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אלון רבוע כחול
הערות כלליות, הגבלת אחריות 

ומידע צופה פני עתיד

בכל מקום במצגת זו בו נאמר "החברה" או "אלון רבוע כחול", משמע אלון רבוע כחול ישראל 

בע"מ.

מצגת זו אינה מהווה ואין לפרשה כהצעה או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה לציבור או 

הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והיא נועדה אך ורק לצרכי מסירת מידע.

המידע הכלול במצגת זו הינו תמציתי, ויש לקרוא את המצגת ביחד עם הדוחות התקופתיים, 

הרבעוניים והדיווחים המיידיים שמפרסמת החברה. 

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע כאמור 

כולל, בין היתר, תחזיות, הערכות ואומדנים שונים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים ו/או 

גרפים ו/או טבלאות, לרבות מידע אודות הכנסות, סבירות ורווחי החברה העתידיים ו/או אירועים 

עתידיים אחרים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה ואינה בשליטת החברות 

הבנות שלה. המידע כאמור, מבוסס על הערכות הנהלת החברה ועל נקודת ראותה והערכתה 

ניתוח  וכן על  והידע המקצועי של החברה  בין השאר, על הניסיון  הסובייקטיבית, המתבססת 

סטטיסטיים  נתונים  זה  ובכלל  זו,  מצגת  עריכת  במועד  החברה  להנהלת  הידוע  כללי,  מידע 

שפרסמו גופים ורשויות שונות, פרסומים מקצועיים, פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר 

לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או לשלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותם לא נבחנה 

על-ידי החברה באופן עצמאי. מידע צופה פני עתיד כאמור, מטבעו, אינו וודאי, כפוף לסיכוני 

אי-התממשות משמעותיים, בלתי ניתן להערכה מראש ואינו מצוי בשליטת החברה. מידע כאמור 

הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש, והתממשותו או אי-התממשותו תושפע, בין 

היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וחברות הבת שלה, וכן מהתפתחויות בסביבה 

הכלכלית, ומגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה וחברות הבת שלה, המפורסמים בדוח 

התקופתי של החברה לשנת 2018, בדוח הרבעון הראשון ובדוח הרבעון השני של החברה לשנת 

הכללית  בסביבה  מהתפתחויות  וכן  שגויות  היו  החברה  הנהלת  הערכות  כי  יסתבר  אם   ,2019

ואינם  מראש  להערכה  ניתנים  אינם  אשר  החברה,  פעילות  על  המשפיעים  החיצוניים  ובגורמים 

מצויים בשליטת החברה.

לפיכך, החברה מבקשת להסב את תשומת לבם של קוראי מצגת זו, כי תוצאותיה והישגיה בפועל 

של החברה בעתיד עלולים להיות שונים, לרבות באופן מהותי, מאלו המוצגים במצגת זו.

החברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או 

נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום המצגת.

גם האסטרטגיה העסקית המוצגת במצגת זו נכונה למועד המצגת ועשויה להשתנות בעתיד, בין 

היתר בהתחשב בתנאי השוק והחלטות דירקטוריון החברה וחברות הבת שלה.

קיימים נתונים אשר נכללים במצגת זו לראשונה או שהוצגו בפילוח או ברמת פירוט שונים ביחס 

להופעתם בדיווחי החברה. לעניין זה ראה הדיווח המיידי, אשר מצגת זו הינה נספח לה.
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תוכן עניינים

