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 א.ג.נ.,

 החברה נכלל בדיווחימידע הנכלל במצגת ואשר טרם דיווח בדבר הנדון: 

  

 רצ"ב מצגת אשר בכוונת החברה להציג בפני משקיעים מוסדיים.    .א

המצגת נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד והיא אינה יכולה להחליף עיון בתשקיף והדוחות  .ב

השנתיים, הרבעוניים והמיידים שפרסמה החברה, הכוללים את המידע המלא והמחייב 

דות החברה וניירות הערך שתציע, בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של או

 החברה.

האסטרטגיה העסקית של החברה המוצגת במצגת נכונה למועד המצגת ועשויה להשתנות  .ג

 בעתיד בין היתר בהתחשב בתנאי השוק והחלטות דירקטוריון החברה.

. מידע כאמור 1968-יירות ערך, תשכ"חהמצגת כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק נ .ד

כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים 

מתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים אשר התממשותם ו/או גרפים ו/או טבלאות, ה

ה מוכחת והוא אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובד

התממשות משמעותיים. מידע כאמור הנו בלתי ודאי, בלתי ניתן -כפוף מטבעו לסיכוני אי

להערכה מדויקת מראש, והתממשותו או אי התממשותו תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון 

המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים 

לות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים המשפיעים על פעי

 בשליטת החברה.

ברמת קיימים נתונים אשר נכללים במצגת זו לראשונה בנוגע לפעילות החברה או שהוצגו  .ה

 . לעניין זה ראה:מאשר מופיע בדיווחי החברה שוניםבפילוח או פירוט 

 .חברהמדדים בהם נכללת מניית הניתן מידע לגבי  – 4שקף  .1

 כל השקף.  -7שקף  .2

מספר היחידות שלגביהן נחתמו חוזי רכישה ליום  עודכנה עמודת – 13-8שקפים  .3

 . , הפרויקטים הוצגו לפי שנת אכלוס30.06.2017

 ח. גרפים של מכירות דיור ביחידות ובמיליוני ש"עודכנו  -18שקף  .4

 .ושיעורי רווחיות EBITDAנתוני  עודכנו – 19שקף  .5

 נתונים בגרף התפתחות ההון העצמי ודיבידנד מצטבר. עודכנו – 20שקף  .6

יחס חוב פיננסי, חוב פיננסי נטו, כדלקמן: לגבי יחסים פיננסיים נתונים  עודכנו – 21שקף  .7

 נטו. CAP-חוב ל-ו CAP-נטו, חוב ל CAP ,CAPהון למאזן בניכוי מקדמות, 

http://www.isa.gov.il/
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 נתונים בדבר שיעורי רווחיות מההכנסות. עודכנו – 22שקף  .8 

ניתנו פרטים לגבי מספר פרויקטים נבחרים. הפרטים לקוחים מתוך   – 37-24שקפים  .9

פרויקטים בביצוע ובשלבי ) 10-12נתונים לגבי פרויקטים האמורים בטבלאות שבעמ' 

קטים בתהליכים רויפ) 16וכן לגבי הפרויקטים בטבלה שבעמ'  (תכנון מתקדמים

  .(ינוימתקדמים של פינוי ב

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ       

 אביב סגס, סמנכ"לע"י        



1 

 10/2017מצגת חברה 



2 



    .מוסדיים משקיעים בפני להציג החברה בכוונת אשר מצגת ב"רצ

 ,השנתיים והדוחות בתשקיף עיון להחליף יכולה אינה והיא בלבד ונוחות תמצית לשם נערכה  המצגת
  הערך וניירות החברה אודות והמחייב המלא המידע את הכוללים ,החברה שפרסמה והמיידים הרבעוניים

 .החברה של ערך בניירות השקעה בדבר החלטה קבלת בטרם ,שתציע

  היתר בין בעתיד להשתנות ועשויה המצגת למועד נכונה במצגת המוצגת החברה של העסקית האסטרטגיה
 .החברה דירקטוריון והחלטות השוק בתנאי בהתחשב

  בין ,כולל כאמור מידע .1968-ח"תשכ ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע כוללת המצגת
  או/ו גרפים או/ו איורים של בדרך המובא מידע לרבות ,ואומדנים הערכות ,מטרות ,תחזיות ,היתר

  בשליטת ואינה ודאית אינה התממשותם אשר עתידיים עניינים או/ו לאירועים המתייחסים ,טבלאות
 התממשות-אי לסיכוני מטבעו כפוף והוא מוכחת עובדה מהווה אינו עתיד פני צופה מידע .החברה

 אי או והתממשותו ,מראש מדויקת להערכה ניתן בלתי ,ודאי בלתי הנו כאמור מידע .משמעותיים
  בסביבה מהתפתחויות וכן ,החברה פעילות את המאפיינים סיכון מגורמי ,היתר בין ,תושפע התממשותו

 אינם ואשר מראש להערכה ניתנים אינם אשר ,החברה פעילות על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכללית
 .החברה בשליטת מצויים
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שנים בבניית  25פועלת מעל . ן למגורים הגדולות והוותיקות בישראל"אחת מחברות הנדל•

 פרויקטים למגורים בפריסה ארצית נרחבת

 יחידות דיור ברחבי הארץ 12,000בניה ואכלוס של מעל  •

 שיעורי רווחיות גבוהים בהשוואה לענף לאורך שנים•

 ,קרקע עתודות ,ותכנון ביצוע בשלבי בארץ פרויקטים לחברה 2016 בדצמבר 31 ליום נכון•

  החברה חלק) ד"יח 13,079 של כולל בהיקף עירונית בהתחדשות ופרויקטים מותלים פרויקטים

 (ד"יח 2,102 החברה חלק) עירונית התחדשות של בפרויקטים ד"יח 2,426 מתוכן .(ד"יח 11,297

