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מידע צופה פני עתיד  

אוהחברהשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת

מידעלמסירתורקאךנועדהוהיא,כאמורהצעותלקבלתהזמנה

.למשקיעים

תמציתהינוהחברהפעילותלניתוחהקשורבכלבמצגתהאמור

הסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתעל.בלבד

שלהתקופתיבדוחלעייןישהחברהמתמודדתעימםבפעילות

:'מסאסמכתא)2020במרץ24ביוםשפורסם2019לשנתהחברה

2020-01-025219).

ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת

הערכות,תחזיות,היתרביןכוללכאמורמידע.1968ח"תשכ

מידעוכל,סקירות,גרפים,איוריםשלהמובאמידעלרבות,ואומדנים

ענייניםאולאירועיםהמתייחסים,החברהשל,דרךבכלהמובאאחר

החברהבשליטתואינהוודאיתאינההתממשותםאשר,עתידיים

פניצופהמידע.מהמוצגמהותיבאופןשוניםלהיותעשוייםואשר

ראותהנקודתעלרקמבוססוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתיד

,השארביןהמתבססת,החברההנהלתשלהסובייקטיביתוהערכתה

,זומצגתעריכתבמועדהחברהלהנהלתהידוע,כללימידעניתוחעל

,שונותורשויותגופיםשפרסמוסטטיסטייםנתוניםזהובכלל

אשרוסקריםמחקרים,ציבורייםפרסומים,מקצועייםפרסומים

.עצמאיבאופןהחברהידיעלנבחנהלאנכונותם

התממשות-אילסיכוניכפוףמטבעועתידפניצופהמידע

להערכהניתןבלתי,וודאיבלתיהינוכאמורומידע,משמעותיים

איאוהתממשותו.החברהבשליטתמצויאינואףולעיתיםמראש

מגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותו

בסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכון

אשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכללית

בשליטתמצוייםאינםובאופייםמראשלהערכהניתניםבלתיהינם

.החברה

הוצגבוהאופןמןשונהבאופןהמוצגמידעלכלולעשויההמצגת

נתוניםבמצגתלהיכללעשויים,היינו,כהעדלציבורהחברהבדיווחי

מאלושוניםבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאיפיוןאו/ובאופןהמוצגים

שלמכלולמציגההמצגת.בעברהחברהובדיווחיבדוחותיהשהוצגו

בדיווחינכללווטרםבמצגתהוצגואשרנתוניםזהובכלל)נתונים

נכוניםושהינם,האמורהבמצגתהמוצגבאופןהוצגושטרםאוהחברה

.(הצגתםלמועדנכוןהחברהשלהערכתהלמיטב

נתוניםעלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו

,31/12/2019וליוםהמצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידע

שלהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויבתאינהוהחברה

מועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלזהמידע

.המצגתעריכת
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כרטיס ביקור|אשטרוםקבוצת 

1-12.20191-12.2018
₪במיליוני נתונים 

4,8603,954היקף הכנסות
927727רווח גולמי

978745רווח תפעולי
667469רווח נקי

רווח נקי המיוחס 
לבעלי מניות

502312

:מהמסד ועד לטפחות, החברה מספקת פתרונות בענף הבנייה והתשתיות

ביצוע פרוייקטים רחבי היקף בתחום הבנייה הפרטית והציבורית
(  PFI, BOT ,PPP)כולל פרוייקטי זכיינות , ומגה פרוייקטים בתחום התשתיות

.בארץ ובעולם

חומרי גלם וגמר לכל תעשיות הבנייה, ייצור ושיווק של אלמנטים מתועשים.

ל"השכרה וניהול נכסים בארץ ובחו, הקמה, פיתוח מקרקעין.

ייזום ושיווק בנייני מגורים בארץ.

קבוצת
אשטרום

נמנית עם החברות
המובילות בתחומי 

הבנייה
ן בישראל"והנדל

אגרות
החוב של החברה

מדורגות
Aבדירוג 

י"עם אופק יציב ע
מעלות

החברה נוסדה בשנת

1963

צבר ההזמנות
, לכלל הקבוצה

הינו, 2020נכון למרץ 

7.07
₪מיליארדי 



2019אירועים בולטים במהלך שנת 
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רבעון
1

רבעון
2

רבעון
3

רבעון
4

2019, בפברואר14
₪ אלפי 250,000החברה הנפיקה 

בדרך של ( 'סדרה ג)נ אגרות חוב .ע
הרחבת הסדרה ובתמורה ברוטו של 

.₪אלפי 249,000

אשטרוםקבוצת 

2019, באפריל8
החברה נבחרה כקבלן המבצע  

במתחם אקרופרוייקטלביצוע 
,  א הכולל שטחי מגורים"גולף בת

מסחר ומשרדים בשטח כולל של 
היקף ההכנסות  . ר"מ65,250-כ

.₪מיליון 249-הצפויות מסתכם לכ

קבלנות

2019, מאי
החברה נבחרה כקבלן המבצע  

רקאנטי-אשדרפרוייקטלביצוע 
בניינים הכוללים 3א להקמת "בת
היקף ההכנסות הצפויות  . ד"יח198

