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Plaza Centers N.V
דירוג Issue
מחברי':
אמיר ארד
אנליסט
amira@midroog.co.il

Aa3

הדירוג נית לאג"ח בסכו של עד  330מיליו דולר אשר תנפיק Plaza Centers N.V.
)להל " :החברה"( ולשאר סדרות האג"ח במחזור .אגרות החוב תעמודנה לפירעו במח"מ של
עד  6שני )לוח הסילוקי טר נקבע סופית( .ייעוד תמורת גיוס האג"ח ייקבע על ידי
דירקטוריו החברה מפע לפע.
סדרות האג"ח במחזור :

ר גולדשטיי
ראש צוות
rang@midroog.co.il

סדרה

סכו הנפקה )אלפי !(

הצמדה

ריבית

תחילת פירעו קר

סיו פירעו קר

אג"ח א'

305,136

מדד

4.50%

31/12/2010

31/12/2017

פרופיל החברה
1

חברת פלאזה סנטרס בע"מ )להל " :החברה"( הינה חברה נכדה של קבוצת אלביט בע"מ )להל :

אנשי קשר:
אביטל בר דיי

"אלביט"( ,ומהווה חלק מ"קבוצת אירופה ישראל" הנשלטת על ידי המייסד – מר מרדכי זיסר .החברה

סמנכ"ל ,ראש תחו'
תאגידי' ומוסדות פיננסיי'

מאוגדת בהולנד ומניותיה הרגילות רשומות למסחר ברשימה הראשית בבורסת לונדו ) (LSEוכ

bardayan@midroog.co.il

בבורסה בוורשה ).(WSE
פלאזה סנטרס הינה החברה המובילה בתחו' הקמת מרכזי סחר ובידור במרכז אירופה תחת המותג
"פלאזה" )להל" :מרכזי מסחריי"( .החברה מתמחה בייזו' ,שיווק ,אכלוס ומכירה של מרכזי'

מידרוג בע"מ
מגדל המילניו'
רח' הארבעה 17

מסחריי' .החברה פועלת בעיקר בערי' מרכזיות המונות מעל  50אל( תושבי' .החברה פתחה את

תל+אביב64739 ,

המרכז המסחרי הראשו במרכז אירופה ) (CEבשנת  ,1996והייתה הראשונה לפתח מרכזי' מסחריי'

טל'03+6844700 :

בסגנו מערבי בהונגריה .החברה שכפלה את מודל פעילותה בערי' נוספות בהונגריה ובמדינות נוספות

פקס03+6855002 :
info@midroog.co.il

במרכז ובמזרח אירופה ) ,(CEEתו* כדי שהיא בונה לעצמה ש' ומוניטי כחברת פיתוח מצליחה בתחו'

www.midroog.co.il

הקניוני' .לאחר בחינה מעמיקה של שווקי' נוספי' ,הרחיבה החברה לאחרונה את פעילותה להודו,
וא( שוקלת הזדמנויות פיתוח במדינות אחרות כגו רוסיה ואוקראינה.

זה מתייחס
מסמ#
למבנה הנפקה בהתבסס
שנמסרו
נתוני
על
למידרוג עד .25.12.2007
א יחולו שינויי במבנה
ההנפקה ,תהיה למידרוג
הזכות לדו שנית בדירוג
הדירוג
את
ולשנות
שנית .רק לאחר שיומצא
מכל
עותק
למידרוג
הסופיי
המסמכי
הקשורי באגרות החוב,
ייחשב הדירוג שנית על
ידי מידרוג כתק)

נתוני מאזן )אלפי אירו(
סך מאזן
חוב פיננסי
יתרות נזילות
חוב פיננסי נטו
הון עצמי וזכויות מיעוט
Cap
FFO
EBITDA
הון עצמי וזכויות מיעוט לסך מאזן
חוב לCAP-
דו"ח רווח והפסד )אלפי אירו(
סך הכנסות
רווח גולמי
רווח נקי )הפסד(
רווח גולמי מהכנסות
רווח תפעולי מהכנסות
רווח נקי מהכנסות

31.12.2005 31.12.2006 30.06.2007
211,104
474,897
540,125
95,473
83,321
102,432
49,676
218,837
176,057
45,797 -135,516
-73,625
96,007
364,677
395,108
194,611
452,137
498,943
-308
-17,018
7,470
43,453
16,757
19,949
45%
77%
73%
49%
18%
21%
FY 2005
FY2006
H2 2007
55,770
74,191
97,042
49,157
24,157
27,911
29,342
14,720
22,551
88%
33%
29%
76%
22%
20%
53%
20%
23%

 1נסחרת בבורסה לניירות ער* בתל אביב וב  NASDAQ +בארה"ב.
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התפתחות כרונולוגית :
החברה פועלת בשוק פיתוח הנדל" )בעיקר מרכזי' מסחריי'( במדינות מתפתחות זה למעלה מעשור.
בשלב הראשוני ,כאמור ,עסקה החברה בפרויקטי פיתוח של מרכזי' מסחריי' בהונגריה ולאחר מכ
התרחבה בהדרגה לפולי ,צ'כיה ,יוו ,לטביה ,רומניה ולאחרונה – הודו ,סרביה ובולגריה .עד לשנת
 2005ניהלה החברה את המרכזי' המסחריי' באמצעות חברות ניהול בבעלותה )בפולי ובהונגריה(.
בשני'  2004+2005מכרה החברה את מרבית המרכזי' המסחריי' הפעילי' אשר היו בבעלותה וניהולה
וכ את חברות הניהול .עד למועד כתיבת הדו"ח החברה יזמה ,בנתה ,ניהלה ומכרה  26מרכזי'
מסחריי' )כולל  2שנמכרו במהל* הקמת'( ופרויקט משרדי' אחד בהיק( מכירות כולל בתמורה של
 1,153.4מיליו אירו להל פירוט העסקאות :
•

במהל*  2004מכרה החברה  12מרכזי' מסחריי' לחברת "קלפייר" 2הצרפתית בעסקה בהיק(
תמורה של  278מיליו אירו אשר שיקפה תשואת נטו של  9.3%בממוצע .במהל*  2005מכרה החברה
ארבעה מרכזי' נוספי' לחברת קלפייר בעסקה בהיק( תמורה של  204מיליו אירו אשר שיקפה
תשואת נטו של כ –  8.4%בממוצע .במהל* השני'  2006ו –  2007מכרה החברה  1) 5במכירה
מראש( מרכזי' נוספי' לחברת קלפייר במספר עסקאות בהיק( תמורה של  237מיליו אירו אשר
שיקפו תשואת נטו של כ –  6.9%בממוצע.

•

במהל* שנת  2005מכרה החברה ארבעה מרכזי' מסחריי' לקבוצת "דאוני דאי" 3בעסקה בהיק(
תמורה של  54.4מיליו אירו אשר שיקפה תשואת נטו של כ –  9.2%בממוצע.

•

ביולי  2007חתמה החברה על הסכ' למכירת מרכז מסחרי בבודפשט )ההיפודרו'( לחברת השקעות
בנדל" מסחרי מבריטניה )חברת  (aAIMבעסקה של  380מיליו יורו אשר משקפת תשואת ברוטו
של כ –  5.9%בממוצע .מחיר העסקה משק( רווח של למעלה מ –  200מיליו יורו) .תמורת המכירה
תועבר עד תו' רבעו ראשו .(2008

•

במאי  ,2007מכרה החברה את מבנה המשרדי' בצמוד ל –  Duna Plazaבבודפשט ,הונגריה
בתמורה כוללת של  14.2מיליו אירו בגינה רשמה החברה רווח של  2.0מיליו אירו .תפוסת
המשרדי' בזמ המכירה עמדה על .90%

 2חברת קלפייר )חברה צרפתית( הינה מפעילת/בעלת המרכזי' המסחריי' השנייה בגודלה באירופה ובבעלותה למעלה מ – 230
מרכזי' מסחריי' בעשר מדינות.
 3קבוצת דאוני דאי הינה קר השקעות אנגלית אשר בבעלותה )נכו לתארי*  (30.6.2007נכסי' להשכרה בשווי של כ – 4
מיליארד דולר ,בעיקר בבריטניה א* ג' בגרמניה ,הונגריה ,צ'כיה ופולי.
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' פרויקטי4 . מיליו מ"ר1.9 –  פרויקטי' בבניה על שטח כולל של כ26  לחברה,נכו למועד דו"ח זה
, נכו למועד דו"ח זה.' פרויקטי' בשלבי תכנו ואישורי22 – נמצאי' בתהליכי בניה בשלבי' שוני' ו
' החברה בוחנת אפשרויות כניסה ג.( במזרח ומרכז אירופה והודו8)  מדינות9 – החברה פועלת ב
.למדינות נוספות במזרח ומרכז אירופה
: ( בהליכי תכנו, בהליכי בניה, לפי חלוקה למצב' כיו' –)נמכר,להל פירוט הפרויקטי' של החברה
GLA (sqm) Ownership

City

20,000

100%

Plzen

66,000

100% Budapest

49,000

50%

Riga

17,000

100%

Liberec

14,000

100%

Opava

19,000
15,000

100% Suwalki
Dev rights
only Budapest

19,500

100% Budapest

360,000 (*)

75% Bucharest

35,000

100%

Athens

107,000(*)

50%

Pune

225,000(*)

50%

Pune

195,000(*)

50% Trivendrum

The Property

Country

Project Name

Shopping&Entertainment
Center
Czech Republic
Pilzen Plaza
Shopping&Entertainment
Center
Hungary
Arena Plaza
Shopping&Entertainment
Latvia
Riga
Center
Mixed Used
Developments
Czech Republic
Liberec Plaza
Shopping&Entertainment
Center
Czech Republic
Opava Plaza
Shopping&Entertainment
Center
Poland
Suwalki
Shopping&Entertainment
Center Extension
Hungary
Duna extension
Mixed Used
Developments
Hungary
Arena Plaza extension
Mixed Used
Developments
Romania
Casa Radio
Mixed Used
Developments
Greece
Helios
Mixed Used
Developments
India
Koregaon Park
Mixed Used
Developments
India
Kharadi (spiralco)
Mixed Used
Developments
India
Trivandrum