אלון רבוע כחול
נתונים עיקריים של הקבוצה

נכון ל-30.06.19

 מיליארד 5.6₪

 מיליון ש“ח2,071

 מיליון ש“ח179

210

 מיליון ש“ח1,547אלפי מ״ר383

351
 ,AM:PM ,חנויות נוחות

סופרים ואלוניות, בתי 
קפה, נעמן, ורדינון

תחנות תדלוק

תחזית הכנסות מתחום
הקמעונאות 

ב 2019***

נקודות מכירה 
קמעונאיות

2 שווי נדל"ן
בישראל*

ל-30.06.19

ל-30.06.19

נכסים מניבים 
בישראל*

תחנות כוח 
בהקמה**

הון עצמי כולל 
זכויות מיעוט ל

30.06.19

רווח נקי 
כולל מיעוט
בשנת 2018

04

בבעלות מלאה של 
מר מוטי בן משה

*  בהנחת איחוד יחסי של החברות המוחזקות על ידי החברות הבנות, ובאיחוד מלא של חברות הבנות   |   ** כולל תחנת הכוח IPM ותחנת כוח בקרית גת |  *** כולל 100% תחזית ממחזור המכירות של תאגידים משותפים וזכיינים של דור אלון ומחזור המכירות של נעמן



אלון רבוע כחול
מבנה החזקות

רבוע כחול נדל״ן
57.36%

נעמן
100%

שווי שוק במיליוני ש“ח
נכון 29.08.19

הון עצמי במיליוני ש“ח 
כולל מיעוט ל-30.06.19

רווחים ראויים לחלוקה
ל-31.12.18

במיליוני ש“ח 

1,847

1,374

103

1,92068

-

IPM באמצעות אחזקת 18.14% מהון המניות של טריפל אמ המחזיקה 84% מתחנת כוח *
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קמעונאות כלי בית וטקסטילאנרגיה תשתיות בישראל וקמעונאותפעילות נדל"ן במגוון שימושים 

*IPM
15.24%

192

-

-

דור אלון

69.93%

1,015

384

960



מיקוד עסקי – קבוצת אחזקות נדל"ן עם פעילות באנרגיה 
וקמעונאות

תזרים יציב, חזק וצומח 

חיזוק האיתנות הפיננסית

הגברת  לצורך  משמעותיות  נזילות  רמות  על  שמירה 
הגמישות הפיננסית ואופטימיזציה של מימון

חיזוק הקשר עם שוק ההון

נדל"ן – הרחבה וגיוון של פורטפוליו הנדל"ן המניב בישראל 
ובחו"ל

בין  בישראל,  מניבה  אנרגיה  פעילות   – ותשתיות  אנרגיה 
היתר באמצעות השקעה בתחנות כוח

מימוש  תוך  קיימות  פעילויות  השבחת   – קמעונאות 
הפוטנציאל הסינרגטי בין חברות הקבוצה 

אסטרטגיה

עסקית

אסטרטגיה

פיננסית
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אלון רבוע כחול
אסטרטגיה עסקית ופיננסית



אלון רבוע כחול
ערך בספרים מול שווי הוגן, במיליוני ש“ח

שווי שוק סחיר ל-1,0771,06029.08.19

שווי שוק סחיר ל-60171029.08.19

68103
שווי הוגן - לפי השווי בהצעת הרכש בתוספת הרווח הנקי ממועד קיבול ההצעה 

ועד 30.06.19

הערכת שווי192192

ערך בספרים ליום 717130.06.19

2,0092,136

חוב פיננסי בניכוי יתרות נזילות ליום 30.06.19(904)(904)

45.0%42.3%

ערך בספרים*
מותאם

שווי שוק
מותאם

הערה

אחר

סה״כ

חוב פיננסי נטו**

שיעור מינוף

רבוע נדל״ן

דור אלון

נעמן

IPM
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* ליום 30.06.19 מותאם בגין פעולות השקעה וחלוקת דיבידנד ואחר   |    ** כולל ריבית לשלם ל 30.06.19, לא כולל פקדון בנאמנות ומזומן בסך 10.6 מיליון ש“ח בחברה המוחזקת 100%



אלון רבוע כחול
פורטפוליו הקבוצה ויכולת הפירעון סולו
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התפלגות תשלומי קרן אג״ח עתידיים
במיליוני ש“ח

