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 :"מ (להלןבע 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"
. הנתונים להלן 2017 ספטמברב 30 ביום שהסתיימו חודשים שלושהו תשעה של ותתקופל") התאגיד"

יש לעיין בדוח זה בהקשר לדוח  מוצגים 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

 כללי:

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

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

 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 

מטוסים  39מטוסים, מתוכם נמכרו  56פרסום הדוח נרכשו והוחכרו  למועדועד  קבוצההמתחילת פעילות 
צי מטוסים  קבוצהלמטוסים הועברו לפעילות פירוק ומכירת חלקי חילוף מטוסים. במועד פרסום דוח זה  4-ו

למועד  יבשות. חמשב ממדינות שוניםלקוחות  שמונהל יםמטוסים מוחכר 12 כאשרמטוסים,  13קיים של 
  שנים. 5.9הינו  2וצעשנים כאשר גיל המטוסים הממ .554הינו  1"מ העסקאותמחהדוח ממוצע פרסום 

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

 במסגרתה), "כנפיים": להלן( מ"בע אחזקות כנפיים מצד מכר הצעת עם בשילוב, לציבור החברה של
-כ של סך החברה גייסה לציבור ההנפקה במסגרת. ידה על שהוחזקו החברה ממניות חלק כנפיים מכרה

 הנפקת במועד החליפין לשער בהתאם נטו דולר אלפי 24,722-כ אשר היוו, נטו ח"ש אלפי 87,266
מניות רגילות של החברה, כך שלאחר השלמת  31,022,250. במסגרת ההנפקה הנפיקה החברה המניות

ע.נ. כ"א.  ח"ש 0.001מניות רגילות בנות  121,022,250ההנפקה הונה המונפק והנפרע של החברה הינו 
  .65.8%-חזקותיה של כנפיים במניות החברה עומד לאחר ההנפקה על כהשיעור 

  :הפעילות תוצאות

 מרישום מהותי באופן הושפעו 2017פעילות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת  תוצאות
 330-300 איירבוס מטוס התאמת עם בקשר המבוצעות העבודות עם בקשר שנרשמו פעמיות חד הוצאות
מטוס זה  עם בקשר החברה שרשמה ערך ירידות וכן, זה מטוס של מנועיו לתיקון והעבודות חדש ללקוח

  .הדוח בתקופת מטוסים ממימוש נבעו אשר פעמיות חד הכנסות מול אל, ומטוס נוסף

  .להלן 3 בסעיף ראו הפעילות תוצאות אודות נוספיםלפרטים 

       

                                                            
 

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

 וגוף מטוס אחד נוסף  מטוסים ארבעה החברה מימשה הדוח תקופת במהלך - מטוסים מימושי
 מיליון 3.3-כ של בסך הון רווחי לחברה הניבואלו  מכירותמיליון דולר.  12.5-כשל  לסךבתמורה 

  :כמפורט בטבלה שלהלן דולר

  כמות  מטוס דגם  מימוש מועד
  תמורה

  )דולר(במיליוני 
  הון רווח

  )דולר(במיליוני 

 ביאור
 בדוחות(

  )הכספיים
  ג'4  0.2  2.8  1  340-300 איירבוס  2017 מרץ

  ד'4  -  0.6  1  (גוף מטוס) 767-300   בואינג  2017 מאי

  ה'4  0.6  6.3  2  320-200 איירבוס  2017 יוני

  ו'4  2.5  2.8  1  757-200   בואינג 2017 ספטמבר

 חתמה החברה על הסכמים  עד למועד פרסומוו במהלך תקופת הדוח - הארכת תקופות החכרה
  :להארכת תקופת החכרתם של שלושה מטוסים כמפורט בטבלה שלהלן

  חוכר  דגם מטוס  חתימהמועד 

 סיום מועד
 החכרה תקופת

  מקורית

 תקופת
  הארכה
  (בשנים)

  ביאור
(בדוחות 
 הכספיים)

  'אBritish Airways  Q1/2018  5  4  321-200 איירבוס   2017מרץ 

 בדרום תעופה חברת  737-800  בואינג   2017 מרץ
 קוריאה

Q2/2017  1  4ב'  

  'יאAmerican Airlines Q4/2017  6  4  319-100 איירבוס   2017 נובמבר

 מטוס איירבוס לבדבר חתימה על הסכם החכרה מחייב  לפרטים - החכרת מטוס קיים ללקוח חדש
 דוחותל ח'4 והוצאות שנרשמו בקשר לכך, ראו ביאור ומנועיו המטוסועדכון בקשר לתיקון  330-300
  .הקרוב החודש במהלך החדש ללקוח להימסר צפוי המטוס .הכספיים

 השיבה החברה לחזקתה מטוס מסוג איירבוס  2017בסוף חודש אוקטובר   - מוקדם חכירה סיום
 הפסיקה שהאחרונה לאחר וזאת, Air Berlinאשר היה מוחכר לחברת התעופה הגרמנית  330-200

, ובהתאם הסתיימה החכירה קודם למועד סיומו המקורי פירעון חדלות להליכי ונכנסה פעילותה את
לפרטים  המטוס לחוכר חלופי. להחכרת קבוצהנכון למועד זה פועלת ה). 2019(רבעון שלישי 

  לדוחות הכספיים. ט'4 נוספים ראו ביאור

 שני מטוסי איירבוס  ולמימון תרכישל ההסכמים הושלמו 2017בחודש נובמבר  - מטוסים רכישות
 TATA SIA Airlines התעופה, המוחכרים שניהם לחברת 2016-ו 2015משנות ייצור  320-200
Limited  הידועה בשמה המסחרי)Vistara(, בעלות של  החכירה של מטוסים אלו מייחד עם הסכ

עם בנק ) Recourse(לצורך מימון הרכישה התקשרה החברה בהסכם מימון מיליון דולר.  77.4-כ
מיליון דולר בדרך של מסגרת אשראי  20.3-כ (מתוכו דולר מיליון 57.9-כבישראלי בהיקף כולל של 

  לדוחות הכספיים. י'4 לפרטים נוספים ראו ביאור).אשר נכון למועד זה בחרה החברה שלא לנצל

 דירקטוריון החליט 2017 במאי 25 ביום - דיבידנדים חלוקת מדיניות ואימוץ דיבידנד חלוקת 
 המניות כבעלת, לכנפיים שולם הדיבידנד. דולר מיליון 15 של כולל בסך דיבידנד חלוקת על החברה
  .2017 ביוני 6 ביום, מועד באותו החברה של היחידה

נכנסה לתוקף מדיניות חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות  לעיל כמתואר, ההנפקה השלמת עם, כןכמו 
 לדוחות הכספיים.  )2ב(6 בביאור כמפורטשל החברה, 

 על לחברה כנפיים הודיעה, 2017במאי  25 ביום - לכנפיים שהועמדה הלוואה של מוקדם פירעון 
, בהתאם לכנפיים החברה שהעמידה מיליון דולר) 12(בסך  ההלוואה יתרת של מלא מוקדם פירעון

 ההלוואהלמנגנון הפירעון המוקדם שנקבע בהסכם ההלוואה. בהתאם להודעת כנפיים לחברה, 
  . 2017 ביוני 13 ביום במלואה נפרעה
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 השלמת ולאור, לחברה כנפיים להודעת בהתאם, כן כמו - כנפיים זכאית להם הניהול דמי הפחתת 
, הניהול הסכם מכוח זכאית כנפיים להם הניהול דמי צדדי חד באופן עודכנו, לעיל כמתואר ההנפקה

אלפי  750ופחתו מסך של המיליון דולר לשנה (קרי, דמי הניהול הרבעוניים  1-ופחתו בהכך שאלו 
 באוקטובר 31( הניהול הסכם תקופת לתום ועד 2017 ביולי 1 מיום החלאלפי דולר),  500-דולר ל
2020.( 

 פרסמה מעלות  2017 באוקטובר - דירוגS&P  " :דוח דירוג עדכני של החברה לפיו מעלות(להלן ("
את  מעלות . במקביל אישררהלחיובית מיציבה עודכנה הדירוג ותחזית -ilAאושרר דירוג החברה 

 .  -ilAדירוג אגרות החוב שהנפיקה החברה (סדרה א' וסדרה ב'), בדירוג 

  דירקטוריון החברה את הנהלתה הנחה  2017ובמבר נ חודשסוף ב –הרחבת סדרת אגרות חוב
לבחון אפשרות לפעול לגיוס חוב בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ב') של החברה. 
 הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ב') כאמור, ככל ותבוצע, מיועדת בעיקרה לשם מחזור חוב

 .קיים

המטוסים  צי היקף להגדלת מטוסים והחכרת לרכישתנוספות  עסקאותהחברה לבחון  ממשיכהבמקביל, 
שלה בהתאם למקורותיה הפנויים אשר כוללים בין היתר סכומים אשר התקבלו ממימוש המטוסים כאמור 

הדוח, ברשות החברה יתרות מזומנים  פרסוםכאמור לעיל. למועד  לציבור מניות נפקתלעיל ומתמורת ה
  מיליון דולר). 26-כ ת בסך שלומנוצלת אשראי בלתי ודולר (לרבות מסגר מיליון 56-כופקדונות בסך של 
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 הכספי המצב . 2

 30 ליום  
 ספטמברב

 31 ליום
  בדצמבר

      

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

            נכסים

 ופקדונות מזומנים
  שוטפים בנקאיים

הנובע בעיקר מקבלת כספי  ופקדונות בנקאיים שוטפים מזומנים ביתרתמיליון דולר  34.9-כ של גידול  159%   34,891   21,946   56,837 
 להלן. 5.1ראו סעיף . לפרטים הנפקת מניות החברה

 לזמן משועבד מזומן
  קצר

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

   הכספיים. דוחותל 'יג4 אורבבי כמפורט 200-321 איירבוסמטוס 

    50%   56   112   168   לקוחות

 בקשר דולר מיליון 6.3-כ של בסך תמורהה קבלתמביתרת החייבים ויתרות חובה נובע בעיקרו  קיטוןה  )96%(  )6,065(  6,335   270   חובה ויתרות חייבים
 .2016שנת ל הרביעי רבעוןשנמכר ב 300-767 בואינג מטוס למכירת לעסקה

    )7%(  )208(  3,041   2,833   מלאי

 שוטפים לא נכסים
  למכירה המוחזקים

לפרטים  ,התקופה במהלך מומשו 2016בדצמבר  31 ליוםלמכירה  וחזקוה אשרהנכסים הלא שוטפים   )100%(  )3,150(  3,150   - 
  .הכספיים לדוחות ד'4-ו 'ג4 יםביאורנוספים ראו 

 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

 חות הכספיים.לדו' א8ור פרעה כנפיים את הלוואה במלואה, לפרטים נוספים ראו ביא 2017יוני  בחודש  )100%(  )12,000(  12,000   - 

 פיננסים מכשירים
  לזמן ארוך נגזרים

 החליפין שער מירידת בעיקר נובע אשר, )CSWAP-ה עסקאות( הנגזרים הפיננסיים מכשיריםה של הוגן בשווי גידול  -    1,934   -   1,934 
  .הדיווח תקופת במהלך) דולר-שקל(

לדוחות י' 4 , ראו ביאור2017שנרכשו בחודש נובמבר  320-200רכישת שני מטוסי איירבוס  חשבון על תשלומים  -   1,000   -   1,000   חייבים ויתרות חובה
  .הכספיים

מיליון דולר  17-כ של בסך פחת הוצאותממיליון דולר ביתרת הרכוש הקבוע נובע  27.7-כ של בסך קיטוןה  )8%(  )27,759(  335,605   307,846   נטו, קבוע רכוש
וגריעת עלות מופחתת  ההתקופ במהלך שנרשמומיליון דולר  4.8-לירידת ערך מטוסים בסך של כ והפרשות

 .מיליון דולר5.9-של מטוסים שמומשו בסך של כ
            

    )5%(  )18,275( 401,163   382,888   "כסה
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 30 ליום  
 ספטמברב

 31 ליום
  בדצמבר

      

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

            והון התחייבויות

 של שוטפות חלויות
   חוב ואגרות הלוואות

  .להלן" ארוך לזמן חוב אגרות"ו "בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות" בסעיפים הסבר ראו  )5%(  )2,187(  44,684   42,497 

  :להלן כמפורט מהפרשות נובע הגידול עיקר  103%   10,709   10,359   21,068   זכות ויתרת זכאים
 330-300מיליון דולר לתשלום עבור תיקון שני מנועים בקשר למטוס איירבוס  3.3 הפרשה בסך של 

מיליון  4.9-סך התשלום הצפוי של כ מתוךמיליון דולר  1.6שולמו  2017לך הרבעון השני לשנת (במה
  הכספיים. לדוחות' ח4, כמפורט בביאור דולר)

 כמפורט , להחכרה מטוס אותו של והכנתו שיפוצו לסיום בקשר דולר מיליון 1.5 של בסך נוספת הפרשה
  .הכספיים לדוחות' ח4 בביאור

 מנועים משיפוצי רןהנובעות בעיק החוכרים הפקדות של השוטפות בחלויותמיליון דולר  5.6-כ של גידול 
  .צפויים

 ב וסדרה' א סדרה חוב אגרות בגין לשלם ריבית בהוצאות גידול.'  

 ארוך לזמן הלוואות
  בנקאיים מתאגידים

בסך  שוטפיםמפרעונות  נובע דולר מיליון 32.8-כ של בסך) שוטפות חלויות(לרבות  ההלוואות ביתרת קיטון  )20%(  )29,875(  146,327   116,452 
 'די4-ו 'יג4בביאורים  כמפורטמיליון דולר  15.1-כ של בסך מוקדמים פרעונותמיליון דולר,  17.4-של כ

הכספיים  לדוחות 'יא4מיליון דולר כמפורט בביאור  12לדוחות הכספיים ומהחזרת מסגרת אשראי בסך של 
מבנק זר במסגרת מימון מחדש של  דולר מיליון 11.7-כ של בסך(בניכוי עלויות גיוס)  ההלווא קבלת בקיזוז

   .לדוחות הכספיים 'אי4 ורכמפורט בביא 200-321מטוס איירבוס 

מפרעונות שוטפים  נובע דולר מיליון 3.2-כ של בסך) שוטפות חלויות(לרבות  החוב אגרות ביתרת קיטון  )8%(  )3,921(  46,574   42,653  ארוך לזמן חוב אגרות
-שקל החליפין שערב ירידהמ כתוצאה') א(סדרה  חוב אגרות שערוך בקיזוז, דולר מיליון 5.8-בסך של כ

 .הדיווח תקופת במהלך דולר מיליון .62-כ של בסךדולר 

 חוכרי של הפקדות
  מטוסים

 של בסך) זכות ויתרות הזכאים בסעיף המוצגות שוטפות חלויות(לרבות  חוכרים הפקדות ביתרת נטו גידול  1%   281   47,372   47,653 
 פקדון בהפשרת המקוזזות, בתקופה המדווחת נטו מיליון דולר נובע בעיקר מהפקדות חוכרים שוטפות 5.9-כ

 .Air Berlin-ל הוחכר אשר 200-330 איירבוס מטוס של החכרתו מסיוםכתוצאה 

 פיננסיים מכשירים
  ארוך לזמן נגזרים

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

   )4%(  )633(  14,686   14,053   נדחים מסים

לדוחות  א'1(ראו ביאור  דולר מיליון 24.7-כ של בסך לראשונה מניות מהנפקת בעיקר נובע בהון גידולה  9%   8,293   90,219   98,512    הון
, )הכספיים לדוחות 'ב6(ראו ביאור  לכנפיים דולר מיליון 15 של בסך דיבידנד חלוקתהכספיים), בקיזוז 

  .לתקופה וההפסד
            

   )5%(  )18,275(  401,163   382,888   "כסה
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  ספטמברב 30 ביום שהסתיימהחודשים  תשעהשל  לתקופה הקבוצה של העסקית הפעילות תוצאות . 3
 

    שינוי  2 0 1 6  2 0 1 7  

 דולראלפי 
 אחוז

 דולראלפי מהמחזור
 אחוז

  הסבר % דולראלפי  מהמחזור
 שישהשל  החכרתם מסיוםבדמי החכירה כתוצאה  מירידה בעיקר נובע בהכנסות קיטוןה  )28%(  )12,814(  100%   45,118   100%   32,304   הכנסות

 בסוףנוספים  ושניים 2016במהלך הרבעון הרביעי של שנת  הסתיימו ארבעה, מטוסים
 שני של חכירה הארכת הסכמי של לתוקף מכניסתםו, 2017 שנת של השני הרבעון
. הקיטון בהכנסות 2016 ואפריל מרץ מחודשים החלחכירה נמוכים יותר  בדמי מטוסים

 מרץ בחודשים שנרכשו מטוסים מהחכרתדמי חכירה שנבעו בכאמור לעיל מקוזז בחלקו 
  .2016של שנת  ויולי

 תקופת סיוםמבהוצאות הפחת כתוצאה  קיטוןנובע בעיקר מ ההפעלה בהוצאות קיטוןה  )37%(  10,485   )62%(  )28,043(  )54%(  )17,558(   הפעלה הוצאות
מטוס נוסף וסיווגו כנכס  של ו, הפסקת הפחתתלעיל כמפורט מטוסים שישה של החכרתם

-321ירבוס יאומדן פחת למטוס א ישינוי ,2016לא שוטף הזמין למכירה החל מחודש יולי 
ורישום הפרשה  לדוחות הכספיים 'א5בביאור כמפורט  ,319-100 איירבוס ומטוס 200

מקוזז  הפעלהבהוצאות ה הקיטון .2016 שנת של השלישי ברבעוןלירידת ערך מלאי 
  .2016 תמהפחתת מטוסים שנרכשו בשנבחלקו בגידול בהוצאות הפחת הנובע 

               
   )14%( )2,329( 38% 17,075 46% 14,746 גולמי רווח

 הנהלה הוצאות
  וכלליות

אלפי דולר לרבעון  250-ב דמי הניהול המשולמים לכנפיים מהפחתת ונובע בעיקר קיטוןה  )10%(  357   )8%(  )3,519(  )10%(  )3,162(
 .הכספיים לדוחות 'ב8ביאור  ראו, 2017ביולי  1החל מיום 

, אחרותהוצאות 
  נטו

-כ של בסך אחרות הוצאות קבוצהה רשמה 2017 שנת של הראשונים החודשים תשעתב  228%   )5,505(  )5%(  )2,411(  )25%(  )7,916(
  כדלקמן: מיליון דולר 12.6

 איירבוס תיקון שני מנועי מטוס  בגין מיליון דולר 4.9-בסך של כ תוחד פעמי ותהוצא
 .)הכספיים לדוחות 'ח4בביאור (כמפורט  330-300

 איירבוס  מטוס גוף שיפוץ השלמת בגין דולר מיליון 1.5-כ של בסך פעמיות חד הוצאות
 .)הכספיים לדוחות 'ח4(כמפורט בביאור  להחכרה והכנתו 330-300

 דולר מיליון 4.8-כ מתוכן, מיליון דולר 6.2-בסך של כ הפרשה לירידת ערך הוצאות 
בגין הפחתת  1.4-וכ לדוחות הכספיים )2ב(5 בביאור כמפורט מטוסים ערך ירידת בגין

 הכספיים. לדוחות ח'4נכס שהוון לרכוש קבוע כמפורט בביאור 
 

 ארבעה ממימושמיליון דולר  3.3-של כ בסךהון  ירווחבכאמור קוזזו בחלקן  ההוצאות
והכנסות אחרות בסך של  לדוחות הכספיים) ו'4-ו 'ה4, 'ג4 יםכמפורט בביאורמטוסים, 

לדוחות  'ט4, כמפורט בביאור 330-200מיליון דולר בקשר למטוס איירבוס  1.4-כ
  .הכספיים

  
הוצאות הפרשה לירידת הקבוצה  רשמה 2016 שנת של הראשונים החודשים תשעתב

 מיליון דולר. 2.4-ך של כסמטוסים בערך 
               

    )67%(  )7,477(  25%   11,145   11%   3,668   מפעולות רווח
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    שינוי  2 0 1 6  2 0 1 7  

 דולראלפי 
 אחוז

 דולראלפי מהמחזור
 אחוז

  הסבר % דולראלפי  מהמחזור
  

   )2%(  221   )22%(  )9,823(  )30%(  )9,602(  מימון הוצאות

   89%   1,931   5%   2,172   13%   4,103   מימון הכנסות
, מימון הוצאות

  נטו
מיליון דולר בהוצאות הריבית  1.5-כ של קיטוןמ בעיקר נובע נטובהוצאות המימון  קיטוןה  )28%(  2,152   )17%(  )7,651(  )17%(  )5,499(

 והלוואות חוב אגרותובתקופה המדווחת של  2016שנת  במהלך נותפירעומכתוצאה 
 לדוחות 'טו4-ו 'יג4 אוריםבביכמפורט מסגרת אשראי  והחזרתמוקדם  פירעון(לרבות 
 .)בהתאמה, הכספיים

  
            

              

 
(הפסד)  רווח

 על מסים ינלפ
 הכנסה

)1,831(  )6%(   3,494   8%  )5,325(   -    

 מס הטבת
(מסים על 

  הכנסה)

 ביטולמ הנובעת בעיקר 2017שנת החודשים הראשונים של  תשעתבהמס  הטבת  -   668   -    )49(  2%   619 
 בתשעתמס  וצאותהלעומת  ,לפני מס לתקופה הפסדבגין ה נדחים למסים התחייבות

 נדחים למסים הפרשה מרישום ןבעיקר בעונאשר  2016החודשים הראשונים של שנת 
 שיעור המס. הפחתתמבהתחייבות למסים נדחים שנבע  קיטוןלפני מס בקיזוז  רווחבגין ה

               

(הפסד)   רווח
  -   )4,657(  8%   3,445   )4%(  )1,212( תקופהל

  

 
EBITDA 
  לתקופה

 בהכנסות מדמי חכירהמיליון דולר  12.8-כ של קיטוןנובע בעיקר מ EBITDA-ב קיטוןה  )34%(  )14,112(  91%  41,075  84%   26,963 
 בסך הון רווחי רישום בקיזוז, מיליון דולר 5-כ בסך של נטו תוחד פעמי ותומרישום הוצא

  .לעיל כמפורט בסעיף "הוצאות אחרות".דולרמיליון3.3-כשל
       

 מתואם רווח
 מס לפני

*לתקופה

, לעיל מוסבר אשר הגולמי ברווח מקיטון נובע מס לפני המתואם ברווח הקיטון עיקר  )4%( )219(  13%  5,731   17%  5,512 
  .לעיל כמפורט הריבית בהוצאות מירידה כתוצאה ימוןהמקוזז בקיטון בהוצאות המ

    
  .הון קרן פשרתוה') א(סדרה שקליותחובאגרותעלשערהפרשי,הוגןלשווינגזריםפיננסיםמכשירים שערוכי,מלאיערךמירידותהפסדים,אחרותהוצאות/הכנסותבנטרולמסלפנירווח  *
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  ספטמברב 30 ביום שהסתיימהחודשים  לושהשל ש לתקופה הקבוצה של העסקית הפעילות תוצאות . 4
 

    שינוי  2 0 1 6  2 0 1 7  

 דולראלפי 
 אחוז

 דולראלפי מהמחזור
 אחוז

  מהמחזור
 אלפי
  הסבר % דולר

 ארבעהשל  החכרתם מסיוםבדמי החכירה כתוצאה  מירידה בעיקר נובע בהכנסות קיטוןה  )33%(  )5,262(  100%   15,852   100%   10,590   הכנסות
ומימוש שני מטוסים נוספים בסוף הרבעון  2016מטוסים במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

  . 2017השני של שנת 

תקופת  מסיוםבהוצאות הפחת כתוצאה  קיטוןנובע בעיקר מ ההפעלה בהוצאות קיטוןה  )47%(  4,570   )61%(  )9,664(  )48%(  )5,094(   הפעלה הוצאות
ושניים נוספים  2016ברבעון הרביעי של שנת  ארבעה, מטוסים שישהשל  החכרתם

 ואיירבוס 321-200אומדן פחת למטוס איירבוס  יושינוי 2017ברבעון השני של שנת 
מקוזז בחלקו  הפעלהבהוצאות ה הקיטוןהכספיים.  לדוחות 'א5בביאור כמפורט  319-100

 שנתל יולי חודשבגידול בהוצאות הפחת הנובע מהפחתת מטוס (ללא מנועיו) שנרכש ב
2016. 

                

    )11%(  )692(   39%   6,188    52%   5,496   גולמי רווח

 הנהלה הוצאות
  וכלליות

)954(  )9%(  )1,085(  )7%(   131  )12%(   

 )הוצאות( הכנסות
  נטו, אחרות

 דולר מיליון 9.8-כ של בסך אחרותהוצאות  הקבוצה רשמה 2017לשנת  לישיהש ברבעון  -   )5,779(  -   )45(  )55%(  )5,824(
  כדלקמן:

 תיקון שני מנועי מטוס איירבוס  בגיןמיליון דולר  2.1-ת בסך של כוחד פעמי ותהוצא
 ).הכספיים לדוחות 'ח4בביאור (כמפורט  330-300

 איירבוס  מטוס גוף שיפוץ השלמת בגין דולר מיליון 1.5-כ של בסך פעמיות חד הוצאות
 ).הכספיים לדוחות 'ח4(כמפורט בביאור  להחכרה והכנתו 330-300

 מיליון דולר  4.8-מיליון דולר, מתוכן כ 6.2-הפרשה לירידת ערך בסך של כ הוצאות
בגין הפחתת  1.4-לדוחות הכספיים וכ )2ב(5 בביאור כמפורטבגין ירידת ערך מטוסים 

 הכספיים. לדוחות ח'4נכס שהוון לרכוש קבוע כמפורט בביאור 
  

מטוס,  ממימושמיליון דולר  2.5-של כ בסךכאמור קוזזו בחלקן ברווח הון  ההוצאות
מיליון דולר בקשר  1.4-לדוחות הכספיים) והכנסות אחרות בסך של כ ו'4 כמפורט בביאור
 הכספיים. לדוחות 'ט4, כמפורט בביאור 200-330למטוס איירבוס 

               

(הפסד)  רווח
  -   )6,340(  32%   5,058   )12%(  )1,282( מפעולות

  
 

   )43%(  1,559   )23%(  )3,664(  )20%(  )2,105(  מימון הוצאות

   89%   )1,017(  7%   1,147   1%   130   מימון הכנסות
, מימון הוצאות

  נטו
מיליון דולר בהוצאות הריבית כתוצאה  0.5-כ של מקיטון נובע נטובהוצאות המימון  הקיטון  )22%(  542   )16%(  )2,517(  )19%(  )1,975(

 .והלוואות חוב אגרות של המדווחת ובתקופה 2016 שנת במהלך נותמפירעו
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    שינוי  2 0 1 6  2 0 1 7  

 דולראלפי 
 אחוז

 דולראלפי מהמחזור
 אחוז

  מהמחזור
 אלפי
  הסבר % דולר

              

 
(הפסד)  רווח
 על מסים לפני

 הכנסה

)3,257(  )31%(   2,541   16%  )5,798(   -    

(מסים  מס הטבת
  על הכנסה)

למסים נדחים  תחייבותה מביטולנובעת בעיקרה  2017 לשנת שלישיהטבת מס ברבעון ה  -   1,517   )5%(   )709(  8%   808 
נובעת ה אשתקד מקבילברבעון ה הכנסה על מסים. לעומת רבעוןלפני מס ל הפסדבגין ה

 .רבעוןלפני מס ל רווחהפרשה למסים נדחים בגין הרישוםמבעיקרה
              

 
(הפסד)  רווח

 לתקופה
)2,449(  )23%(   1,832   12%  )4,281(   -    

 
EBITDA 
  לתקופה

מיליון דולר בהכנסות מדמי חכירה  5.3-כ של קיטוןנובע בעיקר מ EBITDA-ב הקיטון  )32%(  )4,766(  93%  14,711  94%   9,945 
 בסך הון רווחי רישום בקיזוזמיליון דולר,  2.2ת נטו בסך של וחד פעמי ותומרישום הוצא

  .לעיל. כמפורט בסעיף "הוצאות אחרות" דולרמיליון2.5-כשל
       

 מתואם רווח
 מס לפני

לתקופה*

, לעיל מוסבר אשר הגולמי ברווח מקיטון נובע מס לפני המתואם ברווח הקיטון עיקר  )6%(  )158(  17%  2,772   25%  2,614 
  .לעיל כמפורט הריבית בהוצאות מירידה כתוצאה המימון בהוצאות בקיטון המקוזז

    
  .הון קרן והפשרת') א(סדרה שקליותחובאגרותעלשערהפרשי,הוגןלשווינגזריםפיננסיםמכשירים שערוכי,מלאיערךמירידותהפסדים,אחרותהוצאות/הכנסותבנטרולמסלפנירווח  *
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 המימון ומקורות, נזילות מזומנים תזרימי . 5

 תשעת לעומת 2017 שנתל הראשונים החודשים תשעתב המזומנים בתזרימי התנועות . 5.1
 2016 שנתל הראשונים החודשים

 שוטפת פעילות - מזומנים תזרימי . 5.1.1

  .לעיל 3 בסעיף כמפורט בהכנסות קיטוןמ בעיקר נובע שוטפת מפעילות במזומנים קיטוןה

 השקעה פעילות - מזומנים תזרימי . 5.1.2

בסך  תקבוליםכללו  2017 שנת של הראשונים החודשים תשעתהשקעה ב מפעילות נבעוש נטו מזומנים
מיליון דולר  12חברת האם בסך של ידי  עלהלוואה  החזר, מטוסיםמיליון דולר מתמורה מימוש  18-של כ
מיליון דולר כתוצאה מהסרת  7-כ של בסך משועבדים תופקדונוכן מימוש  לדוחות הכספיים)' א8ביאור (ראו 

 מטוסל קשרב דולרמיליון  1.4-בסך של כ תשלומים בקיזוזלדוחות הכספיים, ' יג4השעבוד כמפורט בביאור 
, )לדוחות הכספיים 'ח4כמפורט בביאור  תולהחכר הוהתאמ שיפוצו לצורךהושקעו ש 330-300 איירבוס

 הכספיים לדוחות י'4 , ראו ביאור2017חשבון רכישת שני מטוסים בנובמבר  עלמיליון דולר  1תשלום של 
  .דולר מיליון 30.2-והשקעה בפקדונת בבנקים בסך של כ

בסך  השקעה כללו 2016 שנתשל  הראשונים החודשים תשעתב השקעה לפעילות ששימשו נטו מזומנים
ורכישת גוף מטוס בחודש  2016מיליון דולר ברכוש קבוע (לצורך רכישת מטוס בחודש מרץ  92.4-של כ
מיליון דולר אשר  1משועבדים), בקיזוז  פקדונותבבנקים (לרבות  בפקדונותמיליון דולר  4-) וכ2016יולי 

  נבעו מתמורה ממימוש נדל"ן להשקעה. 