.₪מיליון 226-מסתכם לכ

קבלנות

2019, ביולי31
החברה השלימה עסקה ראשונה 

באנגליה לרכישת מבנה משרדים 
70-בעיר ליברפול בהיקף של כ

.ט"מיליוני ליש

נכסים

2019, בספטמבר27
גני תקווה  לפרוייקטהחברה ושותף 

הכולל מתחם , (50%חלק אשדר )
חתמו על הסכם עם , מסחרי ומגורים

. למכירת המתחם המסחרי' צד ג
87.5-חלק החברה בתמורה הינו כ

₪מיליון 30-וכ₪ מיליון 
.רווח גולמי

אשדר

2019, נובמבר
הושלמה עסקה למכירת אחזקות  

שותפות גרמנית המוחזקת על ידי  

בנכס 45%החברה בשיעור של 

.  'בגרמניה לצד ג" 3דיסלדורף "

התמורה נקבעה לשווי הנכס בסך  
.בניכוי התחייבויות€מיליוני 82.5-כ

נכסים



2019סקירת פעילות שנת |קבוצת אשטרום 
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היקף הכנסות רבעוני
(₪מיליוני )

882 948 910 1,213

3,953

1,134 1,159 1,341 1,226

4,860

Q1 Q2 Q3 Q4 מצטבר

רווח תפעולי רבעוני
(₪מיליוני )

79
218 164

284

745

178 202 197

401

978

Q1 Q2 Q3 Q4 מצטבר

149 180 191 207

727

221 221 266 219

927

Q1 Q2 Q3 Q4 מצטבר

רווח גולמי רבעוני
(₪מיליוני )

18
90 87 117

312

98 88
120

196

502

Q1 Q2 Q3 Q4 מצטבר

רווח לבעלי מניות רבעוני
(₪מיליוני )

20192018



סקירת פעילות רב שנתית|אשטרוםקבוצת 
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רווח גולמי
(₪מיליוני )

539 556 598
727

927

2015 2016 2017 2018 2019

הכנסות
(₪מיליוני )

3,228 3,411 3,741 3,954
4,860

2015 2016 2017 2018 2019



סקירת פעילות רב שנתית|אשטרוםקבוצת 
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רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
(₪מיליוני )

133 162
235

312

502

2015 2016 2017 2018 2019

רווח תפעולי
(₪מיליוני )

456 524 575
745

978

2015 2016 2017 2018 2019



סקירת פעילות רב שנתית|אשטרוםקבוצת 
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(₪מיליוני )הקבוצה שחולק דיבידנד 

₪מיליוני 311-כ כ"סה

45 54
78

104

2015 2016 2017 2018

0.54₪
למניה

0.65₪
למניה

0.94₪
למניה

1.26₪
למניה

הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה
(₪מיליוני )

1,291 1,377
1,569

1,930
2,291

2015 2016 2017 2018 2019



תחומי פעילות|אשטרוםקבוצת 
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נתונים כספיים|אשטרוםקבוצת 
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42.20%

3.80%

10.90%
7.80%

1.80%
1.20%

6.60%

25.70%22.40%

5.50%

7.60%

11.50%

0.40%4.20%

22.90%

25.50%

1-12/2019-התפלגות ההכנסות ב
התאמותבניטרול

1-12/2019-התפלגות הרווח הגולמי ב
התאמותבניטרול

1-12.2019לתקופה 
רווח גולמיהכנסות

₪נתונים באלפי 

קבלנות בנייה  
2,451,552236,808ותשתיות בישראל

219,29258,558זכיינות

633,49780,318*תעשיות

קבלנות בנייה  
450,470121,044ל"ותשתיות בחו

ן"יזמות נדל
106,8444,729ל"מגורים בחו

ן מניב  "נדל
66,72744,005ל"להשקעה בחו

386,469241,514*נכסיםאשטרום

1,497,487269,698אשדר

5,812,3381,056,674כ לפני התאמות"סה

התאמות בגין  
(6,112)(739,254)הכנסות פנימיות

כ לפני התאמות  "סה
5,073,0851,050,563איחוד יחסי

התאמות בגין  
(123,541)(213,509)איחוד יחסי

4,859,575927,021כ"סה

ל"קבלנות בנייה ותשתיות בחותעשיותזכיינותקבלנות בנייה ותשתיות בישראל

אשדרנכסיםאשטרוםל"ן מניב להשקעה בחו"נדלל"ן למגורים בחו"יזמות נדל

לפי איחוד יחסי*



קבלנות בישראל
 בתחומי הבנייה והתשתיותהפרוייקטיםאשטרום קבלנות מבצעת את כל סוגי.

