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 תיאור עסקי התאגיד

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד  -חלק ראשון 

 התפתחות עסקיופעילות התאגיד ותיאור  .1

 כללי .1.1

 1993 בינואר 13 ביום. 1951 ביולי 10 ביום בישראל התאגדה"( החברה)" מ"בע חמת קבוצת

 נרשמו אשר החברה של ערך ניירות לראשונה לציבור הוצעו פיו על תשקיף החברה פרסמה

"( ולפיכך החברה הינה חברה הבורסה"מ )"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה למסחר

  "(.החברות חוק)" 1999-"טתשנציבורית כהגדרת המונח בחוק החברות, 

 וההתפתחות העסקית פעילות החברה .1.2

)החברה  ומסחריות תעשייתיות תב חברות באמצעות, הפועלת החזקות חברת הינה החברה

 של והפצה מכירה ,שיווק יבוא, ,ייצור של בתחום"(, הקבוצהתקראנה יחדיו: " בתוחברות ה

 אמבטיה, חדרי שירותים ומטבחים.  לחדרי בניה גמר ומוצרי הבית לעיצוב םמוצרי

מטבח מנירוסטה  כיורי, סניטריים כלים, ברזים הינם הקבוצה של העיקריים מוצריה

מקרמיקה, גרניט פורצלן, וריצופים  חיפויים, לאמבטיה נלווים אביזרים, מקלחוניםוגרניט, 

 וכן מוצרי אינסטלציה שונים.  ופרקטשיש 

בינואר  30 מיום החלו ,וסיטונאים סוחרים, מוסדותהקבוצה הינם אולמות תצוגה,  לקוחות

 פועלת קבוצהה"(, חזיבנקבע"מ )" דיזיין חזיבנק, עת השלימה החברה עסקה לרכישת 2018

ובתחום זה חתמה החברה בחודש  (צרכנים סופיים) פרטיים לקוחותל במסגרת קמעונאית גם

על הסכם לרכישת שיש אלוני בע"מ שהושלמה לאחר תאריך הדוח על המצב  2019דצמבר 

. (המצורפים לדוח זה לדוחות הכספיים המאוחדים א'28)ראה ביאור  2020הכספי בפברואר 

 אמריקה בצפוןעיקר פעילות הקבוצה הינו בישראל. מחוץ לישראל פועלת הקבוצה בעיקר 

 ומדיניות, להלן( 1.2.3כמפורט בסעיף  .Houzer Incהיתר באמצעות חברת הבת  בין)

, חברה בת MANİSA)באמצעות  הקבוצה השלימה 2018 שנתב. באירופה מסויימות

)בעיקר כיורים ואסלות(  מחרס סניטריים כלים לייצור מפעל של הקמתו אתבטורקיה( 

 1.2.2 סעיףב כמפורט, יהקורטשב איזמיר עירל מזרחית"מ ק 40-כ הממוקם תעשייה באזור

  להלן.

"חרסה",   "HAMAT" ,"HAMAT USA" "חמת", המסחריים השמות בעלת הינה הקבוצה

"HARSA ,""ליפסקי," "BATHclip", "HOUZER" ו- "ZM" ניכר חלק משווקים תחתיהם 

 .הקבוצה ממוצרי

משווקים תחת מותגי חברות הקבוצה אם כי ישנם מספר  הקבוצה של מוצריה מרבית

משווקים תחת שמו  ואלהאת מוצריה  הקבוצה מייצרת עבורם"ל בחו חברהלקוחות של ה

 מוצרים של ומפיצים נים(. חלק מהלקוחות האמורים הינם יצרPrivate Labelשל הלקוח )

לימים הנמכרים על מייצרת עבורם מוצרים מש והקבוצהגמר בניה  ומוצרי הבית לעיצוב

 ידם. 

 פעילותה של הקבוצה הינו בישראל.  מרכז
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  :בישראל אתרי יצור שלושהלקבוצה 

 כןו ;מזכוכית ומקלחונים ממתכת שדוד המייצר ברזיםזור התעשייה אבאמפעל  -

 אינסטלציה מוצרי, מפלסטיק סניטריים מוצרים המייצר ברקןאזור התעשייה ב מפעל -

 . ולמטבח יהאמבט ילחדר מפלסטיקצריכה מעוצבים  ומוצרי מפלסטיק

מפעל באזור התעשיה סגולה בפתח תקווה לעיבוד לוחות שיש לריצופים, חיפויים,  -

 משטחים, מדרגות ועוד.

  .להלן כמפורט בטורקיה סניטריים כלים לייצור מפעל לקבוצה לעיל כאמור

 כמפורט להלן: ם לוגסיטים אתרישלושה לחברה כמו כן, 

פועלת החברה הבת "צוקר את מינקין שיווק  ממנו בצומת ראם )מסמיה(אתר לוגיסטי  -

והפצה של מוצרי , שיווק בפעילות יבואהמתמקד "( מינקיןאת  צוקר)" "והפצה בע"מ

לחדרי  אינסטלציה, אביזרי גינון והשקיה, כלים סניטריים, ברזים ואביזרים נלווים

)בעיקר טמבוריות לסוגיהן השונים המוכרות קטנים  אמבטיה ללקוחות קמעונאיים

  .לצרכן הפרטי(

עד אז פעלה  ,2019עברה לאתר הלוגיסטי הנ"ל במהלך חודש מאי צוקר את מינקין  -

 ( 2א.)14( וביאור 1א.)14ראה ביאור מאתר לוגיסטי ביבנה. לפרטים נוספים ראה 

 ם של הקבוצה המצורפים לדוח זה.לדוחות הכספיים המאוחדי

 1.2.3סעיף  הרא) Houzer ממנו פועלת החברה הבת  ג'רסי ארה"ב-אתר לוגיסטי בניו -

שיווק והפצה של מוצרים סניטריים לעיצוב הבית, בעיקר יבוא, בתחום של ( להלן

 .וכן ברזים מתוצרת חמת כיורים למטבחים ולחדרי אמבטיה בארה"ב

סעיף  ה)רא לוגיסטית של חזיבנק ההמשרת את פעילותה  תקווהאתר לוגיסטי בפתח  -

של חיפויים, ריצופים, שיש, פרקטים, כלים סניטריים,  והפצה לאחסנה המשמש( 1.2.4

  .ברזים ומוצרי גמר שונים לעיצוב ואבזור כלל אזורי הבית

כי שיש אלוני בע"מ )צירוף עסקים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראה  יצויין -

המשרת את פעילותה הלוגיסטית של בחיפה מפעילה אתר לוגיסטי להלן(  1.2.6סעיף 

של חיפויים, ריצופים, שיש, פרקטים, כלים  והפצה לאחסנה ובכלל זהשיש אלוני בע"מ 

 .אבזור כלל אזורי הביתסניטריים, ברזים ומוצרי גמר שונים לעיצוב ו

ביבוא, שיווק , השלימה החברה את רכישתה של צוקר את מינקין העוסקת 2014בחודש יולי  .1.2.1

, כלים וגינון מוצרי אינסטלציה, אביזרי השקיהוהפצה של ברזים ואביזרים נלווים, 

קטנים )בעיקר טמבוריות  לקוחות קמעונאייםלאמבטיה חדרי סניטריים ואביזרים נלווים ל

  גיהן השונים המוכרות לצרכן הפרטי(.לסו

המאוחדים פעילות זו כמגזר עסקי בדוחותיה הכספיים את החליטה להציג  הקבוצההנהלת 

 ".מגזר ההפצההשם "תחת  קבוצהשל ה

 מוצרי של ספקטורקי שהינו  שותףעם צד נוסף,  יחד הקבוצה ייסדה ,2015 נובמברב חודשב .1.2.2

 MCPהבטורקי בת חברה, כלים סניטריים פלסטיים )מיכלי הדחה, מושבי אסלה וכיו"ב(

MANİSA SERAMİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
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"(MANİSA)"על  דונם 21בנוי של  לייצור כלים סניטריים, בשטח המפעל של הקמה , לצורך

 שבמערב איזמיר עירזרחית למ"מ ק 40-כ הממוקם תעשיה בפארק דונם 30-כ פני שטח של

 .טורקיה

 -והשותף הטורקי בהסכם בעלי מניות סופי ב הקבוצה והתקשר ,2017באוקטובר  2ביום 

MANİSA.  מלוא החזקותיו של אופציה לרכישת החברה  מימשה 2019בחודש אוגוסט

של  מניותיההון ( 100%)מחזיקה במלוא  הדוח למועדו MANİSA -השותף הטורקי ב

MANİSA  באמצעותGlobal Bath Products PTE. LTD חברה בת בבעלות מלאה של החברה ,

עלות הקמת המפעל לרבות הקרקע, המבנה ומכונות . ("Global Bath") בסינגפור המאוגדת

 .מיליון אירו 19-בכ הסתכמההייצור, 

 . להלן 12.3סעיף  הרא MANİSAשל  המפעל להקמת המימון הסכמי אודות לפרטים

והתקבלו  MANİSAמפעל הסתיימה הקמתו של  2018מהלך הרבעון הרביעי של שנת ב

גרמני הפועל, בין היתר,  קונצרןעם  MANİSA התקשרה 2019 ץהזמנות ראשונות. בחודש מר

"(, בהסכם ראשון הלקוח" –להלן בסעיף זה סניטציה ) מערכותוהפצה של  ייצורבתחום 

במפעל  סניטרי מוצרוייצור של  לפיתוח OEM (Original Equipment Manufacturer) כיצרן

 "(.ההסכם" –להלן בסעיף זה החדש )

MANİSA כ יםמוצרללקוח כמות ראשונה של  ולשלוחלייצר  החלה-Private Label  עבור

 . 2019, במהלך הרבעון השלישי של שנת מהותי בהיקף שאיננההלקוח, 

 שייוצרוהמוצר  להיקפי הערכה הצדדים יקיימו שנה כל של הרביעי ברבעון, ההסכם פי על

 שרשרת"הסכם  בסיס על יעשו, שיתקבלו ככל, בפועל וייצור לתכנון הזמנותבמפעל. 

