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 בע"מ גד החזקות-אב
 "( החברה )"

 2021 פברוארב 15

 לכבוד      לכבוד 
 אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל    רשות ניירות ערך 

www.isa.gov.il   www.tase.co.il 
 

 י בדבר מידע הנכלל במצגת ואשר טרם נכלל בדיווחי החברה מיידח וויד הנדון:

המצגת נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד והיא איננה מיועדת או יכולה להחליף את הצורך בעיון בדיווחי החברה   .1

)מס' אסמכתא:   2020בנובמבר  30נושא תאריך  2020בנובמבר  29מדף מיום בתשקיף להשלמה ותשקיף ובפרט 

( והודעה 2020-01-131556)מס' אסמכתא:    2020בדצמבר    2(, תיקון טעות סופר בתשקיף מיום  2020-01-129255

ובדוחות השנתיים "(,  התשקיף)להלן יחד: "  (2021-01-005344)מס' אסמכתא:    2021בינואר    12משלימה מיום  

והמחייב אודות החברה,לתשקיףוהרבעוניים אשר צורפו   בטרם קבלת החלטה   , הכוללים את המידע המלא 

 בדבר השקעה בניירות ערך של החברה. 

ערך,   .2 ניירות  צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק  כוונות,  וכוללת,    ,1968- תשכ"חההמצגת כוללת מידע  בין היתר, 

תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר, לרבות מידע המובא בדרך של איורים ו/או גרפים ו/או טבלאות, 

לאי החברההמתייחסים  בשליטת  ואינה  ודאית  אינה  התממשותם  אשר  עתידיים  מצבים  ו/או    .בלבד  רועים 

הן מתבססות על ו  להערכה מדויקת מראש   נות, בלתי ניתותבלתי וודאי  ןמידע כאמור ההערכות החברה בדבר  

ר, או אי התממשותו תושפע, בין הית  של מידע כאמור  התממשותו.  המידע הקיים בידי החברה נכון למועד זה

החיצוניים   ובגורמים  הכללית  בסביבה  מהתפתחויות  וכן  החברה,  פעילות  את  המאפיינים  סיכון  מגורמי 

 . המשפיעים על פעילות החברה

במצגת זו נכללים נתונים לראשונה אשר טרם נכללו בדיווחי החברה או שהוצגו ברמת פירוט או בפילוח שונה   .3

 בדווחי החברה. להלן פירוט בדבר נתונים אלו: 

אומדן הרווח בגין פרויקטים    מכלל הפרויקטים כוללים אתהרווחים הצפויים    סך   הנתונים בדבר   –  1  שקף (א)

נתונים אלו נכללו  . יובהר, כי  כעתודות קרקעכפרויקטים בביצוע, בתכנון ואשר סווגו בתשקיף החברה  

 . לראשונה במצגת זו

הבנייה    –  14עד    13שקפים   (ב) זכויות  משווי  הכנסות  ללא  מוצגים  צפויות  הכנסות  בדבר  הנתונים 

בקומבינציה. כמו כן, נתוני שיעור הרווח הגולמי חושבו ביחס להכנסות הצפויות ללא שווי זכויות הבנייה 

 . זו בקומבינציה. נתונים אלו נכללים לראשונה במצגת

וחים צפויים כוללים אומדן הכנסות מרווחים בגין  הנתונים בדבר הכנסות צפויות ורו  –  18עד    15שקפים   (ג)

פרויקטים אשר סווגו בתשקיף החברה כעתודות קרקע. נתונים אלו נכללו לראשונה במצגת זו. הנתונים 

 בדבר הכנסות צפויות מוצגים ללא הכנסות משווי זכויות הבנייה בקומבינציה. 

ות הבנייה בקומבניציה בגין כלל ההכנסות כולל נתונים בדבר הכנסות צפויות ללא שווי זכוי  –   20שקף   (ד)

 זו.הצפויות בחברה. נתונים אלו נכללו לראשונה במצגת 

 כוללים נתונים בדבר הכנסות צפויות ללא שווי זכויות הבנייה בקומבינציה. נתונים   –  31עד    22שקפים   (ה)

 אלו נכללו לראשונה במצגת זו.

עשויות להתממש באופן שונה ואף באופן שונה מהותית הערכות החברה מבוססות על אומדנים של החברה והן  .4

ג דירות,  למכירת  שינויים בתחזיות החברה  בשל  השלמת ימהערכות החברה  בעלי הקרקע,  עם  בוש הסכמים 

מועד  הדירות,  מכירת  מחירי  הדירות,  מלאי  ממכירת  הצפויים  התקבולים  התכנון,  ביצוע   תליתח  יהליכי 

ל הפרויקטים  השלמת  קצב  רוכשי  הפרויקטים,  ועמידת  זמנים  בלוחות  החברה  עמידת  הביצוע,  תחילת  אחר 

 הדירות בהתחייבויותיהם כלפי החברה. 

