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  1)התאגיד עסקי' (תיאור א חלק עדכון

  "הדו"ח התקופתי")להלן: ( 2017"ח התקופתי לשת לדו

  "כפיים") או"מ (להלן: "החברה" בע אחזקות כפיים של

  
  

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד . 1

שיויים בהיקף  -(א) 2.2.3 סעיףולתועה בעף התעופה הבילאומי ה - 1.6.1 סעיףל

   התפתחויות בילאומיות  -הפעילות בתחום וברווחיותו 

בתועת הוסעים  7% של בשיעור גידול על מצביעים 2018יוי  -יואר  חודשים"א ליאט תוי

תקופה ב 8.3%, זאת ביחס לגידול בשיעור של בטיסות בילאומיות ובטיסות מקומיות גם יחד

 .המקבילה אשתקד

להערכת יאט"א, מגמת הגידול בשיעור הוסעים כאמור התמתה בעיקר בשל העלייה במחירי 

  הדלק אשר גרמה לעליית מחירי כרטיסי הטיסה וכפועל יוצא, לירידה בביקושים. 

לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  6.7%בתועה הבילאומית בלבד רשם גידול בשיעור של 

 שיעור ולפיכך 5.7% בשיעור גדל בילאומיות טיסותב התעופה חברות של המושבים היצע

 המקבילה תקופהב 79.7%לעומת , 80.4%עמד על  בילאומיות וסעים בטיסות  התפוסה

  . אשתקד

בהובלה  4.7%רשמה עליה בשיעור של  2018יוי  - יוארעל פי תוי יאט"א, במהלך 

בהשוואה לתקופה המקבילה (בילאומית ופים ארצית גם יחד) האווירית של מטעים 

  .אשתקד

   

                                                            
ושיש לתארם בדו"ח  2018עדכון זה כולל שיויים או חידושים מהותיים שאירעו בעסקי החברה במהלך הרבעון השי לשת    1

 התקופתי. עדכון זה מתייחס למספרי הסעיפים כפי שהופיעו בפרק תיאור עסקי התאגיד לדו"ח התקופתי של החברה לשת
 2018 לשת הראשון הרבעון במהלך שאירעו לעדכוים .)2018-01-023013(מס' אסמכתא  22.3.2018 אשר פורסם ביום 2017

 פורסם, 2018-01-053611: אסמכתא' מס( 31.3.2018 ליום רבעוי דיווח ראו) רבעון לאותו הכספיים הדוחות אישור למועד ועד(
 .")2018 ראשון רבעון דוח(להלן: " ההפיה דרך על זה בדוח הכלל), 30.5.2017 ביום
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  :*איזוריבחתך  תפוסה יושיעור וסעים, קיבולת בילאומית תועת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מתייחסים לתועה הבילאומית בלבד.  PLF -ו   RPK ,ASKיצוין כי תוי * 

 

Available Seat Kilometer - ק"מ זמין: מספר המושבים שהוצעו -מושב
 למכירה כפול המרחק המוטס.

  

ASK -  

Revenue Passenger Kilometer -  וסעים בתשלום כפול המרחקמספר ה
  המוטס.

RPK - 

Passenger Load Factor - וסעים (אחוז המושבים שיעור תפוסה בטיסות
ק"מ זמין  - כאחוז ממושב) RPKק"מ מוטס ( - המוצלים) מחושב על ידי וסע

)ASK.(  

PLF -  

  

   

                                                            
   .זה באזור כללת ישראל 2

PLF  

ASK RPK אזור  

  

  

  

  

חודשים  שיוי
יוי  -יואר 
 2018 לשת

 2017לעומת 

 חודשיםשיוי 
 יוי - יואר

 2018לשת 
  2017לעומת 

%69.4  %4.5  %6.8  אפריקה 

%80.2  %7.5  %8.3  אסיה 

%83.9  %5.1  %6.4  אירופה 

%81.9  %8.0  %8.2  דרום אמריקה 

%73.7  %4.6  %4.8  2מזרח תיכון 

%82.0  %3.9  %5.4  צפון אמריקה 

%80.4  %5.7  %6.7  סה"כ 
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בהיקף הפעילות  שיויים - )ב(2.2.3-והתועה בעף התעופה בישראל  - 1.6.2 סעיףל

  בשוק הישראליהתפתחויות  - בתחום וברווחיותו

  :2016-2018לשים השי  הרבעון במהלך"ג בתב התועה התפתחות את המתאר גרף להלן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לעומת הרבעון המקביל  2018 לשת השיברבעון  2.9% -כ של עליהרשמה  ,המטעים בתועת

    אשתקד.

  דלק  -חומרי גלם וספקים  - 2.16.1 סעיףתודות במחירי הדלק הסילוי ול - .41.6 סעיףל

 -(לפי פעולות הגידור) בכ אל על, עלה המחיר הממוצע של הדס"ל ל2018השי לשת  ברבעון 

, לאחר אל עלהמקביל אשתקד. המחיר האפקטיבי הממוצע של הדס"ל לביחס לרבעון  41%

, היוו 2018ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ברבעון השי לשת  32% -פעילות הגידור עלה בכ

(ברבעון המקביל אשתקד היוו הוצאות הדלק  של אל על מהמחזור 25.2% -הוצאות הדלק כ

"ל, סאודות ההשפעה הכספית של מחיר הדמהמחזור של אל על). לפרטים וספים  19.7% -כ

 30מצב עייי התאגיד ליום  לדוח הדירקטוריון על  3.1 סעיףראו לרבות בגין פעולות גידור, 

  .יםהכספי לדוחותב 5 ביאורו 2018 ביוי

  חוץתודות בשערי מטבע  - .51.6 סעיףל

בשער החליפין של השקל לעומת דולר ארה"ב  4.4% -של כ פיחות, חל 2018ביוי  30ליום כון 

  .30כון ליום 2017בדצמבר  31ביחס ליום  5.3% -ותיסוף של כ 2017ביוי  30ביחס ליום 

בשער החליפין של האירו לעומת דולר ארה"ב ביחס ליום  2.2% -של כ תיסוף, חל 2018ביוי 

  .2017בדצמבר  31ביחס ליום  2.8% -של כ פיחותו 2017ביוי  30

  תודות בשיעורי הריבית  - .61.6 סעיףל

בשיעור הממוצע של ריבית הליבור  2.34% -ל 1.21% -חלה עלייה מ ,2018השי לשת  ברבעון 

 חודשים ביחס לרבעון המקביל אשתקד.  3 -ל
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   לישראל אויר תיבי על אל . 2

  בילאומיותהתפתחויות  -שיויים בהיקף הפעילות בתחום ורווחיותו  -(א) 2.2.3סעיף ל

"א יאט תחזית(" 2018, עדכה יאט"א את תחזית הרווח שלה לשת 2018 יויבחודש 

המעודכת צפויות חברות התעופה להציג  תחזיתכלפי מטה, כאשר בהתאם ל") המעודכת

מיליארד דולר על  38.4 -מיליארד דולר (לעומת סך של כ 33.8 -רווחים בסך של כ 2018בשת 

). העלייה בהוצאות הדלק והשכר של 2017פי תחזית יאט"א אשר פורסמה בחודש דצמבר 

   חברות התעופה. עובדי חברות התעופה הים הגורמים העיקריים לירידה בתחזית הרווח של 

(כולל  העף ורווחיות בילאומית קיבולתהוסעים,  תועתמוצגים תוים אודות  להלן

  :3א"יאטמעודכים בהתאם לשיוי בתחזית  אזורי בחתך) מקומית פעילות

  

 כאשרעליה בתועת הוסעים,  צפויההאזורים  בכל, שלעיל הטבלה מתויכמשתקף 

  חברות התעופה של אסיה ואירופה. בקרב להיותהגבוהים ביותר צפויים  הגידולים

(במצטבר בכל  התעופה של כל האזורים חברות, כי עולה שלעיל בטבלה המוצגיםמהתוים 

  .2018, מלבד אפריקה, צפויות להציג רווחים בשת אזור)

                                                            
את תוי התועה והקיבולת לשים אלה.  וכן 2014 משת החל לתקופה"א את תוי הרווח יאטעדכה  2018 יוי בחודש   3

 .המסחריות התעופה חברות כל, של יחד גםארציות -ופים בילאומיות לטיסותזה מתייחסים  בסעיףהתוים 

  

 

  

  

2016 
 (מיליארדי $)

2017 
 (מיליארדי $)

תחזית רווח 
 2018לשת 

 (מיליארדי $)

PLF  

ASK RPK אזור  

  

  

  

  
 2018שיוי 
 2017לעומת 

 2018שיוי 
  2017לעומת 

0.4-  0.1-  0.1-  %83.2  %4.3  %4.5  אפריקה 

7.4 10.1 8.2 %81.5  %8.8  %9.5  אסיה 

8.5 8.1 8.6 %83.7  %7.3  %7.0  אירופה 

0.4 0.5 0.9 %82.2  %6.0  %6.5  
דרום 

 אמריקה

1.3 1.0 1.3 %76.5  %4.0  %5.9  מזרח תיכון 

17.0 18.4 15.0 %83.2  %4.4  %4.0  
צפון 

 אמריקה

34.2 38.0 33.8 %81.7  %6.7  %7.0  סה"כ 
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"א לגבי תעשיית התעופה העולמית ובכלל זה, תועת הוסעים, יאטואומדי  הערכות

קיבולת בילאומית והרווחיות הצפויה בעף התעופה, הים מידע צופה פי עתיד כהגדרתו 

"א בלבד, יאטוסמך על הערכות  אל עלדע זה איו מבוסס על הערכות בחוק יירות ערך. מי

בין היתר, לאור מגמות השיוי הקיימות בעף התעופה והתיירות בשים האחרוות 

והגיאופוליטי בארץ ובעולם.  הבטחויוההתפתחויות הצפויות בו וכן לאור המצב הכלכלי, 

הותי מן החזה כאמור, אם ההערכות של לפיכך, תוים אלה עשויים להיות שוים באופן מ

"א לא תתממשה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות שיוי במצב הכלכלי, יאט

  והגיאופוליטי בארץ ובעולם. הבטחוי

מוצגים תוים אודות פעילות בילאומית של עף התעופה ורווחיותו בתחום מטוסי  להלן

  :המעודכתאט"א י, וכן עיקרי תחזית 2017-2016 בשים 4והמטען הוסעים

  5תחזית  2018 שת  2017 שת  2016 שת  

  834  754  709  6)דולר"כ הכסות (מיליארדיסה

) דולר"כ הכסות (מיליארדי סה

  % -שיוי ב

1.6  6.3  10.7  

  סדירות בטיסותוסעים  תועת

  )וסעים מיליוי(

3,815  4,093  4,358  

 במוחי וסעים בתועת גידול

RPK ,ב- %  

7.4  8.1  7.0  

במושבים זמיים, במוחי גידול

ASK ,ב- %  

7.5  6.7  6.7  

-ב, וסעים בטיסות תפוסה שיעור

%  

80.5  81.5  81.7  

  3.2  -0.8  -8.8 %-לוסע, שיוי ב תשואה

 במיליוי) דואר(ללא  מטען תועת

  טוות

57.0  61.5  63.6  

  5.1  8.1  -6.9  %-ב שיוי, מטען לטון תשואה

  3.4  3.2  2.5  % -ב"ג תמ, עולמי צמיחה שיעור

  84.0  66.7  52.1 חבית/דולר"ל, דס מחיר

  33.8  38.0  34.2 )דולר(מיליארדי קי רווח

  

 :עלויות

בהתאם לתחזית יאט"א המעודכת, המחיר הממוצע (ברט גולמי) צפוי לעלות  - הפט מחיר

דולר לחבית בהתאם לתחזית יאט"א מחודש דצמבר  60 לעומתדולר לחבית, זאת  70 -לכ

). מחיר הדס"ל צפוי לעלות 27.5% -(עליה של כ 2017דולר לחבית בשת  54.9ולעומת  2017

). 2017דולר לחבית בשת  66.7-לעומת מחיר של כ 25.9% -דולר לחבית (עליה של כ 84 -לכ

הוצאות של עף התעופה ביחס מסך ה 24.2% -צפוי להוות כ 2018סך הוצאות הדלק בשת 

 . 2017בשת  21.4% -לכ

                                                            
  "א.ביאטחברות התעופה שאין מאוגדות  כולל 4
  .לעיל 4"ש ה ראה 5
   .מטען ממטוסי הכסות כולל 6
  .וסעים הטסת שאין ופעילויות סדירות טיסות, ארציות ופים בילאומיות בטיסות: כספיות תוצאות  
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, זאת 8.3% -בכ 2018הוצאות השכר של חברות התעופה צפויות לגדול בשת  - שכר הוצאות

  על רקע גידול במספר המועסקים בעף התעופה ועליה בשכרם. 

 היעיקריים לעליההגורמים  יםהצפויה בהוצאות השכר ה העלייה וכןמחירי הדלק  עליית

, זאת לעומת 5.2% -בכ 2018חברות התעופה. סך ההוצאה/למושב צפוי לגדול בשת  בהוצאות

  . 2017בלבד בשת  1.2% -עליה בשיעור של כ

   :הכסות

ובסה"כ  2017ביחס לשת  10.7% -צפויות לגדול ב 2018הכסות חברות התעופה בשת 

). סך 2017מיליארד בשת  754 -מיליארד דולר (לעומת כ 834 -בכ להסתכםההכסות צפויות 

),  ,5.2%מוך מהגידול הצפוי בסך ההוצאה/למושב (4.2% -ההכסה/למושב צפוי לגדול ב

  . 2018כאשר פער זה מהווה את הסיבה לירידה ברווחי חברות התעופה בשת 

  :ביקושים

 -ולהסתכם בכ 2017ביחס לשת  7% -צפויה לגדול בכ 2018תועת הוסעים בשת  - וסעים

 -, אשר עמד על כ2017מוך מהגידול בשת  2018 בשת הצפוי הגידול שיעורמיליארד.  4.36

היה השה השישית ברציפות בה רשם גידול גבוה יותר מהממוצע  2018. יצוין כי שת 8.1%

בין היתר, . הגורמים להאצה בביקושים הים, 5.5%בעשרים השים האחרוות שהיו 

  התחזקות הכלכלה העולמית וגידול במספר הטיסות הישירות המוצעות בין יעדים שוים.   

בדומה לשיעור הגידול שרשם  6.7% -ב 2018הקיבולת המוצעת צפויה לגדול בשת  - קיבולת

, גבוה בשיעור זיח 81.7% -. שיעור התפוסה בטיסות וסעים צפוי לעמוד על כ2017בשת 

  . 81.5%על  שעמד 2017תפוסה בשת משיעור ה

רשמה  2017, זאת לאחר שבשת 3.2% -ב לגדול צפויההתשואה לוסע  - לוסע תשואה

בתשואה לוסע. יצוין כי הגידול בתשואה לוסע מושפע מהגידול בסך  0.8% -ירידה של כ

  ההוצאה למושב.

. מדובר בירידה 4% - בכ 2018בשת  לגדולצפויה  (כולל דואר) תועת המטעים - מטען

, אך עדיין תואם את מגמת 2017שרשם בשת  9.7%-משמעותית, לעומת שיעור גידול של כ

 5.1% -הגידול הממוצע בעשרים השים האחרוות. שיעור התשואה לטון מטען צפוי לגדול בכ

  . 2017לעומת 

 2018 שתל וההערכות הבילאומית"א לגבי היקף תועת הוסעים יאט ואומדי הערכות

, הפט מחיר, מטען, וסעים"ג, לתמ ביחס לרבות לעיל שצויו כפי השוים בפרמטרים

, הים מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך. תפוסה ושיעורי תשואות, הכסות

, לאור היתר בין"א בלבד, יאטסמך על הערכות ו אל עלמבוסס על הערכות  איומידע זה 

התיירות בשים האחרוות וההתפתחויות הצפויות ו התעופהמגמות השיוי הקיימות בעף 

 אלה תויםבעולם. לפיכך, ו בארץבו וכן לאור המצב הכלכלי, הבטחוי והגיאופוליטי 

"א לא יאטחזה כאמור, אם ההערכות של ה ןבאופן מהותי מ יםלהיות שו יםעשוי

טחוי ירב של גורמים, לרבות שיוי במצב הכלכלי, הב תתממשה וזאת כתוצאה ממספר

  .ובעולם ארץוהגיאופוליטי ב
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  התפתחויות בשוק הישראלי -שיויים בהיקף הפעילות בתחום ורווחיותו  -(ב) 2.2.3סעיף ל

לעומת  2018לשת  שימוצגים תוים לגבי תועת הוסעים בשוק הישראלי ברבעון ה להלן

  :2016 -ו 2017 יםלש שיהרבעון ה

תושבים יוצאים 
מישראל (בדרך האויר, 

  7ללא מבקרי יום)

תיירים כסים לישראל 
(בדרך האויר, ללא 

  8מבקרי יום)

 שי רבעון 9תועת הוסעים בתב"ג
 לשת

שיעור 
  שיוי

באלפי 
  וסעים

שיעור 
  שיוי

באלפי 
  וסעים

שיוי 
 שתי

קטעי אלפי 
 וסע

4%+  1,831  10%+  978  +9%  5,611  2018  

15%+  1,769  25%+  886  18%+  5,142  2017  

18%+  1,537  1%-  712  10%+  4,340  2016  

  

  10טכולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילותשיויים  - 2.2.5סעיף ל

אודות  יםדיווחאוטומטית להפצת  מערכת אל על, השיקה 2018השי לשת  רבעוןה במהלך

  שיפור הדיוק המבצעי., אשר מטרתה אל עלליחידות השוות ב תוי טיסות

  תוים בוגע לקבוצות היעדים של אל על - השירותים בתחום הפעילות - (ב)2.3 סעיףל

 שיביחס לרבעון ה 2018לשת  שישחלו במהלך הרבעון ה עיקרייםתיאור שיויים  להלן

   :החברה של יעדיםה בקבוצות 2017לשת 

הערכת החברה לעיין סה"כ תועת הוסעים בתב"ג בפילוח לקבוצות  *אל/מ תב"ג
(באלפי קטעי וסע) בהתבסס על תוי  11יעדים לפי טיסות ישירות

 רשות שדות התעופה

 %  -ב  שיוי

 2018 -ב

 לשת שי רבעון

20182017 

 515463+11% אמריקה

 4,7964,412+9% אירופה

 300267+12%אסיה ואפריקה

 5,142 5,611 9%+ סה"כ

  

אזורים "אסיה" ו"אפריקה" אשר כללו כשי אזורים פרדים במסגרת הדוח התקופתי,  כי* יצוין 

לאזורים  בוסף"אסיה ואפריקה". כמו כן,  -לאזור אחד  2018אוחדו החל מדוח רבעון ראשון לשת 

 לאזוריםהמצויים בטבלה שלעיל, במסגרת הדוח התקופתי כלל אזור "יעדים אחרים", אשר פוצל 

                                                            
  .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה תוי פי על 7
   .עילל 6"ש ה ראה 8
  .התעופה שדות רשות תוי פי על 9

  סעיף זה כולל שיויים טכולוגיים מרכזיים על אף שהשפעתם איה מהותית. 10
התעופה האזרחית מתייחסים לחברות התעופה המבצעות את הטיסות ולא ליעדי הטיסות. לכן, תוים אלה מהווים הערכת  רשותתוי  11

התעופה. תוים אלה מפולחים לפי יעד הטיסה הישיר ואים מבחיים ביעד האמיתי של הוסע  שדות רשותהמתבססת על יתוח תוי  החברה
 כשמדובר בטיסות ב"חופש שישי" של חברות זרות.
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 לאזור התווספו וטורקיה מלטה, קפריסין, יוון מדיות, כמפורט להלן: בטבלה המצויים השוים

  ".ואפריקה"אסיה  לאזור התווספו ומצרים ירדן ומדיות" אירופה"

  צפון אמריקהל התיבים) 1(ב)(2.3לסעיף 

לעומת  11% -בכ 2018לשת  שיהכל תועת הוסעים בקווים לאמריקה גדלה ברבעון סך 

 לעומת 8% -בכ גדלה זו תיבים ברשת החברה של הוסעים תועתהרבעון המקביל אשתקד. 

  .אשתקד המקביל הרבעון

  לאירופה תיביםה) 2(ב)(2.3לסעיף 

לעומת  2018 לשת שיהברבעון  9% -בכ גדלההוסעים בקווים לאירופה  תועתכל סך 

. עיקר הגידול בתועת הוסעים רשם בתועה מ/ולמדיות מרכז הרבעון המקביל אשתקד

  בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.  16% -ומזרח אירופה, שם רשם גידול בשיעור של כ

ילות החברות הסדירות ובאופן מיוחד בפעילות יצוין כי ברשת תיבים זו חל גידול יכר בפע

  להלן.  2.9.3 , כמתואר בסעיףLow Cost -חברות ה

לעומת הרבעון המקביל  3% -תועת הוסעים של החברה לכלל הקווים באירופה קטה בכ

  אשתקד. 

  ואפריקה אסיהלהתיבים ) 3(ב)(2.3לסעיף 

ברבעון  12% -כב גדלה(בטיסות ישירות) ואפריקה  אסיהל בקוויםכל תועת הוסעים סך 

חברת לעומת הרבעון המקביל אשתקד, זאת בעיקר בשל גידול בפעילות  2018שי לשת ה

 איירותחילת פעילות חברת  )Cathay Pacific( פסיפיק קתאיוחברת  )Hainan( הייאן

  .להלן 2.9.3 דלהי, כמתואר בסעיף -בקו תל אביב  )Air India( אידייה

, טיסות שכר חד לעת ומעתמפעילה החברה טיסות סדירות ליוהסבורג  לאפריקהבתיבים 

 חברת הבת, באמצעות באפריקה שוים ליעדיםפעמיות או סדרות קצרות של טיסות שכר 

וזזיבר קילימג'רו  ,, הפעילה סאן דור טיסות שכר לסיישל2018 לשתהשי  ברבעוןסאן דור. 

   (טזיה).

ואפריקה שארה ללא  אסיהל קווים(כולל טיסות סאן דור) לכלל ה אל עלהוסעים של תועת 

  ) לעומת הרבעון המקביל אשתקד.-1%שיוי מהותי (

  שירותים חדשים - .52 לסעיף

  ת  - 737שדרוג מטוסיי לשבביצוע פעולות  אל עלהחלה  2018במהלך הרבעון הש

החלטתה בדבר ביצוע חידוש פים המטוסים בחלק מצי המטוסים צרי הגוף ליישום 

 לרבות התקשרות עם ספקי ציוד שירותי הדסה ורישוי. ,הטסים לאירופה אל עלשל 

 ים  אל עלהחליטה  2018יולי  בחודש - 777מטוסי  שדרוגאל  מטוסילשדרג את פ

ובכלל זה, להחליף את מושבי המטוסים ומערכות הבידור  777מדגם בואיג  על

 בשים הקרובות.

 טטרהחברה במטוסי אי )EL AL WIFI( -  בתום תקופת פיילוט,2018בחודש יולי , 

אל בתשלום בטיסות  ")המערכתמערכת שירות איטרט אלחוטי (" אל על השיקה
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לצפון אמריקה  אל עלאל/מ אירופה. יצוין כי המערכת מצויה בפיילוט בטיסות  על

  והשימוש בה במהלך תקופת הפיילוט איו כרוך בתשלום. 

 737-900מדגם בואיג  אל עללמועד פרסום הדוח, הותקה המערכת בכל צי מטוסי 

  מלייר. ובמטוסי הדרי 800-737מדגם בואיג  אל עלובאופן הדרגתי תותקן במטוסי 

  המתמיד הוסע מועדון - 42.7. סעיףל

 מועדון קודות ומימוש צבירת תכיתלעדכון  אל על דירקטוריון אישר, 2018אוגוסט  בחודש

 עדכון כאשר, 2019באפריל  1יכס לתוקף ביום  אשר"), התכית(" אל על של המתמיד הוסע

 מבוססת תהאמודל צבירת הקודות באופן שצבירת הקודות  שיוי, היתר בין, כולל התכית

קבע  הצבירה(למעט מקרים חריגים), זאת ביגוד למצב הקיים בו סך  כספית הוצאה על

 רטיסירכישת כ -, כגון קודותההרחבת אפשרויות מימוש ליעד ולמחלקת הרישום;  התאםב

מימוש קודות , ומתקדמת יתפלטפורמה חדשבגין כבודה והושבה באמצעות  תשלוםטיסה, 

בעת רכישת כרטיסי טיסה בטיסות המשלבות יעדי המשך אשר מופעלות על ידי חברות תעופה 

  .מחיר המימוש של כרטיסי הבווס עדכון כןהסכמי שיתוף פעולה, ו אל עלעימם ל

  .אל על הכסות עללהשפיע באופן מהותי  צפוי לא, כאמורהתכית  עדכון, אל על להערכת

  שיווק ומכירות לוסעים - 2.7.3 לסעיף

 של בשיעורוהמובייל  האיטרטבאמצעות  ממכירות ההכסות גדלו 2018 לשת שיהברבעון 

התקופה המקבילה אשתקד  לעומת) ושדרוגים וספים שירותים, חבילות מכירת(כולל  5% -כ

ממכירות באמצעות המובייל  אל עלמיליון דולר. הכסות  86.3 -והן הסתכמו בסך כולל של כ

 7% -כ של גידול הציג אל על אתר .אשתקד המקבילה התקופה לעומת 39% -בכבלבד גדלו 

  .המקביל אשתקד רבעוןלעומת ה 2018לשת  שישמכרו ברבעון ה הכרטיסים בכמות

  תח השוק של אל על בקבוצות השירותים - 2.9.2 לסעיף

 שיה הרבעון במהלך, החברה סוג פי על"ג, בתב הוסעים התפלגות אודות תויםלהלן 

  :2016-2018 לשים

                



      

    10-א  

 

  מתחרים משמעותיים בפעילות הובלת וסעים - 2.9.3 לסעיף

להלן פירוט חברות התעופה אשר הגדילו את פעילותן באופן בולט במהלך הרבעון השי 

  :2018לשת 

  Legacyחברות   )א(

 טיסות 21 ,2018הפעילה במהלך הרבעון השי לשת  )Lufthansa(לופטהזה חברת 

, זאת מיכן - אביב תל בקו שבועיות טיסות 14 -ו פרקפורט - אביב תל בקו שבועיות

 רשמה"כ בסה. אשתקד המקבילטיסות שבועיות, בהתאמה, ברבעון  10 -ו 21לעומת 

   .  שלה הוסעים בתועת 7% -כ של גידול לופטהזה

 28( יומיות טיסות 4, 2018ברבעון השי לשת  הפעילה) Alitalia( אליטליה חברת

טיסות  22( יומיות טיסות 3לעומת  זאת, רומא -אביב  תל בקו) שבועיות טיסות

 שמפעילה יומית לטיסה בוסףשבועיות) בקו זה ברבעון המקביל אשתקד, זאת 

 גידול אליטליה רשמה"כ בסה. 2017 מאי מחודש החל אתוה -אביב  תל בקו אליטליה

  בתועת הוסעים שלה. 17% -כשל 

 מתל שבועיות טיסות 21, 2018 לשת השי הרבעון במהלך הפעילה) LOT( לוט חברת

 14 מתוכן), ולובלין ורוצלב, שוב'ז, פוזן, גדסק, ורשה( בפולין שוים ליעדים אביב

 אלה בקווים שבועיות טיסות 8 לעומת זאתוורשה,  -טיסות שבועיות בקו תל אביב 

 הוסעים בתועת 131% -כ של גידול LOT רשמה כ"בסה. אשתקד המקביל ברבעון

  .שלה

טיסות שבועיות  4, 2018לשת  שיהפעילה במהלך הרבעון ה )Hainanחברת הייאן (

שגחאי, קו בו פועלת  -טיסות שבועיות בקו תל אביב  3בייג'יג, וכן  -בקו תל אביב 

בתועת  73% -.  בסה"כ רשמה הייאן גידול של כ2017החל מחודש ספטמבר  הייאן

 הוסעים שלה.

 6, 2018 לשת השי הרבעון במהלך הפעילה Cathay Pacific)קתאי פסיפיק ( חברת

 ברבעון שבועיות טיסות 4 לעומת זאת, קוג הוג - אביב תל בקו שבועיות טיסות

  .33% -בכ פסיפיק קתאי של וסעיםה תועת גדלה"כ בסה. אשתקד המקביל

 שבועיות טיסות 3 ,2018 מרץ חודש מסוף החל מפעילה) (Air India אידיהאייר  חברת

   .דלהי - אביב תל בקו

בדבר ההיתר אשר העיקה רשות התעופה  לדיווח החברה בדוח התקופתיבהמשך 

להפעיל טיסות ישירות בין ישראל והודו בתיב  האזרחית הישראלית לאייר אידיה

, אין אל עלטיסה קצר העובר מעל למדיות אשר חברות תעופה ישראליות, ובכללן 

א' לדוחות הכספיים של החברה בפרק ") ולדיווח החברה ההיתרמורשות לטוס בו ("

וה לבית המשפט הגב אל על והחברהבדבר העתירה שהגישו  2018לרבעון הראשון לשת 

") כגד ההיתר וכגד היתרים עתידיים לחברות תעופה זרות להפעלת העתירהלצדק ("

בהמשך לדיון יצוין כי איה מורשה לטוס בהן,  אל עלטיסות בתיבי טיסה אשר 

, בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, 2018ביולי  18שהתקיים ביום 

לבית המשפט על משיכת העתירה תוך  החברהאל על ו, 2018ביולי  25 -ביום ההודיעו 

   שמירה על זכויות וטעות של העותרות בכל הליך אחר.
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הזרות הגדילו את תועת הוסעים שלהן בקווים לישראל וממה  Legacy -חברות ה

ובסה"כ היוותה  10% -לעומת הרבעון המקביל אשתקד בכ 2018לשת   שיברבעון ה

  מסך תועת הוסעים בתב"ג. 45%-כ Legacy -תועת חברות ה

 Low Costחברות   )ב(

ובמהלך  לישראל בקווים פעילותה את להרחיב המשיכה )EasyJet'ט (איזיג חברת

יעדים חדשים בצרפת, כמתואר  3 -, החלה להפעיל טיסות ל2018לשת  הרבעון השי

ליון וכן  -טיסות שבועיות בקו תל אביב  3החלה להפעיל  2018להלן: בחודש אפריל 

טיסות שבועיות  2החלה להפעיל  2018בורדו ובחודש יוי  -טיסה שבועית בקו תל אביב 

ך עות הקיץ בלבד. יצוין כי איזיג'ט יס, כאשר טיסות אלה יופעלו במהל -בקו תל אביב 

לודון (גטוויק) ועד  -בקו תל אביב  2018הפסיקה את פעילותה עד לחודש ספטמבר 

 הפעילה כ"בסהאפולי.  -ותל אביב  הווצי -בקווים תל אביב  2018לחודש ובמבר 

 יעדים 12 -ל אביב מתל שבועיות טיסות 52, 2018 לשתשי בסוף הרבעון ה ט'איזיג

), 5( בה'ג), 4), ברלין שופלד (4( טגל ברלין), 2( סטר'מצ), 13( לוטון לודון: שוים

 גדלה כ"בסה). 3( וליון) 1( בורדו), 2( יס), 4( באזל), 5( אמסטרדם), 5( פריז), 5( מילאו

  . 19% -בכ ט'איזיג של הוסעים תועת

 הן לישראל בקווים פעילותה את משמעותי באופן הרחיבה) Wizzair( וויזאייר חברת

ם. חדשי ליעדים טיסות הפעלת ידי על והן קיימים ליעדים תדירויות הוספת ידי על

טיסות  7 בוקרשט -הפעילה וויזאייר בקו תל אביב  ,2018לשת  שיה הרבעון במהלך

 -טיסות שבועיות בקו תל אביב  10ברבעון המקביל אשתקד),  4שבועיות (לעומת 

 סופיה -טיסות שבועיות בקו תל אביב  7ברבעון המקביל אשתקד),  7בודפשט (לעומת 

וורשה (לעומת  -תל אביב  טיסות שבועיות בקו 6 -וברבעון המקביל אשתקד)  3(לעומת 

  המקביל אשתקד).  ברבעון 3

יה הרבעון במהלך וויזאייר הפעילה, וסףבת  שטיסות מתל אביב ליעדים  ,2018לש

טיסות  2שוים בהם לא פעלה במהלך הרבעון המקביל אשתקד, כמתואר להלן: 

 3 ),רומיה( קראיובהו )סלובקיה' (קוסיץ), פולין( לובליןשבועיות לכל אחד מהיעדים 

טיסות  7(בולגריה), וכן  וורה) רומיה( טימישוארהטיסות שבועיות לכל אחד מהיעדים 

החלה וויזאייר  2018כמו כן, בחודש יוי ). לוטון( לודון -בקו תל אביב שבועיות 

ויה. יצוין כי וויזאייר החליטה לסגור  -טיסות שבועיות בקו תל אביב  4 להפעיל 

  ובלין. את בסיסי הפעילות שלה בפראג, קוסיץ' ול 2018במהלך החודשים מאי ויוי 

טיסות שבועיות  63, 2018לשת  שיהרבעון ה במהלך בממוצע וויזאייר הפעילה כ"בסה

 לודון( אירופה ובמערב אירופה במזרח מדיות 10 -ב שוים יעדים 18 -ל אביב מתל

. הרבעון המקביל אשתקד במהלך בממוצע שבועיות טיסות 34 לעומת זאת), וויה

  .    שלה הוסעים בתועת 76% -כ שלבסה"כ רשמה וויזאייר גידול 

 שבועיות טיסות 2 ,2018מרץ  חודשסוף בהחלה להפעיל )  )Ryanairאיירייר חברת

, זאת בוסף בלבד הקיץ עות במהלך ופעלוי אלו טיסותכאשר , בורגס -ב אבי תל בקו

 טיסות שבועיות 7: יעדים 8 -לאביב  מתל 2017שת מ החל רייאייר לטיסות שמפעילה

טיסות  4, רומא -טיסות שבועיות בקו תל אביב  6), פאפוס (קפריסין -תל אביב  בקו
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טיסות שבועיות מתל אביב לכל אחד מהיעדים  2, וכן מילאו -שבועיות בקו תל אביב 