61,600(*)

100%

Prague

Residential

Czech Republic

Czech praha 3

130,000(*)

100%

Lodz

Residential
Mixed Used
Developments
Shopping&Entertainment
Center
Shopping&Entertainment
Center
Mixed Used
Developments
Shopping&Entertainment
Center
Shopping&Entertainment
Center
Shopping&Entertainment
Center
Mixed Used
Developments
Shopping&Entertainment
Center
Shopping&Entertainment
Center
Mixed Used
Developments

Poland

Lodz Plaza

Romania

timisoara (elit)

Poland

Zgorzelec Plaza

Poland

Torun

Serbia

Belgrade-1

Serbia

Belgrade-2-Visnjicka

Serbia

Kragujevac

Bulgaria

Shumen

Romania

Iasi

Romania

Miercurea Ciuc

Romania

Slatina

Hungary

Dream Island/obuda

71,000

100% timisoara

15,000

100% Zgorzelec

45,000

100%

Torun

100,000 (*)

85%

Belgrade

40,000

100%

Belgrade

35,000(*)

100% Kragujevac

38,000(*)

100%

Shumen

92,000

100%

Iasi

27,000(*)

100% Miercurea

25,000(*)

100%

350,000(*)
12,000
14,000(*)

Slatina

30% Budapest

Shopping&Entertainment
35% Budapest
Center
100%

Prague

Residential

Hungary

Uj Udvar

Czech Republic

Roztoky

Status

No.

Forward Sold To
Kleppire
Forward Sold To
aAIM

2

Under con.

3

Under con.
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage

4

Under con.
Planning & Dev.
Stage
Under con.
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage
Planning & Dev.
Stage

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

.GBA (sqm) (*)
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למרות פיזור הפרויקטי' של החברה ,ביצוע חיתו* של כמות הפרויקטי' לפי מדינות וחיתו* לפי שטח
הקרקע מראה ,כי רומניה ,סרביה והודו תופסות חלק משמעותי מפעילות החברה ) ,(60%חת* לפי עלות
לביצוע פרויקט מראה ,כי ההשקעה הנדרשת בהודו קטנה משמעותית )כתוצאה מפרויקטי' משותפי'
המקטיני' את ההשקעה של החברה בכל פרויקט( ואילו ההשקעה הנדרשת על ידי החברה ברומניה
גדולה באופ משמעותי מיתר השקעותיה בעקבות פרויקט  .Casa Radioלהערכת מידרוג ,למרות פיזור
הסיכוני' ,בשל היקפו ,לפרויקט  Casa Radioברומניה השפעה משמעותית על פעילויות החברה.
התפלגות פרויקטים בחתך מדינות
בולגריה
4%

צ'כיה
15%

סרביה
12%

יוון
4%

רומניה
19%

הונגריה
15%

הודו
12%

פולין
15%

לטביה
4%

התפלגות פרויקטים לפי שטח הקרקע בחתך מדינות

התפלגות פרויקטים לפי עלות בחתך מדינות
יוון
הונגריה 3%
3%
הודו
8%

צ'כיה
9%

בולגריה
2%

סרביה
16%

יוון
הונגריה
2%
3%

בולגריה
2%

צ'כיה
8%

סרביה
18%

הודו
14%

לטביה
3%
רומניה
26%

לטביה
9%

פולין
13%

רומ ניה
43%

פולין
18%

סקירת פרויקטי מרכזיי :
הונגריה :
נכו למועד כתיבת דוח זה ,החברה משפצת בהונגריה מרכז מסחרי אחד ) 35%בעלות( ועוסקת בהרחבה
של שני מרכזי' מסחריי' נוספי' ,בנוס( לאי החלומות ,שיפורט בהמש*.
 ,Arena Plazaהידוע ג' בש' "ההיפודרו'" הינו אחד מהמרכזי' המסחריי' הגדולי' ביותר במזרח
ומרכז אירופה ומתפרש על שטח בר השכרה של  66אל( מ"ר .ההיפודרו' נפתח בחודש נובמבר .2007
עוד לפני פתיחתו ,במהל* אוגוסט  ,2007סיכמה החברה על מכירת הנכס כחודש לאחר שייפתח לקר
אנגלית לניהול נכסי' בעסקה בהיק( של  380+400מיליו אירו .נכו ליו' כתיבת דו"ח זה טר' הועברה
תמורת המכר ,יחד ע' זאת ,לחברה ערבויות החתומות על ידי קונסורציו' הבנקי' המממני' את
קבוצת הרוכשי') 4תמורת המכירה תועבר עד תו' רבעו ראשו .(2008

 4הבנקי' המממני' בקונסורציו' מדורגי' על ידי  – Fitch, Moody's, S&Pבדירוגי' בקבוצת .Aa
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אי החלומות ):(Dream Island
לחברה בעלות עקיפה על  30%מפרויקט המכונה "אי החלומות" בהונגריה .פרויקט זה מתבצע על ידי
קונסורציו' של חברות אשר בכוונת לפתח מרכז עסקי' ונופש על האי "אובודה" הממוק' בבודפשט
על נהר הדנובה בשטח של כ –  320דונ' .החברה ,באמצעות חברה מוחזקת ,זכתה במכרז לרכישת
השטח באי תמורת סכו' של כ –  18מיליו אירו ) (60%בשנת  .2003הבנק אשר מימ את הרכישה
) MKBההונגרי( ,קיבל אופציה לרכישת  50%מחלקה של החברה כ* שבפועל שילמה החברה סכו' של כ
–  9מיליו אירו עבור  30%מהזכויות אשר מומ באמצעות הלוואה של כ –  7.2מיליו אירו )חלקה של
החברה( .השות( השלישי הינו סר ברנרד שרייר )אשר בבעלותו רשת בתי מלו  (Danubiusו – 10%
הנותרי' מוחזקי' על ידי החברה האחראית לפיתוח ולבניה על האי .החברה מייעדת את השטח
לקומפלקס הימורי' ובילויי' בדומה ללאס ווגאס בארה"ב.5
בחודש מאי  ,2006אישרה האסיפה הכללית בבודפשט את תוכניות הבינוי לאי ולאחר מכ אישררה
עירית בודפשט את התוכנית .להערכת החברה במועד כתיבת דוח זה ,אי בכוונתה להשקיע מקורות
עצמיי' נוספי' מהותיי' לצור* הפרויקט .מימו החוב עבור הפרויקט יאורג וינוהל על ידי בנק MKB
)השולט ,כאמור ,בעקיפי בכ –  30%מ הפרויקט(.
רומניה:
הפרויקט המשמעותי ביותר של החברה בהיקפי עלות ,שטח והיקפי בניה הינו  Casa Radioבבוקרשט,
רומניה .לחברה  75%מחברה הנמצאת בבעלות משותפת ציבורית+פרטית המיועדת לפיתוח הפרויקט
)שטח האתר כ –  102אל( מ"ר( .יתרת ההחזקה בחברה ) (15%מצויה בידי ממשלת רומניה ובידי יז'
נוס( ) .(10%הפרויקט ממוק' במרכזה של בוקרשט ,מוק( באזורי מגורי' ומצוי במרכז' של ארבעה
צירי תנועה מרכזיי' המווסתי' את התנועה במרכז העיר – ואל שדה התעופה בבוקרשט .תוכנית
הפרויקט כוללת שילוב של מגורי' ,משרדי' ,מרכז מסחרי גדול ,בית מלו ,מלו דירות וגלגל ענק
כאמצעי משיכה נוס( לתיירי' )בגודלו של הגלגל הענק הקיי' בלונדו( .מסקירה של חברות חיצוניות
הוער* ,כי בי  1.5ל –  2מיליו תיירי' יבקרו במתח' מידי שנה .היק( שטח המרכז המסחרי לבדו צפוי
לעלות על  121אל( מ"ר .ס* השטח להשכרה של כלל המרכיבי' בפרויקט צפוי לעמוד על  326אל( מ"ר
ועלות ההשקעה עומדת על כ –  640מיליו אירו ) ,(100%עד למאז ליו'  30.09.2007הושקעו על ידי
החברה  45מיליו אירו.
פרויקט החברה ב  Casa Radioחשו( לסיכוני' שוני'  +גודלו דורש השקעה משמעותית בחוב ו/או בהו
עצמי לצור* פיתוח ,בנוס( ,לחברה זכויות בקרקע לתקופה של  49שני' ובמידה ותקופה זו לא תואר*
תוחזר הקרקע לידי הממשלה הרומנית ,יתר על כ ,זכויות אלו ניתנות לשלילה תחת נסיבות מסוימות
על ידי ממשלת רומניה .כל שלילה של זכויות אלה עלולה להוות הפרעה משמעותית לפעילות החברה.

