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 2021 ,אוגוסטב 22

 

 רקטוריוןידוח ד
 

 2120 יוני -לתקופה ינואר 
 

חודשים  ה לששת"( החברה" :הננו מתכבדים להגיש את דוח הדירקטוריון של אשדר חברה לבניה בע"מ )להלן

 ,בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( ,("תקופת הדוח")להלן:  2021 ביוני 30ביום שהסתיימו 

 הדוח סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה והחברות הבנות שלה בתקופת הדוח.  .1970 -תש"ל 

 

דוחות הינם הסכומים המופיעים בו ההסברים שיובאו להלן מתייחסים לחברה על פי דוחותיה הכספים המאוחדים

  ובסכומים מדווחים, אלא אם נאמר אחרת. סקורים

, במרס 16ביום שפורסם  2020הדוח נערך בהנחה שבפני מי שמעיין בו מצוי גם הדוח התקופתי של החברה לשנת 

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. "(הדוח התקופתי)להלן: " (2021-01-036174: אסמכתא' מס) 2021

 

  IFRS.פי כללי הדיווח הבינלאומיים -אלה ערוכים על כספייםדוחות 
 

 כללי .1
 

על  למגורים של החברה הינו בייזום של פרויקטים בתחום הבניההעיקרי פעילותה הדוח, תחום נכון לתאריך 

יש צורך בכך(, הקמת ניתן ושעל ידי שינוי ייעודן )ככל שדרך של איתור קרקעות, רכישתן, השבחת הקרקעות 

 . מבנים, שיווק ומכירת יחידות דיור ו/או מגרשים

ותכנון ובניה של פרויקטים קיימים. נכון במהלך תקופת הדוח, קידמה החברה תכנון של פרויקטים חדשים 

 13,900 -מעורבת החברה, ביחד עם שותפיה )כולל בעלי קרקע( ביזום, תכנון, בניה ואכלוס של כ מאזןה לתאריך

 .למגורים יח"ד 8,000 -כ הינו החברה, לא כולל שותפים ובעלי קרקע,חלק למגורים.  יח"ד
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 מצב המשק וענף הנדל"ן למגורים והבניה בישראל  .2
 

  נגיף הקורונה שטותהתפ   .א

והשלכותיו  בדבר התפשטות נגיף הקורונה 2020דוח התקופתי לשנת בפרק א' ב )א(2בהמשך לאמור בסעיף 

 ישראלב מקיף החל מבצע חיסונים 2020, בחודש דצמבר על המשק העולמי בכלל ועל פעילות החברה בפרט

 על תנועת האזרחים גבלותמתחלואה וכתוצאה מכך הבשיעורי ה אשר הביא לירידה דרמטית

או  בוטלו ,את התפשטות הנגיף צמצםכדי ל 2020במהלך שנת  המדינה ם אשר הוטלו ע"יוההתקהלות

 שבועות האחרוניםבמהלך ה עם זאת, .2021של שנת  החציון הראשוןבמהלך  הוקלו בצורה משמעותית

 נגיף הקורונה אשר מתבטא בעלייה משמעותית בשיעורי התפרץ גל נוסף )רביעי( של)ולאחר תאריך המאזן( 

לעלייה מחודשת במספר החולים  ההוביל. התפרצות זו בזן דלתא של נגיף הקורונה מקורותחלואה שה

לאור האמור,  .וכן במספר המתים כתוצאה מהנגיף המאומתים ובמספר המאושפזים והחולים הקשים

שעיקרן פתיחת  על המשק הישראלי חלק מההגבלות חידשה ממשלת ישראל 2021במהלך חודש אוגוסט 

ם לחו"ל ובידוד תושבים אשר עסקים וקיום התקהלויות תחת מגבלות "התו הירוק", הגבלות על הנוסעי

וכן  16עד  12החלה הממשלה במבצע חיסונים נוסף הכולל חיסון בני  ,נחשפו לחולים מאומתים. כמו כן

מנת חיסון שלישית לאוכלוסייה המבוגרת על מנת לבלום את התפשטות הנגיף, להגביר את עמידות החיסון 

. למועד הדוח לא בפרט המבוגרת והאוכלוסיהבכלל  ולהקטין את הסיכון למחלה קשה בקרב האוכלוסייה

ניתן להעריך האם פעולות הממשלה ושיעור המחוסנים הגבוה בישראל יצליחו להאט את התפשטות הנגיף 

במדינות רבות בעולם  ,. כמו כןבזמן הקרוב ובכלל והאם יוטלו ע"י הממשלה הגבלות נוספות על המשק

ימות רמות תחלואה גבוהות ובמקומות שונים מתפתחות קצב חיסון האוכלוסייה הינו איטי ועדיין קי

ומכאן כי אי הוודאות השוררת  ,לא ברור אם החיסונים שניתנו מגנים בפניהםר שאמוטציות של הנגיף, 

 הנגיף על המשק נותרה גם היא בעינה. של  ובקשר עם השלכותי

נכון למועד להנחיות הממשלה. פעילות החברה ממשיכה באופן שוטף, בכפוף למגבלות ו ,נכון למועד הדוח

השפעה  להמשך התפשטות נגיף הקורונה לא צפויה להיות ,והדירקטוריון החברה הנהלתהדוח, להערכת 

וכן החברה צפויה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בעתיד  מהותית לרעה על פעילות החברה

המאופיין באי ודאות רבה החברה אינה  . יחד עם זאת, לאור העובדה שמדובר באירוע דינמיהנראה לעין

 התפשטות הנגיף או משבר כלכלי עולמי על פעילותה. המשך יכולה להעריך בשלב זה את השפעות

יובהר, כי ההנחות, ההערכות והנתונים המפורטים לעיל בדבר השפעת נגיף הקורונה על פעילות החברה 

הינם תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, 

ל החברה, נכון , המבוססים על מידע הקיים בחברה, וכולל הערכות, אומדנים או כוונות ש1968-"חהתשכ

למועד הדוח. השפעות הנגיף בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או הצפויות על ידי החברה 

לאור העובדה שמדובר באירוע חריג ומתמשך שאינו בשליטת החברה. התפרצות מחודשת של המגיפה, 

מפעילות  בתזריםשינויים החלטות של מדינות ורשויות רגולטוריות בארץ ובעולם בקשר עם היערכותן ו

שוטפת כתוצאה מהתפתחות או הימשכות המצב, כמו גם שינויים נוספים שינבעו מהאמור, עלולים 

 להשפיע על פעילות החברה ועל תוצאותיה הכספיות באופן שונה מההערכות המפורטות לעיל.
 

 פרמטרים נוספים .ב

 המשק במצב משינויים מושפע זה פעילות תחום - היזמי"ן הנדל תחום על הישראלי המשק מצב השפעת -

)על פי  5.5%עומדת על  ,של בנק ישראל 2021תחזית הצמיחה בישראל לשנת  .בפרט"ן הנדל ובענף בכלל

 1.(1202 יולי בחודששעודכנה של בנק ישראל התחזית האחרונה 

                                                 
 .2021ביולי  5בבנק ישראל, התחזית המקרו כלכלית של חטיבת המחקר     1
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 ריבית. %1.0על  עמד ושיעורהריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי בתקופת הדוח  - המשכנתאות על הריבית -

והורדתה מסייעת לעלייה ברמת  במשק לדיור בהלוואות החופשיות הריביות על משפיעה ישראל בנק

הודיע בנק ישראל על ביטול המגבלה על חלק  2020בחודש דצמבר הביקוש לרכישת דירות מגורים. 

לריבית הפריים לעד ההלוואה בריבית פריים בהלוואות לדיור )אשר הגבילה את רכיב ההלוואה הצמוד 

הריבית על המשכנתאות. ביטול המגבלה נכנס לתוקף  תשלומי שליש מסך ההלוואה(, במטרה להוזיל את

חזור הלוואות. י, תקף גם למ2021להלוואות דיור חדשות והחל מסוף חודש פברואר  2021בחודש ינואר 

לק ההלוואה בריבית משתנה לפיה בנק ישראל הדגיש כי נותרו בעינן מגבלות נוספות לרבות המגבלה על ח

  לפחות שליש מהלוואה לדיור תינתן בריבית קבועה ועד שני השלישים הנותרים יינתנו בריבית משתנה.

 37 -, לעומת כ2"חש מיליארד 7.51 -נטל הציבור משכנתאות בסך כ בתקופת הדוח – שוק המשכנתאות -

 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 -מהווה עלייה של כ) 3דירות חדשות 14,560 -נמכרו כ 1202 יוניעד  אפרילבחודשים  – למגורים"ן הנדל ענף -

 .(2021מרס -ינואר ,לעומת שלושת החודשים הקודמים 36.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .נתוני בנק ישראל    2
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.   3
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  ו/או בשיווק פרויקטים בביצוע .3

 :2021 יוניב 03 ליום נכון 4בשיווקלהלן פירוט יחידות דיור המצויות בביצוע ו/או  .3.1

 

מיקום  שם הפרויקט
 הפרויקט

חלק 
 החברה

שיעור 
השלמה 
קבלני 
ליום 

30/06/21 

מס' 
יח"ד 

 לשיווק 

מס' יח"ד 
 מכורות
)חוזים 

מחייבים( 
ליום 

30/06/21 

שווי חוזי של 
מכירות ליום 

30/06/21 
 

לא כולל מע"מ 
 )אלפי ש"ח(

מועד סיום 
 5בניה צפוי

 2022 60,394 33 64 74% 100% נתניה 403/116בנין אגמים אשדר 

 2023 16,609 9 64 18% 100% נתניה 1403/26בנין אגמים אשדר 

 2022 57,746 32 64 37% 100% נתניה 405/116בנין אגמים אשדר 

  במסגרת פרויקטים

 38"א תמ

, מת גןרת"א, 
רעננה, כפר 

, קרית סבא
ורמת אונו 

 השרון

100% 16%-95% 151 56 150,426 2021-2024 

 2021 58,665 39 39 94% 100% כפר יונה 6אשדר כפר יונה בנין 

 2022 53,468 35 39 81% 100% כפר יונה 7אשדר כפר יונה בנין 

 2021 27,649 27 36 96% 100% חריש 1 אשדר חריש בנין

 2021 31,872 31 36 97% 100% חריש 2 אשדר חריש בנין

 2021 28,241 27 36 97% 100% חריש 3 אשדר חריש בנין

Recanati Residence A 2022 146,529 30 33 26% 100% תל אביב 

Recanati Residence B 2022 147,493 31 35 25% 100% תל אביב 

Recanati Residence C 2023 138,651 29 34 14% 100% תל אביב 

 2022 21,963 3 16 20% 100% תל אביב Aאשדר טאגור בנין 

 2022 30,670 7 15 20% 100% תל אביב Bאשדר טאגור בנין 

 2023 152,178 22 53 19% 100% תל אביב Cאשדר טאגור בנין 

 2023 30,488 13 78 17% 100% ראשון לציון 16אשדר נחלת יהודה בנין 

 2023 27,273 14 73 15% 100% לציוןראשון  26אשדר נחלת יהודה בנין 

מחיר אשדר קרית אונו )
למשתכן משולב שוק 

 1בנין  23( מגרש חופשי
 2024 - - 63 0% 100% קרית אונו

מחיר אשדר קרית אונו )
למשתכן משולב שוק 

 2בנין  23( מגרש חופשי
 2024 - - 63 0% 100% קרית אונו

מחיר אשדר קרית אונו )
למשתכן משולב שוק 

 3בנין  23( מגרש חופשי
 2024 - - 63 0% 100% קרית אונו

מחיר אשדר קרית אונו )
למשתכן משולב שוק 

 1בנין  25( מגרש חופשי
 2023 69,820 47 62 11% 100% קרית אונו

                                                 
להלן. מספר יחידות הדיור בפרויקט וכן מספר יחידות  5.2המפורטים בסעיף  בפרויקטים שהחלו בתהליך אכלוס שבשיווק לא כולל יחידות דיור  4

 ובעסקאות שירותי בניה.  38הדיור שנמכרו אינו כולל את חלקי הבעלים בעסקאות קומבינציה בעין, פינוי בינוי, תמ"א 
 יתכן כי בעקבות גורמים שאינם  בתאריך דוח זה.המידע המפורט להלן הינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס על הנתונים המצויים בפני החברה  5

 בטבלה זו. המצויניםתלויים בחברה הפרויקט לא יושלם במועדים 
 החברה הגישה בקשות לרשות להשקעות במשרד הכלכלה להכיר בחלק מהדירות כדירות להשכרה למגורים במסגרת חוק עידוד השקעות הון. 6
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מיקום  שם הפרויקט
 הפרויקט

חלק 
 החברה

שיעור 
השלמה 
קבלני 
ליום 

30/06/21 

מס' 
יח"ד 

 לשיווק 

מס' יח"ד 
 מכורות
)חוזים 

מחייבים( 
ליום 

30/06/21 

שווי חוזי של 
מכירות ליום 

30/06/21 
 

לא כולל מע"מ 
 )אלפי ש"ח(

מועד סיום 
 5בניה צפוי

מחיר אשדר קרית אונו )
למשתכן משולב שוק 

 2בנין  25( מגרש חופשי
 2023 89,106 55 63 10% 100% קרית אונו

מחיר קרית אונו )אשדר 
למשתכן משולב שוק 

 3בנין  25( מגרש חופשי
 2023 84,580 53 62 12% 100% קרית אונו

מחיר אשדר קרית אונו )
למשתכן משולב שוק 

 1בנין  26( מגרש חופשי
 2023 70,862 50 62 13% 100% קרית אונו

מחיר אשדר קרית אונו )
למשתכן משולב שוק 

 2בנין  26( מגרש חופשי
 2023 78,471 51 63 12% 100% אונו קרית

מחיר אשדר קרית אונו )
למשתכן משולב שוק 

 3בנין  26( מגרש חופשי
 2023 63,827 45 62 11% 100% קרית אונו

 2021 95,536 39 40 97% 100% יהוד מונוסון 1 אשדר מונוסון בנין

 2021 102,767 44 44 97% 100% יהוד מונוסון 2 אשדר מונוסון בנין

 2023 58,308 24 40 28% 100% יהוד מונוסון 3אשדר מונוסון בנין 

 2023 82,726 32 44 25% 100% יהוד מונוסון 4 אשדר מונוסון בנין

 2023 33,962 13 33 10% 100% גני תקוה  "מגדל אשדר" גני תקוה

   סה"כ
 1,630 

 

891 

 

2,010,280 
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 :7)אלפי ש"ח( 1202 יוניב 03ותקבולים מרוכשים במסגרת פרויקטים פעילים ליום יתרת עלויות . 3.2

 

מיקום  שם הפרויקט
 הפרויקט

יתרת 
 מקדמות

ליום 
30/06/21 

יתרת 
 עלויות

ליום 
30/06/21 

עלויות 
שהוכרו לרווח 

והפסד 
 בתקופה

1-6/21 

עלויות 
שנזקפו 
 בתקופה
1-6/21 

 יתרת עלויות

ליום 
31/12/20 

 15,523 - - 15,523 - ירושלים סיידוף בתי

 מגרשיםהחדשה ) קריניצי
204-205) 

