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מבנה
חברה אחת 

יתרונות 
רבים

פריסת נכסים מדן ועד אילת

מגוון רחב של נכסים בכל היעודים: לוגיסטיקה, תעשיה, משרדים, מסחר ומגורים

פוטנציאל לעלייה בשכר דירה

שיעור היוון נכסים ממוצע של 7.3%

מאות אלפי מטרים לתכנון ויזום בשנים הבאות 

היקף קרקעות נרחב בשלבי תכנון בכל הסגמנטים ובכל רחבי הארץ

פעילות אנרגיה ירוקה משמעותית בנכסי החברה

יזום למגורים באזורי הביקוש 

עוצמה פיננסית משמעותית 

תזרים מזומנים חופשי משמעותי המאפשר המשך יזום פרעון חוב  
וחלוקת דיבידנדים 

גידול אורגני בשווי ובתזרים החופשי ללא תלות ברכישות
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פנינו 
לאן?

המשך גידול בהון העצמי 

שמירה על דירוג החברה 

 )FFO( שיפור בתזרים המזומנים החופשי

 NOI-המשך הצגת שיפור ב

הפחתת הוצאות תפעוליות

הפחתת הוצאות המימון

במאי 2021 רכשה החברה זכויות ב-290 יחידות דיור המיועדות להשכרה 
ובכ-4,000 מ"ר שטחי מסחר ברמת השרון, רמת חן, קריית אונו, בן שמן 

וחדרה בתמורה לסך של כ-590 מליון ש"ח בתוספת מע"מ ובמעונות 
סטודנטים בקריית אונו בתמורה לסך של כ-57 מליון ש"ח.

הוצאה אל הפועל של ייזום פרויקטים שתכנונם הושלם במהלך השנים 
האחרונות בהיקף של כ-527 אלפי מ"ר 

ייזום ושיווק של כ-1,800 יחידות דיור באזורי הביקוש

ירידה נמשכת בהוצאות ההנהלה והכלליות בעיקר בשל צמצום 
הפעילות בחו"ל וצמצום חברות.
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מבנה 
הבית של 

הנדל"ן 
בישראל
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   כללי 

   נדל"ן להשקעה

   מגורים

   אנרגיה סולארית

   ייזום והתחדשות

   נתונים כספיים ליום 31/3/2021

Disclaimer   

תוכן 
עניינים



כללי
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עוצמה 
פיננסית 
ועסקית 

בצל משבר 
הקורונה

 כ-1.6 מליארד ש"ח
יתרת מזומנים ומסגרות למועד זה.

 כ-104 מליוני ש"ח
FFO מנכסים מניבים 1-3/2021

 וכ-14.5 מליוני ש"ח
רווח גולמי ממכירת דירות 1-3/2021

פיזור סגמנטלי רחב ומגוון, כ-64% משטחי 
החברה הינם מבני לוגיסטיקה ותעשיה. 
תלות נמוכה בשינויים בסגמנט משרדים 
לאור העובדה שאלה מושכרים בעיקר 

לשוכרי עוגן ותיקים ולדיור הממשלתי. שטחי 
מסחר פתוחים עם ריבוי שוכרים לרבות 
סופרמרקטים ופארמים. דמי השכירות 

הממוצעים למ"ר הינם בעלי פוטנציאל לעלייה 
ומנגד אינם מייצרים עומס על השוכרים.

 כ-3.3 מליארדי ש"ח
שווי נכסים לא משועבדים

פיזור גאוגרפי נרחב ומספר גבוה של  
שוכרים ומבנים המאפשרים חוסר תלות 

באזור, בסגמנט ו/או בשוכר מסוים.

