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הזמנהאוהחברהשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת
.למשקיעיםמידעלמסירתורקאךנועדהוהיא,כאמורהצעותלקבלת

על.בלבדתמציתהינוהחברהפעילותלניתוחהקשורבכלבמצגתהאמור
עימםבפעילותהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנת

2019לשנתהחברהשלהתקופתיבדוחלעייןישהחברהמתמודדת
ובדוח(2020-01-025219:'מסאסמכתא)2020במרץ24ביוםשפורסם
30ביוםשפורסם2020שנתשלהשנילרבעוןהחברהשלהרבעוני
.(2020-01-095532:'מסאסמכתא)2020באוגוסט

ח"תשכערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת
לרבות,ואומדניםהערכות,תחזיות,היתרביןכוללכאמורמידע.1968
,דרךבכלהמובאאחרמידעוכל,סקירות,גרפים,איוריםשלהמובאמידע

התממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסים,החברהשל
באופןשוניםלהיותעשוייםואשרהחברהבשליטתואינהוודאיתאינה

והואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע.מהמוצגמהותי
,החברההנהלתשלהסובייקטיביתוהערכתהראותהנקודתעלרקמבוסס

במועדהחברהלהנהלתהידוע,כללימידעניתוחעל,השארביןהמתבססת
ורשויותגופיםשפרסמוסטטיסטייםנתוניםזהובכלל,זומצגתעריכת
אשרוסקריםמחקרים,ציבורייםפרסומים,מקצועייםפרסומים,שונות

.עצמאיבאופןהחברהידיעלנבחנהלאנכונותם

,משמעותייםהתממשות-אילסיכוניכפוףמטבעועתידפניצופהמידע
אףולעיתיםמראשלהערכהניתןבלתי,וודאיבלתיהינוכאמורומידע

צופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.החברהבשליטתמצויאינו

פעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפני
החיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויותוכן,החברה

מראשלהערכהניתניםבלתיהינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעים
.החברהבשליטתמצוייםאינםובאופיים

נגיףמשברהיקףאתלהעריךניתןלאהמצגתפרסוםלמועדנכוןכי,יודגש
זהובכללהחברההערכותכי,יובהר.החברהעלוהשפעתוהקורונה

מבוססים,שוטפתמפעילותבתזריםושינוייםהשוניםבמגזריםהפעילות
עשויותאלההערכות.עתידפניצופהמידעומהוויםהחברההערכותעל

מכפימהותיתשונהבאופןלהתממשאו,חלקןאוכולן,להתממששלא
אינואשרומתמשךחריגבאירועשמדוברהעובדהלאורהיתרבין,שנצפה

.החברהבשליטת

בדיווחיהוצגבוהאופןמןשונהבאופןהמוצגמידעלכלולעשויההמצגת
המוצגיםנתוניםבמצגתלהיכללעשויים,היינו,כהעדלציבורהחברה
שהוצגומאלושוניםבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאיפיוןאו/ובאופן

ובכלל)נתוניםשלמכלולמציגההמצגת.בעברהחברהובדיווחיבדוחותיה
הוצגושטרםאוהחברהבדיווחינכללווטרםבמצגתהוצגואשרנתוניםזה

החברהשלהערכתהלמיטבנכוניםושהינם,האמורהבמצגתהמוצגבאופן
.(הצגתםלמועדנכון

ומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו
אינהוהחברה,30.6.2020וליוםהמצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצויים
מנתעלזהמידעשלהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויבת
.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפו

2



3

כרטיס ביקור|אשטרוםקבוצת 

1-6.20201-6.2019
₪נתונים במיליוני 

2,254.82,292.9היקף הכנסות

417.0442.3רווח גולמי

279.4379.9רווח תפעולי

93.7220.5רווח נקי

רווח נקי המיוחס 
לבעלי מניות

90.7186.1

: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

.ל"ובחובארץ 

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

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

 ל"בארץ ובחוייזום ושיווק בנייני מגורים.

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 לאוגוסט 

7.3
₪מיליארדי 



2020אירועים בולטים במהלך שנת 

4

3/20

2020, במרץ17
החברה נבחרה כקבלן המבצע  

הנתיבים המהירים של לפרוייקט
היקף ההכנסות  . נתיבי איילון

.₪מיליון 344-הצפויות מסתכם לכ

קבלנות

1/206/20 2/204/205/20

2020, יוני
נכסים הנפיקה  אשטרום

אגרות  . נ.ע₪ מיליוני 350
בתמורה  ( 12סדרה )חוב 

.₪מיליוני 350ברוטו של 

נכסיםאשטרום

2020, פברואר
, התפשטות נגיף הקורונה בעולם

.בישראלזה ובכלל 
מוטלות מגבלות שונות בניסיון  

.התפשטותו של הנגיףלבלום 

כללי

2020, במאי5
. נ.ע₪ מיליוני 370החברה הנפיקה 

בדרך של ( 'סדרה ג)אגרות חוב 
ברוטו של בתמורה , הסדרההרחבת 

.₪מיליוני 382

אשטרוםקבוצת 

7/20

2020, יוני ויולי
. נ.ע4,496,110רכשה אשטרוםקבוצת 

(.  5.2%-כ)נכסים אשטרוםמניות של 
נכסים באשטרוםההחזקה שיעור 
.54.34%-עלה לכ

אשטרוםקבוצת 

2020, בפברואר12
נחתם הסכם עם מדינת ישראל בנוגע  

הרכבת  בפרוייקטלהעברת הזכויות 
,  (Buyback)למדינה בחזרה בירושלים 

וכן הסכם גמר חשבון והיעדר תביעות  
.הפרוייקטבנוגע להקמת 

זכיינות



2020סקירת פעילות שנת |קבוצת אשטרום 

5

היקף הכנסות רבעוני
(₪מיליוני )