מחויבות עמוקה  , הפרוייקטיםלביצוע ” אמצעי הייצור"קבלנות שליטה על כל לאשטרום

.בלוחות זמנים ומערך בקרה יעיל ומקיף, לעמידה בתקציב

במהלך שנת  . ₪מיליארדי 6.05הינו , 2020נכון למרץ , צבר ההזמנות בתחום הקבלנות בישראל

.₪מיליוני 1,904התקבלו הזמנות לעבודה בסך של 2019

ענף הבנייה הוגדר כענף חיוני במשק ולכן ישנה אפשרות  , נכון למועד המצגת: מצב הקורונה

החברה נערכה עם רכש מוגבר עבור כלל שרשרת  . לעבוד באתרים ובמפעלים בתפוקה מלאה

.  האספקה ונכון למועד המצגת אין השפעה מהותית על כוח האדם של החברה בתחום הפעילות
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550

603 592
563

581

630
600

640

Q1 Q2 Q3 Q4

ביצוע עבודות בפועל*

2019תחזית מול ביצוע 

2,451*

–2019ביצוע עבודות בפועל 
₪מיליוני 2,451

תוכנית ביצוע לפי צבר הזמנות
–31/12/2018נכון ליום 

(2019פורסם במרץ )₪ מיליוני 2,308



קבלנות בישראל

י תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה”צבר ההזמנות עפ

₪מיליוני 31.12.195,821סך צבר הזמנות ליום 

723 738 691 631

1,928

909

201

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 2021 2022 ואילך2023

2,783

₪מיליוני 670-התווספו הזמנות שלא נכללו בפריסה בסך של כ2020ועד מרץ 2020מתחילת 
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נתונים כספיים|קבלנות בישראל 

13

,2020למרץנכון,בישראלקבלנותלמגזרהעבודותצבר

.₪מיליארדי6.05הינו

1-12.20191-12.2018

₪נתונים באלפי 

2,451,5522,241,024היקף הכנסות

236,808203,069רווח גולמי

9.7%9.1%שיעור רווח גולמי

134,72294,084רווח מגזרי

5.5%4.2%שיעור רווח מגזרי

2,241

2,452

2018 2019

היקף הכנסות שנתי
(₪מיליוני )

203

237

2018 2019

רווח גולמי שנתי
(₪מיליוני )

94
135

2018 2019

רווח מגזרי שנתי
(₪מיליוני )

נכון ליום  
31.12.19

נכון ליום  
31.12.18

₪נתונים באלפי 

צבר עבודות למגזר 
קבלנות בישראל

5.826.46



נמל המפרץ|פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2021
היקף כספי

₪מיליוני 3,700-כ

מיקום

חיפה

14

שהושלמהעבודה

91%-כ
חלק החברה

50%

2020נכון למרץ 



נכסיםואשטרוםדן |פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2022

שהושלמהעבודה

19%-כ

היקף כספי

₪מיליוני 780-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ר"מ211,900-כ

מיקום

בני ברק

15

2020נכון למרץ 



החזקותגינדי|פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2022

שהושלמהעבודה

34%-כ

היקף כספי

₪מיליוני 1,074-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ד"יח1,429

מיקום

אור יהודה

16

2020נכון למרץ 



אקרומגדל |פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2020

שהושלמהעבודה

67%-כ

היקף כספי

₪מיליוני 210-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ר"מ52,850-כ

מיקום

תל אביב

17

2020נכון למרץ 



מגדל סוזוקי|פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2020

שהושלמהעבודה

90%-כ

היקף כספי

₪מיליוני 152-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ר"מ37,650-כ

מיקום

תל אביב

18

2020נכון למרץ 



י'דה וינצ|פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2023

שהושלמהעבודה

19%-כ

היקף כספי

₪מיליוני 712-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ד"יח412-כ

ר משרדים"מ38,000-ו

מיקום

תל אביב

19

2020נכון למרץ 



זכיינות

 זכיינות מתחום הבפרוייקטיקבוצת אשטרום מתמחה-PPP ,ה-BOTוה-PFI , המבוססים על שיתוף פעולה הדוק בין המגזר הפרטי
.למגזר הציבורי ולגופים המממנים

ועל פי רוב גם על תפעולם ואחזקתם לאורך כל  , קבוצת אשטרום אמונה על התכנון וההקמה של פרוייקטי זכיינות בהם זכתה
.תקופת הזיכיון

 מלאי  , ן להשקעה"נדל, ן להשקעה בהקמה"נדל, המורכב מחייבים בגין הסדרי זיכיון31.12.2019שווי נכסי מגזר הזכיינות נכון ליום
.₪מיליוני 1,518הינו ( וקונקטסיטיפס)בניינים למכירה וחברות כלולות 

בית  , פתח תקווה והרצליה, קבוצת אשטרום בנתה ומתחזקת את בית המשפט המחוזי בלוד ואת בתי משפט השלום באשקלון
פרוייקטא ובירושלים וכן הקימה ומפעילה "בת, הקבוצה מקימה ומפעילה  פרוייקטי דיור להשכרה בחיפה, כמו כן. המשפט בבת ים

.מעונות לתלמידי מחקר באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע

להתפרצות נגיף הקורונה אין השפעה מהותית על פעילות הזכיינות של הקבוצה, נכון למועד המצגת: מצב הקורונה.
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בית המשפט בת יםמעונות סטודנטים באר שבע  



