה

 סעיף הכנסות אחרות.וכר בהאשר 
  

השלימה החברה  2017, בחודש מאי 2016בדצמבר  31) לדוחות הכספיים ליום 2ד(12בהמשך לאמור בביאור   .ד
 2016מיליון דולר (בדוחות הכספיים השנתיים לשנת  0.6- בתמורה לכ 767-300את מכירתו של גוף מטוס בואינג 

למכירה). בהתאם למכירה  מוחזקהמטוס סווג כנכס לא שוטף ה 2017ספיים לרבעון הראשון לשנת ובדוחות הכ
הפרשה לירידת ערך גוף המטוס בסך של  2017כאמור רשמה החברה בדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 

 אלפי דולר אשר נזקפו לסעיף הוצאות אחרות. 70
 

המוחכרים , 1992משנת יצור  320-200של שני מטוסי איירבוס השלימה החברה את מכירתם  2017בחודש יוני   .ה
יחד , 2018ם צפויה להסתיים במהלך הרבעון הראשון לשנת תאשר תקופת החכר  Air Canadaלחברת התעופה

- הניב לחברה רווח הון בסכום של כמיליון דולר. מימוש המטוסים  6.3-בתמורה לסך של כ ,עם הסכם החכרתם
סעיף הכנסות אחרות. לפרטים בקשר לפירעון ההלוואות שניטלו לצורך מימון וכר בהר אש מיליון דולר 0.6

  ' להלן.סעיף יהמטוסים ראו 
  

, בקשר לקשיים תזרימיים אשר חווה לקוח 2016בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  'ד18לאמור בביאור  תאםבה  .ו
מבוצעים  עדיין לחברהשלומי הלקוח תחברת התעופה הממשלתית לאומית של אקוודור),  – Tameשל החברה (

ולמועד פרסום הדוח  בסכום שאינו מהותי למועד הדוח ללקוח חובם, יצוין כי בפועל באיחור ביחס לקבוע בהסכ
 . ללקוח לא קיים חוב לחברה

  
, בקשר להפסקת הסכם חכירה של 2016בדצמבר  31) לדוחות הכספיים ליום 1ה(12בהמשך לאמור בביאור   .ז

הגישה החברה למנהל  2017והתקשרות במזכר כוונות להחכרתו מחדש, בחודש מרץ  330-300 מטוס איירבוס
המיוחד להליך פירוק מרצון תביעת חוב בגין הנזקים אשר נגרמו לה כתוצאה מהפרת הסכם החכירה על ידי 

 מוקדם להעריך את תוצאות הגשת תביעת החוב כאמור.הלקוח לשעבר. 
ון למועד פרסום דוח זה מבוצעות במטוס עבודות תחזוקה, שיפוץ והתאמה בנוסף, במהלך תקופת הדוח ונכ

דולר עבור עבודות השיפוץ  מיליון 1.1- של כבהתאם לדרישות להחכרתו העתידית. למועד הדוח שולמו סך 
עבודות  החברה צפויה לשאת בעלויות נוספות בקשר עם( לסעיף הרכוש הקבוע נווהתאמה כאמור אשר הוו

בהתאם לאמור לעיל ובהתאם למדיניותה ). 2017מה כאמור במהלך הרבעון השלישי של שנת השיפוץ וההתא
ועד אשר יחזור לפעילות תחת  2017החשבונאית של החברה, המטוס לא מופחת החל מהרבעון הראשון לשנת 

הפסד בתקופת הדוח נזקפו לדוח רווח ובנוסף,  הסכם החכרה בכפוף לבחינת סימנים לאפשרות של ירידת ערך.
   .מיליון דולר 0.4-בסך של כ בקשר למטוס הוצאות שוטפות

כמו כן, במסגרת בדיקות שבוצעו לצורך החכרתו של המטוס נתגלה פגם (סימני קורוזיה) בחלקים מסוימים של 
למועד פרסום הדוח המנועים, הדורש את החלפת חלקים אלו קודם למסירת המטוס ללקוח החדש, ולאור זאת נכון 

 2.8- בסך של כהוערכה מצויים מנועים אלו בתיקון לשם השמשתם. עלות החלפת החלקים ותיקון המנועים כאמור 
, הפרשה 2017מיליון דולר ("עלות התיקון"), ובהתאם ביצעה החברה, בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 

במהלך הרבעון השני לשנת  רות".להוצאה חד פעמית בקשר עם עלות התיקון, אשר נזקפה לסעיף "הוצאות אח
מיליון  1.2יתרת ההפרשה עומדת על  2017ביוני  30מיליון דולר על חשבון תיקון המנועים וליום  1.6שולמו  2017
כן יצוין כי נכון למועד זה ממשיכה החברה בבחינה ובדיונים עם הגורמים הרלוונטיים בכל הנוגע לאפשרות דולר. 

האחרון של המנועים ותחזוקתם ו/או אחראים לייצורם, יישאו בעלות  ם בתהליך השיפוץכי גורמים אשר היו מעורבי
התיקון, באופן מלא או חלקי. יחד עם זאת, נכון למועד זה אין כל וודאות כי מי מהגורמים כאמור יישא בעלות 

 כלשהי מתוך עלות התיקון. 
התאמה של המטוס, ולעבודות התיקון של בהתאם להערכות עדכניות בדבר מועדי הסיום לעבודות השיפוץ וה

 זאת, . לאור2017 ספטמברלהיות בחודש המועד בו יהיה מוכן המטוס למסירה צפוי כאמור לעיל, מנועי המטוס, 
נכון למועד זה מנהלת החברה דין ודברים עם הלקוח החדש, להגעה להסכמות בדבר התאמת מועד המסירה של 

(וזאת לאחר שבמהלך הרבעון השני  י המסירה החזויים כאמור לעילהמטוס והתקשרות בהסכם מחייב למועד
. בהתאם, נכון )2017הגיעה החברה להסכמה עם הלקוח החדש לדחיית מועד המסירה לחודש יוני  2017לשנת 

למועד זה אין כל וודאות כי החברה תגיע להסכמות עם הלקוח החדש וכי ייחתם עמו הסכם חכירה מחייב לחכירת 
קרי כחודשיים עיכוב  ,או כי העבודות על המטוס ועל מנועיו אכן יסתיימו במועדים הצפויים כמפורט לעילהמטוס, ו/

יימסר ללקוח שייחתם הסכם חכירה מחייב והמטוס ככל כאמור.  שסוכם עם הלקוח החדשהאחרון לאחר המועד 
  .על ידי הלקוח החדשהחדש במועד כאמור, לא צפוי שינוי מהותי בתקבולים מדמי החכירה אשר ישולמו 
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  (המשך) עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -  4ביאור 
  

