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26.11.201. 
 משקיעיםלהודעה 

 
 קבוצת אשטרום: 

 
מיליארד  03.7-לכ %74-בכ עלו 2002ברבעון השלישי של ההכנסות 
 רבעון המקביל אשתקדשקל בון מילי 200-כ, לעומת שקל

 
 4.%-בכ עלה רבעון השלישיבהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות 

 מיליון שקל אשתקד 74-כמיליון שקל, לעומת  020-לכ
 

-לכ ..%-כב עלו 2002של בתשעת החודשים הראשונים ההכנסות 
 מיליארד שקל 234-, לעומת כמיליארד שקל 36.

 
 בתשעת החודשים הראשונים  המיוחס לבעלי המניות  נקיהרווח ה

מיליון שקל  025-לעומת כ מיליון שקל 06.-כל %54-בכ עלה
 בתקופה המקבילה אשתקד

 
 4-עומד על כ הדוח,פרסום , נכון למועד צבר העבודות של הקבוצה

  מיליארד שקל
 

החודשים הראשונים של  2מסכמים את  ו"אנרמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: 
נרשמה  ,3 בין היתרהשנה ואת הרבעון השלישי עם המשך צמיחה בכל המגזרים וגידול ברווח הנקי

ישראל ובחו"ל, בפרוייקטי צמיחה משמעותית בתחום הקבלנות והתשתיות בבמהלך התקופה 
שים לדירות3 כמו כן, הזכיינות וכן בפעילות המגורים של אשדר, שנהנתה מעלייה ניכרת בביקו

אשטרום נכסים ביצעה במהלך התקופה רכישה ראשונה בבריטניה, ובוחנת השקעות נוספות 
3 פיתוח פעילויות אלה, לצד פעילויות חדשות שאנו בוחנים לקדם בישראל בריטניה ובגרמניהב

 המשך המגמה החיובית גם בשנים הבאות"3יסייעו לובחו"ל, 
 

רבעון ספיות לתוצאות הכה, פרסמה את בישראל ותהבנייה הגדול מקבוצות, קבוצת אשטרום
 ..201שנת ל לישישה
 

 2002תשעת החודשים הראשונים עיקרי תוצאות 
 

 ורווח גולמיהכנסות 
מיליארד שקל,  3.6-לכ 33%-בכעלו  .201שנת  בתשעת החודשים הראשונים שלהכנסות הקבוצה 

בכל  מהבהכנסות בתקופה נרש העלייהמיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  2.2-לעומת כ
בפעילות  ,ובחו"ל תשתיות בישראלהבניה והקבלנות  ובעיקר במגזרימגזרי הפעילות של הקבוצה, 

מיליון  207-לכ 36%-בכעלה תקופה ב הרווח הגולמי ייזום המגורים של אשדר, ובמגזר הזכיינות. 
נבעה בעיקר ברווח הגולמי מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה  020-שקל, לעומת כ

במגזר , מגידול בהכנסות והיקפי הפעילות במגזר יזמות נדלן למגורים בישראל )באמצעות אשדר(
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 0%..1-על כבתקופה . שיעור הרווח הגולמי הכולל עמד ובמגזר קבלנות בישראל הקבלנות בחו"ל
 לה אשתקד.בתקופה המקבי %.1-לעומת כ

 
מיליארד שקל,  1.7-לכ 13%-בכתקופה עלו ב ההכנסות במגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל

-לכ 10%-בכעלה תקופה ב הרווח הגולמימיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  1.6-לעומת כ
מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי  160-מיליון שקל, לעומת כ 173.2

 בתקופה המקבילה אשתקד. 10%-, לעומת כ10.1%-לכבתקופה הנוכחית במגזר עלה 
 

-לכ .201 תשעת החודשים הראשונים שלבהכנסות במשמעותית נרשמה עלייה  במגזר הזכיינות
מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע  27-כמיליון שקל, לעומת  6..10

