
2018ליוני 30על בסיס דוחות כספיים 

לשוק ההון  
מצגת

2018אוגוסט 



הצהרה משפטית

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה  
והיא נערכת לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה מחליפה  , לקבלת הצעות כאמור

הכוללים את המידע המלא אודות  , עיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור
.בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של החברה, החברה

האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילות החברה הינו בגדר תמצית בלבד  
חוות דעת וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע  , ואינו מהווה המלצה

על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים  . פוטנציאלי
שפורסם   2017בפעילות החברה יש לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת

וכן בדיווחים מיידים  ,(021864-01-201:’אסמכתא מס) 2018במרץ20ביום 
.שפרסמה החברה לאחר מועד זה

כת  המידע במצגת זו מתבסס על נתונים ומידע המצויים בידי החברה ליום ערי
,  (פרסום הדוח הכספי האחרוןמועד )30/06/2018המצגת וליום 

עים  והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי של מידע זה על מנת שישקפו אירו
.או נסיבות שיחולו לאחר יום עריכת המצגת

2

י  המצגת עשויה לכלול מידע המוצג באופן שונה מן האופן שבו הוצג בדיווח
עשויים להיכלל במצגת נתונים המוצגים  , היינו, החברה לציבור עד כה

או בפילוח שונים מאלו שהוצגו בדוחותיה  /או בעריכה ו/או באפיון ו/באופן ו
ובכלל זה )המצגת מציגה מכלול של נתונים . ובדיווחיה של החברה בעבר

נתונים אשר הוצגו במצגת וטרם נכללו בדיווחי החברה או שטרם הוצגו  
ושהינם נכונים למיטב הערכתה של , באופן המוצג במצגת האמורה

(.נכון למועד הצגתם, החברה

,  כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד

,  הערכות ואומדנים של החברה, תחזיות, הכולל בין היתר 1968-ח"תשכ

המתייחסים לאירועים עתידיים אשר התממשותם אינה וודאית ואינם 
התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה  . נמצאים בשליטת החברה

מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות  , בין היתר, פני עתיד תושפע
וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים  , החברה

.המשפיעים על פעילות החברה



2018אוגוסט מצגת לשוק ההון 

אודות החברה
סקירה פיננסית

נכסים מניבים

פרויקטים בהקמה  
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\

נסחרת בבורסה הישראלית
100ונכללת במדד תל אביב 

אשטרום נכסים פעילה בתחום 
ן המניב בישראל ובגרמניה"הנדל

95.4%-כשיעור תפוסה  

₪ ' מ252.7-דמי שכירות שנתיים של כ
)*( ח הכנסות חשמל סולארי ואחר"שאלפי 2,158-כועוד 

)*(₪ ' מ71-דמי ניהול שנתיים בסך של כ

53.3%-מתוכם כ, מהכנסות שכר הדירה מופקים מנכסים בישראל66.5%-כ
נובעים מנכסים במרכז הארץ

אחרתאלא אם נאמר , כולל אחוד יחסי של חברות כלולות2018ביוני 30הנתונים על בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום )*( 
.ר"מ506,400-כ-בעלות ישירה )**( 

אודות החברה

תעשייה  , מסחר, לחברה שטחי משרדים
)**(ר "מ543,800-כשלבהיקף 

₪ ' מ1,555-הון עצמי כולל מיעוט כ
מהיקף המאזן38.3%-כהמהווה 
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תרשים החזקות-אשטרום נכסים

אשלד
100%

בית הגביש
נתניה
100%

אשטרום  
נכסים

עולמית'השק
100%

+סיטיפס 
קונקט
21%

מגדלי
הוד השרון

42.3%

חוצות
המפרץ
50%

קניון
בת ים
50%

ציבור
38.69%

בעלי עניין
קשורים
12.14%

קבוצת
מ"אשטרום בע
49.17%

פרויקט
LYFE
50%

פרויקט
יבנה

100%

פרויקט  
בליליוס
22.5%

פרויקט
חניוני אמד  

50%

פרויקטים בהקמה  נכסים מניבים
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ריכוז נתונים