(פולין).  ורוצלאבו (פולין) פוזן (פולין), קרקוב (פולין), גדסק(גרמיה),  באדן-באדן

 כ"בסההתעופה עובדה.  משדה באירופהשוים  ליעדיםות טיס איירירי מפעילהכמו כן, 

 9 -ל אביב מתל שבועיות טיסות 29, 2018 לשת השי רבעוןה במהלך רייאייר הפעילה

 הוסעים בתועת 314% -כ שלגידול   רייאייר רשמה"כ בסה. מדיות 5 -ב שוים יעדים

  . שלה

טיסות  29, 2018לשת  השיבמהלך הרבעון  הפעילה) Transavia( טראסאוויה חברת

ברבעון  13(לעומת  לפריזטיסות שבועיות  15אביב ליעדים הבאים:  מתלשבועיות 

), אשתקדברבעון המקביל  7(לעומת  לאמסטרדםשבועיות  טיסות 9המקביל אשתקד), 

ולד). (ה איידהובן -טיסות שבועיות בקו תל אביב  3 -(צרפת)  ו לליוןטיסות שבועיות  2

  .20% -בכ טראסאוויה של הוסעים תועת גדלה"כ בסה

את מספר  2018מאי  בחודש הגדילה) Germania Airlines( איירלייס גרמיה חברת

ברבעון המקביל אשתקד)  3טיסות שבועיות (לעומת  6 -ברלין ל -תל אביב  בקוהטיסות 

  - אביב תל בקו שבועיותטיסות  4 2018, הפעילה במהלך הרבעון השי לשת ובוסף

טיסות שבועיות בקווים תל אביב  ושתיברבעון המקביל אשתקד)  3דיסלדורף (לעומת 

טיסות שבועיות  14ה"כ הפעילה גרמיה איירלייס ס. בהמבורג -אביב  תלירברג ו -

טיסות ברבעון המקביל אשתקד ותועת  5בקווים מישראל לגרמיה, זאת לעומת 

  . 96% -בכ הוסעים שלה גדלה

 לישראל בקווים שלהן הוסעים תועת את הזרות Low Cost -ה חברות הגדילו"כ סהב

 -הובילו כו 36% -בכלעומת הרבעון המקביל אשתקד  2018רבעון השי לשת ב וממה

  מתועת הוסעים בתב"ג. 20.7%

 הסתכם ג"בתב התועה מסך", UP" טיסות כולל Low Cost -ה חברותשל  חלקןכי  יצוין

  . 2017בשת  20.5% -כ ומתלע 24.2% -בכ 2018 לשת השי ברבעון

 חברות שכר   )ג(

ביחס לרבעון מקביל אשתקד וחלקן בסך  11% -חברות השכר בתב"ג ירדה בכפעילות 

  .ברבעון המקביל אשתקד 9.4% -לעומת כ 7.7% -התועה בתב"ג הסתכם בכ

   כושר ייצור - 2.11 סעיףל

 3.1%) בשיעור של ASK(במוחי  אל על היצע המושבים של עלה, 2018לשת  השיברבעון 

לעומת  2%בשיעור של  עלה אל על) של RPKומספר הוסעים בתשלום כפול המרחק המוטס (

במהלך הרבעון  אל עלהרבעון המקביל אשתקד, זאת כתוצאה מתמהיל טיסות שוה שביצעה 

ברבעון השי  83.5%המשוקלל והוא עמד על בשיעור התפוסה ירידה המדווח. לפיכך, חלה 

  .ברבעון המקביל אשתקד 84.3%לעומת  2018לשת 

    צי מטוסים; מקרקעין ומתקים - 2.12לסעיף 

  פעילות הובלת וסעים - 2.12.1לסעיף 

 29מטוסי וסעים, מתוכם  45 -עושה שימוש ב אל עלהסמוך לאישור הדוח,  למועדכון 

  :להלן כמפורט, אל עלמטוסים אותם חוכרת  16 -ו אל עלמטוסים בבעלות 
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 דגם
 ממוצע

 מושבים

 צי"כ סה  חכירה 12בעלות  גיל ממוצע

  קיים

  שהוזמו וטרם התקבלו מטוסים

747-400*  403  22.8  4  -  4  -  

ER777-200 279  15.2  6  - 6  -  

ER767-300*  215  23.1  2  4  6  -  

ER737-900  172  3.4  8  -  8  -  

737-800  165  14.4  6  9  15  -  

  )חכורים 5, בבעלות 1( 6  6  3  3  0.5  282  **787-9

  )חכורים 2, בבעלות 3( 5  -  -  -  -  249  787-8

  ***11  45 16 29 12.7 225  "כסה

  

במסגרת תכית ההתייעלות וצמצום ההוצאות ולצורך  אל עלמהפעולות שוקטת  כחלק כי יצוין *

חלק מהציים, באופן של היציאה משימוש  שיוי במועדיעל  אל עלשיפור חוויית הלקוח, החליטה 

 מטוסי וצי 2019 שת תחילת עד בהדרגה משימוש לצאת צפויים 767 בואיג מדגם אל על מטוסי ציש

   . 2019שת  במהלך בהדרגה משימוש לצאת צפויים 747 בואיג מדגם אל על

 ביום, המדווח הרבעון לתום בסמוך החברה ברשות התקבל 787-9 בואיג מדגם החמישיהמטוס  **

  . 2018 באוגוסט 10 ביום, הדוח מועד לאחר התקבל השישי והמטוס 2018 ביוי 27

 17התקשרויות לרכישה וחכירה של  אל עליודגש, כי כון למועד הסמוך למועד אישור הדוח, ל ***

  מטוסים.  16 -, עם זאת, אין בכוות החברה להצטייד ביותר מ787מטוסים מדגם בואיג 

  יבשה  חכירה

, חתמה החברה עם חברה זרה על הארכת הסכם חכירה של מטוס וסעים 2018 יולי בחודש

  . 2018 אוקטובר מחודש החלחודשים,  42 -לתקופה וספת של כ 737-800מדגם בואיג 

  רטובה  חכירה

" (חכירת מטוס על רטובה חכירה"ב מטוסים החברה חכרה, 2018במהלך הרבעון השי לשת 

אד הוק מחברות התעופה סדירות וטיסות לביצוע טיסות  בהיקף לא מהותי, ,ו)צוות

  ., מטוסים מאת חברות זרותעבור חברת הבת, סאן דור חכרה וכן  הישראליות

  ןמטעפעילות הובלת  - 2.12.2לסעיף 

מטען הבשוק הטסת המטעים במטוס  אל עלשל חלקה הוגע לפעילות הובלת המטען,  בכל

בתקופה המקבילה  22.7% -ל בהשוואה 18.1%על  2018 לשתבלבד, עמד ברבעון השי 

 2018 יוי -יואר  של בהובלת מטעים לתקופה אל על, חלקה של אל על להערכתאשתקד. 

מכלל המטעים המובלים באוויר לישראל וממה (לרבות מטעים שהובלו בגחון מטוסי 

                                                            
"), אשר  "SPC -Special Purpose Companyת (וייעודי ותלקחו על ידי חבר אשררכשו באמצעות הלוואות,  החברהיצוין כי חלק ממטוסי  12

מחכירות את  אשרת, וייעודיה ותחברהת המימון ולפיכך המתכות המשפטית היה, כי המטוסים הים בבעלות אובמסגרת עסק הוקמו
  .)וספת תמורה ללא בהעברה ובין  בתשלום ביןת המימון ובתום תקופת החכירה המטוס מועבר לחברה (והמטוסים לחברה למשך תקופ
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 בתקופה 29.3% -לכוזאת בהשוואה  - 28.6%וסעים כולל פעילות הדואר), עמד על כ

  .אשתקד המקבילה

לחכור מטוס מטען מדגם  ,2018 אוגוסט -מאי במהלך חודשים  המשיכה אל עליצוין כי 

חכירה זו צפויה להימשך עד לחודש , כאשר הזר הב"חכירה רטובה" מחבר 747-400בואיג 

  . 2018ר דצמב

, בדבר בחית 2018שך לדיווחי החברה בפרק א' לדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשת בהמ

 747-400מדגם בואיג  המטען מטוס חכירתבהסכם  ההתקשרות האפשרות לסיים את

ולעיין בחית  2019למועד מוקדם מחודש יולי  ")מטוס המטען("מחברה זרה  שחוכרת אל על

הודיעה  ,2018בחודש אוגוסט ה, יצוין כי האמור החכירה חלף, "רטובה חכירהשל " אפשרות

 עתידה לסיים את חכירת אל עלל כי מייה המיוחדת באל עב המחזיקמדיה שהיה ל אל על

מטוס זה מתוכן להיגרע ממצבת המטוסים שברישום החברה החל מטוס המטען. בהתאם, 

  . מטוס מטען יעודי לאל עלא יהיה רשום תחת והחל ממועד זה,  2018מחודש אוקטובר 

  יםהעובדים המועסק - 2.15.2 לסעיף

  :201813ביוי  30כון ליום  באל על העובדים מצבת של מעודכת טבלה להלן

  2017ביוי  30  2017 בדצמבר 31  2018ביוי  30  

  3,562            3,581          3,596  קבועים עובדים

  2,704            2,742            2,927  זמיים עובדים

  6,265            6,322            6,522  עובדים"כ סה

   מיוחדים קיבוציים הסכמים - 2.15.6 סעיףל

, בדבר הליך 2018 לשת הראשון לרבעון הכספיים לדוחות' א פרקלדיווחי החברה בבהמשך 

ציגי  לבין אל עלמתקיים בין ההלת  אשרההידברות בסיוע המגשר עו"ד עמוס גבריאלי, 

טייסי החברה בציגות העובדים, על מת לדון, בין היתר, בהתאמות וכח השיויים 

, אשר 2016בהסכם הטייסים  שקבעמגזר הטייסים כפי  ובהתייעלותברגולציה התעופתית 

  . ההידברות בהליך ממשיכים הצדדים כילדוח התקופתי, יצוין  2.15.5.2 מתואר בסעיף

                                                            
, כך שלפי השיטה החדשה התוים העובדים ספירת שיטתו המיון בשיטת שיוי בשל בעיקרלמספרי ההשוואה יצוין כי אלה עודכו  ביחס 13

  .מבוססים על מערכת השכר תוך התחשבות בהיעדרויות ובשעות הוספות, בהתאם לאופן ההעסקה של כל עובד
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   ושאי משרה ועובדי הההלה הבכירה - 13.52.1 לסעיף

 15, צפוי לסיים את כהותו ביום אל עלהראל חלמיש, סמכ"ל המבצעים של קבריט 

  .אל עלוהחל ממועד זה, יכהן קבריט עם דורון כסמכ"ל המבצעים של  2018בספטמבר 

   מימון - 2.19.6 לסעיף

המהותיות של אל על בתקופה של שישה חודשים שסתיימה  ההלוואותלהלן שיויים במצבת 

  :הכספיים הדוחות פרסום למועד הסמוך למועד ועד 2018ביוי  30ביום 

  

   הסכמים מהותיים - 2.23 לסעיף

  עסקת ישראייר

בדבר הסכם בין אי די בי חברה לפיתוח בע"מ  ,התקופתי דוחבלדיווחי החברה בהמשך 

) בע"מ, לרכישת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ 2009והחברה הבת שלה, אי די בי תיירות (

"); הסכם הרכישה(" , סאן דור תיבי אויר בילאומיים בע"מאל עלבידי החברה הבת של 

, 2018הראשון לשת א' לדוחות הכספיים של החברה לרבעון ובהמשך לדיווחי החברה בפרק 

") והערר אשר החלטת ההתגדותבדבר החלטת ההתגדות של רשות ההגבלים העסקיים ("

כי וכח חלוף הזמן  יצויןבגין החלטת ההתגדות,  2018במרץ  29הוגש על ידי הצדדים ביום 

צפוי עד להשלמתו של הליך הערר בפי בית שהיה מעת חתימת הסכם הרכישה ומשך הזמן 

רשו הצדדים לשאת ולתת בדבר התאים המסחריים בהם יתן יהיה להותיר את הדין, ד

ההסכם בוטל  הסכם הרכישה בתוקפו. היות והמשא ומתן לא צלח ולא הושגה הסכמה,

  בית הדין להגבלים עסקיים והודיעו על משיכת הערר.ל 2018ביוי  20ביום פו  והצדדים

  787 במטוסי הצטיידות

בק זר ועם חברה יפית המשמשת כחתם עבור עם  אל עלחתמה  ,2018ביוי  22 ביום

") עסקת המימון"מיליון דולר ( 145מימון בסך של  לקבלתעל הסכמים משקיעים יפים 

מטוס היו ו 2018אשר מסר לאל על בחודש יוי , )"דרימלייר"( 787-9לרכישת מטוס מדגם 

. לפרטים אל עלמחברת בואיג והחמישי מדגם זה בצי  אל עלהדרימלייר השי שרכש על ידי 

 8אודות תאי ההסכמים שוא עסקת המימון, ראו דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 

  לוח סילוקין  

מאפייי 
 המלווה

  

הלוואות 
בגין 
 מטוסים

  

היקף 
ההלוואות  

(אלפי 
 דולר)
  

יתרה 
בלתי 

  מסולקת 
(אלפי 
 דולר)

 ריבית בטוחות

תדירות 
פירעון 

קרן 
 וריבית

היקף החזר 
  קרן

 (אלפי דולר)

תאריך תחילת 
 ההלוואות

  
תאריך פירעון 

סופי של 
 ההלוואות

 
  

מוסד בקאי 
משתה ליבור +   787מטוס   131,750  135,000  787-9  זר

  01/03/2030  01/03/2018  3,250  רבעוי   1.5%-2.5%  -מרווח 

מוסד בקאי 
ליבור + משתה   787מטוס    145,000  145,000  9-787  זר

  30/06/2028  27/06/2018  2,500  רבעוי  1%-2%  -מרווח 

מוסד בקאי 
משתה ליבור +   787מטוס   125,000  125,000  787-9  זר

  10/08/2030  10/08/2018  2,600  רבעוי  0%-1%  -מרווח 
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). 2018-01-060268 -ו 2018-01-045616: אסמכתאות(מס'  2018 ביוי 24 וביום 2018במאי 

  .המאוחדים הכספיים לדוחות )3(א7 ביאור ראו וספים לפרטים

 125-עם בק זר על הסכמים לקבלת הלוואה בסך של כאל על  , חתמה2018באוגוסט  8 ביום

 באוגוסט 10 ביום על אלל מסר, אשר דרימלייר") לרכישת מטוס ההלוואהמיליון דולר ("

מחברת בואיג בחודש אוקטובר  על אלשלישי שרכש על ידי ה הדרימלייר מטוסוהיו  2018

 2.23במסגרת עסקת ההצטיידות (כמתואר בסעיף  על אל קיבלהמדגם זה אותו והשישי  2015

 הכספיים לדוחות) 5א(7 ביאור ראו וספים לפרטים .ילדוח התקופת )(הסכמים מהותיים)

   .המאוחדים

   787-ה למטוסירולס רויס  מועי

רויס בדבר המגבלות שוצרו בתהליך יצור המועים מסוג אודות עדכון חברת רולס  לפרטים

TRENT -1000 TEN ,הכספיים לדוחות )2)א(1א(4 ביאור ראו.  

   הסכמי שיתוף פעולה - 2.24 לסעיף

בחודש  .הוג קוג איירלייסעם חברת  משותף קוד םסכהחתמה אל על על  2018יוי  בחודש

   עדכה אל על את הסכם הקוד המשותף עם חברת איבריה.  2018יולי 
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 ליסיג כפיים גלובל . 3

  ייצור  כושר - 3.8לסעיף 

עסקה למכירת שלושה מטוסים יחד עם הסכמי  גלובל ליסיגהשלימה  2018 יוי חודש בסוף

גלובל מיליון דולר. כתוצאה ממכירת שלושת המטוסים הכירה  59-לכ בתמורההחכרתם 

. 2018בדוחותיה הכספיים לרבעון השי לשת  מיליון דולר 4.2-ברווח הון בסך של כ ליסיג

 .המאוחדים לדוחות הכספיים )ג2א(4לפרטים וספים ראו ביאור 

  
  רכוש קבוע - 93. לסעיף

את מכירתם של  גלובל ליסיגהשלימה  2018 יוי חודשלעיל, בסוף  3.8כאמור בעדכון לסעיף 

, משת ייצור 737-800מטוס בואיג  , הכוללים:שלושה מטוסים יחד עם הסכמי החכרתם

  .Korean Air Lines Co., Ltd, אשר הוחכר לחברת התעופה הדרום קוריאית 2001

-737(ב) מטוס בואיג ; 2018") ואשר הסכם החכרתו הסתיים בסוף חודש יוי אייר קוריאן("

, המוחכר גם הוא לקוריאן אייר ואשר הסכם החכרתו היו 2000וסף, משת ייצור  800

, 330-200(ג) מטוס איירבוס -; ו2020בתוקף לתקופה המסתיימת ברבעון הראשון לשת 

 .Virgin Atlantic Airways Limited , אשר הוחכר לחברת התעופה2000משת ייצור 

  .המאוחדים לדוחות הכספיים )ג2א(4ם ראו ביאור לפרטים וספי

מטוסים  9 כאשרמטוסים,  10צי מטוסים קיים של כון למועד פרסום דוח זה לגלובל ליסיג 

 פועלת החברה לגביויבשות, ומטוס וסף  בחמש ממדיות שויםלקוחות  שישהל יםמוחכר

  .למכירתו או חוכר לאיתור

 צי להגדלת מטוסים והחכרת לרכישת וספות עסקאותבוחת  גלובל ליסיגבמקביל, 

 ליסיג גלובלהדוח, ברשות  פרסום למקורותיה הפויים. למועדהמטוסים שלה בהתאם 

ת ות אשראי בלתי מוצלו(לרבות מסגר מיליון דולר 65.5-יתרות מזומים ופקדוות בסך של כ

    מיליון דולר). 26בסך של 

לא  2018ביוי  30בכל הוגע לסכום בר השבה של ציי המטוסים של גלובל ליסיג, כון ליום 

  מצאו סימים לירידת ערך מטוסים ולפיכך לא בוצעה בחיה של סכום בר השבה ליום זה.

   חוזרהון  - 11.3 סעיףל

, לפי דוחות מאוחדים ופרדים, לגלובל ליסיג גירעון בהון החוזר 2018ביוי  30כון ליום 

 4-הון חוזר חיובי בסך של כ גלובל ליסיג(לפי דוחות פרדים ל דולר מיליון 0.7-כ של בסך

 מיליון 36.0-כ ושל דולר מיליון 39.3-כ של בסך החוזר בהון לגירעון בהשוואהמיליון דולר), 

  .2017 בדצמבר 31 ליום, בהתאמה, דיםופר מאוחדים דוחות לפי דולר

 בדצמבר 31 ליום החוזר בהון גירעוןלעומת ה 2018 ביוי 30 ליום כון החוזר בהוןהשיוי 

(בעיקר כתוצאה  חוב ואגרות הלוואות של שוטפות בחלויותובע בעיקרו מקיטון  2017

ומקיטון בחלויות שוטפות  )של גלובל ליסיג מתשלום פירעון מוקדם של אגרות חוב סדרה א'
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, בקיזוז קיטון ביתרות 737-800של הפקדות חוכרים כתוצאה ממימוש שי מטוסי בואיג 

  הבקאיים השוטפים. והפקדוותהמזומים 

 של השוטפות החלויות את אחד מצד כולל שהואהגירעון בהון החוזר ובע בעיקרו מכך 

 12 במהלך להתקבל צפויים אשר התקבולים את כולל איו מאידך אך, חוב ואגרות הלוואות

 יויב 30 ליום. גלובל ליסיג לפעילות איהרטי הוא ולפיכך, הדוח תאריך לאחר החודשים

החודשים לאחר תאריך הדוח, על פי הסכמים קיימים לאותו  12להתקבל במהלך צפוי  2018

 37.5-כ של סך להתקבל צפוי היה, 2017 בדצמבר 31וליום  מיליון דולר 32.1-מועד, סך של כ

 למימון השאר בין מיועדים, השוטף ברכוש כלולים שאים, אלו תקבולים. דולר מיליון

בדצמבר  31מיליון דולר (וליום  24.2-בסך של כ 2018 יויב 30 ליום שוטפות חלויות תשלום

  מיליון דולר) של הלוואות ואגרות חוב. 56.2-כ 2017

  איו כולל את הרכיבים הבאים:בוסף לכך, תחשיב ההון החוזר 

) דולר מיליון 12 בסך 2017 בדצמבר 31 ליום( דולר מיליון 12 בסך בבקים פקדוותיתרת   .א

 יתרת היה זו יתרה - שוטפים הלא הכסים תחת הכספי המצב על בדוח מסווגת אשר

 מממים כלפי גלובל ליסיג מחויבות את משקפת אשר בקאיים ופקדוות מזומים

 .זה בסך מזומים יתרת בקופתה לשמור

יצול מסגרת  בעתמיליון דולר.  26.3-כ ת בסך שלות אשראי בלתי מוצלומסגריתרת   .ב

 .ארוך לזמן החוב סיווג עקב הסכום באותו החוזר ההון יגדלהאשראי כאמור, 

שלאחר מועד הדוח  החודשים 12 במהלך להתקבל הצפוייםחכירה  מדמיהתקבולים   .ג

איו מוחכר לתאריך  אשר 330-300 וסמטוס איירבמאים כוללים תקבולים עתידיים 

 הדוח.

את הזילות  גלובל ליסיג, בחן דירקטוריון לעיל כמתואר החוזרהון ב גירעוןקיום לאור 

 ולאור, ותוכיותיה גלובל ליסיג של המזומים לצרכי לב בשים לרבות, בגלובל ליסיג

גם לאור מרכיבים שאים כללים תחת סעיף הכסים  כמו, לעיל כמתואר לקיומו ההסבר

השוטפים ואשר אמורים לשמש לפירעון התחייבויות שוטפות כאמור לעיל. לדעת 

גלובל ת זילות ביעל בעי להצביעאין בגירעון בהון החוזר כדי  גלובל ליסיגדירקטוריון 

 .ליסיג

קבולים הצפויים מדמי חכירה מבוססים על הסכמי חכירה בין יצוין כי התוים בדבר הת

לבין החוכרים, כון למועד הדו"ח. לאור האמור, אין ודאות, כי המידע ה"ל  גלובל ליסיג

אכן יתממש בפועל וזאת בין היתר, בשל התרחשותם של אירועים כדוגמת ביטול הסכמי 

ידי החוכרים או שיויים בדמי -לסיום או הפרת הסכמים אלה על החכירה לפי הגיעם

פי הסכמי חכירה אלו, וזאת מבלי לגרוע מאפשרות התקיימותם של יתר גורמי -החכירה על

לדוח התקופתי. לפיכך (תיאור עסקי התאגיד) בחלק א'  5.7הסיכון המפורטים בסעיף 

, אשר 1968-ק יירות ערך, התשכ"חהמידע האמור היו מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחו

עשוי שלא להתממש בחלקו או במלואו בהתקיימם של אחד או יותר מהאירועים המתוארים 

  לעיל. 
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   2018 ביוי 30ליום  הלוואות בדבר םפרטי - .3213. סעיףל

להלן פרטים בדבר ההלוואות אשר הועמדו לגלובל ליסיג (לא כולל אגרות חוב (וסדרה ב') 

(מטבע האשראי של כל ההלוואות  2018ביוי  30כמפורט להלן) ואשר הין בתוקף כון ליום 

  להלן היו בדולר ארה"ב): 

מאפייי המלווה ופרטי 
  הלוואות

שוא ההלוואות 
  והביטחוות להן 

  

סך 
יתרה 
בלתי 

 מסולקת 
(באלפי 

  דולר)
  

יתרת עלות 
המטוסים   

(באלפי 
דולר) ליום 

ביוי  30
2018  

סוג 
הריבית 

)1 (  

תדירות 
  פירעון

מועד 
פירעון 
  סופי

יתרת 
 "בלון" 
(באלפי 

  דולר)

הלוואות 
 מבקים זרים
Recourse   

  -  2024  חודשי  משתה  A  330-200 1 x A  29,991  75,355בק 

Bבק 
  321-200 1 x A  8,690  22,513  המשת  

  
  חודשי

  
2022  -  

הלוואות 
מבקים 

ישראליים 
Recourse  

 בק א' 
  

320-200A x 2   
)2() ,3) ,(4(  

  
20,755  

  
  חודשי  משתה  59,454

2022  -  

330-200A x 1  
)2(  

2019  9,105  

320-200A x 2  
)5(   

  חודשי  משתה  75,321  35,256
2021, 
2022  

19,765  

  בק ב' 

  

ER319-100A 1 x  5,417  10,141  ה2023  חודשי  משת  -  

  330-300A 1 x   
)6(  

  24,320  2023  חודשי  משתה  54,005  39,165

  

. למועד הדוח משוקלל מרווח בתוספתלחודש  ליבורמשתה ושאות ריבית של  בריבית ההלוואות  )1(

הדוח,  פרסום ולמועד הדוח למועד. 2.52% של ממוצע בשיעור היו זה מרווח הדוחולמועד פרסום 

    .בהתאמה, לשה 2.07%-ו 2.09%לחודש היו  הליבורשיעור 

בין הבטוחות השוות המשועבדות להבטחת כלל ההלוואות שתקבלו  Cross Collateralמגון קיים   )2(

  .מבק זה

את יתרת ההלוואות גלובל ליסיג פרעה , 737-800ועם מימוש שי מטוסי בואיג  2018 יויחודש בסוף   ) 3(

מיליון דולר שיטלו לצורך מימון רכישת מטוסי הבואיג האמורים (במקור יטלה  9-בסך של כ

שמכרו  737-800ההלוואה ה"ל מבק זה למימון מחדש של ארבעה מטוסים, שי מטוסי בואיג 

  שותרו). 320-200כאמור ושי מטוסי איירבוס 

וצלת (אשר ק זה, מסגרת אשראי בלתי מבוסף על ההלוואה הקיימת מ, בגלובל ליסיגהדוח ללמועד   )4(

  .2019י יצול עד לחודש יומיליון דולר אשר יתת ל 6ה כלולה במצבת ההלוואות לעיל) בסך של אי

מוצלת (אשר  בלתי אשראי, מסגרת זה מבק הקיימת ההלוואה על בוסף ,למועד הדוח לגלובל ליסיג  )5(

אשר יתת ליצול עד לחודש ובמבר  דולר מיליון 20.3-כ של בסךה כלולה במצבת ההלוואות לעיל) אי

2018.  
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מיליון דולר מסך ההלוואה שיטלה מבק ישראלי  35.-סך של כ גלובל ליסיגפרעה  2018 מרץבחודש   )6(

רשאית  אותה גלובל ליסיג איאשרלצורך מימון רכישת המטוס, כאשר הסך כאמור הפך למסגרת 

קטן  האשראי מסגרת ףאשר ככל ותוצל תתווסף להלוואה הפרעת. היק 2019לצל עד חודש מרץ 

מיליון דולר. יצול  5-באופן יחסי במקביל לפירעון ההלוואה הפרעת ולמועד הדוח מסתכם לסך של כ

יצוין  כןכרה בגין מטוס זה. בהסכם הח גלובל ליסיגהיתר בהתקשרות  ביןמסגרת האשראי מותה 

כי בהתאם להסכם ההלוואה ולהסכמות עם הבק, יתה לגלובל ליסיג תקופה (עד לחודש ספטמבר 

 לדוחות הכספיים )1ב(7 ביאור ראו וספים לפרטים) להתקשרות בהסכם חכירה חדש. 2018

  .המאוחדים

  מגבלות והתחייבויות כלפי בקים ישראלים - 3.12.4 סעיףל

ליסיג בכל אמות המידה  גלובל, עומדת אריך פרסומוולמועד הסמוך לת למועד הדוח כון

, ולא התקיימו הישראליים המממים הבקים כלפי האחרותהפיסיות, ההסכמות והתיות 

וספים  לפרטים .לפירעון מיידי החוב רותתאים המקימים עילה למי מהבקים להעמדת אג

  .המאוחדים הכספיים לדוחות ג9ראו ביאור 

  שטלה גלובל ליסיג כלפי מחזיקי אגרות החובמגבלות והתחייבויות  - 3.2.16 לסעיף

, עומדת גלובל ליסיג בכל אמות המידה ולמועד הסמוך לתאריך פרסומו למועד הדוח כון

') ב(סדרה  החוב אגרות מחזיקי כלפיהתחייבה  להןהאחרות , ההסכמות והתיות הפיסיות

לפירעון מיידי.   החוב רותליסיג ולא התקיימו תאים המקימים עילה להעמדת אגגלובל  של

   .המאוחדים הכספיים לדוחותג 9 ביאורוספים ראו  לפרטים
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  וספות פעילויות . 4

  כפי תחזוקה - 4.2 לסעיף

כפי תחזוקה לדוח התקופתי בדבר עבודות תחזוקה שמבצעת  4.2.2בסעיף  בהמשך לאמור

למספר מטוסי עיט, במסגרת הזמת עבודה ישירה מול משרד הביטחון, מעדכת החברה כי 

, הוארכה עד ליום 2018ביוי  30הזמת העבודה ממשרד הביטחון, שהייתה בתוקף עד ליום 

   .2018בדצמבר  31

  QAS - 4.3 לסעיף

 להפעלתעם מלוות  QASשל  שותפותהתקופתי בדבר  לדוח 4.3.4 בסעיף לאמור בהמשך

 לתעופה הטרמיל של ההקמה עבודות החלוטרקליי אירוח בתב"ג, מעדכת החברה כי 

   .2019מהלך שת ב להיפתח צפוי האמור הטרמיל ידיעתה ולמיטב, כללית

  

 עסקי התאגיד הוגעים לפעילות החברה בכללותה תיאור . 5

   מגבלות והתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב - 5.2.3 סעיףל

בכל אמות המידה החברה , עומדת אריך פרסומוולמועד הסמוך לת למועד הדוח כון

(סדרה להן התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב  וההתחייבויות אחרות התיותהפיסיות, 

לפירעון  החוב רותולא התקיימו תאים המקימים עילה להעמדת אג החברהשהפיקה ז') 

וכן חלק ה' לדוח  המאוחדים הכספיים לדוחותא 9וספים ראו ביאור  לפרטיםמיידי. 

  .2018ביוי  30הדירקטוריון ליום 

(סייבר, מערכות  קבוצהסיכוים ייחודיים ל - 3.10.5.7סעיף  -גורמי סיכון  - 5.7 לסעיף

 )מידעמידע ואבטחת 

 לדיווחימול מתקפות סייבר ו אל עלבדבר התמודדות  התקופתי בדוחהחברה  לדיווחי בהמשך

בדבר ההתגברות במתקפות  2018 לשת הראשון לרבעון הכספיים לדוחות' א בפרקהחברה 

מתקפות סייבר,  תממשיכה את השקעתה במיע אל עליצוין כי , על אלהסייבר שחוותה 

 - ברשת התעבורה של איטסיבי יטור וביצוע אל על אל/מ הגישה מסי הקשחת לרבות

 וקבלת הלים ריעוןבכלי יטור מתקדמים, שיפור יכולות בידוד אירועים,  שימושערכות, יה

  .חיצויים ממומחים סיוע

    

  



  

 

 

 

 
 

     

 

 'בחלק 

 דוח הדירקטוריון

 על מצב ענייני התאגיד
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 1 -ב 
 

מתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני חברת כנפיים אחזקות בע"מ (להלן: הננו 
  .2018 יוניב 30 ביום ושהסתיימ חודשים שלושהו שישה של ותתקופ") להחברה" או "כנפיים"

החזקות ישירות אשר  4 לכנפיים. התעופה בתחום בישראל הגדולה חזקותהה חברת הינה כנפיים חברת
 :השונים התעופה בתחומי פועלות כולן

  החזקה שיעור  
  35.3% על נתיבי אויר לישראל בע"מאל  - על אל

  65.8% "מבעליסינגכנפייםגלובל  - ליסינג גלובל
  100% מוגבלתשותפות-תחזוקהכנפי  - תחזוקה כנפי

QAS -  50% "מבעישראל.איי.אסקיו  
     

כנפי תחזוקה  .החברה של המאוחדים הכספיים בדוחותיהכמגזרי פעילות  ותמדווחעל וגלובל ליסינג  אל
  "הקבוצה". גם נוווכל החזקותיה יכ החברה"אחרים". כמדווחות  QAS-ו

 המוצגים הרווח ניונת. שליטה מקנות שאינן ולזכויות החברה של לבעלים מתייחס הרווח, הכספיים בדוחות
  , אלא אם נאמר אחרת.החברה של לבעלים המיוחס לרווח מתייחסים זה דירקטוריון בדוח

 התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי  .א

דוח דירוג עדכני של החברה ואגרות החוב  S&P) פרסמה מעלות 2018במהלך תקופת הדוח (בחודש מאי 
, בתחזית -ilA, ואושרר דירוג החברה ilA -ל (-)ilA -שהנפיקה לפיו עודכן דירוג אגרות החוב (סדרה ז') מ

  דירוג חיובית.
  
