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 למשקיעיםהודעה 
 

  :אשטרום נכסים
 

 מיליון שקל  22086-לכ %22-טיפס בכ 2002הרווח לשנת 
 

 מיליון שקל 65דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 
 

עם גידול ברווח, תוך  2002שנת אנחנו מסיימים את ירון רוקמן, מנכ"ל אשטרום נכסים: "
יצרנו תשתית רחבה לצמיחתה העתידית של החברה בשנים הקרובות8 בין היתר, פעלנו ש

להרחבת פעילות הייזום בתחום המשרדים, ובמסגרת זו אנו מפתחים פרויקט משרדים ומסחר 
קט משרדים להשכרה, וכן באזור תלפיות בירושלים, רכשנו קרקע בנס ציונה עליה יוקם פרוי

מימשנו עם חברת ביג, לאחרונה המשכנו לקדם תהליכים לקראת הקמת פארק ההייטק ביבנה8 
שותפתנו בקניון בת ים, את האופציה לרכישת הזכויות להקמת מגדל מגורים ומשרדים במתחם 

ה הקניון, בו אנו רואים פוטנציאל השבחה משמעותי8 במסגרת הפעילות בחו״ל, רכשנו בשנ
החולפת בגרמניה שלושה נכסים, ומנגד מימשנו ברווח משמעותי נכס בהנובר8 אשטרום נכסים 

לאיתור תפעל ממשיכה לקדם את הפרויקטים בהקמה, ולפעול להשבחת נכסיה הקיימים, וכן 
 בארץ ובחו"ל"8בנכסים מניבים הזדמנויות השקעה נוספות 

 
לסיכום הרבעון הכספיות צאותיה חברת אשטרום נכסים, מקבוצת אשטרום, פרסמה את תו

 3כולה 0222שנת רביעי וה
  

 התקופה בתוצאות נכללו בגינם הכנסותהש ,נכסים שני החברה מכרה 2002 שנת במהלךכי  ןיצוי
 את המחזיקה) בישראל קניונים חברתממניות  50%-ו בדיסלדורף נכס - אשתקד המקבילה

כן, מכרה החברה במאי  כמוחברות כלולות8  רווחי בסעיף תמוצג להיות  העברש (,ים בת קניון
 החלהזאת,  לצד 8לפני מסמיליון שקל  33-ברווח של כ מלונאות אשלוןאת אחזקתה בחברת  2002

 החל זאתו, בגרמניה שנרכשו חדשים נכסים השושל "חותיה הכספייםדוב לכלולהחברה 
  20028 רמפברוא

 
 2002 רביעיתוצאות הרבעון ה

 
מיליון  .3.3-לעומת כ ,מיליון שקל 4235-הסתכמו בכ 0222של רביעי ברבעון ה הכנסות החברה

ממכירת  מיליון שקל 7-ככללו  0222של רביעי הברבעון ההכנסות 3 שקל ברבעון המקביל אשתקד
, ומנגד IFRS 24כתוצאה מיישום לראשונה של תקן ( LYFEשטחי משרדים בהקמה )פרויקט 
כמו כן, ההכנסות השנה אינן  02273שמכירתו הושלמה בסוף נגרעו הכנסות הנכס בדיסלדורף 

ישראל, שהחברה חדלה לאחד אותה בדוחותיה, ועברה ות את הכנסותיה של חברת קניונים בכולל
  תחת סעיף "רווחי חברות כלולות"3 הלהציג

 
מיליון שקל  5.35-מיליון שקל, לעומת כ 237.-הסתכם בכ 2002של  הרביעיברבעון הרווח הגולמי 

  הירידה ברווח הגולמי מוסברת במכירת הנכסים, כאמור3ברבעון המקביל אשתקד3 
 

רשמה החברה עליית ערך של נדל"ן  0222של רביעי ברבעון ה –עליית ערך נדל"ן להשקעה 
  מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד3 434.-כמיליון שקל, לעומת  .23.-כשל להשקעה  בסך 

 
 .753-מיליון שקל לעומת כ 22235-כטיפס ל 0222של רביעי של החברה ברבעון ה הרווח התפעולי

ת ערך נדל"ן להשקעה מעלייהשינוי בסעיף זה הושפע בעיקר מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד3 
 חברות כלולות3חלק החברה בכן מרווחי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ו

 
מיליון שקל  20033-מיליון שקל )כ 25.33-צמח לכ 2002של  רביעירבעון ההרווח הנקי של החברה ב

ברבעון  יליון שקל מיוחס לבעלי המניות(מ 32-מיליון שקל )כ 3237-מיוחס לבעלי המניות( לעומת כ
 המקביל אשתקד3

 
 

 2002שנת תוצאות 
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 02273שנת מיליון שקל ב 05235-לעומת כ 00333-הכנסות של כעם ה 0222שנת החברה סיימה את 

, ומהפסקת האיחוד של חברת קניונים הירידה מוסברת במכירת  הנכסים אשתקד, כאמור
מיליון שקל ממכירת פרויקט  35..-כשל בסך הכנסות 3 מנגד, נרשמו בתקופת הדו"ח בישראל
LYFE 24לראשונה של תקן  )מגדלי משרדים בעיר בני ברק( כתוצאה מיישום IFRS3  

 
 שנהמיליון שקל ב 2.030-מיליון שקל לעומת כ .24-הסתכם בכ 0222 בשנת  הרווח הגולמי

הנכסים ובהפסקת האיחוד של  הגולמי מוסברת במכירתהירידה ברווח  אשתקד3המקבילה 
 קניונים בישראל, כאמור3