רבוע נדל״ן

דור אלון

נעמן

טריפל אמ

ערך בספרים
הרכב ל-30.06.19

56%

31%

53

42

4%
10%

תקבולים מחברות הקבוצה LTM ל-29.08.19
כולל הדיבידנד שהוכרז לאחר מועד הדוח

1.94
מיליארד ש“ח

100
מיליון ש“ח

רבוע נדל״ן

דור אלון

אחר תשואת 
דיבידנד

5.2%

יתרות נזילות בקבוצה
ל-30.06.19

רבוע נדל״ן

דור אלון

רבוע כחול

אחר

510

518

356

16

1.4
מיליארד ש“ח 56

171 199
72

676

2019 2020 2021 2022 2023

4



אלון רבוע כחול
גרף התפתחות נכסי החברה, סולו הון עצמי ויחסי מינוף
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גידול מהיר ועקבי בהון העצמי*
במיליוני ש“ח

התפתחות נכסי החברה (סולו) בשנים 2017-2018 ומחצית שניה 2019
במיליוני ש“ח

*LTV שיפור ביחס מינוף

6.16

-180

1,479

341 2,365

52.7%
50.0%

9.16

48.9%

48.9%

12.16

48.2%

3.17 6.17

51.3%

9.17

49.0%

12.17

49.2%

3.18 6.18

31.12.16 רווחי חברות 
בנות, העברת 

טריפל אמ 
בניכוי דיב׳

30.06.19

* כולל השפעת העברת מניות החברה המחזיקה ב- IPM מבעל השליטה לחברה 
* מחושב כחוב פיננסי נטו חלקי שווי נכסי מאזני נטו

332

גידול
ביתרות
נזילות

213

השקעות
בחברות

בנות

מבנה הוני
חזק ומשמעת

פיננסית

יחס מינוף
44%

פרופיל אשראי
של דירוג השקעה

יתרות נזילות
356 מ׳ ש“ח

יחסי כיסוי
טובים

חברות בנות
רווחיות וצומחות

עלות ריבית
4.3%

לוח סילוקין
נוח

3.1912.189.18

46.1% 46.2%
47.9%

9.16 12.16 3.17 6.17 9.17 12.17 3.18 6.18 9.18 3.1912.18

528
653 682 698 726 770 813 819 971 951 972

6.19

גידול של
 1.24

מיליארד ש“ח

1,062

45.0%

6.19



אלון רבוע כחול
IPM תחנת כוח
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ממניות   14.5% לחברה  העבירה  השליטה,  בעלת 

 IPM חברת טריפל אמ המחזיקה ב-84% מתחנת כוח

וב-100% מהזכויות במקרקעין עליהם מוקמת תחנת 

כוח.