  

 ביום שהסתיימה חודשים ישהש של לתקופהכנפיים  של העסקית הפעילות תוצאות . 1
 2018 יוניב 30

חלק החברה בתוצאות החברות מחזקות, תוצאותיה העסקיות של החברה כוללות ומושפעות בעיקר הכחברת 
  הוצאות מימון נטו והוצאות הנהלה וכלליות. פעילות המטה של החברה כוללת הכנסות מדמי ניהול, המוחזקות, נטו.

  
  

  כנפיים של העסקיות התוצאות הרכב . 1.1

  
  
  
 
 
  
  
  

  חודשים  ישהש של תקופהל  
  יוניב 30ביום  שהסתיימה

  

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר  %  דולר אלפי  

 של העסקיות בתוצאות כנפיים חלק
  להלן 1.2סעיף  ראו   62 )15,113( מוחזקות חברות

  להלן 1.3סעיף  ראו  )27%( 1,823 1,327 ניהול מדמי הכנסות
  להלן 1.4סעיף  ראו  )96%(  )473,7(  )268( נטו,ואחרותמימון ניהול הוצאות
    152%   )588,5(  )14,054(  לתקופההפסד 
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  מוחזקות חברות של העסקיות בתוצאות כנפיים חלק . 1.2

  
  

 ניהול מדמי הכנסות . 1.3

  
  

 נטו, ואחרות מימון ניהול הוצאות . 1.4

  
  

  נטו, מימון הוצאות . 1.4.1

  
  
  
  
  
  
  
  

   חודשים ישהש של לתקופה  
  יוניב 30שהסתיימה ביום 

  

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר  %  דולר אלפי  

  להלן 3.1.1סעיף  ראו  417%   )4,186( )21,642(  *על אל
  להלן 3.1.2סעיף  ראו  137%  1,237 2,926  ליסינג גלובל

    20%   3,011   3,603   אחרים
       62   )15,113(  "כסה

 שליליעלותעודףהפחתת לרבות *

 חודשים   ישהש של לתקופה  
  יוניב 30ביום  שהסתיימה

  

  הסבר  שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
    %  דולר אלפי  

  הניהול בדמי הפחתה  )36%( 1,419 908  ליסינג גלובל
    4%   404   419   אחרים

    )27%(   1,823   1,327   "כסה

 שהסתיימה  חודשים שישה של לתקופה  
  ביוני 30 ביום

  

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר  %  דולר אלפי  

    )5%(  )1,316( )1,250( נטו,ואחרות ניהול הוצאות

  להלן 1.4.1סעיף  ראו    )6,157(  982  נטו,מימון)הוצאות( הכנסות
    )96%(  )7,473(  )268(  "כסה

   של שישה חודשים   לתקופה  
  ביוני 30 ביוםשהסתיימה

  

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
    %  דולר אלפי  

 ואגרות הלוואה בגין ריבית הוצאות
    )52%(  )2,128( )1,015(  חוב

      )4,107( 2,132 שערהפרשי(הוצאות) הכנסות
     - )160( "חשעגידור בגין הוצאות

    )68%(  78   25   אחרות הכנסות

      )157,6(  982   "כסה
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 ביום שהסתיימה חודשים לושהש של לתקופהכנפיים  של העסקית הפעילות תוצאות . 2
 2018 יוניב 30

  כנפיים של העסקיות התוצאות הרכב . 2.1

  
  

  מוחזקות חברות של העסקיות בתוצאות כנפיים חלק . 2.2

  
  

 ניהול מדמי הכנסות . 2.3

  
  

 נטו, ואחרות מימון ניהול הוצאות . 2.4

  
  
  
  
  
  

חודשים   לושהתקופה של של  
  ביוני 30שהסתיימה ביום 

  

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר  %  דולר אלפי  

 של העסקיות בתוצאות כנפיים חלק
  להלן 2.2סעיף  ראו   9,605 )1,843( מוחזקות חברות

  להלן 2.3סעיף  ראו  )27%( 910 664 ניהול מדמי הכנסות
 מימון ניהול )הוצאותהכנסות (

  להלן 2.4סעיף  ראו    )3,415(  324   נטו, ואחרות

      ,1007   )855( לתקופה )הפסד( רווח

חודשים   לושהתקופה של של  
  ביוני 30שהסתיימה ביום 

  

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר  %  דולר אלפי  

  להלן 3.1.1סעיף  ראו   6,091 )6,261(  *על אל
  להלן 3.1.2סעיף  ראו  45%  1,574 2,289  ליסינג גלובל

    10%   1,940   2,129   אחרים
       9,605   )1,843(  "כסה

 שליליעלותעודףהפחתת לרבות *

חודשים   לושהתקופה של של  
  ביוני 30שהסתיימה ביום 

  

  הסבר  שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
    %  דולר אלפי  

  הניהול בדמי הפחתה  )35%( 705 455  ליסינג גלובל
    2%   205   209   אחרים

    )27%(   910   664   "כסה

חודשים   לושהתקופה של של  
  ביוני 30שהסתיימה ביום 

  

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר  %  דולר אלפי  

    )13%( )739( )643( נטו,ואחרות ניהול הוצאות

  להלן 2.4.1סעיף  ראו    )2,676(  967  נטו,מימון)הוצאות( הכנסות
      )3,415(  324   "כסה
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  נטו, מימון הוצאות . 2.4.1

  

 דיווח-בר מגזר המהוות מוחזקות חברות של עסקיות תוצאות . 3

. התרומה לרווח מביאה בחשבון שבבעלותה חברה בכל כנפיים החזקת על מבוסס למגזרים החברה פילוח
 עלות עודפי הפחתות תוספתת בוהמוחזק ותברהחכל אחת מ כנפיים בתוצאות העסקיות של של האת חלק
 .ניהול מדמי הכנסות ובתוספת) בלבד על אלל מיוחסים( שליליים

  

 דיווח-בר כמגזר שנחשבות העיקריות לחברות בקשר פרטים להלן . 3.1

 על אל . 3.1.1

 אפקטיבית שליטהלחברה  .ובהצבעה בהון 35.3% של בשיעור(מוחזקת  בישראל הגדולה התעופה חברת
 לדוחות הכספיים 'ב4 ביאור ראו, בדוחותיה על אל דוחות את מאחדת והיא על באל") פקטו(שליטה "דה 

  .2017לשנת 

  
  :על אל דיווחה עליהם מרכזיים תפעוליים נתונים

 
 

חודשים   ישהש של לתקופה
  יוניב 30שהסתיימה ביום 

  שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8 
  0.5%   2,619  2,633 באלפים-קטעי נוסע סדיר ושכר (נוסעים משלמים)

  2.6%   10,204  10,467 מליוניםב-) (סדיר)RPKק"מ מוטס ( -נוסע 
  3.1%   12,145  12,516 מליוניםב-) (סדיר)ASKק"מ זמין ( -מושב 

  )0.5%(   84.0%  83.6% באחוזים-(סדיר))Load Factorתפוסת נוסעים (
  (11.7%)  30.8%  27.2% באחוזים-חלק שוק כולל (סדיר ושכר)

 )0.8%(  43.8  43.4 באלפים -טון מטען מוטס 
 7.1%   231.8  248.2 במיליונים-)RTKק"מ מטען מוטס ( -טון 

 2.4%   85.1  87.2 באלפים *-שעות טיסה משוקללות (כולל ציוד חכור)
  1.7%   7.9  8.0 ** בסנטRPK-הכנסה ממוצעת כוללת  ל

  2      43  45 ביחידות-מספר מטוסים בהפעלה בתום התקופה
  )0.3(    12.8  12.5  בשנים-גיל ממוצע של צי המטוסים בבעלות בתום התקופה

  
  
  
  
  

חודשים   לושהתקופה של של  
  ביוני 30שהסתיימה ביום 

  

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
    %  דולר אלפי  

 ואגרות הלוואה בגין ריבית הוצאות
    )52%(  )1,050( )500(  חוב

      )1,666( 1,569 שערהפרשי(הוצאות) הכנסות
      )160( "חשעגידור בגין הוצאות

      40   58   אחרות הכנסות

      )2,676(  967   "כסה

  8 1 0 2  7 1 0 2  
  דולר אלפי  

  )186,4(  )21,642( )חודשים שישה(לתקופההחברהבתוצאות על אל של חלקה
  220,82   89,905   )יוניב 30( התקופה לתום על באל ההשקעה סכום
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  חודשים שלושה של לתקופה
  ביוני 30 ביום שהסתיימה

  שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8 
  (1.0%)  1,485  1,471 באלפים-משלמים)קטעי נוסע סדיר ושכר (נוסעים

  1.9%  5,554  5,661 מליוניםב-) (סדיר)RPKק"מ מוטס ( -נוסע 
  3.0%  6,585  6,781 מליוניםב-) (סדיר)ASKק"מ זמין ( -מושב 

  (1.0%)  84.3%  83.5% באחוזים-) (סדיר)Load Factorתפוסת נוסעים (
  (9.6%)  29.5%  26.7% באחוזים-חלק שוק כולל (סדיר ושכר)

 (6.7%)  21.6  20.1 באלפים -טון מטען מוטס 
 1.6%  114.4  116.3 במיליונים-)RTKק"מ מטען מוטס ( -טון 

 2.1%  45.9  46.8 באלפים *-שעות טיסה משוקללות (כולל ציוד חכור)
  (0.9%)  8.3  8.2 ** בסנטRPK-הכנסה ממוצעת כוללת  ל

 לכיוון אחדשובר טיסה -קטע נוסע 
 .767*     שעות טיסה משוקללות במונחי בואינג

 שערי חליפין.בשינוי**    הכנסות נוסעים ונלוות בטיסות סדירות ובנטרול
Revenue Passenger Kilometer - RPK-.מספר הנוסעים בתשלום כפול המרחק המוטס  

Available Seat Kilometer - ASK-.מספר המושבים שהוצעו למכירה כפול המרחק המוטס  
Revenue Ton Kilometer - RTK- .המשקל בטונות של מטען מוטס בתשלום כפול המרחק המוטס 

Passenger Load Factor(תפוסת נוסעים)-ק"מ זמין.-ק"מ מוטס מבוטא כאחוז ממושב-נוסע  

), וזאת על אף קיטון RPK( מרחק בשקלול הנוסעים במספר גידול חל כי לראות ניתן, המדווח ברבעון
במספר הנוסעים האבסולוטי (קטעי נוסע). הנ"ל נובע משינוי בתמהיל הטיסות לטווחים ארוכים יותר ביחס 

 גבוה היה) ASKהמרחק ( משוקללילרבעון המקביל אשתקד. כמו כן, היות והגידול בהיצע המושבים 
 0.9%-קטנה בכ RPK-ל הממוצעת ההכנסה. 1.0%-בכ התפוסה שיעור ירד), RPK"מ (ק - בנוסע מהגידול

ביחס לרבעון המקביל אשתקד, בין השאר בהשפעת התגברות התחרות. כמו כן, ברבעון המדווח נמשכה 
וזאת לאור העלייה החדה בתנועת הנוסעים בנתב"ג, עליה שאין  על אלמגמת הירידה בנתח השוק של 

  מגבלות כושר הייצור שלה.  להשוות, בשל על אלביכולת 

  :עונתיות

 שיוצאיםומתמקדת בתקופות שיא. תנועה גדולה של תושבי ישראל  מעונתיות מושפעת על אלפעילות 
לישראל  הנכנסיםהחגים, ותנועה גדולה של תיירים  בתקופותבעיקר בעונות הקיץ ו מתרחשתלחו"ל 

  בעונות הקיץ ולקראת חגים יהודיים או נוצריים או חופשות במדינות המקור. מתרחשת

   :פרסומו מועד ועד הדוח בתקופת על באל מהותיים אירועים

 ביחס 29.5%-מיליון דולר (גידול של כ 31.4-בכ 2018"ל של אל על גדלו ברבעון השני של הדס הוצאות (
"ל אשר קוזזה בחלקה ע"י השינוי הדסלהוצאות ברבעון המקביל אשתקד וזאת בעיקר כתוצאה מעלייה במחירי 

  "ל.הדסבתוצאות עסקאות גידור 
  

, לרבות השפעת עסקאות רבעון השניעל הטבלה שלהלן משקפת את השפעת הוצאות הדס"ל על תוצאות אל 
  הגידור:

  
 הפרש 2 0 1 7 8102 
  מיליוני דולר  

  40.7   106.3 147.0  הוצאות דס"ל לתקופה (לפני השפעת גידור)
       

  )9.3(  0.2 )9.1(  השפעת עסקאות גידור דס"ל על הרווח והפסד
       

  31.4   106.5  137.9  סה"כ הוצאות דס"ל (לרבות השפעת הגידור)
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הראשון, לרבות השפעת  חציוןב אל עלהטבלה שלהלן משקפת את השפעת הוצאות הדס"ל על תוצאות 
  :עסקאות הגידור

  
 הפרש 2 0 1 7 8102 
  מיליוני דולר  

  66.7   197.8 264.5  הוצאות דס"ל לתקופה (לפני השפעת גידור)
       

  )12.7(  )0.8( )13.5(  השפעת עסקאות גידור דס"ל על הרווח והפסד
       

  54.0   197.0  251.0  סה"כ הוצאות דס"ל (לרבות השפעת הגידור)
       

להלן. לפרטים נוספים בגין השפעת הנגזרים על  7.2.1באשר לגידור מחירי הדס"ל, ראו סעיף לפרטים נוספים 
  הכספיים. לדוחות ב'5 הדוחות הכספיים, ראו ביאור

  
  לדוחות הכספיים. )1א(4על ראו ביאור לפרטים נוספים בקשר לצי המטוסים של אל  

  
  לדוחות הכספיים. 'א7ראו ביאור לפרטים נוספים בקשר להלוואות שנטלה אל על  
 
 הכספיים. לדוחות 10על ראו ביאור  לפרטים נוספים בקשר להליכים משפטיים המיוחסים לאל 
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  :יוניב 30 ביום שהסתיימה חודשים ישהש של תקופהל הבאות העסקיות התוצאות על דיווחה על אל

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר  % דולראלפי דולראלפי  

יצויין  .אשתקד המקבילה לתקופה ביחס דולר מיליון 48.5-בכ המדווחת בתקופהההכנסות מהפעלה גדלו   5%   550,958   1,007,055   מהפעלה הכנסות
מיישום תקן דיווח כספי בינלאומי  כתוצאה דולר מיליון 6.8-בכ קטנוכי הכנסות נוסעים בתקופה המדווחת 

IFRS 15 הוצאה במסגרת  רישום חלףיש לזקוף תשלומים בגין פיצוי נוסעים כקיטון הכנסה,  פיו על, אשר
 וההכנסות) 5.8%( דולר מיליון 49.5-כ של גידול חל מנוסעים בהכנסות ,האמור בנטרולהוצאות ההפעלה. 

ק"מ -הנוסע בכמות מעלייה נובע, נוסעים בהכנסות הגידול). 9.2%מיליון דולר ( 6.6-בכ  גדלו, ממטענים
)RPK ק"מ וכן מהשפעה חיובית של שערי החליפין -, עלייה בשיעור התשואה לנוסעעל אל) שהטיסה

 בחציון ממטענים בהכנסות הגידול, ביחס לדולר. על אלבמטבעות בהם מבוצעות חלק מעסקות המכר של 
 וזאת חשבונאי תקן של בישום ומשינוי"ח שע ומהשפעת, המטענים בכמות מגידול כתוצאה הינו המדווח
  .חיריםמ ירידת בקיזוז

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. גידול זה  מיליון דולר 96.9-הוצאות ההפעלה גדלו בתקופה המדווחת בכ  12%   )387,810(  )907,331(  הפעלה הוצאות
 כמפורט דולר מיליון 54-כ של בסך"ל) דס( הסילונינובע ממכלול גורמים, ביניהם גידול בהוצאות הדלק 

מיליון דולר, בעיקר בשל קליטת מטוסים חכורים  18.2-של כ בסך, גידול בהוצאות חכירת מטוסים עילל
בפעילות, גידול בהוצאות השכר  מגידול. בנוסף, הוצאות ההפעלה בחציון הושפעו 787-9 דרימליינרמדגם 

וגידול  מינימוםה שכר ועדכוןמיליון דולר, בעיקר בשל השפעת התחזקות השקל ביחס לדולר  10 -בסך של כ
מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהתייקרויות בתעריפי האגרות  10.7-בהוצאות אגרות ושירותים בסך של כ

לרשות שדות התעופה בגין פעילותה בנתב"ג, בין היתר כתוצאה מירידה בנתח השוק  אל עלמשלמת  ןאות
כי הגידול בהוצאות ההפעלה  יצויין .אל עלבנתב"ג, אשר הביאה לירידה בשיעור ההנחות שקיבלה  אל עלשל 

  קוזז בחלקו בשל הצגת תשלומים בגין פיצוי נוסעים כקיטון הכנסה כאמור לעיל. 
          

   )33%( 163,148 99,724 גולמירווח
        

בהשוואה לתקופה המקבילה  מיליון דולר 6.5-המכירה בתקופה המדווחת חל גידול בשיעור של כ בהוצאות  6%   )003,101(  )107,491(  מכירה הוצאות
כתוצאה מהגידול במכירות וכן מגידול בהוצאות  אל עלאשתקד, הנובע ברובו מגידול בהוצאות ההפצה של 

 .אל עלהפרסום של 

בהשוואה לתקופה המקבילה  מיליון דולר 6.8-הוצאות הנהלה וכלליות בתקופה המדווחת חל גידול של כב  13%   )315,54(  )61,106(  וכלליות הנהלה הוצאות
אשתקד. הגידול מיוחס בעיקר להפרשה לתביעות משפטיות ולהוצאות אחזקת מערכות מידע וייעוץ מקצועי.

   -   45 2,596 אחרותהכנסות
          

      )110,7(  )66,277(  תפעולי הפסד

מיליון דולר  9.6-מיליון דולר בהשוואה לכ 12.7-המדווחת הסתכמו בכ בתקופההוצאות המימון, נטו   32%   )625,9(  )12,669(  נטו, מימון הוצאות
 לעומת המדווחת בתקופה שער הפרשי בגין הוצאותמ בעיקר נובע הגידולאשתקד.  ההמקביל תקופהב

 .אשתקדהמקבילהבתקופהשערמהפרשיהכנסות
    -  )229( )1,366( כלולותחברותהפסדיבעלאלחלק

          

    -   )964,16(  )80,312(  הכנסה על מסים לפני הפסד

-כ של בסך מס להטבת בהשוואה וזאת, דולר מיליון 18.2 -בכהמס בתקופה המדווחת הסתכמה  הטבת  -   408,3   18,163   מס הטבת
  .מסים לפני בהפסד הגידול בשל אשתקד המקבילה בתקופה בלבד דולר מיליון 3.4

          

    -   )556,13(  )62,149(  לתקופה הפסד
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  :יוניב 30 ביום שהסתיימה חודשים לושהש של תקופהל הבאות העסקיות התוצאות על דיווחה על אל

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר %  דולראלפי דולראלפי  

יצויין  .מיליון דולר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד 5.8-המדווחת בכ בתקופהההכנסות מהפעלה גדלו   1%   540,859   546,692   מהפעלה הכנסות
מיישום תקן דיווח כספי בינלאומי  כתוצאה דולר מיליון 3.4-בכ קטנוכי הכנסות נוסעים בתקופה המדווחת 

IFRS 15 הוצאה במסגרת  רישום חלףיש לזקוף תשלומים בגין פיצוי נוסעים כקיטון הכנסה,  פיו על, אשר
מיליון דולר. הגידול  12.0-, גידול של כ2.5%-הכנסות מנוסעים גדלו בכ ,האמור בנטרולהוצאות ההפעלה. 

ומהשפעה חיובית  אל על) שהטיסה RPKק"מ ( -בהכנסות נוסעים נובע בעיקר מהגידול בכמות הנוסע 
 קוזזו אשר, ביחס לדולר, אל עלשל שערי החליפין במטבעות בהם מבוצעות חלק מעסקות המכר של 

 מתנועת שחלק כך, יותר מוקדם השנה חל הפסח חג כי, יצויןק"מ. -לנוסע בתשואה ירידה ידי על בחלקם
. השני ברבעון חלה החג בגין הנוסעים תנועת כל שאשתקד בעוד הראשון ברבעון חלה החג בגין הנוסעים
  מיליון דולר. 2.4-מיליון דולר) והכנסות אחרות קטנו בכ 0.4-(כ 1.1%-בכ קטנו ממטען הכנסות

  
המקבילה אשתקד. הגידול  לתקופהביחס  דולר מיליון 43.9-בכ המדווחת בתקופה גדלוהוצאות ההפעלה   10%   )433,579(  )477,505(  הפעלה הוצאות

, דולר מיליון 31.4-כ כל בסך"ל) דס( הסילוניבהוצאות ההפעלה נובע בעיקר מגידול בהוצאות הדלק 
 שלושה חכירת בשל בעיקר, דולר מיליון 9.5-כ של בסך, מטוסים חכירת בהוצאות גידול, עילל כמפורט

שלא היו במצבת המטוסים ברבעון המקביל אשתקד, וכן מגידול בהוצאות  787-9 דרימליינרמטוסים מדגם 
דולר, שנבע בעיקר כתוצאה מהתייקרויות  ליוןימ 5-בסך של כ אוירייםבגין אגרות, שירותים ודמי מעבר 

לרשות שדות התעופה בגין פעילותה בנתב"ג, ובשל התחזקות  אל עלמשלמת  ןבתעריפי האגרות אות
 נוסעים פיצוי בגין תשלומים הצגת בשל בחלקו קוזז ההפעלה בהוצאות הגידול כי, יצויין היורו מול הדולר.

  . לעיל כאמור הכנסה כקיטון
 

          

   )36%( 107,280 69,187 גולמירווח
        

 

מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, הנובע ברובו  2.3-המכירה חל גידול בסך של כ בהוצאות  4%   )54,576(  )56,904(  מכירה הוצאות
מיליון דולר  0.8-, בעיקר כתוצאה מגידול במכירות. יצוין כי סך של כאל עלמעלייה בהוצאות ההפצה של 

מהווה גידול בהוצאות ההפצה, כתוצאה משינוי באופן ההצגה החשבונאית של עמלות בגין מכירות 
  .מההכנסות כקיטון בעבר הוצגו אשר, אינטרליין

מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע  1.7-הוצאות הנהלה וכלליות חל גידול של כב  7%   )25,804(  )27,544(  וכלליות הנהלה הוצאות
  אחזקת מערכות מידע.ו מקצועי ייעוץ בהוצאות מגידולבעיקר 

 
   -   45 1,601 אחרותהכנסות

          

      26,945   )13,660(  תפעולי )הפסד( רווח
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    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר %  דולראלפי דולראלפי  

מיליון דולר  4.6-מיליון דולר ברבעון השני השנה בהשוואה לכ 8.7-, נטו הסתכמו בכהמימון הוצאות  86%   )4,649(  )8,653(  נטו, מימון הוצאות
 אל עלשל  השקליותברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעלייה בהפרשי שער בגין היתרות הכספיות 

הרבעון ביחס לרבעון  פני על אל עלוכן מעליית הוצאות הריבית בשל הגידול במצבת ההלוואות של 
 השני(המטוס  מרץ חודש בסוף בבעלות 787-9 דרימליינר מדגםהמקביל אשתקד כתוצאה מקליטת מטוס 

  לקראת סוף הרבעון השני ולא השפיע על הוצאות המימון). אל עלב נקלט בבעלות
    -  )491( )1,109( כלולותחברותהפסדיבעלאלחלק

          

    -   21,805   )23,422(  הכנסה על מסים לפני )הפסד( רווח

 5.4-כ בסך ההכנסה על מיסים הוצאת לעומת דולר מיליון 5.2-בכ הסתכמה המדווח ברבעון המס הטבת  -   )5,400(  5,245   )מס הטבת( הכנסה על מסים
 לפני לרווח בהשוואה המדווח ברבעון מסים לפני מהפסד כתוצאה, אשתקד המקביל ברבעון דולר מיליון
 .אשתקדהמקבילברבעוןמסים

          

    -   16,405   )18,177(  לתקופה )הפסד( רווח
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 ליסינג גלובל . 3.1.2

 בהון 65.8% של בשיעור(מוחזקת  בעולם תעופה לחברותההחכרה התפעולית של מטוסים  בתחום עוסקת
 .))100% - 2017 יוניב 30(ליום  ובהצבעה

  
  בתקופת הדוח ועד מועד פרסומו: ליסינג בגלובל מהותיים אירועים

  בסךמוקדם מלא את יתרת אגרות חוב סדרה א'  בפרעון ליסינג גלובלפרעה  2018 בינואר 1ביום 
  מוקדם). פרעוןמיליון דולר (לרבות ריבית וקנס  25-של כ

 עסקה למכירת שלושה מטוסים יחד עם הסכמי  גלובל ליסינגהשלימה  2018 יוני חודש סוףב
 גלובל ליסינגמיליון דולר. כתוצאה ממכירת שלושת המטוסים הכירה  59-לכ בתמורההחכרתם 

 לדוחות הכספיים. )ג2א(4 מיליון דולר. לפרטים נוספים ראו ביאור 4.2-ברווח הון בסך של כ

המטוסים  צי להגדלת מטוסים והחכרת לרכישתנוספות  עסקאותלבחון  ליסינג גלובל ממשיכהבמקביל, 
יתרות מזומנים ופקדונות  ליסינג גלובלהדוח, ברשות  פרסוםבהתאם למקורותיה הפנויים. למועד שלה 

  ).1מיליון דולר 26-ת בסך של כובלתי מנוצל ת אשראיומסגר לרבותמיליון דולר ( 565.-בסך של כ

                                                            
 

 לדוחות הכספיים. )1ב(7 מיליון דולר, כמפורט בביאור 5-כולל מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בסך של כ לא 1

  8 1 0 2  7 1 0 2  
  דולר אלפי  

  2,468  3,834   )חודשים שישה(לתקופההחברהבתוצאותגלובל ליסינג של חלקה
  312,76   67,462  )יוניב 30(התקופהלתוםליסינגבגלובל ההשקעה סכום
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  :יוניב 30 ביום שהסתיימהחודשים  שישהשל  תקופהל הבאות העסקיות התוצאות על דיווחה ליסינג גלובל

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
 הסבר % דולראלפי דולראלפי  

 כתוצאה ההכנסות במקור מהותי שינוי חל, אשתקד המקבילה לתקופה ביחס בתקופה ההכנסות בסך מהותי שינוי חל שלא אף על  )1%(  714,21   605,21   מהפעלה הכנסות
(החל  מטוסים שני של החכרתם תקופת הארכת, 2017 שנת של השנייה במחציתבסוף הרבעון השני ו מטוסים שלושה ממימוש

 .2017 לשנת הרביעי ברבעון 330-200 איירבוס מטוס של החכרתו והפסקת יותר נמוכים חכירה בדמי) 2018מרבעון ראשון 
 2017אשר נרכשו בחודש נובמבר  מטוסים שני מהחכרתדמי חכירה שנבעו בהקיטון בהכנסות כאמור לעיל מקוזז בחלקו 

  .300-767ומהחכרת מנוע של מטוס 

 לירידת הפרשה מרישום בעיקרוהמקביל אשתקד נובע  חציוןלעומת ה 2018הראשון לשנת  חציוןב ההפעלה בהוצאות גידולה  10%   )464,12(  )706,13(  הפעלה הוצאות
ומטוס נוסף  חכירה םהסכ ללאהקשורות בשימור ותחזוקת מטוס  בהוצאותומגידול  דולר מיליון 1 של בסך מנועים מלאי ערך

 .אשר היה ללא הסכם חכירה בחלק מהתקופה ונמכר
          

  )15%( 250,9 899,7 גולמירווח
         

 הנהלה הוצאות
  וכלליות

המקביל אשתקד נובע בעיקר מהפחתת דמי  חציוןלעומת ה 2018הראשון לשנת  חציוןב וכלליות ההנהלה בהוצאות הקיטון  )31%(  )208,2(  )1,525(
 ).2017אלפי דולר לרבעון החל מהרבעון השלישי לשנת  250(ירידה של  חברההניהול המשולמים ל

 )הוצאות( הכנסות
  אחרות

 כמפורט מטוסים שלושה ממימוש הנובע דולר מיליון 4.2-כ של בסך הון רווח ליסינג גלובל רשמה 2018 לשנת הראשון בחציון  -    ),0922(  4,168 
  . הכספייםלדוחות  )ג2א(4 בביאור
-330לתיקון שני מנועי מטוס אירבוס  בקשר דולרמיליון  2.8בסך של  ותהוצא ליסינג גלובל רשמה 2017הראשון לשנת  בחציון

 ממימושלר מיליון דו 0.8-של כ בסךהון  יברווח קוזזו אשרמיליון דולר,  0.1-מטוס בסך של כ גוףוהפרשה לירידת ערך  300
.320-200ומימוש שני מטוסי איירבוס340-300 איירבוסמטוס

          

    -   950,4   542,10   תפעולי רווח
בהכנסות מימון  מקיטון בעיקרו נובעהמקביל אשתקד  חציוןלעומת ה 2018הראשון לשנת  חציוןב נטובהוצאות המימון  הגידול  35%   )524,3(  )756,4(  נטו, מימון הוצאות

 בעקבות הלוואות על ריבית בהוצאות וגידול בהוצאות הפרשי שער קיטון בקיזוזשערוך מכשירים פיננסיים נגזרים, ב ןאשר מקור
 .הליבור ריבית בשיעור עליה

          

 על מסים לפני רווח
 הכנסה

 786,5   1,426   -    
 

  - )189( )1,341( הכנסהעלמסים
          

    -   1,237   4,445   לתקופה רווח
        

EBITDAב הגידול 184,2317,01836%לתקופה-EBITDA לעיל כמפורט, נטו אחרות הכנסותמיליון דולר ב 6.3-כ של גידולנובע בעיקר מ.  
       

