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מצגת שוק ההון
מרץ 2022



מידע צופה פני עתיד
מצגת זו אינה מהווה 

הצעה לרכישת ניירות 
ערך של החברה או 

הזמנה לקבלת הצעות 
כאמור. כמו כן, המידע 
הכלול במצגת זו מוצג 
למטרות נוחות בלבד, 

והינו בגדר תמצית בלבד 
ואינו מהווה המלצה ו/

או חוות דעת. בהתאם, 
המצגת אינה מחליפה 

עיון בדיווחים שפרסמה 
החברה במערכת 

המגנ"א, הכוללים את 
המידע המלא והמחייב 

אודות החברה.

לפרטים אודות פעילות החברה, לרבות הסיכונים הכרוכים בפעילותה, 

יש לעיין בדיווחים המלאים שלהחברה, ובכלל כך בדוח התקופתי של 

החברה לשנת 2021 המתפרסם במקביל למצגת זו.

המידע המהותי המוצג במצגת מבוסס על דיווחי החברה. עם זאת, עשויים 

להיכלל במצגת נתונים מעודכנים לא מהותיים,ובכלל כך נתונים המוצגים 

באופן שונה באפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח ביחס לדיווחי החברה. 

בנוסף, יובהר כי מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 , במסגרת שקפים 5 )הכנסות חזויות שטרם 

ייזום נדל"ן(, 9 )הכנסות חזויות במגזר הנדל״ן היזמי(,  הוכרו בפרויקטי 

10 )הכנסות חזויות שטרם הוקרו בפרויקטי ייזום נדל״ן(, 12-13 )הערכות 

עם  )בקשר   19-22 היזמי(,  הנדל"ן  בתחום  לפרויקטים  ביחס  ואומדנים 

מועדים והכנסות צפויות בפרויקטים נבחרים בתחום התשתיות הכוללים 

גם עבודות נוספות, חריגים והצמדות(, 25 )בקשר עם פוטנציאל להגדלת 

במגזר  הקרובות  בשנים  להתפתחות  )צפי   27 בתעשייה(,  המכירות 

במגזר  לשחרור  צפויים  עודפים  אומדן  עם  )בקשר  ו-33  התעשייה(, 

הנדל״ן היזמי(. מידע כאמור מבוסס על הערכות והנחות של החברה של 

הנהלת החברה ונקודת ראותה, שהן בלתי ודאיות מטבען ומתבססות בחלקן 

על הערכות סובייקטיביות בלבד, אשר התממשותן אינה ודאית. התממשותו 

או אי התממשותו של המידע כאמור עלול להיות מושפע, בין היתר, מגורמי 

הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, כפי שמפורטים בסעיף 17 בפרק א' 

לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים 

בזאת על דרך ההפניה, מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים 

נוספים המשפיעים על פעילות החברה, אשר לא ניתן להעריכם מראש והם 

אינם מצויים בשליטת החברה. בהתאם, תוצאות פעילותה של החברה עלולות 

העולות  המשתמעות  או  המוערכות  מהתוצאות  מהותי  באופן  שונות  להיות 

מהמצגת. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור 

זו על מנת שישקפו אירועים או נסיבות  ואינה מתחייבת לעדכן נתוני מצגת 

בתחום  הפרויקטים  מרבית  כי  יובהר  המצגת.  עריכת  מועד  לאחר  שיחולו 

הנדל"ן היזמי טעונים אישורים חיצוניים, ובכלל אישורים סטטוטוריים )ו -100% 

וודאות  אי  קיימת  ולכן  עירונית(,  דיירים בפרויקטים של התחדשות  חתימות 

באשר למועדים המתוכננים בקשר עם הפרויקטים, ואף באשר לביצועם של 

הפרויקטים )ביחס לפרויקטים מסוג התחדשות עירונית(.
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החברה בעלת סינרגיה 
ואינטגרציה אנכית בין 

