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  1)התאגיד עסקי' (תיאור א חלק עדכון

  ("הדו"ח התקופתי") 2018"ח התקופתי לשת לדו

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

  

החברה היה "תאגיד קטן" כהגדרת מוח זה בתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים 

) שווי מיות החברה 2019ביואר  1, היות וכון למועד הקובע (1970-ומיידיים), התש"ל

מיליון ש"ח והערך  300-"הבורסה") מוך מ :בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן

מיליון ש"ח.  200-הקוב של תעודות ההתחייבות שבמחזור שהפיקה החברה היו מוך מ

  יצוין כי בדוח זה החברה בחרה שלא לעשות שימוש בהקלות לתאגידים קטים.
  

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד . 1

  התעופה הבילאומיתועה בעף ה - .21.6 סעיףל

בתועת  4.8% של בשיעור גידול על מצביעים 2019מרץ  -יואר  חודשים"א ליאט תוי

בהשוואה לתקופה המקבילה  הוסעים בטיסות בילאומיות ובטיסות מקומיות גם יחד

  . אשתקד

לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  4.3%בתועה הבילאומית בלבד רשם גידול בשיעור של 

 שיעור, כאשר 5% של בשיעור גדל בילאומיות בטיסות התעופה חברות של המושבים היצע

 המקבילה תקופהב 80.5% לעומת, 80%עמד על  בילאומיות וסעים בטיסות התפוסה

  . אשתקד

בהובלה  2%-כבשיעור של  ירידהרשמה  2019מרץ  - יוארבמהלך על פי תוי יאט"א, 

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

  .אשתקד

   

                                                            
מאז פרסום הדו"ח  2019לשת הראשון במהלך הרבעון החברה עדכון זה כולל שיויים או חידושים מהותיים שאירעו בעסקי  1

עסקי התאגיד לדו"ח  שהופיעו בפרק תיאורושיש לתארם בדו"ח התקופתי. עדכון זה מתייחס למספרי הסעיפים כפי התקופתי 
 16.5.2019, כפי שתוקן ביום )2019-01-022863 :(מס' אסמכתא 19.3.2019 אשר פורסם ביום 2018לשת החברה התקופתי של 

  . )2019-01-041787(מס' אסמכתא: 
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  התועה בעף התעופה בישראל - .31.6 סעיףל

הסתכמה, על  2019 שתהרבעון הראשון להוסעים הבילאומית אל/מ תב"ג במהלך תועת 

בהשוואה  6% -מיליון וסעים, עליה בשיעור של כ 4.5 -פי תוי רשות שדות התעופה, בכ

  לרבעון המקביל אשתקד.

יוצאים  2תוים בדבר תועת הוסעים בתב"ג, תיירים כסים לישראל ותושבים הלןל

   :2019עד  2017מתב"ג במהלך הרבעון הראשון לשים 

תושבים יוצאים 
  מישראל

 ראשון רבעון תועת הוסעים בתב"ג תיירים כסים לישראל 
 לשת

שיעור 
  שיוי

במיליוי 
  וסעים

שיעור 
  שיוי

במיליוי 
  וסעים

שיעור 
 שיוי

במיליוי 
קטעי 
 טיסה

1%-  1.4  9%  0.9  6%  4.5  2019  

24%  1.4  29%  0.8  21%  4.2  2018  

14%       1.2  20%  0.7  17%  3.5  2017  

  

ביחס לרבעון  2019) במספר התושבים היוצאים מישראל ברבעון הראשון לשת 1%( הירידה

הפסח חל השה ברבעון השי  מכך שחגבעיקר  , להערכת אל על,המקביל אשתקד, ובעת

, בה חלו מרבית ימי חג הפסח ברבעון הראשון (חודש 2018) לעומת שת 2019(חודש אפריל 

  ). 2018מרץ 

 -חומרי גלם וספקים  - (א).1172. סעיףתודות במחירי הדלק הסילוי ול - .51.6 סעיףל

   דלק

(לפי פעולות הגידור)  אל עלירד המחיר הממוצע של הדס"ל ל 2019ברבעון הראשון לשת 

, אל עלביחס לרבעון המקביל אשתקד. המחיר האפקטיבי הממוצע של הדס"ל ל 3% -בכ

ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ברבעון הראשון לשת  1%-לאחר פעילות הגידור, עלה בכ

של  מהמחזור 24.6% -, לעומת כשל אל על מהמחזור 23.6% -מהוות הוצאות הדלק כ 2019

ברבעון המקביל אשתקד. לפרטים וספים אודות ההשפעה הכספית של מחיר הדס"ל,  אל על

מצב עייי התאגיד ליום  לדוח הדירקטוריון על  2.1.1סעיף לרבות בגין פעולות גידור, ראו 

  .2019במרץ  31

  חוץתודות בשערי מטבע  - .61.6 סעיףל

 המקבילבהשוואה לרבעון  5.3% -, התחזק הדולר ביחס לשקל בכ2019 לשת הראשוןברבעון 

  שקל לדולר).  3.64-כשקל לדולר ל 3.46-כ(מ אשתקד

, 3.63-הדולר עמד על כ לעומתהחליפין של השקל  ער, ש2019במרץ  31לעומת זאת, כון ליום 

השקל ביחס לדולר  שלהתחזקות  המשקף, 2018בדצמבר  31כון ליום  3.75-לעומת שער של כ

 3.51 -עמד על כ 2018במרץ  31כון ליום של השקל לעומת הדולר, שער החליפין . 3%-בכ

                                                            
 בדרך אוויר וללא מבקרי יום כמוגדר בלמ"ס. - בדרך אויר בלבד. תיירים כסים -יוצאים ישראלים  2
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 השקל ביחס לדולר שלחלשות הי המשקף, 2017בדצמבר  31ליום  3.47-ש"ח לדולר, לעומת כ

   .1.4% -בכ

 8.3%-, התחזק השער הממוצע של הדולר ביחס ליורו בכ2019הראשון לשת ברבעון 

  דולר ליורו). 0.880 -דולר ליורו לכ 0.813 -בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (מכ

   תודות בשיעורי הריבית - .61.6 סעיףל

בשיעור הממוצע של ריבית  2.69% -ל 1.93% -חלה עלייה מ 2019 לשת ראשוןה ברבעון

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

  בו החלים ושיויים הפעילות תחום מבה - 2.2.1סעיף ל

 לשת הראשוןעמד ברבעון בשוק הטסת המטעים במטוסי מטען בלבד,  על אל של חלקה

, חלקה של על אל להערכתבתקופה המקבילה אשתקד.  22.6% -ל בהשוואה 22.3%על  2018

מכלל המטעים המובלים באוויר לישראל  2018מרץ  -בהובלת מטעים לתקופה יואר  על אל

 29.2% -וממה (לרבות מטעים שהובלו בגחון מטוסי וסעים כולל פעילות הדואר), עמד על כ

  .אשתקד המקבילה בתקופה 29.4% -לכוזאת בהשוואה 

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

תועת הוסעים לפי אזורים גיאוגרפיים ותח  להערכת אל על, בדבר פילוח תוים,  להלן

  :3אלה השוק של אל על אל/מ אזורים

על בדבר תח השוקהערכת אל  ), במיליוי קטעי וסע5תועת הוסעים (טיסות ישירות 4אזור
  של אל על (%)

%  -ב  שיוי
ברבעון ראשון 

 2019לשת 

  רבעון ראשון לשת

201920182017 2019  2018  2017  

   42.9%   47.4%   0.40.40.4 48.3%ללא שיויטראס אטלטי

 22.3% 24.2% 3.73.52.9 28.9%+5% אירופה

  36.2%  44.6% 0.30.30.2 54.5%+19%אסיה ואפריקה

 25.3% 27.9% 4.54.23.5 32.8%+6% סה"כ

   

  חדשים שירותים - 2.5סעיף ל

 תיביםויים ברשת השי 

קו חדש  אל עלה מפעיל, 2019סוף חודש מרץ החל מ - קווים חדשים לאירופההשקת 

טיסות ישירות  2-3בקו זה  מפעילה אל עלאשר הופעל על ידי סאן דור. ליס חלף הקו 

 אל על מפעילה, 2019סוף חודש מאי מ החלכמו כן,  שבועיות (בהתאם לעוות השה).

טיסות ישירות שבועיות (בהתאם  2-3בקו זה  מפעילה אל עלקו חדש למצ'סטר. 

  לעוות השה).

טיסות  3 אל על , מפעילה2019החל מחודש מאי  - "בלארה חדשים קוויםהשקת 

טיסה שבועית ללאס  אל עלתפעיל  2019החל מחודש יוי ו שבועיות לסאן פרסיסקו

                                                            
 איה טסה אליהם. אל עלהמצויים בטבלה כללים גם יעדים שבאזורים  3
"טראס אטלטי" כולל את מדיות צפון אמריקה ודרום אמריקה; אזור "אירופה" כולל את מדיות מערב אירופה, מרכז אזור  4

ומזרח אירופה וכן את יוון, קפריסין, מלטה וטורקיה; אזור "אסיה ואפריקה" כולל את מדיות המזרח הרחוק ואסיה וכן את 
 .ירדן ומצרים

. תוים אלה מפולחים לפי יעד )רש"תרשות שדות התעופה (אלה מהווים הערכת החברה המתבססת על יתוח תוי  םתוי 5
"חופש שישי" (הובלת וסעים או מטען בין שתי מדיות הטיסה הישיר ואים מבחיים ביעד האמיתי של הוסע כשמדובר בטיסות ב

 .האוירי)זרות עם חיית בייים במדית המוביל 
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 קו חדש לשיקגו. 2020להשיק ברבעון הראשון לשת  אל עלבוסף, צפויה . וגאס

    .צפויה החברה להשיק קו חדש לטוקיו 2020בחודש מרץ 

  ת חדשה לטיסותאל עלהשקת מתכו 

מזרח ובדרום ב החברה יעדי לכל טיסות אל על, מפעילה 2019 אפריל החל מחודש

ללקוח  , אשר במסגרתה יתת")המתכות החדשה("במתכות חדשה  אפריקה

במחלקת תיירים אפשרות בחירה בין שלושה סוגים שוים של חבילות מוצרי טיסה. 

  .התקופתי דוחזה ב סעיף ראו, החדשה מתכותה אודות וספים לפרטים

 וסע המתמידמועדון ה 

לתוקף עדכון לתכית צבירה ומימוש קודות מועדון  כס, 2019באפריל  1 ביום

"), אשר כולל, בין היתר, שיוי מודל צבירת התכית(" אל עלהוסע המתמיד של 

מבוססת על הוצאה כספית (למעט מקרים חריגים), זאת ביגוד  שהיההקודות כך 

ון בו סך הצבירה קבע בהתאם ליעד ולמחלקת הרישום וכן עדכ טרם העדכוןלמצב 

לתוקף צפוי להיכס  2019יולי חודש מחיר המימוש של כרטיסי הבווס. יצוין כי ב

. לפרטים וספים ראו סעיף עדכון התכית בוגע להרחבת אפשרויות מימוש הקודות

 .זה בדוח התקופתי

   והפצה שיווק - 2.7 סעיףל

 י - 2.7.1 עיףלססיעות סוכ תיירות חבילות ומשווקי 

-2019(מספר אסמכתא  2019באפריל  12כמתואר בדיווח המיידי של החברה מיום 

(מספר אסמכתא  2018במאי  29ובהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום ) 01-036202

") בדבר עדכון לתכית התגמול לסוכי הסיעות הדיווח המקורי(" )2018-01-052300

 2.7.1") ולמתואר בסעיף הסוכיםובחו"ל ("וסיטואי התיירות שעובדים עמה בארץ 

על מעבר למודל  של אל על בדוח התקופתי בו עדכה החברה כי בעקבות הודעתה

, במסגרתו לא תשולם עמלת 2019ביוי  1התקשרות מעודכן עם הסוכים החל מיום 

התאחדות משרדי הסיעות ויועצי התיירות בישראל  פתה"), ההודעהבסיס ("

באפריל  11להודעה וביום ובאה עמה בדברים בקשר  אל עלפתה ל ")ההתאחדות("

את  אל על"), לפיו תעדכן ההסכםעל הסכם עם ההתאחדות (" אל עלחתמה  2019

אחוזים ביחס  3ההודעה ותציע לסוכים בארץ תגמול בשיעור קבוע שלא יעלה על 

שהוגדרו (סוגי  לחלק מכרטיסי הטיסה שימכרו על ידם, בהתאם לקריטריוים

הכרטיסים השוים, מחלקות מחיר, קודת המוצא, אזורי טיסה ועוד). יצוין כי, 

מריצים (עמלה משתה) בהתאם מציעה לסוכים גם ת אל עלכאמור בדיווח המקורי, 

לעמידה ביעדי המכירות. ההתאחדות התחייבה במסגרת ההסכם שלא ליזום, להל 

בקשר עם ההודעה ועם מודל התגמול  אל עלאו להיות צד לכל הליך משפטי גד 

  המעודכן כאמור לעיל.

, הודיעה החברה להתאחדות על כיסתו של ההסכם לתוקף וזאת 2019במאי  28ביום 

  .2024במאי  30. יצוין כי ההסכם היו בתוקף עד ליום 2019ביוי  1מיום  החל
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מעריכה כי לתכית התגמול המעודכת כמתואר לעיל, תהא השפעה חיובית  אל על

על תוצאותיה הכספיות אם כי לא במוחים מהותיים בהשוואה למחזור המכירות 

  שלה.

בדבר ההשפעה החיובית של מודל התגמול המעודכן על תוצאותיה  על אל הערכת

. 1968-, התשכ"חהכספיות מהוות מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך

במועד פרסום  אל עלמידע זה מבוסס, בין היתר, על תחזיות, הערכות ואומדים של 

התממשותו של  . איבשליטת אל עלדוח זה, אשר התממשותם איה וודאית ואיה 

המידע הצופה פי עתיד עשוי להיגרם כתוצאה מהתממשות שוה של ההערכות, 

, ובכלל זה כתוצאה מהתממשות ידי אל עלהתחזיות והאומדים שלקחו בחשבון על 

וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה  פעילות אל עלגורמי סיכון המאפייים את 

  .אל עלים להשפיע על פעילות ובגורמים חיצויים העשוי אל עלפועלת 

 וסעים - 2.7.3 עיףלסשיווק ומכירות ל 

גדלו ההכסות ממכירות באמצעות האיטרט והמובייל  2019הראשון לשת  ברבעון

(כולל מכירת חבילות, שירותים וספים ושדרוגים) לעומת התקופה  7% -בשיעור של כ

 אל עלמיליון דולר. הכסות  95 -המקבילה אשתקד והן הסתכמו בסך כולל של כ

לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  55% -ממכירות באמצעות המובייל בלבד גדלו בכ

שמכרו ברבעון בכמות הכרטיסים  8% -של כ גידולהציג  האיטרט של אל עלאתר 

  .לעומת הרבעון המקביל אשתקד 2019הראשון לשת 

  בקבוצת שירותים אל עלתח השוק של  - 2.9.2 לסעיף

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

  :2017-2019 לשים
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  ההובלה באמצעות מטוסי וסעיםמתחרים משמעותיים בתחום  - 2.9.3 לסעיף

, למיטב ידיעת אל על המתמחרים המשמעותיים של אל על ביעדי אל על, מבחית תח להלן

וכן תוים אודות תח השוק  2019האווירית ברבעון הראשון לשת  ההובלהשוק, בתחום 

  :6ותועת הוסעים של אל על

תועת וסעים  סוג  חברת תעופה
ברבעון 

הראשון לשת
 (אלפים) 2019

שיוי בתועת 
הוסעים לעומת

הרבעון הראשון  
  2018לשת 

חלק שוק בתב"ג
ברבעון הראשון 

  2019לשת 

  Legacy 1,121  4%-  25.3%  אל על 

  Easyjet(  Low Cost 307  25%  6.8%איזיג'ט (

  Wizzair              (  Low Cost  266  17%  5.9%וויזאייר (

  איירלייסטורקיש 
)Turkish Airlines(  

Legacy 241  1%  5.4%  

  Aeroflot(  Legacy 161  1%  3.6%אירופלוט (

  Lufthansa(  Legacy 142  5%-  3.2%לופטהזה (

  יוייטד איירלייס
)United Airlines (  

Legacy   142   1%  3.2%  

  אוקראין אייר 
)Ukraine Intl Air(  

Legacy 136  2%  3.0%  

  Transavia(  Low Cost 134  25%  3.0%טראסאויה (

  Rynair(  Low Cost 128  9%  2.9%ראייאייר (

  

  Legacyחברות   )א(
  

הזרות הגדילו את תועת הוסעים שלהן בקווים לישראל וממה  Legacy -חברות ה

ובסה"כ  11% -לעומת הרבעון המקביל אשתקד בכ 2019ברבעון הראשון לשת  

  מסך תועת הוסעים בתב"ג. 47.7%-כ Legacy -היוותה תועת חברות ה

  

 Low Cost  חברות  )ב(
  

הזרות את תועת הוסעים שלהן בקווים  Low Cost -הגדילו חברות הבסה"כ 

 -לעומת הרבעון המקביל אשתקד בכ 2019לישראל וממה ברבעון הראשון לשת 

  מתועת הוסעים בתב"ג. 24.7% -והובילו כ 16%

  

  שכר חברות  )ג(
  

וחלקן בסך התועה בתב"ג  43% -את פעילותן בתב"ג בכ הקטיוהשכר  חברות

  .2.2% -בכ 2019הראשון לשת הסתכם במהלך הרבעון 

  

  

  

                                                            
לגבי תחי השוק מבוסס על תוי רש"ת (לא כולל ארקיע וישראייר). יובהר, כי חלק מהחברות מפעילות טיסות לישראל המידע  6

 .ןגם מיעדים שאים יעדי מוצא
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  תחרות בתיבים הטראס אטלטיים  )ד(
  

בקווים בתועת הוסעים בתב"ג לא חל שיוי מהותי   2019ברבעון הראשון לשת 

 2019ברבעון הראשון לשת . הרבעון המקביל אשתקדלעומת הטראס אטלטיים 

בטיסותיה הישירות  אל עלבתועת הוסעים של  10% -של כאל על ירידה רשמה 

  הרבעון המקביל אשתקד. לאיזור זה לעומת

  

  לאירופהתחרות בתיבים   )ה(
  

בתועת הוסעים בתב"ג  - 5%רשמה עליה של כ 2019הראשון לשת  ברבעון

, כאשר החברות הסדירות הזרות, לרבות הרבעון המקביל אשתקדלאירופה לעומת 

ואילו חברות  10% -, הגדילו את תועת הוסעים שלהן בכLow Cost -חברות ה

. 42% -הפועלות בקווים אלו רשמו ירידה בשיעור של כ(לא כולל סאן דור) השכר 

בתועת חברות  3% -בקווים למדיות מרכז ומזרח אירופה רשמה עליה של כ

זרות בתב"ג ובקווים למדיות מערב אירופה רשמה עליה של התעופה הסדירות ה

ברבעון בתועת חברות התעופה הסדירות הזרות בתב"ג. העליות הבולטות  16% -כ

רשמו בקווים למדיות:  רבעון המקביל אשתקדביחס ל 2019הראשון לשת 

יצוין,  ).6%( טורקיה) ו18%), ספרד (11%), איטליה (13%צרפת (), 75%אוסטריה (

הרבעון המקביל לעומת  3% -בקווים אלה ירדה בכ אל עלכי תועת הוסעים של 

  . אשתקד

  

  תחרות בתיבים לאסיה ואפריקה  )ו(
  

בתועת הוסעים בתב"ג  19% -עליה של כרשמה  2019ברבעון הראשון לשת 

ברבעון עיקר הגידול . הרבעון המקביל אשתקדלעומת  לאסיה ודרום אפריקה

הבאים: בקווים בקווים ם ביחס לרבעון המקביל אשתקד רש 2019הראשון לשת 

ובפעילות סצ'ואן  )Hainan(), על רקע גידול בפעילות חברת הייאן 50%לסין (

; 2018בחודש ספטמבר צ'גדו  -איירלייס אשר החלה להפעיל טיסות בקו תל אביב 

ת ארקיע בקו זה בחודש יולי ), על רקע תחילת פעילו29%בגקוק ( -בקו תל אביב 

), על רקע גידול בפעילות קתאי פסיפיק 15%הוג קוג ( -; בקו תל אביב 2018

ברבעון הראשון לשת  ) על רקע פעילותה של אייר אידיה.103%ובקווים להודו (

בטיסותיה הישירות  אל עלבתועת הוסעים של  3% -של כ ירידה אל עלרשמה  2019

  בעון המקביל אשתקד.הר לאזור זה לעומת

  כושר ייצור - 2.11 לסעיף

  ,דור סאן ידי על ווקושש טיסות כולל ,אל עלהיצע המושבים של  2019הראשון לשת  ברבעון 

אל ) של RPKומספר הוסעים בתשלום כפול המרחק המוטס ( 1.6%-קטן בכ) ASK(במוחי 

לעומת הרבעון המקביל  4.8%-כ בשיעור של קטןטיסות שווקו על ידי סאן דור,  כולל ,על

ברבעון הראשון  80.9%בשיעור התפוסה המשוקלל והוא עמד על  ירידהאשתקד. לפיכך, חלה 

  ברבעון המקביל אשתקד. 83.6%-כלעומת  2019לשת 
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  צי מטוסים; מקרקעין ומתקים - 2.12 לסעיף

 27מטוסי וסעים, מתוכם  42 -עושה שימוש בכון למועד הסמוך לאישור הדוח, אל על 

וכן מטוס מטען אותו חוכרת אל , אל עלמטוסים אותם חוכרת  17 -ו אל עלמטוסים בבעלות 

  :להלן כמפורטעל, 

 דגם
 ממוצע

 מושבים

גיל 

  ממוצע

 צי"כ סה  חכירה 7בעלות

  קיים

שהוזמו וטרם  מטוסים

  התקבלו

747-400  403  23.6  4  -  4  -  

ER777-200 279  16.0  6  - 6  -  

ER737-900  175  4.4  8  -  8  -  

737-800  165  15.4  6  9  15  -  

  )חכורים 2 ,בבעלות 1( 3  9  6  3  1.0  282  787-9

  )8חכור 1, בבעלות 3( 4  -  -  -  -  238  787-8

מטוסי  "כסה

  וסעים

231  11.1  27  15  42  7  

F747-400 
מטוס להובלת 

  מטען
-  25  -  1  1    

  

  מטוסי וסעים

מטוסי  שי 2019במהלך שת  אל על, התקבלו ברשות אל עלההצטיידות של מסגרת עסקת ב

 787-9מטוסי דרימלייר מדגם בואיג שבעה , זאת בוסף ל787-9דרימלייר מדגם בואיג 

, כאשר שלושה מטוסים מתוכם רכשו 2017-2018 השיםבמהלך  אל עלאשר התקבלו ברשות 

  במסגרת חכירה יבשה. אל עלה מטוסים חכרה ישוש אל עלעל ידי 

 את  אל על, השלימה 2019בסעיף זה בדוח התקופתי, בחודש פברואר  כמתואר

 יצויןבמלואו.  ER767-300תהליך היציאה משירות של צי המטוסים מדגם בואיג 

עם חברה זרה על מכתב כווות למכירת  אל על, חתמה 2019באפריל  14כי ביום 

 .Pratt & Whitney 4056-3יחד עם שי מועיו מסוג  ER767-300מטוס מדגם בואיג 

  לדוחות הכספיים. )2)ב(1א(4וספים ראו ביאור  לפרטים

  ת במהלך הרבעוןועים מדגם  אל על, מכרה 2019הראשון לשמPratt & Whitney 

, זאת לאור 747-400 -ו ER767-300מדגם בואיג  אל עלאשר היו בשימוש מטוסי 

   ההוצאה משירות של ציים אלה.