 לפני מתואם רווח
  לתקופה* מס

  

 ללאמטוס  ותחזוקת בשימור הקשורות להוצאות בקשרבהוצאות ההפעלה  מגידול נובע מס לפני המתואם ברווח הקיטון עיקר  )16%( 2,898  443,2 
  .וכלליות הנהלה בהוצאות ירידה בניכוי ומטוס נוסף אשר היה ללא הסכם חכירה בחלק מהתקופה ונמכר חכירה הסכם

  
  .הון קרן והפשרת') א(סדרה  שקליות חוב אגרות על שער הפרשי, הוגן לשווי נגזרים פיננסים מכשירים שערוכי, מלאי ערך מירידות הפסדים, אחרות הוצאות/הכנסות בנטרול מס לפני רווח* 
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  :יוניב 30 ביום שהסתיימהחודשים  לושהששל  לתקופה הבאות העסקיות התוצאות על דיווחה ליסינג גלובל

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
 הסבר % דולראלפי דולראלפי  

 מטוסים שני מהחכרת שנבעו חכירה מדמינובע  אשתקד המקביל הרבעון לעומת 2018 לשנת השני הרבעון בהכנסות גידול  3%   10,795   11,159   מהפעלה הכנסות
מקוזז  לעיל. הגידול בהכנסות כאמור הרבעון כל במהלך 767-300 מטוס של מנוע ומהחכרת 2017 נובמבר בחודש שנרכשו
 תקופת הארכת, 2017 שנתהשנייה של  במחציתבסוף הרבעון השני ו מטוסים שלושה ממימוש הנובע חכירה דמי בקיטוןבחלקו 

  .יותר נמוכים חכירה בדמי מטוסים שני של החכרתם
  

 לירידת הפרשה מרישום בעיקרובע לעומת הרבעון המקביל אשתקד נו 2018לשנת  שניה רבעוןב ההפעלה בהוצאות הגידול  19%   )6,380(  )7,573(  הפעלה הוצאות
 .דולרמיליון1שלבסךמנועים מלאיערך

          

  )19%( 4,415 3,586 גולמירווח
         

 הנהלה הוצאות
  וכלליות

לעומת הרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר מהפחתת דמי הניהול  2018לשנת  שניה רבעוןב וכלליות ההנהלה בהוצאות הקיטון  )36%(  )1,180(  )756(
  ).2017אלפי דולר לרבעון החל מהרבעון השלישי לשנת  250(ירידה של  חברההמשולמים ל

מטוסים כמפורט  שלושה מיליון דולר הנובע ממימוש 4.2-רווח הון בסך של כ גלובל ליסינגרשמה  2018לשנת  שניה רבעוןב  -    572   4,168   אחרות הכנסות
  לדוחות הכספיים. )ג2א(4 בביאור
  .320-200 איירבוס מטוסי שני מימוש דולר מיליון 0.6-כ של בסךרשמה גלובל ליסינג רווח הון  2017לשנת  שניה ברבעון

          

    84%   3,807   6,998   תפעולי רווח
בהכנסות מימון  מקיטון בעיקרו נובעלעומת הרבעון המקביל אשתקד  2018לשנת  שניברבעון ה נטובהוצאות המימון  הגידול  31%   )1,873(  )2,452(  נטו, מימון הוצאות

וגידול בהוצאות ריבית על הלוואות בעקבות  בהוצאות הפרשי שער קיטון בקיזוזשערוך מכשירים פיננסיים נגזרים, ב ןאשר מקור
  .בשיעור ריבית הליבורעליה 

 
          

 על מסים לפני רווח
 הכנסה

 4,546   1,934   -    
 

  - )360( )1,069( הכנסהעלמסים
          

    -   1,574   3,477   לתקופה רווח
        

EBITDA ב הגידול  44%  9,805  14,102  לתקופה-EBITDA מגידול בהכנסות מדמי לעיל כמפורט, נטו אחרות הכנסותמיליון דולר ב 3.6-כ של גידולנובע בעיקר מ ,
 כמפורט בסעיפים הרלוונטיים לעיל.כלליותבהוצאות הנהלה ו קיטוןחכירה ו

       

 לפני מתואם רווח
  לתקופה* מס

 1,328  1,199  11%    
  
 

  .הון קרן והפשרת') א(סדרה  שקליות חוב אגרותעלשערהפרשי,הוגןלשווינגזריםפיננסיםמכשיריםשערוכי, מלאיערךמירידותהפסדים,אחרותהוצאות/הכנסותבנטרולמסלפנירווח* 
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 המימון ומקורות הכספי המצב . 4

 הכספי המצב . 4.1

  
 כנפיים של עיקריים מזומנים תזרימי . 4.2

, שלה מוחזקות חברות ידי עלהמזומנים של כנפיים מושפע, בין היתר, מדיבידנדים המחולקים  תזרים
מפרעון  מהשקעות, ,בהן החזקותיההנובעים מפעולות מימוש  מתקבולים ,הןמ המתקבלים ניהול מדמי

  .ומדיבידנדים שהחברה מחלקת חדש חוב כספי מגיוסו בגינן הריבית הוצאות לרבותהתחייבויות קיימות 

  *:בנות מחברות לדיבידנדים בנוגע מידע

  
 על אל

 גלובל
  ליסינג

 חברות
  "כסה  נוספות

  דולר אלפי  
        

  3,569  3,569  -  - 2018שנתהראשון לחציוןבשהתקבלו דיבידנדים
שהתקבלו/הוכרזו לאחר תקופת הדוח  דיבידנדים

  91  91  -  -  פרסומו מועדועד 
        
        

    מהותי לא  77,712  אין 2018יוניב30רווחים ראויים לחלוקה ליום יתרת
        

    אין  **  אין משאבים העברת על מגבלות
          

  .הבנות מהחברות שהתקבלובדיבידנדיםהחברהשללחלקהמתייחסיםבטבלה הסכומים *
 .2017לדוחות הכספיים לשנת'ד18-ו'ה17ביאורים  ראו **

  

  

  

  
  

  

 בדצמבר 31 ליום  יוניב 30 ליום  
  8 1 0 2  7 1 0 2  7 1 0 2  
  דולר אלפי  

 נזילים אמצעים על פיננסיות התחייבויות עודף
  כנפיים של

     

  47,396   995,59  44,826 כנפייםשלפיננסיות התחייבויות
  )11,844(  )603,26(  )13,731(  כנפיים של נזילים אמצעים בניכוי
 של נזילים אמצעים על פיננסיות התחייבויות עודף

  35,522   392,33   31,095   כנפיים
        

  701   ,2411   2,390   פיננסיות התחייבויות על שנצברה ריבית
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 :2018 יוניב 30 ביום שהסתיימה חודשים ישהש של תקופהל ליסינג ובגלובל על באל, חברהבכספיות עיקריות  תנועות . 4.2.1

  

  

  

  

  הכל סך  והתאמות למאוחד השלמה  ליסינג גלובל  על אל  החברה 

 
אמצעים 

  נזילים
חוב 
  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 
  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 
  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
    חוב

  פיננסי
אמצעים 
  נזילים נטו

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  

                               פתיחה יתרת

  78,880    )259,186(  338,066   2,995   -   2,995   )18,743(  )56,226(  37,483   89,820  )195,924( *285,744   4,808   )7,036(  11,844   שוטף נטו פיננסי חוב

  )605,161(  )641,985(  36,824   -   -   -  )187,566( )199,566(  12,000  )377,235( )402,059(  *24,824   )40,360(  )40,360(  -   שוטף לא נטו פיננסי חוב

  )526,281(  )901,171(  374,890   2,995   -   2,995  )206,309( )255,792(  49,483  )287,415( )597,983(  310,568   )35,552(  )47,396(  11,844  נטופיננסי חוב סך
                                

  -   )616,313(  616,313   -   -  - - - - - )616,313( 616,313 - - - הלוואות נטילת

  -   168,129  )168,129(  -   -   -   -   57,305   )57,305(  -   110,824  )110,824(  -   -   -   חוב ואגרות הלוואות פרעון
 הלוואות ריבית תשלומי
  )18,758(  -   )18,758(  -   -   -   )6,941(  -   )6,941(  )10,433(  -   )10,433(  )1,384(  -   )1,384(  חוב ואגרות
  2,161   -   2,161   )2,069(  -  )2,069( - - - 661  - 661 3,569 - 3,569 דיבידנד תקבולי

  190   -   190   )229(  -   )229(  )908(  -   )908(  -   -   -   1,327   -   1,327   ניהול דמי(תשלומי)  תקבולי
 פעילות(ל) מ אחר תזרים

  97,919   -   97,919   589   -  589 18,863 - 18,863 79,851  - 79,851 )1,384( - )1,384(  שוטפת

  )239,195(  -  )239,195(  )32(  -  )32( 32,876 - 32,876 )272,039(  - )272,039( - - - השקעהפעילותלאחר תזרים

  2,060   -   2,060   -   -   -   2,060   -   2,060   -   -   -   -   -   -   מימון פעילותמ אחר תזרים

  )4,491(  771   )5,262(  )63(  -   )63(  13   13   -   )6,770(  )1,812(  )4,958(  2,329   2,570   )241( תזרימיותלא התאמות

                               סגירה יתרת

  102,773    )218,430(  321,203   1,191   -  1,191 1,934 )24,194( 26,128 92,592 )187,561( *280,153 7,056 )6,675( 13,731 שוטףנטופיננסי חוב

  )789,168(  )827,457(  38,289   -   -   -  )162,280( )174,280(  12,000  )588,737( )615,026(  *26,289   )38,151(  )38,151(  -  שוטףלאנטופיננסי חוב

  )686,395(  )1,045,887(  359,492   1,191   -   1,191  )160,346( )198,474(  38,128  )496,145( )802,587(  306,442   )31,095(  )44,826(  13,731   נטופיננסי חוב סך

                    
 .הסגירה ביתרת דולר ןמיליו 32-וכ הפתיחה ביתרת דולר מיליון 30-באל על כוללים מזומנים המוגבלים בשימוש בסך של כ הנזילים האמצעים יתרות  *
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 2017 יוניב 30שהסתיימה ביום  חודשים ישהש של תקופהל ליסינג ובגלובל על באל, בחברהכספיות עיקריות  תנועות . 4.2.2

  הכל סך  והתאמות למאוחד השלמה  ליסינג גלובל  על אל  החברה 

 
אמצעים 

  נזילים
חוב 
  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 
  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  

                               פתיחה יתרת

  22,519  )235,368(  257,887   1,443   -   1,443   )21,318(  )44,684(  **23,366   30,735  )180,899( *211,634   11,659   )9,785(  21,444   שוטף נטו פיננסי חוב

 )630,913( )666,761(  35,848   173   12,173   )12,000( )163,347( )192,901(  **29,554  )408,230( )426,524(  *18,294   )59,509(  )59,509(  -   שוטף לא נטו פיננסי חוב

 )608,394( )902,129(  293,735   1,616   12,173   )10,557( )184,665( )237,585(  52,920  )377,495( )607,423(  229,928   )47,850(  )69,294(  21,444  נטופיננסיחוב סך

                                

  -   )66,723(  66,723   -   -   -   -   )11,723(   11,723   -   )55,000(  55,000   -   -   -   הלוואות נטילת

  -   88,876   )88,876(  -   )22(  22   -   44,461   )44,461(  -   41,834   )41,834(  -   2,603   )2,603(  חוב ואגרות הלוואות פרעון
 הלוואות ריבית תשלומי
  )16,439(  -   )16,439(  7   -  7 )4,595( - )4,595( )9,841(  -  )9,841( )2,010( - )2,010( חוב ואגרות

  -   -   -   -   )12,000(  12,000   -   -   -   -   -   -   -   12,000   )12,000(  ליסינג מגלובל הלוואה פרעון
- ריבית(תשלומי)  תקבולי

  -   -   -   -   -  - 216 - 216 -  -  - )216( - )216( ליסינגמגלובלהלוואה 

  2,388   -   2,388   )20,082(  -   )20,082(  -   -   -   1,138   -   1,138   21,332   -   21,332   דיבידנד תקבולי

  )7,529(  -   )7,529(  18,507   -   18,507 )15,000( - )15,000( )9,935(  -  )9,935( )1,101( - )1,101( תשלומי דיבידנד

  190   -   190   )214(  -   )214(  )1,419(  -   )1,419(  -   -   -   1,823   -   1,823   ניהול דמי(תשלומי)  תקבולי
 פעילות(ל) מ אחר תזרים

  206,489   -   206,489   1,703   -  1,703 19,180 - 19,180 186,871  -  186,871 )1,265( - )1,265( שוטפת
 פעילותמ(ל)  אחר תזרים

 )106,830(  -  )106,830(  )19(  -  )19( 14,205 - 14,205 )121,016(  -  )121,016( - - - השקעה
 פעילותמ(ל)  אחר תזרים
  4,769   -   4,769   -   -   -   4,769   -   4,769   -   -   -   -   -   -   מימון

  )4,942(  )9,905(  4,963   187   12   175   )2,771(  )2,771(  -   1,747   )1,842(  3,589   )4,105(  )5,304(  1,199   תזרימיות לא התאמות

                               סגירה יתרת

  104,140   )225,099(  329,239   1,542   -   1,542   )17,627(  )43,165(  25,538   104,378  )171,178( *275,556   15,847   )10,756(  26,603  שוטף נטו פיננסי חוב

 )634,438( )664,782(  30,344   163   163   -  )152,453( )164,453(  12,000  )432,909( )451,253(  *18,344   )49,239(  )49,239(  -  שוטףלאנטופיננסי חוב

 )530,298( )889,881(  359,583   1,705   163   1,542  )170,080( )207,618(  37,538  )328,531( )622,431(  293,900   )33,392(  )59,995(  26,603  נטופיננסיחוב סך

                     
 .הסגירה ביתרת דולר מיליון 32-וכ הפתיחה ביתרת דולר מיליון 28-באל על כוללים מזומנים המוגבלים בשימוש בסך של כ הנזילים האמצעים יתרות  *

  מיליון דולר ביתרת הפתיחה. 7-כ של בסך בשימוש המוגבלים מזומנים כוללים ליסינג בגלובל הנזילים האמצעים יתרות  **
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 :2018 יוניב 30 ביום שהסתיימהשל שלושה חודשים  תקופהל ליסינג ובגלובל על באל, בחברה עיקריות כספיות תנועות . 4.2.3

  

  

  

  

  הכל סך  והתאמות למאוחד השלמה  ליסינג גלובל  על אל  החברה 

 
אמצעים 

  נזילים
חוב 
  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 
  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
  חוב 

  פיננסי
אמצעים 
  נזילים נטו

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  

                               פתיחה יתרת

  62,110    )205,120(  267,230   1,121   -   1,121   )22,063(  )31,838(  9,775   76,911  )166,352( *243,263   6,141   )6,930(  13,071   שוטף נטו פיננסי חוב

  )731,658(  )768,886(  37,228   -   -   -  )177,757( )189,757(  12,000  )514,195( )539,423(  *25,228   )39,706(  )39,706(  -   שוטף לא נטו פיננסי חוב

  )669,547(  )974,006(  304,458   1,121   -   1,121  )199,820( )221,595(  21,775  )437,284( )705,775(  268,491   )33,565(  )46,636(  13,071  נטופיננסי חוב סך
                                

  -   )143,219(  143,219   -   -  - - - - - )143,219( 143,219 - - - הלוואות נטילת

  -   70,451   )70,451(  -   -   -   -   23,115   )23,115(  -   47,336   )47,336(  -   -   -   חוב ואגרות הלוואות פרעון
 הלוואות ריבית תשלומי
  )9,426(  -   )9,426(  -   -   -   )3,417(  -   )3,417(  )6,009(  -   )6,009(  -   -   -   חוב ואגרות
  661   -   661   )761(  -  )761( - - - 661  - 661 761 - 761 דיבידנד תקבולי

  95   -   95   )114(  -   )114(  )455(  -   )455(  -   -   -   664   -   664   ניהול דמי(תשלומי)  תקבולי
 פעילות(ל) מ אחר תזרים

  71,487   -   71,487   1,014   - 1,014 9,731 - 9,731 61,410  - 61,410 )668( - )668(  שוטפת

  )78,833(  -   )78,833(  )20(  -  )20( 32,889 - 32,889 )111,702(  - )111,702( - - - השקעהפעילותלאחר תזרים

  720   -   720   -   -   -   720   -   720   -   -   -   -   -   -   מימון פעילותמ אחר תזרים

  )1,551(  887   )2,438(  )49(  -   )49(  6   6   -   )3,221(  )929(  )2,292(  1,713   1,810   )97( תזרימיותלא התאמות

                               סגירה יתרת

  773,102    )430,218(  203,321   191,1   -  191,1 1,934 )194,24( 128,26 592,92 )561,871( *153,802 056,7 ),6756( ,73113 שוטףנטופיננסי חוב

  )168,897(  )457,827(  289,38   -   -   -  )280,621( )280,741(  12,000  )737,885( )026,615(  *89,262   )151,83(  )151,83(  -  שוטףלאנטופיננסי חוב

  )395,866(  )887,1,045(  492,593   191,1   -   191,1  )346,601( )474,198(  128,38  )145,964( )587,802(  442,306   )095,13(  )826,44(  ,73113   נטופיננסי חוב סך

                    
 .הסגירה ביתרת דולר מיליון 32-וכ הפתיחה ביתרת דולר מיליון 32-באל על כוללים מזומנים המוגבלים בשימוש בסך של כ הנזילים האמצעים יתרות  *
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 2017 יוניב 30שהסתיימה ביום  שיםדחו לושהש של תקופהל ליסינג ובגלובל על באל, בחברהכספיות עיקריות  תנועות . 4.2.4

  הכל סך  והתאמות למאוחד השלמה  ליסינג גלובל  על אל  החברה 

 
אמצעים 

  נזילים
חוב 
  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 
  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 
  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  

                               פתיחה יתרת

  78,041  )199,358(  277,399   2,324   12,000   )9,676(  )4,921(  )43,839(  39,918   83,014  )145,164( *228,178   )2,376(  )22,355(  19,979   שוטף נטו פיננסי חוב

 )668,526( )698,745(  30,219   158   158   -  )162,779( )174,779(  12,000  )458,422( )476,641(  *18,219   )47,483(  )47,483(  -   שוטף לא נטו פיננסי חוב

 )590,485( )898,103(  307,618   2,482   12,158   )9,676( )167,700( )218,618(  50,918  )375,408( )621,805(  246,397   )49,859(  )69,838(  19,797  נטופיננסיחוב סך

                                

  -   )21,385(  21,385   -   -   -   -   114   ) 114(  -   )21,499(  21,499   -   -   -   הלוואות נטילת

  -   33,740   )33,740(  -   -   -   -   11,942   )11,942(  -   21,798   )21,798(  -   -   -   חוב ואגרות הלוואות פרעון
 הלוואות ריבית תשלומי
  )7,904(  -   )7,904(  -   -  - )3,256( - )3,256( )4,648(  -  )4,648( - - - חוב ואגרות

  -   -   -   -   )12,000(  12,000   -   -   -   -   -   -   -   12,000   )12,000(  ליסינג מגלובלהלוואה  פרעון
- ריבית(תשלומי)  תקבולי
  -   -   -   -   -  - 118 - 118 -  -  - )118( - )118( ליסינגמגלובלהלוואה

  1,138   -   1,138   )19,313(  -   )19,313(  -   -   -   1,138   -   1,138   19,313   -   19,313   דיבידנד תקבולי

  )7,529(  -   ) 7,529(  18,507   -   18,507 )15,000( - )15,000( )9,935(  -  )9,935( )1,101( - )1,101( תשלומי דיבידנד

  95   -   95   )110(  -   )110(  )705(  -   )705(  -   -   -   910   -   910   ניהול דמי(תשלומי)  תקבולי
 פעילות(ל) מ אחר תזרים

  112,354   -   112,354   90   -  90 8,367 - 8,367 104,735  -  104,735 )838( - )838( שוטפת
 פעילותמ(ל)  אחר תזרים

  )38,339(  -   )38,339(  )5(  -  )5( 6,683 - 6,683 )45,017(  -  )45,017( - - - השקעה
 פעילותמ(ל)  אחר תזרים
  2,469   -   2,469   -   -   -   2,469   -   2,469   -   -   -   -   -   -   מימון

  )2,097(  )4,133(  2,036   54   5   49   )1,056(  )1,056(  -   604   )925(  1,529   )1,699(  )2,157(  458   תזרימיות לא התאמות

                               סגירה יתרת

  140,104   )099,225(  239,329   542,1   -   1,542   )627,17(  ),16543(  538,25   378,104  )178,711( *556,752   15,847   )756,10(  603,26  שוטף נטו פיננסי חוב

 )438,346( )82,7646(  ,34430   631   631   -  )4532,51( )4534,61(  12,000  )909,324( )253,514(  *,34418   )239,94(  )239,94(  -  שוטףלאנטופיננסי חוב

 )2980,35( )881,898(  583,593   705,1   163   1,542  )080,701( )618072,(  538,37  )531,283( )431,262(  900,932   )392,33(  )9959,5(  603,26  נטופיננסיחוב סך

                    
 .הסגירהביתרתדולרמיליון32-וכהפתיחהביתרתדולרמיליון 27-באל על כוללים מזומנים המוגבלים בשימוש בסך של כהנזיליםהאמצעיםיתרות  *
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 החוזר בהון גירעון . 4.2.5

דירקטוריון החברה קבע כי לא קיימת בעיית נזילות בחברה על אף הנתון לפיו בדוחות המאוחדים למועד 
(יצוין כי מקור הגירעון בהון החוזר נובע  מיליון דולר 422.6הדוח ישנו גירעון בהון החוזר בסך של 

 של בהון הגירעונות הסתכמו 2018 יוניב 30מדוחותיהן הכספיים של אל על וגלובל ליסינג אשר ליום 
 אינהרנטיים אלו בהון גירעונות. בהתאמה, דולר יליוןמ 0.7-מיליון דולר וכ 431.1-לכ"ל הנ החברות

וזאת בין היתר לאור העובדה כי בדוחות הנפרדים של החברה ("סולו") ישנו הון חוזר  ),חברותה פעילותל
מיליון דולר. לפיכך, לא קיימים בתאגיד "סימני אזהרה" כמשמעות המונח בתקנות  6.3-חיובי בסך של כ

  ניירות ערך. 

 החברה של לבעלים מיוחס הון . 5

 דולר מיליון 131.7-בכ הסתכם 2018לשנת  שניה הרבעון לסוף החברה של לבעלים המיוחס ההון סך
מצטברת בגין יישום  השפעהמ בעיקר נבע בהון גידולה. 2017שנת  לסוף דולר מיליון 127.8-לכ בהשוואה
בקרנות ההון בסך  עלייהמומיליון דולר  13.2-של כ בסך IFRS 15של תקן דיווח כספי בינלאומי  לראשונה

  מיליון דולר. 14.1-בסך של כ לתקופה בהפסד  המקוזזים מיליון דולר, 4.5-של כ
  
 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה  .ב

 כנפיים . 6

 לכנפיים מתייחס זה בסעיף הדיווח

  השוק סיכוני תיאור . 6.1

 .2017 לשנת הדירקטוריון לדוח 7.1 סעיף ראו החברה חשופה אליהם השוק סיכוני תיאור לפירוט

  
 המדיניות ומימוש הפיקוח אמצעי, לניהולם האחראי, שוק סיכוני בניהול החברה מדיניות . 6.2

ומימוש המדיניות ראו סעיף  הפיקוח אמצעי, לניהולם האחראי, שוק סיכוני בניהול החברה מדיניות לפירוט
  .2017לדוח הדירקטוריון לשנת  7.2

  
 דולר/שקל חליפין שער גידור מדיניות . 6.2.1

  .2017 לשנת הדירקטוריון לדוח 7.2.1 סעיף ראודולר /שקל חליפין שער הגידור מדיניות לפירוט

  "ח:שע לפי, הדוח למועד החברה של ברוטו ההתחייבויות כיסוי תחזית להלן
  

  רבעון
 כיסוי אחוז

 מדיניותלפי

  בדולר ברוטו התחייבות "חבשברוטוהתחייבות

 כיסוי אחוז
 מינימאלי

לא  סכום
  מכוסה 

  "ח)שבאלפי(
 כיסוי אחוז

  מינימאלי

 לא סכום
  מכוסה 

  )דולר באלפי(
Q3-2018 80% 100% - 100% -  
Q4-2018  65% 98% 451 100% -  
Q1-2019  50% 100% - 100% -  
Q2-2019  35% 100% - 100% -  
Q3-2019 20% 100% - 100% -  

  
  "ח:שע לפי, הדוח פרסום למועד החברה של ברוטו ההתחייבויות כיסוי תחזית להלן

  

  רבעון
 כיסוי אחוז

 מדיניותלפי

  בדולר ברוטו התחייבות "חבשברוטוהתחייבות

 כיסוי אחוז
 מינימאלי

 לא סכום
   מכוסה

  "ח)ש(באלפי
 כיסוי אחוז

  מינימאלי

 לא סכום
   מכוסה
  )דולר(באלפי 

Q3-2018 80% 100% - 100% -  
Q4-2018  65% 97% 935 100% -  
Q1-2019  50% 100% - 100% -  
Q2-2019  35% 100% - 100% -  
Q3-2019 20% 100% - 100% -  

 .שקל/דולרלמועד הדוח החברה לא מחזיקה במכשירים פיננסיים נגזרים לגידור שער חליפין 
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 החברה של רגישות ניתוחי בדבר דיווח . 6.3

 2018 יוניב 30לשינויים בשער החליפין ש"ח/דולר ליום  רגישות . 6.3.1

  מהשינויים(הפסד)  רווח    מהשינויים(הפסד)  רווח  

  סעיף
      עליה

  10%-ב
      עליה

  הוגן שווי  5%-ב
     ירידה

  5%-ב
     ירידה

  10%-ב
  דולר אלפי  

  251   119   2,258 )108( )205( מזומנים ושווי מזומנים
  2   1   22 )1( )2(  חובה ויתרות חייבים
  )5,083(  )2,408(  )45,747( 2,178 4,159 )חלויות(כולל  חוב אגרות

 הטבות בגין התחייבויות
  )23(  )11(  )208( 10 19  עובדים
  )85(  )40(  )766(  36   70   זכות ויתרות זכאים

 שלא מכשירים הכל סך
  )4,938(  )2,339(  )44,442(  2,115  4,041   הגנה למטרות

  
   

  
    

  440   387   )160(   )143(  )302(  פורוורד עסקאות
 למטרות מכשירים הכל סך

  440   387   )160(  )143(  )302( חשבונאית מוכרים שלא הגנה
        

  )4,489(  )1,952(  )44,602(  1,972   3,739   הכל סך
            

  

 על אל . 7

  השוק סיכוני תיאור . 7.1

 .2017 לשנת הדירקטוריון לדוח 8.1תיאור סיכוני השוק אליהם חשופה אל על ראו סעיף  לפירוט

 המדיניות ומימוש הפיקוח אמצעי, לניהולם האחראי, שוק סיכוני בניהול על אל מדיניות . 7.2

מדיניות אל על בניהול סיכוני שוק, האחראי לניהולם, אמצעי הפיקוח ומימוש המדיניות ראו סעיף  לפירוט
  .2017 לשנת הדירקטוריון לדוח 8.2

  
 "לדס גידור מדיניות . 7.2.1

 נוקטת על אל. הומשפיעות על רווחיות על אלהדלק מהוות מרכיב מרכזי בהוצאות התפעול של  הוצאות
  .להלןבצעדי הגנה להקטנת החשיפה, כמפורט 

  
 -מספר התקשרויות, לצורך גידור מחירי הדס"ל, בהיקף הנאמד בכ על אל, היו ל2018 ביוני 30נכון ליום 

מהצריכה הצפויה לחודשים  25%-כ על אלהחודשים הבאים. בנוסף, גידרה  12-מהתצרוכת הצפויה ל 39%
. השווי ההוגן נטו של 2020ה הצפויה לרבעון הראשון של שנת מהצריכ 5%-ו 2019דצמבר של שנת -יולי

  מיליון דולר. 39.3-של כ חיוביהינו סכום  2018 ביוני 30 סך מכשירי גידור הדס"ל ליום
 

מיישמת חשבונאות גידור ומייעדת את עסקאות ההגנה כמכשירים מגדרים. לעניין המדיניות  על אל
  לדוחות הכספיים השנתיים. ג'25 ביאור והחשבונאית לעניין זה רא

  
  הדירקטוריון להלן. לדוח 9.1 סעיף וראלפרטים בדבר שינויים שחלו במחירי הדס"ל לאחר תאריך הדוח, 
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 דולר/שקל חליפין שער גידור מדיניות . 7.2.2

אל ל. אל עלדולר ארה"ב, שהינו מטבע הפעילות והדיווח של ב הינן אל עלעיקר הכנסותיה והוצאותיה של 
הוצאות שקליות שעיקרן הוצאות השכר ותשלומים לספקים מקומיים בארץ. בהתאם לכך, שינוי בשער  על

בצעדי הגנה להקטנת  נוקטת אל על. השקליותהדולרי של ההוצאות  הערךהשקל ביחס לדולר משפיע על 
אל ל ש השקליות המאזניות. בנוסף, לשינויים בשער החליפין השפעה על יתרות להלןהחשיפה, כמפורט 

, בעיקר בשל התחייבויות לעובדים לטווח ארוך, אשר עשויים להתבטא בהוצאה או בהכנסה ברווח על
  והפסד, וכן בהגדלה או בהקטנה של תזרים המזומנים הדולרי הנדרש לסילוק ההתחייבויות. 

  
-ל כהחודשים הקרובים עומד ע 12-ל התזרימית השקליתשיעור גידור החשיפה  דוחהלמועד פרסום  סמוך
  מהחשיפה הצפויה. 15%

  
 ריבית גידור מדיניות . 7.2.3

מיתרת  60%-בריבית משתנה וכ םה על אלמיתרת ההלוואות שקיבלה  40%-למועד הדוח, כ סמוך
  שנים.   12-בריבית קבועה לתקופה של עד כ םההלוואות ה

     
בדצמבר  31ה' לדוחות הכספיים השנתיים ליום 25 בביאור תבאשר לקיבוע הריבית מוסבר על אלמדיניות 

. לאור הסביבה הנוחה של הריבית ארוכת הטווח והפער הנמוך בין הריבית לזמן קצר והריבית לזמן 2017
של אל על להגדיל את שיעור ההלוואות  שוק באישור ועדת הדירקטוריון לניהול סיכוני על אלארוך, החליטה 

 בריבית קבועה. 
  

 ארוך לזמן הלוואות במסגרת חשיפה . 7.2.4

לעמידה ביחס מינימאלי בין שווי השוק של  על אלבהתאם להוראות חלק מהסכמי ההלוואות, נדרשת 
נדרשת לקיים מספר תנאים  על אלהמטוסים לבין יתרת ההלוואות אשר מובטחות במטוסים אלו. כמו כן, 
לסיכוני שוק בנושא זה  על אלפת אשר בהעדרם היא עלולה להידרש לפירעון מידי של ההלוואות. חשי

)א 1ה(17ביאור  ונובעת מהשינויים אשר מתרחשים בשווי השוק של מטוסים בעולם. לפרטים נוספים, רא
  .2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום 

 על אל של רגישות ניתוחי בדבר דיווח . 7.3

 "להדס במחירי לשינויים ביחס הדלק הוצאות רגישות . 7.3.1

החודשים הבאים (בסמוך למועד  12טבלה המציגה את רגישות הוצאות הדלק על פני תקופה של  להלן
פרסום הדוחות הכספיים), ביחס למחירי השוק העתידיים הצפויים נכון למועד זה, בהתאם לרמת הפעילות 

וותרו (בהנחה שכל יתר המשתנים ביניהם כמות צריכה ומרווחי הספקים י על אלהצפויה ובהתאם להערכת 
  ללא שינוי מהצפוי במועד זה), וכן את השפעת הגידור על ההוצאה.

