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בדוחות,זהובכלל,לציבורהחברהשלבדיווחיםעיוןלהחליףנועדהלאוכןבלבדונוחותתמציתלשםנערכההיא,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאוהחברהשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת
המלצהמהווהאינוהחברהפעילותלניתוחהקשורבכלבמצגתהאמורכי,יובהרעוד.בפעילותההכרוכיםוהסיכוניםהחברהפעילותעליותרנרחבמידעניתןבמסגרתם,החברהשלוהרבעונייםהתקופתיים

.(2019-01-024250אסמכתאראה)2019במרץ19מיוםדיווח'ר,2018לשנתהחברהשלהתקופתילדוח.פוטנציאלימשקיעשלדעתלשיקולתחליףאינווכןדעתחוותאו/ו

חדשמידעכוללים2018בדצמבר31לאחרשנמכרוהדיוריחידותנתוני.

גרפים,איוריםשלהמובאמידעלרבות,ואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרביןכוללכאמורמידע.1968ח"תשכערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת,
מהווהאינועתידפניצופהמידע.החברהבשליטתואינהוודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסים,החברהשל,דרךבכלהמובאאחרמידעוכל,סקירות
במועדהחברהלהנהלתהידועלהנהלתהידוע,כללימידעניתוחעל,השארביןהמתבססת,החברההנהלתשלהסובייקטיביתוהערכתהראותהנקודתעלרקמבוססוהואמוכחתעובדה
לשלמותואולנכונותוהתחייבותבהםניתנהלאאשרוסקריםמחקרים,ציבורייםפרסומים,מקצועייםפרסומים,שונותורשויותגופיםשפרסמוסטטיסטייםנתוניםזהובכלל,זומצגתעריכת

פעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.עצמאיבאופןהחברהידיעלנבחנהלאונכונותובהםהכלולהמידעשל
המצגת.החברהבשליטתמצוייםאינםובאופייםמראשלהערכהניתניםבלתיהינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויותוכן,החברה
שוניםבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאפיוןאו/ובאופןהמוצגיםנתוניםבמצגתלהיכללעשויים,היינו,כהעדלציבורהחברהבדיווחיהוצגבוהאופןמןשונהבאופןהמוצגמידעלכלולעשויה
במצגתהמוצגבאופןהוצגושטרםאוהחברהבדיווחינכללווטרםבמצגתהוצגואשרנתוניםזהובכללנתוניםשלמכלולמציגההמצגת.בעברהחברהובדיווחיבדוחותיהשהוצגומאלו

שוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך.הצגתםלמועדנכוןהחברהשלהערכתהלמיטבנכוניםושהינם,האמורה
וליוםהמצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותית

.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלזהמידעשלהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויבתאינהוהחברה,31/12/18

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

  החברה מחזיקה מלאי פרויקטים גדול המפוזר ברחבי הארץ ובעל
כולל שותפים  )ד "יח13,700–פוטנציאל השבחה ומסתכם בלמעלה מ 

ד"יח9,000–חלק החברה כ , מתוכם( ובעלי קרקע

ן והבנייה  "מהמובילות בתחומי הנדל, מ"חברה בת של קבוצת אשטרום בע
שנה55-ופועלת למעלה מ

כרטיס ביקור
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(31/12/2018ליום )איתנות פיננסית 

הון עצמי
₪מיליון 728-הון החברה עומד על סך של כ

דירוג אשראי  
Aאגרות החוב של החברה מדורגות בדירוג 

נזילות
₪מיליון 338-ע סחירים נזילים בסך של כ"לחברה יתרות מזומנים והשקעות בני

מינוף פיננסי  
65.5%-הינו כ , נטוCAP-יחס חוב ל, שיעור מינוף

הון חוזר
₪יליון מ561-עודף נכסים שוטפים על התחייבויות שוטפות בסך של כ
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חזון החברה ואסטרטגיה עסקית

להיות חברת יזום בניה למגורים  
מובילה בישראל המספקת 

ללקוחותיה סביבת מגורים איכותית

אסטרטגיה עסקית

מיקוד עסקי בייזום של פרויקטים למגורים בישראל

פיזור גאוגרפי

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

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

החברהחזון

ניהול באמצעות הון אנושי פנימי



6

בעלת השליטה בחברה-קבוצת אשטרום 

(חברה ציבורית)

