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26.3.91 
 

 /תקשורתמשקיעיםלהודעה 
 

 : שנה נוספת של צמיחהמסכמת  קבוצת אשטרום
 

מיליארד שקל; הרווח  3.1-לכ %5.5-צמחו בכ 2092-ההכנסות ב
 מיליון שקל 392.3-לכ %33-בכ עלהלבעלי המניות הנקי 

 
 %92-של כיה יעם על 2092 לשנת סיימה את הרבעון הרביעיהקבוצה 

לבעלי ברווח הנקי  %32.3-כמיליארד שקל וגידול של  9.2-בהכנסות לכ
 מיליון שקל;  995.2-לכהמניות 

 
מיליארד  0.2-כל להע , נכון למועד הדוח,צבר העבודות של הקבוצה

  2095מיליארד שקל בסוף  2.5-כ , לעומתשקל
 

 903-כ בסך שללבעלי המניות דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד 
 מיליון שקל

 
עם  2092שנת את קבוצת אשטרום מסכמת רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "

. בישראל ובחו"ל הקבוצה מגזרי הפעילות שלבך מגמת הצמיחה המשקפות את המשתוצאות, 
מיליארד שקל, ומבטא את העלייה  0.2-כעומד על נכון להיום,  ,הקבוצהבר העבודות של צ

 טיםברכישת קרקעות לייזום פרויק השקעותיצענו במהלך השנה בבהיקפי פעילות הקבוצה. 
י ע" קטים יזמייםמניבים ופרוים ובנכסי ,נכסי מגזר הזכיינות הרחבת, בבאמצעות אשדר
צמיחתה המשך ל יתרמו. השקעות אלה בהיקף של למעלה ממיליארד וחצי שקל אשטרום נכסים

 בכל מגזרי פעילותה". ורווחיותה של הקבוצה בשנים הבאות
 

ספיות לסיכום תוצאות הכה, פרסמה את בישראל ותהבנייה הגדול מקבוצות, קבוצת אשטרום
 .8102שנת 

 
 2092 לשנתתוצאות עיקרי ה

 , לעומת שקל מיליארד 9.3-לכ 7.5%-כב עלו 2092שנת בקבוצה הכנסות ה
, לתחום קבלנות עיקר העלייה מיוחסת לאשדר .אשתקד תקופה המקבילהב שקל מיליארד 9.5-כ

 ולתחום הזכיינות. ,בנייה ותשתית בחו"ל
 ,שקל מיליארד 8.8-בכ 8102בשנת הסתכמו  ההכנסות במגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל

 מעיכוב בעיקר נובעתהירידה בהכנסות  אשתקד. המקבילהבתקופה שקל  מיליארד 8.9-לעומת כ
וירידה  (צווי התחלת עבודהמרביתם התקבלו ב)ש התחלת עבודה במספר פרויקטים ויצו בקבלת

 ההכנסות בהיקף הביצוע בפרויקט נמל המפרץ ביחס לשנה קודמת בשל התקדמות הפרויקט.
בתקופה מיליון שקל  722-מיליון שקל לעומת כ 505.7-כל 8102בשנת  עלו תעשיותבמגזר 

 אשתקד. המקבילה
 

מיליון  99.2-מיליון שקל, לעומת כ 029.7-לכ 8102 לשנתנרשמה עלייה בהכנסות  במגזר הזכיינות
 אשתקד.  תקופה המקבילהשקל ב
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 277.8-כב 8102 בשנתהסתכמו ההכנסות )באמצעות אשדר(  יזמות נדל"ן למגורים בישראלבמגזר 
במגזר קבלנות בניה ותשתיות  .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון שקל  537-מיליון שקל, לעומת כ

מיליון שקל  032-, לעומת כמיליון שקל 958-כעלייה בהכנסות ל 8102בשנת נרשמה  בחו"ל
)באמצעות אשטרום נכסים( ההכנסות  ויזמות להשקעהבמגזר נדל"ן . אשתקד בתקופה המקבילה

