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 ההתפתחות הכללית של עסקי התאגידתיאור . 1

 מבוא  1.1

 שלה בנותהחברות הוביחד עם  ;"גלובל ליסינג"או  "החברה"להלן: ) גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

מתכבדת להגיש  ,("קבוצת גלובל ליסינג"או  "הקבוצה: "פיהן-ת עליהנהנ אהחברה הי אשרוהנאמנויות 

, הסוקר את תיאור "(מועד הדו"ח)להלן: " 2016 דצמברב 31ליום בזאת את דו"ח תיאור עסקי החברה 

  .2016התאגיד והתפתחות עסקיו, כפי שחלו בשנת 

בדו"ח מובאים במקרים מסוימים נתונים המופיעים בדו"ח הינם נכונים למועד הדו"ח. עם זאת, 

 26 פרטים הסוקרים אירועים בחיי התאגיד אשר התרחשו לאחר מועד הדו"ח וסמוך למועד

  .במקרים שכאלו יצוין הדבר במפורש "(.חהדו" פרסום מועד)להלן: " 2017 ברוארבפ

, אלא ם(הכספיי לדוחות (1)ד2 ביאור ו)רא דולר ארה"במטבע בזה נקובים  ח"דוערכים כספיים ב

 זה בו מצוין המונח דולר הכוונה היא לדולר ארה"ב. ח"דובכל מקום ב. צוין אחרת אם

 החות עסקיותיאור התפת החברהפעילות  1.2

, כחברה פרטית מוגבלת במניות בשם "ארקיע ליסינג 2002בדצמבר  19החברה התאגדה בישראל ביום  1.2.1

 , שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי. 2006בנובמבר  5אינטרנשיונל בע"מ". ביום 

"(, חברה כנפיים" מצויה בבעלות מלאה של כנפיים אחזקות בע"מ )להלן: החברהח, נכון למועד הדו" 1.2.2

רשומות כנפיים  . מניות"(חוק החברות"להלן: ) 1999-יבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות התשנ"טצ

 "(.הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

מדינות לחברות תעופה בתם החכרו רכישה של מטוסים, מימונם, החל מיום היווסדה, בעוסקתהחברה  1.2.3

אמריקה, ובדרום צפון בם ימצוילקוחותיה של החברה  ,הדו"חנכון למועד וכן במכירתם.  ,עולםשונות ב

  .אוסטרליהו אסיה, אירופה

החלופות הבאות: )א( מבאחת  בדרך כלל בתחום הליסינג נעשות קבוצהה מבצעת אותןעסקאות ה 1.2.1

 - (Sale & Lease-backרכישת המטוס מחברת תעופה והחכרתו בחזרה לחברת התעופה המוכרת )

ת ג, לרבות הששל מטוס למוכר המטוס החל משלביה הראשוניםוהחכרה בעסקה לרכישה  התקשרות

נכנסת שהקבוצה עסקת החכרה קיימת, תוך רכישת מלוא הזכויות של  ; )ב(מקורות מימון לעסקה

אך  הקיים חוכרהחכרתו להמטוס,  לרבות רכישת ,כל רכיביה על ,לצורך העסקה הקיים בנעלי המחכיר

ג( רכישת מלוא הזכויות של עסקת החכרה ( ת של מקורות מימון לרכישת המטוס;תוך השגה עצמאי

קיימת, תוך שהקבוצה נכנסת בנעלי המחכיר הקיים לצורך העסקה, על כל רכיביה, לרבות רכישת 

נכון למועד . גוף מממןעם אותו  של העסקה נההתקשרות במימווהמטוס, החכרתו לחוכר הקיים 

 "מחזור החיים-בויבשה"  תפעולית "החכרהמסגרת של ב מבוצעות קבוצהכל עסקאותיה של ה, הדו"ח

 בנוסף עוסקת הקבוצה בהחכרה חוזרת שללהלן.  2.2 סעיףראו והרחבה לפרטים . של המטוס "השני

 במכירתם.והחכרתם הסתיימה  מטוסים שתקופת

צעו וב ,חהדו"ד הקיימות נכון למוע ,והחזקתם במסגרת פעילות הליסינג עסקאות החכרת המטוסיםכל  1.2.5

אשר  ,או באמצעות חברות ייעודיות או באירלנד הרשומות בארה"ב (Trusts) תיובאמצעות נאמנו

  .בהן השליטההינה בעלת  חברהה

מהווה אפשרות נוספת בין היתר מכירת חלקי חילוף של מטוסים, אשר  בפעילותבנוסף, החברה עוסקת  1.2.6

 הקבוצהרוב העסקאות הקיימות של  .ת החכרתםלמימוש מטוסיה המוחכרים של הקבוצה בתום תקופ
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וחברת  "G.K.P (2011) Limited "(GKP IL)מכירת חלקי החילוף נעשות באמצעות חברת  פעילותב

הואיל ופעילות זו הפכה להיות זניחה, החברה חדלה  .G.K.P USA (2012), Inc "(GKP US")הבת שלה 

נוספים לפרטים  .2016לרבעון הראשון של שנת מלהציגה כמגזר נפרד, וזאת החל מהדוחות הכספיים 

 לדוחות הכספיים.ד 10, ראו ביאור והמלאי בעניינה פעילות זובקשר ל

של אגרות החוב שתי סדרות , מניות החברה אינן רשומות למסחר בבורסה כלשהי. הדו"חנכון למועד  1.2.7

 בע"מ. ביבאל בתערך  יירותרשומות למסחר בבורסה לנ ("אגרות החוב"( )וסדרה ב' סדרה א') החברה

 החברהמבנה אחזקות  1.2.1

  :חהדו"מועד פרסום נכון ל ,החברהמבנה אחזקות להלן תרשים 

  

 

 

 

 

 

 בדו"חהמתוארים  פעילותה מיתחוהצגת  1.3

 רכישת מטוסיאשר הינו המדווח כמגזר עיסקי בדוחות הכספיים שלהאחד פעילות  תחוםלקבוצה  1.3.1

תחום החכרת ו/או מכירתם )להלן: " ות תעופה בעולםוהחכרתם לחברנוסעים מסחריים ומטוסי מטען 

 להלן. 2 סעיףלפרטים ראו  - "(תחום הליסינג" " אוהמטוסים

 הועסקאות במניותי החברההון השקעות ב 1.1

נכון  אשרא בוצעו עסקאות במניות התאגיד, ול לא בוצעו השקעות בהון התאגיד 2016-ו 2015בשנים 

 .ל ידי כנפייםע מוחזקות במלואןלמועד פרסום הדו"ח 

  חלוקת דיבידנדים 1.5

 דיבידנדים. החברה לא חילקה  2016-ו 2015 יםבשנ 1.5.1

 מגבלות על חלוקת דיבידנדים 1.5.2

  .לדוחות הכספייםג 11-ו (1)ג13 יםביאור ראו, יםלפרטים בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנד

 מדיניות חלוקת דיבידנדים 1.5.3

  .מדיניות בדבר חלוקת דיבידנד לא נקבעה בחברה

 בע"מ גלובל כנפיים ליסינג

 

100% 

ת פעילו נאמנויות 11ליסינג: 
, או באירלנד הרשומות בארה"ב

 1-ו חברה הרשומה באירלנד 1
 חברה הרשומה באנגליה

 

G.K.P. (2011) Limited  
   (נאמנותב ם)חברה להחזקת נכסי

 מכירת חלקי חילוףפעילות  -

 

G.K.P. USA 

(2012), Inc.  

100% 
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  הקבוצהלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות ככל סביבה 1.6

מי, כאשר פעילות הקבוצה והסביבה העיסקית במסגרתה פועלת הקבוצה הינו שוק התעופה הבינלא

 .או מכירתו לתחום של בעלות על ציוד תעופתי והחכרתומשתייכת 

לגוון את ולם בעהנטייה של חברות תעופה  באופן משמעותי התגברההחל מתחילת שנות התשעים 

בשנת . כך, נוסף על רכישת מטוסים על ידןזאת  ,באמצעות חכירת מטוסיםגם ידותן במטוסים יהצט

 )אינו בבעלות בהחכרה תפעולית או מימונית מצי מטוסי הנוסעים העולמי מוחכר 50% -כ 2016

  .המפעילות( ומגמת החכרת המטוסים מצד חברות התעופה נמצאת במגמת צמיחה

Ascendם מתוךעל נתוניהמבוסס , להלן תרשיםב
1
 Online Fleets  , סילון מטוסיהכולל נתונים של 

כמות הכוללת גידול ב, מוצג הן המושבים ומעלה וכן מטוסי מטען מקבילים( 90)בעלי  מתוצרת מערבית

  המוחכרים בחכירה תפעולית:של המטוסים והן הצמיחה בשיעור המטוסים 

 

; קרי: החברה מספקת לחוכר את "יבשה חכירה תפעולית"מתמקד בהקבוצה  תחום פעילותאמור, כ

 שירותי טיפול תקופתיים, ביטוח וכיו"ב תחזוקת המטוס, לרבותהפעלת המטוס, בלבד, כאשר המטוס 

ל ש "מחזור החיים השני"במסגרת בעיקר ו ;הינם באחריותו ועל חשבונו של החוכר ובפיקוח הקבוצה

או חברת החכרת  המטוס; קרי: החכרה של מטוס משומש לאחר שהיה בבעלות של חברת תעופה אחרת

  וביצע שעות טיסה או הוחכר לגורם אחר. מטוסים אחרת

תוך הישענות על יחסית נמוך עצמי  הוןשואפת לבצע את עסקאות הרכישה של המטוסים בהקבוצה 

בטחונות, כנגד וואות ממוסדות פיננסים בארץ ובחו"ל קבלת הלבין על ידי , יםמימון חיצוני מקורות

על ידי  ובין פי הסכם החכירה-על החברה החכירה ויתר זכויותדמי לרבות יצירת שעבוד על המטוס, 

. לפירוט בדבר אופי התקשרויות החברה בעסקאות הליסינג ראו באמצעות הנפקת אגרות חובגיוס 

 להלן. 2.2.2 -ו 2.2.1 יםסעיפ

כלכליות שיש להן או צפויה להיות להן השפעה -ההשפעות המקרו, הקבוצהלהערכת  ,הדו"ח נכון למועד

 כדלקמן:הינן  ,מהותית על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה או התפתחויות הקבוצה

 

                                                             
1  Ascend Wordwide Limited  .הינה חברה המתמחה בהערכת שווי נכסים בתחום התעופה 
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 והשלכותיו העולמיכלכלי ההמצב  1.6.1

על גליה באנההשפעה האפשרית של הברקזיט , 2017אשר פורסם בינואר בדוח   IMF2-על פי נתוני ה

סביבות הריבית מדינות מפותחות אחרות והצמיחה הנמוכה מהמצופה בארה"ב גרמו ללחץ נוסף על 

על פי . 0.25%-ב 2016פעם אחת במהלך שנת הועלתה הריבית בארה"ב  2016 בדצמבר העולמיות, כאשר

תעוררים במיוחד בשווקים מ ,2011-ו 2017לשנים  מצב הכלכליב שיפורלישנו צפי IMF -התחזית של ה

-ו 2017לשנת  3.1%-ועל כ 2016לשנת  3.1%-על כצפויה לעמוד העולמית הצמיחה הכלכלית  .ומתפתחים

הוודאות הקשורה במדיניות הכלכלית של ארה"ב תחת -התחזית תלויה באי עם זאת, .2011לשנת  3.6%

 הממשל החדש והשלכותיה על מצב הכלכלה העולמי.

עלויות דלק נמוכות  ,בין היתר ,, הכוללת2016בשנת מסחרית של תחום התעופה ה הכלכלית הסביבה

מגזר תנועת באשר הביאו להורדת מחירי הטיסות ולהוספת קווי תעופה חדשים גרמה להאצה יחסית 

תקופת תשעת במשמעותיים על רווחים במצטבר  חברות התעופה דיווחו .הנוסעים הבינלאומית

כי  ןמצייארגון הבינלאומי לתובלה אוירית )יאט"א( העם זאת,  .2016שנת החודשים הראשונים של 

המומנטום של חברות התעופה לריווחיות החל להיחלש החל מהרבעון השלישי של ישנם סימנים לכך ש

 עדיין מציגות רווחים משמעותיים(.הן )אף ש 2016שנת 

 ענף התעופה הבינלאומיארועים אקסוגניים המשפיעים על  1.6.2

: משברים מארועים מיוחדים, כגוןוע מהמצב הביטחוני, הפוליטי שוק התעופה הבינלאומי מושפ

  התפרצות מגפות ואסונות טבע בעולם בכלל ובאזורים ספציפיים בפרט.טרור,  יאירוע מדיניים,

שוק התעופה העולמי מושפע כמו כן משינויים במחירי הנפט בעולם, הואיל והדס"ל הינו רכיב מהותי 

חלו ירידות משמעותית  2011ופה. החל מהרבעון הרביעי של שנת בהוצאות ההפעלה של חברות התע

. עם זאת, מחירי במחירי הנפט 60%-חלה עליה של כ 2016כאשר במהלך שנת  ,במחיר הנפט בעולם

מחירי נפט ל. טרם הירידות המשמעותיות כאמורו ככלל נמוכים ביחס למחירים שנהגו הנפט נותר

ופה העולמי, הן כתוצאה מהקטנת הוצאות ההפעלה והן השפעה לטובה על שוק התע ישנהנמוכים 

 כתוצאה מגידול במספר הנוסעים.

 של מטוסים דמי חכירהוב בביקוש למטוסים תמורות 1.6.3

ענף התעופה נחלק למספר תחומים ותחום הליסינג הינו תחום יציב יותר מתחום חברות התעופה, אך 

 כמובן שמושפע מהתנודות בענף חברות התעופה. 

את הביקוש בדרך כלל  יםמגדיל, כהוכן רמת מחירי דס"ל נמוצבו של שוק התעופה העולמי שיפור במ

עם זאת, בשנים האחרונות מגוון מקורות  .ותורמים לעליה מתונה בדמי חכירה של מטוסים למטוסים

)לרבות באמצעות חברות סיניות חדשות המעורבות אשר זורמים לשוק התעופה העולמי  מימון חדשים

משפיעים גם על דמי  ,וגידול בהיצע של מטוסים להחכרהנמוכה סביבת ריבית (, בשילוב עם בתעשייה

להורדת במקביל )זאת  מורידים את שיעור דמי החכירה ביחס לעלות המטוסכן החכירה של מטוסים ו

  .(המטוסרכישת הוצאות המימון בגין 

פה המסחריות ממשיכות להשקיע וחברות התעוההיסטורי שוק התעופה העולמי צמח בקצב  2016בשנת 

. שוק התעופה ממשיך וזאת באופן איטי מעט מהצפוי בשל עליית מחירי הדס"ל ברכישות מטוסים

 סעיף)ראו  הביקוש למטוסים, דבר אשר מעלה באופן טבעי את בפיתוח תשתיות והוספת יעדים חדשים

  להלן. 2.1.1 סעיףראו  2016לשנת לגבי תחזית יאט"א  .להלן( 2.1.1

                                                             
2    World Economy Outlook Update  ,של קרן המטבע העולמיתInternational Monetary Fund. 
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 החכרת מטוסים בבעלות )ליסינג(. 2

  תפעילוהמידע כללי על תחום  1.2

 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 1.2.2

מחזקות את נטייתן לגוון את הצטיידותן במטוסים גם באמצעות חכירת חברות התעופה בעולם  1.2.2.2

זאת נוסף  –בין אם לתקופות זמן בינוניות עד ארוכות ובין אם לתקופות זמן קצרות יותר  –מטוסים 

  על רכישת מטוסים על ידן.

חלק  .העסקהבדרך כלל קיים מתאם בין רמת סיכון האשראי של החוכר לתשואה המגולמת בתנאי 

 & Sale)אחר של החוכרים הינם חברות המעדיפות למכור את מטוסיהן ולחוכרם בחזרה 

Leaseback ) .מטעמים שונים, כמתואר להלן 

השיקולים להעדפת חכירת מטוסים על פני רכישתם משתנים מחוכר לחוכר והעיקריים שבהם הינם: 

עלות הפעלה  :כגון ,)א( מבנה הון, מצב הנזילות ואפשרויות המימון של החוכר; )ב( שיקולים כלכליים

)ג( תקופת הפעלה של המטוס הרצויה לחוכר; )ד( נטרול  )דמי חכירה חודשיים( קבועה וידועה מראש;

 סיכון ערך שיורי של המטוס; )ה( שיקולי מס.

 יםם מתוצרת מערבית( הנרכשיבשנים האחרונות הולך וגדל אחוז המטוסים החדשים )מטוסים סילוני 1.2.2.1

הולך ידי חברות תעופה -ישירות על יםהמטוסים הנרכששאחוז בעוד , ידי חברות החכרה-ישירות על

 לעיל. 2.6 סעיףלפרטים ראו  .וקטן

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 1.2.1

רלוונטיות וחשיבות למערכת הרגולציה החלה על חברת התעופה  נהיש ,בתחום החכרת מטוסים 1.2.1.2

 אגרות בקשר אליו. ההחוכרת את המטוס, לרבות בקשר עם הפעלת המטוס, אחזקתו, רישומו ותשלום 

כי על החוכר לעמוד בכל הדרישות הנ"ל,  ,נקבעקבוצת גלובל ליסינג בהסכמי ההחכרה בהם קשורה 

בתקנות רשויות אירופאיות. כן נדרשים החוכרים ו/או ( FAAבתקנות רשות התעופה בארה"ב )כן ו

תחזוקתם, ביצוע , במטוסים להתחייב לקיים את הוראות יצרני המטוסים בין היתר בנוגע לשיפורים

בתקנות רשויות ו/או ( FAAרשות התעופה בארה"ב )אי עמידה בתקנות , קרקוע וכיו"ב. בהם התקנות

מונעת, ברוב המקרים, מהחוכר אפשרות שימוש במטוס. בנוסף, הסכמי החכירה מחייבים  אירופאיות

קול ו/או חוב הנובע את החוכר לשאת בכל העלויות הנ"ל ולשמור על המטוס נקי מכל שעבוד ו/או עי

 או הקשור בהפעלתו לאורך כל תקופת החכירה. 

במדינות העולם קיימים מרשמי כלי טיס שבהם רשומות זכויות הבעלות וזכויות נוספות )כגון  1.2.1.1

שעבודים( בכלי הטיס. כל מטוס יכול להיות רשום רק במרשם במדינה אחת ונדרש תיאום בין רשויות 

במדינה אחרת. קיימת חשיבות רבה לרישום המטוס במרשם הנכון המרשם השונות להעברתו למרשם 

 החוז תהפר)כגון  מצבי משברבבמטוס על הזכויות הקנייניות לצורך הגנה ובצורה נכונה וזאת 

 להשיבו לבעלים.על מנת אז נדרש לנקוט צעדים  - (החכירה
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זכויות שונות שיעבודים ורישום  וגיבשה נוסח של אמנה בנושא 1ועידת קייפטאוןהתכנסה  1002בשנת  1.2.1.2

 2אשר נכנסה לתוקפה ביום  כלי תחבורה בינלאומיים בכלל ומטוסים בפרט,ל בנוגעאשר קיימות 

 . 1006במרץ 

האמנה והפרוטוקולים שנקבעו בעקבותיה הניבו שלוש החלטות אופרטיביות: )א( הקמת גוף 

על כלי התחבורה  הזכויותובינלאומי, מוכר, במדינות החברות בו אשר ינהל רישום של השעבודים 

רחב של תרופות במצבים מגוון הרלוונטים; )ב( הענקה לנותני הלוואות לרכישת כלי תחבורה שכאלו 

בין היתר, תרופות זמניות עד להכרעה  -ת ההסכם שבגינו הוטלו השעבודים על כלי הטיס של הפר

, וזכויות סופית במחלוקת בינם לבין הלווים; )ג( הקמת מרשם אלקטרוני בינלאומי לאותם שעבודים

אשר יגבר על רישומי שעבודים וזכויות במרשמים מקומיים של המדינות שיצטרפו לאמנה, כך שניתן 

 לקבוע קדימויות נושים במישור הבינלאומי בכל הקשור לשעבודים אלו. יהיה 

 , קבוצת גלובל ליסינגלפרטים בדבר רגולציה בתחום איכות הסביבה בקשר עם תחום הפעילות של  1.2.1.2

 להלן. 1.22 סעיףראו 

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 1.2.2

התפתח זה פעילות כאשר תחום שנה,  15 -פעילה בתחום החכרת המטוסים למעלה מקבוצת כנפיים  1.2.2.2

 . 2992במיוחד מאז שנת בקבוצה 

 שלבמסגרת הרכוש הקבוע צי מטוסים קיים  ,קבוצת גלובל ליסינגבבעלות הדו"ח, פרסום נכון למועד  1.2.2.1

, המוחכרים מיליון דולר 256 -של כלקבוצת גלובל ליסינג בעלות רכישה כוללת  ,מטוסי נוסעים 22

  יבשות. בחמשממדינות שונים לקוחות  לתשעה

לפרטים בדבר צי המטוסים אשר בבעלות קבוצת גלובל ליסינג ולשינויים במצבת צי המטוסים 

 1026בשנת בתחום הפעילות  תהתקשרויואודות נוספים פרטים ל .להלן 1.9 סעיףועלותם, ראו 

 לדוחות הכספיים. ד21-ג ו21 ביאורים ורא

 הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלוהתפתחויות בשווקים של תחום  1.2.2

ומהמצב הכלכלי  מטוסים מושפע באופן ישיר מהמצב הכללי בתחום התעופההתחום החכרת 

 לעיל.  2.6.2 סעיףלפרטים נוספים ראו  .הגלובאלי

  :20163שפורסמו בדצמבר  2מנתוני יאט"אסקירה של תחום התעופה 

 5.2%-כשמהווה מיליארד דולר ) 25.6 רווח נקי שללרשום הענף צפוי  1026בשנת  - רווחיות הענף

שיהווה מיליארד דולר ) 19.8-ברווחיות לסך של כירידה הוא  1027שנת הצפי לו( הצפויות מההכנסות

 יאחוזעליה ברווחיות חזקה, עם ממשיך לייצר הענף ניתן לראות כי  (.הצפויות מההכנסות 2.2%-כ

 אך עם צפי לרווחיות נמוכה יותר בעתיד. בתעשייה רווחיות ה

וצפוי לעמוד בקצב ההיסטורי לגדול נוסעים ממשיך טסת אחוז הצמיחה של ה - נוסעיםטסת השוק ה

נוסעים צפוי לעלות, זאת אשר מקבלים הוהערך מחירי הטיסות צפויים לרדת  .1026בשנת  5.7%על 

                                                             
1    Convention on International Interests in Mobile Equipment, and the Protocol on Matters Specific 

to Aircraft Equipment, UNIDROIT 2001.  
2

 Air Transport Association International (www.iata.org( )א"יאט: "להלן".) 
3 IATA Economic Performance of the Airline Industry  1026בחודש דצמבר כפי שפורסם באתר יאט"א 

(-the-of-Performance-Economic-http://www.iata.org/whatwedo/Documents/economics/IATA

report.pdf-2016-year-end-Industry ) 

http://www.iata.org/
http://www.iata.org/whatwedo/Documents/economics/IATA-Economic-Performance-of-the-Industry-end-year-2016-report.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/Documents/economics/IATA-Economic-Performance-of-the-Industry-end-year-2016-report.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/Documents/economics/IATA-Economic-Performance-of-the-Industry-end-year-2016-report.pdf
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בין היתר בעקבות הוספת יעדי טיסה חדשים, הוספת קווים חדשים בין ערים והגברת תדירות 

הביקוש של  .1026בשנת  מיליארד 2.8-לכ ההביקוש של הנוסעים נשאר איתן ומספרם על. הטיסות

  .1027בשנת  מיליארד 2-ולעמוד על כ 2.9% -הנוסעים צפוי לגדול ב

, אך עדיין 1026, עלו מחירי הדלק במהלך שנת 1025לאחר הגעתם לשפל במהלך שנת  – מחירי הדלק

-מחירי הדלק יהוו הוצאה ממוצעת של כ 1027בשנת נותרו נמוכים יחסית. לפי יאט"א, הצפי הוא כי 

 מעלויות התפעול של חברות התעופה.  28.7%

 :רווחיות חברות התעופה לפי חלוקה לאזורים

 2016אומדן ביצוע לשנת  אזור
 )מיליארדי דולר(

 2017תחזית רווח לשנת 
 )מיליארדי דולר(

 28.2 10.2 צפון אמריקה

 5.6 7.5 אירופה

 6.2 7.2 אסיה

 0.2 0.9 המזרח התיכון

 0.1 0.2 אמריקה הלטינית

 (0.8) (0.8) אפריקה

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום 1.2.5

, נמנים: )א( זיהוי נכון של החוכר ויציבותו הכלכלית הפעילות בין גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום

מסוימים, והחכרתם  מטוסים לאורך כל תקופת החכירה; )ב( קיומו של שוק טוב למטוסים, או לדגמי

 מטוס למחכיר; )ג(ההחזרה מוקדמת של במקרה של חכירה או הבמועד סיום תקופת או מכירתם 

, לרבות קיומו של היקף מסויים של הון רך רכישת מטוסיםלצוובתנאים נוחים אפשרויות מימון 

 .השיווק ופיתוחם גורמי; )ד( שמירת קשרים עם עצמי

 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של התחום 1.2.6

העיקריים  תחום החכרת המטוסים הינו תחום המאופיין בחסמי כניסה גבוהים. חסמי הכניסה

הינם, בראש ובראשונה, המקצוענות, הידע והקשרים הנדרשים להפעלת התחום, לרבות עם  זהלתחום 

 ים. בנוסף, נדרשועם חברות החכרה אחרות בעולם עם חברות תעופה בינלאומיות ,גורמים מממנים

בשנים האחרונות התרבו  .בהיקפים גדולים חיצוני ואפשרויות מימון היקף מסויים של הון עצמי

ן בשוק התעופה העולמי ובשל כך ולמרות חסמי הכניסה האמורים, נכנסו חברות אמצעי המימו

 לעיל. 2.6.2לפרטים נוספים ראה סעיף חדשות לתחום זה. 

כך נובע מהעובדה שמדובר בהתקשרויות ארוכות טווח,  העיקרי בתחום הפעילות ם היציאהחס

את הוראות הסכם החכירה(  לסיום ההתקשרות )שלא על בסיס של הפרת החוכרשהאפשרות היחידה 

חבילת המימון כאשר מדובר עם , ולעיתים המטוס, בכפוף להסכם חכירה מתמשך מכירת הינה

 .Non Recourseבמימון 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 1.2.7

החוכר שהינו חברת התעופה המפעילה את  ידי-עלהחלופה העיקרית לחכירת מטוסים היא רכישתם 

מגמה של מעבר מרכישה של בעולם קיימת , במיוחד בשני העשורים האחרונים, . באופן כלליהמטוס

, הן במועד הרכישה Sale & Lease-backצי המטוסים לחכירת מטוסים וכן מגמה של ביצוע עסקאות 
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המקורית של המטוס והן לאחר מספר שנות הפעלה. השיקולים המכריעים של חברות התעופה בעניין 

 לעיל. 1.2.2.2 סעיף. לפרטים נוספים ראו הינם בעיקר נושאי מימון ונזילותזה 

 מבנה התחרות בתחום הפעילות  1.2.8

מתחרותיה העיקריות הינן קיימת תחרות רבה כאשר פונה, קבוצת גלובל ליסינג בפלח השוק שאליו 

ות הון וכן , מהן מספר חברות ענק עתירחברות בסדר גודל דומה או גדולות ממנה, הפועלות בעולם

 להלן. 1.5 סעיףלפרטים נוספים ראו  .מוסדות מימון ובנקים

 או של מתחרותיה. גלובל ליסינגאין משמעות למיקומה הגיאוגרפי של 

 מוצרים ושירותים 1.1

 מבנה עסקת רכישת מטוס והחכרתו 1.1.2

בתחום החכרת המטוסים בוצעו באמצעות נאמנויות קבוצת גלובל ליסינג הקיימות של עסקאות הכל 

(Trustsהרשומות בארה"ב או באירלנד ) ,אשר גלובל ליסינג יםאחר יםייעודי יםאו באמצעות תאגיד ,

נאמנות או של בבעלותו כל מטוס הנכלל במסגרת עסקה שכזו הינו  .פיהם-הנהנית היחידה עלהינה 

העסקה הרלוונטים לאותו מטוס; קרי: הסכם צד למסמכי כאמור לעיל, אשר הינו נפרד תאגיד 

 היעודיתלעניין המימון כי אין בהתקשרות החברה  יודגש הרכישה, הסכם ההחכרה והסכם המימון.

  של החברה, אם וככל שקיימת. מחוייבותהמלגרוע 

שימוש במנגנון התקשרות מיוחד זה מבוצע ממספר טעמים עיקריים: )א( הפרדה בין עסקאות 

משפטית אחת ונפרדת מן העסקאות  המטוסים השונות ותיחום של כל מרכיבי העסקה תחת ישות

את המטוס לממן לאפשרות )לעניין זה משמעות רבה במיוחד בנוגע קבוצת גלובל ליסינג האחרות של 

)ב(  -(; וכןלגלובל ליסינגשהמימון להן ניתן לישות המשפטית הנפרדת ולא  Non Recourseבמימון 

ומתאימה יותר לביצוען של העסקאות מול בעלות זרה במטוסים נוחה יותר  -שיקולי "דגל נוחות" 

חוכרים זרים והפעלת המטוסים על ידם במדינות שונות ברחבי העולם; )ג( לגבי מטוסים המופעלים 

הרגולציה הפדראלית בארה"ב אינה מאפשרת רישום כלי טיס בארה"ב מקום שבעליו אינו  -בארה"ב 

לעיל( אשר אושררה רק בחלק ממדינות  1.2.1.2 סעיף)ד( אמנת קייפטאון )ראה  -; וכן אזרח ארה"ב

 העולם ואשר לקבוצה אינטרס לבצע עסקאות אשר מקבלות הגנה מתוקף האמנה כאמור. 

 כל עסקה של רכישת מטוס והחכרתו בנויה משלושה נדבכים עיקריים:

קבוצת גלובל , כאשר ומחירו )פיזי ומשפטי( איתור מטוס מתאים לרכישה מבחינת מצבו (א)

, דהיינו, במצבו הטכני והמכני כפי שהוא As-Is Where-Isאת המטוס  רוכשתליסינג 

 ;ובמיקומו בעת ביצוע עסקת הרכישה

 איתור חוכר מתאים; (ב)

 איתור מקורות מימון לרכישת המטוס. (ג)

ולעיתים רוכשת קבוצת גלובל ליסינג ידי -יצוין, כי בחלק מן המקרים העסקה מבוצעת מראשיתה על

נכנסת בנעלי  גלובל ליסינג( כאשר קרי, כאשר המטוס מוחכרזכויות בעסקה קיימת ) גלובל ליסינג

)ובמקרים  הגורם הממחה לכל דבר וענין מבחינת רכישת המטוס, החכרתו ולעיתים גם מימון העסקה

 היא שפועלת לגיוס מימון חדש(.קבוצת גלובל ליסינג האחרים 
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 תנאי החכירה 1.1.1

 פי רוב בתנאים דומים, אשר עיקרם כדלהלן:-החכרת המטוסים בבעלות נעשית על

קבוצת גלובל ידי -מאז תחילת פעילותה וכן נכון למועד הדו"ח, כל המטוסים מוחכרים על (א)

בחכירה תפעולית. חכירה תפעולית )להבדיל ממימונית( מתאפיינת בעיקר בכך שלחוכר ליסינג 

נמוך  -אין אופציה בסוף תקופת החכירה לרכוש את המטוס במחיר "הזדמנות" )היינו 

משמעותית ממחיר השוק( וכן תקופת החכירה נקבעת כך שבסופה המטוס עדיין בר שימוש 

ביחס לערך המטוס במהלך  מצד שני, והסיכוימצד אחד ובר ערך בידי המחכיר. לפיכך, הסיכון 

 לבעליו.משוייכים  ,ותום תקופת החכירה

בסיס תקופתי והם ההסכמים, דמי החכירה הינם קבועים, על בכל נכון למועד הדו"ח,  (ב)

 באופן חודשי.מראש משולמים 

ככלל, דמי החכירה הקבועים בהסכם החכירה וכל תשלום אחר לפי הסכם החכירה הינם  (ג)

ינו, מיסים, הוצאות ותשלומים אחרים הנדרשים בגין ביצוע תשלום דמי יבסכום "נטו"; ה

הקשר זה, החוכר מגולמים ואינם מופחתים מדמי החכירה. בלקבוצת גלובל ליסינג החכירה 

לקבוצת בגין כל חבות או הוצאת מס אשר תיגרם קבוצת גלובל ליסינג מתחייב לשפות את 

 בגין תשלומים ו/או הוצאות אלו אשר יושתו עליה.גלובל ליסינג 

החוכר הוא שמחוייב לשאת בכל העלויות וההוצאות הנדרשות בקשר עם הפעלת ו/או  (ד)

פי התנאים -על 4וס בכל סוגי הביטוח המקובליםלבטח את המטהשימוש במטוס )ובכלל זה, 

( Loss Payeeהינם המוטבים ) ממןהגוף המ/או המחכיר וכששנקבעים בהסכם החכירה עימו 

( וכן לשאת בכל הסיכונים בקשר עם ההפעלה והשימוש במטוס החל ממועד בפוליסת הביטוח

 .קבוצת גלובל ליסינגאל  והמסירה ועד למועד החזרת

 רלוונטי לתפעל את המטוס בתקופת החכירה בהתאם להוראות כל דיןהחוכר אחראי  (ה)

כן, -כמו ובאחריות החוכר ועל חשבונו להשיג את כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים ולחדשם.

החוכר אחראי לתחזוקה נכונה ומתאימה של המטוס ומנועיו לרבות שיפוצם, ובכלל זה לכל 

אינה אחראית לכל אלו וקבוצת גלובל ליסינג  תיקון או נזק שנגרם למטוס בקשר עם הפעלתו

  בתקופת החכירה.

וכן מנגנון של פיקוח על תחזוקת לקבוצת גלובל ליסינג קיים מנגנון של דיווח בדרך כלל,  (ו)

. במידה ידה-או הנשכרים עלקבוצת גלובל ליסינג ידי אנשי המקצוע של -המטוס והמנועים על

נדרשים במטוס שינויים, תיקונים ושיפורים כתוצאה מהנחיות או במהלך תקופת החכירה ו

החוכר אחראי על ביצועם. בחלק מן המקרים, נהלים של רשויות התעופה ו/או היצרן, 

 ש. מרא תחשיב קבועל בהתאםבהוצאות אלו, קבוצת גלובל ליסינג משתתפת 

מלבד לחוכרי משנה החוכר אינו רשאי להעניק ו/או להעביר את זכויותיו בהסכם החכירה,  (ז)

. קבוצת גלובל ליסינגידי -צוינו בהסכם החכירה או אשר אושרו לאחר מכן עלאם מורשים 

 .קבוצת גלובל ליסינגכן, החוכר אינו רשאי לשעבד את זכויותיו במטוס, ללא הסכמת -כמו

החוכר אינו רשאי לקזז מדמי החכירה כל סכום שהוא, לרבות בגין תביעות שכנגד, אי שימוש  (ח)

 מטוס וכיו"ב.ב

                                                             
, (Contingent)נוסף על הביטוחים שעל החוכר לערוך, לקבוצת גלובל ליסינג קיים ביטוח מסוג "רובד מותנה"   4

פי הסכם החכירה -וזאת כהגנה נוספת לקבוצת גלובל ליסינג במקרים בהם יתברר, כי הביטוחים הנדרשים על
 אותם רכש החוכר, או היה צריך לרכוש, לא מכסים בפועל את קבוצת גלובל ליסינג.  
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ידי -החוכר אינו רשאי לבצע שינויים ו/או תוספות במטוסים אלא אם אלה אושרו מראש על (ט)

ובכל מקרה של ביצוע שינויים ו/או תוספות כאלו, הם יוותרו בבעלותה קבוצת גלובל ליסינג 

 יחד עם המטוסים בסוף תקופת החכירה.קבוצת גלובל ליסינג של 

אופציה לחוכר, לרכוש את המטוס מהמחכיר בסיום תקופת לעיתים קיימת בהסכם החכירה  (י)

  ., כפי שמוסכם מראש בין הצדדיםהחכירה או במהלכה, במחיר שוק או במחיר גבוה יותר

לעיתים קיימת בהסכם החכירה אופציה לחוכר להאריך את תקופת החכירה, בהודעה מראש,  (יא)

  בשוק בעת ההארכה. בתמורה לתשלום דמי חכירה קבועים מראש או שיקבעו לפי המצב

מעבר ליתר התרופות להן זכאי ידי החוכר במהלך תקופת החכירה, -הפרת הסכם חכירה על (יב)

בהתאם  לא פוגעת בזכותו של המחכיר לדמי החכירה בגין תקופת החכירה שנותרההמחכיר, 

  .למנגנון הקבוע לכך בהסכם החכירה

 ,נועדקבוצת גלובל ליסינג אשר נותן החוכר ייפוי כח בלתי חוזר ל הסכמי החכירה במרבית (יג)

ידי כך להחזיר את החזקה -לבטל את רישום המטוס במדינה הרשומה ועל ,במרבית המדינות

 ידי החוכר.-במקרה של הפרת ההסכם על המשפטית במטוס לידי קבוצת גלובל ליסינג

לגוף המממן של עסקת רכישת  ,פי רוב-על ,המטוס, דמי החכירה ותקבולי הביטוח משועבדים (יד)

בטוחות לתשלום דמי החכירה לקבוצת גלובל ליסינג המטוס. בחלק מהעסקאות ניתנות 

ככל  ,( להלן(זט)כמפורט בס"ק ) קדון כספי או מכתבי אשראי(. כספי רזרבות לשיפוץי)פ

 , עשויים לשמש אף הם כבטוחה.שקיימים כאלו

רה מינימליים הקבועים ההחכרה בתנאי החז החוכר מחוייב להחזיר את המטוס בתום תקופת (טו)

בחלק מן בנוסף,  .(שונה מכךאו בפוטנציאל חיים  5במצב של "חצי חיים"בהסכם )למשל 

 חילתהמטוס בתהתחשבנות כספית ביחס למצב  ישנה , בתום תקופת ההחכרהההסכמים

 .תקופת ההחכרה

כספים שישמשו בידי קבוצת גלובל ליסינג החוכר להפקיד נדרש בחלק מהסכמי החכירה  (טז)

בהתאם לכך, החוכר מפקיד במהלך תקופת החכירה. המטוס, על רכיביו, רזרבות לשיפוץ כ

מידי חודש בידי המחכיר כספים )כפונקציה של שעות הטיסה ומספר הנחיתות שביצע המטוס 

ום קבוע או לפי סכו/ ,במהלך תקופה קלנדרית מסוימת ובהתאם לתעריף שנקבע בהסכם

לחודש שנקבע בהסכם(. לאחר ביצוע עבודות השיפוץ ברכיב הרלוונטי, משוחררים הכספים 

שנצברו אצל המחכיר בגין אותו פריט בגובה עלות השיפוץ ולא יותר מהסכום שנצבר בגין 

הרכיב הספציפי )כך שהעלות העודפת, אם ישנה, חלה על החוכר(. עם זאת, קיימות לעיתים 

משתתפת בחלק מהעלות הנוספת כאמור, אם קבוצת גלובל ליסינג פיהן הוראות בהסכם ל

כלולות בדוחות הכספים של קבוצת גלובל ליסינג ה. ההפקדות של הרזרבות הנ"ל בידי ישנ

לדוחות  26 ביאור החברה בהתחייבויות לזמן ארוך או זמן קצר, בהתאם לעניין )ראו

רזרבות בלתי מנוצלת, היא נותרת כספי ככל שקיימת בסוף תקופת החכירה יתרת הכספיים(. 

חמישה הדו"ח, קיים מנגנון שכזה בעסקאות עם  פרסום. נכון למועד ליסינגקבוצת גלובל בידי 

 .קבוצת גלובל ליסינגשל  יםמהותי ותלקוח יםמוגדר ארבעה, מתוכם וסים(מט 6לקוחות )בגין 

, בחלק לקבוצת גלובל ליסינגידי החוכר, קיימת -בנסיבות של אי תשלום דמי החכירה על (יז)

מהסכמי מימון העסקאות, אפשרות לדחות )להקפיא( את תקופת החזר הקרן ולשלם את 

בתנאים  גלובל ליסינג, בכפוף לעמידת חודשים 6-ל 2שבין  לתקופה הריבית בלבד )"גרייס"(
                                                             

)כדוגמת  בהתאם להוראות היצרן ו/או הרגלוטורים הרלוונטיים, גוף המטוס ו/או המכלולים העיקריים בו  5
מנועים וכני הנסע(, נדרשים לעמוד בביקורות ו/או שיפוצים תקופתיים מהותיים. המונח "חצי חיים" בהקשר 

מתוך סך הביצוע האפשרי בהתאם להוראות כאמור לעיל של הרכיב הרלוונטי בין  50%זה, משמעו, 
 של אותו רכיב.     האחרונים לבין הביקורת/השיפוץ המהותיים הבאים  יםהביקורת/השיפוץ המהותי
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ביתר ההלוואות קיימת לקבוצת גלובל ליסינג זכות אשר לפיה  הקבועים בהסכם ההלוואה.

אירוע הפרה של החוכר בנוגע לתשלום לא יהווה אירוע הפרה של החברה אל מול הבנק 

חודשים, כפי  6, וזאת לתקופה של עד את פרעונות ההלוואהכל עוד החברה משלמת המממן, 

 שנקבע בהסכם ההלוואה.

 סיום הסכמים ומכירת מטוסים 1.1.2

עם סיום הסכם חכירה בתום תקופת החכירה החוזית או סיום מוקדם בהסכמה או עם החזרת 

קבוצת גלובל ליסינג באפשרות , החכירה כתוצאה מהפרת הסכםלקבוצת גלובל ליסינג מטוסים 

 .ולהחכיר את המטוס מחדש לגורם אחר או למכר

מטוס ליום המכירה, מהווה רווח תמורת המכירה )נטו מעלויות מכירה( בניכוי העלות המופחתת של ה

בסעיף הכנסות אחרות. תמורת המכירה כוללת יתרת  והפסד הרווח עלממכירת מטוס, ומוצגת בדוח 

 הפקדות חוכרים עבור שיפוץ מטוסים, אשר לא נוצלו ליום המכירה, במידה וקיימות.

 בשוק קבוצת גלובל ליסינגחלקה של  1.1.2

 גלובל ליסינגו העולמי של החכרת מטוסים אינו מהותיבכלל השוק קבוצת גלובל ליסינג חלקה של 

 .נמנית על חברות החכרת מטוסים בסדר גודל קטן

 לקוחות  1.2

 ,על ידי כל אחד מהםששולמו שיעור דמי החכירה אשר  היו לגלובל ליסינג חמישה לקוחות 1026בשנת  1.2.2

הלך הרבעון הרביעי בהקשר זה יצוין כי במ. 20%היווה מעל  ,מכלל הכנסות גלובל ליסינג בשנה זו

חברת אחד מלקוחות אלו )החזירה גלובל ליסינג לחזקתה מטוס אשר הוחכר ל 1026לשנת 

TransAsia) וזאת לאחר ש-TransAsia  .אשר לפרטים נוספים בדבר המטוס הפרה את הסכם החכירה

 לדוחות הכספיים. ה 21 ביאורולהלן  1.8ראה סעיף  TransAsia-ל בעבר הוחכר

עם חוכרים מהותיים ובדבר של קבוצת גלובל ליסינג נכון למועד הדו"ח התקשרויות בדבר  לפרטים

 .הכספיים לדוחותב 28 ביאורו א28 ביאור ראובגין לקוחות אלה  הכנסות

תנאי התקשרות התקשרות קבוצת גלובל ליסינג עם לקוחותיה המהותיים, נעשית במתכונת דומה וב 1.2.1

 לעיל. 1.1.1 סעיףבשהינם דומים במהותם, כמפורט 

בהקשר זה . הנותרים נכון למועד הדו"ח הלקוחות המהותייםארבעת תלות בכל אחד מ לגלובל ליסינג 1.2.2

יצוין, כי התקשרות קבוצת גלובל ליסינג עם לקוחותיה המהותיים, נעשית במתכונת דומה ובתנאי 

 התקשרות שהינם דומים במהותם. 

קלע לקשיים י של גלובל ליסינג מהלקוחות המהותייםאחד , היה וקבוצת גלובל ליסינגלהערכת  1.2.2

להיות לדבר השפעה מהותית לרעה על התוצאות העסקיות  החכירה עלול פר את הסכמייכספיים או 

בגין חודש  חוב קיום בדברלפרטים  )א( להלן.2.2 סעיףלפרטים נוספים ראו  .קבוצת גלובל ליסינגשל 

Tame EP) לא מהותילקוח  שלחכירה אחד 
לדוחות  ד28 ביאור ראו( לחברה למועד פרסום הדו"ח, 6

 הכספיים. 

                                                             
6 EP – ממשלתית החבר. 
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 שיווק והפצה  1.2

קשרים עם חברות תעופה, ברוקרים )מתווכים בעסקאות רכישה והחכרה של  ת גלובל ליסינגלקבוצ

הגדולות שבהן, וכן עם  לרבותועם חברות אחרות הפועלות בענף,  (ולעיתים גם במימונםמטוסים 

פעילויות שיווק גם  גלובל ליסינגמעבר לקשרים אלה, מבצעת בחו"ל. בארץ ו מוסדות מימון ובנקים

 אתרי אינטרנט ופרסומים מקצועיים. באמצעות צינורות שיווק נוספים ביניהם

על תחום  מסוימים אשר אבדנם ישפיע מהותית לרעה תלות בצינורות שיווק ת גלובל ליסינגאין לקבוצ

 .גלובל ליסינגהפעילות של 

 תחרות 1.5

בעולם קיימות עשרות חברות העוסקות בהחכרת מטוסים, מהן מספר חברות ענק עתירות הון וכן 

, הינן AerCap -ו GE Capital Aviation Servicesהחברות נכון למועד הדוח, מוסדות מימון ובנקים. 

-שהם כ ,מטוסים 1,520 -כ יחד שתיהןתפעולית  בהחכרההחברות הגדולות ביותר המחכירות  שתי

נוסף לחברות . , המוחכרים בהחכרה תפעוליתמצי מטוסי הסילון העולמי מתוצרת מערבית 16%

המפורטות קיימות בתחום הפעילות מספר מצומצם של חברות המחכירות ומממנות, כל אחת, מאות 

ת, מספר מצומצם של מטוסים )עד בודדות של מטוסים וחברות רבות המחכירות ומממנות, כל אח

 עשרות בודדות(. 

עשרות עד נמנית עם חברות החכרת המטוסים הקטנות יותר, המחכירות  גלובל ליסינג, היאלהערכת 

 מטוסים.

צוות מצומצם המתמחה בתחום, תורמת לגמישות  פועלת באמצעותשקבוצת גלובל ליסינג העובדה 

יצרה עם שקבוצת גלובל ליסינג הקשרים למקורות מימון ובנוסף, נגישות ויעילות בקבלת ההחלטות. 

גלובל של מאפשרים לסיים את הליכי גיוס המימון לרכישת המטוסים באופן מהיר. העובדה מממנים

מממנים בארץ, מהווה יתרון נוסף, היות והחוכרים מעדיפים, גורמים עם  קשרי עבודה טובים ליסינג

 המטוס יגיע מגוף שאינו מממן את החוכר.ולעיתים אף דורשים, שהמימון לרכישת 

 צבר הזמנות 1.6

 הקיימים חכרההפי הסכמי ה-על החכרת מטוסיםמדמי  יםהצפוי התקבוליםלמועד הדו"ח, נכון 

בסך  יםמסתכמ ,(מבלי להתייחס לאופציות לחוכרים להארכת תקופות ההחכרה שטרם מומשו)

 אלפי דולר. להלן הפירוט לפי תקופות: 256,122

 סה"כ  

 )באלפי דולר(

  1רבעון 

 )באלפי דולר( 

 2רבעון 

 )באלפי דולר( 

 3רבעון  

 )באלפי דולר( 

  4רבעון 

 )באלפי דולר( 

 9,216 9,899 20,710 20,287 20,221 1027שנת 

  19,272 1028שנת 

 12,811 1029שנת 

 26,077 1010שנת 

עד  1012שנת 
1015 

26,009 

 156,213 סה"כ
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אלפי דולר. להלן פירוט לפי  251,711נכון למועד פרסום הדו"ח, הסתכמו תקבולים אלו בסך של 

 תקופות:

 סה"כ  

 )באלפי דולר(

3/17-5/17 

 )באלפי דולר( 

6/17-8/17 

 )באלפי דולר( 

9/17-11/17 

 )באלפי דולר( 

12/17-2/18 

 )באלפי דולר( 

2/27-1/28 20,727 20,719 20,710 20,269 8,929 

2/28-1/29 19,856  

2/29-1/10 11,889 

2/10-1/12 25,867 

 22,272 1015 עד 2/12

 152,722 סה"כ

 קבלתמ נובע"ח הדו למועד ההזמנות לצבר ביחס"ח הדו פרסום למועד סמוךההזמנות  בצבר קיטוןה

 ללקוח, בקיזוז דמי חכירה שיתקבלו בעקבות הארכת הסכם החכרה אלו מועדים שני ביןדמי חכירה 

  .הכספיים בדוחות( 1ה)21 בביאורבדרום קוריאה, כמפורט 

 276,620מדמי החכירה כאמור לעיל בסך של  יםהצפויהתקבולים הסתכמו  1025בדצמבר  22נכון ליום 

בדצמבר  22ביחס לצבר ההזמנות ליום  1026בדצמבר  22בצבר ההזמנות ליום  הקיטוןאלפי דולר. 

, ממימוש מטוס יחד עם הסכם ההחכרה שלו 1026חכירה במהלך שנת  מקבלת דמינובע בעיקר  1025

לקוח  – TransAsia -להפסקת החכרת המטוס וכתוצאה מ בדוחות הכספיים( (2ד)21 ביאורב)כמפורט 

עם חברת תעופה על מזכר כוונות החברה חתמה  ,זה למטוס בנוגע) 1026מהותי לגלובל ליסינג בשנת 

ליון מי 29-לקבל כ החברה צפויהובגינה  1012להחכרת המטוס לתקופה המסתיימת בשנת  באסיה

 ראו נוספים לפרטיםבצברי ההזמנות לעיל.  כלולות אינןהכנסות אלו דולר בגין הכנסות דמי חכירה. 

 החכרה עסקאותצבר הזמנות שהתווסף בגין ביצוע בקיטון זה קוזז  .(לדוחות הכספיים ה21 ביאורב

 בדוחות הכספיים. ג21 ביאורב כמפורט 1026 במהלך חדשות

מובהר, כי הנתונים המפורטים בטבלאות לעיל מתבססים על תנאי הסכמי החכירה הקיימים כפי 

צאה שהם נכון למועד הדו"ח ולמועד פרסום הדו"ח. נתונים אלו עשויים להשתנות, בין היתר, כתו

מביטול או הפרה של הסכמי חכירה ו/או שינוי במצבם הכלכלי של החוכרים באופן שלא יוכלו 

 לשאת בדמי החכירה )לרבות אך לא רק, כניסתם להליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים וכיו"ב(. 

 עונתיות 1.7

 .אינן מושפעות מעונתיותקבוצת גלובל ליסינג הכנסות 

 כושר ייצור 1.8

ובמסגרת הרכוש הקבוע קבוצת גלובל ליסינג נכון למועד פרסום הדו"ח, כל המטוסים שבבעלות 

, להוציא חוכר()כאשר בחלק מהמקרים יותר ממטוס אחד מוחכר לאותו  מוחכרים לחוכרים שונים

גלובל ליסינג השלימה את ביטול . הופסקה TransAsiaלחברת החכרתו אשר  A330-300מטוס מדגם 

בנוגע להחכרת  מזכר כוונותעל גלובל ליסינג חתמה רישום המטוס והוצאתו מטייוואן. בהמשך לכך, 

ה 21 ביאור ראולפרטים נוספים לחברת תעופה אחרת ופועלת להשלמת מסמכי העסקה. המטוס 

 .הכספיים דוחותל
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 רכוש קבוע 1.9

)שהינו צי המטוסים להחכרה( המשמשים גלובל ליסינג להלן תיאור הרכוש הקבוע המהותי של  

 :בתחום החכרת המטוסיםלפעילותה 

הינו הרכוש הקבוע העיקרי של פעילותה, והוא כולל מטוסי גלובל ליסינג קבוצת צי המטוסים של  1.9.2

 -ו  Boeing -ביותר  ותהמטוסים הבינלאומיים הגדול ותיצרנישתי נוסעים מסחריים מתוצרת 

Airbus . 

 ,מטוסים 22מונה, נכון למועד הדו"ח, במסגרת הרכוש הקבוע גלובל ליסינג קבוצת צי המטוסים של 

בדצמבר  22וליום  1025בדצמבר  22נכון ליום מטוסים  25-מטוסים ו 26 זאת לעומת צי מטוסים של 

של מטוס  Pratt & Whitney תוצרתמחכירה הקבוצה מנוע מלמועד הדוח בנוסף,  ., בהתאמה1022

B767-300. 

"כ סה מטען ולמטוסי שנה 15-כ של כלכליים חיים"כ סה נוסעים למטוסי, בתעשייה למקובל בהתאם

  .למטוסים כלכלי שווי נותר הכלכליים החיים בתום כי יצוין. שנה 20-כ של כלכליים חיים

נכון  ת גלובל ליסינגאשר בבעלות קבוצבמסגרת הרכוש הקבוע להלן פרטים בדבר צי המטוסים  1.9.1

 למועד הדו"ח:

 כמות סוג המטוס
 שנת ייצור מטוסים

 בואינג
727-800 1 1000 ,1002 
757-100 2 2990 
 איירבוס
229-200 2 1005 
210-100 2 2991 ,1002 ,1001 
212-100 2 1006 
220-100 2 1000 ,1021 
220-200 2 1020 
 1000 2 )ללא מנועיו( 220-200

  14 סה"כ

בדבר הפחתת עלות המטוסים ולשיעור הפחת המנוכה בגין גלובל ליסינג למדיניות החשבונאית של 

 המופחתת עלותם ויתרת עלותם בדבר לפרטים. הכספיים לדוחותו 21-ו י1(, 1)ט1 ביאורים ראו, אלו

 לדוחות הכספיים. ב21 ביאור, ראו ליסינג גלובל קבוצת מטוסישל 

בחנה גלובל ליסינג את סכום בר  1026בדצמבר  22-ו 1026בספטמבר  20, 1026במרץ  22בימים 

 ז21 ביאורנוספים ראו  יםשל ירידת ערך. לפרטלאפשרות של המטוסים בהם זוהו סימנים  7ההשבה

 לדוחות הכספיים. 

שווי השוק לפי מחירונים מקובלים לערכי מטוסים הפנויים למכירה מיידית, , 1026במרץ  22ליום 

חמישה מטוסים מצי )להלן: "שווי השוק הנוכחי"( של  Current Market Value –ללא חוזה חכירה 

                                                             
7

לבין  ,בניכוי עלויות מכירה )שווי השוק הנוכחי( הוגן של המטוסיםהשווי הסכום בר ההשבה הינו הגבוה מבין  

את תזרימי המזומנים העתידיים של  קבוצת גלובל ליסינגשווי השימוש בהם. בהערכת שווי השימוש, אומדת 

אותו המטוס לתום תקופת השימוש, ומנכה אותם לערכם הנוכחי, תוך שימוש בשיעורי ניכיון המשקפים את 

 .ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים הגלומים בפעילות החכירה
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דולר,  יליוןמ 76.6-כ שלהיה נמוך מיתרת עלותם המופחתת והסתכם בסך המטוסים של גלובל ליסינג 

 מיליון 88.8-כ של סך על עמדה האמור למועד נכוןמופחתת של מטוסים אלו כאשר יתרת עלותם ה

ביצעה גלובל ליסינג הערכת שווי של חמשת המטוסים כאמור לצורך בחינת  1026במרץ  22ליום  דולר.