                                                            
"), אשר Special Purpose Company" -SPCת (וייעודי ותלקחו על ידי חבר אשררכשו באמצעות הלוואות,  אל עליצוין כי חלק ממטוסי  7

מחכירות את  אשרת, וייעודיה ותחברה, כי המטוסים הים בבעלות ת המימון ולפיכך המתכות המשפטית היהאובמסגרת עסק הוקמו
  .)וספת תמורה ללא בהעברה ובין בתשלום בין( אל עלת המימון ובתום תקופת החכירה המטוס מועבר לולמשך תקופ אל עלהמטוסים ל

  להלן. 2.24סעיף עדכון לכמתואר ב Sale & Lease Backחכרה את המטוס במסגרת עסקת  אל על 8
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  יבשהחכירה 

שי מטוסי וסעים  תחכיר על הארכת הסכמי חברות זרותעם  אל עלחתמה  2019מאי בחודש 

  .2022אוקטובר לחודש עד ו 2020אי לתקופה החל מחודש מ 737-800מדגם בואיג 

   רטובהחכירה 

" רטובה חכירהבהסכמי " אל על, בדבר התקשרות בדוח התקופתי החברה לדיווחי בהמשך

התקשרה עם חברה זרה בהסכם "חכירה רטובה"  אל עליצוין כי  ,צוותו)(חכירת מטוס על 

 לתקופות 737-800בואיג  מדגםוסעים  ימטוסשי עבור חברת הבת, סאן דור, לחכירת 

   .2019 שת של הרביעי הרבעון(כולל)  עד שוות

  העובדים המועסקים  - 2.62.1 לסעיף

-2018 בשים מרץ בחודש החברה ידי על שהועסקו והזמיים הקבועים העובדים פירוט להלן

  : 20189ובחודש דצמבר בשת  2019

  2019חודש מרץ   2018חודש מרץ   2018חודש דצמבר   

   3,754         3,600  3,570  קבועים עובדים

   2,521         2,805  2,608  זמיים עובדים

   6,095       6,405  6,178  עובדים"כ סה

  

   הסכמים קיבוציים מיוחדים - .5.162 לסעיף

וציגות העובדים להל משא ומתן, בדבר חתימה על הסכם  אל על, החלו 2018אוגוסט חודש ב

(א) לדוח  2.16.5.1לפרטים אודות ההסכם הקיבוצי המיוחד, ראו סעיף קיבוצי חדש. 

  .התקופתי

  ושאי משרה ועובדי הההלה הבכירה - .132.16 לסעיף

  , החל לכהן מר אברהם דותן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.2019במאי  20ביום 

  הסכמים מהותיים  - .242לסעיף 

  הסכמי מימון רכישת מטוסים

מטוס מדגם למימון רכישת מזכרי הבות עם בק יפי  על אל על, חתמה 2019 אפרילחודש ב

מחברת בואיג והעשירי מדגם זה,  אל על, אשר היו המטוס הרביעי שרכש על ידי 787-9

במהלך החודשים הקרובים במסגרת עסקת ההצטיידות  אל עלאשר מתוכן להימסר ל

שפרסמה החברה  מיידיראו דיווח , וספים לפרטיםלדוח התקופתי).  2.24(כמתואר בסעיף 

  .הכספיים לדוחות )3א(6 ביאורו) 2019-01-040131 :פר אסמכתא(מס 2019במאי  12ביום 

 

                                                            
י משרה מלאה לאותו ח, שירות ומכירה לקחו במולקוחותויר ועובדי מוקד ויצוין כי התוים לגבי עובדים בתפקידי דיילי קרקע, דיילי א 9

   התפקיד.
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  787 למטוסי רויס רולס מועי

, רויס רולסבדבר מגבלות בתהליך הייצור של מועי  התקופתי דוחזה ב בסעיף לאמורבהמשך 

חלקים מסוימים  כי אל עלס עדכה את רוי רולס חברתעדכה  2019 אפריל בחודשיצוין כי 

אשר התקבלו ברשות  787מדגם  דרימליירההמותקים על מטוסי  Trent 1000 TEN מועישל 

 בטיחות רשות שפרסמה למגבלות בהתאם וזאתמן הצפוי,  , ידרשו החלפה מוקדמתאל על

 כמו .חלקים אותם של המקסימאלית ההפעלה יצולת לעיין)  (EASAהאירופאית התעופה

 רויס רולסתדירות בדיקתם של החלקים בהתאם להוראות  הוגדלהכן, עד להחלפתם בפועל 

-צופה כי בהתאם לאופן ההפעלה של מטוסי ה אל עלורשות בטיחות התעופה האירופאית. 

וככל שלא ישתו הוראות אלו ולא ימצאו ממצאים בבדיקות האמורות,  אל עלעל ידי  787

להחלפת החלקים האמורים במתקיה של  2020ל משת באופן הדרגתי הח אל עלתידרש 

. ככל רויס רולסובאחריותה, וזאת בהתאם לתכית החלפה שתגבש החברה עם  רויס רולס

 החלפתםשימצאו ממצאים בבדיקות כאמור, תידרש החלפת חלקים מוקדמת מכך. 

 ו/או הימצאות ממצאים בבדיקות כאמור, ככל 2020של החלקים החל משת  המוקדמת

בוחת את  אל עלו אל עלשיימצאו,  עלולים להשפיע על ביצוע לוח הטיסות המתוכן של 

למטוסים  םירזרבישי מועים  אל עליצוין כי ברשות  ך.אפשרויות הפעולה להיערכות לכ

 בעולם התעופה בטיחות רשויות והוראות להחיות בהתאם פועלת אל על כי יודגשאלו. 

  .היצרן והוראות

מהוות מידע צופה פי  המסחרית פעילותה עלהאפשריות  שלכותבדבר הההערכות אל על 

 אשר בממצאים, היתר ביןעתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך ועשויות להשתות עקב תלות, 

ידרשו החלפה,  אשר בשוק םחלקיההדורשים החלפה, זמיות  החלקים בבדיקת יתגלו

 רויס רולסוהוראות  והחיותלקים ("סלוט") הח להחלפת רויס רולס במתקי זמיות

  .שיהיו כל, כבעולם התעופה בטיחות רשויותו
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 ליסיג כפיים גלובל . 3

  רכוש קבוע  - 3.9לסעיף 

 פרט ליסיג גלובלהמטוסים של  בציי, לא מצאו סימים לירידת ערך 2019במרץ  31 ליום

) גלובל ליסיג, אשר מוחכר בחכירה משותפת (המוהלת על ידי 330-300למטוס איירבוס 

 בעלת היה גלובל ליסיג כאשר, Thomas Cookהתעופה אשר בבעלות  מחברות לאחת

 מתבצעת לכך ובהתאם המטוס במועי הזכויות בעל היו השותף ואילו המטוס בגוף הזכויות

אור הסימן האמור, שעייו הרעה בתוצאותיה ומצבה . להחכירה מהסכם התמורה חלוקת

(לה השפעה ישירה על פעילות ומצבו הפיסי של החוכר),  הפיסי של חברת האם של החוכר

עולה על עלותו המופחתת  הוא כי ומצא המטוס של ההשבה בר סכום את גלובל ליסיג בחה

 מטוס שלסכום בר ההשבה (לפי שיטת היוון תזרים המזומים) בחישוב  .דלאותו מוע

שיעור היוון המשקף את הסיכון בגין ההרעה במצבה הפיסי של  לקח 330-300 האיירבוס

  .השייר ערך לגבי והן החכירה דמי לגבי הןחברת האם של החוכר, 

   חוזרהון  - 11.3 סעיףל

 הוןלגלובל ליסיג , גלובל ליסיג של לפי דוחות מאוחדים ופרדים ,2019במרץ  31כון ליום 

 בהשוואה, בהתאמה, דולר מיליון 18.0-כ ושל דולר מיליון 12.8-כ של בסךחיובי  חוזר

 מאוחדים דוחות לפי דולר מיליון 6.8-כ ושל דולר מיליון 12.1-כ של בסך החוזר בהון לגירעון

  .2018 בדצמבר 31 ליום, בהתאמה, ופרדים

 בדצמבר 31 ליום החוזר בהון גירעוןלעומת ה 2018 במרץ 31 ליום כון החוזר בהוןהשיוי 

 והחייבים הלקוחות, בקאייםה ותוקדיהפביתרות המזומים,  גידולמובע בעיקרו  2017

 של שוטפות בחלויותקיטון ו 330-200כתוצאה מסיום החכרתו ומימושו של מטוס איירבוס 

-330 יירבוסבקשר למימוש מטוס א הלוואהפירעון מוקדם של מבקאיות כתוצאה  הלוואות

200.  
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   2019 במרץ 31ליום  הלוואות בדבר םפרטי - .3123. סעיףל

גלובל ליסיג (לא כולל אגרות חוב (סדרה ב') ללהלן פרטים בדבר ההלוואות אשר הועמדו 

(מטבע האשראי של כל ההלוואות  2019 במרץ 31כמפורט 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) 

 31ליום 
  2019במרץ 

סוג 
הריבית 

)1 (  

תדירות 
  פירעון

מועד 
פירעון 
  סופי

יתרת 
  "בלון" 

(באלפי 
  דולר)

הלוואות 
מבקים 
 זרים

Recourse   

  Aבק 
  
330-200 1 x A  
  

  -  2024  חודשי  משתה  71,122  26,412

 Bבק 
  

  
321-200 1 x A  
  

  משתה  21,310  7,232
  

  חודשי
  

2022  -  

הלוואות 
מבקים 

ישראליים 
Recourse   

 בק א' 

320-200A x 2   
             )2(  

  
8,375  27,372  

  משתה
  

  6,000  2022  חודשי

320-200A x 2  
)3(  

  חודשי  72,814  32,256
2021,  
2022  

 19,765  

  -  2023  חודשי  משתה  ER319-100A 1 x  4,667  9,556  בק ב'

   330-300A 1 x  בק ג'
)4( 

  21,240  2023  חודשי  משתה  53,000  34,253

  

למועד הדוח ולמועד  .משוקלל מרווח בתוספת לחודש ליבור של ריבית ושאות ההלוואות )1( 

הדוח,  פרסום ולמועד הדוח למועד. 2.48% של ממוצע בשיעור היו זה מרווח הדוחפרסום 

   .בהתאמה ,לשה 2.43%-ו 2.50%לחודש היו  הליבורשיעור 

ק זה, מסגרת בוסף על ההלוואה הקיימת מ, בלמועד הדוח (וכן למועד פרסומו) לגלובל ליסיג )2( 

מיליון דולר אשר  6ה כלולה במצבת ההלוואות לעיל) בסך של וצלת (אשר איאשראי בלתי מ

 .'בלון' כהלוואתככל ותימשך מסגרת האשראי היא תועמד . 2019י יצול עד לחודש יויתת ל

מסגרת ק זה, בוסף על ההלוואה הקיימת מ, בלמועד הדוח (וכן למועד פרסומו) לגלובל ליסיג )3( 

 דולר מיליון 20.3-כ של בסךה כלולה במצבת ההלוואות לעיל) מוצלת (אשר אי בלתי אשראי

ככל ותימשך מסגרת האשראי היא תועמד  .2019אשר יתת ליצול עד לחודש ובמבר 

 .'בלון' כהלוואת

ולהסכמות עם הבק, הוארכה התקופה בה היעדר הסכם חכירה  להסכם ההלוואהבהתאם  )4( 

 .2019אל מול הבק המממן, עד לחודש דצמבר  גלובל ליסיגלמטוס לא יהווה אירוע הפרה של 
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  בקים ישראליםמגבלות והתחייבויות כלפי  - .4.123 סעיףל

בכל אמות המידה  אריך פרסומו, עומדת גלובל ליסיגלמועד הדוח ולמועד הסמוך לת כון

הפיסיות, ההסכמות והתיות האחרות כלפי הבקים המממים הישראליים. להלן תוצאות 

 חישובן של אמות המידה כלפי הבקים:

 הערות  התיה דרשת  2019במרץ  31ליום   המגבלה /פיסיתהמידה האמת 
יחס הון עצמי מוחשי לסך מאזן 

  33.6%  מוחשי
  (א)  15%-מ יפחת לא

-יחס כיסוי חוב טו (חוב טו ל
EBITDA (ב)  8 על יעלה לא  4.26  )מתואמת  

 60-מ יפחת לא  מיליון דולר 105.9  מוחשי (במיליוי דולרים) עצמי הון
  דולר מיליון

  (א)

  מיליון דולר 44.0  (במיליוי דולרים) מזומים בקופה
 12-מ יפחת לא

  (ג)  דולר מיליון

  

ביכוי  גלובל ליסיג"הון עצמי מוחשי" פירושו הון כמדווח בדוחות הכספיים המאוחדים של   )א(

גוף בקבוצה קשורה לגלובל גלובל ליסיג לכסים לא מוחשיים, וביכוי הלוואות שהעמידה 

ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן חתמו כלפי המממים כתבי חיתות. "מאזן מוחשי" ליסיג 

ביכוי כסים לא מוחשיים  גלובל ליסיגפירושו סך הכסים בהתאם לדוחות הכספיים של 

 . לגוף בקבוצה קשורה לגלובל ליסיגגלובל ליסיג והלוואות שהעמידה 

לא תבצע חלוקת דיבידד שכתוצאה מהחלוקה  גלובל ליסיגהתיה זו כוללת רכיב וסף לפיה 

  .16%-יחס זה יפחת מ

בהתאם לדוחות הכספיים (לרבות  גלובל ליסיג"חוב טו" פירושו יתרת ההלוואות ואג"ח של   )ב(

קדוות ימכשירים פיסיים) בתוספת יתרת הפקדות חוכרים וביכוי יתרת מזומים, פ

עבור ארבעת הרבעוים העוקבים הקודמים מתואמת מחושבת  EBITDAוהשקעות לזמן קצר. 

 למועד הבדיקה.

 :כדלקמן תערך EBITDA-ה התאמת

 ל יתווספו, בדיקה מועד לכל-EBITDA סותשבוצעו חדשות עסקאות בגין חכירה דמי הכ 

 לתקופה חכירה דמי הכסות שיבטאו כך, הבדיקה למועד האחרוים החודשים 12 במהלך

 .עסקאות אותן בגין חודשים 12 של

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

 החודשים האחרוים למועד הבדיקה. 12(בהתאם למועד מימוש המטוס) במהלך 

, משועבדים שאים מזומים( מזומים יתרות בקופתה לשמורלגלובל ליסיג מחויבות   )ג(

 .דולר מיליון 12 בסך) בקאיים קדוותיופ קצר לזמן השקעות
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ה הפיסיות בטבלאות לעיל ערכת מידי רבעון לתאריך הבחיה בעמידה באמות המיד

  הדוחות הכספיים ועשית בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים בגין הרבעון שחלף.

 ההסכמות, הפיסיות המידה אמות בכל הקבוצה עומדת הכספי המצב על הדוח לתאריך כון

  .המממים הבקים כלפי אחרות והתיות

ביחסי יתרת הלוואות  גלובל ליסיגעמדה  וסמוך למועד פרסום הדוח 2019במרץ  31ליום 

 שווי מול אל לבק החוב(יתרת  בארץ הבקים כלפי התחייבה אליהםטחוות הדרשים ילב

), והם עו בטווח שבין 65%-85% על יעלה שלא ביחס המשועבדים המטוסים של השוק

 הלוואותיחס יתרת  תחשיב. בהתאמה, 38.3%-75.0%ובטווח שבין  38.6%-72.1%

גלובל לביטחוות כולל גם מסגרות אשראי בלתי מוצלות. למועד הדוח ולמועד פרסומו ל

  . מיליון דולר 26.3-מסגרות אשראי בלתי מוצלות בסך של כ ליסיג

 שטלה גלובל ליסיג כלפי מחזיקי אגרות החובוהתחייבויות ת מגבלו - .6.123 לסעיף

  ')ב(סדרה 

  .הכספיים לדוחות ג7 ביאור ראו וספים לפרטים

 פעילויות וספות . 4

   QAS - 4.3לסעיף 

פתיחת הטרמיל לתעופה לדוח התקופתי של החברה בדבר  4.3.2בהמשך לאמור בסעיף 

לתעופה כללית פתח באופן רשמי באמצע חודש מאי , מעדכת החברה כי הטרמיל כללית

אשר מעו ממה לפי להתחיל להעיק שירותי ליווי לוסעים ( QASבהתאם, צפויה  .2019

   .2019היום), בחודש יוי  חוזי ההרשאה עד

, יחד עם QASר שותפות של לדוח התקופתי של החברה בדב 4.3.4בהמשך לאמור בסעיף 

 2019ב"ג, מעדכת החברה כי באמצע חודש מאי רקליי אירוח בתטמלוות דן, המחזיקה ב

(ועם פתיחת הטרמיל לתעופה כללית), סגר אחד הטרקליים שהפעילה השותפות (טרקלין 

  מצדה).

 תיאור עסקי התאגיד הוגעים לפעילות החברה בכללותה . 5

  כלפי מחזיקי אגרות החוב והתחייבויותמגבלות  - 5.2.3 סעיףל

(סדרה  להלן פירוט לעיין עמידה באמות מידה פיסיות שיתו כלפי מחזיקי אגרות החוב

   :ז') של החברה

 אמות מידה פיסיות
במרץ  31ליום 

2019 
 יחס דרש

יחס סך חוב פיסי טו 
של החברה לשווי 
 החזקות החברה

28.9% 
 של תקופה למשך 75%לא יעלה על 

 עוקבים יםיראקלד רבעוים שי

יחס הון עצמי של 
החברה לסך כסי 

  החברה
68.8% 

  15%-לא ירד מ
 רבעוים שי של תקופה למשך

 עוקבים יםיראקלד



      

    16-א  

 

 החזקה בשיעורירידה 
  65.8%  מוחזקות בחברות

 לא ליסיג בגלובל החברההחזקות 
 מהוה 50.1% של משיעור תרדה
  ליסיג גלובל של והפרע המופק

כון למועד הדו"ח על המצב הכספי וכן בסמוך למועד פרסום הדו"ח, עומדת החברה בכל 

(סדרה  אמות המידה הפיסיות, התיות אחרות והתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב

   .ז')

  



  

 

 

 

 
 

     

 

 'בחלק 

 דוח הדירקטוריון

 על מצב ענייני התאגיד



   

"מבע אחזקות כנפיים  
  2019 מרץב 31שהסתיימה ביום  חודשים שלושה של תקופהדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד להדוח 

 1 - ב 
 

הננו מתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני חברת כנפיים אחזקות בע"מ (להלן: 
  .2019 מרץב 31שהסתיימה ביום  חודשים שלושה של תקופה") 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  ותמדווחוגלובל ליסינג על  אל
  "הקבוצה". גם נוווכל החזקותיה יכ החברה"אחרים". כמדווחות  QAS- ו

 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 המוצגים

 התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי  .א

  מופרסו מועד ועד הדוח תקופתב מהותיים אירועים

 לאחר תאריך הדוח מיליון דולר.  5.1-בתקופת הדוח קיבלה החברה דיבידנדים מחברות מוחזקות בסך של כ
 בדבר החלוקות כאמור ראו ביאור מיליון דולר. לפרטים נוספים 0.3-של כבסך  חילקה כנפי תחזוקה רווחים

 לדוחות הכספיים.' ב3

 
  

 31 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופהכנפיים  של העסקית הפעילות תוצאות . 1
 2019 במרץ

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

  
  
  
  
  
  
  

תקופה של שלושה חודשים  ל  
  במרץ 31שהסתיימה ביום 

  

    שינוי  2 0 1 8  2 0 1 9  
  הסבר  %  דולר אלפי  

 של העסקיות בתוצאות כנפיים חלק
  להלן 1.2סעיף  ראו  7%   )13,270( )14,216(  מוחזקות חברות

  להלן 1.3סעיף  ראו  )1%( 663 657 ניהול מדמי הכנסות

  להלן 1.4סעיף  ראו  )280%(  )592(  )2,252( נטו,ואחרותמימון ניהול הוצאות
    20%   )13,199(  )15,811(  תקופהלהפסד 



"מבע אחזקות כנפיים  
2019 מרץב 31של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  תקופהענייני התאגיד לדירקטוריון על מצב הדוח   

 

 2 -  ב
 

  מוחזקות חברות של העסקיות בתוצאות כנפיים חלק . 1.2

  
 ניהול מדמי הכנסות . 1.3

  
 נטו, ואחרות מימון ניהול הוצאות . 1.4

  
  נטו, מימון )הוצאות( הכנסות . 1.4.1

  
  

  

  

  

  

  

תקופה של שלושה חודשים  ל  
  במרץ 31שהסתיימה ביום

  

    שינוי  2 0 1 8  2 0 1 9  
  הסבר  %  דולר אלפי  

  להלן 2.1.1סעיף  ראו  26%   )15,381( )19,347(  *על אל
  להלן 2.1.2סעיף  ראו  434%  637 3,403  ליסינג גלובל

    17%   1,474   1,728   אחרים
    7%   )13,270(  )14,216(  "כסה

 שליליעלותעודףהפחתת לרבות *

תקופה של שלושה חודשים  ל  
  במרץ 31שהסתיימה ביום 

  

    שינוי  2 0 1 8  2 0 1 9  
    %  דולר אלפי  

      453 455  ליסינג גלובל
    )4%(   210   202   אחרים

    )1%(   663   657   "כסה

תקופה של שלושה חודשים  ל  
  במרץ 31שהסתיימה ביום 

  

    שינוי  2 0 1 8  2 0 1 9  
  הסבר  %  דולר אלפי  

    24%  )607( )753( נטו,ואחרות ניהול הוצאות

  להלן 1.4.1סעיף  ראו    15   )1,499( נטו,מימון) הוצאות( הכנסות

    280%   )592(  )2,252(  "כסה

תקופה של שלושה חודשים  ל  
  במרץ 31שהסתיימה ביום

  

    שינוי  2 0 1 8  2 0 1 9  
    %  דולר אלפי  

    14%  )515( )587( חובאגרותבגין ריבית הוצאות
     563 )1,030( שערהפרשי(הוצאות)  הכנסות

      - 64 "חשעגידור בגין כנסותה
      )33(  54  אחרות(הוצאות)  הכנסות

      15   )1,499(  "כסה
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 דיווח- בר מגזר המהוות מוחזקות חברות של עסקיות תוצאות . 2

. התרומה לרווח מביאה שבבעלותה חברה בכל כנפיים החזקת על מבוסס למגזרים החברה פילוח
 הפחתות תוספתת בוהמוחזק ותברהחכל אחת מ כנפיים בתוצאות העסקיות של של הבחשבון את חלק

  .ניהול מדמי הכנסות ובתוספת) בלבד על אלל מיוחסים( שליליים עלות עודפי

 דיווח- בר כמגזר שנחשבות העיקריות לחברות בקשר פרטים להלן . 2.1

 על אל . 2.1.1

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

  .)2018לשנת  לדוחות הכספיים

  
  :על אל דיווחה עליהם מרכזיים תפעוליים נתונים

תקופה של שלושה חודשים         ל 
  במרץ 31שהסתיימה ביום 

  שינוי  2 0 1 8  2 0 1 9 
    דור וסאן על אל

  (3.4%)  1,162 1,123 באלפים-ושכר (נוסעים משלמים)קטעי נוסע סדיר 
 (9.3%) 27.9% 25.3% באחוזים -  כולל שוק חלק

  )4.8%(  4,978 4,740 מליוניםב-)RPKק"מ מוטס ( - נוסע 
  )1.6%(  5,954 5,861 מליוניםב-)ASKק"מ זמין ( - מושב 

  (3.3%)  83.6%  80.9% באחוזים-)PLFתפוסת נוסעים (
  )5.2%(  37.6 35.7 באלפים -  טיסה שעות

 )2.6%(  7.8 7.6 בסנט*-RPK-הכנסה ממוצעת כוללת ל
 (20.0%)  23.3 18.6 באלפים - טון מטען מוטס 

 (18.0%)  131.9 108.2 במיליונים-)RTKק"מ מטען מוטס ( - טון 
RASK**  6.5 6.8  )4.2%(  
CASK**  7.77.9 )2.2%( 
CASK 2.4%( 5.96.1 **ללא דלק( 

     ***מטוסים צי
  )3(  45 42 ביחידות-מספר מטוסים בהפעלה בתום התקופה

  )1.9(  13.4  11.5  בשנים - גיל ממוצע של צי המטוסים בתום התקופה 
  

  
  .חליפין בשערי שינוי ובנטרולבלבדסדירותבטיסותנלוותוהכנסותנוסעים הכנסות  *

 מטוסי נוסעים.  **
 בבעלות וחכורים.מטוסים-ציהכללי   ***

 .אחדלכיווןטיסהשובר -  נוסע קטע
Revenue Passenger Kilometer - RPK-המוטס המרחק כפול בתשלוםהנוסעיםמספר.  