 מיליון שקל בתקופה המקבילה 977.0-בהשוואה לכ, מיליון שקל 978.8-הסתכמו בכ 8102בשנת 
, בעקבות בישראל קניונים, כאשר השינוי נבע בעיקר מהעברת הטיפול החשבונאי בחברת אשתקד
 נכסים 8 ממימוש וכן, כלולה לחברה מאוחדת מחברה ממניות החברה לקבוצת ביג,  71%מכירת 
  .8105-ב בתוצאות שנכללו

 
 הרווח הגולמי
 732-כ לעומתמיליון שקל,  585-כל 80.7%-כב עלהשל קבוצת אשטרום  2092שנת ב הרווח הגולמי

במרבית הפעילות יה נבעה מגידול בהכנסות והיקפי יהעל. אשתקד בתקופה המקבילהמיליון שקל 
 .םמגזריה
 

 מיליון 819-כל 5.7%-כבעלה  בישראל ותשתיות בניה קבלנות במגזר 2092בשנת  הגולמי הרווח
 של המגזר ה ברווח הגולמייהעלי .אשתקד בתקופה המקבילה שקל מיליון 031.7-כ לעומת ,שקל

הרווח הגולמי עלה במגזר זה  שיעור סיום.הגיעו לשלבי שמהגדלת הרווח במספר פרויקטים  נובעת
  .8105 בשנת 2.0%-כ לעומת, 3.0%-לכ 8102 בשנתעלה 

 
 מיליון 51-כ לעומת ,שקל מיליון 59-כל 80%-בכ 8102עלה בשנת  תהתעשיו במגזר הגולמי הרווח

הוזלת מהשיפור ברווח הגולמי נובע מעליית מחירי הבטון ו .אשתקד בתקופה המקבילה שקל
  עלייה בכמויות ובמחירי המכירה. נרשמהנתיבי נוי כן בחברת עלויות המלט, ו

 
, שקל מיליון 072-לכ 89%-עלה בכ, אשדר באמצעות, גולמי במגזר יזמות נדל"ן למגוריםהרווח ה

 יתר,בין ה ,ברווח הגולמי נובעת היהעלי .אשתקד בתקופה המקבילה שקל מיליון 080-כ לעומת

 בתקופת הדוח. IFRS15תקן חשבונאות  שללראשונה  שוםימי
 

מיליון שקל, לעומת  017-לכ 8102בשנת עלה הרווח הגולמי  במגזר קבלנות בניה ותשתית בחו"ל
של  יםביצוע פרויקטבהגידול נובע מהתקדמות  אשתקד. המקבילהבתקופה מיליון שקל  89-כ

 .והגדלת היקפי הפעילות החברה
 

 שקלמיליון  5-כ לעומת, 8102 בשנתמיליון שקל  82-לכ עלה הרווח הגולמי במגזר הזכיינות
 יבת 8 ה שלמתפעול ותחזוקהרווח , בין היתר, במגזר זה נכלל. אשתקד בתקופה המקבילה

רווח יזמי מהקמת המעונות  ,רווח יזמי מהקמת בית המשפט בבת יםהפעילים,  המשפט
מיישום, מהתחלת התפעול של פרויקט ההשכרה בחיפה, וכן אר שבע, בבאוניברסיטת בן גוריון ב

ממכירת דירות  הכירה החברה ברווחבעקבותיו  ,IFRS15תקן  של ,לראשונה בתקופת הדו"ח
 ה.בפרויקט בחיפ

 
-כ לעומת, שקל מיליון 80-לכ 8102בשנת  עלה "לבחו להשקעה מניב"ן נדל במגזר הגולמי הרווח

מהפעלת המלון והמרכז המסחרי  תנובע העלייה .בתקופה המקבילה אשתקד מיליון שקל 05
 .דרבבלג

 
 רווח תפעולי ורווח נקי

 821.0-מיליון שקל לעומת כ 500.2-כל 85.8%-עלה בכ 8102שנת ב הרווח התפעולי של הקבוצה
 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

