
 

 בע"מ קשרי משקיעים ויחסי ציבור אליאש -אייזנברג
 ir.co.il-info@pr דוא"ל ,7538829-03, פקס 7538828-03טל , 0606525רמת גן , 12, רח' אבא הלל 4ששון חוגי, קומה  מגדל

ir.co.il-info@pr7538829, Email -3-7538828, Fax 972-3-, Israel, Tel 9720606525st. Ramat Gan  Aba Hilell 12Bld,  Sason Hogi 

 

 

 

 2016 נובמברב 30
 למשקיעיםהודעה 

 
 :ממשיכה את מגמת הצמיחה קבוצת אשטרום

  
 ארדמילי 1.05-לכ %25-עלו בכ 2016 השלישיעון בברהכנסות החברה 

בהשוואה לרבעון  - מיליון שקל 81-כל %30-הנקי צמח בכשקל; הרווח 
 המקביל אשתקד

 
 2.61-לכ %21-בכ עלו 2016בתשעת החודשים הראשונים של הכנסות החברה 

לעומת התקופה  – מיליון שקל 155-לכ %23-בכ טיפסהנקי שקל; הרווח מיליארד 
 המקבילה אשתקד

 
 שקלמיליארד  6.76-לכגדל  ,ח"בסמוך לפרסום הדו ,צבר העבודות של הקבוצה

 
 העיקרי של הקבוצה, הפעילות ההכנסות ממגזר הקבלנות בישראל, שהינו מגזר 

 רווח הגולמי של המגזר עלה מיליון שקל, וה 506-לכ %12-ברבעון בכ עלו
 מההכנסות %7.8-והיווה כ ליון שקלמי 39.5-לכ

 
 השלישירמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "קבוצת אשטרום מסכמת את הרבעון 

וברווחים של כל מגזרי הפעילות המרכזיים שלה. צבר  עם צמיחה בהכנסות 2016של שנת 
המבטיח את המשך מגמת מיליארד שקל, סכום  76.6-להיקף של למעלה מהעבודות שלנו גדל 

בעיקר לחיוב הושפעו  לישי. תוצאות הרבעון השהקרובותשנים ב קבוצההצמיחה בפעילות ה
תוצאות טובות של החברות ומ ,ה בהיקפי הפעילות במגזר הקבלנות והתשתיות בישראלימהעלי

ביצוע פרוייקט בלאחרונה   התחלנו ,נו בחו"לפעילותמסגרת ב הבנות, אשדר ואשטרום נכסים.
ואים בפרוייקטים מסוג זה, הממחישים את מגוון רואנו  משמעותי עבור ממשלת זמביה,

שנים לצמיחה של הקבוצה ה ימנועאת אחד מ יכולותיה המורכבות של קבוצת אשטרום,
 "הקרובות

 
ספיות לסיכום אות הכתוצה, פרסמה את בישראל ותהבנייה הגדול מקבוצות, קבוצת אשטרום

בכלל בהכנסות ושיפור  תוך הצגת ,2016שנת לתשעת החודשים הראשונים של ו השלישיהרבעון 
  .רווחסעיפי ה

 
 1.05-לכ הכנסותיהב 25%-של כרשמה קבוצת אשטרום עלייה  2016של  השלישיברבעון 

 המקביל אשתקד. מיליון שקל ברבעון  839.6-, בהשוואה לכדיארלמי
 באמצעות חברת הבת אשדר, ,בישראליזמות נדל"ן למגורים  ממגזרל בהכנסות נבע עיקר הגידו

בהכנסות  12%-מצמיחה של כ, וכן שקל מיליון 374.2-בהכנסות לכ 50%-שבו נרשמה עליה של כ
רבעון ב מיליון שקל 450.8-לעומת כ, מיליון שקל 505.9-לכקבלנות בניה ותשתית בישראל מגזר מ
 49.7-לכ קבלנות בניה ותשתית בחו"לצמיחה בהכנסות מגזר ן, נרשמה כמו כ מקביל אשתקד.ה

 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  27.8-מיליון שקל, לעומת כ
 

מיליון  199.3-לכ 48%-עלה בכ 2016של שנת  השלישישל קבוצת אשטרום ברבעון  הרווח הגולמי
עלה  ור הרווח הגולמי של הקבוצה. שיעמיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד 134.7-שקל, לעומת כ

 ברבעון מקביל אשתקד.  16.1%-כלעומת  ,19%-ברבעון לכ
 
 ים הבאים:מגזרלמיוחסת ברווח הגולמי העלייה יקר ע

מיליון שקל ברבעון  39.5-לכ 19%-עלה הרווח הגולמי בכ במגזר קבלנות בניה ותשתיות בישראל
  שתקד. שיעור הרווח הגולמי במגזר זה עלהמיליון שקל ברבעון המקביל א 33-, לעומת כלישיהש
 ברבעון המקביל אשתקד. 7.4%-, בהשוואה לכ2016לישי של מההכנסות ברבעון הש 7.8%-לכ
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עלה הרווח  ,באמצעות חברת אשדר , בו פועלת הקבוצהבמגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל

מיליון שקל ברבעון  38.4-מיליון שקל, לעומת כ 86.8-לכ 126%-כב לישיהגולמי ברבעון הש
ברבעון  15.4%-, לעומת כ23.2%-המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי של המגזר עלה ברבעון לכ

 המקביל אשתקד.
, לישימיליון שקל ברבעון הש 13.8-עלה הרווח הגולמי לכ בחו"לבמגזר קבלנות בניה ותשתיות 

 27.8%-שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי במגזר זה עלה לכמיליון  4-לעומת כ
 תנובעזו  עלייה ברבעון המקביל אשתקד. 14.5%-, בהשוואה לכלישימההכנסות ברבעון הש

 .2016רבעון השלישי של שנת מהלך המהתחלת עבודה בפרויקט זמביה ב
 

-בהשוואה לכמיליון שקל,  138.1-כל 2016 השלישיעלה ברבעון  הרווח התפעולי של הקבוצה
יה נרשמה למרות שברבעון המקביל אשתקד יהעלבתקופה המקבילה אשתקד. מיליון שקל  103.1

מיליון שקל, שנבעו בעיקר מעיסקת סיטיפס  23.5-רשמה הקבוצה "הכנסות אחרות" בסך של כ
 וממימוש ברומניה.

 
 81-עם רווח של כ 2016שנת של  השלישיבשורה התחתונה סיימה קבוצת אשטרום את הרבעון 

-לעומת רווח של כ 30.3%-עליה של כ מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות(, 52.8-מיליון שקל )כ
השיפור  .2015בשנת  לישיברבעון השמיליון שקל מיוחס לבעלי המניות(  43.6-)כמיליון שקל  62.2

 אשדר,חברת הבת  באמצעות ,הנדל"ן למגורים מגזרילצמיחה ב בעיקרבשורת הרווח מיוחס 
 .קבלנות בניה ותשתית בישראל ובחו"ל ימגזרולצמיחה ב

 
מיליארד  6.76-בכ הדו"חות הכספיים, מסתכם  פרסוםמועד ל צבר העבודות של הקבוצה, סמוך

 .2015בסוף שנת שנרשם מיליארד שקל  5.8-כהצבר בסך של לעומת  16.5%-של כעליה  שקל,
 

, 2016 בספטמבר 30-, נכון ליום השל קבוצת אשטרום יההון העצמ ממאזן הקבוצה עולה, כי
 מיליארד שקל הון המיוחס לבעלי המניות(.  1.29-מיליארד שקל )כ 2-הסתכם בכ

 1.39-בהיקף של כ מזומנים והשקעות לזמן קצר קבוצה, על פי המאזן המאוחד,בקופת הכמו כן, 
 מיליארד שקל.

 
 2.61-לכ 12%-בכ הכנסות קבוצת אשטרוםעלו  2016של תשעת החודשים הראשונים סיכום ב

 . אשתקד שקל בתקופה המקבילהמיליארד  2.33-מיליארד שקל, בהשוואה לכ
 1.54-לכ 15%-שהכנסותיו צמחו בכ ,קבלנות בניה ותשתית בישראלמגזר ל מיוחסעיקר הגידול 

ה בנוסף, נרשמה עלי שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ארדמילי 1.34-כ שקל, לעומת ארדמילי
שרשם צמיחה של באמצעות חברת הבת אשדר,  ,יזמות נדל"ן למגורים בישראל בהכנסות ממגזר

, שבו נרשמה צמיחה בהכנסות מגזר יזמות נדל"ן למגורים בחו"לבו ,מיליון שקל 650.6-לכ 6%-כ
בהכנסות מגזר קבלנות בניה  44%-כמו כן, נרשמה עלייה של כ מיליון שקל. 59.1-לכ 63%-של כ

 מיליון שקל באותה התקופה אשתקד. 64.4-לעומת כ מיליון שקל, 93-לכבחו"ל ותשתיות 
 

 22.4%-בכ עלה 2016שנת לתשעת החודשים הראשונים של של קבוצת אשטרום  הרווח הגולמי
 בתקופה המקבילה אשתקד.  ,מיליון שקל 368.8-מיליון שקל, לעומת כ 451.2-כל

באמצעות חברת הבת  ,מות נדל"ן למגורים בישראליזלמגזר מיוחסת ה ברווח הגולמי יעיקר העלי
מיליון  84.2-, בהשוואה לכמיליון שקל 137.6-כ לרווח של 63%-כשל צמיחה  נרשמהשבו , אשדר