 .הצדדים בין שיוסכם" אספקה

 בנות נוספות לתקופות אוטומטי באופן יוארך בסיומן, שנים שלוש הינו ההסכם של תוקפו

 .חודשים 9 בת ובכתב מראש הודעה מהצדדים מי ידי על ניתנה אם אלא, אחת כל שנה

אלפי אירו  750-כ לפחותמההסכם הינו היקף ההכנסות הצפוי  כי החברהזה, מעריכה  בשלב

 סניטריים כלים וייצור לפיתוח ראשונה בהתקשרותרואה חשיבות  החברהעם זאת  .בשנה

 - MANİSAהמרכזי בפעילותה  מיעדה, כחלק מוביל אירופאי לקוח עבור בטורקיה במפעל

 וגידולהלקוחות  מאגרוכפועל יוצא מכך, הרחבת  האירופאי לשוק MANİSAמוצרי  החדרת

 .   MANİSA של הכנסותיה

המאוחדים ותיה הכספיים פעילות זו כמגזר עסקי בדוחאת החליטה להציג  הקבוצההנהלת 

 ."כלים סניטרים חו"להשם "תחת  קבוצהשל ה

מוצרי  לחדירתכפי שהן מובאות לעיל, בין היתר, ביחס  הקבוצה הערכות כי יודגש

MANİSA שלהאירופאי וכן ביחס להרחבת מאגר לקוחותיה וגידול הכנסותיה  לשוק 

MANİSA ,1968-"חתשכ ערך ניירות בחוק כהגדרתו" עתיד פני צופה"מידע  בגדר הינן ,

 שלא עשויות אלו הערכות. זה דוח למועד נכון החברה בידי המצוי המידע על מבוססות  והן

 כתוצאה היתר בין, שהוערך מכפי שונה באופן להתממש או, חלקן או כולן, להתממש

מהתפתחויות ואירועים עתידיים אשר התרחשותם, אם בכלל, אינה ודאית ואינה בשליטת 

והפצת מוצריה, התפתחויות  בפיתוח MANİSA, ובכלל זה מידת הצלחתה של הקבוצה

 בפרט  MANİSAבשוק הכלים הסניטריים בכלל ולמוצריה של  בביקושיםושינויים 

 .להלן 18המפורטים בסעיף  קבוצהובהתממשותם של אלו מגורמי הסיכון של ה
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הכספים המאוחדים של  לדוחות ז'3 ביאור הרא MANİSAפעילות  אודות נוספים לפרטים

 החברה המצורפים לדוח זה.

  .Houzer Inc השלימה החברה עסקה לרכישת מלוא הון המניות של חברת ,2017מאי  חודשב .1.2.3

"(Houzer )"מיליון ש"ח( 11 -)כ מיליון דולר 3 -תמורת כ.Houzer   הינה חברה פרטית

ופועלת  HOUZER ג'רזי, ארה"ב, בעלת זכויות הקניין הרוחני במותג-המאוגדת במדינת ניו

בתחום היבוא, שיווק והפצה של מוצרים סניטריים לעיצוב הבית, בעיקר כיורים למטבחים 

 מתוצרת ברזים של והפצה שיווק בתחום גם פועלת 2018 משנת והחל ולאמבטיות בארה"ב

   .Hamat USA -ו Houzerלמועד הדוח משווקת החברה בארה"ב את המותגים  .חמת

את המקרקעין עליו  הקבוצההושלמה עסקה במסגרתה רכשה  ,2017באוקטובר  31ביום 

 דולר. לפרטים נוספיםמיליון  4-תמורת סך של כ Houzer בנוי מחסן ההפצה והמשרדים של

 הכספיים המאוחדים של החברה המצורפים לדוח זה. ( לדוחות5)'ב8 וביאורו' 3 ביאור הרא

מהון המניות  80%החברה עסקה לרכישת  השלימה"( ההשלמה מועד)" 2018 בינואר 30 ביום .1.2.4

בבעלות ובשליטה מלאה  מחברה"(, חזיבנקשל חברת חזיבנק דיזיין בע"מ )"המונפק והנפרע 

שהינם צדדים  ורעייתו( , בהתאמה"בנק מר"-ו" המוכרת"בסעיף זה יחזקאל בנק ) מרשל 

מיליון  74.7-כשלישיים שאינם קשורים לחברה ו/או לבעל השליטה בה, בתמורה לסך של 

והיוותה בבעלות מר בנק והמוכרת אשר הייתה , 2007אשר נוסדה בשנת  ,חזיבנק .ש"ח

 של חיפוי ושיווקום יבוא פועלת בתח ,1967המשך של פעילות עסקית של עסק משנת 

, פרקטים, כלים סניטריים, ברזים ומוצרי גמר שונים לעיצוב ואבזור כלל ואבן , שישקרמיקה

 , בעיקר במסגרת קמעונאית.אזורי הבית

  ( Call)הרכישה  אופציית מימוש על לבעל למוכרת, הודעה החברה מסרה ,2019 במרץ 28 ביום

 2 ביום( ומלוא הזכויות בהלוואות אשר העמיד לחזיבנק. 20%לרכישת יתרת אחזקותיו )

, הושלם הליך רכישת מניות האופציה והסבת הזכויות בהלוואות כאמור לעיל, 2019במאי 

מיליון ש"ח. עם השלמת רכישת מניות האופציה מחזיקה  23 -כ של כולל לסכום בתמורה

 ות של חזיבנק. ( הון המני100%החברה במלוא )

-תצוגה במתחם דן דיזיין סנטר בבניהחזיבנק משווקת את מוצריה בעיקר באמצעות אולם 

 בפתח תקווה. באולם התצוגה ובחנות העודפים חזיבנק"ג של במרלו ובחנות עודפיםברק 

נמכרים המוצרים לקהל לקוחות רחב עליו נמנים קבלנים, סוחרים, לקוחות פרטיים, 

, משפצים, כמו גם לקוחות קצה אשר במסגרת רכישת דירות חדשות מעצבים ואדריכלים

מקבלנים, מבקשים לשדרג ולשפר את מפרטי הדירות שרכשו. כמו כן, חזיבנק פועלת בשוק 

באמצעות פעילות זו בוצעה  .בתי מלון, משרדים ומבני ציבור :הפרויקטים המוסדיים, כגון

 חזיבנק בה מחזיקה "(טופולסקי-יבנקחזטופולסקי פרויקטים מסחריים בע"מ )"-חזיבנק

חזיבנק הגיעה להסכמות עם השותף הנוסף  2018אוקטובר בחודש  .מהון המניות 50%

 חזיבנק במקבילעם סיום הפרויקטים הקיימים, כאשר טופולסקי לפעול לסגירתה -בחזיבנק

באופן  ופועלת במתכונת דומה תחום הפרויקטים המסחרייםל הקימה מחלקה יעודית

לצד פעילות השיווק, מבצעת חזיבנק עבודות עיבוד וחיתוך שיש במפעלה בהיקפים  .עצמאי

 2018בינואר  30דוח מיידי של החברה מיום  הלפרטים נוספים רא. שאינם מהותיים עבורה

ב' 13-וט' 3, ח'3 יםביאורו , המובא בזאת על דרך ההפניה,(2018-01-009156)אסמכתא: 

 .זה לדוח המצורפים החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות

המאוחדים פעילות זו כמגזר עסקי בדוחותיה הכספיים  את החליטה להציג הקבוצההנהלת 
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 ."וקרמיקה קמעונאותתחת השם " קבוצהשל ה

, החליט דירקטוריון החברה על סגירת מפעל החברה הבת חרסה 2019באפריל  28ביום  .1.2.5

"(, הפועל בבאר שבע ומייצר כלים חרסה" -יצרני כלים סניטריים בע"מ )להלן  –סטודיו 

לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים  ב'3נוספים ראה ביאור לפרטים סניטריים מחרס. 

