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 2020שנת רביעי והקבוצת עזריאלי מפרסמת את תוצאות הרבעון 

הסתכם ברבעון  NOI-ה והסגר שהוטל במהלך מרבית הרבעון,על רקע מגפת הקורונה 
 ש"חמיליון  213-כהסתכם ב FFO-הו מיליון ש"ח 224-כב

 מיליון ש"ח 999-הסתכם בכ FFO-הו מיליארד ש"ח 1.2-הסתכם בכ 2020בשנת  NOI-ה

אלף מ"ר בעלייה  169 של בהיקף חוזים חדשיםמתחילת השנה בתחום המשרדים נחתמו 
 בממוצע 9%-כשל 

ש"ח, וצפוי לדון בהמשך מיליון  450בהיקף דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד 
 מיליון ש"ח 150בסך של עד השנה בחלוקה נוספת 

 

 2020שנת ו רביעיהדגשים פיננסיים לרבעון 

 ה-NOI  האשתקד. ברבעון המקביל מיליון ש"ח  408-מיליון ש"ח לעומת כ 224-הסתכם בכברבעון-NOI  בשנת

מהסגרים שהוטלו הירידה נובעת  .מיליון ש"ח אשתקד 1,611-מיליון ש"ח לעומת כ 1,214-הסתכם בכ 2020

בתחום המשרדים נרשמה . 2020מהימים בשנת  40%-במהלך השנה ואשר בעקבותיהם הקניונים היו סגורים כ

רשם תחום  2020. בשנת מירידה בהכנסות מחניוניםבעיקר אשר נבעה  NOI-ב 4%של ירידה קלה ברבעון 

  .1%המשרדים עליה של 

 ה-FFO  מיליון ש"ח ברבעון  286-ש"ח לעומת כמיליון  152-בכברבעון הסתכם ללא תרומת הדיור המוגן

ברבעון המקביל מיליון ש"ח  314-מיליון ש"ח לעומת כ 213-הסתכם בכ ברבעון FFO-ה סך .המקביל אשתקד

מיליון  1,160-ש"ח לעומת כמיליון  878-בכ 2020בשנת הסתכם ללא תרומת הדיור המוגן  FFO-האשתקד. 

מיליון ש"ח אשתקד.  1,313-מיליון ש"ח לעומת כ 999-בכ 2020בשנת הסתכם  FFO-ה סך ש"ח אשתקד.

של פעילות  FFO-חלק מהירידה ברבעון קוזזה מצמיחה חדה ב .הירידה נובעת מהסגרים שהוטלו במהלך השנה

 עקב אכלוס הבית החדש בלהבים.בעיקר  ,הדיור המוגן

  2020. הרווח הנקי בשנת ח”מיליון ש 30-כשל המיוחס לבעלי המניות הפסד  עלהחברה מדווחת ברבעון 

בעיקר מהתאמות שווי ברווח נובעת הירידה  ח אשתקד.”מיליון ש 2,097-לעומת כמיליון ש"ח.  184-הסתכם לכ

 . NOI-הוגן של נדל"ן להשקעה ומהירידה ב

 בייזום, הקמת נכסים חדשים ובשדרוג מיליון ש"ח בנדל"ן להשקעה 273-במהלך הרבעון הקבוצה השקיעה כ ,

כמו כן, החברה ניצלה  מיליארד ש"ח. 1-במעל להסתכמה ההשקעה  2020בשנת והשבחת נכסים קיימים. 

 264בנוסף, הקבוצה השקיעה . הקניוניםן בחלק משדרוג שחלקן משמעותיות את הסגרים לטובת עבודות 

מיליון  67-המוצג במסגרת הרכוש הקבוע והשקעה של כבירושלים מיליון ש"ח להשלמת רכישת מלון הר ציון 

 סנטרס ומוצגת בשיטת השווי המאזני.-( בקומפאס האמריקאית הפועלת בתחום הדאטה₪מיליון  231-דולר )כ
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, אנחנו מהזמן %40-כ בה פעילות המסחר היתה סגורה המאתגרת השנהעל אף " אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי:

של כמיליארד שקל ורואים בכך עדות חזקה לעצמה של הקבוצה ולחשיבות הפיזור למספר תחומי  FFOמסיימים שנה עם 

הפגינה יציבות מרשימה לכל אורך משבר הקורונה ואנו אופטימיים לגבי המשרדים הקבוצה בתחום פעילות פעילות. 

את מגמה החיובית שאפיינה את המושי האופציות אשר המשיכו עתידה, כפי שבא לידי ביטוי בנתוני חידוש החוזים ומי

פעילות הדיור המוגן ממשיכה גם היא לצמוח והבית החדש בלהבים ימשיך לתרום לתוצאות עם תקופת טרום הקורונה. 

 המשך אכלוס הדרגתי, כשברקע חתימת הסכמים מרשימה ברשת פאלאס כולה.

