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 א.ג.נ.,

 החברה נכלל בדיווחיר מידע הנכלל במצגת ואשר טרם דיווח בדבהנדון: 

  

 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 

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

 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-ניירות ערך, תשכ"ח המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק .ד

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

ו/או גרפים ו/או טבלאות, המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים אשר התממשותם 

בדה מוכחת והוא אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עו

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 

 .ותשואת דיבידנד חברהמניית השינוי תקופתי במחיר ניתן מידע לגבי  – 5שקף  .1

 . החברה ם שלפריסה גיאוגרפית של פרויקטי -6שקף  .2

 בגבעתיים. הערת שוליים לגבי פרויקט  -7שקף  .3

 כל השקף.  -10שקף  .4

 ת שוליים. ונתוני גרפים, הערעדכון  -13-11 שקפים .5

 . הערת שוליים לגבי פרויקט בגבעתיים – 22שקף  .6

 . כל השקף -27-26 פיםשק .7

 .דגשים אודות הפרויקט – 28שקף  .8

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/


- 2 - 

 .תצוגת הנתונים בחלוקה לפי שנים – 32, 30 פיםשק .9

   :מידע בדבר שתי קרקעות ףנוס -35שקף  .10

  שדרותהאחת, שכונת המוסיקה ב

נית, אשר הוצגה בטבלה זו מטעמי נוחות תובקרקע ממדובר השניה, מרינה אשקלון. 

 בלבד. 

 .פרויקט בגבעתיים לגביהערת שוליים  – 36שקף  .11

  כל השקף.   – 39-38 שקפים .12

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ       

 אביב סגס, סמנכ"לע"י        



מצגת חברה
5.2018



מידע צופה פני עתיד

.מוסדייםמשקיעיםבפנילהציגהחברהבכוונתאשרמצגתב"רצ

,השנתייםוהדוחותבתשקיףעיוןלהחליףיכולהאינהוהיאבלבדונוחותתמציתלשםנערכההמצגת

וניירותהחברהאודותוהמחייבהמלאהמידעאתהכוללים,החברהשפרסמהוהמיידיםהרבעוניים

.החברהשלערךבניירותהשקעהבדברהחלטהקבלתבטרם,שתציעהערך

ביןבעתידלהשתנותועשויההמצגתלמועדנכונהבמצגתהמוצגתהחברהשלהעסקיתהאסטרטגיה

.החברהדירקטוריוןוהחלטותהשוקבתנאיבהתחשבהיתר

,כוללכאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתהמצגת

או/וגרפיםאו/ואיוריםשלבדרךהמובאמידעלרבות,ואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין

בשליטתואינהודאיתאינההתממשותםאשרעתידייםענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסים,טבלאות

התממשות-אילסיכונימטבעוכפוףוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע.החברה

איאווהתממשותו,מראשמדויקתלהערכהניתןבלתי,ודאיבלתיהנוכאמורמידע.משמעותיים

מהתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעהתממשותו

להערכהניתניםאינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבה

.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראש

2



כרטיס ביקור

3

ד"יח1,956

פרויקטים בביצוע

ד"יח914

פרויקטים בתכנון

ד"יח8,735

עתודות קרקע  
מותלהופרויקט 

ד"יח4,637

התחדשות עירונית

16,408
ד בפרויקטים בארץ"יח

בשלבי ביצוע ותכנון שונים

*

2017בפרק תיאור עסקי החברה בדוחות הכספיים לשנת 4.1.2ראה סעיף . 14,471חלק החברה הינו . הנתונים כוללים את חלק השותפים* 



אסטרטגיה עסקית ומודל תפעולי

4

היקף פעילות רחב 

בפיזור גיאוגרפי

ביצוע עצמי

הגדלת שיעור הרווח  

בפרויקט בהשוואה לבניה  

באמצעות קבלני מפתח

החזקת מלאי  

קרקעות
בהיקף המספיק למספר  

שנים של עבודה



מניית החברה נכללת

125א "במדד ת
90א "ות

ח החברה  "סדרות אג
מדורגות

A2בדירוג 

מדיניות חלוקת  
דיבידנד של

(אופק דירוג חיובי)

*בשוק ההוןדמרי

5

(2017, 2016, 2015נכון לשנים )תשואת דיבידנד 

מהרווח הנקי1/3

(המזומניםלתזריםבכפוף )