 ח"ש מיליון 815 -כ של לסך הסתכם המניות לבעלי מיוחס עצמי הון 2017 ביוני 30 ליום נכון•

 המזומנים תזרים למצב בכפוף ,הנקי מהרווח שליש של דיבידנד חלוקת מדיניות•

 90 אביב ותל 125 אביב תל במדד נכללת החברה מניית•

 (אופק דירוג חיובי) A2ח החברה הקיימות מדורגות בדירוג "סדרות אג•

 כרטיס ביקור
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 אסטרטגיה עסקית ומודל תפעולי

 בישראל למגורים ן"נדל בייזום עסקי מיקוד•

  המאופיין ח"ש אלפי 1,000-1,600 שבין מחירים בטווחי בעיקר יעד לקהל פניה•
 קשיח בביקוש

 שנים רב ניסיון בסיס על קרקעות והשבחת רכישה•

 בינוי פינוי של פרויקטים יזום באמצעות וארוך בינוני לטווח המקרקעין מלאי הגדלת•

 גיאוגרפי בפיזור רחב פעילות היקף•

 מפתח קבלני עם לעבודה בהשוואה בפרויקט הרווח שיעור הגדלת - עצמי ביצוע•

 זמן פני על בפרויקט הרווח שיעור הגדלת  - שלביים רב פרויקטים ביצוע•

  גמישות מאפשרת -עבודה של שנים למספר המספיק בהיקף קרקעות מלאי החזקת•
  ומהווה הביקוש ורמות השוק צרכי עם להתמודד מנת על ושיווקית ביצועית ,תכנונית

 הצורך בעת מזומנים ליתרות תחליף

 פיננסית וגמישות איתנות על שמירה•
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 ריכוז נתונים כספיים של מלאי דירות ומלאי בביצוע

מספר יחידות   פרטים
בביצוע ובתכנון  
מתקדם ליום  
31/12/2016 

יחידות שנמכרו  
 31/12/2016ליום 

יחידות שנמכרו  
 30/06/2017ליום 

הכנסות צפויות  
 (₪במיליוני )

עלויות צפויות  
 (₪במיליוני )

 

רווח גולמי צפוי  
 (₪במיליוני )

 

שיעור הרווח 
 הגולמי

 112 דירות גמורות
מכורות   מתוכן)

 (יחידות  84

- - 192 134 58 30% 

 24% 1,158 3,719 4,877 1,195 988 3,663 מלאי בביצוע

 24% 1,216 3,853 5,069 1,195 988 3,775 כ"סה

 (2021הרוב עד וכולל שנת )הכנסות ורווחיות צפויה בשנים הקרובות במצטבר , היקפי ביצוע
 31/12/2016הנתונים הכספיים נכונים ליום 

  אשר ,החברה של עבודה תכניות או/ו תחזיות ,הנחות על מתבססים ושיעורו בפרויקטים הצפוי הגולמי הרווח ,הצפויות העלויות סך ,הצפויות ההכנסות לסך ביחס בטבלה המפורט המידע
  אשר הקרקע עלות מלבד) הצפויות ההוצאות הערכת וכי בפרויקטים המכירה מחירי על מבוססת הצפויות ההכנסות הערכת כי עוד יובהר זה בהקשר .במלואם יתממשו כי וודאות אין

 בפועל ושיעורו בפרויקט הצפוי הגולמי הרווח ,הצפויות העלויות ,הצפויות ההכנסות .החברה שערכה כלכליים ותחשיבים חתומים הסכמים על היתר בין מבוססת (בחלקה או כולה ידועה
 4.1.13  בסעיף האמורים הסיכון גורמי עקב ,היתר בין ,חלקן או כולן ,תתממשנה לא כאמור שלה העבודה תכניות או החברה תחזיות אם ,בטבלה המפורט מהמידע שונים להיות עלולים

 .בלבד החברה חלק את משקפות המוצגות וההכנסות העלויות .2016 לשנת התקופתי ח"בדו החברה עסקי תיאור בפרק



מועד סיום  שם הפרויקט
 בניה

 יחידות' מס
 בפרויקט

יחידות  ' מס
שלגביהן  

נחתמו חוזי  
רכישה ליום  

31.12.16 
 

יחידות  ' מס
שלגביהן  

נחתמו חוזי  
עד  רכישה 
ליום  

30.06.17 

יחידות  ' מס
שטרם 

  נמכרו ליום
31.12.16 

 

יחידות  ' מס
שטרם 

נכון   נמסרו
ליום  

31.12.16 

סך הכנסות  
צפויות  

שטרם הוכרו  
נכון ליום  

31.12.16 (1()2) 

סך עלויות  
שנצברו  
שטרם 

נכון  הוכרו 
ליום  

31.12.16  
(1) 