  (המשך) הסכמי רכישה, החכרה ומימוש מטוסים
  

 (המשך)  .ז
  

בכל הנוגע למטוס זהה אשר בבעלות מחכירה נוספת עימה פועלת החברה במשותף בעניין מטוס זה, ואשר היה 
חדש, יצוין כי פגם דומה נתגלה גם במנועיו של המטוס הזהה, אמור להימסר יחד עם מטוס החברה ללקוח ה

למיטב ידיעת החברה  , כאשרוהמחכירה הנוספת פועלת לתיקון הפגם לשם השמשתו להחכרה ללקוח החדש
בכוונת המחכירה הנוספת למסור את המטוס הזהה ללקוח החדש עם השלמת העבודות וללא קשר באם תצליח 

  חייב עם הלקוח החדש אם לאו.החברה להגיע להסכם חכירה מ
יצוין כי החברה קיבלה מהבנק הישראלי אשר מימן את רכישת המטוס, ואשר יתרת ההלוואה כלפיו מסתכמת כן 

דולר, הודעה כי הוא מאריך את המועד שנקבע לחברה בהסכם ההלוואה  מיליון 47.3- בכפרסום הדוח נכון למועד 
, והחברה 2017חודשים נוספים, עד לסוף חודש ספטמבר לצורך חתימה על הסכם חכירה חדש, בשלושה 

  .ממשיכה לפרוע את הלוואה זו בהמשך ללוח הסילוקין
  

לקבוצה הסכמים עם חברות תעופה להחכרת מטוסים לטווח ארוך, שעל פיהם צפויה הקבוצה  2017 יוניב 30ליום   .ח
 36.9- מיליון דולר, מזה סך של כ 150- לקבל במהלך השנים הבאות תזרים מזומנים בגין דמי חכירה בסך של כ

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

  לעיל.ז' 
  

 יים:הלוואות מתאגידים בנקא
  

, כחלק מחתימה על הסכם הארכת 2016בדצמבר  31) לדוחות הכספיים ליום 4ב(13בהמשך לאמור בביאור   .ט
מוקדם  פירעוןב החברהפרעה  2017בחודש ינואר , לעיל א'בסעיף כמפורט  321-200 בוסהחכירה של מטוס אייר

מטוס והשעבודים בקשר למטוס הת מיליון דולר) שניטלה מבנק זר לרכיש 12.7-את יתרת קרן ההלוואה (סך של כ
מיליון  7.1- כל יתרת המזומנים המשועבדים לאותו המועד אשר הסתכמה לסך של כשחרור משעבוד הוסרו לרבות 

  דולר.
) בסך Recourseעם בנק זר אחר לנטילת הלוואה ( חתמה החברה על הסכם 2017בחודש מרץ בהמשך לכך, 

עד לתום תקופת ההחכרה  פרוסהואה האמורה. ההלוואה החדשה את ההלו החליפהמיליון דולר אשר  12- של כ
לחודש בתוספת מרווח אשר נמוך  LIBOR- ריבית משתנה על בסיס ה נושאתהמוארכת (ללא רכיב 'בלון') והיא 

) בעסקאות Recourse( חברהעם זכות חזרה ל החברהמהמרווח הממוצע המשוקלל בגין הלוואות קיימות של 
חכירה שיתקבלו מהחכרת המטוס ישמשו בין היתר לפירעון קרן וריבית של ההלוואה. לרכישת מטוסים. דמי ה

במטוס שועבדו לטובת הבנק הזר. לבנק הזר  החברההמטוס, הסכם החכרתו, תמורת הביטוח וזכויות ההנאה של 
וחכר המ 330-200למימון רכישת מטוס איירבוס  הקבוצהעם הלוואה אחרת שנטלה  Cross Defaultזכות  ניתנה

זכות  חברה, אשר אותו בנק זר נטל חלק במימונה המשני (סינדיקציה). לVirgin Australiaלחברת התעופה 
לפירעון מוקדם מלא או חלקי (כפוף לסכום מינימלי) של יתרת ההלוואה במועדי פירעון הקרן על פי לוחות הסילוקין 

 36קדמים במידה ויהיו במשך תקופה של של ההלוואה. עמלת פירעון מוקדם תחול רק ביחס לפירעונות מו
  חודשים ראשונים ממועד קבלת ההלוואה.

  
מיליון דולר  2.4- בסך של כ ותההלווא נותיתרת קראת מוקדם  פירעוןפרעה החברה ב 2017חודש מרץ סוף ב  .י

ש ומומשו בחוד Air Canadaלחברת התעופה  אשר הוחכרו 320-200י איירבוס מטוס שני בגין רכישת ואשר ניטל
  .)לעיל ה'סעיף ראו לפרטים נוספים ( 2017יוני 

  
מתן מסגרת אשראי בסך של , בקשר ל2016בדצמבר  31) לדוחות הכספיים ליום 2ב(13בהתאם לאמור בביאור   .יא

מיליון דולר) לבנק כך שלמועד  12הוחזרה מלוא מסגרת האשראי (סך של  2017חודש ינואר מיליון דולר, ב 12
 2017 יונימיליון דולר. יצוין כי בחודש  12ברה מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בסך של לח ,הדוח ולמועד פרסומו

 .2018תוקף מסגרת האשראי בשנה נוספת קרי עד לתום חודש יוני  ךהואר
  

לאותם המועדים,  הינו בריבית מוגנת. הקבוצההאשראי של  מתיק 22%-כ, הדוח פרסום ולמועד הדוח למועד  .יב
  .קבוצהה של האשראי בתיק קבועה ריבית נושאות אשר היחידות הינן' ב סדרהכלל ו 'א סדרה החוב אגרותמרבית 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
  ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםביאור

  

  12 -ב 
  

  (המשך) עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -  4ביאור 
  

  :ואגרות חוב ) של הלוואותcovenantsמגבלות ואמות מידה פיננסיות (
  

מסוימות כלפי הבנקים בארץ המממנים את  )Covenantsלעמידה באמות מידה פיננסיות ( התחייבה הקבוצה  .יג
שוטפים על כלל נכסי  שעבודים יצירת לאי הבנקיםחלק מ כלפיהחברה  התחייבהכמו כן,  .Recourse-עסקאות ה

  החברה.
  

