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7250.5702. 

 הודעה למשקיעים
 

 :חברה לבניה אשדר
 

 ;ש"ח מיליון 305-הסתכמו בכ 0202 ברבעון הראשוןכנסות הה

 ש"חמיליון  8.2-הסתכם בכברבעון  הרווח הנקי 
 

 5..%0-, בהשוואה לכ0..%0-כל עלהשיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות ברבעון 

 ברבעון המקביל אשתקד
 

עלייה לעומת   -)חלק החברה(  ח"די 22מכרה החברה  0202 של הראשוןבמהלך הרבעון 

 ברבעון המקביל אשתקדיח"ד )חלק החברה(  88

 

 .0202בינואר  0החל מיום  IFRS15החברה יישמה לראשונה את תקן 

מיישום התקן לראשונה  0202בינואר  0ליום  ההשפעה המצטברת על הון החברה

 ליון ש"חימ .5 -הסתכמה לסך של כ

 

-מהווה כו -ש"ח מיליון  523-בכהסתכם  0202בתום הרבעון הראשון עצמי ההון ה

)בניכוי מקדמות מרוכשי דירות ובניכוי התחייבויות בגין עסקאות  מסך המאזן %35.3

 קומבינציה(
 

"אשדר ממשיכה להעמיק את פעילותה בשוק המגורים, ובחודשים  ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר:
ובנתניה, וכן אנו  חדשות להקמת פרויקטים בנחלת יהודה שבראשל"צהאחרונים חתמנו על עסקאות 

ובחוף הצוק ופרויקטים בתחום ההתחדשות  ברמת אפעל יםממשיכים לקדם עם שותפינו את הפרויקט
אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות עסקיות נוספות להרחבת פעילותנו ולהבטחת בתוך כך, . העירונית

 הצמיחה ארוכת הטווח של החברה".
 

קבוצת אשטרום, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון בבעלות , חברת אשדר חברה לבניה בע"מ

ההכנסה ממכירת כך ש – IFRS15אימצה החברה את תקן  .5702 החל משנת .702הראשון של שנת 

5 דוחות אלו ערוכים לפי תקן זה, אשר שונה הבנייהיחידות דיור מוכרת בהתאם לקצב התקדמות 
, לפיה ההכנסה ממכירת .702בינואר  2-עד לתאריך הבחברה תה נהוגה יחשבונאית שהימהתקינה ה

 יחידות דיור הוכרה רק במועד המסירה לידי הרוכש5
 

 .2.95-, בהשוואה לכש"חמיליון  .2.35-כהסתכמו ב .702של שנת  ראשוןהחברה ברבעון ה הכנסות

 – IFRS15מיישום לראשונה של תקן  עהושפהכנסות בהשינוי ברבעון המקביל אשתקד5 ש"ח מיליון 

 5הכרה בהכנסות בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים
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מההכנסות(,  2952%-)כ ש"חמיליון  3257-כל 33%-בכעלה  .702שנת  ראשון שלברבעון ה הרווח הגולמי
מההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד5 העלייה ברווח הגולמי  %.235-)כ ש"חמיליון  7353-בהשוואה לכ

 IFRS155מעבר לתקן מה הושפע, וכן בין התקופות בעיקר מהשוני בתמהיל הפרויקטים הנבע

 
, בהשוואה לרווח ש"חמיליון  7057-כל 0%.-עלה בכ .702של שנת  הראשוןברבעון  הרווח התפעולי

בעיקר  הברבעון המקביל אשתקד5 העלייה ברווח התפעולי הושפעש"ח מיליון  .235-תפעולי בסך של כ
 5האמור ברווח הגולמימהגידול 

 
, ש"חמיליון  .25-הסתכם בכ .702הראשון של שנת של אשדר ברבעון  הרווח המיוחס לבעלי המניות

גידול מבעיקר הירידה ברווח הנקי נבעה ברבעון המקביל אשתקד5 ש"ח מיליון  .225-בהשוואה לכ
 5בהוצאות מימון, נטו

 
 מכירות:

החברה יחידות דיור בהיקף גבוה יותר מהיקף המכירות מכרה  0202במהלך הרבעון הראשון של שנת 
יחידות דיור )חלק  ..מכרה החברה  .702במהלך הרבעון הראשון של שנת ברבעון המקביל אשתקד. 