 16,861 14 (15,842) 1,033 - גן-רמת

 16,613 7,089 (21,329)  2,373 - גני תקוה לב גני תקוה

 27,105 10,766 (32,193)  5,678 2,456 כפר יונה אשדר כפר יונה

 58,935 10,128 (50,405)  18,658 502 חריש אשדר חריש

 83,786 22,919 (44,291)  62,414 21,291 מונוסון יהוד מונוסוןאשדר 

Recanati Residence 190,600 26,728 (46,278)  171,050 80,220 תל אביב 

 186,062 28,940 (31,245)  183,757 14,473 תל אביב אשדר טאגור

 70,724 82,561 (41,384)  111,901 3,460 נתניה אגמיםאשדר 

 2,349 7,581 (9,930)  - - מודיעין אשדר לב מודיעין

אשדר קריית מוצקין )מחיר 
 למשתכן(

 2,177 63 (2,240)  - - קריית מוצקין

אשדר טירת הכרמל )מחיר 
 למשתכן(

 1,373 6,678 (7,015)  1,036 - טירת הכרמל

 178,176 22,225 (13,129)  187,272 3,046 ראשון לציון אשדר נחלת יהודה

אשדר קרית אונו )מחיר 
 למשתכן(

 247,313 180,494 (48,271) 379,536 47,934 קרית אונו

 7,903 32,098 (5,557)  34,444 8,557 גני תקוה "מגדל אשדר" גני תקוה

 38"א תמ במסגרת פרויקטים

, ר"גת"א, 
כפר רעננה, 

 , קרית אונוסבא
 ורמת השרון

6,225 197,134  (103,293) 94,053 206,374 

 3,543 147 (147)  3,543 2,591  אחרים

 71,315,41 532,484 (472,549)  1,375,352 190,755  "כסה

 

 

 

 

 

                                                 
העלויות והמקדמות בפרויקטים אינן כוללות . ופינוי בינוי עסקאות קומבינציהלמתן שירותי בניה לבעלי קרקע ב רישום התחייבויות עלויות בגין כולל  7

  את חלק השותפים.
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 הכספי המצבתיאור  .4
 

 :כספיים באלפי ש"ח( )נתונים החברה מאזן סעיפי מתוך עיקריים נתונים יובאו להלן

 שוטפים נכסים .א

 סעיף
 מאזני

 ליום 

     ליום            יוניב 30 
 בדצמבר 31

2020 

 31ביחס ליום  השינוי סך
 2020 בדצמבר

 החברה הסברי

 % -ב אלפי ש"ח 2020 2021

 מזומנים
 ושווי

 מזומנים

ראה תמצית דוח תזרים המזומנים של  (8%) (22,757) 286,348 245,381 263,591
 להלן. 7החברה בסעיף 

השקעות 
לזמן קצר 

)ניירות 
ערך 

 סחירים(

מליון ש"ח ביתרת  65 -הגידול נטו בסך של כ 54% 64,591 118,785 93,806 183,376
בדצמבר,  31השקעות לזמן קצר ביחס ליום 

מהגדלת ההשקעה בניירות  נובע בעיקר 2020
תיק ניירות  יוושמעליית ו ערך סחירים

  .ערךה

השקעות 
לזמן קצר 

במסגרת 
ליווי 

בנקאי 
 ומשועבדים

271,521 239,935 259,105 12,416 5% 

- 

לקוחות 
והכנסות 

לקבל בגין 
מכירת 

 דירות

ביתרת ש"ח  מליון 95 -נטו בסך של כ הקיטון (29%) (95,313) 323,422 367,146 228,109
לקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות 

בעיקר  נובע 2020בדצמבר,  31ביחס ליום 
יית התקבולים מרוכשי מגידול בקצב גב

בפרויקטים שהסתיימו ובפרויקטים  דירות,
 הנמצאים בשלבי סיום.

 חייבים
 ויתרות

 חובה

37,820 34,277 30,530 7,290 24% 
- 

 מלאי
 בניינים

 למכירה

ש"ח במלאי  מליון 60 -כ של בסךנטו  גידולה 5% 59,935 1,315,417 1,261,440 1,375,352
בדצמבר,  31ביחס ליום  בניינים למכירה

 שוטפות מהשקעות בעיקרנובע  2020
 שבביצוע הפרויקטים במסגרת שבוצעו

 מלאי לסעיף קרקעות מסעיף עלויות ממיוןו
פרדס  אשדר" יםבפרויקט למכירה בניינים

נתניה ב אגמים""אשדר  ,"קרית אונו
בתל אביב, וכן מרישום  38תמ"א  פרויקטבו

ת קומבינציה כנגד אות בגין עסקיוהתחייבו
 יםבפרויקטסעיף מלאי בניינים למכירה 

 38ובפרויקט תמ"א  "גני תקוה"מגדל אשדר 
דוח רווח לעלויות  זקיפת בניכויבתל אביב ו

 .או הפסד

"כ סה
 נכסים

 שוטפים

2,359,769 2,241,985 2,333,607 26,162 %1  
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 לא שוטפים  נכסים .ב

 סעיף
 מאזני

  יוניב 30ליום 
ליום                 

 בדצמבר 31

2020 

ביחס ליום  השינוי סך
 2020בדצמבר  31

 החברה הסברי

 % -ב אלפי ש"ח 2020 2021

הלוואות 
ויתרות 

 חובה

57,765 52,210 60,043 (2,278) (4%) 
- 

קרקעות 
 לבניה

ש"ח  מליון 163 -נטו בסך של כהקיטון  (21%) (162,660) 763,836 809,722 601,176
בדצמבר,  31ביחס ליום  בקרקעות לבניה

 מסעיף עלויות ממיון בעיקר נובע 2020
 למכירה בניינים מלאי לסעיף קרקעות

 ,"קרית אונופרדס  אשדר" בפרויקטים
 38פרויקט תמ"א בנתניה וב אשדר אגמים""

מהשקעות שוטפות במלאי בניכוי  אביבבתל 
 קרקעות.

נדל"ן 
 להשקעה 

27,725 28,505 27,615 110 0% - 

מסים 
 נדחים

- 5,896 - - - 
- 

 נכסים לא
שוטפים 

 אחרים

בנכסים ש"ח  מליון 15 -נטו בסך של כ הגידול 39% 15,289 39,332 45,749 54,621
בדצמבר,  31ביחס ליום לא שוטפים אחרים 

בעיקר מהשקעה בחברה המטופלת  נובע 2020
המרינה הכחולה  -לפי שיטת השווי המאזני 

 (.%27.5בע"מ )מוחזקת בשיעור של 

"כ סה
 לא נכסים

 שוטפים

741,287 942,082 891,050 (149,539) (17%)  

"כ סה
 נכסים

3,101,056 3,184,067 433,3,224 (123,377) (4%) 
 

 

 

 כללי  התחייבויות .ג

ליום                  ביוני 30ליום  מאזני סעיף
 בדצמבר 31

2020 

ביחס ליום  השינוי סך
 2020בדצמבר  31

 החברה הסברי

 % -ב אלפי ש"ח 2020 2021

"כ סה
 התחייבויות

 קצר לזמן
 וארוך

 לתאגידים
 בנקאיים
 ובגין ואחרים

 חוב אגרות

ש"ח  מליון 193 -נטו בסך של כ הקיטון (12%) (193,373) 1,624,605 1,601,937 1,431,232
בהתחייבויות לזמן קצר וארוך לתאגידים 

 ביחס בנקאיים ואחרים ובגין אגרות חוב
מקיטון  בעיקרנובע  2020, בדצמבר 31 ליום

מפירעונות ו אשראי מתאגידים בנקאיים
 להלן הסברים אהר) שוטפים של אגרות חוב

 ה'(.-סעיפים ד'ב
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 שוטפות התחייבויות .ד

 מאזני סעיף

ליום                  יוניב 30 ליום
 בדצמבר 31

2020 

ביחס ליום  השינוי סך
 2020בדצמבר  31

 החברה הסברי

 % -ב ש"חאלפי  2020 2021

 אשראי
מתאגידים 

בנקאיים 
 ואחרים

ש"ח  מליון 30 -נטו בסך של כ הקיטון (7%) (29,773) 447,765 336,490 417,992
באשראי מתאגידים בנקאיים 

, בדצמבר 31 ליוםביחס ואחרים 
מפירעון של אשראי נובע בעיקר  2020

מתאגידים בנקאיים בפרויקטים 
 בנתניה, בקרית אונו, בתל אביב

מליון  151 -בסך של כ ובראשון לציון
מסיווג אשראי מתאגיד  ש"ח ומאידך

בסך של  בנקאי בפרויקט בקרית אונו
מסעיף הלוואות  מליון ש"ח 105 -כ

לזמן ארוך לסעיף הלוואות לזמן קצר 
בעקבות סיווג עלויות הפרויקט לזמן 

מנטילת אשראי מתאגיד ו קצר
בנקאי בפרויקט ברמת אפעל בסך של 

 )חלק החברה(.מליון ש"ח  61 -כ

חלויות שוטפות 
של הלוואות 

לזמן ארוך ושל 
 אגרות חוב

ש"ח  מליון 12 -נטו בסך של כ הקיטון (8%) (11,561) 138,475 101,272 126,914
בחלויות שוטפות של הלוואות לזמן 

 31 ליוםביחס ארוך ושל אגרות חוב 
מפירעון סופי של נובע  2020, בדצמבר

 אגרות חוב סדרה ג'. 

מקדמות 
 מרוכשי דירות

מליון ש"ח  39 -נטו בסך של כ הגידול 26% 39,384 151,371 154,442 190,755
ליום  ביחס במקדמות מרוכשי דירות

בעיקר  נובע 2020בדצמבר,  31
ממקדמות שהתקבלו בפרויקטים 

קיפת השונים, העולה על סך ז
לדוח רווח כנסות ממכירת יח"ד הה

 .או הפסד

 בגין התחייבות
 עסקאות

 קומבינציה
)לרבות פינוי 
 ( 38בינוי ותמ"א 

364,131 418,420 377,361 (13,230) (4%)  

- 

 התחייבויות
 אחרות שוטפות

)ספקים, זכאים, 
מסים לשלם, 
הפרשה לגמר 

והפרשה 
לתביעות 

 משפטיות(

229,995 202,684 192,671 37,324 19% 

- 

"כ סה
 התחייבויות

 שוטפות

1,329,787 1,213,308 1,307,643 22,144 %2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2021ביוני  30ליום  התאגיד עסקי מצב על הדירקטוריון ח"דו

 

10 

 לא שוטפות  התחייבויות .ה

 מאזני סעיף

 ביוני 30 ליום
ליום                 

 בדצמבר 31

2020 

ביחס ליום  השינוי סך
 2020בדצמבר  31

 החברה הסברי
אלפי  2020 2021

 ש"ח
 % -ב

 הלוואות
מתאגידים 

 בנקאיים 

 מליון ש"ח 106 -בסך של כ נטו הקיטון (25%) (105,816) 428,467 470,766 322,651
 ביחסבהלוואות מתאגידים בנקאיים 

נובע בעיקר  2020בדצמבר,  31יום ל
מסיווג אשראי מתאגיד בנקאי בפרויקט 

 105 -של כ בסך "קרית אונו"אשדר פרדס 
מסעיף הלוואות לזמן ארוך  מליון ש"ח

לסעיף הלוואות לזמן קצר בעקבות סיווג 
 . עלויות הפרויקט לזמן קצר

 מליון ש"ח 46 -בסך של כ נטו הקיטון (8%) (46,223) 609,898 693,409 563,675 חוב אגרות
 2020בדצמבר,  31יום ל ביחסבאגרות חוב 

 שוטף של אגרות חוב נובע בעיקר מפירעון
 סדרה ד'. 

 התחייבויות
 שוטפות לא

 אחרות

9,389 5,293 15,372 (5,983) (39%) 
- 

"כ סה
 התחייבויות

 שוטפות לא

895,715 1,169,468 1,053,737 (158,022) (%15) 

 

"כ סה
 התחייבויות

2,225,502 2,382,776 2,361,380 (135,878) (6%) 
 

 

 

 עצמי  וןה .ו

 סעיף
 מאזני

ליום                  יוניב 30 ליום
 בדצמבר 31

2020 

ביחס ליום  השינוי סך
 2020בדצמבר  31

 החברה הסברי

 % -ב אלפי ש"ח 2020 2021

 הון
 המיוחס

 לבעלי
 המניות

 החברה של

ש"ח בהון  מליון 13 -נטו בסך של כ הגידול 1% 12,521 862,446 800,643 874,967
המיוחס לבעלי המניות של החברה ביחס 

מרווח  בעיקר נובע 2020בדצמבר,  31ליום 
כולל בתקופה המיוחס לבעלי מניות החברה 

מחלוקת  מליון ש"ח ומאידך 56 -בסך של כ
 37 -דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ

ש"ח ומפירעון יתרת שטר הון לבעלת  מליון
השליטה בחברה, בתוספת הריבית בגינו 

ראה דוח על  ש"ח.מליון  7 -בסך של כ
השינויים בהון בדוחות הכספיים 

 .(2021 יוניב 30המאוחדים ליום 

 זכויות
שאינן 

מקנות 
 שליטה 

587 648 607 (20) (3%) 

- 

 הון"כ סה
 עצמי

875,544 801,291 053,863 12,501 1% 
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 הפעילות תוצאות . 5

 :החברה )באלפי ש"ח( של הפסדאו  רווח דוח מתוך עיקריים נתונים יובאו להלן    15.

 

 תוצאתי סעיף

הפניה 
 להסבר

לששת החודשים 
 30שהסתיימו ביום 

 ביוני

לשלושת החודשים 
 30שהסתיימו ביום 

 ביוני

לשנה 
שהסתיימה 

ביום                 
 בדצמבר 31

2021 2020 2021 2020 2020 

 שטחי מסחר דירות, קרקעות, ממכירת הכנסות
 א וניהול מדמי שכירותו

582,016 547,397 298,843 239,770 1,152,792 

 שטחי המסחר הקרקעות, ,הדירות מכירת עלות
 935,363 192,873 242,241 453,859 472,715  והניהול השכירותו

 217,429 46,897 56,602 93,538 109,301 א גולמי רווח

 19% 19.6% 18.9% 17.1% 18.8% א שיעור רווח גולמי 

 (968) (21) 110 (78) 110  להשקעה ן"נדל עליית )ירידת( ערך

 19,593 2,648 4,691 9,000 10,885 ב ושיווק מכירה הוצאות

 39,698 9,375 10,619 17,829 20,625 ג  וכלליות הנהלה

 4,635 1,750 311 3,661 333  נטו הכנסות אחרות,

 161,805 36,603 41,713 70,292 78,234  רווח תפעולי

 (23,459) (3,866) 1,623 (29,299) 823 ג נטו, מימון (הוצאותהכנסות )

המטופלות לפי  החברה בהפסדי חברות חלק
 (18,712) (1,885) (3,142) (3,666) (6,135)  שיטת השווי המאזני

 119,634 30,852 40,194 37,327 72,922  רווח לפני מסים על הכנסה 

 30,874 7,312 9,473 9,002 17,370   הכנסה על מיסים

 88,760 23,540 30,721 28,325 55,552  נקי רווח

 רווח נקי )הפסד( מיוחס ל:
      

 88,826 23,556 30,740 28,350 55,572  בעלי מניות החברה

 (66) (16) (19) (25) (20)  שאינן מקנות שליטהזכויות 

  55,552 28,325 30,721 23,540 88,760 
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  :הפעילות תוצאותל הסברים

 

 הכנסות .א

 -לעומת התקופות המקבילות אשתקד בכ 2021עלה בתקופת הדוח וברבעון השני של שנת  ההכנסות היקף

שתקד נובע מכך ביחס לתקופות המקבילות א הגידולמליון ש"ח, בהתאמה.  59 -מליון ש"ח וכ 35

, שבתקופות המקבילות אשתקד חלה ירידה בקצב מכירת יחידות הדיור בשל התפשטות נגיף הקורונה

   . 2021בהשוואה לקצב מוגבר במחצית הראשונה של 

ה תאמבה יחידות דיור )כולל שותפים(, 284 -ו 589מכרה החברה  2021וברבעון השני של שנת  בתקופת הדוח

יחידות  87-ו 237לעומת  בהתאמה( נמכרו לזכאים בתכנית מחיר למשתכן, יחידות דיור 130-ו 244מתוכן )

נמכרו לזכאים  יחידות דיור 23 -ו 73מתוכן ) בהתאמה אשתקד, ותהמקביל ותבתקופ )כולל שותפים( דיור

 ., בהתאמה(בתכנית מחיר למשתכן

 

 הוצאות מכירה ושיווק .ב

ביחס לתקופות המקבילות  2021וברבעון השני של שנת  בהוצאות מכירה ושיווק בתקופת הדוח גידולה

בתקופות המקבילות  מסיווג הוצאות מוכרנים פנימיים להוצאות מוכרנים מראש אשתקד, נובע בעיקר

  אשתקד.

