
 

Eisenberg-Eliash IR & PR Ltd. 
 

ir.co.il-info@pr 7538829,-3-538828, Fax 9727-3-, Israel, Tel 9720606525t. Ramat Gan lel SAba Hil 12Bld,  son HogisSa 
 

 

  

1116611.62 

 משקיעיםהודעה ל

 

 אשדר:

; ח"שמיליון  142-לכ %61-צמחו בכ 1.62ההכנסות ברבעון השלישי 

 ח"שמיליון  62-הרווח הנקי הסתכם בכ
 

המשקף שיעור  – ח"שמיליון  1.14-עלה לכ 1.62הרווח הגולמי ברבעון השלישי 

 %6214-רווח גולמי של כ
 

 יחידות דיור  123ברה מכרה הח 1.62בתשעת החודשים הראשונים של 

 יחידות דיור 4.1ש"ח ובמקביל מסרה  מיליון  116-בתמורה לכ
 

 ,מסך המאזן %21-מהווה כומיליון ש"ח,  442-כל הונה העצמי של החברה עלה

 בניכוי מקדמות מרוכשי דירות

 
ובניהולו של ארנון פרידמן, מדווחת על תוצאותיה מקבוצת אשטרום,  אשדר חברה לבנייה בע"מ,

 .5102של שנת  תשעת החודשים הראשוניםי וליששכספיות לסיכום הרבעון הה
 
-בהשוואה לכש"ח,  5.9.5-כל 01%-צמחו בכ 5102של שנת  יליששברבעון ה החברהשל  כנסותהה

הגידול בהכנסות נבע בעיקר מהכרה בהכנסות  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 550.1
  יחידות דיור ברבעון המקביל אשתקד. 068ת יחידות דיור, לעומת מסיר 080ממסירת 

 
)חלק החברה( בתמורה  יחידות דיור 33מכרה החברה  1.62של שנת  ילישהשבמהלך הרבעון 

יחידות דיור )חלק  056, בהשוואה למכירה של )לא כולל מע"מ( מיליון ש"ח 015-של ככספית 
, רבעון המקביל אשתקדב)לא כולל מע"מ( ש"ח מיליון   029-של כ בתמורה כספיתהחברה( 

)לא מיליון ש"ח  561-יחידות דיור )חלק החברה( בתמורה כספית של כ 0.0ובהשוואה למכירה של 
 ברבעון הקודם.כולל מע"מ( 

ועד תאריך חתימת הדוחות מכרה החברה  השנה אוקטוברתחילת חודש מעוד עולה מהדוחות, כי 
  .)לא כולל מע"מ( מיליון ש"ח .4-של כ )חלק החברה( בתמורה כספיתיחידות דיור נוספות  46
 

יחידות דיור המצויות בביצוע ו/או בשיווק, מתוכן  ..6,1, לחברה 1.62 ספטמברב .1-נכון ליום ה
 1ש"ח )לא כולל מע"מ( מיליארד  6162 -יחידות דיור נמכרו בסכום של כ 311

 
 %..02-יון ש"ח )כמיל ..18-עלה לכ 5102של שנת  ילישששל החברה ברבעון ה הרווח הגולמי

מההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד.  06.9%-מיליון ש"ח )כ 14.6-מההכנסות(, בהשוואה לכ
בעיקר מתמהיל הפרויקטים והדירות שאוכלסו ברבעון  נובע השינוי ברווח הגולמי ובשיעורו

 אשתקד.ברבעון המקביל , בהשוואה לפרויקטים שאוכלסו של השנה שלישיה
 

ש"ח, בדומה לרווח מיליון  54.2-הסתכם בכ השנה ילישהשהחברה ברבעון של הרווח התפעולי 
  ברבעון המקביל אשתקד. התפעולי

 
מימון  הכנסותמיליון ש"ח, לעומת  6.5-בכ הסתכמו השנה י ליששברבעון הנטו  ,מימוןה הוצאות

ע מכך הגידול בהוצאות המימון נטו, נבמיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  8.2-נטו בסך של כ
שאשתקד רשמה החברה הכנסות ריבית והפרשי הצמדה בגין סילוק חוב של השותף הקודם 

 בפרויקט "חוף הצוק".
 