 5במסגרת התכנו כלולי' בי השאר  8+10בתי מלו בדרגת ארבעה וחמישה כוכבי' ,בית אופרה ,תיאטרו ,קזינו בסדר גודל
אמריקאי ,מוזיאו המוקדש לתרבות הרומית ,מרינה ע' מעג לכ –  300כלי שייט ועוד.
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פולי :
פרויקט  Torun Plazaאשר נקרא על ש' העיר בה הוא ממוק' ,עיר בת  204אל( תושבי' הממוקמת
במרכזה של פולי ונחשבת לאחת מ הערי' היפות בפולי .העיר קיימת למעלה מ –  800שנה והנכס
המיועד הינו בניי גותי מתקופתה הקדומה של העיר אשר זכה בפרס המורשת העולמית מטע'
 UNESCOבשנת  .1997המרכז המסחרי ייבנה בתו* המבנה ב שתי הקומות ויכלול אזורי מסחר ובידור
על שטח של כ –  45אל( מ"ר .טר' החלה בניית המרכז והוא אמור להיפתח לציבור ברבעו הראשו של
שנת .2011
בלגרד ,סרביה :
החברה זכתה במכרז שנער* על ידי ממשלת סרביה לפיתוח מרכז לעסקי' ,מסחר ובידור על שטח בנוי
של כ  100 +אל( מ"ר .פרויקט זה מהווה את צעד הכניסה של החברה לשוק הסרבי ועומד בקנה אחד ע'
תוכניות ההתפתחות של החברה למדינות נוספות .השוק בבלגרד מראה פוטנציאל מבטיח במיוחד ע'
קהל לקוחות פוטנציאלי בהיק( של  2.5מיליו איש .הפרויקט ממוק' באתר מרכזי על שטח בו היה
ממוק' המשרד הפדראלי לענייני פני' של הממשלה ,בסמו* לכביש הראשי שעובר דר* מרכז בלגרד.
באזור ממוקמות שגרירויות רבות ובכלל שגרירות ארה"ב ,קנדה ,גרמניה ופולי .בנוס( ,משרדי ממשלה
רבי' ממוקמי' באותו אזור  +ביניה' משרד הסחר הסרבי ,משרד האוצר ובית החולי' הציבורי הגדול
בבלגרד .כל התוכניות העתידיות של הרכבת עוברות דר* אזור זה .בכוונת החברה לפעול בשותפות ע'
יז' מקומי אשר ישתת( עד לשיעור של  15%בפרויקט ,בכפו( לתנאי' שוני' ,בעוד ניהול הפרויקט כולו
יישאר בידי החברה.
הודו:
לחברה שלושה פרויקטי' בהודו ,בניגוד למרבית הפרויקטי' באירופה )בה' מחזיקה החברה לרוב ב –
 ,(100%כל הפרויקטי' מוחזקי'  50%על ידי החברה ו  50% +על ידי שות( מקומי בעל יכולות מוכחות
)בהתא' לקריטריוני' באסטרטגיה העסקית של החברה( .להל פירוט הפרויקטי' :
לחברה זכויות בהיק( של  50%בחברה משותפת )" ("JVהמחזיקה חלקת קרקע בהיק( של כ –  6אקר )כ
–  24אל( מ"ר( בקוריגו פארק ) (Koregaon Parkהממוק' באזור המסחר היוקרתי של פונה ),(6Pune
עיר הממוקמת בדרו' מערב הודו ומכילה  4.5מיליו תושבי' .החברה המשותפת מתכננת הקמה של
מבני' בשטח כולל של כ –  107אל( מ"ר בחלוקה למבני משרדי' בהיק( של כ –  32אל( מ"ר ולמרכז
מסחרי בהיק( של כ –  75אל( מ"ר.
כמו כ ,החברה שותפה להסכ' רכישה של  50%של חברה הודית אשר מחזיקה קרקע בשטח של כ – 56
אל( מ"ר ובאופציה לרכישה שטח קרקע נוס( בשטח של  22אל( מ"ר הממוקמי' בפונה ,הודו .בכוונת
החברה לפתח על חלקות קרקע אלה פרויקטי בניה בהיק( כולל של  225אל( מ"ר הכוללי' מרכז מסחרי
בשטח של כ –  120אל( מ"ר ,מבני משרדי' בשטח של כ –  81אל( מ"ר ומלו דירות בשטח של כ – 24
אל( מ"ר.

 6נקראת ג' " "The City of Virtuous deedsאו ,בשל ריבוי מרכזי הלימוד המפורסמי' שלה ג' ידועה בתור Oxford of the
 .Eastבעלת נוכחות חזקה בתעשיית הרכב ונמצאת בתהלי* הפיכה ל"דטרויט של הודו".משמשת כמרכז פעילות בהודו לחברות
טכנולוגיה רבות המחזיקות מפתחי' ומתכנתי' בשכר נמו*.
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בנוס( ,בבעלות החברה אתר מקרקעי בעיר טריונדרו' – עיר הבירה של המחוז ההודי
קראלאה7המכילה כ –  3מיליו תושבי' .האתר ממוק' בסמו* לכביש העוק( של העיר ובסמו* למספר
אזורי משרדי' .הפרויקט נמצא בשלבי' מוקדמי' של תכנו ופיתוח בשטח כולל של  195אל( מ"ר אשר
יכלול שילוב של מרכז מסחרי ,שטחי' למשרדי' ומלו דירות .להערכת החברה ,מיקו' זה ייהנה
מתנועה רבה של לקוחות במרכז המסחרי.

בעלות ,ניהול ואסטרטגיה
בעלי מניות
אלביט הדמיה בע"מ היא בעלת השליטה בחברה ) ,(68.4%שאר המניות נמצאות בידי הציבור .להערכת
מידרוג ,לאלביט יש שליטה מלאה בחברה .בי החברה ובי בעלי המניות השולטי' בחברה קיי' הסכ'
בו במקרה של ניגוד אינטרסי' הנוגע לעניי מסוי' לא יצביעו חברי הדירקטוריו של אלביט בנושא.
האסטרטגיה העסקית של החברה מורכבת ממספר עקרונות מפתח המתווי' את פעילותה והתנהלותה
העסקית :
•

פיתוח של ארבעה עד חמישה מרכזי' מסחריי' מודרניי' בסגנו מערבי נוספי' בכל שנה בערי'
גדולות ובאזורי' מרכזיי' במדינות הנבחרות ,בעיקר במדינות מזרח ומרכז אירופה )תו*
התמקדות בטווח הביניי' בפולי ,צ'כיה ,סלובקיה ,רומניה ,סרביה ובולגריה( ובטווח הבינוני –
רחוק באוקראינה ,רוסיה והודו )תו* התמקדות בערי' גדולות בדרו' הודו(

•

רכישת מרכזי' מסחריי' קיימי' המראי' פוטנציאל פיתוח משמעותי לצור* שיפו ,3שדרוג
ומכירת' מחדש.

•

מכירה מוקדמת של המרכזי' המסחריי' בהתקיי' תנאי שוק מתאימי' המשיאי' את ערכ' ,לפני
או במהל* בנייתו או שיפוצו של המרכז.

•

במידה וקיימת הזדמנות במזרח ומרכז אירופה ובהודו ,תרחיב החברה את פרויקטי הפיתוח מעבר
לענ( המרכזי' המסחריי' על ידי מינו( חוזקותיה והסתמכות על הניסיו של הצוות הניהולי הבכיר
של החברה ושל החברות+האחיות בפיתוח פרויקטי' המשלבי' מגורי' ,בתי מלו ,משרדי'
ותוכניות פיתוח אחרות כחלק מפרויקט המשלב תחומי' אלה לכדי פרויקט אחד – כדוגמת האי
אובודה ) (Dream Islandוכ פרויקט .Casa Radio

בכוונת החברה להוסי( ,להערי* ולשקול הזדמנויות פיתוח ספציפיות במדינות אשר אינ נמצאות על
סדר היו' הנוכחי של החברה ועומדות בקריטריוני' לפיתוח ולהשקעה.