Available Seat Kilometer - ASK-המוטס המרחק כפול למכירה שהוצעוהמושביםמספר.  
(Passenger Load Factor) PLF-נוסעיםתפוסת.RPK/ASK.  
Revenue Ton Kilometer - RTK-המוטס המרחק כפולבתשלום מוטס מטעןשלבטונותהמשקל . 

Revenue per Available Seat Kilometer – RASK-חלקי הכנסות ASK    
Cost per Available Seat Kilometer – CASK- חלקיהוצאות ASK     

  

 בשעות הטיסה, בין היתר, בשל ירידה במספר המטוסים  5%- המדווח חלה ירידה של כ ברבעון
מטוסים  4וכניסה לשירות של  ER767-300מטוסים מדגם  7רחבי הגוף עקב הפסקת פעילותם של 

, זאת ביחס לצי שפעל ברבעון הראשון אשתקד. כמו כן, צומצמו שעות הטיסה 787-9מדגם 
וזאת במיוחד לאור הצורך  FTLכהיערכות ליישום תקנות הטיס החדשות  אל עלהמתוכננות של 

 בהסבות טייסים למטוסים החדשים.

  9 1 0 2  8 1 0 2  
  דולר אלפי  

  )15,381(  )19,347( )חודשים שלושה(לתקופהאל עלבתוצאותהחברה של חלקה
  047,92   63,472   )מרץב 31( התקופה לתום על באל ההשקעה סכום
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 מרחק בשקלול הנוסעים במספר 4.8%- כ של קיטון חל, 2019 לשנת הראשון ברבעון )RPK( 
 משוקללי המושבים שמספר בעוד, לעיל כאמור, הפסח חג עיתוי בשל היתר בין, אל על שהטיסה
) Load Factor( התפוסה שיעור ירדמכך,  כתוצאה. 1.6%- בכ קטן) ASK( אל על שהטיסה המרחק

 . 3.3%- בכ

 ל הממוצעת ההכנסה -RPK  בשל התחרות. 2.5%- בכ קטנה) לנוסע(התשואה , 

 העלייה בשל, 2018 לשנת הראשון לרבעון בהשוואה 9%- בכ ירד ג"בנתב אל על של השוק נתח 
 חברות שהעמידו המושבים היצע של משמעותית בהגדלה שלוותה ג"בנתב הנוסעים בתנועת החדה

 . וממנה לישראל הטיסות לשוק זרות תעופה

 במטען 18.0%- ו בטונות המוטס המטען בכמות 20.0% של קיטון חל 2019 לשנת הראשון ברבעון 
  .הברית לארצות המטען מטוס טיסות צמצום בשל, )RTK( מרחק משוקלל המוטס

  :עונתיות

 שיוצאים ישראל תושבי של גדולה תנועה. שיא בתקופות ומתמקדת מעונתיות מושפעת על אל פעילות
 לישראל הנכנסים תיירים של גדולה ותנועה, החגים ובתקופות הקיץ בעונות בעיקר מתרחשת ל"לחו

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

  .לעיל כאמור,  הפסח חג בעיתוי שינוי חל, 2019 בשנת

   :פרסומו מועד ועד הדוח בתקופת על באל מהותיים אירועים

 10.7%- מיליון דולר (קיטון של כ 12.1- הוצאות הדס"ל של אל על קטנו בתקופה המדווחת בכ (
בכמות הדלק שנצרכה על ביחס להוצאות בתקופה המקבילה אשתקד וזאת בעיקר כתוצאה מירידה 

ק"מ שהטיסה החברה - , שהינו גדול משמעותית מהקיטון במושב11%ידי מטוסי אל על בשיעור של 
)ASKשהינם יעילים בצריכת הדלק 787-9, בעיקר עקב המשך כניסת המטוסים  מדגם 1.6%- ) כ .

היתה  המדווח. מאידך, ברבעון בשוק בנוסף, הוצאות הדלק הושפעו לטובה מירידה במחירי הדס"ל
מיליון  4.3 מיליון דולר לעומת השפעה חיובית בסך 0.7 של עסקאות הגידור בסך שליליתהשפעה 

  .המקביל אשתקד דולר ברבעון

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

 
לתקופה של שלושה חודשים       

  מרץב 31שהסתיימה ביום 

 הפרש 2 0 1 91028 
  מיליוני דולר  

  )17.1(  117.4  100.3  הוצאות דס"ל לתקופה (לפני השפעת גידור)
       

  5.0   )4.3(  0.7  השפעת עסקאות גידור דס"ל על הרווח והפסד
       

  12.1   113.1  101.0  סה"כ הוצאות דס"ל (לרבות השפעת הגידור)
       

  )6.3(  56.9 50.6  שנצרכה (במיליוני גלונים) כמות דס"ל
       

מכשירים  . לפרטים נוספים בגין השפעתלהלן 5.2.1סעיף  ולפרטים נוספים באשר לגידור מחירי הדס"ל, רא
 לדוחות הכספיים. 5 ביאור ונגזרים על הדוחות הכספיים, ראפיננסיים 
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  :במרץ 31ביום  ושל שלושה חודשים שהסתיימ ותתקופל הבאות העסקיות התוצאות על דיווחה על אל

לדוחות הכספיים התמציתיים), בעוד שעל פי הוראות המעבר  ג'2 ביאור ובדבר חכירות (רא IFRS 16את תקן דיווח כספי בינלאומי  הקבוצה, כי החל מדוחות כספיים אלו, מיישמת יודגש
, השפעות התקן שולבו אל עלהמובאים כאן לצורך השוואה. לאור ההשפעה המהותית שיש לתקן החשבונאי על תוצאות  2018את תוצאות שנת  הקבוצהשל תקן זה, לא התאימה 

  יתיים.לדוחות הכספיים התמצ ג'2 בהסברים המפורטים להלן, וכן בביאור
  
    שינוי  2 0 1 8  2 0 1 9  
  הסבר %  דולראלפי דולראלפי 

 לשנת הראשון ברבעון להכנסות ביחס דולר מיליון 31.8- בכ המדווחת בתקופה קטנו מהפעלה ההכנסות  )7%(  460,363   428,586   מהפעלה הכנסות
 - הנוסע בכמותמהירידה  נובע הקיטון. 5.2%- כ, דולר מיליון 20.9- בכ קטנו נוסעים מהטסת הכנסות. 2018

, נובעות גם מעיתוי חג אל עללהערכת  אשר מ"ק- לנוסע בתשואה מירידהו על אל שהטיסה) RPK( מ"ק
 המכר מעסקאות חלק מבוצעות בהן במטבעות החליפין שערי של שלילית מהשפעה וכן הפסח, כאמור לעיל

  .לדולר ביחס על אל של
ההכנסות ממטען ברבעון  לעומת 19.1%- , כדולר מיליון 8.1- בכ קטנוהראשון  ברבעון ממטען הכנסות

 שערי של שלילית והשפעה , כמוסבר לעילהמוטסת בכמות מירידה כתוצאה בעיקר המקביל אשתקד
  . החליפין

 נובע השינויהמקביל אשתקד.  לרבעון ביחס דולר מיליון 23.0- בכ המדווחת בתקופה קטנו ההפעלה הוצאות  )5%(  )425,537(  )402,503(  הפעלה הוצאות
  : הבאות מהסיבות

 עילל כמפורט, דולר מיליון 12.1- כ של בסך הסילוני הדלק בהוצאות קיטון.  
 מיליון דולר הנובע מיישום תקן דיווח כספי בינלאומי  6- כ של בסך ההפעלה בהוצאות קיטוןIFRS 16 ,

 של פחת בהוצאותלסעיף המימון (החלק הארי נותר  אל עלאשר הסיט חלק מהוצאות החכירה של 
 ). התמציתיים הכספיים לדוחות ג'2 ביאור אור, ההפעלה בהוצאות הכלולות שימוש זכויות

 שעות הטיסב הירידהובשל  החליפין שערי של חיובית השפעה עקב האחרות ההפעלה בהוצאות קיטון 
 .רבעון המקביללביחס  על אלשל 

 מיליון דולר בגין הקדמת הוצאת צי  4- של כ שנבע מהוצאה חד פעמית בסך גידולER767-300 
 .המקורית התוכנית לעומת משימוש

על ידי השפעת היחלשות  קוזז אשר, חדשים שכר מהסכמי כתוצאה בעיקר, השכר בהוצאות גידול
 עם הסכם על מהחתימה כתוצאה כי נציין מאידך. אשתקד המקביל לרבעון בהשוואההשקל ביחס לדולר 

  .רטובות חכירות בגין הוצאות כגון אחרות הפעלה בהוצאות קיטון חל, הטייסים
          

   )25%(  34,826 26,083 גולמירווח
         

 .אשתקד המקביל לרבעון בהשוואהלא חל שינוי משמעותי  המכירה בהוצאות  )3%(  )50,620(  )49,359(  מכירה הוצאות

 המיוחס, אשתקד המקביל לרבעון בהשוואה דולר מיליון 8.0- כ של קיטון חל וכלליות הנהלה בהוצאות  )21%(  )37,818(  )29,866(  וכלליות הנהלה הוצאות
 שערי מהשפעות כתוצאה בעיקר שכר בהוצאות לירידה, משפטיות תביעות בגין הוצאהב לקיטון בעיקר

 .מקצועיים שירותיםו ייעוץ כגון נוספות בהוצאות לירידה וכן, החליפין

     995   )339(  אחרות(הוצאות)  הכנסות
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    שינוי  2 0 1 8  2 0 1 9  
  הסבר %  דולראלפי דולראלפי 

    2%   )52,617(  )53,481(  תפעוליהפסד 

. אשתקד המקביל ברבעון דולר מיליון 4.0- לכ בהשוואה דולר מיליון 18.2- בכ הסתכמו נטו, המימון הוצאות    )4,016(  )18,186(  נטו, מימון הוצאות
 9.4- נרשמו הוצאות ריבית בגין חכירות בסך של כ בעקבותיוIFRS 16 מיישום תקן  נובע הגידול עיקר

של  מאזניתמיליון דולר כתוצאה מחשיפה  1.1- מיליון דולר, והוצאה נוספת בגין הפרשי שער בסך של כ
בגין חכירה הנקובות במטבעות שאינם דולר (בעיקר שקל). כמו כן, במהלך התקופה חל גידול התחייבויות 

 מדגם מטוסיםמימון  בגין אל על של ההלוואות במצבת מעלייה כתוצאה ההלוואות על הריבית בהוצאות
  .הממוצע הליבורריביתבשיעורמעלייהוכןאל עלשרכשה9-787

(הפסדי)  ברווחי על אל חלק
 כלולותחברות

 682  )257(      

        

 
    25%   )56,890(  )70,985(  הכנסה על מסים לפניהפסד 

   23%   12,918 15,941 מסהטבת
          

    25%   )43,972(  )55,044(  תקופהלהפסד 
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 ליסינג גלובל . 2.1.2

 65.8% של בשיעור(מוחזקת  בעולם תעופה לחברותההחכרה התפעולית של מטוסים  בתחום עוסקת
 .)ובהצבעה בהון

  
  בתקופת הדוח ועד מועד פרסומו: ליסינג בגלובל מהותיים אירועים

 גלובל ללהסכמות עם החוכר על השבתו המוקדמת  גלובל ליסינגהגיעה  2018דצמבר  בחודש
 28 ביוםושינוי בתנאי ההחזר בתמורה לפיצוי. כמו כן,  330-200של מטוס איירבוס  ליסינג

(בד בבד עם השבתו לגלובל  מטוסהעסקה למכירתו של  גלובל ליסינגהשלימה  2019 בפברואר
 בדוחות גלובל ליסינג הכירהעם החוכר כאמור,  וההסכמות המטוס ממימוש כתוצאה .ליסינג)

   .הכספיים לדוחות )א2א(4 מיליון דולר. לפרטים ראו ביאור 5.4- כ של בסך ברווחכספיים אלו 

 סנט  2.248אלפי דולר לפי  2,721דיבידנד בסך של  גלובל ליסינג חילקה 2019 במרץ 25 ביום
ש"ח ע.נ.. הדיבידנד חולק בהתאם למדיניות חלוקת דיבידנדים  0.001לכל מניה רגילה בת 

סכום הדיבידנד אשר שולם לחברה כבעלת מניות הסתכם לסך  .גלובל ליסינגשאימץ דירקטוריון 
  מיליון דולר. 1,791- של כ

  לרכישה עצמית של מניות גלובל  תוכנית, אישר דירקטוריון גלובל ליסינג, 2019במאי  30ביום
מיליון דולר בהתאם לשער החליפין בסמוך  3.3- מיליון ש"ח (כ 12ליסינג בהיקף כספי של עד 

(בכפוף  2019בדצמבר  31ועד ליום  2019 ביוני 3מיום החל ליישום למועד פרסום הדוח), 
  .)ינגלתקופות ספציפיות לרכישה ותנאים נוספים כפי שקבע דירקטוריון גלובל ליס

לבחון עסקאות נוספות לרכישת והחכרת מטוסים להגדלת צי המטוסים שלה גלובל ליסינג ממשיכה 
יתרות מזומנים ופקדונות בסך  גלובל ליסינגבהתאם למקורותיה הפנויים. למועד פרסום הדוח, ברשות 

  מיליון דולר). 26.3- דולר (לרבות מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך של כ מיליון 69.5- של כ

  

  9 1 0 2  8 1 0 2  
  דולר אלפי  

  ,0901   3,858   )חודשים שלושה(לתקופהגלובל ליסינגבתוצאותהחברה של חלקה
  -    1,791   (שלושה חודשים) חלקה של החברה בדיבידנד שחילקה גלובל ליסינג בתקופה

  ,17365   69,729  )מרץב 31(התקופהלתוםליסינגבגלובל ההשקעה סכום
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  :במרץ 31 ביום שהסתיימו חודשים שלושה של תקופותל הבאות העסקיות התוצאות על דיווחה ליסינג גלובל

    שינוי  2 0 1 8  2 0 1 9  
  הסבר % דולראלפי דולראלפי 

נובע  אשתקד המקביל הרבעון לעומת 2019 לשנת הראשון הרבעון בהכנסות קיטון  )27%(  10,446   7,645   מהפעלה הכנסות
מומשו בחודש יוני  737-800ומנוע. שני מטוסי בואינג  מטוסים שלושה ממימושבעיקר 

המנוע מומש בחודש ספטמבר  2019מומש בפברואר  330-200ומטוס איירבוס  2018
2018. 

 המקביל הרבעוןלעומת  2019 לשנת הראשון רבעוןב ההפעלה בהוצאות הקיטון  )39%(  )6,133(  )3,731(  הפעלה הוצאות
 המטוסים צי במצבת מהשינויים כתוצאהבהוצאות הפחת  מירידה בעיקרונובע  אשתקד

  .חכירה הסכם ללאמטוס להקשורות ומירידה בעלויות  לעיל כמפורט גלובל ליסינג של
          

    )9%(  4,313   3,914   גולמי רווח
         

לעומת הרבעון  2019הראשון לשנת  רבעוןב וכלליות ההנהלה בהוצאות הקיטון  )14%(  )769(  )662(  וכלליות הנהלה הוצאות
מירידה בעלויות הקשורות להחכרת המנוע אשר נמכר המקביל אשתקד נובע בעיקר 

 .2018בחודש ספטמבר 

מיליון דולר  5.4- בסך של כ רווח ליסינג גלובל רשמה 2019 לשנת הראשון ברבעון     -    5,426   אחרות הכנסות
, לפרטים נוספים ראו 330-200איירבוס  טוסבקשר לסיום החכרתו ומימושו של מ

  .לדוחות הכספיים )א2א(4 ביאור

          

    145%   3,554   8,678   תפעולי רווח
לעומת הרבעון המקביל  2019המימון נטו ברבעון הראשון לשנת  בהוצאות קיטוןה  )13%(  )2,304(  )1,996(  נטו, מימון הוצאות

ואגרות חוב כתוצאה  הלוואותאשתקד נובע בעיקר מירידה בהוצאות הריבית על 
  .מירידה ביתרות החוב

          

    439%  1,240   6,682   הכנסה על מסים לפני רווח

  456%  )272( )1,512( מסים על הכנסה
          

    434%  968   5,170   לתקופה רווח
        

EBITDA  12,334  9,082  36%  ב הגידול -EBITDA נטו אחרות הכנסותמיליון דולר ב 5.4- כ של גידולנובע בעיקר מ ,
  .לעיל כמפורטבקיטון בהכנסות  המקוזזיםוכלליות  הנהלהו ההפעלהבהוצאות  ומקיטון

       

    13%  1,115  1,256   *מס לפני מתואם רווח

 .הוגןלשווינגזריםפיננסיםמכשיריםשערוכיומלאי ערך מירידותהפסדים,אחרותהוצאות/הכנסותבנטרולמסלפנירווח*
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 המימון ומקורות הכספי המצב . 3

 הכספי המצב . 3.1

  
 כנפיים של עיקריים מזומנים תזרימי . 3.2

, 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  
        

רבעון הראשון ב שהתקבלו דיבידנדים
  5,149   3,358   1,791 -  9201שנת ל

שהתקבלו/הוכרזו לאחר  דיבידנדים
  307   307  - - פרסומומועדתקופת הדוח ועד 

       
 31רווחים ראויים לחלוקה ליום  יתרת

    מהותי לא  81,156 אין  9201 מרץב
       

    אין ** אין משאביםהעברת על מגבלות
    

  .הבנות מהחברות שהתקבלו בדיבידנדיםהחברהשללחלקהמתייחסיםבטבלה הסכומים  *
 .2018לשנתהכספייםלדוחות'ה17-ו)2(ז16 ביאורים ראו  **

  
  

  

 בדצמבר 31 ליום  מרץב 31 ליום  
  9 1 0 2  8 1 0 2  8 1 0 2  
  דולר אלפי  

 אמצעים על פיננסיות התחייבויות עודף
 כנפיים של נזילים

     

  48,611   636,46 49,914 כנפייםשלפיננסיות התחייבויות
  )20,364(  )071,13( )24,430( כנפייםשלנזילים אמצעים בניכוי

חייבים ויתרות חובה בגין בניכוי 
  -    )384,1(  )1,491( התחייבויות פיננסיות*

 אמצעים על פיננסיות התחייבויות עודף
  28,247   181,32   23,993  כנפיים של נזילים

       
  722   ,3751   1,483   פיננסיות התחייבויות על שנצברה ריבית

, כוללים 2018 מרץב 31- ו 2019 מרץב 31 ליום פיננסיות התחייבויות בגין חובה ויתרות חייבים*
 לצורך לרישומים לחברה הועברו אשרמיליון דולר, בהתאמה,  1.4- וכ דולר מיליון 1.5- כ של סך

, 2018 אפרילב 1- ו 2019 אפרילב 1ליום  הקבועים') ז(סדרה  חוב אגרות של תוריבי תשלום
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 :2019 מרץב 31שהסתיימה ביום של שלושה חודשים  תקופהל ליסינג ובגלובל על באל, חברהבכספיות עיקריות  תנועות . 3.2.1

  

  

  

  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 

  חוב פיננסי  נזילים
אמצעים 
  נזילים נטו

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  

                                פתיחה יתרת

  )84,221(  )334,241(  250,020   2,301   -    2,301   )11,594(  )32,696(  21,102   )86,911( )293,164( *206,253   11,983   )8,381(  20,364   שוטף נטו פיננסי חוב

  )810,363(  )849,144(  38,781   -    -    -   )138,593( )150,593(  12,000  )631,540( )658,321(  *26,781   )40,230(  )40,230(  -    שוטף לא נטו פיננסי חוב

  )894,584(  )1,183,385(  288,801   2,301   -    2,301  )150,187( )183,289(  33,102  )718,451( )951,485(  233,034   )28,247(  )48,611(  20,364  נטופיננסי חוב סך
                                

והנפקת  הלוואות נטילת
  -    )37,107(  37,107   -    -   - - - - -  )37,107( 37,107 - - - אגרות חוב

  -    42,118   )42,118(  -    -    -    -    13,854   )13,854(  -    28,264   )28,264(  -    -    -    חוב ואגרות הלוואות פרעון
 הלוואות ריבית תשלומי
  )25,130(  -    )25,130(  -    -   - )1,514( - )1,514( )22,125(  - )22,125( )1,491( - )1,491( חוב ואגרות
  2,000   -    2,000   )3,149(  -   )3,149( - - - -  - - 5,149 - 5,149 דיבידנד תקבולי

  )930(  -    )930(  1,791   -    1,791   )2,721(  -    )2,721(  -    -    -    -    -    -    תשלומי דיבידנד
  95   -    95   )107(  -   )107( )455( - )455( -  - - 657 - 657 ניהולדמי(תשלומי) תקבולי

  )17,493(  -    )17,493(  -     -    -    -    -    -    )17,493(  -    )17,493(  -    -    -    התחייבויות חכירה פרעון
 פעילות(ל) מ אחר תזרים

  120,308   -    120,318   735   -   735 7,651 - 7,651 112,628  - 112,628 )696( - )696(  שוטפת
 פעילות) למ( אחר תזרים

  )32,423(  -    )32,423(  )31(  -    )31(  21,040   -    21,040   )53,432(  -    )53,432(  -    -    -    השקעה
  796   )278(  1,074   -    -    -    796   -    796   -    )278(  278   -    -    -    מימון פעילותמ אחר תזרים

  59,111   )2,356(  61,467   44   -    44   6   6   -    59,917   )1,059(  60,976   )856(  )1,303(  447  תזרימיותלא התאמות

                                סגירה יתרת

  )86,899(  )384,943(  298,044   1,584   -    1,584   8,823   )23,223(  32,045  )113,136( )353,121( *239,985   15,831   )8,599(  24,430  שוטף נטו פיננסי חוב

  )701,341(  )796,065(  94,724   -    -    -   )134,206( )146,206(  12,000  )525,820( )608,544(  *82,724   )41,315(  )41,315(  -   שוטף לא נטו פיננסי חוב

  )788,240(  )1,181,008(  392,768   1,584   -    1,584  )125,384( )169,429(  44,045  )638,956( )961,665(  322,709   )25,484(  )49,914(  24,430   נטופיננסי חוב סך

                     
  .הסגירה ביתרת דולר מיליון 92- וכ הפתיחה ביתרת דולר מיליון 34- באל על כוללים מזומנים המוגבלים בשימוש בסך של כ הנזילים האמצעים יתרות  *
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 :2018 במרץ 31 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של תקופהל ליסינג ובגלובל על באל, בחברהכספיות עיקריות  תנועות . 3.2.2

  

  

 

  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

  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
                                

  -   )170,397(  170,397   -    -   - - - - - )170,397( 170,397 - - - הלוואות נטילת

  -    97,678   )97,678(  -    -   - - 34,190 )34,190( -  63,488  )63,488( - - - חובואגרותהלוואות פרעון
 הלוואות ריבית תשלומי
  )9,332(  -    )9,332(  -    -    -    )3,524(  -    )3,524(  )4,424(  -    )4,424(  )1,384(  -    )1,384(  חוב ואגרות
  2,164   -    2,164   )1,308(  -   )1,308( - - - 664  -   664 2,808 - 2,808 דיבידנד תקבולי

  95   -    95   )115(  -    )115(  )453(  -    )453(  -    -    -    663   -    663   ניהול דמי(תשלומי)  תקבולי
 פעילות(ל) מ אחר תזרים

  25,768   -    25,768   )425(  -   )425( 9,132 - 9,132 17,777  -   17,777 )716( - )716(  שוטפת

 )160,362(  -   )160,362(  )12(  -    )12(  )13(  -    )13( )160,337(  -   )160,337(  -    -    -    השקעה פעילותל אחר תזרים

  1,340   -    1,340   -    -    -    1,340   -    1,340   -    -    -    -    -    -    מימון פעילותמ אחר תזרים

  )2,940(  )116(  )2,824(  )14(  -    )14(  7   7   -    )3,549(  )883(  )2,666(  616   760   )144(  תזרימיות לא התאמות

                      סגירה 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 שוטףנטופיננסי חוב

 )731,658( )768,886(  37,228   -    -    -   )177,757( )189,757(  12,000  )514,195( )539,423(  *25,228   )39,706(  )39,706(  -   שוטףלאנטופיננסי 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

                    
 .הסגירהביתרתדולרמיליון32-וכהפתיחהביתרתדולר מיליון 30- באל על כוללים מזומנים המוגבלים בשימוש בסך של כהנזיליםהאמצעיםיתרות  *
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 החוזר בהון גירעון . 3.3

דירקטוריון החברה קבע כי לא קיימת בעיית נזילות בחברה על אף הנתון לפיו בדוחות המאוחדים למועד 
דולר (יצוין כי מקור הגירעון בהון החוזר נובע  מיליון 707.7של הדוח ישנו גירעון בהון החוזר בסך 

 738.9- לכ אל על של בהון ןהגירעו םהסתכ 2019 מרץב 31מדוחותיה הכספיים של אל על אשר ליום 
), וזאת בין היתר לאור העובדה כי בדוחות אל על לפעילות אינהרנטי זה בהון ןגירעומיליון דולר. 

