
 

 בע"מ אליאש  קשרי משקיעים ויחסי ציבור -אייזנברג
 ir.co.il-info@pr דוא"ל  ,8287717-38, פקס 8287717-38טל , 50525רמת גן , 21, רח' אבא הלל 4בניין ששון חוגי, קומה 

ir.co.il-info@pr7538829, Email -3-7538828, Fax 972-3-, Israel, Tel 97252506st. Ramat Gan  Aba Hilell 12Bld,  Sason Hogi 

 

 

 

 

 0202במאי  02

  הודעה למשקיעים

 :עם הכפלת היקף המכירות 0202פותחת את שנת בע"מ  חברה לבניה אשדר

 

הרווח הנקי ברבעון מיליון ש"ח;  082-הסתכמו בכ 0202ברבעון הראשון של שנת ההכנסות 

  ש"חמיליון  05-הסתכם לכ

 

 עון המקביל אשתקדרבב %2580-, בהשוואה לכ%2885-עלה לכ ברבעון שיעור הרווח הגולמי

 

ברבעון  –החברה הכפילה את היקף המכירות ביחס לרבעון הקודם ולרבעון המקביל אשתקד 

 248-, בהשוואה ל)כולל חלקם של שותפים( יחידות דיור 225החברה  מכרה 0202הראשון של 

)כולל  יחידות דיור 252-ובהשוואה לכ )כולל חלקם של שותפים( יחידות דיור ברבעון הקודם

 ברבעון המקביל אשתקד לקם של שותפים(ח

 

 העלייה בקצב המכירות נמשכת עד למועד פרסום הדוחות

 

, "חמיליון ש 844-כב הסתכםהונה העצמי של אשדר  0202בסיום הרבעון הראשון של שנת 

בגין עסקאות מסך המאזן )בנטרול מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות  %2280-המהווה כ

 (קומבינציה

 

בסוף שנת  %2825-, בהשוואה לכ%5285-ירד לכהשתפר ונטו  CAP-פיננסי נטו להוב חהיחס 

 0222בסוף שנת  %5585-בהשוואה לכו 0202

 

ו את היקף המכירות ביחס לרבעון הקודם נהכפל 0202ברבעון הראשון של שנת " ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר:
ומכירת דירות במסגרת תכנית מחיר  ישת דירותרבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מהעלייה בביקוש לרכביחס לו

הזמין למכירה8 המגמה החיובית של העלייה בקצב המכירות  החברה , לצד הגידול במלאילמשתכן בקרית אונו
בנוסף, בחלק  8תוך פחות מחודשיים נוספות יחידות דיור 252-כעם מכירה של  לאחר תאריך המאזןנמשכת גם 

י המכירה, כאשר להערכתנו הפער בין היצע הקרקעות הזמינות לבנייה מהפרויקטים נרשמה עלייה במחיר
לתמוך בהמשך צפוי הביקוש לדירות, בדגש על אזורי הביקוש, עוצמת בישראל ומלאי הדירות המוצע למכירה לבין 
הכנסות ברבעון, על אף הזינוק במכירות, מיוחסת הכרה בהירידה במגמת העלייה במחירי הדירות בישראל8 

שבו משתכן בקרית אונו לבפרויקט מחיר יחסית  כיםביצוע נמו ילשיעורפרויקטים ובעיקר ב הבנייהת בקצב לשונו
עם  בגין מכירות אלה הכנסותביחידות דיור, כך שהחברה צפויה להכיר  252-במהלך הרבעון כ מכרה החברה

דות דיור בעשרות פרויקטים יחי 2,522-למעלה מבימים אלה, אנו משווקים  התקדמות הביצוע ברבעונים הבאים8
ברחבי הארץ וממשיכים בתכנית העסקית להרחבת היקפי הפעילות להקמת אלפי יחידות דיור נוספות במהלך 

 השנים הקרובות"8
 

 :0202רבעון ראשון עיקרי תוצאות 
 ברבעוןש"ח  וןמילי 228-ש"ח, בהשוואה לכ וןמילי 082-הסתכמו בכ 0202ברבעון הראשון של שנת  ההכנסות

