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5.8..80.03 

 משקיעיםהודעה ל

 

 : 0.03מסכמת את המחצית הראשונה לשנת  אשדר

מיליון  0380–הרווח הנקי טיפס לכ ;%55–בכהמכירות צמחו 

 ש"ח 
 

, משקף ₪מיליון  64-עלה לכ 0.03שנת  לשבמחצית הראשונה הרווח הגולמי 

יליון מ .0-כ ,השני ברבעוןמההכנסות )מתוכם,  %0083 -שיעור רווח גולמי של כ

  (מההכנסות %00-כמשקף שיעור רווח גולמי של הש"ח, 
 

 ..6 -יחידות דיור בתמורה לכ ..0 מכרה החברה 0.03של שנת  במחצית הראשונה

מיליון  045-יחידות דיור בתמורה לכ 060)מתוכם ברבעון השני נמכרו  ₪מיליון 

במחצית  ₪מיליון  553 -יחידות דיור בתמורה לכ 0.2 בהשוואה למכירת – (ש"ח

מיליון ש"ח ברבעון  060-יחידות דיור בתמורה לכ ..)מתוכם  הראשונה אשתקד

 ;(אשתקד שניה
 

-יחידות דיור נוספות בתמורה לכ 36ועד היום מכרה החברה  יולימתחילת חודש  

 )כולל שותפים( ש"חמיליון  .2
 

מסך  %03-מיליון ש"ח, המהווה כ .65-הונה העצמי של החברה הסתכם בכ

 בניכוי מקדמות מרוכשי דירות ,המאזן

 
ובניהולו של ארנון פרידמן, מדווחת על תוצאותיה מקבוצת אשטרום,  אשדר חברה לבנייה בע"מ,
המלמדות על צמיחה בהיקפי  ,5102של שנת שני והמחצית הראשונה הכספיות לסיכום הרבעון ה

 .המכירות
 

 540-בהשוואה לכש"ח,  011.2-הסתכמו בכ 0.03של שנת  שניההכנסות של החברה ברבעון ה
 ירידה בהיקף מסירת הדירותבהכנסות נבע מ הקיטוןמיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

יחידות  071, לעומת מסירת יחידות דיור 051, במסגרתו מסרה החברה ברבעון ובתמהיל הדירות
 דיור בתקופה המקבילה אשתקד. 

 
)חלק החברה( בתמורה  יחידות דיור 060מכרה החברה  0.03של שנת  השניבמהלך הרבעון 

יחידות דיור  11מיליון ש"ח )חלק החברה(, בהשוואה למכירה של  512-של ככספית )ללא מע"מ( 
מיליון ש"ח )חלק החברה( ברבעון המקביל   045-של כ בתמורה כספית )ללא מע"מ()חלק החברה( 

 אשתקד.
 63יך חתימת הדוחות מכרה החברה ועד תאר תחילת חודש יולי השנהמעוד עולה מהדוחות, כי  

מיליון ש"ח )חלק  71-של כ )ללא מע"מ( )חלק החברה( בתמורה כספית יחידות דיור נוספות
  החברה(.

יחידות דיור המצויות בביצוע ו/או בשיווק )כולל  0,640, לחברה 0.03 יוניב .5-נכון ליום ה
 מיליארד ש"ח8 0860 -ם של כיחידות דיור נמכרו בסכו ..2בפרוייקטים שהסתיימו(, מתוכן 
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 00%-מיליון ש"ח )כ 07.7 - עלה לכ 5102של שנת  שנישל החברה ברבעון ה הרווח הגולמי
מההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד.  7.0%-מיליון ש"ח )כ 07.5-מההכנסות(, בהשוואה לכ

שני רויקטים והדירות שאוכלסו ברבעון ההעלייה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מתמהיל הפ
, בהשוואה לפרויקטים שאוכלסו אשתקד, ביניהם, אכלוס אשתקד בפרויקט "טריו" של השנה

 .5102חיפה אשר עיקר הרווח הגולמי בגינו הוכר בדוחות הכספיים של הרבעון השני של שנת 
 

מיליון ש"ח,  1.2-לכ 21%-בכעלה  5102של שנת  השנישל החברה ברבעון הרווח התפעולי 
  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 1-של כ סךתפעולי ב רווחבהשוואה ל

 
 וצאותמיליון ש"ח, לעומת ה 00.4-הסתכמו בכ 0.03 שני של שנתנטו ברבעון ה ,מימוןה הוצאות

 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  2.7-מימון נטו בסך של כ
 

 2.2-כ בסך של נקי המיוחס לבעלי המניותהפסד עם  5102של  שניאת הרבעון ה סיימה החברה
  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 1.1-רווח נקי בסך של כ, בהשוואה למיליון ש"ח

 
בהשוואה  חמיליון ש" 211–הסתכמו בכ 0.03ההכנסות של החברה במחצית הראשונה של שנת 

כלסו יחידות דיור במהלך המחצית הראשונה של השנה או אשתקד. מיליון ש"ח 422–לכ
ויחידות  "מונסון"בפרויקטים: "מודיעין בוכמן", "בית"ר עילית", "גלי כרמל" בטירת הכרמל, 

 נוספות בפרויקטים שהסתיימו בתקופות קודמות. 
 