מיליון דולר. לפיכך, לא קיימים  15.7- חוזר חיובי בסך של כהנפרדים של החברה ("סולו") ישנו הון 
  בתאגיד "סימני אזהרה" כמשמעות המונח בתקנות ניירות ערך. 

 
 החברה של לבעלים מיוחס הון . 3.4

- לכ בהשוואה דולר מיליון 114.3- בכ הסתכם 2019 במרץ 31 יוםל החברה של לבעלים המיוחס ההון סך
מיליון  15.8- בסך של כ מהפסד ובעיקר נבע בהון קיטוןה. 2018בדצמבר  31ליום  דולר מיליון 124.0

 6.6- של כ בסך IFRS 16של תקן דיווח כספי בינלאומי  לראשונהמצטברת בגין יישום  השפעהמו דולר
  .מיליון דולר 12.7- בקרנות ההון בסך של כ בעליה בעיקר המקוזזים ,מיליון דולר

  
 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה  .ב

 כנפיים . 4

 לכנפיים מתייחס זה בסעיף הדיווח

 השוק סיכוני תיאור . 4.1

 .2018 לשנת הדירקטוריון לדוח 5.1 סעיף ראו החברה חשופה אליהם השוק סיכוני תיאור לפירוט
  

 המדיניות ומימוש הפיקוח אמצעי, לניהולם האחראי, שוק סיכוני בניהול החברה מדיניות . 4.2

ומימוש המדיניות ראו  הפיקוח אמצעי, לניהולם האחראי, שוק סיכוני בניהול החברה מדיניות לפירוט
  .2018לשנת  לדוח הדירקטוריון 5.2סעיף 

  
 דולר/שקל חליפין שער גידור מדיניות . 4.2.1

  .2018 לשנת הדירקטוריון לדוח 5.2.1 סעיף ראודולר /שקל חליפין שער הגידור מדיניות לפירוט
  

  "ח:שע לפי, ולמועד פרסומו 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(
Q2-2019 80% 100% - 100%  -  
Q3-2019  65% 100% - 100%  -  
Q4-2019  50% 100% - 100%  -  
Q1-2020  35% 100% - 100%  -  
Q2-2020 20%100% - 100%  -  

  
 שער חליפין שקל/דולרחברה במכשירים פיננסיים נגזרים לגידור ה מחזיקהלמועד הדוח ולמועד פרסומו 

 .בהתאמה דולר מיליון 1.0- וכ מיליון דולר 2.7- בהיקף של כ
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 החברה של רגישות ניתוחי בדבר דיווח . 4.3

 2019 מרץב 31 ליוםלשינויים בשער החליפין ש"ח/דולר  רגישות . 4.3.1

  מהשינויים(הפסד)  רווח    מהשינויים(הפסד)  רווח  

  סעיף
      עליה

  10%- ב
      עליה

  הוגן שווי  5%- ב
     ירידה

  5%- ב
      ירידה

  10%- ב
  דולר אלפי  

  1,027   486   9,241 )440( )840( מזומנים ושווי מזומנים
  429   203   3,860 )184( )351( קצר לזמן פקדונות

  166   79   1,496 )71( )136( חובה ויתרות חייבים
  )5,615(  )2,660(  )50,534( 2,406 4,594 )חלויות(כולל  חוב אגרות

 הטבות בגין התחייבויות
  )43(  )20(  )387( 18 35  עובדים
  )179(  )85(  )1,612(  77   147  זכות ויתרות זכאים

 שלא מכשירים הכל סך
  )4,215(  )1,997(  )37,936(  1,806  3,449   הגנה למטרות

        
לגידור  פורוורד עסקאות

  301   142   60   )129(  )247( דולר- שער חליפין שקל
  )3,914(  )1,855(  )37,876(  1,677  3,202   הכל סך

 

 על אל . 5

  השוק סיכוני תיאור . 5.1

 .2018 לשנת רקטוריוןהדי לדוח 6.1סעיף תיאור סיכוני השוק אליהם חשופה אל על ראו  לפירוט
 

 המדיניות ומימוש הפיקוח אמצעי, לניהולם האחראי, שוק סיכוני בניהול על אל מדיניות . 5.2

מדיניות אל על בניהול סיכוני שוק, האחראי לניהולם, אמצעי הפיקוח ומימוש המדיניות ראו סעיף  לפירוט
  .2018 לשנת הדירקטוריון לדוח 6.2

  
 "לדס גידור מדיניות . 5.2.1

 הנאמד בהיקף, ל"הדס מחירי גידור לצורך, התקשרויות מספר אל עלל היו, 2019 במרץ 31 ליום נכון
 לשנת הצפויה מהצריכה 28%- כ אל על גידרה, בנוסף. 2019 שנת ליתרת הצפויה מהתצרוכת 58%- בכ

 31 ליום ל"הדס גידור מכשירי סך של נטו ההוגן השווי. 2021 שנת של הראשון לרבעון 5%- ו 2020
  . דולר מיליון 12.2- כ של חיובי סכום הינו 2019 במרץ

 36%- כ, 2019 שנת ליתרת 61%- כ של ממוצע בהיקף מגודרת אל על, הדוח לפרסום הסמוך במועד
  .2021 שנת של הראשון לרבעון 5%- וכ 2020 לשנת

  
 המדיניות לעניין. מגדרים כמכשירים ההגנה עסקאות את ומייעדת גידור חשבונאות מיישמת על אל

  .2018 בדצמבר 31 ליום השנתיים הכספיים לדוחות ג'24 ביאור ראו זה לעניין החשבונאית
  

 לדוח 7.1 סעיף ראועל המצב הכספי,  הדוח תאריך לאחר ל"הדס במחירי שחלו שינויים בדבר לפרטים
  .להלן הדירקטוריון

  
 דולר/שקל חליפין שער גידור מדיניות . 5.2.2

 הקרובים החודשים 12- ל התזרימית השקלית החשיפה גידור שיעור, זה רבעוני דוח פרסום למועד סמוך
  .הצפויה מהחשיפה 24%- כ על עומד
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 ריבית גידור מדיניות . 5.2.3

 46%- וכ משתנה בריבית הן על אל שקיבלה ההלוואות מיתרת 54%- כ, הדוח לפרסום הסמוך במועד
  .שנים 12- כ עד של לתקופה קבועה בריבית הן ההלוואות מיתרת

   
 31 ליום השנתיים הכספיים לדוחות ה'24 בביאור מוסברת הריבית לקיבוע באשר על אל מדיניות

  .2018 בדצמבר
  

 על אל של רגישות ניתוחי בדבר דיווח . 5.3

  "להדס במחירי לשינויים"ל הדס גידור רגישות . 5.3.1

 למועד בסמוך( הבאים החודשים 12 של תקופה פני על ל"הדס הוצאות רגישות את המציגה טבלה להלן
 למועד בסמוך הידוע העקום פי על הצפויים העתידיים השוק למחירי ביחס), הכספיים הדוחות פרסום
, המשתנים יתר שכל בהנחה( על אל להערכת ובהתאם הצפויה הפעילות לרמת בהתאם, הדוח פרסום
 על הגידור השפעת את וכן), זה במועד מהצפוי שינוי ללא יוותרו, הספקים ומרווחי הצריכה כמות ביניהם

  .ההוצאה
  

שינוי במחיר השוק  
החודשים  12- הממוצע ב

הבאים ביחס למחיר במועד 
של  הסמוך לפרסום הדוח

  סנט/גלון) 195.8(  אל על

היקף ההשפעה על 
ההוצאה לפני השפעת 

            גידור    
  דולר) ליוני(מ

שיעור הגידור על 
- ההוצאה החזויה ל

  החודשים הבאים 12

ההשפעה על   היקף 
פעת ההוצאה אחרי הש

               גידור 
  דולר) ליוני(מ

25% 117 

57%  

59  
10% 47 25  

)10%( )47( )30(  
)25%( )117( )68(  

  
 לשינויים בשער החליפין ש"ח/דולר  רגישות . 5.3.2

 במועד( הבאים החודשים 12 של תקופה פני על השקליות ההוצאות רגישות את המציגה טבלה להלן
 בהתאם, זה למועד נכון הצפויים העתידיים השוק למחירי ביחס), הכספיים הדוחות לפרסום הסמוך
 ההוצאות היקף ביניהם המשתנים יתר שכל בהנחה( על אל להערכת ובהתאם הצפויה הפעילות לרמת

  .ההוצאה על הגידור השפעת את וכן), זה במועד מהצפוי שינוי ללא יוותרו השקליות
  

- ב  הממוצע  ח"בשע שינוי
  ביחס הבאים החודשים 12

 הסמוך במועד ח"לשע
    של אל על הדוח לפרסום

  )לדולר ח"ש 3.60(

 של הדולרי בערך השינוי
 לפני השקליות ההוצאות

       גידור השפעת
  דולר) ליוני(מ

 הגידור שיעור
- ל החזויה מהחשיפה

  הבאים החודשים 12

 של הדולרי בערך השינוי
 אחרי השקליות ההוצאות

               גידור
  דולר) ליוני(מ

10% )57( 
24%  

)45(  
)10%( 66 51  

  
 ירידה או לעליה מביאה הייתה 2019 מרץב 31 ליום החליפין בשער 10% של עליה או ירידה, בנוסף

  . דולר מיליון 6.7- כ של בסך השקליות בהתחייבויות
  

  בריבית לשינויים רגישות . 5.3.3

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

  
 Libor-ה ריבית שיעורב שינוי

 הבאים החודשים 12- ב הממוצע
 סמוך Libor הריבית לשיעור ביחס

 של אל על הדוח פרסום למועד
)2.52%(  

 שיעור או/ו הממוצע הגידור שיעור
 קבועה בריבית האשראי

 12- ל החזויה מהחשיפה
  הבאים החודשים

ההשפעה על ההוצאה   היקף 
אחרי השפעת גידור          

  דולר) ליוני(מ
50% 

46%  

5.6  
10% 1.1  

)10%( )1.1(  
)50%( )5.6(  
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 ליסינג גלובל . 6

  השוק סיכוני תיאור . 6.1

 .2018 לשנת הדירקטוריון לדוח 7.1 סעיף ראו ליסינג גלובל חשופה אליהם השוק סיכוני תיאור לפירוט
  

 ומימוש הפיקוח אמצעילניהולם,  האחראיגלובל ליסינג בניהול סיכוני שוק,  מדיניות . 6.2
 המדיניות

 המדיניות ומימוש הפיקוח אמצעי, לניהולם האחראי, שוק סיכוני בניהול ליסינג גלובל מדיניות לפירוט
  .2018 לשנת הדירקטוריון לדוח 7.2 סעיף ראו

  
 דולר/שקל חליפין שער גידור מדיניות . 6.2.1

  .2018 לשנת הדירקטוריון לדוח 7.2.1 סעיף ראודולר /שקל חליפין שער הגידור מדיניות לפירוט
  

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

 ריבית גידור מדיניות . 6.2.2

  .2018 לשנת הדירקטוריון לדוח 7.2.2 סעיף ראו הריבית גידור מדיניות לפירוט
  

הינו  גלובל ליסינגהאשראי של  מתיק, בהתאמה, 34%- וכ 33%- כ, הדוח פרסום ולמועד הדוח למועד
  בריבית מוגנת. 

  
 ליסינג גלובל של רגישות ניתוחי בדבר דיווח . 6.3

 בריבית לשינויים רגישות . 6.3.1

 12-הממוצע ב Liborשינוי בריבית 
החודשים הבאים ביחס לשיעור 

סמוך למועד פרסום  Liborהריבית 
  של גלובל ליסינג הדוח

 שיעורשיעור הגידור הממוצע ו/או 
האשראי בריבית קבועה הממוצע 

 12- ל הממוצעת האשראי יתרתמ
  החודשים הבאים

ההשפעה על ההוצאה   היקף 
אחרי השפעת גידור          

  דולר) ליוני(מ
50% 

34%  

 1.2  
10% 0.2  

)10%( )0.2(  
)50%( )1.2(  

 

 התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות  .ג

 הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר עיקריים אירועים . 7

 "להדס במחירי שחלו שינויים . 7.1

 בהם לשווקים בהתאם המשוקלל) ספקים ומרווחי אגרות לפני( ל"הדס של השוק מחיר, הדוח למועד נכון
- כ הינו זה מחיר הדוח לאישור הסמוך למועד נכון ואילו לגלון סנט 190.3- כ היה, ל"דס על אל רוכשת
 ממחזור בקירוב 24%- כ מהווה ל"הדס עבור ההוצאה כי, לציין יש. 3%- כ של עליה, לגלון סנט 195.8

של  הכספיות תוצאותיה על מהותית השפעה להיות עשויה במחיר לשינויים ולפיכך, על אל של ההכנסות
 המחירים לשינויי בהתאם יקבע ל"הדס מחירי גידור מכשירי של ההוגן השווי ערך, במקביל. אל על

 לפרסום הסמוך במועד. כאמור מהעסקאות חלק בגין ההתחשבנות מסיום וכן הדוח מועד מאז שהתרחשו
 לרבעון 5%- וכ 2020 לשנת 36%- כ, 2019 שנת ליתרת 61%- כ של ממוצע בהיקף מגודרת על אל, הדוח

 .2021 שנת של הראשון

 דולר- שקל החליפין בשער שחלו שינויים . 7.2

, לציין יש. הדוח למועד ביחס 0.5%- בכ השקל מול הדולר שער ירד הכספי הדוח לפרסום הסמוך במועד
 החליפין לשערי בהתאם תיקבע הבא הרבעון של העסקיות התוצאות על החליפין שערי של ההשפעה כי

  ).   2019 ביוני 30( ובסופו בכללותו הרבעון במהלך בפועל שיהיו
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 על דעתם בחוות הלב תשומת את החברה של החשבון רואי מפנים שאליהם הנושאים . 8
 הכספיים הדוחות

 ראולתובענות ייצוגיות אלו  על אלוחשיפה של  על אלהחשיפה לאישור תובענות ייצוגיות כנגד  לפירוט
  לדוחות הכספיים. 8ביאור 

  
  והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר דוח . 9

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

 מוחזקות בחברות שבוצעובדבר הערכות שווי  פרטים . 10

 ליסינג בגלובל שבוצעו שווי הערכות . 10.1

 2019במרץ  31שווי ליום  הערכת . 10.1.1

למטוס  פרט גלובל ליסינג של המטוסים בציי, לא נמצאו סימנים לירידת ערך 2019 מרץב 31ליום 
 מחברות לאחת) גלובל ליסינג, אשר מוחכר בחכירה משותפת (המנוהלת על ידי 330-300איירבוס 

 ואילו המטוס בגוף הזכויות בעלת הינה גלובל ליסינג כאשר, Thomas Cookהתעופה אשר בבעלות 
אור . להחכירה מהסכם התמורה חלוקת מתבצעת לכך ובהתאם המטוס במנועי הזכויות בעל הינו השותף

(לה השפעה ישירה  הסימן האמור, שעניינו הרעה בתוצאותיה ומצבה הפיננסי של חברת האם של החוכר
 כי ונמצא המטוס של ההשבה בר סכום את גלובל ליסינג בחנהעל פעילות ומצבו הפיננסי של החוכר), 

  . דעולה על עלותו המופחתת לאותו מוע הוא
  

שיעור  נלקח 330-300 האיירבוס מטוס שלסכום בר ההשבה (לפי שיטת היוון תזרים המזומנים)  בחישוב
 החכירה דמי לגבי הןהיוון המשקף את הסיכון בגין ההרעה במצבה הפיננסי של חברת האם של החוכר, 

  . השייר ערך לגבי והן
 

   .בגלובל ליסינג מהותית שווי הערכת לכדי עולה אינה שבוצעה השווי הערכת
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 מידע על אגרות החוב של החברה - ייעודי למחזיקי אגרות החוב  גילוי  .ה

 "חש באלפי, )1(החברה שהנפיקה החוב אגרות נתוני ריכוז . 11

  :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 2018לשנת  הכספיים לדוחות ה'17- ו) 1(ג18 ביאוריםבדירוג), מגבלה על חלוקת דיבידנד ותנאים לפירעון מוקדם של אגרות החוב על ידי החברה, ראו 
  . 2019 מרץב 31הכספיים ליום  לדוחות' א7 ביאורעמידה באמות מידה פיננסיות, ראו ראו 

 ת רכש חליפין של סדרות אגרות חוב. הנתונים בטבלה מתייחסים לכל הסדרה.ול הסדרה הנ"ל באמצעות הצעש הרחבהנעשתה  אלו יםבמועד ) 7( 
הנתונים בטבלה מתייחסים לכל  .החברה של הקיימת') ז סדרה( חוב אגרות סדרת הרחבת של בדרך של הסדרה הנ"ל פרטית הקצאה החברה השלימה זה במועד ) 8( 

 הסדרה.
  

 נזילות בעיית על להצביע כדי זה בגירעון אין כי קבע החברה דירקטוריון כאשר, החוזר בהון גרעון קיים 2019 מרץב 31 ליום החברה של המאוחדים דוחותייה פי על
  לעיל. 3.3 סעיף ראו לפרטים .בחברה

   
  

 2019 מרץב31ליוםנתונים

  
 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  

173,297  5,386   181,402   183,359  

  

173,297  6.25%  

 קרן
1.10.19  

 ריבית
1.10.19  

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  

 אוקטובר
2018)8( 

40,000  
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 החוב אגרות דירוג אודות פרטים . 12

 סדרה

 שם
 חברה
 מדרגת

 דירוג
 שנקבע
 במועד
 הנפקת
 הסדרה

 ליום דירוג
 מרץב 31

2019 

 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 10/2018  מעלות  'ז

05/2018 ,09/2018 ,
10/2018  

ilA 

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

ilA- 

  

  

  

  

  

  

    
  ציוני רונן  חנאלשלמה

  כללי מנהל  הדירקטוריון"ריו
    

    2019 מאיב 30
    

 



  

 

 

 

 
 

     

 

 'גחלק 

 דוחות כספיים



  כנפיים אחזקות בע"מ
  

   מאוחדיםתמציתיים דוחות כספיים 
  9201 מרץב 13ליום 

  
  (בלתי מבוקרים)



  כנפיים אחזקות בע"מ
  
  

  מאוחדיםתמציתיים דוחות כספיים 
  9201 מרץב 31ליום 

  
  

  (בלתי מבוקרים)
  
  
  
  

  ע מ ו ד  הענייניםתוכן 
    
    
    

  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  דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח והפסד
    

 6-ג  דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל
    

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

  11-ג - 10-ג  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
    

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

  
  



  

  
2-ג

  המניות שלדו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי 
  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,  2019במרץ  31התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 
ראים השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אח

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

  על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. . אחריותנו היא להביע מסקנה1970
  

 0.1%-התמציתי לתקופת הביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כלא סקרנו את המידע הכספי 
המאוחדות מכלל ההכנסות  1.3%-, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ2019במרץ  31מכלל הנכסים המאוחדים ליום 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. כמו כן, הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים של חברות כלולות 
אלפי דולר,  185-, וחלקה של הקבוצה בתוצאותיהן הינו כ2019במרץ  31אלפי דולר ליום  13,842-אשר ההשקעה בהן הינה כ

. המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ותו תאריךלתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה בא
ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו 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  1ם לתקן סקירה ערכנו את סקירתנו בהתא
על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 

ם. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרי
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
  

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

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

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

  
לדוחות הכספיים בדבר החשיפה לאישור תובענות  8מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 

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

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
  

  2019, מאיב 30אביב תל 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

3-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

  

 בדצמבר 31ליום   מרץב 31ליום  

 0 1 9 2 0 1 8 2  0 1 8 2   

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    (בלתי מבוקר) 
  נכסים

  
   נכסים שוטפים

 226,814   188,073  265,824 מזומנים ושווי מזומנים
  23,206   79,157   32,220  פקדונות לזמן קצר

   173,298    227,412     217,682  וחייבים אחריםלקוחות
 895   15,471  12,436  מכשירים פיננסים נגזרים

 23,096  31,124  28,033 הוצאות מראש

 16,783  18,688  16,453 מלאי
      

 464,092  559,925  572,648  סה"כ נכסים שוטפים
   
   

   נכסים לא שוטפים
  7,141   8,995  -  *הוצאות מראש

  795   7,502  5,540  מכשירים פיננסים נגזרים
 38,781  37,228  94,724 *פקדונות לזמן ארוך
  26,413   25,666   25,535  השקעות לזמן ארוך

  -   -   703,821 *חכורים בנכסיםשימושזכויות
 1,862,090  1,680,635  1,839,280 ונכסים בלתי מוחשייםרכוש קבוע

  67,865   70,648   73,758   נכסים בגין הטבות לעובדים

     
 2,003,085  1,830,674  2,742,658   סה"כ נכסים לא שוטפים

   
     

 2,467,177  2,390,599  3,315,306   נכסיםסה"כ

   
  ."חכירות" IFRS 16יישום תקן דיווח כספי בינלאומי  בדבר ג'2 ביאור ראו  *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה



  

4-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  מאוחדים על המצב הכספידוחות תמציתיים 

  

  בדצמבר 31ליום   מרץב 31ליום  

 0 1 9 2 0 1 8 2  0 1 8 2   

  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר 

    (בלתי מבוקר) 
      התחייבויות והון 

     

      התחייבויות שוטפות

  334,241   205,120  384,943  אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות
  -   -  68,420  *חכירות בגין שוטפות חלויות

  159,441   170,759  144,423  ספקים ונותני שירותים
  103,770   115,378  104,935  זכאים ויתרות זכות

  311,353   411,907  442,954  הכנסות מראש
  18,553   19,054  15,961  הפרשות
  22,034   -  1,909  נגזרים פיננסיים מכשירים

  110,617   94,909   116,779   הטבות לעובדיםהתחייבויות בגין 
        

  1,060,009   1,017,127  1,280,324   סה"כ התחייבויות שוטפות
       

       התחייבויות לא שוטפות
  758,279   672,547  704,143  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

  90,865   96,339  91,922  אגרות חוב
  -   -  653,384  *חכירות בגין התחייבויות

  32,409   35,593  76,812  הכנסות מראש
  12,883   7,863  53,985  *יתרות זכות לזמן ארוך

  79,086   89,041  77,279  התחייבות בגין הטבות לעובדים
  10,747   - 5,616  נגזרים פיננסיים מכשירים

  86,094   98,601  76,564  התחייבויות מסים נדחים 
  28,728   34,265   20,482   חוכרי מטוסיםהפקדות של 

       

