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2021בספטמבר 30נתונים כספיים במצגת זו מבוססים על הדוח הכספי ליום 

מ"אאורה השקעות בע
2021מצגת משקיעים נובמבר 

גבעתייםONLYהדמיה מתוך פרויקט 
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Disclaimer-מידע צופה פני עתיד

הבהרה משפטית

.  הכוללים את המידע המלא והמחייב אודות החברה, הרבעוניים והמיידיים שפרסמה החברה, המצגת נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד והיא אינה יכולה להחליף עיון בדוחות השנתיים▪
.ואין להסתמך עליהן, או אחרים בעתיד/חלק מהתמונות המוצגות במצגת הן בגדר הדמיה ובחלק מהן יתכנו שינויים תכנוניים ו▪
.  ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים, המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור▪
ומידע אחר המתייחס  , הערכות עתידיות ואומדנים, מטרות, תחזיות, תוכניות, בין היתר, מידע כאמור כולל. 1968-ח"תשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד▪

על מידע הידוע להנהלת  , המתבססות בין היתר, מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות הנהלת החברה. אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה, לאירועים או עניינים עתידיים
לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים  , החברה במועד עריכת מצגת זו וכן כולל הערכות ותכנונים של החברה אשר עשויים שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני החברה

יחולו שינויים בעלויות צפויות של  ( 2); ובאזור בו ממוקם כל פרויקט בפרט, או במצב שוק הדיור למגורים בכלל/או במצב שוק הנדל״ן ו/יחולו שינויים לרעה במצב המשק ו( 1: )המפורטים להלן
לא יתקיימו אילו מהתנאים להקמת איזה מהפרויקטים לרבות התקשרויות נדרשות  ( 3); או בזמינותו של כוח אדם/או במחירי תשומות הבניה ו/או בזמינותם ו/או במחירי חומרי הגלם ו/הבנייה ו

יתקיימו איזה מגורמי הסיכון להם חשופה החברה כמפורט בפרק תיאור עסקי החברה בדוח התקופתי  ( 4); או שינויים בו/או עיכוב בהליכי תכנון ו/או אי השלמה ו/עם דיירים או גורמים אחרים ו
.יתממשו ולפיכך תוצאות פעילותה עשויות להיות שונות מהותית מהתוצאות המוערכות או משתמעות ממצגת זוותכניותיההערכותיה , לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה. 2020לשנת 

.  מספר יחידות הדיור תלוי באישור סופי של הרשויות המוסמכות, בפרויקטים בתכנון▪
.ד על בסיס הבקשות שהוגשו לוועדה"החברה מציגה את כמות יח, ע"התבבפרויקטים שהחברה מבקשת הקלה בהוראות ▪
דמי , לקדם או להקים והערכות החברה בדבר תכנון הפרויקטים, ן המניב המסחרי במסגרת פרויקטים עתידיים שבכוונת החברה ליזום"כוונת החברה להרחיב את פעילותה גם לפיתוח הנדל▪

,  תוכניות, בין השאר, מידע כאמור כולל. 1968-ח"כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך תשכ, שטחי המסחר הצפויים לשיווק וההכנסות הצפויות מהוות מידע צופה פני עתיד, השכירות ועלייתם
לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר , והן עשויות שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני החברה, מטרות והערכות עתידיות אשר התממשותן אינה ודאית ואינה בשליטת חברה

או המניב ובכלל זה במחירי השכירות  /ן המסחרי ו"או במצב שוק הנדל/או במצב שוק הדיור למגורים ו/ן ו"או במצב שוק הנדל/יחול שינוי לרעה במצב המשק ו( 1: )מהגורמים המפורטים להלן
או  /או במחירים תשומת הבניה ו/או בזמינותם ו/או במחירי חומרי הגלם ו/כגון בעלויות צפויות של הבניה ו, יחולו שינויים בנתונים לרבות כאלה אשר שימשו בסיס לתחזיות החברה( 2); בשוק זה

לא ייחתמו חוזי שכירות עם שוכרים באיזה  ( 5); לא יתקיימו איזה מהתנאים הנדרשים לשם הקמת פרויקטים של החברה( 4); לא יימצאו פרויקטים זמינים מתאימים( 3); בזמינות כוח אדם
או המסחריים שעתידה החברה להקים כאמור בדוח זה לעיל/מהנכסים המניבים ו
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תמונת מצב  –מחירי דירות למגורים בישראל 
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גורמים המשפיעים על ביקוש לדירות מגורים בישראל

