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 הודעה למשקיעים
 

בהיקף  עלייהעם  0202 של שנת המחצית הראשונהמסכמת את  חברה לבניה אשדר

 : יםברווחעלייה והפעילות, גידול במכירות 

 

 לעומת  חמיליון ש" 323-לכ 52%-צמחו בכ רבעוןוב מיליון ש"ח 536-לכ 65%-מחצית צמחו בכבכנסות הה

 .ובקצב ביצוע הפרויקטים בהיקף המכירותעקבות העלייה עיקר בב –המקבילים אשתקד המחצית והרבעון
 

 מיליון ש"ח במחצית  02.3-מיליון ש"ח, לעומת כ 56.5-הרווח הנקי לבעלי המניות במחצית עלה לכ

מיליון  00.5-, לעומת כש"ח מיליון  02.2-לכהוכפל  רבעוןב מניותהלבעלי  הרווח הנקי ;המקבילה אשתקד

 .שתקדשקל ברבעון המקביל א

 

 0202צית של מההכנסות; שיעור רווח גולמי דומה במח 06.6%-יעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על כש. 
 

  יחידות דיור )חלק החברה(,  362במחצית נמכרו  – 0202עלייה בהיקף המכירות במחצית הראשונה של

 .יחידות דיור )חלק החברה( בתקופה המקבילה אשתקד 036בהשוואה למכירת 

 

  אה בהשוו ,)חלק החברה( ידות דיוריח 065 נמכרוברבעון  – 0202המכירות ברבעון השני של בהיקף עלייה

 .יחידות דיור )חלק החברה( ברבעון המקביל אשתקד 052למכירת 

 

  חלק החברה(. יחידות דיור נוספות 002מכרה החברה מתחילת חודש יולי ועד מועד פרסום הדוחות( 

 

 מיחידות  55%-כ)כולל שותפים(, מתוכן נמכרו  יחידות דיור 0,006-כ עלעומד  ובביצוע המלאי למכירה

 .הדיור

 

 הנמצאות  )כולל שותפים ובעלי קרקע( יחידות דיור נוספות  00,322 -בנוסף, החברה מעורבת בתכנון של כ

 .בשלבי תכנון שונים
 

 רול מקדמות מרוכשי מסך המאזן )בנט 06.6%-, המהווה כ"חמיליון ש 652-הונה העצמי של אשדר עלה לכ

 .ויות לבעלי קרקע(דירות והתחייב
 

 ( 52%למכירת מלוא זכויותיה וזכויות שותפתה ) נוסף מו"מ התנהלות בתחילת השבוע הודיעה החברה על

  ."חש מיליון 065-במתחם מסחרי בגני תקווה בתמורה לכ

 

 בהכנסות וברווחיםעם עלייה  2020אנו מסכמים את המחצית הראשונה של שנת " ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר:
 052, לעומת מכירת )כולל שותפים( יחידות דיור 225-בהיקף המכירות ל המשמעותיתבעקבות העלייה בעיקר  –

מכרנו  ,ש יולי ועד מועד פרסום הדוחותמחודבנוסף, בתקופה המקבילה אשתקד.  )כולל שותפים( יחידות דיור
 - העלייה בקצב המכירות נשענת על שני אלמנטים מרכזיים: האחד. )כולל שותפים( נוספות יחידות דיור 006

 השני ;מלאי הזמין למכירהב גידולשהבשילו לאחרונה ל רויקטיםהפהגדלת היקפי  שקדנו עלבשנים האחרונות 
בעקבות אי הוודאות  ,בקצב רכישת דירות על ידי חסרי דירות ומשפרי דיור ת עלייהבחודשים האחרונים ניכר  -

והפער בין היצע הדירות  כנית 'מחיר למשתכן'תמעל  פיםהשאלה המרח ניסימ, תוצאות הבחירותבנוגע ל
בהצלחה החברה הנפיקה במהלך הרבעון השני של השנה , כמו כן לביקוש לדירות, בעיקר באזורי הביקוש.
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ק ההון האמון של שוהבעת  אתדבר המבטא  –חוב חדשה עם היענות גבוהה מאד מצד המשקיעים  סדרת אגרות
 ".בפעילותה העסקיתו לת החברהבהנה

 
השני ולמחצית רבעון קבוצת אשטרום, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לבבעלות , חברה לבניה בע"מאשדר 

