
 
 
 
 
 

 1202, במאי 12

 :2021מניבים קרן הריט החדשה מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של שנת  

מיליון    28.9 -הסתכמו בכ  2021שנת רבעון הראשון של מדמי שכירות לההכנסות 

 אשתקד;תקופה המקבילה ביחס ל  13.5%, צמיחה של ש"ח

 מיליון ש"ח; 26.4 -והסתכם בכ 12% -צמח בכ NOI-ה

 מיליון ש"ח;  18.2 -והסתכם בכ 5.9% -הריאלי צמח בכ FFO-ה

מסתכם  היקף המזומנים   מיליארד ש"ח;  1.2-ההון העצמי של החברה עומד על כ

 33% -שיעור מינוף נמוך של כ מיליון ש"ח; 156-לסך של כ

נכסים בשטח כולל   15. לחברה  2021  של שנת  הראשוןמניבים קרן הריט החדשה מדווחת היום על תוצאות הרבעון  

 ליום אלף מ"ר שטחי חניה. סך שווי נכסי הנדל"ן המניב בהם מחזיקה החברה נכון    38  -אלף מ"ר וכ  207  -של כ

   מיליארד ש"ח. 1.2 -מיליארד ש"ח וההון העצמי מסתכם לסך של כ 1.85  -עומד על כ 2021  במרץ 31-

, 13.5%  - מיליון ש"ח, צמיחה של כ  28.9  -בכ  2021של שנת    הראשון החברה מדמי שכירות הסתכמו ברבעון    הכנסות

ממעבר להנבה . הגידול בהכנסות נובע בעיקר  2020שנת  של    הראשוןמיליון ש"ח ברבעון    25.5  -לעומת הכנסות של כ

 רעננה.ב והנכסלהבים  עסקת בנכסימלאה 

 - בסך של כ  NOIלעומת    12%  -גידול של כ מיליון ש"ח,    26.4  -הסתכם בכ   2021של שנת    הראשוןברבעון    NOI-ה

 . 2020של שנת  הראשוןמיליון ש"ח ברבעון  23.6

Same Property NOI  -    לעומת    1.3%  -, גידול של כמיליון ש"ח 13.7  -כהסתכם ב  2021ברבעון הראשון של שנת

  ו באופן חלקיב אשר הניוהנכס ברעננה  נתון זה אינו כולל את נכסי עסקת להבים    .2020שנת  הרבעון הראשון של  

 .2020הראשון של שנת ברבעון  

 ונדל"ן להשקעה  NOIהתפתחות 

 התפתחות נדל"ן להשקעה     NOIגרף התפתחות 

  

 

 



 
 
 
 
 

 

, ואילו 7.14%  -הנגזר מהנדל"ן להשקעה המושכר של החברה )בגילום שנתי( עומד על כ   שיעור התשואה המשוקלל

 )צמוד מדד(. 1.84% -עלות החוב המשוקללת של החברה הינה כ

  -בהשוואה לכ 5.9%מיליון ש"ח, גידול של    18.2  -הסתכם בסך של כ  2021של שנת    הראשוןהריאלי ברבעון    FFO-ה

 . 2020שנת  הראשוןמיליון ש"ח ברבעון  17.2

של שנת    הראשוןנקי ברבעון    הפסדמיליון ש"ח, לעומת    18  -הסתכם בכ  2021של שנת    הראשוןברבעון  הרווח הנקי  

מיליון )בעיקר מס רכישה(   42.3   -הוצאות רכישה חד פעמיות בסך של כונבע מ  ,מיליון ש"ח  25.2  - שהסתכם בכ  2020

 2020ברבעון הראשון של שנת  טרול הוצאות חד פעמיות אלו, הרווח  יבנ.  כתוצאה מהשלמת עסקאות להבים ורעננה

 .מיליון ש"ח 17 -הסתכם בכ

ליום   העצמי    ,31.3.21נכון  כ ההון  של  לסך  מסתכם  החברה  ש"ח.  1.2  -של  ליום    מיליארד  היקף ,  31.3.21נכון 

, והיקף (ח"וד ה  פרסוםלמועד    ש"ח מיליון    135-)כ  מיליון ש"ח   156  -שבידי החברה מסתכם לסך של כהמזומנים  

 .מיליארד ש"ח 1.75 -בכ של החברה מסתכםהנכסים הלא משועבדים 

 . 2020מיליון ש"ח בגין שנת   50, מתוך  2021באפריל   8- ב מיליון ש"ח 30בהיקף של  דיבידנד חילקה החברה 

בהתחייבויותיה    השפעת לעמוד  ויכולתה  החברה  תוצאות  על  הקורונה   2020  שנת  במהלך  שוליתהיתה  משבר 

פורטפוליו הנכסים של החברה, הכולל שיעור נמוך של  תמהיל . הדבר נובע מ2021שנת ובמהלך הרבעון הראשון של  

)כ מסחר  )כ5%  -שטחי  ותעשייה  לוגיסטיקה  בשימוש  נכסים  של  גבוה  ושיעור  ו57%  - (  ב(,  איתנותה כן  זכות 

( והעובדה  31.3.21ליום    33%  -שיעור המינוף נטו הינו כהפיננסית, הבאה לידי ביטוי בשיעור המינוף הנמוך שלה )

בהתאם לכך, הפגיעה בהכנסות החברה ברבעון הראשון של   מנכסי הנדל"ן שברשותה אינם משועבדים.  95%-שכ