רווח  סך 
גולמי  

צפוי שלא  
 (2)הוכר  

שיעור רווח  
  גולמי צפוי
על דירות  
במלאי  
שטרם 
 נמסרו

אלפי  ) (ח"שאלפי )
 (ח"ש

אלפי  )
 (ח"ש

 15.3% 3,477 19,279 22,757 9 2 68 68 70 2016 'דמרי סנטרל א -נתניה

 8.5% 1,411 15,265 16,676 8 - 20 20 20 2016 ים'אגמים קוטג -נתניה

 37% 5,019 8,551 13,571 13 4 106 106 110 2016 1בחריש  דמרי -חריש

 24.9% 7,100 21,402 28,502 30 2 72 70 72 2016 'ב דמרי ניצני -נתיבות

 13% 132 886 1,018 1 - 32 32 32 2016 304 נווה חורש -נתיבות

 29.4% 11,562 27,751 39,313 26 - 55 55 55 2016 'א דמריאביבי  -ש"ב

פרויקטים שהסתיימו בשנת  
2016 

2016 359 351 353 8 87 121,837 93,134 28,701 

 30% 2,749 6,413 9,162 3 1 69 69 70 2015 סנטרל ב דמרי -נתניה

 14.4% 184 1,096 1,280 1 - 43 43 43 2015 אגמים שלב ג -נתניה

 18.6% 484 2,123 2,607 1 - 74 74 74 2015 ברובע החדש ב דמרי -אשדוד

פרויקטים שהסתיימו בשנת  
2015 

2015 187 186 186 1 5 13,049 9,632 3,417 

  פרויקטים שבנייתם
 31/12/2014הסתימה לפני  

3 19 20 57,030 30,995 26,034 

 58,152 133,761 191,916 112 28 כ"סה

 נתונים אודות מלאי דירות בפרויקטים שבנייתם הסתיימה
 31.12.2016נכון ליום  
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 נתונים אודות מלאי דירות בפרויקטים שבנייתם הסתיימה
 31.12.2016נכון ליום  

  מלאי בסעיף המסווגים ,נמוך בהיקף מסחר המשלבים למגורים מפרויקטים חלק המהווים מסחריים שטחים מספר ישנם ,בטבלה המופיעים לפרויקטים בנוסף1.
 .₪ אלפי 12,093  של לסך מסתכמת ועלותם הכספי בדוח דירות

  בהתחשב החברה שערכה כלכליים תחשיבים על מבוסס האמור המידע .עתיד פני צופה מידע הינו צפוי גולמי ורווח צפויות הכנסות יתרת בדבר האמור המידע2.
  בפרויקטים החברה של העבר ניסיון על בהתבסס החזוי המכירות וקצב בפרויקטים כבר שנמכרו הדירות של הנוכחיים המכירה במחירי ,בפרויקטים בחלקה

  בסיס ששימשו המחירים לעומת הדירות של המכירה במחירי לרעה מהותיים שינויים ויחולו במידה להתממש שלא עלולות החברה תחזיות .ובכלל האמורים
  עקב ,היתר בין ,האמורה ההכנסה לחיזוי בסיס ששימש המכירות מקצב משמעותית בצורה ירד בפרויקטים הדירות של המכירות וקצב במידה או/ו לתחזיות

 .2016  לשנת התקופתי ח"בדו החברה עסקי תיאור בפרק 4.1.13  בסעיף האמורים הסיכון גורמי
 



מועד סיום  שם הפרויקט
צפוי  בניה 
(2) 

יחידות  ' מס
(1) 

יחידות  ' מס
שלגביהן  

נחתמו חוזי  
רכישה  
ליום  

31.12.16 

יחידות  ' מס
שלגביהן  

נחתמו חוזי  
ליום  רכישה 

30.06.17 

מקדמות 
נכון  
ליום

31.12.16 

סך הכנסות  
 (1)צפויות 

עלויות  
שנצברו נכון  

ליום  
31.12.16   

סך עלויות  
 (1)צפויות 

רווח גולמי  
 (1)צפוי 

שיעור  
רווחיות  
גולמית  
 צפויה

 (₪אלפי ) (₪אלפי ) (₪אלפי ) (₪אלפי ) (₪אלפי )

 20% 13,737 54,736 42,104 68,473 44,238 51 50 56 2017 אשקלון -'בברנע א דמרי

 24% 17,389 55,876 40,944 73,265 26,993 42 39 56 2017 אשקלון -'בברנע ב דמרי

 22% 11,578 41,939 29,689 53,517 37,223 54 54 54 2017 אשקלון -הפארק מדורגי

 26% 8,215 23,173 18,942 31,388 17,010 10 9 10 2017 אשדוד -'שלב ב 14מרינה מגרש 

 14% 2,595 15,636 10,738 18,231 1,758 12 12 12 2017 בני עייש -'בכפר ב דמרי

 25% 18,749 56,016 46,800 74,765 37,646 43 37 44 2017 ש"ב –' שלב ג גארדנס דמרי

 30% 37,286 86,111 75,359 123,397 72,589 74 72 92 2017 ש"ב –רגר, מגדל העיר דמרי

 34% 20,143 39,912 29,801 60,055 45,387 54 50 55 2017 ש"ב -'ב דמריאביבי 

 31% 22,100 48,305 33,932 70,405 19,103 54 49 66 2017 חריש -'א 2בחריש  דמרי

 13% 12,352 81,349 74,953 93,701 83,114 57 57 57 2017 מודיעין -'ב הילס דמרי

 24% 42,774 135,428 116,067 178,202 55,312 46 42 69 2017 נתניה -'השמורה שלב ג

 23% 44,080 148,629 104,260 192,709 55,960 84 79 118 2017 נתניה-'ב דמריקדמת 

 14% 3,702 23,405 17,217 27,107 15,815 30 28 32 2017 נתיבות -737 דמרי

 12% 2,645 19,999 14,875 22,644 22,201 28 28 28 2017 שדרות -דמרישדרות 

 14% 2,638 16,433 16,288 19,071 - 6 - 95 2017 (3)בוקרשט  ה'גנצ

 259,983 846,947 671,969 1,106,930 534,349 645 606 844 2017 2017בשנת  כ"סה 

 נתונים אודות פרויקטים בביצוע ובשלבי תכנון מתקדמים
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מועד סיום  שם הפרויקט
 (2)צפוי בניה 