כ-3.64%   2019 יוני  בתחילת  החברה  רכשה  בנוסף 

האחזקה  ושיעור  אמ  טריפל  של  נוספות  ממניות 

הגיעה ל-18.14%. 
ל-IPM הסכם חתום לזמינות קבועה של 85% מהספק התחנה 

למנהל המערכת לתקופה של 20 שנה

IPM מתכננת ומקימה באזור התעשייה של באר טוביה תחנת כוח 
לייצור אנרגיה

תחנת הכוח תוסק בגז טבעי כדלק עיקרי ותכלול טורבינת גז 

במחזור משולב בהספק של כ-451 מגה וואט. הסכמים לרכישת גז 

עם מאגר תמר, לוויתן וכריש תנין

סגירה פיננסית של הפרויקט התקיימה בחודש ינואר 2018 

ומשיכה ראשונה בחודש מאי 2018. החוב הפרויקטלי של 

AA -התחנה מדורג בקבוצת ה

צפי להפעלה מסחרית ברבעון רביעי שנת 2020

החברה זכאית להחזר הלוואות בעלים בסך של למעלה מ-17.9

מיליון דולר

לחברה זכות להשיב (אופציה) מניות טריפל אמ לבעל השליטה 

במשך 48 חודשים 

בתוך תקופת האופציה, צפויה החברה לקבל תזרים בסך של כ-77

מיליון ש“ח, מתוך זה התקבל סך של 5 מ‘ ש“ח

שווין הכלכלי של מניות טריפל אמ הוערך ע"י מומחה בסכום 

של 192 מיליון ש“ח



רבוע כחול
נדל״ן בע״מ



רבוע כחול נדל״ן
נתונים עיקריים
נכון ל-30.06.19

12

מיליארד ש“ח4.4

 בתקופה של 6 שנים

מעלות

מיליון ש“ח

אלף מ״ר

98%
7

שיעור תפוסה
נכון ל 30.06.19

פרויקטים ביזמות

113

362

שווי נכסים 
מניבים

שטח 
להשכרה

נמצא בישראל 100% נדל"ן מניב
להשקעה

באזורי ביקוש איכותי תמהיל 
נכסים

נכסים 
מניבים

 מיליארד ש“ח

אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות והמובילות

320 שוכרים
90בנכסים

A+
מדרוג
A1AA-

125

1.92

בורסה

הון עצמי

1.85 מיליארד ש“ח
שווי שוק
נכון ליום
29.08.19

דירוג

ת״את״א

229

כ-8.9%

חלוקת 
דיבידנדים

תשואת 
דיבידנד

ממוצעת*

הנהלה

מתחילת שנת 2017

מנוסה ואיכותית

* בתקופה של 2014-2019 לשווי שוק של רבוע נדל"ן נכון ליום 01.01.2019

אלף מ"ר
1122,807 היקף בניה

בשלבים שונים
יח״ד

52% שיעור מינוף

גמישות 
פיננסית גבוהה

מיליון ש“ח310

מיליארד ש“ח 1.5
נכסים לא משועבדים

זכויות בניה

 דירוג לסדרות 
מובטחות 

בשעבוד



רבוע כחול נדל״ן
נתונים עיקריים

13

דיבידנד ותשואת הדיבידנד*, במיליוני ש“ח וב-%
תשואת דיב' ממוצעת מאז 2013 עומדת על 8.9%

גידול עקבי ומתמשך בהון עצמי, במיליוני ש“ח
תשואה מצטברת על ההון כולל דיבידנד שחולק מינואר 2010 – 113%

*תשואת הדיב' מחושבת כיחס של סכום הדיבידנד בתקופה הרלוונטית לשווי החברה בתחילת התקופה

58 139

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 6.2019

8.5%

13%

4%

2%

5.9%
3.9%

113%

תשואת דיבידנדדיבידנד

דיבידנד שהוכרז

דיבידנד מצטבר הון עצמי

1,5341,2801,256 1,571 1,760 1,817 1,8461,5241,481

2018

1,920

229 439 499
529 638 703 758

139

2017 20182016201520142013

90 210 60 30 109 65 55

6.7%

2019
0

50

100

150

200

250

556510960 3021090

38



רבוע כחול נדל״ן
NOI, FFO ,תמהיל הכנסות
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NOI במיליוני ש“ח
עליה של 39% ב-NOI מ-2016 בה השתנתה השליטה ל-NOI חזוי ב-2019

200 228 251

2016 2017 2019
תחזית

NOI במיליוני ש“ח
133.7

120.7

H1 2019H1 2018

11%

272-277

Q1 2019 תמהיל הכנסות 2014תמהיל הכנסות

הפחתת תלות בשוכר מהותי במהלך 
השנים האחרונות שצפויה להמשיך לרדת 

עם הגדלת מצבת הנכסים.

צד ג׳ (ללא מגה ביתן)

קבוצת רבוע כחול

מגה (מקבוצת יינות ביתן)

סיאטל

צד ג׳ 

קבוצת רבוע כחול

סיאטל

67%27%

4%

78%

3%

19%
2%

FFO במיליוני ש“ח
63.450.2

H1 2019H1 2018

26%

*FFO ב 2017 ו ב 2018 - בנטרול רווחים ממסירת דירות בשוק סיטונאי

FFO* במיליוני ש“ח
עליה של 33% ב-FFO מ-2016 בה השתנתה השליטה ל-FFO חזוי ב-2019 

94 88 106

2016 2017 2019
תחזית

124-129

2018 2018

39%35%



רבוע כחול נדל״ן
שווי נכסי נדל"ן, התפלגות נכסים לפי שימושים ושיעור התפוסה

15

התפתחות שיעורי התפוסה
עליה משמעותית בשיעורי תפוסה בנכסי החברה בשנתיים אחרונות

ליום 30.06.19 וליום 31.12.18 בנטרול שטחים של קניון TLV שאינם ניתנים להשכרה בשלב זה

