
 

 

 2017יולי ב Q1.17                                                   18לדוחות  הערכת שווי – בע"מ ישראל קנדה )ט.ר(
 אנליסט: צביקה בק

 

 קניהה המלצת את מותיריםו ישראל קנדה )ט.ר( מעדכנים את הסקירה לחברת אנו
  ממחיר השוק. 45%-, הגבוה בכ₪ 5.2של  יעד מחיר עם

 

 ,בעיקר בת"א ,עוסקת באיתור ומימוש הזדמנויות בענף הנדל"ן קבוצת ישראל קנדה
השליטה  כאשר הניסיון והמוניטין של הקבוצה ובעלי הרצליה, רמת השרון והוד השרון,

רכישה, מקנה לה  קבוצות ארגוןו יזמי, מניב נדל"ן בהקמת מגוון סוגי פרויקטים, ביניהם
וכן מאפשר לה לבצע  גמישות באופן הביצוע של כל פרויקט במטרה למקסם את רווחיותו

וקבלת רווחים בשלבים  פרויקטים מורכבים, תוך השקעת מרכיב הון עצמי קטן יחסית
 מוקדמים של הפרויקטים )בשונה מחברות ייזום נדל"ן(.

ביצוע ותכנון בשלבי מהותיים  פרויקטים לחב': ביצוע ובתכנוןפרויקטים מהותיים ב
 היעוד הצלחה בשינוי. שינוי תב"ע בהליךחלקם , וחטיבות קרקע גדולות בתהליכי מימוש

  החברה. לנכסיתציף שווי 
: לחברה ולחב' כלולות נכסים מניבים ונכסים בהקמה בעיקר בתחום להשקעה נדל"ן

בפרויקטים  ₪מ'  150-מתוכם כ)חלק חברה(,  ₪מ'  347-המשרדים, בשווי מוערך בסך כ
 .ובת"א בהרצליה פיתוחד מספר נכסים מידטאון ודה וינצ'י בת"א כמפורט להלן, לצ

א' מ"ר  75-ויח"ד למגורים  337: פרויקט מידטאון שבביצוע מתקדם יכלול נדל"ןייזום 
עד לסוף  ₪מ'  60-כ( והוא צפוי להניב תזרים בסך 100%-99%נמכרו  של משרדים )מתוכם

חניות בפרויקט  550-כא' מ"ר של שטחי מסחר ו 17 .)לא כולל בגין הנדל"ן להשקעה( 2018
א' מ"ר  1.5(. קומת משרדים בשטח 30%ישארו בעלות השותפים כנדל"ן מניב )חלק חברה 

 חניות ישארו בבעלות החברה בלבד כנדל"ן מניב.  24-ו

פרויקטי קבוצות רכישה למגורים ומשרדים בביצוע ובתכנון בהם  7: קבוצות רכישה
בשנים הקרובות, מתוכו  ₪מ'  242-נמכרו כמעט כלל הזכויות ומהם צפוי תזרים בסך כ

ל בפרויקט דה וינצ'י בת"א הצפוי ממימוש הזכויות ודמי הניהו ₪מ'  121-תזרים בסך כ
 (. 100%-99%א' מ"ר של משרדים )מתוכם נמכרו  22.1-יח"ד למגורים וכ 334בגין 

חניות בפרויקט דה וינצ'י,  266-א' מ"ר מסחרי ו 1.3-כשל משרדים,  נוספיםא' מ"ר  9
 (. 46%ישארו בבעלות השותפים כנדל"ן מניב )חלק החברה 

קרקעות המיועדות למגורים ומשרדים בעיקר מהן  6: לחברה מכירת קרקעות בישראל
-, כאשר תזרים בסך כAS-ISבעיקר ממימוש זכויות  ₪מ'  893-היא צופה תזרים בסך כ

צפוי בעיקר ממימוש הזכויות המיועדות למגורים בקרקע ברמת השרון )מעל  ₪מ'  553
 ממימוש הזכויות בפי גלילות. ₪מ'  221-נמכרו( ותזרים בסך כ 29%

י מאקרו בכלל ושינויים בענף הנדל"ן בפרט ילשינו חשופה : החברהם עיקרייםסיכוני
שיכול וינבעו כתוצאה משינויים רגולטוריים או עליית ריבית שישפיעו על הביקוש ו/או 
על ההיצע בענף ויביאו לירידת מחירי המכירה והשפעה שלילית על תוצאות החברה. כמו 

 .אסי טוכמאייר וברק רוזן לחברה תלות רבה בבעלי השליטה, ,כן

גבוהים ויחסי הכיסוי  מינוףהורמת של החברה  ונטו ברוטו חובהיקף ה: פרופיל פיננסי
חלשים לאחר שברבעון האחרון חל גידול מהותי בחוב שמימן רכישת זכויות בפרויקטים 

תזרימים המהותיים הצפויים בשנים רווחים והה שונים, שעוד לא מניבים תזרים ורווח.
גם ללא רעון החוב ייספיקו למימון פיביאו לשיפור במינוף וביכולת הכיסוי וובות הקר

 .מדורגתאינה  החברה .)מלבד אשראי למימון הקמת פרויקטים( מחזור או גיוס חוב נוסף

בהתאם להערכתנו בעבודה החברה לא חילקה דיבידנד ממועד העברת השליטה.  :דיבידנד
מדיניות אימצה חברה ה 2017במאי בשנים הקרובות,  הכי החברה תחל בחלוקהקודמת 

 . 2017, המיוחס לבעלי המניות, החל מדו"ח הנקי השנתי מהרווח 25%לפחות  של חלוקהל

חלק מהנכסים הוערכו לפי  - NAV מודלהערכת השווי בוצעה לפי  :השווי הערכת מודל
היוון התזרימים הצפויים מהם וחלקם לפי הערכת שווי לזכויות שבידי החברה לפי מ"ר 

שיעורי היוון שונים הוערכו בהתאם לנראות התזרים מכל פרויקטי  .ושווי מוערך למ"ר
 ובפרויקטים ללא תב"ע הוערכה הסתברות לתב"ע. ופרויקט
לצד ייזום  ,ומסחרמהותיים בתחומי מגורים, משרדים  לחברה פרויקטי ייזום, לסיכום

 להשקעה וארגון קבוצות רכישה למגורים ולמשרדים. בחלק מהפרויקטים נדל"ן
 החברה.נכסי להגדלה משמעותית של שווי הצפויים להביא תב"ע, י ייעוד ושינוימתוכננים 

ולבעלי השליטה לחברה  .החברה פועלת בעיקר בת"א, הרצליה, רמת השרון והוד השרון
שונים,  מורכבים בתחומי נדל"ן מוניטין וניסיון בייזום וביצוע מגוון פרויקטים

תוך השקעת הון עצמי בהיקף נמוך ומשיכת  ,המאפשרים לה לאתר ולנצל הזדמנויות
 רווחים בשלבים מוקדמים של הפרויקט.

אינו בא אשר  ,ל גידול משמעותי בהיקף הפעילותש במהלךלהערכתנו, החברה נמצאת 
לידי ביטוי בשווי השוק, עקב המורכבות בחיזוי הכנסות החברה ועקב מרכיב אי 

 מעניקים אנו תב"ע. שינוילאור קיומם של פרויקטים משמעותיים בתהליכי  ,דאותוהו
 .המניה כיום מחיר על %45-של כ המבטא אפסייד₪,  5.2 של יעד מחיר עם ,קנייה המלצת

 

 מסחר נתוני

 'קניה' המלצה

 5.2 ( ₪) יעד מחיר

 3.6 (₪) שוק מחיר

 45% (דיסקאונט/)אפסייד
 
 

 
 

 החברה על נתונים

 734 (₪' מ) שוק שווי

 0% )%( דיבידנד תשואת

 454 (₪' מ) עצמי הון

 454 ( ₪' א) יומית תמורה

 3.99 (₪) אחרונה שנה גבוה

 2.28 (₪) אחרונה שנה נמוך

 

 

שינוי מצטבר במניה תרשים 
 חודשים 12-ב SME60-וב

 
 

 
 
 
 
 

 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי
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 רקע כללי 1

 החברה. 1986 בשנת פרטית כחברה התאגדה "(החברהמ )להלן: ""בע( ר.ט) קנדה ישראל

יזום וניהול קבוצות רכישה  תחוםבעיקר ב שלה הבנות החברות ובאמצעות בעצמה עוסקת

בישראל והשקעה בקרקעות בישראל וברוסיה. עיקר פעילות  נדל"ןבישראל, ייזום פרויקטי 

 החברה ונכסיה הינו בת"א, הרצליה, רמת השרון והוד השרון.

בן , אברהם (71.54%)אסי טוכמאייר וברק רוזן וחברות שבשליטתם החברה מוחזקת על ידי 

ונכללת במדד  1993(, נסחרת בבורסה בת"א משנת 14.69%והציבור ) (13.77%דוד אוחיון )

 .מהמדד( 0.64%-נדל"ן ובינוי מניות והמירים )במשקל של כ

מימון רכישת הזכויות בפרויקטים השונים מתבצע בדרך כלל באמצעות מעט הון עצמי לצד 

, מקדמות מחברי 1אקרו(אלקטרה, תדהר, יורוקום ו ההלוואות משותפים )ביניהם חברות

  קבוצות רכישה, מקדמות ממכירות מוקדמות ואשראי בנקאי.

החברה אינה פועלת כקבלן ביצוע ואת הפרויקטים שהיא יוזמת היא מקימה באמצעות 

 ודורון אביב. ראל, ביניהם אלקטרה ביצוע, תדהר הקבלנים המובילים ביש

 .23בעמוד  החברה מובא בנספחמבנה האחזקות המלא של 

 סיכום הערכת השווי 2

 מודל הערכת השווי

החברה מדווחת על תזרים צפוי כמעט בכל הפרויקטים והזכויות שברשותה, כאשר תזרים 

זה מדווח לפי חלק החברה והוא לאחר פרעון קרן אשראי בנקאי ולאחר פרעון הלוואות 

האשראים. התזרים הצפוי הוון לפי  השותפים, אך אינו כולל הוצאות מימון בגין אותם

חלק מהזכויות בתחום במח"מ ושיעורי היוון רלוונטיים לכל פרויקט ופרויקט וסוג התזרים. 

להשקעה הערכנו שווי לפי היוון השווי המוערך ליום תחילת ההנבה ובחלקם לפי  נדל"ןה

 מחירי מכירה של מ"ר קרקע כיום.