 7טריונדרו' היא עיר מרכזית בדרו' הודו .העיר משמשת כעיר הבירה של המחוז ומאכלסת משרדי ממשלה רבי' ,ארגוני'
גדולי' וחברות טכנולוגיה .מלבד היותה מרכז העצבי' הפוליטי של המחוז העיר משמשת כמרכז אקדמי.
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למרות שאסטרטגית החברה במזרח ומרכז אירופה לפיה ייזו' ,בנייה והשכרת המרכזי' יבוצעו על ידה
במטרה למכור את המרכזי' הללו ע' השלמת' ,החברה אינה שוללת החזקה ותפעול של מרכזי'
מסחריי' במידה והתנאי' הכלכליי' ,ובכלל' התשואה על הנכס ,ישתנו במידה שהחברה תגיע
למסקנה ,כי מרכזי' אלו יניבו רווח גבוה יותר לחברה על ידי החזקת' .במקרה כזה ,תחזיק החברה
במרכזי' אלו עד אשר יצביעו תנאי השוק על האפשרות למכירה נושאת רווח .נכו למועד הדו"ח,
החברה שוקלת להחזיק ולהפעיל לתקופה שבי  3עד  5שני' בפרויקטי' לפיתוח בהודו ע' השלמת',
היות שהחברה צופה המש* עלייה במחירי מרכזי' מסחריי' ומעוניינת להנות מפוטנציאל של תזרי'
מזומני' חזק.
החברה משתמשת במספר קריטריוני לבחינת השקעות במדינות ופרויקטי חדשי לפיתוח
בדיקת מדינה אופציונאלית לפעילות ,כוללת סקירה מעמיקה פוליטית ,משפטית וא( בחינה ע"י
כלכלני' .ע' כניסת החברה למדינה חדשה ,קיימת העדפה מצד החברה לפתח את הפרויקט הראשו
בעיר הבירה של אותה מדינה .לאחר מכ ,מאתר מנהל הפיתוח האזורי אתרי' הולמי' לפיתוח תו*
התמקדות בערי' מרכזיות אשר אוכלוסיית עולה על  50אל( תושבי' .החברה משתמשת במגוו
גורמי' לאתר נקודות הולמות לפיתוח – ברוקרי' מקומיי' ,גורמי' מוניציפאליי' ,מוסדות מסחריי'
וחיפוש המבוצע על ידי החברה עצמה.
לחברה הסכ ע אלביט בכל הקשור לפעילותה בהודו
בחיפושיה אחר אתרי' בהודו ,מסתמכת החברה על הסכ' בינה ובי אלביט .אלביט מעסיקה צוות
המנוהל על ידי אחד מהדירקטורי' אשר כל פעילותו מוקדשת לחיפוש אחר אתרי' בהודו למגורי',
משרדי' ומרכזי' מסחריי' .החברה משתמשת ביתרונות של אלביט היות ולצוות הקיי' קשרי' טובי'
ע' גורמי' מקומיי' כגו חברות הבנייה ובעלי קרקעות .על פי ההסכ' ,ע' מציאת אתר הול' ,אלביט
מחויבת להציע את האתר לחברה .לחברה יש פרק זמ סביר העומד לרשותה מרגע הצעת האתר במהלכו
היא בוחנת את עמידתו בקריטריוני' ומשיבה בחיוב או בשלילה .תהלי* איתור הקרקעות של אלביט
זהה לתהליכי האיתור שמפעילה החברה במזרח ומרכז אירופה והחברה מקבלת לידה את נתוני המקור
לבחינה מחודשת .במידה והפרויקט המתוכנ מכיל מרכז מסחרי ,והחברה מעוניינת בקרקע ,מחויבת
אלביט למכור את האתר במחירי העלות בתוספת הוצאות ישירות שנדרשו לאיתור ורכישת הנכס
)בהגבלת ר( מקסימו' של  5%ממחיר האתר( .דירקטוריו החברה מאמי כי ניצול היתרו של אלביט
בהיכרותה וניסיונה בשוק המקומי בהודו הוא הדר* היעילה והאפקטיבית ביותר באיתור ורכישת
אתרי' לפרויקטי' בהודו.
פיתוח פרויקטי
לצור* כל פרויקט מקימה החברה חברת בת נפרדת אשר מחזיקה בפרויקט ובמקרה שקיימי' שותפי'
מחזיקה החברה יחד ע' השות( ,לפי אחוזי השותפות באחוזי' מבעלות בחברה המשותפת .כ* ,כאשר
נמכר הנכס – נמכרת למעשה חברת הבת הייעודית לפרויקט כיחידה אחת.
כחלק מהליכי הקמת הפרויקט פועלת החברה באמצעות מחלקת השיווק שלה על מנת לבנות תמהיל
מומל 3של בתי העסק השוכרי' על מנת להשיא את תמורת המכירה של הפרויקט.
מחלקת ההנדסה של החברה חוברת לרוב ע' אדריכלי' מקומיי' בשילוב אדריכלי' בינלאומיי' לצור*
תכנו הפרויקט תו* הערכת עלויות ראשונית ותכנו פתרונות גישה וחנייה.
החברה מתקשרת ע' קבלני' בעלי מוניטי ורקורד מוכח לגבי יכולותיה' הפיננסיות והמקצועיות
בהשלמת פרויקטי' דומי' מבחינת סדר גודל וקנה מידה .החברה לרוב מתקשרת בהסכמי' בשיטת
"קבלני מפתח".
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מימו בנקאי
 רוב המימו הבנקאי.(הקבוצה שואפת לממ ככל הנית כל אחד מ הפרויקטי' באופ נפרד )ליווי בנייה
: 'של החברה נופל בתחו' הפרמטרי' הבאי
 במקרי' מסוימי' החברה מצליחה להשיג אחוזי.( בפרויקטי' בהודו40 : 60) 20 : 80 יחס חוב להו של
 עלויות רכישת הקרקע מחושבות כהו ביחס חוב להו של.'מימו גבוהי' יותר ויחס החוב עולה בהתא
.הפרויקט
 במדינות בה.Non-Recourse  ההלוואות הנלקחות ה הלוואות,'למעט מקרי' יוצאי דופ ומועטי
 החברה דואגת לכונ מערכת יחסי' ארוכת טווח ע' בנקי' מובילי' באותה,קיימת פעילות מבוססת
. במקרי' בה' פרויקטי' לא נמכרו מראש פועלת החברה למימו מחדש לפרויקט מיד ע' סיומו.מדינה
הו אנושי
החברה נעזרת לעיתי' בהו האנושי של חברת הא' – אלביט כחלק מצוותה הניהולי ובמקביל מעסיקה
 מוטת השליטה של החברה רחבה.צוות ניהולי ומקצועי המועסק באתרי' השוני' במדינות המרכזיות
 היכולות והניסיו של מנהלי החברה מועשר ומתוגבר על ידי הניסיו של חברי.ובעלת ניסיו וותק רב
.ההנהלה של אלביט ולמעשה שתי החברות נהנות מ הניסיו והיכולות באופ הדדי
.'להל מבנה השליטה בחברה כמו ג' בעלי התפקידי' הבכירי
Plaza Centers Board

Executive Directors

Mordechay (Motti) Zisser
Chairman
Ran Shtarkman
CEO

Edward Paap
Director
Marius Van Eibergen Santhagens
Director

Shimon Yitzhaki
Director
Marco Wichers
Director

Senior Management

Ran Shtarkman
CEO
Roy Linden
CFO

Uzi Eli
Legal Counsel

Avihu Shur
Chief Engineer

Uri Shetrit
Chief Architect
Functional Management Support

Local Country Management
Eli Mazor
Country Director (Poland)

Tal Ben Yehuda
Country Director

Luc Ronsmans
Country Director

Regional Marketing Co-Director (Europe)

Czech Republic, Slovakia, Baltic States

The Netherlands, Romania, Greece

Yoram Barak
Country Director

Sagiv Meger
Country Director

Zeev Benzvi
Regional Marketing Co-Director

India

Serbia

NAME
Mr. Mordechay Zisser (51)
Mr. Ran Shtarkman (39)
Mr. Roy Linden (30)
Mr. Uzi Eli (31)
Mr. Avihu Shur (69)
Mr. Uri Shetrit (55)
Mr. Luc Ronsmans (57)
Mr. Tal Ben Yehuda (38)
Mr. Eli Mazor (52)
Mr Yoram Barak (48)
Mr Ze'ev Ben Zvi (59)
Mr Yossi Shalev (57)
Mr Sagiv Meger (29)
Mr Serge Alpern (50)
Mr Rostislav Levinzon (42)

Europe

Serge Alpern / Rostislav Levinzon
Business development Directors

Yossi Shalev
Country Director

Ukraine

Russia

POSITION
Chairman
President and CEO
CFO
Legal counsel
Chief Engineer
Chief Architect
Netherlands, Romania & Greece Country Director
Czech Republic, Slovakia & Baltic States Country Director
Poland Country Director
India Country Director
Regional Marketing Director
Russia Country Director
Serbia Country Director
Business development director
Business development director

EDUCATION
CPA, MBA
BBA, CPA (USA, Isr)
At. At law LL.B + M.B.A
BSc, MSc
MAUD, B. Arch, T.P
MBA
MSc
Business Admin.
B.A.
B.A.
B.A.
MSc
MBA

WORK SINCE
1996
2002
2007
2007
2004
2006
1999
2002
2005
2007
1996
2007
2007
2005
2007
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מדיניות חלוקת דיבידנד
על פי הגדרת החברה ,חלוקת הדיבידנד תלויה בביצועי' הפיננסיי' של החברה במצבה ובדרישות
הכספיות הניצבות בפניה .חברי הדירקטוריו אימצו מדיניות חלוקת דיבידנד אשר ,בכפו( לחוק
ההולנדי ,תשק( את הרווח לטווח הארו* ואת פוטנציאל תזרי' המזומני' של החברה ,תו* כדי
התחשבות בצרכי ההו של החברה .בהתחשב בכלל השיקולי' אשר צוינו ,בכוונת הדירקטוריו לחלק
דיבידנדי' מהרווח הנקי אשר יהוו נגזרת של מכירות הפרויקטי' אשר פותחו על ידי החברה במהל*
שנת הכספי' .היק( חלוקת הדיבידנדי' צפוי לעמוד על  25%מהרווח הנקי עד וכולל רווח נקי של 30
מיליו אירו ,במידה ויעלה הרווח הנקי בשנת הכספי' על סכו' זה ,צפוי היק( חלוקת הדיבידנדי'
לעמוד על  20%+25%מהסכו' הנוס( ,בהתא' להחלטת דירקטוריו החברה .חלוקת הדיבידנדי'
מבוצעת בסביבות  31למר 3על בסיס הרווח הנקי המצטבר של שנת הכספי' שנסתיימה בשנה שקדמה
לתארי* החלוקה.

חוזקות
פיזור גיאוגרפי רחב מקטי את החשיפה לתנודות בכלכלה של מדינה בודדת בה היא פועלת
פיזור גיאוגרפי של פעילות החברה במספר גדול של מדינות במזרח אירופה ובמרכזה מקטי את החשיפה
של החברה לשינויי' בכלכלת מדינה בודדת .מרבית ההשקעות נמצאות במדינות בעלות דירוגי' גבוהי'
יחסית למדינות מזרח ומרכז אירופה .להל אינדיקאטורי' מאקרו כלכליי' עיקריי' לשנת 2006
במדינות הפעילות :
פולי