דיור להשכרה|זכיינות 

310-שנים וכ20-דירות להשכרה ארוכת טווח של כ1,168מתכננת ובונה , קבוצת אשטרום מפעילה

:בשלוש הערים הגדולות בישראל, דירות למכירה מיידית
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בבנייהמאוכלס

נאות פרס בחיפה|מיקום

מתוכן נחתמו,יחידות דיור* 184|ד להשכרה"כמות יח
**דירות181הסכמים להשכרת 

98.4%-שיעור תפוסה של כ

,יחידות דיור164|ד למכירה"כמות יח
ד"יח** 145מתוכן נמכרו 

₪מיליוני 218-כ: ן להשקעה"נדל|פרוייקטשווי 
(***השכרה)בספרים 

₪מיליוני 7.8-הסתכמו לסך של כ|2019ד לשנת "הכנסות שכ
92.5%-בתפוסה ממוצעת של כ

ע בתל אביב"מתחם הגדנ|מיקום

יחידות דיור* 370|ד להשכרה"כמות יח

2021שנת |צפי אכלוס

₪מיליוני 310-כ: ן להשקעה בהקמה"נדל|***בספריםפרוייקטשווי 

.יושכרו לזכאים במחיר מופחת25%, מתוך יחידות הדיור המיועדות להשכרה ארוכת טווח במחירי שוק*

31.12.2019-נכון ל***2020נכון למרץ **



דיור להשכרה|זכיינות 

22

בתכנון בבנייה

.יושכרו לזכאים שייקבעו על ידי משרד השיכון במחיר שכירות מפוקח25%, מתוך יחידות הדיור המיועדות להשכרה ארוכת טווח*

31.12.2019-נכון ל***לשבסכמות יחידות הדיור בכפוף **

קריית היובל בירושלים|מיקום

**יחידות דיור* 438|ד להשכרה"כמות יח

**יחידות דיור146|ד למכירה"כמות יח

ר"מ6,000-כ|שטחי מסחר ותעסוקה

2022שנת |צפי אכלוס

:  ן להשקעה בהקמה"נדל| בספריםפרוייקטשווי 
₪מיליוני 250-כ(***השכרה ומסחר)

שכונת המשתלה בתל אביב|מיקום

**יחידות דיור* 176|ד להשכרה"כמות יח

ר"מ1,500-כ|שטחי מסחר ותעסוקה

2022שנת |צפי אכלוס

₪מיליוני 218-כ: ן להשקעה בהקמה"נדל|***בספריםפרוייקטשווי 



נתונים כספיים|זכיינות 
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1-12.20191-12.2018

₪נתונים באלפי 

היקף הכנסות  
ממכירה והקמת 

פרוייקטים
201,745-171,634-

היקף הכנסות  
משכר דירה 

ותחזוקה
17,547-11,954-

-219,292-183,588כ הכנסות"סה

רווח גולמי ממכירה  
והקמת פרוייקטים

50,71125.1%25,28114.7%

רווח גולמי משכר  
דירה ותחזוקה

7,84744.7%3,21426.9%

58,55826.7%28,49515.5%כ רווח גולמי"סה

ן  "עלית ערך נדל
נטו, להשקעה

11,333-35,533-

58,47126.7%53,87629.3%רווח מגזרי

184

219

2018 2019

היקף הכנסות שנתי
(₪מיליוני )

28
59

2018 2019

רווח גולמי שנתי
(₪מיליוני )

54
58

2018 2019

רווח מגזרי שנתי
(₪מיליוני )



ירושלים, הרכבת הקלה|זכיינות 

*סיטיפס

 של הרכבת " הקו האדום"בעלת הזיכיון להפעלת
הקלה בירושלים 

 במסגרת הסכםBOT 2036שתוקפו עד שנת

 29%-בחברה אשטרוםחלק קבוצת

 מיליוני 73.86-יתרת השקעה בספרים₪

 תשואתFFO 32.8%-להשקעה בספרים

 תשואתFCF 28.3%-להשקעה בספרים

*קונקט

  חברת ההפעלה של הרכבת הקלה תחת הסכם הזיכיון
סיטיפסשל 

 29%-בחברה אשטרוםחלק קבוצת

 מיליוני 23.5-יתרת השקעה בספרים₪

 תשואתFFO 26.0%-להשקעה בספרים

24

.ובקונקטבסיטיפס21%נכסים במישרין אשטרוםבנוסף מחזיקה *



ירושלים, הרכבת הקלה|זכיינות 

Buybackוסגירת חשבונות

 נחתם הסכם עם מדינת ישראל בנוגע להעברת  2020בפברואר
,  (Buyback)הזכויות בפרוייקט הרכבת בירושלים חזרה למדינה 

.הפרוייקטוכן הסכם גמר חשבון והיעדר תביעות בנוגע להקמת 

במידה ומדינת ישראל תודיע על ה-Buyback 2021בספטמבר  ,
.2022יבוצע ככל הנראה ברבעון שני Buyback-ה

