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 2015אוגוסט  27 

  הודעה למשקיעים
 

 39-לכ %19-אשטרום נכסים: הרווח התפעולי ברבעון השני עלה בכ
  מיליון שקל 61.4-מיליון שקל; הכנסות החברה הסתכמו בכ

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

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

מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול הכנסות  62.2 -בהשוואה לכמיליון ש"ח, 
ממכירת שטחי מגדל ויטאוור שרוב שטחיו נמכרו ושווקו  , רשמה החברה עליה בהכנסות 

עלו  השכרת נדל"ן להשקעהמ הכנסות החברה שכרת נדל"ן להשקעה. הליבה שלה, ה
  ברבעון הנוכחי.  ₪ מיליון  55.3 -מיליון ברבעון המקביל אשתקד ש"ח לכ 54.1מסך של 

  
מיליון  44.1 -מיליון שקל, לעומת כ 46.4 - לכ 5% - ברבעון השני עלה בכהרווח הגולמי 

  שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
  

מיליון  38.9-לכ 19% -עלה בכ 2015ל אשטרום נכסים ברבעון השני של שהרווח התפעולי 
  מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.  32.6 - ש"ח, בהשוואה לכ

  
 17-רווח נקי של כ 2015בשורה התחתונה, רשמה אשטרום נכסים ברבעון השני של 

ח ברבעון מיליון ש" 30.7 - מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ 14מיליון ש"ח (
  מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות). 27.5- (כ 2014המקביל בשנת 

למרות ירידה בהוצאות הריבית הנורמטיבית של החברה הן בשל ירידה בשיעורי הריבית  
על חלק מהתחייבויותיה והן בשל קיטון בסך התחייבויותיה , הוצאות המימון נטו גדלו 

מלש"ח בעקבות מחילת חוב  15.1סך של לעומת הרבעון המקביל שבו הוכרה הכנסה ב
  בנקאי בגרמניה. 

  
 128.1 - בהיקף של כעם הכנסות  2015החברה סיימה את המחצית הראשונה של שנת  

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  131.1 - מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות של כ
מיליון  108.7עלו מסך של השכרת נדל"ן להשקעה, מפעילות הליבה, הכנסות החברה 

, בעיקר הודות 2015ברבעון השני של ₪ מיליון  111 -ש"ח ברבעון השני אשתקד לכ
  לאכלוס שטחים פנויים בחלק מהנכסים.   

  
מיליון שקל  93.4 -מיליון שקל, לעומת כ 94.7 -במחצית הראשונה עלה לכהרווח הגולמי 

מיליון  3.7 - ית של כבנטרול רווחי ויטאוור והכנסה חד פעמ . במחצית המקבילה אשתקד
הסתכם הרווח הגולמי בסך של  3ש"ח שנרשמה בתקופה הקודמת בגין פרויקט דיסלדורף 

  מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 87.3מיליון שקל לעומת  89.9
  

 78-לכ 17.5%- עלה בכ 2015של אשטרום נכסים במחצית הראשונה של הרווח התפעולי 
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד שבה חלה ירידה  66.4 -מיליון ש"ח, בהשוואה לכ

  מלש"ח בסעיף שווי נדל"ן להשקעה.  9של כ 
מיליון  49.8מיליון ש"ח ( 56-בשורה התחתונה, רשמה אשטרום נכסים רווח נקי של כ

  מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 61.6 - לבעלי המניות), לעומת כש"ח מיוחס 
מלש"ח מיוחס לבעלי המניות). הקיטון ברווח הושפע בעיקר מעלייה בסעיף  53.5-(כ 

הוצאות המימון נטו כאמור, וכן מעלייה בהוצאות המס בשל סגירת שומות מס שנים 
  קודמות. 

  
 1-עמד על כ 2015ביוני  30- ליום ה החברהממאזנה של החברה עולה, כי הונה העצמי של 

מסך המאזן.  29.8%-מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), המהווה כ 936.6מיליארד ש"ח ( 
מיליון שקל ולאחר ירידה  37.7 -ההון האמור הינו  לאחר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ

  שנרשמה בעקבות החלשות האירו.
  
  
  

  --- המשך בעמוד הבא--- 
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מזומנים  מזומנים, שווימהמאזן המאוחד של החברה, כי בקופתה של החברה  עוד עולה
מיליון ש"ח. היקף המאזן של החברה מסתכם לסך  280-בהיקף של כ והשקעות לזמן קצר

מיליארד שקל  2.35-מיליארד ש"ח והוא כולל בתוכו  נדל"ן להשקעה בסך של כ 3.39של 
  ח.מיליון ש" 636- והשקעות בחברות כלולות של כ

  
החברה השלימה בתחילת חודש אוגוסט את רכישת  –אירועים לאחר תאריך המאזן 

חברת ההפעלה של הרכבת הקלה בירושלים ("קונקס") יחד עם שותפותיה. חלק 
  . 21%החברה 

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

חי משרדים, מסחר, תעשייה ומלונאות בכל רחבי הארץ בהיקף של בישראל. בבעלות החברה שט
  ממניות מבטח שמיר אחזקות בע"מ . 8.81%-מ"ר. החברה מחזיקה ב 494,000-כ
  

052-; דיקלה עברי פרדנוי 546635-0522; שי אליאש 260285-0528לפרטים: אמיר אייזנברג 
  7538828-03משרד:  4000029-058; לירוי פרי  3804085

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  