שינוי תקופתי במחיר המניה

2016

21.96%6.99%

2017

.bizportalי נתוני אתר "י נתוני החברה המפורסמים באתר מאיה ועפ"עפ* 

2015

32.01%

2016

3.34%3.23%

2017 2015

3.78%



פרויקטים

אופקים

אשדוד, טאוורסדמרי

אגמים אשקלון, 308מגרש 

אשקלון, בברנעדמרי

*באר שבע, גניםקרית

חריש

נתיבות

נתניה, וילאגו

נתניה, 1016מגרש 

נתניה, דמריקדמת 

גתקרית, כרמי גת

שדרות, 503מגרש 

שדרות, ספיישלדמרי

ירושלים, ממילא

ראש העין

6

פרויקטים בביצוע

ד"יח133| 

ד"יח119|  

ד"יח112|  

ד"יח56|  

ד"יח272|  

ד"יח148|  

ד"יח128|  

ד"יח213|  

ד"יח164|  

ד"יח190|  

ד"יח72|  

ד"יח38|  

ד"יח76|  

ד"יח60|  

ד"יח341|  

פרויקטים בתכנון מתקדם

**'שלב א, גבעתיים, פינוי בינוי

אופקים, דמריאפיקי 

אשקלון, בברנעדמרי

*באר שבע, גניםקרית

חריש, 3חריש 

גתקרית, 3כרמי גת בנין 

ד"יח119| 

ד"יח69| 

ד"יח168| 

ד"יח272| 

ד"יח170| 

ד"יח116| 

אופקים

אשדוד

אשקלון

באר שבע

חריש

נתיבות

נתניה

גתקרית

שדרות

ירושלים

ראש העין

.כולל חלק שותפים* 

.יחידות דיור כל אחד144התקבל אישור לבנית שני בניינים בני 2018במהלך שנת **

גבעתיים



פרויקטים

אשדוד', בר"מע

מרינה אשדוד

אשקלון, 601ברנע 

**אשקלון, מרינה

***באר שבע, האורגים

*באר שבע, גניםקרית

גתקרית, 1,2בניינים 

גתקרית, כרמי גת צפון

ביאליקקרית

* ***חדרה

* ***חדרה קומבינציה

נתניה, עיר ימים

נתניה, 1מגרש 

אופקים

שדרות, שכונת המוסיקה

7

ד"יח135|  

ד"יח54|  

ד"יח112|  

ד"יח324|  

ד"יח480|  

ד"יח1,756|  

ד"יח88|  

ד"יח356|  

ד"יח333|  

ד"יח2,013|  

ד"יח2,013|  

ד"יח128|  

ד"יח140|  

ד"יח735|  

ד"יח68|  

***התחדשות עירוניתעתודות קרקע

*פתח תקוה

אשדוד  , הרב שאולי

***בת ים

* ****גבעתיים', שלב ב

***אור יהודה

***נתניה

***אשדוד, אחי אילת

***אשדוד, אחד העם

ד"יח750| 

ד"יח684| 

ד"יח420| 

ד"יח169| 

ד"יח714| 

ד"יח552| 

ד"יח1,090| 

ד"יח504| 

פתח תקוה

כולל חלק שותפים* 

פרויקט מותנה** 

.טרם אושרהע"התב. היחידות כפופות לקבלת אישורים. מספר היחידות המוצג הינו מידע צופה פני עתיד*** 

(.'ושלב ב' שלב א)יחידות דיור כל אחד 144התקבל אישור לבנית שני בניינים בני 2018במהלך שנת **** 

אשדוד

אשקלון

באר שבע

גתקרית

ביאליקקרית

חדרה

נתניה

אופקים

בת ים
גבעתיים

אור יהודה

שדרות



(2022הרוב עד וכולל שנת )הכנסות ורווחיות צפויה בשנים הקרובות במצטבר, היקפי ביצוע
31.12.2017הנתונים הכספיים נכונים ליום 

מלאי בביצוע ובתכנון, נתונים כספיים של מלאי דירות

8

שלעבודהתכניותאו/ותחזיות,הנחותעלמתבססיםושיעורובפרויקטיםהצפויהגולמיהרווח,הצפויותהעלויותסך,הצפויותההכנסותלסךביחסבטבלההמפורטהמידע

הצפויותההוצאותהערכתוכיבפרויקטיםהמכירהמחיריעלמבוססתהצפויותההכנסותהערכתכיעודיובהרזהבהקשר.במלואםיתממשוכיוודאותאיןאשר,החברה

הרווח,הצפויותהעלויות,הצפויותההכנסות.החברהשערכהכלכלייםותחשיביםחתומיםהסכמיםעלהיתרביןמבוססת(בחלקהאוכולהידועהאשרהקרקעעלותמלבד)

בין,חלקןאוכולן,תתממשנהלאכאמורשלההעבודהתכניותאוהחברהתחזיותאם,בטבלההמפורטמהמידעשוניםלהיותעלוליםבפועלושיעורובפרויקטהצפויהגולמי

.בלבדהחברהחלקאתמשקפותהמוצגותוההכנסותהעלויות.2017לשנתהתקופתיח"בדוהחברהעסקיתיאורבפרק4.1.12בסעיףהאמוריםהסיכוןגורמיעקב,היתר

34% 91 176 267 78 147
דירות גמורות  

שטרם נמסרו

24% 960 3,068 4,028 1,037 3,036
מלאי בביצוע  

ובתכנון

24% 1,051 3,244 4,295 1,115 3,183

שיעור הרווח  

הגולמי

רווח גולמי צפוי
(₪במיליוני )

עלויות צפויות 
(₪במיליוני )