-פרמאותו דגם צי מטוסים ירידת ערך המטוסים. נמצא כי סכום בר ההשבה של כל אחד מהמטוסים )

 Air-אשר מוחכרים ל 210-100בספרי החברה למעט שני מטוסי איירבוס משווים גבוה ( לקוח

Canada אלפי דולר  221, אשר לגביהם, סכום בר ההשבה נמוך משווים בספרי החברה בסך של

 , הפרשה לירידת ערך בסכום זה. 1026לשנת הראשון ובהתאם גלובל ליסינג רשמה בדוחותיה לרבעון 

מטוסים מצי המטוסים של גלובל ליסינג עשר אחד של , שווי השוק הנוכחי 1026בספטמבר  20ליום 

מיליון דולר, כאשר יתרת עלותם  129.8-היה נמוך מיתרת עלותם המופחתת והסתכם בסך של כ

 20ום לימיליון דולר.  170-של כהמופחתת של מטוסים אלו נכון למועד האמור עמדה על סך 

עשר אחד הערכת שווי של באמצעות מעריך שווי חיצוני( ) ליסינג גלובל ביצעה 1026 בספטמבר

אשר  220-200ועבור מטוס נוסף לגביו נמצאו סימנים לירידת ערך )מטוס איירבוס המטוסים כאמור 

לצורך בחינת ירידת ערך המטוסים. נמצא כי סכום בר ההשבה של (, הופסקה TransAsia-להחכרתו 

משווים בספרי החברה למעט שני מטוסי גבוה עסקה( -פרמאותו דגם צי מטוסים וסים )כל אחד מהמט

, אשר לגביהם, סכום בר ההשבה נמוך משווים Air Canada-אשר מוחכרים ל 210-100איירבוס 

לשנת  השלישיאלפי דולר ובהתאם גלובל ליסינג רשמה בדוחותיה לרבעון  25בספרי החברה בסך של 

 , הפרשה לירידת ערך בסכום זה. 1026

-עמדה על סך של כ 1026בדצמבר  22טוסי קבוצת גלובל ליסינג ליום מ 22יתרת העלות המופחתת של 

 1026בדצמבר  22מטוסים אלה לפי שווי השוק הנוכחי הסתכם ליום  22מיליון דולר. ערכם של  228.6

מאז הכספיים,  בדוחות( 2)ב2 ביאורב כאמורהחברה,  בהתאם למדיניות מיליון דולר. 228.1-בסך של כ

היו קיימים סימנים  לא, ועד למועד פרסום הדוח 1026בספטמבר  20ליום הערכת השווי  מועד

אשר לגביו  220-200איירבוס  מטוס)להוציא  השווי הערכותלאפשרות של ירידת ערך למטוסים נשוא 

 את לשנות כדי בכך אין החברה להערכת ולכן( 1026בדצמבר  22נערכה בחינת סכום בר השבה ליום 

 .השווי הערכת מסקנות

 220-200מדגם  איירבוסשל מטוס  בחנה גלובל ליסינג את סכום בר ההשבה 1026בדצמבר  22ליום 

מעלותו  נמוך ההשבה בר סכום כי עלה זו בחינהומ TransAsiaהתעופה  לחברת בעבר הוחכר אשר

מיליון  5-המופחתת של המטוס. בגין הפרש זה רשמה גלובל ליסינג הפרשה לירידת ערך בסך של כ

 השתמשה החברה בשווי שימוש בהתאם האמור ההשבה בר סכום בבחינת כי לציין יש. דולר

לפרטים . החברה במזכר כוונות התקשרה עימו לחוכר המטוס החכרת בגין עתידיים תקבוליםל

  לדוחות הכספיים. (2)ז21ביאור ראו נוספים

   ח:"להלן פרטים בדבר שינוי בצי המטוסים של הקבוצה בשנת הדו 1.9.2

משנת ייצור  220-100השלימה גלובל ליסינג רכישה של מטוס איירבוס מדגם  1026במרץ  12ביום  1.9.2.2

. המטוס מוחכר 1012של מטוס זה, אשר צפוי להסתיים במהלך שנת  ההחכרהיחד עם הסכם , 1021

מיליון  88-ועלותה הכוללת של עסקת הרכישה הסתכמה לסך של כ Virgin Australiaלחברת התעופה 

 הכספיים. לדוחות (2)ג21 ביאור ראו נוספיםלפרטים  דולר.

משנת ייצור 330-300 מדגם איירבוס  עסקה לרכישת מטוסגלובל ליסינג השלימה  1026ביולי  15ביום  1.9.2.1

הסכם רכישת לפי . 1015, אשר צפוי להסתיים במהלך שנת , יחד עם הסכם ההחכרה של מטוס זה1000

 Rolls-Royce & Partners Finance (“RRPF”) החברה רכשה את גוף המטוס ואילו חברת ,המטוס

ה חברת בת השייכת לקבוצת המטוס מוחכר לחברת תעופה אירופאית אשר הינרכשה את מנועיו. 
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שגלובל ליסינג נשאה בסך  כךהתחלקו בעלות רכישת המטוס,  RRPF-תיירות גדולה. גלובל ליסינג ו

. לפרטים נוספים המנועיםנשאה בעלות רכישת  RRPF-גוף המטוס ורכישת מיליון דולר בגין  21-של כ

 הכספיים.  לדוחות( 1)ג21 ביאור ראו

    וצד ג' על הסכם למכירת מטוס בואינג מדגם גלובל ליסינגחתמו  1026חודש אוגוסט מהלך ב 1.9.2.2

ER767-200  תום תקופת החכרתו. המטוס הוחכר לחברת התעופהלאחרAmerican Airlines  

לאחר התקיימות התנאים המתלים להסכם . 1026שנת להחכרתו הסתיימה במהלך הרבעון הרביעי ו

, 1027ינואר חודש ב עם קבלת יתרת תמורת המכירה מהרוכש, 1026לשנת במהלך הרבעון הרביעי 

מיליון  2.7-כתוצאה ממכירה זו, רשמה החברה רווח הון בסך של כ הועברה הבעלות במטוס לרוכש.

 הכספיים.  לדוחות( 2ד)21 ביאור ראולפרטים נוספים דולר. 

 בואינג מדגםנועי מטוס את מכירתם של שני מגלובל ליסינג השלימה  1026בחודש דצמבר  1.9.2.2

ER767-200 את רישום גלובל ליסינג , לאחר שרשות התעופה האזרחית בתאילנד ביטלה לבקשת

במהלך  והמטוס הוחזר לחזקתה של גלובל ליסינג המטוס במרשם התאילנדי תחת החוכר לשעבר

פועלת  ליסינגגלובל מיליון דולר.  7.25בתמורה לסך של  . המנועים נמכרו1026המחצית הראשונה של 

 לדוחות הכספיים.( 1ד)21 ביאורראו  נוספיםלפרטים גוף המטוס.  למכירת

ר משנת ייצו 727-800עסקה למכירת מטוס בואינג מדגם גלובל ליסינג השלימה  1026בחודש דצמבר  1.9.2.5

, 1022רכשה את המטוס בחודש אוקטובר לאחר שגלובל ליסינג  , יחד עם הסכם ההחכרה שלו,2999

. כתוצאה מהמכירה, 1012בשנת ם ההחכרה שלו אשר בתוקף עד לתקופה המסתיימת יחד עם הסכ

לדוחות ( 2)ד21 ביאורמיליון דולר. לפרטים נוספים ראו  2.2-וח הון בסך של כרשמה החברה רו

 הכספיים.

לאיבריה. החברה  220-200, הסתיימה החכרת מטוס איירבוס 1026רביעי של שנת הרבעון הבמהלך  1.9.2.6

ביטול ביטוח ערך שייר מחברת הביטוח בגין מאיבריה בקשר לתנאי החזרת המטוס ו קיבלה פיצוי

, החברה חתמה על הסכם למימוש 1027ינואר  בחודשמיליון דולר.  20.8-המטוס בסך כולל של כ

 ביאור ראולפרטים נוספים  .הדוח פרסום למועד התקיימו טרם להשלמתוהמטוס, אשר התנאים 

  לדוחות הכספיים.( 2ד)21
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ועלותם לפי  ת גלובל ליסינגם בדבר השינויים במצבת צי המטוסים של קבוצלהלן פרטי 1.9.2

 תקופות:

 1026 1025 1022 1022 1021 

 528,221 272,279 252,257 222,826 500,182 לתחילת התקופה

 - 61,125 18,998 202,229 *200,188 שנרכשו בתקופה

 (75,062) (81,267) (68,209) (25,022) *(222,991) שנמכרו בתקופה

סווגו כזמינים 

 למכירה

(21,682)* - - - 

- 

 272,279 252,257 222,826 500,182 255,892 לתום התקופה

 12 12 28 25 26 לתחילת התקופה

 - 1 2 1 1 שנרכשו בתקופה

 (1) (5) (2) (2) (1) שנמכרו בתקופה

שסווגו כזמינים 

 למכירה

(1)* - - - - 

 21 18 15 16 14 התקופהלתום 

  לדוחות הכספיים.א 21 ביאורלפרטים ראה )*( 

 הון אנושי 1.20

ושירותי ההנהלה והניהול הנדרשים לצורך פעילותה מסופקים לה  אינה מעסיקה עובדיםגלובל ליסינג  1.20.2

חודש ל בתוקף עדניהול ה. הסכם ידי כנפיים במסגרת הסכם למתן שירותי ניהול הקיים ביניהן-על

  .לדוחות הכספיים ג11 ביאורראו נוספים לפרטים  .1010אוקטובר 

בעל  מר דוד בורוביץ, קשורה בהסכם ייעוץ עם חברה בבעלותו המלאה של  גלובל ליסינגבנוסף,  1.20.1

לנימוקי ועדת הביקורת  .לדוחות הכספיים א11 ביאורלפרטים ראו . ובכנפיים בגלובל ליסינגשליטה 

)מס'  1022בנובמבר  20והדירקטוריון לאישור התקשרות זו, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 (.1022-02-120028: אסמכתא

מקבלת החברה שירותי יו"ר דירקטוריון ממר שלמה חנאל. לפרטים ראו  1021בנובמבר  2החל מיום  1.20.2

 לדוחות הכספיים.  ד11 ביאור

ייעוץ וטיפול בנושאים טכניים/תחזוקתיים הקשורים לצי  גלובל ליסינג שירותיכמו כן, מקבלת  1.20.2

 .המעניק שירותים אלו במשרדי החברה , לפי הסכם עם נותן שירותים ישראליהמטוסים ולמלאי שלה

 .סלסקי סידני מר, החברה"ל במנכ מהותית תלות לחברה 1.20.5

 לדוחות הכספיים. ד11 ביאור, ראו גלובל ליסינגבלפרטים בדבר גמול לדירקטורים  1.20.6
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 הון חוזר 1.22

נכון למועד הדו"ח, דמי החכירה נגבים מהלקוחות מידי חודש מראש. חלק מהחוכרים הפקידו 

 .פקדונות כספיים או נתנו ערבויות בנקאיות להבטחת התשלומים

 29.0-, לפי דוחות מאוחדים ונפרדים, לחברה גירעון בהון החוזר בסך של כ1026בדצמבר  22ליום 

מיליון  22.2-בסך של כהחוזר מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה לגירעון בהון  26.0-מיליון דולר ושל כ

. יתרות 1025בדצמבר  22מיליון דולר לפי דוחות מאוחדים ונפרדים, בהתאמה, ליום  27.8-דולר ושל כ

 22-ו 1026בדצמבר  22מיליון לימים  21 של אלו לא כוללות פקדונות בנקאיים לא שוטפים בסך

 .1025בדצמבר 

נובע  1025בדצמבר  22לעומת ההון החוזר ליום  1026בדצמבר  22עיקר השינוי בהון החוזר ליום 

מקיטון ביתרות המזומנים והפקדונות הבנקאיים השוטפים כתוצאה מהשלמת עסקאות לרכישת 

יזוז גידול ביתרת החייבים ויתרות חובה בקשר ג לדוחות הכספיים, בק21 בביאורמטוסים כמפורט 

ומסיווג רכוש קבוע כנכסים לא שוטפים הזמינים למכירה  ER767-200לעסקה למכירת מטוס בואינג 

 לדוחות הכספיים. 9 בביאורכמפורט 

 .הדירקטוריון לדוח 2.2 סעיףראו לפירוט נוסף לגבי ההון החוזר 

 מימון 1.21

 כללי 1.21.2

ממומנת מהונה העצמי ומהון זר הכולל הלוואות מתאגידים בנקאיים קבוצת גלובל ליסינג פעילות 

( הרשומות למסחר בבורסה וסדרה ב' אגרות חוב )סדרה א'סדרות באמצעות בארץ ובחו"ל וכן 

קבוצת גלובל לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כאשר ההון הזר נועד, בעיקרו, לממן את רכישת מטוסי 

 .ליסינג

ממומנות בהלוואות דולריות לזמן ארוך קבוצת גלובל ליסינג וסים של ככלל, עסקאות רכישת המט

 ביןבדרך כלל נע העסקה בתחילת  הבנקאי . שיעור המימוןו/או בנקים בחו"ל ידי בנקים ישראלים-על

)כאשר ממוצע שיעור זה לגבי העסקאות הקיימות נכון למועד הדו"ח עומד  מערך המטוס 90%-70%

קבוצת גלובל מאמצעיה העצמיים של  תנומ, כאשר היתרה ממילתן(המטוס בתח מערך 72%-כעל 

פי הסכמי החכירה -ידי החוכרים על-ובמקרים מסוימים גם מפקדונות שמשולמים עלליסינג 

  .הקיימים עימם

 אינן מובטחות בבטוחות ו/או בשעבודים כלשהם. )סדרה א' וסדרה ב'( אגרות החוב 

על המממן  גורםל )פרט לאגרות החוב(קבוצת גלובל ליסינג ן להבטחת קיום התחייבויותיה של כבטחו

פי הסכם -לע כספיםהמטוסים, הזכויות ל את קבוצת גלובל ליסינגמשעבדת  ,פי הסכמי המימון

זכויות פי הסכם החכירה(, -( ויתר הזכויות עלשישנן)דמי החכירה, הפקדות מהחוכר )ככל  החכירה

  .במטוסים אלה יםהמחזיקבתאגידים וכן את הזכויות  הביטוח

ו/או ההלוואות  ראיםאל מול בנקים ישראליים האשלקבוצת גלובל ליסינג בהסכמי המימון הקיימים 

 נכון( ואינם מוגבלים רק לפירעון מהנכסים המשועבדים. Recourse) לחברההינם עם זכות חזרה 

 ואינם( Recourse) לחברה חזרה זכות עם הינןגם הלוואות מבנקים זרים  ,למועד פרסום הדוח

  .המשועבדים מהנכסים לפירעון רק מוגבלים
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 1026בדצמבר  22נכון ליום קבוצת גלובל ליסינג היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות אותן נטלה 

 Non Recourseמיליון דולר בהלוואות  21.7 -מיליון דולר, מהם סך של כ 280.5 -הסתכמה בסך של כ

בדצמבר  22מיליון דולר נכון ליום  277.2-זאת בהשוואה לסך של כ ,(הדוח)אשר נפרעה לאחר תאריך 

 .Non Recourseמיליון דולר בהלוואות  22.1 -כמהם סך של  ,1025

  נוספים. שר לחברה הנפקת ניירות ערךאשר מאפ 1022באוגוסט  21לחברה תשקיף מדף בתוקף מיום 

 ; דירוגאגרות חוב 1.21.1

 לדוחות הכספיים. 22 ביאורולדוח הדירקטוריון  10 סעיףראו ולדירוג קשר לאגרות החוב בפרטים ל

  הלוואות בדבר פרטים 1.21.2

)לא כולל אגרות חוב )סדרה  ליסינג גלובל תלקבוצ הועמדו אשר ההלוואות בדבר פרטים להלן (א)

)מטבע האשראי  2016בדצמבר  31( כמפורט לעיל( ואשר הינן בתוקף נכון ליום וסדרה ב' א'

 של כל ההלוואות להלן הינו בדולר ארה"ב(: 

מאפייני המלווה ופרטי 
 הלוואות

נשוא ההלוואות 
 והביטחונות להן 

 

סך 
יתרה 
בלתי 

 מסולקת 
)באלפי 

 דולר(

יתרת עלות 
 המטוסים      

)באלפי 
דולר( ליום 

 בדצמבר 31
2016 

סוג 
הריבית 

(1(,)2 ) 

תדירות 
 פירעון

מועד 
פירעון 

 סופי

יתרת 
 "בלון" 
)באלפי 

 דולר(

הלוואה מבנק 
 Nonזר

Recourse   

 Aבנק 
(2) 212-100 1 x A 21,700 12,929 9,976 1028 חודשי קבועה 

הלוואה מבנק 
 B 220-100 1 x Aבנק    Recourse זר

(2) 
 - 1012 חודשי משתנה  82,812 26,872

הלוואות 
מבנקים 

ישראליים 
Recourse  

בנק א' 
(5) 

210-100A x 1  

 משתנה 221,220 56,266

 2,500 1028 חודשי

;210-100A x 1 

727-800B x 1 
(6) 

 21,000 1011 חודשי

220-100A x 2  9,205 1029 חודשי 

 20,000 1027 חודשי משתנה ER229-200A 1 x 22,190 10,170 בנק ב' 

 בנק ג'
220-100A 1 x  22,250 12,217 6,850 1029 רבעוני משתנה 

220-200A 1 x  
(7) 

 12,210 1012 חודשי משתנה 55,522 29,220

 

)לא כולל אגרות חוב )סדרה  ליסינג גלובל לקבוצת הועמדו אשר ההלוואות בדבר פרטים להלן (ב)

)מטבע האשראי  2017 בפברואר 15א' וסדרה ב'( כמפורט לעיל( ואשר הינן בתוקף נכון ליום 

 של כל ההלוואות להלן הינו בדולר ארה"ב(: 
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מאפייני המלווה ופרטי 
 הלוואות

נשוא ההלוואות 
 והביטחונות להן 

 

סך 
יתרה 
בלתי 

 מסולקת 
)באלפי 

 דולר(

יתרת עלות 
 המטוסים      

)באלפי 
דולר( ליום 

 בדצמבר 31
2016 

סוג 
הריבית 

(1(,)2 ) 

תדירות 
 פירעון

מועד 
פירעון 

 סופי

יתרת 
 "בלון" 
)באלפי 

 דולר(

הלוואה מבנק 
 B 220-100 1 x Aבנק    Recourse זר

(2) 
 - 1012 חודשי משתנה  82,812 26,216

הלוואות 
מבנקים 

ישראליים 
Recourse  

בנק א' 
(5) 

210-100A x 1  

 משתנה 221,220 22,151

 2,500 1028 חודשי

;210-100A x 1 

727-800B x 1 
(6) 

 - 1011 חודשי

220-100A x 2  9,205 1029 חודשי 

 20,000 1027 חודשי משתנה ER229-200A 1 x 22,059 10,170 בנק ב' 

 בנק ג'
220-100A 1 x  22,250 12,217 6,850 1029 רבעוני משתנה 

220-200A 1 x  
(7) 

 12,210 1012 חודשי משתנה 55,522 28,600

ממוצע משוקלל של ת בשיעור בריבית קבועה נושאת ריבית שנתי ההלוואה למועד הדוח (2)

 ( להלן. 2. למועד פרסום הדוח, הלוואה זו נפרעה במלואה. ראו ס"ק )5.02%

שים בתוספת ההלוואות בריבית משתנה נושאות ריבית של ליבור לחודש או לשלושה חוד (1)

 1.55% שלבשיעור ממוצע הינו  מרווח זהלמועד הדוח ולמועד פרסום הדוח  .מרווח משוקלל

-ו 0.771%שיעורי הליבור לחודש ולשלושה חודשים הינם למועד הדוח, . בהתאמה, 1.56%ושל 

למועד פרסום הדוח, שיעורי הליבור לחודש ולשלושה חודשים הינם לשנה, בהתאמה.  0.998%

 לשנה, בהתאמה.  2.052%-ו 0.779%

ביצעה פירעון מוקדם להלוואה נוספת אשר בנק זה החברה  1026במהלך הרבעון הרביעי לשנת  (2)

למועד הדוח משועבדים לבנק זה מזומנים בסך . בדוחות הכספיים( 2ב)22 ביאורב, כפורט מימן

לאחר תאריך הדוח, פרעה החברה בפרעון מוקדם  ,1027בינואר  5אלפי דולר. ביום  6,972-של כ

 . המזומנים המשועבדים לבנק זההוסר השעבוד מכלל את יתרת ההלוואה ובהתאם 

מיליון דולר למימון עסקה  20חברת בת של החברה הלוואה בסך , נטלה 1026בחודש מרץ  (2)

 לדוחות הכספיים.( 2ב)22 ביאור. לפרטים נוספים ראו 220-100לרכישת מטוס איירבוס 

 מבנק שנתקבלו ההלוואות כלל להבטחת השונות הבטוחות בין Cross Collateral מנגנון קיים (5)

 . זה

מיליון  29-חתמה החברה עם בנק א' על הסכם למימון מחדש בסך של כ 1025בדצמבר  19 ביום (6)

 29-מתוך סך זה של כדולר, של ההלוואות המממנות את ארבעת המטוסים האמורים לעיל. 

 1027מיליון דולר הוענקו לחברה כמסגרת אשראי עד לתום חודש יוני  21מיליון דולר, 

רת"(, לצורך מימון פעילות החברה. במהלך תקופת המסגרת, החברה תוכל )"תקופת המסג

פעמי, כאשראי לזמן קצר וזאת עד להודעת החברה לבנק -לנצל את מסגרת האשראי באופן רב

כי האשראי יהפוך להלוואה לזמן ארוך, אשר תיפרע בתשלומים שווים בתום תקופת החכרה 

האשראי נוצלה  מסגרתלמועד הדוח, . לון'()יתרות ה'ב של כל אחד מהמטוסים הממומנים

, פרעה החברה את 1027ינואר  בחודשבמלואה על ידי החברה והיא כלולה ביתרת ההלוואה. 

 אשראי זו.  מסגרתפרסום הדוח החברה לא ניצלה  למועדו האשראי מסגרת מלוא
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ראו ללקוח חדש, להחכרתו והתקשרות במזכר הבנות בקשר לסיום החכרת מטוס זה  לפרטים (7)

 .הכספיים לדוחות ה12 ביאור

 לדוחות הכספיים. 22 ביאורלפרטים נוספים בדבר הלוואות, ראו 

בניכוי פרעון הלוואות אשר  החכרת מטוסיםלהלן פרטים בדבר תזרים עתידי מהכנסות  (ג)

, 8((וסדרה ב' )באלפי דולר( )לא כולל אגרות החוב )סדרה א' ת גלובל ליסינגהועמדו לקבוצ

, לפי התקופות המפורטות להלן, בקשר עם מימון המטוסים 2016בדצמבר  31נכון ליום 

בגינם צפויים להתקבל תקבולים אלה, לפי למועד זה גלובל ליסינג המוחכרים הקיימים של 

 תקופות: 

תקבולים  
צפויים 
מדמי 
 *חכירה

פרעון קרן 
הלוואות, 
ללא פרעון 
הלוואות 

 "בלון"

פרעון 
ריבית 
 הלוואות

תזרים נטו 
לפני פרעון 
הלוואות 

 "בלון"

פרעון 
יתרת קרן 
הלוואות 

 "בלון"

תזרים נטו 
לאחר פירעון 

יתרת קרן 
הלוואות 

 **"בלון"

סה"כ 
פרעון 
קרן 

 הלוואות

 22,922 282 20,000 20,282 5,726 12,922 20,222 1027שנת 

 20,600 (5,662) 22,276 5,825 2,122 29,212 19,272 1028שנת 

 22,027 (22,562) 25,955 2,292 2,229 27,081 12,811 1029שנת 

 26,272 (1,522) 2,000 286 1,210 22,272 26,077 1010שנת 

 1012שנת 
 ואילך

26,099 22,278 2,265 8,266 22,210 (15,252) 66,798 

 280,510 (22,220) 72,752 19,222 10,202 206,769 256,122 סה"כ

 
מיליון דולר בגין מטוס לגביו חתמה הקבוצה על מזכר כוונות להחכרתו  29-*לא כולל תקבולים מדמי חכירה בסך של כ

ת להארכת הסכם ההחכרה לדוחות הכספיים וכן תקבולים צפויים מדמי חכירה בקשר עם הסכמו (2)ה21כמפורט בביאור 

 לדוחות הכספיים. (1ה)21כמפורט בביאור  727-800שהושגו לאחר תאריך הדוח לגבי מטוס בואינג מדגם 

הלוואת "בלון" הועמדה לצורך מימון עסקת רכישה ספציפית, כאשר מועד פירעון הלוואת ה"בלון" תואם למועד סיום  כל**

פי מחירוני המטוסים המקובלים -רים של הארכת/חידוש חוזה חכירה(. עלתקופת החכירה בקשר לאותה רכישה )למעט במק

בענף, נכון למועד הדו"ח, שווי המטוס הצפוי בתום תקופת החכירה עולה על יתרת הההלוואה אשר עומדת כנגדו. על סמך 

ה"בלון" יהיה  שבמועד הצפוי לפירעון הלוואות ליסינג גלובלניסיונה עד היום בתחום, נכון למועד הדו"ח מעריכה 

מהתמורה  ,באפשרותה לממן את יתרתן באמצעות הלוואות חדשות שתתקבלנה בעקבות החכרה מחדש של המטוסים

 , לפי הענין. או ממקורותיה העצמיים שתנבע כתוצאה ממכירתם

מימוש יצוין, כי הנתונים הנוגעים לתקבולים הצפויים מדמי החכירה, קבלת הלוואות חדשות, 

)קרן וריבית( בתקופות לעיל  קבוצת גלובל ליסינגופרעון הלוואות  הסכמים , הארכתמטוסים

לבין החוכרים, נכון למועד הדו"ח, קבוצת גלובל ליסינג מבוססים, בין היתר, על הסכמי חכירה בין 

לקבל הלוואות בעתיד. קבוצת גלובל ליסינג שיעורי הריבית המשתנה בעתיד, שוק האשראי ויכולת 

ן ודאות, כי המידע הנ"ל אכן יתממש בפועל וזאת בין היתר, בשל התרחשותם של לאור האמור, אי

ידי -אירועים כדוגמת ביטול הסכמי החכירה לפני הגיעם לסיום או לחילופין הפרת הסכמים אלה על

פי הסכמי חכירה אלו וזאת מבלי לגרוע מאפשרות -החוכרים או שינויים בדמי החכירה על

יכולת החברה לפרוע את הלוואות  .הלןל 3 סעיףבהסיכון המפורטים התקיימותם של יתר גורמי 

, הינה מידע צופה פני עתיד, וכן קבלת הלוואות חדשות הבלון באמצעות תמורה ממימוש המטוסים

, אשר מבוססת על האומדנים המקובלים בשוק 1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 .וכן יכולת קבוצת גלובל ליסינג לקבל הלוואות בעתיד, בהתאמה למחירים עתידיים של מטוסים

                                                             
 ( לדוחות2ז)10 ביאור( ראו ב'וסדרה  )סדרה א'קרן וריבית לפרטים בדבר יתרת מועדי פירעון אגרות החוב  8

 הכספיים.



    

 11 -א 
 

 ישראליים מגבלות והתחייבויות כלפי בנקים 1.21.2

בנקים משלושה , שנתקבלו מטוסים למימון רכישת Recourse הלוואותלצורך הבטחת פירעון  1.21.2.2

את המטוסים, את הסכמי החכירה והזכויות  אלו לטובת בנקיםגלובל ליסינג שיעבדה , בישראל

במטוסים  ותהמחזיק או בנאמנויות בתאגידיםהנובעות מהם, את תמורות הביטוח וכן את הזכויות 

  .אלה

 ג22 ביאור( למועד הדוח ולמועד פרסום הדוח, ראו LTVלעניין עמידה ביחס ההלוואות לבטחונות )

 . דוחות הכספייםל

כמפורט כלפי הבנקים הישראלים,  אמות מידה פיננסיותגלובל ליסינג ל ,1026בדצמבר  22נכון ליום  1.21.2.1

לדוחות הכספיים. נכון לתאריך הדוח וכן למועד הסמוך לתאריך פרסום הדו"ח,  עומדת  ג22 ביאורב

 התניות האחרות כלפי הבנקים המממנים. הגלובל ליסינג בכל אמות המידה הפיננסיות, ההסכמות ו

והון עצמי יחס כיסוי חוב נטו בדבר אמת מידה פיננסית של החברה  וכנבמהלך תקופת הדוח, עוד

  .( לדוחות הכספיים2ג)22בביאור , כמפורט ישראלייםהבנקים הכלפי מינימאלי 

דורשים בלווה נקבע כי שינויים בשליטה עם זכות חזרה לחברה, גלובל ליסינג הלוואות שנטלה הכל ב 1.21.2.2

הסכמת הגוף המממן מהווה הפרה יסודית של הסכם אישור מראש של הגוף המממן. אי קבלת 

 . ההלוואה, אשר עלולה להביא לדרישת הגוף המממן להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי

  כלפי מחזיקי אגרות החוב גלובל ליסינגמגבלות והתחייבויות שנטלה  1.21.6

ה א' וסדרה לפרטים בדבר מגבלות והתחייבויות שנטלה גלובל ליסינג כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדר

 לדוחות הכספיים. ג22 ביאורב'(, ראה 

  גיוס ממקורות נוספים 1.21.7

, בשנה הקרובה לא יידרש גיוס ממקורות נוספים לצורך כיסוי תפעול עסקיה גלובל ליסינגלהערכת 

 קבוצת גלובל ליסינגלהלן )מסגרות אשראי(. ואולם, בכוונת  1.21.8 סעיףבהשוטפים, למעט כמפורט 

להמשיך ולגייס הלוואות לצורך רכישת מטוסים נוספים והחכרתם, כפי שנהגה עד היום, כמתואר 

 .לעיל

 מסגרות אשראי  1.21.8

מסגרות לקבוצת גלובל ליסינג ולתאריך הסמוך למועד פרסום הדו"ח  1026בדצמבר  22נכון ליום 

חופשיים  נכסיםלגלובל ליסינג אינן מנוצלות. זניח אשר אשראי לזמן קצר בבנקים בארץ בהיקף 

אשר בבעלות מטוסים  כוללים בעיקראלה  משעבוד הניתנים למימוש כבטחונות לאשראי נוסף. נכסים

 ביאורשאינם משועבדים, ראו לפירוט לעניין נכסים . ויתרות מזומנים ופקדונות בבנקים גלובל ליסינג

  . דוחות הכספייםל ח21

 החברה נטלה אשר ארוך לזמן מהלוואה כחלקמיליון דולר  21של  בסךבדבר מסגרת אשראי  לפרטים

 לדוחות הכספיים. (1ב)22ביאור וכן  לעיל 1.21.2 בסעיף( 6) הערהישראלי, ראה  מבנק

  מיסוי 1.22

 לדוחות הכספיים. 27 ביאורראו  לפרטים



    

 12 -א 
 

 איכות הסביבה 1.22

קיימות בעולם מגבלות שונות על הפעילות התעופתית שמטרתן לצמצם ולהגביל את מפגעי הרעש 

ופליטת גזים מפעילות תעופה. כפועל יוצא, בארצות מסוימות קיימות תקנות בדבר איסור על הפעלת 

מטוסים שאינם עומדים במגבלות הנ"ל. מגבלות אלה עלולות לפגוע ביכולת למכור ולהחכיר מחדש 

או לחייב השקעות נוספות בהתאמתם קבוצת גלובל ליסינג ים )בעיקר ישנים( הנמצאים ברשות מטוס

בהתאם לגלובל ליסינג בין החוכרים ברוב המקרים עלות השקעות אלו, אם תהיינה, נחלקת  למגבלות.

 .להלן ()ד2.1 סעיף, ראו ענפילפרטים בדבר מגבלות רעש ואיכות הסביבה כסיכון  להסכמים שביניהן.

 הסכמים מהותיים 1.25

וכן  לעיל 1.2 סעיףלפרטים ראו  .המהותיים לקוחותיה עםגלובל ליסינג  קבוצתהחכירה של  הסכמי 1.25.2

 .הכספיים לדוחות ב28 ביאור

 .לעיל 1.22.2 –ו 1.22.2פים הסכמי המימון לרכישת המטוסים המוחכרים ללקוחות. לפרטים ראו סעי 1.25.1

לפרטים אודות הסכם הניהול . 1020באוגוסט  19לבין כנפיים מיום גלובל ליסינג הסכם הניהול בין  1.25.2

 לדוחות הכספיים.  ג11 ביאור ראו

גלובל ליסינג בכתב  התקשרה 1022בחודש מאי  – לבין כנפייםגלובל ליסינג הסכם ההלוואה בין  1.25.2

 לפיו העניקה גלובלו 1008בין גלובל ליסינג לכנפיים בשנת הארכה להסכם ההלוואה אשר נחתם 

בהתאם לכתב ההארכה, מועד פירעון קרן ההלוואה  מיליון דולר לכנפיים. 21ליסינג הלוואה בסך של 

לפרטים  .כפי שנקבע בהסכם ההלוואה( 1025בינואר  5)זאת חלף יום  1028במרס  22יחול ביום 

 לדוחות הכספיים.  22נוספים ראו ביאור 

לחלק ד' לדו"ח  'א19 תקנהלמתן שיפוי וביטוח לנושאי משרה. לפרטים ראו גלובל ליסינג התחייבות  1.25.5

 )פרטים נוספים על התאגיד(.

)כפי שתוקן  1020בנובמבר  8לבין הנאמן לאגרות החוב )סדרה א'( מיום גלובל ליסינג שטר נאמנות בין  1.25.6

 (.1021בחודש מרץ 

 .1025בנובמבר  12גלובל ליסינג לבין הנאמן לאגרות החוב )סדרה ב'( מיום  ביןשטר נאמנות  1.25.7

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  1.26

ולהרחיב את מאגר פעילותה בתחום החכרת המטוסים להמשיך בקבוצת גלובל ליסינג בכוונת 

הלקוחות שלה, תוך ניצול והרחבת קשריה עם גורמים מממנים להשאת רווחיה, וזאת במתכונת 

. לשם כך לעיל 1.1.1 סעיףבוכמפורט בקבוצת גלובל ליסינג החכרת המטוסים שנעשו עד כה  עסקאות

. יות לרכישת מטוסיםו, לרבות הזדמנעוקבת אחר הזדמנויות עסקיות בתחוםקבוצת גלובל ליסינג 

החוקים בודקת כל עסקה בתחום בהתאם לרמת הסיכון שבה מבחינת החוכר, קבוצת גלובל ליסינג 

סוג המטוס, השוק  החלים במקום מושבו של החוכר ו/או מקום רישומו של המטוס, והרגולציות

נבדק הנדבך המימוני  ,פוטנציאליתהעתידי שלו ואפשרויות המימוש שלו. כאשר מאובחנת עסקה 

הקבוצה עתידה לבצע עסקאות חדשות  ., והרווחיות הצפויה של העסקה בכללותהמבחינת היקף ועלות

גם של  ביצועבוחנת  הקבוצה כינציין, . חדשות בהתאם הסקאות החכרשל רכישת מטוסים וע

 .חדשים מטוסים של רכישה עסקאות
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 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 1.27

, כאשר מקור החכרת המטוסיםלהרחיב את פעילותה בתחום להמשיך וקבוצת גלובל ליסינג בכוונת 

יתרות המזומנים הקיימות של ההון העצמי לביצוען של עסקאות ליסינג חדשות יהיה בין היתר מתוך 

-( ביצעה גלובל ליסינג עסקאות רכישה בסך של כ1026-ו 1025במהלך השנתיים האחרונות ) .החברה

במהלך . (תוקףב הסכם חכירהעם )מטוס קיימת קה לראשונה עס 1026-בואף מכרה  מיליון דולר 100

מיליון  80-בצע עסקאות לרכישת מטוסים בהיקף משוער של כל הקבוצה מתכננתהשנה הקרובה 

 .דולר

התממשות הצפי לעיל הנה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על ניסיונה של 

תלויה בחלקה גלובל ליסינג בתחום הפעילות והיכרותה את שוקי היעד. התממשות הצפי לעיל 

בגורמים שאינם בשליטת גלובל ליסינג, כגון זמינות מקורות מימון חיצוניים והיקף המימון, אישור 

של רשויות רגולטוריות, מצב שוק התעופה בפרט וכן מהמצב הכלכלי העולמי בכלל ולפיכך עלולים 

 שלא להתקיים, להתקיים באופן חלקי או להתקיים במועדים מאוחרים יותר.
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 דיון בגורמי סיכון. 3

 

 להלן סקירה של גורמי הסיכון איתם מתמודדת הקבוצה במסגרת פעילותה: 

 מאקרו סיכוני 1.3

פעילות הקבוצה חשופה להשפעות של חוסר  - חוסר יציבות כלכלית בשווקים הפיננסיים (א)

בשווקים הפיננסיים, דוגמת המשבר  יציבותחוסר  בשווקים הפיננסיים.יציבות כלכלית 

המשבר הכלכלי ו 2009ובתחילת שנת  2008הכלכלי שפקד את השווקים הפיננסיים בשנת 

להשפיע לרעה על פעילות הקבוצה, בין היתר, להביא ל: )א(  , עשויאת גוש האירו שפקד

לקוחות אשר ה( קיטון בביקוש ב; )צמצום היכולת לבצע מימון עסקאות החכרת מטוסים

ידי הגורמים -( הקשחת מדיניות העמדת האשראי עלג) -וכן דמי החכירהב העשוי להביא ליריד

טחונות יולדרישה גדולה יותר לב אשר עשויה להביא לעליה בעלויות המימון ,המממנים

ת הקבוצה . בכל אחד מהאירועים האמורים יש כדי להשפיע לרעה על הכנסובהלוואות חדשות

  והתחייבויותיה, וכפועל יוצא גם על תוצאותיה הכספיות.

לפעולות טרור בין לאומיות , לאיומי טרור  - טחוניים יפעילות טרור, אירועים מדיניים או ב (ב)

)לרבות כאלה המשפיעים על עלייה קיצונית  על התעופה הבינלאומית וכן למשברים מדיניים

הביקוש לתובלת נוסעים ומטען, אשר בעקבותיה  דית לרעה עלהשפעה מי במחירי הנפט(

ובכלל כך על פעילות הקבוצה , עלולה להיות גם השפעה שלילית על ענף החכרת המטוסים

 העסקיות. יהותוצאות

גורמים חיצוניים כגון פגעי טבע )למשל, התפרצות הרי געש;  -התפרצות מגיפות ואסונות טבע  (ג)

(, והאבולה הסארס ,מגיפות )דוגמת שפעת החזיריםרעידות אדמה; צונאמי( וכן להתפתחות 

לפגוע בפעילות חברות התעופה השפעה שלילית על תנועת נוסעים לאזורי האסון, דבר העלול 

בעולם, ביניהן גם חברות התעופה הנמנות על לקוחות הקבוצה. פגיעה כאמור עלולה לגרום 

 ללקוחות הקבוצה שלא לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי הקבוצה.

)וכיום  של הקבוצה הליסינג חלק ממימון פעילות - חשיפה לשינויים בשיעורי ריבית משתנה (ד)

נעשה באמצעות הלוואות בריבית משתנה. לפיכך, שינויים מהותיים בשיעורי  (ומרבית –

הלוואות אלו הריבית המשתנה, עלולים להשפיע על עלויות המימון של הקבוצה בקשר עם 

שולי הרווח של החברה. להקטנת חשיפה זו, לחברה מדיניות באופן אשר עשוי לצמצם את 

 .לדוחות הכספיים ה20בביאור כמפורט , לגבי תיק האשראי של החברהגידור ריבית 

סדרת אגרות החוב )סדרה א'( שהחברה הנפיקה לזמן  -לשינויים בשער החליפין חשיפה  (ה)

. ייסוף שער החליפין של השקל ביחס (ייםד לדוחות הכספ20 ביאור ראוארוך נקובות בש"ח )

לדולר גורם לגידול בשווי הדולרי של ההתחייבות בגין האג"ח וכן בהוצאות המימון. להקטנת 

 (2ד)20-( ו3)ד20 יםבביאורעם בנק ישראלי כמפורט  ות הגנהאעסקזו, בצעה החברה חשיפה 

רת סיכון מאושרת , הועמדה לחברה על ידי הבנק מסגותאהעסק. עם ביצוע לדוחות הכספיים

לביצוע עסקאות בנגזרים. במקרה של חריגה מהמסגרת, בעיקר כתוצאה מפיחות שער 

  ., כמפורט בביאורדרש להעמיד בטחונות לבנקיהחליפין, עשויה החברה לה
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 סיכונים ענפיים 1.2

מהמצב  באופן ישירפעילות הקבוצה מושפעת  – סיכונים כלליים העומדים בפני ענף התעופה (א)

הכללי של ענף התעופה אשר מאופיין ברגישות יחסית גבוהה להשפעותיהם של סיכונים 

ביקוש לתנועה אווירית כלליים החלים על חברות תעופה. סיכונים אלו כוללים, בין היתר: )א( 

סת מטענים(; )ב( מחירי הדלק הסילוני בעולם וזמינותו; )ג( עלויות )תנועת נוסעים והט

ות ומגבלות הסכמי עבודה; )ד( עלויות אחזקה; )ה( עלויות ביטוח; )ו( תלות עובדים, שבית

פוליטיים, אסונות טבע, בטחון, טרור -מהותית במערכות ממוכנות; )ז( אירועים גיאו

 )ט( רגולציה מדינית. -ומלחמה; )ח( הון והלוואות; וכן

ופן הבא: )א( ירידה התממשותם של סיכונים אלה, עשויה להשפיע על הקבוצה, בין היתר, בא

החכירה לגבי מטוסים בדמי בביקוש להחכרת מטוסיה, דבר שיש בו כדי להביא לירידה 

( אי עמידת לקוחות בהתחייבויותיהם בשתקופת החכרתם הסתיימה או לקשיים בהחכרתם; )

 פי הסכמי החכירה.-על

על מחירי  עודף היצע בשוק המטוסים העולמי משפיע - עודף היצע בשוק המטוסים העולמי (ב)

המטוסים ועל גובה דמי החכירה שהקבוצה יכולה לגבות בגין החכרת מטוסיה. עודף היצע של 

מטוסים עשוי להביא להרעה ביכולתה של הקבוצה להחכיר מחדש ו/או למכור מטוסים עם 

סיומם של הסכמי חכירה או בעת החזרה מוקדמת של מטוס מוחכר כתוצאה ממשבר בקרב 

 מי מלקוחותיה.

 שינויים בהסדרים רגולטוריים בענף התעופה -יים רגולטוריים בענף והוראות יצרן שינו (ג)

בעולם כמו גם בהוראות יצרן, עשויים לחשוף את הקבוצה להוצאות בלתי צפויות, לייקר את 

העלויות הכרוכות בעסקאות החכרת מטוסים ולהקטין את מרווח הרווח של הקבוצה 

 יע על תוצאותיה הכספיות של הקבוצה.בו כדי להשפמעסקאות אלו, דבר שיש 

 לשינוי במגבלות על פעילות חברות תעופה בנמלי תעופה, - מגבלות רעש ואיכות הסביבה (ד)

לרבות בשל איסור על הפעלת מטוסים בשל גורמי זיהום, רעש ואחרים, עלולה להיות השפעה 

הקבוצה. זאת לאור העובדה כי צי מטוסי הקבוצה כולל מהותית על התוצאות הכספיות של 

 בביקוש לירידה להוביל העשוי דבר, לעיל 2.9.2 סעיףבם כאמור מדגמים ותיקי מטוסים

על מנת להתאים את  ו/או לחייב את הקבוצה לבצע השקעות להחכרת מטוסי הקבוצה

ות בעסקת החכרת את העלויות הכרוכ מטוסיה למגבלות כאמור לעיל, דבר אשר עשוי לייקר

מטוס ולהקטין את מרווח הרווח של הקבוצה בעסקאות אלו ואף לפגוע בכדאיותן במקרים 

 ימים.מסו

לשינויים בתקינה חשבונאית  -שינויים בתקינה החשבונאית החלים על חכירת מטוסים  (ה)

ביחס לטיפול החשבונאי בהסכמי חכירה תפעולית, עשויה להיות השפעה הן על החוכר והן על 

יחייב את החוכר  2039 משנת החל לתוקף להכנס צפוי אשר IFRS-16 חשבונאי תקן .חכירהמ

 הדבר עלולמבחינת החוכר  כאשרלכלול את הנכס )המטוס( וההתחייבות בגינו במאזניו, 

  .אחרות תחליפיות עסקאות פני על חכירה עסקת בהעדפת שיקוליו על לרעהלהשפיע 

 סיכונים ייחודיים לקבוצה 1.1

 2.1.3 סעיףבכאמור  -בלקוחות הקבוצה; פיזור לקוחות קטן וחדלות פירעון של חוכרים  תלות (א)

-קוחות עיקריים. הפרת הסכם החכירה עלל בארבעההדו"ח לקבוצה תלות  , נכון למועדלעיל
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ידי לקוחותיה האחרים של הקבוצה ו/או כניסה של אחד או יותר מלקוחות -ידם ו/או על

 ון עלולה לפגוע באופן מהותי בתוצאותיה הכספיות של החברה. הקבוצה להליכי חדלות פירע

בנוסף, במספר מדינות קיימים חוקים לפיהם חובות החוכר לרשויות תעופה שונות ולספקי 

שירותים, רובצים על המטוסים המופעלים על ידי אותו חוכר, בין אם הם חכורים ובין אם הם 

כר כאמור, החברה עלולה להידרש לשלם את בבעלותו. לפיכך, במקרה של פשיטת רגל של חו

חובות החוכר או חלקם על מנת לשחרר את המטוס במידה והוא יעוכב על ידי רשות או ספק 

 כאמור. 

תוצאות הכספיות של ה להשפעה רבה עערך המטוס בעת מימושו ל -ירידה בערכי מטוסים  (ב)

הון החברה ירידה מהותית בערכי מטוסים עלולה לגרום לירידה בהון החברה. . הקבוצה

מהווה כמו כן אמת מידה פיננסית כלפי הבנקים המממנים את החברה וכלפי מחזיקי אגרות 

, ערכו של המטוס משמש, בין היתר, כמרכיב לצורך בטחונות לבנקים המממנים בנוסףהחוב. 

לפיכך, ירידת ערך של מטוסים בשווקים הבינלאומיים, ידי הקבוצה. -את רכישת המטוסים על

לדרישה מצד המלווים  , בנוסף להשפעה על התוצאות הכספיות של הקבוצה, גםעלולה לגרום

לפירעון מוקדם של המימון שהעמידו לביצוע רכישת ( Non-Recourse)למעט בעסקאות 

 טחונות קיימים. יבהמטוס. לחילופין, עשויים המלווים לדרוש תוספות מצד הקבוצה ל

בהתאם להתחייבויות אשר נטלה על עצמה הקבוצה כלפי  - עמידה באמות מידה פיננסיות (ג)

גורמים מממנים ישראליים, נדרשת הקבוצה לעמוד באמות מידה פיננסיות שונות, אשר חלקן 

או רישום הפרשה  אינן בשליטתה )למשל, ירידה בהון העצמי עקב חדלות פרעון של חוכר

 רך מטוסים(. אי עמידתה של החברה באמות המידה הפיננסיות מקנה לגורמיםלירידת ע

-די את ההלוואות ו/או האשראים אשר הועמדו לה עליהמממנים זכות להעמיד לפירעון מי

טחונות הקיימים יידם. לחילופין, עשויים הגורמים המממנים לדרוש תוספות מצד הקבוצה לב

 כבר בידיהם.

 המטוסיםמימון לצורך רכישת הקבוצה נוטלת מאחר ו - עלותםזמינות מקורות המימון ו (ד)

בעלות ועלויות המימון הן רכיב מהותי בהוצאות הקבוצה, להתייקרות , המימון פעילותו

 ורווחיותה. העל עסקישלילית השפעה  לקבוצה המימון ובזמינות המימון

ישוב ח - חקיקהשינויים בחקיקת המס החלה על חברות הקבוצה ובפרשנות ויישום אותה  (ה)

כרוך בפרשנות וביישום חוקים ואמנות מס. רשויות המס  חברות הקבוצהחבויות המס של 

ובהתאם לייעוץ עשויות לחייב את הקבוצה באופן שונה מהערכות הקבוצה לפי הבנתה 

כן, שינויים בשיעורי מס -את החוקים והאמנות הרלבנטיים. כמוהמקצועי אשר קיבלה, 

ע בצורה שלילית על רווחיות הקבוצה. כך גם שינויים לגבי פחת, קיזוז חברות יכולים להשפי

וכל רכיב אחר שלו השפעה על תשלומי הקבוצה  מימוןהפסדים, שיעור ההכרה בהוצאות 

 .והוצאותיה השוטפות

 הינם הקבוצה שבבעלות המטוסים, לעיל 2.9.3 סעיףבכאמור  -ביצרני מטוסים  תלות (ו)

חברת "איירבוס". הפסקת פעילותה של בואינג או  מתוצרת חברת "בואינג" ומתוצרת

 איירבוס עשויה לגרום לחברות החוכרות את מטוסי הקבוצה קשיי תפעול. 

הקבוצה הינה הבעלים של המטוסים שהיא מחכירה. בעלות זו חושפת את  –אחריות מוצר  (ז)

דד עם סיכון זה, החברה הינה מבוטחת החברה לתביעות בגין אחריות מוצר. על מנת להתמו

החוכרים. בנוסף, החברה רוכשת ביטוחי "רובד נוספת בפוליסות הביטוח התעופתיות של 

  לעיל. )ד(2.2.2 סעיףב" כמפורט מותנה
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 טבלת גורמי סיכון 1.3

, מדורגים בהתאם להערכת הנהלת החברה לחברהמוצגים גורמי הסיכון הרלוונטיים  שלהלןבטבלה 

 החברה בכללותה:על פי השפעתם על עסקי 

 

 

 מידת ההשפעה על עסקי החברה גורמי הסיכון

 השפעה 

 רבה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 מועטה

       סיכוני מאקרו

    + חוסר יציבות כלכלית בשווקים הפיננסיים

   + טחונייםיטרור, אירועים מדיניים או בפעילות 

  +  התפרצות מגיפות ואסונות טבע

  +  משתנה ריבית בשיעורי לשינויים חשיפה

 +   חשיפה לשינויים בשער החליפין

       סיכונים ענפיים

  +  סיכונים כלליים העומדים בפני ענף התעופה

   + עודף היצע בשוק המטוסים העולמי

 +   שינויים רגולטוריים בענף והוראות יצרן

 +   מגבלות רעש ואיכות הסביבה

ית  החלים על חכירת שינויים בתקינה החשבונא
 מטוסים

  + 

       גורמי סיכון ייחודיים

הקבוצה; פיזור לקוחות קטן לקוחות תלות ב
 וחדלות פירעון של חוכרים

+   

   +  ירידה בערכי מטוסים

  +   עמידה באמות מידה פיננסיות

  +  זמינות מקורות המימון ועלותם 

שינויים בחקיקת המס החלה על חברות הקבוצה 
  ובפרשנות ויישום אותה חקיקה

  + 

 +   מטוסים ניתלות ביצר

 +   אחריות מוצר



  

 

 

 

 
 

     

 

 'בחלק 

 דוח הדירקטוריון

 על מצב ענייני התאגיד



  

בע"מגלובל כנפיים ליסינג   
  2016בדצמבר  31דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לשנה שהסתיימה ביום הדוח 
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"מ )להלן בע ליסינג כנפיים גלובל חברת ענייני מצב על הדירקטוריון דוח את להגיש בזאת מתכבדים הננו
 או" הקבוצה)להלן " פיהן על הנהנית היא אשר והנאמנויות שלה המאוחדות והחברות"( החברה"
. הנתונים להלן מוצגים בדולרים של ארה"ב 2016 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה"( התאגיד"

 ומתייחסים לדוחות הכספיים המאוחדים.

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

 התאגיד עסקי תיאור מתוך עיקריים נתונים .1

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

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

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

 ההחכרה. פעילותלתחום הובלת הנוסעים והמטען עליו נמנות חברות התעופה, שהן לקוחות 

 35מטוסים, מתוכם נמכרו  54פרסום הדוח נרכשו והוחכרו  למועדועד  קבוצההמתחילת פעילות 
מטוסים הועברו לפעילות פירוק ומכירת חלקי חילוף מטוסים. במועד פרסום דו"ח זה  4-מטוסים ו

מטוסים  13 כאשר, במסגרת הרכוש הקבוע( 14)מתוכם  מטוסים 15צי מטוסים קיים של  קבוצהל
, נוסף מטוס של מימוש בהליך נמצאת החברהיבשות.  חמשב ממדינות שונים לקוחות תשעהל יםמוחכר

 החברה 2016 נובמבר בחודש, בנוסף. הכספיים לדוחות (4ד)12 ביאור ראו לפרטים ,מוחכר אינו אשר
על מזכר כוונות להחכרת  קבוצהחתמה הלגביו  330-300 איירבוס מטוס חכירת סיום לידי הביאה
 .הכספיים לדוחות (1ה)12 ביאורב כמפורט לחוכר חדש, המטוס

 :2016 לשנת הקבוצה פעילות לתוצאות בקשר עיקריים דגשים

  מיליון דולר בחידוש והצערת צי  200-הקבוצה השקיעה כ 2015החל מהרבעון השלישי של שנת
יקף פעילות הקבוצה לרבות מחזור ה את באופן משמעותי הגדילו אלו השקעותהמטוסים שלה. 

 .אשתקדביחס ל 2016הפעילות, היקף הנכסים ורווחיותה של הקבוצה בשנת 

  אשר תקופת  אחד מטוסהקבוצה שלושה מטוסים )מימשה  2016ברבעון הרביעי של שנת
אשר נמכר יחד עם הסכם ההחכרה שלו טרם סיום תקופת  נוסף מטוס, הסתיימה והחכרת

, בנוסף החברה קיבלה פיצוי (המוחזק למכירה ומכירת שני מנועים בנפרד מגוף מטוס החכרתו
)לרבות הפיצוי  מימושים אלו .בקשר לתנאי החזרת מטוס שסיים את החכרתו באותו הרבעון

 מיליון דולר. 6-הניבו לחברה תזרים חופשי משמעותי ובגינם נרשמו רווחי הון בסך של כ כאמור(

 מיליון דולר אשר  7.4-במהלך השנה הקבוצה רשמה הפסדים מירידות ערך מטוסים בסך של כ
לגביו  330-300בוס מיליון דולר בגין מטוס אייר 5-כללו בעיקר הפרשה לירידת ערך בסך של כ

חתמה הקבוצה על מזכר כוונות להחכרתו לחוכר חדש עקב הפסקת החכרתו לחברת התעופה 
TransAsia  וחות הכספיים, והפרשה לירידת בד (1)ה12כמפורט בביאור  2016בחודש דצמבר

שהוחכר בעבר בתאילנד כמפורט  767-300מיליון דולר בגין מטוס בואינג  2.2-ערך בסך של כ
 בדוחות הכספיים. (2ד)12 בביאור

 אשר הפנויים למקורותיה בהתאם והכל הצי היקף הגדלת להמשך נוספות עסקאות בוחנתהקבוצה 
 . לעיל כאמור המטוסים ממימוש תקבלוה אשר סכומים היתר בין כוללים
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 הכספי המצב .2

    בדצמבר 31 ליום 

  שינוי 2 0 1 5 2 0 1 6  

 הסבר % דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי 

      נכסים

 בנקאיים ופקדונות מזומנים
 שוטפים

ופקדונות בנקאיים שוטפים. לפרטים נוספים  מזומנים ביתרתמיליון דולר  11.9-כ של קיטון (35%) (11,932) 33,878  21,946 
 .להלן 4.1סעיף ראו 

 
 להלן. "מן ארוךראו הסבר בסעיף "מזומן משועבד לז 164%  882  538  1,420  מן קצרלז משועבד מזומן

  (15%) (20) 132  112  לקוחות

מהפרשה  בין היתר נובע לזמן קצר וזמן ארוך מיליון דולר ביתרות המלאי 0.8-כ של קיטון (14%) (493) 3,534  3,041  מן קצרלז מלאי
 לדוחות הכספיים. 8מיליון דולר כמפורט בביאור  0.4לירידת ערך של 

 מיליון 6.3-כ של סךמתמורה לקבל בביתרת החייבים ויתרות חובה נובע בעיקרו  הגידול 416%  5,108  1,227  6,335  חובה ויתרות חייבים 
דוחות ( ל1ד)12יאור כמפורט בב 767-300 בואינג מטוס למכירת לעסקה בקשר דולר

 הכספיים.

