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הזמנהאוהחברהשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת
.למשקיעיםמידעלמסירתורקאךנועדהוהיא,כאמורהצעותלקבלת

על.בלבדתמציתהינוהחברהפעילותלניתוחהקשורבכלבמצגתהאמור
עימםבפעילותהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנת

2020לשנתהחברהשלהתקופתיבדוחלעייןישהחברהמתמודדת
ובדוח(2021-01-039837:'מסאסמכתא)2021במרץ21ביוםשפורסם
במאי30ביוםשפורסם2021שנתשלהראשוןלרבעוןהחברהשלהרבעוני

.(2021-01-032452:'מסאסמכתא)2021

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
והחברה,31.03.2021וליוםהמצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצויים

עלזהמידעשלהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויבתאינה
.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנת
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כרטיס ביקור|אשטרוםקבוצת 

Q1 2021Q1 2020
₪נתונים במיליוני 

1,0921,166היקף הכנסות

214205רווח גולמי

610127רווח תפעולי

55311רווח נקי

רווח נקי המיוחס  
55220לבעלי מניות

: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 

ן"והנדלהבנייה
בישראל

החברה נוסדה בשנת

1963

אגרות
החוב של החברה

מדורגות

Aבדירוג 
י"עם אופק יציב ע

מעלות

צבר ההזמנות
, לכלל הקבוצה

הינו, 2021למאי נכון 

6.8-כ
₪מיליארדי 

נסחרת במדדים

35א "ת
125א "ת
ן"א נדל"ת



03/21 02/21 01/21

2021מהלך שנת אירועים בולטים 
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04/21

2021, בינואר 28
החברה החליטה להיכנס  

-פעילות חדש לתחום 
כמנוע  , אנרגיה מתחדשת

צמיחה סינרגטי לפעילויות  
.השונותהחברה 

אשטרוםקבוצת 

2021, בינואר 1
החברה החליטה לאמץ 

מדיניות חלוקת דיבידנד  
לפיה תחלק החברה  

דיבידנד בשיעור שנתי  
מהרווח  25%-שלא יפחת מ

.  השנתי

אשטרוםקבוצת 

2021, בפברואר8
התקבלה הודעת המדינה על 

Buyback-הפעלת זכות ה
הרכבת הקלה  בפרוייקט
.בירושלים

זכיינות

2021, באפריל9
החברה השלימה רכישת  

, סטר'נכס  מניב במנצ
בתמורה לסך של, אנגליה

.מיליוני פאונד88-כ

נכסיםאשטרום



2021סקירת פעילות שנת |קבוצת אשטרום 

5

היקף הכנסות רבעוני
(₪מיליוני )

1,166 1,092

Q1

רווח תפעולי רבעוני
(₪מיליוני )

127

610

Q1

205
214

Q1

רווח גולמי רבעוני
(₪מיליוני )

20

552

Q1

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה  
רבעוני

(₪מיליוני )

20212020



סקירת פעילות רב שנתית|אשטרוםקבוצת 

6

רווח גולמי
(₪מיליוני )

הכנסות
(₪מיליוני )

3,228 3,411
3,741 3,954

4,860 4,633

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,092

01-03.2021

539 556 598

727

927 894

2015 2016 2017 2018 2019 2020

214

01-03.2021



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

רווח תפעולי
(₪מיליוני )

456
524 575

745

978

681

2015 2016 2017 2018 2019 2020

610

01-03.2021

133 162
235

312

502

329

2015 2016 2017 2018 2019 2020

552

01-03.2021



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

₪מיליוני 681-ככ"סה

45 54
78

104

160

130
*110

בגין רווח  
2015

בגין רווח  
2016

בגין רווח  
2017

בגין רווח  
2018

בגין רווח  
2019

בגין רווח  
2020

בגין רווח  
2021

33%-כ
מהרווח

20%-כ
מהרווח
יהרבעונ

0.54₪
למניה

0.65₪
למניה

0.94₪
למניה

1.09₪
למניה

הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה
(₪מיליוני )

1,291 1,377 1,569
1,930

2,291

3,243
3,678

2015 2016 2017 2018 2019 2020 03.2021

1.26₪
למניה

14.06.21מועד תשלום , 07.06.21יום האקס : הדיבידנד הוכרז*

השנתי הנקימהרווח 25%-דיבידנד בשיעור שנתי מצטבר שלא יפחת מתחלק החברה : מדיניות חלוקת דיבידנד.