  :כלפי הבנקים בארץ להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות בהן התחייבה החברה לעמוד
 היחס בפועל היחס הנדרש אמת המידה הפיננסית

 2017ביוני  30ליום   
     

  )1( יחס הון עצמי מוחשי לסך מאזן מוחשי
 

 21.1% 15%- לא יפחת מ

  )2( מתואמת) EBITDA-יחס כיסוי חוב נטו (חוב נטו ל
  

 5.08 8לא יעלה על 

  )1( הון עצמי מוחשי
 

 מיליון דולר 76.3 מיליון דולר 60- לא יפחת מ

  מיליון דולר 37.5 מיליון דולר 12- לא יפחת מ )3(יתרת מזומנים, פקדונות והשקעות לזמן קצר
  

  
 ובניכוי, מוחשיים לא נכסים בניכוי החברה של המאוחדים הכספיים בדוחותיה הון פירושו" מוחשי עצמי הון" ) 1(

 כלפי נחתמו לגביהן בעלים הלוואות ובתוספתלחברה  קשורה בקבוצה לגוף החברה שהעמידה הלוואות
  . נחיתות כתבי המממנים

 מוחשיים לא נכסים בניכוי החברה של הכספיים לדוחותיה בהתאם הנכסים סך פירושו" מוחשי מאזן"
  לחברה. קשורה בקבוצה לגוף החברה שהעמידה והלוואות

  
או  16%-לא תבצע חלוקת דיבידנד במידה ויחס זה יפחת מ החברהזו כוללת רכיב נוסף לפיו  התניה

 .16%- שכתוצאה מהחלוקה יחס זה יפחת מ
 

 בתוספת הכספיים לדוחותיה בהתאם החברה של החוב ואגרות ההלוואות יתרת פירושו" נטו חוב" ) 2(
 עבור תחושב מתואמת EBITDA. ופקדונות קצר לזמן השקעות, מזומנים יתרת ובניכוי חוכרים הפקדות
 .הבדיקה למועד הקודמים העוקבים הרבעונים ארבעת

  
 :כדלקמן תערך EBITDA-ה התאמת

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

 .עסקאות אותן בגין
 מה יגרעו, בדיקה מועד לכל-EBITDA  הכנסות דמי חכירה בגין עסקאות שמומשו (בהתאם למועד

 החודשים האחרונים למועד הבדיקה. 12מטוס) במהלך מימוש ה
  

 קצר לזמן השקעות, משועבדים שאינם מזומנים( מזומנים יתרות בקופתה לשמור מחויבויות קבוצהל ) 3(
  .דולר מיליון 12 בסך) בנקאיים ופקדונות

  
ת, ההסכמות עומדת הקבוצה בכל אמות המידה הפיננסיו ולמועד פרסום הדוחנכון לתאריך הדוח על המצב הכספי 

  .1והתניות אחרות כלפי הבנקים המממנים
  

, על 70%חתמה החברה בקשר להלוואה אחת בה נדרש יחס יתרת הלוואות לבטחונות של  2017בחודש מאי   .יד
, לצורך השלמת 2016ליון דולר, שהחליף כתב קיזוז קודם מחודש נובמבר ימ 1.3- כתב קיזוז לבנק על סך של כ

וסמוך למועד פרסום הדוח, בהתחשב בכתב הקיזוז לעיל, עמדה החברה ביחסים  2017 יוניב 30 ליום בטחונות.
  .בהתאמה ,73%-65%ובטווח שבין  74%- 65%הנדרשים והם נעו בטווח שבין 

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

 לפרטים). 21.1%( החוב אגרות מחזיקי כלפי זו פיננסית מידה באמת החברה ומדתע הדוח למועד נכון. 15%-מ
 הכספיים לדוחותג' 14 ביאור ראו החוב אגרות מחזיקי כלפי נוספות במגבלות לעמידה החברה התחייבויות בדבר
 .2016 לשנת

הפיננסיות, ההסכמות עומדת הקבוצה בכל אמות המידה  ולמועד פרסום הדוחנכון לתאריך הדוח על המצב הכספי 
לפירעון  רות החובולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגוהתניות אחרות כלפי מחזיקי אגרות החוב 

 . 1מיידי
  

                                                     
 הדוחות פרסום למועד בסמוך ונעשית על המצב הכספי הדוח לתאריך רבעון מדי נערכת הפיננסיות המידה באמות בעמידה הבחינה 1

 .שחלף הרבעון בגין הכספיים
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  רכוש קבוע   -  5 ביאור
 

 פחתשינוי אומדן   .א
  

מופיע במחירוני ששיעור הפחת השנתי של כל מטוס מצי המטוסים, נקבע בהתחשב בערך השייר שלו, כפי 
ים המקובלים, האומדים את ערך המטוס לתאריך בו מסתיימת תקופת ההחכרה המינימלית (ללא תקופות המטוס

בכל תקופת דיווח בוחנת הקבוצה את ערכי השייר של ציי אופציה להארכה) או לתום תקופת השימוש המשוערת. 
  ת הפחת בהתאם. המטוסים שלה ואת הצורך בעדכון אומדן ערכי השייר עבור מטוסים אלו ועדכון הוצאו

  
כמפורט  British Airwaysהמוחכר לחברת בת של  321-200החכירה של מטוס איירבוס  םבעקבות הארכת הסכ

 .זה למטוס 2017בינואר  1-החל מיום הפחת אומדן  יהחליטה הנהלת הקבוצה על ביצוע שינוי לעיל, א'4בביאור 
אלפי  233- וכ 2017הראשון של שנת  חציוןות הפחת לאלפי דולר בהוצא 466- הביא לקיטון של כ זה ןשינוי אומד

ביחס להוצאות הפחת בתקופות המקבילות אשתקד טרום  2017דולר בהוצאות הפחת לרבעון השני של שנת 
 .שינוי אומדן הפחת

  
 ירידת ערך מטוסים  .ב

  
מנים לאפשרות יבו קיימים ס בצי מטוסים, 2016בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  )1ב(4- ו י'2 יםכאמור בביאור

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

  
מטוסים ולפיכך לא בוצעה בחינה של סכום בר השבה  , לא נמצאו סימנים לירידת ערך2017ביוני  30ליום  ) 1(

  .ליום זה
  
אפשרות נים לימה הקבוצה את סכום בר ההשבה של ציי המטוסים בהם זוהו סבחנ 2017במרץ  31ליום  ) 2(

  מטוסים כדלקמן: 7לאותו מועד, סך של  ירידת ערךשל 
  

 חוכר  כמות צי המטוסים ודגם
    

 חברת תעופה בדרום קוריאה 2 737-800בואינג  
British Airways 2 320-200איירבוס
Air Berlin 330-2001איירבוס