הכנסות צפויות 
(₪במיליוני )

יחידות שנמכרו  

ליום  

31.12.2017

מספר יחידות  

בביצוע  ,  גמורות

ובתכנון ליום 

31.12.2017

כ"סה



נתונים פיננסיים



(ח"מיליוני ש)31.12.2017|נתונים פיננסיים עיקריים 

10

197

1,619
925

367

270

נכסים

839

867676

689

307

התחייבויות  
והון

נכסים  , מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחריםלקוחות חייבים ויתרות חובה, פיננסים

ן להשקעה"נדל

מקרקעין  
ח "ומקדמות ע
מקרקעין

בניינים בהקמה  
אגרות חובומלאי דירות למכירה

מקדמות מלקוחות

התחייבויות  
אחרות

הון

אשראי מתאגידים  
בנקאים ונותני  
אשראי אחרים

3,378|כ התחייבויות והון "סה3,378|כ נכסים "סה

201720162015

9046141006הכנסות

222121198רווח גולמי

24.5%19.7%19.7%רווח גולמי% 

16763140רווח תפעולי

1082486רווח נקי

(193,137)ח מקרקעין"גידול במקרקעין ומקדמות ע

179,489פעילות שוטפת אחרת

(88,745)פעילות השקעה

71,183פעילות מימון

במזומנים( קיטון)גידול 

2017ושווי מזומנים בשנת 
(31,210)

עיקרי דוח תזרים מזומנים עיקרי דוח רווח והפסד



מכירות

11

578 

509 

625

692 
655 

2013 2014 2015 2016 2017

672 666 

872 
938 

881 

2013 2014 2015 2016 2017

ח"מכירות במיליוני שמכירות יחידות דיור

.  ח"מיליון ש840-ד ומכירות בסך של כ"יח640חלק החברה הינו 2017נכון לשנת . הנתונים כוללים חלק שותפים*



הכנסות ורווחיות

12

524 

871 

1,006 

614 

904 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

2013 2014 2015 2016 2017

87 

233 

149 

73 

182 

17%

27%

15%
12%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

 -

 50

 100

 150

 200

 250

2013 2014 2015 2016 2017

146 

272 

198 

121 

222 

28%
31%

20% 20%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

2013 2014 2015 2016 2017

53 

147 

86 

24 

108 

10%

17%

8%

4%

12%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

2013 2014 2015 2016 2017

(ח"מיליוני ש)רווח גולמי ושיעורו 

(ח"מיליוני ש)רווח נקי

(ח"מיליוני ש)מחזור הכנסות 

EBITDA(ח"מיליוני ש)



הון עצמי ודיבידנד

13

533 

671 

771 

760 
832 

85 

120 

150 178 

213 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

2013 2014 2015 2016 2017

הון עצמי דיבידנד מצטבר

סכום חלוקת דיבידנד  (ח"מיליוני ש)הון עצמי 
לאורך שנים

22 2013

35 2014

30 2015

28 2016

35 2017

2010דיבידנד מצטבר מתייחס לדיבידנד שחולק החל משנת *



פרויקטים נבחרים למגורים



קריית גנים|באר שבע 

יחידות' מס

31.12.17מספר יחידות שנמכרו נכון ליום 

(₪באלפי )כ הכנסות צפויות "סה

(₪באלפי )רווח גולמי צפוי 

שיעור הרווח הגולמי

מועד אכלוס משוער

15

דגשים נוספים

.יחידות דיור2,300החברה מתכננת ומבצעת יחד עם חברת אזורים ▪

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

('שלב א)272| 

|101

|162,808

|21,248

|13%

|2020



אופקים חדשים|אופקים 

16

דגשים אודות הפרויקט

בבנייה רוויה  יחידות 75, צמודות קרקעיחידות דיור529▪

.לדיור מיוחדיחידות 200-ו(מתוכן בשלבי תכנון69)

.בייעוד תעסוקהר "מ620בייעוד מסחר וכן ר "מ3,032▪

בפרק תיאור עסקי 36עמוד ' ראה גם הערת שוליים ח▪

.2017ח התקופתי לשנת "החברה בדו



דרוםר"מע|אשדוד 

17

דגשים אודות הפרויקט

.יחידות דיור152החברה בנתה , על פי התכניות המאושרות החלות על המקרקעין▪

,  ע"תבבכפוף לאישור יחידות דיור 600-זכויותיה של החברה במקרקעין עשויות לגדול בכ, להערכת החברה▪

