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 תאגיד שינויים מהותיים שאירעו בעסקי ה

 1970- א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל39בהתאם לתקנה 

 מרץב  31שפרסמה החברה ביום    2019להלן יובא עדכון לפרק תיאור עסקי התאגיד מתוך הדוח התקופתי לשנת  

, אשר נערך בהתאם להוראות תקנה ("2019לשנת    הדוח התקופתי"  -להלן  )(  2020-01-029578)מס' אסמכתא:    2019

)דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל39 ניירות ערך  אשר   מהותייםוכולל שינויים או חידושים    1970  -א לתקנות 

עניין שיש לתארו בדוח התקופתי. העדכון כאמור, מתייחס למספרי הסעיפים בפרק  אירעו בעסקי התאגיד בכל 

בדוח התקופתי, אלא אם צוין   נחים שלהלן תהא המשמעות הנודעת להםלמו  תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי.

 .אחרת במפורש

 הפעילות של התאגיד   תחומי לגבי  כספי מידע - 5עדכון סעיף  .1

  :)*( )אלפי ש"ח( 2019נתונים כספיים של התאגיד לפי תחומי פעילות לשנת 

  תחום 

 הברזים  

   הכלים תחום

  הסניטרים

 בישראל 

   הכלים תחום

  הסניטרים

 בחו"ל  

  תחום

 האינסטלציה

  תחום

   ההפצה

  תחום

  הקמעונאות

 והקרמיקה 

  פעילויות

 אחרות 

  התאמות

)בינחברתי  

 ולא מיוחס( 

  הכל  סך

   מאוחד

 712,861 169 51,181 415,323 77,088 57,054 2,564 41,674 67,808 מחיצוניים הכנסות

   מתחומי הכנסות
  אחרים  פעילות
 בתאגיד 

14,062 6,618 8,940 11,700 84 - 3,887 (45,291 ) - 

 712,861 (45,122) 55,068 415,323 77,172 68,754 11,504 48,292 81,870 "כ הכנסות  סה

משתנות  עלויות
המיוחסות לתחום  

 הפעילות  
40,408 35,053 4,879 37,317 59,759 233,244 27,484 (45,291 ) 392,853 

קבועות   עלויות
המיוחסות לתחום  

 הפעילות  
28,120 16,118 11,633 19,633 17,262 152,143 18,874 (162 ) 263,621 

 656,474 (45,453) 46,358 385,387 77,021 56,950 16,512 51,171 68,528 "כ העלויות  סה

  מפעולות רווח
)ללא   רגילות

 הכנסות/ 
 הוצאות אחרות( 

13,342 (2,879 ) (5,008 ) 11,804 151 29,936 8,710 331 56,387 

 920,098 (12,599) 85,981 397,441 96,178 107,403 86,315 65,906 93,473 הנכסים   סך

 672,724 (46,134) 43,029 341,060 81,204 67,687 97,302 60,901 27,675 התחייבויות "כ  סה

 (. 2020-01-039049)מס' אסמכתא:  2020במאי  3)*( בהתייחס לדוחות הכספיים פרופורמה שפרסמה החברה ביום 

 פילוח הכנסות:  - 8.3עדכון סעיף  .2

  מהווה   הןמ  ההכנסות ת מוצרים אשר היקף  וקבוצמאודות התפלגות הכנסות הקבוצה  נוספים  נתונים    להלן 

 :  הקבוצה  הכנסות  מסך יותר או 10%

  

 

 

 

 המצורפים לדוח זה. 2019לשנת  )*( בהתייחס לדוחות הכספיים פרופורמה

  

 מוצר   קבוצת
   הכנסות

 )*( באלפי ש"ח 
 )*( הקבוצה שיעור מסך הכנסות 

 

540,238 קרמיקה ופסיפס   33% 
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 : לקוחות - .58עדכון סעיף  .3

 : )אלפי ש"ח(  2019לשנת  סוגי לקוחות  על פי  הקרמיקה הקמעונאות ותחום הכנסות  לגותהתפ

הקמעונאות   תחום סוגי לקוחות 
   והקרמיקה 

 2019 

 62%         257,561 לקוחות פרטיים 

 6%             26,177 פרוייקטים מסחריים 

 32%          131,585  קבלנים ודיירי בנייה רוויה , יזמים

 100%       415,323 "כסה

 :שיווק והפצה - .68עדכון סעיף  .4

ארצית  תצוגה  מותאול שבעה  פועלת באמצעות    אלוני היתר,  יוקרה  מותגי   הםב   מוצגיםאשר    בפריסה  בין   ,

ואשר הבית,  וריהוט  עיצוב  יום    מבקרים  בתחומי  מדי    מקצוע  בעלי ,  ומעצבים  אדריכלים   של   רב   מספר בו 

קרמיקה,  מספר רב של אולמות תצוגה של    יםהכולל   יםבאזור  פרטיים. אולמות התצוגה ממוקמים  ולקוחות

  באולמות התצוגה.  מוקד משיכה מרכזי ללקוחות בתחומים אלו  והמהווים   ריהוט ועיצוב הבית   כלים סניטרים,

)תצוגת שילוב    אלונימוצגים כל סוגי המוצרים אותם משווקת   הן בתצוגה קטלוגית והן בתצוגה תדמיתית 

קשרים עם  מחלקת שיווק ויחסי ציבור, אשר בין היתר, אמונה על שמירה ויצירת    לאלוניכמו כן,    .(מוצרים

וסדנאות לקהל מקצועי בנושאים    ועל ארגון השתלמויות  בישראל   מהמוערכים   אדריכלים ומעצביםמעל לאלף  

 .הקשורים לתחום פעילותה

 . וכן באמצעות אתר אינטרנט  (אינטרנט, עיתונים מקצועיים) מפרסמת את מוצריה במדיה השונה  אלוני

לאולמות של  התצוגה,    בנוסף  השיווק  לפרויקטמבצע    אלונימערך  ממוקדות  שיווק    בנייהשל    םיפעילויות 

בתחום הפעילות קיימת חשיבות רבה למערך הפצה מאורגן התומך  , פרויקטים מסחריים וציבוריים.  למגורים

ושביעות  על יעילות תפעולית  מרכז    לאלוני .  רצון הלקוחות השונים  במערך המכירות והרכש לצורך שמירה 

 .השוניםהתצוגה וללקוחות  מותלאול האשר ממנו מתבצעת הפצת כלל מוצריבנשר באזור תעשיה  טילוגיס 

 :צבר הזמנות - .78עדכון סעיף  .5

 המקומי לטווח הקצר. צבר הזמנות בשוק ולאלוני בנק ילחז

צבר הזמנות ליום  
   2019בדצמבר  31

 באלפי ש"ח 

בסמוך  צבר הזמנות 
 למועד פרסום הדוח

 באלפי ש"ח 
 136,954 160,948 סה"כ באלפי ש"ח 

 

בסעי המפורט  כולללעילף  המידע  ערך   ,  ניירות  בחוק  המונח  כהגדרת  עתיד,  פני  צופה  מידע  היתר,  בין 

. מידע כאמור כולל, בין השאר, תחזיות, הערכות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה  1968-תשכ"ח

בין   על הערכות הנהלת החברה, המתבססות,  פני עתיד מבוסס  צופה  ואינה בשליטת חברה. מידע  ודאית 

ון של החברה אשר עשויים שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני החברה,  היתר, על הערכות ותכנ

 .ו/או במצב שוק הנדל"ןלרבות במידה ויחול שינוי לרעה במצב המשק 
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 :רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים - .108עדכון סעיף  .6

על פני שטח  , משתרע  רנש"(, הממוקם באזור התעשייה  המרכז הלוגיסטי" -)להלן    אלוניהמרכז הלוגיסטי של  

תום  הינה עד לבמרבית ההסכמים  תקופת השכירות  המרכז הלוגיסטי נשכר ממספר משכירים ודונם.    40  -של כ

 . אלפי ש"ח 287 -. דמי השכירות החודשיים עומדים על כ2022חודש אוקטובר 

מקומות בארץ )נתניה, בני  אלוני שוכרת נכסים המשמשים אותה לפעילותה העסקית )בעיקר סניפים( במספר 

אלפי מ"ר )לא כולל המרכז הלוגיסטי(.   6 -ברק, חיפה, ראשון לציון, באר שבע ופתח תקווה( בשטח כולל של כ

 אלפי ש"ח. 422-בגינם הינה כהחודשיים העלות הכוללת של תשלומי השכירות  

 : חומרי גלם וספקים - .128עדכון סעיף  .7

ידי    הנמכרים  המוצריםעיקר   הקבוצה    יאלונעל  של  הפעילות  בתחומי  הכלולים  מוצרים  )ברזים,  הינם 

ו המוצרים נרכשים  חלק מ.  בעיקר שיש, קרמיקה ופרקטיים  –וכן מוצרי חיפוי    כלים סניטריים( מקלחונים 

   טורקיה.ו  סיןממדינות אירופה, מיובאים   ורובםבארץ 

 :מצבת העובדים - 2.9עדכון סעיף  .8

 , כמפורט להלן: עובדים  228- כבסה"כ  אלוני מעסיקה 2019בדצמבר  31יום ל

 עובדים"כ סה תחום פעילות
31.12.19 31.12.18 

 79 77 תפעול, רכש ויבוא  עובדי
 128 129 לקוחות  ושירות  מכירות
 21 22 הנהלת חשבונות ו, כספים הנהלה
 228 228 סה"כ
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 התאגיד   עניינידוח הדירקטוריון על מצב 
 ביום  ה סתיימהש חודשים  שלושהשל    הלתקופ 

 2020  במרץ  31  
 

) קבוצת חמת  של  דירקטוריון  ה ל  "( החברה"  -להלן  בע"מ    שלושהשל    התקופ מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון 

אשר נערך בהתאם לתקנות  , בהתאמה(  "מועד הדוח"  -ו  "תקופת הדוח" להלן:  )  2020  במרץ  31ביום    הסתיימהש  חודשים

"(. היקפו של דו"ח זה  תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"  - )להלן 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

, אשר  2019בדצמבר    31הינו מצומצם והוא נערך תחת ההנחה שבידי המעיין בו מצוי גם הדוח התקופתי של החברה ליום  

  מובא בדוח זה בדרך של הפנייה )להלן   ( ואשר 2020-01-029578:  )מס' אסמכתא   2020במרץ    31    ידי החברה ביום-דווח על 

 "(. הדוח התקופתי" -
 

 ( עצמי ותזרימי מזומנים   ן תוצאות פעילות, הו )כללי,    התאגיד הסברי הדירקטוריון למצב עסקי  

 תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית .1

הינה חברת החזקות הפועלת,     ,שיווקיבוא,  ייצור,    ומסחריות, בתחום של ת  ותעשייתי באמצעות חברות בת  החברה 

  30והחל מיום    ,גמר בניה לחדרי אמבטיה, חדרי שירותים ומטבחיםם לעיצוב הבית ומוצרי  של מוצריוהפצה    מכירה

 . פועלת גם במסגרת קמעונאית 2018בינואר 

 

 "(,אלוני"להלן:  השלימה החברה עסקה לרכישת מלוא הון המניות של חברת שיש אלוני בע"מ )  2020בפברואר    4ביום  

כן סך ו   (,2019בדצמבר    15מיליון ש"ח אשר שולמו כמקדמה ביום    10)מתוכן סך של    ש"ח מיליון    57.4בתמורה לסך של 

חודשים ממועד ההשלמה, ממנו יקוזזו, ככל שיקוזזו, סכומים בהתאם   60מיליון ש"ח נוספים שישולמו בחלוף    5של  

המאוחדים התמציתיים ביניים א' לדוחות הכספיים 3אה ביאור לפרטים נוספים, רלנוסחה שנקבעה בהסכם הרכישה. 

 המצורפים לדוח זה.  

 

ביאור   ראה  ולאחריה  הדוח  בתקופת  מהותיים  ואירועים  עסקאות  בדבר  נוספים  הכספיים    3לפרטים  לדוחות 

 . המצורפים לדוח זה המאוחדיםביניים  התמציתיים 

 הגילוי הדיווח הכספיגילוי ייעודי בדבר השפעות משבר הקורונה על  .2

התקופתי, בקשר להשפעות    אור עסקי התאגיד בדוחיבפרק ת  6.1  ף בדוח הדירקטוריון וסעי  9.2  ףבהמשך לאמור בסעי

והשלכותיו על פעילותה העסקית של    משבר הקורונה, הנהלת החברה ממשיכה לעקוב אחר השינויים וההתפתחויות 

 . הקבוצה

, ההגבלות שהוטלו על הפעילות בישראל הביאו להאטה  למשקעל אף החרגתם של ענף הבנייה וענפים אחרים כחיוניים 

בפעילות   לירידה  גם  מכך  וכנגזרת  הקבוצה,  ממוקדת  בהם  והשיפוצים  הבנייה  בענפי  גם  כמו  במשק,  משמעותית 

האטה בקצב ההזמנות ורמת המכירות    , חלה2020מאי    –. במהלך תקופת המשבר בחודשים מרץ  ובהכנסות הקבוצה

 של פעילויות הקבוצה, זאת מאחר שלקוחותיה המסחריים והקמעונאיים של הקבוצה צמצמו או הפסיקו את פעילתם. 



 

2 

נפגעו בקצב  וחברת שיש אלוני בע"מ(  דיזיין בע"מ  )חברת חזיבנק  בנוסף, הפעילויות במגזר הקמעונאות והקרמיקה 

  – חלק מאולמות התצוגה שלהן ע"פ הנחיות משרד הבריאות במהלך החודשים מרץ    ההזמנות עקב סגירה זמנית של

 . 2020אפריל  

 
ולסיכון אשראי הלקוחות. למועד אישור   לגביית חובות מלקוחות החברהבאשר  משבר הקורונה עורר אי ודאות  כמו כן,  

 ם מגובים בביטוח אשראי.דוחות כספיים אלה, החברה לא זיהתה כשלי אשראי מהותיים מצד לקוחותיה אשר אינ

 

להלן,   כמתואר  הקבוצה  נקטה  אותם  צעדים  לאור  זאת,  החברה,  עם  על  להערכת  לרעה  מהותית  השפעה  צפויה  לא 

 : 2020רווחיות הקבוצה ועל תזרים המזומנים שלה, לרבות יחס ההון החוזר שלה, ברבעון השני לשנת 

היתר2020במרץ    31ביום   • בין  החברה,  דירקטוריון  החליט  הנובעות   ,  ההשפעות  מידת  בדבר  הוודאות  אי  לאור 

וזאת מתוך ניהול זהיר ומושכל    2019ממשבר הקורונה, משך האירועים והיקפם, לא לבצע חלוקת דיבידנד בגין שנת  

 של הסיכונים הפיננסיים בעת הזו.  

מיליון  30-לל של כבסך כו בנקאיות לזמן ארוךהלוואות כמו כן, פעלה הקבוצה לשחלוף אשראי בנקאי לזמן קצר ב •

 . ש"ח לחיזוק הנזילות

בהתאם להנחיות, שיועדו לשמירה על בריאותם   ופעל חברות הקבוצה  ,  2020  מרץהחל מהמחצית השנייה של חודש   •

עובדיה  של  תוך  ןהתקינה  ונקט  שנערכו,  שונים  שונות  ולתרחישים  של   בפעולות  האפשר,  ככל  רציפות,  להבטחת 

. בין היתר, חלק ומטה  , לוגיסטיקה, שירות לקוחות, אולמות מכירהלרבות פעילות חלקית של קווי הייצור  ן פעילות

 מעובדי חברות הקבוצה נערכו לעבודה במשמרות ועבודה מהבית. 

