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 .2021במרץ,  31דוחות ליום 
 

 
 תוכן עניינים 

 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד  •

 תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים  •

 נפרד ביניים  מידע כספי  •

 דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית  •

 הגילוי הדיווח הכספי ועל  על
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  חודשים שלושהלתקופה של  על מצב ענייני התאגידדוח הדירקטוריון  

 2021במרץ  31ביום  ושהסתיימ

 ("הרבעון"או  "תקופת הדוח"להלן: )

 

 
להור תבהתאם  ומיידים(,  אות  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  הדוחות)"   1970-"לתשקנות  רינו  ה,  "(תקנות 

בזלה  מתכבדים הדי  תאגיש  דוח  בע"מ  את  בנייה  תעשיות  אינרום  של  סקירה  החברה)" רקטוריון  הכולל   ,)"

וכן עדכון לגבי שינויים מהותיים שאירעו בעסקי החברה  עוסק,    ואבמתכונת מצומצמת, של העניינים בהם ה

  בתאריךסם  , אשר פורהשנהלרבות דוח הדירקטוריון לאותה    2020לשנת  ביחס לתיאורם בדוח התקופתי שלה  

  .("תיהשנדוח הדירקטוריון "-ו " השנתיהדוח " :תאמה בה )להלן (2021-01-040629  כתא:אסמ) 22.3.2021

 

חוק  )"   1968-תשכ"ח , כהגדרתו בחוק ניירות ערך, העתיד  פני  צופה   מידע   התיאור בדוח זה כוללחלק מיודגש כי  

לגבי  מידע  הוא   עתיד   פני  צופה  מידע   ."(ניירות ערך   מידע   או  מדןוהערכה, א  תחזית,   רבותל  ,תידעה  לא ודאי 

 . חברהשליטת הבשל גורמים שאינם ב ודאית  אינה  תממשותועתידי שה  לעניין או  לאירוע המתייחסים אחר

 

 

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

( שלה  הבנות  והחברות  הינן"הקבוצה"ביחד:    להלןה  ראנשתיקהחברה  תעש  (,  מהקבוצת    ת וולגד ייה 

  הבנייה   שווקיל  בתחומה, העוסקת בייצור, מכירה ושיווק של מגוון מוצרים ופתרונות ילות בישראל  המוב ו

ולשימוהשיפוצים לתעשייה  אחרים,  תחומי  ושים  בשלושה  עיקריי,  גמר  :  םפעילות  מוצרי  בנייה,  פתרונות 

   לבנייה ומוצרי הצבעים.

 .יתשנ ח הא' לדולפרק   2בסעיף האמור  פרטים נוספים ראו  ל

 

 

 

 

 

 ייה בע"מעשיות בנאינרום ת
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 : תוצאות הפעולות .2

     לתקופה של שלושה חודשים  תמצית הדוח על  

   % במרץ 31שהסתיימה ביום  הרווח והפסד כולל:

 הסבר השינוי  2 0 2 0 2 0 2 1 אלפי ₪ 

 א' 2ראו סעיף  17.4%+  208,994 245,462 מכירות 

          

 ב' 2ראו סעיף  10.5%+  82,930 91,657 רווח גולמי 

     39.7% 37.3% ות רי% מהמכ

 ג' 2ראו סעיף  8.9%+  35,021 38,155 רווח תפעולי  

     16.8% 15.5% % מהמכירות 

   15.3%+  16.8% 16.4% % מהמכירות  בנטרול הוצאות בגין אופציות לעובדים )*( 

EBITDA 51,675 45,140  +14.5%  ד' 2ראו סעיף 

     21.6% 21.1% % מהמכירות  

 ז' 2ראו סעיף  10.8%+  24,520 27,164 רווח כולל  

     11.7% 11.1% % מהמכירות 

   19.9%+  11.7% 12.0% % מהמכירות  בנטרול הוצאות בגין אופציות לעובדים )*( 

 ו' 2ראו סעיף    2,738 4,981 רווח כולל המיוחס לבעלי מניות המיעוט 

 ז' 2ראו סעיף  1.8%+  21,782 22,183 רווח כולל המיוחס לבעלי מניות החברה  

   12.0%+      )*(   בנטרול  הוצאות בגין אופציות לעובדים

     0.20 0.22 )בש"ח(רווח למניה בסיסי המיוחס לבעלי מניות החברה  

     0.20 0.22 )בש"ח(למניה מדולל המיוחס לבעלי מניות החברה  רווח 

לדוחות   20תואר בביאור , כמ2020 החל מחודש מאי  ה נדים שנזקפו לראשולעוב)*( בנטרול הוצאות רישום בגין אופציות 
 . 2020הכספיים לשנת 

 
 

 
 תיימה שהסלשנה   ים  חודשלתקופה של שלושה  : EBITDA-חישוב ה

 בדצמבר 31ביום  במרץ 31שהסתיימה ביום   

 2020 2020 2021 פי ש"ח לא

 124,958 24,457 27,164 כמדווח  -רווח נקי לתקופה 

 39,888 7,405 8,815 מיסים על הכנסה 

 12,667 3,159 2,176 הוצאות מימון, נטו 

 42,488 10,119 11,307 פחת והפחתות 

 5,344 - 2,213 ם לעובדיות ופציהוצאות בגין א

EBITDA 51,675 45,140 225,345 

EBITDA ול  בנטרIFRS16 47,905 41,655 210,280 

 
ביחס    %17.4-כ  לבשיעור ש  גידולת  שקפומוהן    ח "ן שמיליו  245.5-כשל    סךב תכמו  הס  רבעוןב  המכירות .א

  .אשתקד המקביל רבעוןבלמכירות 

אמקביה  עון לרב  ביחס  ברבעוןבמכירות    הגידול הקבוצה  בכלנבע  שתקד  ל  פעילות  ובעיקר    תחומי 

ביקושים ערים שנרשמו בתקופת הדוח במכירות הקבוצה    ,בין היתר  הצבעים,  מתחום מוצרי על רקע 

וחנויות בניח ל  לבתי מסחר  בןי ומרי  ימי הגשם    בשל  לרעה  קביל אשתקד הושפעהמ  הרבעון  עוד,  ריבוי 

ובשלעל שווקי    תםעוצמת השפעו נגיף הקורונה    הבנייה והשיפוצים בהם ממוקדת הקבוצה  התפרצות 

 . מהלכוב בישראל
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  גידול המשקף    ,מהמכירות(  %37.3ש"ח )ן  ליומי  91.7-כל  ש  ךסב  כםח הסתו ת הדפבתקו  הרווח הגולמי  .ב

של  ועישב ל  10.5%-כר  בשתא  המקביל   ןברבעומי  הגולרווח  ביחס  שהסתכם  של קד   סך 

 . מהמכירות(  39.7%ש"ח )מיליון  82.9-כ

שהציגה  הגידול הגולמי    יקר בע   נבעאשתקד,    המקביל  רבעון לה  בהשווא  עוןרבבהקבוצה    ברווח 

ירידה ברווח    ידי  לעחלקו  בקוזז  אשר    ל תחומי פעילותה כאמור לעיל,כבהקבוצה  ת  ירוכ ול בממהגיד

בתח פעיל והגולמי  התחום    ,ייהבנ  פתרונותות  ם  בשל שחיקת מחיר בחלק ממוצרי    ות לכהש ומבעיקר 

יות ניכרות שחלו בחודשים  במהלך הרבעון בתחום זה, וכן על ידי על  קורונהה עקב    שחלו  םודיביד  יוברי

  .מיובאים םלוים, רובם ככרים של חומרי גלם ואריזה בתחום מוצרי הצבעהאחרונים במחי

לצמצום  לביצוע  ת  פועלוצה  הקב ההתאמות  חומרי  במחירי  האמורה  העלייה  לרבות  גלםהשפעת   ,

 .ךסגרת כשביצעה במ "להנום בתח במחירי מוצריה אמותהת

בשיעור   ידול ג וה הוהמ  (, רותיכ ממה %15.5) ן ש"חמיליו  8.23-כ בסך של ברבעון  הסתכם וליעהתפ חווהר .ג

משקף  , ואשתקד  המקביל  וןרבע ב  מהמכירות(  16.8%מיליון ש"ח )  35-כ  של  ואה לסךשו בה  8.9%-של כ

כ   ל וגיד של  בגין של  ם  ושרי  בנטרול   15.3%-בשיעור  ל הקצאת    הוצאות  מו  נרש  ראש  ובדיםעאופציות 

   .י אשתקדנה במהלך הרבעון השנראשול

הת   אמורהה  היהעלי  והקבוצה  שהציגה    ל דומהגיבעיקר    עהנבפעולי  ברווח  הברוו במכירות    י, מלוג ח 

 . כמתואר לעיל

בנטר  BITDAE-ה  .ד הוצאו)רווח  פחת,ול  ויממ   ובדים,לעת  אופציוהטבת    ת    ברבעוןהסתכם  מיסים(  ון 

  45.1-כבהשוואה לסך של    14.5%-של כ  גידול  ההוו המ   מהמכירות(,  21.1%ן ש"ח )ליומי  51.7-בסך של כ

