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הבהרה משפטית/ מ "בנייה בעאינרום תעשיות
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לתקופההרבעוניובדוח2016לשנתהתקופתיבדוחשנכללמידעעלהמבוססמידעהינוזובמצגתהנכללהמידע•

במרץ21בתאריכיםפורסמואשר,"(החברה)"מ"בעבנייהתעשיותאינרוםשל,2017במרץ31בתאריךשהסתיימה

כוללת,בנוסף.החברהפרסמהאותםקודמיםמיידייםדיווחיםעלוכן("הדוחות")בהתאמה,2017במאי17-ו2017

לחישובהניתןכזהאו,האמוריםבדיווחיםהנכלליםמהנתוניםשונהבפילוחאו/ובאופןהמוצגיםומידענתוניםהמצגת

.החברהבדיווחיהכלוליםהנתוניםמתוך

מנתעל.לעילכאמורהחברהובדיווחיבדוחותעיוןמחליףואינו,בלבדתמציתימידעהינוזובמצגתהכלולהמידע•

שקיימתככל.בדוחותלעייןיש,החברהמתמודדתאיתםסיכוניםלרבות,החברהפעילותשלמלאהתמונהלקבל

.אלובדיווחיםהאמוריגבר,החברהשלהרשמייםבדיווחיםהמופיעיםנתוניםלביןהמידעביןסתירה

והמידע,כאמורלרכישההצעותלקבלתהזמנהאוהחברהשלערךניירותשללרכישההזמנהמהווהאינההמצגת•

מצג,דעתחוות,המלצה,יעוץ,השקעההחלטותלקבלתבסיסמהווהאינו,בלבדנוחותלמטרותמוצגבמצגתהכלול

בדיקה,הדעתשיקולאתמחליףואינו,החברהשלהערךבניירותכלשהיפעולהאוהשקעהלכדאיותבאשרהצעהאו

מהשימושכתוצאהלהיגרםהעלוליםכלשהםלהפסדיםאו/ולנזקיםבאחריותתישאלאהחברה.אישיוייעוץעצמאית

.ובכללזובמצגתבמידע

,היתרבין,כוללעתידפניצופהמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת•

וודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסים,אחרמידעוכלואומדניםהערכות,תחזיות

ונסיוןהחברההערכותעל,היתרבין,בהסתמךהינוזובמצגתהנכללעתידפניצופההמידע.החברהבשליטתואינה

שלהתממשותואיאוהתממשותו.להלןזובמצגתמהאמורשונהבאופןיתממשאויתממשלאזהמידעכיויתכןהעבר

בסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,מושפעיםעתידפניצופההמידע

להערכהניתניםאינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעים,שלישייםצדדיםלרבות,החיצונייםובגורמיםהכללית

.החברהבשליטתמצוייםהםאיןובאופייםמראש

.חלקואוכולוזובמצגתהכלולהמידעאתלעדכןמתחייבתאינההחברהכייובהר•



מחלקת דיבידנדים  
, ניכרים באופן שוטף

המשקפים תשואת דיבידנד  
בשנה  10%-ממוצעת של כ

.מעת הנפקתה

,  חברת תעשיות מובילה
הפועלת וממוקדת בענפי 

.הבנייה והשיפוצים

כל פעילויות הקבוצה 
,  צומחות לאורך שנים

הן ברווח, הן במכירות
.והן ברווחיות

מוניטין חזק ומובילות  
טכנולוגית  , ענפית

ושיווקית בכל תחומי 
כבסיס להמשך  , הפעילות

צמיחה ורווחיות לטווח  
.ארוך

נסחרת במדדים 
המובילים בבורסה  

לרבות במדדי , א"בת
125א "ת, 90א "ת

.'דיב-ותל

מייצרת תזרים מזומנים  
המאפשר  , חזק מדי שנה

המשך התרחבות והשקעות  
כחלק מהיערכותה להמשך 

.הצמיחה וההתפתחות
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התמחות ומובילות בשלושה תחומי פעילות, מיקוד