עוצמה של בניה

בניה  , קבלנות
ותשתיות בישראל

בניה  , קבלנות
ל"ותשתיות בחו

ן יזמי"נדל
ל"למגורים בחו

אשדר חברה לבניה
(  חברה מדווחת)

ן יזמי למגורים בישראל"נדל

תעשיות

ן מניב "נדל
ל"להשקעה בחו

זכיינות

ן להשקעה ויזמות "נדל
באמצעות אשטרום  

(חברה ציבורית)מ "נכסים בע
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פרויקטים20–בכ ובשיווק יחידות דיור בבנייה 
31/12/2018חלק החברה ליום 

פרויקטים בשלבי  
בנייה שונים

ד "יח1,874–לשיווק 
ד"יח1,641–חלק החברה 

פרויקטים שבנייתם  
הסתיימה

ד  "יח28–לשיווק 

ד  "יח929–מכורות 
ד"יח829–חלק החברה 

ד  "יח22–חלק החברה 

22/3/2019מכורות ליום 
ד"יח8–



וכולל שותפים38א "תמ, פינוי בינוי, ד של בעלי קרקע בעסקאות קומבינציה"כולל יח)*( 
חלק החברה)**( 

8

יחידות דיור בשלבי תכנון שונים
31/12/2018ליום פרויקטים  50-בכ

)*(ד "יח3,120–כ 

38א "תמבהליכיםע"תב
מאושרתע"תב

)**(ד "יח4,156–כ )**(ד "יח2,423–כ 

)*(ד "יח1,232–כ )*(ד "יח7,036–כ 

)**(ד "יח688–כ 



פעילות החברהסקירת 
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(1)מלאי שטרם נמכר -פרויקטים שבנייתם הסתיימה 

(₪הנתונים הכספיים באלפי )31/12/2018ליום 

.בגינן ואין בגינן חוב פיננסיתזרימיותאין עלויות , ד שהסתיימה בנייתן"יח(  1)
(.38א"ותמכולל פינוי בינוי )נתוני העלויות וההכנסות כוללים את שירותי הבנייה ואינם כוללים את מרכיב הקרקע והתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה . הפרויקט שטרם נמכרמסך 100%הנתונים הכספיים מהווים )*( 

.  ד בפרויקט שטרם נמכרו כולל את חלק השותפים בפרויקט"מספר יח)**( 

אחוז בעלותמיקום הפרויקטשם הפרויקט
ד  "יתרת יח

למכירה ליום  
31/12/18)**(

ד שנמכרו  "יח
31/12/18לאחר 

תזרימיותהכנסות
)*(צפויות ממלאי 

עלויות צפויות
)*(ממלאי 

רווח
)*(גולמי צפוי 

88%111,300600700בת ים(Dבניין )אשדר בת ים מגדל

100%9423,00022,0001,000חיפהטריו חיפה

50%11-33,00031,0002,000ירושלים(חנויות10הכולל )מגדל ומסחר –ירושלים סיידוף

100%7311,0008,0003,000הכרמלטירת (1-3בניינים )טירת הכרמל -גלי כרמל



(38א"ותמכולל פינוי בינוי )נתוני העלויות וההכנסות כוללים את שירותי הבנייה ואינם כוללים את מרכיב הקרקע והתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה . מסך הפרויקט100%הנתונים הכספיים מהווים )*( 
38א"ותמפינוי בינוי , אך אינו כולל את חלקי הבעלים בעסקאות קומבינציה בעין, ד במסגרת שירותי הבנייה"ואת יח, ככל שיש לחברה כאלו, ד שנמכרו כולל את חלק השותפים בפרויקט"ד בפרויקט וכן מספר יח"מספר יח)**( 

מההכנסות הצפויות בפרויקט ולזקוף לרווח והפסד את יתרת הרווח שטרם נזקפה17%-בכשהושקע בהם המוערך , בנוסף לסך הרווחים הצפויים גם את ההון העצמי, החברה עתידה למשוך מהפרויקטים)***( 