.ככל שתקבע וככל שתאושר, ע"בתבכפי שיקבע , תשלום היטלי השבחה ומילוי כל תנאי נוסף

.2017ח התקופתי לשנת "בפרק תיאור עסקי החברה בדו33בעמוד ' ראה גם הערת שוליים א▪



פרויקט פינוי בינוי-הרב שאולי |אשדוד 

18

דגשים אודות הפרויקט

.יחידות דיור684פרויקט פינוי בינוי במסגרתו יבנו ▪

.יינתנו לבעלי דירות שיתפנויחידות דיור 152▪

'בשלב א100%שיעור חתימות הדיירים הינו ▪

.ביתר הפרויקט82%-ו

המונה  ' שלב א. 2016לפרויקט אושרה בשנת ע"התב▪

לפינוי הוכרז סופית על ידי הממשלה  יחידות דיור 80

.במסלול מיסוי

.במתחםהיתרי בניה החברה מקדמת ▪



ממילא|ירושלים 

יחידות' מס

31.12.17מספר יחידות שנמכרו נכון ליום 

(₪באלפי )כ הכנסות צפויות "סה

(₪באלפי )רווח גולמי צפוי 

שיעור הרווח הגולמי

מועד אכלוס משוער

19

 |60

|17

|295,186

|120,776

|40.9%

בהתאם לקצב המכירות בפרויקט|

דגשים נוספים

הנתונים הכספיים הינם  . 51%-חלק החברה הינו כ▪

.לפי חלק החברה



וילאגו|נתניה

יחידות' מס

31.12.17מספר יחידות שנמכרו נכון ליום 

(₪באלפי )כ הכנסות צפויות "סה

(₪באלפי )רווח גולמי צפוי 

שיעור הרווח הגולמי

מועד אכלוס משוער

20

 |213

|111

|411,897

|92,880

|22.5%

|2019



(1016מגרש )ספיריטדמרי|נתניה 

יחידות' מס

31.12.17מספר יחידות שנמכרו נכון ליום 

(₪באלפי )כ הכנסות צפויות "סה

(₪באלפי )רווח גולמי צפוי 

שיעור הרווח הגולמי

מועד אכלוס משוער

21

 |164

|19

|418,835

|80,272

|19%

|2020-2019



ערבי הנחל' רח-פרויקט פינוי בינוי |גבעתיים 

22

יחידות' מס

31.12.17מספר יחידות שנמכרו נכון ליום 

(₪באלפי )כ הכנסות צפויות "סה

(₪באלפי )רווח גולמי צפוי 

שיעור הרווח הגולמי

מועד אכלוס משוער

דגשים נוספים

.בשני בנייניםיחידות דיור 288פרויקט פינוי בינוי במסגרתו יבנו ▪

.יינתנו לבעלי דירות שיתפנויחידות 72▪

,חתמו על חוזים' כל הדיירים במבנים המתפנים בשלב א▪

.  מהדיירים97%-כחתומים ' בשלב ב

ח התקופתי "בפרק תיאור עסקי החברה בדו4.1.6ראה סעיף ▪

.2017לשנת 

הנתונים הכספיים משקפים. 50%חלק החברה בפרויקט הינו ▪

.את חלק החברה בלבד

('שלב א)119| 

|-

|125,543

|14,366

|11%*

|2022

2017בפרק תיאור החברה בדוחות הכספיים לשנת ( ד)הערת שוליים ( ג)4.1.5ראה סעיף . יחידות דיור כל אחד144עם אישור בנייה של שני בניינים בני 20%שיעור הרווח הגולמי בפרויקט יהא * 