 מימון פעילות - מזומנים תזרימי

 ותהלווא פירעון כללו 2017 שנת של הראשונים החודשים תשעתב מימון פעילותל משוישש נטו מזומנים
בביאורים  כמפורטמוקדם  פירעוןמיליון דולר נפרעו ב 15.1-מיליון דולר מתוכן כ 44.5-כ של בסך תובנקאי

בסך  חוב אגרות פירעוןהוחזרה לבנק,  אשראשראי  מסגרתמיליון דולר  12-ו לדוחות הכספיים 'די4-ו 'יג4
 הנפקת כספי קבלת בקיזוזמיליון דולר,  15דיבידנד לחברת האם בסך של  תשלוםמיליון דולר ו 5.7-של כ

 של בסך זר מבנק הלוואה קבלת' לדוחות הכספיים) א1מיליון דולר (ראו ביאור  24.7-של כ בסךהמניות 
כמפורט  321-200מהליך מימון מחדש של מטוס איירבוס  כחלק(בניכוי עלויות גיוס),  דולר מיליון 11.7-כ

  מיליון דולר. 6.9 של בסך נטו חוכרים הפקדות וקבלת לדוחות הכספיים' יג4בביאור 

 הלוואה קבלתכללו  2016 שנתהחודשים הראשונים של  תשעתב המימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 מיליון 12 של בסך אשראי מסגרת משיכת), 2016 במרץ מטוס רכישת(לצורך  דולר מיליון 40 של בסך
 21.1-כ של בסך הלוואות של פירעון בקיזוז, דולר מיליון 6.7-כ של בסך נטו חוכרים הפקדות וקבלת דולר

  .דולר מיליון 5.7-כ של בסך חוב אגרות ופירעון דולר מיליון

  

  

  

  

 חודשים תשעה של תקופהל  
  ספטמברב 30 ביום שהסתיימה

  

  שינוי  2 0 1 6  2 0 1 7  
  דולר אלפי  
     

  )12,851(  34,939  22,088 שוטפתמפעילות מזומנים תזרימי
  99,254   )94,791( 4,463 השקעה(לפעילות)מפעילות מזומנים תזרימי
  )53,531(  31,693   )21,838(  מימון(לפעילות)  מפעילות מזומנים תזרימי

  32,872   )28,159(  4,713   מזומנים ושווי במזומנים(ירידה)  עלייה
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 שנתל לישישה רבעוןה לעומת 2017 לשנת לישיהש ברבעון המזומנים בתזרימי התנועות . 5.2
2016 

 שוטפת פעילות - מזומנים תזרימי . 5.2.1

  .לעיל 4 בסעיף כמפורט בהכנסות מקיטון בעיקר נובע שוטפת מפעילות במזומנים הקיטון

 השקעה פעילות - מזומנים תזרימי . 5.2.2

בנקים בסך  בפקדונות השקעהכללו  2017 לשנת לישיהש רבעוןהשקעה ב מפעילות נבעונטו ש מזומנים
הושקעו ש 330-300 איירבוס למטוס קשרב דולרמיליון  0.3-בסך של כ תשלומיםמיליון דולר,  29.9-של כ

מיליון דולר על  1של  ותשלוםלדוחות הכספיים  'ח4בביאור כמפורט  להחכרה והתאמתו שיפוצו לצורך
-בסך של כ תקבולים בקיזוזלדוחות הכספיים,  'י4 , ראו ביאור2017חשבון רכישת שני מטוסים בנובמבר 

  .הכספיים לדוחות' ו4כמפורט בביאור  757-200בואינג  מיליון דולר מתמורה מימוש מטוס 2.7

 מיליון 12.2-כ של בסך השקעה כללו 2016לשנת  ילישהש ברבעון השקעה מפעילות שנבעו נטו מזומנים
בנקים  בפקדונותמיליון דולר  3.3-, וכ2016, לצורך רכישת גוף מטוס בחודש יולי קבוע ברכוש  דולר

  משועבדים. ופקדונות

 מימון פעילות - מזומנים תזרימי . 5.2.3

כספי הנפקת המניות  קבלת את כללו 2017 לשנת לישישה ברבעון מימון פעילותמ נבעוש נטו מזומנים
 2.2 של בסךנטו  חוכרים הפקדות וקבלתהכספיים)  ' לדוחותא1ביאור מיליון דולר (ראו  24.7-בסך של כ

  מיליון דולר. 5.8-כ של בסךת ובנקאי הלוואות פירעוןמיליון דולר, בקיזוז 

 7.8-כ של בסך הלוואות של פירעוןכללו  2016 לשנת לישיהש ברבעון מימון לפעילות ששמשו המזומנים
  .דולר מיליון 0.3-כ של בסך נטו חוכרים הפקדות קבלת בקיזוז מיליון

 , ופקדונות שוטפיםמזומנים יתרות, אשראי . 5.3

 ספטמברב 30 ביום דולר מיליון 56.9-כ של לסך הסתכמו שוטפים בנקאיים ופקדונות המזומנים יתרות
 פקדונות כוללות לא אלו יתרות. 2016 בדצמבר 31 ביום דולר מיליון 21.9-כ של לסך בהשוואה 2017

 בלתי אשראי מסגרת יתרת כוללות לא וכן, מועדים לאותם דולר מיליון 12 בסך שוטפים לא בנקאיים
 7-כ של בסך משועבדים והשקעות מזומניםו, 2017 ספטמברב 30 ליום דולר מיליון 12 של בסך מנוצלת

  .2016 בדצמבר 31 ליום דולר מיליון

  

  

  

  

  

  

 חודשים שלושה של לתקופה  
  ספטמברב 30 ביום שהסתיימה

  

  שינוי  2 0 1 6  2 0 1 7  
  דולר אלפי  
     

  )5,468(  14,174  8,706 שוטפתמפעילות מזומנים תזרימי
  )12,943(  )15,539( )28,482( השקעהפעילותל מזומנים תזרימי
  28,670   )7,539(  21,131   מימון(לפעילות)  מפעילות מזומנים תזרימי

  10,259   )8,904(  1,355   מזומנים ושווי במזומנים(ירידה)  עלייה
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 חוזר הון . 5.4

 מיליון 3.5-כ של בסך החוזר בהון גירעון לחברה, ונפרדים מאוחדים דוחות לפי, 2017 ספטמברב 30 ליום
 שלו דולר מיליון 19.0-כ של בסך החוזר הוןב גירעוןל בהשוואה, בהתאמה, דולר מיליון 0.8-כ ושל דולר

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

 2016בדצמבר  31הון החוזר ליום ב גירעוןלעומת ה 2017 ספטמברב 30 ליום החוזר הוןב גירעוןב קיטוןה
 בקיזוז מניותבבנקים בעקבות קבלת כספי הנפקת ה והפקדונותמגידול ביתרות המזומנים  בעיקרנובע 
 מימוש, 767-300 בואינג מטוס ממכירתמקבלת תמורה  הנובעביתרת החייבים ויתרות חובה  קיטון

לשלם בקשר לתיקון שני  ותמרישום הוצא ,למכירה כזמינים כמוחזקים סווגו אשר שוטפים הלא הנכסים
בחלויות השוטפות של הפקדות החוכרים כתוצאה  וגידול להחכרה והכנתו 330-300מנועי מטוס איירבוס 

  .הקרובה בשנה ומטוסים מנועים יפוצימצפי לש

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

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

, השוטף ברכוש כלולים שאינם, אלו תקבולים. דולר מיליון 40.1-כ של סך להתקבל צפוי היה, 2016
מיליון דולר  42.5-בסך של כ 2017 ספטמברב 30 ליום שוטפות חלויות תשלום למימון השאר בין מיועדים

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

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

 319-100 איירבוס מטוס של להארכת תקופת ההחכרה על הסכם חתימה בגין צפויים תקבולים ,
מימנה את עסקת  מיליון דולר אשר 10הלוואת בלון בסך של מיליון דולר מתוך  6ומימון מחדש של 
 'יא4 ביאור, לפרטים נוספים ראו שוטפת כחלותעל המצב הכספי  בדוח מסווגתרכישת המטוס ו

  .הכספיים דוחותל

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

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

 מסגרת האשראי כאמורבעת ניצול מיליון דולר.  12מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בסך של  יתרת ,
  .ארוך לזמן החוב סיווג עקב הסכום באותו החוזר ההון יגדל

 בביאור כמפורט 330-300 איירבוס מטוס שלעל הסכם חכירה מחייב  חתימה בגין צפויים תקבולים 
  .הכספיים לדוחות 'ח4

 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 

וססים על הסכמי חכירה כי הנתונים בדבר התקבולים הצפויים מדמי חכירה ומימוש מטוסים מב יצויין
בין החברה לבין החוכרים, נכון למועד הדו"ח, ועל האומדנים המקובלים בשוק למחירים עתידיים של 
מטוסים, בהתאמה. לאור האמור, אין ודאות, כי המידע הנ"ל אכן יתממש בפועל וזאת בין היתר, בשל 

יום או הפרת הסכמים אלה התרחשותם של אירועים כדוגמת ביטול הסכמי החכירה לפני הגיעם לס
פי הסכמי חכירה אלו או בשל כך שהאומדנים המקובלים -ידי החוכרים או שינויים בדמי החכירה על-על

בשוק למחירים עתידיים של מטוסים יסתברו כגבוהים ממחיר המימוש בפועל, וזאת מבלי לגרוע 
בחלק א' לדוח (תיאור עסקי  3 בסעיףמאפשרות התקיימותם של יתר גורמי הסיכון המפורטים 

. לפיכך המידע האמור הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 2016התאגיד) התקופתי לשנת 
, אשר עשוי שלא להתממש בחלקו או במלואו בהתקיימם של אחד או יותר 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

  מהאירועים המתוארים לעיל. 
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 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה  .ב

 השוק סיכוני רתיאו . 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 המדיניות ואופן  עליה הפיקוח אמצעי, לניהולם האחראי, שוק סיכוני בניהול החברה מדיניות לפירוט
  .2016לדוח הדירקטוריון לשנת  6ראו 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
 בגינה ההתחשבנות אשר''ח, ש מיליון 16-כ של בהיקף עודפת מטבעית הגנה עם נותרה החברה', א סדרה

  .2020 בנובמבר תתבצע

 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  קבוצהההאשראי של  מתיקבהתאמה,  ,19%-וכ 22%-כ, הדוח פרסום ולמועד הדוח למועד
שנקבעה על ידי דירקטוריון החברה. בהקשר זה וכאמור  25%מוגנת חלף מדיניות גידור הריבית של 

י לא כ החברה דירקטוריון החליט 2017 בפברואר 26 ביום, 2016לדוח הדירקטוריון לשנת   6.2בסעיף
   תבוצענה עסקאות הגנה (גידור חשיפה לריבית) עד לגיוס חוב חדש בקשר לרכישת מטוסים נוספים.

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

, 320-200למימון רכישת שני מטוסי איירבוס  2017 נובמבר בחודש החברה שנטלה להלוואות בקשר
 ריבית גידור עסקת ביצועדירקטוריון החברה על  החליט, דולר מיליון 37.6-כ של בסך, הדוח תאריך לאחר
  מיליון דולר מתוך הלוואות אלו. 20-כ של סך עבור

 רגישות ניתוחי בדבר דיווח . 8

 2017 ספטמברב 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  

            

  14   7   125  )6( )11( מזומנים ושווי מזומנים
  4   2   35  )2( )3(  חובה ויתרות חייבים
  )81(  )38(  )730( 35 66  זכות ויתרות זכאים
  )3,338( ) 1,581(  )30,038(  1,430   2,731  ')א(סדרה  חוב אגרות

  )3,401(  )1,610(  )30,608(  1,457   2,783  הגנהלמטרותשלא מכשירים הכלסך
            

 שלא הגנה למטרות CSWAP עסקאות
  3,129   1,639   1,934   )1,811(  )3,824(  שבונאיתח ותמוכר

  )272(  29   )28,674(  )354(  )1,041(  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 בתחום  החברה ידי על זוהותקופת הדוח לא  במהלך
  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 
 הקודמת התחזית פי על, דולר מיליארד 736-כסך של  לעומת( דולר מיליארד 743-כשל  בסך 2017 בשנת

 ירידה צפויה, כאמור התעופה חברות בהכנסות הצפויה הגידול למגמת בניגוד). 2016מחודש דצמבר 
בהוצאות השכר והתחזוקה. על  ועליה הנפט מחיר עליית רקע על זאת, לנוסע התעופה חברות ברווחיות

 בשנת דולר 9.13-כ לעומת, דולר 7.69-כ על יעמוד לנוסע 2017 בשנת הממוצע הרווח"א, יאט תחזיתפי 
 יותר גבוהים ביקושים רקע על נעשהכאמור,  הרווח תחזית עדכון. 2015 בשנת דולר 10.08-וכ 2016
 של גידול(לעומת  7.4%-כב לגדול צפויה 2017 בשנתהנוסעים  תנועת. בכל הנוגע לביקושים, לצפי ביחס

 האמור הגידול משמעות כאשר, 2016 בשנת שנרשם, על פי התחזית הקודמת), בדומה לגידול 5.1%-כ
 4.1-בכ"כ צפוי מספר הנוסעים להסתכם בסה( 2016 לשנת ביחס נוסעים מיליון 275-כ של תוספת הינה

הגבוה ביותר  הגידול יירשם בה השנה תהא 2017 שנת, תתממש והתחזית במידה כי יצוין. )מיליארד
גבוה משיעור הגידול  2017הגידול בתנועת הנוסעים לשנת  שיעור. אבסולטייםבמונחים  נוסעיםה בתנועת

  . 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

 הקבוצה של מהותיותומסגרות אשראי  הלוואות . 11

 2017 ספטמברב 30ליום  הלוואות בדבר פרטים . 11.1

 המלווה מאפייני
  הלוואות ופרטי

 ההלוואות נשוא
 והביטחונות

   להן
  

 יתרה סך
 בלתי

   מסולקת
 באלפי(

  )דולר
 

 עלות יתרת
   המטוסים

 ספטמברב 30 ליום
2017       

  ) דולר(באלפי 

 סוג
 הריבית

)1(  

 תדירות
  פירעון

 מועד
 פירעון
  סופי

 יתרת
  " בלון"

(באלפי 
  )דולר

 הלוואות
 יםמבנק

 יםזר
Recourse  

  -   2024  חודשי  משתנה  A  1 x A330-200 33,477  79,588 בנק

  B בנק
1 x A321-200 

)2( 
  -   2022  חודשי  משתנה  23,716  10,182

 הלוואות
מבנקים 

ישראליים 
Recourse  

  'א בנק
)4),(3( 
)6),(5( 

2 x A320-200  

35,312  99,842  
  -   2022  חודשי  משתנה

2 x B737-800  

1 x A330-200  9,105   2019  חודשי  משתנה  

  'ב בנק
)7(  

1 x A319-100  10,238  18,927  10,000   2017  חודשי  משתנה  

  'ג בנק
1 x A330-200  12,100  19,282  6,850   2019  רבעוני  משתנה  

1 x A330-300  46,710  54,005  24,320   2023  חודשי  משתנה  

  

 2017 ספטמברב 30 ליום משוקלל מרווח בתוספת חודשים לשלושה או לחודש ליבור של ריבית נושאות ההלוואות  )1(
הינם  2017 ספטמברב 30 ליום חודשים ולשלושה לחודש הליבור שיעורי. לשנה 2.53%בשיעור ממוצע של 

  שנה, בהתאמה.ל 1.335%-ו 1.235%
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מיליון דולר אשר נתקבלה  12.7-מוקדם את יתרת ההלוואה בסך של כ פירעוןב החברה פרעה 2017 ינואר בחודש  )2(
כחלק מהליך מימון מחדש של מטוס זה  2017ובחודש מרץ  321-200מבנק זר בקשר למימון מטוס איירבוס 

 .הכספיים לדוחות' יג4מיליון דולר מבנק זר אחר. לפרטים נוספים ראו ביאור  12-נטלה החברה הלוואה בסך של כ
 

מיליון דולר בקשר למימון  2.4-מוקדם שתי הלוואות בסך כולל של כ פירעוןב החברה פרעה 2017 מרץ בחודש  )3(
 .הכספיים לדוחות 'יד4, לפרטים נוספים ראו ביאור 2017שמומשו בסוף חודש יוני  320-200שני מטוסי איירבוס 

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

  .להלן )6(פרט להלוואות שהתקבלו בחודש נובמבר כמתואר בסעיף 
  

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

 6מיליון דולר כך שלמועד פרסום הדוח לחברה מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בסך של  6ניצלה החברה  2017
  מיליון דולר.

  

מיליון  57.9-כ , לאחר תאריך הדוח, נטלה החברה שתי הלוואות מבנק ישראלי בסך של2017נובמבר  בחודש  )6(
 מיליון דולר אשר למועד פרסום הדוח בחרה החברה שלא לנצל) 20.3-(מתוכם מסגרת אשראי בסך של כ דולר

 הכספיים. דוחות' לי4 ביאור, לפרטים נוספים ראו 320-200לצורך מימון רכישת שני מטוסי איירבוס 
 

מיליון דולר בקשר למימון  10, לאחר תאריך הדוח, מימנה החברה מחדש הלוואת בלון בסך 2017נובמבר  בחודש  )7(
מיליון דולר  6-מיליון דולר נפרעו ו 4-שנים נוספות, כך ש 6-שתקופת החכרתו הוארכה ב 319-100מטוס איירבוס 

 .לעיל' יא4 ורביאמומנו מחדש, לפרטים נוספים ראו 
 

 פיננסיות מידה אמות . 11.2

 ישראליים מממנים בנקים כלפי פיננסיות מידה אמות . 11.2.1

בכל אמות המידה הפיננסיות, ההסכמות והתניות האחרות  החברה עומדתולמועד פרסומו  הדוח למועד נכון
  .הכספיים לדוחות 'כ4-ו 'טי4 יםראו ביאור נוספים פרטיםכלפי הבנקים המממנים הישראליים. ל

  ')ב וסדרה' א(סדרה  החוב אגרות מחזיקי כלפי פיננסיות מידה אמות . 11.2.2

, החוב אגרות מחזיקי כלפי תופיננסיה מידהה תואמ כלב החברה עומדת פרסומוולמועד  הדוח למועד נכון
' יט4 ביאורלפרטים נוספים ראו לפירעון מיידי  החוב רותולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אג

  .הכספיים לדוחות

 פירעון מועדי לפי ההתחייבויות מצבת בדבר דוח . 12

 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

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

  2017 במרץ 31 ליום שווי הערכת .13

 עבודה שבוצעה
מועד 

 ההערכה
תקינה 
 שיטת עבודה רלוונטית

-סכום בר
 השבה

שווי 
 בספרים

שיעור 
היוון דמי 

 חכירה

שיעור 
היוון ערך 

 שייר
ירידת ערך בחינת 

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% 
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 סוג המטוסים חברה
מספר 

 הפרש שווי בספרים השבה-סכום בר המטוסים

Korean Airlines B737-800249,76539,236 10,529 

British Airways A320-200232,94931,880 1,069 

Air Berlin A330-200129,33623,610 5,726 

Tame A330-2001609,40725,23  8847,  
Virgin Australia A330-200 1 89,981 82,410 7,571 

  7242,640209,861 סה"כ

  .PricewaterhouseCoopersהשווי הוכנה על ידי קסלמן וקסלמן  הערכת

כפי שפורסם  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  25ביום 

  2017 בספטמבר 30 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 
 9המטוסים (

 11מתוך 
 מטוסים)

30.9.17 

תקן 
חשבונאות 

, 36מספר 
ירידת ערך 

נכסים

Discounted 
cash flow 

(DCF) 
479,307  235,281  

6.18%-
9.13% 

6.93%-
7.41% 

  

 סוג המטוסים חברה
מספר 

 השבה-סכום בר המטוסים
שווי 

 הפרש *בספרים

Korean Airlines B737-800248,45437,296 11,158 

British Airways A320-200232,19230,753 1,439 

British Airways A321-200125,81723,716 2,101 

Tame A330-2001857,39792,31  065,8  

Virgin AustraliaA330-200187,87379,588 8,285 

Lease-OffA330-200119,28222,576 )3,294(  
)A330-300 1 54,004 55,514 )1,510 חברת תעופה אסייתית  

  9307,479281,235 סה"כ

 .עד הערכת השווי טרם ביצוע הפחתה לירידת ערךוערך בספרים למ *

ומצורפת כנספח לדוח  PricewaterhouseCoopersהשווי הוכנה על ידי קסלמן וקסלמן  הערכת
דירקטוריון זה.
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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 ספטמברב 30 ליום נתונים

  
 למועד סמוך נתונים

    )2(הדוח פרסום

 יתרת תשלום מועדי
 סמוך) 4(וריבית )3(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
)5), (6(  

 נובמבר
2010  

200,000  

96,667  96,667   2,256 97,072 106,005  

  

96,667  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)7(  

65,000  
  

  'ב
)5), (6(  

 נובמבר
2015  

119,262  104,951  95,629   1,674 93,323 103,975  

 

104,951  94,924  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  192,296   3,930  190,395  209,980    201,618  191,591            

  :הערות
  החברה עומדת בכל תנאי האג"ח. כמו כן החברה עמדה בכל תנאי ההתחייבות לפי שטרי הנאמנות. ) 1( 
פירעון הקרן בהתאם ביצוע חל יום האקס של אגרות החוב סדרה א' וסדרה ב' בהתאמה, הנתונים שבטבלה הינם טרם  2017 נובמברב 26-ו 2017 נובמברב 19 בימים ) 2( 

  כאמור. שחל יום האקסל
מהקרן המקורית  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 ) 3( 

  . 2024במאי  31אשר יפרע ביום 
  תשלומים חצי שנתיים.  ) 4( 
  החברה הינן סדרות מהותיות.  שתי סדרות אגרות החוב של ) 5( 
מידה הלפירוט אמות . הכספיים לדוחות' יט4 ביאורלפירוט לגבי עמידה באמות מידה פיננסיות, ראו אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן או בכל אופן אחר.  ) 6( 

בדירוג), מגבלה על חלוקת דיבידנד, מגבלות על ביצוע עסקאות  לתיאור אירועים אשר התרחשותם תביא לגידול בשיעור הריבית המשולמת (לרבות ירידהו 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. ) 7( 

  .לעיל 5.4 בסעיף כמפורט בחברה נזילות בעית על להצביע כדי החוזר בהון בגירעון אין כי קבע החברה דירקטוריון
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 והחברה החוב אגרות דירוג אודות פרטים . 16
  

  סדרה

 שם
 חברה
 מדרגת

 ליום דירוג
30 

 ספטמברב
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- 10/2017  מעלות  'א

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

11/2016  

ilA-  

 -ilA- ilA-  ilA- 10/2017  11/2015 ,11/2016  ilA  מעלות  'ב

 ותחזית, -ilAפרסמה מעלות דוח דירוג עדכני של החברה לפיו אושרר דירוג החברה  2017באוקטובר  1 ביום
(מספר  2017 אוקטוברב 1 מיום החברה של מיידי דיווח ראו, הדירוג לדוח. לחיובית מיציבה עודכנה הדירוג

במקביל וכאמור בטבלה לעיל, אישררה  .ההפניה דרך על זה בדוח הנכלל) 2017-01-096816: אסמכתא
 .  -ilAאת דירוג אגרות החוב שהנפיקה החברה (סדרה א' וסדרה ב'), בדירוג מעלות 

  

  

  

  

      

  סלסקי סידני    חנאל שלמה

  כללי מנהל    הדירקטוריון"ר יו

      

      

      ח"תשע כסלוב 'אי
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בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של גלובל 
מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות "כנפיים ליסינג בע
,  בספטמבר30ליום , ירידת ערך נכסים, 36בינלאומי מספר 

2017

מ"גלובל כנפיים ליסינג בע

2017נובמבר 

Valuation & Strategy



,נ.ג.א

מ במסגרת יישום הוראות תקן  "כנפיים ליסינג בעגלובלבחינת ירידת הערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של : הנדון

2017, בספטמבר30ליום , ירידת ערך נכסים, 36חשבונאות בינלאומי מספר 

PricewaterhouseCoopers Advisory Ltd"(PwC Israel)"ההשקעהעםבקשרערךירידתבחינתלבצעידיכםעלנתבקשה

ירידתבחינת.(בהתאמה,"החברה"או"כנפייםגלובל"-ו"המטוסיםצי)"מ"בעליסינגכנפייםגלובלשלבבעלותההמטוסיםבצי

ירידת,36מספרלאומי-ביןחשבונאותתקןלהוראותבהתאםוזאת,"(ההערכהמועד)"2017,בספטמבר30ליוםבוצעההערך

*."(36תקן)"נכסיםערך

עםבקשר"(הערךירידתבחינת)"כאמורהערךירידתבבחינת"(החברההנהלת)"החברהלהנהלתלסייעהינהעבודתנומטרת

במכתבהמפורטיםלתנאיםבהתאםנערכהזועבודה.ההערכהלמועדנכוןכנפייםגלובלשלבבעלותההמטוסיםבציההשקעה

.2017,בנובמבר22מיוםבינינוההתקשרות

.אחרתמטרהלכלזובעבודהלהשתמשאין,לפיכך.בלבדחשבונאידיווחלמטרותהערךירידתבחינתלצורךתשמשעבודתנו

קבלתללא,חלקםאוכולם,ידינועללההנמסריםבתוצריםאו/ובמידע,בעבודהשימושלעשותתוכללאכנפייםגלובלכייודגש

,ערךניירותחוקפיעללדיווחיםעבודתנותוצראתלצרףרשאיתתהיהכנפייםגלובלכימוסכם,זאתעם.לכךמראשאישורנו

.ערךניירותדיניפיעלהמוגשאחרדיווחולכל,פיועלתקנותאו1968-ח"התשכ

:כוללזהדוח

;מסקנותיהאתומציג,העבודהוהיקףמטרותאתהמפרט,זהמכתב1.

