חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
מצגת למשקיעים  Iדצמבר 2018

Disclaimer
מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ("החברה") ואינה מהווה הצעה להשקעה או לרכישת ניירות
ערך של החברה או חברות קשורות לחברה ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" .כמו כן המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח  ,1968 -הכולל ,בין היתר ,תחזיות ,הערכות ,אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים ,שמידת
התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד.
המידע הכלול במצגת וכל מידע אחר שיימסר בקשר עמה ,אם בכלל ,מוצג למטרות הנוחות בלבד ,ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות
החברה ופעילותה .המצגת לא נועדה להחליף את הצורך בעיון בתשקיף החברה ,ובדוחות הכספיים שלה .לשם קבלת מידע מלא ומקיף על
מצבה של החברה ,עסקיה ותוצאותיה הכספיות יש לעיין בתשקיף ,בדוחות הכספיים התקופתיים והאחרים ,ובדיווחים שונים אחרים של
החברה ככל שהיו או שיהיו.

העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה ,הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ועסקיה ,עובדות ונתונים בנוגע
למצב הנוכחי של תחום הפעילות בו פועלת החברה באזורי פעילותה ,ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים ,והכול כפי שידועים לחברה במועד
הכנת מצגת זו ,ובכלל זה נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונות ,אשר תוכנם לא נבדק על ידי החברה
באופן עצמאי ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם .המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת עשוי שלא להתממש ,כולו או חלקו או
להתממש באופן שונה מכפי שנצפה ,או יכול שיושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ,ואשר אינם בשליטתה של החברה ,עקב שינוי
באיזה מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על החברה.
להסרת ספק מובהר ,כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הכלול במצגת על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו
לאחר מועד עריכת המצגת.
*הנתונים במצגת מתייחסים לדוחות המאוחדים ליום  30/09/2018ומשקפים את הנתונים במאוחד ,אלא אם כן צוין אחרת.
** )Net Operation Income( NOIלנכסים המניבים מוצג על בסיס דוחות שמאי ליום  31/12/2017ומייצגים את הכנסות שכ"ד בניכוי
תוצאות חברת הניהול ,ככל שרלוונטי
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מעל  100שנות חזון ,ייזום ופיתוח
נוסדה בשנת  1909כחברת נדל"ן במטרה ליישב את
ארץ ישראל
נרשמה בשנת  1953למסחר בבורסה לני"ע
בתל-אביב
נכללת במדד ת"א 125
נמנית על החברות המובילות בישראל בתחום
הנכסים המניבים עם כ 657,000-מ"ר (בישראל
ובאירופה)

פועלת בעיקר בישראל ,בפולין וברומניה
בעלי מניות עיקריים :משפחת נמרודי ,67%
מנורה כ 6%-ואקסלנס/הפניקס 6%
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מעל  100שנות חזון ,ייזום ופיתוח
סך נכסים במאזן כ 4.9-מיליארד ש"ח
הון עצמי (מאוחד) כ 1.3-מיליארד ש"ח
הון עצמי (סולו) כ 786-מיליון ש"ח
הון עצמי למאזן (סולו) 28.9%
למעלה מ 94% -מסך ההשקעות (סולו) בתחום
הנדל"ן
בעלת קרקעות ונכסים המהווים מנועי צמיחה
וערך חבוי משמעותיים

דירוג ( S&Pמעלות( BBB+/il stable -
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אירועים משמעותיים בשנת *2018
קמפוס הכשרת
הישוב בבני
ברק

מגדל  – Aשווקו (מכירות וטפסי הזמנות) כ 30%-משטחי המשרדים
שבבעלות החברה.
מגדל  – Bקבלת תוקף לתב"ע בשטח של כ 50,000-מ"ר לשימוש
רפואי/סיעודי ומסחר.
מגדל  – Cקבלת תוקף לתב"ע בשטח של כ 50,000-מ"ר (חלק
החברה) לשימוש משרדים (לקראת סיום עבודות חפירה ודיפון).