חדרה

דגשים אודות הפרויקט

*:יחידות דיור4,026▪

יחידות דיור בעסקת מזומן2,013

.יחידות דיור בעסקת קומבינציה2,013-ו

לפרק  35בעמוד ( ד)4.1.15בפרק ( ו)ראה הערת שוליים ▪

.2017ח התקופתי לשנת "תיאור עסקי החברה בדו

23
כולל חלק שותפים* 



TOWNדמרי|ראש העין 

יחידות' מס

31.12.17מספר יחידות שנמכרו נכון ליום 

(₪באלפי )כ הכנסות צפויות "סה

(₪באלפי )רווח גולמי צפוי 

שיעור הרווח הגולמי

מועד אכלוס משוער

24

('שלב א)341| 

|199

|433,193

|90,643

|21%

|2020

דגשים נוספים

.בנייני מגורים19-ביחידות דיור 341▪

".מחיר מטרה"לשיווק בשיטת יחידות דיור 205▪



נכסים מניבים



נכסים מניבים

26

.2017ח התקופתי לשנת "בפרק תיאור עסקי החברה בדו4.3.2ראה סעיף 

שטחי מסחר ומשרדים 
לשיווק

ר"מ29,450

שטחי מסחר  
לגביהם נחתמו חוזי  

שכירות מחייבים 
31.12.17נכון ליום 

79%

מנכסים NOIסך ה 
מניבים 

31.12.17נכון ליום 

13,860₪



נכסים מניבים

27

אשדוד TOWERדמרימגדל משרדים

ר"מ9,948|שטח להשכרה

98%|שיעור תפוסה

NOI אלפי7,300|31.12.17ליום₪

100%| החזקהשיעור 

סנטר כפר סבא הירוקה  Bקניון שכונתי 

ר"מ7,965|שטח להשכרה

71%|שיעור תפוסה

NOI אלפי 2,635|31.12.17ליום₪*

*100%|החזקהשיעור 

שנתבמהלך.50%שלהחזקהלשיעורמתייחסNOIסך*

והיא,בנכסהשותףזכויותרכישתאתהחברההשלימה2018

עסקיתיאורבפרק'א4.3.7סעיףראה.100%-במחזיקה

2017לשנתהתקופתיח"בדוהחברה



נכס בהקמה-סינמה סיטי |באר שבע 

28

עלות הקמה

יתרה להשלמה

31.12.17נכון ליום 

שטח לשיווק

מועד סיום משוער  

 |353,000 ₪

|105,000  ₪

ר"אלף מ28|

 |2018

דגשים אודות הפרויקט

,  בתי קולנוע ואולם תאטרון19מתחם בילוי ופנאי הכולל ▪

.שטחי הסעדה ומסחר, החלקה על הקרח ולונה פארק

.הפרויקט מוקם בשותפות עם חברה בבעלות האחים אדרי▪

.80%-חלק החברה ▪

ח "בפרק תיאור עסקי החברה בדו4.3ראה גם סעיף ▪

.2017התקופתי לשנת 



נספחים



31.12.2017נכון ליום נתוני פרויקטים שהסתיימו 

30

מיקוםשם
פרויקט

מועד סיום  
בנייה

חלק 
התאגיד 

האפקטיבי 
בפרויקט  

(ֵ)%

ד שטרם  ''יח
נמכרו נכון  

ליום  
31.12.2017

ד שטרם  ''יח
נמסרו נכון  

ליום  
31.12.2017

עלות המלאי 
המיוחסת 

ד שטרם  ''ליח
נמסרו ליום  
31.12.2017

(ח"אש)

מספר חוזי  
מכירה 

מחייבים  
שנחתמו  

לפי  , בפרויקט
תקופות
מתום  

התקופה ועד  
סמוך ליום  
28.2.2018

הכנסות  
צפויות  
מדירות  
במלאי
שטרם  
נמסרו  

(ח"אש)

רווח גולמי  
צפוי מדירות  

במלאי 
שטרם  
נמסרו  

(ח"אש)

שיעור רווח  
גולמי צפוי  
על דירות  
במלאי 
שטרם  
נמסרו

יתרת  
עודפים  

צפויה בסיום 
הפרויקט  

(ח"אש)

2017100%21,602-2,09849723.7%2,162נתיבות737במערב דמרי

2017100%61813,325121,1877,86137.1%8,536חרישא2דמרי בחריש 

2017100%22,624-3,01539013.0%261בני עיישבני עייש ב

2017100%1168711,19751042.6%1,267באר שבעבדמריאביבי 

2017100%91716,259125,4139,15336.0%20,399באר שבערגרמגדל דמרי

2017100%93935,078-51,02415,94631.3%17,985אשקלוןדמרי בברנע ב

2017100%587,610110,7833,17429.4%7,970אשקלוןבברנע אדמרי

2017100%12,270-3,6111,34137.1%3,611אשדוד14מרינה מגרש 

2017100%96,787-8,7131,92622.1%298אשקלוןמדורגי האגם

20173097127,04140,79862,489פרויקטים שהסתיימו בשנת 

2016100%231,889-2,9931,10436.9%2,889חריש1בחריש דמרי

2016100%1886-1,01813213.0%940נתיבותנווה חורש304מגרש 

2016244,0111,2363,829פרויקטים שהסתיימו בשנת 

2015100%348,605111,9913,38628.2%10,572נתניה1014עיר ימים מגרש 

-2015100%12,123-2,60748418.6%אשדוד'דמרי ברובע החדש שלב ב

20153514,5983,87010,572פרויקטים שהסתיימו בשנת 

2014100%443,70416,3082,60341.3%6,358באר שבעסוקולוב

2013100%253268,4385105,39036,95235.1%93,172נתניה1003עיר ימים מגרש 

2009100%111,407-2,9791,57252.8%2,979נתניהנתניה א

2006100%221,373-3,0001,62754.2%3,000אשדוד16מרינה 

2000100%11881-3,0832,20271.4%3,083אשדודהמגדל אשדוד

1998100%11429-65022134.0%650באר שבעמגדלי דניאל

3441121,41045,177109,242פרויקטים שהסתיימו בשנים קודמות

69147267,06091,081186,132כ"סה



31.12.2017נכון ליום נתוני פרויקטים שהסתיימו 

דירותמלאיבסעיףהמסווגים,נמוךבהיקףמסחרהמשלביםלמגוריםמפרויקטיםחלקהמהוויםמסחרייםשטחיםמספרישנם,בטבלההמופיעיםלפרויקטיםבנוסף1.

.₪אלפי11,820שללסךמסתכמתועלותםהכספיבדוח

בחלקהבהתחשבהחברהשערכהכלכלייםתחשיביםעלמבוססהאמורהמידע.עתידפניצופהמידעהינוצפויגולמיורווחצפויותהכנסותיתרתבדברהאמורהמידע2.

