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 2016 אוגוסט 92
 למשקיעיםהודעה 

 
 : השבחת הנכסיםבמגמת ממשיכה  יםאשטרום נכס

 ;שקלמיליון  62.7-עלו לכ 2016רבעון השני של ההכנסות 
 שקלמיליון  29.6-לכ %75-כבהרווח הנקי צמח  

 

במחצית הראשונה  %4.5-עלו בכ –השכרת נדל"ן להשקעה -הכנסות מגזר הליבה 

 שקלמיליון  72-לכ %29-טיפס בכהרווח  ;שקלמיליון  115-לכ 2016של 
 

פעילות חיזקנו את  ,ובמחצית הראשונה כולהברבעון השני מוטי סלע, מנכ"ל אשטרום נכסים: "
" "פארק היי טק הוד השרוןנוספים במ"ר  20,000השלמנו שיווק של  נדל"ן מניב. –הליבה שלנו 

במקביל, אנו משלימים רכישת . וצפוי להתאכלס במלואו ברבעון הבא תפוסה %94עומד כעת על ש
בראשם "קניון בת ים" , פועלים להשבחת נכסי המסחר, בניין בעל פוטנציאל השבחה בתחום הפארק

עם חברת  יתוףבש ברק-", ומקדמים את תכנון פרויקט החברה בבניומתחם אאוטלט "חוצות המפרץ
 "דן".

 
של שנת  השניחברת אשטרום נכסים, מקבוצת אשטרום, פרסמה היום את תוצאותיה לסיכום הרבעון 

2016. 
 

 61.4-בהשוואה להכנסות של כ, שקלמיליון  62.7-כל עלו 2016של שנת  השנירבעון ב הכנסות החברה
נרשמו הכנסות ממכירת שטחי משרדים , על אף שברבעון המקביל ברבעון המקביל אשתקד שקלמיליון 

 .טאואר" שנמכר כמעט במלואו-בפרויקט "וי
 

מההכנסות(,  78%) שקלמיליון  48.9-כל 5.3%-עלה בכ 2016של  השנישל החברה ברבעון הרווח הגולמי 
 .ברבעון המקביל אשתקד מההכנסות( 75.7%) שקלמיליון  46.4-בהשוואה לכ

 
         , בהשוואהשקלמיליון  39.8-כל צמח 2016של  השנישל אשטרום נכסים ברבעון  הרווח התפעולי

 ברבעון מקביל. שקלמיליון  38.9-לכ
 

ברווח  75%-עם גידול של כ 2016של  השניבשורה התחתונה, סיימה אשטרום נכסים את הרבעון 
מיליון  16.9-המניות(, לעומת כמיוחס לבעלי  שקלמיליון  26.3) שקלמיליון  29.6-שהסתכם בכ ,הנקי
 בעיקר הגידול ברווח נבע מיוחס לבעלי המניות(. שקלמיליון  14-)כ 2015ברבעון המקביל בשנת  שקל

 ומירידה בהוצאות המימון נט ,מוחזקותרווחי חברות חלק החברה במשיפור ב מגידול בהיקפי הפעילות,
  . מהטבת מסו

 
 1.16-, עמד על כ2016 ביוני 30-ליום ה , נכוןשל החברהממאזנה של החברה עולה כי הונה העצמי 

מזומנים  מזומנים, שווימסך המאזן הכולל. בקופתה של החברה  30.8%-והיווה כ שקלמיליארד 
 3.8הסתכם בסך של היקף המאזן של החברה . שקלמיליון  442-בהיקף של כ והשקעות לזמן קצר

של  קעות בחברות כלולותשהו שקלמיליארד  2.4-של כ בסך נדל"ן להשקעהוהוא כולל  שקלמיליארד 
 .שקלמיליון  757-כ

 
 :2016מחצית ראשונה 

 128.1-, בהשוואה לכשקלמיליון  124.2-כהסתכמו ב 2016מחצית הראשונה של שנת רה בהחבהכנסות 
השכרת נדל"ן  -פעילות הליבה כנסותיה של החברה מה .2015במחצית הראשונה של  שקלמיליון 

מגידול ביחס לתקופה מקבילה אשתקד, כתוצאה  4.2%של  עליה, שקלמיליון  115-לכ צמחו -להשקעה 
 שכר דירה בפרויקטים שונים של החברה.ב
 

בהשוואה  שקלמיליון  94.7-, לעומת כשקלמיליון  96.8-במחצית הראשונה עלה לכ הרווח הגולמי
ממכירת שטחי  שקלמיליון  1.7וכלל בתוכו בתקופת הדו"ח רווח בסך של  לתקופה המקבילה אשתקד

בנטרול רווחי בתקופה המקבילה אשתקד.  מיליון שקל 4.8 לעומת רווח בסך ,"טאוור-וי"פרויקט 
בתקופה  שקל מיליון 89.9לעומת  ,שקלמיליון  95.1-לכהסתכם הרווח הגולמי  ,"טאוור-וי"פרויקט 

   המקבילה אשתקד.
 -------המשך בעמוד הבא  -------
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 בדומה ,שקלמיליון  77.5-כהסתכם ב 2016של אשטרום נכסים במחצית הראשונה של  הרווח התפעולי
 תקופה המקבילה אשתקד. ל
 

מיוחס  שקלמיליון  65.5) שקלמיליון  72.2-כרשמה אשטרום נכסים רווח נקי של בשורה התחתונה, 
מיוחס  שקלמיליון  49.8-)כ שקלמיליון  56-לעומת כ, 2016במחצית הראשונה של  ,לבעלי המניות(
, לגידול בהיקפי הפעילותהשיפור בשורת הרווח מיוחס  בתקופה המקבילה אשתקד. ,לבעלי המניות(

פרויקט מגדלי הוד  מעליית ערכו של לעליית חלק החברה ברווחי חברות כלולות הנובעת בין היתר
  . וכן הטבת מס ,דירההגידול בשכר ה ,השרון

 
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 
אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל )כיום בגרמניה( הכוללים קניונים ומרכזי מסחר, מבני 
משרדים ותעסוקה, מלונות, מבני תעשייה, קרקעות ועוד, המיועדים בעיקר להשכרה. כחלק מפעילות 

 מנכסיה.חלק זו, מספקת החברה גם שירותי ניהול ל
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