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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 "מ בע  החזקותגד -אב

 תפקיד  החותמים  שמות 

 סמנכ"ל כספים שניר זיו  .1

 



































' מס
פרויקט

סטטוססוג פרויקט שם הפרויקט 
מועד סיום  

משוער
רווח גולמי צפוי ד לשיווק"יחד"יחשיעור מכירות 

שיעור רווח  
גולמי

Q2/202188%562410,39225%לקראת סיום38/1א "תמס"כפ, 13וטשרניחובסקי 17אנילביץ1

Q1/2021100%25115,42222%לקראת סיום38/1א "תמהרצליה, 8יגאל אלון 2

Q4/202158%27126,35923%בביצוע38/1א "תמרעננה, 5שברץ 3

Q3/202189%1392,14121%בביצוע38/2א "תמ(50%)הרצליה ,8יהודה הלוי 4

Q2/2021100%22102,69114%לקראת סיום38/1א "תמהוד השרון  , 3התחיה 5

Q2/202290%26104,90722%בביצוע38/1א "תמהוד השרון  , 8אנשי בראשית 6

Q4/202238%2082,69818%בביצוע38/1א "תמס"כפ, 5רוטשילד 7

Q1/20240%26103,39815%לקראת ביצוע38/1א "תמגבעת שמואל, 3ביאליק 8

Q3/202319%28166,77613%בביצוע38/2א "תמש"רמה, 11סמטת הגינה 9

Q4/202311%1084413,96215%לקראת ביצוע  38/1א "תמקריית אונו, 59-73ל "צה10

Q4/20233%913511,57920%לקראת ביצוע  38/1א "תמצ"ראשל, 30-42שרירא11

Q2/202318%23115,39923%לקראת ביצוע  38/1א "תמהרצליה  , 19שמואל הנגיד 12

Q1/202310%22102,83214%בביצוע38/1א "תמפתח תקווה, 12ד הבנים "י13

39%48721078,55618%כ"סה

(1)





' מס
פרויקט

שיעור חתימותמועד סיום משוערמועד התחלה משוערשם הפרויקט 
ד  "סך יח

בפרויקט
רווחים צפויים(1)הכנסות צפויותד לשיווק"יח

Q3/2022Q3/202579%10575179,30032,300בת ים, 81בלפור 1

Q3/2022Q4/202478%251220,8003,000ירושלים, 3בארי 2

Q3/2022Q4/202485%231120,2002,900ס"כפ, 13בן גוריון 3

Q3/2022Q4/202491%231121,5003,400ס"כפ, 16אוסטשינסקי4

Q3/2022Q4/202488%18917,9003,100הרצליה  , 16בני בנימין 5

Q1/2022Q2/202490%391533,8005,100הוד השרון, 49-53בן גוריון 6

Q1/2022Q2/202490%401635,5005,900הוד השרון, 55-57בן גוריון 7

Q3/2022Q3/202575%654195,40012,500רעננה, 28ל"החי8

Q3/2022Q3/202581%644394,20012,400רעננה, 24-26הגדוד העברי  9

Q1/2022Q2/202483%311332,8008,000רעננה, 17חנקין 10

Q1/2022Q2/202485%422138,7007,600ת"פ, בן יהודה\אנילביץ11

475267590,10096,200כ"סה





' מס
פרויקט

שם הפרויקט 
מועד התחלה 

משוער
מועד סיום  

משוער
שיעור חתימות

ד  "סך יח
בפרויקט

רווחים צפויים(1)הכנסות צפויות ד לשיווק"יח

Q3/2024Q3/202980%450348590,00085,000מונדתל ,  (אלי כהן)2-10האיריס 1

Q3/2023Q3/202662%196140294,30053,200הוד השרון, מתחם הרשות, רמתיים2

Q3/2024Q3/202965%428258366,50060,500רמת גן, אבא הלל3

Q3/2024Q3/2029נתניה  13פנחס רוטנברג \91-95פנחס לבון 4
.  80%–13רוטנברג 

(    91-95) פנחס לבון
75%(2)

364268614,000113,000

Q3/2024Q4/202645%(3)18084132,90021,600נתניה1-6הרב יצחק הלוי 5

Q3/2025Q3/202966%9060109,30018,200גבעתיים, 1ג יורדי הסירה "כ6

Q3/2025Q3/202980%144108194,00033,100מונדתל , 25-29הדקל , שפרינצק7

Q3/2024Q3/202773%9057104,70015,800גן-רמת , 21-25קרניצי8

Q3/2024Q3/2027100%12896188,00030,100חולון, 6-8הגאונים 10

2,0701,4192,593,700430,500כ"סה





























התחייבויות  נכסים

30,664אשראי ממוסדות פיננסיים ואחרים10,171(כולל ליווי בנקאי)מזומנים ופיקדונות 

12,183ספקים ונותני שירותים33,789מלאי בניינים בהקמה

4,077מקדמות מלקוחות והתחייבויות בגין חוזים3,021חייבים ויתרות חובה

9,328התחייבויות בגין שירותי בנייה 15,624נכסים בגין חוזים עם לקוחות

3,185התחייבויות וזכאים אחרים 3,512יתרות עם צדדים קשורים

59,437כ התחייבויות שוטפות "סה66,117כ נכסים שוטפים"סה

477התחייבויות אחרות לזמן ארוך 19,551עלויות בגין פרויקטים עתידיים

1,295מיסים נדחים 1,030השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

26,323הון עצמי 834רכוש קבוע ואחר

87,532כ התחייבויות"סה87,532כ נכסים"סה




		2021-02-15T07:48:10+0000
	Not specified




