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 תשעהשל  ותלתקופ דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
 9201 ספטמברב 30ביום  ושהסתיימושלושה חודשים חודשים 

 ("תאריך הדוח", בהתאמה-" והשלישי "הרבעון ,"תקופת הדוח"להלן: )
 

"(, החברהת את דוח הדירקטוריון של אינרום תעשיות בנייה בע"מ )"רינו מתכבדים להגיש בזאה

וכן עדכון לגבי שינויים מהותיים עוסק,  אוהכולל סקירה במתכונת מצומצמת, של העניינים בהם ה

, לרבות דוח הדירקטוריון 2018שאירעו בעסקי החברה ביחס לתיאורם בדוח התקופתי שלה לשנת 

 )להלן, בהתאמה: (2019-01-023794 כתא:)אסמ 19.3.2019 פורסם בתאריךר שאשנה, אותה הל

 .("דוח הדירקטוריון השנתי"-ו "הדוח השנתי"

לא ודאי  מידע הוא עתיד פני צופה מידע עתיד. פני צופה מידע התיאור בדוח זה כוללחלק מיודגש כי 

עתידי  יןלעני או לאירוע המתייחסים אחר מידע או מדןוהערכה, א תחזית, העתיד, לרבות לגבי

 .חברהבשל גורמים שאינם בשליטת ה ודאית אינה שהתממשותו

 
 :תיאור תמציתי של הקבוצה, סביבתה העסקית ותחומי פעילותה .1

קבוצת תעשייה מהגדולות  (, הינן"הקבוצה"החברה והחברות הבנות שלה )להלן, ביחד: 

 ענףרים ופתרונות לוהמובילות בישראל בתחומה, העוסקת בייצור, מכירה ושיווק של מגוון מוצ

 ., לתעשייה ולשימושים אחריםוהשיפוצים הבנייה

 לקבוצה שלושה תחומי פעילות עיקריים: פתרונות בנייה, מוצרי גמר לבנייה ומוצרי הצבעים.

 לפרק א' לדוח השנתי. 2לפרטים נוספים ראו בסעיף 

 

 :לותותוצאות הפע .2

 אינרום תעשיות בנייה בע"מ

חודשים  תשעהלתקופה של  תמצית הדוח על 
 30יום שהסתיימה ב

 ספטמברב

לתקופה של שלושה חודשים  
 30שהסתיימה ביום 

 ספטמברב

  
  % % הרווח והפסד כולל:

 הסבר השינוי 2 0 1 8 2 0 1 9 השינוי 2 0 1 8 2 0 1 9 ₪אלפי 

 א'2סעיף  ורא +8.9% 240,716 262,097 -2.0% 747,005 732,094 מכירות
 'א2סעיף  ורא +11.7%   +1.4%   הבטון תקופת המעבר בקובנטרול 

 ב'2סעיף  ראו +19.5% 89,835 107,388 +1.5% 282,079 286,187 רווח גולמי
   37.3% 41.0%  37.8% 39.1% מהמכירות %

 'ג2סעיף  ראו +31.4% 42,351 55,647 +0.7% 135,662 136,616 רווח תפעולי )*(
   17.6% 21.2%  18.2% 18.7% מהמכירות %

EBITDA )*( 165,888 160,410 3.4%+ 65,411 50,268 30.1%+ ד'2סעיף  ראו 

  +IFRS16   2.9%-   23.1% תקןבנטרול השפעת 
   20.9% 25.0%  21.5% 22.7% מהמכירות %

 ז'2סעיף  ראו +24.7% 30,982 38,621 -8.2% 102,268 93,918 רווח כולל )*(
   12.9% 14.7%  13.7% 12.8% מהמכירות %

יוחס לבעלי רווח כולל המ
 מניות המיעוט

 
12,072 

 
14,942 

  
5,432 

 
4,373 

  
 ו'2סעיף  ראו

רווח כולל המיוחס לבעלי 
 )*(מניות החברה 

 
81,846 

 
87,326 

 
6.3%- 

 
33,189 

 
26,609 

 
24.7%+ 

 
 'ז2סעיף  ראו

רווח למניה המיוחס לבעלי 
 0.24 0.31  0.80 0.75 מניות החברה )בש"ח(
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 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום    חודשים שהסתיימו ביום  תשעהל IFRS16 לראשונה של תקןיישום  )*( השפעת

 2 0 1 9   ספטמברב    3 0 2 0 1 9  ספטמברב    3 0 
ללא השפעת  אלפי ש"ח     

IFRS16 כמדווח 
ללא השפעת 

IFRS16 כמדווח 

 55,647 54,739 136,616 134,080 רווח תפעולי
EBITDA 155,783 165,888 61,895 65,411 

 5,384         4,357         13,272      9,710        הוצאות מימון
 38,621 38,716 93,918 94,711 רווח כולל

 33,189 33,241 81,846 82,505 רווח כולל המיוחס לבעלי המניות של החברה

 לדוחות הכספיים. 3באור  ורא IFRS16לפירוט נוסף בדבר השפעת היישום לראשונה של תקן 

 קיטוןמיליון ש"ח והן משקפות  732.1-ככולל של  סךבתכמו הס תקופת הדוחב המכירות   .א

תקופת השפעת כשבנטרול , אשתקד ההמקביל תקופהביחס למכירות ב 2.0% -בשיעור של כ

תקופת הדוח בהקבוצה  צמחה ,להלן( ב'3הבטון )כמתואר בסעיף  קו כנובע מהסבתהמעבר 

 ביחס לאשתקד. 1.4%-שיעור של כב

השוואה לרבעון מכירות בב 8.9% -בשיעור של כהציגה הקבוצה צמיחה  ,ברבעון השלישי

השפעת תקופת כשבנטרול , מיליון ש"ח 262.1 -והן הסתכמו בסך של כ המקביל אשתקד

אותו ב  11.7% -בשיעור של כצמחה הקבוצה  ,להלן( ב'3המעבר בקו הבטון )כמתואר בסעיף 

 שתקד.אס ליחרבעון בה

בנטרול השפעת תקופת המעבר בקו הבטון בתחום פתרונות בניתוח על פי תחומי הפעילות, 

הציגה הקבוצה צמיחה בתחום מוצרי גמר לבנייה ויציבות בתחומי פתרונות הבנייה הבנייה, 

 . ומוצרי הצבעים

י בהתחשב בעיתוברבעון השלישי, צמחה הקבוצה בכל תחומי פעילותה, זאת, בין היתר, 

לאחר תאריך ברבעון הרביעי שחלו במהלך חודש אוקטובר השנה חופשות חגי תשרי, אשר 

 . במהלך הרבעון השלישי מרביתםחלו באלו  שתקדבעוד שא ,הדוח

, מהמכירות( %39.1)ש"ח מיליון  286.2-כל ש סךב תקופת הדוחבהסתכם  הרווח הגולמי   .ב

הסתכם ש אשתקד ההמקביל תקופהב ביחס לרווח הגולמי 1.5%-כשל בשיעור גידול המשקף 

 . מהמכירות( 37.8%)ש"ח מיליון  282.1-סך של כב

ברווח הגולמי שהסתכם בסך של  19.5% -של כבשיעור  גידולהציגה הקבוצה  ברבעון השלישי

ביחס לרווח הגולמי ברבעון המקביל אשתקד מהמכירות(,  41.0%מיליון ש"ח ) 107.4-כ

 (.מהמכירות 37.3% -כ) ש"ח מיליון 89.8 -שהסתכם בסך של כ

הגידול כנגזרת מנבעו בעיקר  הצמיחה ברווח הגולמי והגידול בשיעורו בתקופות המדווחות

ר שא ,בשיעור תצרוכת החומריםשיפור ביחד עם הקבוצה של מכירות התמהיל מבהיקף ו

 .אלות ובשערי המט"ח )אירו ודולר( בתקופשחלו  מהירידותבין היתר, , נבע

ובשיעורו בתקופת הדוח כאמור, נבעה העלייה ברווח הגולמי י תחומי הפעילות, בניתוח על פ

מגידול בתחומי מוצרי גמר לבנייה ומוצרי הצבעים, אשר קוזז בחלקו על ידי קיטון בתחום 

ב' להלן(, 3)כמתואר בסעיף בתחום זה תקופת המעבר בבטון עקב פתרונות הבנייה, בעיקר 

 ברווח הגולמי ובשיעורו בכל תחומי פעילותה.כשברבעון השלישי צמחה הקבוצה 
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מהמכירות(,  %18.7מיליון ש"ח ) 136.6 -בסך של כ הסתכם בתקופת הדוח הרווח התפעולי  .ג

 18.2%מיליון ש"ח ) 135.7-בהשוואה לסך של כ 0.7%-בשיעור של כ גידולהמהווה 

 .אשתקד ההמקביל תקופהמהמכירות( ב

מיליון  55.6-בסך של כוהסתכם  31.4% -יעור של כצמח הרווח התפעולי בש ברבעון השלישי

       שהסתכם בסך של  בעון המקביל אשתקדווח התפעולי ברביחס לר ,מהמכירות( 21.2%) ש"ח

   מהמכירות(  17.6%מיליון ש"ח ) 42.4 -כ

רווח מכירות ובבשהציגה הקבוצה מהצמיחה נבעו ובשיעורו ברווח התפעולי  העלייהעיקר 

 לעיל.ר הגולמי, כמתוא

 מהמכירות(, %2.72מיליון ש"ח ) 9.165 -הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ EBITDA-ה  .ד

מהמכירות(  21.5% -)כ ש"חמיליון  160.4 -בהשוואה לסך של כ 3.4% -של כ גידולהמהווה 

קיטון  IFRS16, ובנטרול השפעת היישום לראשונה של תקן בתקופה המקבילה אשתקד

 .בטבלה לעיל , כמפורט2.9% -של כבשיעור 

מהמכירות(,  25.0%מיליון ש"ח ) 65.4בסך כולל של  EBITDA-הסתכם ה השלישיברבעון 

 20.9%מיליון ש"ח ) 50.3 -בהשוואה לסך של כ 30.1% -בשיעור של כ גידולהמהווה 

 IFRS16ובנטרול השפעת היישום לראשונה של תקן  ד,מהמכירות( ברבעון המקביל אשתק

  ., כמפורט בטבלה לעיל23.1% -של כבשיעור  גידול

 .כמתואר לעיל ,התפעולי רווחצמיחה שהציגה הקבוצה במה נבע בעיקר EBITDA-ב הגידול

מיליון ש"ח, זאת בהשוואה  13.3 -בסך של כתקופה הדוח הסתכמו ב הוצאות המימון, נטו .ה

 אשתקד. ההמקבילתקופה מיליון ש"ח ב 1.8 -להוצאות מימון בסך של כ

מיליון ש"ח, זאת בהשוואה  5.4 -כמו הוצאות המימון בסך של כהסת השלישיברבעון 

  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 1.5 -מימון בסך של כלהוצאות 

תקופות השינויים שחלו ב מהשפעת בהוצאות המימון )נטו( כאמור לעיל, נבעשחל  הגידול

עסקאות עתידיות ללאשתקד, זאת בעיקר ביחס בשערי החליפין )אירו ודולר( ביחס הדיווח 

כמתואר ) במט"ח שמבצעת הקבוצה מעת לעת כחלק ממדיניותה לצמצום סיכוני מטבע

תוצאות בתקופת הדוח כש) ולהפרשי שער בגין יתרות ספקים (ג' לדוח השנתי29בביאור 

      ש"ח לעומת הכנסות בסך של מיליון  7.6 -בהוצאות בסך של כהעסקאות הנ"ל הסתכמו 

כות יישום לראשונה של תקן לשוכן בשל ה, (קופה המקבילה אשתקדתח במיליון ש" 3.4 -כ

     שהגדילו את הוצאות המימון בתקופת הדוח בסך של  ,בדבר חכירות IFRS16חשבונאות 

תקופת של החברה ללדוחות הכספיים  3בביאור ו בטבלה לעיל כמתוארמיליון ש"ח,  3.6 -כ

 ."(הכספייםהדוחות " -המצורפים לדוח זה )להלן  ,הדוח

)בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה( הנובע מתחום פעילות מוצרי הצבעים  חלק המיעוט  .ו