 ₪:במ'  השווי סיכום הערכת

 1,599 נכסי החברהסך שווי 
 181- ניכוי חוב פיננסי נטו )אשראי בנקאי שלא נכלל בתזרים המדווח ואג"ח(

 88- שנים( 6היוון הוצאות תפעול )בניכוי מגן מס לתקופה של 
 29- 2היוון הוצאות מימון

 237- היוון תשלומי מס
NAV  '1,064 ₪()מ 

 3 4 שווי מיוחס לאופציה
 1,060 שווי מיוחס למניות
 205 מספר מניות )במ'(
 5.2 )₪(שווי כלכלי למניה 
 3.6 )₪(מחיר מנייה נוכחי 

 45% אפסייד/)דיסקאונט(
 

  . להלן 8שווי הפרויקטים, ראה סעיף סיכום ו ההנחותלפירוט 
                                                           

1
 כמבואר להלן, ההלוואות משותפים הן פר פרויקט ויפרעו רק מתזרים פנוי מאותו הפרויקט.

2
היוון הוצאות המימון הינו בגין החוב הפיננסי שלא הופחת בטבלה זו אלא נכלל בתזרימים המדווחים על ידי החברה 

 בפרויקטים השונים )התזרימים כללו פרעון קרן אך לא כללו תשלומי ריבית(
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 תחומי פעילות 3

 קבוצות רכישה ארגון 3.1

 קבוצות רכישה בביצוע .א

יח"ד  764-יח"ד מהם שווקו כ 789, הכוללים 3פרויקטי קבוצות רכישה בביצוע 4לחברה 

א'  24-א' מ"ר של שטחי משרדים, מהם שטחים המיועדים לשיווק בהיקף של כ 34-, כ(97%)

 . שנמכרו במלואם מ"ר

 כמעט כלל הזכויות, צפוי להתקבל תזריםכאמור מקבוצות הרכישה שבביצוע, בהם נמכרו 

)שווי מהוון להערכת  רובו הגדול בשנה הקרובה בעיקר בגין דמי ניהול,₪, מ'  186-בסך כ

  .(₪ מ' 170-כ -שווי 

 קבוצות רכישה בביצוענתוני פירוט 

 בבעלות החברה  סה"כ זכויות בפרויקט שם הפרויקט
תזרים 

 ₪ מ' -צפוי
 מועד מוערך לקבלת תזרים

 17רוטשילד 
א' מ"ר  2יח"ד+ 64

 שטחי משרדים ומסחר
-קומת פנטהאוז ו

 יח"ד 6
 2017סוף  38

W  פריים פארק
 צמרת

 יח"ד 164

יח"ד למכירה, 
יח"ד עם הסכם 

 4-התעניינות ו
 יח"ד למסירה

 2017סוף  2.5

 24 יח"ד 11 יח"ד 227 רום פארק צמרת
ממועד סגירת ליווי בנקאי 

בשנת  4ועד קבלת טופס 
2020-21  

 יח"ד 5 יח"ד 334 דה וינצ'י מגורים
 פירוט להלן  121

 פירוט להלן א' מ"ר 31.8 משרדיםדה וינצ'י 
 

התזרים הצפוי עליו דיווחה החברה בכל הפרויקטים, הוא לאחר פרעון קרן אשראי בנקאי 

לא  ,אך לפני תשלומי ריבית )שהוונו בנפרד(. פרעון הלוואות השותפים לפרויקטים השונים

ורק במידה  ,בתזרים בלבדשל השותפים אלא רק מחלקם הצפוי לחברה תזרים היפרע מ

 ויוותר תזרים פנוי בפרויקט הרלוונטי.

 

 (46%)מוחזק בשיעור  דה וינצ'י ת"א

דה וינצ'י הינו אחד הפרויקטים הגדולים שיזמה החברה במסגרת קבוצת רכישה. הפרויקט 

יח"ד )בנוסף  334קומות שיכללו  42יכלול שלושה בניינים; שני בנייני מגורי יוקרה בני 

א' מ"ר של  31.8קומות שיכלול  8ובניין בן ( יח"ד להשכרה בפרויקט 40אמורות להיות 

-למ"ר בממוצע( ו ₪א'  45-מהיח"ד למגורים )תמורת כ 98.5%שטחי משרדים. עד כה נמכרו 

 א' מ"ר(.  22משטחי המשרדים המיועדים למכירה ) 100%

רו בבעלות חניות, ישא 266-א' מ"ר מסחרי ו 1.5א' מ"ר של שטחי משרדים בפרויקט,  9-כ

להשקעה(.  נדל"ן, פירוט נוסף להלן בסעיף 46%מניב )מזה חלק החברה  כנדל"ןהשותפים 

כאשר עלות ההקמה ז להקמת הפרויקט לאחרונה הודיעה אשטרום כי היא זכתה במכר

 .₪מ'  700-כמוערכת ב

                                                           
3

במסגרת פעילות קבוצות הרכישה החברה מאתרת קרקע מתאימה ומארגנת קבוצת רוכשים תחת קבוצת רכישה, באופן הבא: החברה 
, ולצורך מימון הקמת במשותף אותו ויבנו הפרויקט מקרקעי את ירכשו אשר( רכישה כקבוצת המתאגדים) רוכשים לארגון פועלת

 הזכויות רכישת, כיום בחלק ניכר מהפרויקטים כי יודגש זאת עםימון הפרויקט, הפרויקט אף יתקשרו עם בנק מלווה לצורך מ
באמצעות  שלישיים מצדדים האמורות הזכויות את לכך שקדם בשלב רכשה אשר, עצמה מהחברה נעשיתע"י חברי הקבוצה  במקרקעין

מעט הון עצמי, הלוואות משותפים ואשראי בנקאי, וכי עד להשלמת מכירת כל היחידות בפרויקט, החברה הנה חלק מקבוצת הרכישה 
ביחס לאותם הזכויות שטרם שווקו על ידה. מודל זה של ארגון וניהול קבוצות רכישה מקנה לחברה יתרון תפעולי ופיננסי בשל הצורך 

 יחסית לפרויקטים יזמיים. ז"קית בשלב רכישת הקרקע, החזר מהיר יחסית על ההשקעה, ורווחיות גבוהה בטווח בהון עצמי נמוך יחס
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פנטהאוזים בפרויקט, החברה עדכנה את המחירון שלהם  5נציין כי מכיוון שעוד לא מומשו 

-)ל ₪מ'  106והפחיתה בהתאם את סך הרווח הגולמי שנותר להכרה מהפרויקט מסך של 

 (.31.3.17) ₪מ'  95( לסך של 30.9.16

 

 להלן פירוט עיתוי צפוי לקבלת התזרימים מהפרויקט:

 מועד קבלה סכום מפרויקט דה וינצ'יתזרימים צפויים  

 2017 37 מדמי ניהול 40%

 2017 23 מדמי ניהול 25%

 2018אמצע  23 מדמי ניהול 25%

 2020 5 מדמי ניהול 5%

 2022 5 מדמי ניהול 5%

   93 סה"כ דמי ניהול

 2017-2018 29 יתרת המלאי

   121 סה"כ תזרים לקבל

 

פרויקט זה הינו אחת הדוגמאות ליכולות החברה בתחום ייזום מהיר של קבוצת רכישה 

 מורכבת וגדולה והעמדת הון עצמי בהיקף נמוך מאד ביחס להיקף הפרויקט. 

שולמה מלוא התמורה בגינה  2016החברה זכתה במכרז על הקרקע וביוני  2015בדצמבר 

( ושותף פיננסי 46%)כולל מס רכישה והוצאות פיתוח(. החברה )המחזיקה  ₪מ'  882בסך 

 מהעלות(.  50%) ₪מ'  441( נדרשו להעמיד 4%)המחזיק 

 פירוט ההון שגויס למימון רכישת הקרקע

 המימון סך  ₪' במ, המימון מקור

 18 (4% המחזיק) פיננסי משותף לשותפות NR הלוואת
 45 קנדה לישראל בנקאית הלוואה

 5 קנדה ישראל י"ע שהועמד עצמי הון
 74 הפרויקט לשותפות בנקאית הלוואה

 300 הקבוצה לחברי ממכירות תקבולים

 442 פיננסי ושותף חברה חלק רכישה עלות כ"סה

 

 קבוצת רכישה בתכנון .ב

כמפורט בטבלה להלן מומשו מרבית הזכויות  הרכישה בעתלית והרצליה פיתוחבקבוצות 

  זכויות.החברה עוד לא החלה בשיווק ומימוש  וכן במתחם בנק לאומי בת"א, ובלפיד בת"א

סוג התזרים )מימוש מלאי או דמי בהתאם לבכל הפרויקטים הוון התזרים הצפוי להתקבל 

. )היכן שזה רלוונטי( ולקבלת היתר בניה מח"מ, שיעורי היוון והסתברות לתב"עניהול(, 

 .סעיף נדל"ן להשקעהלהלן בהנדל"ן להשקעה שבכל פרויקט מוצג 

 

 ₪()במ'  קבוצות רכישה בתכנוןנתוני פירוט 

 שם הפרויקט
לא , 100%זכויות ) ךס

 כולל נדל"ן להשקעה(
בבעלות 
 החברה

תזרים 
 צפוי

 מועד מוערך לקבלת התזרים
שווי 
 מהוון

כחול חוף 
 עתלית

 17.2 יח"ד 23 יח"ד 139
אמורים  דמי ניהול ₪מ'  14-כ

 להתקבל כעת והיתרה בתוך שנה 
17 

כחול חוף 
תכלת הרצליה 

 פיתוח
 דונם 14.2

100 
 מ"ר

10 
 אם וכאשר יהיה היתר בנייה.

 2022-הערכה
8 

 לפיד ת"א
א' מ"ר תעסוקה,  37
 3א' מ"ר מגורים,  12

 א' מ"ר מסחרי
 לא דווח 50%

פירוט ₪. מ'  29-עד כה הושקעו כ
 נוסף להלן.  

ראה 
 להלן
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 (%50) לפיד ת"אפרויקט 

מתחם הדרומי של גבול ה"א )על בת אילת רחובתחילת ב דונם 7.6-כ של בשטח קרקע

 הזכויות היקף ,תוקף למתן שאושרה 5000/ תא לתוכנית בהתאם .(הים מול התחנה,

-)שטח עיקרי מוערך בכ א' מ"ר 12-על כ ד"יח 190-כ מתוכם ר,"מא'  67-כ הינו המקסימלי

  .מקומות חניה 237-ו היתרה שטחי תעסוקה, (מסה"כ 25%-כ, א' מ"ר 16.8

לפי המכרז, חלק מהזכויות וביניהן גם היח"ד למגורים, מותנות בתכנון עתידי של השטח. 