  לאור האמור צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים במועד
תביעות העבר וגמר , Buyback-בגין ה)רווח נקי Buyback-ה

חלק הרווח המיוחס לבעלי  )₪ מיליון 530-בסך של כ( חשבון
(. ₪מיליון 430-מניות החברה כ

מיליוני 255ירשמו אל מול ₪ מיליוני 285, מתוך סכום זה ₪

אשר מופיעים בחובות והשקעות אחרות בספרי החברה וירשם 
.₪מיליון 30-רווח לפני מס של כ

 ואת  2021החברה צופה לקבל את סכומי פיצוי העבר במהלך
.2021-2022בשנים Buyback-הכספים עבור ה

25



תעשיות

ייעודיותבנותחברותבאמצעות-תעשיותאשטרום–
שלרבמגווןשלויישוםשיווק,עיצוב,בפיתוחעוסקת
,מובאבטון:ביניהםוהתשתיותהבנייןענףלכללמוצרים

תוצרי,וצבעגמרמוצרי,איטוםמערכותגבסבלוק,לבןבלוק
.הביתלעיצובופתרונותמחצבה

למכירתשלישיצדעםעסקההושלמה2020,בינואר1ביום
טרומייםבטוןמוצריבייצורהעוסקת,"נוינתיבי"חברת

המקרקעיןאתכוללתהמכירה.'וכדשפהאבני,לריצוף
120-בכמסתכמתהמכירהתמורת.המפעלבנויעליהם
שנקבעוהתנאיםהשלמתעםישולמואשר₪מיליוני

התמורהיתרתח"מש52-כשלסךהתקבלכהעד.בהסכמים
הזכויותהעברתהשלמתלאחרתתקבלח"מש68-כבסך

.י"רמי"עלרוכשתבקרקע

הינו,2020מרץלחודשנכון,התעשיותלמגזרההזמנותצבר
.₪מיליוני674

ענףהינוהתעשיותענף,המצגתלמועדנכון:הקורונהמצב
עובדיםהעובדיםכלולכןכחיוניהמוגדרהבנייןלענףנלווה

.מוגבררכשעםנערכההחברה,בנוסף.מלאהבמתכונת
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618

633

2018 2019

היקף הכנסות שנתי
(₪מיליוני )

73
80

2018 2019

רווח גולמי שנתי
(₪מיליוני )

15

16

2018 2019

רווח מגזרי שנתי
(₪מיליוני )

.לפי איחוד יחסי

1-12.20191-12.2018

₪נתונים באלפי 

633,497617,505היקף הכנסות
80,31873,188רווח גולמי

12.7%11.9%שיעור רווח גולמי
15,84414,707רווח מגזרי

2.5%2.4%שיעור רווח מגזרי



ל"קבלנות בנייה ותשתיות בחו

בהקמתשנה50-למעלשלניסיוןאשטרוםלקבוצת
היקףרחביתשתיותופרוייקטימורכביםבנייהפרוייקטי

,וגישורסלילה,וציבורמגוריםבמבנימתמחההחברה.בעולם
שפכיםטיהורמתקני,מיםמערכותתעופהשדותהקמת

.דלקותשתיות

וניגריהאמייקה’ג,בזמביהפעיליםפרוייקטיםמגווןלאשטרום

2020מרץלחודשנכון,ל"חוקבלנותלמגזרהעבודותצבר,

.₪מיליוני372-כהינו

איןהנגיףלהתפרצות,המצגתלמועדנכון:הקורונהמצב
.בזמביההפעילותעלמהותיתהשפעה

כרגילפועלהשפכיםטיהורמכוןאך,הסגרקייםמייקה'בג

.מזומניםתזריםשלבעיהצפויהלאולכןחיוניעסקבהיותו
מביצועהצפויוהרווחההכנסותשלבדחייההינהההשפעה
.לתקופהשתוכננועבודות
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364
450

2018 2019

היקף הכנסות שנתי
(₪מיליוני )

105

121

2018 2019

רווח גולמי שנתי
(₪מיליוני )

78
95

2018 2019

רווח מגזרי שנתי
(₪מיליוני )

1-12.20191-12.2018

₪נתונים באלפי 

450,470363,797היקף הכנסות

121,044105,360רווח גולמי

26.9%29.0%שיעור רווח גולמי

94,84777,767רווח מגזרי

21.1%21.4%שיעור רווח מגזרי



ל"קבלנות בנייה ותשתיות בחו

28

י תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה”צבר ההזמנות עפ

87 87 85 76 68

41

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 2021 2022
ואילך

335
₪מיליוני 31.12.2019-444סך צבר הזמנות ליום 

ביצוע עבודות בפועל*

2019תחזית מול ביצוע 

133 126
107 107

122 123 114
91

Q1 Q2 Q3 Q4

450*

–2019ביצוע עבודות בפועל 
₪מיליוני 450

תוכנית ביצוע לפי צבר הזמנות
₪מיליוני 473–31/12/2018נכון ליום 

(2019פורסם במרץ )