על מנת   ת, צמצום והתייעלות בכוח אדםהוצאו להקטנת , ככל שניתן,פעלו חברות הקבוצהבמהלך תקופת המשבר  •

בשכר,   ות לרבות הפחתובמתכונת העבודה ) דה בהיקף הפעילות, ובכלל זאת צמצום בהוצאות שכר  לירי  ימם להתא

מאולצות והוצאה לחל"ת(. בהקשר זה יצוין כי במהלך    הוצאה לחופשותהורדת משמרות,  שעות נוספות,  הפחתות ב

ודשים מרץ, אפריל לתום הח  10% - וכ 30% -, כ 33% -תקופת המשבר, חלק מעובדי חברות הקבוצה שהו בחל"ת )כ

 , בהתאמה(. יצוין כי נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, חזרו מרבית עובדי חברות הקבוצה לעבודה. 2020ומאי  

אלה,   הקבוצהבימים  מרבית ופועל   חברות  של  לעבודה  חזרה  כולל  לעסקים",  הסגול  "התו  להנחיות  בהתאם  ת 

לעיל  העובדים שהוצאו לחל"ת התצוגה והפעלת קווי הייצור בהתאם להיקפי הפעילות   , פתיחת אולמות כאמור 

 .המשתנים

על מנת למזער את השפעות צעדי ההגבלה שננקטו במדינות שונות בעולם לרבות צמצום התעבורה הבינלאומית, על  •

ידי הקבוצה   על  הנרכשים  גלם מסוימים  חומרי  של  והשינוע  הייצור  וסין)יכולת  נקטו חברות  (  בעיקר מאירופה 

מספר פעולות, הכוללות, בין היתר, עדכון רמות המלאים של חומרי גלם כנ"ל בהתאם להתפתחויות בעולם    הקבוצה

ההשפעה  את  לצמצם  בכדי  לרשותן,  העומדות  המבוזרות  הרכש  באפשרויות  ושימוש  הנגיף  להתפשטות  בקשר 

 .האפשרית על פעילות הקבוצה בהקשר לכך

 

ומנים חיובי מפעילות שוטפת והיא הגבירה את מאמצי הגביה, וכי נכון  כמו כן יצוין כי הקבוצה שמרה על תזרים מז

לתאריך הדוח על המצב הכספי כל אחת מהחברות בקבוצה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות שנקבעו להן על ידי  

 הבנקים. 

 

סימולציות ואומדנים תוצאתיים ותזרימיים אל מול מספר תרחישים להרעה ממושכת    בחנהו  ערכה   הנהלת החברה, 

 . בשווקים ובהיקפי פעילות הקבוצה כנגזרת מכך
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השפעה   להיות  צפויה  לא  הקורונה  למשבר  החברה,  להערכת  תימשך,  מהמשבר  המשק  התאוששות  שמגמת  בהנחה 

  2020למועד אישור דוחות כספיים אלה, במהלך חודש יוני ונכון  2020מהותית על רווחיות הקבוצה ברבעון השני לשנת 

מורגשת חזרה לפעילות רגילה של כלל חברות הקבוצה, וכן    חלה עלייה בהיקפי ההזמנות בהשוואה לחודש יוני אשתקד

לרבות הפעילויות במגזר הקמעונאות והקרמיקה )חברת חזיבנק דיזיין בע"מ וחברת שיש אלוני בע"מ( אשר נפגעו עקב 

 .  2020ירה זמנית של חלק מאולמות התצוגה שלהן במהלך החודשים מרץ ואפריל  סג
 

להערכת הנהלת החברה, נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, משבר הקורונה אינו משפיע על הנזילות ועל מקורות 

ים המזומנים  המימון של החברה. קיימת לחברה יכולת פיננסית טובה להתמודד עם משבר הקורונה וזאת לאור תזר

 החיובי שלה מפעילות שוטפת ומסגרות האשראי הבלתי מנוצלות בבנקים.
 

ההתקדמות    בקצבירידה  )עם זאת, האטה כלכלית, ירידה ברמת הצריכה במשק, שינויים בהיקפי הפעילות בענף הבניה  

ו/או ירידה בהיקף הפעילות של  (   בדירות קיימות ודירות יד שניה  השיפוצים  ובהיקף ו/או עיתוי בנייה  וגמר התחלות וב

כמו גם חידוש של הגבלות  )"גל שני"(  כתוצאה מסיבות כלכליות או כתוצאה מהתפרצות מחודשת    הקבוצהלקוחות  

, עשויים להיות בעלי  (אשר הינם בבחינת אירועים אשר אינם בשליטת החברה)תנועה ו/או "מדיניות הסגר" וכדומה  

 : ובכלל זה  הקבוצהות של השלכות על פעילות ותוצאותיה הכספי

  שיבושים או עצירת הפעילות היצרנית )ב(     רה;למוצרי הקבוצה או השפעה על מחירי מוצרי החב  בביקושיםקיטון  )א(  

ו/או ספקים; , בין היתר, כתוצאה מהשבתת כוח אדם או השתת מגבלות על תנועת  של הקבוצה בישראל ו/או בטורקיה

)ד( הגבלות   ;ללקוחותיה הקבוצה או מוצרי  ו/ ומוצרים לחברות הקבוצה מרי גלם שיבושים או עיכובים באספקת חו )ג(

 על כמות הלקוחות בחנויות ו/או על פתיחתן.  

 

באי ודאות רבה    לנוכח האמור ולאור העובדה, שהמשך התפשטות נגיף קורונה הוא בבחינת "אירוע מתגלגל" המאופיין 

ואופן ומשך היציאה    , נגיףה התפשטות    בקשר עם קצב ומשך התפשטותו, בלימתובשינויים תדירים ומהירים, בין היתר,  

השונות לבלימת התפשטות הנגיף ויציאה מהמשבר, החברה אינה    מהמשבר והצעדים הנוספים שיינקטו על ידי הרשויות

פיות במחצית  את מלוא השלכות אירוע נגיף קורונה על פעילותה ותוצאותיה הכס  יכולה להעריך ולאמוד במועד דוח זה

   .2020השנייה של שנת 

 .ם המצורפים לדוח זההמאוחדי התמציתיים הכספייםלדוחות  ג'3לפרטים נוספים ראו באור  
 

האחרונים ואופן   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להערכת החברה, חוסנה הפיננסי, הפעולות שנקטה בחודשים

 הבינוני והארוך. בפעילותה העסקית כסדרה בטווח הקצר,פעילותה, מאפשרים ויאפשרו לה להמשיך 
 

הערכות וציפיות החברה בדבר ההשלכות וההשפעות האפשרויות של התפשטות או בלימת נגיף קורונה על תוצאותיה  

מהוות מידע צופה פני עתיד,   , 2020וכן במחצית השנייה של שנת    2020ואופן פעילותה של החברה ברבעון השני לשנת  

והינן תחזית והערכה בלבד של החברה למועד דוח זה בהתבסס, בין   ,1968- ת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"חכהגדר

היתר, על צווים והחלטות של הרשויות הרלוונטיות נכון למועד דוח זה וכן בשים לב לחוסר הוודאות באשר למשכו של  

הנחיות וצעדי ההמשך שיינתנו ויינקטו מעת לעת.  "אירוע הקורונה", עוצמתו והשפעותיו על המשק בישראל, ובאשר ל

היתר,  בין  לרבות מהותית, מהצפוי,  שונה,  באופן  או להתממש  או חלקן  כולן  עלולות שלא להתממש,  הערכות אלה 

חידוש   רק  לא  אך  לרבות  מלא,  באופן  להעריכן  ניתן  שלא  מהתפתחויות  מיטביים,  לא  וניתוחים  מהנחות  כתוצאה 

בארץ ובעולם   ות על תנועת אזרחים, משכו ועוצמתו של המשבר על התנהגותם של השווקיםמדיניות הסגר", מגבל"

ארגונים   החלטות  פעילותן,  ותחומי  חברות  התאוששות  אופן  גם  כמו  מאידך  מהמשבר  היציאה  ומשך  ואופן  מחד 

הרשויות והנחיות  משמעותיים  בממדים  תחזור  הקורונה  נגיף  שהתפשטות  ככל  אם  וכדומה.  תוחמרנה    בינלאומיים 

 .להתחזק  הקבוצהמחדש, צפויה ההשפעה השלילית על תוצאות 
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 המצב הכספי .3

יפורטו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום   , לעומת הדוח על המצב 2020  במרץ  31להלן 

 ש"ח(:  באלפי ) 2019בדצמבר   31הכספי ליום  

 הסעיף
ליום 

31.03.2020 
ליום 

31.12.2019 
 הסברי החברה  שינוי

מיליון ש"ח, נובעת ברובה מעלייה   158  - העלייה בסך של כ 157,643 314,093 471,736 נכסים שוטפים
ראה )  אלוניהעסקים  מיליון ש"ח בגין צירוף    145  -בסך כ

לדוחות  3ביאור    ( המאוחדים  התמציתיים   הכספייםא' 
כ ומ של  בסך  המילי  15  -עלייה  ביתרות  ש"ח  מזומנים ון 

 שוטפת. הפעילות המתזרים בעיקר עקב   ושווה מזומנים
מיליון ש"ח, נובעת ברובה מגידול   65  -העלייה בסך של כ  64,660 400,462 465,122 נכסים לא שוטפים 

מיליון ש"ח בגין צירוף העסקים אלוני    75בסך של כולל של  
, מיליון ש"ח בגין נכסי זכות שימוש  26  -בעיקר סך של כ)

 32.7  -וסך של כ  מיליון ש"ח בגין רכוש קבוע  12-של כ  סך
ש"ח מוחשיים(.    מיליון  בלתי  ונכסים  מוניטין  מנגד בגין 

קיטוןנרש ארוך  ם  לזמן  חובה  כ  ביתרות  של   9.6  - בסך 
ש"ח שולמו כמקדמה במהלך מיליון    10ש"ח )סך של  מיליון  

 על חשבון צירוף העסקים אלוני(.   2019דצמבר 
התחייבויות  

 שוטפות 
מעליה   מיליון ש"ח, נובעת בעיקר  115  - העלייה בסך של כ 114,200 318,427 432,627

. כמו  מיליון ש"ח בגין צירוף העסקים אלוני  137  -בסך של כ
הקבוצה  כן,   פעילויות  עלייה בשאר  כ  נרשמה   2.3  - בסך 

 4.1  -של כ  ונותני שירותים ועלייה בסך  ספקיםב  ש"חמיליון  
זכות ויתרות  בזכאים  באשראי    ירידהמנגד,    .מיליון ש"ח 

מיליון ש"ח   30  - כשל  בסך    לזמן הקצר  מתאגידים בנקאיים 
אשראי בנקאי לזמן קצר בהלוואות לזמן ארוך עקב שחלוף  

לדוחות ב'  3לצורך חיזוק הנזילות של הקבוצה )ראה ביאור  
 (.המאוחדים  התמציתיים הכספיים

התחייבויות לא  
 שוטפות 

מיליון ש"ח, נובעת מעלייה בסך של  95 - העלייה בסך של כ 95,768 148,754 244,522
בנוסף נרשמה מיליון ש"ח בגין צירוף העסקים אלוני,    19  -כ

בסך  בעלייה   בנקאיים  מתאגידים  כנטו  הלוואות   77-של 
ש"ח נלקח   מיליון  אשר  שוטפות(,  חלויות  ניכוי  )לאחר 

אשראי   שחלוף  וכן  אלוני  העסקים  צירוף  מימון  לצורך 
 בנקאי בזמן הקצר לזמן ארוך כמצוין לעיל. 

מיליון    10.7-רווח לתקופה בסך של כעיקר מהגידול נובע מ 12,335 247,374 259,709 הון עצמי
 ש"ח.

)גירעון  הון חוזר
 בהון חוזר(

נובע מפעולות אותן   43,443 ( 4,334) 39,109 הקבוצה   נוקטתהשיפור בהון החוזר 
ביניהן   שלה,  הנזילות  יחסי  שיפור  מאמצי  לצורך  הגברת 

ו בימי אשראי ספקים  הלוואות לזמן  גביה, שיפור  שחלוף 
)ראה   מיליון ש"ח בהלוואות לזמן ארוך  30קצר בסך של  

 (. המאוחדים התמציתיים  הכספייםב' לדוחות  3ביאור 
 הערה לעיל.   ראה 0.1 0.99 1.09 יחס שוטף 

 הערה לעיל.   ראה 0.08 0.60 0.68 יחס מהיר 
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 תוצאות הפעילות .4

  המאוחדים של החברהורווח כולל אחר  הפסד  או  רווח  יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על  להלן   4.1

 )באלפי ש"ח(: אשתקד  ההמקביל  ההתקופו  2020 מרץב  31סתיימה ביום הש  חודשים שלושהשל  תקופהל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסעיף

  חודשים 3לתקופה של 
 שהסתיימה ביום  

 במרץ 31

לתקופה  ביחס שינוי
 מקבילה אשתקד

 הסברי החברה  

 % - ב   ש"ח  באלפי 2019 2020

 35.8% 41,247 115,370 156,617 מכירות 

המכירות, נובעת בעיקר כתוצאה   מחזורהעלייה ב
אלוני  מצירוף   של  פברואר העסקים  מחודש   החל 

עלייה במחזור המכירות של חזיבנק כמו כן,  ,  2020
בירידה   בחלקה  קוזזה  אשר  ההפצה  ומגזר 

  במחזורים של יתר פעילויות הקבוצה. 

  29.0% 20,424 70,381 90,805 עלות המכירות

 46.3% 20,823 44,989 65,812 רווח גולמי 

כתוצאה   בעיקר  נובעת  הגולמי  ברווח  העלייה 
של   העסקים  פברואר   אלונימצירוף  מחודש  החל 

חזיבנק )מגזר  עלייה ברווח הגולמי    כמו כן,  ,2020
וב והקרמיקה(  הכלים    ימגזרהקמעונאות 

 .  הסניטריים בארץ ובחו"ל

הוצאות תפעול  
 רגילות 

49,899 35,511 14,388 40.5% 

נובעת   בהוצאות התפעול  בעיקר כתוצאה  העלייה 
( אלוני  של  פעילות  בגין  עסקיםמהוצאות    ( צירוף 

החל מחודש פברואר )  מיליון ש"ח   12.5 -בסך של כ
( לרבות הפחתות עודפי עלות בתקופת הדוח 2020

כ של  בסך  אלוני  עסקים  צירוף  מיליון    1.7  -בגין 
 ש"ח.  

הכנסות )הוצאות( 
 אחרות, נטו

131 (179 ) 310 (173.2% ) 
 

 ראה הסברים לעיל.  72.5% 6,745 9,299 16,044 רווח תפעולי

 (הוצאותהכנסות )
 מימון, נטו

(2,052 ) (1,762 ) (290 ) 16.5% 
מהגידול   בעיקר  נובעת  המימון  בהוצאות  העלייה 
הפרשי  הוצאות  בגין  וכן  הפיננסי  החוב  בהיקף 

 הצמדה. 
 חלק ברווחי

חברה   )הפסדי(
כלולה המטופלת  
לפי שיטת השווי  

 המאזני, נטו

(156 ) 304 (460 ) (151.3% ) 
 ( הכלולה  החברה  ברווחי  החברה  (  50%חלק 

טופולסקי פרויקטים מסחריים  -חזיבנק בחזיבנק:
 בע"מ. 

כתוצאה   העלייה 5.4% 159 2,951 3,110 מסים על הכנסה בעיקר  נובעת  המסים  בהוצאות 
 ברווח לפני מס. מעלייה

  119.3% 5,836 4,890 10,726 רווח נקי
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 : ש"ח(תמצית תוצאות לפי מגזרי פעילות )באלפי       4.2

 הכנסות  4.2.1

 מגזרים 

  חודשים 3לתקופה של 
 שהסתיימה ביום  

 במרץ 31

לתקופה מקבילה   ביחס שינוי
 אשתקד

 הסברי החברה 

 % - ב ש"ח  באלפי 2019 2020

 .מגזר הברזים שמר על יציבות במכירות בתקופת הדוח  (2.54%) (533) 20,976 20,443 ברזים

   סניטריים כלים
 בישראל

10,526 14,882 (4,356) (29.27%) 

נובע   במכירות  מהקיטון  וירידה  המקומי  בשוק  במכירות  ירידה 
. יצוין כי החל מפתיחת פעילות המפעל בטורקיה )מגזר הכלים  הייצוא

צמצם    םהסניטריי בישראל  הסניטריים  הכלים  מגזר  בחו"ל( 
כיום  משמעותית   ברובה  מתבצעת  אשר  שלו,  הייצוא  פעילות  את 

   ישירות דרך המפעל החדש בטורקיה.  

  סניטריים כלים
 בחו"ל 

6,330 1,009 5,321 527.35% 
בתקופה המקבילה החלה פעילותו של מגזר הכלים הסניטריים בחו"ל  

 )שנת הרצה(.

פלסטיק  
 ואינסטלציה 

15,864 17,385 (1,521) (8.75%) 
במכירות   קל  קיטון  חל  הדוח  מירידה בתקופת  בעיקר  נובע  אשר 

   קיטון זה קוזז במעט מעלייה בייצוא.  . במכירת בשוק המקומי

 5.49% 1,144 20,848 21,992 פצהה 
בתקופת הדוח חרף רשם גידול במכירות בשוק המקומי  מגזר ההפצה  

   התגברות התחרות.