 
מיליון שקל ממכירת אחזקותיה של  99.9-רווח בסך של כ 8102קבוצת אשטרום רשמה בשנת 

חברת אשטרום נכסים בחברת אשלון, שהחזיקה בבתי המלון ריביירה באילת והולידיי אין בים 
 מיליון שקל. 088-המלח, תמורת כ
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חלקה בגין מיליון שקל,  059.9-בסך של כ נדל"ן להשקעה, נטוערך נרשמה עליית  8102בשנת 
  מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 080-לעומת עליית ערך נדל"ן בסך של כנכסים שמומשו, 

 
נקי הרווח ב 33%-כ שלעם עלייה  2092שנת את קבוצת אשטרום סיימה  ,בשורה התחתונה

לעומת  (,מיליון שקל 362.2-כשל מיליון שקל )רווח נקי כולל  392.3-כהמיוחס לבעלי המניות ל
 מיליון שקל( 953.5-מיליון שקל )רווח נקי כולל של כ 898.2-לבעלי המניות בסך של כנקי רווח 

 מגזרי הפעילות.רווח בכל בשיפור מבהכנסות ו מעלייההגידול נבע  אשתקד. בתקופה המקבילה
 

 2092שנת רבעון הרביעי של ל הכספיות תוצאותעיקרי ה
 0.1-לכמיליארד שקל, בהשוואה  0.80-כל 80%-בכעלו  8102של ברבעון הרביעי הכנסות ה

  אשתקד.שקל ברבעון המקביל  מיליארד
 

 032-כל בהשוואה מיליון שקל, 815-לכ 8.9%-בכ עלה 8102של ברבעון הרביעי  הרווח הגולמי
  אשתקד. ברבעון המקבילמיליון שקל 

 
מיליון שקל  052-מיליון שקל, בהשוואה לכ 802-עלה לכ 8102של  ברבעון הרביעי הרווח התפעולי
 אשתקד.  ברבעון המקביל

 
מיליון שקל,  000-בסך של כ ערך נדל"ן להשקעה, נטונרשמה עליית   8102של  ברבעון הרביעי

 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 85.8-לעומת עליית ערך נדל"ן בסך של כ
 

 32.3%-עליה של כעם  2092 הרבעון הרביעי שלת אקבוצת אשטרום בשורה התחתונה, סיימה 
יליון שקל(, מ 818.5-)רווח כולל של כ מיליון שקל 005.2-כשל לבעלי המניות נקי הרווח ב

מיליון שקל(  089.8-מיליון שקל )רווח כולל של כ 23-של כלבעלי המניות לרווח נקי  בהשוואה
 ברבעון המקביל אשתקד.

 

. יישום זה הביא להכרה IFRS15הקבוצה יישמה לראשונה את תקן חשבונאות , כי יצוין

ברק על ידי אשטרום נכסים, להכרה מוקדמת על פי -בבני LYFEמוקדמת בהכנסות בגין פרויקט 
 התקן בהכנסות ממכירת דירות למגורים על ידי אשדר.

 
, מיליארד שקל 2.0-כעמד על של הקבוצה עבודות הצבר הדו"חות הכספיים,  פרסוםמועד נכון ל

בסוף מיליארד שקל  5.8-, וצבר של כ8102סוף שנת מיליארד שקל ב 5.2-של כ לעומת צבר בסך
 .8105שנת 

 
-לכ 89%-בכ עלה, 8102 בדצמבר 90, נכון ליום של הקבוצה המיוחס לבעלי המניות ההון העצמי

 .8105סוף מיליארד שקל ב 0.75-, בהשוואה לכשקלמיליארד  0.3
מיליארד  0.82-בהיקף של כ מזומנים והשקעות לזמן קצר קבוצה, על פי המאזן המאוחד,בקופת ה

 שקל.
 

