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 6262במאי  62

 הודעה למשקיעים
 

 : 0202הרבעון הראשון של שנת את מסכמת בע"מ  חברה לבניה אשדר

 

ברבעון המקביל  "חמיליון ש 883-, בהשוואה לכ"חמיליון ש 823-ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ

 אשתקד

 

 מההכנסות %2550-ברבעון עמד על כממכירת דירות שיעור הרווח הגולמי 

 

ני"ע ב ותהשקעהפסדי מבעיקר והושפע  "חמיליון ש 353-ון הסתכם בכהרווח הנקי ברבע

 והמהלכים לבלימתה הקורונההתפשטות נגיף בעקבות 

 

 –האטה בקצב מכירת הדירות  נרשמהוהמהלכים לבלימתה הקורונה  התפשטות נגיףבעקבות 

בעון יחידות דיור בר 290יחידות דיור, בהשוואה למכירת  230במהלך הרבעון מכרה החברה 

 )חלק החברה( המקביל אשתקד

 

מסך המאזן )בנטרול  %8258-, המהווה כ"חמיליון ש 333-הונה העצמי של אשדר עלה לכ

 מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע(

 

מזומנים, השקעות לזמן קצר ופיקדונות בהסכמי ליווי היתרת  - גבוהה נזילות פיננסיתלחברה 

 205-מיליון ש"ח, לצד מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך של כ 772-בנקאיים הסתכמו בכ

  %5853נטו עומד על  CAP-החוב הפיננסי נטו ליחס ; שהוקצו לאחר תאריך המאזן "חמיליון ש

 

ומהמהלכים שננקטו הקורונה  מהתפשטות נגיףהרבעון הראשון של השנה הושפע " ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר:
בעקבות סגירת משרדי המכירות, בהתאם לתקנות  ,ה בקצב המכירות בחודש מרץדירידה חל ושהביאלבלימתה 

עם הסרת חלק מהמגבלות , אך שאישרה הממשלה5 ההשפעה השלילית נמשכה גם אל תוך חודש אפרילירום ח
במהלך החודשים החברה צופה שבתחילת חודש מאי אנו עדים לעלייה בכמות המתעניינים ברכישת דירות5 

הפגיעה הכלכלית בחלק ממשקי של  כהמשך ישירוזאת  ביחס לשנים קודמות, ,יהיה נמוך המכירותהקרובים קצב 
בשל בין היתר  ,חדשות ביקוש לדירותלהיצע השיגדל הפער בין  הצופ החברהבטווח הבינוני עם זאת, 5 הבית

אינה מת הפרויקטים הקהפגיעה בקצב ש ,באופן כלליניתן לומר , יבצד התפעול5 צפוי בהתחלות הבנייההקיטון ה
על עלויות ההקמה5 חברת אשדר נכנסה  כך שלא צפויה השפעה מהותית על מועדי השלמת הפרויקטים או  ,גדולה

קדונות פ, בקופת מזומנים הבאות לידי ביטוי ,עם איתנות פיננסית ונזילות גבוהה במיוחד האירועאל תוך 
במסגרת , לצד מסגרות אשראי בלתי מנוצלות "חש מיליון 772-בסכום כולל של כ בדים וני"ע סחירים,עמשו

מיליון  205-בסך של כהפרויקטים בליווי וכן מסגרות אשראי נוספות )שאינן בגין פרויקטים בליווי( שטרם נוצלו 
להמשיך בתכנית העסקית  מתכננים5 בהתאם לכך, אנו 0202שהוקצו לחברה במהלך החודשים אפריל ומאי  ש"ח

  ת דיור במהלך השנים הקרובות"5להקמת עוד אלפי יחידו
 

 .6262לרבעון הראשון של שנת קבוצת אשטרום, דיווחה על תוצאותיה הכספיות בבעלות , אשדר חברה לבניה בע"מ
 

 :0202עיקרי התוצאות רבעון ראשון 
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 רבעון המקבילבמיליון ש"ח  883-ש"ח, בהשוואה לכ יוןמיל 823-כהסתכמו ב 6262ברבעון הראשון של  ההכנסות
ירידה בקצב מכירת יחידות דיור לקראת סיום הרבעון בשל התפשטות נגיף מבעיקר בהכנסות נבע  אשתקד. השינוי

יחידות דיור )כולל חלק השותפים( לעומת מכירת  052במהלך הרבעון מכרה החברה  –והמהלכים לבלימתההקורונה 
 יחידות דיור )כולל חלק השותפים( ברבעון המקביל אשתקד. 622

 
מיליון  22-מההכנסות(, בהשוואה לכ 05.6%-מיליון ש"ח )כ 34-הסתכם בכ 6262רבעון הראשון של ב ח הגולמיהרוו

קביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי מיוחסת לשינוי בתמהיל מההכנסות( ברבעון המ 04.1%-ש"ח )כ
 הפרויקטים שההכנסות בגינם הוכרו.