 .אשתקד  המקביל ןעורבבמהמכירות(  21.6%-ן ש"ח )כליומי

ה נגזר כא  EBITDA-ב  יו נשיעיקר  התפעול רב  ינוימהש  מור  נטרול  יווח  בגין    הוצאותרישום    לאחר 

 לעיל. מתואר כ  אופציות לעובדים הקצאת

בסך  ש"ח, זאת בהשוואה להוצאות מימון  יון  מיל  2.2-כשל    ך סב  ברבעוןו  תכמהס  הוצאות המימון, נטו .ה

 אשתקד.  המקביל ברבעוןמיליון ש"ח  3.2 -כ של

) ומי מה  ת ובהוצאשחל    הקיטון נבעדוחה  ופת בתק(  נטון  )אירו    מקיטון ר  בעיק  ,  (  רודולבשערי החליפין 

בשל    לאשתקד,ביחס   בתוצאות  וקיטון  עתידיות  שמבצעעסקאות  המט"ח  כחלל   עת מ  הצקבות  ק  עת 

י שער  ש( ועל הפר2020שנת  ללדוחות הכספיים    ג' 31ר  בביאו  כמתואר)  עמטבני  ניותה לצמצום סיכוממדי

 . םקיספ  ותתר גין ישמו בשנר

)בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה( הנובע מתחום פעילות מוצרי הצבעים    ללכומהרווח ה  יעוטהמ  חלק .ו

  ילהמקב   ן עוברבש"ח  יון  מיל  2.7-השוואה לסך של כבח  ש"   ןו מילי  5.0  -בסך של כ  עוןברבהסתכם  בלבד,  

 אשתקד.

לבעלי   ליון ש"ח מיוחס ימ  .222-כה  , מזן ש"חוליי מ 27.2-ך של כהסתכם בס  חו תקופת הדב להרווח הכול .ז

  -מזה כ  "ח,ון שמילי   24.5-כ  אשתקד בסך של  המקביל  ברבעוןאת בהשוואה לרווח כולל  רה, זניות החבמ

 החברה.  לי מניות  בע ס לוחשי חש" ן ולי מי  21.7

כ  החברה   תמניוי הס לבעל הרווח הכולל המיוח ל  12.1%-גדל ברבעון בשיעור של  קביל  מרבעון הביחס 

 צאות בגין אופציות לעובדים כמתואר לעיל. ום הושריל ונטרב ,אשתקד
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 : מניםותזרים מזו תנזילו .3

 שהסתיימה   יםחודש לתקופה של שלושה  : םמניתזרים המזו  יתתמצ
 במרץ 31ביום 

 

 רהסב 2020 2021 ח ש" אלפי

 שוטפת ת  לועימפ  עתזרים מזומנים שנב
 

40,336 31,248 
 

 א' 3סעיף   ורא
 ות עיללפם מזומנים ששימש ריזת

 עה השק
 

(9,264) (16,452) 
 

 ב' 3 סעיף   ורא
מפעילות   , נטויםנמזותזרים מ

 מימון  ( לותעילפ)
 

(90,990) 46,157 
 

 ' ג3סעיף   ורא
י  נים ובשוווממזב ( ירידהיה )יעלכ סה"

 מזומנים
 

(59,918) 60,953 
 

 
   

 
ע  ונבש"ח  ן  ליוימ  40.4  -של ככולל    ךבס  הדוח  תפ ובתקכם  סתה  שוטפתלות  עימפ  שנבעתזרים המזומנים   .א

ת בתזרים מזומנים אשר  וכושאינן כר   וצאותות והנסכ ה  מתלאחר התאי  רימהתזנקי  וח הור מהבעיקר  

כנגזרת    תפעוליר  חוז  בסעיפי הון  וןקיט על ידי    וכן  ש"חמיליון    39.6-כ  בסך של  דוחכם בתקופת ההסת

   וטפת של הקבוצה.השותה  מפעיל 

השק פעיל   משיששים  מנזוהמם  תזרי .ב הדוח   םכתסה  עהלות  של  סךב  בתקופת  ש"ח  וי מיל  9.3-כ  כולל  ן 

  .יםתרים השונמפעליה בא  כון והרחבתימבפיתוח,  צהבוהקהשקעות  ךשמהמ  ורובבע נבו

נבע  ו  חש"   מיליון  91-כ  שללל  ו כבסך    דוחהפת  תקו הסתכם ב  וןיממ   ותפעיל ל   מש יששים  תזרים המזומנ  .ג

מ ק  אשראי פירעון  בעיקרו  בצלזמן  כר  של  כולל  שנ  ן יומיל   70-סך  הל טש"ח  הבשל  צהקבו ה    ן וע ברהי 

מן  י לז באשרא  קיטוןמ  וכן  ,באותו הרבעוןהקורונה    אל מול התפרצותה  ותלחיזוק נזיל  אשתקדיל  מקבה

   "ח.ן שמיליו  2.6-כל ה בסך ש חכירבגין   ותחייב ן הת רעו מיליון ש"ח ופי 18.4-כשל  רוך בסךא

 
  ש"ח, ון  מילי   59.9-ל כ ך שבס  פת הדוח קותב  קטנהושווי מזומנים  ם  ניתרת המזומייל,  עאמור ללאור ה

 . ש"חמיליון  69.6-כ ך שלס ב ך הדוח תכמה לתאריוהס

 : מימוןורות הפי ומקמצב כס .4

   צמבר בד 31ליום  במרץ  31ליום  כספי: ל המצב הח עהדות ציתמ

 הסבר  2 0 2 0 2 0 2 1 ש"ח  אלפי

         : יםנכס

 ל לעי 3ף יסעראו   129,498 69,580 ניםשווי מזוממזומנים ו

 ' להלן ב4-א' ו4ס"ק ו  רא 499,217 495,963 (םמזומני)ללא  ם שוטפיםסינכ

 ' להלן א4"ק סו  רא 406,625 405,523 נכסים שאינם שוטפים

   1,035,340 971,066 סה"כ 

         : וןות והיחייבותה

 ' להלן ב4"ק ראו ס 0,84763 288,266 התחייבויות שוטפות 

 ' להלן ד4ראו ס"ק  212,597 198,936 ת וטפהתחייבויות שאינן שו

 ה' להלן 4ס"ק ראו   461,896 483,864 הון  

   1,035,340 971,066 סה"כ 

 

האוחמה  וחבדם  נכסיה  סך על  הכד  ליוםל  ש  יפסמצב        של   ללכוך  בס  םכהסת  2021  ץר מב  31  החברה 

ש  1,035.3-כ ל  כול ל  "ח, בהשוואה לסך שש  ון י למי   971.1-כ   הקיטון.  2020בדצמבר    13  יום ל  "חמיליון 

 . לעיל 3כמתואר בסעיף   המזומניםת תר בי טוןמהקי  בעיקרובע נכסים נבהיקף ה 
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-כ  לסך שוואה לח, בהשון ש"לימי  277.3  -בסך של כ  2021במרץ    31ום  ליה  מכ תהסר  זיתרת ההון החו .א

ל ילמ  267.9 ש"ח  ה  .2020צמבר  בד  31ם  יויון  נבע  שינעיקר  בית  ייםמהשינו וי  הרושחלו  מנים  ומז ת 

 . ותה השוטפת של הקבוצהמפעיל זרתכנגו,  (לעיל 3ף סעיכאמור ב) קאי לזמן קצרבנ ראי אשו

  31ם  ויל ה  תכמ( הסיםמנ מזווי  נים ושווי מזומ כ וך וקצר בנילזמן אר  יאאשר, נטו )הפיננסי  בוהח יתרת   .ב

של    2021במרץ   )מרבי  49.4-כלסך  ש"ח  לזמ בנאי  שרמאתה  מיליון  לסךארן  קאי  בהשוואה           לש  וך(, 

נוי )תזרים  פרים הז תהמ  בעיקרנבע    נטו  ,הפיננסי  ובחב  טוןהקי.  2020מבר  בדצ  31  וםלי  מיליון ש"ח  78-כ

תקופת  ב  צהוקבהה  ציגשה  ה(עות השקללפעי   המזומנים  כוי תזריםיעילות שוטפת לאחר נ ם מפ המזומני

 . הדוח

שאינן  .ג ההתחייבויות  החב  יתרת  של  )שוטפות  הסתבמאו רה  לחד(            של  בסך  2021רץ  מ ב  31יום  כמה 

  בע נו  יטוןקה.  2020  בדצמבר  31ום  מיליון ש"ח לי   212.6-ל כך שסלאה  שווהיון ש"ח, זאת ב ילמ   198.9-כ

 . רוךא מן קאי לזבנ ראי אשפירעון מ קרעיב

ש"חימ  483.9-כשל  סך  ב  2021מרץ  ב   31ליום  כמה  הסת  וחד()במארה  החב  של  ההוןיתרת   .ד מזה ליון   ,      

  31ליום  "ח ש מיליון 461.9-כ לש  לסךואה והשב  תזא ,רהת החבמניו בעליהמיוחס לש"ח  וןמילי 410.2-כ