  
שינוי במחיר השוק  

 החודשים 12-בהממוצע 
למחיר  ביחס הבאים

במועד הסמוך לפרסום 
  הדוח

היקף ההשפעה על ההוצאה 
לפני השפעת גידור          

  דולר) ליוני(מ

שיעור הגידור על 
-ההוצאה החזויה ל

 החודשים 12
  הבאים

ההשפעה על   היקף 
ההוצאה אחרי השפעת 

              גידור  
  דולר) ליוני(מ

25%  133  

36%  

90  
10%  53 37  

)10%(  )53()38(  
)25%(  )133( )99(  
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 לשינויים בשער החליפין ש"ח/דולר  רגישות . 7.3.2

החודשים הבאים (במועד  12על פני תקופה של  השקליותטבלה המציגה את רגישות ההוצאות  להלן
הסמוך לפרסום הדוחות הכספיים), ביחס למחירי השוק העתידיים הצפויים נכון למועד זה, בהתאם לרמת 

 השקליות(בהנחה שכל יתר המשתנים ביניהם היקף ההוצאות  אל עלהפעילות הצפויה ובהתאם להערכת 
  את השפעת הגידור על ההוצאה.יוותרו ללא שינוי מהצפוי במועד זה), וכן 

  

-ב  הממוצע"ח  בשעשינוי 
  ביחסהחודשים הבאים  12
"ח במועד הסמוך שעל

  לפרסום הדוח

 של הדולרי בערך השינוי
לפני  השקליות ההוצאות

        השפעת גידור
  דולר) ליוני(מ

שיעור הגידור 
 מהחשיפה

 12-החזויה ל
  החודשים הבאים

 של הדולרי בערך השינוי
אחרי  השקליות ההוצאות

             גידור    
  דולר) ליוני(מ

10%  )59(  
15%  

)48(  
)10%(  76 67  

 
הייתה מביאה לעליה או ירידה  2018ביוני  30בשער החליפין ליום  10%, ירידה או עליה של בנוסף

  דולר.  מיליון 3.7-כבסך של  השקליותבהתחייבויות 
 

 בריבית לשינויים רגישות . 7.3.3

החודשים הבאים (בסמוך למועד  12טבלה המציגה את רגישות הוצאות הריבית על פני תקופה של  להלן
  כמפורט לעיל בדבר ניהול סיכון הריבית. על אלפרסום הדוחות הכספיים) לרבות השפעת פעולות 

  

 12-הממוצע ב Liborשינוי בריבית 
החודשים הבאים ביחס לשיעור 

סמוך למועד פרסום  Liborהריבית 
  הדוח

 שיעורשיעור הגידור הממוצע ו/או 
האשראי בריבית קבועה הממוצע 

 12-מהחשיפה החזויה ל
  החודשים הבאים

ההשפעה על ההוצאה   היקף 
אחרי השפעת גידור          

  דולר) ליוני(מ
50%  

60%  

12.0  
10%  2.4  

)10%(  )2.4(  
)50%(  )11.8(  

  
  

  
 ליסינג גלובל . 8

  השוק סיכוני תיאור . 8.1

 .2017 לשנת הדירקטוריון לדוח 9.1 סעיף ראו ליסינג גלובל חשופה אליהם השוק סיכוני תיאור לפירוט

 ומימוש הפיקוח אמצעילניהולם,  האחראיגלובל ליסינג בניהול סיכוני שוק,  מדיניות . 8.2
 המדיניות

 ראו המדיניות ומימוש הפיקוח אמצעי, לניהולם האחראי, שוק סיכוני בניהול ליסינג גלובל מדיניות לפירוט
  .2017 לשנת הדירקטוריון לדוח 9.2 סעיף

  

 דולר/שקל חליפין שער גידור מדיניות . 8.2.1

  .2017 לשנת הדירקטוריון לדוח 9.2.1 סעיף ראודולר /שקל חליפין שער הגידור מדיניות לפירוט

  .בדולרים הינו ליסינג גלובל של נטו האשראי תיק כלל, הדוח פרסום ולמועד הדוח למועד

  

  

  



"מבע אחזקות כנפיים  
  2018 יוניב 30ביום  ושהסתיימשלושה חודשים ו שישה של ותתקופדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד להדוח 

 

 22 - ב
 

 ריבית גידור מדיניות . 8.2.2

  .2017 לשנת הדירקטוריון לדוח 9.2.2 סעיף ראו הריבית גידור מדיניות לפירוט

מיליון דולר  37.6-בסך של כ מיליון דולר מתוך הלוואות 20 של סך עבור ריבית גידור עסקת ליסינג לגלובל
 תביצעה עסק ליסינג גלובל. 320-200למימון רכישת שני מטוסי איירבוס  2017שניטלו בחודש נובמבר 

שנים (בהתאם לתקופת  4של הריבית הדולרית לתקופה של  IRSעל עקום  Callהגנה מסוג אופציות 
  ).ליסינג גלובלהלוואת ה'בלון' שנטלה 

 כעסקאות מוכרות אינן העסקאות. דולר אלפי 180-כ הינו הדוח למועד ההגנה עסקאות של ההוגן השווי
 עסקאות ביצוע ממסגרת חרגה לא ליסינג גלובל, הדוח פרסום ולמועד הדוח למועד. חשבונאיות הגנה

  .בטחונות להעמיד נדרשה לא ובהתאם הבנק מול בנגזרים

 של בהיקף', א סדרה"ח אג יתרת אתמלא,  מוקדם בפרעון ליסינג גלובל פרעה 2018 ינואר בחודש כי יצוין
 נושאות אשר היחידות הינן' ב סדרה החוב אגרותהדוח ולמועד פרסומו  שלמועד כך, דולר מיליון 23.2-כ

  .ליסינג גלובלה של האשראי בתיק קבועה ריבית

 הינו בריבית מוגנת.  ליסינג גלובלהאשראי של  מתיק 40%-כ, הדוח פרסום ולמועד הדוח למועד

 ליסינג גלובל של רגישות ניתוחי בדבר דיווח . 8.3

 בריבית לשינויים רגישות . 8.3.1

החודשים הבאים (בסמוך למועד  12טבלה המציגה את רגישות הוצאות הריבית על פני תקופה של  להלן
  כמפורט לעיל בדבר ניהול סיכון הריבית. ליסינג גלובלפרסום הדוחות הכספיים) לרבות השפעת פעולות 

  

 12-ב לחודש Liborשינוי בריבית 
החודשים הבאים ביחס לשיעור 

סמוך למועד  לחודש Liborהריבית 
  פרסום הדוח

 שיעורשיעור הגידור הממוצע ו/או 
האשראי בריבית קבועה הממוצע 

 12-ל יתרת האשראי הממוצעתמ
  החודשים הבאים

 ההשפעה על ההוצאה  היקף 
אחרי השפעת גידור          

  דולר) ליוני(מ
50%  

43%  

 1.1  
10% 0.2  

)10%(  )0.2(  
)50%(  )1.1(  

  

 התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות  .ג

 הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר עיקריים אירועים . 9

 "להדס במחירי שחלו שינויים . 9.1

 בהם לשווקים בהתאם המשוקלל) ספקים ומרווחי אגרות"ל (לפני הדס של השוק, מחיר הדוח למועדנכון 
-סנט לגלון ואילו נכון למועד הסמוך לאישור הדוח מחיר זה הינו כ 214.5-כ"ל, היה דס אל על רוכשת
 מחזוררוב מיבק 25%-"ל מהווה כהדסלציין, כי ההוצאה עבור  יש. 2%-כ של ירידהסנט לגלון,  209.7

להיות השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות.  המחיר עשויב לשינוייםולפיכך , אל עלשל  ההכנסות
הדס"ל יקבע בהתאם לשינויי המחירים שהתרחשו מאז  מחיריבמקביל, ערך השווי ההוגן של מכשירי גידור 

 אל עלוכן מסיום ההתחשבנות בגין חלק מהעסקאות כאמור. במועד הסמוך לפרסום הדוח,  הדוח מועד
מהצריכה הצפויה  21%-דצמבר), כ-אוגוסט( 2018מהצריכה הצפויה ליתרת  50%-מגודרת בהיקף של כ

  .2020מהצריכה הצפויה לרבעון הראשון של  7%-וכן כ 2019לשנת 

 דולר/שקל החליפין בשערי שחלו שינויים . 9.2

הדוח. יש  ביחס למועד תאריך 0.5%-בכהדולר מול השקל  שער עלהפרסום הדוח הכספי להסמוך  במועד
התוצאות העסקיות של הרבעון הבא תיקבע בהתאם לשערי  לציין, כי ההשפעה של שערי החליפין על

  ).2018 בספטמבר 30החליפין שיהיו בפועל במהלך הרבעון בכללותו ובסופו (
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 הדוחות על דעתם בחוות הלב תשומת את החברה של החשבון רואי מפנים שאליהם הנושאים . 10
 הכספיים

 ראולתובענות ייצוגיות אלו  על אלוחשיפה של  על אלהחשיפה לאישור תובענות ייצוגיות כנגד  לפירוט
  כספיים.לדוחות ה 10 ביאור

  
  והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר דוח . 11

  .הרבעוני לדוח' ד חלק ראו, לעיל הדוח לעניין
  
  
  
 שווי הערכות בדבר גילוי  .ד

 מוחזקות בחברות שבוצעובדבר הערכות שווי  פרטים . 12

 ליסינג בגלובל שבוצעו שווי הערכות . 12.1

למטוס איירבוס  פרט ליסינג גלובל של המטוסים בציי, לא נמצאו סימנים לירידת ערך 2018 מרץב 31ליום 
את סכום בר ההשבה של המטוס ונמצא כי הוא עולה על עלותו  ליסינג גלובל, בהתאם לכך בחנה 330-200

שנלקחו  ההנחותעולה לכדי הערכת שווי מהותית.  אינה שבוצעה השווי הערכת. דהמופחתת לאותו מוע
פרט  2017בספטמבר  30בהערכת השווי הינן דומות לאלו שנלקחו בהערכת שווי המטוס שבוצעה ליום 

 המטוס נמכר 2018. יצוין כי בחודש יוני המטוס של להחכרתו הסכםלהקטנת שיעור ההיוון עקב חתימת 
   לדוחות הכספיים). )ג2א(4 (לפרטים ראו ביאור מטוסים שלושה למימוש עסקה במסגרת

  .ליסינג גלובל של המטוסים בציי, לא נמצאו סימנים לירידת ערך 2018ביוני  30ליום 
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 24 - ב
 

 מידע על אגרות החוב של החברה –ייעודי למחזיקי אגרות החוב  גילוי  .ה

 "חש באלפי, )1(החברה שהנפיקה החוב אגרות נתוני ריכוז . 13

  

  :הערות

  . כמו כן החברה עמדה בכל תנאי ההתחייבות לפי שטר הנאמנות. החוב אגרותהחברה עומדת בכל תנאי  ) 1( 
  חוב סדרה ז' תשלומים שנתיים.  אגרות ) 2( 
 תשלומים חצי שנתיים.  ) 3( 
 אגרות החוב אינן צמודות.  ) 4( 
 מהותיות.  הסדר השל החברה הינ (סדרה ז') אגרות החוב ) 5( 
מובטחות בבטוחות כלשהן. לתיאור עילות לפירעון מיידי, אירועים אשר התרחשותם תביא לגידול בשיעור הריבית המשולמת (לרבות ירידה  אינן(סדרה ז')  באגרות החו ) 6( 

. לפירוט לגבי 2017לשנת  הכספיים ותלדוח 'ד18-ו) 2ב(18 ביאוריםבדירוג), מגבלה על חלוקת דיבידנד ותנאים לפירעון מוקדם של אגרות החוב על ידי החברה, ראו 
  . 2018 יוניב 30ספיים ליום לדוחות הכ' א9 ביאורראו עמידה באמות מידה פיננסיות, ראו 

 ת רכש חליפין של סדרות אגרות חוב. הנתונים בטבלה מתייחסים לכל הסדרה.ול הסדרה הנ"ל באמצעות הצעש הרחבהנעשתה  אלו יםבמועד ) 7( 
 

  לעיל. 4.2.5 סעיף ראו לפרטים. החוזר בהון גרעון קיים 2018 יוניב 30 ליום החברה של המאוחדים דוחותייה פי על

  

   
  

 2018 יוניב30ליוםנתונים

  
 ליום נתונים

 פרסום
  הדוח

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

    הדוח פרסום

 סדרה

 מועד
 הנפקה
 מקורית

.נ. ע
 במועד

 ההנפקה
.נ. ע יתרת

 שבמחזור

 סכום
 הריבית
 שנצברה
 בספרים

 ערך
 בספרים

 יתרת של
  "חהאג

 שווי
 בורסאי

  

.נ ע יתרת
 שבמחזור

 שיעור
 הריבית
  הנאמנות חברת פרטי  עד  -מהחל (קבוע)

      ' ז

)4) (5 (

)6(  

 ספטמבר
2014 

72,000  

155,514  2,390   163,674   166,975  

  

155,514  6.25%  

 קרן
1.10.18  

 ריבית
1.10.18  

1.10.24  
  "מבע נאמנויות נבו פז רזניק

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

 ספטמבר
2016)7( 

67,050  

 דצמבר
2017)7( 

33,845  



"מבע אחזקות כנפיים  
  2018 יוניב 30ביום  ושהסתיימשלושה חודשים ו שישה של ותתקופדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד להדוח 

 

 25 - ב
 

 החוב אגרות דירוג אודות פרטים . 14

 סדרה

 שם
 חברה
 מדרגת

 דירוג
 שנקבע
 במועד
 הנפקת
 הסדרה

 ליום דירוג
 יוניב 30

2018 

 דירוג
 ליום

 פרסום
 הדוח

 מתן תאריך
 דירוג

 העדכני
 פרסום ליום

 הדוח

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

  דירוג  תאריך

  ilA- ilA ilA 05/2018  מעלות  'ז

05/2018  ilA 

11/2014 ,11/2015 ,
08/2016 ,11/2016 ,
10/2017 ,11/2017  

ilA- 

דוח דירוג עדכני של החברה ואגרות החוב שהנפיקה לפיו עודכן דירוג  S&Pפרסמה מעלות  2018במאי  17ביום 
לדוח הדירוג, ראו  , בתחזית דירוג חיובית.-ilAדירוג החברה  ואושרר, ilA-ל -ilA -אגרות החוב (סדרה ז') מ

 .ההפניה דרך על זה בדוח הנכלל) 2018-15-049423(מספר אסמכתא  2018 מאיב 17 מיום מיידידיווח 
  
 

  

  

  

  

  

    
  ציוני רונן  חנאלשלמה

  כללי מנהל  הדירקטוריון"ריו
    

    2018 ,אוגוסטב 20
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 דוחות כספיים



  כנפיים אחזקות בע"מ
  

   מאוחדיםתמציתיים דוחות כספיים 
  2018 יוניב 03ליום 

  
  (בלתי מבוקרים)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  בע"מכנפיים אחזקות 
  
  

  מאוחדיםתמציתיים דוחות כספיים 
  2018 יוניב 03ליום 

  
  

  (בלתי מבוקרים)
  
  
  
  

  ע מ ו ד  תוכן העניינים
    
    
    

  2-ג  דו"ח סקירה של רואי החשבון
    
    

    דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים (בלתי מבוקרים):
    

  4-ג - 3-ג  דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי
    

  5-ג  תמציתיים מאוחדים על הרווח והפסדדוחות 
    

 6-ג  דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל
    

  11-ג - 7-ג  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
    

  11-ג - 12-ג  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
    

  34-ג - 12-ג  ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםביאור
    

  
  



  

  
2-ג

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

  
  מבוא 

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

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח והפסד, הרווח הכולל,  2018 ביוני 30התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 
באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים  ושלושה חודשים שהסתיימו שישה שלות השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ

"דיווח כספי לתקופות ביניים",  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהת ביניים ושל מידע כספי לתקופלעריכה ולהצגה 
), ומיידייםוכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

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

 0.3%-ת הביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כולתקופ התמציתיסקרנו את המידע הכספי לא 
בהתאמה, מכלל  1.1%-וכ 1.2%-, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ2018 יוניב 30מכלל הנכסים המאוחדים ליום 

, הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון באותו תאריך. כמו כן ושלושה חודשים שהסתיימו שישהשל  ותההכנסות המאוחדות לתקופ
, וחלקה של הקבוצה בתוצאותיהן 2018 יוניב 30אלפי דולר ליום  15,424-אחרים של חברות כלולות אשר ההשקעה בהן הינה כ

באותו תאריך. המידע  ושלושה חודשים שהסתיימו שישהשל  ותדולר, בהתאמה, לתקופ אלפי 134-וכ דולר אלפי 384-הינו כ
ת הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו והכספי לתקופ

  ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.
  

  היקף הסקירה
  

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

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

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

  מסקנה
  

תבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי בה
  .IAS 34הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

  
אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר  בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון

הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות 
  .1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
הכספיים בדבר החשיפה לאישור תובענות  וחותלד 10הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  מסקנתנומבלי לסייג את 

  ייצוגיות כנגד אל על וחשיפה של אל על לתובענות ייצוגיות אלו.
 

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
  

  2018, אוגוסטב 20ב תל אבי



  

3-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

  

 בדצמבר 31ליום   יוניב 30ליום  

 0 1 8 2 0 1 7 2  0 1 7 2   

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    (בלתי מבוקר) 
  נכסים

  
   נכסים שוטפים

 279,300   888,236  276,121 מזומנים ושווי מזומנים
  58,766   351,92   45,082  פקדונות והשקעות לזמן קצר

 184,787  *033,229     220,966  וחייבים אחריםלקוחות
 12,924   ,5011  31,895  מכשירים פיננסים נגזרים

 22,853  ,71229  31,871 הוצאות מראש

 17,437  623,51  17,504 מלאי
  

 576,067  108,605  623,439  סה"כ נכסים שוטפים
   
   

   נכסים לא שוטפים
 36,824  *33,869  38,289 פקדונות לזמן ארוך 
  26,546   410,62   25,303  השקעות לזמן ארוך

 1,566,326  911,171,5  1,698,370 ונכסים בלתי מוחשייםרכוש קבוע
  5,366   467,3   10,193 מכשירים פיננסים נגזרים

 7,732  ,7345 8,580 הוצאות מראש

  71,558   057,76   68,437   נכסים בגין הטבות לעובדים

     
 1,714,352  ,448,6541  1,849,172   סה"כ נכסים לא שוטפים

   
   

 2,290,419  ,556,2592  2,472,611   סה"כ נכסים

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



  

4-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

  

  בדצמבר 31ליום   יוניב 30ליום  

 0 1 8 2 0 1 7 2  0 1 7 2   

  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר 

    (בלתי מבוקר) 
      התחייבויות והון 

     

      התחייבויות שוטפות

  259,186   099,225  218,430  אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות
  176,506   036,641  162,641  ספקים ונותני שירותים

  91,996   768,90  104,086  זכאים ויתרות זכות
  39,006   762,22  18,203  הפרשות
  -   1,882  2,190  נגזרים פיננסיים מכשירים

  116,410   243,19  106,671  התחייבויות בגין הטבות לעובדים
  363,219   048,394   433,784   הכנסות מראש

      
  1,046,323   838,341,0  1,046,005   סה"כ התחייבויות שוטפות

       
       התחייבויות לא שוטפות

  544,958   885,572  735,659  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
  97,027   897,19  91,798  אגרות חוב

  87,349   272,97  86,853  התחייבות בגין הטבות לעובדים
  -   1,472 784  נגזרים פיננסיים מכשירים

  5,736   114,0  12,045  יתרות זכות לזמן ארוך
  99,787   647,90  97,827  התחייבויות מסים נדחים 

  34,775   74,444  35,689  הכנסות מראש
  33,120   895,50   26,524   הפקדות של חוכרי מטוסים

      
  902,752   526,935  1,087,179   סה"כ התחייבויות לא שוטפות

       
      הון

  5,285   5,269  5,285  הון מניות
  45,955   449,43  50,688  פרמיה וקרנות הון

  )1,054(  )1,054( )1,054( מניות המוחזקות על ידי החברה
  77,594   023,82   784,67   עודפים 

  127,780   687,912  703,131  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

  213,564   ,505159   724,072   זכויות שאינן מקנות שליטה 
  341,344   192,928  ,427339   סה"כ הון 

      
       

  2,290,419   556,592,2   ,611,4722   סה"כ התחייבויות והון 

        
    
    

  
  

      

 ערן בן מנחם רונן ציוני  שלמה חנאל
 כספים"ל סמנכ מנהל כללי יו"ר דירקטוריון

  
  .2018 אוגוסטב 20הכספיים: תאריך אישור הדוחות 

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



  

5-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  מאוחדים על הרווח והפסדדוחות תמציתיים 

  

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

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה  ישהלתקופה של ש 
  שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה 
  בדצמבר 31ביום   יוניב 30ביום   יוניב 30ביום  

 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8 2  0 1 7 2  0 1 7 2  

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר 

    (בלתי מבוקר)  מבוקר)(בלתי  
           

  2,152,850   236,555   557,749  987,187  1,035,364  הכנסות מהפעלה

  )1,779,013(  )789,441(  )483,614(  )826,472(  )924,956(  הוצאות הפעלה

           

  373,837   447,113   74,135  160,715  110,408 רווח גולמי

           
  )209,096(  )576,54(  )56,904(  )101,003(  )107,491(  הוצאות מכירה

  )119,207(  )172,72(  )28,615(  )56,724(  )63,234(  הוצאות הנהלה וכלליות

  )4,834(  617   5,769  )2,047(  6,764  הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

           

 )163,961(  )159,774(  )79,750(  )131,81(  )333,137(  
        
           

  40,700   32,316   )5,615(  941  )53,553(  מפעולות רגילותרווח (הפסד)

           

  )48,117(  )266,21(  )12,965(  )26,029(  )20,673( הוצאות מימון

  8,877   ,0743   2,825  6,732  4,228 הכנסות מימון

  )39,240(  )92,19(  )10,140(  )19,297(  )16,445(  הוצאות מימון, נטו
           

חברות המטופלות לפי שיטת חלק החברה ברווחי 
  3,170   440   191  959  524  השווי המאזני, נטו ממס

           
  4,630   ,56423   )15,564(  ),39717(  )69,474( רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה

           

  )2,782(  )5,850(  4,131  3,039  16,732  הטבת מס (מסים על הכנסה)

        

  1,848   ,71417   )11,433(  ),35814(  )52,742(  תקופהרווח (הפסד) ל

           
           

           מיוחס ל:
  )1,090(  ,1007   )855( ),5885( )14,054(  בעלי מניות החברה 

  2,938   10,614   )10,578(  )8,770(  )38,688(  זכויות שאינן מקנות שליטה 

 )52,742(  )35814,(  )11,433(   71417,   1,848  

        
 1למניה רגילה אחת (בדולר) בת  )הפסדרווח (

       ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלי מניות החברה
 )0.07( 0.44  )0.05(  )0.35(  )0.87( למניה בסיסי)הפסדרווח (

  
 )0.07( 0.43   )0.05(  )0.35(  )0.87(  למניה מדולל)הפסדרווח (

        
הממוצע המשוקלל של מספר המניות (באלפים)

       למניה)הפסד( רווחששימש בחישוב 

 16,060   16,058  16,114  16,058  16,114בסיסי
  

 16,060  ,36916   16,114  16,058  16,114מדולל

          
    



  

6-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  הכולל הרווחדוחות תמציתיים מאוחדים על 

  

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ים לדוחותביאורה

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה הישלתקופה של ש
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה

 בדצמבר 31ביום   יוניב 30ביום  יוניב30ביום 

 0 1 820 1 720 1 8 2  0 1 7 2  0 1 7 2  

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר 

    מבוקר) (בלתי (בלתי מבוקר) 
       

 1,848   ,71417  )11,433(  ),35814(  )52,742(  תקופהרווח (הפסד) ל

    
     רווח (הפסד) כולל אחר:

    
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או 

    הפסד:
(הפסד) בגין מדידות מחדש של הטבה  רווח

 )1,920( 2,274  )32( 2,340 )1,157(  מוגדרת, נטו ממס

    
        סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:

     רווח (הפסד) בגין גידור תזרימי מזומנים, 
 )4,664( ),1746( 12,880 )12,193( 15,103נטו ממס

    -רווח (הפסד) בגין גידור תזרימי מזומנים 
  177   )727,2(  )619( )5,981( 104  ערך זמן, נטו ממס

 2,174  801  )709(  2,060   )986(תרגום בגין פעילות חוץבגין שערהפרשי

   

 )4,233( )826,5( 11,520   )13,774(  13,064 תקופהאחר ל רווח (הפסד) כולל
 

     

    

 )2,385( ,88811  87   ),13228(  )39,678(תקופהל כולל )הפסד(רווחסה"כ

   
   
   
   

   מיוחס ל:התקופהרווח (הפסד) כולל לסה"כ
   

 )2,703( ,1075  3,120 ),29110( )9,565( בעלי מניות החברה

 318  6,781  )3,033(  )17,841(  )30,113( זכויות שאינן מקנות שליטה

         

 )39,678(  )13228,(   87  88811, )2,385( 

      
   



  

7-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

  
  (בלתי מבוקר)2018יוניב30חודשים שהסתיימה ביוםישהשלתקופה של  

  
הון 
 קרנות הון  מניות

מניות 
המוחזקות 

על ידי 
  החברה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
לגידור 
תזרימי 
  מזומנים

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
לגידור 
תזרימי 
 -מזומנים 
  ערך זמן

קרן הון 
בגין 

הפרשי 
תרגום 

של 
פעילויות 

  חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
  שליטה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

קרן הון 
ן בגי

 מדידות
 של מחדש

 התחייבות
 בגין  נטו

 הטבה
  עודפים  מוגדרת

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סך הכל  שליטה

 אלפי דולר  

  
  341,344   213,564   77,594   )4,390( 683 1,143 957 62 5,263  )1,054( 42,237 5,285 2018בינואר1יתרה ליום

                   
מצטברת בגין יישום תקן  השפעה

  IFRS 15*  -   -   -   -   -   -   -   -   -   13,244   24,273   37,517דיווח כספי בינלאומי

לאחר  2018בינואר  1יתרה ליום 
השפעה מצטברת בגין יישום תקן 

  IFRS 15  5,285   42,237  )1,054(   5,263  62   957   1,143   683  )4,390(   90,838   237,837   378,861כספי בינלאומי דיווח
                  

  )52,742(  )38,688(  )14,054(  -  - - - -  -  - - - תקופההפסד ל
  13,064   8,575   -   )408(  -   -   )472(  37   5,332   -   -   -  אחרכולל)הפסד( רווח

  )39,678(  )30,113(  )14,054(  )408(  -   -   )472(  37   5,332   -   -   -  תקופהסה"כ רווח (הפסד) כולל ל
                   
                   

  244   -   -   -   244   -   -   -   -   -   -   -  מניותמבוסס תשלום

   -   -   -   -   -   -   -   244   -   -   -   244  
  

                        

                   
  339,427   207,724   76,784   )4,798(  927   1,143   485   99  10,595   )1,054(  42,237   5,285  2018יוניב30סה"כ הון ליום

                   
 .12ביאור ראו  *
    
    
    

  
  
  
  
  

  הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



  

8-ג  

  
  כנפיים אחזקות בע"מ

  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
  

  (בלתי מבוקר)2017יוניב30חודשים שהסתיימה ביוםישהשלתקופה של  

  
הון 
 קרנות הון  מניות

מניות 
המוחזקות 

על ידי 
  החברה

קרן הון בגין 
עסקאות 

לגידור תזרימי 
  מזומנים

קרן הון 
בגין הפרשי 
תרגום של 
פעילויות 

  חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן מקנות 
  שליטה

קרן הון
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

קרן הון בגין 
מחדש מדידות 

של התחייבות 
נטו  בגין 

  עודפים  הטבה מוגדרת

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סך הכל  שליטה

 אלפי דולר  

  

  324,671   183,774   88,712   )3,686(  180   2,169   )74(  7,166   )1,054(  42,215   5,269  2017בינואר1יתרה ליום
                

  )358,14(  )770,8(  )588,5(  - - - -  -  - - - תקופהל הפסד
  )774,13(  )071,9(  -   826   -   -   980   )509,6(  -   -   -  רווח (הפסד) כולל אחר

  )132,28(  )841,17(  )588,5(  826   -   -   980   )509,6(  -   -   -  תקופהסה"כ רווח (הפסד) כולל ל
                 
                 

  )1,101(  -   )1,101(  - - - -  -  - - - שולםדיבידנד ש
  )6,428(  )6,428(  -   - - - -  -  - - - שליטהמקנותשאינןלזכויות דיבידנד

  182   -   -   -   182   -   -   -   -   -   -  תשלום מבוסס מניות

   -   -   -   -   -   -   182   -  )1,101(  )6,428(  )347,7(  
  

                      

                 
  192,289   ,505159   023,82   )860,2(  362   2,169   906   657   )1,054(  42,215   5,269  2017יוניב30סה"כ הון ליום

                 
    
    

  
 
  
 

  
  
  
  
  
  

  
  הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

  



  

9-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

  
  (בלתי מבוקר)2018יוניב30חודשים שהסתיימה ביוםלושהשלתקופה של  

  
הון 
 קרנות הון  מניות

מניות 
המוחזקות 

על ידי 
  החברה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
לגידור 
תזרימי 
  מזומנים

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
לגידור 
תזרימי 
 -מזומנים 
  ערך זמן

קרן הון 
בגין 

הפרשי 
תרגום 

של 
פעילויות 

  חוץ

קרן הון 
מעסקאות 

זכויות  עם
שאינן 
מקנות 
  שליטה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

קרן הון 
בגין 

 מדידות
 של מחדש

 התחייבות
 בגין  נטו

 הטבה
  עודפים  מוגדרת

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סך הכל  שליטה

 אלפי דולר  

  
  339,223   210,757   77,639   )4,787(  810   1,143   828   317  6,048   )1,054(  42,237   5,285  2018אפרילב1יתרה ליום

                   
  )11,433(  )10,578(  )855(  -  - - - -  -  - - - תקופהלהפסד 

  11,520   7,545   -   )11(  -   -   )343(  )218(  4,547   -   -   -  אחרכולל)הפסד( רווח

  87   )3,033(  )855(  )11(  -   -   )343(  )218(  4,547   -   -   -  תקופהכולל לרווח (הפסד)סה"כ 
                   
                   

  117   -   -   -   117   -   -   -   -   -   -   -  מניותמבוסס תשלום

   -   -   -   -   -   -   -   117   -   -   -   117  
  

                        

                   
  ,427339   724,207   784,76   ),7984(  927   1,143   485   99  595,10   )1,054(  42,237   5,285  2018יוניב30סה"כ הון ליום

                   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
  



  

10-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

  
  (בלתי מבוקר)2017יוניב30חודשים שהסתיימה ביוםלושהשלתקופה של  

  
הון 
 קרנות הון  מניות

מניות 
המוחזקות 

על ידי 
  החברה

קרן הון בגין 
עסקאות 

לגידור תזרימי 
  מזומנים

קרן הון 
בגין הפרשי 
תרגום של 
פעילויות 

  חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן מקנות 
  שליטה

קרן הון
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

קרן הון בגין 
מחדש מדידות 

של התחייבות 
נטו  בגין 

  עודפים  הטבה מוגדרת

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סך הכל  שליטה

 אלפי דולר  

  

  283,553   159,152   74,923   )3,663(  183   2,169   513   3,846   )1,054(  42,215   5,269  2017אפרילב1יתרה ליום
                

  ,71417   10,614   ,1007   - - - -  -  - - - תקופהל רווח
  )5,826(  )3,833(  -   803   -   -   393   )189,3(  -   -   -  רווח (הפסד) כולל אחר

  ,88811   6,781   ,1007   803   -   -   393   )189,3(  -   -   -  תקופהסה"כ רווח (הפסד) כולל ל
                 
                 

  )6,428(  )6,428(  -   - - - -  -  - - - שליטהמקנותשאינןלזכויות דיבידנד
  179   -   -   -   179   -   -   -   -   -   -  תשלום מבוסס מניות

   -   -   -   -   -   -   179   -   -   -  )6,249(  
  

                      

                 

  192,289   505,159   023,82   )860,2(  362   2,169   906   657   )1,054(  42,215   5,269  2017יוניב30סה"כ הון ליום

                 
    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
    



  

11-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

  
 2017דצמברב31שהסתיימה ביוםשנהל  

  
הון 
 קרנות הון  מניות

מניות 
המוחזקות 

על ידי 
  החברה

הון קרן 
בגין 

עסקאות 
לגידור 
תזרימי 
  מזומנים

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
לגידור 
תזרימי 
 -מזומנים 
  ערך זמן

קרן הון 
בגין 

הפרשי 
תרגום 

של 
פעילויות 

  חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
  שליטה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

קרן הון 
בגין 

 מדידות
 של מחדש

 התחייבות
 גיןב  נטו

 הטבה
  עודפים  מוגדרת

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סך הכל  שליטה

 אלפי דולר  
  

  324,671   183,774   88,712   )3,686(  180   2,169   )74(  -   7,166   )1,054(  42,215   5,269  2017בינואר1יתרה ליום
                  

  1,848   2,938   )1,090(  -  - - - -  -  - - - שנה(הפסד) ל רווח
  )4,233(  )2,620(  -   )704(  -   -   1,031   62   )2,002(  -   -   -  אחרכולל)הפסד( רווח

  )2,385(  318   )1,090(  )704(  -   -   1,031   62   )2002(  -   -   -  שנהסה"כ רווח (הפסד) כולל ל
                   
                   

  )10,028(  -   )10,028(  -  - - - -  -  - - - ששולם דיבידנד
  )6,428(  )6,428(  -   -  - - - -  -  - - - לזכויות שאינן מקנות שליטה דיבידנד
 מאוחדת בת בחברת מניות הנפקת

  32,972   34,531   -   -  - )1,658( - -  99  - - - מניותמכר בשילוב
 חברה של בת בחברת מניות הנפקת

  2,001   1,369   -   -  - 632 - -  -  - - - מאוחדת
  16   -   -   -  )22( - - -  -  - 22 16כתבי אופציה למניות מימוש
  525   -   -   -   525   -   -   -   -   -   -   -  מניותמבוסס תשלום

   16   22   -   99   -   -  )1,026(   503   -  )10,028(   29,472   19,058  

                          
                   

  341,344   213,564   77,594   )4,390(  683   1,143   957   62  5,263   )1,054(  42,237   5,285  2017בדצמבר31סה"כ הון ליום

                   
  
  
  

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



  

12-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  מאוחדים על תזרימי המזומנים דוחות תמציתיים

  
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה  ישהלתקופה של ש 
  שהסתיימה חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום   יוניב 30ביום   יוניב 30ביום  

 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8 2  0 1 7 2  0 1 7 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר 

    (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
        

        פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 
  1,848   ,71417   )11,433( ),35814( )52,742(  תקופהרווח (הפסד) ל

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 
  307,809   014,88   74,249   021,207   134,251  נספח א' -המזומנים מפעילות שוטפת 

        
  309,657   728,105   62,816   192,663   81,509   עילות שוטפת, נטומזומנים שנבעו מפ

        
        פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 

רכישת רכוש קבוע (כולל תשלומים על חשבון 
  )256,266(  )0783,4(   )110,916( )117,074( )271,759(  מטוסים ושיפוצי מנוע כלליים)

  23,272   053,7   34,437 15,665 36,603 רכוש קבועתמורה ממימוש
  )16,461(  )314,2(  )2,354( )5,421( )4,039(  השקעה ברכוש לא מוחשי

  )2,818(  )54,793(  32,491   )33,490(  9,767   שינוי בפקדונות
        

  )252,273(  )132,93(  )46,342(  )140,320(  )229,428(  עילות השקעה, נטומזומנים ששימשו לפ
        

         פעילות מימון -תזרימי מזומנים 
  -   -   )1,781( - )3,384(  תשלום בגין הוצאות גיוס הלוואות

  135,418   21,385   145,000 66,723 317,000 קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים
  )166,743(  )28,625(  )71,658( )87,072( )139,073( פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים

  37,212   -  - - -  חובאגרותהנפקת
  )28,226(  )756,5(  )2,954( )8,337( )26,189(  פירעון אגרות חוב 

  7,874   641   4,161 6,533 )2,867( באשראי לזמן קצר, נטועליה (ירידה)
  5,743   ,4252   720 4,725 2,060 שינוי בהפקדות של חוכרי מטוסים, נטו

  1,806   44  - 44 - גרות חובאהתחשבנות בגין עסקת הגנה על 
  16   -  - - -  מימוש כתבי אופציה למניות

  26,722   -  - - -  בנות בחברותמניותהנפקת
מכירת מניות לבעלי הזכויות שאינות מקנות 

  8,250   -  - - -  שליטה בחברה מאוחדת
  )6,428(  )6,428( - )6,428( - שאינן מקנות שליטהדיבידנד ששולם לזכויות 

  )10,028(  )1,101(  -   )1,101(  -   דיבידנד ששולם לבעלים של החברה
     

מזומנים שנבעו מפעילות (ששימשו 
  11,616   )157,41(  73,488   )24,913(  147,547   לפעילות) מימון, נטו

 
       

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות 
  4,103   ,3801   )1,914(  3,261   )2,807( מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

      
  73,103   )3,439(  88,048 30,691 )3,179( עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים, נטו

        
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

  206,197   327,402   188,073   206,197   279,300  תקופהה
        

  279,300   888,362   276,121   236,888   276,121   תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

        
  

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



  

13-ג  

  
  כנפיים אחזקות בע"מ

  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה  ישהלתקופה של ש 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום   יוניב 30ביום   יוניב 30ביום  

0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8 2  0 1 7 2  0 1 7 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר 

    (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
        

 -נספח א'
        

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי 
 מזומנים:

          

פחת והפחתות (כולל גריעות אביזרים, 
רכיבים שיצאו משימוש ותצרוכת ציוד 

  194,721   ,02949   45,754 98,910 90,142 מתכלה)
  1,515   5,331   )4,428( )3,688( )17,365(  מסים נדחים, נטו 