אתומציג,השוויוהערכתההערכהשיטת,העסקיתוהסביבההחברהתיאור,והיקפההעבודהמטרותאתהמתארמפורטדוח2.

;נספחיםכולל,העבודהתוצאות

.אחריותהגבלתהצהרת3.

מ"פרייס ווטרהאוס קופרס יעוץ בע

68125תל אביב 25המרד , מגדל הסחר

61003תל אביב 452. ד.ת

03-7954588טלפון 

03-7954789פקס  

ירידת ערך נכסים, 36תקן חשבונאות בינלאומי מספר * 

לכבוד

מ"בעליסינגכנפייםגלובל

2017,בנובמבר29



של"(השבה-ברסכום)"*ההשבה-ברהסכוםהשוואתידיעלמזומניםמניבתיחידהאונכסשלערךירידתלבחוןישכיקובע36תקן

."(בספריםערך)"**בספריםלערכםמזומנים-מניבההיחידהאוהנכס

השבה-ברסכום

אם.שלוהשימוששוויאתוהן,הנכסשללמכירהעלויותבניכויההוגןהשוויאתהןלקבועהכרחיתמידלא"כיקובע36לתקן19סעיף

".האחרהסכוםאתלאמודצורךואיןהנכסבערךירידהחלהלא,הנכסשלבספריםהערךעלעולהאלהסכומיםמביןאחד

,אולם.פעילבשוקנסחראינוהנכסאםגם,למכירהעלויותבניכויההוגןהשוויאתלקבועאפשרותלהיותעשויה":כימגדיר20סעיף

שתתקבלהתמורהשלמהימןלאומדןבסיסקייםשלאמכיוון,למכירהעלויותבניכויההוגןהשוויאתלקבועאפשריזהאיןלעיתים

במקרה.מושכלתבצורההפועלים,מרצוןלמוכרמרצוןקונהביןהצדדיםביןמיוחדיםמיחסיםמושפעתשאינהבעסקההנכסממכירת

".שלוההשבה-ברכסכוםהנכסשלהשימושבשווילהשתמשעשויההישות,זה

:כימגדירלתקן31סעיף

:הבאיםהשלביםאתכוללתנכסשלהשימוששוויאמידת"

וכן;הסופיומימושובנכסמתמשךמשימוששינבעו,שלילייםוהןחיובייםהן,העתידייםהמזומניםתזרימיאמידת-א

".אלהעתידייםמזומניםלתזרימימתאיםניכיוןשיעוריישום-ב

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

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



שימוששווי

.המטוסיםצישלהשימוששווישלהערכהביצענו,העבודהלצורך

.מזומנים-מניבהיחידהשלאונכסשלהשימוששוויאתלמדודישכיצדקובע36תקן

:הבאיםהשלביםאתכוללתנכסשלהשימוששוויאמידת":36לתקן31סעיףפיעל

וכן;הסופיוממימושובנכסמתמשךמשימוששינבעו,שלילייםוהןחיובייםהן,העתידייםהמזומניםתזרימיאמידת-א

".אלהעתידייםמזומניםלתזרימימתאיםניכיוןשיעוריישום-ב

:הישותהשימוששוויבמדידת":36לתקן33סעיףפיעל

התחוםלגביההנהלהשלביותרהטובהאומדןאתהמייצגות,ומבוססותסבירותהנחותעלהמזומניםתזרימיתחזיותאתתבסס(א)

.חיצוניותלראיותיינתןיותררבמשקל.הנכסשלהשימושייםהחייםאורךיתרתבמהלךשישררו,הכלכלייםהתנאיםשל

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

,תחזיות.הנכסביצועישלשיפוראומהגדלהאועתידייםמבנייםמשינוייםלנבועהחזוייםשלילייםאוחיובייםמזומניםתזרימיאומדן

.יותרארוכהתקופהלהצדיקניתןאםאלא,שנים5שלמירביתתקופהיכסו,כאלהתחזיות/תקציביםעלהמבוססות

ידיעל,ביותרהעדכנייםתחזיות/התקציביםידיעלהמכוסה,לתקופהשמעברלתקופהמזומניםתזרימיתחזיותתאמוד(ג)

לשניםיורדאוקבועצמיחהבשיעורשימושתוך,תחזיות/תקציביםעלהמבוססות,תחזיותאותןשל(Extrapolating)אקסטרפולציה

,במוצריםארוךלזמןהממוצעהצמיחהשיעורעליעלהלאזהצמיחהשיעור.להצדקהניתןעולהצמיחהשיעוראםאלא,מכןשלאחר

".להצדקהניתןיותרגבוהשיעוראםאלא,בשימושנמצאהנכסבובשוקאו,הישותפועלתבהןבמדינותאובמדינה,בענפים



הדוחותואת2016לשנתהחברהשלהמבוקרהכספיהדוחאתשכללו,מידעומקורותנתוניםעלהתבססההערךירידתבחינת

,2017לשנתהשלישילרבעוןהחברהשלכספייםהדוחותוטיוטת2017לשנתהשנילרבעוןהחברהשלמבוקריםהבלתיהכספיים

,הנתונים.החברהשלהפעילותלתחומיהנוגעציבורימידעוכן,שוקמחקרי,נוספיםתפעולייםנתונים,החברההנהלתעםשיחות

בדברדעהמחוויםאנוואין,תלויבלתיבאופןידינו-עלאומתולא"(המידע)"שימושעשינובהםוהמצגיםההסברים,התחזיות,המידע

ניתוח,היתרבין,כללואלובדיקות.והתחזיותהנתוניםלסבירותבנוגעשונותבדיקותביצענו,זאתעם.דיוקםאונכונותם,שלמותם

עבודתנו,כאמורסבירותבדיקותשביצענוככלוגם,מקרהבכל.אחרפיננסיומידעהיסטורייםנתונים,תפעולייםדוחות,כספייםדוחות

.לנושסופקכפי,המידעשלדיוקואונכונותו,לשלמותואישורתהווהולאתחשבלא

ביקורתכלליפי-עלכנפייםגלובלספרישלביקורתכללהלאעבודתנו,וחשבונאיפיננסימידעניתחנועבודתנושבמהלךלמרות

כנפייםגלובלידי-עללנושסופקהמידעשלולרלוונטיותלדיוק,לאמינותבנוגעדעהמחוויםאואחריותנוטליםאנואין,ולפיכך,מקובלים

.מטעמהמיאו

פניעללהשתנותעשויותאלוהנחות.התחזיתליוםסבירותהנחותעלומתבססותעתידייםלמאורעותמתייחסותתחזיות,ככלל

שווימהערכותאו/ובפועלהפיננסיותמהתוצאותלהיבדלעשויותההערכהלמועדנערכואשרתחזיותכןועל,התחזיתתקופת

,מבוקריםכספייםדוחותלנתוניהמיוחסתהביטחוןברמתשנערכולתחזיותלהתייחסניתןלא,כן-על.יותרמאוחרבמועדשתעשנה

.בפועלשתתקבלנההפיננסיותלתוצאותשנערכוהתחזיותלהתאמתבאשרדעהמחוויםאנואיןולפיכך

.השווימעריךשלהסובייקטיביהדעתבשיקולרביםבמקריםתלויותומסקנותיהןמדויקמדעלהיותמתיימרותאינןכלכליותהערכות

שווידורשתההערכהמטרתזהובמקרההיות.ההוגןלשוויסבירטווחקובעיםאנוכללובדרך,מעורערבלתייחידהוגןשוויאין,לפיכך

סבירהנוידינועלשנקבעשהשוויסבוריםשאנולמרות.שהוערכוהנכסיםשלההוגןהשווישלסביראומדןהמייצגשווינקבע,ספציפי

.שונהלשווילהגיעהיהעשויאחרשווישמעריךהרי,לנושסופקהמידעעלבהתבסס

למיטב.זועבודהבגיןלנוהמשולםהטרחהשכרלמעט,שלההערךבניירותאוכנפייםבגלובלאישיענייןלנואיןכי,לצייןברצוננו

.22.7.2015מיום105-30ערךניירותרשותלעמדתבהתאםלרבותבחברהתלוייםבלתיהננו,השירותיםלמתןהנוגעובכל,הכרתנו

.זועבודהבתוצאותתלויאינוטרחתנושכרכיעודנציין



עללדיווחיםצירופןבדברוכללים,אליהןוביחסשוויבהערכותהנדרשהמינימאליהגילויהנחיותפיעלהנדרשים,נוספיםנתוניםלהלן

.ערךלניירותהרשותידיעלשפורסמוכפי,1968-ח"התשכ,ערךניירותחוקפי

ההתקשרותפרטי

.(מנחם-בןערן,כנפייםגלובלשלהכספיםל"סמנכבאמצעות)כנפייםגלובלהינההעבודהמזמינת

PwCביןההתקשרותמועד Israel2017,בנובמבר22הינוכנפייםגלובל.

המקצועיוניסיונוהמעריךפרטי

במימוןומומחה,PricewaterhouseCoopersוקסלמןבקסלמןשותף,ח"רו,סופרשלוםשלבראשותוצוותידי-עלבוצעההעבודה

מאוניברסיטתשניהם,בהצטיינותבכלכלהשניותוארבהצטיינותוכלכלהבחשבונאותראשוןתוארבעלהינוסופרמר.שוויוהערכות

.א"ת

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

,בברכה

PricewaterhouseCoopers Advisory Ltd



שבוצעוקודמותערךירידותבחינת

PwC Israelו2016,בספטמבר30לימיםכנפייםגלובלשלבבעלותההמטוסיםבציההשקעהעםבקשרערךירידתבחינתביצעה-

בנוגע,(1970-ל"התשומידייםתקופתייםדוחות)ערךניירותלתקנות(ד)ב8לתקנהבהתאםהנדרשיםפרטיםלהלן.2017,במרץ31

PwCידיעלשנערכוקודמותערךירידותלבחינת Israel,נכוןערךלירידתסימניםלגביהםזיהתההחברההנהלתאשרמטוסיםלגבי

*:בהתאמה,ההערכהלמועד

.(הזמןצירפניעלקבלתםבעקבות)העתידייםהחכירהדמיביתרתקיטוןבעקבותהזמןפניעלקטןהמטוסיםשלההשבהברסכום,ככלל*

:הנוכחיתהשוויבהערכתשנקבעמהשוויאחוזיםמעשריםביותרסטההבאותהמזומניםמניבותיחידותשלהקודמותהשוויבהערכותשנקבעהשווי

*Air Berlin*:המטוסלהחכרתומתןבמשאנמצאתהחברה.החברהלחזקתהוחזרוהמטוספירעוןחדלותבהליכימצויהבעברהמטוסאתשחכרההחברה.

.השתנוהתקופהבסוףהמטוסשלהתחזוקתיומצבוהחכירהתקופתמשך,חכירהמדמילהכנסותהחברהצפי,מכךכתוצאה

***TransAsia Airways:למחירוןבהתאםהוגןשווילפינקבעהמטוסשלההשבהברסכום,הקודמתהשוויבהערכתAscend CMV,כפי,מכירהעלויותבניכוי

מחושבשוויוולכןאסייתיתתעופהלחברתלהחכרתוחכירההסכםתחתהמטוס,הנוכחיההערכהלמועדנכון.השימוששווילפיולא,החברהמהנהלתלנושנמסר

.בהמשךכמפורטהעתידייםהמזומניםתזרימיהיווןבשיטתהשימוששווילפי

עבודה שבוצעה
תקינה 

רלוונטית
דגםחוכרמועד הערכהשיטת עבודה

מספר 

מטוסים

סכום בר השבה 

)אלפי דולר(

שיעור 

היוון דמי 

חכירה

שיעור 

היוון ערך 

שייר

Korean AirlinesB737-8002          49,765               4.35%5.29%מרץ 2017

Virgin AustraliaA330-2001          89,981               5.08%5.53%מרץ 2017

Air BerlinA330-2001          **29,3364.89%5.29%מרץ 2017

TAMEA330-2001          40,609               5.85%5.29%מרץ 2017

British AirwaysA320-2002          32,949               4.47%5.47%מרץ 2017

Korean AirlinesB737-8002          52,392               3.72%5.07%ספטמבר 2016

******TransAsia AirwaysA330-3001          ***70,476***ספטמבר 2016

Virgin AustraliaA330-2001          94,837               4.48%5.10%ספטמבר 2016

Air BerlinA330-2001          31,136               4.19%5.18%ספטמבר 2016

TAMEA330-2001          42,349               4.22%5.04%ספטמבר 2016

British AirwaysA320-2002          34,396               4.05%5.14%ספטמבר 2016

British AirwaysA321-2001          29,091               4.05%5.14%ספטמבר 2016

בחינת ירידך ערך 

בהשקעה בצי 

המטוסים בבעלותה 

של גלובל כנפיים 

ליסינג בע"מ

תקן 

חשבונאות 

בינלאומי 

מספר 36, 

ירידת ערך 

נכסים

Discounted 

Cash 

Flows 

(DCF) 



אחריותהגבלת

.אחרשימושכלבהלעשותואין,בלבדהנלווהבמכתבהמתוארולצורךבלבדהחברההנהלתלשימושמיועדתעבודתנו

עלהנהל"הנלמידעהאחריות.מטעמהממיאו/וכנפייםמגלובל,זולעבודההנלווהבמכתבכהגדרתו,מידעקיבלנועבודתנובמהלך

תהווהולאתיחשבלאעבודתנו,זאתלאור.כאמורשקיבלנוהמידעשלאימותאו/ובדיקהכללהלאעבודתנומסגרת.זהמידעמספקי

אשרהוצאהאועלות,נזק,הפסדלכלאחראיםנהיהלאמקרהבשום.אלינושהועברהמידעשלדיוקואושלמותו,לנכונותואישור

,כנפייםגלובלשלמצידםמידעמניעתאומלאואינונכוןשאינומידעמסירת,הטעיה,שוואמצג,הונאהממעשיודרךאופןבכליגרמו

.לעיללאמורבכפוף,כאמורמידעעלאחרתהתבססותכלאו,מטעמהמיאו/ו

PwCאתלשפותמסכיםהלקוח Israelממתןהנובעתשלישיצדשלדרישהאו/ותביעהלכלבנוגע,חבותמכלאותהולשחרר

,לכךהנלוותוההוצאותהעלויות,החבויות,ההפסדים,ההסדרים,הנזקיםלכלובנוגע,זההסכםמכחשיסופקומהתוצראו/והשירותים

שלחמורהמרשלנותנבעואלהכיסופיבאופןשנקבעוככלאםולמעט,דיןעורכישלסבירטרחהשכר–מגבלהכלוללאלרבות

PwC Israelבנוגעורקאךתחולהאמורההשיפויחובת.כאמורלתוצראו/ולשירותיםבקשר,מצידהבזדוןפסולהמהתנהגותאו

.הכוללהטרחהשכרפעמיםשלוששמעללסכומים

PwC-שסופיבאופןנקבעכןאםאלא,מקרהבשום Israelתישאלא,מצידהבזדוןפסולהבהתנהגותאוחמורהברשלנותפעלה

PwC Israelאחרשלישיצדכלפיאו,שלההמניותבעליאו,עובדים,דירקטורים,ממנהליהמיכלפיאו,כנפייםגלובלכלפיבאחריות,

ידי-עללנוששולםהטרחהשכרפעמיםלשלושמעברשהואסכוםלכלאחרתעילהאותביעהכלאוחוזית,נזיקיתבעילהאםבין

.התביעהנוגעתאליוהמסויםהשירותעםבקשר,ההתקשרותמכתבבמסגרתכנפייםגלובל

ביקורתכלליפיעלכנפייםגלובלספרישלביקורתכללהלאעבודתנו,וחשבונאיפיננסימידעניתחנועבודתנושבמהלךלמרות

.מטעמםמיאו/וכנפייםגלובלידיעללנושסופקהמידעלנכונותבנוגעדעהמביעיםאואחריותנוטליםאנואין,לפיכך.מקובלים

.נאותותכבדיקתעליהלהסתמךואיןנאותותבדיקתמהוהאינהעבודתנו



PwC

2017נובמבר 

1פרק 

תמצית הערכת השווי

1

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

30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, בספטמבר



PwC

2017נובמבר 

תמצית הערכת השווי

מהנהלתשנתקבלכפי,היחידותשלבספריםהערךאתמציגההבאההטבלה•

ליום,36תקןלהוראותבהתאםשהוערךכפי,שלהןהשימוששוויואת,החברה

:(דולראלפי)2017בספטמבר30

ובהתאםזובעבודהכמפורט,ההערכהלמועדנכון,להערכתנו,לכךבהתאם

תעופהחברתי"עשמוחכרתהמזומניםמניבתהיחידהלמעט,36תקןלהוראות

גבוההיחידותשלהשימוששווי,*מוחכרתשלאהמזומניםמניבתוהיחידהאסייתית

אלפי3,294-וכ1,510-כשלבסךערךבירידתלהכיריש,לפיכך.בספריםמערכן

.בהתאמה,אלומזומניםמניבותיחידותבגיןב"ארהדולר

בבורסהנסחרותשמניותיהציבוריתחברההינהמ"בעליסינגכנפייםגלובל•

שלברכישה,היווסדהמיוםהחל,העוסקתהחברה.בישראלערךלניירות

וכן,בעולםשונותבמדינותתעופהלחברותוהחכרתםמימונם,מטוסים

.במכירתם

מניבתיחידהלכלבנפרדהתבצעההמטוסיםציעבורהערךירידתבחינת•

אםאלא,בודדכמטוסמזומניםמניבתיחידההגדירההחברההנהלת.מזומנים

,האחרוןבמקרה.החוכרלאותוהמוחכריםזההמדגםמטוסיםבמספרמדובר

.אחתמזומניםמניבתיחידהאלהמטוסיםירכיבו

הדוחותאתשכללו,מידעומקורותנתוניםעלהתבססההמטוסיםשוויהערכת•

הבלתיהכספייםהדוחות,2016לשנתהחברהשלהמבוקריםהכספיים

שלכספייםהדוחותטיוטתאת,2017לשנתהשנילרבעוןהחברהשלמבוקרים

נתונים,החברההנהלתעםשיחות,2017לשנתהשלישילרבעוןהחברה

שלהפעילותלתחומיהנוגעציבורימידעוכן,שוקמחקרי,נוספיםתפעוליים

.החברה

השימוששוויאתלקבועמתיימרתאינהזוהערכהאף,כלכליתהערכהככל•

והמידעהנתוניםבסיס-על,הסבירהשווילטווחלהגיעמנסהוהיא,במדויק

,נוספיםומידענתוניםאו,אלהבמידעאובנתוניםשינויים.לעילהמוזכרים

.ההערכהתוצאותעללהשפיעעשויים

2

תמצית הערכת השווי–1פרק 

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

30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, בספטמבר

.  אשר מצויה בהליכי חדלות פרעון והמטוס הוחזר לחזקת החברהAir Berlin-המטוס הוחכר בעבר ל*

.החברה נמצאת במשא ומתן להחכרת המטוס

דגםחוכר
מספר 

המטוסים
ירידת ערךערך בספריםסכום בר - השבה

Korean AirlinesB737-800 2 48,454 37,296 -

A330-300 1 54,004 55,514 (1,510)חברת תעופה אסייתית

Virgin AustraliaA330-200 1 87,873 79,588 -

Off Lease*A330-200 1 19,282 22,576 (3,294)

TAMEA330-200 1 39,857 31,792 -

British AirwaysA320-200 2 32,192 30,753 -

British AirwaysA321-200 1 25,817 23,716 -



PwC

2017נובמבר 

2פרק 

תיאור החברה

3

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

30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, בספטמבר



PwC

2017נובמבר 

תיאור החברה

שהיא,מ"בעאחזקותכנפייםשלבשליטתציבוריתחברההיאכנפייםגלובל•

החברה.אביבבתלערךלניירותבבורסההרשומהאחרתציבוריתחברה

.המטוסיםהחכרתבתחוםעוסקתהיווסדהומאז,2002דצמברבחודשהוקמה

תעופהלחברותוהחכרתםמטוסיםברכישתכנפייםגלובלעוסקת,זובמסגרת

.במכירתםוכן,בעולם

חכירהעסקת

כוללתוהחכרתומטוסרכישתשלעסקה,כנפייםגלובלשלראותהמנקודת•

:עיקרייםמרכיביםשלושה

;ומחירומצבומבחינתלרכישהמתאיםמטוסאיתור1.

;למטוסמתאיםחוכראיתור2.

.המטוסלרכישתמימוןמקורותאיתור3.

תיאור החברה–2פרק 

4

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

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "כנפיים ליסינג בעגלובלשל 

2017, בספטמבר30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מספר 

והנהלת החברה2016כנפיים לשנת גלובלדוחות כספיים של : מקורות

החכירהתנאי

:עיקרםאלהאשר,דומיםבתנאיםרובפיעלנעשיתהחברהמטוסיהחכרת•

oהנכסמוחזרהחכירהתקופתבתוםכאשר,תפעוליתחכירההיאהחכירה

וברשימושברעדייןהנכסשבסופהכךנקבעתהחכירהתקופת.למחכיר

החכירהתקופתבתוםהמטוסלערךביחסשהסיכוןכך,המחכירבידיערך

.הבעליםשלהוא

oהחכירהבתקופתהמטוסאתלתפעלאחראיהחוכר.

oלשיפוצםוכןוהמנועיםהמטוסלתחזוקתאחראיהחוכר.

oאוהחכירהתקופתבסיוםהמטוסאתלרכושאופציהלחוכרקיימתלעיתים

.במהלכה

oרכישתעסקתשלהמממןלגוףרובפיעלמשועבדיםהחכירהודמיהמטוס

.המטוס
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(המשך)תיאור החברה 

זיהתההחברההנהלתאשרהמטוסים,החוכריםאתמציגהלהלןהטבלה•

ההחכרהתקופותבדברפרטיםוכןערךלירידתסימניםשלקיומםלגביהם

:הארכתןעםבקשרהחברההנהלתהנחתבדברלרבות,המוסכמות

תיאור החברה–2פרק 

5

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

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "כנפיים ליסינג בעגלובלשל 

2017, בספטמבר30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מספר 

החכירההסכםוסיוםהחכירהתקופתמשך

13-ל3בין)ארוכותעדבינוניותלתקופותכללבדרךהיאהמטוסיםהחכרת•

החברהיכולה,החכירהתקופתבתום.(המטוסבגילהיתרביןתלוי,שנים

.למוכרואומחדשהמטוסאתלהחכיר

בתוםלמחכירהמוחכריוחזרבוהתחזוקתיהמצבאתמגדירההחכירהעסקת•

.החכירהתקופת

10מתוכם,מטוסים11שלקייםמטוסיםצילחברה,ההערכהלמועדנכון•

.שוניםלקוחות7-למוחכריםמטוסים

9שלערךירידתעלהמצביעיםסימניםקיימיםכימצאההחברההנהלת•

מטוסים9עבורבוצעההערךירידתבחינת,לפיכך.המטוסיםצימתוךמטוסים

.בלבדאלו

והנהלת החברה2016כנפיים לשנת גלובלדוחות כספיים של : מקורות

.  אשר מצויה בהליכי חדלות פרעון והמטוס הוחזר לחזקת החברהAir Berlin-המטוס הוחכר בעבר ל*

.החברה נמצאת במשא ומתן להחכרת המטוס

דגםחוכר
מספר 

המטוסים
שנת סיום החכירהשנת יצור

Korean AirlinesB737-800 22000, 20012018, 2020

A330-300 120102023חברת תעופה אסייתית

Virgin AustraliaA330-200 120122024

Off Lease*A330-200 120002022

TAMEA330-200 120002019

British AirwaysA320-200 22001, 20022022, 2022

British AirwaysA321-200 120062023
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תיאור החברה

כספיים היסטורייםנתונים 

ובלתימבוקריםהבלתיהכספייםהדוחותוטיוטת2014-2016בדצמבר31ליוםכנפייםגלובלשלהמבוקריםהכספיהמצבעלהדוחותאתמציגההבאההטבלה•

:2017בספטמבר30ליוםכנפייםגלובלשלסקורים

תיאור החברה–2פרק 

6

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

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "כנפיים ליסינג בעגלובלשל 

2017, בספטמבר30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מספר 

ליום 30 בספטמברליום 30 בספטמבר

20172016201520142017201620152014

התחייבויות שוטפות:נכסים שוטפים:

מזומנים ושווי מזומנים
 26,311 21,598 32,895 22,923

חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב
 42,497 44,684 44,282 30,736

7,050 9,430 10,359 21,068 זכאים ויתרות זכות1,394 983 348 30,526 פקדונות בבנקים

37,786 53,712 55,043 63,565 סה"כ התחייבויות שוטפות239 538 1,420 - מזומנים והשקעות משועבדים

507 132 112 168 לקוחות 

6,001 1,227 6,335 270 חייבים ויתרות חובה

6,789 3,534 3,041 2,833 מלאי

- - 3,150 - נכס לא שוטף המוחזק למכירה

37,853 39,309 36,004 60,108 סה"כ נכסים שוטפים

התחייבויות לא שוטפות:נכסים לא שוטפים:

111,730 143,174 146,327 116,452 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים12,000 12,000 12,000 12,000 פקדונות בבנקים

41,800 57,003 46,574 42,653 אגרות חוב5,546 8,261 5,554 - מזומנים והשקעות משועבדים

34,866 44,964 47,372 47,653 הפקדות של חוכרי מטוסים12,000 12,000 12,000 - הלוואה לזמן ארוך לחברה האם

2,795 1,955 942 - מכשירים פיננסיים נגזרים- - - 1,934 מכשירים פיננסיים נגזרים

14,497 14,982 14,686 14,053 מסים נדחים1,930 500 - 1,000 חייבים ויתרות חובה

205,688 262,078 255,901 220,811 סה"כ התחייבויות לא שוטפות1,229 337 - - מלאי

243,474 315,790 310,944 284,376 סה"כ התחייבויות253,947 325,954 335,605 307,846 רכוש קבוע, נטו

81,031 82,571 90,219 98,512 הון286,652 359,052 365,159 322,780 סה"כ נכסים לא שוטפים

324,505 398,361 401,163 382,888 סה"כ התחייבויות והון324,505 398,361 401,163 382,888 סה"כ נכסים

אלפי דולראלפי דולר

ליום 31 בדצמבר ליום 31 בדצמבר
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תיאור החברה

כספיים היסטורייםנתונים 

מבוקרהבלתיהפסדאוהרווחדוחוטיוטת2014-2016בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנהכנפייםגלובלשלמבוקרהפסדאורווחדוחאתמציגההבאההטבלה•