ר  "מ543,827-*ן "נדלהיקף 
ר"מ506,387–ישירה בעלות 

ר"מ236,249–גרמניה 
ר"מ157,058–בעלות ישירה 

כלולותכולל איחוד יחסי של חברות 30.06.2018בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום על * 

₪  ' מ252.7- *שנתיש"דמ
₪ ' מ168–ישראל 

₪  ' מ84.7–גרמניה 

95.2%-כ-*שיעור תפוסה כולל 
95.2%-אלישר

95.1%–גרמניה 

NOI*
H1/2018–124.8מ '  ₪

₪ ' מ85.7–ישראל 

₪  ' מ39.1–גרמניה 



חוב פיננסי נטו
₪ ' מ2,209-בעלות  

(₪' מ578-גרמניה , ₪' מ1,631-ישראל )

חוב ברוטו
₪ ' מ2,582-בעלות 

(         ₪' מ626-גרמניה , ₪' מ1,956–ישראל ) 

₪ ' מ2,681-* חוב ברוטו 

(₪' מ725-גרמניה , ₪' מ1,956–ישראל ) 
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ריכוז נתונים

כלולותכולל איחוד יחסי של חברות 30.06.2018בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום על )*( 

59.4%-כוללשיעור מינוף 
63.6%-ישראל 
50.1%-גרמניה 

(ן "חוב פיננסי נטו חלקי סך שווי נדל)

FFO
H1/2018-54.8מ '₪

₪ ' מ3,914- *ן"שווי נדל
,  ₪ ' מ2,569–ישראל 
₪  ' מ1,345–גרמניה 

₪' מ3,718–בעלות
₪  ' מ2,564–ישראל 

₪  ' מ1,154-גרמניה 
כן קיים מלאי פרויקטים  כמו 

₪ ' מ277.5של למכירה בעלות 

( ₪' מ155.7-חוב בגין מלאי כ)



2018אוגוסט מצגת לשוק ההון 

אודות החברה

סקירה פיננסית
נכסים מניבים

פרויקטים בהקמה  



התפלגות דמי שכירות

87.3

117.3

7.3

(*₪מיליוני )לפי תחומי פעילות 

משרדים

מסחר

תעשיה

אחר

43.0

₪' מ168: ישראל
₪' מ84.7: גרמניה

₪' מ252.7: כ"סה
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15%

36%
16%

33%

(*באחוזים)לפי אזורים גיאוגרפיים 

על בסיס איחוד חלקי יחסי*

מרכז

גרמניה

דרום

צפון



495 

514 

535 538 

556 

531 

544 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 18-יונ
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(ר"אלפי מ)ן מניב "התפתחות מצבת נדל

. הנתונים על בסיס נתוני הדוחות המאוחדים כולל אחוד יחסי של חברות כלולות)*( 
ר  "מ40,000-מ ונוספו כ"ר שטחי אשלון מלונאות בע"מ16,700-כנמכרו , ר"מ10,500-ים כ-בתנגרעו מחצית שטחי קניון 2018במהלך החציון הראשון 

שטחי שלושת הנכסים החדשים בגרמניה 

ר"מ7,500בהיקף של " ליברטי"לא כולל שטחי -2018יוני 



167 
182 

205 218 
234 

250 

104 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 18-יונ
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(*₪במיליוני )התפתחות רווח מפעילות 

בתוספת רווח ממכירת משרדים  -1-6/2018
₪  ' מ4-בסך של כ LYFEפרויקט

₪' מ107.2-לכהסתכם הרווח 

בתוספת רווח ממכירת משרדים  -2016
הרווח מפעילות  , ₪' מ7.3בסך 

₪' מ241-הסתכם לכ

בתוספת רווח ממכירת משרדים  -2015
הרווח מפעילות  , ₪' מ6.3בסך 

₪' מ224-הסתכם לכ

בתוספת רווח ממכירת משרדים  -2014
הרווח מפעילות , ₪' מ13בסך 

₪' מ218-הסתכם לכ

. הנתונים על בסיס נתוני הדוחות המאוחדים כולל אחוד יחסי של חברות כלולות)*( 
(הוצאות אחרות/לא כולל רווחי שיערוך והכנסות)