 
 הוצאות הנהלה וכלליות .ג

 ותהמקביל ותביחס לתקופ 2021וברבעון השני של שנת  הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח

בהפרשה  כתוצאה מגידול במספר העובדים, גידול עבודהשכר אשתקד, נובע בעיקר מגידול בהוצאות 

 בדוחות הכספיים המאוחדים של 2ד'22בגין הקצאת אופציות למנכ"ל החברה )ראה באור למענקים ו

 (.2020בדצמבר  31החברה ליום 

 

 , נטומימון הוצאות .ד

 2-וכ ש"ח ליוןימ 1 -כ של לסךהסתכמו  2021וברבעון השני של שנת  הדוח לתקופת נטו ,המימון כנסותה

 ותבתקופ מיליון ש"ח 4 -ש"ח וכ ליוןימ 29 -כנטו בסך של  ,מימון הוצאותלעומת  מליון ש"ח, בהתאמה,

 2021וברבעון השני של שנת  הדוח תתקופב המימון, נטו כנסותה בין פערה ., בהתאמהאשתקד ותהמקביל

 בניירות שקעההה תוצאותב מהבדלים בעיקר נובע אשתקד ותהמקביל ותתקופב לבין הוצאות המימון, נטו

מיליון  6 -ש"ח וכמיליון  10 -הוכר רווח של כ 2021וברבעון השני של שנת  בתקופת הדוח - סחירים ערך

 מהשקעה בניירות ערך סחירים, לעומת הפסד שהוכר מהשקעה בניירות ערך סחירים בסך ש"ח, בהתאמה,

זאת עקב הירידות  בהתאמה, אשתקד, ותהמקביל ותבתקופ מליון ש"ח 3 -ש"ח ורווח של כליון ימ 17 -של כ

  .2020במהלך הרבעון הראשון של  נגיף הקורונה התפשטותבשווקי ההון בארץ ובעולם בשל החדות 
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   :1220 יוניב 03עד ליום  הסתייםבפרויקטים שביצועם  יח"דמכירת  הלן פירוט לגביל    25.

 

 שם הפרויקט
חלק 

 החברה
מס' יח"ד 
 בפרויקט *(

מס' יח"ד 
עד שנמכרו 
ליום 

31.12.20 

יח"ד 
שנמכרו 

בתקופה  
1-6.21 

מס' יח"ד 
עד שנמכרו 
ליום 

30.06.21 

ת יח"ד  יתר
ליום  לשיווק

30.06.21 )** 

 ***(10 12 - 12 22 50%  סיידוף מבנה לשימור

 1 76 - 76 77 50% סיידוף מגדל

אשדר טירת הכרמל )מחיר 
 2למשתכן( בנין 

100% 91 89 1 90 1 

 - 16 1 15 16 100% (407/1"אשדר אגמים" נתניה )

 - 62 1 61 62 100% (401/3אגמים" נתניה )אשדר "

 - 48 1 47 48 100% 3אשדר כפר יונה בנין 

 - 48 1 47 48 100% 5אשדר כפר יונה בנין 

 - 36 2 34 36 100% 6אשדר חריש בנין 

 1 23 3 20 24 100% 7אשדר חריש בנין 

 - 24 4 20 24 100% 8אשדר חריש בנין 

 - 24 3 21 24 100% 9אשדר חריש בנין 

 - 24 3 21 24 100% 10אשדר חריש בנין 

 - 28 4 24 28 100% 11אשדר חריש בנין 

)מחיר  קרית מוצקיןאשדר 
 1בנין  למשתכן(

100% 113 111 2 113 - 

 1 119 4 115 120 33.3%  204קריניצי החדשה 

 - 99 19 80 99 33.3%  205קריניצי החדשה 

 - 87 11 76 87 50% (בנין צפוני)גני תקוה  לב

 - 88 5 83 88 50% (בנין דרומי)גני תקוה  לב

 - 42 2 40 42 100% 5בנין אשדר מונוסון 

 8 122 15 107 130 100%  38תמ"א מסגרת פרויקטים ב

 22 1,181 82 1,099 1,203  סה"כ
 

את חלקי הבעלים בעסקאות קומבינציה בעין, פינוי בינוי, תמ"א  כולל בפרויקט, ככל שיש לחברה כאלה, אך אינו שותפיםהחלק *(   כולל 
  ובעסקאות שירותי בניה. 38

בסמוך למועד עד ת יח"ד שנמכרו אודו )לפרטים ח"די 4 לשיווק "דנמכרו מתוך יתרת יחלתאריך הדוח סמוך עד לאחר תאריך המאזן ו**( 
 (.5.4זה ר' סעיף   פרסום

 .בלבד יחידות מסחר***( 
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 מסחר, קרקעות  שטחימכירת דירות, ו ייזום -תוצאות מגזר    35.

 םבפילוח לפי מגזרי בדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר הכנסות, עלויות ורווחיות גולמיתלהלן נתונים לגבי 
 (: )באלפי ש"ח

 

 

1-6/2021 

  רווח גולמי עלויות הכנסות
שיעור רווח 

 גולמי

 23% 55,834 191,438 247,272 מזומן -ייזום ובניה 

 16% 51,845 280,964 332,809 קומבינציה *( -ייזום ובניה 

 - 1,622 313 1,935 אחרות

 19% 109,301 472,715 582,016 סה"כ 

 

 

 

1-6/2020 

  רווח גולמי עלויות הכנסות
שיעור רווח 

 גולמי

 17% 50,776 246,306 297,082 מזומן –ייזום ובניה 

 17% 40,925 206,561 247,486 קומבינציה *( -ייזום ובניה 

 - 1,837 992 2,829 אחרות

 17% 93,538 453,859 547,397 סה"כ 

 

 

 

20/2012-1 

 רווח גולמי  עלויות הכנסות
שיעור רווח 

 גולמי

 19% 112,896 474,278 587,174 מזומן –ייזום ובניה 

 18% 98,574 462,709 561,283 קומבינציה *( -ייזום ובניה 

 - 5,959 (1,624) 4,335 אחרות

 19% 217,429 935,363 1,152,792 סה"כ 

 

 

    .38פינוי בינוי ותמ"א  עסקאותגם ות עסקאות קומבינציה כולל )*(  
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 :  8בתקופת הדוח שנחתמו להלן נתונים לגבי עסקאות למכירת יח"ד  5.4

 שם הפרויקט

4-6/2021 

שיעור 
 אחזקה

יח"ד 
 שנמכרו

שטחים שנחתמו 
לגביהם הסכמים 

 בתקופה במ"ר

היקף חוזים 
שנחתמו באלפי 

 9ש"ח

מחיר ממוצע למ"ר 

 9בש"ח

 24,695 2,914 118 1 33.3% 204קריניצי החדשה 

 22,253 10,815 486 4 33.3% 205קריניצי החדשה 

 17,017 8,219 483 4 100% 1403/1אגמים 

 16,543 16,609 1,004 9 100% 1403/2אגמים 

 16,286 21,872 1,343 11 100% 1405/1אגמים 

 100% 4 403 13,587 33,715 (Aרקאנטי )בנין 

 100% 1 84 3,012 35,857 (Bרקאנטי )בנין 

 100% 2 168 6,106 36,345 (Cרקאנטי )בנין 

 100% 1 159 6,692 42,088 (Aטאגור )בנין

 100% 4 369 14,493 39,276 (Bטאגור )בנין 

 100% 4 405 16,569 40,911 (Cטאגור )בנין 

 19,779 10,760 544 5 100% 1אשדר נחלת יהודה בנין 

 19,866 8,622 434 4 100% 2אשדר נחלת יהודה בנין 

 16,993 4,537 267 2 100% 1אשדר מונוסון בנין 

 18,190 3,838 211 1 100% 2אשדר מונוסון בנין 

 19,632 7,794 397 3 100% 3אשדר מונוסון בנין 

 18,867 7,509 398 3 100% 4אשדר מונוסון בנין 

 13,540 6,824 504 4 100% 6אשדר כפר יונה בנין 

 13,204 18,341 1,389 11 100% 7אשדר כפר יונה בנין 

 10,064 7,025 698 7 100% 1אשדר חריש בנין 

 10,093 7,035 697 7 100% 2אשדר חריש בנין 

 9,826 2,093 213 2 100% 3אשדר חריש בנין 

 11,927 1,145 96 1 100% 6אשדר חריש בנין 

 9,386 2,215 236 2 100% 7אשדר חריש בנין 

 9,209 2,818 306 3 100% 8אשדר חריש בנין 

 9,691 911 94 1 100% 9אשדר חריש בנין 

 9,563 2,716 284 3 100% 10אשדר חריש בנין 

 9,284 882 95 1 100% 11אשדר חריש בנין 

 9,146 1,381 151 1 100% 1אשדר קרית מוצקין )מחיר למשתכן( בנין 
משולב שוק  אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן

 13,727 24,996 1,821 20 100% 1בנין  25( מגרש חופשי

משולב שוק  אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן
 14,370 48,211 3,355 32 100% 2בנין  25( מגרש חופשי

                                                 
מסך הפרויקטים )כולל חלקם של השותפים( ואינם כוללים את יח"ד בעלי הקרקע בעסקאות קומבינציה, פינוי  %100 הנתונים מהווים 8

 .38בינוי ותמ"א 
 .הנתונים אינם כוללים מע"מ 9
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 שם הפרויקט

4-6/2021 

שיעור 
 אחזקה

יח"ד 
 שנמכרו

שטחים שנחתמו 
לגביהם הסכמים 

 בתקופה במ"ר

היקף חוזים 
שנחתמו באלפי 

 9ש"ח

מחיר ממוצע למ"ר 

 9בש"ח

מחיר למשתכן משולב שוק אשדר קרית אונו )
 14,299 27,426 1,918 21 100% 3בנין  25( מגרש חופשי

מחיר למשתכן משולב שוק אשדר קרית אונו )
 13,867 34,126 2,461 27 100% 1בנין  26( מגרש חופשי

מחיר למשתכן משולב שוק אשדר קרית אונו )
 13,609 35,153 2,583 25 100% 2בנין  26( מגרש חופשי

מחיר למשתכן משולב שוק אשדר קרית אונו )
 13,073 26,552 2,031 22 100% 3בנין  26 ( מגרשחופשי

 19,575 17,598 899 7 100% "מגדל אשדר" גני תקוה 

 18,547 6,918 373 3 50% לב גני תקוה )בנין צפוני(

 22,949 52,346 2,281 21 100% 38תמ"א מסגרת פרויקטים ב

 16,488 490,660 29,758 284  סה"כ

 

בהיקף  (זהה ח"ד )חלק החברהי 87, מכרה החברה לתאריך הדוחעד בסמוך  2021 יוליב 1בתקופה מיום 

 (.זהה )חלק החברהלא כולל מע"מ מיליוני ש"ח  372 -של כ
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 שם הפרויקט

1-3/2021 

שיעור 
 אחזקה

יח"ד 
 שנמכרו

שטחים שנחתמו 
לגביהם הסכמים 

 בתקופה במ"ר

היקף חוזים 
שנחתמו באלפי 

 10ש"ח

ממוצע למ"ר מחיר 

 10בש"ח

 22,383 7,252 324 3 33.3% 204קריניצי החדשה 

 22,194 38,062 1,715 15 33.3% 205קריניצי החדשה 

 17,407 2,350 135 1 100% 401/3אגמים 

 15,803 5,626 356 3 100% 1403/1אגמים 

 16,257 15,932 980 9 100% 1405/1אגמים 

 15,109 2,765 183 1 100% 407/1אגמים 

 100% 1 83 3,021 36,398 (Bרקאנטי )בנין 

 100% 4 413 15,771 38,186 (Cרקאנטי )בנין 

 100% 1 191 10,485 54,895 (Aטאגור )בנין

 100% 2 282 12,508 44,355 (Bטאגור )בנין 

 100% 6 1,021 47,864 46,880 (Cטאגור )בנין 

 20,671 13,209 639 5 100% 1אשדר נחלת יהודה בנין 

 19,269 9,230 479 5 100% 2אשדר נחלת יהודה בנין 

 17,143 5,880 343 2 100% 2אשדר מונוסון בנין 

 18,300 6,350 347 2 100% 3אשדר מונוסון בנין 

 18,874 11,230 595 4 100% 4אשדר מונוסון בנין 

 18,450 7,786 422 2 100% 5אשדר מונוסון בנין 

 11,884 1,735 146 1 100% 3אשדר כפר יונה בנין 

 13,850 1,482 107 1 100% 5אשדר כפר יונה בנין 

 12,786 4,846 379 3 100% 6אשדר כפר יונה בנין 

 12,008 3,038 253 2 100% 7אשדר כפר יונה בנין 

 10,069 6,867 682 7 100% 1אשדר חריש בנין 

 10,171 9,276 912 9 100% 2אשדר חריש בנין 

 10,364 8,592 829 8 100% 3אשדר חריש בנין 

 11,535 1,165 101 1 100% 6אשדר חריש בנין 

 9,402 1,100 117 1 100% 7אשדר חריש בנין 

 9,179 872 95 1 100% 8אשדר חריש בנין 

 9,272 2,179 235 2 100% 9אשדר חריש בנין 

 9,184 2,599 283 3 100% 11אשדר חריש בנין 

 9,025 1,083 120 1 100% 1מוצקין )מחיר למשתכן( בנין  אשדר קרית

 8,092 704 87 1 100%  2אשדר טירת הכרמל )מחיר למשתכן( בנין 
 25אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן( מגרש 

 14,897 44,824 3,009 27 100% 1בנין 

 25אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן( מגרש 
 14,642 40,895 2,792 23 100% 2בנין 

                                                 
 .הנתונים אינם כוללים מע"מ 10
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 שם הפרויקט

1-3/2021 

שיעור 
 אחזקה

יח"ד 
 שנמכרו

שטחים שנחתמו 
לגביהם הסכמים 

 בתקופה במ"ר

היקף חוזים 
שנחתמו באלפי 

 10ש"ח

ממוצע למ"ר מחיר 

 10בש"ח

 25אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן( מגרש 
 16,518 57,154 3,460 32 100% 3בנין 

 26אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן( מגרש 
 15,143 36,736 2,426 23 100% 1בנין 

 26אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן( מגרש 
 14,198 43,318 3,051 26 100% 2בנין 

