82מרס 8108

הודעה למשקיעים
קרן הריט סלע קפיטל מדווחת על פעילותה ותוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 1122

המשך מגמת הגידול ברווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2211 ;1122
מיליון שקלים ,גידול בשיעור של  58%לעומת הרבעון המקביל
בשנת  1122הסתכם הרווח הנקי של הקרן ב 15 -מיליון שקלים ,גידול
בשיעור של  221%לעומת שנת 1121
בשנת  1122חילקה החברה דיבידנד בסך של כ 11 -מיליון ש"ח 7 ,מיליון
שקלים מתוכם יחולקו בגין תוצאות הרבעון הרביעי
דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של לפחות  12מיליון
ש"ח בשנת 1121


ההכנסות בשנת  1122הסתכמו ב 87 -מיליון ש"ח ,צמיחה של  ;25%ה  NOIהסתכם ב-
 8118מיליון שקלים ,צמיחה של כ 26% -וגידול של כ 18% -בנכסים זהים1



עלייה של  7%בדמי השכירות הממוצעים בתחום המשרדים1



עלייה של  2112%בדמי השכירות הממוצעים בתחום המסחר1



ה  FFOהריאלי למניה הסתכם ב  1618אגורות ,גידול בשיעור של  2118%לעומת שנת 1121



שווי הנכסים בבעלות הקרן מסתכם ב 257 -מיליון ש"ח ,והמינוף בגינם עומד על 115%



שיעור התפוסה הממוצע בנכסים ליום  12דצמבר  1122עמד על 161%



במהלך שהשנה רכשה הקרן שלושה נכסים בהשקעה כוללת של כ 122 -מיליון שקלים1



ההון העצמי הסתכם בסוף שנת  1122ב  121מיליון שקלים ,כ 81% -מסך הנכסים1

שמואל סלבין ,יו"ר סלע קפיטל נדל"ן" :סלע קפיטל מסכמת שנה שבמהלכה השקענו בהמשך הרחבת
פורטפוליו הנכסים ,גיוון תמהיל הנכסים ומקורות המימון 1תוצאות שנת  1122משקפות המשך עשייה
עקבית ,איכותית ושמרנית שייעודה להמשיך למצב את קרן הריט כמכשיר השקעה אטרקטיבי 1במהלך
השנה חילקנו דיבידנד בהיקף של  11מיליון שקלים המשקפים תשואה של  21%לבעלי המניות 1כמו כן
התקבלה החלטה על דיבידנד מנימלי בסך  12מיליון ש"ח בשנת  ."1121

גדי אליקם ,מנכ"ל סלע קפיטל נדל"ן :הנכסים האטרקטיביים של החברה יחד עם איתנותה הפיננסית
עזרו לנו לסכם שנה מוצלחת בה המשכנו את מגמת הצמיחה 1הרבעון הרביעי של שנת  1122הינו הרבעון
ה 22 -הרצוף בו אנו ממשיכים להציג צמיחה בהכנסות וברווח 1אנו מסכמים שנה במהלכה השקענו 122
מיליון שקלים בהמשך הרחבת פור טפוליו הנכסים של הקרן כמו גם בהשבחת הנכסים הקיימים
באמצעות העלאת שיעורי התפוסה ושכר הדירה הממוצע"1

קרן הריט ,סלע קפיטל ,המשקיעה במקרקעין ובנדל"ן מניב פרסמה היום את תוצאותיה
הכספיות לשנת  1122ובו היא מציינת גידול ניכר בשורת הרווח הנקי 1הרווח הנקי של החברה
המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ב 1122-ב 15-מיליון שקלים ,עליה של כ221%-
לעומת  1121אז הסתכם הרווח הנקי בכ 2112-מיליון שקלים1

תוצאות כספיות
ההכנסותהחברה בשנת 8100הסתכמוב - 75מיליוןשקלים,גידולבשישורשלכ .82%-הצמיחהבהכנסות נובעת
בעיקרכתוצאהמרכישתשלושהנכסיםבשנת 8100(מרכזאפקומרכזטלשבראשהעיןובנייןבזקבירושלים),
מעלייהבדמיהשכירותהנגביםבנכסיםהשוניםשלהחברהומעליהבשיעוריהתפוסה. 
הרווחהתפעוליבשנת8100גדלבשיעורשל28%והסתכםבכ-68מיליוןשקלים .
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בשנת  8100הסתכם ב - 82מליון ש''ח לעומת  08.0מליון ש''ח
בשנת8101גידולבשיעורשל .006%
ההכנסותברבעוןהרביעיביחסלרבעוןהרביעיאשתקדצמחובכ7.77-מליון,₪והסתכמובכ07.5-מיליוןשקלים .
אתהרבעוןהרביעישלהשנהסיכמהסלעקפיטלכרבעוןהמוצלחבתולדותיה:הרווחהנקישלהחברההמיוחס
לבעליהמניותשלהחברההסתכםברבעוןבכ 00.8-מיליוןשקליםלעומתהרבעוןהמקבילאשתקדאזהסתכם
הרווחהנקיבכ-8.0מליוןש"ח .
שווינכסיהחברהבישראלמסתכמיםבכ 825-מיליוןשקלוזאתלעומתשווישלכ - 678מיליוןשקלבתוםשנת
.8101שיעורהתפוסההממוצעבכללהנכסיםעומדעל.38% 
כחלק ממדיניות החברה אישר הדירקטוריון חלוקת דיבידנד רבעונית נוספת בסך של   5מיליון שקלים לבעלי
המניות.מתחילתהשנהחילקההחברהדיבידנדבסךשל 86מיליוןשקל;הקרןחילקהמיוםהנפקתהדיבידנדים
בהקףשל71.8מליון₪לבעליהמניות
ההוןהעצמיהמיוחסלבעליהמניותשל החברההסתכםבכ 886-מיליוןשקלים .סךהמאזן נכוןל 80-לדצמבר
8100מסתכםבכ518-מיליוןשקל,גידולשל81%לעומת8101אזהסתכםהמאזןבכ727-מיליוןשקלים .
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