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éלהחליף נועדה לא וכן בלבד ונוחות תמצית לשם נערכה היא, כאמור הצעות לקבלת הזמנה או החברה של ערך ניירות לרכישת הצעה מהווה אינה זו מצגת 
על יותר נרחב מידע ניתן במסגרתם, החברה של והרבעוניים התקופתיים בדוחות, זה ובכלל, לציבור החברה של בדיווחים עיון  והסיכונים החברה פעילות 

 של דעת לשיקול תחליף אינו וכן דעת חוות או/ו המלצה מהווה אינו החברה פעילות לניתוח הקשור בכל במצגת האמור כי, יובהר עוד. בפעילותה הכרוכים
 לשנת החברה של התקופתי לדוח). 2018-01-042678 אסמכתא ראה( 2018 במאי 24 מיום דיווח' ר, 2018 במרץ 31 ליום הרבעוני לדוח. פוטנציאלי משקיע

).2018-01-012516 אסמכתא ראה (2018 בפברואר 14 מיום דיווח' ר, 2017

éח"תשכ ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע כוללת זו מצגת מידע. 1968  כאמור  כולל  בין   הערכות, מטרות, תחזיות, היתר 
של, דרך בכל המובא אחר מידע וכל, סקירות, גרפים, איורים של המובא מידע לרבות, ואומדנים או לאירועים המתייחסים, החברה   עניינים 
 נקודת על רק מבוסס והוא מוכחת עובדה מהווה אינו עתיד פני צופה מידע. החברה בשליטת ואינה וודאית אינה התממשותם אשר, עתידיים
 החברה להנהלת הידוע להנהלת הידוע, כללי מידע ניתוח על, השאר בין המתבססת, החברה הנהלת של הסובייקטיבית והערכתה ראותה
 וסקרים מחקרים, ציבוריים פרסומים, מקצועיים פרסומים, שונות ורשויות גופים שפרסמו סטטיסטיים נתונים זה ובכלל, זו מצגת עריכת במועד

 או התממשותו. עצמאי באופן החברה ידי על נבחנה לא ונכונותו בהם הכלול המידע של לשלמותו או לנכונותו התחייבות בהם ניתנה לא אשר
את המאפיינים הסיכון מגורמי, היתר בין, תושפע עתיד פני צופה המידע של התממשותו אי וכן, החברה פעילות   בסביבה מההתפתחויות 

. החברה בשליטת מצויים אינם ובאופיים מראש להערכה ניתנים בלתי הינם אשר, החברה פעילות על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכללית
 המוצגים נתונים במצגת להיכלל עשויים, היינו, כה עד לציבור החברה בדיווחי הוצג בו האופן מן שונה באופן המוצג מידע לכלול עשויה המצגת
 זה ובכלל נתונים של מכלול מציגה המצגת. בעבר החברה ובדיווחי בדוחותיה שהוצגו מאלו שונים בפילוח או/ו בעריכה או/ו באפיון או/ו באופן

 של הערכתה למיטב נכונים ושהינם, האמורה במצגת המוצג באופן הוצגו שטרם או החברה בדיווחי נכללו וטרם במצגת הוצגו אשר נתונים
זו מצגת קוראי, לפיכך. הצגתם למועד נכון החברה כי, בזאת מוזהרים  של בפועל והישגיה תוצאותיה  להיות עלולים בעתיד החברה   שונים 
 המצויים ומידע נתונים על מתבססות עתיד פני צופות והערכות תחזיות, כן כמו. זו במצגת המובא עתיד פני צופה במידע שהוצגו מאלו מהותית

או בעדכון מחויבת אינה והחברה, 31/3/18 וליום המצגת עריכת במועד החברה בידי כל שינוי  או/ו תחזית  של הערכה  מידע  זה  על   מנת 
. המצגת עריכת מועד לאחר שיחולו נסיבות או אירועים שישקפו

עתיד פני צופה מידע- משפטית הבהרה
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éוהוותיקות הגדולות למגורים הבניה ייזום מחברות אחת הינה אשדר 
בישראל

