
1

מצגת שוק ההון
31.12.2016בהתאם לדוחות |  2017אפריל 
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מידע צופה  
פני עתיד
קבוצת חנן מור

מ"אחזקות בע
שוק ההוןמצגת 

בחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעהינובמצגתהמובאמהמידעחלק
אוכולו,להתממששלאועלול,ודאיאינווככזה,1968-ח"התשכערךניירות
.חלקו

שלהערכותוכולל,בחברההקייםמידעעלמבוססעתידפניהצופההמידע
שלאעשוייםאשרההצגהלתאריךנכון,שלהכוונותאועבודההנחות,החברה

ויתקייםבמידהלרבות,החברהמתכנונישונהבאופןלהתקייםאולהתקיים
במצבלרעהשינוייםיחולו(1):להלןהמפורטיםמהגורמיםיותראואחד

ובאזורבכלללמגוריםהדירותשוקבמצבאו/ון"הנדלשוקבמצבאו/והמשק
במחיריאו/והבניהבעלויותשינוייםיחולו(2).בפרטהפרויקטממוקםבו

כוחבזמינותאו/והבניהתשומותבמחיריאו/ו(בזמינותםאו/ו)הגלםחומרי
ומסירתבניהביצוע,מכירותשלעתידיותעבודהתכניותבמימושאו/ואדם

לשנתהחברהשלהתקופתיבדוחהמפורטיםהסיכוןמגורמיאיזהאו/ודירות
התוצאותמןמהותיבאופןשונותלהיותעשויותבפועלהתוצאות.2016

.זהממידעהמשתמעותאוהמוערכות

זומצגת.החברהשלע"נילרכישתהזמנהאו/והצעהמהווהאינהזומצגת
אתשהיאצורהבשוםלהחליףנועדהולאבלבדונוחותתמציתלשםנערכה
הנתוניםעלכאמורמתבססותוההערכותהתחזיות.החברהבדיווחיהצורך

מתחייבתאינהוהחברההמצגתעריכתבמועדהחברהבידיהקיימיםוהמידע
שישקפומנתעלכאמורההערכותאו/והתחזיותאתלשנותאו/ולעדכן

.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועים

מהאופןשונההצגתםשאופןאובלבדחלקייםונתוניםמידעכוללתזומצגת
הנכלליםוהנתוניםהמידעאתלקרואויש,לציבורהחברהבדיווחינכללובו

,לציבורבדיווחיהבחברהשמסרהוהנתוניםהמידעעםביחדבמצגת
.סקוריםאומבוקריםאינםזובמצגתהנתוניםכייצויןכן.והעתייםהמיידים
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2006בשנתנוסדהמורחנןקבוצת
(ל"מנכ)מאורואבי(ר"יו)מורחנןי"ע

הקימה,מתמדתבצמיחההחברה
יחידותואלפיפרויקטיםעשרותויזמה

דיור
ביזמות"מתמקדתהחברה

ומסחרמגוריםבתחום"משולבת
–למגוריםייזוםפעילותתחום

1,338היוםומשווקתיוזמתהחברה
פרויקטים9-בד"יח

החברה–מניבן"נדלפעילותתחום
למסחרן"נדלפרוייקטי6יוזמת

על"מעלהאות"בזכתההחברה
וקיימותחברתיתאחריותח"דוהוצאות

כרטיס ביקור
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ר "מ6,260-ד  וכ"יח1,338
בהיקף כספי של מסחר למכירה

.₪מיליוני 1,716

ר מסחר מניב  "מ30,790-כ
אשר צפוי להניב הכנסות שנתיות  

.₪מיליון 34-של כ

, ₪מיליון 110.8-של כ-הון עצמי 
מסך המאזן נטו  20.5%שיעור של 

(.בניכוי מקדמות מלקוחות)

, ₪מיליון 29-של כ-רווח גולמי 
.מההכנסות16.4%שיעור של 

, ₪מיליון 26-של כ-רווח נקי
. מההכנסות14.3%שיעור של 

תמצית
נתונים
2016
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נתונים פיננסים
.6/4/17-לנכון-₪מיליון177-כשלשוקשווי

סדרות3ופרעהח"אגסדרות7גייסההחברה
.2017יוניבחודשבמלואהתפרע'דסדרה,במלואן

מזומניםתזריםהחברהתציג2017משנתהחל
.הקרובותבשניםשיצמח,מניביםמנכסיםוקבועשוטף

מנכסיםשכירותמדמישנתיתהכנסה-החברהצפי
.שניםמספרבתוך,₪מיליוני34-כשלקיימים

.₪מיליוני1,369בסך-הוכרושטרםהכנסות
ברווחלהכירהחברהצפויה2017-2022בשנים
.ממגוריםהייזוםממגזר₪מיליון258-כשלגולמי