.ובכללהאמוריםבפרויקטיםהחברהשלהעברניסיוןעלבהתבססהחזויהמכירותוקצבבפרויקטיםכברשנמכרוהדירותשלהנוכחייםהמכירהבמחירי,בפרויקטים

וקצבבמידהאו/ולתחזיותבסיסששימשוהמחיריםלעומתהדירותשלהמכירהבמחירילרעהמהותייםשינוייםויחולובמידהלהתממששלאעלולותהחברהתחזיות

4.1.12בסעיףהאמוריםהסיכוןגורמיעקב,היתרבין,האמורהההכנסהלחיזויבסיסששימשהמכירותמקצבמשמעותיתבצורהירדבפרויקטיםהדירותשלהמכירות

.2017לשנתהתקופתיח"בדוהחברהעסקיתיאורבפרק

31



31.12.2017נכון ליום נתוני פרויקטים בביצוע

32

מועד סיום  מיקוםשם
בנייה משוער

חלק התאגיד 
האפקטיבי 

)%(בפרויקט 

כ  "סה
ד"יח

ד שנחתמו  "יח
לגביהן הסכמי 
-מכירה מחייבים

במצטבר 

כ הכנסות  "סה
צפויות  
לפרויקט

(ח"אש)

כ עלויות  "סה
צפויות  
לפרויקט

(ח"אש)

רווח גולמי  
צפוי בפרויקט

(ח"אש)

שיעור רווח  
גולמי צפוי  

יתרת עודפים  
צפויה בסיום 
לרבות הון  

עצמי שהושקע  
בפרויקט

(ח"אש)

שיעור הון  
עצמי מסך 

היקף 
ההשקעה  

%-הכולל ב עד ליום  
28.02.18

ליום  
31.12.17

2018100%72355116,72192,90223,81920%55,14920%נתניהאדמריקדמת 

2018100%118397189,783152,79736,98619%69,39215%נתניהבדמריקדמת 

2018100%32-2133,69025,3978,29325%13,69720%אופקים154אופקים מגרש 

2018100%4214143,54834,3229,22621%10,91120%אופקים192אופקים מגרש 

2018100%5653377,00653,29223,71431%46,18920%אשקלוןדמרי בברנע ג

2018100%6635272,17449,71922,45531%38,20711%חרישב2בחריש דמרי

2018100%5233547,98232,31315,66933%24,27220%נתיבותנופי דמרי

2018100%38-3831,41424,4426,97222%75820%שדרות503שדרות דמרי מגרש 

2018100%2812830,36122,5227,83926%17,16120%שדרותדמרי ספיישל-שדרות

51.15%38-12221,663122,52799,13645%144,40423%(ו)2018ירושלים(ה( )ב)' ממילא שלב א

51.15%22-573,52351,88321,64029%5,58023%(ו)2018ירושלים(ה( )ב)' ממילא שלב ב

201856419417937,865662,116275,749425,720כ שנת "סה

2019100%276128,24820,3727,87628%12,42420%אופקים168אופקים מגרש 

2019100%3212232,48024,5337,94724%12,20020%אופקים185+149אופקים מגרשים 

2019100%112438123,26388,37634,88728%60,01520%אשקלון308אשקלון מגרש 

2019100%823880,80264,31216,49020%39,87923%חריששלב א3חריש 

2019100%7623170,66053,50217,15824%28,80720%נתיבות703704דמרי מגרשים 

2019100%107842216,630160,87055,76026%129,00415%נתניה(ג)103מגרש וילאגו

2019100%106169195,267158,14737,12019%76,84515%נתניה104וילאגו מגרש 

2019100%52119130,252107,08523,16718%80,56828%נתניה1בניין 1016נתניה מגרש 

146,519117,12829,39120%94,36128%--2019100%57נתניה(ה)2בניין 1016נתניה מגרש 

2019100%4833649,62136,60913,01226%25,08020%שדרותספיישלדמרי-שדרות

2019699292661,073,742830,934242,808559,183כ שנת "סה

100%119325257,145184,87572,27028%145,21420%(א)2020(ד)אשדוד (2סיטי מגרש )טאוורסדמרי

202050%2726101162,808141,56021,24813%57,68820%באר שבע(ב)גנים א קרית

142,064114,35027,71420%83,76928%--2020100%55נתניה(ד)3בניין 1016נתניה מגרש 

2020100%3251256,09841,33914,75926%25,66920%קרית גתים'כרמי גת קוטג

71,08451,93619,14827%27,90720%--2020100%40קרית גתים'כרמי גת קוטג

2020100%3415199433,193342,55090,64321%133,68910%ראש העין(ה)ראש העין 

2020859193371,122,392876,610245,782473,936כ שנת "סה

2,122671,0203,133,9992,369,660764,3391,458,839כ כללי"סה



31.12.2017נכון ליום נתוני פרויקטים בביצוע

באישורתלויההיתההמגוריםקומותבניית.2015בשנתהושלמההמסחרקומתבניית.ומגוריםמשרדים,מסחרמשלבזהפרויקט-(2מגרשסיטי)טאוורסדמרי(א)