1.81₪
למניה

1.29₪
למניה

34%-כ
מהרווח

33%-כ
מהרווח

33%-כ
מהרווח

32%-כ
מהרווח 40%-כ

מהרווח



ן והתשתיות לשנים הבאות"צפי שוק הנדל

9

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

בנייההתחלות 
ס"הלמ: מקור



תחומי פעילות|אשטרוםקבוצת 
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נתונים כספיים|אשטרוםקבוצת 

11

51.94%

1.11%

12.45%
2.12%

2.68%

0.70%

8.54%

20.46%

32.18%

4.08%
8.32%

3.58%2.59%2.15%

25.59%

21.51%

01-03.2021התפלגות ההכנסות 
התאמותלפני 

01-03.2021התפלגות הרווח הגולמי 
לפני התאמות

01-03.2021לתקופה
רווח גולמיהכנסות

₪נתונים באלפי 

קבלנות בנייה 
718,62178,859ותשתיות בישראל

15,3349,991זכיינות

172,26120,397*תעשיות

קבלנות בנייה 
29,3578,782ל"ותשתיות בחו

ן"יזמות נדל
37,1216,345ל"מגורים בחו

ן מניב   "נדל
9,6335,277ל"להשקעה בחו

118,12862,698*נכסיםאשטרום

283,17352,699אשדר

1,383,628245,048כ לפני התאמות"סה

התאמות בגין   
(8,486)(247,877)הכנסות פנימיות

כ לפני התאמות  "סה
1,135,751236,562איחוד יחסי

התאמות בגין   
(22,187)(43,898)איחוד יחסי

1,091,853214,375כ"סה

ל"קבלנות בנייה ותשתיות בחותעשיותזכיינותקבלנות בנייה ותשתיות בישראל

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

איחוד יחסילפי *



קבלנות בישראל

והתשתיותהבנייהבתחומיהפרוייקטיםסוגיכלאתמבצעתקבלנותאשטרום.

מחויבות,הפרוייקטיםלביצוע”הייצוראמצעי"כלעלשליטהקבלנותלאשטרום

.ומקיףיעילבקרהומערךזמניםבלוחות,בתקציבלעמידהעמוקה

מיליארדי5.9-כהינו,2021למאינכון,בישראלהקבלנותבתחוםההזמנותצבר₪.

.₪מיליארדי1.3-כשלבסךלעבודההזמנותהתקבלו2021שנתבמהלך

12



נתונים כספיים|קבלנות בישראל 

13

31.12.20נכון ליום 31.03.20נכון ליום 31.03.21נכון ליום 

₪נתונים במיליארדי 

צבר עבודות למגזר  
קבלנות בישראל

5.76.25.6

Q1 2021Q1 20202020*

₪נתונים באלפי 

718,621682,3442,853,309הכנסותהיקף 

78,85965,006325,345גולמירווח 

11.0%9.5%11.4%שיעור רווח גולמי

50,68339,489210,993רווח מגזרי

7.1%5.8%7.4%שיעור רווח מגזרי

אתהחברהעדכנה,Buyback-ההודעתעםוביחדבהמשך,2020שנתשלהרביעיברבעון*
גולמיורווחהכנסותורשמהבירושליםהקלההרכבתפרוייקטהקמתבגיןלקבלההכנסותיתרת
.₪מיליוני30-כשלבסך



צבר הזמנות| קבלנות בישראל 

י תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה”צבר ההזמנות עפ
₪מיליוני 31.03.2021-5,744סך צבר הזמנות ליום 

668 667 635 566

1,786

1,007

249

719 673 667 667

1,949

1,242

546

Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 2022 2023 ואילך2024

*2,726

14

תוכנית ביצוע לפי צבר הזמנות
₪מיליוני 5,744–31.03.2021נכון ליום 

תוכנית ביצוע לפי צבר הזמנות
₪מיליוני 5,578–31.12.2020נכון ליום 

(2021פורסם במרץ )