11

או בשיווק  /פרויקטים בביצוע ו
(₪הנתונים הכספיים במיליוני )31/12/2018ליום 

מיקום הפרויקט(1)שם הפרויקט 
אחוז  
בעלות

שנת 
התחלת  

בניה

שנת סיום  
בניה 

משוערת

ד "יח
בפרויקט  

(*)*

שיעור 
השלמה  

הנדסי

ד "יח
מכורות  

ליום 
31/12/18

)**(

ד "יח
שנמכרו  
לאחר 

31/12/18
)**(

הכנסות  
)*(צפויות 

עלויות 
)*(צפויות 

סך הרווח 
הגולמי 

)*(הצפוי 

שיעור רווח  
גולמי צפוי  

)***(

סך העודפים  
לרבות הון  

עצמי למשיכה

100%201720196296%5071221012117%41נתניה3בנין 401' אגמים מג

100%201820191650%723226618%10נתניה1בנין 407' אגמים מג

100%201820191638%823226618%10נתניה2בנין 407' אגמים מג

33%2016201912079%8283112506120%111רמת גן204החדשה בניין קריניצי

33%201720209936%232552114417%86רמת גן205החדשה בניין קריניצי

100%201620194892%31367521523%26כפר יונה1כפר יונה בנין 

100%201620194892%24466521522%25כפר יונה2כפר יונה בנין 

100%201720194876%30266521421%24כפר יונה3כפר יונה בנין 

100%201720194874%22467521522%25כפר יונה4כפר יונה בנין 

100%201820204043%252100821818%35מונוסון-יהוד1מונוסון בניין

100%201820204438%201105871918%36מונוסון-יהוד2מונוסון בניין 

100%201820204244%29398801819%34מונוסון-יהוד5בניין מונוסון



(38א"ותמכולל פינוי בינוי )נתוני העלויות וההכנסות כוללים את שירותי הבנייה ואינם כוללים את מרכיב הקרקע והתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה . מסך הפרויקט100%הנתונים הכספיים מהווים )*( 
38א"ותמפינוי בינוי , אך אינו כולל את חלקי הבעלים בעסקאות קומבינציה בעין, ד במסגרת שירותי הבנייה"ואת יח, ככל שיש לחברה כאלו, ד שנמכרו כולל את חלק השותפים בפרויקט"ד בפרויקט וכן מספר יח"מספר יח)**( 

ולזקוף לרווח והפסד את יתרת הרווח שטרם נזקפהמההכנסות הצפויות בפרויקט17%-בכשהושקע בהם המוערך , בנוסף לסך הרווחים הצפויים גם את ההון העצמי, החברה עתידה למשוך מהפרויקטים)***( 
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(המשך)או בשיווק /פרויקטים בביצוע ו
(₪הנתונים הכספיים במיליוני )31/12/2018ליום 