éובעל הארץ ברחבי המפוזר גדול פרויקטים מלאי מחזיקה החברה 
 שותפים כולל (ד"יח 12,000 – מ בלמעלה ומסתכם השבחה פוטנציאל

ד"יח 7,900 – כ החברה חלק, מתוכם) קרקע ובעלי

éוהבנייה ן"הנדל בתחומי מהמובילות, מ"בע אשטרום קבוצת של בת חברה 
שנה 50- מ למעלה ופועלת

ביקור כרטיס



4 מצגת לשוק ההון | מאי 2018

)31/03/2018 ליום( פיננסית איתנות

עצמי הון
 ₪מיליון 603- כ של סך על עומד החברה הון

  אשראי דירוג
ilA בדירוג מדורגות החברה של החוב אגרות

נזילות
 ₪מיליון 224- כ של בסך נזילים סחירים ע"בני והשקעות מזומנים יתרות לחברה

 פיננסי מינוף
 54.4% - כ הינו, נטו CAP- ל חוב יחס, מינוף שיעור

חוזר הון
 ₪מיליון 477- כ של בסך שוטפות התחייבויות על שוטפים נכסים עודף

AA
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עסקית ואסטרטגיה החברה חזון

להיות חברת יזום בניה למגורים
מובילה בישראל המספקת ללקוחותיה

סביבת מגורים איכותית

עסקית אסטרטגיה

éבישראל למגורים פרויקטים של בייזום עסקי מיקוד

é גאוגרפי פיזור

éהפרויקטים מספר הגדלת י"ע החברה של הפעילות היקפי הגדלת 
הפעילים

éקומבינציה, למשתכן מחיר, מזומן (קרקעות לרכישת עסקאות בסוגי רחב גיוון 
)38 א"תמ, בינוי פינוי, בתמורות קומבינציה, בעין

החברה חזון

 

éפנימי אנושי הון באמצעות ניהול
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בחברה השליטה בעלת - אשטרום קבוצת

)ציבורית חברה(

בניה של עוצמה 

 בניה, קבלנות
בישראל ותשתיות

 בניה, קבלנות
ל"בחו ותשתיות

יזמי ן"נדל
ל"בחו למגורים

לבניה חברה אשדר
) מדווחת חברה(

בישראל למגורים יזמי ן"נדל

תעשיות

 מניב ן"נדל
ל"בחו להשקעה

זכיינות

 להשקעה מניב ן"נדל
 אשטרום באמצעות

)ציבורית חברה (מ"בע נכסים
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פרויקטים 20 – ב ושיווק בבנייה אשדר פעילות
31/03/2018 ליום החברה חלק

 בשלבי פרויקטים
שונים בנייה

ד"יח 1,608 – לשיווק
ד"יח 1,374 – החברה חלק    

 שבנייתם פרויקטים
הסתיימה

ד"יח 33 – לשיווק

ד"יח 600 – מכורות
ד"יח 530 – החברה חלק     

ד"יח 27 – החברה חלק
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שותפיםשותפים  וכוללוכולל  3838  אא""תמתמ, , בינויבינוי  פינויפינוי, , קומבינציהקומבינציה  בעסקאותבעסקאות  קרקעקרקע  בעליבעלי  שלשל  דד""יחיח  כוללכולל(*) (*) 
)פורסםפורסם  שטרםשטרם  נוסףנוסף  מידעמידע  כוללכולל  השקףהשקף((. . החברההחברה  חלקחלק(**) (**) 
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שונים תכנון בשלבי אשדר פעילות
31/03/2018 ליום  פרויקטים 50-בכ

 (*)ד"יח 3,070 – כ

38 א"תמבהליכים  ע"תב מאושרת ע"תב

 (**)ד"יח 3,670 – כ (**)ד"יח 2,095 – כ

 (*)ד"יח 1,216 – כ (*)ד"יח 5,962 – כ

(**) ד"יח 668 – כ
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 נמכר שטרם מלאי - הסתיימה שבנייתם פרויקטים
₪) במיליוני הכספיים הנתונים( 31/03/2018 ליום