קמעונאות  
 וקרמיקה 

82,478 36,214 46,264 127.75% 
 , 2020  החל מחודש פברואר    אלוניצירוף העסקים של  הגידול נובע מ

 חזיבנק.  יה שלגידול במכירות בתקופת הדוח  בנוסף נרשם 

 (8.05%) (1,223) 15,190 13,967 אחרות  פעילויות
 .Houzerשל החברה הבת בארה"ב   יה במכירותמירידה  הקיטון נובע

  35.65% 45,096 126,504 171,600 "כסה

בין 34.57% (3,849) (11,134) (14,983) התאמות  הכלים  - מכירות  למגזר  ההפצה,  למגזר  בעיקר  מגזריות 
 . Houzer - הסניטריים בישראל ול

  הכנסות "כסה
 מחיצוניים 

156,617 115,370 41,247 35.75% 
 

 

 תפעולי  רווח 4.2.2

 מגזרים 

  חודשים 3לתקופה של 
 שהסתיימה ביום  

 במרץ 31

לתקופה מקבילה   ביחס שינוי
 אשתקד

 הסברי החברה 

 % - ב ש"ח  באלפי 2019 2020

חובות   (15.09%) (619) 4,103 3,484 ברזים בגין  הפרשות  מרישום  בעיקר  נובע  התפעולי  ברווח  הקיטון 
 מסופקים וגידול בעלויות השיווק.  

  סניטריים כלים
 בישראל

266 (1,846) 2,112 (114.41%) 
השיפור ברווח התפעולי נובע כתוצאה במעבר לפעילות מסחרית בלבד 

הרבעון וצעדי התייעלות נוספים )לאחר סגירת מפעל חרסה במהלך  
 (. 2019השני של שנת 

   סניטריים כלים
 בחו"ל 

561 (2,772) 3,333 (120.24%) 
בתקופה המקבילה החלה פעילותו של מגזר הכלים הסניטריים בחו"ל 

טרם הגיעה להיקף תפוקת  המפעל בטורקיה    )שנת הרצה(. יודגש כי
 ייצור נורמטיבית. 

פלסטיק  
 ואינסטלציה 

2,293 2,963 (670) (22.61%) 
בשוק המקומי כאמור לעיל  בהיקף המכירות  הירידה נובעת מהירידה  

)שיעור הרווחיות בייצוא נמוך יותר משיעור    רווחיותשיעור ה וירידה ב
 הרווחיות בשוק המקומי(.  

 (35.52%) (282) 794 512 הפצה
כתוצאה משינוי ביחס    ירידה ברווחיותטון נובע כתוצאה מיעיקר הק

 תמהיל המוצרים. 

קמעונאות  
 וקרמיקה 

6,355 2,530 3,825 151.19% 
וכן   חזיבנק  של  במכירותיה  מגידול  כתוצאה  נובע  הגידול  עיקר 
כתוצאה מתוצאותיה של אלוני )צירוף עסקים החל מחודש פברואר 

2020.)  

מהירידה  עיקר   (18.36%) (513) 2,794 2,281 אחרות  פעילויות נובעת  הבת הירידה  החברה  של  המכירות  בהיקף 
 .Houzerבארה"ב 

  (60.16%) (441) 733 292 התאמות 

  74.52% 6,930 9,299 16,044 רווח תפעולי "כ סה
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 ש"ח(  באלפינזילות ) .5

תיאור תזרים  
 המזומנים 

חודשים    3לתקופה של 
 הסברי החברה  במרץ   31שהסתיימה ביום  

2020 2019 

מזומנים נטו שנבעו  
 מפעילות שוטפת 

30,347 3,691 
הדוח  מעלייהנובע    הגידול בתקופת  צמצום    ברווח  וכן 

המקבילה   לתקופה  ביחס  התפעולי  החוזר  ההון  צרכי 
 . ספקיםהבאשראי בעיקר באמצעות עלייה 

מזומנים נטו ששימשו  
 לפעילות השקעה 

(47,664 ) (5,312 ) 

עיקר הגידול נובע ממזומנים ששולמו נטו  בתקופת הדוח,  
מיליון ש"ח, בנוסף    45-אלוני בסך של כבצירוף העסקים  

  2.6- ברכוש קבוע ורכוש אחר בסך כולל של כהשקעות  
 מיליון ש"ח. 

שנבעו  מזומנים נטו 
לפעילות   (ששימשו)

 מימון 
44,027 (923 ) 

המזומנים שימשו בעיקר לפירעון אשראי    בתקופת הדוח,
כ של  בסך  בנקאיים  מתאגידים  קצר  מיליון    41  - לזמן 

מתאגידים   ארוך  לזמן  בהלוואות  גידול  ומנגד  ש"ח 
בחבר  כ  נותהב  ותבנקאיים  של  ש"ח  90  - בסך    . מיליון 

כ של  סך  כי  שחלוף    30  -יצוין  בגין  הינו  ש"ח  מיליון 
  בהלוואות זמן ארוך. בנוסף, אשראי בנקאי בזמן הקצר  

 מיליון ש"ח.   5-פירעון התחייבות בגין חכירות בסך של כ
 

  מקורות המימון .6

,  ותזרים חיובי מפעילות שוטפת  מימון פעילות החברה מבוסס, בעיקר, על האמצעים העצמאים של החברה )הון עצמי(

אשראי   ספקים,  יםבנקאימתאגידים  על  אשראי  והקרמיקה  על  הקמעונאות  פעילות  בתחום  מלקוחות  .  ומקדמות 

חברות הבנות. החברה אינה נוטלת אשראי ממקורות  העל ידי  ברובו  האשראי מבנקים, ממוסדות כספיים וספקים נלקח  

 אשראי לא בנקאיים.  

   מיליון ש"ח. 296  -בתקופת הדוח הסתכם לסך של כי הבנקאי האשראהיקפן הממוצע של  

ח. היקפן  ש"  מיליון  72  - כהסתכם לסך של    דוח בתקופת ההיקפן הממוצע של יתרות אשראי מספקים ונותני שירותים  

יתרות אשראי ללקוחות   ש"ח. הפער בין היקף האשראי    מיליון   181  -כ  הסתכם לסך של  בתקופת הדוחהממוצע של 

   109  - כ   ספקים שללעומת אשראי    ימים   126  -כ   שלללקוחות לעומת היקף האשראי מספקים נובע מאשראי לקוחות  

   .ימים

 

 
 

  
 מנכ"ל   -רועי רגרמן  יו"ר הדירקטוריון - יואב גולן 

 
 

 2020 ייונ ב 28תאריך: 
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דו״ח רבעון 1 לשנת 2020
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 בע"מ  קבוצת חמת
 

 מאוחדים ביניים  דוחות כספיים תמציתיים 

 2020, מרץב 31ליום 
 

 ( בלתי מבוקרים)



 

 

 בע"מ   קבוצת חמת
 

 

 

 מאוחדים ביניים דוחות כספיים תמציתיים 

 2020, מרץב 31ליום 

 

 

 

 (בלתי מבוקרים)
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  מאוחדים )בלתי מבוקרים(: ביניים תמציתייםכספיים דוחות 

  

 3 מאוחדים על המצב הכספי תמציתיים דוחות  

  

 4 הרווח או הפסד ורווח כולל אחר מאוחדים על תמציתיים דוחות  

  

 5-7 מאוחדים על השינויים בהון תמציתיים דוחות  

  

 8 מאוחדים על תזרימי המזומנים תמציתיים דוחות  

  

 9-17 המאוחדים התמציתיים ביאורים לדוחות הכספיים 
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 קבוצת חמת בע"מ 
 

 מבוא

 

"הקבוצה"(, הכולל את  -"החברה"( והחברות הבנות שלה )להלן  - )להלן סקרנו את המידע הכספי המצורף של קבוצת חמת בע"מ 

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל    2020במרץ    31הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  

ירקטוריון וההנהלה אחראים  באותו תאריך. הד אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

"דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן   -  IAS  34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    זוביניים    תלעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ 

.  1970-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל  זוהם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים  

 בהתבסס על סקירתנו.   זוותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים אחרי

 

 

 היקף הסקירה

 

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

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

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

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

 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 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"ל ד' של תקנות  - ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק 

1970 . 

 

  בדבר  הכספיים התמציתיים ביניים אלה לדוחות א'3בביאור   לאמור הלב תשומת את מפנים אנו  ,ל"מסקנתנו הנ את לסייג מבלי

 תביעה משפטית שאושרה כתובענה ייצוגית כנגד מספר חברות בענף הסניטציה והריצוף, וביניהן חברות בנות בקבוצה. 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 

 2020ביוני,  28אביב -תל
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 קבוצת חמת בע"מ 
 על המצב הכספיתמציתיים מאוחדים דוחות 

 

 בדצמבר  31ליום  מרץ ב 31ליום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  (בלתי מבוקר) 
    נכסים

    נכסים שוטפים

 9,219  20,879  36,099  מזומנים ושווי מזומנים 

 -  -  459  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 155,147  152,000  233,200  לקוחות 

 15,705  9,569  18,780  חייבים ויתרות חובה 

 11,849  6,003  6,009  מסים שוטפים לקבל 

 122,173  146,219  177,189  מלאי 

 314,093  334,670  471,736  סה"כ נכסים שוטפים 
    

    נכסים לא שוטפים

 4,042  4,159  3,886  השקעה בחברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

 170,749  218,901  181,892  , נטו רכוש קבוע

 84,000  -  84,000  נדל"ן להשקעה 

 61,904  67,469  88,519  נכסי זכות שימוש, נטו 

 63,157  66,509  94,914  , נטו מוחשיים אחריםמוניטין ונכסים בלתי 

 10,500  4,608  870  יתרות חובה לזמן ארוך 

 2,892  2,963  2,885  נכסים בגין הטבות לעובדים 

 3,218  3,079  8,156  מסים נדחים  

 400,462  367,688  465,122  שוטפים לא סה"כ נכסים 
    

 714,555  702,358  936,858  כ נכסים סה"
    

    התחייבויות והון 

    התחייבויות שוטפות

 186,723  172,952  188,839  מתאגידים בנקאיים והלוואות  אשראי 

 10,400  13,916  20,642  חלויות שוטפות של התחייבויות חכירה 

 -  24,286  -  התחייבויות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות 

 53,550  56,894  107,416  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 67,652  73,946  115,532  זכאים ויתרות זכות 

 102  495  198  מסים שוטפים לשלם 

 318,427  342,489  432,627  סה"כ התחייבויות שוטפות 
    

    התחייבויות לא שוטפות 

 55,167  68,106  132,626  חלויות שוטפות הלוואות מתאגידים בנקאיים, בניכוי 

 51,397  52,524  68,540  , בניכוי חלויות שוטפות התחייבויות חכירה

 14,834  13,824  16,455  הטבות לעובדים בגיןהתחייבויות 

 2,664  2,631  2,699  הפרשה לאחריות טיב מוצר 

 24,692  14,584  24,202  מסים נדחים התחייבות 

 148,754  151,669  244,522  שוטפות  לא  סה"כ התחייבויות
    

 467,181  494,158  677,149  סה"כ התחייבויות
    

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 236,518  236,518  236,518  הון מניות  

 201,642  201,642  201,642  פרמיה על מניות 

 ( 554) ( 554) ( 554) מניות אוצר 

 35,575  -  35,575  קרן הון בגין הערכה מחדש 

 1,200  1,200  1,200  בגין עסקה עם בעל שליטההון  קרן 

 416  972  1,459  לעובדים  הטבה מוגדרת התחייבות נטו בגין  מחדש של קרן הון ממדידות 

 ( 3,455) ( 2,740) ( 2,889) קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ 

 ( 223,968) ( 228,838) ( 213,242) יתרת הפסד 

 247,374  208,200  259,709  סה"כ הון 
    

 714,555  702,358  936,858  סה"כ התחייבויות והון
    

    2020, יוניב 28

 יואב גולן תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון

 רועי רגרמן 

 מנכ"ל 

 יאיר לוי

 כספיםסמנכ"ל 

 . מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםהתמציתיים הדוחות הכספיים להביאורים 
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 קבוצת חמת בע"מ 
 כולל אחר או הפסד ורווח מאוחדים על הרווחתמציתיים דוחות 

 

 ל ש נ ה  לתקופה של שלושה  
 סתיימה הש סתיימה השחודשים  

 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  (בלתי מבוקר) 
    

 450,906  115,370  156,617  הכנסות ממכירות 

 269,834  70,381  90,805  עלות המכירות 
    

 181,072  44,989  65,812  רווח גולמי 
    

 100,367  25,567  37,629  הוצאות מכירה ושיווק

 40,532  9,944  12,270  הוצאות הנהלה וכלליות 

 140,899  35,511  49,899  סה"כ הוצאות תפעול רגילות 
    

 40,173  9,478  15,913  אחרות )הוצאות(  הכנסות לפני תפעולי רווח
    

 (16,957) -  ( 370) הוצאות והפחתות בגין סגירת והעתקת מפעל ייצור 

 ( 553) ( 367) ( 106) הוצאות אחרות 

 916  188  243  שכירות הכנסות מדמי 

 322  -  364  הכנסות אחרות 

 (16,272) ( 179) 131  סה"כ הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו 
    

 23,901  9,299  16,044  רווח תפעולי 
    

 1,669  68   570  הכנסות מימון 

 ( 9,294) ( 1,830) ( 2,622) הוצאות מימון 

 ( 7,625) ( 1,762) ( 2,052) הוצאות מימון, נטו סה"כ 
    

 חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי  )הפסדי(חלק ברווחי 
 187  304  ( 156) המאזני, נטו   

    

 16,463  7,841  13,836  רווח לפני מסים על ההכנסה 
    

 6,703  2,951  3,110  מסים על ההכנסה 
    

 9,760  4,890  10,726  לתקופהנקי רווח 
    

    רווח כולל אחר: 
    

      :ממס נטו, לרווח או הפסדסכומים אשר לא יסווגו בעתיד 

 35,575  -  -  של נדל"ן, נטו ממס  מחדש  מהערכה רווח

 ( 556) -  1,043  , נטו ממס לעובדים הטבה מוגדרת התחייבות נטו בגין  מחדש של מדידות 

    - ממס , נטו לרווח או הפסדיסווגו בעתיד סכומים אשר 

 ( 983) ( 268) 566  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס 
    

 34,036  ( 268) 1,609  לתקופה אחר  כולל )הפסד( רווח"כ סה
    

 43,796  4,622  12,335  לתקופה  סה"כ רווח כולל

    
    

 0.28  0.14  0.31  )בש"ח(רווח נקי בסיסי ומדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה 
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 קבוצת חמת בע"מ 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 

 

 2020 במרץ 31סתיימה ביום החודשים ש  שלושהלתקופה של   

 )בלתי מבוקר( 

 הון מניות 
פרמיה על  

 מניות אוצר  מניות

קרן הון בגין 
הערכה  
 מחדש 

קרן בגין 
עסקה עם  
 בעל שליטה 

קרן הון 
ממדידות 
מחדש של  
התחייבות 
נטו בגין 
הטבה  

מוגדרת  
 לעובדים

קרן הון בגין 
הפרשי  

תרגום של  
פעילויות 

 סה"כ הון  יתרת הפסד  חוץ 

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

          

 247,374  ( 223,968) ( 3,455) 416  1,200  35,575  ( 554) 201,642  236,518  2020בינואר  1ליום יתרה 

          

 10,726  10,726  -  -  -  -  -  -  -  נקי לתקופה רווח 

   הטבה מוגדרת התחייבות נטו בגין  מחדש של מדידות 

 1,043  -  -  1,043  -  -  -  -  -  לעובדים, נטו ממס    

 566  -  566  -  -  -  -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס 

 12,335  10,726  566  1,043  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל לתקופה 

          

 259,709  ( 213,242) ( 2,889) 1,459  1,200  35,575  ( 554) 201,642  236,518  2020 במרץ 31ליום יתרה 
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 קבוצת חמת בע"מ 
 )המשך(  מאוחדים על השינויים בהוןדוחות תמציתיים 

 

 

 

 2019 במרץ 31סתיימה ביום החודשים ש  שלושהלתקופה של   

 )בלתי מבוקר( 

 הון מניות 
פרמיה על  

 מניות אוצר  מניות

קרן בגין 
עסקה עם  
 בעל שליטה 

קרן הון 
ממדידות 
מחדש של  
התחייבות 
נטו בגין 
הטבה  

מוגדרת  
 לעובדים

קרן הון בגין 
הפרשי  

תרגום של  
 סה"כ הון  יתרת הפסד  פעילויות חוץ 

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

         

 203,578  ( 233,728) ( 2,472) 972  1,200  ( 554) 201,642  236,518  2019בינואר  1ליום יתרה 

         

 4,890  4,890  -  -  -  -  -  -  נקי לתקופה רווח 

 ( 268) -  ( 268) -  -  -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס 

 4,622  4,890  ( 268) -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל לתקופה 

         

