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 הודעה למשקיעים
 

 :חברה לבניה אשדר

 הרווח הנקי ;ש"ח מיליון 000-כב הסתכמו 0202 ילישהשברבעון כנסות הה

 ש"חמיליון  00-לכ  %02-עלה בכברבעון 
 

גבוה מהיקף המכירות  –)חלק החברה(  ידות דיוריח 005במהלך הרבעון מכרה החברה 

 024מכרה החברה  מועד פרסום הדוחותברבעון המקביל אשתקד; מתחילת השנה ועד 

 גבוה מהיקף המכירות בתקופה המקבילה אשתקד -)חלק החברה( ידות דיוריח

 

 208-)כולל שותפים(0 מתוכן נמכרו כ ידות דיוריח 00225-החברה בונה ומשווקת כ

 ש"חמיליארד  0200-בתמורה לכ יחידות דיור

 

 עם תשעת החודשים הראשונים של השנה סכם אתשמחים לאנו " ארנון פרידמן0 מנכ"ל אשדר:
אנו מזהים התעוררות מסוימת בקרב זוגות צעירים  המשך מגמת השיפור בתוצאות העסקיות2

עניין  כעת "מחיר למשתכן" ומביעים מסוג בפרויקטים להשתתף בהגרלות םשהעדיפו לוותר על זכאות
0 ובין היתר י יחידות הדיוררכישת דירות בשוק החופשי2 אנו ממשיכים לפעול להגדלת היקף מלאב

0 (52%)חלק החברה  יחידות דיור 242זכינו במכרזים להקמת פרויקטים במתחם דקר ביפו בהיקף של 
יחידות דיור במערב  022במכרז להקמת פרויקט בהיקף של יחידות דיור בקרית אונו0  208מכרז להקמת 

0 אנו ממשיכים במקביל 2בנתניה ת דיורידויח 002רכשנו קרקע להקמת 0 וכן בראשון לציון נחלת יהודה
 תחת 22הן בפינוי בינוי והן במסגרת תמ"א  0להעמיק את פעילותנו בתחום ההתחדשות העירונית

  2"בו כמנוע צמיחה  לשנים הבאות מאחר ואנו מזהים המותג "אשדר בוטיק"
 

של י ליששהרבעון קבוצת אשטרום, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לבבעלות , אשדר חברה לבניה בע"מ
 ועלייה ברווח הנקי1 גידול במכירות, שיפור בשיעורי הרווחיות , המלמדות על..20שנת 

 

 :0202של שנת  לישירבעון ש
מיליון  225-, בהשוואה לכש"חמיליון  .22-כהסתכמו ב ..20של שנת  יליששהחברה ברבעון ה הכנסות

החל מתחילת  IFRS15יישום תקן ל מהמעבר בעיקר בהכנסות נבע השינויברבעון המקביל אשתקד1 ש"ח 

, בעוד שברבעון הפרויקטים הביצוע של לקצב התקדמותו למכירות הכרה בהכנסות בהתאם – ..20שנת 
 1לרוכשים יחידות הדיורמסירת  עםהמקביל אשתקד הכירה החברה בהכנסות 

 
מההכנסות(,  716%.-)כ ש"חמיליון  4.14-כל 97%-בכ עלה ..20שנת  של לישישברבעון ה הרווח הגולמי
 ברווח הגולמי העלייה מההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד1 %.01.-)כ ש"חמיליון  2412-בהשוואה לכ

תמהיל בשיעור הרווח הגולמי מיוחסת להעלייה וIFRS15 בעיקרה נובעת מיישום לראשונה של תקן 

 הפרויקטים שההכנסות בגינן הוכרו ברבעון הנוכחי1
 

, בהשוואה לרווח ש"חמיליון  .1..-כל 64%-בכעלה  ..20של שנת  לישיהשעון ברב הרווח התפעולי
 1ברבעון המקביל אשתקדש"ח מיליון  .71.-תפעולי בסך של כ

