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813.32.2. 
 לתקשורתהודעה 

 
של עיקרי התוצאות  ח מקדיםדיוומפרסמת  קבוצת אשטרום

  2002לשנת 
 

, מיליארד שקל 9.2-לכ %22-בכ עלו 2002שנת בההכנסות 
 מיליארד שקל אשתקד 9-לעומת כ

 
  %60-הרווח הנקי השנתי המיוחס לבעלי המניות עלה בכ

 מיליון שקל אשתקד 202.5-, לעומת כמיליון שקל 502-לכ
 

  2002פעילות שוטפת בשנת מתזרים המזומנים 
 מיליון שקל  429-צמח לכ

 
 קצר לזמן והשקעות מזומניםוחברות הבת שלה הקבוצה  בקופת

  מיליארד שקל 0.42-כ בסך
 

  %66-כב המיוחס לבעלי המניות עלהרבעון הרביעי הרווח הנקי ב
 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד 004-, לעומת כמיליון שקל 026-לכ

 
מיליון  920-)כמיליון שקל  520-בסך כנקי צפויה לרשום רווח קבוצה ה

עם המדינה  Buyback-בהסכם ה בגין חלקהשקל לבעלי המניות( 

 בפועל Buyback-בו יבוצע ה, וזאת במועד סיטיפסלמכירת חברת 
 

 עומד על  הדוח,פרסום , נכון למועד צבר העבודות של הקבוצה
  מיליארד שקל 7-כ

 
גידול עם  2002שנת מסכמים את  ו"אנרמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: 

עם איתנות פיננסית גבוהה, המתבטאת , וכן ברווח הנקי ועלייה מגזרי הפעילותבכל  בהכנסות 
מיליארד שקל בקבוצה ובחברות  0.4-בקופת מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של למעלה מ

 הבת שלה. 
מיליארד שקל בכלל הקבוצה,  7-עם צבר עבודות משמעותי של למעלה מ 2020אנו נכנסים לשנת 

 .וממשיכים לקדם את הפרויקטים השונים בישראל ובחו"ל
משבר שנוצר בעקבות עם הות הכלכלה הישראלית והעולמית מתמודדבימים אלו את, עם ז

באופן  עוקביםשלא ניתן עדיין להעריך את היקף וטווח השפעתו. אנו  ,התפשטות נגיף הקורונה
 ופועלים בנחישות במטרה לתת מענה הן לחשיפהחר המשבר והשלכותיו השונות, שוטף א

 תוך כדי המשך קבוצה, וזאתלהיווצר לשעשויות עסקיות והן להזדמנויות  הפוטנציאלית אליו,
 המשבר".  לאחרוהיערכות מתאימה לחזרה לשגרה בימים ש השוטפת, הפעילות העסקית
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 דוח מקדיםהיום באופן חד פעמי , פרסמה בישראל ותהבנייה הגדול מקבוצות, קבוצת אשטרום
הקבוצה תפרסם את דוחותיה  3כולה 2.82שנת לו רביעירבעון הספיות לתוצאות הכהכולל את 

 הכספיים המלאים בהמשך החודש3
 

בנוגע להעברת הזכויות בפרויקט הרכבת  נחתם הסכם בין סיטיפס למדינת ישראל עברבחודש ש
(, וכן הסכם גמר חשבון בנוגע להקמת הפרויקט והעדר BUYBACKבירושלים חזרה למדינה )

צפויה   BUYBACKתביעות הדדי3 להערכת החברה, הודעת מדינת ישראל על הפעלת זכות ה 
צפוי להיות ברבעון השני לשנת   BUYBACK -ומועד ה ,.2.2להיות ברבעון הרביעי של שנת 

-הכספיים במועד ה לרשום בדוחותיה קבוצה3 בכפוף להשלמת ההסכם, צפויה ה2.28
BUYBACK  בגין ה רווח נקי(-BUYBACK)מיליון  ..0-בסך של כ , תביעות העבר וגמר חשבון

 3 (מיליון שקל 920-חלק הרווח המיוחס לבעלי המניות כ)שקל 
לקבוצת  22%-)כ %.0סיטי פס מוחזקת ע"י הקבוצה, יחד עם אשטרום נכסים, בשיעור של 

