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הגבלת

אחריות

צופהומידע

עתידפני

הצעותלקבלתהזמנהאוהחברהשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת

.מידעלמסירתורקאךנועדהוהיא,כאמור

הרבעוניים,התקופתייםהדוחותעםביחדלקראהוישתמציתיהינוזובמצגתהכלולהמידע

.החברהשמפרסמתהמיידייםוהדיווחים

מידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת

מכירות,הכנסותלגבימידעלרבות,שוניםואומדניםהערכות,תחזיות,היתרביןכוללכאמור

המידע.החברהבשליטתואינהוודאיתאינההתממשותםאשרהעתידייםהחברהורווחי

,הסובייקטיביתוהערכתהראותהנקודתועלהחברההנהלתהערכותעלמבוסס,כאמור

השוניםהפרויקטיםעםבקשרהחברהשלהמקצועיוהידעהניסיוןעל,השארביןהמתבססת

ובכלל,זומצגתעריכתבמועדהחברהלהנהלתהידוע,כללימידעניתוחעלוכןשבביצועה

פרסומים,מקצועייםפרסומים,שונותורשויותגופיםשפרסמוסטטיסטייםנתוניםזה

המידעשללשלמותואולנכונותוהתחייבותבהםניתנהלאאשר,וסקריםמחקרים,ציבוריים

,כאמורעתידפניצופהמידע.עצמאיבאופןהחברהידיעלנבחנהלאונכונותםבהםהכלול

ואינומראשלהערכהניתןבלתי,משמעותייםהתממשות-אילסיכוניכפוף,וודאיאינו,מטבעו

.החברהבשליטתמצוי

,היתרבין,מושפעתלהיותעלולהלעילכאמורהמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו

לשנתהחברהשלהתקופתיבדוחהמפורטיםהחברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי

אם,החברהשלוהמיידייםהרבעונייםבדוחותיהשמובאכפיבהםההתפתחויותאו/ו2018

ובגורמיםהכלליתבסביבהמהתפתחויותוכןשגויותהיוהחברההנהלתהערכותכייסתבר

מצוייםואינםמראשלהערכהניתניםאינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצוניים

.החברהבשליטת

והישגיהתוצאותיהכי,זומצגתקוראישללבםתשומתאתלהסבמבקשתהחברה,לפיכך

במצגתהמוצגיםמאלו,מהותיבאופןלרבות,שוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועל

.זו

החברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו

כאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויבתאינהוהחברה,המצגתעריכתבמועד

.המצגתפרסוםמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעל
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)*(מניותבעלי

30.09.2019ליוםמעודכן)*( 

59.83%

15.90%

8.83%

7.53%

0.55%

7.36%

קרדן

ישראל

כלל

הפניקס

פסגות

אקסלנס

ציבור

פרויקטיםבהקמתומוניטיןרבניסיוןבעלת

גדולים

,בישראללמגוריםפרויקטיםומפתחתיוזמת

שנה30מעלניסיון

באמצעותבבניהגבוהותביצועיכולותבעלת

הנדסההר-אלבחברת(100%)שליטה

שלבהקמתןמעורבתהייתההאחרונותבשנים

ד"יח3,000מעל

בארבעתד"יח4,000-בכהחברהמעורבתכיום

.להלןצמיחהמנופי

1988בשנתהתאגדההחברה

ן"נדלקרדן
ביקורכרטיס
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ן"נדלקרדן