 
 

mailto:info@pr-ir.co.il


 

 בע"מ אליאש  קשרי משקיעים ויחסי ציבור -אייזנברג
 ir.co.il-info@pr דוא"ל  ,8287717-38, פקס 8287717-38טל , 50525רמת גן , 21, רח' אבא הלל 4בניין ששון חוגי, קומה 

ir.co.il-info@pr7538829, Email -3-7538828, Fax 972-3-, Israel, Tel 97252506st. Ramat Gan  Aba Hilell 12Bld,  Sason Hogi 

 

 

 

, ש"חמיליון  22-כל 29%-בכעלה  ..20של שנת י ליששהשל אשדר ברבעון  הרווח המיוחס לבעלי המניות
 קד1 ברבעון המקביל אשתש"ח מיליון  914.-בהשוואה לכ

 
 :0202של שנת  תשעת החודשים הראשונים

-מיליון ש"ח, בהשוואה לכ 564-כל 4%.-צמחו בכ ..20של שנת  בתשעת החודשים הראשונים הכנסותה
המעבר ליישום מ בעיקר  כאמור הצמיחה בהכנסות נבעה1 בתקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח  476

  IFRS151לראשונה של תקן 

  
 %.71.-)כ מיליון ש"ח .0.1.-לכעלה  ..20של שנת  חודשים הראשוניםבתשעת ה הרווח הגולמי

 אשתקד1  תקופה המקבילהמההכנסות( ב 219%.)כ מיליון ש"ח 6.12-מההכנסות(, בהשוואה לכ
 

מיליון ש"ח, בהשוואה  9.12-כל הוכפל ..20של שנת  בתשעת החודשים הראשונים הרווח התפעולי
 אשתקד1  תקופה המקבילהן ש"ח במיליו 617.-לרווח תפעולי בסך של כ

 
 0%.-בכעלה  ..20של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםשל אשדר  הרווח המיוחס לבעלי המניות

 אשתקד1 בתקופה המקבילהמיליון ש"ח  .1..-מיליון ש"ח, בהשוואה לכ .4.1-הסתכם בכו
 

  מכירות:
 0..-חלק החברה( בתמורה לכ) יחידות דיור 005מכרה החברה  0202במהלך הרבעון השלישי של שנת 

מיליון  50.-יחידות דיור )חלק החברה( בתמורה לכ ..)לא כולל מע"מ(, בהשוואה למכירת  "חמיליון ש
 )לא כולל מע"מ( ברבעון המקביל אשתקד1 "חש
 
-יחידות דיור )חלק החברה( בתמורה לכ 64. מכרה החברה 0202של שנת  תשעת החודשים הראשוניםב

 .7.-יחידות דיור )חלק החברה( בתמורה לכ 240לא כולל מע"מ(, בהשוואה למכירת )ש"ח מיליון  ..5
 1בתקופה המקבילה אשתקד )לא כולל מע"מ(ש"ח מיליון 

 
יחידות דיור נוספות  57, מכרה החברה ליום פרסום הדוחותסמוך האחרון ועד  אוקטוברמתחילת חודש 

  כולל מע"מ(1 )לא ש"חמיליון  77-)חלק החברה( בתמורה כספית של כ
 

ביצוע שלבי יחידות דיור המצויות ב 00225-כ 0 לחברה )כולל שותפים(0202 ספטמברב 22-נכון ליום ה
)לא כולל  ש"ח ליארדמי 0200-יחידות דיור נמכרו בתמורה כספית של כ 208-כ ו/או בשיווק0 מתוכן

 ם שהסתיימו1בפרוייקטי ידות דיוריח 9.בנוסף, החברה )כולל שותפים( משווקת  מע"מ(2
 

 :2222820202-ליום ה מאזן
ש"ח מיליון  627-)כ ש"חמיליון  6.9-לכעלה  של אשדר הונה העצמי, ..20 ספטמברב 0.-יום הנכון ל