( 2019-01-040615)מס' אסמכתא:  2019 באפריל 28מיום דוח מיידיי של החברה לדוח זה ו

 אשר המידע בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

הון המניות  מלואהחברה עסקה לרכישת  השלימה "(ההשלמה מועד)" 2020בפברואר  4 ביום .1.2.6

 אינרם מידיבאמצעות חזיבנק, "(, אלוניבע"מ )" אלוני שישוהנפרע של חברת  המונפק

 לבעלאו /ו לחברה קשור שאינו שלישי צד שהינה מוגבלת שותפות)ה.ב.(,  בתעשיההשקעות 

"ח ש מיליון 5-ו ההשלמה במועד ששולמו ח"ש מיליון 60 של לסך בתמורה, בה השליטה

, ממנו יקוזזו, ככל שיקוזזו, סכומים ההשלמה ממועד חודשים 60 בחלוף שישולמו נוספים

 . הרכישהבהתאם לנוסחה שנקבעה בהסכם 

ופועלת בישראל במסחר, יבוא,  1989פרטית שהתאגדה בישראל בשנת הינה חברה  אלוני

ריצופים, חיפויים, כלים סניטריים, ברזים ומוצרי גמר משלימים לחדר  שיווק ומכירה של

דוח מיידי בדבר התקשרות בהסכם לרכישת שיש  ההאמבטיה והמטבח. לפרטים נוספים רא

(, המובא בזאת על דרך 2019-01-119479)אסמכתא:  2019בדצמבר  9אלוני בע"מ מיום 

 .זה לדוח המצורפים החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות א'28וכן ביאור  ההפניה

בדוחותיה  והקרמיקה""הקמעונאות מגזר במסגרת  אלוני צפויה להיכלל פעילותיצויין כי 

( והנתונים 2020 לשנת הראשון הרבעון)דוחות  2020, במרץ 31 ליוםהכספיים של החברה 

 .אלו בדוחותיאוחדו לראשונה אלוני הכספיים של 

  של הקבוצהחזקות אמבנה תרשים  .1.3

 * ן:הינו כדלקמ הקבוצהחזקות של אהדוח, מבנה האישור למועד            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לעיל.  1.2.6, ראה סעיף 31.12.2019בע"מ, מוחזקת לאחר * שיש אלוני             
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 תחומי פעילות עיקריים .2

בדוחותיה  תחת חמישה תחומי פעילות עיקריים דיווח-מגזרים עסקיים ברי שישההחברה מציגה 

 :כמפורט להלן הקבוצהשל  הכספיים

 ם למטבח ולחדרי אמבטיה המיוצריםברזישל )לרבות ייצוא( ומכירה  , שיווקייצורכולל  - יםברז (א)

תוצאות . באמצעות החברה הבת חמת ומוצעים במגוון רחב של עיצובים וגימורים שוניםמתכת מ

 נכללות (שאינם מיוצרים במפעל בישראל) מקלחתואביזרי ערכות מסחרית של מכירת הפעילות ה

 .ת"ות אחריופעילו" במסגרת

)לרבות ומכירה  , שיווקייצורכולל בעיקר  - חו"ל)ג( כלים סניטריים ב-ו ישראלב סניטריים כלים (ב)

החל מהרבעון השלישי  .בקבוצהמיוצרים ה ובעיקר אסלות וכיורים מחרס כלים סניטרייםשל ייצוא( 

פעילות תוצאות ה, הקבוצה כוללת במסגרת מגזר הכלים הסניטריים בישראל את 2019לשנת 

לו נכלאשר  ,, אמבטיות וארונות אמבטיהלישראל מסחרית של מכירת כלים סניטריים מיובאיםה

המידע המגזרי המוצג לצרכי השוואה בדוחות הכספיים הוצג  ."אחרותפעילויות " מסגרתב בעבר 

הקמת  השלמת, בעקבות 2018הרבעון הרביעי של שנת החל מ במסגרת המשקפת את השינוי כאמור.

  מגזרים מגזרי כלים סניטריים, ישראל וחו"ל שמהווים  2הקבוצה מציגה  ,MANİSAמפעלה של 

 נפרדים. 

מוצרי אינסטלציה של )לרבות ייצוא(  , שיווק ומכירהייצורבעיקר כולל  - אינסטלציהפלסטיק ו )ד( 

ומוצרי  תקע מפלסטיק-מוצרי שקע ,צנרת, מיכלי הדחה, מושבי אסלה, מוצרי תבריג כגון:מפלסטיק 

 לחדר האמבטיה והמטבח. פלסטיקצבים מוצריכה מע

ואביזרים נלווים, מוצרי )לרבות ברזי חמת( של ברזים בישראל שיווק והפצה יבוא, כולל  - הפצה )ה( 

 )לרבות מוצרי חרסה(, כלים סניטריים וגינון , אביזרי השקיה)לרבות מוצרי ליפסקי( אינסטלציה

 טמבוריות לסוגיהן השוניםבעיקר קטנים ) יםאואביזרים נלווים לחדרי אמבטיה ללקוחות קמעונ

  .(המוכרות לצרכן הפרטי

)פנים  של חיפויים, ריצופיםבישראל יבוא, שיווק, מכירה והפצה כולל  – קמעונאות וקרמיקה (ו)

  לעיצוב ואבזור כלל אזורי הביתפרקטים, כלים סניטרים, ברזים ומוצרי גמר  ,, שישוחוץ(

  .ללקוחות פרטיים ופרויקטים באמצעות חזיבנק

 מזכוכית מקלחונים ייצור ושיווק( 1) פעילויות מסחריות: משלושהנובעות בעיקר  נוספותלחברה הכנסות 

מוצרים משלימים לחדרי אמבט )ערכות ואביזרי מקלחת( מכירת ( 2) ;באמצעות החברה הבת חמת שיווק

מוצרים סניטריים לעיצוב של בארה"ב ( שיווק והפצה 3)-ו; באמצעות החברה הבת חמת שיווק ולמטבח

וכן ברזים  נחושת וחרס ,גרניטסיליומטבח העשויים מנירוסטה,  ם לחדרי אמבטיהכיוריהבית, בעיקר 

לנוכח העובדה כי היקף הפעילות של כל אחת  .Houzerהבת  החברהבאמצעות , מתוצרת החברה הבת חמת

"מגזרי פעילות",  IFRS 8לדיווח בהתאם להוראות מהפעילויות האמורות אינו עובר את הסף הכמותי 

 דווחו הפעילויות כאמור במסגרת "פעילויות אחרות".
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 ת האחרות מתוך סך מכירות הקבוצה:יולהלן נתונים אודות שיעורי המכירות של הפעילו

מסך המכירות של    שיעור 
 2019הקבוצה בשנת  

מסך המכירות של    שיעור
 2018הקבוצה בשנת  

מסך המכירות של    שיעור
 2017הקבוצה בשנת  

 3% 3% 2% מקלחונים 

 6% 6% 4% מקלחת   ואביזרי  ערכות

  ומטבח  אמבטיה לחדרי כיורים
 "ב בארה

5% 4% 4% 

 

 

 

 יו בשנתיים האחרונותהשקעות בהון התאגיד ועסקאות במניות .3

 שנעשתה אחרת מהותית עסקה כל וכן האחרונות בשנתיים שבוצעוהחברה ה בהון ההשקעותלהלן ריכוז 

 .לבורסה מחוץהחברה במניות ה חברהב ענין בעל ידי על

 החברהבהון  השקעות .3.1

 
 עסקאות מהותיות של בעלי ענין מחוץ לבורסה .3.2

 

  חלוקת דיבידנדים .4

 חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות .4.1

  .האחרונות בשנתייםהחברה לא חילקה דיבידנד 

 דיבידנדחלוקת  מדיניות .4.2

החליט דירקטוריון החברה על אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד אשר על  2011 ביולי 21ביום 

מתוך הרווח הנקי של  40%-פיה תבצע החברה חלוקה של דיבידנד בשיעור שלא יפחת מ

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, כי חלוקה כאמור תהיה  החברה לאותה שנה.

העסקיות של החברה, באופן  תוכניותהכפופה גם לצרכי המימון, תוכניות ההשקעה ו

 שחלוקה כאמור לא תמנע מהחברה את יכולת ביצוע תוכניותיה ועמידה בצרכיה המתוכננים.

 
 . ובשליטתו בבעלותו חברה , בע״מ 24 ספרטה  חברת באמצעות החברה  במניות  מחזיק גונן  אלון מרלמיטב ידיעת החברה     1

 מחיר  המניות כמות הפעולה  תאריך
 )אג'(המניה 

"כ סה
התמורה 

)אלפי  ברוטו
 ש"ח(

 אסמכתא' מס

  מניות  הנפקת 25/06/2018
לציבור על פי דוח  

 הצעת מדף 

מניות   3,389,100
רגילות של  

 החברה 

1,234 41,822 061021-01-2018 

 )אג'( העסקה שער המניות כמות העסקה המשקיע זהות תאריך
רכישה מחוץ  1גונן אלון 25/12/2018

 לבורסה
415,000 975 

 מחוץ מכירה ילין לפידות החזקות בע"מ 25/12/2018
 לבורסה

424,001 970 

מכירה מחוץ  אלון גונן 02/09/2019
 לבורסה

760,000 920 
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, המובא (2011-01-219765)אסמכתא:  2011ביולי  24דיווח מיידי מיום  הלפרטים נוספים רא

 .בזאת על דרך ההפניה

היא המפורטת לעיל, על אף מדיניות חלוקת הדיבידנד כי  הודיעה החברה 2018ביוני  20 ביום

לאור תוכניות ההשקעה ותוכניותיה וזאת  2018לא צפויה לבצע חלוקת דיבידנד במהלך שנת 

)אסמכתא:  2018ביוני  20דוח מיידי מיום  הלפרטים נוספים רא העסקיות של החברה.