דונם( על  20לשתף פעולה עם המחזיקים ביתר הזכויות בתא השטח )סה"כ החברה תדרש 

 .כולולהוציא תב"ע חדשה למתחם מנת 

והתמורה שולמה במלואה  רכישה מס כולל, ₪מ'  225-כהינה  (100%) ת הזכויותרכיש עלות

  .חלק השותפים( ₪מ'  91-אשראי בנקאי ו ₪מ'  105מהון עצמי,  ₪מ'  29) 31.3.17 עד

לאור מניית  מלא מזכויות הפרויקט אולם היא תאחד אותו באופן 50%-ב החברה מחזיקה

 .השליטה שברשותה

בשכירות רגילה,  6-ודיירים מוגנים  27-עסקים מתוכם כ פועלים כיום מספרעל המקרקעין 

  .מהון עצמי הצפויים להיות ממומניםידרשו פינויים בשנתיים הקרובות לפיכך 

בהערכת שווי לפי היוון התזרימים . ₪מ'  29-ההון העצמי שהושקע בפרויקט עד כה הינו כ

הפחתת  לפני, ₪מ'  53-בסך כ ערך נוכחי, מתקבל (שמרניבאופן )מהפרויקט  אותם הערכנו

 .₪מ'  20-היוון הוצאות ריבית בגין אשראי שמימן חלק מרכישת הזכויות בסך כ

 

 , לא נכלל בטבלה לעיל(%50) ת"אבבנק לאומי 

 בנק של במכרז זכתה( כ"א 50%) ואקרו נדל"ן החברה בבעלות שותפות -תמורת הרכישה 

 כסניף משמשה נכס ,בת"א והרצל הלוי יהודה הרחובות בפינת המצוי נכס לרכישת לאומי

ששולמו ביוני  ₪מ'  42, מתוכם )לפני מע"מ( ₪מ'  277של  סך, תמורת הבנק של המרכזי

חלק  .31.8.18-שישולמו עד ל ₪מ'  69-ו 2017נוספים שישולמו עד לסוף שנת  ₪מ'  166, 2017

ששולמו ביוני  ₪ מ' 42)לפני מע"מ( מתוכם  ₪מ'  138.5החברה בתמורה הסופית עומד על 

2017 . 

דונם( הינו  4-יעוד המקרקעין הקיים )בשטח של כ -יעוד המקרקעין ותכניות השותפות 

וכן למגורים ומשרדים  5000לתעסוקה ומגורים לפי תכנית המתאר שאושרה לאחרונה, ת"א/

 . 2760לפי תכנית המתאר ת"א/

מ"ר של מגורים ותעסוקה, א'  30-לפי תכניות המתאר הללו, על הקרקע זכויות להקמת כ

 5,300מ"ר עיקרי,  7,675זכויות של  המתחם כולל ,2760מתוכם, לפי תכנית המתאר ת"א/

)הזכויות הללו הן בנכס  א' מ"ר של שטחי שירות מתחת לקרקע 12,600-מ"ר שטחי שירות ו

 . הקיים(

דים מגדל מגורים ומשרקים על המתחם רוס את הבניין הקיים ולהכוונת השותפות להב

 ו/או קבוצת רכישה הקמה ומכירה ו/או באמצעות ייזום ומגורים ימכרבמקומו. ה

מתוכננים תעסוקה השטחי  .AS-ISאו באמצעות מכירת הזכויות בקרקע ו/קומבינציה 

 לא ימכרו.להישאר בבעלות השותפות כנכס מניב ו

מהעסקה  כחלק - אופציה לבנק לחייב את השותפות לרכישת זכויות נוספות במתחם סמוך

ללא תמורה, המאפשר לו לחייב את השותפות  PUTהשותפות העניקה לבנק לאומי אופצית 

לרכוש זכויות נוספות במתחם צמוד. במידה והאופציה תמומש השותפות תשלם לבנק סך 
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נוספים בגין הזכויות הנוספות )אולם ייתכן ומימוש האופציה יעשה רק על חלק  ₪מ'  7.7של 

 .מהזכויות הנוספות(

הבנק ישכור את המתחם החל מהמועד הצפוי  -שלוש הקרובות -שכירות המתחם בשנתים

ויהיה רשאי להאריך את תקופת השכירות , 31.12.19עד ו 1.12.17 -להעברת ההחזקה בו 

 ₪מ'  6) ₪מ'  0.5בשנה נוספת או לקצרה במתן הודעה מראש. השכ"ד החודשי יעמוד על 

 בשנה(.

מכיוון שהבנק מחזיק בזכויות בחלקה  -הסכם שת"פ עם הבנק לקידום תכנית המתאר 

סמוכה כאמור, נחתם הסכם שיתוף בינו לשותפות בנוגע לשיתוף פעולה בהליכי קידום 

שהינה תכנית המתאר החלה על המקרקעין )שנרכשו על ידי השותפות וכן בחלקה  5000ת"א/

 הסמוכה(.

ווק על ידי החברה והשותף )השותפים בשותפות שרכשה את הפרויקט יש -עמלות שיווק 

מעלות כל יחידה שתימכר, באופן  3%הזכויות( והם יהיו זכאים לעמלת שיווק בשיעור של 

. כמו כן נקבעו עקרונות 1.25%-והצד השני ל 1.75%-שהצד ששיווק את היחידה יהיה זכאי ל

 לעמלות שיווק בנוגע לשטחים המיועדים להשכרה.

 

 .₪מ'  25-הערך המהוון של התזרימים הצפויים מהפרויקט מסתכם בכ, כתנולהער
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 ייזוםתחום ה 3.2

 ₪()במ'  העיקריים והקרקעות פירוט נתוני פרויקטי הייזום

 רכיבי הנדל"ן להשקעה בפרויקטים השונים מוצגים בנפרד

 מכירה שיעור (100%) זכויות כ"סה הפרויקט שם
 צפוי תזרים

 החברה חלק
 לקבלת מוערך מועד

 תזרים
 שווי

 מהוון

 השרון רמת
-ל מיועדת לתעסוקה קרקע
 ד"יח 1,500

29%  
 יחידות זכות( 435)

553
4

 
- ממימוש תזרים
 דמי, 2022 עד פריסה

 2024 - ניהול
440 

 השרון רמת
 25-ל מיועדת לתעסוקה קרקע

 ר"מ' א 145.5-ו מסחר ר"מ' א
 משרדים שטחי

 79 שנים 10-כ דווח לא 0%

 א"ת מידטאון
 משרדים ר"מ' א 75-ו ד"יח 337

לא כולל שטחי מסחר , בהקמה)

 (וחניות

 100%-ו ד"מיח 99%
 שיועדו ממשרדים

 למכירה
60 2018 54 

-התפוזים שביל
 השרון הוד

 המיועד חקלאי דונם 103.6
 למגורים

79% 28 
 בשנה יתרה מימוש
- ניהול דמי. קרובה

2022 
14 

 א"ת הצפוני הצוק
 ע"תב עם דונם 11+ ד"יח 9

 למגורים
0% 57 2017-2020 41 

 גלילות פי
-ל ע"תב מתוכננת עליה קרקע

 ד"יח 450-500
9%

5
 221 2017-2019 180 

 12 2020 עד 13.3 100% ד"יח 104-ל זכויות א"ת טורקיז

 א"ת העם אחד
 70=  ר"מ' א 4.6-ל ע"תב שינוי

 יוקרתי ד"יח
 שיווק תחילת

כולל  31.8

 מסחרי
2017-2019 

ללא  20

 מסחרי

 השרון מערב הוד
 חקלאית קרקע דונם 19.7

 117מתך  'חב חלק – למגורים

 דונם שנרכשו עם שותפים

16% 20.9 
 . 2017-19-מימוש

 2023-ניהול דמי
18 

 

 (81%)מוחזק בשיעור  מקרקעין בשלבי מכירה –רמת השרון 

החברה א' מ"ר, כאשר  110-הכוללת זכויות לתעסוקה של כ מאד מהותיתקרקע חטיבת 

א'  145.5-א' מ"ר של שטחי מסחר ו 25יח"ד,  1,500-וקבלת זכויות לייעוד  מתכננת שינוי

  .(100%)לפי  מ"ר של שטחי משרדים

כות יחידות ז 435-כעד כה מומשו  .2015החברה החלה לממש את הזכויות בשנת : מגורים

א'  550-מגבוה כאשר המחיר הנוכחי )ליחידה  ' ₪א 520-במחיר ממוצע של כ ,AS IS ,ליח"ד

יחידות אותם מתכוונת החברה לממש, הזכויות למשרדים ולמסחר וכן  1,500-מעבר ל(. ₪

 (.81%זכויות נוספות למגורים, במידה ויתקבלו, יהיו שייכות לחברה ולשותפים )חלק חברה 

שכבר , למרות ₪א'  550לפי הוא היח"ד, יתרת בגין מימוש באופן שמרני, השווי שהוערך 

הנחה כי אכן תתקבל תב"ע בסופו של דבר, היום יחידות נמכרות במחיר גבוה מכך, ולאור ה

להערכתנו יתרת  עלו משמעותית ככל שנתקרב למועד אישור התב"ע.ימחירי המכירה ו

 והתזרים יתקבל בהתאם לכך. 2017-2022היח"ד תמכרנה בפריסה לאורך השנים 

הרוכשים במידה ויתקבל לערך הנוכחי הוספנו ערך בגין היוון דמי ניהול שיתקבלו מכלל 

 שנים.  7-היתר בנייה המוערך בעוד כ

 .₪מ'  440-כ ודמי הניהול הינוערך המהוון של התזרים הצפוי ממימוש הזכויות סך ה

 

                                                           
התזרים שדווח על ידי החברה הינו תזרים שמרני שהוערך לפי מחיר מכירה ממוצע של היח"ד שנמכרו עד כה כאשר המחיר הנוכחי 4

 מחיר בעתיד ככל שיתקרב מועד שינוי הייעוד ואישור התב"ע, ככל שיאושר.גבוה משמעותית מהמחיר הממוצע וכן לא הונחה עליית 
 .₪' מ 36-כ תמורת ד"יח 42, נמכרו 2017בפי גלילות, עד סוף מאי 5
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הוערך לפי . ₪מ'  79-מוערך בכלחלק החברה שווי נוכחי : ברמת השרון משרדים ומסחר

 15%בשיעור של , מהוון להיום )לפי שכ"ד ברמה נוכחית( שנים 9.5שווי בתחילת הנבה בעוד 

 צפויים. , מס שבח והיטל השבחה(הקמההיוון עלויות מימון )שיממנו את מלוא הבניכוי 

 

 השרון רמת עיריית של המקומית הועדה החלטתבדבר  בגלובס כתבהפורסמה  4.7.17-ב

 מיעוד החדשה השרון ברמת לקרקע המוצע היעוד שינוי עם בקשר החברה כניותת את לדחות

 . החברה הבהירה והדגישהומשרדים מסחר, מגורים הכולל מעורב לאזור ותעסוקה תעשייה

 מעולם יתהיה ולא מחוזית ועדה בסמכות תוכנית הינה הקרקע ייעוד לשינוי התוכנית כי

 הקרקע ייעוד לשינוי החברה שמקדמת התכנוני ההליך כיו המקומית הועדה של בסמכותה

 לשינוי תוכנית המחוזית לועדה הגישהוכי החברה  כסדרו ממשיך המחוזית הועדה ידי על

 .2016 הכספי לשנת שפורט בדו"ח למתווה בהתאם הקרקע יעוד

 

נדגיש כי המכירות שבוצעו עד כה הן סופיות, ללא קשר לזכויות שיקבעו בסופו של דבר 

בנכס. מאידך, פרסומים מעין אלו עלולים להביא לעיכוב במכירת הזכויות או להפעיל לחץ 

 על מחירי המכירה בעתיד.