MANIA SOKO HOSPITAL|פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2020

שהושלמהעבודה

50%-כ

היקף כספי

$מיליוני 140-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ר"מ17,500-כ

מיקום

זמביה

29

2020נכון למרץ 



ל"ן למגורים בחו"יזמות נדל

ב"ארה

בתיםושיווקבנייה,ייזום,פיתוח,באיתורמתמחההחברה
.לבנייהמפותחיםומגרשים

מגרשיםמלאי:

31/12/2019ליוםנכוןב"בארהמגוריםלייזוםהמגרשיםמלאי
.₪מיליוני327בשווימגרשים*2,914-למגיע

בתים32-ומגרשים51למכירתהסכמיםנחתמומתוכם
.₪מיליוני56שלכוללבשווי

בעיריוקרתיתמגוריםשכונתהקמתבפרוייקטהחלההחברה
.שבפורטוגלגאיה

31.12.2019ליוםנכוןל"בחולמגוריםן"נדליזמותמגזרנכסישווי
הינולמכירהוקרקעותבנייניםומלאילבנייהמקרקעותהמורכב

.₪מיליוני373

המצגתלמועדנכון,הנגיףהתפשטותבעקבות:הקורונהמצב,
.הפעילותבתחוםבמכירותהאטהנראית

30

93

107

2018 2019

היקף הכנסות שנתי
(₪מיליוני )

3
5

2018 2019

רווח גולמי שנתי
(₪מיליוני )

(10)
(7)

2018 2019

רווח מגזרי שנתי
(₪מיליוני )

1-12.20191-12.2018
₪נתונים באלפי 

106,84492,508היקף הכנסות
4,7292,651רווח גולמי

4.4%2.9%שיעור רווח גולמי
(9,743)(7,352)הפסד מגזרי

(10.5%)(6.9%)שיעור הפסד מגזרי

2,009-ל2,813-מ, פלורידה Oakhills-ב2לאחר איחוד וחלוקה מחדש של שלב *

.בהתאם לביקושים בשוק



ל"ן מניב להשקעה בחו”נדל

אירופהבמזרחמניביםנכסיםמספרלאשטרום,

ומלוןקניוןשלמשולבפרוייקטהינושבהםשהעיקרי

.וברומניהבבולגריהנוספיםנכסיםוכןסרביה,בבלגרד

ליוםנכוןל"בחולהשקעהמניבן"נדלמגזרנכסישווי

מיליוני542הינולהשקעהן"מנדלהמורכב31/12/2019

₪.

התפשטותלאור,המצגתלמועדנכון:הקורונהמצב

(לישראלבדומה)חירוםמצבבסרביההוכרז,הנגיף

עובדבבלגרדהקניוןבעוד,בבלגרדהמלוןנסגרולפיכך

פועלותופארםסופרחנויותשרקכךחירוםבמתכונת

.מוגבלותובשעותבו
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1-12.20191-12.2018

₪נתונים באלפי 

66,72761,239היקף הכנסות

44,00540,920רווח גולמי

65.9%66.8%שיעור רווח גולמי

ן  "עליית ערך נדל
נטו, להשקעה

495320

31,02026,273רווח מגזרי

46.5%42.9%שיעור רווח מגזרי

61

67

2018 2019

היקף הכנסות שנתי
(₪מיליוני )

41

44

2018 2019

רווח גולמי שנתי
(₪מיליוני )

26

31

2018 2019

רווח מגזרי שנתי
(₪מיליוני )



נכסיםאשטרום

מניביםנכסיםשלוניהולרכישה,בנייה,בייזוםעוסקתנכסיםאשטרום
לחברה.ואנגליהגרמניה,בישראלוהתעשייההמסחר,המשרדיםבתחומי
בבעלותר"מ507,790-כמהם)ר"מ*538,434-כשלכוללבשטחנכסים
.(ישירה

מהם68%-כ)₪מיליוני*254-כשלשנתייםשכירותדמימניביםהנכסים
.₪מיליוני68.3-כשלבסךניהולדמיובנוסף(בישראלמופקים

38.2%-כהמהווה₪מיליוני1,862-כהינו31.12.19ליוםנכוןהעצמיההון
.נכסיםאשטרוםשלהמאזןמהיקף

בדירוגמדורגותנכסיםאשטרוםשלהחובאגרותAי"עיציבאופקעם
.מעלות

באנגליהראשונהעסקהנכסיםאשטרוםהשלימה2019יוליבחודש
.ט"לישמיליוני70-כשלבהיקףליברפולבעירמשרדיםמבנהלרכישת

הממוקםמשרדיםמבנהלרכישתהסכםעל,החברהחתמה2020בינואר
הסתכמההנכסעלות.ר"מ8,034שלבשטחגרמניה,דיסלדורףהעירליד

רכישהעלויותיורומיליון1.6-כהכוללים)יורומיליון22.7-כשלבסך
כלהתקיימותעםשהתקבלבנקאיבמימוןלמוכרתשולםהתמורה.(נוספות

.המתליםהתנאים

בפעילותםממשיכיםבבנייהאתרים,המצגתלמועדנכון:הקורונהמצב
כי,יצוין.ישראלמדינתולהוראותחיוניכענףהבנייהענףלצובהתאם