מיקום הפרויקט(1)שם הפרויקט 
אחוז  
בעלות

שנת 
התחלת  

בניה

שנת סיום  
בניה 

משוערת

ד "יח
בפרויקט  

(*)*

שיעור 
השלמה  

הנדסי

ד "יח
מכורות  

ליום 
31/12/18

)**(

ד "יח
שנמכרו  
לאחר 

31/12/18
)**(

הכנסות  
)*(צפויות 

עלויות 
)*(צפויות 

סך הרווח 
הגולמי 

)*(הצפוי 

שיעור רווח  
גולמי צפוי  

)***(

סך העודפים  
לרבות הון  

עצמי למשיכה

100%201720193680%31-3729821%13חריש4חריש בנין 

100%201720193683%2313729821%14חריש5חריש בנין 

100%201720193683%2913829923%14חריש6חריש בנין 

100%201820192471%712619624%10חריש7חריש בנין 

100%201820192470%10-2519623%10חריש8חריש בנין 

100%201820192471%712519623%10חריש9חריש בנין 

100%201820202437%222520521%9חריש10חריש בנין 

100%201820202837%522923620%10חריש11חריש בנין 

100%2017202011341%63121211021916%42מוצקיןקרית901מגרש " מחיר למשתכן"מוצקין קרית

100%2017202011341%54171211021916%42מוצקיןקרית902מגרש " מחיר למשתכן"מוצקין קרית



(38א"ותמכולל פינוי בינוי )נתוני העלויות וההכנסות כוללים את שירותי הבנייה ואינם כוללים את מרכיב הקרקע והתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה . מסך הפרויקט100%הנתונים הכספיים מהווים )*( 
38א"ותמפינוי בינוי , אך אינו כולל את חלקי הבעלים בעסקאות קומבינציה בעין, ד במסגרת שירותי הבנייה"ואת יח, ככל שיש לחברה כאלו, ד שנמכרו כולל את חלק השותפים בפרויקט"ד בפרויקט וכן מספר יח"מספר יח)**( 

מההכנסות הצפויות בפרויקט ולזקוף לרווח והפסד את יתרת הרווח שטרם נזקפה17%-בכשהושקע בהם המוערך , בנוסף לסך הרווחים הצפויים גם את ההון העצמי, החברה עתידה למשוך מהפרויקטים)***( 
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(המשך)או בשיווק /פרויקטים בביצוע ו
(₪הנתונים הכספיים במיליוני )31/12/2018ליום 

מיקום הפרויקט(1)שם הפרויקט 
אחוז  
בעלות

שנת 
התחלת  

בניה

שנת סיום  
בניה 

משוערת

ד "יח
בפרויקט  

(*)*

שיעור 
השלמה  

הנדסי

ד "יח
מכורות  

ליום 
31/12/18

)**(

ד "יח
שנמכרו  
לאחר 

31/12/18
)**(

הכנסות  
)*(צפויות 

עלויות 
)*(צפויות 

סך הרווח 
הגולמי 

)*(הצפוי 

שיעור רווח  
גולמי צפוי  

)***(

סך העודפים  
לרבות הון  

עצמי למשיכה

100%201720205670%3475852610%20חיפה1בנין " מחיר למשתכן"אליעזר קרית

100%201720203870%3613834410%14חיפה2בנין " מחיר למשתכן"אליעזר קרית

100%201720205966%3476155610%21חיפה3בנין " מחיר למשתכן"אליעזר קרית

100%201720206065%4435752610%20חיפה4בנין " מחיר למשתכן"אליעזר קרית

100%20182021608%28999851415%27מודיעין1בנין " מחיר מטרה"לב מודיעין

100%20182021608%221399851415%27מודיעין2בנין " מחיר מטרה"לב מודיעין

100%20182021588%281196821415%26מודיעין3בנין " מחיר מטרה"לב מודיעין

50%201820208860%2461931504323%73גני תקוהלב גני תקוה בנין דרומי

50%201620208770%3641851424323%71גני תקוהלב גני תקוה בנין צפוני

1301092116%43--50%2016202017%גני תקוהלב גני תקוה מסחר

38א"בתמפרויקטים 
קריית  , הרצליה, גןרמת 

אונו ורמת השרון
100%2017-20182019-202121933%602354744510216%200

1,8749281593,3682,7536171,179בשיווק/ בביצוע פרוייקטיםכ "סה
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או בשיווק תחזית חילוץ /פרויקטים בביצוע ו
(₪הנתונים הכספיים במיליוני *)2019-2021עודפים 

חלק אשדרהפרוייקטים100%שנת חילוץ העודפים הצפויה

2019409392שנת 

2020623472שנת 

2021147147שנת 

1,1791,011כ סכומי עודפים צפויים לחילוץ"סה

2018ח התקופתי לשנת "סיכום נתונים מתוך הדו* 
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פרויקטים בתכנון  
(₪הנתונים הכספיים במיליוני )31/12/2018ליום 

