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0.3..30.02 

 הודעה למשקיעים
 

  :0202מסכמת את שנת  חברה לבניה אשדר

 

לבעלי  הרווח הנקי ;ש"ח מיליון 255-כל %02-צמחו בכ 0202בשנת כנסות הה

 ש"חמיליון  5.75-כב הסתכם מניות החברה

 

 2.5, בהשוואה למכירת )חלק החברה( ידות דיוריח 5.5מכרה החברה  0202שנת במהלך 

 .020חלק החברה( בשנת יחידות דיור )

 

גבוה  -יחידות דיור )חלק החברה(  000מכרה החברה  0202ברבעון הרביעי של שנת 

מועד המקביל אשתקד; מתחילת השנה ועד רבעון בהקודם ומהיקף המכירות ברבעון 

 )חלק החברה( ידות דיוריח 055מכרה החברה  פרסום הדוחות

 

, וזאת על אף עם גידול בהיקפי הפעילות 0202ת שנת אנו מסכמים א" ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר:
יחידות דיור, והגדלנו  5.5במהלך השנה מכרנו 7 בישראלהסביבה העסקית המאתגרת בשוק הדיור 

נו ממשיכים להעמיק את הקמה7 כמו כן, אשיווק ובמקביל את כמות הפרויקטים הנמצאים בשלבי 
בפרויקטים המשלבים גם יחידות דיור  ,התכנית הממשלתית "מחיר למשתכן"הפעילות בתחום 

הן בפרויקטי פינוי בינוי והן  ,ההתחדשות העירוניתואת הפעילות בתחום  למכירה בשוק החופשי
  7באגף "אשדר בוטיק" ,22במסגרת תמ"א 

 
 כולה 0.02שנת קבוצת אשטרום, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לבבעלות , אשדר חברה לבניה בע"מ

 3שיפור בשיעורי הרווחיותצמיחה בהכנסות ומכירות, היקף הב גידול המלמדות על
 

 :0202שנת 
3 0.02שנת ב ש"חמיליון  12530-, בהשוואה לכש"חמיליון  25538-כל %.0-צמחו בכ 0.02שנת ב הכנסותה

החל מתחילת  IFRS15יישום תקן ל מהמעבר מגידול בהיקפי פעילות החברה וכןהצמיחה בהכנסות נבעה 

, בעוד שבשנת הפרויקטים הביצוע של לקצב התקדמותו למכירות בהכנסות בהתאםרה הכ – 0.02שנת 
 סות עם מסירת יחידות הדיור לרוכשים3הכירה החברה בהכנ 0.02

 
-מההכנסות(, בהשוואה לכ 0235%-)כ ש"חמיליון  .0523-לכ 0%.-בכ עלה 0.02נת בש הרווח הגולמי

ישירות  מיליון ש"ח 58-כ 0.02בנוסף נזקפו בשנת  0.023שנת מההכנסות( ב 0238%)כ ש"חמיליון  00.32

 05IFRS3לשורת העודפים כתוצאה מיישום לראשונה של תקן 

 
 2230-, בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כש"חמיליון  00038-כל 01%-עלה בכ 0.02שנת ב הרווח התפעולי

 0.02על אף שבשנת , ונרשם מי3 הגידול ברווח התפעולי נבע מהעלייה ברווח הגול0.02שנת ב ש"חמיליון 
הכירה החברה  0.02ת , בעוד שבשנש"חמיליון  08-בסך של כ ,הכירה החברה בהכנסות אחרות, נטו

 3ש"חמיליון  32.-בסכום נמוך יותר של כ ,בהכנסות אחרות, נטו
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של , בהשוואה להכנסות מימון, נטו בסך ש"חמיליון  38..-הסתכמו בכ 0.02בשנת הוצאות המימון, נטו 
ות נבע בעיקר בשל שינוי בתקן להיוון הוצא , נטוהגידול בהוצאות המימון3 0.02בשנת  ש"חמיליון  8-כ