אסטרטגיה

עסקית

כמובילההחברהבמיצובמיקוד

המגוריםבתחום

הקרקעעתודותשלמיטביופיתוחמיצוי

הקיימותוהזכויות

דרךהפעילותבסיסשלמתמדתהרחבה

מזומןאוקומבינציהעסקאות

קרקעותשלסלקטיביתרכישה

עתידילפיתוח

מניבנדלן

ולוגיסטיקהמשרדיםבעיקר

עירוניתהתחדשות

"מחדשובניההריסה"שלבפלחפעילות

/  העירוניתההתחדשותלתחוםכניסה

בינויפינוימתחמי

והשקעתהארגוניהמבנהביןאיזון

עסקיבפיתוחמשאבים

למרחקיםריצה)מתפתחצמיחהמנוע

(נשימהואורךארוכים

כחברתהראלמיצוב

בענףמובילהבניה

, מורכביםהנדסייםבפרויקטיםרבניסיון

פיננסיוחוסןאמינות

כיזםלקרדןעצמיבביצועיתרון

בתנאי/חיצונייםבקבלניםתלותמקטין

הביצועבתחוםקיצונייםשוק
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פיננסיתאיתנות

(30.09.2019ליום)

חובדירוג

A3יציבאופק

(12.2019מדרוגדוח)

בולטיםאיתנותיחסילחברה

נזילותויתרותהדירוגלרמת

החובלצרכיביחסגבוהות

פיננסימינוף

ח"שמיליון261-חיוביחוזרהון

46%-למאזןעצמיהוןיחס

שנים3שלזמןבפרקלהתקבלצפוייםעודפים

ח"שמיליון255-כבביצועמפרויקטים

עצמיהון

לבעליהמיוחסהחברההון

508-כשלבסךהמניות

ח"שמיליון

נזילות

מזומניםיתרותלחברה

ערךבניירותוהשקעה

-כשלבסךק"לזסחירים

ח"שמיליון161



-ן"נדלקרדן

אירגונימבנה
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קסםאילנה

חשבת

לבאוהד

פיתוחמנהל

עסקי

פיתוח

עסקי

ב"ארה

חזןיוסי

פיתוחרכז

עסקי

פיתוח

עסקי

פישבייןמתי

שיווקל"סמנכ

שיווק

ברשידורון

הנדסהל"סמנכ

הנדסה

לבנון-נעיםאיילת

כספיםל"סמנכ

כספים

וחשבות

כץארליךנעמה

משפטיתיועצת

ייעוץ

משפטי

דאבושעמוס

ל"מנכ
B.Scעסקיםבמנהל

M.Aמקרקעיןשמאותנדל״ן
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(50%)ד"יח32

בברוקליןלמגוריםייזום

(Herkimer)

בתיםיזום( 90%)ד"יח93

single-Family,מישיגן

ן"נדלקרדן

40%

ואחזקהניהולמיקדן

100%

ובניןהנדסההר-אל

50%

בשותפות)אביבתל, קרדןבית

(50%-מגדלעם

17%

צ"ראשל, במטאורולוגיתקרקע

50%

רחובות, שלירחובות

50%

שמשבית, השמשנופי

100%

,GREEN&BLUEהכרמלטירת

100%

מוצקין.ק, במוצקיןקרדןמגדלי

100%

23-31עלומים, גןרמת, 38/2א"תמ

100%

14-16אורהבאר, גןרמת, בינויפינוי

100%

34הרכסים, גןרמת, 38/2א"תמ

100%

28יונה, גןרמת, 38/2א"תמ

100%

23ויצמן,רחובות, 38/2א"תמ

100%

32הרכסים,גןרמת, 38/2א"תמ

100%

1יעקבבבארקרדן

100%

2לוד, אלישיברמת

40%

3ירושלים, פארקהולילנד

100%

4תקווהבגניקרדן

100%

5ירושלים, אגריפס

100%

7ההגנה, גןרמת,38/2א"תמ

100%

10הבנים, גןרמת, 38/2א"תמ

100%

77הרכסים, גןרמת, 38/2א"תמ

100%

13-15עוזיאל, גןרמתבינויפינוי

מגורים

עירוניתהתחדשות

פעילות

ב"בארה

ניהולמיקדן

ואחזקה

ביצוע

בניהעבודות

מגורים

עירוניתוהתחדשות

נכסים

מניבים

.81%החברהשלהאפקטיביחלקה. 1

.  70%החברהשלהאפקטיביחלקה. 2

.ד"יח13-( בתכנון)זכויותיתרת

בדוחתיאורראהפארקהולילנדבדברלפרטים. 3

.30.09.2019ליוםהתקופתי

.59%החברהשלהאפקטיביחלקה. 4

.57%החברהשלהאפקטיביחלקה. 5

(80%)ד"יח32

בברוקליןלמגוריםייזום

(Fulton)
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30.09.2019ליוםבביצועפרויקטיםעלנתונים