עללעמודצפויה–מהפרויקטיםעודפיםיתרתכ"סה
.₪מיליון437-כ
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בסיסעלבישראללמגוריםן"נדלייזוםהמשך
.והיצעלביקושמותאםטווחארוךתכנון

קרקעותשלוסלקטיביעקביהזדמנויותאיתור
.גבוההשבחהפוטנציאלבעליופרויקטים

באזוריםהתמקדות:והזדמנויותסיכוניםניהול
.השבחהפוטנציאלבעלי

.שנים3-5שלפעילותבמחזורורווחיםהוןחילוץ
מהפעילותלחלקפנימיביצועמערך–בנייה

.חיצונייםביצועקבלניוהעסקת
,משפטי,שיווק,הנדסה:פנימיבניהוליזמימערך
.ולקוחותכספים

ייזום
למגורים
בישראל



7

תבורכפר נתניה אריאל

'ב+ ' חריש א 'חריש גמודיעין, מרכז  העיר מודיעין, מורשת'שכ

ההדמיה  *
באדיבות יער  

אדריכלים

ייזום
למגורים
בישראל
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עודפים  יתרת
למשיכה / צפויה 

(₪אלפי )

סיום  שנת
(צפוי)

ביצוע % 
משוקלל

רווח גולמי  
הוכר שטרם

IFRS15

אחוז רווח  
גולמי

רווח גולמי  
צפוי

הכנסות  
צפויות

ד  "יח
(1)מכורות  ד"יח

שטחי מסחר  
(ר"מ)

מכורים

שטחי  
מסחר  

(ר"מ)
שם

37,000 2017 98% 6,690 10% 26,483 273,432 111 130 - - נתניה

36,000 2018 63% 22,923 23% 34,908 148,595 148 149 1,282 1,282 אחריש

43,000 2019 14% 27,423 30% 41,459 139,680 97 129 899 899 חריש ב

45,000 2018 67% 22,369 29% 33,574 107,537 38 101 - - כפר תבור

49,000 2019 0% 33,615 22% 33,615 152,147 79 92 - - 'מודיעין א

89,000 2021 5% 62,928 15% 63,829 437,588 122 445 839 839 'חריש ג

299,000 - 39% 175,948 19% 233,868 1,258,979 595 1,046 3,020 3,020 פרויקטים  כ"סה
בביצוע

13,000(3) 2020 - 5,624 10% 5,624 55,367 2 50 - - 'אריאל שלב ג

48,000(3) 2022 - 29,312 19% 29,312 151,066 - 90 - 1,320 (2)' במודיעין

77,000(3) 2022 - 46,696 19% 46,696 250,092 - 152 1,920 (2)' גמודיעין

138,000 - - 81,632 18% 81,632 456,525 2 292 - 3,240 פרויקטים  כ"סה
בתהליכי תכנון

437,000 - 39% 257,580 19% 315,500 1,715,504 597 1,338 3,020 6,260 כ ישראל"סה

.  ד מכורות בסמוך למועד פרסום זה"יח( 1)
.  החברה בוחנת את אופן הסיווג החשבונאי של שטחי המסחר. 2017פרויקטים חדשים שבהם זכתה החברה בחודש אפריל ( 2)
.כוללים הון עצמי שטרם הושקע במלואו ליום פרסום זההצפויים העודפים ( 3)

ייזום למגורים בישראל
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פעילויותבסביבתופנאיקניותמרכזיוהקמתייזום
שלהליבהלפעולותסינרגיהתוךלמגוריםהפרויקטים

.החברה
איתנות,לחברהקבועמזומניםתזריםיצירת

.יותרגבוההחובשירותויכולתפיננסית
,מגורים)שימושיםעירובהמשלביםפרויקטיםייזום

.חסכוניתבהקמהיתרונות–(ומשרדיםמסחר
.ארוךלטווחהנכסיםהחזקת

המאפשריםהקניוניםמולנמוכיםניהולודמיד"שכ
.השוכריםעליותרנמוךעומס

בעריםפתוחיםקניותמרכזילשטחימיקוםבחירת
.קניוניםמולנמוכהתחרותמתקיימתבהן

.בודדבנכסהתלותהקטנתתוךסיכוניםוניהולביזור
.MORE–חדשמסחרימותגבניית

אסטרטגיה  
עסקית 

ן מניב"נדל
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ם ו ז י י
מרכזים  
מסחריים
בישראל
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(₪אלפי )דמי שכירות צפויים לפי שנים  הכנסה  
שנתית צפויה