  1,099,091   1,034,249  1,760,187   סה"כ התחייבויות לא שוטפות

       
      הון

  5,300   5,285  5,300  הון מניות
  33,955   46,596  46,761  פרמיה וקרנות הון

  )1,054(  )1,054( )1,054( מניות המוחזקות על ידי החברה
  85,770   77,639   336,63   עודפים 

  123,971   128,466  343,114  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

  184,106   210,757   452,160   זכויות שאינן מקנות שליטה 
  308,077   339,223  795,274   סה"כ הון 

      
       

  2,467,177   2,390,599   306,315,3   סה"כ התחייבויות והון 

        
  ."חכירות" IFRS 16יישום תקן דיווח כספי בינלאומי  בדבר ג'2 ביאור ראו  *
    

  
  

      

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

  
  .2019 מאיב 30: תאריך אישור הדוחות הכספיים

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



  

5-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח והפסד

  

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
  שהסתיימה  חודשים שהסתיימה 
  בדצמבר 31ביום   מרץב 31ביום  

 0 1 9 2  0 1 8 2  0 1 8 2  

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    (בלתי מבוקר) 
       

  2,193,245   *474,204   439,578   הכנסות מהפעלה

  )1,889,632(  *)433,643(  )408,232(  הוצאות הפעלה

       

  303,613   40,561   31,346  רווח גולמי

       
  )214,984(  *)50,620(  )49,359(  הוצאות מכירה

  )123,135(  *)38,874(  )30,935(  הוצאות הנהלה וכלליות

  17,164   995   5,086   הכנסות אחרות, נטו

       

 )75,208(  )88,499(  )320,955(  
      

       

  )17,342(  )47,938(  )43,862(  הפסד מפעולות רגילות
       

  )44,273(  )8,908(  )22,822(  הוצאות מימון

  7,410   2,603   1,141   הכנסות מימון

  )36,863(  )6,305(  )21,681(  הוצאות מימון, נטו
       

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 
  3,450   333   1,568  ממס

       
  )50,755(  )53,910(  )63,975(  הפסד לפני מסים על הכנסה

       

  13,785   12,601   14,384  הטבת מס

      

  )36,970(  )41,309(  )49,591(  תקופההפסד ל

       
       

       מיוחס ל:
  )5,068(  )13,199( )15,811(  בעלי מניות החברה 

  )31,902(  )28,110(  )33,780(  זכויות שאינן מקנות שליטה 

 )49,591(  )41,309(  )36,970(  

      
ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלי  1הפסד למניה רגילה אחת (בדולר) בת 

      מניות החברה
 )0.31( )0.82( )0.98( הפסד למניה בסיסי

  
 )0.31( )0.82(  )0.98(  הפסד למניה מדולל

      
הממוצע המשוקלל של מספר המניות (באלפים) ששימש בחישוב 

      הפסד למניה
 16,119   16,114  16,169 בסיסי

  
 16,119  16,114   16,169 מדולל

      
  .11 ביאור ראו, מחדש סווג *
  
  
 התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ים לדוחות הכספיים ביאורה



  

6-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  הכולל הרווחדוחות תמציתיים מאוחדים על 

  
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה

 בדצמבר 31ביום   מרץב 31ביום  

 0 1 92  0 1 8 2  0 1 8 2  

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    (בלתי מבוקר) 
    

 )36,970(  )41,309( )49,591(  תקופההפסד ל

   
    רווח (הפסד) כולל אחר:

   
   סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:

 2,928  )1,125(4,522 (הפסד) בגין מדידות מחדש של הטבה מוגדרת, נטו ממסרווח

   
     לרווח או הפסד:סכומים אשר יסווגו בעתיד 

 )37,235( 2,223 29,106רווח (הפסד) בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס

  )1,109(  723  1,854 ערך זמן, נטו ממס-רווח (הפסד) בגין גידור תזרימי מזומנים

 )1,386( )277( 446 ת חוץיותרגום פעילושער בגין הפרשי

  

 )36,802( 1,544  35,928 תקופהרווח (הפסד) כולל אחר ל
   

   

 )73,772( )39,765( )13,663( תקופהסה"כ הפסד כולל ל

  
  
  
  

  מיוחס ל:ה תקופהסה"כ הפסד כולל ל
  

 )18,190( )12,685()3,078( בעלי מניות החברה

 )55,582( )27,080( )10,585( זכויות שאינן מקנות שליטה
        

 )13,663( )39,765( )73,772( 

   
   

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



  

7-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

  
  (בלתי מבוקר)2019מרץב31חודשים שהסתיימה ביוםשלושהלתקופה 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 
בגין 

 מדידות
 של מחדש

 ההתחייבות
 בגין  נטו

 הטבה
  עודפים  מוגדרת

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סך הכל  שליטה

 אלפי דולר  
  

  308,077   184,106   85,770   )3,330( 1,125 1,792 312 )330( )7,882( )1,054( 42,268 5,300 2019בינואר1יתרה ליום
                   

השפעה מצטברת בגין יישום תקן 
  )IFRS 16*  -   -   -   -   -   -   -   -   -  )6,623(  )12,140(  )18,763דיווח כספי בינלאומי

לאחר  2019בינואר  1יתרה ליום 
השפעה מצטברת בגין יישום תקן 

  IFRS 16  5,300   42,268  )1,054(  )7,882(  )330(   312   1,792   1,125  )3,330(   79,147   171,966   289,314דיווח כספי בינלאומי
                   

  )49,591(  )33,780(  )15,811(  -  - - - -  -  - - - תקופההפסד ל
  35,928   23,195   -   1,596   -   -   207   655   10,275   -   -   -  רווח כולל אחר

  )13,663(  )10,585(  )15,811(  1,596   -   -   207   655   10,275   -   -   -  תקופהסה"כ רווח (הפסד) כולל ל
                   
                   

  )929(  )929(  -   -  - - - -  -  - - - שליטהמקנותשאינןלזכויות דיבידנד
  73   -   -   -   73   -   -   -   -   -   -   -  תשלום מבוסס מניות

   -   -   -   -   -   -   -   73   -   -  )929(  )856(  
  

                        

                   

  274,795   160,452   63,336   )1,734(  1,198   1,792   519   325   2,393   )1,054(  42,268   5,300  2019מרץב31סה"כ הון ליום

                   
 .ג'2ביאור 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)2018מרץב31חודשים שהסתיימה ביוםשלושהלתקופה 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  
  

לפני  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(   77,594   213,564   341,344דיווח כספי בינלאומי
                   

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
                  

  )41,309(  )28,110(  )13,199(  -  - - - -  -  - - - תקופההפסד ל
  1,544   1,030   -   )397(  -   -   )129(  255   785   -   -   -  אחרכולל)הפסד( רווח

  )39,765(  )27,080(  )13,199(  )397(  -   -   )129(  255   785   -   -   -  תקופהסה"כ רווח (הפסד) כולל ל
                   
                   

  127   -   -   -   127   -   -   -   -   -   -   -  מניותמבוסס תשלום

   -   -   -   -   -   -   -   127   -   -   -   127  
  

                        

                   
  339,223   210,757   77,639   )4,787(  810   1,143   828   317  6,048   )1,054(  42,237   5,285  2018במרץ31סה"כ הון ליום

                   
    
    
    
    

  
  
  

  
  התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאורים לדוחות הכספיים 



  

9-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

  
 2018דצמברב31שהסתיימה ביוםשנהל  

  
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 
בגין 

 מדידות
 של מחדש

 ההתחייבות
 בגין  נטו

 הטבה
  עודפים  מוגדרת

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  הכל סך  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
                   

  )36,970(  )31,902(  )5,068(  -  - - - -  -  - - - שנההפסד ל
  )36,802(  )23,680(  -   1,060   -   -   )645(  )392(  )13,145(  -   -   -  אחרכולל)הפסד( רווח

  )73,772(  )55,582(  )5,068(  1,060   -   -   )645(  )392(  )13,145(  -   -   -  שנהסה"כ רווח (הפסד) כולל ל
                   
                   

 חברה של בת בחברת מניות הנפקת
  -  - - - מאוחדת

 -  
- 649 -  -   -   1,851   2,500  

  15   -   -   -  )31( - - -  -  - 31 15כתבי אופציה למניות מימוש
  473   -   -   -   473   -   -   -   -   -   -   -  מניותמבוסס תשלום

   15   31   -   -   -   -   649   442   -   -   1,851   2,988  
  

                        

                   
  308,077   184,106   85,770   )3,330(  1,125   1,792   312   )330(  )7,882(  )1,054(  42,268   5,300  2018בדצמבר31סה"כ הון ליום

                   
  
  
  
  
  
  

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



  

10-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

  
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
  שהסתיימה חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום   מרץב 31ביום  

 0 1 9 2  0 1 8 2  0 1 8 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    (בלתי מבוקר) 
      

      שוטפתפעילות  - תזרימי מזומנים
  )36,970(  )41,309( )49,591(  תקופההפסד ל

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות 
  152,758   60,002   146,872   נספח א'-שוטפת

      
  115,788   18,693   97,281   מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת, נטו

      
      פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 

רכישת רכוש קבוע (כולל תשלומים על חשבון מטוסים ושיפוצי מנוע 
  )512,934(   )160,843(  )52,505( כלליים)

  42,832   2,166  21,184 תמורה ממימוש רכוש קבוע
  )13,360(  )1,685( )1,202(  השקעה ברכוש לא מוחשי

  30,030   )22,724( )4,032(  שינוי בפקדונות
  1,650   -  -  סחירים ערךניירותפדיון

  )830(  -   )100(  במיזמים הנמדדים בשווי הוגןשל חברה מאוחדת  השקעות
      

  )452,612(  )183,086(  )36,655(  מזומנים ששימשו לפעילות השקעה, נטו
      

      פעילות מימון -תזרימי מזומנים 
  )11,514(  )1,603( - תשלום בגין הוצאות גיוס הלוואות

  550,089   172,000  37,107 הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחריםקבלת
  )232,378(  )67,415( )42,118( פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים

  11,295   -  -  חוב אגרותהנפקת
  )35,230(  )23,235( -  פירעון אגרות חוב 

  311   )7,028( 278 עליה (ירידה) באשראי לזמן קצר, נטו
  -   -  )17,493(  ותחכירבגין התחייבויות פרעון

  2,383   1,340  796 שינוי בהפקדות של חוכרי מטוסים, נטו
  -   -  )930( דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה

  15   -  -  מימוש כתבי אופציה למניות
  2,500   -   -   בנות בחברות מניות הנפקת

     
  287,471   74,059   )22,360(  מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון, נטומזומנים שנבעו 

 
 

    

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקות 
  )3,133(  )893(  744  במטבע חוץ

  
  

  
  )52,486(  )91,227( 39,010 עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים, נטו

      
  279,300   279,300   226,814   תקופהמזומנים לתחילת היתרת מזומנים ושווי 

      
  226,814   188,073   265,824   תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

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

  



  

11-ג  

  כנפיים אחזקות בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 

  
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום   מרץב 31ביום  

0 1 9 2  0 1 8 2  0 1 8 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    (בלתי מבוקר) 
      

   -נספח א'
      

      כרוכות בתזרימי מזומנים:הכנסות והוצאות שאינן 
פחת והפחתות (כולל גריעות אביזרים, רכיבים שיצאו משימוש 

  172,812   44,388  43,202  ותצרוכת ציוד מתכלה)
  -   -  20,050 בנכסים חכורים שימושתיוזכופחת

  -   -  44,051 10ביאורראו-אשראיכרטיסי מחברות שהתקבלומענקים
  )14,172(  )12,937(  )14,759(  מסים נדחים, נטו 

  )25,573(  )38,659( 583 עליה (ירידה) בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים ובהפרשות
  )11,832(  )1,110( )5,363( רווחי הון ממימוש רכוש קבוע, נטו

  )514(  )857( )1,562( שינוי בנגזרים (שאינו דרך רווח כולל אחר)
  2,979   881  )783( (הכנסות) מימון נטו שהוכרו ברווח הפסדהוצאות

  )3,331(  )600( 1,477  שערוך (שחיקת) אגרות חוב
  670  1,018  )3,961(  שינויים אחרים

      
      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

  9,947   )42,032(  )46,394( בלקוחות וחייבים אחרים)עליה(ירידה
  )1,098(  )10,999( )4,022(  בהוצאות מראשעליה

  )944(  )1,251( 330  ירידה (עליה) במלאי
  30,430   25,513   )18,031(  בספקים וזכאים(ירידה)עליה
  )6,616(  96,647   132,054   בהכנסות מראש(ירידה) עליה 

   146,872   60,002   152,758  

      
      
      
      
      

 יםריבית, מיסים ששולמו ודיבידנד ותקבולי שלומית –נספח ב' 
 שהתקבלו, המסווגים בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת

      

      
  39,568   9,332   25,130   *תשלומי ריבית

      
  4,140   508   446   תקבולי ריבית

      
  950   613   63   תשלומי מס

      
  3,741   2,164   2,000   תקבולי דיבידנד

      
 ."חכירות"IFRS 16בדבר יישום תקן דיווח כספי בינלאומי ג'2 ביאורורא *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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  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. 
אווירית של נוסעים  בהובלהבעיקר  הפועלת") על"אל  -"מ (להלן בע לישראל אויר נתיבי על אל התעופה חברת

מהון המניות המונפק והנפרע של חברת גלובל כנפיים ליסינג  65.8%-וכן החזקה בכ ומטען בין ישראל למדינות חוץ,
החברה והחברות המוחזקות שלה יוגדרו  ."גלובל ליסינג") העוסקת בהחכרות תפעוליות של מטוסים -בע"מ (להלן 

 להלן "הקבוצה".
  

 .ב'3 מחברות מוחזקות ראו ביאור לעניין קבלת דיבידנדים  .ב
  

תנועת הנוסעים בנתב"ג מתאפיינת בעונתיות חזקה. עיקר הפעילות הינה בחודשי הקיץ, כאשר השיא הינו בחודשים   .ג
מרץ) מתאפיינים בפעילות נמוכה בתנועת נוסעים. לעיתוי חגי ישראל השפעה -ספטמבר. חודשי החורף (ינואר-יולי

, חל חג הפסח 2018, חל חג הפסח בחלקו השני של חודש אפריל, בעוד שבשנת 2019נוספת על העונתיות. בשנת 
  בסוף חודש מרץ, וכתוצאה מכך הוסטו הכנסות מרבעון ראשון לרבעון שני.

 
 2018בדצמבר  31ליום  חברההשנתיים של ה המאוחדים יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים  .ד

  (להלן: "הדוחות הכספיים השנתיים"). תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהםולשנה שהסתיימה באותו 
  
  

  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

  
"חכירות",  IFRS 16לראשונה את תקן דיווח כספי בינלאומי  קבוצהה מיישמת, ואל ביניים כספיים דוחות בעריכת

"עלויות אשראי",  IAS 23כן, לעניין תיקון תקן חשבונאות בינלאומי  כמולהלן.  ג'2 אשר השפעתו מפורטת בביאור
להלן, ולעניין המדיניות החשבונאית בדבר מענקים שהתקבלו  )4א(6 ביאור ובדבר היוון עלויות אשראי כללי רא

מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות  קבוצהפרט לכך, יישמה הלהלן.  10ביאור  ומחברות כרטיסי האשראי רא
  .2018לשנת  קבוצהחישוב הזהים לאלו שיושמו בדוחות הכספיים השנתיים של ה

  
  מפתח לאומדני אי וודאות שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות  .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 
מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים. התוצאות בפועל האומדנים וההנחות הקשורות, 

  עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
  

שיקול דעת בדבר שיעורי ההיוון אשר נקבעו לצורך חישוב ההתחייבויות בגין  קבוצהה הפעילה אלו כספיים בדוחות
, וכן בדבר קביעת תקופת החכירה בהסכמים בהם קיימות אופציות להארכת הסכם קבוצהתשלומי החכירה של ה

  להלן. ג'2 החכירה או לסיומו המוקדם, כמפורט ביאור
  

הכספיים  לדוחות 4ביאור  ורא, שימוש הקבוצה עושה בהם יםהקריטי החשבונאיים האומדנים אודות נוספים לפרטים
  .השנתיים

  
  

  :"חכירות" (להלן: "התקן") - IFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי     .ג
  
  כללי: ) 1(

  
 IASאלו, והוא מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי  ביניים החל מדוחות כספיים קבוצההתקן מיושם על ידי ה

באופן דומה לרכישת נכס,  מטופלות"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע כי חכירות (בצד החוכר)  17
בדוח על המצב הכספי כ"זכות שימוש בנכס",  נרשםבאופן בו הערך המהוון של דמי החכירה העתידיים 

לרווח והפסד על פני תקופת החכירה, וזאת כנגד רישום התחייבות  ומופחתבסעיף הנכסים הלא שוטפים 
 12 של תקופה על עולה שאינו לטווח חכירות למעט, זאתמהמחכיר.  רעיוניתפיננסית המשקפת הלוואה 

בעלות ערך נמוך  קבוצהלהלן לגבי הוראות המעבר לעניין זה), וכן חכירות אשר להערכת ה ו(רא חודשים
בהוצאה  קבוצהה מכירה אלו בחכירות. קבוצהית על הדוח על המצב הכספי של הואינן משפיעות מהות

  שוטפת על פני תקופת החכירה.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 
  

  (המשך)"חכירות"  - IFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי     .ג
  

  (המשך) כללי ) 1(
  

, וכן חכירות מסוימות אל על.  חכירות המטוסים של קבוצהה של הכספיים הדוחות על מהותית השפעה לתקן
מרשות שדות התעופה, מתקנים  אל עלנוספות כגון מבנים, לרבות שטח הקמפוס בנתב"ג החכור על ידי 

כעת כנכסים  מוכרותטרם יישום התקן כחכירות תפעוליות,  וטופלו אל עלורכבים, אשר חכורים על ידי 
  של החברה.והתחייבויות בדוח על המצב הכספי 

  
  מדיניות חשבונאית ) 2(
  

 קיימת שלגביהן תקופות עם בתוספת, החוכר ידי על לביטול ניתנת שאינה התקופה הינה החכירה תקופת
תממש את האופציה, וכן תקופות שלגביהן קיימת  אל עלש יש סבירות גבוהה אם, החכירה להארכת אופציה

לא תממש את האופציה לביטול. בקביעת תקופת  אל עלש יש סבירות גבוההאופציה לביטול החכירה, אם 
בחשבון את המאפיינים הכלכליים של הנכס ושל החכירה, לרבות, בין היתר, היחס  אל עלהחכירה, מביאה 

, עלות אל עלי בעת מימוש האופציה, חשיבות הנכס החכור לפעילות בין תשלומי החכירה למחירי השוק הצפו
אל החלפתו או ההשקעה שנעשתה בו, או זו הנדרשת בנכס שיחליף את אותו נכס חכור וכן ניסיון העבר של 

ממשיכה לעשות שימוש בנכס  אל עללגבי אותם נכסים. יצוין, כי בנכסים בהם פקע תוקף החוזה, אך  על
טפים לבעל הנכס, מוכרים כחכירה לטווח קצר, שכן לא קיימת תקופת חכירה שאינה ניתנת כנגד תשלומים שו

  לביטול. 
  

בגין חכירות מוצגות בנפרד בדוח על המצב הכספי (בחלוקה גם לחלויות שוטפות המוצגות גם  התחייבויות
בתקופת  קבועיםה החכירהתשלומי הן בנפרד), והן נמדדות בעת הכרתן הראשונה על פי הערך הנוכחי של 

כי  יש סבירות גבוהההחכירה, בתוספת תשלומים הצפויים בתקופות המכוסות על ידי אופציות אשר 
לפי שיטת הריבית האפקטיבית באופן המגדיל  ההתחייבותתמומשנה. לאחר ההכרה הראשונה, מופחתת 

ום המיוחס לרכיב בספרים להכרה בהוצאות ריבית ובאופן המקטין את היתרה בספרים עם התשל האת ערכ
ין התחייבות הנקובות במטבע שאינו דולר, נזקפים להוצאות המימון בדוח גהקרן ("שפיצר"). הפרשי שער ב
  על הרווח והפסד עם התהוותם. 

  
 ההיוון שיעור הינו, ככלל, לעיל כאמור החכירה דמי של הנוכחי הערך חישוב לצורך המשמש ההיוון שיעור
 שיעור בנקל למצוא ניתן לא בו מקום. )המחכיר בראיית מהעסקה הפנימי התשואה(שיעור  בחכירה הגלום

 בנכס השימוש זכות ברכישת הרעיוני המימוןשימוש בשיעור ההיוון התוספתי שלה (מחיר  קבוצהה עושה, זה
) במועד ההתקשרות בחכירה, כתלות בסכום החכירה, משך החיים הממוצע שלה מלא באשראי מהמחכיר

 ן"להנד עבור ההיוון שיעורי וטווח 6.3%-ל 4%המטוסים הינו בין  עבורוטיב הנכס החכור. טווח שיעורי ההיוון 
להלן לגבי שיעורי ההיוון שנקבעו למועד המעבר בהתאם להקלות  ו(רא 8.25%-ל 6.65% בין הינו החכור

  המנויות בהוראות המעבר).
  

 בנכסים שימוש"זכויות  בסעיף הכספי המצב על בדוח בנפרד הוא גם מוצג החכירות בגין המוכר הנכס
 מוכרים והם, החכירה תקופת לאורךבקו ישר  ומופחתים העלות שיטת פי על נמדדים אלו נכסים". חכורים

 ישירות ועלויות ששולמו מקדמות בתוספת, החכירה בגין ההתחייבות של הראשוני הסכום בגובה לראשונה
לצורך ההתקשרות בחכירה (לעניין הוראות המעבר לגבי ההכרה בנכסים למועד  קבוצהה בהן שנשאה

 חכורים מטוסים עבור שנים 3השימוש מופחתות בממוצע על פני תקופה של  זכויות להלן). והמעבר רא
, ואילו זכויות השימוש בגין 787-900 בואינג מדגם חכורים מטוסים עבור שנים 12-ו 737-800 בואינג מדגם

  שנים. 7-19הנדל"ן מופחתות על פני תקופה ממוצעת של 
  

להערכת שכן  ,ליישם את הוראות התקן כמקשה אחת ("פורטפוליו") קבוצהה בחרה, לגבי חכירות רכבים
  אלו הינן בעלות מאפיינים דומים. חכירות, קבוצהה
  

בגין תחזוקת מטוסים חכורים כלפי המחכירים, מוכרות כהפרשות על פני תקופת החכירה  אל על התחייבויות
לפי העניין) כנגד רישום הוצאות תחזוקה שוטפות, בהתאם  קצרמן ולז ארוךמן (המוצגות בסעיפי הזכאים לז

תחזוקה ובהתאם לתנאים החוזיים בכל חכירה, ובהתבסס על לדפוס השימוש באותו רכיב הנדרש לגביו 
בתשלום  אל עלבעת אירוע התחזוקה. בחוזים בהם נדרשת  אל עלהסכום הצפוי להיות משולם על ידי 

רזרבות תחזוקה (תשלומים המשולמים למחכיר לצורך הבטחת ביצוע עבודות התחזוקה על ידי החוכר), 
בעת ביצוע עבודות  אל עלאשר יושב ל או לזמן קצר לפי העניין) ארוך לזמן(מוכרים תשלומים אלו כפיקדון 

  התחזוקה בפועל.
  