לעומת רווח מהשקעה בניירות  0.02מימון לעלות המכר ובהפסד מהשקעה בניירות ערך סחירים בשנת 
 0.023ערך סחירים בשנת 

 
 2030-, בהשוואה לכש"חמיליון  5238-הסתכם בכ 0.02נת שבשל אשדר  הרווח המיוחס לבעלי המניות

 ,ון העצמי של החברההשירות לשורת הש"ח שנזקפו ימיליון  58-כ, וזאת בנוסף ל0.02שנת ב ש"חמיליון 

 05IFRS3כתוצאה מיישום לראשונה של תקן 

 
 :0202רביעי של שנת הרבעון ה
 

 02232-, בהשוואה לכש"חן מיליו 02038-כל 81%-צמחו בכ 0.02של שנת  רביעיהחברה ברבעון ה הכנסות
היקפי הפעילות של מגידול בהצמיחה בהכנסות נבעה, כאמור, ברבעון המקביל אשתקד3  ש"חמיליון 

 0.023החל מתחילת שנת  IFRS15יישום תקן ל מהמעברו החברה

 
מההכנסות(,  %.023-)כ ש"חמיליון  8235-כב הסתכם 0.02של שנת  הרביעיברבעון  הרווח הגולמי

בשיעור ברווח והירידה  מההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד3 0232%-)כ ש"חמיליון  5231-כבהשוואה ל
 הוכרו3  םמיוחסת בעיקר לשינוי בתמהיל הפרויקטים שההכנסות בגינהרווח הגולמי 

 
, בהשוואה לרווח תפעולי ש"חמיליון  .23.-כהסתכם ב 0.02של שנת הרביעי ברבעון  הרווח התפעולי

3 הירידה ברווח התפעולי נבעה מהקיטון האמור ברבעון המקביל אשתקד ש"חן ליומי .503-בסך של כ
ומכך שברבעון המקביל  ובהוצאות הנהלה וכלליות הוצאות מכירה ושיווקברווח הגולמי, מגידול ב

רבעון הרביעי ב, בסכום הגבוה מהסכום שנרשם בסעיף זה אשתקד הכירה החברה בהכנסות אחרות, נטו
 0.023שנת ב
 
, בהשוואה להוצאות ש"חמיליון  05-הסתכמו בכ 0.02ברבעון הרביעי של שנת ות המימון, נטו אצוה

3 הגידול בהוצאות המימון נבע, כאמור, בעיקר בשל ברבעון המקביל אשתקד ש"חאלף  .5-מימון של כ
ון סחירים ברבעהפסד מהשקעה בניירות ערך כתוצאה משינוי בתקן להיוון הוצאות מימון לעלות המכר ו

 3ברבעון המקביללעומת רווח מהשקעה בניירות ערך סחירים  0.02בשנת הרביעי 
 

, ש"חמיליון  01-הסתכם בכ 0.02ל שנת הרביעי ששל אשדר ברבעון  מניותהרווח המיוחס לבעלי ה
 ברבעון המקביל אשתקד3  ש"חמיליון  8.38-בהשוואה לכ

 
  מכירות:

)לא כולל  ש"חמיליון  202-ה( בתמורה לכר )חלק החבריחידות דיו 525מכרה החברה  0202במהלך שנת 
 )לא כולל מע"מ( ש"חמיליון  .52-ברה( בתמורה לכיחידות דיור )חלק הח 28.מע"מ(, בהשוואה למכירת 

 0.023בשנת 
 

 5..-יחידות דיור )חלק החברה( בתמורה לכ 000מכרה החברה  0202במהלך הרבעון הרביעי של שנת 
מיליון  022-יחידות דיור )חלק החברה( בתמורה לכ 005ואה למכירת ע"מ(, בהשו)לא כולל מ ש"חמיליון 

-יחידות דיור )חלק החברה( בתמורה לכ 0.8ובהשוואה למכירת  ,ון הקודם)לא כולל מע"מ( ברבע ש"ח
 )לא כולל מע"מ( ברבעון המקביל אשתקד3 ש"חמיליון  020