 ה. רבהחיות לי מנבעס ל"ח המיוחש מיליון  393.4-כזה , מ2020בדצמבר 

המיוחס ההון  ביתרת  מנלב  הגידול  כאעלי  החברה  נבעיות  הקבוצבעיקר    מור,  שהציגה  ה  מהרווח 

ם  ואשר שול  2021  רץבמ  21ביום  ריזה החברה  הכ יו  דנד על יבדיעל ידי  בחלקו  אשר קוזז    תקופת הדוח ב

 .  ב' להלן5ר בסעיף , במתוא2021באפריל  21ביום   ספידוח על המצב הכ מניותיה לאחר מועד ה  עלילב

 

   :ולאחריה וחבתקופת הדמהותיים אירועים  .5

   רההחבת צאת מניולהק תמורהת הבת נירלט צבעים בע"מ בבחברהמיעוט אחזקות מלוא  רכישת .א

הח  2021במרץ    21ביום   אחזישת  רכלותנית  מסקה  בע רה  קשהת  כי  ברההודיעה  המי וקמלוא  ט  עות 

הבת   בע"צבעי  טלניר בחברת  )ם  מניות   את מ  "(נירלט "מ  ופרויקט עווט  עהמי   בעלת  אחזקות    ם יזניר 

חקלאיתגודה  א מלוא  י  כ  נקבעבמסגרתה    ,"(ההעסק"-ו  "עוזניר"הלן:  ל)בע"מ    שיתופית  בהתקיים 

תיה  יומנ מלוא    ה אתלחברניר  ר עוזתעבישלמה  ה ד המועת העסקה, בלים הנדרשים להשלמתמ ה  נאיםתה

ה ריבנ המונ ונמה  37.8%1ת  מהוולט  והנפרה  )למועדפק  נירלט  של  מחזיק   ע  החבהדוח  ברה    %62.21-ה 

נירלט של  והנפרע  המונפק  הקצאת  (מהונה  כנגד  וזאת  ל   מניות   16,260,000,  החברה  של    עוזניר רגילות 

ע  פרנפק והנ ונה המו מה   13%  ותאריך דוח זה  ההסכם  מת חתילמועד    כוןת נוהו מ , ה("המוקצות  ותמניה)"

   "ל. יות הנקצאת המנה חשבתה בהברשל הח

האמור בדיווח המיידי  או  מתלים הנדרשים להשלמתה, רהתנאים הכן  דות העסקה ווא   נוספים  יםלפרט

אש2021-01-039267מכתא  סא)מס'    21.3.2021מיום   ה(,  נכלל  ב אמור  ר  הו  דרך  ה ,  יההפנ על  אמור  וכן 

 לדוח זה. המצ"ב  13.3.2021לדוחות הכספיים ליום ' א 4יאור בב

הקצאת המניות המוקצות. לפרטים  קצאה פרטית מהותית ל החברה דוח הפרסמה    2021מאי  ב  12יום  ב

ראנוספ  מיידי  ה  ים  ביום  דוח  אסמ  12.5.2021שפורסם  ע2021-01-083736תא  כ)מס'  הנכלל  דרך(,    ל 

   ההפנייה.

   סקה.עה להשלמת דרושים  הלים תקיימו התנאים המתרם הט ,וחהדעד  למו

 

 
 . טי נירלזקות על ידח המו תומו רד מניותכוי  בני 1
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 וחבתקופת הדשחולק בידנד יד .ב

ל  כולל ש  רה בסךעלי מניות החבבלדיבידנד  ת  על חלוקחליט  היון החברה  קטורדיר  2021ץ  מרב  21ם  ביו

  25%  ברהחה   לש  נדדהדיבי  חלוקת ת  מדיניוהמהווה בהתאם ל,  (ניהלמ ש"ח    0.07-ש"ח )כ  פיאל  7,626-כ

לק  חו  דנדהדיבי  וםכס  .20202לשנת  עי  הרביעון  ה ברבמניותי לבעלי    ה המיוחס מהרווח הנקי של החבר

המניות  ואו  במל נוספ   .2021ל  באפרי  21ביום  לבעלי  האמור  ילפרטים  ראו  מי  בדיווחם  ום  המיידי 

 ניה. רך ההפ, הנכלל על ד (2021-01-040710 כתאאסממס' ) 22.3.2021

 הדוח   ה לאחר תאריךקלוחל  כרזהושידנד ביד .ג

ל  כולל ש  רה בסךעלי מניות החבדיבידנד לב ת  על חלוקחליט  הה  יון החברקטורדיר  2021  במאי  23  םביו

  25%  ,ל החברהות חלוקת הדיבידנד שידינ מהתאם לב , המהווה  (ניהלמ ש"ח    0.05-ש"ח )כפי  אל  5,546-כ

י  דד על יידנת הדיבחלוק  .2021ת  ראשון לשנ העון  בה ברבעלי מניותי יוחס להמ  ברהקי של החווח הנהרמ

עו  חברהה לעיל,  בכאמור  הח מבמדת  שנקבעו  לוחני  החבקה  ומת  רובחוק  הרווח  יכול)מבחן  ת  בחן 

  החלק מ  יה העצמאיים של החברה ו/או ת ורוממק  ם ינה  הדיבידנד  לחלוקת  הכספיים  המקורות  .(ןעורהפי

ש  דיי  על  תריואפש  חלוקותבהחברה    לש בנות    יות הותמ  ויותתחייב ה  אין  העצמ  חברהלכש  ,להחברות 

  .(צפויות או ת ימוי)ק

הדיבי הנד סכום  ביועול  "נד  לתשלום  המניות  לבע  2021ביוני,    23ם  מד  החבלי  ם  רשומיו  ייה ש  רהשל 

 (. 2021  ,ביוני 3-ה שהינוע )בם הקו י היונ שלפהמסחר  םבתום יוהמניות שם בעלי במר

  ינ עורב רסום דוח  פל   בסמוך  רהחבה  סםשתפרנד  ד ית דיבר חלוקבדבי  מייד  דיווח  וים ראטים נוספ לפר

 זה.

 הדוח בתקופת  וצההעסקית של הקב עילותפהל נה עונגיף הקורהתפשטות  כותהשל .ד

ידי  ת שפורסמוחיושראל והנות החירום שחוקקו בינ קתרת  סגמב השונים, הוחרג  ממשלה  י הדרמש  על 

גם  ניי הב   ענף זה  ובכלל  הקבוצהברוח  פעלי מה,  חהמהו  ת  של  שרשרתמ  לקות  והוגדר  זה,  נף  ע  הערך 

מהעכ החינחלק  העבו  ונייםפים  בהם  בה  דהשהמשך  תקופת  סוימותמת  לוגבמותרה  ההגבלות    לאורך 

 . 3ל עי ר לאמוו כשהוטל

המשיכפברואר-וארינ  יםדשחוב  קרי בע,  חדו התקופת  ב  חלושמגבלות  הבתקופת  בהתאם,   חברו,  ת  ו 

בפעילות התאמותב  תוךן,  הקבוצה  ותעדכנשה נחיות  לה  יצוע  לעת,  מעת  הפרז בכלל  ו  פודאת  זיות,  ית 

ה והותקמניעת  נורהלות  ננואות,  פ סאות  צעף  מניעת קטו  על נוספי  םיידים  המנ  ם  לצמצם  נים  כו סית 

י  ת עובדמצב בריאו  דוק אחרף והקב שוטעלמ  במקביל תה, וזאהעבודבסביבת  שטות נגיף הקורונהבהתפ

 הקבוצה.   

  פועלתונים בהם היא  ש הבשווקים  תחויות  פר השינויים וההתחשוטף א ב באופן  יכה לעקוממש צה  הקבו

 רוך. נוני והאהבי לטווח יהות יותוכנ כות על פעילותה לההשאת  ובוחנתובכלל, 

 תי. יון השנדירקטורא לדוח ה5לפרטים נוספים ראו האמור בסעיף 

פני   פהידע צוערך. מות  נייר  בחוק  רתוכהגד,  דעתי   דע צופה פניינו מיה  הנ"למידע בנושא  כי הגש  יוד

וד לא  מידע  הוא  לגבי העתעתיד  לרבותאי  אומדן,תחזית  יד,  מ  , הערכה,  או  מידע אחר  עתיאו  די  ידע 

ודאמשהתמ אינה  בשותו  גושית  ה  םרמיל  בשליטת  המידשאינם  בנוחברה.  ה  נהקורו  ברמש  שא ע 

וזה   כןה, ויתדוח ז  יכתעד ערן למונכווצה  קבהידי  ב ידע המצוי  סיס המב  עלהינו  ,  ר לעילתו כאמושפעהו

 . קבוצה ומצבההריות על תוצאות ו האפשלהשפעותי לרבות בנוגע, ישתנה באופן מהותי

 
   .השנתיצורף לדוח יד( שאגלפרק א' )תיאור עסקי הת 4.1 ףעיבס ורמהחברה ראו הא של דדיניות חלוקת הדיבידנטים אודות מפרל 2
  הנ"ל. וההגבלותמניעה ה מצעדי , כחלק שבי ישראלתו ל לכל כלליים ע רים סג דים בהם הוטלו עט במולמע 3
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 מצב הבטחוני בות רדדריה .ה