מיליון  14.9 -השוואה לסך של כבמיליון ש"ח  12.1 -בסך של כ תקופת הדוחבהסתכם בלבד, 

 אשתקד. ההמקביל תקופהבש"ח 

 4.4ואה לסך של מיליון ש"ח, זאת בהשו 5.4הסתכם חלק המיעוט בסך של  השלישיברבעון 

 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
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מיליון ש"ח  81.8 -מיליון ש"ח, מזה כ 93.9 -הסתכם בסך של כ בתקופת הדוח הרווח הכולל  .ז

אשתקד בסך של  ההמקביל תקופהמיוחס לבעלי מניות החברה, זאת בהשוואה לרווח כולל ב

 עלי מניות החברה. יוחס לבשמיליון ש"ח  87.3 -מיליון ש"ח, מזה כ 102.3 -כ

ביחס לתקופה  6.3% -של כקיטון הרווח הכולל המיוחס לבעלי מניות החברה משקף 

קוזזה בחלקה אשר  חציון הראשון של השנהמהירידה שנרשמה בנבע ו המקבילה אשתקד

 .כמתואר להלן ,רבעון השלישילהגדול על ידי הצמיחה שהציגה החברה ברווח 

ביחס לרבעון  24.7%-חס לבעלי מניות החברה בשיעור של כצמח הרווח המיו השלישיברבעון 

מיליון ש"ח, מזה  38.6 -כרבעון זה בסך של בכם תהסהרווח הכולל המקביל אשתקד, כשסך 

מיליון ש"ח, זאת בהשוואה לרווח כולל בסך של  33.2 -מיוחס לבעלי מניות החברה כסך של כ

מיליון ש"ח המיוחס  26.6 -של כ המקביל אשתקד, מזה סךברבעון מיליון ש"ח  31.0 -כ

 לבעלי מניות החברה. 

 

 :ותזרים מזומנים נזילות .3

  לשלושה חודשים חודשים תשעהל תמצית תזרים המזומנים:

 הסבר 2 0 1 9בספטמבר  30שהסתיימו ביום  אלפי ש"ח

 )*( תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת
  

83,007 
  

23,819 
 

 א'3סעיף  ורא

 ששימש לפעילות השקעה תזרים מזומנים
 
 37,259 

 
17,580 

 
 ב'3סעיף  ורא

 )*( תזרים מזומנים ששימש לפעילות מימון
  

53,010 
 

17,419 
 

 ג'3סעיף  ורא

 
 תקן השפעת יישום לראשונה של)*( 

IFRS16: 
  לשלושה חודשים חודשים תשעהל

 הסבר 2 0 1 9בספטמבר  30שהסתיימו ביום  אלפי ש"ח
 א'3סעיף  ורא 2,527 6,589 ילות שוטפתגידול בתזרים מפע

 'ג3סעיף  ורא 2,527 6,589 גידול בתזרים לפעילות מימון

 לדוחות הכספיים. 3ראו באור  IFRS16לפירוט נוסף בדבר השפעת היישום לראשונה של תקן 

מיליון  83.0 -של ככולל בסך  תקופת הדוחבהסתכם  שוטפתמפעילות שנבע תזרים המזומנים  .א

כות בתזרים מהרווח הנקי התזרימי )לאחר התאמת הכנסות והוצאות שאינן כרו ונבעש"ח 

     בסך של ת הדוחהסתכם בתקופר שא( כמוצג בטבלה לעיל IFRS16והשפעת תקן  מזומנים

כנגזרת מפעילותה בסעיפי הון חוזר  גידולעל ידי בחלקו בעיקר קוזז וש"ח מיליון  130.8 -כ

  .השוטפת של הקבוצה

 37.3 -בסך כולל של כ תקופת הדוחומנים ששימש לפעילות השקעה הסתכם בתזרים המז .ב

מיכון והרחבת מפעליה באתרים מהמשך השקעות הקבוצה בפיתוח,  ורובבמיליון ש"ח ונבע 

הסבה המבוצעת של מפעל הבטון לייצור מוצרי בטון לתשתיות תת ב בעיקרהשונים, 

פרדס חנה, עם הקבוצה בות בכך באתר קרקעיות בתחום פתרונות בנייה וההערכויות הכרוכ

לפרק א'  29.3-ו 32כמתואר בסעיפים ויקט הבטון ברבעון השלישי אשתקד סיומו של פר

 .בפעילות שוטפת בתחילת השנה הבאה, כשמפעל הבטון החדש צפוי להתחיל בדו"ח השנתי

מיליון  53.0 -כ שלכולל בסך  תקופת הדוחבהסתכם פעילות מימון ל ששימשתזרים המזומנים  .ג

 ש"חמיליון  63.6 -תשלום דיבידנדים על ידי הקבוצה בסך כולל של כבעיקרו מנבע ו ש"ח
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להלן(  (2)5המיוחסים לבעלי מניות הקבוצה כמתואר בסעיף  ש"חמיליון  55.7 -כ מתוכם)

אשר סווג לראשונה במסגרת  ,מיליון ש"ח 6.6 -מפירעון התחייבות בגין חכירה בסך של כו

בדבר חכירות  IFRS16 במקום בפעילות שוטפת( עם יישומו לראשונה של תקןפעילות מימון )

, אשר קוזזו בחלקם ע"י גידול באשראי (ובטבלה לעיל לדוחות הכספיים 3)כמתואר בביאור 

 .מיליון ש"ח 18.1 -בסך של כ )בעיקר לזמן קצר( הבנקאי, נטו

מיליון  7.3 -בסך של כ הדוח בתקופת קטנהלאור האמור לעיל, יתרת המזומנים ושווי מזומנים 

 .מיליון ש"ח 24.1-של כ ( בסך30.9.2019ש"ח, והסתכמה לתאריך הדוח )

 

 : מצב כספי ומקורות המימון .4

 30ליום  תמצית הדוח על המצב הכספי:
 בספטמבר

 31ליום 
 דצמברב

 

 הסבר 2 0 1 8 2 0 1 9 אלפי ש"ח

 

   

    נכסים:
 3סעיף  ראו 31,334 24,072 מזומנים ושווי מזומנים

 ב'4-ו א'4 "קס ראו 472,634 526,941 )ללא מזומנים( נכסים שוטפים
 'א4 ס"ק ראו 249,850 393,218 נכסים שאינם שוטפים

  753,818 944,231 סה"כ
    

    התחייבויות והון:
 ב'4ס"ק  ראו 266,845 310,698 התחייבויות שוטפות

 ד'4ס"ק  ראו 180,586 297,765 התחייבויות שאינן שוטפות
 ה'4ס"ק  ראו 306,387 335,768 הון 

  753,818 944,231 סה"כ

 

בסך הסתכם  2019 בספטמבר 30של החברה ליום  בדוח המאוחד על המצב הכספיסך הנכסים  .א

בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  753.8 -ככולל "ח, בהשוואה לסך של ש ליוןמי 944.2 -של ככולל 

, בדבר חכירות IFRS16מיישום לראשונה של תקן  בעיקרונכסים נבע . הגידול בהיקף ה2018

מיליון  124.8 -בסך של כ )חכירה( נכס זכות שימוששבמסגרתו נכלל בנכסים שאינם שוטפים 

, וכן מגידול ביתרת הלקוחות, לדוחות הכספיים 3כמתואר בביאור  ,(ש"ח )נכון לתאריך הדוח

 .הקבוצהבעיקר כנגזרת מהגידול בהיקפי פעילות 

מיליון ש"ח,  240.3 -בסך של כ 2019 בספטמבר 30יתרת ההון החוזר הסתכמה ליום  .ב

מהגידול  נבע השינויעיקר  .2018בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  237.1 -בהשוואה לסך של כ

על אשר קוזז בעיקרו  תפעולי כנגזרת מפעילותה השוטפת של הקבוצההחוזר ההון הביתרת 

ובניכוי מזומנים ושווי  )כולל חלויות שוטפות , נטובנקאי לזמן קצרהגידול באשראי הידי 

)כמתואר בביאור  IFRS16השפעת יישומו לראשונה של תקן על ידי ו ,להלן( כמתואר מזומנים

 לדוחות הכספיים(.   3

, נטו )אשראי לזמן ארוך וקצר בניכוי מזומנים ושווי מזומנים( הסתכמה הפיננסי החוביתרת  .ג

מיליון ש"ח )מרביתה מאשראי בנקאי לזמן ארוך(,  215.2 -לסך של כ 2019 טמברבספ 30ליום 

 ,הפיננסי כאמור בחוב הגידול. 2018בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  189.8 -בהשוואה לסך של כ

לזמן קצר )כולל חלויות שוטפות(. לפרטים נוספים ראו  באשראי הבנקאי גידולמבעיקר נבע 

  לעיל. 3בסעיף גם 
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 2019 בספטמבר 30רה )במאוחד( הסתכמה ליום ההתחייבויות שאינן שוטפות של החביתרת  .ד

בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  180.6 -מיליון ש"ח, זאת בהשוואה לסך של כ 297.8 -בסך של כ

, אשר במסגרתו בדבר חכירות IFRS16תקן . עיקר השינוי נבע מיישום לראשונה של 2018

לדוחות  3מיליון ש"ח, כמתואר בביאור  116.6 -סך של כנכללה התחייבות בגין חכירה ב

 הכספיים.

מיליון  335.8-כשל סך ב 2019 בספטמבר 30)במאוחד( הסתכמה ליום החברה  שלההון יתרת  .ה

        לסך של בהשוואה  מיליון ש"ח המיוחס לבעלי מניות החברה, זאת 282.8 -, מזה כש"ח

מיליון ש"ח המיוחס לבעלי מניות  257.1-, מזה כ2018בדצמבר  31ש"ח ליום  מיליון 306.4-כ

 החברה.

הגידול ביתרת ההון המיוחס לבעלי מניות החברה כאמור, נבע מהרווח שהציגה הקבוצה 

לבעלי  ת הדוחבתקופ מושולש יםעל ידי הדיבידנדבעיקר קוזז בחלקו ר שא, תקופת הדוחב

 . ( להלן2)5בסעיף כמתואר חברה ה מניות

 

  הדוח ולאחריה: אירועים בתקופת .5

   ת דיבידנדוחלוק .א

 דיבידנד שהוכרז לחלוקה לאחר תאריך הדוח  .1

לבעלי מניות החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד  2019בנובמבר  17בתאריך 

ש"ח למניה(. חלוקת הדיבידנד על ידי  0.23 -אלפי ש"ח )כ 24,892-החברה בסך כולל של כ

החלוקה שנקבעו בחוק החברות )מבחן הרווח ומבחן  החברה כאמור לעיל, עומדת במבחני

יכולת הפירעון(, כשמקורות חלוקה זו הינם במרביתם מחלק החברה בדיבידנדים שהכריזו 

( לדוחות 4א')5החברות הבנות שלה, כרמית מיסטר פיקס ונירלט צבעים, כמתואר בביאור 

 הכספיים. 

