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 הודעה למשקיעים
 

 אשדר מקבוצת אשטרום:
 

 ש"ח;  מיליון 005-כבהסתכמו  0202שלישי הרבעון בכנסות הה

 מיליון ש"ח 0.81-כב ברבעון הסתכם הרווח הנקי
 

גבוה יותר   -)חלק החברה(  ח"די ..מכרה החברה  0202במהלך הרבעון השלישי של 

 רבעון הקודם וברבעון המקביל אשתקדב)חלק החברה(  יח"ד 25של  מכירותמהיקף 
 

 דיווחה על תוצאותיהמקבוצת אשטרום, ובניהולו של ארנון פרידמן,  אשדר חברה לבנייה בע"מ,
 1.911השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת הכספיות לרבעון 

 
 :0202תשעת החודשים הראשונים של שנת 

 11..6-מיליון ש"ח, בהשוואה לכ 11619-ו בכהסתכמ 1.91שנת  בתשעת החודשים הראשונים כנסותהה
 – יחידות דיורבהכנסות נבעה מקיטון בהיקף מסירת  הירידהיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד1 מ

חלק יחידות דיור  111) יחידות דיור 261מסרה החברה  1.91של  תשעת החודשים הראשוניםבמהלך 
 חלק החברה(יחידות דיור  261)חידות דיור י 1.4אשתקד נמסרו  ההמקבילשבתקופה החברה(, בעוד 

 14-בסך של כ רה החברה אשתקד בהכנסהישבגינה הכו שנמכרה קרקע בקרית מוצקין וכן נמסרה
 מיליון ש"ח1 

 
 9111%-מיליון ש"ח )כ 6211-הסתכם בכ 1.91של שנת  בתשעת החודשים הראשונים הרווח הגולמי

מההכנסות( בתקופה המקבילה אשתקד1  1919%-מיליון ש"ח )כ 92116-מההכנסות(, בהשוואה לכ
ומהשוני בתמהיל יחידות דיור הירידה ברווח הגולמי ובשיעורו נבעה בעיקר מקיטון בהיקף מסירת 

בתקופה המקבילה  שנמכרה ונמסרה קרקע בקרית מוצקיןטים והדירות שאוכלסו, וכן מהפרויק
 11%1-אשתקד בשיעור רווח גולמי גבוה יחסית של כ

 
מיליון ש"ח, בהשוואה  2611-הסתכם בכ 1.91של שנת  בתשעת החודשים הראשונים התפעוליהרווח 

ברווח התפעולי הושפע  השינוימיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד1  9.111-לרווח תפעולי בסך של כ
 1עיקר מהקיטון האמור ברווח הגולמיב
 

מיליון  1-בסך של כ ון, נטוהכנסות מימ רשמה החברה 1.91של שנת  בתשעת החודשים הראשונים
מיליון  9.11-, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד רשמה החברה הוצאות מימון, נטו בסך של כש"ח
מגידול בהכנסות מימון בגין שערוך השקעות בני"ע 1 המעבר להכנסות מימון, נטו נבע בעיקר ש"ח

בשל עלייה גדולה יותר במדד בגין אגרות חוב צמודות מדד  סחירים, בקיזוז הגידול בהוצאות המימון
 המחירים לצרכן ביחס לתקופה המקבילה אשתקד1

 
  1.91שנת  בתשעת החודשים הראשוניםשל אשדר  הרווח המיוחס לבעלי המניותבשורה התחתונה, 

  בתקופה המקבילה אשתקד1מיליון ש"ח  .6.1-לרווח של כ בהשוואה מיליון ש"ח, 2914-הסתכם בכ
 

 :0202של שנת  לישירבעון ש
 21111-מיליון ש"ח, בהשוואה לכ .11-כב הסתכמו 1.91של שנת  השלישיברבעון החברה  הכנסות

 – יחידות דיורהירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהיקף מסירת 1 רבעון המקביל אשתקדמיליון ש"ח ב
חלק החברה(, יחידות דיור  911)יחידות דיור  921מסרה החברה  1.91י של לישבמהלך הרבעון הש

 החברה( ברבעון המקביל אשתקד1 יחידות דיור חלק 124)יחידות דיור  142השוואה למסירת ב
 

מההכנסות(,  9.14%-מיליון ש"ח )כ 1111-הסתכם בכ 1.91של שנת  לישישברבעון ה הרווח הגולמי
 רווח הגולמיבירידה 1 הברבעון המקביל אשתקד מההכנסות( 1211%-מיליון ש"ח )כ 4614-בהשוואה לכ