"שומר  מבצע  החל  שבעטיה  בארץ  הבטחוני  במצב  משמעותית  הידרדרות  חלה  האחרונים    בשבועיים 

הדוח.החומות פרסום  למועד  שקדמו  בימים  הסתיים  אשר  התקו  ",  הנבמהלך  פגיעה  פה  היתה  "ל 

לא מהותית בפעילות הקבוצה, בעיקר באתרי הייצור שלה שבדרום הארץ, כשעם שוך ההסלמה    מסוימת

 . דרהבמצב הבטחוני כאמור שבה הפעילות לס

 

 מפעל לוחות גבסהחלטה בדבר הקמת   .ו

  , ("מפעל ה)להלן:"לבנייה    גבס  לוחותלייצור    מפעל  תהקמעל  החברה  יטה  החל   ,2021במאי    23ביום  

, בהיקף השקעה הנאמד בסך  "(כרמיתכרמית מיסטר פיקס בע"מ )להלן: "( 100%)חברת הבת  ותבאמצע

   .מיליון ש"ח 150-של כ

המפעלה מ  הינה   קמת  האסטרטגיתהמימוש  חלק    ה תפעילווהרחבת  להעמקת    4ה קבוצה   של  תוכנית 

צמיחה    ירתיצל  , פועלת  היא  םבההליבה  בשווקי   הקבוצה  כחות  נווק  חיזלהמשך  נוספים  מנועי 

 . סל המוצרים והפתרונות המוצעים על ידהוהשלמת ומובילותה ולהרחבת 

  , היכולות הניסיוןהקבוצה למנף את  מתעתדת  בהקמת המפעל המתוכננת באתר הקבוצה בפרדס חנה,  

שלה  והידע   התעשייה הרב  בתחומ  כקבוצת  בארץ  והמובילות  התפעול,  מהגדולות  בעולמות  לרבות  ה, 

אוט בקרמאציהומיכון,  ל ,  איכות,  הערך  ת  הצעת  את  ולחזק  ועוד,  שיווק  למגוון  וגיסטיקה,  שלה 

   .לקוחותיה בערוצי ההפצה השונים

ם והיתרים  לקבלת אישורי  ,בין היתר  ,כפופהוהשלמתה  כמקובל בהשקעות מהסוג הנ"ל, הקמת המפעל  

ך  ארילהיה  פו פעל צתקופת הקמת המ לכך,  כשבהתאם  ,  וכיוב'  שלישיים  ת עם צדדיםיו, התקשרוניםשו

   .הכרוכה בה כאמור לעיל צפוייה להתבצע לאורך תקופה זו הנאמדת וההשקעה  ,כשנתיים וחצי

 

לעי   יודגש זה  בדוח  המובא  המידע  להקמת  כי  ביחס  והתקופה ,  מפעלהל  בו  ההשקעה  היקף  אומדן 

להקמהצפו עתיד"בבחינת    םהינו,  תיה  פני  צופה  ערך  םמעותכמש  "מידע  ניירות  ע מטבר  אש  ,בחוק 

בגורמים שאינם בשליטת החברה, ביניהם    ,תלויה, בין היתר,  םואופן התממשות  םהתממשותהדברים  

כאמור הדרושים  שונים ו/או השלמת התקשרויות עם צדדים שלישיים,  ו/או היתרים  אישורים  קבלת  

  שונה  תממש באופןיאו  ממש כלל ו/תישלא  יתכן  המידע הנ"ל  לפיכך  ו,  ותפעולוזה    להקמת מפעלעיל  ל

 .לעיל בדוח זהמהאמור 
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 :כוני שוק ודרכי ניהולםה לסייווח איכותי בדבר חשיפד .6

 וריון השנתי. הדירקט  חלדו  6יף בסע  זה א בנושיתן וי שנ גיל ל ביחס דוח ם בתקופת הנויים מהותייו שילא חל 

 :דמאוחה דהצמ ן דוח בסיסילהל

 : 2120ץ במר  31ליום   .1

 1202 ץמרב 13ליום  

 לא צמוד  

  למדדצמוד 
רים  המחי

 אחר אירו דולר צרכן ל
פריט לא  

 סה"כ  כספי

 
פי             אל

 ש"ח 
         אלפי    

 ש"ח 
           אלפי  

 ש"ח 
י  אלפ

 "ח ש
אלפי  
 ש"ח 

            אלפי
 ש"ח 

         פי      לא
 ש"ח 

        :טפיםשוים סכנ

 69,580  -  1,186  3,800  2,230  -  62,364  ם מנימזו וי ושו מנים מזו

 683  -  -  -  163  -  520  אחרים סים  פיננ  נכסים

 376,755  -  259  1,186  1,654  -  373,666  חות לקו

 9,949  4,822  -  2,331  -  174  2,622  בה וח רות וית  חייבים

 105,139  105,139  -  -  -  -  -  מלאי 

 3,437  -  -  -  -  3,437 -  ם יטפשו  םמסיכסי נ

        נם שוטפים:ם שאינכסי

 2,116  -  -  -  -  25  2,091  פיקדונות שניתנו הלוואות ו

חייבים ויתרות חובה לזמן  
 2,854  -  -  -  -  -  2,854  ך ארו

 86  86  -  -  -  -  -  דחים ם נמיסיי כסנ

 119,549  -  -  -  -  119,549  -  ירה חכמוש ת שיזכוכס בגין נ

 280,918  280,918  -  -  -  -  -  ואחר   קבוע רכוש

 971,066  393,819  1,445  7,317  4,037  120,805  443,643  סך הכל נכסים 

        טפות: ובויות שהתחיי

 ים  יים בנקאידגאי מת אשרא
 רים ואח  

 54,809  - 
 
 - 

 - 
 
 - 

 
 - 

 54,809 

 163,335  -  20  22,233  15,480  -  125,601  שירותים  תני נו ספקים ו

 37,308  5,701  -  48  174  -  31,385  יתרות זכות ים ו זכא

 13,904  -  -  -  -  -  13,904  ות מסים שוטפים ייבויהתח

 10,315  -  -  -  -  10,315  -  ה ירחכן ות שוטפת בגילח

 124  -  -  124  -  -  -  רות אחיבויות פיננסיות  יהתח

 845  -  -  -  -  -  845  ת )הפרשות(אחרו ת  ו ויהתחייב 

 7,626  -  -  -  -  -  7,626  שלםדנד לדיבי

        התחייבויות שאינן שוטפות: 

 ם נקאיית מתאגידים ב או הלוו
 ואחרים   

 64,179  -  -  -  -  -  64,179 

ות  הטב  ייבות בגין התח
 4,762  4,762  -  -  -  -  -  ם דיובעל

 112,552  -  -  -  -  112,552  -  רה ין חכיגתחייבות בה

 17,443  17,443  -  -  -  -  -  מסים נדחיםות  חייבויתה

 487,202  27,906  20  22,405  15,654  122,867  298,349  סך הכל התחייבויות 

וח על  בד  יפהשהח  ה"כס
 י פסהכב המצ

 145,294 (2,062 ) (11,617 ) (15,088 )  1,425  365,913  483,864 

 

 

 

 
 השנתי. ב' לדוח הדירקטוריון 5בסעיף האמור ה ראו של הקבוצ טרטגית כנית האס ולפרטים נוספים בדבר הת 4
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 : ך(מאוחד )המשדה הצמח בסיסי דו

 : 0202 מרץב 31  ליום. 2

 2020 מרץב 31ליום  

 לא צמוד  

  צמוד למדד
המחירים  

 חרא אירו דולר לצרכן 
ריט לא  פ

 "כ הס ספיכ

 
              אלפי
 ש"ח 

             פיאל
 ש"ח 

         אלפי    
 ש"ח לפי א ש"ח 

  לפיא
 "ח ש

פי            אל
 ח "ש

             אלפי 
 ש"ח 

        טפים:ים שונכס

 84,855  -  1,073  546  855  -  82,381  ומנים מזומנים ושווי מז

 271  -  -  -  114  157  -  ם פיננסים אחרים נכסי

 345,717  -  236  1,274  2,152  -  342,055  לקוחות 

 8,252  4,784  -  511  -  -  2,957  ובה ים ויתרות חיבחי

 115,112  115,112  -  -  -  -  -  לאי מ

 4,633  -  -  -  -  939  3,694  נכסי מסים שוטפים 

        :נכסים שאינם שוטפים

 2,621  -  -  -  -  90  2,531  יתנו ת שנ נו הלוואות ופיקדו

 3,431  -  -  -  -  -  3,431  לזמן ארוך  חובה ות ויתרם  חייבי

 61  61  -  -  -  -  -  מיסים נדחים  נכסי 

 120,590  -  -  -  -  120,590  -  מוש חכירה כות שיגין זס בנכ

 258,821  258,821  -  -  -  -  -  ואחר   וש קבוערכ

 961,745  396,421  1,309  2,331  3,121  121,514  437,049  ים נכס כל סך ה

        ות שוטפות: ויהתחייב

 דים בנקאיים  מתאגיי שראא
 ואחרים   

 132,381  - 
 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 132,831 

 143,165  -  190  20,006  9,404  -  113,565  תים ספקים ונותני שירו 

 30,494  3,001  -  -  161  -  27,332  כאים ויתרות זכות ז

 15,482  -  -  -  -  -  15,482  טפים שויות מסים יבותחיה

 9,343  -  -  -  -  9,343  -  רה ן חכיגית בשוטפ חלות

 414  -  -  414  -  -  -  אחרות נסיות  ת פינויו התחייב 

 220  -  -  -  -  -  220  שות(ות )הפרהתחייבויות אחר

        פות: שוט  נןהתחייבויות שאי

 קאיים בנ דיםאגילוואות מת ה
 רים אחו   

 125,550  -  -  -  -  -  125,550 

 3,747  3,747  -  -  -  -  -  ת לעובדים הטבו ין בג ייבות התח

 113,738  -  -  -  -  113,738  -  חכירה  ת בגין חייבוהת

 18,338  18,338  -  -  -  -  -  סים נדחיםבויות מהתחיי

 592,872  25,086  190  20,420  9,565  123,081  414,530  חייבויות ל התהכסך 

  המצב ח עלהחשיפה בדו  "כסה
 י ספהכ

 22,519 (1,567 ) (6,444 ) (18,089 )  1,119  371,335  368,873 

 