1,134 1,159

2,293

1,166 1,089

2,255

Q1 Q2 מצטבר

רווח תפעולי רבעוני
(₪מיליוני )

178
202

380

127
153

279

Q1 Q2 מצטבר

221 221

442

205 212

417

Q1 Q2 מצטבר

רווח גולמי רבעוני
(₪מיליוני )

98
88

186

20

71
91

Q1 Q2 מצטבר

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה  
רבעוני

(₪מיליוני )

20202019



סקירת פעילות רב שנתית|אשטרוםקבוצת 

6

רווח גולמי
(₪מיליוני )

הכנסות
(₪מיליוני )

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

2015 2016 2017 2018 2019

2,255

1-6.2020

539 556 598
727

927

2015 2016 2017 2018 2019

417

1-6.2020



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

רווח תפעולי
(₪מיליוני )

456 524 575
745

978

2015 2016 2017 2018 2019

279

1-6.2020

133 162
235

312

502

2015 2016 2017 2018 2019

91

1-6.2020



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

₪מיליוני 381-כ כ"סה

45 54
78

104 100

2016 2017 2018 2019 2020

0.54₪
למניה

0.65₪
למניה

0.94₪
למניה

1.21₪
למניה

הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה
(₪מיליוני )

1,291 1,377
1,569

1,930
2,291 2,284

2015 2016 2017 2018 2019 6.2020

1.26₪
למניה

חולק על בסיס תוצאות השנה הקודמת*



תחומי פעילות|אשטרוםקבוצת 

9



נתונים כספיים|אשטרוםקבוצת 
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50.52%

1.43%

10.49%

6.37%2.80%

0.69%

7.86%

19.83%
29.61%

2.57%7.90%

9.59%

1.41%2.21%

27.00%

19.71%

1-6.2020-התפלגות ההכנסות ב
התאמותלפני 

1-6.2020-התפלגות הרווח הגולמי ב
לפני התאמות

1-6.2020לתקופה 
רווח גולמיהכנסות

₪נתונים באלפי 

קבלנות בנייה  
1,394,316140,494ותשתיות בישראל

39,60412,204זכיינות

289,54937,478*תעשיות

קבלנות בנייה  
175,76945,494ל"ותשתיות בחו

ן"יזמות נדל
77,2866,697ל"מגורים בחו

ן מניב  "נדל
19,09410,472ל"להשקעה בחו

216,861128,086*נכסיםאשטרום

547,39793,538אשדר

2,759,876474,463כ לפני התאמות"סה

התאמות בגין  
(8,027)(413,064)הכנסות פנימיות

כ לפני התאמות  "סה
2,346,812466,436איחוד יחסי

התאמות בגין  
(49,478)(92,018)איחוד יחסי

2,254,794416,958כ"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

והתשתיותהבנייהבתחומיהפרוייקטיםסוגיכלאתמבצעתקבלנותאשטרום.

מחויבות,הפרוייקטיםלביצוע”הייצוראמצעי"כלעלשליטהקבלנותלאשטרום

.ומקיףיעילבקרהומערךזמניםבלוחות,בתקציבלעמידהעמוקה

מיליארדי6.3הינו,2020לאוגוסטנכון,בישראלהקבלנותבתחוםההזמנותצבר₪.

.₪מיליארדי2.2-כשלבסךלעבודההזמנותהתקבלו2020שנתבמהלך

חיוניכענףהוגדרהבנייהענף,חירוםשעתתקנותבמסגרת:הקורונההשפעות

לעבודהמשיכההחברהואפרילמרץבחודשיםהסגרתקופתבמהלך.במשק

עלמסוימתהשפעההייתההקורונהנגיףלהתפשטות,בנוסף.ובמפעליםבאתרים

שלבין)עובדיםבבידודהצורךעקבהפעילותבתחוםהחברהשלהאדםכוח

.(משנהקבלנישלוביןהחברה

11



קבלנות בישראל

י תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה”צבר ההזמנות עפ

₪מיליוני 30.6.20205,912סך צבר הזמנות ליום 

723 738 691 631

1,928

909

201

703 734 734 716

2,287

1,450

725

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 2021 2022 ואילך2023

*2,887

2020צפי לשנת + ביצוע עבודות בפועל * 12

תוכנית ביצוע לפי צבר הזמנות
₪מיליוני 5,912–30.6.2020נכון ליום 

תוכנית ביצוע לפי צבר הזמנות
₪מיליוני 5,821–31.12.2019נכון ליום 

(2020פורסם במרץ )

