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 משקיעיםלהודעה 
 

 קבוצת אשטרום: 
 

מיליארד  2.2-לכ %25-בכ עלו 2002מחצית שנת בההכנסות 
 אשתקד ההמקבילתקופה שקל בארד מילי 2..0, לעומת שקל

 
  %47-בכ עלהבחציון הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות 

 מיליון שקל אשתקד 004-כמיליון שקל, לעומת  0.6-לכ
 

 0.06-רשמה הקבוצה עלייה בהכנסות לכ 2002ברבעון השני של 
 מיליון שקל ..-של כ המיוחס לבעלי המניות  מיליארד שקל ורווח נקי

 
 2.4-כ על עומד ,הדוחפרסום  למועד נכון, הקבוצה של העבודות צבר

  שקל מיליארד
 

שנת הראשונה של מחצית המסכמים את אנו נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "רמי 
עם המשך העשייה בכל מגזרי , ולצד תזרים מזומנים חזק ,גידול בהכנסות וברווח הנקיעם  2002

אביב -תל הפעילות. בין היתר, המשכנו לפתח את פרויקטי הדיור להשכרה ארוכת טווח בגדנ"ע
ובקרית יובל שבירושלים, וקידמנו את פרוייקטי הזכיינות הכוללים את בתי המשפט ובת ים 

גוריון. כמו כן, אשדר המשיכה בפיתוח פרוייקטי התחדשות -ואת המעונות באוניברסיטת בן
ול, ובכך פרכשה נכס בליברעירונית וקידום פרויקטי ייזום משמעותיים, ואשטרום נכסים 

 שוק אסטרטגי להשקעה בטווח הארוך"., אותו זיהינו כונה לשוק האנגלינכנסה לראש
 

רבעון ספיות לתוצאות הכה, פרסמה את בישראל ותהבנייה הגדול מקבוצות, קבוצת אשטרום
 802.8שנת לולמחצית הראשונה  שניה
 

 2002עיקרי תוצאות המחצית הראשונה 
 

 ורווח גולמיהכנסות 
מיליארד  2822-מיליארד שקל, לעומת כ 882-לכ 82%-בכעלו  .802שנת  הכנסות הקבוצה במחצית

מיוחסת לאשדר, לתחום קבלנות בנייה בהכנסות שקל בתקופה המקבילה אשתקד8 עיקר העלייה 
-מיליון שקל, לעומת כ 448-במחצית עלה לכ הרווח הגולמי ותשתית בחו"ל, ולתחום הזכיינות8

נבעה בעיקר מגידול בהכנסות ברווח הגולמי מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד8 העלייה  .28
והיקפי הפעילות במגזר יזמות נדלן למגורים בישראל )באמצעות אשדר( ובמגזר הקבלנות בחו"ל8 

 בתקופה המקבילה אשתקד8 22%-לעומת כ %.2-שיעור הרווח הגולמי הכולל עומד על כ
 

מיליארד שקל, לעומת  288-לכ .802עלו במחצית  ות בניה ותשתית בישראלההכנסות במגזר קבלנ
מיליון  222-במחצית עלה לכ הרווח הגולמימיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד8  2822-כ

מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד8 שיעור הרווח הגולמי במגזר עלה  202-שקל, לעומת כ
 בתקופה המקבילה אשתקד8 88%.-, לעומת כ82%.-לכ .802במחצית הראשונה של שנת 
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מיליון שקל  8.2-מיליון שקל לעומת כ 220-לכ .802עלו במחצית  ההכנסות במגזר תעשיות
מיליון  22-מיליון שקל, לעומת כ .2-לכ עלהבמחצית  הרווח הגולמיבתקופה המקבילה אשתקד8 

בע מעליית מחירי הבטון ברווח הגולמי נובהכנסות ושקל בתקופה המקבילה אשתקד8 השיפור 
ומהכמויות המסופקות8 כמו כן, נרשם גידול בפעילות הייצור והשיווק של מוצרי צבע, איטום, 

