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לדף מניית אשטרום קבוצה

עלייה של 22% ברווח הנקי של
קבוצת אשטרום ב-2016

עיקר העלייה מיוחסת לפרויקטי חוצות המפרץ, מגדלי הוד השרון ופעילות
חברת מפעילת הרכבת הקלה בירושלים סיטיפס. הרווח הנקי עמד על

162.2 מיליון שקל
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קבוצת התשתיות והנדל"ן אשטרום סיימה את שנת 2016 עם עלייה של כ-22.2% ברווח

הנקי, שהסתכם בכ-162.2 מיליון שקל. עיקר העלייה מיוחסת לפרויקטי חוצות המפרץ,
מגדלי הוד השרון ופעילות חברת מפעילת הרכבת הקלה בירושלים סיטיפס.

קראו עוד בכלכליסט:
13 חברות הגישו בקשה להשתתף במכרז להרחבת פרויקט הנתיבים המהירים בגוש דן

כלל ביטוח במו"מ לרכישת בניין ביהמ"ש בבת ים מאשטרום
אשטרום רשמה צמיחה דו-ספרתית בהכנסות וברווחים ברבעון השלישי

 
כמו כן, החברה רשמה ירידה בהוצאות המס בעקבות הפחתת שיעור מס החברות במשק

במהלך השנה החולפת שתרמה אף היא לרווחיות. חלק מהשיפור ברווח הנקי בשנת 2016
נבע גם מעליה בחלק הקבוצה ברווחי מחברות כלולות, שהסתכם בכ-109 מיליון שקל,

לעומת כ-68 מיליון שקל בשנת 2015.
 

הכנסותיה של קבוצת אשטרום בשנת 2016 צמחו בכ-5.6%
לכ-3.4 מיליארד שקל. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מעלייה
של כ-13% בהכנסות מגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל

שהסתכמו בכ-2.04 מיליארד שקל בשנת 2016; מגידול
ב-2016 של כ-6% בהכנסות מגזר נדל"ן מניב להשקעה,

באמצעות אשטרום נכסים, לכ-261 מיליון שקל; צמיחה של כ-48% בהכנסות ממגזר קבלנות
בניה ותשתית בחו"ל לכ-129 מיליון שקל הכנסות, ומעליה של כ-54% בהכנסות ממגזר

יזמות נדל"ן למגורים בחו"ל לכ-74 מיליון שקל בשנת 2016.
 

הרווח התפעולי של קבוצת אשטרום בשנת 2016 צמח בכ-7.2% לכ-416 מיליון שקל.
הגידול ברווח התפעולי נבע משיפור ברווח הגולמי, ומהכנסה מעליית ערך נדל"ן להשקעה של

כ-116 מיליון שקל בשנת 2016, לעומת הכנסה בסך של כ-59 מיליון שקל בסעיף זה שנה
שעברה. במקביל לאישור הדוחות, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של

כ-54 מיליון שקל שישולם בחודש אפריל השנה.
 

קבוצת אשטרום עוסקת בתחומי הקבלנות, התשתיות, הזכיינות, יזמות ונדל"ן מניב. לחברה
פעילות בייצור, שיווק ומכירה של חומרי גלם לתעשיית הבנייה.

 
בתחום היזמות פועלת פועלת אשטרום באמצעות חברת 'אשדר', אשר עוסקת בפיתוח, שיווק

ומכירה של שכונות מגורים בכל רחבי הארץ. בשווקים הבינלאומיים פועלת קבוצת אשטרום
בתחומי הקבלנות, הייזום למגורים והנכסים המניבים במספר מדינות, לרבות באמצעות

חברת הבת, אשטרום נכסים.
 

השליטה בקבוצת אשטרום נמצאת בידי 5 משפחות (נוסבאום, גירון, משורר, רובין וליפשיץ),
המחזיקות יחד בכ-59% ממניות הקבוצה. כיו"ר החברה מכהן רמי נוסבאום, ומנכ"ל החברה

הוא גיל גירון.
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