לבעלי המניות של החברה שיהיו  2019בדצמבר  17סכום הדיבידנד הנ"ל עומד לתשלום ביום 

 3רשומים בפנקס בעלי המניות בתום יום המסחר שלפני היום הקובע )היום הקובע הינו 

 (. 2019בדצמבר 

לפרטים נוספים, ראו בדיווח המידי בדבר חלוקת דיבידנד שפרסמה החברה בסמוך לפרסום 

 דוח זה.

 וחולקו בתקופת הדוח  ושהוכרז יםדיבידנד .2

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות  2019באוגוסט  18בתאריך  .2.1

. המקורות 2019בספטמבר  24אלפי ש"ח, אשר שולם ביום  17,459החברה בסך כולל של 

לחלוקת דיבידנד זו היו, רובם ככולם, מחלק החברה בדיבידנדים שחולקו על ידי 

 צבעים. החברות הבנות, איטונג, כרמית מיסטר פיקס ונירלט 

)מס' אסמכתא  2019באוגוסט  19לפרטים נוספים ראו בדיווח המיידי של החברה מיום 

 לדוחות הכספיים. ( 3)'א5וביאור  (2019-01-086041
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החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות  2019במאי  19בתאריך  .2.2

. המקורות 2019יוני ב 19אלפי ש"ח, אשר שולם ביום  19,000-החברה בסך כולל של כ

לחלוקת דיבידנד זו היו, רובם ככולם, מחלקה של החברה בדיבידנדים שחולקו על ידי 

 החברות הבנות, איטונג, כרמית מיסטר פיקס ונירלט צבעים. 

)מס' אסמכתא  2019במאי  20לפרטים נוספים ראו בדיווח המיידי של החברה מיום 

 הכספיים. לדוחות  (2)'א5וביאור  (2019-01-048076

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות  2019במרץ  18בתאריך  .2.3

. המקורות 2019באפריל  17אלפי ש"ח, אשר שולם ביום  19,200-החברה בסך כולל של כ

לחלוקת דיבידנד זו היו, רובם ככולם, מחלקה של החברה בדיבידנדים שחולקו על ידי 

 מית מיסטר פיקס ונירלט צבעים. החברות הבנות, איטונג, כר

)מס' אסמכתא  2019במרץ  19לפרטים נוספים ראו בדיווח המיידי של החברה מיום 

 לדוחות הכספיים.  (1)א'5וביאור  (2019-01-023818

שניתנו לחברה על ידי אינרום תעשיות והפיכת החברה לחברה סיום הסכם שירותי הניהול  .ב

 ללא גרעין שליטה 

הסכם  בדבר סיום 1בע"מ התקבלה בחברה הודעה מאינרום תעשיות 2019אר בפברו 6בתאריך 

 לדוח התקופתי של 99.1כמפורט בהרחבה בסעיף , לחברה שניתנו על ידה, שירותי הניהול

 ,(2019-01-023794)מס' אסמכתא  2019במרץ  19, אשר פורסם בתאריך 2018החברה לשנת 

)להלן,  2019במאי  7 ה זו, קרי עד ליוםיום ממועד מתן הודע 90וזאת לא יאוחר מתום 

 . "(הניהול הסכם"-" ואינרום תעשיותבהתאמה: "

עלות שירות ספציפי מתוך  במסגרת הודעת אינרום תעשיות, ניתנה לחברה האפשרות להפחית

ההסכם או הייחוס שניתן לשירות בהסכם )לפי העניין(, אף  ל פיע ,הניהול ת הסכםסך תמור

עם צד שלישי החברה תתקשר  זו הבמהלך תקופ, וזאת במידה והניהול מועד סיום הסכםטרם 

 ספציפי כאמור ובכפוף לכך שאינרום תעשיות תחדל לספק שירות זה לחברה. שירות אותו ב

כמו כן, אינרום תעשיות העניקה לחברה אופציה לפיה, בכפוף למתן הודעה בכתב ע"י החברה 

לעיל, אינרום תעשיות תמשיך ותספק לחברה , כאמור הניהול וזאת טרם מועד סיום הסכם

לתקופה  , וזאתהניהול שירותי מנכ"ל, בתמורה זהה לזו המיוחסת לשירותי מנכ"ל לפי הסכם

  .2019באוגוסט  5, קרי עד ליום הסכם הניהוליום מסיום  90נוספת של עד 

ממועד הסכם כאמור לעיל ועמדתה, לפיה החל הבהמשך להודעת אינרום תעשיות בדבר סיום 

( היא אינה עוד בעלת השליטה בחברה, הרי שלמיטב ידיעת החברה, החל 6.2.2019הודעה זו )

 אין לחברה בעל שליטה.ונכון למועד פרסום דוח זה, ממועד ההודעה הנ"ל 

, הוקמה ועדה מיוחדת בה הניהול לאחר קבלת הודעת אינרום תעשיות בדבר סיום הסכם

והדירקטור הבלתי תלוי והחברה פעלה לביצוע השינויים חברים שני הדירקטורים החיצוניים 

                                           
למיטב ידיעת החברה, אינרום תעשיות בע"מ הינה בשליטה משותפת לזו שבשותפות אינרום השקעות בתעשיה )ה.ב.(,  1

( באמצעות אינרום תעשיות בע"מ שהינה השותף הכללי 6.2.2019שותפות מוגבלת, בעלת השליטה לשעבר בחברה )עד ליום 
א' 21, ראו בתקנה 2019יתרת מניותיה בחברה בחודש ינואר של  בה. לפרטים נוספים, לרבות בדבר מכירה על ידי השותפות

 (.2019-01-023794)מס' אסמכתא  2019במרץ  19, אשר פורסם ביום 2018לפרק ד' שבדוח התקופתי של החברה לשנת 
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 והמינויים הנדרשים, לרבות מינוי נושאי משרה חלף נושאי המשרה שהיו בתכולת הסכם

 . "(ועדת איתורהניהול )להלן:"

 15במסגרת זו, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, שהתקיימה בתאריך 

ה דירקטורים חדשים בחברה )חלף הדירקטורים שהיו , את מינויים של ארבע2019באפריל 

ובהמשך, אישר דירקטוריון החברה את מינויים של יו"ר דירקטוריון  בתכולת ההסכם(

  ., בהתאמהלהלן ד'5-ג'5 פים, כמפורט בסעיוממלא מקום מנכ"ל בחברהבחברה 

ציה , וזאת מבלי שהחברה מימשה את האופהניהול הסתיים הסכם 2019במאי  7בתאריך 

 .ך קבלת שירותי מנכ"ל, כאמור לעילשניתנה לה על ידי אינרום תעשיות להמש

 שינויים בהרכב דירקטוריון החברה .ג

חלף נושאי המשרה שבתכולת הסכם של נושאי משרה חדשים השינויים והמינויים כחלק מ

י אסיפה הכללית של בעל ,2019באפריל  15בתאריך התקיימה, , ' לעילאכאמור בסעיף  ניהולה

מינויים של ארבעה דירקטורים חדשים  , אשר במסגרתה אושר, בין היתר,המניות בחברה

 הדירקטורים שבתכולת הסכםחלף )בחברה, ה"ה ציון גינת, פרץ שחר, יוסי חג'ג' ואיציק צאיג 

על ידי דירקטוריון החברה )לפרטים בדבר של הנ"ל וזאת בהמשך לאישור מינויים  הניהול(,

 15-ו 2019באפריל  4הדירקטורים הנ"ל ראו בדיווחי החברה מהתאריכים הליכי המינוי של 

יצויין כי כל  , בהתאמה(.2019-01-037408 -ו 2019-01-033178, מס' אסמכתאות 2019באפריל 

הדירקטורים שמונו כאמור הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, כמפורט בדיווח החברה 

 .כאמור לעיל 2019באפריל  4מתאריך 

 אישור תנאי כהונתו ומינוי יו"ר דירקטוריון   .ד

, בהמשך לאישורה של ועדת התגמול של החברה, אישר דירקטוריון 2019במאי  12בתאריך 

החברה את מינויו של מר ציון גינת כיו"ר דירקטוריון החברה ואת תנאי כהונתו, בכפוף 

 לאישורם על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את  2019ביוני  19לכך, בתאריך בהמשך 

תנאי כהונתו של מר תנאי כהונתו של מר ציון גינת כיו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים אודות 

חברה, ההאסיפה הכללית של בעלי מניות ציון גינת כיו"ר דירקטוריון החברה ואישורם על ידי 

)מס'  2019ביוני  19 -ו 2019במאי  15 כיםתאריהשל החברה מ יםהמיידי יםראו בדיווח

 (.2019-01-061387-ו 2019-01-046771 ותאסמכתא

 מנכ"ל ממלא מקום מינוי  .ה

ירקטוריון החברה את מינויו של מר נועם שצ'לקה כממלא אישר ד, 2019במאי  12בתאריך 

אים אלו על ידי ועדת חברה ואת תנאי כהונתו, וזאת בהמשך לאישורם של תנהמקום מנכ"ל 

התגמול של החברה. לפרטים אודות אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר שצ'לקה כממלא 

אסמכתא  )מס' 2019במאי  13מתאריך מקום מנכ"ל בחברה, ראו בדיווח המיידי של החברה 

2019-01-045382 .) 
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 :יווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםד .6

לדוח  6מהותיים בתקופת הדוח ביחס לגילוי שניתן בנושא זה בסעיף  לא חלו שינויים

 הדירקטוריון השנתי.

 :להלן דוח בסיסי הצמדה מאוחד

 :2019 בספטמבר 30. ליום 1

 2019 ספטמברב 30ליום  

 לא צמוד 

צמוד למדד 
המחירים 

 אחר אירו דולר לצרכן
פריט לא 

 סה"כ כספי

 
אלפי            

 ש"ח
   אלפי         

 ש"ח
אלפי            

 ש"ח
אלפי 
 ש"ח

אלפי 
 ש"ח

אלפי           
 ש"ח

אלפי             
 ש"ח

        נכסים שוטפים:

 24,072  -  568  2,647  559  -  20,298  מזומנים ושווי מזומנים

 207  -  -  -  -  -  207  נכסים פיננסים אחרים

 417,626  -  350  1,175  1,485  -  414,616  לקוחות

 11,359  3,590  -  1,453  -  107  6,209  חייבים ויתרות חובה

 96,762  96,762  -  -  -  -  -  מלאי

 987  -  -  -  -  987  -  נכסי מסים שוטפים

        נכסים שאינם שוטפים:

 2,877  -  -  -  -  366  2,511  הלוואות ופיקדונות שניתנו

זמן חייבים ויתרות חובה ל
 ארוך

 3,561  -  -  -  -  -  3,561 

 36  36  -  -  -  -  -  נכסי מיסים נדחים

 124,785  -  -  -  -  124,785  -  נכס בגין זכות שימוש חכירה

 261,959  261,959  -  -  -  -  -  ואחר  רכוש קבוע

 944,231  362,347  918  5,275  2,044  126,245  447,402  סך הכל נכסים

        התחייבויות שוטפות:

 אשראי מתאגידים בנקאיים 
 ואחרים  

 80,857  - 
 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 80,857 

 150,045  -  36  19,067  10,643  -  120,299  ספקים ונותני שירותים

 40,437  2,597  -  -  273  -  37,567  זכאים ויתרות זכות

 26,142  -  -  -  -  -  26,142  התחייבויות מסים שוטפים

 9,394  -  -  -  -  9,394  -  חלות שוטפת בגין חכירה

 3,323  -  -  2,843  480  -  -  התחייבויות פיננסיות אחרות

 500  -  -  -  -  -  500  התחייבויות אחרות )הפרשות(

        התחייבויות שאינן שוטפות:

 הלוואות מתאגידים בנקאיים
 ואחרים  

 158,430  -  -  -  -  -  158,430 

התחייבות בגין הטבות 
 לעובדים

 -  -  -  -  -  4,301  4,301 

 116,554  -  -  -  -  116,554  -  התחייבות בגין חכירה

 18,480  18,480  -  -  -  -  -  התחייבויות מסים נדחים

 608,463  25,378  36  21,910  11,396  125,948  423,795  סך הכל התחייבויות

סה"כ החשיפה בדוח על 
 המצב הכספי

 23,607  297 (9,352) (16,635)  882  336,969  335,768 
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 דוח בסיסי הצמדה מאוחד )המשך(:

 :2018 בספטמבר 30. ליום 2

 2018בספטמבר  30ליום  

 לא צמוד 

צמוד 
למדד 

המחירים 
 אחר אירו דולר לצרכן

פריט לא 
 סה"כ כספי

 
     אלפי       

 ש"ח
אלפי            

 ש"ח
אלפי            

 ש"ח
אלפי            

 ש"ח

 אלפי 
 ש"ח

אלפי           
 ש"ח

אלפי             
 ש"ח

        נכסים שוטפים:

 21,598  -  127  888  658  -  19,925  מזומנים ושווי מזומנים

 2,152  -  -  135  1,511  -  506  נכסים פיננסים אחרים

 389,090  -  63  1,187  1,814  -  386,026  לקוחות

 8,385  4,118  -  333  74  135  3,725  חייבים ויתרות חובה

 106,407  106,407  -  -  -  -  -  מלאי

 508  -  -  -  -  508  -  נכסי מסים שוטפים

        נכסים שאינם שוטפים:

 2,697  -  -  -  -  2,697  -  הלוואות ופיקדונות שניתנו

 11  11  -  -  -  -  -  נכסי מסים נדחים

חייבים ויתרות חובה לזמן 
 ארוך

 4,272  -  -  -  -  -  4,272 

 239,477  239,477  -  -  -  -  -  ואחר  רכוש קבוע

 774,597  350,013  190  2,543  4,057  3,340  414,454  סך הכל נכסים

        התחייבויות שוטפות:

 אשראי מתאגידים בנקאיים 
 ואחרים  

 107,866 
 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 107,866 

 99  -  -  99  -  -  - התחייבויות פיננסיות אחרות

 146,415  -  -  22,169  12,688  -  111,558  ספקים ונותני שירותים

 43,291  3,755  -  80  841  -  38,615  זכאים ויתרות זכות

 25,990  -  -  -  -  -  25,990  ת מסים שוטפיםהתחייבויו

 40  -  -  -  -  -  40  התחייבויות אחרות )הפרשות(

        התחייבויות שאינן שוטפות:

 הלוואות מתאגידים בנקאיים
 ואחרים  

 123,505  -  -  -  -  -  123,505 

התחייבות בגין הטבות 
 לעובדים

 -  -  -  -  -  4,046  4,046 

 15,295  15,295  -  -  -  -  -  תחייבויות מסים נדחיםה

 466,547  23,096  -  22,348  13,529  -  407,574  סך הכל התחייבויות

סה"כ החשיפה בדוח על 
 המצב הכספי

 6,880  3,340 (9,472) (19,805)  190  326,917  308,050 

 

 מבחני רגישות .7

לדוח  7יחס לגילוי שניתן בנושא זה בסעיף לא חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח ב

  הדירקטוריון השנתי.

 

 תרומות .8

לדוח  8לא חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח ביחס לגילוי שניתן בנושא זה בסעיף 

 הדירקטוריון השנתי.
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 משפטיים הליכים .9

לדוח  9לא חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח ביחס לגילוי שניתן בנושא זה בסעיף 

  טוריון השנתי.הדירק

 

 חשבונאית ופיננסית ומחיותדירקטורים בעלי מ .10

לדוח הדירקטוריון  10לא חלו שינויים בתקופת הדוח ביחס לגילוי שניתן בנושא זה בסעיף 

 ג' לעיל.5סעיף  לפרטים נוספים ראו השנתי.

 

 דירקטורים בלתי תלויים .11

לדוח הדירקטוריון  11עיף לא חלו שינויים בתקופת הדוח ביחס לגילוי שניתן בנושא זה בס

 השנתי.

 

 גילוי בדבר המבקר הפנימי של התאגיד .12

לדוח  12לא חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח ביחס לגילוי שניתן בנושא זה בסעיף 

 הדירקטוריון השנתי.

 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים .13

 לדוח 14בסעיף לא חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח ביחס לגילוי שניתן בנושא זה 

 הדירקטוריון השנתי.

 

מאמציהם, תרומתם ועבודתם המסורה  על ,דירקטוריון החברה והנהלתה מודים לעובדי הקבוצה

 .ועסקיה לקידומה ופיתוחה של הקבוצה

 

 

 
__________________ 

  
___________________ 

 ציון גינת
 יו"ר הדירקטוריון

 נועם שצ'לקה 
  מנכ"למ"מ 

 

 17.11.2019תאריך: 



 אינרום תעשיות בנייה בע"מ
 

 תמציתיים מאוחדים דוחות כספיים

 

 2019 בספטמבר 30ליום 

 

 )בלתי מבוקרים(

 

 



 אינרום תעשיות בנייה בע"מ
 

 תמציתיים מאוחדים דוחות כספיים
 

 2019 בספטמבר 30ליום 

 

 )בלתי מבוקרים(

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 ע מ ו ד 

  

  

 2 סקירה של רואי החשבוןדוח 

  

  

  :דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים )בלתי מבוקרים(

  

 3  מאוחדים על המצב הכספיתמציתיים דוחות 

  

 4 אחר כוללאו הפסד ורווח מאוחדים על הרווח  תמציתייםדוחות 

  

 5-6 מאוחדים על השינויים בהון  תמציתייםדוחות 

  

 7-8  מאוחדים על תזרימי המזומנים תמציתייםדוחות 

  

 9-16  המאוחדים התמציתיים ביאורים לדוחות הכספיים
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

 אינרום תעשיות בנייה בע"מ
 

 

 מבוא

 

"החברה"(, הכולל את  -החברה וחברות בנות )להלן  בע"מ אינרום תעשיות בנייההמידע הכספי המצורף של סקרנו את 

או הפסד ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח  2019 בספטמבר 30הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

באותו תאריך.  ושלושה חודשים שהסתיימו תשעה של ותלתקופ , השינויים בהון ותזרימי המזומניםאחר וללורווח כ

 IASאומי בהתאם לתקן חשבונאות בינל אלה ת בינייםוהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

לפי פרק ד' של תקנות ניירות  אלה ת בינייםוהם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן 34

בהתבסס  אלהת ביניים ו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 על סקירתנו.

 

 היקף הסקירה

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת  1את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  ערכנו

על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 

ה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקיר

ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע 

 .לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת

 

 מסקנה

 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות 

 .IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל 

אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 .1970-התש"ל

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 שבוןרואי ח

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 

 2019 בנובמבר, 17, חיפה
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 אינרום תעשיות בנייה בע"מ
  מאוחדים על המצב הכספיתמציתיים דוחות 

 

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום  

 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 8 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 
    יםנכס

    
    נכסים שוטפים

 31,334  21,598  24,072  מזומנים ושווי מזומנים
 2,566  2,152  207  נכסים פיננסיים אחרים

 356,937  389,090  417,626  לקוחות
 7,025  8,385  11,359  חייבים ויתרות חובה

 105,643  106,407  96,762  מלאי

 463  508  987  נכסי מסים שוטפים

 503,968  528,140  551,013  סה"כ נכסים שוטפים

    
    נכסים שאינם שוטפים

 2,733  2,697  2,877  הלוואות ופיקדונות שניתנו
 3  11  36  נכסי מסים נדחים

 4,102  4,272  3,561  חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
 224,469  220,678  244,153  רכוש קבוע, נטו

 -  -  124,785  נכס זכות שימוש
 12,884  12,884  12,884  מוניטין

 5,659  5,915  4,922  נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו

 249,850  246,457  393,218  סה"כ נכסים לא שוטפים
    

 753,818  774,597  944,231  סה"כ נכסים

    
    התחייבויות והון 

    
    התחייבויות שוטפות

 60,882  107,866  80,857  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 -  99  3,323  התחייבויות פיננסיות אחרות

 142,796  146,415  150,045  ספקים ונותני שירותים
 -  -  9,394  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה

 34,733  43,291  40,437  זכאים ויתרות זכות
 27,944  25,990  26,142  התחייבויות בגין מסים שוטפים

 490  40  500  התחייבויות אחרות )הפרשות(

 266,845  323,701  310,698  סה"כ התחייבויות שוטפות

    
    התחייבויות לא שוטפות

 160,289  123,505  158,430  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
 -  -  116,554  בגין חכירההתחייבות 

 3,925  4,046  4,301  התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 16,372  15,295  18,480  התחייבויות מסים נדחים

 180,586  142,846  297,765  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    
    הון

 257,071  258,165  282,802  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

 49,316  49,885  52,966  זכויות שאינן מקנות שליטה

 306,387  308,050  335,768  סה"כ הון
    

 753,818  774,597  944,231  סה"כ התחייבויות והון

    
 

   

 ציון גינת
 יו"ר הדירקטוריון

 נועם שצ'לקה 
 מ"מ מנכ"ל ומנהל כספים

 
 .2019 בנובמבר, 17תאריך אישור הדוחות הכספיים: 

 

 המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים הביאורים לדוחות הכספיים
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 אינרום תעשיות בנייה בע"מ
 אחר כוללאו הפסד ורווח מאוחדים על הרווח תמציתיים דוחות 

 

 

חודשים  תשעהלתקופה של  
 בספטמבר 30סתיימה ביום הש

לתקופה של שלושה חודשים 
 בספטמבר 30סתיימה ביום הש

סתיימה הלשנה ש
  בדצמבר 31ביום 

 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 8 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
      

 982,393  240,716  262,097  747,005  732,094  הכנסות ממכירות

 615,640  150,881  154,709  464,926  445,907  עלות המכירות

      

 366,753  89,835  107,388  282,079  286,187  רווח גולמי

      
 154,534  37,797  41,912  117,598  119,959  הוצאות מכירה ושיווק

 38,380  9,687  9,837  29,145  29,747  הוצאות הנהלה וכלליות

 (326) -  (8) (326) (135) חרות, נטוא הכנסות

      

 192,588  47,484  51,741  146,417  149,571  סה"כ הוצאות
      

      

 174,165  42,351  55,647  135,662  136,616  רווח מפעולות רגילות

      
 6,709  1,550  6,222  4,926  14,353  מימון הוצאות

 (4,616) (47) (838) (3,146) (1,081) מימון הכנסות

      

 2,093  1,503  5,384  1,780  13,272  מימון, נטוהוצאות 
      

      
 172,072  40,848  50,263  133,882  123,344  רווח לפני מסים על הכנסה

      

 40,324  9,866  11,642  31,614  29,426  מסים על ההכנסה

      

 131,748  30,982  38,621  102,268  93,918  תקופהל נקיסה"כ רווח 

      
      

      מיוחס ל:
 112,908  26,609  33,189  87,326  81,846  בעלי מניות החברה

 18,840  4,373  5,432  14,942  12,072  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 131,748  30,982  38,621  102,268  93,918   לתקופה נקיסה"כ רווח 

      
      אחר:כולל הפסד 

      

 (173) -  -  -  -  הפסדים אקטואריים

      

 131,575  30,982  38,621  102,268  93,918  סה"כ רווח כולל לתקופה

      
      מיוחס ל:

 112,841  26,609  33,189  87,326  81,846  בעלי מניות החברה

 18,734  4,373  5,432  14,942  12,072  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 131,575  30,982  38,621  102,268  93,918  סה"כ רווח כולל לתקופה