מגדל נמרודי
(בית מעריב)

אושרה תב"ע למתן תוקף למגדל משרדים בן  42קומות .עיריית ת"א
והחברה הגישו ערר לוועדה הארצית להגבהת המגדל ל 60-קומות.

כלבו ירושלים

השלמת בניית המסחר והמשרדים ומסירתם לדיירים.
אושרה תב"ע חדשה לתוספת זכויות למגורים של כ 10,000-מ"ר.

מתחם התחיה
ביפו

מכירת נכס תמורת כ 96.5-מיליוני ש"ח.

שדרות ירושלים
ביפו

מכירת קרקע תמורת כ 63-מיליוני ש"ח וברווח של כ 31-מיליוני ש"ח,
לפני מס.

MLP

השכרה של כ 100,300-מ"ר במהלך החציון הראשון.

סקייליין

חתימה על הסכם גישור עם מישורים שהשלמת הפעולות בו תביא
להנזלת מניות סקייליין קנדה ותקבול של כ 7.5-מיליוני ש"ח במזומן.

* עד למועד פרסום המצגת
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מיקוד האסטרטגיה העסקית

01

03

הגדלת פרוטפוליו הנדל"ן המניב
של הקבוצה בישראל באמצעות

הרחבת פעילות יזום למגורים
בפולין וברומניה על בסיס מלאי
הקרקעות הקיים ורכישת
קרקעות נוספות בוורשה וגדנסק

• המשך ייזום של מלאי קרקעות
(בעיקר בגוש דן)
• המשך קידום תב"עות של נכסים
בבעלות החברה
• סך הפוטנציאל הנוסף –  198,000מ"ר,
מתוכו כ 119,000-מ"ר נמצא בבנייה

• סה"כ מלאי גמור ובביצוע– כ 641-יח"ד
• סה"כ פוטנציאל נוסף (ע"ב קרקעות
בבעלות החברה) – כ 1,898-יח"ד
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המשך פיתוח ורכישות פארקים
לוגיסטיים ותעשייתיים באירופה,
בדגש על פולין ,גרמניה ורומניה

התחדשות עירונית – המשך
פיתוח תחום ההתחדשות העירונית
בדגש על פרויקטים של פינוי-בינוי

• סה"כ שטח בנוי –  481,000מ"ר
• סך הפוטנציאל הנוסף – כ587,000-
מ"ר ,מתוכם כ 78,000-מ"ר בבניה
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אסטרטגיה פיננסית

הקטנת המינוף

שיעור הוצאות מימון משוקללות* למול תשואת סדרות אג"ח אחרונות**
8.00%
7.00%
6.00%

הוצאות מימון משוקללות*

הגדלת הגמישות הפיננסית
שחרור נכסים משעבודים ויצירת כריות ביטחון
(לרבות באמצעות מסגרות אשראי בהיקף של
כ 100-מיליוני ש"ח)

5.00%
4.00%

שקלול ממוצע תשואה
לפדיון של סדרות אג"ח
אחרונות

3.00%
2.00%
1.00%
-

9m2018

2017

2016

2015

2014

2013

* חושב על בסיס הוצאות המימון ללא השפעת שע"ח | ** סדרות אג"ח 20-22

2012

התייעלות והמשך הקטנת שיעור הוצאות
המימון
גמישות על בסיס נכסים לא משועבדים
בשווי של כ 274 -מיליוני ש"ח (הכולל גם
קרקעות לפי עלות)
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פירוט מנועי צמיחה ועתודות קרקע
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מנועי צמיחה וערך חבוי
פרויקט

ישראל
 -גוש דן

ישראל -
אילת
וירושלים

חלק החברה
בפרויקט /חברה

שווי בספרים
במיליוני ש"ח

קמפוס הכשרת הישוב
בני ברק בניין A

100%

קמפוס הכשרת הישוב
בני ברק בניין B

100%

קמפוס הכשרת הישוב
בני ברק בניין C

100%

מגדל נמרודי
(בית מעריב)

97%

88

334

סטטוס

תחזית עלויות בנייה
ישירות חזויות
במיליוני ש"ח

תחזית
NOI
במיליוני
ש"ח*

תחזית הכנסות
ממכירה במיליוני
ש"ח*

בביצוע

50

4

140

בביצוע

320

45

-

מגדל משרדים בן  50קומות

בביצוע

315

42

-

מגדל משרדים בן  42קומות.

