
 

 

 

 

 

 

 

 אשדר חברה לבניה בע"מ

 )להלן: "החברה"( 

 

 

 

 

 

 דוחות כספיים ביניים

 2022  מרס ב  31 ליום
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 אשדר חברה לבניה בע"מ 
 

 

 

 

 :תוכן העניינים 
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 2022 ,במאי 19

 רקטוריון י דוח ד 
 2220  מרס   - לתקופה ינואר  

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

"  2022  במרס  31ביום    שהסתיימו הדוח )להלן:  )דוחות תקופתיים   ,"(תקופת  ערך  ניירות  בהתאם לתקנות 

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

 . הדוח

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

 .ובסכומים מדווחים, אלא אם נאמר אחרת סקורים הינם 

 15שפורסם ביום    2021הדוח נערך בהנחה שבפני מי שמעיין בו מצוי גם הדוח התקופתי של החברה לשנת  

)מידע זה מהווה הכללה על דרך   "(הדוח התקופתי)להלן: " (  2022-01-030361:  מס'  )אסמכתא   2022במרס,  

 ההפניה(.

 

 IFRS.פי כללי הדיווח הבינלאומיים - אלה ערוכים על  דוחות כספיים 

 כללי    .1

לתאריך   הבניה  נכון  בתחום  פרויקטים  של  בייזום  הינו  החברה  של  העיקרי  פעילותה  תחום  הדוח, 

יעודן )ככל שניתן ושיש  למגורים על דרך של איתור קרקעות, רכישתן, השבחת הקרקעות על ידי שינוי י

 צורך בכך(, הקמת מבנים, שיווק ומכירת יחידות דיור ו/או מגרשים.  

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

מעורבת החברה, ביחד עם שותפיה )כולל בעלי קרקע( ביזום, תכנון, בניה ואכלוס    מאזןה  לתאריך נכון  

 . למגורים   יח"ד  9,700  - כ  הינו  חלק החברה, לא כולל שותפים ובעלי קרקע,למגורים.    יח"ד  15,500  - של כ
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 מצב המשק וענף הנדל"ן למגורים והבניה בישראל   .2

 
לתיאור מפורט בנושא משבר הקורונה והשלכותיו על החברה ראה סעיף    -   התפשטות נגיף קורונה -

. נכון למועד דוח זה, השפעת נגיף הקורונה על פעילות  2021א בפרק א' לדוח התקופתי לשנת  2.1

את   להעריך  אפשרות  החברה  בידי  שאין  מכיוון  זאת,  עם  יחד  בכלל.  אם  זניחה,  הינה  החברה 

התפרצות מחודשת של הנגיף והיקף השפעת משבר זה, במידה  התפתחות המשבר, היכולה לנבוע מ

אחר  מקרוב  לעקוב  ותמשיך  עוקבת  החברה  הנהלת  מהימן,  באופן  החברה  על  כאמור,  ויתפרץ 

 ההתפתחויות העתידיות ותנקוט בצעדים בהתאם לצורך.

הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של המשך התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה  

, המבוסס בין היתר, על  1968- הוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח מ 

הערכות של החברה נכון למועד פרסום דוח זה ביחס לגורמים אשר אינם בשליטתה. הערכות החברה  

מבוססות על מידע הקיים כיום בידי החברה, על פרסומים בנושא ועל הנחיות הרשויות הרלוונטיות,  

יתממש אש  כי  וודאות  כל  אין  חלק   ן כול   ו ר  והעשוי ן או  עקב    ות ,  מהותית,  שונה  באופן  להתממש 

ובהם   נגיף הקורונה, ההנחיות של הרשויות    – גורמים שאינם בשליטת החברה  המשך התפשטות 

 הרלוונטיות בארץ ובעולם, משך ההאטה הכלכלית בארץ ובעולם ועוצמתו. 

 

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

של בנק ישראל, עומדת על    2022משק בכלל ובענף הנדל"ן בפרט. תחזית הצמיחה בישראל לשנת  ה

 1(. 2022 פריל)על פי התחזית האחרונה של בנק ישראל שעודכנה בחודש א   %5.5

ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי בתקופת הדוח ושיעורה עמד על    -  הריבית על המשכנתאות -

החליט בנק ישראל על העלאת הריבית בשיעור    ,2022אך לאחר תאריך הדוח, בחודש אפריל    ,0.1%

בעוד כשנה )ברבעון הראשון של שנת    . כמו כן, בנק ישראל מעריך כי0.35%  רמה שלל  0.25%של  

משפיעה על הריביות החופשיות   ריבית בנק ישראל  .1.5%  שיעור שלב  ריבית בנק ישראל תהיה  (2023

להשפיע על  והעלאתה עשויה לפגוע בכוח הקנייה של רוכשי הדירות ובכך    בהלוואות לדיור במשק

 לרכישת דירות מגורים.  הביקושים 

  -, לעומת כ2מיליארד ש"ח   34.3  - בתקופת הדוח נטל הציבור משכנתאות בסך כ  –   שוק המשכנתאות -

 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  22.3

)מהווה ירידה    3דירות חדשות  ,89013  - נמכרו כ  2022  מרסעד    ינוארבחודשים    –   ענף הנדל"ן למגורים  -

 . ( 2021 דצמבר- אוקטוברלעומת שלושת החודשים הקודמים,  12.4% - של כ

ניכרת ומדד המחירים לצרכן    –   אינפלציה - עולה בקצב  בחודשים האחרונים ישנה עליית מחירים 

עלה מדד המחירים   2022מתחילת שנת  מוגבר ומדד תשומות הבניה אף עולה בשיעור גבוה יותר.  

 3.3% - כ ב עלה  ומדד תשומות הבניה (2021לעומת מדד דצמבר  2022 אפריל)מדד  2.2% -כלצרכן ב

 (. 2021לעומת מדד דצמבר  2022 אפריל)מדד 

 
 .2202 אפרילב 11 מיום  בבנק ישראל,התחזית המקרו כלכלית של חטיבת המחקר     1
 . נתוני בנק ישראל    2
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.    3
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   ו/או בשיווק   פרויקטים בביצוע  .3

 : 2202  במרס   13ליום   נכון   4להלן פירוט יחידות דיור המצויות בביצוע ו/או בשיווק  .3.1

 שם הפרויקט 
מיקום  
 הפרויקט 

חלק  
 החברה 

שיעור  
השלמה  
קבלני  
ליום  

31/03/22 

מס' יח"ד  
 לשיווק 

מס' יח"ד  
 מכורות  
)חוזים  
 מחייבים( 

 ליום 
31/03/22 

שווי חוזי  
של מכירות  

ליום  
31/03/22 
לא כולל  

 מע"מ 
 אלפי ש"ח ב 

מועד סיום  
 5בניה צפוי 

 2022 100,845 50 52 94% 100% נתניה  1403/16אשדר אגמים בנין 

 2022 46,703 23 37 60% 100% נתניה  1403/26אשדר אגמים בנין 

 2022 74,470 40 64 84% 100% נתניה  1405/16אשדר אגמים בנין 

 2023 23,022 11 64 34% 100% נתניה  1405/26אשדר אגמים בנין 

Recanati Residence A  2023 157,685 31 33 54% 100% תל אביב 

Recanati Residence B  2023 169,663 33 35 53% 100% תל אביב 

Recanati Residence C  2023 161,832 31 34 36% 100% תל אביב 

 2023 36,602 5 16 46% 100% תל אביב  Aאשדר טאגור בנין 

 2023 49,700 11 15 48% 100% תל אביב  Bאשדר טאגור בנין 

 2023 253,829 38 53 33% 100% תל אביב  Cאשדר טאגור בנין 
 2023 79,101 32 78 35% 100% ראשון לציון  1אשדר נחלת יהודה בנין 

 2023 59,559 27 73 35% 100% ראשון לציון  2אשדר נחלת יהודה בנין 

אונו )מחיר   אשדר קרית
למשתכן משולב שוק  

 1בנין  21חופשי( מגרש 

 2024 50,118 37 62 10% 100% קרית אונו 

אשדר קרית אונו )מחיר  
למשתכן משולב שוק  

 2בנין  21חופשי( מגרש 

 2024 61,019 40 63 10% 100% קרית אונו 

אונו )מחיר   אשדר קרית
למשתכן משולב שוק  

 3בנין  21חופשי( מגרש 

 2024 61,158 40 63 10% 100% קרית אונו 

אשדר קרית אונו )מחיר  
למשתכן משולב שוק  

 4בנין  21חופשי( מגרש 

 2024 60,808 43 62 9% 100% קרית אונו 

אונו )מחיר   אשדר קרית
למשתכן משולב שוק  

 1בנין  23חופשי( מגרש 

 2024 99,955 58 63 15% 100% קרית אונו 

אשדר קרית אונו )מחיר  
למשתכן משולב שוק  

 2בנין  23חופשי( מגרש 

 2024 89,515 51 63 14% 100% קרית אונו 

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

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

 גורמים שאינם תלויים בחברה הפרויקט לא יושלם במועדים המצוינים בטבלה זו. 
בחלק מהדירות כדירות להשכרה למגורים במסגרת חוק   יצוין כי החברה הגישה בקשות לרשות להשקעות במשרד הכלכלה להכיר  6

דירות באשדר   15,  1403/2דירות באשדר אגמים    27,  1403/1דירות באשדר אגמים   12  , כמפורט להלן:1959-עידוד השקעות הון, תשי"ט
, התקבלו אישורים להשכרת הדירות כאמור בפרויקט אגמים 2022בחודש פברואר    . 1405/2דירות באשדר אגמים    33-ו   1405/1אגמים  
  .1403/2  - ו  1403/1אישורים להשכרה בפרויקט אגמים  הדירות שקיבלו  מספר יח"ד לשיווק לא כולל את    . 1403/2-ו   1403/1
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 שם הפרויקט 
מיקום  
 הפרויקט 

חלק  
 החברה 

שיעור  
השלמה  
קבלני  
ליום  

31/03/22 

מס' יח"ד  
 לשיווק 

מס' יח"ד  
 מכורות  
)חוזים  
 מחייבים( 

 ליום 
31/03/22 

שווי חוזי  
של מכירות  

ליום  
31/03/22 
לא כולל  

 מע"מ 
 אלפי ש"ח ב 

מועד סיום  
 5בניה צפוי 

אונו )מחיר   אשדר קרית
למשתכן משולב שוק  

 3בנין  23חופשי( מגרש 

 2024 85,575 49 63 14% 100% קרית אונו 

אשדר קרית אונו )מחיר  
למשתכן משולב שוק  

 1בנין  25חופשי( מגרש 

 2023 93,214 58 62 37% 100% קרית אונו 

אונו )מחיר   אשדר קרית
למשתכן משולב שוק  

 2בנין  25חופשי( מגרש 

 2023 103,776 61 63 38% 100% קרית אונו 

אשדר קרית אונו )מחיר  
למשתכן משולב שוק  

 3בנין  25חופשי( מגרש 

 2023 104,114 61 62 45% 100% קרית אונו 

אונו )מחיר   אשדר קרית
למשתכן משולב שוק  

 1בנין  26חופשי( מגרש 

 2023 74,846 52 62 43% 100% קרית אונו 

אשדר קרית אונו )מחיר  
למשתכן משולב שוק  

 2בנין  26חופשי( מגרש 

 2023 86,297 56 63 39% 100% קרית אונו 

אונו )מחיר   אשדר קרית
למשתכן משולב שוק  

 3בנין  26חופשי( מגרש 

 2023 89,505 59 62 33% 100% קרית אונו 

 2023 101,389 38 40 53% 100% יהוד מונוסון  3אשדר מונוסון בנין 
 2023 113,324 43 44 52% 100% יהוד מונוסון  4אשדר מונוסון בנין 

 2023 86,359 31 33 53% 100% גני תקוה  "מגדל אשדר" גני תקוה 

פרויקטים במסגרת תמ"א  
38  

,  רעננה
רמה"ש, ת"א,  

ר"ג וקרית  
 אונו 

100% 88%-21% 89 63 176,263 2022-2023 

 -  2,750,246 1,172 1,573 -  -  -  סה"כ 
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 3.2.  יתרת עלויות ותקבולים מרוכשים במסגרת פרויקטים פעילים ליום  31  ב מרס   2022  )אלפי ש"ח( 7: 

 