, וכן בן גוריוןבאוניברסיטת מעונות הלבניית בית המשפט בבת ים ומשלבים סופיים של העבודות 
 הרווח הגולמי ומתפעול בתי המשפט והשכרת דירות בחיפה. ,ממכירת דירות בפרויקט חיפה

 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 16-מיליון שקל לעומת כ 30-לכ 76%-בכעלה בתקופה 
 

 ארדמילי 1.12-לכ עלותקופה ההכנסות ב במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל )באמצעות אשדר(
  .201בתשעת החודשים הראשונים של מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  065-שקל, לעומת כ
 יחידות דיור בתקופה המקבילה אשתקד. .37יחידות דיור )כולל שותפים( לעומת  207מכרה החברה 
מיליון שקל בתקופה  .10-מיליון שקל, לעומת כ 205-לכ 77%-בכבמגזר עלה  הרווח הגולמי

  המקבילה אשתקד.
 

עלייה  .201תשעת החודשים הראשונים של נרשמה ב במגזר קבלנות בניה ותשתיות בחו"ל
מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  215-מיליון שקל, לעומת כ 360-לכ 67%-בכבהכנסות 

מיליון שקל בתקופה המקבילה  66-מיליון שקל, לעומת כ 103-לכתקופה עלה ב הרווח הגולמי
 .ברווח הגולמי מיוחס בעיקר להתקדמות הפרויקטיםבהכנסות ואשתקד. הגידול 

 
 12%-בכעלו  .201של תשעת החודשים הראשונים ההכנסות ב במגזר יזמות נדל"ן למגורים בחו"ל

תקופה ב הרווח הגולמימיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  21-מיליון שקל לעומת כ .2-לכ
 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 1.7-מיליון שקל לעומת כ 2-עלה לכ

 
תשעת החודשים הראשונים ההכנסות ב במגזר נדל"ן להשקעה ויזמות )באמצעות אשטרום נכסים(

מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  260-מיליון שקל, לעומת כ 2.0.7-לכ 10%-בכעלו  .201 של 

-לעומת כ LYFEמיליון שקל הכנסות ממכירות בפרויקט  00-כוללות סך של כתקופה ההכנסות ב
מיליון שקל  1.3-סתכם בכתקופה ההרווח הגולמי במיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  26

 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 1.5-לעומת כ
 

 00-עלו לכ .201תשעת החודשים הראשונים של ההכנסות ב במגזר נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל
לה עהרווח הגולמי במגזר מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  ..55-מיליון שקל לעומת כ

הגידול נובע  מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 7..2-מיליון שקל, לעומת כ 32.3-לכתקופה ב
 מעלייה בפעילות המלון והמרכז המסחרי בבלגרד.

 
מיליון שקל  522.3-לכ 6%-בכעלו  .201ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של יה יבמגזר התעש

-עלה בתקופה לכמיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי במגזר  556.7-לעומת כ
בהכנסות וברווח מיליון שקל התקופה המקבילה אשתקד. הגידול  00.7-מיליון שקל לעומת כ 61.5

עליה בכמויות המסופקות. כמו כן נרשם גידול בפעילות מהגולמי נובע מעליית מחירי הבטון וכן 
 הייצור והשיווק של מוצרי צבע, איטום, ציפוי והדבקה.

 
 רווח תפעולי ורווח נקי

 .57-לכ 25%-בכעלה  .201בתשעת החודשים הראשונים של  קבוצת אשטרוםשל הרווח התפעולי 
 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  ..3.3-מיליון שקל לעומת כ
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 21.5-בסך של כ נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו .201בתשעת החודשים הראשונים של 
בעיקר  רשמהית הערך נימיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. על 62.3-מיליון שקל לעומת כ

 .באשטרום נכסים
 

עלייה עם  .201 תשעת החודשים הראשונים של שנתבשורה התחתונה, סיימה קבוצת אשטרום את 
 301.6-רווח נקי של כסך מיליון שקל ) 300.7-כל 02%-של כ רווח הנקי המיוחס לבעלי המניותב

 265-רווח נקי של כסך מיליון שקל ) 1.5.6-מיליון שקל(, לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ
מיליון שקל( בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע מעלייה בהכנסות ומשיפור ברווח בכל מגזרי 

 הפעילות.
 

