
1עמוד 

מצגת משקיעים
31.12.2022דו״חות כספיים ליום 



2עמוד 

הדוחותעלמבוססים,אלהנתונים.החברהשלהאסטרטגיותתוכניותיהבדברוכן2022בשנתהחברהשלתוצאותיהבדבראינפורמציהלספקזומצגתמטרת
.2023,במרץ15ביוםשפורסמוכפי,2022לשנתהחברהשלהכספיים

למסירתמיועדתוהיא,כאמורהצעותלקבלכהזמנהאו/והחברהשלערךניירותהקצאתאו/ולרכישתהזמנהאוכהצעה,לפרשהואין,מהווהאינהזומצגת
.החברהשלהערךלניירותביחסכלשהוייעוץאו/והמלצהאינהזומצגת,כןכמו.בלבדמידע

אתהכולליםלציבורהחברהפרסמהאשרבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתאינהוהמצגת,בלבדנוחותלמטרות,בתמציתמוצגבמצגתהמופיעהמידע
מקרהבכל.לציבורהחברהידיעלשפורסמובדוחותנכללושבומהאופןשונההצגתםשאופןמידעאונתוניםקיימיםזוובמצגתיכול.החברהאודותהמלאהמידע

המבוקריםהכספייםשבדוחותהנתוניםיגברו,זושבמצגתהנתוניםלביןהחברהשלהדירקטוריוןודוחהסקוריםאו/והמבוקריםהכספייםהדוחותביןסתירהשל
.החברהשלהדירקטוריוןובדוחהסקוריםאו/ו

על.פוטנציאלימשקיעכלשלונוסףעצמאימידעוניתוחלאיסוףאודעתלשיקולתחליףמהווהאינווכןדעתחוותאוהמלצהמהווהאינובמצגתהמובאהמידע
.המיסויובמצבובנתוניוהמתחשבמסייעוץלרבות,הפוטנציאליתהשקעתועםבקשרכאמורוהדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעכל

החברהשלבשליטתהואינהודאיתאינההתממשותםשמידת,עתידייםוענייניםלאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות,תחזיותכוללתזומצגת
ונתוניםעובדותהנםזהלמידעבסיסששימשוהעיקרייםוהנתוניםהעובדות.)1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקהמונחכהגדרת,עתידפניצופהמידע(בלבד
,כלכליים–מאקרוונתוניםועובדות,פעילותהבאזוריהחברהפועלתשבוהפעילותתחוםשלהנוכחילמצבבנוגעונתוניםעובדותהחברהשלהנוכחילמצבבנוגע
על,בחברההקיימתלאינפורמציהבנוסףמהותיתבמידהמבוססזובמצגתהכלול,עתידפניהצופהמידע.זומצגתהכנתבמועדלחברהשידועיםכפיוהכל

.אלהבימים,כאמור,ההתפתחויותשלהשתלבותןועל,האמוריםמהפרמטריםאחדבכלעתידיותהתפתחויותלגביהחברהשלהנוכחיותוהערכותהציפיות
אוהמוערכותמהתוצאותמהותיבאופןשונותלהיותעשויותהחברהשלהפעילותותוצאות,יתממשואכןוהערכותיהציפיותיהכיודאותכלאיןלחברה

.דלעילמהגורמיםאחדבכלשינויעקבהיתרבין,לעילמהאמורהמשתמעות
יישאולאבההמניותובעליבהמשרהנושאי,עובדיה,החברה.זוהמצגתהמופיעהמידענכונותאודיוק,לשלמותביחסמתחייבתאומצהירהאינההחברה

אוהפיננסי,הכלכליבמצבעתידישינוילכלאחראיתאינההחברה.זובמצגתהמובאבמידעמהשימושכתוצאהלהיגרםהעלוליםהפסדיםאו/ולנזקיםבאחריות
.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותשישקףמנתעלבמצגתהמובאהמידעאתלעדכןמתחייבתאינההחברה.ועסקיהלקבוצההנוגעהמשפטי

הבהרה



3עמוד 

שנת הפריצה שלנו2022

בראנו חברה מובילה
יצרנו שפה חדשה
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2021 2022

209 372 78% הכנסות

53 101 91% רווח גולמי

25 40 60% EBITDA

24 28 17% רווח נקי מותאם

עיקרי התוצאות הכספיות
ח "מש–ומדדים עיקריים 

17%
60%

78%

צמיחת  
!שיא

91%

צמיחה וגידול בכל הסעיפים התוצאתיים•

בשורת ההכנסות78%צמיחה של •

ברווח הגולמי91%גידול חד של •

27%-ל25%-גידול בשיעור הרווח הגולמי מ•

EBITDA-ב60%גידול של •

ברווח הנקי המותאם17%גידול של •
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מש״ח

מש״ח372–הכנסות שנתיות 

45%צמיחה של 
2022בנטרול רכישות במהלך 

78%-צמיחה שנתית 
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רווח גולמי

0
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מש״ח

2022בשנת 91%גידול של 

מש״ח101-הרווח הגולמי הגיע ל

בהשוואה  27%שיעור הרווח הגולמי עומד על 
2021-ב25%-ל

מש״ח  101-רווח הגולמי הסתכם השנה ב•

לעומת שנה קודמת91%גידול של •

27%-ל25%-גידול בשיעור הרווח הגולמי מ•

פועלתבובשוקהגבוהיםביןהינוהחברהשלהגולמיהרווחשיעור•
בטכנולוגיותהחברהשלמפעילותהנובעזהגבוהשיעור.החברה