Tame 330-2001ירבוסאי
Virgin Australia 1 330-200איירבוס

    
, נמצא כי כאמור ירידת ערךאפשרות של מנים לימבחינת סכום בר ההשבה של ציי המטוסים, בהם זוהו ס

  ד.סכום בר ההשבה של כל צי מטוסים עולה על עלותו המופחתת לאותו מוע
  

מי המזומנים העתידיים מדמי החכירה ומערך השייר של בהערכת שווי השימוש, אומדת הקבוצה את תזרי
אותו המטוס לתום תקופת השימוש, ומנכה אותם לערכם הנוכחי, תוך שימוש בשיעורי הניכיון המשקפים 

שיעורי ניכיון אלו נאמדים,  את ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים הגלומים בפעילות החכירה.
חישוב שווי השימוש לצורך  ).WACCמחיר ההון העצמי ומחיר החוב (בין השאר, על פי הממוצע של 

ניכיון, לפני מס, עבור היוון תזרימי המזומנים מדמי חכירה  יבשיעור מעריך השווי השתמשכאמור לעיל 
ובשיעורי ניכיון, לפני מס, עבור היוון ערך השייר של המטוסים לתום תקופת  7.69%-5.74%בטווח של 

  .7.27%- 6.95% השימוש בטווח של
  
 הוכרה לא 2017 ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים ושלושה שישה של התקופות במהלךאמור לעיל, ל בהתאם
שנרשמה  ,דולראלפי  70בסך של  שמומש הפרשה לירידת ערך גוף מטוספרט ל מטוסים ערך לירידת הפרשה

  .לעילד' 4כמפורט בביאור  2017ברבעון הראשון לשנת 
  
  

  ון ה  -  6ביאור 
  

 מניות הטבה ופיצול מניות הנפקת  .א
  

מניות הטבה בנות  89,868, ללא תמורה, דירקטוריוןה הקצתה החברה, בהתאם להחלטת 2017במאי  25ביום 
בהתאם להחלטת הדירקטוריון ע.נ. כ"א של החברה, לבעלת המניות היחידה בחברה, כנפיים.  ש"ח 1.00

להון מניות חלק  הוון"חוק החברות"),  - להלן ( 1999- "טלחוק החברות, התשנ 304ם להוראות סעיף ובהתא
שהוקצו. כמו כן אישרה האסיפה הכללית של בעלי מרווחי החברה בסכום השווה לערך הנקוב של מניות ההטבה 

ע.נ. כ"א  ש"ח 1.00ון מניות החברה ממניות רגילות בנות פיצול של ה 2017במאי  25ביום  המניות של החברה
הון המניות הרשום של  ,"פיצול ההון"), כך שלאחר פיצול ההון -להלן ע.נ. כ"א ( ש"ח 0.001נות למניות רגילות ב

ע.נ. כ"א; והון המניות  ש"ח 0.001מניות רגילות בנות  250,000,000 -אלפי ש"ח מחולק ל 250עומד על  החברה
- מחולק ל ש"חאלפי  90(בהתחשב בהנפקת מניות ההטבה כאמור לעיל) עומד על  המונפק של החברה

   . ע.נ. כ"א ש"ח 0.001מניות רגילות בנות  90,000,000
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  (המשך) הון  -  6ביאור 
  

 דיבידנדים  .ב
  

(דיבידנד  דולרמיליון  15על חלוקת דיבידנד בסך כולל של  החליט דירקטוריון החברה 2017במאי  25ביום  ) 1(
, כבעלת המניות לכנפייםולם והדיבידנד ש 2017במאי  25. המועד הקובע נקבע ליום )דולר 0.167למניה: 

 .2017ביוני  6 , ביוםהחברה באותו מועדהיחידה של 
  

חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות נכנסה לתוקף מדיניות לעיל  א'1ר עם השלמת ההנפקה, כמפורט בביאו ) 2(
של החברה, לפיה, בכפוף להוראות המבחנים הקבועים בדין בקשר עם ביצוע חלוקה; מגבלות בקשר עם 

חלוקה כלפי גורמים מממנים של החברה; תזרים המזומנים וצורכי המימון של החברה; התוכניות ביצוע 
העסקיות של החברה ושיקול דעת דירקטוריון החברה, תחלק החברה לבעלי מניותיה, בסמוך לאחר מועד 

 , דיבידנד בסכום השווה לחמישים2022עד  2018אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנים 
"מדיניות חלוקת  -להלן הקלנדארית שחלפה () מהרווח הנקי (אחרי מס) של החברה בשנה 50%אחוזים (

יובהר, בהקשר זה כי בכל מקרה אין לראות במדיניות חלוקת הדיבידנד, כהתחייבות של  הדיבידנד").
החברה אשר  החברה לבצע חלוקת דיבידנד וכל חלוקה כאמור, תידון בנפרד ובאופן ספציפי בדירקטוריון

רשאי להחליט גם כי לא יחולק דיבידנד כלל; לאשר חלוקות שונות בהיקפן מהמפורט במדיניות חלוקת 
הדיבידנד; וכן יהיה רשאי דירקטוריון החברה בכל עת, לשנות את מדיניות חלוקת הדיבידנדים ו/או לאמץ 

שיחולקו, או להחליט שלא , ובכלל זאת את שיעור והיקף הסכומים אומצהשמדיניות שונה מהמדיניות 
 .לחלקם כלל

  

 הנפקת מניות החברה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  .ג
  

ה לאחר תאריך הדוח על ורישומן למסחר בבורסלפרטים בדבר השלמת הנפקה של מניותיה לראשונה לציבור 
  עיל.לא' 1אור המצב הכספי ראו בי

  
  

  מכשירים פיננסיים  -  7ביאור 
  

  אינם נמדדים בשווי הוגןאשר מכשירים פיננסיים   .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 

  בדצמבר 31ליום   יוניב 30ליום  בדצמבר 31ליום  יוניב 30ליום  

 7 1 0 2  6 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר 
      

הלוואות לזמן ארוך 
  )13,003(  -    )12,699(  -    *בועהק ריביתב

      

  )61,573(  )59,476( )57,437( )54,509(  **חוב אגרות

      
חי של תזרימי המזומנים לפי שיעור של הלוואות מבוסס על חישוב הערך הנוכ) 2(רמה השווי ההוגן  *

השינוי בשווין ההוגן של ההלוואות נובע  מקובל להלוואות דומות בעלות מאפיינים דומים.ההריבית 
  מפירעון מלא של ההלוואות.