מיקום   הפרויקט שם  
 הפרויקט 

יתרת  
 מקדמות 

ליום  
31/03/22 

יתרת  
 עלויות 

ליום  
31/03/22 

עלויות  
שהוכרו  

לרווח והפסד  
 בתקופה 

1-3/22 

עלויות  
שנזקפו  
 בתקופה 
1-3/22 

 יתרת עלויות 

ליום  
31/12/21 

 15,523 996 - 16,519 - ירושלים בתי סיידוף

 228 2,422 ( 1,338) 1,312 1,038 כפר יונה  אשדר כפר יונה 

 801 ( 208) ( 593) - - חריש  אשדר חריש 

 46,381 24,034 ( 36,348) 34,067 16,950 יהוד מונוסון  אשדר מונוסון 

Recanati Residence  147,955 32,375 ( 61,314) 119,016 77,877 תל אביב 

 165,800 18,042 ( 29,048) 154,794 26,935 תל אביב  אשדר טאגור 

 137,381 32,423 ( 27,990) 141,814 9,179 נתניה אגמים אשדר  

 187,676 19,777 ( 25,582) 181,871 10,084 ראשון לציון  אשדר נחלת יהודה 

אשדר קרית אונו )מחיר  
 למשתכן( 

 511,072 59,785 ( 89,722) 481,135 117,057 קרית אונו 

 29,819 14,566 ( 26,990) 17,395 4,017 גני תקוה  "מגדל אשדר" גני תקוה 

פרויקטים במסגרת תמ"א  
38 

ת"א, ר"ג,  
רעננה, קרית  
אונו ורמת  

 השרון 

6,423 95,395 (68,465 ) 26,543 137,317 

 3,543 4,633 ( 4,633) 3,543 2,591  אחרים 

 1,383,496 235,388 ( 372,023)  1,246,861 272,151  סה"כ 

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

   כוללות את חלק השותפים.
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 תיאור המצב הכספי  .4
 

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

 נכסים שוטפים  .4.1

 סעיף מאזני 
 ליום  

 במרס    31

 
 ליום  

בדצמבר    31
2021 

סך השינוי ביחס ליום  
 הסברי החברה    2021בדצמבר    31

 % - ב  אלפי ש"ח  2021 2022

מזומנים ושווי  
 ( 55%)  ( 94,127)  170,794 114,005 76,667 מזומנים 

ראה תמצית דוח תזרים 
המזומנים של החברה  

 להלן. 7בסעיף 
השקעות לזמן  

קצר )ניירות  
 ערך סחירים( 

188,157 171,050 191,428  (3,271 )  (2% )  - 

השקעות לזמן  
קצר במסגרת  

ליווי בנקאי 
 ומשועבדים 

187,204 301,470 184,101 3,103 2% - 

לקוחות 
והכנסות 

לקבל בגין  
 מכירת דירות 

423,434 294,183 313,766 109,668 35% 

  110 -הגידול נטו בסך של כ
מיליון ש"ח ביתרת לקוחות  
והכנסות לקבל בגין מכירת  

  31ליום  סדירות ביח
נובע בעיקר   2021 ,בדצמבר 

מפער בין שיעור השלמת  
ביצוע בחלק מהפרויקטים  ה

התקבולים  לשיעור גביית 
אשר   בפרויקטים אלה

על לוחות תשלומים מבוסס 
מוסכמים בעת חתימת 

 הסכמי המכר.
חייבים 

 - ( 14%)  ( 5,071)  37,221 30,835 32,150 ויתרות חובה 

מלאי בניינים 
 ( 10%)  )136,635)  1,383,496 1,268,538 1,246,861 למכירה

  137 -נטו בסך של כקיטון ה
מיליון ש"ח במלאי בניינים 

 31למכירה ביחס ליום 
   נובע בעיקר 2021בדצמבר, 

זקיפת עלויות לדוח רווח  מ
ומאידך מהשקעות  או הפסד

שוטפות שבוצעו במסגרת  
  הפרויקטים שבביצוע

 לעיל. 3.2כמפורט בסעיף 

סה"כ נכסים  
 2,180,081 2,154,473 שוטפים 

 

2,280,806 

 

 (333,126 )  (6% )  - 
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 נכסים לא שוטפים   .4.2

 סעיף מאזני 
 במרס   31ליום  

 
 ליום  

בדצמבר    31
2021 

סך השינוי ביחס  
בדצמבר    31ליום  

 הסברי החברה  2021

2022 2021 
אלפי  
 ש"ח 

 %   - ב 

הלוואות 
 ויתרות חובה 

59,625 57,403 60,489 (864 ) (1% ) - 

 17% 99,207 593,468 765,435 692,675 קרקעות לבניה 

  99 -נטו בסך של כ גידולה
מיליון ש"ח בקרקעות לבניה  

  2021בדצמבר,  31ביחס ליום 
מתשלום יתרת   נובע בעיקר

התמורה עבור קרקע שנרכשה  
באור עקיבא ומהשקעות  
שוטפות נוספות במלאי 

   קרקעות. 

 - ( 0%) 0% 27,000 27,615 27,000 נדל"ן להשקעה  

נכסים לא  
 שוטפים אחרים 

59,063 51,519 55,437 3,626 7% - 

סה"כ נכסים  
 לא שוטפים 

838,363 901,972 736,394 101,969 14%  - 

 -  ( 1%) ( 24,364) 3,017,200 3,082,053 2,992,836 סה"כ נכסים 

 

 התחייבויות כללי   .4.3

 סעיף מאזני 
 במרס   31ליום  

 
 ליום  

31  
בדצמבר  

2021 

סך השינוי ביחס  
בדצמבר    31ליום  

 הסברי החברה  2021

2022 2021 
אלפי  
 ש"ח 

 %   - ב 

סה"כ התחייבויות 
לזמן קצר וארוך  

לתאגידים בנקאיים 
ואחרים ובגין אגרות  

 חוב
1,223,862 1,480,798 1,256,009 (32,147 ) (3% ) 

  32 -הקיטון נטו בסך של כ
מיליון ש"ח בהתחייבויות לזמן  
קצר וארוך לתאגידים בנקאיים  
ואחרים ובגין אגרות חוב ביחס 

נובע   2021בדצמבר,  31ליום 
מפירעון שוטף של  בעיקר

אגרות חוב סדרה ד' ומאידך  
אשראי מתאגידים  מגידול ב
)ראה    לזמן קצר בנקאיים

-4.4הסברים להלן בסעיפים 
.54.) 
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 התחייבויות שוטפות  .4.4

 
 סעיף מאזני 

 
 במרס   31ליום  

 
 ליום  

31  
בדצמבר  

2021 

 
סך השינוי  
  31ביחס ליום  

 2021בדצמבר  

 הסברי החברה 

אלפי   2021 2022
 ש"ח 

 %   - ב 

אשראי מתאגידים  
 ואחריםבנקאיים 

461,014 361,070 447,802 13,212 3% 
 - 

חלויות שוטפות של  
הלוואות לזמן ארוך  

 אגרות חוב ושל 

126,933 126,903 126,923 10 0% 
 - 

מקדמות מרוכשי  
 דירות 

272,151 172,741 254,692 17,459 7% 
 - 

ת בגין  יוהתחייבו
עסקאות קומבינציה  
)לרבות פינוי בינוי  

 ( 38ותמ"א 

ליון ש"ח  ימ 51 -הקיטון נטו בסך של כ (17%) ( 51,487) 294,959 366,911 243,472
בהתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה  

 31( ביחס ליום 38)לרבות פינוי בינוי ותמ"א 
נובע בעיקר מגריעת  2021בדצמבר, 

התחייבויות לבעלי קרקע בהתאם 
להתקדמות הבנייה בפרויקטים השונים 

מתשלום שכ"ד לבעלי דירות מפונים ו
   .38בפרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 

שוטפות   התחייבויות
אחרות )ספקים,  

זכאים, מסים לשלם,  
הפרשה לגמר  

והפרשה לתביעות  
 משפטיות( 

ליון ש"ח ימ 52 -הגידול נטו בסך של כ 22% 52,308 241,725 208,745 294,033
 31בהתחייבויות שוטפות אחרות ביחס ליום 

  נובע בעיקר מגידול 2021בדצמבר, 
שוטפים   במסיםו בהתחייבויות לספקים

 לשלם.

סה"כ התחייבויות  
 שוטפות 

1,397,603 1,236,370 1,366,101 502,31 2% 
 - 
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 התחייבויות לא שוטפות   .4.5

סעיף  
 מאזני 

 במרס   31ליום  

 
 ליום  

31  
בדצמבר  

2021 

 
סך השינוי ביחס  

בדצמבר    31ליום  
2021 

 הסברי החברה 

אלפי   2021 2022
 ש"ח 

 %   - ב 

הלוואות 
מתאגידים 

 בנקאיים 

200,607 428,251 200,814 (207 ) (0% ) 
- 

מיליון ש"ח   45 -הקיטון נטו בסך של כ ( 9%) ( 45,162) 480,470 564,574 435,308 אגרות חוב 
  2021בדצמבר,   31באגרות חוב ביחס ליום 

נובע בעיקר מפירעון שוטף של אגרות חוב  
 .ד' הסדר

התחייבויות 
לא שוטפות  

 אחרות

20,452 8,442 16,532 3,920 24% 
- 

סה"כ  
התחייבויות  
 לא שוטפות 

656,367 1,001,267 697,816 (41,449 ) (6% ) 
 - 

סה"כ  
 התחייבויות 

2,053,970 2,237,637 2,063,917 (9,947 ) (0% ) 
 - 

 

 ון עצמי  ה  .4.6

 סעיף מאזני 
 במרס   31ליום  

 
 ליום  

31  
בדצמבר  

2021 

סך השינוי ביחס  
בדצמבר    31ליום  

 הסברי החברה  2021
אלפי   2021 2022

 ש"ח 
 %   - ב 

הון המיוחס  
לבעלי המניות 

 של החברה 
938,365 843,810 952,765 (14,400( (2% ) 

מיליון ש"ח   14 -נטו בסך של כ קיטוןה
לבעלי המניות של החברה  בהון המיוחס 

  נובע בעיקר 2021בדצמבר,  31ביחס ליום 
מחלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה  

מרווח   ש"ח ומאידךמיליון  66 -בסך של כ
כולל בתקופה המיוחס לבעלי מניות 

ראה   ש"ח.מיליון  51 -החברה בסך של כ
דוח על השינויים בהון בדוחות הכספיים  

 (.2202 מרסב 31המאוחדים ליום 
זכויות שאינן 

 מקנות שליטה  
501 606 518 (17 ) (3% )  - 

 -  ( 2%) ( 417,14) 953,283 844,416 866,938 סה"כ הון עצמי 
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 תוצאות הפעילות  .5

 להלן יובאו נתונים עיקריים מתוך דוח רווח או הפסד של החברה )באלפי ש"ח(:  .5.1

 סעיף תוצאתי 
הפניה  
 להסבר 

לשלושת החודשים שהסתיימו  
 במרס   31ביום  

לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר   31ביום  

 -  - 2022 2021 2021 

הכנסות ממכירת דירות, קרקעות, שטחי  
 מסחר ומדמי שכירות וניהול 

 1,255,881 283,173 466,040 א

עלות מכירת הדירות, הקרקעות, שטחי  
 המסחר והשכירות והניהול 

 - 372,062 230,474 1,009,071 

 246,810 52,699 93,978 א רווח גולמי 

 20% 19% 20% א שיעור רווח גולמי  

 ( 622) -  -  -  ירידת ערך נדל"ן להשקעה 

 18,347 6,194 4,238 ב הוצאות מכירה ושיווק 

 44,163 10,006 11,226 ג הנהלה וכלליות  

 455 22 278 -  הכנסות אחרות, נטו 

 184,133 36,521 78,792 -  רווח תפעולי 

 ( 6,426) 800 3,988 ד הוצאות )הכנסות( מימון, נטו 

חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות  
 לפי שיטת השווי המאזני 

 - (4,513 ) (2,993 ) (17,175 ) 

 173,384 32,728 70,291 -  רווח לפני מסים על הכנסה  

 40,793 7,897 19,053 -  מיסים על הכנסה  

 132,591 24,831 51,238 -  רווח נקי 

 -  -  -  -  רווח נקי )הפסד( מיוחס ל: 

 132,680 24,832 51,255 -  בעלי מניות החברה 

 ( 89) ( 1) ( 17) -  זכויות שאינן מקנות שליטה 

 132,591 24,831 51,238 -  סה"כ 
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  :תוצאות הפעילותל הסברים 

 הכנסות  . א 

 הגידול ליון ש"ח.  ימ  183  - אשתקד בכ  ההמקביל  העלה בתקופת הדוח לעומת התקופ  היקף ההכנסות

לתקופ מכךא   ה המקביל  הביחס  נובע  הש  שתקד  הביצוע  הדוחהתקדמות  בתקופת    קבלני 

הייתה   גבוהים  מכירות  שיעורי  יש  בהם  הביצוע  בפרויקטים  התקדמות  לעומת  יותר    שלגדולה 

     בתקופה המקבילה אשתקד.  בהם היו שיעורי מכירות גבוהים  פרויקטים 

נמכרו לזכאים בתכנית מחיר   יחידות דיור  10  מתוכן)יחידות דיור    97  מכרה החברה  בתקופת הדוח

יחידות    114מתוכן  )   אשתקד  ההמקביל  הבתקופ  )כולל שותפים(  יחידות דיור  305לעומת    (למשתכן

 .(מחיר למשתכן נמכרו לזכאים בתכנית דיור

 מכירה ושיווק הוצאות   . ב 

הקיטון בהוצאות המכירה והשיווק בתקופת הדוח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד,  

 נובע בעיקר מקיטון בהוצאות הפרסום. 

