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 הודעה למשקיעים
 

 עלייהעם  0202 שנת של השלישיהרבעון מסכמת את בע"מ  חברה לבניה אשדר

 : יםברווחעלייה ובהיקף הפעילות, גידול במכירות משמעותית 

 

 ברבעון המקביל אשתקד ש"ח מיליון  000-, בהשוואה לכמיליון ש"ח 784-צמחו לכ ברבעוןכנסות הה– 

 .והגידול בהיקפי הביצוע מכירת יח"דבהיקף עקבות העלייה עיקר בב
 

  ברבעון  "חמיליון ש 00-ש"ח, בהשוואה לכ מיליון 55.5-לכ 0.5פי עלה ברבעון הרווח הנקי לבעלי המניות

 המקביל אשתקד.

 
 ושיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים  מההכנסות 08.5%-שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על כ

 מההכנסות. 08.0% -כ להראשונים של השנה עמד ע

 

   בתמורה  יחידות דיור )חלק החברה( 085ברבעון נמכרו  – 0202בהיקף המכירות ברבעון השלישי של עלייה

  ש"חמיליון  504-לכ בתמורהיחידות דיור )חלק החברה(  085, בהשוואה למכירת מיליון ש"ח 745-לכ

ברבעון  ש"חמיליון  082-בתמורה לכרה( )חלק החביחידות דיור  005ברבעון הקודם ובהשוואה למכירת 

 המקביל אשתקד.
 

 יחידות דיור )חלק  557נמכרו בתקופה  – 0202של  תשעת החודשים הראשוניםבהיקף המכירות ב עלייה

-בתמורה לכיחידות דיור )חלק החברה(  557השוואה למכירת , ב"חמיליארד ש 0.07-בתמורה לכ החברה(

 אשתקד.בתקופה המקבילה  "חמיליון ש 505

 

 כ)כולל שותפים(, מתוכן נמכרו  יחידות דיור 0,025-כ על 52.22.0202 -נכון לעומד  ובביצוע המלאי למכירה-

 .מיחידות הדיור 58%

 

 הנמצאות  )כולל שותפים ובעלי קרקע( דות דיור נוספותיחי 00,722-בנוסף, החברה מעורבת בתכנון של כ

 בשלבי תכנון שונים.
 

 מסך המאזן )בנטרול מקדמות מרוכשי  50.7%-, המהווה כ"חמיליון ש 822-לה לכהונה העצמי של אשדר ע

 .דירות והתחייבויות לבעלי קרקע(
 

 ( במתחם מסחרי 52%מכירת מלוא זכויותיה וזכויות שותפתה ) הודיעה החברה על ,0202, בחודש ספטמבר

  ."חש מיליון 045-בגני תקווה בתמורה ל

 

 0.00-הכפלנו את ההכנסות לכ 0202של שנת  שעת החודשים הראשוניםתב" ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר:
בעקבות העלייה בעיקר  – "חמיליון ש 005-בכ םהסתכש הנקי ברווח חדהלייה , לצד ע"חמיליארד ש

חלק ) יחידות דיור 557, לעומת מכירת (חלק החברה) יחידות דיור 557-ל יח"ד בהיקף מכירת המשמעותית
פעלנו במלוא במהלך השנים האחרונות  .בהיקפי הבצועובעקבות הגידול  ה אשתקדבתקופה המקביל (החברה

 החברה צופה .פירותהשל החברה וכעת אנו קוטפים את  יחידות הדיור הזמין למכירהלהגדלת מלאי  המרץ
הנמצאות )כולל שותפים ובעלי קרקע( יח"ד נוספות  00,722 -כ נוכח בשנים הבאותמגמה החיובית בהמשך 
רי דיור. בד בבד, בחודש בביקוש לרכישת דירות ממשפרי דירות ומחוס הגידוללצד  תכנון שונים, בשלבי

פרויקט מגורים ומסחר אותו אנו מקימים יחד בספטמבר האחרון הודענו על מכירת מתחם מסחרי בגני תקווה 
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דרגתיות בהכנסות אנו צפויים להכיר בה - (52%-)חלק החברה "חמיליון ש 045-עם שותפתנו וזאת בתמורה ל
 ."0202סוף שנת בהצפויה להשלמת הבנייה המכירה עד מ
 