 26אונו )מחיר למשתכן( מגרש  אשדר קרית
 13,976 37,275 2,667 23 100% 3בנין 

 19,692 16,364 831 6 100% "מגדל אשדר" גני תקוה 

 18,134 19,313 1,065 8 50% לב גני תקוה )בנין צפוני(

 18,952 11,428 603 5 50% לב גני תקוה )בנין דרומי(

 22,240 58,179 2,616 25 100% 38תמ"א מסגרת פרויקטים ב

 17,706 626,345 35,375 305  סה"כ
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 שם הפרויקט

1-12/2020 

שיעור 
 אחזקה

יח"ד 
 שנמכרו

שטחים שנחתמו 
לגביהם הסכמים 

 בתקופה במ"ר

היקף חוזים 
שנחתמו באלפי 

 11ש"ח

מחיר ממוצע למ"ר 

 11בש"ח

 22,602 15,324 678 6 33.3% 204קריניצי החדשה 

 21,951 76,761 3,497 30 33.3% 205קריניצי החדשה 

 15,469 36,321 2,348 20 100% 1403/1אגמים 

 15,274 18,482 1,210 11 100% 1405/1אגמים 

 14,775 4,329 293 2 100% 407/1אגמים 

 14,272 3,825 268 2 100% 407/2אגמים 

 100% 1 123 2,063 16,772 (Cטריו )בנין 

 100% 10 1,095 42,598 38,902 (A)בנין  רקאנטי

 100% 13 1,490 55,611 37,323 (Bרקאנטי )בנין 

 100% 9 1,047 39,809 38,022 (Cרקאנטי )בנין 

 100% 1 121 4,786 39,554 (Aטאגור )בנין

 100% 1 82 3,669 44,744 (Bטאגור )בנין 

 100% 12 2,020 87,741 43,436 (Cטאגור )בנין 

 18,899 6,520 345 3 100% 1נחלת יהודה בנין אשדר 

 18,582 9,421 507 5 100% 2אשדר נחלת יהודה בנין 

 17,336 2,323 134 1 100% 1אשדר מונוסון בנין 

 17,803 11,376 639 5 100% 2אשדר מונוסון בנין 

 18,049 37,722 2,090 16 100% 3אשדר מונוסון בנין 

 18,496 52,529 2,840 20 100% 4אשדר מונוסון בנין 

 18,580 4,905 264 2 100% 5אשדר מונוסון בנין 

 12,030 4,764 396 3 100%  1אשדר כפר יונה בנין 

 12,631 6,126 485 4 100%  2אשדר כפר יונה בנין 

 11,923 6,200 520 4 100% 3אשדר כפר יונה בנין 

 12,474 15,168 1,216 10 100% 4אשדר כפר יונה בנין 

 12,742 21,267 1,669 15 100% 5אשדר כפר יונה בנין 

 11,630 46,995 4,041 32 100% 6אשדר כפר יונה בנין 

 11,542 32,065 2,778 22 100% 7אשדר כפר יונה בנין 

 11,248 1,676 149 1 100% 2( בנין 52אשדר גלי כרמל )מגרש 

 10,006 11,957 1,195 11 100% 1אשדר חריש בנין 

 9,834 14,544 1,479 14 100% 2אשדר חריש בנין 

 9,998 15,617 1,562 15 100% 3אשדר חריש בנין 

 9,053 860 95 1 100% 4אשדר חריש בנין 

                                                 
 .הנתונים אינם כוללים מע"מ 11
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 שם הפרויקט

1-12/2020 

שיעור 
 אחזקה

יח"ד 
 שנמכרו

שטחים שנחתמו 
לגביהם הסכמים 

 בתקופה במ"ר

היקף חוזים 
שנחתמו באלפי 

 11ש"ח

מחיר ממוצע למ"ר 

 11בש"ח

 9,944 5,867 590 5 100% 5אשדר חריש בנין 

 10,237 2,897 283 2 100% 6אשדר חריש בנין 

 10,609 5,071 478 4 100% 7אשדר חריש בנין 

 10,440 4,009 384 3 100% 8אשדר חריש בנין 

 10,043 5,574 555 5 100% 9אשדר חריש בנין 

 9,914 9,428 951 9 100% 10אשדר חריש בנין 

 9,991 15,097 1,511 14 100% 11אשדר חריש בנין 

 8,865 15,027 1,695 12 100% 1אשדר קרית מוצקין )מחיר למשתכן( בנין 

 8,861 20,053 2,263 16 100% 2מוצקין )מחיר למשתכן( בנין  אשדר קרית

 9,924 1,558 157 1 100%  4אשדר קרית אליעזר )מחיר למשתכן( בנין 

 7,931 27,323 3,445 24 100% 1אשדר טירת הכרמל )מחיר למשתכן( בנין 

 7,919 35,880 4,531 31 100% 2)מחיר למשתכן( בנין  הכרמלאשדר טירת 

 8,771 3,368 384 3 100% 4)מחיר למשתכן( בנין  הכרמלאשדר טירת 

 8,922 2,275 255 2 100% 5)מחיר למשתכן( בנין  הכרמלאשדר טירת 

 17,589 11,521 655 4 100% 1אשדר לב מודיעין )מחיר מטרה( בנין 

 17,517 25,802 1,473 9 100% 2אשדר לב מודיעין )מחיר מטרה( בנין 

 18,045 24,776 1,373 8 100% 3אשדר לב מודיעין )מחיר מטרה( בנין 

 17,993 47,249 2,626 21 50% לב גני תקוה )בנין צפוני(

 17,551 53,180 3,030 23 50% לב גני תקוה )בנין דרומי(

 23,446 155,047 6,613 64 100% 38תמ"א מסגרת פרויקטים ב

 651,16 1,164,356 69,928 562  סה"כ
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  נזילות ומקורות מימון  .6

החברה והחברות המוחזקות מממנות את פעילויותיהן ממקורות עצמיים וכן מהלוואות לזמן ארוך ולזמן 

 קצר מבנקים ומאגרות חוב שהונפקו.

  :)באלפי ש"ח( 2021 יוניב 03הלן המקורות העיקריים ליום ל  16. 

 

 
  יוניב 30ליום 

2021 

 בדצמבר 31ליום 

2020 

אחוז מסך 

 המאזן

אלפי 

 ש"ח

אחוז מסך 

 המאזן

אלפי 

 ש"ח

 447,765 13.9% 417,992 13.5% אשראי לזמן קצר

 101,614 3.1% 113,267 3.7% אשראי מספקים ונתוני שירותים

 151,371 4.7% 190,755 6.2% מקדמות מרוכשי דירות

 429,340 13.3% 323,536 10.4% הלוואות לזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות(

 747,500 23.2% 689,704 22.2% אגרות חוב )כולל חלויות שוטפות(

)בעיקר התחייבות בגין התחייבויות אחרות 

 עסקאות קומבינציה ויתרות זכות אחרות(
15.8% 490,248 15.0% 483,790 

 863,053 26.8% 875,554 28.2% )כולל זכויות מיעוט( הון

 

פרסום דוח זה, פרסמה החברה דוח ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה, כנדרש יחד עם   6.2

  .1970-)דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל ' לתקנות ניירות ערךה38בתקנה 
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  :(אלפי ש"ח)ב החברה המזומנים של םלהלן תמצית דוח תזרי .7

 

 30שהסתיימה ביום  לתקופה  
 ביוני

לשנה  
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2020 

   

  2021  2020 

 

 190,702  314,156  שוטפת ללא רכישת קרקעותמזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 

434,000 

(17,291)  רכישת קרקעות   (38,058)  
 

(223,110)  

 152,644  296,865  שוטפתמפעילות מזומנים נטו שנבעו 
 

210,890 

(82,565)  השקעה )ששימשו( לפעילות שנבעומזומנים נטו    69,920 
 

29,347 

(237,057)  לפעילות מימון מזומנים נטו ששימשו   (210,873)  
 

(187,579)  

(22,757)  מזומנים ושווי במזומנים)ירידה(  עלייה   11,691 
 

52,658 

 233,690  286,348  התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת
 

233,690 

 245,381  263,591  התקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת
 

286,348 

       

 

 ליוןימ 297 -בסך של כ מפעילות שוטפת נטו חיובי םנוצר לחברה תזרי הדוח תקופת במהלך -שוטפת  פעילות

 .ליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקדימ 153 -נטו מפעילות שוטפת בסך של כ חיוביש"ח, לעומת תזרים 

 מרוכשי דירות מגידול בקצב גביית התקבולים התזרים החיובי מפעילות שוטפת בתקופה נבע בעיקר

 .ופרויקטים אשר נמצאים בשלבי סיום שהסתיימו פרויקטיםב

 ליוןימ 83 -בכהשקעה במהלך תקופת הדוח הסתכמו  פעילותל שימשוהמזומנים אשר  תזרימי - השקעה פעילות

 .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ליוןימ 70 -כ של השקעה בסך פעילותמ שנבעו לעומת תזרימי המזומנים ש"ח,

 ש"ח, ליוןימ 56 -ניירות ערך סחירים בסך של כ רכישתמ נבע בעיקר בתקופה פעילות השקעהמשלילי ה התזרים

ש"ח ומהשקעה בחברות כלולות ושותפויות  מליון 12 -מהפקדת פקדונות בתאגידים בנקאיים בסך של כ

 מליון ש"ח. 17 -מוגבלות בסך של כ

 ליוןימ 237 -בכ הסתכמומימון במהלך תקופת הדוח  פעילותל שימשוהמזומנים אשר  תזרימי - מימון עילותפ

 .אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש ליוןימ 211 -כ של בסךמימון פעילות שימשו לשש"ח לעומת תזרימי מזומנים 

מפרעון אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו בסך  בעיקר פעילות מימון בתקופה נבעששימש להתזרים 

מחלוקת דיבידנד  ש"ח, מיליון 44 -ד' בסך של כחוב סדרה  רעון שוטף של אגרותימפ מליון ש"ח, 135 -של כ

ליון ימ 12 -' בסך של כגרעון סופי של אגרות חוב סדרה ימפ מיליון ש"ח, 37 -לבעלי מניות החברה בסך של כ

 ש"ח.ליון ימ 7 -ריבית על שטר הון לבעלת השליטה בחברה בסך של כשטר הון ו יתרת רעוןימפש"ח ו
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 יםבנקאי יםלהן התחייבה החברה כלפי תאגיד פיננסיות מידה באמות עמידה .8

-ל מתואם נטו הפיננסי החוב בין היחס כי )מול כל תאגיד בנקאי בנפרד( םייבנקא יםתאגיד כלפי התחייבה החברה

CAP  450יות מיעוט( לא יפחת מסך של , וכן כי סך ההון העצמי )ללא זכו70%נטו מתואם לא יעלה בכל עת על 

 מרוכשיההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בניכוי מקדמות  יחסש"ח, וכי ליון מ

הנ"ל  הפיננסיות המידה אמות בדיקתנקבע כי  .%18 -דירות והתחייבויות למתן שירותי קומבינציה( לא יפחת מ

 .12רבעון מדי תתבצע

 לדוח זה.ג' 12לאמות מידה פיננסיות להן התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות חוב ראה סעיף 

 

וכי לא  יםהבנקאי יםללא הסכמת התאגיד כלליים שוטפיםיצוין, כי בנוסף התחייבה החברה לא ליצור שעבודים 

 .יםהבנקאי יםיחול שינוי בשליטה בחברה ללא הסכמת התאגיד
 

 -נמוך מ) 45.3% לנטו מתואם על שיעור ש CAP-, עומד יחס החוב הפיננסי נטו מחולק ב2021 ביוני 30נכון ליום 

ויחס ההון  ליון ש"ח(מ 450 -מליון ש"ח )גבוה מ 875 -כולל זכויות מיעוט( על סך של כ לא( וסך ההון העצמי )70%

דירות והתחייבויות  מרוכשיהמאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בניכוי מקדמות ההון העצמי 

  בהתחייבויותיה כאמור לעיל.. לפיכך, עומדת החברה (18% -)גבוה מ 34.4% -על כ למתן שירותי קומבינציה(

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה .9

 לעיל. 2לפרטים בדבר השפעות התפשטות נגיף הקורונה ראה סעיף  .א

לתכנון ובניה של מחוז תל אביב לפרטים אודות החלטת וועדת משנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית  .ב

לאשר בכפוף לעריכת תיקונים את הפקדת תכנית בנין עיר חדשה שתחול על פרויקט חוף הצוק של החברה 

, 2021דש יולי בחו (.2021-01-014989כתא מס': מ)אס 2021בפברואר,  7ראה דיווח מיידי מיום ושותפתה, 

 .ע"י הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה שנדרשו לאחר שהושלמו התיקונים למתן תוקף פורסמה התכנית

, הוגשה עתירה מנהלית כנגד הועדה המחוזית, 2021במאי  25, דיווחה החברה כי ביום 2021במאי  27ביום  .ג

הועדה לשמירה על הסביבה החופית, החברה  –יו"ר הועדה המחוזית, הועדה המקומית, הולחו"ף 

ועדה המחוזית בדבר אישור התכנית בטענה, בין היתר כי ושותפתה )להלן: "העתירה"( לביטול החלטת ה

נפלו פגמים לכאורה באישור התכנית. בנוסף, נטען ע"י העותרים כי ההחלטה לא לתת להם רשות לערור 

בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה על החלטת הועדה המחוזית הייתה שגויה וכי יש לבטל את החלטת 

)אסמכתא  2021במאי,  27לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  הועדה המחוזית לאשר את התכנית.

