
  

ווח רבהתחדשות עירוית, מדווחת על בישראל , החברה המובילה אאורה

  :2021של השי רבעון ב תוצאות חזקותשיא ו

פרמטרים בכל הו ברווחיות ועלייה משמעותי שיפורבממשיכה החברה 

   הפיסים

העתידיות הקיימות החברה ממשיכה להגדיל את צבר יח"ד במקביל 

  יח"ד בשלבים שוים 23,700-כ לסך כולל של שלה

  יותמכירותהמשקף  ,ש"ח ממכירת יח"דמיליון  229-כ מתוכן ח"שמיליון  282של  רבעו

לעומת  מיליון ש"ח ממכירת מקרקעין ושטחי מסחר 53-וכ לעומת אשתקד 27%גידול של 

צפויה להמשיך יח"ד העם התקדמות הפרויקטים, מכירות . אשתקדש"ח מיליון  168

 ת עליהבאותה מגמ

  יתרווחיות גולמיתי 37של  ממכירת יח"ד רבעומהרבעון  58%עליה של  ש"ח, מיליו

 13%-בהשוואה ל 16.1%ל ע עמדהרווח הגולמי ממכירת יח"ד  שיעורהמקביל אשתקד. 

  בכל הרבעוים האחרוים של החברה קביל אשתקד. שיפור אשר צפהמברבעון ה

  קיהרווחי המיליון ש"ח בתקופה  15-בהשוואה ל ,ש"ח מיליון 23-הסתכם ב הרבעו

  . המקבילה אשתקד

 כון ל-30.6.2021  ות מוגבלים לשימושלחברהים ופקדוים שווי מזומ163בסך  מזומ 

  ח"ש מיליוי

 מיליון ש"ח,  81של  גידול, מיליון ש"ח 399-כשיא של הסתכם לבסוף הרבעון  ההון העצמי

. החברה מציגה איתות פיסית וסחרת בשווי 30.6.2020-בש"ח מיליון  318-בהשוואה ל

 מיליוי ש"ח 812של 

  י 541-בהיקף של כ שטרם הוכר ,בפרויקטים בביצוערווח גולמיכמו כן ש"ח מיליו .

חדשים שיוסיפו רווח  פרויקטים 8וד ע בביצוע שלבשה הקרובה החברה צפויה להתחיל 

סה"כ צפי לרווח גולמי בשים הקרובות בשים הבאות.  ון ש"חמילי 566-כ גולמי וסף של

 מיליוי ש"ח.  1,100-מעל ל



  

  של החברה עם צפי לאישורי איכלוס איכלוס מאסיבי בארבעה פרויקטים מהותיים

 . בפרויקטים וספים בהיקף של מאות יח"ד עוד השה

  סיבי באתרי החברה ושמירה על קצב מכירות גבוהטמכרו  –ביצוע אי בתקופת הדוח

  .מיליוי ש"ח (כולל מע"מ) 846-בסכום כולל של כ יח"ד 416

 אשר התב"ע בהם פרויקטים חדשים לשיווק 8-ב רישוי החברה ממשיכה לקדם ,

 . חדשות לשיווק יח"ד 1,284שיוסיפו למלאי החברה הושלמה ו

  בשלבי תב"ע והחתמות  יח"ד 18,830-עם כפרויקטים ועתודות קרקע לחברה עשרות

במשק בתחום והמובילות מהחברות הגדולות ממצבות את החברה כאחת אשר  דיירים

 .הדל"ן למגורים

 אותם תחזיק כזרוע מ"ר שטחים מסחריים,  26,000-החברה פועלת להקמת סך של כ

 .מיליון ש"ח לשה 37-כ עשויים להיבאשר מיבה 

 דירוג החברה עלה ל-Baa1 אופק יציב 

  יסה לפרויקטים משמעותיים  הודיעה החברה על תקופתבמהלךביקוש, הבאזורי כ

יח"ד  620-וכן פרויקט וסף בעיר לוד עם כ יח"ד 2,900-להקמתן של כ ,רחובות ותיה

  מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה. 25,000-(לפי הקלות) וכ

 2021  ופת הבממשיכהייה והביצועים העסקיים של החברהאת ת, יציאה צפי ל עם

אוו, רמת השרון, רמת גן, תל אביב ובן  תקרייפרויקטים בגבעתיים, לשיווק וביצוע של 

 שמן

  שצפוי  עם תזרים חזק החברה מבססת קדימה רווחיות משמעותית, רציפה ויציבה

 בשים הבאות

  