 לאשטרום נכסים(3 28%-אשטרום, כ
 

 2002שנת עיקרי תוצאות 
 

 ורווח גולמיהכנסות 
שנת מיליארד שקל ב 9-מיליארד שקל, לעומת כ 932-לכ %.2-בכעלו  2.82שנת בהכנסות הקבוצה 

קבלנות  ובעיקר במגזריבכל מגזרי הפעילות של הקבוצה,  מהבהכנסות בתקופה נרש העלייה3 2.81
 2.82בשנת  הרווח הגולמי  3המגורים של אשדרבפעילות ייזום וובחו"ל  תשתיות בישראלהבניה וה

ברווח הגולמי העלייה 3 2.81שנת במיליון שקל  222-מיליון שקל, לעומת כ 222-לכ 22%-בכעלה 
נבעה בעיקר מגידול בהכנסות והיקפי הפעילות במגזר יזמות נדלן למגורים בישראל )באמצעות 

השנה עמד  שיעור הרווח הגולמי הכולל3 ובמגזר קבלנות בישראל במגזר הקבלנות בחו"ל, אשדר(
 3 2.81בשנת  8139%-לעומת כ 82%-על כ

 
מיליארד שקל,  2390-לכ %.23-בכתקופה עלו בההכנסות  במגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל

 8131%-בכעלה תקופה ב הרווח הגולמיאשתקד3  המקבילהשנה מיליארד שקל ב 2329-לעומת כ
המקבילה אשתקד3 שיעור הרווח הגולמי  שנהמיליון שקל ב ..2-מיליון שקל, לעומת כ 2.2-לכ

 2.813-ב 238%-, לעומת כ232%-במגזר עלה לכ
 

מיליון  81.31-כמיליון שקל, לעומת  282-לכ 8239%-בכ 2.82עלו בשנת הכנסות ה במגזר הזכיינות
לבניית תקדמות העבודות כוללות, בין היתר, את ההכנסות המגזר 3 המקבילה אשתקדשנה שקל ב

את ו ,מכירת דירות בפרויקט חיפהוכן את , בן גוריוןבאוניברסיטת מעונות הבית המשפט בבת ים ו
-לכטיפס בתקופה של המגזר  הרווח הגולמי  דירות בחיפה3חלק מהתפעול בתי המשפט והשכרת 

 המקבילה אשתקד3שנה מיליון שקל ב 2130-מיליון שקל לעומת כ 02
 

 830-לכ 20%-בכ עלותקופה ההכנסות ב למגורים בישראל )באמצעות אשדר(במגזר יזמות נדל"ן 
 נובעת בהכנסות היהעליהמקבילה אשתקד3 שנה מיליון שקל ב 10039-שקל, לעומת כ ארדמילי

יחידות דיור )כולל שותפים(  228מכרה החברה  2.82שנת ב3 הדירות מכירת בקצב ניכרת מעלייה
, שחלק וכן מכרה מתחם מסחרי בגני תקווה 2.81ת שנב)כולל שותפים(  יחידות דיור 180לעומת 

-לכ 28%-בכבמגזר עלה  הרווח הגולמי מיליון שקל3 820-בסכום של כ  ,%.0אשדר בו עומד על 
  מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד3 801-מיליון שקל, לעומת כ .22

 
 .90-לכ 2.31%-כשל עלייה בהכנסות  2.82שנת נרשמה ב במגזר קבלנות בניה ותשתיות בחו"ל

תקופה עלה ב הרווח הגולמימיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד3  1.31.-מיליון שקל, לעומת כ
מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד3 הגידול  8.039-מיליון שקל, לעומת כ 828-לכ 8931%-בכ

 3בזמביה ברווח הגולמי מיוחס בעיקר להתקדמות הפרויקטיםבהכנסות ו
 

מיליון שקל  8.2-לכ 8039%-בכעלו  2.82שנת ההכנסות ב במגזר יזמות נדל"ן למגורים בחו"ל
מיליון  932-עלה לכ 2.82-ב הגולמי הרווחמיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד3  2230-לעומת כ

 המקבילה אשתקד3 שנהמיליון שקל ב 231-שקל לעומת כ
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-לכ 2%-בכעלו  2.82שנת ב ההכנסות אשטרום נכסים(במגזר נדל"ן להשקעה ויזמות )באמצעות 
הכנסות מהגידול בהכנסות נבע בעיקר 3 2.81שנת מיליון שקל ב 0930.-מיליון שקל, לעומת כ 11.