בשל הטבות  עליה (ירידה) בהתחייבויות
  39,904   )1,675(  10,803 )484( )27,856(  לעובדים ובהפרשות

  )7,286(  )778(  )5,670( )1,100( )6,780( רווחי הון ממימוש רכוש קבוע, נטו
  )2,883(  )1,238(  )309( )3,321( )1,166( שינוי בנגזרים (שאינו דרך רווח כולל אחר)

שהוכרו ברווח  הוצאות (הכנסות) מימון נטו
  )4,781(  )797,1(  1,866 )4,178( 2,747 הפסד

  8,691   323,3   )1,649( 8,228 )2,249(  שערוך (שחיקת) אגרות חוב
  )1,110(  -  - - -  רווח מחילוט פקדון דמי חכירה

  1,382   -  - - - הפסד מהחלפת סדרות אגרות חוב
  )770(  815   753 1,398 1,771  שינויים אחרים

        
        שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

  )12,034(  )8129,1(  3,983 )59,581( )38,049( בלקוחות וחייבים אחרים)עליה(ירידה
  )4,245(  )360(  )286( )9,021( )11,285(  עליה בהוצאות מראש
  3,944   506,3   )131( 5,758 )1,382(  ירידה (עליה) במלאי

  48,929   524,37   1,145 47,181 26,658  וזכאיםעליה בספקים 
  41,832   146,41   22,418   126,919   119,065   עליה בהכנסות מראש

   134,251   021,207   74,249   014,88   307,809  

        
        
        
        
        

ריבית,  ותקבולי שלומית –נספח ב' 
מיסים ששולמו ודיבידנד שהתקבלו, 

המסווגים בתזרים מזומנים מפעילות 
 שוטפת

          

        
  33,189   899,7   9,426   16,441   18,758   תשלומי ריבית

        
  2,802   315   947   915   1,455   תקבולי ריבית

        
  464   111   43   128   656   תשלומי מס

        
  3,638   ,1381   661   2,388   2,161   תקבולי דיבידנד

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



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

14-ג  

  כללי  -  1 ביאור
  
הונפקה  1993. בחודש נובמבר 1980בחודש מאי  בישראל") התאגדה החברה" -אחזקות בע"מ (להלן  כנפיים  .א

 של והנפרע המונפק המניות מהון 35.3%-בכ החזקה הינן החברה של פעילויותיה עיקרהחברה לראשונה לציבור. 
בעיקר בתחום הובלת נוסעים ומטען,  הפועלת") על"אל  -"מ (להלן בע לישראל אויר נתיבי על אל התעופה חברת

מהון המניות המונפק והנפרע של חברת גלובל  65.8%-כולל כבודה ודואר בין ישראל למדינות חוץ. וכן החזקה בכ
החברה והחברות המוחזקות  ."גלובל ליסינג") העוסקת בהחכרות תפעוליות של מטוסים -כנפיים ליסינג בע"מ (להלן 
 ".שלה יוגדרו להלן "הקבוצה

  
תנועת הנוסעים בנתב"ג מתאפיינת בעונתיות חזקה. עיקר הפעילות הינה בחודשי הקיץ, כאשר השיא הינו בחודשים   .ב

  מרץ) מתאפיינים בפעילות נמוכה בתנועת נוסעים. -חודשי החורף (ינואר .ספטמבר-יולי
  

 2017בדצמבר  31ליום  חברההשנתיים של ה המאוחדים יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים  .ג
  (להלן: "הדוחות הכספיים השנתיים"). ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2 ביאור
  
 :התמציתיים בסיס לעריכת הדוחות הכספיים  .א

  
"דוחות כספיים ביניים") של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן  -הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (להלן 

, "דיווח כספי לתקופות ביניים" ובהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דו"חות IAS 34חשבונאות בינלאומי 
 .1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
ה, יישמה החברה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאלו בעריכת דוחות כספיים ביניים אל

 IFRS 15, למעט יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 2017שיושמו בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 
השפעת  לעניין .להלן 12 בביאורכמפורט  ,2018החל משנת אשר יושם לראשונה "הכנסות מחוזים עם לקוחות", 
  לדוחות הכספיים השנתיים. ב'3 ביאור ו, רא2019"חכירות", החל משנת  IFRS 16יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 

  
  שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות  .ב

  
, במקרים מסוימים, להפעיל שיקול קבוצהב חברותהת ות הנהלוביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, נדרש

. הכספיים בדוחותערכם של נכסים והתחייבויות שימשו בקביעת  אשרנרחב בנוגע לאומדנים והנחות  חשבונאידעת 
האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים. התוצאות בפועל 

  ה.עשויות להיות שונות מאומדנים אל
  

לדוחות הכספיים  4ביאור  ורא, שימוש הקבוצה עושה בהם הקריטיים החשבונאיים האומדנים אודות נוספים לפרטים
  .השנתיים

  
  

  מוחזקות בחברות השקעה  -  3ביאור 
  

 החברה ידי על במישרין מוחזקותה חברותה פירוט  .א
  

  שם החברה המוחזקת
מדינת

  התאגדות
שיעור ההחזקה בזכויות 

  מוחזקתבהון חברה 
היקף ההשקעה בחברה 

  מוחזקת
  יוניב 30ליום   יוניב 30ליום   

    8 1 0 2  7 1 0 2  8 1 0 2  7 1 0 2  
  אלפי דולר  אלפי דולר  %  %    
         

        חברות מאוחדות
  220,28   89,905   35.30  35.30 ישראל אל על                     

  312,76   67,462   100.00  65.82 ישראל גלובל  ליסינג                     
  ,5553   3,046   100.00  100.00 ישראלשותפות מוגבלת  -כנפי תחזוקה

          
         משותפות עסקאות

QAS  341,2   3,142   50% 50% ישראל  
         

   
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

15-ג  

  (המשך) מוחזקות בחברות השקעה  -  3ביאור 
  

 וחזקותמ מחברות ורווחים דיבידנדים  .ב
  

חודשים  שישהשל  תקופהל  
  ביוני 30שהסתיימה ביום 

חודשים  שלושהשל  תקופהל
  ביוני 30שהסתיימה ביום 

  8 1 0 2  7 1 0 2  8 1 0 2  7 1 0 2  
  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  

        חברות מאוחדות
  3,507   -   3,507  -  אל על

  15,000   -   15,000  - גלובל ליסינג
  539   761   1,526  2,069 תחזוקהכנפי 

        משותפות עסקאות
QAS  1,500  1,250  -   -  

   3,569   283,21   761   19,046  

         
  דולר. אלפי 91-כ של בסך רווחיםתחזוקהכנפיחילקהכספיהמצבעלהדוחתקופת לאחר *

  
  

  טיסה וציוד מטוסים  -  4 ביאור
 

 ומנועים ומימוש מטוסים חכירה, לרכישה הסכמים  .א
 
  על אל ידי על המופעלים מטוסים יצ ) 1(

   
  787תכנית ההצטיידות לרכישה ולחכירה של מטוסים רחבי גוף מסוג בואינג   .א

  
לדוחות הכספיים השנתיים, במהלך התקופה של שישה חודשים  )א1ד(13 בהמשך לביאור ) 1(

, 787-9מדגם  בואינג שלושה מטוסי אל על, התקבלו בידי 2018ביוני  30שהסתיימה ביום 
אשר האחד חכור (חכירה תפעולית) ואילו השניים האחרים בבעלותה. בנוסף, בחודש אוגוסט 

-787נוסף מדגם בואינג מטוס  אל על, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, התקבל ב2018
 274.3-כ, במועד קליטתם, סך כולל של אל עלבבעלות. בגין המטוסים בבעלות, שילמה  9

מיליון דולר, כתוספת לסכום המקדמות אשר שולמו בגין המטוסים בתקופות קודמות (מתוך 
-סכום זה, בגין המטוסים שהתקבלו עד למועד הדוח על המצב הכספי שולם סכום של כ

  מיליון דולר).  183.3
  

 חודשים שישה של התקופהבמהלך  אל על, שילמה ההצטיידות עסקת, בהתאם לתנאי בנוסף
 צפויים אשר מטוסים על מקדמותדולר  ןמיליו 48.5-, סך של כ2018 ביוני 30 ביום שהסתיימה

  .עוקבות בתקופות להגיע
  

  להלן. א'7ביאור  ורא ההצטיידות עסקתלעניין נטילת הלוואות לצורך מימון 
  

, של חברת רולס רויס, TRENT-1000 TENבשל מגבלות בתהליך הייצור של המנועים מסוג  ) 2(
מנועים  2017, הותקנו בשני המטוסים הראשונים שהתקבלו בשנת אל עלאותם רכשה 

. 2018, אשר היו אמורים להיות מוחלפים בתחילת שנת TRENT-1000 PACK C  מדגם
בדבר עיכוב במועד ביצוע  אל על, עדכנה רולס רויס את 2018במהלך הרבעון הראשון לשנת 

 PACK Cמטוסים אלו וזאת עקב מספר תקלות שנתגלו במספר מנועי החלפת המנועים ל
אשר השפיעו על יכולתה ), שביצעו מעל מספר מחזורי טיסות מסוים(בחברות תעופה אחרות 

 שנמסר המידע פי על כי יצויין, כן כמו. של רולס רויס להשלים את ההחלפה במועד שהוסכם
 באספקתבעולם  עיכובים המתואר, קיימיםבשל המצב  רויס ורולס בואינג מחברת אל עלל

אף על פי כן,  .787 מדגם החדשים למטוסים TRENT-1000 TEN מדגם חדשים מנועים
מנועים לדגם  2, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, הוחלפו 2018בחודשים יולי ואוגוסט 

מנועים , כאשר עם החלפת ה2018החדש ושני מנועים נוספים צפויים להתקבל עד סוף שנת 
 אל עלבכל צי מטוסי  TRENT 1000 TENלפעול עם מנועים מדגם  אל עלכאמור, צפויה 

. יחד עם זאת, ככל שיימשכו העיכובים והמגבלות כאמור, הדבר עשוי 787-9מדגם דרימליינר 
  להשפיע על קבלת המטוסים והמנועים במועד. 

  
   :767-ו 747מטוסי בואינג  של מנועים בצי משימוש יציאה  .ב

  
 מנועיםארבעה  על אל, מכרה 2018ביוני  30התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  במהלך

מיליון  2.1-ברווח הון בסך כולל של כ על אלמיליון דולר, בגינם, הכירה  3.2-בתמורה כוללת של כ
  דולר.
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16-ג  

  (המשך) טיסה וציוד מטוסים  -  4ביאור 
 

 ומימוש מטוסים ומנועים (המשך) חכירה, לרכישה הסכמים  .א
 
  (המשך) על אל ידי על המופעלים מטוסים צי ) 1(

  
  :767 בואינגפגיעה וסיום חכירה של מטוס   .ג

  
מדגם  אל עלבמטוס חכור המופעל על ידי  Germania, פגע מטוס של חברת 2018בחודש מרץ 

ברחבת החניה במתחם נתב"ג. כתוצאה מהפגיעה נגרם נזק למטוס אשר גרם לקרקועו.  767-300
, בהסכמת אל עללאור חומרת הנזק ומספר החודשים הארוך אשר היה נדרש לתיקונו, החליטה 

המבטחים ובעלי המטוס, להמיר את הליך תיקון הנזק בקבלת תשלום מהמבטחים ולסיים את תקופת 
. במהלך 2020וזאת חלף המועד המתוכנן  בחודש דצמבר  2018ל המטוס בחודש יוני החכירה ש
, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, נחתם ההסכם בין הצדדים כמפורט לעיל. 2018חודש יולי 

מיליון דולר. סכום זה יקבל ביטוי  8-מחברת הביטוח סכום נטו של כ אל עלבמסגרת זו, קיבלה 
  .2018ון השלישי לשנת לרבע אל עלבתוצאות 

  
  לאחרים המוחכרים גלובל ליסינג מטוסי צי   ) 2(

  
 330-300איירבוס החכרה של מטוס סיום הסכם   .א
  

, בקשר לחתימה על הסכם חכירה של השנתיים לדוחות הכספיים )י2ד(13 בהמשך לאמור בביאור
, 2017עם לקוח חדש, לאור התפתחויות מהותיות שחלו מחודש נובמבר  330-300מטוס איירבוס 

מועד חתימת הסכם החכירה, באשר למצבו הפיננסי של הלקוח החדש, וקיומו של חשש ממשי באשר 
, הפרה של הלקוח ובל ליסינגגלליכולתו לעמוד בתנאי הסכם החכירה כפי שסוכמו (אשר היוו, לשיטת 

לבין הלקוח החדש  גלובל ליסינגהחדש את תנאי הסכם החכירה), ולאחר ששיחות שהתקיימו בין 
בקשר עם התאמת תנאי ההסכם והבטוחות הנדרשות לאור השינויים במצבו הפיננסי לא הניבו פרי, 

כם החכירה, וביטול על סיום לאלתר של הס 2018הוחלט על ידי הצדדים, בתחילת חודש פברואר 
 ולמועד פרסום הדוחהכספי מסירת המטוס ללקוח החדש. בהתאם, נכון למועד הדוח על המצב 

, כאשר המטוס נמצא כעת בחזקת מכירתולאיתור חוכר חלופי למטוס ו/או ל גלובל ליסינגפועלת 
  בחנייה בצרפת. גלובל ליסינג

לא נרשמו הוצאות פחת בגין המטוס במהלך  גלובל ליסינגיודגש כי בהתאם לטיפול החשבונאי של 
  כולה וזאת היות והמטוס לא הופעל בתקופה זו. 2017תקופת הדיווח ובשנת 

  
 להלן. )1ב(7ביאור לפרטים בקשר להלוואה שניטלה מבנק ישראלי לצורך מימון רכישת המטוס ראו 

  
 330-200חתימה על הסכם להחכרת מטוס איירבוס   .ב

  
)ב לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר התקשרות גלובל ליסינג במכתב 2ד(13בהמשך לאמור בביאור 

, אשר הוחכר בעבר לאייר ברלין ("המטוס"), בחודש 330-200כוונות להחכרתו של מטוס איירבוס 
נחתם הסכם להחכרתו של המטוס (להלן: "הסכם ההחכרה" או "ההסכם") לחברת  2018אפריל 

(להלן: "וירג'ין אטלנטיק" או "החוכרת"), ההסכם  Virgin Atlantic Airways Limitedהתעופה 
עיקריו של הסכם  בתוקף החל ממועד החתימה ובאותו מועד הועברה החזקה במטוס לידי החוכרת.

  ההחכרה הינם כדלקמן:
  

 .2022 לשנת השני ברבעון המסתיימת לתקופה לחוכרת יוחכר המטוס ) 1(
 10.7-של כ לסך להסתכם צפויים החוכרת ידי על ישולמו אשר החכירה מדמי התקבולים ) 2(

 .דולר מיליון
 .מראש חודש מידי ישולמו והם קבועים הינם החכירה דמי ) 3(
 דמי של אחד חודש בגובה) ריבית נושא שאינו( פיקדון גלובל ליסינג לטובת העמידה החוכרת ) 4(

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

 תקופת בתום כאשר, במטוס השימוש בגין לשיפוץ רזרבות גלובל ליסינגתשלם ל לא החוכרת ) 5(
 במועד כאמור למצב ביחס ומנועיו המטוס מצב פי על הצדדים בין התחשבנות תיערך החכירה
 .לחוכרת המטוס מסירת

  
     להלן. 'ג סעיףראו  2018בדבר מכירתו של מטוס זה בסוף חודש יוני  לפרטים

  
  
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

17-ג  

  (המשך) טיסה וציוד מטוסים  -  4ביאור 
 

 ומימוש מטוסים ומנועים (המשך) חכירה, לרכישה הסכמים  .א
  

  (המשך) לאחרים המוחכריםגלובל ליסינג  מטוסי צי   ) 2(
  

 330-200ומטוס איירבוס  737-800מימוש שני מטוסי בואינג   .ג
  

עסקה למכירת שלושה מטוסים, שני מטוסי בואינג  גלובל ליסינגהשלימה  2018בסוף חודש יוני 
 , יחד עם הסכמי ההחכרה של מטוסים אלו, כדלקמן ("העסקה"):330-200ומטוס איירבוס  737-800

  
, 2001, משנת ייצור 737-800שלושת המטוסים הנמכרים, כאמור לעיל, כוללים (א) מטוס בואינג 

("קוריאן אייר") ואשר   .Korean Air Lines Co., Ltdאשר הוחכר לחברת התעופה הדרום קוריאנית 
, 2000נוסף, משנת ייצור  737-800; (ב) מטוס בואינג 2018הסכם החכרתו הסתיים בסוף חודש יוני 

המוחכר גם הוא לקוריאן אייר ואשר הסכם החכרתו הינו בתוקף לתקופה המסתיימת ברבעון הראשון 
וחכר לחברת התעופה וירג'ין , אשר ה2000, משנת ייצור 330-200(ג) מטוס איירבוס -; ו2020לשנת 

  "החוכרות").  -(וירג'ין אטלנטיק וקוריאן אייר יכונו להלן  לעיל. 'בראו סעיף אטלנטיק, לפרטים נוספים 
 

לאחר ניכוי של תשלומי בנטו מיליון דולר אשר שולמה  59-תמורת המכירה הסתכמה לסך של כ
 גלובל ליסינגדמי חכירה שהתקבלו בידי , ושל גלובל ליסינגרזרבות ופיקדונות שהעמידו החוכרות ל

. כתוצאה ממכירת שלושת המטוסים רשמה שלאחר המועד הכלכלי עליו סיכמו הצדדיםבגין התקופה 
מיליון דולר אשר הוכר בסעיף הכנסות אחרות בדוחות כספיים  4.2-רווח הון בסך של כ גלובל ליסינג

  אלו. 
  

ר לשני המטוסים המוחכרים לקוריאן אייר, קודם בקש גלובל ליסינגהנוגע להלוואות שנטלה  בכל
בפירעון מוקדם את יתרת הלוואות אלו, אשר  גלובל ליסינגלחתימה על ההסכם נשוא העסקה פרעה 

למימון רכישת  גלובל ליסינג. כן יצוין, כי ההלוואה שניטלה על ידי דולרמיליון  9-הסתכמה לסך של כ
מהמכירה  כתוצאה. 2017בפירעון מוקדם בחודש דצמבר  נפרעה'ן אטלנטיק, לוירגהמטוס שהוחכר 

תזרים פנוי  גלובל ליסינגלשל שלושת המטוסים ולאחר הפירעון המוקדם של ההלוואות כאמור נוצר 
 מיליון דולר. 24-(נטו) בסך של כ

  
 מטוסיםערך  ירידת   .ב
  

  לאחרים המוחכרים גלובל ליסינג מטוסי צי
  

מנים לאפשרות של ירידת ילדוחות הכספיים השנתיים, בצי מטוסים בו קיימים ס) 4(ג4-) ו5(ט2 יםכאמור בביאור
אומדן של סכום בר ההשבה של אותו צי מטוסים (צי מטוסים הינו מטוסים מאותו דגם  ליסינג גלובלערך, מבצעת 

  עבור אותו חוכר).
  

 בחינה בוצעה לא ולפיכך של גלובל ליסינג מטוסיםבציי ה, לא נמצאו סימנים לירידת ערך 2018ביוני  30ליום   .א
  .זה ליום השבה בר סכום של

  
 איירבוס למטוס פרט גלובל ליסינג של המטוסים בציי, לא נמצאו סימנים לירידת ערך 2018 מרץב 31ליום   .ב

את  גלובל ליסינג). בהתאם לכך בחנה לעיל )ג2א(4 ביאור גם ראו( 2018נמכר בחודש יוני  אשר, 330-200
  . דסכום בר ההשבה של המטוס ונמצא כי הוא עולה על עלותו המופחתת לאותו מוע

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

18-ג  

  
  מכשירים פיננסיים  -  5 ביאור

  
  הוגן שוויב הכספי המצב על בדוח מוצגיםאינם  אשרמכשירים פיננסיים   .א

  
וההתחייבויות הפיננסיים המוצגים פרט למפורט בטבלה הבאה, סבורה הקבוצה כי ערכם הפנקסני של הנכסים 

  בעלות מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשווים ההוגן:
  

  הוגן שווי  בספרים ערך 

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

 8 1 0 2  7 1 0 2  8 1 0 2  7 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר 

      
הלוואות לזמן ארוך 

  225,646   206,957   234,167   217,575   )1(ריבית קבועה  ב
      

אגרות חוב  בריבית 
 50,879  45,747  47,396  44,826   )2(החברה  -קבועה 

      

אגרות חוב  בריבית 
 ליסינג גלובל - קבועה

)2(   59,685   85,945  57,479  89,610 

השווי ההוגן של הלוואות אלה מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעורי ריבית   )1(
, המקובלים להלוואות בעלות מאפיינים 2017בדצמבר  31ליום  2.92%-ו 2018 יוניב 30ליום  3.56%של 

  ).2דומים (רמה 

 מחירי את מייצג החוב אגרות של ההוגן השווי  .אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות החוב אגרות  )2(
   . )1(רמה  2018 יוניב 30 ליום נכון המצוטטים השוק



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

19-ג  

  (המשך) מכשירים פיננסיים  -  5ביאור 
  
 בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן שינויים  .ב

  
ועסקאות גידור  חליפין שערי גידור עסקאות ,להלן מפורטים השינויים בשווי ההוגן של עסקאות גידור הדלק הסילוני

והפסד, הרווח הכולל האחר ותזרים ), וכן השפעתם על הרווח 2, הנמדדים בשווי הוגן (רמה קבוצהשל הריבית 
  :קבוצההמזומנים של ה

  
   2018 יוניב 30חודשים שהסתיימה ביום  ישהשלתקופה של   

  

השפעה 
על הרווח 

  והפסד

השפעה 
על הרווח 

הכולל 
  האחר

סך 
ההשפעה 

על הון 
  הקבוצה

תזרים 
מזומנים 

בגין 
  נגזרים

גידול 
בנכס/קיטון 
בהתחייבות 

(קיטון 
בנכס/גידול 
  בהתחייבות)

  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר)  
          

  18,290          2018בינואר1ליום היתר
          

         נגזרי דלק סילוני:
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 

  34,381   -   34,381   34,381 - יועדו כמכשירים מגדרים
עסקאות אשר חשבונאית  בגין קבולת

  -   ) 13,468( 13,468 יועדו כמכשירים מגדרים
 

13,468  )13,468 (  
פרמיות בגין נגזרים אשר יועדו  עלות

כמכשירים מגדרים שהועברה לרווח 
  -   -   -   643 )643( והפסד עם פקיעתם

  1,794   )1,794(  -   -   -  תשלומי פרמיות עבור מכשירים מגדרים

  22,707   11,674  34,381   21,556   12,825  נגזרי דלק סילוניבתנועהסך הכל 
          

         :שער חליפיןנגזרי 
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 

  )2,031(  -   )2,031(  )2,031( - יועדו כמכשירים מגדרים
עסקאות אשר חשבונאית  בגין תשלום

  93   )93(  -   93 )93( יועדו כמכשירים מגדרים
 של אפקטיבי הלא החלק של שערוך

  )92(  -   )92( - )92( מגדריםמכשירים
 לא חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  )160(  -   )160(  -   )160( מגדריםכמכשירים יועדו

  )2,190(  )93(  )2,283(  )1,938(  )345( שער חליפיןנגזריבתנועהסך הכל 
          

         :ריביתנגזרי 
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 

  332   -   332   332 - יועדו כמכשירים מגדרים
עסקאות אשר חשבונאית  בגין קבולת

  )200(  200   -   )200( 200 יועדו כמכשירים מגדרים
 לא חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  175   -    175   -   175  מגדריםכמכשירים יועדו

  307   200   507   132   375  ריביתנגזריבתנועהסך הכל 
            

          
  20,824   11,781  32,605   19,750   12,885  נגזריםבתנועהסך הכל 

            

          
  39,114          2018יוניב30ליום יתרה

          
  
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

20-ג  

  (המשך) מכשירים פיננסיים  -  5ביאור 
  
 בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן (המשך) שינויים  .ב

  
   2017 יוניב 30חודשים שהסתיימה ביום  ישהשלתקופה של   

  

השפעה 
הרווח על 

  והפסד

השפעה 
על הרווח 

הכולל 
  האחר

סך 
ההשפעה 

על הון 
  הקבוצה

תזרים 
מזומנים 

בגין 
  נגזרים

גידול 
בנכס/קיטון 
בהתחייבות 

(קיטון 
בנכס/גידול 
  בהתחייבות)

  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר)  
          

  21,977          2017בינואר1ליום היתר
          

         :נגזרי דלק סילוני
עסקאות אשר חשבונאית שערוך של 

  )556,22(  -   )556,22(  )556,22( - יועדו כמכשירים מגדרים
בגין עסקאות אשר חשבונאית  קבולת

  )798(  798   -   ) 798(  798  יועדו כמכשירים מגדרים

  )354,23(  798   )556,22(  )354,23(  798  נגזרי דלק סילוניבתנועהסך הכל 
          

         :נגזרי שער חליפין
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 

  600,4   -   600,4     600,4 - יועדו כמכשירים מגדרים
 הגנה הפסקת בעקבות הון קרן הפשרת

  -   -   -   )188( 188 חשבונאית
בגין עסקאות אשר חשבונאית  קבולת

  )805,4(  805,4   -   )05,84( 805,4 יועדו כמכשירים מגדרים
חשבונאית לא שערוך של עסקאות אשר 
  432,3   -   432,3  - 432,3 יועדו כמכשירים מגדרים

 לאעסקאות אשר חשבונאית  בגין קבולת
  )155(  155   -   -   -  יועדו כמכשירים מגדרים

  072,3   960,4   032,8   )393(  425,8  נגזרי שער חליפיןבתנועהסך הכל 
          

         :ריביתנגזרי 
חשבונאית שערוך של עסקאות אשר 
  )120(  -   )120(  )120( - יועדו כמכשירים מגדרים

תשלום עסקאות אשר חשבונאית יועדו 
  39   )39(  -   39   )39( כמכשירים מגדרים

  )81(  )39(  )120(  )81(  )39( ריביתנגזריבתנועהסך הכל 
            

          
  )363,20(  719,5   )644,14(  )828,23(  184,9  נגזריםבתנועהסך הכל 

            

          
  ,6141          2017יוניב30ליום יתרה

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

21-ג  

  (המשך) מכשירים פיננסיים  -  5ביאור 
  
 בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן (המשך) שינויים  .ב

  
   2018 יוניב 30חודשים שהסתיימה ביום  לושהשלתקופה של   

  

השפעה 
על הרווח 

  והפסד

השפעה 
על הרווח 

הכולל 
  האחר

סך 
ההשפעה 

על הון 
  הקבוצה

תזרים 
מזומנים 

בגין 
  נגזרים

גידול 
בנכס/קיטון 
בהתחייבות 

(קיטון 
בנכס/גידול 
  בהתחייבות)

  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר)  
          

  22,973          2018אפרילב1ליום היתר
          

         נגזרי דלק סילוני:
חשבונאית שערוך של עסקאות אשר 
  27,047   -   27,047   27,047 - יועדו כמכשירים מגדרים

עסקאות אשר חשבונאית  בגין קבולת
  ) 8,933(  8,933   -   ) 8,933( 8,933 יועדו כמכשירים מגדרים

פרמיות בגין נגזרים אשר יועדו עלות 
שהועברה לרווח  כמכשירים מגדרים

  -   -   -   453 )453( והפסד עם פקיעתם
  872   )872(  -   -   -  תשלומי פרמיות עבור מכשירים מגדרים

  18,986   8,061  27,047   18,567   8,480  נגזרי דלק סילוניבתנועהסך הכל 
          

         :שער חליפיןנגזרי 
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 

  )2,031(  -   )2,031(  )2,031( - יועדו כמכשירים מגדרים
עסקאות אשר חשבונאית  תשלום בגין

  93   )93(  -   93 )93( יועדו כמכשירים מגדרים
שערוך של החלק הלא אפקטיבי של 

  )92(  -   )92( - )92( מכשירים מגדרים
 לא חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  )160(  -   )160(  -   )160( מגדריםכמכשירים יועדו

  )2,190(  )93(  )2,283(  )1,938(  )345( שער חליפיןנגזריבתנועהסך הכל 
          

         :ריביתנגזרי 
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 

  )525(  -   )525(  )525( - יועדו כמכשירים מגדרים
עסקאות אשר חשבונאית  בגין קבולת

  )180(  180   -   )180( 180 יועדו כמכשירים מגדרים
 לא חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  50   -    50   -   50  מגדריםכמכשירים יועדו

  )655(  180   )475(  )705(  230  ריביתנגזריבתנועהסך הכל 
            

          

  16,141   8,148  24,289   15,924   8,365  נגזריםבתנועהסך הכל 
            

          
  39,114          2018יוניב30ליום יתרה

          
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

22-ג  

  (המשך) מכשירים פיננסיים  -  5ביאור 
  
 בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן (המשך) שינויים  .ב

  
   2017 יוניב 30חודשים שהסתיימה ביום  לושהשלתקופה של   

  

השפעה 
על הרווח 

  והפסד

השפעה 
על הרווח 

הכולל 
  האחר

סך 
ההשפעה 

על הון 
  הקבוצה

תזרים 
מזומנים 

בגין 
  נגזרים

גידול 
בנכס/קיטון 
בהתחייבות 

(קיטון 
בנכס/גידול 
  בהתחייבות)

  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר)  
          

  12,000          2017אפרילב1ליום היתר
          

         נגזרי דלק סילוני:
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 

  )9,236(  -   )9,236(  )9,236( - יועדו כמכשירים מגדרים
עסקאות אשר חשבונאית  בגין שלוםת

   234   )234(  -    234   )234( יועדו כמכשירים מגדרים

  )9,002(  )234(  )9,236(  )9,002(  )234( נגזרי דלק סילוניבתנועהסך הכל 
          

         נגזרי שער חליפין:
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 

  603   -   603   603 - יועדו כמכשירים מגדרים
 הגנה הפסקת בעקבות הון קרן הפשרת

  -   -   -   )94( 94 חשבונאית
עסקאות אשר חשבונאית  בגין קבולת

  )2,975(  2,975   -   )2,975( 2,975 יועדו כמכשירים מגדרים
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית לא 

  1,349   -   1,349  - 1,349 יועדו כמכשירים מגדרים
לא עסקאות אשר חשבונאית  קבול בגיןת

  )155(  155   -   -   -  כמכשירים מגדריםיועדו 

  )1,178(  3,130   1,952   )2,466(  4,418  נגזרי שער חליפיןבתנועהסך הכל 
          

         :ריביתנגזרי 
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 

  )204(  -   )204(  )204( - יועדו כמכשירים מגדרים
תשלום עסקאות אשר חשבונאית יועדו 

  )2(  2   -   )2(  2  כמכשירים מגדרים

  )206(  2   )204(  )206(  2  ריביתנגזריבתנועהסך הכל 
            

          
  )10,386(  2,898   )7,488(  )11,674(  4,186  נגזריםבתנועהסך הכל 

            

          
  ,6141          2017יוניב30ליום יתרה

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

23-ג  

  (המשך) מכשירים פיננסיים  -  5ביאור 
  
 בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן (המשך) שינויים  .ב

  
   2017 דצמברב 31שהסתיימה ביום  שנהל  

  

השפעה 
על הרווח 

  והפסד

השפעה 
על הרווח 

הכולל 
  האחר

סך 
ההשפעה 

על הון 
  הקבוצה

תזרים 
מזומנים 

בגין 
  נגזרים

גידול 
בנכס/קיטון 
בהתחייבות 

(קיטון 
בנכס/גידול 
  בהתחייבות)

  אלפי דולר  
          

  21,977          2017בינואר1ליום היתר
          

         נגזרי דלק סילוני:
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 

  3,471   -   3,471   3,471 - יועדו כמכשירים מגדרים
עסקאות אשר חשבונאית יועדו  קבולת

  )8,696(  8,696   -   )8,696( 8,696 כמכשירים מגדרים
  131   )131(  -   -   -  פרמיות עבור מכשירים מגדרים תשלומי

  )5,094(  8,565   3,471   )5,225(  8,696  נגזרי דלק סילוניבתנועהסך הכל 
          

         נגזרי שער חליפין:
 חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  4,600   -   4,600   4,600 - מגדריםכמכשירים יועדו

 הגנה הפסקת בעקבות הון קרן הפשרת
  -   -   -   )1,302( 1,302 חשבונאית

עסקאות אשר חשבונאית  בגין תקבול
  )4,805(  4,805   -   )4,805( 4,805 יועדו כמכשירים מגדרים

 לא חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  3,219   -   3,219  - 3,219 מגדריםכמכשירים יועדו
עסקאות אשר חשבונאית לא  בגין תקבול

  )2,277(  2,277   -   -   -  יועדו כמכשירים מגדרים

  737   7,082   7,819  )1,507(  9,326  חליפיןשערבנגזריתנועהסך הכל 
          

         :ריביתנגזרי 
 חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  641   -   641   641 - מגדריםכמכשירים יועדו

עסקאות אשר חשבונאית  בגין תשלום
  24   )24(  -   24 )24( מגדריםכמכשיריםיועדו 
 לא חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  5   -   5   -   5  מגדריםכמכשירים יועדו

  670   )24(  646   665   )19( ריביתבנגזריתנועהסך הכל 
            

          

  )3,687(  15,623  11,936   )6,067(  18,003  נגזריםבתנועהסך הכל 
            

          
  18,290          2017בדצמבר31ליום יתרה

          
  
  

  מלאי  -  6ביאור 
  

מנועי מטוס  שנייתרת מלאי  ערך את גלובל ליסינג בחנה, גלובל ליסינג שבידי המלאי מימוש של מתמדת מבחינה כחלק
 ביחס הערכותיה על המבוססת, ליסינגגלובל  הנהלת להערכת בהתאם. 2018 יוניב 30 ליוםשבידיה  747-400בואינג 

 אשר, דולרמיליון  1לירידת ערך המלאי בסך של  הפרשה הדוח בתקופת גלובל ליסינג ביצעה, כאמור המלאי שוק למצב
 .מימוש בערכי מוצגת זו מנועים מלאי יתרת, 2018 יוניב 30 שליום כך, הפעלה הוצאות בסעיף הכספיים בדוחות סווגו

  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

24-ג  

  הלוואות מתאגידים בנקאיים  -  7ביאור 
  

  :על אל שנטלה הלוואות  .א
  

מיליון דולר  135על הסכם עם בנקים זרים לקבלת מימון בסך של  אל על, חתמה 2018בפברואר  23ביום  ) 1(
. המימון מורכב מהלוואה 2018בחודש מרץ  אל על, אשר התקבל על ידי 787-9מדגם  בואינג לרכישת מטוס

Senior  מיליון דולר, בריבית  114(בכירה) בסךLIBOR חודשים בתוספת מרווח עם החזר רבעוני על  3-ל
חודשים  3-ל LIBORמיליון דולר, בריבית  21(זוטרה) בסך  Juniorשנים מיום קבלתה, והלוואה  12פני 

ן הינו בטווח שנים מיום קבלתה. מרווח הריבית המשוקלל למימו 6בתוספת מרווח עם החזר רבעוני על פני 
  .2.5%לבין  1.50%שבין 

  
"), אשר הוקמה במסגרת Special Purpose Company" – SPCההלוואות נלקחו על ידי חברה ייעודית (

  עסקת המימון, כמקובל בעסקאות מסוג זה.
  