 ------המשך בעמוד הבא  ------
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 02-כ בסך של נקי המיוחס לבעלי המניות רווחעם  השנה יליששאת הרבעון ה סיימה החברה
, בעיקר ליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקדמי 52.6-רווח נקי בסך של כ, בהשוואה למיליון ש"ח

 בשל השינוי בהוצאות המימון שתוארו לעיל.
 

 חמיליון ש" 602.5–בכהסתכמו  5102של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםהחברה הכנסות 
החודשים הראשונים של  9במהלך  אשתקד.בתקופה המקבילה  מיליון ש"ח 1..62–בהשוואה לכ

יחידות דיור בתקופה המקבילה אשתקד, אולם   11.יור, לעומת יחידות ד 85.מסרה אשדר  5102
לירידה בהכנסות. בתשעת החודשים  מותרהם ששאוכלסו שונים תמהיל פרויקטים ודירות 

אוכלסו יחידות דיור בפרויקטים: "מודיעין בוכמן", "בית"ר עילית", "גלי  הראשונים של השנה
ויחידות נוספות  דית", "אגמים" נתניה, "רחובות ההולנ"מונסון"כרמל" בטירת הכרמל, 

 בפרויקטים שהסתיימו בתקופות קודמות. 
 

)חלק החברה(  יחידות דיור 123מכרה החברה  1.62של שנת  תשעת החודשים הראשוניםבמהלך 
יחידות דיור  112בהשוואה למכירה של  ש"ח )לא כולל מע"מ( מיליון 650-בתמורה כספית של כ

גידול של  – בתקופה המקבילה אשתקד ש"ח )לא כולל מע"מ(מיליון  96.-)חלק החברה( בסך של כ
 1בתמורה הכספית 12% –כ 
 

-מיליון ש"ח )כ 5..8-לכ 15%-בכ עלה 5102של שנת  בתשעת החודשים הראשונים הרווח הגולמי
תקופה המקבילה מההכנסות( ב 9.4%-מיליון ש"ח )כ 61.6-מההכנסות(, בהשוואה לכ 01.4%

בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מתמהיל הפרויקטים והדירות שאוכלסו . העלייה אשתקד
ביניהם, אכלוס אשתקד בפרויקט "טריו"  - אשתקדתקופה המקבילה לבהשוואה בתקופה הדוח 

 5101ל הרבעון השני של שנת בדוחות הכספיים שמוקדם יותר חיפה אשר עיקר הרווח בגינו הוכר 
 .בסעיף הכנסות אחרות

 
מיליון ש"ח,  21-לכ 40%-בכ עלה 5102של שנת  בתשעת החודשים הראשונים הרווח התפעולי

 תקופה המקבילה אשתקד.מיליון ש"ח ב 10-של כ רווח תפעולי בסכוםבהשוואה ל
 

מיליון ש"ח, לעומת  8.4-הסתכמו בכ 1.62 של תשעת החודשים הראשוניםבנטו  ,מימון הוצאות
העלייה בהוצאות אשתקד.  בתקופה המקבילהמיליון ש"ח  8.4-הכנסות מימון נטו בסך של כ

, אשתקד מעלייה במדד המחירים לצרכן בהשוואה לתקופה המקבילה המימון, נטו נבעה בעיקר
 וכאמור מסילוק חוב השותף הקודם בפרויקט "חוף הצוק" בתקופה המקבילה אשתקד.

 
עלה  5102של  דשים הראשוניםבתשעת החו הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניותבשורה התחתונה, 

 1תקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח ב 58-בהשוואה לכ מיליון ש"ח, ..11-לכ 8%-בכ
 

 59%-מיליון ש"ח, המהווה כ 2..-של אשדר הסתכם לכ הונה העצמי, 5102 בספטמבר 11-נכון ל
 ח"שליון מי 01-זאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ. מאזן בניכוי מקדמות מרוכשי דירותמסך ה

  בחודש אפריל השנה.
 