הונגריה

רומניה

לטביה

צ'כיה

יוו

סרביה*

הודו

בולגריה

תמ"ג )מיליארדי ($

339.0

112.0

121.5

20.1

141.8

244.9

19.19

923.6

31.5

צמיחה בתמ"ג ריאלי )(%

5.8

3.9

7.7

11.9

6.1

4.3

5.9

9.2

6.1

תמ"ג לנפש )($

8,898

11,121

5,633

8,787

13,953

22,029

4,400

834

4,093

שיעור אינפלציה )(%

1.4

6.5

4.9

6.8

1.7

2.9

15.5

7.3

6.5

אוכלוסיה )מ'(

38.1

10.1

21.6

2.3

10.2

11.1

10.1

1,124.3

7.7

דירוג המדינה עפ"י
Moody's

A2

A2

Baa3

A2

A1

A1

**BB-

Ba2

Baa3

* נתוני' מאתר ה** CIA+דירוג S&P

יכולת מוכחת וניסיו לאחר הקמת ומכירת  26מרכזי מסחריי מעניקי לחברה יתרו בשוק
לחברה יכולת מוכחת ליזו' ,לממ ,לבנות ,לאכלס ולהפעיל ולמכור מרכזי' מסחריי' ברחבי מזרח
ומרכז אירופה .בעברה של החברה  26מרכזי' מסחריי' אות' מכרה )כולל  2שנמכרו מראש( ברווח
מתחילת פעילותה בשנת  .1996מידרוג מעריכה ,כי החברה צברה ניסיו רב באיתור הפרויקטי' ,בביצוע
בניה ,השכרה ,ניהול ומימוש הפרויקטי'.
מוניטי החברה המבוסס על ניסיונה מאפשר לה גישה לפרויקטי אשר אינ פתוחי בפני חברות
אחרות
גודלה של החברה ,בשילוב ניסיונה העשיר ויכולותיה המוכחות יוצרות מציאות בה החברה מקבלת
בקשות מצד גורמי שלטו וגופי' עסקיי' המעונייני' לפתח אתרי' שוני' בסדרי גודל ובמסגרות זמ
שיכולת של חברות אחרות העוסקות בתחו' מוטלות בספק )כגו – פרויקט  Casa Radioברומניה,
פרויקט "אי החלומות" בהונגריה ופרויקט בלגרד בסרביה(.
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מחלקת השיווק ופעולות ההשכרה מראש מעלות את מחירי הנכסי ומקטינות את הסיכו הכרו#
בייזו
החברה פועלת להקטנת הסיכו הכרו* בייזו' של מרכזי' מסחריי' על ידי השכרת מרבית השטח
מראש לשוכרי עוג ,לרוב כ –  80%מס* השטח מושכר מראש ,יש לציי ,כי בחמשת הפרויקטי'
האחרוני' שפתחה החברה עמד שיעור התפוסה על  .100%לחברה שיתופי פעולה ע' שוכרי עוג כגו
סופרמרקטי' ,מפעילי בתי קולנוע ,חברות אופנה בינלאומיות ועוד אשר משתפי' פעולה ע' החברה
באופ שוט( ומשכירי' שטחי' נרחבי' במספר מרכזי'.
שימוש במוניטי ובקשרי של חברת הא מאפשר לחברה גישה לשווקי חדשי
פעילותה הסינרגטית של החברה ע' חברת הא' – אלביט ,בתחו' איתור הנכסי' ושימוש בקשרי'
העסקיי' הענפי' של חברת הא' ,מאפשרי' לחברה לקד' את עצמה בהשוואה לחברות אחרות
הקיימות בתחו'.
מער #ניהולי רחב וגמיש מאפשר לחברה היענות מהירה ופתרו בעיות בשטח
לחברה מער* ניהולי עשיר ,בעל ניסיו ויכולות מוכחות .למרות שיו"ר הדירקטוריו ובעל השליטה ,מר
מרדכי זיסר ,ממלא תפקיד פעיל בניהול החברה ,באיתור הזדמנויות השקעה ובקביעת האסטרטגיה
העסקית ,הנהלת החברה הינה רחבה ובעלת ניסיו תו* העמקת מעורבות' של מנהלי האזורי' בכל
מדינה בפעילות הניהולית של החברה .כ* שלהערכת מידרוג לא קיימת תלות בבעל השליטה או בגור'
בכיר אחר בחברה .בנוס( ,מנהלת החברה את מער* כוח האד' והפעילות שלה כ* שבמקרה של בעיה
באתר כלשהו באפשרות החברה לנייד אנשי' ומנהלי' מפרויקט לפרויקט בקלות רבה תו* הסתגלות
מינימאלית.
מערכות תכנו ,שליטה ובקרה מפחיתות סיכוני ,בייחוד בפרויקטי הגדולי של החברה
מערכות התכנו ,השליטה והבקרה על הפרויקטי' משמשות כאמצעי לחסכו משמעותי בעלויות,
להאחדת והסדרת הפעילויות באתרי' השוני' ברחבי העול' ולבקרה אחר התקדמות פעולות הבניה
השונות ללא הסתמכות בלעדית על מנהלי האתרי' .להערכת מידרוג השימוש במערכות המידע
המתקדמות מקטי את החשיפה של החברה לסיכוני' שוני' ביניה' חריגה מעלויות הבנייה ,חריגה
מלוחות הזמני' וכדומה.

גורמי סיכון עסקיים
התמקדות בפעילויות ייזו המאופיינות כבעלות סיכו גבוה יחסית
פעילות החברה מתמקדת בפעילות נדל" יזמית ,המאופיינת בסיכו עסקי גבוה יחסית ,הכולל בי השאר
את סיכוני ההקמה ואת סיכוני הביקושי' .סיכוני ההקמה נובעי' מתהלי* ההשבחה של הקרקעות,
הכולל שינוי ייעוד ותב"ע והגדלת זכויות בנייה – תהליכי' מורכבי' וממושכי' שקיימת אי וודאות
גבוהה לגבי משכ' ומידת היתכנות' .סיכוני הקמה נוספי' כוללי' את העמידה בתקציב ההשקעה,
בלוחות הזמני' וזמינות' ועלות' של חומרי הבניה והמשאבי' האנושיי' הנדרשי' ,כמו ג' העובדה
שהפרויקטי' אות' יוזמת החברה ,ה' פרויקטי' אשר רמת מורכבות' גבוהה בהשוואה לייזו'
מגורי' או נדל" מניב .סיכוני הביקוש נובעי' מפער הזמ הממוש* בי מועד ההשקעה בקרקע ובפיתוח
והקמת הפרויקט לבי מועד המכירה .בפער הזמ הזה עלולי' להתרחש שינויי' ברמת הביקושי'
בשוק ,ברמת התחרות ובמחירי המכירה שישפיעו לרעה על רווחיות הפרויקטי' .אלו מאפייני'
המשותפי' לכל ענ( יזמות הנדל" ,והחברה בכלל'.
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כמו כ ,תזרי' המזומני' אשר יאפיי את פעילות החברה צפוי להיות תנודתי ומושפע מאוד מעיתוי
מימוש הנכסי' והקמת' .יתר על כ ,קיי' פער זמני' ארו* בי מועד ההשקעה בפרויקט לבי מועד
קבלת התזרי' כתוצאה ממכירת המרכז המסחרי או השמשתו לשוכרי' אשר במהלכו אמורה החברה
לשאת את כלל עלויות ההשקעה על גבה .מידרוג מעריכה ,כי מוניטי החברה והתקשרותה ע' חברות
ניהול נכסי' בסדר גודל של חברת קלפייר הצרפתית כשותפה אסטרטגית מצמצמת באופ משמעותי את
הסיכו הכרו* בפעילות הייזו' של מרכזי' אלו ומשפרת את רמת הוודאות באשר לתזרי' העתידי .יחד
ע' זאת ,אי וודאות כי החברה תמשי* להתקשר מראש למכירה עתידית של נכסי' נוספי'.
הרחבת היקפי פעילות החברה מחד והגדלת משקל הפעילות במדינות בעלות דירוגי בינלאומיי
נמוכי מאיד.#
החברה מתכננת ,כחלק מ האסטרטגיה העסקית ,להרחיב את היקפי פעילותה מעבר לאלו אשר אפיינו
את הפעילות בשני' האחרונות .כמו כ ,מתכננת החברה להגדיל את משקל הפעילות במדינות בעלות
פוטנציאל צמיחה המדורגות כבעלות סיכו גבוה יותר ביחס למדינות הפעילות הנוכחית .מידרוג מעריכה
כי הרחבת היקפי הפעילות מחד ,והגדלת משקל הפעילות במדינות בעלות יציבות נמוכה מאיד* ,מגדילה
את רמת הסיכו בה פועלת החברה .להל אינדיקאטורי' מאקרו כלכליי' עיקריי' לשנת  2007במדינות
בה החלה החברה בפעילות ראשונית או שהיא בוחנת השקעות במדינות אלו :
מקדוניה*