המשך ירידה בריבית האפקטיבית לאור 
פירעון חוב בשנים הבאות ומחזור חוב 

בריבית הצפויה להיות נמוכה יותר אשר 
אמורה לייצר גידול נוסף ב-FFO. יצויין כי, 

לחברה אין תלות במיחזורי חוב בשנים 
הקרובות.
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נתונים 
ליום 

31.3.2021

בור
 כ-81%

החזקות צי 
)בנטרול חלק דרבן(

ח
 כ-4.5
מליארדי ש" 

חוב פיננסי, נטו

ש״ח
מניה

 
הון מיוחס ל
8.36 

ח
כ-6.2
מליארדי ש"

הון מיוחס לבעלי המניות

CAP
4

-
2
חס חוב ל
.1%

י

מניית החברה נכללת במדדים 
מובילים ביניהם

מדד ת"א 35
מדד ת"א נדל"ן

AA- דרוג חברה
AA דרוג חוב מובטח

A-1 דרוג חוב קצר
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 כ-777
אלפי מ" ר

פוטנציאל ייזום עתידי

כ-1.6
מליוני מ"ר

נכסים מניבים בישראל

ח
כ-11

מליארדי ש"

שווי נדל"ן להשקעה

ראל
2
ש
,58
שוכרים בי

0 

מניב ים 
546

סים 
 
נכ

ממטולה ועד אילת

ה בישרא ל
90

פוס
.
עור ת
9%

שי
נמצא במגמת עלייה מתמדת 

בשנים האחרונות בתקופה הנוכחית 
שיעור התפוסה עלה בכ-0.3%

נתונים 
ליום 

31.3.2021
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1
יור
,8

חידות ד
03

י
בשלבי בנייה ותכנון מתקדמים באזורי 
הביקוש המובילים ועוד מאות יחידות 

בתכנון מוקדם.

 
כות סולאריות

217
מער

לגביהן נחתמו הסכמים להתקנה על גבי 
גגות מבני החברה לעומת 208 נכון ליום 

31.12.2020. 35 מערכות כבר הותקנו 
מתוכן 7 ברבעון הנוכחי. הכנסה שנתית 
צפויה ממערכות אלה כ-26 מליוני ש"ח.

כ-146 מליוני ש"ח
NOI בישראל בתקופה 1-3/2021

כ-21 מליוני ש"ח
NOI בחו"ל בתקופה 1-3/2021

מסרו בתקופת הדוח.
61
רות נ
 
די

באפריל 2021 שולם דיבידנד בסך של 
כ-50 מליוני ש"ח. 

במאי 2021 הוכרז על דיבידנד בסך של 
כ- 50 מיליוני ש"ח.

כמו כן, בחודש מרץ 2021 הודיעה 
החברה על מדיניות דיבידנדים לשנת 
2021 בסך כולל של 200 מיליון ש"ח 

 FFO-אך לא יותר מ-50% מסך ה
השנתי של החברה.

נתונים 
ליום 

31.3.2021
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צמיחה
302

2017

366

2018

396

2019

412-428

2021F

404

2020

התפתחות FFO מנכסים מניבים45
במליוני ש"ח | למרות משבר הקורונה

+39%



נדל״ ן
להשקעה
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משרדים

כ-3.4 מליארדי ש"ח
(כ-379 אלפי מ"ר)

תעשיה ולוגיסטיקה

כ-3.6 מליארדי ש"ח
(כ-1,005 אלפי מ"ר)

מתחמי קניות

כ-1.9 מליארדי ש"ח
(כ-190 אלפי מ"ר)

רדי ש"ח
סה״כ

כ-9 מליא
(כ-1,574 אלפי מ"ר)

שווי 
נכסים 

מניבים 
בישראל



קבוצת מבנה שוק ההון 31 במרץ, 2021  14

84.6%

31.12.16

86%

31.12.17

88.6%

31.12.18

90%

31.12.19

90.6%

31.12.20

90.9%

31.3.2021

שיעור 
תפוסה 
ממוצע 

בנכסי 
החברה 

בישראל
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מבין 
לקוחותינו
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כ-1,005
אלפי מ"ר

להשכרה של מרכזי לוגיסטיקה, 
תעשיה ואחסנה

ח
כ-3.6

מליארדי ש"
שווי ליום 31/3/2021

31/3/20
 
21
9
ה ליום  
1.