שיעור הגירושים

תוחלת החיים

שיעור הילודה

סביבת ריבית נמוכה

  במגמת עלייה
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2048-אוכלוסיית ישראל 

אוכלוסייה במיליונים בישראל 16.8-לצפי 
2048-ב

משקי בית במיליונים' מס

1998 2016 2048

4.62.471.2

1.9-כ
לביקושיצפי 

דירות עד 
2048

מיליון

תאסקוחברת היעוץ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה : מקור

16.88.64.48
1988 2016 2048
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הפתרון היחיד למשבר הדיור-התחדשות עירונית 

2021ביוני 20/ סיביליהלי 
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אאורה  -כרטיס ביקור

7

החברה הגדולה והמובילה 
.בישראל בהתחדשות עירונית

פרויקטים עם 50צבר פרויקטים של 
ר שטחי  "מ26,000-ד וכ"יח23,808

.  מסחר

1.38-כ16/11/21שווי שוק 
ח"מיליארד ש

:  בעלי עניין
(50.7%)י'אטרקציעקב 

(11.7%)מנורה חברה לביטוח 
(  5.2%)מ "ד מור השקעות בע.י

:דירוג החברה
Baa1אופק יציב.

פרויקטים בתחום של  40מתוכם 
-התחדשות עירונית הכוללים כ

.ד"יח19,184

המוניטין והיכולות , הניסיון
מאפשרים לנו לחזק את המובילות  

.  בתחום לשנים רבות קדימה

ONLYהדמיה מתוך פרויקט 
גבעתיים
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אאורה במספרים

רבעונים אחרונים4רווח נקי 

ח"מש81.4
הון עצמי  

ח"מש472
*רווח גולמי צפוי

ח"מש1,518

מתחילת שנה מכירות בהיקף  
**-של כ

ח    "מש1,085
ד"יח506

אגרות חוב שנפרעו בשש  
שנים האחרונות

ח"מש815-כ

30.9.2021-בשיווק וביצוע וברישוי מתקדם נכון לבפרויקיםרווח גולמי שטרם הוכר * 
16/11/2021עד ליום **

נטו, CAP-הון ל

40.1%
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האסטרטגיה העסקית

9

מיקום

גודל

עיקר הפרויקטים במרכז הארץ
.ובאזורי ביקוש

הקמת שכונות מגורים המשפיעות על 
.  סביבת הפרויקט

–התמקדות בפרויקטים של פינוי בינוי
.החברה המובילה בארץ בתחום

ן מסחרי מניב בפרויקטים  "פיתוח נדל
.השונים של החברה

רציפות

התחלת ביצוע של פרויקטים  
ד  "יח1,000-חדשים בהיקף של כ

.בכל שנה

רכישת קרקעות שלא בתחום פינוי בינוי  
.  במחירים אטרקטיביים ולבנייה בזמן קצר

ד  "ביצוע מכירות מוקדמות של יח
(25%-35%  )

.כחלק מניהול סיכוני שוק

רכישת
קרקעות

מכירות

צמיחה
שמירה על צבר פרויקטים רחב  

.בשלבי הבשלה שונים

התמקדות

פיתוח
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אירועים מהותיים בתקופת הדוח  

העלאת דירוג לחברה  
. ולאגרות החוב שבמחזור

Baa1-דירוג החברה
.אופק יציב

שיפור בכל הפרמטרים 
התפעוליים וחיזוק האיתנות 

.הפיננסית של החברה

-תנופת בפיתוח העסקי עם כ
ד חדשות בשנת "יח3,200
ד נוספות  "ואלפי יח2021

.מ"במו

בשלושה  4קבלת טפסי 
בתי אב  730-פרויקטים  אכלוס כ

.2021בדירות חדשות בשנת 

-שנת שיא במכירת דירות עד כה
ד בהיקף של"יח506
.ח"מש1,085-כ

-שינוי בסף ההסכמות מול דיירים לכ
בפרויקטים בתחום הליבה של  66.7%

החברה המאפשר לחברה לקדם באופן 
.  מהיר חתימות בפרויקטים השונים

–חיזוק ההון העצמי 
ח  "מש145גידול של 

בהון העצמי מיום 
30.9.2020.

