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קנית ניהול השקעות ומימו בע"מ
דירוג סדרה

אופק הדירוג :יציב

דירוגAa2 :

בהמש לדוח המיידי ,שפורס בחודש דצמבר  2008בעקבות רכישת קניו גבעתיי ,מודיעה מידרוג על אישור
דירוג  Aa2באופק יציב של אג"ח א' שבמחזור ,אותה הנפיקה חברת קנית ניהול השקעות ומימו בע"מ )"קנית
ניהול" או "החברה"(.
להל פירוט האג"ח במחזור של החברה:
סדרת
אג"ח
אג"ח א'

מספר
ני"ע

מועד
הנפקה

ע.נ האג"ח
31.12.08
)אלפי &(

שיעור ריבית
שנתית

הצמדה

יתרת האג"ח
בספרי 31.12.08
)אלפי &(

שנות פירעו
האג"ח

לא סחיר

3/2007

703,000

4.8%

מדד

758,556

2009-2017

*סכו של כ 319 -מיליו & ,מהסכו המונפק ,ייפרע ב 8 -תשלומי שווי בי השני  2009-2016ויתרה ,כ 439 -מיליו & ,תיפרע
בתשלו אחד בשנת .2017
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דירוג החברה וקביעת האופק היציב נתמכי בטעמי הבאי :קנית ניהול הינה חלק מקבוצת עזריאלי ,הפועלת
בישראל למעלה מ 20 -שנה ,בניהול ,ייזו והקמה של נדל" מסחרי מניב ,ונהנית מאיכות ניהול גבוהה וניסיו רב בניהול
נכסי מניבי ובפרט נכסי מסחריי; הקניוני אשר בבעלות החברה ,הינ מהגדולי והוותיקי באר 1ושומרי על
שיעורי תפוסה גבוהי ,למרות מצב חוסר הוודאות השורר במשק הישראלי .יחד ע זאת ,מידרוג סבורה כי יתכ ותהיה
הרעה מסויימת ,שטר באה לידי ביטוי בפעילות החברה ,כתוצאה מהמשבר הפיננסי והמיתו בישראל; לחברה גמישות
פיננסית גבוהה ,הנובעת מנכסי לא משועבדי ונכסי בעלי שיעורי  LTVנמוכי; לחברה איתנות פיננסית גבוהה;
יציבות בתזרימי המזומני ,התורמי ליציבות ביחסי הכיסוי .מנגד ,רכישותיה האחרונות של החברה בעלות היק2
תזרימי משמעותי ,פגעו בנזילותה וביחסי איתנותה.

התפתחות אחרונות

1

שינוי מבנה ההחזקה בחברה -החל מחודש נובמבר  ,2008מחזיקה החברה בחברת קנית השלו השקעות בע"מ )להל:
"קנית השלו" ו/או "החברה הבת"( ,המדורגת על ידי מידרוג בדירוג  Aa2באופק יציב.
אופ פעילות החברות מצביע על רמת קוהרנטיות משמעותית בפעילות ומצביע על רמת תמיכה גבוהה של חברת הא
– קנית ניהול ,בפעילות החברה הבת -קנית השלו .הסממני המרכזיי המבטאי את רמת התמיכה כוללי ,בי היתר,
מטה ניהול משות 2של החברות ,ובמיוחד -תמיכתה בחברה הבת על ידי מת הלוואות 2לפיתוח פעילותה ,כ 4שחלק
משמעותי מחובות חברת קנית השלו הינו לחברה .בהתא לכ ,4שינוי במצבה הפיננסי של קנית השלו ,עלול
להשפיע על דירוג חברת קנית ניהול.
רכישת קניו גבעתיי -בחודש דצמבר  2008התקשרה החברה בהסכ ע חברת נכסי ובני )מרכזי מסחריי(
בע"מ וכלל חברה לביטוח בע"מ ,לרכישת מלוא זכויותיה ) (100%בקניו גבעתיי בתמורה לכ 795 -מיליו &..
רכישת מניות בנק לאומי -בחודש מאי  2009רכשה החברה כ 71 -מיליו מניות בנק לאומי לישראל בע"מ ,המהווה כ-
 5%מס 4מניות הבנק ,תמורת כ 742 -מיליו & ,במחיר הנמו 4בכ 3%-ממחיר המניה .הרכישה מומנה באמצעות
הלוואות קצרות טווח ,שחלק הוארכו .מחיר מניות בנק לאומי תנודתי ,א 4נע סביב מחיר הרכישה .נכו למועד כתיבת
דוח זה ,שוויי של כ 5% -ממניות בנק לאומי נאמד בכ 770 -מיליו &.
התפתחות התוצאות הכספיות
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הכנסות משערו 4נדל" להשקעה -החברה הכירה לראשונה בשנת  2007בעליית שווי הוג לנכסיה ,בהיק 2של כ318 -
מיליו & .בשנת  2008זקפה החברה הכנסה לשערו 4נדל" להשקעה ,בהיק 2של כ 112 -מיליו &.
רווחיות גולמית גבוהה ויציבה -החברה שומרת על רווחיות גולמית גבוהה ויציבה ,בהיק 2של כ 95% -וכ ,97% -בשני
 2007ו ,2008 -בהתאמה.
גידול בהוצאות המימו -עליית המדד ,בשיעור של כ ,4.5% -במהל 4שנת  2008והפסדי מניירות ער ,4הגדילו את
הוצאות המימו של החברה לשנה זו.
גמישות פיננסית גבוהה ונזילות נמוכה -לחברה מספר נכסי לא משועבדי -קניו איילו ,קניו ירושלי וקניו הנגב,
בשווי של כ 3.3 -מיליארד & ,קרקע בצ'ק פוסט בחיפה ,מניות לאומי קארד ונכס בעל שיעור  LTVנמו .4נציי כי כתוצאה
מרכישת קניו גבעתיי ,קטנו יתרותיה הנזילות של החברה .ההלוואות הבנקאיות אות נטלה החברה הינ כנגד נכסי
ספציפיי )קניו גבעתיי ומניות לאומי(.
עלייה במינו 2הפיננסי כתוצאה מהשקעות החברה– כתוצאה מרכישת קניו גבעתיי וכ 5% -ממניות בנק לאומי ,עלו
יחסי המינו 2של החברה .יחס ההו עצמי לס 4המאז עומד על  57.86%ועל  ,57.4%בשני  2008ו ,2007 -בהתאמה.
1