תוכנית פיתוח (לפי )100%

 8קומות משרדים מתוך מגדל בן 40
קומות 253 ,חניות ו 1,800-מ"ר מסחר
בניין רפואי הכולל כ 14,000 -מ"ר
למרפאות ,כ 1,000 -מיטות לשימוש
גריאטרי ,כ 2,200 -מ"ר למסחר וחניות

התב"ע אושרה למתן תוקף
למגדל משרדים בן  42קומות.
עיריית ת"א והחברה הגישו
ערר לוועדה הארצית להגבהת
המגדל ל 60-קומות

400-550

51-73

-

בית קלקא

63%

64

מגדל משרדים ומגורים הכולל
כ 45,000 -מ"ר

אושר בוועדה המקומית
לקראת דיון בוועדה המחוזית

N/A

N/A

N/A

פאת ים ,הרצליה

50%
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קרקע לבניית מלון בן  144חדרים

לקראת דיון בוועדה המחוזית.
מיועד למכירה

N/A

N/A

N/A

נחלת יצחק ,ת"א

100%

23

קידום התכנית בוועדה
המקומית

N/A

N/A

N/A

מרכז מסחרי באילת

96%

38

60

12

-

בניין כלבו ירושלים

50%

68

N/A

N/A

N/A

תוספת בנייה של  2.5קומות ושינוי
ייעוד הבניין למגורים
מרכז מסחרי ומשרדים הכולל
כ 7,600 -מ"ר לשיווק
תוספת בניה מעל הבניין הנוכחי של
כ 10,000 -מ"ר למגורים

תחילת ביצוע 2019
תב"ע אושרה

* צפי מכירות ו\או השכרות יכול להשתנות לפי החלטת החברה בהתאם להחלטות שיתקבלו מעת לעת
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מנועי צמיחה וערך חבוי
פרויקט*

 MLPפולין

 MLPגרמניה
 MLPרומניה
סה"כ

 MLPפרושקוב 1
 MLPפרושקוב 2
 MLPפוזנן
 MLPלובלין
 MLPטרסין
 MLPגליוויץ
 MLPורוצלאב
 MLPצ'לץ'
 MLPפוזנן מערב
 MLPדורטמונד
 MLPבוקרשט

שווי בספרים
במיליוני ש"ח

שטח בנוי במ"ר

345
395
122
77
59
100
63
50
29
25
30
1,294

166,000
112,500
46,000
28,000
38,000
25,000
8,700
57,000
481,200

שטח בבניה במ"ר שטח פוטנציאלי נוסף תחזית עלויות בנייה  NOIנוכחי במיליוני תחזית  NOIשנתי
כולל השטח
ש"ח
ישירות במיליוני
לפיתוח במ"ר
הפוטנציאלי
ש"ח**
במיליוני ש"ח***
4,000
42,000
12,000
11,000
8,700
77,700

1,000
138,000
32,000
17,000
29,000
55,000
65,500
87,000
84,500
509,000

7
267
65
25
59
82
110
129
125
870

40
11
5
3
2
3
64

41
43
16
9
4
11
11
13
15
12
13
188

* הנתונים מוצגים ב ,100%-חלק החברה ב( MLP-בשרשור) 38.3%
** חושב לפי שע"ח של  4.3ש"ח ל 1-אירו ,בהנחת עלות בנייה של כ 350-אירו למ"ר על השטח בבניה והפוטנציאל הנוסף (עלויות בנייה בהתאם לממוצע ב MLP-בשנים האחרונות)
*** שכ"ד חודשי למ"ר לפי חוזי שכירות ממוצעים כפי שמושכרים נכון להיום בכל פארק ,כמכפלה של סך השטחים החזויים בפארק בהשלמת בנייתו והשכרתו
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מנועי צמיחה
וערך חבוי