ביצוע עבודות בפועל

.אינן מוצגות בטבלהאשר , ₪מיליוני 638-כהתקבלו עבודות חדשות בסך של 30.6.2020לאחר 



נתונים כספיים|קבלנות בישראל 

13

.₪מיליארדי6.3הינו,2020לאוגוסטנכון,בישראלקבלנותלמגזרהעבודותצבר

31.12.19נכון ליום 30.6.19נכון ליום 30.6.20נכון ליום 

₪נתונים במיליארדי 

צבר עבודות למגזר 
קבלנות בישראל

5.96.35.8

1-6.20201-6.20194-6.20204-6.20191-12.2019

₪נתונים באלפי 

1,394,3161,210,947711,972629,9512,451,552היקף הכנסות

140,494114,77275,48860,996236,808רווח גולמי

10.1%9.5%10.6%9.7%9.7%שיעור רווח גולמי

87,14262,37647,65333,705134,722רווח מגזרי

6.2%5.2%6.7%5.4%5.5%שיעור רווח מגזרי



נכסיםואשטרוםדן |פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2022

שהושלמהעבודה

35%-כ

היקף כספי

₪מיליוני 780-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ר"מ211,900-כ

מיקום

בני ברק

14

2020נכון לאוגוסט 



החזקותגינדי|פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2022

שהושלמהעבודה

50%-כ

היקף כספי

₪מיליוני 1,074-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ד"יח1,429

מיקום

אור יהודה

15

2020נכון לאוגוסט 



אקרומגדל |פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2020

שהושלמהעבודה

80%-כ

היקף כספי

₪מיליוני 210-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ר"מ52,850-כ

מיקום

תל אביב

16

2020נכון לאוגוסט 



י'דה וינצ|פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2023

שהושלמהעבודה

31%-כ

היקף כספי

₪מיליוני 712-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ד"יח412-כ

ר משרדים"מ38,000-ו

מיקום

תל אביב

17

2020נכון לאוגוסט 



ן"נדלאקרוגולף מתחם |פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2022

שהושלמהעבודה

14%-כ

היקף כספי

₪מיליוני 315-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ד"יח183-כ

מיקום

תל אביב

18

2020נכון לאוגוסט 



3הנתיבים המהירים מקטע |פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2024
היקף כספי

₪מיליוני 344-כ

19

שהושלמהעבודה

2%-כ
חלק החברה

100%

2020נכון לאוגוסט 



זכיינות

המתחוםזכיינותבפרוייקטימתמחהאשטרוםקבוצת-PPP,ה-BOTוה-PFI,הפרטיהמגזרביןהדוקפעולהשיתוףעלהמבוססים
.המממניםולגופיםהציבורילמגזר

כללאורךואחזקתםתפעולםעלגםרובפיועל,זכתהבהםזכיינותפרוייקטישלוההקמההתכנוןעלאמונהאשטרוםקבוצת
.הזיכיוןתקופת

מלאי,להשקעהן"נדל,בהקמהלהשקעהן"נדל,זיכיוןהסדריבגיןמחייביםהמורכב,30.6.2020ליוםנכוןהזכיינותמגזרנכסישווי
.₪מיליוני1,693הינו,(וקונקטסיטיפס)כלולותוחברותלמכירהבניינים

וביתוהרצליהתקווהפתח,באשקלוןהשלוםמשפטבתיואתבלודהמחוזיהמשפטביתאתומתחזקתבנתהאשטרוםקבוצת
פרוייקטומפעילההקימהוכןובירושליםא"בת,בחיפהלהשכרהדיורפרוייקטיומפעילהמקימההקבוצה,כןכמו.יםבבתהמשפט
.שבעבבארגוריוןבןבאוניברסיטתמחקרלתלמידימעונות

הקבוצהשלהמניבההזכיינותפעילותעלמהותיתהשפעהאיןהקורונהנגיףלהתפרצות,המצגתלמועדנכון:הקורונההשפעות.
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בית המשפט בת יםבאר שבע  הסטודנטים מעונות 



דיור להשכרה|זכיינות 

שנים  20-דירות להשכרה ארוכת טווח לתקופה של כ1,135מתכננת ובונה , קבוצת אשטרום מפעילה

:בשלוש הערים הגדולות בישראל, למכירה מיידיתדירות 299-וכ
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בבנייהמאוכלס

בחיפהנאות פרס |מיקום

מתוכן נחתמו,יחידות דיור* 184|ד להשכרה"כמות יח
***דירות182הסכמים להשכרת 

99%-שיעור תפוסה של כ

,יחידות דיור164|ד למכירה"כמות יח
ד"יח*** 150מתוכן נמכרו 

₪מיליוני 222-כ: ן להשקעה"נדל|פרוייקטשווי 
(**השכרה)בספרים 

₪מיליוני 4.7-הסתכמו לסך של כ|1-6.2020ד "הכנסות שכ
97%-בתפוסה ממוצעת של כ

בתל אביבע "מתחם הגדנ|מיקום

יחידות דיור* 370|ד להשכרה"כמות יח

2021שנת |צפי אכלוס

₪מיליוני 377-כ: ן להשקעה בהקמה"נדל|**בספריםפרוייקטשווי 

.שייקבעו על ידי משרד השיכון במחיר שכירות מפוקחלזכאים מיועדות להשכרה  25%, להשכרה ארוכת הטווחמתוך יחידות הדיור *