 208,200  ( 228,838) ( 2,740) 972  1,200  ( 554) 201,642  236,518  2019 במרץ 31ליום יתרה 
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 קבוצת חמת בע"מ 
 )המשך(  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 

 

 2019 דצמברב 31סתיימה ביום הש  לשנה 

 הון מניות 
פרמיה על  

 מניות אוצר  מניות

קרן הון בגין 
הערכה  
 מחדש 

בגין קרן 
עסקה עם  
 בעל שליטה 

קרן הון 
ממדידות 
מחדש של  
התחייבות 
נטו בגין 
הטבה  

מוגדרת  
 לעובדים

קרן הון בגין 
הפרשי  

תרגום של  
פעילויות 

 סה"כ הון  יתרת הפסד  חוץ 

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

          

 203,578  ( 233,728) ( 2,472) 972  1,200  -  ( 554) 201,642  236,518  2019בינואר  1ליום יתרה 

          

 9,760  9,760  -  -  -  -  -  -  -  נקי לשנה רווח 

 35,575  -  -  -  -  35,575  -  -  -  ממס  נטו"ן,  נדל  של מחדש  מהערכה רווח

   הטבה מוגדרת התחייבות נטו בגין  מחדש של מדידות 

 -  -  -  לעובדים, נטו ממס    

 - 

 - (556 ) 

 - 

 - (556 ) 

 ( 983)  ( 983) -  -  -  -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס 

 43,796  9,760  ( 983) ( 556) -  35,575  -  -  -  סה"כ רווח כולל לשנה 

          

 247,374  ( 223,968) ( 3,455) 416  1,200  35,575  ( 554) 201,642  236,518  2019 בדצמבר 31ליום יתרה 
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 קבוצת חמת בע"מ 
 תזרימי המזומניםמאוחדים על  תמציתיים דוחות 

 

 ל ש נ ה  לתקופה של שלושה  
 סתיימה הש סתיימה השחודשים  

 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  (בלתי מבוקר) 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 9,760  4,890  10,726  לתקופה נקי  רווח 
    

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )*(:
    הפסד: ואהתאמות לסעיפי רווח  

 6,703  2,951  3,110  מסים על ההכנסה הוצאות 
 ( 187) ( 304) 156  חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני, נטו  (רווחיהפסדי )חלק ב

 45,528  9,781  11,796  פחת והפחתות 
 -  -  61  הוצאות רכישת חברה שאוחדה לראשונה 

 (26) 141  45  , נטו ממימוש רכוש קבועהון  (רווחיהפסדי )

 -  -  (44) רווח בגין תיקוני חכירה 

 (20) -  45  , נטו שינויים בהפרשה לאחריות טיב מוצר
 רווח מהתאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  

 -  -  ( 1,271) , נטו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   

 ( 541) (25) -  הוצאות מימון בגין התחייבות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה בחברת בת 

 660  301  276  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

  14,174  12,845  52,117 

    שינויים בסעיפי נכסים תפעוליים והתחייבויות תפעוליות: 
 883  4,259  ( 1,530) ירידה )עלייה( בלקוחות 

 ( 2,140) 1,058  1,331  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה 
 11,490  (12,050) 25  ירידה )עלייה( במלאי 

 ( 6,357) ( 3,334) 6,319  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים  (רידהעלייה )י 

 ( 7,291) ( 2,087) ( 2,775) בזכאים ויתרות זכות  (ירידהעלייה )

  3,370 (12,154) (3,415 ) 
    

 (12,917) ( 1,890) 2,077  במזומן, נטו  (ששולמושהתקבלו )על הכנסה מסים 
    

 45,545  3,691  30,347  שוטפת מזומנים נטו שנבעו מפעילות  
    

    תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
 -  -  (45,303) רכישת חברה שאוחדה לראשונה

 (10,000) -  -    רכישת חברה שאוחדה לראשונה עבורמקדמה ששולמה 
 (20,216) ( 4,745) ( 2,481) רכוש קבוע ב  תשלומים בגין השקעות
 ( 797) ( 567) ( 118) בנכסים בלתי מוחשייםתשלומים בגין השקעות 

 476  -  238  תמורה ממימוש רכוש קבוע 
    

 (30,537) ( 5,312) (47,664) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
    

    מימון)לפעילות( פעילות מתזרימי מזומנים  
 (23,008) -  -  שאינן מקנות שליטה בחברות בנות לרכישת זכויות התחייבויות  פירעון 

 (11,720) ( 2,879) ( 4,908) פירעון התחייבויות חכירה 
 4,698  ( 4,259) (41,065) לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו והלוואות  אשראי 

 (15,162) -  -  פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

 16,260  6,215  90,000  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
    

 (28,932) ( 923) 44,027  מימון שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו  
    

 ( 545) ( 265) 170  הפרשי שער ותרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 
 

   

    

 (14,469) ( 2,809) 26,880  במזומנים ושווי מזומנים  )ירידה( עלייה
    

 23,688  23,688  9,219  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה יתרת 
    

 9,219  20,879  36,099  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
    

    כולל מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:  )*(

 4,198  1,118  1,442  ריבית ששולמה 

 338  32  58  ריבית שהתקבלה 
    

 הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 :כללי - 1ביאור 

 

 תיאור החברה:  . א

 

המאוגדת בישראל, שמניותיה  ,  ומסחרית  חזקות תעשייתיתה"( הינה חברת  החברה"   -קבוצת חמת בע"מ )להלן  

 אביב.  -לבבורסה לניירות ערך בת רשומות למסחר 

 

  הפצה ,  שיווקיבוא,  ייצור,  ה תחום  עיקר בב"הקבוצה"( פועלת   –שלה )להלן    המאוחדותחברות  הבאמצעות  החברה, 

 . גמר בניה לחדרי אמבטיה, חדרי שירותים ומטבחיםם לעצוב הבית ומוצרי של מוצרי מכירהו

חיפויים    קריים של הקבוצה הינם: ברזים, כיורים, כלים סניטריים, מקלחונים, אביזרים נלווים לאמבטיה,מוצריה העי

וריצופים מקרמיקה, גרניט פורצלן, שיש ופרקט וכן מוצרי אינסטלציה שונים. לקוחות הקבוצה הינם בעיקר אולמות  

 יים.  תצוגה, מוסדות, סוחרים סיטונאים, קבלנים, לקוחות קמעונאיים ופרט 

 

 להלן.   4מידע נוסף על מגזרי הפעילות של הקבוצה מוצג בביאור 

 

בדצמבר    31הקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  ב  ו ביניים מאוחדים אל  תמציתייםיש לעיין בדוחות  

 "הדוחות הכספיים השנתיים"(. -ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם )להלן  2019

 

 רכישת שיש אלוני: .ב
 

)במישרין או באמצעות חברה בת    100%  ה שלבהסכם שעיקריו רכישהתקשרה החברה    ,2019  בדצמבר  8ביום  

חברה פרטית שהתאגדה בישראל,    ,"אלוני"(  -שיש אלוני בע"מ )להלן  מהון המניות המונפק והנפרע של  של החברה(  

ייבוא שיווק ומכירה של חיפויים וריצופים, כלים סניטריים, ברזים ומוצרי גמר משלימים לחדרי  העוסקת   במסחר, 

מיליון    62.4-של ככולל  לסך  אולמות תצוגה בפריסה ארצית, בתמורה    7האמבטיה והמטבח, הפועלת באמצעות  

 "עסקת אלוני"(.   -ש"ח )להלן 
 

עסקת אלוני.   , לאחר השלמת כל התנאים המתלים שנקבעו בהסכם, השלימה החברה את  2020  בפברואר  4ביום  

 א'3לפרטים נוספים, ראה ביאור  'חזיבנק'(.    –להלן  הרכישה בוצעה באמצעות החברה הבת חזיבנק דיזיין בע"מ )
 . להלן

 

 :עיקרי המדיניות החשבונאית -   2ביאור 

 

 :בסיס לעריכת הדוחות הכספיים . א

 

)להלן   המאוחדים  התמציתיים  הכספיים  לתקן    -הדוחות  בהתאם  נערכו  הקבוצה  של  ביניים"(  כספיים  "דוחות 

 "(. IAS 34" -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן IAS 34חשבונאות בינלאומי 
 

ושיטות חישוב הזהים לאלו  סבעריכת דוחות כ יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה  ביניים אלה,  פיים 

 . הדוחות הכספיים השנתייםשיושמו בעריכת 
 

)דוחות   ערך  ניירות  לתקנות  ד'  בפרק  הגילוי  להוראות  בהתאם  נערכו  המאוחדים  התמציתיים  הכספיים  הדוחות 

 . 1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 

 :קביעת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בדוחות ביניים .ב

 

מקרקעין  על ידי שמאי  שמבוצעתלצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מתבססת החברה על הערכת שווי 

. בנוסף, בכל תאריך דיווח ביניים, בוחנת החברה את הצורך בעדכון אומדן השווי ההוגן  אחת לשנהבלתי תלוי  חיצוני  

של הנדל"ן להשקעה שלה ביחס לשוויו ההוגן אשר נקבע במועד האחרון בו התבצעה לגביו הערכת שווי, על מנת  

זו נעשית באמצעות סקירת    לבחון האם אומדן זה מייצג אומדן מהימן לשווי ההוגן נכון לתאריך הדיווח ביניים. בחינה

כלכלית של הנכס, וכן במידע חדש בדבר  -שינויים בשוק הנדל"ן הרלוונטי, בחוזי השכירות בנכס, בסביבה המקרו

עסקאות מהותיות אשר נעשו בסביבת הנכס ובנכסים דומים וכל מידע אחר אשר עשוי להצביע על שינויים בשווי  

ולהערכת החברה קיי לתאריך הדיווח ביניים  של הנדל"ן  מים סימנים לכך שהשווי ההוגן  ההוגן של הנכס. במידה 

בו בוצעה הערכת שווי, אומדת החברה למועד הדיווח   שונה באופן מהותי מהשווי ההוגן שנאמד במועד האחרון 

 . בלתי תלוי חיצונימקרקעין באמצעות שמאי  הנדל"ןביניים את השווי ההוגן של 

 

האם התקיימו סימנים לכך שהשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה שונה מהותית  בחנה החברה , 2020במרץ  31 ליום

.  2019בדצמבר    31  בתאריך "שמאי המקרקעין"(    – בלתי תלוי )להלן  חיצוני  מקרקעין  מהשווי שנאמד על ידי שמאי  

שינויים   לא התקיימו אינדיקציות לשינויים בשיעורי ההיוון או,  שמאי המקרקעין  עם  תוך התייעצות להערכת החברה

ולפיכך לא בוצע    2019מהותיים בדמי השכירות הראויים, וזאת בהשוואה לנכלל בדוחות הכספיים של החברה לשנת  

 (.2019עדכון לשווי נכס הנדל"ן להשקעה )בהשוואה להערכת שווי שבוצעה בדוחות הכספיים לשנת  
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית -   2ביאור 

 

 : ההכנסה בדוחות בינייםסים על מ .ג
 

המ )הכנסות(  השוט הוצאות  סך המסים  כוללות את  המוצגות  לתקופות  על ההכנסה  סך השינוי  סים  את  וכן  פים, 

 . עסקים צירופי  ומעסקאות ,  להון ישירות  שנזקפו  מעסקאות הנובעיםנדחים  מסים  למעט,  סים הנדחיםביתרות המ
 

מ )הכנסות(  ההכנסה  הוצאות  מס  בשיעור  שימוש  תוך  נצברות  ביניים  בתקופות  שוטפים  השנתי  הסים  אפקטיבי 

לצורך חישוב שיעור מס ההכנסה האפקטיבי, מופחתים הפסדים לצורכי מס אשר לא הוכרו בגינם נכסי    . הממוצע

 מסים נדחים, הצפויים להפחית את חבות המס בשנת הדיווח. 

 

באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר צפויה או עשויה    ץבתוקף, ולא אומ   וואינ  ם שפורס  ן בינלאומילתקתיקון   .ד

 : השפעה על תקופות עתידיות לולהיות 

 

 ( דבר סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות" )בהצגת דוחות כספיים"  IAS 1תיקון  •

 

שוטפות בדוח על המצב הכספי  התיקון מבהיר את הדרישות הקיימות לסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא  

 כדלקמן: 

לתקן שמדגישה שעל מנת שניתן יהיה לסווג התחייבות כלא שוטפת,    73  -ו  69נוספה הבהרה לסעיפים   •
 הזכות לדחות את הסילוק צריכה להתקיים לתום תקופת הדיווח. 

הוסרו מסעיף   • "בלתי מותנית"  ונוספה פסקה חדשה שמבהירה שאם הזכות לדחי  69המילים  ית  לתקן 
הסילוק מותנית בעמידה באמות מידה פיננסיות, הזכות קיימת אם הישות עומדת באמות המידה שנקבעו  

 לתום תקופת הדיווח, גם אם בחינת העמידה באמות המידה נעשית על ידי המלווה במועד מאוחר יותר. 

תאם לצפי  כי בחינת סיווג ההתחייבות כלא שוטפת תבוצע בהתייחס לזכות שיש לישות ולא בה הובהר   •
 שלה האם תממש זכות זו. 

נוספה הגדרה למונח "סילוק". בהתאם להגדרה, "לצורך סיווג התחייבות כשוטפת או כלא שוטפת, סילוק   •
( ההתחייבות". העברה יכולה להיות  extinguishmentמתייחס להעברה לצד שכנגד שתוצאתה מחיקת )

הישות   הוניים של  או מכשירים  ושירותים  סחורות  זה,  עצמה.  מזומן,  לפי תנאי  כי  הובהר  בהקשר  אם 
ההתחייבות, לצד שכנגד יש אופציה לדרוש סילוק במכשירים ההוניים של הישות, תנאי זה אינו משפיע  

  IAS 32-על סיווג ההתחייבות כשוטפת או כלא שוטפת אם האופציה מסווגת כרכיב הוני נפרד בהתאם ל
 "מכשירים פיננסיים: הצגה". 

 

  .או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי  2022בינואר    1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  למפרע  התיקון ייושם  

החברה החלה בבחינת ההשפעות האפשריות של התיקון על סיווג ההתחייבויות בדוחות על המצב הכספי אך  

 לא ניתן בשלב זה לקבוע את השפעתם האפשרית על הדוחות הכספיים. 

 

 :ולאחריה הדיווח בתקופת מהותיים  ואירועים עסקאות -   3ביאור 

 
 : שיש אלוני בע"מ  רכישת -צירוף עסקים  . א

 

המונפק  מהון המניות    100%  עסקה לרכישת   הקבוצההשלימה  "מועד ההשלמה"(    - )להלן    2020  בפברואר  4  ביום 

מידי אינרום השקעות בתעשייה  (, בהתאמה, " אלוני" - : "המניות הנרכשות" ובע"מ )להלן  שיש אלונישל חברת והנפרע 

)להלן   ו/או לבעל השליטה בחברה  קשור לחברה  צד שלישי שאינו  מוגבלת שהינה  שותפות    "המוכרת"(.  –)ה.ב.(, 

 הרכישה בוצעה באמצעות החברה הבת חזיבנק. 

 

ור  חיפויים  של  ומכירה  שיווק  ייבוא  במסחר,  העוסקת  בישראל,  שהתאגדה  פרטית  חברה  הינה  כלים  אלוני  יצופים, 

אולמות תצוגה בפריסה ארצית    7סניטריים, ברזים ומוצרי גמר משלימים לחדרי האמבטיה והמטבח, הפועלת באמצעות  

עובדים. אלוני פועלת דרך שלושה ערוצי הפצה עיקריים: תחום הבניה הרוויה )קבלנים(, פרויקטים    230  -ומעסיקה כ

 מסחריים ולקוחות פרטיים.  

 

 מניות הנרכשות שילמה חזיבנק: בתמורה לרכישת ה

 ; 2019בדצמבר  15מיליון ש"ח שולם כמקדמה ביום  10סך של  -

 מיליון ש"ח במועד ההשלמה;  47.4 -כ  סך נוסף של -

 

חודשים ממועד השלמת העסקה, ממנו    60מיליון ש"ח נוספים בחלוף עד    5לשלם סך של    חזיבנקבנוסף, התחייבה  

 יקוזזו, ככל שיקוזזו, סכומים בהתאם לנוסחה הקבועה בהסכם. 

