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מידע צופה פני עתיד-הבהרה משפטית 

שלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת

נערכההיא,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאוהחברה

עיוןלהחליףנועדהלאוכןבלבדונוחותתמציתלשם

בדוחות,זהובכלל,לציבורהחברהשלבדיווחים

ניתןבמסגרתם,החברהשלוהרבעונייםהתקופתיים

הכרוכיםוהסיכוניםהחברהפעילותעליותרנרחבמידע

הקשורבכלבמצגתהאמורכי,יובהרעוד.בפעילותה

חוותאו/והמלצהמהווהאינוהחברהפעילותלניתוח

משקיעשלדעתלשיקולתחליףאינווכןדעת

'ר,2019לשנתהחברהשלהתקופתילדוח.פוטנציאלי

-2020-01אסמכתאראה)2020במרץ17מיוםדיווח

23ביוםשפורסם2020שלישירבעוןולדוח(025836

.(2020-01-125940אסמכתאראה)2020,בנובמבר

בחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת

,היתרביןכוללכאמורמידע.1968ח"תשכערךניירות

המובאמידעלרבות,ואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות

בכלהמובאאחרמידעוכל,סקירות,גרפים,איוריםשל

ענייניםאולאירועיםהמתייחסים,החברהשל,דרך

בשליטתואינהוודאיתאינההתממשותםאשר,עתידיים

עובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע.החברה

והערכתהראותהנקודתעלרקמבוססוהואמוכחת

ביןהמתבססת,החברההנהלתשלהסובייקטיבית

הידועלהנהלתהידוע,כללימידעניתוחעל,השאר

זהובכלל,זומצגתעריכתבמועדהחברהלהנהלת

,שונותורשויותגופיםשפרסמוסטטיסטייםנתונים

וסקריםמחקרים,ציבורייםפרסומים,מקצועייםפרסומים

לשלמותואולנכונותוהתחייבותבהםניתנהלאאשר

ידיעלנבחנהלאונכונותובהםהכלולהמידעשל

שלהתממשותואיאוהתממשותו.עצמאיבאופןהחברה

הסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידע

מההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפיינים

עלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבה

להערכהניתניםבלתיהינםאשר,החברהפעילות

המצגת.החברהבשליטתמצוייםאינםובאופייםמראש

נכללושטרםנתוניםזהובכללנתוניםשלמכלולמציגה

או/ובאפיוןאו/ובאופןהמוצגיםונתוניםהחברהבדיווחי

בדוחותיהשהוצגומאלושוניםבפילוחאו/ובעריכה

שלהערכתהלמיטבנכוניםושהינםהחברהובדיווחי

שקפיםראוזהלעניין.הצגתםלמועדנכוןהחברה

[3-4 , כי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך.[8-18

עלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיה

פניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיות

צופותוהערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאעתיד

בידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפני

,30/9/2020וליוםהמצגתעריכתבמועדהחברה

או/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויבתאינהוהחברה

אואירועיםשישקפומנתעלזהמידעשלהערכה

.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבות
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א"ת, צירלסון



כרטיס ביקור|אשדר

חזון החברה

  להיות חברת ייזום בנייה למגורים מובילה בישראל המספקת

ללקוחותיה סביבת מגורים איכותית

אסטרטגיה עסקית

מיקוד בייזום של פרוייקטים למגורים בישראל

  הגדלת היקפי הפעילות של החברה

פיזור גאוגרפי רחב

התחדשות , קומבינציה, במזומן: התמחות בכל סוגי העסקאות

ומחיר למשתכן38א "תמ, עירונית לסוגיה

אשדר
נמנית עם החברות
המובילות בתחום
הייזום למגורים

בישראל

משווקת  , בונה
-ומתכננת כ

14,100
ד  "יח

90–כ
פרוייקטים

בפריסה
ארצית

רחבה

חברה בת של

קבוצת
אשטרום
מהמובילות

בתחומי הבנייה 
ן"והנדל

3

1-9.20201-9.2019

₪נתונים במיליוני 

8681,124היקף הכנסות

155204רווח גולמי

116161רווח תפעולי

62112רווח נקי

רווח נקי המיוחס
לבעלי מניות

62113



30.9.2020ליום |איתנות פיננסית
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דירוג אשראי  
הון החברה עומד על סך  

ח "מיליון ש835-של כ
27.5%-ומהווה כ

מסך המאזן

מינוף פיננסיהון עצמי הון חוזרנזילות
אגרות החוב של החברה  

Aבדירוג מדורגות
P&Sי "ע

לחברה יתרות מזומנים 
ע סחירים "והשקעות בני

-נזילים בסך של כ
ח"מיליון ש308

יחס חוב, שיעור מינוף
-הינו כ, נטו CAP-ל

52.6%*

עודף נכסים שוטפים על 
התחייבויות שוטפות בסך  

ח"מיליון ש977-של כ

.ב(3).ג12בסעיף2020ספטמבר-ינוארלתקופההדירקטוריוןח"בדוכהגדרתו*

הון למאזן

24.9% 25.1%

27.5%

מגמת העלייה בהון העצמי ביחס לסך המאזן של החברה  
מהווה תשתית משמעותית ליכולת החברה להרחיב את  