ביצוע עבודות בפועל

.אינן מוצגות בגרףאשר , ₪מיליוני 396-כהתקבלו עבודות חדשות בסך של 31.03.2021לאחר 

2021צפי לשנת + ביצוע עבודות בפועל *



נכסיםואשטרוםדן |לייף|פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2022

שהושלמהעבודה

65%-כ

היקף כספי

₪מיליוני 780-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ר"מ211,900-כ

מיקום

בני ברק

15

2021למאי נכון 



י'דה וינצ|פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2023

שהושלמהעבודה

58%-כ

היקף כספי

₪מיליוני 712-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ד"יח412-כ

ר משרדים"מ38,000-ו

מיקום

תל אביב

16

2021למאי נכון 



ן"נדלאקרו| מגדל אלפא |פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2022

שהושלמהעבודה

64%-כ

היקף כספי

₪מיליוני 195-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ר"מ41,000-כ

מלון+ ד "יח120+ 

מיקום

תל אביב

17

2021למאי נכון 



החזקותגינדי|בית בפארק|פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2022

שהושלמהעבודה

78%-כ

היקף כספי

₪מיליוני 1,074-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ד"יח1,429

מיקום

אור יהודה

18

2021למאי נכון 



ן"נדלאקרו|גולףמתחם |פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2022

שהושלמהעבודה

42%-כ

היקף כספי

₪מיליוני 315-כ

חלק החברה

100%
מיקום

תל אביב

19

2021למאי נכון 

הפרוייקטהיקף 

ד"יח183-כ

ר משרדים"מ10,870-ו



3הנתיבים המהירים מקטע |פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2024
היקף כספי

₪מיליוני 328-כ

20

שהושלמהעבודה

18%-כ
חלק החברה

100%

2021למאי נכון 



זכיינות

המתחוםזכיינותבפרוייקטימתמחהאשטרוםקבוצת-PPP,ה-BOTוה-PFI,למגזרהפרטיהמגזרביןהדוקפעולהשיתוףעלהמבוססים

.המממניםולגופיםהציבורי

תקופתכללאורךואחזקתםתפעולםעלגםרובפיועל,זכתהבהםהזכיינותפרוייקטישלוההקמההתכנוןעלאמונהאשטרוםקבוצת

.הזיכיון

מלאי,להשקעהן"נדל,בהקמהלהשקעהן"נדל,זיכיוןהסדריבגיןמחייביםהמורכב,31.03.2021ליוםנכוןהזכיינותמגזרנכסישווי

.₪מיליוני1,788הינווקונקטסיטיפסללאהשווי.₪מיליוני2,172הינו,(וקונקטסיטיפס)כלולותוחברותלמכירהבניינים

כןכמו.ובאשקלוןיםבבת,תקווהבפתח,בהרצליהמשפטבתיואתבלודהמחוזיהמשפטביתאתומתחזקתבנתהאשטרוםקבוצת,

מחקרלתלמידימעונותפרוייקטומפעילההקימהוכןובירושליםא"בת,בחיפהלהשכרהדיורפרוייקטיומפעילהמקימההקבוצה

.שבעבבארגוריוןבןבאוניברסיטת
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בית המשפט בת יםבאר שבע  הסטודנטים מעונות 



דיור להשכרה|זכיינות 

שנים  20-דירות להשכרה ארוכת טווח לתקופה של כ1,126מתכננת ובונה , קבוצת אשטרום מפעילה

:בשלוש הערים הגדולות בישראל, (דירות164מתוכן נמכרו )דירות למכירה 296-ו
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בבנייהמאוכלס

בחיפהנאות פרס |מיקום

מתוכן נחתמו,יחידות דיור* 184|ד להשכרה"כמות יח
***דירות183הסכמים להשכרת 
99%שיעור תפוסה של 

,יחידות דיור164|ד למכירה"כמות יח
***  ד"יח164מתוכן נמכרו 

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

NOI01-03.2021|מיליוני 2-כ₪
99%בתפוסה ממוצעת של 

בתל אביבע "מתחם הגדנ|מיקום

מתוכן נחתמו,יחידות דיור * 370|ד להשכרה"כמות יח
***דירות131הסכמים להשכרת 

32021רבעון |צפי אכלוס

₪מיליוני 505-כ: ן להשקעה בהקמה"נדל|**בספריםפרוייקטשווי 

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

2021למאי נכון ***31.03.2021-לנכון **



דיור להשכרה|זכיינות 
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בבנייה בבנייה

.מפוקחשייקבעו על ידי משרד השיכון במחיר שכירות מיועדות לזכאים 25%, הטווחארוכת להשכרה יחידות הדיור מתוך *

31.03.2021-לנכון **

בירושליםקריית היובל |מיקום

דיוריחידות * 396|ד להשכרה"כמות יח

דיוריחידות 132|ד למכירה"כמות יח

ר"מ6,000-כ|שטחי מסחר ותעסוקה

2023שנת |צפי אכלוס

:  ן להשקעה בהקמה"נדל| בספריםפרוייקטשווי 
₪מיליוני 396-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 261-כ(**השכרה ומסחר)



