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  המשך הצמיחה החזקה ברבעון השני: גלוב-גזית

  - ח"ש  ןמיליו 527 - בהכנסות מהשכרה לכ15% -כ של גידול -

  -  ח"ש מיליון  47 -כל FFO1 - ב15% - כ שלגידול -

  - ח"ש מיליון  186 - בתזרים המזומנים מפעילות לכ17% - גידול של כ-

  
צמיחה ה על המשך ות המעיד2005צאות הרבעון השני לשנת ת היום את תופרסממגלוב - גזית

  .  המזומניםובתזרימי , בהכנסות

  

  ):ח"מיליוני ש (2005נתונים לרבעון השני לשנת 

  

 גידולשיעור   2004רבעון שני    2005רבעון שני  
  15%  457  527 מהשכרה הכנסות

  12%  244  273 גולמי רווח

  12%  206  231  רווח מפעולות

  24%  14  18 קי לתקופהרווח נ
        

  17%  159 186  תזרים מזומנים מפעילות

FFO  47  41  15% 
FFO  18%  0.48  0.56  )ח"שב(למניה 

  

  

  

  

                                                
  .ח"פעמיות ובתוספת פחת בתקופת הדו- בנטרול הכנסות והוצאות חד,  הרווחאתהכולל , סך התזרים מפעולות  1



  :)ח"במיליוני ש (2005נתונים לששת החודשים הראשונים של שנת 

  

 מחצית ראשונה 

2005    

 מחצית ראשונה

2004   

 שיעור גידול

  18%  877  1,031 מהשכרה הכנסות

  14%  467  532 גולמי וחרו

  14%  394  448  רווח מפעולות

)1(רווח נקי לתקופה
63  36  75%  

        

  29%  253 326  תזרים מזומנים מפעילות

FFO  92  76  22% 
FFO  19%  0.91  1.09  )ח"בש(למניה 

  .19בניטרול השפעה מצטברת לתחילת שנה של תקן ) 1(

  

  

   2005דגשים לרבעון השני של שנת 

תחילת , ת נכסים חדשיםנובע מרכישביחס לרבעון המקביל גידול ה -  כרה מהשהכנסות 

בשכר הדירה מעליה  כמו גם בשיעור התפוסה ומשיפור הושלםהנבה של נכסים שפיתוחם 

 . הקבוצה בנכסי ר"הממוצע למ

,  ובפירסט קפיטל וואן באקוויטי1.7% - ו4.4% גדל בשיעור של תזרים נטו מנכסים זהים 

  .הרבעון המקביללעומת , בהתאמה

 ובפירסט  וואן באקוויטי6.7% - ובכ3.9% -  גדל בכשכר הדירה בחוזי שכירות שחודשו 

  .בהתאמה, קפיטל

 -  על כוואן בנכסי הליבה של אקוויטי שיעור התפוסה הממוצע עמד 2005 ביוני 30ליום  

  . 2004 ביוני 30 - ב92.5%  -  לעומת כ93.7%

 94.7% - בנכסי פירסט קפיטל על כסה הממוצעשיעור התפו עמד 2005 ביוני 30ליום 

  . 2004 ביוני 30 - ב93.8% -לעומת כ

 הנובע בעיקר מהמשך השיפור 17% - גידול של כ–  שוטפתמפעילות המזומנים תזרים 

  .ברווח התפעולי

  .  קבילמ בהשוואה לרבעון 18% - גדל בכ  למניהFFO - וה15%  - גדל בכ  FFO -ה 

  .רבעון מקביל אשתקד  לעומת24%  -גדל בכ הנקי הרווח 

  .ח"שהקבוצה ברכישה ופיתוח נכסים הסתכמו ברבעון בכמיליארד  השקעות  

 - לסוף הרבעון עמד על כ) הנגזר משווי השוק של מניות הקבוצה (יחס החוב לשווי הנכסי 

  .2004 בדצמבר 58% - ולעומת כ, 2004 ביוני 57% -לעומת כ, 55%



  

   2005ל שנת דגשים לששת החודשים הראשונים ש

  

, ת נכסים חדשיםנובע מרכישביחס לתקופה המקבילה גידול ה -  מהשכרההכנסות 

בשכר מעליה  כמו גם בשיעור התפוסה ומשיפור הושלםתחילת הנבה של נכסים שפיתוחם 

 . הקבוצה בנכסי ר"הדירה הממוצע למ

גידול נובע בעיקר מהמשך השיפור ברווח ה –  שוטפתמפעילות המזומנים תזרים 

  .התפעולי

  .   בהשוואה לתקופה המקבילה19% - גדל בכ  למניהFFO - וה22% -גדל בכ FFO -ה 

התקופה   לעומת75% –גדל בכ ) 19בנטרול השפעה חד פעמית של תקן ( הנקי הרווח 

 .המקבילה
, )מיסים על הכנסה (19 חל על הדוחות הכספיים תקן חשבונאות מספר 2005החל מינואר 