' מס
 יחידות

יחידות  ' מס
שלגביהן  

נחתמו חוזי  
רכישה ליום  

31.12.16 

יחידות  ' מס
שלגביהן  

נחתמו חוזי  
עד  רכישה 
ליום  

30.06.17 
 

מקדמות 
נכון  
ליום

31.12.16 

סך 
הכנסות  

 (1)צפויות 

עלויות  
שנצברו נכון  

ליום  
31.12.16   

סך עלויות  
 (1)צפויות 

רווח 
גולמי  

 (1)צפוי 

שיעור  
רווחיות  
גולמית  
 צפויה

 (₪אלפי ) (₪אלפי ) (₪אלפי ) (₪אלפי ) (₪אלפי )

 27% 20,637 55,959 34,491 76,596 5,029 19 10 56 2018 אשקלון -'בברנע ג דמרי

 32% 23,325 49,508 24,935 72,833 9,783 37 30 66 2018 חריש-'ב 2בחריש  דמרי

 20% 23,419 92,898 57,983 116,317 13,483 46 27 72 2018 נתניה-'א דמריקדמת 

 28% 13,212 34,593 10,601 47,805 1,669 24 12 52 2018 נתיבות -דמרינופי 

 15 32 2018 אופקים -'באופקים א דמרי
 17 4,421 32,588 5,160 25,214 7,374 23% 

 22% 9,580 33,014 12,862 42,594 11,144 36 30 42 2018 אופקים -'באופקים ב דמרי

 15% 4,724 25,941 11,512 30,665 15,455 36 32 38 2018 שדרות -דמרישדרות 

 22% 6,347 22,554 3,211 28,901 - 22 13 28 2018 שדרות -'א ספיישל דמרי

 108,618 339,681 160,755 448,299 60,984 237 169 386 2018 2018 כ בשנת"סה 

 24% 30,345 95,003 21,233 125,348 6,486 31 25 112 2019 אשקלון -האגם מדורגי

 17% 32,258 161,588 78,824 193,846 38,645 68 67 106 2019 נתניה -'א ןילאגו

 25% 55,377 164,805 76,380 220,182 6,098 26 14 107 2019 נתניה -'ב וילאגו

 22% 29,066 100,502 47,754 129,568 - 15 2 52 2019 נתניה -'א ספיריט דמרי

 27% 40,611 108,791 50,788 149,402 - - - 56 2019 נתניה -'ב ספיריט דמרי

 24% 54,234 168,352 47,749 222,585 - 7 - 170 2019 (5)ראש העין  -'טאון א דמרי

 21% 20,301 77,579 21,630 97,880 - - - 77 2019 (5)ראש העין  -'טאון ב דמרי

 22% 10,527 37,601 3,583 48,128 - 21 2 48 2019 שדרות -'ב ספיישל דמרי

 22% 27,408 95,142 29,483 122,550 - 4 - 72 2019 קריית גת -ים'כרמי גת קוטג

 20% 13,778 54,562 7,614 68,340 - 11 - 76 2019 נתיבות -703,704מגרשים 

 17% 4,963 23,447 1,659 28,410 - 8 - 32 2019 אופקים -26461 מתחם

 318,868 1,087,372 386,697 1,406,239 51,229 191 110 908 2019 2019כ בשנת "סה

 נתונים אודות פרויקטים בביצוע ובשלבי תכנון מתקדמים
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פרויקט  
בתכנון  
 מתקדם



מועד סיום  שם הפרויקט
 (2)צפוי בניה 

' מס יחידות' מס
יחידות  

שלגביהן  
נחתמו חוזי  

רכישה  
ליום  

31.12.16 

' מס
יחידות  

שלגביהן  
נחתמו חוזי  

רכישה  
ליום  

30.06.17 

מקדמות 
נכון  
ליום

31.12.16 

סך הכנסות  
 (1)צפויות 

עלויות  
שנצברו  

ליום  נכון 
31.12.16   

סך עלויות  
 (1)צפויות 

רווח גולמי  
 (1)צפוי 

שיעור  
רווחיות  
גולמית  
 צפויה

 (₪אלפי ) (₪אלפי ) (₪אלפי ) (₪אלפי ) (₪אלפי )

 22% 55,855 199,798 52,343 255,653 4,266 21 15 119 2020 אשדוד -2מגרש  טאוורס דמרי

 12% 19,133 142,532 27,590 161,665 - 89 79 272 2020 ש"ב -'א 17פארק  סנטרל

 28% 41,762 109,862 51,251 151,624 - - - 56 2020 נתניה -'ג ספיריט דמרי

 24% 31,382 99,358 30,251 130,740 - - - 94 2020 (10( )5)ראש העין  -'טאון ג דמרי

 25% 59,414 175,599 41,347 235,013 - - - 168 2020 אשקלון, 507-508דמרי בברנע  

 15% 2,936 16,722 2,271 19,658 - - - 16 2020 שדרות -'שכונת המוסיקה א

 שדרות -'שכונת המוסיקה ב
 2020 72 - - - 60,530 6,999 54,767 5,763 10% 

 ש"ב -'ב 17סנטרל פארק 
 2021 272 - - - 162,303 13,735 142,698 19,605 12% 

  -'גבעתיים פינוי בינוי שלב א
 (12)גבעתיים 

 
2021 144 - - - 157,938 316 111,486 46,452 29% 

 (11)חריש  -3בחריש  דמרי

 
2021 252 - - - 268,403 37,847 222,298 46,105 17% 

ניתן להעריך לא (4)ירושלים -'ממילא שלב א  38 4 7 2,135 234,201 95,555 119,635 114,565 49% 

ניתן להעריך לא (4)ירושלים -'ממילא שלב ב  22 4 5 1,710 78,029 36,212 50,586 27,443 35% 