 הוצאות הנהלה וכלליות  . ג 

אשתקד, נובע בעיקר    ה המקביל  הביחס לתקופ  הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח

וכן מקיטון בהכנסות דמי ניהול    כתוצאה מגידול במספר העובדים  שכר עבודהמגידול בהוצאות  

  משותפים בפרויקטים במסגרת עסקאות משותפות אשר מקזזות את הוצאות ההנהלה וכלליות. 

 , נטו מימון   )הכנסות(   הוצאות  . ד 

מיליון ש"ח לעומת הוצאות מימון, נטו   4- המימון, נטו לסך של כ  וצאותבתקופת הדוח הסתכמו ה

  תוצאות מ   נובע בעיקרמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הפער בין התקופות    1- בסך של כ

מהשקעה בניירות  ש"ח  מיליון    4- של כ   הפסדהוכר    בתקופת הדוח  -   סחירים   שקעה בניירות ערךהה

 הבתקופש"ח  ליון  י מ  4- של כ  שהוכר מהשקעה בניירות ערך סחירים בסך   רווחערך סחירים, לעומת  

בתוצאות ההשקעה בניירות ערך סחירים קוזזו   בין התקופות  הפערים   מאידך,   .אשתקד  ההמקביל

  ברה כלולה. כנגד גידול בהכנסות מימון מהלוואה לחקיטון בהוצאות מימון בגין אגרות חוב ו כנגד
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 : 2220  במרס   13להלן פירוט לגבי מכירת יח"ד בפרויקטים שביצועם הסתיים עד ליום   .5.2

 שם הפרויקט 
חלק  
 החברה 

מס' יח"ד  
בפרויקט  

 * 

מס' יח"ד  
שנמכרו  
עד ליום  
31.12.21 

יח"ד  
שנמכרו  
  בתקופה 
1-3.22 

מס' יח"ד  
שנמכרו  
עד ליום  
31.03.22 

  ת יח"ד יתר 
  לשיווק 
ליום  

22.3.13   ** 
 ***10 12 -  12 22 50%   סיידוף מבנה לשימור

 1 76 -  76 77 50% סיידוף מגדל 

 -  36 1 35 36 100% 3אשדר חריש בנין 

 2 38 -  38 40 100% 1אשדר מונוסון בנין 

 4 35 3 32 39 100%   38פרויקטים במסגרת תמ"א  
 17 197 4 193 214 -  סה"כ 

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

בסמוך למועד  עד  ת יח"ד שנמכרו  )לפרטים אודו  לשיווק  מתוך יתרת יח"ד  יח"ד  2ו  נמכרלתאריך הדוח  סמוך עד  לאחר תאריך המאזן ו  (**)
 (.להלן  5.4סעיף    אהזה רדוח    פרסום

  . בלבד  יחידות מסחר  (***)
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 ייזום ומכירת דירות, שטחי מסחר, קרקעות    - תוצאות מגזר   .5.3

בדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל   להלן נתונים לגבי הכנסות, עלויות ורווחיות גולמית
 )באלפי ש"ח(:  ם בפילוח לפי מגזרי אחר

 

1-3/2022 

 רווח גולמי  עלויות  הכנסות 
שיעור  
רווח  
 גולמי 

 21% 31,674 119,643 151,317 מזומן - ייזום ובניה 
 20% 63,791 247,747 311,538 קומבינציה *  - ייזום ובניה 

 -  ( 1,487) 4,672 3,185 אחרות
 20% 93,978 372,062 466,040 סה"כ  

 
 

 

1-3/2021 

 רווח גולמי  עלויות  הכנסות 
שיעור  
רווח  
 גולמי 

 22% 24,454 87,179 111,633 מזומן – ייזום ובניה 
 16% 27,425 143,285 170,710 * קומבינציה  - ייזום ובניה 

 -  820 10 830 אחרות
 19% 52,699 230,474 283,173 סה"כ  

 

 

1-12/2021 

 רווח גולמי  עלויות  הכנסות 
שיעור  
רווח  
 גולמי 

 23% 114,819 393,859 508,678 מזומן – ייזום ובניה 
 17% 127,080 615,658 742,738 קומבינציה *  - ייזום ובניה 

 -  4,911 ( 446) 4,465 אחרות
 20% 246,810 1,009,071 1,255,881 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 

 1-3/2022תקופה  

שיעור  
 אחזקה 

יח"ד  
 שנמכרו 

שטחים  
שנחתמו  
לגביהם  
הסכמים  
בתקופה  

 במ"ר 

היקף חוזים  
שנחתמו  
באלפי  

 9ש"ח 

מחיר ממוצע  
 9למ"ר בש"ח 

 21,519 5,379 250 2 100% 1403/1אגמים 

 20,679 14,682 710 6 100% 1403/2אגמים 

 21,048 2,189 104 1 100% 1405/1אגמים 

 20,053 7,520 375 3 100% 1405/2אגמים 

Recanati Residence C 100% 1 196 12,467 63,607 

 C 100% 5 707 38,489 54,440אשדר טאגור בנין 

 22,870 29,983 1,311 12 100% 1אשדר נחלת יהודה בנין 

 22,646 7,677 339 3 100% 2אשדר נחלת יהודה בנין 

 18,485 2,403 130 1 100% 3בנין  אשדר מונוסון 

 21,737 14,281 657 5 100% 4אשדר מונוסון בנין  

 11,463 1,089 95 1 100% 3אשדר חריש בנין  

אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן משולב  
 2בנין   21שוק חופשי( מגרש 

100% 3 230 3,151 13,700 

אונו )מחיר למשתכן משולב   אשדר קרית
 3בנין   21שוק חופשי( מגרש 

100% 1 76 1,057 13,908 

אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן משולב  
 4בנין   21שוק חופשי( מגרש 

100% 2 154 2,041 13,253 

אונו )מחיר למשתכן משולב   אשדר קרית
 1בנין   23שוק חופשי( מגרש 

100% 5 544 11,200 20,588 

אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן משולב  
 2בנין   23שוק חופשי( מגרש 

100% 7 860 17,392 20,223 

אונו )מחיר למשתכן משולב   אשדר קרית
 3בנין   23שוק חופשי( מגרש 

100% 2 281 6,100 21,708 

אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן משולב  
 1בנין   25שוק חופשי( מגרש 

100% 1 85 2,173 25,565 

אונו )מחיר למשתכן משולב   אשדר קרית
 2בנין   25שוק חופשי( מגרש 

100% 1 110 2,509 22,809 

אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן משולב  
 3בנין   25שוק חופשי( מגרש 

100% 1 126 2,958 23,476 

אונו )מחיר למשתכן משולב   אשדר קרית
 3בנין   26שוק חופשי( מגרש 

100% 1 126 2,861 22,706 

 22,455 27,889 1,242 9 100% "מגדל אשדר" גני תקוה  

 27,371 74,284 2,714 24 100% 38פרויקטים במסגרת תמ"א 

 25,370 289,774 11,422 97  סה"כ 

יחידות דיור    4ידות דיור, מתוכן  יח   35עד בסמוך לתאריך הדוח, מכרה החברה    2022  אפריל ב   1בתקופה מיום  
מיליון ש"ח לא כולל מע"מ    97  - של כ   כולל   בהיקף  )חלק החברה זהה(   נמכרו לזכאים בתכנית מחיר למשתכן 

 )חלק החברה זהה( 

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

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

 



 2022 סבמר 31ליום  התאגיד עסקי מצב על הדירקטוריון ח"דו

ד |   15 ו מ  ע

 

 שם הפרויקט 

 1-12/2021תקופה  

שיעור  
 אחזקה 

יח"ד  
 שנמכרו 

שטחים  
שנחתמו  
לגביהם  
הסכמים  
בתקופה  

 במ"ר 

היקף חוזים  
שנחתמו  
באלפי  

 10ש"ח 

מחיר ממוצע  
 10למ"ר בש"ח 

 23,878 13,730 575 5 33.3% 204קריניצי החדשה 
 22,207 48,877 2,201 19 33.3% 205קריניצי החדשה 

 17,407 2,350 135 1 100% 401/3אגמים 
 17,855 48,922 2,740 22 100% 1403/1אגמים 

 16,951 32,021 1,889 17 100% 1403/2אגמים 

 16,917 52,341 3,094 27 100% 1405/1אגמים 

 17,702 15,507 876 8 100% 1405/2אגמים 

 15,109 2,765 183 1 100% 407/1אגמים 

Recanati Residence A 100% 5 640 24,743 38,661 

Recanati Residence B 100% 4 600 28,203 47,005 

Recanati Residence C 100% 7 817 33,047 40,449 

 A 100% 4 649 31,816 49,023טאגור בניןאשדר  

 B 100% 10 1,056 46,031 43,590טאגור בנין אשדר  

 C 100% 21 2,812 128,545 45,713טאגור בנין אשדר  

 20,881 42,598 2,040 17 100% 1אשדר נחלת יהודה בנין 

 20,810 42,515 2,043 19 100% 2נחלת יהודה בנין אשדר 

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

 17,542 9,718 554 3 100% 2אשדר מונוסון בנין  

 20,525 54,822 2,671 18 100% 3אשדר מונוסון בנין  

 19,696 35,059 1,780 13 100% 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  

 13,216 11,670 883 7 100% 6אשדר כפר יונה בנין  

 13,235 28,403 2,146 17 100% 7אשדר כפר יונה בנין  

 10,341 24,395 2,359 23 100% 1אשדר חריש בנין  

 10,309 22,422 2,175 21 100% 2אשדר חריש בנין  

 10,393 19,653 1,891 18 100% 3אשדר חריש בנין  

 11,726 2,310 197 2 100% 6אשדר חריש בנין  

 9,669 4,322 447 4 100% 7אשדר חריש בנין  

 9,202 3,690 401 4 100% 8אשדר חריש בנין  

 9,364 3,090 330 3 100% 9אשדר חריש בנין  

 9,556 2,714 284 3 100% 10אשדר חריש בנין  

 9,209 3,481 378 4 100% 11אשדר חריש בנין  

 9,092 2,464 271 2 100% 1אשדר קרית מוצקין )מחיר למשתכן( בנין 

 8,238 1,936 235 2 100% 2אשדר טירת הכרמל )מחיר למשתכן( בנין 

אונו )מחיר למשתכן משולב   אשדר קרית
 1בנין   21שוק חופשי( מגרש 

100% 37 3,824 50,119 13,106 

 
10 

 הנתונים אינם כוללים מע"מ.
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 שם הפרויקט 

 1-12/2021תקופה  

שיעור  
 אחזקה 

יח"ד  
 שנמכרו 

שטחים  
שנחתמו  
לגביהם  
הסכמים  
בתקופה  

 במ"ר 

היקף חוזים  
שנחתמו  
באלפי  

 10ש"ח 

מחיר ממוצע  
 10למ"ר בש"ח 

אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן משולב  
 2בנין   21שוק חופשי( מגרש 

100% 37 4,467 57,869 12,955 

אונו )מחיר למשתכן משולב   אשדר קרית
 3בנין   21שוק חופשי( מגרש 

100% 39 4,620 60,101 13,009 

אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן משולב  
 4בנין   21שוק חופשי( מגרש 

100% 41 4,469 58,766 13,150 

אונו )מחיר למשתכן משולב   אשדר קרית
 1בנין   23שוק חופשי( מגרש 

100% 53 6,155 88,759 14,421 

אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן משולב  
 2בנין   23שוק חופשי( מגרש 

100% 44 4,995 72,143 14,443 

אונו )מחיר למשתכן משולב   אשדר קרית
 3בנין   23שוק חופשי( מגרש 

100% 47 5,387 79,498 14,757 

אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן משולב  
 1בנין   25שוק חופשי( מגרש 