 (.2021-01-031864מס': 

, דיווחה החברה ושותפתה )שאינה צד קשור( במסגרת "עסקה משותפת" במקרקעין 2021ביוני  22ביום  .ד

 אביב כי הן מנהלות מו"מ עם צד ג', שאינו קשור לחברה או לבעלי השליטה בה )להלן:-בחוף הצוק בתל

יחידות מלונאיות הנמצאות בבעלותן במגדל הדרומי בפרויקט  52"(, להתקשרות בהסכם למכירת הרוכש"

ליון ימ 41ק החברה חל) ח"שמיליון  82ומושכרות לחברה בת בבעלות מלאה של הרוכש, בתמורה לסך של 

 (.2021-01-042172)אסמכתא מס':  2021ביוני,  22. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום (ח"ש

                                                 
 'א לפרק 2.24.4. בסעיף 1 הערה" ראה "הון עצמי -נטו מתואם" ו  CAPלמשמעות ההגדרות "חוב פיננסי נטו", "חוב פיננסי מתואם", " 12

 .התקופתי לדוח
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לאשר  החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז תל אביב לחברה כי ע, נוד2021באוגוסט  5ביום  .ה

ול על קרקע בבעלות שתח ,דרומית לשכונת רמת אפעל בר"ג בתנאים תכנית להקמת שכונת מגורים חדשה

החברה ושותפיה. עיקר הוראות התכנית הן שינוי ייעוד הקרקע מקרקע חקלאית למגורים, מסחר, 

ירות לרבות דיור מיוחד, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים ציבוריים, דרכים ומתקנים תעסוקה ותי

 11,200 -יחידות דיור מיוחד וכ 12 -יחידות דיור, כ 100 -הנדסיים. חלק החברה בתכנית שאושרה עומד על כ

כתא מ)אס 2021באוגוסט,  8ראה דיווח מיידי מיום  מ"ר ברוטו שטחי מסחר ותעסוקה. לפרטים נוספים

 (.2021-01-062644מס': 

ביניים המאוחדים  בדוחות הכספיים 6לאירועים מהותיים נוספים בתקופת הדיווח ולאחריה ראה באור  .ו

 .2021, יוניב 30של החברה ליום 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .10

ביחס לדוח לא חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח בחשיפה לסיכוני שוק ולדרכי ניהולם   10.1
 .2020בדצמבר  31הדירקטוריון ליום 

 .2020בדצמבר  31לא חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח ביחס לדוח לפי בסיסי הצמדה מיום   10.2

 היבטי ממשל תאגידי .11
 

 זניחות עסקאות נוהל
 .2020לשנת  התקופתי לדוח' ב בפרק 11 סעיף ראו, בחברה זניחות עסקאות נוהל אודות לפרטים
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 -התאגיד של ההתחייבות תעודות בדבר פרטים .12
 

   :פרטים אודות סדרות אגרות החוב )באלפי ש"ח( .א
 

 מועד סדרה
 הנפקה
 ראשון

מהותי/
לא 

 מהותי

.נ בעת ע
 ההנפקה 

ליום  .נ.ע
30/06/21  

.נ. משוערך )לפי ע
תנאי ההצמדה( 

 30/06/21 ליום

 ריבית סכום
 ליום צבורה

30/06/21 

 בדוחות ערך
 ליוםהכספיים 

21/60/03 (1) 

 בורסאי שווי
 ליום

30/06/21 

 ושיעור סוג
  ריבית

 תשלומי מועד הקרן תשלומי מועדי
 ריבית

 תנאי
 ההצמדה

פדיון 
מוקדם 
ביוזמת 
 החברה

אג"ח 
 להמרה 

 328,280 313,557 6,531 313,557 310,989 631,020 מהותי 6.5.15 ' ד
 ריבית שיעור

 שנתית
  4.2% קבועה

 חודשים שישה בכל
 ועד 1.7.17 מיום החל

 )כולל( 1.7.24 ליום

 חודשים שישה בכל
 1.7.15 מיום החל
 1.7.24 ליום ועד

 )כולל(

 לא כן צמוד לא

 396,660 376,147 5,297 376,147 371,753 371,753 מהותי 5.5.19  ה'

 ריבית שיעור
 שנתית
 קבועה
3.42% 

תשלומים שנתיים  4-ב
 לא שווים כדלקמן:

 מהקרן 10% - 1.8.21
 מהקרן 10% -1.8.22
 מהקרן 20% - 1.8.23
 מהקרן 60% – 1.8.24

 של 1.2 -וב 1.8 -ב
 מיום החל שנה כל

 ליום ועד 1.8.19
 )כולל( 1.8.24

 לא כן צמוד לא

       724,940 689,704 11,828 689,704 682,742   "כסה

 

 .אלפי ש"ח לאגרות החוב )סדרה ה'( 4,385 -כ של פרמיה ויתרת החוב )סדרה ד'(אלפי ש"ח לאגרות  2,598 -בסך של כ פרמיהיתרת  כולל (1)

 '( במלואן והתמורה שולמה במלואה.גנפרעו אגרות חוב )סדרה  2021 ינוארב 1ביום  (2)

 

 



 
 2021ביוני  30ליום  התאגיד עסקי מצב על הדירקטוריון ח"דו

 

 

 

26 

 :פרטי הנאמן לכל סדרה .ב

 

 כתובת למשלוח מסמכים פרטי התקשרות שם חברת הנאמנות סדרה
פרטי איש הקשר 

 אצל הנאמן

הרמטיק נאמנות  ד'
 ( בע"מ1975)

מר דן אבנון, מנכ"ל  , בני ברק30ששת הימים  03-5544553טל: 
 משותף

הרמטיק נאמנות  ה'
 ( בע"מ1975)

מר דן אבנון, מנכ"ל  , בני ברק30ששת הימים  03-5544553טל: 
 משותף

 
 

 של החוב אגרות מחזיקי מול פיננסיות מידה באמות לעמידה והתחייבות דיבידנד חלוקת על מגבלות .ג
 :החברה

 

התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה, כי תעמוד באמות המידה החברה  (1

 הפיננסיות כדלקמן:

"ח. ש מיליון 280 -של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ המאוחדההון העצמי  .א

של החברה )לא כולל זכויות מיעוט(  המאוחד, ההון העצמי 2021 יוניב 30 ליוםיצוין כי 

 מיליון ש"ח. 758 -לכמסתכם 

 הכספיים לדוחותיה בהתאם, החברה של נטו CAP -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל .ב

היחס בין החוב הפיננסי נטו  ,2021 יוניב 30 ליוםיצוין כי . 70% על יעלה לא, המאוחדים

 .%53.3 הינו המאוחדים הכספיים לדוחותיה בהתאם, החברה של נטו CAP -ל

 זה: 2 "קס לעניין

 חלויות)כולל  פיננסים ומוסדות מבנקים", פירושו, חוב לזמן קצר פיננסי נטו חוב"

"ח, בניכוי אגבתוספת ו פיננסים ומוסדות מבנקיםזמן ארוך ל חוב בתוספת( שוטפות

 קצר של החברה.  לזמןהשקעות ומזומנים  המזומנים ושוו יתרות

 האחרונים החברה של המאוחדים הכספיים בדוחותיה כהגדרתם -"קצר לזמן השקעות"

   (.העניין)לפי  מבוקרים או סקורים

"CAP ( לפי דוחותיה מיעוט זכויות כולל)לא  משמעו ההון העצמי של החברה -" נטו

, בצירוף חוב פיננסי (העניין לפי) מבוקרים או סקורים האחרונים המאוחדיםהכספיים 

 נטו.

ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בניכוי מקדמות  יחס .ג

 ליוםיצוין כי . 18% -דירות והתחייבויות למתן שירותי קומבינציה( לא יפחת מ מרוכשי

, יחס ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן 2021 יוניב 30

 .34.4%קומבינציה( הינו  בגין עסקאותדירות והתחייבויות  מרוכשי)בניכוי מקדמות 
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החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה, כי תעמוד באמות המידה  (2

 הפיננסיות כדלקמן:

. ש"ח מיליון 450 -של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ המאוחדההון העצמי  .א

של החברה )לא כולל זכויות מיעוט(  המאוחד, ההון העצמי 2021 יוניב 30 ליוםיצוין כי 

 מיליון ש"ח. 758 -לכמסתכם 

 הכספיים לדוחותיה בהתאם, החברה של נטו CAP -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל .ב

 -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל 2021 יוניב 30 ליוםיצוין כי . 70% על יעלה לא, המאוחדים

CAP %45.3 הינו המאוחדים הכספיים לדוחותיה בהתאם, החברה של נטו. 

 זה: 3 "קס לעניין

 חלויות)כולל  פיננסים ומוסדות מבנקים", פירושו, חוב לזמן קצר פיננסי נטו חוב"

כולל ריבית  "ח,אגבתוספת ו פיננסים ומוסדות מבנקיםזמן ארוך ל חוב בתוספת( שוטפות

ופיקדונות  קצר של החברה לזמןהשקעות ומזומנים  המזומנים ושוו יתרותבניכוי ו לשלם

 . וחשבונות בנק מיועדים

 האחרונים החברה של המאוחדים הכספיים בדוחותיה כהגדרתם -"קצר לזמן השקעות"

   (.העניין)לפי  מבוקרים או סקורים

ריבית לשלם בגין חוב לזמן קצר או ארוך מבנקים, מוסדות פיננסים  -"ריבית לשלם"

 החברה. ולמחזיקי אגרות חוב שהנפיקה

פיקדונות וחשבונות בנק המשמשים את החברה  -"פיקדונות וחשבונות בנק מיועדים"

בפרויקטים הנמצאים תחת ליווי בנקאי, פיקדונות לטובת רשות מקרקעי ישראל וכן 

 המיועדים לטובת מחזיקי אגרות החוב של החברה, כפי שיהיו מעת לעת. חשבונות

"CAP ( לפי דוחותיה מיעוט זכויות כולל)לא  החברהמשמעו ההון העצמי של  -" נטו

, בצירוף חוב פיננסי (העניין לפי) מבוקרים או סקורים האחרונים המאוחדיםהכספיים 

 נטו.

ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בניכוי מקדמות  יחס .ג

 30יצוין כי ליום . 18% -דירות והתחייבויות למתן שירותי קומבינציה( לא יפחת מ מרוכשי

ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בניכוי  יחס 2021 יוניב

 .34.4%הינו  דירות והתחייבויות למתן שירותי קומבינציה( מרוכשימקדמות 

 

 -יבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרות ד' והחברה התחי להן לגבי מגבלות על חלוקת דיבידנד (3

  .2020בדצמבר  31ראה פרק ב' בדוח התקופתי של החברה ליום  ה'(
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 :החברה של החוב אגרות דירוג .ד

 

 סדרה

 
חברה שם ה

 מדרגת ה
 במועד דירוג

 הדירוג מתן תאריך זה דוח במועד דירוג  ההנפקה
סטנדרד אנד פורס  ד'

 מעלות בע"מ
A3 ilA 29.4.2021 

סטנדרד אנד פורס  ה' 
 מעלות בע"מ

ilA ilA 29.4.2021 

 

 

 :החברה של( ה' -ו 'ד )סדרות החוב אגרות מחזיקי כלפי החברה והתחייבויות בתנאים עמידה .ה

 

לאגרות נכון למועד פרסום הדוח, החברה עומדת בכל התנאים וההתחייבויות בהתאם לשטרי הנאמנות 

 מים עילה להעמדתייתנאים המק(. יצוין כי, נכון למועד פרסום דוח זה, לא התקיימו ה'-סדרות ד' וחוב )

 ( לפירעון מיידי. ה'-סדרות ד' ואגרות החוב )

 

 

 

 נו מבקשים להביע את הערכתנו ותודתנו לעובדי החברה ומנהליה על עבודתם המסורה ותרומתם לקידום החברה.א
 
 
 

   

 ארנון פרידמן  גיל גירון

 מנכ"ל   דירקטוריוןהיו"ר 
 

 
 

 

 22/8/2021תאריך החתימה : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 ב'חלק 

 2021 יוניב 30 ליום מאוחדים דוחות כספיים ביניים
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 מ"אשדר חברה לבניה בע
 

 2021, ביוני 30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 

  
  

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים

  

  
 3-4  על המצב הכספידוחות מאוחדים 

  

  
 5 רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות מאוחדים על 

  

  
 6-8 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  

  
 9-11 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

  

  
 12-17 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 

 
 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אשדר חברה לבניה בע"מ
 
 

 מבוא
 

 דוחהקבוצה(, הכולל את ה -אשדר חברה לבניה בע"מ וחברות בנות )להלן סקרנו את המידע הכספי המצורף של 
חות התמציתיים המאוחדים על רווח או הפסד ואת הדו 2021 ביוני 30ליום  על המצב הכספי המאוחד התמציתי

 באותו תאריך. ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופורווח כולל אחר
בהתאם לתקן חשבונאות  אלהת ביניים והדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

לפי  אלהת ביניים ולתקופ"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי  - IAS 34בינלאומי 
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע . 1970-התש"לפרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ולתקופכספי 
 

אשר נכסיה הכלולים  השאוחד משותפתפעילות של ת הביניים ולתקופ התמציתי המידע הכספיאת  סקרנולא 
-וכ 5%-כוהכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות  2021ביוני  30ליום מכלל הנכסים המאוחדים  1%-כבאיחוד מהווים 

המידע . , בהתאמהלתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך מכלל ההכנסות המאוחדות, 2%
נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה  משותפתאותה פעילות ת הביניים של ולתקופ התמציתי הכספי

, מבוססת על דוחות פעילות משותפת השהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אות שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל
 הסקירה של רואי החשבון האחרים.

 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי  -של לשכת רואי חשבון בישראל  2410)ישראל(  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה
מורכבת לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

. בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםמבירורים, 
נה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל סקירה הי

ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 
 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 

 מסקנה
 

, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים סקירתנובהתבסס על 
 .IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
לא בא לתשומת  ,ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו

ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי 
 .1970-פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון   2021, באוגוסט 22
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 
 

 ביוני 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 286,348  245,381  263,591  מזומנים ושווי מזומנים
 118,785  93,806  183,376  השקעות לזמן קצר

 259,105  239,935  271,521  השקעות לזמן קצר במסגרת ליווי בנקאי ופקדונות משועבדים
 323,422  367,146  228,109  לקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות

 30,530  34,277  37,820  חייבים ויתרות חובה
 1,315,417  1,261,440  1,375,352  מלאי בניינים למכירה

       
  2,359,769  2,241,985  2,333,607 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 763,836  809,722  601,176  קרקעות לבניה
 60,043  52,210  57,765  הלוואות ויתרות חובה 

 32,664  38,271  49,309  השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  
 27,615  28,505  27,725  נדל"ן להשקעה

 6,668  7,478  5,312  רכוש קבוע
 -  5,896  -  מסים נדחים

       
  741,287  942,082  890,826 
       
  3,101,056  3,184,067  3,224,433 

       
       
 
 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 
 

 ביוני 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       התחייבויות שוטפות
       

 447,765  336,490  417,992  ואחרים אשראי מתאגידים בנקאיים
 873  872  885  חלויות שוטפות של הלוואות לא שוטפות

 137,602  100,400  126,029  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 151,371  154,442  190,755  מקדמות מרוכשי דירות

 101,614  102,498  113,267  התחייבויות לקבלני ביצוע, ספקים ולנותני שירותים
 31,933  29,774  32,954  הפרשות לגמר 

 1,814  1,327  1,876  הפרשות לתביעות משפטיות
 377,361  418,420  364,131  התחייבויות בגין עסקאות קומבינציה

 21,689  25,607  38,808  מסים שוטפים לשלם
 35,621  43,478  43,090  זכאים ויתרות זכות

       
  787,91,32  1,213,308  1,307,643 

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 609,898  693,409  563,675  אגרות חוב
 428,467  470,766  322,651  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 2,105  2,934  1,265  התחייבויות אחרות
 620  490  682  התחייבות בגין הטבות לעובדים

 12,647  1,869  7,442  מסים נדחים
       
  895,715  1,169,468  1,053,737 

        המיוחס לבעלי מניות החברה הון
       

 204,875  204,875  204,875  הון מניות
 109,218  109,218  109,218  פרמיה על מניות

 (3,104)  (3,104)  (3,104)  מניות אוצר
 7,100  7,100  -  שטר הון לבעלת השליטה בחברה

 1,842  515  2,922  קרן בגין עסקה עם בעלת השליטה בחברה
 (3,810)  (3,810)  (3,810)  קרן בגין עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 546,325  485,849  564,866  יתרת רווח
       
  874,967  800,643  862,446 
       

 607  648  587  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 863,053  801,291  875,554  סה"כ הון
       
  3,101,056  3,184,067  3,224,433 

       
       

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 
 

       2021, באוגוסט 22
 אור אריאלי  ארנון פרידמן  גיל גירון  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון   
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 על רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות מאוחדים 

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

 
 אלפי ש"ח 

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(
           

הכנסות ממכירת דירות, קרקעות ושטחי 
 1,148,839  238,744  297,760  545,410  580,165  מסחר

 3,953  1,026  1,083  1,987  1,851  הכנסות משכירות וניהול
           

 1,152,792  239,770  298,843  547,397  582,016  סה"כ הכנסות
           

 935,052  192,791  242,117  453,694  472,549  עלות מכירת דירות, קרקעות ושטחי מסחר
עלות השכירות, אחזקת המבנים המושכרים 

 311  82  124  165  166  וניהולם
           

 935,363  192,873  242,241  453,859  472,715  סה"כ עלות המכירות והשירותים
           

 217,429  46,897  56,602  93,538  109,301  רווח גולמי
           

 (968)  (21)  110  (78)  110  עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה
 19,593  2,648  4,691  9,000  10,885  הוצאות מכירה ושיווק

