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6.8..80.03 

 משקיעיםהודעה ל

 :חברת אשדר מסכמת רבעון עם צמיחה בהכנסות וברווחיות

מיליון  073-כל .%0-צמחו בכ 0.03של שנת  שניברבעון ה כנסותהה

 ש"חמיליון  3-כל עלה נקיהרווח ה; ח"ש
 

 מההכנסות( %02-)כ מיליון ש"ח 02-כל %36-עלה בכהרווח הגולמי ברבעון 
 

בתמורה  ידות דיור )חלק החברה(יח 0.0ם מכרה החברה מתחילת השנה ועד היו

 ש"ח )חלק החברה(מיליון  2.2-לכ
 

מסך  %04-מהווה כהמיליון ש"ח,  234-סתכם בכמהונה העצמי של החברה 

 המאזן בניכוי מקדמות מרוכשי דירות
 

 257בחודש מאי האחרון זכתה החברה בשני מכרזים של "מחיר למשתכן" להקמת 

 יפה ובטירת הכרמלבח ידות דיוריח

על תוצאותיה  דיווחהובניהולו של ארנון פרידמן, מקבוצת אשטרום,  אשדר חברה לבנייה בע"מ,
 , המלמדות על צמיחה בהכנסות וגידול ברווחיות.6102רבעון השני של שנת להכספיות 

 
-בהשוואה לכ ,ש"חמיליון  072-כל 01%-צמחו בכ 6102של שנת  שנירבעון הב החברה כנסותה

 88 מסרה החברה 6102של שנת  השניהרבעון . במהלך ברבעון המקביל אשתקדמיליון ש"ח  021.6
שנמסרו ברבעון המקביל  )כולל שותפים( ידות דיוריח 061, לעומת )כולל שותפים( ידות דיוריח

הם שתרמו לצמיחה בהכנסות, על אף הקיטון תמהיל הדירות והפרויקטים שאוכלסו  .אשתקד
 שנמסרו. יורידות דבמספר יח

 
)חלק החברה( בתמורה כספית  יחידות דיור 75מכרה החברה  0.03 של שנת שניהרבעון הבמהלך 

יחידות דיור )חלק החברה(  26, בהשוואה למכירה של ש"ח )לא כולל מע"מ( מיליון 011-של כ
יחידות דיור  010מכירה של ל ברבעון קודם, ובהשוואה ש"חמיליון  612-של כבתמורה כספית 

 .ברבעון המקביל אשתקדמיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(  621-של כבתמורה כספית )חלק החברה( 
 –למכירה  נותהזמי ידות דיוריחבמלאי יחסי בעיקר מקיטון  ההירידה בהיקף המכירות נבע

 שיווק וטרם נמכרו.או /ו הנמצאות בביצוע ידות דיוריח
 65תאריך חתימת הדוחות מכרה החברה  ועדהשנה  יולימתחילת חודש עוד עולה מהדוחות, כי 

 מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(. 21-)חלק החברה( בתמורה כספית של כיחידות דיור נוספות 
  החברה פועלת לקבלת היתרי בניה להגדלת המלאי הזמין למכירה8

 
יחידות דיור המצויות בביצוע ו/או  0,062)כולל שותפים( לחברה  0.03 יוניב .6-נכון ליום ה

מיליארד ש"ח )לא כולל  0807-כשל  בתמורה כספיתיחידות דיור נמכרו  765שיווק, מתוכן ב
 מע"מ(8

 
מההכנסות(,  01.2%-מיליון ש"ח )כ 61-כל 12%-עלה ב 6102של שנת  השניברבעון  הרווח הגולמי
בשיעור  העלייה. ברבעון המקביל אשתקדמההכנסות(  00%-מיליון ש"ח )כ 07.7-בהשוואה לכ

 .מהשוני בתמהיל הפרויקטים והדירות שאוכלסוהגולמי נבעה בעיקר הרווח 
 
 

 -----המשך בעמוד הבא  -----
 
 

מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח  01-כב הסתכםעלה ו 6102של שנת  שניברבעון ה הרווח התפעולי
נבעה מעלייה העלייה ברווח התפעולי  ברבעון המקביל אשתקד.מיליון ש"ח  2.1-של כ בסךתפעולי 
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ולמרות  ברבעון המדווח הושפעה, בין היתר, מקיטון בהוצאות פרסום ושיווקבהיקפי הפעילות ו
בגין הליך  ש"חמיליון  1-ברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בהכנסות אחרות בסך של כש

 משפטי שהסתיים בהסכם פשרה.
 

ן ש"ח, בעוד שברבעון מיליו 1.6-כלהסתכמו ו ירדו נטו מימוןההוצאות  6102של שנת  השניברבעון 
בהוצאות  הירידהש"ח. מיליון  00.1-בסך של כהוצאות מימון נטו החברה רשמה המקביל אשתקד 

יותר ביחס קטנה הייתה מדד המחירים לצרכן ברבעון המדווח העלייה במכך ש הנבע ,מימון נטוה
 .חיריםרה בהכנסות ריבית ושערוך השקעות בני"ע סהכב לצד עליה, לרבעון המקביל אשתקד

 
 2-הסתכם בכ 6102של שנת  השניברבעון  המניותהרווח הנקי המיוחס לבעלי בשורה התחתונה, 

 ברבעון המקביל אשתקד. מיליון ש"ח  1.1 -כהפסד של ל בהשוואה מיליון ש"ח,
 

, בהשוואה ש"חמיליון  672.6-הסתכמו בכ 6102של החברה במחצית הראשונה של שנת  ההכנסות
הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מקיטון במספר בתקופה המקבילה אשתקד.  "חשמיליון  126.2-לכ
 ידות דיוריח 066מסרה החברה  6102במהלך המחצית הראשונה של שנת  – שנמסרו ידות דיוריח

ידות דיור )כולל יח 110החברה מסרה התקופה המקבילה אשתקד בה לעומת  )כולל שותפים(,
 שותפים(.