:(דולראלפי)2017בספטמבר30ביוםשנסתיימוחודשיםלתשעהכנפייםגלובלשלסקורובלתי

תיאור החברה–2פרק 

7

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

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "כנפיים ליסינג בעגלובלשל 

2017, בספטמבר30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מספר 

לתקופה של תשעה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 בספטמבר

2017201620152014

44,998 45,749 59,574 32,304 הכנסות מהפעלה

(33,035) (32,348) (36,440) (17,558) הוצאות הפעלה

11,963 13,401 23,134 14,746 רווח גולמי

%45.6%38.8%29.3%26.6% רווח גולמי

(4,466) (4,296) (4,529) (3,162) הוצאות הנהלה וכלליות

%9.8%7.6%9.4%9.9% מתוך ההכנסות

2,141 263 (681) (7,916) הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

9,638 9,368 17,924 3,668 רווח מפעולות רגילות

%11.4%30.1%20.5%21.4% רווח תפעולי

(8,933) (7,255) (10,313) (5,499) הוצאות מימון, נטו

705 2,113 7,611 (1,831) רווח לפני מיסים על הכנסה

5.7%12.8%4.6%1.6%-% מתוך ההכנסות

(188) (546) 181 619 מיסים על הכנסה

517 1,567 7,792 (1,212) רווח לשנה

3.8%13.1%3.4%1.1%-% מתוך ההכנסות

אלפי דולר

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
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3פרק 

תיאור הסביבה העסקית

8

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

30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, בספטמבר
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2016בשנתהעולמיתבכלכלההצמיחה,"(IMF)"העולמיתהמטבעקרןכלכלניפיעל•

שלהשנייההמחצית.(3.4%)2015בשנתמאשרנמוךמעטקצב,3.1%עלעמדה

והמסחרהתעשייהבענפילשיפורהובילהאשרביקושיםבעלייתהתאפיינה2016שנת

המשמעותיתהירידה.2016שנתשלהראשונהובמחצית2015בשנתהאטהחוואשר

שלהממוצעמחירה)2016שנתבמהלךהתמתנה2015בשנתוהסחורותהנפטבמחיר

סייעאשרדבר(2015בשנתהממוצעמהמחיר16%-בכנמוך2016בשנתנפטחבית

הפעילות.הסחורותיצואניותשלמצבןאתושיפרהדיפלציונייםהלחציםבהפחתת

:גורמיםממספרהושפעה2016במהלךהעולמיתהכלכלית

oהטבעיהגז,הנפטמחירי.2016שלהשנייהבמחציתוהסחורותהנפטמחירעלית

.2017לפברואר2016אוגוסטשביןבתקופה20%-בכעלווהפחם

oבביקושיםלגידולצפיבשלהבריתבארצותהצמיחהקצבהאצת.

oן"ובנדלבתשתיותהשקעותובפרט,בעולםההשקעותשלהדרגתיתהתאוששות

.בסין

oמהשפעותמהירהלהתאוששותהודותוזאת,בבריטניההצמיחהבקצביציבות

האיחודאתבריטניהשלעזיבתהעלהוחלטבו2016ביונישנערךהעםמשאל

.האירופי

oבמזרחהמתמשכתוהלחימהבטורקיהההפיכהניסיוןכגון,פוליטיים-גיאוגורמים

.וטורקיההתיכוןהמזרחממדינותבחלקהצמיחהקצבאתהאטוהתיכון

oבשעריתנודות.המתפתחותמדינותמןבחלקהכלכלותבצמיחתמשמעותיתהאטה

.כבדלמיתוןנכנסהאשרברזילובכלכלתהודובכלכלתלהאטההובילוהחליפין

תיאור הסביבה העסקית

סקירה מאקרו כלכלית עולמית  

תיאור הסביבה העסקית–3פרק 

כנפיים ליסינג  גלובלבחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של • מ "כנפיים ליסינג בעגלובל

,  בספטמבר30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "בע

2017

9

– IMF: מקור World Economic Outlook, April 2017

ובנתוניהעולמיבסחרשיפורחל2017שנתשלהראשוניםהרבעוניםשניבמהלך•

הריביתאתהעלה(Fed-ה)ב"ארהשלהמרכזיהבנק.המשקיםמרביתשלהצמיחה

,כןכמו.2017בספטמבר1.25%שללרמה2016שנתבסוף0.75%שלמרמה

נמצאתב"בארההליבהאינפלציית.מאודהמרחיבההמדיניותנמשכתבאירופה

.יחסיתנמוכהעדייןהאירוגוששלוזו,היעדבסביבת

2017בשנתלצמוחצפויההעולמיתהכלכלה,IMF-השלעדכניותהערכותלפי•

מקור.(3.1%)2016בשנתשנרשםהצמיחהמשיעורגבוה,3.5%שלבשיעור

בסיןהחזקההצמיחהשימור,היצואניםתנאישיפור,היתרבין,הינובצמיחההגידול

.ב"בארההפעילותוהתחזקות

ותחזית2016-2008בשניםכלכלותסוגילפיהצמיחהשיעוריאתמציגהבאהתרשים•

:2022-2017לשניםIMF-ה

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

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

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

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "כנפיים ליסינג בעגלובלשל 

2017, בספטמבר30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מספר 

(המשך)תיאור הסביבה העסקית 

תחום התעופה

תיאור הסביבה העסקית–3פרק 

והובלהנוסעיםמטוסיבאמצעותאוויריתלהובלהמתחלקהתעופהתחום•

.מטעןמטוסיבאמצעותאווירית

ומאירועיםהפוליטי,הביטחונימהמצבמושפעהבינלאומיהתעופהשוק•

ובאזוריםבכללבעולםטבעואסונותמגפותהתפרצותכגוןמיוחדים

.ובעולםבארץהכלכליהמצבמןוכןבפרטספציפיים

הואיל,בעולםהנפטבמחירימשינוייםמושפעהעולמיהתעופהשוק,כןכמו•

חברותשלההפעלהבהוצאותמהותירכיבהינו(סילונידלק)ל"והדס

משמעותיותירידותחלו2014שנתשלהרביעימהרבעוןהחל.התעופה

ביחסבמחיריםעליהחלה2016שנתבמהלךכאשר,בעולםהנפטבמחיר

חלה2017שנתשלהראשוניםהרבעוניםבשלוש.2015דצמברלמחירי

ביחסנמוכיםככללנותרוהנפטמחירי,זאתעם.במחיריםמשמעותיתעליה

הנמוכותהדלקעלויות.כאמורהמשמעותיותהירידותטרםשנהגולמחירים

וגרמוחדשיםתעופהקוויולהוספתהטיסותמחירילהורדתהביאויחסית

.הבינלאומיתהנוסעיםתנועתבמגזרלהאצה

ששבתקופתמשמעותייםרווחיםעלבמצטברדיווחוהתעופהחברות•

לתובלההבינלאומיהארגון,זאתעם.2017שנתשלהראשוניםהחודשים

ברווחיותהאטהישנההאחרוניםהרבעוניםבשלושכימציין(א"יאט)אווירית

.(משמעותייםרווחיםמציגותעדייןשהןאף)התעופהחברותשל

בתחוםשונותתעופהחברותביןהשוואהמאפשרתאשרהמדידהיחידת•

RPK)הינההנוסעיםמטוסי )Revenue Passenger Kilometers,כלומר

.נסעושהם(קילומטרים)במרחקבתשלוםהנוסעיםמספרמכפלת

מאחוזיכתוצאהנפגעהמטעןמטוסיידיעלהאוויריתההובלהששוקבעוד•

.לצמוחממשיךהנוסעיםהטסתשוק,הבינלאומיבמסחרנמוכיםצמיחה

–הבינלאומיתהנוסעיםבתנועתהשנתיהגידולאתמציגהבאהתרשים•

RPK2017וספטמבראוגוסטבחודשים:

-כלעומתספטמברבחודש6.5%-כהינוהבינלאומיRPK-בהשנתיהגידול•

.אוגוסטבחודש7.3%

6.5%

8.5% 8.7%

3.7% 3.6%
3.0%

7.1%7.3%

9.5%
8.8%

6.4% 6.5%
5.6%

7.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

Industry L. America Asia
Pacific

Middle
East

Africa N.
America

Europe

Sep-17 Aug-17

– Fitch Ratings Commercial Aviation Handbook: מקורות June 2017; Air Passenger 

Market Analysis – September 2017; 2016כנפיים לשנת גלובלהדוחות הכספיים של
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בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה  • מ "כנפיים ליסינג בעגלובל

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "כנפיים ליסינג בעגלובלשל 

2017, בספטמבר30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מספר 

(המשך)תיאור הסביבה העסקית 

(המשך)תחום התעופה 

תיאור הסביבה העסקית–3פרק 

מהממוצעהנמוךRPK-בשנתיגידולחווהתיכוןמהמזרחהתעופהחברות•

ההאטה.(11.1%-כשלשנתיחמשממוצעלעומת5.5%-כ)שנתיהחמש

התיכוןהמזרחאתהמקשרותהבינלאומיותבטיסותהיאביותרהמשמעותית

האיסורביניהם,גורמיםממספרכתוצאהנגרמהזוהאטה.אמריקהלצפון

השיחוכןלאחרונהרקהוסראשראלקטרונייםמכשיריםהטסתעלשהוחל

.ב"לארההאזורממדינותחלקאזרחיעלהכניסהלאיסוריבנוגע

שוקמסךביותרהגבוהRPK-הנתחבעלותהןהאירופאיותהתעופהחברות•

RPK-הבצמיחתהאטהקיימתאלהחברותבקרב.הבינלאומיותהטיסות

במהלך4.5%-כשלמתוקננתשנתיתצמיחה)השנהמאימחודשהחל

במהלך14%לעומת,2017ספטמברלחודששקדמוהחודשיםארבעת

באירופההשוררהכלכליהמצב,זאתעם.(2016לשנתהראשוןהחציון

.באיזורבביקושיםתומך

המשמעותיהשנתיהגידולאתחוופסיפיקאסיהבאזורהתעופהחברות•

2017בספטמברהסתיימואשרהחודשיםעשרבשניםRPK-בביותר

הבינלאומיותבטיסותהתפוסהבשיעורמגידולבעיקרונובעהגידול.(8.7%)

הפניםבטיסותמשמעותיגידולישנו,כןכמו.המקומיותהתעופהחברותשל

הפניםטיסותנתיביבמספרמגידולכתוצאה(10.1%)ובסין(15.5%)בהודו

.המדינותבשתי

נמוךשוקנתחבעלותהןהלטיניתובאמריקהבאפריקההתעופהחברות•

בשניםמשמעותיתצמיחהחוואלהחברות.העולמיהתעופהמשוקיחסית

בשתיהכלכליהמצב.2017בספטמברהסתיימואשרהחודשיםעשר

לירידהגורם–אפריקהודרוםניגריה–באפריקההגדולותהכלכלות

לעומתבלבד3.6%בגובהספטמברחודששלRPK-בצמיחה)בביקושים

שנתבתחילתיתאוששוהביקושיםכיצופיםIATA-ה.(אוגוסטבחודש6.5%

2018.

:(דולר)גאוגרפייםאזוריםלפילנוסעהרווחאתמציגההבאההטבלה•

(1.5)
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– Fitch Ratings Commercial Aviation Handbook: מקורות June 2017; Air Passenger 

Market Analysis – September 2017; 2016כנפיים לשנת גלובלהדוחות הכספיים של
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בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה  • מ "כנפיים ליסינג בעגלובל

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "כנפיים ליסינג בעגלובלשל 

2017, בספטמבר30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מספר 

(המשך)תיאור הסביבה העסקית 

(המשך)תחום התעופה 

תיאור הסביבה העסקית–3פרק 

באזורואחריהאמריקהצפוןבאזורנרשמתלנוסעביותרהגבוהההרווחיות•

שלהנקיהרווחאומדן.בהתאמה,התיכוןוהמזרחפסיפיקאסיה,אירופה

-וכ34.8-לכבהשוואהדולרמיליארדי31.4-כעלעומד2017בשנתהענף

.בהתאמה,2015-ו2016בשניםדולרמיליארדי35.9

2015לשניםאזוריםלפיהתעופהחברותרווחיותאתמציגההבאההטבלה•

:(דולריםמיליארדי)2017לשנתהאומדןואת2016-ו

מחירילעלייתמצפיבעיקרנובעת2017בשנתברווחיותהצפויההירידה•

.הדלק

בצפוןהתעופהלחברותמיוחסיםביותרהחזקיםהפיננסייםהביצועים•

.אמריקה

תעופהאזורוכןגבוהותרגולטוריותעלויותמשפיעותבאירופההרווחיותעל•

עלהןגםהשפיעוהיבשתאתשפקדוהטרורמתקפות.ותחרותיפתוח

.התעופהחברותשלרווחיותן

מאתגרתכלכליתסביבהעםהתמודדוהלטיניתבאמריקההתעופהחברות•

.2017בשנתקלההתאוששותצפויה,זאתעם.חלשיםמטבעושערי

לאורביותרהחלשהאזורהיאאפריקה,האחרונותהשניםלארבעבדומה•

.נמוכיםסחורותומחיריאזורייםסכסוכים

201520162017Eעמודה1

Africa (1.0) (0.1) (0.1)

Asia Pacific 7.3 8.1 7.4

Middle East 2.1 1.1 0.4

L. America (1.6) 0.6 0.8

N. America 21.7 16.5 15.4

Europe 7.4 8.6 7.4

– Fitch Ratings Commercial Aviation Handbook: מקורות June 2017; Air Passenger 

Market Analysis – September 2017; 2016כנפיים לשנת גלובלהדוחות הכספיים של
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בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה  • מ "כנפיים ליסינג בעגלובל

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "כנפיים ליסינג בעגלובלשל 

2017, בספטמבר30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מספר 

תיאור הסביבה העסקית–3פרק 

.התעופהבתחוםהכללימהמצבישירבאופןמושפעהמטוסיםהחכרתתחום•

גםבמטוסיםהצטיידותןאתלגווןנטייתןאתמחזקותבעולםהתעופהחברות•

אםוביןארוכותעדבינוניותזמןלתקופותאםבין–מטוסיםחכירתבאמצעות

.ידןעלמטוסיםלרכישתנוסףזאת–יותרקצרותזמןלתקופות

בנקאייםמימוןלמקורותמוגבלתנגישותשלהןחברותנמנותמהחוכריםחלקעל•

מתקשותשהןאו(אחרותמסיבותאונמוךאשראידירוגעקב)אחריםאו

.מטוסיםלרכישתהנחוץהעצמיההוןאתלהעמיד

,כללבדרך.זוהתקשרותלדרךלביקושדומיננטיגורםהיאזומוגבלתנגישות•

בתנאיהמגולמתלתשואההחוכרשלהאשראיסיכוןרמתביןמתאםקיים

מטוסיהןאתלמכורהמעדיפותחברותהינםהחוכריםשלאחרחלק.העסקה

שוניםמטעמיםבחזרהולחוכרםשלהםהשניהחייםבמחזור

(Sale&Leaseback),להלןכמתואר.

לחוכרמחוכרמשתניםרכישתםפניעלמטוסיםחכירתלהעדפתהשיקולים•

:הינםשבהםוהעיקריים

;החוכרשלהמימוןואפשרויותהנזילותמצב,הוןמבנה.א

וידועהקבועה(חודשייםחכירהדמי)הפעלהעלותכגוןכלכלייםשיקולים.ב

;מראש

;לחוכרהרצויההמטוסשלהפעלהתקופת.ג

;המטוסשלשיוריערךסיכוןנטרול.ד

.מסשיקולי.ה

גדוליםסילונייםמטוסים)החדשיםהמטוסיםאחוזוגדלהולךהאחרונותבשנים•

שאחוזבעוד,החכרהחברותידי-עלישירותהנרכשים(מערביתמתוצרת

.וקטןהולךתעופהחברותידי-עלישירותהנרכשיםהמטוסים

90בעלי)מערביתמתוצרתהסילוןמטוסילגבינתוניםמציגהבאהתרשים•

:(מקביליםמטעןמטוסיוכןומעלהמושבים

2016כנפיים לשנת גלובלהדוחות הכספיים של : מקור
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בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה  • מ "כנפיים ליסינג בעגלובל

מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי  "כנפיים ליסינג בעגלובלשל 

2017, בספטמבר30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מספר 

תיאור הסביבה העסקית–3פרק 

חברותמספרמהן,מטוסיםבהחכרתהעוסקותחברותעשרותקיימותבעולם•

.ובנקיםמימוןמוסדותוכןהוןעתירותענק

.דולרמיליארד9.5-בכהסתכמו2016בשנתהמטוסיםהחכרתשוקהכנסות•

מחכירותאשרAerCap-וGECASהןבתחוםביותרהגדולותהחברותשתי•

מטוסימצי26%-כשהםמטוסים2,540-כיחדשתיהןתפעוליתבהחכרה

.תפעוליתבהחכרההמוחכריםמערביתמתוצרתהעולמיהסילון

החכרתבתחוםביותרהגדולותהחברותעשרתאתמציגההבאההטבלה•

:שלהןהציגודללפיהמטוסים

שלמצומצםמספרהפעילותבתחוםקיימות,המפורטותהחברותעלנוסף•

רבותוחברותמטוסיםשלבודדותמאות,אחתכל,ומממנותהמחכירותחברות

.(בודדותעשרותעד)מטוסיםשלמצומצםמספר,אחתכל,ומממנותהמחכירות

עדהמחכירות,יותרהקטנותהמטוסיםהחכרתחברותעםנמניתכנפייםגלובל•

.מטוסיםעשרות

מספר מטוסים בציחברה

GECAS 1,450

AerCap 1,166

SMBC 445

BBAM 405

Nordic Aviation Capital 351

CIT Aerospace 324

Air Lease Corporation 280

BOC Aviation 267

Aviation Capital Group 264

AWAS 246

Airfinance;2016כנפיים לשנת גלובלהדוחות הכספיים של : מקורות Journal – The Leasing Top 50 –

IBIS 2016; Leasing Aircraft Commercial World – February 2017
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בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של גלובל כנפיים  • מ "גלובל כנפיים ליסינג בע

30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, בספטמבר
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כנפיים  גלובלבחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של • מ "כנפיים ליסינג בעגלובל

30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, בספטמבר

כללי

תקןלהוראותבהתאםנעשתהכנפייםגלובלשלהמטוסיםערךירידתבחינת•

36.

מזומניםמניבתיחידהאונכסשלערךירידתלבחוןישכיקובע36תקן•

מזומניםמניבתהיחידהאוהנכסשלההשבה-ברהסכוםהשוואתבאמצעות

.בספריםלערכם

מניבתיחידתלכלבנפרדהתבצעההמטוסיםציעבורהערךירידתבחינת•

אםאלא,בודדכמטוסמזומניםמניבתיחידההגדירההחברההנהלת.מזומנים

,האחרוןבמקרה.החוכרלאותוהמוחכריםזההמדגםמטוסיםבמספרמדובר

.אחתמזומניםמניבתיחידהאלומטוסיםירכיבו

שלערךירידתעלהמצביעיםסימניםמספרקיימים,36לתקן12סעיףפיעל•

:ביניהם,מזומנים-מניבהיחידהאונכס

;הנכסשלהשוקבערךמשמעותיתירידה•

;התקופהבמהלךשחלוהישותעלשליליתהשפעהבעלימשמעותייםשינויים•

;הישותשלהשוקמשוויגבוההישותשלנטוהנכסיםשלבספריםהערך•

.מהםגרועיםיהיואושנחזומאלהגרועיםהםהנכסשלהכלכלייםהביצועים•

.המטוסיםערךירידתעלהמצביעיםסימניםשלקיומםבחנההחברההנהלת•

לכךובהתאםערךלירידתסימניםקיימיםמטוסים9-בכיעלהמהבדיקה

.בלבדאלומטוסיםלגביערךירידתבדיקתבוצעה

השבהברסכום

בניכויההוגןהשווימביןכגבוה"השבה-ברסכוםמגדיר36לתקן18סעיף•

."בוהשימוששווילביןמזומנים-מניבהיחידהאונכסשללמכירהעלויות

עלויותבניכויההוגןהשוויאתהןלקבועהכרחיתמידלא"כיקובע19סעיף•

עולהאלהסכומיםמביןאחדאם.שלוהשימוששוויאתוהן,הנכסשללמכירה

אתלאמודצורךואיןהנכסבערךירידהחלהלא,הנכסשלבספריםהערךעל

".האחרהסכום

עלויותבניכויההוגןהשוויאתלקבועאפשרותלהיותעשויה":כיקובע20סעיף•

אפשריזהאיןלעיתים,אולם.פעילבשוקנסחראינוהנכסאםגם,למכירה

לאומדןבסיסקייםשלאמכיוון,למכירהעלויותבניכויההוגןהשוויאתלקבוע

מיחסיםמושפעתשאינהבעסקההנכסממכירתשתתקבלהתמורהשלמהימן

.מושכלתבצורההפועלים,מרצוןלמוכרמרצוןקונהביןהצדדיםביןמיוחדים

-ברכסכוםהנכסשלהשימושבשווילהשתמשעשויההישות,זהבמקרה

".שלוההשבה
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כנפיים  גלובלבחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של • מ "כנפיים ליסינג בעגלובל

30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, בספטמבר

שימוששווי

קובעהתקן.המטוסיםצישלהשימוששווישלהערכהביצענו,העבודהלצורך•

.מזומנים-מניבהיחידהאונכסשלהשימוששוויאתלמדודישכיצד

שלהנוכחיהערךהואהמזומניםמניבתהיחידהאוהנכסשלהשימוששווי•

מניבתמהיחידהאומהנכסלנבועהחזויים,העתידייםהמזומניםזרמי

.המזומנים

השלביםאתכוללתנכסשלהשימוששוויאמידת":36לתקן31סעיףפיעל•

:הבאים

oשינבעו,שלילייםוהןחיובייםהן,העתידייםהמזומניםתזרימיאמידת

וכן;הסופיוממימושובנכסמתמשךמשימוש

oאלהעתידייםמזומניםלתזרימימתאיםניכיוןשיעוריישום."

:הישותהשימוששוויבמדידת":36לתקן33סעיףפיעל•

oומבוססותסבירותהנחותעלהמזומניםתזרימיתחזיותאתתבסס,

התנאיםשלהתחוםלגביההנהלהשלביותרהטובהאומדןאתהמייצגות

.הנכסשלהשימושייםהחייםאורךיתרתבמהלךשישררו,הכלכליים

.חיצוניותלראיותיינתןיותררבמשקל

oכספייםתחזיות/תקציביםעלהמזומניםתזרימיתחזיותאתתבסס,

תזרימיאומדןתכלוללאאך,ההנהלהידיעלשאושרו,ביותרהעדכניים

אועתידייםמבנייםמשינוייםלנבועהחזוייםשלילייםאוחיובייםמזומנים

."הנכסביצועישלשיפוראומהגדלה

:קובע36לתקן44סעיף•

o"אומדני.הנוכחיבמצבוהנכסלגבייאמדוהעתידייםהמזומניםתזרימי

אוחיובייםמזומניםתזרימיאומדנייכללולאעתידייםמזומניםתזרימי

:מלנבועהחזוייםשליליים

o(א)או;לגביומחויבתאינהשהישותעתידימבנישינוי

o(ב)הנכסשלהביצועיםרמתהגדלתאושיפור.

:קובע36לתקן48סעיף•

o"מגדיליםאומשפריםאשרשלילייםמזומניםתזרימימתהוויםשלישותעד

יכללולאהעתידייםהמזומניםתזרימיאומדני,הנכסשלהביצועיםרמתאת

בהטבותמהגידוללנבועהחזוייםהחיובייםהמזומניםתזרימיאומדןאת

".השליליהמזומניםלתזריםהמיוחסותהכלכליות
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(המשך)ההערכה שיטת 

השימוששוויקביעתעקרונות

:הינםהשימוששוויקביעתשלבי•

oתקופותבמהלךהמטוסיםמהחכרתהצפוייםהחוזייםהחכירהדמיקבלת

;החכרתם

oהחכירהתקופותבתוםהמטוסיםשלהצפויהשיירערךקבלת;

oהחוזייםהחכירהדמיהיווןידיעלהמטוסיםשלהכלכליהשוויחישוב

הוןבמחירשימושתוך,החכירהתקופותבתוםהשיירוערךהצפויים

כילצייןיש.החכירהבעסקאותהכרוךהעסקילסיכוןהמותאםמשוקלל

,עסקהכלעבורהחכירההסכםסיוםאופןעבוראומדןעורכתהחברה

שהמטוסאוהחכירההסכםבתוםיימכרהמטוסאםבוחנתהיאכאשר

כיהעריכההחברההנהלת,ההערכהלמועד.נוספתחכירהלתקופתיוחכר

ממשיומתןמשאקייםאםאלא.החכירהתקופתבתוםיימכרוהמטוסים

.החכירהתקופתלהארכת

oשתסתייםחכירהלתקופתיוחכרהבאהמטוסכיאמדההחברההנהלת

*:2022בשנת
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בחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של גלובל כנפיים  • מ "גלובל כנפיים ליסינג בע

30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, בספטמבר

שיטת ההערכה–4פרק 

החוזייםהחכירהדמי,כאמורהוונו,המטוסיםשלהשימוששוויהערכתלשם•

השיירערךהווןוכן,מטוסלכל,החכירהבתקופתהמטוסיםמהחכרתהצפויים

.החכירהתקופתלתוםמטוסכלשל

המבטא,ההחכרהמןהצפוייםהמזומניםזרמיהוונולפיוהנומינאליההוןמחיר•

:לשנייםחולק,המטוסיםהחכרתבפעילותהכרוךהעסקיהסיכוןאת

בתשלומיהכרוךהעסקיהסיכוןאתהמבטא–החכירהלתקופתההוןמחיר1.

;עסקהכלבגיןהחכירה

המטוסיםשלהשיירערךבגיןהסיכוןאתהמבטא–ארוךלזמןההוןמחיר2.

.החכירהתקופתבתום

.החכירהולתקופתהחוכרלסיכוןבהתאםבנפרדעסקהלכלנקבעההוןמחיר•

.תקופות החכירה המוצגות במסמך זה כוללות את תקופת החכירה הצפויה*

תקופת החכירה המוערכת ודמי החכירה שהונחו במסגרת קביעת שווי השימוש מתבססים על תנאים אשר  **

.נידונים במסגרת משא ומתן שהחברה מנהלת להחכרת המטוס

שנת סיום הסכם חכירה צפויהדגםחוכר

Off Lease**A330-2002022
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הערכת שווי המטוסים

:Ascendפיעלהבאיםבמונחיםשימושנעשההמטוסיםמחיריבקביעת

.1Soft Market Value

שלבאמצעונתוןהעולמיהשוקכאשרמטוסשלהכלכליערכואתהמשקףשיירערך

עלשליליתבצורהמשפיעהיסטוריתנתוניםבדיקתפיעלאשר,קיפאוןאושפל

התנועהנפחאתמצמצמותתעופהחברותאלהבתקופות.מטוסיםשלערכם

.האדםכחואתמטוסיהןצייאתמקטינות,הפסדיםצוברות,מטוסיהןשלהאווירית

Soft-ה.הביקושעלהמטוסיםהיצעגוברבשפלנמצאהעולמיהשוקכאשר

Market Valueשלהמסויםהדגםמחירעלבשוקהמצבהשפעתאתמשקף

Soft-ה.בשוקהכלכליוהמצבגילובהינתן,המטוס Market Valueמחיראתמייצג

שערךבלבד5%שלסיכויקיים,כלומר.95%שלבהסתברותהעתידיהמטוס

.יותרנמוךיהיההמטוס

.2Base Market Value

והיצעביקושובהיציבהשוקבסביבתמטוסשלהכלכליערכואתהמשקףשיירערך

Base-ה.תקיןבמצבהמטוסכאשר,מאוזנים Market Valueעלמבוססהמטוסשל

לביןמרצוןקונהשביןבעסקאותשוקמחירישלתחזיתועלהיסטורייםשוקמחירי

Base-ה.שוקבתנאיהפועליםמרצוןמוכר Market Valueהמשקףהשוויהינו

.במטוסהשימושבעקבותהחזויהתזרימיהרווחאתבקירוב

כללי

:מרכיביםשלושהנחזועסקהבכל

.החכירהלחוזהבהתאםב"ארהבדולרוהנקוביםהחוזייםהחכירהדמי1.