 

 להלן המכירות שבוצעו עד כה בפרויקט וחישוב מחיר ליחידה ללא מע"מ:

 תקופה

מס' 
זכויות 

שנמכרו 
 בתקופה

סך 
זכויות 

שנמכרו 
 במצטבר

שיעור שיווק 
)מתוך 
1,500 

 זכויות( 

מחיר ממוצע 
ליחידת זכות 

שנמכרה בתקופה, 
 מע"מ ללא₪, בא' 

מחיר ממוצע ליחידת 
זכות שנמכרה 
 ללא₪, במצטבר, בא' 

 מע"מ

2015 156 156 10% 497 499 

Q1.16 50 206 14% 519 497 

Q2.16 36 242 16% 519 502 

Q3.16 35 277 18% 532 510 

Q4.16 35 312 21% 554 504 

Q1.17 98 410 27% 542 513 

31.3.17-25.5.17 25 435 29% 600 518 

 

 (64%)מוחזקת בשיעור  מקרקעין בשלבי מכירה –פי גלילות  .א

החברה (. 100% יח"ד )לפי 450-500לכלול זכויות להקמת צפויה קרקע , ה800לפי מתאר הר 

בקרקע יח"ד  450-לזכויות חושב ממימוש , עיקרו ₪מ'  221-צופה תזרים נקי בסך כולל של כ

AS IS  לצד ,( לפי חלק החב')ללא הנחת גידול במחירי המכירה ₪א'  850לפי מחיר יחידה של 

ומכירה של הזכויות ליח"ד  בשיווקהחברה החלה . ₪מ'  28בסך כולל של  דמי ניהול צפויים

יח"ד תמורת  42-כאשר עד כה נמכרו זכויות ל ליחידה ₪א'  860-של כ ממוצעבקרקע במחיר 

 .₪מ'  180-נוכחי של התזרים הצפוי לפי חלק החברה, הוערך בכהערך ה. ₪מ'  36-כ

וגע פורסם כי התקבל אישור הוועדה המחוזית לגבי תכנית המתאר בנ 17.7.17בתאריך 

שבידי החברה הינו בת"א הנכלל בתכנית )חלק מהמתחם  למתחם פי גלילות שברמת השרון

לאור אישור זה אנו צופים עלייה במחירי המכירה של הזכויות בנכס  (.5000המתאר תא/

 זה, אך לעת עתה אנו לא משנים את מודל הערכת השווי.
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 (, מוחזק בידי חברה כלולה30%חלק החברה ) פרויקט בביצוע מתקדם – מידטאון .ב

צפוי להניב לחברה תזרים בסך  )ללא השטח המסחרי והחניות( ייזום המגורים והמשרדים

החלק היזמי כולל שני . ₪מ'  54-, המוערך בערך נוכחי בסך כ2018בשנת ₪ מ'  60-כ

ומגדל משרדים שיכלול  99%יח"ד מהם נמכרו  337קומות; מגדל מגורים של  50מגדלים בני 

מהשטחים שיועדו למכירה. הפרויקט יכלול בנוסף נדל"ן  100%א' מ"ר ממנו נמכרו  75

, מוחזקים בחב' 100%חניות )לפי  550-כא' מ"ר של שטחי מסחר ו 17 -להשכרה המיועד 

חניות  24-א' מ"ר ו 1.5-כ ( לצד קומת משרדים אחת בשטח של30%, חלק החברה הכלולה

נוספות אשר נרכשו על ידי החברה ורשומים במאזן המאוחד בסעיף מקדמות בגין נדל"ן 

 בסעיף נדל"ן להשקעה. ,פירוט נוסף להשקעה.

 

 פרויקטי ייזום נוספים .ג

 פרויקט יזמי  בנכס להקמתהחברה מתכננת שינוי תב"ע  – ת"א )בתכנון( אחד העם

 .6מ"ר של שטחי מסחר 260-א' מ"ר ו 4.6-יח"ד יוקרתיות בשטח כולל של כ 70 שיכלול

 ₪מ'  31.8החברה החלה בשיווק היח"ד. יתרת התזרים הצפויה מהפרויקט הינו בסך 

  השטח המסחרי(.כולל בגין )

 יח"ד  9דונם המיועדים למגורים וזכויות להקמת  11קרקע הכוללת  – ת"א הצוק הצפוני

שווי הקרקע  התקבלה אולם הקרקע עדיין אינה זמינה למגורים. 3700תב"ע  .נוספות

להתקבל בעוד מספר  ודמי הניהול הצפויים ₪7מ'  37-בכ לפני מספר חודשיםהוערך 

לכלל התזרים המהוון  . השווי₪מ'  15.7-מוערכים ב ,בהתקיים תנאים שונים שנים,

הינו הצפוי אשר נלקח בהערכת השווי, בהנחת מימוש הקרקע במסגרת קבוצת הרכישה, 

 .₪מ'  41-כ

 העתיד להתקבל המהוון מהזכויות והתזרים  100%בטורקיז נמכרו  - טורקיז בת"א

  ₪.מ'  12-כהינו מדמי הניהול 

  ( 82%דונם ) 103.6דונם מתוך  82בשביל התפוזים נמכרו  -שביל התפוזים בהוד השרון

והתזרים העתיד להתקבל ממימוש יתרת הקרקע ומדמי הניהול מוערך בערך נוכחי בסך 

הינם בגין דמי  ₪מ'  24, ₪מ'  28)מתוך תזרים צפוי על ידי החברה בסך  ₪מ'  14-כ

רק במידה ויתקבל היתר בניה עד מועד זה. רכיב זה הוון  2022ניהול שיתקבלו בשנת 

 (. 80%ובהסתברות של  15%בשיעור היוון של 

  עם שותף שנרכשה דונם  117בשטח קרקע חקלאית  –(400מערב )הר הוד השרון

 כ"סה נמכרו 25.5.17 עד. ₪מ'  13.9תמורת  דונם 19.7 ורוכשים נוספים. החברה רכשה

 בממוצע ₪' מ 1.47-דונם של החברה והשותף(, כ 40-)מתוך כ ₪' מ 9.4 תמורת דונם 6.4

                                                           
6

 .בשנה ₪מ'  1.3-מ"ר לסניף ויקטורי תמורת כ 840 אחד העם היום מושכרים בנכס 
7

בבית המשפט לפני מספר חודשים ובמסגרתו נקבע השווי לקרקע. התקבלה אצל החברה בהסכם הפשרה שאושר בצוק הצפוני קרקע ה
, יח"ד בסה"כ( 75) יח"ד 6על הקרקע תב"ע קיימת למגורים אולם נדרש לה הליך פרצלציה. בהנחה כי כל דונם כולל זכויות להקמת 

 למגורים. בודדת יח"ד עבור ליחידת קרקע ₪מ' השווי שנקבע לקרקע בבית המשפט הינו כחצי 
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ארגון בגין הדונמים שהחברה מכרה היא קיבלה דמי . 16%. שיעור המכירה הינו לדונם

 )והכירה ברווח בסך זה(.  ₪מ'  6בסך 

. תזרים זה לא כולל דמי ₪מ'  21-מוערך על ידי החברה בכ תזרים הצפוי מפרויקט זהה

 5להם תהא החברה זכאית במידה ויתקבל היתר בניה בתוך  ₪מ'  6ארגון נוספים בסך 

שנים )סבירות נמוכה להערכתנו(. מנגד, התזרים אינו כולל תמורה נוספת בגין רכישת 

 אשר תוכנית לתוקף תיכנס הרכישה הסכם ממועד שנים 5 בתוךכאשר במידה והזכויות, 

 לשלם תמתחייב, החברה למגורים ייעוד הכולל לייעוד הנוכחי הקרקע ייעוד את תשנה

 ממועד שנים 5 ובתוך ככל, בנוסףו )חלקה( ₪' מ 0.9-כ בסך נוספת תמורה למוכרים

 ניתן יהיה מכוחה תוכנית לתוקפה תיכנס היעוד שינוי אישור ולאחר הרכישה הסכם

 0.9-כבסך  נוספת תמורה למוכרים לשלם תמתחייבהחברה , בניה להיתר בקשה להגיש

של הפחתנו היוון אולם לל דמי ארגון אופציונליים ולא כהתזרים המהוון על ידינו . ₪' מ

 שנים 5וישונה יעוד הקרקע בתוך )במידה  ₪מ'  0.9תמורה נוספת שהחברה תשלם בסך 

 .(מהסכם הרכישה
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 נדל"ן להשקעה 3.3

כמלאי  )כולל בגין נכסים הרשומים ₪מ'  161-רשום במאזן בסך כחברות מאוחדות להשקעה ב בנדל"ןחלק החברה 

. בנוסף, חלק החברה בנדל"ן להשקעה בנכסים ₪מ'  197-או כמקדמות נדל"ן להשקעה( ומוערך על ידינו בסך כ

מעוניינת להגדיל את נפח . החברה ₪מ'  150-כבהקמה במידטאון ובדה וינצ'י בחברות כלולות, מוערך על ידינו בסך 

  .שבבעלותה הפעילות בתחום הנדל"ן להשקעה ולפיכך היא לא מתכוונת לממש את הזכויות למשרדים ולמסחר

 
 ₪(נתוני נדל"ן להשקעה במאוחד )במ' 

 רישום בדו"ח סוג נכס שם הנכס
חלק חב' 
בנכסים 

 המאזןלפי 

שווי 
באנליזה 
 חלק חב'

שטח בא' 
מ"ר חלק 

 חב'

 NOI 
שנתי 
 נוכחי

 חלק חב'