 ציפוי והדבקה8
 

מיליון  .2-כמיליון שקל, לעומת  200-לכ .802עלייה בהכנסות במחצית  נרשמה במגזר הזכיינות
שקל בתקופה המקבילה אשתקד8 הגידול בהכנסות נובע מהתקדמות העבודות לבניית בית 

מיליון שקל  82-מיליון שקל, ממכירת דירות בסך כ 44-המשפט בבת ים ומעונות בן גוריון בסך כ
 הרווח הגולמי מיליון שקל8 2-ומתפעול בתי המשפט והשכרת דירות בחיפה בסך כ ,בפרויקט חיפה

 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד8 22-מיליון שקל לעומת כ 80-עלה לכבתקופה 
 

 422-לכעלו  .802במחצית  ההכנסות למגורים בישראל )באמצעות אשדר(במגזר יזמות נדל"ן 
מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד8 במחצית הראשונה של שנת  242-מיליון שקל, לעומת כ

יחידות דיור בתקופה המקבילה  824יחידות דיור )כולל שותפים( לעומת  402מכרה החברה  .802
מיליון שקל בתקופה  42-מיליון שקל, לעומת כ 224-במגזר עלה לכ הרווח הגולמי אשתקד8

 נובע מעלייה בקצב מכירת הדירות8ולמי וברווח הגהגידול בהכנסות  המקבילה אשתקד8
 

מיליון שקל,  842-במחצית השנה עלייה בהכנסות לכ נרשמה במגזר קבלנות בניה ותשתיות בחו"ל
 22-עלה במחצית השנה לכ הרווח הגולמימיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד8  222-לעומת כ

ברווח בהכנסות ומיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד8 הגידול  22-מיליון שקל, לעומת כ
 הגולמי מיוחס בעיקר להתקדמות הפרויקטים8

 
מיליון שקל  22-עלו לכ .802במחצית הראשונה של  ההכנסות במגזר יזמות נדל"ן למגורים בחו"ל

 השנהבמחצית הראשונה של  הרווח הגולמימיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד8  42-לעומת כ
 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד8 082-מיליון שקל לעומת הפסד של כ 082-עלה לכ

 
 .802במחצית הראשונה  ההכנסות במגזר נדל"ן להשקעה ויזמות )באמצעות אשטרום נכסים(

מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד8 ההכנסות  222-מיליון שקל, לעומת כ 2.2-עלו לכ

מיליון  22-לעומת כ LYFEמיליון שקל הכנסות ממכירות בפרויקט  24-במחצית כוללות סך של כ
מיליון אירו  2-בחציון הנוכחי כללו ההכנסות סך של כ ,שקל בתקופה המקבילה אשתקד8 כמו כן
 8-, לעומת כ8022באמצע פברואר רק שהחלו להניב ו ,בגין שלושת הנכסים שנרכשו בגרמניה
 2-יצוין כי בחציון הקודם נכללו הכנסות של כבמקביל, מיליון אירו בחציון המקביל אשתקד8 

הסתכם הרווח הגולמי במחצית  מיליון אירו בגין נכס הנובר בגרמניה שנמכר בסוף שנה קודמת8
 שתקד8מיליון שקל בתקופה המקבילה א 282 -מיליון שקל לעומת כ 284-בכ

 
 .8-מיליון שקל לעומת כ 22-עלו לכ .802ההכנסות במחצית  במגזר נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל

מיליון  82-לכ .802לה במחצית עהרווח הגולמי במגזר מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד8 
נובע וברווח הגולמי הגידול בהכנסות  מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד8 .2-שקל, לעומת כ

 מעלייה בפעילות המלון והמרכז המסחרי בבלגרד8
 

 רווח תפעולי ורווח נקי
 824-מיליון שקל לעומת כ 288-עלה לכ .802שנת  במחצית קבוצת אשטרוםהרווח התפעולי של 

הרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד ין, כי יצומיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד8 
מיליון שקל ממכירת אחזקותיה של חברת אשטרום נכסים בחברת אשלון,  22-בסך ככלל רווח 