הבנייה ירידה בהכנסות, על אף הגידול במכירות, נבעה בעיקר מהשינוי בקצב התקדמות ההמקביל אשתקד. 
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לזכאים יחידות דיור נמכרו  221מתוכן ) יחידות דיור 223מכרה החברה  0202רבעון ראשון  במהלך  .פרויקטיםב
 לזכאיםיחידות דיור נמכרו  32כן מתו) יחידות דיור 232מכירת ל בהשוואה ,(מחיר למשתכן בתכניתבפרויקטים 
 ( ברבעון המקביל אשתקד.מחיר למשתכןבתכנית  בפרויקטים

 
-מההכנסות(, בהשוואה לכ 28.1%-מיליון ש"ח )כ 32-כל 22%-עלה בכ 0202רבעון הראשון של שנת ב הרווח הגולמי

הירידה האמורה על אף  ,רווח הגולמיב העלייה .רבעון המקביל אשתקדמההכנסות( ב 23.0%-מיליון ש"ח )כ 14
ומהתקדמות  הפרויקטים בהם נמכרו הדירותהשיפור בשיעור הרווח הגולמי בשל הבדל בתמהיל נבעה מ ,בהכנסות

 הבנייה של אותם פרויקטים.
 

 21-מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ 24-כל 8%-עלה בכ 0202רבעון הראשון של שנת ב הרווח התפעולי
  .עון המקביל אשתקדברבמיליון ש"ח 

 
בסך  ,, בהשוואה להוצאות מימון, נטוש"חמיליון  2-הסתכמו בכ 0202רבעון הראשון של שנת בהוצאות המימון, נטו 

בעיקר מהעלייה  הנבע ,מימון, נטוהבהוצאות  ירידה החדה. הרבעון המקביל אשתקדב ש"חמיליון  03-של כ
ברבעון הראשון של השנה הכירה החברה ברווחי השקעות  –סחירים בהכנסות מימון בגין רווחי השקעות ניירות ערך 

 02-, בעוד שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בהפסד מהשקעות ני"ע בסך של כש"חמיליון  1-ני"ע בסך של כ
 8קי ההון בארץ ובעולם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונהוהחדות בשוהירידות  בעקבות ש"ח מיליון 

 
מיליון ש"ח  3-מיליון ש"ח, בהשוואה לכ 03-כל 3עלה פי  ברבעון הראשון של השנההנקי הרווח  בשורה התחתונה,

הגולמי ומהירידה החדה ברווח העלייה החדה ברווח הנקי נבעה, כאמור, מהשיפור . רבעון המקביל אשתקדב
 בהוצאות המימון, נטו בעקבות הגידול בהכנסות מימון מהשקעות בני"ע סחירים.

 
  מכירות:

הכפילה את היקף המכירות ביחס לרבעון הקודם ולרבעון החברה למעלה מבמהלך הרבעון הראשון של השנה 
 222למכירת יחידות דיור )חלק החברה(, בהשוואה  081מכרה החברה  0202ברבעון הראשון של  –מקביל אשתקד ה

ברבעון המקביל )חלק החברה( יחידות דיור  210יחידות דיור )חלק החברה( ברבעון הקודם ובהשוואה למכירת 
 אשתקד.

 

יחידות דיור נוספות )חלק החברה(  212 מכרה החברה – ליום פרסום הדוחותסמוך ועד  השנה אפרילמתחילת חודש 
 .ש"ח מיליון 031-בתמורה כספית של כ

 
ביצוע שלבי ת בהמצויו יחידות דיור 2,342-כלחברה , 0202חודש מרץ לסוף נכון  -מלאי יחידות דיור הזמין למכירה 