122,409 129,330 

161,202 166,202 172,577 173,255 

68,075 

28,767
39,979

19,507 19,252
18,924 18,795

6,750

2012 2013 2014 2015 2016 2017 18-יונ
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(₪אלפי ) *NOI-התפתחות ה

NOI SAME PROPERTIES

2017
186,834-מאוחד 

169,051-חלק החברה 

2016
191,109מאוחד 

172,185חלק החברה  

2015
183,313מאוחד 

164,060חלק החברה  

NOI  מאוחד
NOI זכויות שאינן מקנות שליטה
NOI  מאוחד חלק החברה

ח מאוחד"ב דו"ע* 

151,176
169,309 181,187 185,454 191,501 192,050

74,793
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(₪אלפי * )כוללNOIהתפתחות 

ח מאוחד כולל איחוד יחסי של חברות כלולות"ב דו"ע*

202,990 

223,944 
248,996 

261,273 266,182 

124,801 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 18-יונ

275,122 
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(₪במיליוני ) FFO–התפתחות ה 

53,590 

65,685 

87,524 

112,097 
120,828 

54,838 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 18-יונ

130,227



738,735 
843,112 915,577 

1,041,781 
1,196,715 

1,426,876 1,467,896 

138,863

160,991
78,283

90,640

104,502

131,512 87,606

2012 2013 2014 2015 2016 2017 18-יונ

15

(₪אלפי )התפתחות ההון העצמי 

ח"אשההון העצמי 
ח"אשחלק הזכויות שאינן מקנות 

הון עצמי המיוחס לבעלי המניות  

ח"מליון ש107רכישת חלק המיעוט באשלד תמורת -2014מרץ * 
.מכירה עצמית של מניות באוצר–2015מאי * 

877,598

993,860

1,132,421
1,301,217

1,558,388
1,555,499

1,004,103
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(₪אלפי )התפתחות דיבידנד 

55,000 

40,000 

50,000 

25,000 

55,000 

30,000 

50,000 

14-מרץ 15-מרץ 16-מרץ 16-ספט 17-אפר 17-אוג 18-אפר

0.7

0.7
ח למניה"ש

0.51
ח למניה"ש

0.69
ח למניה"ש

0.63
ח למניה"ש

0.32
ח למניה"ש

0.39
ח למניה"ש

0.58
ח למניה"ש



2018אוגוסט מצגת לשוק ההון 

אודות החברה

סקירה פיננסית

נכסים מניבים
פרויקטים בהקמה  



חיפה-חוצות המפרץ 
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(  50%)נתוני חלק החברה בפרויקט 

בשותפות עם מליסרון  

(  ₪' מ97.3כולל שווי זכויות הבניה  )₪ 'מ414.5: שווי נכס 

₪                        'מ107: התחייבויות

₪' מ23-כ: דמי שכירות קצב שנתי 

אירועים בולטים  

ר "מ10,400-הקמת מבנה מסחרי בשטח כולל של כ

.  בשתי קומות

2018סוף שנת -'צפי סיום שלב א

לפיתוח שטחי לוגיסטיקה ואחסנה  תוכניתהחברה מקדמת 

דונם80-של כבשטח " גרינסטון"-ו" כור"במגרשי 

שטח מסחרי לשיווק 
ר"מ-55,000כ

-שוכרים כ' מס
130

 94%-תפוסה כ

שטח המתחם 
דונם-232כ



קניון בת ים 
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(  50%)נתוני חלק החברה בפרויקט 
מרכזי קניותBIGעם בשותפות 