*.לעילכאמור,צפויהחכירהלתקופתהעתידייםהחכירהדמי2.

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

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

.החברההנהלתי"עלנושנמסרדיסקאונטבשיעורהוכפל

סיכוןהואהעיקריהסיכון,החכירהדמילענייןכאשר,שוניםמרכיבבכלהסיכונים•

.המטוסבמחירהשינויהואהעיקריהסיכון,השיירלערךובאשר,החוכר

שיירערך

.מטוסיםלתמחורמקובליםמחירוניםמספרבשוקקיימים,החברההנהלתפיעל

המטוסיםשווילקביעתAscendשלבמחירוןהחברההשתמשהזוהערכהלצורך

.החכירהתקופתבתום
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הערכת השווי–5פרק 

אשרתנאיםעלמתבססיםהשימוששוויקביעתבמסגרתשהונחוהחכירהודמיהמוערכתהחכירהתקופת*

Air-לבעברהוחכראשרהמטוסלהחכרתמנהלתשהחברהומתןמשאבמסגרתנידונים Berlin.

.התעופהבתחוםנכסיםשוויבהערכתהמתמחהחברה**

.המטוסיםשלהחכירהתקופתתוםלקראתלהשתנותעשויהההנהלההערכת***



PwC

2017נובמבר 
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קצרההחכירהתקופתיתרתבהןבעסקאות,החברההנהלתלעמדתבהתאם•

Current)השוקשווינלקח(וחצישנהעד) Market Value)שוויאתכמשקף

בשיעורהוכפללאזהשווי.החכירהתקופתבתוםהמטוסשלהשיירערך

Base-השווימכפלתנלקחה,העסקאותביתרת.הדיסקאונט Market Value

,החכירהתקופתבתוםהמטוסשלהשיירערךאתכמשקפתהדיסקאונטבשיעור

משקףזהושווישניםמספרבעודהשוקמצבאתלחזותניתןשלאהעובדהלאור

.בממוצעהמטוסשלהכלכליהערךאת

שווי,"חייםחצי"שוויהינוהרלבנטיהשוויהאםנקבעמטוסכלעבור,כן-כמו•

החזויהחייםלמצבבהתאם,האמוריםהשוויםשנישלשקלולאו"מלאיםחיים"

.החברהמהנהלתלנושנמסרכפיוזאתהחכירהתקופתבתום

.3Current Market Value

מביאזהשווי.כיוםבשוקהקיימיםהתנאיםתחתהמטוסשלהשוויאתמשקף

למטוסיםלאחרונהשבוצעועדכניותעסקאותנתוני,בשוקהפעילותמצבאתבחשבון

זהערךמשקףלכךבהתאם.בשוקשלווהזמינותלמטוסהביקושאתוכן,זהמסוג

למוכרמרצוןקונהביןשוקבתנאיבודדתבעסקהזהמסוגמטוסשלהמחיראת

מהסכםונקי,כלשהומשעבודאו/וכלשהימהתחייבותנקיהמטוסכאשר,מרצון

.חכירה

:שוויםסוגישנינתוניםלעילמהמונחיםאחדלכל•

Halfמצבעבורשווי1. Life:כאשרבמטוסרכיביםלמספרמתייחסזהמונח

עדמהזמןמחציתעברהכאשר,כלומר,"הדרךאמצע"בנמצאיםהם

,המטוסגוףאתלמנותניתןהעיקרייםהרכיביםבין.הבאלשיפוץ/לתיקון

.נוספיםרכיביםוכן,הנסעכני,המנועים

Fullמצבעבורשווי2. Life:המנוייםהרכיביםבולמצבמתייחסזהמונח

החייםשאורךכך,(שיפוץ)משמעותיטיפוללאחראוחדשיםלעיל1בסעיף

רכיביםשלהמאושרהחייםמאורך100%משקףלעילהרכיביםשלהנותר

.הבאלשיפוץעדאלו

בנפרדמטוסכלשלגרטערךעבורדיסקאונטשיעורחישבההחברה3.

ביןהממוצעהיחספ"עחושבהדיסקאונטשיעור."(הדיסקאונטשיעור)"

Currentבמונחימטוסשלערכו Market Valueלביןבפועלשנצפהכפי

Baseבמונחימטוסשלשוויו Market Valueכמופיעאךהשנהלאותה

השוויביןבאחוזיםהסטייהאתמשקףזהיחס.קודמותמתקופותבמחירון

Baseבמונחימטוסכלשלהעתידי Market Value(יציבהשוקבסביבת)

השוקמצבהיהמהכלומר,מטוסכלשלההיסטוריהשוקשווילעומת

.האחרונותהשנים15-בהממוצע
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הערכת השווי–5פרק 
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מחיר ההון העצמי

יישוםתוךנקבע,העצמיההוןעלהנדרשתהתשואהאו,(Ke)העצמיההוןמחיר

Capitalבשםהידועהמודל Asset Pricing Model"(CAPM)".העצמיההוןמחיר

ממשלתשלחובאגרותעלהסיכוןחסרהריביתמשערמורכב,CAPMמודללפי

שלהממוצעתהסיכוןפרמייתמכפלתבתוספת,החכירהלתקופתבהתאםב"ארה

דמישלהרגישותאתהמשקף,ביטא,החברהשלהיחסיהסיכוןבמקדםהמניותשוק

:הבאהלנוסחאבהתאם,בכללותוההוןבשוקלתנודותהחכירה

:כאשר

Rf-ממשלתשלחובאגרותשלהריביתשערעלבהתבסססיכוןחסרריביתשער

.*2.45%-1.38%–החכירהתקופתבמהלךשנהלכלב"ארה

-בהשקעההכרוךהיחסיהסיכוןאתמשקףזהמקדם.היחסיהסיכוןמקדם

.כולוההוןשוקתשואתעםהפעילותתשואתביןהמתאםרמתעלומבוססמסוימת

במקרה,קרי)השוקבמצבלשינוייםגבוההרגישותלעסק,1-מגדולזהמקדםכאשר

הענףיושפעשגשוגשלובמקרה,אחריםמענפיםיותרלרעההענףיושפעמיתוןשל

פחותרגישהעסקשווי,1-מקטןזהמקדםכאשר.(אחריםמענפיםיותרלטובה

.השוקבמצבלשינוייםמהממוצע

מחיר ההון

ערךהיוון)"השיירערךוהיוון"(חכירהדמיהיוון)"החכירהתשלומיהיווןלצורך

ואתהכסףשלהזמןערךאתהמשקףנומינאליהיווןבשיעורשימושנעשה"(שייר

הממוצעפיעלנאמדזהשיעור.החכירהבפעילותהגלומיםהספציפייםהסיכונים

Weighted)ההוןמחירשלהמשוקלל Average Cost of Capital),החובומחיר,

:הנוסחהפיעל

:כאשר

WACC =ממוצע משוקלל של מחיר ההון

Ke =מחיר ההון העצמי

e = %שיעור ההון העצמי הממוצע בעסקאות בשוק

Kd = (לאחר מס)מחיר החוב

d = % בעסקאות בשוק( נטו)שיעור ההון הזר

Tc =שיעור המס האפקטיבי ארוך הטווח של החברה  .
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הערכת השווי–5פרק 

Bloombergמאגר הנתונים של : מקור

WACC=Ke(e%)+Kd(d%)* 1-cT) )Ke = Rf +β*)Rm-Rf) +SSP
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כנפיים  גלובלבחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של • מ "כנפיים ליסינג בעגלובל
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(המשך)הערכת שווי המטוסים 

מחיר החוב

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

הקיימיםהמרווחים,ראשית,נתקבלו,החכירהלתקופתהחובמחיראתלאמודכדי

ההלוואות)והחכרתםמטוסיםקנייתעסקאותכנגדלהלוואותההערכהלמועדבשוק

.(מרווחבתוספתליבורבריביתניתנות

:רבדיםלשלושההחוכריםאתלחלקניתן.החוכרבסיווגתלויהמרווחכילצייןיש

Tier 1,Tier 2,Tier Tierהדירוגתחתהמסווגיםהחוכריםכאשר;3 נחשבים1

בעוד,יותרנמוכיםהלוואותיהםעלהמרווחיםובהתאם,נמוכהסיכוןבדרגתכחוכרים

Tierהדירוגתחתהמסווגיםהחוכרים ,גבוההסיכוןבדרגתכחוכריםנחשבים,3

.יותרגבוהיםהלוואותיהםעלהמרווחיםובהתאם

שנבחנהמטוסיםהחברהמחכירהלהםהחוכריםסיווגאתמציגההבאההטבלה

:זובדיקהבמסגרתערכםירידת

(המשך)מחיר ההון העצמי 

ביטאותממוצעמתוךהחברהלפעילותהמתאימה-האתגזרנו,ההערכהלצורך

*."(המדגםחברות)"מטוסיםהחכרתבתחוםהפועלותציבוריותחברותשל

Levered)ממונפותביטאותהינןהמדגםלחברותהמחושבותהביטאות Equity

Beta),הפיננסיהחובמרמתכתוצאההמניותבעלישלהסיכוןאתגםהמשקללות

אחתלכל(הנכסית)התפעוליתהביטאאתלחשבמנתעל,לפיכך.חברהכלשל

הממונפותמהביטאותהמזומניםויתרותהזרההוןמרכיבנוטרלו,המדגםמחברות

אתהמייצג)זהבאופןשנתקבלוהתפעוליותהביטאותממוצע.המדגםחברותשל

שלהממוצעהמינוףלשיעורבהתאםמחדשמונף(הענףשלהתפעוליתהביטא

Relevered)זהבאופןשנאמדההביטא.המדגםחברות Equity Beta)עלעומדת

1.63.

(Rm-Rf)–לאומי-ביןמשקיעידי-עלהנדרשת,בשוקהממוצעתהסיכוןפרמיית

.6.0%עלעומדת

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

.  אשר מצויה בהליכי חדלות פרעון והמטוס הוחזר לחזקת החברהAir Berlin-המטוס הוחכר בעבר ל**

. המטוסהחברה נמצאת במשא ומתן להחכרת 

Tierחוכר

Korean Airlines 2

2 חברת תעופה אסייתית

Virgin Australia 2

Off Lease** 3

TAME 3

British Airways 1
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(המשך)הערכת שווי המטוסים 

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

אגרותשללפדיוןהתשואותאתמיצענו,השיירלערךהחובמחיראתלאמודכדי

לאיגרות.שונותתעופהחברותי"עהונפקואשרמטוסבדמותבטוחהבעלותחוב

התשואותכאשר,שניםלעשרשנהביןהנעהחייםאורךיתרתהאמורותהחוב

.לפידיוןהשונותהתקופותלאורךמשמעותיבאופןמשתנותואינןדומותהינןלפידיון

d%, e%-הזרההוןושיעורהעצמיההוןשיעור

הואמטוסיםהחכרתהינהפעילותןעיקראשרבחברותבשוקהממוצעהחובשיעור

,כנפייםגלובלשלבעסקאותהממוצעהחובשיעוראתתואםזהחובשיעור.73.9%

.דומהרמהעלהואגםעומדאשר

.26.1%הינובהתאםהעצמיההוןשיעור

Tc-שיעור המס

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

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

(המשך)מחיר החוב 

,החוכרודירוגהחכירהתקופתפיעלהשוניםהמרווחיםאתמציגההבאההטבלה

*:מהחברהשנתקבלוכפי

פיעלעסקהבכלהנותרתהחכירהלתקופתהמתאיםהמרווחנגזר,השניבשלב

10-ו5,8-לליבורריביתלביןהנותרתהחכירהלתקופתהליבורריביתביןההפרש

שלהנוספתהתקופהבגיןהסיכוןאתלהערכתנומשקףזהפער.הצורךלפישנים

.החכירה

לתקופההקבועההריביתאתגזרנו,תקופהלכלהמרווחשיעוראתשאמדנולאחר

הקבועההריביתשיעוראתהאומדת,תיאורטיתSWAPבעסקתשימושידיעלזו

לעמלהובהתאםההלוואהעלהמשתנהלריביתבהתאםהעסקהלתקופת

**.החוכרלרובדהמתאימה

- TTG:מקור *  The Transportation Group Limited

Bloombergמאגר הנתונים של : מקור** 

שנים

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

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

Tier 1Tier 2Tier 3
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(המשך)הערכת שווי המטוסים 

מחירי ההון הממוצעים

:עסקהלכל אחרי מס הטבלה הבאה מציגה את מחירי ההון הממוצעים 

.  אשר מצויה בהליכי חדלות פרעון והמטוס הוחזר לחזקת החברהAir Berlin-הוחכר בעבר להמטוס *

התווספה פרמיה של  , היעדר הסכם חכירה חתוםבשל . החברה נמצאת במשא ומתן להחכרת המטוס

.לשיעור ההיוון של דמי החכירה1.5%

לשיעור ההיוון של דמי  1.5%התווספה פרמיה של , בהתאם לעמדת הנהלת החברה ולאופי החוכר** 

.החכירה

הוןבמחירישימושידיעלתתבצעהשימוששוויקביעת,36תקןהוראותפיעל

,מסאחריהוןמחיריהינםלעילשצוינוההוןמחירי.מסלפנימזומניםותזרימי

.מסלפניההוןמחיריאתלגזורמנתעלאיטראטיביחישובבוצעולפיכך

:עסקהלכלמסלפניהממוצעיםההוןמחיריאתמציגההבאההטבלה

היוון ערך שיירהיוון דמי חכירהשנת ייצורדגםחוכר

Korean AirlinesB737-80020004.73%5.34%

Korean AirlinesB737-80020014.71%5.27%

A330-30020105.06%5.48%חברת תעופה אסייתית

Virgin AustraliaA330-20020125.30%5.50%

Off Lease*A330-20020007.09%5.44%

TAME**A330-20020006.84%5.31%

British AirwaysA320-20020014.70%5.44%

British AirwaysA320-20020024.70%5.44%

British AirwaysA321-20020064.82%5.48%

היוון ערך שיירהיוון דמי חכירהשנת ייצורדגםחוכר

Korean AirlinesB737-80020006.21%7.02%

Korean AirlinesB737-80020016.20%6.93%

A330-30020106.78%7.35%חברת תעופה אסייתית

Virgin AustraliaA330-20020126.94%7.21%

Off LeaseA330-20020009.13%7.01%

TAME**A330-20020008.95%6.94%

British AirwaysA320-20020016.40%7.41%

British AirwaysA320-20020026.18%7.15%

British AirwaysA321-20020066.35%7.23%
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בחינת ירידת ערך צי המטוסים

ובהתאםזובעבודהכמפורט,ההערכהלמועדנכון,להערכתנו,לכךבהתאם

תעופהחברתי"עשמוחכרתהמזומניםמניבתהיחידהלמעט,36תקןלהוראות

היחידותשלהשימוששווי,*מוחכרתשלאהמזומניםמניבתוהיחידהאסייתית

3,294-וכ1,510-כשלבסךערךבירידתלהכיריש,לפיכך.בספריםמערכןגבוה

.בהתאמה,אלומזומניםמניבותיחידותבגיןב"ארהדולראלפי

(ב"אלפי דולר ארה)בחינת ירידת ערך המטוסים 

החברה  . אשר מצויה בהליכי חדלות פרעון והמטוס הוחזר לחזקת החברהAir Berlin-המטוס הוחכר בעבר ל*

.נמצאת במשא ומתן להחכרת המטוס

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

.בקירוב

רגישותניתוחי

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

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

(.  ב"אלפי דולר ארה)** מטוסההון לכל שנה בתקופת החכירה של כל 

דגםחוכר
מספר 

המטוסים
ירידת ערךערך בספריםסכום בר - השבה

Korean AirlinesB737-800 2 48,454 37,296 -

A330-300 1 54,004 55,514 (1,510)חברת תעופה אסייתית

Virgin AustraliaA330-200 1 87,873 79,588 -

Off Lease*A330-200 1 19,282 22,576 (3,294)

TAMEA330-200 1 39,857 31,792 -

British AirwaysA320-200 2 32,192 30,753 -

British AirwaysA321-200 1 25,817 23,716 -
3.96%4.71%5.46%6.21%6.96%8.11%8.86%

4.77% 6,697 6,634 6,571 6,510 6,450 6,361 6,303

5.52% 6,403 6,340 6,278 6,217 6,157 6,067 6,010

6.27% 6,117 6,054 5,992 5,931 5,871 5,781 5,723

7.02% 5,837 5,774 5,712 5,651 5,591 5,501 5,444

7.77% 5,564 5,500 5,438 5,377 5,317 5,227 5,170

8.52% 5,296 5,233 5,171 5,110 5,050 4,960 4,903

9.27% 5,035 4,972 4,910 4,849 4,789 4,699 4,642

Korean Airlines B737-800

היוון דמי חכירה

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 

3.95%4.70%5.45%6.20%6.95%7.70%8.45%

4.68% 5,935 5,926 5,917 5,909 5,900 5,891 5,883

5.43% 5,800 5,791 5,782 5,773 5,764 5,756 5,747

6.18% 5,666 5,657 5,648 5,639 5,631 5,622 5,614

6.93% 5,534 5,525 5,516 5,508 5,499 5,490 5,482

7.68% 5,404 5,395 5,386 5,378 5,369 5,360 5,352

8.43% 5,276 5,267 5,258 5,249 5,240 5,232 5,223

9.18% 5,149 5,140 5,131 5,122 5,114 5,105 5,097

Korean Airlines B737-800

היוון דמי חכירה

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 
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בחינת ירידת ערך צי המטוסים

(המשך)ניתוחי רגישות 

4.53%5.28%6.03%6.78%7.53%8.28%9.03%

5.10% 3,614 3,255 2,907 2,570 2,242 1,925 1,616

5.85% 2,192 1,834 1,486 1,149 821 503 195

6.60% 832 473 126 (212) (539) (857) (1,165)

7.35% (470) (829) (1,177) (1,514) (1,842) (2,159) (2,468)

8.10% (1,718) (2,077) (2,424) (2,762) (3,089) (3,407) (3,715)

8.85% (2,913) (3,272) (3,620) (3,957) (4,284) (4,602) (4,911)

9.60% (4,059) (4,417) (4,765) (5,103) (5,430) (5,748) (6,056)

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 

A330-300 חברת תעופה אסייתית

היוון דמי חכירה

4.69%5.44%6.19%6.94%7.69%8.44%9.19%

4.96% 16,843 15,567 14,339 13,154 12,013 10,911 9,848

5.71% 15,133 13,857 12,628 11,444 10,302 9,201 8,138

6.46% 13,511 12,236 11,007 9,823 8,681 7,580 6,517

7.21% 11,974 10,698 9,469 8,285 7,143 6,042 4,979

7.96% 10,515 9,239 8,011 6,826 5,684 4,583 3,520

8.71% 9,130 7,855 6,626 5,442 4,300 3,198 2,136

9.46% 7,815 6,540 5,311 4,127 2,985 1,884 821

Virgin Australia A330-200

היוון דמי חכירה

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 

6.88%7.63%8.38%9.13%9.88%10.63%11.38%

4.76% (1,806) (1,965) (2,119) (2,270) (2,416) (2,558) (2,697)

5.51% (2,161) (2,320) (2,474) (2,625) (2,771) (2,913) (3,052)

6.26% (2,502) (2,661) (2,815) (2,966) (3,112) (3,254) (3,393)

7.01% (2,830) (2,989) (3,143) (3,294) (3,440) (3,582) (3,721)

7.76% (3,145) (3,304) (3,459) (3,609) (3,755) (3,898) (4,036)

8.51% (3,448) (3,607) (3,762) (3,912) (4,059) (4,201) (4,340)

9.26% (3,740) (3,899) (4,054) (4,204) (4,350) (4,493) (4,631)

Off Lease A330-200

היוון דמי חכירה

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 

6.70%7.45%8.20%8.95%9.70%10.45%11.20%

4.69% 9,430 9,380 9,332 9,284 9,237 9,191 9,145

5.44% 9,015 8,966 8,917 8,870 8,823 8,776 8,731

6.19% 8,609 8,560 8,511 8,463 8,416 8,370 8,324

6.94% 8,210 8,161 8,113 8,065 8,018 7,971 7,926

7.69% 7,820 7,770 7,722 7,674 7,627 7,581 7,535

8.44% 7,436 7,387 7,339 7,291 7,244 7,197 7,152

9.19% 7,060 7,011 6,963 6,915 6,868 6,821 6,776

TAME A330-200

היוון דמי חכירה

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 



PwC

2017נובמבר 

הערכת השווי–5פרק 

28

כנפיים  גלובלבחינת ירידת ערך השקעה בצי המטוסים בבעלותה של • מ "כנפיים ליסינג בעגלובל

30ליום , ירידת ערך נכסים, 36מ במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "ליסינג בע

2017, בספטמבר

בחינת ירידת ערך צי המטוסים

(המשך)ניתוחי רגישות 

4.15%4.90%5.65%6.40%7.15%7.90%8.65%

5.16% 1,873 1,749 1,628 1,510 1,395 1,284 1,176

5.91% 1,583 1,458 1,337 1,219 1,105 994 885

6.66% 1,304 1,179 1,058 940 826 714 606

7.41% 1,035 910 789 672 557 446 337

8.16% 777 652 531 413 299 187 79

8.91% 528 404 283 165 50 (61) (169)

9.66% 289 165 43 (74) (189) (300) (408)

British Airways A320-200

היוון דמי חכירה

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 

3.93%4.68%5.43%6.18%6.93%7.68%8.43%

4.90% 2,002 1,876 1,754 1,636 1,520 1,408 1,299

5.65% 1,701 1,575 1,453 1,335 1,219 1,107 998

6.40% 1,412 1,286 1,164 1,045 930 818 708

7.15% 1,134 1,008 886 767 652 539 430

7.90% 866 740 618 500 384 272 163

8.65% 608 483 361 242 127 14 (95)

9.40% 361 235 113 (6) (121) (233) (343)

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 

British Airways A320-200

היוון דמי חכירה

4.10%4.85%5.60%6.35%7.10%7.85%8.60%

4.98% 4,340 4,113 3,894 3,682 3,476 3,276 3,082

5.73% 3,789 3,563 3,344 3,131 2,925 2,726 2,532

6.48% 3,263 3,036 2,817 2,605 2,399 2,199 2,005

7.23% 2,759 2,532 2,313 2,101 1,895 1,695 1,501

7.98% 2,276 2,050 1,831 1,618 1,412 1,213 1,019

8.73% 1,815 1,588 1,369 1,157 951 751 557

9.48% 1,372 1,146 927 714 508 309 115

היוון דמי חכירה

ט
ר
ך ג

ר
ע
היוון 

British Airways A321-200



  

  

  

  

  
  

      

  

  'בחלק 

 דוחות כספיים



 

  גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
  

  דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
  2017 ספטמברב 30ליום  

  

  (בלתי מבוקרים)
  



 

  

  

  גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
  
  

  מאוחדים תמציתיים כספיים דוחות
  2017 ספטמברב 30ליום 

  
  (בלתי מבוקרים)

  
  
  

  עמוד  תוכן העניינים
    
    

  1-ב  דוח סקירה של רואי החשבון

  
  

  ):מבוקרים(בלתי  מאוחדים תמציתייםדוחות כספיים 
  

  
  2-ב  הכספי המצב על מאוחדים תמציתיים דוחות

  
  3-ב  והפסד רווח על מאוחדים תמציתיים דוחות
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  דו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

  בע"מ ליסינג כנפיים גלובל
  

  מבוא 
  

"הקבוצה"), הכולל את הדו"ח  -וחברות בנות (להלן  החברהגלובל כנפיים ליסינג בע"מ סקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד, הרווח הכולל,  2017 ספטמברב 30התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 
באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים  וושלושה חודשים שהסתיימ תשעהשל  ותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהביניים  ותלעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ
-הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.1970
  
  

  היקף הסקירה
  

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

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

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

  מסקנה
  

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

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

-לא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לממ
1970.  