)38 א"ותמ בינוי פינוי כולל (קומבינציה עסקאות בגין והתחייבויות הקרקע מרכיב את כוללים ואינם הבנייה שירותי את כוללים וההכנסות העלויות נתוני. הפרויקט מסך% 100 מהווים הכספיים הנתונים  (*) 
)פורסם שטרם מידע כולל השקף. (בפרויקט השותפים חלק את כולל נמכרו שטרם בפרויקט ד"יח מספר(**) 

בעלות אחוזהפרויקט מיקוםהפרויקט שם
 ד"יח יתרת

 (**)למכירה
 צפויות הכנסות

(*) ממלאי
 צפויות עלויות

 (*)ממלאי
רווח

 (*)צפוי גולמי

88%2642ים בת )D בניין (ים בת אשדר מגדל

100%1333303חיפהטריו

 ומסחר מגדל – סיידוף בתי
)חנויות 10 הכולל(

50%1238326ירושלים 

100%61192גן רמת38 א"בתמ פרויקטים
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)38 א"ותמ בינוי פינוי כולל (קומבינציה עסקאות בגין והתחייבויות הקרקע מרכיב את כוללים ואינם הבנייה שירותי את כוללים וההכנסות העלויות נתוני. הפרויקט מסך% 100 מהווים הכספיים הנתונים(*) 
38 א"ותמ בינוי פינוי, בעין קומבינציה בעסקאות הבעלים חלקי את כולל אינו אך, הבנייה שירותי במסגרת ד"יח ואת כאלו לחברה שיש ככל, בפרויקט השותפים חלק את כולל שנמכרו ד"יח מספר וכן בפרויקט ד"יח מספר(**) 

 
כולל זאת בטבלה המתואר הגולמי הרווח היקף. בפרויקט הצפויות מההכנסות% 17 - בכ המוערך בהם שהושקע, העצמי ההון את גם הצפויים לרווחים בנוסף, מהפרויקטים למשוך עתידה החברה(***) 

)פורסם שטרם מידע כולל השקף(. והפסד רווח ובדוח בעודפים  IFRS15 תקן יישום בשל שדווחו שח מיליוני 84 - כ         
11

 בשיווק או/ו בביצוע פרויקטים
₪) במיליוני הכספיים הנתונים( 31/03/2018 ליום

הפרויקט שם
 מספר

בניינים
בשלב 

בעלות אחוזהפרויקט מיקום
 שנת

 התחלת
בניה

 סיום שנת
 בניה

משוערת

 ד"יח 
 בפרויקט

)*(*

 ד"יח
 מכורות

(**)

 ד"יח יתרת
 למכירה

(**)

 הכנסות
 (*)צפויות

 עלויות
(*) צפויות

 גולמי רווח
(*) צפוי

 רווח שיעור
 צפוי גולמי

(***)

100%201720196243191211021916%נתניה31 בנין 401 מגרש אגמים

100%2018201932122064521219%נתניה2 407 מגרש אגמים

33.3%2016201912064563082585016%גן רמת2041 בניין החדשה קריניצי

33.3%201720209915842542134116%גן רמת2051 בניין החדשה קריניצי

100%201620199640561311052620%יונה כפר2 א שלב יונה כפר

100%201720199624721301032721%יונה כפר2ב שלב יונה כפר

100%201620181046836128913729%הכרמל טירת3ב שלב כרמל גלי

100%201720191086444113872623%חריש3'א שלב המגף שכונת חריש

100%2018201972126074581622%חריש3'ב שלב המגף שכונת חריש

100%20172020226981282362013515%מוצקין קרית2"למשתכן מחיר "מוצקין קרית

100%20172020213-213207189189%חיפה4" למשתכן מחיר "אליעזר קרית

50%201620208831571861473921%תקווה גני11 בניין – תקווה גני לב

50%20182021873841891503921%תקוה גני21 בניין – תקוה גני לב

1301032721%---50%20162020תקווה גנימסחרמסחר - תקווה גני לב

100%2018202012644822922415117%מונסון-יהוד3)1,2,5 בניינים (מונסון

3811 א"תמ פרויקטים
 קריית,רעננה,ג"ר

הרצליה,אונו
100%

2016-
2017

2018-
2020

215811344723809220%
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 בתכנון פרויקטים
₪) במיליוני הכספיים הנתונים( 31/03/2018 ליום