2021Q1Q1 20202020

₪נתונים באלפי 

היקף הכנסות ממכירה  
פרוייקטיםוהקמת 

8,955-15,929-55,444-

היקף הכנסות משכר  
דירה ותחזוקה

6,379-5,995-27,619-

-15,334-21,924-83,063כ הכנסות"סה

רווח גולמי ממכירה  
והקמת פרוייקטים

7,01978.4%1,88811.9%9,85817.8%

רווח גולמי משכר דירה  
ותחזוקה

2,97246.6%2,33639.0%13,35248.3%

9,99165.2%4,22419.3%23,21027.9%כ רווח גולמי"סה

ן "עלית ערך נדל
נטו, להשקעה

879-220-43,335-

8,06552.6%1,6297.4%55,14866.4%רווח מגזרי

נתונים כספיים|זכיינות 
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ירושלים, הרכבת הקלה|זכיינות 

Buybackוסגירת חשבונות

הזכויותלהעברתבנוגעישראלמדינתעםהסכםנחתם2020בפברואר

חשבוןגמרהסכםוכן,(Buyback)למדינהחזרהבירושליםהרכבתבפרוייקט

.הפרוייקטלהקמתבנוגעתביעותוהיעדר

זכותהפעלתעלהמדינההודעתהתקבלה2021בפברואר8ביום

Buyback.-ה

וההזיכיוןהסכםהסתיים2021באפריל16ביום-Buybackלתוקףנכנס.

רווח

נקירווחהכספייםבדוחותיהרשמההחברה2021שנתשלהראשוןברבעון

.Buyback-הבגין,₪מיליוני493-כשלבסךמניותלבעלי

בסךמסבניכוירווחבנייההקבלנותבתחוםנרשם,2020בשנת

הקלההרכבתמהקמתלקבלהכנסותמעדכוןכתוצאה₪מיליוני23-כשל

.החברהבספריקודםהופיעואשר,₪מיליוני255מולאל₪מיליוני285-ל

תזרים

מיליוני947-כשלבסךהינו,במאוחד,לחברהשינבעהכוללהתזרים₪.

העברתביעותבגין₪מיליוני285שלסךהחברהקיבלהזהדוחלמועדנכון

.חשבוןוגמר

2021-2022בשניםלהתקבלצפויה,₪מיליוני662-כשלבסך,היתרה.
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תעשיות

שיווק,ייצור,בפיתוחעוסקת,ייעודיותבנותחברותבאמצעות,תעשיותאשטרום

ניתןהמוצריםבין.והתשתיותהבנייהענףלכללמוצריםשלרבמגווןשלומכירה

בלוקי,טרמימבודדלבןבלוק,מובאוטיטבטון,ואספלטמחצבהחומרילמנות

.הביתלעיצובופתרונותמתקדמותאיטוםמערכות,וצבעגמרמוצרי,גבס

להקיםלהמשיךוצפויההקימההחברה,לבטוןבביקושהמתמשכתלעלייהבהמשך,

וההספקההייצורכושראתלהגדילבמטרה,חדשיםבטוןומפעליהעמסהראשי

.שלה

מיליוני746-כהינו,2021מאילחודשנכון,התעשיותלמגזרהעבודותצבר₪.

26



*נתונים כספיים|תעשיות 
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31.12.20נכון ליום 31.03.20נכון ליום 31.03.21נכון ליום 

₪באלפי נתונים 

למגזר  עבודותצבר 
תעשיות

730,505672,791743,114

Q1 2021Q1 20202020

₪נתונים באלפי 

172,261143,482643,809היקף הכנסות

20,39717,73284,203רווח גולמי

11.8%12.4%13.1%שיעור רווח גולמי

4,4041,38820,953רווח מגזרי

2.6%1.0%3.3%שיעור רווח מגזרי

.איחוד יחסילפי * 



Q1 2021Q1 20202020

₪נתונים באלפי 

29,35799,774271,419היקף הכנסות

8,78225,50765,894רווח גולמי

29.9%25.6%24.3%שיעור רווח גולמי

3,82916,25044,459רווח מגזרי

13.0%16.3%16.4%שיעור רווח מגזרי

ל"קבלנות בנייה ותשתיות בחו

מורכביםבנייהפרוייקטיבהקמתשנה50-למעלשלניסיוןאשטרוםלקבוצת

סלילה,וציבורמגוריםבמבנימתמחההחברה.בעולםהיקףרחביתשתיותופרוייקטי

.דלקותשתיותשפכיםטיהורמתקני,מיםמערכות,תעופהשדותהקמת,וגישור

וניגריהמייקה’ג,בזמביהפעיליםפרוייקטיםמגווןלאשטרום.

