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 הודעה למשקיעים
 

 :0202מסכמת את הרבעון השני של  חברה לבניה אשדר
 

 ;ש"ח מיליון 071-לכ %50-צמחו בכ 0202 השניברבעון כנסות הה

 ש"חמיליון  0015-עלה לכברבעון  הרווח הנקי 
 

ברבעון  %01-, בהשוואה לכ%01-כל עלהשיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות ברבעון 

 תקדהמקביל אש

 

 722-יחידות דיור )כולל שותפים(, מתוכן נמכרו כ 0,752-החברה בונה ומשווקת כ

 ש"חמיליארד  0121-יחידות דיור בתמורה לכ

 

בישראל בשל אי  המגורים ענףעל אף האטה בהיקפי המכירות ב" ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר:
להגרלות תכנית "מחיר וההמתנה של חלק מהזכאים חסרי דירה הוודאות המאפיינת את הענף, 

יחידות  002ועד היום מכרנו  0202מתחילת שנת ש כך -הצלחנו להגדיל את היקף המכירות למשתכן" 
 של זכאי הביקושיםהתעוררות ברמת  מזהיםאנו  החודשים האחרונים,1 במהלך כולל שותפים דיור

1 וק החופשידירות בפרויקטים בשרכישת ב המתעניינים " חסרי דירה,מחיר למשתכןתכנית "
  1"ההתחדשות העירונית בתחום העמיק את פעילותנו, אנו ממשיכים לבמקביל

 
של  שניהקבוצת אשטרום, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון בבעלות , אשדר חברה לבניה בע"מ

 ועלייה ברווח הנקי8גידול במכירות, צמיחה בהכנסות  , המלמדות על0.72שנת 
 

 :0202רבעון שני של שנת 
 77781-, בהשוואה לכש"חמיליון  71981-כל 17%-צמחו בכ 0.72של שנת  שניהחברה ברבעון ה הכנסות

החל  IFRS15יישום של תקן המ ,בעיקר, הצמיחה בהכנסות נבעהברבעון המקביל אשתקד8 ש"ח מיליון 

, בעוד שברבעון המקביל הכרה בהכנסות בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים – 0.72מתחילת שנת 
 8יחידות הדיורמסירת לקצב תקד הכירה החברה בהכנסות בהתאם אש

 
מההכנסות(, בהשוואה  79%-)כ ש"חמיליון  2180-כל הוכפל 0.72שנת  של שניברבעון ה הרווח הגולמי

לכך  ובילה IFRS15המעבר לתקן  מההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד8 71%-)כ ש"חמיליון  7.81-לכ

שהביא לעלייה בשיעור דבר   ,מקבל ביטוי בדוחות רווח או הפסד שתמהיל רחב יותר של פרויקטים
  8הרווח הגולמי

 
, בהשוואה לרווח תפעולי ש"חמיליון  0781-כב עלה והסתכם 0.72של שנת השני ברבעון  הרווח התפעולי

 ברבעון המקביל אשתקד8 ש"ח מיליון  182-בסך של כ
 

, ש"חמיליון  7781-הסתכם בכעלה ו 0.72של שנת  שניהשל אשדר ברבעון  הרווח המיוחס לבעלי המניות
 צמיחה, כאמור, מברווח הנקי נבעההעלייה ברבעון המקביל אשתקד8 ש"ח מיליון  089-בהשוואה לכ

שנבעה  ,ת עם העלייה בהוצאות המימון, נטובהכנסות ומהשיפור בשיעור הרווח הגולמי, שקוזז חלקי
ומקיטון בהעמסת הוצאות  החברהסחירים שברשות מההבדלים בביצועי תיק ניירות הערך הבעיקר 

  IFRS15לפרויקטים כתוצאה מיישום  מימון
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 :0202מחצית ראשונה של שנת 

 01787-מיליון ש"ח, בהשוואה לכ 21089-כל 01%-צמחו בכ 0.72של שנת  במחצית הראשונה הכנסותה
המעבר ליישום מ קר,בעיהצמיחה בהכנסות נבעה, כאמור, 8 בתקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח 