הפעילות ולפרוע התחייבויות

63.7%

56.6%

52.6%

CAP *חוב ל 

מהווה סממן לחוזק  ,  CAP-מגמת הירידה ביחס חוב ל
ואיתנות פיננסית של החברה וליכולת הרחבת פעילותה
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בעלת השליטה בחברה|אשטרוםקבוצת 

5



1-9.2020סקירת פעילות |אשדר
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היקף הכנסות רבעוני
(ח"מיליוני ש)

334 303

487

1,124

308
240

321

868

Q1 Q2 Q3 מצטבר

רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה  
(ח"מיליוני ש)

33
24

55

113

5

24
33

62

Q1 Q2 Q3 מצטבר

60 54

91

204

47 47
61

155

Q1 Q2 Q3 מצטבר

רווח גולמי רבעוני
(ח"מיליוני ש)

20202019

בעקבות ירידות בשווקים בתחילת התפרצות נגיף הקורונהיע"בנח מהשקעה "מיליון ש20-בסך של ככתוצאה מהפסד *

*

קרית אונו, מונטיפיורי



סקירת פעילות רב שנתית|אשדר
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הכנסות
(ח"מיליוני ש)

151
121

158

270

155

2016 2017 2018 2019 1-9.2020

רווח גולמי
(ח"מיליוני ש)

720 695
855

1,497

868

2016 2017 2018 2019 1-9.2020

רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה
(ח"מיליוני ש)

521 566

720
843 835

2016 2017 2018 2019 1-9.2020

הון עצמי מיוחס לבעלי מניות החברה  
(ח"מיליוני ש)

65 72
57

147

62

2016 2017 2018 2019 1-9.2020

בתוספת ריבית בגינו  )ח "מיליון ש71-בסך של כשטר הון בעקבות פידיון חלקי של קיטון בהון העצמי נטו *

אשטרוםלקבוצת שהונפק ( ובניכוי המס

*



בשיווקיחידות דיור |אשדר

29.11.20נכון ליום , קומבינציהקרקע בעסקאות התחדשות עירונית ובעסקאות ויחידות לבעלי שותפים כולל *8

ד בפרוייקטים בבנייה"יח
ד לשיווק"יח

ובפרוייקטיםבפרוייקטים בבנייה 

הסתיימה כולל יחידות  שבנייתם 

שנמכרו

*ד "יח1,534*ד "יח1,828

א  "ת
גן-ורמת

367

מרכז

700

השרון

399

צפון

362

א  "ת
גן-ורמת

239

מרכז

577
השרון

333

צפון

385

*ד "יח692

ד לשיווק  "יתרת יח
בפרוייקטים בבנייה ובפרוייקטים  

שבנייתם הסתיימה

א  "ת
גן-ורמת

137

מרכז

241

השרון

220

צפון

94



יחידות דיור בשלבי תכנון שונים|אשדר
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חלוקת מספר יחידות דיור בתכנון

*עסקאות לפי סוגי 

חלוקת יחידות הדיור בתכנון

*  תכנוני לפי סטטוס 

749
38א "תמ

1,543

פינוי בינוי 
וקומבינציה

8,579

מזומן

1,399

"  מחיר למשתכן"

כ"סה

12,270

היתר צפוי 

2021-ב

1,820

ע "תב
מאושרת

2,442

בתהליכי 
ע"אישור תב

7,399

כ"סה

12,270

התקבל
היתר בנייה

174

29.11.20ליום נכון , כולל שותפים ויחידות לבעלי קרקע בעסקאות התחדשות עירונית ובעסקאות קומבינציה*

-היתר צפוי ב 
2020

435



פריסה גאוגרפית-שוניםיחידות דיור בשלבי תכנון |אשדר
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א רמת גן "ת
וגבעתיים

4,616

מרכז  

2,912

ירושלים  

2,231

השרון  

1,875

צפון  

636

כ"סה

12,270

ד"יח636

במחוז צפון

ד"יח636|חיפה 

ד"יח1,875

במחוז השרון

ד"יח146|רעננה

ד"יח280|נתניה

ד"יח670|כפר סבא

ד"יח603|הוד השרון

ד"יח176|רמת השרון

ד"יח4,616

ג וגבעתיים"ר, א"בת

ד"יח2,746|א"ת

ד"יח1,099|רמת גן

ד"יח771|גבעתיים

ד"יח2,912

במחוז המרכז

ד"יח362|גני תקווה

ד"יח1,484|קריית אונו

ד"יח1,066|הרצליה

ד"יח2,231

במחוז ירושלים

ד"יח2,231|ירושלים

29.11.20ליום נכון , קומבינציהשותפים ויחידות לבעלי קרקע בעסקאות התחדשות עירונית ובעסקאות הנתונים בשקף זה כוללים *



(  ח"במיליוני ש)תחזית רווח גולמי |אשדר
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מספר
ד "יח