  
  

  'ושות זהר אלמגור בריטמן
  חשבון רואי

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
  

  2017, ובמברנב 29תל אביב, 
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  גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
  הכספי המצב על מאוחדים תמציתיים דוחות

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

    נ כ ס י ם
   

    נכסים שוטפים
 21,598  4,736  26,311 מזומנים ושווי מזומנים

 348   2,461  30,526 בבנקיםפקדונות
  1,420   1,692  - משועבדים והשקעותמזומנים
  112   220   168 לקוחות

  6,335   98  270  חייבים ויתרות חובה
  3,041   3,124   2,833   מלאי

60,108  12,331  32,854 
  

  3,150  8,000  - למכירההמוחזקים שוטפים לאנכסים

 36,004  20,331  60,108   שוטפים נכסים"כסה
  

   נכסים לא שוטפים
  12,000   12,000   12,000  בבנקיםפקדונות
  5,554   9,619  - משועבדים והשקעותמזומנים

 12,000  12,000 -הלוואה לזמן ארוך לחברת האם
  -   -   1,934  מכשירים פיננסים נגזרים

  -   -   1,000  חייבים ויתרות חובה
 335,605  388,712  846,307  רכוש קבוע, נטו

 365,159  422,331  780,322  שוטפים לא נכסים"כ סה
  

    

 401,163   442,662  888,238  סה"כ נכסים

  
    התחייבויות והון 

  
   התחייבויות שוטפות

 44,684   45,833  42,497חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב
 10,359  10,571  21,068  זכאים ויתרות זכות

 55,043  56,404  63,565  שוטפות התחייבויות"כ סה
  

   התחייבויות לא שוטפות
 146,327  172,741  116,452הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

  46,574   52,580   42,653  חובאגרות
 47,372  59,833  47,653 הפקדות של חוכרי מטוסים
 942  231 - מכשירים פיננסיים נגזרים

 14,686  14,964  14,053  מסים נדחים
 255,901  300,349  811,220  שוטפות לא התחייבויות"כ סה

  
  הון

 *-  *- 34 הון מניות
  32   32   24,745  פרמיה על מניות

  1,002   1,039 785 מזומנים תזרימי גידור בגיןהוןקרן
 89,185  84,838  948,72  עודפים

   90,219  85,909   98,512   הון המיוחס לבעלי מניות החברה
  

 401,163  442,662  888,382  סה"כ התחייבויות והון 

   
.סך הון המניות נמוך מאלף דולר*

 

     

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

  
  .2017 נובמברב 29 :הכספייםתאריך אישור הדוחות 

  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. המאוחדים התמציתייםדוחות הכספיים לים ביאורה
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  גלובל כנפיים ליסינג בע"מ 
  דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד 

 
  לשנה  לתקופה של שלושה העשתלתקופה של  
  סתיימהשה  סתיימההחודשים ש סתיימההחודשים ש  
  בדצמבר 31ביום   ספטמברב 30ביום  ספטמברב30ביום  

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

  59,574  15,852  10,590 45,118 32,304  הכנסות מהפעלה

  )36,440( )9,664( )5,094(  )28,043(  )17,558( הוצאות הפעלה

        

  23,134   6,188   5,496   17,075   14,746   רווח גולמי

        

  )4,529( )1,085( )954( )3,519( )3,162( הוצאות הנהלה וכלליות

  )681(  )45(  )5,824(  )2,411(  )7,916( אחרותהוצאות

 )11,078(  )5,930(  )6,778( )1,130(  )5,210( 

 

    

  
    

        

  17,924   5,058  )1,282(  11,145   3,668  מפעולות רגילות(הפסד) רווח

        

  )11,765( )3,664( )2,105( )9,823( )9,602(  הוצאות מימון

  1,452   1,147  130   2,172   4,103  הכנסות מימון

  )10,313(  )2,517( )1,975(  )7,651(  )5,499( הוצאות מימון, נטו

 
    

  
    

        
  7,611  2,541  )3,257( 3,494 )1,831(רווח (הפסד) לפני מסים על 

        

  181  )709(  808   )49(  619 (מסים על הכנסה) מסהטבת

        

  7,792   1,832  )2,449(  3,445   )1,212( רווח (הפסד) לתקופה

        

        
למניה רגילה אחת  (הפסד) רווח

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

  0.087   0.020   )0.021(  0.038  )0.012( ומדולל בסיסי, למניה(הפסד) רווח

        
 מספר של המשוקלל הממוצע
 ששימש(באלפים)  המניות
        למניה(הפסד)  הרווחבחישוב

  *90,000   *90,000   119,318   *90,000   99,809   ומדוללבסיסי

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

  .)'א6ט בביאור מניות הטבה ופיצול מניות (כמפור
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  4 -ב 
  

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

  
  לשנה  לתקופה של שלושה תשעהלתקופה של  
  סתיימהשה  סתיימההחודשים ש סתיימההחודשים ש  
  בדצמבר 31ביום   ספטמברב 30ביום  ספטמברב30ביום  

  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   1,832   )2,449(  3,445  )1,212(  (הפסד) לתקופה רווח

        
סכומים אשר  -כולל אחר  הפסד

יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו 
        ממס:

        

  )144(  -  )73( )107( )217(מזומנים תזרימי גידור בגיןהפסד
  

          

 נטו, לתקופה אחר כולל הפסד
  )144(  -   )73(  )107(  )217( ממס

 

          

        

  7,648   1,832   )2,522(  3,338   )1,429( (הפסד) כולל לתקופה רווח"כסה
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  גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
  תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון  דוחות

  
  )מבוקר(בלתי  2017 ספטמברב 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של  

 

  מניות הון
 על פרמיה

 מניות

 בגין הון קרן
 תזרימי גידור

    סה"כ עודפים  מזומנים

  דולר  אלפי  

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

        
  )1,212(  )1,212( - - -  לתקופההפסד
  )217(  -   )217(  -   -   תקופהכולל אחר להפסד

  )1,429(  )1,212(  )217(  -   -   תקופהסה"כ הפסד כולל ל
        

  24,722   -  - 24,713 9  **מניותהנפקת
  -   )25( - - 25  ***הטבה מניותהנפקת
  )15,000(  )15,000(  -   -   -   ****ששולם דיבידנד

   34  24,713   -  )15,025(   9,722  
            

            

  98,512  72,948   785  24,745  34 2017 ספטמברב 30יתרה ליום  

  
 .סך הון המניות נמוך מאלף דולר*

  .א'1ביאור  ראו**
  .'א6ביאור  ראו***

  .ב'6ביאור  ראו ****
  
 

 )מבוקר(בלתי  2016 ספטמברב 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של  
 

 *מניות הון
 על פרמיה

 מניות

 בגין הון קרן
 תזרימי גידור

   סה"כ עודפים מזומנים
  דולר  אלפי  

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

        
  3,445   3,445  - - -  לתקופהרווח

  )107(  -   )107(  -   -   תקופהכולל אחר להפסד
  3,338   3,445   )107(  -   -   תקופהל (הפסד) כולל רווחסה"כ 

            

            

  85,909   84,838   1,039   32   -  2016 ספטמברב 30יתרה ליום 

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

  
  (בלתי מבוקר) 2017ספטמבר ב 30ביום שהסתיימה  חודשים שלושהלתקופה של  

 

  הון מניות
פרמיה על 

 מניות

קרן הון בגין 
גידור תזרימי 

    סה"כ עודפים  מזומנים

  אלפי דולר   

       
  76,312  75,397   858   32   25  2017 יוליב 1יתרה ליום 

        
  )2,449(  )2,449( - - -  לתקופההפסד
  )73( -   )73(  -   -   תקופהכולל אחר להפסד
  )2,522(  )2,449(  )73(  -   -   תקופהכולל ל הפסדסה"כ 

        
  24,722   -  - 24,713 9  מניותהנפקת

            

            

  98,512  72,948   785  24,745  34 2017 ספטמברב 30יתרה ליום 

  
  

  
 )מבוקר(בלתי  2016 ספטמברב 30ביום  חודשים שהסתיימה לושהלתקופה של ש 
 

 *מניות הון
 על פרמיה

 מניות

 בגין הון קרן
 תזרימי גידור

   סה"כ עודפים מזומנים
  דולר  אלפי  

  
  84,077   83,006   1,039   32  -   2016 יוליב 1יתרה ליום  
        
  1,832   1,832   -   -   -   לתקופה רווח 
            

  85,909   84,838   1,039   32   -  2016 ספטמברב 30יתרה ליום 

   
.סך הון המניות נמוך מאלף דולר *

  
  

 2016 דצמברב 31שהסתיימה ביום  שנהל 
 

 *מניות הון
 על פרמיה

 מניות

 בגין הון קרן
 תזרימי גידור

  סה"כ עודפים מזומנים
  דולר  אלפי  

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

  7,792   7,792  - - -  לשנהרווח
  )144(  -   )144(  -   -   שנהכולל אחר להפסד

  7,648   7,792   )144(  -   -   שנה(הפסד) כולל ל רווחסה"כ  
            

            

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

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

  
  לשנה  לתקופה של שלושה תשעהלתקופה של

  סתיימהשה  סתיימההחודשים ש סתיימההחודשים ש
  בדצמבר 31ביום   ספטמברב 30ביום   ספטמברב 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 
  מבוקר בלתי  מבוקר בלתי 

  
  

  פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 
 7,792  1,832  )2,449( 3,445 )1,212( (הפסד) לתקופהרווח

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 
 35,187  12,342  11,155   31,494   23,300 נספח א'-המזומנים מפעילות שוטפת

  
 42,979  14,174  8,706   34,939   22,088  מזומנים נטו מפעילות שוטפת

  
  פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 

רכישת מטוסים (לרבות תשלומים ע"ח עסקאות 
 )92,371( )12,229( )1,250( )92,371( )2,375(החכרה)

  34,240   -   2,712 - 18,042  *יםתמורה ממימוש מטוס
  325   -   - 570 - מטוסים מימוש"ח עתקבולים

  1,000   -   - 1,000 - להשקעה"ן נדל ממימושתמורה
 1,825  )849( - )2,512( 6,974משועבדים פקדונות(השקעה) מימוש
 635  )2,461( )29,944( )1,478( )30,178((השקעה) פקדונות בבנקיםמימוש
  -   -   -   -   12,000  האםלחברת שניתנה הלוואהפירעון

  
 )54,346( )15,539( )28,482(  )94,791(  4,463  פעילות (לפעילות) השקעה ממזומנים נטו 

  
  פעילות מימון -תזרימי מזומנים 

 51,890  )52( - 51,890 11,723קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים**
 )48,534( )7,821( )5,798( )21,147( )44,503(הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאייםפירעון
  )10,846(  -   - )5,417( )5,756(  חוב אגרותפירעון

 אגרות קרן על הגנה עסקת בגין התחשבנות
  )579(  -   - )295( 44  שנפרעהחוב

 13,101  3,481  2,593 9,809 7,318קבלת הפקדות של חוכרי מטוסים
 )4,962( )3,147( )386( )3,147( )386(שימוש בהפקדות של חוכרי מטוסים

  -   -   - - )15,000(  ששולםדיבידנד
  -   -   24,722   -   24,722  הנפקת מניות (בניכוי הוצאות הנפקה)

  
 70  )7,539( 21,131   31,693   )21,838((לפעילות) מימון מפעילותמזומנים נטו 

  
  

 )11,297( )8,904( 1,355 )28,159( 4,713עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
  

 32,895  13,640  24,956   32,895   21,598 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת
  

 21,598  4,736  26,311   4,736   26,311   התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 

  
.מטוסיםמימושעלויותובניכויחכירההסכמיסיוםבגין התחשבנות לרבות*

.הלוואות גיוס עלויות בניכוי**
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. המאוחדים התמציתייםדוחות הכספיים לים ביאורה
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  גלובל כנפיים ליסינג בע"מ 
  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 

  
  לשנה  לתקופה של שלושה העשתלתקופה של

  סתיימהשה  סתיימההחודשים ש סתיימההחודשים ש
  בדצמבר 31ביום   ספטמברב 30ביום   ספטמברב 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 
  מבוקר בלתי  מבוקר בלתי 

  
התאמות הדרושות כדי להציג  -נספח א'

  את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת
  

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי 
   מזומנים:

 42,837  9,648  11,226 29,912 23,279 והפחתותפחת
 )181( 709  )807( 49 )568( מסים נדחים, נטו שינוי ב

  )5,983(  -   )2,510( - )3,288(  *מטוסים ממימושרווח
 )434( )999( 401 )1,429( )2,920( בנגזריםשינוי
  )1,890(  -   )1,110( - )1,110( חכירה דמי פקדון מחילוטרווח
 הפסקת בעקבות הון קרן מהפשרת רווח

  )259(  -   )95( )173( )282(  חשבונאיתהגנה
  552   783   )259(  1,321   2,585   חוב אגרותשערוך

           

 17,696   29,680   6,846  10,141  34,642 
  

  :והתחייבויותשינויים סעיפי רכוש 
 20  366  )41( )88( )156( קיטון (גידול) בלקוחות 

 241  195  )87( 204 )92(קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה
  430   69   34 347 208  במלאי קיטון
 )146( 1,571  4,403   1,351   5,644 (קיטון) בזכאים ויתרות זכותגידול

           

 5,604   1,814   4,309  2,201  545 
  

       
 23,300   31,494   11,155  12,342  35,187 

  
.מטוסיםמימושעלויותובניכויחכירההסכמיסיום בגין התחשבנות לרבות*
   
   

/ תשלומי ריבית  תקבולי –' בנספח 
ומסים המסווגים בתזרים מפעילות 

  שוטפת
  

 11,154  1,915  1,484   7,363   6,079  תשלומי ריבית 

  

 765  312  66   644   411  תקבולי ריבית 

        

  -   -   -   -   51   מסתקבולי

  
  

 שלא מהותיות פעילויות –' גנספח 
  במזומן

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

  
 הפקדות שחרור כנגד מטוסים מימוש
 9,037  -  -   -   - חוכרים

  
 6,250  -  -   -   - חייבים כנגד מטוסיםמימוש

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

 .לארץ בחוץ בעיקר מטוסים של התפעולית
 ערך לניירות בבורסה למסחר ורישומן לציבור לראשונה מניותיה של הנפקה החברה השלימה 2017 ביולי 6 ביום
"הבורסה"). ההנפקה לציבור בוצעה בדרך של הנפקת מניות חדשות של החברה לציבור,  - להלן"מ (בע אביב בתל

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

-(כ המניות הנפקתדולר ברוטו בהתאם לשער החליפין במועד  אלפי 26,365-כ אשר היוו), נטו"ח ש אלפי 87,266
מניות רגילות של החברה, כך שלאחר  31,022,250במסגרת ההנפקה הנפיקה החברה ). נטו דולר אלפי 24,722

"ח ע.נ. כ"א. ש 0.001מניות רגילות בנות  121,022,250השלמת ההנפקה הונה המונפק והנפרע של החברה הינו 
  .65.8%-חזקותיה של כנפיים במניות החברה עומד לאחר ההנפקה על כהשיעור 

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

  
ולשנה  2016בדצמבר  31יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום   .ב

  ים אשר נלוו אליהם.ביאורשהסתיימה באותו תאריך, ול
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2 ביאור
  

 לעריכת הדוחות הכספייםבסיס 
  

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

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

  .תאריך באותו שהסתיימה ולשנה, 2016בדצמבר  31 ליוםבעריכת דוחותיה הכספיים 
  

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

  
 

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

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

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

  

באופן שוטף. שינויים לאומדנים החשבונאיים מוכרים רק  הקבוצה הנהלתהאומדנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים בידי 
ופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה ובתקופות עתידיות בתק

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

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

  
  עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -  4 ביאור

  
  :יםמטוס ומימוש ההחכר ,הרכיש הסכמי

  
, בקשר החברה, לקוח מהותי של British Airwaysחתמה החברה על הסכם עם חברת התעופה  2017מרץ  חודשב  .א

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

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

דמי החכירה בתקופת ההארכה הינם בהתאם למצב השוק וגיל המטוס, ובהתאם נמוכים ביחס לדמי החכירה 
די החוכרת בגין המטוס (לא כולל מדמי החכירה אשר ישולמו על י בגין מטוס זה כיום. התקבולים חברההמשולמים ל

מיליון  16.4-להסתכם לסך של כצפויים המוחכרים לחוכרת) החל ממועד החתימה  320-200שני מטוסי איירבוס 
  דולר.

  .הלןל 'יג ףסעישניטלה לצורך מימון המטוס ראו  הלוואהומימון מחדש של ה פירעוןל בקשר לפרטים
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  (המשך) בתקופת הדיווחעסקאות ואירועים מהותיים   -  4ביאור 
  
  (המשך) מטוסים ומימוש החכרה, רכישה הסכמי

  
 על החברה חתמה 2017 מרץ בחודש, 2016 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות) 2ה(12 בביאור לאמור בהמשך  .ב

 מהותי לקוח, קוריאה בדרום תעופה לחברת המוחכר 737-800 בואינג מטוס של ההחכרה תקופת להארכת הסכם
 חכירה ובדמי 2018רבעון השני של שנת עד ל נוספת בשנה ההחכרה הוארכה, כאמור להסכם בהתאם. החברה של

 .המטוס של המקורית החכרתו תקופת סיום עם החלה אשר, זהים
 

 את החברה השלימה 2017 מרץ בחודש, 2016 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות) 4ד(12 בביאור לאמור בהמשך  .ג
 המטוס 2016הכספיים השנתיים לשנת  בדוחות( דולר מיליון 2.75-כבתמורה ל 340-300 איירבוס מטוס של מכירתו

וכר המיליון דולר אשר  0.2-. מימוש המטוס הניב לחברה רווח הון בסכום של כלמכירה) מוחזקה שוטף לא כנכס סווג
 .אחרות הכנסות סעיףב

  
 את החברה השלימה 2017 מאי בחודש, 2016 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות) 2ד(12 בביאור לאמור בהמשך  .ד

 2016 לשנת השנתיים הכספיים(בדוחות  דולר מיליון 0.6-לכ בתמורה 767-300 בואינג מטוס גוף של מכירתו
למכירה). בהתאם למכירה  מוחזקה שוטף לא כנכס סווג המטוס 2017 לשנת הראשון לרבעון הכספיים ובדוחות

 70הפרשה לירידת ערך גוף המטוס בסך של  2017לרבעון הראשון לשנת  כאמור רשמה החברה בדוחות הכספיים
 אלפי דולר אשר נזקפו לסעיף הוצאות אחרות.

 
 אשר הוחכרו, 1992משנת יצור  320-200השלימה החברה את מכירתם של שני מטוסי איירבוס  2017יוני  בחודש  .ה

 יחד, 2018אשר תקופת החכרתם צפויה להסתיים במהלך הרבעון הראשון לשנת   Air Canadaהתעופה לחברת
 0.6-מיליון דולר. מימוש המטוסים הניב לחברה רווח הון בסכום של כ 6.3-בתמורה לסך של כ ,החכרתם הסכם עם

 ראו טוסיםהמ מימון לצורך שניטלו ההלוואות פירעוןל בקשר לפרטים. אחרות הכנסות סעיףוכר בהמיליון דולר אשר 
  .הלןל 'די יףסע

  
"המטוס")  - להלן( 1990משנת יצור  757-200של מטוס בואינג  החכרתו תקופת, עם סיום 2017 ספטמבר בחודש  .ו

-ל מטוסהשל  והשלימה החברה את מכירת "),Delta" - להלן( Delta Air Linesהתעופה  חברתל הוחכר אשר
Delta  מיליון דולר אשר  2.5-מיליון דולר. מימוש המטוס הניב לחברה רווח הון בסכום של כ 2.75בתמורה לסך של

  אין חוב כנגד מטוס זה. לחברהיצוין כי . אחרות הכנסות סעיףוכר בה
  

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

 .לחברה חוב קיים לא ללקוחולמועד פרסום הדוח  הדוח למועד, יצוין כי םבפועל באיחור ביחס לקבוע בהסכ
  

 מטוס של חכירה הסכם להפסקת בקשר, 2016 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות) 1ה(12 בביאור לאמור בהמשך  .ח
זה: "הלקוח החדש"), יעודכן  ח'4במזכר כוונות להחכרתו ללקוח חדש (להלן בביאור  והתקשרות 330-300 איירבוס

, חתמה החברה, באמצעות נאמנות אירית (להלן 2017בנובמבר  16, ביום על המצב הכספי כי לאחר תאריך הדוח
 בנאמנות היחידה הנהנית הינה ליסינג גלובל ואשר המטוס של הבעלים הינה אשר") הנאמנותזה: " ח'4ור בביא

זה: "הקבוצה") על הסכם חכירה מחייב עם הלקוח  ח'4ור יכונו להלן למען הנוחות במאוחד בביא נאמנות(החברה וה
  זה: "הסכם החכירה"). ח'4ר החדש המסדיר את החכרתו של המטוס (להלן בביאו

, כאשר 2023לתקופה המסתיימת ברבעון הראשון של שנת להסכם החכירה, יוחכר המטוס ללקוח החדש  בהתאם
מיליון  21.8-התקבולים מדמי החכירה אשר ישולמו על ידי הלקוח החדש במהלך תקופת החכירה יסתכמו לסך של כ

, מידי חודש, רזרבות לשיפוץ הקבוצהבידי  החדש הלקוח יפקידדולר. בהתאם להסכם החכירה, בנוסף לדמי החכירה 
 הצדדים בין ולהתחשבנות החכירה בהסכם שנקבעה מסוימת לתקרה בכפוףבמטוס בחודש הקודם, בגין השימוש 

מחויב להחזיר את המטוס בתום תקופת החכירה בתנאי החזר מינימליים  החדש הלקוח. המטוס השבת במועד
כביטחון  חכירה דמי חודשי 2-כ של בסך פקדון הקבוצה לטובת החדש הלקוח יעמיד כן כמוהקבועים בהסכם. 

 הוראות החכירה הסכם כולל כןבתום תקופת החכירה.  וסכם החכירה, אשר יוחזר להעל פי  ובהתחייבויותי ולעמידת
  .זה מסוג בהסכמים כמקובל נוספות

 הינו החדש ללקוח המטוס של הצפוי המסירהלמועד פרסום הדוח טרם נמסר המטוס ללקוח החדש, ומועד  נכון
 המטוס מסירת ולצורך בקשר המבוצעות העבודות של הצפוי הסיום למועד בהתאם וזאת, הקרוב החודש במהלך
  .להלן שיפורט כפי החדש ללקוח

 בהתאם והתאמה שיפוץ, תחזוקה עבודות במטוס מבוצעות זה דוח פרסום למועד ונכון הדוח תקופת במהלך
 דולר מיליון 1.4-כ של סך שולמו הדוח למועד"). וההתאמה השיפוץ(להלן: "עבודות  העתידית להחכרתו לדרישות

 והפסד לרווח נזקפו, הקבוע הרכוש לסעיף בעבר הוונו אשר, כאמור ההוצאות. התאמההו השיפוץ עבודות עבור
", אחרות"הוצאות  סעיף במסגרת, החברה רשמה כן כמו. כהפרשה לירידת ערך אחרות הוצאות סעיף במסגרת

 השיפוץ עבודות השלמת לעניין מעריכה שהיא העלויות עם רבקש דולר מיליון 1.5-כ של בסך נוספת הוצאה
 0.5-כ של בסך למטוס בקשר שוטפותהוצאות  והפסד רווח לדוח נזקפו הדוח בתקופת, בנוסף. כאמור וההתאמה

  מיליון דולר. 
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  (המשך)  .ח

 
כן, במסגרת בדיקות שבוצעו לצורך החכרתו של המטוס נתגלה פגם (סימני קורוזיה) בחלקים מסוימים של  כמו

. במסגרת זאת, השמשתםאת החלפת חלקים אלו, ובהתאם הועברו המנועים לתיקון לשם אשר הצריך המנועים, 
ובהתאם להערכה הראשונית שקיבלה באותו  2017ביצעה החברה, בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 

מועד, הפרשה להוצאה חד פעמית (אשר נזקפה לסעיף "הוצאות אחרות") בקשר עם עלות החלפת החלקים ותיקון 
מיליון דולר. היות ועלות התיקון בפועל גבוהה משמעותית מההערכה הראשונה כאמור,  2.8-המנועים בסך של כ

מיליון דולר בקשר עם עלות תיקון  2.1-נוספת להוצאה חד פעמית בסך של כרשמה החברה בדוחות אלו הפרשה 
מיליון דולר על חשבון  1.6סך של  2017המנועים כאמור. מתוך ההפרשות כאמור שולמו במהלך הרבעון השני לשנת 

על  עומדתבקשר לתיקון המנועים כאמור יתרת ההפרשה הכוללת  2017בספטמבר  30תיקון המנועים, כך שליום 
 . 2017אשר שולמה במלואה במהלך הרבעון הרביעי לשנת  ,מיליון דולר 3.3-כ

לטיפול החשבונאי של החברה, במסגרת עריכת דוחות כספיים אלו ביצעה החברה בחינה של הסכום בר  בהתאם
 ךער ירידת, זה מטוס בגין, החברה רשמה, הלןל )2ב(5 השבה של המטוס יחד עם הסכם החכירה. כאמור בביאור

 יודגש זה בהקשר. 2017 ספטמברב 30 ליום נכון המטוס של המופחתת עלותו לעומת, דולר מיליון 1.5-כ של בסך
 הראשונים הרבעונים שלושת במהלך המטוס בגין פחת הוצאות נרשמו לא החברה של החשבונאי לטיפול בהתאם כי

  .הוחכר בתקופה זו לא והמטוס היות וזאת, 2017 לשנת
 כלפיו ההלוואה יתרת ואשר, המטוס רכישת את מימן אשר הישראלי מהבנק החברה שקיבלה להלוואה הנוגע בכל

מיליון דולר, יצוין כי הבנק הודיע לחברה, במהלך תקופת הדוח, כי  46.2-בכ הדוח פרסום למועד נכון מסתכמת
 נובמברחודש האריך את המועד שנקבע לחברה בהסכם ההלוואה לצורך חתימה על הסכם חכירה חדש, עד לסוף 

 תאם), והחברה ממשיכה לפרוע את הלוואה זו בה2017(כאמור לעיל, ההסכם נחתם במהלך חודש נובמבר  2017
 קין.ללוח הסילו

 כניסתו עם החכירה את הפסיק ואשר לכן קודם המטוס הוחכר לו הלקוח של פירעוןה חדלות להליכי הנוגע בכל
הלקוח לשעבר  של המיוחדים המנהלים הודיעו 2017 אוקטובר בחודש"), לשעבר(להלן: "הלקוח  מרצון פירוק להליכי

מהליך פירוק מרצון להליך של פשיטת רגל  פירעוןכי הגישו לבית המשפט בקשה לשינוי מסלול הליכי חדלות ה
 במסגרת. ולנושימלוא חובותיו  פירעוןבפיקוח בית המשפט וזאת היות ולהערכתם אין ביכולת הלקוח לשעבר לעמוד ב

 נגרמו אשר הנזקים בגין וזאת, לשעבר ללקוח שימונה הנכסים לכונס חדשות חוב תביעות להגיש החברה צפויה זו
 תוצאות את להעריך מוקדםפרסום הדוח  למועד נכון. לשעבר הלקוח ידי על החכירה הסכם רתמהפ כתוצאה לה

  .כאמור החוב תביעת הגשת
  

, פירעון חדלות להליכי, באותה עת קבוצה("אייר ברלין"), לקוח של ה Air Berlin נכנסה 2017אוגוסט חודש  מהלךב  .ט
אייר ברלין חכרה . לה שהוחכר המטוס בגין החכירה דמי את ולשלם להמשיך בכוונתה אין כי לכך בהמשך והודיעה

(להלן "המטוס"), אשר תקופת החכרתו הייתה קבועה עד לרבעון  330-200מטוס אחד מדגם איירבוס  קבוצהמן ה
עם אייר ברלין, המשיך המטוס לפעול לתקופה  קבוצה. בהתאם להסכמות אליהם הגיעה ה2019השלישי לשנת 

השיבה  ,הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר, 2017אוקטובר  חודש בסוףמסוים, כאשר מסוימת בתמורה לפיצוי 
, והוא הועבר לחנייה בצרפת. לאור סיום החכירה כאמור וההסכמות להפעלת קבוצהאייר ברלין את המטוס לחזקת ה

ולל של , הכנסה בסך כ2017בספטמבר  30, רשמה החברה בדוחותיה הכספיים ליום קבוצההמטוס עד להשבתו ל
להבטחת תשלום דמי החכירה וכן פיצוי מסוים שניתן  קבוצהשניתן ל פקדוןמיליון דולר (הכוללים את חילוט ה 1.8-כ

 .מיליון דולר מתוך סכום זה נזקף לסעיף הכנסות אחרות 1.4-אשר סך של כ בגין התקופה שעד השבת המטוס)
פורמאליים של אייר  פירעוןהליכי חדלות ה להיפתחצפויים  , בהתאם להוראות הדין הגרמניקבוצהלמיטב ידיעת ה

למנהל המיוחד שימונה לאייר ברלין  קבוצה. במסגרת זו תגיש ה, אשר כבר הפסיקה את פעילותה המסחריתברלין
כתוצאה מהפרת הסכם החכירה על ידי אייר ברלין, הכוללים את יתרת  קבוצהתביעות חוב בגין הנזקים אשר נגרמו ל

דמי החכירה שהיו אמורים להשתלם עד לתום תקופת החכירה שנקבעה בהסכם החכירה ובגין ההתחשבנות 
המטוס בסיום החכירה (אשר נבחן עם של הכספית שהייתה אמורה להתבצע בין הצדדים בגין המצב התחזוקתי 

כי שיעורי ההשבה של תביעות החוב כאמור צפויים  קבוצה). נכון למועד זה מניחה הקבוצהה השבת המטוס לחזקת
  להיות נמוכים, אם בכלל. 