מהשוני בתמהיל הפרויקטים והדירות ויחידות דיור מסירת היקף מקיטון ב בעיקרנבעו  ורושיעבו
 שאוכלסו1
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מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח תפעולי  9119-כהסתכם ב 1.91של שנת  שלישיהברבעון  הרווח התפעולי
הקיטון מברווח התפעולי הושפע בעיקר  השינוי1 רבעון המקביל אשתקדבמיליון ש"ח  1211-של כ בסך

 1אמור ברווח הגולמיה
 

 ברבעון המקביל, בעוד שש"חמיליון  2-כהסתכמו ב 1.91ברבעון השלישי של שנת  הכנסות מימון, נטו
1 המעבר להכנסות מימון, נטו ש"חמיליון  111-אשתקד רשמה החברה הוצאות מימון, נטו בסך של כ

בקיזוז הגידול בהוצאות נבע כאמור מגידול בהכנסות מימון בגין שערוך השקעות בני"ע סחירים 
המימון בגין אגרות החוב הצמודות למדד בשל עלייה גדולה יותר במדד המחירים לצרכן ביחס לרבעון 

 המקביל אשתקד1 
 

 מיליון ש"ח, 9111-כב הסתכם 1.91של  השלישיברבעון של אשדר  הרווח המיוחס לבעלי המניות
 המקביל אשתקד1ברבעון מיליון ש"ח  .91.-לרווח של כ בהשוואה

 
 מכירות:

 היקף המכירותיותר מ גבוהבהיקף  דות דיורייח מכרה החברה 0202י של שנת לישבמהלך הרבעון הש
 44מכרה החברה  1.91של שנת  יליששבמהלך הרבעון ההמקביל אשתקד8  רבעוןבברבעון הקודם ו

מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(, בהשוואה למכירה  ..9-( בתמורה כספית של כחלק החברה) יחידות דיור
ברבעון מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(  911-( בתמורה כספית של כחלק החברהיחידות דיור ) .1של 

ברבעון  ש"חמיליון  929-יחידות דיור )חלק החברה( בתמורה לכ .1ובהשוואה למכירה של  ,הקודם
 1תקדהמקביל אש

 
מכרה החברה יחידות דיור בהיקף הדומה להיקף  0202במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 

מכרה  1.91שנת תשעת החודשים הראשונים של מהלך ב המכירות בתקופה המקבילה אשתקד8
)לא כולל מע"מ(,  ש"חמיליון  214-בתמורה כספית של כ (יחידות דיור )חלק החברה .11החברה 

בתקופה  מיליון ש"ח 112-( בתמורה כספית של כיחידות דיור )חלק החברה .11ירה של בהשוואה למכ
 המקבילה אשתקד1

 
יחידות דיור המצויות בביצוע ו/או  0,012 -כ , לחברה )כולל שותפים(0202 ספטמברב 12-נכון ליום ה

  לל מע"מ(8מיליון ש"ח )לא כו .52-יחידות דיור נמכרו בתמורה כספית של כ 321בשיווק, מתוכן 
 

 מאזן:
-, המהווים כש"חמיליון  16.-של אשדר הסתכם לכ הונה העצמי, 1.91 ספטמברב .2-יום הנכון ל
מיליון  .2-דיבידנד בסך של כ חלוקתלאחר נטרול מקדמות מרוכשי דירות, וזאת מסך המאזן ב %.291

 1.911 בחודש אפריל ש"ח
 

ללת פיקדונות בתאגידים בנקאיים, פיקדונות , הכויתרת המזומנים וההשקעות לזמן קצר של החברה
 1ש"חמיליון  .16.1-במסגרת הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים, הסתכמה בכ

 
בסכום , השלימה החברה הנפקה פרטית של אגרות חוב באמצעות הרחבת סדרה ד' 1.91בחודש יוני 

במח"מ  219%-של כ אפקטיבית ריביתב החוב החברה הנפיקה את אגרות1 ש"חמיליון  91616-כולל של כ
 שנים1 212-של כ

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

הבניה המובילות בישראל1 החברה פועלת בתחום ייזום הבניה למגורים1 החברה מתמחה בהקמת 
יתוח שטחים ירוקים ומבני ציבור1 החברה הינה מהחלוצות שכונות המשלבות בנייה למגורים, מסחר, פ

שנות קיומה  .1-ובמהלך למעלה מ 24בינוי ותמ"א -בתחום פרויקטי ההתחדשות העירונית פינוי
יחידות דיור וכיום מעורבת בייזום, תכנון  ...,.1 -הקימה פרויקטים רבים הכוללים למעלה מ

יחידות דיור, הפזורים ברחבי הארץ )חלק החברה  ...,99ובהקמת פרויקטים למגורים בהיקף של מעל 
  יחידות דיור(1 ..1,1-כ
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