כייובהר.גבוההורווחיותבצמיחהמאופייניםאשר,חדשיםותחומים
שיעורואךיגדלהגולמיהרווח,נוספותרכישותתבצעוהחברהככל

לקטוןצפוי
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EBITDA
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מש״ח3.5-וכוללת רווח חד פעמי של כ, מש״ח40-גדלה לEBITDA-ה•

בשיעורגדלהEBITDA-ה,2022-ו2021בשניםפעמיחדרווחבנטרול•
קודמתשנהלעומת126%שלחד

11%-של כEBITDAשיעור •
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רווח נקי מותאם
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60%גידול שנתי של 
בנטרול רווח חד פעמי

מש״ח28-הרווח הנקי המותאם הגיע ל
מש״ח24.5-ובנטרול רווח חד פעמי ל
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הכנסות
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מש״ח105-הכנסות ברבעון הרביעי 

לעומת הרבעון המקביל 47%צמיחה של 
אשתקד

2022צמיחה ביחס לרבעון השלישי של 
בשעות התקן5.5%למרות ירידה של 
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רווח גולמי
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יל בלעומת הרבעון המק 54%גידול של 
אשתקד 

27%-שיעור הרווח הגולמי ברבעון 

מש״ח28-רווח גולמי ברבעון הרביעי 
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EBITDA
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לעומת הרבעון המקביל 151%גידול של 
אשתקד 

מש״ח3.5כולל רווח חד פעמי של 

EBITDA מש״ח14.5-ברבעון הרביעי
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פילוח הכנסות לפי 
מגזרי שוק

תעשיה ומסחר
23%

הייטק
16%

אנרגיה ירוקה
15%

פיננסי
8%

בריאות
6%

מגזר ציבורי
6%

ביטחון
6%

אחרים
20%

החברה משרתת לקוחות ממגזרים מגוונים•

אין לחברה תלות במגזר מסוים•
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האבראיתהגישה 

בוראים שפה חדשה בשוק

צוותי עבודה מגוונים שפועלים
בסינרגיה מלאה

פותרים אתגרים עסקיים באמצעות
טכנולוגיות מידע

המתמחים בטכנולוגיות מידע מגוונות״״ייחודיות אברא נובעת מיצירת צוותי עבודה
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פרסים חדשים בפרויקטים מצטיינים12-מצטייני המחשוב•

חיזוק הסינרגיה הפנים ארגונית•

בניית יכולות בתחומים חדשים•

הישגים לשנת  
2022
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מבין הלקוחות  
והפרויקטים החדשים
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2023-מיקוד ב

חיזוק הסינרגיה הפנים ארגונית

המשך ביצוע רכישות

הרחבת פעילות אצל לקוחות קיימים

צוותי העבודה המולטי דיסיפלינאריים הינם ייחודיים לאברא  
ומהווים את אחד ממנועי הצמיחה החשובים של החברה

אברא נמצאת  -המשך מימוש האסטרטגיה של רכישת חברות 
במגעים עם מספר חברות מטרה

אנו שואפים להגדיל השנה את הפעילות שלנו אצל לקוחות קיימים 
לשם כך הקמנו צוותי מכירה יעודיים–
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2023אתגרי 

עליית הריבית

טק-משבר במגזר היי

שוק העבודה

המצב הפוליטי

גידול בהוצאות המימון

האטה בפרוייקטים חדשים

הזדמנות-השפעה חיובית 

בשלב זה קשה לקבוע את השפעתו  
על פעילות החברה
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2021 2022 שינוי שנתי

209,066 371,834 78% הכנסות

53,075 101,478 91% רווח גולמי

25% 27% שיעור הרווח הגולמי

25,023 40,461 EBIDTAתפעולי מותאם 

12% 11% EBITDA-שיעור ה

23,584 27,725 40% מותאםרווח נקי 

ח"אש-דוחות כספיים
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עיקרי המאזן

מש״ח83-יתרת מזומנים ופיקדונות 

ח "מש77-חוב בנקאי 

ח "מש249-הון עצמי 

ח"מש517-סך מאזן 

31/12/2022
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187 249 הון עצמי

1.47 1.46 יחס שוטף

54% 48% יחס הון עצמי למאזן

4% 15% שיעור חוב ביחס למאזן

71 83
פיקדונות ונכסים  , מזומנים

פיננסים

2022 מדדים פיננסים
ש״ח י  נ ו י ל י מ

31/12/21 31/12/22
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תזרים מזומנים
ש״ח י  נ ו י ל י מ

2021 2022 Q4-2021 Q4-2022

12,271 4,637 )789( 3,099 נקי) הפסד(רווח 

3,152 30,293 5,267 5,935 התאמות לרווח  

)17,522( )13,894( )2,615( 3,074
שינויים בנכסים  

ובהתחייבויות

2,261 )2,309( 425 )1,344(
מזומנים שהתקבלו  

בגין ריבית  ) שולמו(
CLOומכשירי 

162 18,727 2,288 10,764
כ תזרים מפעילות  "סה

שוטפת




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	מצגת
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21


		2023-03-15T05:05:52+0000
	Not specified