תחומי הפעילות

ביקושים הולכים 
 וגדלים בתחומי 
פעילות החברה

 החברה הוקמה 
 בשנת 2003, 

בשליטת )74%( גילי 
עזריה  ויואל עזריה

 שלושה תחומי פעילות: 
תשתיות ובנייה, 

תעשייה לענף הבנייה 
וייזום נדל"ן למגורים

כרטיס ביקור



4/35מצגת שוק ההון | מרץ 2022 

אסטרטגיה עסקית

המשך הרחבת 
הפריסה הארצית של 

תחום התעשייה

פריסה
פיתוח פרויקטים 

לרבות בהתחדשות 
עירונית

מיקוד
שמירה על היקף 
צבר דומה של 

יחידות דיור בשנים 
הקרובות

פיתוח קרקעות
גידול צבר הפרויקטים 

בתחום התשתיות

צמיחה
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אורון במספרים

* הצבר ליום 31.12.2021 כולל הקמת 3 פרויקטי מגורים עבור מגזר ייזום הנדל"ן )וללא צבר של 2 פרויקטי התחדשות עירונית בסך של כ450 מיליון ש״ח אשר יבוצעו על ידי חברת המגורים(.
** הכנסות חזויות שטרם הוכרו בגין פרויקטי ייזום נדל"ן )פירוט בשקף 10(, כוללות 2 פרויקטי התחדשות עירונית אשר התב"ע בגינם אושרה

)מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2(

מחזור מכירות 
מאוחד 1-12.2021

857 מיליוני ₪

1,336 יח"ד בשלבי 

תכנון וביצוע בהיקף 

2.4 מיליארד ₪**

EBITDA 
1-12.2021

44 מיליוני ₪

 אגרות חוב שנפרעו 
ב7 שנים האחרונות 

כ 222 מיליוני ₪

 שווי שוק
)23/3/2022(

800 מיליוני ₪

 צבר הזמנות מגזר 
התשתיות*

 2 מיליארד ₪*
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אירועים מהותיים 2021-22

מאי 21 מרץ 21

זכייה במכרז תכנון ביצוע 	 
)DB( להרחבת כביש 

71 בקטע שבין יששכר 
לבית שאן בהיקף של 

222 מיליון ש"ח

פבר׳ 22אוק׳ 21

זכיה במכרז להקמת 	 
מפעל ניקוז מים 

בפארק אריאל שרון 
בשותפות עם צד ג' 

)50/50( בהיקף מוערך 
של כ-424 מיליון ש"ח

חתימה על הסכם עם 	 
מחצבות כנרת להקמת 

שותפות להפעלת 
מחצבת דושן

יוני 21

זכייה במכרז להקמת 	 
חניון "חנה וסע" שורק 

ירושלים בהיקף מוערך 
של כ 124 מיליון ש"ח

זכייה בשני מכרזים 	 
לבניית 152 יחידות דיור 
לשוק החופשי בשכונת 

סיגליות ב' בבאר שבע



קבוצת אורון
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תהליכי 
סינרגיה 

שהושלמו

הקבוצה השלימה רכישת כל החזקות המיעוט 

בבעלותה  היו  שלא  הבנות  החברות  בכל 

החזקות  כל  את  רכשה  כך  )ובכלל  המלאה 

המיעוט בחברת ייזום הנדל"ן והחזקות המיעוט 

במספר חברות בתחום התשתיות(. 

כל  את  אחת  חברה  תחת  איחדה  החברה 

)למעט  פעילות הקבוצה בתחום התשתיות, 

חברת המגורים( ונמצאת לקראת סיום תהליך  

בתשומות  יעלות  והתי בקבוצה  נרגיה  סי

הניהוליות והתפעוליות תוך איחוד פונקציות, 

ניצול יעיל יותר של משאבים וכיו"ב. 
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קבוצת אורון

מגזר ייזום נדל"ן
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פרויקט בשכונת 
סיגליות ב' בבאר 
שבע  במכירה 
לשוק החופשי. 

שני פרויקטי 
התחדשות עירונית 
לאחר אישור תב"ע 

ולקראת קבלת היתר:  
דרך השלום בתל 

אביב–172 יח"ד וגבעת 
אולגה–274 יח"ד. 

צבר משמעותי של 
פרויקטים בתחום 
התחדשות עירונית 
בשלבים שונים של 

"הבשלה" לשנים 
הבאות.

אורון המגורים 
- יכולת ביצוע 
גבוהה "בבית" . 

