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  2006הרבעון הראשון לשנת תוצאות : גלוב-גזית

  - ₪  ון מילי661 -לכלרבעון בהכנסות מהשכרה  31% -כ של גידול -

   -₪  מיליון 435 - לכN.O.I - ב28% - גידול של כ-

  - FFO -ב 29% - גידול של כ-
  

, צמיחה בהכנסותה על המשך ותיד המע2006הרבעון הראשון לשנת ת היום את תוצאות פרסממגלוב -גזית

  .  המזומניםובתזרימי 

  ):₪מיליוני  ( נייםרבעו  השוואהנתוני

 Q1  2006    Q1  2005  שיעור גידול 

  38% 16,681 22,964 סך מאזן

  31%  504  661 מהשכרה הכנסות

N.O.I )1  (  435  340  28%  

  24%  259  322 גולמי רווח

  23%  217  268  רווח מפעולות

  )2(י לתקופהרווח נק
40  45)3(  )10%(  

  10%  140 155  תזרים מזומנים מפעילות

F.F.O   70  54  29% 
F.F.O 9.5%  0.64  0.70  )ח"בש(  למניה 

  

  :ד נטו של החברה באיחוד יחסי "להלן התפלגות שכ

      I 2005רבעון            I   2006רבעון                          
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)1  (N.O.I –רה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים הכנסות מהשכ.  

ולפיו יש להכיר במסים נדחים בגין , )מיסים על הכנסה (19 חל על הדוחות הכספיים תקן חשבונאות מספר 2005 החל מינואר  )2(

ובגין הפרשים זמניים המתייחסים , הפרשים זמניים הנוצרים כאשר מטבע המדידה החשבונאי שונה ממטבע המדידה לצרכי מס

 56.5 - בסך כחד פעמית הפרשה חשבונאית -  2005בשנת יישום התקן בוצע בדרך של השפעה מצטברת לתחילת השנה . תלקרקעו

, למעט האמור לעיל, להערכת החברה. לרישום אין כל השלכה על תוצאות הפעילות כמו גם על תזרים המזומנים של החברה. ₪מיליון  

 .לא צפויה השפעה נוספת בגין יישום התקן החדש
  .כולל רווחי הון גבוהים מהרגיל) 3(
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   רבעוןדגשים ל

 - לעומת כ₪  מיליארד  2 -הקבוצה ברכישה ופיתוח נכסים הסתכמו ברבעון בכהשקעות  

ברכישה ₪  מיליון 475 - כCityconהשקיעה , בנוסף. בתקופה המקבילה₪  מיליארד 0.5

  .ברבעון המקביל₪  מיליון 6 -לעומת כ, ופיתוח נכסים

, ת נכסים חדשיםנובע מרכישביחס לתקופה המקבילה גידול  ה- השכרה מהכנסות 

 ר"בשכר הדירה הממוצע לממעליה  כמו גם, הושלםתחילת הנבה של נכסים שפיתוחם 

 . הקבוצהבנכסי 

לרבעון ביחס ,  FCR- ובEQY- ב2.3% - כ גדל בשיעור שלתזרים נטו מנכסים זהים 

 .המקביל אשתקד

,  FCR-וב  EQY-ב 5.5% - ובכ 5.2% -  גדל בכודשושכר הדירה בחוזי שכירות שח 

 .בהתאמה ביחס לשנה קודמת

 - לעומת כ94.4% - על כEQYבנכסי הליבה של שיעור התפוסה  עמד 2006במרץ  31ליום  

 . 2005במרץ  31 - ב94.8%

 -  ב93.9% - לעומת כ94.7% -על כ FCRבנכסי שיעור התפוסה  עמד 2006במרץ  31ליום  

 . 2005במרץ  31

 96.4% -  לעומת כ96.7% - על כCityconבנכסי שיעור התפוסה  עמד 2006במרץ  31ליום  

 . 2005במרץ  31 -ב

 -  ב92.9% - לעומת כ93.2% -  על כRSCבנכסי שיעור התפוסה  עמד 2006במרץ  31ליום  

  .2005במרץ  31

 הגידול נובע בעיקר מהמשך השיפור ברווח –  שוטפתמפעילות המזומנים תזרים 

  .וליהתפע

 .הרבעון המקביל אשתקד לעומת 28% - גדל בכN.O.I -ה 

  .   בהשוואה לתקופה המקבילה9.5% -  גדל בכ  למניהF.F.O - וה29% -גדל בכ F.F.O -ה 

לעומת ₪  מיליון 40 -הסתכם בכ) 19בנטרול השפעה חד פעמית של תקן ( הנקי הרווח 

 םגבוהילל רווחי הון רבעון שכ, ברבעון המקביל אשתקד₪  מיליון 45 - ך כבסרווח 

 .מהרגיל

 עמד 2006במרץ  31ליום ) הנגזר משווי השוק של מניות הקבוצה (יחס החוב לשווי הנכסי 

  .2005 במרץ 31 - ב 54.4% - לעומת כ, 52% - על כ

לעומת   נטו בהון מניות ₪  מיליון184 -ברבעון כ החברה והחברות הבנות גייסו -  גיוס הון 

