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 2020במרץ  17

 הודעה למשקיעים 
 

 :  עם תוצאות שיא  2019את שנת מסכמת בע"מ   חברה לבניה אשדר 

 

ש"ח מיליון  855-, בהשוואה לכש"ח מיליארד 1.5-לכ 75%-צמחו בכ 2019בשנת כנסות הה

 והגידול בהיקפי הביצוע מכירת יח"דהעלייה בהיקף  בשלעיקר ב – 2018בשנת 

 

 57.4-ש"ח, בהשוואה לכ מיליון 146.9-לכ 2.5פי עלה  2019שנת בהרווח הנקי לבעלי המניות 

 2018שנת ב "חמיליון ש

 

מזומנים, השקעות לזמן קצר ופיקדונות בהסכמי  תויתרחברה יש ל 2019בדצמבר,  31ליום 

  56.6%נטו עומד על  CAP-החוב הפיננסי נטו ל; מיליון ש"ח 660-בנקאיים בסך של כליווי 

 

בדומה לשיעור הרווח הגולמי  מההכנסות %18-עמד על כ 2019בשנת שיעור הרווח הגולמי 

 2018בשנת 

 

 ,יחידות דיור )חלק החברה( 857נמכרו  בתקופה – 2019 בשנתבהיקף המכירות חדה  עלייה

 2018בשנת  יחידות דיור )חלק החברה( 575בהשוואה למכירת 

 

מסך המאזן )בנטרול  %30.2-, המהווה כ"חמיליון ש 844-הונה העצמי של אשדר עלה לכ

 מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע(

 

מיליארד   1.5-ההכנסות טיפסו לכ –עם תוצאות שיא  2019מסכמים את שנת אנו " ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר:
. השיפור בתוצאות העסקיות מיוחס 2018ביחס לשנת  2.5פי  – ש"חמיליון  147-לכ טיפסנקי הרווח וה  "חש

 575יחידות דיור )חלק החברה(, לעומת מכירת  857-שהסתכם ב ,2019לעלייה החדה בהיקף המכירות בשנת 
בהיקף המזומנים שבקופתה  הגידול הגידול בהון העצמי של החברה ו. 2018יור )חלק החברה( בשנת יחידות ד

מאפשרים לחברה נקודת פתיחה איתנה להתמודדות עם השלכות אפשריות של התפשטות נגיף הקורונה  
גיפה  ועל החברה. עדיין לא ניתן להעריך את היקף ההשפעה של המ פעתו על הכלכלה העולמית והמקומיתוהש

הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף   .המזומנים בקופתהיתרות  הגדלתל תעלוואת טווח ההשפעה, אבל החברה פ
 מיטבי ההתפתחותו ופועלת להבטחת  בריאות העובדים ולמתן מענאחר ועל פעילותה ת המשבר והשפעאת 

 . " המשבר תוםללקוחות ולספקים והיא נערכת לחזרה לפעילות נמרצת לתקופה שלאחר 
 

 המלמדות על 2019שנת קבוצת אשטרום, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לבבעלות , אשדר חברה לבניה בע"מ
 נקי.הרווח ב עלייהצמיחה בהכנסות ו ,מכירותהיקף הבבהיקפי הפעילות, עלייה  גידול

 

 :2019שנת תוצאות 
. הצמיחה 2018בשנת מיליון ש"ח  855-ש"ח, בהשוואה לכ ארדמילי 1.5-לכ 75%-צמחו בכ 2019שנת ב ההכנסות

יחידות   921מכרה החברה  2019בשנת  – מגידול משמעותי בהיקפי המכירות של החברה בעיקר בהכנסות נבעה 
הבנייה, וכן    תקדמותהלצד  ,2018בשנת  )כולל חלק השותפים( יחידות דיור 615לעומת  תפים()כולל חלק השו דיור

 (.50%)חלק החברה  "חמיליון ש 175-ממכירת מתחם מסחרי בגני תקווה בסך של כ
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-)כ מיליון ש"ח 158-מההכנסות(, בהשוואה לכ 18.0%-)כ מיליון ש"ח 270-לכעלה  2019שנת ב הרווח הגולמי

 .2018בשנת הכנסות( מה 18.5%
 

 111-מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ 212-כב  והסתכם 90%-בכ עלה 2019שנת ב הרווח התפעולי
, בניכוי הגידול מהגידול האמור ברווח הגולמיבעיקרה . העלייה ברווח התפעולי נבעה 2018בשנת מיליון ש"ח 