מיוחס לבעלי המניות( בסוף ש"ח מיליון  566-)כ ש"חמיליון  592-בהשוואה לכ, מיוחס לבעלי המניות(

שהגדיל את ההון ליום  ,IFRS15ישום לראשונה של תקן בעיקר מי הבהון העצמי נבע העלייה 20.91שנת 

 בתשעת החודשים הראשונים של השנההאמור שנרשם נקי הרווח המ, ש"חמיליון  54-בכ ..20בינואר  .
ליון ימ 015-ש"ח )מתוכו סך של כמיליון  2.-חלוקת דיבידנד בסך של כנגד מוממיליון ש"ח  42–בסך של כ

 1 ש"ח חולק לחברה הבת כתוצאה מהחזקת מניות החברה בידי החברה הבת(
 

, הכוללת פיקדונות בתאגידים בנקאיים, פיקדונות יתרת המזומנים וההשקעות לזמן קצר של החברה
 1ש"חמיליון  .2.-במסגרת הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים, הסתכמה בכ

 
 :פת הדוחקובת עיקרייםאירועים 

  חלק החברה( במכרז  - 50%)החברה זכתה באמצעות שותפות מוגבלת , 0202בחודש ספטמבר
 2.219-לחכירת מתחם מקרקעין בשכונת "דקר" ביפו, הידוע גם בשם "מכבי יפו", בתמורה לכ
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המקרקעין מיועדים  1"חמיליון ש 5-בתוספת מע"מ ובתוספת הוצאות פיתוח בסך של כ "חמיליון ש
( יימכרו %.4יח"ד ) .6. :מתוכםמ"ר שטח מסחרי,  400,.-בשילוב עם כ ידות דיוריח 40. להקמת

ידות יח 94., למ"ר בתוספת מע"מ "חש 4,700.לפי מחיר של  –תכנית "מחיר למשתכן"  במסגרת
בכוונת  ( יוענקו למדינה ללא תמורה%1.) ידות דיוריח .-ו ( יימכרו בשוק החופשי%.5) דיור

המקרקעין צפויים יצוין, כי  במסגרת הגשת בקשה להקלה1 ידות דיורהוספת יחל השותפות לפעול
 1שנים ממועד מסירת המקרקעין .-והבניה צפויה להימשך כ ,חודשים ..-להימסר לשותפות בתוך כ

  שונים בקרית אונו,  םגרשימ 4, זכתה החברה במכרז "מחיר למשתכן" לחכירת 0202בחודש יוני
1 המקרקעין מיועדים להקמת )לא כולל מע"מ()כולל הוצאות פיתוח( "ח ש מיליון .45-בתמורה לכ

 45.-תכנית "מחיר למשתכן" ו במסגרת( יימכרו 0%.) ידות דיוריח 5.4, מתוכן ידות דיוריח 927
במסגרת  ידות דיור( יימכרו בשוק החופשי1 בכוונת החברה לפעול להוספת יח20%) ידות דיוריח

 קיבלה אשראיהחברה בגין ההקלה הן ימכרו בשוק החופשי1  דיור ותידהקלה, וככל שיתווספו יח
 1..20ש"ח נכון לסוף רבעון שלישי מיליון  4.2-בהיקף של כתאגיד בנקאי למימון הפרויקט מ

  השלימה החברה הנפקת אגרות חוב באמצעות הרחבת סדרה ד' בסכום כולל של 0202בחודש מאי ,
 .-במח"מ של כ %.1.-רות החוב בריבית אפקטיבית של כאגהחברה הנפיקה את  1ש"חמיליון  .24-כ

  שנים1

  יחידות דיור  20., רכשה החברה קרקע בנתניה להקמת פרויקט מגורים הכולל 0202בחודש אפריל
, 1 בכוונת החברה לפעול להגדלת זכויות הבניה בפרויקט)לא כולל מע"מ( ש"חמיליון  .6-בתמורה לכ
   י1נוושינוי בי ידות דיורלתוספת יח

