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  2015מאי  21
  קיעיםמשהודעה ל

  
  מיליון ש"ח 39 -אשטרום נכסים: הרווח הנקי ברבעון הראשון עלה לכ

   
  מיליון ש"ח 66.8 -הכנסות החברה הסתכמו בכ

  
מוטי סלע, מנכ"ל החברה: "ברבעון הראשון נמשכה מגמת הצמיחה בפעילות 
אשטרום נכסים, ובמקביל להמשך ההשבחה של נכסיה הנוכחיים של הקבוצה, 
אנו פועלים לאיתור נכסים חדשים בישראל ובגרמניה. כמו כן, אנו מקדמים את 

ובית כבר הפרויקטים שאנו יוזמים בישראל, ומעריכים כי הם יתרמו תרומה חי
  במהלך העתיד הנראה לעין"

  
  ובניהולו של מוטי סלע, פרסמה היום את  חברת אשטרום נכסים מקבוצת אשטרום            
  .2015תוצאותיה לסיכום הרבעון הראשון של שנת             

  
 -עם הכנסות בהיקף של כ 2015נכסים סיימה את הרבעון הראשון  של שנת   אשטרום

מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  68.9 -מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות של כ 66.8
מיליון ש"ח שרשמה  3.7 -הירידה בהכנסות נובעת מהכנסה חד פעמית בהיקף של כ

נסה זאת היתה רושמת החברה החברה אשתקד בגין פרויקט דיסלדורף. בניטרול הכ
עליה בהכנסותיה . הכנסותיה של החברה מהשכרת נדל"ן להשקעה שהינה פעילות 

מיליון ש"ח תוצאה של  55.8 - מיליון ש"ח ל 54.6הליבה של החברה עלתה מסך של 
גידול בהכנסות מספר פרויקטים הן בשל סיום שיפוצים בהם והן בשל אכלוס שטחים 

  פנויים.   
  

מיליון ש"ח,  39.1-עלה לכ 2015של אשטרום נכסים ברבעון הראשון של פעולי הרווח הת
מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, במהלכו רשמה החברה הוצאה  33.8 -בהשוואה לכ
מיליון שקל בגין השקעות שנעשו בפרויקטים שונים של החברה, בעוד  7.5 -בהיקף של כ

  ף ש"ח בגין השקעות מסוג זה.אל 600 -שברבעון המדווח נרשמה הוצאה של כ
  

 35.8מיליון ש"ח ( 39-בשורה התחתונה, רשמה אשטרום נכסים עליה ברווח הנקי לכ
מיליון  26-(כ 2014מיליון ש"ח בשנת  30.9 - מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ

  ש"ח מיוחס לבעלי המניות).  הרווח הושפע מירידה בהוצאות המימון . 
  

-עמד על כ 2015במרץ  31-ליום ה ברה עולה, כי הונה העצמי של החברהממאזנה של הח
מסך המאזן. ההון האמור הינו  לאחר חלוקת  29.9%-מיליארד ש"ח והוא היווה כ 1

מיליון שקל ולאחר ירידה בהון העצמי שנרשמה בעקבות  37.7 -דיבידנד בהיקף של כ
  החלשות האירו.

מזומנים  מזומנים, שוויבקופתה של החברה  עוד עולה מהמאזן המאוחד של החברה, כי
מיליון ש"ח. היקף המאזן של החברה הסתכם  253.2- בהיקף של כ והשקעות לזמן קצר

מיליארד  2.34-מיליארד ש"ח והוא כולל בתוכו  נדל"ן להשקעה בסך של כ 3.36בסך של 
  מיליון ש"ח. 630.9-שקל והשקעות בחברות כלולות של כ

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

בישראל. בבעלות החברה שטחי משרדים, מסחר, תעשייה ומלונאות בכל רחבי הארץ בהיקף של 
  ממניות מבטח שמיר אחזקות בע"מ . 8.81%-מ"ר. החברה מחזיקה ב 490,000-כ
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