 

לצורך מימון רכישת המניות הנרכשות, התקשרה חזיבנק עם מספר תאגידים בנקאיים, לקבלת הלוואות בהיקף כולל  

"ההלוואות"(. ההלוואות הינן שקליות, לא צמודות ונושאות ריבית שנתית    –סעיף זה  מיליון ש"ח )להלן ב  60  -של כ

 שנים(.  7תשלומים רבעוניים )  28 -ועומדות לפירעון ב  0.45% - 0.5% -בשיעור הפריים בתוספת מרווח של כ

 להבטחת ההלוואות, שעבדה חזיבנק לטובת התאגידים הבנקאיים המממנים את מלוא המניות הנרכשות. 



 קבוצת חמת בע"מ 
 מאוחדים התמציתיים הביאורים לדוחות הכספיים 

 

 11 

 :)המשך(  ולאחריה הדיווח בתקופת מהותיים  ואירועים עסקאות -   3ביאור 

 
 : )המשך(שיש אלוני בע"מ   רכישת -צירוף עסקים  . א

 

   שנרכשו במסגרת צירוף העסקים הינם כדלקמן: הסכומים שהוכרו במועד ההשלמה בגין נכסים והתחייבויות
 

 "ח ש  אלפי 
  

  : סך עלות הרכישה

 57,375  תמורה ששולמה במזומן    

 5,000  לתמורה עתידית נוספת התחייבויות    

 62,375  סך הכל עלות הרכישה  

  

  : סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו והתחייבויות שניטלו

 2,133  מזומנים ושווי מזומנים שנרכשו    

 43,455  הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(    

 11,785  רכוש קבוע    

 27,407  נכסי זכות שימוש    

 5,000  מסים נדחים    

 (30,269) אשראי מתאגידים בנקאיים    

 ( 812) התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד    

 ( 9,518) התחייבויות חכירה חלויות שוטפות של    

 (18,479) התחייבויות חכירה, בניכוי חלויות שוטפות    

 ( 2,707)  בגין הטבות עובדיםהתחייבויות    

 27,995  מוחשיים סך הכל נכסים       

 34,380  ונכסים בלתי מוחשיים אחרים  מוניטין     

 62,375  סך הכל עלות הרכישה  

  : המזומניםגילוי לדוח תזרים 

 57,375  סך תמורה במזומן 

 (10,000) 2019בשנת  ששולמה מקדמה  -בניכוי 

 ( 2,133) מזומנים ושווי מזומנים שנרכשו  -בניכוי 

 61  בתוספת עלויות עסקה שנזקפו לרווח או הפסד 

  45,303 
  

 

למועד אישור הדוחות    הינו ארעי. עד, כמוצג בדוחות כספיים ביניים אלה  ברכישת אלוניהטיפול החשבונאי הראשוני  

ובכלל זה    אלוניצירוף העסקים של  ב  (PPAקצאת מחיר הרכישה )טרם השלימה הקבוצה את האלה  הכספיים ביניים  

התחייבויות תלויות, נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים  צירוף העסקים,    טרם סיימה לאמוד את השווי ההוגן של תמורת

בעיקר לאור פרק הזמן שחלף ממועד צירוף העסקים ועד למועד אישור הדוחות הכספיים    הגלום ברכישה וזאתומוניטין  

  34.4 -בסך של כ  בהתאם להקצאה הזמנית שבוצעה על ידי החברה, עודף העלות שנוצר ברכישת אלוני נאמד  .ביניים

מיליון    9.9  -כו  חצי שנה(כהמופחת על פני  מיליון ש"ח יוחסו לצבר הזמנות )  4.9  -יוחסו כדלקמן: כמיליון ש"ח, אשר  

  3.4  -יוחסו התחייבויות מסים נדחים בסך של כבלתי מוחשיים אלו  בגין נכסים  .  שנים(  6ש"ח יוחסו לקשרי לקוחות )

  19.6  -ש"ח ומנגד הוכרו בסכום זהה נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצרכי מס. יתרת עודף עלות בסך של כמיליון  

עדיין ארעיים ויתכן ויחולו בהם    מהנתונים המוצגים לעילחלק  ה הינה זמנית ואכאמור ההקצמיליון ש"ח יוחסה למוניטין.  

 הנתונים כפי שנכללו בדוחות הכספיים ביניים. שינויים שישפיעו על 
 

)כולל    אלפי ש"ח ורווח נקי  42,810  -, נכללו הכנסות בסך של כמועד הדוח על המצב הכספיההשלמה ועד    ממועד

בהנחה ומועד ההשלמה היה    . אלוניאלפי ש"ח הנובעים מ  787  -של כ  בסך  הפחתת עודפי עלות מיוחסים ברכישה( 

ורווח נקי    ש"ח  אלפי  63,166  -, להערכת החברה, בגין אלוני היו נכללות הכנסות בסך כולל של כ2020מתחילת שנת  

  אלפי ש"ח. 1,068 -בסך כולל של כ
 

צד להליכים משפטיים במסגרת תביעה משפטית שאושרה כתובענה ייצוגית כנגד מספר חברות  יצוין כי אלוני הינה  

'החברות הבנות הנתבעות'(, ואשר להערכת יועציה    –בענף הסניטציה והריצוף, וביניהן חברת חזיבנק )להלן ביחד  

ולם הואיל וסכום הפיצוי  , א50%  -המשפטיים של החברות הבנות הנתבעות סיכויי התובענה הייצוגית הינם גבוהים מ

לו עתרו התובעים הינו מופרז, מוגזם ומופרך ולא הובא ביחס אליו כל ביסוס ראייתי והואיל ובמסגרת הליך בקשת  

האישור לא הוצג ולא אושר מנגנון כלשהו לכימות הנזקים שנגרמו לתובעים ו/או לזיהוי הצרכנים שלהם נגרמו נזקים  

בעות, לא ניתן להעריך בשלב זה מהו הסכום שעל החברה יהיה לשאת בסוף ההליך  בגין המצגים שהוצגו על ידי הנת 

 .א' לדוחות הכספיים השנתיים(21)ראה גם ביאור 
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 :)המשך(  עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה -   3ביאור 

 

 )המשך(: רכישת שיש אלוני בע"מ  -צירוף עסקים  . א

 

להסכם רכישת מניות חזיבנק, החברה זכאית לשיפוי מבעל השליטה לשעבר בחברת חזיבנק  עוד יצוין, כי בהתאם  

"בעל השליטה לשעבר בחזיבנק"( בגין תביעה זו וכן התחייב בעל השליטה לשעבר בחזיבנק לשלם בעצמו    –)להלן  

לרבות הליכי ערעור  ועל חשבונו את כל העלויות ללא יוצא מהכלל שיהיו לחזיבנק בקשר לניהול התביעה הייצוגית,  

והליכים אחרים שיתקיימו בקשר עם תביעה זו.  כמו כן, העמיד בעל השליטה לשעבר בחזיבנק בטוחה בשווה כסף  

 א' לדוחות הכספיים השנתיים(. 21מיליון ש"ח )ראה גם ביאור  5 -בסך של כ

 

 :שחלוף אשראי בנקאי לזמן קצר בהלוואות לזמן ארוך .ב
 

  - ,  התקשרה הקבוצה עם שני תאגידים בנקאיים, לקבלת הלוואות לזמן ארוך בהיקף כולל של כ2020במרץ    18ביום  

"ההלוואות"( ובמקביל פרעה אשראי לזמן קצר בסכום זהה. ההלוואות הינן שקליות,    –מיליון ש"ח )להלן בסעיף זה    30

  28  -. ועומדות לפירעון ב0.45%  -  0.5%  -ווח של כלא צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור הפריים בתוספת מר 

 שנים(.  7תשלומים רבעוניים )

 

 :משבר מגפת הקורונה .ג
 

כלכליות משמעותיות שמקורו  -, פוקד את העולם אירוע גלובלי בעל השלכות מאקרו2020החל מהרבעון הראשון לשנת  

 .  )"משבר הקורונה"(  ברחבי העולם, ישראל ביניהן ( במדינות רבות  , "הנגיף" COVID-19בהתפשטות נגיף ה"קורונה" )
 

במסגרת הצעדים שננקטו על ידי מדינות רבות, לרבות ישראל, בניסיון לצמצם ו/או לעכב את התפשטות הנגיף, ננקטו  

הגבלות על תנועת אזרחים, סגירת גבולות, בידוד אנשים והטלת מגבלות שונות על הפעילות העסקית, ובכלל זה  

)ובכלל זה ענפי תעסוקה  צמצום נוכחו  ת עובדים במקומות העבודה, ואף סגירת חלק משמעותי ממקומות העבודה 

 שלמים, על עובדיהם(.  
 

,  במסגרת תקנות החירום שחוקקו בישראל והנחיות שפורסמו על ידי משרדי הממשלה השונים, הוחרג ענף הבנייה

של ענף זה, והוגדר כחלק מהענפים החיוניים  ובכלל זה גם מפעלי חברות הקבוצה המהוות חלק משרשרת הערך  

 . שהמשך העבודה בהם הותרה במגבלות מסוימות לאורך תקופת ההגבלות שהוטלו כאמור לעיל
 

וכעת, בסמוך    2020שיאו של משבר הקורונה, מבחינת תחלואה והידבקות, התרחש בישראל בחודשים מרץ ואפריל  

הוסרו  שמעותית בקצב ההידבקות ורמת התחלואה בארץ. כפועל יוצא  למועד אישור דוחות כספיים אלה, חלה נסיגה מ

חלק משמעותי מהמגבלות שהוטלו על הפעילות בישראל, אולם טרם ניתן להעריך את ההשפעות הכלכליות וההשלכות  

של פעילות המנע וההגבלות הנ"ל על המשק הישראלי בכלל וסביבת פעילות חברות הקבוצה ושווקי פעילותה בפרט,  

ו/או המגבלות הנ"ל ו/או אחרות  לרב  ות במקרה של המשך ההאטה המורגשת בשווקים ו/או החמרה עתידית שלה 

 .שיוטלו במקרה של התפרצויות עתידיות נוספות של נגיף הקורונה 
 

על אף החרגתם של ענף הבנייה וענפים אחרים כחיוניים כאמור לעיל, ההגבלות שהוטלו על הפעילות בישראל הביאו  

להאטה משמעותית במשק, כמו גם בענפי הבנייה והשיפוצים בהם ממוקדת הקבוצה, וכנגזרת מכך גם לירידה בפעילות  

ורמת המכירות  בקצב ההזמנות    חלה האטה ,  2020מאי    – במהלך תקופת המשבר בחודשים מרץ  .  ובהכנסות הקבוצה

  . תםו צמצמו או הפסיקו את פעיל  הקבוצה  יה המסחריים והקמעונאיים שללקוחות פעילויות הקבוצה, זאת מאחר ששל  

בנוסף, הפעילויות במגזר הקמעונאות והקרמיקה )חברת חזיבנק דיזיין בע"מ וחברת שיש אלוני בע"מ( נפגעו בקצב  

  – ההזמנות עקב סגירה זמנית של חלק מאולמות התצוגה שלהן ע"פ הנחיות משרד הבריאות במהלך החודשים מרץ  

 . 2020אפריל  

 

ולסיכון אשראי הלקוחות. למועד אישור    לגביית חובות מלקוחות החברה באשר  משבר הקורונה עורר אי ודאות  כמו כן,  

 דוחות כספיים אלה, החברה לא זיהתה כשלי אשראי מהותיים מצד לקוחותיה אשר אינם מגובים בביטוח אשראי. 

 

ועל  על רווחיות הקבוצה  לרעה מהותית השפעה כמתואר להלן, לא צפויה  נקטה הקבוצה עם זאת, לאור צעדים אותם  

 : 2020ברבעון השני לשנת  תזרים המזומנים שלה, לרבות יחס ההון החוזר שלה, 

 

, החליט דירקטוריון החברה, בין היתר לאור אי הוודאות בדבר מידת ההשפעות הנובעות  2020במרץ    31ביום  -

וזאת מתוך ניהול זהיר    2019בגין שנת    היקפם, לא לבצע חלוקת דיבידנד, משך האירועים וממשבר הקורונה

 ומושכל של הסיכונים הפיננסיים בעת הזו.  
 

  30-בסך כולל של כ  בנקאיות לזמן ארוךהלוואות  כמו כן, פעלה הקבוצה לשחלוף אשראי בנקאי לזמן קצר ב -

 . לחיזוק הנזילותב' לעיל( 3)ראה ביאור מיליון ש"ח 
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 :)המשך(  ולאחריה הדיווח בתקופת מהותיים  ואירועים עסקאות -   3ביאור 

 

 )המשך(:  משבר מגפת הקורונה .ג

 
 

בהתאם להנחיות, שיועדו לשמירה על    ופעל חברות הקבוצה  ,  2020  מרץ החל מהמחצית השנייה של חודש   -

להבטחת רציפות, ככל    בפעולות שונות  ולתרחישים שונים ונקט  שנערכו, תוך  ןבריאותם התקינה של עובדיה 

.  ומטה  מכירהאולמות  שירות לקוחות,  , לוגיסטיקה,  לרבות פעילות חלקית של קווי הייצור ןהאפשר, של פעילות 

 נערכו לעבודה במשמרות ועבודה מהבית. בין היתר, חלק מעובדי חברות הקבוצה 
 

על   ת, צמצום והתייעלות בכוח אדםהוצאו  להקטנת  , ככל שניתן,פעלו חברות הקבוצהבמהלך תקופת המשבר   -

  ות לרבות הפחתובמתכונת העבודה ) לירידה בהיקף הפעילות, ובכלל זאת צמצום בהוצאות שכר    ימםלהתאמנת  

(. בהקשר זה  הוצאה לחל"תו  מאולצות  הוצאה לחופשות הורדת משמרות,  שעות נוספות,  בשכר, הפחתות ב

לתום    6%  -וכ   34%  -, כ33%  -שהו בחל"ת )כ  חברות הקבוצה במהלך תקופת המשבר, חלק מעובדי  יצוין כי  

כי נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, חזרו מרבית 2020  החודשים מרץ, אפריל ומאי יצוין    , בהתאמה(. 

   לעבודה.חברות הקבוצה עובדי 
 

ת בהתאם להנחיות "התו הסגול לעסקים", כולל חזרה לעבודה של מרבית  ו פועל  חברות הקבוצהבימים אלה,  

, פתיחת אולמות התצוגה והפעלת קווי הייצור בהתאם להיקפי הפעילות  כאמור לעיל  העובדים שהוצאו לחל"ת

 .המשתנים
 

התעבורה   - צמצום  לרבות  בעולם  שונות  במדינות  שננקטו  ההגבלה  צעדי  השפעות  את  למזער  מנת  על 

(  בעיקר מאירופה וסין)הבינלאומית, על יכולת הייצור והשינוע של חומרי גלם מסוימים הנרכשים על ידי הקבוצה  

רי גלם כנ"ל בהתאם  נקטו חברות הקבוצה מספר פעולות, הכוללות, בין היתר, עדכון רמות המלאים של חומ 

להתפתחויות בעולם בקשר להתפשטות הנגיף ושימוש באפשרויות הרכש המבוזרות העומדות לרשותן, בכדי  

 .פעילות הקבוצה בהקשר לכך  לצמצם את ההשפעה האפשרית על
 

, וכי נכון  הקבוצה שמרה על תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת והיא הגבירה את מאמצי הגביה כמו כן יצוין כי  

עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות שנקבעו להן על ידי    כל אחת מהחברות בקבוצה  הדוח על המצב הכספילתאריך  

 הבנקים. 

 

סימולציות ואומדנים תוצאתיים ותזרימיים אל מול מספר תרחישים להרעה ממושכת    בחנהו  ערכה  הנהלת החברה,

 . בשווקים ובהיקפי פעילות הקבוצה כנגזרת מכך
 

הנחה שמגמת התאוששות המשק מהמשבר תימשך, להערכת החברה, למשבר הקורונה לא צפויה להיות השפעה  ב

יוני  ונכון למועד אישור דוחות כספיים אלה,    2020מהותית על רווחיות הקבוצה ברבעון השני לשנת   במהלך חודש 

ה לפעילות רגילה של כלל חברות  חזרמורגשת  כן  עלייה בהיקפי ההזמנות בהשוואה לחודש יוני אשתקד ו   חלה   2020

הקבוצה, לרבות הפעילויות במגזר הקמעונאות והקרמיקה )חברת חזיבנק דיזיין בע"מ וחברת שיש אלוני בע"מ( אשר  

 .  2020במהלך החודשים מרץ ואפריל  שלהן נפגעו עקב סגירה זמנית של חלק מאולמות התצוגה 
 

דוחות כספיים אלה, משבר הקורונה אינו משפיע על הנזילות ועל מקורות  להערכת הנהלת החברה, נכון למועד אישור  

המימון של החברה. קיימת לחברה יכולת פיננסית טובה להתמודד עם משבר הקורונה וזאת לאור תזרים המזומנים  

 החיובי שלה מפעילות שוטפת ומסגרות האשראי הבלתי מנוצלות בבנקים. 
 