ומיקוםהפרויקטשם

החזקהאחוז

בפרויקט

כ"סה

ד"יח

חלק

החברה

ד"ביח

חלק

החברה

ד"ביח

שנמכרו

מועד

השלמה

ביצועשיעורצפוי

הכנסות

*צפויות

גולמירווח

*צפוי

רווחאחוז

*צפויגולמי

גולמירווח

שטרם

*הוכר

,GREEN&BLUE202126%96,67812,45412.9%12,060 729 100%72'בשלבהכרמלטירת

14.4%14,596 9823202088%131,18518,860 100%98'אשלבמוצקיןקרית, ONEקרדןמגדלי

202079%59,0658,34614.1%1,150 4141 50%81'דשלברחובות, שלירחובות

50%623131202116%49,88911,22022.5%9,347'השלברחובות, שלירחובות

100%5735-20219%84,97710,32912.2%10,329-)**(תקווהבגניקרדן

100%93751420222%148,27321,43214.5%21,432'דשלב)***( יעקבבאר, יעקבבבארקרדן

100%7845-20228%105,50817,20616.3%17,206-)****(ירושלים, אגריפס

397118675,57599,84786,120 541כ"סה

בניהשירותישוויללא, 81%קומבינציהבעסקתהחברהחלק*** |  בניהשירותישוויללא, 59%קומבינציהבעסקתהחברהחלק** | החברהחלק* 

. ד"יחכמותלהגדלתאופציהבוחנתהחברה. בניהשירותישוויללא, 57%קומבינציהבעסקתהחברהחלק**** 
.הנדסישיעורהינוהביצועושיעורמקובליםחשבונאותכללילפיהכנסההוכרהטרם, לעילהמצוינותהקומבינציהבעסקאות



ד"יח63החברהחלק* |    9

30.09.2019ליוםוקרקעותבתכנוןפרוייקטיםעלנתונים

שלבומיקוםהפרויקטשם

אחוז

החזקה

בפרויקט

ד"יח

בשלב

תחילתמועד

צפויבניה

מועד

השלמה

מתוכנן

הזכויותסוג

סטאטוסתיאורבקרקע

בנייןחכירה20202022 100%70'בשלבמוצקיןקרית, ONEקרדןמגדלי
. 70לד"יחמספרלהגדלתבקשהאושרה
.בתוקףבניההיתר

בנייןפיתוחהסכם2100%1320202021' בשלבלוד, אלישיברמת
להגדלתהקלהבקשתאושרה. בתוקףע"תב

.בתנאיםהיתרהתקבל. 13לד"יחמספר

חכירה20202022*100%95-גןרמת, עלומים
,  בניינים3שלמתחם

בינויפינויפרויקט

והיטליםאגרותחשבון. ההשבחההיטלישולמו

.בניההיתרקבלתולאחריולהנפקהמוכן

.בתוקףע"תבבניינים2בעלות100%13820202023-גניםנווה, מוצקיןבקריתקרדן

שמשבית, השמשנופי
שלבים

'ד-'ג
פיתוחהסכם50%21620212024

וחזיתבניינים4

מסחרית

מספרלהגדלתע"תבשינויבהליכי, בתוקףע"תב

.ד"יח

מגרשים3שלמתחםבעלות40%25820212026-ירושלים, פארקהולילנד
תכנוןבתהליכיאחדבניין. בתוקףע"תב