בקשר עם ביטוחי המטוס ואחריות  אל עלההלוואות מובטחות על ידי שעבוד המטוס, המחאת זכויות 
)Warranty( .חברת בואינג למטוס וחברת רולס רויס למנועי המטוס  
  

בנוסף, ההסכם כולל סעיפים מקובלים בעסקאות מסוג זה, כגון אפשרות של המממנים לפירעון מוקדם של 
זכות לפירעון מוקדם מלא או חלקי (כפוף לסכום  אל על. לאל עלההלוואות בקרות אירועי הפרה על ידי 

, בכפוף לתנאים שנקבעו בין הצדדים בהסכמים. ההלוואות אינן כוללות מינימלי) של יתרת ההלוואות
  התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות.

  
הלוואה ששימשה למימון המקדמות אשר שולמו עבור המטוס  אל עלעם קבלת המימון כאמור, פרעה 

 מיליון דולר. 30-שנרכש, וזאת בסך של כ
  

-787 מדגם בואינג למטוס מקדמות תשלום למימון זר בנק עם הסכם על אל על חתמה, 2018 מרץ בחודש ) 2(
 צפוי ואשר), השנתיים הכספיים לדוחות )א1ד(13 ביאור ורא( ההצטיידות מעסקת כחלק נרכש אשר 9

 . 2019בחודש יוני  אל עללהתקבל ב
  

 קבלת עד או, 2019 ביוני 20-ה ליום עד אל עלל הועמדה והיא, דולר מיליון 37-כ של בסך הינה ההלוואה
 מדי שתשולם ,מרווח בתוספת ליבור של משתנה בריבית הינה ההלוואה. מביניהם המוקדם לפי, המטוס
 ההלוואה לפירעון כבטוחה. טווח ארוך מימון קבלת באמצעות המטוס קבלת במועד תיפרע והיא, רבעון
  .בואינג חברת עם הרכישה הסכם פי על במטוס זכויותיה את הזר לבנק אל על הסבה

  
עם בנק זר ועם חברה יפנית המשמשת כחתם עבור משקיעים  הסכםעל  אל על, חתמה 2018 יוני בחודש ) 3(

, אשר הינו המטוס 787-9מדגם  בואינג מיליון דולר לרכישת מטוס 145יפנים לצורך קבלת מימון בסך של 
 ת.במסגרת עסקת ההצטיידו אל על קיבלהוהחמישי מדגם זה אותו  אל עלהשני שנרכש על ידי 

  
חודשים בתוספת מרווח  3-ל LIBORמיליון דולר, בריבית  95בסך  )(בכירה  Seniorהמימון מורכב מהלוואה

חודשים  3-ל LIBORמיליון דולר, בריבית  21(זוטרה) בסך  Juniorשנים, הלוואה  12-לתקופה של כ
מיליון דולר שהתקבלה  29-שנים מיום קבלתה וכן הלוואה נוספת של כ 6-בתוספת מרווח עם החזר על פני כ

לבין  1%מהמשקיעים היפנים (להלן: "המימון"). מרווח הריבית המשוקלל לעסקת המימון הינו בטווח שבין 
2%.  

  
), על פיו המטוס מוחזק Japanese Operating Lease with a Call Option) JOLCOהמימון הינו במבנה 

שנים יועבר המטוס  10") ביפן. לאחר Special Purpose Company") SPC - על ידי חברה ייעודית
מיליון  52-בכפוף לפירעון יתרת החוב באותה עת במחיר קבוע וידוע מראש של כ אל עלפורמלית לבעלות 

  דולר.
  

בקשר עם ביטוחי המטוס, זכויות  אל עלהמימון מובטח, בין היתר, על ידי שעבוד המטוס, המחאה של זכויות 
) חברת בואינג למטוס ושל חברת רולס Warrantyודית היפנית, אחריות (בהסכם עם החברה הייע אל על

  רויס למנועי המטוס. 
  

ההסכם כולל סעיפים מקובלים בעסקאות מסוג זה, כגון אפשרות של הבנק הזר או של החברה הייעודית 
חייבות . ההלוואות אינן כוללות התאל עללדרוש פירעון מוקדם של המימון בקרות אירועי הפרה על ידי 

  לעמידה באמות מידה פיננסיות.
  
אין אפשרות לבצע פירעון מוקדם של המימון, למעט במקרים של הגדלת עלויות המימון לבנק   אל עלל
)Increased Costs תחת תנאי עסקת המימון, במקרה של הפרה  אל על) או שינוי שיטת המס שתושת על

וזאת בכפוף לתשלום נוסף שהוסכם בעסקת  אל עלמול על ידי החברה הייעודית היפנית מול הבנק הזר או 
  המימון. 

  
הלוואה ששימשה למימון המקדמות אשר שולמו עבור המטוס  אל עלעם קבלת המימון כאמור, פרעה 

  מיליון דולר. 27.4-שנרכש, וזאת בסך של כ



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

25-ג  

  (המשך) הלוואות מתאגידים בנקאיים  -  7ביאור 
  

  (המשך): על אל שנטלה הלוואות  .א
  

על הסכם עם בנק מקומי למימון  אל על, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, חתמה 2018בחודש אוגוסט  ) 4(
 2019בחודשים נובמבר  אל על, ואשר צפויים להתקבל ב787-8תשלום מקדמות לשני מטוסי בואינג מדגם 

  (המטוס השני).  2019(המטוס הראשון) ודצמבר 
  

, עבור המטוס הראשון עד ליום אל עלדולר לכל מטוס, והן הועמדו למיליון  32-ההלוואות הינן בסכום של כ
. ההלוואות הינן בריבית משתנה של 2019בדצמבר  31ועבור המטוס השני עד ליום  2019בנובמבר  30

ליבור בתוספת מרווח, שתשולמנה מדי רבעון, כאשר כל הלוואה תיפרע במועד קבלת כל מטוס באמצעות 
לבנק המקומי, בין היתר, את זכויותיה  אל עלכבטוחה לפירעון ההלוואות הסבה  קבלת מימון ארוך טווח.

  במטוסים על פי הסכם הרכישה עם חברת בואינג וזכויות המגיעות לה על פי הסכם עם חברת רולס רויס.
  

עם בנק זר על הסכמים לקבלת  אל על, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, חתמה 2018בחודש אוגוסט  ) 5(
, אשר הינו המטוס השלישי בבעלות 787-9מדגם בואינג מיליון דולר לרכישת מטוס  125-בסך של כהלוואה 

 במסגרת עסקת ההצטיידות. אל עלוהשישי מדגם זה אותו תקבל 
  

שנים מיום  12חודשים בתוספת מרווח עם החזר רבעוני לתקופה של  3-ל LIBORההלוואה הינה  בריבית 
חברה ייעודית  אל עלעל ידי  נלקחה. ההלוואה 1%-ל 0%הינו בטווח שבין  קבלתה. מרווח הריבית להלוואה

)Special Purpose Company – “SPC ,(” במסגרת עסקת המימון, כמקובל בעסקאות מסוג  הוקמהאשר
  זה.

  
"), שהינה סוכנות ממשלתית United Kingdom Export Finance") UKEFבערבות  הובטחהההלוואה 

בקשר עם ביטוחי המטוס, זכויות  אל עללקידום היצוא מאנגליה ובאמצעות שעבוד המטוס, המחאת זכויות 
) חברת בואינג למטוס וחברת רולס רויס Warrantyבהסכם החכירה עם החברה הייעודית ואחריות ( אל על

  אמות מידה פיננסיות.למנועי המטוס. ההלוואה אינה כוללת התחייבות לעמידה ב
  

בנוסף, ההלוואה כוללת סעיפים מקובלים בעסקאות מסוג זה, כגון אפשרות של המממנים לפירעון מוקדם 
את התחייבויותיה על פי הסכמים  אל עלאו במקרה בו הפרה  אל עלשל ההלוואה בקרות אירועי הפרה על ידי 

א או חלקי של יתרת ההלוואה בכפוף לתנאים זכות לפירעון מוקדם מל אל על). לcross defaultאחרים (
  נוספים שנקבעו בין הצדדים.

  
  :ליסינג גלובל שנטלה הלוואות  .ב
  

 בנובמבר שנחתם החכירה הסכם לביטול בקשר, השנתיים הכספיים לדוחות )י2ד(13 בביאור לאמור בהמשך ) 1(
של  סך גלובל ליסינג פרעה 2018 מרץ בחודש, חדש ללקוח 330-300 איירבוס מטוס של להחכרתו 2017

 כאמור הסך כאשר, המטוס רכישת מימון לצורך ישראלי מבנק שניטלה ההלוואה מסך דולר מיליון 35.-כ
 תתווסף ותנוצל ככל אשר 2019 מרץ חודש עד לנצל רשאית גלובל ליסינג אותה אשראי למסגרת הפך

 הדוח ולמועד הנפרעת ההלוואה לפירעון במקביל יחסי באופן קטן האשראי מסגרת היקף. הנפרעת להלוואה
 בהתקשרות היתר בין מותנה האשראי מסגרת ניצול. דולר מיליון 5-של כ לסך מסתכם הכספי המצב על

ניתנה , הבנק עם ולהסכמות ההלוואה להסכם בהתאם כי יצוין כן. זה מטוס בגין החכרה בהסכם גלובל ליסינג
 .חדש חכירה בהסכם להתקשרות) 2018 ספטמבר לחודש עד( תקופה גלובל ליסינגל
 

 737-800בואינג  בקשר לשני מטוסי גלובל ליסינגפירעון מוקדם של הלוואות שנטלה לפרטים בדבר  ) 2(
 . לעיל )ג2א(4ביאור לקוריאן אייר ראו שהוחכרו 

  
 גלובל ליסינג שקיבלה, בקשר למסגרת אשראי השנתיים הכספיים לדוחות )3(ג17 בביאור לאמור בהמשך ) 3(

בלתי  אשראי מסגרת תוקף פקע 2018חודש יוני  סוףב ,2018עד לתום חודש יוני  דולר מיליון 12 של בסך
נשוא  אייר לקוריאן שהוחכרו 737-800 בואינג מטוסי שני ממכירת כתוצאהמיליון דולר  6של  בסךמנוצלת 

מסגרת האשראי מן וזה האריך את תוקף ממיליון דולר לבנק המ 6 הוחזרומסגרת האשראי כאמור, ובנוסף 
תוכל ("תקופת המסגרת"). במהלך תקופת המסגרת  2019בשנה נוספת קרי עד לתום חודש יוני  שנותרה

  באופן רב פעמי.מיליון דולר  6בסך לנצל את מסגרת האשראי  גלובל ליסינג
  

  
  
  
  
  
  
  
 

  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

26-ג  

  חוב אגרות  -  8ביאור 
  

  אגרות חוב שהנפיקה החברה  .א
  

דוח דירוג עדכני של החברה ואגרות החוב שהנפיקה לפיו עודכן דירוג  S&Pפרסמה מעלות  2018במאי  17ביום 
 , בתחזית דירוג חיובית.-ilAדירוג החברה  ואושרר, ilA -ל (-)ilA -אגרות החוב (סדרה ז') מ

  
  אגרות חוב שהנפיקה גלובל ליסינג  .ב

  
בפירעון מוקדם  גלובל ליסינג הפרע 2018בינואר  1 ביום, השנתיים לדוחות הכספיים )3ב(18 לאמור בביאור בהמשך

 של שוק ש"ח (בהתאם לשווי 86,919,347מלא את יתרת אגרות החוב (סדרה א') וזאת בתמורה לסך כולל של 
בדצמבר  5-בתום יום המסחר של ה החוב אגרות של הנעילה מחיר פי-על נקבע אשר ,שבמחזור החוב אגרות יתרת
-.נ (כעש"ח  80,555,465 קרי, שנותרה הקרן יתרת(א) -). סך כולל זה של סכום הפירעון המוקדם מורכב מ2017

קרן  בגין ברהאלפי דולר) המהווה את תשלום הריבית שנצ 143-ש"ח (כ 494,368אלפי דולר); (ב) סך של  23,235
אלפי דולר) אשר מהווה את  1,693-ש"ח (כ 5,869,514של  סך(ג) -; וקדםהמו הפירעון למועד עד החוב אגרות

"ק (א)+(ב)) לבין סכום הפירעון המוקדם לאגרות החוב אשר נזקף במלואו בדוחות ס( ההתחייבותיהפער בין הערך 
 . 2017הכספיים לשנת 

  
  

  ויחס חוב לבטוחות פיננסיות מידה אמות  -  9ביאור 
  

  :(סדרה ז') הפיננסיות בהן התחייבה החברה לעמוד כלפי מחזיקי אגרות החובלהלן פירוט אמות המידה   .א
  

/  הפיננסית המידה אמת
  הנדרש היחס  מגבלה

 ליום בפועל היחס
  2018 יוניב 30

     
של החברה  עצמי הון יחס

  לסך נכסים של החברה*
 שני של תקופה למשך 15% של משיעור יפחת לא

  עוקבים קלנדרים רבעונים
74.1% 

  

 לשווי* נטו פיננסי חוב יחס
 בשטרי(כמוגדר  החזקות

  )הנאמנות

 שני של תקופה למשך 75% של שיעור עליעלה  לא
 עוקבים קלנדרים רבעונים

  

35.6% 
 
  

 החזקה בשיעור ירידה
 מוחזקות בחברות

  

 של משיעור תרדנה לא ליסינג בגלובל החברה החזקות
 ליסינג גלובל של והנפרע המונפק מהונה 50.1%

  

65.8% 
 
  

     

  .החברה של נפרד כספי למידע בהתאם *
  

ד' 18לפרטים בדבר התחייבויות החברה לעמידה במגבלות נוספות כלפי מחזיקי אגרות החוב ראו ביאור 
 .השנתייםלדוחות הכספיים

  
מו רסוי)א לדוחות הכספיים השנתיים, נכון למועד הדוח על המצב הכספי, ולמועד פ1(ה17בהמשך לאמור בביאור   .ב

  עומדת אל על ביחס ביטחונות להלוואות כנדרש בהסכמים עם הבנקים המלווים. 
  

 מחזיקי אגרות החוב להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות בהן התחייבה גלובל ליסינג לעמוד כלפי בנקים וכלפי  .ג
 :(סדרה ב') של גלובל ליסינג

  
  :בנקים כלפי פיננסיות מידה אמות

 

  היחס הנדרש  מגבלהאמת המידה הפיננסית / 
    בפועל ליום היחס
  2018 יוניב 30

     
 29.5% 15%-מ יפחת לא *הון עצמי מוחשי לסך מאזן מוחשי יחס

 5.28 8 על יעלה לא  מתואמת) EBITDA-ל נטו(חוב  נטו חוב כיסוי יחס

 דולר מיליון 102.5 דולר מיליון 60-מ יפחת לא מוחשי עצמי הון

  דולר מיליון 38.1 דולר מיליון 12-מ יפחת לא  קצר לזמן והשקעות פקדונות, מזומנים יתרת

  75.2%-42.8%  70%-85%  לבטחונותיתרת הלוואות  יחס

       
או  16%-לא תבצע חלוקת דיבידנד במידה ויחס זה יפחת מ ליסינג גלובלהתניה זו כוללת רכיב נוסף לפיו  *

 .16%-שכתוצאה מהחלוקה יחס זה יפחת מ
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

27-ג  

  (המשך) ויחס חוב לבטוחות פיננסיות מידה אמות  -  9ביאור 
  

 (המשך)  .ג
  

  :(סדרה ב') חוב אגרות מחזיקי כלפי פיננסיות מידה אמות
  

  היחס הנדרש  אמת המידה הפיננסית / מגבלה
      בפועל ליום היחס
  2018 יוניב 30

     
  29.5%  15%-מ יפחת לא  נכסים לסך עצמי הון יחס

  מיליון דולר 102.5  דולר מיליון 45-מ יפחת לא  מינימאלי עצמי הון

  מיליון דולר 38.1  דולר מיליון 10-מ יפחת לא  בקופה מזומנים

      
 ראו החוב אגרות בנקים מממנים ומחזיקי כלפי נוספות במגבלות לעמידה גלובל ליסינג התחייבויות בדבר לפרטים

.השנתייםהכספייםלדוחותד'18-וה'17ביאורים 
  

 ההסכמות, הפיננסיות המידה אמות בכל חברות הקבוצה עומדות הדוח פרסום ולמועד הכספי המצב על הדוח לתאריך נכון
מממנים וכלפי מחזיקי אגרות החוב, לפי העניין, ולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת  בנקים כלפי אחרות והתניות

  .אגרות החוב לפירעון מיידי
  
  

  הליכים משפטיים  -  10 ביאור
  
  :על לאל המיוחסים משפטיים הליכים

  
מיליון דולר ותביעות משפטיות בלתי  1,365-תביעות משפטיות בסך כולל של כ אל עלכנגד  תלויות, 2018 ביוני 30נכון ליום 

 .מיליון דולר 18.2-הפרשה בדוחות הכספיים בסך כולל של כ אל עלבגין תביעות אלו רשמה . מכומתות בסכומים כספיים
תהיה חשיפה להפסד נוסף בגין  אל עללא צפוי, כי ל, המתבססת על חוות דעת יועציה המשפטיים, אל עללדעת הנהלת 

  .ל מעבר לסכומי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים"התביעות הנ
  

לדוחות הכספיים  ב'21 בביאור לאמור ביחס, אל עללהליכים משפטיים מהותיים כנגד  בנוגעשינויים מהותיים  יתוארו להלן
  השנתיים.

  
לדוחות הכספיים השנתיים, בקשר עם בקשה לאישור תובענה כייצוגית, אשר הוגשה בבית  )1ב(21 המשך לביאורב  .א

וכנגד חברות התעופה בריטיש איירווייס, לופטהנזה וסוויס, אשר הוגשה על ידי  אל עלהמשפט המחוזי מרכז, כנגד 
ם חברה כלכלית הוגנת", בשם לקוחות אשר שילחו מטענים לישראל או עמותת "הצלחה התנועה הצרכנית לקידו

 ת אל עלבהפרשה, על פי הערכת הנהל אל עלממנה (למעט לארה"ב או ממנה), כמפורט בביאור כאמור, הכירה 
ובהתבסס על חוות דעת של יועציה המשפטיים בסכום המשקף, בהתאם להערכה כאמור, את המשאבים שיידרשו 

  תביעה.בגין סילוק ה
  

לדוחות הכספיים השנתיים, בקשר עם בקשה לאישור תובענה כייצוגית, אשר הוגשה כנגד  )9ב(21 בהמשך לביאור  .ב
וסאן דור לפרסום מידע ומתן  אל עליפו בטענה להפרה של חובות  - בוסאן דור בבית המשפט המחוזי תל אבי אל על

מיליון  50-להוראות הרגולציה האירופית, בסך של כ פיצוי לנוסעים בעלי אזרחות ישראלית שטיסתם בוטלה בהתאם
, קיבל בית המשפט את בקשת ההסתלקות של התובעים, והורה 2018ביוני  12ש"ח, כמפורט באותו ביאור, ביום 

  על דחיית התביעה וסיום התיק.
  
המשפט  בקשה לאישור תובענה כייצוגית, אשר הוגשה כנגדה בבית אל על, נתקבלה ב2018בפברואר  12ביום   .ג

ניצלה את מעמדה לרעה כמונופול מוכרז בקו  אל עללוד ("הבקשה"). עיקר הטענות בבקשה הינן, כי  -המחוזי מרכז 
מומבאי בדרך של גביית מחיר בלתי הוגן גבוה מנוסעים רגישי זמן וכן נטען, כי הימנעות חברת תעופה  -תל אביב 

בל. בהתאם לבקשה, התבקש בית המשפט ליתן סעדים מומבאי מהווה הסדר כו -הודית מכניסה לקו תל אביב 
שלא כדין; מתן צו  אל עלוביניהם, השבת כספים לחברי הקבוצה בגין התעשרותה הנטענת של  אל עלשונים כנגד 

מומבאי, באופן שתופסק גבייתו של "מחיר בלתי סביר בקו תל אביב  -עשה לשינוי ותיקון מחיר הטיסה בקו תל אביב 
עסקים ולנוסעים רגישי זמן"; וכן תשלום פיצוי לכלל חברי הקבוצה בגין הנזקים הממוניים והלא מומבאי לאנשי 

אשר  אל עלכמתואר לעיל. הקבוצה מוגדרת ככלל הצרכנים ולקוחות  אל עלממוניים שנגרמו להם עקב התנהלות 
וכרת, לטיסה בקו תל אביב משווקת ו/או מ אל עלבהסכם לרכישת כרטיסים ו/או שירותי טיסה, ש אל עלהתקשרו עם 

השנים שקדמו למועד הגשת  7מומבאי, ואשר שילמו "מחיר בלתי הוגן", כהגדרתו בבקשה, וזאת בתקופה של  -
ש"ח; וכן סכום תביעה  11,250הבקשה ועד למתן פסק דין בתובענה. בבקשה מצוין סכום תביעה אישית בסך של 

לומדת את הבקשה ותגיש תגובתה  אל עלתאם לנטען בבקשה. מיליון ש"ח והכל בה 321-לכלל הקבוצה בסך של כ
  כנדרש. בשלב מקדמי זה, טרם ניתן להעריך את סיכויי התביעה להתקבל.
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28-ג  

  (המשך) הליכים משפטיים  -  10ביאור 
  
  (המשך) על לאל המיוחסים משפטיים הליכים

  
בקשה לאישור תובענה כייצוגית אשר הוגשה כנגדה וכן כנגד  אל על, נתקבלה במשרדי 2018במרץ  27ביום   .ד

ישראייר תעופה ותיירות בע"מ וארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ, בבית המשפט המחוזי מרכז ("חברות התעופה" 
"הבקשה", בהתאמה). עיקר הטענות בבקשה הינן כי חברות התעופה גובות תשלום "היטל ביטחון" (כפי שהוגדר  -ו

), זאת, לכאורה, בניגוד לתנאי רישיון ו/או היתר ושלא בסמכות, תוך עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובה בבקשה
 אל עלחקוקה והפרת הסכם, כפי שנטען בבקשה. לטענת המבקשים, ההיתר לגביית "היטל ביטחון" שקיבלה 

 2013ופקע בשנת  ("ההיתר") התבטל 2001(ובעקבותיה גם שאר חברות התעופה) ממשרד התחבורה בשנת 
וזאת לאור המימון המלא, כפי שנטען, שניתן על ידי המדינה להוצאות האבטחה ואף הוצאות עקיפות בקשר עם 

מנוגד לכללי התעופה  2013הביטחון. בנוסף נטען בבקשה, כי המשך גביית "היטל הביטחון" לאחר שנת 
תוחים. בבקשה הוגדרה הקבוצה ככל נוסע, הבינלאומיים המחייבים את חברות התעופה וכן להסכם השמיים הפ

ועד למועד בו תופסק גביית "היטל הביטחון", שילם למי מחברות התעופה (ישירות או  2013אשר החל משנת 
באמצעות סוכני נסיעות) תשלומים עבור "היטל ביטחון" וכן כל נוסע ששילם, החל משבע שנים קודם ליום הגשת 

ת היטל הביטחון, למי מחברות התעופה (ישירות או באמצעות סוכני נסיעות) הבקשה ועד למועד בו תופסק גביי
תשלומים עבור "היטל ביטחון" בגין כרטיס חד כיווני מישראל לחו"ל. על פי הבקשה, סכום התביעה האישית של 

בלבד), כאשר  אל עלש"ח ביחס ל 226ש"ח ביחס לכלל חברות התעופה (מתוכם  350המבקשים עומד על סך של 
מיליון ש"ח לכלל חברות התעופה (מתוכם  697סכום התביעה לכלל הקבוצה עומד, לטענת המבקשים, על סך של 

בלבד). בנוסף, נתבקש בית המשפט ליתן סעד הצהרתי לפיו חברות התעופה  אל עלמיליון ש"ח ביחס ל 581סך של 
את הדיון בבקשה  אל עלשפט ניתב לבקשת אינן רשאיות לגבות "היטל ביטחון" בהסתמך על ההיתר. יצוין, כי בית המ

ואשר התקבלה במשרדי החברה ביום  אל עלזו להרכב שנקבע לבקשה לתובענה ייצוגית אחרת אשר הוגשה כנגד 
לדוחות הכספיים השנתיים) אשר כפי שמצוין בבקשה,  )22ב(21 (לפרטים נוספים ראה ביאור 2018בפברואר  28

פט התבקש כמו כן להורות על צירופה של בקשה זו לבקשה הקודמת או על מעוררת שאלות דומות, ולכן בית המש
הודיעו התובעים כי הגיעו להסדר עם התובעים בבקשה הקודמת לפיו  2018מחיקתה של הבקשה הקודמת. ביולי 

  הם יגישו תובענה מתוקנת ובקשה מתוקנת לאשרה כייצוגית, וכן יבקשו למחוק את הבקשה הקודמת. 
  

 ותאת הבקשה ותגיש תגובתה כנדרש. בשלב מקדמי זה, טרם ניתן להעריך את סיכויי התביעלומדת  אל על
 להתקבל.

  
בקשה לאישור תובענה כייצוגית אשר הוגשה כנגדה בבית הדין האזורי  אל על, נתקבלה ב2018באפריל  17ביום   .ה

כיום  אל עלר חלקם אינם עובדים באש -יפו על ידי שני אנשי צוות דיילי אוויר ואיש צוות אוויר -לעבודה בתל אביב
במטבע זר לאנשי צוות האוויר וצוות  אל על("הבקשה"). עיקר הטענות בבקשה הינן, כי התשלום המשולם על ידי 

כתשלום החזר הוצאות אוכל שתיה ולינה ("אש"ל"),  אל עלדיילי האוויר המועסקים על ידה, אשר מוגדר על ידי 
מוסדרים  אל עלוצאות. עוד ובנוסף נטען בבקשה, כי תנאי העסקתם של עובדי מהווה שכר עבודה ואיננו החזר ה

במסגרת הסכמים קיבוציים בהם קיימות הוראות המגדירות את תשלומי האש"ל כהחזר הוצאות שאינן חלק משכר 
טען בבקשה, העבודה וקובעות, לכאורה, כי אלו לא יהוו חלק מהשכר לעניין הפרשות סוציאליות וכיוצא באלו; על פי הנ

מדובר בהוראות בלתי חוקיות שיש לבטלן. בבקשה צוין, כי המבקשים פנו בעבר פעמיים להסתדרות, בטרם הגשת 
הבקשה וביקשו כי תנקוט עמדה בעניין נשוא הבקשה, פניות אשר, לטענת המבקשים, נענו בצורה מתחמקת או לא 

, וכן אל עלואנשי צוות דיילי האוויר המועסקים ב כלל. בבקשה הוגדרה הקבוצה המוצעת ככלל אנשי צוות האוויר
הבקשה. עילות התובענה הן הפרות של  תבמהלך שבע השנים שקדמו להגש אל עלאנשי הצוות אשר הועסקו ב

חובות חקוקות, עשיית עושר ולא במשפט ובטלות חלק מההסכם  הקיבוצי שתוכנו בלתי חוקי ו/או סותר את תקנת 
  .1973(חלק כללי) תשל"ג  הציבור על פי חוק החוזים

"ח וסכום התביעה לכלל ש 131,609על פי הבקשה, סכום התביעה האישית הכולל של המבקשים הינו בסך של 
"ח. בבקשה נטען כי מדובר בתחשיב ראשוני, אשר יהא צורך לעדכנו ש מיליוני 205-חברי הקבוצה הינו בסך של כ

ים הדרושים לצורך החישוב המצרפי. במסגרת סכום התביעה תספק את הנתונים המלאים והמעודכנ אל עללאחר ש
בתשלומים והפרשות  אל עלכדוגמת חיובה של  אל עלהנזכר לעיל, מתבקש בית הדין ליתן סעדים נוספים כנגד 

נוספים לקופות פנסיה, גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות, דמי מחלה ופדיון ימי חופשה בגין סכומי האש"ל 
לומדת את הבקשה ותגיש תגובתה  אל עללתקופות כפי שפורטו בבקשה.  אל עלחברי הקבוצה על ידי אשר שולמו ל

 כנדרש. בשלב מקדמי זה, טרם ניתן להעריך את סיכויי התביעה להתקבל.
  
 לאישור נוספות בקשות אל על ידי על התקבלו ,2018ביוני  30במהלך התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום     .ו

 את ותגיש הבקשות את לומדת אל על). מיליון דולר 18-מיליון ש"ח (כ 65.5-של כ כולל בסך כיצוגיות תובענות
 להתקבל. התביעות סיכויי את להעריך ניתן טרם, זה מקדמי בשלב. כנדרש תגובתה

  
ליון מי 75-סכום כולל של כ אל על, שילמה 2018לדוחות הכספיים השנתיים, בחודש מרץ  )29ב(21 בהמשך לביאור    .ז

מיליון דולר), בהתאם להסכם הפשרה עם פקיד השומה כמתואר באותו ביאור, וזאת בגין כלל השומות  21.8 -ש"ח (כ
 .2017עד וכולל  2014וכן בגין דמי האש"ל לצוותי האויר עבור השנים  2011-2013לשנים 
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29-ג  

  תקשרויותה  -  11ביאור 
  

 ישראייר:התקשרות אל על בעסקה לרכישת מניות חברת   .א
  

) לדוחות הכספיים השנתיים, אודות התקשרות בעסקה לרכישת מניות ישראייר תעופה 2א(23 לביאורבהמשך 
, סאן דור נתיבי אויר בינלאומיים בע"מ ("העסקה"), וההודעה שקיבלה על אלותיירות בע"מ על ידי החברה הבת של 

מטעם רשות ההגבלים העסקיים ("הרשות") בדבר התנגדותה של הרשות לעסקה ("החלטת ההתנגדות"),  על אל
, 2018ביוני  20ערר לבית הדין להגבלים עסקיים על החלטת ההתנגדות. ביום  על אל, הגישה 2018במרץ  29ביום 

  בוטלה. לבית הדין להגבלים עסקיים על משיכת הערר כאמור והעסקה לעסקההודיעו הצדדים 
  

 צפויה פיהם שעל, ארוך לטווח מטוסים להחכרת תעופה חברות עם הסכמים גלובל ליסינגל 2018 ביוני 30 ליום  .ב
 סך מזה, דולר מיליון 137.1-כ של בסך חכירה דמי בגין מזומנים תזרים הבאות השנים במהלך לקבל גלובל ליסינג

  .הבאים החודשים 12 במהלך דולר מיליון 32.1-כ של
  
  

  "הכנסות מחוזים על לקוחות" – IFRS 15דיווח כספי בינלאומי  תקן  -  21ביאור 
  

 IFRS, את תקן דיווח כספי בינלאומי 2018, החל משנת קבוצהא' לדוחות הכספיים השנתיים, מיישמת ה3 לביאור בהמשך
לדוחות הכספיים השנתיים, סיווגה  )1א(3 בהמשך לאמור בביאור"הכנסות מחוזים עם לקוחות" (להלן: "התקן").  15
תשלומי פיצויים ללקוחות אשר ניתנו עבור אי מתן שירות כמתחייב בחוזה המקורי (לדוגמה, ביטול/עיכוב טיסה)  קבוצהה

  בדוח על הרווח והפסד, כקיטון הכנסה חלף רישום הוצאה.
  