מוצרי הצבעים  
ציפויים  , מוצרי תשתית לצבע, צבעיםמגוון 

.תעשייהצבעי , צבעי אבקה, ומוצרי אטימה

פתרונות בנייה
אבנים משתלבות  , בלוקי ולוחות איטונג

.אלמנטים מיוחדים מבטון,וריצופי טרצו

מוצרי גמר לבנייה
, מוצרי טיח, טיט ודבקים אבקתיים, רובה

.איטוםחומרי , מוצרי מלט, שפכטל, שליכט

לפי תחומי פעילות, 2016התפלגות המכירות בשנת 

44%
מוצרי הצבעים  

(נירלט)

23%
מוצרי גמר  

(כרמית)

33%
פתרונות בנייה  

(איטונג)

.62%-בשליטה בשיעור כ* 

)*(
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:עיקריותמוצריםקבוצות

הרבה יותר מבלוקים, איטונג/ תחום פתרונות בנייה 
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פתרונות  
בנייה 

,  שיטות מתקדמות לבנייה קונבנציונאלית ומתועשת
.המבוססות על בלוק איטונג והמדגישות את יתרונותיו

, פתרונות ריצוף
פיתוח סביבה ונוף  

,מדרגות וגומות, אבני שפה, אבנים משתלבות
.מגוון אריחי טרצו וחיפוים שונים

אלמנטים מיוחדים  
מבטון

,מזוייןמבטוןמוצרים,טרומימבטוןמתקדמיםאלמנטים
.'וכיובטריבונות

.מהמובילות והגדולות בתחום פתרונות הבנייה בישראל
.פתרונות בנייה הנחשבים למתקדמים בארץ ובעולם ובעלי ערך מובהק ללקוחותיה



מיסטר פיקס, לך על בטוח/ תחום מוצרי גמר לבנייה

6

:עיקריותמוצריםקבוצות

.מהמובילות והגדולות בתחום בישראל

מוצרי דבקים  
לבנייה

,ולחוץלפניםשוניםוחיפוייםאריחיםלהדבקותצמנטייםאבקתייםדבקים

.'וכיובלריצוףטיטמוצרי,צבעוניותרובות

מוצרי טיח 
ומלטים מיוחדים

ומוספיםמיוחדיםמלטמוצרי,ושפכטלשליכטמוצרי,טיחמוצרימגוון
.השונותהבנייהלעבודותכימיים

מוצרים משלימים
ועודמקשריםחומרים,ציפויים,מתפלסותמדות,איטוםחומרי

בדומה למפעלים–המפעל המתקדם מסוגו בישראל 
המאפשר רמות  , המתקדמים ביותר בעולם

.וגמישות תפעולית גבוהותפיריון



ְַָרלֵטלמה סתם לצבוע כשאפשר /תחום מוצרי הצבעים  )*(לְנ 
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.62%-בשליטה בשיעור כ*

:עיקריותמוצריםקבוצות

מוצרי צבע 
לבנייה

,מיוחדיםלעיצוביםדקורטיבייםצבעים,ולפניםלחוץלצביעהצבעיםשלרחבהקשת
.ועודשוניםציפויים

צבעי אבקה 
אלקטרוסטטית

להענקתאחריםוחומריםמתכתמוצריעלהמגנים,אנטיקורוזיבייםצבעיםמגוון
.ביותרגבוההחיצוניתעמידותעםיחדדקורטיבימראה

צבעי תעשייה
לצביעהצבעים,בטוןרצפותלציפוימוצרים,יסודצבעיכוללרטוביםצבעמוצרי

.ועודתעשייתיתייעודית

.ממובילות שוק הצבעים בישראל

.סל מוצרים רחב ומגוון ברמה הטכנולוגית המתקדמת בעולם
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כי ערכים בונים לטווח ארוך , אינרום
מתרחבת ומחלקת דיבידנדים מדי שנה, החברה משקיעה

דיבידנדים

של בסך כולל רישומה למסחר מעת אינרום חילקה דיבידנדים 
בשיעור של  תשואת דיבידנד ממוצעת אשר משקפים , )*(ח "מיליון ש285-כ
.בשנה10%-כ

