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ן המניב בישראל ובגרמניה"אשטרום נכסים פעילה בתחום הנדל

 100נסחרת בבורסה הישראלית ונכללת במדד תל אביב

 תעשייה  , מסחר, שטחי משרדים31.12.2017לחברה נכון ליום

-כ-בעלות ישירה -)*( ר "מ531,000-כבהיקף של ומלונאות

עם הכללת שלושת הנכסים  1.1.2018-החל מ-ר  "מ494,000

560,000-שנרכשו בגרמניה והורדת מחצית שטחי קניון בת ים כ

.בהתאמה 523,000-וכ

מיליון  1,558-כ, 2017בדצמבר 31-הון עצמי כולל מיעוט נכון ל

מהיקף המאזן36.8%-כח המהווה"ש

 ח "מיליון ש266.5-מניבים דמי שכירות שנתיים של כהנכסים  )*(

.ח הכנסות חשמל סולארי ואחר"מיליון ש2.2-ועוד כ

 ח "שמיליון 80-של כשנתיים בסך הנכסים מניבים דמי ניהול)*(

 97%-כ-שיעור תפוסה.

2017בדצמבר 31הנתונים על בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום )*( 

אחרתאלא אם נאמר , יחסי של חברות כלולותכולל אחוד 

כרטיס ביקור
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מאפייני החברה

ניסיון רב שנים ומוניטין בענף

 ניהולי מצומצם ויעילצוות

 הנכסיםגיאוגרפי של פיזור:

מתוכם, מהכנסות שכר הדירה מופקים מנכסים בישראל71.8%-כ

.נובעים מנכסים במרכז הארץ54.5%-כ

איכות נכסי החברה ושירותי הניהול והאחזקה הניתנים לשוכרים

 (36.8%-עצמי למאזן כהון )הפיננסית של החברה איתנותה
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החזקותתרשים -אשטרום נכסים

קבוצת

מ"בעאשטרום 

49.17%

בעלי עניין

קשורים

11.75%

ציבור

39.07%

100% 100% 100% 100% 50%50%42.3%21%

אשטרום נכסים

עולמית'השק

אשלד בית הגביש
נתניה

אשלון
מלונאות

+סיטיפס 
קונקט

מגדלי

הוד השרון

חוצות
המפרץ

:  פרויקטים בהקמה
Lyfe-50%פרויקט 

50%-פרויקט חניוני אמד

22.5%-בליליוספרויקט 
100%–פרויקט יבנה 

קניון בת ים

100%

1.1.2018-החל מ

–50%
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ריכוז נתונים
494,004בעלות ישירה 531,436–( * ר"מ)ן "היקף נדל

117,405–בעלות ישירה , 154,139–גרמניה 
.....................................................................................................

(ח"ש' מ3,648–בעלות )ח "מיליוני ש3,840–* ן "שווי נדל

ח"שמיליוני 974–גרמניה , ח "מיליוני ש2,866–ישראל 
ח"מיליוני ש787-ח גרמניה בעלות "מיליוני ש2,861–ישראל בעלות 

.....................................................................................................

97.3%-כ–* שיעור תפוסה כולל 

98.8%-כ-גרמניה , 96.7%-כ–ישראל 

.....................................................................................................

ח"מיליוני ש266.5–* שנתי  ש"דמ

ח"שמיליוני 64.7-כ–גרמניה , ח "שמיליוני 201.8-כ–ישראל 

.....................................................................................................

46%–גרמניה , 57.2%–ישראל , 54.8%–מינוף כולל שיעור 

(ן "נדלסך שווי נטו חלקי חוב פיננסי )

* NOI1-12/2017–275.1ח"מיליוני ש

ח"שמיליוני 74.7–גרמניה , ח "שמיליוני 200.4–ישראל 

FFO1-12/2017–130.3 ח       "שמיליוני
.....................................................................................................

.....................................................................................................