מיליוני134-כהינו,2021מאילחודשנכון,ל"חוקבלנותלמגזרהעבודותצבר₪.

הקורונההשפעות:

עבודותקבלתבקצבעיכובלראותניתןבעולםהקורונהמשברהשפעתבעקבות

.חדשות

הפעילותעלמהותיתהשפעהאיןהנגיףלהתפרצות,המצגתלמועדנכון:זמביה.

הפעילותעלמהותיתהשפעהאין:מייקה'ג.
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צבר הזמנות|ל"בחוקבלנות בנייה ותשתיות 

י תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה”צבר ההזמנות עפ

28
36 33

44

15

2629
36 33

44

14

26

Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 2022 ואילך2023

*142

₪מיליוני 31.03.2021-152סך צבר הזמנות ליום 

2021צפי לשנת + ביצוע עבודות בפועל *

תוכנית ביצוע לפי צבר הזמנות
₪מיליוני 152–31.03.2021נכון ליום 

תוכנית ביצוע לפי צבר הזמנות
₪מיליוני 182–31.12.2020נכון ליום 

(2021פורסם במרץ )

ביצוע עבודות
בפועל
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MANIA SOKO HOSPITAL|פרוייקטים נבחרים 

מועד השלמה צפוי 

2021

שהושלמהעבודה

94%-כ

היקף כספי

$מיליוני 140-כ

חלק החברה

100%

הפרוייקטהיקף 

ר"מ17,500-כ

מיקום

זמביה

30

2021למאי נכון 



Q1 2021Q1 20202020

₪נתונים באלפי 

37,12135,157148,724היקף הכנסות

6,3451,49916,048רווח גולמי

17.1%4.3%10.8%שיעור רווח גולמי

4,899(1,449)2,529מגזרי( הפסד)רווח 

3.3%(4.1%)6.8%מגזרי( הפסד)שיעור רווח 

ל"ן למגורים בחו"יזמות נדל
לבנייהמפותחיםומגרשיםבתיםשלושיווקבנייה,ייזום,פיתוח,באיתורמתמחההחברה.

מגיע31.03.2021ליוםנכוןב"בארהלמגוריםלייזוםהמגרשיםמלאי:ב"ארה
למכירתהסכמיםנחתמומתוכם,₪מיליוני317-כשלבשווימגרשים1,816-ל

להתקבלצפוימרביתואשר,₪מיליוני248-כשלכוללבשוויבתים84-ומגרשים145
.2021בשנת

במקורשיועדהקרקעחטיבתלמכירתעסקהנחתמההמאזןתאריךלאחר
בשלושהתתבצעהעסקה.(₪מיליוני93-כ)דולרמיליוני28-כתמורת,מגרשים700-לכ

.(שנים3-ב)שלבים

פורטוגלשבצפוןגאיהבעיר,בניינים7-ב,דיוריחידות240לבנייתמלאילחברה:פורטוגל.
להימסרצפויותאשר,בבנייןהדירות30מתוך25ונמכרומתבצעתהראשוןהבנייןבניית

.2021יוליבחודש

מקרקעותהמורכב,31.03.2021ליוםנכוןל"בחולמגוריםן"נדליזמותמגזרנכסישווי
.₪מיליוני358הינו,למכירהוקרקעותבנייניםומלאילבנייה

הקורונההשפעות:
תהיינהבאםידועלא.הפעילותעלמהותיתהשפעהאיןהמצגתלמועדנכון:ב"ארה

.עתידיותהשפעות
וממשיכהבאתרההקמהעבודותאתהחברהממשיכההמצגתלמועדנכון:פורטוגל

.עתידיותהשפעותתהיינהבאםלאמודניתןלא.המכירותבמשרדהפעילות
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ל"בחון מניב להשקעה ”נדל
שלמשולבפרוייקטהינושבהםשהעיקרי,אירופהבמזרחמניביםנכסיםמספרלאשטרום

.ובבולגריהברומניהנוספיםנכסיםוכןסרביה,בבלגרדומלוןקניון

ן"מנדלהמורכב,31.03.2021ליוםנכוןל"בחולהשקעהמניבן"נדלמגזרנכסישווי
.₪מיליוני*504הינו,למכירהמוחזקיםומנכסיםלהשקעה