, בעוד שאשתקד הכירה החברה בהכנסות בהתאם לקצב מסירת יחידות IFRS15לראשונה של תקן 

 הדיור8
  

 7987%-)כ מיליון ש"ח 1.81-כעלה והסתכם ב 0.72של שנת  מחצית הראשונהב הרווח הגולמי
שתקד8 העלייה א תקופה המקבילהמההכנסות( ב 71%-)כ מיליון ש"ח 2289-מההכנסות(, בהשוואה לכ

 IFRS158לתקן  מהמעבר בעיקר כאמור ונבע ובשיעורו ברווח הגולמי

 
מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח תפעולי  1789-כעלה ל 0.72של שנת במחצית הראשונה  הרווח התפעולי

 אשתקד8  תקופה המקבילהמיליון ש"ח ב 7182-בסך של כ
 

-הסתכם בכו 21%-בכעלה  0.72של שנת  במחצית הראשונהשל אשדר  הרווח המיוחס לבעלי המניות
, ברווח הנקי נבעההעלייה אשתקד8  בתקופה המקבילהמיליון ש"ח  7181-מיליון ש"ח, בהשוואה לכ 7982

בהוצאות  העלייהחלקית עם  והכנסות ומהשיפור בשיעור הרווח הגולמי, שקוזזב הצמיחהכאמור, מ
 קיטון בהעמסת הוצאות מימוןול יירות ערךתיק נ בביצועיהמיוחסת בעיקר להבדלים  ,נטו ,המימון

 IFRS158לפרויקטים כתוצאה מיישום 

 
  מכירות:

ף המכירות קמכרה החברה יחידות דיור בהיקף גבוה יותר מהי 0202במהלך הרבעון השני של שנת 
יחידות  ..7מכרה החברה  0.72במהלך הרבעון השני של שנת ברבעון הקודם וברבעון המקביל אשתקד1 

יחידות  22-, בהשוואה למכירה של כש"ח )לא כולל מע"מ(מיליון  790-בתמורה לכ חלק החברה(דיור )
 .1ברבעון הקודם, ובהשוואה למכירת  ש"ח )לא כולל מע"מ(מיליון  717-בתמורה לכדיור )חלק החברה( 

 ברבעון המקביל אשתקד8)לא כולל מע"מ(  ש"חמיליון  700-בתמורה לכ יחידות דיור )חלק החברה(
 

מיליון  222-יחידות דיור )חלק החברה( בתמורה לכ 022 מכרה החברה 0202במחצית הראשונה של שנת 
ש"ח מיליון  012-יחידות דיור )חלק החברה( בתמורה לכ 7.0)לא כולל מע"מ(, בהשוואה למכירת ש"ח 

 8בתקופה המקבילה אשתקד )לא כולל מע"מ(
 

יחידות דיור נוספות )חלק  .1, מכרה החברה ום הדוחותליום פרססמוך האחרון ועד  יולימתחילת חודש 
  )לא כולל מע"מ(8 ש"חמיליון  91-החברה( בתמורה כספית של כ

 
ביצוע ו/או שלבי יחידות דיור המצויות ב 0,751-כ , לחברה )כולל שותפים(0202 יוניב 02-נכון ליום ה

  )לא כולל מע"מ(1 ש"ח ליארדמי 0121-יחידות דיור נמכרו בתמורה כספית של כ 515 -כ בשיווק, מתוכן
 

 :0212510202-ליום ה מאזן
מיוחס ש"ח מיליון  1.1-)כ ש"חמיליון  .17-לכעלה  של אשדר הונה העצמי, 0.72 יוניב .2-יום הנכון ל

מיוחס לבעלי המניות( בסוף ש"ח מיליון  11.-)מתוכו כ ש"חמיליון  10.-בהשוואה לכ, לבעלי המניות(

שהגדיל את ההון ליום  ,IFRS15בעיקר מיישום לראשונה של תקן  הבהון העצמי נבע העלייה 0.718שנת 

בסך של  האמור שנרשם במחצית הראשונה של השנהנקי הרווח המ, ש"חמיליון  1.-בכ 0.72בינואר  7
 8 ש"חמיליון  20-חלוקת דיבידנד בסך של כומקיזוז מיליון ש"ח  79–כ
 