 .ברבעון המקביל₪  מיליון 210 -כ

) למניה ₪ 0.44 -כ(₪  מיליון 44 -גדלו בכ) המוצגות בסעיף ההון העצמי(קרנות הון  

הגידול בקרנות ההון . ברבעון המקביל) למניה ₪ 0.06 - כ(₪  מיליון 5 -כגידול של לעומת 

 בתקופות )פיחות(ח "השב מול " והדולר ארההאירו, נובע מהתחזקות הדולר הקנדי

  .האמורות
  

 2006כי הדיבידנד שיוכרז בשנת החברה הודיעה , בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה

  ).למניה בחישוב שנתי ₪ 1(למניה לרבעון '  אג25 -לא יפחת מ

  

  

  



  :2006 ועד 1999להלן גרף התפתחות הדיבידנד למניה לשנים 
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  תחזית*    

  

  

 את המשך פותהרבעון הראשון של השנה משקתוצאות ":  מסרגלוב- גזיתר"יו,  כצמןחיים

תקופה המדווחת לאחר ה .ברווחיותעקבית המלווה בעליה ,  בכל זרועות הקבוצה החזקההצמיחה

 את  השקעותיה ונוכחותה באזורים בעלי הגדילההון שהתפנה וב,  נכסים בטקססמימשה הקבוצה

 3.1-סתכמו השקעות הקבוצה כולל סיטיקון בכמתחילת השנה ה.  לרווחיותה יותרפוטנציאל גבוה

עומת מימוש תיק ל, בטריטוריות ותחומים חדשים₪ חצי מיליארד כולל למעלה מ, ₪מיליארד 

   ".₪ מיליארד 1.4-הנכסים בטקסס שהסתכם בכ

  

  

  

  אודות קבוצת גזית גלוב

 100 א"ת במדד תהחברה נכלל. המניב ן" הנדלבתחום החברה הישראלית הגדולה ביותר הנהגלוב -גזית

  וניהול נכסיםפיתוח, ומתמחה ישירות ובאמצעות חברות בנות ברכישה) ₪ מיליארד  5.0 -שווי שוק כ(

בנוסף פועלת . סופרמרקטים במרכזים מסחריים פתוחים מעוגני  בעיקרהקבוצה מתמקדת. מניבים

תור ומימוש הזדמנויות ב וכן פועלת לאי"החברה בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה

  .עסקיות בתחומי עיסוקה ובתחומים משיקים באזורי פעילותה ובאזורים אחרים

 מרכזים 485הכוללים ,  נכסים מסחריים516 מחזיקה ומנהלת בעצמה ובאמצעות חברה כלולה הקבוצה

 דיור יבת 2 ,) דיוריחידות 860 -הכוללים כ(בתי דיור מוגן  7,  מרכזים בפיתוח20, פעילים מסחרומבני 

ל משתרעים "הנכסים הנ. בנין משרדים בתל אביב ובנין משרדים רפואיים וחניון רב קומתי, מוגן בפיתוח

  .₪ מיליארד 3.2-ר ומניבים שכר דירה שנתי בסך כ" מיליון מ4.2 -על שטח בנוי להשכרה של כ

 נהישה Equity One Inc באמצעות מתבצעת ,בתחום המרכזים המסחריים,  בצפון אמריקההפעילות

REIT) יורק תחת הסימול -בבורסת ניו הנסחרת) ן"חברה להשקעות בנדלEQY,   

     .FCR חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בטורונטו תחת הסימול שהינה First Capital Realty Inc-ו

 חברה פינית הנסחרת בבורסה בהלסינקי תחת - Citycon אירופה מתבצעת באמצעות בהפעילות 

העוסקת בתחום המרכזים המסחריים באירופה ) Gazit Europe) 100% באמצעות ו CTY1S  הסימול

  .ובבעלותה מרכז מסחרי בגרמניה

פועלת , כמו כן . Royal Senior Careב באמצעות "בתחום הדיור המוגן פועלת החברה בדרום מזרח ארה

  .רדים רפואייםהעוסקת בתחום מבני מש  ProMed Properties Inc באמצעות ב" בארההחברה

 מרכזים מסחריים 3אשר בבעלותה , מ"בע) פיתוח(גלוב ישראל - מגזית85% -בישראל מחזיקה החברה ב

  .א" קרקעות לפיתוח עתידי של מרכזים מסחריים ובנין משרדים בתחמשו
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	- גידול של כ- 31% בהכנסות מהשכרה לרבעון לכ- 661 מיליון ₪  -
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	- גידול של כ- 29% ב- FFO -
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