ג"הדמיה מתוך פרויקט מגדים תמרים ר
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מלאי הנכסים של אאורה

ר"מ26,000-כ
ח  "מיליוני ש37-כ

פוטנציאל הכנסות שנתי

15
פרויקטים

למרכזים 
מסחריים

ד  "יח17,724
ד  "יח13,153)

(מיועדות לשיווק
ד "יח2,677

ד"יח2,166)
(מיועדות לשיווק

ד  "יח3,407
ד  "יח2,749)

(מיועדות לשיווק
'יח1,888נמכרו 

11
פרויקטים

פרויקטים 
9 /בביצוע

שיווק
בהליכי רישוי 

מתקדמים  

30
פרויקטים 
בשלבי תכנון 

עתידיים

ר מסחר"מ26,000-כו
בפרויקטים בארץ בשלבי ביצוע ותכנון שונים

* ד"יח23,808

פרויקט אונו וואלי קריית אונו
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ד  "פילוח לפי יח-פריסה גיאוגרפית של פרויקטים

אונוקרית

הוד השרון  

ירושלים  

רחובות
נס ציונה

תל אביב

נתניה
הרצליה

לוד
יהוד

חדרה

חיפה

ד "יח23,808
בפריסה ארצית

ד"יח3,512
חיפה והצפון 

בקעת אונו
ד"יח3,008

ד"יח 8,190
תל אביב והמרכז

ד"יח 2,647
השרון

ירושלים
ד"יח913

השפלה
ד"יח5,222
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שיווק/פרויקטים בביצוע
ורישוי מתקדם

13

6,084

חוזי מכירה ' מס
מחייבים  

שנחתמו ליום  
15.11.2021

רווח גולמי 
צפוי 

מהפרויקטים
(₪מיליוני )

רווח גולמי 
שהוכר עד ליום  

30.09.2021
(₪במיליוני )

רווח גולמי 
להכרה  

Q4/2021-2026
(₪במיליוני )

ד "יח' מסד  "כ יח"סה
לשיווק על ידי  

החברה

540.6 4,9151,8881,8082901,518

פרויקטים ליום  
30.09.2021

20

תמונות מתוך פרויקט אונו ואלי
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פרויקטים בתכנון

ד "כ יח"סהמיקום הפרויקטשם הפרויקט  
בפרויקט

ד של "יח' מס
החברה לשיווק

שיעור חתימת בעלי  
קרקע

44433090%מונוסון-יהודיהוד–מתחם שוק אשכנזי 
30022490%מונוסון-יהוד 48-52ויצמן 

70044586%נס ציונהמתחם הטייסים-נס ציונה 
90157385%נס ציונהמרגוליןמתחם -נס ציונה 

19214485%הוד השרוןמתחם סאלד–הוד השרון 
39528180%אבן יהודהאבן יהודה

54640279%ירושליםסילברמתחם הקצין 
1,01573479%חיפהאליעזרקריתמתחם 

1,7821,49375%ביאליקקריתביאליקקרית
29915572%תל אביבאביב-תל', רמת אביב ג' שכ,4-8אחימאיר ' רח

1127367%רמת השרוןרמת השרון -מתחם סוקולוב 
1,5601,16867%נתניהנתניה, שמורק–בן צבי 

19212867%ירושליםדרך בית לחם
20813965%תל אביבתל אביב-מתחם דפנה 

22014660%חולוןחולון, 61-63המעפילים 
52034457%תל אביבמתחם שזר

17511955%ירושליםמתחם ברוריה
1,08075053%תל אביבתל אביב-גני ליבנה 

57643252%יהודויצמן יהוד
22018951%אור יהודהאור יהודה

2,5002,06629%תל אביבהתחדשות עירונית/קומבינציה-ידידיה
45%-3,7872,8180%---אחרים

17,72413,153כ"סה

ד "יח8,438סך של 
6,150מתוכם לשיווק )
מעבר לרוב הנדרש  ( ד"יח

המאפשר לחברה לאלץ  
את יתר הדיירים לקידום  

הפרויקטים

פרויקט  מתוך פרויקט קריית ביאליק
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ן מניב מסחרי"נדל