2020לאוגוסט נכון ***30.06.2020-לנכון **



דיור להשכרה|זכיינות 
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בבנייה בבנייה

שייקבעו על ידי משרד השיכון במחיר שכירות מפוקחמיועדות לזכאים 25%, הטווחארוכת להשכרה יחידות הדיור מתוך *

30.6.2020-נכון ל**

בירושליםקריית היובל |מיקום

דיוריחידות * 405|ד להשכרה"כמות יח

דיוריחידות 135|ד למכירה"כמות יח

ר"מ6,000-כ|שטחי מסחר ותעסוקה

2022שנת |צפי אכלוס

:  ן להשקעה בהקמה"נדל| בספריםפרוייקטשווי 
₪מיליוני 308-כ(**השכרה ומסחר)

בתל אביבשכונת המשתלה |מיקום

דיוריחידות * 176|ד להשכרה"כמות יח

ר"מ1,500-כ|שטחי מסחר ותעסוקה

2022שנת |צפי אכלוס

:  ן להשקעה בהקמה"נדל| בספריםפרוייקטשווי 
₪מיליוני 231-כ(**השכרה ומסחר)



1-6.20201-6.20194-6.20204-6.20191-12.2019

₪נתונים באלפי 

היקף הכנסות  
ממכירה והקמת  

פרוייקטים
24,886*-91,353-8,957*-51,800-201,745-

היקף הכנסות  
משכר דירה  

ותחזוקה
14,718-8,219-8,723-4,159-17,547-

-39,604-99,572-17,680-55,959-219,292כ הכנסות"סה

רווח גולמי  
ממכירה והקמת  

פרוייקטים
4,55418.3%15,97917.5%2,66629.8%10,19919.7%50,71125.1%

רווח גולמי  
משכר דירה  

ותחזוקה
7,65052.0%3,78646.1%5,31460.9%1,45935.1%7,84744.7%

12,20430.8%19,76519.8%7,98045.1%11,65820.8%58,55826.7%כ רווח גולמי"סה

ן  "עלית ערך נדל
נטו, להשקעה

4,465-5,987-4,245-5,987-11,333-

11,13528.1%20,67820.8%9,50653.8%14,98126.8%58,47126.7%רווח מגזרי

נתונים כספיים|זכיינות 

23

בשנה הנוכחית לעומת אשתקד נובע מסיום  פרוייקטיםהפער בהיקף ההכנסות ממכירה והקמת * 
.המעונות בבאר שבעופרוייקטים בית המשפט בבת פרוייקטהקמת 



ירושלים, הרכבת הקלה|זכיינות 

*סיטיפס

 של הרכבת " הקו האדום"בעלת הזיכיון להפעלת
הקלה בירושלים 

 במסגרת הסכםBOT 2036שתוקפו עד שנת

 29%-בחברה אשטרוםחלק קבוצת

 מיליוני 74–יתרת השקעה בספרים₪

 תשואתFFO 17.9%–להשקעה בספרים

 תשואתFCF 12.8%–להשקעה בספרים

*קונקט

  חברת ההפעלה של הרכבת הקלה תחת הסכם הזיכיון
סיטיפסשל 

 29%-בחברה אשטרוםחלק קבוצת

 מיליוני 22–יתרת השקעה בספרים₪

 תשואתFFO 32.7%–להשקעה בספרים

24

.ובקונקטבסיטיפס21%נכסים במישרין אשטרוםבנוסף מחזיקה *



ירושלים, הרכבת הקלה|זכיינות 

Buybackוסגירת חשבונות

להעברתבנוגעישראלמדינתעםהסכםנחתם2020בפברואר
,(Buyback)למדינהחזרהבירושליםהרכבתבפרוייקטהזכויות

.הפרוייקטלהקמתבנוגעתביעותוהיעדרחשבוןגמרהסכםוכן

העלתודיעישראלומדינתבמידה-Buyback2020בספטמבר,
.2021שניברבעוןהנראהככליבוצעBuyback-ה

במועדהכספייםבדוחותיהלרשוםהחברהצפויה,האמורלאור
וגמרהעברתביעות,Buyback-הבגין)נקירווחBuyback-ה

