82אוגוסט 8102

סלע נדל"ן מדווחת על תוצאותיה לרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 3102

ברבעון השני זינקו ההכנסות מדמי שכירות ותפעול
נכסים בכ 32%-והסתכמו ב 0.91-מיליון שקלים
הכנסות נטו מנכסים ( )NOIבחציון הראשון של  3102הסתכמו בכ2392-
מיליון שקלים ,עליה של כ 03%-לעומת התקופה המקבילה 9תשואת ה
 NOIהממוצעת במונחים שנתיים על שווי הנכסים הינה כ897% -
ה  NOIהצפוי בשנת  3102מסתכם ב 87 -מיליון ש"ח גידול בשיעור של
 30%לעומת שנת 3103
הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ 098-מיליון שקלים בהשוואה ל 898
מיליון ש"ח ברבעון המקביל 9הירידה נבעה מהפחתה חד פעמית בסך
של  194מליון שקלים בגין הוצאות על רכישת נכסים שנרכשו בתקופת
הדוח 9בנטרול התאמות שווי הוגן הרווח הנקי הסתכם הרבעון בכ893-
כחלק ממדיניות החברה אישר הדירקטוריוןחלוקת דיבידנד בסך של
 894מיליון שקל וזאת בגין הרבעון השני לשנת 3102
קרן הריט ,סלע קפיטלנדל"ן,המשקיעהבמקרקעיןובנדל"ןמניבפרסמההיוםאת
תוצאותיההכספיותלרבעוןהשנישלשנת.8102מהדוחותעולהכיהכנסותהחברה
הסתכמו ברבעון השני של השנה בכ 0..1-מיליון שקלים לעומת  0..2ברבעון
המקביל .הכנסות החברה בחציון הראשון הסתכמו בכ 22-מיליון שקלים לעומת
28.1בחציוןהראשוןשל.8100 
תשואת ה NOI -הממוצעת (במונחים שנתיים) על שווי הנכסים המניבים של
החברהבתקופהשלשישהחודשיםשהסתיימהביום 21ביוני 8102הינהכ -9897%
הכנסות נטו מנכסים ( )NOIהסתכמו בכ 28.21-מיליון שקלים ,עליה  של כ08%-
לעומת התקופה המקבילה אז הסתכמו ההכנסות נטו בכ 82.2-מיליון שקלים  .ה
 NOI השנתי הצפוי נאמד  בכ .2.1-מיליון שקלים ,גידול בשיעור של  80%לעומת
שנת 8108

כחלק ממדיניות החברה אישר הדירקטוריון חלוקת דיבידנד בסך של  2.7מיליון
שקלים לבעלי המניות ,המשקף תשואה שנתית של  2.1%על מחיר המניה .וזאת
בהמשךלחלוקהבסך 2.7מיליוןש"חשבוצעהבגיןתוצאותהרבעוןהראשוןלשנת
,8102וההכרזהעלדיבידנדשנתימינימליבסך21מיליוןבשנת.8102 
הרווח הנקי במהלך הרבעון השני של הסתכם בכ 0..-מיליון שקלים לעומת ...
מיליון שקלים ברבעון המקביל הירידה נבעה מהפחתה חד פעמית של הוצאות על
רכישת נכסים שנרכשו בתקופה ובראשם מרכז אשדר  8111בת"א ,השדרה
השביעיתבבארשבעו 8קומותבמגדלפלטיניוםבת"א.בנטרולהתאמותשוויהוגן
הסתכםהרווחהנקיבכ..8-מיליוןשקלים .
נכוןליום 21ביוני,8102פעילותההעסקיתשלהחברהכוללתהחזקהב - 01נכסים
מניבים , המשמשים כבנייני משרדים ,מסחר ותעשיה ,ששוויים ההוגן הכולל
מסתכם בכ - .8.מליון שקלים ,המושכרים לכ - 821שוכרים ,בשטח כולל של
011,111מ"רוכן.1,711מ"רשטחיחניה. 


ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ 140-מיליון שקלים9
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