לא ו 2019ישה זו גם בשנת (, המובא בזאת על דרך ההפניה. החברה נקטה בג2018-01-059392

 .זה דוחחילקה דיבידנד עד למועד 

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

להלן,  6.1ראה סעיף ההשפעות הנובעות מהתפרצות נגיף הקורנה, משך האירועים והיקפם, 

 לא לבצע חלוקת דיבידנד.

 דדיבידנ חלוקת על מגבלות .4.3

אשר )למעט המגבלות וההוראות הקבועות בדין( לחברה אין מגבלות חיצוניות  ,למועד הדוח

ת מידה פיננסית ואמ, למעט על יכולתה לחלק דיבידנדו/או עשויות להשפיע בעתיד השפיעו 

 התאגידים הבנקאיים המעמידים מסגרות אשראי לקבוצהעליה התחייבה החברה כלפי 

דיבידנד אשר תגרום לכך שהיחס בין ההון העצמי המוחשי  תחלוקע החברה לא תבצלפיה 

בהתאם . 20%כהגדרת המונחים בכתבי ההתחייבות, יפחת משיעור של  למאזן המוחשי,

בנוסף,  .30.8% עומד עלזה יחס  ,2019 דצמברב 31החברה ליום  לדוחותיה הכספיים של

התחייבה החברה כלפי התאגידים הבנקאים כאמור כי לצורך בחינת אמות המידה 

 – IFRS 16הפיננסיות ינוטרלו ההשפעות העיקריות של תקן דיווח כספי בינלאומי 

ג' לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים לדוח 12לפרטים נוספים, ראה ביאור  "חכירות".

 זה.

  לחלוקה ראויים רווחים .4.4

 אלפי 32,207-כלסך של מסתכמים  לחלוקהיתרת הרווחים הניתנים  2019בדצמבר  31ליום 

  .ש"ח
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 מידע אחר   -חלק שני

 הפעילות של התאגיד  מיתחו לגבי כספי מידע .5

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

 תחום 
 הברזים  

 תחום
  הכלים

  הסניטרים
 בישראל 

 תחום
  הכלים

  הסניטרים
  בחו"ל

 תחום
 האינסטלציה 

 תחום
  ההפצה

 תחום
 הקמעונאות
 והקרמיקה

 פעילויות
 אחרות

 התאמות
)בינחברתי  
 ולא מיוחס( 

 הכל סך
  מאוחד

 הכנסות
 מחיצוניים

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

  מתחומי הכנסות
 אחרים פעילות

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

 450,906 (42,938) 55,068 151,184 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 75,013 27,484 (43,107 ) 236,806 

קבועות  עלויות
המיוחסות 

 לתחום הפעילות 
28,120 16,118 11,633 19,633 17,262 62,449 18,874 (162 ) 173,927 

 410,733 (43,269) 46,358 137,462 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 13,722 8,710 331 40,173 

 714,555 11,762 83,044 171,970 94,682 107,403 86,315 65,906 93,473 הנכסים סך

"כ סה
 התחייבויות

27,675 60,901 97,302 67,687 81,204 133,014 42,571 (43,173) 467,181 

  (:ש"ח)אלפי  2018שנת תונים כספיים של התאגיד לפי תחומי פעילות לנ

 תחום 
 הברזים  

 תחום
  הכלים

  הסניטרים
 )*(  בישראל

 תחום
  הכלים

  הסניטרים
 בחו"ל 

 תחום
 האינסטלציה 

 תחום
  ההפצה

 תחום
 הקמעונאות
 והקרמיקה

 פעילויות
 אחרות

)*( 

 התאמות
)בינחברתי  
 ולא מיוחס( 

 הכל סך
  מאוחד

 הכנסות
 מחיצוניים

74,911 56,101 - 56,613 78,330 126,515 52,886 - 445,356 

  מתחומי הכנסות
 אחרים פעילות

 בתאגיד

12,498 10,207 - 11,979 41 - 2,182 (36,907 ) - 

 445,356 (36,907) 55,068 126,515 78,371 68,592 - 66,308 87,409 "כ הכנסות סה

משתנות  עלויות
המיוחסות 

 לתחום הפעילות 

41,055 37,901 - 36,351 60,691 59,498 28,312 (36,575 ) 227,234 

קבועות  עלויות
המיוחסות 

 לתחום הפעילות 

27,419 29,420 - 20,302 15,055 62,792 17,813 (1,510 ) 171,290 

 398,524 (38,085) 46,125 122,290 75,746 56,653 - 67,321 68,474 "כ העלויות סה

 מפעולות רווח
)ללא  רגילות

 הכנסות/
 אחרות(הוצאות 

18,935 (1,013) - 11,939 2,625 4,225 8,943 1,178 46,832 

 639,391 (15,773) 83,457 140,918 61,378 105,794 78,163 91,510 93,944 הנכסים סך

"כ סה
 התחייבויות

33,967 70,850 81,691 74,749 47,224 112,643 52,556 (37,867) 435,813 
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 :*(*) (ש"ח)אלפי  2017תונים כספיים של התאגיד לפי תחומי פעילות לשנת נ

 תחום 
 הברזים  

 תחום
  הכלים

  הסניטרים
 )*(  בישראל

 תחום
  הכלים

  הסניטרים
 בחו"ל 

 תחום
 האינסטלציה 

 תחום
  ההפצה

 תחום
 הקמעונאות
 והקרמיקה

 פעילויות
 אחרות

)*( 

 התאמות
)בינחברתי  
 ולא מיוחס( 

 הכל סך
 מאוחד

 הכנסות
 460,217 - 39,742 145,359 77,817 57,513 - 61,685 78,101 מחיצוניים

  מתחומי הכנסות
 אחרים פעילות

 בתאגיד
893,11 908,5 - 12,493 26 - 

 232,3 (55233, ) - 

 460,217 ( 33,552) 42,974 145,359 77,843 70,006 - 67,593 89,994 "כ הכנסות סה

משתנות  עלויות
המיוחסות 

 לתחום הפעילות 
42,462 39,929 - 36,325 

 60,066 31,808 21,105 (36,840 ) 194,855 

קבועות  עלויות
המיוחסות 

 לתחום הפעילות 
27,409 28,527 - 20,396 14,770  94,031 12,974 1,030 199,137 

 393,992 ( 35,810) 34,079 125,839 74,836 56,721 - 68,456 69,871 "כ העלויות סה

 מפעולות רווח
)ללא  רגילות

 הכנסות/
 הוצאות אחרות(

20,123 (863 ) - 13,285 3,007  19,520 8,895 2,258 66,225 

 587,877 26,015 79,586 153,368  47,310 81,768 50,392 71,385 78,053 הנכסים סך

"כ סה
 416,414 10,617 60,114 123,348 34,887 60,493 39,382 58,342 29,231 התחייבויות

 

 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה המצורפים לדוח זה. 26)*(   הוצג מחדש, ראה ביאור 

  2018דוח התקופתי של החברה לשנת מסגרת הכפי שפורסמו ב ( בהתייחס לדוחות הכספיים פרופורמה*)*

 . (2019-01-029319)אסמכתא:      

 

דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה  הלפרטים אודות ההתפתחויות שחלו בתוצאות תחומי הפעילות, רא

 )פרק שני לדוח תקופתי זה(. 2019בדצמבר  31ביום 

 לדוחות הכספים המאוחדים של החברה המצורפים לדוח זה. 26גם ביאור  הלדיווח מגזרי הפעילות רא

 והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגידסביבה כללית  .6

בסביבה המקרו כלכלית של  בנוסף למגמות ולהתפתחויות בענף בו פועלת הקבוצה, קיימים גורמים

 : להלן פירוט הגורמים. עשויים להשפיע על פעילות הקבוצההקבוצה אשר 

 (COVID-19) נגיף הקורונהמגפת  משבר .6.1

משרה אי הכלכלי גלובלי  סיכון מאקרו המהוו נהוהקורההתפשטות הגלובלית של נגיף 

ודאות באשר לפעילות הכלכלית העתידית בעולם ולהשפעות הצפויות על האינפלציה ועל 

 השווקים הפיננסיים.