פוס
1%

שיעור ת
נמצא בעלייה מתמדת במהלך 

השנים האחרונות

NOI 1-
כ-65

מליוני ש"ח 3/2021

 
כ-2

NOI SP 1-3/2021-מליוני ש"ח גידול ב
לעומת התקופה המקבילה אשתקד

החברה מקדמת ייזום ובניית מרכזים לוגיסטיים חדשניים

לוגיסטיקה 
ותעשיה
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 41% מסך הכנסות השכירות של החברה בישראל
1,643 לקוחות

 פיזור בכל הארץ	  

   פוטנציאל התאמה לשטחי אחסנה ותעשיה למגוון רחב של שוכרים 	 
בשטחים של 100-20,000 מ"ר 

 	NOI-שיעור תשואה גבוה המייצר הזדמנות לרווחי הון עתידיים וכן שיפור ב   

  התמקדות החברה בשיפור ושדרוג הנכסים בשנים האחרונות מאפשרת 	  
את המשך הגידול בשיעורי התפוסה ובהכנסות שכר הדירה

  שוכרים המחזיקים בנכסים לאורך תקופה ממושכת	 

לוגיסטיקה 
ותעשיה
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משרדים

ח
כ-3.4

מליארדי ש"
שווי ליום 31/3/2021

31/3/202
8
ה ליום 1
9.

פוס
9

עור ת
%

שי

NOI 1-
כ-55

מליוני ש"ח 3/2021

כ-1
 NOI SP 1-3/2021-מליוני ש"ח קיטון ב

לעומת התקופה המקבילה אשתקד, 
בעיקר כתוצאה מירידה נקודתית בהכנסות 

מחניונים בעקבות משבר הקורונה

החברה משכירה משרדים, לממשלת ישראל, ולמגוון רחב של שוכרים, 
ביניהם, חברות תקשורת וחברות הייטק מהמתקדמות בעולם

 כ-379
אלפי מ"ר

להשכרה של מבני משרדי ם, 
כ-74.5% מהם ממוקמים באזורי 

הביקוש במרכז הארץ
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41% מסך הכנסות השכירות של החברה 
429 לקוחות

   פיזור גאוגרפי נרחב, כשמרבית הנכסים 	 
באזורי הביקוש )גוש דן ואזור המרכז(

   חלקו של השוכר המשמעותי ביותר אינו 	 
עולה על 5% מסך ההכנסות 

  מבנים איכותיים, CLASS A, לצד מבני 	  
CLASS B המושכרים ללקוחות מגוונים

    חוזים ארוכי טווח מול הדיור הממשלתי 	
בשטח כולל של כ-62 אלפי מ"ר

   חוזים ארוכי טווח מול שוכרים איכותיים 	 
מתחומי הפארמה, תקשורת ותעשיה 

בטחונית

משרדים
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מתחמי 
קניות

ח
כ-1.9
מליארדי ש"

שווי ליום 31/3/2021

31/3/202
9
ה ליום 1
1.

פוס
9%

שיעור ת

NOI 1-
כ-24

מליוני ש"ח 3/2021

 NOI SP-כ-6 מליוני ש"ח קיטון ב
1-3/2021 לעומת התקופה המקבילה 

אשתקד, בעקבות משבר הקורונה.
החל מחודש פברואר 2021, הנכסים 

נמצאים בפעילות מלאה.

