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אשדר תחלק דיבידנד של  30מיליון שקל
על תוצאות 2016
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ברשתות חברתיות

בחר אפליקציה והישאר מעודכן

חברת אשדר פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת  :2016ההכנסות
בשנת  2016הסתכמו בכ 720מיליון שקל .הרווח הגולמי השנתי הסתכם בכ 151מיליון
שקל .הרווח התפעולי בשנת  2016הסתכם בכ 105.2מיליון שקל .הרווח הנקי הסתכם
בכ 64.3מיליון שקל .ההון העצמי של החברה עלה והסתכם בכ 521מיליון ש"ח ומהווה
כ 31.4%מסך המאזן .דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך של כ 30מיליון
שקל.
רוצה לקבל עדכונים חמים בזמן אמת? הירשם לניוזלטרים של ביזפורטל

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אתכם:

Promoted Links by Taboola

איך לקנות נדל"ן מניב מבלי לשלם מס רכישה?
globes

ריאיון עם ד"ר ג'ודי ברודר העומדת בראש מערך ה…
Ono Academic Colege

בנוסף אולי תאהבו את

אבות קנו קרקעות  ,בנים חייכו בנחת

Sponsored Links

ברוך שפטרני מדיסני! טיול בר מצווה ליעד חדש :אגם
גארדה<<

Canada  Invest

ישראל היום

סטפק מתייחס לרכישות הדולרים ,למחירי הדירות ולכיוון שוק המניות  צפו בראיון
בוגרי רופין בכלכלה וחשבונאות במקום הראשון עם
 96.2%הצלחה במעב…
המרכז האקדמי רופין

הסימן של ביל גרוס לכך שאנחנו צועדים אל עבר משבר בשוק

פרילנסר ,יש דבר יקר יותר מהזמן שלך?
ביקשו  7.9מיליון שקל על בית פרטי עם בריכה ברמות השבים בשרון ,כמה קיבלו?
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