כולל איחוד יחסי של 31.12.2017על בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום -* 

.חברות כלולות 

(362–גרמניה , 1,639–ישראל )ח  "ש' מ2,001-חוב פיננסי נטו 

(          392–גרמניה , 2,174–ישראל ) ח "ש' מ2,566–חוב ברוטו 

(490, גרמניה , 2,175–ישראל ) ח "ש' מ2,665–*( }חוב ברוטו 
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התפלגות דמי שכירות

משרדים

98

תעשייה

40.5

14%

18.3%

₪' מ201.8: ישראל
₪' מ64.7: גרמניה

₪' מ266.5: כ"סה

(*באחוזים)לפי אזורים גיאוגרפיים (*₪מיליוני )לפי תחומי פעילות 

על בסיס איחוד חלקי יחסי*

, מסחר
108.3

, משרדים
111.4

,  תעשיה
42.0

, מלונות
13.9

, אחר
5.2

14.2%

39.1%18.5%

28.2%

צפון מרכז דרום גרמניה

ח"ש' מ14.5–שנמכר 1ללא דיסלדורף –גרמניה 
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התפלגות נכסים גאוגרפית

:  כ"סה

ר בשיעור תפוסה  "אלף מ531.4-כ

97.3%–של כ 

(ל"וחואשלדכולל )ערים וישובים 40-ב

:  כ דמי שכירות"סה

ח  "שמיליון 266.5

ח בישראל"שמיליון 201.8מזה 

ח"שמיליון 80: דמי ניהולכמו כן 

2017דצמבר על בסיס נתוני *

:אשלד

ר"מאלף 207

:דמי שכירות שנתיים

ח"שמיליון 44.1

:גרמניה-ל"חו

ר"מאלף 154.1

:דמי שכירות שנתיים

ח"שמיליון 79.2

:צפון

,  ציפורי, צפת, פינהראש 

,  מגדל העמק, נצרת עילית
חיפה והקריות

ר"אלף מ38.2: כ"סה

:שכירות שנתייםדמי 

ח"שמיליון 30.5

:מרכז

,  צ"ראשל, שהם, ים-בת, יבנה
נתניה, השרוןהוד , ברקבני 

ר"אלף מ100.8: כ"סה

:שכירות שנתייםדמי 

ח"שמיליון 100.8

:דרום

,  באר שבע, שדרות, אילת

אשדוד, המלח-ים, ערד

ר"אלף מ31.2: כ"סה

:שכירות שנתייםדמי 

ח"שמיליון 26.3
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(ר"אלפי מ)ן מניב "התפתחות מצבת נדל

. הנתונים על בסיס נתוני הדוחות המאוחדים כולל אחוד יחסי של חברות כלולות)*( 

195

265

403
439

495
514

535 538 556
531

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

עם הכללת שלושת הנכסים שנרכשו בגרמניה והורדת מחצית שטחי קניון  1.1.2018-החל מ

.560,000-בת ים כ
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 (שיערוך והכנסות אחרותרווחי כולל לא )על בסיס נתוני הדוחות המאוחדים כולל איחוד יחסי של חברות כלולות

ח"ש' מ241-לכהרווח מפעילות הסתכם , ח"מיליון ש7.3בתוספת רווח ממכירת משרדים בסך -2016

ח"ש' מ224-לכהרווח מפעילות הסתכם , ח"מיליון ש6.3בתוספת רווח ממכירת משרדים בסך -2015
ח"ש' מ218-לכהרווח מפעילות הסתכם , ח"מיליון ש13בתוספת רווח ממכירת משרדים בסך -2014

(₪במיליוני )התפתחות רווח מפעילות 

76 84

128 136

167
182

205
218

234
250

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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*NOI–התפתחות ה 

₪הנתונים באלפי 

NOI מאוחד

NOI מאוחד חלק החברה

NOI SAME PROPERTIES 
– 164,060חלק החברה  183,313-מאוחד 2015-
– 172,185חלק החברה  191,109-מאוחד 2016-
– 169,051חלק החברה  186,834-מאוחד 2017-