 המוחזקים שוטפים לא נכסים
 למכירה

אשר סווגו  340-300איירבוס  ומטוס 767-300בואינג  מטוס לגוף בקשר נוספים לפרטים -   3,150  -  3,150 
 דוחות הכספיים.ל 9ר מרכוש קבוע לנכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ראו ביאו

  0%  -  12,000  12,000  שוטפים לא בנקאיים פקדונות

מיליון דולר  5.2-של כ נובע משחרור ביתרת מזומנים משועבדים לזמן קצר וזמן ארוך קיטון (33%) (2,707) 8,261  5,554  מן ארוךלז משועבד מזומן
 737-800ושחרור השעבודים בגינה בקשר למימוש מטוס בואינג  כתוצאה מפרעון הלוואה

הפקדות חוכרים שוטפות מזומנים בגין  קבלתהכספיים, בקיזוז  דוחותל 6 ביאורב כמפורט
  מיליון דולר. 3.4-בסך של כ

  (100%) (337) 337  -  ארוךמן לז מלאי

 לחברת ארוך לזמן הלוואה
 האם

 12,000  12,000  -  0%  

  (100%) (500) 500  -  ארוך לזמן חייבים

-של כ בסךים מיליון דולר ביתרת הרכוש הקבוע נובע בעיקר מרכישת מטוס 9.7-כ של גידול 3%  9,651  325,954  335,605  נטו, קבוע רכוש
 והפחתות פחת הוצאות בקיזוזבדוחות הכספיים(,  'ג12 בביאור כמפורט)מיליון דולר  100.3

מיליון דולר וגריעת עלות מופחתת של מטוסים  42.5-כ של בסך התקופה במהלך שנרשמו
-כומיון של  (בדוחות הכספיים 'ד12מיליון דולר )כמפורט בביאור  45.0-שמומושו בסך של כ

 .מוזקים למכירה כמפורט לעילהנכסים לא שוטפים לדולר  מיליון 3.2
      

  1%  2,802  398,361  401,163  "כסה
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    בדצמבר 31 ליום 

  שינוי 2 0 1 5 2 0 1 6  

 הסבר % אלפי דולר דולר אלפי דולר אלפי 

      התחייבויות והון

 הלוואות של שוטפות חלויות
 ארוך לזמן רות חובואג

" ארוך לזמן חוב אגרותו" "בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואותראו הסבר בסעיפים " 1%  402  44,282  44,684 
 להלן.

 "מטוסים חוכרי של"הפקדות  בסעיף הסבר ראו 10%  929  9,430  10,359  זכות ויתרת זכאים

 מתאגידים ארוך לזמן הלוואות
 בנקאיים

מיליון דולר נובע מקבלת  3.4-( בסך של כשוטפות חלויות )לרבות הלוואותה גידול ביתרת 2%  3,153  143,174  146,327 
מיליון דולר קיבלה חברת בת של החברה  40מיליון דולר, מתוכם  52-הלוואות בסך של כ

 (1ב)13 )לפרטים נוספים ראו ביאור 330-200במסגרת עסקה לרכישת מטוס איירבוס 
 לחברה, מיליון דולר נוספים נמשכו ממסגרת אשראי שהוענקה 12-בדוחות הכספיים( ו

  מיליון דולר. 48.6-רעון הלוואות בסך של כבקיזוז פי

מיליון דולר נובע בעיקר  10.3-קיטון ביתרת אגרות החוב )לרבות חלויות שוטפות( בסך של כ (18%) (10,429) 57,003  46,574  ארוך לזמן חוב אגרות
בסך  2016 ונובמבר מאי יםבחודש כומפירעון קרנות אגרות החוב )סדרה א' וסדרה ב'( שנער

תקופת הדיווח בסך  במהלך לדולר ביחס השקל מיליון דולר, בקיזוז השפעת יסוף 10.8-של כ
 .מיליון דולר 0.5-של כ

גידול נטו ביתרת הפקדות חוכרים )לרבות חלויות שוטפות המוצגות בסעיף הזכאים ויתרות  5%  2,408  44,964  47,372  מטוסים חוכרי של הפקדות
 מהפקדות חוכרים שוטפות )נטו( בתקופה מיליון דולר נובע בעיקר 3.1-כזכות( בסך של 

מיליון  7.6-בסך של כ ופקדוןמרישום הפקדות חוכרים , מיליון דולר 8.1-המדווחת בסך של כ
 דוחות הכספיים(,ל (1ג)12 אור)כמפורט בבי 330-200במסגרת רכישת מטוס איירבוס  דולר

מיליון דולר במסגרת מימוש מטוס  9-בסך של כ )לרבות פקדון(בקיזוז ביטול הפקדות חוכרים 
הפקדות חוכרים בסך  ביטולומ הכספיים( לדוחות( 3ד)12)כמפורט בביאור  737-800בואינג 

מביטול כתוצאה  מיליון דולר 1.9-פקדון דמי חכירה בסך של כחילוט ו מיליון דולר 1.7-של כ
 .הכספיים( לדוחות( 1)ה12בביאור  כמפורט)הסכם חכירה 

 לזמן נגזרים פיננסיים מכשירים
 ארוך

 בעיקר נובע( CSWAP-ה עסקאות) הנגזרים הפיננסיים במכשירים השלילי הוגן בשווי קיטון (52%) (1,013) 1,955  942 
 .הדיווח תקופת במהלךומפרעונות שנערכו ( דולר-שקל) החליפין בשער משינוי

 

  (2%) (296) 14,982  14,686  נדחים מסים

 .תקופהל מהרווח כתוצאה בעיקר נובע בהון גידול 9%  7,648  82,571  90,219   הון

      

  1%  2,802  398,361  401,163  "כסה
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 העסקית הפעילות תוצאות ניתוח .3

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה קבוצהה של העסקיות התוצאות ניתוח .3.1

  שינוי 2 0 1 5 2 0 1 6  

 דולר אלפי 
 אחוז

 דולר אלפי מהמחזור
 אחוז

 מהמחזור
 אלפי
 הסבר % דולר

 חכירת מדמי בעיקר נובע 2015 תלעומת שנ 2016שנת ב בהכנסות גידול 30%  13,825  100%  45,749  100%  59,574  הכנסות
 'ג12 בביאור)כמפורט  2016של שנת  חודשים מרץ ויוליב שנרכשו מטוסים

המקוזז על ידי קיטון  2015של שנת  בחודשים יולי ודצמברולדוחות הכספיים( 
של שלושה מטוסים )כמפורט בביאור  החכרתם מסיוםבדמי החכירה כתוצאה 

 שני של חכירה הארכת הסכמי של לתוקף מכניסתםו הכספיים( לדוחות 'ד12
 החלבדמי חכירה נמוכים יותר  British Airways-ל וחכריםם הממטוסי

כוללות גם את  2015יצוין כי ההכנסות בשנת  .2016 ואפריל מרץ מחודשים
 מיליון דולר. 2.5-שני מנועים בסך של כמלאי התמורה ממכירת 

נובע בעיקר מגידול  2015לעומת שנת  2016שנת ב ההפעלה בהוצאות גידול 13%  (4,092) (71%) (32,348) (61%) (36,440)  הפעלה הוצאות
כפי  2015-2016בשנים  בהוצאות הפחת כתוצאה מהפחתת מטוסים שנרכשו

מטוסים החל מינואר  שלושה עבור שבוצעו פחת אומדן ומשינויישמפורט לעיל 
מטוסים ברבעון  לושהממימוש שהמקוזז בקיטון בהוצאות הפחת הנובע  ,2016

והפסקת הפחתת מטוס נוסף וסיווגו כנכס לא שוטף  2016הרביעי של שנת 
. כמו כן במהלך הרבעון השלישי של שנת 2016הזמין למכירה החל מחודש יולי 

מיליון דולר  0.4רשמה הקבוצה הפרשה לירידת ערך מלאי בסך של  2016
גרעה  2015כי בשנת עוד יצוין  .2015שנת ליון דולר שנרשמו בימ 2לעומת 

 .כאמור לעיל מנועים שנמכרומלאי מיליון דולר מעלותם של  2.5-כ קבוצהה
        

   73%  9,733   29%  13,401   39%  23,134  גולמי רווח

 הנהלה הוצאות
 וכלליות

(4,529) (8%) (4,296) (9%) (233)  5%  

)הוצאות(  הכנסות
 נטו, אחרות

-הפרשה לירידת ערך מטוסים בסך של כ הוצאות קבוצהה רשמה 2016 בשנת -  (944) 1%  263  (1%) (681)
 הרהחב רשמה מנגדדוחות הכספיים(, ל' ז12ור בביא כמפורטמיליון דולר ) 7.4

 'ד12כמפורט בביאור מליון דולר ממימוש מטוסים ) 6-כ של בסך הון רווחי
בקשר להפסקת דמי חכירה פקדון  חילוטלדוחות הכספיים( והכנסות אחרות מ

לדוחות הכספיים.  (1)ה12ר אובביכמפורט  330-300חכירת מטוס איירבוס 
"ן נדל ממימושמיליון דולר  0.4-הון בסך של כ רווחינרשמו  2015בשנת 

 0.1-בהוצאות הפרשה לירידת ערך מטוסים בך של כ קוזזו אשר להשקעה
 מיליון דולר.
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  שינוי 2 0 1 5 2 0 1 6  

 דולר אלפי 
 אחוז

 דולר אלפי מהמחזור
 אחוז

 מהמחזור
 אלפי
 הסבר % דולר

 
        

  91%  8,556  21%  9,368  30%  17,924  מפעולות רווח

  37%  (3,175) (19%) (8,590) (20%) (11,765) מימון הוצאות
  9%  117  3%  1,335  2%  1,452  מימון הכנסות

, מימון הוצאות
 נטו

 מגידולבעיקר  נובע 2015לעומת שנת  2016שנת ב נטובהוצאות המימון  גידול 42%  (3,058) (16%) (7,255) (17%) (10,313)
 חדשות הלוואות מנטילתמיליון דולר בהוצאות הריבית כתוצאה  2.6-כ של

 בשער שינויים, כן כמו. 2015 נובמבר בחודש'( ב)סדרה  חוב אגרות ומהנפקת
 לגידול הביאו( שקליות -' א)סדרה  החוב אגרות עלדולר -שקל החליפין

שינויים בשווים ההוגן  ,מיליון דולר. מנגד 0.9-כ של בסך נטו המימון בהוצאות
-הביאו לקיטון בהוצאות המימון נטו בסך של כ של מכשירים פיננסיים נגזרים

 מיליון דולר. 0.7
        

        

 מסים ינלפ רווח
 הכנסה על

 7,611  13%  2,113 (5%)  5,498  260%  

 מסיםהטבת מס )
 (הכנסה על

נובע בעיקרו  2015לעומת שנת  2016שנת במסים על הכנסה ב שינויה -   727  (1%) (546) -  181 
 2-לקיטון בהתחייבות למסים נדחים של כ והמס אשר הביא יבשיעור יםמשינוי

 (2ה)17 מיליון דולר )לא תזרימי( וקיטון במסים על הכנסה בהתאם )ראו ביאור
בדוחות הכספיים(, בקיזוז רישום הפרשה למסים נדחים בגין הרווח לפני מס 

 .2016 שנתב
        

  397%  6,225  3%  1,567  13%  7,792  לשנה רווח

        
EBITDA  60,787  102%  38,678  85%  22,109  57% ב הגידול-EBITDA נובע בעיקר מגידול  2015לעומת שנת  2016שנת ב

רווחי הון והכנסות אחרות בסך גידול במ ,בהכנסות מדמי חכירה כמפורט לעיל
-מיליון דולר ומקיטון ברישום הפרשה לירידת ערך מלאי בסך של כ 6.4-של כ

 .מיליון דולר 1.6
 

        
 מתואם רווח
 *מס לפני

נובע בעיקר  2015לעומת שנת  2016שנת ב מס לפני המתואם ברווח הגידול 126%  4,842  8%  3,850  15%  8,692 
ובמחצית השנייה של שנת  2016בשנת  מהעסקות החדשות שביצעה הקבוצה

2015. 
 .מלאי ערך מירידות והפסדים אחרות הוצאות/הכנסות בנטרול מס לפני רווח *
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 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה קבוצהה של העסקיות התוצאות ניתוח .3.2

  שינוי 2 0 1 5 2 0 1 6  

 דולר אלפי 
 אחוז

 דולר אלפי מהמחזור
 אחוז

 מהמחזור
 אלפי
 הסבר % דולר

לעומת התקופה המקבילה  2016רבעון הרביעי לשנת גידול בהכנסות ב 4%  496  100%  13,960  100%  14,456  הכנסות
של  חודשים מרץ ויולישנרכשו בנובע בעיקר מדמי חכירת מטוסים אשתקד 

המקוזז על ידי קיטון בדמי  2015של שנת  ובחודש דצמבר 2016שנת 
מכניסתם לתוקף של מסיום החכרתם של שלושה מטוסים והחכירה כתוצאה 

בדמי  British Airways-וחכרים לם המהסכמי הארכת חכירה של שני מטוסי
יצוין כי ההכנסות  .2016החל מחודשים מרץ ואפריל חכירה נמוכים יותר 

כוללות גם את התמורה ממכירת שני מנועים  2015שנת  רבעון הרביעי שלב
 מיליון דולר. 2.5-בסך של כ

לעומת התקופה  2016רבעון הרביעי לשנת בהוצאות ההפעלה בקיטון  (16%) 1,619  (72%) (10,016) (58%) (8,397)  הפעלה הוצאות
מקיטון בהוצאות הפחת כתוצאה ממימוש  נובע בעיקר המקבילה אשתקד

והפסקת הפחתת מטוס נוסף  2016שלושה מטוסים ברבעון הרביעי של שנת 
. כמו כן במהלך 2016וסיווגו כנכס לא שוטף הזמין למכירה החל מחודש יולי 

רשמה הקבוצה הפרשה לירידת ערך מלאי  2015של שנת  רביעיהרבעון ה
מיליון דולר מעלותם של מנועים  2.5-וגרעה כ מיליון דולר 0.4בסך של 

גידול בהוצאות הפחת . קיטון זה קוזז ב2015שנמכרו בחודש אוקטובר 
כפי  2015 ובחודש דצמבר 2016בשנת  כתוצאה מהפחתת מטוסים שנרכשו

מטוסים החל מינואר  שלושה ומשינויי אומדן פחת שבוצעו עבורשמפורט לעיל 
2016. 

        

   54%  2,115   28%  3,994   42%  6,059  גולמי רווח
 הנהלה הוצאות
 וכלליות

(1,010) (7%) (1,020) (7%)  10 (1%)  

, אחרות הכנסות
 נטו

מליון  6-רווחי הון בסך של כ קבוצהרשמה ה 2016שנת רבעון הרביעי לב -  1,730  -  -  12%  1,730 
לדוחות הכספיים( והכנסות  'ד12 רדולר ממימוש מטוסים )כמפורט בביאו

-330בקשר להפסקת חכירת מטוס איירבוס  דמי חכירה פקדון מחילוטאחרות 
הוצאות הפרשה  , בקיזוזלדוחות הכספיים (1)ה12ר אוכמפורט בבי 300

לדוחות  'ז12מיליון דולר )כמפורט בביאור  5-לירידת ערך מטוסים בסך של כ
 .הכספיים(

        

  132%  3,855  21%  2,924  47%  6,779  מפעולות רווח
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  שינוי 2 0 1 5 2 0 1 6  

 דולר אלפי 
 אחוז

 דולר אלפי מהמחזור
 אחוז

 מהמחזור
 אלפי
 הסבר % דולר

 
  58%  (1,303) (16%) (2,238) (24%) (3,541) מימון הוצאות
  42%  262  4%  617  6%  879  מימון הכנסות

, מימון הוצאות
 נטו

לעומת התקופה  2016רבעון הרביעי לשנת נטו בבהוצאות המימון גידול  64%  (1,041) (12%) (1,621) (18%) (2,662)
מיליון דולר בהוצאות  0.4-מגידול של כבעיקר נובע המקבילה אשתקד 

מנטילת הלוואות חדשות ומהנפקת אגרות חוב )סדרה ב'(  הריבית כתוצאה
. כמו כן, שינויים בשווים ההוגן של מכשירים פיננסיים 2015בחודש נובמבר 

 מיליון דולר. מנגד, 0.9-הביאו לגידול בהוצאות המימון נטו בסך של כ נגזרים
שקליות(  -דולר על אגרות החוב )סדרה א' -שינויים בשער החליפין שקל

 מיליון דולר.  0.5-בהוצאות המימון נטו בסך של כ קיטוןהביאו ל
        

        

 מסים ינלפ רווח
 הכנסה על

 4,117  29%  1,303  9%  2,814  216%  

 מסיםהטבת מס )
 (הכנסה על

 2015לעומת שנת  2016רבעון הרביעי לשנת במסים על הכנסה ב שינויה -  580  (3%)  (350) 2%  230 
נובע בעיקרו משינוי בשיעור המס אשר הביא לקיטון בהתחייבות למסים 

מיליון דולר )לא תזרימי( וקיטון במסים על הכנסה בהתאם,  1.2-נדחים של כ
ברבעון הרביעי בקיזוז רישום הפרשה למסים נדחים בגין הרווח לפני מס 

 .2016שנת ל
        

  356%  3,394  7%  953  30%  4,347  תקופהל רווח

        
EBITDA  19,712  136%  10,293  74%   9,419  92% ב הגידול-EBITDA לעומת התקופה המקבילה אשתקד 2016רבעון הרביעי לשנת ב 

 ,מיליון דולר 6.8-רישום רווחי הון והכנסות אחרות בסך של כבעיקר מ נובע
בהפחתת עלויות מכר מקיטון  ,גידול בהכנסות מדמי חכירה כמפורט לעילמ

 ברישום הפרשה לירידת ערך מלאימיליון דולר ומקיטון  2.5-מלאי בסך של כ
 מיליון דולר. 0.4-בסך של כ

 
        

 מתואם רווח
 מס לפני

 2,387  17%  1,703  12%    684  40%  
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 המימון ומקורות, נזילות מזומנים תזרימי .4

 2015 שנת לעומת 2016 בשנת המזומנים בתזרימי התנועות .4.1

 שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי .4.1.1

 על המקוזז, לעיל 3.1 בסעיף כמפורט בהכנסות מגידול בעיקר נובע שוטפת מפעילות במזומנים הגידול
  .חוב ואגרות בנקאיים מתאגידים הלוואות על הריבית בתשלומי גידול ידי

 השקעה פעילותל מזומנים תזרימי .4.1.2

 מיליון דולר ברכוש קבוע 92.4-כללו השקעה בסך של כ 2016ששימשו להשקעה בשנת  המזומנים
כמפורט בביאור  2016בחודש יולי  מנועיו ללא מטוסורכישת  2016ש מרץ לצורך רכישת מטוס בחוד

ומימוש נדל"ן  מיליון דולר אשר נבעו מתמורה ממימוש מטוסים 35.6-, בקיזוז כהכספיים לדוחותג 12
-בסך של כ )לרבות פקדונות משועבדים( ומימוש פקדונות בנקיםת הכספיים ד לדוחו12בביאור  כמפורט

 מליון דולר.  2.5

מיליון דולר ברכוש קבוע  95.3-כללו השקעה בסך של כ 2015ששימשו להשקעה בשנת  המזומנים
( והשקעה בחשבונות בנק משועבדים 2015ודצמבר  2015)בעיקר לרכישת שני מטוסים בחודשים יולי 

מיליון דולר אשר נבעו מתמורה ממימוש מטוסים ומימוש נדל"ן  7.6-מיליון דולר, בקיזוז כ 3-בסך של כ
 מליון דולר.  0.4-מוש פקדונות בנקים בסך של כמיכן ו

 מימון מפעילות מזומנים תזרימי .4.1.3

 דולר מיליון 40 של בסך בנקאית הלוואה קבלת כללו 2016 בשנת המימון מפעילות שנבעו המזומנים
 בסך אשראי מסגרת משיכת(, וחות הכספייםלד (1ג)12 ור, ראו ביא2016 במרץ מטוס רכישת)לצורך 

מיליון דולר, בקיזוז פירעון של הלוואות  8.1-כ של בסך נטו חוכרים הפקדות וקבלת דולר מיליון 12 של
 מיליון דולר. 11.4-מיליון דולר ופירעון אגרות חוב בסך של כ 48.5-בסך של כ

 מיליון 79.5-כ של בסך בנקאיות הלוואות קבלת כללו 2015 בשנת המימון מפעילות שנבעו המזומנים
 בסך נטו, חוכרים הפקדות וקבלת דולר מיליון 30.3-כ של בסך' ב סדרה"ח אג מהנפקת תמורה, דולר

 בסך חוב אגרות ופירעון דולר מיליון 37-כ של בסך הלוואות של פירעון בקיזוז, דולר מיליון 6.8-כ של
 (.מוקדם וולנטרי קרן פרעון לרבות) דולר מיליון 12.5-כ של

 שוטפים, ופקדונות מזומנים יתרות, אשראי .4.2

 בדצמבר 31 ביום דולר מיליון 21.9-כ של לסך הסתכמו שוטפים בנקאיים ופקדונות המזומנים יתרות
 פקדונות כוללות לא אלו יתרות. 2015 בדצמבר 31 ביום דולר מיליון 33.9-כ של לסך בהשוואה 2016

 כוללות לא וכן, 2015 בדצמבר 31-ו 2016 בדצמבר 31 לימים דולר מיליון 12 בסך שוטפים לא בנקאיים
-ו 2016 בדצמבר 31 ליום דולר מיליון 8.8-וכ דולר מיליון 5.9-כ של בסך משועבדים והשקעות מזומנים

  .בהתאמה, 2015

 מיליון 208.7-כ על עמד 2016 שנת במהלך כספיים ממוסדות קבוצהה הלוואות של הממוצע ההיקף
 .2015 בשנת דולר מיליון 140.9-לכ בהשוואה דולר

מיליון  0.2-כמיליון דולר בהשוואה ל 0.3-כעמד על  2016האשראי הממוצע ללקוחות במהלך שנת  היקף
 . 2015בשנת דולר 

 

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 שינוי 2 0 1 5 2 0 1 6 

 דולר אלפי 

    
 9,640  33,339  42,979  שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 35,968  (90,314) (54,346) השקעה פעילותל מזומנים תזרימי
 (66,877) 66,947  70  מימון מפעילות מזומנים תזרימי

 (21,269) 9,972  (11,297) מזומנים ושווי במזומנים)ירידה(  עלייה
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 חוזר הון .4.3

 19.0-כ של בסך החוזר בהון גירעון לחברה, ונפרדים מאוחדים דוחות לפי, 2016 בדצמבר 31 ליום
 מיליון 14.4-כ של בסךהחוזר  הוןב גירעוןל בהשוואה, בהתאמה, דולר מיליון 16.0-כ ושל דולר מיליון
 יתרות. 2015 בדצמבר 31 ליום, בהתאמה, ונפרדים מאוחדים דוחות לפי דולר מיליון 17.8-כ שלו דולר
 בדצמבר 31-ו 2016 בדצמבר 31 לימים מיליון 12 בסך שוטפים לא בנקאיים פקדונות כוללות לא אלו

2015. 

בעיקר נובע  2015בדצמבר  31לעומת ההון החוזר ליום  2016 דצמברב 31 ליום החוזר בהון שינויה
 יםמקיטון ביתרות המזומנים והפקדונות הבנקאיים השוטפים כתוצאה מהשלמת עסקאות לרכישת מטוס

 לעסקה בקשרגידול ביתרת החייבים ויתרות חובה  בקיזוז ,הכספיים ג לדוחות12בביאור  מפורטכ
זמינים למכירה מוחזקים כרכוש קבוע כנכסים לא שוטפים ה סיווגמו 767-300 בואינג מטוס למכירת

 .לדוחות הכספיים 9כמפורט בביאור 

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

 12צפוי להתקבל במהלך  2016 דצמברב 31 ליום. קבוצהה לפעילות אינהרנטי הוא ולפיכך, הדוח
 31 וליום מיליון דולר 40.1-החודשים לאחר תאריך הדוח, על פי הסכמים קיימים לאותו מועד, סך של כ

 ברכוש כלולים שאינם, אלו תקבולים. דולר מיליון 48.2-כ של סך להתקבל צפוי היה, 2015 בדצמבר
 44.7-בסך של כ 2016 דצמברב 31 ליום שוטפות חלויות תשלום למימון השאר בין מיועדים, השוטף

 מיליון דולר( של הלוואות ואגרות חוב. 44.3-כ 2015בדצמבר  31מיליון דולר )וליום 

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

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

אשר עבורו לא קיימת  דולר מיליון 0.8-כ הינה הדוח לתאריך המופחתת ועלות אשר, מטוס אחד
. בנוסף עבור מטוס אשר תקופת החכרתו צפויה להסתיים במהלך הרבעון הרביעי של יתרת חוב

 החלויות במסגרת ומסווגת דולר מיליון 11.3-לכ המסתכמת, חוב יתרתעבורו קיימת  2017שנת 
 ., בוחנת הקבוצה את האפשרויות העומדות בפניה בסיום החכירה )מימוש, הארכה(השוטפות

 אשר( דולר מיליון 12 בסך 2015 בדצמבר 31 ליום) דולר מיליון 12 בסך בבנקים פקדונות יתרת 
 מזומנים יתרת הינה זו יתרה - שוטפים הלא הנכסים תחת הכספי המצב על בדוח מסווגת

 יתרת בקופתה לשמור מממנים כלפי החברה מחויבות את משקפת אשר בנקאיים ופקדונות
 .לדוחות הכספיים( 'ג14)לפרטים נוספים ראו ביאור  זה בסך מזומנים

 (.התאגיד עסקי)תיאור  לדוח' א חלקב 2.11 ףסעי ראו החוזר ההון לגבי נוסף לפירוט

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

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

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

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

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

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

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

 השוק סיכוני תיאור .5

 השקל מול הדולר של החליפין בשערי לשינויים חשיפה .5.1

סדרה א' אשר הינן  חוב רותלמעט הוצאות בגין אג בדולרהן  קבוצההעיקר הכנסותיה והוצאותיה של 
ובהתחייבויותיה השקליות במונחי דולר ופיחות  קבוצהשקליות. ייסוף השקל גורם לגידול בהוצאות ה

השקל מקטין אותן. ההוצאות וההכנסות מהפרשי השער משערוך התחייבויותיה השקליות )בעיקר אגרות 
 החוב סדרה א'( אינן תזרימיות. 

( CSWAPהקטנת החשיפה לסיכוני השוק, מתקשרת החברה בעסקאות הגנה )עסקאות מסוג  לצורך
רך כך הועמדו לחברה על ידי הבנק מסגרת סיכון מאושרת לביצוע עסקאות בנגזרים. מול בנק בארץ. לצו

במקרה של חריגה מהמסגרת, בעיקר כתוצאה מפיחות של שער החליפין של השקל מול הדולר, עשויה 
 החברה להידרש להעמיד בטחונות לבנק. 

 .להלן 6.1 ראו סעיף החשיפההצעדים הננקטים להקטנת  בדבר

 הריבית בשיעורי לשינויים חשיפה .5.2

חודשים  שלושה אובריבית משתנה של ליבור לחודש  הינו, קבוצההשנטלה  מהאשראי מהותי חלק
, בעיקר בתחום החכרת המטוסים, הינן בדולרים בסכומים קבוצההבתוספת מרווח. רוב הכנסותיה של 

לשינויים בשער הליבור של הדולר. בדבר צעדי הגנה להקטנת החשיפה  קבוצההקבועים, לפיכך חשופה 
 .להלן 6.2 סעיףראו 

 מטוסים לרכישת הלוואות במסגרת חשיפה .5.3

, אשר בעלות זכות חזרה לחברה( בארץ להוראות חלק מהסכמי ההלוואות )הלוואות מבנקים בהתאם
 המובטחיםהשוק של המטוסים  לשווי ההלוואות יתרתבין  ילעמידה ביחס מינימאל החברה נדרשת

להשלמת  תדרש החברה. במצב של ירידה חדה בשווי השוק של המטוסים, אלו הלוואות במסגרת
לדוחות  'ג13בטחונות או עלולה להידרש לפירעון חלקי מיידי של ההלוואות. לפרטים נוספים ראו ביאור 

 .הכספיים

 המדיניות ומימוש הפיקוח אמצעילניהולם,  האחראיסיכוני שוק,  בניהול החברה מדיניות .6

 אף מבוצע ביצועה על והפיקוח החברה דירקטוריון ידי על נקבעת השוק סיכוני בניהול החברה מדיניות
 . ידיו על הוא

מתייחס בפועל לסוגיות של ניהול סיכוני שוק אחת לרבעון, בעת הדיון בדוחות  החברה דירקטוריון
 הכספיים, וכן באופן נקודתי בעת דיון בעסקת מימון ו/או החכרה חדשה ו/או גיוס אגרות חוב.

 ערן מר של לפרטיו"ל הכספים של החברה, מר ערן בן מנחם, הינו האחראי על ניהול סיכוני שוק. סמנכ
 (.התאגיד על נוספים)פרטים  התקופתי"ח לדו' ד לחלקא' 26 יףסע ורא, מנחם בן

 /דולרשקל חליפין שער גידור מדיניות .6.1

 החוב ואגרות ההלוואות מיתרת 100%-ש כך הגנה עסקאות לבצע יש מטבעית חשיפה ונוצרת במידה
. בדולרים יהיו, האשראי תיק כלל מתוך( בשקלים קצר לזמן והשקעות פיקדונות בניכוי)התחייבויות  נטו

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

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

 .2020 בנובמבר תתבצע בגינה ההתחשבנות

 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
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 ריבית גידור מדיניות .6.2

, אישר דירקטוריון החברה שינוי במדיניות החשיפה לסיכון הריבית כך שהחל 2016אוגוסט  בחודש
 ריבית, קבועה בריביתמתיק האשראי שלה יהיה  25%ממועד זה מדיניות החברה היא שלפחות 

 הן אותן ההלוואות של בריבית השינויים את תואמות שההכנסות או לקבועה ממשתנה שהוחלפה
דירקטוריון  רולאיש בהתאםטרם השינוי כאמור.  30%(, זאת חלף "ריבית מוגנת" – )להלן משרתות
 2016 בדצמבר 31 ליום זו במדיניות עמידה של בדיקה נערכה לא ,2016 בנובמבר 24 מיוםהחברה 

 החברה דירקטוריון החליט 2017 בפברואר 26 ביום .האשראי תיק בהרכב לשינוי פועלת והחברה הואיל
י לא תבוצענה עסקאות הגנה )גידור חשיפה לריבית( עד לגיוס חוב חדש בקשר לרכישת מטוסים כ

 נוספים.

מלא, הלוואה בריבית  , לאחר מועד הדוח, פרעה החברה בפרעון מוקדם2017יצוין כי בחודש ינואר 
, כך שליום מועד פרסום הדוח אגרות החוב סדרה א' וסדרה ב' הינן דולרמיליון  12.7-קבועה בסך של כ

 היחידות אשר נושאות ריבית קבועה בתיק האשראי של החברה.

 הינו בריבית קבוצהההאשראי של  מתיק, בהתאמה, 23%-וכ 26%-כ, הדוח פרסום ולמועד הדוח למועד
 מוגנת.

 2016בדצמבר  31ליום  ליסינג גלובל של והתחייבויות נכסים של הצמדה בסיסי .7

 בדולר 
 או"ב ארה

 בהצמדה
 אליו

 במטבע
 ישראלי
 )ש"ח(

 לא פריט
 "כסה כספי

 דולר אלפי 

     נכסים
 21,946  -  108  21,838  קצר לזמן והשקעות מזומנים שווי, מזומנים

 3,150  *3,150  -  -  למכירה המוחזקים שוטפים לא נכסים
 10,908  *3,041  35  7,832  אחרים שוטפים נכסים

 12,000  -  -  12,000  בבנקים א שוטפיםל פקדונות
 12,000  -  -  12,000  האם לחברה ארוך לזמן הלואה

 335,605  *335,605  -  -  נטו, קבוע רכוש
 5,554  -  -  5,554  אחרים שוטפים לא נכסים

 401,163  341,796  143  59,224  נכסים"כ סה
     

     התחייבויות
 10,359  1,490  376  8,493  קצר לזמן זכות ויתרות זכאים

 בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות
 180,148  -  -  180,148  )כולל חלויות שוטפות(

 57,437  -  **29,529  27,908  (שוטפות חלויות)כולל  חוב אגרות
 47,372  -  -  47,372  מטוסים חוכרי של הפקדות

 942  -  942  -  נגזרים פיננסיים מכשירים
 14,686  14,686  -  -  אחרות שוטפות לא התחייבויות

 310,944  16,176  30,847  263,921  התחייבויות"כ סה
     

 90,219  325,620  (30,704) (204,697) נטו, התחייבויות בניכוי נכסים

     
 כולל בסך מטוסים של חילוף חלקי ומלאי( מטוסים)בעיקר  למכירה זמינים נכסים, קבוע רכוש לקבוצה *

מיליון דולר. שוק המטוסים הבינלאומי מתנהל בדולרים ולפיכך החשיפה המטבעית בסעיף  342-כ של
 זה קטנה.

 .CSWAPהמטבעית על יתרת אגרות החוב סדרה א' מוגנת בעסקאות  החשיפה **
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 רגישות ניתוחי בדבר דיווח .8

 2016בדצמבר  31ליום  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 

      
 12  6  108  (5) (10) מזומנים ושווי מזומנים

 4  2  35  (2) (3) חובה ויתרות חייבים
 (42) (20) (376) 18  34  זכות ויתרות זכאים

 (3,560) ( 1,686) (32,038) 1,526  2,913  '(א)סדרה  חוב אגרות

 (3,586) (1,698) (32,271) 1,537  2,934  הגנה למטרות שלא מכשירים הכל סך
      

 שלא הגנה למטרות CSWAP עסקאות
 3,586  1,878  (942) (2,076) (4,384) שבונאיתח ותמוכר

 -  180   (33,213) (539) (1,450) הכל סך

      
 

 בריבית לשינויים רגישות .8.2

 2016בדצמבר  31ליום  דולרית בריבית לשינויים רגישות .8.2.1

 מהשינויים)הפסד(  רווח  מהשינויים)הפסד(  רווח 

 סעיף
     עליה

 *100%-ב
   עליה

 10%-ב
 עליה

 הוגן שווי 5%-ב
 ירידה

 5%-ב
  ירידה

 10%-ב
    ירידה

 *100%-ב

 דולר אלפי 

 בנקאי מתאגיד הלוואה
 (112) (11) (6) (13,003) 6  11  110  הגנה למטרות שלא

 CSWAP עסקאות
 שלא הגנה למטרות
 (970) (95) (47) (942) 47  94  927  חשבונאית מוכרות

 (1,082) (106) (53) (13,945) 53  105  1,037  הכל סך

 
 ריביתבשערי  100%השינויים החדים בשיעורי ריביות השוק, ניתוחי הרגישות כוללים שינוי של  לאור *

 השנים האחרונות. 10שינויים קיצוניים אשר התרחשו במהלך  המייצגיםהליבור, 
 

 2016בדצמבר  31ליום  שקלית בריבית לשינויים רגישות .8.2.2
 מהשינויים)הפסד(  רווח  מהשינויים)הפסד(  רווח 

 סעיף
-ב   עליה

60%* 
   עליה

 10%-ב
 עליה

 הוגן שווי 5%-ב
 ירידה

 5%-ב
  ירידה

 10%-ב
  ירידה

 *60%-ב

 דולר אלפי 

 שלא חוב אגרות
 (4,263) (666) (331) (61,573) 327  651  3,679  הגנה למטרות
 CSWAP עסקאות
 שלא הגנה למטרות
 213  35  17  (942) (17) (35) (210) חשבונאית מוכרות

 (4,050) (631) (314) (62,515) 310  616  3,469  הכל סך

 
 ריביתהבשערי  60% השינויים החדים בשיעורי ריביות השוק, ניתוחי הרגישות כוללים שינוי של לאור *

 השנים האחרונות. 10שינויים קיצוניים אשר התרחשו במהלך  , המייצגיםהשקלית
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 2016בדצמבר  31לשינויים בשערי ניירות ערך סחירים ליום  רגישות .8.3

 מהשינויים)הפסד(  רווח  מהשינויים)הפסד(  רווח 

 סעיף
      עליה

 10%-ב
-ב     עליה

 הוגן שווי 5%
-ב    ירידה

5% 
-ב    ירידה

10% 

 דולר אלפי 

 6,157  3,079  (61,573) (3,079) (6,157) סחירות חוב אגרות

 
  
 

 תאגידי ממשל של שונים בהיבטים גילוי הוראות .ג

 ופיננסית חשבונאית מומחיותעל דירקטורים בעלי  דיווח .9

ולתקנות שהותקנו מכוחו, בדבר דיווח על דירקטורים בעלי  1999-בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט
כי המספר המזערי  2012בפברואר  14 ביוםחשבונאות ופיננסית, החליט דירקטוריון החברה  מומחיות

דירקטורים; זאת בהתחשב  שני הינוחשבונאית ופיננסית הראוי לחברה  מומחיותשל דירקטורים בעלי 
באופי הסוגיות החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בהכנת דוחותיה הכספיים של החברה לאור תחומי 

בעלי ניסיון עסקי ניהולי  דירקטוריםרה הכולל פעילותה של החברה וכן בהתחשב בהרכב דירקטוריון החב
ומקצועי המאפשר להם להתמודד עם מטלות ניהול החברה, לרבות מטלות הדיווח. כמו כן, נקבע המספר 
המזערי הנזכר לעיל בהתחשב בליווי החשבונאי שניתן ע"י רואי החשבון של החברה, לרבות השתתפותם 

 חשבונאיות וזמינותם לשאלות מצד הדירקטוריון. בישיבות דירקטוריון בהן נדונות סוגיות 

, מכהנים כיום בדירקטוריון החברה שלושה דירקטורים אשר הדירקטוריון רואה אותם כבעלי בפועל
: אורי מילר, אבי בלשניקוב ודני וקנין. לפרטים ינםה אלומומחיות חשבונאית ופיננסית. חברי דירקטוריון 

מומחיות חשבונאית ופיננסית, ראו  כבעליאודות דירקטורים אלו אשר בהסתמך עליהם ניתן לראותם 
 ' לדו"ח )פרטים נוספים על התאגיד(.ד לחלק 26ה תקנ

 תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר גילוי .10

ר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, בהתאם לסעיף החברה לא אימצה בתקנונה את ההוראה בדב
 כי קבעה החברה של הביקורת ועדת כי יצוין, זאת עם. 1999 –)א( לחוק החברות, התשנ"ט 219

 המכהנים החיצוניים הדירקטורים שני על בנוסף)זאת  תלוי בלתי דירקטור הינו וקנין דני הדירקטור
 (.בחברה

 הפנימי המבקר בדבר גילוי .11

 בתנאים ועמידה הפנימי המבקר פרטי

 "ח.רו, שפירא דניאלהמבקר:  שם

 .2012 בפברואר 28כהונתו:  תחילת

 של קרוב אינו(, הפנימי כמבקר)למעט  בחברה משרה נושא אינו, בחברה עניין בעל אינו הפנימי המבקר
 תפקיד חברהב ממלא לא הפנימי המבקר. מטעמו מי או המבקר החשבון רואה אינו וכן מאלה אחד כל

 היוצר תפקיד חברהל מחוץ ממלא לא הפנימי המבקר, החברה ידיעת למיטב. הפנימית הביקורת על נוסף
 .פנימי כמבקר תפקידו עם עניינים ניגוד ליצור עלול או

 המבקר הפנימי אינו עובד של החברה אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנים חיצוניים. :העסקתו מעמד

למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי הינו בעל משרד רו"ח המתמחה בביקורת  :אחרים תפקידים

 .פנים

 בניסיונו, המקצועית בהכשרתו בהתחשב נעשה הפנימי המבקר של מינויוהמבקר הפנימי:  מינוי
 וכן, החברה של פנימי כמבקר לשמש כשיר הוא כי ובהצהרתו בישראל ציבוריות חברות בביקורת
 החברה של ולגודלה, לדין בהתאם פנימי מבקר על המוטלים ולתפקידים לסמכויות, לחובות בהתייחס

 –האם  בחברה גם פנימי כמבקר המבקר של במינויוכן מינויו נעשה בהתחשב  כמו .פעילותה והיקף
 .האם ובחברה בחברה אחידמערך ביקורת  של קיומו ולחשיבות, כנפיים
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 יו"ר הדירקטוריון של החברה. :הפנימי המבקר על הממונה זהות

תוכנית הביקורת השנתית מוגשת על ידי המבקר הפנימי לוועדת  :הפנימי המבקר של העבודה תוכנית
הערכת סיכונים בחברה שערך המבקר הפנימי. ועדת  סקרהביקורת של החברה והיא מבוססת על 

הביקורת בוחנת את הנושאים, תוך התייעצות עם הנהלת החברה, ולאחר מכן מחליטה על המלצה 
כאשר השיקולים שמנחים את וועדת הביקורת הינם, בין  )בשינויים או ללא שינויים( לאישור התוכנית

 נבחנו שבה התדירותוכן  הנושאים חשיבות, ורתהביק צרכישל המבקר הפנימי,  המלצותיוהיתר, 
 .החברה דירקטוריון לאישור מובאת הסופית התוכנית. שחלפו בשנים הנושאים

והחברה מדווחת במאוחד, הנושאים בתוכנית ביקורת הפנים  מאחרשל תאגידים מוחזקים:  ביקורת

 מתייחסים לחברות המוחזקות בשליטתה של החברה.

היקף ואופי תוכנית העבודה של המבקר הפנימי הנם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם  :העסקה היקף

 שעות.  155היקף של ל הסתכמה 2016 לשנת העבודה תוכניתכדי ליישם את מטרות הביקורת הפנימית. 

בהתאם להודעתו של המבקר הפנימי הוא ערך את הביקורת על פי תקנים  :הפנימית הביקורת עריכת
"חוק  -)להלן  1992 –)ב( לחוק הביקורת הפנימית , התשנ"ב 4מקצועיים מקובלים בהתאם לסעיף 

)ב( לחוק 146הביקורת הפנימית"(. למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף 
 לחוק הביקורת הפנימית.  8סעיף  , ובהוראות1999-תשנ"טההחברות, 

למבקר הפנימי ניתן חופש פעולה מתמיד לכל מערכות המידע של החברה, לרבות גישה  :למידע גישה

 .1992 -לחוק הביקורת הפנימית , התשנ"ב  9לנתונים כספיים של החברה לפי סעיף 

דוחות  נישהמבקר  הגיש 2016בשנת  -הגשת דוחות הביקורת  יעדמו: הפנימי המבקר וחשבון דין
( לידי יו"ר 9.11.16-ו 18.5.16)בימים  םבסמוך לאחר סיום עריכת בכתב והביקורת הוגש ותביקורת. דוח

 אלו בדוחות דנה הביקורת ועדת"ר ועדת ביקורת וחברי הועדה. יודירקטוריון החברה, המנהל הכללי, ל
  .22.11.16 -ו 24.5.16 בימים

 ונושאי דירקטורים ביטוח)בעניין  החברות לחוק 270 בסעיף כאמור עסקאות שתי בוצעו הדיווח בתקופת
 .זו בשנה המבקר של העבודה בתכנית נכללה לא אלו עסקאות בחינת (.גמול דירקטוריםו משרה

לדעת הדירקטוריון, היקף, אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותכנית עבודתו  :הדירקטוריון הערכת

 סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

התקשרותו מול החברה בשנת  במסגרת ושכרו של המבקר הפנימי בגין השירותים שניתנו על יד :תגמול
 המבקר ידי על שהושקעו לשעות בהתאםש"ח )בתוספת מע"מ(,  אלפי 30-כ, הסתכם לסך השווה ל2016

על הפעלת שיקול דעתו המקצועי, וזאת,  . לדעת הדירקטוריון, תגמול המבקר הפנימי לא משפיעהפנימי
 בו הוא מבצע את מלאכת ביקורת הפנים בחברה. בין היתר, בשים לב להתרשמות הדירקטוריון מהאופן

 המבקר החשבון רואה שכר בדבר גילוי .12

להלן הוצאות שכר הטרחה של  .ושות' זהר אלמגור בריטמן הינו החברה של המבקר החשבון רואה
 :והחשבון בגין ביקורת ושרותי מס ושירותים נוספים שניתנו על יד ההחברה לרוא

 2015 טרחה שכר 2016 טרחה שכר 

 

 ביקורת שירותי
 אחרים שירותים ומס

 ביקורת שירותי
 אחרים שירותים ומס

 
 שעות

 באלפי
 שעות דולר

 באלפי
 שעות דולר

 באלפי
 שעות דולר

 באלפי
 דולר

 1,289 35 51 16 1,319 33 62 6 
  

ניתנו בקשר עם שירותי ייעוץ מס אשר רובם הינם שירותים ששירותים  ,"שירותים אחרים" בטבלה שלעיל
 בעלי אופי מיוחד וחד פעמי. 

לדעתו הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי החברה והיקפי  אשרחברה ה שכר הטרחה אושר ע"י דירקטוריון
 הפעילות שלה.
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 התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות .ד

 הכלכלית בסביבה שינויים בדבר דיווח .13

 .התאגיד עסקי תיאור דוח -'א לחלק 1.6 ףסעי ראו הכלכלית בסביבה שינויים לעניין

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר דוח .14

- ג בעמוד הכספי בדוח המבקר החשבון רואי דעת וחוות התקופתי לדוח' ה חלק ראו, לעיל הדוח לעניין
1. 

 הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר עיקריים אירועים .15

 הדולרית הריבית במחירי שחלו שינויים .15.1

במועד הסמוך  0.78%-ליום הדוח, לכ 0.77%-מכ 1.3%-כ של עליה חלהחודשי הבשער ריבית הליבור 
לאישור הדוח. השפעת השינוי בשיעור ריבית הליבור על תשלומי הריבית על ההלוואות, תבוא לידי ביטוי 

 .2017שנת  בתקופת הפירעון הבאה של כל הלוואה דהיינו בהמשך

 לדולר ביחס השקל בשער שחלו שינויים .15.2

 31החליפין של השקל ביחס לדולר, ביחס לשער החליפין ביום  בשער ירידהחלה לאחר תאריך הדוח 
 משערו 3.8%-כ של בשיעור הנמוך, ח"ש 3.698ו ושערו בסמוך למועד פרסום הדוח הינ 2016בדצמבר 

דולר, -קיימות עסקאות הגנה על שער החליפין שקל חברהש"ח. ל 3.845שהיה  2016בדצמבר  31ביום 
לציין כי ההשפעה של  ישאשר השווי ההוגן שלהן עשוי להשתנות בהתאם לשינויים בשערי החליפין. 

שערי החליפין על התוצאות העסקיות של הרבעון הבא, תקבע על פי שערי החליפין שיהיו בפועל במהלך 
 הרבעון בכללותו ובסופו בפרט.

 .בשנה נוספת הוארכה 737-800בואינג  מטוס של החכרתו תקופת 2017 רוארפב בחודש .15.3
 .הכספיים לדוחות (2ה)12 לפרטים נוספים ראו ביאור

 שווי הערכות בדבר גילוי .ה

בדבר השוואה של עלותם המופחתת של המטוסים אשר התקיימו לגביהם סימנים לירידת ערך  לפרטים
לעומת שווי השוק הנוכחי שלהם )ערכם של המטוסים לפי , הלןלבהערכות השווי מטוסים כמתואר 

 Current Marketמחירונים מקובלים לערכי מטוסים הפנויים למכירה מיידית ללא חוזה חכירה, קרי
Value )2.9.2 סעיף ראו, קבוצהה בבעלות אשר המטוסים כלל לגבי כאמור השוואה בדבר פרטים וכן 
 .התאגיד עסקי תיאור דוח -' א לחלק

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

 2016 דצמברב 31 ליום שווי הערכת .16

 עבודה שבוצעה
מועד 

 ההערכה
תקינה 
 שיטת עבודה רלוונטית

-ברסכום 
 השבה

שווי 
 בספרים

שיעור 
היוון דמי 

 חכירה

שיעור 
היוון ערך 

 שייר

בחינת ירידת ערך 
השקעה של צי 

 1המטוסים )
 14מתוך 

 מטוסים(

31.12.16 

תקן 
חשבונאות 

, 36מספר 
ירידת ערך 

 נכסים

Discounted 
cash flow 

(DCF) 
55,514 60,544 7.01% 6.56% 

 

 סוג המטוס חברה
מספר 

 הפרש שווי בספרים השבה-ברסכום  המטוסים

אסייתית תעופה חברת  A330-300 1 55,514 60,544 5,030-  
      

 
 .ומצורפת לדוחות אלו החברה הנהלת ידי על הוכנה השווי הערכת
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 2016 בספטמבר 30 ליום שווי הערכת .17

 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 

 12המטוסים )
 18מתוך 

 מטוסים(

30.9.16 

תקן 
חשבונאות 

, 36מספר 
ירידת ערך 

 נכסים

Discounted 
cash flow 

(DCF) 
388,898 333,028 

4.83%-
6.93% 

6.72%-
7.07% 

 

 סוג המטוסים חברה
מספר 

 הפרש שווי בספרים השבה-סכום בר המטוסים

American Airlines A319-100ER 1 23,826 20,940 2,886 

קוריאה בדרום תעופה חברת  B737-800 2 52,392 41,175 11,217 

 B737-800 1 24,603 19,798 4,805 חברת תעופה דרום אפריקאית
TransAsia Airways 

 
A330-300 1 70,476 63,029 7,447 

Virgin Australia 
 

A330-200 1 94,837 85,178 9,659 

Air Berlin A330-200 1 31,136 24,644 6,492 

Tame A330-200 1 42,349 33,659 8,690 
 חברת תעופה אירופאית

 
A330-300 1 13,170 11,989 1,181 

Air Canada A320-200 2 7,018 7,063 -45 
British Airways 

 
A321-200 1 29,091 25,553 3,538 

 12  סה"כ
 

388,898 
 

333,028 
 

55,915 
 

 .PricewaterhouseCoopersהשווי הוכנה על ידי קסלמן וקסלמן  הערכת

נעשה  2016בספטמבר  30, בהערכת השווי ליום החברהמהערכות שווי קודמות שהכינה הנהלת  בשונה
בהתאם לנתונים שהתקבלו לגבי שווי  נקבע אשרשימוש בשיעור דיסקאונט על מחירון ערכי השייר, 

 ואפיוניו השווי מעריך נסיון לעניין וכן זה לעניין נוספים לפרטיםהאחרונות. השנים  15על פני  המטוסים
 .המפורטת השווי הערכת ראו עמו שיפוי להסכם התייחסות לרבות

 זו שווי הערכת נשוא המטוסים לגבי שבוצעו קודמות שווי הערכות

 (:דולר)באלפי  החברה הנהלת ידי על שנערכו קודמות שווי להערכות בנוגע פרטים להלן

   

 הערכת
 שווי

 קודמות שווי הערכות נוכחית

 סוג המטוסים חברה
מספר 

 30.9.13 31.3.14 30.9.14 31.3.15 30.9.15 31.3.16 30.9.16 המטוסים

American 
Airlines 

A319-100ER 1 23,826  26,823  30,794 30,974 33,003 

 תעופה חברת
קוריאה בדרום  

B737-800 2 52,392  58,779  61,763 62,998 66,636 

חברת תעופה 
 דרום אפריקאית

B737-800 1 24,603 26,185 27,397  27,427 28,004  

Air Berlin A330-200 1 31,136 34,818 36,647 37,853    

Tame A330-200 1 42,349 42,228      

Air Canada A320-200 2 7,018 7,958 8,884  11,023 12,878  

British Airways A321-200 1 29,091  32,711  36,074   

הקיטון בשווי המטוסים בין הערכת השווי הנוכחית להערכות השווי הקודמות נובעת מכך שסכום  עיקר
בר ההשבה של המטוסים קטן על פני ציר הזמן בעקבות קיטון ביתרת דמי החכירה העתידיים, לאור 

 קבלתם על פני ציר הזמן. 
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, ראו דוח רבעוני של גלובל 2016 ספטמברב 30 ליום ליסינג גלובל שביצעה המלאה השווי הערכת לעניין
-2016-01)מס' אסמכתא:  2016 נובמברב 24כפי שפורסם ביום  2016 ספטמברב 30ליסינג ליום 

 ( הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.081999

 ערך ירידת של לאפשרות סימנים קיימים היו לא הדוח פרסום למועד ועד זו שווי הערכת מועד מאז
, פרט השווי הערכת מסקנות את לשנות כדי בכך אין החברה להערכת ולכן השווי הערכת נשוא למטוסים

לגביו נערכה הופסקה  TransAsia-ל חכרתושה 330-300לבחינת סכום בר ההשבה של מטוס איירבוס 
 .2016בדצמבר  31הערכת שווי ליום 

 

 2016 במרץ 31 ליום שווי הערכת .18

 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 

 5המטוסים )
 17מתוך 

 מטוסים(

31.3.16 

תקן 
חשבונאות 

, 36מספר 
ירידת ערך 

 נכסים

Discounted 
cash flow 

(DCF) 
111,189 88,761 

4.24%-
6.13% 

5.19%-
6.78% 

 

 סוג המטוסים חברה
מספר 

 הפרש שווי בספרים השבה-סכום בר המטוסים

Air Berlin A330-200 1 34,818 25,678 9,140 

Air Canada A320-200 2 7,958 8,090 -132 

Tame A330-200 1 42,228 34,592 7,636 

 B737-800 1 26,185 20,401 5,784 חברת תעופה דרום אפריקאית

 22,560 88,761 111,189 5   סה"כ
 

 .ליסינג גלובל הנהלת ידי על הוכנה השווי הערכת
 

, ראו דוח רבעוני של גלובל 2016במרץ  31 ליום ליסינג גלובל שביצעה המלאה השווי הערכת לעניין
( 2016-01-037020)מס' אסמכתא:  2016 מאיב 29כפי שפורסם ביום  2016 מרץב 31ליסינג ליום 

 הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 
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 מידע על אגרות החוב של החברה –ייעודי למחזיקי אגרות החוב  גילוי .ו

החברה שהנפיקה החוב אגרות נתוני ריכוז .19
(1)

 "חש באלפי, 

   

 

 2016 בדצמבר 31 ליום נתונים

 
 למועד סמוך נתונים

  הדוח פרסום

 יתרת תשלום מועדי
קרן

(2)
וריבית 

(3 )
 סמוך

 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

 יתרת
 ..נע

 שבמחזור

 יתרת
.נ. ע

 שבמחזור
 צמוד

 שיעור
 הריבית
 עד -מ החל )קבוע(

 תנאי
 הצמדה

 חברת פרטי
 הנאמנות

'א
 

(4(,)5)
 

 נובמבר
2010 

200,000 

112,778 112,778 672 113,349 123,187 

 

112,778 112,778 7% 31.5.17 31.5.20 
 לא

 צמוד

 נבו פז רזניק
 "מבע נאמנויות

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

 , 03-6389200': טל
 03-6389922: פקס

 יולי
2014

(6)
 

65,000 
 

 'ב
(4(,)5)

 
 נובמבר

2015 
119,262 109,721 108,928 487 107,307 113,561 

 

109,721 104,763 5.25% 31.5.17 31.5.24 
 צמוד
 דולר

 נאמנות הרמטיק
 "מבע( 1975)

 : דן אבנון. אחראי
 "א.ת, 113 הירקון

 ,03-5274867': טל
 03-5271736: פקס

  384,262 222,499 221,706 1,159 220,656 236,748  222,499 217,541      

 :הערות
 החברה עומדת בכל תנאי האג"ח. כמו כן החברה עמדה בכל תנאי ההתחייבות לפי שטרי הנאמנות.  (1)
מהקרן  36% אג"ח א': תשלומים חצי שנתיים שווים;  אג"ח ב': תשלומים חצי שנתיים שווים למעט תשלום הקרן האחרון של אגרות חוב )סדרה ב'( בשיעור של (2)

 . 2024במאי  31המקורית אשר יפרע ביום 
 תשלומים חצי שנתיים.  (3)
 שתי סדרות אגרות החוב של החברה הינן סדרות מהותיות.  (4)
לתיאור אירועים אשר התרחשותם תביא לגידול בשיעור  אינן מובטחות בבטוחות כלשהן או בכל אופן אחר. לפירוט לגבי עמידה באמות מידה פיננסיותאגרות החוב  (5)

 ג14ור ו ביאראהריבית המשולמת )לרבות ירידה בדירוג(, מגבלה על חלוקת דיבידנד, מגבלות על ביצוע עסקאות חריגות עם בעל שליטה ומגבלות נוספות אחרות 
 . 2016בדצמבר  31ליום  הכספיים לדוחות

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

 .לעיל 4.3 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 .20
 

 סדרה

 שם
 חברה

 מדרגת

 ליום דירוג
 דצמברב 31

2016 

 דירוג
 ליום

 פרסום
 הדוח

 דירוג
 שנקבע
 במועד
 הנפקת
 הסדרה

 תאריך
  דירוג מתן

 העדכני
 ליום

 פרסום
 הדוח

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

 דירוג תאריך

 ilA- ilA- ilA- 11/2016 מעלות 'א

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

ilA- 

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

        

-Aדוח דירוג עדכני של החברה לפיו אושרר הדירוג הקיים ) S&Pפרסמה מעלות  2016בנובמבר  9 ביום
/Stable .)אסמכתא)מספר  2016 בנובמבר 9 מיום החברה של מיידי דיווח ראו, המלא הדירוג לדוח :

 .ההפניה דרך על זה בדוח הנכלל( 2016-01-075483

 

 

 

 

 

   

 סלסקי סידני  חנאל שלמה

 כללי מנהל  הדירקטוריון"ר יו

   

   

   ז"תשע שבטב' ל

   2017 פברוארב 26
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 2017 פברוארב 26

 שהסתיימהשנה נספח לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ל

  2016דצמבר ב 31ביום  

 

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

1, ירידת ערך נכסים36לאומי מס'  -יישום הוראות תקן חשבונאות בין
 

 מבוא 1

בנספח זה את עיקרי הערכת השווי שביצעה הנהלת גלובל כנפיים ליסינג בע"מ )להלן  המסמך שלהלן מציג

סמצי המטוסים )להלן "המטו מטוס אחד"גלובל ליסינג" או "החברה"( עבור 
2

במסגרת  "(, המצוי בבעלותה

יות ע"פ מדינ מנים לירידת ערךיכי קיימים ס נמצאלמסמך זה(, אשר לגביו  5)כמפורט בסעיף  הרכוש הקבוע

, וזאת 2016 דצמברב 31, במטרה לבחון אם קיימת ירידת ערך של המטוס כפי שרשום בספרים ליום החברה

 "(.36, ירידת ערך נכסים )להלן "תקן 36לאומי מס' -במסגרת יישום תקן חשבונאות בין

תיים ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופ8המסמך נערך בהתאם להנחיה של רשות ניירות ערך לפי סעיף 

בדבר גילוי מינימאלי הנדרש בהערכות שווי וביחס אליהן וכללים בדבר צירופן  -1970 -ומיידיים(, התש"ל

 לדיווחים.