מולדובה

רוסיה

סלובקיה

אוקריאנה

תמ"ג )מיליארדי ($

5.6

3.4

1,012.2

55.2

99.5

צמיחה בתמ"ג ריאלי )(%

3.1

4.0

6.7

7.8

7.1

תמ"ג לנפש )($

8,300

791

7,123

10,239

2,103

שיעור אינפלציה )(%

3.2

12.7

9.0

4.2

11.2

אוכלוסיה )מ'(

2.0

4.2

142.1

5.4

47.3

דירוג המדינה עפ"י
Moody's

**BB+

Caa1

Baa2

A1

B1

* נתוני' מאתר ה** CIA+דירוג S&P

סיכוני מאקרו כלכליי המשפיעי על פעילות בענ) הנדל"
החברה חשופה לסיכוני' הכרוכי' בענ( הנדל" ,הכוללי' פעילות הנתונה למחזוריות עסקית אשר לא
נית לצפות מראש .מחזוריות זו תלויה בגורמי' מקרו כלכליי' ובגורמי' ענפיי' הכוללי' ג' את
התפתחות ההיצע והביקוש למרכזי' מסחריי' ,כמו ג' זמינות ועלות מקורות המימו .מידרוג מעריכה
כי פיזור גיאוגרפי נרחב בשילוב מוניטי החברה מקטיני' במידה מסוימת את התלות בכלכלה בודדה
)ראה ניתוח התפתחות ענ( הנדל" בשווקי' נבחרי' בנספח .(1
שינויי באמנות למניעת כפל מס
מעצ' ביסוס המודל העסקי לפיו נרכשי' הנכסי' בחו"ל באמצעות חברות מוחזקות מקומיות
והתבססות על אמנות מס קיימות בי המדינות בה רשומות החברות השונות ,שינוי באמנות המס עלול
לפגוע בתזרי' המזומני' שיתקבל מהנכסי'.
אופי וסדר גודל הנכסי מקשה על נזילות החברה במקרה של צורכי מימוש מהיר
פרויקטי' בסדרי הגודל המוזכרי' עלולי' להקשות על החברה בבואה למכור חלק מה' במטרה להגדיל
את נזילות החברה במצב של קשיי נזילות .במצב שבו שוק הנדל" סובל מירידות ומקשיי נזילות בכלל
הענ( ,הגודל המשמעותי של כל פרויקט וההו הנדרש במטרה לרכוש כל אחד מ הפרויקטי' המרכזיי',
מצמצ' את יכולת החברה לשאת ולתת ע' מספר רב של גורמי' או למכור את הנכס במהירות הנדרשת.
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גורמי סיכון פיננסיים
תנודתיות בתזרי המזומני ,היק) החוב והיחסי הפיננסיי
המבנה העסקי של החברה גור' לתנודתיות בתזרי' המזומני' ,היק( החוב והיחסי' הפיננסיי'.
המבנה העסקי לפיו פועלת החברה – ייזו' ,בנייה ,אכלוס ומכירת המרכזי' ,יוצר מצב תנודתי בתזרי'
המזומני' ,בעיקר במצב בו לא מתבצעת מכירה של מרכזי' א* במקביל נדרש מימו למרכזי' נוספי'
הנמצאי' בבניה .כמו כ ,מושפעי' היק( החוב והיחסי' הפיננסיי' מהיק( פעילות הייזו' .במצבה
הנוכחי ,חובה הפיננסי של החברה הינו נמו* ביותר .היחסי' הפיננסיי' עתידי' להשתנות כפונקציה של
תלות בהיקפי ההשקעה ופעילויות המימו הנדרשות במטרה לתמו* במספר הפרויקטי' הנמצאי'
בתהלי*.
החברה חשופה לשינויי ריבית
בהינת ההנחה ,כי החברה מתכננת הגדלת החוב במטרה לממ בניית פרויקטי' ,שינויי' בשערי הריבית
עלולי' להגדיל את הוצאות המימו של החברה ,להשלי* על רווחיותה ולהשפיע באופ משמעותי על
חלוקת דיבידנדי' אפשרית החיונית לפעילות החברה הא' המחזיקה במרבית המניות .במצבה הנוכחי
החברה אינה נוקטת בפעולות גידור חוב הנושא ריבית משתנה ואינה מתכננת לבצע פעולות גידור בעתיד,
אלא א' תידרש על ידי בנקי' מלווי' לעשות כ.
חשיפה לשערי מטבעות
למרות שהפיזור הגיאוגרפי של החברה מהווה נקודת חוזק ,הפיזור הגיאוגרפי בפעילות החברה יוצר
במקביל חשיפה לשערי מטבעות שוני' .החברה חשופה לשינויי' בשערי מטבעות במדינות )שמטבע
הפעילות בה איננו אירו( בה היא פועלת היות וחלק מרכישות חומרי הבניה והשירותי' מבוצעות על פי
המטבע המקומי של המדינה ,או מושפעות על ידי השינויי' במטבע המקומי .במידה והחברה תחליט
להחזיק נכסי' כתחלי( למכירה ,ייקבעו שיעורי השכירות על פי המטבע המקומי וכתוצאה מכ* תגדל
א( יותר חשיפתה של החברה .החברה נוקטת באמצעי' לצמצו' חשיפה זו על ידי ריכוז מרבית פעולות
החברה תחת מטבע אחד )אירו( ובמקביל החברה בוחנת ביצוע גידור ועסקאות פורוורד מול האירו,
המצמצמות במידה חלקית את חשיפתה.
פעילות החברה בתחו הדורש השקעות הוניות גבוהות עלול לגרו לעיכוב השקעה בפרויקטי
חדשי של החברה כתוצאה מהעדר נזילות בשל אי מימוש פרויקטי
הענ( בו עוסקת החברה דורש השקעות כספיות ניכרות .השקעות אלו ממומנות בחלק על ידי הונה
העצמי של החברה ובחלק על ידי חוב הנלקח מ הבנקי' .היות וההלוואות הבנקאיות נלקחות
כהלוואות בנייה ,תקופת ההלוואה נגזרת מתאריכי הסיו' של הפרויקט .במידה ופרויקטי' יסתיימו א*
לא יימכרו ויוחזקו על ידי החברה ובמקביל היקפי ותנאי מימו מחדש לא יספקו את צרכי החברה ,עלול
להיווצר קושי להזרי' השקעות נוספות למטרת רכישה של קרקעות חדשות או למטרת התחלת בנייה
של פרויקטי' הנמצאי' בהמתנה .במקרה כזה ,עלול הקושי ליצור אפקט משמעותי על פעילות החברה.
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שיקולים עיקריים לדירוג
החברה בעלת ניסיו עשיר וארו* בייזו' והקמת פרויקטי' בפרט מרכזי' מסחריי' במזרח ומרכז
אירופה; פיזור סיכוני' על ידי פעילות במספר רב של מדינות; קשרי' עסקיי' ענפי' של החברה
במדינות הפעילות הבאי' לידי ביטוי ביכולת איתור קרקעות טובה מאוד ,קידו' תוכניות ותכנו,
אכלוס שוכרי' והכרות ע' משקיעי' פיננסי' אשר רוכשי' את המרכזי' לקראת סיו' הבניה
והאכלוס ובאופ זה מתאפשרת ההתמקדות בייזו' על פני החזקת נכסי'; ביסוס שדרת ניהול עצמאית
וחיזוקה; גיוס הו ומימוש מרכז מסחרי מהותי – ההיפודרו' תר' לשיפור מהותי בנזילות והורדת רמת
המינו(; מידרוג מעריכה ,כי בשנתיי' הקרובות צפוי החוב הפיננסי לעלות נוכח השקעות במרכזי'
מסחריי' בתהלי* וללא מימושי' משמעותיי' מתוכנני'; הענ( מאופיי בסיכו גבוה הנובע מסיכוני
היזמות הנדרשי' ומחשיפה להשפעות מאקרו כלכליות וזרמי היצע וביקוש; פרויקט Casa Radio
מהווה חלק משמעותי מתוכנית ההשקעות ומרווחי החברה העתידיי'; השקעות חדשות ותוכניות
השקעה עתידיות במדינות בעלות דירוג סיכו גבוה יותר

אופק הדירוג
גורמי אשר עשויי לשפר את הדירוג * :
•

הרחבת היקפי הפעילות תו* שמירה על איתנות פיננסית וחיזוק משמעותי ביציבות תזרי'
המזומני'.

גורמי אשר עלולי לפגוע בדירוג * :
•

עלייה ביחס החוב ל –  CAPמעבר לשיעור של .60%

•

האטה ניכרת ומתמשכת בתחו' הנדל" בכלל ובתחו' המרכזי' המסחריי' בפרט באזורי' בה'
פועלת החברה.

•

חלוקת דיבידנדי' בסכומי' מהותיי' אשר יפגעו באיתנות הפיננסית ובנזילות החברה.

•

הגדלת משקל הפעילות במדינות בעלות רמות סיכו גבוהות ,באופ שיש בו להגדיל במידה
משמעותית את רמת הסיכו העסקי בה פועלת החברה.

* אי באמור בגורמי' המפורטי' כדי להוות התחייבות כלשהי של החברה לפעול בהתא' לאמור
באות' גורמי'.
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ניתוח פיננסי
כללי :
הניתוח נער* על בסיס הדוחות המאוחדי' של החברה .החברה מדווחת לפי תקני החשבונאות
הבינלאומיי' ).(IFRS

תוצאות הפעילות  -דו"ח רווח והפסד
החברה שומרת על רווח נקי חיובי משנת  .2003מבנה המס של החברה מאפשר לה לשמור על מרבית
רווחיה.
כצפוי מחברה יזמית ,אחוזי הרווח מההכנסות תנודתיי' ומשתני' בהתא' למכירות ולאחוז התשואה
אשר הושג במכירה של כל פרויקט.

דו"ח רווח והפסד )אלפי אירו(

H2 2007
97,042
69,131
27,911
8,191
19,720
3,272
-315
22,644
22,551

סך הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח מפעולות רגילות
הכנסות )הוצאות( מימון נטו
הכנסות )הוצאות( אחרות
רווח לפני מיסים על ההכנסה
רווח נקי )הפסד(

רווח גולמי מהכנסות
רווח תפעולי מהכנסות
רווח נקי מהכנסות

29%
20%
23%

20%
12%
10%

FY2006 H2 2006
74,191
58,485
50,034
46,993
24,157
11,492
8,173
4,315
15,984
7,177
664
-581
-170
-143
16,328
6,493
14,720
5,659

33%
22%
20%

FY 2005
55,770
6,613
49,157
6,572
42,585
-7,585
161
35,201
29,342

88%
76%
53%

מצב פיננסי  -מאזן
במצבה הנוכחי ,ערב ההנפקה ,לחברה יתרות מזומני' גדולות ובמקביל היק( החוב של החברה נכו
לתארי*  30.6.2007קט משמעותית מיתרות המזומני' העומדי' לרשותה .במצבה הנוכחי ,לאחר
הנפקת המניות ,שנערכה בחודש אוקטובר לשנת  2006בתמורה לכ 230 +מיליו אירו ,ולאחר מספר
עסקאות המכירה החברה פועלת ע' חוב נמו* ביותר ,כאשר החוב המרכזי נלקח בגי בניה ב – Arena
 Plazaוצפוי לקטו משמעותית לאחר קבלת תמורת עסקת המכירה )עד לסו( רבעו ראשו .(2008
נכו לתארי* דו"ח דירוג זה ,משקיעה החברה קרוב ל  100% +הו עצמי בפרויקטי' כתחלי( לחוב ,ע'
המש* ההשקעה בפרויקטי' ורכישת קרקעות נוספות צפוי היק( החוב לעלות .החברה שמה לעצמה יעד
עמידה ביחס חוב ל –  CAPאשר לא יעלה על  ,60%א* אי בכ* משו' התחייבות של החברה לעמוד
ביחס פיננסי כאמור.
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להל פריטי מאז מאוחד של החברה )באלפי אירו(:
נכסים