 קומבינציה עסקאות בגין והתחייבויות הקרקע מרכיב את כוללים ואינם הבנייה שירותי את כוללים וההכנסות העלויות נתוני. הפרויקט מסך% 100 מהווים הכספיים הנתונים(*) 
 פינוי, בעין קומבינציה בעסקאות הבעלים חלקי את כולל אינו אך הבנייה שירותי במסגרת ד"יח ואת כאלו לחברה שיש ככל, בפרויקט השותפים חלק את כולל שנמכרו ד"יח מספר וכן בפרויקט ד"יח מספר(**) 
 38 א"בתמ בפרויקטים קרקע בעלי ויחידות בינוי

)פורסם שטרם מידע כולל השקף (בפרויקט הצפויות מההכנסות% 17 - בכ המוערך בהם שהושקע, העצמי ההון את, לרווחים בנוסף, מהפרויקטים למשוך עתידה החברה(***) 

הפרויקט שם
 מספר

בניינים
בשלב

הפרויקט מיקום
 אחוז

בעלות
 התחלת שנת

צפויה בניה
 סיום שנת

צפויה

 ד"יח
 בפרויקט

(**)

 הכנסות
(*) צפויות

 עלויות
(*) צפויות

 רווח
(*) צפוי גולמי

 רווח שיעור
  צפוי גולמי

(***)

100%20182021244224211136%הכרמל טירת4"למשתכן מחיר "החותרים הכרמל טירת

100%201820211782962435318%מודיעין3"מטרה מחיר "ר"מע מודיעין

100%201820214864511320%יונה כפר1'ג שלב יונה כפר

100%201820213383731012%תקוה גני1אטינג

100%20182020108109872220%חריש3' ג שלב המגף שכונת חריש

389 א"תמ פרויקטים
, סבא כפר ,אונו קריית

ג"ור רעננה
100%20182020-20211503863147219%
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 טריו אשדר

    מתייחסיםמתייחסים  הצפויהצפוי  הרווחהרווח  ואחוזואחוז  הרווחהרווח, , ההכנסותההכנסות ₪.  ₪. במיליוניבמיליוני  הינםהינם  הכספייםהכספיים  הנתוניםהנתונים(*) (*) 
))פורסםפורסם  שטרםשטרם  מידעמידע  כוללכולל  השקףהשקף  (  (מכורותמכורות  הלאהלא  לדירותלדירות

 הפרויקט מיקום

 בפרויקט ד"יח' מס

 ליום מכורות ד"יח' מס
31/03/2018

החברה חלק

 (*)צפויות הכנסות

 (*)צפוי גולמי רווח

צפוי גולמי רווח שיעור

 חיפה

302

289

100%

33

3

9%
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 כרמל גלי אשדר

הפרויקט מיקום

 בפרויקט ד"יח' מס

 ליום מכורות ד"יח' מס
31/03/2018

החברה חלק

 (*)צפויות הכנסות

 (*)צפוי גולמי רווח

צפוי גולמי רווח שיעור

צפוי אכלוס מועד

  הגולמיהגולמי  מהרווחמהרווח  חלקחלק. . כולוכולו  הפרויקטהפרויקט  נתונינתוני  אתאת  ומשקפיםומשקפים ₪  ₪ במיליוניבמיליוני  הינםהינם  הכספייםהכספיים  הנתוניםהנתונים(*) (*) 
  שטרםשטרם  מידעמידע  כוללכולל  השקףהשקף. (. (והפסדוהפסד  רווחרווח  ולדוחולדוח  לעודפיםלעודפים   IFRS15 IFRS15  תקןתקן  יישוםיישום  במסגרתבמסגרת  נזקףנזקף

))פורסםפורסם

 . .