.2016בשנתרקואושרהשניםמספרהתארכהאשרהחברהשהגישהע"תב

.בלבדהחברהחלקאתמשקפותהמוצגותוההכנסותהעלויות(ב)

בקשרועובדתיתמשפטיתמחלוקתנתגלעהי''רמלביןהחברהבין."אזורים"מחברת(104מגרשוהן103מגרשהן)המקרקעיןאתרכשההחברה-נתניהוילאגו(ג)

הבניההשלמתלמועדיאורכהלקבלתי"לרמשהוגשההחברהלבקשתבהמשךזאת,החברהידיעלהמקרקעיןרכישתטרם'',אזורים''לביןי''רמשביןהזכויותלמצב

ולאורהמחלוקתלאור.התשלוםדרישתעלחולקתהחברה.ח"אש10,550שלכוללבסךבתשלוםהאורכהמתןאתמתנהי"רמ.י"רממולהפיתוחבחוזהשקבועים

למתןבבקשה4226להחלטה4-ו12לסעיפיםבהתאםי"רמלהנהלתהחברהפנתה,החברהבאשמתשלאמניעותמחמתבמועדבניההיתרהתקבללאכיהעובדה

.הפרויקטשלהצפויותהעלויותבחישובנכלללאזהסך,לפיכך.ועובדתיותמשפטיותטענותעלבהתבססזאת,לחברהתשלוםללאאורכה

.שיווקהחלטרם(ד)

פרויקטיםלגביהנתונים.2017לשנתהחברהשלהתקופתיח"בדוהחברהעסקיתיאורבפרק4.1.7סעיףראו,מאודמהותייםפרויקטיםלענייןנוספיםלפרטים(ה)

.נוחותמטעמיזולטבלהצורפומאודמהותיים

.בלבדמעטפתלרמת(ו)
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בתכנוןפרוייקטים

34

שם

עלויות  

שהושקעו

(ח"אש)

כ עלויות  "סה

צפויות  

בפרויקט

(ח"אש)

חוזים חתומים  

ככל שנחתמו חוזי  )

(  מכירה מחייבים

31.12.17ליום 

מספר חוזים  

מוקדמים חתומים

כ  "סה

ההכנסות  

שטרם הוכרו

(ח"אש)

כ רווח  "סה

גולמי שטרם 

הוכר

(ח"אש)

כ שיעור  "סה

רווח גולמי  

%(ֵ)צפוי 

מספר  

יחידות

שנת סיום  

צפויה

50750846,033164,417-228,68364,26628%1682022בברנע דמרי

27,275141,587-162,30320,71613%272קרית גנים ב
לא ניתן  

להעריך

1192022(ד)14,36611%(ג)125,543-(  ב)113,136111,177פינוי בינוי גבעתיים בנין 

330,858134,225-177,67443,44924%1702020חריש 

16,37698,45317132,75534,30126%1162021(א)3כרמי גת  בנין 

3,66747,884-66,84618,96228%692020בניה רוויה  דמריאפיקי 

137,345697,74317893,804196,060914כ"סה

.מסחרשטחיבגיןבהתאמהח"אש2,554-וח"אש7,560בסךועלויותהכנסותכולליםועלויותהכנסותנתוני(א)

.ב"וכיוצשכירותדמיתשלום,בניהעלויותלרבותהמפוניםלדייריםהתשלומיםכללאתגםכוללותהצפויותהעלויות(ב)

.בפרויקטשישווקודירות83ממכירתהצפויהלתמורהמיוחסותצפויותהכנסות(ג)

בסעיףבינויפינויבטבלתהמוצגהשניבבנייןד"יח169-ולעילהמוצגהראשוןבבניןד"יח119לבנותמאפשרתהקיימתע"התב.בנייניםבשנידיוריחידות288בפרויקט(ד)

הןהבנייניםבשניהדירותממכירתהצפויהרווחשיעורהחברהלהערכת.אחדבכלד"יח144ובהםבנייניםשנייבנודברשלשבסופוכךתכנוןמקדמתהחברה.4.1.6

בכלדיוריחידות144בהםבנייניםשנישלבניהאושרה2018שנתבמהלך.20%-כעליעמוד,שיאושרככל,העתידילתכנוןבהתאםוהןהקיימתע"לתבבהתאם

.מבנה



31.12.2017ליום נתונים אודות קרקעות 

35

.2017עסקי החברה בדוח התקופתי לשנת תאורבפרק ( 2)4.1.5לפירוט נוסף ראה פרק 

,  עלויות הקשורות בעתודת הקרקעמועד רכישהמיקוםשם
ליום האחרון של שנת הדיווח

חלק התאגיד 
%-האפקטיבי ב

זכויות בנייה

עלות מקורית
(ח"אש)

עלות בספרים ליום  
31.12.2017

(ח"אש)

במצב תכנוני נוכחי  
(מפולח לפי שימושים)