-פיתוח תחום פעילות
נכסים מניבים מסחריים  

בפרויקטים עתידיים  
שהחברה תקים

ר "מ26,000-צפי לכ
15-שטחים מסחריים ב

פרויקטים

צפי ההכנסות בסך  
₪ מיליוני 37-של כ

בשנה

מיקומים אסטרטגיים  
במרכזי ערים

ביקוש גבוה למרכזים  
שכונתיים וכמו כן 

פוטנציאל להרחבת  
הפעילות

ייצר לחברה תזרים  
שוטף ומחזק את  

האיתנות הפיננסית של 
החברה

הדמיה מתוך פרויקט אונו ואלי 
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נתונים פיננסיים

16
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רבעונים אחרונים5עיקרי תוצאות כספיות 

7-9/20214-6/20211-3/202110-12/20207-9/2020סעיף

193,376282,093200,855256,325285,334כ הכנסות"סה

32,63441,83630,98335,35630,031רווח גולמי

16.88%14.83%15.43%13.79%10.52%אחוז רווח גולמי  
44,13137,38324,78033,84521,044רווח  תפעולי

27,83523,07312,15118,4198,700רווח נקי

7-9/20214-6/20211-3/202110-12/20207-9/2020סעיף

189,272228,614200,128255,561239,128כ הכנסות"סה

31,12436,81830,25636,07633,165רווח גולמי

16.44%16.10%15.12%14.12%13.87%אחוז רווח גולמי

עיקרי דוח רווח והפסד

ד בלבד"ניתוח רווח גולמי  מפעילות מכירת יח–מתוך זה 
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Q3-2021עיקרי תוצאות כספיות 

1-9/2021

94,980

105,343

1-9.2020 1-9.2021

רווח גולמי  

רווח תפעולי  

רווח נקי 

62,297
106,294

1-9.2020 1-9.2021

23,715

63,059

1-9.2020 1-9.2021

7-9/2021

30,031

32,634

7-9.2020 7-9.2021

רווח גולמי  

רווח תפעולי  

רווח נקי 

21,044

44,131

7-9.2020 7-9.2021

8,700

27,835

7-9.2020 7-9.2021

11%+

220%+

109%+

9%+

166%+

71%+
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(  מ"כולל מע)ניתוח מכירות 

270

389

277

283

476

343

506

368

709

612

524

965

768

1,085
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20
 (*

)2
02

1

15/11/2021עד ליום )*( 

ד שנמכרו"מספר יח ח  "מכירות במיליוני ש

כמות  תקופה
ד"יח

כ "סה
מכירות  

(ח"מש)

מחיר  
ר "למ

ממוצע

1-11.20215061,08521,604

1-12.202034376820,551
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30.09.2021מאזנים מאוחדים 

נכסים

1,226,817
מקרקעין , מלאי בניינים

ן להשקעה"ונדל

336,607
מזומנים  , מזומנים
חייבים ואחרים, מוגבלים

נכסים בגין חוזים עם לקוחות 
וחייבים בגין נכסים

195,917

התחייבויות
והון עצמי

210,006
אשראי בנקאי  

בחשבונות ליווי סגורים

התחייבויות אחרות  
(בעיקר ספקים וזכאים)

הון עצמי 

472,289

115,516

87,555
אשראי בנקאי לרכישת  

מקרקעין ואחרים

483,639
אגרות חוב 

התחייבויות לבעלי קרקע ורוכשים

390,336
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פירוט בדבר אגרות חוב במחזור

.  נ.ע
בהנפקה  

(במיליונים)

ליום  . נ.ע
30/09/2021

(במיליונים)
מ"מחיתרת 

תשואה  
לפדיון  

(16.11.21)

ח  "מרווח מאג
ממשלתי

עודפים  
משועבדים  

(ח"מש)

160640.251.91%1.82%132אגח י

90721.151.84%1.76%145ב"אגח י

110550.871.68%1.63%85ד"אגח י

2202202.211.98%1.75%302ו"אגח ט

-76.876.83.623.26%2.75%ז"אגח ט

664כ"סה

ושחרורי עודפים  ( ₪מיליוני )פירעונות קרן וריבית אגרות חוב פירוט אגרות חוב
שיווק/צפויים בפרויקטים בביצוע

עד סוף שנת  
2021

2022 2023 2024 ואילך2025

72.2

159.7 140.8
111.5

54.4

84

180
224

174

515

או בשיווק/תחזית שחרורי עודפים מפרויקטים בביצוע ו
ח וריבית "תשלומי קרן אג
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התפתחות הון עצמי  