של החברה, הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים, יתרת המזומנים וההשקעות לזמן קצר 
מיליון  .18-פיקדונות במסגרת הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים, הסתכמו בכ

 יון ש"ח חופשיים.מיל 515-מיליון ש"ח משועבדים במסגרת הסכמי ליווי ו 025-ש"ח, מתוכם כ
 
 

 אירועים עיקריים שאירעו בתקופת הדוח ולאחריו:

  זכתה החברה, במסגרת מכרז "מחיר למשתכן" של רשות מקרקעי ישראל 1.62בנובמבר ,
יחידות דיור לזכאים במסלול "מחיר למשתכן" בשכונת  088ומשרד הבינוי, בזכויות לבניית 

בגין  ח"שמיליון  02.5-בגין הקרקע וכ ח"שון מילי 9..-כורדני בקריית מוצקין, בתמורה לכ
 הוצאות פיתוח.

  חברת מידרוג אשררה דירוג 1.62בנובמבר ,A3  באופק יציב לכל סדרות החוב של החברה
 ד'(. –)סדרות א' 

 
 

 ------המשך בעמוד הבא  ------
 

  זיתהמחו לוועדה להמליץ החליטה יפו,-אביב תל ובניה לתכנון המשנה ועדת 1.62באוגוסט 

כך  , בשטח שבבעלות החברה ושותפתה,הצוק" חוף ע "מתחם"תב את לשנות לתכנון ובניה
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 מגדלוניתן יהיה להקים  ,ממלונאות ונופש למגורים ומלון הבנייה יעודהבינוי ו שישונה

  026 עד ובו מלוןר ו"מ 01,511 עד של עיקרי בשטח דיור יחידות 016 עד שיכלול ,מגורים
 .ר"מ 2,461 עד לש עיקרי בשטח םחדרי

  זכתה החברה, במסגרת מכרז "מחיר מטרה" של משרד הבינוי ושל רשות 1.62ביולי ,
יחידות דיור ימכרו במחיר  .01יחידות דיור )מתוכן  048מקרקעי ישראל, בזכויות לבניית 

)בתוספת מע"מ( בגין הקרקע ש"ח מיליון  5.8.-רעות, בתמורה לכ-מכבים -מטרה( במודיעין
 בגין הוצאות פיתוח.ש"ח יליון מ 0..1-וכ

  זכתה החברה, במסגרת מכרז של משרד הבינוי ושל רשות מקרקעי ישראל, 1.62ביוני ,
 0.8-יחידות דיור, בתמורה לכ 581בזכויות לחכירת מגרשים בישוב חריש המיועדים לבניית 

 בגין הוצאות פיתוח.ש"ח מיליון  2.8.-בגין הקרקע )בתוספת מע"מ( וכש"ח מיליון 

  השלימה החברה הנפקת אגרות חוב )סדרה ד'(, המדורגות 1.62במאי ,A3  באופק יציב
מיליון ש"ח ובריבית שקלית לא צמודה בשיעור  050-שנים, בסך כולל של כ 2-במח"מ של כ

 .5%..שנתי של 

  הגיעה החברה להסכמות עם חלק מבעלי זכויות בבניינים קיימים בהרצליה,  ,1.62באפריל
)הריסה ובניה מחדש( אשר  18יחידות דיור, לביצוע פרויקט פינוי בינוי/תמ"א  45הכוללים 

 יחידות דיור חדשות )כולל דירות התמורה לדיירים(. 551-במסגרתו יוקמו כ

  מיליון ש"ח,  01-החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ, 1.62במרץ
 ששולם בחודש אפריל השנה.

 
הינה אחת מחברות הבניה  בוצת אשטרום, ובניהולו של ארנון פרידמןחברת אשדר, בשליטת ק

המובילות בישראל. החברה פועלת בתחום ייזום הבניה למגורים. החברה מתמחה בהקמת שכונות 
המשלבות בנייה למגורים, מסחר, פיתוח שטחים ירוקים ומבני ציבור. החברה הקימה פרויקטים 

ות דיור וכיום מעורבת בתכנון ובהקמת פרויקטים למגורים יחיד 51,111 -רבים הכוללים למעלה מ
 יחידות דיור(.  4,511 -יחידות דיור, הפזורים ברחבי הארץ )חלק החברה כ 00,111 –בהיקף של כ 

; 24.-211..11; יואב נעימי .2.-12....4לירוי פרי ; 21.-11.1.2.לפרטים: אמיר אייזנברג 
 1.-.1..321; משרד:  21.-2163141 איתמר ביטון

 
  