      
      

רווח נקי למניה, בסיסי ומדולל, 
 1.04  0.24  0.31  0.80  0.75  בש"ח: -המיוחס לבעלי מניות החברה 
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 אינרום תעשיות בנייה בע"מ

 בהוןמאוחדים על השינויים תמציתיים דוחות 

 

   מתייחס לבעלים של החברה 

 

 הון מניות
קרנות הון 

 ופרמיה

קרן הון 
 מעסקאות

עם בקשר 
 זכויות שאינן

מקנות 
 שליטה

יתרת 
 עודפים

סך הכל 
 מיוחס

 לבעלים של
 החברה

זכויות 
 שאינן
 מקנות
 שליטה

       סך הכל
 הון

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

        

לתקופה של תשעה 
חודשים שהסתיימה ביום 

        2019בספטמבר  30

        בלתי מבוקר

 306,387  49,316  257,071  25,582  (5,222) 127,896  108,815  2019בינואר  1יתרה ליום 
 93,918  12,072  81,846  81,846  -  -  -  כולל לתקופהרווח 

 (55,659) -  (55,659) (55,659) -  -  -  דיבידנד שחולק
שחולק לבעלי זכויות  דיבידנד

 (7,882) (7,882) -  -  -  -  -  שאינן מקנות שליטה
חברה  רכישת מניות של

 (996) (540) (456) -  (456) -  -  מאוחדת על ידה

 יתרה ליום

 335,768  52,966  282,802  51,769  (5,678) 127,896  108,815  2019בספטמבר  30  

        

לתקופה של תשעה 
חודשים שהסתיימה ביום 

        2018בספטמבר  30

        בלתי מבוקר

 306,589  49,584  257,005  25,449  (5,222) 127,963  108,815  2018בינואר  1יתרה ליום 
 102,268  14,942  87,326  87,326  -  -  -  כולל לתקופהרווח 

 (86,166) -  (86,166) (86,166) -  -  -  דיבידנד שחולק
שחולק לבעלי זכויות  דיבידנד

 (14,641) (14,641) -  -  -  -  -  שאינן מקנות שליטה

 יתרה ליום

 308,050  49,885  258,165  26,609  (5,222) 127,963  108,815  2018בספטמבר  30  

        

לתקופה של שלושה 

חודשים שהסתיימה ביום 

        2019בספטמבר  30

        בלתי מבוקר

 317,158  50,086  267,072  36,039  (5,678) 127,896  108,815  2019ביולי  1יתרה ליום 

 38,621  5,432  33,189  33,189  -  -  -  כולל לתקופהרווח 

 (17,459) -  (17,459) (17,459) -  -  -  דיבידנד שחולק

שחולק לבעלי זכויות  דיבידנד

 (2,552) (2,552) -  -  -  -  -  שאינן מקנות שליטה

 יתרה ליום

 335,768  52,966  282,802  51,769  (5,678) 127,896  108,815  2019בספטמבר  30  
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 אינרום תעשיות בנייה בע"מ

  בהוןמאוחדים על השינויים תמציתיים דוחות 

 )המשך(

 

  של החברהמתייחס לבעלים  

 

 הון מניות

קרנות הון 

 ופרמיה

קרן הון 

מעסקאות 

בקשר עם 

זכויות שאינן 

 יתרת עודפים מקנות שליטה

סך הכל 

מיוחס 

לבעלים של 

 החברה

זכויות שאינן 

מקנות 

 סך הכל הון שליטה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

        

 לתקופה של שלושה 
 חודשים שהסתיימה  
 בספטמבר  30ביום   
  2018        

        בלתי מבוקר
        

 יתרה ליום
 311,918  50,671  261,247  29,691  (5,222) 127,963  108,815   2018 יביול 1  

 30,982  4,373  26,609  26,609  -  -  -  רווח כולל לתקופה
 (29,691) -  (29,691) (29,691) -  -  -  דיבידנד שחולק

דיבידנד שחולק לבעלי 
זכויות שאינן מקנות 

 (5,159) (5,159) -  -  -  -  -  שליטה

 יתרה ליום
 308,050  49,885  258,165  26,609  (5,222) 127,963  108,815   2018 בספטמבר 30  

        

        

 סתיימההלשנה ש

 בדצמבר 31ביום   

  2018        

        
        

 יתרה ליום

 306,589  49,584  257,005  25,449  (5,222) 127,963  108,815  2018בינואר  1  

 כולל )הפסד( רווח

 131,575  18,734  112,841  112,908  -  (67) -  לשנה  

 (112,775) -  (112,775) (112,775) -  -  -  דיבידנד שחולק

 רכישת מניות באוצר

 חברה מאוחדת של  

 (19,002) (19,002) -  -  -  -  -  על ידה  

 יתרה ליום

 306,387  49,316  257,071  25,582  (5,222) 127,896  108,815  2018בדצמבר  31  
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 אינרום תעשיות בנייה בע"מ

  המזומניםמאוחדים על תזרימי תמציתיים דוחות 

 

 

 

חודשים  תשעהלתקופה של  
                      סתיימה הש
 בספטמבר 30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
                     סתיימה הש
 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
ביום                    סתיימההש

 בדצמבר 31
 

 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 8 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
      

      פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 

 131,748  30,982  38,621  102,268  93,918  רווח נקי לשנה

הדרושות להצגת תזרימי המזומנים התאמות 

 30,537  26,139  (14,802) (397) (10,911) מפעילות שוטפת )נספח א'(

      

 162,285  57,121  23,819  101,871  83,007  סה"כ מזומנים נטו מפעילות שוטפת )*(

      

      פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 

 (36,011) (7,915) (17,443) (26,572) (37,629) רכישת רכוש קבוע 

 798  140  8  798  306  , נטותמורה ממימוש רכוש קבוע

 (301) -  (233) (65) (283) מתן הלוואות ואשראי לזמן ארוך

 441  55  88  273  347  רעון הלוואות וגביית חובות לזמן ארוךיפ

      

 (35,073) (7,720) (17,580) (25,566) (37,259) סה"כ מזומנים נטו לפעילות השקעה

      

      פעילות מימון -תזרימי מזומנים 

 85,000  -  20,000  20,000  50,000  קבלת הלוואות לזמן ארוך

 (68,527) (15,314) (18,965) (44,600) (43,860) רעון הלוואות לזמן ארוךיפ

 (112,775) (29,691) (17,459) (86,166) (55,659) דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן 

 (19,002) (5,159) (2,552) (14,641) (7,882) מקנות שליטה  

 -  -  (2,527) -  (6,589) פירעון התחייבות בגין חכירה

 -  -  -  -  (996) רכישת מניות באוצר של חברה מאוחדת על ידה

 (10,794) 15,272  4,084  40,480  11,976  מתאגידים בנקאיים ואחריםאשראי לזמן קצר 

      

 (126,098) (34,892) (17,419) (84,927) (53,010) לפעילות מימון סה"כ מזומנים נטו
      
      

 1,114  14,509  (11,180) (8,622) (7,262) במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעליה )

      

 30,220  7,089  35,252  30,220  31,334  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
      

 31,334  21,598  24,072  21,598  24,072  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

      

      כולל: )*(

 5,177  1,353  2,745  3,505  7,887  ריבית ששולמה
      

 285  31  230  143  718  שהתקבלהריבית 
      

 27,237  8,204  9,873  21,429  29,236  מיסים על ההכנסה ששולמו, נטו
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 אינרום תעשיות בנייה בע"מ

  המזומניםמאוחדים על תזרימי תמציתיים דוחות 

 )המשך(

 

 

 התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת -נספח א' 

 

חודשים  תשעהלתקופה של  
                       סתיימה הש
 בספטמבר 30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
                          סתיימה הש
 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
    סתיימה ביום               הש

 בדצמבר 31
 

 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 8 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
      

 הכנסות והוצאות שאינן כרוכות 

 בתזרימי מזומנים:  

     

 32,549  7,917  9,764  24,748  29,272  פחת והפחתות

 3,787  1,127  755  2,731  2,075  מסים נדחים, נטו

לזמן  שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים

 (117) 106  259  146  376  , נטוארוך

 (325) (1) (8) (326) (135) הון ממימוש רכוש קבוערווח 

 (3) -  -  (3) (48) )*( תאום ערך נכסים והתחייבויות פיננסיות, נטו

בשווי הוגן דרך רווח  שערוך התחייבויות פיננסיות

 (2,281) 869  2,789  (1,798) 5,352  )*( והפסד, נטו

      

      

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 13,027  27,054  (40,018) (19,127) (60,690) בלקוחות (עלייהירידה )

 1,954  89  (2,822) 1,978  (3,945) בחייבים ויתרות חובה ירידה )עלייה(

 (14,522) (2,842) 4,497  (15,286) 8,881  במלאיירידה )עלייה( 

 (10,307) (15,371) 3,866  (5,169) 4,500  בספקים ונותני שירותיםעלייה )ירידה( 

 6,347  7,198  6,116  11,731  3,441  בזכאים ויתרות זכות עלייה 

 428  (7) -  (22) 10  בהתחייבויות אחרות )הפרשות( (ירידהעלייה )

      

 (10,911) (397) (14,802)  26,139  30,537 

      

 

 

 

 

 

 פעילות מהותית שאינה במזומן  -נספח ב' 

 

      

 2,868  1,509  5,877  1,509  5,877  רכישות רכוש קבוע באשראי ספקים

 

 

 

 )*( סווג מחדש
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 כללי - 1ביאור 

 
"הקבוצה"( הינן  -"החברה"( ביחד עם החברות הבנות שלה )להלן  -אינרום תעשיות בנייה בע"מ )להלן חברת  .א

הבנייה והשיפוצים, לתעשייה  וק של מגוון מוצרים ופתרונות לענפיקבוצת תעשייה העוסקת בייצור, מכירה ושיו
 .4ולשימושים אחרים. מידע נוסף על מגזרי הפעילות של הקבוצה מוצג בביאור 

 
 31יש לעיין בדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  .ב

 "הדוחות השנתיים"(. -לן ולשנה שהסתיימה באותו התאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם )לה 2018בדצמבר 
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א.
 

 2019 ספטמברב 30"דוחות כספיים ביניים"( של החברה ליום  -המאוחדים )להלן  הדוחות הכספיים התמציתיים
נערכו בהתאם לתקן  ת הדוח"(,ו"תקופ –באותו התאריך )להלן  וחודשים שהסתיימ ושלושה של תשעה ותולתקופ

 , "דיווח כספי לתקופות ביניים".IAS 34חשבונאות בינלאומי 
 

הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים נערכו בהתאם להוראת הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 
 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה החברה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאלו 

באשר ליישום  ., ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2018בדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 
 להלן. 3בנוגע לחכירות, ראה סעיף ג' וכן ביאור  IFRS 16לראשונה של תקן 

 
 מסים על ההכנסה בדוחות ביניים ב.

 
מסים על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המסים השוטפים וכן את סך השינוי הוצאות )הכנסות( ה

 ביתרות המסים הנדחים.
 

הוצאות מסים על הכנסה לתקופת הדוח, מורכבות כאמור מהוצאות מסים שוטפים והוצאות מסים נדחים, אשר 
 ומדן שיעור מס ההכנסה האפקטיבי השנתי הממוצע הצפוי. אלה חושבו על פי א

 
 חכירות  ג.

 

"חכירות" ולהלן המדיניות החשבונאית שלה  -  IFRS 16החברה מיישמת את תקן 2019בינואר,  1החל מיום 

 בהתאם לתקן זה החל מאותו מועד.