.14.6.2017-ח שהוכרז לאחרונה ועומד לתשלום ב"מיליון ש28.5-כולל דיבידנד בסך של כ* 

השקעות

מיכון ורובוטיקה , השקעות משמעותיות בדגש על קווי ייצור חדשים
,  הגדלת כושר הייצור. בארבע השנים האחרונותח "ש' מ180-כבהיקף של 

ושיפור כושר התחרות של  כבסיס להמשך הצמיחהייעול  והרחבת הקווים 
.החברה



.  צמיחת ענפי הבנייה והשיפוצים•

.פיתוח עסקי לגיוון והרחבת סל פתרונות ומוצרי הקבוצה•

 פיתוח  , דוגמת השקת מפעל הסולוונט החדש-פעילויות קיימות
,  רכישת טק קוט, הרחבת קו טיח הגבס, הקמת קו משתלבות נוסף, קו הבטון

.  הרחבת מתקנים קיימים ועוד

פעילויות חדשות בעתיד.

,  חדשנות טכנולוגית ומוצרית•
,  דבק קל לאריחים, והצביעה האלקטרוסטאטיתDIY-כדוגמת מוצרי צבע ייחודיים לשוק ה

.ועודXTבלוק 

קבוצת תעשיות הבנייה המובילה והמתקדמת בישראל,אינרום

9

התפתחות ומנועי צמיחה
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2016התפתחות המכירות והתפלגותן בשנת 
ח"במיליוני ש

3%
ייצוא

13%
אחרים

34%
קבלנים  
וחברות  
קבלניות

50%
בתי מסחר  
ורשתות

התפלגות  המכירות לפי ערוצי הפצה

875

833
809

743

CAGR +6%
924

33%
פתרונות בנייה  

(איטונג)

44%
מוצרי 
הצבעים  

(נירלט)

23%
מוצרי גמר  

(כרמית)

התפלגות המכירות לפי תחומי פעילות
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12017המכירות והתפלגותן ברבעון 
ח"במיליוני ש

32%
פתרונות בנייה  

(איטונג)

44%
מוצרי 
הצבעים  

(נירלט)

24%
מוצרי גמר  

(כרמית)

התפלגות המכירות לפי תחומי פעילות

253

233

+9%
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והרווח התפעוליEBITDA-התפתחות ה
ח"שבמיליוני 
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EBITDA

רווח תפעולי

31%
פתרונות  
בנייה  

(איטונג)

43%
מוצרי 
הצבעים  

(נירלט)

26%
מוצרי 
גמר  

(כרמית) 19.4%

16.5%

18.5%

15.8%

17.3%

14.7%

14.3%

11.6%

CAGR (EBIT) +18%

18.3%

21.6%

פעילות  תחומי לפי  EBITDAהתפלגות 
2016בשנת  

מהמכירות: % הערה



EBITDA 12017ורווח תפעולי ברבעון
ח"במיליוני ש

מהמכירות: % הערה

44

50
51

58

10

30

50

Q1/2016 Q1/2017

19.8%

22.9%

18.8%

30%
פתרונות  
בנייה  

(איטונג)

42%
מוצרי 
הצבעים  

(נירלט)

28%
מוצרי גמר  

(כרמית) 21.9%

(EBIT) +15%

EBITDA

רווח תפעולי

תחומי פעילות  לפי EBITDAהתפלגות 
12017ברבעון 
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15

10

30

50

70

90

110

130

150

170

190

210

EBITDA 2012 EBITDA 2016

2016–2012השנים בין EBITDA-ההתפתחות 
ח"במיליוני ש

85
(43%)

35
(33%)

31
(29%)

52
(26%)

62
(31%)

40
(38%)

EBITDA-לשינוי בתוספת מצטברת 
ח"במיליוני שפעילות פ תחומי "ע, ל"הנבשנים 

45
נירלט

21
כרמית

27
איטונג

CAGR (EBITDA) +17%

(איטונג)פתרונות בנייה  (נירלט)מוצרי הצבעים (כרמית)מוצרי גמר לבנייה 

106

199

CAGR
+15.4%(איטונג)בנייה פתרונות 

+13.8%(כרמית)גמר לבנייה מוצרי 

+20.1%(נירלט)הצבעים מוצרי 

+17.1%קבוצה



התפתחות הרווח הנקי  
ח"במיליוני ש
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מהמכירות: % הערה