 
עליית ערך מיליון שקל בגין  2.533-רשמה החברה כ 0222 בשנת – עליית ערך נדל"ן להשקעה

ברובו ממימוש הגידול נבע 3 0227שנת במיליון שקל  .223-כלעומת עליית ערך בסך של , נדל"ן
וכן בשל קיטון שיעורי ההיוון על רקע הירידה  נובר ומגידול של שכר הדירה בנכסי אשלדהנכס בה

 3בשיעורים אלו במשק
 

מיליון  27.-לעומת כ ,ליון שקלמי 5..-כל 0222אשטרום נכסים צמח בשנת של  הרווח התפעולי
 אשתקד3  ההמקבילתקופה שקל ב

 
מיליון שקל מיוחס  05330-)כמיליון שקל  02233-טיפס לכ 0222בשנת החברה של  הרווח הנקי

תקופה במיליון שקל מיוחס לבעלי המניות(  2.235-)כמיליון שקל  02232-לעומת כ לבעלי המניות(
 אשתקד3  ההמקביל

 
 נתוני מאזן

 
 3מיליארד שקל .237-עומד על כ 0222 דצמברב 2.כי הונה העצמי ביום  ,ממאזנה של החברה עולה

 3מהיקף המאזן של החברה %..-ההון העצמי )לרבות זכויות שאינן מקנות שליטה( מהווה כ
 

בהיקף  בקופתה של החברה, על פי מאזנה המאוחד, מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר
 מיליון שקל3   50.33-של כ

 
מיליארד שקל והוא כולל נדל"ן להשקעה בסך של  535-מאזן של החברה הסתכם בסך של כהיקף ה

 מיליארד שקל3 .03-כ
 

 המניות3 לבעלי מיליון שקל  34הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  ,.022 ץמר .2ביום 
 
 

  :בתקופת הדו"ח ולאחריו בולטים אירועים
 

  מוחזקת של החברה, אופציה לרכישת יתרת  מימשה קניונים בישראל, חברה 2002במרץ
י חזכויות המוכר במתחם קניון בת ים הכוללים זכויות ביעוד משרדים, מגורים ויתרת שט

 מיליון שקל3 73המסחר תמורת 

  חתמה חברה מוחזקת של החברה על הסכם למכירת נכס בהנובר, גרמניה  2002בדצמבר
, עמד שווי הנכס 0222בספטמבר  2.-נכון ל(3 42%מיליון יורו )חלק החברה  2.-תמורת כ

והתמורה הועברה  הושלמה מכירת הנכס .022בינואר מיליון יורו3  .0-בספרים על כ
 3לשותפים

 בהסכם 0227 מרץ בחודש שהתקשר', ג צד עם הסכם על החברה חתמה 2002 בספטמבר 
  לרכוש הזכות לו מוענקת לפיו ,ציונה בנס קרקע בעל עם אופציה

  של בהיקף משרדים שטחי לבנות ניתן עליו, דונם 734-כ של בשטח ממגרש 22%-כ
לפי ההסכם בין החברה לאותו  )סכום המימוש(3 קלש מיליון 02-כ תמורת ר"מ 27,222-כ

 סך תמורת החברה של ולשותף לה תועבר( האופציה הסכם) הקרקע לרכישת הזכות צד ג',
 חלק מימוש האופציה לאחר , כאשר(42% בסכום החברה חלק) קלש מיליון 533-כ של

הושלמה  .022מומשה האופציה ובמרץ  0222בנובמבר 3 55%-כ יהיה בקרקע החברה
 עסקת רכישת הקרקע3  

  צמודה מיליון שקל בהנפקת סדרת אגרות חוב חדשה 032החברה גייסה  2002בספטמבר 
 לסדרת אג"ח זוilA +3( מובטחת בבטוחות3 חברת הדירוג מעלות העניקה דירוג 22)סדרה 

  זכויות המחזיקה בעם  צד ג', המחזיק בחברה אשטרום נכסים מה חת 2002באוגוסט
מ"ר שטח  5,722הסכם קומבינציה לבניית  , עלר תלפיות בירושליםלרכישת קרקע באזו
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 342% על פי ההסכם, תחזיק אשטרום נכסים לאחר העיסקה מסחרי למוכר הקרקע
חייבה להזרים לחברת הנכס הלוואת בעלים  עד החברה הת מהבעלות בחברת הנכס3 

נות להיבנות כיום בשטח זכויות הבניה )מסחר ומשרדים( הנית 3קלמיליון ש 42גובה של 
קיימת תכנית אב מאושרת המאפשרת הכפלה של  3"רמ 05,222בהיקף של  ןהקרקע הינ

 זכויות הבנייה בקרקע3
 3לבעלי מניותיהמיליון שקל  04-בסך של כדיבידנד חילקה החברה  2002 ספטמבר ב 
 בדירוג  7-22אשררה חברת הדרוג מעלות את סדרות האגח  2002 באוגוסטilA   באופק

 יציב3  
 

הינה החברה העוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן  ,אשטרום נכסים
באמצעות שותפויות עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל )כיום בגרמניה( הכולל 

, מבני תעשייה, קרקעות ועוד, המיועדים בעיקר רכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקהקניונים ומ
ת החברה גם שירותי ניהול לנכסיה3 מעת לעת משקיעה להשכרה3 כחלק מפעילות זו, מספק

 מושקעת בחברת סיטיפס בע"מ העוסקת בתחום התחבורה3החברה החברה בתחומים נוספים3 
 3נוסבאום"ל החברה הוא מר ירון רוקמן3 יו"ר החברה הוא מר רמי מנכ

 
 

 
  ;2502226-052לי שיין  ;7222252-052; יוסי פינק 2260225-052אמיר אייזנברג  לפרטים:

 2532222-03משרד   ;5222250-050קובי מאסטרו 
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