.ראשוניבתכנוןהאחריםהבנייניםשני, מתקדמים

בניינים3חכירה100%14520212026-נהריה, התכלתנופי
הקלהבקשתאושרה. ד"יח112לבתוקףע"תב

.ד"יח145להדיוריחידותמספרלהגדלת

935כ"סה



פרוייקטים

בביצוע



אוכלס104'ב

אוכלס104'  ג
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)*(' דשלב, יעקבבאר30.09.2019

100%החברהחלק

19%קומבינציהשיעור

**בפרויקטיחידות 93

 16 ***שנמכרויחידות

2%ביצועשיעור

****הכנסותכ"סה 148,273

21,432גולמירווחכ"סה

21,432הוכרשטרםגולמירווח

2022צפויסיוםמועד

דיוריחידות75החברהחלק** | ח"שבאלפינתונים*| 

בניהשירותישוויללאהחברהחלק**** | 23.12.2019ליוםנכון*** | 

,  יעקבבבארקרדן

יעקבבאר

אוכלס104'א

לאיכלוסצפיד"יחשלב

93'ד
ביצועבשלבי

לאכלוסצפי

Q2/2022-ב

שלבים4-בקומבינציהעסקת, יעקבבבארד"יח405להקמתפרויקט
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)*(' דשלברחובות, שלירחובות30.09.2019

50%החברהחלק

81בפרויקטיחידות

**81שנמכרויחידות

79%ביצועשיעור

59,065הכנסותכ"סה

8,346גולמירווחכ"סה

1,150הוכרשטרםגולמירווח

2020צפויסיוםמועד

23.12.2019ליוםנכון** |  ח"שבאלפינתונים* |

,  שלירחובות

רחובות

)*(' השלברחובות, שלירחובות30.09.2019

50%החברהחלק

62בפרויקטיחידות

**50שנמכרויחידות

16%ביצועשיעור

49,889הכנסותכ"סה

11,220גולמירווחכ"סה

9,347הוכרשטרםגולמירווח

2021צפויסיוםמועד

23.12.2019ליוםנכון** |  ח"שבאלפינתונים* |

שלביםבחמישה( 50%)ברחובותד"יח347להקמתפרויקט

אוכלס60'ב

אוכלס76'  ג

אוכלס68'א

לאיכלוסצפיד"יחשלב

בביצוע81'ד

62'ה
בשיווק

ובביצוע



)*(' בשלב, במוצקיןONEקרדןמגדלי30.09.2019

100%החברהחלק

98בפרויקטיחידות

**32שנמכרויחידות

88%ביצועשיעור

131,185הכנסותכ"סה

18,860גולמירווחכ"סה

14,596הוכרשטרםגולמירווח

2020צפויסיוםמועד

23.12.2019ליוםנכון** |  ח"שבאלפינתונים* |

,  ONEבמוצקיןקרדןמגדלי

'אשלב, מוצקיןקרית
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,  ('בשלב)יםמולכרמל-הכרמלטירת

הכרמלטירת

14

)*(יםמולכרמל–הכרמלטירת30.09.2019

100%החברהחלק

72בפרויקטיחידות

**12שנמכרויחידות

26%ביצועשיעור

96,678הכנסותכ"סה

12,454גולמירווחכ"סה

12,060הוכרשטרםגולמירווח

2021צפויסיוםמועד

23.12.2019ליוםנכון** |  ח"שבאלפינתונים* |



,תקווהגני-בגןבית

תקווהגני
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)*(תקווהגני, בגןבית30.09.2019

100%החברהחלק

41%קומבינציהשיעור

**57בפרויקטיחידות

***9שנמכרויחידות

9%ביצועשיעור

****84,977הכנסותכ"סה

10,329גולמירווחכ"סה

10,329הוכרשטרםגולמירווח

2021צפויסיוםמועד

23.12.2019ליוםנכון*** |  ד"יח35החברהחלק** |  ח"שבאלפינתונים* |

בניהשירותישוויללאהחברהחלק**** |  



,אגריפס

ירושלים
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)*(ירושלים, אגריפס30.09.2019