 

מעריכה האם חוזה הינו חכירה )או כולל חכירה( במועד ההתקשרות בחוזה. הקבוצה מכירה בנכס זכות  הקבוצה

שימוש מחד ובהתחייבות חכירה מאידך בגין כל חוזי החכירה בהם היא החוכר, למעט חכירות לטווח קצר 

בוצה בתשלומי חודשים( וחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך. בחכירות אלה מכירה הק 12)לתקופה של עד 

החכירה כהוצאה תפעולית על בסיס קו ישר על פני תקופת החכירה, אלא אם כן בסיס שיטתי אחר מייצג בצורה 

 טובה יותר את תבנית צריכת ההטבות הכלכליות על ידי הקבוצה מהנכסים החכורים.

ולמים במועד התחייבות בגין החכירה נמדדת לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם מש

התחילה, מהוונים תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה. שיעור הריבית התוספתי מוגדר כשיעור 

הריבית שחוכר היה נדרש לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על מנת 

עורי הריבית ששימשו להיוון במועד היישום להשיג נכס בערך דומה לנכס זכות שימוש בסביבה כלכלית דומה. לשי

 . 3לראשונה ראו בביאור 

התחייבות החכירה מוצגת בסעיף נפרד בדוח על המצב הכספי. התחייבות חכירה נמדדת לאחר מכן על ידי 

הגדלת הערך בספרים על מנת לשקף ריבית על התחייבות החכירה בשיטת הריבית האפקטיבית ועל ידי הקטנת 

 על מנת לשקף את תשלומי החכירה שבוצעו.הערך בספרים 

הקבוצה מודדת מחדש את התחייבות החכירה )כנגד התאמה לנכס זכות השימוש( כאשר חל שינוי בתקופת 

החכירה או כאשר חל שינוי בתשלומי החכירה, לרבות כתוצאה מהפרשי הצמדה למדד )מהוונים בשיעור הריבית 

 האפקטיבית המקורי(.
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 )המשך( המדיניות החשבונאית עיקרי - 2ביאור 

 

 )המשך(  חכירות  ג.

 

העלות של הנכס זכות שימוש מורכבת מסכום המדידה לראשונה של התחייבות החכירה, תשלומי חכירה כלשהם 

שבוצעו במועד התחילה או לפניו ועלויות ישירות ראשוניות. לאחר מכן, נכס זכות שימוש נמדד לפי העלות בניכוי 

 ם מירידת ערך.פחת נצבר והפסדי

נכס זכות השימוש נמדד לפי מודל העלות ומופחת בקו ישר על פני תקופת החכירה ומוצג בסעיף נפרד בדוח על 

 המצב הכספי.

ותקופות השכירות של כלי הרכב הינן  שנים 30 -ל 20יתרת תקופות השכירות של חוזי הנדל"ן הינה בעיקר בין 

 שנים. 3 -בדרך כלל ל

 
 בסיס ההצמדה:שערי חליפין ו .ד

 
יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על  (1)

 ידי בנק ישראל והיו תקפים לתום תקופת הדיווח.
 

יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח, או  (2)
 בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח בהתאם לתנאי העסקה.בהתאם למדד 

 
 רו:אילהלן נתוני מדד המחירים לצרכן, שער החליפין של דולר ארה"ב וה (3)

 

  שער החליפין היציג של 

 מדד בגין האירו הדולר ארה"ב 

 )נקודות( (אירו 1-)ש"ח ל דולר( 1-)ש"ח ל 

    תאריך הדוחות הכספיים:

 125.06 3.81 3.48 2019 בספטמבר 30ליום 

 124.68 4.22 3.63 2018 בספטמבר 30ליום 

 124.31 29.4 75.3 2018בדצמבר  31ליום 
    

 % % % שיעור השינוי:

 סתיימה החודשים ש תשעהלתקופה של 

 0.60 (11.34) (7.10) 2019 בספטמבר 30ביום   

 סתיימה החודשים ש תשעהלתקופה של 

 1.09 1.53  4.61  2018 בספטמבר 30ביום   

 סתיימההלתקופה של שלושה חודשים ש

 (0.30) (6.32) (2.36) 2019 בספטמבר 30ביום   

 סתיימה הלתקופה של שלושה חודשים ש

 0.20 (0.92) (0.63) 2018 בספטמבר 30ביום   

 0.80 3.35  8.10  2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 חדשים ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמותתקנים  - 3ביאור 
 

 16 IFRS "חכירות" 
 

"חכירות"  IAS 17)'מועד היישום לראשונה'( מבטל את  2019בינואר,  1התקן החדש אשר נכנס לתוקף החל מיום 

של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה,  והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי

 דהיינו הלקוח )'חוכר'( והספק )'מחכיר'(. התקן אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר.
 

התקן החדש מבטל את ההבחנה אשר היתה קיימת בעבר לגבי חוכר, בין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות 

לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש מחד וקובע מודל חשבונאי אחיד ביחס 

הוראות ההכרה  להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין הערך הנוכחי של דמי החכירה.

ירות של חודשים בלבד וכן ביחס לחכ 12בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד 

 נכסים בעלי ערך נמוך )דוגמת, מחשבים אישיים(.
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 )המשך( תקנים חדשים ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות - 3ביאור 
 
 IFRS 16 )חכירות" )המשך" 

 

הקבוצה בחרה ליישם את התקן לפי גישת היישום למפרע חלקי לפיה לא נדרשת הצגה מחדש של מספרי השוואה. 

בדצמבר  31ולשנה שהסתיימה ביום  2018, בספטמבר 30נתוני ההשוואה המתייחסים לתקופה שהסתיימה ביום 

 והפרשנויות הנלוות לו. IAS 17מוצגים בהתאם להוראות  2018

 

ראשונה, חכירות של נדל"ן ורכבים בקבוצה אשר טופלו כחכירות תפעוליות, הוכרו כנכסים במועד היישום ל

 וכהתחייבויות בדוח על המצב הכספי של הקבוצה כדלקמן:

  התחייבויות החכירה הוכרו ונמדדו במועד היישום לראשונה בערך הנוכחי של תשלומי החכירה שנותרו, מהוונים
 ספתי של הקבוצה בכל חכירה במועד היישום לראשונה. על ידי שימוש בשיעור הריבית התו

  נכסי זכות השימוש הוכרו ונמדדו במועד היישום לראשונה בסכום השווה להתחייבויות החכירה, מותאם בגין
 תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שנצברו.

 
של הקבוצה בכל חכירה, כתלות שיעורי ההיוון ששימשו לצורך התחשיבים לעיל מבוססים על מחיר החוב התוספתי  

 -ל 3.90%בסכום החכירה, משך החיים הממוצע שלה, טיב הנכס החכור וכו'. טווח שיעורי ההיוון הינו בעיקר בין 
 ביחס לכלי הרכב. 2.33% -ביחס לנדל"ן ו 4.46%

 

 הקבוצה בחרה ליישם את התקן תוך יישום ההקלות המתאפשרות בהוראות המעבר לתקן כדלקמן:
 

סכמים אשר טופלו כחוזי חכירה תפעולית מטופלים בהתאם לתקן החדש כאמור ואילו הסכמים שטופלו ה א.
 בעבר כחוזי קבלת שירות, ממשיכים להיות מטופלים כך ללא שינוי.

הקבוצה משתמשת בשיעור היוון אחד לתיק חוזי חכירה בעלי מאפיינים דומים באופן סביר ובהתאמות  ב.
 הנדרשות.

יישמה את הוראות התקן לגבי חכירות קיימות אשר יתרת תקופת החכירה שלהן מסתיימת  הקבוצה לא ג.
 חודש ממועד היישום לראשונה. 12תוך 

 הקבוצה לא כללה עלויות ישירות ראשוניות במדידת נכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה. ד.
כולל אופציות להארכה או  הקבוצה השתמשה ב"ראייה לאחור" בקביעת תקופת החכירה אם החוזה ה.

 לביטול החכירה.
  יתרת נכס זכות השימוש למועד היישום לראשונה הינה בגובה ההתחייבות שהוכרה לאותו מועד. ו.
 

 )באלפי ש"ח(: 2019בינואר,  1ההשפעה על הדוח על המצב הכספי של הקבוצה ליום 
 

 הנכס החכור

נכס בגין זכות 

 שימוש

התחייבות בגין 

 חכירה

   

 (115,740) 115,740  נדל"ן

 (7,991) 7,991  כלי רכב

 (123,731) 123,731  סה"כ

 
 

 )באלפי ש"ח(: 2019בספטמבר,  30ההשפעה על הדוח על המצב הכספי של הקבוצה ליום 
 

 הנכס החכור

נכס בגין זכות 

 שימוש

התחייבות בגין 

 חכירה

   

 (117,064) 115,978  נדל"ן

 (8,884) 8,807  כלי רכב

 (125,948) 124,785  סה"כ
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 )המשך( תקנים חדשים ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות - 3ביאור 
 
 IFRS 16 )חכירות" )המשך" 

 
  2019בספטמבר,  30ההשפעה על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 

 ש"ח(:)באלפי 
 

 הנכס החכור

קיטון 

בהוצאות 

חכירה לפי 

IAS 17 

גידול 

בהוצאות 

פחת לפי 

IFRS 16 

סה"כ גידול 

ברווח 

מפעולות 

 רגילות

גידול 

בהוצאות 

המימון על 

 IFRS 16פי 

קיטון 

בהוצאות 

המס על פי 

IFRS 16 

סה"כ קיטון 

 ברווח לשנה

       

 (732) (217) 3,412  2,463  4,199  (6,662) נדל"ן

 (61) (16) 150  73  3,370  (3,443) כלי רכב

 (793) (233) 3,562  2,536  7,569  (10,105) סה"כ

       

 
  2019בספטמבר,  30ההשפעה על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 )באלפי ש"ח(:
 

 הנכס החכור

קיטון 

בהוצאות 

חכירה לפי 

IAS 17 

גידול 

בהוצאות 

פחת לפי 

IFRS 16 

סה"כ גידול 

ברווח 

מפעולות 

 רגילות

גידול 

בהוצאות 

המימון על 

 IFRS 16פי 

קיטון 

בהוצאות 

המס על פי 

IFRS 16 

סה"כ קיטון 

 ברווח לשנה

       

 (91) (25) 991  875  1,438  (2,313) נדל"ן

 (4) 1  36  33  1,170  (1,203) כלי רכב

 (95) (24) 1,027  908  2,608  (3,516) סה"כ

       

 
 )באלפי ש"ח(: 2019בספטמבר,  30ההשפעה על תזרימי המזומנים לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 

 

 הנכס החכור

גידול בתזרים 

המזומנים 

מפעילות 

 שוטפת

קיטון בתזרים 

המזומנים 

 מפעילות מימון

   

 (3,249) 3,249  נדל"ן

 (3,340) 3,340  כלי רכב

 (6,589) 6,589  סה"כ

 
 )באלפי ש"ח(: 2019בספטמבר,  30ההשפעה על תזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 

 הנכס החכור

גידול בתזרים 

המזומנים 

מפעילות 

 שוטפת

קיטון בתזרים 

המזומנים 

 מפעילות מימון

   

 (1,322) 1,322  נדל"ן

 (1,205) 1,205  כלי רכב

 (2,527) 2,527  סה"כ
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 דיווח מגזרי - 4ביאור 
 

 לקבוצה שלושה מגזרים בני דיווח כמפורט להלן, אשר מהווים את היחידות העסקיות העיקריות שלה:
 

  סביבה ונוףהמתמקד בייצור, מכירה ושיווק של מוצרים ופתרונות לבנייה ופיתוח  -תחום פעילות פתרונות בנייה ,