גם מתווה את המגמה היא מחצית חזקה של החברה שהמחצית הראשוה " :, מכ"ל אאורהיעקב אטרקצ'י

אאורה מחצית השיה של השה. לאור האצת הפעילות של הקבוצה והתקדמות של פרויקטים קיימים ובתכון ל

  וכל להציג רווחיות משמעותית, רציפה ויציבה עם תזרים מזומים חזק שצפוי בשה הקרובה והלאה. ת



  

וכל לייצר ערך אין לו ספק שו דל"ן למגוריםהחברות הגדולות והמשמעותיות בתחום הכאחת  אאורה בתה

רווחיות גולמית של מאות ש"ח, עם בהיקף כולל של מיליארדי רב תוך האצת קצב השיווק ומכירת אלפי יח"ד 

  תרומה וספת לרווחיות הגולמית. ככל שתמשך, מביאה ל מחירי הדיור, תיעלי .מיליוי ש"ח

, הביצוע, השיווק ועד תכוןשמצאים משלב ה רבים פרויקטים לחברהייצר ש ,בהתחדשות עירויתהמיקוד לצד 

, , או ממשיכים לקדם רכישות הזדמותיות של קרקעות שכבר במועד הרכישה מציפות לו ערך רבאכלוס סופי

   .דוגמת הרכישה האחרוה בלוד

לעליית מחירים בין היתר  שמוביל, מיות לביה בשוקקרקעות זמול היצע מוך מאוד של אל בהסתכלות קדימה, 

בדיוק לביקושים הקשיחים  מותאםה באזורי הביקוש,במיוחד וצומח,  אדיר פרויקטים יש צברבשוק, לאאורה 

העצמי תמשך גם ברבעוים או מעריכים שהעליה בהון  יחווה בשים הקרובות.חווה ושהשוק הישראלי 

  הקרובים."

  

חברה מובילה בייזום ביה למגורים  ,(ת״א: אאורה) חברת אאורה השקעות - 2020   באוגוסט  30  תל אביב,

, בישראל בעלת התמחות בייזום, תכון והקמה של מתחמי התחדשות עירוית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות

  .2021של השי רבעון חזקות בעל תוצאות מודיעה 

  עיקרי הדוח:

  ,ת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחריםכון למועד אישור הדוח, החברה יוזמת, מתכ50 

ד למגורים (חלקה "יח"ד יח 23,733 -פרויקטים (שבגין חלקם קיימים מספר שלבי ביצוע) הכוללים כ

פרויקטים הים בתחום  39יח"ד). מתוך סך כל הפרויקטים,  17,947 -האפקטיבי של החברה כ

 -האפקטיבי של החברה כ ד (חלקה"יח 18,889 -תבה החברה כההתחדשות העירוית אשר במסגרתם 

 יח"ד). 13,792

  ת לבסס את מעמדה בתחום ולראיהיהוליים רבים על מ כמות יח"ד היא החברה משקיעה משאבים

 מקדמת החברה לשים הבאות.   ןיח"ד) בשלבי תב"ע והחתמות דיירים אות 18,830-כ(

  ות מתחמים מסחרייםים להיבבמסגרת פרויקטים למגורים אותם החברה יוזמת או מקימה, מתוכ

. מ"ר מתוך שטחי מסחר אלה 9,000-מ"ר. עד כה מכרה החברה כ 35,000 -שהיקפם הכולל עומד על כ

 .המסחריים האמורים במתחמיםלפיתוח תחום פעילות של כסים מיבים  פועלתההלת החברה 

המרכזים המסחריים העתידיים ממוקמים במרכזי הערים ובאזורי ביקוש, והחברה צופה כי מחירי 