 רגישות  חני מב .7

   ריון השנתי.לדוח הדירקטו  7יתן בנושא זה בסעיף י שנ לגילו ביחסוח הד  יים מהותיים בתקופתשינוו ל לא ח

 רומותת .8

מהחשיב  הקשרהרבה  ות  כחלק  הקבוצגיבש  ,לקהילהמה  וותר  חברתית  מעורבותב  בוצהואה  ש  חודבה  ה 

תרומות  2021יל  ראפ בנושא  לקהילה  מבוצה  הקתייעד    הת במסגר,  מדיניות  שונים  לתחומים  תרומות  תן 

   .של מאות אלפי ש"ח מידי שנההיקף ב  נזקקות ולאוכלוסיות

 



 

-11- 
 

 יים טפמש  הליכים .9

   השנתי.וריון הדירקט  לדוח  9 ףבנושא זה בסעיתן שני  יחס לגילויב  ת הדוחופתקב יםים מהותיחלו שינוי לא 

 ית יננס ית ופבונא חש ומחיותלי מבע  דירקטורים .10

   השנתי.ון  ירקטורדיוח הלד  10ף  שא זה בסעינותן בי שנילגילו  סת הדוח ביחופ תקבשינויים  לא חלו

 םתי תלויי בל  םרידירקטו .11

 ון השנתי. ריו דוח הדירקטל 11ף  סעיבה נושא זביתן נש  לגילויס  ת הדוח ביחיים בתקופ ו שינול א חל

 תאגיד הפנימי של הילוי בדבר המבקר ג .12

שי חלו  מהונויילא  בתקופתתים  ביחס  ים  שניתן  לוגיל   הדוח  ז ב י  בסעיףנושא  הדירקלד  12  ה  טוריון  וח 

 השנתי. 

 יים בונאיים קריטחש  ניםדאומ .13

שינוי  לא הד יים  ת מהוים  חלו  לגיל בתקופת  ביחס  ז בנוש  תןשני  וי וח    ן דירקטוריוה  חלדו  14  ףבסעיה  א 

 שנתי. ה

 

 

 

והנדירקטו החברה  לריון  מודים  הקבוצההלתה  וע  ציהם,מאמ  על  ,עובדי  בודתם תרומתם 

 .יה ועסק הקבוצה  וחה של תידומה ופילק רההמסו
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 תמציתיים מאוחדים  דוחות כספיים

 1202במרץ  31ליום 
 

 )בלתי מבוקרים( 
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 החשבון המבקר לבעלי המניות של דוח סקירה של רואה 

 אינרום תעשיות בנייה בע"מ
 

 

 

 מבוא 

 

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

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר,   2021במרץ    31התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  

אחראים לעריכה  השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים   IAS 34ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

. אחריותנו היא 1970-לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 קנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. להביע מס

 

 

 היקף הסקירה 

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  

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

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

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

 ותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. המשמע

 

 

 מסקנה 

 

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

 . IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

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

ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לממ ד' של תקנות  - לא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק 

1970 . 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 

 

 2021במאי,   23חיפה, 
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 אינרום תעשיות בנייה בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 

 בדצמבר  31ליום  במרץ  31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( 
    נכסים

    
    נכסים שוטפים

 129,498  84,855  69,580  מזומנים ושווי מזומנים 
 746  271  683  נכסים פיננסיים אחרים 

 384,433  345,717  376,755  לקוחות 
 10,244  8,252  9,949  חייבים ויתרות חובה 

 100,123  115,112  105,139  מלאי 

 3,671  4,633  3,437  נכסי מסים שוטפים

 628,715  558,840  565,543  סה"כ נכסים שוטפים 

    

    שוטפים  לאנכסים 
 2,136    2,621  2,116  הלוואות ופיקדונות שניתנו 

 52  61  86  נכסי מסים נדחים 
 3,003  3,521  2,854  חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך 

 118,897  122,616  119,549  נכס זכות שימוש 
 265,807  256,705  264,367  רכוש קבוע, נטו 

 12,884  12,884  12,884  מוניטין 

 3,846  4,497  3,667  נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו 

 406,625  402,905  405,523  סה"כ נכסים לא שוטפים 
    

 1,035,340  961,745  971,066  סה"כ נכסים 

    

    התחייבויות והון  
    

    התחייבויות שוטפות
 129,324  132,381  54,809  בנקאיים ואחריםאשראי מתאגידים 

 733  414  124  התחייבויות פיננסיות אחרות 
 166,216  143,165  163,335  ספקים ונותני שירותים 

 35,615  30,494  37,308  זכאים ויתרות זכות 
 9,794  9,343  10,315  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה 

 18,320  15,485  13,904  מסים שוטפים התחייבויות בגין 
 845  220  845  התחייבויות אחרות )הפרשות(

 -  -  7,626  דיבידנד לשלם 

 360,847  331,499  288,266  סה"כ התחייבויות שוטפות 

    

    התחייבויות לא שוטפות 

 78,143  125,550  64,179  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים 
 4,752  3,747  4,762  התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 111,873  113,738  112,552  התחייבות בגין חכירה 

 17,829  18,338  17,443  התחייבויות מסים נדחים 

 212,597  261,373  198,936  סה"כ התחייבויות לא שוטפות 

    

    הון
 393,403  313,913  410,173  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 

 68,493  54,960  73,691  זכויות שאינן מקנות שליטה 

 461,896  368,873  483,864  סה"כ הון 
    

 1,035,340  961,745  971,066  סה"כ התחייבויות והון
    

 

   

 סמנכ"ל כספים  –שגיא מעודה  מנכ"ל  -נועם שצ'לקה  יו"ר הדירקטוריון -ציון גינת 

 

 2021במאי,  23תאריך אישור הדוחות הכספיים: 

 

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

 
 לשנה  לתקופה של שלושה  
 שנסתיימה  שנסתיימה חודשים  

 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( 
    

 936,674  208,994  245,462  הכנסות ממכירות 

 567,050  126,064  153,805  עלות המכירות 

    

 369,624  82,930  91,657  רווח גולמי 

    

 145,953  35,461  41,431  הוצאות מכירה ושיווק

 46,606  12,484  12,041  הוצאות הנהלה וכלליות 

 ( 448) (36) 30  אחרות, נטו  (הכנסותהוצאות )

    

 192,111  47,909  53,502  סה"כ הוצאות 
    
    

 177,513  35,021  38,155  רווח מפעולות רגילות 

    

 12,921  3,354  2,693  הוצאות מימון 

 ( 254) ( 195) ( 517) הכנסות מימון 

    

 12,667  3,159  2,176  הוצאות מימון, נטו 
    
    

 164,846  31,862  35,979  רווח לפני מסים על הכנסה 

    

 39,888  7,405  8,815  מסים על ההכנסה 

    

 124,958  24,457  27,164  סה"כ רווח נקי לתקופה

    

    

    מיוחס ל: 

 104,190  21,743  22,183  בעלי מניות החברה 

 20,768  2,714  4,981  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

    

 124,958  24,457  27,164  סה"כ רווח נקי לתקופה 

    

    רווח )הפסד( כולל אחר: 

 ( 341) 63  -  רווחים )הפסדים( אקטואריים 

    

 124,617  24,520  27,164  סה"כ רווח כולל לתקופה 

    

    

    מיוחס ל: 

 103,956  21,782  22,183  בעלי מניות החברה 

 20,661  2,738  4,981  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

    

 124,617  24,520  27,164  סה"כ רווח כולל לתקופה 

    

 0.96  0.20  0.20  בש"ח  -המיוחס לבעלי החברה רווח נקי למניה בסיסי 

 0.96  0.20  0.20  בש"ח  -רווח נקי למניה מדולל המיוחס לבעלי החברה 

    

 

 

 הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 תעשיות בנייה בע"מאינרום 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 

 