100% 57 5,868 91,041 15,515 

אונו )מחיר למשתכן משולב   אשדר קרית
 2בנין   25שוק חופשי( מגרש 

100% 60 6,727 101,268 15,054 

אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן משולב  
 3בנין   25שוק חופשי( מגרש 

100% 60 6,128 101,187 16,512 

אונו )מחיר למשתכן משולב   אשדר קרית
 1בנין   26שוק חופשי( מגרש 

100% 52 5,059 74,845 14,794 

אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן משולב  
 2בנין   26שוק חופשי( מגרש 

100% 56 6,101 86,298 14,145 

אשדר קרית אונו )מחיר למשתכן משולב  
 3בנין   26שוק חופשי( מגרש 

100% 58 5,856 86,645 14,796 

 19,885 58,463 2,940 22 100% "מגדל אשדר" גני תקוה  

 18,241 26,231 1,438 11 100% לב גני תקווה )בנין צפוני(

 18,952 11,428 603 5 100% לב גני תקווה )בנין דרומי(

 23,926 249,744 10,438 95 100% 38פרויקטים במסגרת תמ"א 

 17,501 2,194,105 125,369 1,111  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(:   2022  מרס ב   13להלן המקורות העיקריים ליום   .6.1

 - 

 במרס   31ליום  
2022 

בדצמבר    31ליום  
2021 

אחוז מסך  
 המאזן 

אלפי  
 ש"ח 

אחוז  
מסך  
 המאזן 

אלפי  
 ש"ח 

 447,802 14.8% 461,014 15.4% אשראי לזמן קצר 

 118,053 3.9% 153,743 5.1% אשראי מספקים ונתוני שירותים

 254,692 8.5% 272,151 9.1% מקדמות מרוכשי דירות 

 201,708 6.7% 201,511 6.7% הלוואות לזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות( 

 606,499 20.1% 561,337 18.8% אגרות חוב )כולל חלויות שוטפות( 

התחייבויות אחרות )בעיקר התחייבות בגין  
 עסקאות קומבינציה ויתרות זכות אחרות( 

13.5% 404,214 14.4% 435,163 

 953,283 31.6% 938,866 31.4% הון )כולל זכויות מיעוט( 

 

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

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,    ה' 38של החברה, כנדרש בתקנה  

 . 1970- התש"ל 
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 :  ( אלפי ש"ח המזומנים של החברה )ב   ם להלן תמצית דוח תזרי  .7

 - 
  31לתקופה שהסתיימה ביום  

 במרס 

 
שהסתיימה  לשנה  
בדצמבר    31ביום  

2021 

 2022 2021 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ללא  
 רכישת קרקעות 

107,936 125,912 504,703 

( 207,250) (9,018) (96,255) רכישת קרקעות   

 297,453 116,894 11,681 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

( 1,050) (101,511) (7,743) לפעילות השקעה  מזומנים נטו ששימשו  

( 411,957) (187,726) (98,065) מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון   

( 115,554) (172,343) (94,127) ירידה במזומנים ושווי מזומנים  

יתרת מזומנים ושווי מזומנים בתחילת  
 התקופה

170,794 286,348 286,348 

 170,794 114,005 76,667 התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסוף 

 

 12  -בסך של כ  מפעילות שוטפת  נטו  חיובים  נוצר לחברה תזרי  תקופת הדוחבמהלך    -   פעילות שוטפת

ליון ש"ח בתקופה המקבילה ימ  117  -נטו מפעילות שוטפת בסך של כ  חיוביש"ח, לעומת תזרים    ליוןימ

מיליון   108  - בתקופה לפני רכישת קרקעות הסתכם לסך של כ   התזרים החיובי מפעילות שוטפת   .אשתקד

  .מרוכשי דירות  גביית תקבולים מ  נבע בעיקרו ש"ח

  8  - פעילות השקעה במהלך תקופת הדוח הסתכמו בכל  שימשותזרימי המזומנים אשר    -   פעילות השקעה 

ליון ש"ח בתקופה ימ  102  - כ   של  פעילות השקעה בסך ל  שימשוש  לעומת תזרימי המזומנים   ש"ח,ליון  ימ

מהשקעה בחברות כלולות    מקורם בעיקר  בתקופה  המזומנים ששימשו לפעילות השקעה  .המקבילה אשתקד

  מיליון ש"ח. 3 - ש"ח ומרכישת ניירות ערך סחירים בסך של כליון ימ 4 - ושותפויות מוגבלות בסך של כ

 ליוןימ  98  - פעילות מימון במהלך תקופת הדוח הסתכמו בכ ל  שימשותזרימי המזומנים אשר    -   פעילות מימון

מזומנים   כ פעילות  ששימשו לש"ח לעומת תזרימי  ליון ש"ח בתקופה המקבילה ימ  188  - מימון בסך של 

דיבידנד לבעלי מניות החברה   מחלוקת  בעיקר  נבע   ת הדוחפעילות מימון בתקופששימש להתזרים    .אשתקד

ומאידך מיליון ש"ח,    44  - ד' בסך של כ  השוטף של אגרות חוב סדר  מפרעון  ש"ח,מיליון    66  - בסך של כ 

  ש"ח.ליון ימ 13 - אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו בסך של כב  מגידול
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 ים בנקאי   ים להן התחייבה החברה כלפי תאגיד   עמידה באמות מידה פיננסיות  .8

כי היחס בין החוב הפיננסי   )מול כל תאגיד בנקאי בנפרד(  םייבנקא   ים החברה התחייבה כלפי תאגיד

יות מיעוט(  , וכן כי סך ההון העצמי )ללא זכו70%נטו מתואם לא יעלה בכל עת על   CAP- נטו מתואם ל 

ש"ח, וכי יחס ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך  ליון  ימ  450לא יפחת מסך של  

נקבע   .18%  - המאזן )בניכוי מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות למתן שירותי קומבינציה( לא יפחת מ

 . 11כי בדיקת אמות המידה הפיננסיות הנ"ל תתבצע מדי רבעון 

  לדוח זה ג'  13ראה סעיף    שלה  חובהפיננסיות להן התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות  לאמות מידה  

 .להלן

שוטפים  שעבודים  ליצור  לא  החברה  התחייבה  בנוסף  כי  התאגיד  כלליים   יצוין,  הסכמת    יםללא 

 . ים הבנקאי  ים ללא הסכמת התאגיד  )כהגדרתה בהסכמים(  וכי לא יחול שינוי בשליטה בחברה  ים הבנקאי

  45.3%נטו מתואם על שיעור של    CAP- , עומד יחס החוב הפיננסי נטו מחולק ב2022  מרסב  31נכון ליום  

העצמי המאוחד    ויחס ההון ההוןש"ח  ליון  ימ  938- כולל זכויות מיעוט( על סך של כ לא  וסך ההון העצמי )

של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בניכוי מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות למתן שירותי  

  באמות המידה הפיננסיות כלפי התאגידים הבנקאייםלפיכך, עומדת החברה    .37.9%- קומבינציה( על כ

  הבנקאיים.כמו כן, עומדת החברה ביתר התחייבויותיה כלפי התאגידים  כאמור לעיל.

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה  .9

 
"  .א  )להלן:  ושותפתה  החברה  של  הצוק  חוף  פרויקט  עם    , 2022באפריל    10ביום  "(,  הפרויקט בקשר 

אשר   , בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים,התקבל פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב

לתכנון ובניה של מחוז תל    הועדה המחוזית  , בין היתר,הוגשה כנגדדחה את העתירה המנהלית ש

, יו"ר הועדה המחוזית, החברה ושותפתה לביטול החלטת הועדה "(הועדה המחוזיתאביב )להלן: "

הפרויקט. בנוסף דחה בית המשפט את הבקשה    בנין עיר שתחול על  המחוזית בדבר אישור תכנית

הארצית.  למתן למועצה  לערור  מיום    רשות  מיידי  דיווח  ראה  נוספים    2022  אפרילב  11לפרטים 

 (. 2022-01-046549)אסמכתא מס': 

  2022במרס    15לפרטים נוספים בדבר עדכון למדיניות התגמול של החברה ראה דיווח מיידי מיום   .ב

   (. 2022-01-030418)אסמכתא מס': 

הדו .ג בתקופת  נוספים  מהותיים  באור  לאירועים  ראה  ולאחריה  ביניים    6ח  הכספיים  בדוחות 

 . 2022במרס  31המאוחדים של החברה ליום 

 

 

 

 
 4.4.2.2בסעיף  1"הון עצמי" ראה הערה  -נטו מתואם" ו  CAPלמשמעות ההגדרות "חוב פיננסי נטו", "חוב פיננסי מתואם", " 11

 לפרק א' לדוח התקופתי.
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם   .10

לא חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח בחשיפה לסיכוני שוק ולדרכי ניהולם ביחס לדוח הדירקטוריון     10.1
 . 2021בדצמבר  31ליום 

 . 2021בדצמבר  31שינויים מהותיים בתקופת הדוח ביחס לדוח לפי בסיסי הצמדה מיום לא חלו    10.2

 

 היבטי ממשל תאגידי    .11

 נוהל עסקאות זניחות 

 . 1202בפרק ב' לדוח התקופתי לשנת  11לפרטים אודות נוהל עסקאות זניחות בחברה, ראו סעיף 

 

 עדכון גמול דירקטורים     .12

בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ובהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול   21בתקנה    בהמשך לאמור

, אישר 2022במאי    19, ביום  "(הוראת השעה )להלן: "   2022-לדירקטור חיצוני( )הוראות שעה(, התשפ"ב  והוצאות

בעלי שליטה  אינם  אשר  לעת,  מעת  שיהיו  וכפי  המכהנים  לדירקטורים  גמול  החברה השלמת  דירקטוריון 

, בתקופת ההגבלות, בשל מצב בריאותי מיוחד ו/או "(דירקטורים מקבלי הגמול רה או קרוביהם )להלן: "בחב

מצב חירום בשל נגיף הקורונה. במסגרת זאת, אישר דירקטוריון החברה אמות מידה לסיווג השתתפותו של 

ה( תוך שימוש הקורונה )כהגדרתה בהוראת השע   דירקטור מקבל גמול בישיבה המתקיימת בתקופת הגבלות

באמצעי תקשורת, כהשתתפות בישיבה רגילה, ואישר את השלמת הגמול לדירקטורים מקבלי הגמול בהתאם 

   ר החברה.וב לאמות המידה שנקבעו כאמור, בסכום שהינו זניח ע 
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 - פרטים בדבר תעודות ההתחייבות של התאגיד  .13

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

 סדרה 
מועד  

הנפקה  
 ראשון 

מהותי/לא  
 מהותי 

ע.נ בעת  
 ההנפקה 

ע.נ. ליום  
31/03/22 

ע.נ.  
משוערך  

)לפי תנאי  
ההצמדה(  

ליום  
31/03/22 

סכום  
ריבית  
צבורה  

ליום  
31/03/22 

ערך  
בדוחות  

הכספיים  
ליום  

31/03/22  

 (1 ) 

שווי  
בורסאי  

ליום  
31/03/22 

סוג ושיעור  
 ריבית 

מועדי תשלומי  
 הקרן 

מועד  
תשלומי  

 ריבית 

תנאי  
 ההצמדה 

פדיון  
מוקדם  
ביוזמת  
 החברה 

אג"ח  
 להמרה 

שיעור ריבית   229,066 223,613 2,333 222,135 222,135 631,020 מהותי 6.5.15 ד'  
שנתית קבועה  

4.2%   

בכל שישה  
חודשים החל מיום 

ועד ליום  1.7.17
 )כולל(  1.7.24

בכל שישה  
חודשים  

מיום החל 
ועד   1.7.15
  1.7.24ליום 

 )כולל(

לא 
 צמוד 

 לא כן

שיעור ריבית   339,094 337,724 1,907 334,578 334,578 371,753 מהותי 5.5.19   ה'
שנתית קבועה  

3.42% 

תשלומים   4-ב
שנתיים לא שווים 

 כדלקמן: 
1.8.21 - 10%  

 מהקרן 
 מהקרן  10% -1.8.22
1.8.23 - 20%  

 מהקרן 
1.8.24 – 60%  

 מהקרן 

  -וב 1.8 -ב
של כל   1.2

שנה החל 
  1.8.19מיום 

ועד ליום  
1.8.24  
 )כולל(

לא 
 צמוד 

 לא כן

       568,160 561,337 4,240 556,713 556,713 1,002,773   סה"כ 

 