 39,698  9,375  10,619  17,829  20,625  כלליותוהוצאות הנהלה 
 4,635  1,750  311  3,661  333  הכנסות אחרות, נטו

           
 161,805  36,603  41,713  70,292  78,234  רווח תפעולי

           
 7,530  4,942  9,060  (13,464)  15,997  הכנסות מימון
 (30,989)  (8,808)  (7,437)  (15,835)  (15,174)  הוצאות מימון

חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי 
 (18,712)  (1,885)   (3,142)   (3,666)   (6,135)   שיטת השווי המאזני

           
 119,634  30,852  40,194  37,327  72,922  לפני מסים על ההכנסהרווח 

 30,874  7,312  9,473  9,002  17,370  מסים על הכנסה 
           

 88,760  23,540  30,721  28,325  55,552  רווח נקי

           
 88,760  23,540  30,721  28,325  55,552  סה"כ רווח כולל

           
           )הפסד( מיוחס ל: כוללרווח 

 88,826  23,556  30,740  28,350  55,572  בעלי מניות החברה
 (66)  (16)  (19)  (25)  (20)  זכויות שאינן מקנות שליטה

           
  55,552  28,325  30,721  23,540  88,760 
           
           
           
           
           
           
 
 באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.ה



 מאשדר חברה לבניה בע"
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 הון על השינויים במאוחדים דוחות 
 
 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות
 אוצר

 
שטר הון 
לבעלת 
השליטה 
 בחברה

קרן בגין  
עסקה עם 

בעלת 
השליטה 
  בחברה

 יתרת
  רווח

קרן בגין עסקה 
עם בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

  סה"כ  שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 הון סה"כ  שליטה

 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
                     

 863,053  607  862,446  (3,810)  546,325  1,842  7,100  (3,104)  109,218  204,875  )מבוקר( 2021בינואר,  1יתרה ליום 
                     

 55,552  (20)  55,572  -  55,572  -  -  -  -  -  רווח נקי )הפסד(
פירעון שטר הון שהונפק לבעלת השליטה בחברה 

 -  -  -  '(ג6)באור 
 
(7,100) 

 
-  (183)  -  (7,283)  -  (7,283) 

 (36,848)  -  (36,848)  -  (36,848)  -  -  -  -  -  (5דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה )באור 
 1,080  -  1,080  -  -  1,080  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 

       
 

 
 

           
 875,554  587  874,967  (3,810)  564,866  2,922  -  (3,104)  109,218  204,875  )בלתי מבוקר( 2021ביוני,  30יתרה ליום 

                     
 

    מיוחס לבעלי מניות החברה     

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות
 אוצר

שטר הון  
לבעלת 
השליטה 
 בחברה

 

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלת 
השליטה 
  בחברה

 יתרת
  רווח

קרן בגין עסקה 
עם בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

  סה"כ  שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 בלתי מבוקר    

  
  

 אלפי ש"ח
                     

 843,522  673  842,849  (3,810)  460,670  -  75,000  (3,104)  109,218  204,875  מבוקר() 2020, ינוארב 1יתרה ליום 
                     

 -  -  -  נקי )הפסד(רווח 
 
-  -  28,350  -  28,350  (25)  28,325 

פק לבעלת פירעון שטר הון שהונ
 -  -  -  השליטה בחברה 

 
(67,900)  -  (3,171)  -  (71,071)  -  (71,071) 

 515  -  515  -  -  515  -  -  -  -   עלות תשלום מבוסס מניות
                     

 801,291  648  800,643  (3,810)  485,849  515  7,100  (3,104)  109,218  204,875  )בלתי מבוקר( 2020, ביוני 30יתרה ליום 

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 הון על השינויים במאוחדים דוחות 
 
 

    מיוחס לבעלי מניות החברה     

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות
 אוצר

שטר הון  
לבעלת 
השליטה 
 בחברה

 

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלת 
השליטה 
  בחברה

 יתרת
  רווח

קרן בגין עסקה 
עם בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

  סה"כ  שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 בלתי מבוקר    

  
  

 אלפי ש"ח
                     

 844,416  660  843,810  (3,810)  534,126  2,505  -  (3,104)  109,218  204,875  מבוקר(בלתי ) 2021, אפרילב 1יתרה ליום 
                     

 -  -  -  )הפסד(רווח נקי 
 
-  -  30,740  -  30,740  (19)  30,721 

 417  -  417  -  -  417  -  -  -  -   עלות תשלום מבוסס מניות
                     

 875,554  587  874,967  (3,810)  564,866  2,922  -  (3,104)  109,218  204,875  )בלתי מבוקר( 2021, ביוני 30יתרה ליום 

 
 

    מיוחס לבעלי מניות החברה     

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות
 אוצר

שטר הון  
לבעלת 
השליטה 
 בחברה

 

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלת 
השליטה 
  בחברה

 יתרת
  רווח

קרן בגין עסקה 
עם בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

  סה"כ  שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 בלתי מבוקר    

  
  

 אלפי ש"ח
                     

 848,307  664  847,643  (3,810)  465,464  -  75,000  (3,104)  109,218  204,875  מבוקר(בלתי ) 2020, אפרילב 1יתרה ליום 
                     

 -  -  -  )הפסד(רווח נקי 
 
-  -  23,556  -  23,556  (16)  23,540 

הון שהונפק לבעלת השליטה  פירעון שטר
 -  -  -  בחברה 

 
(67,900)  -  (3,171)  -  (71,071)  -  (71,071) 

 515  -  515  -  -  515  -  -  -  -   עלות תשלום מבוסס מניות
                     

 801,291  648  800,643  (3,810)  485,849  515  7,100  (3,104)  109,218  204,875  )בלתי מבוקר( 2020, ביוני 30יתרה ליום 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 הון על השינויים במאוחדים דוחות 
 

 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות
 אוצר

 
שטר הון 
לבעלת 
השליטה 
 בחברה

קרן בגין  
עסקה עם 

בעלת 
השליטה 
  בחברה

 יתרת
  רווח

קרן בגין עסקה 
עם בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

  סה"כ  שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 הון סה"כ  שליטה

 מבוקר     
  ש"חאלפי     
                     

 843,522  673  842,849  (3,810)  460,670  -  75,000  (3,104)  109,218  204,875  )מבוקר( 2020בינואר,  1יתרה ליום 
                     

 88,760  (66)  88,826  -  88,826  -  -  -  -  -  רווח נקי )הפסד(
 (71,071)  -  (71,071)  -  (3,171)  -  (67,900)  -  -  -  פירעון שטר הון שהונפק לבעלת השליטה בחברה 

 1,842  -  1,842  -  -  1,842  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 

       
 

 
 

           
 863,053  607  862,446  (3,810)  546,325  1,842  7,100  (3,104)  109,218  204,875  )מבוקר( 2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

                     
                     
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
           

 88,760  23,540  30,721  28,325  55,552  רווח נקי 
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
           מפעילות שוטפת:מזומנים 

           
           הפסד: ואהתאמות לסעיפי רווח 

           
 2,986  742  766  1,488  1,519  פחת והפחתות

תיק ניירות ערך בשווי  (עלייהירידה )
 8,682  (2,949)  (5,562)  17,289  (9,627)  סחירים 

 15,287  6,847  3,902  12,532  8,764  , נטוהוצאות מימון
 -  -  -  -  217  הפסד ממימוש רכוש קבוע

 1,842  515  417  515  1,080  עלות תשלום מבוסס מניות, נטו
בשווי ההוגן של נדל"ן  )עלייה( ירידה

 968  21  (110)  78  (110)  להשקעה
 (24)  (7)  37  (27)  40  שערוך התחייבויות לא שוטפות

בהפסדי חברות המטופלות חלק החברה 
 18,712  1,885  3,142  3,666  6,135  לפי שיטת השווי המאזני

 30,874  7,312  9,473  9,002  17,370  מסים על ההכנסה 
 124  (108)  76  (6)  62  שינוי בנכסים בשל הטבות לעובדים, נטו

 (486)  (25)  -  (495)  -  שערוך אגרות חוב
           
  25,450  44,042  12,141  14,233  78,965 

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
           

 (5,057)  906  (4,564)  (3,907)  (3,962)  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
ירידה בלקוחות והכנסות לקבל בגין 

 115,811  22,311  66,074  72,087  95,313  מכירת דירות
 262,596  (20,055)  67,810  80,116  124,904  במלאי בניינים למכירה  )עלייה( ירידה

 23,675  6,137  18,014  26,746  39,384  במקדמות מרוכשי דירותעלייה 
בהתחייבויות לקבלני עלייה )ירידה( 

 818  (11,419)  14,608  1,702  11,653  ביצוע, לספקים ולנותני שירותים
בהפרשות לגמר ולתביעות  )ירידה( עלייה

 4,241  (5,941)  (1,692)  1,595  1,083  משפטיות
בזכאים ויתרות זכות עלייה )ירידה( 

 (74,528)  7,014  (5,783)  (26,857)  (4,234)  והתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה
           
  264,141  151,482  154,467  (1,047)  327,556 
           
           
           
           
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

 
 

 

 
החודשים  6-ל

 הסתיימוש
  ביוני 30ביום 

החודשים  3-ל
 שהסתיימו

  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה 
           עבור:

           
 (50,983)  (5,487)  (3,965)  (27,218)  (23,290)  ריבית ששולמה

 1,288  302  480  773  923  ריבית שהתקבלה
 (17,695)  (3,618)  (5,657)  (6,817)  (8,707)  מסים ששולמו

 6,012  -  -  47  -  מסים שהתקבלו
 97  30  57  68  87  דיבידנד שהתקבל

           
  (30,987)  (33,147)  (9,085)  (8,773)  (61,281) 
           

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ללא 
 434,000  27,953  188,244  190,702  314,156  קרקעות לבניהרכישת 

           
 (223,110)  (17,421)  (8,273)  (38,058)  (17,291)  רכישת קרקעות לבניה

           
 210,890  10,532  179,971  152,644  296,865  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

           
           מפעילות השקעהתזרימי מזומנים 

           
 (597)  (95)  (27)  (265)  (104)  רכישת רכוש קבוע

 -  -  -  -  80  תמורה ממימוש רכוש קבוע
השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת 

 (9,816)  (3,065)  (3,696)  (4,655)  (17,206)  השווי המאזני
 (19)  (42)  (6)  (68)  (6)  עלייה בהלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
 894  -  -  -  3,000  ירידה בהלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

פקדונות בתאגידים  (הפקדתמשיכת )
 (16,702)  32,760  29,949  2,468  (12,416)  בנקאיים 

מימוש )רכישת( ניירות ערך הנמדדים בשווי 
 55,587  14,650  (7,274)  72,440  (55,913)  הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 

 29,347  44,208  18,946  69,920  (82,565)  לפעילות( השקעה
           
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

 
 
 

 

 
החודשים  6-ל

 הסתיימוש
  ביוני 30ביום 

החודשים  3-ל
 שהסתיימו

  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון
           

 (183,012)  (82,516)  -  (138,585)  (56,000)  פירעון אגרות חוב
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 

 139,500  -  -  -  -  בנקאיים
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 

 (874)  (219)  (219)  (438)  (437)  בנקאיים
 (68,667)  (45,966)  (48,485)  1,423  (135,180)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 (2,508)  (628)  (627)  (1,255)  (1,254)  פירעון התחייבויות בגין חכירה 
פירעון שטר הון שהונפק לבעלת השליטה 

 (67,900)  (67,900)  -  (67,900)  (7,100)  ג'(6בחברה )באור 
פירעון ריבית בגין שטר הון שהונפק לבעלת 

 (4,118)  (4,118)  -  (4,118)  (238)  ג'(6השליטה בחברה )באור 
חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה )באור 

5)  (36,848)  -  -  -  - 
           

 (187,579)  (201,347)  (49,331)  (210,873)  (237,057)  מימון מזומנים נטו ששימשו לפעילות
           

 52,658  (146,607)  149,586  11,691  (22,757)  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 233,690  391,988  114,005  233,690  286,348  התקופה

           
 286,348  245,381  263,591  245,381  263,591  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

           
 
           
           
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 כללי -: 1באור 
 
ולתקופות של שישה ושלושה  2021ביוני,  30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .א

דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות  -חודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן 
ולשנה  2020בדצמבר,  31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ליום 

הדוחות הכספיים השנתיים  -ו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן שהסתיימה באות
 המאוחדים(. 

 

 התפשטות נגיף הקורונה .ב
 

בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר התפשטות נגיף הקורונה  23בהמשך לאמור בבאור 
החל מבצע  2020והשלכותיו על המשק העולמי בכלל ועל פעילות החברה בפרט, בחודש דצמבר 

חיסונים מקיף בישראל אשר הביא לירידה דרמטית בשיעורי התחלואה וכתוצאה מכך המגבלות 
כדי לצמצם את  2020על תנועת האזרחים והתקהלותם אשר הוטלו ע"י המדינה במהלך שנת 

עם  .2021של שנת  החציון הראשוןבמהלך  התפשטות הנגיף, בוטלו או הוקלו בצורה משמעותית
נגיף  של )רביעי( גל נוסף זאת, לאחר תאריך הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים החל להתפשט

בזן דלתא של נגיף  מקורותחלואה שה הקורונה אשר מתבטא בעלייה משמעותית בשיעורי
לעלייה מחודשת במספר החולים המאומתים ובמספר המאושפזים  ההובילהתפרצות זו  .הקורונה

 2021לאור האמור, במהלך חודש אוגוסט  .במספר המתים כתוצאה מהנגיף וכן הקשיםוהחולים 
שעיקרן פתיחת עסקים וקיום  על המשק הישראלי חלק מההגבלות חידשה ממשלת ישראל

התקהלויות תחת כללי "התו הירוק", הגבלות על הנוסעים לחו"ל ובידוד תושבים אשר נחשפו 
 וכן 16עד  12חיסון בני  חיסונים נוסף הכולל לחולים מאומתים. כמו כן, החלה הממשלה במבצע

המבוגרת על מנת לבלום את התפשטות הנגיף, להגביר את  האוכלוסיימנת חיסון שלישית ל
למועד הדוח לא  עמידות החיסון ולהקטין את הסיכון למחלה קשה בקרב האוכלוסייה המבוגרת.

ראל יצליחו להאט את האם פעולות הממשלה ושיעור המחוסנים הגבוה ביש ניתן להעריך
  בזמן הקרוב ובכלל. הגבלות נוספות על המשק ע"י הממשלה יוטלו התפשטות הנגיף והאם

במדינות רבות בעולם קצב חיסון האוכלוסייה הינו איטי ועדיין קיימות רמות תחלואה  ,כמו כן
נו לא ברור אם החיסונים שניתר שאגבוהות ובמקומות שונים מתפתחות מוטציות של הנגיף, 

נותרה  בקשר עם השלכותיו של הנגיף על המשק ומכאן כי אי הוודאות השוררתמגנים בפניהם 
 גם היא בעינה. 

נכון למועד הדוח, פעילות החברה ממשיכה באופן שוטף, בכפוף למגבלות ולהנחיות הממשלה. 
 הקורונהלהמשך התפשטות נגיף להערכת הנהלת החברה והדירקטוריון שלה, נכון למועד הדוח, 
השפעה מהותית לרעה על פעילות החברה וכן החברה צפויה לעמוד  לא צפויה להיות

יחד עם זאת, לאור העובדה שמדובר בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בעתיד הנראה לעין. 
המשך  באירוע דינמי המאופיין באי ודאות רבה החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את השפעות

 או משבר כלכלי עולמי על פעילותה. הנגיף התפשטות 
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםא.  
 