 השלמה תפוסה

 מושכר 100% 0.3 0.3 4.2 4.2 נדל"ן להשקעה קומת משרדים הרצליה  1סי ויו 

החושלים  2סי ויו 
 הרצליה 

 מושכר 100% 1.3 1.0 17.3 17.3 נדל"ן להשקעה קומת משרדים

 מושכר 100% 1.5 1.7 19.6 19.6 נדל"ן להשקעה קומת משרדים  אליפלט ת"א

LIVE מושכר 100% 0.2 0.1 1.6 1.6 נדל"ן להשקעה שטחי מסחר  ת"א 

 מידטאון
קומת משרדים 

 חניות  24-ו
מקדמות נדל"ן 

 להשקעה
18.5 26.3 1.5 0.0 0% 2018 

 פרויקט למד ת"א
משרדים 
א'  4.6ומסחרי 

 מ"ר

נדל"ן 
 להשקעה+מלאי

18.1 18.1 4.7 1.1 
8

 
ראה 

הערת 
 8שוליים 

2021 - 
 הערכה

SEA TOWER 
 הרצליה פיתוח

 משרדים ומסחר
נדל"ן להשקעה 

 לפי עלות
51.8 66.3 8.9 

פירוט 
 להלן

פירוט 
 להלן

2020 

 עתידי 0% 0.0 0.5 זניח זניח נדל"ן להשקעה מרכז מסחרי כחול עתלית

 מושכר 100% 2.7 - 10.4 מלאי מלאי פז ואוויס פי גלילות

0.2 3.8 מלאי מלאי שטחי מסחר  אחד העם 
9

 מושכר 100% 1.0 

 קרקע קרקע בהרצליה
נדל"ן להשקעה 

 לפי עלות
4.9 4.9 - - 0% 0% 

קדימה -ישראל 
 צורן

 0% 0%  - דונם 54 16.3 16.3 נדל"ן להשקעה קרקע

סרוצ'ק  -פולין 
 )סמוך לורשה(

 0% 0%  - דונם 346 8.3 8.3 נדל"ן להשקעה קרקע

סה"כ בחברות 
 מאוחדות

 - ₪ מ'  197 ₪ מ'  161 - -
₪ מ'  7.9

  כיום
-  - 

 

-הינו כ, (פי גלילותבו פרויקט ל'שטחים המושכרים כיום באחד העם, ב)כולל נכסים המניבים כיום שנתי מהה NOI-ה

( עם אופציה 2014-2015הנכסים בסי ויו הרצליה ואליפלט מושכרים לחמש שנים )החל מסוף . )חלק חברה(₪ מ'  7.9

  (.בעוד מספר שנים עד לקבלת היתר בניה לפרויקט )אם וכאשר יתקבליושכר הנכס בפי גלילות  לחמש שנים נוספות.

 

ברוטו בשטח  החברה צפויה להשכיר את קומת המשרדים שבבעלותה - מידטאון )קומת משרדים וחניות במאוחד(

בפרויקט  יר מכירה למ"רבהתאם למח₪. מ'  18.5ולמו ש תמורתם החניות 24-ו א' מ"ר נטו, 1.5-, כא' מ"ר 1.7של 

 .₪מ'  26.3-הינו כהשווי הנוכחי להערכתנו  ,ושווי מוערך לחניות הצמודות

                                                           
 הנכלל בטבלה הוא בגין שטח זה בלבד. NOI-מ"ר המשמשים כסניף בנק לאומי. ה 365יקט ל' מושכרים כיום בפרו 8
 מ"ר של שטחי מסחר.  260. בעתיד יכלול הנכס רק 2018מ"ר עד לשנת  840היום מושכרים  9
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החברה שילמה את מלוא חלקה  31.3.17עד  – פיתוח בהרצליה TOWER SEAפרויקט 

 10.7.17-במסך הזכויות(.  22%בתמורת הרכישה של הזכויות בפרויקט )חלק החברה הינו 

מדווחת החברה כי השותפים בפרויקט התקשרו עם מיקרוסופט במזכר כוונות שאינו מחייב 

בשנה, החל ₪ מ'  50-חניות ושטחי אחסון תמורת כ 875א' מ"ר ברוטו בתוספת  44להשכרת 

חלק החברה הצפוי בדמי השכירות (. 1.7.2020-)במדורג ובאופן מלא לא יאוחר מ 1.4.2020-מ

 בשנה.₪ מ'  10-הינו בסך כ

 שנה. 21-שנה עם שתי תקופות אופציה נוספות ובסה"כ עד ל 15-תקופת השכירות תהיה ל

א' מ"ר ברוטו והם פועלים לקבלת זכויות  40-השותפים מחזיקים כיום בזכויות בהיקף כ

 א' מ"ר מהמגרש הסמוך לפרויקט או ניוד זכויות באמצעות וועדה מקומית.  4-נוספות של כ

-בסך כ( 22%)פרויקט חלק החברה בהערכנו את השווי הנוכחי הנקי של  וזה זה,בהתאם לח

במאוחד )ההחזקה בזכויות היא  31.3.17. ההשקעה בפרויקט רשומה בדו"ח ₪מ'  66

ע"י החברה( לפי עלות בניכוי עלויות עסקה  73%באמצעות חברת בת המוחזקת בשיעור של 

 .₪(מ'  52-כבמיעוט מסתכם )חלק החברה בניכוי זכויות  ₪מ'  68-כ בסך

 

 חברהכאשר ה לאומי מבנק שנרכש מסחרי כסנ –( 90%)מוחזק בשיעור  ל' האוזנר ת"א

-א' מ"ר. השטח המסחרי בן כ 5.2מתכוונת להקים בנכס שטחי משרדים ומסחר בהיקף של 

(. התמורה בגין 100% בשנה )לפי ₪מ'  1.2מ"ר משמש כסניף בנק ומושכר כיום תמורת  365

)החברה השקיעה  6%+ מס רכישה בשיעור  ₪מ'  17-רכישת הזכויות שולמה במלואה בסך כ

 והיתרה ע"י שותף(. ₪מ'  16.3-כ

 ן"נדלמתוכם רשומים במאזן כ ₪מ'  8 רק אולם ₪מ'  18-הנכס הוערך בשווי הוגן בסך כ

נו את כלל כת השוויבהער .כמלאי רשומים ₪מ'  10-ו( ללאומי המושכר השטח בגין) להשקעה

 השווי בספרים.

 

דונם שנרכשה בשנת  956דונם מתוך קרקע בשטח של  56בשטח קרקע  - קרקע בקדימה צורן

השווי ₪(. מ'  107)בגינם הוכר רווח בסך ₪ מ'  193תמורת  ממנה מומשו עד כה 94%-ו 2006

 .10ולהערכתנו משקף שווי הוגן לנכס הרשום בדו"ח הינו חלק החברה

 

 ₪(בחברות כלולות )נתונים לפי חלק החברה, במ'  נתוני נדל"ן להשקעה

 מוערך שווי השלמה חברה חלק - זכויות 100% - זכויות הנכס שם

  מסחרי ר"מ' א 5.1 מסחרי ר"מ' א 17  א"ת מידטאון
2018 

86  

  25 חניות 165 חניות 550  א"ת מידטאון

 19 מידטאון נטו בחוב' חב חלק

 92  במידטאון נטו שווי

 חניות 122-וכ מסחרי ר"מ' א 0.6 חניות 266-ו מסחרי ר"מ' א 1.3  א"ת י'וינצ דה
2022 

24 

 34  משרדים ר"מ' א 4.1-כ משרדים ר"מ' א 9  א"ת י'וינצ דה

 58 (היזמי בחלק הופחת נטו בחוב' חב חלק) י'וינצ בדה נטו שווי

 ₪ ' מ 150 בכלולות להשקעה ן"בנדל' חב חלק שווי כ"סה

 

                                                           
10

 של יעוד שינוי -' א שלב: כדלקמן שלבים בשני יעוד לשינוי לפעול החברה בכוונתכאשר  לחקלאותבקדימה צורן הינו  הקרקע ייעוד
בעיקר  והיתרה ציבור מוסדות לש ר"מ' א 48-( וד"יח 480-למגורים ר"מ' א 90) רוויה בבניה למגורים (100%)לפי  מהשטח 10%-כ

 . קרקע צמודי לבניית הנראה ככללב א', שינוי ייעוד של יתרת השטח ששינוי הייעוד בל בכפוף -' ב שלב .פתוחים שטחים
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המסחר והחניות במידטאון ושטחי המסחר והמשרדים בדה וינצ'י מוחזקים בידי שטחי 

 חברות כלולות ונתוניהם אינם מאוחדים בדוחות.

 מידהבהחברה דיווחה כי כלל הזכויות במידטאון נרשמו בחברה כלולה בסעיף מלאי.  