מרבית מתחמי הקניות של הקבוצה הינם מרכזי קניות פתוחים ושכונתיים המעניקים 
חוויית קניות נוחה וכוללת עם מגוון חנויות רחב. רוב המתחמים מעוגני סופרמרקטי ם 

ו/או חנויות פארם וחלקם משולבים בקומפלקס משרדים

 כ-190
אלפי מ"ר

להשכרה של מסחר בישראל ,
ב-14 מתחמי קניות, הפזורים מצפון 

ועד דרום
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18% מסך הכנסות השכירות של החברה 
508 לקוחות

    14 מתחמי קניות מתוכם: 10 מרכזי 	 
קניות פתוחים הנמצאים ברחבי הארץ, 
מרכז סגור אחד בנוף הגליל ו-3 מרכזי 

קניות תומכי תעסוקה

   שכ"ד למ"ר ממוצע שלא מייצר עומס 	 
על השוכרים

 עלות ניהול נמוכה כתוצאה מניהול עצמי	  

    עוגנים משמעותיים בחוזים לטווח ארוך: 	
כ-60.45% מסך ההכנסות וכ-49.5% 
מסך השטח המושכר הינו מלקוחות 

בתחום המזון, הפארמה, חנויות חשמל, 
.DIY-סטוקים ו

מתחמי 
קניות



קבוצת מבנה שוק ההון 31 במרץ, 2021  22

יחידות 
דיור 

להשכרה

   בשנת 2020 קיבלה החברה החלטה לחדור לתחום הדיור להשכרה, מעונות 	 
סטודנטים והדיור הציבורי.

  כחלק מאסטרטגיה זו, ביצעה החברה מספר עסקאות, ביניהן רכישת:  	  
מקבץ דיור "מלון חן" בירושלים, 290 יחידות דיור באזור המרכז ומעונות סטודנטים 

בקריית אונו, קרקע להקמת יחידות דיור ומעונות סטודנטים בראשון לציון.  
כמו כן, החליטה החברה לייעד דירות להשכרה בפרויקטי החברה אשר 

נמצאים בבנייה.

  כחלק מכניסתה לתחום, ובמבחן השיקולים לקחה החברה בחשבון את 	  
ההטבות הבאות:

 פחת מואץ בשיעור 20%    	

  מס בשיעור מופחת של 11% על ההכנסה החייבת מהשכרת דירות  	

   מס בשיעור מופחת של 11% על ההכנסה החייבת או השבח הריאלי   	
ממכירת דירות

  פטור ממע"מ על ההכנסות מהשכרת הדירות למגורים וכן פטור ממע" מ   	
על ההכנסות ממכירת הדירות
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יחידות 
דיור 

להשכרה

פריסה ארצית 
באזורי ביקוש

רמת השרון

50 יח״ד
חדרהרמת גן

50 יח״ד 80 יח״ד בן שמן

80 יח״ד

קריית אונו

30 יח״ד
121 חדרים

במעונות סטודנטים
ירושלים

ראשון לציון 315 יח״ד(1)
200 יח״ד

400 חדרים
במעונות סטודנטים(2)

)1( חלק החברה 57%
)2( חלק החברה 50%

 
סה״כ

יח"ד להשכרה 805
521 חדרים במעונות סטודנטים
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יחידות 
דיור 

להשכרה
12

2022

12

2023

22

2024

27

2025

34

2026

36

2027

גידול צפוי ב- NOI מיחידות דיור להשכרה
במליוני ש"ח
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נדלן 
מחוץ 

לישראל

oiN1-3/2021ל ע בפו גןשווי הו סהפור תעושי יליח עשט סיםכפר נמס ינהדמ

6,438 362,326 93.8% 55,861 2 ץ שווי

7,463 254,444 100% 44,705 1 אינהרקאו

2,521 11,769 98.4% 119,447 5 ת* רפצ

1,935 132,667 66.2% 59,017 2 דה קנ

807 87,017 68.4% 18,489 2 ב ארה"

1,792 105,913 97.8% 53,790 4 *חרא

20,956 954,136 90.8% 351,309 16
סים כך הכל נס

ל"חובים בימנ

27,252 2 ל"חות ברקעוק

20,956 981,388 90.8% 351,309 18 כסה"

*לאחר תקופת הדוח הושלמה מכירת נכסים בצרפת ובסרביה.