 
יחידות דיור נוספות  081, מכרה החברה ותליום פרסום הדוחסמוך ועד  ינואר השנהמתחילת חודש 

  )לא כולל מע"מ(3 ש"חמיליון  ..0-)חלק החברה( בתמורה כספית של כ
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 0,228 מלאי של לחברה )כולל שותפים(, 030030.02.יום נכון ל -מלאי יחידות דיור הזמין למכירה 
 03.2-ת של כיחידות דיור נמכרו בתמורה כספי 202-כ ביצוע ושיווק, מתוכןשלבי המצויות ב ,יחידות דיור

שנותרו  חנויות( .0)כולל  ידות דיוריח 02חברה )כולל שותפים( לבנוסף, )לא כולל מע"מ(3  ש"ח ליארדמי
 בנייתם הסתיימה3בפרויקטים ש לשיווק

 
 :2070070202-ליום ה מאזן

מיוחס לבעלי  ש"חמיליון  .20-)כ חש"מיליון  202-לכעלה  של אשדר הונה העצמי, 030030.02.יום נכון ל
  0.023וחס לבעלי המניות( בסוף שנת מי ש"חמיליון  511-)כ ש"חמיליון  520-בהשוואה לכ, המניות(

 
לבעלת  ש"חמיליון  25בסך  מהנפקת שטר הון בעיקר , בנוסף לרווח הנקי,הבהון העצמי נבע העלייה

, ומנגד חולק ש"חמיליון  58-דיל את ההון בכשהג IFRS15לראשונה של תקן מיישום  , השליטה בחברה

 3ש"חמיליון  0.-כולל של כ דיבידנד  בסכום 0.02במהלך 
 

, הכוללת פיקדונות בתאגידים 030030.02.נכון ליום  יתרת המזומנים וההשקעות לזמן קצר של החברה
 880-תכמה בכבנקאיים, פיקדונות במסגרת הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים, הס

 3ש"חמיליון 
 
 , והחוב הפיננסי נטו, ש"חמיליארד  0312-, בכ0.02ת של אשדר, מסתכם, נכון לסוף שנ פיננסיהוב חה

החוב הפיננסי היחס בין 3 ש"חמיליארד  0305-הסתכם בכ, בניכוי יתרת המזומנים וההשקעות לזמן קצר

 1.38%3-כעמד על  נטו CAP-נטו ל

 
 :ת הדוחבתקופ עיקרייםאירועים 

  השליטה בחברה, בסכום  תהנפיקה החברה שטר הון לקבוצת אשטרום, בעל ,0202בחודש דצמבר
בתוספת  8%הון שהונפק נושא ריבית שנתית שקלית בשיעור של ה3 שטר ש"חמיליון  25כולל של 

פעילות הגדלת הטובים שימשיכו לתמוך בומטרתו לשמור על דירוג אשראי גבוה ויחסי הון  מע"מ
 ית3העסק

  החברה( במכרז  חלק - %.5)החברה זכתה באמצעות שותפות מוגבלת , 0202בחודש ספטמבר
 00032-לחכירת מתחם מקרקעין בשכונת "דקר" ביפו, הידוע גם בשם "מכבי יפו", בתמורה לכ

מ"ר שטח מסחרי,  ..0,8-בשילוב עם כ ,ידות דיוריח .8.המקרקעין מיועדים להקמת  3ש"חמיליון 
 וונתבכ 3יחידות ימסרו למדינה .-ו תכנית "מחיר למשתכן" במסגרתימכרו יח"ד י .01מתוכם 

המקרקעין צפויים יצוין, כי  במסגרת הגשת בקשה להקלה3 ידות דיורהשותפות לפעול להוספת יח
 3שנים ממועד מסירת המקרקעין .-והבניה צפויה להימשך כ ,חודשים 02-להימסר לשותפות בתוך כ

