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 הודעה למשקיעים

 
מיליון שקל;  57.3-ההכנסות מהשכרת נכסים עלו לכים: אשטרום נכס

 מיליון שקל 42.6-הרווח הנקי צמח לכ
 

 
 

 הליבה של הצמיחה בפעילות: "ברבעון הראשון נמשכת מגמת אשטרום נכסיםמוטי סלע, מנכ"ל 
כים יממשהודות להמשך מגמת ההשבחה של נכסי החברה בישראל ובחו"ל. אנו  אשטרום נכסים,

 במטרה"דן" בבני ברק חברת ממגרש  %50רכישת לאחרונה חתמנו על  ,בת תיק הנכסיםחלהרלפעול 
 05-כלאחרונה כמו כן, נרכשו . מ"ר 100,000-למשרדים ומסחר בשטח של כמשותף פרויקט  יםלהק

נמשיך בפעילות הרכישה  מתחם.של הלאפשר פיתוח עתידי  בכדי"חוצות המפרץ" דונם צמודים ל
 .בשנים הבאות" גם להבטיח המשך צמיחת החברה מנת"ל על ארץ ובחווההקמה של נכסים מניבים ב

 
תוצאותיה לסיכום הרבעון הראשון של  מקבוצת אשטרום, פרסמה היום את ,חברת אשטרום נכסים

 .2016שנת 
 

, קלמיליון ש 61.5-עם הכנסות בהיקף של כ 2016אשטרום נכסים סיימה את הרבעון הראשון של שנת 
השינוי בהכנסות נובע בעיקר רבעון המקביל אשתקד. בקל מיליון ש 66.7-בהשוואה להכנסות של כ

 2015 ברבעון הראשון של , אשר מרבית שטחיו נמכרו בשנה שעברה והניבו לחברה "ויטאוור"מפרויקט 
 2.9-, בעוד שברבעון המדווח רשמה החברה הכנסות בסך של כמיליון ש"ח 10.1 -הכנסות בסך של כ

 ים בפרויקט.מיליון שקל בלבד בגין מכירת יתרת השטח
-כב עלו, שהינה פעילות הליבה של החברה ,מהשכרת נדל"ן להשקעה אשטרום נכסיםהכנסותיה של 

-מקביל בהקל ברבעון מיליון ש 55.4-מיליון שקל ברבעון הראשון השנה, לעומת כ 57.3-כ סך שלל 3.3%
 בפרויקטים השונים של החברה. דמי השכירות עליית. הגידול בסעיף זה נבע בעיקרו מ2015

 
מההכנסות(,  77.8%מיליון שקל ) 47.9-הסתכם בכ 2016של החברה ברבעון הראשון של הרווח הגולמי 

מקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון המההכנסות( ברבעון  72.3%מיליון שקל ) 48.2-בהשוואה לכ
ע ממכירת שטחי פרויקט ויטאוור, הנוב יםאלפי שקל 728-הראשון השנה כלל בתוכו רווח בסך של כ

שקל בגין פרויקט זה בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול רווחי מיליון  3.5-לעומת רווח בסך של כ
-מיליון שקל, לעומת כ 47.2-לכ 5.4%-ב 2016פרויקט ויטאוור, הרווח הגולמי טיפס ברבעון הראשון של 

 . 2015-מיליון שקל ברבעון מקביל ב 44.8
 

מיליון שקל, בהשוואה  37.7-הסתכם בכ 2016של אשטרום נכסים ברבעון הראשון של  ליהרווח התפעו
ערך נדל"ן  שינוימיליון שקל ברבעון מקביל. בנטרול סעיפי הרווח ממכירת שטחי ויטאוור,  39.1-לכ

מיליון שקל, לעומת  38.6-לכ 2016והכנסות אחרות, עלה הרווח התפעולי של החברה ברבעון ראשון של 
 מקביל אשתקד.המיליון שקל ברבעון  36.3

 
ברווח  9%-עם גידול של כ 2016בשורה התחתונה, סיימה אשטרום נכסים את הרבעון הראשון של 

 39-מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות(, לעומת כ 39.2)מיליון שקל  42.6-הנקי הכולל שהסתכם בכ
הגידול ברווח נבע, מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות(.  35.8-)כ 2015שנת רבעון המקביל במיליון שקל ב

בין היתר, משיפור ברווחי חברות כלולות, וכן מהטבת מס שרשמה החברה בגין הפחתת שיעור מס 
 החברות.

 1.1-עמד על כ ,2016במרץ  31-ליום ה , נכוןממאזנה של החברה עולה, כי הונה העצמי של החברה
. ההון האמור הינו לאחר חלוקת דיבידנד בהיקף הכולל מסך המאזן 30%-הוא היווה כוקל ליארד שמי

 . שבוצעה בחודש מרץ האחרון מיליון שקל 50.6-של כ
 

מזומנים והשקעות לזמן  מזומנים, שוויעוד עולה מהמאזן המאוחד של החברה, כי בקופתה של החברה 
והוא  קלמיליארד ש 3.76הסתכם בסך של היקף המאזן של החברה . קלמיליון ש 466-בהיקף של כ קצר

מיליון  714.9-של כ והשקעות בחברות כלולותמיליארד שקל  2.43-בסך של כנדל"ן להשקעה כולל 
 קל.ש
 
 

 -------המשך בעמוד הבא  -------
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 אירועים עיקריים בתקופת הדו"ח ולאחריו:

 

  מיליון שקל בדרך של  237-אגרות חוב, בהיקף של כ, ביצעה החברה הנפקה של 2016בפברואר
 של איגרות החוב. 9הרחבת סדרה 

  ובהסכם מכר עם דן חברה לתחבורה ציבורית לפי אשטרום נכסים, התקשרה 2016במרץ 
 ון וששת הימיםריות בן גובקמת בצומת הרחוומזכויותיה של דן בקרקע הממ 50%תרכוש 

מיליון שקל בתוספת מע"מ. נכון למועד זה,  92-בתמורה לכ ,דונם 15.5-בשטח של כ בבני ברק,
 במועד מסירת הנכס.  םמיליון שקל והיתרה תשול 25שילמה החברה סך של 

 מיליון שקל 15.8-כ נטו בסך של, תקופת הדו"ח פרעה החברה הלוואות לזמן ארוך וקצרב ;
 יון שקל.מיל 50.6-כ שילמה דיבידנד בסךו מיליון שקל 41.2-כ פרעה אג"ח בסך

 
הינה חברת נדל"ן הפועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב אשטרום נכסים בניהולו של מוטי סלע, 

בישראל. החברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות שותפויות עם 
מסחר, מבני אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל )כיום בגרמניה( הכוללים קניונים ומרכזי 

משרדים ותעסוקה, מלונות, מבני תעשייה, קרקעות ועוד, המיועדים בעיקר להשכרה. כחלק מפעילות 
 זו, מספקת החברה גם שירותי ניהול לחלק מנכסיה.
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