מגורים
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יור בביצוע
63

חידות ד
4

י

חידות ד יור 
14

י
לא מכורות בפרויקטים שהסתיימו

חידות דיור נמסרו בתקופת הדוח
61

י

14.5
מליוני ש"ח

 
רווח גולמי ממכירת דירות 1-3/2021 

1,8
יור
03
חידות ד

 
י

בשלבי בנייה ותכנון מתקדמים באזורי 
הביקוש המובילי ם.

במהלך השנים האחרונות פעלה החברה 
לתכנן על הקרקעות הקיימות שלה תוספת 

יחידות למגורים וכן תכננה פרויקטים של 
עירוב שימושים. מגמה זו מייצרת לחברה 

יתרון משמעותי בתקופה הנוכחית.

נתונים 
ליום 

31/3/2021
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מגורים – יח"ד ליום 31/3/2021

ברהלק החח ברהי החפרסת בלוע סוסטט תכננותוד מח"י קוםט / מיקפרוי

75% 338 יווקבש 360 ת רובנה שדמ
בביל אההשכלה – ת

50% 54 כורותח"ד מ י164יום, בי סלבש 170  '- ב אב שלדעמינ
בביל את

100% *55 /1202Q3יווק ת שחילת 103 בנה – ל מדגמ
חתויה פילצהר

90% 7 כורותח"ד מ י65יום, בי סלבש 62  , רום השרוןמ
יםרגויין מבנ

90% 26 כורותח"ד מ י74 61  , רום השרוןמ
'יםגטת קושכונ

90% 35 /1202Q3יווק ת שחילפי תצ 213  , רום השרוןמ
יםרגוי מיינבנ

100%
 *5 , ריס העדנהם פורום מייקהת

.תינת התוכם אדר לקאוש
310  ב ב' – ב שלדעמינ

בביל את

100% 53 ב"עת תשבי הגלבש 334 רהדחבא וקיר עאו

53% -
בי ל. בשתה מקומים בועדינדיוב

ב"ע.תנון לכת
190  רשטיין - קא

חתויה פילצהר

573 כורותח"ד מ י672 1,803 כסה"

ייזום

*לא כולל היטלי השבחה
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ייזום

פילוח מלאי יח"ד

פרויקטים בביצוע
634 יח"ד בביצוע

פרויקטים חדשים 
לביצוע בשנת 2021

103 יח"ד

עתודות קרקע 
לפרויקטים בתכנון עתידי

כ-834 יח"ד



אנרג יה
סולארית
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מסתכמת לסך של כ-7 מליוני ש"ח בשנה  במהלך שנת 2021 הגדילה החברה את 
)חלק החברה(. השקעתה בתחום האנרגיה הסולארית, 

ההנבה השנתית הצפויה בתום הליך  הגישה בקשות להסדרה של 288 מערכות 
ההתקנה של כלל המערכות הסולאריות  סולאריות על גבי גגות של נכסים שבבעלותה.  

מוערכת בכ-24 מליוני ש”ח )חלק החברה(. עד היום הוסדרה תכנית להתקנתן של 217 
לחברה יתרון משמעותי בפעילות זו לאור  מערכות, מתוכן הופעלו 35 מערכות. ההנבה 

שטחי הגגות הנרחבים הקיימים לחברה. השנתית הצפויה לנבוע מהמערכות שהופעלו  מערכות 
סולאריות 

- כללי
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תוצאות 
כספיות 
צפויות 

מהמערכות 
הסולאריות 

שהוסדרו
)במליוני ש"ח(

4

1-3/2021

12

TTM

18

שנת הפעלה מלאה

1

1-3/2021

10

TTM

15

שנת הפעלה מלאה

צפי תקבולי חשמ ל
לאחר הפעלה מסחרית 

צפ י FFo מהמערכות
לאחר הפעלה מסחרית
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צפי הספק 
מהמערכות 
הסולאריות 