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

 השווי במונחים דולריים.

 תאריך התוקף של ההערכה 2

 .2016 דצמברב 31עבור שווי נושא ההערכה ליום  2017 פברוארבוצעה הערכת השווי ב

ככל הערכה כלכלית, אף הערכה זו אינה מתיימרת לקבוע את שווי המטוס במדויק, והיא מנסה להגיע לטווח 

 בסיס הנתונים והמידע המוזכרים להלן. שינויים בנתונים או במידע אלו, או נתונים ומידע נוספים,-שווי סביר, על

 עשויים להשפיע, כמובן, על תוצאות ההערכה. 

 מעריך השווי 3

 הערכת השווי בוצעה על ידי הנהלת גלובל ליסינג.

 ריכוז נתוני הערכת השווי 4

 הערכת שווי נוכחית 4.1

-ב)ט( לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל8 להלן פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה

 :)באלפי דולר ארה"ב( 1970

בודה ע

 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 המטוסים
 14מתוך  1)

 מטוסים(

31.12.16 

תקן 

חשבונאות 

, 36מספר 

ירידת ערך 

 נכסים

Discounted 

cash flow 

(DCF) 

55,514 60,544 7.01% 6.56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 International Accounting Standards 36, Impairment of Assets 
2

 ליום ביצוע ההערכה. מטוסים 14מטוס אחד מתוך צי כולל של  
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 הפרש שווי בספרים השבה-סכום בר מספר המטוסים סוג המטוס חברה

חברת תעופה 

-A330-300 1 55,514 60,544 5,030 אסייתית  
      

 

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

מטוס ההשבה של -, סכום בר36הוראות תקן נכון למועד ההערכה, כמפורט בעבודה זו ובהתאם ל

אלפי  5,030בספרי גלובל ליסינג בסך של  ונמוך משווי, נשוא הערכת השווי, 330-300איירבוס מדגם 

 . דולר

 לגבי המטוס נשוא הערכת שווי זו הערכות שווי קודמות שבוצעו 4.2

"הערכת שווי  -)להלן  נערכה הערכת שווי עבור המטוס נשוא הערכת שווי זו 2016בספטמבר  30ליום 

ההשבה לפי שוויו ההוגן בהתאם למחירון -סכום ברקודמת"(. בהתאם להערכת השווי הקודמת נקבע 

Ascend Current Market Value ההוגן של המטוס  שוויו .השימוש, בניכוי עלויות מכירה, ולא לפי שווי

החברה התקשרה עם חברת אלפי דולר.  70,476-בהתאם להערכת השווי הקודמת הסתכם לסך של כ

בהתאם להתקשרות זו, בהערכת השווי הנוכחית ביצעה  תעופה אסייתית במזכר הבנות להחכרת המטוס.

 אלפי דולר. 55,514-החברה אומדן סכום בר השבה של המטוס לפי שווי שימוש המטוס שהסתכם לכ

 פירוט וזיהוי נושא ההערכה 5

 9-ל מטוסים מוחכרים 13, מתוכם במסגרת רכוש קבוע מטוסים 14נכון למועד ההערכה, לגלובל ליסינג צי של 

 במסגרת מספר עסקאות שביצעה החברה )"העסקאות"(.  לקוחות שונים

 עסקת חכירה

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

 איתור מטוס מתאים לרכישה מבחינת מצבו ומחירו; .א

 ר מתאים למטוס;איתור חוכ .ב

 איתור מקורות מימון לרכישת המטוס. .ג

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

 )לרבות גודלו או היותו חברה נסחרת(.

 תנאי החכירה

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

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

נקבעת כך שבסופה הנכס עדיין בר שימוש ובר ערך בידי המחכיר, כך שהסיכון ביחס לערך המטוס 

 בתום תקופת החכירה הוא של הבעלים. 

 החוכר אחראי לתפעל את המטוס בתקופת החכירה. .ב

 וס והמנועים וכן לשיפוצם.החוכר אחראי לתחזוקת המט .ג

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

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

 משך תקופת החכירה וסיום הסכם החכירה

שנים, תלוי בין היתר  13-ל 3בין החכרת המטוסים הינה בדרך כלל לתקופות בינוניות עד ארוכות ) .א

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

 עסקת חכירה מגדירה את המצב התחזוקתי בו יוחזר המוחכר למחכיר בתום תקופת החכירה. .ב

 9-לוחכרים מטוסים מ 13מתוכם  ,מטוסים 14צי מטוסים קיים של  נכון למועד ההערכה, לחברה .ג

 לקוחות שונים.

הנהלת החברה מצאה כי קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך של מטוס אחד מתוך צי  .ד

 המטוסים. לפיכך בחינת ירידת הערך בוצעה עבור מטוס זה בלבד.
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ההחכרה  נכון למועד ההערכה וכן פרטים בדבר תקופות וחכריםוהמפירוט של החוכרים להלן מובא  .ה

 :ות בדבר הנחת הנהלת החברה בקשר עם הארכתןהמוסכמות, לרב

 תקופת הסכם שנת ייצור דגם המטוס החוכר

מספר 

 המטוסים
  

   

  

Air Berlin A330-200 2000 2014  1 2019עד 
  

   

  

Air Canada A320-200 1992 2008  2 2018עד 
  

   

  

American Airlines A319-100ER 2005 2011  1 2017עד 
  

   

  

British Airways A320-200 2001, 2002 2011  2 2022עד 
  

   

  

BMI (British Airways) A321-200 2006 2013  1 2018עד 
  

   

  

Delta Air Lines B757-200 1990 2002  1 2017עד 
  

   

  

Tame A330-200 2000 2015  1 2019עד 
  

   

  

Virgin Australia A330-200 2012 2016  1 2024עד 
  

   

  

בדרום תעופה  רתחב

 B737-800 2000, 2001 קוריאה

, 2018עד  2011

2020 2 
  

   

  

 1 2025עד  A330-300 2000 2016 חברת תעופה אירופאית*
  

   

  

 1 2021עד  A330-300 2010 2017 חברת תעופה אסייתית
  

   
  

 14       סה"כ
 .(לא מנועיולהחברה הינה בעלת גוף המטוס בלבד ) *

 

לגביו הגיעה  פרט למטוס אשר נמצאו סימנים לירידת ערךלא בטבלה שלעיל  אותהעסקכלל לגבי 

  ירידת ערך.ל אפשרותלגביו נתגלו סימנים המעידים על החברה להסכמות להחכרתו ו

 שיטת ההערכה 6

 כללי 6.1

 .36בחינת ירידת ערך המטוסים של גלובל ליסינג נעשתה בהתאם להוראות תקן 

 -מזומנים באמצעות השוואת הסכום בר-קובע כי יש לבחון ירידת ערך של נכס או יחידה מניבה 36ן תק

ההשבה
3
מזומנים לערכם בספרים-של הנכס או היחידה מניבה 

4
 . 

בחינת ירידת הערך עבור צי המטוסים התבצעה בנפרד לכל יחידת מניבת מזומנים. הנהלת החברה הגדירה 

מדגם זהה המוחכרים לאותו החוכר. ים סמטוס בודד, אלא אם מדובר במספר יחידה מניבת מזומנים כמטו

 במקרה האחרון, ירכיבו מטוסים אלו יחידה מניבת מזומנים אחת.

מטוסים(. כל עסקה כוללת מספר  13עסקאות של החכרת מטוסים )סה"כ  עשר נכון למועד ההערכה, לחברה

 בנוסף,  מטוסים.לשני נע בין מטוס אחד ימות בעסקאות הקישונה של מטוסים, כאשר מספר המטוסים 

 .נשוא הערכה זו, אשר לגביו נחתם מזכר הבנות להחכרתולמועד הערכה לחברה מטוס 

קיומם של סימנים המצביעים על ירידת ערך המטוסים, ובהתאם לכך בוצעה בחינת ירידת ערך החברה בחנה 

  .לגבי מטוס אחד

 

 

 

 

 

                                                 
 מזומנים כגבוה מבין השווי ההוגן שלו בניכוי עלויות למכירה לבין שווי השימוש בו.-של נכס או יחידה מניבה (recoverable amount)השבה -מגדיר סכום בר 36תקן  3

כסכום בו מוכר הנכס לאחר ניכוי כל פחת שנצבר )הפחתה שנצברה(, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו. (carrying amount)מגדיר ערך בספרים  36תקן  4
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מזומנים, -המצביעים על ירידת ערך של נכס או יחידה מניבה ימניםמספר ס , קיימים36לתקן  12על פי סעיף 

 ביניהם: 

 ;ירידה משמעותית בערך השוק של הנכס (א)

 ;שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על היישות שחלו במהלך התקופה (ב)

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

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

קיימים סימנים לירידת ערך ובהתאם לכך נתבצעה בדיקה  מטוס אחדבהנהלת החברה מצאה, כאמור, כי 

 .לגבי מטוס זה בלבד

 השבה-סכום בר 6.2

כגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה של נכס או השבה "-מגדיר סכום בר 36לתקן  18סעיף 

 מזומנים לבין שווי השימוש בו".-יחידה מניבה

לא תמיד הכרחי לקבוע הן את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה של הנכס, והן את שווי קובע כי " 19סעיף 

השימוש שלו. אם אחד מבין סכומים אלה עולה על הערך בספרים של הנכס, לא חלה ירידה בערך הנכס 

 "ואין צורך לאמוד את הסכום האחר.

"עשויה להיות אפשרות לקבוע את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה, גם אם הנכס אינו קובע כי:  20סעיף 

נסחר בשוק פעיל. אולם, לעיתים אין זה אפשרי לקבוע את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה, מכיוון שלא 

ה מושפעת מיחסים מיוחדים קיים בסיס לאומדן מהימן של התמורה שתתקבל ממכירת הנכס בעסקה שאינ

בין הצדדים בין קונה מרצון למוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת. במקרה זה, הישות עשויה להשתמש 

 ההשבה שלו."-בשווי השימוש של הנכס כסכום בר

 שווי שימוש 6.3

 קובע כיצד יש למדוד את שווי 36תקן  המטוסים.צי לצורך העבודה, בוצעה הערכה של שווי השימוש של 

 מזומנים.-השימוש של נכס או של יחידה מניבה

שווי השימוש של הנכס או היחידה מניבת המזומנים הוא הערך הנוכחי של זרמי המזומנים העתידיים, 

 החזויים לנבוע מהנכס או מהיחידה מניבה מזומנים.

 אמידת שווי השימוש של נכס כוללת את השלבים הבאים:: "36לתקן  31על פי סעיף 

רימי המזומנים העתידיים, הן חיוביים והן שליליים, שינבעו משימוש מתמשך בנכס אמידת תז (א)

 וכן ;וממימושו הסופי

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

 "במדידת שווי השימוש הישות:לתקן:  33על פי סעיף 

צגות את האומדן הטוב תבסס את תחזיות תזרימי המזומנים על הנחות סבירות ומבוססות, המיי (א)

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

 השימושיים של הנכס. משקל רב יותר יינתן לראיות חיצוניות.

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

ל אומדן תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים החזויים לנבוע משינויים ידי ההנהלה, אך לא תכלו

מבניים עתידיים או מהגדלה או שיפור של ביצועי הנכס. תחזיות, המבוססות על תקציבים/תחזיות 

 שנים, אלא אם ניתן להצדיק תקופה ארוכה יותר. 5כאלה, יכסו תקופה מירבית של 

ים העתידיים יאמדו לגבי הנכס במצבו הנוכחי. אומדני תזרימי "תזרימי המזומנ לתקן: 44סעיף על פי 

 המזומנים עתידיים לא יכללו אומדני תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים החוזיים לנבוע מ:

 או ;ביוגשינוי מבני עתידי שהישות אינה מחויבת ל (א)

 "שיפור או הגדלת רמת הביצועים של הנכס. (ב)

הווים תזרימי מזומנים שליליים אשר משפרים או מגדילים את רמת עד שלישות מת לתקן: 48על פי סעיף 

הביצועים של הנכס, אומדני תזרימי המזומנים העתידיים לא יכללו את אומדן תזרימי המזומנים החיוביים 

 החזויים לנבוע מהגידול בהטבות הכלכליות המיוחסות לתזרים המזומנים השלילי."
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 המטוסים הערכת שווי 6.4

 (.DCFוי השימוש של המטוס נבחרה שיטת היוון זרמי המזומנים )לצורך הערכת שו

מזומנים להפיק -שיטת היוון זרמי המזומנים מבוססת על הערכת יכולתם של נכס או של יחידה מניבה

מזומנים באמצעות היוון זרמי המזומנים, אשר -מזומנים. בהתאם לכך, מוערך שווי הנכס או היחידה מניבה

. זרמי המזומנים העתידיים מהוונים במחיר הון המשקף את הסיכון הגלום בפעילות, צפוי כי יפיקו בעתיד

 מזומנים בעלי סיכון דומה.-ומבטא את התשואה אשר משקיע היה מצפה לקבל מנכס או מיחידה מניבה

שיטת היוון זרמי המזומנים הינה השיטה המקובלת ובעלת הבסיס התיאורטי המוצק ביותר. לצורך שימוש 

-זו יש לבנות מודל פיננסי, אשר יחזה את תזרים המזומנים הצפוי מהנכס או מהיחידה מניבהבשיטה 

 מזומנים.

מזומנים המוערכים, -יתרונה העיקרי של השיטה נובע מהתאמתה הספציפית לנכס או ליחידה מניבה

 והתייחסותה לגורמים ייחודיים נשואי ההערכה. מאפיין זה מביא לרמת דיוק גבוהה יחסית.

רונותיה של השיטה טמונים בקושי לחזות את ההכנסות, ההוצאות וההשקעות העתידיות הרלבנטיות, חס

 ולקבוע את מחיר ההון המתאים.

 קביעת שווי השימושעקרונות  6.5

 קביעת שווי השימוש הינם:שלבי 

 ורתקבלת דמי החכירה החוזיים הצפויים מהחכרת המטוס במהלך תקופות החכ; 

 ל המטוס בתום תקופות החכירה;קבלת ערך השייר הצפוי ש 

  חישוב השווי הכלכלי של המטוס על ידי היוון דמי החכירה החוזיים הצפויים וערך השייר בתום

תקופות החכירה, תוך שימוש במחיר הון משוקלל המותאם לסיכון העסקי הכרוך בעסקת החכירה. 

כל עסקה, כאשר היא יש לציין כי החברה עורכת אומדן עבור אופן סיום הסכם החכירה עבור 

למועד  בוחנת אם המטוס יימכר בתום הסכם החכירה או שהמטוס יוחכר לתקופת חכירה נוספת.

בתום תקופת ימומשו החברה העריכה כי כל המטוסים הנהלת , (2016דצמבר ב 31ההערכה )

אלא אם קיים משא ומתן ממשי להארכת תקופת החכירה החכירה
5
.  

 בחינת ירידת הערך של המטוס נעשתה למועד ההערכה. 

הוונו כאמור, דמי החכירה החוזיים הצפויים מהחכרת המטוס  ,לשם הערכת שווי השימוש של המטוס

 לתום תקופת החכירה.  מטוסהכל  תקופת החכירה וכן הוון ערך השייר שלב

כרה, המבטא את הסיכון העסקי הכרוך מחיר ההון הנומינאלי לפיו הוונו זרמי המזומנים הצפויים מן ההח

 בפעילות החכרת המטוסים, חולק לשניים:

 .עסקהההמבטא את הסיכון העסקי הכרוך בתשלומי החכירה  -מחיר ההון לתקופת החכירה  (א)

 המבטא את הסיכון בגין ערך השייר של המטוס בתום תקופת החכירה.  -מחיר ההון לזמן ארוך  (ב)

 בהתאם לסיכון החוכר ולתקופת החכירה. כת השווי נשוא הער עסקהלמחיר ההון נקבע 

 

 

 הערכת שווי המטוסים 7

 כללי 7.1

 :מרכיבים נישנחזו בעסקה 

 בהתאם לחוזה החכירה.והנקובים בדולר ארה"ב דמי החכירה החוזיים  .1

 ,Ascend Flightglobal Consultancy פי מחירוני חברת-ערך השייר של המטוס, אשר נקבע על .2

Reed Business Information Ltd
6

 "(.Ascend)להלן " 

הסיכונים בכל מרכיב שונים, כאשר לעניין דמי החכירה, הסיכון העיקרי הוא סיכון החוכר, ובאשר לערך 

 השייר, הסיכון העיקרי הוא השינוי במחיר המטוס.

                                                 
5

 ופת החכירה של המטוסים.הערכת ההנהלה עשויה להשתנות לקראת תום תק 
 
6

  חברה המתמחה בהערכת שווי נכסים בתחום התעופה.
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 ערך שייר 7.2

 ון של לצורך הערכה זו השתמשה החברה במחירקיימים בשוק מספר מחירונים מקובלים לתמחור מטוסים. 

Ascend .לקביעת שווי המטוס בתום תקופת החכירה 

 :Ascendבקביעת מחיר המטוס נעשה שימוש במונחים הבאים על פי 

Soft Market Value  

ערך שייר המשקף את ערכו הכלכלי של מטוס כאשר השוק העולמי נתון באמצעו של שפל או קיפאון, אשר 

שלילית על ערכם של מטוסים. בתקופות אלה חברות תעופה על פי בדיקת נתונים היסטורית משפיע בצורה 

מצמצמות את נפח התנועה האווירית של מטוסיהן, צוברות הפסדים, מקטינות את ציי מטוסיהן ואת כח 

משקף  Soft Market Value -ה .האדם. כאשר השוק העולמי נמצא בשפל גובר היצע המטוסים על הביקוש

 Soft -בהינתן גילו והמצב הכלכלי בשוק. הם המסוים של המטוס, על מחיר הדגשוק במצב ה את השפעת

Market Value  בלבד  5%. כלומר, קיים סיכוי של 95%מייצג את מחיר המטוס העתידי בהסתברות של

 שערך המטוס יהיה נמוך יותר.

 Base Market Value 

היצע מאוזנים, כאשר ערך שייר המשקף את ערכו הכלכלי של מטוס בסביבת שוק יציבה ובה ביקוש ו

של המטוס מבוסס על מחירי שוק היסטוריים ועל תחזית של  Base Market Value -המטוס במצב תקין. ה

 מחירי שוק בעסקאות שבין קונה מרצון לבין מוכר מרצון הפועלים בתנאי שוק.

 Current Market Value 

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

בשוק, נתוני עסקאות עדכניות שבוצעו לאחרונה למטוסים מסוג זה, וכן את הביקוש למטוס והזמינות שלו 

בשוק. בהתאם לכך משקף ערך זה את המחיר של מטוס מסוג זה בעסקה בודדת בתנאי שוק בין קונה 

 ו/או משעבוד כלשהו, ונקי מהסכם חכירה.מרצון למוכר מרצון, כאשר המטוס נקי מהתחיבות כלשהי 

 לכל אחד מהמונחים לעיל נתונים שני סוגי שוויים:

: מונח זה מתייחס למספר רכיבים במטוס כאשר הם נמצאים ב"אמצע Half Lifeשווי עבור מצב  .1

הדרך", כלומר כאשר עברה מחצית מהזמן עד לתיקון / שיפוץ הבא. בין הרכיבים העיקריים ניתן למנות 

 גוף המטוס, המנועים, כני הנסע, וכן רכיבים נוספים. את

לעיל חדשים או לאחר  1: מונח זה מתייחס למצב בו הרכיבים המנויים בסעיף Full Lifeשווי עבור מצב  .2

מאורך החיים  100%טיפול משמעותי )שיפוץ(, כך שאורך החיים הנותר של הרכיבים לעיל משקף 

 א.המאושר של רכיבים אלו עד לשיפוץ הב

"(. שיעור הדיסקאונט שיעור הדיסקאונטמטוס )"ההחברה חישבה שיעור דיסקאונט עבור ערך גרט של 

כפי שנצפה בפועל לבין  Current Market Valueחושב ע"פ היחס הממוצע בין ערכו של מטוס במונחי 

ות. יחס זה לאותה השנה אך כמופיע במחירון מתקופות קודמ Base Market Valueשוויו של מטוס במונחי 

)בסביבת שוק  Base Market Valueמשקף את הסטייה באחוזים בין השווי העתידי של כל מטוס במונחי 

השנים  15-יציבה( לעומת שווי השוק ההיסטורי של כל מטוס, כלומר מה היה מצב השוק הממוצע ב

 האחרונות.

 בסיס ערך השייר שנבחר

בשיעור Base Market Value -שווי ה נלקחה מכפלת בעסקהבהתאם לעמדת הנהלת החברה, 

הדיסקאונט כמשקפת את ערך השייר של המטוס בתום תקופת החכירה. לאור העובדה שלא ניתן לחזות 

 את מצב השוק בעוד מספר שנים ושווי זה משקף את הערך הכלכלי של המטוס בממוצע.

)שווי "חצי חיים", שווי  האמורים השווי הרלבנטי הינו שקלול של שני השווים כיטוס נקבע המכמו כן, עבור 

 , בהתאם למצב החיים החזוי בתום תקופת החכירה."חיים מלאים"(

 מחיר ההון 7.3

"( נעשה שימוש היוון ערך שייר"( והיוון ערך השייר )"היוון דמי חכירהלצורך היוון תשלומי החכירה )"

ציפיים הגלומים בפעילות בשיעור היוון נומינאלי המשקף את ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספ

 Weighted Average Cost of)החכירה. שיעור זה נאמד על פי הממוצע המשוקלל של מחיר ההון 

Capital:ומחיר החוב, על פי הנוסחה  ,) 

WACC = Ke(e%) + Kd(d%)(1-Tc) 
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 כאשר:

WACC = ממוצע משוקלל של מחיר ההון 

Ke =  מחיר ההון העצמי 

e% =  הממוצע בעסקאות בשוקשיעור ההון העצמי  

Kd = )מחיר החוב )לאחר מס 

d% = שיעור ההון הזר )נטו( בעסקאות בשוק 

Tc = שיעור המס האפקטיבי ארוך הטווח של החברה 

  

 מחיר ההון העצמי 7.3.1

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

Capital Asset Pricing Model  להלן("CAPM" מחיר ההון העצמי לפי מודל )CAPM מורכב משער ,

הריבית חסר הסיכון על אגרות חוב של ממשלת ארה"ב בהתאם לתקופת החכירה, בתוספת מכפלת 

פרמיית הסיכון הממוצעת של שוק המניות במקדם הסיכון היחסי של החברה, ביטא, המשקף את הרגישות 

 וק ההון בכללותו, בהתאם לנוסחא הבאה: של דמי החכירה לתנודות בש

 (Rf - Rm*)  +fR  =Ke  

 כאשר:

Rf -  שער ריבית חסר סיכון בהתבסס על שער הריבית הממוצע של אגרות חוב של ממשלת ארה"ב לכל

2.03%-0.91% -שנה במהלך תקופת החכירה 
7

. 

  -  ה מסוימת ומבוסס על רמת מקדם הסיכון היחסי. מקדם זה משקף את הסיכון היחסי הכרוך בהשקע

 המתאם בין תשואת הפעילות עם תשואת שוק ההון כולו.

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

הענף לרעה יותר מענפים אחרים, ובמקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר מענפים אחרים(. כאשר 

 , שווי העסק רגיש פחות מהממוצע לשינויים במצב השוק.1-מ מקדם זה קטן

המתאימה לפעילות החברה מתוך ממוצע ביטאות של חברות ציבוריות -לצורך ההערכה, גזרנו את ה
8
 

הפועלות בתחום החכרת מטוסים
9

נן י"(. הביטאות המחושבות לחברות המדגם החברות המדגם)להלן " 

, המשקללות גם את הסיכון של בעלי המניות כתוצאה מרמת (Levered Equity Beta)ביטאות ממונפות 

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

המדגם, נוטרלו מרכיב ההון הזר ויתרות המזומנים מהביטאות הממונפות של חברות המדגם. הביטא 

 .1.39( עומדת על (Relevered Equity Betaשנאמדה באופן זה 

(Rm-Rf) - 6% -לאומי-ידי משקיע בין-פרמיית הסיכון הממוצעת בשוק, הנדרשת על
10

 . 

 מחיר החוב 7.3.2

Kd1-  כדלקמןמחיר החוב )לאחר מס( לתקופת החכירה חושב: 

כדי לאמוד את מחיר החוב לתקופת החכירה, נתקבל, ראשית, המרווח הקיים בשוק למועד ההערכה 

 נגד עסקאות קניית מטוסים והחכרתם )ההלוואות ניתנות בריבית ליבור בתוספת מרווח(.להלוואות כ

; Tier 1, Tier 2, Tier 3יש לציין כי המרווח תלוי בסיווג החוכר. ניתן לחלק את החוכרים לשלושה רבדים: 

מרווחים נחשבים כחוכרים בדרגת סיכון נמוכה, ובהתאם ה Tier 1כאשר החוכרים המסווגים תחת הדירוג 

, נחשבים כחוכרים בדרגת סיכון Tier 3על הלוואותיהם נמוכים יותר, בעוד החוכרים המסווגים תחת הדירוג 

 -יובהר כי רוב חברות התעופה בעולם מסווגות כגבוהה, ובהתאם המרווחים על הלוואותיהם גבוהים יותר. 

Tier 3. 

 החכרת המטוס נשוא הערכת שווי זו,איתה התקשרה החברה במזכר הבנות לחברת התעופה האסייתית 

 .Tier 2דורגה תחת הדירוג 

3%הינו  Tier 2-שנים לחוכר המדורג ב 5המרווח לתקופת החכרה של 
11
. 
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  . Bloombergמקור: מאגר הנתונים של  
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 ענף החכרת המטוסים הינו גלובלי ולפיכך נעשה שימוש בבטאות של חברות הפועלות מחוץ לישראל. 
 

9
 AerCap Holdings NV, Air Lease Corp, Fly Leasing Ltd, Aircastle Ltd  חברות המדגם הן:  
10

  .Prico Managmentמקור:   
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נגזר המרווח המתאים לתקופת החכירה הנותרת בעסקה על פי ההפרש בין ריבית הליבור בשלב השני, 

. פער זה משקף להערכתנו את הסיכון בגין לתקופת המרווחלתקופת החכירה הנותרת לבין ריבית ליבור 

 התקופה הנוספת של החכירה.

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

את שיעור הריבית הקבועה לתקופת העסקה בהתאם לריבית  תתיאורטית, האומד SWAPבעסקת 

המתאימה לרובד החוכרובהתאם לעמלה  המשתנה על ההלוואה
12
. 

Kd2-  כדלקמןמחיר החוב )לאחר מס( של החברה לערך השייר חושב: 

בעלות בטוחה  התשואות לפדיון הממוצעות של אגרות חובמוצעו כדי לאמוד את מחיר החוב לערך השייר, 

ין ע"י חברות תעופה שונות. לאגרות החוב האמורות יתרת אורך חיים הנעה ב אשר הונפקובדמות מטוס 

שנה לאחד עשר שנים, כאשר התשואות לפידיון הינן דומות ואינן משתנות באופן משמעותי לאורך 

  .התקופות השונות לפידיון

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

ר חוב זה . שיעו75%שיעור החוב הממוצע בשוק בחברות אשר עיקר פעילותן הינה החכרת מטוסים הוא 

 . רמה דומה , אשר עומד גם הואהחברהוב הממוצע בעסקאות של תואם את שיעור הח

  .25%שיעור ההון העצמי בהתאם הינו 

Tc- 

עומד שיעור מס החברות על  2017לשנת  שיעורי המס שנלקחו בחשבון הינם שיעורי המס הסטטוטוריים.

 .23%ולשנים הבאות עומד שיעור מס החברות על  24%

 

  עסקה בהתאם לדירוג החוכר ותקופת ההסכם:הוק של הטבלה הבאה מסכמת את ריבית הש

 Tier החוכר

תקופת הסכם  סוג המטוס

 נותרת

ריבית  מרווח

 השוק
  

 

    

2021עד  A330-300 2 חברת תעופה אסייתית  2.97% 5.03% 
  

 
    

 

 מחירי ההון הממוצעים 7.3.3

 לעסקה: אחרי מסהטבלה הבאה מציגה את מחירי ההון הממוצעים 

 היוון ערך שייר היוון דמי חכירה מטוססוג ה החוכר
     

 A330-300 5.35% 5.01% חברת תעופה אסייתית
     

, קביעת שווי השימוש תתבצע על ידי שימוש במחירי הון ותזרימי מזומנים לפני מס. 36על פי הוראות תקן 

בי על מנת לגזור את מחירי מחירי ההון שצוינו לעיל הינם מחירי הון אחרי מס, ולפיכך בוצע חישוב איטראטי

 ההון לפני מס.

 לעסקה: לפני מסהטבלה הבאה מציגה את מחירי ההון הממוצעים 

 היוון ערך שייר היוון דמי חכירה סוג המטוס החוכר
     

 A330-300 7.01% 6.56% חברת תעופה אסייתית
     

 

 בחינת ירידת ערך המטוסים 8

 בחינת ירידת ערך 8.1

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

 הפרש שווי בספרים השבה-סכום בר מספר המטוסים סוג המטוס חברה

חברת תעופה 

-A330-300 1 55,514 60,544 5,030 אסייתית  
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 TTG - The Transportation Group Limited   מקור: 
 
12

 .Bloombergמקור: מאגר הנתונים של מקור:  
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וס ההשבה של המט-, סכום בר36נכון למועד ההערכה, כמפורט בעבודה זו ובהתאם להוראות תקן 

בספרי גלובל ליסינג בסך של  ונמוך משווי נשוא הערכת השווי אשר יוחכר לחברת תעופה אסייתית

 אלפי דולר.  5,030

 ניתוחי רגישות 8.2

בספרים. לשם כך  וניתוח של רגישות ההפרש בין שווי השימוש של המטוס לבין שווי המציג ההבא ההטבל

מטוסהההון לכל שנה בתקופת החכירה של נלקח מחיר הון לתקופת החכירה שהינו ממוצע מחירי 
13

)אלפי  

 דולר ארה"ב(.

8.0%7.0%6.2%5.3%4.5%3.2%2.7%

7.5%-11,241-10,881-10,601-10,313-10,016-9,490-9,287

6.5%-9,229-8,866-8,583-8,293-7,993-7,462-7,256

5.8%-7,623-7,257-6,972-6,679-6,377-5,842-5,635

5.0%-5,927-5,557-5,271-5,016-4,766-4,321-4,149

4.3%-4,329-4,025-3,788-3,545-3,294-2,849-2,677

3.5%-2,796-2,491-2,255-2,011-1,760-1,314-1,142

2.5%-649-344-1081373888341,006

היוון דמי חכירה

ר
שיי

ך 
ר
ע
היוון 

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

 



  

 

 

 

 
 

     

 

 'גחלק 

 דוחות כספיים



 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 
 

 2016מאוחדים לשנת  דוחות כספיים
 

 



 

 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 

 2016מאוחדים לשנת  דוחות כספיים
 
 

 תוכן העניינים

 ע מ ו ד 

  

 1-ג ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי –ה החשבון המבקר לבעלי המניות דוח רוא

 2-ג ביקורת הדוחות הכספיים השנתיים –לי המניות ה החשבון המבקר לבעדוח רוא

  

  :באלפי דולר –המאוחדים  הדוחות הכספיים

  

 3-ג דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 4-ג והפסדדוחות מאוחדים על הרווח 

 5-ג דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

 6-ג  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 7-ג מניםדוחות מאוחדים על תזרימי המזו

  

  :ים לדוחות הכספיים המאוחדיםביאור

  

 9-ג כללי (1

 9-ג עיקרי המדיניות החשבונאית (2

 15-ג ותיקונים לתקנים שפורסמופרשנויות , תקני דיווח כספי חדשים (3

 16-ג חוסר וודאות באומדןמפתח ל ביישום מדיניות חשבונאית וגורמישיקולי דעת  (4

 18-ג מזומנים ושווי מזומנים (5

 18-ג שועבדיםנים והשקעות ממזומ (6

 18-ג חייבים ויתרות חובה (7

 19-ג מלאי (8

 20-ג וטפים המוחזקים למכירהנכסים לא ש (9

 20-ג השקעה בחברות מאוחדות (10

 21-ג הלוואה לזמן ארוך לחברה האם (11

 22-ג רכוש קבוע (12

 29-ג הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים (13

 32-ג אגרות חוב (14

 34-ג זכאים ויתרות זכות (15

 35-ג הפקדות של חוכרי מטוסים (16

 35-ג מסים על הכנסה (17

 38-ג התקשרויות (18

 40-ג הון (19

 40-ג נסייםמכשירים פינ (20

 47-ג פרוטים לסעיפי דוח הרווח וההפסד (21

 48-ג עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (22

  

 



 

 1 -ג  

 

 

 

 

 בע"מ ליסינג כנפייםגלובל של  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות

 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

 1970-ב )ג( בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9בהתאם לסעיף 

 

בדצמבר  31 וחברות בנות )להלן ביחד "החברה"( ליום גלובל כנפיים ליסינג בע"מביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של 

. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על 2016

דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא 

 י בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.לחוות דעה על רכיב

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 

ות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך ( בקר1"(. רכיבים אלה הינם: )104פנימית על דיווח כספי", על תיקוניו )להלן "תקן ביקורת 

מטוסים )כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי  -( בקרות על רכוש קבוע2העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; )

 הבקרה המבוקרים"(.

 

ורת ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביק-. על104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 

הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו 

יבי כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכ

הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, 

לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה 

ה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בתאגיד בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת המבוקרים, להבדיל מבקר

לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם 

ריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפש

 בהקשר המתואר לעיל.

 

בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, 

י חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשה

 שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

 

 31לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 

 .2016בדצמבר 

  

 2015 -ו 2016בדצמבר  31לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים ביקרנו גם, בהתאם 

, כלל חוות דעת בלתי 2017 פברוארב 26מיום והדוח שלנו,  2016בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו. 

 

 טמן אלמגור זהר ושות'ברי

 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 2017, פברוארב 26תל אביב 
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 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 

 

בדצמבר  31"החברה"( לימים  -הלן )ל בע"מ גלובל כנפיים ליסינגהמצורפים של על המצב הכספי המאוחדים  דוחותביקרנו את ה

השנים משלוש השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת הרווח הכולל, רווח והפסד, על ה דוחות המאוחדיםהואת  2015-ו 2016

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא 2016בדצמבר  31ביום  השהסתיימבתקופה 

 ות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. לחו

 

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

ל ביטחון שאין . על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה ש1973-חשבון(, התשל"ג

בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. 

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. תצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקהערכת נאותות הה

 

 הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברהבהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו, 

לכל אחת  שלהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים ןיהואת תוצאות פעולות 2015-ו 2016 בדצמבר 31לימים  והחברות הבנות שלה

( והוראות תקנות ניירות ערך IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )2016בדצמבר  31תקופה שהסתיימה ביום השנים בשלוש מ

 .2010 -"ע)דוחות כספיים שנתיים(, התש

 

ל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", על תיקוניו, של לשכת רואי חשבון בישרא 104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 

, כלל חוות דעת בלתי 2017 פברוארב 26מיום והדוח שלנו  2016בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

 מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 

 2017, פברוארב 26תל אביב, 
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 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 
 בדצמבר 31יום ל  

  6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר ביאור 

    נ כ ס י ם
    

    נכסים שוטפים
 32,895  21,598  5 מזומנים ושווי מזומנים

 983  348   פקדונות בבנקים
 538  1,420  6 מזומנים והשקעות משועבדים

 132  112   לקוחות
 1,227  6,335  7 חייבים ויתרות חובה

 3,534  3,041  8 מלאי

   32,854  39,309 
    

 -  3,150  9 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה

 39,309  36,004   סה"כ נכסים שוטפים

    
    נכסים לא שוטפים

 12,000  12,000  (4)ג31 פקדונות בבנקים
 8,261  5,554  6 מזומנים והשקעות משועבדים

 12,000  12,000  11 הלוואה לזמן ארוך לחברת האם
 500  -   חייבים ויתרות חובה

 337  -  8 מלאי

 325,954  335,605  12 רכוש קבוע, נטו

 359,052  365,159   סה"כ נכסים לא שוטפים
    

    

 398,361  401,163   סה"כ נכסים

    
    התחייבויות והון 

    
    התחייבויות שוטפות

 44,282  44,684  13, 14 ואגרות חוב חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 9,430  10,359  15 זכאים ויתרות זכות

 53,712  55,043   סה"כ התחייבויות שוטפות

    
    התחייבויות לא שוטפות

 143,174  146,327  13 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 57,003  46,574  14 אגרות חוב

 44,964  47,372  16 הפקדות של חוכרי מטוסים
 1,955  942  20 מכשירים פיננסיים נגזרים

 14,982  14,686  17 מסים נדחים

 262,078  255,901   סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    
    הון 

 32  32   על מניות ופרמיה הון מניות
 1,146  1,002   קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים

 81,393  89,185   עודפים

 82,571  90,219  19 הון המיוחס לבעלי מניות החברה
    

    

 398,361  401,163   סה"כ התחייבויות והון 

    
  

 
   

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

 2017 פברואר,ב 26: הכספייםת תאריך אישור הדוחו
 
 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה



 

 

 4 -ג  

 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ 
 דוחות מאוחדים על רווח והפסד 

 
 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  

  6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר ביאור 

     
 44,998  45,749  59,574  א21 הכנסות מהפעלה 
 (33,035) (32,348) (36,440) ב12 הוצאות הפעלה 

     
 11,963  13,401  23,134   רווח גולמי 

     
 (4,466) (4,296) (4,529) ג12 הוצאות הנהלה וכלליות 
 2,141  263  (681) ד21 , נטואחרות)הוצאות( הכנסות  

     
  (5,210) (4,033) (2,325) 
     
     

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

     
 (9,604) (8,590) (11,765) ה21 הוצאות מימון
 671  1,335  1,452  ו21 הכנסות מימון

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

     
     

 705  2,113  7,611   רווח לפני מסים על הכנסה
     

 (188) (546) 181  71 (מסים על הכנסההטבת מס )

     
 517  1,567  7,792   לשנה רווח

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

 
 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    
 517  1,567  7,792  רווח לשנה

    
  -רווח כולל אחר 

    סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:
    

 266  (27) (144) רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי מזומנים
    

    
 266  (27) (144) רווח )הפסד( כולל אחר לשנה, נטו ממס

    
    

 783  1,540  7,648  כולל לשנה רווחסה"כ 

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 

 
הון מניות ופרמיה 

 *על מניות
ן גידור קרן הון בגי

 סה"כ עודפים תזרימי מזומנים

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

     
     

      1620בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 82,571  81,393  1,146  32  2016בינואר  1יתרה ליום 

     
 7,792  7,792  -  -  רווח לשנה

 (144) -  (144) -  הפסד כולל אחר לשנה

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

     

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

     
     

      1520בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 81,031  79,826  1,173  32  2015בינואר  1יתרה ליום 

     
 1,567  1,567  -  -  רווח לשנה

 (27) -  (27) -  כולל אחר לשנה הפסד

 1,540  1,567  (27) -  סה"כ רווח כולל לשנה
     

     

 82,571  81,393  1,146  32  2015בדצמבר  31יתרה ליום 

     
     

      1420בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 80,248  79,309  907  32  2014בינואר  1יתרה ליום 

     
 517  517  -  -  רווח לשנה

 266  -  266  -  רווח כולל אחר לשנה

 783  517  266  -  סה"כ רווח כולל לשנה
     

     

 81,031  79,826  1,173  32  2014בדצמבר  31יתרה ליום 

     
     
 סך הון המניות נמוך מאלף דולר *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 בלתי נפרד מהם. ים לדוחות הכספיים מהווים חלקביאורה
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 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  

  6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר ביאור 

     
     

     פעילות שוטפת - תזרימי מזומנים
 517  1,567  7,792   לשנה רווח

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

 
 35,187  31,772  29,174 

     
 29,691  33,339  42,979   מזומנים נטו מפעילות שוטפת

     
     פעילות השקעה - תזרימי מזומנים

 (27,814) (95,718) (92,371) ג12 רכישת מטוסים
 (900) 400  -   שינוי בפקדונות ע"ח רכישת מטוסים

 15,191  4,731  34,240  ד12 *יםתמורה ממימוש מטוס
 -  -  325   תקבולים ע"ח מימוש מטוסים

 1,000  2,875  1,000   תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה
 (1,828) (3,013) 1,825   פקדונות משועבדים (השקעהמימוש )

 (3,394) 411  635   בבנקים פקדונות מימוש )השקעה(
     

 (17,745) (90,314) (54,346)  השקעה  פעילותלמזומנים נטו 

     
     פעילות מימון - תזרימי מזומנים

 46,850  79,482  51,890  ב13 מתאגידים בנקאיים** קבלת הלוואות לזמן ארוך
 (78,616) (37,039) (48,534) ב13 פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 20,287  30,332  -   הנפקת אגרות חוב
 (7,340) (12,469) (10,846) 14 פרעון אגרות חוב

 16  (153) (579)  בגין עסקת הגנה על קרן אגרות חוב שנפרעה התחשבנות
 7,281  8,503  13,101  ב16 קבלת הפקדות של חוכרי מטוסים 

 (3,926) (1,709) (4,962) ב16 שימוש בהפקדות של חוכרי מטוסים 

     

 (15,448) 66,947  70   מימון  (פעילותעילות )למפמזומנים נטו 
      

     
 (3,502) 9,972  (11,297)  עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

      

 26,425  22,923  32,895    השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

     
 22,923  32,895  21,598    השנהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 

     
 מטוסים. בניכוי עלויות מימושלרבות התחשבנות בגין סיום הסכמי חכירה ו *

 .בניכוי עלויות גיוס הלוואות **
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  

  6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר ביאור 

     
     

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

 
   

     
     הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 

 33,891  29,094  42,837   והפחתותפחת 
 188  495  (181)  נדחים, נטו  מסים

 (67) -  (5,983) ד12 מטוסים* רווח ממימוש
 (3,925) (403) -   רווח ממימוש נדל"ן להשקעה

 2,442  (264) (434)  שינוי בנגזרים
 -  -  (1,890)  פקדון דמי חכירה חילוטרווח מ

 -  (346) (259)  קת הגנה חשבונאיתפספשרת קרן הון בעקבות הרווח מה

 (2,259) (183) 552   שערוך אגרות חוב

     

   34,642  28,393  30,270 

     
     :שינויים סעיפי רכוש והתחייבויות

 (996) 375  20   קיטון )גידול( בלקוחות 
 607  (45) 241   בחייבים ויתרות חובה )גידול( קיטון 

 263  2,957  430   קיטון במלאי 

 (970) 92  (146)  בזכאים ויתרות זכות ( קיטוןגידול )

     

   545  3,379 (1,096) 
     
     

   35,187  31,772  29,174 

     
 מטוסים. בניכוי עלויות מימושלרבות התחשבנות בגין סיום הסכמי חכירה ו *

     
     

סים המסווגים ריבית ומ תשלומיתקבולי /  – 'בנספח 
 בתזרים מפעילות שוטפת

 
   

     

 9,566  8,466  11,154   תשלומי ריבית 

     

 566  577  765   תקבולי ריבית 

     

 -  52  1   תשלומי מס

     
     

     פעילויות מהותיות שלא במזומן – 'גנספח 
     

 1,110  5,549  7,608  (1ג)12 הפקדות חוכרים הפקדת רכישת מטוסים כנגד

     

 -  -  9,037  (3ד)12 הפקדות חוכרים שחרור מימוש מטוסים כנגד

     

 -  -  6,250  (1ד)12 חייבים מימוש מטוסים כנגד

     
   
 
 
 
 
 
 לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. יםביאורה
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 כ ל ל י - 1 ביאור
 

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

 
 "כנפיים"(. -אחזקות בע"מ )להלן בת בבעלות מלאה של כנפיים -, החברה הינה חברה2008החל מחודש יולי 

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2 ביאור
 
 הגדרות .א

 
( בהן, במישרין או בעקיפין, IFRS 10-חברות אשר לחברה שליטה )כהגדרתה ב - חברות מאוחדות

 שדוחותיהן הכספיים מאוחדים באופן מלא עם דוחות החברה.
 

 על פיהן. יות אשר החברה היא הנהניתהחברות המאוחדות שלה והנאמנו החברה, - הקבוצה
 

 (IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים )  .ב
 

הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה )להלן "הדוחות הכספיים"( נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
עיקרי  .(IASB)ת בינלאומיים להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאו ופרשנויות"( IFRS"תקני  -)להלן 

המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים 
 .למעט אם צוין אחרת במפורשמאוחדים אלה, 

 
 יישום תקנות ניירות ערך  .ג

 
"תקנות  -)להלן  2010 -התש"עהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, 

 דוחות כספיים"(.
 

 מטבע חוץ  .ד
 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה (1)

 
 שהינו דולר -הדוחות הכספיים ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה הקבוצה פועלת 

 "מטבע הפעילות"(. -)להלן  ארה"ב
 

 תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות (2)
 

 -ים, עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע הפעילות של הקבוצה )להלן בהכנת הדוחות הכספי
"מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות. בתום כל תקופת דיווח, פריטים 

  .כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו מועד
 

 אופן הרישום של הפרשי שער (3)
 

פרט להפרשי שער בגין עסקאות שנועדו  שי שער מוכרים בדוח רווח והפסד בתקופה בה הם נבעוהפר
 .בגידור חשבונאי לגדר סיכוני מטבע חוץ מסוימים

 
 דוחות כספיים מאוחדים  .ה

 
הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל ישויות הנשלטות על ידי 

זכויות,  לה שיש חשופה, או היא כאשר מושקעת בחברה שולטת משקיעה חברהרין או בעקיפין. החברה, במיש
 באמצעות תשואות אותן על להשפיע יכולת לה יש במושקעת, וכאשר הנובעות מהחזקתה משתנות לתשואות

 המושקעות. כל על חל המושקעת. עקרון זה על כוח הפעלת
 

הפסד  ואבדוחות הרווח  ותאו מומשו במהלך תקופת הדיווח נכללתוצאות הפעילות של חברות בנות שנרכשו 
 המאוחדים של החברה החל מהמועד בו הושגה השליטה או עד למועד בו הופסקה השליטה, לפי העניין.

 
 חברתיות.-לצורך האיחוד, מבוטלות במלואן כל העסקאות, היתרות, ההכנסות וההוצאות הבין
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 )המשך( איתעיקרי המדיניות החשבונ - 2 ביאור
 

 מזומנים ושווי מזומנים  .ו
 

פקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פקדונות מזומנים הניתנים למימוש מיידי, מזומנים ושווי מזומנים כוללים 
לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם, ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה 

 חודשים.
 

אינו ליום הדוח על המצב הכספי ירעונם, במועד ההשקעה בהם, עולה על שלושה חודשים ופקדונות אשר מועד פ
 .פקדונות בבנקיםבמסגרת סעיף כנכסים שוטפים עולה על שנה מסווגים 

 
 שועבדיםמוהשקעות בגין הסכמי מימון לרכישת מטוסים מסווגים על ידי הקבוצה כמזומנים  משועבדיםמזומנים 

 דוח על המצב הכספי.ב
 

 מלאי  .ז
 

 הזמן הוא התפעולי של הקבוצה. המחזור הרגילהמחזור התפעולי מלאי הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך 
 שווי מזומנים. או למזומנים שלהם המימוש לבין של פריטי המלאי הרכישה בין שחולף

 
ם. עקב כך, פריטים שני 3הקבוצה מעריכה כי המחזור התפעולי לעניין מלאי חלקי חילוף של מטוסים הינו עד 

המיוחסים לפעילות זאת, המיועדים והצפויים להתממש במהלך תקופת מחזור תפעולי זה כלולים במסגרת 
 הנכסים השוטפים או ההתחייבויות השוטפות.

 
מלאי מוצג בסכום הנמוך מבין עלותו ושווי מימוש נטו שלו. עלות המלאי כוללת את כל עלויות הרכישה, וכן עלויות 

במקרה של סיווג . העלות נקבעת לפי עלות מזוהה שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו ומצבו הנוכחיים.אחרות 
 למלאי מסעיף רכוש קבוע, העלות נקבעת בהתאם לאינדיקציות לשווי מימוש נטו אשר מתקבלות למועד הסיווג.

 
העלויות להשלמה ואומדן שווי מימוש נטו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן 

 העלויות הדרושות לביצוע המכירה.
 

 המוחזקים למכירה נכסים בלתי שוטפים .ח
 

מסווגים כמוחזקים למכירה אם ערכם בספרים יושב בעיקרו באמצעות מכירתם ולא  נכסים בלתי שוטפים
הינה צפויה  באמצעות שימוש מתמשך בהם. נכסים בלתי שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר המכירה

הינו זמין למכירה מיידית במצבו הנוכחי. הקבוצה מסווגת נכסים בלתי  (, והנכסHighly Probableברמה גבוהה )
שוטפים כמוחזקים למכירה כאשר ההנהלה מחויבת לביצוע המכירה וכן, המכירה צפויה להיות כשירה להכרה 

 טף כמוחזק למכירה.שהושלמה בתוך שנה אחת ממועד סיווג הנכס הבלתי שו כמכירה
 

החל מהתקופה שבה נכס מוגדר כמיועד למימוש הוא מוצג בדוח על המצב הכספי, ביחד עם נכסים אחרים 
הקשורים אליו ישירות והצפויים להתממש אף הם עם מימושו, בסעיף "נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה". 

במועד שבו הוא מסווג כמוחזק למכירה. נתוני  זקיפת פחת בגין נכס לא שוטף המסווג כמוחזק למכירה מופסקת
 ההשוואה המתייחסים לנכס המוחזק למכירה אינם מסווגים מחדש כאמור.

 
נכסים לא שוטפים המסווגים כמוחזקים למכירה נמדדים לפי הנמוך מבין ערכם בספרים לבין שוויים ההוגן בניכוי 

 עלויות מימוש.
 

 רכוש קבוע  .ט
 
 כללי (1)

 
פריט מוחשי, אשר מוחזק לשימוש באספקת שירותים, או להשכרה לאחרים אשר חזוי רכוש קבוע הוא 

מטוסים המוחכרים כולל בעיקר  קבוצהשל ה קבועהרכוש ה שישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת.
 לאחרים.

 
 הקבוצה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה על פי מודל העלות כדלהלן:

 
המצב הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת  פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על

ערך שנצברו. העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס 
 למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה. 

 
 .י'2 ורביא ראו, מטוסיםלעניין בחינת ירידת ערך 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 )המשך( רכוש קבוע .ט
 

 הפחתה של רכוש קבוע (2)
 

י תקופת ההחכרה המינימלית )ללא תקופות אופציה להארכה( או תקופת השימוש נמופחתים על פ מטוסים
ערכי  .בהתאם התקופהלתום  )ערך השייר( המשוערת על פי שיטת הקו הישר עד לשווי המימוש החזוי

מנועי לתום תקופת ההפחתה. מחירוני מטוסים מקובלים, האומדים את ערך המטוס השייר מתבססים על 
מפוטנציאל  מופחתים על פני תקופת ההנאה הכלכלית הצפויה ,מטוסים המוחכרים בנפרד ממטוסים

   ביצועיהם )בהתאם לאומדן שעות מנוע חזויות(.
 .ו'12 ורביא ראובהם נעשה שימוש בחישוב הפחת,  לגבי שיעורי הפחת השנתי הממוצע

 
ערכי השייר, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת הקבוצה באופן שוטף. 

 שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא". 
 

פרש שבין התקבולים רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של נכס נקבע לפי הה
 ממכירתו לבין ערכו הפנקסני של הנכס במועד המכירה או ההוצאה משימוש, ונזקף לרווח והפסד. 
במקרה שהקבוצה מחזיקה בבטחונות והפקדות להבטחת תשלומי דמי החכירה וביצוע עבודות שיפוץ 

מתווספת ההחכרה, אשר נותרו בידי הקבוצה לתום תקופת למועד המכירה, יתרת הבטחונות וההפקדות 
 לסכום התמורה.

 
 עלויות עוקבות (3)

 
עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע, הניתנת לאמידה בצורה מהימנה מוכרת כגידול של הערך הפנקסני 
במועד התהוותה, אם צפוי כי ההטבות הכלכליות העתידיות המיוחסות לפריט יזרמו אל הישות. עלויות 

 וח והפסד במועד התהוותן.תחזוקה שוטפות נזקפות לדוח הרו
 
 העברה מרכוש קבוע למלאי (4)
 

לפרקם ולמוכרם כחלקי חילוף, מועברים למלאי  קבוצהמטוסים אשר סיימו את תקופת החכרתם ובכוונת ה
 .חכרתםהבהתאם לערכם בספרים במועד בו הופסקה תקופת 

 
 מטוסיםירידת ערך   .י

 
קסני של נכסיה המוחשיים במטרה לקבוע האם קיימים כל תקופת דיווח, בוחנת הקבוצה את הערך הפנתום ב

השבה של -כאמור, נאמד סכום בר סימניםכלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסים אלו. במידה וקיימים  סימנים
 הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר, אם בכלל. 

 
וי עלויות מכירה לבין שווי השימוש בו. בהערכת שווי השבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס בניכ-סכום בר

השימוש, אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון המשקף את 
הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם אומדן 

 ים.תזרימי המזומנים העתידי
 

)מטוסים  בחינת סכומים ברי השבה של מטוסים ביחס לעלותם המופחתת מתבצעת עבור קיבוץ של ציי מטוסים
פירוט לאופן  ראו .הקטנה ביותר מזומניםאת יחידת מניבת ה, אשר מהווה בנפרד עבור כל חוכר מאותו דגם(

 (.1ב)4 ביאורהשבה בקביעת סכומים ברי 
 

מזומנים( נאמד כנמוך מערכו הפנקסני, הערך הפנקסני של -ו של יחידה מניבהההשבה של נכס )א-כאשר סכום בר
ההשבה שלו. הפסד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה -מזומנים( מופחת לסכום בר-הנכס )או של היחידה מניבה

 בדוח רווח והפסד.
 

-ל היחידה מניבהכאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל, הערך הפנקסני של הנכס )או ש
ההשבה העדכני, אך לא יותר מערכו הפנקסני של הנכס )או של היחידה -מזומנים( מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר

מזומנים( שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת ערך. ביטול הפסד מירידת ערך -מניבה
 מוכר מיידית ברווח והפסד.

 
 נגזרים(פיננסיים נם מכשירים )שאינכסים פיננסיים   .יא

 
לייחוס במישרין  עלויות עסקה הניתנות בתוספת לראשונה בשווי הוגן שאינם נגזרים מוכריםנכסים פיננסיים 

, כמפורט לרכישה או ליצירה של הנכס. לאחר ההכרה לראשונה הקבוצה מודדת נכסים פיננסיים בעלות מופחתת
 .להלן
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 )המשך( נאיתעיקרי המדיניות החשבו - 2ביאור 
 

 )המשך( )שאינם מכשירים פיננסיים נגזרים(נכסים פיננסיים  .אי
 

 :נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת
נכס פיננסי נמדד לאחר ההכרה לראשונה בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפסד 

חזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים מירידות ערך, אם הוא מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו לה
החוזיים; אם על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, הוא מניב בתאריכים ספציפיים תזרימי מזומנים המהווים 

 חוסר לבטל או להפחית כדי והפסד רווח דרך הוגן לשווי לייעדו בחרה לא והקבוצהתשלומי קרן וריבית בלבד; 
 (. accounting mismatch) חשבונאית עקביות

שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחישוב העלות המופחתת של נכס פיננסי או של התחייבות פיננסית ושל 
הקצאת הכנסות והוצאות ריבית על פני התקופה הרלוונטית. שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן 

יים על פני אורך החיים הצפוי של הנכס הפיננסי או מדויק את הזרם החזוי של תזרימי המזומנים העתיד
 ההתחייבות הפיננסית לערכם בספרים.

מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, פיקדונות, חייבים אחרים והלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך של הקבוצה לרבות 
 הלוואה לחברה האם נמדדים בעלות מופחתת. 

  

 גריעת נכסים פיננסיים
  .כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות ם נגרעיםנכסים פיננסיי

 

 נגזרים(פיננסיים מכשירים  ן)שאינהתחייבויות פיננסיות   .יב
 

במישרין  כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס ניכוימוכרות לראשונה בשווי הוגן ב שאינן נגזריםפיננסיות  התחייבויות
 . ו ליצירה של ההתחייבותלרכישה א

 

 בעלות מופחתת פיננסיות התחייבויות
 לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 

, כדלקמן: הלוואות מתאגידים בנקאיים מופחתת בעלות הנמדדות נגזרים שאינןלקבוצה התחייבויות פיננסיות 
 פקים וזכאים אחרים. , סאגרות חוב

 

 פיננסיות התחייבויות גריעת
  .בוטלה או סולקה  היא כאשר או פוקעת, בהסכם כמפורט, הקבוצה מחויבות כאשר נגרעות פיננסיות התחייבויות

 

 מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור .יג
 

  .ריבית נילסיכוו מטבע חוץשימוש במכשירים פיננסיים נגזרים על מנת לצמצם חשיפה לסיכוני  העוש החברה
נגזרים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן. עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. לאחר 

 ההכרה לראשונה, נמדדים הנגזרים לפי שווי הוגן, כשהשינויים בשווי ההוגן מטופלים כמתואר להלן:
 

 שבונאינגזרים המשמשים לגידור חמכשירים פיננסיים 
 .למועד הדוח לחברה אין יחסי גידור המיועדים לגידור חשבונאי

 

 גידור כלכלינגזרים המשמשים למכשירים פיננסיים 
שינויים בשווי הוגן של נגזרים המשמשים לגידור כלכלי נזקפים לרווח והפסד בהתאם למטרת הגידור הכלכלי, קרי 

שינויים בשווי הוגן של מכשירים נגזרים  . לפיכך,גודרלסעיף אליו נזקפים רווחים והפסדים בגין הפריט המ
 נזקפים להכנסות או הוצאות מימון. אגרות החוב השקליות של החברההמשמשים לגידור כלכלי של 

 
 הפקדות של חוכרי מטוסים .יד

 
בחלק מעסקאות החכירה דורשת הקבוצה פקדונות כספיים כבטוחות לתשלום דמי החכירה ו/או הפקדות 

 .שמשו לשיפוץ המטוס, על רכיביו)רזרבות( שי

 
במסגרת ההתחייבויות  ותבפועל ומוצג ןבספרי החברה בעת קבלת ותמוכר הפקדות חוכרים לשיפוץ מטוסים

הופקדו  ןלביצוע עבודות השיפוץ שבגינ עיתוי הצפויההמאזני נקבע בהתאם למשך  ןסיווגהשוטפות והלא שוטפות. 
חודשים, ההפקדות יוצגו בדוח על המצב הכספי  12עולה על ההפקדות. אם יתרת הזמן לביצוע השיפוץ 

הפקדות  חודשים, ההפקדות יוצגו כהתחייבות שוטפת. 12כהתחייבות לא שוטפת, ואם יתרת הזמן אינה עולה על 
משמשות לשיפוץ מטוס, משוחררות לאחר ביצוע עבודות השיפוץ ברכיב הרלוונטי בגובה עלות השיפוץ הרלוונטי ה

במקרים של סיום חכירה או הפסקתה לפני המועד  ולא יותר מהסכום שנצבר בגין הרכיב הספציפי. באותו רכיב,
 החוכר אלא אם כן,החברה לא תגרע את יתרת ההפקדות מהדוח על המצב הכספי  ,החוזי בהסכם החכירה

יים בשיפוצים העתידמטוס )בהתאם להסכם החכירה העתידי( לא ידרוש את השתתפות החברה של ההעתידי 
החברה תגרע את יתרת ההפקדות מהדוח  ובמקרה זה ,(ההסכם העתידיהשלמת פוטנציאל המטוס טרם תחילת )

  על המצב הכספי ותקטין את ערך המטוס בהתאם.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 )המשך( הפקדות של חוכרי מטוסים .יד
 

בספרי  יםמוכר ירה וקיום כלל התחייבויותיו של החוכרפקדונות כספיים המשמשים כבטוחות לתשלום דמי חכ
המאזני נקבע  םסיווגבמסגרת ההתחייבויות השוטפות והלא שוטפות.  יםבפועל ומוצג םהחברה בעת קבלת

יוצגו  פקדונותחודשים, ה 12עולה על  כאשר מועד סיום תקופת החכירה. למועד סיום תקופת החכירהבהתאם 
יוצגו כהתחייבות  פקדונותחודשים, ה 12עולה על  ובות לא שוטפת, ואם אינבדוח על המצב הכספי כהתחיי

ה במקר משוחררים לאחר תום תקופת החכירה, בהתאם לקבוע בהסכם החכירה. אלופקדונות כספיים  שוטפת.
  טרם המועד החוזי הקבוע בהסכם החכירה, יתרת הפקדון תוכר ברווח או הפסד. של הפסקת הסכם חכירה

 
 הכנסהמסים על   .טו

 
 כללי (1)

 
הכנסה כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתרות המסים המסים על ההוצאות )הכנסות( 

  , למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון.הנדחים
 

 מסים שוטפים (2)
 

ה במהלך תקופת שוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של הקבוצהמסים ההוצאות 
הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת פריטי הכנסות 
והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים במס או ניתנים לניכוי. 

ורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיע
 חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי. 

 
 מסים נדחים (3)

 
הקבוצה יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם 

לפי שיעורי המס הצפויים בעת בדוחות הכספיים. יתרות המסים הנדחים )נכס או התחייבות( מחושבות 
מימושן, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד תאריך 
הדוח על המצב הכספי. התחייבויות מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם 

ספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכ
ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את 

 ההפרש הזמני הניתן לניכוי.
 

בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות 
ת הנהלת הקבוצה ההפרשים הזמניים נשואים מסים נדחים אלו הינם בשליטת ככל שלהערכמוחזקות, 

 .הקבוצה ואינם צפויים להתהפך בעתיד הנראה לעין
 

נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי 
סים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי , וכאשר הם מתייחשוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים מסים

 לסלק את נכסי והתחייבויות המסים על בסיס נטו.  הקבוצהאותה רשות מס, ובכוונת 
 

 הפרשות .טז
 

הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש 
 ן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.בעבר, בגינן צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומד

 
הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של הנהלת הקבוצה לגבי הסכום שיידרש ליישוב 
המחויבות במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות. 

של בספרים מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות, הערך כאשר ההפרשה נמדדת תוך שימוש בתזרימי 
 ההפרשה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים.

 
כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי, מכירה הקבוצה 

שהשיפוי יתקבל  (Virtually Certain) למעשהבנכס, בגין ההשבה, עד לגובה ההפרשה שהוכרה, רק כאשר וודאי 
 באופן מהימן. ווכן ניתן לאומד
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  חכירות  .יז
 

חכירה מסווגת במועד ההתקשרות בחוזה חכירה, כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית. חכירה מסווגת כחכירה 
ת כל הסיכונים וההטבות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות לחוכר. יתר כאשר תנאי החוזה מעבירים אמימונית 

 .החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות
 

כלל המטוסים המוחכרים על ידי הקבוצה מוגדרים תחת החכרה תפעולית. זאת בעיקר כי לחוכר אין אופציה בסוף 
, במועד מעותית ממחיר השוק(תקופת החכירה לרכוש את המטוס במחיר "הזדמנות" )היינו מחיר הנמוך מש

מהותי את  בסכום המהווה באופן הערך הנוכחי של דמי החכירה המינימליים אינו מסתכם ההתקשרות בחכירה
וכן כי תקופת ההחכרה נקבעת כך שבסופה המטוס עדיין בר שימוש ובר ערך בידי מלוא השווי ההוגן של המטוס 

 טוס במהלך ובתום תקופת ההחכרה משויך לקבוצה.הקבוצה. לפיכך, הסיכון והסיכוי ביחס לערך המ
 

 הכנסות מדמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה.
 

 בסיס ההכרה בהכנסות   .יח
 

התמורה שהקבוצה זכאית לקבל בגין הכנסה ממכירת והכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה 
 שירותים במהלך העסקים הרגיל.סחורות או ממתן 

 
 הכנסות מחכירה (1)
 

 הכנסות מהחכרה של מטוסים נזקפות בקו ישר על בסיס תקופת ההחכרה ובהתאם לתנאיה.
 

 סחורותממכירת הכנסות  (2)
 

 מוכרת בהתקיים כל התנאים הבאים: חלקי חילוף של מטוסההכנסה ממכירת 
 

  משמעותיים הנובעים מהבעלות על הסחורות;את הסיכונים וההטבות ההקבוצה העבירה לקונה 
  הקבוצה אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת, בדרך כלל, בעלות ואינה שומרת

 את השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרו;
 ;סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן 
 צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לקבוצה; וכן 
 ות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.העלוי 
 

 הכנסות ריבית (3)
 

 .בהתחשב בקרן לפרעון עיתיהכנסות ריבית נצברות על בסיס 
 

 רווח ממכירת מטוסים (4)
 

בניכוי העלות המופחתת של המטוס ליום המכירה, מהווה רווח  )נטו מעלויות מכירה( תמורת המכירה
בסעיף הכנסות אחרות. תמורת המכירה כוללת יתרת  והפסד הרווח עלמוצגת בדוח ממכירת מטוס, ו

 ., במידה וקיימותלהלן(, אשר לא נוצלו ליום המכירה יד'2 ביאור ראוהפקדות חוכרים עבור שיפוץ מטוסים )
 

 דיווח מגזרי  .יט
 

וסים ולא לרכוש שלא לפתח את תחום פעילות מכירת חלקי חילוף של מט החברה , החליטה2015במהלך שנת 
מטוסים ו/או חלקיהם לצורך פעילות זו והיא עתידה להשתמש בערוץ זה רק במקרה של מימוש מטוסים מצי 

שלה בתום תקופת החכרתם. הואיל ופעילות זו הפכה להיות לא מהותית, החברה חדלה  להחכרה המטוסים
 .2016לרבעון הראשון של שנת  ביניים תמציתיים להציג פעילות זו כמגזר נפרד החל מהדוחות הכספיים

 
 ים ששולמודדיבידנו ושנתקבלה סיווג ריבית ששולמה  .כ
 

הקבוצה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית אשר התקבלו בידיה וכן תזרימי מזומנים בגין ריבית ששולמה 
וגים כתזרימי פעילות שוטפת. דיבידנדים המשולמים על ידי הקבוצה מסול שימשונבעו או כתזרימי מזומנים אשר 

 פעילות מימון.למזומנים 
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  ותיקונים לתקנים פרשנויות שפורסמו, תקני דיווח כספי חדשים - 3 ביאור
 

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר צפויה או 

 עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

 9 IFRS :"מכשירים פיננסיים" 
 

התקן"( הינו התקן הסופי של פרויקט  -"מכשירים פיננסיים" )להלן  IFRS 9 (2014)תקן דיווח כספי בינלאומי 
. 2013-ו 2010, 2009שפורסמו בשנים  IFRS 9מכשירים פיננסיים. התקן מבטל את השלבים הקודמים של 

יננסיים אשר תוקנו ביחס לאלו שפורסמו בשלב הראשון בשנת התקן הסופי כולל הוראות סיווג ומדידה של נכסים פ
ומיושמות על ידי החברה וכן, כולל את הוראות הסיווג והמדידה של התחייבויות פיננסיות, מציע מודל  2009

. בנוסף, ערך מעודכן יותר ומבוסס עקרונות לגבי חשבונאות גידור ומציג מודל חדש לבחינת הפסד חזוי מירידת
 "בחינה מחדש של נגזרים משובצים".  IFRIC 9את פרשנות  מבטל התקן

 
הגרסה של התקן אותה מיישמת הקבוצה כיום שונה מהגרסה הסופית של התקן. לעניין מדיניות החשבונאית 

תיישם את הוראות התקן הסופי, לרבות  קבוצהה .ג'י2-ו ב'י2, א'י2ביאורים  והמיושמת על ידי הקבוצה כיום רא
 או לאחריו. 2018בינואר  1אותן היא מיישמת כיום, החל מתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  תיקון ההוראות

 

 IFRS 15 "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות:" 

 

התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות. 
"חוזי הקמה"  IAS 11"הכנסות" ותקן חשבונאות בינלאומי  IAS 18התקן מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי 

שההכרה בהכנסה תשקף את העברת הסחורות או  של התקן הוא הליבהוהפרשנויות הנלוות להם. עיקרון 
לשם כך, קובע  השירותים ללקוחות בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל בתמורה להם.

תתקיים כאשר הישות מעבירה ללקוח את הסחורות ו/או השירותים המנויים בחוזה עמו  התקן כי ההכרה בהכנסה
 באופן שהלקוח משיג שליטה על אותם סחורות או שירותים.

 

 התקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:
 
 החוזה )או החוזים( עם הלקוח. זיהוי (1)
 מחויבויות הביצוע בחוזה. זיהוי (2)
 .מחיר העסקה קביעת (3)
 מחיר העסקה למחויבויות הביצוע. הקצאת (4)
 בהכנסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע. ההכר (5)

 .נרחב הפעלת שיקול דעת , לעיתים,יישום המודל תלוי בעובדות ובנסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב
 

בהם אשר יים שינוההאומדנים המשמעותיים ובנוסף, קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות, 
אפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את המהות, הכמות, על מנת ל , וזאתיישום הוראות התקןעת ב שימשו

 העיתוי והמהימנות של ההכנסות ושל תזרימי המזומנים הנובעים מהחוזים עם הלקוחות.
 

יישום מוקדם . או לאחריו 2018בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
 , אולם, החברה בחרה שלא ליישם את התקן ביישום מוקדם.אפשרי

 

 .החברה של הכספיים דוחותיה על השפעה צפויה לא התקן של לראשונה ליישום ,החברה הנהלת להערכת
 

 IFRS 16 :"חכירות" 
 

ויות הנלוות לו, וקובע את "חכירות" והפרשנ IAS 17מבטל את  2016התקן החדש אשר פורסם בחודש ינואר 
הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשתי הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )'חוכר'( והספק 

 )'מחכיר'(.
 

התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר, בין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע מודל 
חכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש מחד להכיר בנכס חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי ה

 בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.
חודשים בלבד וכן  12הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד 

 וך.ביחס לחכירות של נכסים בעלי ערך נמ
 

 את הטיפול החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר.באופן מהותי התקן אינו משנה 
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 )המשך( ותיקונים לתקנים פרשנויות שפורסמו, תקני דיווח כספי חדשים - 3ביאור 
 

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר צפויה או 

 )המשך( עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

 IFRS 16 "המשך( "חכירות(: 
 

יישום מוקדם . או לאחריו 2019בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
ושם למפרע, ככלל, התקן יי. "הכנסות מחוזים עם לקוחות" מיושם אף הוא IFRS 15, אך זאת בתנאי כי אפשרי
התאמות מסוימות במסגרת הוראות המעבר של התקן לעניין יישומו לתקופות לבחור  תהיינה רשאיותישויות אולם 

 דיווח קודמות.
 

 .על דוחותיה הכספיים של הקבוצהמהותית  לא תיהיה השפעה יישום התקןלהנהלת החברה מעריכה כי 
 

  תיקוןIAS 7 יים אודות שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות "דוח על תזרימי מזומנים" )בדבר גילו
 מימון(

 
התיקון קובע כי נדרש לתת גילוי למידע שיאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להעריך את השינויים בהתחייבויות 

 .אשר נובעות מפעילויות מימון, הן שינויים הכרוכים בתזרימי מזומנים והן שינויים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים
 

או לאחריו. יישום  2017בינואר  1התיקון ייושם בדרך של 'מכאן ולהבא' לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
 מוקדם אפשרי. במועד היישום לראשונה של התיקון, לא נדרש להציג מידע השוואתי.

 
 

 חוסר וודאות באומדןמפתח ל ביישום מדיניות חשבונאית וגורמישיקולי דעת  - 4 ביאור
 

 כללי א.
 

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

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

 
האומדנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף. שינויים לאומדנים החשבונאיים מוכרים רק 

תה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על או
 ובתקופות עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.

 
 ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדןשיקולי דעת  ב.

 
 ירידת ערך מטוסים (1)

 
 ובלעיל(  י'2ביאור כמפורט ב ,הקטנה ביותר מזומניםיחידה מניבת הבצי מטוסים )בהתאם לבחינה לפי 

בחינת סימנים השבה.  לאפשרות של ירידת ערך, מבצעת הקבוצה אומדן של סכום בר םימניסקיימים 
שוק התעופה מצבו התחזוקתי של המטוס, לירידת ערך כוללת מרכיבים איכותיים, בין היתר מצב החוכר, 

 צי המטוסיםשל  עורכת הקבוצה השוואה של העלות המופחתת ושינויים בריבית ומרכיב כמותי לפיו
 Current Market)לפי מחירונים מקובלים לערכי מטוסים הפנויים למכירה מיידית  םבספרים אל מול ערכ

Value) שווי ערכי המטוסים"( נכון למועד הבחינה"(.  
 

הה משווי ערכי המטוסים, במקרה שבביצוע ההשוואה כאמור לעיל נמצא כי העלות המופחתת הינה גבו
מבצעת הקבוצה בחינה האם ההפרש בין העלות המופחתת לבין שווי ערכי המטוסים גבוה מההפרש 
האמור אשר התקבל במועד בחינת סכום בר ההשבה האחרון )ובלבד שלא חלפה שנה ממועד בחינה זו(. 

פחת(, הקבוצה תראה בכך במידה וההפרש גדל )קרי, הירידה בערכי המטוסים גבוהה מצבירת הוצאות ה
התקיימות של סימנים לאפשרות של ירידת ערך למועד הבחינה ותבצע אומדן סכום בר השבה לגבי אותם 

 מטוסים. 
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 )המשך( חוסר וודאות באומדןמפתח ל ביישום מדיניות חשבונאית וגורמישיקולי דעת  - 4ביאור 
 

 )המשך( מפתח לחוסר וודאות באומדן ביישום מדיניות חשבונאית וגורמישיקולי דעת  ב.
 
 )המשך( ירידת ערך מטוסים (1)

 
סכום בר השבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן של המטוסים בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש בהם. 
בהערכת שווי השימוש, אומדת הקבוצה את תזרימי המזומנים העתידיים מדמי החכירה ומערך השייר של 

לפני מס  ום תקופת השימוש, ומנכה אותם לערכם הנוכחי, תוך שימוש בשיעורי ניכיוןאותו המטוס לת
המשקפים את ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים הגלומים בפעילות החכירה, כאשר לעניין 

החוכר ולעניין ערך השייר של המטוס, הסיכון העיקרי האשראי של דמי החכירה הסיכון העיקרי הוא סיכון 
 מסתמכתלצורך אומדן ערכי השייר של ציי המטוסים לתום תקופת השימוש,  וא השינוי במחיר המטוס.ה

 על מחירון מקובל לערכי מטוסים. הקבוצה
 

שינויים מהותיים באומדנים עבור הסכמי ההחכרה, תחזיות לערך השייר של המטוסים בתום תקופת 
ת ולעניין בדיקסכום בר ההשבה של מטוסים אלו. החכירה ושיעורי הניכיון, עלולים להשפיע על שווי ה

 .ז'12 רביאו ראו, 2016בשנת ירידת ערך מטוסים אשר הקבוצה ערכה 
 

 ערכי שייר צפויים של מטוסים (2)
 

מטוסי הקבוצה מופחתים לאורך תקופת ההחכרה המינימאלית או תקופת השימוש המשוערת. כאמור 
שוטף את אומדן ערכי השייר הצפויים של המטוסים. לצורך  הנהלת הקבוצה בוחנת באופן (,2)ט2 ביאורב

אומדן ערכי השייר של כל ציי המטוסים לתום תקופת השימוש, מסתמכת הקבוצה על מחירונים מקובלים 
לערכי מטוסים. שינויי אומדן יערכו אם להערכת הקבוצה השינוי במחירונים לערכי השייר של מטוסים 

י והסיכוי שאכן השינוי יתממש בתום תקופת השימוש הינו צפוי, וזאת כדי זמנ מהווה שינוי בעל אופי לא
כמו כן, שינוי אומדן  להמנע משינויים תנודתיים אשר אמורים להתקזז במהלך תקופת השימוש במטוסים.

)גם אם להתממשות ההארכה ירות גבוהה סב ישנה במקרה כיחכרה ההארכת הסכם צפי ליערך בעקבות 
ערכי השייר הצפויים לתום תקופת השימוש שינוי אומדן יכול להוות קיטון ב נחתמה(. בפועל ההארכה טרם

 או תוספת לערכי השייר הצפויים לתום תקופת השימוש.
 

הטבלה הבאה שינויים בפועל ביתרת ערכי השייר הצפויים של המטוסים, יביאו לשינויים בשיעורי הפחת. 
 באומדן ערך השייר של המטוסים לתום תקופת השימוש מציגה ניתוח של רגישות הוצאות הפחת לשינוי

 :הקיים למועד הדוחבמסגרת הרכוש הקבוע  עבור צי המטוסים
 

 יתרת ערכי שייר המטוסים 

 

   עליה
  של 
20% 

עליה 
של 
10% 

עליה 
  של
5% 

הוצאות 
פחת על פי 
ערכי שייר 

 בפועל

ירידה 
  של
5% 

ירידה 
של 
10% 

ירידה 
של 
20% 

 אלפי דולר 

י בהוצאות שינו
        :הפחת

        
לשנה שהסתיימה 

בדצמבר  31ביום 
2016 (12,935) (6,467) (3,234)  25,763 

           
  3,234  

           
 6,467  

       

12,935  

        
לשנה שהסתיימה 

בדצמבר  31ביום 
2015 (11,680) (5,840) (2,920) 

           
27,168  

           
  2,569  

           
 5,137  

       
10,275  
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 מזומנים ושווי מזומנים - 5 ביאור
 
 בדצמבר 31ליום   

  6 1 0 2  5 1 0 2 

 אלפי דולר  אלפי דולר  

   

   

ויתרות בבנקיםמזומנים    6,146  526  

בדולרים פקדונות לזמן קצר   15,346  32,211  

ר בשקלים חדשיםפקדונות לזמן קצ   106  158  

  21,598  32,895  

   

  

 
  שועבדיםמוהשקעות  ניםמזומ - 6 ביאור

 
ומטוס  737-800)מטוס בואינג  2013הקבוצה התחייבה כלפי בנק זר אשר מימן עסקה לרכישת שני מטוסים באוקטובר 

וכרי המטוסים )רזרבות( לצורך שיפוץ את ההפקדות אשר מתקבלות מחהחזיק בחשבונות יעודיים , ל(321-200איירבוס 
במסגרת התחייבות זו ניתנה לחברה . מיליון דולר 2, ולכל הפחות סכום של המטוסים בהתאם להסכמי החכירה והמימון

אגרות חוב של ממשלת ארה"ב ומוסדותיה וכן בפקדונות בבנקים בארה"ב באלו אפשרות להשקיע את יתרות מזומנים 
יתרות המזומנים הנ"ל לא הושקעו  2016בדצמבר  31ליום  יום. 90קופות שלא יעלו על דומה וכל אלה לתבדירוג 

לתוכניות  התאםמושקעים ב לעילמיליון דולר מיתרות המזומנים  8.6-כ 2015בדצמבר  31ליום בתוכניות השקעה כלשהן )
 .ההשקעה המפורטות לעיל(

 
( ובמקביל (3ד)12 יחד עם הסכם החכרתו )ראו ביאור 737-800מימשה החברה את מטוס הבואינג  2016חודש דצמבר ב

(. (4ב)13 פרעה את ההלוואה שניטלה מהבנק הזר לצורך רכישת המטוס והשעבודים בקשר למטוס הוסרו )ראו ביאור
 .מיליון דולר 5.2-כמזומנים בסך כתוצאה מפרעון ההלוואה כאמור לעיל שוחררו משעבוד 

 
שועבדים לזמן קצר ולזמן ארוך בדוח על המצב הכספי נערך בהתאם לצפי ביצוע סיווג יתרות המזומנים וההשקעות המ

 הופקדו הכספים. ואשר בגינ 321-200מטוס האיירבוס שיפוץ 
 

הלוואה שניטלה מהבנק הזר לצורך את ה, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, פרעה החברה 2017בחודש ינואר 
קשר למטוס הוסרו. כתוצאה מפרעון ההלוואה כאמור לעיל שוחררו והשעבודים ב 321-200האיירבוס  רכישת מטוס

 מיליון דולר. 7.1-ל יתרת המזומנים המשועבדים לאותו המועד אשר הסתכמה לסך של כמשעבוד כ
 
 

 חייבים ויתרות חובה - 7ביאור 
 

 ההרכב –יתרות שוטפות 
 בדצמבר 31ליום   

  6 1 0 2  5 1 0 2 

 אלפי דולר  אלפי דולר  

   
   

 -  6,250  (*)חייבים בגין מכירת מטוס 

 1,000  -  חייבים בגין מכירת נדל"ן בתשלומים

 168  31  הכנסות ריבית לקבל

 59  54  חייבים אחרים

  6,335  1,227 

   

 (.1ד)12ראו ביאור  (*)
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 מלאי - 8 ביאור
 

 ההרכב .א
 בדצמבר 31ליום   

  6 1 0 2  5 1 0 2 

 אלפי דולר דולר אלפי  

   

   יתרות שוטפות

(1)ב 747-400חלקי חילוף גופי מטוס בואינג    618  787 

 1,456  1,161  (2)ב 767-300חלקי חילוף גופי מטוס בואינג 

(3)ב 747-400מנועי מטוס בואינג    1,232  1,232 

 59  30  אחרים

  3,041  3,534* 

   
 להתממש ותהצפוי וטפותיתרות מלאי ש של בספרים הערך* 

 582  -  חודשים 12 על העולה בתקופה

   

   יתרות לא שוטפות

(1)ב 747-400חלקי חילוף גופי מטוס בואינג    -  337 

   
 

 מידע נוסף .ב
 

אשר תקופת החכרתם הסתיימה במאי  747-400יתרות מלאי חלקי חילוף של שני גופי מטוס בואינג  (1)
איתו )קבלן משנה א'(  ארה"במשגור )קונסיגנציה( אצל קבלן משנה ב. יתרות המלאי מוחזקות ב2012

כחלק מבחינה מתמדת של מימוש המלאי שבידי  בהסכם לפירוק ומכירת חלקי החילוף. קבוצההתקשרה ה
הקבוצה, בחנה הקבוצה את ערך מלאי חלקי החילוף. בהתאם להערכת הנהלת הקבוצה, המבוססת על 

המשנה וכן את הערכותיה ביחס למצב שוק המלאי כאמור, ביצעה  אינדיקציות שהתקבלו מאת קבלן
בדוחות  ואלפי דולר, אשר סווג 400לירידת ערך המלאי בסך של  ההפרש בתקופת הדוח הקבוצה

 הכספיים בסעיף הוצאות הפעלה. 
 

 2014הסתיימה ביוני  םאשר תקופת החכרת 767-300מטוס בואינג  פיגושני יתרות מלאי חלקי חילוף של  (2)
)קבלן משנה ב'(  ארה"ב. יתרות המלאי מוחזקות במשגור )קונסיגנציה( אצל קבלן משנה ב2015ינואר בו

 איתו התקשרה הקבוצה בהסכם לפירוק ומכירת חלקי החילוף.
 

. 2012אשר תקופת החכרתם הסתיימה במאי  747-400יתרות מלאי שני מנועים של מטוסי בואינג  (3)
)קבלן משנה ג'( איתו התקשרה  אנגליאצל קבלן משנה  בארה"ב נציה(המנועים מוחזקים במשגור )קונסיג

 . לעילהמתוארים  747-400בואינג המטוסי  2שמונת המנועים של הקבוצה בהסכם למימוש 
מכרה הקבוצה שני מנועים  2015ובשנת  ארבעה מתוך שמונת המנועים קבוצהה מכרה 2013בשנת 
 3-כבסך של  המנועים הפרשה לירידת ערך מלאיבוצה ביצעה הק 2014-2015במהלך השנים  .נוספים

 יתרת מלאי מנועים זו מוצגת בערכי מימוש. 2016בדצמבר  31ליום . ליון דולרימ
 

(4)  
 בדצמבר 31יום שנה שהסתיימה בל  

  6 1 0 2  5 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר  

   

   

 3,137  430  סכום המלאי שהוכר כהוצאה במהלך התקופה
ערך המלאי שהוכר כהוצאה  ירידתם סכו

 2,000  400  במהלך התקופה

  830  5,137  
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 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה - 9ביאור 
 
 בדצמבר 31ליום   

  6 1 0 2  5 1 0 2 

 אלפי דולר  אלפי דולר  

   
   

 -  650  (1) 767-300גוף מטוס בואינג 

 -  2,500  (2) 340-300מטוס איירבוס 

  3,150  - 
   

 (.2ד)12ראו ביאור  (1)
 

 (.4ד)12ראו ביאור  (2)
 
 
 

 השקעה בחברות מאוחדות - 10 ביאור
 

שם החברה 
 המוחזקת

פרטים 
 נוספים

מדינת 
 היקף ההלוואות לחברה מוחזקת היקף ההשקעה בחברה מוחזקת התאגדות

 בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום     

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר    

       מוחזקות במישרין
        חברות מאוחדות

Perth  (ב) 10,396  אנגליה  -  -  - 

Aircraft Wings  (ג) 36,655  25,086  23,029  אירלנד  - 

 -  -  6,425  4,598  ישראל )ד( ג'י.קיי.פי.

       
       

 
נאמנויות זרות אשר משמשות לצורך רישום המטוסים.  14ת פעילות החכרת המטוסים מתבצעת באמצעועיקר  .א

ונישומות  קבוצהה, מנוהלות ע"י קבוצההתוצאות הפעילות של נאמנויות אלו כלולות במלואן בדוחות הכספיים של 
 לצרכי מס בישראל כחלק מהחברה.

 
 Virginלחברת התעופה המוחכר  330-200איירבוס מה הקבוצה רכישה של מטוס השלי 2016במרץ  24ביום  .ב

Australia לצורך ביצוע העסקה רכשה החברה באותו  ((.1ג)12ר )ראו ביאו ה של מטוס זהכרחהיחד עם הסכם ה
"(, חברה Perth)להלן " Perth Aircraft Leasing (UK) Limitedממניות חברת  100%המועד, בסכום זניח, 

רטית הרשומה באנגליה אשר מחכירה את המטוס לחוכרת ואשר במועד ההשלמה הינה הבעלים של המטוס. פ
 Perthמיליון דולר.  10לחברה מניה נוספת בתמורה לסכום של  Perth, הנפיקה Perthעם השלמת רכישת מניות 

 .נגליהבנפרד בא מהלמס עם החברה, אלא נישו מהנישו האינ
 

לערך השייר בתום תקופת ההחכרה בסכום מינימלי  ערבות Perth-עניקה החברה לבמסגרת רכישת המטוס ה
הקבוע בהסכם )להלן "הסכום המבוטח"( וזאת במקרה של מימוש המטוס. בתמורה, במידה ומומש המטוס 

בטח )ככל שתהיה תמורה עודפת( וזאת עד וכאמור, תהיה החברה זכאית לכלל התמורה העודפת מעל לסכום המ
נקבע בהסכם. באם מומש המטוס בתמורה מעל לסף האמור, תחולק התמורה מעל סף זה בין החברה לסף אשר 

 פי השיעורים אשר נקבעו בהסכם.-וזאת על Perthלבין 
 

בקשר להחכרת המטוס. דמי הניהול הינם קבועים כשיעור ויעוץ מהחברה שירותי ניהול  Perthבנוסף, מקבלת 
לחברה דמי ניהול בסך של  Perthשילמה  2016ולמים אחת לרבעון. בשנת מעלותו של המטוס ביום הרכישה ומש

 אלפי דולר. 341-כ
 

 .הלן' לגסעיף  ראו Aircraft Wingsמיליון דולר מחברת  38לפרטים בדבר קבלת הלוואה בסך של 
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 )המשך( השקעה בחברות מאוחדות - 10ביאור 
 
הרשומה באירלנד אשר חברה פרטית  - ("Aircraft Wings" – )להלן Aircraft Wings MSN 322-2014 Limited .ג

החל  Air Berlinחברת המוחכר ל "המטוס"( –)להלן  330-200 איירבוס הינה הבעלים והמחכירה של מטוס
אך והיא אינה בעלת זכויות הצבעה, אינן מוחזקות בידי החברה  Aircraft Wingsמניות  .2014חודש אוגוסט מ

 –)להלן משתתפת ברווחים  הלוואהמתן השקעה בדרך של מתוקף  Aircraft Wingsעל  שליטהלחברה 
 Aircraftהיא מאחדת את דוחות ועל כן  מיליון דולר, לצורך מימון רכישת המטוס, 29-בסך של כ "ההלוואה"(

Wings הכספיים בדוחותיה. 
 כאמור, וקף מתן ההלוואהחוזיות מת תיוזכומספר מתקיים עקב  Aircraft Wingsעל של החברה השפעה הכוח 

ישמשו לצורך פרעון קרן ההלוואה ותשלומי  Aircraft Wingsהמכריע של פירות ורווחי  םזכויות אלו קובעות כי רוב
רווח  Aircraft Wingsיוותר לבעל המניות של רות המטוס ומימושו ת החכוהריבית בגינה באופן כזה שבתום תקופ

ובעל מניותיו  Aircraft Wings. בנוסף קיימות מגבלות מהותיות על זניח אשר ישמש לצורך מתן צדקה בלבד
האוסרות ביצוע שינוי מבני בו, שעבוד נכסיו, מכירת או העברת נכסיו ושינוי הסכמים מהותיים לרבות הסכם 

 בנפרד באירלנד. מהלמס עם החברה, אלא נישו מהנישו האינ Aircraft Wings. ללא אישור החברה החכירה
 

 'בבסעיף "המטוס השני"(, כמפורט  –)להלן  330-200בקשר לעסקת רכישת מטוס איירבוס  2016רץ בחודש מ
 אהו. ההלוהשנייה"( "ההלוואה –)להלן  Aircraft Wings-מיליון דולר ל 38, העניקה החברה הלוואה בסך של עילל

מיליון דולר  12-, כAircraft Wingsמיליון דולר שקיבלה  38ונושאת ריבית קבועה. מתוך נקובה בדולרים  השנייה
מיליון דולר כהלוואת 'בלון' הנפרעת בסיום תקופת  26-וכ 2023נפרעים בתשלומים חצי שנתיים עד חודש נובמבר 

הלוואה בסכום זהה לחברת  Aircraft Wingsחכירת המטוס השני. במקביל לקבלת ההלוואה השנייה העניקה 
Perth  מיליון  38לוואה השלישית נקובה בדולרים ונושאת ריבית קבועה. מתוך "ההלוואה השלישית"(. הה –)להלן

מיליון דולר  26-וכ 2024מיליון דולר נפרעים בתשלומים חודשיים עד חודש מרץ  12-, כPerthדולר שקיבלה 
בקשר  Aircraft Wings -נתנה ערבות ל החברה .השני כהלוואת 'בלון' הנפרעת בסיום תקופת חכירת המטוס

  Aircraft Wings. -ל Perth-ההלוואה השלישית מלהחזר 
 
חברה  2011בחודש יוני הוקמה בישראל לפירוק ומכירת חלקי חילוף של מטוסים, הקבוצה פעילות מסגרת ב .ד

, לצורך רישום מטוס אשר נרכש (ג'י.קיי.פי."" -)להלן  ( בע"מ2011להחזקת נכסי נאמנות בשם ג'י.קיי.פי. )
 ריכוז פעילות זו באמצעותה.ך לצורבמסגרת מיזם משותף ו

החברה הינה  ה, כאשרמזכויות ההון ב 100%-בלטובת החברה  מוחזקת במישרין על ידי נאמן המחזיק ג'י.קיי.פי.
 ג'י.קיי.פי. חברת .)בעקיפין( 100%הינו  ג'י.קיי.פי.חזקת החברה בההנהנית היחידה בנאמנות, ולפיכך שיעור 

 נישומה למס במשולב עם החברה.
 

חברה  ג'י.קיי.פי )ללא מנועיהם(, הוקמה על ידי 747-400לפירוק שני מטוסי בואינג הקבוצה פעילות סגרת במ
 אשר התאגדה בדלוור, ארצות הברית( "GKP US" –)להלן   GKP USA (2012), INCבבעלותה המלאה בשם 

  ומרכזת את פעילות מכירת חלקי החילוף של מיזם זה.
אינה נישומה למס עם החברה, אלא נישומה  GKP US הינו בארה"ב. GKP USמקום פעילותה העיקרי של 

 בנפרד בארה"ב.
 

 
 הלוואה לזמן ארוך לחברה האם - 11 ביאור

 
חתמה החברה עם  2014במאי  18ביום  .דולר לכנפיים מיליון 12, העמידה החברה הלוואה בסך 2008במהלך שנת 

 5)חלף יום  2018 מרץב 31עד פירעון קרן ההלוואה יחול ביום כנפיים על הסכם להארכת תקופת ההלוואה, כך שמו
 (.2015בינואר 

. ההלוואה נמדדת ומוצגת בעלות לשנה 2.5%ההלוואה נושאת ריבית המבוססת על שיעור הליבור לחודש בתוספת 
  .לותה המופחתתמופחתת ושוויה ההוגן זהה בקירוב לע

 .ב22 ורביאפירוט נוסף ב ראו
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 ים לדוחות הכספייםביאור

 
  

 22 -ג  

 רכוש קבוע - 12 ביאור
 
 ההרכב .א

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  6 1 0 2  5 1 0 2 

אלפי דולר   אלפי דולר    

   עלות

 414,951  500,475  בינואר 1ליום 

 101,449  100,288  תוספות

 (15,925) (131,992) גריעות

 -  (12,683) סיווג כמוחזק למכירה
   

 500,475  456,088  בדצמבר 31ליום 

   

    ברפחת שנצ

 161,004  174,521  בינואר 1ליום 

 27,310  42,463  *תוספות
 (13,793) (86,968) גריעות

 -  (9,533) סיווג כמוחזק למכירה
   

 174,521  120,483  בדצמבר 31ליום 
 

  

 325,954  335,605  בדצמבר 31ליום  עלות מופחתת
   
 ירידת ערךל ותלרבות הפרש *

 
 

 מטוסיםפירוט ה .ב
 

 2015 בדצמבר 31ליום  2016בדצמבר  31ליום  

 יתרה פחת נצבר עלות  יתרה פחת נצבר עלות  

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר כמות דולר אלפי אלפי דולר אלפי דולר כמות צי המטוסים ודגם

         

 19,334  52,269  71,603  2 -  -  -  - 767-300בואינג   

 1,577  13,927  15,504  1 790  14,714  15,504  1  757-200בואינג   

 64,787  18,763  83,550  3 40,205  19,971  60,176  2  737-800בואינג   
 17,078  32,619  49,697  1  -   -  -  -  340-300איירבוס 

 65,403  26  65,429  1 55,514  9,915  65,429  1 330-300איירבוס 
  330-300איירבוס 
 -   -  -  - 11,736  440  12,176  1 )ללא מנועיו(
 61,254  3,737  64,991  2 141,140  11,962  153,102  3 330-200איירבוס 

 27,456  5,611  33,067  1 24,920  8,147  33,067  1 321-200איירבוס 

 43,235  40,133  83,368  4 39,012  44,356  83,368  4  320-200איירבוס 

 22,953  6,821  29,774  1 20,270  9,504  29,774  1 319-100איירבוס 
         

 14 452,596 119,009 333,587 16 496,983 173,906  323,077 

         
 & Prattמנוע 

Whitney 4060 1  3,298  1,474  1,824 1  3,298  615  2,683 

 194  -  194   194  -  194   נדל"ן להשקעה
         

 325,954  174,521 500,475  335,605 120,483 456,088  סה"כ רכוש קבוע
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 )המשך( רכוש קבוע - 12ביאור 
 

 בתקופת הדוח טוסיםהסכמים לרכישת מ  .ג
 

 330-200רכישת מטוס איירבוס  (1)
 

לחברת התעופה המוחכר  330-200 של מטוס איירבוסהשלימה הקבוצה רכישה  2016במרץ  24ביום 
Virgin Australia  )"ה של מטוס זהכרחהיחד עם הסכם ה)להלן "החוכרת. 

 להלן עיקרי העסקה:

 .2012משנת ייצור המטוס הינו  .א

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

, חברה פרטית הרשומה באנגליה, Perthת חברת ממניו 100%רכישת באמצעות  בוצעה ההעסק .ג

המאוחדת בדוחות כספיים אלו, אשר מחכירה את המטוס לחוכרת ואשר במועד ההשלמה הינה 

לפרטים יכונו להלן למען הנוחות במאוחד "הקבוצה"(.  Perth-הבעלים של המטוס )החברה ו

 ב'.10נוספים ראו ביאור 

 . 2024 תבמהלך שנמסתיימת ה המוחכר לתקופ המטוס .ד

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

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

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

השימוש , מידי חודש, רזרבות לשיפוץ בגין הקבוצה חוכרת בידיה מפקידהבנוסף לדמי החכירה  .ז

את כספי הרזרבות  לקבוצההמוכרת  העבירהבחודש הקודם. במועד השלמת העסקה במטוס 

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

 החכירה בתנאי החזר מינימליים הקבועים בהסכם.

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

 מיליון דולר. 83-להסתכם לסך של כ החוכרת

שנטלה הקבוצה  (Recourse)ה מיליון דולר באמצעות הלווא 40מומן סך של מכלל עלות העסקה  .ט

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

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

לפרטים נוספים בקשר להלוואה שנטלה הקבוצה  .החוכרת כאמור לעיל מהפקדותו צההקבושל 

 (.1ב)13ראו ביאור 

יפרע במלואה ה )אשר צפויה להדמי החכירה המתקבלים ישמשו לפירעון קרן וריבית של ההלווא .י

 וכן להחזרים על חשבון ההשקעה העצמית במטוסבתקופת החכירה, קרי ללא יתרת 'בלון'( 

 .ולתזרים השוטף של הקבוצה

 

 ללא מנועיו 330-300מטוס איירבוס  רכישת  (2)
 

 2000משנת ייצור 330-300 איירבוס  השלימה החברה עסקה לרכישת מטוס 2016ביולי  25ביום 
כם ההחכרה של מטוס זה. הסכם רכישת המטוס נחתם עם המוכרת שהיא חברה )"המטוס"(, יחד עם הס

 Rolls-Royce & Partnersבינלאומית להחכרת מטוסים ולפיו החברה רכשה את גוף המטוס ואילו חברת
Finance "(RRPF)" .רכשה את מנועיו. הצדדים התחלקו בעלות רכישת המטוס ובדמי החכרת המטוס 

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

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

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

 שאה בעלות רכישת המנועים. נ RRPF-בגין רכישת גוף המטוס ו

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

 החברה ערבה להתחייבויות הנאמנות בעסקה זו.  

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

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

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

 מיליון דולר. 16-סך של כ

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

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

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

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

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

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

 של תנאים הקבועים בהסכם עמו. 
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 )המשך( רכוש קבוע - 12ביאור 
 

 )המשך( הסכמים לרכישת מטוסים בתקופת הדוח  .ג
 

 )המשך( 330-300מטוס איירבוס גוף רכישת  (2)
 

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

 בהתחייבויותיה על פי הסכם ההחכרה. 

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

אשר עומד נכון  לטובת הנאמנות מכתב אשראי בנקאי להבטחת התחייבויותיה לתחזוקת המטוס

למועד דיווח זה על סך של שני מיליון דולר, ועתיד לעלות במיליון דולר נוספים בחודש אוגוסט 

 . 2018וזאת עד לסך של ארבעה מיליון דולר בחודש אוגוסט  2017

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

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

 . Full Life-ביחס למצב המטוס ב

  .החברה מימנה את חלקה בעסקה באמצעות מקורותיה העצמיים .יא

 
 מטוסים בתקופת הדוח מימושהסכמים ל  .ד

 
 767-300 בואינג מטוס מימוש (1)

 
תום לאחר  ER767-300מטוס בואינג חתמו החברה וצד ג' על הסכם למכירת  2016בחודש אוגוסט 

החכרתו הסתיימה במהלך ו  American Airlinesתקופת החכרתו. המטוס הוחכר לחברת התעופה
לאחר התקיימות התנאים המתלים להסכם במהלך הרבעון הרביעי לשנת . 2016שנת להרבעון הרביעי 

רה הבעלות במטוס לרוכש. , עם קבלת יתרת תמורת המכירה מהרוכש, הועב2017ינואר חודש ב, 2016
 American-מיליון דולר )לרבות בגין תקבול מ 1.7-מימוש המטוס הניב לחברה רווח הון בסכום של כ

Airlines מיליון דולר בגין התחשבנות תנאי החזר המטוס כקבוע בהסכם ההחכרה  1-בסך של כ
 .אלו דוחות כספייםסעיף הכנסות אחרות בוכר בהשהסתיים( אשר 

 .אין חוב כנגד מטוס זהלחברה  יצוין כי
 

 767-300 בואינג מטוסשני מנועי  מימוש (2)
 

לחזקתה, לאחר שרשות התעופה  ER767-300השיבה החברה מטוס בואינג  2016בחודש פברואר 
האזרחית בתאילנד ביטלה לבקשת החברה את רישום המטוס במרשם התאילנדי תחת החוכר לשעבר, 

ריקאי. החברה השלימה את הפעולות לתחזוקת המטוס וביום והחברה רשמה את המטוס במרשם האמ
נכס לא שוטף התקיימו התנאים להכרה בו כ 2016הוא הוטס מתאילנד. בחודש יולי  2016במרץ  31

מיליון  2.2-רשמה החברה הפרשה לירידת ערך בסך של כ, 2016ביוני  30. יצוין כי ביום המוחזק למכירה
 . ( להלן3ז)כמופרט בסעיף  דולר

 בתמורה לעלותם המופחתת ל שני מנועי המטוסהשלימה החברה את מכירתם ש 2016דצמבר חודש ב
  יצוין כי לחברה אין חוב כנגד מטוס זה. מיליון דולר. 7.35בספרים אשר הסתכמה לסך של 

גוף המטוס שנותר לאחר מכירת המנועים שלעיל מסווג כנכס לא שוטף המוחזק למכירה למועד הדוח 
 למכירתו. ועלתפוהחברה 

 
 עם הסכם החכרתו 737-800 בואינג מטוס מימוש (3)

 
, יחד עם 1999משנת ייצור  737-800 בואינג עסקה למכירת מטוס החברה השלימה 2016דצמבר חודש ב

 הסכם ההחכרה שלו, כדלקמן:
, יחד עם הסכם ההחכרה שלו לחברת תעופה דרום 2013החברה רכשה את המטוס בחודש אוקטובר 

 .2021, אשר בתוקף עד לתקופה המסתיימת בשנת אפריקאית
מיליון  19.5-יתרת העלות המופחתת של המטוס בספרי החברה מסתכמת במועד המכירה לסך של כ

סעיף הכנסות וכר בהאשר  מיליון דולר 4.1-החברה רווח הון בסך של כ רשמהדולר. כתוצאה מהמכירה, 
מביטול התחייבות החברה כלפי החוכרת להשתתפות  כולל רווח ההוןרווח  .אלו דוחות כספייםאחרות ב

 בעלויות שיפוץ עתידיות לגבי המטוס. 
  .(4ב)13 בקשר לפרעון ההלוואה אשר ניטלה מבנק זר לרכישת המטוס ראו ביאור
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 )המשך( מטוסים בתקופת הדוח מימושהסכמים ל  .ד
 

 340-300איירבוס  מימוש מטוסהסכם ל (4)
 

 תואשר החכר, 1996משנת ייצור  340-300 בקשר למטוס איירבוסלהלן הסכמות אליהן הגיעה החברה 
 .2016 שנת יימה במהלך הרבעון הרביעי שלתהס Iberiaלחברת התעופה הספרדית 

 
החברה ומבטח ערך השייר חתמו על הסכם לפיו ביטוח ערך השייר אשר , 2016בחודש אוקטובר  .א

  .עם רכישתו בוטל והומר לפיצוי כספינערך לגבי המטוס 
החברה פיצוי בגין קיבלה חתמו על תיקון להסכם החכרת המטוס לפיו  Iberia-החברה ובנוסף, 

החזרת המטוס בתנאים פחותים מאלו שנקבעו בהסכם המקורי, זאת בנוסף לפיצוי שנקבע בהסכם 
 המקורי בגין התחשבנות תנאי החזרת המטוס.

 .מיליון דולר 10.8-התקבלו סכומי הפיצויים בהתאם לאמור לעיל בסך של כ, 2016בחודש נובמבר 
 .(3ב)13 בקשר לפרעון ההלוואה אשר ניטלה מבנק זר לרכישת המטוס ראו ביאור .ב
, 2017 ינוארבחודש  .עם סיום תקופת ההחכרה, סווג המטוס כנכס לא שוטף המוחזק למכירה .ג

וצד ג' על הסכם, אשר כפוף לתנאים מתלים, , חתמו החברה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
 למועד פרסום הדוח, טרם הושלמה המכירה כאמור. .למכירת המטוס

 
החברה  הכתוצאה מקבלת הפיצויים כאמור לעיל וסיווג המטוס כנכס לא שוטף המוחזק למכירה, רשמ

 דולר. מיליון 0.2-של כהכנסות אחרות, נטו בסך  2016ברבעון הרביעי של שנת 
 

 דע נוסףמי  .ה
 

 מזכר כוונות להחכרתו מחדשרות בוהתקש 330-300הפסקת הסכם חכירה של מטוס איירבוס  (1)
 

( כי בכוונתו להוציא מפעילות את TransAsia Airwaysהודיע לקוח מהותי של החברה ) 2016בחודש מאי 
הם הוחכר אשר הופעלו על ידו, מתוכם שניים בהחכרה, כאשר אחד מ 330-300צי ארבעת מטוסי איירבוס 

על ידי החברה. נוכח רצונו של הלקוח להחזיר את המטוס לידי החברה לפני תום תקופת החכירה, אשר 
, ניהלו החברה והלקוח משא ומתן ביחס לפיצוי והסדר התשלומים מהלקוח בגין 2023היתה קבועה לשנת 

ים אשר המועד החזרת המטוס לפני תום תקופת החכירה. היות והלקוח לא שילם דמי חכירה חודשי
על  2016בנובמבר  9, הודיעה החברה ללקוח ביום 2016בנובמבר  8האחרון לתשלומם נקבע לסוף יום 

הודיעה ללקוח על סיום החכירה ועל דרישתה  2016בנובמבר  21הפרת הסכם החכירה על ידו וביום 
 להשבת המטוס לחזקתה. 

 
יטת הליכי פירוק מרצון ועל הפסקה מיידית של החליט דירקטוריון הלקוח על נק 2016בנובמבר  22ביום 

, 2017טיסותיו. יצוין כי הלקוח הינו חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בטייוואן. בחודש ינואר 
אישרה אסיפת בעלי המניות של הלקוח את ההחלטה על נקיטת  לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,

להגיש למנהל המיוחד להליך פירוק מרצון תביעת חוב בגין הנזקים  בכוונת החברה הליכי פירוק מרצון.
אשר נגרמו לחברה כתוצאה מהפרת הסכם החכירה על ידי הלקוח לשעבר. מוקדם להעריך את תוצאות 

  .הגשת תביעת חוב כאמור
השלימה החברה בהצלחה את ביטול רישום המטוס תחת הפעלת הלקוח בטייוואן  2016בדצמבר  20ביום 

במועד זה, יתרת עלותו המופחתת של המטוס הוקטנה  הוא הוטס מטיוואן. 2016בדצמבר  27ום ובי
מיליון  1.7-בגובה יתרת הפקדות החוכר לשיפוץ עתידי של המטוס אשר הסתכמה למועד סיום החכירה לכ

ומים מיליון דולר חולט במועד זה. הסכ 1.9-בסך של כ פקדון להבטחת תשלום דמי חכירה כמו כן, דולר.
 ברווח והפסד.שלעיל הוכרו 

 
מטוסים ואינה  30-הקבוצה חתמה על מזכר כוונות עם לקוח חדש )חברת תעופה באסיה, אשר מפעילה כ

(, בדבר החכרת המטוס. בהתאם למזכר הכוונות, המטוס יוחכר לתקופה קבוצהלקוח קיים של ה
, לאחר 2017מהלך חודש אפריל וצפוי להימסר ללקוח החדש ב 2021המסתיימת ברבעון הרביעי לשנת 

תקבולים מזכר הכוונות, העל פי מיליון דולר.  1.5-ביצוע עבודות שיפוץ והתאמה מטעם החברה בסך של כ
להסתכם לסך צפויים  הלקוח החדש, ככל שייחתם הסכם חכירה מחייב,על ידי  אשר ישולמומדמי החכירה 

  מיליון דולר. 19-של כ
דולר, אשר הינם אלפי  400קיבלה מהלקוח החדש דמי רצינות בסך של  בהתאם למזכר הכוונות, החברה

בלתי חוזרים, להוציא מספר סייגים אשר נקבעו במזכר הכוונות, ובכלל כך במידה והמטוס לא יעמוד בתנאי 
המסירה המוסכמים. מזכר הכוונות כולל כמו כן תנאי מתלה לחתימה על הסכם מחייב, לפיו הלקוח החדש 

חכירה מחייב גם בקשר למטוס זהה אשר בבעלות מחכירה נוספת עימה פעלה החברה יכנס להסכם 
 במשותף בעניין מטוס זה.

בהתאם לביצוע הערכת וסכום בר ההשבה של המטוס,  בחנה החברה אתבהתבסס על מזכר הכוונות, 
יליון דולר מ 5-ירידת ערך בסך של כנרשמה בדוחות כספיים אלו , DCF-שווי שימוש בגין המטוס בשיטת ה

 הלן.( ל1ף ז)ראו סעיבקשר לירידת הערך שבוצעה, לפרטים  בגין המטוס,
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 )המשך( מידע נוסף  .ה
 

 במזכר כוונות להחכרתו מחדשוהתקשרות  330-300הפסקת הסכם חכירה של מטוס איירבוס  (1)
 )המשך(

 
להתקשרותה בהסכם חכירה עם הלקוח  החברה קיבלה אישור מהבנק אשר מימן את רכישת המטוס,

והחברה  מיליון דולר 48.6-מסתכמת ל פרסום הדוחליום החדש ללא שינוי ביחס להלוואה, אשר יתרתה 
 ממשיכה לפרוע את ההלוואה בהתאם ללוח הסילוקין. 

  
מסך הכנסות החברה. יתרת העלות המופחתת  13%-לכ 2016בשנת  הסתכמוהכנסות החברה מהלקוח 

לאחר ביצוע הפרשת לירידת  מיליון דולר 55.5-לסך של כמסתכמת  2016בדצמבר  31ס ליום של המטו
 להלן. (1)ף זערך כמפורט בסעי

 
 737-800הסכמות להארכת הסכם חכירה של מטוס בואינג  (2)

 
, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, הגיעה החברה להסכמות להארכת הסכם 2017בחודש פברואר 

 כאמור,  בהתאם להסכמות בדרום קוריאה.המוחכר לחברת תעופה  737-800אינג ההחכרה של מטוס בו
 בדמי חכירה זהים.  של המטוס, הסכם ההחכרה יוארך בשנה נוספת עם סיום החכרתו הנוכחית

 
 שיעורי הפחת  .ו

 
מופיע במחירוני ששיעור הפחת השנתי של כל מטוס מצי המטוסים, נקבע בהתחשב בערך השייר שלו, כפי 

סים המקובלים, האומדים את ערך המטוס לתאריך בו מסתיימת תקופת ההחכרה המינימלית )ללא תקופות המטו
בכל תקופת דיווח בוחנת הקבוצה את ערכי השייר של ציי אופציה להארכה( או לתום תקופת השימוש המשוערת. 