מזומנים ששימש לפעילות מימון, את חלק תשלומי  כתזרים קבוצהה מסווגת, המזומנים תזרימי על בדוח
בגין החכירה. חלק התשלום אשר  קבוצההחכירה אשר מהווה החזר של הקרן הרעיונית של התחייבות ה

 מזומנים ששימש לפעילות שוטפת. כתזרים קבוצהמהווה תשלום ריבית, מסווג על פי מדיניות ה
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 
  

  (המשך)"חכירות"  - IFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי     .ג
  

   סעיפים בדוח על המצב הכספי אשר הושפעו מישום התקן ) 3(
  

סעיפי הנכסים, ההתחייבויות וההון, בדוח על המצב הכספי, כתוצאה מיישום התקן  בדרך  עללהלן ההשפעה 
של זקיפת השפעתו המצטברת בגין תקופות העבר ליתרת הפתיחה של העודפים, ללא תיקון מספרי 

  . 2019בינואר  1, וכל זאת ליום קבוצההשוואה, בהתאם להוראות המעבר אשר נבחרו על ידי ה
  

  
  על פי

IAS 17  

השפעה 
מצטברת של 
  יישום למפרע

     פי על    
IFRS 16   

  דולר אלפי סעיף מושפע
      

      :נכסים
  106,468   )10,819(  117,287 חייבים ויתרות חובה

  934   )6,207(  7,141 הוצאות מראש (לא שוטפות)
  86,991   60,210   26,781 פיקדונות לזמן ארוך
  19,857   )1,626(  21,483 השקעות לזמן ארוך

      :חכוריםבנכסיםשימושזכויות
  493,892   493,892  - מטוסים ומנועים 
  111,177   111,177  - נדל"ן (לרבות קמפוס אל על) 
  238   238  - רכבים 

  605,307   605,307  - חכוריםבנכסיםשימושזכויות"כסה
        

    646,865   נכסיםעלהשפעההכלסך
      

      :התחייבויות
  )95,398(  6,269   )101,667( זכאים ויתרות זכות

  )64,648(  )51,765(  )12,883( זכאים ויתרות זכות זמן ארוך
      :       חכירותבגיןהתחייבויות

  )500,490(  )500,490( - מטוסים ומנועים 
  )124,456(  )124,456( - נדל"ן (לרבות קמפוס אל על) 
  )238(  )238( - רכבים 

  )625,184(  )625,184( - חכירותבגיןהתחייבויות"כסה
  )66,694(  5,052   )71,746( התחייבויות מיסים נדחים

    )665,628(  ההתחייבויותעלהשפעהך הכלס
      

  )187,983(  )18,763(  )169,220( הפסדיתרת
      

    )6,623(  המיוחס לבעלי מניות החברההפסדיתרת
      

המיוחס לזכויות שאינן מקנות  יתרת הפסד
    )12,140(  שליטה

        

  
  :2019 במרץ 31 ליום החכירות בגין והנכסים ההתחייבויות יתרות הרכב להלן

  
  נכס בגין זכות שימוש  התחייבות בגין חכירה  

  דולר מיליוני מושפעסעיף
    

  596.0  603.0 מטוסים ומנועים
  107.6  118.6 נדל"ן בארץ ובחו"ל (לרבות "קמפוס אל על")

  0.2  0.2 רכבים
  703.8  *721.8 ך הכלס

      

  .בהתחייבויות השוטפות חלויות שוטפותמוצג כמיליון דולר68.4-מזה סכום של כ *
  
  
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

15-ג  

  (המשך) המדיניות החשבונאיתעיקרי   -  2ביאור 
  

  (המשך)"חכירות"  - IFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי     .ג
  

 חודשים שלושה של לתקופה קבוצהשל ה המזומנים תזרימי על דוח ועלהרווח והפסד  עלהשפעה    ) 4(
  2019 במרץ 31 ביום שהסתיימה

  
  סה"כ  רכבים  נדל"ן  מטוסים  
  דולר מיליוני  
         

  IAS 17 20.9  4.6   0.5   26.0קיטון בהוצאות חכירה
  )IFRS 16  )16.5(  )3.3(  )0.5(  )20.3גידול בהוצאות פחת 

  5.7   -   1.3  4.4 סה"כ גידול ברווח התפעולי
         

  )IFRS 16 )7.2( )2.1(  -  )9.3גידול בהוצאות מימון
  )1.1(  -  )1.1(  -   גידול בהוצאות בגין הפרשי שער

  )4.7(  -  )1.9( )2.8( מסלפניברווחקיטון"כסה
         

  17.5   -  2.8  14.7 *גידול בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת
          

 כקיטון זקפונ, שוטפת מפעילותבתזרים המזומנים  לגידול הביאו אשר לעיל כמפורט הסכומים*
 .מימוןמפעילותהמזומניםתזריםב

  
  :נוספות והשפעות מעבר הוראות ) 5(
  

 שיעור את אל על קבעה, 2019 בינואר 1 ליום קיימות אשר חכירות עבור, המעבר להוראות בהתאם 
 וזאת  חכירה אותה בגין אל על של התיאורטי התוספתי החוב מחיר על בהתבסס החכירה של ההיוון

  .לראשונה היישום למועד נכון
 

 בערך המעבר למועד נמדדת התחייבותה יתרת כאשר, חלקי באופן למפרע התקן את יישמה קבוצהה 
 בערכו נמדד השימוש זכות שנכס בעוד, המעבר למועד הצפויים המזומנים תזרימי של הנוכחי

 ההשפעה. מתחילתה החכירה על יושם התקן כי, הנכס מדידת לעניין, הנחה תוך, המופחת
 כמפורט, קבוצהשל ה העודפים ליתרת המעבר במועד נזקפה כאמור למפרע היישום של המצטברת

 .לעיל
  

 אשר חכירות בגין ובנכסים בהתחייבויות להכיר שלא בחרה קבוצהה ,בתקן המנויות להקלות בהתאם 
 ערך בעלות חכירות, כן כמו. שנה על עולה אינו 2019 בינואר 1 מיום החל) אורכן יתרת או( אורכן
 שנותרו לסכומים בהתאם וזאת כן גם בחשבון הובאו לא, זה לעניין קבוצהה למדיניות בהתאם, נמוך

  .ואילך המעבר ממועד לתשלום
  

 וכן, התקן מיישום מושפעת להיות עשויה בהן עמידה אשר פיננסיות מידה אמות קיימות לא אל עלל 
 . אל על של ואחרות כאלו התקשרויות על השפעה התקן ליישום תהיה כי, צפוי לא
  

 הרווח, אל על של התגמול מדיניות לפי: של אל על משרה לנושאי תגמולים על התקן השפעת לענין 
 סכום: משרה נושאי של השנתי המענק בקביעת משמעותי פרמטר הינו) מס לפני( אל על של השנתי
 ארוך לטווח נדחה תגמול ולקבלת שנתי מענק להענקת סף תנאי מהווה (לפני מס) רווח של מינימלי

 כאמור מהרווח כשיעור נקבע אל על ויו"ר אל על מנכ"ל של השנתי המענק וכן המשרה נושאי לכל
 לקיטון הביא החדש התקן יישום, לעיל וכמתואר היות). השנתיים הכספיים לדוחות 28 ביאור ראו(

 המענקים הקטנת על להשפיע הדבר עשוי, מיושם היה אילולא למצב בהשוואה מס לפני הרווח
 מדיניות לפי כי יצוין זה בהקשר. למענקים הסף בתנאי עמידה אי על ו/אומשרה  לנושאי השנתיים
 הכספיות התוצאות על השלכות לנטרל רשאית של אל על ותגמול ביקורת ועדתשל אל על  התגמול

 זה בנושא הדיון, הנ"ל הסעיף להוראות בהתאם כאשר, חשבונאיים משינויים שינבעו אל על של
 .רלוונטית שנה בתום יתקיים

  
 שנבחנות החברה(סדרה ז') של  רות החובליישום התקן אין השפעה על אמות המידה הפיננסיות בא ,

  .על בסיס הדוחות הכספיים הנפרדים
  

 על מהותיות ותהשפע איןלהשפעות האמורות לעיל בגין דוחותיה הכספיים של אל על,  מעבר 
, לרבות בכל הנוגע לגלובל התקן של לראשונה יישום בגין הקבוצה חברות יתר של הכספיים ןדוחותיה

 ליסינג שהינה הבעלים והמחכירה של מטוסיה ואינה צד להסכמים כחוכר תפעולי.



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

16-ג  

  מוחזקות בחברות השקעה  -  3ביאור 
  

 החברה ידי על במישרין מוחזקותה חברותה פירוט  .א
  

  שם החברה המוחזקת
מדינת

  התאגדות
שיעור ההחזקה בזכויות 

  חברה מוחזקתבהון 
היקף ההשקעה בחברה 

  מוחזקת
  מרץב 31ליום   מרץב 31ליום   

    9 1 0 2  8 1 0 2  9 1 0 2  8 1 0 2  
  אלפי דולר  אלפי דולר  %  %    
         

        חברות מאוחדות
  92,047   63,472   35.30  35.30 ישראל אל על                     

  65,173   69,729   65.82  65.82 ישראל גלובל  ליסינג                     
  3,092   2,946   100.00  100.00 ישראלשותפות מוגבלת  -כנפי תחזוקה

          
         משותפות עסקאות

QAS  1,871   3,811   50% 50% ישראל  
         

   
  

 וחזקותמ מחברות ורווחים דיבידנדים  .ב
  

חודשים  שלושהשל  תקופהל  
  במרץ 31שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתימה 
  בדצמבר 31ביום 

  9 1 0 2  8 1 0 2  8 1 0 2  
  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  

      חברות מאוחדות
  -   -  1,791 ליסינג גלובל

  3,140   1,308  1,358 כנפי תחזוקה

      משותפותעסקאות
QAS  2,000   1,500   3,000 

   5,149   2,808   6,140  

      
  אלפי דולר. 307-כ של בסך רווחיםתחזוקהכנפיחילקהכספיהמצבעלהדוחתקופתלאחר*
  

  
  טיסה וציוד מטוסים  -  4 ביאור

 
 ומנועים ומימוש מטוסים חכירה, לרכישה הסכמים  .א

 
  על אל ידי על המופעלים מטוסים יצ ) 1(

   
  787ולחכירה של מטוסים רחבי גוף מסוג בואינג תכנית ההצטיידות לרכישה   .א

  
ובחודש אפריל  2019בחודש ינואר , השנתיים הכספיים לדוחות )א1ד(12 לביאור בהמשך ) 1(

חכורים נוספים  מטוסים שני אל עלבידי  ו, התקבל, לאחר מועד הדוח על המצב הכספי2019
 דוחות כספיים ביניים אלועד מועד פרסום  אל על, כך שבסך הכל התקבלו ב787-9מדגם 

 אל על, כאשר שלושה מטוסים מתוכם נרכשו על ידי 787-9תשעה מטוסי דרימליינר מדגם 
 במסגרת חכירה יבשה. אל עלושישה מטוסים חכרה 

  
-787, הושלמה רכישת מנוע רזרבי שני לצי המטוסים מדגם 2019בנוסף, בחודש  פברואר 

  מחברת רולס רויס. 9
  
מקדמות על  בגין מיליון דולר 28.6-כבמהלך הרבעון המדווח סך של  אל על, שילמה סיכוםל

מיליון  117-בגידול של כ אל על, וכן הכירה מטוסים אשר צפויים להגיע בתקופות עוקבות
דולר בנכס זכויות השימוש בגין נכסים חכורים ובהתחייבויות בגין חכירות, בגין חכירת המטוס 

  ר למועד הדוח על המצב הכספי.אשר נתקבל עוב
  

  להלן. 6 ביאור ולעניין נטילת הלוואות לצורך מימון עסקת ההצטיידות רא
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

17-ג  

  (המשך) טיסה וציוד מטוסים  -  4ביאור 
 

 (המשך) ומימוש מטוסים ומנועים חכירה, לרכישה הסכמים  .א
 
  (המשך) על אל ידי על המופעלים מטוסים צי ) 1(

  
  767 מטוסי בואינג מדגם של צי משימוש יציאה  .ב

  
 בהפרשה והכירה זה מצי המטוסים אחרון את משירות אל על הוציאה ,2019 פברואר בחודש ) 1(

  . דולר מיליון 4-של כ בסך מכביד חוזה בגין נוספת
  

עם חברה זרה  אל על חתמה , לאחר מועד הדוח על המצב הכספי,2019באפריל  14ביום  ) 2(
יחד עם שני מנועיו  767-300ER("הקונה") על מכתב כוונות למכירת מטוס מדגם בואינג 

 תושלםככל ש )."מכתב הכוונות", בהתאמה -("המטוס" ו Pratt & Whitney 4056-3מסוג 
לרשום בגין מכירת  אל עלהעסקה במתכונת ובתמורה הקבועות במכתב הכוונות, צפויה 

מיליון דולר. יצוין, כי התמורה הקבועה במכתב הכוונות בגין  5.1-סך של כהמטוס רווח הון ב
המטוס נקבעה בהתאם למחירי השוק המקובלים בתעשייה למטוס מדגם וגיל אלו ובהתאם 
למצב התחזוקתי של המטוס במועד המסירה. מימוש העסקה וקבלת התמורה המלאה בגין 

גת אישורים דרושים על ידי הקונה המטוס כפופים לחתימת הסכם מכירה מפורט, להש
 .והשלמת בדיקה טכנית של המטוס לשביעות רצונו

  
 787 למטוסי רויס רולס מנועי  .ג

  
בדבר מגבלות בתהליך הייצור של מנועי רולס  בדוחות הכספיים השנתיים )א1ד(12 ביאורל בהמשך

חברת רולס רויס עדכנה את  , לאחר מועד הדוח על המצב הכספי,2019רויס, יצוין כי בחודש אפריל 
 787המותקנים על מטוסי הדרימליינר מדגם  Trent 1000 TENכי חלקים מסוימים של מנועי  אל על

מן הצפוי, וזאת בהתאם למגבלות שפרסמה , ידרשו החלפה מוקדמת אל עלאשר התקבלו ברשות 
 ) לעניין ניצולת ההפעלה המקסימאלית של אותם חלקים. (EASAרשות בטיחות התעופה האירופאית

  
כמו כן, עד להחלפתם בפועל הוגדלה תדירות בדיקתם של החלקים בהתאם להוראות רולס רויס 

על  787-ההפעלה של מטוסי ה צופה כי בהתאם לאופן אל עלהאירופאית.  התעופה ורשות בטיחות
באופן  אל עלתידרש ולא ימצאו ממצאים בבדיקות האמרות, וככל שלא ישתנו הוראות אלו ה יד

להחלפת החלקים האמורים במתקניה של רולס רויס ובאחריותה, וזאת  2020הדרגתי החל משנת 
ות כאמור, ימצאו ממצאים בבדיקיעם רולס רויס. ככל ש אל עלבהתאם לתכנית החלפה שתגבש 

ו/או  2020החלפתם המוקדמת של החלקים החל משנת  מכך. מתתידרש החלפת חלקים מוקד
עלולים להשפיע על ביצוע לוח הטיסות המתוכנן  הימצאות ממצאים בבדיקות כאמור, ככל שיימצאו,

 שני מנועים אל עלכי ברשות  ,יצוין אפשרויות הפעולה להיערכות לכך.בוחנת את ואל על  אל על של
פועלת בהתאם להנחיות והוראות רשויות בטיחות התעופה  אל עלכי  ,רזרבים למטוסים אלו. יודגש

 .בעולם והוראות היצרן
  

  לאחרים המוחכרים גלובל ליסינג מטוסי צי   ) 2(
  

 330-200איירבוס מטוס ומימוש החכרה סיום הסכם   .א
  

, בקשר לחתימה על הסכם לסיום מוקדם השנתיים ) לדוחות הכספיים3ד(9בהמשך לאמור בביאור 
בפברואר  28, ביום 2018(להלן: "המטוס") מחודש דצמבר  330-200של חכירת מטוס איירבוס 

והסתיים הסכם החכירה, זאת לאחר קבלת התחייבות  גלובל ליסינג, הושב המטוס לחזקת 2019
דיקות שנערכו למטוס החוכרת לשעבר לתיקון, על חשבונה ובאחריותה, שני ממצאים שנתגלו בב

(להלן: "הממצאים" ו"התחייבות החוכרת לשעבר לתיקון  גלובל ליסינגקודם לקבלתו בחזרה על ידי 
 הממצאים", בהתאמה). 

 
(להלן: "הרוכש") הסכם  גלובל ליסינגל קשור שאינו שלישי צדעם  נחתם 2019בפברואר  19ביום 

 28המכירה", בהתאמה), אשר הושלם ביום  המטוס (להלן: "הסכם המכירה" ו"עסקת תמחייב למכיר
, בד בבד עם קבלת המטוס מן החוכרת לשעבר כאמור לעיל. במועד השלמת עסקת 2019בפברואר 

מיליון דולר מתוך התמורה שנקבעה בהסכם  18.8-סך של כ גלובל ליסינגלהמכירה שילם הרוכש 
י הרוכש להבטחת עמידת החוכרת יליון דולר, נותרה בידמ 3של המכירה ואילו יתרת התמורה, בסך 

עם תיקון הממצאים ותשלום  גלובל ליסינגללשעבר בהתחייבותה לתיקון הממצאים, והיא תועבר 
גלובל  כי הוסכם המכירה עסקת במסגרתכן,  כמועלויות תיקון הממצאים על ידי החוכרת לשעבר. 

 . 747-400 בואינג מטוסי של מנועים שני מלאי ביתרות הזכויות את לרוכש תעביר ליסינג
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

18-ג  

  (המשך) טיסה וציוד מטוסים  -  4ביאור 
 

 (המשך) ומימוש מטוסים ומנועים חכירה, לרכישה הסכמים  .א
  

  (המשך) לאחרים המוחכריםגלובל ליסינג  מטוסי צי   ) 2(
  

 (המשך) 330-200מטוס איירבוס ומימוש סיום הסכם החכרה   .א
 

בדוחות כספיים  גלובל ליסינגמהסכם הסיום המוקדם ועסקת המכירה כאמור לעיל, הכירה  כתוצאה
מיליון דולר אשר נזקפו לסעיף הכנסות אחרות בדוח רווח והפסד, זאת  5.4-אלו ברווח בסך של כ

בנוסף לדמי חכירה אשר התקבלו עד למועד סיום החכירה אשר סווגו כהכנסות מדמי חכירה בדוח 
. למועד הדוח על המצב הכספי יתרת התשלומים  בהם הייתה מחויבת החוכרת לשעבר רווח והפסד

 התשלומיםבידי החברה כל  התקבלופרסום הדוח  למועדדולר. מיליון  2.5-הסתכמה לסך של כ
 הסיום המוקדם. בהסכם שנקבעו

  
 את מוקדם בפירעון גלובל ליסינג פרעה 2019 פברואר חודש בתחילת, המטוס למימון הנוגע בכל

 .דולר מיליון 9.6-כ של בסך ההלוואה יתרת
  
 תקבולי דמי חכירה צפויים מהסכמי החכרה של גלובל ליסינג  .ב
  

הסכמים עם חברות תעופה להחכרת מטוסים לטווח ארוך, שעל  גלובל ליסינגל 2019במרץ  31ליום 
-לקבל במהלך השנים הבאות תזרים מזומנים בגין דמי חכירה בסך של כ גלובל ליסינגפיהם צפויה 

  החודשים הבאים. 12מיליון דולר במהלך  27.4-מיליון דולר, מזה סך של כ 111.6
  

 מטוסיםערך  ירידת  .ב
  

  לאחרים המוחכריםגלובל ליסינג  מטוסי צי
  
מנים לאפשרות של ירידת י, בצי מטוסים בו קיימים סהשנתייםהכספיים  לדוחות )4(ג4-ו )5(ח2 יםבביאורכאמור 

אומדן של סכום בר ההשבה של אותו צי מטוסים (צי מטוסים הינו מטוסים מאותו דגם  גלובל ליסינגערך, מבצעת 
 עבור אותו חוכר).

  
-330למטוס איירבוס  פרט גלובל ליסינגהמטוסים של  בציי, לא נמצאו סימנים לירידת ערך 2019 מרץב 31ליום 
התעופה אשר בבעלות  ברותמח לאחת) גלובל ליסינג, אשר מוחכר בחכירה משותפת (המנוהלת על ידי 300

Thomas Cook ,במנועי הזכויות בעל הינו השותף ואילו המטוס בגוף הזכויות בעלת הינה גלובל ליסינג כאשר 
. לאור הסימן האמור, שעניינו הרעה בתוצאותיה החכירה מהסכם התמורה חלוקת מתבצעת לכך ובהתאם המטוס

גלובל  בחנה(לה השפעה ישירה על פעילות ומצבו הפיננסי של החוכר),  ומצבה הפיננסי של חברת האם של החוכר
  . דאת סכום בר ההשבה של המטוס ונמצא כי הוא עולה על עלותו המופחתת לאותו מוע ליסינג

  
היוון  שיעור נלקח 330-300 האיירבוס מטוס שלסכום בר ההשבה (לפי שיטת היוון תזרים המזומנים)  בחישוב
 ערך לגבי והן החכירה דמי לגבי הןאת הסיכון בגין ההרעה במצבה הפיננסי של חברת האם של החוכר,  המשקף

  . השייר
  

  מכשירים פיננסיים  -  5 ביאור
  

  הוגן שוויב הכספי המצב על בדוח מוצגיםאינם  אשרמכשירים פיננסיים   .א
  

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

  

  הוגן שווי  בספרים ערך 

  בדצמבר 31 ליום  במרץ 31 ליום בדצמבר 31 ליום במרץ 31 ליום 

 9 1 0 2  8 1 0 2  9 1 0 2  8 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר 
      

  188,013   181,686   196,347   188,200   )1(ריבית קבועהבהלוואות לזמן ארוך 
      

 48,096  50,534  48,611  49,914   )2(החברה -אגרות חוב  בריבית קבועה 
      

 54,018  56,540  56,667   56,633   )2(ליסינג גלובל - אגרות חוב  בריבית קבועה
          

 31 ליום 3.14% של ריבית שיעורי לפי המזומנים תזרימי של הנוכחי הערך חישוב על מבוסס אלה הלוואות של ההוגן השווי  )1(
  ).2(רמה  דומים מאפיינים בעלות להלוואות המקובלים, 2018 בדצמבר 31 ליום 3.33%-ו 2019 במרץ

 נכון המצוטטים השוק מחירי את מייצג החוב אגרות של ההוגן השווי .אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות החוב אגרות  )2(
   . )1(רמה  2019 במרץ 31 ליום



  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

הרווח והפסד, הרווח הכולל האחר ותזרים ), וכן השפעתם על 2, הנמדדים בשווי הוגן (רמה קבוצהשל הריבית 
  :קבוצההמזומנים של ה

  
   2019 מרץב 31חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה 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)  
          

  )31,091(         2018בינואר1ליום היתר
          

         נגזרי דלק סילוני:
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 

  40,096   -    40,096   40,096 - יועדו כמכשירים מגדרים
עסקאות אשר חשבונאית יועדו  מיתשלו

  298   )298(  -   298 )298( כמכשירים מגדרים
שינויים מצטברים בשווי ההוגן של ערך 
הזמן בגין אופציות שיועדו כמכשירים 

מגדרים בערכן הפנימי בלבד שהועברו 
  -  -  -  353 )353( לרווח והפסד

  1,577   )1,577(  -  -  - תשלומי פרמיות עבור מכשירים מגדרים

  41,971   )1,875(  40,096   40,747   )651( נגזרי דלק סילוניבתנועהסך הכל 
          

         נגזרי שער חליפין:
 חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  3,179   -  3,179   3,179 - מגדריםכמכשירים יועדו
 חשבונאית אשר עסקאות בגין תקבול
  )1,796(  1,796   -  )1,796( 1,796 מגדריםכמכשירים יועדו

  274   )274(  - - - מגדריםמכשיריםעבורפרמיות תשלומי
לא שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 

  64   -   64   -   64  יועדו כמכשירים מגדרים

  1,721   1,522   3,243   1,383   1,860  חליפיןשערבנגזריתנועהסך הכל 
          

         :ריביתנגזרי 
 חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  )1,714(  -  )1,714(  )1,714( - מגדריםכמכשירים יועדו
 חשבונאית אשר עסקאות בגין תקבול
  )436(  436   -  )436(  436  מגדריםכמכשירים יועדו

  )2,150(  436   )1,714(  )2,150(  436  ריביתבנגזריתנועה הכל סך
            

          

  41,542   83   41,625   39,980   1,645  נגזריםבתנועהסך הכל 
            

          

  10,451          2019במרץ31ליום 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

  
   2018 מרץב 31חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה 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 

  7,334   -   7,334   7,334 - יועדו כמכשירים מגדרים
עסקאות אשר חשבונאית יועדו  יקבולת