הקורונההשפעות:

לנתוניובכפוףמסוימיםזמןבפרקי.ופועליםפתוחיםבבלגרדוהמלוןהקניון
.הפתיחהשעותעלהגבלותמושתות,במדינההתחלואה

בנכסספציפית,הפעילותבתחוםהנכסיםבערךהפחתהנרשמה2021במרץ31ליום
לירידהביחסהחברההערכתאתמשקפתההפחתה.₪מיליוני20-כשלבסך,בבלגרד
עלובהתבססהקורונהמשברמהשלכותכתוצאה,הדירהשכרבהכנסותהצפויה

.הבאיםבחודשיםלשוכריםשיינתנוהנחות/הקלותוהערכתלשוכריםשניתנוההקלות

32

Q1 2021Q1 20202020

₪נתונים באלפי 

9,63312,77738,971היקף הכנסות

5,2777,58221,821רווח גולמי

54.8%59.3%56.0%שיעור רווח גולמי

ערך  ( ירידת)עליית 
(21,828)(9,830)(18,992)נטו, ן להשקעה"נדל

(13,001)(5,770)(16,653)מגזרי( הפסד)רווח 

(  הפסד)שיעור רווח 
(33.4%)(45.2%)(172.9%)מגזרי

.ן להשקעה שמיועד למימוש בבולגריה"הנתונים כוללים  נכס נדל* 



נכסיםאשטרום

בתחומימניביםנכסיםשלוניהולרכישה,בנייה,בייזוםעוסקתנכסיםאשטרום

שלכוללבשטחנכסיםלחברה.ואנגליהגרמניה,בישראלוהתעשייההמסחר,המשרדים

.(ישירהבבעלותר"מ522,290-כמהם)ר"מ*548,578-כ

מופקיםמהם65%-כ)₪מיליוני*253-כשלשנתייםשכירותדמימניביםהנכסים

.₪מיליוני64-כשלבסךניהולדמיובנוסף(בישראל

מיליוני2,082-כהינו31.03.2021ליוםנכון,המיעוטזכויותאתכולל,העצמיההון₪,

.נכסיםאשטרוםשלהמאזןמהיקף35%-כהמהווה

בדירוגמדורגותנכסיםאשטרוםשלהחובאגרותAמעלותי"עיציבאופקעם.

מיליוני35-כשלבסךדיבידנדחילקהנכסיםאשטרום2021מרץבחודש₪,

.2020שלהכספייםהדוחותבסיסעל

שללסךבתמורה,אנגליה,סטר'במנצמניבנכסרכישתהושלמה2021אפרילבחודש

בשטחהנכס.(נוספותועלויותמיסים,נלוותרכישהעלויותכולל)פאונדמיליוני88-כ

.85%-כשלבתפוסהומושכרר"מ16,300-כשל

33
.איחוד יחסי של חברות כלולותכולל * 
.  2021במרץ 31ליום מ "נכסים בעאשטרוםהנתונים על בסיס הדוח המאוחד של •



*י פיזור גיאוגרפי"נתונים עפ|נכסים אשטרום

34

₪מיליוני NOI01-03.2021 |55₪מיליוני 253| שנתי ש"דמ91%| שיעור תפוסה ר"מ548,578| ן "היקף נדל

27%גרמניה   

ר"מ159,159ן"היקף נדל

97%שיעור תפוסה

שנתיש"דמ
שנתי חוזיקצב 

₪מיליוני 68

NOI01-03.202117 מיליוני₪

65%ישראל   

ר"מ355,604ן"היקף נדל

88%שיעור תפוסה

שנתיש"דמ
שנתי חוזיקצב 

₪מיליוני 165

NOI01-03.202133 מיליוני₪

8%אנגליה   

ר"מ33,815ן"היקף נדל

93%שיעור תפוסה

שנתיש"דמ
שנתי חוזיקצב 

₪מיליוני 20

NOI01-03.20215 מיליוני₪

כללי

.איחוד יחסילפי * 

שנתי חוזיקצב 

לא כולל את הנכס החדש שנרכש  
.2021סטר באפריל 'במנצ



*נתונים כספיים|נכסים אשטרום

35
בגין ₪ מיליוני 194-כולל  סכום בסך של כ2021הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הראשון של שנת ** 