  שונים בקרית אונו,  םגרשימ 8תה החברה במכרז "מחיר למשתכן" לחכירת , זכ0202בחודש יוני
  ידות דיוריח 528, מתוכן ידות דיוריח 202המקרקעין מיועדים להקמת 3 ש"חמיליון  852-מורה לכבת

במסגרת  ידות דיורבכוונת החברה לפעול להוספת יח 3תכנית "מחיר למשתכן" במסגרתיימכרו 
 בגין ההקלה הן ימכרו בשוק החופשי3  ות דיורידהקלה, וככל שיתווספו יח

  מההון( בחברה,  %.0.3שטרום, רכשה את מלוא אחזקות הציבור ), קבוצת א0202בחודש מרץ
3 עם השלמת הצעת הרכש אשדר הפכה לחברה ש"חמיליון  010-במסגרת הצעת רכש, בתמורה לכ

ד מדווח", בשל העובדה פרטית, תוך המשך דיווח על תוצאותיה הכספיות, תחת הגדרת "תאגי
 שאגרות החוב של החברה נסחרות בבורסה3

 ועדת המשנה לתכנון ובניה בר"ג המליצה לוועדה המחוזית לתכנון ובניה של 0202רואר בחודש פב ,
דונם  2.-דונם, מתוכם כ 05.-מחוז ת"א על הפקדת תכנית בעניין קרקע ברמת אפעל בהיקף של כ

(3 בהתאם לתכנית, ישונה ייעוד הקרקע %..-)חלק החברה כ מיוחס לזכויות החברה ולשותפותיה
 החברה ח, חלק"נכון לתאריך הדו ,3 להערכת החברהים למגורים תעסוקה ומסחרמחקלאות ומגור

 מיוחדדיור  ידותיח 00 -כ, למגורים ידות דיוריח ..0 -כ קרי, 8% -כ הינו החדשה לתכנית בהתאם
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 , שותפיה ובעלי זכויות נוספים בתכניתך כך, החברהבתו 3ומסחר תעסוקה שטחימ"ר  ..00,0-וכ
 המגרשים המיועדים לבנייה למגורים, על חשבון הקטנת היקף שטחי הציבור3 להגדלת היקף יםפועל

  זכתה החברה במכרז של רשות מקרקעי ישראל להקמת פרויקט מגורים במערב 0202בחודש ינואר ,
יחידות  .302 המקרקעין מיועדים להקמת ש"חיון מיל .05-שכונת נחלת יהודה ראשל"צ, בתמורה לכ

יחידות דיור ימסרו  10-יחידות דיור ימכרו בשוק החופשי ו 000תוכן מ ,מגדלי מגורים 0-דיור ב
  3ש"חמיליון  20 -כ מסך התמורה קוזזולמדינה לצורך מסירתן למפונים בשכונה סמוכה, ובדרך זו 

 
 

הינה אחת מחברות  ,טרום, ובניהולו של ארנון פרידמןאשדר חברה לבנייה בע"מ, בשליטת קבוצת אש
ת בישראל3 החברה פועלת בתחום ייזום הבניה למגורים3 החברה מתמחה בהקמת הבניה המובילו

 ,3 החברה הינה מהחלוצות בתחום פרויקטי ההתחדשות העירוניתליאמיאופטובניינים בתכנון שכונות 
 -נות קיומה הקימה פרויקטים רבים הכוללים למעלה מש .8-ובמהלך למעלה מ ,2.בינוי ותמ"א -פינוי

 ..2,.0-כדיור וכיום מעורבת בייזום, תכנון ובהקמת פרויקטים למגורים בהיקף של יחידות  ...,.0
  יחידות דיור(3 ...,2-יחידות דיור, הפזורים ברחבי הארץ )חלק החברה כ

 לי שיין; 5222022-255; יואב נעימי 522225-250. יוסי פינק; 2052025-250לפרטים: אמיר אייזנברג 
 522202-22.; משרד:  500005-250.
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