20132012 2014 2015 2016 2017 2018 6.19

98% 98% 98.6% 96.8%
89.9% 91.4%

97.8%

התפלגות נדל"ן לפי שימושיםשווי נכסי נדל"ן, במיליוני ש“ח

בבעלות רבוע נדל״ן פורטפוליו איכותי 
והגדול בישראל של 92 סופרמרקטים, 
שוכרים  תמהיל  עם  מלאה  בתפוסה 

מגוון, חלקם העיקרי נמצא בתל אביב

2013201220112010 2014 2015 2016 2017 6.2019

3,6133,2242,9162,769
3,800 3,881 4,117 4,550 4,831

76%

סופרמרקטים

מרכזים מסחריים 

קרקעות

משרדים

שטחי מסחר

מלאי

אחרים

לוגיסטיקה

סה"כ

4.9
מיליארד ש“ח

41%24%

3%

7%
8%

3% 8%
6%

התפתחות תשואת נכסים ועלות חוב

 CAP מרווח משמעותי בין שיעור ה
הנגזר לבין עלות החוב

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%

7.2%

2.4%
4.8%

2.5%

0.6%

ריבית משוקללת אג"ח והלוואות

CAP RATE

נתוני רבעון ראשון שנת 2019 , ללא נתוני קניון TLV , משוקלל לשנה מלאה

2014201320122011201020092008 2015 2016 2017 2018 6.19

4,869

2018

98%

תשואת אג"ח נוכחית של גיוס אחרון - אג"ח ח'



רבוע כחול נדל״ן
גמישות פיננסית גבוהה

נכון ל-30.06.19

16

גמישות פיננסיתהרכב חוב פיננסי באיחוד יחסיהרכב חוב פיננסי במאוחד

יתרות נזילות בסך של 510 מ' ₪ ליום 30.06.19 ריבית משוקללת אפקטיבית יורדת

80%

17%

3%

66%

32%

68%

32%

2%

הלוואות מבנקים

הלוואות ממוסדיים

אג״ח

הלוואות מבנקים

הלוואות ממוסדיים

אג״ח

נכסים משועבדים

נכסים לא משועבדים

סה"כ

2.6
מיליארד ש“ח

סה"כ

3.1
מיליארד ש“ח

סה"כ

4.9
מיליארד ש“ח

נכסים לא משועבדים בהיקף של 1.5 מיליארד ש“ח 



רבוע כחול נדל״ן
TLV קניון

מיליון ש“ח

28,400

50%1,621
אלפי יח״ד והשאר משרדים ומסחר

908

הסכמי שכירות 
ומזכרי הבנות 
חתומים ביחס 

למ“ר

שווי

הלוואה 32,500

חלק רבוע
נדל"ן

שטחים בפיתוח
בסביבת הפרויקט

שטח הקניון

17

נמצא בלב האזור האורבני של ת"א

מ"ר

נכון ליום 30.6.19

רבוע נדל"ן פועלת למיצוי פוטנציאל ההכנסות מדמי שכירות 
באמצעות:

• התאמת תמהיל השוכרים לאופי האזור המתפתח 
בקרבת הקניון 

• ניצול המתקנים הסמוכים לקניון כמוקדי משיכה נוספים 
(מועדון ספורט, בית ספר ועוד)

• אופטימיזציה של שטחי הקניון תוך הגדלת שטחים 
מושכרים על שטחים קיימים והגדלת הכנסות מהחניון