( אלפי ש"ח לאגרות    1,507  - בסך של כ   פרמיה יתרת  כולל   (1) ( אלפי ש"ח לאגרות    3,137  - כ   של   פרמיה   ויתרת   החוב )סדרה ד'  .החוב )סדרה ה'
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 פרטי הנאמן לכל סדרה:  . ב 

כתובת למשלוח   פרטי התקשרות  שם חברת הנאמנות  סדרה 
 מסמכים 

פרטי איש הקשר אצל  
 הנאמן 

 ד'
נאמנות   הרמטיק

 ( בע"מ1975)
, בני 30ששת הימים  03-5544553טל: 

 ברק
מר דן אבנון, מנכ"ל  

 משותף

 ה'
הרמטיק נאמנות  

 ( בע"מ1975)
, בני 30ששת הימים  03-5544553טל: 

 ברק
מר דן אבנון, מנכ"ל  

 משותף

מחזיקי   . ג  מול  פיננסיות  מידה  באמות  לעמידה  והתחייבות  דיבידנד  חלוקת  על  מגבלות 

 אגרות החוב של החברה: 

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

 המידה הפיננסיות כדלקמן: 

מ  . א  יפחת  לא  מיעוט(  זכויות  כולל  )לא  החברה  של  המאוחד  העצמי    280  - ההון 

, ההון העצמי המאוחד של החברה )לא  2022  מרס ב   31מיליון ש"ח. יצוין כי ליום  

 מיליון ש"ח.   938  - כולל זכויות מיעוט( מסתכם לכ 

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

על  המאוח  יעלה  לא  ליום  70%דים,  כי  יצוין  החוב    , 2022  מרס ב   31.  בין  היחס 

ל  נטו  המאוחדים    CAP  - הפיננסי  הכספיים  לדוחותיה  בהתאם  החברה,  של  נטו 

 . 50.7%הינו  

 זה:  2לעניין ס"ק 

שוטפות(   ", פירושו, חוב לזמן קצר מבנקים ומוסדות פיננסים )כולל חלויותחוב פיננסי נטו" 

בתוספת חוב לזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסים ובתוספת אג"ח, בניכוי יתרות מזומנים  

 ושווה מזומנים והשקעות לזמן קצר של החברה. 

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

 סקורים או מבוקרים )לפי העניין(.

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

 המאוחדים האחרונים סקורים או מבוקרים )לפי העניין(, בצירוף חוב פיננסי נטו.

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

קומבינצ  שירותי  למתן  והתחייבויות  דירות  מרוכשי  מ מקדמות  יפחת  לא    - יה( 

, יחס ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל  2022  מרס ב   31. יצוין כי ליום  18%

והתחייבויות   דירות  מרוכשי  מקדמות  )בניכוי  המאזן  לסך  מיעוט(  בגין  זכויות 

 . 37.9%קומבינציה( הינו    עסקאות 
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החברה,   (2 של  ה'(  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  כלפי  התחייבה  כי לא תבצע חלוקה  החברה 

 כלשהי )כהגדרת מונח זה בחוק החברות( אלא בכפוף לאמור להלן: 

מ  . א  יפחת  לא  מיעוט(  זכויות  כולל  )לא  החברה  של  המאוחד  העצמי    450  - ההון 

ל החברה )לא  , ההון העצמי המאוחד ש 2022  מרס ב   31מיליון ש"ח. יצוין כי ליום  

 מיליון ש"ח.   938  - כולל זכויות מיעוט( מסתכם לכ 

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

על   יעלה  לא  ליום  70%המאוחדים,  כי  יצוין  החוב    2022  מרס ב   31.  בין  היחס 

ל  נטו  המאוחדים    CAP  - הפיננסי  הכספיים  לדוחותיה  בהתאם  החברה,  של  נטו 

 . 45.3%הינו  

 זה:  3לעניין ס"ק 

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

בתוספת חוב לזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסים ובתוספת אג"ח, כולל ריבית לשלם  

ובניכוי יתרות מזומנים ושווה מזומנים והשקעות לזמן קצר של החברה ופיקדונות וחשבונות  

 בנק מיועדים.  

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

 סקורים או מבוקרים )לפי העניין(.

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

 ולמחזיקי אגרות חוב שהנפיקה החברה. 

ת החברה פיקדונות וחשבונות בנק המשמשים א  - "פיקדונות וחשבונות בנק מיועדים"

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

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

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

 או מבוקרים )לפי העניין(, בצירוף חוב פיננסי נטו.המאוחדים האחרונים סקורים 

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

מ  יפחת  לא  קומבינציה(  שירותי  למתן  והתחייבויות  דירות  מרוכשי    - מקדמות 

ליום  18% כי  יצוין  )כולל    2022  מרס ב   31.  יחס ההון העצמי המאוחד של החברה 

למתן  זכוי  והתחייבויות  דירות  מרוכשי  מקדמות  )בניכוי  המאזן  לסך  מיעוט(  ות 

 . 37.9%שירותי קומבינציה( הינו  
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חוב   (3 אגרות  מחזיקי  כלפי  התחייבה  החברה  להן  דיבידנד  חלוקת  על  מגבלות  לגבי 

 .    2021בדצמבר    31ה'( ראה פרק ב' בדוח התקופתי של החברה ליום  - )סדרות ד' ו 

 

 דירוג אגרות החוב של החברה:  . ד 

דירוג   מדרגת ה חברה  שם ה  סדרה 

במועד  

 ההנפקה 

דירוג במועד  

 דוח זה 

תאריך מתן  

 הדירוג 

סטנדרד אנד פורס מעלות  ד'

 בע"מ 

A3 ilA 8.5.2022 

סטנדרד אנד פורס מעלות  ה'

 בע"מ 

ilA ilA 8.5.2022 

 

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

 של החברה: 

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

(. יצוין כי, נכון למועד פרסום דוח זה, לא התקיימו ה'- סדרות ד' ולאגרות חוב )הנאמנות 

 ( לפירעון מיידי. ה'- סדרות ד' ואגרות החוב )  מים עילה להעמדתייתנאים המק

 

 

דתנו לעובדי החברה ומנהליה על עבודתם המסורה ותרומתם  אנו מבקשים להביע את הערכתנו ותו

 לקידום החברה. 

 

 

 ארנון פרידמן  גיל גירון

 מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון  

 19/5/2022תאריך החתימה : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 ב' חלק 

 2022 מרסב 31 ליום מאוחדים דוחות כספיים ביניים
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 מ "אשדר חברה לבניה בע
 

 2022, במרס 31דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 

  
  

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים 

  

  
 3-4  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  

  
 5 הרווח הכוללדוחות מאוחדים על 

  

  
 6-7 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  

  
 8-9 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  

  

  
 10-13 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  -וחברות בנות )להלן  סקרנו את המידע הכספי המצורף של אשדר חברה לבניה בע"מ  
,  הרווח הכולל  חות התמציתיים המאוחדים עלואת הדו  2022  במרס  31ליום    על המצב הכספי  התמציתי המאוחד

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה   השל שלושה חודשים שהסתיימ  ההשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ
"דיווח   -   IAS  34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    זו מידע כספי לתקופת ביניים  אחראים לעריכה ולהצגה של  

לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך   זות ביניים  לתקופכספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי  
בהתבסס לתקופת ביניים זו  אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי  .  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 על סקירתנו.
 

לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים של פעילות משותפת שאוחדה באיחוד יחסי אשר נכסיה הכלולים 
 0.4%- ות כוהכנסותיה הכלולות באיחוד מהו  2022במרס    31מכלל הנכסים המאוחדים ליום    0.2%- באיחוד מהווים כ

מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים 
של אותה פעילות משותפת נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל 

 על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.    שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותה פעילות משותפת, מבוססת  
 
 

 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,    ובהתבסס על סקירתנ
 .IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
דע הכספי לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמי  ,בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו

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

 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2022, במאי 19
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 
 

 במרס 31ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2022  2021    2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"ח אלפי   
       

       נכסים שוטפים
       

 170,794  114,005  76,667  מזומנים ושווי מזומנים 
 191,428  171,050  188,157  השקעות לזמן קצר 

 184,101  301,470  187,204  השקעות לזמן קצר במסגרת ליווי בנקאי ופקדונות משועבדים
 313,766  294,183  423,434  לקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות 

 37,221  30,835  32,150  חייבים ויתרות חובה 
 1,383,496  1,268,538  1,246,861  מלאי בניינים למכירה 

       
  2,154,473  2,180,081  2,280,806 
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 593,468  765,435  692,675  קרקעות לבניה 
 60,489  57,403  59,625  הלוואות ויתרות חובה  

 51,599  45,646  55,694  השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני   
 27,000  27,615  27,000  נדל"ן להשקעה 

 3,838  5,873  3,369  רכוש קבוע 
       
  838,363  901,972  736,394 
       
  2,992,836  3,082,053  3,017,200 

       
       
       
 
 
 
 

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

 
 

 במרס 31ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"ח אלפי   

       התחייבויות שוטפות
       

 447,802  361,070  461,014  ואחרים  אשראי מתאגידים בנקאיים
 894  874  904  חלויות שוטפות של הלוואות לא שוטפות

 126,029  126,029  126,029  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 254,692  172,741  272,151  מקדמות מרוכשי דירות

 118,053  98,659  ,374153  התחייבויות לקבלני ביצוע, ספקים ולנותני שירותים 
 29,855  34,712  31,696  הפרשות לגמר 

 1,554  1,810  2,955  הפרשות לתביעות משפטיות
 294,959  366,911  243,472  התחייבויות בגין עסקאות קומבינציה

 47,937  33,889  61,111  מסים שוטפים לשלם
 44,326  39,675  44,528  זכאים ויתרות זכות 

       
  1,397,603  1,236,370  1,366,101 

       לא שוטפות התחייבויות 
       

 480,470  564,574  8435,30  אגרות חוב 
 200,814  428,251  200,607  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 331  1,686  331  אחרותהתחייבויות 
 538  606  538  התחייבות בגין הטבות לעובדים

 15,663  6,150  19,583  מסים נדחים 
       
  656,367  1,001,267  697,816 

        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
 3,612  2,505  3,957  השליטה בחברהעסקה עם בעלת קרן בגין 

 ( 3,810)  ( 3,810)  ( 3,810)  קרן בגין עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 641,974  534,126  627,229  יתרת רווח

       
  938,365  843,810  952,765 
       

 518  606  501  זכויות שאינן מקנות שליטה 
       

 953,283  844,416  938,866  סה"כ הון 
       
  2,992,836  3,082,053  3,017,200 

       
       

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
 
 

       2022, במאי 19
 אור אריאלי   ארנון פרידמן  גיל גירון   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון    
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 הרווח הכולל על  דוחות מאוחדים  

 

  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"ח אלפי   
       

 1,251,826  282,405  464,871  הכנסות ממכירת דירות, קרקעות ושטחי מסחר 
 4,055  768  1,169  הכנסות משכירות וניהול

       
 1,255,881  283,173  466,040  סה"כ הכנסות 

       
 1,008,828  230,432  372,023  עלות מכירת דירות, קרקעות ושטחי מסחר 

 243  42  39  עלות השכירות, אחזקת המבנים המושכרים וניהולם 
       

 1,009,071  230,474  372,062  סה"כ עלות המכירות והשירותים
       

 246,810  52,699  93,978  רווח גולמי
       

 ( 622)  -  -  ערך נדל"ן להשקעה  ירידת
 18,347  6,194  4,238  הוצאות מכירה ושיווק 

 44,163  10,006  11,226  כלליותוהוצאות הנהלה  
 455  22  278  נטו הכנסות אחרות, 

       
 184,133  36,521  78,792  רווח תפעולי 

       
 35,583  6,937  1,061  הכנסות מימון
 ( 29,157)  ( 7,737)  ( 5,049)  הוצאות מימון 

 ( 17,175)  ( 2,993)  ( 4,513)  חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
       

 173,384  32,728  70,291  לפני מסים על ההכנסהרווח 
 40,793  7,897  19,053  מסים על הכנסה 

       
 132,591  24,831  51,238  רווח נקי 

       
 132,591  24,831  51,238  סה"כ רווח כולל

       
       רווח כולל )הפסד( מיוחס ל:

 132,680  24,832  51,255  בעלי מניות החברה 
 ( 89)  ( 1)  ( 17)  זכויות שאינן מקנות שליטה 

       
  51,238  24,831  132,591 
       
       
 
 באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. ה
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 הון  על השינויים ב מאוחדים  דוחות  
 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה    