  מההון( בחברה,  %.2.1, קבוצת אשטרום, רכשה את מלוא אחזקות הציבור )0202בחודש מרץ
מיליון ש"ח1 עם השלמת הצעת הרכש אשדר הפכה לחברה  62.-במסגרת הצעת רכש, בתמורה לכ

פרטית, תוך המשך דיווח על תוצאותיה הכספיות, תחת הגדרת "תאגיד מדווח", בשל העובדה 
 חברה נסחרות בבורסה1ה שאגרות החוב של

  חברת הדירוג מעלות ע"י קבוצת אשטרום בעקבות השלמת הצעת הרכש המלאה 02020בחודש מרץ ,

S&P הודיעה על העלאת דירוג לחברה מ-'ilA-' ל-'ilA' 1באופק יציב 

  לתכנון ובניה בר"ג המליצה לוועדה המחוזית לתכנון ובניה של  , ועדת המשנה0202בחודש פברואר
דונם  9.-דונם, מתוכם כ 5..-על הפקדת תכנית בעניין קרקע ברמת אפעל בהיקף של כ "אמחוז ת

(1 בהתאם לתכנית, ישונה ייעוד הקרקע %..-מיוחס לזכויות החברה ולשותפותיה )חלק החברה כ
 החברה ח, חלק"נכון לתאריך הדו ,1 להערכת החברהמחקלאות ומגורים למגורים תעסוקה ומסחר

 מיוחדדיור  ידותיח 2. -כ, למגורים ידות דיוריח 00. -כ קרי, 4% -כ הינו שההחד לתכנית בהתאם
 , שותפיה ובעלי זכויות נוספים בתכניתבתוך כך, החברה 1ומסחר תעסוקה שטחימ"ר  200,..-וכ

 להגדלת היקף המגרשים המיועדים לבנייה למגורים, על חשבון הקטנת היקף שטחי הציבור1 יםפועל

  ש"ח )מתוכו סך מיליון  2.-בסך של כ חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה, 0202בחודש פברואר
 ליון ש"ח חולק לחברה הבת כתוצאה מהחזקת מניות החברה בידי החברה הבת(1ימ 015-של כ

  זכתה החברה במכרז של רשות מקרקעי ישראל להקמת פרויקט מגורים במערב 0202בחודש ינואר ,
יחידות  .1.9 המקרקעין מיועדים להקמת ש"חמיליון  50.-רה לכמושכונת נחלת יהודה ראשל"צ, בת

 .6-יחידות דיור ימכרו בשוק החופשי ו 2..קומות כ"א ), מתוכן  25מגדלי מגורים בני  2-דיור ב
 מסך התמורה ויחידות דיור ימסרו למדינה לצורך מסירתן למפונים בשכונה סמוכה, ובדרך זו יקוזז

 חברה לפעול לתוספת יחידות דיור במסגרת הקלה1ה בכוונת 1ש"חמיליון  .. -כ
 

הינה אחת מחברות  ,אשדר חברה לבנייה בע"מ0 בשליטת קבוצת אשטרום0 ובניהולו של ארנון פרידמן
הבניה המובילות בישראל1 החברה פועלת בתחום ייזום הבניה למגורים1 החברה מתמחה בהקמת 

 ,החלוצות בתחום פרויקטי ההתחדשות העירוניתמ 1 החברה הינהליאמיאופטובניינים בתכנון שכונות 
 -שנות קיומה הקימה פרויקטים רבים הכוללים למעלה מ 40-ובמהלך למעלה מ ,..בינוי ותמ"א -פינוי

 00.,2.-כיחידות דיור וכיום מעורבת בייזום, תכנון ובהקמת פרויקטים למגורים בהיקף של  20,000
  יחידות דיור(1 600,.-ברה כהחיחידות דיור, הפזורים ברחבי הארץ )חלק 
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