 8שהחזיקה בבתי המלון ריביירה באילת והולידיי אין בים המלח
 

מיליון שקל לעומת  22-בסך של כ נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו .802במחצית שנת 
 רשמהית הערך נימיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד8 על 40-עליית ערך נדל"ן בסך של כ

יה בשכר דירה והשכרת שטחים נוספים ומנכס בגינו נחתם יונובעת מעל ,בעיקר באשטרום נכסים
 הסכם מכירה8
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רווח הנקי המיוחס בעלייה עם  .802בשורה התחתונה, סיימה קבוצת אשטרום את מחצית שנת 

מיליון שקל(, לעומת רווח נקי לבעלי  882-רווח נקי של כסך )מיליון שקל  224-לכ לבעלי המניות
מיליון שקל( בתקופה המקבילה  224-רווח נקי של כסך מיליון שקל ) 202-המניות בסך של כ

 אשתקד8 הגידול נבע מעלייה בהכנסות ומשיפור ברווח בכל מגזרי הפעילות8
 

 2002שני רבעון תוצאות עיקרי 
 

 ורווח גולמי  הכנסות
 שקל וןמילי 42.-כ, לעומת שקל מיליארד 2824-לכ עלו 2002שני ברבעון הקבוצה הכנסות ה

קבלנות בנייה  מילתחוומיוחסת לאשדר בהכנסות עיקר העלייה  8אשתקד מקבילרבעון הב
מיליון  .22-מיליון שקל, לעומת כ 882-לה לכעהרווח הגולמי ברבעון  8ובישראל ותשתית בחו"ל

 שקל ברבעון המקביל אשתקד8 
 

 ,שקלון ילימ 420-כל .802שני ה עלו ברבעון ההכנסות במגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל
מיליון שקל,  42-לכעלה הרווח הגולמי ברבעון  אשתקד8 המקבילרבעון בשקל ון מילי 222-לעומת כ
 2082%לעומת  82%.גולמי ה הרווח אשתקד8 שיעורמיליון שקל ברבעון המקביל  24-לעומת כ
 8אשתקד

 
 228-לעומת כ ,מיליון שקל 222-כל .802שני רבעון הבבשיעור קל  ירדו תעשיותההכנסות במגזר 

מיליון שקל,  .2-הרווח הגולמי במגזר עלה ברבעון  לכ אשתקד8 המקבילרבעון במיליון שקל 
 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד8 22-לעומת כ

 
 .8-מיליון שקל, לעומת כ 24-לכ .802שני ברבעון העלייה בהכנסות  נרשמה במגזר הזכיינות

 4-מיליון שקל ברבעון, לעומת כ 28-הרווח הגולמי עלה לכ 8אשתקד המקביל רבעוןמיליון שקל ב
 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד8

 
מיליון  202-כברבעון לההכנסות  עלובאמצעות אשדר( ) יזמות נדל"ן למגורים בישראלבמגזר 

 24-הרווח הגולמי במגזר עלה ברבעון לכ 8המקביל אשתקדרבעון במיליון שקל  .22-שקל, לעומת כ
 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד8 24-מיליון שקל, לעומת כ

 
, מיליון שקל 282-כל .802 שניברבעון ה ההכנסות עלו במגזר קבלנות בניה ותשתיות בחו"ל

מיליון שקל,  24-ווח הגולמי עלה ברבעון לכהר8 אשתקד המקביל רבעוןבמיליון שקל  28-לעומת כ
נובע וברווח הגולמי הגידול בהכנסות מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד8  82-לעומת כ

 מהתקדמות בפרויקטים8
 

יליון מ 22-כלבשיעור קל עלו  .802שני ברבעון הההכנסות השקעה בחו"ל מניב לבמגזר נדל"ן 
מיליון שקל,  28-לכ הרווח הגולמי במגזר עלה ברבעון השני 8אשתקד המקביל, לעומת הרבעון שקל