ממועד פרסו פעולת הדירוג האחרונה באוגוסט 2008

2

אשר חלק א 2נידחות מפני אג"ח של קנית השלו

שיעור חובה הפיננסי ל CAP -של החברה עומד על  30.02%ועל  ,30.23%בשני  2008ו 2007 -בהתאמה .לאחר רכישת
קניו גבעתיי וכ 5% -ממניות בנק לאומי ,ניכרת הרעה ביחסי האיתנות של החברה .יחס ההו העצמי למאז עומד על כ-
 47.64%ויחס החוב ל CAP -עומד על כ 42.44% -א כי היחסי בולטי לטובה .יצויי ,כי בעת הדירוג הראשוני ,הונח כי
תהיה עליה ברמת המינו 2של החברה ,התואמת את דירוגה הנוכחי.
יחסי כיסוי סבירי לדירוג -במהל 4התקופה הנסקרת ביצעה החברה השקעות משמעותיות  -רכישת קניו גבעתיי וכ-
 5%ממניות בנק לאומי ,אשר הגדילו את החוב הפיננסי של החברה והרעו את יחסי הכיסוי .יחד ע זאת ,להערכת
מידרוג ,ג בהתחשב בעלייה בחוב הפיננסי ובשחיקת יחסי הכיסוי ,אלו סבירי לדירוגה של החברה .יחס הFFO -
המותא 3לחובות החברה ליו  ,31.12.08בתוספת חוב החברה לרכישת קניו גבעתיי וכ 5%-ממניות בנק לאומי ,עומד
על  14.08שני .נציי כי התזרי הנובע מקניות גבעתיי מבוסס על תוצאות שנת  2008אשר אינ משקפי במלוא
את האסטרטגיה העיסקית של החברה ביחס לנכס זה .יחס ה FFO -המותא ,בנטרול חובות החברה בגי חברת הבת
ובניכוי הכנסת הריבית מחברת הבת ,עומדי על  12.24שני.

אופק הדירוג
גורמי העשויי לשפר את הדירוג ואת אופק הדירוג
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•

גידול בהיקפי פעילות החברה תו 4שיפור באיתנות הפיננסית ויחסי הכיסוי

•

הנפקת החברה והפיכתה לציבורית תו 4הגברת שקיפותה

גורמי העלולי לפגוע בדירוג החברה ואופק הדירוג
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•

ירידה בגמישות הפיננסית ,במקביל לירידה בנכסי חופשיי משעבוד

•

ירידה באיתנות הפיננסית כתוצאה מגידול ברמת החוב הפיננסי

•

מדיניות דיבידנד אשר תפגע באיתנות הפיננסית ובנתוני הנזילות

•

שינויי בליבת העסקי ובמאפייני הפיננסיי ,בשל כניסת החברה להשקעות מהותיות חדשות

•

שינוי בתמהיל הפעילות בי פעילות ייזו לבי בעלות ותפעול נכסי מניבי ,באופ אשר יעלה את הסיכו
העסקי

•

ירידה בדירוג חברת קנית השלו

 FFOמותא -בתוספת תשואה בגי החזקת החברה בלאומי קארד )תשואת דיבידנד בגי רווחי שוטפי( ובמניות בנק לאומי וכ
בתוספת הכנסות ריבית מחברה הבת