 
)חלק החברה( בתמורה  יחידות דיור 037מכרה החברה  0.03 שנת המחצית הראשונה שלבמהלך 

יחידות דיור )חלק  681ש"ח )לא כולל מע"מ(, בהשוואה למכירה של  מיליון 111-כספית של כ
 בתקופה המקבילה אשתקד. )לא כולל מע"מ( ש"חמיליון  188-של כהחברה( בתמורה כספית 

למכירה  נותהזמי ידות דיוריחבמלאי יחסי בעיקר מקיטון ה, כאמור, הירידה בהיקף המכירות נבע
 שיווק וטרם נמכרו.או /ו הנמצאות בביצוע ידות דיוריח –
 

 08.1%-)כ ש"חמיליון  61.8-הסתכם בכעלה ו 6102במחצית הראשונה של שנת  הרווח הגולמי
 ייההעל( בתקופה המקבילה אשתקד. 06.6%-)כ ש"חמיליון  16.8-מההכנסות(, בהשוואה לכ

מהשוני בתמהיל הפרויקטים והדירות שאוכלסו בעיקר  ה לחיובבשיעור הרווח הגולמי הושפע
-בתקופה המדווחת, וכן ממכירת הקרקע בקרית מוצקין ברבעון הקודם בשיעור רווח גולמי של כ

62%. 
 

מיליון ש"ח, בהשוואה  68.2-כעלה והסתכם ב 6102במחצית הראשונה של שנת  הרווח התפעולי
 בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח התפעולימיליון ש"ח  66.6-של כ בסךתפעולי  לרווח

בתקופה  , מקיטון בהוצאות הפרסום ושיווקכאמורהושפעה, נבעה מעלייה בהיקפי הפעילות ו
 1-ולמרות שבתקופה המקבילה אשתקד הכירה החברה בהכנסות אחרות בסך של כהמדווחת 

 שהסתיים בהסכם פשרה.בגין הליך משפטי  ש"חמיליון 
 

המניות רווח נקי המיוחס לבעלי  עם 6102חברת אשדר סיימה את המחצית הראשונה של שנת 
 .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח  06.1-לרווח של כ בהשוואה מיליון ש"ח, 01-בסך של כ

 
מסך  68.2%-מיליון ש"ח, המהווה כ 122-של אשדר הסתכם לכ הונה העצמי, 6102 יוניב 11-נכון ל

 "חמיליון ש 16-, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כמאזן בניכוי מקדמות מרוכשי דירותה
 בחודש מרץ השנה.

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

מיליון  160-בכפיקדונות במסגרת הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים, הסתכמו 
 .זמיניםמיליון ש"ח  166-כמיליון ש"ח משועבדים במסגרת הסכמי ליווי ו 062-ש"ח, מתוכם כ

 
 ח ולאחריו:"אירועים עיקריים שאירעו בתקופת הדו

  יחידות דיור בשכונת החותרים  611זכתה החברה במכרז "מחיר למשתכן" לבניית ,0.03במאי
 ובתוספת מע"מ.  ()כולל הוצאות פיתוח ש"חמיליון  16.2-בטירת הכרמל, בתמורה לכ

  יחידות דיור בשכונת קריית  601לבניית , זכתה החברה במכרז "מחיר למשתכן" 0.03במאי
 ובתוספת מע"מ.  ()כולל הוצאות פיתוח ש"חמיליון  66.1-אליעזר בחיפה, בתמורה לכ

 
 -----המשך בעמוד הבא  -----

  של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ד' בהיקף  , ביצעה החברה הנפקה פרטית0.03באפריל
 ."חמיליון ש 16-מיליון ש"ח ע.נ. ובתמורה כוללת ברוטו בסך של כ 10.6-של כ



 

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 
 

 

  

  16-על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ ה, החליט דירקטוריון החבר0.03במרץ 
 "ח, ששולם באותו החודש.מיליון ש

  ת חוב בדרך של הרחבת סדרה ד' בהיקף של כ, השלימה החברה הנפקה של אגרו0.03במרץ-
 מיליון ש"ח. 016-מיליון ש"ח ע.נ. ובתמורה כוללת ברוטו בסך של כ 068.6

  חברת מידרוג אשררה דירוג  ,0.03במרץA3  באופק יציב לכל סדרות החוב של החברה
 ד'(. –)סדרות א' 

  ברה בקרקע בשכונת התחייבויות של החה, הושלמה העסקה למכירת הזכויות ו0.03בפברואר
בגין השלמת )בתוספת מע"מ(.  ח"שמיליון  68-כורדני בקרית מוצקין בתמורה לסך של כ

מיליון  8.1-ברווח לפני מס בסך של כ 6102העסקה הכירה החברה ברבעון הראשון של שנת 
 .ח"ש
 
הינה אחת  , בשליטת קבוצת אשטרום, ובניהולו של ארנון פרידמןחברה לבנייה בע"מ אשדר

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

תכנון ייזום, יחידות דיור וכיום מעורבת ב 61,111 -הקימה פרויקטים רבים הכוללים למעלה מ
יחידות דיור, הפזורים ברחבי הארץ )חלק  00,611מעל ים למגורים בהיקף של ובהקמת פרויקט

  יחידות דיור(. 8,611-החברה כ

יעל ; 52.-466..36; יואב נעימי .5.-04....2לירוי פרי ; 50.-03.0.5.לפרטים: אמיר אייזנברג 
 6.-.0..756; משרד:  52.-2.06573 יהודה

  