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות 
"דיווח כספי לתקופות  - 34בינלאומי כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות 

ביניים", וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 
. המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים 1970-ומיידיים(, התש"ל

 דים.מאוחדים עקבית לזו שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוח
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 גילוי לתקנים חדשים בתקופה שלפני יישומםב.  
 

 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות  8IAS-תיקון ל
 

: מדיניות חשבונאית, 8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי - IASB , פרסם ה2021בחודש פברואר 

התיקון(. מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה  -שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות )להלן 
של המונח "אומדנים חשבונאיים". אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות 

מבהיר מה הם שינויים באומדנים חשבונאיים  הכספיים הכפופים לאי ודאות במדידה". התיקון

התיקון ייושם באופן  .וכיצד הם נבדלים משינויים במדיניות החשבונאית ומתיקוני טעויות
והוא חל על שינויים במדיניות  2023בינואר  1פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

ה או אחריה. יישום מוקדם חשבונאית ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה תקופ

 .אפשרי
 

 
 מכשירים פיננסיים -: 3באור 

 
 שווי הוגן

 
הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים, 

 פי שווים ההוגן:-המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על
 

 
 2020בדצמבר  31  2020 ביוני 30  2021 ביוני 30  
 שווי הוגן  יתרה  שווי הוגן  יתרה  שווי הוגן  יתרה  
 אלפי ש"ח  

             התחייבויות פיננסיות
             

 950,570  760,579  793,246  807,821  724,940  701,532  אגרות חוב כולל ריבית לשלם )*( 
             

 
 

 .2021, יוניב 30השווי ההוגן של אגרות החוב שהונפקו מבוסס על שווין בבורסה נכון ליום  (*)
 במדרג השווי ההוגן. 1מדידת השווי ההוגן מסווגת לרמה 

 
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות לזמן קצר, ניירות ערך סחירים, לקוחות, 

תרות חובה לזמן ארוך, הלוואה מבעל מניות בחברה מאוחדת, אשראי חייבים ויתרות חובה, הלוואות וי
מתאגידים בנקאיים לזמן קצר, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים, התחייבויות בגין עסקאות 

 קומבינציה, זכאים ויתרות זכות והלוואות מתאגידים בנקאיים תואמת או קרובה לשווים ההוגן.
 

 הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג
 

 30לחברה השקעה בניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אשר יתרתה ליום 
-כ - 2020בדצמבר  31ש"ח, מליון  94-כ - 2020 ביוני 30מליון ש"ח ) 183 -הינה בסך של כ 2021, יוניב

התאמות( בשוק פעיל של נכסים )מחירים מצוטטים )ללא  1( הנכסים מסווגים לרמה מליון ש"ח 119
 והתחייבויות זהים( במדרג השווי ההוגן.
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 מגזרי פעילות -: 4באור 
 
 כללי א.

 
 קבוצה שני מגזרי פעילות כדלקמן:המאוחדים, ל כאמור בדוחות הכספיים השנתיים

 
ייזום ובניה של נכסים 

 למכירה בעסקאות מזומן 
ומתן שירותי משכנת עיקר הפעילות הינה ייזום, בניה, שיווק  -

ום הבניה למגורים בעסקאות במזומן, לרבות  ים בתחפרויקטב
במסגרת התכניות הממשלתיות "מחיר למשתכן", "מחיר 

 למשתכן משולב במכירה חופשית" ו"מחיר מטרה".
   

ייזום ובניה של נכסים 
למכירה בעסקאות 

 קומבינציה

רותי משכנת עיקר הפעילות הינה ייזום, בניה, שיווק ומתן שי -
הבניה למגורים בעסקאות קומבינציה, ים בתחום פרויקטב

 .38לרבות פינוי בינוי ותמ"א 
   

 
הכנסות המגזר במגזרים מייזום ובניה של נכסים למכירה בעסקאות מזומן ומייזום ובניה של 
נכסים למכירה בעסקאות קומבינציה מהוות את הערך הכספי של חוזי המכירה שנחתמו במהלך 

 התקופה. 

 
הרווח הגולמי במגזרים מייזום ובניה של נכסים למכירה בעסקאות מזומן ומייזום ובניה של 

למכירה בעסקאות קומבינציה מהווה את הרווח הגולמי החזוי בגין חוזי המכירה שנחתמו  נכסים
 בתקופה.

 
סכומי ההתאמות המוצגים בדיווח בדבר מגזרי פעילות נובעים אך ורק מהתאמת המידע המדווח 

 בגין כל מגזר, למידע המוצג בהתאם לכללי החשבונאות המיושמים בדוחות הכספיים.
 
 מגזרי פעילותדיווח בדבר  ב.
 

  

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
  מזומן

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
 סה"כ   התאמות  קומבינציה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

חודשים שהסתיימה ביום  שישהלתקופה של 
         2021, ביוני 30

         
 582,016  (476,797)  429,850  628,963  הכנסות המגזר

         
 109,301  (70,328)  79,099  100,530  רווח גולמי

         
         הוצאות לא מוקצות:

         
 110        ערך נדל"ן להשקעה עליית

 (31,510)        הוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות
 333        , נטואחרות הכנסות
 823        מימון, נטו הכנסות

חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי 
 (6,135)        שיטת השווי המאזני

         
 72,922        רווח לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 4באור 
 
 

  

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
  מזומן

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
 סה"כ   התאמות  קומבינציה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

חודשים שהסתיימה ביום  שישהלתקופה של 
         2020, ביוני 30

         
 547,397  146,435  212,360  188,602  הכנסות המגזר

         
 93,538      12,038  46,609  34,891  רווח גולמי

         
         הוצאות לא מוקצות:

         
 (78)        ירידת ערך נדל"ן להשקעה

 (26,829)        הוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות
 3,661        , נטואחרות הכנסות

 (29,299)        מימון, נטווצאות ה
חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי 

 (3,666)        שיטת השווי המאזני
         

 37,327        רווח לפני מסים על ההכנסה

 

  

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
  מזומן

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
 סה"כ   התאמות  קומבינציה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

 30שה חודשים שהסתיימה ביום לולתקופה של ש
         2021, ביוני

         
 298,843  (179,205)  181,498  296,550  הכנסות המגזר

         
 56,602  (31,984)  33,631  54,955  רווח גולמי

         
         הוצאות לא מוקצות:

         
 110        ערך נדל"ן להשקעה עליית 

 (15,310)        הוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות
 311        , נטואחרות הכנסות
 1,623        מימון, נטו הכנסות

חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי 
 (3,142)        שיטת השווי המאזני

         
 40,194        רווח לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 4באור 
 
 

  

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
  מזומן

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
 סה"כ   התאמות  קומבינציה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

 30שה חודשים שהסתיימה ביום לולתקופה של ש
         2020, ביוני

         
 239,770  96,952  70,962  71,856  הכנסות המגזר

         
 46,897  15,860  14,876  16,161  גולמירווח 

         
         הוצאות לא מוקצות:

         
 (21)        ירידת ערך נדל"ן להשקעה 

 (12,023)        הוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות
 1,750        , נטואחרות הכנסות

 (3,866)        מימון, נטווצאות ה
בהפסדי חברות המטופלות לפי חלק החברה 

 (1,885)        שיטת השווי המאזני
         

 30,852        רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 

  

ייזום ובניה של 
נכסים למכירה 

בעסקאות 
  מזומן

ייזום ובניה של 
נכסים למכירה 

בעסקאות 
 סה"כ   התאמות  קומבינציה

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

, בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה
2020         

         
 1,152,792  100,347  594,660  457,785  הכנסות המגזר

         
 217,429  7,318  113,281  96,830  רווח גולמי

         
         הוצאות לא מוקצות:

         
 (968)        ערך נדל"ן להשקעה ירידת

ושיווק והנהלה הוצאות מכירה 
 (59,291)        וכלליות

 4,635        , נטואחרות הכנסות
 (23,459)        מימון, נטווצאות ה

חלק החברה בהפסדי חברות 
המטופלות לפי שיטת השווי 

 (18,712)        המאזני
         

 119,634        רווח לפני מסים על ההכנסה
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 דיבידנד -: 5באור 
 

אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום של  ,2021 במרס 16ביום 
אלפי ש"ח  652 -מתוכו סך של כ ,לכל מניה רגילה של החברה ש"ח 0.18-המהווה כח "אלפי ש 37,500

במרס  25הדיבידנד שולם ביום  חולקו לחברה הבת כתוצאה מהחזקת מניות החברה בידי החברה הבת.
2021. 

 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה -: 6באור 
 
שליטה ה, אישרה האסיפה הכללית של קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת 2021בינואר  28ביום   א.

 ואישור 2020בדצמבר  22בחברה, בהמשך לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה מיום 
את עדכון תנאי כהונתו  ,2020בדצמבר  15וועדת התגמול של החברה מיום  דירקטוריון החברה

בעלי העניין בחברה בה של הגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית על קרווהעסקתו של מר עומר גוגנהיים, 
אשר מונה לתפקיד משנה למנכ"ל האחראי על הפיתוח  ושל מר אלכס ליפשיץ, דירקטור בחברה,

דו כסמנכ"ל מנהל "אשדר העסקי, ההתחדשות העירונית והבקרה התקציבית בחברה, חלף תפקי
 ( בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.7ו')22לפרטים נוספים ראה באור בוטיק" בחברה. 

 
מליון ש"ח שהוגש ע"י חברה  50 -, הומצא לחברה כתב תביעה בסך של כ2021בפברואר  14ביום  ב.

(, כנגד פרטית בבעלות מלאה של קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה בחברה )להלן: הקבלן
החברה ושותף בפרויקט בתי סיידוף בירושלים )להלן: הצדדים לעסקה המשותפת, הפרויקט( 

(, אשר התקשרו עם הקבלן לביצוע הפרויקט, וכנגד מנהל הפרויקט 50%)חלק החברה בפרויקט 
מטעם הצדדים לעסקה המשותפת )ביחד ולחוד( )להלן: הנתבעים(, וזאת לאחר שהליך גישור 

. עד לפני תום תקופת ההתיישנות בין הצדדים ואשר הובל ע"י השותף לא צלח לומתנה שהתנהל
עילותיה העיקריות של התביעה הינן טענות ביחס לאחריותם, לכאורה, של הנתבעים לתשלומים 
שטרם שולמו לקבלן ביחס לעבודות קבלניות, לרבות עבודות נוספות, אותן ביצע הקבלן בפרויקט 

ו בשל עיכוב בלוחות זמנים של הפרויקט אשר לטענתו נגרמו בשל ועלויות נוספות שנבעו ל
של החברה כוללים הפרשה  ביניים מאוחדים הדוחות הכספייםרשלנות, לכאורה, של הנתבעים. 

עלויות, מספיקה לכיסוי , נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, שלהערכת הנהלת החברהלגמר, 
 , כתוצאה מתביעת הקבלן.שיגרמו להככל 

 
 7,100יתרת שטר הון בסך של  מלא של , החליט דירקטוריון החברה על פדיון2021במרס  16ביום   ג.

אלפי ש"ח שהונפק לקבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בתוספת פירעון הריבית 
אלפי ש"ח  183 -אלפי ש"ח. סכום הריבית בניכוי השפעת המס בסך של כ 238 -בגינו בסך של כ

 יתרת הרווח.  נזקף לסעיף
 
עם צדדי ג' לרכישת זכויות התקשרה החברה בהסכם  2021ביולי,  4ביום לאחר תאריך המאזן,   ד.

 מליון ש"ח. 146 -בקרקע ברעננה כאשר התמורה וכן עלויות נלוות מיידיות מסתכמות לסך של כ
. מסירת השתכלל ההסכם לאחר קיומם של התנאים המתלים שנקבעו בהסכם 2021ביולי,  15ביום 

על פי תכנית החלה על הקרקע ניתן להקים  .2021באוקטובר  3הקרקע צפויה להתרחש עד ליום 
 יחידות דיור. 106-עליה פרויקט הכולל כ

 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 ד' לתקנות ניירות ערך38דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא
 

-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים המובא לפי תקנה 
שלושה חודשים שישה ושל  ותולתקופ 2021 ביוני 30החברה(, ליום  -"מ )להלן של אשדר חברה לבניה בע 1970

הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות  ושהסתיימ
 היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

 
פעילות משותפת אשר נכסיה לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים הנפרד מתוך המידע הכספי ביניים של 

 2% -וכ 5% -והכנסותיה הכלולות בדוח מהוות כ 2021ביוני  30מכלל הנכסים ליום  1% -כהכלולים בדוח מהווים 
המידע הכספי לתקופת . , בהתאמהמכלל ההכנסות לתקופה של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך

נו, על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנת פעילות משותפת נסקר אותההביניים הנפרד של 
מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון אותה פעילות משותפת ה ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין

 האחרים.
 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי  -של לשכת רואי חשבון בישראל  2410)ישראל(  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה
מבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון ה

מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 

ינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. ולפיכך א
 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 

 מסקנה
 

, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים בהתבסס על סקירתנו
ד' לתקנות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
 

 המיוחסים לחברה
 
 
 

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2021, ביוני 30ליום 

 .1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38
 



 מ"אשדר חברה לבניה בע
 

 לחברה המיוחסים הדוחות המאוחדים על המצב הכספינתונים כספיים מתוך 

4 

 
 

 ביוני 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 282,250  239,732  259,267  מזומנים ושווי מזומנים
 118,785  93,806  183,376  השקעות לזמן קצר

 255,034  232,316  264,897  השקעות לזמן קצר במסגרת ליווי בנקאי ופקדונות משועבדים
 312,777  348,162  225,025  מכירת דירותלקוחות והכנסות לקבל בגין 

 26,760  26,249  30,689  חייבים ויתרות חובה
 1,295,394  1,223,190  1,371,157  מלאי בניינים למכירה

       
  2,334,411  2,163,455  2,291,000 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 743,603  790,724  579,383  קרקעות לבניה
 60,043  52,210  57,765  הלוואות ויתרות חובה 

 10,209  9,789  11,409  הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות 
 100,213  106,185  104,145  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו

 6,421  7,214  5,100  רכוש קבוע
 -  5,896  -  מסים נדחים

       
  757,802  972,018  920,489 
       
  3,092,213  3,135,473  3,211,489 

       
       
       
       
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 
 



 מ"אשדר חברה לבניה בע
 

 לחברה המיוחסים הדוחות המאוחדים על המצב הכספינתונים כספיים מתוך 
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 ביוני 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       התחייבויות שוטפות
       

 447,765  320,660  417,992  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 137,602  100,400  126,029  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 151,371  154,111  190,755  מקדמות מרוכשי דירות
 100,034  101,185  112,097  התחייבויות לקבלני ביצוע, לספקים ולנותני שירותים

 28,676  26,945  30,499  הפרשות לגמר 
 1,814  1,327  1,876  הפרשה לתביעות משפטיות
 367,035  397,152  361,681  קומבינציההתחייבויות בגין עסקאות 

 21,689  25,607  38,808  מסים שוטפים לשלם
 27,820  34,255  35,050  זכאים ויתרות זכות

       
  1,314,787  1,161,642  1,283,806 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 609,898  693,409  563,675  אגרות חוב
 426,067  467,932  320,660  מתאגידים בנקאייםהלוואות 