" (                    ליברטי"כולל שטחי )₪  ' מ352.2: שווי נכס

₪                             ' מ94.2: התחייבויות
₪' מ19-כ: דמי שכירות קצב שנתי  

(₪ מיליון 10.5-בתפוסה מלאה יהיו כליברטיהכנסות בנוסף )

אירועים בולטים  
מחזיקות  מ "מרכזי קניות בע BIG-אשטרום נכסים ו1.1.2018-החל מה

ים במלואו-המחזיקה בקניון בת" קניונים לישראל"בחלקים זהים בחברת 

את שטחי המסחר  " ליברטי"מחברת " קניונים לישראל"רכשה ' 18במאי 
(.  חניות280-כ)הצמוד ר ואת החניון "מ7,500הצמודים בהיקף של 

אופציה " קניונים לישראל"קיבלה " ליברטי"בהסכם לרכישת שטחי מסחר 
ר "מ5,000ר עיקרי וכן "מ12,500לרכישת זכויות מגורים בהיקף של 

.  משרדים עיקרי

במקום  ע בסמכות מקומית לניוד זכויות המגורים והמשרדים "תבהוגשה 
וכן הגדלת  , ר נוספים בקניון"מ1,200אשר ישחרר , "ליברטי"חניון שטח 

עיקרי ופתיחת חזית מסחריתשטח ר "מ500ותוספת של , ד"יחמספר 

הופקדה לדיון  ר "מ4,000-לתוספת זכויות מסחר בהיקף של כע"תב
המחוזיתבוועדה 

92%-כליברטיהתפוסה עם שטחי * 

לשיווק שטח מסחרי 
ר ללא"מ21,100-כ

ליברטישטחי 

-שוכרים כ' מס
137

 97%-כתפוסה * 

ממוצע חודשי פדיון 
₪ 2,595-ר כ"למ



מגדלי הוד השרון
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(   42.3%)נתוני חלק החברה בפרויקט  

בשותפות עם מבטח שמיר  

₪                                     '  מ340.4: שווי נכס

₪                                       ' מ132.7: התחייבויות

₪' מ24.4: דמי שכירות קצב שנתי

אירועים בולטים  

של  ע בסמכות מחוזית לתוספת זכויות  "הוגשה תב

חניה  מרתפי מגדלים מעל  2ר להקמת "מ60,000-כ

ר"מ20,000-בהיקף של כ

שטח משרדים לשיווק 
ר"מ-70,000כ

44-שוכרים ' מס

 98%-תפוסה כ



נתניה-בית הגביש 
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(  100%)נתוני חלק החברה בפרויקט  

₪                                     ' מ172: נכסשווי 

₪                                       ' מ84:  התחייבויות

₪' מ14: דמי שכירות קצב שנתי

אירועים בולטים  

עם עלייה  2022עד דצמבר  E-BAYהארכת ההסכם עם

מדורגת וריאלית בדמי השכירות

שטח לשיווק 
ר"מ-17,000כ

 13-שוכרים ' מס

 93%-תפוסה כ



תעשיות ולוגיסטיקה–אשלד
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(  100%)חלק החברה נתוני 