 ..-כ הכנסות של לעומת LYFEממכירות בפרויקט  2.82-שנרשמו במיליון שקל  28-סך של כב
שרכשה החברה הכנסות מהנכס  לראשונהמכך שנרשמו וכן , 2.81שנת בבסעיף זה מיליון שקל 

הרווח הגולמי 3 2.82אשר החל להניב בחודש אוגוסט  ליש"טמיליון  831-בליברפול בסך של כ
 3 2.81שנת מיליון שקל ב 201-מיליון שקל לעומת כ 292-סתכם בכתקופה הב
 

 18-מיליון שקל לעומת כ 12-עלו לכ 2.82שנת ב ההכנסות במגזר נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל
 98-מיליון שקל, לעומת כ 99-לכתקופה לה בעהרווח הגולמי במגזר 3 2.81שנת מיליון שקל ב

הגידול נובע מעלייה בפעילות המלון והמרכז המסחרי  מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד3
 בבלגרד3

 
מיליון  18230-מיליון שקל לעומת כ ..1-לכ 230%-בכעלו  2.82שנת ההכנסות ביה יבמגזר התעש

מיליון שקל  .1-לכ 232%-בכ עלה בתקופההמקבילה אשתקד3 הרווח הגולמי במגזר שנה שקל ב
מגידול בהכנסות וברווח הגולמי נובע המקבילה אשתקד3 הגידול בשנה מיליון שקל  2.32-לעומת כ

 פתרונות3 בביקושים למוצרי הקבוצה, מהכנסת מוצרים חדשים ומהרחבת מגוון ה
 

 רווח תפעולי ורווח נקי
-מיליון שקל לעומת כ .2213-לכ 839%.-בכעלה  2.82שנת ב קבוצת אשטרוםשל הרווח התפעולי 

הגידול נובע מהגידול ברווח הגולמי, כאמור, וכן מגידול שנרשם 3 2.81שנת מיליון שקל ב 29932
  כלולות3חלק הקבוצה ברווחי חברות בעליית ערך נדלן להשקעה ובסעיף 

 
 .82.3-מיליון שקל לעומת כ 2.230-בסך של כ נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו 2.82 שנתב

 3 2.81שנת מיליון שקל ב
מיליון שקל,  822-כלולות לכ חברות ברווחי הקבוצה בחלק 931%.-נרשם גידול של כ 2.82בשנת 

 3  2.81-מיליון שקל ב ..8-בהשוואה לכ
 

רווח הנקי המיוחס לבעלי בעלייה עם  2.82 שנתבשורה התחתונה, סיימה קבוצת אשטרום את 
מיליון שקל(, לעומת רווח  11232-רווח נקי של כסך מיליון שקל ) 0.831-כל 1.30%-של כ המניות

שנת מיליון שקל( ב 91131-רווח נקי של כסך מיליון שקל ) 8230.-נקי לבעלי המניות בסך של כ
2.81 3 

 
 מיליון שקל. 429-כל 2002בשנת  עלהשל הקבוצה מפעילות שוטפת תזרים המזומנים 

 
 2002 הרביעיבעון הרתוצאות עיקרי 

 
 8328-כ, לעומת שקל מיליארד .832-לכ 8%-בכ עלו 2.82רביעי ברבעון הקבוצה הכנסות ה

  3אשתקד מקבילרבעון הב שקלארד מילי
 

מיליון שקל  2.2-מיליון שקל, לעומת כ 282-לכ 031%-בכלה עהרביעי ברבעון  הרווח הגולמי
 ברבעון המקביל אשתקד3 

 
מיליון שקל לעומת  .9.83-כל 98%-גדל בכ 2.82של רביעי ברבעון השל הקבוצה הרווח התפעולי 