כגוןחיוניותפעילויותלמעטהופסקההמסחרייםהמרכזיםפעילותעיקר
.ועודחוליםקופות,סופרים

32

. ההון העצמי כולל את זכויות המיעוט, 2019בדצמבר 31ח המאוחד של אשטרום ליום "הנתונים על בסיס הדו

.כולל איחוד יחסי של חברות כלולות*



*י פיזור גיאוגרפי"נתונים עפ|נכסים אשטרום
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(₪מיליוני )254.1NOI| (₪מיליוני )שנתי ש"דמ92.8%| שיעור תפוסה 538,434| ( ר"מ)ן "היקף נדל

1-12/2019
 |234.7

גרמניה

27.9%|150,148(ר"מ)ן "היקף נדל

95.7%שיעור תפוסה

|שנתיש"דמ
(₪מיליוני )

58.9

NOI( מיליוני₪)
1-12.2019

59.4

ישראל

65.8%|354,471(ר"מ)ן "היקף נדל

91.5%שיעור תפוסה

שנתיש"דמ
(₪מיליוני )

173.3

NOI( מיליוני₪)
1-12.2019

167.5

אנגליה

6.3%|33,815(ר"מ)ן "היקף נדל

93.1%שיעור תפוסה

שנתיש"דמ
(₪מיליוני )

21.9

NOI( מיליוני₪)
1-12.2019**

7.8

כללי

.לפי איחוד יחסי*

.2019החברה החלה לגבות שכירות בחודש אוגוסט **



*נתונים כספיים|נכסים אשטרום
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354

386

2018 2019

היקף הכנסות שנתי
(₪מיליוני )

256

242

2018 2019

רווח גולמי שנתי
(₪מיליוני )

444

476

2018 2019

רווח מגזרי שנתי
(₪מיליוני )

1-12.20191-12.2018

₪נתונים באלפי 

היקף הכנסות  
מהשכרה

315,489321,097

היקף הכנסות  
ממכירות

70,98033,375

386,469354,472כ הכנסות"סה

241,514256,123רווח גולמי

62.5%72.3%שיעור רווח גולמי

רווח ממכירת  
ן"השקעה בחברת נדל

-33,308

286,823201,435ן להשקעה"עליית נדל

הוצאות מכירה  
והנהלה

52,04047,257

476,297443,609רווח מגזרי

123.2%125.1%שיעור רווח מגזרי

רווח נקי
לבעלי המניות

288,473246,157

שיעור רווח
נקי לבעלי המניות

74.6%69.4%



אשדר

שלומכירהשיווק,בפיתוחהעוסקתמובילהיזמיתחברההינהאשדר
.הארץרחביבכלאיכותיותמגוריםבשכונותדירות

1,986-החברהחלק)ד”יח2,140ומשווקתבונה*(שותפיםכולל)אשדר
.(38א”תמכולל)בביצועבניינים50-בכ(ד”יח

שלבהיקףשוניםתכנוןבשלביפרוייקטים,בנוסף,מקדמתהחברה
7,200-כאשדרחלק,ושותפיםקרקעבעליכולל)נוספותד”יח12,250-כ

.מושלמתייחודיתקהילתיתתפיסהעלבדגש(ד"יח

26%-כהמהווה,₪מיליוני844-כהינו31.12.19-הליוםהעצמיההון
.מרוכשיםמקדמותבניכויהמאזןמהיקף

תקווהבגנילפרוייקטושותףהחברהחתמו,2019בספטמבר27ביום
'גצדעםהסכםעלומגוריםמסחרימתחםהכולל,(50%החברהחלק)

87.5-כשלבסךהינובתמורההחברהחלק,המסחריהמתחםלמכירת
.גולמירווח₪מיליוני30-וכ₪מיליוני

בפעילותםממשיכיםבבנייהאתריםהמצגתלמועדנכון:הקורונהמצב
עד.ישראלמדינתולהוראותחיוניכענףהבנייהענףלצובהתאם

בהיקףקיטוןלראותניתןאך,רגילהבמתכונתהמכירותאתרילאחרונה
והחברהבאתריםהמכירותאתרינסגרו,חדשותהנחיותלאור.המבקרים

.אשדרממשרדימלאבאופןהמכירותשירותיאתמספקת

.לא כולל בעלי קרקע*35

.  2019בדצמבר 31מ ליום "הנתונים על בסיס הדוח המאוחד של אשדר חברה לבניה בע

. ההון העצמי כולל את זכויות המיעוט
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855
1,497

2018 2019

היקף הכנסות שנתי
(₪מיליוני )

158
270

2018 2019

רווח גולמי שנתי
(₪מיליוני )

108

211

2018 2019

רווח מגזרי שנתי
(₪מיליוני )