נובעת בעיקר בהכנסות וברווח הגולמי מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד8 העלייה  22-לעומת כ
 מעלייה בפעילות המלון והמרכז המסחרי בבלגרד8

 
 רווח תפעולי ורווח נקי

מיליון  2.2-שקל לעומת כ מיליון 222-כהסתכם ב .802שני ברבעון ה של הקבוצההרווח התפעולי 
הקיטון נובע מכך שברבעון המקביל אשתקד נרשמה עליית ערך המקביל אשתקד8  רבעוןבשקל 

 22-בסך כנמוכה יותר מיליון שקל, לעומת עליית ערך נדל"ן להשקעה  42-נדל"ן להשקעה בסך כ
 22-בסך כרווח , כאמור, 8 בנוסף, ברבעון המקביל אשתקד נרשם.802מיליון שקל ברבעון השני 

  8מיליון שקל ממכירת אחזקותיה של חברת אשטרום נכסים בחברת אשלון
 

המיוחס לבעלי נקי רווח ב .802שנת ל שניהרבעון האת קבוצת אשטרום סיימה  ,בשורה התחתונה
לבעלי המניות נקי לעומת רווח  (,מיליון שקל 204-כשל רווח נקי סך מיליון שקל ) 22-כשל המניות 

 8אשתקד המקביל רבעוןב מיליון שקל( 224-רווח נקי של כסך מיליון שקל ) 0.-בסך של כ
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 ,מיליארד שקל 282-כמד על ועשל הקבוצה עבודות הצבר הדו"חות הכספיים,  פרסום מועדל נכון

 80228בסוף שנת  מיליארד שקל .28-לעומת כ
 

מיליארד  8-לכ עלה, .802 יוניב 20, נכון ליום של הקבוצה המיוחס לבעלי המניות ההון העצמי
 8  8022ביוני  20נכון ליום מיליארד שקל  2844-, בהשוואה לכשקל

בהיקף של  והשקעות לזמן קצר , שווי מזומניםמזומנים קבוצה, על פי המאזן המאוחד,בקופת ה
 מיליארד שקל8 2842-כ
 

 :אירועים בתקופת הדו"ח

 

  על הסכם לרכישת אשטרום נכסים  חברה נכדה בבעלות מלאה של חתמה 2002במאי
מיליון שקל  222-מלוא הזכויות בנכס הממוקם בעיר ליברפול שבאנגליה, וזאת תמורת כ

   הושלמה העסקה8 2002ביולי  מיליון ליש"ט(8 24-)כ
 אשטרום נכסים על הסכם למכירת נכס  של 20%שותפות בבעלות  חתמה 2002מאי ב

הושלמה העסקה8  2002ביולי 8 שקלליון ימ 240-בפרנקפורט גרמניה בתמורה לסך של כ
משקפים את מחיר העסקה וכוללים עליית ערך של  .802ביוני  20הדוחות הכספיים ליום 

נכלל במסגרת סעיף  קלון שליימ 8-82 חלק אשטרום נכסים ברווח של כקלליון שימ 22-כ
 חלק הקבוצה בריווחי חברות כלולות, נטו8

  מיליון שקל באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח ה' 220-גייסה אשדר כ 2002במאי 

 2848%8הנושאות ריבית שנתית בשיעור של 

  קל באמצעות הרחבה של סדרת שמיליון  882-גייסה אשטרום נכסים כ 2002באפריל
 208אג"ח 

  רסמה מעלות דוח דירוג ובו אושר דירוג של פ 2002באפרילILA/STABLE קבוצהל 
 לאגרות החובILA 8ודירוג 

 מיליון שקל8  204-דיבידנד של כחילקה הקבוצה  2002 אפרילב 

  מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ג'8 .84-גייסה הקבוצה כ 2002בפברואר 
 
 
היא מחברות הבנייה והנדל"ן המובילות בישראל8 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

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

באמצעות חברת הבת אשטרום נכסים8 יו"ר קבוצת אשטרום הינו מר רמי נוסבאום8 מנכ"ל 
 החברה הינו מר גיל גירון8 
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