 . בלבד אלף ש"ח 300-הסתכמה בכ   2021

המשיכה   ,2021רבעון הראשון של שנת  ל  הכספי   במהלך הרבעון הראשון ועד מועד פרסום הדו"חכי    החברה מדווחת

ואף התחזקה מגמת הגידול בביקוש לשטחי משרדים בכל אתרי החברה, ובדגש על ביקוש לשטחי משרדים במגדל 

משטחי מגדל מניבים ומתנהלים משאים ומתנים מתקדמים   20%-ן למועד הדוח הושכרו כמניבים בכפר סבא. נכו

 . משטחי המגדל נוספים  20%-בנוגע לכ

פוטו  מערכות  להתקנת  פועלת  החברה  השוטף.  ותפעולם  הנכסים  השבחת  פעילות  נמשכת  החברה,  נכסי  בכלל 

הותקנו   עד כההתועלת מהם.  וולטאיות על גגות חלק מנכסיה, על מנת להגדיל את ההכנסות מהנכסים ולמקסם את  

  NOIצפויים להניב  קילו וואט ש  1,300-על גגות חמישה מנכסי החברה מתקנים פוטו וולטאים בהספק כולל של כ

 מיליון ש"ח.   0.8-כ סך שנתי  ב

 2021לשנת    FFO -ו NOIתחזית 

מיליון ש"ח. אומדן   106-108- הינו כ  2021הצפוי מהפעלת הנכסים הקיימים לשנת    NOI-החברה צופה כי אומדן ה 

מיליון ש"ח. כמו כן צופה החברה כי תחלק   74-75-הינו כ 2021הריאלי הצפוי מהפעלת אותם נכסים לשנת    FFO-ה

 .  2021מיליון ש"ח בגין שנת  50-55- דיבידנד בסך של כ

כ  השנתי הצפוי מנכסי החברה בתפוסה  NOI-ה כולל מגדל מניבים, הינו   FFO-ה.  מיליון ש"ח  133-138-מלאה, 

 מיליון ש"ח.  100-105-הצפוי בהתאם הינו כ

 

והנבה    בכלל הפרמטרים התפעולייםהצגנו צמיחה    2021רבעון הראשון של שנת  ב"  עופר אברם מנכ"ל מניבים אמר:

מנכסי   ומורכב בעיקרו   מיליארד ש"ח  1.85-בכ נאמד  נדל"ן של הקרן  ה נכסי    שווי   .נומלאה של כלל הנכסים שבבעלות

מצבת משבר הקורונה.  החברה נפגעו בצורה מועטה במהלך    הכנסותהביאה לכך ש עובדה אשר  ,  ולוגיסטיקהתעשייה  



 
 
 
 
 

 ך ולתור אחר נכסים איכותיים נוספים לנו להמשי  יםמאפשר(  33%-)כ  , והמינוף הנמוך שלההמזומנים של החברה

הקטנת מרכיב חוסר הוודאות, על רקע התקדמות מבצע החיסונים לנגיף   .שיאפשרו את המשך הצמיחה של החברה

, גידול בהיקף הביקוש לשטחי משרדיםו רואים  אנ אחרונה  במהלך התקופה ה הקורונה בארץ ובעולם, הביאה לכך ש

במקביל לאכלוס  משטחי המשרדים במגדל, ו  20%  -נכון להיום, כבר הושכרו כביחוד במגדל מניבים בכפר סבא.  

האחרונים,  בשבועות  מתאנ  הבניין  ומתנים  משאים  מנהלים  לכו  בנוגע  המגדל  נוספים  20%  -קדמים  .  משטחי 

אנ  פרי.  בנוגע להמשך  ו אופאיכויות המגדל, מבחינת מיקומו ומבחינת הסטנדרט שלו, מתחילות לשאת  טימיים 

 ."שיסייעו גם הם לצמיחת החברה  השיווק וקצב האכלוס של המגדל

 

 :אודות מניבים

( בישראל. החברה מנוהלת במתכונת  REITהינה חברה להשקעה בנכסים מניבים )  מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

חלוקות דיבידנד, דמי הניהול והמחויבות  המקובלת בקרנות ריט מבחינת הפעילות, השקיפות, היחסים הפיננסים,  

כלפי המשקיעים בחברה. קבוצת הניהול של מניבים הינה מקצועית ואיכותית, בעלת מוניטין וניסיון בתחום הנדל"ן 

המניב לאורך שנים. החברה מקדמת השקעות בפרופיל סיכון נמוך יחסית. המשקיעים הבולטים בחברה הינם גופים 

ביטוח, בנק הפועלים )פועלים שוקי הון(, מנורה חברה לביטוח, מגדל ביטוח, מיטב דש,  מוסדיים מובילים: כלל  

הראל, הפניקס ביטוח, קרן הפנסיה גלעד, אנליסט בית השקעות, פסגות קופות גמל, בנק איגוד, קרן קוליברי וקרן  

יה וקבוצת הניהול, חצבים. אסטרטגיית ההשקעה של מניבים מבוססת על הניסיון, היכולת והמקצועיות של יזמ

בעלי   איכותיים  נכסים  באיתור  מניבים,  נכסים  של  ומגוון  פורטפוליו חדש  של  וניהול  ביצירה  ידם,  על  שהוקמה 

 מדד הנדל"ן.בו  90"א פוטנציאל השבחה. מניית החברה נסחרת במדד ת 

 עופר אברם. - איתי מל ומנכ"ל החברה  -שרון שוופי, סגן יו"ר  -יזמי החברה הינם: יו"ר  