 60 בסך גולמי רווחהכרה ב את שטחי המסחר והחניות במידטאון, היא צופה תממש והחברה

 . (30%בשיעור  חלקה לפי) ₪' מ

ממנו  33%-חלק החב' בחוב הפיננסי במידטאון חושב לפי דוחות מידטאון. הערכנו כי כ

 .והיתרה למשרדים ולמגורים משויך למסחר ולחניות

כאשר ₪, מ'  45.2 הנדל"ן להשקעה בפרויקט דה וינצ'י נרשם בדוחות חברה כלולה בסך

 . לפי שווי הוגןנרשמו משרדים הו לפי עלות מופחתתו נרשמחניות המסחרי והחלק ה

 
 נכסים נוספים 3.4

 נכס ברוסיה .א

הערכת השווי שנים הקרובות. בבאולם לא  ם מהותיס ברוסיה צפוי להניב לחברה תזריהנכ

, ₪מ'  109בסך  חלק החברה בהלוואת הבעלים הרשומה במאזןבגין  ₪מ'  100סך של נלקח 

חלק החברה לאחר הפחתת ו ₪מ'  18-בסך כ 11שלב א' בתוספת רווח והון שהוכרו בגין

 בקרקע זכויות)חלק אפקטיבי( מה 44.5%-החברה מחזיקה ב .₪מ'  28בהלוואה מצד ג' בסך 

א' דונם הכוללת זכויות בתב"ע להקמת יח"ד  2.4בסמוך לסנט פטרסבורג ברוסיה בשטח של 

 א' מ"ר.  200-א' מ"ר ומסחר בשטח כ 1,477למגורים בשטח 

עימה יש הסכם  12רה מספר שותפים בזכויות, העיקרית ביניהן הינה חברת אלקטרהלחב

החברה בזכויות ברוסיה מוצגת בסעיף הלוואות לחברות  . ההשקעה של13שליטה משותף

הרשום לפי היוון  במאזןערך הולהערכת השווי נלקח חלק החברה בהלוואה לפי  מוחזקות

  .ות שער הרובלעלויות ואשר הופחת מספר פעמים בגין החלש

נחתמה עסקת  2015, כאשר בשנת החברה נמצאת בהליך מכירה מתמשך של כלל הזכויות

מ' $ לפרויקט ומקדמה על חשבון התמורות  13תמורות מול חברה רוסית שכבר הזרימה 

הצפויות ממכירות יח"ד. לפי ההסכם, כאשר יתקבל היתר בניה לשלב מסוים בפרויקט הוא 

מהמכירות ברוטו של אותו  16%עובר לבעלות הרוכש והרוכש מנגד מתחייב לשלם לחברה 

שנים מיום קבלת ההיתר )ובמידה ולא ישלים את מכירת כלל היח"ד עד  3-4לב בתוך הש

ממקורות עצמיים(. במסגרת העסקה נטל על 16%לתום התקופה, יידרש להשלים את אותם 

עצמו הרוכש את האחריות המלאה להקמה ונשיאה בעלויות הכרוכות בהקמת התשתיות 

רוכשת, חתמה ערבות להתחייבויותיה עד שישרתו את הפרויקט. חברת האם של החברה ה

בגוש  המגורים הראשונההתקבל היתר בניה לחלקת  2016מ' $. בנובמבר  600לסך של 

יח"ד בשלב א' של  232. עד כה שווקו יח"ד 1,500-הראשון בקרקע הכולל היתר להקמת כ

 א' 4.5-א' רובל )כ 75-. מחיר מינימום למ"ר כפי שנקבע בהסכם התמורות הינו כהפרויקט

                                                           
11

מינימלי אותו התזרים הלפי היוון  הינה לאור הכרה ברווח על ידי חברת הבת ברוסיה כאשר הרווח חושבההכרה ברווח משלב א' 
 .בנקאית ערבותכאשר בגין התחייבות זו ניתנה  בעסקת התמורות לשלם לחברת הבת התחייבה החברה הרוסית

12
לחלקה בזכויות וכן היא מהוונת את ההלוואות הללו בשיטה שונה, לפיכך לחברה אלקטרה חלק גדול יותר בהלוואות בעלים ביחס 

 סך השקעה בנכס רשום בסכום אחר.
13

בחברת  100%-מחברת מורגל הקפריסאית המחזיקה ב 50%-מחברת פלנטוגראד הישראלית המחזיקה ב 89%-החברה מחזיקה ב
חברת בת של אלקטרה והשליטה בה הינה משותפת לכן  מורגל הרוסית אשר המחזיקה בקרקע. השותפה במורגל הקפריסאית הינה

 ההשקעה של החברה ברוסיה מוצגת בדוחות בסעיף הלוואות לחברות מוחזקות.
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חלקה מכירות שלב זה בשנים הבאות, ישמש קודם כל לפרעון (. התזרים הצפוי לחברה מ₪

 מ' $.  40בסך הבעלים  של אלקטרה בהלוואת

מ' $ )ברוטו לפני  274( בסך Collirersלכלל הזכויות בקרקע ניתנה הערכת שווי ע"י שמאי )

בגין נכס זה אין לחברה  (.30.06.16-קיזוז יתרת ההלוואות שהועמדו למימון הרכישה, נכון ל

 הלוואות בנקאיות. 

מוערך התזרים ההיוון הערכת שווי לזכויות לפי  גם ביצענו לעילבהתאם לנתונים 

 .₪מ'  100-המסתכם בסך כ, מהתמורות שינבעו מהנכס

 

 פוליןנכס ב .ב

ק"מ צפונית לוורשה. חלק החברה בשרשור  60-דונם הממוקמת כ 346-קרקע בשטח של כ

לאחר שהופחת  ₪מ'  13.3-הקרקע מוצגת בדוחות הכספיים בשווי של כ. 64.5%-הינו כ

  .14וכללנו בהערכת השווי סך זה ₪מ'  8.6-שוויה מספר פעמים. חלק החברה בשווי הינו כ

                                                           
14

 ומבנים תיירות מבני, קרקע לצמודי מיועדים הקרקע משטח 91%-כ, בנכס בפולין מרחבי לפיתוח המקומית לתכנית בהתאם
 האפשרויות את בוחנת והיא את הפרויקט להקיםחברת הבת  בכוונת אין, להיום נכון. ירוק לשטח מיועדת השטח יתרתו נופש למטרות

 בגין נכס זה אין לחברה הלוואות בנקאיות. .בפניה העומדות
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 תוצאות החברה 4

 ₪, במיליוני מאוחדדו"ח רווח והפסד 

 1-3/17 1-3/16 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ₪' במ

 1.1 0.7 2.8 2.1 0.2 0.2 9 10 להשקעה ן"נדל השכרת
 7 10 157 85 40 44 69 84 מקרקעין מלאי ממכירת הכנסות
 18 29 117 0 0 0 0 0  משרדים ומסחר, למגורים ד"יח ממכירת הכנסות
 1.1 0.7 2.8 1.6 1.4 0.8 0.0 0.0 מקרקעין מלאי מהשכרת הכנסות
 0.0 0.4 0.7 33 7 5 19 8 ניהול מדמי הכנסות
 3.6 0.2 34 46 23 14 3 1 ותיווך שיווק הכנסות

 0 0 6.8 0 0.2 1.5 1 3 להשקעה ן"נדל ערך עליית
 0 0 0.6 5 0 0 0 1 אחרות הכנסות

 31 41 322 173 71 65 102 107 הכנסות כ"סה

 3 7 111 49 25 22 52 66 מקרקעין מלאי מכירת עלות
 3 3 46 36 14 22 17 18 מקרקעין מלאי ממכירת גולמי רווח

 53% 26% 29% 42% 36% 49% 25% 21% מקרקעין מלאי ממכירת גולמית רווחיות

 13 24 97 0 0 0 0 0  למגורים ד"יח מכירת עלות
 5 5 20 0 0 0 0 0  למגורים ד"יח מכירת גולמי רווח

 28% 17% 17% -  -  -  -  -   למגורים ד"יח מכירת גולמית רווחיות

 0.2 0.0 4 2 1 0 0 0 ממכירתו והפסד להשקעה ן"נדל ערך ירידת
 4.5 5.1 29 25 16 13 14 13 וכלליות הנהלה
 4.2 3.6 22 19 7 6 4 6 ושיווק מכירה

 0 0 0 2 0 0 0 0 אחרות הוצאות
 0 0 0 0 0 0 2 2 להשקעה ן"נדל הפעלת עלות

 0 0 0 0 0 0 10 5 להשקעה ן"נדל ערך ירידת

 5.4 0.8 59 75 22 23 20 15 תפעולי רווח
 18% 2.1% 18% 43% 31% 36% 20% 14% תפעולית רווחיות

 1 0 6 2 9 4 3 1 מימון הכנסות
 5 3 16 7 9 8 11 18 מימון הוצאות

 12 1.2 53 (22) (45) (8) (1) (0) מוחזקות' חב( הפסדי) ברווחי חברה חלק

 1.3 0.8 4.5 16 2 4 0 3 מסים
 0 0 0 0 1 (15) 0 0 שהופסקו מפעילויות נטו רווח

 12.8 (1.6) 98 32 (23) (8) 10 (5) לשנה נקי רווח

EBITDA 5.9 1.1 56 75 23 22 29 16 (בכלולות' חב חלק ללא) מאוחד 
 EBITDA  16% 29% 35% 33% 45% 18% 2.6% 19%שיעור 

FFO (1.4) (2.1) 44 50 24 15 76 6 (בכלולות' חב חלק ללא) מאוחד 

 - - FFO 6% 75% 24% 34% 29% 14%שיעור 
 

 רכיבי ההכנסות העיקרייםהתפתחות 

 Q1.16 Q1.17 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ₪במ' 

 4% 2% 1% 1% 0% 0% 9% 9% השכרת נדלן להשקעה

 21% 24% 49% 49% 56% 68% 68% 79% הכנסות ממכירת מלאי מקרקעין

הכנסות ממכירת יח"ד למגורים, 
 משרדים ומסחר

0% 0% 0% 0% 0% 36% 71% 60% 

 0% 1% 0% 19% 10% 7% 18% 8% הכנסות מדמי ניהול

 12% 0% 11% 26% 32% 21% 3% 1% הכנסות שיווק ותיווך
 

)רכישת זכויות  מקרקעין מלאי מכירת בשנים קודמות היו בגין עיקר הכנסות החברה

חל גידול בהכנסות ממכירת  2015ומכירתן לחברי קבוצות הרכישה( כאשר מתחילת שנת 

 2017וגם ברבעון הראשון של שנת  2016מתחילת שנת ישה, מקרקעין לחברי קבוצות הרכ

וברבעון  ,LIVEהחברה הכירה בנוסף בהכנסה מהותית ממכירת יח"ד למגורים בפרויקט 

 ומסחר בפרויקט שטחי משרדים מסירתהכירה בהכנסות גם בגין  2017הראשון של שנת 

 .17רוטשילד 
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דמי ניהול )ניהול  והי (2016עד לשנת )בעיקר  בהכנסות החברה ים נוספיםעיקרי יםרכיב

קבוצות הרכישה עצמן(, שיווק )בעיקר בגין סיחור אופציות לרכישת מקרקעין לחברי 

 .טאון ברבעון הנוכחי()מיד הקבוצות( ותיווך בפרויקטים השונים

 

 רווחיות

מקרקעין בלבד,  ממכירת בשנים האחרונות חלה תנודתיות בשיעורי הרווחיות הגולמית

 , בהתאם לפרויקטים השונים בהם נמכרו הקרקעות. 53%-21%בטווח של 

 ,17%-הינה כ 2016מתחילת  LIVEהרווחיות הגולמית בגין מכירת יח"ד למגורים בפרויקט 

הרווחיות הגולמית בגין מכירת משרדים ומסחר  רווחיות גולמית סבירה בענף הייזום.

  .28%-עמדה על כ 17בפרויקט רוטשילד 

גידול ניכר בהכנסות לאור גידול בהיקפי  החברה רשמה 2015מתחילת שנת לסיכום: 

, LIVE , בעיקר בגין מכירת קרקעות ברמת השרון, לצד מכירת היח"ד בפרויקטהפעילות

אולם הרווחיות המדווחת גבוהה אך תנודתית יחסית, לאור תלות במספר גורמים כמבואר 

לעיל. לאור היקפי הפרויקטים שבביצוע ותכנון, אנו מעריכים כי החברה תמשיך לרשום 

 גידול בהכנסות בשנים הקרובות תוך שמירה על רווחיות גבוהה.