התפשטות הנגיף הביאה לצעדים חסרי תקדים מצד מדינות בעולם ובהם ביטולי טיסות, 

סגירת גבולות, עוצר ציבורי, בידוד, איסור התקהלות ועוד מגבלות והגבלות על פעילות 

דוח, במדינת ישראל, כמו גם במדינות רבות בעולם, הועוד(. כך, למועד  עסקית)תרבותית, 

בקה בנגיף )שמספרם עולה מיום ליום( ננקטו על ידי מדינת מקרי הד אלפילאור התגלות 

הפסקה מלאה הפעילות העסקית ו מהותי שלצעדים חסרי תקדים של צמצום נוקטת ישראל 

בידוד חשודים בהידבקות, מגבלות על תנועה והתקהלות של אוכלוסייה, תרבות הפנאי, של 
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הנחיה להימנע מלהגיע כוללת של מערכת החינוך,  סגירהציבורית,  תחבורהצמצום 

למקומות עבודה שאין צורך חיוני בכך, כאשר כלל הצעדים האמורים הביאו להאטה 

 משמעותית של הפעילות העסקית של המשק הישראלי. 

 2020חתך את תחזית הצמיחה הגלובאלית לשנת  OECD-, ארגון ה2020בתחילת חודש מרץ 

, שיעור הצמיחה הנמוך ביותר מאז המשבר הפיננסי העולמי 2.4%-ל 2.9%מרמה של  0.5%-ב

 . 2008של שנת 

בעקבות האירוע המשק הישראלי חווה טלטלות קשות לרבות ירידות מהותיות בשערי מניות 

שערים. חברות רבות במשק הישראלי וכן תנודתיות קיצונית ב הנסחרות בבורסה בתל אביב

הודיעו על פגיעה קשה בפעילותן תוך כדי פיטורי עובדים רבים או הוצאת עובדים רבים 

קרן סיוע לעסקים, הקלות פתחה לחופשות ללא תשלום תוך שממשלת ישראל הודיעה כי 

 ודחיות בתשלומי מס.

הבנק כי הינו ערוך לכל נה עדכן ובמסגרת עדכון בנק ישראל בעקבות התפרצות נגיף הקור

התפתחות בכל מצב של החמרה או סימנים לכשלי שוק בשווקים הפיננסים וכי חטיבת 

המחקר בבנק מבצעת הערכות שוטפות ביחס להשפעת משבר הקורונה על הכלכלה 

הישראלית. לגישת בנק ישראל, על פי תרחיש הבסיס, בהתאם להתפתחויות עד כה ובהנחה 

 0.7-, המשבר צפוי להביא לפגיעה של כ2020ף הרבעון השני לשנת שהאירוע ייסתים עד סו

אחוזי תוצר בצמיחה השנה. עם זאת, מדובר באירוע מתגלגל, וקיימת אי ודאות גדולה 

באשר להמשך התפשטות הנגיף והמשמעויות הנובעות מכך, וכפועל יוצא ישנם תרחישים 

 נוספים שבהם הפגיעה תהיה משמעותית יותר.

, להערכת בנק ישראל, כאשר תיבלם התפשטות הנגיף, צפויה חזרה של התוצר יחד עם זאת

לתוואי ששרר לפני המשבר, והדבר יתבטא בהאצה זמנית בצמיחה. קצב ההתאוששות יושפע 

מצעדי המדיניות שיינקטו במהלך המשבר כדי למתן את נזקיו. בנק ישראל עדכן כי 

מאוד מרחיבה. הריבית הנמוכה תומכת  המדיניות המוניטרית בה הוא נוקט תמשיך להיות

בפעילות הכלכלית וכי בנק ישראל ימשיך ללוות את ההתפתחויות הכלכליות ולא יהסס 

לפעול במסגרת סמכויותיו כדי להוסיף ולתמוך בפעילות הכלכלית והפיננסית במשק 

 2הישראלי.

 

שימשך משבר  סמוך למועד הדוח, מורגשת האטה בקצה ההזמנות בפעילויות הקבוצה, וככל

מדינות ידי  עלרונה ו/או תורחבנה המגבלות הקיימות ו/או תוטלנה מגבלות משמעותיות והק

)אשר הינם בבחינת אירוע אשר איננו בשליטת  בישראל ובארה"ברלוונטיות בעיקר רשויות ו

להערכת הנהלת החברה תתכן פגיעה מהותית בפעילות הקבוצה ותוצאותיה, בעיקר , החברה(

 מהסיבות שלהן:

ו/או בעיתוי שיפוצים  פםובהיק בהתחלות וגמר בניהוירידה בקצב ההתקדמות תתכן  -

וזאת בשל מחסור בפועלים וחומרי גלם וכן בשל חוסר  ,בדירות קיימות ודירות יד שניה

 
 : ישראלבנק של   לעיתונותראה הודעה    2

     20a.aspx-3-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/9  

 

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/9-3-20a.aspx
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 "מצב רוח צרכני" )קיטון בצריכה הפרטית(, שעלולים להתבטא בין היתר -הוודאות ו

 החברה;  קיטון בביקוש למוצריב

בישראל ובטורקיה,  הלצמצום היקף או לעצירת הפעילות היצרנית שלהקבוצה חשופה  -

ת מגבלות על תנועת עובדים ו/או מבין היתר, כתוצאה מהשבתת כוח אדם או הש

 ספקים; 

להגבלות על כמות הלקוחות בחנויות ו/או על ועיכובים בשינוע ואספקת חומרי גלם  -

  ;פתיחתן

בנוסף, להשלכות הנובעות מהמשך משבר הקורונה, עלולה להיות השפעה מהותית  -

לרעה על לקוחותיה המסחריים והקמעונאיים של החברה וכפועל יוצא עשוייה להוביל 

 לבעיות גביה ולעלות את סיכון אשראי הלקוחות. 

 הנהלת הקבוצה ממשיכה במעקב שוטף אחר ההגבלות והנחיות הממשלה ונוקטת פעולות

שמטרתן לצמצם את השפעתן, ככל שניתן, על חברות הקבוצה ועובדיה, כשנכון למועד שונות 

 –"כללי  -כל חברות הקבוצה בישראל נכללות תחת הגדרת "תומך בנין ותשתיות" ו, הדוח

שירותי תמיכה" בתוספת א' לתקנות שעת חרום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם 

ובהתאם ממשיכות לפעול ולספק  2020-צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש( התש"ף

 מוצרים בהתאם להנחיות והמגבלות כאמור.

בשליטת  םאשר היקפו ותקופת התמשכותו אינ"אירוע מתגלגל" מטבע הדברים, מדובר ב

אין באפשרות החברה להעריך את משך האירוע, את דוח זה, החברה ולכן למועד אישור 

פעילות ותוצאות על וכן בכלל כלכלת ישראל והעולם  עוצמתו ואת מלוא השלכותיו על

 .בפרט הקבוצה

כפי שהן רונה ויובהר כי הערכות וציפיות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של משבר הק

, 1968-"חתשכ ערך ניירות בחוק כהגדרתו" עתיד פני צופה"מידע  בגדר הינן מובאות לעיל

פרסומים בארץ ובעולם ועל הערכות החברה בדבר השפעתו על המתבססות בין היתר גם 

אינן וודאיות ואינן בשליטת החברה  אלו הערכותשל משבר הקורונה על פעילות החברה. 

בין  שהוערך מכפי שונה באופן להתממש או, חלקן או כולן, להתממש שלא עשויות והן

היתר לאור משך הזמן של המשבר, הקלה או הרחבה של המגבלות על הפעילות העסקית 

והיצרנית בישראל ומחוץ לישראל, ההשפעה ארוכת הטווח על כלכלת ישראל והעולם ובשל 

 .להלן 18התממשותו של איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 

 

 

 

  הישראלית הכלכלה .6.2

הישראלי השפעה רבה על  המשק למצב, בישראל הינו הקבוצה פעילות עיקר כי העובדה בשל

 הפרטית בצריכה לירידה כלל בדרך מביאההאטה כלכלית  בו באופןפעילות הקבוצה, 

, בתנאים של אי ודאות כלכלית, קיימת נטייה בנוסף.  הקבוצה במכירות ירידה הגוררת

גוברת של הצרכנים לצרוך מוצרים זולים על פני מוצרים איכותיים, נטייה שעלולה להביא 

 לפגיעה במכירות הקבוצה, המתמקדת במוצרים איכותיים. 
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כלכליים טובים מאקרו מדדים  והציג 2019בשנת המשק הישראלי הגיע למספר הישגים 