שהוסדרו
)MW-ב(

מערכות בשלבי הקמה

מערכות קיימות

6

5

31/3/2021

10

5

 תחזית ליום
31/12/2021

20

 תחזית להשלמת
מלוא המכסה



יי זום
והתחדשות
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ייזום

הקמת מבנים 
בשימושים מעורבים

בניית מרכזי לוגיסטיקה 
חדשניים ואטרקטיביים

פוטנציאל השבחה עתידי:
"ממלאי למניב"

ניצול זכויות בנייה על 
קרקעות קיימות והקמת 

נכסים מניבים נוספים

כ-144
מליוני ש"ח

גידול צפוי ב-NOI כתוצאה מייזום 
במהלך חמש השנים הבאות

מיקוד בניית מגורים 
ותעסוקה באזורי הביקוש 

ע"ג קרקעות החברה
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  NOI צפי גידול
מפרויקטים 

ביזום
)במליוני ש"ח( 

44

191
184

144

74

24
11 13

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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התחדשות

תכנית לניצול זכויות בנייה נוספות וחדשות בפרויקטים 

   הוספת קומות על בניינים קיימים בירושלים ובקרית גת בשטח של כ-32,000 מ"ר	 

   הוספת מבנה משרדים מעל מרכז קיים בכפר סבא בשטח של כ-26,000 מ"ר 	 

   בניית מרכז לוגיסטי בקרית גת בשטח של כ-6,000 מ"ר במקום מבנה תעשייתי ישן	 
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פרויקטים 
בייזום

תעשיה ותעסוקה

ח טוו
oiNפוי  צ
ח(לש")מ

ות עלת רית
ת רעמשו

ח(לש")מ

ד סיום עמו
רעמשו

ח שט
בנוי 

ר(מ")ב

מוששי קוםמי טקשם הפרוי

80-90 535 Q3/2025 68,300 חרסם ומדירמש בביתל א ת ההשכלהרובנה שדמ

7-8.5 36 Q3/2021 14,800 םדירמש ולוןח לוןבנה חוחם מתמ

22-24 190 2023 26,000 םדירמש אסבר פכ שרונה

2-3 - םייתסה 6,000 ה ישעת
יקהטיסולוג

תת גיקרי "גולרמ

10-12 133 Q2/2024 14,000 םדירמש החיפ י החייםדעפארק מ

2-3 22 2022 4,200 םדירמש תת גיקרי ת גתירבנה קמ

27 262 Q3/2024 24,300 םדירמש ה ליהרצ
תוחפי

חתויה פילצבנה הרמ

- דןרום אומט ה חלהת
Q2/2022

6220יום ס

5,500 חרסם ומדירמש יוןצשון לאר לףחם האתמ

7-8 105 דןרום אומט 13,000 םדירמש קווהח תתפ ביםבנה הסימ

- דןרום אומט דןרום אומט 220,000 חרססוקה ומעת בביתל א ביטמה

- דןרום אומט דןרום אומט 14,000 םדירמש החיפ י החייםדעפארק מ

- דןרום אומט דןרום אומט 25,000 םדירמש םעניק 2טק יירק

- דןרום אומט , 2220ה חלהת
5220יום ס

7,000 אותנמלו עשבר אב עבבאר ש

- דןרום אומט דןרום אומט 50,000 םדירמש הליהרצ רשטייןקי אלדגמ

- דןרום אומט דןרום אומט 34,750 םדירמש אולת שעבג יםדל משרדגמ

יקנעם

חיפה

הרצליה

חולון

כפר סבא

ירושלים

באר שבע

אילת

קרית גת

פתח תקווה
אור יהודה

תל אביב

* הנתונים מייצגים את חלק החברה בפרוייקטים
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פרויקטים 
בייזום