כך ששיעור מכירת יחידות  –ש"ח  ליארדמי 2.80-יחידות דיור נמכרו בתמורה כספית של כ 832-כ שיווק, מתוכן/או ו
שנותרו  חנויות 22-ו ידות דיוריח 28חברה לבנוסף,  .31%-עומד על כ בשלבי ביצוע ו/או שיווקדיור ביחס למלאי ה

 .יחידות דיור 21, עד סמוך ליום פרסום הדוחות, נמכרו ןמתוכ, בנייתם הסתיימהבפרויקטים שלמכירה 
 

 :2282280202-ליום ה מאזן
בנטרול מקדמות מרוכשי דירות מסך המאזן ) 22.0% -מהווה כה ש"חמיליון  811-לכ הסתכם של אשדר הונה העצמי

השליטה בחברה,  שטר הון שהונפק בעבר לבעלתיתרת וזאת לאחר פירעון  (קומבינציה והתחייבויות בגין עסקאות
מיליון שקל )כולל הריבית שהצטברה בגינו ובניכוי המס( וכן לאחר חלוקת דיבידנד  4.2-קבוצת אשטרום, בסך של כ

 החברה בחודש מרץ האחרון.ש"ח שחילקה מיליון  24.3-בסך של כ
 

 .ש"ח ארדמילי 2.28-כב הסתכםשל החברה  סך הנכסים
 

, הכוללת פיקדונות בתאגידים בנקאיים, פיקדונות במסגרת חברהוההשקעות לזמן קצר של היתרת המזומנים 
  .ש"חמיליון  384-הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים, הסתכמה בכ

 
 122-הסתכם בכ החוב הפיננסי, נטומיליארד ש"ח. בהתאם לכך,  2.18-של אשדר הסתכם בכהחוב הפיננסי ברוטו 

 .32.1%-עמד על כ נטו CAP-יננסי נטו להחוב הפ. היחס בין "חש וןמילי
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  :בתקופת הדוח עיקרייםאירועים 

  0202מיליון ש"ח על בסיס רווחי שנת  24.3בסך של  לבעלי מניותיה דיבידנד חילקה החברה, 0202בחודש מרס ,
 .חולקו לחברת בת בבעלות מלאה מיליון ש"ח 2.4-ו סך של כמתוכ

  ברה על פדיון יתרת שטר ההון שהונפק לקבוצת אשטרום, בעלת החליט דירקטוריון הח ,0202בחודש מרס
 מיליון שקל. 2.0-ליון ש"ח בתוספת פירעון יתרת הריבית בגינו בסך של כימ 4.2השליטה בחברה, בסך של 

  החליטה ועדת משנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז תל אביב  ,0202בחודש פברואר
 ב של החברה ושותפתה בפרויקט )חלקשתחול על פרויקט "חוף הצוק" בתל אבי חדשה עיר לאשר תכנית בנין
שונה יעוד בפרויקט מ"מלונאות, תיירות, קיט  , בין היתר,. במסגרת התכנית שאושרה(32% -החברה בפרויקט

ונוספו שטחי  חדרי מלון 218יחידות דיור(, אושר בינוי של מלון בו לפחות  221ונופש" ליעוד מגורים )הכולל 
 מ"ר.  322של  ימסחר בשטח עיקר

 

הינה אחת מחברות הבניה המובילות בישראל. החברה פועלת קבוצת אשטרום,  בבעלותאשדר חברה לבניה בע"מ, 
. החברה הינה ליאמיאופטובניינים בתכנון בתחום ייזום הבניה למגורים. החברה מתמחה בהקמת שכונות 

בהיקף של שנות קיומה הקימה פרויקטים רבים  32-כ ובמהלך  ,ות העירוניתמהחלוצות בתחום פרויקטי ההתחדש
יחידות  21,022-כיחידות דיור וכיום מעורבת בייזום, תכנון ובהקמת פרויקטים למגורים בהיקף של עשרות אלפי 

ל החברה הינו מנכ"גיל גירון והינו מר  אשדריו"ר  יחידות דיור(. 8,122-דיור, הפזורים ברחבי הארץ )חלק החברה כ
 . ארנון פרידמןמר 
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