 
מיליון  33-, בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ"חמיליון ש 83-הסתכם בכ 6262רבעון הראשון של ב הרווח התפעולי

 קיטון, בניכוי קיטון האמור ברווח הגולמימהבעיקרה ברווח התפעולי נבעה  ירידהה ברבעון המקביל אשתקד. "חש
 ."חמיליון ש 6-והכרה בהכנסות אחרות נטו, בסך של כ מיליון ש"ח 0.4 -בסך של כ הנהלה וכלליותבהוצאות 

 
-מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון, נטו של כ 65.3-הסתכמו בכ 6262רבעון הראשון של בהוצאות המימון, נטו 

ברבעון המקביל אשתקד שבהוצאות המימון, נטו נבע בעיקר מכך  הגידול. רבעון המקביל אשתקדבמיליון ש"ח  0.6
וח מהשקעה בניירות ערך סחירים, בעוד שברבעון בגין רו "חמיליון ש 5-הכירה החברה בהכנסות מימון בסך של כ

בעקבות הירידות החדות בשווקי  –בגין סעיף זה  "חמיליון ש 62-הראשון של השנה הכירה החברה בהפסד של כ
ועד לתאריך בהקשר זה יצוין, כי לאחר תאריך המאזן התפשטות נגיף הקורונה. כתוצאה מההון בארץ ובעולם 

 הירידה שנרשמה ברבעון הראשון של השנה. אתמעט ערך שמיתנה של תיק ניירות  הדוחות נרשמה עלייה בערכו
 

 88.6-מיליון ש"ח, בהשוואה לכ 3.3-כהסתכם ב 6262ברבעון הראשון של של אשדר  הרווח המיוחס לבעלי המניות
בהוצאות הגידול לצד הקיטון ברווח התפעולי מ הירידה ברווח הנקי נבעה. רבעון המקביל אשתקדבמיליון ש"ח 
 ניירות ערך סחירים.בהשקעה מבגין הפסד בעיקר המימון, נטו 

 
  מכירות:

)לא  "חמיליון ש 653-יחידות דיור )חלק החברה( בתמורה לכ 036 מכרה החברה 0202של אשון במהלך הרבעון הר
ל מע"מ( )לא כול "חמיליון ש 885-יחידות דיור )חלק החברה( בתמורה לכ 016כולל מע"מ(, בהשוואה למכירת 

 ברבעון המקביל אשתקד.
 

יחידות דיור נוספות )חלק החברה(  82מכרה החברה  ,ליום פרסום הדוחותסמוך ועד  השנה אפרילמתחילת חודש 
  .ש"חמיליון  58-בתמורה כספית של כ

 
 0,182-כ לחברה )כולל שותפים(, 6262הרבעון הראשון של שנת לסוף נכון  -מלאי יחידות דיור הזמין למכירה 

 6.28-יחידות דיור נמכרו בתמורה כספית של כ 0,050-כ שיווק, מתוכן/או ביצוע ושלבי המצויות ב ,יחידות דיור
נכון לסוף בנוסף,  .22%-כך ששיעור מכירת יחידות דיור ביחס למלאי הזמין למכירה עומד על כ –ש"ח  ליארדמי

בפרויקטים למכירה שנותרו  חנויות 02-ו דיורידות יח 26חברה )כולל שותפים( ל 6262הרבעון הראשון של שנת 
 .יחידות דיור 3, מתוכם, עד סמוך ליום פרסום הדוחות, נמכרו בנייתם הסתיימהש
 

 :8252850202-ליום ה מאזן
, בנטרול מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות 82.8%-מהווה כה ש"חמיליון  333-לכעלה  של אשדר הונה העצמי

 .(83)לרבות פינוי בינוי ותמ"א  בגין עסקאות קומבינציה
 

 .ש"ח ארדמילי 8.85-כב הסתכםשל החברה  סך הנכסים
 

, הכוללת פיקדונות בתאגידים בנקאיים, פיקדונות במסגרת וההשקעות לזמן קצר של החברהיתרת המזומנים 
 .ש"חמיליון  442-הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים, הסתכמה בכ

 
 140-הסתכם בכ החוב הפיננסי, נטומיליארד ש"ח. בהתאם לכך,  0.43-הסתכם בכ של אשדרברוטו י החוב הפיננס

 .58.3%-עמד על כ נטו CAP-החוב הפיננסי נטו ל. היחס בין "חש וןמילי
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 נגיף הקורונה:התפשטות השפעות 

  המכירות של בהתאם לתקנות שעת חירום שאישרה הממשלה, נסגרו משרדי  - אפריל-מרץ יםחודשבמכירות
 החברה וכפועל יוצא נרשמה ירידה משמעותית בהיקף המכירות. 