הכרמל טירת

104

68

100%

128

37

29%

2018-2019
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 חריש אשדר

הפרויקט מיקום

 בפרויקט ד"יח' מס

 ליום מכורות ד"יח' מס
31/03/2018

החברה חלק

 (*)צפויות הכנסות

 (*)צפוי גולמי רווח

צפוי גולמי רווח שיעור

צפוי אכלוס מועד

  הגולמיהגולמי  מהרווחמהרווח  חלקחלק. . כולוכולו  הפרויקטהפרויקט  נתונינתוני  אתאת  ומשקפיםומשקפים ₪  ₪ במיליוניבמיליוני  הינםהינם  הכספייםהכספיים  הנתוניםהנתונים(*) (*) 
))פורסםפורסם  שטרםשטרם  מידעמידע  כוללכולל  השקףהשקף. (. (והפסדוהפסד  רווחרווח  ולדוחולדוח  לעודפיםלעודפים   IFRS15 IFRS15  תקןתקן  יישוםיישום  במסגרתבמסגרת  נזקףנזקף

 . .

חריש

340

76

100%

348

75

22%

2019-2021
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 יונה כפר שרונה אשדר

הפרויקט מיקום

בפרויקט ד"יח' מס

 ליום מכורות ד"יח' מס
31/03/2018

החברה חלק

 (*)צפויות הכנסות

 (*)צפוי גולמי רווח

צפוי גולמי רווח שיעור

צפוי אכלוס מועד

  הגולמיהגולמי  מהרווחמהרווח  חלקחלק. . כולוכולו  הפרויקטהפרויקט  נתונינתוני  אתאת  ומשקפיםומשקפים ₪  ₪ במיליוניבמיליוני  הינםהינם  הכספייםהכספיים  הנתוניםהנתונים(*) (*) 
))פורסםפורסם  שטרםשטרם  מידעמידע  כוללכולל  השקףהשקף. (. (והפסדוהפסד  רווחרווח  ולדוחולדוח  לעודפיםלעודפים   IFRS15 IFRS15  תקןתקן  יישוםיישום  במסגרתבמסגרת  נזקףנזקף

 . .

יונה כפר

318

64

100%

430

88

20%

2019-2021
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אגמים אשדר

  נזקףנזקף  הגולמיהגולמי  מהרווחמהרווח  חלקחלק. . כולוכולו  הפרויקטהפרויקט  נתונינתוני  אתאת  ומשקפיםומשקפים ₪  ₪ במיליוניבמיליוני  הינםהינם  הכספייםהכספיים  הנתוניםהנתונים(*) (*) 
))פורסםפורסם  שטרםשטרם  מידעמידע  כוללכולל  השקףהשקף. (. (והפסדוהפסד  רווחרווח  ולדוחולדוח  לעודפיםלעודפים   IFRS15 IFRS15  תקןתקן  יישוםיישום  במסגרתבמסגרת