  
 הון

  מניות 
פרמיה על  

  מניות 
 מניות 
 אוצר 

 
עסקה עם  קרן בגין 

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   
                   

 953,283  518  952,765  (3,810)  641,974  3,612  (3,104)  109,218  204,875  )מבוקר( 2202בינואר,   1יתרה ליום  
                   

 51,238  ( 17)  51,255  -  51,255  -  -  -  -  כולל  רווח )הפסד(
 ( 66,000)  -  ( 66,000)  -  ( 66,000)  -   -  -   -   ( 5דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה )באור 

 345  -  345  -  -   345  -  -    -  עלות תשלום מבוסס מניות  

                   
 938,866  501  938,365  (3,810)  627,229  3,957  (3,104)  109,218  204,875    2202במרס,  31יתרה 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  
זכויות  עם בעלי 

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  
                     

 24,831  (1)  24,832  -  24,832  -  -  -  -  -  כולל  רווח )הפסד(
 (7,283)  -  (7,283)  -  (183)  -  (7,100)        פירעון שטר הון שהונפק לבעלת השליטה בחברה  

 ( 36,848)  -  ( 36,848)  -  ( 36,848)  -  -  -  -   -   דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 
 663  -  663  -  -  663  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות  

                     
 844,416  606  843,810  (3,810)  534,126  2,505  -  (3,104)  109,218  204,875    2021במרס,  31יתרה ליום  

                     
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
  



 מ אשדר חברה לבניה בע" 

 7 

 הון  על השינויים ב מאוחדים  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  
  סה"כ  מקנות שליטה 

זכויות שאינן  
מקנות  
 סה"כ הון  שליטה

 מבוקר  
 אלפי ש"ח   

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

                     
 132,591  (89)  132,680  -  132,680  -  -  -  -  -  כולל )הפסד(רווח 

פירעון שטר הון שהונפק לבעלת השליטה 
 -  -  -  בחברה  

 
(7,100 ) 

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

 (36,848)  -  (36,848)  -  (36,848)  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה  

 -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות  
 
- 

 
1,770  -  -  1,770  -  1,770 

                     
 953,283  518  952,765  ( 3,810)  641,974  3,612  -  ( 3,104)  109,218  204,875   2021בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 

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

 

  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"ח אלפי   

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
       

 132,591  24,831  51,238  רווח נקי  
       

       שוטפת:התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות  
       

       הפסד:  או התאמות לסעיפי רווח
       

 2,981  753  724  פחת והפחתות
 12,209  4,862  ( 67)  , נטו מימון )הכנסות( הוצאות
 ( 18,701)  ( 4,065)  4,029  תיק ניירות ערך סחירים בשווי  (עלייהירידה )

 614  217  -  הפסד ממימוש רכוש קבוע 
 1,770  663  345  עלות תשלום מבוסס מניות, נטו

 622  -  -  בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ירידה 
 66  3  26  שערוך התחייבויות לא שוטפות

 17,175  2,993  4,513  חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 40,793  7,897  19,053  מסים על ההכנסה 

 ( 82)  ( 14)  -  בשל הטבות לעובדים, נטוהתחייבויות שינוי ב 
       
  28,623  13,309  57,447 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 
       

 ( 3,089)  602  1,706  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
 9,656  29,239  ( 109,668)  בלקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות )עלייה( ירידה
 317,848  57,094  136,635  במלאי בניינים למכירה   ירידה

 103,321  21,370  17,459  במקדמות מרוכשי דירותעלייה 
בהתחייבויות לקבלני ביצוע, לספקים ולנותני עלייה )ירידה( 

 16,439  ( 2,955)  35,690  שירותים 
 ( 2,338)  2,775  3,242  בהפרשות לגמר ולתביעות משפטיות  )ירידה( עלייה

בזכאים ויתרות זכות והתחייבויות בגין עסקאות  עלייה )ירידה( 
 ( 71,080)  1,549  ( 44,008)  קומבינציה 

       
  41,056  109,674  370,757 
       
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.  הבאורים



 מ " אשדר חברה לבניה בע 

 9 

 על תזרימי המזומנים מאוחדים  דוחות  

 

  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  במרס  31ביום  

לשנה  
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר  31

  2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"ח אלפי    

       עבור:   תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
       

 (43,404)  (19,325)  (15,539)  ריבית ששולמה
 2,009  443  1,073  ריבית שהתקבלה 

 (14,967)  (3,050)  (2,066)  מסים ששולמו 
 -   -   3,504  מסים שהתקבלו 

 270  30  47  דיבידנד שהתקבל 
       
  (12,981)  (21,902)  (56,092) 
       

 504,703  125,912  107,936  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ללא רכישת קרקעות לבניה
       

 (207,250)  (9,018)  (96,255)  רכישת קרקעות לבניה
       

 297,453  116,894  11,681  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (212)  (77)  (77)  רכישת רכוש קבוע
 (7)  -   -   תוספות לנדל"ן להשקעה 

 160  80  -   תמורה ממימוש רכוש קבוע
 (23,253)  (13,510)  (4,371)  השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 (18)  -   (20)  הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך עלייה ב
 3,413  3,000  1,113  בהלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך ירידה  

 75,004  (42,365)  (3,103)  תאגידים בנקאיים  פקדונות ב  (הפקדתמשיכת )
 (56,137)  (48,639)  (1,285)  רכישת ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו 

       
 (1,050)  (101,511)  (7,743)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

       
 (137,602)  (56,000)  (44,427)  פירעון אגרות חוב 

 3,750  -   -   קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 (881)  (218)  (223)  פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

 (230,530)  (86,695)  13,212  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
 (2,508)  (627)  (627)  פירעון התחייבויות בגין חכירה 

 (7,100)  (7,100)  -   הונפק לבעלת השליטה בחברה  פירעון שטר הון ש
 (238)  (238)  -   ן שהונפק לבעלת השליטה בחברה  פירעון ריבית בגין שטר הו

 (36,848)  (36,848)  (66,000)  (5חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה )באור  
       

 (411,957)  (187,726)  (98,065)  מימון  מזומנים נטו ששימשו לפעילות 
       

 (115,554)  (172,343)  (94,127)  ירידה במזומנים ושווי מזומנים 
       

 286,348  286,348  170,794  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
       

 170,794  114,005  76,667  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
       

 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.  הבאורים



 מ " אשדר חברה לבניה בע 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 10 

 
 כללי  - : 1באור 

 
ליום   . א מתומצתת  במתכונת  נערכו  אלה  כספיים  שלושה    הולתקופ  2022,  במרס  31דוחות  של 

יים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות  דוחות כספ  -באותו תאריך )להלן    החודשים שהסתיימ
ולשנה    2021בדצמבר,    31של החברה ליום    המאוחדים  אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים

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

 

 נגיף הקורונה  שטותהתפ .ב
 

  רונה המאוחדים בדבר התפשטות נגיף הקו  השנתיים  בדוחות הכספיים  ב'1בהמשך לאמור בבאור  
פעילות החברה    ,הדוחנכון למועד  ,  והשלכותיו על המשק העולמי בכלל ועל פעילות החברה בפרט

ולהנחיות הממשלהממשיכה באופן שוטף הדוחות    , בכפוף למגבלות  נכון למועד אישור  )אשר 
  נכון למועד הדוח   ,והדירקטוריון שלה  החברה  נהלתה  להערכת.  הכספיים הוסרו כמעט במלואן(

וכן החברה צפויה לעמוד בהתחייבויותיה    לא צפויה השפעה מהותית לרעה על פעילות החברה 
לעין הנראה  בעתיד  והצפויות  דינמי  .  הקיימות  באירוע  שמדובר  העובדה  לאור  זאת,  עם  יחד 

היווצרות וריאנטים    את השפעות בשלב זה    החברה אינה יכולה להעריך המאופיין באי ודאות רבה  
 או משבר כלכלי עולמי על פעילותה.   חדשים של הנגיף וגלי תחלואה נוספים

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 
 הכספיים ביניים מאוחדיםמתכונת העריכה של הדוחות  . א
 

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

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

 .הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדיםמאוחדים עקבית לזו שיושמה בעריכת 
 
 יישום לראשונה של תיקונים לתקני חשבונאות קיימים .ב

 
   בדבר עלויות שעל החברה לכלול בעת הערכה האם  IAS 37-תיקון ל IASB-, פרסם ה2020במאי 

 התיקון(.  -חוזה הוא חוזה מכביד )להלן 
 

עלויות   כאשר,  לחוזה,  במישרין  המתייחסות  עלויות  זו  בבחינה  לכלול  יש  לתיקון,  בהתאם 
המתייחסות במישרין לחוזה כוללות הן עלויות תוספתיות )כגון חומרי גלם ושעות עבודה ישירות(  

הקצאת וציוד    והן  קבוע  רכוש  הפחתת  )כגון  החוזה  למילוי  במישרין  הקשורות  אחרות  עלויות 
 המשמשים למילוי החוזה(.

 
. התיקון חל על חוזים אשר  2022לינואר   1התיקון יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

ליום   בגינם טרם מולאו  נדרש2022בינואר    1כל ההתחייבויות  יישום התיקון, לא  להציג    . בעת 
מחדש מספרי השוואה, אלא להתאים את יתרת הפתיחה של העודפים במועד היישום לראשונה, 

 בגובה ההשפעה המצטברת של התיקון. 
 

 .לתיקון לעיל לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ביניים של החברה
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 מכשירים פיננסיים - : 3באור 

 
 שווי הוגן 

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

 פי שווים ההוגן: -המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על
 

 2021בדצמבר    31  2021במרס    31  2022במרס    31  
 שווי הוגן   יתרה  שווי הוגן   יתרה  שווי הוגן   יתרה  
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

             התחייבויות פיננסיות
             

 אגרות חוב כולל ריבית 
 633,850  616,865  723,657  695,987  568,160  565,577  לשלם )*(  
 

 
  . 2022,  במרס  31השווי ההוגן של אגרות החוב שהונפקו מבוסס על שווין בבורסה נכון ליום   ( *)

 במדרג השווי ההוגן.  1מדידת השווי ההוגן מסווגת לרמה 
 

לזמן קצר, ניירות ערך סחירים, לקוחות,   היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות
אשראי   הלוואה מבעל מניות בחברה מאוחדת,  חייבים ויתרות חובה, הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך,

בנקאיים קצר  מתאגידים  שירותיםלזמן  ולנותני  לספקים  התחייבויות  עסקאות   ,,  בגין  התחייבויות 
 . ם ההוגןתואמת או קרובה לשווי ים בנקאייםוהלוואות מתאגיד זכאים ויתרות זכותקומבינציה,  

 
 הוגן   שווי מדרג לפי  פיננסיים מכשירים סיווג

 
  31ליום    , אשר יתרתההשקעה בניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדלחברה  
  2021בדצמבר   31ש"ח,  ליון  ימ  171  -כ  - 2021במרס    31ליון ש"ח )ימ  188  -הינה בסך של כ  2022במרס,  

ש"ח  191  - כ  - האמורים    (מיליון  הערך  ניירות  של  ההוגן  השווי  )מחירים    1לרמה    תמסווגמדידת 
 . מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים( במדרג השווי ההוגן

 

 
 מגזרי פעילות - : 4באור 

 
 כללי  א. 

 

 מגזרי פעילות כדלקמן:  שניכאמור בדוחות הכספיים השנתיים, בקבוצה 
 

ייזום ובניה של נכסים  
 למכירה בעסקאות מזומן  

עיקר הפעילות הינה ייזום, בניה, שיווק ומתן שירותי משכנת  -
ום הבניה למגורים בעסקאות במזומן, לרבות  ים בתחפרויקטב

למשתכן",   "מחיר  הממשלתיות  התכניות  "מחיר  במסגרת 
 למשתכן משולב במכירה חופשית" ו"מחיר מטרה". 

   
ייזום ובניה של נכסים  

למכירה בעסקאות 
 קומבינציה 

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

 . 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.  
 

יזום ובניה של נכסים למכירה בעסקאות מזומן ומייזום ובניה של  הרווח הגולמי במגזרים מי
נכסים למכירה בעסקאות קומבינציה מהווה את הרווח הגולמי החזוי בגין חוזי המכירה שנחתמו 

 בתקופה. 
 

סכומי ההתאמות המוצגים בדיווח בדבר מגזרי פעילות נובעים אך ורק מהתאמת המידע המדווח  
 בהתאם לכללי החשבונאות המיושמים בדוחות הכספיים. בגין כל מגזר, למידע המוצג
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 )המשך(  מגזרי פעילות - : 4באור 

 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.
 