יטת הקבוצה, וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו עשויים להשפיע  היות ומדובר באירוע אשר איננו בשל

השונים בהם היא  בשווקים  וההתפתחויות  על הערכות הקבוצה, הקבוצה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר השינויים  

 העסקיות בטווח הבינוני והארוך.   ובוחנת את ההשלכות על תוצאותיה  פועלת ובכלל,
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 :דיווח מגזרי - 4ביאור 
 

 כללי: . א
 

( של הקבוצה  CODM)  " מקבל ההחלטות התפעוליות הראשימגזרי הפעילות נקבעו על בסיס המידע הנבחן על ידי " 

באופן סדיר, לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. צוות היגוי, המורכב מיו"ר הדירקטוריון  

 הראשי של הקבוצה.    ותהמוגדר כמקבל ההחלטות התפעוליומנכ"ל החברה, הוא זה 
 

 : כדלקמןפעילות ה מגזרי את החברה מציגה 

 

ומוצעים  ממתכת  למטבח ולחדרי אמבטיה המיוצרים  הפעילות כוללת ייצור ברזים   - מגזר הברזים

 . שונים עיצובים וגימורים רחב של במגוון  

   

ייצורהפעילות   - הכלים הסניטריים   ימגזר הינה  של    העיקרית  אסלות  ושיווק  ובעיקר  מחרס  סניטריים  כלים 

    וכיורים.

 

לשנת   השלישי  מהרבעון  הכלים    2019החל  מגזר  במסגרת  כוללת  החברה 

אשר    , פעילותהסניטריים בישראל פעילות שיווק והפצה של כלים סניטרים מיובאים

אחרות".   "פעילויות  סעיף  במסגרת  בעבר  לצרכי  דווחה  המוצג  המגזרי  המידע 

 השוואה הוצג בצורה המשקפת את השינוי כאמור. 

   

הפלסטיק  מגזר 

 האינסטלציה ו

צנרת, מכלי הדחה מפלסטיק, מושבי אסלה, מוצרי תבריג   - ייצור  הינה  הפעילות 

לאינסטלציה-ושקע האמבטיה    תקע  לחדר  מפלסטיק  מעוצבים  צריכה  ומוצרי 

 והמטבח. 

   

מגזר הקמעונאות  

 והקרמיקה

של מוצרי ריצוף, חיפוי, אריחי קרמיקה, כלים סניטריים ומוצרי גמר  מכירה  ויבוא   -

  חזיבנק החברה הבת  בניה לעיצוב הבניה ללקוחות פרטיים ופרויקטים באמצעות  

 . ת החברה הבת אלוני גם באמצעו 2020  מחודש פברוארוהחל 

   

שיווק והפצה של ברזים ואביזרים נלווים, מוצרי אינסטלציה,  יבוא,  הפעילות כוללת   - מגזר הפצה 

ללקוחות  וגינון  אביזרי השקיה  לחדרי אמבטיה  נלווים  ואביזרים  סניטריים  כלים   ,

 . קטנים )בעיקר טמבוריות לסוגיהן השונים המוכרות לצרכן הפרטי( קמעונאיים

   

בעיקר - פעילויות אחרות  ייבואייצור :  כולל  משלימים  ושיווק    ,  מוצרים  שיווק  מזכוכית,  מקלחונים 

וכן שיווק והפצה בארה"ב של מוצרים סניטריים לעיצוב הבית,    ולמטבח  לאמבט

בעיקר ברזים וכיורים למטבחים ולחדרי אמבטיה בארה"ב באמצעות החברה הבת  

Houzer . 
 

 ביצועי המגזרים )רווח )הפסד( מגזרי( מוערכים בהתבסס על רווח )הפסד( תפעולי כמוצג בדוחות הכספיים. 
 

למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים  תוצאות המגזר המדווחות  

בסיס   על  מנוהלים  ההכנסה,  על  ומסים  מימון  בעיקר  הכוללים  הוקצו,  פריטים שלא  סביר.  באופן  ליחסם  ניתן  אשר 

 קבוצתי. 
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 : )המשך( דיווח מגזרי - 4ביאור 
 

 יתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות: נ .ב

 

 2020מרץ ב  31שהסתיימה ביום   לתקופה של שלושה חודשים 

 )בלתי מבוקר( 

 
מגזר  
 הברזים 

מגזר   הכלים הסניטריים   ימגזר
הפלסטיק 

 הפצה המגזר  האינסטלציה ו

 
 מגזר 

הקמעונאות  
 והקרמיקה

פעילויות 
 בחו"ל  בישראל  סה"כ  התאמות  אחרות 

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

          

 156,617  -  13,037  82,478  21,962  13,075  140  9,497  16,428  הכנסות מחיצוניים

 -  (14,983) 930  -  30  2,789  6,190  1,029  4,015  מגזריות -בין הכנסות

          

 156,617  (14,983) 13,967  82,478  21,992  15,864  6,330  10,526  20,443  ממכירות   סה"כ הכנסות

          

 140,704  (14,828) 11,688  76,126  21,489  13,557  5,771  9,936  16,965  רגילות )*(  תפעול  הוצאותסה"כ 

          

 רווח תפעולי לפני הכנסות  

 15,913  ( 155) 2,279  6,352  503  2,307  559  590  3,478  )הוצאות( אחרות     

          

 131  447  2  3  9  (14) 2  ( 324) 6  ( אחרות, נטו הוצאות) הכנסות

          

 16,044  292  2,281  6,355  512  2,293  561  266  3,484  תפעולי רווח 

      , נטו הוצאות מימון
 

  (2,052 ) 

  חברה כלולה המטופלת בהפסדיחלק 

     לפי שיטת השווי המאזני, נטו 

 

  (156 ) 

 13,836         על ההכנסה  יםלפני מס רווח

         

 .מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקיםנכסים בלתי  כולל הפחתת  )*( 
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 : )המשך( דיווח מגזרי - 4ביאור 
 

 : )המשך( יתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילותנ .ב

 

 2019מרץ ב  31שהסתיימה ביום   לתקופה של שלושה חודשים 

 )בלתי מבוקר( 

 
מגזר  
 הברזים 

מגזר   הכלים הסניטריים   ימגזר
הפלסטיק 

 הפצה המגזר  האינסטלציה ו

 
 מגזר 

הקמעונאות  
 והקרמיקה

פעילויות 
 בחו"ל  )**(  בישראל סה"כ  התאמות  )**(  אחרות

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

          

 115,370  -  14,121  36,214  20,848  13,810  1,009  12,456  16,912  הכנסות מחיצוניים

 -  (11,134) 1,069  -  -  3,575  -  2,426  4,064  מגזריות -בין הכנסות

          

 115,370  (11,134) 15,190  36,214  20,848  17,385  1,009  14,882  20,976  ממכירות   סה"כ הכנסות

          

 105,892  (11,699) 12,396  33,567  20,054  14,422  3,531  16,748  16,873  רגילות )*(  תפעול  הוצאותסה"כ 

          

 רווח )הפסד( תפעולי לפני הכנסות 

 9,478  565  2,794  2,647  794  2,963  ( 2,522) ( 1,866) 4,103  )הוצאות( אחרות     

          

 ( 179) 168  -  ( 117) -  -  ( 250) 20  -  ( אחרות, נטו הוצאות) הכנסות

          

 9,299  733  2,794  2,530  794  2,963  ( 2,772) ( 1,846) 4,103  תפעולי)הפסד( רווח 

      , נטו הוצאות מימון
 

  (1,762 ) 

 חלק ברווחי חברה כלולה המטופלת 

     לפי שיטת השווי המאזני, נטו    

 

   304 

 7,841         על ההכנסה  יםלפני מס רווח

         

 .נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקיםכולל הפחתת    )*(

 א' לעיל. 4מחדש, ראה ביאור  סווג)**( 
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 מאוחדים התמציתיים הביאורים לדוחות הכספיים 
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 : )המשך( דיווח מגזרי - 4ביאור 
 

 : )המשך( יתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילותנ .ב

 

 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 
מגזר  
 הברזים 

מגזר   הכלים הסניטריים   ימגזר
הפלסטיק 

 הפצה המגזר  האינסטלציה ו

 
 מגזר 

הקמעונאות  
 והקרמיקה

פעילויות 
 בחו"ל  בישראל  סה"כ  התאמות  אחרות 

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

          

 450,906  169  52,215  151,184  77,088  57,054  2,564  42,150  68,482  הכנסות מחיצוניים

 -  (43,107) 2,853  -  84  11,700  8,940  6,142  13,388  מגזריות -בין הכנסות

          

 450,906  (42,938) 55,068  151,184  77,172  68,754  11,504  48,292  81,870  ממכירות   סה"כ הכנסות

          

 410,733  (43,269) 46,358  137,462  77,021  56,950  16,512  51,171  68,528  רגילות )*(  תפעול  הוצאותסה"כ 

          

 רווח )הפסד( תפעולי לפני הכנסות 

 40,173  331  8,710  13,722  151  11,804  ( 5,008) ( 2,879) 13,342  )הוצאות( אחרות     

          

 (16,272) 656  -  (2) 43  (36) ( 250) )**(  (16,678) (5) ( אחרות, נטו הוצאות) הכנסות

          

 23,901  987  8,710  13,720  194  11,768  ( 5,258) (19,557) 13,337  תפעולי)הפסד( רווח 

      , נטו הוצאות מימון
 

  (7,625 ) 

 חלק ברווחי חברה כלולה המטופלת 

     לפי שיטת השווי המאזני, נטו    

 

   187 

 16,463         על ההכנסה  יםלפני מס רווח

         

 .נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקיםכולל הפחתת    )*(

 חרסה.  בעקבות סגירת מפעלבעיקר הוצאות חד פעמיות  )**( 

 

               *  *  *   
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 מידע כספי ביניים נפרד 

 2020, במרץ 31ליום 

 

 1970-ידיים(, התש"ליד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ38לפי תקנה  

 

 בלתי מבוקר( ) 



 

 

 קבוצת חמת בע"מ 
 

 

 

 כספי ביניים נפרדמידע 

 2020, במרץ 31ליום 

 

 1970-דיים(, התש"ליד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומי38לפי תקנה 

 

 

 )בלתי מבוקר(

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 עמוד 

  

  

 2 החשבון המבקר   של רואהדוח מיוחד 

  

  

  :מידע כספי ביניים נפרד )בלתי מבוקר(

  

 3 מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה )סולו( נתונים כספיים  

  

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר 

 4 המיוחסים לחברה )סולו(     

  

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים 

 5 לחברה )סולו(     

  

 6 נוסף המיוחס לחברה )סולו(מידע  
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 לכבוד 

 בעלי המניות של חברת 

 קבוצת חמת בע"מ 
 

 א.ג.נ 
 

 ד'38דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי ביניים הנפרד לפי תקנה  הנדון: 

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

 

 מבוא 

 

של    1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה  סקרנו את המידע  

ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי   2020במרץ    31"החברה"( ליום    -קבוצת חמת בע"מ )להלן  

חברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי ביניים הנפרד  ביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של ה

 לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. 
 

 

 היקף הסקירה 

 

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

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

אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה 

נה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אי

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

 
 

 מסקנה 

 

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

 . 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
 

א' למידע כספי ביניים נפרד זה בדבר תביעה משפטית  3אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור    ,ל"מבלי לסייג את מסקנתנו הנ

 שאושרה כתובענה ייצוגית כנגד מספר חברות בענף הסניטציה והריצוף, וביניהן חברות בנות בקבוצה. 
 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 

2020, יוניב 28, אביב-תל
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 קבוצת חמת בע"מ 
 מידע כספי ביניים נפרד )סולו( 

 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה )סולו( 
 

 

 

 בדצמבר  31ליום  במרץ  31ליום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  (בלתי מבוקר) 

 נכסים
   

    נכסים שוטפים

 8  86  1,796  מזומנים ושווי מזומנים 

 5,537  3,691  3,152  מסים שוטפים לקבל 

 -  40  43  חייבים ויתרות חובה 

 5,676  5,112  6,032  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מאוחדות 

 11,221  8,929  11,023  סה"כ נכסים שוטפים 

    

    נכסים לא שוטפים

 223,470  197,176  235,647  לרבות מוניטין, נטו  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מאוחדות

 68,081  71,985  68,410  הלוואות לחברות מאוחדות 

 73  35,557  59  , נטו רכוש קבוע

 84,000  -  84,000  נדל"ן להשקעה 

 375,624  304,718  388,116  שוטפים לא סה"כ נכסים 
    
    

 386,845  313,647  399,139  כ נכסים סה"

    

 התחייבויות והון 
   

    התחייבויות שוטפות

 26,396  21,117  26,760  אשראי מתאגידים בנקאיים

 694  97  453  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 1,746  1,370  1,010  זכאים ויתרות זכות 

 -  11,846  -  זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה בת  לרכישתהתחייבות  

 58,962  58,962  58,962  הלוואות מחברות מאוחדות 

 11,690  4,024  12,100  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מאוחדות 

 99,488  97,416  99,285  סה"כ התחייבויות שוטפות 

    

    התחייבויות לא שוטפות 

 20,682  -  20,844  התחייבויות בניכוי נכסים המיוחסים לחברה מאוחדת, נטו 

 19,301  8,031  19,301  מסים נדחים 

 39,983  8,031  40,145  לא שוטפות  סה"כ התחייבויות

    

 139,471  105,447  139,430  סה"כ התחייבויות

    

 247,374  208,200  259,709  סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה 

    

 386,845  313,647  399,139  התחייבויות והוןסה"כ 

    

 
 

    2020 ,ביוני 28

 יואב גולן המידע הכספי הנפרדתאריך אישור 

 הדירקטוריוןיו"ר 

 רועי רגרמן 

 מנכ"ל 

 יאיר לוי

 כספיםמנכ"ל ס

 

 .המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרדהמידע הנוסף    
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 קבוצת חמת בע"מ 
 מידע כספי ביניים נפרד )סולו( 

 

 )סולו( המיוחסים לחברה  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר 
 

 ל ש נ ה  לתקופה של שלושה  
 סתיימה הש סתיימה החודשים ש 

 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  (בלתי מבוקר) 
    

 169  -  -  הכנסות ממכירות 

 1,800  750  300  הכנסות מדמי שכירות לחברה מאוחדת 

 68  -  310  אחרות הכנסות 
    

 2,037  750  610  סה"כ הכנסות 

    

 1,637  185  451  הוצאות הנהלה וכלליות 

 82  -  31  הוצאות אחרות 
    

 1,719  185  482  הוצאות סה"כ 

    

 318  565  128  לפני מימון  רווח

    

 ( 1,254) ( 719) 388  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו 

    

 ( 936) ( 154) 516  לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח 

    

 12  42  118  על הכנסה  מסים

    

 ( 948) ( 196) 398  מפעולות החברה )הפסד( רווח 

    

 10,708  5,086  10,328  , נטו חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות 

    

 9,760  4,890  10,726  המיוחס לחברה  נקי לתקופה רווח

    

    :המיוחס לחברה   רווח כולל אחר

    

    -  ממס נטו, לרווח או הפסדסכומים אשר לא יסווגו בעתיד 

 35,575  -  -  רווח מהערכה מחדש של נדל"ן, נטו ממס 

 ( 556) -  1,043  מדידה מחדש של התחייבויות בגין תוכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס

    - , נטו ממס לרווח או הפסדיסווגו בעתיד סכומים אשר 

 ( 983) ( 268) 566  ממס  נטו ,חוץ פעילויות תרגום בגין שער הפרשי

    

 43,796  4,622  12,335  המיוחס לחברה סה"כ רווח כולל

    

 

 

 

 

 .המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרדהמידע הנוסף 
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 קבוצת חמת בע"מ 
 מידע כספי ביניים נפרד )סולו( 

 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה )סולו( 
 ל ש נ ה  לתקופה של שלושה  
 סתיימה הש סתיימה החודשים ש 

 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  (מבוקרבלתי ) 
    שוטפת של החברה תזרימי מזומנים מפעילות   

 9,760 4,890  10,726  רווח נקי המיוחס לחברה  
    

   התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות   

    שוטפת של החברה:    

    הפסד של החברה:  ואהתאמות לסעיפי רווח   

 533 134  14  פחת  

 (10,708) ( 5,086) (10,328) , נטו חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות  

 1,994 767  ( 427) הפרשי הצמדה בגין הלוואות לחברות מאוחדות 

   הוצאות מימון בגין התחייבות לרכישת זכויות שאינן מקנות  

 (26) (25) -  שליטה בחברה בת     

 12 42  118  מסים על ההכנסה  

 (10,623) (4,168 ) (8,195 ) 
    