.בפרויקט הרכבת הקלה בירושליםbuyback-ה

Q1 2021Q1 20202020

₪נתונים באלפי 

71,51080,145296,196היקף הכנסות מהשכרה

46,61825,428181,561היקף הכנסות ממכירות

118,128105,573477,757כ הכנסות"סה

62,69866,470250,358רווח גולמי

53.1%63.0%52.4%שיעור רווח גולמי

ן  "נדל( ירידת)עליית  
40,628(32,645)(4,380)להשקעה

13,62712,47554,084הוצאות מכירה והנהלה

44,69121,350236,902רווח מגזרי

37.8%20.2%49.6%שיעור רווח מגזרי

המיוחסנקי( הפסד)רווח 
70,989(20,139)**206,394מניות החברהלבעלי 

נקי  (הפסד)שיעור רווח 
14.9%(19.1%)174.7%החברהמניותהמיוחס לבעלי 

.איחוד יחסילפי * 



אשדר

בשכונותדירותשלומכירהשיווק,בפיתוחהעוסקתמובילהיזמיתחברההינהאשדר

.הארץרחביבכלאיכותיותמגורים

שלואכלוסבנייה,תכנון,בייזום(קרקעבעליכולל)שותפיהעםביחדמעורבתאשדר

לא,החברהחלק.מושלמתייחודיתקהילתיתתפיסהעלבדגש,למגוריםד"יח14,200-כ

.למגוריםד"יח8,400-כהינו,קרקעובעלישותפיםכולל

ד"יח1,568,(קרקעבעליללא)שותפיהעםביחד,ומשווקתבונהאשדר,מתוכם

.38א"תמשלפרוייקטיםכולל,בביצועבניינים36-בכ

המאזןמהיקף29%-כהמהווה,₪מיליוני844-כהינו31.03.2021-הליוםהעצמיההון

.מרוכשיםמקדמותבניכוי

2020שנתרווחיבסיסעל₪מיליוני37.5-כשלבסךדיבידנדהחברהחילקה2021במרץ

,₪מיליוני7.3שלבסךבגינוהריביתואתההוןשטריתרתאתופרעה

.₪מיליוני45-ככ"סה

.  2021במרץ 31מ ליום "הנתונים על בסיס הדוח המאוחד של אשדר חברה לבניה בע•36



נתונים כספיים|אשדר 
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Q1 2021Q1 20202020

₪נתונים באלפי 

283,173307,6271,152,792היקף הכנסות

52,69946,641217,429רווח גולמי

18.6%15.2%18.9%שיעור רווח גולמי

36,49931,778157,170רווח מגזרי

12.9%10.3%13.6%שיעור רווח מגזרי

רווח נקי לבעלי מניות  
החברה

24,8324,79488,826

שיעור רווח נקי
לבעלי מניות החברה

8.8%1.6%7.7%

מכירות
(חלק החברה בלבד)

580,765258,1441,052,445

ד"יח-מכירות 
(החברה בלבדחלק)

286142516



אנרגיה מתחדשת|תחום פעילות חדש 
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.מתחדשתאנרגיה -החליטה להיכנס לתחום פעילות חדש החברה 

תחום האנרגיה המתחדשת

ונקיותירוקותאנרגיותלמקורותעולמימעבר.

עסקיתהזדמנותהמהווה,הקרובותבשניםמשמעותיתצמיחהצפויה

.רבפוטנציאלבעלת

אשטרוםיתרונות לקבוצת 

נוסףצמיחהמנועשיהווהחדשפעילותתחום.

החברהשלהקיימותלפעילויותסינרגטיתחום.

אשטרוםקבוצתשלתחרותייםיתרונות

מניביםנכסיםוהחזקתקבלנות,הקמה,ביזמותרבניסיון.

מימוןיכולות.

שוניםגאוגרפיםבאזוריםפעילות.

אסטרטגיה עסקית

קיימיםאו/וחדשיםבפרוייקטיםהשקעותולבצעליזום.

ל"ובחובישראלפרוייקטים.