₪                                     ' מ657.8: נכסים שווי 

₪                                      ' מ17:  התחייבויות 

₪' מ46:  שנתי דמי שכירות קצב 

בולטים  אירועים 

-חדשות ות"תבעפיתוח הנכסים וקידום 

החברה מתמקדת בפיתוח והשבחה של נכסים קיימים תוך ניצול זכויות  

חדשות הנובעות מתוכניות מתאר ותוכניות בניין עיר חדשות באזורים בהם  

.ממוקמים נכסי החברה

האורגים המהווה שער כניסה ' כתוצאה מפיתוח עירוני ברח–באר שבע 

להוספת שטחים  ת"תבעוחדש וציר מרכזי לעיר מקדמת החברה מספר 

.ולשינויי ייעוד שיביאו לגידול בהיקף זכויות בנכסי החברה

החברה הרחיבה את פרויקט התקנת הגגות  -פרויקט גגות סולאריים 

כ הכנסות  "סה. אתרים נוספים5-הסולאריים על מבנים תעשייתיים ב

.20%בשנה המשקפים תשואה של ₪ ' מ3.5צפויות של 

ר"מ-210,000כ
שטחים לשיווק

 70-שוכרים כ' מס

 95%-תפוסה כ



קונקט
חברת ההפעלה של הרכבת הקלה תחת הסכם

"סיטיפס"הזיכיון של 
(21%)נתוני חלק החברה בפרויקט  

₪ ' מ16.5-בספרים השקעה ›
₪ ' מ15-השקעת מזומן ראשונית ›
₪ ' מ2.1-השקעת מזומן יתרת ›

(לאחר החזר השקעה על דרך של דיבידנד ודמי ניהול)
25.8%-כ-בספרים להשקעה FFOתשואת ›

סיטיפס
של הרכבת הקלה  " הקו האדום"בעלת הזיכיון על  

BOTבירושלים במסגרת הסכם 
(21%)חלק החברה בפרויקט  נתוני 

₪ ' מ68-השקעה בספרים ›
₪ ' מ33.7–השקעת מזומן ראשונית ›
ההשקעה הוחזרה–השקעת מזומן יתרת ›

22%-כ-בספרים להשקעה FFOתשואת 

הרכבת הקלה בירושלים  

23



, בבעלות מלאהמוחזקים 7מתוכם  -נכסים 17בבעלות החברה •

מוחזקים בשותפויות שונות  נוספים 10-ו

₪ ' מ537-כבנכסים אלו ( עצמיהון )החברה השקעות סך •

(₪' מ170לרבות רווחים שנצברו בסך של )

₪ ' מ1,345-הינו כ31/3/2018שווי הנכסים ליום •

(₪' מ1,154-חלק החברה )

₪  ' מ84.6-ש קצב שנתי כ "דמ•

₪  ' מ71.3–חלק החברה 

(₪' מ18.1-כולל דמי ניהול בסך של כלא )

50.1%–ממוצע  LTVשיעור •

2.05%–שיעור ריבית ממוצע •

2%-שיעור אמורטיזציה ממוצע •

גרמניה
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תחילת פעילות 
2007

שטח לשיווק 
ר"מ240,000-כ

96%-כתפוסה 

Düsseldorf

Hannover

Essen

Frankfurt

Leipzig

Berlin

Dortmund

Hamburg

Wolfsburg

Mannheim

Böblingen



גרמניה
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 %xx-תפוסה כ

בולטים  אירועים 
:  מבני משרדים 3רכישת –2017דצמבר 

ר  "מ39,850-של כבשטח כולל בובליגן  ומנהיים , הנכסים ממוקמים בדיסלדורף 
€' מ80-תמורת הרכישה 

€' מ4.3-ד במועד הרכישה כ"שכ›
€' מ5.5-צפוי באכלוס מלא ד "שכ›
.2%-קרן , 1.77%-שיעור ריבית , שנים5-ל€' מ52.0-הלוואה בנקאית כ›

2018העסקה הושלמה בפברואר 

דיסלדורף  
(  51%)נתוני חלק החברה בפרויקט  

בעסקת מניות €' מ57תמורת 31.12.17-במימוש הנכס 
(  ללא צורך בפירעון מוקדם של ההלוואה)
2011מועד הרכישה נובמבר ›
€' מ43.4–( כולל הוצאות)רכישה עלות ›
€' מ52.5–למועד ההסכם שווי נכס בספרים ›
€' מ13.1–השקעת הון עצמי ›
€' מ25.1–משיכות בעלים ›
€' מ12,6-תזרים עודף ›
€' מ20.6-תזרים חופשי במכירה ›



(  100%)נתוני חלק החברה בפרויקט  

€' מ39.7: נכסשווי 

€' מ20.3: התחייבויות•

€' מ2.66:  דמי שכירות קצב שנתי•

2009הרכישה נובמבר מועד •

€' מ28.2-כ–עלות רכישה •

€מ 2.4–במועד הרכישה ש"דמ•

לייפציג-גרמניה 
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שטח לשיווק 
ר"מ36,400