30.06.2007

רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות משועבדים
פקדונות לזמן קצר
לקוחות
חייבים אחרים
חייבים וצדדים קשורים
נדל"ן בבניה
השקעות הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
השקעה בחברה מוחזקת
הלוואות לזמן ארוך
חייבים וצדדים קשורים
רכוש קבוע
נדל"ן להשקעה נטו
פקדונות מוגבלים לזמן ארוך
נכסים אחרים
סך נכסים

176,057
9,715
21,551
12,777
11,917
263,594
1,115
2,237
18,734
8,444
12,970
350
664
540,125

התחייבויות

30.06.2007

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
ספקים
התחייבויות לנותני שרותים
התחייבויות לצדדים קשורים
זכאים בגין מכירת נדל"ן להשקעה
התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך
התחייבויות לצדדים קשורים
התחייבויות אחרות
מסים נדחים
זכויות מיעוט
הון עצמי
סך התחייבויות והון עצמי

31.12.2005 31.12.2006
212,683
616
6,154
1,059
29,222
4,283
159,961

46,699
6,164
2,977
638
4,802
2,033
104,717

1,148
2,257
22,027
7,550
26,654
350
933
474,897

1,298
2,938
3,512
8,210
26,354
349
413
211,104

31.12.2005 31.12.2006

74,068
26,300
13,955
9,729
-

51,201
15,703
3,088
17,771
2,418

53,403
6,532
7,099
15,693
1,648

5,668
12,967
927
1,403
750
394,358
540,125

5,875
8,474
1,551
4,139
364,677
474,897

17,244
9,133
1,214
3,131
96,007
211,104

יחסי פיננסיי
יחסי האיתנות של החברה לאחר הנפקת המניות גבוהי' וצפויי' לשמור על רמת' הגבוהה ג' לאחר
גיוס האג"ח .יחס החוב ל –  ,CAPבהתחשב בנתוני פרופורמה של החברה ,צפוי לעמוד על יחס נמו*
משמעותית מהר( שהציבה לעצמה החברה .לחברה ,בשילוב קשריה ע' שוק ההו ,נזילות גבוהה – ה
על ידי גיוס הו מצד הבנקי' וה על ידי גיוס האג"ח הנוס( ללא ערעור משמעותי ביחסי האיתנות .יתר
על כ ,החברה שמה לעצמה יעד עמידה ביחס חוב ל –  CAPאשר לא יעלה על  ,60%א* אי בכ* משו'
התחייבות של החברה לעמוד ביחס פיננסי כאמור .ככל שיחס חוב ל CAP +יעלה על  ,60%מידרוג
תיבח את השלכות השינוי ביחס לדירוג החברה .להל טבלה המרכזת יחסי' פיננסיי' עיקריי' באלפי
אירו )יחסי האיתנות ל 30.09.2007 +והפרופורמה  +לפני ואחרי גיוס האג"ח ,חושבו על ידי מידרוג על פי
נתוני החברה לאחר תארי* המאז ליו' .(30.06.2007
יחסי איתנות

פרו פו רמה
אחרי גיוס

פרו פו רמה
לפני גיוס

31.12.2005 31.12.2006 30.06.2007 30.09.2007

חוב פיננסי
יתרות נזילות )מזומנ ים ופקדונ ות לזמן קצ ר(

חוב פיננסי נטו
Cap
הון עצמי וזכויות מיעוט
סך מאזן
FFO
EBITDA
הון עצמי וזכויות מיעוט לסך מאזן
חו ב לCAP-
חוב פיננסי FFO /
חוב פיננסי EBITDA /