 עלייה , צמיחה בהכנסות ומכירותהיקף הבעלייה  בהיקפי הפעילות, גידול המלמדות על .202של שנת הראשונה 
 נקי8הרווח ב
 

 :0202נת מחצית ראשונה של ש
מיליון ש"ח  266-מיליון ש"ח, בהשוואה לכ 836-לכ 8%.-צמחו בכ .202במחצית הראשונה של שנת  ההכנסות

רה, לצד בתקופה המקבילה אשתקד8 הצמיחה בהכנסות נבעה מגידול משמעותי בהיקפי המכירות של החב
 התקדמות בקצב הביצוע של הפרויקטים8

 
מההכנסות(,  %.268-)כ מיליון ש"ח 227-לכ 67%-עלה בכ .202 במחצית הראשונה של שנת הרווח הגולמי

מההכנסות( בתקופה המקבילה אשתקד8 הירידה בשיעור הרווח הגולמי  2.82%-)כ מיליון ש"ח 85-בהשוואה לכ
 יקטים שההכנסות בגינם הוכרו8 מיוחסת בעיקר לשינוי בתמהיל הפרו

 
-עולי בסך של כמיליון ש"ח, בהשוואה לרווח תפ 7.-לכהוכפל  .202במחצית הראשונה של שנת  הרווח התפעולי

 8מהגידול האמור ברווח הגולמיבעיקרה מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד8 העלייה ברווח התפעולי נבעה  72
 

מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון,  688-הסתכמו בכ .202של שנת  במחצית הראשונההוצאות המימון, נטו 
צית יליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד8 הקיטון בהוצאות המימון, נטו נבע בעיקר מכך שבמחמ 2588-נטו של כ

מיליון ש"ח בגין רווח מהשקעה בניירות ערך  888-הראשונה של השנה הכירה החברה בהכנסות מימון בסך של כ
 8ריםסחי

 
מיליון ש"ח, בהשוואה  5688-לכ עלה .202של אשדר במחצית הראשונה של שנת  הרווח המיוחס לבעלי המניות

אשתקד8 העלייה ברווח הנקי נבעה, כאמור, בעיקר  מהצמיחה בהכנסות  בתקופה המקבילהמיליון ש"ח  2.83-לכ
 המימון, נטו8 בעקבות הגידול בהיקפי הפעילות של החברה, לצד קיטון האמור בהוצאות

 

 :0202של שנת  שנירבעון 
ברבעון  ש"חמיליון  .26-, בהשוואה לכש"חמיליון  303-כל %.8-צמחו בכ .202שנת של  השנירבעון ב הכנסותה

, לצד התקדמות בקצב של החברה המכירותבהיקפי  משמעותי מגידולהמקביל אשתקד8 הצמיחה בהכנסות נבעה 
 הביצוע של הפרויקטים8

 
מיליון  37-מההכנסות(, בהשוואה לכ 2686%-)כ ש"חמיליון  57-כל עלה .202של שנת  השניברבעון  למיהרווח הגו

 בעיקר לשינוי תמההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד8 הירידה בשיעור הרווח הגולמי מיוחס 2.80%-)כ ש"ח
 הוכרו8  םבתמהיל הפרויקטים שההכנסות בגינ

 
-ך של כ, בהשוואה לרווח תפעולי בסש"חמיליון  70-כעלה והסתכם ב .202שנת של  השניברבעון  הרווח התפעולי

 בניכוי האמור ברווח הגולמי, הגידולברווח התפעולי נבעה מ עלייה8 הברבעון המקביל אשתקד ש"חמיליון  22
 בעקבות הגידול בהיקפי הפעילות של החברה8 הנהלה וכלליותהובהוצאות  שיווקהמכירה והבהוצאות  הגידול

 
-, בהשוואה לכש"חמיליון  2787-כל וכפלה .202ל שנת ש שניהשל אשדר ברבעון  הרווח המיוחס לבעלי המניות

בהכנסות צמיחה בעקבות הבעיקר  ברווח הנקי נבעה, כאמור,העלייה ברבעון המקביל אשתקד8  ש"חמיליון  2288
 של החברה8 הגידול בהיקפי הפעילותבגין 

 
  מכירות:

רבעון ביל אשתקד. מכרה החברה יותר יחידות דיור בהשוואה לרבעון המקב 0202במהלך הרבעון השני של שנת 
, )לא כולל מע"מ( "חמיליון ש 326-יחידות דיור )חלק החברה( בתמורה לכ 2.8מכרה החברה  השנההשני של 
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ברבעון המקביל  )לא כולל מע"מ( "חמיליון ש 2.2-בתמורה לכ )חלק החברה( יחידות דיור 250בהשוואה למכירת 
 אשתקד8

 
בהשוואה שמכרה דיור היחידות החברה עלייה בהיקף רשמה  0202גם במהלך המחצית הראשונה של שנת 

בתמורה  )חלק החברה( יחידות דיור .36מכרה החברה  השנהבמחצית הראשונה של לתקופה המקבילה אשתקד. 
מיליון  333-חברה( בתמורה לכיחידות דיור )חלק ה .23, בהשוואה למכירת )לא כולל מע"מ( "חמיליון ש 883-לכ
 ופה המקבילה אשתקד8בתק )לא כולל מע"מ( "חש
 

יחידות דיור נוספות )חלק החברה(  .22, מכרה החברה ליום פרסום הדוחותסמוך ועד  השנה יולימתחילת חודש 
  )לא כולל מע"מ(8 ש"חמיליון  .22-בתמורה כספית של כ

 
 ,ות דיוריחיד 2,226 -כ לחברה )כולל שותפים(, .308088202-הם יונכון ל -מלאי יחידות דיור הזמין למכירה 

 ש"ח ליארדמי 28.7-יחידות דיור נמכרו בתמורה כספית של כ 2,265-כ שיווק, מתוכן/או ביצוע ושלבי המצויות ב
תם בנייבפרויקטים שלמכירה שנותרו  חנויות 20-ו ידות דיוריח 33חברה )כולל שותפים( לבנוסף, )לא כולל מע"מ(8 

 הסתיימה8
 

 :32.25.0202-ליום ה מאזן
וזאת לאחר חלוקת דיבידנד  (סכום דומה מיוחס לבעלי המניות) ש"חמיליון  657-לכעלה  ל אשדרש הונה העצמי

, בנטרול מקדמות %.2.8-מהווה כההון העצמי מסך המאזן  8באפריל השנהששולם   ש"חמיליון  25-בסך של כ
 3.8, פינוי בינוי ותמ"א עסקאות קומבינציהמרוכשי דירות והתחייבויות בגין 

 
, הכוללת פיקדונות בתאגידים בנקאיים, פיקדונות במסגרת ומנים וההשקעות לזמן קצר של החברהיתרת המז

 8ש"חמיליון  .72-הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים, הסתכמה בכ
 
 :ולאחריו בתקופת הדוח עיקרייםאירועים  

 לוא זכויותיה וזכויות שותפתה במתחם למכירת מ נוסף הודיעה החברה על ניהול מו"מ ,0202סט בחודש אוגו
 8 (50% -מיליון ש"ח )חלק החברה  265-המסחרי בפרויקט מגורים ומסחר המוקם בגני תקווה בתמורה לכ

  ש"חיליון מ 2.0-, הנפיקה החברה סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה ה'( בסכום כולל של כ0202בחודש מאי  

 באופק יציבA 8שנים, תחת דירוג  7825מ של במח" 3872%הנושאת ריבית שקלית שנתית של 

  ש"ח8יליון מ 25 , חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של0202בחודש אפריל 

 

הינה אחת מחברות הבניה  ,אשדר חברה לבניה בע"מ, בשליטת קבוצת אשטרום, ובניהולו של ארנון פרידמן
ובניינים ורים8 החברה מתמחה בהקמת שכונות מובילות בישראל8 החברה פועלת בתחום ייזום הבניה למגה

 ,.3בינוי ותמ"א -פינוי ,8 החברה הינה מהחלוצות בתחום פרויקטי ההתחדשות העירוניתליאמיאופטבתכנון 
חידות דיור וכיום י 20,000 -שנות קיומה הקימה פרויקטים רבים הכוללים למעלה מ 75-ובמהלך למעלה מ

יחידות דיור, הפזורים ברחבי הארץ  27,500-כקטים למגורים בהיקף של מעורבת בייזום, תכנון ובהקמת פרוי
  יחידות דיור(8 200,.-)חלק החברה כ

250- לי שיין; 5322233-252; יואב נעימי 2666656-250 יוסי פינק; 6052065-250לפרטים: אמיר אייזנברג 
 6536606-23; משרד:  6500005
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