122,409 129,330 

161,680 166,202 
172,577 

173,255 

151,176

169,309

181,187 185,454 
191,501 192,050

2012 2013 2014 2015 2016 2017
ח מאוחד"ב דו"ע *
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202,990 223,944 248,996 

261,273 

266,182 

275,122 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

*כוללNOIהתפתחות  *כוללNOIהתפתחות 

₪הנתונים באלפי 

ח מאוחד כולל איחוד יחסי של חברות כלולות"ב דו"ע*
( .ח"ש' מ13.7)שנמכר בסוף השנה  1כולל את נתוני דיסלדורף 2017בשנת NOI-ה

12

NOIכולל
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FFO-התפתחות ה 

₪הנתונים באלפי 

53,590 

65,685 

87,524 

112,097 

120,828 

130,277 

2012 2013 2014 2015 2016 2017



14

התפתחות הרווח לפי שנים

רווח נקי

רווח נקי לבעלי מניות

₪הנתונים באלפי 

20,096 

127,415 133,278 148,009 

246,121 

190,362 

45,495 

153,823 160,365 171,706

271,558

218,124

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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התפתחות ההון העצמי

ח"אשכולל מיעוט 

ח"ללא מיעוט אש

ח"שמליון 107תמורתבאשלדהמיעוט חלק רכישת -2014מרץ * 

.מכירה עצמית של מניות באוצר–2015מאי * 

738,735 843,112 915,577 1,041,781 

1,196,715 

1,426,876 
877,598

1,004,103
993,860

1,132,421

1,301,217

1,558,388

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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*הון עצמי למאזן

₪הנתונים באלפי 

יחס הון עצמי כולל מיעוט

יחס הון עצמי ללא מיעוט

ח מאוחד"ב דו"ע*

22.4%

23.6% 26.3% 29.1%
30.4%

33.7%

26.6% 28.1% 28.5%

31.6% 33.03%

36.8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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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

0.69

ח  "ש

למניה

0.58

ח  "ש

למניה

0.7

ח  "ש

למניה

0.51

ח  "ש

למניה

0.32

ח  "ש

למניה

0.39

ח  "ש

למניה

(למניה₪ 0.38)₪ אלפי 30,000חולק דיבידנד בסך -2012אפריל 

(למניה₪ 0.13)₪ אלפי 10,000חולק דיבידנד בסך -2013אפריל 

0.63

ח  "ש

למניה
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קניון בת ים

ר"מ21,100-כ–לשיווק שטח 

98%–תפוסה כ 

150-כשוכרים' מס

 (100%)חלק החברה בפרויקטנתוני 
₪                      ' מ545.2: שווי נכס

₪ ' מ196.9: התחייבויות
₪ ' מ39.5-כ: קצב שנתי  שכירות דמי 

ח  "ש2,900-כ–ר "פדיון ממוצע חודשי למ

                                השבחה עתידית
העליונה  ר בקומת החניון "מ 3,000הסבת 

.ע"התבבשלבי אישור , לשטח מסחרי

                                       נתונים נוספים

מהחזקות  50%נמכרו 1/1/2018-החל מה
ראה סעיף  –מ "החברה לביג מרכזי קניות בע

.  לדוח התקופתי3.12

מ לרכישת מלוא זכויות המחזיק במקרקעין "מו

הצמודים  הכוללים את שטחי הקניון והחניון 

מהקומפלקס  לקניון של החברה ומהווים חלק  
.וכן זכויות למגורים המסחרי של הקניון 
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חיפה-חוצות המפרץ 

דונם230-כ-המתחם שטח 

ר"מ55,000-כ–לשיווק שטח 

94%–תפוסה 

130-כ-שוכרים ' מס

 (50%)בפרויקט נתוני חלק החברה
₪                              'מ401.5: שווי נכס 

(  ₪' מ83.9הבניה שווי זכויות כולל )