מיקום הפרויקט(1)שם הפרויקט 
אחוז  

בעלות

שנת התחלת  

בניה צפויה

שנת סיום 

צפויה

ד  "יח

)**(בפרויקט 

הכנסות  

)*(צפויות 

עלויות  

)*(צפויות 

רווח  

)*(גולמי צפוי 

שיעור רווח גולמי  

)***(צפוי  

100%201920219289791011%טירת הכרמל1בית " מחיר למשתכן"החותרים טירת הכרמל

100%201920219189791011%טירת הכרמל2בית " מחיר למשתכן"החותרים טירת הכרמל

100%20192020232320311%טירת הכרמל3בית " מחיר למשתכן"החותרים טירת הכרמל

100%20192020242421311%טירת הכרמל4בית " מחיר למשתכן"החותרים טירת הכרמל

100%20192020242421311%טירת הכרמל5בית " מחיר למשתכן"החותרים טירת הכרמל

100%201920224298821616%מונוסון-יהוד 3מונוסון בנין 

100%201920224299831616%מונוסון-יהוד 4מונוסון בנין 

100%201920204866521320%כפר יונה5כפר יונה בנין 

100%2019202164111902119%נתניה1בנין 403' אגמים מג

100%2019202164105822423%נתניה1בנין 405' אגמים מג

100%20192021388374910%גני תקווהגני תקווהאטינג

נתוני העלויות וההכנסות כוללים את שירותי הבנייה ואינם כוללים את מרכיב הקרקע והתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה . מסך הפרויקט100%הנתונים הכספיים מהווים )*( 
38א"ותמפינוי בינוי , אך אינו כולל את חלקי הבעלים בעסקאות קומבינציה בעין, ד במסגרת שירותי הבנייה"ואת יח, ככל שיש לחברה כאלו, ד המתוכננות בפרויקט כולל את חלק השותפים בפרויקט"מספר יח)**( 

בפרויקט  מההכנסות הצפויות 17%-שהושקע בהם המוערך בכ , בנוסף לסך הרווחים גם את ההון העצמי, החברה עתידה למשוך מהפרויקטים)***( 
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(המשך)פרויקטים בתכנון 
(₪הנתונים הכספיים במיליוני )31/12/2018ליום 

מיקום הפרויקט(1)שם הפרויקט 
אחוז  
בעלות

שנת התחלת  
בניה צפויה

שנת סיום  
צפויה

ד  "יח
בפרויקט  

)**(

הכנסות  
)*(צפויות 

עלויות  
)*(צפויות 

רווח  
)*(גולמי צפוי 

שיעור רווח  
)***(גולמי צפוי  

100%2019202286201184178%צ"ראשל1נחלת יהודה בנין 

2נחלת יהודה בנין 
צ"ראשל

100%2019202287201184178%

100%20192022341791334525%תל אביבAבית רקאנטי

100%20192022341741324224%תל אביבBבית רקאנטי

100%20192022341811344726%תל אביבCבית רקאנטי

100%2019202246968789%אונוקרית1בנין " מחיר למשתכן"צומת סביון -אונו קרית

100%2019202246968789%אונוקרית2בנין " מחיר למשתכן"צומת סביון -אונו קרית

100%20192022681049599%אונוקרית3בנין " מחיר למשתכן"צומת סביון -אונו קרית

100%20192022461049599%אונוקרית4בנין " מחיר למשתכן"צומת סביון -אונו קרית

100%2019202246114104109%קרית אונו5בנין " מחיר למשתכן"צומת סביון -אונו קרית

100%20192022681069799%קרית אונו6בנין " מחיר למשתכן"צומת סביון -אונו קרית

נתוני העלויות וההכנסות כוללים את שירותי הבנייה ואינם כוללים את מרכיב הקרקע והתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה . מסך הפרויקט100%הנתונים הכספיים מהווים )*( 
38א"ותמפינוי בינוי , אך אינו כולל את חלקי הבעלים בעסקאות קומבינציה בעין, ד במסגרת שירותי הבנייה"ואת יח, ככל שיש לחברה כאלו, ד המתוכננות בפרויקט כולל את חלק השותפים בפרויקט"מספר יח)**( 

בפרויקט  מההכנסות הצפויות 17%-שהושקע בהם המוערך בכ , בנוסף לסך הרווחים גם את ההון העצמי, החברה עתידה למשוך מהפרויקטים)***( 
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(המשך)פרויקטים בתכנון 
(₪הנתונים הכספיים במיליוני )31/12/2018ליום 

