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 משקיעיםהודעה ל

 :חברת אשדר מסכמת רבעון עם צמיחה בהכנסות וברווחיות
 

מיליון  471-כל .%0-בכ גדלו 1.42של שנת  לישישברבעון ה כנסותהה

 ש"חמיליון  0410-כל 104עלה פי  נקיהרווח ה; ח"ש
 

הרווח הגולמי שיעור "ח; מיליון ש 8218-הרווח הגולמי ברבעון הוכפל לכ

  %1411-עלה לכברבעון 
 

 ידות דיור )חלק החברה(יח .10 -כ מתחילת השנה ועד היום מכרה החברה

 ש"ח )חלק החברה(מיליון  194-בתמורה לכ
 

מסך  %41-מהווה כו מיליון ש"ח 011-בכ עלה והסתכםהונה העצמי של החברה 

 המאזן בניכוי מקדמות מרוכשי דירות
 

על תוצאותיה  דיווחהניהולו של ארנון פרידמן, ובמקבוצת אשטרום,  אשדר חברה לבנייה בע"מ,
 בהכנסות וגידול ברווחיות.עלייה , המלמדות על 6102של שנת  השלישירבעון להכספיות 

 
-בהשוואה לכ ,ש"חמיליון  2.4.6-כל 51%-בכ עלו 6102של שנת  השלישירבעון ב החברה כנסותה

נבעה מגידול בהיקף מסירת יחידות בהכנסות העלייה . ברבעון המקביל אשתקדמיליון ש"ח  649.6
, )כולל שותפים( ידות דיוריח 184 מסרה החברה 1.42של שנת  ילישהשהרבעון במהלך  -דיור 

 .שנמסרו ברבעון המקביל אשתקד )כולל שותפים( ידות דיוריח 080לעומת 
 

)חלק החברה( בתמורה  יחידות דיור 70מכרה החברה  1.42 של שנת השלישיהרבעון במהלך 
יחידות דיור )חלק  2., בהשוואה למכירה של ש"ח )לא כולל מע"מ( מיליון 020-פית של ככס

יחידות  8.מכירה של ל ברבעון קודם, ובהשוואה ש"חמיליון  024-של כהחברה( בתמורה כספית 
ברבעון המקביל מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(  026-של כבתמורה כספית דיור )חלק החברה( 

  .אשתקד
 

יחידות דיור המצויות בביצוע ו/או  942)כולל שותפים( לחברה  1.42 בספטמבר .4-ם הנכון ליו
מיליארד ש"ח )לא כולל  41.9-כשל  בתמורה כספיתיחידות דיור נמכרו  094בשיווק, מתוכן 

  מע"מ(1
 החברה פועלת לקבלת היתרי בניה להגדלת המלאי הזמין למכירה1 

 
מההכנסות(,  62.6%-מיליון ש"ח )כ 82.8-כל הוכפל 6102של שנת  ילישהשברבעון  הרווח הגולמי
ברווח  העלייה. ברבעון המקביל אשתקדמההכנסות(  05.4%-מיליון ש"ח )כ 28.4-בהשוואה לכ

השוני בתמהיל הפרויקטים גידול במספר הדירות שאוכלסו וממנבעה בעיקר  הגולמי ובשיעורו
 .והדירות

 
מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח  2.9.-כטיפס ל 6102של שנת  לישישברבעון ה הרווח התפעולי

  ברבעון המקביל אשתקד.מיליון ש"ח  5..6-של כ בסךתפעולי 
 

 2.5עלה פי  6102של שנת  לישיהשברבעון  המניותהרווח הנקי המיוחס לבעלי בשורה התחתונה, 
 שתקד. ברבעון המקביל אמיליון ש"ח  05-כשל לרווח  בהשוואה מיליון ש"ח, 50.4-הסתכם בכו
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 ..251-הסתכמו בכו 2%-בכעלו  6102של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםהחברה  הכנסות
במהלך תשעת בתקופה המקבילה אשתקד.  ש"חמיליון  205.6-, בהשוואה לכש"חמיליון 

 486עומת יחידות דיור )כולל שותפים(, ל 418מסרה החברה  6102החודשים הראשונים של שנת 
יחידות דיור )כולל שותפים( שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד. תמהיל הדירות והפרויקטים 

 .בהכנסות, על אף הקיטון במספר יחידות הדיור שנמסרולגידול שאוכלסו הם שתרמו 
 

)חלק החברה(  יחידות דיור .11מכרה החברה  1.42 של שנת תשעת החודשים הראשוניםבמהלך 
יחידות דיור  .25ש"ח )לא כולל מע"מ(, בהשוואה למכירה של  מיליון 4.6-כ בתמורה כספית של

בתקופה המקבילה  )לא כולל מע"מ( ש"חמיליון  260-של כ)חלק החברה( בתמורה כספית 
 נותהזמי ידות דיוריחבמלאי יחסי בעיקר מקיטון ה הירידה בהיקף המכירות נבע אשתקד.
שיווק וטרם נמכרו, בין היתר, כתוצאה מעיכובים או /ו הנמצאות בביצוע ידות דיוריח –למכירה 

החברה פועלת לקבלת היתרי בניה להגדלת  קבלת היתרי בניה.בודחיות בהבשלת הפרויקטים ו
 המלאי הזמין למכירה. 

 
מיליון  2..02-הסתכם בכו 22%-בכ עלה 6102של שנת  תשעת החודשים הראשוניםב הרווח הגולמי

( בתקופה מההכנסות %..02-)כ ש"חמיליון  84.6-בהשוואה לכמההכנסות(,  60.0%-)כ ש"ח
מהשוני בתמהיל בעיקר  ה לחיובבשיעור הרווח הגולמי הושפע העלייההמקבילה אשתקד. 