)חלק החברה( בתמורה  יחידות דיור ..0מכרה החברה  0.03של שנת מחצית הראשונה במהלך ה
יחידות דיור  511ש"ח )חלק החברה(, בהשוואה למכירה של  מיליון 411-כספית )ללא מע"מ( של כ
גידול של כ  – בתקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח )חלק החברה(  277-)חלק החברה( בסך של כ

– 5.%8 
 

-מיליון ש"ח )כ 42.1-לכ 71%-בכ עלה 5102של שנת  במחצית הראשונהשל החברה  הרווח הגולמי
תקופה המקבילה מההכנסות( ב 1%-מיליון ש"ח )כ 51.0-מההכנסות(, בהשוואה לכ 05.2%

. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מתמהיל הפרויקטים והדירות שאוכלסו אשתקד
ביניהם, אכלוס אשתקד  - בהשוואה לפרויקטים שאוכלסו אשתקד מחצית הראשונה של השנהב

ל הרבעון השני של שנת בפרויקט "טריו" חיפה אשר עיקר הרווח בגינו הוכר בדוחות הכספיים ש
 .בסעיף הכנסות אחרות 5102

 
מיליון ש"ח, בהשוואה  52.2-עלה לכ 5102של שנת מחצית הראשונה של החברה בהרווח התפעולי 

 ה המקבילה אשתקד.תקופמיליון ש"ח ב 2.1-של כ רווח תפעולי בסכוםל
 

מיליון ש"ח, לעומת הכנסות  5.4-הסתכמו בכ 0.03 במחצית הראשונה שלמימון נטו  הוצאות
  אשתקד.  בתקופה המקבילהמיליון ש"ח  1.2-מימון נטו בסך של כ

 
רווח נקי המיוחס לבעלי עם  5102של  המחצית הראשונהבשורה התחתונה, סיימה החברה את 

 8תקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח ב 5.2-יליון ש"ח, בהשוואה לכמ 02.2-כ בסך של המניות
 

מסך  57%-מיליון ש"ח, המהווה כ 421-של אשדר הסתכם לכ הונה העצמי, 5102 יוניב 21-נכון ל
  המאזן בניכוי מקדמות מרוכשי דירות.

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

מיליון  405-פיקדונות במסגרת הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים, הסתכמו בכ
 מיליון ש"ח חופשיים. 512-מיליון ש"ח משועבדים במסגרת הסכמי ליווי ו 041-ש"ח, מתוכם כ

 
 אירועים עיקריים שאירעו בתקופת הדוח ולאחריו:

  להמליץ החליטה יפו,-אביב תל ובניה לתכנון המשנה ועדת נודע לחברה כי 0.03באוגוסט 

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

ר "מ 01,522 עד של עיקרי בשטח דיור יחידות 011 עד שיכלול ,מגורים מגדליהיה להקים 
 .ר"מ 2,711 עד של עיקרי בשטח םחדרי  021 עד ובו מלוןו
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   זכתה החברה, במסגרת מכרז "מחיר מטרה" של משרד הבינוי ושל רשות 0.03ביולי ,
יחידות דיור ימכרו במחיר  024יחידות דיור )מתוכן  071מקרקעי ישראל, בזכויות לבניית 

)בתוספת מע"מ( בגין הקרקע ש"ח מיליון  45.1-רעות, בתמורה לכ-מכבים -מטרה( במודיעין
 בגין הוצאות פיתוח.ש"ח מיליון  24.0-וכ

  זכתה החברה, במסגרת מכרז של משרד הבינוי ושל רשות מקרקעי ישראל, 0.03ביוני ,
 0.1-יחידות דיור, בתמורה לכ 512בזכויות לחכירת מגרשים בישוב חריש המיועדים לבניית 

 בגין הוצאות פיתוח.ש"ח מיליון  42.1-בגין הקרקע )בתוספת מע"מ( וכש"ח מיליון 

  השלימה החברה הנפקת אגרות חוב )סדרה ד'(, המדורגות 0.03במאי ,A3  באופק יציב
מיליון ש"ח ובריבית שקלית לא צמודה בשיעור  050-שנים, בסך כולל של כ 2-במח"מ של כ

 .4.5%שנתי של 
  רת מידרוג אשררה דירוג , חב0.03באפרילA3 .באופק יציב לכל סדרות החוב של החברה 
  הגיעה החברה להסכמות עם חלק מבעלי זכויות בבניינים קיימים בהרצליה,  ,0.03באפריל

)הריסה ובניה מחדש( אשר  21יחידות דיור, לביצוע פרויקט פינוי בינוי/תמ"א  75הכוללים 
 ת )כולל דירות התמורה לדיירים(.יחידות דיור חדשו 551-במסגרתו יוקמו כ

  מיליון ש"ח,  02-החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ, 0.03במרץ
 ששולם בחודש אפריל השנה.

  זכתה החברה, במסגרת מכרז של רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי, 0.03בפברואר ,
 01-קרית מוצקין, בתמורה לכיחידות דיור בשכונת כורדני ב 15להקמת פרויקט מגורים של 

 מיליון ש"ח )כולל הוצאות פיתוח(.
 

הינה אחת מחברות הבניה  חברת אשדר, בשליטת קבוצת אשטרום, ובניהולו של ארנון פרידמן
המובילות בישראל. החברה פועלת בתחום ייזום הבניה למגורים. החברה מתמחה בהקמת שכונות 

חים ירוקים ומבני ציבור. החברה הקימה פרויקטים המשלבות בנייה למגורים, מסחר, פיתוח שט
יחידות דיור וכיום מעורבת בתכנון ובהקמת פרויקטים למגורים  51,111 -רבים הכוללים למעלה מ

 יחידות דיור(.  1,111 -יחידות דיור, הפזורים ברחבי הארץ )חלק החברה כ 01,111 –בהיקף של כ 

; 36.-255..45; יואב נעימי .3.-02....6י פרי לירו; 30.-04.0.3.לפרטים: אמיר אייזנברג 
 5.-.0..335; משרד:  30.-3..6..5דקלה פרדנוי 

 
  