מיקום הפרויקט(1)שם הפרויקט 
אחוז  
בעלות

שנת התחלת  
בניה צפויה

שנת סיום  
צפויה

ד  "יח
בפרויקט  

)**(

הכנסות  
)*(צפויות 

עלויות  
)*(צפויות 

רווח  
)*(גולמי צפוי 

שיעור רווח  
גולמי צפוי  

)***(

100%20192022681069799%אונוקרית7בנין " מחיר למשתכן"צומת סביון -אונו קרית

100%2019202246736768%אונוקרית8בנין " מחיר למשתכן"צומת סביון -אונו קרית

100%20192022681039588%אונוקרית9בנין " מחיר למשתכן"צומת סביון -אונו קרית

100%20192022671039588%אונוקרית10בנין " מחיר למשתכן"צומת סביון -אונו קרית

100%2019202246726668%אונוקרית11בנין " מחיר למשתכן"צומת סביון -אונו קרית

100%20192022461029398%קרית אונו12בנין " מחיר למשתכן"צומת סביון -אונו קרית

100%20192022681029398%אונוקרית13בנין " מחיר למשתכן"צומת סביון -אונו קרית

100%20202021363829822%חריש1בנין -חריש

100%20202021363829822%חריש2בנין -חריש 

100%20202021363829822%חריש3בנין -חריש 

38א "תמ
,  כפר סבא, קריית אונו

רעננה ורמת השרון
100%20192020-20211092602263513%

20191,7733,4022,934463בתכנון לשנת פרוייקטיםכ "סה

נתוני העלויות וההכנסות כוללים את שירותי הבנייה ואינם כוללים את מרכיב הקרקע והתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה . מסך הפרויקט100%הנתונים הכספיים מהווים )*( 
38א"ותמפינוי בינוי , אך אינו כולל את חלקי הבעלים בעסקאות קומבינציה בעין, ד במסגרת שירותי הבנייה"ואת יח, ככל שיש לחברה כאלו, ד המתוכננות בפרויקט כולל את חלק השותפים בפרויקט"מספר יח)**( 

בפרויקטמההכנסות הצפויות 17%-שהושקע בהם המוערך בכ , בנוסף לסך הרווחים גם את ההון העצמי, החברה עתידה למשוך מהפרויקטים)***( 
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אשדר שרונה כפר יונה  

מיקום הפרויקט

ד בפרויקט"יח' מס

ד מכורות   "יח' מס

חלק החברה

)*(הכנסות צפויות 

)*(רווח גולמי צפוי 

שיעור רווח גולמי צפוי

מועד אכלוס צפוי

כפר יונה

318

120

100%

438

95

22%

2019-2021

כולוומשקפים את נתוני הפרויקט ₪ הנתונים הכספיים הינם במיליוני )*( 
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אשדר חריש 

מיקום הפרויקט

ד בפרויקט  "יח' מס

ד מכורות"יח' מס

חלק החברה

)*(הכנסות צפויות 

)*(רווח גולמי צפוי 

שיעור רווח גולמי צפוי

מועד אכלוס צפוי

כולוומשקפים את נתוני הפרויקט ₪ הנתונים הכספיים הינם במיליוני )*( 

חריש

340

122

100%

355

78

22%

2019-2021
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אשדר אגמים

מיקום הפרויקט

(שטרם אוכלסו)ד בפרויקט "יח' מס

ד מכורות"יח' מס

חלק החברה

)*(הכנסות צפויות 

)*(רווח גולמי צפוי 

שיעור רווח גולמי צפוי

מועד אכלוס צפוי

נתניה

350

76

100%

619

121

20%

2019-2021

₪הנתונים הכספיים הינם במיליוני )*( 
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Recanati Residence

מיקום הפרויקט

)*(ד בפרויקט "יח' מס

ד מכורות "יח' מס

חלק החברה

הכנסות צפויות

רווח גולמי צפוי

שיעור רווח גולמי צפוי

מועד אכלוס צפוי

הקרקעד אינו כולל את בעלי "מספר יח)*( 

-רמת אביב 
תל אביב

102

השיווק  
בתחילתו

100%

534

134

25%

2022



אונוקרית, מתחם יהודה מכבי
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ד לשיווק ואינו כולל את  "ד בפרויקט כולל את יח"יח' מס)*( 
ד בעלי הקרקע "יח