  

ייזום ובניה של  
נכסים למכירה  

 בעסקאות  
  מזומן 

ייזום ובניה של  
נכסים למכירה  

בעסקאות  
 סה"כ    התאמות   קומבינציה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
         

לתקופה של שלושה חודשים  
         2202במרס,    31שהסתיימה ביום  

         
 466,040  176,266  207,473  82,301  הכנסות המגזר 

         
 93,978  29,338  45,463  19,177  רווח גולמי 

         
         הוצאות לא מוקצות: 

         
הוצאות מכירה ושיווק והנהלה  

 (15,464)        וכלליות 
 278        , נטו אחרות  הכנסות

 (3,988)        מימון, נטווצאות  ה
חלק החברה בהפסדי חברות  

המטופלות לפי שיטת השווי  
 (4,513)        המאזני 

         
 70,291        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   
         

לתקופה של שלושה חודשים  
         2021במרס,    31שהסתיימה ביום  

         
 283,173  (297,592)  248,352  332,413  הכנסות המגזר 

         
 52,699  (38,344)  45,468  45,575  רווח גולמי 

         
         הוצאות לא מוקצות: 

         
הוצאות מכירה ושיווק והנהלה  

 (16,200)        וכלליות 
 22        , נטו אחרות  הכנסות

 (800)        מימון, נטווצאות  ה
בהפסדי חברות  חלק החברה  

המטופלות לפי שיטת השווי  
 (2,993)        המאזני 

         
 32,728        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

 מבוקר  
 אלפי ש"ח   

,  בדצמבר  31שהסתיימה ביום    לשנה
2021          

         
 1,255,881  (877,656)  837,325  1,296,212  הכנסות המגזר 

         
 246,810  (140,442)  170,378  216,874  רווח גולמי 

         
         הוצאות לא מוקצות: 

         
 (622)        ערך נדל"ן להשקעה   ירידת

הוצאות מכירה ושיווק והנהלה  
 (62,510)        וכלליות 

 455        , נטו אחרות  הכנסות
 6,426        מימון, נטוהכנסות  

חלק החברה בהפסדי חברות  
המטופלות לפי שיטת השווי  

 (17,175)        המאזני 
         

 173,384        על ההכנסה   רווח לפני מסים

 
 

 דיבידנד  - : 5באור 
 

אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום של   ,2022 במרס  15ביום 
במרס   24הדיבידנד שולם ביום    .לכל מניה רגילה של החברה  ש"ח  0.33-המהווה כח  "אלפי ש  66,000

2022 . 
 
 

 ולאחריה  הדיווח  מהותיים בתקופתאירועים  - : 6באור 
  
 שלושה מגרשים בלוד   , זכתה החברה במכרז של רשות מקרקעי ישראל לחכירת2022במאי    11ביום   

לבנייתה כדיור  יחידות  263  מיועדים  של  בסך  הינו  המקרקעין  בגין  ש"ח    196,988  -. התשלום  אלפי 
ש"ח. המגרשים עתידים להימסר אלפי    43,754  -בתוספת מע"מ ובתוספת הוצאות פיתוח בסך של כ

הקמת הפרויקט תחל תוך כשנתיים. נכון    חודשים ממועד הזכייה ולהערכת החברה  18  -לחברה תוך כ
והחברה בוחנת דרכי מימון לפרויקט, לרבות  לתאריך הדוח טרם נקבע אופן מימון רכישת המקרקעין  

    באמצעות מימון ביניים מהונה העצמי של החברה.
 
 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
F:\W2000\w2000\921370\M\22\C3-ASHDAR-IFRS.docx 
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 המאוחדים ביניים  הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים  
 המיוחסים לחברה 

 
 2022  , במרס  31ליום  

 
 

 

 בלתי מבוקרים 
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 ד' לתקנות ניירות ערך 38דוח 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   

ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה    2022  במרס  31החברה(, ליום    -"מ )להלן  בע אשדר חברה לבניהשל    1970
יון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע  באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטור

 מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
 

לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים הנפרד מתוך המידע הכספי ביניים של פעילות משותפת אשר נכסיה  
מכלל   0.4%  -והכנסותיה הכלולות בדוח מהוות כ  2022במרס    31מכלל הנכסים ליום    0.2%- הכלולים בדוח מהווים כ

ההכנסות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים הנפרד של אותה 
פעילות משותפת נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע 

 אותה פעילות משותפת המבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.  הכספי בגין
 
 

 היקף הסקירה 
 

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

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

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

 
 
 

 מסקנה 
 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  אחרים,    וןועל דוחות הסקירה של רואי חשב  ובהתבסס על סקירתנ
ד' לתקנות 38וך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ער

 . 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2022 ,במאי 19
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 ד' 38דוח מיוחד לפי תקנה  
 

 המאוחדים ביניים    הדוחות הכספיים   נתונים כספיים ומידע כספי מתוך 
 
 לחברה המיוחסים  

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים  מתוך הדוחות הכספיים    לחברההמיוחסים  להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד  
לתקנה  דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם    -  המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2022,  במרס  31ליום  

 . 1970-התש"ל  ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ד'38
 



 מ " אשדר חברה לבניה בע 
 

 לחברה   המיוחסים   הדוחות המאוחדים על המצב הכספי נתונים כספיים מתוך  
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 במרס 31ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
       

       נכסים שוטפים
       

 168,904  109,286  74,794  מזומנים ושווי מזומנים 
 191,428  171,050  188,157  השקעות לזמן קצר 

 182,317  292,368  185,773  השקעות לזמן קצר במסגרת ליווי בנקאי ופקדונות משועבדים
 313,472  281,679  423,160  דירות לקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת 

 29,939  26,074  28,338  חייבים ויתרות חובה 
 1,375,065  1,260,782  1,238,235  מלאי בניינים למכירה 

       
  2,138,457  2,141,239  2,261,125 

       
       נכסים לא שוטפים 

       
 571,337  744,542  669,752  קרקעות לבניה 

 60,489  57,403  59,625  הלוואות ויתרות חובה  
 17,120  13,617  17,647  הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות  

 102,706  102,479  104,682  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו
 3,838  5,635  3,369  רכוש קבוע 

       
  855,075  923,676  755,490 

       
  2,993,532  3,064,915  3,016,615 

       
       
       
       
 
 

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



 מ " אשדר חברה לבניה בע 
 

 לחברה   המיוחסים   הדוחות המאוחדים על המצב הכספי נתונים כספיים מתוך  
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 במרס 31ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

       התחייבויות שוטפות
       

 447,802  360,970  461,007  ואחרים  אשראי מתאגידים בנקאיים
 126,029  126,029  126,029  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 254,692  172,741  272,151  מקדמות מרוכשי דירות
 117,268  97,860  153,254  התחייבויות לקבלני ביצוע, לספקים ולנותני שירותים 

 27,605  32,224  29,506  הפרשות לגמר 
 1,554  1,810  2,955  הפרשה לתביעות משפטיות 

 294,959  359,061  243,472  עסקאות קומבינציההתחייבויות בגין 
 47,937  33,889  61,111  מסים שוטפים לשלם

 37,128  30,536  37,275  זכאים ויתרות זכות 
       
  1,386,760  1,215,120  1,354,974 
       

       לא שוטפות התחייבויות 
       

 480,470  564,574  435,308  אגרות חוב 
 199,250  426,067  199,250  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 4,869  -  5,564  הלוואות שהתקבלו מחברות מוחזקות 
 8,776  7,949  8,870  התחייבויות בניכוי נכסים המיוחסים לחברות מוחזקות

 331  1,686  331  התחייבויות אחרות
 538  586  538  התחייבות בגין הטבות לעובדים

 14,642  5,123  18,546  מסים נדחים 
       
  668,407  1,005,985  708,876 
       

       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
 3,612  2,505  3,957  השליטה בחברהעסקה עם בעלת קרן בגין 

 641,974  534,126  627,229  יתרת רווח 
 ( 3,810)  ( 3,810)  ( 3,810)  קרן בגין עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

       
  938,365  843,810  952,765 
       
  2,993,532  3,064,915  3,016,615 

       
 

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

         2022, במאי 19
 אור אריאלי   ארנון פרידמן  גיל גירון     תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יון דירקטוריו"ר ה    



 לבניה בע"מ אשדר חברה  
 

 לחברה   אחר המיוחסים כולל  או הפסד ורווח  על רווח    ים המאוחד   ות נתונים כספיים מתוך הדוח 
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 שהסתיימו החודשים  3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
       

 1,230,927  267,223  464,871  וקרקעות  מכירת דירותהכנסות מ
 2,118  311  676  הכנסות משכירות וניהול

       
 1,233,045  267,534  465,547  סה"כ הכנסות 

       
 992,020  218,273  372,053  עלות מכירת דירות וקרקעות 

 71  8  3  עלות השכירות, אחזקת המבנים המושכרים וניהולם 
       

 992,091  218,281  372,056  סה"כ עלות המכירות והשירותים
       

 240,954  49,253  93,491  רווח גולמי
       

 17,874  5,981  4,232  ושיווק  הוצאות מכירה  
 42,583  9,442  11,110  הוצאות הנהלה וכלליות

 240  60  60  הכנסות מעמלות ודמי ניהול מחברות מוחזקות
 686  22  295  אחרות, נטו הכנסות 

       
 181,423  33,912  78,504  תפעולי  רווח

       
 22,690  4,473  ( 3,184)  הכנסות מימון
 ( 28,300)  ( 7,133)  ( 4,961)  הוצאות מימון 

 373  65  17  מימון בגין חברות מוחזקות, נטו הכנסות 
 ( 3,801)  922  24  מחברות מוחזקות   )הפסד( רווח

       
 172,385  32,239  70,400  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 39,705  7,407  19,145  מסים על הכנסה 

       
 132,680  24,832  51,255  רווח נקי המיוחס לחברה

       
 132,680  24,832  51,255  סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

       
       
 
 
 

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



 מ " אשדר חברה לבניה בע 
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה 
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 החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"ח אלפי   

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
       

 132,680  24,832  51,255  רווח נקי המיוחס לחברה
       

של  שוטפת   תזרימי מזומנים מפעילות להצגת התאמות הדרושות 
       החברה:

       
       התאמות לסעיפי רווח או הפסד של החברה:

       
 2,955  744  724  פחת והפחתות

 23,938  6,660  4,099  הוצאות מימון, נטו
 ( 18,701)  ( 4,065)  4,029  ירידה )עלייה( בשווי תיק ניירות ערך סחירים

 418  217  -  הפסד ממימוש רכוש קבוע 
 1,770  663  345  עלות תשלום מבוסס מניות, נטו

 3,801  ( 922)  ( 24)  חלק החברה בהפסדי )רווחי( חברות מוחזקות 
 39,705  7,407  19,145  מסים על ההכנסה 

 ( 61)  ( 13)  -  שינוי בנכסים בשל הטבות לעובדים, נטו
       
  28,318  10,691  53,825 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה: 
       

 ( 3,115)  693  1,624  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
 ( 695)  31,098  ( 109,688)  בלקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות )עלייה( ירידה

 306,256  44,827  136,830  במלאי בניינים למכירהירידה 
 103,321  21,370  17,459  עלייה במקדמות מרוכשי דירות

 17,234  ( 2,174)  35,986  שירותים עלייה )ירידה( בהתחייבויות לקבלני ביצוע, לספקים ולנותני 
 ( 1,331)  3,544  3,302  בהפרשות לגמר ולתביעות משפטיות  )ירידה( עלייה

עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות והתחייבויות בגין עסקאות  
 ( 59,574)  3,212  ( 44,045)  קומבינציה 

       
  41,468  102,570  362,096 

       והתקבלו במהלך התקופה בחברה עבור:מזומנים ששולמו 
       

 ( 43,193)  ( 19,266)  ( 15,496)  ריבית ששולמה
 2,009  443  1,073  ריבית שהתקבלה 

 ( 10,712)  ( 1,985)  ( 2,065)  מסים ששולמו 
 270  30  47  דיבידנד שהתקבל

       
  (16,441 )  (20,778 )  (51,626 ) 
       

 496,975  117,315  104,600  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ללא רכישת קרקעות של החברה 
       

 ( 205,352)  ( 8,358)  ( 95,463)  רכישת קרקעות לבניה 
       

 291,623  108,957  9,137  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה 
       
 

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



 מ " אשדר חברה לבניה בע 
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה 
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 החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה 
       

