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ן המניב בישראל ובגרמניה"נכסים פעילה בתחום הנדלאשטרום

 100נסחרת בבורסה הישראלית ונכללת במדד תל אביב

בהיקף של תעשייה ומלונאות, מסחר, לחברה שטחי משרדים

ר"מ493,900-כ-בעלות ישירה -)*( ר "מ538,400-כ

מיליון  1,132.4-כ, 2015בדצמבר 31-הון עצמי כולל מיעוט נכון ל

מהיקף המאזן31.6%-כח המהווה"ש

 ח "שמיליון 259.2-מניבים דמי שכירות שנתיים של כהנכסים  )*(

.ח הכנסות חשמל סולארי ואחר"מיליון ש2.7-ועוד כ

 ח "מיליון ש72.8-של כשנתיים בסך הנכסים מניבים דמי ניהול)*(

 96.0%-כ-שיעור תפוסה

2015בדצמבר 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 בישראל71.9%-כ

(  נובעים מנכסים במרכז הארץ54.4%-כ

איכות נכסי החברה ושירותי הניהול והאחזקה הניתנים לשוכרים

 (31.6%-עצמי למאזן כהון )הפיננסית של החברה איתנותה
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ארגוניתרשים -נכסיםאשטרום

קבוצת

מ"בעאשטרום

53.95%

בעלי עניין

קשורים

12.7%

ציבור

33.35%

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

נכסיםאשטרום

עולמית'השק

אשלד בית הגביש
נתניה

אשלון
מלונאות

+סיטיפס
קונקט

מגדלי

הוד השרון

חוצות
המפרץ

קניונים
בישראל
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התפלגות דמי שכירות

משרדים

98

תעשייה

40.5

14%

18.3%

₪' מ186.4:   ישראל
₪' מ72.8:  גרמניה

₪'מ259.2:    כ"סה

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

על בסיס איחוד חלקי יחסי*

, מסחר
106.4

, משרדים
95.8

,  תעשיה
40.6

,מלונות
11.7

אחר
4.7

13.7%

39.1%
19.1%

28.1%

צפון מרכז דרום גרמניה
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התפלגות נכסים גאוגרפית

:  כ"סה

ר בשיעור תפוסה  "אלף מ538.4-כ

96.0%–של כ 

(ל"וחואשלדכולל )ערים וישובים 40-ב

:  כ דמי שכירות"סה

ח  "מיליון ש259.2

ח בישראל"מיליון ש186.4מזה 

ח"מיליון ש72.8: דמי ניהולכמו כן 

2015דצמבר על בסיס נתוני *

:אשלד

ר"אלף מ214.8

:דמי שכירות שנתיים

ח"שמיליון 43.6

:גרמניה-ל"חו

ר"מאלף 154.8

:דמי שכירות שנתיים

ח"שמיליון 72.8

:צפון

,  מגדל העמק, ראש פינה

,  חיפה והקריות, צפת, ציפורי
נצרת עלית

ר"אלף מ38: כ"סה

:שכירות שנתייםדמי 

ח"שמיליון 26.3

:מרכז

,  שהם, חולון, ים-בת, יבנה

,  הוד השרון, בני ברק, צ"ראשל
נתניה

ר"אלף מ99.7: כ"סה

:שכירות שנתייםדמי 

ח"שמיליון 92.7

:דרום

,  באר שבע, שדרות, אילת

אשדוד, המלח-ים, ערד

ר"אלף מ31.1: כ"סה

:שכירות שנתייםדמי 

ח"שמיליון 23.8
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 (רווחי שיערוךכולל לא )על בסיס נתוני הדוחות המאוחדים כולל איחוד יחסי של חברות כלולות

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

ח"ש' מ213-לכהרווח מפעילות הסתכם , ח"מיליון ש31בתוספת רווח ממכירת משרדים בסך -2013

(₪במיליוני )התפתחות רווח מפעילות 
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(ר"אלפי מ)ן מניב "התפתחות מצבת נדל

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

ר"מ21,500–לשיווק שטח 

99%–תפוסה כ 

140-כשוכרים' מס

 (  100%)חלק החברה בפרויקטנתוני
₪                      ' מ  511.9:שווי נכס

₪ ' מ  186.8:התחייבויות
₪ ' מ40: 2015שנת  שכירות דמי 

₪'מ2008-28-ש ב"דמ
₪  ' מ41–2016קצב שנתי במהלך  ש "דמ

 בולטים                                אירועים

בקניון                השיפוץ המאסיבי הושלם 

ומעודכן          תמהיל חנויות משופר נבנה 

החנויות ומספר המבקרים בקניון בעליה פדיון 

מתמדת

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

.ע"התבבשלבי אישור , לשטח מסחרי
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חיפה-חוצות המפרץ 