  )4,535(  4,535   -   ) 4,535( 4,535 כמכשירים מגדרים
שינויים מצטברים בשווי ההוגן של ערך 

אופציות שיועדו כמכשירים הזמן בגין 
מגדרים בערכן הפנימי בלבד שהועברו 

  -   -   -   190 )190( לרווח והפסד
  922   )922(  -   -   -  תשלומי פרמיות עבור מכשירים מגדרים

  3,721   3,613   7,334   2,989   4,345  נגזרי דלק סילוניבתנועהסך הכל 
          

         :ריביתנגזרי 
עסקאות אשר חשבונאית שערוך של 

  857   -   857   857 - יועדו כמכשירים מגדרים
עסקאות אשר חשבונאית יועדו  קבולית

  )20(  20   -   )20( 20 כמכשירים מגדרים
 לא חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  125   -    125   -   125  מגדריםכמכשירים יועדו

  962   20   982   837   145  ריביתנגזריבתנועהסך הכל 
            

          

  4,683   3,633   8,316   3,826   4,490  נגזריםבתנועהסך הכל 
            

          
  22,973          2018במרץ31ליום 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 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  
          

  18,290          2018בינואר1ליום היתר
          

         נגזרי דלק סילוני:
שערוך של עסקאות אשר חשבונאית 

  )23,884(  -   )23,884(  )23,884( - יועדו כמכשירים מגדרים
עסקאות אשר חשבונאית יועדו  קבולת

  -   )24,751( 24,751 כמכשירים מגדרים
 

24,751  )24,751(  
הפסד מפרמיות בגין פקיעת נגזרים אשר 

  -   -   -   1,661 )1,661( יועדו כמכשיירם מגדרים
  2,213   )2,213(  -   -   -  פרמיות עבור מכשירים מגדרים תשלומי

  )46,422(  2,538   )23,884(  )46,974(  23,090 סילונינגזרי דלקבתנועהסך הכל 
          

         נגזרי שער חליפין:
 חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  )3,978(  -   )3,978(  )3,978( - מגדריםכמכשירים יועדו

עסקאות אשר חשבונאית  בגין תשלום
  3,352   )3,352(  -   3,352 )3,352( יועדו כמכשירים מגדרים

 לא חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  )157(  -   )157( - )157( מגדריםכמכשירים יועדו

עסקאות אשר חשבונאית לא  בגין תשלום
  153   )153(  -   -   -  יועדו כמכשירים מגדרים

  )630(  )3,505(  )4,135(  )626(  )3,509( חליפיןשערבנגזריתנועהסך הכל 
          

         :ריביתנגזרי 
 חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  )1,494(  -   )1,494(  )1,494( - מגדריםכמכשירים יועדו
עסקאות אשר חשבונאית  בגין תקבול

  )830(  830   -   )830( 830 יועדו כמכשירים מגדרים
 לא חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  276   -   276  - 276 מגדריםכמכשירים יועדו
עסקאות אשר חשבונאית לא  בגין תקבול

  )281(  281   -   -   -  יועדו כמכשירים מגדרים

  )2,329(  1,111   )1,218(  )2,324(  1,106  ריביתבנגזריתנועהסך הכל 
            

          

  )49,381(  144   )29,237(  )49,924(  20,687  נגזריםבתנועהסך הכל 
            

          

  )31,091(         2018בדצמבר31ליום יתרה

          



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

22-ג  

  הלוואות מתאגידים בנקאיים  -  6ביאור 
  

  :על אל שנטלה הלוואות  .א
  

מיליון דולר לתשלום מקדמות לרכישת  19-באל על מימון מבנק זר בסך של כ התקבל, 2019 ינואר בחודש ) 1(
בתוספת מרווח, שתשולם מידי רבעון, כאשר  ליבורההלוואה היא בריבית משתנה של  .787-8מטוס מדגם 

כל ההלוואה תיפרע במועד קבלת המטוס באמצעות קבלת מימון ארוך טווח. כבטוחה לפירעון ההלוואה 
הסבה אל על לבנק הזר, בין היתר את זכויותיה במטוס על פי הסכם הרכישה עם חברת בואינג וזכויות 

  . רויס רולסהמגיעות לה על פי הסכם עם חברת 
 

אשר  787-9עם בנק זר על הסכם למימון מנוע רזרבי עבור מטוסים מדגם  אל עלחתמה  ,2019 מרץ בחודש  )2(
 והיאמיליון דולר  18-לדוחות הכספיים השנתיים. סכום ההלוואה הינו כ )7ג(16 נרכש כמפורט בביאור

(קרן  שתשולם בתוספת מרווח, ליבורשנים. ההלוואה בריבית משתנה של  10לתקופה של  אל עלהועמדה ל
   .רבעון מידי וריבית)

  
על מזכרי הבנות עם בנק יפני, חברה יפנית המשמשת  אל עללאחר מועד הדוח על המצב הכספי, חתמה   )3(

המהווה בעסקה זו מארגן  ,ברוקר עולמי לביטוח השהינ Marshכחתם עבור משקיעים יפנים וכן עם חברת 
 AFIC("פוליסת ביטוח") הניתן על ידי קונסורציום Non-Payment Insurance  AFIC -של מוצר ביטוחי 

(Aircraft Finance Insurance Consortium),  שהינו קונסורציום חברות ביטוח המעמיד פוליסות ביטוח
מיליון דולר בתוספת  145-ת מימון בסך של כלבנקים המממנים רכישות מטוסים בתמורה לעמלה, לצורך קבל

 ההשקעות וועדת ידי על אושרה"עסקת המימון"). עסקת המימון  -עמלה (להלן בהתאמה: "מזכרי ההבנות" ו
, אשר הינו המטוס הרביעי 787-9מיועדת לרכישת מטוס מדגם ו 2019 במאי 10 ביום היפני הבנק של

 יוני חודשבמהלך  אל עלי מדגם זה, אשר מתוכנן להימסר למחברת בואינג והעשיר אל עלשנרכש על ידי 
 ''JOLCO" במסגרת עסקת ההצטיידות. עסקת המימון עתידה להתבצע במבנה משפטי המכונה 

(Japanese Operating Lease with a Call Option) על פיו המטוס מוחזק על ידי חברה ייעודית-SPC 
(Special Purpose Company) בכפוף  אל עלשנים יועבר המטוס פורמלית לבעלות  10-ביפן ולאחר כ

   מיליון דולר. 68-לפירעון יתרת החוב באותה עת במחיר מוסכם וידוע מראש של כ
  

שנים ("ההלוואה") אשר תגובה  12מיליון דולר מהבנק היפני לתקופה של  116המימון יורכב מהלוואה בסך 
מיליון דולר שיועמד לחברה הייעודית במטבע ין יפני ("הסכום  29-סף של כבפוליסת ביטוח כאמור ומסכום נו

  הנוסף") על ידי חברה יפנית.
  

 ההלוואה. בנוסף, בגין 1.5%-0.5%חודשים בתוספת מרווח בטווח  3-ל LIBORריבית ההלוואה הינה ריבית 
  דולר במעמד לקיחתה. מיליון 5-כ של בסך כאמורעמלה  אל על םתשל

  
בקשר  אל עלעסקת המימון תובטח, בין היתר, על ידי פוליסת הביטוח, שעבוד המטוס, המחאה של זכויות 

) חברת Warrantyבהסכם החכירה עם החברה הייעודית היפנית, אחריות ( אל עלעם ביטוחי המטוס, זכויות 
  בואינג למטוס ושל חברת רולס רויס למנועי המטוס. 

  
תידרש לבצע פירעון מוקדם של  אל עלי ההבנות כוללים סעיפים מקובלים בעסקאות מסוג זה, לפיהם מזכר

את התחייבויותיה על פי הסכמים  אל עלאו במקרה בו הפרה  אל עלהמימון בקרות אירועי הפרה על ידי 
בין הצדדים  אחרים בהם תינתן פוליסת ביטוח או הפרה של הסכמים אחרים מעל לסכום מסוים כפי שיוסכם

)Cross Default.מזכרי ההבנות אינם כוללים התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות .(  
  

לא תהיה אפשרות לבצע פירעון מוקדם של המימון, למעט במקרים המקובלים בעסקאות מסוג זה  אל עלל
), שינויים במיסוי שיושת במסגרת עסקת המימון, Increased Costsכגון: הגדלת עלויות המימון לבנק (

הפרה על ידי החברה הייעודית היפנית, וזאת בכפוף לתשלום שהוסכם בעסקת המימון. עסקת המימון 
מותנית, בין היתר, בחתימה על הסכם מפורט ומחייב בין הצדדים, יצירת השעבודים כאמור ותשלום עמלות 

  והוצאות מקובלות. 
  

  ספציפי שהפך לאשראי כלליאשראי לויות אשראי" בדבר "ע IAS 23תיקון  ) 4(
  

מבהיר, כי אשראי שנלקח ספציפית לרכישה או השגה של נכס שאינו נכס כשיר ייחשב לאשראי כללי.  התיקון
במרץ  31בקיטון בהוצאות המימון לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  אל עללאור זאת, הכירה 

חלק  דולר, וזאת בשל היוון עלויות המימון בגין אשראי כללי זה לנכס בגין מיליון 0.4-, בסך של כ2019
  באשראי ייעודי.  ו ממומןמקדמות על מטוסים (המהוות נכס כשיר), אשר אינמ

  
  :ליסינג גלובל שנטלה הלוואות  .ב
  

 לחברת שהוחכר 330-200 איירבוס למטוס בקשר גלובל ליסינג שנטלה הלוואה של מוקדם פירעון בדבר לפרטים
 . לעיל )א2א(4 ביאור ראו Tame EP התעופה
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23-ג  

  ויחס חוב לבטוחות פיננסיות מידה אמות  -  7ביאור 
  

  :(סדרה ז') להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות בהן התחייבה החברה לעמוד כלפי מחזיקי אגרות החוב  .א
  

/  הפיננסית המידה אמת
  הנדרש היחס  מגבלה

 ליום בפועל היחס
  2019 במרץ 31

     
של החברה  עצמי הון יחס

  לסך נכסים של החברה*
 שני של תקופה למשך 15% של משיעור יפחת לא

  עוקבים קלנדרים רבעונים
68.8% 

  

 לשווי* נטו פיננסי חוב יחס
 בשטרי(כמוגדר  החזקות

  )הנאמנות

 שני של תקופה למשך 75% של שיעור עליעלה  לא
 עוקבים קלנדרים רבעונים

  

28.9% 
 
  

 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 *
  

 'ה17אור מחזיקי אגרות החוב ראו בילפרטים בדבר התחייבויות החברה לעמידה במגבלות נוספות כלפי 
 .השנתייםלדוחות הכספיים

  
מו הכספיים השנתיים, נכון למועד הדוח על המצב הכספי, ולמועד פרסו לדוחות )א1(ז16בביאור בהמשך לאמור   .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

  2019 מרץב 31
     

 33.6% 15%-מיפחתלא*הון עצמי מוחשי לסך מאזן מוחשי יחס
 4.26 8 עליעלהלא מתואמת)EBITDA-לנטו(חובנטוחוב כיסוי יחס
 דולר מיליון 105.9 דולר מיליון 60-מיפחתלאמוחשי עצמי הון

  דולר מיליון 44.0 דולר מיליון 12-מיפחתלא קצרלזמןוהשקעותפקדונות,מזומנים יתרת
  38.6%-72.1%  65%-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
  

  :(סדרה ב') חוב אגרות מחזיקי כלפי פיננסיות מידה אמות
  

  היחס הנדרש  אמת המידה הפיננסית / מגבלה
      בפועל ליום היחס

  2019 מרץב 31
     

  33.6%  15%-מיפחתלא נכסיםלסךעצמי הון יחס
  מיליון דולר 105.9  דולר מיליון 45-מיפחתלא מינימאלי עצמי הון

  מיליון דולר 44.0  דולר מיליון 10-מיפחתלא בקופה מזומנים
      

 ראו החוב אגרות בנקים מממנים ומחזיקי כלפי נוספות במגבלות לעמידה גלובל ליסינג התחייבויות בדבר לפרטים
.השנתייםהכספייםלדוחותה'17-וז'16ביאורים 

  
 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
  .רעון מיידיאגרות החוב לפי
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24-ג  

  הליכים משפטיים  -  8 ביאור
  
  :על לאל המיוחסים משפטיים הליכים

  
מיליון דולר ותביעות משפטיות  1,240-תביעות משפטיות בסך כולל של כ על אלכנגד  תלויות, 2019במרץ  31נכון ליום 

 16-הפרשה בדוחות הכספיים בסך כולל של כ על אלבלתי מכומתות בסכומים כספיים. בגין תביעות אלו רשמה  נוספות
תהיה חשיפה להפסד  על אל, המתבססת על חוות דעת יועציה המשפטיים, לא צפוי, כי לעל אלמיליון דולר. לדעת הנהלת 

  הכספיים.נוסף בגין התביעות הנ"ל מעבר לסכומי ההפרשות שנכללו בדוחות 
  

לדוחות הכספיים  ב'20 בביאור לאמור ביחס, על אללהליכים משפטיים מהותיים כנגד  בנוגעשינויים מהותיים  יתוארו להלן
  .2018 לשנת

  

 מיליון 83.5-בסך כ, כייצוגית תובענה לאישור בקשה עם בקשר, 2018 לשנת הכספיים לדוחות ב'20 לביאור בהמשך  .א
התעופה בן  בנמל לשמיעה עזר מערכת להפעיל מוגבלות עם לאנשים שיוויון חוק לפי החובה להפרת בטענה, ש"ח
  . זניח בסכום שהינו הצדדים ידי על שהוגש כפי פשרה הסדר את המאשר דין פסק ניתן 2019 במרץ, גוריון

  

 300-בסך כ, כייצוגית תובענה לאישור בקשה עם בקשר, 2018 לשנת הכספיים לדוחות )13ב(20 לביאור בהמשך  .ב
 האשראי כרטיסי מחזיקי את בפרסומיהן במכוון מטעות בע"מ ישראל קלוב ודיינרס אל על כי בטענה, ש"ח מיליון
 בעת לצבור ניתן אשר החודשי הנקודות סך על מגבלה קיימת כי היתר בין מציינות ואינן קארד פליי דיינרס מסוג

 דין פסק ניתן, הכספי המצב על הדוח מועד לאחר, 2019 במאי, ממשלה למשרדי תשלום במסגרת בכרטיס שימוש
 תוך האישור בקשת מחיקת על והורה ודיינרס אל על שהגישו הסף על לסילוק הבקשה את המשפט בית קיבל בו

 . בהוצאות המבקש חיוב
  

 321-בסך כ, כייצוגית תובענה לאישור בקשה עם בקשר, 2018 לשנת הכספיים לדוחות )15ב(20 לביאור בהמשך  .ג
, מעריכה אל על הנהלת, מומבאי-אביב תל בקו מוכרז כמונופול לרעה מעמדה את ניצלה אל על כי בטענה, ש"ח מיליון

 .להידחות התביעה דין כי, לא מאשר סביר יותר כי, המשפטיים יועציה דעת חוות על בהתבסס
  

 שעניינן כייצוגיות תובענות לאישור בקשות שתי עם בקשר, 2018 לשנת הכספיים לדוחות )16ב(20 לביאור בהמשך  .ד
 לגבי מתוקנת אישור בקשת התובעים הגישו 2019 במרץ, כדין שלא" בטחון היטל" תשלום גובה אל על כי טענה
 בבקשת התביעה סכום את והעמידו, השניה הבקשה מחיקת את אישר המשפט שבית לאחר, הבקשות משתי אחת

 הבקשות בשתי, ש"ח מיליון 581-ש"ח ו מיליון 560 של סך חלף זאת( ש"ח מיליון 612 של סך על המתוקנת האישור
 .והמתוקנת המאוחדת האישור לבקשת תשובתה הגישה טרם אל על). המקוריות

  
, בטחון עובדי 130 ידי על הוגש אשר תביעה לכתב בקשר, 2018 לשנת הכספיים לדוחות )20ב(20 לביאור בהמשך  .ה

 דרישת לרבות, התובעים טענות מרבית את הדין בית דחה לפיו 2017 מיולי הדין ולפסק, ש"ח מיליון 86-כ של בסך
 על חל העובדים באל על זכויות את המסדיר הקיבוצי העבודה הסכם כי ייקבע פיו על הצהרתי סעד ליתן התובעים
 מועד לאחר, 2019 במאי, שכר מרכיבי מספר לתשלום זכאותם בדבר התובעים מטענות מיעוט וקיבל, התובעים

 למיעוט בקשר התובעים זכאים להם השכר הפרשי סך את קבע אשר משלים דין פסק ניתן, הכספי המצב על הדוח
 תביעה בגין הכספיים בדוחות שהוכרה להפרשה ביחס מהותית השלכה אין המשלים הדין לפסק. שהתקבלו הטענות

 הדין פסק על ערעור הארצי הדין לבית אל על הגישה ,2019הדוח על המצב הכספי, בחודש מאי לאחר מועד .  זו
 הסעד לדחיית ביחס ערעור הארצי הדין לבית התובעים הגישו ובמקביל, אל על לחובת שנפסקו לרכיבים ביחס

 .הדין בית ידי על נדחו אשר לרכיבים ביחס וכן כאמור ההצהרתי
 

 מדינת ידי על אל על כנגד שהוגשו תביעות לשתי בקשר, 2018 לשנת הכספיים לדוחות )21ב(20 לביאור בהמשך  .ו
 מניירות כתמורה הועברו אשר כספים להשבת המדינה דרישת בעניין") האוצר משרד: "להלן( האוצר משרד – ישראל

 התביעה( 2003 בשנת אל על הפרטת במסגרת אל על עובדי של הפיצויים בקופת גירעון לכיסוי אל על של ערך
 ,2019 מאי בחודש), השניה התביעה( הפיצויים בקופת הכספים מהשקעת כתוצאה רווחים השבת ובעניין) הראשונה

 לתביעה בקשר אל על כנגד מתוקן תביעה כתב האוצר משרד ידי על הוגש לאחר מועד הדוח על המצב הכספי,
 כנתבעות הוספו וכן, ש"ח מיליון 133-ש"ח לכ מיליון 125-מכהשניה  התביעה סכום הוגדל במסגרתו, השניה

 מחודש המשפט בית להחלטת בהתאם, החדשה הכללית העובדים והסתדרות על באל העובדים נציגות פורמליות
 לנתבעות שיתאפשר מבלי זאת, זה לעניין הצדדים להסכמת ובהמשך פורמליות כנתבעות צירופן בדבר 2016 יולי

 .בהתאם מתוקן הגנה כתב תגיש אל על. בכספים העובדים לזכאות בנוגע אל על מול טענות להעלות הפורמליות
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

25-ג  

  כנסותה  -  9ביאור 
  

 
חודשים שהסתיימה  שלושהשלתקופהל

 במרץ 31ביום 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 91028 1 02 8 1 0 2 

 דולראלפי  אלפי דולראלפי דולר 
  

  1,932,522   400,336   379,408   הטסת נוסעיםמ הכנסות
  145,235   42,503   34,386   הטסת מטענים ודוארמ בכנסות

  2,077,757   442,839   413,794  )1("כ הכנסות מהטסת נוסעים ומטעןסה

       

  37,315   10,380  7,630בבעלותמטוסיםמהחכרת הכנסות
  78,173   20,985   18,154   )2(אחרות 

      

  2,193,245   474,204   439,578 "כסה

  
 מהטסת נוסעים ומטען על פי איזורים גיאוגרפיים: קבוצהלהלן פירוט של הכנסות ה ) 1(

  

 
חודשים שהסתיימה  שלושהשלתקופהל

  במרץ 31ביום 
סתיימה הלשנה ש

  בדצמבר 31ביום 

 91028 1 02 8 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולראלפי דולר 
    

 770,586  154,040163,656אמריקה
  1,006,942   194,037 187,236  אירופה

  300,229   85,146  72,518 ואפריקה אסיה
  2,077,757   442,839  413,794  "כסה

       
  

תעופתי, שירותי תחזוקה לגורמי כוללות בעיקר, הכנסות ממכירת מוצרי דיוטי פרי, שירותי מזון האחרות כנסות הה   ) 2(
  חוץ, דמי חבר במועדון הנוסעים, שירותי פריקה וטעינה ועוד.

  
  האשראי כרטיסי חברות עם הסכמים בגין מראש הכנסות  -  10 ביאור

  
 במרץ 31 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של התקופה במהלך, השנתיים הכספיים לדוחות )2א(22 לביאור בהמשך

 כהכנסותמיליון דולר), אשר נזקפו  44 -(כ ח"ש מיליון 160 של מצטבר בסך מענקים האשראי מחברות עלאל  קיבלה, 2019
), 2019 ספטמבר מחודש(החל  לתוקף ההסכם מכניסת השנים שבע במהלך כהכנסה יםמוכר להיות יםצפוי םוה מראש
ההסכם אינו ניתן לביטול על ידי כל אחד (התקופה שבה  המענקים מיוחסים אליה ההסכם תקופת את המשקף באופן

   .מהצדדים ללא קנס משמעותי)
  

 בהוצאות אל על מכירה, שהתקבלו המענקים בחלק המגולם) החשבונאות כללי פי(על  הרעיוני המימון רכיב בשל, בנוסף
. הכספיים חותבדו כהכנסה שייפרס הסכום את בעתיד תגדלנה אשר, מראש ההכנסות סכום הגדלת כנגד רעיוניות ריבית

  . דולר אלפי 185-כ של בסך רעיונית ריבית בהוצאת הדוח בתקופת אל על הכירה ,כאמור המימון רכיב בגין
  

כאל (שוות  חברתזכויות כלכליות ב אל עלל מקנהמסוג "פאנטום" אשר  אופציה ביאור באותו כאמור אל עלל הוענקה, בנוסף
מעליית השווי של דיינרס). האופציה ניתנת  35%-כאל) או בדיינרס (שוות ערך ל חברתמעליית השווי של  8.75%-ערך ל

לאור למימוש אך ורק באירועי מכירה או הנפקה של מי מהן, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם בקשר לכך ותסולק במזומן. 
שווי האופציה הוערך בסכום שאינו  התנאים כאמור, ם שלהתקיימותירות סב שקיימת אי וודאות מהותית בדברהעובדה 

  . מהותי
  

  מחדש סיווג  -   11 ביאור
  

מחדש מסיבות  סיווג קבוצה, ביצעה ה2018במרץ  31בדוח על הרווח והפסד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
  :המפורטות להלן

  
כקיטון מהכנסות נוסעים וזאת בסך של מחדש הוצאות בגין פיצויי נוסעים אשר סווגו בעבר כהוצאות הפעלה, סווגו   .א

  "הכנסות מחוזים עם לקוחות". IFRS 15תקן דיווח כספי בינלאומי  בשל ישום מיליון דולר 3.4-כ
 

מחדש מיליון דולר, סווגו  4.3-כהוצאות פחת בגין נכסים בבעלות אשר סווגו בעבר כהוצאות הפעלה בסכום של   .ב
, באופן עקבי עם הוצאות הפחת בגין זכויות שימוש בנכסים חכורים, עם יישום (בעיקרן) כהוצאות הנהלה וכלליות

  "חכירות". IFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי 



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

26-ג  

  דיווח מגזרי  -  12 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
  הפעילויות הנוספות של אל על.מטוס המטען וכן 

  
  גלובל ליסינג בהתאם לדיווחיה. תפעילו כל את כולל זה מגזר ליסינג. גלובל - ב' מגזר

  
  בהתאם לדיווחיהן. QASבנוסף, החברה מציגה כפעילויות אחרות את פעילותן של כנפי תחזוקה ושל 

 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 
  

סוקר את תוצאות המגזרים לאחר היישום לראשונה  הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל 2019בינואר  1החל מיום 
אותה , IFRS 16לאור ההקלה הקיימת בהוראות המעבר של  מספרי ההשוואה לא תוקנו למפרע. IFRS 16של 

  .לפיה אין צורך לתאם את מספרי ההשוואה ביישום לראשונה של התקןבחרה הקבוצה לאמץ, 
  
  