יחידות דיור  22)לא כולל מע"מ(, בהשוואה למכירה של  ש"חמיליון  232-החברה( בתמורה כספית של כ
 )לא כולל מע"מ(5ברבעון הראשון אשתקד ש"ח מיליון  272 -כ )חלק החברה( בתמורה כספית של

 
יחידות דיור נוספות  30, מכרה החברה ליום פרסום הדוחותסמוך מתחילת חודש אפריל האחרון ועד 
 )לא כולל מע"מ(5 ש"חמיליון  3.-)חלק החברה( בתמורה כספית של כ

 
ביצוע ו/או שלבי דיור המצויות ביחידות  0,522-כ , לחברה )כולל שותפים(0202 מרץב 30-נכון ליום ה

 )לא כולל מע"מ(.  ש"חמיליון  58.-יחידות דיור נמכרו בתמורה כספית של כ 522 -כ בשיווק, מתוכן
 

 :30.23.0202-ליום ה מאזן
מיוחס ש"ח מיליון  .9.-)כ ש"חמיליון  03.-לכעלה  של אשדר הונה העצמי, .702 מרץב 32-יום הנכון ל

מיוחס לבעלי המניות( בסוף ש"ח מיליון  ...-)מתוכו כ ש"חמיליון  27.-ה לכבהשווא, לבעלי המניות(

שהגדיל את ההון ליום  ,IFRS15בעיקר מיישום לראשונה של תקן  הבהון העצמי נבע העלייה 70225שנת 

ומקיזוז מיליון ש"ח  . –מרווח נקי של הרבעון הראשון בסך של כ , ש"חמיליון  3.-בכ .702בינואר  2
 5 ש"חמיליון  32-יבידנד בסך של כחלוקת ד

 
, בנטרול מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה, למאזןהון עצמי יחס לחברה 

 353%5. -כ העומד על נטו  CAP-יחס חוב פיננסי נטו ללחברה 5 3.53%-בשיעור של כ

 
אגידים בנקאיים, פיקדונות , הכוללת פיקדונות בתיתרת המזומנים וההשקעות לזמן קצר של החברה

 5ש"חמיליון  .33-במסגרת הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים, הסתכמה בכ
 

 :עיקרייםאירועים 

  ועדת לאחר שדנה בערר שהגישו החברה ושותפתה קבעה נודע לחברה, כי , 0202בחודש מאי

בפרויקט  תמהיל הייעודים בשינוי לתב"ע, לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה המשנה
שטחים , מגורים ובנוסף שטחים מסחריים 33% -מלונאות ו 2%.יהיה  חוף הצוק בתל אביב

ושעל הוועדה  בייעוד אכסון מלונאי מיוחד יחושבו בחציים למלונאות ובחציים למגורים
הצפוני בפרויקט  המחוזית לתכנון ובנייה לקבוע את מיקום היעודים השונים בשאיפה שהבניין

 5 ייועד כולו למגורים

  הגיעה להסכמות עם נציגי בעלי זכויות בבניינים קיימים בצפון הישן  החברה 0202בחודש מאי
 -)הריסה ובניה( אשר במסגרתו יוקמו כ .3תמ"א לביצוע פרויקט יח"ד  ..בתל אביב הכוללים 
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ההסכם עם הדיירים  יצוין, כי ה5יח"ד המיועדות לשיווק על ידי החבר 32 -יח"ד, מתוכן כ 207
 מותנה במספר תנאים מתלים5

  יחידות  270, רכשה החברה קרקע בנתניה להקמת פרויקט מגורים הכולל 0202בחודש אפריל
)לפני מע"מ(5 בכוונת החברה לפעול להגדלת זכויות הבניה  ש"חמיליון  3.-דיור, בתמורה לכ

 קומות כ"א5 70-י כיחידות דיור בשני מגדלים בנ 2.0-בפרויקט לכ

  בחברהמההון(  7353%, קבוצת אשטרום, רכשה את מלוא אחזקות הציבור )0202בחודש מרץ ,
5 עם השלמת הצעת הרכש אשדר הפכה ש"חמיליון  2.7-במסגרת הצעת רכש, בתמורה לכ