דונם190-המתחם שטח 

ר"מ55,200–לשיווק שטח 

90%–תפוסה 

115-כ-שוכרים ' מס

 (50%)בפרויקט נתוני חלק החברה
₪                              'מ322.8: שווי נכס 

(  ₪מיליון 42.9הבניה שווי זכויות כולל )

₪                        'מ115.8:התחייבויות
₪'מ20: 2015שנת שכירות דמי 

₪                        'מ16.25–2011ש"דמ
ח"ש' מ20.5–2016ש קצב שנתי "דמ

 בולטים                                אירועים

ר  "מ5,000המותגים ב מדרחוב הרחבת 

(54פקטורימבנה )
“לט-אאוט"למיתוג המתחם כקמפיין 

 עתידית                                השבחה

54פקטוריחיבור מדרחוב המותגים ומבנה 

לשיפור התנועה במתחם
הקמת שטחי מסחר נוספים
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מגדלי הוד השרון

ר"מ- 46,800שטח לשיווק כ

 96%-כ-תפוסה
– 37שוכרים ' מס

 (42.3%)בפרויקט נתוני חלק החברה
₪                                      'מ: 278נכסשווי 

₪                                      'מ 127:התחייבויות
₪ 'מ15.7: 2015שנת  שכירות דמי 

₪'מ 2011-7.525ש "דמ
₪'מ- 201724ש קצב שנתי במהלך "דמ

 בולטים                              אירועים
שטח לשיווק  הכולל Eבניין הושלמה הקמת 

85%-מהם שווקו כ, ר"מ-20,500כשל

(גיליאד, ליידספיס, מטריקס )
*₪ 'מ-16.5מלא הבניין צפוי לתרום כבאכלוס 

2017מלא בשנת ד "שכ

 עתידית  השבחה

על ידי רכישת קרקעות  הרחבת הפארק

סמוכות                              

 100%נתוני *
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נתניה-בית הגביש 

דונם- 14כ-שטח המתחם 

)כולל מחסנים (ר"מ16,900-כ-שטחי השכרה 
- 12שוכרים ' מס

ר"מ- 16,100כ-מושכרשטח 

 94%-כ-תפוסה 

 (100%)נתוני חלק החברה בפרויקט
₪ ' מ 166.7:נכסשווי 

₪ ' מ: 97.1התחייבויות
₪' מ 2015:13.7שנת שכירות דמי 

₪'מ4.4–2011ש "דמ
₪'מ14-כ-2016קצב שנתי במהלך ש "דמ

                                  אירועים בולטים
 E-BAYי "הקומות העליונות ע 2אכלוס

של            בשטח  "דיזייןהום  "מתחםפתיחת 

ר"מ- 7,000כ
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נכסים מניבים בגרמניה

בבעלות מלאה4-בגרמניה נכסים  13לחברה,

בשותפויות שונותנוספים 9-ו

 בנכסים אלו      סך השקעות אשטרום נכסים
לרבות רווחים  , עצמיהון )₪  ' מ350-כ

(שנצברו
 הינו   31/12/15הנכסים ליוםשווי

)₪' מ-735.4חלק החברה )₪' מ 1,309.4-כ
 97%-תפוסה כשיעור

(  ₪' מ 53.4חלק החברה)₪  'מ-95.3ש כ"דמ

₪'מ 17.1-לא כולל דמי ניהול בסך של כ

רכישת בניין משרדים בדיסלדורף  - 2014ינואר

 7.5%-בתשואה של כ ,אירו'מ-62תמורת כ
- 45%נכסים בעסקהאשטרוםחלק 

ינואר- בניין משרדים בפרנקפורט  רכישת  2015

 8.2%של כבתשואה ,אירו'מ– 19תמורת כ
50%-בעסקה אשטרום נכסים חלק 

 רכישת בניין משרדים שני  –2015ספטמבר

אירו  ' מ14-בעיר פרנקפורט תמורת כ

נכסים  אשטרוםחלק , 6.8%-בתשואה של כ
45%–בעסקה 
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ASHTOH 2008 – Leipzig – 51%