פוטנציאל בנייה

181,000
בגוש דן

מ" ר

כ 15,000 -מ"ר
בירושלים ובאילת

כ587,000-

מ" ר

באירופה
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קמפוס הכשרת הישוב  -בני ברק – מגדל A
כללי
• מיקום :מרכז העסקים  BBCבבני ברק
• ערך בספרים (חלק החברה) -כ334 -
מיליון ש"ח (כלל הפרויקט –
מגדלים )A, B, C

סטטוס
מועד סיום בניה משוער בQ3/2019-

מיועד למכירה
 12,500מ"ר משרדים ו 130-מקומות
חניה ,מתוכם שווקו כ30%-
מיועד להשכרה
כ 1,800-מ"ר שטחי מסחר בקומת
הכניסה וכ 230-חניות
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C

B

קמפוס הכשרת הישוב  -בני ברק – מגדלים B+C
כללי
• מיקום :מרכז העסקים  BBCבבני ברק
• ערך בספרים (חלק החברה) -כ334 -
מיליון ש"ח (כלל הפרויקט –
מגדלים )A, B, C

סטטוס תכנוני
• מגדל  – Bקבלת תוקף לתב"ע בשטח
של כ 50,000-מ"ר לשימוש
רפואי/סיעודי ומסחר
• מגדל  – Cקבלת תוקף לתב"ע בשטח
של כ 50,000-מ"ר (חלק הקבוצה)
סטטוס ביצוע
• מגדל  – Bהושלמה בניית המרתפים
והחניון
• מגדל  – Cלקראת סיום חפירה ודיפון

מגדל נמרודי (בית מעריב)
מצב קיים
מבנה בשטח כולל של  9,000מ"ר
ערך בספרים  88 -מיליון ש"ח

תב"ע אושרה
למתן תוקף

פיתוח עתידי
•

התב"ע אושרה למתן תוקף למגדל משרדים בן
 42קומות (כ 42,000-מ"ר) .עיריית ת"א
והחברה הגישו ערר לוועדה הארצית להגבהת
המגדל ל 60-קומות (כ 60,000-מ"ר)

•

מיקום המגדל מעל לתחנת הרכבת הקלה
אשר תחובר באמצעות מנהרה תת-קרקעית
ללובי הבנין (קווי רכבת האדום והירוק)

•

חלק הקבוצה בנכס (בבעלות וחכירה) :כ97%-
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מתחם שבעת הכוכבים – אילת
מגרש בשטח של כ 10-דונם ,מול
הטרמינל בשדה התעופה באילת
תוכנית לבניית כ 7,600-מ"ר
להשכרה בשימושים של מסחר
ומשרדים (מתוכם כ 7,000-מ"ר
חלק החברה)
תב"ע מאושרת,
בהליכים מתקדמים לקבלת
היתר בניה .צפי לתחילת
בנייה בשנת 2019

ערך בספרים  38 -מיליון ש"ח
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בנין כל-בו  -ירושלים
מצב קיים
מרכז משרדים ומסחר בשטח של  8,000מ"ר
 NOIשנתי :כ 3.5-מיליון ש"ח (חלק החברה)

תב"ע מאושרת

שיעור תפוסה – 100%
ערך בספרים  -כ 68-מיליון ש"ח (חלק החברה)

פיתוח עתידי
• תב"ע לתוספת בנייה של כ 10,000-מ"ר
למגורים (ביסוס וחיזוקים הושלמו)
• תב"ע מאושרת
• חלק החברה בנכס50% :
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בית קלקא
מצב קיים (חלק חברה)
שטח של  10,565מ"ר
 NOIשנתי 4.4 :מיליון ש"ח

התכנית אושרה
בוועדה המקומית

שיעור תפוסה – 100%
ערך בספרים  -כ 64-מיליון ש"ח

פיתוח עתידי
• תב"ע בתהליך למגדל משרדים בשטח כולל
של כ 45,000-מ"ר
• התוכנית אושרה בוועדה המקומית,
החברה בוחנת מול מוסדות התכנון
חלופות תכנוניות