 ליתרת העבר תקופות בגין המצטברת השפעתו זקיפת של בדרך התקן מיישום כתוצאה הכמותית ההשפעה סיכום להלן
, וכל הקבוצה ידי על נבחרו אשר התקן של המעבר להוראות בהתאם, השוואה מספרי תיקון ללא, העודפים של הפתיחה

  . 2018בינואר  1זאת ליום 
  

  
התחייבות (נכס) 

  IAS 18על פי 
התחייבות (נכס) 

   IFRS 15על פי 
 הגידולסך 

  הון ב(קיטון) 
  מיליוני דולר  סעיף מושפע

       
  47.2   246.0  293.2 )1(הכנסות מראש ממכירת כרטיסי טיסה

  ) 1.5(  )15.0( )16.5( )2(הוצאות מראש בגין עמלות סוכנים וכרטיסי אשראי
  3.0   65.1  68.1 קצרלזמןזכות ויתרות זכאים

        

  48.7     סה"כ  קיטון התחייבויות, נטו
        

  )11.2(     השפעת מס
       

 37.5     סה"כ השפעה חיובית נטו על ההון
      

סה"כ השפעה חיובית נטו על ההון המיוחס לבעלי 
 13.2      מניות החברה

      
סה"כ השפעה חיובית נטו על ההון המיוחס לזכויות 

 24.3     שאינן מקנות שליטה
      
  

בהכנסה בגין אי מימוש כרטיסי טיסה, הקיטון ביתרת ההכנסות מראש ממכירת כרטיסי טיסה נובע מהכרה  ) 1(
בהתאם לקצב המימוש של כרטיסי הטיסה המנוצלים, חלף הכרה בהכנסה במועד פקיעת התוקף שלהם. 

 לדוחות הכספיים השנתיים. )1א(3 ביאור ולפרטים נוספים רא
 

סות מראש הקיטון בנכס נובע מקיטון ביתרת ההוצאות מראש בגין עמלות סוכנים, אשר מיוחסת ליתרת ההכנ ) 2(
 לעיל. )1( אשר הוקטנה כתוצאה מהאמור בסעיף
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30-ג  

  (המשך) "הכנסות מחוזים על לקוחות" – IFRS 15דיווח כספי בינלאומי  תקן  -  21ביאור 
  

  :קבוצההשפעת יישום התקן על הדוח על הרווח והפסד של הלהלן מפורטת 
  

  

 שישהשל לתקופה
 סתיימההש חודשים

  2018 ביוני 30 ביום

 שלושה של לתקופה
 סתיימההש חודשים

  2018 ביוני 30 ביום
  מיליוני דולר  :סעיף

      
  )3.4(  )6.8( לעיל)ורא,ללקוחות(פיצוינוסעים בהכנסות קיטון
  1.7   3.1   לדוחות הכספיים השנתיים))3א(3ביאורו(ראמטען בהכנסות גידול

  )1.7(  )3.7( ההכנסותעל השפעה"כ סה
      

  3.4   6.8  אחרותהפעלה בהוצאות קיטון
  )1.7(  )3.1( )ההפעלההוצאות(במסגרתשירותיםבגין בהוצאות גידול

  1.7   3.7  ההפעלהההוצאותעל השפעה"כ סה
      

  -   -  והפסדהרווחעל השפעה"כ סה
      

  
 ןדוחותיה על נוספות מהותיות ותהשפעאין דוחותיה הכספיים של אל על, הנובעות מלהשפעות האמורות לעיל  מעבריצוין כי 

  .התקן של לראשונה יישום בגין הקבוצה חברות יתר של הכספיים
  
  

  דיווח מגזרי  -  31 ביאור
  
  כללי  .א

 
 ההחלטות מקבל ידי-על סדיר באופן נסקרים אשר הפנימיים, הדיווחים בסיס על מזוהים תפעוליים מגזרים

  כלהלן:, התפעוליים המגזרים ביצועי והערכת משאבים הקצאת לצורך הראשי התפעוליות
  

אל על. מגזר זה כולל את כל פעילויות אל על בהתאם לדיווחיה, קרי פעילות מטוסי הנוסעים, פעילות  - א' מגזר
  מטוס המטען וכן הפעילויות הנוספות של אל על.

  
  גלובל ליסינג בהתאם לדיווחיה. תפעילו כל את כולל זה מגזר ליסינג. גלובל - ב' מגזר

  
  בהתאם לדיווחיהן. QASף, החברה מציגה כפעילויות אחרות את פעילותן של כנפי תחזוקה ושל בנוס
 סולו)( החברה בין מחזורים ביטולי לרבות( איחוד פעולות סולו),( החברה תוצאות את כולל למאוחד, התאמות סעיף

  והצגתה לפי שיטת השווי המאזני. QASבאל על) וכן כולל ביטול תוצאות  שלילי עלות עודף והפחתת החברה למגזרי
  

 סעיף לעיל. בהתאם החברה החזקות של וההתחייבויות הנכסים סך את כולל המגזר והתחייבויות נכסי בדבר מידע
 החברה של חלקה ביטול לרבות( איחוד פעולות סולו),( החברה והתחייבויות נכסי את כולל למאוחד, התאמות
באל על) וכן  שלילי עלות עודף יתרת והצגת החברה למגזרי סולו)( החברה בין יתרות ביטולי המאוחדות, בחברות

  והצגתה לפי שיטת השווי המאזני. QASכולל ביטול נכסיה והתחייבויותיה של 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

31-ג  

  (המשך) דיווח מגזרי  -  31ביאור 
  

  (המשך) המגזרים תוצאות  .ב
  

  2018 יוניב 30ביום  שהסתיימה חודשים ישהש של תקופהל 

  סה"כ  התאמות אחרים  גלובל ליסינג אל על 

 אלפי דולר 

  )מבוקר(בלתי  

           
  1,035,364   )31,807(  38,511   21,605   1,007,055   הכנסות מהפעלה

  )924,956(  27,168   )31,087(  )13,706(  )907,331(  הוצאות הפעלה

  110,408   )4,639(  7,424   7,899   99,724  רווח גולמי

           

  )107,491(  -   -   -   )107,491(  הוצאות מכירה
  )63,234(  1,128   )1,731(  )1,525(  )61,106(  הוצאות הנהלה וכלליות

  6,764   -   -   4,168   2,596   אחרות, נטוהכנסות
         

  )53,553(  )3,511(  5,693   10,542   )66,277(  מפעולות רגילות(הפסד)רווח

           

  )16,445(  1,046   )66(  )4,756(  )12,669(  הוצאות מימון, נטו
חברות (הפסדי) חלק החברה ברווחי 

  524   919   971   -   )1,366( המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס
            

  )69,474(  )1,546(  6,598   5,786   )80,312( לפני מסים על הכנסה(הפסד)רווח
         

  16,732   1,008   )1,098(  )1,341(  18,163   הטבת מס (מסים על הכנסה)

  )52,742(  )538(  5,500   4,445   )62,149(  תקופהל(הפסד)רווח

           
  
  

  2017 יוניב 30ביום  שהסתיימה חודשים ישהש של תקופהל 

  סה"כ  התאמות אחרים  גלובל ליסינג אל על 

 אלפי דולר 

  )מבוקר(בלתי  

           

  187,987   )24,385(  31,308   714,21   550,958   הכנסות מהפעלה

  )472,826(  21,173   )24,794(  )464,12(  )387,810(  הוצאות הפעלה

  715,160   )3,212(  6,514   250,9   163,148  רווח גולמי

           

  )003,101(  -   -   -   )003,101(  הוצאות מכירה
  )724,56(  ,8641   )065,2(  )208,2(  )315,54(  הוצאות הנהלה וכלליות

  ),0472(  96   )96(  ),0922(  45   (הוצאות) אחרות, נטוהכנסות
         

  941   )1,279(  380,4   950,4   )110,7(  רווח (הפסד) מפעולות רגילות

           
  )297,19(  )682,5(  )223(  )524,3(  )625,9(  הוצאות מימון, נטו

חלק החברה ברווחי (הפסדי)חברות 
נטו המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, 

  599   231   876   -   )229( ממס
            

  )739,17(  )379,6(  493,4   1,426   )964,16( רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה
         

  039,3   564   )744(  )189(  408,3   הטבת מס (מסים על הכנסה)

  )835,14(  )292,6(  019,4   1,237   )556,13(  תקופהרווח (הפסד) ל

           
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

32-ג  

  (המשך) דיווח מגזרי  -  31ביאור 
  

  (המשך) המגזרים תוצאות  .ב
  

  2018 יוניב 30ביום  שהסתיימה חודשים לושהש של תקופהל 

  סה"כ  התאמות אחרים  גלובל ליסינג אל על 

 אלפי דולר 

  )מבוקר(בלתי  

           
  557,749   )17,036(  20,345   11,159   543,281   הכנסות מהפעלה

  )483,614(  14,113   )16,059(  )7,573(  )474,095(  הוצאות הפעלה

  74,135   )2,923(  4,286   3,586   69,186  רווח גולמי

           

  )56,904(  -   -   -   )56,904(  הוצאות מכירה
  )28,615(  276   )592(  )756(  )27,543(  הוצאות הנהלה וכלליות

  5,769   -   -   4,168   1,601   אחרות, נטוהכנסות
         

  )5,615(  )2,647(  3,694   6,998   )13,660(  מפעולות רגילותרווח (הפסד)

           

  )10,140(  1,105   )140(  )2,452(  )8,653(  הוצאות מימון, נטו
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות 

  191   688   612   -   )1,109( המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס
            

  )15,564(  )854(  4,166   4,546   )23,422( רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה
         

  4,131   692   )737(  )1,069(  5,245   הטבת מס (מסים על הכנסה)

  )11,433(  )162(  3,429   3,477   )18,177(  תקופהרווח (הפסד) ל

           
  
  

  2017 יוניב 30ביום  שהסתיימה חודשים לושהש של תקופהל 

  סה"כ  התאמות אחרים  גלובל ליסינג אל על 

 אלפי דולר 

  )מבוקר(בלתי  

           

  236,555   )13,671(  17,253   795,01   859,540   הכנסות מהפעלה

  )789,441(  11,817   )13,647(  )380,6(  )579,433(  הוצאות הפעלה

  447,113   )1,854(  3,606   415,4   280,107  רווח גולמי

           

  )576,54(  -   -   -   )576,54(  הוצאות מכירה
  )172,27(  523   )711(  ),1801(  )804,52(  הוצאות הנהלה וכלליות

  617   2   )2(  572   45   הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו
         

  32,316   )1,329(  2,893   ,8073   26,945   רווח מפעולות רגילות

           
  )192,9(  )546,2(  )520(  )873,1(  ),6494(  הוצאות מימון, נטו

(הפסדי) חברות חלק החברה ברווחי 
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 

  044   422   707   -   )491( ממס
  

          

  423,56   )03,57(  53,39   ,9341   21,805   רווח לפני מסים על הכנסה
         

  )5,850(  419   )509(  )360(  )5,400(  מסים על הכנסה

  417,71   )115,3(  62,88  ,5741   16,405  רווח לתקופה

           
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

33-ג  

  (המשך) דיווח מגזרי  -  31ביאור 
  

  (המשך) המגזרים תוצאות  .ב
  

  2017 בדצמבר 31 ביום סתיימההש לשנה 

  "כסה  התאמות אחרים  ליסינג גלובל על אל 

 דולר אלפי 
           

  2,152,850   )53,886(  67,371   42,367   2,096,998   מהפעלההכנסות

  )1,779,013(  45,645   )53,279(  )22,719(  )1,748,660(  הפעלההוצאות

  373,837   )8,241(  14,092   19,648   348,338  רווח גולמי

           
  )209,096(  -   -   -   )209,096(  הוצאות מכירה

  )119,207(  2,886   )4,346(  )4,211(  )113,536(  הוצאות הנהלה וכלליות

  )4,834(  9   )9(  )8,105(  3,271   (הוצאות) אחרות, נטוכנסותה
         

  40,700   )5,346(  9,737   7,332   28,977   רגילותמפעולותרווח
           

  )39,240(  )9,843(  )135(  )8,760(  )20,502(  נטו,מימוןהוצאות
 המטופלותברווחי חברות  החברהחלק 

  3,170   1,550   1,377   -   243  , נטו ממסהמאזנילפי שיטת השווי 

           

  4,630   )13,639(  10,979   )1,428(  8,718  הכנסה עלרווח (הפסד) לפני מסים 
         

  )2,782(  1,573   )1,842(  535   )3,048(  הטבת מס (מסים על הכנסה)

  1,848   )12,066(  9,137   )893(  5,670   רווח  (הפסד) לשנה

           
  

  
 המגזרים של מאזניים נתונים  .ג

  

  2018 יוניב 30 ליום 

  "כסה  התאמות אחרים  ליסינג גלובל על אל 

 דולר אלפי 
  )מבוקר(בלתי  

            

  2,472,611   )22,306(  38,798   347,294   2,108,825  המגזר נכסי

            

  )2,133,184(  )16,858(  )29,512(  )244,803(  )1,842,011( המגזרהתחייבויות

            
  
  

  2017 יוניב 30 ליום 

  "כסה  התאמות אחרים  ליסינג גלובל על אל 

 דולר אלפי 
  )מבוקר(בלתי  

            

  556,592,2   )024,4(  305,32   068,623   ,307,8691  המגזר נכסי

            

  )364,701,9(  )779,73(  )061,42(  )756,852(  ),768,6221( המגזרהתחייבויות

            
  
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

34-ג  

  (המשך) דיווח מגזרי  -  31ביאור 
  

  (המשך) המגזרים של מאזניים נתונים  .ג
  

  2017 בדצמבר 31 יוםל 

  "כסה  התאמות אחרים  ליסינג גלובל על אל 

 דולר אלפי 
            

  2,290,419   )21,596(  36,049   424,558   1,851,408  המגזר נכסי

            

  )1,949,075(  )22,386(  )26,959(  )326,512(  )1,573,218( המגזרהתחייבויות

            
  

  
  ובעלי עניין קשורים צדדים עם עסקאות  -  41ביאור 

  
  החברה"ל מנכ  .א
  

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון  2018במרץ  22-ו 20בימים לדוחות הכספיים השנתיים, ב' 29בהמשך לביאור 
(אשר קיבל ביטוי בדוחות הכספיים השנתיים), וכן  2017החברה, בהתאמה, מתן מענק למנכ"ל החברה בגין שנת 

  .2018קבעו את יעדי המענק השנתי למנכ"ל החברה לשנת 

 על אל"ל מנכ  .ב
  

 .השנתיים הכספיים לדוחות )1ו(29 ביאור ורא העסקתו ותנאי על אל"ל למנכ אוסישקין גונן מר מינוי לעניין
  
 
  

 
  

  



  
  כנפיים אחזקות בע"מ

  
  

  מידע כספי ביניים נפרד
  

  2018 יוניב 03ליום 
  
  

  )מבוקר(בלתי 
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  לכבוד
  המניות של חברת כנפיים אחזקות בע"מבעלי 

  

  12דרך אבא הלל 
  רמת גן

  

  א.ג.נ., 
  

  
  דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד     הנדון: 

  1970 -ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 38לפי תקנה                 
  

 מבוא

של  1970 -ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
באותו תאריך. המידע  ושלושה חודשים שהסתיימו שישה של ות, ולתקופ2018 יוניב 30"החברה") ליום  –כנפיים אחזקות בע"מ (להלן 
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד הכספי הביניים הנפרד הינו 

  .בהתבסס על סקירתנו אלה ת בינייםולתקופ
  

 -לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך ההשקעות בהן הסתכם לסך של כ
 בהתאמה, דולר אלפי 383-וכאלפי דולר  471-ואשר הרווח מחברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של כ 2018 יוניב 30אלפי דולר ליום  8,593

באותו תאריך. הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים  ושלושה חודשים שהסתיימו שישה של לתקופות
כל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, כ

  האחרים.
  

  היקף הסקירה

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

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

  מזוהים בביקורת. בהתאם לכך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
  

  מסקנה

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים 
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 38ו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה הנפרד הנ"ל, אינ

- 1970.  
  

של אל על חשיפה ההכספיים המאוחדים בדבר  לדוחות 10אור ילאמור בבמבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב 
 ה לתובענות ייצוגיות אלו.תוחשיפ הת ייצוגיות כנגדולאישור תובענ

  
  
  

  אלמגור זהר ושות'  בריטמן
  חשבון רואי

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
  

  2018, אוגוסטב 20אביב,  תל
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  הכספי המצב על נתונים

  

  
  
  

 
      

 מנחם בן ערן ציוני רונן  חנאל שלמה

 "ל כספיםסמנכ מנהל כללי דירקטוריון"ר יו

  
  

  .2018 וגוסטאב 20: נפרד ביניים הכספי המידעתאריך אישור 
    

בדצמבר 31 ליוםיוניב 03 ליום  
8102  7 1 0 2 7 1 0 2  

  דולר אלפי דולר אלפי דולראלפי
    )מבוקר(בלתי 

  נכסים
    

   שוטפיםנכסים
 841   038,15 2,852  מזומנים ושווימזומנים
 11,003  ,56511 10,879 קצר לזמן והשקעותפקדונות

  292   225  377  ויתרות חובה חייבים

  12,136   828,26  14,108  שוטפיםנכסים"כסה
    

   שוטפיםלאנכסים
 164,504  428,164  163,555   בחברות מוחזקות השקעות

 176,640  256,119  177,663  נכסים"כסה
    

   
   

   והון התחייבויות
    

   שוטפותהתחייבויות
 7,036   ,75610 6,675שוטפות של אגרות חוב חלויות
 885  ,3821 766  זכות ויתרותזכאים

  -   -  160  מכשירים פיננסיים נגזרים

 579  192  208  עובדים הטבות בגיןהתחייבות

  8,500  330,12  7,809  שוטפות התחייבויות"כסה
    

   שוטפות לאהתחייבויות
 40,360  239,49  38,151 חובאגרות

    

   הון
 5,285  2695,  5,285 הון מניות

 45,955  449,43 50,688  קרנות הון ופרמיה
 )1,054( )1,054()1,054( החברה ידי על המוחזקותמניות

 77,594  023,82  76,784 עודפים

 127,780  687,129  131,703 לבעלי מניות החברה המיוחססה"כ הון
    

  
 176,640  256,191  177,663   "כ התחייבויות והון סה
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  והפסד רווחעל  נתונים

  

 חודשים שישה של לתקופה
  ביוני 30 ביום שהסתיימה

 חודשים שלושה של לתקופה
 ביוני 30 ביום שהסתיימה

 לשנה
 ביום שהסתיימה

 בדצמבר 31
8 1 0 2  7 1 0 2  8 1 0 2 7 1 0 2  7 1 0 2  

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי דולראלפי דולראלפי
    )מבוקר(בלתי  )מבוקר(בלתי

   
 3,152  910  664 1,823 1,327הכנסות

            
 )3,146( )739( )643(  )1,316(  )1,250( וכלליות הנהלההוצאות

   
 6  171  21   507   77  רגילות מפעולותרווח

   
 )10,329( )741,2( )677( )6,278( )1,303( מימוןהוצאות
 300  65  1,644   121   2,285  מימוןהכנסות

 )10,029( )676,2( 967   )6,157(  982   ) מימון, נטוהוצאות(הכנסות
  

החברה ברווחי (הפסדי)  חלק
 8,933  ,6059  )1,843(  62   )15,113( חברות מוחזקות, נטו ממס 

  
לתקופה המיוחס  )הפסד( רווח

 )1,090( 100,7  )855(  ),5885(  )14,054( לבעלי המניות של החברה

  
  
  

 

  
  הכולל הרווח על נתונים

  

 חודשים שישה של לתקופה
  ביוני 30 ביום שהסתיימה

 חודשים שלושה של לתקופה
 ביוני 30 ביום שהסתיימה

 לשנה
 ביום שהסתיימה

 בדצמבר 31
8 1 0 2  7 1 0 2  8 1 0 2 7 1 0 2  7 1 0 2  

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי דולראלפי דולראלפי
    )מבוקר(בלתי  )מבוקר(בלתי

   
 )1,090( 100,7  )855(  )5,588(  )14,054( לתקופה)הפסד(רווח

  
   :אחר כולל(הפסד)רווח

     
 בעתיד יסווגו לא אשר סכומים
      :ממס נטו, הפסדאולרווח

            

 האחר הכולל(הפסד)  ברווח חלק
  )704(  803  )11( 826 )408(  מוחזקותחברותשל

     
 לרווח בעתיד יסווגו אשר סכומים

      :ממס נטו,הפסדאו
            

 האחר הכולל(הפסד)  ברווח חלק
 )909( ),7962( 3,986   )5,529(  4,897   מוחזקותחברותשל

    
, לתקופה אחר כולל(הפסד)  רווח
 )1,613( )993,1( 3,975   )4,703(  4,489 ממסנטו

      

  
כולל לתקופה  הפסד (רווח) "כסה

המיוחס לבעלי המניות של 
 )2,703( 107,5  3,120   ),29110(  )9,565(החברה

  

  
  

    



  כנפיים אחזקות בע"מ

5 

  
  המזומנים תזרימי על נתונים

  

 חודשים ישהש של לתקופה
  ביוני 30 ביום שהסתיימה

 חודשים שלושה של לתקופה
 ביוני 30 ביום שהסתיימה

 לשנה
 שהסתיימה

 31 ביום
 בדצמבר

8 1 0 2  7 1 0 2  8 1 0 2 7 1 0 2  7 1 0 2 
  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי דולראלפי דולראלפי

    )מבוקר(בלתי  )מבוקר(בלתי
     

   שוטפת פעילות - מזומניםתזרימי
לתקופה המיוחס לבעלי המניות  של  הפסד

 )1,090( 100,7  )855( )5,588( )14,054(החברה
 תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות

  20,996   167,12   1,612   ,25225   16,182  'אנספח - שוטפת מפעילותהמזומנים

  19,906   19,267   757   19,664   2,128   שוטפת מפעילותנטומזומנים
         
         

     פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 
  8,957   35   -  8,453 -  בפקדונות שינוי

  8,250   -   -   -   -   מאוחדת חברות של מניות ממימוש תמורה

 17,207  35  -   8,453   -  השקעה מפעילותמזומנים נטו 
   
   

     פעילות מימון -תזרימי מזומנים 
  16   -   -  - -  למניות אופציה כתבי מימוש
  )16,819(  -   -  )2,603( -  גרות חוב א פירעון
  )12,000(  )12,000(  -  )12,000( -  הלוואה מחברה מוחזקת פירעון

  )10,028(  )1,101(  -   )1,101(  -   ששולם דיבידנד

 )38,831( )13,101( -   )15,704(  -   מימון לפעילותנטו מזומנים 
   

 יתרות על חליפין בשערי השינויים השפעת
 159 112  )82(  225   )117(חוץ במטבע המוחזקותמזומנים

 
     

   
 )1,559( ,3136  675  12,638 2,011  זומנים ושווי מזומניםמעליה (ירידה) ב

     
  2,400  725,8  2,177   2,400  841  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

          
  841   038,15  2,852  15,038  2,852  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

      
         

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ

6 

  
  המזומנים תזרימי על נתונים

  

 חודשים שישה של לתקופה
  ביוני 30 ביום שהסתיימה

 חודשים שלושה של לתקופה
 ביוני 30 ביום שהסתיימה

 לשנה
 שהסתיימה

 31 ביום
 בדצמבר

8 1 0 2  7 1 0 2  8 1 0 2 7 1 0 2  7 1 0 2 
  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי דולראלפי דולראלפי

    )מבוקר(בלתי  )מבוקר(בלתי
     

 תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות
'אנספח - שוטפת מפעילותהמזומנים

     

           
 בתרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות

 :מזומנים
    

      
) מימון, נטו שהוכרו ברווח הכנסות( הוצאות
  )1,119(  )533(  82 )1,282( 117 והפסד
 )84( )42( )161( )75( )321( פרמיה/נכיוןהפחתות

  -   -   160 - 160 שינוי בנגזרים
 הטבות בשל בהתחייבויות(ירידה)  עליה

 107  )312( )40( )280( )371( לעובדים
 )6( 22  15 34 124 (שערוך) השקעות לזמן קצר, נטושחיקת
  5,658   991,2   )1,649( 5,384 )2,249( (שחיקת) אגרות חוב מונפקותשערוך

  1,382   -   - - - הפסד מהחלפת סדרות אגרות חוב
  525   179   117 182 244 הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות

חברות מוחזקות, נטו  בהפסדי החברה חלק
 15,078  708,9  2,603 ,27021 18,682 ממס*

   
  :והתחייבויות רכושבסעיפישינויים

 )41( 1,177  1,292 26 )85(בחייבים אחרים ויתרות חובה)גידול(קיטון
 )504( )231( )807(  )7(  )119(זכות ויתרות בזכאים(קיטון)גידול

 16,182   25225,   1,612  167,12  20,996 

  
  

  24,011   19,313   761   21,332   3,569   * כולל דיבידנד שנתקבל 
            
  
        

 במזומנים ריבית תשלומיתקבולי / -' בנספח 
 שוטפת מפעילות בתזריםהמסווגים

    
     

  4,932   113   -   ,2212   1,384   ריבית תשלומי

  244   20   -   112   67   ריבית תקבולי
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  נפרד בינייםנוספים בדבר מידע כספי  נתונים

  
  
   כללי ) 1(

  

) ומיידיים תקופתיים(דוחות  ערך ניירות לתקנותד' 38 תקנה להוראות בהתאם ערוך החברה של הנפרד הכספי המידע
  .1970-"להתש

  
 שהסתיימה ולשנה 2017בדצמבר  31לעיין במידע כספי ביניים נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד של החברה ליום  יש

  .אליהם נלוו אשר הנוספים ולנתונים, תאריך באותו
  

  מדיניות חשבונאית  ) 2(
  

החברה ליום הכספי הנפרד של  מידע) ל2אור א(יהמידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בב
   .תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2017בדצמבר  31
  

 הדוח בתקופת מהותייםאירועים  ) 3(
  

 .הכספיים המאוחדים לדוחות 3לפרטים בדבר חלוקות דיבידנדים ורווחים מחברות מוחזקות של החברה ראו ביאור   .א
  

דוח דירוג עדכני של החברה ואגרות החוב שהנפיקה לפיו עודכן דירוג  S&Pפרסמה מעלות  2018במאי  17ביום   .ב
 , בתחזית דירוג חיובית.-ilAדירוג החברה  ואושרר, ilA-ל (-)ilA -אגרות החוב (סדרה ז') מ

  
 
 
 



  

  

  

  

  
  

      

  

  'דחלק 

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי
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  כנפיים אחזקות בע"מ

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  2018של שנת  שנירבעון דוח 
ג(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38לפי תקנה  הכספי ועל הגילוי

  1970- ומיידיים), התש"ל

  כללי . 4.1

תקיימותה , אחראית לקביעתה וה)"התאגיד"כנפיים אחזקות בע"מ ( בפיקוח הדירקטוריון של, הנהלהה

  .תאגידשל בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי ב

  לעניין זה, חברי ההנהלה הינם:

 , מנכ"ל;רונן ציוני . 4.1.1

 ;סידני סלסקי, סמנכ"ל . 4.1.2

 ;כספיםסמנכ"ל ערן בן מנחם,  . 4.1.3

  הבקרה הפנימית . 4.2

נו בידי אשר תוכנ תאגידבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים ב

המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל 

בהתייחס למהימנות סביר  ביטחוןאשר נועדו לספק ו התאגידאת התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון 

נדרש לגלות בדוחות  התאגידבהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע ש הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות

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

נדרש לגלותו  התאגידהבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע ש

כיר ביותר בתחום , לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבתאגידכאמור, נצבר ומועבר להנהלת ה

הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד 

  המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 

  ימנע או תתגלה.מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות ת

 רבעוניבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח ה רבעוניבדוח ה

נמצאה בדבר הבקרה הפנימית האחרון),  רבעוניהדוח ה - (להלן  2018מרץ ב 31לתקופה שנסתיימה ביום 

  הבקרה הפנימית כאפקטיבית.

על הדיווח הכספי והגילוי בוצעה על ידי הנהלת החברה,  בדיקת והערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ. בקשר לחברת הבת אל על, ולחברה הבת בפיקוח הדירקטוריון, בקשר לחברה 

ביצעה אל על, כתאגיד מדווח, באופן עצמאי, תהליך דומה אולם בנפרד מתכולת בדיקת החברה ובאחריות 

בכל הקשור לאל על, דירקטוריון והנהלת החברה, לרבות הצהרות המנהלים דירקטוריון והנהלת אל על. 

להלן, הסתמכו על הליך בדיקת והערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  4.3בסעיף 

והגילוי שדווח על ידי הנהלת אל על וכפועל יוצא מכך הסתמכו, לצורך הערכתם בדבר אפקטיביות הבקרה 

ל הדוחות הכספיים של אל על, על הדו"ח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הפנימית באל על, ע

הדיווח הכספי ועל הגילוי של אל על, על הצהרות המנהלים של אל על וחוות דעת רואה החשבון המבקר 



 

  

 2- ד

 

בהתאם לדו"ח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית  הפנימית באל על. הבקרה אפקטיביות באל על בדבר

 שניי ועל הגילוי של אל על, כפי שהדברים מופיעים בפרק ד' לדו"ח של אל על לרבעון העל הדיווח הכספ

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף  רבעוניבדוח ה ,2018לשנת 

הדוח הרבעוני בדבר הבקרה  -(להלן  ,2018מרץ ב 31של אל על לתקופה שנסתיימה ביום  רבעונילדוח ה

עד למועד הדוח, לא הובא  הפנימית האחרון של אל על), נמצאה הבקרה הפנימית של אל על כאפקטיבית.

לידיעת דירקטוריון אל על והנהלת אל על כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות 

ל. למועד של הבקרה הפנימית כפי שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון של אל ע

הדוח, בהתבסס על האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון של אל על, ובהתבסס על 

המידע שהובא לידיעת הנהלת אל על ודירקטוריון אל על, כאמור לעיל, הבקרה הפנימית של אל על היא 

  אפקטיבית.

ן שיש בהם כדי לשנות את עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניי

  הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון.

למועד הדוח, בהתבסס על האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע 

  .פקטיביתאשהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית היא 

  1הצהרות מנהלים . 4.3

 הצהרת מנכ"ל . 4.3.1

  , מצהיר כי:רונן ציוני, אני

 2018שנת של  שניהרבעון ") לתאגידהשל כנפיים אחזקות בע"מ ("הרבעוני בחנתי את הדוח  . 4.3.1.1

  ");הדוחות("

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  . 4.3.1.2

י שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא עובדה מהותית הנחוץ כד

  יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  . 4.3.1.3

 התאגידהבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

  ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; לתאריכים

, לדירקטוריון ולועדת הביקורת של דירקטוריון התאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של  . 4.3.1.4

, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל התאגיד

 הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   .א

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק  התאגיד

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

                                                      
 לעיל. 4.2בהתאם לאמור בסעיף 1



 

  

 3- ד

 

 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;

  :בתאגידאו יחד עם אחרים  לבדאני,  . 4.3.1.5

, של בקרות ונהלים לים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחיקבעתי בקרות ונה  .א

 ו, לרבות חברות מאוחדות שללתאגידהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

, מובא לידיעתי על 2010- כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

   - וכן כנה של הדוחות; ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת הה בתאגידידי אחרים 

, של בקרות ונהלים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוח  .ב

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

התקופתי  הדוח מועד שבין התקופה במהלך חלש עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא  .ג

 וההנהלה מסקנת הדירקטוריון לשנות, את כדי בו יש אשר, זה דוח מועד האחרון לבין

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

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

  

   2018 אוגוסטב 20תאריך:   , מנכ"לרונן ציוני

 

 כספיםהסמנכ"ל הצהרת  . 4.3.2

  , מצהיר בזה כי:ערן בן מנחם, אני

לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע את הו ביניים בחנתי את הדוחות הכספיים . 4.3.2.1

ו א "הדוחות(להלן:" 2018שנת של שני הרבעון ") לתאגידהשל כנפיים אחזקות בע"מ (להלן: "

  );"הדוחות לתקופת הביניים"

לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים . 4.3.2.2

ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ  ,אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית

ו מטעים בהתייחס כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהי

  לתקופת הדוחות;

לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הו ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים . 4.3.2.3

משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; התאגידהמזומנים של 

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגידי לרואה החשבון המבקר של גילית . 4.3.2.4

, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל התאגיד

  הגילוי:



 

  

 4- ד

 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   .א

 ביניים ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ,ועל הגילויהפנימית על הדיווח הכספי 

, העלולים באופן סביר להשפיע לתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו  התאגידלרעה על יכולתו של 

התאם להוראות הדין; להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים ב

  –וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו   .ב

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

  .הדיווח הכספי ועל הגילוי

  :בתאגידאו יחד עם אחרים  לבדאני,  . 4.3.2.5

, של בקרות ונהלים נודאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחקבעתי בקרות ונהלים, או וי  .א

, לרבות חברות מאוחדות שלו לתאגידהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

, מובא לידיעתי על 2010- כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

  - וחות; וכן ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הד בתאגידידי אחרים 

, של בקרות ונהלים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוח  .ב

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

תקופה שבין מועד הדוח התקופתי לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך ה  .ג

האחרון לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות, את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה 

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

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

  , ערן בן מנחם

 כספיםסמנכ"ל 

   2018 אוגוסטב 20תאריך:  
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