 2002 לישישרבעון תוצאות עיקרי 
 

 ורווח גולמי  הכנסות
 וןמילי 10.-כ, לעומת שקל מיליארד 1.35-לכ 52%-בכ עלו 2002שלישי הברבעון קבוצה הכנסות ה

עלייה בהכנסות נרשמה בכל מגזרי הפעילות, כאשר עיקר הגידול ה .אשתקד מקבילרבעון הב שקל
הרווח הגולמי  .בישראלקבלנות ו קבלנות בנייה ותשתית בחו"ל מילתחוולאשדר בהכנסות  מיוחס 

 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  1.1.2-מיליון שקל, לעומת כ 260.7-לכ %.3-בכלה עברבעון 
 

ון ילימ 600-כל 26%-בכ .201 לישישעלו ברבעון ה ההכנסות במגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל
-לכ 21%-בכעלה הרווח הגולמי ברבעון  אשתקד. המקבילרבעון בשקל ון מילי 520.2-לעומת כ ,שקל
ברבעון גולמי ה הרווח מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור 06.2-מיליון שקל, לעומת כ ..67

 .רבעון המקביל אשתקדב %..11לעומת  11.0%עומד על 
 

 100-לעומת כ ,מיליון שקל 162-כל 7%-בכ .201 לישישרבעון הבעלו  תעשיותההכנסות במגזר 
מיליון  ..22-לכ 52.2%-בכהרווח הגולמי במגזר עלה ברבעון  אשתקד. המקבילרבעון במיליון שקל 

 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 10.0-שקל, לעומת כ
 

 20-מיליון שקל, לעומת כ 60-לכ .201 לישישברבעון הבהכנסות  עלייהנרשמה  במגזר הזכיינות
 5.2-מיליון שקל ברבעון, לעומת כ 10-לכ עלההרווח הגולמי  .אשתקד המקביל רבעוןמיליון שקל ב

 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 

מיליון שקל,  572-כברבעון לההכנסות  עלו)באמצעות אשדר(  יזמות נדל"ן למגורים בישראלבמגזר 
 0.7.-הרווח הגולמי במגזר עלה ברבעון לכ .המקביל אשתקדרבעון במיליון שקל  221-לעומת כ

 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 53.5-מיליון שקל, לעומת כ
 

מיליון  100-ההכנסות ברבעון עלו לכבמגזר נדל"ן להשקעות ויזמות )באמצעות אשטרום נכסים( 
מיליון  62-. הרווח הגולמי ברבעון עלה לכברבעון המקביל אשתקד מיליון שקל 77.0-שקל לעומת כ

 .ברבעון המקביל אשתקד מיליון שקל 60.0-שקל, לעומת כ
 

, מיליון שקל 115.7-כל .201 לישישברבעון הההכנסות טיפסו  במגזר קבלנות בניה ותשתיות בחו"ל
מיליון  27-כבברבעון הסתכם ווח הגולמי הר. אשתקד המקביל רבעוןבמיליון שקל  3...-לעומת כ

 רבעון המקביל אשתקד. בדומה לשקל, 
 

, לעומת יליון שקלמ ..16-כעלו ל .201 לישישברבעון הההכנסות השקעה בחו"ל מניב לבמגזר נדל"ן 
מיליון שקל,  2..-כהסתכם בהרווח הגולמי במגזר  .אשתקד המקבילרבעון מיליון שקל ב 16.2-כ