  
. לאור הפסקת הסכם החכירה עם אייר ברלין בחנה להחכרת המטוס לחוכר חלופי קבוצהנכון למועד זה פועלת ה

בהתאם נרשמה בדוחות כספיים אלו ו מזומנים תזרים היוון שיטת לפיאת הסכום בר ההשבה של המטוס,  קבוצהה
מיליון דולר בגין המטוס, המביאה לידי ביטוי גם את המצב התחזקותי של המטוס בסיום  3.3-ירידת ערך בסך של כ

לבין אייר ברלין התחשבנות כספית עם השבת המטוס).  קבוצההחכירה (אשר בגינו הייתה אמורה להתבצע בין ה
  להלן. )2ב(5 ביאוררך שבוצעה, ראו לפרטים בקשר לירידת הע

  
הינה מועד פרסום הדוח בכל הנוגע להלוואה שניטלה על ידי החברה למימון רכישת המטוס, ואשר יתרתה נכון ל

, החברה ממשיכה לפרוע את ההלוואה בהתאם ללוח הסילוקין שנקבע, כאשר בהתאם מיליון דולר 12.1-כ בסך של
להסכמי המימון של החברה לרבות הסכם זה, אירוע הפרה של החוכר בנוגע לתשלום לא יהווה אירוע הפרה של 

ממועד הפסקת  חודשים 6ההלוואה, וזאת לתקופה של עד קרן  פירעונותהחברה, כל עוד החברה משלמת את 
 . על ידי החוכרת שלומים הת
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 שני מטוסי ולמימוןת רכישל, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, הושלמו ההסכמים 2017נובמבר ב 16ביום   .י

(להלן: "המטוס  2016משנת ייצור  והשני(להלן: "המטוס הראשון")  2015, האחד משנת ייצור 320-200 איירבוס
החכירה של מטוסים אלו  מייחד עם הסכ, קבוצה, המוחכרים שניהם לחברת תעופה שאינה לקוח קיים של ההשני")
  .: "המטוסים")יחדיו (להלן

  להלן עיקרי העסקה:  
 )Vistaraהידועה בשמה המסחרי ( TATA SIA Airlines Limitedהמטוסים מוחכרים לחברת התעופה  ) 1(

 (להלן: "החוכרת").
 מיליון דולר. 77.4-מסתכמת לסך של כ יםהכוללת של רכישת המטוסהעלות  ) 2(
רכישת זכויות ההנאה בשתי נאמנויות אשר הינן הבעלים והמחזיקות בזכויות באמצעות  בוצעההעסקה  ) 3(

וזאת באמצעות חברה הרשומה במטוסים, יחד עם הסכמי החכירה הקיימים של כל אחד מהמטוסים, 
") אשר החברה מאחדת בדוחותיה הכספיים (החברה המחכירה" או "האירית החברהבאירלנד (להלן: "

 )."הקבוצה"למען הנוחות במאוחד:  הז י'4 ורבביאוהחברה האירית יכונו 
לשנת  ובמהלך הרבעון השני 2021מוחכרים לתקופות המסתיימות במהלך הרבעון הרביעי לשנת המטוסים  ) 4(

 , בהתאמה.2022
 משולמים מידי חודש מראש.הינם קבועים והם  החכירהדמי  ) 5(
בגובה (שאינו נושא ריבית)  פקדון הקבוצה, בגין כל אחד מהסכמי החכירה בנפרד,לטובת העמידה החוכרת  ) 6(

החכירה, אשר יוחזר  מיהסככל אחד מכביטחון לעמידתה בהתחייבויותיה על פי חודשי דמי חכירה  3-של כ
 . הרלוונטית לה בתום תקופת החכירה

בגין כל אחד מהמטוסים, תעמיד החוכרת לטובת הקבוצה, ערבויות להבטחת  לדמי החכירהבנוסף  ) 7(
פי מצב -התשלומים הנדרשים לשיפוץ המטוסים. בתום תקופת החכירה, תערך התחשבנות בין הצדדים על

החזר  בתנאיי החכירה, על החוכרת להשיב את המטוסים כל אחד מהמטוסים. על פי כל אחד מהסכמ
 להתחשבנות בהתאם מהמטוסים אחד כל בגין קבוצהל שישולם פיצוימוגדרים, אשר בתוספת  מינימליים

 ).Full Lifeמלא ( חייםמטוס בשווי  , ביחס לכל אחד מהמטוסים,יחד להוות יםצפוי, שלעיל
קבולים מדמי החכירה המשולמים על ידי החוכרת להסתכם צפויים הת של המטוסים, רהיהחכ מיהסכעל פי  ) 8(

 מיליון דולר. 32-לסך של כ
) בהיקף כולל של Recourseהחברה התקשרה, בקשר עם העסקה, בהסכם עם בנק ישראלי לקבלת מימון ( ) 9(

ר מיליון דול 8.8-מיליון דולר (מתוכו סך של כ 28.6-בסך של כמיליון דולר, כדלקמן: (א) הלוואה אחת  57.9
מיליון דולר כהלוואת 'בלון' אשר תיפרע  19.8-ייפרע על פני תקופת הסכם החכירה של המטוס הראשון וכ

מיליון דולר (אשר ייפרע על פני  9השנייה בסך של (ב) הלוואה בתום תקופת החכירה של המטוס הראשון); 
מיליון דולר,  20.3-מסגרת אשראי נוספת, בסך של כ (ג) העמדת-; ותקופת הסכם החכירה של המטוס השני)

 מסגרתאשר ככל ותנוצל תיפרע כולה כיתרת "בלון" בתום תקופת ההחכרה של המטוס השני (להלן: "
בחרה החברה אשר למועד פרסום הדוח ( "). באשר למסגרת האשראיההלוואות") (להלן יחדיו: "האשראי

עמלה בשיעור שנתי קבוע בגין האשראי  ן לא תנוצל מסגרתהתקופות בה החברה בגיןתשלם , )לנצלשלא 
 הקבוצהאמצעיה העצמיים של מומנה מ העסקהיתרת . היתרה הבלתי מנוצלת, אשר אינה מהותית לחברה

 .החוכרת כאמור לעיל מהפקדותו
 LIBORת ריבית משתנה (על בסיס ובדולרים ונושא ותנקוב (לרבות מסגרת האשראי, ככל ותנוצל)ההלוואות  ) 10(

לחודש בתוספת מרווח). מרווח הריביות של ההלוואות אינו שונה מהותית מהמרווח הממוצע המשוקלל בגין 
 ) בעסקאות לרכישת מטוסים.Recourseהלוואות קיימות של החברה עם זכות חזרה לחברה (

מוקדם  וןפירעמוקדם מלא או חלקי (כפוף לסכום מינימאלי) של יתרת ההלוואות. עמלת  פירעוןזכות ללחברה  ) 11(
החודשים הראשונים ממועד העמדת המימון  24מוקדמים, במידה ויהיו, במשך  פירעונותתחול ביחס ל

 הרלוונטי.
וכן להחזרים על חשבון ההשקעה העצמית ות קרן וריבית של ההלווא פירעוןהחכירה המתקבלים ישמשו לדמי  ) 12(

 ים ולתזרים השוטף של הקבוצה.במטוס
מכוח הלוואה שהעמידה למחכירה  ביטוח וזכויות החברהב זכויות המחכירהרה, יהחכ מיהסכ המטוסים, ) 13(

 לבנק המממן. במועד השלמת העסקה משועבדים
לאורך חיי ההלוואות  85%שלא יעלה על  LTVהתחייבה החברה כלפי הבנק המממן לעמידה ביחס כמו כן  ) 14(

הסכם המימון מנגנון של  (כאשר במסגרת זו נלקחת מסגרת האשראי במלואה לצורך החישוב), וכן כולל
Cross Collateral  אליהן מחויבת החברה כלפי הבנק המממן  הפיננסיותבין שני המטוסים. אמות המידה

ללא שינוי, בהתאם לאמות המידה הפיננסיות הנהוגות מול הבנקים המממנים את החברה, כמפורט  נותרו
 .סעיף יט' להלןב
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  (המשך) מהותיים בתקופת הדיווחעסקאות ואירועים   -  4ביאור 
  
  (המשך) מטוסים ומימוש החכרה, רכישה הסכמי

 
 American התעופה חברת החברה עם , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, חתמה2017בנובמבר  16ביום   .יא

Airlines ("אמריקן איירליינס" או "החוכרת") ,ייצור שנת( 319-100 איירבוס מטוס של ההחכרה הסכם להארכת  על 
  : כדלקמן ,)2005

 
"), מקוריה ההחכרה הסכם"להלן: ( 2017 לשנת סתיים במהלך הרבעון הרביעיה, מקוריההחכרה ההסכם  ) 1(

בשש שנים נוספות, כך שהחכרת המטוס תסתיים במהלך , מקוריתתקופת ההחכרה ה סיום עםוהוארך 
 .")ההארכה תקופת"להלן: ( 2023 שנת הרבעון הרביעי של

נמוכים ביחס לדמי החכירה  ההארכה אשר הוסכם כי ישולמו על ידי החוכרת בתקופת החכירהדמי  ) 2(
 אשר החכירה מדמי התקבולים. המטוס וגיל השוק למצב בהתאם ,המשולמים לחברה כיום ונקבעו, בין היתר

 של לסך ועד לתום תקופת ההארכה צפויים להסתכם 2017באוקטובר  1 החל מיום החוכרת ידי על ישולמו
  .דולר מיליון 8.7-כ

, הפקידה החוכרת בידי החברה, במהלך תקופת החכירה, מקוריכן יצוין כי בהתאם להסכם ההחכרה ה ) 3(
כספים ששימשו כרזרבות לשיפוץ המטוס, על רכיביו ("רזרבות"). יתרת הרזרבות כאמור נכון למועד סיום 

י ההסכם להארכת ההחכרה, מיליון דולר. כחלק מתנא 9.6-הסתכמה לסך של כ מקוריהסכם החכירה ה
הוסכם כי יתרת הרזרבות כאמור תיוותר בידי החברה, כי בתקופת ההארכה לא תידרש החוכרת להפקיד 
רזרבות ואילו בתום תקופת ההארכה תערך בין הצדדים התחשבנות כספית בהתאם למצב המטוס בתום 

 חצי חיים").תקופת ההארכה ביחס למצב המטוס בתחילת תקופת ההארכה (אשר מוערך כ"
על ו את שווי המטוס בהתבסס על מצבו התחזוקתיהחברה למועד הארכת ההחכרה כאמור לעיל, בחנה  ) 4(

מיליון  10.6-מחירוני מטוסים מקובלים, ובהתאם צפויה להציג את המטוס למועד זה בעלות מופחתת של כ
מיליון דולר (בהתאם  9.6-בוטלה התחייבות בגין רזרבות בסך של כ הארכת ההחכרה דולר. כמו כן במועד

 מיליון דולר. 1.3-לאמור לעיל), ובהתאם צפויה החברה לרשום רווח של כ
 ראו ביאור 2017בקשר לשינוי אומדן הוצאות פחת שביצעה החברה החל מתחילת הרבעון השלישי של שנת  ) 5(

  .)2א(5
ישראלי אשר מימן  בנק עם להסכמות בכל הנוגע למימון שקיבלה החברה בנוגע למטוס זה, הגיעה החברה ) 6(

שהעניק אותו ) Recourse(מיליון דולר  10את רכישת המטוס, על מימון מחדש של הלוואת הבלון בסך 
מיליון דולר, אשר תשולם (קרן וריבית) עד  6הבנק , כך שבמועד המימון החדש תעמוד יתרת ההלוואה על 

 לחודש LIBOR-ה בסיס על משתנה ריבית לשאת צפויה לתום תקופת ההארכה. קרן ההלוואה כאמור
 עם החברה של קיימות הלוואות בגין הממוצע המשוקלל מהמרווח אינו שונה מהותית אשר מרווח בתוספת

 המטוס מהחכרת שיתקבלו החכירה דמי. מטוסים לרכישת בעסקאות) Recourse( לחברה חזרה זכות
 ות שניתנו לבנק שועבדו לטובתוההלוואה, כאשר במסגרת הבטוח של וריבית קרן פירעוןל היתר בין ישמשו
בנאמנות המחזיקה במטוס. כמו כן תמשיך לעמוד  וכן את הזכויות הביטוח תמורת, החכרתו הסכם, המטוס

) בקשר עם ההלוואה כאמור וכן LTVבתוקף התחייבותה של החברה לעמידה ביחס הלוואות לבטחונות (
ההתחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות כלפי הבנק כאמור כפי שהיו בתוקף בקשר עם הסכם ההלוואה 

 הקיים. 
  

 צפויה פיהם שעל, ארוך לטווח מטוסים להחכרת תעופה חברות עם הסכמים לקבוצה 2017 ספטמברב 30 ליום  .יב
 של סך מזה, דולר מיליון 131.1-כ של בסך חכירה דמי בגין זומניםמ תזרים הבאות השנים במהלך לקבל הקבוצה

לעיל,  'יא-ו' י, 'ח םבהתאם לאמור בסעיפי. 2018בספטמבר  30עד ליום  החודשים 12 במהלך דולר מיליון 30-כ
 דמי בגין מזומנים תזרים הבאות השנים במהלך לקבל הקבוצה צפויה פיהם שעלפרסום הדוח, התקבולים  דלמוע

ממועד פרסום  הבאים החודשים 12 במהלך דולר מיליון 41.5-כ של סך מזה, דולר מיליון 187.5-כ של בסך חכירה
  .הדוח
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  (המשך) עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -  4ביאור 
  
 :בנקאיים מתאגידים הלוואות
  

 הארכת הסכם על מחתימה כחלק, 2016 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות) 4ב(13 בביאור לאמור בהמשך  .יג
מוקדם  פירעוןב החברהפרעה  2017ינואר  בחודש, עילל' איף כמפורט בסע 321-200 בוסאייר מטוס של החכירה

והשעבודים בקשר למטוס  מטוסהמיליון דולר) שניטלה מבנק זר לרכישת  12.7-את יתרת קרן ההלוואה (סך של כ
 מיליון 7.1-כ של לסך הסתכמה אשר המועד לאותו המשועבדים המזומנים יתרת כלמשעבוד  שחרורהוסרו לרבות 

 .דולר
  

) בסך של Recourseעם בנק זר אחר לנטילת הלוואה ( הסכם על החברה חתמה 2017 מרץ בחודשבהמשך לכך, 
עד לתום תקופת ההחכרה  פרוסהאת ההלוואה האמורה. ההלוואה החדשה  החליפהמיליון דולר אשר  12-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 

קרן וריבית של ההלוואה.  פירעוןישמשו בין היתר ללרכישת מטוסים. דמי החכירה שיתקבלו מהחכרת המטוס 
במטוס שועבדו לטובת הבנק הזר. לבנק הזר  החברההמטוס, הסכם החכרתו, תמורת הביטוח וזכויות ההנאה של 

המוחכר  330-200למימון רכישת מטוס איירבוס  הקבוצהעם הלוואה אחרת שנטלה  Cross Defaultזכות  ניתנה
 פירעוןזכות ל חברה, אשר אותו בנק זר נטל חלק במימונה המשני (סינדיקציה). לVirgin Australiaלחברת התעופה 

הקרן על פי לוחות הסילוקין של  פירעוןמוקדם מלא או חלקי (כפוף לסכום מינימלי) של יתרת ההלוואה במועדי 
חודשים  36פה של תקוב , אם וככל שיבוצעומוקדמים פירעונותמוקדם תחול רק ביחס ל פירעוןההלוואה. עמלת 

  ראשונים ממועד קבלת ההלוואה.
  

מיליון דולר אשר  2.4-בסך של כ ותההלווא נותיתרת קר אתמוקדם  פירעוןב החברה פרעה 2017 מרץ חודש סוףב  .יד
ומומשו בחודש יוני  Air Canadaלחברת התעופה  הוחכרו אשר 320-200איירבוס  ימטוס שני בגין רכישת וניטל

  .לעיל) 'הף (לפרטים נוספים ראו סעי 2017
  

 של בסך אשראי מסגרת מתןל בקשר, 2016בדצמבר  31) לדוחות הכספיים ליום 2ב(13לאמור בביאור  בהתאם  .טו
 שלמועד כך לבנק) דולר מיליון 12 של(סך  האשראי מסגרת מלוא הוחזרה 2017 ינואר חודשב, דולר מיליון 12

נובמבר, לאחר תאריך הדוח על המצב  בחודש מיליון דולר. 12לחברה מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בסך של  ,הדוח
 6דולר כך שלמועד פרסום הדוח לחברה מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בסך של  מיליון 6הכספי, ניצלה החברה 

 .2018ת קרי עד לתום חודש יוני תוקף מסגרת האשראי בשנה נוספ ךהואר 2017 יונייצוין כי בחודש  .דולר מיליון
 

-כ, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, נטלה החברה שתי הלוואות מבנק ישראלי בסך של 2017בחודש נובמבר   .טז
 עיל.ל 'י ף, לפרטים נוספים ראו סעי320-200מיליון דולר לצורך מימון רכישת שני מטוסי איירבוס  38

  
מיליון  10מימנה החברה מחדש הלוואת בלון בסך המצב הכספי, , לאחר תאריך הדוח על 2017בחודש נובמבר   .יז

מיליון דולר  4-שנים נוספות, כך ש 6-שתקופת החכרתו הוארכה ב 319-100דולר בקשר למימון מטוס איירבוס 
 .לעיל' אי סעיףמיליון דולר מומנו מחדש, לפרטים נוספים ראו  6-נפרעו ו

  
 הינו בריבית מוגנת. הקבוצההאשראי של  מתיק, בהתאמה, 19%-וכ 22%-כ, הדוח פרסום ולמועד הדוח למועד  .יח

 בתיק קבועה ריבית נושאות אשר היחידות הינן' ב סדרה כללו' א סדרה החוב אגרות מרביתלאותם המועדים, 
  .הקבוצה של האשראי
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  (המשך) עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -  4ביאור 
  

  :) של הלוואות ואגרות חובcovenantsואמות מידה פיננסיות (מגבלות 
  

) מסוימות כלפי הבנקים בארץ המממנים את Covenantsלעמידה באמות מידה פיננסיות ( התחייבה הקבוצה  .יט
 נכסי כלל על שוטפים שעבודים יצירת לאי מהבנקים חלק כלפי החברה התחייבהכן,  כמו. Recourse-עסקאות ה

  .החברה
  

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

 2017 ספטמברב 30 ליום   
       

הון עצמי מוחשי לסך  יחס
  )1( מוחשימאזן 

 

 25.7% 15%-מ יפחת לא  בנקים מממנים

  מחזיקי אגרות החוב   יחס הון עצמי לסך נכסים
 וסדרה ב')(סדרה א'

  25.7%  15%-מ יפחת לא

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

 4.57 8 על יעלה לא  בנקים מממנים

  )1( מוחשיעצמי  הון
 

בנקים מממנים ומחזיקי 
  אגרות החוב (סדרה ב')

 

 60-מ יפחת לא
 דולר מיליון

 דולר מיליון 98.5

מזומנים, פקדונות  יתרת
 )3(והשקעות לזמן קצר

בנקים מממנים ומחזיקי 
 אגרות החוב (סדרה ב')

 12-מ יפחת לא
 דולר מיליון

  דולר מיליון 68.8

   
 לדוחותג' 14 ביאור ראו החוב אגרות מחזיקי כלפי נוספות במגבלות לעמידה החברה התחייבויות בדבר לפרטים

 .2016 לשנת הכספיים
  

 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

  ליון דולר.מי 45-מחזיקי אגרות חוב סדרה ב' ההון העצמי המוחשי לא יפחת מ כלפי. 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

 
 הפקדות בתוספת הכספיים לדוחותיה בהתאם החברה של החוב ואגרות ההלוואות יתרת פירושו" נטו חוב" ) 2(

 ארבעת עבור תחושב מתואמת EBITDA. ופקדונות קצר לזמן השקעות, מזומנים יתרת ובניכוי חוכרים
 .הבדיקה למועד הקודמים העוקבים הרבעונים

  
 :כדלקמן תערך EBITDA-ה התאמת

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

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

 החודשים האחרונים למועד הבדיקה. 12מימוש המטוס) במהלך 
  

 קצר לזמן השקעות, משועבדים שאינם מזומנים( מזומנים יתרות בקופתה לשמור מחויבויות לקבוצה ) 3(
מחזיקי אגרות חוב סדרה ב' לקבוצה מחויבות לשמור בקופתה  כלפי .דולר מיליון 12 בסך) בנקאיים ופקדונות

  מיליון דולר. 10יתרות מזומנים בסך 
  

 ההסכמות, הפיננסיות המידה אמות בכל הקבוצה עומדתפרסום הדוח  ולמועדלתאריך הדוח על המצב הכספי  נכון
 רותתנאים המקימים עילה להעמדת אגולא התקיימו ומחזיקי אגרות החוב  המממנים הבנקים כלפי אחרות והתניות

  .1מיידי פירעוןל החוב
  

חתמה החברה בקשר להלוואה אחת בה נדרש יחס  , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,2017 נובמבר בחודש  .כ
מיליון דולר, שהחליף כתב קיזוז קודם  0.9-, על כתב קיזוז לבנק על סך של כ70%יתרת הלוואות לבטחונות של 

וסמוך למועד פרסום הדוח, בהתחשב בכתב  2017 ספטמברב 30 ליום, לצורך השלמת בטחונות. 2017 מאימחודש 
  .בהתאמה ,70%-74%ובטווח שבין  64%-71%הקיזוז לעיל, עמדה החברה ביחסים הנדרשים והם נעו בטווח שבין 

                                                     
 .שחלף הרבעון בגין הכספיים הדוחות פרסום למועד בסמוך ונעשיתעל המצב הכספי  הדוח לתאריך רבעון מדי נערכת הפיננסיות המידה באמות בעמידה הבחינה 1
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  קבוע  רכוש  -  5 ביאור
 

 פחתאומדן  שינוי  .א
  

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

ת ערכי השייר של ציי המטוסים תקופת דיווח בוחנת הקבוצה א בכללהארכה) או לתום תקופת השימוש המשוערת. 
  שלה ואת הצורך בעדכון אומדן ערכי השייר עבור מטוסים אלו ועדכון הוצאות הפחת בהתאם. 

  
 British Airwaysהמוחכר לחברת בת של  321-200החכירה של מטוס איירבוס  םהסכ הארכת בעקבות ) 1(

 2017 בינואר 1-ה מיום החל פחתדן אומ ישינו ביצוע על הקבוצה הנהלת החליטה, לעיל' א4בביאור כמפורט 
תשעת החודשים הראשונים ל הפחת בהוצאות דולר אלפי 699-הביא לקיטון של כ זה ןאומד שינוי .זה למטוס

ביחס להוצאות הפחת  2017של שנת  לישיאלפי דולר בהוצאות הפחת לרבעון הש 233-וכ 2017של שנת 
 .בתקופות המקבילות אשתקד טרום שינוי אומדן הפחת

  
כמפורט  American Airlinesהמוחכר לחברת  319-100החכירה של מטוס איירבוס  הסכם ארכתה בעקבות ) 2(

הפסקת הפחתתו של שהביא ל פחתאומדן  שינוי ביצוע על הקבוצה הנהלת החליטה, לעיל 'יא4בביאור 
 671-הביא לקיטון של כ זה אומדן שינוי. ועד לסיום הסכם החכירה הקיים 2017 וליבי 1-ה מיום החלהמטוס 

 ההמקביל הביחס להוצאות הפחת בתקופ 2017של שנת  לישירבעון השל הפחת בהוצאות דולר אלפי
יצוין כי עם תחילת תקופת ההארכה תערוך החברה שינוי אומדן נוסף  אשתקד טרום שינוי אומדן הפחת.
 עבור הוצאות הפחת בגין המטוס.

  
 מטוסים ערך ירידת  .ב

  
מנים לאפשרות י, בצי מטוסים בו קיימים ס2016בדצמבר  31) לדוחות הכספיים ליום 1ב(4-' וי2 יםכאמור בביאור

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

  
 אפשרותנים לימי המטוסים בהם זוהו סבחנה הקבוצה את סכום בר ההשבה של צי 2017 במרץ 31 ליום ) 1(

  מטוסים כדלקמן: 7של ירידת ערך לאותו מועד, סך של 
  

 חוכר  כמות צי המטוסים ודגם
    

British Airways 2 320-200איירבוס
Air Berlin 330-2001איירבוס
Tame 330-2001איירבוס
Virgin Australia 1 330-200איירבוס

Korean Airlines 2 737-800  בואינג
      

של ירידת ערך כאמור, נמצא כי  אפשרותמנים לימבחינת סכום בר ההשבה של ציי המטוסים, בהם זוהו ס
  .דסכום בר ההשבה של כל צי מטוסים עולה על עלותו המופחתת לאותו מוע

  
השייר של בהערכת שווי השימוש, אומדת הקבוצה את תזרימי המזומנים העתידיים מדמי החכירה ומערך 

אותו המטוס לתום תקופת השימוש, ומנכה אותם לערכם הנוכחי, תוך שימוש בשיעורי הניכיון המשקפים את 
ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים הגלומים בפעילות החכירה. שיעורי ניכיון אלו נאמדים, בין 

שווי השימוש כאמור  חישובך ). לצורWACCהשאר, על פי הממוצע של מחיר ההון העצמי ומחיר החוב (
, לפני מס, עבור היוון תזרימי המזומנים מדמי חכירה בטווח של ניכיון יבשיעור מעריך השווי לעיל השתמש

ובשיעורי ניכיון, לפני מס, עבור היוון ערך השייר של המטוסים לתום תקופת השימוש בטווח  7.69%-5.74%
  .7.27%-6.95%של 

  
 אפשרותנים לימבחנה הקבוצה את סכום בר ההשבה של ציי המטוסים בהם זוהו ס 2017 בספטמבר 30 ליום ) 2(

  מטוסים כדלקמן: 9של ירידת ערך לאותו מועד, סך של 
  

 חוכר  כמות צי המטוסים ודגם
    

British Airways 2 320-200איירבוס
British Airways 1 321-200איירבוס
Tame 330-2001איירבוס
Virgin Australia 1 330-200איירבוס
 Lease-Off 1 330-200איירבוס
 חברת תעופה אסייתית 1 330-300איירבוס

 Korean Airlines 2 737-800  בואינג
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  (המשך) קבוע רכוש  -  5ביאור 
  

 (המשך) מטוסים ערך ירידת  .ב
  

  (המשך) ) 2(
  

של ירידת ערך כאמור, נמצא כי  אפשרותמנים לימבחינת סכום בר ההשבה של ציי המטוסים, בהם זוהו ס
-330עבור מטוס איירבוס  למעט, דההשבה של כל צי מטוסים עולה על עלותו המופחתת לאותו מועסכום בר 

 ובגינם נרשמ לגביו נחתם הסכם החכרה מחייב, 330-300ומטוס איירבוס  Air Berlin-ל שהוחכר 200
ח' 4(ראו ביאור  דולר מיליון 1.5-וכ )לעיל' ט4 ביאור(ראו  מיליון דולר 3.3-כ ללירידת ערך בסך ש ותהפרש
  נזקפו לסעיף הוצאות אחרות. אלו ות. ההוצאות בגין הפרש, בהתאמהלעיל)

  
 Air-ל שהוחכר 330-200 איירבוס מטוס שלסכום בר ההשבה (לפי שיטת היוון תזרים המזומנים)  בחישוב
Berlin נידונים במסגרת משא  מתבססים על תנאים אשר ,שהונחו, תקופת החכירה המוערכת ודמי החכירה

 כאשר, האמור בגין הסיכון את המשקף היוון בשיעור שימוש תוך, ומתן שהחברה מנהלת להחכרת המטוס
 עם המטוס של התחזקותי מצבו את בחשבון לוקחתקופת החכירה העתידית  בסוף שנלקח השייר ערך

   .Air Berlin-מ החזרתו
  

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

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

, לפני מס, עבור היוון תזרימי המזומנים מדמי חכירה בטווח של ניכיון ילעיל השתמש מעריך השווי בשיעור
ם לתום תקופת השימוש בטווח ובשיעורי ניכיון, לפני מס, עבור היוון ערך השייר של המטוסי 6.18%-9.13%

  .%93.6-%41.7של 
  
  

   הון  -  6ביאור 
  

 מניות הטבה ופיצול מניות הנפקת  .א
  

מניות הטבה בנות  89,868הקצתה החברה, בהתאם להחלטת הדירקטוריון, ללא תמורה,  2017במאי  25 ביום
 להחלטת בהתאםכנפיים.  ,לאותו המועד "ח ע.נ. כ"א של החברה, לבעלת המניות היחידה בחברהש 1.00

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

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

המניות "ח ע.נ. כ"א; והון ש 0.001מניות רגילות בנות  250,000,000 -אלפי ש"ח מחולק ל 250מד על ושל החברה ע
(קודם להנפקת מניותיה של החברה  המונפק של החברה (בהתחשב בהנפקת מניות ההטבה כאמור לעיל) עמד

  ע.נ. כ"א.   "חש 0.001מניות רגילות בנות  90,000,000-"ח מחולק לשאלפי  90על  לראשונה לציבור)
  

 דיבידנדים  .ב
  

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

 .2017ביוני  6, ביום מועד באותו החברההיחידה של 
  

חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של לתוקף מדיניות  נכנסה לעיל א'1בביאור השלמת ההנפקה, כמפורט  עם ) 2(
החברה, לפיה, בכפוף להוראות המבחנים הקבועים בדין בקשר עם ביצוע חלוקה; מגבלות בקשר עם ביצוע 
חלוקה כלפי גורמים מממנים של החברה; תזרים המזומנים וצורכי המימון של החברה; התוכניות העסקיות 