100%החברהחלק

43%קומבינציהשיעור

**78בפרויקטיחידות

-שנמכרויחידות

8%ביצועשיעור

***105,508הכנסותכ"סה

17,206גולמירווחכ"סה

17,206הוכרשטרםגולמירווח

2022צפויסיוםמועד

בניהשירותישוויללאהחברהחלק*** |  ד"יח45החברהחלק** | ח"שבאלפינתונים* |

ד"יחכמותלהגדלתאופציהבוחנתהחברה*** | 



תחום

עבודותביצוע



כללי

5' גקבלניסיווג

(מוגבלבלתי)

פרויקטיםביצועיכולתבעלתהחברה

קבלנותבתחוםפרויקטיםומגהמורכבים

:זהובכללבנין

אביבתל, שרונהעזריאלימגדל✓

אביבתל, המרובעעזריאלימגדל✓

ג"רהבורסהמתחם, אטריוםאמות✓

אביבתל, 17רוטשילד✓

שוהם, טבעשלהלוגיסטיהמרכז✓

ג"ר, השומרבתלהלבמכון✓

ירושלים, אסטוריהוולדורףמלון✓

ובניןהנדסההר-אל

קבלניתחברההינה,מ"בע

בשנתנוסדה, הבנייהבענף

מלאהבבעלותוהינה1991

ן"נדלקרדןשל

(100%שלהחזקה)

18



לקוחות

19

עזריאליקניוני

החזקותגינדי

ן"נדלאקרו

בהריקבוצת

ניהולטאוורסקיי

הנשיאיםקבוצת

לוגיסטייםפתרונותשראל

מתקדמתלרפואהומוצרים



פיננסיותחוזקות

20

מיליוני61-כשלבסךמזומניםיתרתהרלאל30.09.2019ליום

ח"ש

דיבידנדהחברהמניותלבעליחילקההראל2016-2019בשנים

.ח"שמיליון78.5שלבסך

מנוצלותלאאשראימסגרותהרלאל30.09.2019ליום

ח"שמיליוני51שלכוללבסך(ערבויות+כספיות)

הצפוי,ח"שמיליוני525שלעבודותצברהרלאל30.09.2019ליום

תוםעדלהתממשוהאמורח"שמיליוני52שלגולמירווחלהניב

2022שנת

20



רווחיות

1-9/191-12/181-12/171-12/16

14.7%14.8%17.9%15.1%מההכנסותגולמיהרווחאחוז

10.0%11.1%14.4%11.0%מההכנסותהתפעוליהרווחאחוז

7.7%8.4%10.6%8.3%מההכנסותנקיהרווחאחוז

5,00025,00040,0008,500(ח"שאלפי)המניותלבעלידיבידנדחלוקת

21 21



פרוייקטים

וקרקעותבתכנון



)*(' בשלב, במוצקיןONEקרדןמגדלי30.09.2019

100%החברהחלק

70בפרויקטיחידות

99,403צפויותהכנסותכ"סה

9%צפויגולמירווחאחוז

2020צפויבניהתחילת

2022מתוכנןמסירהמועד

ח"שבאלפינתונים* 

,  ONEבמוצקיןקרדןמגדלי

(בתכנון)' בשלב, מוצקיןקרית

23



,  אלישיברמת

(בתכנון)לוד

להקמתפרויקט

ד"יח351

לודהעירבמרכז

(70%)

זכויותיתרת

ד"יח13-ל

מסחרר"מ300-וכ

הושלמו

י"עואוכלסו

246החברה

ד"יח

הפרויקט

9פינויכלל

דירות

94להקמתקרקע

'גלצדמומשהד"יח

למתןועדההחלטת

בתנאיםהיתר

מגוריםבנייןלבניית

ד"יח13בן

)*(לוד, אלישיברמת30.09.2019

100%החברהחלק

13בפרויקטיחידות

16,359צפויותהכנסותכ"סה

13.9%צפויגולמירווחאחוז

2020צפויהבניהתחילת

2021מתוכנןמסירהמועד

ח"שבאלפינתונים* 

24



שמשבביתקרקע
השמשנופי

מגוריםשכונת

שמשביתבעיר

(50%)