מתקנים,רוחאנרגיית,סולאריתאנרגיהשלבתחומיםפרוייקטים

.אנרגיהואגירתגז-ביו,אלקטרים-הידרו



אשטרוםקבוצת 
נתונים כספיים
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נתוני רווח והפסד|אשטרוםקבוצת 
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Q1 2021Q1 20202020
₪נתונים באלפי 

1,091,8531,165,8614,633,062הכנסות

214,375205,146894,299רווח גולמי

19.6%17.6%19.3%גולמישיעור רווח 

ן "ערך נדל( ירידת)עליית 
להשקעה

(15,963)(19,697)105,966

80,92679,732317,333הנהלה וכלליות, מכירה' הוצ

117,486105,717682,932רווח מגזרי

10.8%9.1%14.7%שיעור רווח מגזרי

ברווחי  חלק הקבוצה
נטו, חברות כלולות( בהפסדי)

495,958*(222)21,141

(23,444)21,367(3,877)אחרות נטו( וצאותה)הכנסות 

609,567126,862680,629רווח תפעולי

55.8%10.9%14.7%שיעור רווח תפעולי

34,486105,904217,381עלויות מימון נטו

552,89610,591345,401נקירווח 

רווח נקי המיוחס לבעלי  מניות 
החברה

551,59120,143328,560

החברה רשמה בדוחותיה הכספיים רווח נקי לבעלי מניות בסך של  2021ברבעון הראשון של שנת *

.בפרויקט הרכבת הקלה בירושליםBuyback-בגין ה₪  מיליוני 493-כ



המאזןתמצית נתוני |אשטרוםקבוצת 
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31.03.202131.03.202031.12.2020

₪נתונים באלפי 

5,574,6974,814,4875,576,524נכסים שוטפים

9,493,9198,887,0828,813,949נכסים בלתי שוטפים

15,068,61613,701,56914,390,473סך נכסים

3,973,3423,855,4184,006,631התחייבויות שוטפות

7,267,9636,528,3916,992,568א”התחייבויות לז

3,827,3113,317,7603,391,274כ הון עצמי”סה

25.4%24.2%23.6%יחס הון למאזן

1,544,2701,388,7911,537,442מזומניםמזומנים ושווי 

777,765539,381629,552השקעות לזמן קצר

2,322,0351,928,1722,166,994מזומנים והשקעות לזמן קצרכ"סה

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת  
לפני רכישת קרקעות

360,875159,6481,087,464

(223,110)(22,336)(39,978)נטו, רכישת קרקעות לבנייה

320,897137,312864,354תזרים מזומנים מפעילות שוטפת



*(חברות מדווחותללא אשטרוםקבוצת )מבנה החוב הפיננסי | אשטרוםקבוצת 
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31.03.2021-לנכון 

2,169 
60%

277 
8%

1,174 
32%

₪במיליוני אשראי לפי סוגים 
3,620: סך האשראי

155

441

1,471

7

(19)

333
217

(17)

425

1,531

19 16

345

205

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

.מ"נכסים בעואשטרוםמ "חברה לבניה בעאשדר * 

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

ח"אג

אשראי בנקאי

אשראי מוסדי
31.03.202131.12.2020

31.03.21:2,524החוב הפיננסי נטו ליום  סך

31.12.20:2,606סך החוב הפיננסי נטו ליום  
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מגזר הקבלנות בישראל
הגדלת צבר העבודות תוך גיוון סוגי  

שמירה על איכות  , העבודות הקבלניות
.הביצוע ורווחיות המגזר

מגזר הזכיינות
הגדלת היקף פעילות המגזר וכניסה  

.מגווניםזכיינייםלפרוייקטים

ל"מגזר הקבלנות בחו
הגדלת היקף הפעילות במדינות  

.קיימות ובמדינות חדשות

מגזר התעשיות
פתיחת ערוצי שיווק  , הגדלת הסינרגיה

הגדלת שיעורי הרווחיות וכן  , חדשים
אשדר.הרחבת סל המוצרים בתחום

הרחבה ופיתוח תחום היזמות
למגורים בישראל לרבות פרוייקטי  

.והתחדשות עירונית38א "תמ

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

להשקעה במזרח אירופה עלן "הנדל
.בשוקההזדמנויות פי 

נכסיםאשטרום
,השבחת נכסי החברה הקיימים

איתור והקמת פרוייקטים יזמיים  
חדשים ורכישת נכסים מניבים

.ובאנגליהבגרמניה , בארץ

ל"מגזר היזמות בחו
ב בקצב  "מכירת מגרשים ובתים בארה

איתור ובחינת הזדמנויות . מוגבר
עסקיות במדינות בהן החברה פעילה  

.למגוריםהייזום להרחבת פעילות 

אנרגיה מתחדשת
בחינת השקעות שונות בישראל  

או  /קיימים ובפרוייקטים, ל"ובחו
ליצור  . חדשים וכן שיתופי פעולה

מגזר פעילות בעל היקפים  
.משמעותיים בשנים הקרובות
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