  .הכלכלה העולמית המאתגרת, המשפיעה על פעילותויחסית אל מול 

בהעלאת בין היתר מצבו הכלכלי הטוב של המשק הישראלי טרום משבר הקורונה התבטא 

לרמה  S&Pעל ידי סוכנות דירוג האשראי  2018דירוג האשראי של ישראל שפורסם באוגוסט 

עד כה, דירוג זה  מדינת ישראל מינוס, שהיא רמת הדירוג הגבוהה ביותר שקיבלה AAשל 

  .2019אושרר בחודש אוגוסט 

 2019, עלה בשנת  וללא ניכוי השפעת העונתיות( במחירים קבועים) התוצר המקומי הגלומי

התוצר המקומי . 2017בשנת  3.6%-כושל  2018בשנת  3.4%-כלאחר עליות של  3.5%-ב

בשנת  1.4%-לאחר עלייה של כ 1.6%-בכ 2019הגלומי לנפש )במחירים קבועים( עלה בשנת 

ניתוח התפתחות התוצר בשימושים במקורות השונים . לאחר 2017בשנת  1.6%-ושל כ 2018

. ההוצאה 3.9%-בכ 2019עולה כי ההוצאה לצריכה פרטית )במחירים קבועים( עלתה בשנת 

. ההוצאה לצריכה 4.1%-בכ 2019מוצרים בני קיימא לנפש עלתה בשנת לצריכה פרטית ב

 3.1.8%-בכ 2019פרטית של מוצרים שאינם מוצרים בני קיימא לנפש עלתה בשנת 

. כמו כן, במהלך שנת 0.6%-הסתכם בכ 2019על פי נתוני הלמ"ס, שיעור האינפלציה בשנת 

  4.0.25%יעור של , נותרה ריבית בנק ישראל ללא שינוי ועמדה על ש2019

וודאות כתוצאה מסיום כהונת הממשלה היוצאת והיעדר ממשלה -מנגד, המשק אופיין באי

מכהנת )שנת בחירות(, אשר השפיעה על פעילות ענפים רבים, ובאופן נרחב על פעילות ענף 

 .הנדל"ן

השלכותיו לארוע "נגיף הקורונה החדש" אשר  2020יצויין כי המשק הישראלי פתח את שנת 

 לעיל. 6.1המאקרו ומיקרו כלכליות על השווקים בישראל ובעולם עצומות כמפורט בסעיף 

 והשיפוצים הבניה ענפי .6.3

 ולפיכך למגורים הבניה מוצרי ענף של נגזרותבעיקר  הינם הקבוצה של הפעילות תחומי

 בדירות השיפוצים ומהיקף מחד החדשה הבניהוגמר  התחלות בהיקפי מהשינויים מושפעים

 . מאידך שנייה יד

ענף הבניה למגורים מאופיין בתנודות חדות בהיקף פעילותו. ענף זה רגיש לשינויים בפעילות 

 העסקית, ותנודותיו נוטות להשפיע על כלל המשק. 

ייחודיים התלויים במדיניות מגורמים , מושפע בין היתר למגורים ענף הבניהכמו כן, 

היקף הבניה הציבורית המיועדת למגורים, מדיניות שיווק קרקעות הממשלה, לרבות 

שבבעלות רמ"י, עידוד ותמרוץ ממשלתיים לרוכשי דירות באזורים שונים בארץ, וקצב 

 אישור הליכי תכנון ורישוי של פרוייקטים, על ידי הגורמים השלטוניים המוסמכים.

בתחום מוצרי הגמר בניה  וכולל מהפעילות  70% -יודגש כי שוק השיפוצים מהווה למעלה מ

 שיפוץ דירות מגורים קיימות, דירות להשכרה וכן שיפוצי דירות במסגרת עסקאות יד שניה.

בשנים האחרונות גוברת מוערבות הממשלה בשוק הנדל"ן, המתבטאת במתן תמריצים 

לסיום פרויקטי מגורים וכן בפרסום מכרזים לקרקעות של רמ"י במסלול "מחיר למשתכן" 

 
 ראה הודעה לתקשורת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:  3

   https://old.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=202008070 
 
 
 ראה "לוח אינדיקטורים: אינפלציה ומדיניות מוניטרית" באתר בנק ישראל:  4

   https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/Indicators.aspx?Level=1&IndicatorId=2&Sid=2 
 

https://old.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=202008070
https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/Indicators.aspx?Level=1&IndicatorId=2&Sid=2
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השפעה שלילית עקב  קבוצהעל תוצאות פעילות ה משפיעהו מעורבות ז להערכת החברהכו'. ו

רצונם של הקבלנים להוזיל עלויות באמצעות הוזלת הרכש בפרויקטים, לרבות ברזים, 

יצויין כי מפרט מסלול "מחיר למשתכן" מחייב את  מוצרים סניטריים ומוצרי אינסטלציה.

רזים לבחירה כשאחת מהן לפחות תוצרת ישראל, אך למיטב סדרות ב 3הקבלן להציע לדייר 

ידי הקבלנים, מבלי שקיימת אכיפה -ידיעת החברה התחייבות זו אינה בהכרח מבוצעת על

 כנגדם.

בהאטה, בהשוואה להיקפי פעילותו בשנים  ענף הבניה למגורים התאפיין 2017-2018בשנים 

, למשתכן" ובשוק החופשיקודמות, תוך מעבר להתמקדות בפרויקטים של "מחיר 

 .להתמקדות בפרויקטים של התחדשות עירונית

במסגרת זה , הסתיימה בהתעוררות ביקושים מחודשת 2019המחצית הראשונה לשנת 

הן , נרשמה עליה בעסקאות רכישת דירות חדשות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

שנרשמו בפועל בתקופה זו, על אף בשוק החופשי, לצד עסקאות של תכנית "מחיר למשתכן" 

אל מול התעוררות ביקושים  .2017-2018כשים שזכו בדירות כבר במהלך השנים ושמדובר בר

בעקבות  כל מקטעיובחוסר וודאות לאורך  2019ענף הבניה למגורים אופיין בשנת ארעית זו, 

תחום היעדר ממשלה מכהנת, שינויי מדיניות מצד רשויות מקומיות כלפי ו הבחירות

. זו הובילה לשיבוש "מחיר למשתכן"בהירות לגבי המשך תכנית -איו ההתחדשות העירונית

 .יבפעילות בענף, וזאת בנוסף להאטה בביקוש ובהיצע בשוק החופש

הצביעו  "(הנסקרת המחצית)" 2019המחצית השנייה של שנת הנתונים שהתפרסמו במהלך 

שהשתקפה בעלייה בהיקף העסקאות, בעיקר של על עלייה בהיקף הפעילות בשוק הדיור 

רוכשי דירה ראשונה ובהתרחבות בהיקף המשכנתאות החדשות על רקע ירידה בריבית 

המשוקללת על המשכנתאות. קצב העלייה השנתי של מחירי הדירות בתחילת המחצית 

 רת הראו עלייה בקצב, אולם הנתונים שהגיעו בתום התקופה הנסק1.6%-הנסקרת עמד על כ

. קצב העלייה השנתי של מדד שירותי הדיור בבעלות, שנמדד באמצעות שכר 2.6%-השנתי ל

 5.1.9%-ל 2.5%-הדירה, התמתן מעט במהלך התקופה מ

  6בנייהוגמר התחלות   

 -כ. 2018לעומת שנת  2.2%-, ירידה של כדירות 50,830-הוחל בבניתן של כ 2019בשנת  •

היו במסגרת "מחיר למשתכן", אחוז דומה  2019מהדירות שהחלה בנייתן במהלך  20%

 . 2018לשנת 

והפעולות שננקטות לצמצום הקורונה לעיל, השלכות מגפת  6.1בהמשך לאמור בסעיף  •

שפיע על התחלות וגמר הבנייה אך בשלב זה אין והאטת התפשטותו, עלולות לה

 ההשפעה.באפשרותה להעריך את אופי והיקף 

[ מהנתונים "רעשיםהסדירות ]"-)הנאמדים לאחר הסרת השפעת אי על פי נתוני המגמה •

דצמבר( נצפתה עליה של -)אוקטובר 2019ברבעון הרביעי של שנת  ,מנוכי העונתיות(

עד  2019בהתחלות הבניה, לאחר מגמה של ירידה בהתחלות בנייה מינואר  1.6%

 
:  2020 ינואר , 9201 שנת  של השנייה למחצית המוניטרית המדיניות דוח ראה  5

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/MPR201902H.aspx 
: 2020במרץ  15דוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום  6

https://old.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=202004079 

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/MPR201902H.aspx
https://old.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=202004079
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דירות  12,730-)רמה ממוצעת של כ לרבע שנהבממוצע  3.1%, בקצב של  2019ספטמבר 

דצמבר( -)אפריל 2018בשלושת הרבעונים האחרונים של שנת לאחר ש ,וזאתלרבע שנה(, 

 דירות לרבע שנה(.  13,020-בממוצע לרבעון )רמה ממוצעת של כ 4.8%נצפתה עלייה של 

 

על פי  .2018לעומת מהותי דירות, ללא שינוי  50,590-הסתיימה בנייתן של כ 2019בשנת  •

, לאחר עלייה של 2.9%-נרשמה ירידה של כ 2019נתוני המגמה, ברבע הרביעי של שנת 

 .2019ון השלישי של שנת ברבע 1.2%-כ

 

 מחירי חומרי הגלם .6.4

שת, האבץ והקבוצה חשופה לסיכוני שוק, המתייחסים בעיקר לשינויים במחירי הנח

והפוליפרופילן. תוצאותיה העסקיות של הקבוצה עלולות להיות מושפעות משינויים במחירי 

 חומרי הגלם כאמור. 