הפרויקטים והדירות שאוכלסו בתקופה המדווחת, וכן ממכירת קרקע בקרית מוצקין ברבעון 
 .69%-בשיעור רווח גולמי של כ ראשון של השנהה
 

מיליון ש"ח,  016.4-כעלה והסתכם ב 6102של שנת  בתשעת החודשים הראשונים הרווח התפעולי
בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח מיליון ש"ח  52-של כ בסךבהשוואה לרווח תפעולי 

 שיווקהו מכירהמקיטון בהוצאות ה בין היתרהושפעה נבעה מעלייה בהיקפי הפעילות ו התפעולי
מרות שבתקופה המקבילה אשתקד הכירה ל . עוד יודגש כי השיפור נרשםבתקופה המדווחת

בגין הליך משפטי שהסתיים בהסכם בעיקר  ש"חמיליון  4-החברה בהכנסות אחרות בסך של כ
 פשרה.

 
של אשדר בתשעת החודשים הראשונים של  הרווח המיוחס לבעלי המניותבשורה התחתונה, 

בתקופה המקבילה מיליון ש"ח  21.0-לרווח של כ הבהשווא מיליון ש"ח, 25.2-לכ עלההשנה 
 .אשתקד

 
-הסתכם לכוש"ח חצה את רף חצי מיליארד של אשדר  הונה העצמי, 6102 בספטמבר 21-נכון ל

, וזאת לאחר בניכוי מקדמות מרוכשי דירות ,מאזןמסך ה 20.2%-כ יםמהווה ,ש"חמיליון  566
 רץ השנה.בחודש מ "חמיליון ש 26-חלוקת דיבידנד בסך של כ

 
של החברה, הכוללת פיקדונות בתאגידים בנקאיים, יתרת המזומנים וההשקעות לזמן קצר 

 425-בכ הפיקדונות במסגרת הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים, הסתכמ
מיליון ש"ח  628-כמיליון ש"ח משועבדים במסגרת הסכמי ליווי ו .09-מיליון ש"ח, מתוכם כ

 .זמינים
 

 ח ולאחריו:"רועים עיקריים שאירעו בתקופת הדואי

  לביצוע פרויקט (51%-51%) עם צד שלישי , חתמה החברה על הסכם שותפות1.42במאי ,
יחידות דיור  612 ,יחידות דיור )מתוכן 221פינוי בינוי בתל אביב אשר במסגרתו יוקמו 

 ים מתלים.לדיירים הקיימים(. יצוין, כי ההסכם עם הדיירים מותנה במספר תנא

  יחידות דיור בשכונת  644זכתה החברה במכרז "מחיר למשתכן" לבניית  ,1.42במאי
ובתוספת  ()כולל הוצאות פיתוח ש"חמיליון  26.2-החותרים בטירת הכרמל, בתמורה לכ

 מע"מ. 

  יחידות דיור בשכונת קריית  602לבניית , זכתה החברה במכרז "מחיר למשתכן" 1.42במאי
 ובתוספת מע"מ.  ()כולל הוצאות פיתוח ש"חמיליון  65.2-בתמורה לכאליעזר בחיפה, 

  ביצעה החברה הנפקה פרטית של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ד' בהיקף 1.42באפריל ,
 ."חמיליון ש 26-מיליון ש"ח ע.נ. ובתמורה כוללת ברוטו בסך של כ 20.5-של כ

  26-דנד לבעלי המניות בסך של כעל חלוקת דיבי ה, החליט דירקטוריון החבר1.42במרץ 
 "ח, ששולם באותו החודש.מיליון ש
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  השלימה החברה הנפקה של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ד' בהיקף של כ1.42במרץ ,-
 מיליון ש"ח. 026-מיליון ש"ח ע.נ. ובתמורה כוללת ברוטו בסך של כ 068.5

  שררה דירוג חברת מידרוג א ,1.42במרץA3  באופק יציב לכל סדרות החוב של החברה
 ד'(. –)סדרות א' 

  התחייבויות של החברה בקרקע בשכונת ה, הושלמה העסקה למכירת הזכויות ו1.42בפברואר
בגין השלמת )בתוספת מע"מ(.  ח"שמיליון  68-כורדני בקרית מוצקין בתמורה לסך של כ

מיליון  8.2-ברווח לפני מס בסך של כ 6102ת העסקה הכירה החברה ברבעון הראשון של שנ
 .ח"ש
 
הינה אחת  , בשליטת קבוצת אשטרום, ובניהולו של ארנון פרידמןחברה לבנייה בע"מ אשדר

מחברות הבניה המובילות בישראל. החברה פועלת בתחום ייזום הבניה למגורים. החברה מתמחה 
החברה חים ירוקים ומבני ציבור. בהקמת שכונות המשלבות בנייה למגורים, מסחר, פיתוח שט

-ובמהלך למעלה מ 28בינוי ותמ"א -הינה מהחלוצות בתחום פרויקטי ההתחדשות העירונית פינוי
יחידות דיור וכיום מעורבת  61,111 -הקימה פרויקטים רבים הכוללים למעלה מ שנות קיומה 41
דות דיור, הפזורים ברחבי יחי 00,211מעל ובהקמת פרויקטים למגורים בהיקף של תכנון ייזום, ב

  יחידות דיור(. 8,111-הארץ )חלק החברה כ

יעל ; 01.-944..24; יואב נעימי 08.-19....1לירוי פרי ; 01.-812.180לפרטים: אמיר אייזנברג 
 4.-7048818; משרד:  01.-1844072 יהודה

  