    שינויים בסעיפי נכסים תפעוליים והתחייבויות של החברה: 

 ( 762) (40) (43) בחייבים ויתרות חובה   עלייה 

 436 ( 161) ( 241) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים  עלייה )ירידה( 

 886 510  ( 736) ויתרות זכות    בזכאים (ירידהעלייה )  

 9,528 1,008  1,665  , נטו יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות 

  645  1,317 10,088 
    

 ( 4,607) ( 1,456) 676  במזומן, נטו  (שולמוהתקבלו )מסים ש 
    

 7,046 583  1,424  שוטפת של החברה   מזומנים נטו מפעילות 
    

      השקעה של החברה  מפעילותתזרימי מזומנים  

 ( 1,999) -  -  השקעה ברכוש קבוע  

 (11,963) -  -  לחברות מאוחדות  ות מתן הלווא  

 25,150 -  -  החזר הלוואות שניתנו לחברות מאוחדות  

    

 11,188 -  -  השקעה של החברה לפעילות  מזומנים נטו 
    

    מימון של החברה  (לפעילותמפעילות )תזרימי מזומנים  

 (23,008) -  -  פירעון התחייבות לרכישת זכויות בחברה בת   

 4,645 ( 634) 364  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו  
    
 (18,363) ( 634) 364  מימון של החברה  (לפעילותמפעילות )מזומנים נטו  

    

    

 ( 129) (51) 1,788  במזומנים ושווי מזומנים  )ירידה( עלייה 
    

 137 137  8  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה  
    

 8 86  1,796  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
 

    

 הנפרד. המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי 



 קבוצת חמת בע"מ 
 מידע כספי ביניים נפרד )סולו( 

 מידע נוסף  

 מבוקר( )בלתי 
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 כללי . 1

להוראות תקנה   ערוך בהתאם  ביניים של החברה  הנפרד  )דוחות תקופתיים  38המידע הכספי  ערך  ניירות  ומיידיים(  ד' לתקנות 

 . 1970-התש"ל

 

 , 2020  במרץ   31יחד עם הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים המאוחדים של החברה ליום    במידע כספי ביניים נפרד זה  לעיין  יש

  החברה  המאוחדים"( וכן יחד עם המידע הכספי הנפרד שלביניים  "הדוחות הכספיים    -המתפרסמים עם מידע כספי נפרד זה )להלן  

  נלוו   אשר  ולנתונים הנוספים,  תאריך   באותו  שהסתיימה  ולשנה   2019  בדצמבר   31  פיים המאוחדים של החברה ליוםוהדוחות הכס 

 ."(השנתיים "הדוחות הכספיים   -אליהם )להלן 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  . 2

 לדוחות הכספיים השנתיים.  2המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  

 

 עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה:.       3

 

בקבוצה,  באשר לתביעה משפטית שאושרה כתובענה ייצוגית כנגד מספר חברות בענף הסניטציה והריצוף, וביניהן חברות בנות   .א

 א' לדוחות הכספיים התמציתיים הביניים המאוחדים. 3ראה ביאור  

 

 ג' לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים המאוחדים. 3באשר למשבר מגפת הקורונה, ראה ביאור   .ב

 

             *  *  *           
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 עניינים תוכן 

 

 

 

 עמוד 

  

  

סקירה   רואמיוחד  דוח  כספיים   החשבון  י של  דוחות  על  המבקר 

 2 פרופורמה  תמציתיים ביניים

  

  

  )בלתי מבוקרים(:   ביניים פרופורמה  מאוחדים  דוחות כספיים תמציתיים

  

 3 הרווח או הפסד ורווח כולל אחר על  פרופורמה דוחות תמציתיים מאוחדים 

  

 4-8 ביניים פרופורמה התמציתיים המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 

  

  

  

  

 



 

 

2 

 

 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 קבוצת חמת בע"מ 
 

 

 מבוא 

 

"החברה"( והחברות הבנות    -סקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של קבוצת חמת בע"מ )להלן  

"הקבוצה"(, הכולל את הדוחות התמציתיים המאוחדים פרופורמה על הרווח או הפסד ורווח    - שלה )להלן  

וההנהלה   הדירקטוריון.  2019-ו 2020במרץ    31כולל אחר, לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  

ב'  38אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלו בהתאם להוראות תקנה  

. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע  1970-לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו. 

 

 

 היקף הסקירה 

 

"סקירה של    - של לשכת רואי חשבון בישראל    2410נו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  ערכ

מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי  

הכספיים   לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר  מבירורים,  מורכבת  ביניים  לתקופות  פרופורמה 

ניכרת  והחשבו  במידה  בהיקפה  מצומצמת  הינה  סקירה  ואחרים.  אנליטיים  סקירה  נוהלי  ומיישום  נאיים, 

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

מחווים  שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו  

 חוות דעת של ביקורת. 

 

 

 מסקנה 

 

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

ב' לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(,  38ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות תקנה  

 למידע כספי פרופורמה זה.   3 ההנחות המפורטות בביאורוזאת על בסיס   1970-התש"ל

 

א' למידע כספי פרופורמה זה  5מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  

וביניהן   והריצוף,  בענף הסניטציה  כנגד מספר חברות  ייצוגית  כתובענה  בדבר תביעה משפטית שאושרה 

 חברות בנות בקבוצה. 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 2020ביוני  28אביב, -תל
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 קבוצת חמת בע"מ 
 כולל אחר  או הפסד ורווח  על הרווחפרופורמה דוחות תמציתיים מאוחדים 

 

 

 

    2020, יוניב 28

 יואב גולן  תאריך אישור הדוחות הכספיים 

 יו"ר הדירקטוריון 

 רועי רגרמן 

 מנכ"ל 

 יאיר לוי

 כספים סמנכ"ל  

מהווים חלק בלתי נפרד מהם. פרופורמה הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים  

 

 לתקופה של שלושה חודשים 

  2020במרץ   31סתיימה ביום הש

 לתקופה של שלושה חודשים 

2019בדצמבר   31לשנה שנסתיימה ביום   2019במרץ   31סתיימה ביום הש  

 

 נתונים בפועל

התאמות בגין  

נתוני  

 הפרופורמה

נתוני  

 פרופורמה

 

 נתונים בפועל

התאמות בגין  

נתוני  

 הפרופורמה

נתוני  

 פרופורמה

 

 נתונים בפועל

התאמות בגין  

נתוני  

    נתוני פרופורמה  הפרופורמה

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

     ( מבוקר)בלתי  ( מבוקר)בלתי  ( מבוקר)בלתי   ( מבוקר)בלתי  ( מבוקר)בלתי  ( מבוקר)בלתי  

 712,861  261,955  450,906   184,345  68,975  115,370   176,973  20,356  156,617  הכנסות ממכירות 

 442,438  172,604  269,834   116,544  46,163  70,381   103,685  12,880  90,805  עלות המכירות 

 270,423  89,351  181,072   67,801  22,812  44,989   73,288  7,476  65,812  רווח גולמי

 163,373  63,006  100,367   41,524  15,957  25,567   41,715  4,086  37,629  הוצאות מכירה ושיווק 

 50,663  10,131  40,532   12,464  2,520  9,944   13,171  901  12,270  הוצאות הנהלה וכלליות 

 214,036  73,137  140,899   53,988  18,477  35,511   54,886  4,987  49,899  סה"כ הוצאות תפעול רגילות 

 56,387  16,214  40,173   13,813  4,335  9,478   18,402  2,489  15,913  אחרות)הוצאות(   הכנסות לפני תפעולי רווח

 (16,957) -  (16,957)  -  -  -   ( 370) -  ( 370) ור והעתקת מפעל ייצ הוצאות והפחתות בגין סגירת 

 (4,386) (3,833) ( 553)  ( 367) -  ( 367)  ( 45) 61  ( 106) הוצאות אחרות 

 916  -  916   188  -  188   243  -  243  הכנסות מדמי שכירות 

 481  159  322   65  65  -   519  155  364  הכנסות אחרות 

 (19,946) (3,674) (16,272)  ( 114) 65  ( 179)  347  216  131  אחרות, נטו (הוצאות) הכנסות סה"כ
            

 36,441  12,540  23,901   13,699  4,400  9,299   18,749  2,705  16,044  רווח תפעולי
            

 1,669  -  1,669   68  -  68   570  -  570  הכנסות מימון

 (14,783) (5,489) (9,294)  (2,754) ( 924) (1,830)  (3,002) ( 380) (2,622) הוצאות מימון

 (13,114) (5,489) (7,625)  (2,686) ( 924) (1,762)  (2,432) ( 380) (2,052) הוצאות מימון, נטו 
            

חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי  )הפסדי( חלק ברווחי 

 187  -  187   304  -  304   ( 156) -  ( 156) המאזני, נטו 

 23,514  7,051  16,463   11,317  3,476  7,841   16,161  2,325  13,836  רווח לפני מסים על ההכנסה 
            

 3,326  (3,377) 6,703   3,750  799  2,951   3,644  534  3,110  מסים על ההכנסה
            

 20,188  10,428  9,760   7,567  2,677  4,890   12,517  1,791  10,726  לתקופהנקי רווח 

            רווח כולל אחר: 

              :ממס נטו סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, 

 35,575  -  35,575   -  -  -   -  -  -  ס רווח מהערכה מחדש של נדל"ן, נטו ממ

   בגין הטבה מוגדרתנטו מחדש של התחייבויות  מדידות 

 (1,205) ( 649) ( 556)  -  -  -   1,043  -  1,043  , נטו ממס לעובדים     

                -, נטו ממס סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד

 ( 983) -  ( 983)  ( 268) -  ( 268)  566  -  566  ממס  נטו ,חוץ פעילויות תרגום  בגין  שער הפרשי 

 33,387  ( 649) 34,036   ( 268) -  ( 268)  1,609  -  1,609  לתקופה  אחר  כולל )הפסד( רווח"כ  סה
            

 53,575  9,779  43,796   7,299  2,677  4,622   14,126  1,791  12,335  לתקופה  סה"כ רווח כולל
            

 0.58  0.30  0.28   0.22  0.08  0.14   0.36  0.05  0.31  החברה )בש"ח(  בסיסי ומדולל למניה המיוחס לבעלי המניות שלרווח נקי 
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 אירוע הפרופורמה  - 1ביאור 

 

אר  פברוב  4, ביום  "(החברה"   –קבוצת חמת בע"מ )להלן  של    השנתייםהמאוחדים  לדוחות הכספיים    א'28  בביאורכאמור  

רכשה החברה הבת חזיבנק דיזיין בע"מ, חברה בת  אירע אירוע פרופורמה במסגרתו  "מועד ההשלמה"(    -)להלן    2020

)להלן   החברה  של  המלאה  של    100%"חזיבנק"(,    -בשליטתה  והנפרע  המונפק  המניות  )להלן:  מהון  בע"מ  אלוני  שיש 

קעות בתעשייה )ה.ב.(, שותפות מוגבלת שהינה  מידי אינרום הש  ,, בהתאמה(או "אלוני"   "הנרכשת"   - "המניות הנרכשות" ו

 "המוכרת"(.   –צד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או לבעל השליטה בחברה )להלן 

 

במסחר, ייבוא שיווק ומכירה של חיפויים וריצופים, כלים סניטריים,  חברה פרטית שהתאגדה בישראל, העוסקת אלוני הינה 

  - אולמות תצוגה בפריסה ארצית ומעסיקה כ  7ברזים ומוצרי גמר משלימים לחדרי האמבטיה והמטבח, הפועלת באמצעות  

חריים ולקוחות  עובדים. אלוני פועלת דרך שלושה ערוצי הפצה עיקריים: תחום הבניה הרוויה )קבלנים(, פרויקטים מס  230

 פרטיים.  

 

 בתמורה לרכישת המניות הנרכשות שילמה חזיבנק: 

 ; 2019בדצמבר  15מיליון ש"ח שולם כמקדמה ביום  10סך של  -

 מיליון ש"ח במועד ההשלמה;  47.4סך נוסף של   -

 

יקוזזו,    חודשים ממועד השלמת העסקה, ממנו 60מיליון ש"ח נוספים בחלוף עד  5בנוסף, התחייבה החברה לשלם סך של 

 ככל שיקוזזו, סכומים בהתאם לנוסחה הקבועה בהסכם. 

 

  - לצורך מימון רכישת המניות הנרכשות, התקשרה חזיבנק עם מספר תאגידים בנקאיים, לקבלת הלוואות בהיקף כולל של כ

בשיעור הפריים    "ההלוואות"(. ההלוואות הינן שקליות, לא צמודות ונושאות ריבית שנתית  –מיליון ש"ח )להלן בסעיף זה    60

 שנים(. 7תשלומים רבעוניים )   28 -ועומדות לפירעון ב  0.45% - 0.5% -בתוספת מרווח של כ

 עבדה חזיבנק לטובת התאגידים הבנקאיים המממנים את מלוא המניות הנרכשות. י להבטחת ההלוואות, ש

 

 .  1970  –לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל    1אלוני מהווה אירוע פרופורמה כהגדרתו בתקנה    תרכיש 

 

פרופורמה נועדו לשקף את הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של  ביניים  המאוחדים  התמציתיים  הדוחות הכספיים  

 החברה יחד עם דוחותיה הכספיים של הנרכשת. 
 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

 

, הוצגו דוח מאוחד פרופורמה על המצב הכספי ליום  1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים ומידיים(, התש"ל

שהאחרונה  וכן דוחות מאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד ורווח כולל אחר לכל אחת משלוש השנים    2019בדצמבר    31

 . 2019בדצמבר  31שבהן הסתיימה ביום  

  

להלן, אשר יושמו בדוחות    3החשבונאית, בכפוף לאמור לעיל ובכפוף להנחות הפרופורמה המובאות בביאור    עיקרי המדיניות

יושמו בעריכת הדוחות הכספיים    הינםפרופורמה אלו,  המאוחדים  כספיים   של  המאוחדים השנתיים  עקביים לאלה אשר 

 .1970-ך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"לא לתקנות ניירות ער9ובכפוף לאמור בתקנה    2019בדצמבר    31החברה ליום  

 

 : ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמהההנחות המהותיות והעיקריות  - 3ביאור 

 

 . הנרכשתשל ו החברה נתוני הפרופורמה נערכו על בסיס הנתונים הכספיים של   .1

 

 . הקבוצהנתוני הפרופורמה אינם משקפים בהכרח את תוצאות פעילותה העתידית של   .2

 
דוחות מאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד ורווח כולל אחר הוצגו על מנת לשקף את תוצאות הפעילות של הקבוצה   .3

 . 2017בינואר  1לו הושלמה עסקת רכישת אלוני ביום  

 

הוצגו לפי שווי הוגן ארעי מאחר ועבודת הקצאת מחיר    2019בדצמבר    31ליום  הנכסים וההתחייבויות של הנרכשת   .4

.  פרופורמה אלוביניים  המאוחדים  התמציתיים  טרם הושלמה נכון לתאריך אישור הדוחות הכספיים  (  PPA)הרכישה  

מיליון    34.4  -בסך של כ  נאמדישת אלוני  תאם להקצאה הזמנית שבוצעה על ידי החברה, עודף העלות שנוצר ברכהב

מיליון ש"ח יוחסו לקשרי לקוחות    9.9  -כו  חצי שנה(כמיליון ש"ח יוחסו לצבר הזמנות )  4.9  -כ  יוחסו כדלקמן:ש"ח, אשר  

ש"ח ומנגד הוכרו  מיליון    3.4  -יוחסו התחייבויות מסים נדחים בסך של כבלתי מוחשיים אלו  בגין נכסים  .  שנים(  6)

 מיליון ש"ח יוחסה למוניטין.  19.6  -בסכום זהה נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצרכי מס. יתרת עודף עלות בסך של כ
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 :)המשך( פרופורמה ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים המאוחדים ההנחות המהותיות והעיקריות  - 3ביאור 

 

הוצאות  סעיף  נכללו במסגרת    לעיל  4בסעיף  חשיים בעלי אורך החיים המוגדר כאמור  והפחתות הנכסים הבלתי מ  .5

בינואר    1החל מיום  פרופורמה על רווח או הפסד ורווח הכולל אחר  ביניים  המאוחדים  התמציתיים  בדוחות  מכירה ושיווק  

מיליון ש"ח נזקף כהוצאה במהלך    4.9  -יודגש כי בהתאם להנחה זו, עודף העלות בגין צבר ההזמנות בסך של כ  .2017

 . 2017שנת 

  

נכללו בתוצאות המדווחות   .6 לא  עם השלמת עסקת רכישת אלוני,  ידי אלוני בקשר  לעובדי אלוני על  מענקים שניתנו 

 פרופורמה הואיל והן מהוות מענקים עבור שירותי עבר. 