, הכוללת פיקדונות בתאגידים בנקאיים, פיקדונות ל החברהיתרת המזומנים וההשקעות לזמן קצר ש
 8ש"חמיליון  1.1-במסגרת הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים, הסתכמה בכ
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 :בתקופת הדוח עיקרייםאירועים 

  פנתה החברה לחלק מהדיירים בפרויקט של החברה, מסוג פינוי בינוי,  ,0202בפברואר  00ביום
ברחוב רקאנטי בתל אביב )להלן: הפרויקט(, אשר סירבו לחתום על מסמכי הליווי הבנקאי של 
הפרויקט הכוללים, בין היתר, את מסמכי שעבוד הזכויות לטובת הבנק המלווה, וזאת בניגוד 

(, בדרישה והתוספות להסכם עמם )להלן: ההסכם מושנחת כםוהתוספות להס להסכם הפינוי ובינוי
או לחילופין לקביעת הפיצוי לו זכאית  והתוספות להסכם למינוי בורר, לצורך אכיפת ההסכם

ליון ש"ח בתוספת מע"מ בגין אי קיום ימ 772-החברה אשר להערכת החברה הינו בסך של כ
, 0.72במאי  71ביום  אם לדרישת החברה88 יושב ראש לשכת עורכי הדין מינה בורר בהתהפרויקט

התקבלה בחברה תביעה אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב מצד הדיירים שסירבו לחתום 
על מסמכי הליווי הבנקאי כנגד החברה, כנגד דיירים אחרים בפרויקט, כנגד נציגות הדיירים וכנגד 

ליון ש"ח וכן בקשה לעכב את ימ .7080 -משרד עורכי הדין המייצג את הדיירים בפרויקט בסך של כ
התקבלה בחברה תביעה שכנגד  0.72במאי  01הליכי הבוררות ואת אכיפת התוספות להסכם8 ביום 

שהוגשה לבורר מצד הדיירים שסירבו לחתום על מסמכי הליווי הבנקאי ועיקריה זהים לתביעה 
משפט לבקשת החברה לעכב את נעתר בית ה, 0202באוגוסט  00ביום שהוגשה על ידם לבית המשפט8 

תניית נוכח  ה שהוגשה לבית המשפט ולהפניית הסכסוך שבין הצדדים לבוררות,תביעההליכים ב
לעיכוב הליכי בין הצדדים והליכי הבוררות המתנהלים, וכן דחה את בקשת אותם הדיירים  הבוררות
סירבו לחתום על  8 החברה מעריכה כי יעלה בידה לאכוף את ההסכם על הדיירים אשרהבוררות

 מסמכי הליווי הבנקאי8

  גרשי מקרקעין שונים בקרית מ 1, זכתה החברה במכרז "מחיר למשתכן" לחכירת 0202בחודש יוני
8 המקרקעין מיועדים )לא כולל מע"מ()כולל הוצאות פיתוח( ש"ח מיליון  1.2-בתמורה לכאונו, 

( %.0יח"ד ) .71-נית "מחיר למשתכן" ו( יימכרו לזכאי תכ%.2יח"ד ) 21.יח"ד, מתוכן  109להקמת 
יימכרו בשוק החופשי8 בכוונת החברה לפעול להוספת יח"ד במסגרת הקלה, וככל שיתווספו יח"ד 

 בגין ההקלה הן ימכרו במחירי השוק החופשי8 

  השלימה החברה הנפקת אגרות חוב באמצעות הרחבת סדרה ד' בסכום כולל של , 0202בחודש מאי
 2-במח"מ של כ 287%-החברה הנפיקה את אגרות החוב בריבית אפקטיבית של כ 8ש"חמיליון  012-כ

  שנים8

  יחידות דיור  .70, רכשה החברה קרקע בנתניה להקמת פרויקט מגורים הכולל 0202בחודש אפריל
8 בכוונת החברה לפעול להגדלת זכויות הבניה בפרויקט )לא כולל מע"מ( ש"חמיליון  12-בתמורה לכ