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

  :המטוסים יצישל  )כשיעור מהעלות( ושיעור ערך השייר )כשיעור מהעלות( להלן שיעורי הפחת השנתי הממוצע
  

 2015בדצמבר  31ליום  2016בדצמבר  31ליום  

 שיעור ערך השייר שיעור פחת שנתי שיעור ערך השייר שיעור פחת שנתי צי המטוסים

     
 23.4% 6.10% -    -    767-300   בואינג
 1.3% 5.08% 1.3% 5.08% 757-200   בואינג
 57.7% 6.08% 56.4% 6.44% 737-800   בואינג

 25.9% 10.16% -    -    340-300איירבוס 
 62.0% 4.84% 62.0% 4.84% 330-300איירבוס 
 330-300איירבוס 

 )ללא מנועיו( 
8.30% 24.6%    -    - 

 72.5% 6.05% 58.7% 6.20% 330-200איירבוס 
 67.3% 7.67% 67.3% 7.67% 321-200איירבוס 
 31.5% 4.97% 30.5% 4.85% 320-200איירבוס 
 66.3% 5.72% 60.2% 9.01% 319-100 איירבוס

 
 שינוי אומדן פחת:

 
 בינואר 1-החליטה הנהלת הקבוצה על ביצוע שינוי אומדן החל מיום ה 2016במהלך הרבעון הראשון של שנת 

 American-המוחכר ל 319-100ומטוס איירבוס  Air Canada-המוחכרים ל 320-200איירבוס  לשני מטוסי 2016
Airlines .בסך של  2016בשנת  בעקבות שינוי אומדן ערך השייר כאמור, הכירה החברה בהוצאות פחת נוספות

 דולר. אלפי 1,389-כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 ים לדוחות הכספייםביאור

 
  

 27 -ג  

 )המשך( רכוש קבוע - 12ביאור 
 

 ת ערך רכוש קבועיריד .ז
 

 קבוצההמנים לאפשרות של ירידת ערך, מבצעת יבו קיימים ס י מטוסיםבצלעיל,  (1ב)4-ו י'2 יםרכאמור בביאו
 .)צי מטוסים הינו מטוסים מאותו דגם עבור אותו חוכר( אומדן של סכום בר ההשבה של אותו צי מטוסים

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

שיעורי ניכיון אלו נאמדים, בין השאר, על פי  של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים הגלומים בפעילות החכירה.
 (.WACCצמי ומחיר החוב )הממוצע של מחיר ההון הע

 
החכרתו )אשר  330-300בחנה הקבוצה את סכום בר ההשבה של מטוס איירבוס  2016בדצמבר  31ליום  (1)

בו זוהו סימנים ( ( לעיל1סעיף ה), לפרטים נוספים ראו הופסקה TransAsia Airwaysלחברת התעופה 
נמוך מעלותו המופחתת של  ימוששווי הששל המטוס עולה כי  מבחינת סכום בר ההשבהשל ירידת ערך. 
אלפי דולר. ההוצאות בגין הפרשה זו נזקפו לסעיף  5,030הפרשה לירידת ערך בסך של  המטוס ונרשמה
 הוצאות אחרות.

ניכיון, לפני מס, עבור היוון תזרימי בשיעור  הקבוצה השתמשהחישוב שווי השימוש כאמור לעיל לצורך 
ר ניכיון, לפני מס, עבור היוון ערך השייר של המטוס לתום ובשיעו 7.01%המזומנים מדמי חכירה של 

 . 6.56%תקופת השימוש של 
 

נים ימבחנה הקבוצה את סכום בר ההשבה של ציי המטוסים בהם זוהו ס 2016בספטמבר  30ליום  (2)
 כדלקמן: מטוסים 12סך של  ,לאותו מועד ירידת ערךאפשרות של ל

 
 חוכר כמות צי המטוסים ודגם

   
 הדרום אפריקבחברת תעופה  1 737-800   בואינג
 קוריאהדרום בחברת תעופה  2 737-800   בואינג

 TransAsia Airways 1 330-300איירבוס 
 330-300איירבוס 
 )ללא מנועיו(

 באירופהחברת תעופה  1

 Virgin Australia 1 330-200איירבוס 
 Air Berlin 1 330-200איירבוס 
 Tame 1 330-200איירבוס 
 British Airways 1 321-200איירבוס 
 Air Canada 2 320-200איירבוס 
 American Airlines 1 319-100 איירבוס

   

, נמצא כי כאמור ירידת ערךאפשרות של מנים לימבחינת סכום בר ההשבה של ציי המטוסים, בהם זוהו ס
ד, למעט עבור שני מטוסי מועכל צי מטוסים עולה על עלותו המופחתת לאותו  סכום בר ההשבה של

אשר בגינם נרשמה הפרשה לירידת ערך  Air Canadaשמוחכרים לחברת התעופה  320-200איירבוס 
 אלפי דולר. ההוצאות בגין הפרשה זו נזקפו לסעיף הוצאות אחרות. 45בסך של 

י המזומנים מדמי ניכיון, לפני מס, עבור היוון תזרימ יבשיעור הקבוצה השתמשהחישוב שווי השימוש לצורך 
ובשיעורי ניכיון, לפני מס, עבור היוון ערך השייר של המטוסים לתום  6.93%-4.83%חכירה בטווח של 

 .7.07%-6.72%תקופת השימוש בטווח  של 
 

אשר הוחכר בעבר  767-300של מטוס בואינג  בחנה הקבוצה את סכום בר ההשבה, 2016 יוניב 30ליום  (3)
, רשמה )שווי הוגן( שהתקבלו לתמורה אפשרית בגין מכירת המטוס בתאילנד. בהתאם לאינדיקציות

מיליון דולר אשר נזקפו לסעיף הוצאות אחרות. לפרטים  2.2-החברה הפרשה לירידת ערך בסך של כ
 לעיל. (2ד)12נוספים בדבר מימוש שני מנועי המטוס ראו סעיף 

 
אפשרות נים לימטוסים בהם זוהו סבחנה הקבוצה את סכום בר ההשבה של ציי המ 2016במרץ  31ליום  (4)

 כדלקמן: מטוסים 5סך של , לאותו מועד ירידת ערךשל 
 

 חוכר כמות צי המטוסים ודגם

   
 הדרום אפריקבחברת תעופה  1 737-800   בואינג

 Air Canada 2 320-200איירבוס 
 Air Berlin 1 330-200איירבוס 
 Tame 1 330-200איירבוס 
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 )המשך( ירידת ערך רכוש קבוע .ז
 

 (המשך) (4)
 

, נמצא כי כאמור ירידת ערךאפשרות של מנים לימבחינת סכום בר ההשבה של ציי המטוסים, בהם זוהו ס
ד, למעט עבור שני מטוסי סכום בר ההשבה של כל צי מטוסים עולה על עלותו המופחתת לאותו מוע

אשר בגינם נרשמה הפרשה לירידת ערך  Air Canadaחברת התעופה שמוחכרים ל 320-200איירבוס 
 אלפי דולר. ההוצאות בגין הפרשה זו נזקפו לסעיף הוצאות אחרות. 132בסך של 

ניכיון, לפני מס, עבור היוון תזרימי  יבשיעור הקבוצה השתמשהחישוב שווי השימוש כאמור לעיל לצורך 
ובשיעורי ניכיון, לפני מס, עבור היוון ערך השייר של  6.13%-4.24%המזומנים מדמי חכירה בטווח של 

 .6.78%-5.19%המטוסים לתום תקופת השימוש בטווח  של 
 

 המשועבדים כבטוחה מטוסים .ח
 

להבטחת התחייבויות הקבוצה לגופים מממנים, שעבדה הקבוצה בשעבודים קבועים ובשעבודים ראשונים בדרגה 
 ר, מטוסים, זכויות במטוסים, מנועים ודמי חכירה שיגיעו מחוכרים.ללא הגבלה נכסים הכוללים, בין הית

 

 בדצמבר 31ליום   

  6 1 0 2  5 1 0 2 

 אלפי דולר  אלפי דולר 

   (Recourseשעבוד קבוע )
יתרת ההלוואות אשר מובטחות בשעבוד קבוע של מטוסים נשוא 

 135,897  167,820  ההלוואות
 246,614  296,141  יםהעלות המופחתת של אותם המטוס

   
   (Non Recourseשעבוד ספציפי )

יתרת ההלוואות אשר מובטחות בשעבודים ספציפיים של מטוסים  
 41,157  12,699  נשוא ההלוואות

 65,237  24,919  העלות המופחתת של אותם המטוסים
   

   נכסים לא משועבדים
 13,909  17,501  םשאינם משועבדיומנוע  עלות מופחתת של מטוסים

 50,943  43,431  שאינם משועבדים )בעיקר מזומנים ופקדונות( נכסים נוספים
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 תאגידים בנקאייםהלוואות לזמן ארוך מ - 13 ביאור
 
 ההרכב .א

שיעור ריבית  
 ממוצעשנתית 

 סה"כ התחייבויות לא שוטפות התחייבויות שוטפות

 בדצמבר 31יום ל מברבדצ 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 31/12/16  6 1 0 2  5 1 0 2  6 1 0 2  5 1 0 2  6 1 0 2  5 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר % 

        
בריבית ובחו"ל מתאגידים בנקאיים בארץ הלוואות 
2.55ליבור+ (Recourse)משתנה 

***/  31,310  16,951  136,510  118,946  167,820  135,897 

בריבית קבועה בחו"ל מתאגידים בנקאיים הלוואות 
(Non Recourse) 5.04  2,604  16,655  10,095  24,502  12,699  41,157 

   33,914  33,606  146,605  143,448  180,519  177,054 

 יתרת הוצאות גיוס הלוואות -בניכוי 
 (92) (75) (278) (274) (370) (349) 

   33,822  33,531  146,327  143,174  180,149  176,705 

        
 )לשלושה חודשים(.  0.998% -כו )לחודש( 0.772% -הינם כ 2016 בדצמבר 31הרלבנטיים ליום השנתיים שיעורי הליבור  *

- 2015בדצמבר  31ן יתרת ההלוואות ליום )המרווח המשוקלל בגי 2016בדצמבר  31ליום  הלוואות אלהיתרת המרווח המצוין לעיל הינו המרווח המשוקלל בגין  **
2.75%). 
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 מידע נוסף .ב
 

נטלה הקבוצה  2016בחודש מרץ  (,1)ג12ר כמפורט בביאו 330-200בקשר למימון רכישת מטוס איירבוס  (1)
 מיליון דולר. 40בסך של  מבנק זר (Recourseהלוואה )

 
 בתוספת מרווח(. Libor)על בסיס משתנה בדולרים של ארה"ב ונושאת ריבית  הנקוב הההלווא .א

בנקאיות קיימות של  הלוואותן הריבית הממוצעת המשוקללת בגין מהריבית בגין הלוואה זו נמוכה 

 .בעסקאות לרכישת מטוסים( Recourseעם זכות חזרה לחברה )הקבוצה 

 על פני משך תקופת ההחכרה. ההלוואה תפרע בתשלומים חודשיים .ב

לקבוצה זכות לפירעון מוקדם מלא או חלקי )כפוף לסכום מינימלי( של יתרת ההלוואה. עמלת  .ג

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

 ממועד קבלת ההלוואה. 

 לבנק המממן. שועבדו Perth-בהחברה ת ביטוח וזכויוב זכויות המחכירהחכרה, הה םהמטוס, הסכ .ד

 

מתוכם קיבלה  מיליון דולר. 49-מימנה החברה מחדש ארבע הלוואות בסך של כ 2015בחודש דצמבר  (2)
)"תקופת  2017עד לתום חודש יוני  מיליון דולר 12החברה מהבנק המממן מסגרת אשראי בסך של 

למועד  האשראי באופן רב פעמי. במהלך תקופת המסגרת החברה תוכל לנצל את מסגרת .המסגרת"(
, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, 2017ובחודש ינואר  הדוח החברה ניצלה את מלוא המסגרת

  הוחזרה מלוא מסגרת האשראי לבנק.
 

 כמפורט בביאור 340-300, במסגרת סיום תקופת ההחכרה של מטוס איירבוס 2016באוקטובר  18ביום  (3)
מבנק זר לצורך  ניטלהש מיליון דולר( 9.4-)סך של כקרן ההלוואה  , פרעה החברה את יתרת(4ד)12

 רכישת המטוס והשעבודים בקשר למטוס הוסרו.
 

, פרעה החברה (3ד)12 כמפורט בביאור 737-800, במסגרת מימוש מטוס בואינג 2016בדצמבר  20ביום  (4)
רכישת המטוס והשעבודים מיליון דולר( שניטלה מבנק זר לצורך  11.6-את יתרת קרן ההלוואה )סך של כ

 כאמורפרעון ההלוואה יצוין כי . 6לרבות הסרת השעבוד על מזומנים כאמור בביאור  בקשר למטוס הוסרו
, אשר נרכש באותו מועד בו נרכש 321-200 אינו מחייב את פרעונה של הלוואה לרכישת מטוס איירבוס

  כלפי המלווה. Cross Collateralizationהמטוס לעיל ואשר בין שתי הלוואות אלו היה קיים מנגנון של 
, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, פרעה החברה בפרעון מוקדם את יתרת קרן 2017בינואר  5ביום 

מיליון דולר( שניטלה מבנק זר לרכישת מטוס האיירבוס כאמור לעיל והשעבודים  12.7-ההלוואה )סך של כ
 . 6זומנים כאמור בביאור לרבות הסרת השעבוד על מ בקשר למטוס הוסרו

 
כלל יתרות ההלוואות בריבית משתנה, ניתנות לפרעון מוקדם, מלא או חלקי )כפוף לסכום מינימלי(, על ידי  (5)

בפרעון מוקדם של חלק מההלוואות הסילוקין של ההלוואות.  ותהקבוצה, במועדי פרעון הקרן על פי לוח
 .או מימונה מחדש קבלת ההלוואה ממועד שנים 4 של עדתקופה במשך וזאת  עמלות פירעון מוקדם יחולו

 
וכן בנסיבות של אי תשלום דמי החכירה על ידי  בנסיבות של ביטול או קיצור הסכם עם חוכר של מטוס (6)

כל סיבה שהיא, קיימת לקבוצה, במקרים מסויימים, אפשרות לדחות את תקופת החזר הקרן החוכר, מ
חודשים, בכפוף לעמידת הקבוצה בתנאים  6עד  3שבין ולשלם את הריבית בלבד )"גרייס"( לתקופה 

 הקבועים בהסכם ההלוואה.
 

 .(1ז)20ביאור  ראומועדי הפרעון הנותרים של החברה בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים סכומי ולפירוט  (7)
 

 .ח'12 ביאור ראו -ין שעבודים ובטחונות ילענ (8)
 

 אות ( של הלווcovenantsמגבלות ואמות מידה פיננסיות ) .ג
 

יתרת הלוואות  לעמידה ביחס Recourse-את עסקאות הבארץ המממנים  הקבוצה התחייבה כלפי הבנקים
בדיקה כזו וכי  (,75%-70%לבטחונות )יתרת החוב לבנק אל מול שווי השוק של המטוסים המשועבדים ביחס 

ו כן, התחייבה הקבוצה כי שנקבעו. כמ וסכמיםבינלאומיים ממחירוני מטוסים תתבצע פעמיים בשנה בהתבסס על 
או תקדים פרעונות של  ותנוספ בטוחותאם יחס הבטחונות בפועל יהיה נמוך מהשיעור הנ"ל, הקבוצה תעמיד 

 ההלוואות על מנת לעמוד ביחס הנדרש.
 1.4, על כתב קיזוז לבנק על סך 70%חתמה החברה בקשר להלוואה אחת בה נדרש יחס של  2016בנובמבר 

 , לצורך השלמת בטחונות.2016מאי מחודש  זוז קודםיף כתב קידולר, שהחלמליון 
עמדה החברה ביחסים הנדרשים )כולל כתב הקיזוז כאמור לעיל( והם נעו בטווח שבין  מולמועד הדוח ולמועד פרסו

 התאמה.ב ,62%-60%-ו 73%-61%
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 )המשך( ( של הלוואותcovenantsפיננסיות )מגבלות ואמות מידה  .ג
 

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

 .נכסי החברה
 

 :כלפי הבנקים בארץ המידה הפיננסיות בהן התחייבה החברה לעמודלהלן פירוט אמות 
 

 היחס בפועל היחס הנדרש הערה אמת המידה הפיננסית

 2016בדצמבר  31ליום    

    
 יחס הון עצמי מוחשי לסך מאזן מוחשי

 
 20.1% 15%-לא יפחת מ (1)

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

 

 4.23 8על לא יעלה  (2,)(3)

 הון עצמי מוחשי
 

 מיליון דולר 78.2 מיליון דולר 60-לא יפחת מ (1(,)3)

יתרת מזומנים, פקדונות והשקעות לזמן 
 קצר

 מיליון דולר 33.9 מיליון דולר 12-לא יפחת מ (4)

    
 
 ההלווא בניכוי נכסים לא מוחשיים, ובניכוי של החברהכספיים ה יה"הון עצמי מוחשי" פירושו הון בדוחות (1)

( ובתוספת הלוואות 11ביאור  ראו -קשורה )כיום הלוואה לכנפיים ה גוף בקבוצהלשהעמידה החברה 
לדוחותיה  . "מאזן מוחשי" פירושו סך הנכסים בהתאםממנים כתבי נחיתותמלגביהן נחתמו כלפי ה בעלים

 .קשורההוצה לגוף בקב שהעמידה החברהות הכספיים של החברה בניכוי נכסים לא מוחשיים והלווא
או  16%-במידה ויחס זה יפחת מהחברה לא תבצע חלוקת דיבידנד  והתניה זו כוללת רכיב נוסף לפי

 .16%-שכתוצאה מהחלוקה יחס זה יפחת מ
 

של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים בתוספת  אגרות החוב"חוב נטו" פירושו יתרת ההלוואות ו (2)
תחושב עבור מתואמת  EBITDA. ופקדונות ות לזמן קצרהפקדות חוכרים ובניכוי יתרת מזומנים, השקע

  ארבעת הרבעונים העוקבים הקודמים למועד הבדיקה.
 

הגיעה החברה להסכמות מול שלושת הבנקים הישראלים לעדכון אמות המידה  2016במהלך שנת  (3)
 הפיננסיות כדלקמן:

 
 , יערכו העדכונים הבאים:EBITDA-לעניין יחס חוב נטו ל .א

 

 קה, יתווספו ללכל מועד בדי-EBITDA  הכנסות דמי חכירה בגין עסקאות חדשות שבוצעו
החודשים האחרונים למועד הבדיקה, כך שיבטאו הכנסות דמי חכירה לתקופה  12במהלך 

 חודשים בגין אותן עסקאות. 12של 

 לכל מועד בדיקה, יגרעו מה-EBITDA  הכנסות דמי חכירה בגין עסקאות שמומשו )בהתאם
 החודשים האחרונים למועד הבדיקה. 12מטוס( במהלך למועד מימוש ה

  8היחס האמור לא יעלה על. 
 

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

 
 )מזומנים שאינם משועבדים, השקעות לזמן קצרלקבוצה מחויבויות לשמור בקופתה יתרות מזומנים  (4)

  מיליון דולר. 12( בסך ופקדונות בנקאיים
 

נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי עומדת הקבוצה בכל אמות המידה הפיננסיות, ההסכמות והתניות אחרות 
 כלפי הבנקים המממנים.
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 אגרות חוב - 41 ביאור
 

 ההרכב .א
 

תעודת 

 התחייבות

יתרת ערך 

 31ב ליום נקו

 2016בדצמבר 

בסיס 

 הצמדה

ריבית 

 תנאי פרעון נקובה

ריבית 

 אפקטיבית

מידע 

ותנאים 

 נוספים

 בדצמבר 31ליום 

6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר  %  %  ש"ח 

    תעודות התחייבות של החברה:

 7% לא צמוד 112,777,651  סדרה א'

תשלומים  18-היה פרעון קרן בלוח הסילוקין במועד הנפקת הסדרה 

 נובמברב 30ועד ליום  2012במאי  31חצי שנתיים שווים החל מיום 

פרעה החברה בפרעון מוקדם את התשלום  2015בחודש מאי . 2020

ובהתאם התשלום  2020בנובמבר  30האחרון שהיה קבוע ליום 

 .2020במאי  31-האחרון המעודכן יחול ב

 .2011במאי  31ל מיום הריבית משולמת כל חצי שנה הח

 

 37,160  29,331  (,ג,ד1ב) 6.68%

 109,721,040  סדרה ב'
צמוד 

 לדולר
5.25% 

תשלומים חצי שנתיים עוקבים ורצופים, אשר ישולמו  17-פרעון קרן ב

 31מהקרן כל אחד, יפרעו ביום  4%תשלומים בשיעור  16כדלקמן: 

)כולל(  2023עד  2016בנובמבר של כל אחת מהשנים  30-במאי ו

. 2024במאי  31מהקרן יפרע ביום  36%בשיעור של  1ותשלום 

במאי  31כל חצי שנה החל מיום  משולמתהריבית על אגרות החוב 

2016. 

 30,793  28,330  (,ג,ד2ב) 5.60%

 
  

  57,661  67,953 

 (10,721) (10,843) חלויות שוטפות -בניכוי 

 (229) (244) הוצאות הנפקה נדחות, נטו  - וייכבנ

  46,574  57,003 
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  מידע נוסף .ב
 

 200, סך של 2010בנובמבר  10גייסה החברה, על סמך תשקיף שפורסם ביום  2010בנובמבר  25 ביום (1)
השלימה  2014ביולי  2ביום . יף זה "אגרות החוב"(ע)בס מיליון ש''ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'(

 הרחבת מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'( של החברה בדרך של 65רה הקצאה פרטית של החב
 107.5של  לסך בתמורה נעשתה החוב אגרות הקצאת החברה. של חוב )סדרה א'( הקיימת אגרות סדרת

-כשל  )הנפקה הוצאות ניכוי לפני )ברוטו, בתמורה הכל חוב ובסך אגרות ערך נקוב ח"ש 100לכל  ח"ש
אגרות החוב הונפקו במחיר הגבוה מן הערך המתואם )פארי(,  .מיליון דולר( 20.34מיליון ש"ח ) 69.88

 אגרות החוב רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.קרי ללא ניכיון. 
 אגרות החוב )סדרה א'( אינן מובטחות בבטוחות כלשהן או בכל אופן אחר.

 

החוב לפדיון מוקדם, מלא או חלקי, בהודעה מוקדמת שמועדיה נקובים החברה רשאית להעמיד את אגרות 

( הערך המתואם )קרן בתוספת ריבית( עד למועד הפדיון המוקדם 1)בשטר הנאמנות, לפי הגבוה מבין 

( סכום תזרים המזומנים הצפוי 2) -בפועל של אגרות החוב אשר לגביהן יתבצע הפידיון המוקדם; או

ן יתבצע פידיון מוקדם )קרן בתוספת ריבית( עד למועד הפירעון המקורי של אותן מאגרות החוב אשר לגביה

 .1.75%אגרות חוב, כשהוא מהוון למועד הפדיון המוקדם לפי תשואת אג"ח ממשלתי + 

שקל בקשר -לפירוט עסקאות הגנה על תזרימי המזומנים לצורך הקטנת החשיפה בגין שער החליפין דולר

 ביאור ראו סקת הגידור החשבונאי כתוצאה מהפירעון המוקדם כאמור לעיללרבות הפ עם אגרות החוב

 .ד20

 

השלימה החברה הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'( לציבור על פי דוח הצעת מדף  2015בנובמבר  25ביום  (2)
בהתאם לתשקיף. על פי דוח הצעת המדף הנפיקה החברה  2015בנובמבר  25שפרסמה החברה ביום 

 ש"ח ע.נ. כל אחת. 1ע.נ. אגרות חוב )סדרה ב'( בנות אלפי דולר(  30,793)ש"ח  אלפי 119,262לציבור 
 אגרות החוב רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 

אגרות החוב )סדרה ב'(  .3.873אגרות החוב, צמודות )קרן וריבית( לשער הדולר כאשר שער הבסיס הינו 

 אחר. אינן מובטחות בבטוחות כלשהן או בכל אופן

החברה רשאית להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוקדם, מלא או חלקי, בהודעה מוקדמת שמועדיה נקובים 

פי מחיר -שבמחזור, אשר ייקבע על ( שווי שוק של יתרת אגרות החוב1) בשטר הנאמנות, לפי הגבוה מבין

לטת הדירקטוריון ( ימי המסחר שקדמו למועד קבלת הח30בשלושים ) הנעילה הממוצע של אגרות החוב

( הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, 2בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; )

( יתרת 3דהיינו קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה )ככל שישנם(, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; )

ת( כשהיא מהוונת לפי תשואת העומדות לפדיון מוקדם )קרן בתוספת ריבי תזרים המזומנים של אגרות

 .1.5%ריבית בשיעור של האג"ח הממשלתי בתוספת 

 .(1ז)20 ביאור ראומועדי הפרעון הנותרים של החברה בגין אגרות החוב סכומי ולפירוט  (3)
 

 חובהאגרות ( של covenantsמגבלות ואמות מידה פיננסיות ) .ג
 

אשר  לאורך חיי אגרות החוב (Covenantsבאמות מידה פיננסיות )במגבלות והחברה התחייבה לעמידה 

 להלן:בתמצית  העיקריות שבהן מפורטות

 

 אגרות חוב סדרה א'

 .15%לא יפחת משיעור של  יחס הון עצמי לסך נכסים

 

Cross Default שהנפיקה החברה.אחרת סדרת אגרות חוב מול כל  עם חוב אחר של החברה 
 

נוספים בגין  0.5%(; -ilAבגין ירידה בנוטצ' אחד מדירוג ) 0.25% תוספת לריבית השנתית בגין ירידה בדירוג
 תוספת( 0.75%ירידה בנוטצ' נוסף )ובסה"כ 
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 )המשך( אגרות חוב - 41ביאור 
 

 אגרות החוב )המשך(( של covenantsמגבלות ואמות מידה פיננסיות ) .ג
 

 אגרות חוב סדרה ב'

יחס הון עצמי לסך 
 נכסים

למשך תקופה של שני רבעונים קלנדרים עוקבים ורצופים  15%לא יפחת משיעור של 
 (.שיעור הריביתתוספת ל 0.5%י של תזכה בפיצו 16%)כאשר ירידה משיעור של 

 

 מילון דולר. 45-לא יפחת מ הון עצמי מינימאלי
 

לשמור בקופת החברה מזומנים, לרבות פקדונות בבנקים והשקעות לזמן קצר  מזומנים בקופה
 מיליון דולר. 10-זה בשטר הנאמנות( בסך שלא יפחת מ)כהגדרת מונח 

 

החברה תהא רשאית לחלק דיבידנד ובלבד שהונה העצמי לאחר ביצוע החלוקה לא  חלוקת דיבידנד
 מיליון דולר. 50-יפחת מ

 

Cross Default  עם
 חוב אחר של החברה

סד סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה, או חוב של החברה כלפי מומול כל 
 מיליון דולר. 15( בהיקף העולה על Non Recourseפיננסי )למעט חוב שהינו 

 

עסקאות חריגות עם 
 בעל שליטה

מיליון דולר  12לא להעמיד לכנפיים הלוואות נוספות מעבר להלוואה בגובה של 
הקיימת ליום חתימת שטר הנאמנות. במידה ומועד פירעונה של ההלוואה לכנפיים 

(, יותאם שיעור הריבית 2018במרץ  31ת הפרעון המקורית )יוארך מעבר לתקופ
המשולמת על ההלוואה כך שיהיה זהה לשיעור הריבית המשולמת על אגרות החוב 

 החל ממועד ההארכה כאמור.
 

דמי הניהול שמשלמת החברה לכנפיים לא יעלו על הסכומים הנקובים בהסכם 
רך מעת לעת, לפי שיקול הניהול הקיים במועד חתימת שטר הנאמנות, כפי שיוא

 דעתה הבלעדי של החברה.
 

לא לבצע מכירה או רכישה של נכסים בין החברה לכנפיים אלא אם הם נעשות 
 בתנאי שוק.

 

לא לשעבד בשעבוד שוטף )שעבוד צף( את כלל נכסיה וזכויותיה ללא אישור מחזיקי  שעבוד שלילי
 אגרות החוב.

 

תוספת לריבית 
השנתית בגין ירידה 

 רוגבדי

בגין ירידה בארבעה  1%( ובסה"כ עד -ilAבגין ירידה בנוטצ' אחד מדירוג ) 0.25%
 נוטצ'ים.

 
נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי עומדת הקבוצה בכל אמות המידה הפיננסיות, ההסכמות והתניות אחרות 

 . עון מיידילפיר רות החובולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגכלפי מחזיקי אגרות החוב 
 

 דירוג .ד
 

 והתחזית הקיימים  דירוג ואושרר לפיו עדכני של החברה דוח דירוג S&Pפרסמה מעלות  2016נובמבר ב 9ביום 
ilA-/Stable . 

 
 

 זכאים ויתרות זכות - 51ביאור 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בדצמבר 31יום ל 

  6 1 0 2  5 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר 

   

 6,477  7,195  חלויות שוטפות של הפקדות חוכרים
 1,990  1,359  הכנסות מראש
 959  1,176  הוצאות לשלם

 4  629  אחרות

  10,359  9,430 
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 הפקדות של חוכרי מטוסים - 16 ביאור
 
 הרכב .א
 

 בדצמבר 31יום ל 

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר 
   

 הפקדות של חוכרי מטוסים להבטחת ביצוע
 51,441  54,567  ים עתידיים ותשלום דמי חכירהשיפוצ  

 (6,477) (7,195) חלויות שוטפות -בניכוי 

  47,372  44,964 

 
 תנועה .ב

 
 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    
 35,847  39,098  51,441   יתרה לתחילת השנה

 7,281  8,503  13,101  וכרים שוטפותהפקדות ח

 (3,926) (1,709) (4,962) תשלומים לחוכרים ע"ח ביצוע עבודות ושיפוצים

 1,110  5,549  7,608  הפקדות חוכרים בקשר לרכישת מטוסיםרישום 

 -  -  (9,037) הפקדות חוכרים בקשר למימוש מטוסיםשחרור 

 (1,214) -  (3,584) חילוט הפקדות חוכרים

 39,098  51,441  54,567   יתרה לסוף השנה

    
 
 

  מסים על הכנסה - 17 ביאור
 

 מסים נדחים .א
 

 

 1יתרה ליום 
 2016בינואר 

הוכר ישירות 
 ברווח והפסד

הוכר ברווח 
 הכולל האחר

 31יתרה ליום 
 2016בדצמבר 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

     :הפרשי עיתוי

 (37,755) -  10,821  (48,576) רכוש קבוע

 217  115  (416) 518  מכשירים פיננסיים נגזרים

 120  -  120  -  הוצאות מראש

     

 (37,418) 115  10,525  (48,058) סה"כ

     

     :הפסדים והטבות מס שלא נוצלו

 22,732  -  (10,344) 33,076  הפסדים לצרכי מס
     
     

 (14,686) 115  181  (14,982) סה"כ

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 ים לדוחות הכספייםביאור

 
  

 36 -ג  

 )המשך( מסים על הכנסה - 17ביאור 
 

 )המשך( מסים נדחים .א
 

 

 1יתרה ליום 
 2015בינואר 

הוכר ישירות 
 ברווח והפסד

הוכר ברווח 
 הכולל האחר

 31יתרה ליום 
 2015בדצמבר 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

     :הפרשי עיתוי

 (48,576) -  (1,892) (46,684) רכוש קבוע

 518  10  234  274  מכשירים פיננסיים נגזרים

     

 (48,058) 10  (1,658) (46,410) סה"כ

     

     :הפסדים והטבות מס שלא נוצלו

 33,076  -  1,163  31,913  הפסדים לצרכי מס
     
     

 (14,982) 10  (495) (14,497) סה"כ

     

 
 מסים על הכנסה שהוכרו בדוח הרווח והפסד)הכנסות( ת הוצאו .ב

 
 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 188  495  (181) מסים נדחים

  -   51   -  מסים שוטפים

 (181)  546  188 

    
 
 התאמת הוצאות )הכנסות( מסים לרווח .ג

 
 בדצמבר 31סתיימה ביום הש לשנה 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 705  2,113  7,611  לפני מסים על הכנסה לפי דוח רווח והפסד רווח

 26.5%  26.5%  25%  שיעור מס סטטוטורי

    

   188    560    1,903  לפי שיעור מס סטטוטורי הוצאות מס

    
    במס בגין:)חסכון(  תוספת

 -  3  -  רווחי הון בשיעורי מס מיוחדים
הפרש בשיעור המס החל על הכנסות בחברות 
 -  -  (15) מאוחדות הממוקמות בתחומי שיפוט אחרים

 -  -  (2,061) ((2סעיף ה))ראו  התאמות עקב שינויים בשיעורי המס

 (2,076)  3  - 

    
 -  (17) (8) ין שנים קודמותהתאמות שנעשו במהלך השנה בג

    

שהוצגו בדוח  )הטבת מס( סה"כ מסים על הכנסה
 188  546  (181) רווח והפסד

    
 

 2015בדצמבר  31)ליום  מיליון דולר 98-לחברה הפסדים לצרכי מס הכנסה בסך של כ 2016 בדצמבר 31ליום  .ד
 .מיליון דולר( 132-לחברה היו הפסדים לצרכי מס בסך של כ

 



 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 ים לדוחות הכספייםביאור

 
  

 37 -ג  

 )המשך( מסים על הכנסה - 17יאור ב
 

 הקבוצהחוקי המס החלים על  .ה
 

 מדידת התוצאות לצרכי מס (1)
 

על פי חוק התיאומים ותקנות מס הכנסה )כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ 
)"התקנות הדולריות"(, החל משנת  1986-ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת(, התשמ"ו

 , נמדדות התוצאות לצרכי מס של החברה על בסיס התאמה לשער החליפין של הדולר ארה"ב.2008מס ה
 

, זכאית החברה לפחת בגין מטוסים שבבעלותה, בשיעור שנתי של 1941פחת -על פי תקנות מס הכנסה
 , אשר נישומות למס במדינת התאגדותן Perth-ו Aircraft Wingsהחברות המאוחדות מהעלות.  30%

 , בהתאמה.18%-ו 12.5%זכאיות לפחת בגין המטוסים שבבעלותן בשיעורים שנתיים של 
 

 שיעורי המס (2)
 

תוצאות פעילות החכרת המטוסים הרשומים  . לעניין זה,הכנסות החברה, חייבות במס חברות בשיעור רגיל
כמו בישראל. זרות כלולות במלואן בדוחות הכספיים של החברה ונישומות לצרכי מס הנאמנויות ה על שם

 ראו -אשר מאוחדת בדוחות המאוחדים של החברה, נישומה למס במשולב עם החברה  ג'י.קיי.פי.כן, 
 .ד'10 ביאור

 
פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הקובע כי שיעור מס החברות מופחת  2016בתחילת חודש ינואר 

סה שהופקה או שנצמחה החל (. שיעור מס החברות החדש חל על הכנ26.5%)במקום  25%לשיעור של 
נדחים המסים הבהתחייבויות  קיטוןחל . כתוצאה מהורדת שיעור המס כאמור לעיל, 2016בינואר  1מיום 

  רווח והפסד.טבת מס בדוח על הכה מיליון דולר שנזקפו 0.8-של כבסך  החברהשל 
 

להשגת יעדי התקציב  פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה 2016בדצמבר  29ביום 
-ל 25%-, אשר קבע, בין היתר הפחתה של שיעור מס החברות מ2016-(, התשע"ז2018-ו 2017לשנים 

בשנת  23%-וימשיך ויופחת ל 2017בינואר  1על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום  2017בשנת  24%
ת שיעורי המס כאמור . כתוצאה מהורד2018בינואר  1ואילך על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום  2018
טבת כה מיליון דולר שנזקפו 1.2-של כבסך  החברהנדחים של המסים הבהתחייבויות נוסף  קיטוןחל לעיל, 

 רווח והפסד.מס בדוח על ה
 

, אשר נישומות למס במדינת התאגדותן חייבות במס חברות Perth-ו Aircraft Wingsהחברות המאוחדות 
 .ג'10-ב' ו10ים . לפרטים נוספים ראו ביאור, בהתאמה20%-ו 25%בשיעורים של  בשיעור רגיל

 
 שומות סופיות ו.

 
 נחשבים סופיים. 2012דוחות המס של החברה עד וכולל שנת 
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 התקשרויות - 18 ביאור
 

 הקבוצהעם לקוחות מהותיים של  התקשרויות    .א

 דגם המטוס החוכר

מספר 

 מטוסים

שנת 

 ייצור

שנת 

 רכישה

עלות רכישה 

 לרים()במיליוני דו

  תקופת ההסכם

          הנוכחית

 )לא כולל אופציות(

 ה )לחוכר(אופצי

 להארכת תקופת

 החכירה

הפקדות 

 *חוכרים 

תנאי החזר 

התחשבנות ו

במועד סיום 

 ** החכירה

עלות מופחתת 

 31בספרים ליום 

 2016בדצמבר 

 הערות )במיליוני דולרים(

British 

Airways 

A320-200 2 
2001 

2002 
2011 

 82.9 -כ
 2022עד  2011

אופציה לשנתיים 

 נוספות
 )א( אין

 57.4-כ
 

A321-200 1 2006 2013 2013  ג( )ב( יש אין 2018עד( 

תעופה חברת 

דרום ב

 הקוריא

B737-800 2 
2000 

2001 
 60.2 -כ 2011

  ,2018עד  2011

 2020עד  2011

 -לאחד המטוסים 

אופציה הארכה 

 לשנה נוספת

 (ה) 40.2-כ (ד) יש

American 

Airlines 

ER767-300B 1 1991 2002 
 69.1 -כ

  -  (ו) - -  2016עד  2002

A319-100 1 2005 2011 2011  20.3-כ )ב( יש אין 2017עד  

Virgin 

Australia 
A330-200 1 2012 2016 (1ג)12 83.8-כ (ד) יש אין 2024עד  2016 88.1-כ 

 

 וצים עתידיים ותשלום דמי חכירה.הפקדות של חוכרי המטוסים להבטחת ביצוע שיפ *

 

להלן( או בפוטנציאל חיים נמוך מכך )"פוטנציאל חיים מינימלי"( עם התחשבנות  ראוהחוכר מחוייב להחזיר את המטוס בתום תקופת ההחכרה בתנאי החזרה מינימליים הקבועים בהסכם, לרוב במצב של "חצי חיים" ) **

 כספית ביחס למצב זה.

וצים תקופתיים מהותיים. תנאי ההחזרה של המטוס נקבעים, צרן ו/או הרגלוטורים הרלוונטיים, גוף המטוס ו/או המכלולים העיקריים בו )כדוגמת מנועים וכני הנסע(, נדרשים לעמוד בביקורות ו/או שיפבהתאם להוראות הי

 מהתקופה של אותו רכיב רלווונטי עד למועד הביקורת/שיפוץ הבאים.   50%חצי חיים", משמעו, שנותרה בין היתר, ביחס לתקופה שנותרה עד לביקורת/שיפוץ המהותיים הבאים. בהקשר זה, המונח "

 

ציאל הממוצע של כל רכיבי חשבנות בין הצדדים לגבי התאמת הפוטנהחוכר מחויב להחזיר את המטוסים עם פוטנציאל חיים מינימלי כפי שהוגדר בהסכמי החכירה. בנוסף, בתום תקופת החכירה של כל מטוס תבוצע הת )א(

 המטוס לפוטנציאל הממוצע שלהם במועד מסירתם )מועד תחילת החכירה(. 

 

  פי מצב המטוס בפועל בתום תקופת החכירה ובהתאם לתעריפים עדכניים ליום ביצוע ההתחשבנות.-בתום תקופת החכירה, תערך התחשבנות בין הצדדים להתאמת יתרת הרזרבות בפועל לנדרש על )ב(

 

 .British Airwaysהמטוס מוחכר לחברה בת של  (ג)

 

  החכירה. מילהחזיר את המטוס עם פוטנציאל חיים מינימלי כפי שהוגדר בהסכ יםמחויב יםהחוכר )ד(

 

 (.2ה)12תקופת החכרתו של אחד המטוסים הוארכה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי בשנה נוספת, לפרטים נוספים ראו ביאור  (ה)

 

 .(1ד)12 , לפרטים נוספים ראו ביאורהסתיימה תקופת החכרתו של המטוס אשר מומש סמוך למועד סיום ההחכרה 2016במהלך הרבעון הרביעי של שנת  (ו)
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 )המשך( התקשרויות - 18 ביאור
 

 מידע לגבי לקוחות עיקריים .ב
 

 המהם מהוו ההכנסותיעור אשר ש)לקוחות  להלן פירוט עבור התפלגות הכנסות הקבוצה מלקוחותיה המהותיים
 :2014-2016 בשנים (או יותר מכלל הכנסות הקבוצה 10%

 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    
 9,603  9,725  8,401  באותה שנה הלקוח המהותי הגדול ביותר
 6,888  6,888  7,954  נהבאותה ש הלקוח המהותי השני בגודלו

 6,170  6,474  7,476  באותה שנה הלקוח המהותי השלישי בגודלו
 -  6,170  6,887  באותה שנה הלקוח המהותי הרביעי בגודלו

 -  -  6,054  באותה שנה הלקוח המהותי החמישי בגודלו

 22,337  16,492  22,802  באותה שנה לקוחות נוספים

  59,574  45,749  44,998 

    
הלקוח אשר  - בין התקופות, כלומר קבוע לפי גודלם בכל תקופה אינו הלקוחות בדירוג מיקומם של (1)

 בהכרח הלקוח שההכנסות ממנו היו הגדולות ההכנסות ממנו היו הגדולות ביותר בתקופה מסויימת אינו
 .ביותר בתקופה אחרת

 
-2014סות כל אחד מהם מהוות לקוח מהותי בשנים לחברה שני לקוחות בשליטה משותפת אשר הכנ (2)

 המהוואחד מלקוחות אלו רק  2016בשנת  לקוחות אלו מוצגים בנפרד בטבלה לעיל.בשנים אלו , 2015
 לקוח מהותי.

 
 American, לקוחה של החברה, אל חברת US Airwaysמוזגה חברת  2015בדצמבר  30ביום  (3)

Airlines2015-2016החל מיום זה מדובר בלקוח אחד המופיע בשנים , לקוחה נוספת של החברה ו 
הלקוחות שלעיל היו תחת שליטה משותפת וכל אחת בנפרד  2014בטבלה לעיל כלקוח מהותי. בשנת 

 2014יחד לשנת  ני לקוחות אלולא היוותה לקוח מהותי והן אינן מופיעות בטבלה שלעיל. ההכנסות מש
 אלפי דולר. 7,421מסתכמות לסך של 

 
. לפרטים נוספים בקשר TransAsia Airwaysהינו  2016הלקוח המהותי השלישי בגודלו בשנת  (4)

 .(1ה)12 להפסקת הסכם החכירה עם לקוח זה ראו ביאור
  

 

 תקבולי דמי חכירה צפויים .ג
 

לא אופציות להארכת תקופות ההחכרה ל) 2016 בדצמבר 31ליום  על פי הסכמי החכירה תקבולים הצפוייםה
 הינן: (מומשו שטרם

    
 אלפי דולר 

  
 40,133  2017שנת 
 29,173  2018שנת 
 24,822  2019שנת 
 16,077  2020שנת 
 46,009  2025עד  2021שנים 

  156,214 

  
התקשרות במזכר כוונות לחכירה חדשה כוללים את התקבולים הצפויים בגין לא  עילהתקבולים הצפויים של

 .(2ה)12-ו (1ה)12 מפורט בביאוריםחכירה כהסכם הארכת ו
 

 מידע אחר .ד
 

חברת התעופה הממשלתית לאומית של  – Tameפנה לקוח לא מהותי של החברה ) 2016בחודש אפריל 
, לכלל מחכיריו ובכלל כך לחברה ומסר כי חברת התעופה חווה קשיים 330-200אקוודור(, החוכר מטוס איירבוס 

ליים באקוודור(. בהמשך לכך, תשלומי הלקוח לחברה מבוצעים בפועל תזרימיים )בין היתר לאור קשיים כלכ
הדוח טרם התקבלו דמי  םלמועד פרסו ללקוח לא קיים חוב לחברה. ם. למועד הדוחבאיחור ביחס לקבוע בהסכ

 חכירה בגין חודש חכירה אחד.
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 הון  - 19 ביאור
 

  הרכב הון המניות
 

 בדצמבר 31ליום  

  2 0 1 5 -ו  2 0 1 6 

 מונפק ונפרע ר ש ו ם 

   
   

 132   250,000  ש"ח ערך נקוב כל אחת 1מניות רגילות בנות 

   
 
 

 מכשירים פיננסיים - 20 ביאור
 
 מכשירים פיננסיים נגזריםהרכב  .א
 

 התחייבויות לא שוטפות 

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר 

   :מדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדמכשירים פיננסיים נגזרים הנ

 1,955  942  מטבע חוץעסקאות גידור 
   

 
דהיינו,  2המכשירים הפיננסיים הנגזרים נמדדים ומוצגים לפי שווים ההוגן. מדידת השווי ההוגן מסווגת לפי רמה 

 או בעקיפין. תונים )לא מצוטטים( הניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות, במישריןנעשה שימוש בנ
 

 מדיניות ניהול ההון .ב
 

הקבוצה מנהלת את הונה על מנת להבטיח כי תוכל להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי" תוך העצמת התשואה של בעלי 
 המניות, וזאת באמצעות שימור יחס הון לחוב מיטבי. 

 
בניכוי ו חוכריםבתוספת הפקדות אגרות החוב ו מבנה ההון של הקבוצה מורכב מחוב, הכולל את ההלוואות

והון הכולל הון מונפק, קרנות הון ויתרות עודפים כמתואר  השקעות לזמן קצר, פקדונות מזומנים ושווי מזומנים,
 בדוח על השינויים בהון. 

 
 מטרות ניהול סיכונים פיננסיים .ג

 
 ריבית שיעור סיכון ,בעכוללים סיכון מטהפעילות הקבוצה חושפת אותה לסיכונים פיננסיים שונים כגון סיכוני שוק )

 ., סיכון אשראי וסיכון נזילות((ג13 רוסיכון שינויים בשווי השוק של המטוסים )ראו ביאו
של הקבוצה מתמקד בפעולות לצמצום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים  הפיננסיים ניהול הסיכונים

ניהול קובעת עקרונות לגבי:  רקטוריון החברהדיהפיננסיים של הקבוצה. מדיניות ניהול הסיכונים, שאושרה על ידי 
סיכון שיעור ריבית, סיכון אשראי, השימוש במכשירים פיננסיים נגזרים ומכשירים פיננסיים לא נגזרים סיכון מטבע, 

ון החברה מפקח אחת לרבעון על קיום מדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים ידירקטור וההשקעה של עודפי נזילות.
  ו כן, כל עסקת חכירה חדשה ו/או מימון מובאת לאישור דירקטוריון החברה.כמשל החברה. 

 
 יכון מטבעס .ד

 

מהנפקת אגרות חוב  בעיקר עיקר החשיפה הינה פיחות בשער החליפין של הדולר מול השקל. חשיפה זו נובעת
. 2014ביולי  2ומהרחבת הסדרה שהתבצעה ביום  2010בנובמבר  25)סדרה א'( שקליות שהתבצעה ביום 

בהתאם לכך, שינוי בשער הדולר ביחס לשקל משפיע על ערכן הדולרי של ההוצאות השקליות של הקבוצה. 
 חשיפה למטבע חוץ השונה מהשקל הינה זניחה.

 
 
 
 
 
 
 
 



 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 ים לדוחות הכספייםביאור

 
  

 41 -ג  

 )המשך( מכשירים פיננסיים - 20ביאור 
 

 )המשך( יכון מטבעס .ד

 
החוב )סדרה א'( התקשרה החברה שקל בקשר עם אגרות -לצורך הקטנת החשיפה בגין שער החליפין דולר

 בחוזים להחלפת מטבע חוץ כדלקמן:
 

לפיה הוחלפה   Cross Currency Swapהתקשרה החברה עם בנק בארץ בעסקת 2010בדצמבר  1ביום  (1)
מיליון  200) 2010בנובמבר  25מלוא ההתחייבות השקלית בגין הערך הנקוב שהונפק לראשונה ביום 

. מועדי 5.949%מיליון דולר( הנושאת ריבית קבועה בשיעור שנתי של  54.3-ש"ח( בהתחייבות דולרית )כ
פרט לתשלום האחרון אשר  ,תשלום הקרן והריבית הינם גב אל גב למועדי התשלום למחזיקי אגרות החוב

עבור  ביצעה החברה פרעון מוקדם 2015במאי  31עבורו אין תשלום למחזיקי אגרות החוב היות וביום 
; עסקה זו יועדה במועד 2020בנובמבר  30החוב האחרונה אשר היה קבוע ליום תשלום קרן אגרות 

 ,ההתקשרות כעסקת הגנה על תזרים המזומנים הנמדדת בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר )קרן הון(
מהפרעון המוקדם כאמור לעיל, באותו המועד, סיווג עסקת ההגנה כעסקה לגידור תזרימי כתוצאה 

נה חשבונאית הנמדדת בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר )קרן הון( הופסק. מאותו המזומנים המוכרת כהג
יתרת קרן ההון מופשרת בקו ישר על פני יתרת  .המועד העסקה נמדדת בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 תקופת אגרות החוב )סדרה א'(.
 

פיה הוחלפה ל  Cross Currency Swapהתקשרה החברה עם בנק בארץ בעסקת 2014ביולי  2ביום  (2)
מיליון  65) 2014ביולי  2אגרות חוב ביום מלוא ההתחייבות השקלית בגין הערך הנקוב שהונפק בהרחבת 

חודשים בתוספת מרווח  6-הנושאת ריבית משתנה )ליבור ל מיליון דולר( 19-)כ בהתחייבות דולרית ש"ח(
 תשלום למחזיקי אגרות החובלשנה(. מועדי תשלום הקרן והריבית הינם גב אל גב למועדי ה 5.91%של 

ביצעה  2015במאי  31פרט לתשלום האחרון אשר עבורו אין תשלום למחזיקי אגרות החוב היות וביום 
; 2020בנובמבר  30החברה פרעון מוקדם עבור תשלום קרן אגרות החוב האחרונה אשר היה קבוע ליום 

 י הוגן דרך רווח והפסד.ונמדדת בשוו עסקה זו לא יועדה כעסקת הגנה על תזרים המזומנים
 

לצורך ביצוע העסקאות, הועמדה לחברה על ידי הבנק מסגרת סיכון מאושרת לביצוע עסקאות בנגזרים. במקרה 
שקל(, -של חריגה מהמסגרת עקב שינוי בשווין ההוגן של העסקאות )בעיקר כתוצאה מייסוף שער החליפין דולר

על המצב הכספי, החברה אינה חורגת  למועד הדוח לבנק. נכוןעשויה החברה להדרש להעמיד בטחונות 
 מממסגרת זו.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 20ביאור 
 

 )המשך( יכון מטבעס .ד

 

הרווח הכולל האחר ותזרים  ח והפסד,(, וכן השפעתם על הרוו2, הנמדדים בשווי הוגן )רמה קבוצהשל העסקאות גידור שערי חליפין להלן מפורטים השינויים בשווי ההוגן של 

)עבור כלל המכשירים  כמו כן, הטבלה להלן כוללת גם ניתוח רגישות המסביר את השתנות תוצאות החברה וההון שלה כתוצאה משינויים בשער החליפיןקבוצה. של ההמזומנים 

 .הפיננסיים של החברה(

 

 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

השפעה על  

 והפסדהרווח 

השפעה על הרווח 

 הכולל האחר

סך ההשפעה על 

 הון הקבוצה

תזרים מזומנים 

 בגין נגזרים

קיטון בהתחייבות 

 בהתחייבות( )גידול

 אלפי דולר 

      

 (1,955)     2016בינואר  1יתרה ליום 

      

 -  -  -  (257) 257  פסקת הגנה חשבונאיתפשרת קרן הון בעקבות הה

 558  -  558  -  558  ת אשר חשבונאית לא יועדו כמכשירים מגדריםשערוך של עסקאו

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

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

      

 (942)     2016בדצמבר  31ליום  יתרה

      

בשער החליפין על השווי ההוגן  10%ל עלייה של השפעה פוטנציאלית ש

 (4,384) -  (4,384)  -  (4,384) של הנגזרים לסוף התקופה 

בשער החליפין על השווי ההוגן  10%השפעה פוטנציאלית של עלייה של 

 2,934  -  2,934  -  2,934  של המכשירים הפיננסיים )למעט נגזרים( לסוף התקופה 

      

בשער החליפין על השווי ההוגן  10%אלית של ירידה של השפעה פוטנצי

 3,586  -  3,586  -  3,586  של הנגזרים לסוף התקופה 

בשער החליפין על השווי ההוגן  10%השפעה פוטנציאלית של ירידה של 

 (3,586) -  (3,586)  -  (3,586) של המכשירים הפיננסיים )למעט נגזרים( לסוף התקופה 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 20יאור ב
 

 )המשך( יכון מטבעס .ד

 

 2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

השפעה על  

 הרווח והפסד

השפעה על הרווח 

 הכולל האחר

סך ההשפעה על 

 הון הקבוצה

תזרים מזומנים 

 בגין נגזרים

קיטון בהתחייבות 

 בהתחייבות( )גידול

 אלפי דולר 

      

 (2,697)     2015נואר בי 1יתרה ליום 

      

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

פסקת הגנה פשרת קרן הון בעקבות ההלרבות  השפעות מכשיר מגודר

 -  -  (115) (614) 499  חשבונאית

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

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

 742  (467) 160  (37) (197) סך הכל נגזרי שער חליפין

      

 (1,955)     2015בדצמבר  31ליום  יתרה

      

בשער החליפין על השווי ההוגן  10%השפעה פוטנציאלית של עלייה של 

 (5,581) -  (5,581)  -  (5,581) הנגזרים לסוף התקופה של 

בשער החליפין על השווי ההוגן  10%השפעה פוטנציאלית של עלייה של 

 3,763  -  3,763  -  3,763  של המכשירים הפיננסיים )למעט נגזרים( לסוף התקופה 

      

גן בשער החליפין על השווי ההו 10%השפעה פוטנציאלית של ירידה של 

 4,566  -  4,566  -  4,566  של הנגזרים לסוף התקופה 

בשער החליפין על השווי ההוגן  10%השפעה פוטנציאלית של ירידה של 

 (4,599) -  (4,599)  -  (4,599) של המכשירים הפיננסיים )למעט נגזרים( לסוף התקופה 
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 סיכון ריבית .ה

 
 מדיניותככלל, . יםהקבוצה חשופה לסיכון ריבית מכיוון שנטלה חלק מהותי מההלוואות בשיעורי ריביות משתנ

 או לקבועה ממשתנה שהוחלפה ריבית ,קבועה בריבית יהיה שלה האשראי מתיק 25% לפחות הינה כי הקבוצה
, אישר 2016בנובמבר  24 ביום .משרתות הן אותן ההלוואות של בריבית השינויים את תואמות שההכנסות

לא תערך בדיקה של עמידה במדיניות זו הואיל והחברה עשויה  2016בדצמבר  31דירקטוריון החברה כי ליום 
פעולות הגידור מוערכות באופן שוטף על מנת להתאימן  לפעול בתקופה הקרובה לשינוי הרכב תיק האשראי.

הבטחת אסטרטגיית גידור אופטימאלית נעשית על ידי  לתחזיות בדבר שיעור הריבית והסיכון המגודר הרצוי.
  אות קיימות.והתאמת תמהיל ההלוואות וביצוע הגנות "גב אל גב" מול לוחות הסילוקין של הלו

מדיניות הגידור מיושמת על ידי יצירת  למועד הדוח, אין לחברה מכשירים פיננסיים נגזרים לגידור סיכון הריבית.

 מור לעיל.והלוואות בריבית משתנה בהתאם לא בריבית קבועההלוואות של תמהיל מתאים 

 
 ניתוח רגישות שיעורי הריבית

 
ניתוח הרגישות נקבע על בסיס החשיפה לשיעורי ריבית של מכשירים פיננסיים נגזרים ולא נגזרים בתאריך הדוח 

חה כי סכום ניתוח הרגישות בדבר התחייבויות נושאות ריבית משתנה הוכן תחת ההנעל המצב הכספי. 
לשם דיווח בנוגע לסיכון שיעורי ריבית באופן פנימי ההתחייבות לתום תקופת הדיווח עמד לאורך כל שנת הדיווח. 

, המייצג את הערכת הנהלת הקבוצה 75%לאנשי המפתח הניהוליים, נעשה שימוש בשיעור עלייה או ירידה של 
 לגבי שינוי סביר בשיעורי ריבית.

, כמפורט להלן, ושאר הפרמטרים היו נשארים קבועים, 75%-היו גדלים/קטנים ב בהנחה ששיעורי הריבית
 ההשפעה על הרווח לפני מס הייתה כדלקמן:

 

 2015 בדצמבר 31ליום  2016 בדצמבר 31ליום  

 75%-ירידה ב 75%-עליה ב 75%-ירידה ב 75%-עליה ב 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

     

 391  (392) 933  (933) ד(רווח )הפס

 
 ניהול סיכון אשראי .ו

 

לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ויגרום להפסד פיננסי  איתו התקשרה החברהסיכון אשראי מתייחס לסיכון שהצד 
 לקבוצה.