(1) בנטרול שטחים שאינם ניתנים להשכרה בשלב זה

מ"ר

מיליון ש“ח

12.3%
עליה בפדיון ב -12 

חודשים אחרונים
ביחס לתקופה 

מקבילה

9.3%
שיעור עליה 

ב  NOI במחצית 
ראשונה של 

2019 לעומת תקופה
מקבילה 

מיליון מ״ר כ-1.6

96% שיעור תפוסה
1

שטחים בסביבת
הפרויקט

אלפי יח״ד והשאר משרדים ומסחר



רבוע כחול נדל״ן
פרויקט תוצרת הארץ, תל-אביב

50%

390

42 קומות

חלק החברה

דירות 
למכירה

מגדל צפוני

18

100%

מ״ר 30,000

35 קומות

חלק החברה

מיליון ש“ח
היקף פרויקט

צפוי

משרדים

מגדל דרומי

1,300
מיליון ש“ח

השקעות
609ל 30.06.19

2023-4אכלוס

היתר חפירה
Q3 2019ודיפון צפוי
היתר בניה

2020צפוי

25-29

מיליון ש“ח

NOI חזוי

משרדים ומסחר מגורים ומסחר



רבוע כחול נדל״ן
פרויקטים בפיתוח

28

רבוע נדל״ן מקדמת תב"ע למבנה נוסף בשטח של 

26,000 מ"ר

450 מקומות חניה

100%

בניין מגורים סוג הפרויקט

8 מספר קומות

90 מספר יח״ד

920 מ״ר שטח מסחר

2020 הערכת תחילת
עבודות בניה

בניין מגורים סוג הפרויקט

7 מספר קומות

27 מספר יח״ד

800 מ״ר שטח מסחר

2019 הערכת תחילת
עבודות בניה

רח׳ יהודה המכבי, תל-אביברח׳ עודד, תל-אביבהרחבת הקמפוס רעננה

19

חלק החברה



דור אלון 
אנרגיה בישראל 

(1988) בע"מ



דור אלון 
אנרגיה בישראל 

(1988) בע"מ

דור אלון
נתונים עיקריים
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חנויות אלונית

506  140

מגה וואט 73

שטחי מסחר,
משרדים 

וחניות ביזמות

תחנת כוח לקראת 
הפעלה מסחרית

Q4/19 ב
210

137
am:pm סניפי

47
סופרים ואלוניות בקיבוצים 

ומושבים

35

 21190

הנהלה

חנויות
נוחות

תחנות דלק 
ציבוריות 

בפריסה ארצית

 מיליון ש“ח160

 מיליון ש“ח

חלוקת
דיבידנדים

חברה מובילה בתחום קמעונאות הדלקים ובבעלותה 
סופרים בפורמטים שונים, תחנת כוח בהקמה ונכסי 

נדל“ן מניבים ובהקמה 

שטחי נכסים 
מניבים

עיקריים

שווי
של

90

A3

125

1,015

בורסה

שווי שוק
נכון ליום
29.08.19

מדרוגדירוג

מקורות תזרים מגוונים

43%

 מיליון ש“ח

שיעור מינוף*

ת״את״א

מנוסה ומקצועית

* חוב נטו בנטרול אשראי המיוחס למימון פרוייקט אלוני ים ופרויקט תחנת הכוח (מרכיב ההון העצמי והלוואת נון ריקורס)

אלף מ"ר

מתחילת 2017 ועד היום  אלף מ“ר

מיליון ש“ח

שווי
של



דור אלון
נתונים עיקריים
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הון עצמי במיליוני ש“ח
תשואה מצטברת על ההון לרבות דיבידנד 

שחולק מינואר 2015 – 118%

רווח נקי מיוחס לבעלי מניות במיליוני ש“ח
גידול משמעותי ברווח הנקי של דור אלון 

בשנים אחרונות

EBITDA* במיליוני ש“ח

2015201420132012 2016 2017 2018

228226226
245

254
238 251

118%

12.1512.14 12.16 12.17 12.18

14575

50

175

581549 803772 923

235

6.19

960

ממוצע
2012-2015

40

104

73

242% 137

98

*כולל חלק יחסי ברווחי חברות משותפות ולא כולל הוצ' בגין עמלות כרטיסי אשראי

דיבידנד מצטבר הון עצמי

923

2364.9

2016 2017 2018 H119



דור אלון
תמהיל רווחיות מגוון
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התפלגות EBITDA ב-2018 *,**
בהינתן הפעלה של תחנת הכוח (פרופורמה)