  המקביל אשתקד3 רבעוןמיליון שקל ב 21.32-כ
 

 811-של כ להשקעה, נטוערך נדל"ן עליית רשמה הקבוצה הכנסה מ 2.82ברבעון הרביעי של 
 ברבעון המקביל אשתקד3    888-מיליון שקל לעומת עליית ערך נדל"ן של כ

 
 2832-כלולות לכ בחלק הקבוצה ברווחי חברות 2%.-נרשם גידול של כ 2.82ברבעון הרביעי לשנת 

 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד3  1032-מיליון שקל, בהשוואה לכ
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 11%-עם עלייה של כ 2.82שנת לרביעי הרבעון האת קבוצת אשטרום סיימה  ,בשורה התחתונה
 (,מיליון שקל 8031.-כשל רווח נקי סך מיליון שקל ) 82032-כשל המיוחס לבעלי המניות נקי רווח ב

 מיליון שקל( 2.932-רווח נקי של כסך מיליון שקל ) 88231-לבעלי המניות של כנקי לעומת רווח 
 3אשתקד המקביל רבעוןב
 

 ,מיליארד שקל 2-כמד על ועשל הקבוצה עבודות הצבר הדו"חות הכספיים,  פרסום מועדל נכון
 2.813בסוף שנת  מיליארד שקל 232-לעומת כ

 
 .23-לכ עלה, 2.82דצמבר ב 8., נכון ליום של הקבוצה המיוחס לבעלי המניות ההון העצמי

 מיליארד שקל(3  .3.-)סך ההון העצמי הסתכם בכ שקלמיליארד 
והשקעות  , שווי מזומניםמזומנים , על פי המאזן המאוחד,והחברות הבנות שלה קבוצהבקופת ה
 מיליארד שקל3 .831-בהיקף של כ לזמן קצר

 
 :ולאחריו 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'3 המכירה כללה 
את ציוד החברה, המלאי, המוניטין והמקרקעין של המפעל3 תמורת המכירה הסתכמה 

, עומדת 32382..מיליון שקל3 עלות הנכסים הנמכרים בספרי החברה, נכון ליום  .82-בכ
 כפופה עדיין לאישורים שונים3 העסקהמיליון שקל3 השלמת  20-על כ

  חתמה חברה בת בבעלות מלאה של אשטרום נכסים על הסכם לרכישת מבנה  2002במאי
 מיליון שקל(3 .8.-מיליון פאונד )כ 29-אנגליה תמורת כ שב משרדים בעיר ליברפול

  רסמה מעלות דוח דירוג ובו אושר דירוג של פ 2002באפרילILA/STABLE קבוצהל 
 לאגרות החובILA 3ודירוג 

 
היא מחברות הבנייה והנדל"ן המובילות בישראל3 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 יצוע תכנון, תפעול ומימון של פרוהשתתפות 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 פעילות המתבצעת על ידי אשטרום אינטרנשיונל, והכוללת עבודות 

 –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  ,ום, הקמהפעילות הכוללת ייז
, להשקעה ויזמותנדל"ן , באמצעות חברת הבת אשדר; יזמות למגורים בישראלומסחר בחו"ל; 

באמצעות חברת הבת אשטרום נכסים3 יו"ר קבוצת אשטרום הינו מר רמי נוסבאום3 מנכ"ל 
 החברה הינו מר גיל גירון3 

 ; 7502226-052 לי שיין; 9444457-052 יוסי פינק; 4260245-052אייזנברג פרטים: אמיר ל
 7524424-02משרד: ; 5424450-050קובי מאסטרו 

תמצית המידע הרלבנטי, כפי שאושר על ידי  מסמך זה מסכם את עיקרי הדיווח של החברה, לצורך הנגשת
החברה3 מסמך זה אינו מהווה תחליף לעיון בדיווח המלא, כפי שפורסם רשמית על ידי החברה באתר רשות 

ני"ע ו/או באתר הבורסה ו/או באתר החברה, והכולל מידע נוסף, לרבות אזהרות משפטיות3 אין לראות 
 , ביצוע השקעות או עסקאות כלשהן בני"ע3במסמך זה המלצה ו/או ייעוץ לרכישת ני"ע
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