 
בדיקות אודות יציבותו הכלכלית של הקבוצה עסקאות ההחכרה כרוכות בסיכון אשראי. להקטנת הסיכון עורכת 

גובה הקבוצה במרבית ההחכרה. בנוסף תקופת  כל אורךל ועוקבת אחר מצבורם כניסה להסכם חכירה החוכר ט
ניתנות לקבוצה  ההחכרהמהעסקאות דמי חכירה מראש לחודש או שלושה חודשים. כמו כן, בחלק מהסכמי 

ר להפקיד בחלק מהסכמי החכירה, נדרש החוכ בטוחות לתשלום דמי החכירה )פקדון כספי או מכתבי אשראי(.
 בידי הקבוצה כספים שישמשו כרזרבות לשיפוץ המטוס. כספי הרזרבות, עשויים לשמש אף הם כבטוחה.

 
על פי הסכמי ההחכרה, זכאית הקבוצה, במקרה של הפרת תנאים יסודיים, לרבות פיגור בתשלומי דמי החכירה, 

העלול להיווצר עד למציאת חוכר  לדרוש החזרת המטוסים המוחכרים. לפיכך, לקבוצה קיים סיכון בגין החוב
מחליף במקרה של החזרת מטוס ולהוצאות הכרוכות בהחזרת המטוס ובהחלפה כזו, לרבות תשלום אגרות 

 מסוימות שלא שולמו על ידי החוכר בנסיבות שאי אפשר לגבותן מהחוכר.
 

ארוכות טווח עם  הכנסות הקבוצה מהחכרת מטוסים נובעות מעסקאות בודדותלמועד הדוח על המצב הכספי, 
חוכרים עיקריים. הקבוצה בוחנת באופן שוטף את עמידת הלקוחות  ארבעהחוכרים. לקבוצה תלות ב תשעה

 בהתחייבויותיהם.
 

לקבוצה מזומנים ושווי מזומנים המופקדים בעיקרם במוסדות פיננסיים גדולים בעלי דרוג אשראי גבוה. הקבוצה 
  .זה יאינה צופה הפסדים הנובעים מסיכון אשרא

 
 .18 רלפירוט בעניין התקשרויות החברה ראו ביאו

 ניהול סיכון נזילות .ז
 

, אשר קובע תוכנית עבודה מתאימה לניהול סיכון נזילות חברההאחריות לניהול סיכון נזילות חלה על דירקטוריון ה
ך. הקבוצה מנהלת ביחס לדרישות הנהלת הקבוצה לגבי מימון ונזילות בטווח הקצר, בטווח הבינוני ובטווח הארו

את סיכון הנזילות על ידי שמירה על אמצעים בנקאיים, על ידי פיקוח מתמשך על תזרימי המזומנים בפועל ואלו 
 הצפויים והתאמת מאפייני הבשלה של נכסים והתחייבויות פיננסיים. 
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 ים שאינם מהווים מכשירים פיננסיים נגזריםמכשירים פיננסי (1)

 
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של הקבוצה בגין נכסים )התחייבויות( 

, אשר אינם מהווים מכשיר פיננסי נגזר. הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים עיקריים פיננסיים
בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו הקבוצה  יםות הפיננסיההתחייבוינכסים וההבלתי מהוונים של 

עשויה לקבל את הנכסים או להידרש לפרוע את התחייבויות. לגבי מכשירים נושאי ריבית, הטבלה כוללת 
 תזרימים הן בגין ריבית והן בגין קרן.

 

 

שנה 
 ראשונה

 שנה 
 שניה

שנה 
 שלישית

שנה 
 רביעית

שנים  5
 סה"כ ואילך

 אלפי דולר 

       
       2016בדצמבר  31ליום 

 12,491  -  -  -  12,098  393  הלוואה לחברה אם

ריבית  הלוואות נושאות
 (187,325) (71,163) (18,591) (36,386) (24,671) (36,514) *משתנה

ריבית  נושאת ההלווא
 (13,298) -  -  -  (10,161) (3,137) **קבועה

ריבית  אגרות חוב נושאות
 (69,526) (21,192) (7,867) (12,773) (13,489) (14,205) קבועה

       
       2015בדצמבר  31ליום 

 12,790  -  -  12,088  351  351  הלוואה לחברה אם

הלוואות נושאות ריבית 
 (152,909) (52,798) (30,296) (18,554) (30,318) (20,943) משתנה

ריבית הלוואות נושאות 
 (45,925) (7,685) (2,014) (12,176) (5,436) (18,614) קבועה

ריבית אגרות חוב נושאות 
 (83,821) (28,996) (12,640) (13,348) (14,055) (14,782) קבועה

       
. מיליון דולר 12מסגרת אשראי בסך של לבנק לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי החזירה החברה  *

 .(2ב)13 לפרטים נוספים ראו ביאור

לפרטים נוספים ראו  .הלוואה זו נפרעה בפרעון מוקדם מלא לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי **
 .(4ב)13 ביאור

 .( להלן3סעיף ז) ראולעניין הון חוזר ומקורות פיננסיים,  ***

 
 מכשירים פיננסיים נגזרים (2)

 
נגזרים שלה. הטבלה הטבלה הבאה מפרטת את ניתוח הנזילות של הקבוצה לגבי המכשירים הפיננסיים ה

. ברוטוהמזומנים ברוטו הבלתי מהוונים לגבי נגזרים אלו הדורשים סילוק  שלומיהוכנה בהתבסס על ת
כאשר הסכום לתשלום אינו קבוע, הסכום שניתן לגביו גילוי נקבע בהתייחס לשיעורי הריבית החזויים כפי 

 המצב הכספי. שמתוארים על ידי עקומת תשואות הריבית הקיימת במועד הדוח על
 

 

שנה 
 ראשונה

 שנה 
 שניה

שנה 
 שלישית

שנה 
 רביעית

שנה 
 סה"כ חמישית

 אלפי דולר 

       
       2016בדצמבר  31ליום 

       

 (2,374) -  (600) (615) (602) (557) מטבע חוץחוזי החלפת 
       

       2015בדצמבר  31ליום 
       

 (3,598) (726) (746) (757) (729) (640) מטבע חוץחוזי החלפת 
       

 .לעיל דסעיף  ראומול הבנק, לעניין עמידה במסגרת חשיפה לביצוע עסקאות בנגזרים 
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 )המשך( ניהול סיכון נזילות .ז

 
 ההון החוזר (3)
 

-דולר וכ מיליוני 19-חוזר בסך של כההון גרעון ב, לקבוצה 2015בדצמבר  31-ו 2016בדצמבר  31 מיםלי   
מיליון דולר  12תרות אלו לא כוללות פקדונות בנקאיים לא שוטפים בסך י. תאמהבה ,דולר מיליוני 14.4

 ימים.אותם ל
 

ה פי הסכמי החכיר-ככלל, מועדי הפירעון של ההלוואות חופפים את מועדי התשלום של דמי החכירה על
 31ליום חוכרים מידי חודש, מראש או בדיעבד, או מידי רבעון מראש. ידי ה-דמי החכירה משולמים עלו

החודשים לאחר תאריך הדוח, על פי הסכמים קיימים, דמי  12צפויים להתקבל במהלך  2016בדצמבר 
התקבולים הצפויים מיליון דולר אשר לא נכללים ברכוש השוטף. לפירוט בדבר  40.1-חכירה בסך של כ

 .ג'18 בביאור ראוים קיימים, על פי הסכמ דמי חכירהמ
 

בחלק מההלוואות, נותרת יתרת הלוואות "בלון", אשר נפרעת בדרך כלל בתום תקופת ההחכרה. המקור 
 .  מחדשאו מימונן  ממכירת המטוסים בתום תקופת החכרתםלפירעון הלוואות אלו הינו תקבולים 

 
 הוגןמכשירים פיננסיים שאינם מוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי  .ח
 

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

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר 

   הלוואות בריבית קבועה*

 (41,157) (12,699) ערך פנקסני
   

 (42,353) (13,003) (2)רמה  שווי הוגן
   

 2.61-4.86  4.39  שיעור היוון )%(

   

   *אגרות חוב*

 (67,754) (57,437) ערך פנקסני
   

 (73,104) (61,573) (1)רמה  שווי הוגן

   

שיעור הריבית השווי ההוגן של הלוואות מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי  *
ן של גוהה ןהשינוי בשווי המוצג בטבלה לעיל, אשר מקובל להלוואות דומות בעלות מאפיינים דומים.

 (.4ב)13-( ו3ב)13ים נובע מפרעון שתי הלוואות כמפורט בביאור ההלוואות
יב אגרות החוב נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אב .14ור ב' כמפורט בביא-אגרות חוב סדרות א' ו **

ושווי השוק נקבע על פי מחירי שוק מצוטטים. אגרות החוב מוצגות בדוח על המצב הכספי בניכוי 
 יתרת הוצאות הנפקה נדחות.
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 פרוטים לסעיפי דוח הרווח וההפסד  - 21 ביאור
 

 הכנסות מהפעלה  .א
 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר דולראלפי  

    
 44,538  42,544  58,896  הכנסות מדמי חכירה 

 376  3,201  678  הכנסות ממכירת חלקי חילוף של מטוסים

 84  4  -  הכנסות אחרות

  59,574  45,749  44,998 

    
 

 הוצאות הפעלה  .ב
 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    
 30,122  27,170  35,022  הוצאות פחת

 197  3,137  430  עלות חלקי חילוף של מטוסים שנמכרו

 2,045  2,000  400  הפחתות לירידת ערך מלאי

 671  41  588  אחרות

  36,440  32,348  33,035 

    
 

 תהוצאות הנהלה וכלליו .ג
 

 בדצמבר 31ביום  סתיימההלשנה ש 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    
 3,000  3,000  3,000  לחברה האם דמי ניהול

 1,081  963  1,048  שרותים מקצועיים

 385  333  481  אחרות

  4,529  4,296  4,466 

    
 

 אחרות)הוצאות( הכנסות  .ד
 

 דצמברב 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    
 (1,850) (140) (7,441) (ז'12ר ירידת ערך מטוסים )ראו ביאו

 3,991  403  5,983  *ונדל"ן להשקעה רווח הון ממימוש רכוש קבוע

 -  -  777  הכנסות מחילוט יתרת פקדון חוכר

 (681)  263  2,141 

    
 מטוסים. בניכוי עלויות מימושלרבות התחשבנות בגין סיום הסכמי חכירה ו *         
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 הוצאות מימון .ה
 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    
 9,486  8,572  11,185  ואגרות חוב בגין הלוואות  ריבית הוצאות
 44  -  -  ריביתמט"ח ובגין עסקאות גידור  הוצאות

 9  18  20  הוצאות בגין עמלות בנקאיות

 65  -  560  הפרשי שער

  11,765  8,590  9,604 

    
 
 הכנסות מימון .ו

 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    
 347  582  270  הכנסות ריבית בגין פקדונות בנקים

 324  328  365  הכנסות ריבית בגין הלוואה לחברת האם
 -  130  817  ריביתמט"ח ובגין עסקאות גידור  הכנסות

 -  295  -  הפרשי שער

  1,452  1,335  671 

    
 

  עם בעלי עניין וצדדים קשורים עסקאות - 22 ביאור
 

 BMGהסכם ייעוץ בין החברה לבין  .א
 

"( עם חברת בי.אמ.ג'י. )בורוביץ מוזס גרופ( הייעוץ"הסכם  -בהסכם לקבלת שירותי יעוץ )להלן החברה התקשרה 
 דוד בורוביץ )להלן "היועץ"(, אשר הינו בעלשל "(, חברה הנמצאת כיום בבעלותו המלאה BMG" -בע"מ )להלן 

 שליטה בחברה.
   

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, לאחר אישורם של ועדת הביקורת של 2014בנובמבר  30ביום 
, בהתאמה, התקשרות 2014לנובמבר  26-ו 23החברה )בשבתה גם כועדת התגמול( ודירקטוריון החברה בימים 

 21לתקופה של שלוש שנים החל מיום . ההתקשרות מחדש הינה BMGעם ייעוץ מחדש של החברה בהסכם 
 .(קודם)מועד פקיעת הסכם היעוץ ה 2014בדצמבר 

לחברה הינם שירותי ייעוץ בדבר אסטרטגיות פעולה  BMGשמעניקה במסגרת הסכם הייעוץ החדש, השירותים 
בישראל ומחוצה לה ובדבר הדרכים בהן עליה לממן את פעילותה. היקף  חברההודרכים לפיתוח עסקיה של 

 שעות שבועיות. התמורה החודשית בגין שירותי היעוץ, ביחס לתמורה החודשית לה 27לפחות  הינושירותי הייעוץ 
-הקבוצה למשלמת יעוץ, יבתמורה לשירותי ה .10%-בפחתה טרם ההתקשרות מחדש  BMGזכאית  הייתה
BMG  הבסיס משמש המדד ש''ח, הצמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד  65,000תמורה חודשית בסך של

 .בתוספת מע"מ כחוק 2014נובמבר ב 15שפורסם ביום 
יוצאו על ידי נותן אשר ואירוח חו"ל ל ותאש"ל, נסיעהחזר הוצאות סבירות בגין ל חברת הייעוץ תהיה זכאיתכמו כן, 
ץ רכב . החברה מעמידה לרשות היועכנגד הצגת חשבוניות מתאימותזאת ו מתן השירותיםולצורך במסגרת  הייעוץ

אינן  . ההוצאות הנ"לתקשורת, משרד, שירותי משרד ו(אך למעט עלויות מס בגין ההטבה הוצאות רכב )לרבות
ידי החברה בקשר למתן שירותי -הסכם השירותים כולל גם הוראות בדבר ביטוח ושיפוי היועץ על מוגבלות בסכום.

 הוראהבנוסף, הסכם הייעוץ כולל  רה שלה.הייעוץ במתכונת כתב השיפוי והביטוח שהחברה מעניקה לנושאי המש
 בקשר עם אי קיום יחסי עובד מעביד בין הצדדים.

 
לפני מס כפי שיופיע  קבוצהמהרווח השנתי של ה 1.5%-זכאית למענק שנתי בסכום השווה ל BMGבנוסף, 

-יותר מ)להלן: "הדוחות השנתיים"(, אך לא  קבוצהבדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של ה
דולר לשנה, בתוספת מע"מ כדין )להלן: "המענק"(. הסתיים הסכם הייעוץ במהלך תקופת הזכאות  240,000

זכאית למענק יחסי, דהיינו, סכום המענק אשר היה משולם  BMGלמענק, לפני תום שנה קלנדארית כלשהי, תהא 
( 12ארית, מחולק בשנים עשרה )לה אם השירותים נשוא הסכם הייעוץ היו מסתיימים בתום אותה שנה קלנד

ומוכפל במספר החודשים שחלפו מתחילת אותה שנה ועד לתום החודש האחרון בו ניתנו שירותים )ועד בכלל(. 
BMG  אלפי דולר. החברה ערכה הפרשה בדוחותיה הכספיים  116-בסך של כ 2016זכאית למענק בגין שנת

 בסכום זה.



 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
 ים לדוחות הכספייםביאור

 
  

 49 -ג  

 )המשך( ים קשוריםעסקאות עם בעלי עניין וצדד - 22ביאור 
 

 כנפיים -הסכם הלוואה בין החברה לבין בעלת השליטה  .ב
 

, התקשרה החברה עם כנפיים בהסכם הלוואה )להלן "הסכם ההלוואה"( בקשר להלוואה 2010אוגוסט  בחודש
. בהתאם 2008מיליון דולר ואשר הועמדה על ידה לכנפיים במהלך שנת  12שניתנה בשתי מנות ובסך כולל של 

 2.5%לחודש בתוספת  הליבורות הסכם ההלוואה קרן ההלוואה נושאת ריבית חודשית בשיעור של ריבית להורא
  ת"(.לשנה )להלן "מרווח הריבי

חתמה החברה עם כנפיים על הסכם להארכת תקופת ההלוואה, כך שמועד פירעון קרן  2014במאי  18ביום 
 ותרו כפי שהיו בהסכם ההלוואה. . יתר תנאי ההלוואה נ2018 מרץב 31ההלוואה יחול ביום 

 

פיגור בתשלום על חשבון הלוואה נושא ריבית פיגורים הכוללת את הריבית בתוספת המרווח כפי שיהא באותה  
 לשנה. 3.5%עת, לפי העניין )בהתאם לאמור לעיל( ובתוספת של 

 
שליטה בחברה כהגדרת במקרים הקבועים בהסכם ההלוואה, בין היתר, במקרה בו כנפיים תחדל להיות בעלת ה

המונח בחוק ניירות ערך, רשאית החברה להעמיד את היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה לפירעון מיידי. כנפיים 
תהא רשאית, לבקש את הקדמת מועד פירעון ההלוואה או חלקה ללא תשלום של עמלת פירעון מוקדם או תשלום 

 אחר בגין ביצוע הפירעון המוקדם כאמור.
 

פי -ראות הסכם ההלוואה, הצדדים אינם רשאים להעביר את התחייבויותיהם או את זכויותיהם עלבהתאם להו
 הסכם ההלוואה ללא אישור של הצד השני לכך.

 
כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה בקשר להארכה  2015מגבלה שנטלה החברה בנובמבר עניין ל

 .ג14ור נוספת של הלוואה זו, ראו ביא
 

 ניהול לחברה האםדמי  .ג
 

נכנס לתוקף הסכם למתן שירותי ניהול בין החברה לבין כנפיים )להלן: "הסכם הניהול"(.  2010בחודש נובמבר  
במסגרת הסכם הניהול נקבע, כי כנפיים תספק לחברה את השירותים הבאים: )א( שירותי הנהלה בישראל לרבות 

עות מסחריות, פיתוח עסקים, ניהול מו"מ בהסכמי חכירה, שירותי מנכ"ל; )ב( שירותי שיווק, מסחר, בחינת הצ
מכירה רכישה ומימון של מטוסים; )ג( ניהול כספי והנהלת חשבונות; )ד( חשבות ועריכת דוחות כספיים; )ה( ייעוץ 
משפטי פנימי ומזכירות חברה; )ו( שירותי משרד ואחזקת משרד )לרבות מזכירות, מערכות מידע, תקשורת 

 ז( שכירות משרדים ועמדות חניה, לרבות דמי אחזקה וארנונה, חשמל, מיזוג אויר וניקיון.ואינטרנט(; )
 

ידי כל צד מכל -שנים ממועד זה. למרות האמור, הסכם הניהול ניתן לביטול על 5ההסכם חל על הצדדים למשך 
ול(, דירקטוריון ועדת הביקורת של החברה )בשבתה גם כוועדת תגמ חודשים. 6סיבה שהיא בהודעה מוקדמת של 

 18וביום  2015באוגוסט  16, ביום 2015באוגוסט  13החברה והאסיפה הכללית של החברה אישרו ביום 
, בהתאמה, את התקשרות החברה בכתב הארכה להסכם הניהול לעיל. בהתאם לכתב ההארכה, 2015באוגוסט 

באוקטובר  31ו, כך שיסתיים ביום שנים נוספות, ללא שיחול שינוי בתנאי 5הסכם הניהול יוארך לתקופה של 
2020. 

 
דולר לחודש כנגד קבלת חשבונית מס כחוק  אלפי 250בתמורה לשירותי הניהול, תשלם החברה לכנפיים סך של 

ידי בנק ישראל -פי שער הדולר היציג המפורסם על-)להלן: "דמי הניהול"(. דמי הניהול ישולמו בשקלים חדשים על
 י החלטת החברה. ביום התשלום או בדולר, לפ

 
פי הדוחות -( החברה על, היינו "הכנסות מהפעלה"דמי הניהול יוגדלו אם וככל שיהיה גידול בסך הכנסות )מחזור

הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה )להלן: "סך הכנסות החברה"(, כמפורט להלן: )א( ככל שסך הכנסות 
מיליון דולר בשנה, יוגדלו דמי הניהול לשיעור  100ך של מיליון דולר בשנה, ועד לס 80החברה יעלה על סך של 

דולר )שלוש מאות ושלושים ושלושה אלפי דולר( לחודש; )ב( ככל שסך הכנסות החברה יעלה על  אלפי 333של 
אלפי  400מיליון דולר בשנה, יוגדלו דמי הניהול לשיעור של  120מיליון דולר בשנה, ועד לסך של  100סך של 

מיליון דולר בשנה, ידונו הצדדים ויסכמו את  120)ג( ככל שסך הכנסות החברה יעלה על סך של דולר לחודש; 
הגידול הנוסף בדמי הניהול שישולמו, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים כדין; )ד( בחינת הגידול בסך הכנסות 

ור לעיל בגין שנה ככל שסך הכנסות החברה יעלה על הסך האמ -החברה תבוצע אחת לשנה קלנדרית, דהיינו 
מסוימת, יוגדלו דמי הניהול באופן האמור החל מהחודש הראשון של השנה העוקבת; )ה( הוגדלו דמי הניהול 
כאמור ולאחר מכן פחת סך הכנסות החברה מהמדרגות המפורטות לעיל במשך שנתיים קלנדריות רצופות, יופחתו 

עיל לפי סך הכנסות החברה במשך השנה הקלנדרית דמי הניהול לשנה העוקבת להן וישולמו בהתאם למדרגות ל
 השנייה מתוך השנתיים הרצופות.
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 )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 22ביאור 
 

 )המשך( דמי ניהול לחברה האם .ג
 

"ל וחב ושהיה"ל לחו נסיעה"ל, אש של בסכום מוגבלות אינן ואשר סבירות ישירות הוצאות כוללים אינם הניהול דמי
 מסיבה יכללו לא בחברה המשרה שנושאי ככל כי נקבע בנוסף. הניהול שירותי מתן במסגרת כנפיים עובדי של

 אשר המשרה נושאי את החברה תבטח( להלן ה' בסעיף ראו) כנפיים של הקבוצתית הביטוח בפוליסת כלשהי
 כוללים אינם הניהול דמי כי בהריו. החברה אצל כמקובל משרה נושאי אחריות בביטוח כנפיים של מטעמה יועמדו

 לרבות, בחברה שיכהנו לדירקטורים גמול שישולם ככלהניהול נקבע, כי  בהסכם .לדירקטורים גמול תשלומי
 ראו זה בעניין. הניהול לדמי בנוסף יהיה הוא, בכנפיים משרה נושאי/או ו בחברה שליטה בעלי שהינם לדירקטורים

 .בחברה לדירקטורים גמול לתשלום הכללית האסיפה החלטת בדבר, להלן ד'בסעיף 
 

 להלן. ד'סעיף  ראוהסכם הניהול,  ותיקון בהתאם שליו"ר בהסכם יו"ר הדירקטוריון עם  החברה להתקשרות
 

 גמול דירקטורים .ד
 

בהתאם לקבוע בתוספת השניה  ,"בגובה "הסכום הקבוע ולדירקטור בלתי תלוי הינולדח"צים המשולם הגמול 
, לפי )"תקנות הגמול"( 2000-החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס והשלישית לתקנות
 מסווגת, כפי שיהיו מעת לעת.  החברההדרגה שבה תהא 

 

, החליטו 2000-ב לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס1א ולתקנה 1בהתאם לתקנה 
 17 וביום 2016באוגוסט  15 תגמול( ודירקטוריון החברה ביום )בשבתה כוועדת של החברה ועדת הביקורת

, בהתאמה, על התקשרות למתן גמול לדירקטורים אשר יכהנו בחברה מעת לעת, לרבות 2016באוגוסט 
דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים בחברה במועד ההחלטה וכפי שיכהנו בה מעת 

חיצוניים ובלתי תלויים ששכרם נקבע בנפרד על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול לעת )להוציא דירקטורים 
 )"תקנות הגמול"((, כדלקמן: 2000-והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

 

גמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה ו/או ועדה מוועדותיו בגובה "הסכום הקבוע"  (1)

הגמול, לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי בהתאם לקבוע בתוספת השלישית לתקנות 

שיהיו מעת לעת, להוציא גמול בגין השתתפות בישיבה באמצעי תקשורת )ישיבה טלפונית( או 

 החלטה בלא התכנסות בפועל )החלטה בכתב( בגינן לא ישולם גמול.

דרגה גמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" בהתאם לקבוע בתוספת השנייה לתקנות הגמול, לפי ה (2)

 שבה תהא החברה מסווגת ולא יותר מדרגה ג', כפי שיהיו מעת לעת.

 התשלום יבוצע באופן רבעוני. (3)

 
 התקשרות בהסכם עם יו"ר הדירקטוריון

 
בהסכם עם מר שלמה  החברה, את התקשרות החברהודירקטוריון  ועדת הביקורתאישרו  2012בחודש נובמבר 

)"הסכם חברה "( למתן שירותי יו"ר דירקטוריון להדירקטוריון רחברה בבעלותו המלאה( )"יו" חנאל )באמצעות
 היו"ר"(.

 

 . החברהמר שלמה חנאל מכהן כיום כיו"ר דירקטוריון 
 

 45זכאי יו"ר הדירקטוריון לתמורה חודשית של , 50%-, המקבילים להיקף משרה של כבתמורה למתן השירותים
 2012יום התשלום לעומת המדד בגין חודש אוגוסט אלפי ש"ח צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן הידוע ל

 (עלויות המס בגין הטבה זו ן, ובכללובתוספת מע"מ, וכן להעמדת רכב )לרבות מלוא עלויות ההחזקה והשימוש בו
יצוין כי מר חנאל הודיע  .()ובכללן עלויות המס בגין הטבה זו תקשורתולמלוא עלות ההחזקה והשימוש בגין אמצעי 

כן  כמו .2014באפריל  1וזאת החל מיום  (תור על הרכב האמור )לרבות עלויות החזקתו והגילוםלחברה על וי
היו"ר זכאי להחזר הוצאות סבירות במסגרת ולצורך מילוי תפקידו כנגד הצגת קבלות/חשבוניות מתאימות בהתאם 

לשיפוי כמקובל בחברה  התחייבות בביטוח אחריות נושאי משרה וזכאי לקבללנהלי החברה. בנוסף היו"ר מבוטח 
 .בחברה וכפי שמוענק לדירקטורים ולנושאי משרה

 

 של הדירקטוריון ר"כיו לכהן חנאל מר יחדל בו למועד ועד 2012בנובמבר  1מיום  החל הינה האמורה ההתקשרות
למרות האמור, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת, החברה, מכל סיבה שהיא. 

 יום. 45מסירת הודעה מוקדמת של בכפוף ל
 

, בדירקטוריון 2012בנובמבר  22בוועדת הביקורת של החברה ביום האמורה לעיל אושרה  החברההתקשרות 
באסיפה הכללית של ו 2012לנובמבר  29, באסיפה הכללית של החברה ביום 2012בנובמבר  25החברה ביום 

 .2012לדצמבר  31כנפיים ביום 
 

, כך שמן התמורה כנפייםעם  הסכם הניהול תוקןבהסכם עם היו"ר,  החברהלהתקשרות ובכפוף יצוין כי במקביל 
ליו"ר לפי  החברההתמורה אשר תשולם על ידי  על פי הסכם הניהול, תופחת כנפייםל החברהאשר תשולם על ידי 

  .יון, היות והשירותים שנקבעו בהסכם הניהול כוללים כמו כן שירותי יו"ר דירקטורהסכם היו"ר
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 )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 22ביאור 
 

 בקבוצהביטוח ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה  .ה
 

מבוטחים בביטוח  (דירקטורים ונושאי המשרה בקבוצת כנפיים )כנפיים וחברות הבנות שלה, לרבות החברה
 ינואר ב 31אשר בתוקף עד ליום  י כנפייםאחריות דירקטורים ונושאי משרה במסגרת הכיסוי הביטוחי שנערך על יד

2018. 
 

תהיה רשאית להתקשר מעת לעת, באמצעותה או באמצעות  , החברההחברההתגמול של במסגרת מדיניות 
אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות ובחברות הקשורות של  כנפיים, בפוליסות לביטוח

לרבות, דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי ) דעתה של החברהחלקן, בהתאם לשיקול  החברה, כולן או
 במדיניות התגמול.בתנאים שלא יחרגו מהתנאים המפורטים  (או מי מטעמם השליטה

 
ועדת הביקורת של החברה )גם בשבתה כוועדת  אישרה 2016בנובמבר  22ביום , למדיניות התגמולבהתאם 

יים, עם מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, לחידוש הפוליסה לביטוח תגמול( את התקשרות החברה, באמצעות כנפ
. הביטוח 2018בינואר  31 ועד ליום 2016באוקטובר  1 אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה נוספת מיום

הינו במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית שנערכת על ידי כנפיים לנושאי המשרה בה, בחברות בנות ובחברות 
מיליון  100פוליסה בגבול אחריות של ( 1) רקטורים הנחשבים כבעלי שליטה בחברה, כדלקמן:קשורות, כולל די

)"רובד הביטוח  1981 -דולר, בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות בהתאם לחוק חוזה ביטוח, תשמ"א 
ת בהתאם לחוק מיליון דולר, בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירו 20פוליסה בגבול אחריות של ( 2) ;הראשון"(

הבת של כנפיים, אל על נתיבי אויר לישראל -פוליסה זו אינה כוללת את החברה. 1981 -חוזה ביטוח, תשמ"א 
 . בע"מ, וחברות המוחזקות על ידה, אשר כלולות ברובד הביטוח הראשון

 

ת העצמית בהתאם להסכם הניהול עם כנפיים, החברה אינה נושאת בדמי ביטוח בגין הפוליסה לעיל. ההשתתפו
אלפי דולר ארה"ב )בהתאם לסוג ומהות התביעה( והינה נמוכה מהסכום המקסימלי  75-ל 10לחברה הינה בין 

 שנקבע על פי מדיניות התגמול. אין השתתפות עצמית לדירקטורים ונושאי משרה.
 

לתקנות החברות )הקלות בעסקאות  1ב1ועדת התגמול אישרה את ההתקשרות בהתאם להוראות תקנה 

 .2000 –ם בעלי עניין(, התש"ס ע

 
מתן )וכן אסיפת בעלי המניות של כנפיים(  החברהאישרה אסיפת בעלי המניות של  2011בדצמבר  21 ביום

כתבי  .בחברהונושאי משרה )כולל דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה( התחייבות מראש לשיפוי דירקטורים 
 יוהם כוללים את הנושאים המותרים בשיפוי לפי חוק הקודמים שיפוי אלו הינם מתוקנים ביחס לכתבי השיפוי

נושאי המשרה, במצטבר, לפי החלטה זו, לא ו הדירקטורים לכל החברהסכום השיפוי שתשלם האכיפה המנהלית. 
המבוקרים או הסקורים האחרונים אשר הדוחות הכספיים  על פי החברהמההון של  25%-לשווה היעלה על סך 

 תיקון תקנון החברה בעניין. התאפשר לאחרכאמור תיקון כתבי השיפוי  ד תשלום השיפוי בפועל.ידועים במוע היו
 

 ם יהסכמי ביטוח אווירי .ו
 

נים לפיו כנפיים ואל על יפנו שלוש שעם כנפיים, בהסכם לתקופה של התקשרה אל על  2014בנובמבר  26ביום 
של  האווירי ירי לכנפיים במסגרת פוליסות הביטוחבמשותף למבטחים של אל על בבקשה להוספת כיסוי ביטוחי אוו

הביטוח שכנפיים ביקשה לכלול במסגרת ביטוחי אל על הינו ביטוח הכולל שני כיסויים כדלקמן: )א( "רובד . אל על
המוחכרים לחברות תעופה שונות. המדובר  ת גלובל ליסינג( למטוסים בבעלות קבוצContingencyמותנה" )

יפרו את התחייבותם לרכוש ביטוח גלובל ליסינג  קבוצת שלל רק במידה וחוכרי המטוסים בביטוח מותנה, שיופע
)ב( -לכל הסיכונים והחבויות או במידה ומבטחיהם של החוכרים ימנעו מלשלם או יטענו להיעדר מחויבות מצדם, ו

ועיהם אשר על ו/או מנ ת גלובל ליסינגלמטוסי קבוצבגין פגיעות בקשר ( GROUND RISKS"סיכוני קרקע" )
בתמורה לכיסוי  . כיסויים אלה ישולבו בפוליסת "גוף מטוס כל הסיכונים" הנערכת מעת לעת על ידי אל על.הקרקע

לשאת במלוא הפרמיות שיידרשו בגין תוספת הביטוח, בכפוף ת גלובל ליסינג הביטוחי כאמור לעיל, תמשיך קבוצ
ם להיקף הכיסוי עבורו מתבקש הביטוח. בנוסף תמשיך לשינויים שעשויים לחול בדמי הביטוח מעת לעת בהתא

מתוספת הפרמיה הנ"ל כדמי טיפול ואדמיניסטרציה, כמקובל  15%לשלם לאל על סך של  ת גלובל ליסינגקבוצ
ת בשוק הביטוחי וכן תישא בתוספת דמי ביטוח במידה ויחול אירוע ביטוחי הקשור לתוספת הביטוח של קבוצ

 .נגגלובל ליסי
מדת הזכות לבטל את ההתקשרות בקרות אירועים מסויימים כפי שנקבע בהסכם. בנוסף, לכל צד תינתן לאל על עו

הזכות להביא את ההסכם לכלל סיום, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתו, ובלבד שהודיע על כך לצד השני 
 ימים מראש.  60לפחות 
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 משך()ה עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 22ביאור 
 

 הטבות שניתנו לבעלי עניין .ז
 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    
 253  251  338  בעל עניין

 138  140  148  *גמול דירקטורים
 3,000  3,000  3,000  (סעיף ג' לעיל)ראו  כנפיים

  3,486  3,391  3,391 

    
 דירקטורים. 6-ההטבה מתייחסת ל 2014דירקטורים ובשנת  7-ההטבה מתייחסת ל 2015-2016בשנים  *
 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ח
 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    

 324  328  365  (סעיף ב' לעילריבית )ראו הכנסות 

 3,682  3,426  3,514  הוצאות הנהלה וכלליות

    
 

 תרות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםי .ט
 

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר 

   

 12,000  12,000  (11ביאור )ראו  לכנפייםהלוואה לזמן ארוך 

 9  9  יתרת התחשבנות שוטפות מול כנפיים  

 (52) (137) התחייבויות שוטפות

   
 
 
 
 
 
 

 



 
 בע"מ גלובל כנפיים ליסינג

 

 2016לשנת  מידע כספי נפרד
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 לכבוד
 בע"מ גלובל כנפיים ליסינגבעלי המניות של 

 
 12דרך אבא הלל 

 רמת גן
 
 
 

 הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד
 .1970-ות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג' לתקנות ניירות ערך )דוח9לפי תקנה 

 
 
 

גלובל כנפיים של  1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
 31ביום  משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה אחת ולכל 2015-ו 2016בדצמבר  31"החברה"( לימים  -בע"מ )להלן  ליסינג

המידע הכספי  על דעה לחוות היא החברה. אחריותנו של וההנהלה . המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון2016בדצמבר 
 .ביקורתנו על הנפרד בהתבסס

 
רה במט ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי-מקובלים בישראל. על ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

ראיות התומכות  של מדגמית בדיקה כוללת מהותית. ביקורת הצגה מוטעית שאין במידע הכספי הנפרד ביטחון של סבירה להשיג מידה
החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי  בחינה של הכללים גם כוללת במידע הכספי הנפרד. ביקורת ובפרטים הכלולים בסכומים

ההצגה של המידע הכספי  נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו םהמשמעותיי ושל האומדנים הנפרד
 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת סבורים שביקורתנו הנפרד. אנו

 
ג' לתקנות ניירות ערך 9לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

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

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 
 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 

 2017, פברוארב 26תל אביב, 
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 נתונים על המצב הכספי

 בדצמבר 31יום ל  

  6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר מידע נוסף 

    נ כ ס י ם
    

    נכסים שוטפים
 32,894  21,143  ב מזומנים ושווי מזומנים

 983  -   פקדונות בבנקים 
 538  1,420   מזומנים והשקעות משועבדים

 1,225  6,712   וחייבים אחרים לקוחות
 -  1,500  (2ה) חלויות שוטפות של הלוואה לזמן ארוך לחברה נשלטת

 21  -   מלאי

   30,775  35,661 
    

 -  3,150   נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה

 35,661  33,925   סה"כ נכסים שוטפים

    
    נכסים לא שוטפים

 12,000  12,000   פקדונות בבנקים 
 8,261  5,554   מזומנים והשקעות משועבדים

 6,426  15,006  (1ה) השקעה בחברות מוחזקות
 12,000  12,000  (2)ו אםהלוואה לזמן ארוך לחברת ה

 25,085  58,172  (2ה) לזמן ארוך לחברה נשלטת ותהלווא
 500  -   חייבים ויתרות חובה

 297,077  225,833   רכוש קבוע, נטו

 361,349  328,565   סה"כ נכסים לא שוטפים
    
    

 397,010  362,490   סה"כ נכסים

    
    התחייבויות והון 

    
    חייבויות שוטפותהת

 חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 44,282  40,136  ג ואגרות חוב   

 9,190  9,773   זכאים ויתרות זכות

 53,472  49,909   סה"כ התחייבויות שוטפות

    
    התחייבויות לא שוטפות

 143,174  114,001  ג הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 57,003  46,574  ג אגרות חוב

 43,854  46,262   הפקדות של חוכרי מטוסים
 1,955  942  ג מכשירים פיננסיים נגזרים

 14,981  14,583  ד מסים נדחים

 260,967  222,362   סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    
    הון 

 32  32   על מניות ופרמיה הון מניות
 1,146  1,002   ן גידור תזרימי מזומניםקרן הון בגי

 81,393  89,185   עודפים

 82,571  90,219   הון המיוחס לבעלי מניות החברה
    
    

  397,010    362,490    סה"כ התחייבויות והון 
    

  

  
   

 ערן בן מנחם סלסקי סידני שלמה חנאל

 כספים סמנכ"ל מנהל כללי יו"ר הדירקטוריון

 
 

 .2017 פברוארב 26: מידע הכספי הנפרדתאריך אישור ה
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 הפסדאו רווח נתונים על 

 
 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  

 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 מידע 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר נוסף 

     
 43,852  39,849  48,149   הכנסות מהפעלה

 (30,073) (24,733) (28,415)  הוצאות הפעלה

     
 13,779  15,116  19,734   רווח גולמי

     
 (4,191) (4,088) (4,230)  הוצאות הנהלה וכלליות

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

     
  (4,911) (3,825) (2,050) 
     
     

 11,729  11,291  14,823   רווח מפעולות רגילות

     
 (9,603) (8,589) (11,005)  הוצאות מימון
 671  1,335  3,480   הכנסות מימון

     
 (8,932) (7,254) (7,525)  הוצאות מימון, נטו

     

 (2,092) (1,925) 209   תומוחזק ותחבר (הפסדירווחי )חלק החברה ב
  

   

     
 705  2,112  7,507   לפני מסים על הכנסה רווח

     
 (188) (545) 285  ד (על הכנסה מסיםהטבת מס )

     
 517  1,567  7,792   לשנהרווח 
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 הכולל נתונים על הרווח

 
 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  

  6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

     
 517  1,567  7,792   רווח לשנה

     
     סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:

     
 266  (27) (144)  רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי מזומנים

     

     
 266  (27) (144)  רווח )הפסד( כולל אחר לשנה, נטו ממס

     
     

 783  1,540  7,648   כולל לשנה רווחסה"כ 
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 נתונים על תזרימי המזומנים

 
 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  

 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 מידע 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר נוסף 

     פעילות שוטפת - תזרימי מזומנים
 517  1,567  7,792   לשנה רווח

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

 
 27,732  29,779  28,567 

     
 29,084  31,346  35,524   מזומנים נטו מפעילות שוטפת

     
     פעילות השקעה - תזרימי מזומנים

 -  (95,691) (12,368)  רכישת מטוסים
 (900) 400  -   שינוי בפקדונות ע"ח רכישת מטוסים

 15,191  4,731  34,240   *ש מטוסיםתמורה ממימו
 -  -  325   תקבולים ע"ח מימוש מטוסים

 1,000  2,875  1,000   תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה
 -  -  (38,000) (2ה) מתן הלוואה לחברה נשלטת

 (27,814) -  -   מתן הלוואה משתתפת ברווחים לחברה נשלטת
 735  2,068  2,068   שלטתפרעון הלוואה משתתפת ברווחים לחברה נ

 -  -  1,125  (2ה) פרעון הלוואה לחברה נשלטת
 -  -  (1,670) (1ה) רכישת חברה מאוחדת

 (1,828) (3,013) 1,825   בפקדונות משועבדים (השקעהמימוש )

 (3,394) 411  983   בבנקיםבפקדונות  מימוש )השקעה(
     

 (17,010) (88,219) (10,472)  השקעה  פעילותלמזומנים נטו 

     
     פעילות מימון - תזרימי מזומנים

 46,850  79,482  11,890   **מתאגידים בנקאיים קבלת הלוואות לזמן ארוך
 (78,616) (37,039) (45,407)  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 20,287  30,332  -   הנפקת אגרות חוב
 (7,340) (12,469) (10,846)  פרעון אגרות חוב

התחשבנות בגין עסקת הגנה על קרן אגרות חוב 
 שנפרעה

 
(579) (153)  16 

 7,151  8,403  13,101   קבלת הפקדות של חוכרי מטוסים 

 (3,926) (1,709) (4,962)  שימוש בהפקדות של חוכרי מטוסים 

     

 (15,578) 66,847  (36,803)  מימון  (לפעילותמפעילות )מזומנים נטו 
      

     
 (3,504) 9,974  (11,571)  עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

      

 26,424  22,920  32,894    השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

     
 22,920  32,894  21,143    השנהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 

     
     
 מטוסים. בניכוי עלויות מימושין סיום הסכמי חכירה ולרבות התחשבנות בג *

 בניכוי עלויות גיוס הלוואות. **
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 נתונים על תזרימי המזומנים

 
 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

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

    
    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 

 31,111  24,610  35,221  והפחתותפחת 
 188  494  (285) מסים נדחים, נטו 

 (67) -  (5,983) *רווח הון ממכירת מטוסים
 (3,925) (403) -  רווח הון ממכירת נדל"ן להשקעה

 2,442  (264) (434) שינוי בנגזרים
 (2,259) (183) 552  שערוך אגרות חוב

 2,092  1,926  (209) חלק החברה בהפסדי )רווחי( חברות מוחזקות ונשלטות
 -  (346) (257) רווח מהפשרת קרן הון בעקבות הפסקת הגנה חשבונאית

 -  -  (1,890) דמי חכירה פקדון חילוטרווח מ
    

    התחייבויות:שינויים בסעיפי רכוש ו
 (290) 3,779  1,489  וחייבים אחריםקיטון )גידול( בלקוחות 

 15  6  21  קיטון במלאי

 (740) 160  (493) בזכאים ויתרות זכות  ן(קיטוגידול )

    
  27,732  29,779  28,567 

    
    
    

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

 9,480  8,924  10,462  תשלומי ריבית 
    

 566  577  2,424  תקבולי ריבית 
    

 -  52  1  תשלומי מס 

    
    פעילויות מהותיות שלא במזומן – 'גנספח 

    

 -  5,549  7,608  רכישת מטוסים כנגד העברת הפקדות חוכרים

    

 -  -  9,037  דות חוכריםהפקשחרור מימוש מטוסים כנגד 

    

 -  -  6,250  חייבים מימוש מטוסים כנגד

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

 כללי    (1)
 

)דוחות  ת ניירות ערךוהתוספת העשירית לתקנו 'ג9בהתאם להוראות תקנה  ךשל החברה ערו מידע הכספי הנפרדה
 .1970-תקופתיים ומיידיים( התש"ל 

 
 הגדרות (2)

 
 גלובל כנפיים ליסינג בע"מ - החברה

 
 מהון המניות המונפק של החברה. 100%-, המחזיקה בכנפיים אחזקות בע"מ - כנפיים

 
 ותחבר

 /נשלטותתומוחזק
-   חברתPerth Aircraft Leasing (UK) Limited  להלן(- "Perth)"ה פרטית הרשומה , חבר

המוחכר לחברת  330-200באנגליה אשר הינה הבעלים והמחכירה של מטוס איירבוס מדגם 
Virgin Australia  2016החל מחודש מרץ. 

 

  חברתAircraft Wings MSN 322-2014 Limited  להלן(- Aircraft Wings")",  חברה
 330-200יירבוס מדגם א הרשומה באירלנד אשר הינה הבעלים והמחכירה של מטוספרטית 

 .2014חודש אוגוסט החל מ Air Berlinחברת המוחכר ל
 

 ( בע"מ2011ג'י.קיי.פי )  הינה חברה להחזקת נכסים בנאמנות כאשר  ("ג'י.קיי.פי." -)להלן
  והנהנת היחידה בנאמנות. הינה יוצרת הנאמנותהחברה 

 
 לדוחות המאוחדים. 10 ביאורלפרטים נוספים בקשר לחברות אלו ראו 

 
 מדיניות חשבונאית (3)

 
הכספיים המאוחדים  לדוחות 2 ביאורבבהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת  מידע הכספי הנפרד של החברה ערוךה

, ונשלטות של החברה פרט לסכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות
 כמפורט להלן:

 
ים וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, למעט    הנכס .א

 .  ונשלטות השקעות בחברות מוחזקות
 
  .ת כסכום נטו של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויותומוצג תוונשלט תווחזקמ ותבחבר ותהשקע .ב
 
הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה     סכומי ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות .ג

עצמה כחברה אם, בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר, למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות    
 . ונשלטות מוחזקות

 
 .מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות תווהנשלט תווחזקהמ ותהחברחלק החברה בתוצאות  .ד
 
מי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם,    סכו .ה

 .ונשלטות למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות
 
 הלוואות שניתנו נתקבלו מחברות מוחזקות ונשלטות מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה כחברה אם. .ו

 
אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים,  חברות מוחזקות ונשלטותוהוצאות בגין עסקאות עם  יתרות, הכנסות .ז

ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ועל רווח והפסד, באותו אופן בו היו  נמדדות
נטו שנדחו מוצגים בניכוי נמדדות ומוצגות עסקאות אלו, אילו היו מבוצעות מול צדדים שלישיים. רווחים )הפסדים( 

 ונשלטות והשקעות בחברות מוחזקות ונשלטות מוחזקות)כתוספת( מסעיפי חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות 
כך שהרווח )הפסד( הנפרד של החברה זהה לרווח )הפסד( המאוחד של החברה המיוחס לבעלים של החברה 

 . האם
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בע"מ גלובל כנפיים ליסינג
 נתונים נוספים בדבר המידע הכספי הנפרד

9 

 
 מזומנים ושווי מזומנים ב.
 

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר 

   
 683  6,135  מזומנים 

 32,211  15,008  פקדונות לזמן קצר

 32,894  21,143  סה"כ מזומנים ושווי מזומנים

   
 
 
 ניהול סיכון נזילות – נכסים והתחייבויות פיננסיים ג.
 

 ניהול סיכון נזילות
 

, אשר קבע תוכנית עבודה מתאימה לניהול סיכון נזילות ביחס החברה ון נזילות חלה על דירקטוריוןהאחריות הסופית לניהול סיכ
ידי -מנהלת את סיכון הנזילות על חברהלדרישות ההנהלה לגבי מימון ונזילות בטווח הקצר, בטווח הבינוני ובטווח הארוך. ה

די פיקוח מתמשך על תזרימי המזומנים בפועל ואלו הצפויים י-שמירה על קרנות מתאימות, אמצעים בנקאיים ואמצעי הלוואה, על
 .והתאמת מאפייני פדיון של נכסים והתחייבויות פיננסים

 
 טבלאות סיכון ריבית ונזילות

 
 מכשירים פיננסיים שאינם מהווים מכשירים פיננסיים נגזרים

 
, אשר עיקריים נכסים )התחייבויות( פיננסייםבגין  חברההטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של ה

אינם מהווים מכשיר פיננסי נגזר. הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של ההתחייבויות הפיננסיות 
עשויה לקבל את הנכסים או להידרש לפרוע את התחייבויות. לגבי מכשירים  חברהבהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו ה

 שאי ריבית, הטבלה כוללת תזרימים הן בגין ריבית והן בגין קרן.נו
 

 

שנה 
 ראשונה

 שנה 
 שניה

שנה 
 שלישית

שנה 
 רביעית

שנים  5
 סה"כ ואילך

 אלפי דולר 

       
       2016בדצמבר  31ליום 

 12,491  -  -  -  12,098  393  הלוואה לחברה אם

 52,761  37,363  3,699  3,796  3,900  4,003  הלוואה לחברה נשלטת

 (146,663) (52,668) (12,989) (30,826) (19,150) (31,030) *הלוואות נושאות ריבית משתנה

 (13,298) -  -  -  (10,161) (3,137) **קבועהריבית נושאת  ההלווא

 (69,526) (21,192) (7,867) (12,773) (13,489) (14,205) קבועהריבית אגרות חוב נושאות 

       
       2015בדצמבר  31ליום 

 12,790  -  -  12,088  351  351  הלוואה לחברה אם

 (152,909) (52,798) (30,296) (18,554) (30,318) (20,943) הלוואות נושאות ריבית משתנה

 (45,925) (7,685) (2,014) (12,176) (5,436) (18,614) קבועהריבית הלוואות נושאות 

 (83,821) (28,996) (12,640) (13,348) (14,055) (14,782) קבועהריבית ושאות אגרות חוב נ

       
מיליון דולר. לפרטים נוספים ראו  12לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי החזירה החברה לבנק מסגרת אשראי בסך של  *

 לדוחות הכספיים המאוחדים. (2ב)13 ביאור

לדוחות  (4ב)13 לא לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי. לפרטים נוספים ראו ביאורהלוואה זו נפרעה בפרעון מוקדם מ **
 הכספיים המאוחדים.

לדוחות  ז20ר ראו ביאו נגזרים בגין נכסים )התחייבויות( פיננסיים חברהמועדי הפירעון החוזיים הנותרים של הלטבלאות  ***
 המאוחדים.הכספיים 
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 מסים על הכנסה ד.
 

 נחשבים סופיים. 2012מס של החברה עד וכולל שנת דוחות ה 
 

  על פי חוק התיאומים ותקנות מס הכנסה )כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות
, נמדדות התוצאות 2008)"התקנות הדולריות"(, החל משנת המס  1986-מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת(, התשמ"ו

 החברה על בסיס התאמה לשער החליפין של הדולר ארה"ב.לצרכי מס של 
 

 מהעלות. 30%, זכאית החברה לפחת בגין מטוסים שבבעלותה, בשיעור שנתי של 1941פחת -על פי תקנות מס הכנסה 
 

  נאמנויות זרות כלולות במלואן בדוחות הכספיים של החברה  14תוצאות פעילות החכרת המטוסים הרשומים על שם
שקופה לצרכי מס אשר מאוחדת בדוחות המאוחדים של החברה,  ג'י.קיי.פי. כמו כן,רכי מס בישראל. ונישומות לצ

 .נישומה למס במשולב עם החברהו
 
 

  פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הקובע כי שיעור מס החברות מופחת לשיעור של  2016בתחילת חודש ינואר
. 2016בינואר  1על הכנסה שהופקה או שנצמחה החל מיום  (. שיעור מס החברות החדש חל26.5%)במקום  25%

מיליון  0.8-של כבסך  החברהנדחים של המסים הבהתחייבויות  קיטוןחל כתוצאה מהורדת שיעור המס כאמור לעיל, 
  רווח והפסד.טבת מס בדוח על הכה דולר שנזקפו

 
 2017י חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקונ 2016בדצמבר  29ביום 

על  2017בשנת  24%-ל 25%-, אשר קבע, בין היתר הפחתה של שיעור מס החברות מ2016-(, התשע"ז2018-ו
ואילך על הכנסה שהופקה או  2018בשנת  23%-וימשיך ויופחת ל 2017בינואר  1הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום 

נדחים של המסים הבהתחייבויות  קיטוןחל ה מהורדת שיעורי המס כאמור לעיל, . כתוצא2018בינואר  1שנצמחה מיום 
 רווח והפסד.טבת מס בדוח על הכה מיליון דולר שנזקפו 1.2-של כבסך  החברה

 
  מוחזקות/נשלטותהתקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות  ה.
 

 Virginלחברת התעופה מוחכר ה 330-200השלימה הקבוצה רכישה של מטוס איירבוס  2016במרץ  24ביום  (1)
Australia הכספיים המאוחדים(. לצורך ביצוע  ( לדוחות1ג)12אור )ראו בי ה של מטוס זהכרחהיחד עם הסכם ה

 Perth Aircraft Leasing (UK) Limitedממניות חברת  100%העסקה רכשה החברה באותו המועד, בסכום זניח, 
יה אשר מחכירה את המטוס לחוכרת ואשר במועד ההשלמה הינה "(, חברה פרטית הרשומה באנגלPerth)להלן "

 10לחברה מניה נוספת בתמורה לסכום של  Perth, הנפיקה Perthהבעלים של המטוס. עם השלמת רכישת מניות 
 אינה נישומה למס עם החברה, אלא נישומה בנפרד באנגליה. Perthמיליון דולר. 

 
לערך השייר בתום תקופת ההחכרה בסכום מינימלי הקבוע  ערבות Perth-במסגרת רכישת המטוס העניקה החברה ל

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

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

 
מהחברה שירותי ניהול ויעוץ בקשר להחכרת המטוס. דמי הניהול הינם קבועים כשיעור מעלותו  Perthבנוסף, מקבלת 

אלפי  341-לחברה דמי ניהול בסך של כ Perthשילמה  2016בשנת  של המטוס ביום הרכישה ומשולמים אחת לרבעון.
 דולר.

 
 .להלן (2) ראו סעיף Aircraft Wingsמיליון דולר מחברת  38לפרטים בדבר קבלת הלוואה בסך של 

 

 Air תעופהההמוחכר לחברת  330-200השלימה הקבוצה רכישה של מטוס מדגם איירבוס , 2014חודש אוגוסט ב (2)
Berlin, לצורך ביצוע העסקה הוקמה חברת  יחד עם הסכם החכירה של מטוס זה., בינלאומית להחכרת מטוסים חברהמ

"Aircraft Wings MSN 322-2014 Limited הרשומה באירלנד אשר הינה חברה פרטית  (,תאגיד היעודי"ה" –" )להלן
תאגיד היעודי ניקה החברה ל, העתאגיד היעודילצורך מימון רכישת המטוס ע"י ה הבעלים והמחכירה של המטוס.