30
77

133
160

260 261 281

369

472

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9.2021

28%24%26.7%32.4%22.8%19.6%13.1%9.4%

. נטו, CAP-האחוזים בעמודות משקפים את אחוז ההון ל

40.1%
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איתנות פיננסית

2018 2019 2020 9.2021

40.10%

28%
24%26.7%

2018 2019 2020 9.2021

הון למאזן נטו, CAP-הון ל

26.8%

20%
17.7%18%
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נספחים

יהוד מונסון, פרויקט הגנים התלויים24
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פרויקטים בשיווק וביצוע

מיקום 15שם הפרויקט ומיקומו
הפרויקט

ד "כ יח"סה
בפרויקט

ד "יח' מס
בפרויקט  

לשיווק על ידי  
החברה

חוזי מכירה  
מחייבים 

שנחתמו עד  
ליום 

15/11/2021

הכנסות  
צפויות

רווח גולמי 
צפוי  

מהפרויקט

אחוז רווח 
גולמי צפוי 
מהפרויקט

רווח גולמי 
שהוכר בגין  

הפרויקט עד  
ליום 

30/09/2021

מקדם 
הכרה  

בתוצאות 
הפרוייקט

(IFRS15)

רווח גולמי 
שטרם הוכר  
בגין הפרויקט

מועד סיום 
בניה צפוי

עודפים  
צפויים 

לשחרור החל 
מיום 

1/10/2021
(ח"במיליוני ש)(ח"במיליוני ש)

HIGH הגנים התלויים יהוד שלב ד '
2992502125388416%6377%21202152יהוד[פינוי בינוי]

67245642199515415%13187%232021132אונוקרית[פינוי בינוי]אונו וואלי 
202110-2172172173107524%75100%לודאאורה במושב-אחיסמך

50050035086515818%84%1502024206לודאאורה בן שמן 
293(*)0%1992025-5223591011,08019818%רמת גן[פינוי בינוי]אאורה רמת חן 

145(*)0%632024-4334111965606311%חדרהאאורה סיטי בחדרה
פינוי  ]' שלב א-אאורה רמת השרון 
2401761654014912%1123%38202396רמת השרון[בינוי

1%31202272-2341541282833111%רמת גן[פינוי בינוי]ה"הראמתחם 
8282651161210%322%9202233חדרהנחל פרת חדרה

0%12202332-403626971213%חולון370/ח, 210מגרש 
גבעתיים ONLY0%862025106-16810873908622%גבעתיים)*(

3,4072,7491,8885,63592216.4%2916321,177כ"סה

(*).מלוא ההון העצמי הנדרש על ידי הבנק המלווה30.9.2021-בפרויקט זה טרם הושקע נכון ל
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ד "כ יח"סהמיקום הפרויקטשם הפרויקט ומיקומו
בפרויקט

ד "יח' מס
בפרויקט  

לשיווק על  
ידי החברה

הכנסות  
צפויות

רווח גולמי 
צפוי  

מהפרויקט

אחוז רווח גולמי 
צפוי מהפרויקט  

)*(

מועד תחילת  
ביצוע  /שיווק

צפוי

מועד סיום 
בניה צפוי

(ח"במיליוני  ש)
3052094838217%2021-20222024קריית אונו[פינוי בינוי]מתחם רחבת האורן 

(  'שלב א)מגדל התמרים מגדים 
1981183475717%2021-20222025רמת גן[פינוי בינוי]

–אאורה רמת השרון , מתחם אילת
44733195916017%2021-20222025רמת השרון[ פינוי בינוי]' ג-ו' שלבים ב

1021021873418%20212024לוד104בן שמן מגרש 
85611342519%20212024תל אביב[פינוי בינוי]92דרך הטייסים 

41221432618%20212023תל אביבאליהו ברלין
32232054411221%20222026לוד)**(3מער 
6206201,12222820%20222026לודלודל.ה.שמתחם 
–ההסתדרות ' גבעתיים רח
5573831,07221820%20222026גבעתיים[פינוי בינוי]'  מתחם ט

2,6772,1664,99194219%כ"סה

2020-2021י דוחות אפס משנים "עפ)*(
.בפרויקט51%חלקה של חברה הינו )**( 

חודשים הקרובים12-פרויקטים שצפויים להיות זמינים לבניה ב
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תודה רבה

eran@auraisrael.co.il

הדמיה מתוך פרויקט בן שמן


		2021-11-16T19:24:43+0000
	Not specified