מועד תחילת  
בניה

עלויות הקמה  
צפויות ר"מ בהרמהפרויקטים

2021 2020 2019 2018 2017

9,861 9,861 9,861 2,465 - 9,861 2016 70,000 8,650 MORE SHOP
חריש

8,369 8,369 4,185 - - 8,369 2017 75,000 8,000 MORE LIFEחריש

7,888 3,944 - - - 7,888 2018 72,000 7,536 MORE HOME
חריש

3,755 3,755 3,755 2,226 701 3,755 2016 24,000 3,294 MORE STREET
חריש

1,431 1,431 716 - - 1,431 2017 8,800 1,325 MORE STREET
אריאל

2,858 2,858 2,858 - - 2,858 2017 10,000 1,985 MORE STREET
מודיעין

34,162 30,218 21,375 4,691 701 34,162 - 259,800 30,790 כ"סה

מנוע צמיחה לשנים הקרובות ן מסחרי בישראל"נדל
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שכירות צפויותהכנסות *

2021

34

2020

30

2019

21

2018

5

2017

1

דמי שכירות  
צפויים 

מנכסים  
מסחריים

₪ מיליוני 
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2016שנת 
₪ אלפי 

179,144 הכנסות ממכירת דירות וקרקעות

29,315 רווח גולמי

25,543 רווח נקי

110,820 הון עצמי

578,871 מאזן

16.4% שיעור רווח גולמי

14.3% שיעור רווח נקי

20.5% שיעור הון למאזן נטו  
(בניכוי מקדמות מלקוחות)

דוחות  
כספיים
נתונים  
עיקריים
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.בנקאיומימוןליוויקיים,בביצועהפרויקטיםבכל:פרויקטיםמימון
פרטנוספותאשראימסגרותאו/והלוואותלחברהאין

.לפרויקטים
סדרות3פרעהמתוכןח"אגסדרות7היוםעדגייסההחברה
.2017ביוניבמלואהתפרע'דסדרה,במלואן

'סדרה ז 'סדרה ו 'הסדרה  'סדרה ד

שקלי שקלי שקלי צמוד סוג

75,000 90,000 75,503 89,216 נ שהונפקה.כמות ע

- - 12,836 68,696 .(נ.ע)נפרע 

75,000 90,000 62,667 20,520 יתרת אגרות חוב  
.(נ.ע)

3.66 3.14 1.16 0.16 מ"מח

6 4 3 1 מספר תשלומים  
לסיום

2018-2023 2019-2022 2017-2019 2017 בשנים

4.12% 3.88% 2.07% 5.43% שנתית ברוטותשואה

אגרות חוב
נתונים  
עיקריים

₪ אלפי 
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התפתחות  
ההון העצמי
ויחס ההון  

למאזן
₪ מיליוני 

32.9
45.1 50.5

63.6

110.8

2012 2013 2014 2015 2016

5.2% 5.6%
7%

8.9%

19.1%
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סיבות10
?למה קבוצת חנן מור

.ן למגורים"בייזום ובניית פרויקטים בנדל, היסטוריית פעילות מוצלחת1.

.בעלת איתנות פיננסיתחברה צומחת 2.

.ומוביל בתחום הבנייה למגוריםמותג חזק 3.

.רווחים ושיפור מתמיד ביחסים פיננסים, הון עצמי: צמיחה בכל הפרמטרים4.

.בשנים הקרובות₪ מיליון 258-בהיקף של כהכרה ברווח גולמי 5.

.בשנים הקרובות₪ מיליון 1,369-של כהכרה בהכנסות ממכירות 6.

.₪מיליון 437-בהיקף של כ, יתרת עודפים צפויה בפרויקטים7.

.₪מיליון 34שנתית מדמי שכירות בהיקף יעד החברה להכנסה 8.

.מהרווח25%של לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד 9.