'  יח216-' ד-ו' גשלב

1,000-ורוויהבבניה

מסחרר"מ

מתקדםקידוםבשלבי

חדשהע"תבשל

מקומיתבסמכות

ד"יח42לתוספת

בנייתםהושלמה

קרקעצמודי36של

רוויהבבניהד"יח128-ו

25

להקמתפרויקט

בהיקףבניינים2

ד"יח138של

מגוריםשכונת

,  מוצקיןבקרית

גניםנווה

מוצקיןבקריתקרקע
גניםנווה



הולילנדבירושליםקרקע

פארק

במניותהחברהחלק

פארקהולילנדחברת

40%-מ"בע

בספטמבר30ליום

המלאישווי, 2019

הולילנדבספרי

ח"שמיליוני239-כ

זכויותישנן

ד"יח258לבניית
לפיתוחפועלתהולילנד

ומקדמתבקרקעהזכויות

להיתרלבקשותתכנון

26

בספטמבר30ליום

ההשקעהערך2019

הינוקרדןבספרי

ח"שמיליוני49-כ



פרויקטסוגהפרויקטמיקום
חלק

החברה

ד"יחכמות

כוללת

ד"יחכמות

החברהחלק

13-15עוזיאל, ג"ר
פינוי

בינוי
100%152109

14-16אורהבאר, ג"ר
פינוי

בינוי
100%8456

38/2100%2416א"תמ10הבנים, ג"ר

38/2100%9563א"תמ23-31עלומיםג"ר

38/2100%2416א"תמ34הרכסים, ג"ר

38/2100%3118א"תמ28יונה, ג"ר

38/2100%2718א"תמ77הרכסים, ג"ר

38/2100%2416א"תמ32הרכסים, ג"ר

38/2100%3825א"תמ23ויצמן, רחובות

38/2100%4530א"תמ7הגנה, ג"ר

544367כ"סה

התחדשות

עירונית
מעלעםהסכמיםנחתמו23.12.19ליוםשנכוןפרויקטיםלהלן

:זכויותמבעלי80%

החברהשלהעירוניתההתחדשותחטיבת

ההתחדשותבתחוםפרויקטיםלקידוםפועלת

.(38/2א"ותמבינויפינוי)העירונית

27

הכלכליתההיתכנותאתבוחנתהחברה, לפרויקטיציאהלפני* |

בשלביפרויקטים20-כלקדםפועלתהחברה

פרויקטים5-כמתוכם,שוניםהתקשרות

,ראשונייםהתקשרותבשלביארציתבפריסה

.כ"סהד"יח1,582לכלולהצפויים



למכוןסמוךמגוריםשכונת

ברחובותויצמן

יחידות889לבניית

(*50%)דיור

להקמתפרויקט

גןברמתד"יח90
להקמתפרויקט

בשכונתד"יח292
"  המושבותאם"

תקוהבפתח

42.18%החברהשלהאפקטיביחלקה* 

פינוי

בינוי

שהסתיימומהותייםפרוייקטים

28



-מניבנכס

, קרדןבית

אביבתל

NOI חלק)מייצגשנתי

ח"ש' מ10.4-( החברה

( 50%)החברהחלקשווי

ח"ש' מ126-בנכס

-הלוואהיתרת

ח"ש' מ75

ליוםתפוסהשיעור

30.09.19-99%*

:עיקרייםשוכרים

ר"מ1,521-כ-פרקליטות

ר"מ5,000-כ-אביבתלעיריית

ר"מ1,500-כ-קרדןקבוצת

29

א"בתמרכזרכבתלתחנתבסמוך

"מגדל"קבוצתעם( 50%)בשותפות

ר"מ18,000-כלהשכרההשטחיםהיקף

להשכרהחנייהמקומות348הכוללחניון

זכויותלתוספתע"תבקידוםבתהליך

5000א"תבמסגרת

.89%הינו23.12.19ליוםהתפוסהשיעור* 



–להשקעהן"נדל

מתחם

,  המטאורולוגית

לציוןראשון

דונם135-כקרקעשטח

דונם28.1-כן"נדלקרדןחלק

30.09.19ליוםבספריםערך

ח"ש' מ15.8-כ

2030-לצ"ראשלמתארתוכניתמאושרת

עלנכסהקמת,החברהלהערכת)