תשעת ול לישיהשרבעון קבוצת אשטרום, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לבבעלות , חברה לבניה בע"מאשדר 
, צמיחה מכירותהיקף הבבהיקפי הפעילות, עלייה  גידול המלמדות על 1091שנת של  החודשים הראשונים

 נקי1הרווח ב חדה הייעלבהכנסות ו
 

 :0202י של שנת לישרבעון ש
ברבעון  ש"חמיליון  119-, בהשוואה לכש"חמיליון  784-כל טיפסו 1091שנת של  השלישירבעון ב תהכנסוה

ומהגידול בהיקפי  של החברה המכירותבהיקפי  משמעותי המקביל אשתקד1 הצמיחה בהכנסות נבעה מגידול
 1 הביצוע

 
 74-מההכנסות(, בהשוואה לכ 9811%-)כ מיליון ש"ח 19-לכ הוכפל 1091של שנת  השלישי ברבעון הרווח הגולמי

 מההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד1  9111%-)כ מיליון ש"ח
, בהשוואה לרווח תפעולי בסך של ש"חמיליון  44-כעלה והסתכם ב 1091של שנת י לישהשברבעון  הרווח התפעולי

1 העלייה ברווח התפעולי נבעה מהגידול האמור ברווח הגולמי, בניכוי אשתקדברבעון המקביל  ש"חמיליון  49-כ
 המכירה והשיווק בעקבות הגידול בהיקפי הפעילות של החברה1הנהלה וכלליות ובהוצאות בהוצאות  הגידול

 
ואה , בהשוש"חמיליון  2214-לכ 112עלה פי  1091נת ל שש השלישישל אשדר ברבעון  הרווח המיוחס לבעלי המניות

הגידול בהיקפי הפעילות מהעלייה ברווח הנקי נבעה, כאמור, בעיקר ברבעון המקביל אשתקד1  ש"חמיליון  11-לכ
 1של החברה

 

 :0202תשעת החודשים הראשונים של שנת 
מיליון  219-ש"ח, בהשוואה לכ ארדמילי 9191-לכ הוכפלו 1091של שנת  בתשעת החודשים הראשונים ההכנסות

מגידול משמעותי בהיקפי המכירות של החברה, בעיקר ות נבעה ילה אשתקד1 הצמיחה בהכנסש"ח בתקופה המקב
 1הביצועומהגידול בהיקפי 

 
מההכנסות(,  9811%-)כ מיליון ש"ח 107-לכעלה  1091של שנת  בתשעת החודשים הראשונים הרווח הגולמי

 1דמההכנסות( בתקופה המקבילה אשתק 9114%-)כ מיליון ש"ח 901-בהשוואה לכ
 

מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח  919-כב עלה והסתכם 1091של שנת  בתשעת החודשים הראשונים הרווח התפעולי
מהגידול בעיקרה מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד1 העלייה ברווח התפעולי נבעה  44-תפעולי בסך של כ

בעקבות הגידול בהיקפי ירה ושיווק מכהנהלה וכלליות ובהוצאות , בניכוי הגידול בהוצאות האמור ברווח הגולמי
 הפעילות של החברה1

 
מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות  99-הסתכמו בכ 1091של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםהוצאות המימון, נטו 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד1 הקיטון בהוצאות המימון, נטו נבע בעיקר מכך  98-מימון, נטו של כ
מיליון ש"ח בגין רווח  8-של השנה הכירה החברה בהכנסות מימון בסך של כהראשונים שבתשעת החודשים 

 "חמיליון ש 9-של כ, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד הכירה החברה בסכום מהשקעה בניירות ערך סחירים
 1בגין סעיף זהבלבד 

 
מיליון ש"ח,  99111-לכ פסטי 1091של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםשל אשדר  הרווח המיוחס לבעלי המניות

אשתקד1 העלייה ברווח הנקי נבעה, כאמור, בעיקר מהצמיחה  בתקופה המקבילהיון ש"ח מיל 7914-בהשוואה לכ
 קיטון האמור בהוצאות המימון, נטו1הבהכנסות בעקבות הגידול בהיקפי הפעילות של החברה, לצד 