ואילך 2020 ואילך 2020 כ בשנת"סה   1,525 103 122 8,111 1,915,757 395,717 1,445,341 470,415 

 1,157,884 3,719,341 1,615,138 4,877,225 654,673 1,195 988 3,663 סכום כולל כ"סה 

 נתונים אודות פרויקטים בביצוע ובשלבי תכנון מתקדמים
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 מתקדם



 נתונים אודות פרויקטים בביצוע ובשלבי תכנון מתקדמים

 

  תכניות או/ו תחזיות ,הנחות על מבוסס ושיעורו בפרויקטים הצפוי הגולמי הרווח ,הצפויות העלויות סך ,הצפויות ההכנסות לסך ביחס בטבלה המפורט המידע1.
  וכי הפרויקטים באותם המכירה מחירי על מבוססת הצפויות ההכנסות הערכת כי עוד יובהר זה בהקשר .במלואם תממשנה כי וודאות אין אשר ,החברה של עבודה

  .החברה שערכה כלכליים ותחשיבים חתומים הסכמים על היתר בין מבוססת (בחלקה או כולה ידועה אשר הקרקע עלות מלבד) הצפויות ההוצאות הערכת
  תכניות או החברה תחזיות אם ,בטבלה המפורט מהמידע שונים להיות עלולים בפועל ושיעורו בפרויקט הצפוי הגולמי הרווח ,הצפויות העלויות ,הצפויות ההכנסות

 .2016 לשנת התקופתי ח"בדו החברה עסקי תיאור בפרק 4.1.13   בסעיף האמורים הסיכון גורמי עקב ,היתר בין ,חלקן או כולן ,תתממשנה לא כאמור שלה העבודה
  .תכנון בהליכי נמצא ובחלקו סופי אינו ,מתקדם בתכנון בפרויקטים בעיקר ,הדיור יחידות מספר .בלבד החברה חלק את משקפות המוצגות וההכנסות העלויות

 .2016 לשנת התקופתי ח"בדו החברה עסקי תיאור בפרק 47 מספר שוליים הערת גם ראה .בטבלה מהמוצג שונה להיות עלול הסופי היחידות מספר

  בזמינות שינויים עקב להשתנות עלול הצפוי המועד .החברה ידי על שבוצעו הערכות על המבוסס עתיד פני צופה מידע הינו אכלוס לתחילת צפוי מועד בדבר מידע2.
 .החברה בשליטת שאינם סטטוטוריים הליכים בעקבות וכן לבנין וחומרים עובדים

  ,המשותף הבית רישום לאחר השיווק בהליך להתחיל ניתן ,המקומי לנוהג בהתאם .2016 שנת בשלהי הפרויקט בשיווק החלה החברה - בוקרשט ה'גנצ בפרויקט3.
   .הרוכשים שם על היחידות רישום את לאפשר מנת על זאת

  כולל הדיור יחידות מספר .בלבד החברה חלק את משקפים לעיל המוצגים הכספיים הנתונים .51.15% הינן בפרויקט החברה זכויות - ירושלים – ממילא פרויקט4.
 .2016 לשנת התקופתי ח"בדו החברה עסקי תיאור בפרק 4.1.8 סעיף ראו ,מאוד מהותיים פרויקטים לעניין נוספים לפרטים .השותף של חלקו את גם

  תיאור בפרק 3.3.1  סעיף ראה "מטרה מחיר"ב פרויקטים בדבר נוסף למידע ."מטרה מחיר"ב ד"יח 205 -כ מתוכן ,ד"יח 341 כולל הפרויקט - העין ראש פרויקט5.
 .2016 לשנת התקופתי ח"בדו החברה עסקי

   .בלבד החברה חלק את משקפות המוצגות ההכנסות / העלויות כי יצוין .50% הינו בפרויקט החברה חלק - (17 פארק סנטרל) ש"ב גנים קרית פרויקט6.

  מותנה רישומם שכן ,לעיל בטבלאות מהמצוין שונה יהא החברה של הכספיים בדוחות מהפרויקטים הצפויים והרווח העלויות ,ההכנסות זקיפת מועד כי יובהר7.
 .השנה לתום עד בהן החזקה ומסירת הדירות במכירת

 .והפניותיו 4 סעיף 2016 לשנת החברה של התקופתי ח"בדו החברה עסקי תיאור פרק עם ביחד זו טבלה לקרוא יש8.

  השנים במהלך בביצוע יחלו אשר נוספים פרויקטים .להשתנות ועשויים סופיים אינם הנתונים ,ואילך 2020 בשנת שיסתיימו פרויקטים בדבר נתונים לעניין9.
 .בטבלה המוצגים לנתונים יתווספו אלו פרויקטים של והרווח העלויות ,ההכנסות  נתוני זה במקרה .אלו בשנים להסתיים עשויים  הקרובות

 .מסחר שטחי בגין ₪ מיליון 11.3 של סך כולל ההכנסות תקציב10.

 .מסחר שטחי בגין ₪ מיליון 10.5 של סך כולל ההכנסות תקציב11.