צבר דירות למכירה 
של 1,336 יח"ד בהיקף 
כספי מוערך של 2.4* 

מיליארד ש"ח. 

שלושה פרויקטים 
של "מחיר למשתכן"  
במבשרת ציון, אור 
יהודה וראשון לציון. 

מגזר ייזום נדל"ן
הצפת ערך בשנים הקרובות

*מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2
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ריכוז פרויקטים בתכנון וביצוע | ליום 31.12.2021

* הכנסות חזויות שטרם הוכרו בגין פרויקטי ייזום נדל"ן )פירוט בשקף 11(, כוללות 2 פרויקטי התחדשות עירונית אשר התב"ע בגינם אושרֿה
)מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2(

מיקום פרויקט
הפרויקט 

מועד התחלת 
הפרויקט

מועד צפוי 
לסיום 

הפרויקט
היקף יח"ד 

מספר יחידות 
דיור לשיווק 

על ידי 
החברה

יח"ד שנמכרו 
עד ליום 

31/12/2021

חוזי מכירה 
מחייבים 

שנחתמו עד 
6/03/2022

הכנסות 
צפויות

רווח 
גולמי צפוי 
מהפרויקט

הכנסות 
שהוכרו ליום 
31/12/2021

רווח גולמי 
שהוכר ליום 
31/12/2021

הכנסות שטרם 
הוכרו ליום 
31/12/2021

רווח גולמי 
שטרם 

הוכר ליום 
31/12/2021

עודפים שטרם 
נמשכו ליום 
31/12/2021

ראשון לציון 
נוריות

Apr-22Sep-25 390 390-- 612,691 78,475-- 612,691 78,475 120,675ראשון לציון

Oct-21May-24 245 245 54 109 431,394 87,029 431,394 87,029 129,775אור יהודהאור יהודה

Aug-21Dec-23 211 211 127 151 350,793 104,438 11,340 1,999 339,453 102,439 117,438מבשרת ציוןמבשרת ציון

סיגליות באר 
שבע ב' )חדש(

May-22Sep-24 152 152-- 198,413 34,646-- 198,413 34,646 42,946באר שבע

Aug-22Dec-25 274 238-- 444,318 128,818-- 444,318 128,818 131,633חדרהגבעת אולגה

Jan-23Dec-25 172 100-- 353,811 109,683-- 353,811 109,683 112,210תל אביבדרך השלום

 654,677  541,090 2,380,080  1,999  11,340  543,089  2,391,420  260  181  1,336  1,444 סה"כ
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סטטוס 
פרויקטי 

התחדשות 
 עירונית

ליום 31.12.2021*

* מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

סטטוס חתימותסה"כ יח"ד לשיווק על ידי החברהסה"כ יחידות בפרויקטסה"כ יחידות נכנסותתיאור הפרויקטסטטוס תכנונימיקום הפרויקט 