 לדוחות המאוחדים. ג'10 כמפורט בביאור הלוואה בדרך של הלוואה משתתפת ברווחים
 

, העניקה החברה הלוואה ( לעיל1כמפורט בסעיף ) 330-200בקשר לעסקת רכישת מטוס איירבוס  2016בחודש מרץ 
מיליון  38בדולרים ונושאת ריבית קבועה. מתוך נקובה  השנייה אהו. ההלוAircraft Wings-מיליון דולר ל 38בסך של 

מיליון  26-וכ 2023מיליון דולר נפרעים בתשלומים חצי שנתיים עד חודש נובמבר  12-, כAircraft Wingsדולר שקיבלה 
הלוואה  Aircraft Wingsהנפרעת בסיום תקופת חכירת המטוס. במקביל לקבלת ההלוואה העניקה דולר כהלוואת 'בלון' 

-, כPerthמיליון דולר שקיבלה  38. ההלוואה נקובה בדולרים ונושאת ריבית קבועה. מתוך Perthזהה לחברת בסכום 
מיליון דולר כהלוואת 'בלון' הנפרעת בסיום  26-וכ 2024מיליון דולר נפרעים בתשלומים חודשיים עד חודש מרץ  12

 -ל Perth-להחזר ההלוואה השלישית מבקשר  Aircraft Wings -ל החברה נתנה ערבותתקופת חכירת המטוס. 
.Aircraft Wings 

 



 בע"מ גלובל כנפיים ליסינג
 נתונים נוספים בדבר המידע הכספי הנפרד

11 

 
 

  צדדים קשוריםהתקשרויות ועסקאות מהותיות עם  .ו
 

 וחות המאוחדים. לד 'א22 רביאו ראולעניין הסכם לקבלת שירותי ייעוץ מחברת בי.אמ.ג'י. בע"מ  (1)
 

 לדוחות המאוחדים. ב'22ביאור  ראו 2008בשנת  כנפייםאלפי דולר שהעמידה החברה ל 12,000לעניין הלוואה בסך  (2)
 

 לדוחות המאוחדים.  ג'22 רביאו ראו כנפייםמשירותי ניהול  קבלתלעניין הסכם ל (3)
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 פרטים נוספים על התאגיד
 

 "(התאגידאו " "החברה" או "גלובל ליסינגבע"מ )להלן " ליסינג כנפייםגלובל   שם החברה:

 513342444  מס' חברה:

 5250606, רמת גן, 12אבא הלל סילבר  דרךבית איילון ביטוח,   כתובת: 

 03-6539977פקס:   03-6539999ל': ט   

 2016 בדצמבר 31  :דו"ח על המצב הכספיתאריך ה

 לפי מועדי פירעוןדו"ח בדבר מצבת התחייבויות  :ד'9תקנה 

הכספיים, פורסם סמוך לפרסום בדוחות  התאגיד המדווח והחברות המאוחדות דו"ח בדבר מצבת ההתחייבויות של

 , באתר ההפצה של המגנ"א ומערכת המאי"ה.2017בפברואר  26דו"ח שנתי זה, ביום 

   באלפי דולר - 2016לשנת  רבעוניםשל התאגיד לפי על הרווח הכולל תמצית דוחות  :א'10תקנה 

 סה"כ 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  

 59,574 14,456 15,852 15,714 13,552 הפעלה הכנסות
 (36,440) (8,397) (9,664) (9,845) (8,534) הוצאות הפעלה

 23,124 6,059 6,188 5,869 5,018 רווח גולמי 
 (4,529) (1,010) (1,085) (1,138) (1,296) הוצאות הנהלה וכלליות

 (681) 1,730 (45) (2,234) (132) אחרות, נטו הכנסות )הוצאות( 
 17,924 6,779 5,058 2,497 3,590 ולות רגילותמפע רווח

 (10,313) (2,662) (2,517) (2,897) (2,237) , נטוהוצאות מימון
 7,611 4,117 2,541 (400) 1,353 לפני מיסים על ההכנסה)הפסד( רווח 

 181 230 (709) 162 498  (סים על ההכנסהימהטבת מס )
 7,792 4,347 1,832 (238) 1,851 לתקופה )הפסד( רווח 

 (144) (37) - (107) - רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס
 7,648 4,310 1,832 (345) 1,851 רווח )הפסד( כולל לתקופה

 

  (6201בדצמבר  31יום ל) כלולותחברות ו בתרשימת השקעות בחברות  :11תקנה 

סוג  שם המחזיק שם החברה 
 המניות

מספר 
המניות 

המוחזקות 
י )ע"

  המחזיק(

ע.נ. של 
המניות 

המוחזקות 
)ע"י 

 המחזיק(

ע"י  המוחזק %-השיעור ב
גלובל ליסינג 

 במישרין/בעקיפין

ערכם 
בדו"ח 
הכספי 

הנפרד של 
 החברה

 באלפי דולר

הלוואות 
לחברה 

מהון  המוחזקת 
המניות 
 המונפק

מכוח 
 ההצבעה/

מהסמכות 
למנות 

 דירקטורים

( 2011ג'י.קיי.פי )
 בע"מ

עמית פולק 
מטלון נאמנות 

בע"מ 
)בנאמנות עבור 
גלובל כנפיים 

 ליסינג(

 - 4,598 100 100 ש''ח 100 100 תרגילו

Perth Aircraft 
Leasing (UK) 

Limited 
 

גלובל כנפיים 
 - 10,396 100 100 10,001£ 10,001 רגילה ליסינג

Aircraft 
Wings MSN 

322-2014 
Limited 

Orpheus 
Shareholder  

Limited 

 36,655 23,029 * * 1$ 1 רגילות

 

 Aircraftזקות בידי החברה והיא אינה בעלת זכויות הצבעה, אך לחברה כוח השפעה על אינן מוח Aircraft Wings* מניות 

Wings  לדוחות הכספיים. 10. לפרטים נוספים ראו ביאור משתתפת ברווחים הלוואהדרך של מתן בהשקעה מתוקף 
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 כלולותחברות ובת שינויים בהשקעות בחברות  :12קנה ת

, להוציא בחברות כלולותבקשר להשקעות התאגיד בחברות בנות ו/או במהלך תקופת הדו"ח לא בוצעו שינויים 
 Aircraft Wings -והלוואה שניתנה על ידי החברה ל Perth Aircraft Leasing (UK) Limitedבחברת לראשונה השקעה 

MSN 322-2014 Limited,  לדוחות הכספיים.  10כמפורט בביאור 
 
 

 )באלפי דולר( והכנסות מהן כלולותחברות ו בתל חברות ש 6201לשנת רווח )הפסד( כולל  :13תקנה 

תקבולי החברה מהחברות 
 המוחזקות

  רווחים )הפסדים(

 (הפסדרווח ) דיבידנד ריבית דמי ניהול
 כולל

 כולל רווח
 אחר

 (הפסדרווח )
 לתקופה

 חברות מוחזקות

 ( בע"מ2011ג'י.קיי.פי ) (198) -- (198) -- -- --

341 -- -- 396 -- 396 Perth Aircraft Leasing (UK) 
Limited 

-- 2,034 2,341* 11 -- 11 Aircraft Wings MSN 322-2014 
Limited 

 סכום זה מהווה משיכת רווחים בהתאם להלוואה משתתפת ברווחים.* 

 מסחר בבורסה :20תקנה 

 החברה. ניירות ערך שהנפיקהב ת מסחרוהפסקו בוצעלא  ח"דובמהלך תקופת הלמיטב ידיעת החברה, 

  תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה :21תקנה 

אשר ניתנו על ידי החברה לכל בעל ענין  ,לשנת הדיווח, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים להלן פירוט התגמולים

  בתאגיד:

באלפי  תגמולים בעבור שירותים )במונחי עלות לחברה פרטי מקבל התגמולים
 (דולר

 
 סה"כ

היקף  תפקיד םש 
 המשרה

שיעור 
החזקה בהון 

 חברה

תשלום  מענק שכר
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

 אחר עמלה

1 
כנפיים 

אחזקות 
 בע"מ

מתן שירותי 
 ניהול

תקנה ראו 
 2,860 - - - 2,860 - - - 100% להלן 22

2 
 

בי אמ ג'י 
)בורוביץ 

מוזס גרופ( 
בע"מ 

(BMG) 

 ץועיי
 27לפחות 

שעות 
 שבועיות

-מחזיקה בכ)
מהון  9.76%

של  המניות
כנפיים 

אחזקות 
 1בע"מ(

- 116 - - 204 - 18 338 

 שלמה חנאל 3
יו"ר 

 140 1 - - 139 - - - - 50% –כ  דירקטוריון

החברה אינה מעסיקה עובדים והיא מקבלת שירותי ניהול מחברת האם, כנפיים אחזקות בע"מ )להלן:     (1)
בפועל, מסכום  הכספיים. לדוחות ג22 ביאורכמפורט ב"(, בהתאם להסכם ניהול האם-החברהאו "" כנפיים"

, חברהבקשר להלוואה שניתנה לה על ידי האלפי דולר בגין תשלומי ריבית בהם נושאת כנפיים  365זה קוזזו 
 הכספיים. בדוחות ב22כמפורט בביאור 

א לדוחות 22 ביאור, כמפורט בגרופ( בע"מ מוזס בורוביץ'י )ג אמ ביירותי ייעוץ מחברת שמקבלת החברה  (2)
בי אמ ג'י )בורוביץ מוזס גרופ( בע"מ, הינה חברה בבעלותו המלאה של דוד בורוביץ, בעל שליטה הכספיים. 
  הסכום המופיע בעמודת "אחר" הינו בגין עלות החזקת רכב וטלפון. .בחברהבכנפיים ו

 מר חנאלהכספיים.  תלדוחו ד22 ביאורשירותי יו"ר דירקטוריון ממר שלמה חנאל, כמפורט במקבלת החברה  (3)
החזקתו  , במסגרת הקטנת הוצאות קבוצת כנפיים, על ויתור על הרכב שהועמד לרשותו )לרבות עלויותהודיע

  .2014 באפריל 1וגילום( וזאת החל מיום 

                                                             
(, BMG-בעל השליטה ב ,רעייתו של דוד בורוביץבורוביץ )-תמר מוזסתמר מוזס השקעות בע"מ, חברה בבעלותה המלאה של בנוסף,    1

בורוביץ מכהנת כדירקטורית בחברה וזכאית מכוח כך לגמול -תמר מוזס .בע"משל כנפיים אחזקות  מהון המניות 22.57%-מחזיקה בכ
 א' להלן.21הינה צד להסכמי בעלי מניות בכנפיים, כמפורט בתקנה  BMG. הכספיים ד לדוחות22כמפורט בביאור דירקטורים בחברה, 
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שהוכר בדוחות הכספיים לשנת , שאינו חורג מהמקובל, כפי 2016בגין שנת  בחברה סה"כ גמול הניתן לדירקטורים

 לדוחות ד22 ביאורבחברה ראו בדבר גמול דירקטורים נוספים לפרטים  .₪2אלפי  566-תכם לסך של כהס ,2016

 הכספיים.

  השליטה בתאגיד :א'21תקנה 

 חוק)להלן: " 1968-, התשכ"חלחוק ניירות ערך 1, כהגדרת מונח זה בסעיף דו"חבעלי השליטה בחברה, נכון למועד ה

 הינם:  "(ערך ניירות

 חברה.מהון המניות המונפק של ה 100%-בע"מ, מכוח החזקותיה ב כנפיים אחזקות (א)

אשר רשאים המחזיקים במניות כנפיים כמפורט בטבלה להלן, ובורוביץ, -ה"ה דוד בורוביץ ותמר מוזס (ב)

 פי הסכמי בעלי מניות בכנפיים.-למנות את רוב חברי הדירקטוריון של כנפיים, וזאת על

 בורוביץ-)ה"ה דוד בורוביץ, תמר מוזס 3שליטה בכנפיים: ה"ה ישראל בורוביץהמפורטים להלן נחשבים אף הם לבעלי 

דפנה ארנון, וזאת מכוח וקימרלינג, כרמל אילן  "(, סופיהיחידי קבוצת בורוביץוישראל בורוביץ יכונו להלן במאוחד: "

  .היותם צד להסכמי בעלי מניות בכנפיים, כמפורט להלן

 4%-א.ל. נכסי תעופה בע"מ אינה מחזיקה ב 2016בספטמבר  13החל מיום : "חשינויים בשליטה במהלך תקופת הדו

התחייבויות א.ל. נכסי תעופה בע"מ מצד אחד ויחידי  . בהתאם,המניות המונפק והמצביע של כנפייםאו יותר מהון 

ל צד, אינן קבוצת בורוביץ מצד שני בקשר להצבעה באסיפות הכלליות של כנפיים בעניין מינוי דירקטורים מטעם כ

 .החל מאותו מועד חלות, ולפיכך חדלה א.ל. נכסי תעופה בע"מ מלהיחשב כבעלת שליטה בכנפיים

 בעלת שליטה בחברה -תיאור הבעלות בכנפיים 

  , ההחזקות במניות כנפיים הינן כדלקמן:2017בפברואר  24ליום למיטב ידיעת החברה ועל פי דיווחי כנפיים נכון 

 1.00כנפיים רגילות בנות  מספר מניות שם המחזיק
 ע.נ. כ"א, 

 543017ני"ע 

 שיעור החזקה
 4)ללא דילול(

 שיעור החזקה
 5)בדילול מלא(

% 
 הון

% 
 הצבעה

% 
 הון

% 
 הצבעה

 22.27 22.10 22.76 22.57 3,654,008.30 6בורוביץ תמר

 9.63 9.56 9.84 9.76 1,579,836 7בורוביץ דוד

 2.88 2.86 2.94 2.92 472,285 8בורוביץ ישראל

 6.83 6.78 6.98 6.92 1,120,223.05 9אילן כרמל

                                                             
 לא כולל גמול ליו"ר הדירקטוריון כמפורט בטבלה לעיל.      2
ישראל בורוביץ )בעצמו וכן באמצעות חברה בבעלותו המלאה, ישראל בורוביץ החזקות    בין ם למכירת מניות נחתם הסכ 2015אר בינו 4ביום       3

ישראל בורוביץ לתמר מוזס  העניק , בין היתר,ר מוזס השקעות בע"מ )חברה בבעלותה המלאה של תמר מוזס בורוביץ( במסגרתולתמבע"מ( 
מסגרת הסכם זה העניק . בשנקבעו בהסכם כפוף לתנאים מסוימיםבבבעלותו, היו ש מניות כנפיים 792,291אופציה לרכישת השקעות בע"מ 
 פקיעתמועד עד ל לעיל פוי כח בלתי חוזר להצביע בגין מניות האופציהיי ולתמר מוזס בורוביץ ר מוזס השקעות בע"מתמל ישראל בורוביץ

בפועל  ןפועל יוצא מההסכם למכירת מניות כנפיים ומכירתכי  לכנפייםשך לכך נמסר . בהמ(2017בדצמבר  31לכל המאוחר ביום האופציה )
   .בורוביץ מחד וישראל בורוביץ מאידך(-הקודם בין בעלי המניות הרלוונטיים )דוד בורוביץ ותמר מוזסהינו פקיעת ההסכם 

 רדומות המוחזקות ע"י כנפיים. מניות 128,353של יצוין כי ההבדל בין השיעור בהון לשיעור בהצבעה נובע מקיומן      4
שיעורי ההחזקה בהון ובכוח ההצבעה )בדילול מלא( בטבלאות לעיל, הינם בהנחה תיאורטית של הקצאת מניה רגילה אחת בגין כל כתב       5

שקפת את סכום ; אולם בפועל, ככל שימומשו כתבי האופציה, הקצאת המניות תהא בכמות המבכנפיים לנושאי משרהאופציה שהוענק 
 .ההטבה הגלום בכתבי האופציה )מימוש על בסיס "מזומן בלבד"(, בהתאם לתנאי תכנית ההקצאה לפיה הוקצו

כי היא מחזיקה בניירות הערך באמצעות תמר מוזס השקעות בע"מ, חברה בבעלותה  ,מחזיקה מסרהההמחזיקה הינה דירקטורית בחברה.   6
 ותמר מוזס בורוביץ קיבלובע"מ  ר מוזס השקעותתמבורוביץ וגיסתו של ישראל בורוביץ. בנוסף,  המחזיקה הינה רעייתו של דוד .המלאה

לגביהן ניתנה על ידו לתמר מוזס השקעות בע"מ אופציה לרכישתן מניות  792,291להצביע בגין  מאת ישראל בורוביץ פוי כח בלתי חוזריי
הנותרות מניות האופציה  לעיל. 3לפרטים נוספים ראו ה"ש  –( 2017צמבר בד 31לכל המאוחר ביום האופציה ) פקיעתמועד עד ל וזאת

 מניות, והן אינן כלולות בכמות המניות של המחזיקה המוצגות לעיל. 472,283-מסתכמות נכון למועד הדיווח ל
ותו המלאה, למעט מניה אחת המחזיק מסר, כי הוא מחזיק בניירות הערך באמצעות בי אמ ג'י )בורוביץ מוזס גרופ( בע"מ, חברה בבעל  7

 המוחזקת על ידו במישרין. המחזיק הינו אחיו של ישראל בורוביץ ובעלה של תמר בורוביץ.
המחזיק מסר, כי הוא מחזיק בניירות הערך הן במישרין והן באמצעות ישראל בורוביץ החזקות בע"מ, חברה בבעלותו המלאה. המחזיק   8

)חברה בבעלותה המלאה של תמר מוזס בורוביץ( בע"מ  ר מוזס השקעותתמל המחזיק העניקר בורוביץ. הינו אחיו של דוד בורוביץ וגיס לתמ
עד  לגביהן ניתנה על ידו לתמר מוזס השקעות בע"מ אופציה לרכישתן וזאתמניות הפוי כח בלתי חוזר להצביע בגין ייולתמר מוזס בורוביץ 

 לעיל. 3לפרטים נוספים ראו ה"ש  –( 2017בדצמבר  31לכל המאוחר ביום האופציה ) פקיעתמועד ל
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 1.00כנפיים רגילות בנות  מספר מניות שם המחזיק
 ע.נ. כ"א, 

 543017ני"ע 

 שיעור החזקה
 4)ללא דילול(

 שיעור החזקה
 5)בדילול מלא(

% 
 הון

% 
 הצבעה

% 
 הון

% 
 הצבעה

 5.23 5.19 5.35 5.30 858,342.70 10ארנון דפנה

 5.77 5.72 5.89 5.85 946,544 קימרלינג סופיה

 1.69 1.67 1.72 1.71 276,811.90 11יהודהלוי 

The Zabludowicz 
Trust

12 
2,284,019 14.11 14.22 13.81 13.92 

 0.01 0.01 0.01 0.01 2,396 13יפוקס יוס

 -- 0.78 -- 0.79 128,353 כנפיים אחזקות בע"מ

ויותיהם מכוח ביחס להפעלת זכ בכנפייםמניות הבין בעלי  ,ידיעת החברהמיטב ל ,להלן ההסכמים הקיימים

 :דו"חה למועד פרסום, נכון החזקותיהם בכנפיים

 בכנפיים הסכמי בעלי מניות

(, אשר הצדדים לו נכון למועד דו"ח זה הינם 27.5.2004)כפי שתוקן ביום  22.11.1993מיום פי הסכם בעלי מניות -על

,  ילדיו של דוד בורוביץ )אמיר בורוביץ, נמרוד "(קימרלינג: "בסעיף זה קימרלינג )להלןסופיה  יחידי קבוצת בורוביץ,

"(, יחידי ארנוןרנון( )שתיהן יכונו להלן יחדיו: "וכן בנותיו של יגאל ארנון )כרמל אילן ודפנה א 14בורוביץ ומיה בורוביץ(

 שמונה כנפייםלדירקטוריון על מנת שבכל עת ימונו  בכנפייםהוסכם כי הצדדים יפעילו את כוח ההצבעה שלהם 

. כן כולל ההסכם הוראות 15ידם, כמפורט להלן-ידי הצדדים בהתאם לרשימה שתיקבע על-דירקטורים שיומלצו על

 "(. הסכם בעלי המניותשונה ומינוי יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל, כמפורט להלן. )להלן בסעיף זה: "בדבר זכות סירוב רא

 מינוי דירקטורים

 רשימה זו תגובש על ידי הצדדים להסכם בעלי המניות, כמפורט להלן:

 ( דירקטורים ברשימה;6יחידי קבוצת בורוביץ יהיו זכאים לכלול שישה ) (1)

 ד מהם, יהא זכאי לכלול דירקטור אחד ברשימה;יחידי ארנון וקימרלינג, כל אח (2)

                                                                                                                                                                                                 
המחזיקה מסרה כי הינה מחזיקה בניירות הערך המחזיקה הינה אשתו של ערן אילן, דירקטור בחברה ובכנפיים, ואחותה של ארנון דפנה.   9

 .הן במישרין והן באמצעות חברת כרמל אילן אחזקות בכנפיים בע"מ, חברה בבעלותה המלאה
המחזיקה מסרה כי הינה מחזיקה בניירות הערך הן . ותה של כרמל אילן וגיסתו של ערן אילן, דירקטור בחברה ובכנפייםהמחזיקה הינה אח  10

 .במישרין והן באמצעות חברת דפנה ארנון אחזקות בכנפיים בע"מ, חברה בבעלותה המלאה
שהינה חברה פרטית אשר הונה המונפק מוחזק החל  המחזיק מסר כי הוא מחזיק בניירות הערך באמצעות חברת א.ל. נכסי תעופה בע"מ,  11

במלואו על ידי נכסי לויים בע"מ, חברה בשליטתם ובבעלותם המלאה של עו"ד יהודה )יודי( לוי, המכהן כדירקטור  2016בנובמבר  28מיום 
 ,Miella Venture Partnersעל ידי בכנפיים, ורעייתו )טרם כך הוחזקה א. ל. נכסי תעופה בע"מ בחלקים שווים על ידי נכסי לויים בע"מ ו

Inc ליהודה לוי באותו מועד , חברה בבעלות מלאה של נאמנות זרה שמוטביה הינם בני משפחת אפי ארזי(. בהתאם, שם המחזיק לעיל שונה
  חלף א.ל. נכסי תעופה בע"מ.

(, אשר פויו FL-0001.506.639-4נאמנות הינה נאמנות הרשומה בליכטנשטיין )מס'  The Zabludowicz Trustהמחזיקה מסרה כי    12
באמצעות טמרס אחזקות כנפיים בע"מ, חברה  כנפייםמחזיקה במניות  The Zabludowicz Trust ;זבלדוביץ' הינו הנהנה העיקרי שלה

 .The Zabludowicz Trustבבעלות מלאה של חברת טמרס ישראל השקעות בע"מ, אשר הינה חברה בבעלות מלאה )באופן עקיף( של 
וחברות פרטיות בשליטתן )להלן בסעיף זה:  בורוביץנכנסה לתוקפה התחייבות חד צדדית שניתנה על  ידי יחידי קבוצת  2013אוגוסט  בחודש

 כנפייםאשר על סדר יומה יעמוד מינוי דירקטורים, יצביעו בגין כל מניות  כנפייםלפיה בכל אסיפה כללית של  לטמרס"( בורוביץ קבוצת"
, ובלבד שהוא )א( טמרסעלותם במועד הקובע להצבעה שנקבע לכל אסיפה כאמור, בעד מינוי דירקטור אחד שיומלץ על ידי שתהיינה בב

תהיה רשאית להתנגד לזהות מועמד  בורוביץלא תתנגד לזהותו. קבוצת  בורוביץ)ב( קבוצת  -עומד בכל דרישות הכשירות על פי כל דין; ו
מראש על שמות מועמדים שלהם לא תתנגד.  לטמרס( לגבי לא יותר משני מועמדים בשנה, והודיעה לדירקטוריון כאמור בפסקת משנה )ב

בהון  טמרס( המועד הראשון בו שיעור החזקת 1יפקע במועד הראשון מבין המועדים הבאים: ) בורוביץתוקף ההתחייבות הנ"ל של קבוצת 
)כהגדרת "שליטה"  בכנפייםתחדל מלהיות בעלת שליטה  בורוביץקבוצת  ( המועד הראשון בו2; )13%-יפחת מ כנפייםהמניות המונפק של 
. כמו טמרס( העיקריים של beneficiaryאו מי מיורשיו יחדלו להיות הנהנים ) זבלדוביץ פויו( המועד הראשון בו מר 3) -בחוק ניירות ערך(; ו

, ויצביעו באסיפה זו טמרסלפה של דירקטור שיומלץ ע"י תפעל לכינוס אסיפה כללית במקרה בו יידרש מינוי או הח בורוביץכן קבוצת 
 .טמרסמטעם בכנפיים זה מכהן מר עמי אראל כדירקטור  דו"חכאמור לעיל. נכון למועד 

של יוסי פוקס, אשר בהתאם לחוק ניירות ערך רואים אותם כאדם אחד  בנוניירות הערך מוחזקים על ידי הינו דירקטור בכנפיים. המחזיק     13
 ן זה.לעניי

 נכון למועד הדו"ח ולמיטב ידיעת החברה, ילדיו של דוד בורוביץ אינם בעלי מניות בכנפיים.    14
. נכון לתאריך פרסום 14 -דירקטורים ולא יותר מ 3 -פי תקנון ההתאגדות של כנפיים, דירקטוריון כנפיים יכלול לא פחות מ-יצוין כי על  15

 רקטורים הכוללים שני דירקטורים חיצוניים. די 11הדו"ח מכהנים בדירקטוריון כנפיים 
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מהון המניות  5%בהקשר זה הוסכם, כי במידה והחזקותיה של קימרלינג פחתו אל מתחת לשיעור של  (3)

תהא ליחידי קבוצת בורוביץ הזכות לדרוש בהודעה בכתב לקימרלינג את  המונפק והנפרע של כנפיים,

ור. במקרה כאמור בו ניתנה הודעה מצד יחידי קבוצת ביטול זכותה לכהונת דירקטור או למינוי דירקט

ידה( והזכאות למנות דירקטור במקום זה אשר -בורוביץ תתפטר קימרלינג )או הדירקטור אשר מונה על

פוטר כאמור, תועבר ליחידי קבוצת בורוביץ. התפטרה קימרלינג מדירקטוריון כנפיים כתוצאה מדרישת 

וייבת להפעיל את זכות ההצבעה שלה בנוגע למינוי דירקטורים בורוביץ, אזי קימרלינג לא תהיה מח

בכנפיים מטעם יתר הצדדים להסכם בעלי המניות, כאמור לעיל. כמו כן, התפטרה קימרלינג מדירקטוריון 

כנפיים כתוצאה מדרישת יחידי קבוצת בורוביץ, כאמור לעיל, אזי לא תחול עליה זכות הסירוב הראשונה 

 רוביץ, המפורטת להלן. כלפי יחידי קבוצת בו

ממניות כנפיים, תתבטל זכאותם  5%פחתו החזקותיהם של יחידי ארנון )יחדיו( אל מתחת לשיעור של  (4)

 למינוי דירקטור לדירקטוריון כנפיים וזכאותם למינוי דירקטור כאמור תועבר לקבוצת בורוביץ. 

אם כן ביקש הצד שהכניסו פי ההסכם, אלא -הצדדים יצביעו יחד כנגד פיטורי דירקטור שמונה על (5)

לרשימה לפטרו. ביקש צד שמינה דירקטור שפוטר למנות דירקטור אחר במקומו, יפעילו הצדדים את כוח 

 הצבעתם על מנת לבצע מינוי כאמור.

  למינוי יו"ר ומנכ"

אשר הומלץ בכפוף לכל דין, הצדדים להסכם יפעלו באופן שליו"ר דירקטוריון כנפיים וכן למנכ"ל כנפיים ימונה אדם 

 ידי יחידי קבוצת בורוביץ.-לתפקיד זה על

 זכות סירוב ראשונה

יחידי ארנון ו/או קימרלינג העניקו לקבוצת בורוביץ זכות סירוב ראשונה לרכוש מהם את מניותיהם בכנפיים אם 

ות מהון המניות המונפק והנפרע של כנפיים. זכ 5% -וכאשר יפחת שיעור ההחזקה של כל אחד מהם אל מתחת ל

ידי יחידי ארנון ו/או קימרלינג ל"נעבר מורשה" -הסירוב הראשונה כאמור לא תחול על העברה או מכירה של מניות על

"(, ובלבד שנעבר מורשה כאמור מורשה נעבראשר הנו בן/בת זוגו הנשוי לצד להסכם ו/או ילדיו הבגירים )להלן: "

 פי ההסכם.-ימסור את אישורו להתחייבויות המעביר על

 בורוביץ-לתמר מוזס BMGכם בין הס

 הדירקטוריםמינוי בורוביץ, מאידך,  -ודוד בורוביץ מחד, ותמר מוזס BMGלמיטב ידיעת החברה, בהסכם שנחתם בין 

, ביניהם פי הסדר-מתבצע עלבעלי המניות כאמור לעיל(, הסכם זכאים למנות מעת לעת )לפי  מוזס-בכנפיים שבורוביץ

 . כות סירוב ראשונה וזכות הצטרפותהכולל גם הוראות לעניין ז

  עסקאות עם בעלי שליטה :22תקנה 

שליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורה, אשר החברה התקשרה בה הלהלן פירוט עסקאות עם בעלי 

 בשנת הדיווח או עד למועד הגשת הדו"ח או שהיא עדיין בתוקף במועד הדו"ח:

 כנפיים   -לבין בעלת השליטה  הסכם למתן שירותי ניהול בין החברה (א)

  הכספיים. לדוחות ג22 ביאור וראהסכם למתן שירותי ניהול בין החברה לבין כנפיים  בדבר פרטיםל

 כנפיים   -הסכם הלוואה בין החברה לבין בעלת השליטה  (ב)

הינו נה מועד פירעועל ידי החברה לכנפיים, ואשר  אשר הועמדהמיליון דולר  12בדבר הלוואה בסך של  לפרטים

  הכספיים. לדוחות ב22 ביאורראו  ,2018במרץ  31יום ב
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 BMGהסכם ייעוץ בין החברה לבין  (ג)

 להלן. 29וכן תקנה  הכספיים לדוחות א22 ביאורלפרטים ראו 

 (שיפוי לדירקטורים )לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברהביטוח ו (ד)

 .להלןא 29ה לפרטים ראו תקנ - ביטוח אחריות דירקטורים

בדצמבר  21כתבי השיפוי המוענקים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אושרו ביום  - שיפוי דירקטורים

 על ידי האסיפה הכללית של כנפיים(, 2011בדצמבר  21)וביום  האסיפה הכללית של החברה על ידי 2011

י, שתוטל עליהם ולפיהם התחייבה החברה לשפותם בשל כל חבות או הוצאה, בהתאם למפורט בכתבי השיפו

ו/או שיוציאו, עקב פעולה או פעולות שעשו בתוקף היותם נושאי משרה בחברה )לרבות פעולות לפני תאריך 

שתשלם  כתב השיפוי(, ו/או שיעשו בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או בתאגידים מוחזקים. סכום השיפוי

מהון  25%-יפוי, לא יעלה על סך השווה להחברה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה, במצטבר, לפי כתבי הש

החברה על פי הדוחות הכספיים המבוקרים או הסקורים האחרונים אשר היו ידועים במועד תשלום השיפוי 

 21דיווח מיידי של החברה בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום ב ניתן לעייןהמלא  . לנוסח כתב השיפויבפועל

 (.2011-01-370026)מס' אסמכתא:  2011בדצמבר 

 גמול לדירקטורים בחברה )לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה( (ה)

 חות הכספיים.לדו ד22 ביאורלפרטים ראו 

 ונושאי משרה בכירה בחברההחזקות בעלי עניין  :24תקנה 

 שיעור החזקה ע.נ. כ"א 1.00מספר מניות רגילות בנות  שם המחזיק

 הצבעה % הון %

 100 100 13216 מכנפיים אחזקות בע"

 
בתאגיד אינם מחזיקים בניירות ערך אחרים של התאגיד  בכירה ונושאי משרהבעלי עניין למיטב ידיעת התאגיד, 

-ב נכון למועד הסמוך לפרסום הדו"ח מחזיקההבחברה, דפנה ארנון, הנחשבת בעלת שליטה  להוציא, ()אגרות חוב

 מסדרת אגרות חוב אלו. 0.01%שיעור החזקה של ות , המהוע.נ. אגרות חוב )סדרה א'( של החברה 15,555.54

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים :'א24תקנה 

 1מניות רגילות בנות  250,000 -ש"ח מחולק ל 250,000הינו  2016בדצמבר  31 לתאריךשל החברה הרשום המניות הון 

 ש"ח ע.נ. כל אחת. 

 .ש"ח ע.נ. כל אחת 1מניות רגילות בנות  132הינו  2016בדצמבר  31 ליוםשל החברה המונפק והנפרע המניות הון 

 מרשם בעלי מניות :ב'42תקנה 

 )לא סחירות(מניות רגילות  -מרשם בעלי מניות 

מספר  המחזיק
 זיהוי

כמות  כתובת
 ע.נ.

 מספר סידורי

, רמת גן 12דרך אבא הלל  520040700 כנפיים אחזקות בע"מ
5250606 

132 1-132 

 

                                                             
 .מניות רגילות של החברה משועבדות לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( של כנפיים 68נכון למועד הדוח,  16
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 מען רשום :א'52תקנה 

. טל': 5250606, רמת גן, 12אבא הלל סילבר  דרךבית איילון ביטוח,  -במשרדי כנפיים מענה הרשום של החברה הינו 

 .knafaim@knafaim.co.il, דואר אלקטרוני: 9775396-03, פקס: 9995396-03

       דהדירקטורים של התאגי :26תקנה 

 יו"ר דירקטוריון – שלמה חנאל שם

 064516271 מספר זיהוי

 10.01.1950 לידה תאריך

(, רמת 13ילון ביטוח )קומה י, בית א12אבא הלל  -אצל החברה  דין-תבי כתבימען להמצאת 
 גן.

 ישראלית. נתינות

 לא. חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון

התאגיד, הדירקטור הנו עובד של האם 
של חברה בת או חברה קשורה שלו או 

 של בעל עניין בו

 לא.

)מעניק לגלובל ליסינג שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון גלובל 
 ליסינג(.

כדירקטור  תחילת כהונהתאריך 
 בחברה

19.12.2002 

בוגר הנדסה אווירונאוטית, טכניון; מוסמך במנהל עסקים,  השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
 אביב.-אוניברסיטת תל

מנכ"ל (; 2013יו"ר דירקטוריון כנפיים )החל מחודש ינואר 
 .(2012באוקטובר  31)עד ליום  כנפיים

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן 
 כדירקטור כיום

אל על נתיבי אויר  יו"ר דירקטוריון; – אחזקות בע"מ כנפיים
כנפי יו"ר דירקטוריון ל בע"מ, ישרא QAS ;לישראל בע"מ

 . , ש. חנאל בע"מ( בע"מ2005תחזוקה )

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה

 לא.

האם בעל מומחיות חשבונאית 
 /בעל כשירות מקצועיתופיננסית

 .בעל כשירות מקצועית

 
 

 תמר מוזס בורוביץ שם

 056400997 מספר זיהוי

 11.03.1960 תאריך לידה

 (, רמת גן.13, בית איילון ביטוח )קומה 12הלל  אבא -אצל החברה  דין-תמען להמצאת כתבי בי

 ישראלית. נתינות

בוועדה או וועדות של  החברות
 הדירקטוריון

 לא.

של  תעובד ההנ יתהדירקטורהאם 
התאגיד, של חברה בת או חברה 

 קשורה שלו או של בעל עניין בו

מנכ"ל תמר מוזס השקעות בע"מ, חברה בבעלותה המלאה של 
 .זיקה במניות כנפייםהמח הדירקטורית,

כדירקטור  תחילת כהונהתאריך 
 בחברה

17.12.2007 

אילן; סיום -ברתואר ראשון במדעי המדינה וסוציולוגיה, אוניברסיטת  השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
 אביב. -לימודים לתואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל

  בע"מ. מנכ"ל תמר מוזס השקעות בע"מ; מנכ"ל מפל תקשורת

mailto:knafaim@knafaim.co.il
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תאגידים נוספים בהם היא מכהנת 
 כדירקטורית כיום

סאן דור נתיבי בע"מ;  אחזקותסגנית יו"ר דירקטוריון אל על; כנפיים 
; יו"ר דירקטוריון דורי מדיה גרופ בע"מ; אויר בינלאומיים בע"מ

דירקטורית במפל תקשורת בע"מ, תמר מוזס השקעות בע"מ, נעה מ.ב. 
בע"מ, דורי מדיה דרסט בע"מ, דורי  Communica TVתקשורת בע"מ, 

עדן  -מפל  ל.ד.י. בע"מ, -מדיה פארן בע"מ, דורי ניו מדיה בע"מ, מפל 
בי.אם.איי בע"מ; נעה ויריב אחזקות  -טלנובלות בע"מ, מפל מותגים 

ברנד מנג'מנט  -בע"מ, סי.טי.וי. מדיה ישראל בע"מ; בי.אם.איי. 
 MeMeMeולו י.א.ק בע"מ; ; אפ.Novebox A.Gאינטרנשיונל בע"מ; 

Studios Ltd. 

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה

 של דוד בורוביץ, וגיסתו של ישראל )איזי( בורוביץ.רעייתו כן, 

האם בעלת מומחיות חשבונאית 
 ופיננסית/ בעלת כשירות מקצועית

 .בעלת כשירות מקצועית

 
 

 ערן אילן שם

 052598224 מספר זיהוי

 17.06.1954 לידה תאריך

 , תל אביב.6רמז  דין-תמען להמצאת כתבי בי

 אזרחות ישראלית. נתינות

חברותו בוועדה או וועדות של 
 הדירקטוריון

 לא.

הדירקטור הנו עובד של התאגיד, האם 
של חברה בת או חברה קשורה שלו או 

 של בעל עניין בו

 לא.

כדירקטור  תחילת כהונהתאריך 
 בחברה

3.1.2016 

(; חבר לשכת 1981בוגר הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית ) השנים האחרונות 5-ועיסוק ב השכלה
 (.1982עורכי הדין בישראל )

עוסק בהשקעות בחברות שונות בארץ ובעולם; דירקטור באל על נתיבי 
 (.29.11.2012אויר לישראל בע"מ )עד ליום 

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן 
 כדירקטור כיום

 VIA ; פיינל בע"מ;ערן אילן השקעות בע"מנפיים אחזקות בע"מ; כ
DELRAY HOLDINGS, LLC. 

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה

 ., הנחשבות בעלות שליטה בחברהבעלה של כרמל אילן וגיס לדפנה ארנון

בעל מומחיות חשבונאית האם 
 ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית

 בעל כשירות מקצועית.

 
 

יהודה )יודי( לוי שם  

 046201323 מספר זיהוי

 10.6.1945 לידה תאריך

 , אצל גולדפרב זליגמן ושות'.6789141, תל אביב 98רחוב יגאל אלון  דין-תמען להמצאת כתבי בי

 אזרחות ישראלית. נתינות

חברותו בוועדה או וועדות של 
 הדירקטוריון

 לא.

הדירקטור הנו עובד של התאגיד, האם 
חברה בת או חברה קשורה שלו או של 

 של בעל עניין בו

 לא.
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כדירקטור  תחילת כהונהתאריך 
 בחברה

30.12.2014 

(; חבר לשכת 1969בוגר הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית ) השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
 (. 1988( ולשכת עורכי הדין בניו יורק )1971עורכי הדין בישראל )

 הל של משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'.שותף מנ

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן 
 כדירקטור כיום

סגן יו"ר דירקטוריון אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ; כנפיים אחזקות 
בע"מ; דורי מדיה גרופ בע"מ; ממן מסופי מטען וניטול בע"מ; א.ל. נכסי 

)ארה"ב(;  The Shalem Foundationתעופה בע"מ; נכסי לויים בע"מ; 
 מרכז אקדמי שלם בע"מ; חברת עו"ד יודי לוי.

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה

 לא.

בעל מומחיות חשבונאית האם 
 ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית

 בעל כשירות מקצועית.

 
 

 סידני סלסקי שם

 011958196 מספר זיהוי

 16.08.1960 תאריך לידה

(, רמת 13ילון ביטוח )קומה י, בית א12אבא הלל  -אצל החברה  דין-תמען להמצאת כתבי בי
 גן.

 ישראלית. נתינות

חברותו בוועדה או וועדות של 
 הדירקטוריון

 לא.

הדירקטור הנו עובד של התאגיד, האם 
של חברה בת או חברה קשורה שלו או 

 של בעל עניין בו

 מנכ"ל החברה; סמנכ"ל בכנפיים.

כדירקטור  תחילת כהונהתאריך 
 בחברה

19.12.2002 

ות, אוניברסיטת וויטווטרסרנד, אבוגר מנהל עסקים וחשבונ השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
 יוהנסבורג, דרום אפריקה.

 .)כיום( מנכ"ל החברה וסמנכ"ל בכנפיים אחזקות בע"מ

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן 
 כדירקטור כיום

G.K.P. USA (2012), INC( בע"מ.2011יי.פי ); ג'י.ק 

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה

 לא.

בעל מומחיות חשבונאית האם 
 ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית

 .בעל כשירות מקצועית

 
 

 אורי מילר  שם

 009525528 מספר זיהוי

 30.04.1946 לידה תאריך

 (, רמת גן.13יטוח )קומה ילון בי, בית א12אבא הלל  -אצל החברה  דין-תמען להמצאת כתבי בי

 ישראלית, גרמנית. נתינות

חברותו בוועדה או וועדות של 
 הדירקטוריון

 לא.
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הדירקטור הנו עובד של התאגיד, האם 
של חברה בת או חברה קשורה שלו או 

 של בעל עניין בו

 .לא

כדירקטור  תחילת כהונהתאריך 
 בחברה

19.12.2002 

 אביב.-רו"ח מוסמך; תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב

 

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן 
 כדירקטור כיום

 ( בע"מ.2011ג'י.קיי.פי ) ;ישראל בע"מ QAS ;( בע"מ2005כנפי תחזוקה )

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה

 לא. 

בעל מומחיות חשבונאית האם 
 ת מקצועיתופיננסית/ בעל כשירו

 .בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 
 

  דירקטור חיצוני -  אבי בלשניקוב שם

 022222616 מספר זיהוי

 20.3.1966 לידה תאריך

 (, רמת גן.13, בית איילון ביטוח )קומה 12אבא הלל  -אצל החברה  דין-תמען להמצאת כתבי בי

 ישראלית. נתינות

חברותו בוועדה או וועדות של 
 רקטוריוןהדי

ועדת ביקורת )גם בשבתה כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים  יו"ר
 וכוועדת תגמול(.

הדירקטור הנו עובד של התאגיד, האם 
של חברה בת או חברה קשורה שלו או 

 של בעל עניין בו

 לא.

 14.2.2012 כדירקטור תחילת כהונהתאריך 

 מדינה, אוניברסיטת חיפה.תואר ראשון במדעי ה השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב

חבר בחבר הנאמנים המכללה נציגו של רונאלד לאודר בישראל.  -כיום 
להנדסה; חבר בחבר הנאמנים של מכללת פרס; יו"ר מרכז לאודר 

 .בנגבלקידום התעסוקה 

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן 
 כדירקטור כיום

בישראל  תשתיות מיםהחברה ל; אולפני הבירה בע"מיו"ר דירקטוריון 
יו״ר תאגיד המים  החברה לפיתוח תשתיות תעסוקה בנגב; ;בע"מ

החברה למפעלי  –יו"ר מבט"י ; הגיחון״והביוב של ירושלים והסביבה ״
; חבר הועד המנהל של הטכניון בחיפהביוב וטיהור של ירושלים; 

יו״ר חברת הדסה מדיקל של בית ; ״הדסית״ של בית החולים הדסה
 .דירקטוריון שרי )הדסה(יו"ר ; החולים הדסה

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה

 לא. 

בעל מומחיות חשבונאית האם 
 ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית

 .בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 

  דירקטור בלתי תלוי -  דני וקנין שם

 069257210 מספר זיהוי

 29.12.1955 לידה תאריך

 (, רמת גן.13, בית איילון ביטוח )קומה 12אבא הלל  -אצל החברה  דין-תמען להמצאת כתבי בי

 ישראלית. נתינות

חברותו בוועדה או וועדות של 
 הדירקטוריון

ועדת ביקורת )גם בשבתה כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וכוועדת 
 תגמול(.
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הדירקטור הנו עובד של התאגיד, האם 
של חברה בת או חברה קשורה שלו או 

 עניין בו של בעל

 לא.

כדירקטור  תחילת כהונהתאריך 
 בחברה

14.2.2012 

 –תואר בכלכלה וחשבונאות באוניברסיטת ירושלים. תעודת מקצוע  השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
 ראיית חשבון.

 בעל חברה פרטית העוסקת בייעוץ וייזום השקעות. –)כיום(  2012

 

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן 
 ר כיוםכדירקטו

דני וקנין ; משאב ייזום ופיתוח בע"מ; נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ
 .ניהול והשקעות בע"מ; מונבז קפיטל בע"מ

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה

 לא. 

בעל מומחיות חשבונאית האם 
 ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית

 .בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 

  קטורית חיצוניתדיר - נורית דאבוש שם

 22663306 מספר זיהוי

 23.8.1966 לידה תאריך

 (, רמת גן.13, בית איילון ביטוח )קומה 12אבא הלל  -אצל החברה  דין-תמען להמצאת כתבי בי

 ישראלית. נתינות

בוועדה או וועדות של  החברות
 הדירקטוריון

עדת ווכו ועדת ביקורת )גם בשבתה כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
 .(תגמול

של  תעובד ההנ יתהדירקטורהאם 
התאגיד, של חברה בת או חברה 

 קשורה שלו או של בעל עניין בו

 לא.

 

כדירקטור  תחילת כהונהתאריך 
 בחברה

14.2.2012 

  בוגרת מדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן. השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב

 .)כיום( לת קרית אונוומכל, )בעבר( מרצה, אוניברסיטת תל אביב

 (.בעברועדה לאיתור מנהלי תאגיד השידור הציבורי החדש )וחברת ה

 

תאגידים נוספים בהם היא מכהנת 
 כדירקטורית כיום

  .; דירקטורית בבנק יהבהתאטרון הלאומי הבימה בע"מיו"ר 

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה

 לא. 

האם בעלת מומחיות חשבונאית 
 בעלת כשירות מקצועית ופיננסית/

 בעלת כשירות מקצועית.

 

 נושאי משרה בכירה :'א26תקנה 

 לעיל.  26, ראו תקנה (ודירקטור )מנכ"ל החברה לפרטים בדבר סידני סלסקי

 שם ותפקיד ל כספיםכ"מנס –ערן בן מנחם 

 מספר זיהוי 036479863

 תאריך לידה 25.6.1979
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 תאריך תחילת כהונתו 28.8.2013

 השכלה חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב.בוגר 

 עיסוקו בחמש השנים האחרונות .28.8.2013יום עד למנהל כספים בחברה ובכנפיים אחזקות בע"מ 

 . 28.8.2013ל כספים בחברה ובכנפיים אחזקות בע"מ החל מיום כ"מנס

 ( בע"מ.2011וג'י.קיי.פי ) G.K.P. USA (2012), INCת ודירקטור בחבר

קיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברת התפ
הבת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל 

 עניין בו

ין אחר יהאם הוא בן משפחה של בעל ענ לא.
 בתאגיד

 
 

 שם ותפקיד חשב – איתמר בלום

 מספר זיהוי 040612863

 תאריך לידה 9.5.1981

 תאריך תחילת כהונתו 1.7.2014

 השכלה .המכללה למנהל בוגר חשבונאות, 

 עיסוקו בחמש השנים האחרונות .ישראל PWC; רואה חשבון במשרד וכנפיים חשב החברה

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברת  חשב החברה; חשב כנפיים.
הבת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל 

 עניין בו

ין אחר יהאם הוא בן משפחה של בעל ענ לא.
 בתאגיד

 
 

 שם ותפקיד מבקר פנימי –דניאל שפירא 

 מספר זיהוי 052755998

 תאריך לידה 21.7.1954

 תאריך תחילת כהונתו 14.2.2012

 השכלה בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת בר אילן.

בעל משרד לראיית חשבון ומבקר פנים בחברות ציבוריות הנסחרות 
 בארץ ובחו"ל.

 עיסוקו בחמש השנים האחרונות

א בתאגיד, בחברת התפקיד שהוא ממל מבקר פנימי בכנפיים.
הבת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל 

 עניין בו

ין אחר יהאם הוא בן משפחה של בעל ענ לא.
 בתאגיד

 

 של התאגידחתימה  המורש : 'ב26תקנה 

 אין בתאגיד מורשי חתימה עצמאיים.
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 רואה החשבון של התאגיד : 27תקנה 

 .67021, תל אביב 1מרכז עזריאלי  - בריטמן אלמגור זהר ושות'

 שינוי בתקנון החברה :28תקנה 

 בשנת הדו"ח לא בוצע שינוי בתקנון החברה.

  המלצות והחלטות : 29תקנה 

 החליטה אסיפה כללית מיוחדת של החברה למנות את ערן אילן כדירקטור בחברה. 2016בינואר  3ביום  (א)

ת התגמול לנושאי משרה לאשר את מדיניוהחליטה אסיפה כללית מיוחדת של החברה  2016בדצמבר  29ביום  (ב)

, הכל כמפורט בחברה, כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול

 ( הנכלל בדו"ח זה על דרך ההפנייה.2016-01-093702בדיווח מיידי של החברה מאותו מועד )מס' אסמכתא: 

  החלטות החברה : א'29תקנה 

  נושאי משרהדירקטורים וביטוח 

 רובד ביטוח ראשון( 1)

לנושאי ידי כנפיים, -עלנושאי המשרה המכהנים בחברה מכוסים כיום במסגרת פוליסה לביטוח קבוצתי שנערכה 

, לרבות לנושאי חברות קשורות שלהמטעמה ומטעם החברות הבנות בחברות בנות ו/או המשרה המכהנים בה וב

ולנושאי  (אל על בקשר להשתתפותה בדמי הביטוח בגין כךלפי הסכם עם ) המשרה באל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

  .משרה הנחשבים בעלי שליטה בחברה

"(. הפוליסה" )להלן: 2018בינואר  31ליום עד ידי חברת מנורה מבטחים בע"מ והוא בתוקף -הביטוח הנוכחי נערך על

  לדוחות הכספיים. ה22 רביאומשרה ראו לפרטים נוספים בדבר התקשרות בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי 

 הינם כדלקמן:  הפוליסההתנאים העיקריים של 

המכהנים בכנפיים ו/או בחברות הבנות ו/או המשרה  נושאיהדירקטורים ולכל הכיסוי הביטוחי נערך  .א

. "(, לרבות החברהקבוצת כנפייםמטעמה או מטעם חברות הבנות בחברות הקשורות שלהן )להלן: "

למקרה ובסך הכל  מליון דולר 100הינה בגבול אחריות של  ,הגשת תביעה על בסיס השהינ, הפוליסה

 .1981-, בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות בהתאם לחוק חוזה ביטוח, תשמ"אלתקופת הביטוח

ו בישראל וגם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בכל שיוגשאת חבות המבוטח בגין תביעות  המכס ההפוליס .ב

 קנדה. העולם, לרבות ארה"ב ו

של החברה של החברה בתביעות כנגד החברה שעניינן קניה או מכירה של ניירות ערך ההשתתפות העצמית  .ג

. ההשתתפות העצמית לחברה בגין תביעות כנגד נושאי משרה למקרה דולר 75,000 סך שללנקבעה 

למקרה דולר  75,000 -כל העולם למעט ארה"ב וקנדה לתביעות בלמקרה דולר  10,000ודירקטורים הינה 

   (.עצמם לתביעות בארה"ב או קנדה )אין השתתפות עצמית לנושאי המשרה והדירקטורים

קניה הפוליסה מורחבת לכסות תביעות כנגד החברה )להבדיל מתביעות כנגד נושאי המשרה בה( שעניינן  .ד

רחבה זו (. להEntity Coverageשל החברה עצמה הנסחרים בבורסה בת"א ) ניירות ערךו/או מכירה של 

נקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח, ככל שיגיעו כאלה, לפיהם זכותם של נושאי המשרה לקבלת שיפוי 

 לזכותה של החברה.  מהמבטחים קודמת

בעסקיה של כן, מורחבת הפוליסה לכלול הוצאות הגנה משפטית בהליך חקירה של רשות מוסמכת -כמו .ה

 .החברה



 
 

 15 -ד 
 

בעניינים  ,גד דירקטורים או נושאי משרה הקשורות, בין היתרתביעות כנ המכס הפוליסת הביטוח אינ .ו

לא היו זכאים כדין; נזק לגוף או לרכוש; זיהום )למעט  ואירועים בהם הפיקו כל רווח אישי ל שלהלן:

תביעה לפי דיני ניירת ערך  $(; מעשה זדוני בלתי נאות או מרמה או מעשה פלילי;500,000הוצאות הגנה עד 

; מעל לסכום מסויים ללא אישור המבטח (; הנפקה עתידית של מניות לציבורSECבארה"ב וקנדה )

אחריות מקצועית; הפרת הפרת ; לרבות הסדרים פנסיונים חלוקת רווחים או הטבות לעובדים ;מלחמה

חובת הזהירות שנעשתה במתכוון או מתוך אי אכפתיות לנסיבות ההפרה או תוצאותיה וכן במקרה והוגשה 

 .או קנדה )למעט מספר סייגים( בארה"בתביעה 

 ( רובד ביטוח נוסף2)

עם מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ברובד התקשרה כנפיים בנוסף, 

, בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מיליון דולר למקרה ובסה"כ לתקופה 20ביטוח נוסף בגבול אחריות של 

 . 1981-חוזה ביטוח, תשמ"אבהתאם לחוק 

, בחברות הבנות כנפייםבהמכהנים הינה בקשר לאחריות דירקטורים ונושאי משרה  ת רובד הביטוח הנוסףפוליס

ובכלל כך )לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה או מי מטעמם(,  כנפייםובחברות הקשורות של 

רובד הביטוח הראשון כאמור לעיל המוחזקות על ידה אשר כלולות בלהוציא חברת הבת אל על וחברות החברה, 

 מיליון דולר(. 100)בהיקף אחריות של 

  .2018בינואר  31 הינה עד ליום בגין רובד הביטוח הנוסףהנוכחית  תקופת הפוליסה

ון דולר ימצה מלי 100אין השתתפות עצמית בגין הרובד הנוסף למעט מקרה בו גבול האחריות ברובד הראשון בסך של 

 עצמו במלואו, אז תהא ההשתתפות העצמית בהתאם לזו הנקובה ברובד הביטוח הראשון.

 לעיל. הפוליסותשני רבדי בהתאם להסכם הניהול עם כנפיים, החברה אינה נושאת בדמי ביטוח בגין 

 

        2017בפברואר  26תאריך: 

 

 

_________________________ 

 בע"מ סינגליכנפיים גלובל         

 

 תפקידם    שמות החותמים

 מנהל כללי     ( סידני סלסקי1)

 כספיםסמנכ"ל    ערן בן מנחם( 2)



  

  

  

  

  
  

      

  

  'החלק 

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 

  הכספי ועל הגילויעל הדיווח
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 בע"מ כנפיים ליסינג גלובל

 דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 כללי .1.1

(, בפיקוח הדירקטוריון של החברה, אחראית לקביעתה "החברה"בע"מ )ליסינג  כנפייםגלובל הנהלת 

 והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה.

 ינם:לעניין זה, חברי ההנהלה ה

 סידני סלסקי, מנכ"ל. .1.1.1

 .כספיםסמנכ"ל , ערן בן מנחם .1.1.5

 הבקרה הפנימית .1.5

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בחברה, אשר תוכננו בידי 

המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל 

מורים, בפיקוח דירקטוריון החברה, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס את התפקידים הא

למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהחברה 

נדרשת לגלות בדוחות שהיא מפרסמת על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת 

 ועים בדין.הקב

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהחברה נדרשת לגלותו 

כאמור, נצבר ומועבר להנהלת החברה, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

ועד הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במ

 המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 

 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

פי ועל הגילוי ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכס

 ההגילוי שביצעעל בתאגיד והאפקטיביות שלה; הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ו

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה הערכת סיכוני הדיווח והגילוי וקביעה מהם התהליכים המהותיים מאוד 

אפקטיביות של הבקרה הפנימית, לדיווח הכספי והגילוי ומהן היחידות העסקיות הרלוונטיות להערכת ה

מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד, הערכת אפקטיביות התכנון של הבקרות, ניתוח פערי הבקרה 

הקיימים, הערכת אפקטיביות התפעול של הבקרות, הערכה כוללת של אפקטיביות הבקרה הפנימית, 

(, תהליך עריכה וסגירת הדוחות Entity Level Controlsבקרות ברמת הארגון ) - לרבות רכיבי המעטפת

(. בנוסף לשלושת רכיבי המעטפת )כאמור לעיל( ITGCהכספיים ובקרות כלליות על מערכות המידע )

 .לדיווח הכספי ולגילוי נמצא כתהליך מהותי מאוד מטוסים - תהליך הרכוש הקבוע

, הדירקטוריון לעילת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט בהתבסס על הערכ

 31ועל הגילוי בחברה ליום הכספי  כי הבקרה הפנימית על הדיווח ,והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה

 .אפקטיבית היא 5016בדצמבר 
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הצהרות מנהלים .1.3
1

 

 הצהרת מנכ"ל .1.3.1

 , מצהיר בזה כי:סלסקי סידניהח"מ, 

 5016שנת ( ל"החברה"בע"מ ) ליסינגכנפיים גלובל את הדוח התקופתי של  בחנתי .1.3.1.1

 (;"הדוחות")

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  .1.3.1.5

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי  .1.3.1.3

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולועדת הביקורת של דירקטוריון  .1.3.1.5

העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  החברה, בהתבסס על הערכתי

 הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  .א

 ההפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

ספי באופן שיש בו להטיל ספק של החברה לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כ

 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;

 או יחד עם אחרים בחברה: לבדאני,  .1.3.1.1

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  .א

מאוחדות שלה המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות 

, מובא לידיעתי על 5010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 ידי אחרים בחברה ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  .ב

את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים  המיועדים להבטיח באופן סביר

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי  .ג

בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית 

 ד הדוחות.כאמור למוע

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

 

   5017 פברוארב 56תאריך:   , מנכ"לסלסקי סידני
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 כספיםסמנכ"ל הצהרת  .1.3.5

 , מצהיר בזה כי:מנחם ערן בןהח"מ, 

בע"מ  נגליסיכנפיים גלובל בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  .1.3.5.1

 "(;הדוחות)להלן:" 5016"( לשנת החברה)להלן: "

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון  .1.3.5.5

של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, 

 ו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהי

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  .1.3.5.3

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

ברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון גיליתי לרואה החשבון המבקר של הח .1.3.5.5

החברה, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  .א

לדוחות הכספיים ולמידע הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת 

של  ההכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

החברה לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

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

אינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו כל תרמית, בין מהותית ובין ש .ב

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 או יחד עם אחרים בחברה: לבדאני,  .1.3.5.1

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  .א

ים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלו המיועד

, ככל שהוא 5010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים 

 -של הדוחות; וכן  בחברה ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו,  .ב

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

  -בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; וכן 

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא הערכתי את האפקטיביות של הבקרה  .ג

מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; 

 מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

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

 כספיםסמנכ"ל , בן מנחם ערן

 

 5017 פברוארב 56תאריך:  

 

 

 חוות דעת רואה החשבון המבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית .1.5

 הכספיים. לדוחות 1-ג עמוד ראו
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