, ותהמני לבעלימיליון שקל  903-כ של בסך דיבידנד חלוקת אישר אשטרום קבוצת דירקטוריון
 .2091שישולם בחודש אפריל 

 
 :אירועים נוספים בתקופת הדו"ח ולאחריו

  התקשרה החברה בהסכם לבניית שני מגדלים בפרויקט  2092באוקטוברLYFE  עבור דן
הצפויות של החברה מביצוע היקף ההכנסות . חברה לתחבורה ציבורית ואשטרום נכסים

 מיליון שקל. 555-העבודות יסתכם בכ
  השלימה הקבוצה הנפקה לציבור של איגרות חוב )הרחבת סדרה ג'(  2092באוקטובר

מיליון  815-ובתמורה כוללת של ברוטו של כ ,מיליון שקל ערך נקוב 811-בהיקף של כ
 שקל.

 לציבור של איגרות חוב )הרחבת סדרה ג'( בהיקף הנפקה  הקבוצההשלימה  2092 במאי
 מיליון שקל.  810-ברוטו של ככוללת בתמורה וקל ערך נקוב מיליון ש 038-כשל 

mailto:info@pr-ir.co.il


 

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

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

 

 

 

  של הקבוצה ברמה  מעלות את דירוג המנפיקחברת דירוג האשראי שררה יא 2092באפריל
 . ilA – Stable של 

  מיליון שקל. 52-של כ חילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסך 2092באפריל 

  בהיקף כספי הבת אשדר, -הקבוצה על השלמת הצעת הרכש לחברת הודיעה 2092במרץ
תאגיד " הינה עדייןלחברה פרטית. אשדר  אשדרובכך הפכה מיליון שקל,  058-של כ

 כל עוד איגרות החוב שלה נסחרות בבורסה. "מדווח

 קט שלישי, כקבלן המבצע לביצוע פרוי התקשרה החברה בהסכם עם צד  2092מרץ ב
בשטח בניינים  85-יח"ד ב 0,883מגורים "בית בפארק", צומת סביון, אור יהודה הכולל 

מ"ר עילי. היקף ההכנסות הצפויות של החברה מביצוע העבודה  801,111-עילי כולל של כ
 קל.מיליארד ש 0.17-בפרויקט צפוי להסתכם בסך של כ

 
היא מחברות הבנייה והנדל"ן המובילות בישראל. הקבוצה פועלת במספר מגזרי  בוצת אשטרוםק

, בין היתר, עבודות בנייה של פעילות הכוללת – קבלנות בנייה ותשתית בישראלפעילות עיקריים: 
פעילות הכוללת  – זכיינותיקטים קבלניים בתחום הבניה למגורים ובתחום התשתיות; פרו

יקטים לאומיים גדולים כנון, תפעול ומימון של פרויצוע תהשתתפות במכרזים וב
פעילות הכוללת בעיקר ייצור, שיווק ומכירה של חומרי  – תעשיות  התשתיות והדיור;  בתחום

 – קבלנות בנייה ותשתיות בחו"לגלם לענף הבנייה, וכן יבוא ושיווק של מוצרי גמר לענף הבנייה; 
בנייה ותשתיות בחו"ל , והכוללת עבודות פעילות המתבצעת על ידי אשטרום אינטרנשיונל

 –זמות נדל"ן למגורים בחו"ל י; ם בתחום הבנייה למגורים והתשתיותקטים קבלנייבמסגרת פרוי
 –נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל   ;מתבצעת על ידי אשטרום אינטרנשיונל, בארה"ב ובאירופה

לתעשייה והן למשרדים  השכרה, השבחה ותפעול של מבנים הן ,פעילות הכוללת ייזום, הקמה
, להשקעה ויזמותנדל"ן , באמצעות חברת הבת אשדר; יזמות למגורים בישראלומסחר בחו"ל; 

באמצעות חברת הבת אשטרום נכסים. יו"ר קבוצת אשטרום הינו מר רמי נוסבאום. מנכ"ל 
 החברה הינו מר גיל גירון. 

 ; 5592226-052 לי שיין; 3222255-052 יוסי פינק; 2260225-052פרטים: אמיר אייזנברג ל
 5532222-03משרד: ; 5212250-050קובי מאסטרו 
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