 . כיו"בבטון ומוצרי  אבנים משתלבות,לרבות מוצרי בלוקים, מחיצות, לוחות, 

 

  המתמקד בייצור, מכירה ושיווק של מוצרי גמר לבנייה לשימושים שונים, לרבות מוצרי  -תחום מוצרי גמר לבנייה

  ועוד. טיט, רובה, חומרי איטום, מוספיםטיח, דבקים, 

 

  המתמקד בייצור, מכירה ושיווק של מגוון צבעים, מוצרי תשתית לצבע, ציפויים ומוצרי  -תחום פעילות מוצרי הצבעים

 לשימושים שונים בעיקר לבנייה, שיפוצים ותעשייה. זאתצבעי אבקה, צבעי תעשייה ועוד,  אטימה,

 
                         2019 בספטמבר 30סתיימה ביום החודשים ש תשעהלתקופה של  

 )בלתי מבוקר(

 פתרונות  
 בנייה 

מוצרי גמר 
 לבנייה

מוצרי 
 הצבעים

התאמות 
 למאוחד

סה"כ     
 מאוחד

 באלפי ש"ח 
      

 732,094  -  315,268  202,130  214,696  סך הכנסות מחיצוניים
 -  (8,518) -  8,518  -  הכנסות ממכירות בין המגזרים

 732,094      הכנסות במאוחד
      

 136,616  2,590  48,103  52,886  33,037  תוצאות המגזר
      

 13,272      הוצאות מימון, נטו
      

 123,344      רווח לפני מס
      

 29,426      הוצאות מס
      

 93,918      רווח נקי לתקופה
      

 
 

                         2018 בספטמבר 30סתיימה ביום החודשים ש תשעהלתקופה של  
 )בלתי מבוקר(

 פתרונות  
 בנייה 

מוצרי גמר 
 לבנייה

מוצרי 
 הצבעים

התאמות 
 למאוחד

סה"כ     
 מאוחד

 באלפי ש"ח 
      

 747,005  -  314,595  191,828  240,582  סך הכנסות מחיצוניים
 -  (8,631) -  8,631  -  הכנסות ממכירות בין המגזרים

 747,005      במאוחדהכנסות 
      

 135,662  1,439  50,854  46,335  37,034  תוצאות המגזר
      

 1,780      הוצאות מימון, נטו
      

 133,882      רווח לפני מס
      

 31,614      הוצאות מס
      

 102,268      רווח נקי לתקופה
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 )המשך( דיווח מגזרי - 4ביאור 
 

                2019 בספטמבר 30סתיימה ביום הלתקופה של שלושה חודשים ש 
 )בלתי מבוקר(

פתרונות  
 בנייה 

מוצרי גמר 
 לבנייה

מוצרי 
 הצבעים

התאמות 
 למאוחד

סה"כ    
 מאוחד

 באלפי ש"ח 

      
 262,097  -  113,066  70,989  78,042  סך הכנסות מחיצוניים

 -  (2,838)  - 2,838  -  ממכירות בין המגזריםהכנסות 

 262,097      הכנסות במאוחד
      

 55,647  1,572  21,681  19,510  12,884  תוצאות המגזר

      
 5,384      מימון, נטו הוצאות

      
 50,263      רווח לפני מס

      
 11,642      הוצאות מס

      
 38,621      רווח נקי לתקופה

      

 
 

                2018 בספטמבר 30סתיימה ביום הלתקופה של שלושה חודשים ש 
 )בלתי מבוקר(

פתרונות  
 בנייה 

מוצרי גמר 
 לבנייה

מוצרי 
 הצבעים

התאמות 
 למאוחד

סה"כ    
 מאוחד

 באלפי ש"ח 

      
 240,716  -  102,091  63,422  75,203  סך הכנסות מחיצוניים

 -  (3,000)  - 3,000  -  הכנסות ממכירות בין המגזרים

 240,716      הכנסות במאוחד
      

 42,351  450  15,820  15,583  10,498  תוצאות המגזר

      
 1,503      מימון, נטו הוצאות

      
 40,848      רווח לפני מס

      
 9,866      הוצאות מס

      
 30,982      לתקופהרווח נקי 
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 )המשך( דיווח מגזרי - 4ביאור 
 

 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

פתרונות              
 בנייה 

מוצרי גמר 
 לבנייה

מוצרי 
 הצבעים

התאמות 
 למאוחד

סה"כ     
 מאוחד

 באלפי ש"ח 

      
 982,393  -  412,012  257,798  312,583  סך הכנסות מחיצוניים

 -  (10,632) -  10,632  -  הכנסות ממכירות בין המגזרים

 982,393      הכנסות במאוחד
      

 174,165  1,849  63,625  62,362  46,329  תוצאות המגזר

      

 2,093      הוצאות מימון, נטו

      

 172,072      רווח לפני מס

      

 40,324      הוצאות מס

      
 131,748      רווח נקי לשנה

      
 

מקבל ההחלטות  2019בינואר,  1החל מיום , לעיל 3כמתואר בביאור  IFRS 16בעקבות היישום לראשונה של 

בוחן את מגזרי הפעילות לאחר יישום התקן האמור. מספרי ההשוואה של ביאור מגזרי  (CODM)התפעוליות הראשי 

, לפיה אין דרישה לתאם את מספרי ההשוואה ביישום לראשונה של IFRS 16 -הפעילות לא תוקנו למפרע לאור ההקלה ב

 לעיל.  3התקן, כאמור בביאור 

 
 

 אירועים בתקופת הדוח ולאחריה - 5ביאור 
 

 :יבידנדדחלוקת  א.

 

, שילמה החברה דיבידנד לבעלי 2019באפריל,  17ג' לדוחות השנתיים, ביום 18בהמשך לאמור בביאור  (1)

ש"ח למניה(, כשמקורות חלוקה זו, רובם ככולם היו מחלקה של  0.18 -מיליון ש"ח )כ 19.2 -מניותיה בסך של כ

 -מיליון ש"ח )מזה כ 7.7ונג וכרמית, בסך של החברה בדיבידנדים ששולמו לה על ידי החברות הבנות נירלט, איט

 מיליון ש"ח, בהתאמה. 10 -מיליון ש"ח ו 4.4מיליון ש"ח מיוחס לחברה(,  4.8

 

ש"ח למניה(,  0.17מיליון ש"ח ) 19 -, שילמה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ2019ביוני,  19ביום  (2)

ל החברה בדיבידנדים ששולמו לה על ידי החברות הבנות כשמקורות חלוקה זו, רובם ככולם, היו מחלקה ש

 -מיליון ש"ח ו 5.6מיליון ש"ח מיוחס לחברה(,  4.0 -מיליון ש"ח )מזה כ 6.4 -נירלט, איטונג וכרמית, בסך של כ

 מיליון ש"ח, בהתאמה. 9.2

 

ש"ח  0.16-ון ש"ח )כמילי 17.5 -, שילמה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ2019בספטמבר,  24ביום  (3)

למניה(, כשמקורות חלוקה זו היו מחלקה של החברה בדיבידנדים שהוכרזו על ידי החברות הבנות נירלט, איטונג 

מיליון ש"ח,  9 -מיליון ש"ח ו 4.5מיליון ש"ח מיוחס לחברה(,  4.2 -מיליון ש"ח )מזה כ 6.7-וכרמית בסך של כ

 בהתאמה.

 

לאחר תאריך הדוח, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה , 2019בנובמבר,  17ביום  (4)

 .2019בדצמבר,  17ש"ח למניה(, אשר עומד לתשלום ביום  0.23 -מיליון ש"ח )כ 24.9 -בסך של כ

מקורות חלוקה זו הינם במרביתם מחלקה של החברה בדיבידנדים שהוכרזו על ידי החברות הבנות נירלט  

   מיליון ש"ח, בהתאמה. 17.2 -מיליון ש"ח מיוחס לחברה( וכ 6.7-מיליון ש"ח )מזה כ 10.8 -של כ וכרמית בסך
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 אירועים בתקופת הדוח ולאחריה )המשך( - 5ביאור 
 

, 2014-2017( של החברה שומות מס הכנסה בגין השנים 100%לאחר תאריך הדוח, הוצאו לחברה מאוחדת ) ב.

מיליון ש"ח )במונחי מס(, שבוצע על ידי החברה  13 -סדים לצרכי מס בסך כולל של כעיקרן בקשר עם קיזוז הפ

 מאוחדת האמורה בדוחותיה לצרכי מס באותן השנים.

 החברה המאוחדת הנ"ל חולקת על שומות אלו ומתעתדת להגיש השגה עליהן בתקופה הקרובה בהתאם. 

ית השומות הנ"ל וקבלת עמדתה בעניין, ולא צפויה להערכת החברה המאוחדת האמורה יש לה טענות טובות לדחי 

להן השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות, בין היתר, בהתחשב בהפרשות מסויימות שנזקפו בעבר בדוחות 

 הכספיים.

 
 

התקבלה בחברה הודעה מאינרום תעשיות, בדבר סיום הסכם השירותים שניתנו על ידה  2019בחודש פברואר  ג.

במאי  7יום ממועד מתן הודעה זו, קרי עד ליום  90"הסכם השירותים"(, וזאת לא יאוחר מתום  –לחברה )להלן 

2019 . 

אודות הסכם השירותים ראו ביאור  הסתיים הסכם שירותים זה בהתאם. לפרטים נוספים 2019במאי,  7ביום 

 ד' לדוחות השנתיים. 27

 

לאחר קבלת הודעת אינרום תעשיות בדבר סיום הסכם השירותים כאמור לעיל, הוקמה ועדה מיוחדת בה חברים 

שני הדירקטורים החיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי והחברה פעלה ופועלת לביצוע השינויים הנדרשים שיאפשרו 

לה ובכלל זה מינוי ארבעה דירקטורים חדשים, מהם נבחר יו"ר דירקטוריון לחברה )חלף את המשך ניהו

הדירקטורים והיו"ר אשר היו בתכולת הסכם השירותים( ומונה ממלא מקום מנכ"ל החברה )חלף שירותי המנכ"ל 

 אשר היו בתכולת הסכם השירותים(.