  המגזרים תוצאות  .ב
  

  2019 מרץב 31ביום  שהסתיימה חודשים שלושה של תקופהל 

  סה"כ  התאמות אחרים  גלובל ליסינג אל על 

 אלפי דולר 

  )מבוקר(בלתי  

           
  439,578   )16,469(  19,816   7,645   428,586   הכנסות מהפעלה

  )408,232(  13,373   )15,371(  )3,731(  )402,503(  הוצאות הפעלה

  31,346   )3,096(  4,445   3,914   26,083  רווח גולמי

           
  )49,359(  -   -   -   )49,359(  הוצאות מכירה

  )30,935(  1,047   )1,454(  )662(  )29,866(  הוצאות הנהלה וכלליות

  5,086   5   )6(  5,426   )339(  אחרות, נטו(הוצאות) הכנסות
         

  )43,862(  )2,044(  2,985   8,678   )53,481(  מפעולות רגילות(הפסד)רווח

           
  )21,681(  )1,429(  )70(  )1,996(  )18,186(  הוצאות מימון, נטו

חברות המטופלות לפי  חלק החברה ברווחי
  1,568   636   250   -   682   המאזני, נטו ממסשיטת השווי

           

  )63,975(  )2,837(  3,165   6,682   )70,985( לפני מסים על הכנסה(הפסד)רווח
         

  14,384   507   )552(  )1,512(  15,941   הטבת מס (מסים על הכנסה)

  )49,591(  )2,330(  2,613   5,170   )55,044(  תקופהל(הפסד)רווח

           
  
  
  
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

27-ג  

  (המשך) דיווח מגזרי  -  12ביאור 
  

  (המשך) המגזרים תוצאות  .ב
  

  2018 מרץב 31ביום  שהסתיימה חודשים שלושה של תקופהל 

  סה"כ  התאמות אחרים  גלובל ליסינג אל על 

 אלפי דולר 

  )מבוקר(בלתי  

           
  474,204   )14,771(  18,166   10,446   *460,363   הכנסות מהפעלה

  )433,643(  13,055   )15,028(  )6,133(  *)425,537(  הוצאות הפעלה

  40,561   )1,716(  3,138   4,313   34,826  רווח גולמי

           

  )50,620(  -   -   -   *)50,620(  הוצאות מכירה
  )38,874(  852   )1,139(  )769(  *)37,818(  הוצאות הנהלה וכלליות

  995   -   -   -   995   אחרות, נטוהכנסות
         

  )47,938(  )864(  1,999   3,544   )52,617(  רווח (הפסד) מפעולות רגילות

           

  )6,305(  )59(  74   )2,304(  )4,016(  (הוצאות) מימון, נטוהכנסות
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות 

המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 
  333   231   359   -   )257( ממס

           

  )53,910(  )692(  2,432   1,240   )56,890( רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה
         

  12,601   316   )361(  )272(  12,918   הטבת מס (מסים על הכנסה)

  )41,309(  )376(  2,071   968   )43,972(  תקופהרווח (הפסד) ל

           

  .11ביאור  ראו, מחדש סווג *
  
  

  2018 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

  "כסה  התאמות אחרים  ליסינג גלובל על אל 

 דולר אלפי 
         

  2,193,245   )69,544(  82,823   37,973   2,141,993   מהפעלההכנסות

  )1,889,632(  55,685   )63,587(  )21,936(  )1,859,794(  הפעלההוצאות

  303,613   )13,859(  19,236   16,037   282,199  רווח גולמי

           
  )214,984(  -   -   -   )214,984(  הוצאות מכירה

  )123,135(  2,706   )4,205(  )3,100(  )118,536(  הוצאות הנהלה וכלליות

  17,164   )7(  7   3,163   14,001   אחרות, נטוכנסותה
         

  )17,342(  )11,160(  15,038   16,100   )37,320(  רגילות מפעולות(הפסד)רווח
           

  )36,863(  1,258   )324(  )9,044(  )28,753(  נטו,מימוןהוצאות
ברווחי (הפסדי) חברות  החברהחלק 

, נטו המאזנילפי שיטת השווי  המטופלות
  3,450   3,670   1,455   -   )1,675( ממס

           

  )50,755(  )6,232(  16,169   7,056   )67,748( הכנסה עלרווח (הפסד) לפני מסים 
         

  13,785   2,557   )2,737(  )1,616(  15,581   הטבת מס (מסים על הכנסה)

  )36,970(  )3,675(  13,432   5,440   )52,167(  רווח  (הפסד) לשנה

         
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

28-ג  

  (המשך) דיווח מגזרי  -  12ביאור 
  
 המגזרים של מאזניים נתונים  .ג

  

  2019 במרץ 31 ליום 

  "כסה  התאמות אחרים  ליסינג גלובל על אל 

 דולר אלפי 

  )מבוקר(בלתי  

            

  3,315,306   )14,288(  44,180   315,108   2,970,306  המגזר נכסי

            

  )3,040,511(  )18,828(  )33,686(  )209,173(  )2,778,824( המגזרהתחייבויות

            
  
  

  2018 במרץ 31 ליום 

  "כסה  התאמות אחרים  ליסינג גלובל על אל 

 דולר אלפי 

  )מבוקר(בלתי  

            

  2,390,599   )21,918(  37,232   391,414   1,983,871  המגזר נכסי

            

  )2,051,376(  )17,994(  )30,438(  )292,400(  )1,710,544( המגזרהתחייבויות

            
  
  

  2018 בדצמבר 31 יוםל 

  "כסה  התאמות אחרים  ליסינג גלובל על אל 

 דולר אלפי 

            

  2,467,177   )14,849(  40,674   332,332   2,109,020  המגזר נכסי

            

  )2,159,100(  )23,190(  )27,482(  )228,846(  )1,879,582( המגזרהתחייבויות

            
  

  ובעלי עניין קשורים צדדים עם עסקאות  -  13ביאור 
  

  החברה"ל מנכ  .א
  

אישרו ועדת הביקורת (בשבתה  2019במרץ  19-ו 12בימים לדוחות הכספיים השנתיים, ' א28בהמשך לביאור 
, אשר קיבל ביטוי 2018כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה, בהתאמה, מתן מענק למנכ"ל החברה בגין שנת 

  .2019בדוחות כספיים אלו, וכן קבעו את יעדי המענק השנתי למנכ"ל החברה לשנת 

לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר אישור אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה  'ו28ור בהמשך לאמור בביא  .ב
) את העסקתו של מר נועם טראוב (חתנם של הגב' תמר מוזס בורוביץ ומר דוד בורוביץ, 2018בפברואר  12(מיום 

במאי  30-ו 2019במאי  27, בתנאים כמפורט בביאור האמור, בימים QAS-מבעלי השליטה בחברה) ("נועם"), ב
אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, (א) מתן מענק  , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,2019

כך  QAS-(ב) עדכון לתנאי העסקתו של נועם ב-; וש"ח 20,000, בסך של 2018בשנת  QAS-לנועם בגין עבודתו ב
מהשכר החודשי ברוטו לו הוא יהיה זכאי  10%של עד  שאפשר ושכרו החודשי של נועם יעודכן מדי שנה בשיעור

ואילך, אשר יהיה בסכום בסדר  2019במועד העדכון הרלוונטי, וכן הוסף מנגנון זכאות למענק שנתי לנועם בגין שנת 
 -גודל דומה, אך לא גבוה יותר, לסכום המענק השנתי הממוצע אשר ישולם לבעלי תפקידים דומים ו/או משיקים ב

QAS בדי קבוצת ההשוואה") בגין השנה הרלוונטית בגינה ניתן המענק (ככל שיוענקו מענקים שנתיים לעובדי ("עו
 אסיפתקבוצת ההשוואה כאמור), כל זאת ללא צורך בקבלת אישור נוסף של ועדת הביקורת ו/או הדירקטוריון ו/או 

-ועדכון תנאי העסקתו של נועם ב 2018בעלי המניות של החברה. ההחלטות דלעיל בדבר מתן המענק בגין שנת 
QAS  2019כפופות לקבלת אישור אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה, אשר תכונס בחודש יולי. 

  



  כנפיים אחזקות בע"מ
   המאוחדים לדוחות הכספיים התמציתייםים ביאור

  

29-ג  

  הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר אירועים  -  41ביאור 
  

בהיקף כספי של עד  גלובל ליסינגלרכישה עצמית של מניות  תוכנית, גלובל ליסינג, אישר דירקטוריון 2019במאי  30ביום 
ועד  2019 ביוני 3מיום החל ליישום ), הדוח פרסום למועד בסמוך החליפין לשער בהתאם דולר מיליון 3.3-"ח (כשמיליון  12

  .)(בכפוף לתקופות ספציפיות לרכישה ותנאים נוספים כפי שקבע דירקטוריון גלובל ליסינג 2019בדצמבר  31ליום 

 
 

  
  



  
  כנפיים אחזקות בע"מ

  
  

  מידע כספי ביניים נפרד
  

  9201 מרץב 31ליום 
  
  

  )מבוקר(בלתי 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
2 

  לכבוד
  בעלי המניות של חברת כנפיים אחזקות בע"מ

  

  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 
, ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי 2019 ץבמר 31"החברה") ליום  –כנפיים אחזקות בע"מ (להלן 

הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת הביניים הנפרד הינו באחריות 
  .ביניים זו בהתבסס על סקירתנו

  
 -סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך ההשקעות בהן הסתכם לסך של כלא 

אלפי דולר לתקופה של שלושה  207-ואשר הרווח מחברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של כ 2019 ץמרב 31דולר ליום  אלפי 8,021
חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, 

  ת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות מבוסס
  

  היקף הסקירה

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

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

  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 38הנפרד הנ"ל, אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

- 1970.  
  

אל על  שלחשיפה הלדוחות הכספיים המאוחדים בדבר  8אור ילאמור בבאת מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב מבלי לסייג 
 ה לתובענות ייצוגיות אלו.תוחשיפ הת ייצוגיות כנגדולאישור תובענ

  
  
  

  אלמגור זהר ושות'  בריטמן
  חשבון רואי

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
  

  2019, במאי 30אביב,  תל
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  הכספי המצב על נתונים

  

  
  
  
  
  
  

 
      

 מנחם בן ערן ציוני רונן  חנאל שלמה

 "ל כספיםסמנכ מנהל כללי דירקטוריון"ר יו

  
  .2019 מאיב 30: נפרד ביניים הכספי המידעתאריך אישור 

  
  
  
  
  
  
  
  

בדצמבר 31 ליוםבמרץ 31 ליום  
9102  8 1 0 2 8 1 0 2  

  דולר אלפי דולר אלפי דולראלפי
    )מבוקר(בלתי 

  נכסים
    

   שוטפיםנכסים
 10,674   2,177 13,548  מזומנים ושווימזומנים
 9,690  10,894 10,882 קצר לזמן והשקעותפקדונות
  -   -  60  נגזרים פיננסיםמכשרים

  192   1,669   1,808  ויתרות חובה חייבים

  20,556   14,740  26,298  שוטפיםנכסים"כסה
    

   שוטפיםלאנכסים
 153,213  162,183  139,958   בחברות מוחזקות השקעות

 173,769  176,923  166,256  נכסים"כסה
    

   
   

   והון התחייבויות
    

   שוטפותהתחייבויות
 8,381   6,930 8,599שוטפות של אגרות חוב חלויות
 872  1,573 1,612  זכות ויתרותזכאים

  4   -  -  נגזרים פיננסיםמכשירים

 311  248  387  עובדים הטבות בגיןהתחייבות

  9,568  8,751  10,598  שוטפות התחייבויות"כסה
    

   שוטפות לאהתחייבויות
 40,230  39,706 41,315חובאגרות

    

   הון
 ,3005  5,285  5,300 הון מניות

 955,33  46,596 46,761  קרנות הון ופרמיה
 )1,054( )1,054()1,054( החברה ידי על המוחזקותמניות

 770,85  77,639  63,336 עודפים

 971,123  128,466  114,343 לבעלי מניות החברה המיוחססה"כ הון
    

  
 173,769  176,923  166,256   "כ התחייבויות והון סה
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  והפסד רווחעל  נתונים

  

 חודשים שלושה של לתקופה
 במרץ 31 ביום שהסתיימה

 לשנה
 ביום שהסתיימה

 בדצמבר 31
9 1 0 2 8 1 0 2  8 1 0 2  

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולראלפי
   )מבוקר(בלתי 

   
 647,2  663  657הכנסות

        
 )733,2( )607( )753( וכלליות הנהלההוצאות

   
 )86( 56  )96(רגילות מפעולות (הפסד)רווח

   
 )365,2( )626( )1,621( מימוןהוצאות
 3,305  641  122  מימוןהכנסות

 940  15  )1,499(  ) מימון, נטוהוצאות(הכנסות
  

 ),9225( )13,270( )14,216(החברה בהפסדי חברות מוחזקות, נטו ממסחלק
  

 )5,068( )13,199( )15,811(לתקופה המיוחס לבעלי המניות של החברההפסד

  
  
  

 

  
  הכולל הרווח על נתונים

  

 חודשים שלושה של לתקופה
 במרץ 31 ביום שהסתיימה

 לשנה
 ביום שהסתיימה

 בדצמבר 31
9 1 0 2 8 1 0 2  8 1 0 2  

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולראלפי
    )מבוקר(בלתי 

   
 )068,5( )13,199( )15,811( לתקופההפסד

  
   :אחר כולל(הפסד)רווח

     
     :ממסנטו,הפסדאולרווח בעתיד יסווגו לאאשרסכומים

      

  ,0601   )397( 1,596 מוחזקותחברותשלהאחר הכולל(הפסד) ברווחחלק
     

     :ממסנטו,הפסדאולרווח בעתיד יסווגואשרסכומים
        

 ),18214( 911  11,137  מוחזקותחברותשלהאחר הכולל(הפסד) ברווחחלק
    

 )122,13( 514  12,733 ממסנטו,לתקופה אחר כולל(הפסד)רווח
    

  

 )190,18( )12,685( )3,078(כולל לתקופה המיוחס לבעלי המניות של החברההפסד"כסה
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  המזומנים תזרימי על נתונים

  

 חודשים שלושה של לתקופה
 במרץ 31 ביום שהסתיימה

 לשנה
 ביום שהסתיימה

 בדצמבר 31
9 1 0 2 8 1 0 2  8 1 0 2 

  דולר אלפי  דולראלפי  דולראלפי
    )מבוקר(בלתי 

   
  שוטפת פעילות - מזומניםתזרימי
 )068,5( )13,199()15,811(לתקופה המיוחס לבעלי המניות  של החברההפסד

 מפעילות המזומנים תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות
  616,8   14,570   19,430   'א נספח-שוטפת

  548,3   1,371   3,619  שוטפת מפעילותנטומזומנים
      
      

    פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 
  )461(  -  )1,107(  בפקדונות שינוי
  1,650   -   -   סחירים ערך ניירות פדיון

 189,1  -  )1,107( השקעה(לפעילות)  מפעילותמזומנים נטו 
  
  

    פעילות מימון -תזרימי מזומנים 
  51   -  -  למניות אופציה כתבי מימוש

  11,295   -  -  *חוב אגרות הנפקת
  )087,6(  -   -   אגרות חוב  פרעון

 5,223  -  -   מימון פעילותממזומנים נטו 
  

 המוחזקות מזומנים יתרות על חליפין בשערי השינויים השפעת
 )127( )35( 362 חוץבמטבע

 
   

  
 9,833  1,336 2,874  זומנים ושווי מזומניםמב עליה

    
  841   841   10,674  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

        

  10,674  2,177  13,548  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

  
      
  הנפקה הוצאותבניכוי *
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  המזומנים תזרימי על נתונים

  

 חודשים שלושה של לתקופה
 במרץ 31 ביום שהסתיימה

 לשנה
 ביום שהסתיימה

 בדצמבר 31
9 1 0 2 8 1 0 2  8 1 0 2 

  דולר אלפי  דולראלפי  דולראלפי
    )מבוקר(בלתי 

   
 מפעילות המזומנים תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות

 'א נספח-שוטפת
   

      
      :מזומניםבתרימי כרוכות שאינן והוצאותהכנסות
  123   35  )447( ) מימון, נטו שהוכרו ברווח והפסדהכנסות(הוצאות
 )662()160()174( פרמיההפחתת

  4   -  )64(  בנגזריםשינוי
 )268()331(76 לעובדיםהטבותבשל בהתחייבויות(ירידה)עליה

 128  109 - השקעות לזמן קצר, נטושחיקת
  )3,331( )600( 1,477  (שחיקת) אגרות חובשערוך

  473   127  73 הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות
 062,12  16,079 19,365 חברות מוחזקות, נטו ממס* בהפסדיהחברהחלק

   
  :והתחייבויות רכוש בסעיפישינויים

 100  )1,377()1,616(בחייבים אחרים ויתרות חובה)גידול(קיטון
 )13( 688  740 זכות ויתרות בזכאים(קיטון)גידול

 19,430  14,570  616,8 

  
    

  140,6  2,808   5,149   * כולל דיבידנד שנתקבל 
      
 

        

 בתזרים המסווגים במזומנים ריבית תשלומיתקבולי / -' בנספח 
       שוטפתמפעילות

  715,2   1,384   1,491   ריבית תשלומי

  319   67   5   ריבית תקבולי

    
  

 
  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 2018בדצמבר  31לעיין במידע כספי ביניים נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד של החברה ליום  יש

  .אליהם נלוו אשר הנוספים ולנתונים, תאריך באותו
  

  מדיניות חשבונאית  ) 2(
  

  

הכספי הנפרד של החברה ליום  מידע) ל2אור א(יהמידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בב
בדוחות  ג'2 פרט לשינויים במדיניות החשבונאית המפורטים בביאור ,תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2018בדצמבר  31

   הכספיים התמציתיים המאוחדים המתפרסמים עם מידע כספי נפרד זה.
  

 הדוח בתקופת מהותייםאירועים  ) 3(
  

 התמציתיים דוחות הכספייםל 3ר ורווחים מחברות מוחזקות של החברה ראו ביאולפרטים בדבר חלוקות דיבידנדים   .א
 המאוחדים.

  
מיליון דולר לצורך תשלום ריבית של  1.5-העבירה החברה לחברה לרישומים סכום של כ 2019במרץ  31ביום   .ב

. בדוח על המצב הכספי יתרה זו מוצגת בסעיף החייבים ויתרות 2019באפריל  1אגרות חוב (סדרה ז') הקבוע ליום 
 חובה, ובדוח על תזרימי המזומנים סכום הריבית מסווג כמזומן ששימש לפעילות השוטפת.

 



  

  

  

  

  
  

      

  

  'דחלק 

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי



 

  

 1-ד

 

  כנפיים אחזקות בע"מ

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  2019של שנת  ראשוןרבעון דוח 
ג(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38לפי תקנה  הכספי ועל הגילוי

  1970-ומיידיים), התש"ל

  כללי .4.1

לקביעתה והתקיימותה של , אחראית )"התאגיד"כנפיים אחזקות בע"מ ( בפיקוח הדירקטוריון של, הנהלהה
  .תאגידבקרה 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

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

בהתייחס למהימנות סביר  ביטחוןאשר נועדו לספק ו התאגידהתפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון 
נדרש לגלות בדוחות  התאגידלהבטיח כי מידע שבהתאם להוראות הדין, ו 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
, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים תאגידכאמור, נצבר ומועבר להנהלת ה

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

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

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי 
ת האחרון), העריכו הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימי -(להלן  2018בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום 

הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד. בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד 
  היא אפקטיבית. 2018בדצמבר  31הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור ליום 

בדיקת והערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי בוצעה על ידי הנהלת החברה, 
גלובל כנפיים ליסינג בע"מ. בקשר לחברת הבת אל על, ולחברה הבת בפיקוח הדירקטוריון, בקשר לחברה 

ה ובאחריות ביצעה אל על, כתאגיד מדווח, באופן עצמאי, תהליך דומה אולם בנפרד מתכולת בדיקת החבר
דירקטוריון והנהלת אל על. בכל הקשור לאל על, דירקטוריון והנהלת החברה, לרבות הצהרות המנהלים 

להלן, הסתמכו על הליך בדיקת והערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי  4.3בסעיף 
בר אפקטיביות הבקרה הפנימית שדווח על ידי הנהלת אל על וכפועל יוצא מכך הסתמכו, לצורך הערכתם בד

באל על, על הדוחות הכספיים של אל על, על הדו"ח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 
 ועל הגילוי של אל על, על הצהרות המנהלים של אל על וחוות דעת רואה החשבון המבקר באל על בדבר

קטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בהתאם לדו"ח בדבר אפ הפנימית באל על. הבקרה אפקטיביות
בדוח  ,2019ועל הגילוי של אל על, כפי שהדברים מופיעים בפרק ד' לדו"ח של אל על לרבעון הראשון לשנת 

השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי של אל 
, העריכו דירקטוריון אל על והנהלת אל על את הבקרה 2018בדצמבר  31על לתקופה שנסתיימה ביום 

הפנימית באל על; בהתבסס על הערכה זו, דירקטוריון אל על והנהלת אל על הגיעו למסקנה כי הבקרה 
  היא אפקטיבית.  2018בדצמבר  31הפנימית כאמור, ליום 
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רוע או עניין שיש בהם כדי לשנות עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת דירקטוריון אל על והנהלת אל על כל אי
את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית 

בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה מועד הדוח, להאחרון. 
, הבקרה אל על ודירקטוריון אל על הנהלת , ובהתבסס על המידע שהובא לידיעתשל אל על הפנימית האחרון

  אפקטיבית. היאשל אל על הפנימית 

כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את  תווהנהל התאגיד עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת דירקטוריון
הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית 

  האחרון.

למועד הדוח בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית 
הבקרה הפנימית היא  ,הלה והדירקטוריון כאמור לעילהאחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנ

  .אפקטיבית

  

  1הצהרות מנהלים .4.3

 הצהרת מנכ"ל . 4.3.1

  , מצהיר כי:רונן ציוני, אני

 2019שנת של  הראשוןרבעון ") לתאגידהשל כנפיים אחזקות בע"מ ("הרבעוני בחנתי את הדוח  . 4.3.1.1
  ");הדוחות("

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של  . 4.3.1.2
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

  יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  . 4.3.1.3
 התאגידי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של הבחינות המהותיות, את המצב הכספ

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

, 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:

הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  את כל  .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 במהימנות  התאגיד
   -וכן ים בהתאם להוראות הדין; הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספי

 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 או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחיקבעתי בקרות ונהלים,   .א
 ו, לרבות חברות מאוחדות שללתאגידהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

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

 

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

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

התקופתי  הדוח מועד שבין התקופה במהלך שחל 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.  

  

   2019במאי  30תאריך:   , 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 הכספייםבחנתי את הדוחות  .4.3.2.1
או  "הדוחות(להלן:" 2019שנת של  ראשוןהרבעון ") לתאגידהשל כנפיים אחזקות בע"מ (להלן: "

  );"הדוחות לתקופת הביניים"

אינם לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .4.3.2.2
ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי  ,כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית

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

לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הו ביניים הכספייםלפי ידיעתי, הדוחות  .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 התאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4.3.2.4
, 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
 ביניים ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ,כספי ועל הגילויהפנימית על הדיווח ה

, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה לתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות
לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל  התאגידעל יכולתו של 

  –יים בהתאם להוראות הדין; וכן ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספ

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 נואו וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחקבעתי בקרות ונהלים,   .א
, לרבות חברות מאוחדות שלו לתאגידהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

, מובא לידיעתי על 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
  -ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן  בתאגידידי אחרים 
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, ישל בקרות ונהליםקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוח  .ב
ם להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים המיועדי

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי   .ג
וריון וההנהלה האחרון לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות, את מסקנת הדירקט

  .בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

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

  , ערן בן מנחם

 כספיםסמנכ"ל 

   2019 מאיב 30תאריך:  
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