ר"מ 36,400-שטחי השכרה 

- 100%שיעור תפוסה 
- 9שוכרים 'מס

ר"מ35,000-כ-טלקוםדויטשה-שוכר עיקרי

 (     100%)נתונים כוללים של הפרויקט
אירו                    ' מ: 36.2נכסשווי 

אירו' מ 22.3:התחייבויות

אירו' מ: 2.65שכירות שנתייםדמי 

 בולטים                              אירועים
הסכם השכירות עם  חידוש -2014דצמבר 

.31/12/2023טלקום עד דויטשה

-ש במסגרת ההסכם המחודש עלו מ"דמ

אירו' מ 2.65-אירו ל' מ 2.4

מיליון   22.75ס "מחזור הלוואה ע–2015יוני 

שנים בריבית קבועה של 7לתקופה של יורו 

במקום הקודמת שנשאה ריבית  2.4%
4.46%בשיעור של 
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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: 66.2נכסשווי 

אירו' מ 41:התחייבויות

אירו' מ 4.75:שכירות שנתייםדמי 
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ASHTOH 2007 - DORTMUND

ר"מ- 15,300שטחי השכרה 

- 80%שיעור תפוסה 
1-שוכרים ' מס

- WILOשוכר 

 (100%)נתוני חלק החברה בפרויקט
אירו' מ: 22.2שווי נכס

אירו' מ7.6–התחייבויות 

אירו' מ 1.45:שנתייםשכירות דמי 

אירועים בולטים

מ 10.2יתרת הלוואה בסךפירעון - 2014יוני  '

אירו' מ 7תמורתאירו 

ר לשוכר  "מ 12,000השכרת – 2014אוקטובר

.  הטכנימתחום הציוד 

-השקעה בגין התאמות עבור השוכר 

אירו' מ8-כ

 (  ר"מ2,000)השכרת יתרת השטח בנכס

.2016ד יולי "תחילת תשלום שכ, לאותו שוכר
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2016-יעדים ב 

 אכלוס בניין -הייטק הוד השרון פארקE 
באכלוס מלא                  צפויההכנסה תוספת 

₪                                                   ' מ16.5-כ
חוזי שכירות על שטחים בהיקף של נחתמו 

.  ר"מ20,500-ר מתוך כ"מ17,400-כ

הסבת חניון פתוח בשטח של -קניון בת ים

--כ .                    מסחריר לשטח "מ 3,000

.המקומיתבועדהסופיים בהליכי דיון ע"התב

חיבור המבנים  -סנטר חוצות המפרץפאואר

במתחם והתאמת שטחי מסחר נוספים נמצאים  

.סופיים בשלבי ביצוע

 רכישת מחצית מזכויות קרקע  -" דן"קרקע

מגדלי משרדים המיועדים  2בבני ברק והקמת 

".דן"למכירה במסגרת עסקה משותפת  עם 

רכישת נכסים נוספים –גרמניה.

  איתור הזדמנויות עסקיות על מנת לשפר את

.תיק נכסי החברה
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התפתחות ההון העצמי

ח"אשכולל מיעוט 

ח"ללא מיעוט אש

ח"ש מליון 107תמורתבאשלדהמיעוט חלק רכישת -2014מרץ * 

.מכירת עצמית של מניות באוצר–2015מאי * 

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

877,598

1,004,103 993,860

1,132,421

2012 2013 2014 2015
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התפתחות הרווח לפי שנים

רווח נקי

רווח נקי לבעלי מניות

₪הנתונים באלפי 

20,096 

127,415 133,278 
148,009 

45,495 

153,823

160,365 171,706

2012 2013 2014 2015
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*NOI–התפתחות ה 

₪הנתונים באלפי 

NOI מאוחד

NOI מאוחד חלק החברה

ח מאוחד"ב דו"ע *

NOI SAME PROPERTIES 
124,303-חלק החברה - 159,451מאוחד 2013-
– 160,754חלק החברה  180,261-מאוחד 2014-
– 164,060חלק החברה  183,313-מאוחד 2015-

122,409 129,330 

161,680 166,202 

151,176

169,309

181,187 185,454 

2012 2013 2014 2015
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*כוללNOIהתפתחות 

₪הנתונים באלפי 

NOIכולל

ח מאוחד כולל איחוד יחסי  "ב דו"ע*

של חברות כלולות

202,990 223,944 

248,996 

261,273 

2012 2013 2014 2015
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FFO-התפתחות ה 

₪הנתונים באלפי 

53,590 

65,685 

87,524 
112,097 

2012 2013 2014 2015
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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%

26.6%
28.1%

28.5%

31.6%

2012 2013 2014 2015



25

תודה


		2016-03-23T12:09:52+0000
	Not specified