) נקבע על פי 1ב') נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ושווי השוק (רמה -אגרות החוב (סדרות א' ו **
  צוטטים. אגרות החוב מוצגות בדוח על המצב הכספי בניכוי יתרת הוצאות הנפקה נדחות.מחירי שוק מ
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -  7ביאור 
  

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

הרווח הכולל האחר ותזרים  ), וכן השפעתם על הרווח והפסד,2מדדים בשווי הוגן (רמה , הנקבוצהשל העסקאות גידור שערי חליפין להלן מפורטים השינויים בשווי ההוגן של 
  קבוצה:המזומנים של ה

  
  (בלתי מבוקר) 2017 יוניב 30חודשים שהסתיימה ביום שישה לתקופה של   

השפעה על   
  הרווח והפסד

השפעה על הרווח 
  הכולל האחר

סך ההשפעה על 
  הון הקבוצה

תזרים מזומנים 
  זריםבגין נג

קיטון בהתחייבות 
  בהתחייבות) (גידול

  אלפי דולר  

            

  )942(          2017בינואר  1יתרה ליום 

  -    -    -    )188(  188   הפשרת קרן הון בעקבות הפסקת הגנה חשבונאית
  3,432   -    3,432   -    3,432   שערוך של עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים

  )155(  155   -    -    -    ות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדריםעסקאמ קבולת

  3,277   155   3,432   )188(  3,620   סך הכל נגזרי שער חליפין

  2,335           2017ביוני  30ליום  יתרה

  
  (בלתי מבוקר) 2016 יוניב 30חודשים שהסתיימה ביום שישה לתקופה של   

השפעה על   
  הרווח והפסד

השפעה על הרווח 
  הכולל האחר

סך ההשפעה על 
  הון הקבוצה

תזרים מזומנים 
  בגין נגזרים

קיטון בהתחייבות 
  בהתחייבות) (גידול

  אלפי דולר  

            

  )1,955(          2016בינואר  1יתרה ליום 

  -    -    -    )173(  173   הפשרת קרן הון בעקבות הפסקת הגנה חשבונאית
  494   -    494   -    494   חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים שערוך של עסקאות אשר

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

  725   )231(  494   )173(  667   סך הכל נגזרי שער חליפין

  )1,230(          2016ביוני  30ליום  יתרה
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  (המשך) סייםמכשירים פיננ  -  7ביאור 
  

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

  (בלתי מבוקר) 2017 יוניב 30חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של   

השפעה על   
  הרווח והפסד

השפעה על הרווח 
  הכולל האחר

סך ההשפעה על 
  הון הקבוצה

תזרים מזומנים 
  בגין נגזרים

ייבות קיטון בהתח
  בהתחייבות) (גידול

  אלפי דולר  

            

  1,141           2017 אפרילב 1יתרה ליום 

  -    -    -    )94(  94   הפשרת קרן הון בעקבות הפסקת הגנה חשבונאית
  1,349   -    1,349   -    1,349   שערוך של עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים

  )155(  155   -    -    -    לא יועדו כמכשירים מגדריםעסקאות אשר חשבונאית קבול מת

  1,194   155   1,349   )94(  1,443   סך הכל נגזרי שער חליפין

  2,335           2017ביוני  30ליום  יתרה

  
  (בלתי מבוקר) 2016 יוניב 30חודשים שהסתיימה ביום  לושהשלתקופה של   

השפעה על   
  הרווח והפסד

השפעה על הרווח 
  הכולל האחר

סך ההשפעה על 
  הון הקבוצה

תזרים מזומנים 
  בגין נגזרים

קיטון בהתחייבות 
  בהתחייבות) (גידול

  אלפי דולר  

            

  )308(          2016 אפרילב 1יתרה ליום 

  -    -    -    )173(  173   הפשרת קרן הון בעקבות הפסקת הגנה חשבונאית
  )1,153(  -    )1,153(  -    )1,153(  כמכשירים מגדרים שערוך של עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו

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

  )922(  )231(  )1,153(  )173(  )980(  סך הכל נגזרי שער חליפין

  )1,230(          2016ביוני  30ליום  יתרה
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  (המשך) ייםמכשירים פיננס  -  7ביאור 
  

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

  2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

השפעה על   
  הרווח והפסד

השפעה על הרווח 
  הכולל האחר

סך ההשפעה על 
  הון הקבוצה

תזרים מזומנים 
  בגין נגזרים

קיטון בהתחייבות 
  בהתחייבות) (גידול

  דולראלפי   

            

  )1,955(          2016בינואר  1יתרה ליום 

            
  -    -    -    )257(  257   הפשרת קרן הון בעקבות הפסקת הגנה חשבונאית

  558   -    558   -    558   שערוך של עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים

  455   )455(  -    -    -    תשלום עסקאות אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדרים

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

            

  )942(          2016בדצמבר  31ליום  יתרה

            
  
  

  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  8ביאור 
  

מיליון דולר, ואשר  12עמידה החברה לכנפיים הלוואה בסך כולל של , בדבר הסכם הלוואה מכוחו ה2016בדצמבר  31ב' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 22בהמשך לאמור בביאור   .א
לה מכוח  שהוקנתהכנפיים לחברה, בהתאם לזכות , הודיעה 2017במאי  25"ההלוואה" ו"הסכם ההלוואה", בהתאמה), ביום  - (להלן  2018במרץ  31יום ל נקבעמועד פירעונה (קרן) 

, כאשר במועד הפירעון שילמה כנפיים גם את הריבית שנצברה עד למועד הפירעון 2017ביוני  13אשר בוצע ביום  ,קרן ההלוואהעל פירעון מוקדם מלא של יתרת הסכם ההלוואה, 
 כאמור.

  
ל"), ובהתאם להודעת , בדבר הסכם למתן שירותי ניהול בין החברה לבין כנפיים (להלן: "הסכם הניהו2016בדצמבר  31ג' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 22בהמשך לאמור בביאור   .ב

 מיליון דולר לשנה 1- ב עודכנו באופן חד צדדי דמי הניהול להם כנפיים זכאית מכוח הסכם הניהול, כך שאלו יופחתו, לעיל א'1בביאור ולאור השלמת ההנפקה כמפורט כנפיים לחברה, 
 ).2020באוקטובר  31ועד לתום תקופת הסכם הניהול ( 2017ביולי  1מיום , החל אלפי דולר) 500-אלפי דולר ל 750(קרי, דמי הניהול הרבעוניים יופחתו מסך של 

  
, בדבר התקשרות בהסכם עם יו"ר דירקטוריון החברה, יצוין כי מר שלמה חנאל, המכהן כיו"ר 2016בדצמבר  31ד' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 22בהמשך לאמור בביאור   .ג