 

 גורמי סיכון 5

שליטה, הרעה כלכלית או שינוי בענף הנדל"ן בין תלות בבעלי  -גורמי סיכון עיקריים 

 .השאר כתוצאה משינוי רגולציה או עליית ריבית

הרעה בסביבה כלכלית בכלל ובתחום הנדל"ן בפרט  –הרעה כלכלית והרעה בענף הנדל"ן 

עלולה להביא לירידת מחירי מכירה, מחירי השכירות וירידה בביקושים וכן עלולה לגרור 

ו החמרת הדרישות מצד הגופים המממנים וכפועל יוצא לפגוע ביכולת קושי בגיוס הון א

להן זכאית החברה, לעכב  ניהולהחברה לגייס כספים לפיתוח פרויקטים וכן לעכב קבלת דמי 

 הליכי מכירת זכויות וקידום פרויקטים.

בעלי בפעילותה על הידע, הניסיון והמוניטין של החברה מסתמכת  –תלות בבעלי השליטה 

. )מנכ"ל משותף ודירקטור( השליטה מר אסי טוכמאייר )יו"ר הדירקטוריון( ומר ברק רוזן

במידה ויחדלו מלהיות בעלי שליטה או לכהן כנושאי משרה בחברה, עלול הדבר לפגוע 

 ביכולתה לפתח את פעילותה ולגייס מקורות מימון.

הביא לירידת ביקושים או מהלכי הממשלה ביניהם שינוי מיסוי הנדל"ן, עלולים ל – רגולציה

גידול בהיצעים באופן שיביא לירידת מחירי הדיור שטרם נמכרו על ידי החברה ולצמצום 

 הביקושים לקבוצות הרכישה שהיא מארגנת.
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 פרופיל פיננסי 6

 נתוני המאזן בשנים האחרונות:עיקר להלן 

 Q1/17 2016 2015 2014 2013 ₪במ' 

 103.2 12.9 42.5 7.2 10.7 מזומנים ושווי מזומנים

 1.0 1.6 23.3 20.0 20.0 מזומן מוגבל בשימוש

 0.0 0.0 0.0 16.1 23.0 נכסים פיננסים בשווי הוגן

 30.1 40.0 32.4 21.6 21.1 חייבים בגין מכירת מקרקעין

 77.6 30.7 36.6 19.4 15.5 חייבים ויתרות חובה

 838.0 464.4 287.5 205.0 175.9 מלאי מקרקעין שוטף

 0.0 43.4 21.8 0.0 0.0 מקדמות על חשבון מלאי מקרקעין

 1,049.9 593.0 444.2 289.3 266.3 סה"כ נכסים שוטפים

 0.0 0.0 0.0 10.7 7.0 מזומן מוגבל בשימוש

 384.9 324.0 235.0 212.3 270.2 השקעות והלוואות למוחזקות נטו

 152.9 150.8 54.7 34.7 74.9 נדל"ן להשקעה

 20.9 20.3 19.8 17.4 1.5 חשבון נדל"ן להשקעהמקדמות על 

 19.1 19.3 16.7 16.8 1.2 רכוש קבוע 

 2.5 1.1 16.6 1.2 0.0 חייבים ויתרות חובה

 0.0 0.0 96.8 0.0 0.0 מקדמות על חשבון מלאי מקרקעין

 2.0 3.4 6.2 0.0 0.0 חייבים בגין מכירת מלאי מקרקעין

 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 נכסים אחרים

 0.8 0.8 1.3 1.1 0.9 מסים נדחים

 583.6 520.3 447.1 294.2 355.8 סה"כ נכסים לא שוטפים

 1,633.5 1,113.3 891.2 583.5 622.1 סה"כ נכסים

 447.0 225.7 174.1 71.5 68.5 אשראי מבנקים

 13.0 13.1 47.3 52.8 31.3 חלויות שוטפות של אג"ח

 6.4 5.1 1.7 0.5 46.5 חלויות שוטפות של הלוואות בנקאיות

 23.9 23.9 2.7 11.6 0.0 זכאים בגין רכישת מלאי מקרקעין

 1.6 3.6 3.7 9.2 0.0 זכאים בגין נדל"ן להשקעה

 2.4 5.1 6.0 8.0 5.7 ספקים ונותני שירות

 30.7 30.2 14.9 10.2 21.3 זכאים ויתרות זכות

 0.4 1.8 0.0 0.0 0.0 מסים שוטפים

 133.7 100.8 83.9 57.1 20.5 מלאי מקרקעיןמקדמות בגין מכירת 

 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 התחייבויות לשירותי בניה

 124.0 86.4 25.1 0.0 0.0 הלוואות מאחרים

 783.1 495.6 362.9 224.3 197.3 סה"כ התחייבויות שוטפות

 78.7 80.6 74.9 0.0 0.0 הלוואות ז"א מבנקים

 137.2 177.7 191.3 79.8 86.6 הלוואות מאחרים

 160.7 0.0 37.9 85.8 121.1 אג"ח

 10.1 10.1 7.8 5.1 3.5 התחייבות בגין ערבות פיננסית לחברה כלולה

 0.0 0.0 0.8 0.9 0.0 מקדמות מלקוחות

 0.0 0.0 3.0 7.0 0.0 זכאים בגין נדל"ן להשקעה

 0.5 0.5 0.4 0.3 0.6 התחייבויות אחרות לז"א

 9.2 9.0 6.2 6.0 6.2 מסים נדחים

 396.2 277.8 322.3 184.8 217.9 סה"כ התחייבויות לא שוטפות

 454.2 339.9 206.0 174.4 206.8 הון עצמי 

 368.2 351.8 219.6 184.5 219.6 הון המיוחס לבעלי המניות

 1,633.5 1,113.3 891.2 583.5 622.1 סה"כ התחייבויות והון
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 האחרונות:להלן תמצית יחסים פיננסיים בשנים 

 Q1-17 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ₪במ' 

 967 589 552 290 354 366 422 חוב פיננסי
 103 13 42 23 34 31 40 אמצעים נזילים
 864 576 510 267 320 335 381 כולל הלוואות מאחרים חוב פיננסי נטו
 603 312 293 187 234 246 303 לא כולל הלוואות מאחרים חוב פיננסי נטו

 368 352 220 185 220 213 159 הון עצמי מיוחס לבעלי מניות
 1,634 1,113 891 583 622 611 622 סך מאזן

CAP )1,344 949 778 481 580 586 595 )כולל הלוואות מאחרים 

CAP 1,241 936 736 458 546 555 555 )כולל הלוואות מאחרים( נטו 
EBITDA LTM  16 29 22 23 75 56 61 

FFO LTM 6 76 15 24 50 44 45 

 23% 32% 25% 32% 35% 35% 26% הון עצמי מיוחס לבעלי מניות למאזן
 70% 61% 69% 58% 59% 60% 69%  נטו CAP-ל כולל הלוואות מאחריםחוב נטו 

 61% 46% 56% 50% 51% 53% 64%  נטו CAP-ל לא כולל הלוואות מאחריםחוב נטו 

 EBITDA 23.2 11.6 14.4 11.4 6.8 10.2 14.1-ל כולל הלוואות מאחרים חוב פיננסי נטו

 EBITDA 18.5 8.5 10.5 8.0 3.9 5.5 9.8-ל לא כולל הלוואות מאחרים חוב פיננסי נטו

FFO 5% 8% 10% 9% 5% 23% 2% כולל הלוואות מאחרים לחוב נטו 

FFO 7% 14% 17% 13% 7% 31% 2% לא כולל הלוואות מאחרים לחוב נטו 

EBITDA 3.6 3.7 7.7 1.5 5.8 1.9 0.8 לתשלומי ריבית 
 

הכולל אשראי ₪ מ'  967-חוב ברוטו בסך כ במאוחד , לחברה31.3.17-נכון ל –מבנה החוב 

הלוואות משותפים ₪, מ'  532-בסך כשמימן בעיקר רכישת זכויות וליווי פרויקטים בנקאי 

  ₪.מ'  174-ואג"ח בסך כ ₪מ'  261-למימון רכישת זכויות בסך כ

נדגיש כי ההלוואות מהשותפים, מוגדרות על ידינו כחוב פיננסי, אולם שונות במהותן 

מאשראי בנקאי. הלוואות אלו הן פר פרויקט ואמורות להיפרע אך ורק מתזרים פנוי של 

אותו הפרויקט כך שבמידה ובפרויקט מסוים לא יווצר תזרים חיובי, ההלוואות לא יפרעו 

בכל מקרה ההלוואות  שותפים לא תהיה זכות חזרה לחברה לגבי אותה ההלוואה.ול

, עליו מהפרויקטים השוניםהתזרים הצפוי יפרעו מחלקם בלבד בתזרים הצפוי.  מהשותפים

)אך אינו כולל תשלומי ריבית שהוונו קרן אשראי בנקאי פרעון לאחר הוא חברה, דיווחה ה

 .יפרע מתזרים זה לא הלוואות השותפיםפרעון ובנפרד( 

 ₪.מ'  864-כך שהחוב הפיננסי נטו מסתכם בכ₪ מ'  103-יתרות המזומן עומדות על כ

בחברות הכלולות במסגרתן מוחזקים הפרויקטים מידטאון ודה וינצ'י, חוב בנקאי נוסף 

חלק החברה בחוב  .₪מ'  83-כאשר חלק החברה בחוב נטו של החברות הכלולות הינו כ

 של חלק החברה בנכסי החברות הכלולות. נטו הופחת בהערכת השווי

 

חל גידול מהותי במינוף לאור גידול בחוב שמימן השקעות  2015בשנת  –מינוף מאזני 

חלה ירידה משמעותית ברמת  2016שנת בברכישת זכויות במגוון פרויקטים כמבואר לעיל. 

אשר  ₪מ'  134-בסך כלצד גידול בהון  ₪מ'  98שנרשם בסך  המינוף, בעיקר בגין הרווח הנקי

 . 15סגרת הסכם הפשרה מול בעלי השליטהבגין העברת נכס לחברה במ ₪מ'  28.5של סך כלל 

גדל משמעותית בסך  )כולל הלוואות מאחרים( , החוב ברוטו2017ברבעון הראשון של שנת 

. החוב נטו גדל ברבעון אג"חה , חלקו באשראי בנקאי וחלקו בעקבות הנפקת₪מ'  380-כ

וגידול  ₪מ'  333-. מנגד חל גידול בהיקף הנכסים הריאליים במאזן בסך כ₪מ'  290-בסך כ

. הגידול בחוב ברבעון הנוכחי מימן בעיקר השלמה של רכישת ₪מ'  520-בסך המאזן של כ
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 פירוט נרחב בנוגע להסכם הפשרה מול בעלי השליטה הובא באנליזה הקודמת. 
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והחלשות , בגינם עוד לא הוכרו רווחים, לפיכך חל גידול משמעותי ברמת המינוף 16זכויות

עם התקדמות הפרויקטים ומימושי הזכויות בהם, החברה צפויה להכיר  יחסי הכיסוי.של 

 ברווח ובתזרימים מהותיים שיביאו לשיפור ברמת המינוף ויכולת הכיסוי. 