• חלק החברה בנכס :כ63%-
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פאת ים בהרצליה פיתוח
מגרש בשטח ברוטו של כ11-
דונם על שפת הים בהרצליה
פיתוח
לקראת דיון בוועדה
המחוזית

חלק החברה – 50%
ערך בספרים (חלק החברה):
כ 10 -מיליון ש"ח
זכויות בניה :מיועד לבניית מלון בן
 144חדרים

לקראת דיון בוועדה המחוזית
מיועד למכירה
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נדל"ן מניב
19

נדל"ן מניב – פיזור גיאוגרפי
ישראל

אירופה*

סה"כ

69

16

85

שטח להשכרה קיים

כ 176,000-מ"ר

כ 481,000-מ"ר

כ 657,000-מ"ר

 NOIשנתי נוכחי

 117מיליוני ש"ח

 66מיליוני ש"ח

 183מיליוני ש"ח

64%

36%

100%

מספר נכסים

שיעור מסה"כ NOI

כ 2.4-מיליארדי ש"ח

ערך בספרים**

כ 1.3-מיליארדי ש"ח כ 3.7-מיליארדי ש"ח

95%

שיעור תפוסה משוקלל

100%

97%

* מוצג עבור  100%מהנכסים באמצעות חברת  MLPהמוחזקת בשיעור  38.3%בשרשור
** כולל קרקעות למניב ונכסים בתהליך ייזום

 NOIמאוחד מנכסים זהים*

מיליוני ש"ח
180

פיזור השקעות בשימושי נדל"ן שונים
(לפי שווי)

מלונאות
ומגורים – 1%

160
140
120

100

CAGR
~3.3%

לוגיסטיקה
ותעשיה – 48%

משרדים – 9%

80
60
40
20
-

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

* בנטרול  2פארקים שנמכרו בפולין במהלך  2016והניבו כ 20-מיליוני ש"ח  NOIבשנה .לא כולל
הכנסה משכירות למלונות הכשרת הישוב ופארקים נוספים בפולין שנפתחו במהלך השנים

מסחר – 42%
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נדל"ן מניב בישראל – נכסים עיקריים
21

קניון שבעת
הכוכבים  -הרצליה

שנת פתיחה – 2000

ערך בספרים – כ 1,047-מיליון ש"ח

 – GLAכ 26,700-מ"ר

 NOIשנתי מייצג –  73.4מיליון ש"ח

שיעור תפוסה – 100%

יתרת הלוואה של קונסורציום של גופים
מוסדיים – כ 347-מיליון ש"ח ואג"ח 21
כ 293-מיליון ש"ח ,בשעבוד שני

מדורג בין הקניונים המובילים במספר
מדדי השוואה

 1,500מקומות חניה – חניון תת קרקעי
 150שוכרים
22

קניון שבעת הכוכבים – נתונים תפעוליים עיקריים
%

מיליוני ש"ח

100%

80

90%

75

80%

קניון למשפחות הכולל תמהיל שוכרים מאוזן

70

70%

65

60%
50%

60

CAGR
~3.4%

40%
30%
20%

55

בילוי ופנאי

50

כ19%-

אופנה

כ40%-

45

10%

40

2017

2016

2015
תפוסה

2013

2014

2012

2011

הלבשת הבית

כ18%-

NOIמייצג

עומס שכ"ד ממוצע –
כ11.5%-

תנועת מבקרים – עלייה שנתית
ממוצעת של כ 3%-משנת  2011לכדי
כ 5.2-מיליוני מבקרים בשנת 2017

פדיון ממוצע למ"ר –
כ 2,200-ש"ח

יעילות שיווקית ותפעולית NOI -
בצמיחה מתמדת תוך שמירה על
תפוסה מלאה והורדת הוצאות התפעול

כ60%-

אחרים

סופרמרקט

כ5%-

כ11%-
בריאות וקוסמטיקה – כ7%-
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קניון שבעת
הכוכבים –
"מעגלי ביקוש
חדשים"*