.הצפויים לחזק את תזרים המזומנים של החברהכניסה לפרויקטים מניבים 10.
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תמונת מצב
פרויקטים
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:סטטוס פרויקט
:שנת פתיחה

:חלק החברה בנכס
:(2)שטח להשכרה

: הכנסה שנתית צפויה משכירות

בביצוע
2018

100%
ר"מ8,650
₪אלפי 9,861

שלמוגדרתלתקופההקרקעלבעליקבועחודשילתשלוםהתחייבותלחברה1.
.(2038שנתבתוםהמסתיימת)חודש11-ושנה24

החברהשהגישהלהיתרבבקשה.מסחרקומות2עבורהינולהשכרההשטח2.
4,000-כבעודלגדולצפוילהשכרהשהשטחכך,נוספתמסחרקומתישנה

ההכנסה.הפעילותבאזורהצפוייםמסחרלשטחילביקושיםבהתאםוזאתר"מ
.בשנה₪מיליון4.5-כבעודבהתאםתגדלמשכירותהצפויההשנתית

מושכרלהיותשצפוי(ברוטו)השטח,קמעונאותמתחוםגורםעםLOIקיים3.
ההכנסה.המסחריבמרכזלהשכרההמיועדהשטחמכלל40%-כמהווה

.ח"שמיליון3.3-כהינהזהמהסכםבשנההצפויה

מרכז מסחרי חריש  
More Shop
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כךהמועצהעם"קומבינציה"הסכםלחתוםהחברהבכוונת
ייחתםוכאשראם.המסחרזכויותוהגדלתמגרשיםאיחודשיבוצע
שטחיאתלהגדילובכוונתהנוספותזכויותיהיולחברהההסכם
.המאוחדהמגרשגביעלוהמשרדיםהמסחר

מרכז מסחרי חריש  
More Life

:סטטוס פרויקט
:שנת פתיחה

:חלק החברה בנכס
:שטח להשכרה

: הכנסה שנתית צפויה משכירות

בתכנון
2019

100%
ר"מ8,000
₪אלפי 8,369
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:סטטוס פרויקט
:שנת פתיחה

:חלק החברה בנכס
:שטח להשכרה

: הכנסה שנתית צפויה משכירות

בתכנון
2020

100%
ר"מ7,536
₪אלפי 7,888

מרכז מסחרי חריש  
More Home

כךהמועצהעם"קומבינציה"הסכםלחתוםהחברהבכוונת
ייחתםוכאשראם.המסחרזכויותוהגדלתמגרשיםאיחודשיבוצע
שטחיאתלהגדילובכוונתהנוספותזכויותיהיולחברהההסכם
.המאוחדהמגרשגביעלוהמשרדיםהמסחר
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חריש  מסחר רחוב 
More Street

:סטטוס פרויקט
:שנת פתיחה

:חלק החברה בנכס
:שטח להשכרה

: הכנסה שנתית צפויה משכירות

בביצוע
2017

100%
ר"מ3,294
₪אלפי 3,755

ר"מ550-כשלשטחעלשכירותהסכםנחתםזהלמועדנכון
.נוספיםשטחיםעלמ"מוומתנהל
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מסחר רחוב מודיעין  
More Street

:סטטוס פרויקט
:שנת פתיחה

:חלק החברה בנכס
:שטח להשכרה

: הכנסה שנתית צפויה משכירות

בתכנון
2019

100%
ר"מ1,985
₪אלפי 2,858

ולרכבתעזריאלילקניוןבסמוך–הפרויקטמיקום
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מסחר רחוב אריאל 
More Street

:סטטוס פרויקט
:שנת פתיחה

:חלק החברה בנכס
:שטח להשכרה

: הכנסה שנתית צפויה משכירות

בתכנון
2019

100%
ר"מ1,325
₪אלפי 1,431

באחת,"האוניברסיטהדרך"שכונתשלבלבנמצאהפרויקט
הריעלפתוחלנוףוזוכהבאריאלביותרהגבוהותמהנקודות

.אחדכלקומות7בניבוטיקבנייני2ביןממוקםהפרויקט.השומרון
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נתניה, ימים

:ד"מספר יח
:ד מכורות"יח

:  היקף הפרויקט
:  רווח גולמי משוער

:הוכר מתוכו
:  יתרת עודפים למשיכה
:שיעור רווח גולמי צפוי
:מועד מסירות מתוכנן

ד בשני מגדלים"יח130
(נכון להיום)111

₪אלפי 273,432
₪  אלפי 26,483
₪אלפי 19,793

₪' מ37-כ
10%

2016-2017

רווח שהוכר

75%
ביצוע הנדסי

98%
ד מכורות"יח

85%
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חריש, ('שלב א)השדרה 
:ד"מספר יח

:ד מכורות"יח
:  היקף הפרויקט

:יתרת עודפים למשיכה
:רווח גולמי משוער

:הוכר מתוכו
:שיעור רווח גולמי צפוי
:מועד מסירות מתוכנן

:ר מסחר"מ
:ר מכור"מ

ד"יח149
(נכון להיום)148

₪ אלפי 148,595
₪' מ36-כ

₪אלפי 34,908
₪אלפי 11,985

23%
2017 ,2018

ר"מ1,282
ר"מ1,282

חלק המסחר המיועד להשכרה  , בהתאם למדיניות החברה*
.ן מניב ועל כן נוטרלו ההכנסות והעלויות בגינו"מוצג כנדל