 ( 212)  ( 77)  ( 77)  רכישת רכוש קבוע 
 135  80  -  תמורה ממימוש רכוש קבוע 

 ( 13,139)  ( 10,691)  ( 1,673)  , נטו שינוי בהשקעה בחברות מוחזקות
 ( 18)  -  ( 20)  עלייה בהלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך 
 3,413  3,000  1,113  ירידה בהלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך  

 72,717  ( 37,334)  ( 3,456)  פקדונות בתאגידים בנקאיים  (הפקדתמשיכת )
 ( 56,137)  ( 48,639)  ( 1,285)  רכישת ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

       
 6,759  ( 93,661)  ( 5,398)  של החברה השקעה)ששימשו לפעילות(   מזומנים נטו שנבעו מפעילות

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 

       
 ( 137,602)  ( 56,000)  ( 44,427)  פירעון אגרות חוב 

 3,750  -  -  מתאגידים בנקאיים קבלת הלוואות לזמן ארוך 
 ( 230,530)  ( 86,795)  13,205  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 ( 2,508)  ( 627)  ( 627)  פירעון התחייבויות בגין חכירה
 ( 7,100)  ( 7,100)  -  פירעון שטר הון שהונפק לבעלת השליטה בחברה  

 ( 238)  ( 238)  -  פירעון ריבית בגין שטר הון שהונפק לבעלת השליטה בחברה 
 ( 37,500)  ( 37,500)  ( 66,000)  ( ב'1 חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה )באור

       
 ( 411,728)  ( 188,260)  ( 97,849)  של החברה   מימון מזומנים נטו ששימשו לפעילות

       
 ( 113,346)  ( 172,964)  ( 94,110)  במזומנים ושווי מזומניםירידה 

       
 282,250  282,250  168,904  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

       
 168,904  109,286  74,794  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 

       
       
 

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



 מ " אשדר חברה לבניה בע 
 

 מידע נוסף 
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 כללי  .1

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

. 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  2021בדצמבר,    31השנתיים ליום  

 כספיים שנתיים(.

 

  66,000אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום של   ,2022 במרס  15ביום   .ב
 . 2022במרס   24הדיבידנד שולם ביום  .לכל מניה רגילה של החברה ש"ח 0.33-המהווה כח "אלפי ש

 
  

 
 הדיווח ולאחריהאירועים מהותיים בתקופת   .2
 

בדוחות כספיים   6  - ב' ו1ים  ראה באורנגיף הקורונה על החברה ולאירועים מהותיים נוספים    שטותהתפ  להשפעות
 . 2022במרס  31ביניים המאוחדים ליום 

 
 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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 'דחלק 

דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על 
 הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 
 
 
 
 

 



 
  

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי   אפקטיביות   בדבר   רבעוני   דו"ח 
 : 1970  -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג)א(  38לפי תקנה  

של   הדירקטוריון  בפיקוח  לבניה  ההנהלה,  חברה  אחראית  " התאגיד "  :)להלןמ  "בע אשדר   ,)
  הגילוי בתאגיד.על הדיווח הכספי ועל אותה  לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נ

 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 , מנכ"ל;ארנון פרידמן .1

אחראי על הפתוח העסקי, ההתחדשות העירונית והבקרה עומר גוגנהיים, משנה למנכ"ל ה .2
 ; התקציבית

 ;, סמנכ"ל כספים אור אריאלי .3

 ;ומכירות רחלי בריזל, סמנכ"ל שיווק .4

 ; ומקרקעין ןתכנו  סמנכ"ל, קורצברד אלמיכ .5

 .שחר אזרחי, סמנכ"ל הנדסה .6

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

התפק את  בפועל  שמבצע  מי  דירקטוריובידי  בפיקוח  האמורים,  התא ידים  נועדו    ואשר  גידן 
בהתאם להוראות הדין,   הדוחותבהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת סביר לספק ביטחון 

לגלות   נדרש  מידע שהתאגיד  כי  נאסף,    בדוחותולהבטיח  הדין  הוראות  פי  על  שהוא מפרסם 
 מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

 
שהתאגיד נדרש    רות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידער, בקהבקרה הפנימית כוללת, בין השא 

הבכיר  המשרה  ולנושא  הכללי  למנהל  לרבות  התאגיד,  להנהלת  ומועבר  נצבר  כאמור,  לגלותו 
לאפשר   כדי  וזאת  האמורים,  התפקידים  את  בפועל  שמבצע  למי  או  הכספים  בתחום  ביותר 

 ת הגילוי.וים, בהתייחס לדרישקבלת החלטות במועד המתא 
 
בניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק  בלות המל המג שב

 תימנע או תתגלה.  בדוחותביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע 
 

ועל הגילוי אשר צורף לדוח אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי    בדוח השנתי בדבר
ביום   שנסתיימה  לתקופה  הבקרה  "  :)להלן  2021בדצמבר    31התקופתי  בדבר  השנתי  הדוח 

בהתבסס על  (, העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד;  "הפנימית האחרון 
זו הפנימית  הערכה  הבקרה  כי  הגיעו למסקנה  התאגיד  והנהלת  הדירקטוריון    31ליום    כאמור,, 
 היא אפקטיבית. 2021בדצמבר 

 
ל הובא  לא  הדוח,  למועד  כלדיעד  וההנהלה  הדירקטוריון  כדי    יעת  בהם  עניין שיש  או  אירוע 

שהו כפי  הפנימית,  הבקרה  של  האפקטיביות  הערכת  את  הדוח  בא לשנות  במסגרת  השנתי ה 
 בדבר הבקרה הפנימית האחרון;  

 
בדבר  השנתי  בדוח  הפנימית  הבקרה  של  האפקטיביות  הערכת  על  בהתבסס  הדוח,  למועד 

ובהת האחרון,  הפנימית  כאמור  סבהבקרה  והדירקטוריון  ההנהלה  לידיעת  שהובא  מידע  על  ס 
 לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית. 

 
 
 

 

 



 הצהרת מנהלים 

דיים(,  ( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיי 1)ד() ג 38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  
 : 1970  -התש"ל 

 
 , מצהיר כי:דמןארנון פריאני, 

הדוח   .1 את  לבניהחבר  אשדרשל  רבעוני  הבחנתי  לרבעון  (  "התאגיד "  :)להלן  מ"בע  ה 
 (; "הדוחות " :)להלן 2022הראשון של שנת 

 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם   .2
שנ שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  שבהן מצג  הנסיבות  לאור  בהם,  כללו 

 קופת הדוחות;חס לתייותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתנכללו א 

 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,    .3
מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 

לר  .4 החשבוגיליתי  התאגיד,  ואה  של  המבקר  הביקורת  וירקטוריון  דל ן   שללוועדת 
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  דירקטוריון  

 :הדיווח הכספי ועל הגילוי

 

תה של את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעל )א(
הכספי  הדיווח  על  הפנימית  סב  הבקרה  באופן  העלולים  הגילוי  יע להשפ  ריועל 

כספי  מידע  על  לדווח  או  לסכם  לעבד,  לאסוף,  התאגיד  של  יכולתו  על  לרעה 
הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  במהימנות  ספק  להטיל  בו  שיש  באופן 

 –בהתאם להוראות הדין; וכן 

ו  )ב( מהותית  בין  תרמית,  המנכל  מעורב  הבין שאינה מהותית, שבה  מי   יללכהל  או 
במישרין   לו  אחרים    וא שכפוף  עובדים  משמעותי מעורבים  תפקיד  להם  שיש 

 בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:   .5

 

וקיומם   )א( קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  ונהלים  קבעתי  בקרות  תחת של 
חברות פיקוחי לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  המיועדים   ,
התש"ע מאוח כספיים שנתיים(,  )דוחות  ערך  ניירות  כהגדרתן בתקנות  -דות שלו 
, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך  2010

 -תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

א )ב( ונהלים,  בקרות  ק קבעתי  וידאתי  וקיומם  ו  פיקוחי  ביעתם  בקרות תחת  של 
והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח  המיועדים  ונהלים, 
חשבונאות  לכללי  בהתאם  לרבות  הדין,  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות 

 מקובלים;

הדוח  )ג( מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא  לא 
לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את    2021דצמבר  ב  31התקופתי ליום  

הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  לאפקטיביות  בנוגע  וההנהלה  הדירקטוריון  מסקנת 
 הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

 

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

 

19.5.2022   

 כ"ל ארנון פרידמן, מנ  תאריך



 הצהרת מנהלים 

לתקנות ניירות ערך  (  2)ד() ג 38תקנה  לפי   הכספים   הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 
 : 1970  -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 

 כי: ה, מצהיראור אריאליאני, 

יים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת  בחנתי את הדוחות הכספיים בינ .1
ח אשדר  של  שנת הביניים  של  הראשון  לרבעון  "התאגיד"(  )להלן:  בע"מ  לבניה  ברה 

 "(;הדוחות לתקופת הביניים " או "הדוחות )להלן: "  2022

ת  לתקופ  ע הכספי האחר הכלול בדוחות והמיד   ביניים  ספיים כהלפי ידיעתי, הדוחות    .2
בהם מצג של  הביניים   חסר  ולא  מהותית  עובדה  נכון של  לא  מצג  כל  כוללים  אינם 

ת הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם  עובדה מהותי
 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לתקופת    חות הכלול בדו  רחא הכספי  המידע  הוביניים  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים    .3
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות  הביניים  
מתייחסים    הפעולות שאליהם  ולתקופות  לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי 
 הדוחות;

לדירקטוריון    .4 התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  של הביקורת    ולוועדתגיליתי 
העדכני הערכתי  על  בהתבסס  לגבי  תהתאגיד,  הדיווח   ביותר  על  הפנימית  הבקרה 

 הכספי ועל הגילוי:

החולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של את כל הליקויים המשמעותיים ו )א(
לדוחות  מתייחסת  שהיא  ככל  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה 

, העלולים  ת הביניים לתקופ  ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים  הכספיים  
תו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח רעה על יכוללבאופן סביר להשפיע  

כספי מידע  והכנת   על  הכספי  הדיווח  במהימנות  ספק  להטיל  בו  שיש  באופן 
 –הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

מי  )ב( או  הכללי  המנהל  מעורב  ובין שאינה מהותית, שבה  מהותית  בין  תרמית,  כל 
מעורבים  או  במישרין  לו  אחרי  שכפוף  משמעותי עובדים  תפקיד  להם  שיש  ם 
 י ועל הגילוי;בבקרה הפנימית על הדיווח הכספ

 -אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד  .5

ונהלים  )א( בקרות  של  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  תחת   קבעתי 
חברות פיקוחי לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  המיועדים   ,

התש"ע הגדרתן בתקנכמאוחדות שלו   כספיים שנתיים(,  )דוחות  ערך  ניירות  -ות 
א לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך  , מוב2010

 -תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

וקיומם   )ב( קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  בקרות   פיקוחיתחת  קבעתי  של 
את סביר  באופן  להבטיח  המיועדים  הדי  ונהלים,  והכנת מהימנות  הכספי  ווח 
ל הדין,  להוראות  בהתאם  הכספיים  חשבונאות הדוחות  לכללי  בהתאם  רבות 

 מקובלים;

הדוח  )ג( מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא  לא 
לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים   2021בדצמבר    31התקופתי ליום  

כדי  יש בו  ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר  ביניים 
י, את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה לשנות, להערכת

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד. 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 

19.5.2022   

 אור אריאלי, סמנכ"ל כספים  תאריך
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 2022, במאי 19

 : לכבוד
 אשדר חברה לבניה בע"מ חברת  הדירקטוריון של

 

 ,.נא.ג.

 

מכתב הסכמה להכללת דוח רואה החשבון המבקר בדוח הצעת מדף בקשר לתשקיף המדף    נדון: ה 

 )"החברה"(  אשדר חברה לבניה בע"מ  חברת    של   2020  מאי מחודש 

  המפורטים להלןהדוחות שלנו של אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפניה( הננו להודיעכם כי 

 :  2020, מאיב 25על בסיס תשקיף מדף של החברה מיום 

  2022 במרס 31על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  2022, במאי 19דוח סקירה מיום  (1

 באותו תאריך. מהחודשים שהסתיי שלושהה של לתקופ

 

על תמצית המידע כספי ביניים נפרד    2022,  במאי  19דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום   (2

ליום   חודשים שהסתיימ  של  לתקופה  2022,  במרס  31של החברה  לפי    השלושה  באותו תאריך 

 . 1970- ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38תקנה 

 

 

 

    

 בכבוד רב,  

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון
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