 הון מניות

קרנות הון  

 ופרמיה 

קרן הון  

בגין  

עסקאות  

תשלום  

מבוסס  

 מניות 

קרן הון  

מעסקאות  

בקשר עם  

זכויות שאינן  

 מקנות שליטה

יתרת  

 עודפים 

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 אלפי ש"ח 
         

 לתקופה של שלושה  

 חודשים שנסתיימה   

במרץ   31ביום   

2021   

 

     

         בלתי מבוקר 

בינואר   1יתרה ליום 

2021  108,815  128,126 

 

 4,820 (5,678 )  157,320  393,403  68,493  461,896 

 27,164  4,981  22,183  22,183  -  -  -  -  רווח כולל לתקופה 

 ( 7,626) -  ( 7,626) ( 7,626) -  -  -  -  שהוכרז דיבידנד 

הנפקת כתבי אופציות  

 217  -  למניות 

 

 1,996  -  -  2,213  217  2,430 

במרץ   31יתרה ליום 

2021  108,815  128,343 

 

6,816 (5,678 )  171,877  410,173  73,691  483,864 
 

  
 

     

 לתקופה של שלושה  

 חודשים שנסתיימה   

במרץ   31ביום   

2020   

 

     

         בלתי מבוקר 

בינואר   1יתרה ליום 

2020  108,815  127,836 

 

 - (5,678 )  61,158  292,131  52,222  344,353 

 24,520  2,738  21,782  21,743  -  -  39  -  רווח כולל לתקופה 

במרץ   31יתרה ליום 

2020  108,815  127,875 

 

 - (5,678 )  82,901  313,913  54,960  368,873 
         

 לשנה שנסתיימה 

בדצמבר   31ביום   

2020   

 

      
        

 יתרה ליום
 127,836  108,815 2020בינואר  1  

 
 - (5,678 )  61,158  292,131  52,222  344,353 

כולל    )הפסד(רווח 

 ( 234) -  לשנה 

 - 

 -  104,190  103,956  20,661  124,617 

 ( 8,028) -  ( 8,028) ( 8,028) -  -  -  -  דיבידנד שחולק  

 דיבידנד שחולק לבעלי 
זכויות שאינן מקנות    

 -  -  שליטה 

  
 - 

 -  -  - (4,914 ) (4,914 ) 

הנפקת כתבי אופציות  

 524  -  למניות 

  

4,820  -  -  5,344  524  5,868 

 יתרה ליום
 128,126  108,815    2020בדצמבר  31  

 
 4,820 (5,678 )  157,320  393,403  68,493  461,896 

         

 

 

 

 

 

ם. המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מההביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 
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 אינרום תעשיות בנייה בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

 

 

 לשנה  לתקופה של שלושה  
 שנסתיימה  חודשים שנסתיימה  
 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( 
    פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 

 124,958  24,457  27,164  רווח נקי לתקופה 

 48,339  6,791  13,172  התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת )נספח א'(

    

 173,297  31,248  40,336  סה"כ מזומנים נטו מפעילות שוטפת )*(

    

    

    פעילות השקעה -מזומנים תזרימי  

 (43,238) (16,624) ( 9,711) רכישת רכוש קבוע  

 659  241  373  תמורה ממימוש רכוש קבוע 

 ( 621) ( 150) ( 107) מתן הלוואות ואשראי לזמן ארוך 

 448  81  181  פירעון הלוואות וגביית חובות לזמן ארוך 

    

 (42,752) (16,452) ( 9,264) סה"כ מזומנים נטו לפעילות השקעה 

    

    

    פעילות מימון -תזרימי מזומנים 

 (68,822) (18,430) (18,431) פירעון הלוואות לזמן ארוך 

 ( 8,028) -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 (10,685) ( 2,985) ( 2,559) פירעון התחייבות בגין חכירה 

 ( 4,914) -  -  שאינן מקנות שליטה דיבידנד ששולם לבעלי זכויות 

 67,500  67,572  (70,000) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו 

    

 (24,949) 46,157  (90,990) סה"כ מזומנים נטו מפעילות )לפעילות( מימון
    
    

 105,596  60,953  (59,918) במזומנים ושווי מזומנים  עלייה )ירידה(

    

 23,902  23,902  129,498  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

    

 129,498  84,855  69,580  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

    

    

    

    כולל:  )*(

 9,022  2,277  2,060  ריבית ששולמה 

    

 997  293  294  ריבית שנתקבלה 

    

 40,911  11,595  8,237  ההכנסה ששולמו, נטו מסים על  
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 אינרום תעשיות בנייה בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 )המשך( 

 

 לשנה  לתקופה של שלושה  
 שנסתיימה  חודשים שנסתיימה  

 בדצמבר  31ביום  מרץ  31ביום  

 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( 

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

 שוטפת 

  

 

    

    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 42,488  10,119  11,307  פחת והפחתות 

 ( 1,131) ( 650) ( 420) מיסים נדחים, נטו 

 455  ( 127) 10  שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים לזמן ארוך, נטו 

 ( 151) (33) 30  הון ממימוש רכוש קבוע  (רווחהפסד )

 5,344  -  2,213  תשלום מבוסס מניות 

 ( 513) ( 946) ( 772) הפסד, נטו  ו אשערוך התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח 

  12,368  8,363  46,492 

    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 

 (17,230) 21,486  7,678  ירידה )עליה( בלקוחות 

 ( 3,294) 485  463  ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה

 678  (14,312) ( 5,016) )עליה( במלאי ירידה 

 17,164  ( 905) ( 147) עליה )ירידה( בספקים ונותני שירותים 

 4,014  ( 8,216) ( 2,174) עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 

 515  ( 110) -  עליה )ירידה( בהתחייבויות אחרות )הפרשות(

  804 (1,572 )  1,847 

    

  13,172  6,791  48,339 

    

    

    פעילות מהותית שלא במזומן  -' בנספח 

    

 6,415  2,756  3,776 רכישות רכוש קבוע באשראי ספקים

 7,920  -  -  רישום התחייבות בגין חכירה, נטו 

 -  -  7,626  דיבידנד שהוכרז וטרם שולם לתום התקופה, לבעלי מניות החברה
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 כללי - 1ביאור 

 

 . 2013בדצמבר  17"החברה"( הוקמה והתאגדה בישראל ביום   -חברת אינרום תעשיות בנייה בע"מ )להלן  א. 

 

( הינן קבוצת תעשייה העוסקת בייצור, מכירה ושיווק של  "הקבוצה"  -החברה ביחד עם החברות הבנות שלה )להלן  ב.

הבנייה והשיפוצים, לתעשייה ולשימושים אחרים. מידע נוסף על מגזרי הפעילות של  לשווקי  מגוון מוצרים ופתרונות  

 . 3הקבוצה מוצג בביאור 

 

בדצמבר    31חברה ליום  יש לעיין בדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של ה ג.

 "הדוחות השנתיים"(. -ולשנה שהסתיימה באותו התאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם )להלן  2020

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א. 

 

ולתקופה    2021במרץ    31ליום  "דוחות כספיים ביניים"( של החברה    -הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )להלן  

"תקופת הדוח"( נערכו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    -חודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן    השל שלוש

IAS 34 ."דיווח כספי לתקופות ביניים" , 

 

)דו"חות   ערך  ניירות  לתקנות  ד'  בפרק  הגילוי  להוראת  בהתאם  נערכו  המאוחדים  התמציתיים  הכספיים  הדוחות 

 . 1970-תיים ומיידיים(, התש"לתקופ 

 

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

   שיושמו בעריכת הדוחות השנתיים של הקבוצה.

 

 

 מסים על ההכנסה בדוחות ביניים:  ב.

 

ביניים אלו כוללות את סך המסים השוטפים וכן את סך השינוי  מסים על ההכנסה לתקופות המוצגות בדוחות כספיים  

 ביתרות המסים הנדחים. 

 

הוצאות מסים על הכנסה לתקופת הדוח, מורכבות כאמור מהוצאות מסים שוטפים והוצאות מסים נדחים, אשר אלה  

 חושבו על פי אומדן שיעור מס ההכנסה האפקטיבי השנתי הממוצע הצפוי.  

 

 

 סיס ההצמדה:שערי חליפין וב ג.

 

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

 בנק ישראל והיו תקפים לתום תקופת הדיווח. 

 

או   (2) הדיווח,  תקופת  בתום  האחרון  הידוע  למדד  בהתאם  מוצגות  לצרכן  המחירים  למדד  הצמודות  יתרות 

 גין החודש האחרון של תקופת הדיווח בהתאם לתנאי העסקה. בהתאם למדד ב
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 שערי חליפין ובסיס ההצמדה: )המשך( ג.

 

 להלן נתוני מדד המחירים לצרכן, שער החליפין של דולר ארה"ב והאירו:  (3)

 

  שער החליפין היציג של  

 בגיןמדד  האירו  הדולר ארה"ב  

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

    תאריך הדוחות הכספיים:

 125.18 3.91 3.33 2021במרץ  31ליום 

 124.93 3.90 3.57 2020במרץ  31ליום 

 124.19 3.94 13.2 2020בדצמבר  31ליום 

    

 %  %  %  שיעור השינוי:

    

    לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה:

 0.80  ( 0.80) 3.70  2021במרץ   31ביום  

 ( 0.10) 0.57  3.15  2020במרץ   31ביום  

    

    לשנה שהסתיימה:

 ( 0.70) 1.70 ( 6.97) 2020בדצמבר   31ביום  

    

 

 דיווח מגזרי  - 3ביאור 

 

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

 

המתמקד בייצור, מכירה ושיווק של מוצרים ופתרונות לבנייה ופיתוח סביבה ונוף,    -תחום פעילות פתרונות בנייה   •

 לרבות מוצרי בלוקים, מחיצות פנימיות, לוחות, אבנים משתלבות, מוצרי בטון וכיו"ב.  