7226719581%פרויקט פינוי בינויתבע בתוקף-לקראת אישור תוכנית או"חבת-ים

1293572280%פרויקט פינוי בינוילקראת הגשה למקומיתבת-ים

14431216880%פרויקט פינוי בינויהתנעת תכנוןתל אביב

19381984%פרויקט תמ"א 38/2בבדיקת הליך איחוד וחלוקהתל אביב

4417613247%פרויקט פינוי בינוילקראת הגשה למקומיתנתניה

32936174%פרויקט פינוי בינוילקראת הגשה למקומיתנתניה

32976575%פרויקט פינוי בינוילקראת הגשה למקומיתהוד השרון

נבחרנו כיזם ע"י הנציגות66264198פרויקט פינוי בינוישלב ראשוני של גיבושחיפה

נבחרנו כיזם ע"י הנציגות48180132פרויקט פינוי בינוישלב ראשוני של גיבושרחובות

נבחרנו כיזם ע"י הנציגות4912576פרויקט פינוי בינוישלב ראשוני של גיבושחולון

נבחרנו כיזם ע"י הנציגות96310214פרויקט פינוי בינוישלב ראשוני של גיבושבת ים

נבחרנו כיזם ע"י הנציגות128770642פרויקט פינוי בינוישלב ראשוני של גיבושלוד

מקודם ע"י הרשות במסלול יזמי. באר שבע
פרויקט פינוי בינוי עם 

שילוב תמ"א 38/1
15990074114%

נבחרנו כיזם ע"י הנציגות4812577פרויקט פינוי בינוישלב ראשוני של גיבושחולון

נבחרנו כיזם ע"י הנציגות56179123פרויקט פינוי בינוישלב ראשוני של גיבושבת ים

נבחרנו כיזם ע"י הנציגות60330270פרויקט פינוי בינוישלב ראשוני של גיבושפרדס חנה

3318315067%פרויקט פינוי בינוינחתם נון שופראשל"צ

 3,491  4,706  1,215 סה"כ
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* מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.      **פרויקטים בהתחדשות עירונית לאחר אישור תב״ע.

 מס' יח"ד: 172 
)מתוכם 100 יח״ד לשיווק על ידי החברה(

שיווק הפרויקט טרם החל
Q4/2025 :*סיום משוער

אומדן סך הכנסות*: 354 מיליון ₪
רווח יזמי*: 110 מיליון ₪ 

ראשון לציון נוריות– מחיר למשתכן
שטחי המסחר בפרויקט נמכרו תמורת כ- 47 מיליון ₪

 מס' יח"ד: 390
)312 במסגרת מחיר למשתכן, 78 יח"ד  בשוק החופשי(

שיווק הפרויקט טרם החל
Q3/2025 :*סיום משוער

אומדן סך הכנסות*: 613 מיליון ₪
רווח יזמי*: 78 מיליון ₪ 

ראשון לציון נוריות – מחיר למשתכן

ראשון לציון נוריות– מחיר למשתכן
 מס' יח"ד: 211 

)110 במסגרת מחיר למשתכן,  66 יח״ד למכירה בשוק החופשי(
שיווק הפרויקט טרם החל

Q4/2023 :*סיום משוער
אומדן סך הכנסות*: 351 מיליון ₪

רווח יזמי*: 104 מיליון ₪ 

מבשרת ציון – מחיר למשתכן

שטחי המסחר בפרויקט נמכרו תמורת כ- 24 מיליון ₪
 מס' יח"ד: 245 

)113 במסגרת מחיר למשתכן, 126 יח"ד למכירה בשוק החופשי  ו-6 יח"ד לדיור ציבורי(
שיווק הפרויקט 12.2021
Q2/2024 :*סיום משוער

אומדן סך הכנסות*: 431 מיליון ₪
רווח יזמי*: 87 מיליון ₪ 

אור יהודה – מחיר למשתכן

 מס' יח"ד: 274 
)מתוכם 238 יח״ד לשיווק על ידי החברה( 

שיווק הפרויקט טרם החל
Q4/2025 :*סיום משוער

אומדן סך הכנסות*: 444 מיליון ₪
רווח יזמי*: 129 מיליון ₪ 

גבעת אולגה – פינוי בינוי**

מס' יח"ד: 152
שיווק הפרויקט טרם החל

Q3/2024 :*סיום משוער
אומדן סך הכנסות*: 198 מיליון ₪

רווח יזמי*: 35 מיליון ₪ 

סיגליות באר שבע ב׳ – שוק חופשי

דרך השלום - פינוי בינוי**

פרויקטים בביצוע ותכנון
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מגזר התשתיות
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, ותק,  ן מוניטי
ון מוכח וידע  ניסי

ן  ייחודי בתכנו
וביצוע פרויקטים 
גדולים ומורכבים

חסמי כניסה גבוהים
תוכנית רב שנתית 

של הממשלה 
לפיתוח תשתיות 

 בישראל, 
 בהיקף של מעל

200 מיליארד ש"ח

צבר פרויקטים של 2 
מיליארד ש"ח - גידול 

משמעותי שתומך 
בהגדלת היקפי 

הפעילות תוך שיפור 
תמהיל הפרויקטים

מגזר התשתיות
צבר פרויקטים בהיקף משמעותי

איתנות פיננסית 
ויכולת גיוס 

אשראי וערבויות 
למימון פרויקטים

עמידה בלוחות 
זמנים ואיכות ביצוע

* מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.
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כביש 1