ד "מספר יח
מכורות  

ליום  
30.9.20

שווי חוזי  
של מכירות  

ליום  
30.9.20

כ הכנסות  "סה
צפויות  

מהפרוייקט
שטרם הוכרו

רווח גולמי 
צפוי שטרם 

הוכר  
שיעור רווח  
גולמי צפוי 

פרוייקטים  
בביצוע  

1,4268081,5632,38454723%

פרוייקטים  
שבנייתם  
הסתיימה  

113*-2173918%

פרוייקטים  
ששיווקם צפוי  

להתחיל עד 
2021סוף 

1,502--2,64335013%

3,0418081,5635,24493617.9%כ"סה

,ח"מיליון ש936-כ רווח גולמי צפוי כ"סה

נובע מפרוייקטים בביצוע ובשיווק  63%-כ

טאגוראשדר 

שבנייתם הסתיימהבפרוייקטיםד "יח33לאחר תאריך המאזן נמכרו *

מייצגים את חלק החברה ואינם כוללים התחייבות למתן שירותי בנייההנתונים בשקף זה **



פרוייקטים  
נבחרים



'רמת אביב ג–רקאנטי |פרוייקטים בשיווק

*בפרוייקטד "יח' מס

198

הפרוייקטמיקום 

תל אביב

13

חלק החברה

100%

***ד מכורות"יח' מס

75

כ היקף הכנסות"סה

572
ח"מיליון ש

**עבודה שהושלמה 

9%

מועד אכלוס צפוי

2022-2023

ד לשיווק"יח' מס

102

כולל בעלי קרקע*

30.09.20נכון ליום **

29.11.20נכון ליום ***



נווה אביבים–טאגור|פרוייקטים בשיווק
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*בפרוייקטד "יח' מס

144

הפרוייקטמיקום 

תל אביב

חלק החברה

100%

***ד מכורות"יח' מס

12

כ היקף הכנסות"סה

447
ח"מיליון ש

**עבודה שהושלמה 

7%

מועד אכלוס צפוי

2022-2023

ד לשיווק"יח' מס

84

כולל בעלי קרקע*

30.09.20נכון ליום **

29.11.20נכון ליום ***



נחלת יהודה|פרוייקטים בשיווק
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*בפרוייקטד "יח' מס

212

הפרוייקטמיקום 

ראשון לציון

חלק החברה

100%

***ד מכורות "יח' מס

4

כ היקף הכנסות"סה

323
ח"מיליון ש

**עבודה שהושלמה 

3%

מועד אכלוס צפוי

2023

ד לשיווק"יח' מס

151

בינוי-פינוי-י המדינה עבור מפונים במסגרת תוכנית בינוי"ד נרכשו ע"יח61מתוכן *

30.09.20נכון ליום **

29.11.20נכון ליום ***



אשדר בפרדס קרית אונו| פרוייקטים בתכנון מתקדם 
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פרוייקט
בתכנון

(טרום היתר)

בפרוייקטד "יח' מס

813

הפרוייקטמיקום 

קרית אונו

חלק החברה

100%

ד מכורות"יח' מס

טרם החל  
השיווק

מועד אכלוס צפוימועד התחלת בנייה ושיווקכ היקף הכנסות "סה

583

מספר יחידות
לזוכי מחיר 

למשתכן

230

ד  "יח' מס
לשוק  לשיווק

החופשי

1,321
ח"מיליון ש

2023-שלב א 
2024-שלב ב 

2020-שלב א 
2021-שלב ב 



ביפואקרואשדר | פרוייקטים בתכנון 
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אקרוחברתבשיתוף*

בפרוייקטד "יח' מס

350-כ

הפרוייקטמיקום 

יפו

*החברה חלק 

50%

ד מכורות"יח' מס

טרם החל  
השיווק

מועד התחלת  
בנייה ושיווק

2021

מספר יחידות 
לזוכי מחיר 

למשתכן

166

ד  "יח' מס
לשוק  לשיווק

החופשי

184



התחדשות עירונית|אשדר בוטיק

מדורגת במקום הראשון במדד  
התחדשות עירונית של מדלן גלובס

הראשון במדד החברתי  מדורגת במקום 
להתחדשות עירונית של דה מרקר  

City Squareבשיתוף אתר 

בדירוג חברות מדורגת במקום הראשון 
2020לשנת Dun’s 100במדד 38א "תמ

6
פרוייקטים

בביצוע ובשיווק

6
פרוייקטים

בתכנון

22
פרוייקטים
*עתידיים 

133ד לשיווק "יח' מס

83ד לשיווק"יתרת יח

1,106ד לבנייה"יח'  מס149ד לבנייה    "יח' מס 218ד לבנייה"יח' מס

612ד לשיווק"יח' מס88ד לשיווק"יח' מס

כולל שותפים *

חתימות80%-עם למעלה מפרוייקטים

18

29.11.20ליוםעדמעודכניםזהבשקףהנתונים•

רעננה, 16-18ארלוזרוב רמת השרון, 11-15גדעון רעננה, 42ם "רמב



תודה רבה

בפרדס קרית אונואשדר 
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