 .דיור יחידות 54  הינו בבניין ד"יחה ביתרת החברה חלק .36  הינו למפונים המיועדות דיור יחידות מספר12.
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 31.12.2016נתונים אודות קרקעות וקרקעות מותנות ליום 

   מספר יחידות דיור כולל שם
 מאושרת ע"תביחידות עם 

(1) 

יחידות בהליכי תכנון  ' מס
וקרקעות שהליך רכישתן  

 טרם הסתיים
(2 )(9) 

 

   מספר יחידות דיור כולל
,   מאושרת ע"תביחידות עם 

,   יחידות בהליכי תכנון
וקרקעות   מותלותקרקעות 

שהליך רכישתן טרם  
 הסתיים

(1) ( +2) 

לא כולל פיתוח  )עלות הקרקע 
וכולל עלויות תכנון ומימון 

 ח"באלפי ש( שהצטברו

 21,213 112 - 112 מגרשים שונים –אשקלון 

 57,315 189 (8) 54 135 (4)שונים מגרשים –אשדוד 

 100,400 128 128 עיר ימים –נתניה 

 47,932 140 140 2 דמרי קדמת –נתניה 

 4,209 (3)789 (3)789 אפיקי דמרי –אופקים 

 207 27 5 22 26663אופקים מתחם 

 14,092 480 480 - האורגים –באר שבע 

 82,881 878 114 764 (2)קריית גנים – באר שבע

 25,488 200 34 166 קריית גת

 70,377 2,775 2,775 - (1)חדרה 

 424,114 5,718 3,462 2,256 כ"סה

 49,000 300 300 מותלית קרקע –אשקלון 

 473,114 6,018 3,762 2,256 מותלותכ כולל קרקעות "סה
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 31.12.2016וקרקעות מותנות ליום נתונים אודות קרקעות 
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 .2016 לשנת התקופתי ח"בדו החברה עסקי תיאור בפרק 4 בסעיף 54 'מס שוליים הערת גם ראה .בפרויקט לחלקה החברה הערכת הנו המוצג היחידות מספר -חדרה1.
 .15%-כ הינו הקומבינציה חלק .בקומבינציה הן יחידות 1,500-כ ,בנוסף

   .בקרקע בזכויות החברה חלק את משקף2.

 .2016 לשנת התקופתי ח"בדו החברה עסקי תיאור בפרק 55 מספר שוליים הערת ראה – אופקים – דמרי אפיקי3.

  שמקדמת האב לתכנית בהתאם ד"יח 600-בכ לגדול עשויות במקרקעין החברה של זכויותיה החברה ידיעת למיטב .אשדוד ר"במע יחידות 135 כולל היחידות מספר4.
  51 שולים הערת גם ראה .שתאושר וככל שתקבע ככל ,האב תכנית שתקבע כפי ,נוסף תנאי כל ומילוי השבחה היטלי תשלום ,ע"תב להכנת בכפוף זאת ,אשדוד עיריית
 .2016  לשנת התקופתי ח"בדו החברה עסקי תיאור בפרק 4 לסעיף

 .והפניותיו 4 סעיף ,2016  לשנת התקופתי ח"בדו החברה עסקי תיאור פרק עם ביחד זו טבלה לקרוא יש5.

 .החברה שביקשה החידות מספר את יאשרו התכנון שמוסדות וודאות כל ואין תכנון בהליכי נמצאות מהיחידות חלק – המוצג היחידות מספר6.

  יחידות 300) יחידות 354 הוא 31/12/16 ליום נכון אלו קרקעות של היחידות היקף .מותנות וקרקעות החברה לבעלות עברו שטרם קרקעות גם נכללו זו בטבלה7.
 .(באשדוד יחידות 54 -ו מותנות

  הודעה קבלת לאחר ישולם אשר ,דולר מיליון 1.55-כ של סך הקרקע בגין לשלם נותר הקרקע לרכישת ההסכם תנאי פי על .אשדוד במרינה למגרשים מתייחס8.
 .הקרקע בגין ההשבחה היטלי את לשלם החברה צפויה ,בנוסף .י"רמ מאת חכירה הסכם בידה יש כי מהמוכרת

 .2016  לשנת התקופתי ח"בדו החברה עסקי תיאור בפרק 47 מספר שוליים הערת ראה בטבלה המובא היחידות למספר ביחס9.
  7 ביום .2016  לשנת התקופתי ח"בדו החברה עסקי תיאור בפרק 56 'מס שוליים בהערת מובאים לגביה פרטים .אביב בתל בנימין בנחלת קרקע נכללה לא בטבלה10.

 .2017-01-058497 מספר אסמכתא ,2017 ביוני 8  מיום החברה של דיווח ראה .המקרקעין למכירת אופציה הסכם נחתם 2017 ביוני
 

 
 



 פרויקטים בתהליכים מתקדמים של פינוי בינוינתונים אודות 
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חלק החברה   מיקום הפרויקט
 בפרויקט

 ד מבוקשת"כמות יח ד מאושרת"כמות יח ד לפינוי"כמות יח

 750 חנויות 8 -ד ו"יח 202 50% פתח תקוה

 684 152 100% אשדוד

 420 116 100% בת ים

 144 178 36 50% גבעתיים

 714 186 אור יהודה

 552 138 נתניה

 2016ח התקופתי לשנת "בפרק תיאור עסקי החברה בדו 4.1.7לפירוט נוסף ראה גם סעיף 
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 מכירות

 456   417  
 542  

442  440  
 370   351  

 541   578  
 509  

625  693  

 350  
 216  

 מכירות יחידות דיור

 ח"מכירות במיליוני ש
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 383  
 345  

 471  

 395  
 418  

 386   375  

 651   672   666  

 479  

 318  

938 875 



 הכנסות ורווחיות

 (ח"מיליוני ש)רווח גולמי ושיעורו 
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 (ח"מיליוני ש)מחזור הכנסות 

 (ח"מיליוני ש) EBITDA (ח"מיליוני ש)רווח נקי 

 46  
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 61  53 
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 הון עצמי ודיבידנד

 התפתחות הונה העצמי של החברה וחלוקת דיבידנד לאורך שנים
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 (ח"מיליוני ש)הון עצמי 