. להערכת השכירות במרכזים המסחריים השכותיים יעלו בשים הקרובות והביקוש אליהם יגבר

שכרה אשר מ"ר שטחים מסחריים לה 26,000-ההלת החברה בשים הקרובות צפויה החברה להקים כ

 מיליוי ש"ח בשה.  37-עשויים להיב לחברה הכסות שתיות של כ

 עיקרי פעילות החברה בתקופת הדוח ולאחריה: 



  

o  י  בחודש - שלההעלאת דירוג החברה ואגרות החובהועלה דירוג חברה ודירוג סדרות  2021יו

 יציב.עם אופק  Baa1.ilעל  אגרות החוב שהפיקה החברה וקבע על ידי מידרוג

o  וספים בתקופת הדוח תקופת הדוח במהלך  – ולאחריההתקשרות בפרויקטים משמעותיים

החברה התקשרה בשי פרויקטים משמעותיים וספים של התחדשות עירוית: האחד ברחובות 

יח"ד  2,350-יח"ד חדשות (מתוכן כ 2,900-החברה צפויה להקים כם והשי בתיה. במסגרת

ו כן, לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה בעסקת מזומן לרכישת לשיווק של החברה). כמ

יח"ד   620-דום עם תוכית מאושרת לביית כ 15-מקרקעין בעיר לוד. המקרקעין בשטח של כ

מיליוי ש"ח בתוספת  175-מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה. תמורת העסקה היה כ 25,000-וכ

 .תשלום היטל השבחה ותשלומים וספים

o  י פרויקטים מהותיים של  4תקופת הדוח התקבלו טופסי במהלך  – איכלוסקבלת אישורבש

אחיסמך  –יח"ד), ואאורה במושב  193ביהוד ( 5הגים התלויים שלב ד', מגרש  HIGHהחברה:  

יח"ד). בכך ממשיכה החברה את תופת הביה והשלמת פרויקטים ואיכלוסם. בהמשך  217(

הגים התלויים שלב ד',  HIGHאיכלוס גם בפרויקט החברה צופה כי יתקבלו היתרי  השה

 יח"ד).  342שלב ב' בקריית אוו ( יח"ד), וכן בפרויקט אוו וואלי 106ביהוד ( 4מגרש 

o סיבי באתרי החברה ושמירה על קצב מכירות גבוהטתקופת הדוח  במהלך - ביצוע אי

המשיכה החברה לשמור על קצב ביצוע איטסיבי באתרי החברה וכן לעמוד בקצב  הולאחרי

מתוך הפרויקטים . יח"ד 416מכרה החברה  המכירות שתוכן. סה"כ בתקופת הדוח ולאחרי

יח"ד למכירה. עיקר יתרת  2,641יח"ד מתוך סך של  1,833-בשיווק של החברה מכרו עד כה כ

. 2023-2024ויקטים אותם החברה עתידה למסור בשים החברה היה בשלושה פר להמלאי ש

פרויקטים חדשים לשיווק אשר יוסיפו למלאי  8 -בקידום רישוי ב יצויין כי החברה ממשיכה 

יח"ד חדשות למכירה. עוד יצויין כי במהלך תקופת הדוח החלה החברה בביצוע  1,284החברה 

בן שמן, אאורה סיטי חדרה  (אאורה פרויקטים אשר השיווק בהם החל בעבר שלושהשל 

 . ואאורה חל פרת)

o אור האמור לעיל בקשר עם שמירת קצב הביצוע ל - שיפור בפרמטרים התפעוליים של החברה

 , עסקת המכירה המשמעותית למבה דל"ןבאתרי החברה וקצב המכירות בפרויקטים השוים

מיליוי ש"ח, הצפוי  19-כ(אשר בגין מעוות הסטודטים טרם רשמה החברה רווח הוי בסך של 

הצליחה  ,חיסכון בתקורות החברהההתייעלות והוכן  ) 2021להירשם ברבעון השלישי לשת 

החברה לשפר את הפרמטרים התפעוליים כפי שבאים לידי ביטוי בדוח רווח והפסד של החברה. 