לבעליהמיוחסהרווחחלק)₪מיליון530-כשלבסך(חשבון
.(₪מיליון430-כהחברהמניות

מיליוני255מולאלירשמו₪מיליוני285,זהסכוםמתוך₪

וירשםהחברהבספריאחרותוהשקעותבחובותמופיעיםאשר
.₪מיליון30-כשלמסלפנירווח

ואת2021במהלךהעברפיצויסכומיאתלקבלצופההחברה
.2021-2022בשניםBuyback-העבורהכספים

25



*תעשיות

שיווק,ייצור,בפיתוחעוסקת–ייעודיותבנותחברותבאמצעות-תעשיותאשטרום

בלוק,מובאבטון:ביניהםוהתשתיותהבנייןענףלכללמוצריםשלרבמגווןשלויישום

לעיצובופתרונותמחצבהתוצרי,וצבעגמרמוצרי,איטוםמערכות,גבסבלוק,לבן

.הבית

העוסקת,"נוינתיבי"חברתלמכירתשלישיצדעםעסקההושלמה2020,בינואר1ביום

המקרקעיןאתכוללתהמכירה.'וכושפהאבני,לריצוףטרומייםבטוןמוצריבייצור

עםישולמואשר₪מיליוני120-בכמסתכמתהמכירהתמורת.המפעלבנויעליהם

יתרת₪מיליוני52-כשלסךהתקבלכהעד.בהסכמיםשנקבעוהתנאיםהשלמת

לרוכשתבקרקעהזכויותהעברתהשלמתלאחרתתקבל₪מיליוני68-כבסךהתמורה

.י"רמי"ע

מיליוני731הינו,2020אוגוסטלחודשנכון,התעשיותלמגזרההזמנותצבר₪.

כענףהוגדרה,התעשיותמגזרפעילות,חירוםשעתתקנותבמסגרת:הקורונההשפעות

עקבהאדםכוחעלמסוימתהשפעההייתה,זאתעם.חיוניכענףהבנייהלענףנלווה

.עובדיםבבידודהצורך

.לפי איחוד יחסי* 26

1-6.20201-6.20194-6.20204-6.20191-12.2019

₪נתונים באלפי 

289,549310,314146,067150,499633,497היקף הכנסות

37,47838,49519,74618,52980,318רווח גולמי

12.9%12.4%13.5%12.3%12.7%שיעור רווח גולמי

6,4967,2775,1082,86915,844רווח מגזרי

2.2%2.3%3.5%1.9%2.5%שיעור רווח מגזרי

 2020הוכר ברבעון הראשון של שנת ₪ מיליוני 16.5-בסך של כ" נתיבי נוי"יצוין כי רווח ממכירת חברת.



1-6.20201-6.20194-6.20204-6.20191-12.2019

₪נתונים באלפי 

175,769244,94475,995123,373450,470היקף הכנסות

45,49475,20319,98734,268121,044רווח גולמי

25.9%30.7%26.3%27.8%26.9%שיעור רווח גולמי

30,38758,12214,13727,02594,847רווח מגזרי

17.3%23.7%18.6%21.9%21.1%שיעור רווח מגזרי

ל"קבלנות בנייה ותשתיות בחו

ופרוייקטימורכביםבנייהפרוייקטיבהקמתשנה50-למעלשלניסיוןאשטרוםלקבוצת

,וגישורסלילה,וציבורמגוריםבמבנימתמחההחברה.בעולםהיקףרחביתשתיות

.דלקותשתיותשפכיםטיהורמתקני,מיםמערכות,תעופהשדותהקמת

וניגריהמייקה’ג,בזמביהפעיליםפרוייקטיםמגווןלאשטרום.

221-כהינו,2020אוגוסטלחודשנכון,ל"חוקבלנותלמגזרהעבודותצבר

.₪מיליוני

הקורונההשפעות:

הקורונהמשברהשפעתבעקבותחדשותעבודותקבלתבקצבהאטהלראותניתן
.בעולם

הפעילותעלמהותיתהשפעהאיןהנגיףלהתפרצות,המצגתלמועדנכון:זמביה.

פועליםהשפכיםטיהורומכוןהאתרים,מאיחודשבתחילתההסגרהוסר:מייקה'ג
.כרגיל
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ל"קבלנות בנייה ותשתיות בחו

י תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה”צבר ההזמנות עפ

87 87 85 76 68
41

100
87 85 76 68

39

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 2021 ואילך2022

*348

₪מיליוני 30.6.2020-268סך צבר הזמנות ליום 

2020צפי לשנת + ביצוע עבודות בפועל *

תוכנית ביצוע לפי צבר הזמנות
₪מיליוני 268–30.6.2020נכון ליום 

תוכנית ביצוע לפי צבר הזמנות
₪מיליוני 444–31.12.2019נכון ליום 

(2020פורסם במרץ )

ביצוע עבודות
בפועל
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MANIA SOKO HOSPITAL|פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2020

שהושלמהעבודה

79%-כ

היקף כספי

$מיליוני 140-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ר"מ17,500-כ

מיקום

זמביה
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2020נכון לאוגוסט 



1-6.20201-6.20194-6.20204-6.20191-12.2019

₪נתונים באלפי 

77,28650,69742,12925,164106,844היקף הכנסות

6,6976865,198414,729רווח גולמי

8.7%1.4%12.3%0.2%4.4%שיעור רווח גולמי

(7,352)(2,881)2,909(4,640)1,460מגזרי( הפסד)רווח 

(6.9%)(11.4%)6.9%(9.2%)1.9%מגזרי( הפסד)שיעור רווח 

ל"ן למגורים בחו"יזמות נדל

לבנייהמפותחיםומגרשיםבתיםושיווקבנייה,ייזום,פיתוח,באיתורמתמחההחברה.