, יתווסף 2017באפריל  1הוא מפסיק את הויתור על הרכב לו הוא זכאי כחלק מההתקשרות עמו. בהתאם, החל מיום  2017באפריל  1 דירקטוריון החברה, הודיע לחברה כי החל מיום
נפיים, ברה לבין כאלפי ש"ח לתמורה החודשית המשולמת למר חנאל בגין שירותיו (וזאת חלף העמדת הרכב בפועל ונשיאה בעלויותיו). כאמור בהסכם הניהול בין הח 9סך של 

  רקטוריון).מופחתת התמורה בגין מתן שירותי היו"ר מהתמורה מכוח הסכם הניהול (היות והשירותים שנקבעו בהסכם הניהול כוללים כמו כן שירותי יו"ר די
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  18 -ב 
 

  אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  -  9ביאור 
  

 לעיל. א'1ביאור ה ראו סחר בבורסורישומן למלפרטים בדבר השלמת הנפקה של מניותיה לראשונה לציבור   .א
 

 לעיל.) 2ב(6לפרטים בדבר כניסתה לתוקף של מדיניות חלוקת דיבידנד ראו ביאור   .ב
 

לפרטים בדבר עדכון חד צדדי מצד כנפיים של דמי הניהול אותם נדרשת החברה לשלם מכוח הסכם הניהול   .ג
 לעיל.ב' 8ראו ביאור 

  
המוחכר  319-100איירבוס כת הסכם ההחכרה של מטוס להאר בנות, הגיעה החברה לה2017 יוליבחודש   .ד

של  עם סיום החכרתו הנוכחיתהסכם ההחכרה יוארך כאמור,  בנותבהתאם לה .American Airlines-ל
מצב השוק הנובעים בעיקרם מנמוכים יותר בדמי חכירה  ,2023קרי עד לשנת ת ונוספ ש שניםבש המטוס

 טרם נחתם הסכם מחייב בין הצדדים בקשר עם כך. יחד עם זאת, נכון למועד זה. וגיל המטוס
  

בתום  757-200על הסכם למכירת מטוס בואינג  Delta Air Lines- , חתמו החברה ו2017 אוגוסטבחודש   .ה
מיליון דולר. מימוש  2.75, בתמורה לסך של 2017בספטמבר  20תקופת החכרתו, אשר תסתיים ביום 

  .אין חוב כנגד מטוס זהלחברה יצוין כי  מיליון דולר. 2.5-של כהמטוס צפוי להניב לחברה רווח הון בסכום 
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  לכבוד
  בע"מ גלובל כנפיים ליסינגבעלי המניות של 

  
  12דרך אבא הלל 

  רמת גן
  
  
  

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

  
  מבוא

של  1970 -ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
, ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. 2017ביוני  30"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 הנפרד לתקופות ביניים אלו בהתבסס

  
  

  היקף הסקירה

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי  -של לשכת רואי חשבון בישראל 1לתקן סקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם 
רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים 

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

סס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל, אינו ערוך, מכל הבחינות בהתב
  .1970 -ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 38המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

  
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות' 
  רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
  

  2017, אוגוסטב 2אביב, תל 
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  נתונים על המצב הכספי
  

  בדצמבר 31יום ל   יוניב 30ליום  
 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2  
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

  (בלתי מבוקר) 
  נ כ ס י ם

    

   נכסים שוטפים
 21,143  12,296 24,366 מזומנים ושווי מזומנים

  -    -  243  פקדונות בבנקים 
  1,420   1,597 -  מזומנים והשקעות משועבדים

 6,712  1,269 585 וחייבים אחריםלקוחות
  1,500   1,875   1,500   חלויות שוטפות של הלוואה לזמן ארוך לחברה נשלטת

26,694 17,037  30,775 
  

 3,150  -   -  נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה

 33,925  17,037  26,694  סה"כ נכסים שוטפים
  

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

  5,554   8,864  -  מזומנים והשקעות משועבדים
  15,006   15,928  14,955  השקעה בחברות מוחזקות

 12,000  12,000 - הלוואה לזמן ארוך לחברת האם
  58,172   60,176  56,388 הלוואות לזמן ארוך לחברה נשלטת

  -    152  -  חייבים ויתרות חובה
  -    -   2,335  מכשירים פיננסיים נגזרים

 225,833  279,919  213,347  רכוש קבוע, נטו

 328,565  389,039  025,299  סה"כ נכסים לא שוטפים
  

    

 362,490  406,076  719,325  סה"כ נכסים

  
    התחייבויות והון 

   

   התחייבויות שוטפות
  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 40,136   42,666 38,537ואגרות חוב  
 9,773  12,458  11,914  זכאים ויתרות זכות

 49,909  55,124  50,451  סה"כ התחייבויות שוטפות
  

   יות לא שוטפותהתחייבו
 114,001  144,478 91,641הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

  46,574   51,993  42,821 אגרות חוב
 46,262  54,896 49,785 הפקדות של חוכרי מטוסים
 942  1,230 - מכשירים פיננסיים נגזרים

 14,583  14,278  14,709  מסים נדחים
 222,362  266,875  956,198  א שוטפותסה"כ התחייבויות ל

  
  הון

 32  32 57 על מניות ופרמיההון מניות
  1,002   1,039 858 קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים

 89,185  83,006  397,75  עודפים
 90,219  84,077  76,312  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

  
  

  362,490     406,076    719,325   והון סה"כ התחייבויות 
    

  
      

 ערן בן מנחם סלסקי סידני  שלמה חנאל

  כספים סמנכ"ל מנהל כללי יו"ר הדירקטוריון

  
  .2017 אוגוסטב 2: הנפרדמידע הכספי תאריך אישור ה
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  רווח והפסדנתונים על 

  
חודשים  ישהלתקופה של ש 

  ביוני 30שהסתיימה ביום 
שה חודשים לתקופה של שלו

  ביוני 30שהסתיימה ביום 
סתיימה הלשנה ש

  בדצמבר 31ביום 
 7 1 0 2  6 1 0 2  7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר 

  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)
  

 48,149  12,119 7,728 24,529 15,463 הכנסות מהפעלה
 )28,415( )7,461(  )4,247(  )15,003(  )8,229( הוצאות הפעלה

   
 19,734  4,658   3,481   9,526   7,234  רווח גולמי

   
 )4,230( )1,051( )1,124( )2,280( )2,106( הוצאות הנהלה וכלליות

 )681( )2,234( 572   )2,366(  )2,092(  אחרות )הוצאותהכנסות (
        
 )4,198(  )4,646(  )552( )3,285( )4,911( 

  
   