 .2010מצטבר מתייחס לדיבידנד שחולק החל משנת דיבידנד •
 ח"מיליון ש 20חילקה החברה דיבידנד בסך של  2017ברבעון השלישי של שנת •

20 

24 

15 28 30 35 22 24 15 24 

Q2-2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 סכום חלוקת דיבידנד לאורך שנים



 תמצית מאזן מאוחד ויחסים פיננסים נבחרים

 מאוחדמ "דמרי בניה ופיתוח בע. ח.י
 ח"במיליוני ש

30.6.17 31.12.16 

 60 42 מזומנים ושווי מזומנים

 83 69 פקדונות מוגבלים בשימוש

ונכס  חובהחייבים ויתרות , לקוחות, פיננסיים נכסים
 מס שוטף

76 103 

 106 86 נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה

 1,622 1,559 בניינים בהקמה ומלאי דירות למכירה

 737 759 ח מקרקעין"מקרקעין ומקדמות ע

 39 38 ויתרות חוב לזמן ארוך חייבים ,הלוואות

 39 43 נטו, רכוש קבוע

 232 234 ן להשקעה"נדל

 127 179 ן להשקעה בהקמה"נדל

 46 50 נכסים אחרים

 3,194 3,135 סך הנכסים

 884 951 אשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים

 536 454 אגרות חוב

 185 184 זכאים ויתרות זכות, ספקים ונותני שירותים אחרים

 29 7 התחייבויות בגין נכסים המיועדים למכירה

 759 636 מקדמות מלקוחות

 34 81 התחייבויות אחרות

 2,427 2,313 סך התחייבויות

 767 822 סך ההון העצמי

 מאוחדמ "דמרי בניה ופיתוח בע. ח.י
 ח"ש במיליוני

30.6.17 31.12.16 

 1,420 1,405 חוב פיננסי

 1,320 1,339 חוב פיננסי נטו

 767 822 הון עצמי

 3,194 3,135 סך המאזן

 32% 33% הון למאזן בניכוי מקדמות יחס

CAP 2,227 2,187 

נטו     CAP 2,161 2,110 

 CAP 63.1% 64.9% -חוב ל

 62.6% 62.0% נטו CAP -חוב נטו ל
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 תמצית דוחות רווח והפסד

מ  "דמרי בניה ופיתוח בע. ח.י
 מאוחד

 ח"שבמיליוני 
Q2-2017 Q2-2016 2016 2015 2014 2013 2012 

 427 524 871 1,006 614 352 520 הכנסות

 147 146 272 198 121 55 127 רווח גולמי

 34.5% 27.9% 31.2% 19.7% 19.7% 15.6% 24.4% מהכנסות% 

 115 82 223 140 63 28 103 רווח מפעילות

 26.9% 15.7% 25.6% 13.9% 10.3% 7.9% 19.8% מהכנסות% 

 33 23 23 24 24 11 10 הוצאות ריבית נטו

 21 9 53 31 14 8 21 מיסים על הכנסה

 61 53 147 86 24 9 71 רווח נקי

 14.3% 10.1% 16.8% 8.5% 3.9% 2.6% 13.7% מהכנסות% 

22 
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 קריית גנים -באר שבע 

 .יחידות דיור בבאר שבע 2,000רכשה החברה ביחד עם חברת אזורים קרקע לבניית  2014בשלהי שנת 
 .₪מיליון  385 -לסך של כהקרקע כולל פיתוח הסתכמה עלות 

 (.50%)יחידות דיור  1,000חלק החברה הינו 
 .דיוריחידות  600-כמהקרקע חלק ניתן לבנות באופן מיידי על 
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' מס
 יחידות

יחידות  ' מס
מכורות ליום 
30/06/2017 

כ הכנסות  "סה
באלפי  )צפויות 
₪) 

רווח גולמי  
 צפוי

 (₪באלפי )

שיעור הרווח 
 הגולמי

מועד אכלוס 
 משוער

 2020 12% 19,133 161,665 89 272 *'שלב א

 .הנתונים הכספיים הינם לפי חלק החברה.  50%חלק החברה הינו *



 אופקים חדשים -אופקים 

  בבנייה יחידות 60 ,קרקע צמודות דיור יחידות 529 :כדלקמן תהיינה החברה שזכויות באופן המקרקעין חלוקת על סיכמו י"ורמ החברה
  תיאור בפרק 55 שוליים הערת גם ראה .תעסוקה בייעוד ר"מ 620 וכן מסחר בייעוד ר"מ 3,032 ,בנוסף .מיוחד לדיור יחידות 200-ו רוויה
 .2016 לשנת התקופתי ח"בדו החברה עסקי
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 יחידות בשכונת ברנע 448ד מתוך "יח 336דמרי בברנע  -אשקלון 

  מספר יחידות יחידות' מס
שנמכרו נכון ליום  

30/06/2017 

כ הכנסות  "סה
באלפי  )צפויות 
₪) 

 רווח גולמי צפוי
 (₪באלפי )

שיעור הרווח 
 הגולמי

מועד אכלוס 
 משוער

168 112 218,334 51,763 24% 2017-2018 

 2020 25% 59,414 235,013 טרם הוחל שיווק 168
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 משרדים ומגדל מגורים, מסחר –סיטי מגרש  -אשדוד 

  מספר יחידות יחידות' מס
שנמכרו נכון ליום  

30/06/2017 
 

כ הכנסות  "סה
 (₪באלפי )צפויות 

 רווח גולמי צפוי
 (₪באלפי )

שיעור הרווח 
 הגולמי

 מועד אכלוס משוער

 2020 22% 55,855 255,653 21 119 מגורים
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 משרדים