 

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

   ועוד.  טיח, דבקים, טיט, רובה, חומרי איטום, מוספים

 

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

 עיקר לבנייה, שיפוצים ותעשייה. אטימה, צבעי אבקה, צבעי תעשייה ועוד, זאת לשימושים שונים ב 

 
 2021במרץ  31לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  

 )בלתי מבוקר( 

פתרונות  
 בנייה 

מוצרי גמר  
 לבניה

מוצרי  
 הצבעים 

התאמות  
 סה"כ מאוחד  למאוחד 

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

 245,462  -  107,536  71,488  66,438  סך הכנסות מחיצוניים 
 -  ( 3,040)  3,040   הכנסות ממכירות בין המגזרים 

 245,462      הכנסות במאוחד 
      

 38,155  ( 805) 17,875  18,761  2,324  תוצאות המגזר 
      

 2,176      הוצאות מימון, נטו 
       

 35,979      רווח לפני מס 
      

 8,815      הוצאות מס 

      
 27,164      לתקופהרווח נקי 
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 דיווח מגזרי )המשך(  - 3ביאור 

 

 2020במרץ  31לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  

 )בלתי מבוקר( 

פתרונות  
 בנייה 

מוצרי גמר  
 לבניה

מוצרי  
 הצבעים 

התאמות  
 סה"כ מאוחד  למאוחד 

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

 208,994   84,868  65,038  59,088  סך הכנסות מחיצוניים 
 -  ( 2,175) -  2,175  -  הכנסות ממכירות בין המגזרים 

 208,994      הכנסות במאוחד 
      

 35,021  495  10,693  15,651  8,182  תוצאות המגזר 
      

 3,159      הוצאות מימון, נטו 
      

 31,862      רווח לפני מס 
      

 7,405       הוצאות מס 

      
 24,457      לתקופהרווח נקי 

      
 

 

 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

פתרונות  
 בנייה 

מוצרי גמר  
 לבניה

מוצרי  
 הצבעים 

התאמות  
 סה"כ מאוחד  למאוחד 

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

      
 936,674  -  400,387  270,352  265,935  סך הכנסות מחיצוניים 

 -  (10,428) -  10,428  -  הכנסות ממכירות בין המגזרים 

 936,674      הכנסות במאוחד 
      

 177,513  1,362  77,244  72,670  26,237  תוצאות המגזר 
      

 12,667      הוצאות מימון, נטו 
      

 164,846      רווח לפני מס 
      

 39,888      הוצאות מס 

      
 124,958      רווח נקי השנה 
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 אירועים בתקופת הדיווח ולאחריה - 4ביאור 

 

הבת, נירלט צבעים  על הסכם מותנה לרכישת מלוא מניות המיעוט בחברת  החברה  חתמה    2021במרץ    20ביום   . א
בע"מ )"נירלט"(, מעוזניר אחזקות ופרויקטים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )"עוזניר"(, בתמורה להקצאת מניות  

 "העסקה"(, שעיקריו מפורטים להלן: - בחברה )להלן: "ההסכם" ו
עוזניר לחברה את מלוא מניותיה בנירלט המהוות   (1)   מהונה המונפק   37.8%במועד השלמת העסקה תעביר 

מהונה המונפק והנפרע של נירלט(, כשהן    62.2%-והנפרע של נירלט )נכון למועד דוח זה מחזיקה החברה ב
מניות רגילות של החברה לעוזניר,    16,260,000נקיות וחופשיות )"המניות המועברות"(, כנגד הקצאה של  

ההסכם חתימת  למועד  נכון  אלה  המהוות  ביניים  הכספיים  הדוחות  חתימת  המונפק    13%  ולמועד  מהונה 
 והנפרע של החברה, בהתחשב בהקצאת המניות )"המניות המוקצות"(. 

", למעט מספר מצומצם של מצגים כמקובל בהסכמים  AS-ISהמניות המועברות והמניות המוקצות נרכשות " (2)
 מהסוג הנ"ל, וכן נקבעו הוראות בדבר סודיות והתחייבות לשיתוף פעולה בין הצדדים לצורך ביצוע ההסכם. 

,  במועד השלמת העסקה, הדירקטורים בנירלט מטעם עוזניר יסיימו את כהונתם, והסכמי בעלי המניות בנירלט (3)
 יבוטלו ותוקפם יפקע.   ,לדוחות השנתיים(ג' 2א')30כמתואר בביאור 

כמו כן, במועד השלמת העסקה תכנס לתוקפה תוספת להסכם השכירות שנחתם בין נירלט בע"מ )חברה בת   (4)
ש מלאה  ניר בבעלות  וקיבוץ  מוגבלת  שותפות  ואחזקות,  נכסים  עוז  ניר  נ.ע.נ.א.  לבין  נירלט(  אגודה  -ל  עוז 

מיום   בביאור    ,2015באוגוסט    2שיתופית  השנתיים(  1א')30כמתואר  תקופת    ,לדוחות  הארכת  שעיקרה 
,  2038(, בתוספת אופציה להארכה עד דצמבר  2035שנים נוספות )עד דצמבר    7.5-השכירות הבסיסית בכ

)חלף    2034שהזכות הקיימת לנירלט בע"מ לקיצור תקופת השכירות נדחתה בהתאם החל מתום חודש יוני  כ
 חודשים מראש.   12חודשים מראש חלף  18(, ובהודעה בת 2029אוגוסט  

או יותר מהונה    8%-להלן( יחזיקו ב  7עוד נקבע, כי כל עוד עוזניר או הניצעים החלופיים )כהגדרתם בסעיף   (5)
רע של החברה, החברה תפעל, מעת לעת, למינוי דירקטור בדירקטוריון החברה, שיומלץ על ידי  המונפק והנפ

עוזניר, אשר מינויו כפוף לאישור אסיפת בעלי מניות החברה ולהוראות כל דין. בהתאם, בסמוך למועד השלמת  
של נציג עוזניר  העסקה החברה תפרסם הודעה בדבר זימון אסיפת בעלי מניות שעל סדר יומה אישור מינויו  

 לכהונה בדירקטוריון החברה כאמור. 
השלמת העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים מקובלים שנקבעו בהסכם, עיקריהם קבלת אישור   (6)

כ לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ואישור הבורסה לניירות ערך  103רשויות המס בהתאם להוראות סעיף  
להתקיימות    האחרוןלמסחר. כמו כן, הסכימו הצדדים כי המועד    בתל אביב בע"מ לרישום המניות המוקצות

זכות הצדדים להסכים במשותף ובכתב על הארכת  בכפוף ל  החתימה  ממועד  יום  90  התנאים המתלים יחול תוך
 מועד זה.  

תבקש כי טרם מועד השלמת העסקה עוזניר  ה במסגרת בקשת הצדדים לאישור רשויות המס )כמפורט לעיל(,   (7)
שהינם  וא המניות המועברות כדיבידנד בעין למחזיקים הישירים במלוא הבעלות והשליטה בה,  תחלק את מל

)"הניצעים החלופיים"(אגודות שיתופיות בשליטת  למיטב ידיעת החברה   וניר עוז  בהמשך    .הקיבוצים נירים 
לניצעים  תיעשה    כנגד קבלת המניות המועברות  ככל שיתקבל אישור כאמור, הקצאת המניות המוקצותלכך,  

לא יושתו על החברה ו/או על נירלט מגבלות ו/או תנאים כלשהם נוספים  : )א(  שובכפוף לכך  החלופיים, ובלבד  
הניצעים החלופיים ייכנסו בנעלי עוזניר ביחד ו/או לחוד  )ב( ש-ו  ;מעבר לאלו שאושרו על ידי הצדדים בהסכם

ל ו בהתייחס  הצהרותיה  ההסמצגיה,  הוראות  עפ"י  המס  כםהתחייבויותיה  רשויות  באישור  אין  כי  מובהר   .
 לחלוקה לניצעים החלופיים כדי להוות תנאי מתלה להשלמת העסקה.

 
 

 ה אחריאו /ו הדוח בתקופת דיבידנד חלוקות .ב
 
מיליון    7.6  - החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ  2021במרץ    21ביום   (1)

 . 2021באפריל  21ש"ח למניה(, אשר שולם לאחר מועד הדוח על המצב הכספי, ביום   0.07-ש"ח )כ
מקורות חלוקה זו היו ממקורותיה העצמאיים של החברה ומדיבידנד שהתקבל על ידי החברה מחברת הבת  

 כרמית. 