 2,105  2,934  1,265  התחייבויות אחרות
 6,867  1,217  1,619  הלוואות שהתקבלו מחברות מוחזקות

 7,737  7,233  8,157  התחייבויות בניכוי נכסים המיוחסים לחברות מוחזקות
 599  463  663  התחייבות בגין הטבות לעובדים

 11,964  -   6,420  נדחיםמסים 
       
  902,459  1,173,188  1,065,237 
       

       הון
       

 204,875  204,875  204,875  הון מניות
 109,218  109,218  109,218  פרמיה על מניות

 (3,104)  (3,104)  (3,104)  מניות אוצר
 7,100  7,100  -  שטר הון לבעלת השליטה בחברה 

 1,842  515  2,922  קרן בגין עסקה עם בעלת השליטה בחברה
 546,325  485,849  564,866  יתרת רווח 

 (3,810)  (3,810)  (3,810)  קרן בגין עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
       
  874,967  800,643  862,446 
       
  3,092,213  3,135,473  3,211,489 

       
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 

         2021באוגוסט,  22
 אור אריאלי  ארנון פרידמן  גיל גירון    תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יוןדירקטוריו"ר ה    



 אשדר חברה לבניה בע"מ
 

 לחברה אחר המיוחסיםכולל או הפסד ורווח על רווח  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

   6 

 
 
 

  
 חודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 

 
 חודשים שהסתיימו  3-ל

  ביוני 30ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

הכנסות ממכירת דירות, קרקעות ושטחי 
 מסחר

 
560,434 

 
533,001 

 
293,211 

 
235,622  1,110,300 

 1,934  535  559  930  870  הכנסות משכירות וניהול
           

 1,112,234  236,157  293,770  533,931  561,304  סה"כ הכנסות
           

 903,636  190,153  238,464  443,479  456,737  עלות מכירת דירות, קרקעות ושטחי מסחר
המבנים המושכרים עלות השכירות, אחזקת 

 וניהולם
 

50 
 

95 
 

42 
 

68  128 
           

 903,764  190,221  238,506  443,574  456,787  סה"כ עלות המכירות והשירותים
           

 208,470  45,936  55,264  90,357  104,517  רווח גולמי
           

 18,808  2,513  4,546  8,736  10,527  הוצאות מכירה ושיווק 
 37,310  8,942  10,302  16,779  19,744  הוצאות הנהלה וכלליות

הכנסות מעמלות ודמי ניהול מחברות 
 מוחזקות

 
120 

 
120 

 
60 

 
60  240 

 2,561  1,761  324  1,887  346  הכנסות אחרות, נטו
           

 155,153  36,302  40,800  66,849  74,712  רווח תפעולי
           

 (303)  3,081  5,951  (17,016)  10,424  הכנסות מימון
 (29,960)  (8,287)  (7,330)  (14,879)  (14,463)  הוצאות מימון

 93  13  57  6  122  מימון בגין חברות מוחזקות, נטוהכנסות 
 (7,183)  (411)  458  1,776  1,380  רווח )הפסד( מחברות מוחזקות 

           
 117,800  30,698  39,936  36,736  72,175  רווח לפני מסים על ההכנסה

           
 28,974  7,142  9,196  8,386  16,603  מסים על הכנסה 

           
 88,826  23,556  30,740  28,350  55,572  רווח נקי המיוחס לחברה

           
 88,826  23,556  30,740  28,350  55,572  סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

           
           
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 
 



 מ"אשדר חברה לבניה בע
 

 מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים כספיים 
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 חודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 

 
 חודשים שהסתיימו  3-ל

  ביוני 30ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
           

 88,826  23,556  30,740  28,350  55,572  רווח נקי המיוחס לחברה
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
           מפעילות שוטפת של החברה:

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

           
 2,952  734  740  1,471  1,484  פחת והפחתות

 8,682  (2,949)  (5,562)  17,289  (9,627)  ירידה )עלייה( בשווי תיק ניירות ערך סחירים 
 21,974  8,167  6,884  15,095  13,544  הוצאות מימון, נטו

 -  -  -  -  217  הפסד ממימוש רכוש קבוע
 1,842  515  417  515  1,080  עלות תשלום מבוסס מניות, נטו

 7,183  411  (458)  (1,776)  (1,380)  החברה בהפסדי )רווחי( חברות מוחזקות חלק
 28,974  7,142  9,196  8,386  16,603  מסים על ההכנסה 

 125  (99)  77  (11)  64  שינוי בנכסים בשל הטבות לעובדים, נטו
 (486)  (25)  -  (495)  -  שערוך אגרות חוב

           
  21,985  40,474  11,294  13,896  71,246 

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
           

 (5,268)  (1,353)  (4,606)  (3,970)  (3,913)  בחייבים ויתרות חובה עלייה
 105,451  19,181  56,654  70,066  87,752  בלקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירותירידה 

 237,706  (21,460)  64,249  73,453  109,076  ירידה )עלייה( במלאי בניינים למכירה
 23,897  6,149  18,014  26,637  39,384  עלייה במקדמות מרוכשי דירות

עלייה )ירידה( בהתחייבויות לקבלני ביצוע, 
 2,552  (9,376)  14,237  3,703  12,063  לספקים ולנותני שירותים

)ירידה( בהפרשות לגמר ולתביעות עלייה 
 5,761  (5,807)  (1,659)  3,543  1,885  משפטיות

עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות והתחייבויות 
 (61,946)  7,845  745  (26,477)  3,957  בגין עסקאות קומבינציה

           
  250,204  146,955  147,634  (4,821)  308,153 

ששולמו והתקבלו במהלך התקופה מזומנים 
           בחברה עבור:

           
 (50,450)  (5,311)  (3,907)  (26,868)  (23,173)  ריבית ששולמה

 1,284  301  480  771  923  ריבית שהתקבלה
 (11,777)  (2,709)  (2,977)  (4,818)  (4,962)  מסים ששולמו

 478  -  -  47  -  מסים שהתקבלו
 97  30  57  68  87  דיבידנד שהתקבל

           
  (27,125)  (30,800)  (6,347)  (7,689)  (60,368) 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ללא רכישת 
 407,857  24,942  183,321  184,979  300,636  קרקעות של החברה

           
 (218,162)  (14,621)  (7,373)  (34,345)  (15,731)  רכישת קרקעות לבניה

           
 189,695  10,321  175,948  150,634  284,905  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה

           
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים והמידע הכספי הנפרד.
  



 מ"אשדר חברה לבניה בע
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
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 חודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 

 
 חודשים שהסתיימו  3-ל

  ביוני 30ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
           

 (597)  (95)  (27)  (265)  (104)  רכישת רכוש קבוע
 -  -  -  -  80  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 3,377  (6,422)  2,881  520  (7,810)  , נטושינוי בהשקעה בחברות מוחזקות
 (19)  (42)  (6)  (68)  (6)  ויתרות חובה לזמן ארוךעלייה בהלוואות 

 894  -  -  -  3,000  ירידה בהלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך 
 (19,755)  33,590  27,471  2,963  (9,863)  פקדונות בתאגידים בנקאיים  (הפקדתמשיכת )

מימוש )רכישת( ניירות ערך הנמדדים בשווי 
 55,587  14,650  (7,274)  72,440  (55,913)  נטוהוגן דרך רווח או הפסד, 

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 

 39,487  41,681  23,045  75,590  (70,616)  של החברה לפעילות( השקעה
           

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
           

 (183,012)  (82,516)  -  (138,585)  (56,000)  פירעון אגרות חוב
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 

 139,500  -  -  -  -  בנקאיים
 (53,621)  (46,082)  (48,385)  639  (135,180)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 (2,508)  (628)  (627)  (1,255)  (1,254)  פירעון התחייבויות בגין חכירה
פירעון שטר הון שהונפק לבעלת השליטה 

 (67,900)  (67,900)  -  (67,900)  (7,100)  בחברה 
פירעון ריבית בגין שטר הון שהונפק לבעלת 

 (4,118)  (4,118)  -  (4,118)  (238)  השליטה בחברה 
 חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה )באור

 -  -  -  -  (37,500)  (ב'1
           

של  מימון מזומנים נטו ששימשו לפעילות
 (171,659)  (201,244)  (49,012)  (211,219)  (237,272)  החברה

           
 57,523  (149,242)  149,981  15,005  (22,983)  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 224,727  388,974  109,286  224,727  282,250  התקופה
           

 282,250  239,732  259,267  239,732  259,267  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
           
           
           

 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  



 מ"אשדר חברה לבניה בע
 

 מידע נוסף
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 כללי .1

 
 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה  .א

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים 1970-תקופתיים ומיידים(, התש"ל
דוחות  -אליהם )להלן  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו 2020בדצמבר,  31השנתיים ליום 

 כספיים שנתיים(.

 

 37,500אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום של  ,2021 במרס 16ביום  .ב
אלפי ש"ח חולקו לחברה  652 -מתוכו סך של כ ,לכל מניה רגילה של החברה ש"ח 0.18-המהווה כח "אלפי ש

 .2021במרס  25הדיבידנד שולם ביום  הבת כתוצאה מהחזקת מניות החברה בידי החברה הבת.
 

  
 
 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה .2
 

כספיים בדוחות  6 -ב' ו1להשפעות התפשטות נגיף הקורונה על החברה ולאירועים מהותיים נוספים ראה באורים 
 .2021 ביוני 30ביניים המאוחדים ליום 

 
 
 
 
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

F:\W2000\w2000\921370\M\21\6-ASHDAR-IFRS-SOLO.docx 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 'דחלק 

דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על 
 הדיווח הכספי ועל הגילוי
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לפי תקנה  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי דוח רבעוני

 :1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג)א(38

(, אחראית לקביעתה "התאגיד" :)להלןמ "בעאשדר חברה לבניה ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
לעניין זה, חברי ההנהלה  הגילוי בתאגיד.ותה על הדיווח הכספי ועל והתקיימותה של בקרה פנימית נא

 הם:

 , מנכ"ל;ארנון פרידמן .1

רה עומר גוגנהיים, משנה למנכ"ל האחראי על הפיתוח העסקי, ההתחדשות העירונית והבק .2
 התקציבית;

 ;, סמנכ"ל כספיםאור אריאלי .3

 סמנכ"ל הנדסה; ,רזאמנון מח .4

 ;תומכירו רחלי בריזל, סמנכ"ל שיווק .5

 סמנכ"ל תכנון ומקרקעין.  ,מיכה קורצברד .6

 
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי 
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע 

דו לספק ביטחון סביר תאגיד ואשר נועהבפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון 
בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע 
שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד 

 .ובמתכונת הקבועים בדין
 

תוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו בקרות ונהלים ש הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר,
כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 
הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד 

 המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי.
 

ת שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון לות המבניוהמגב בשל
 .מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה

 
בדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח 

הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית " :לן)לה 2021במרץ  31רבעוני לתקופה שנסתיימה ביום ה
 .אפקטיבית(, נמצאה הבקרה הפנימית "האחרון

 
עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את 

 תהערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימי
  האחרון;

 

ועד הדוח, בהתבסס על האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע למ
 .הבקרה הפנימית היא אפקטיבית שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל
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 הצהרת מנהלים
 -יים(, התש"לד( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיי1)ד()ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

1970: 

 
 , מצהיר כי:ארנון פרידמןאני, 

של שני הלרבעון ( "התאגיד" :)להלן מ"בע אשדר חברה לבניהשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)
 (;"הדוחות" :)להלן 2021שנת 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  (2)
מצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם הנחוץ כדי שה עובדה מהותית

 ;מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
גיד אהבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של הת

 ;ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות לתאריכים

דירקטוריון  של לוועדת הביקורתוגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון     (4)
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 :הגילוי

ביעתה או בהפעלתה של המהותיות בק תאת כל הליקויים המשמעותיים והחולשו )א(
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 
יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל 

 – ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו כל תרמית )ב(
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 ;הדיווח הכספי ועל הגילוי

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

של בקרות ונהלים, קוחי תחת פיקיומם וקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם  )א(
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, מובא לידיעתי על 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

 -וכן

וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים,  קבעתי בקרות ונהלים, או )ב(
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

רבעוני המועד הדוח בין פה שלא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקו )ג(
מסקנת הדירקטוריון וההנהלה את  לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות האחרון

 .של התאגיד קרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויבה בנוגע לאפקטיביות

 

 

 פי כל דין. לעאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, אין באמור לעיל כדי לגרוע מ

 

 
22.8.2021 

_________                     ____________________ 
 , מנכ"לארנון פרידמן               תאריך 
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 הצהרת מנהלים
לתקנות ניירות ערך )דוחות ( 2)ד()ג38לפי תקנה  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 :1970 -תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 כי: ה, מצהיראור אריאליאני, 

לתקופת  הכלול בדוחות ביניים ואת המידע הכספי האחרנתי את הדוחות הכספיים בח (1)
 :)להלן 2021של שנת  שניה( לרבעון "התאגיד: "בע"מ )להלןאשדר חברה לבניה של  הביניים

 (;"הדוחות לתקופת הביניים"או  "הדוחות"

לתקופת הביניים  חותולפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בד (2)
אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית 
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 ;דוחותהמטעים בהתייחס לתקופת 

בדוחות לתקופת הביניים  לולכלפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר ה (3)
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות 

 ;ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

של דירקטוריון  הביקורת ולוועדתגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  (4)
תבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל בה ,התאגיד
 הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   )א(
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 

ות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר דוחבביניים ולמידע הכספי האחר הכלול 
להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי 
באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

 – להוראות הדין; וכן

המנהל הכללי או מי שכפוף לו רב וכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מע )ב(
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 .הדיווח הכספי ועל הגילוי

 - אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד (5)

של בקרות ונהלים,  יתחת פיקוחקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  )א(
ע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו שמידהמיועדים להבטיח 

, מובא לידיעתי על 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

 -וכן

י של בקרות ונהלים, יקוחקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פ )ב(
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 ;בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

רבעוני הלא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  )ג(
 ביניים ולכל מידע כספי אחרלדוחות הכספיים  סתייחלבין מועד דוח זה, המ האחרון

 לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי, את מסקנתהכלול בדוחות 
בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הדירקטוריון וההנהלה 

 .הגילוי של התאגיד

 

 , על פי כל דין.אחר אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם

 
         22.8.2021 

_______________      ____________________ 
     סמנכ"ל כספים, אור אריאלי             תאריך     
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 2021, אוגוסטב 22

 :לכבוד
 אשדר חברה לבניה בע"מחברת  הדירקטוריון של

 

 ,.נא.ג.

 

 מאימכתב הסכמה להכללת דוח רואה החשבון המבקר בדוח הצעת מדף בקשר לתשקיף המדף מחודש  נדון:ה

 )"החברה"( אשדר חברה לבניה בע"מ חברת  של 2020

על בסיס  המפורטים להלןהדוחות שלנו של אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפניה( הננו להודיעכם כי 

 : 2020, מאיב 25תשקיף מדף של החברה מיום 

 2021 ביוני 30על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  2021, באוגוסט 22דוח סקירה מיום  (1

 באותו תאריך. מהחודשים שהסתיי שלושהה של שישה ולתקופ

על  תמצית המידע כספי ביניים נפרד של  2021, לאוגוסט 22דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  (2

ד' 38באותו תאריך לפי תקנה  השלושה חודשים שהסתיימשישה ו של לתקופה 2021, יוניב 30החברה ליום 

 .1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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