2,856-למגיע30.6.2020ליוםנכוןב"בארהמגוריםלייזוםהמגרשיםמלאי:ב"ארה
בתים20-ומגרשים14למכירתהסכמיםנחתמומתוכם.₪מיליוני321בשווימגרשים

.₪מיליוני43שלכוללבשווי

שבפורטוגלגאיהבעירמגוריםשכונתשלושיווקהבהקמתההחלההחברה.

מקרקעותהמורכב30.6.2020ליוםנכוןל"בחולמגוריםן"נדליזמותמגזרנכסישווי
.₪מיליוני360הינולמכירהוקרקעותבנייניםומלאילבנייה

הקורונההשפעות:

באםידועלא.זופעילותעלמהותיתהשפעהאיןהמצגתלמועדנכון:ב"ארה
.עתידיותהשפעותתהיינה

למועדנכון.מאיבחודשהוסראשרסגרהוטלהנגיףהתפשטותבעקבות:פורטוגל
ניתןלא.המכירותבמשרדכןוכמובאתרעבודתהאתממשיכההחברההמצגת
.עתידיותהשפעותתהיינהבאםלאמוד

30



ל"ן מניב להשקעה בחו”נדל

פרוייקטהינושבהםשהעיקרי,אירופהבמזרחמניביםנכסיםמספרלאשטרום
.ובבולגריהברומניהנוספיםנכסיםוכןסרביה,בבלגרדומלוןקניוןשלמשולב

ן"מנדלהמורכב30.6.2020ליוםנכוןל"בחולהשקעהמניבן"נדלמגזרנכסישווי
.₪מיליוני526הינולהשקעה

הקורונההשפעות:

מגבלותללאלפעולבבלגרדוהמלוןהקניוןחזרו2020מאיחודשבתחילת.
שלמחודשתהתפרצותעקבמהמגבלותחלקמחדשהוטלויוליחודשבאמצע
.הקורונה

שלבסךהפעילותבתחוםהנכסיםבערךהפחתהנרשמה2020ביוני30ליום
בהכנסותהצפויהלירידהביחסהחברההערכתאתהמשקפת,₪מיליוני12-כ

שניתנוההקלותעלובהתבססהמשברמהשלכותכתוצאההדירהשכר
לחזרהעדהבאיםבחודשיםלשוכריםשיינתנוהנחות/הקלותוהערכתלשוכרים
.רגילהלפעילות
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1-6.20201-6.20194-6.20204-6.20191-12.2019

₪נתונים באלפי 

19,09432,9476,31717,37266,727היקף הכנסות

10,47222,5882,89012,14644,005רווח גולמי

54.8%68.6%45.7%69.9%65.9%שיעור רווח גולמי

ערך ( ירידת)עליית 
495(398)(7,537)(398)(17,367)נטו, ן להשקעה"נדל

8,62831,020(7,610)15,286(13,380)מגזרי(הפסד)רווח 

(  הפסד)שיעור רווח 
49.7%46.5%(120.5%)46.4%(70.1%)מגזרי



נכסיםאשטרום
המסחר,המשרדיםבתחומימניביםנכסיםשלוניהולרכישה,בנייה,בייזוםעוסקתנכסיםאשטרום

מהם)ר"מ*549,533-כשלכוללבשטחנכסיםלחברה.ואנגליהגרמניה,בישראלוהתעשייה

.(ישירהבבעלותר"מ518,799-כ

ובנוסף(בישראלמופקיםמהם64%-כ)₪מיליוני*240-כשלשנתייםשכירותדמימניביםהנכסים

.₪מיליוני61.6-כשלבסךניהולדמי

שלהמאזןמהיקף34.6%-כהמהווה₪מיליוני1,817-כהינו30.6.2020ליוםנכוןהעצמיההון

.נכסיםאשטרום

בדירוגמדורגותנכסיםאשטרוםשלהחובאגרותAמעלותי"עיציבאופקעם.

גרמניה,דיסלדורףהעירלידהממוקםמשרדיםמבנהלרכישתהעסקהושלמהה2020באפריל

נעשההעסקהמימון.אירומיליון22.7-כשלבסךהסתכמההנכסעלות.ר"מ8,034שלבשטח
.אירומיליון14-כשלבסךבנקאיתהלוואהבאמצעות

מיליוני76-כשללסךבתמורהדונם2.5-כשלכוללבשטחגןרמתבעירקרקערכישתהושלמה₪.