 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  11.1-לעומת כ
 

 רווח תפעולי ורווח נקי
מיליון שקל לעומת  162.0-כל 20%-בכעלה  .201של ברבעון השלישי של הקבוצה הרווח התפעולי 

 המקביל אשתקד.  רבעוןמיליון שקל ב 5..13-כ
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המיוחס נקי רווח ב .201שנת ל לישישהרבעון האת קבוצת אשטרום סיימה  ,בשורה התחתונה

לבעלי נקי לעומת רווח  (,מיליון שקל 131-כשל רווח נקי סך מיליון שקל ) 2..11-כשל לבעלי המניות 
 .אשתקד המקביל רבעוןב מיליון שקל( 110.0-רווח נקי של כסך מיליון שקל ) 72.3-המניות בסך של כ

 
 ,מיליארד שקל 2-כמד על ועשל הקבוצה עבודות הצבר הדו"חות הכספיים,  פרסום מועדל נכון

 .2017בסוף שנת  מיליארד שקל ..2-לעומת כ
 

 2.1-לכ עלה, .201 ספטמברב 30, נכון ליום של הקבוצה המיוחס לבעלי המניות ההון העצמי
 מיליארד שקל(.  0..2-)סך ההון העצמי הסתכם בכ שקלמיליארד 
 בהיקף של  והשקעות לזמן קצר , שווי מזומניםמזומנים קבוצה, על פי המאזן המאוחד,בקופת ה

 מיליארד שקל. 1.33-כ
 

 :אירועים בתקופת הדו"ח

 

  נתיבי נוי" פעילותהקבוצה על הסכם למכירת חברה מאוחדת של חתמה  2002בנובמבר ,"
הכוללת בעיקר מפעל לייצור מוצרי בטון טרומיים לריצוף, אבני שפה וכו'. המכירה כללה 

-את ציוד החברה, המלאי, המוניטין והמקרקעין של המפעל. תמורת המכירה הסתכמה בכ
-, עומדת על כ.1...30מיליון שקל. עלות הנכסים הנמכרים בספרי החברה, נכון ליום  120
 כפופה עדיין לאישורים שונים. העסקהיליון שקל. השלמת מ 0.

  רסמה מעלות דוח דירוג ובו אושר דירוג של פ 2002באפרילILA/STABLE ודירוג  קבוצהל
ILA .לאגרות החוב 

 מיליון שקל.  105-דיבידנד של כחילקה הקבוצה  2002 אפרילב 
  סדרת אג"ח ג'. מיליון שקל באמצעות הרחבת .25-גייסה הקבוצה כ 2002בפברואר 

 
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: 
ללת פעילות הכו – זכיינותיקטים קבלניים בתחום הבניה למגורים ובתחום התשתיות; פרו

התשתיות   יקטים לאומיים גדולים בתחוםיצוע תכנון, תפעול ומימון של פרוהשתתפות במכרזים וב
פעילות הכוללת בעיקר ייצור, שיווק ומכירה של חומרי גלם לענף הבנייה, וכן  – תעשיות  והדיור;

עת על פעילות המתבצ – קבלנות בנייה ותשתיות בחו"ליבוא ושיווק של מוצרי גמר לענף הבנייה; 
ם קטים קבלנייבנייה ותשתיות בחו"ל במסגרת פרויידי אשטרום אינטרנשיונל, והכוללת עבודות 

מתבצעת על ידי אשטרום  –זמות נדל"ן למגורים בחו"ל י; בתחום הבנייה למגורים והתשתיות

 ,פעילות הכוללת ייזום, הקמה –נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל   ;אינטרנשיונל, בארה"ב ובאירופה

יזמות למגורים השכרה, השבחה ותפעול של מבנים הן לתעשייה והן למשרדים ומסחר בחו"ל; 
, באמצעות חברת הבת אשטרום להשקעה ויזמותנדל"ן , באמצעות חברת הבת אשדר; בישראל

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