 

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד    , לאחר מועד הדוח על המצב הכספי,2021  אי במ  23ביום   (2)
 . 2021ביוני,  23ש"ח למניה(, אשר עומד לתשלום ביום   0.05-מיליון ש"ח )כ  5.5 -לבעלי מניותיה בסך של כ

חברה בדיבידנדים בחברות  מקורות חלוקה זו צפויים להיות ממקורותיה הצפויים של החברה ו/או מחלקה של ה

   בנות.
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 4 נתונים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר 
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 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-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לד' לתקנות ניירות 38לפי תקנה 

 

 

 מבוא 

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

תיימה באותו  , ולתקופה של שלושה חודשים שהס2021במרץ  31"החברה"( ליום  - של חברת אינרום תעשיות בנייה בע"מ )להלן 

ד' לתקנות ניירות ערך  38תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי ביניים נפרד זה בהתאם לתקנה 

ומיידיים(, התש"ל זו   להביע מסקנה על היא . אחריותנו1970-)דוחות תקופתיים  המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים 

 .סקירתנו על בהתבסס

 

 

 קף הסקירה הי

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים     2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  

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

ם והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה אנשים האחראים לעניינים הכספיי

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

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

 

 

 מסקנה 

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

 . 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
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 אינרום תעשיות בנייה בע"מ
 נתונים על המצב הכספי 

 
 
 

 בדצמבר  31ליום  במרץ  31ליום  

 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 

 ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( 
    

    נכסים
    

    נכסים שוטפים
 4,735  2,486  4,719  מזומנים ושווי מזומנים 

 1,403  -  205  נכסי מיסים שוטפים 

 3,990  2,508  6,156  חייבים ויתרות חובה 

 10,128  4,994  11,080  סה"כ נכסים שוטפים 

    
    שוטפים  לאנכסים 

 1,049  1,428  1,161  שימוש נכס זכות 
 490  579  465  רכוש קבוע 

 388,092  310,630  412,435  השקעה בחברות מוחזקות 

 389,631  312,637  414,061  סה"כ נכסים לא שוטפים 
    
    

 399,759  317,631  425,141  סה"כ נכסים 

    
    

    התחייבויות והון  
    

    התחייבויות שוטפות
 484  896  546  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה 

 5,245  2,266  6,133  זכאים ויתרות זכות 

 -  -  7,626  דיבידנד לשלם 

 5,729  3,162  14,305  סה"כ התחייבויות שוטפות 

    
    התחייבויות לא שוטפות 

 627  556  663  התחייבות בגין חכירה 

 627  556  663  סה"כ התחייבויות לא שוטפות 

    
    

 393,403  313,913  410,173  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 
    
    

 399,759  317,631  425,141  סה"כ התחייבויות והון

    
 
 
 
 
 

   

 סמנכ"ל כספים  - שגיא מעודה מנכ"ל  -נועם שצ'לקה  יו"ר הדירקטוריון -ציון גינת 
 
 
 
 
 
 
 

 2021  במאי, 23 : המידע הכספי הנפרדתאריך אישור 
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 אינרום תעשיות בנייה בע"מ
 נתונים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר 

 
 
 

לתקופה של שלושה חודשים   
 במרץ  31שנסתיימה ביום 

לשנה שנסתיימה  
  בדצמבר  31ביום 

 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( 
    

 10,479  2,280  2,614  הכנסות דמי ניהול 

 9,117  1,785  3,419  הוצאות הנהלה וכלליות 

    

 1,362  495  ( 805) מפעולות רגילות )הפסד( רווח

    
 -  -  -  הכנסות מימון 

 60  9  8  הוצאות מימון 

 60  9  8  הוצאות מימון, נטו 

    

 103,858  21,372  22,955  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו 
    
    

 105,160  21,858  22,142  רווח לפני מסים על הכנסה 
    

 970  115  (41) )הטבת מס( מסים על ההכנסה

    
 104,190  21,743  22,183  רווח נקי לתקופה המיוחס לבעלים של החברה 

    
    

    כולל אחר:  (הפסדרווח )

 ( 234) 39  -  רווח )הפסד( כולל אחר אקטוארי בגין חברות מוחזקות, נטו 

    

 103,956  21,782  22,183  סה"כ רווח כולל לתקופה המיוחס לבעלים של החברה 
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 אינרום תעשיות בנייה בע"מ

 נתונים על תזרימי מזומנים 

 

 
 

לתקופה של שלושה חודשים   
 במרץ  31שנסתיימה ביום 

לשנה שנסתיימה  
  בדצמבר  31ביום 

 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( 
    

    פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 

 104,190  21,743  22,183  רווח נקי לתקופה 

    

    התאמות: 

 ( 103,858) ( 21,372)  (22,955) ברווחי חברות מוחזקות חלק החברה  

 656  159  164  פחת והפחתות 

 1,485  -  609  תשלום מבוסס מניות 

 ( 2,003) 357  ( 753) ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה 

 3,647  621  888  עלייה בזכאים ויתרות זכות 

 4,117  1,508  136  מזומנים נטו מפעילות שוטפת 

    

    פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 

 8,086  -  -  דיבידנדים שהתקבלו 

 ( 357) ( 326) (9) רכישת רכוש קבוע 

 7,729  ( 326) (9) מזומנים נטו מפעילות )לפעילות( השקעה 
    

    

    פעילות מימון -תזרימי מזומנים 

 ( 517) ( 130) ( 143) פירעון בגין חכירה 

 ( 8,028) -   -  תשלום דיבידנד 

 ( 8,545) ( 130) ( 143) פעילות מימוןלמזומנים נטו  
 

   

    

 3,301  1,052  (16) ( במזומנים ושווי מזומנים ירידהעלייה )

    

 1,434  1,434  4,735  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

    

 4,735  2,486  4,719  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

    

 

 



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

 

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

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

 

ולשנה שהסתיימה    2020בדצמבר    31כספי ביניים נפרד זה בהקשר למידע הנפרד של החברה ליום  יש לעיין במידע  

מאוחדים של החברה  ה תמציתיים  הבאותו תאריך, ולנתונים הנוספים אשר נלוו אליהם וכן בהקשר לדוחות הכספיים  

 "הדוחות המאוחדים"(.  –)להלן   2021במרץ  31ליום 

 

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

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.  2020בדצמבר,  31החברה ליום 

 
 

 אירועים בתקופת הדיווח ולאחריה ב.

 

ידי החברה, ראו ביאור  לפרטים בדבר הסכם מותנה לרכישת מלוא מניות המיעוט בחברת הבת נירלט צבעים בע"מ על  (1)
 . א' לדוחות המאוחדים4

 

 ב' לדוחות המאוחדים. 4ראו ביאור   ,האחריאו /ו  הדוח  בתקופת  דיבידנד  חלוקותלפרטים בדבר  (2)
 

 

 

 



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

 

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

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

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 כ"ל; מנ ,נועם שצ'לקה .1

 ;, מנהל כללי תחום פתרונות בנייהאורי לופט .2

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

 ; , מנהל כללי תחום מוצרי הצבעיםעמרי לוטן .4

 ;מעודה, סמנכ"ל כספיםשגיא  .5

 

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

בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים    רביותהמשרה הבכיר    הכללי ונושא

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

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 שמבצע  

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

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. 

  

לתקופה    התקופתיבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח    השנתידוח  ב

העריכו הדירקטוריון    בדבר הבקרה הפנימית האחרון(,  השנתיהדוח    –)להלן    2021בדצמבר    31שנסתיימה ביום  

בהתסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי    וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד;

 . אפקטיביתהינה  2021במרץ   31הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

 

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

 . בדבר הבקרה הפנימית האחרון שהובאה במסגרת הדוח השנתיית, כפי האפקטיביות של הבקרה הפנימ

בדבר הבקרה הפנימית האחרון,  ערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי  למועד הדוח, בהתבסס על ה 

 הבקרה הפנימית היא אפקטיבית. ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : הצהרות מנהלים

 : (1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת מנהל כללי 

 , מצהיר כי:נועם שצ'לקהאני, 

  2021של שנת    הראשון( לרבעון  התאגיד  –)להלן    בע"מ  בנייה  אינרום תעשיותבחנתי את הדוח הרבעוני של   (1)

 (;הדוחות  –)להלן 

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

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

 לתקופת הדוחות; 

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

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

 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( 

תו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם  הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכול

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( 

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

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

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

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

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

 – במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

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

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

 לכללי חשבונאות מקובלים.

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

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

 . 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. 

 

 _______________________    . 2021במאי,  23

 'לקה שצ נועם        

 "ל מנכ             

 

 



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

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 , מצהיר כי:שגיא מעודהאני, 

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

 לתקופת   הדוחותאו    הדוחות  –)להלן    2021של שנת    הראשון ( לרבעון  התאגיד  –)להלן    בע"מבנייה  תעשיות  

 (;הביניים

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

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

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

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

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

של התאגיד,  יים  והדוחות הכספ ת הביקורת  וגיליתי 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( 

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

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

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

 – הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

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

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

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

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

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

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

 – במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

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

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

 לכללי חשבונאות מקובלים;

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

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

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

 לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד. 

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

 

 ____________________    . 2021במאי,  23

 מעודה  שגיא     

 כספים "ל סמנכ                