שוכר עיקרי  
דויטשה טלקום

ר"מ35,500-כ

 100%-תפוסה כ

גרמניה
לייפציג



ASHTROM PROPERTIES UKבשם  הוקמה חברה •

תתרכז באיתור נכסים בתחום המשרדים הממוקמים החברה •

(  לידס, בירמינגהאם, סטר'מנצ)במרכזי ערים חזקות בבריטניה 

.ובטבעת המקיפה את לונדון

.פאונד לעסקה' מ30-50החברה מתמקדת בעסקאות בהיקף של •

ASHTROM PROPERTIES UK

27

אנגליה
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אודות החברה

סקירה פיננסית

נכסים מניבים

פרויקטים בהקמה  



ברקבני -
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(  50%)נתוני חלק החברה בפרויקט  

"  דן"משותפת עם עסקה 

₪ ' מ200-שווי הקרקע  כ

₪ ' מ1,015-עלויות בניה כ 

₪ ' מ1,307-חזויות ממכירת משרדים הכנסות 

₪ ' מ160-שווי שטחים מניבים של כ

2022סוף שנת –מועד השלמת הפרויקט 

ח"אש3,885הכרה ברווח גולמי של  -15יישום תקן 

אירועים בולטים  

'18אוקטובר -גמר עבודות חפירה ודיפון -בניה 

הושלם ברובו Aשיווק מגדל 

לתוספת  , תוכנית מתארי "עפ, ע בסמכות מקומית"הגשת תב

 Cר שישמשו להקמת מגדל"מ90,000-זכויות בהיקף של כ

שטח לשיווק 
עילי 113,000

שטח הקרקע 
דונם 15.8

חניונים עיליים 
ותת קרקעיים 

ר "מ85,000-כ

2,000-כ
מקומות חנייה



פארק הייטק יבנה
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(  100%)חלק החברה בפרויקט  נתוני 

₪ ' מ38.5-קרקע עלות 

בולטים  אירועים 

של  בהיקף ע בסמכות מקומית לתוספת זכויות "הוגשה תב

עיקריר "מ40,000-כ

הוגשה בקשה להיתר חפירה ודיפון

22019רבעון -עבודות צפי תחילת 

היקף הזכויות 
ר"מ-35,000-כ

שטח הקרקע 
דונם 22.6

תעסוקה-יעוד 



פרויקט בליליוס  
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(  22.5%)חלק החברה בפרויקט  נתוני 
,  22.5%-ה"אשטרום ואק, 45%-בשותפות עם בליליוס

10%-משה דרורי

₪ ' מ268-עלות הקרקע 

אירועים בולטים  
ע בסמכות מחוזית להגדלת זכויות הבניה "הגשת תב

.ר עיקרי נוספים"מ8,500-בכ

, ד"יח200-הפרויקט צפוי לכלול לאחר ההגדלה כ
מגדל משרדים בשטח של  , חדרים100מלון עסקים בן 

ר מסחר"מ1,000-ר  וכ"מ40,000-כ

היקף הזכויות 
ר"מ-57,000-כ

עיקרי

שטח הקרקע 
דונם 5.6

יעוד
מסחר , תעסוקה

ומגורים



(  50%)חלק החברה בפרויקט  נתוני 
אמד עם משותפת עסקה 

ח "מיליון ש225-עלות  הקרקע 

אירועים בולטים  

בניין  , מרכז מסחרי, מגדלי מגורים2פרויקט משולב להקמת 
משרדים ודיור מיוחד באזור התעסוקה בת ים

ע לניוד זכויות מתעסוקה למגורים בהיקף  "הגשת תב
דירות110-ר "מ9,100של 

ים-בת-פרויקט אמד 
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היקף הזכויות 
ר"מ-73,000-כ

עיקרי

שטח הקרקע 
דונם 12.6

יעוד
, מסחר, תעסוקה

מגורים ודיור מוגן
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