הרצליה – תחזית
תוספת יח"ד
ותושבים

כ36,000-
יח"ד

כ114,000-
תושבים

שנת 2018

כ45,000-
יח"ד

כ145,000-
תושבים

כ51,000-
יח"ד

שנת 2030

*על פי פרסום של עיריית הרצליה "כיווני פיתוח לעדכון תכנית מתאר הרצליה" מאוגוסט 2018

כ164,000-
תושבים

שנת 2035
24

מרכז מסחרי  -רעות
מרכז מסחרי בן  2קומות בשטח כולל של כ6,000-
מ"ר (בתכניות הרחבה בעוד כ 700-מ"ר)

מתחם שבעת הכוכבים – ראשל"צ
מרכז מסחרי ומשרדים בשטח עילי של כ 8,400-מ"ר
חלק החברה בנכס – 50%

 NOIשנתי :כ 5.4-מיליון ש"ח
 NOIשנתי (חלק החברה) :כ 4-מיליון ש"ח
שיעור תפוסה – כ100%-
שיעור תפוסה – כ100%-
ערך בספרים  -כ 73 -מיליון ש"ח
ערך בספרים  -כ 50 -מיליון ש"ח (חלק החברה)

25

שטח כולל של  3,452מ"ר

בניין
נחלת יצחק
תל אביב

 2 :NOIמיליון ש"ח לשנה

שיעור תפוסה100% :
ערך בספרים  -כ 23 -מיליון ש"ח
החברה מקדמת היתר בניה לתוספת  2.5קומות ושינוי ייעוד
המבנה למגורים על בסיס תכנית ת"א 5000

שטח כולל של כ 4,100-מ"ר

בניין
ברחוב האצ"ל
ראשון לציון

 2.3 :NOIמיליון ש"ח לשנה
שיעור תפוסה100% :
ערך בספרים  -כ 23 -מיליון ש"ח

26

נדל"ן מניב אירופה MLP -
27

 - MLPכרטיס ביקור
החברה ,השולטת ב ,MLP-מחזיקה בשרשור כ38.3%-
ממניותיה הנסחרות בבורסה בוורשה ,פולין.
 MLPפועלת בתחום פיתוח ,השכרה ותפעול שוטף של
מרכזיים לוגיסטיים ותעשייה קלה ומפעילה כיום  10פארקים
לוגיסטיים ,הכוללים  74שוכרים.
שיעור תפוסה ממוצע  -כ.100%-
נכסי  MLPברחבי אירופה כוללים זכויות בניה לכ1,068,000-
מ"ר מתוכם כ 481,000-מ"ר בנויים (ישנם שטחים נוספים
הנמצאים בתהליכי בניה שונים).

סך ההכנסות בשנת  2017וב - 2018 ,Q1-Q3-כ 99-מיליון
ש"ח וכ 103-מיליון ש"ח ,בהתאמה.
סך הנכסים של  MLPב 30/09/2018-כ 1,541 -מיליון ש"ח
וסך ההון העצמי כ 748-מיליון זלוטי.

 MLPבאירופה
טרסין

פוזנן

)37,900( 37,900

)57,900( 90,000
ורשה

פרושקוב 2

פוזנן

ברלין

לודז'
ורוצלאב

)154,800( 293,000

דורטמונד

פוזנן מערב
86,700

לובלין

ורוצלאב
)8,700( 63,500

פרושקוב 1
)170,000( 170,600

צ'לץ'
)8,700( 74,200

לובלין

בוקרשט

גליוויץ

)27,900( 44,900

)35,500( 65,000

בוקרשט

דורטמונד

84,000

56,700

שם פארק
פוטנציאל שטח להשכרה (מתוכו
שטח להשכרה ו/או בפיתוח) –
מ"ר
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חוזי שכירות חדשים וחידושי חוזים קיימים
168,220

סך שטחים שהושכרו

מ"ר
180,000
160,000

131,939

140,000
120,000
100,000

58,950

80,000
60,000
40,000
20,000
-

2017

2016

2015

תוספת שטחים מחוזים חדשים

מ"ר
120,000

99,208

מח"מ חוזים
משוקלל של

7.8
שנים

100,000

82,809

80,000
60,000

30,363

40,000
20,000
-

2017

2016

2015
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תמצית נתונים פיננסיים של MLP
30/09/2018