בביצוע בביצוע

בתיכנוןבביצוע

Q2/2021 התחלת ביצוע



נתונים כספיים 
ליום 31/3/2021
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איתנות 
פיננסית

71%

31.12.16

9,970

63.4%

31.12.17

6,781

56.6%

31.12.18

5,950

49.2%

31.12.19

5,374

42.1%

31.3.2021

4,477

43.4%

31.12.20

4,641

42

התפתחות יחס חוב ל- CAP וחוב פיננסי נטו
במליוני ש"ח
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איתנות 
פיננסית

קצב פרעונות קרן אג"ח צפויים 
במליוני ש"ח

43

מובטח בשעבוד

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ואילך

לא מובטח בשעבוד

473541
360

 שווי
357 שווי

בטוחות  שווי
193 בטוחות

186 628 בטוחות
169 1,163  שווי

93 1,204
בטוחות

598 0
222 222146 119 146 119 168 115 133

תשואת אג"ח כ' במח"מ 5.94 היא 0.09%
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איתנות 
פיננסית

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2.38%

2.24%
2.09%

2.02%

1.79%

1.38%

1.22% 

2.66%
2.56%

ריבית ריאלית צפויה בגין החוב הפיננסי
בהנחת פירעון ומיחזור חוב לפי עלות הגיוס השולית של החברה כיום
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איתנות 
פיננסית

4.41%

31.12.16

3.39%

31.12.17

44
עלות החוב - ריבית חוב ממוצעת בישראל

7.66%
שיעור תשואה 
משוקלל הנגזר 

מנדל"ן מניב

7%3
4.

3.29%

31.12.18

7.50%
שיעור תשואה 
משוקלל הנגזר 

מנדל"ן מניב

7%
4.
2

3.23%

-39%

31.12.19

7.35%
שיעור תשואה 
משוקלל הנגזר 

מנדל"ן מניב

64
%

4.

2.71%

31.12.20

7.27%
שיעור תשואה 
משוקלל הנגזר 

מנדל"ן מניב

4%5
4.

2.73%

3/2021

7.27%
שיעור תשואה 
משוקלל הנגזר 

מנדל"ן מניב

.2
%

6

1.2%

 עלות גיוס שולית
נכון להיום
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צמיחה

3,221

2017

3,763

2018

5,571

2019

6,183

3/2021

6,163

6,073

2020

6,283

+92%

100 מליוני ש"ח דיבידנד

90 מליוני ש״ח דיבידנד

הון מיוחס לבעלי המניות46
במליוני ש"ח
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 Eu
EPR

ropEaN publi
A

c
 rEal EstatE
associatioN

EPRA NRV
ערך ההשבה של נכסי החברה )נטו( בטווח הארוך בהנחת המשך פעילות ואי מימוש נכסים

31.12.2020 31.3.2021 חפי ש"ל בא

6,073,365 6,182,993 ת יומני הלעבחס למי מיוהון עצ

1,739,183 1,734,250 "ןלדך נרוין שעגמס בדה לתופת עסבתו

7,812,548 7,917,243 EPRA NRV

739,769 739,769 ת(יופי מנלת )איופר מנמס

10.561 10.702 Vr NaprEח(יה )בש"מנ ל  

במסגרת חישוב מדד ה- EPRA NRV לא נלקחו בחשבון:

 .  שווי מתקנים סולאריים - סך הכנסה שנתית מוערכת בהפעלה מלאה 30 מיליון 
)חלק החברה 24 מיליון(. עלות בספרים כ-38 מיליון 

 . ריווחי ייזום שטרם הוכרו בגין פרויקטים יזמיים למגורים

 . עליית ערך מלאי דירות להשכרה שטרם הושלמה רכישתן
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נתוני
מאזן