 14,823  1,373  2,929   4,880   3,036  רווח מפעולות רגילות
   

 )11,005( )2,812( )3,236( )5,890( )6,979( הוצאות מימון
 3,480  812  2,245   1,750   5,208  הכנסות מימון

         
 )7,525( )2,000( )991(  )4,140(  )1,771( הוצאות מימון, נטו

   
חברה ברווחי (הפסדי) חברות חלק ה

 209  243  )39(  237   90 מוחזקות
           

   
 7,507  )384(1,899 977 1,355 לפני מסים על הכנסה(הפסד)  רווח

   
 285  146  )325(  636   )118( (מסים על הכנסה) הטבת מס

   
 7,792  )238( 1,574   1,613   1,237  (הפסד) לתקופהרווח 

     
  

  
  נתונים על הרווח הכולל

  
לתקופה של שישה חודשים  

  ביוני 30שהסתיימה ביום 
לתקופה של שלושה חודשים 

  ביוני 30שהסתיימה ביום 
סתיימה הלשנה ש

  בדצמבר 31ביום 
 7 1 0 2  6 1 0 2  7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר 

  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)
  

 7,792  )238( 1,574   1,613   1,237  רווח (הפסד) לתקופה
   

סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או 
   הפסד, נטו ממס:

   
 )144( )107()72( )107( )144( הפסד בגין גידור תזרימי מזומנים

      

        
 )144( )107( )72(  )107(  )144( הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס

  
   

 7,648  )345( 1,502   1,506   1,093  (הפסד) כולל לתקופה רווחסה"כ 
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  נתונים על תזרימי המזומנים
  
לתקופה של שישה חודשים  

  ביוני 30שהסתיימה ביום 
לתקופה של שלושה חודשים 

  ביוני 30שהסתיימה ביום 
סתיימה הלשנה ש

  בדצמבר 31ביום 
 7 1 0 2  6 1 0 2  7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר 
  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  פעילות שוטפת - תזרימי מזומנים
 7,792  )238( 1,574 1,613 1,237 (הפסד) לתקופהרווח

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 
  27,732   7,702   1,513   15,530   7,981  נספח א' -המזומנים מפעילות שוטפת 

        
 35,524  7,464  3,087   17,143   9,218  מזומנים נטו מפעילות שוטפת

  
  פעילות השקעה - תזרימי מזומנים

(לרבות תשלומים ע"ח  רכישת מטוסים
 )12,368( )2( )164( )151( )1,125(  עסקאות החכרה)

  -    )152( - )152( - סיםשינוי בפקדונות ע"ח רכישת מטו
  34,240  -   6,847 - 15,330  תמורה ממימוש מטוסים*

  325   570  - 570 -  תקבולים ע"ח מימוש מטוסים
  1,000   500  - 1,000 -  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה

  )38,000(  -   - )38,000( -  מתן הלוואה לחברה נשלטת
  1,125    -   750- 750  פרעון הלוואה לחברה נשלטת

פרעון הלוואה משתתפת ברווחים לחברה 
  2,068   517   517 1,034 1,034 נשלטת

  )1,670(  )504( - )1,506( -  רכישת חברה מאוחדת
 1,825  )840(- )1,663( 6,974מימוש (השקעה) בפקדונות משועבדים

 983  832,1  )243( 983 )243(בבנקיםבפקדונות  מימוש (השקעה)
  -    -    12,000   -    12,000  פירעון הלוואה שניתנה לחברת האם

  
 )10,472( 2,272  19,707   )37,885(  34,720  השקעה ) פעילותמפעילות (למזומנים נטו 

  
  פעילות מימון - תזרימי מזומנים

מתאגידים  קבלת הלוואות לזמן ארוך
 11,890  6,976  )114( 11,942 11,723בנקאיים**

פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 )45,407( )6,461( )5,054( )12,414( )36,451(בנקאיים

  )10,846(  )5,417(  )5,756( )5,417( )5,756(  פרעון אגרות חוב
התחשבנות בגין עסקת הגנה על קרן אגרות 

  )579(  )295( 44 )295( 44 חוב שנפרעה
 13,101  3,252  2,425 6,328 4,725י מטוסיםקבלת הפקדות של חוכר

 )4,962( -  - - -שימוש בהפקדות של חוכרי מטוסים
  -    -    )15,000(  -    )15,000(  ששולםדיבידנד

  
 )36,803( )1,945( )23,455(  144   )40,715(מימון)לפעילותמפעילות (מזומנים נטו

  
  

 )11,571( 7,791  )661( )20,598( 3,223זומנים ושווי מזומניםעליה (ירידה) במ
  

 32,894  4,505  25,027   32,894   21,143 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת
  

 21,143  12,296  24,366   12,296   24,366  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 

  
  

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

  
לתקופה של שישה חודשים  

  ביוני 30שהסתיימה ביום 
לתקופה של שלושה חודשים 

  ביוני 30שהסתיימה ביום 
סתיימה הלשנה ש

  בדצמבר 31ביום 
 7 1 0 2  6 1 0 2  7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 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:
  35,221   9,628   3,960 17,147 7,993  והפחתותפחת

  )285(  )146(  326 )636( 169  מסים נדחים, נטו 
  )5,983(  -    )572( - )778(  רווח הון ממכירת מטוסים*

  )434(  1,217   )1,238( )430( )3,321( שינוי בנגזרים
  552   )801(  1,124 538 2,844  שערוך אגרות חוב

חלק החברה בהפסדי (רווחי) חברות 
  )209(  )242( 36 )236( )92(  מוחזקות ונשלטות

רווח מהפשרת קרן הון בעקבות הפסקת 
  )257(  )173(  )93( )173( )187(  הגנה חשבונאית

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

        שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
  1,489   )357(  608 )269( 72 וחייבים אחריםקיטון (גידול) בלקוחות 

  21   19  - 21 - קיטון במלאי
  )493(  )1,443(  )2,638(  )432(  1,281  בזכאים ויתרות זכותן)קיטוגידול (

  
  7,981   15,530   1,513  7,702  27,732 

       
       
       

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

        
 10,462  3,808  2,990   5,241   4,080  שלומי ריביתת

  

 2,424  179  1,466   332   1,606  תקבולי ריבית
  

 1  -   -    1   1 תשלומי מס
        

  -    -    -    -    51  תקבולי מס

        
        פעילויות מהותיות שלא במזומן-'גנספח

        
דות רכישת מטוסים כנגד העברת הפק

  7,608   -    -    7,608   -   חוכרים

        
מימוש מטוסים כנגד שחרור הפקדות 

  9,037   -    -    -    -   חוכרים

        
  6,250   -    -    -    -    מימוש מטוסים כנגד חייבים

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



  בע"מ גלובל כנפיים ליסינג
  נתונים נוספים בדבר המידע הכספי הנפרד
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 )     כללי 1(