רמת השרון, 11-15גדעון רמת גן, 29אסף 

רמת גן, 22העמל 

אשדר בוטיק
מדורגת במקום הראשון במדד התחדשות עירונית  

של מדלן גלובס

,  40אבן גבירול רמת גן, 7רחובות הנהר 
הרצליה

'  מס
פרויקטים

ד "מס יח
בשיווק

ד  "יח
מכורות

פרוייקטים
שיווק/בביצוע

1321977

-6109בתכנוןפרוייקטים

-24413עתידייםפרוייקטים



נתונים פיננסיים
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(₪במיליוני )תמצית מאזן 

31/12/1831/12/17

238101מזומנים ושווי מזומנים

100199השקעות לזמן קצר

השקעות לזמן קצר במסגרת ליווי 
בנקאי

103178

-267לקוחות בגין מכירת דירות

1,0491,047מלאי בניינים למכירה

2217נכסים שוטפים אחרים

1,7791,542כ נכסים שוטפים"סה

1,011501קרקעות לבניה

2727ן להשקעה"נדל

5862הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

1543מסים נדחים

3432נכסים לא שוטפים אחרים

2,9242,207כ נכסים"סה

31/12/1831/12/17

כולל חלויות  )אשראי מתאגידים בנקאיים 
(שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

532224

183147חלויות שוטפות של אגרות חוב

81358מקדמות מרוכשי דירות

217209התחייבויות בגין עסקאות קומבינציה

205165התחייבויות שוטפות אחרות

1,2181,103כ התחייבויות שוטפות"סה

4165הלוואות מתאגידים בנקאיים

560524אגרות חוב

23התחייבויות לזמן ארוך אחרות

978532כ התחייבויות לזמן ארוך"סה

728572כ הון"סה

2,9242,207כ התחייבויות והון"סה

אשר לפיו מכירה החברה בהכנסות ובעלויות מחוזים חתומים למכירת דירות  IFRS15מיושם תקן 2018בינואר 1החל מיום 
.  מגורים על פי התקדמות ביצוע הפרויקט

.ח"מיליון ש54-על הון החברה הסתכמה לסך של כ IFRS15השפעת יישום לראשונה של תקן 
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(₪במיליוני )סיים פיננהון ויחסים 

31/12/1831/12/17

755670ח"חוב פיננסי אג

951229(פרויקטים בליווי)חוב פיננסי למוסדות 

1,368599(בניכוי נכסים פיננסים)חוב פיננסי נטו 

65.5%51.4%נטוCAP-חוב נטו ל

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

27.7%34.9%

יחסים פיננסיים נבחרים

אשר לפיו מכירה החברה בהכנסות ובעלויות מחוזים  IFRS15מיושם תקן 2018בינואר 1החל מיום 
.  חתומים למכירת דירות מגורים על פי התקדמות ביצוע הפרויקט

מיליון שח אשר 800–בשל רכישת קרקעות בהיקף של כ 2018החוב הפיננסי גדל מהותית בשנת 
.ואילך2019יבשילו למלאי פעיל במחצית השנייה של שנת 
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(₪במיליוני )ח רווח והפסד "תמצית דו

31/12/2018)*(31/12/2017

855695ד למגורים והכנסות ניהול ואחזקה"הכנסות ממכירת יח

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

697574

158121רווח גולמי

1716הוצאות מכירה ושיווק 

3431הוצאות הנהלה וכלליות

414הכנסות אחרות  

11188רווח תפעולי  

(4)33נטו, מימון( הכנסות)הוצאות 

7692רווח לפני מיסים 

1814(הטבת מס)מיסים על ההכנסה 

5878רווח נקי  

אשר לפיו מכירה החברה  IFRS15מיושם תקן 2018בינואר 1החל מיום )*(
בהכנסות ובעלויות מחוזים חתומים למכירת דירות מגורים על פי התקדמות ביצוע 

מיליון שח רווח נקי המשקף את המכירות ושיעור ההשלמה  54-סך של  כ. הפרויקט
.נזקף לעודפים31/12/17עד 
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