לחברה פרטית, תוך המשך דיווח על תוצאותיה הכספיות, תחת הגדרת "תאגיד מדווח", בשל 
 רות החוב של החברה נסחרות בבורסה5העובדה שאג

  חברת הדירוג מעלות המלאה הצעת הרכש השלמת בעקבות ,0202 מרץבחודש ,S&P  הודיעה על

לדירוג החברה את דירוג  השוותהובדרך זו באופק יציב,  'ilA'-ל '-ilA'-מלחברה העלאת דירוג 

 חברת האם, אשטרום קבוצה5

  ובניה בר"ג המליצה לוועדה המחוזית לתכנון ובניה  , ועדת המשנה לתכנון0202בחודש פברואר
 32-דונם, מתוכם כ .32-של מחוז ת"א על הפקדת תכנית בעניין קרקע ברמת אפעל בהיקף של כ

(5 בהתאם לתכנית, ישונה ייעוד 33%-דונם מיוחס לזכויות החברה ולשותפותיה )חלק החברה כ
ח, "נכון לתאריך הדו ,רכת החברה5 להעהקרקע מחקלאות ומגורים למגורים תעסוקה ומסחר

דיור  ד"יח 27 -כ, למגורים ד"יח 200 -כ קרי, 3% -כ הינו החדשה לתכנית בהתאם החברה חלק
, שותפיה ובעלי זכויות נוספים בתוך כך, החברה 5ומסחר תעסוקה שטחי 22,700-וכ מיוחד

ן הקטנת היקף להגדלת היקף המגרשים המיועדים לבנייה למגורים, על חשבו יםפועל בתכנית
 שטחי הציבור5

  ש"ח מתוכו מיליון  37-בסך של כ חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה, 0202בחודש פברואר
 5מליון ש"ח חולק לחברה הבת כתוצאה מהחזקת מניות החברה בידי החברה הבת .05 -סך של כ

  מבינציה בעסקת קו, דיווחה החברה על משא ומתן למכירת זכויותיה 0202בחודש פברואר
 -)חלק החברה  ש"חמיליון  30-בתמורה לכבפרויקט "קריניצי החדשה" ברמת גן ושירותי בנייה 

 5ש"חמיליון  9-לחברה רווח )לפני מס( בסך של כלהניב (5 העסקה צפויה ש"חמיליון  2353

  זכתה החברה במכרז של רשות מקרקעי ישראל להקמת פרויקט מגורים 0202בחודש ינואר ,
5 ש"חמיליון  2.0-בינוי במערב שכונת נחלת יהודה ראשל"צ, בתמורה לכ-פינוי-נויבמסלול בי

קומות כ"א )לפני  .7מגדלי מגורים בני  7-יחידות דיור ב 223המקרקעין מיועדים להקמת 
 2.-יחידות דיור ימכרו בשוק החופשי ו 227תוספת יחידות דיור בגין הקלת שבס(, מתוכן 

לצורך מסירתן למפונים בשכונה סמוכה, ובדרך זו יקוזז מסך יחידות דיור ימסרו למדינה 
 5ש"חמיליון  .25.התמורה 

 
 

הינה אחת מחברות  ,אשדר חברה לבנייה בע"מ, בשליטת קבוצת אשטרום, ובניהולו של ארנון פרידמן
הבניה המובילות בישראל5 החברה פועלת בתחום ייזום הבניה למגורים5 החברה מתמחה בהקמת 

-5 החברה הינה מהחלוצות בתחום פרויקטי ההתחדשות העירונית פינוייינים בתכנון מוקפדובנשכונות 
 70,000 -שנות קיומה הקימה פרויקטים רבים הכוללים למעלה מ 30-ובמהלך למעלה מ .3בינוי ותמ"א 

יחידות  27,000-כיחידות דיור וכיום מעורבת בייזום, תכנון ובהקמת פרויקטים למגורים בהיקף של 
 יחידות דיור(5  2,900-ור, הפזורים ברחבי הארץ )חלק החברה כדי

 לי שיין; .5322.33-25; יואב נעימי 222258-250. יוסי פינק; 2052025-250לפרטים: אמיר אייזנברג 
 8532202-23; משרד:  8500005-250
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