התפלגות EBITDA ב-2018 *,**
הכנסות 

מקמעונאות 
מזון ואחרים*
במיליוני ש“ח

רווח גולמי 
בחנויות 
ואחרות

במיליוני ש“ח

EBITDA
מגזר מתחמי

תדלוק ומסחר
במיליוני ש“ח

*על בסיס דוח המגזרים, לפני ניכוי הוצאות בגין עמלות כרטיסי אשראי (המסווגות תחת הוצאות מימון).
**לצורך חישוב ה-EBITDA של חנויות הנוחות במתחמי התדלוק והמסחר יוחסו עלויות תפעול בשיעור זהה לשיעור עלויות התפעול בניכוי 

פחת מסך המכירות בחנויות עצמאיות.

צמיחה במחזור הפעילות הקמעונאית 
של דור אלון ובתרומה לרווח הכולל

שיעור רווחיות גולמית של כ-41% 
בפעילות הקמעונאית

גידול בהכנסות מתחומי פעילות שאינם מכירת דלקים תוך הורדת התלות 
במכירת דלקים

ירידה  עם  בהצלחה  התמודדה  אלון  דור 
מספר  מנקיטת  כתוצאה  שיווק  במרווח 

צעדים לצמצום השפעה.

37%

31%

44%

38%

תחומי פעילות אחריםמכירת דלקים בתחנות

11%

8%

12%

2016 2017 2018

330

369
342

2017 2018 Q2 18 Q2 19

287
322

6%

2015 2016 2017 2018

193 201 198 204

1,030
1,113

18%

14%

18%

שיווק ישיר ודס“ל

תחנת כוח

* כולל 100% ממחזור המכירות של תאגידים משותפים וזכיינים

12%8%



דור אלון
גמישות פיננסית גבוהה
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CAP-ירידה מתמשכת ביחס חוב נטו* ל **EBITDA-ירידה מתמשכת ביחס חוב נטו* ל

שיפור איתנות הפיננסית מאפשר לדור אלון לפתח פעילויות חדשות המשיקות לפעילויות 
קיימות על מנת לגוון מקורות רווח ולייצר צמיחה.

לדור אלון מקורות מימון מגוונים המאפשרים אופטימיזציה של מימון פעילויות שונות שעשויה לסייע להמשך 
הורדת עלויות המימון

מסגרות אשראי חתומות בהיקפים משמעותיים של כ-540 מ' ש“ח נכון ל 31.12.2018 

דור אלון שומרת על רמת נזילות גבוה בסך של 518 מ' ש“ח  ליום 30.06.19

* חוב נטו בנטרול אשראי המיוחס למימון פרוייקט אלוני ים ופרויקט תחנת הכוח (מרכיב ההון העצמי והלוואת נון ריקורס)
*   חוב נטו בנטרול אשראי המיוחס למימון פרוייקט אלוני ים ופרויקט תחנת הכוח (מרכיב ההון העצמי והלוואת נון ריקורס)

** רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות בנטרול הכנסות/ הוצאות אחרות ולפני ניכוי הוצאות בגין עמלות כרטיסי האשראי (המסווגות תחת הוצאות מימון)
(IFRS 16) נתוני  2019 ,הינם בנטרול השפעת יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16 בדבר חכירות     

70%

65%

52%
46% 44% 43%

12.201712.201612.201512.2014 12.2018 6.2019

5.7

4.6

3.3
2.8

12.201512.2014 12.2018 6.201912.2016 12.2017

2.9
3.1



דור אלון
פיתוח עסקי ויזמות
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דור אלון פועלת למימוש הפוטנציאל הנדל״ני במתחמי 

התדלוק לטובת הגדלת מצבת הנכסים המניבים אשר 

תורמים לגיוון מקורות תזרימיים.

לדור אלון נדל“ן מניב בשטח כולל של כ 21 אלף מ“ר 

מספר  אלון  לדור  בנוסף,  ש“ח.  מ‘   190 כ  של  בשווי 

פרויקטי נדל“ן בהקמה בהיקף כולל של כ 140 אלף מ“ר 

ושווי של 506 מ‘ ש“ח.  