 
 בוטלו.  – )כולל(  עד מועד ההשלמההוצאות דמי הניהול ששילמה הנרכשת למוכרת  .7

 

 . בוטלו –וחזיבנק    לבין הנרכשת  קבוצההעסקות הדדיות בין  .8

 

וזאת בהתבסס    2.3%  -כל  בסך שאפקטיבית משוקללת  שיעור ריבית שנתית    חושבה בהתבסס על מימון העסקה  עלות   .9

ובהתבסס על שיעור    במועד השלמת העסקההריבית האפקטיבית המשוקללת של האשראי שנלקח למימון העסקה  על  

המאוחדים על    השנתייםבדוחות הכספיים    הוצאות המימוןסעיף  נזקפו ל. עליות מימון אלו  ם באותו מועדיריבית הפרי

 רווח או הפסד ורווח כולל אחר פרופורמה.   

 

  התקופות המדווחות עובר למועד ההשלמה,במהלך  לעיל.    1-9זקיפת המסים מחושבת בגין סעיפים    :ת המסו השפע .10

אשר לא הוכר בגינם נכסי מס    לא הכירה אלוני בהוצאות מסים על הכנסה לאור הפסדים עסקיים צבורים לצרכי מס 

  לתקופות המדווחות,ל אחר  פרופורמה על הרווח או הפסד ורווח כול ביניים  המאוחדים  התמציתיים  בדוחות  נדחה.  

פסדים לצרכי מס בגין  ה הוכר נכס מס נדחה בגין ה  2017בינואר    1כי קודם ליום    רטרוספקטיביתעל פי גישה    הונח 

 אשר מופחת כנגד רישום הוצאות מסים )נדחים(.   מועד ההשלמה,עד    ועד 2017בינואר    1החל מיום  רווחיה של אלוני 
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 : פרופורמה מגזרידיווח  - 4ביאור 

 

 2020למרץ   31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 )בלתי מבוקר( 

 
מגזר  
 הברזים 

מגזר     הכלים הסניטריים  ימגזר
הפלסטיק 

 הפצה המגזר  האינסטלציה ו

 
 מגזר  

הקמעונאות  
 והקרמיקה

פעילויות 
 בחו"ל  בישראל  סה"כ  התאמות  אחרות 

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

          

 176,973  -  12,965  103,010  21,962  13,075  140  9,436  16,385  הכנסות מחיצוניים

 -  (15,159) 1,002  -  30  2,789  6,190  1,090  4,058  מגזריות -בין הכנסות

          

 176,973  (15,159) 13,967  103,010  21,992  15,864  6,330  10,526  20,443  ממכירות   סה"כ הכנסות

          

 158,571  (15,004) 11,688  94,169  21,489  13,557  5,771  9,936  16,965  רגילות )*(  תפעול  הוצאותסה"כ 

          

 רווח תפעולי לפני הכנסות  

 18,402  ( 155) 2,279  8,841  503  2,307  559  590  3,478  )הוצאות( אחרות     

          

 347  447  2  219  9  (14) 2  ( 324) 6  ( אחרות, נטו הוצאות) הכנסות

          

 18,749  292  2,281  9,060  512  2,293  561  266  3,484  רווח תפעולי 

 ( 2,432)         , נטו הוצאות מימון

 המטופלת חברה כלולה  בהפסדיחלק 

 ( 156)            המאזני, נטו  לפי שיטת השווי   

 16,161         על ההכנסה  יםלפני מס רווח

         

 . נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקיםכולל הפחתת    )*(
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 :)המשך(  פרופורמה מגזרידיווח  - 4ביאור 

 

 2019למרץ   31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 )בלתי מבוקר( 

 
מגזר  
 הברזים 

מגזר   הכלים הסניטריים   ימגזר
הפלסטיק 

 הפצה המגזר  האינסטלציה ו

 
 מגזר  

הקמעונאות  
 והקרמיקה

פעילויות 
 בחו"ל  בישראל  סה"כ  התאמות  אחרות 

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

          

 184,345  -  13,914  105,689  20,848  13,810  1,009  12,330  16,745  הכנסות מחיצוניים

 -  (11,634) 1,276  -  -  3,575  -  2,552  4,231  מגזריות -בין הכנסות

          

 184,345  (11,634) 15,190  105,689  20,848  17,385  1,009  14,882  20,976  ממכירות   סה"כ הכנסות

          

 170,532  (12,199) 12,396  98,707  20,054  14,422  3,531  16,748  16,873  )*( הוצאות תפעול רגילות סה"כ 

          

 רווח )הפסד( תפעולי לפני הכנסות 

 13,813  565  2,794  6,982  794  2,963  ( 2,522) ( 1,866) 4,103  )הוצאות( אחרות    

          

 ( 114) 168  -  (52) -  -  ( 250) 20  -  ( אחרות, נטו הוצאות) הכנסות

          

 13,699  733  2,794  6,930  794  2,963  ( 2,772) ( 1,846) 4,103  תפעולי)הפסד( רווח 

 ( 2,686)         , נטו הוצאות מימון

 חלק ברווחי חברה כלולה המטופלת 

 304         לפי שיטת השווי המאזני, נטו    

 11,317         ים על ההכנסה לפני מס רווח

         

 .נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקיםכולל הפחתת    )*(
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 :)המשך(  פרופורמה מגזרידיווח  - 4ביאור 

 
 

 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 
מגזר  
 הברזים 

מגזר     הכלים הסניטריים  ימגזר
הפלסטיק 

 הפצה המגזר  האינסטלציה ו

 
 מגזר  

הקמעונאות  
 והקרמיקה

פעילויות 
 בחו"ל  בישראל  סה"כ  התאמות  אחרות 

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

          

 712,861  169  51,181  415,323  77,088  57,054  2,564  41,674  67,808  הכנסות מחיצוניים

 -  (45,291) 3,887  -  84  11,700  8,940  6,618  14,062  מגזריות -בין הכנסות

          

 712,861  (45,122) 55,068  415,323  77,172  68,754  11,504  48,292  81,870  ממכירות   סה"כ הכנסות

          

 656,474  (45,453) 46,358  385,387  77,021  56,950  16,512  51,171  68,528  רגילות )*(  תפעול  הוצאותסה"כ 

          

 רווח )הפסד( תפעולי לפני הכנסות 

 56,387  331  8,710  29,936  151  11,804  ( 5,008) ( 2,879) 13,342  )הוצאות( אחרות     

          

 (19,946) 656  -  ( 3,676) 43  (36) ( 250) )**(  (16,678) (5) ( אחרות, נטו הוצאות) הכנסות

          

 36,441  987  8,710  26,260  194  11,768  ( 5,258) (19,557) 13,337  תפעולי)הפסד( רווח 

 (13,114)         , נטו הוצאות מימון

 חלק ברווחי חברה כלולה המטופלת 

 187         לפי שיטת השווי המאזני, נטו    

 23,514         על ההכנסה  יםלפני מס רווח

         

 . נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקיםכולל הפחתת )*(   

 חרסה. בעקבות סגירת מפעלבעיקר הוצאות חד פעמיות )**(  כולל 

 

 עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה:  - 5ביאור 

 

 א' לדוחות הכספיים התמציתיים הביניים המאוחדים. 3כתובענה ייצוגית כנגד מספר חברות בענף הסניטציה והריצוף, וביניהן חברות בנות בקבוצה, ראה ביאור  באשר לתביעה משפטית שאושרה   .א

 
 ג' לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים המאוחדים. 3באשר למשבר מגפת הקורונה, ראה ביאור   .ב

 

* *  *  



דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי

דו״ח רבעון 1 לשנת 2020
מ ״ ע ב ת  מ ח ת  צ ו ב ק



בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה   רבעונידוח 
 1970  -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( תש"ל   )א(ג38

 

(, אחראית לקביעתה והתקיימותה  "התאגיד "  -)להלן    בע"מ   קבוצת חמת   ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
 יווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. של בקרה פנימית נאותה על הד

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 

 מנכ"ל. , רועי רגרמן .1

 יאיר לוי, סמנכ"ל כספים.  .2

 

המנהל  בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי  
המשרה הבכיר בתחום הכספים ונושא  פיקוחם  הכללי  את התפקידים    ,או תחת  בפועל  שמבצע  מי  בידי  או 

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי    ביטחון סביראשר נועדו לספק  ו   האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד
ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על  

 ח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדוו

 

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור,  
או למי    לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםנצבר ומועבר להנהלת התאגיד,  

כד וזאת  האמורים,  התפקידים  את  בפועל  בהתייחס  שמבצע  המתאים,  במועד  החלטות  קבלת  לאפשר  י 
 לדרישת 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. 

 

בביאור     -)להלן    2020  במרץ  31ליום    התאגיד  לש  המאוחדים  התמציתיים  הכספייםלדוחות    א'3כמפורט 
בע"מ )להלן    אלונישיש  מהון המניות של חברת    100%-ב   2020  במרץ   31מחזיק נכון ליום    התאגיד  ,"(הדוחות"
, מועד צירוף העסקים של התאגיד הנרכש, מאחד התאגיד  2020  פברוארב  4החל מיום     ."(הנרכש  התאגיד"  -

הנרכש התאגיד  של  הכספיים  הדוחות  והכנסו  .את  נכסיו  הנרכשהיקף  התאגיד  של  בדו  תיו  ,  חותהכלולים 
כ בדוחותתאמהבה  27.3%-וכ   23.5%-מהווים  וההכנסות  הנכסים  מכלל  ההנהלה  .  ,  הדוח,  למועד  עד 

ל שב  לעיבוי הבקרות הפנימיות והטמעת נהלי התאגיד בתאגיד הנרכש. עם זאת,  וודירקטוריון התאגיד פעל 
רכש, עד למועד הדוח לא עלה בידי ההנהלה ודירקטוריון  ישת התאגיד הנשחלף ממועד רכהקצר  פרק הזמן  

בקרה הפנימית בקשר עם התאגיד הנרכש ועל כן התאגיד הנרכש  התאגיד לסיים את הערכת אפקטיביות ה
   אינו נכלל בתחולת דוח הערכת אפקטיביות זה.

 

הבקרה  אפקטיביות  בדבר  השנתי  הכס ה  בדוח  הדיווח  על  הגיפנימית  ועל  צופי  אשר  התקופתי  לוי  לדוח  רף 
"( העריכו  הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון"  -)להלן  2019בדצמבר    31לתקופה שנסתיימה ביום  

הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד. בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד  
 היא אפקטיבית.  2020 מרץב  31ום רה הפנימית כאמור, לי בקהגיעו למסקנה כי ה

 

כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת    ההנהלה עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון ו
 . בדבר הבקרה הפנימית האחרון שנתיהכפי שהובאה במסגרת הדוח  , אפקטיביות של הבקרה הפנימיתה

 

על   הדוח, בהתבסס  של  העלמועד  הפנימיקרהברכת האפקטיביות  בדוח  ה  הפנימית    השנתית  בדבר הבקרה 
ו על  האחרון,  ובהתבסס  ההנהלה  לידיעת  שהובא  לעיל  הדירקטוריון  מידע  היא  כאמור  הפנימית  הבקרה 
 . אפקטיבית

 

 

 

 

 



 

 צהרת מנהלים ה

 1ג)ד(38לפי תקנה   הצהרת מנהל כללי

 

 , מצהיר כי: רועי רגרמןאני, 

הרבחנתי את   (1)   -)להלן    2020שנת  של    הראשוןלרבעון  (  "ידהתאג"  -)להלן    מתח  קבוצת  וני שלבע הדוח 
 (;"הדוחות"

הדוחות   (2) ידיעתי,  עובדה  לפי  של  בהם מצג  ולא חסר  עובדה מהותית  של  נכון  לא  מצג  כל  כוללים  אינם 
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים  

 חות; דוה  תייחס לתקופתבה

ידיעת (3) הדוחותלפי  בדוחות    י,  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הבחינות  הכספיים  מכל  נאות,  באופן  משקפים 
ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות   המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

ל (4) התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  ולודיגיליתי  די   הביקורת   דת וערקטוריון  התאגידרקשל  ,  טוריון 
 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   (א)
של התאגיד לאסוף,    תוולהעלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכ   על הדיווח הכספי ועל הגילוי

או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת    לעבד, לסכם
 –הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

לו במישרין    כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף (ב)
עובדים אחרים   ועל  ש  שיאו מעורבים  הפנימית על הדיווח הכספי  להם תפקיד משמעותי בבקרה 

 הגילוי; 

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

המיועדים להבטיח שמידע    של בקרות ונהלים  יומםקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וק (א)
מאוחדות חברות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  )דוחות    מהותי  ערך  ניירות  בתקנות  כהגדרתן  שלו 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט  2010-"עפיים שנתיים(, התשכס
 –במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

וידאתי קביעתם  (ב) ונהלים, או  ונהלים   קבעתי בקרות  פיקוחנו  וקיומם של בקרות  , המיועדים  תחת 
סביר באופן  הכ  להבטיח  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  להוראות  את  בהתאם  ספיים 

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

התקופתי   (ג) האחרון  הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא  לא 
זה, אשר יש בו כדי לשנות    2019לשנת     בנוגע נהלה  את מסקנות הדירקטוריון וההלבין מועד דוח 

 . דיווח הכספי ועל הגילוי של התאגידעל האפקטיביות הבקרה הפנימית ל

 

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

 

 

 
 

  2020,  יוניב 28

 רועי רגרמן תאריך 

 מנכ"ל

 

 

 

 

 

 

 



 

 הצהרת מנהלים 

 2ג)ד( 38תקנה  לפי נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

 

 , מצהיר כי:יאיר לויאני, 

את   (1) של  בחנתי  הביניים  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  המידע  ואת  ביניים  הכספיים  הדוחות 
"חותוהד "  -)להלן    2020של שנת    הראשון לרבעון    ( "התאגיד"  -)להלן    בע"מ   קבוצת חמת  הדוחות  " או 

 (; "לתקופת הביניים

ידיעתי, הדוחות   (2) ולפי  כוללי  בדוחותהמידע הכספי האחר הכלול  הכספיים  נכון של  אינם  כל מצג לא  ם 
לאור   בהם,  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית  עובדה 

 תקופת הדוחות; להנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס  

הכלול   (3) אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  הבחינות  בדוחות  לפי  מכל  נאות,  באופן  משקפים 
ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות  המ הותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

לדירקטורי  (4) התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  הביקורת וגיליתי  ולוועדת  התאגיד  ן  דירקטוריון  ,  של 
 ספי ועל הגילוי: ית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכבהתבסס על הערכתי העדכנ

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית   (א)
ולמידע הכספי האחר הכלול    םככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיי  על הדיווח הכספי ועל הגילוי

או לדווח  ה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם  העלולים באופן סביר להשפיע לרע  בדוחות,
הכספיים   הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  במהימנות  ספק  להטיל  בו  שיש  באופן  כספי  מידע  על 

 –בהתאם להוראות הדין; וכן  

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין    כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, (ב)
עובדים הפנימ  או מעורבים  ועל  אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה  ית על הדיווח הכספי 

 הגילוי; 

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

וקיומם   (א) קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  ונהלים  קבעתי  בקרות  פיקוחישל  המיועדים  ,  תחת 
ות ניירות  ידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנמ להבטיח ש

שנתיים(, התש כספיים  )דוחות  כספי  ,  2010-"עערך  ולמידע  לדוחות הכספיים  רלוונטי  ככל שהוא 
בדוחות,   הכלול  במהלך  אחר  בפרט  המאוחדות,  ובחברות  בתאגיד  אחרים  ידי  על  לידיעתי  מובא 

 –; וכן תתקופת ההכנה של הדוחו

וקיומם   (ב) וידאתי קביעתם  ונהלים, או  וקבעתי בקרות  פיקוחנו,  של בקרות  המיועדים  נהלים תחת 
באופן להוראות    להבטיח  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר 

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

הת (ג) במהלך  שחל  עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא  התקופתי  ק לא  האחרון  הדוח  מועד  שבין  ופה 
זה,    2019לשנת   דוח  מועד  לשנות  לבין  כדי  בו  יש    בנוגע וההנהלה    את מסקנת הדירקטוריוןאשר 

 . על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגידאפקטיביות הבקרה הפנימית ל

 

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

 

 
 

  2020,  יוניב 28

 יאיר לוי  תאריך 

 סמנכ"ל כספים
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