 

 .מדורגת האינהחברה  -דירוג 

 

 דיבידנד 7

הקודמת כי החברה לא חילקה דיבידנד ממועד העברת השליטה. בהתאם להערכתנו בעבודה 

החברה אימצה מדיניות לחלוקה  2017החברה תחל בחלוקת דיבידנד בשנים הקרובות, במאי 

 .2017לפחות מהרווח השנתי הנקי, המיוחס לבעלי המניות, החל מדו"ח לשנת  25%של 

 

 הערכת השווי 8

 מתודולוגיה והנחות המודל  8.1

  הערכנו את השווי הכלכלי של החברה במאוחד ע"פ מודלNAV כאשר התבססנו על ,

לחלק מהפרויקטים ודוחות  ותהשמא נתונידוחות, מצגות ושיחות עם החברה, וכן על 

לצד מידע ציבורי בנוגע למחירים ולשווי למ"ר במגוון סוגי נכסים , תנות הבוחבר

 ובמיקומים שונים.

  בחישוב שווי הפרויקטים, הערכנו את התזרים העתידי ממכירת הזכויות שבידי החברה

בהתאם  שוניםשהיא צפויה לקבל והיוונו את התזרים הצפוי בשיעורי היוון  ניהולומדמי 

ורמת הנראות של התזרים הצפוי  , מועדי קבלת התזריםלסוג הפרויקט, סוג הנכס

התזרים הצפוי נובע מזכויות שנמכרו או  והאם בהתאם לתב"ע מאושרת/לא מאושרת)

בפרויקטים שבביצוע, שיעור ההיוון הממוצע לתזרים בגין יח"ד שנמכרו הינו (. לא נמכרו

. שיעור ההיוון לתזרים 10%ושיעור ההיוון הממוצע לתזרים מיח"ד שלא נמכרו הינו  7%

 . 15%בפרויקטים שבתכנון הינו 

 כלול בתב"ע הנוכחית והעתידית, שווי מוערך בהתאם למ"ר ה חלק מהפרויקטים הוערכו

 למ"ר לפי סוג הזכויות ומיקום הנכס והסתברות לאישור התב"ע.

 .מח"מ ההיוון הוערך בכל פרויקט בנפרד בהתאם לדיווחי החברה ובאופן שמרני 

  היוון הוצאות פרסום ושיווק, הנהלה וכלליות שנתיות בסך  -היוון הוצאות תפעול

 בשנה.' ₪ מ 18-24-מוערך של כ

  ההלוואות שאינן נכללות בתזרימים הצפויים מהפרויקטים  –היוון הוצאות מימון

השונים וכן האג"ח, הופחתו משווי הפעילות בערכם הנוכחי ועל התחייבויות אלו לא 

הוונה ריבית בנפרד. על ההלוואות שפרעונן נכלל בתזרימי הפרויקטים )קרן בלבד אך לא 

 ₪.מ'  29-כט של הריבית הצפויה. היוון הריביות הסתכם בהריבית( בוצע חישוב מפור

                                                           
16

 בסך דשהח הלוואה, השרון רמת לפרויקט ₪מ'  26 בסך חדשה מהלוואה בעיקר נבע Q1.17-ב הבנקאי באשראי הגידול 
 השלמת לצורך גלילות פי אפטאון בפרויקט ₪מ'  66 בסך חדשה הלוואה ,קרקע רכישת לצורך לפיד פרויקטל ₪מ'  141

 עבור בהלוואה ₪מ'  14 -כ של בסך פירעון בקיזוז, טאואר סי בפרויקט הלוואה יתרתב ₪מ'  4-כ של מגידול, העסקה
 .רוטשילד פרויקט
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  לאור הערכתנו בנוגע לשווי נכסי החברה, התזרים והרווח הצפוי מהם, הערכנו  –מסים

)לאחר ניכוי הפסד נצבר לצורך מס בחברה סולו בסך  ₪מ'  240-היוון תשלומי מס בסך כ

 .₪(מ'  18-כ

 מזומנים מוגבלים בגין ₪ מ'  1-מתוכם כ₪, מ'  104-לחברה יתרות נזילות בסך כ

בחישוב החוב הפיננסי נטו, האג"ח נכלל לפי שווי שוק ולא לפי  מקדמות מלקוחות.

 השווי במאזן.

 .לא כללנו שווי בגין פעילות עתידית, וכן ידע ומוניטין רב של הקבוצה ובעלי השליטה 

 הפרויקטיםיכום הערכת שווי ס

 פרויקט סוג פרויקט
 שווי

 מוערך
 ₪' במ

 57 קבוצות רכישה בביצוע פריים ורום פארק צמרת( W, 17קבוצות רכישה בביצוע )רוטשילד 

 113 קבוצות רכישה בתכנון דה וינצ'י מגורים

 78 קבוצות רכישה בתכנון קבוצות רכישה בתכנון )כחול חוף ת"א, "ל", תכלת עתלית ולפיד ת"א(

 25 ומסחר בתכנוןתעסוקה, מגורים  מתחם לאומי בת"א

 0 יזמי במסירה אליפלט ולייב

 54 יזמי בביצוע מידטאון מגורים ומשרדים

 20 יזמי בתכנון אחד העם

 440 מקרקעין למכירה מימוש זכויות מגורים ודמי ניהול -רמת השרון 

 87 מקרקעין למכירה זכויות למסחר ולמשרדים  -רמת השרון 

 178 מקרקעין למכירה פי גלילות

 84 מקרקעין למכירה (מערב מקרקעין )טורקיז, צוק צפוני, צמרות הוד השרון, הוד השרון

 25 מקרקעין למכירה מקרקעין בפולין ובצורן

 189 נדל"ן להשקעה מניב ובהקמה נדל"ן להשקעה מניב ובהקמה במאוחד

 92 נדל"ן להשקעה בהקמה מידטאון שטחי מסחר וחניות )בחברה כלולה, נטו מחוב(

 58 נדל"ן להשקעה בהקמה דה וינצ'י משרדים, מסחר וחניות )בחברה כלולה, נטו מחוב(

 100 מקרקעין ברוסיה מקרקעין למגורים ברוסיה )מכירה מתמשכת בעסקת תמורות(

 1,599   פרויקטיםמוערך לסה"כ שווי 

 

 ₪, במ' סיכום הערכת השווי

 1,599 סך שווי נכסי החברה
 181- )אשראי בנקאי שלא נכלל בתזרים המדווח ואג"ח(ניכוי חוב פיננסי נטו 

 88- שנים( 6היוון הוצאות תפעול )בניכוי מגן מס לתקופה של 
 29- 17היוון הוצאות מימון

 237- היוון תשלומי מס
NAV  '1,064 ₪()מ 

 3 4 שווי מיוחס לאופציה
 1,060 שווי מיוחס למניות
 205 מספר מניות )במ'(

 5.2 )₪(למניה שווי כלכלי 
 3.6 )₪(מחיר מנייה נוכחי 

 45% אפסייד/)דיסקאונט(
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היוון הוצאות המימון הינו בגין החוב הפיננסי שלא הופחת בטבלה זו אלא נכלל בתזרימים המדווחים על ידי החברה 
 בפרויקטים השונים )התזרימים כללו פרעון קרן אך לא כללו תשלומי ריבית(
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 2017, נכון למרץ מבנה החזקות החברה -נספח
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 נספח גילוי נאות 

 פרטי מכין עבודת האנליזה: .1

 שם: צביקה בק

 . מאוניברסיטת ת"א MBAבכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת אריאל,  .B.Aהשכלה: 

 . 2006ן: אנליסט משנת וניסי

 03-5377730: טלפון, אביב תל 9 העם אחד רחוב שלום מגדל כתובת:

 פרטי התאגיד המורשה: .2

 03-5377730: טלפון, אביב תל 9 העם אחד רחוב שלום מגדל, כלכלי מחקר שירותי אנטרופי

 הערכת שווי פרויקטי החברה לפי היוון תזרים עתידי ושווי כלכלי למ"ר.  – NAV: שיטת הערכה .3

 סיכונים עיקריים אשר עשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד: .4

עליית ריבית, שינויים רגולטוריים או שינויים במדיניות הממשלה, שינויי מאקרו כלכלה או 

 היצע ומחירי הדיור בישראל. מצב בטחוני העלולים להשפיע מהותית על הביקוש וה

 .2017ביולי  18.  מועד פרסום העבודה: 2017ביולי  17מועד עריכת העבודה:  .5

 דיסקליימר: .6

זו בוצעה בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. לא בוצעו כל בדיקות על מנת לאמת  "עבודה 

יות ועשויים לחול בו שינויים את נכונות המידע ששימש בסיס לעבודה זו. במידע עלולות ליפול טעו

לאחר פרסום מסמך זה. המידע המופיע בדו"ח זה אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש בנוגע 

לעניינים המופיעים בו וכן איננו  מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. 

אות כאן לתוצאות בפועל. עורך כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המוב

העבודה אינו מחויב להודיע לנמענים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד.  אין לראות 

במסמך זה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, 

לשהן. ניתוח זה משקף את הבנתנו או ייעוץ לרכישה, ביצוע השקעות או ביצוע פעולות או עסקאות כ

ביום פרסום המסמך. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי לרבות ייעוץ משפטי ולפיכך אין 

להסתמך על המידע הכלול בו ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת יעוץ מקצועי ומשפטי 

תי מחקר כלכלי  בע"מ, עובדיה וכן המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אנטרופי שירו

בעלי מניותיה ועובדיהם וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם 

משימוש במסמך זה, אם יגרמו, למעט אם נגרמו כתוצאה מרשלנות ו/או חוסר תום לב ו/או זדון 

 ידע המפורט בדו"ח זה.  מצדם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המ

מסמך זה מיועד אך ורק ללקוחות כשירים, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק 

. אין להפיץ, להעביר, להעתיק או לעשות כל שימוש 1995 –השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 

 אחר בעבודה זו ללא קבלת אישור עורכי המסמך מראש ובכתב.

וצת אנטרופי )גופים מוסדיים וחברות ציבוריות( עשויים להחזיק ו/או לבצע, בין היתר, לקוחות קב

עסקאות בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים הנזכרים בסקירה זו, ככל שנזכרים, בהתאם או שלא 

 בהתאם לאמור בה. 

 אלא אם נאמר אחרת אין לעורכי המסמך ו/או לחברה עניין אישי בנושא הסקירה."