62%
34%

81%
12%

64%
28%
4.35
6.52

102,432
176,057
-73,625
498,943
395,108
540,125
7,470
19,949
73%
21%
13.71
5.13

95,473
83,321
49,676
218,837
45,797
-135,516
194,611
452,137
96,007
364,677
211,104
474,897
-308
-17,018
43,453
16,757
45%
77%
49%
18%
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נספח מספר  – 1סקירת מדינות מרכזיות
פולי
התפתחויות מאקרו כלכליות  +בעקבות הצטרפותה של פולי לגוש האירו בשנת  ,2004ניכרת התפתחות
כלכלית גבוהה וכ גידול מהותי בהשקעות זרות .שיעור הצמיחה עמד בשנת  2006על  5.8%והצמיחה
הצפויה לשנת  2007הינה כ .6.1%+שיעור האינפלציה התמת החל משנת  2005והצפי לשנת  2007הוא
שיעור אינפלציה של כ.2.3%+
התפתחויות בתחו' הנדל" למסחר  +בערי' הגדולות ישנה רוויה בנדל" מסחרי כ* שמורגש גידול
בתחרותיות בי בעלי מרכזי' מסחריי' בעיקר על ידי התגמשות בתנאי השכירות .ניכרת התפתחות של
פארקי' של מסחר ומרכזי  .Outletמורגשת התפתחות של מרכזי' מסחריי' מקומיי' בעלי שטח של
פחות מ 2000+מ"ר .כמו כ ,מורגשת התעניינות של משקיעי' ושוכרי' בערי' בעלות אוכלוסיה נמוכה
מ 150+אל( נפש .בשנתיי' האחרונות נפתחו מספר לא מבוטל של מרכזי' מסחריי' בעיקר בפוזנ,
קרקוב וקטובי 3וכיו' ניכרת חדירה ג' לערי' נוספות .בתחו' הביקוש להשקעה בנדל" מסחרי
מורגשת התעניינות גבוהה בעיקר מצד משקיעי' מאירלנד ,אוסטריה ,צרפת ,בריטניה והולנד.
הונגריה
התפתחויות מאקרו כלכליות  +הונגריה הצטרפה לאיחוד האירופי בשנת  2004ומאז היא נהנית מהיותה
חלק משוק של כ 490+מיליו אנשי' .הונגריה הינה אחת המדינות הקטנות יותר באירופה ,אוכלוסייתה
מונה כ 10+מיליו איש .בשנות ה 90+הונגריה חוותה הפרטה נרחבת שתרמה רבות להתפתחות הכלכלה
במדינה ובשני' האחרונות ניכרת צמיחה משמעותית; התמ"ג עלה בכ 3+4%+במספר שני' האחרונות,
א* הוא צפוי לרדת ב 2007+ו 2008+עקב רפורמות פיסקליות חדשות .בודפשט שולטת על הכלכלה
ההונגרית ותורמת כ 35%+מהתמ"ג .עיקר קשרי המסחר של הונגריה ה' ע' אוסטריה ,גרמניה
ואיטליה .הונגריה נהנית משיעור אבטלה נמו* יחסית לשאר מדינות מרכז/מזרח אירופה והוא עומד על
כ .7.5%+בתקופה האחרונה הונגריה חווה אי יציבות פוליטית וכלכלית אשר משפיעי' באופ שלילי על
מצבה הכלכלי של הונגריה ,א* כלכלני' רבי' טועני' כי לאירועי' האחרוני' תהיה רק השפעה זמנית
ולא השפעה לטווח הארו*.
התפתחויות בתחו' הנדל" למסחר – כוח קנייה גדל של אוכלוסיית הונגריה ומיקו' מרכזי של הונגריה
במרכז אירופה תורמי' רבות להתפתחות שוק הנדל" המסחרי והתעניינות מצד משקיעי' זרי' .עד
 1996לא היו קניוני' מודרניי' בהונגריה ,א* החל משנה זו ,עקב הפרטת מרבית העסקי' והפחתת
הביורוקרטיה ,החלו להיפתח קניוני' רבי' בעיקר בבודפשט ,עד שהשוק הפ* לרווי לקראת שנת .2002
ע' כניסתה לאיחוד האירופי בשנת  ,2004חלה התעוררות חדשה בשוק הנדל" המסחרי וא( כניסה
לערי' אחרות כמו גיור ,דברס ומיסקול .3בשני'  2004ו 2005+נרשמה פעילות שיא בהשקעה בשוק
הנדל" בהונגריה ,מעל לכ 1+מיליארד אירו .בד בבד ,ישנה מגמה של ירידה בתשואות .בתחו' המרכזי'
המסחריי' נרשמו עסקאות בתשואות של מעל ל.8%+
הודו
התפתחויות מאקרו כלכליות  +הודו הינה אחת המדינות הגדולות ה מבחינת שטח וה מבחינת כמות
האוכלוסייה ,שטחה של הודו נפרס על יותר מ 3.3+מיליו מ"ר ואוכלוסייתה מונה מעל מיליארד נפש.
בשני' האחרונות הודו חווה צמיחה כלכלית מואצת ,בפרט בשנה האחרונה בה התמ"ג עלה בכ.9.2%+
העלייה בתמ"ג נבעה בעיקר מעלייה בייצור התעשייתי ומצמיחה וגדילה של ענ( השירותי' .התחזיות
לעשר השני' הבאות ה שכלכלת הודו תמשי* לצמוח בקצב דומה.
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התפתחויות בתחו' הנדל" – עקב המצב הכלכלי המשתפר בהודו ,כל ענפי הנדל"  +מגורי' ,מסחרי,
משרדי' ואירוח +חוו עלייה בביקושי' משנת  ,2004כ* שההיצע כיו' אינו עומד בביקושי' .ההערכות
ה' שענ( הנדל" צפוי לצמוח לפי חמש מגודלו הנוכחי עד סו( שנת  .2010תשואות על נכסי' מסחריי'
בהודו ה בי הגבוהות בעול' .ההיצע המועט ברוב התחומי' של הנדל" יוצר שוק של הזדמנויות ענפות
למשקיעי' .ממשלת הודו היוותה גור' מכריע בצמיחתו של ענ( הנדל" ,הממשלה אפשרה למשקיעי'
חיצוניי' להשקיע בנדל" בהודו ישירות ,בלי לחכות לקבלת אישורי' ממשלתיי' ,עקב זאת ,תרומת'
של המשקיעי' החיצוניי' לענ( הנדל" גדלה בצורה משמעותית מ 10%+בשנת  2004עד ל 21%+בשנת
.2006
נדל" מסחרי :כוח הקנייה של ההודי' עלה בצורה ניכרת בגלל צמיחתה והשתפרות מצבה הכלכלי של
הודו ולכ חלה עלייה בביקושי' לאזורי מסחר .אזורי המסחר הקיימי' בהודו הינ' מיושני' ,רוב'
ממוקמי' במתחמי' דמוי שוק ,ובניית' הינה זולה ולא איכותית ,ולכ ע' השתפרות המצב הכלכלי,
עלו הביקושי' למרכזי' מסחריי' מודרניי' כמו אלו שקיימי' במדינות מערביות .העתיד של תחו'
הנדל" המסחרי בהודו נראה מבטיח ,כאשר על פי סקרי' אחרוני' צפויה צמיחה של כ 42%+בשנת
 2008וגודלו של שוק הנדל" המסחרי צפוי להגיע לכ 35+מיליארד דולר עד שנת .2010
נדל" בפונה – פונה ממוקמת בחו( המערבי של הודו ,כ 150+ק"מ מזרחית לבומבי ואוכלוסייתה מונה כ+
 4.5מיליו נפש .היא נחשבת ל"אוקספורד" של הודו הודות לריבוי האוניברסיטאות הנמצאות בה .כיו'
יש בה ג' מספר רב של חברות הי טק ולכ יש ביקוש גדול למשרדי הי טק .מבחינת נדל" מסחרי ,כיו'
קיימי' כ 4+קניוני' בפו וקיימי' עוד  3בבנייה.
נדל" בטריבנדרו' – טריבנדרו' ממוקמת בחו( המזרחי של הודו והיא הבירה של מדינת קראלה .העיר
מונה כ 750+אל( איש והינה המרכז התרבותי והפוליטי של מדינה קראלה .לטריבנדרו' תשתיות טובות
יחסית בהשוואה לערי' אחרות בהודו והיא יכולה לתמו* בצמיחה מוגברת ולכ פוטנציאל ההשקעה בה
עלה בצורה ניכרת בשני' האחרונות .מבחינת שוק הנדל" בטריבנדרו' קיימי' ביקושי' גדולי'
למשרדי' ובפרט למשרדי הי טק.
רומניה
התפתחויות מאקרו כלכליות  +כלכלת רומניה שומרת כיו' על יציבות יחסית .כחלק מתהלי* הצטרפות
רומניה לאיחוד האירופי בשנת  2007היא מחויבת לעמוד בדרישות של האיחוד האירופי לשמירה על
מסגרת תקציבית ,לקד' רפורמות והפרטת הגופי' הממשלתיי' .שיעור הצמיחה ברומניה בשנת 2006
עמד על  7.7%והצמיחה הצפויה לשנת  2007הינה כ .6.8%+שיעורי האינפלציה ירדו משמעותית משנת
 2000ל 11%+בשנת  2004ול 5%+בשנת  2006ע' צפי ל 4%+בשנת  .2007רמת ההשקעות הזרות בשני'
האחרונות עלתה בצורה ניכרת ,כאשר עבור  4החודשי' הראשוני' של  2007רמת ההשקעות החדשות
הינה כ 1.6+מיליארד אירו.
התפתחויות בתחו' הנדל" למסחר – כיו' ההיצע של מרכזי' מסחריי' ברומניה הינו נמו* מאוד
והמרכזי' הקיימי' הינ' בתפוסה מלאה ,א* קיי' צפי לגידול בהיצע של כ .150%+בזמ האחרו ניכרת
מגמה של השקעות בנדל" מסחרי בערי' פחות מרכזיות ולא רק בבוקרשט ,הערי' הבולטות הינ
טימישוארה ,ברשוב ,פלויישט וקונסטנצה .התשואה הממוצעת לנכסי' מסחריי' עומדת על בי 7+
.7.5%
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צ'כיה
התפתחויות מאקרו כלכליות  +נחשבת לאחת המדינות המפותחות ומתקדמות במזרח+אירופה ה
בהיבט הכלכלי הכללי וה מבחינת שווקי נדל" .שיעור הצמיחה בשנת  2006עמד על  6%וצפוי להישאר
ברמה דומה בשנת  .2007שיעורי האינפלציה נמוכי' והסתכמו בשנת  2006לכ ,1.7%+שיעורי האבטלה
ירדו מכ 8.5%+בשנת  2005לכ 7.1%+נכו לשנת  .2006ההתכנסות למדינות המתקדמות יותר בגוש האירו
צפויה להמשי* .תהלי* זה יחד ע' מהל* של הורדת מיסי' ,צפויי' להוות רוח גבית לצמיחה בשני'
הקרובות.
התפתחויות בתחו' הנדל" למסחר – שוק הנדל" בצ'כיה )ובעיקר בפראג( נמצא בצמיחה כתוצאה
מעלייה בכוח הקנייה של התושבי' ,עלייה בשיעורי התעסוקה ומצבה הכלכלי הטוב של צ'כיה .נפח
ההשקעות במדינה הינו גבוה מאוד ומונע בעיקר מזרימה של הו זר כתוצאה מירידה בסיכו העסקי
במדינה .נפח ההשקעות בשנת  2005היה כ 1.5+מיליארד אירו .המשקיעי' הזרי' העיקריי' במדינה
הינ' משקיעי' גרמני' ,אוסטרי' ואירי' וכ משקיעי' מבריטניה.
לטביה
התפתחויות מאקרו כלכליות – ע' אוכלוסיה המונה כ 2.3+מיליו נפש ,לטביה הינה המדינה הקטנה
ביותר במזרח/מרכז אירופה .בירתה היא ריגה המונה כ 740+אל( איש .מאז הצטרפותה לאיחוד
האירופי בשנת  2005היא חווה פריחה המתבטאת בקצב השקעות זרות גבוה ,צמיחה גבוהה ,ושוק נדל"
שנמצא בתנופה .שיעור הצמיחה בשנת  2006עמד על  11.9%ושיעור האינפלציה על כ.6.8%+
התפתחויות בתחו' הנדל" למסחר – ענ( הנדל" בלטביה מאופיי בביקושי' גבוהי' אשר התמתנו
מעט בשני' האחרונות .ב 1997+1998+הוקמו הקניוני' המודרניי' הראשוני' בריגה וכיו' יש קיימי'
כ 8+קניוני' מרכזיי' .התשואה הממוצעת לנכסי' מסחריי' עומדת על כ.6%+
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הגדרות בסיסיות ליחסי פיננסיי
מושג )עברית(
מושג )(English

הגדרה

הכנסות נטו

Net Income

הכנסות נטו )בניכוי הנחות ( מדוח רווה"פ

נכסי'

Assets

ס* נכסי החברה במאז

חוב פיננסי

Debt

חוב לזמ קצר +חלויות שוטפות של הלוואות לזמ ארו* +חוב

חוב פיננסי נטו

Net Debt

חוב לזמ קצר +חלויות שוטפות של הלוואות לזמ ארו* +חוב
לזמ ארו* +חבויות בגי ליסינג+מזומ ושווי מזומ +השקעות
לזמ קצר

בסיס ההו

)Capitalization (CAP

חוב +הו עצמי +זכויות המיעוט  +מניות בכורה )לפי ער* פדיו(

תזרי' מזומני'

Cash Flow from

הגדרה  +1תזרי' מזומני' מפעילות שוטפת מהדוח המאוחד.

מפעילות

)Operation (CFO

הגדרה  +2תזרי' הכולל את כל הפעולות פרט לפעולות השקעה
ומימו.

לזמ ארו* +חבויות בגי ליסינג

 +מסי' נדחי'
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סול דירוג התחייבויות
 Aaaהתחייבויות המדורגות בדירוג  Aaaה ,על פי שיפוטה של מידרוג ,מהאיכות הטובה
דרגת
השקעה
ביותרוכרוכות בסיכו אשראי מינימלי.

דרגת
השקעה
ספקולטיבית

Aa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aaה ,על פי שיפוטה של מידרוג ,מאיכות גבוהה,
וכרוכות בסיכו אשראי נמו* מאד.

A

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aנחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו של הדרגה
האמצעית ,וכרוכות בסיכו אשראי נמו*.

Baa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Baaכרוכות בסיכו אשראי מתו .ה נחשבות
כהתחייבויות בדרגה בינונית ,וככאלה ה עלולות להיות בעלות מאפייני' ספקולטיביי'
מסוימי'.

Ba

התחייבויות המדורגות בדירוג  Baה ,על פי שיפוטה של מידרוג ,בעלות אלמנטי'
ספקולטיביי' ,וכרוכות בסיכו אשראי משמעותי.

B

התחייבויות המדורגות בדירוג  Bנחשבות על ידי מידרוג כספקולטיביות ,וכרוכות
בסיכו אשראי גבוה.

Caa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Caaה ,על פי שיפוטה של מידרוג ,בעלות מעמד חלש
וכרוכות בסיכו אשראי גבוה מאוד.

Ca

התחייבויות המדורגות בדירוג  Caה ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של
חדלות פרעו או קרובות לכ* ,ע' סיכויי' כלשה' לפדיו של קר וריבית.

C

התחייבויות המדורגות בדירוג  Cה בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד"כ במצב של
חדלות פרעו ,ע' סיכויי' קלושי' לפדיו קר או ריבית.

מידרוג משתמשת במשתני' המספריי'  2 ,1ו 3 +בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ Aa +ועד  .Caaהמשתנה ' '1מציי
שאגרת החוב מצויה בקצה העליו של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת ,המצוינת באותיות .המשתנה ''2
מציי שהיא נמצא באמצע קטגורית הדירוג; ואילו המשתנה ' '3מציי שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו של
קטגורית הדירוג שלו ,המצוינת באותיות.
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