תחום מלוא המרץ להעמקת הפעילות בתחומים החדשים והסינגרטיים. בלפעול לצד הפעילות הקיימת אנחנו ממשיכים 

אבן דרך צמיחה גלובלית מתמשכת וכך גם הפעילות שלנו בתחום וכן הודענו לאחרונה על נהנה מ Data Centers-ה

עם פתיחת השוק . חשובה במסגרת מהלך אסטרטגי שאנו מובילים להעמקת פעילותנו לענף הדיור למגורים להשכרה

עדים לתנועת קונים ערה בקניונים של הקבוצה. נערכנו בהתאם לסטנדרטיים המחמירים של אנו בתקופה האחרונה 

  קבוצת עזריאלי לפתיחה המחודשת ואנו שמחים לראות את המגמה החיובית בפעילות."

 
 שעורי תפוסה ופדיונות

  עמד מגזר המשרדים בישראל בו, 98%עמד על בנטרול נכסים באכלוס( )במגזר הקניונים שיעור התפוסה הממוצע

 .בנטרול נכסים באכלוס() 96%על 

  או פעלו חלקית במהלך הרבעון )בתי ספר, מכוני כושר, בתי קולנוע פעלו בשל העובדה שמגזרים רבים לא  –פדיונות

 כאשרוזאת  1%נרשמה עליה של  2020בשנת לא ניתן להשוות את נתוני הרבעון לרבעון המקביל.  והסעדה(

 בפועל עבודה ימי לפי נורמלו 2020 ודצמבר ספטמבר ,מאי ,מרץ וחודשים נוטרלו ונובמבר אוקטובר ,אפריל חודשים

 של מגבלות הקורונה, וכן נוטל קניון עזריאלי ושוכרים שלא שבו לפעילות מלאה בשל המגבלות. השפעות וקוזזו

 ותעסקי התפתחויות

 חוזים  311ועד סמוך למועד פרסום הדוח נכנסו לתוקף השנה במהלך  – חתימת חוזים חדשים בתחום המשרדים

ביחס לחוזים  8.8%-מ"ר בשכ"ד הגבוה בכ 169,311-חדשים ו/או מימושי אופציות, והוארכו חוזים קיימים ביחס לכ

 לגביהם חודש/הוארך ההסכם או נחתם הסכם עם שוכר חלופי.

 חוזים  965נכנסו לתוקף  ועד סמוך למועד פרסום הדוחהשנה במהלך  – חדשים בתחום הקניונים חתימת חוזים

ביחס לשכ"ד הקודם  1%ר בירידה קלה של מ" 93,692-חדשים ו/או מימושי אופציות, והוארכו חוזים קיימים ביחס לכ

 בשטחים אלה.

 הודיעה קבוצת עזריאלי כי היא מרחיבה את  2021בסוף פברואר  - העמקת הפעילות בענף המגורים להשכרה

המהלך האסטרטגי להעמקת פעילותה לענף המגורים להשכרה וחתמה על הסכם לרכישת קרקע בתל אביב, עליה 

 יח"ד. 110מ"ר לבניית  10,000-אשר כולל זכויות בהיקף של כ Abraham Hostelממוקם בניין המשמש כיום את  

  קומפאס(Data Centres) –  84%-חלה עליה של כ 2019יחס למועד ההשקעה הראשון ביולי בהחברה עדכנה כי 

 620-ל 11%-פוטנציאל הפיתוח העתידי עלה בומיליון דולר,  70-כסך של ל Annualizedהשנתי  NOI-בקצב ה

MW. 
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 20.2012.13מאזן ליום 

  מיליארד ש"ח, וכולל מניות בנק לאומי, מזומנים  2.7-של כבהיקף קדונות והשקעות לטווח קצר ימזומנים, פלקבוצה

  מיליארד ש"ח. 3.5בהיקף של וני"ע סחירים ושווה מזומנים 

 מיליארד ש"ח. 9.2-הסתכם בכ החוב נטו 

  מיליארד ש"ח.  29-הסתכם בכשווי נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה 

 26%-כ שלחוב נטו למאזן , ויחס 52%-של כ יחס הון עצמי למאזן. 

 מיליארד ש"ח. 24-בהיקף של כ נכסים לא משועבדים 

 

 

 

 

 ZOOMשיחת 

בשעה  2021, מרץב 25, חמישילסקירת תוצאות הרבעון תתקיים היום, יום  ZOOM-בשיחת הועידה 

11:00 

 הצטרף באמצעות הקישור המצורף:המעוניינים להשתתף בשיחה מוזמנים ל

Join Zoom Webinar 
 

Webinar ID: 83196552120 

 

 

 

 

 

 פרטים נוספים:

 מורן גודר, מנהל פעילות שוק ההון ואנליסט פיתוח עסקי, קבוצת עזריאלי

 Morango@azrieli.com   ,5608151-054, נייד: 6081310-03משרד: 
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