 קומות כ"א8 .0-ות דיור בשני מגדלים בני כיחיד ..7-לכ

  הצעת הרכש המלאה, חברת הדירוג מעלות  השלמת בעקבות ,0202בחודש מרץS&P  הודיעה על

את דירוג החברה לדירוג חברת  השוותהבאופק יציב, ובדרך זו  'ilA'-ל '-ilA'-העלאת דירוג לחברה מ

 8קבוצת אשטרוםהאם, 

  בחברהמההון(  0282%רכשה את מלוא אחזקות הציבור ) , קבוצת אשטרום,0202בחודש מרץ ,
8 עם השלמת הצעת הרכש אשדר הפכה לחברה ש"חמיליון  710-במסגרת הצעת רכש, בתמורה לכ

פרטית, תוך המשך דיווח על תוצאותיה הכספיות, תחת הגדרת "תאגיד מדווח", בשל העובדה 
 שאגרות החוב של החברה נסחרות בבורסה8

  ועדת המשנה לתכנון ובניה בר"ג המליצה לוועדה המחוזית לתכנון ובניה של 0202בחודש פברואר ,
דונם  21-דונם, מתוכם כ .27-מחוז ת"א על הפקדת תכנית בעניין קרקע ברמת אפעל בהיקף של כ

(8 בהתאם לתכנית, ישונה ייעוד הקרקע 22%-מיוחס לזכויות החברה ולשותפותיה )חלק החברה כ
 החברה ח, חלק"נכון לתאריך הדו ,8 להערכת החברהורים תעסוקה ומסחרמחקלאות ומגורים למג

 ..77,0-וכ מיוחדדיור  ד"יח 70 -כ, למגורים ד"יח ..7 -כ קרי, 1% -כ הינו החדשה לתכנית בהתאם
להגדלת  יםפועל , שותפיה ובעלי זכויות נוספים בתכניתבתוך כך, החברה 8ומסחר תעסוקה שטחי

 בנייה למגורים, על חשבון הקטנת היקף שטחי הציבור8היקף המגרשים המיועדים ל

  8ש"חמיליון  20-בסך של כ חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה, 0202בחודש פברואר 
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  הןלמכירת זכויותיביחד עם שותפותיה משא ומתן ניהול , דיווחה החברה על 0202בחודש פברואר  
 ש"חמיליון  .1-בתמורה לכהחדשה" ברמת גן  בפרויקט "קריניציבעסקת קומבינציה ושירותי בנייה 

לחברה רווח )לפני מס( בסך להניב צפויה  , ככל שתושלם,(8 העסקהש"חמיליון  7282 -)חלק החברה 
 8ש"חמיליון  9-של כ

  זכתה החברה במכרז של רשות מקרקעי ישראל להקמת פרויקט מגורים 0202בחודש ינואר ,
8 ש"חמיליון  ..7-נת נחלת יהודה ראשל"צ, בתמורה לכבינוי במערב שכו-פינוי-במסלול בינוי

קומות כ"א )לפני תוספת  .0מגדלי מגורים בני  0-יחידות דיור ב 712המקרקעין מיועדים להקמת 
יחידות דיור ימסרו  17-יחידות דיור ימכרו בשוק החופשי ו 770יחידות דיור בגין הקלת שבס(, מתוכן 
 8ש"חמיליון  2781מסך התמורה  ונה סמוכה, ובדרך זו יקוזזלמדינה לצורך מסירתן למפונים בשכו

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

הבניה המובילות בישראל8 החברה פועלת בתחום ייזום הבניה למגורים8 החברה מתמחה בהקמת 
 ,העירונית חברה הינה מהחלוצות בתחום פרויקטי ההתחדשות8 הליאמיאופטובניינים בתכנון שכונות 

 -שנות קיומה הקימה פרויקטים רבים הכוללים למעלה מ .1-ובמהלך למעלה מ ,22בינוי ותמ"א -פינוי
 ...,70-כיחידות דיור וכיום מעורבת בייזום, תכנון ובהקמת פרויקטים למגורים בהיקף של  ...,.0

 יחידות דיור(8  ...,2-ארץ )חלק החברה כיחידות דיור, הפזורים ברחבי ה

 לי שיין; 5022100-251; יואב נעימי 1222257-250 יוסי פינק; 2052025-250לפרטים: אמיר אייזנברג 
 7502202-20; משרד:  7500005-250
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