הפרויקט מיקום

)אוכלסו שטרם (בפרויקט ד"יח' מס

31/03/2018 ליום מכורות ד"יח' מס

החברה חלק

 (*)צפויות הכנסות

 (*)צפוי גולמי רווח

צפוי גולמי רווח שיעור

צפוי אכלוס מועד

נתניה

345

55

100%

620

98

16%

2019-2021
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 תקוה גני לב

הפרויקט מיקום

 (*)בפרויקט ד"יח' מס

 ליום מכורות ד"יח' מס
31/03/2018

החברה חלק

 (**)צפויות הכנסות

 (**)צפוי גולמי רווח

צפוי גולמי רווח שיעור

צפוי אכלוס מועד

  שלשל  דד""יחיח  אתאת  כולכול  אינואינו  אךאך  בפרויקטבפרויקט  השותףהשותף  חלקחלק  אתאת  כוללכולל  מכורותמכורות  דד""יחיח  מספרמספר  וכןוכן  בפרויקטבפרויקט  דד""יחיח  מספרמספר(*) (*) 
  תקןתקן  יישוםיישום  במסגרתבמסגרת  נזקףנזקף  הגולמיהגולמי  מהרווחמהרווח  חלקחלק₪ ₪   במיליוניבמיליוני  הינםהינם  הכספייםהכספיים  הנתוניםהנתונים(**) (**)   הקרקעהקרקע  בעליבעלי

IFRS15 IFRS15   והפסדוהפסד  רווחרווח  ולדוחולדוח  לעודפיםלעודפים . .

תקוה גני

175

34

50%

375

78

21%

2020-2021
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 מונסון אשדר

הפרויקט מיקום

 (*)אוכלסו שטרם בפרויקט ד"יח' מס

31/03/2018 ליום מכורות ד"יח' מס

החברה חלק

 (**)צפויות הכנסות

 (**)צפוי גולמי רווח

צפוי גולמי רווח שיעור

צפוי אכלוס מועד

  הנתוניםהנתונים (**)  (**) הקרקעהקרקע  בעליבעלי  דד""יחיח  אתאת  כוללותכוללות  אינןאינן  מכורותמכורות  דד""יחיח  מספרמספר  וכןוכן  בפרויקטבפרויקט  דד""יחיח  מספרמספר(*) (*) 
  רווחרווח  ולדוחולדוח  לעודפיםלעודפים   IFRS15 IFRS15  תקןתקן  יישוםיישום  במסגרתבמסגרת  נזקףנזקף  הגולמיהגולמי  מהרווחמהרווח  חלקחלק₪ ₪   במיליוניבמיליוני  הינםהינם  הכספייםהכספיים

)פורסם שטרם מידע כולל השקף(. . והפסדוהפסד

מונסון-יהוד

210

44

100%

480

82

17%

2020,2022
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 החדשה קריניצי

הפרויקט מיקום

 אוכלסו שטרם בפרויקט ד"יח' מס
 (*)ובביצוע

31/03/2018 ליום מכורות ד"יח' מס

החברה חלק

 (**)צפויות הכנסות

 (**)צפוי גולמי רווח

צפוי גולמי רווח שיעור

צפוי אכלוס מועד

  בעליבעלי  דד""יחיח  כוללותכוללות  ואינןואינן  בפרויקטבפרויקט  השותףהשותף  חלקחלק  אתאת  כוללכולל  מכורותמכורות  דד""יחיח  מספרמספר  וכןוכן  בפרויקטבפרויקט  דד""יחיח  מספרמספר(*) (*) 
   IFRS15 IFRS15  תקןתקן  יישוםיישום  במסגרתבמסגרת  נזקףנזקף  הגולמיהגולמי  מהרווחמהרווח  חלקחלק₪ ₪   במיליוניבמיליוני  הינםהינם  הכספייםהכספיים  הנתוניםהנתונים (**)  (**) קרקעקרקע

. . והפסדוהפסד  רווחרווח  ולדוחולדוח  לעודפיםלעודפים

 גן רמת

219

79

33.3%

562

91

16%

2019-2020
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בוטיק אשדר
גלובס ן"מדל של עירונית התחדשות במדד הראשון במקום מדורגת החברה

  לשיווקלשיווק  דד""היחהיח  אתאת  כוללכולל  בפרויקטבפרויקט  דד""יחיח' ' מסמס(*) (*) 
 השקף(  הקרקעהקרקע  בעליבעלי  דד""יחיח  אתאת  כוללכולל  ואינוואינו
)פורסם שטרם מידע כולל

635שהסתיימו פרויקטים 

 או/ו בביצוע פרויקטים 
בשיווק

11215

 כולל (בתכנון פרויקטים 
)בחתימות

9150

22518חתימות בהליכי פרויקטים

 פרויקטים' מס
 בפרויקט ד"יח' מס

 (*)