31/12/2017

במיליוני PLN
סך נכסים

1,550

1,358

סך חוב נטו

551

405

יחס חוב נטו ל CAP -נטו

42%

36%

יחס חוב נטו לFFO-

7.3

15.3

במיליוני Euro
סך נכסים

362

325

סך חוב נטו

129

97

יחס חוב נטו ל CAP -נטו

42%

36%

יחס חוב נטו לFFO-

7.3

15.3

סך שוכרים

74

61

30

מדגם שוכרים של MLP
31

ייזום למגורים בחו"ל
32

גדנסק

פולין ורומניה
אינדיקטורים
עיקריים*

בוקרשט
גדנסק

ורשה

בוקרשט

פולין

רומניה

38.0

19.6

צמיחת תוצר 2017

4.60%

6.90%

צמיחת תוצר שנתית חזויה
לשנים 2018-2019
שיעור אבטלה (דצמבר
)2017

3.18%

4.10%

6.60%

4.50%

סך אוכלוסיה לשנת 2017
(מיליונים)

ורשה

גדנסק

בוקרשט

סך אוכלוסיה (אלפים)

1,765

582

1,865

אבטלה

2.00%

2.90%

1.30%
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פרויקטים עיקריים בייזום למגורים בחו"ל – פולין*
אאורה סקיי  -ורשה ,פולין

אאורה  – 40גדנסק ,פולין

פרויקט

שלב א'

שלב ב'

כלל הפרויקט

סך יח"ד

361

225

244

סך יח"ד שהושלמו ונמסרו

283

---

---

סך הזמנות והסכמים שנחתמו

309

94

---

סך יח"ד בביצוע

---

225

---

כ 11-מיליון ש"ח

כ 45-מיליון ש"ח

כ 20-מיליון ש"ח

שיעור רווח גולמי מוערך

35%

38%

24%

צפי להשלמת כלל הפרויקט

2018

2020

2021

רווח גולמי מוערך שטרם הוכר

* נכון ל30/9/2018-
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פרויקטים עיקריים בייזום למגורים בחו"ל – פולין*
אאורה מוקוטוב – ורשה ,פולין

אאורה גארדן  -ורשה ,פולין

פרויקט

כלל הפרויקט

שלב ב'

יתר השלבים

סך יח"ד

210

96

154

סך יח"ד שהושלמו ונמסרו

---

---

---

סך הזמנות והסכמים שנחתמו

---

2

---

סך יח"ד בביצוע

---

96

---

כ 19-מיליון ש"ח

כ 2-מיליון ש"ח

כ 3-מיליון ש"ח

שיעור רווח גולמי מוערך

19%

6%

6%

צפי להשלמת כלל הפרויקט

2021

2019

2021-2023

רווח גולמי מוערך שטרם הוכר

* נכון ל30/9/2018-
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הכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ (מוחזקת כ)77%-
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פרויקטים עיקריים של התחדשות
עירונית בייזום הכשרה אלפא (*)77%

מוצג ב100%-

5,764
יח"ד
חלק הכשרה
אלפא

קרית ים –  1,126יח"ד
חיפה – נווה דוד –  2,329יח"ד
תל אביב – בר לב –  72יח"ד
תל אביב – לסין –  9יח"ד
תל אביב  -פלורנטין –  128יח"ד
תל אביב – פוזננסקי –  148יח"ד
תל אביב – בלוך –  10יח"ד
תל אביב – דה האז–  20יח"ד
רמת גן – פתיה טרומן –  45יח"ד
אור יהודה  -שכונת קרית גיורא –  72יח"ד
בת ים – אילת –  764יח"ד
בת ים – הרצל  135 – 44-46יח"ד
חולון – חנקין –  88יח"ד
ראשון לציון – הרצל –  114יח"ד
רמלה  -מתחם אשכול –  816יח"ד
רחובות – קרית משה –  250יח"ד
נס ציונה – הטייסים –  330יח"ד
יבנה – התאנה –  1,012יח"ד