.אחוז2,000שלבהיקףבקרקעהזכויותלהגדלתהחברהפועלתכןכמו

הדוחותבסיסעל₪מיליוני47בסךדיבידנדחלוקתעלנכסיםאשטרוםהכריזה2020מאיבחודש
.2020ביוני3ביוםהמניותלבעלישולםהדיבידנד.2019שלהכספיים

המפרץחוצותבנכסהמגובות,(12סדרה)חובאגרותנ.ע₪מיליוני350הנפיקההחברה2020ביוני

.(50%החברהחלק)

ומרכזיהקניוניםוכלבפעילותםממשיכיםבבנייהאתרים,המצגתלמועדנכון:הקורונההשפעות

בדוחותיהנכסיםאשטרוםרשמה2020ביוני30ליום.להנחיותבהתאםלפעולחזרוהמסחר
זאתהפחתה.הקורונהמשברבגין₪מיליוני*10.5-כשלבסךנכסיהערךשלהפחתההכספיים

החברההערכתבסיסעלוהןחיצוניםשוויממעריכישהתקבלושוויהערכותמספרעלהןהתבססה

ושעשויותלשוכריםשניתנוהנחות/ההקלותבסיסעלדירהשכרבהכנסותהצפויהלירידהביחס

.רגילהלפעילותלחזרהעדהבאיםבחודשיםלהינתן

32
. ההון העצמי כולל את זכויות המיעוט. 2020ביוני 30נכסים ליום אשטרוםשל ח המאוחד "הנתונים על בסיס הדו

.כולל איחוד יחסי של חברות כלולות*



*י פיזור גיאוגרפי"נתונים עפ|נכסים אשטרום

33

₪מיליוני NOI1-6.2020 |117₪מיליוני 240| שנתי ש"דמ90.5%| שיעור תפוסה ר"מ549,533| ן "היקף נדל

26%גרמניה   

ר"מ159,421ן"היקף נדל

96%שיעור תפוסה

שנתיש"דמ
קצב שנתי

₪מיליוני 63.7

NOI1-6.202028 מיליוני₪

64%ישראל   

ר"מ356,298ן"היקף נדל

87.8%שיעור תפוסה

שנתיש"דמ
קצב שנתי

₪מיליוני 153

NOI1-6.202077.7 מיליוני₪

10%אנגליה   

ר"מ33,815ן"היקף נדל

93.1%שיעור תפוסה

שנתיש"דמ
קצב שנתי

₪מיליוני 23.3

NOI1-6.202011.7 מיליוני₪

כללי

.לפי איחוד יחסי*

קצב שנתי



*נתונים כספיים|נכסים אשטרום

.לפי איחוד יחסי* 34

1-6.20201-6.20194-6.20204-6.20191-12.2019

₪נתונים באלפי 

150,704154,57070,55976,304315,489היקף הכנסות מהשכרה

66,15736,07140,72926,69470,980היקף הכנסות ממכירות

216,861190,641111,288102,998386,469כ הכנסות"סה

128,086125,91661,61663,511241,514רווח גולמי

59.1%66.0%55.4%61.7%62.5%שיעור רווח גולמי

ן  "נדל( ירידת)עליית  
52,1334,75035,354286,823(27,895)להשקעה

24,11924,29411,64412,74152,040הוצאות מכירה והנהלה

76,072153,75554,72286,124476,297רווח מגזרי

35.1%80.7%49.2%83.6%123.2%שיעור רווח מגזרי

נקי ( הפסד)רווח 
המיוחס

לבעלי מניות החברה
5,75171,99425,89031,561288,473

(הפסד)שיעור רווח 
נקי המיוחס לבעלי  

מניות החברה
2.7%37.8%23.3%30.6%74.6%

עקב הירידות  ₪ מיליוני 19-כע סחירים  בסך של "הפסד מהשקעה בניכוללות 1-6.2020בתקופה עלויות המימון 
.החדות בשווקי ההון בארץ ובעולם בשל התפרצות נגיף הקורונה