 להלן יתוח של עיקרי התוצאות התפעוליות בתקופות הדוח:

 ים כספייםתו תמצית 

   1-6/2021 1-6/2020 4-6/2021 4-6/2020 1-12/2020 

 117,604 23,242 36,818 48,148  67,074 רווח גולמי ממכירת יח"ד
 13.2% 13.0% 16.1% 12.2%  15.6% אחוז רווח גולמי ממכירת יח"ד

 96,142 29,545 37,383 41,253  62,163 רווח תפעולי



  

 39,734 9,946 7,721 21,844  16,886 הוצאות מימון, טו
 42,134 14,997 23,073 15,015  35,224 רווח קי

 , 36.3%  25.0% 36.3% 25.0% 28.0%טוCAP-הון ל

 15-של כמיליוי ש"ח לעומת רווח  35.2-לכ 2021לשת חציון הראשון הרווח הקי של החברה הסתכם ב
  . 235%, עליה של המקביל אשתקד בחציוןש"ח  מיליוי

o ת  בחציון ממכירת יח"ד רווח הגולמיהי ש"ח ( 67-הסתכם בכ 2021הראשון לש15.6%מיליו 

המקביל אשתקד, עלייה של  בחציוןמהמכירות)  12.2%מיליוי ש"ח ( 48-מהמכירות) לעומת כ

. ממכירת יח"ד בשיעור הרווח הגולמי 27% -עלייה של כ וכן הגולמי ממכירת יח"ד ברווח 39%

 41-לעומת כ ש"חמיליוי  62-לכ 2021הראשון לשת  בחציון כמו כן הרווח התפעולי הסתכם

. בסעיף הוצאות המימון, טו חל קיטון 51%-המקביל אשתקד, גידול של כ בחציוןמיליוי ש"ח 

אשתקד  החציון הראשון לעומת 2021הראשון לשת  בחציוןבין הוצאות המימון  22.6%-של כ

. באשראי הבקאי והן באגרות החוב שבמחזורהן וזאת לאור קיטון בהיקף החוב של החברה 

 בחציון 25%לעומת  36.3%-הראשון לכ בחציון, טו של החברה הסתכם CAP-שיעור ההון ל

 .46.4% -המשקף עליה של כ המקביל אשתקד

o קי של החברה הסתכם בת חציון הראשון הרווח הי ש"ח לעומת רווח  35.2-לכ 2021לשמיליו

  . 235%, עליה של המקביל אשתקד ציוןבחש"ח  מיליוי 15-של כ

o  החברה ממשיכה לקדם פרויקטים לקראת הוצאתם לשיווק  -קידום רישוי בפרויקטים

 8-צופה החברה להתחיל כ בשים עשר החודשים הקרוביםותחילת ביצועם. לאור האמור, 

יח"ד).  1,124- האפקטיבי יח"ד חדשות (חלק החברה 1,664-פרויקטים חדשים אשר יכללו כ

 32-עות וחתימת דיירים בעוד כ"יצויין כי פרט לפרויקטים אלה, מקדמת החברה רישוי, תב

  יח"ד. 14,182-כ האפקטיבי יח"ד מתוכם חלק החברה 18,830-פרויקטים אשר כוללים כ

  israel.co.ilhttps://ir.aura   קישור לאתר קשרי המשקיעים של החברה:

  

   אודות אאורה:

אאורה היה חברה מובילה בייזום ביה למגורים בישראל בעלת התמחות בייזום, תכון והקמה של מתחמי התחדשות 

  עירוית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות.

יח"ד  23,700פרויקטים למגורים הכוללים מעל  50החברה יוזמת, מתכת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 

  יח"ד).  18,800-הוא למעלה מלמגורים (חלקה האפקטיבי של החברה 

במדד להתחדשות עירוית אשר ערך בשיתוף עיתון גלובס, אתר  2019-2016החברה זכתה כחברה המובילה בארץ בשים 

ית של חברת סיטי בדירוג החברתי להתחדשות עירו 2018מדל"ן וחברת דס אד ברדסטריט. בוסף זכתה החברה בשת 

  מרקר כחברה המובילה בארץ בתחום ההתחדשות העירוית בפרויקטים של פיוי וביוי. -סקוור בשיתוף עם דה 

 