32%
פתרונות בנייה  

(איטונג)

34%
מוצרי 
הצבעים  

(נירלט)

34%
מוצרי 
גמר  

(כרמית) 11.1%11.2%

9.9%

7.3%

CAGR +21%( לבעלי המניות) 13.1%

המיוחס לבעלי מניות  הרווח הנקי התפלגות 
2016פעילות לשנת תחומי החברה לפי 

כ רווח נקי"סה

רווח נקי מיוחס לבעלי  
מניות החברה



12017ברבעון הנקי הרווח 
ח"במיליוני ש
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מהמכירות: % הערה

13.4%

13.2%

+9%( לבעלי המניות)

רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברהרווח נקי



מזומניםנתוני תזרים 
ח"שבמיליוני 
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*

תזרים  
מפעילות  

שוטפת

דיבידנדים 
שחולקו 
לבעלי  
מניות 
החברה

תזרים  
לפעילות  
השקעה

ח"מיליוני ש46-לא כולל דיבידנדים שחולקו למיעוט בנירלט בסך של כ)*( 

2014-2016לשנים תזרים מזומנים מצטבר 

כ מצטבר"סה
2016-2014

201620152014

36014214177מפעילות שוטפת

(32)(32)(59)(123)לפעילות השקעה

דיבידנדים  
שחולקו לבעלי  
)*(מניות החברה 

(238)(124)(55)(59)



השקעות ברכוש קבוע לאורך השנים
ח"במיליוני ש

19

הוצאות פחתתזרים השקעות ברכוש קבוע
צמיחתהלהמשךוהיערכותההקבוצהמתכניותכחלק

הקבוצהמתעתדת,קוויהובהרחבתבמיכוןוהשקעותיה
בהקמתעיקרם,ח"שמיליון60-כהקרובהבשנהלהשקיע

.הגבסטיחמתקןוהרחבתמשתלבותאבניםלייצורמתקן

)*(



2017במרץ 31המאזן ליום תמצית נתוני 
ח"שבמיליוני 
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התחייבויות שוטפותנכסים שוטפים

81וחלויותק"לזאשראי 54מזומנים

154ספקים378לקוחות

57אחרים95מלאי

19דיבידנד לשלם7אחרים

534311

שוטפותלאהתחייבויות שוטפיםלאנכסים

119א"לזמאשראי 199נטו,רכוש קבוע

12אחרים23אחרים

222131

הון עצמי

261המניותבעלי 

53המיעוטזכויות 

314

756כ התחייבויות והון"סה756כ נכסים"סה



,צומחתאינרום
מייצרת ערך

ומחלקת דיבידנדים
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,  מובילות אסטרטגית ברורה ומבוססת בענפי תעשיות הבנייה והשיפוצים•
.שיווק ומסחר מובילים ודומיננטיים, מערכי תפעול, מוניטין חזק

, צמיחה עקבית ורווחיות משמעותית יחד עם תזרימי מזומנים ניכרים•
,  חדשנות מוצרית ופיתוח עסקי, ביצוע השקעות הוניות במפעלי הייצור

.בד בבד עם חלוקות דיבידנדים בסכומים ניכרים

,  מיקוד עסקי המבוסס על ערכי מצוינות ניהולית ותפעולית•
.משאב אנושי מקצועי בחתירה מתמדת להובלה אסטרטגית מתמשכת

,  מגוון רחב של מוצרים ופתרונות•
.ידע וניסיון רב שנים הן במונחי שווקים והן במונחי ערוצי הפצה

השקעות  , רגולציה, לרבות ידע נצבר, חסמי כניסה מובהקים•
.הוניות והשקעה בגורם האנושי

אינרום מצפה וערוכה לצמיחת ענפי הבנייה והשיפוצים
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור הנתונים
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אלף148-ד לתוספת משקי בית של כ"בין גמר יחפער מצטבר לתקופה    

2016ועד לשנת 2000על בסיס נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לתקופה משנת )*( 
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