110 אלף מ״ר שטחי משרדים  - היתר בניה להקמת  ים  אלוני 

קיים  וחפירה.  דיפון  בעבודות  התקדמות  וחניות.  מסחר 

פוטנציאל לזכויות נוספות. שווי שמאות ליום  30.06.19 480 מ‘ 

ש“ח.

צפי לסיום עבודות דיפון וחפירה, רבעון 4 2019.

מ"ר.  אלפי   17 לכ-  בניה  היתר  התקבל   - סבא  כפר  אלוני 

וחפירה  דיפון  עבודות  ולחניות.  משרדים  מסחר  לשטחי 

בשלבי סיום. שווי שמאות ליום 31.12.18 כ-20 מיל' ש"ח. 

 פוטנציאל לזכויות נוספות

אלוני סגולה – התב"ע מאפשרת הקמת פרויקט בהיקף של 

כ- 15 אלף מ"ר שטחי מסחר ומשרדים וחניות. נמצא בהליכי 

בחינה

מסחרי  במרכז   (50%) החזקה  אלון  לדור   - שמר  עין  אלון 

בהיקף של כ-14 אלף מ"ר ו-6 אלפי מ"ר שטחי חניה (מתחם 

"אלון עין שמר") בסמוך לכביש 65, צומת פרדס חנה-כרכור 

בשווי של כ-250 מ' ₪ (לפי 100%) המייצר NOI של כ 18 מ‘ 

ש“ח. 

השבחת נכסי נדל"ן 

25



דור אלון
פיתוח עסקי ויזמות (המשך)
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הקמת תחנת כוח ליצור חשמל וקיטור באמצעות גז 

טבעי, בהספק מותקן של כ-73 מגה וואט, בקרית גת.

תחנה  קידום  של  בהליכים  אלון  דור  החלה  בנוסף 

נוספת בצמוד לתחנת כוח.

החשמל שייוצר במתקן יימכר לצרכנים פרטיים

דור אלון המחזיקה בתחנה 100% לאחר רכישת חלק השותפים 

  .(45%)

התקציב הכולל לפרויקט הינו עד 500 מיליון ש“ח מתוכו 25% 

מרכיב ההון העצמי

בחודש מרס 2017 נחתם הסכם מימון עם בנק מזרחי, להעמדת 

אשראי למימון ההקמה של הפרויקט. נחתמו הסכמים להקמה 

ולתפעול של המתקן עם חברת סימנס 

Q4 2019-החל תהליך הרצה לקראת הפעלה מסחרית מתוכננת ב

הסכם עם דוראד למכירת מלוא כושר הייצור של התחנה (נתקבל 

אישור הממונה על התחרות), מותנה באישור המממנים

התחנה צפויה לייצר EBITDA שנתי ממוצע לאורך שנות 

הפרויקט של 64 מ' ש“ח

פרויקט תחנת כוח בקרית גת

מו"מ עם מספר ספקי גז טבעי – פוטנציאל חיסכון משמעותי 



נספח א' 
אלון רבוע כחול ישראל בע“מ

נתונים כספיים עיקריים דוחות מאוחדים במיליוני ש“ח

רווח נקי

רווח נקי מיוחס

רווח גולמי

רווח מפעולות

הוצ׳ מימון נטו

2,3012,294

648620

255226

8084

13395

7956

H1 2019 מאזןדוחות רווח הפסד H1 2018

4,817

1,259

435

173

179

95

2018

הכנסות, בניכוי היטלים

 

8,0666,458

1,1001,179

1,4271,009

10,5948,646

2,5312,356

6,1724,425

945817

6.20196.2018 

6,656

1,076

1,161

8,893

2,179

4,769

863

1,1261,0481,081

2,0711,8651,945

12.2018

התחייבויות שוטפות

התחייבויות לזמן ארוך

הון עצמי

סך הון

סה״כ הון עצמי והתחייבויות

זכויות שאינן 
מקנות שליטה

נכסים שאינם שוטפים

נכסים שוטפים אחרים

יתרות נזילות

סה״כ נכסים 

10,5948,6468,893
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