₪                        'מ107.9:התחייבויות
₪'מ23-כ: קצב שנתישכירות דמי 

דגשים

2015בסוף שנת " 54פקטורי"הקמת מבנה 

השלמת חיבור מבנים במתחם והתאמת  

.שטחים לשוכרים בו

"  כור מתכת"רכישת מגרש -2016יוני 

מיליון 60-דונם תמורת כ44-בשטח של כ

.ח "ש

.  ר"מ5,000בן למסחרמבנה נוסף הקמת 

צפויה להסתיים בסוף שנת  הקמת המבנה
2018.
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מגדלי הוד השרון

ר"מ- 69,600שטח לשיווק כ

 96%-כ-תפוסה
– 39שוכרים ' מס

 (42.3%)בפרויקט נתוני חלק החברה
₪                                      'מ: 337.8נכסשווי 

₪                                      'מ136:התחייבויות
₪ 'מ24.3: קצב שנתישכירות דמי 

 בולטים בשנתיים האחרונות  אירועים
ושיווקוEהושלמה הקמת בניין 

עתידית  תוכנית

-בשטח של כ' בנין בנרכש 2016נובמבר 

-מבנה בן כר בכוונה לבנות במקומו "מ2,800

החברה מצויה בהליכי הגשת  . קומות29

ר שטח עיקרי  "מ40,000בהיקף של ע.ב.ת

.  שתאפשר  את הקמת המגדל הנוסף



21

נכסים מניבים בגרמניה

 בבעלות4–נכסים בגרמניה 14לחברה

.נוספים בשותפויות שונות 10-ו,מלאה

נכסים3נוספו עוד 18החל  מינואר 

 (  הון עצמי)סך השקעות אשטרום נכסים

לרבות רווחים  )ח  "ש' מ475-בנכסים אלו כ

(.ח"ש' מ149שנצברו בסך של 

 1,399-הינו כ31/12/2017ליום הנכסים שווי
)ח"ש' מ787–חלק החברה )ח"ש' מ

 98.5%שיעור תפוסת כל הנכסים

חלק החברה  )ח "ש 'מ92–ש קצב שנתי כ "דמ

-לא כולל דמי ניהול בסך של כ( ח"ש' מ52
.ח"ש'מ18.8

 מבני משרדים  3רכישת –2017דצמבר

ומנהיים  בשטח  בובליגן, דיסלדורף : בערים 

.  מיליון אירו80.6ר תמורת "מ39,700-של כ

מיליון יורו שניתן להגדלה  4.3-ד צפוי כ"שכ

-הלוואה בנקאית כ. מיליון אירו 1-בעוד כ
–שיעור ריבית , שנים 5-מיליון אירו ל52.5

העסקה הושלמה  . 2%–קרן , 1.87%

.  2018בפברואר 
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ASHTOH 2008 – Leipzig – 51%

ר"מ 36,400-שטחי השכרה 

- 100%שיעור תפוסה 
- 10שוכרים 'מס

ר"מ35,000-כ-טלקוםדויטשה-שוכר עיקרי

 (     100%)נתונים כוללים של הפרויקט
אירו                    ' מ: 38.2נכסשווי 

אירו  ' מ21: התחייבויות

אירו' מ: 2.65שכירות שנתייםדמי 
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ASHTOH 2010 - DUSSELDORF 3 - 45%

ר"מ- 27,175שטחי השכרה 

- 100%תפוסה שיעור 
4-שוכרים ' מס

 HSBCבנק–שוכר עיקרי
 2014תחילת שנת–תחילת הנבה

 (     100%)כוללים של הפרויקט נתונים
אירו' מ: 68.1נכסשווי 

אירו' מ 39.9:התחייבויות

אירו' מ 4.86:שכירות שנתייםדמי 



קלהרכבת
ירושלים

סיטיפס
הרכבת הקלה של "הקו האדום"בעלת הזיכיון על

9/2036שתוקפו עד BOTבמסגרת הסכם בירושלים 

21%-בחברה חלק אשטרום נכסים 
ח"מיליון ש 71.7בספרים השקעה 

ח"שמיליון 33.7–ראשונית מזומן השקעת 

(ח"מיליון ש30.2לאחר החזר השקעה בסך של )ח "שמיליון 3.5–השקעת מזומן יתרת 

- 20.6%להשקעה בספרים FFOתשואת 
.......................................................................................................