עלייה תרם אף הוא ל מגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל .2015-בתקופה המקבילה ב ,שקל
 2016החודשים הראשונים של בתקופה. הרווח הגולמי של המגזר עלה בתשעת רווח הגולמי ב

 .2015-מקבילה במיליון שקל בתקופה ה 90.4-לעומת כ ,מיליון שקל 118.2-לכ 31%-כ בשיעור של
בתקופה של תשעת החודשים הראשונית  17.3%-לכ עלהשל הקבוצה הכללי שיעור הרווח הגולמי 

 . 2015-בבילה תקופה המקב 15.8%-, לעומת כ2016של 
 

 273.7-כל 20.3%-בכ 2016תשעת החודשים הראשונים של עלה ב בוצההרווח התפעולי של הק
אשתקד ש, למרות נרשמההעלייה ברווח התפעולי  ,מיליון שקל 227.5-בהשוואה לכמיליון שקל, 

מעיסקת  , כאמור,מיליון שקל 28-כללה החברה בסעיף "הכנסות אחרות" הכנסה בסך של כ
 סיטיפס וממימוש ברומניה.

 
עם  2016של שנת תשעת החודשים הראשונים יימה קבוצת אשטרום את בשורה התחתונה ס

 126.2-בהשוואה לכ מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות(, 86.8-מיליון שקל )כ 155-רווח של כ
  מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות(. 76.3-המקבילה אשתקד )כתקופה יון שקל במיל
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חברת הבת באמצעות  ,בשורת הרווח מיוחס בעיקר לצמיחה במגזרי הנדל"ן למגורים השיפור

בחלק הקבוצה ברווחי חברות  קבלנות בניה ותשתית בישראל ובחו"ל, וכן לעלייה יאשדר, מגזר
 כלולות, שגדל בעיקר הודות לעלייה ברווחי החברות מגדלי הוד השרון, חוצות המפרץ וסיטיפס.

 
-לכ  2016בתשעת החודשים הראשונים של גדל משמעותית  עילות שוטפתתזרים המזומנים מפ

 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד.  186.7-מיליון שקל, בהשוואה לכ 212.5
 

החל  התקן לאמץ אתה תבכוונועל הדוחות הכספיים  IFRS15 תקןהחברה בוחנת את ההשפעה של 
להערכת אה מיישום לראשונה של התקן, . כתוצ2017מדוחותיה הכספיים לרבעון ראשון של שנת 

מיליון שקל )חלק בעלי  50-70-בסך של כ 2017בינואר  1-החברה, יגדל הונה העצמי ליום ה
 מיליון שקל(.  40-60-המניות של החברה יגדל בסך של כ

 
 :ולאחריו 2016הרבעון השלישי אירועים נוספים בתקופת 

 
  רות הבנות מספר הנפקות חוב ביצעה הקבוצה והחב 2016חודש ספטמבר במהלך

מיליון  99-תמורה כוללת של כאג"ח ב הנפיקהאשטרום  קבוצתבין היתר, מוצלחות. 
 שקל.

  בהקצאה פרטית למשקיעים מסווגים, בדרך של הרחבת  קבוצה, הנפיקה ה2016ביולי
 מיליון שקל. 58.3-כ ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'( בתמורה כוללת של מיליון שקל 60 ,סדרה

 קבוצה, כי התקשרה עם מוסדות פיננסיים בהסכם מימון לפרוייקט דיווחה ה 2016ולי בי
מיליון דולר שהיא תבצע עבור ממשלת זמביה. החברה החלה בביצוע  200-בהיקף של כ

 הפרוייקט ברבעון השלישי של השנה.
 

ת, היא מחברות הבנייה והנדל"ן המובילות בישראל, ופועלת בתחומי הקבלנו קבוצת אשטרום
התשתיות, הזכיינות, יזמות ונדל"ן מניב. לחברה פעילות בייצור, שיווק ומכירה של חומרי גלם 
לתעשיית הבנייה. בתחום היזמות פועלת חברת 'אשדר', אשר עוסקת בפיתוח, שיווק ומכירה של 
שכונות מגורים בכל רחבי הארץ. בשווקים הבינלאומיים פועלת קבוצת אשטרום בתחומי 

יזום למגורים והנכסים המניבים במספר מדינות, לרבות באמצעות חברת הבת, הקבלנות, הי
משפחות )נוסבאום, גירון, משורר,  5השליטה בקבוצת אשטרום נמצאת בידי  אשטרום נכסים.

ממניות הקבוצה. כיו"ר החברה מכהן מר רמי נוסבאום,  59%-רובין וליפשיץ(, המחזיקות יחד בכ
 רון.ומנכ"ל החברה הוא מר גיל גי
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