 . בעקבות הגידול בהיקפי הפעילות של החברה ,מכירה ושיווקהנהלה וכלליות ובהוצאות בהוצאות 
 

מיליון  33.4-מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון, נטו של כ 13.5-הסתכמו בכ 2019שנת בהוצאות המימון, נטו 
הכירה החברה בהכנסות  2019שבמהלך שנת . הקיטון בהוצאות המימון, נטו נבע בעיקר מכך 2018בשנת ש"ח 

הכירה החברה   2018שבשנת , בעוד ן ש"ח בגין רווח מהשקעה בניירות ערך סחיריםמיליו 11-מימון בסך של כ
 .בגין סעיף זה "חמיליון ש 5-ל כשבהפסד 

 
מיליון  57.4-מיליון ש"ח, בהשוואה לכ 146.9-לכ 2.5עלה פי  2019שנת בשל אשדר  הרווח המיוחס לבעלי המניות

עיקר מהצמיחה בהכנסות בעקבות הגידול בהיקפי הפעילות . העלייה ברווח הנקי נבעה, כאמור, ב2018בשנת ש"ח 
 . קיטון האמור בהוצאות המימון, נטוהשל החברה, לצד  

 
 :2019  של שנתרביעי רבעון תוצאות 

ברבעון  ש"חמיליון  291-, בהשוואה לכש"חמיליון  374-כ ל 28%-צמחו בכ 2019שנת של  הרביעירבעון ב הכנסותה
 ביצוע לצד התקדמות של החברה המכירותבהיקפי  משמעותי סות נבעה מגידולהמקביל אשתקד. הצמיחה בהכנ

 . הבנייה
 

מההכנסות(, בהשוואה  17.5%-)כ מיליון ש"ח 65-לכ 32%-עלה בכ 2019של שנת הרביעי ברבעון  הרווח הגולמי
 מההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד.  17.0%-)כ מיליון ש"ח 49.5-לכ
 

, בהשוואה לרווח תפעולי בסך של ש"חמיליון  51-כל 34%-עלה בכ 2019של שנת יעי הרבברבעון  הרווח התפעולי 
. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהגידול האמור ברווח הגולמי, בניכוי ברבעון המקביל אשתקד ש"חמיליון  38-כ

 בהכנסות אחרות, נטו ביחס לרבעון המקביל אשתקד. "חמיליון ש 3-ירידה של כ
 

מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון, נטו של  3-הסתכמו בכ 2019ברבעון הרביעי של שנת הוצאות המימון, נטו 
מהשקעה ברווחים מגידול . הקיטון בהוצאות המימון, נטו נבע בעיקר ברבעון המקביל אשתקדמיליון ש"ח  15-כ

 .בניירות ערך סחירים
 

 16-, בהשוואה לכש"חמיליון  34-הוכפל לכ 2019ל שנת הרביעי ש של אשדר ברבעון הרווח המיוחס לבעלי המניות
העלייה ברווח הנקי נבעה, כאמור, בעיקר מהגידול בהיקפי הפעילות של ברבעון המקביל אשתקד.  ש"חמיליון 

 החברה, לצד הקיטון בהוצאות המימון, נטו.
 

   מכירות:
)לא  "חמיליון ש 371-)חלק החברה( בתמורה לכ יחידות דיור 193מכרה החברה  2019במהלך הרבעון הרביעי של 

)לא כולל מע"מ(  "חמיליון ש 305-יחידות דיור )חלק החברה( בתמורה לכ  212כולל מע"מ(, בהשוואה למכירת 
 ברבעון המקביל אשתקד.

 
 2019במהלך שנת . 2018שנת  לעומת שמכרהדיור היחידות רשמה החברה עלייה בהיקף  2019במהלך שנת 
, בהשוואה )לא כולל מע"מ( "חש יארדמיל 1.51-בתמורה לכ )חלק החברה( יחידות דיור 857ה מכרה החבר 

 .2018בשנת  )לא כולל מע"מ( "חמיליון ש 817-יחידות דיור )חלק החברה( בתמורה לכ  575למכירת 
 

ק יחידות דיור נוספות )חל 128מכרה החברה  ,ליום פרסום הדוחותסמוך ועד  השנה ינוארמתחילת חודש 
  .ש"חמיליון  226-החברה( בתמורה כספית של כ
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המצויות  ,יחידות דיור 2,140-כ לחברה )כולל שותפים(, 2019לסוף שנת נכון  -מלאי יחידות דיור הזמין למכירה 