(הקרובהבתקופהצפויהאינההמקרקעין

מוסדות, ציבורייםמשרדים: שימושים

תחבורהומסוףגבוההלהשכלה

עצמימימוןי"עבוצעהרכישה

30



פעילות

ב"בארה



:פרויקטמשך

מרכישת)שנים5עד3

השלמתועדהקרקע

(הפרויקט

:המוצרים

- Single family housing

- Med size condo projects

32

שותפות: פעולהדרך

קבלניםאו/ויזמיםעם

מקומיים

ב"בארהפעילות



33

החברהחלק* |

ב"ארהדולרבאלפינתונים-ב"בארהפרויקטיםעלנתונים

הפרויקטשם

אחוז

החזקה

בפרויקט

כ"סה

מספר

ד"יח

כ"סה

הסכמי

מכר

מועד

השלמה

מתוכנן

צפויותהכנסות

מהפרויקט

רווחאחוז

גולמי

רווחכ"סה

צפויגולמי

צפויהעודפיםיתרת

צפילרבותבסיום

עתידיתהשקעה

סטטוס*עצמיבהון

בשיווק50%329201916,83610.9%1,8326,881(Herkimer)ברוקלין

90%93 4202129,13011.9%3,4647,378(WIndmill)הייטססטרלינג

פיתוחשלבהסתיים

בשלביכיום, קרקע

'אחלקשיווק

קרקעפיתוחבשלב80%32 -202123,68016.2%3,84610,130(Fulton)ברוקלין

1571369,6469,14224,389כ"סה



–ן"נדלקרדן

מאוחדיםוהפסדרווחדוחותתמצית

מאוחדיםוהפסדרווחדוחותתמצית
Q1-Q3/2019Y/2018

ח"שמיליוני

101152דירותממכירתהכנסות

174293עבודותמביצועהכנסות

810ויעוץניהולומדמינכסיםמהשכרתהכנסות

283455הכנסותכ"סה

גולמירווח
56

(20%)

91
(20%)

2356תפעולירווח

1637החברהמניותלבעלימיוחסנקירווח

34



מאוחדמאזןתמצית
30.09.2019

ח"שמיליוני

95בנקאייםמתאגידיםאשראי

75חובאגרותשלשוטפותחלויות

27הקמהחוזיבגיןוהתחייבויותדירותמרוכשימקדמות

274אחרותשוטפותהתחייבויות

110חובאגרות

5אחרותשוטפותלאהתחייבויות

3שליטהמקנותשאינןזכויות

508המניותלבעליהמיוחסהון

1,097והוןהתחייבויותסך

35

מאוחדמאזןתמצית
30.09.2019

ח"שמיליוני

137מזומניםושווימזומנים

163ק"לזהשקעותולמסחרמוחזקיםפיננסייםנכסים

299למכירהודירותבנייניםמלאי

60אחריםשוטפיםנכסים

142בפיתוחלהשקעהן"ונדללהשקעהן"נדל

107שוטףבלתימקרקעיןמלאי

189אחריםשוטפיםלאנכסים

1,097נכסיםסך

–ן"נדלקרדן

מאוחדיםמאזניםתמצית



היעד

מתמדתוצמיחהפיתוח

מיקוד

בארץלמגוריםן"נדלופיתוחיזמות

צמיחהמנועי

המגוריםתחום

"עירוניתהתחדשות"

100%-ביצועחברתאלהר

מניבנדלן

חוזקות

מוכחתיזמיתיכולת

פיננסיתויציבותחוסן

מימוןלמקורותונגישותנזילות

קצריםהחלטהמעגלי

36

ן"נדלקרדן

סיכום
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