ם נדחים בגין הפרשים זמניים הנוצרים כאשר מטבע המדידה ולפיו יש להכיר במסי

ובגין הפרשים זמניים המתייחסים , החשבונאי שונה ממטבע המדידה לצרכי מס

 הפרשה - יישום התקן בוצע בדרך של השפעה מצטברת לתחילת השנה . לקרקעות

וצאות לרישום אין כל השלכה על ת. ח"ש מיליון  56.5 - בסך כחד פעמיתחשבונאית 

, למעט האמור לעיל, להערכת החברה. הפעילות כמו גם על תזרים המזומנים של החברה

  .לא צפויה השפעה נוספת בגין יישום התקן החדש

  .ח"ש  מיליארד 1.4 - הקבוצה ברכישה ופיתוח נכסים הסתכמו בתקופה בכהשקעות  

 ח"ש מיליון 227 - החברה והחברות הבנות גייסו מהציבור במהלך הרבעון כ- גיוס הון 

  . בהון מניות
  



  :)ח"ש  במיליוני(ח "וי השוק שלהן ליום הדולהלן ריכוז האחזקות ושו

  

  
  אחזקה

שווי בספרים 
  30/6/05 -ל

  אחזקות שווי 
  )לפי מחיר שוק(

  30/6/05 -ל

   שווי אחזקות
  )לפי מחיר שוק(

 18/8/05-ל

Equity One )1(  1,050  1,744  
  

1,821  

First Capital )2(  1,903  2,779  
  

2,836  

Citycon 484  743  
  

804  

  366  366  366  )3(אחזקות אחרות 

  5,632  3,803  כ נכסים"סה
  

5,827  

   )2,430(    )2,430(    )2,430(   נטו, חוב

  )ח למניה" ש37 (3,202  1,373  כ"סה
  

  )ח למניה" ש39 (3,397

  )ח למניה" ש27.5 (2,380  -  שווי שוק החברה
  

  )יהח למנ" ש31.8 (2,750
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________________________  
  )22.5%( אחזקה ישירה בלבד ) 1(
  ח להמרה"כולל מניות ואג)  2(
  אחזקות לא סחירות לפי עלותן בספרים)  3(



 - ם שלא יפחת מסכויעמוד הדיבידנד הרבעוני על  החל מהרבעון השני כיהודיעה החברה  

בהתאם למדיניות הדיבידנד של . ) אגורות למניה בחישוב שנתי92(ה  אגורות למני23

צפויה ,  אגורות דיבידנד למניה שחילקה החברה ברבעון הראשון20 - בהתחשב ב, החברה

   .2005 אגורות למניה במהלך שנת 89החברה לחלק דיבידנד של 

  

  :2005 ועד 1999 להלן גרף התפתחות הדיבידנד למניה לשנים
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 למניה

 שילוב של . רצון מתוצאות הרבעון השניי מאוד שבעואנ" : מסרגלוב- גזיתר"יו,  כצמןחיים

כן ועליה בתפוסה מביאים ל,  וניהול בראיה ארוכת טווחהשבחתם, ברכישת נכסיםמדיניות נכונה 

  . לאורך זמן בשכר הדירה מתמשכתעליה 

מתמשכת בתזרימי המזומנים שאנו עקבית ועליה המשיך ולהציג אנו מאמינים ביכולתנו ל

  ".מייצרים וכן באיכות תיק הנכסים שלנו

  

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

 וניהול נכסים פיתוח, ומתמחה ישירות ובאמצעות חברות בנות ברכישה) ח"שמיליארד  2.8 - שווי שוק כ(

  . סופרמרקטיםהקבוצה מתמקדת במרכזים מסחריים פתוחים מעוגני . מניבים

  
 5,  מרכזים בפיתוח10,  מרכזים מסחריים פעילים299הכוללים ,  נכסים מסחריים315 הקבוצה בבעלות

 ל משתרעים על"הנכסים הנ. בנין משרדים בתל אביב ו) דיוריחידות 500 -הכוללים כ(בתי דיור מוגן 

  .ח" מיליארד ש2.1 -ר ומניבים שכר דירה שנתי בסך כ" מיליון מ3.2 -שטח בנוי להשכרה של כ

 חברה פינית הנסחרת בבורסה - Cityconחברת ב) 37.5%(  הנה בעלת המניות הגדולההחברה, בנוסף

  . מרכזים ומבנים מסחריים בפינלנד145 בבעלותה ואשר CTY1Sבהלסינקי תחת הסימול 

  

 שהנה Equity One Inc באמצעות מתבצעת ,בתחום המרכזים המסחריים, ן אמריקה בצפוהפעילות

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

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

  

  . Royal Senior Careון אמריקה באמצעות בתחום הדיור המוגן פועלת החברה בצפ

  
  


	גזית-גלוב: המשך הצמיחה החזקה ברבעון השני
	- גידול של כ- 15% בהכנסות מהשכרה לכ- 527 מיליון  ש"ח -
	- גידול של כ- 15% ב- FFO� לכ- 47 מיליון  ש"ח  -
	- גידול של כ- 17% בתזרים המזומנים מפעילות לכ- 186 מיליון  ש"