כך   –ש"ח  ליארדמי 2.16-יחידות דיור נמכרו בתמורה כספית של כ 1,302-כ שיווק, מתוכןאו /ביצוע ושלבי ב
 69חברה )כולל שותפים( לבנוסף,  .61%-חידות דיור ביחס למלאי הזמין למכירה עומד על כששיעור מכירת י

, מתוכם, עד סמוך ליום פרסום הדוחות, בנייתם הסתיימהבפרויקטים שלמכירה שנותרו  חנויות 10-ו ידות דיוריח
 .יחידות דיור 14נמכרו  

 
 :31.12.2019-ליום ה מאזן

ששולם  ,ש"חמיליון  25-וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ ש"חמיליון  844-לכעלה  של אשדר הונה העצמי
, בנטרול מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין 30.2%-מהווה כההון העצמי מסך המאזן  .אשתקדבאפריל 

 .(38)לרבות פינוי בינוי ותמ"א  עסקאות קומבינציה
 

 .ש"ח ארדמילי 3.36-של החברה עלה לכ סך הנכסים
 

, הכוללת פיקדונות בתאגידים בנקאיים, פיקדונות במסגרת וההשקעות לזמן קצר של החברהת המזומנים יתר
 .ש"חמיליון  660-הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים, הסתכמה בכ

 
החוב  מיליארד ש"ח. בהתאם לכך,  1.76-הסתכם בכ  של אשדר ברוטו החוב הפיננסי , 2019נכון לסוף שנת 

 .56.6%-עמד על כ נטו CAP-החוב הפיננסי נטו ל. היחס בין "חמיליארד ש 1.1-הסתכם בכ יננסי, נטוהפ

 
 ."חמיליון ש 184-סך של כב תשלומי קרן אגרות חוב צפויה לפרועפרעה החברה ו 2020במהלך שנת 

 
 :ולאחריו בתקופת הדוח עיקרייםאירועים  

הקורונה,  נגיף בין היתר כתוצאה מהתפרצות ו , הודיעה החברה כי לאחר תאריך המאזן2020בחודש מרץ  •
נכון לסוף  יצוין, כי מיליון שקל. 23-של כ ךירות הערך הסחירים בסחלה ירידת ערך בהשקעות החברה בני

וכמחציתו בהשקעה  מיליון שקל 184-בכ  םתכהס בניירות ערך סחירים של החברהההשקעות היקף  2019 שנת
  .בקרנות כספיות ואג"ח ממשלתי

אגרות חוב )סדרה ה'( בדרך של הרחבת   ליון ש"ח ערך נקובימ 192-כ  הנפיקה החברה ,2019בחודש דצמבר  •
 ש"ח.מיליון  204–של כ תכולל , בתמורהסדרה

 הודיעה החברה על מכירת מלוא זכויותיה וזכויות שותפתה במתחם המסחרי  המוקם ,2019מבר ספטבחודש  •
  בניית המרכז המסחרי. (50% -מיליון ש"ח )חלק החברה  175-בגני תקווה בתמורה ל בפרויקט מגורים ומסחר

 .2020יים עד סוף שנת תסהצפויה ל

מיליון  180-ב )סדרה ה'( בסכום כולל של כ, הנפיקה החברה סדרה חדשה של אגרות חו2019בחודש מאי  •

 באופק יציב. Aשנים, תחת דירוג  4.25במח"מ של  3.42%הנושאת ריבית שקלית שנתית של   ,ש"ח

 

הינה אחת מחברות הבניה   ,אשדר חברה לבניה בע"מ, בשליטת קבוצת אשטרום, ובניהולו של ארנון פרידמן
ובניינים הבניה למגורים. החברה מתמחה בהקמת שכונות המובילות בישראל. החברה פועלת בתחום ייזום 

שנות  45-ובמהלך למעלה מ ,. החברה הינה מהחלוצות בתחום פרויקטי ההתחדשות העירוניתליאמיאופטבתכנון 
יחידות דיור וכיום מעורבת בייזום, תכנון ובהקמת  20,000 -קיומה הקימה פרויקטים רבים הכוללים למעלה מ

  יחידות דיור(. 9,200-יחידות דיור, הפזורים ברחבי הארץ )חלק החברה כ 14,400-כבהיקף של פרויקטים למגורים 
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