במליוני ש"ח

31.12.2020 31.3.2021

432 286 יםמנזוים ושווי ממנזומ

11,161 11,144 חתובפיב וי"ן להשקעה מנלדנ

294 287 תלות כלוברוחת בהשקעו

5,408 5,147 ח"ל אגל, כותסיות פיננבויוחייהת

1,268 1,276 , נטוחיםדמסים נ

6,073 6,183 תיומני הלעחס בך הון מיוס
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נתוני 
רווח או 

הפסד
במליוני ש"ח

1-3/2020 1-3/2021

228 216 ליהומי נדת ורות משכיסוהכנ

259 269 תסוכ הכנסה"

184 181 מילח גורוו

29 72 חתו"ן בפילד"ן להשקעה ונלדך נרושע

238 224 ילעופח תרוו

)66( )41( , נטומוןת מיאוצהו

123 151 קיח נרוו
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DIsClAImER

מצגת זו הוכנה על ידי מבנה נדל"ן )כ.ד( בע"מ 
)"החברה"(, והיא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה 

של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות 
כאמור והיא מיועדת למסירת מידע תמציתי בלבד. 

המידע המוצג אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, 
המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת 

של המשקיע ולקבלת ייעוץ מתאים.

האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילות החברה הינו 
תמצית בלבד, ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות 
החברה ושל גורמי הסיכון עימם מתמודדת החברה, יש 

לעיין בתשקיף המדף של החברה, בדיווחיה המידיים, 
התקופתיים והרבעוניים באמצעות אתר ההפצה של 

המגנ"א )"דיווחי החברה"(. המצגת כוללת גם נתונים 
ומידע המוצגים באופן ובעריכה שונה מהנתונים הנכללים 

בדיווחי החברה או הניתנים לחישוב מתוך הנתונים 
הכלולים בדיווחי החברה. המידע המוצג במצגת זו אינו 

מהווה תחליף לעיון בדיווחי החברה.

מצגת זו כוללת תחזיות, הערכות, אומדנים ונתונים 
המתייחסים לאירועים עתידיים שהתממשותם אינה 
ודאית ואינה בשליטת החברה. יודגש כי נכון למועד 

פרסום מצגת זו שורר משבר בצל מגיפת הקורונה אשר 
לא ניתן להעריך את היקפו והשפעתו על החברה באופן 
מהימן, והנהלת החברה עוקבת ותמשיך לעקוב מקרוב 

אחר ההתפתחויות העתידיות. הנחיותיה והערכותיה של 
החברה הכלולות במצגת זו לרבות בקשר עם שינויים 

במחירי שכירות ובתפוסות, תחזית ביחס לנתונים 
תפעוליים ופיננסיים לרבות תחזית FFO ו-NOI לטווח 

הקצר והארוך יותר, ייזומם והקמתם של פרויקטים 
)לרבות צפי לוחות זמנים, קבלת אישורים רגולטוריים, 
עלויות הקמה והכנסות עתידיות(, הנבה שנתית צפויה 

ממערכות סולאריות, והריבית הריאלית הצפויה בגין 
החוב הפיננסי, כל אלה הינם בגדר מידע צופה פני עתיד, 

כהגדרתו בסעיף 32 א בחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968, 
ומידע כאמור, מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית 

של החברה אשר נעשתה בתום לב, על פי ניסיון העבר 
והידע המקצועי שצברה החברה, על בסיס עובדות 

ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של עסקי החברה והחברות 
המוחזקות שלה וכן על עובדות ונתונים מאקרו כלכליים 

שנאספו על ידי החברה ממקורות אחרים, והכל כפי 
שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו.

הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או 
להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין היתר, 

לפי התממשות גורמי סיכון המאפיינים את פעילות 
החברה וכן התפתחויות בסביבה הכלכלית והגיאופוליטית 
)בעולם בכלל ובישראל בפרט(. על כן, תוצאות הפעילות 

של החברה, עלולות להיות שונות באופן מהותי מהצפי 
הכלול במצגת זו.



תודה רבה
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