היסטוריית דירוג

Aa2

Aa3

A1

A2

A3

פרופיל החברה
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קנית ניהול השקעות ומימו בע"מ )להל":קנית ניהול" או "החברה"( ,מקבוצת עזריאלי ,עוסקת בייזו ,פיתוח וניהול של
נכסי נדל" ובעיקר קניוני בישראל .החברה הוקמה בשנת  1982על ידי מר דוד עזריאלי אשר רכש את הקרקע עליה
ממוק כיו קניו איילו.
בבעלות החברה )מלאה וחלקית( חמישה קניוני בישראל – קניו איילו ) ,(100%קניו הנגב ) ,(100%קניו ירושלי
) ,(100%קניו חולו ) (60%וקניו גבעתיי ) .(100%למעט קניו חולו אשר נרכש בשנת  2000וקניו גבעתיי אשר עסקת
רכישתו הושלמה בשנת  ,2009כל הקניוני נבנו על ידי קנית ניהול .קניו איילו ,אשר היה הקניו הראשו במדינה ,נפתח
ב ,1985-קניו הנגב נפתח בשנת  1990וקניו ירושלי נפתח בשנת  .1993כמו כ ,מחזיקה החברה ב  19.7דונ בצומת
הצ'ק פוסט בחיפה.
במאי  2008רכשה החברה  20%מהו מניותיה של חברת לאומי קארד ולאחרונה זכתה במכרז לרכישת כ 5% -מהו
מניות בנק לאומי.
קנית ניהול הינה בבעלות מלאה של משפחת עזריאלי .לאחרונה בוצע שינוי מבנה בקבוצת החברות עזריאלי ,כ 4שקנית
ניהול מחזיקה בחברת קנית השלו השקעות בע"מ )להל" :קנית השלו" ו/או "החברה הבת"( ,בשיעור החזקה של
 .100%אג"ח של חברת הבת מדורגת  Aa2באופק יציב.

מושגי יסוד
הוצאות ריבית
Interest

הוצאות מימו מדוח רווח והפסד.

הוצאות ריבית תזרימיות
Cash Interest

הוצאות מימו מדוח רווח והפסד לאחר התאמות להוצאות מימו שאינ
תזרימיות מתו 4דוח תזרי מזומני.

רווח תפעולי
EBIT

רווח לפני מס  +מימו  +הוצאות/רווחי חד פעמיי.

רווח תפעולי לפני הפחתות
EBITA

רווח תפעולי  +הפחתות של נכסי לא מוחשיי.

רווח תפעולי לפני פחת והפחתות
EBITDA

רווח תפעולי +פחת +הפחתות של נכסי לא מוחשיי.

רווח תפעולי לפני פחת ,הפחתות ודמי רווח תפעולי  +פחת  +הפחתות של נכסי לא מוחשיי  +דמי שכירות +
דמי חכירה תפעוליי.
שכירות/חכירה
EBITDAR
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נכסי
Assets

ס 4נכסי החברה במאז.

חוב פיננסי
Debt

חוב לזמ קצר +חלויות שוטפות של הלוואות לזמ ארו +4חוב לזמ ארו+4
התחייבויות בגי חכירה תפעולית.

חוב פיננסי נטו
Net Debt

חוב פיננסי  -מזומ ושווי מזומ  -השקעות לזמ קצר.

בסיס ההו
)Capitalization (CAP

חוב +ס 4ההו העצמי במאז )כולל זכויות מיעוט(  +מסי נדחי לזמ
ארו 4במאז.

השקעות הוניות
)Capital Expenditures (Capex

השקעות ברוטו בציוד ,במכונות ובנכסי בלתי מוחשיי.

מקורות מפעילות *
)Funds From Operation (FFO

תזרי מזומני מפעילות לפני שינויי בהו חוזר ולפני שינויי בסעיפי
רכוש והתחייבויות אחרי.

תזרי מזומני מפעילות שוטפת *
)Cash Flow from Operation (CFO

תזרי מזומני מפעילות שוטפת לפי דוחות מאוחדי על תזרימי
מזומני.

תזרי מזומני פנוי*
)Retained Cash Flow (RCF

מקורות מפעילות ) (FFOבניכוי דיבידנדי ששולמו לבעלי המניות.

תזרי מזומני חופשי *
)Free Cash Flow (FCF

תזרי מזומני מפעילות שוטפת ) - (CFOהשקעה הוניות – דיבידנדי.

* יש לשי לב כי בדוחות  ,IFRSתשלומי ותקבולי של ריבית ,מס ודיבידנד שהתקבל ממוחזקות יכללו בחישוב
תזרימי המזומני השוטפי ג א אינ נרשמי בתזרי מפעילות שוטפת.

סול דירוג התחייבויות
דרגת השקעה

Aaa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aaaה ,על פי שיפוטה של מידרוג ,מהאיכות הטובה ביותר
וכרוכות בסיכו אשראי מינימלי.

Aa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aaה ,על פי שיפוטה של מידרוג ,מאיכות גבוהה ,וכרוכות
בסיכו אשראי נמו 4מאד.

A

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aנחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו של הדרגה
האמצעית ,וכרוכות בסיכו אשראי נמו.4

Baa

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

דרגת השקעה Ba
ספקולטיבית

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 ,4ע 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.
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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 ' '2מציי
שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג; ואילו המשתנה ' '3מציי שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו של קטגורית
הדירוג שלה ,המצוינת באותיות.
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מידרוג הנ בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואי ה מהווי המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכי
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