שני פרויקטי DB )תכנון וביצוע( שורש מוצא

מועד סיום: 2018

הכנסות: 604 מיליון ש״ח

כביש 65

פרויקט DB )תכנון ביצוע( גולני מסד

מועד סיום: 2016

הכנסות: 288 מיליון ש״ח

פרויקטים 
נבחרים 
שהסתיימו

כביש 859- עוקף נהריה

סלילת כביש עוקף נהריה עבור נתיבי ישראל

מועד סיום: 12.2021

הכנסות: 157 מיליון ש״ח
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סודה סטרים

בניית מפעל סודה סטרים בצומת להבים

מועד סיום: 2015

הכנסות: 82 מיליון ש״ח

מבנה 100

מתקן תחזוקה מרכזי לרכבת ישראל

מועד סיום: 2015

פרויקטים 
נבחרים 
שהסתיימו

M TOWER

הקמת מגדל משרדים בבאר שבע

מועד סיום: 2021

הכנסות: 185 מיליון ש״ח
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פרויקטים 
נבחרים 
שהסתיימו

מחלף ראש העין מזרח

מועד סיום: 2017

הכנסות: 88 מיליון ש״ח

גשר יהודית

הקמת גשר יהודית תל אביב

מועד סיום: 2020

הכנסות: 53 מיליון ש״ח

אגירה שאובה

כרייה ויציקה של פירים אנכיים בעומק של 
מעל 500 מטרים, כרייה והשלמת יציקה של 

המנהרות האופקיות בגלבוע

מועד סיום: 2018
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מטרופוליס א+ב

בנית 5 בניינים במסגרת התחדשות עירונית

מועד סיום: 2021

הכנסות: 130 מיליון ש״ח

פרויקט סיגליות

בנית 284 יח״ד בבאר שבע עבור אורון נדל״ן

מועד סיום: 2021

הכנסות: 187 מיליון ש״ח

פרויקטים 
נבחרים 
שהסתיימו
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כביש המנהרות )כביש 60(

הקמת מנהרה בכביש 60 עבור מוריה

מועד סיום: 2024

הכנסות: 286 מיליון ש״ח

פרויקטים 
נבחרים 
בביצוע 
תשתיות

* מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.
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כביש 71

הכפלת כביש 71 בקטע יששכר-לבית שאן

מועד סיום: 2024

הכנסות: 226 מיליון ש״ח

פרויקטים 
נבחרים 
בביצוע 
תשתיות

מחלף להבים

הקמת מחלף להבים עבור נתיבי ישראל

מועד סיום: 2022

הכנסות: 81 מיליון ש״ח

* מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.
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שכונת נרקיסים ראשל״צ

מועד סיום: 2022

הכנסות: 123 מיליון ש״ח

אור יהודה

מועד סיום: 2024

הכנסות: 199 מיליון ש״ח

פרויקטים 
נבחרים 
בביצוע 
תשתיות

* מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.
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פארק אריאל שרון

מועד סיום: 2026

הכנסות: 424 מיליון ש״ח

)חלק החברה 212 מיליון ש״ח(

ביזנס פארק רחובות

מועד סיום: 2024

הכנסות: 71 מיליון ש״ח

חניון חנה וסע

נחל שורק 

מועד סיום: 2025

הכנסות: 130 מיליון ש״ח

פרויקטים 
נבחרים 
בביצוע 
תשתיות

* מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.
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צבר הזמנות בתחום התשתיות

 משנת 2018 ועד 2021 

החברה הגדילה בצורה 

משמעותית את ההיקף 

הכספי של הצבר והגדילה 

את כמות הפרויקטים
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מגזר התעשייה
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יכולת הגדלת התפוקות 
במחצבה ובמפעלים 

לאור השקעות שבוצעו, 
לרבות מפעלי קצה 

 נוספים שהוקמו 
בשנים האחרונות

מגזר התעשייה
ערוכים לביקושים הולכים וגדלים

צפי להגדלת המכירות 
באזור הדרום כנגזרת 

מהגידול הצפוי בפרויקטי 
תשתיות באזור

חסמי כניסה גבוהים 
להקמת מחצבות, 

 מפעלי בטון
ומפעלי אספלט

צפי להגדלת המכירות 
במגזר באמצעות הקמת 
מחצבה נוספת בשותפות 

עם מחצבת כנרת

* מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.
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מחצבה
לקבוצה מחצבה באיזור צומת שוקת )מחצבת מיתרים( 
ומחצבה מתוכננת נוספת באיזור הצפון )מחצבת דושן(.