אשדר

בשכונותדירותשלומכירהשיווק,בפיתוחהעוסקתמובילהיזמיתחברההינהאשדר

.הארץרחביבכלאיכותיותמגורים

38-בכ(ד”יח1,471-החברהחלק)ד”יח1,624ומשווקתבונה*(שותפיםכולל)אשדר

.(38א”תמכולל)בביצועבניינים

שלבהיקףשוניםתכנוןבשלביפרוייקטיםהחברהמקדמת,בנוסף

עלבדגש,(ד"יח7,500-כאשדרחלק,ושותפיםקרקעבעליכולל)נוספותד”יח13,400-כ

.מושלמתייחודיתקהילתיתתפיסה

המהווה,₪מיליוני801-כהינו,המיעוטזכויותכולל,30.6.2020-הליוםהעצמיההון

.מרוכשיםמקדמותבניכויהמאזןמהיקף26.4%-כ

לקבוצתשהונפק,ההוןשטרשלחלקיפדיוןאשדרביצעה,2020במאי14-הביום

קרןבגין₪מיליוני67.9-כהכולל₪מיליוני72-כבסך,30.12.2018בתאריךאשטרום

.₪מיליוני4.1-כשלריביתובתוספת

במשקחיוניכענףהוגדרהבנייהענף,חירוםשעתתקנותבמסגרת:הקורונההשפעות,

השפעההייתההקורונהנגיףלהתפשטות,זאתעם.באתריםלעבודהמשיכההחברהלכן

עובדיםאשרהקבלניםעובדיבבידודהצורךעקבהבנייהבאתריהאדםכוחעלמסוימת

.החברהבאתרי

.השניהרבעוןמאמצעהחלרגילהבמתכונתלפעולחזרוהמכירותמשרדי

.לא כולל בעלי קרקע*35

.  2020ביוני 30מ ליום "הנתונים על בסיס הדוח המאוחד של אשדר חברה לבניה בע



נתונים כספיים|אשדר 

36

1-6.20201-6.20194-6.20204-6.20191-12.2019

₪נתונים באלפי 

547,397636,509239,770302,8611,497,487היקף הכנסות

93,538113,60346,89753,614269,698רווח גולמי

17.1%17.8%19.6%17.7%18%שיעור רווח גולמי

66,63183,23734,85339,349211,219רווח מגזרי

12.2%13.1%14.5%13.0%14.1%שיעור רווח מגזרי

רווח נקי לבעלי  
מניות החברה

28,35057,60323,55624,395146,870

שיעור רווח נקי
לבעלי מניות החברה

5.2%9.0%9.8%8.1%9.8%

400,962662,645142,818327,3421,507,134*מכירות 

22437982186857*ד "יח-מכירות 

.חלק החברה בלבד*

עקב הירידות  ₪ מיליוני 17-כע סחירים בסך של "כוללות הפסד מהשקעה בני1-6.2020בתקופה עלויות המימון 
.החדות בשווקי ההון בארץ ובעולם בשל התפרצות נגיף הקורונה



אשטרוםקבוצת 
נתונים כספיים

37



נתוני רווח והפסד|אשטרוםקבוצת 

38

1-6.20201-6.20191-12.2019

₪נתונים באלפי 

2,254,7942,292,8964,859,575הכנסות

416,958442,336927,021רווח גולמי

18.5%19.3%19.1%שיעור רווח גולמי

37,476207,529(17,313)ן להשקעה"ערך נדל( ירידת)עליית 

152,024157,930310,471הנהלה וכלליות, מכירה' הוצ

247,621321,882824,079רווח מגזרי

11.0%14.0%17.0%שיעור רווח מגזרי

(  בהפסדי)ברווחי חלק הקבוצה
נטו, חברות כלולות

8,23158,407179,183

(25,011)(422)23,563אחרות נטו( הוצאות)הכנסות 

279,415379,867978,251רווח תפעולי

12.4%16.6%20.1%שיעור רווח תפעולי

155,906107,187163,714*עלויות מימון נטו

93,651220,545667,180נקירווח 

90,717186,106501,636רווח נקי המיוחס לבעלי  מניות החברה

₪  מיליוני 54-כע סחירים בסך של "הפסד מהשקעה בניכוללות 1-6.2020בתקופה המימון עלויות * 
.עקב הירידות החדות בשווקי ההון בארץ ובעולם בשל התפרצות נגיף הקורונה



תמצית נתוני מאזן|אשטרוםקבוצת 

39

30.6.202030.6.201931.12.2019

₪נתונים באלפי 

5,144,9734,557,6134,901,119נכסים שוטפים

8,907,8278,136,8048,673,199נכסים בלתי שוטפים

14,052,80012,694,41713,574,318סך נכסים

3,806,3923,504,3103,661,181התחייבויות שוטפות

7,054,0856,276,8376,610,758א”התחייבויות לז

3,192,3232,913,2703,302,379כ הון עצמי”סה

22.7%22.9%24.3%יחס הון למאזן

728,7361,025,223*1,650,477מזומניםמזומנים ושווי 

496,533724,888803,318השקעות לזמן קצר

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 
לפני רכישת קרקעות

446,322257,352897,628

(50,251)(31,624)(40,478)נטו, רכישת קרקעות לבנייה

405,844225,728847,377תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

2020ביולי .  נכסיםאשטרוםחוב של בנאמנות מהנפקת אגרות פקדוןכולל 30.06.2020-הסכום ב* 
.הועברה לחברהההנפקה תמורת 



*(ציבוריות' ללא חבאשטרוםקבוצת )מבנה החוב הפיננסי |אשטרוםקבוצת 

40

30.6.2020-נכון ל

2,359
63%311

8%

1,089
29%

₪במיליוני אשראי לפי סוגים 
3,759: סך האשראי

537 
401 

1,166 

113 

(30)

331 
219 

466 432 

1,294 

79 

(34)

318 
214 

כללי קבלנות  
בנייה 

ותשתיות  
בישראל

זכיינות תעשיות קבלנות  
בנייה 

ותשתיות  
ל"בחו

ן "יזמות נדל
למגורים 

ל"בחו

ן מניב  "נדל
להשקעה  

ל"בחו

₪במיליוני ** חוב פיננסי נטו
2,770: 2020ביוני 30סך החוב הפיננסי נטו ליום 

2,737: 2019בדצמבר 31סך החוב הפיננסי נטו ליום 

30.6.202031.12.2019

.מ"נכסים בעואשטרוםמ "אשדר חברה לבניה בע*

.מיגזריהשקעות לזמן קצר וארוך ואשראי בין , פיקדונות, שווי מזומנים, אשראי בניכוי מזומנים**

אשראי מוסדיאשראי בנקאיח"אג



אסטרטגיה
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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 

.למגוריםהייזום 

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

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