מצב תכנוני 
מתוכנן / מבוקש 

(מפולח לפי שימושים)

ייעוד אחר/ ד "יחייעוד אחר/ ד "יח

01/200529,59245,141100%135135אשדוד'בר"מע

03/200411,52211,577100%אשדוד52מרינה אשדוד מגרש 

ד "יח54

ר מסחר  "מ1,485

ר מלונאות"מ2,950-ו

ד "יח54

ר מסחר  "מ1,485

ר מלונאות"מ2,950-ו

02/201428,04328,899100%112112אשקלון601ברנע 

480-01/201012,41314,630100%באר שבעהאורגים באר שבע

09/201481,81784,90950%1,5281,756באר שבעגנים באר שבעקרית

11/20149,86810,129100%6688גתקרית2-ו1בניינים -כרמי גת 

07/201732,45332,453100%356356גתקריתכרמי גת צפון

10/20176,0546,054100%308333ביאליקקריתביאליקקרית

2,013-04/201064,20066,844100%חדרהחדרה

2,013-04/20103,6803,68082%חדרהחדרה קומבינציה

03/2011108,838126,099100%128128נתניה1008עיר ימים מגרש 

08/201447,70047,958100%140140נתניהנתניה1מגרש 

12/2003111,632112,602100%אופקיםאופקים

קרקע     צמודיד "יח529

ד בניה רוויה      "יח6

ד דיור מיוחד      "יח200

ר למסחר  "מ3,652

ותעסוקה

קרקע     צמודיד "יח529

ד בניה רוויה      "יח6

ד דיור מיוחד      "יח200

ר למסחר  "מ3,652

ותעסוקה

--03/201077,12586,014100%תל אביבנחלת בנימין

06/20158,9679,642100%6868שדרותשכונת המוסיקה

12/201322,23522,235100%324324אשקלון*אשקלון מרינה

ד''יח8,735ד''יח656,139708,8663,954כ"סה

.פרויקט מותנה* 



מיקום הפרויקט
חלק החברה 

בפרויקט
ד"כמות יח
לפינוי

ד"כמות יח
מאושרת

ד"כמות יח
מבוקשת

50%פתח תקוה
ד"יח202

חנויות8-ו
750

100%152684אשדוד

100%116420בת ים

*50%36169'גבעתיים שלב ב

100%186714אור יהודה

100%138552נתניה

100%2401,090אשדוד אחי אילת

100%112504אשדוד אחד העם

1,6033,280כ"סה

נתונים אודות פרויקטים
בתהליכים מתקדמים של פינוי בינוי
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.2017ח התקופתי לשנת "בפרק תיאור עסקי החברה בדו4.1.6לפירוט נוסף ראה גם סעיף 

.יחידות דיור כל אחד144אושרה תכנית לבניית שני בניינים בני 2018במהלך * 



תמצית מאזן מאוחד ויחסים פיננסים נבחרים

37

31.12.1731.12.16ח"מ מאוחד במיליוני ש"דמרי בניה ופיתוח בע. ח.י

3060מזומנים ושווי מזומנים

6183פקדונות מוגבלים בשימוש

106103חייבים ויתרות חובה ונכס מס שוטף, לקוחות, נכסים פיננסיים

155106נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה

1,6191,622בניינים בהקמה ומלאי דירות למכירה

925737ח מקרקעין"מקרקעין ומקדמות ע

2439חייבים ויתרות חוב לזמן ארוך, הלוואות

4239נטו, רכוש קבוע

163232ן להשקעה"נדל

204127ן להשקעה בהקמה"נדל

4946נכסים אחרים

3,3783,194סך הנכסים

867884אשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים

676536אגרות חוב

219185זכאים ויתרות זכות, ספקים ונותני שירותים אחרים

1429התחייבויות בגין נכסים המיועדים למכירה

689759מקדמות מלקוחות

7434התחייבויות אחרות

2,5392,427סך התחייבויות

839767סך ההון העצמי



תמצית מאזן מאוחד ויחסים פיננסים נבחרים

38

31.12.1731.12.16ח"מ מאוחד במיליוני ש"בניה ופיתוח בעדמרי. ח.י

1,5431,420חוב פיננסי

1,4881,343חוב פיננסי נטו

839767הון עצמי

3,3773,194סך המאזן

31%32%יחס הון למאזן בניכוי מקדמות

CAP2,3822,187

CAP2,3272,110נטו 

CAP64.8%64.9%-חוב ל

63.9%63.7%נטוCAP-חוב נטו ל



תמצית דוחות רווח והפסד

39

מ מאוחד"דמרי בניה ופיתוח בע. ח.י
ח"שבמיליוני 

201720162015

9046141,006הכנסות

222121198רווח גולמי

24.5%19.8%19.7%מהכנסות% 

16763140רווח מפעילות

18.5%10.2%13.9%מהכנסות% 

232424הוצאות ריבית נטו

351431מיסים על הכנסה

1082486רווח נקי

11.9%3.9%8.5%מהכנסות% 



תודה
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