מיתרים

מיקום: טנא עומרים
קצב כריה: 2.2 מיליון טון לשנה

כושר ייצור מרבי לשנה: 4 מיליון טון לשנה
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אספלט, בטון 
ומערך שינוע 
והובלה

אספלט

מפעל אספלט חדיש במחצבת מיתרים בעל 
כושר ייצור של 210 טון לשעה.

בטון

שלושה מפעלי בטון בבאר-שבע, מחצבת 
מיתרים ואופקים.

החברה בשלבי הקמת מפעלים נוספים 
באזורי הדרום, המרכז והשפלה.*

מערך שינוע והובלה

משאיות הובלה ומערבלי בטון בבעלות החברה 

 לשינוע ואספקה של חומרי המחצבה 
והאספלט ולאספקת בטון מובא.

* מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.
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תוצאות כספיות ואיתנות פיננסית
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עיקרי התוצאות הכספיות במאוחד לשנת 2021

1-12/20211-12/202010-12/202110-12/2020סעיף

 219  239  877  857 סה"כ הכנסות

 21  13  103  82 רווח גולמי

10%12%5%10%אחוז רווח גולמי

EBITDA446127
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 ייזום נדל"ן
צבר פרוייקטים משמעותי שאמור להניב רווחים משמעותיים

1-12/20211-12/202010-12/202110-12/2020סעיף

 22  12  198  40 סה"כ הכנסות

 4  0-  26  6 רווח גולמי

318%-15%13%%אחוז רווח גולמי
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 תחום התשתיות
צבר הזמנות איכותי וגידול בהיקפי הפעילות 

1-12/20211-12/202010-12/202110-12/2020סעיף

 162  183  591  675 סה"כ הכנסות

 6  7  40  44 רווח גולמי

7%7%4%4%אחוז רווח גולמי
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 תחום התעשייה
גידול עקבי בהכנסות וצפי להרחבת הפעילות

1-12/20211-12/202010-12/202110-12/2020סעיף

 50  67  159  203 סה"כ הכנסות

 11  9  33  34 רווח גולמי

17%21%13%22%אחוז רווח גולמי
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איתנות פיננסית | ליום 31.12.2021

הון החברה עומד על סך של 
כ-173 מיליון ש״ח ומהווה כ-15% 

מסך המאזן

הון עצמי
אגרות החוב של החברה 

 מדורגות  ilBBB ע״י 
S&P מעלות

דירוג אשראי
לחברה יתרת מזומנים בסך 

של כ-160 מיליון ש״ח

נזילות

 יחס חוב ל- CAP נטו, 
כ-70%.

מינוף פיננסי
עודף נכסים שוטפים על 
התחייבויות שוטפות בסך 

של כ-108 מיליון ש״ח

הון חוזר

* מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

קווי אשראי לא מנוצלים בסך 
 של כ-208 מיליון ש״ח
)כולל 90 מיליון ש״ח 

בחשבונות ליווי(

אשראי

עודפים צפויים מפרויקטים במגזר 
הנדל״ן בשלבי ביצוע ותכנון בסך 

של כ-655 מיליון ש״ח אשר 
ישוחררו בין השנים 2022-2025

עודפים

ביוני 2021 החברה גייסה 
108 מיליון ש״ח במסגרת 

הרחבת אגרות חוב

גיוס חוב
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 מאזנים מאוחדים
31.12.2021

התחייבויותנכסים

 482,684 נכסים בגין חוזים עם לקוחות וחייבים בגין נכסים

 194,301 מזומנים, מזומנים מוגבלים, חייבים אחרים

 451,424 מלאי בניינים ומלאי חומרים

 385,016 התחייבויות אחרות )בעיקר ספקים וזכאים(

 329,274 אשראי בנקאי בחשבונות ליווי סגורים

 53,527 אשראי בנקאי אחר

 14,854 התחייבויות לבעלי קרקע ורוכשים

 172,501 אגרות חוב

 173,237 הון עצמי
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תודה רבה!
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