 
  מכירות:
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, יליון ש"חמ 744-בתמורה לכ יחידות דיור )חלק החברה( 182מכרה החברה  0202השלישי של במהלך הרבעון 
ברבעון הקודם ובהשוואה  ש"חמיליון  414-בתמורה לכיחידות דיור )חלק החברה(  981בהשוואה למכירת 

 ברבעון המקביל אשתקד1 ש"ח יליוןמ 980-בתמורה לכ )חלק החברה( יחידות דיור 911למכירת 
 

שמכרה דיור היחידות בהיקף רשמה החברה עלייה  0202שנת של  תשעת החודשים הראשוניםגם במהלך 
 יחידות דיור 117מכרה החברה  השנהשל  תשעת החודשים הראשוניםבבהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 

יחידות דיור )חלק  417, בהשוואה למכירת )לא כולל מע"מ( "חש יארדמיל 9197-בתמורה לכ )חלק החברה(
 ה המקבילה אשתקד1בתקופ )לא כולל מע"מ( "חן שמיליו 294-החברה( בתמורה לכ

 
יחידות דיור נוספות )חלק  71, מכרה החברה ליום פרסום הדוחותסמוך ועד  השנה אוקטוברמתחילת חודש 

  1ש"חמיליון  10-החברה( בתמורה כספית של כ
 

 ,דיור יחידות 1,124-כ לחברה )כולל שותפים(, 4010111091-היום נכון ל -מלאי יחידות דיור הזמין למכירה 
1  ש"ח ליארדמי 1191-יחידות דיור נמכרו בתמורה כספית של כ 9,441-כ שיווק, מתוכן/או ביצוע ושלבי המצויות ב

 בנייתם הסתיימה1בפרויקטים שלמכירה שנותרו  חנויות 90-ו ידות דיוריח 18חברה )כולל שותפים( לבנוסף, 
 

 :020252.22.-ליום ה מאזן
ששולם  ש"חמיליון  12-וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ ש"חמיליון  801-לכעלה  רשל אשד הונה העצמי

, בנטרול מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין 4917%-מהווה כההון העצמי מסך המאזן  1באפריל השנה
 1והתחדשות עירונית עסקאות קומבינציה

 
 1ש"ח דארמילי 4104-לכ עלה 1091לסוף רבעון שלישי של החברה  סך הנכסים

 
, הכוללת פיקדונות בתאגידים בנקאיים, פיקדונות במסגרת יתרת המזומנים וההשקעות לזמן קצר של החברה

 1ש"חמיליון  487-הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים, הסתכמה בכ
 
 
 :ולאחריו בתקופת הדוח עיקרייםאירועים  

  המוקם ל מכירת מלוא זכויותיה וזכויות שותפתה במתחם המסחרי הודיעה החברה ע ,0202ספטמבר בחודש 
בניית המרכז  1 (20% -מיליון ש"ח )חלק החברה  942-בגני תקווה בתמורה ל בפרויקט מגורים ומסחר

 10101עד סוף שנת  םייתסהצפויה ל המסחרי

  מיליון  980-של כ, הנפיקה החברה סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה ה'( בסכום כולל 0202בחודש מאי₪,  

 באופק יציבA 1שנים, תחת דירוג  7112במח"מ של  4171%הנושאת ריבית שקלית שנתית של 

  ש"ח1יליון מ 12 תיה בסך של, חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניו0202בחודש אפריל 

 

ת הבניה הינה אחת מחברו ,אשדר חברה לבניה בע"מ, בשליטת קבוצת אשטרום, ובניהולו של ארנון פרידמן
ובניינים המובילות בישראל1 החברה פועלת בתחום ייזום הבניה למגורים1 החברה מתמחה בהקמת שכונות 

שנות  72-ובמהלך למעלה מ ,קטי ההתחדשות העירונית1 החברה הינה מהחלוצות בתחום פרויליאמיאופטבתכנון 
ום מעורבת בייזום, תכנון ובהקמת יחידות דיור וכי 00040,-קיומה הקימה פרויקטים רבים הכוללים למעלה מ

  ות דיור(1יחיד 1,470-יחידות דיור, הפזורים ברחבי הארץ )חלק החברה כ 97,400-כפרויקטים למגורים בהיקף של 

250- לי שיין; 5522255-257; יואב נעימי 7888854-250 יוסי פינק; 8052085-250לפרטים: אמיר אייזנברג 
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