קונקט
חברת ההפעלה של הרכבת הקלה תחת הסכם  

"סיטיפס"שלהזיכיון 

21%-בחברה חלק אשטרום נכסים 
ח "שמיליון 17.5-השקעה בספרים 

ח"שמיליון 15-השקעת מזומן ראשונית 

(לאחר החזר השקעה על דרך של דיבידנד ודמי ניהול)ח "שמיליון 5-השקעת מזומן יתרת 

26.0%-כלהשקעה בספריםFFOתשואת 
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"דן"חברת –שותף  LYFE-פרויקט בהקמה 
...................................................................

-חלק החברה 
...................................................................

' שלב א–שטחי תעסוקה ומסחר –ייעוד 

קומות כל מגדל34שני מגדלי משרדים בני 

50%

...................................................................

...................................................................

...................................................................

עילי לשיווקר "מ113,000-היקף 

ר למכירה והיתרה בעיקר  "מ103,000-מתוכם כ

מסחר להשכרה  

עיליים  ר חניונים "מ85,000-כ 

ותת קרקעיים

...................................................................
מכירה למשתמשי קצה ומשקיעים–מימוש 

,  ח "מיליוני ש1,015–עלויות בניה כ 

ח"מיליוני ש200-כ–קרקע 
...................................................................

ח"מיליוני ש1,307-הכנסות חזויות 

ח"מיליוני ש160-ועוד שווי שטחים מניבים של כ
...................................................................

...................................................................
2017חודש יוני סוף –תחילת עבודות 
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87%ר  שהם "מ44,400-כ–קומות 30שווקו עד היום 

10,850-כ–מחיר מכירה ממוצע , משטחי המגדל הראשון 

.  ר "ח למ"ש



(100%חלק החברה )יבנה 

בכוונת החברה להקים פארק הייטק 

מצידובקרקע הסמוכה למחלף יבנה 

הפארק מצוי בשלבי תכנון  . הדרומי

תחילת העבודות צפויה , מתקדם

2019בתחילת 

דונם22.5–שטח הקרקע 

₪  מיליון 34.5–עלות הקרקע 

ר עיקרי  "מ27,000–זכויות בניה 

ע"תבבהמשך תוגש )לתעסוקה 

(לתוספת זכויות

יבנה-פרויקט בהקמה 
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פרויקטים בהקמה 
.ראה שקף קודם –LYFEפרויקט 

(  50%חלק החברה )פרויקט חניוני אמד  / קרקע 
באזור העסקים החדש של בת " אמד"עסקה משותפת במגרש בבעלות חברת 

תחילת עבודות צפויה  . משרדים ומסחר, ים להקמת פרויקט משולב למגורים

.בעוד כשנתיים 

.  דונם 12.6-כ–שטח הקרקע 

.ח "מיליון ש112.5–( חלק החברה)עלות  הקרקע 

ע"בתבבכוונת החברה לנייד זכויות . שטחים עיקריים75,000-כ–זכויות בניה 

15,000, דירות340מקומית מדיור מיוחד לדיור רגיל כך שהפרויקט יכלול 

.משרדיםר "מ30,000-מסחר וכ

(  22.5%חלק החברה )בליליוסקרקע / פרויקט 
בכוונת החברה לבנות על קרקע בכניסה לעיר ירושלים מגדל מגורים ומגדל  

.  מלון עסקים וקומת קרקע מסחרית , משרדים

.דונם 5.7–שטח הקרקע 

.ח "מיליון ש60.3–( חלק החברה)עלות הקרקע 

מחוזית  ע"תבהחברה נמצאת בהליך הגשת . ר"מ57,000-כ–זכויות בניה 

הפרויקט צפוי לכלול לאחר  . ר נוספים"מ11,000-בכלהגדלת זכויות הבניה 

מגדל משרדים בשטח של  , חדרים100מלון עסקים בן , דירות200-ההגדלה כ

.ר מסחר"מ1,000-ר  וכ"מ40,000-כ
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