  
ד' לתקנות ניירות 38החברה) ערוך בהתאם להוראות תקנה  - (להלן  בע"מ ידע הכספי הנפרד של גלובל כנפיים ליסינגהמ

  .1970- ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל
  

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

  
  )     מדיניות חשבונאית 2(

  
מידע הכספי הנפרד של החברה ליום ) ל3א( ביאורהמידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת ב

  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. 2016בדצמבר  31
  

  מהותיים בתקופת הדוח)      אירועים 3(
  
  לדוחות הכספיים המאוחדים. )1ב(6ראו ביאור  דולרמיליון  15חלוקת דיבידנד בסך כולל של דבר לפרטים ב . א
 
לדוחות  א'8שהעניקה החברה לכנפיים ראו ביאור  פירעון מוקדם מלא של יתרת קרן ההלוואהלפרטים בדבר  . ב

 .הכספיים המאוחדים
 
 

  )      אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי 4(
  

השלימה החברה הנפקה של מניותיה לראשונה לציבור ורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך  2017יולי ב 6ביום  . א
בתל אביב בע"מ ("הבורסה"). ההנפקה לציבור בוצעה בדרך של הנפקת מניות חדשות של החברה לציבור, 

ם חלק ממניות , במסגרתה מכרה כנפיי"כנפיים") - (להלן בשילוב עם הצעת מכר מצד כנפיים אחזקות בע"מ 
- אלפי ש"ח ברוטו (כ 93,067-החברה שהוחזקו על ידה. במסגרת ההנפקה לציבור גייסה החברה סך של כ

-אלפי דולר ברוטו בהתאם לשער החליפין במועד הנפקת המניות (כ 26,365- אלפי ש"ח נטו), המהווים כ 87,293
ה לדולרים בהתאם לעסקאות גידור בהן אלפי דולר נטו), במועד ההנפקה כאמור הומרה תמורת ההנפק 24,729

מניות רגילות של החברה, כך שלאחר  31,022,250במסגרת ההנפקה הנפיקה החברה התקשרה החברה. 
ע.נ.  ש"ח 0.001מניות רגילות בנות  121,022,250השלמת ההנפקה הונה המונפק והנפרע של החברה הינו 

 .65.8%-לאחר ההנפקה על שיעור של כ חזקותיה של כנפיים במניות החברה עומדהכ"א. שיעור 
  

לדוחות  )2ב(6ראו ביאור  חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברהכניסתה לתוקף של מדיניות לפרטים בדבר  . ב
 .הכספיים המאוחדים

  
לדוחות  ב'8ראו ביאור עדכון באופן חד צדדי להפחתת דמי הניהול שמשלמת החברה לכנפיים לפרטים בדבר  .ג

 .דיםהכספיים המאוח
  

 לדוחות הכספיים המאוחדים. 9לאירועים נוספים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראו ביאור  . ד
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  בע"מ ליסינג כנפיים גלובל

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביותבדבר  2017שנת  של שני רבעוןדוח 
  1970- ג(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38לפי תקנה 

  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  1.2

  הבקרה הפנימית . 2

אשר תוכננו בידי המנהל  חברהפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בבקרה 
הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את 

ות הדיווח בהתייחס למהימנ סביר ביטחוןאשר נועדו לספק ו חברהההתפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון 
א ונדרש לגלות בדוחות שה חברההבהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע ש הכספי ולהכנת הדוחות

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

נדרש לגלותו כאמור,  חברהההבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע ש
, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי חברהנצבר ומועבר להנהלת ה

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

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

 רבעוניבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח ה רבעוניה בדוח
 נמצאהבדבר הבקרה הפנימית האחרון),  רבעוניהדוח ה -(להלן  2017 מרץב 31 ביום שהסתיימהלתקופה 

  .כאפקטיבית הפנימית הבקרה

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

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

  

  הצהרות מנהלים . 3

 הצהרת מנכ"ל . 3.1

  , מצהיר כי:סלסקי סידני, אני

 2017שנת  של שניה רבעון") לחברהה("כנפיים ליסינג בע"מ  גלובלשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  .3.1.1
  ");הדוחות": להלן(

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;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  . 3.1.3
לתאריכים  חברהההמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

  ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
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, חברההשל דירקטוריון  , לדירקטוריון ולועדת הביקורתחברההגיליתי לרואה החשבון המבקר של  . 3.1.4
  בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  . א
של  ההפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות  חברהה
   -  וכןהדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; 

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

  הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  :חברהבאו יחד עם אחרים  לבדאני,  . 3.1.5

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

, מובא לידיעתי על ידי אחרים 2010- בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
   -  וכןובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות;  חברהב

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

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

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

  .חברהה הגילוי של ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות

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

  

  

  2017 אוגוסטב 2תאריך:   , מנכ"לסידני סלסקי

 
 

 כספיםה"ל סמנכהצהרת  . 3.2

  , מצהיר בזה כי:מנחם בן ערן, אני

של הביניים  לתקופתאחר הכלול בדוחות הכספי המידע ה אתו ביניים בחנתי את הדוחות הכספיים .3.2.1
או  "הדוחות(להלן:" 2017שנת  של שניה רבעון") לחברהה(להלן: "כנפיים ליסינג בע"מ  גלובל

  );"הביניים לתקופת הדוחות"

אינם הביניים  לתקופתוהמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים . 3.2.2
ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי  ,כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית

שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 
  לתקופת הדוחות;

הביניים  לתקופתאחר הכלול בדוחות הכספי המידע הו ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים . 3.2.3
קפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי מש

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; חברהההמזומנים של 

, חברהה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון חברההגיליתי לרואה החשבון המבקר של  . 3.2.4
  לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר 

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

ביר להשפיע לרעה , העלולים באופן סלתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות
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לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל  חברההשל  העל יכולת
  –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
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על במישרין או 

  .הדיווח הכספי ועל הגילוי

  :חברהבאו יחד עם אחרים  לבדאני,  . 3.2.5

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

, מובא לידיעתי על ידי אחרים 2010- בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
  - ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן  חברהב

, של בקרות ונהלים יקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוח . ב
ימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים המיועדים להבטיח באופן סביר את מה

  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 הכלול  זה, דוח מועד לבין האחרון

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

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

  

  , מנחם בן ערן

 כספים"ל סמנכ

  2017 אוגוסטב 2תאריך:  
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