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 הודעה למשקיעים
 

 עם צמיחה בהכנסות וברווחים: 0202אשדר מקבוצת אשטרום פותחת את 
 

 ש"ח;  מיליון 052-לכ %55-בכ עלו 0202הראשון של  רבעוןההכנסות 

 מיליון ש"ח 0015-כלברבעון  %54-בכעלה הרווח הנקי 
 

 ; כולל שותפים() יחידות דיור 052-עלה ל 0202הראשון של  היקף המסירות ברבעון

 )כולל שותפים( יחידות דיור 050מתחילת השנה ועד היום מכרה החברה 

 

מסך המאזן,  %52-מיליון ש"ח ומהווה כ 525-הסתכם בכ ההון העצמי של החברה

 בניכוי מקדמות מרוכשי דירות
 

 דיווחה על תוצאותיהובניהולו של ארנון פרידמן, מקבוצת אשטרום,  אשדר חברה לבנייה בע"מ,
 , המלמדות על צמיחה בהכנסות וברווחים202.5הכספיות לרבעון הראשון של שנת 

 
 20051-מיליון ש"ח, בהשוואה לכ 25555-כל 55%-עלו בכ .202ברבעון הראשון של שנת החברה  הכנסות

במהלך  -יח"דבהיקף מסירת  גידולמ הבהכנסות נבע העלייה5 רבעון המקביל אשתקדמיליון ש"ח ב
כולן של ) יח"ד  .1(, לעומת יח"ד חלק החברה 62) יח"ד 260מסרה החברה  .202של  הרבעון הראשון

הכירה החברה בהכנסה  5-2026 בנוסף, ברבעון המקביל בברבעון המקביל אשתקד( שנמסרו החברה
 5ש"חמיליון  22-ממכירת קרקע בקרית מוצקין בסך של כ

 
מההכנסות(,  2.56%-מיליון ש"ח )כ 2151-הסתכם בכ .202ברבעון הראשון של שנת  הרווח הגולמי

ירידה בשיעור הרווח 5 ה ברבעון המקביל אשתקד מההכנסות( %.265-מיליון ש"ח )כ 2652-בהשוואה לכ
תמהיל הפרויקטים והדירות שאוכלסו, וכן ממכירת הקרקע בקרית מהשוני ב הגולמי נבעה בעיקר

 25%5-של כסית גבוה יחמוצקין ברבעון המקביל אשתקד בשיעור רווח גולמי 
 

מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח תפעולי  2155-כהסתכם ב .202ברבעון הראשון של שנת  הרווח התפעולי
הקיטון מברווח התפעולי הושפע בעיקר  השינוי5 רבעון המקביל אשתקדבמיליון ש"ח  2556-של כ בסך

 5שיווקהכאמור ברווח הגולמי, בניכוי הירידה בהוצאות המכירה ו
 

, בעוד שברבעון המקביל ש"חמיליון  251-הסתכמו בכ הכנסות מימון, נטו .202ראשון של שנת ברבעון ה
נבע בעיקר מגידול השיפור 5 ש"חמיליון  251-אשתקד רשמה החברה הוצאות מימון, נטו בסך של כ

בהכנסות מימון בגין שערוך השקעות בני"ע סחירים, בקיזוז עלייה בהוצאות המימון בשל עליה גדולה 
 ותר במדד המחירים לצרכן בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד5י
 

-כל 6%.-עלה בכ .202הראשון של ברבעון של אשדר  הרווח המיוחס לבעלי המניותבשורה התחתונה, 
 ברבעון המקביל אשתקד5מיליון ש"ח  55.-לרווח של כ בהשוואה מיליון ש"ח, 2255

 
 מכירות:

( בתמורה כספית חלק החברה) יחידות דיור 22החברה מכרה  0202במהלך הרבעון הראשון של שנת 
( בתמורה חלק החברהיחידות דיור ) 52ש"ח )לא כולל מע"מ(, בהשוואה למכירה של  מיליון .22-של כ

ה הירידה בהיקף המכירות נבע ברבעון המקביל אשתקד5 ש"ח )לא כולל מע"מ(מיליון  206-של ככספית 
או שיווק /ו הנמצאות בביצוע יחידות דיור –למכירה  ןהזמי יחידות דיורבמלאי יחסי בעיקר מקיטון 

החברה  וטרם נמכרו, בין היתר, כתוצאה מעיכובים ודחיות בהבשלת הפרויקטים ובקבלת היתרי בניה5
 פועלת לקבלת היתרי בניה להגדלת המלאי הזמין למכירה5 

 
 05ך חתימת הדוחות מכרה החברה ועד תארי 0202 אפרילמתחילת חודש עוד עולה מהדוחות, כי 

  מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(5 2.-( בתמורה כספית של כחלק החברה)יחידות דיור נוספות 
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יחידות דיור המצויות בביצוע ו/או בשיווק,  0,2,0)כולל שותפים( לחברה , 0202 במרץ 50-נכון ליום ה
  ש"ח )לא כולל מע"מ(1 וןילימ 55,-כשל  בתמורה כספיתיחידות דיור נמכרו  ,50מתוכן 

 
 מאזן:
מסך  10%-, המהווים כש"חמיליון  501-של אשדר הסתכם לכ הונה העצמי, .202 במרץ 12-נכון ל

מיליון  10-דיבידנד בסך של כ הכרזה על חלוקת נטרול מקדמות מרוכשי דירות, וזאת בניכויהמאזן ב
 202.5 ששולם בחודש אפריל ש"ח

 
, הכוללת פיקדונות בתאגידים בנקאיים, פיקדונות מן קצר של החברהיתרת המזומנים וההשקעות לז

בדומה  ש"ח,מיליון  1..-במסגרת הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים, הסתכמה בכ
 20265בדצמבר  12ליתרתם ליום 

 
ברות הינה אחת מח אשדר חברה לבנייה בע"מ, בשליטת קבוצת אשטרום, ובניהולו של ארנון פרידמן

הבניה המובילות בישראל5 החברה פועלת בתחום ייזום הבניה למגורים5 החברה מתמחה בהקמת 
שכונות המשלבות בנייה למגורים, מסחר, פיתוח שטחים ירוקים ומבני ציבור5 החברה הינה מהחלוצות 

שנות קיומה  0.-ובמהלך למעלה מ 12בינוי ותמ"א -בתחום פרויקטיי ההתחדשות העירונית פינוי
יחידות דיור וכיום מעורבת בייזום, תכנון  20,000 -הקימה פרויקטים רבים הכוללים למעלה מ

יחידות דיור, הפזורים ברחבי הארץ )חלק החברה  22,000ובהקמת פרויקטים למגורים בהיקף של מעל 
  יחידות דיור(5 00.,.-כ

; יעל 5522555-254נעימי ; יואב ,4222205-25; לירוי פרי 0520,5-250,לפרטים: אמיר אייזנברג 
 25-,0,,255; משרד:  4,05525-254יהודה 
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