 ר"מ 12,200  כ שטח"סה

תמורה שנתית 
 צפויה

 ₪אלפי  6,000

 2016ח התקופתי לשנת "לפרק תיאור עסקי החברה בדו 41ראה גם הערת שוליים . המתייחסת למגורים ע"תבאושרה  2016בשנת 



 דרום ר"מע -אשדוד 
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  לגדול עשויות במקרקעין החברה של זכויותיה ,החברה להערכת .ד"יח 152 בנתה החברה ,המקרקעין על החלות המאושרות התכניות פי על
 הערת גם ראה .שתאושר וככל שתקבע ככל ,ע"בתב שיקבע כפי ,נוסף תנאי כל ומילוי השבחה היטלי תשלום ,ע"תב להכנת בכפוף ד"יח 600 -בכ

 .2016 לשנת התקופתי ח"בדו החברה עסקי תיאור בפרק 51 שוליים



 פרויקט פינוי בינוי –שאולי  הרב –אשדוד 
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 .שיתפנו דירות לבעלי ינתנו יחידות 152 .דיור יחידות 684 יבנו במסגרתו בינוי פינוי פרויקט
 לפינוי יחידות 80 המונה 'א שלב .2016 בשנת אושרה לפרויקט ע"התב .הפרויקט ביתר 81%ו 'א בשלב 99%-כ הינו הדיירים חתימות שיעור
 .במתחם בניה היתרי מקדמת החברה .מיסוי במסלול הממשלה ידי על סופית הוכרז



 ממילא -ירושלים 

' מס
 יחידות

שנמכרו  מספר יחידות
 30/06/2017נכון ליום 

 

כ הכנסות צפויות "סה
 (₪באלפי )

 רווח גולמי צפוי
 (₪באלפי )

שיעור הרווח 
 הגולמי

 מועד אכלוס משוער

 המכירות בפרויקט בהתאם לקצב 45% 142,008 312,230 12 60

 הנתונים הכספיים מתייחסים לחלק החברה בלבד. 51%-חלק החברה כ 30



 וילאגו -נתניה 

  מספר יחידות יחידות' מס
שנמכרו נכון ליום  

30/06/2017 
 

כ הכנסות  "סה
 (₪באלפי )צפויות 

 רווח גולמי צפוי
 (₪באלפי )

שיעור הרווח 
 הגולמי

מועד אכלוס 
 משוער

213 94 414,028 87,635 21% 2019 

31 



 (1016מגרש ) ספיריט דמרי –נתניה 

  מספר יחידות יחידות' מס
שנמכרו נכון ליום  

30/06/2017 
 

כ הכנסות  "סה
 (₪באלפי )צפויות 

 רווח גולמי צפוי
 (₪באלפי )

שיעור הרווח 
 הגולמי

מועד אכלוס 
 משוער

164 15 430,594 111,439 26% 2019-2020 
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 רחוב ערבי נחל –פרויקט פינוי בינוי  –גבעתיים 

33 

 משקפים הכספיים הנתונים .50% – בפרויקט החברה חלק .שיתפנו דירות לבעלי ינתנו יחידות 72 .בניינים בשני דיור יחידות 288 יבנו במסגרתו בינוי פינוי פרויקט
 .בלבד החברה חלק את
  עסקי תיאור בפרק 4.1.7 סעיף ראה .לפרויקט מאושרת ע"תב קיימת .מהדיירים 92%-כ חתומים ב בשלב .חוזים על חתמו 'א בשלב המתפנים במבנים הדיירים כל

 .2016 לשנת התקופתי ח"בדו החברה

  מספר יחידות יחידות' מס
שנמכרו נכון 

ליום  
30/06/2017 

 

כ  "סה
הכנסות 
צפויות  

באלפי  )
₪) 

רווח גולמי  
 צפוי

 (₪באלפי )

שיעור 
הרווח  
 הגולמי

מועד 
אכלוס 
 משוער

טרם הוחל   ('שלב א) 144
 שיווק

157,938 46,452 29% 2021 



 יחידות דיור 190 - דמריקדמת  -נתניה 

' מס
 יחידות

  מספר יחידות
שנמכרו נכון ליום  

30/06/2017 
 

כ הכנסות  "סה
 (₪באלפי )צפויות 

רווח גולמי  
 צפוי

 (₪באלפי )

שיעור הרווח 
 הגולמי

מועד אכלוס 
 משוער

 2017-2018 22% 67,499 309,026 130 190 'ב+'אשלבים 

34 



 3וחריש  2חריש   -חריש 

  מספר יחידות יחידות' מס
שנמכרו נכון ליום  

30/06/2017 
 

כ הכנסות  "סה
 (₪באלפי )צפויות 

 רווח גולמי צפוי
 (₪באלפי )

שיעור הרווח 
 הגולמי

מועד אכלוס 
 משוער

 2017-2018 32% 45,425 143,238 91 ד"יח 132 – 2חריש 

 2021 17% 46,105 268,403 טרם הוחל בשיווק ד"יח 252 – 3חריש 
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 חדרה

 2016ח התקופתי לשנת "לפרק תיאור עסקי החברה בדו 54ראה הערת שוליים מספר . ד בעסקת קומבינציה"יח 1,500 -ד בעסקת מזומן ו"יח 1,500: יחידות דיור 3,000 -כ
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 סינמה סיטי -באר שבע 
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גדל חלק החברה  2017בחודש מאי . 2/3בפרויקט היה החברה חלק  2017במרץ  31ליום נכון . בשותפות עם חברה בבעלות האחים אדריהפרויקט מוקם 

 .2016ח התקופתי לשנת "בפרק תיאור עסקי החברה בדו 4.3ראה סעיף . לקומת בתי הקולנועשכירות מול סינמה סיטי נחתם הסכם . 80%בפרויקט לכדי 
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