  עם הסרת חלק ממגבלות התנועה בתחילת חודש מאי, פתחה החברה את משרדי המכירות  -מכירות בחודש מאי
 לרכישת דירות.חדשות וניכרת הגעה של מתעניינים וכן נחתמו מספר בקשות 

  הדוח, התפשטות נגיף הקורונה לא השפיעה מהותית על מועדי ההשלמה נכון למועד  - ביצוע פרויקטיםהמשך
 .הצפוי המתוכננים של הפרויקטים ועל היקף העלויות

  וזאת, האירוע של השלכותיו עם להתמודדות איתנה פיננסיתיכולת  לה יש להערכת החברה, -איתנות פיננסית 
סכום נכון לסוף הרבעון הראשון, בוני"ע סחירים, , לרבות פיקדונות משעובדים המזומנים יתרת לאור, היתר בין

במסגרת הפרויקטים בליווי וכן מסגרת נוספת , לצד מסגרות אשראי בלתי מנוצלות "חמיליון ש 442-כולל של כ
 ."חמיליון ש 065בסך של ה לאחר תום הרבעון הראשון וטרם נוצלה ת)סולו( אשר הוקצ

 הערכת החברה, למועד דוח זה, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ל - גיוס אשראיהיכולת לנגישות לשוק ההון ו
לא צפויה השפעה מהותית לרעה על גיוס בשוק ההון בדרך של הנפקת אגרות חוב ו/או על גיוס אשראי בנקאי 
וחוץ בנקאי. כמו כן, מאז שהחלו ההשפעות השליליות על המשק, לא היה גידול משמעותי מתמשך בתשואות 

אישררה את דירוג  S&P, חברת הדירוג מעלות השנה כמו כן, בחודש אפריל החוב של החברה.בהן נסחרו אגרות 

 אגרות החוב של החברה תוך התייחסות למשבר הקורונה.

 להערכת החברה, הפגיעה הכלכלית בחלק ממשקי הבית עשויה  - הדיור מחירישינויים בקצב המכירות וב
יחד עם זאת,  ., לעומת קצב המכירות בשנה שעברהקרוביםלהביא לירידה בקצב המכירות במהלך החודשים ה

דבר  בטווח הבינוני, החברה צופה שיגדל הפער בין היצע הדירות לבין הביקוש לדירות, בעיקר באזורי הביקוש,
להערכת החברה, ביכולתה להמשיך לבנות את הפרויקטים  .שיגרום לעליית מחירים או שמירתם ברמה הנוכחית

במחירים הנמוכים מהותית  ימכרושהדירות בפרויקטים לא  , וכןקצב מכירת הדירותתנות התמבמקרה של גם 
יחד עם זאת, נוכח העובדה שמדובר באירוע דינמי המאופיין באי ודאות רבה, לא ניתן  מאלה שהחברה תכננה.

 להעריך את היקף המשבר והשפעתו על החברה באופן מהימן.
 

 :ריוולאח בתקופת הדוח עיקרייםאירועים 

 וזאת לאחר ש"חמיליון  5-מתום הרבעון הראשון השנה ועד חודש מאי עלה ערכו של תיק ניירות הערך בכ ,
  נגיף הקורונה. התפשטותירידה שנרשמה כאמור במהלך הרבעון הראשון של השנה עם 

  בתוספת  "חשמיליון  24.1-החליט דירקטוריון החברה על פדיון חלקי של שטר הון בסך של כ ,0202בחודש מאי(
 , קבוצת אשטרום,שהנפיקה החברה לבעלת השליטה "חמיליון ש 45-, מתוך כ("חמיליון ש 3.0-ריבית של כ

  .6203בחודש דצמבר 

  חברת הדירוג מעלות  ,0202בחודש אפרילS&P  אישררה את דירוג החברה בדירוגA  באופק יציב, תוך

  .התחשבות בהשפעות התפשטות נגיף הקורונה
 

הינה אחת מחברות הבניה  ,ה לבניה בע"מ, בשליטת קבוצת אשטרום, ובניהולו של ארנון פרידמןאשדר חבר
ובניינים בתכנון המובילות בישראל. החברה פועלת בתחום ייזום הבניה למגורים. החברה מתמחה בהקמת שכונות 

שנות קיומה  35-מ ובמהלך למעלה ,. החברה הינה מהחלוצות בתחום פרויקטי ההתחדשות העירוניתליאמיאופט
יחידות דיור וכיום מעורבת בייזום, תכנון ובהקמת פרויקטים  62,222 -הקימה פרויקטים רבים הכוללים למעלה מ

  יחידות דיור(. 1,822-יחידות דיור, הפזורים ברחבי הארץ )חלק החברה כ 05,822-כלמגורים בהיקף של 

250- לי שיין; 5822988-253; יואב נעימי 3333357-250 יוסי פינק; 3052035-250לפרטים: אמיר אייזנברג 
 7583303-28; משרד:  7520005
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