רווח שהוכר

34%
ביצוע הנדסי

63%
ד מכורות"יח

99%
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חריש, ('שלב ב)השדרה 

חלק המסחר המיועד להשכרה, בהתאם למדיניות החברה*
.ן מניב ועל כן נוטרלו ההכנסות והעלויות בגינו"מוצג כנדל

ד"יח129
(נכון להיום)97

₪ אלפי 139,680
₪' מ43-כ

₪אלפי 41,459
₪אלפי 14,036

30%
ואילך2018

ר"מ899
ר"מ899

שהוכררווח 

34%
ביצוע הנדסי

14%
ד מכורות"יח

75%

:ד"מספר יח
:ד מכורות"יח

:  היקף הפרויקט
:יתרת עודפים למשיכה

:רווח גולמי משוער
:הוכר מתוכו

:שיעור רווח גולמי צפוי
:מועד מסירות מתוכנן

:ר מסחר"מ
:ר מכור"מ
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כפר תבור, כרמים
:ד"מספר יח

:  היקף הפרויקט
:ד מכורות"יח

:  רווח גולמי משוער
:הוכר מתוכו

:שיעור רווח גולמי צפוי
:מועד מסירות מתוכנן

קרקע  צמודיד "יח101
₪אלפי 107,537

(מגרשים7מתוכם ,להיוםנכון )38
₪אלפי 33,574
₪אלפי 11,205

29%
ואילך2016

61-קרקע וצמודי' יח40בפרויקט 
.  מגרשים

רווח שהוכר

33%
ביצוע הנדסי

67%
מכורותד "יח

28%
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MOD, מודיעין

:ד"מספר יח
:ד מכורות"יח

:  היקף הפרויקט
:עודפים צפויים

:רווח גולמי משוער
:שיעור רווח גולמי צפוי
:מועד מסירות מתוכנן

ד"יח92
(נכון להיום)ד "יח79

₪ אלפי 152,147
₪' מ49-כ

₪אלפי 33,615
22%
ואילך2019

רווח שהוכר

0%
ביצוע הנדסי

0%
ד מכורות"יח

%86
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:ד"מספר יח
:ד מכורות"יח

:  היקף הפרויקט
:עודפים צפויים

:רווח גולמי משוער
:שיעור רווח גולמי צפוי
:מועד מסירות מתוכנן

:ר מסחר"מ
:ר מכור"מ

ד"יח445
122

₪ אלפי 437,588
₪' מ89-כ

₪אלפי 63,829
15%
ואילך2019

ר"מ839
ר"מ839

(המגף)שכונת הפרחים –חנן מור בחריש 

רווח שהוכר

1.5%
ביצוע הנדסי

5%
ד מכורות"יח

%27
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NOBEL, אריאל
:ד"מספר יח

:ד מכורות"יח
:  היקף הפרויקט
:עודפים צפויים

:רווח גולמי משוער
:שיעור רווח גולמי צפוי
:מועד מסירות מתוכנן

ד"יח50
2

₪ אלפי 55,367
₪' מ13-כ

₪אלפי 5,624
10%
2019 ,2020

של הפרויקט פורסמה למתן תוקף והזכויות המוצגות לעיל הינן  ע"התב
.  בהתאם לתוכניות החברה

לפיכך נוטרלו  , ן מניב"המסחר מוצג כנדל, בהתאם למדיניות החברה*
.ההכנסות והעלויות בגינו

רווח שהוכר

0%
ביצוע הנדסי

0%
ד מכורות"יח

4%
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פולין|  ל  "ן בחו"נדל
( 31/3/16ביום 100%-שיעור האחזקה עלה ל)

מלון
מלון ייחודי  עם מיתוג וניהול של חברה בינלאומית מובילה  

”Park Inn by Radisson“בתחום אשר ייקרא 
Q4/2017מועד פתיחה צפוי , חדרים166המלון יכלול 

:נכסים3בפרויקט 
מלון בהקמה•
(.בנייתן הסתיימה)חניות המיועדות למכירה + ד "יח15•
.ח"ש' א500-הכנסה שנתית  כ, נכס מסחרי מניב מושכר לבנק•

הנכסיםהשבחה ומכירת –מטרת החברה 
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תודה רבה
נס ציונה, 5הבנים|  08-9305959:'טל|  קבוצת חנן מור  