 

 



 

 אינרום תעשיות בנייה בע"מ
 

 2019בספטמבר  30ליום מידע כספי ביניים נפרד 

 

 )בלתי מבוקר(

 



 אינרום תעשיות בנייה בע"מ
 

 2019בספטמבר  30ליום  מידע כספי ביניים נפרד
 

 מבוקר( )בלתי

 

 

 

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 ע מ ו ד 

  

  

 2 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר

  

  

  :מידע כספי ביניים נפרד )בלתי מבוקר(

  

 3 נתונים על המצב הכספי

  

 4 נתונים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר

  

 5 נתונים על תזרימי המזומנים

  

 6 מידע נוסף
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 לכבוד

 בעלי המניות של אינרום תעשיות בנייה בע"מ

 

 רח' גולן, בית גולן

 קריית שדה התעופה

 

 א.ג.נ., 

 

 

 דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד הנדון:

 1970-התש"לד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38לפי תקנה 

 

 

 מבוא

 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

, ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו 2019בספטמבר  30"החברה"( ליום  -של אינרום תעשיות בנייה בע"מ )להלן 

 להביע מסקנה על היא החברה. אחריותנו של וההנהלה כספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריוןבאותו תאריך. המידע ה

 .סקירתנו על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלו בהתבסס

 

 

 היקף הסקירה

ת ביניים הנערכת על של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופו 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה 

תאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בה

 העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 

 

 מסקנה

י הביניים הנפרד הנ"ל, אינו ערוך, מכל בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספ

 .1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 
 

 2019, בנובמבר 17חיפה, 
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 אינרום תעשיות בנייה בע"מ
 נתונים על המצב הכספי

 
 
 

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום  

 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 8 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 
    

    נכסים
    

    נכסים שוטפים
 602  783  1,935  מזומנים ושווי מזומנים

 2,540  2,086  2,552  חייבים ויתרות חובה

 3,142  2,869  4,487  סה"כ נכסים שוטפים

    
    נכסים שאינם שוטפים

 -  -  257  רכוש קבוע
 -  -  1,739  נכס זכות שימוש

 254,509  255,469  279,078  השקעה בחברות מוחזקות

 254,509  255,469  281,074  סה"כ נכסים לא שוטפים
    

 257,651  258,338  285,561  סה"כ נכסים

    
    

    התחייבויות והון 
    

    התחייבויות שוטפות
 -  -  520  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה

 580  173  1,011  זכאים ויתרות זכות

 580  173  1,531  סה"כ התחייבויות שוטפות

    
    

    התחייבויות לא שוטפות

 -  -  1,228  התחייבות בגין חכירה

 -  -  1,228  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    
    

 257,071  258,165  282,802  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה
    

 257,651  258,338  285,561  סה"כ התחייבויות והון

    
 
 
 
 
 

   

 ציון גינת
 הדירקטוריוןיו"ר 

 נועם שצ'לקה 
  מ"מ מנכ"ל ומנהל כספים

 
 
 

 .2019, בנובמבר 17תאריך אישור המידע הכספי הנפרד: 
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 אינרום תעשיות בנייה בע"מ
 נתונים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר

 
 
 

לתקופה של תשעה חודשים  
שהסתיימה                            

 בספטמבר 30ביום 

שלושה חודשים לתקופה של 
שהסתיימה                       

 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום                      

 בדצמבר 31
 

 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 8 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
      

 9,720  2,409  2,706  7,337  7,472  הכנסות דמי ניהול 

 7,871  1,959  1,134  5,898  4,882  הוצאות הנהלה וכלליות

      

 1,849  450  1,572  1,439  2,590  רווח מפעולות רגילות

      
 3  1  14  2  130  הוצאות מימון

 (34) -  -  -  -  הכנסות מימון

 (31) 1  14  2  130  ( מימון, נטוהכנסות)הוצאות 

      

 111,242  26,268  31,988  85,997  80,693  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו

      
 113,122  26,717  33,546  87,434  83,153  רווח לפני מסים על הכנסה

      

 214  108  357  108  1,307  מסים על ההכנסה

      
 רווח נקי לתקופה המיוחס לבעלים 

 112,908  26,609  33,189  87,326  81,846  של החברה  

      
      

      הפסד כולל אחר:
      

 הפסד כולל אחר אקטוארי בגין חברות 
 (67) -  -  -  -  מוחזקות, נטו  

      
 סה"כ רווח כולל לתקופה המיוחס לבעלים 

 112,841  26,609  33,189  87,326  81,846  של החברה  
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 אינרום תעשיות בנייה בע"מ

 מזומניםהנתונים על תזרימי 

 

 

 

לתקופה של תשעה חודשים  
שהסתיימה                        

 בספטמבר 30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה                       

 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום                   

 בדצמבר 31
 

 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 8 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      

      פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 

 112,908  26,609  33,189  87,326  81,846  רווח נקי לתקופה

      התאמות:

 (111,242) (26,268) (31,988) (85,997) (80,693) חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

 -  -  153  -  153  פחת והפחתות

 110  213  434  564  (12) ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה

 300  (46) (1,264) (108) 431  עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

 2,076  508  524  1,785  1,725  שוטפת מפעילות מזומנים נטוכ סה"

      

      פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 

 -  -  (275) -  (275) רכישת רכוש קבוע

 111,197  29,542  17,698  85,060  55,668  דיבידנדים שהתקבלו

 111,197  29,542  17,423  85,060  55,393  סה"כ מזומנים נטו מפעילות השקעה

 
  

   

      

      פעילות מימון -תזרימי מזומנים 

 -  -  (126) -  (126) פירעון התחייבות בגין חכירה

 (112,775) (29,691) (17,459) (86,166) (55,659) תשלום דיבידנד

 (112,775) (29,691) (17,585) (86,166) (55,785) סה"כ מזומנים נטו לפעילות מימון
      

      

 498  359  362  679  1,333  במזומנים ושווי מזומנים עליה

      

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 104  424  1,573  104  602  התקופה  

      

 602  783  1,935  783  1,935  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

      

 

 

 

 



 

6 

 תעשיות בנייה בע"מ אינרום
 נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד

 

 

 כללי א.

 

ד' 38"החברה"( ערוך בהתאם להוראות תקנה  -המידע הכספי הביניים הנפרד של אינרום תעשיות בנייה בע"מ )להלן  (1)

 .1970-התש"ללתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( 

 

ולשנה שהסתיימה  2018בדצמבר,  31יש לעיין במידע כספי ביניים נפרד זה בהקשר למידע הנפרד של החברה ליום 

  .באותו תאריך, ולנתונים הנוספים אשר נלוו אליהם

 

המידע הכספי הביניים הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור ב' למידע הכספי הנפרד של  (2)

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. 2018בדצמבר,  31החברה ליום 

 

 

 אירועים בתקופת הדיווח ואחריה ב.

 

 חלוקת דיבידנד:      (1)

 

שילמה  ,2019באפריל,  17, ביום 2018בדצמבר,  31ליום ( למידע הנפרד של החברה 4ד')בהמשך לאמור בביאור 
ש"ח למניה(, כשמקורות חלוקה זו, רובם  0.18 -מיליון ש"ח )כ 19.2 -החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ

מיליון  7.7ככולם היו מחלקה של החברה בדיבידנדים שחולקו על ידי החברות הבנות נירלט, איטונג וכרמית, בסך של 
 מיליון ש"ח, בהתאמה. 10 -מיליון ש"ח ו 4.4מיליון ש"ח מיוחס לחברה(,  4.8 -)מזה כש"ח 

 
ש"ח למניה(.  0.17 -מיליון ש"ח )כ 19 -, שילמה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ2019ביוני,  19ביום 

מקורות חלוקה זו בעיקרם הגדול היו מחלקה של החברה בדיבידנדים שחולקו על ידי החברות הבנות נירלט, איטונג 
 מיליון ש"ח, בהתאמה.  9.2 -מיליון ש"ח ו 5.6ש"ח מיוחס לחברה(,  4.0 -מיליון ש"ח )מזה כ 6.4 -כוכרמית, בסך של 

 
ש"ח  0.16 -מיליון ש"ח )כ 17.5 -יבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ, שילמה החברה ד2019בספטמבר,  24ביום 

למניה(. מקורות חלוקה זו בעיקרם הגדול היו מחלקה של החברה בדיבידנדים שחולקו על ידי החברות הבנות נירלט, 
"ח, מיליון ש 9 -מיליון ש"ח ו 4.5ש"ח מיוחס לחברה(,  4.2 -מיליון ש"ח )מזה כ 7.6איטונג וכרמית, בסך של 

 בהתאמה.
 

, לאחר תאריך הדוח, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של 2019בנובמבר,  17ביום 

 .2019בדצמבר,  17ש"ח למניה(, אשר עומד לתשלום ביום  0.23 -מיליון ש"ח )כ 24.9 -כ

ל ידי החברות הבנות נירלט וכרמית מקורות חלוקה זו הינם במרביתם מחלקה של החברה בדיבידנדים שהוכרזו ע
 מיליון ש"ח, בהתאמה. 17.2 -מיליון ש"ח מיוחס לחברה( וכ 6.7-מיליון ש"ח )מזה כ 10.8 -בסך של כ

 
 

חתמה החברה על הסכם פשרה עם רשויות מע"מ בהמשך למחלוקת שעלתה בין הצדדים בקשר  2019בחודש יוני  (2)
 .2014-2018רה בשנים עם ניכוי תשומות לצרכי מע"מ על ידי החב

החברה לאחר מועד הדוח על המצב הכספי סכום מע"מ נוסף בסך של כמיליון ש"ח  במסגרת הסכם פשרה זה שילמה
 לרשויות מע"מ, אשר נזקף להוצאות מסים בדוחות הכספיים של החברה לתקופת הדוח.

 

 

 

 

 



ג)א( 38אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה בזאת דוח רבעוני בדבר מצורף 

 :1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 

(, אחראית לקביעתה התאגיד –בע"מ )להלן  בנייה ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של חברת אינרום תעשיות

 של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.והתקיימותה 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 ומנהל כספים מנכ"ל החברהמ"מ  ,נועם שצ'לקה .1

 סיני, מנהל כללי תחום פתרונות בנייה-ששון הר .2

 טומס אמנון הרדי, מנהל כללי תחום מוצרי גמר לבנייה .3

 , מנהל כללי תחום מוצרי הצבעיםעמרי לוטן .4

 ליאור חייל, חשב החברה .5

 

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי המנהל 

בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים  רביותהכללי ונושא המשרה הבכיר 

האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי 

ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי 

 דין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.הוראות ה

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, 

נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי 

ת התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות שמבצע בפועל א

 הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 

 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

  

ות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני דוח הרבעוני בדבר אפקטיביב

הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, נמצאה הבקרה  –)להלן  2019 ביוני 30לתקופה שנסתיימה ביום 

 .אפקטיבית הפנימית

 

כדי לשנות את הערכת  עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם

 .בדבר הבקרה הפנימית האחרון דוח הרבעונישנמצאה בית, כפי האפקטיביות של הבקרה הפנימ

בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא  אמור בדוח הרבעונילמועד הדוח, בהתבסס על ה

 לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הצהרות מנהלים:

 (:1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:נועם שצ'לקהאני, 

 2019של שנת  שלישי( לרבעון ההתאגיד –)להלן  בע"מ בנייה אינרום תעשיותבחנתי את הדוח הרבעוני של  (1)

 (;הדוחות –)להלן 

אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  לפי ידיעתי, הדוחות (2)

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 לתקופת הדוחות;

מכל הבחינות  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, (3)

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

של התאגיד,  והדוחות הכספיים ת הביקורתוגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד (4)

 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  )א( 

וף, לעבד, הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאס

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

 –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או  )ב( 

 משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי; מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח  )א( 

ערך )דוחות שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט 2010-כספיים שנתיים(, התש"ע

 –במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח  )ב( 

י והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספ

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או  )ג( 

נוגע תקופתי, לפי העניין( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה ב

 לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 _______________________   2019, בנובמבר 17

 נועם שצ'לקה        

 מנכ"ל מ"מ         



 (:2ג)ד()38הכספים לפי תקנה  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 , מצהיר כי:נועם שצ'לקהאני, 

אינרום בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של  (1)

 לתקופת הדוחותאו  הדוחות –)להלן  2019של שנת  שלישי( לרבעון ההתאגיד –)להלן  בע"מבנייה תעשיות 

 (;הביניים

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם כוללים  (2)

כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו 

 הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת דוחות;בהם, לאור 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים באופן  (3)

נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 ם ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;לתאריכי

של התאגיד, והדוחות הכספיים ת הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד (4)

 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

ות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותי )א( 

הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול 

בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, 

להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות  לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו

 –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או  )ב( 

 .מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 –אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד  (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, המיועדים  )א( 

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 

עתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, , מובא לידי2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 –בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח  )ב( 

 באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או  )ג( 

תקופתי, לפי העניין( לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר 

להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה  הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות,

 בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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 נועם שצ'לקה      

 מנהל כספים                  
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