1-12.20191-12.2018

₪נתונים באלפי 

1,497,487855,432היקף הכנסות

269,698158,254רווח גולמי

18%18.5%שיעור רווח גולמי

211,219107,678רווח מגזרי

14.1%12.6%שיעור רווח מגזרי

רווח נקי לבעלי  
המניות

146,87057,355

שיעור רווח נקי 
לבעלי המניות

9.8%6.7%

1,507,134817,378*מכירות 

857575*ד "יח-מכירות 

.כולל את חלק החברה בלבד*



אשטרוםקבוצת 
נתונים כספיים
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נתוני רווח והפסד|אשטרוםקבוצת 
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1-12.20191-12.20181-12.2017

₪נתונים באלפי 

4,859,5753,953,6693,740,930הכנסות

927,021727,030597,956רווח גולמי

19.1%18.4%16.0%שיעור רווח גולמי

-33,308-ן"רווח ממכירת השקעה בחברת נדל

207,529173,325141,022ן להשקעה"עליית ערך נדל

310,471302,292268,779הנהלה וכלליות, מכירה' הוצ

1,003,262764,227565,051רווח מגזרי

20.6%19.3%15.1%שיעור רווח מגזרי

9,917(19,530)(25,011)אחרות נטו( הוצאות)הכנסות 

978,251744,697574,968רווח תפעולי

20.1%18.8%15.4%שיעור רווח תפעולי

163,714210,074125,038עלויות מימון נטו

667,180468,816379,611רווח נקי לתקופה

501,636312,457234,812רווח נקי המיוחס לבעלי המניות



תמצית נתוני מאזן|אשטרוםקבוצת 
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31.12.201931.12.201831.12.2017

₪נתונים באלפי 

4,901,1194,562,3804,539,926נכסים שוטפים

8,673,1997,984,7246,465,829נכסים בלתי שוטפים

13,574,31812,547,10411,005,755סך נכסים

3,661,1813,790,2773,808,955התחייבויות שוטפות

6,610,7585,863,9074,614,175א”התחייבויות לז

3,302,3792,892,9202,582,625כ הון עצמי”סה

24.3%23.1%23.5%יחס הון למאזן

1,025,223949,928800,602מזומנים ושווי מזומנים

803,318530,747656,580השקעות לזמן קצר

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 
לפני רכישת קרקעות

943,973366,668523,027

(130,058)(764,475)(50,251)נטו, רכישת קרקעות לבנייה

392,969(397,807)893,722תזרים מזומנים מפעילות שוטפת



*(ציבוריות' ללא חבאשטרוםקבוצת )מבנה החוב הפיננסי |אשטרוםקבוצת 
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31.12.2019-נכון ל

2,190
65%174

5%

1,025
30%

ח"אג אשראי בנקאי אשראי מוסדי

₪במיליוני אשראי לפי סוגים 
3,389: סך האשראי

691

394

998

115

(60)

349 282

537
401

1,166

113

(30)

331
219

כללי קבלנות  
בניה 

ותשתיות  
בישראל

זכיינות תעשיות קבלנות  
בניה 

ותשתיות  
ל"בחו

ן "יזמות נדל
למגורים 

ל"בחו

ן מניב  "נדל
להשקעה  

ל"בחו

₪במיליוני ** חוב פיננסי נטו
2,737: 2019בדצמבר 31סך החוב הפיננסי נטו ליום 
2,769: 2018בדצמבר 31סך החוב הפיננסי נטו ליום 

31.12.201931.12.2018

.מ"נכסים בעואשטרוםמ "אשדר חברה לבניה בע*

.מיגזריהשקעות לזמן קצר וארוך ואשראי בין , פקדונות, שווה מזומנים, אשראי בניכוי מזומנים**
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מגזר הקבלנות בישראל
הגדלת צבר העבודות תוך גיוון  

שמירה  , סוגי העבודות הקבלניות
.על איכות הביצוע ורווחיות המגזר

מגזר הזכיינות
הגדלת היקף פעילות המגזר  

זכיינייםלפרוייקטיםוכניסה 
.מגוונים

מגזר התעשיות
פתיחת ערוצי , הגדלת הסינרגיה

הגדלת שיעורי  , שיווק חדשים
הרווחיות וכן הרחבת סל המוצרים 

.בתחום

ל"מגזר הקבלנות בחו
הגדלת היקף הפעילות במדינות  

.קיימות ובמדינות חדשות

נכסיםאשטרום
,  השבחת נכסי החברה הקיימים

איתור והקמת פרוייקטים יזמיים  
חדשים ורכישת נכסים מניבים  

.בגרמניה ואנגליה, בארץ

אשדר
הרחבה ופיתוח תחום היזמות  

למגורים בישראל לרבות פרוייקטי 
.והתחדשות עירונית38א "תמ

ל"מגזר היזמות בחו
ב  "מכירת מגרשים ובתים בארה

איתור ובחינת  . בקצב מוגבר
הזדמנויות עסקיות במדינות בהן  
החברה פעילה להרחבת פעילות 

.ייזום למגורים

ל"ן להשקעה בחו"מגזר הנדל
בחינת אפשרות למימוש חלק 

ן להשקעה במזרח  "מנכסי נדל
.אירופה על פי הזדמנויות בשוק
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