רעננהרעננה, , 26-3226-32  היסודהיסוד  קרןקרן

הרצליההרצליה, , 5151  יפהיפה  לייבלייב

גג""רר, , 55  העמלהעמלגג""רר, , 9393  הה""הראהרא

גג""רר, , 3333  המתמידהמתמיד



פיננסיים נתונים
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) ₪במיליוני( מאזן תמצית

31/03/1831/12/17

43102מזומנים ושווי מזומנים

181199קצר לזמן השקעות

 ליווי במסגרת קצר לזמן השקעות
בנקאי

110177

-140דירות מכירת בגין לקוחות

8361,047למכירה בניינים מלאי

1717אחרים שוטפים נכסים

1,3271,542שוטפים נכסים כ"סה

473501לבניה קרקעות

2727להשקעה ן"נדל

6562ארוך לזמן חובה ויתרות הלוואות

2443נדחים מסים

3232אחרים שוטפים לא נכסים

1,9482,207נכסים כ"סה

31/03/1831/12/17
 חלויות כולל (בנקאיים מתאגידים אשראי

)ארוך לזמן הלוואות של שוטפות
298224

146147חוב אגרות של שוטפות חלויות

77358דירות מרוכשי מקדמות

210209קומבינציה עסקאות בגין התחייבויות

119165אחרות שוטפות התחייבויות

8501,103שוטפות התחייבויות כ"סה

75בנקאיים מתאגידים הלוואות

485524חוב אגרות

33אחרות ארוך לזמן התחייבויות

495532ארוך לזמן התחייבויות כ"סה

603572הון כ"סה

1,9482,207והון התחייבויות כ"סה

20182018  בינוארבינואר  11  מיוםמיום  החלהחל  העבודותהעבודות  קצבקצב  להתקדמותלהתקדמות  בהתאםבהתאם  בהכנסהבהכנסה  להכרהלהכרה  IFRS15IFRS15  תקןתקן  אתאת  לראשונהלראשונה  יישמהיישמה  החברההחברה
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₪) במיליוני( סייםפיננ ויחסים הון

31/03/1831/12/17

936899פיננסי חוב

711599נטו פיננסי חוב

%54.4%51.4נטו CAP- ל נטו חוב

  יחס הון לסך המאזן - בניכוי מקדמות
  מרוכשי דירות ובניכוי התחייבות בגין עסקאות קומבינציה

%36.6%34.9

נבחרים פיננסיים יחסים

  החלהחל  העבודותהעבודות  קצבקצב  להתקדמותלהתקדמות  בהתאםבהתאם  בהכנסהבהכנסה  להכרהלהכרה  IFRS15IFRS15  תקןתקן  אתאת  לראשונהלראשונה  יישמהיישמה  החברההחברה
20182018  בינוארבינואר  11  מיוםמיום
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₪) במיליוני( והפסד רווח ח"דו תמצית

31/03/1831/03/1731/12/2017

 והכנסות (*) למגורים ד"יח ממכירת הכנסות
ואחזקה ניהול

163160695

 ד"יח, למגורים ד"יח ממכירת ההכנסות עלות
ואחזקה ניהול והכנסות מלונאיות

132136574

3123121גולמי רווח

4316 ושיווק מכירה הוצאות

7731וכלליות הנהלה הוצאות

14-- אחרות הכנסות

201388 תפעולי רווח

(4)(2)8נטו, מימון) הכנסות (הוצאות

121592 מיסים לפני רווח

4414)מס הטבת (ההכנסה על מיסים

81178 נקי רווח

20182018  בינוארבינואר  11  מיוםמיום  החלהחל  העבודותהעבודות  קצבקצב  להתקדמותלהתקדמות  בהתאםבהתאם  בהכנסהבהכנסה  להכרהלהכרה  IFRS15IFRS15  תקןתקן  אתאת  לראשונהלראשונה  יישמהיישמה  החברההחברה  (*)(*)
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