סה"כ –  7,468יח"ד
נטו ליזמים (כולל שותפים)
* לפירוט נרחב יותר ראה מצגת של הכשרה אלפא שפורסמה בתאריך
 16/09/2018מס' אסמכתא  2018-01-087408ודיווח מיידי בדבר פרויקט
קרית ים בתאריך  11/12/2018מס' אסמכתא 2018-01-120513
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התחדשות עירונית – פרויקטים לדוגמה
תל אביב – בר לב
מספר יחידות מתוכננות לבנייה –
104
מספר יחידות קיימות – 32
שיעור החתמות סמוך לפרסום
המצגת – 80%

01

סטטוס תכנוני  -החברה מקדמת
תב"ע נקודתית בסמכות ועדה
מקומית ונמצאת בדיאלוג מול
צוות התכנון לצורך גיבוש חלופות
התכנון
חלק אלפא – 70%

02
חולון – חנקין
מספר יחידות מתוכננות לבנייה – 140
מספר יחידות קיימות – 52

שיעור החתמות סמוך לפרסום המצגת – 90%
סטטוס תכנוני – נבחנות חלופות תכנוניות עם גורמי התכנון
בעירייה .התב"ע תוגש לוועדה המקומית בחודשים הקרובים
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התחדשות עירונית – פרויקטים לדוגמה
נס ציונה – הטייסים
מספר יחידות מתוכננות לבנייה –
450

סטטוס תכנוני – בוחנים חלופות
תכנוניות להצגה לצוות התכנון

מספר יחידות קיימות – 120
שיעור החתמות סמוך לפרסום
המצגת – מעל 45%

03

04
תל אביב – פוזננסקי
מספר יחידות מתוכננות לבנייה – 214
מספר יחידות קיימות – 66

שיעור החתמות סמוך לפרסום המצגת – 45%
סטטוס תכנוני – החברה בוחנת מספר חלופות תכנוניות מול
מוסדות התכנון ואגף הנכסים בעיריית תל אביב
חלק אלפא – 50%
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התחדשות עירונית – פרויקטים לדוגמה
קרית ים – שיכון צבא קבע
מספר יחידות מתוכננות לבנייה –
1,350
מספר יחידות קיימות – 224

סטטוס תכנוני – בוחנים חלופות
תכנוניות עם צוות התכנון העירוני
לצורך הגשה לוועדה המחוזית

שיעור החתמות סמוך לפרסום
המצגת – כ48% -

05

40

תמצית נתונים פיננסיים סולו

41

שונות
1% - 30,092

הרכב חברות
מוחזקות – סולו

מלונות
5% - 126,269

מעל 94%
בתחום
הנדל"ן
נדל"ן
61% - 1,578,414

ייזום למגורים ברומניה
3% - 87,583
ייזום
למגורים בפולין
4% - 110,741

סה"כ השקעה

2,591,361
אלפי ש"ח

נתונים
פיננסיים
סולו

סקייליין קנדה
4% - 109,175
MLP
12% - 318,519

נדל"ן סולו
9% - 230,568

תמצית מאזן – סולו (אלפי ש"ח)
התחייבויות והון עצמי

נכסים
השקעות במוחזקות ונכסי נדל"ן

2,591,361

חוב פיננסי

1,650,459

מזומן ובטוחות סחירות

59,463

הון חוזר  -התחייבויות

287,365

הון חוזר ונכסים אחרים

72,703

הון עצמי

785,703

סה"כ

2,723,527

סה"כ

2,723,527
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החברה במספרים

סך נכסים –

כ4.9-
מיליארד ש"ח

שיעור תפוסה
משוקלל –

כ95%-

שטחים מניבים כיום –

כ 657-אלפי
מ"ר (ישראל
ואירופה)

נכסים מניבים  -סך
שטחים לפיתוח
עתידי –

כ800,000-
מ"ר (ישראל
ואירופה)

יח"ד בבנייה
ובצבר עתידי –
כ( 2,539-לא
כולל התחדשות
עירונית)

תשואות לפדיון של
אג"ח סחירות של
החברה

0.6%-3.25%
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