החברה לבעלי מניותיה, בסמוך לאחר מועד אישור של החברה ושיקול דעת דירקטוריון החברה, תחלק 
, דיבידנד בסכום השווה לחמישים אחוזים 2022עד  2018הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנים 

"מדיניות חלוקת  - להלן) מהרווח הנקי (אחרי מס) של החברה בשנה הקלנדארית שחלפה (50%(
ראות במדיניות חלוקת הדיבידנד, כהתחייבות של החברה הדיבידנד"). יובהר, בהקשר זה כי בכל מקרה אין ל

לבצע חלוקת דיבידנד וכל חלוקה כאמור, תידון בנפרד ובאופן ספציפי בדירקטוריון החברה אשר רשאי 
להחליט גם כי לא יחולק דיבידנד כלל; לאשר חלוקות שונות בהיקפן מהמפורט במדיניות חלוקת הדיבידנד; 

החברה בכל עת, לשנות את מדיניות חלוקת הדיבידנדים ו/או לאמץ מדיניות שונה וכן יהיה רשאי דירקטוריון 
 , ובכלל זאת את שיעור והיקף הסכומים שיחולקו, או להחליט שלא לחלקם כלל.אומצהשמהמדיניות 

  

 החברה מניות הנפקת  .ג
  

  .לעיל' א1ראו ביאור בדבר השלמת הנפקה של מניותיה לראשונה לציבור ורישומן למסחר בבורסה  לפרטים
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  פיננסיים מכשירים  -  7ביאור 
  

  הוגן בשווי נמדדים אינם אשרמכשירים פיננסיים   .א
  

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

  

  הוגן שווי  בספרים ערך 

 

 30 ליום
 ספטמברב

 31 ליום
 בדצמבר

 30 ליום
  ספטמברב

 31 ליום
  בדצמבר

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

  אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר 
      

  )13,003(  -   )12,699(  -   ריבית קבועה*בלזמן ארוך  ההלווא
      

  )61,573(  )59,501( )57,437( )54,249(  אגרות חוב**

      
מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור  הלוואה) של ה2השווי ההוגן (רמה  *

 פירעוןנובע מ המקובל להלוואות דומות בעלות מאפיינים דומים. השינוי בשווין ההוגן של ההלוואההריבית 
  .המלא של ההלווא

 פי על נקבע) 1(רמה  השוק ושווי אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרותב') -ו' א(סדרות  החוב אגרות **
  .נדחות הנפקה הוצאות יתרת בניכוי הכספי המצבעלבדוחמוצגותהחובאגרות.מצוטטיםשוקמחירי

 

  
  

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

), 2, הנמדדים בשווי הוגן (רמה קבוצהגידור שערי חליפין של ה עסקאותלהלן מפורטים השינויים בשווי ההוגן של 
  :קבוצהוכן השפעתם על הרווח והפסד, הרווח הכולל האחר ותזרים המזומנים של ה

  
 2017 ספטמברב 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של   

  (בלתי מבוקר)

  
השפעה על 

הרווח 
  והפסד

השפעה 
על הרווח 

הכולל 
  האחר

סך 
ההשפעה 

על הון 
  הקבוצה

תזרים 
מזומנים 

בגין 
  נגזרים

קיטון 
בהתחייבות 

(גידול 
  בהתחייבות)

  אלפי דולר  

            

  )942(          2017 בינואר 1יתרה ליום 

 הגנה הפסקת בעקבות הון קרן הפשרת
  -   -   -   )282(  282   חשבונאית

אשר חשבונאית לא שערוך של עסקאות 
  3,240   -   3,240   -   3,240   יועדו כמכשירים מגדרים

עסקאות אשר חשבונאית לא מ קבולת
  )364(  364   -   -   -   יועדו כמכשירים מגדרים

  2,876   364   3,240   )282(  3,522   סך הכל נגזרי שער חליפין

  1,934           2017 ספטמברב 30ליום  יתרה
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  19 -ב 
  

  (המשך) פיננסיים מכשירים  -  7ביאור 
  

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

 2016 ספטמברב 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של   
  (בלתי מבוקר)

  

השפעה על 
  הרווח והפסד

השפעה 
על הרווח 

הכולל 
  האחר

סך 
ההשפעה 

על הון 
  הקבוצה

תזרים 
מזומנים 

בגין 
  נגזרים

קיטון 
בהתחייבות 

(גידול 
  בהתחייבות)

  אלפי דולר  

            

  )1,955(          2016 בינואר 1יתרה ליום 

 הפסקת בעקבות הון קרן הפשרת
  -   -   -   )173(  173   חשבונאית הגנה

שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 
  1,493   -   1,493   -   1,493   לא יועדו כמכשירים מגדרים

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

  1,724   )231(  1,493   )173(  1,666   סך הכל נגזרי שער חליפין

  )231(          2016 ספטמברב 30ליום  יתרה

  
  

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

  

השפעה על 
  הרווח והפסד

השפעה 
על הרווח 

הכולל 
  האחר

סך 
ההשפעה 

על הון 
  הקבוצה

תזרים 
מזומנים 

בגין 
  נגזרים

קיטון 
בהתחייבות 

(גידול 
  בהתחייבות)

  אלפי דולר  

            

  2,335           2017 יוליב 1יתרה ליום 

 הפסקת בעקבות הון קרן הפשרת
  -   -   -   )94(  94   חשבונאית הגנה

שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 
  )192(  -   )192(  -   )192(  לא יועדו כמכשירים מגדרים

עסקאות אשר חשבונאית לא מ קבולת
  )209(  209   -   -   -   יועדו כמכשירים מגדרים

  )401(  209   )192(  )94(  )98(  סך הכל נגזרי שער חליפין

  1,934           2017 ספטמברב 30ליום  יתרה
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  20 -ב 
  

  (המשך) פיננסיים מכשירים  -  7ביאור 
  

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

 2016 ספטמברב 30חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של   
  (בלתי מבוקר)

  

השפעה על 
  הרווח והפסד

השפעה 
על הרווח 

הכולל 
  האחר

סך 
ההשפעה 

על הון 
  הקבוצה

תזרים 
מזומנים 

בגין 
  נגזרים

קיטון 
בהתחייבות 

(גידול 
  בהתחייבות)

  אלפי דולר  

            

  )1,230(          2016 יוליב 1יתרה ליום 

שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 
  999   -   999   -   999   לא יועדו כמכשירים מגדרים

  999   -   999   -   999   סך הכל נגזרי שער חליפין

  )231(          2016 ספטמברב 30ליום  יתרה

  
  

  2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  

השפעה על 
  הרווח והפסד

השפעה 
על הרווח 

הכולל 
  האחר

סך 
ההשפעה 

על הון 
  הקבוצה

תזרים 
מזומנים 

בגין 
  נגזרים

קיטון 
בהתחייבות 

(גידול 
  בהתחייבות)

  אלפי דולר  

            

  )1,955(          2016 בינואר 1יתרה ליום 

            
 הפסקת בעקבות הון קרן הפשרת

  -   -   -   )257(  257   חשבונאית הגנה
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 

  558   -   558   -   558   לא יועדו כמכשירים מגדרים
תשלום עסקאות אשר חשבונאית לא 

  455   )455(  -   -   -   יועדו כמכשירים מגדרים

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

            

  )942(          2016 בדצמבר 31ליום  יתרה

            
  
  

  קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות  -  8ביאור 
  

, בדבר הסכם הלוואה מכוחו 2016בדצמבר  31ב' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 22לאמור בביאור  בהמשך  .א
 31 ליום נקבעמיליון דולר, ואשר מועד פירעונה (קרן)  12העמידה החברה לכנפיים הלוואה בסך כולל של 

לחברה,  כנפייםיעה , הוד2017במאי  25"ההלוואה" ו"הסכם ההלוואה", בהתאמה), ביום  -(להלן  2018במרץ 
 בוצע אשרמוקדם מלא של יתרת קרן ההלוואה,  פירעוןלה מכוח הסכם ההלוואה, על  שהוקנתהבהתאם לזכות 

 .כאמור פירעוןה למועד עד שנצברה הריבית את גם כנפיים שילמה פירעוןה במועד כאשר, 2017 ביוני 13 ביום
  

, בדבר הסכם למתן שירותי 2016בדצמבר  31ג' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 22לאמור בביאור  בהמשך  .ב
ניהול בין החברה לבין כנפיים (להלן: "הסכם הניהול"), ובהתאם להודעת כנפיים לחברה, ולאור השלמת 

מכוח הסכם הניהול,  , עודכנו באופן חד צדדי דמי הניהול להם כנפיים זכאיתלעיל א'1בביאור ההנפקה כמפורט 
 500-אלפי דולר ל 750ופחתו מסך של ה(קרי, דמי הניהול הרבעוניים  מיליון דולר לשנה 1-ב ופחתוהכך שאלו 

 ).2020באוקטובר  31ועד לתום תקופת הסכם הניהול ( 2017ביולי  1, החל מיום אלפי דולר)
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  21 -ב 
  

  (המשך) קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות  -  8ביאור 
  

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

 החל, בהתאם. עמו מההתקשרות כחלק זכאי הוא לו הרכב על הוויתור את מפסיק הוא 2017 באפריל 1 מיום
 שירותיו בגין חנאל למר המשולמת החודשית לתמורה"ח ש אלפי 9 של סך יתווסף, 2017 באפריל 1 מיום

 מופחתת, כנפיים לבין החברה בין הניהול בהסכם כאמור). בעלויותיו ונשיאה בפועל הרכב העמדת חלף(וזאת 
 הניהול בהסכם שנקבעו והשירותים(היות  הניהול הסכם מכוח מהתמורה"ר היו שירותי מתן בגין התמורה

  ).דירקטוריון"ר יו שירותי כן כמו כוללים
  
  

  הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר אירועים  -  9ביאור 
  

, -ilA החברה דוח דירוג עדכני של החברה לפיו אושרר דירוג S&Pפרסמה מעלות  2017אוקטובר ב 1ביום   .א
במקביל אישררה מעלות את דירוג אגרות החוב שהנפיקה החברה  .לחיובית מיציבה עודכנה הדירוג ותחזית

 .  -ilA(סדרה א' וסדרה ב'), בדירוג 
  

ועדכון בקשר לתיקון מנועיו של  330-300לפרטים בדבר חתימה על הסכם החכרה מחייב של מטוס איירבוס   .ב
  ח' לעיל.4המטוס ראו ביאור 

 
   לעיל. י'4 ראו ביאור 2016-ו 2015ת ייצור ו, משנ320-200 בוסאיירומימון שני מטוסי  הרכישבדבר  לפרטים  .ג

  
 לעיל.  יא'4 ראו ביאור 319-100 איירבוס מטוס של ההחכרה הסכם הארכתבדבר  לפרטים  .ד

  
אפשרות לפעול לגיוס חוב בדרך של הנחה דירקטוריון החברה את הנהלתה לבחון  2017בנובמבר  29 ביום  .ה

ב') של החברה. הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ב') כאמור, ככל הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה 
 .ותבוצע, מיועדת בעיקרה לשם מחזור חוב

  
 

  
 

 
  
  



  
  בע"מ גלובל כנפיים ליסינג

  

 מידע כספי ביניים נפרד
  

  2017 ספטמברב 30ליום 
  
  

  )מבוקר(בלתי 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
2  

  לכבוד
  בע"מ כנפיים ליסינג גלובלהמניות של  בעלי

  
  12 הלל אבא דרך
  גן רמת

  
  
  

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

  
  מבוא

של  1970 -"ל התש), ומיידייםד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  סקרנו
ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.  תשעה, ולתקופות של 2017 ספטמברב 30"החברה") ליום  –כנפיים ליסינג בע"מ (להלן  גלובל

 הביניים הכספי המידע על מסקנה להביע היא אחריותנו. החברה של וההנהלה נו באחריות הדירקטוריוןהמידע הכספי הביניים הנפרד הי
  .סקירתנו על בהתבסס אלו ביניים לתקופות הנפרד

  
  

  הסקירה היקף

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

 הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים
 להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם
  .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין לכך בהתאם. בביקורת מזוהים

  
  מסקנה

הנ"ל, אינו ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד 
  .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, נובמברב 29אביב,  תל
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  הכספי המצב על נתונים
  

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

  )מבוקר(בלתי  
  נ כ ס י ם

    

   נכסים שוטפים
 21,143  4,732 24,468 מזומנים ושווי מזומנים

  -   - 30,187  בבנקים פקדונות
  1,420   1,692 -  משועבדים והשקעותמזומנים

 6,712  1,466 1,362 לקוחות וחייבים אחרים
  1,500   1,875   1,500   נשלטת לחברה ארוך לזמן הלוואה של שוטפות חלויות

57,517 9,765  30,775 
  

 3,150  8,000  - למכירה המוחזקים שוטפיםלאנכסים

 33,925  17,765  57,517  שוטפיםנכסים"כסה
  

   נכסים לא שוטפים
  12,000   12,000  12,000  בבנקים פקדונות
  5,554   9,619  -  משועבדים והשקעותמזומנים
  15,006   15,136  13,771  מוחזקות בחברותהשקעה

 12,000  12,000 -הלוואה לזמן ארוך לחברת האם
  58,172   59,659  55,056 נשלטת לחברה ארוךלזמןהלוואות
  -   -  1,000  חובה ויתרותחייבים

  -   -  1,934  נגזרים פיננסייםמכשירים
 225,833  276,964  207,661  רכוש קבוע, נטו

 328,565  385,378  422,291  שוטפים לאנכסים"כסה
  

    

 362,490  403,143  939,483  סה"כ נכסים

  
    התחייבויות והון 

   

   התחייבויות שוטפות
  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 40,136   41,325 37,828 ואגרות חוב  
 9,773  10,210  20,451  זכאים ויתרות זכות

 49,909  51,535  58,279  שוטפות התחייבויות"כ סה
  

   התחייבויות לא שוטפות
 114,001  139,264 87,644הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

  46,574   52,580  42,653 חובאגרות
 46,262  58,723 47,653 הפקדות של חוכרי מטוסים
 942  231 - מכשירים פיננסיים נגזרים

 14,583  14,901  14,198  מסים נדחים
 222,362  265,699  148,219  שוטפות לא התחייבויות"כ סה

  
  הון

 -  - 34הון מניות
  32   32  24,745  על מניותפרמיה

  1,002   1,039 785 מזומנים תזרימי גידורבגיןהוןקרן
 89,185  84,838  948,72  עודפים

 90,219  85,909  98,512  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
  
  

  362,490     403,143    939,348   סה"כ התחייבויות והון 
    

  
      

 מנחם בן ערן סלסקי סידני  שלמה חנאל

  כספים"ל סמנכ מנהל כללי יו"ר הדירקטוריון

  
    .2017 נובמברב 92: הנפרד הכספי מידעתאריך אישור ה
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  והפסד רווחעל  נתונים

  
חודשים  תשעהשל  לתקופה 

  ספטמברב 30שהסתיימה ביום 
 חודשים שלושה של לתקופה

  ספטמברב 30 ביום שהסתיימה
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 

  )מבוקר(בלתי   )מבוקר(בלתי 
  

 48,149  12,374 6,645 36,903 22,108 הכנסות מהפעלה
 )28,415( )7,074(  )2,826(  )22,077(  )11,055( הוצאות הפעלה

   
 19,734  5,300   3,819   14,826   11,053  רווח גולמי

   
 )4,230( )1,019()868( )3,299( )2,974( הוצאות הנהלה וכלליות

 )681( )45( )3,970(  )2,411(  )6,062(  אחרות הוצאות
        
 )9,036(  )5,710(  )4,838( )1,064( )4,911( 

  
   

 14,823  4,236  )1,019(  9,116   2,017  מפעולות רגילות(הפסד) רווח 
   

 )11,005( )3,418()1,825( )9,308( )8,804( הוצאות מימון
 3,480  1,805  759   3,555   5,967  הכנסות מימון

         
 )7,525( )1,613( )1,066(  )5,753(  )2,837( הוצאות מימון, נטו

   
(הפסדי)  ברווחי החברה חלק

 209  )168( )852(  69   )762( חברות מוחזקות
           

   
רווח (הפסד) לפני מסים על 

 7,507  2,455 )2,937( 3,432 )1,582(הכנסה
   

 285  )623( 488   13   370  (מסים על הכנסה) מס הטבת
   

 7,792  1,832  )2,449(  3,445   )1,212( רווח (הפסד) לתקופה

     
  

  
  הכולל הרווח על נתונים

  
 חודשים תשעהשל  לתקופה 

  ספטמברב 30 ביום שהסתיימה
 חודשים שלושה של לתקופה

  ספטמברב 30 ביום שהסתיימה
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 

  )מבוקר(בלתי   )מבוקר(בלתי 
  

 7,792  1,832  )2,449(  3,445   )1,212( (הפסד) לתקופה רווח
   

 לרווח בעתיד יסווגו אשר סכומים
   :ממס נטו,הפסדאו
   

 )144( - )73( )107( )217( מזומנים תזרימי גידור בגין הפסד
      

        
 נטו, לתקופה אחר כולל הפסד
 )144( -  )73(  )107(  )217(ממס

  
   

"כ רווח (הפסד) כולל סה
 7,648  1,832  )2,522(  3,338   )1,429(לתקופה
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  המזומנים תזרימי על נתונים

  
  תשעהשל  לתקופה 

 ביום שהסתיימה חודשים
  ספטמברב 30

 שלושה של לתקופה
 ביום שהסתיימה חודשים
  ספטמברב 30

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 
  )מבוקר(בלתי   )מבוקר(בלתי   

  פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 
 7,792  1,832  )2,449( 3,445 )1,212( רווח (הפסד) לתקופה

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 
  27,732   9,602   7,527   25,132   15,508  נספח א' -המזומנים מפעילות שוטפת 

        
 35,524  11,434  5,078   28,577   14,296  מזומנים נטו מפעילות שוטפת

  
  פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 

"ח ע תשלומים(לרבות  רכישת מטוסים
 )12,368( )12,065( )1,250( )12,368( )2,375(  )החכרהעסקאות
  34,240  -   2,712 - 18,042  *מטוסים ממימושתמורה

  325   -  - 570 -  מטוסים מימוש"ח עתקבולים
  1,000   -  - 1,000 - להשקעה"ן נדל ממימושתמורה

  )38,000(  -  - )38,000( -  נשלטת לחברההלוואהמתן
  1,125   -  -- 750  הלוואה לחברה נשלטתפרעון
הלוואה משתתפת ברווחים לחברה  פרעון

  2,068   517   1,332 1,551 2,366 נשלטת
  )1,670(  )164( - )1,670( -  מאוחדת חברהרכישת
 1,825  )849(- )2,512( 6,974משועבדים בפקדונות(השקעה) מימוש
 983  -  )29,944( 983 )30,187(בבנקים(השקעה) בפקדונות מימוש
  -   -   -   -   12,000  האם לחברת שניתנה הלוואהפירעון

  
 )10,472( )12,561( )27,150(  )50,446(  7,570 (לפעילות) השקעה  מפעילותמזומנים נטו 

  
  פעילות מימון -תזרימי מזומנים 

לזמן ארוך מתאגידים קבלת הלוואות 
 11,890  )52(- 11,890 11,723בנקאיים**

פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 )45,407( )6,719( )4,656( )19,133( )41,107(בנקאיים

  )10,846(  -  - )5,417( )5,756(  אגרות חובפרעון
 קרן על הגנה עסקת בגין התחשבנות

  )579(  -  - )295( 44  שנפרעהחובאגרות
 13,101  3,481  2,494 9,809 7,219קבלת הפקדות של חוכרי מטוסים

 )4,962( )3,147( )386( )3,147( )386(שימוש בהפקדות של חוכרי מטוסים
  -   -  - - )15,000(  ששולםדיבידנד
  -   -   24,722   -   24,722  )הנפקה הוצאות(בניכוי  מניותהנפקת

  
 )36,803( )6,437( 22,174   )6,293(  )18,541((לפעילות) מימון מפעילותמזומנים נטו

  
  

 )11,571( )7,564( 102 )28,162( 3,325עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
  

 32,894  12,296  24,366   32,894   21,143 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת
  

 21,143  4,732  ,46824   4,732   24,468  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 

  
  

 .מטוסיםמימושעלויותובניכויחכירההסכמיסיום בגין התחשבנותלרבות *
 .הלוואות גיוס עלויותבניכוי **
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  המזומנים תזרימי על נתונים

  
  תשעהשל  לתקופה 

    ביום שהסתיימה חודשים
  ספטמברב 30

 שלושה של לתקופה
 ביום שהסתיימה חודשים
  ספטמברב 30

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 
    )מבוקר(בלתי   )מבוקר(בלתי  

התאמות הדרושות כדי להציג  -נספח א'
  תזרימי המזומנים מפעילות שוטפתאת

        
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי 

        מזומנים:
  35,221   7,126   5,699 24,272 13,692  והפחתותפחת

  )285(  623   )489( )13( )320(  מסים נדחים, נטו שינוי ב
  )5,983(  -   )2,510( - )3,288(  *מטוסים ממכירתהוןרווח
  )434(  )999(  401 )1,429( )2,920(  בנגזריםשינוי

  552   783   )259( 1,321 2,585  חוב אגרותשערוך
 חברות(רווחי)  בהפסדי החברה חלק

  )209(  167   854 )69( 762  ונשלטותמוחזקות
 הפסקת בעקבות הון קרן מהפשרת רווח

  )257(  -   )95( )173( )282(  חשבונאיתהגנה
  )1,890(  -  - - -  דמי חכירה פקדוןמחילוטרווח

        
        :והתחייבויות רכוש בסעיפישינויים

  1,489   463   )405( 194 )333( אחרים וחייביםקיטון (גידול) בלקוחות 
  21   -  - 21 - במלאיקיטון
  )493(  1,439   4,331   1,008   5,612  ) בזכאים ויתרות זכותן(קיטוגידול

  
  15,508   25,132   7,527  9,602  27,732 

       
       
       

ריבית  שלומי/ ת קבולית -' בנספח 
ומסים המסווגים בתזרים מפעילות 

        שוטפת
        

 10,462  1,670  1,206   6,911   5,286  תשלומי ריבית 
     

 2,424  312  67   644   1,673  תקבולי ריבית 
  

  -   -   -   -   51  מסתקבולי

        
        
        

        במזומןשלא מהותיות פעילויות-'גנספח
        

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

        
 הפקדות שחרור כנגד מטוסים מימוש

  9,037   -   -   -   -  חוכרים

        
  6,250   -   -   -   -   חייבים כנגד מטוסיםמימוש

       
 .מטוסיםמימושעלויותובניכויחכירההסכמיסיום בגין התחשבנותלרבות*
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 )     כללי 1(

  
ד' לתקנות ניירות 38החברה) ערוך בהתאם להוראות תקנה  -(להלן  בע"מ כנפיים ליסינג גלובלהכספי הנפרד של  המידע

  .1970-"להתש) ומיידייםערך (דוחות תקופתיים 
  

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

  
  מדיניות חשבונאית     ) 2(

  
הכספי הנפרד של החברה ליום  מידע) ל3א( ביאורב המפורטת החשבונאית למדיניות בהתאם נערך הנפרד הכספי המידע

  .תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2016בדצמבר  31
  

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

 .המאוחדים הכספיים
  

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

"כנפיים"), במסגרתה מכרה כנפיים חלק ממניות החברה שהוחזקו  -עם הצעת מכר מצד כנפיים אחזקות בע"מ (להלן 
אלפי ש"ח נטו),  87,266-"ח ברוטו (כאלפי ש 93,067-על ידה. במסגרת ההנפקה לציבור גייסה החברה סך של כ

אלפי דולר נטו).  24,722-אלפי דולר ברוטו בהתאם לשער החליפין במועד הנפקת המניות (כ 26,365-כ היוו אשר
מניות רגילות של החברה, כך שלאחר השלמת ההנפקה הונה  31,022,250במסגרת ההנפקה הנפיקה החברה 

חזקותיה של ה"ח ע.נ. כ"א. שיעור ש 0.001מניות רגילות בנות  121,022,250המונפק והנפרע של החברה הינו 
 .65.8%-כנפיים במניות החברה עומד לאחר ההנפקה על כ

  
 לדוחות )2ב(6ראו ביאור  חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברהבדבר כניסתה לתוקף של מדיניות  לפרטים  .ד

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

 .המאוחדים הכספיים
  

  )      אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי 4(
  

איירבוס  ימטוס שניעם חברת תעופה בהודו בהסכם להחכרת  החברה, התקשרה 2017 נובמברבמהלך חודש   .א
 ' לדוחות הכספיים המאוחדים).י4יאור (ראו ב 320-200

 Aircraft" –" (להלן Aircraft Wings MSN 322-2014 Limitedהמטוסים כאמור בוצעה באמצעות חברת " רכישת
Wingsלפרטים נוספים לגבי ים"), חברה פרטית הרשומה באירלנד אשר הינה הבעלים והמחכירה של המטוס ,

Aircraft Wings  2016ת הכספיים המאוחדים לשנת ג' לדוחו10ראו ביאור.  
מיליון  75.3-כ של בסךהלוואה  היעודי תאגיד, העניקה החברה לAircraft Wingsלצורך מימון רכישת המטוס ע"י 

  דולר בדרך של הלוואה משתתפת ברווחים.
 

 .המאוחדים הכספיים לדוחות 9לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראו ביאור  נוספים לאירועים  .ב
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דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי
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  בע"מ גלובל כנפיים ליסינג

אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל בדבר  2017של שנת  לישישרבעון דוח 
  1970- ג(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38לפי תקנה  הגילוי

  כללי .1

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

  לעניין זה, חברי ההנהלה הינם:

  , מנכ"ל;סידני סלסקי  1.1

 .כספיםסמנכ"ל , ערן בן מנחם  1.2

  הבקרה הפנימית . 2

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

למהימנות בהתייחס סביר  ביטחוןאשר נועדו לספק ו חברההאת התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון 
נדרש לגלות בדוחות  חברההבהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע ש הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות

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

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

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

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

 רבעוניבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח ה רבעוניבדוח ה
נמצאה בדבר הבקרה הפנימית האחרון),  רבעוניהדוח ה -(להלן  2017 יוניב 30ביום שהסתיימה לתקופה 

  .הבקרה הפנימית כאפקטיבית

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

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

  

  הצהרות מנהלים . 3

 הצהרת מנכ"ל . 3.1

  , מצהיר כי:סידני סלסקי, אני

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

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  . 3.1.3
 חברהההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
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, לדירקטוריון ולועדת הביקורת של דירקטוריון חברההגיליתי לרואה החשבון המבקר של  . 3.1.4
, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל חברהה

  הגילוי:

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

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

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

  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
 המאוחדות של, לרבות חברות חברהלהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

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

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

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

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

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

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.  
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 כספיםהסמנכ"ל הצהרת  . 3.2

  כי: , מצהיר בזהערן בן מנחם, אני

לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע את הו ביניים בחנתי את הדוחות הכספיים .3.2.1
 2017שנת של  יליששהרבעון ") לחברהה(להלן: "גלובל כנפיים ליסינג בע"מ של 

  );"הדוחות לתקופת הבינייםאו " "הדוחות(להלן:"

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

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

לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הו ייםבינ לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים . 3.2.3
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

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

  הגילוי:

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

, העלולים באופן סביר להשפיע לתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות
לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש  חברההשל  הלרעה על יכולת

בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 
  –הדין; וכן 

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

  .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
 ה, לרבות חברות מאוחדות שלחברהלהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

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

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

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

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

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

 .חברהה של

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

  

  , ערן בן מנחם

 כספיםסמנכ"ל 

  2017 נובמברב 29תאריך:  
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