, שואפת הקבוצה להתאים את מחירי םהרלוונטייבכפוף לתנאי הסחר והתחרות בשווקים 

 מוצריה בעת הצורך, לשינויים בעלויות חומרי הגלם.

רונה עלולות להשפיע על זמינותם ו/או והשלכות מגפת הקלעיל,  6.1בהמשך לאמור בסעיף 

 חברה, ואשר למועד הדוח אין ביכולתה של הלקבוצהמחירים של חומרי גלם הדרושים 

יצוין כי נכון למועד הדוח, אין לחברה חוסר בחומרי גלם בטווח  לאמוד את השפעותיהם.

 שא זה. הקצר, אולם לא ניתן להעריך את המשך השפעת האירוע הנ"ל בנו
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  :מטבע דולר ארה"ב – (0HGK) נחשותהחוזים עתידים על להלן גרף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מטבע דולר ארה"ב – (MZNc1) האבץחוזים עתידים על להלן גרף  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :סינייואן  מטבע  -PP (DCCPc1) פרופילןהפוליחוזים עתידים על להלן גרף 
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 שערי החליפין של המט"ח .6.5

חומרי הגלם אשר מיובאים על ידי הקבוצה נרכשים במטבעות זרים )בעיקר קניות מרבית 

לפיכך חשופה הקבוצה לשינויים בשערי השקל לעומת הדולר ושערי השקל  דולר ואירו(

קיימת השפעה שלילית לייסוף השקל לעומת הדולר והאירו, שכן  כמו כן,לעומת האירו. 

מתחרים מחד וכן פוגעים ביכולת של מוצרים יבוא ב תומכים"ח הנמוכים שערי המט

 וכדאיות בייצוא לשוקים בחו"ל.התחרות 

שונות בעולם, כגון מיובאים ממדינות  חזיבנק תהקרמיקה והאריחים שמשווק מוצרירוב 

לפיכך, לשינויים בשערי  ומדינות נוספות באירופה. יהקורגרמניה, איטליה, ספרד, סין, ט

ועל יכולותיה התחרותיות. ככלל,  חזיבנקשל  המכרחליפין השפעה מהותית על עלויות ה

ועל ידי  יה, מביא לקיטון בעלויותחזיבנקתיסוף של השקל ביחס לשערי החליפין בהן סוחרת 

 .כך לשיפור תוצאותיה הכספיות

-לעומת שער ממוצע של כ 3.5645-כעל  עמדשל השקל לדולר  הממוצע שערו 2019 בשנת

 2019בשנת  וירלא השקל של הממוצע. שערו 0.8%-, המשקף ירידה של כ2018בשנת  3.597

 7.6%-ירידה של כ המשקף, 2018 בשנת 4.2442-לעומת כ 3.9922 -כ עמד על

 
המאקרו כלכלית בה היא הערכות החברה באשר למגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה 

. אין כל 1968-פועלת הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

וודאות כי הנחות ואומדנים אלה יתממשו במלואם או בחלקם הואיל והם תלויים בגורמים 

חיצוניים ומאקרו כלכליים, שאין לחברה כל יכולת השפעה עליהם או שיכולתה להשפיע 

 יהם מוגבלת.על

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: 2020בינואר  6מרכזית לסטטיסטיקה, , הלשכה 2019שערי מטבעות החוץ בסוף שנת  7

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/002/16_20_002b.pdf 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/002/16_20_002b.pdf
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 לפי תחומי פעילות תיאור עסקי התאגיד  -לק שלישיח

פרמטרים ואפיונים דומים רבים. לאור זאת,  בעליתחומי הפעילות של הקבוצה הינם נגזרות של ענף מוצרי הבניה 

במשותף לעיל בסעיפים הנסקרים להלן, בהם אין הבדל בין תחומי הפעילות, הפירוט יינתן עבור תחומי הפעילות 

לתחום פעילות הקמעונאות  .ואילו בסעיפים בהם קיים הבדל יינתן פירוט נפרד באשר לכל תחום פעילות

דומים לתחומי מסוימים פרמטרים ואפיונים , ישנם גזרת של ענף מוצרי הבניהנוהקרמיקה, אשר אף הוא מהווה 

אחרת  לפיכך, אלא אם צויןהמסורתיים של החברה, אך הוא גם נבדל בחלק מהפרמטרים העיקריים. הפעילות 

תחומי פעילות, היינו ללא תחום לחמישה להלן, יתייחס  7במפורש, תיאור עסקי החברה המפורטים בסעיף 

 להלן. 8נאות והקרמיקה אשר לגביו ינתן נפרד כמפורט בסעיף הקמעו

 הקבוצה של הפעילות תחומיכללי על  מידע .7

 להלן פרטים אודות תחומי הפעילות .7.1

ם למטבח בעיקר ברזי ,שונים ברזים ממגוון רחב של מוצריתחום זה מורכב  - תחום הברזים

 הקבוצה.המיוצרים על ידי  לשימוש ביתי ולחדרי אמבטיה עשויים יציקות פליז

 תחומים אלו –בחו"ל תחום הכלים הסניטרייםבישראל ו תחום הכלים הסניטריים

, כיורים ואסלות כגוןמחרס שונים, בעיקר כאלו העשויים  ם סניטרייםוצריממ יםמורכב

כן ו ובטורקיהלהלן(  1.2.5 סעיף , ראה2019)עד מאי בישראל  המיוצרים על ידי הקבוצה

 .ם ונלווים מיובאיםיכלים סניטרי

העשויים  שוניםתחום זה מורכב ממוצרי אינסטלציה  - אינסטלציהפלסטיק והתחום ה

כן ו ,בי אסלה, מיכלי הדחה, מושתקע(-ומחברי צנרת )תבריג ושקע בעיקר צנרת ,מפלסטיק

 .מטבחהפלסטיק לחדרי אמבטיה וצריכה מעוצבים מ מוצרי

שיווק והפצה של ברזים ואביזרים נלווים, מוצרי יבוא, תחום זה כולל  -תחום ההפצה 

, כלים סניטריים ואביזרים נלווים לחדרי אמבטיה וגינון אינסטלציה, אביזרי השקיה

 .קטנים )בעיקר טמבוריות לסוגיהן השונים המוכרות לצרכן הפרטי( יםאללקוחות קמעונ

מסגרת זו כוללת את שאר הפעילויות המסחריות של הקבוצה, אשר אף  -פעילויות אחרות 

 8דיווח על פי הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי -אחת מהן אינה מגיעה עד כדי מגזר בר

IFRS :מזכוכית מקלחונים ושיווק , ייבואייצור( 1) "מגזרי פעילות". פעילויות אלו כוללות ;

( שיווק 3) -; ו( ולמטבחערכות ואביזרי מקלחתמוצרים משלימים לחדרי אמבט ) ( מכירת2)

ומטבח  הוהפצה בארה"ב של מוצרים סניטריים לעיצוב הבית, בעיקר כיורים לחדרי אמבטי

, באמצעות וכן ברזי מטבח מתוצרת חמת , נחושת וחרסגרניטסיליהעשויים מנירוסטה, 

 . Houzerהחברה הבת 

  בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 7.1.1

 מוצרים של והפצה מכירה ייבוא, ,שיווק, ייצור של בתחוםהקבוצה פועלת , תואר לעילמכ

 אמבטיה, חדרי שירותים ומטבחים. לחדרי בניה גמר ומוצרי הבית לעיצוב

 הקבוצה )אשר רוכש את מוצרי הקבוצה מלקוחותיהמוצרי של העיקרי קהל היעד הסופי 

משפצים של חדשות,  רדיוקבוצות: בעלי יחידות  שלושלנחלק ( מהקבוצה לא במישריןו

עולה כי הקבוצה סיונה של י. מנהוק של מוצרים מסוימים-קיימות והחלפות אדיחידות דיור 

 והיציב מבין השלושה הינו שוק השיפוצים. עיקריהשוק ה
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רק הוחלפו בעבר אשר מוצרים מרכישת של מעבר צרכנית מגמה ניכרת בשנים האחרונות 

מעוצב, בשל הרצון לרכוש מוצר מוצרים רכישה של , לקלקולאו  בלאיעקב  מתוך הכרח

כי מגמה זו תמשך ואף תתחזק בשנים הקרובות, דבר  כהמערי חברהי. הואופנתי ועכשו

זיהוי המגמות העיצוביות ויכולת  ויצירתיתהמחייב התעדכנות שוטפת, חדשנות עיצובית 

 גבוהה. ת איכותברמשל מוצרים חדשים פיתוח מהיר בשוק תוך 

על אף האמור לעיל, מדיניות הממשלה להורדת מחירי הנדל"ן באמצעות תוכנית "דיור 

ן" מעודדת את הקבלנים ורשתות הקרמיקה לייבא מוצרים זולים ממדינות המזרח למשתכ

 .הנחותים ממוצרי הקבוצה איכות, העיצוב והשירותב וזאת

  מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 7.1.2

מחוקי איכות בחלקם הנובעים פעילות הקבוצה חלים עליה חוקים ומגבלות  במסגרת

מגבלות  ;הגנת הצרכןחוקי  תקנות בקשר לגהות ובטיחות בעבודה;חוקים ו ;הסביבה

להלן  14סעיף  הלפרטים נוספים רא .ועוד תקנים ישראלים ובינלאומיים לחלק ממוצריהו

לעניין מגבלות ופיקוח על פעילות להלן  15וסעיף סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם לעניין 

 התאגיד.

  וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שינויים 7.1.3

, בשנים האחרונות השוק נחשף יותר ויותר ליבוא, בעיקר עקב הקלות בהליכי היבוא לישראל

ת ייסוף השקל בשנים מגמוייסוף השקל מול הדולר והאירו. בנוסף,  מכסים זניחים

-ו 2019בשנים  בייצוא.של הקבוצה )רווחיות( ביכולת התחרות והכדאיות  תפוגעהאחרונות 

( שעיקרה נובעת Houzerבהכנסות הקבוצה ממכירה לשווקים בחו"ל )ללא קיטון חל  2018

 של הדולר והאירו בייחס לשקל. נמוכים  שערי חליפיןמ

  הלקוחות במאפייני שינויים או הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות 7.1.4

לקוחות המרבית השיפוצים. החדשה ו הבניההקבוצה מושפעת בעיקר מהיקפי הפעילות של 

ם הינם גם יבואנים של מוצרי הגדולים, אשר מוכרים את מוצרי הקבוצה לצרכנים הסופיים,

מצב זה נמשך מזה  .הקבוצהגמר בניה ובתור שכאלה מתחרים במוצרי  לעיצוב הבית ומוצרי

הגידול גברה בשל אף למוצרי החברה ביחס התחרות מספר שנים ואולם בשנים האחרונות, 

  .ביבוא של מוצרים זולים

  הפעילות תחום על מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים שינויים 7.1.5

מושפעת מטכנולוגיה מתקדמת של אמצעי הפעילות של הקבוצה  מיבתחואיכות המוצרים 

 הקבוצה , נדרשתיותר גבוהיםעיצוב וגימור  ,מוצרים באיכות, כאשר על מנת לייצר הייצור

רובוטיקה ובמערכות מודרניות כגון ויקרים יותר להשתמש באמצעי ייצור משוכללים 

השקעות הקבוצה  .IOT (Internet of Things)-ו יד אדם(התערבות )תהליך ממוכן ללא 

בשנתיים האחרונות במפעלי הכלים הסניטריים בטורקיה ובישראל, במפעל הברזים ובמפעל 

  .הפלסטיק הינן במכונות בעלות טכנולוגיה מתקדמת

  בהם החלים והשינויים הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי 7.1.6

רחב של מגוון ( ייצור 2ידע וטכנולוגיה; )( 1) :ביניהםים יעיקרה ,הצלחהקיימים מספר גורמי 

זמינות ( 4) ;רחבה פריסה ארציתבעל ווק יקיום מערך ש( 3) מוצרים באיכות גבוהה;
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חדשני ומקורי ושדרוג  עיצובפיתוח מוצרים חדשים בעלי ( 5) ומקורות של חומרי גלם;

קביעת ( 7) ;לצרכנים הסופייםללקוחות וומקצועי איכותי שירות מתן ( 6) ;מוצרים קיימים

על מנת שיבחרו לרכוש את  לקוחות,בקרב בניית נאמנות ובדרך זאת  ייםמחירים תחרות

( 10) ;התייעלות מתמשכת( 9) ;מוצריםהבלוחות זמני אספקת עמידה  (8) ;הקבוצהמוצרי 

רבי של מניצול  (11)-ו ;חדירה לאזורים גיאוגרפים חדשים ושווקים בינלאומיים נוספים

( התאמה לשוק משתנה בו אפשרויות 12; )וי הייצור השוניםוכושר הייצור של ק

 .הפרסונליזציה של הצרכנים מהווה משקל חשוב בבחירת המוצר

  הפעילות לתחום הגלם וחומרי הספקים במערך שינויים 7.1.7

ה חומרי הגלם העיקריים המשמשים את הקבוצה בתהליך הייצור נרכשים על ידי הקבוצ

הואיל וקיימים ספקים רבים,  יםמסו גלםחומרי  בספקממספר ספקים. לקבוצה אין תלות 

 מתמדתבחינה  תמבצעקבוצה החו"ל, המספקים את חומרי הגלם האמורים. עיקר בבארץ וב

שינויים  תומבצעהמשמשים לייצור מוצריה החלקים ושל ספקי של ספקי חומרי הגלם 

הנדרש על ידי  והמחירהנדרשת מכל מוצר בהתאם לרמת האיכות אלה ספקים מערך ב

במערך הספקים העיקריים של  מהותייםלא חלו שינויים  בשנים האחרונות .הספקים

  . הקבוצה

רונה עלולות להשפיע על זמינותם ו/או ולעיל, השלכות מגפת הק 6.1בהמשך לאמור בסעיף 

מחירים של חומרי גלם הדרושים לקבוצה, ואשר למועד הדוח אין ביכולתה של החברה 

לאמוד את השפעותיהם. יצוין כי נכון למועד הדוח, אין לחברה חוסר בחומרי גלם בטווח 

 הקצר, אולם לא ניתן להעריך את המשך השפעת האירוע הנ"ל בנושא זה. 

 הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות  מחסומי 7.1.8

 לאורך הנצבר)בתחום הפעילות סיון ינ, אמצעי ייצורידע,  מחסומי הכניסה העיקריים הינם

 ובהקמת מערך שיווק והפצה מתאים. , השקעה כספית מהותית בהקמת מפעלי ייצור (שנים

שנים האחרונות )כדוגמת מהלך הבנוסף, השימוש הגובר בטכנולוגיה מתקדמת ויקרה יותר ב

 לתחום הפעילות. הכניסהחסמי  ( העלה אתמתקדמים רובוטים ותנורים

השיווק )להבדיל מייצור( של מוצרים הדומים למוצרי  וו/א ייבואה מיעם זאת, בתחו 

  הקבוצה, לא קיימים חסמי כניסה מהותיים.

  בהם החלים ושינויים הפעילות תחום למוצרי תחליפים 7.1.9

של מוצרים חליפיים אשר אינם נבדלים באופן  רחב ביותרקיים מגוון  קבוצהמוצרי הל

 ם חליפיים זה לזה. ינמהותי ממוצרי הקבוצה. כמו כן חלק גדול ממוצרי הקבוצה ה
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 התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  מבנה 7.1.10

 עקב פתיחת השווקים התחרות בשוק המקומי ובשווקים העולמיים גדלה שניםלאורך ה

גידול באמצעי כושר באמצעותם,  מידעהעברת ותקשורת האמצעי השתכללות , בארץ וחו"ל

ן לעניין זה יצוי. המכסיםגובה והקטנת  (הודו וטורקיה ,במיוחד במזרח הרחוק)זולים יצור 

)יצויין כי  הבניה המיובאים מהמזרח הרחוקכי למעט המכסים המוטלים על מוצרי גמר 

, מוצרים המיובאים מאירופהמדינת ישראל מקיימת דיונים להסכמי סחר חופשי עם סין(, ה

, מצב אשר מגביר את התחרות בפניה ניצבת אינם חייבים במכסוצפון אמריקה  טורקיה

יר את היבוא לשוק מגב (מול הדולר, היורו והיואן)בעיקר כמו כן, ייסוף של השקל  .הקבוצה

 הישראלי.  

 מוצרים ושירותים .7.2

  הברזים תחום 7.2.1

מסגסוגת מיוצרים ה למטבח ולחדרי אמבטיהברזים המוצרים העיקריים בתחום זה הינם 

, כאשר החברה מאפשרת לצרכן וגימורים שונים עיצוביםומוצעים במגוון רחב של פליז 

 .ולמטבח מיוצרים בגימור לבחירתולהזמין את מגוון גדול של ברזים לאמבט 

 הסניטריים הכלים תחום 7.2.2

אסלות וכיורים וכן  הכולליםהמוצרים העיקריים בתחום זה הינם כלים סניטריים מחרס 

מגוון מוצרים נלווים לרבות מיכלי הדחה סמויים, מגוון מושבי אסלה, אגניות אקריליות, 

 ארונות אמבטיה ואמבטיות במגוון צורות וגדלים.

 אינסטלציה פלסטיק והה תחום 7.2.3

אביזרי  ,צנרתסטיק, כגון לפממוצרי אינסטלציה שונים המוצרים העיקריים בתחום זה הינם 

ומוצרי  מפלסטיק תקע לאינסטלציה-ריג שקעהדחה, מושבי אסלה, מוצרי תב מכליצנרת, 

 .והמטבחאמבטיה ה פלסטיק לחדרצריכה מעוצבים מ

 ההפצה  תחום 7.2.4

 אביזרי השקיהצנרת הולכת מים, המוצרים העיקריים בתחום זה הינם מוצרי אינסטלציה, 

 , כלים סניטריים, ברזים ואביזרים נלווים לחדרי אמבטיה ללקוחותביובאביזרי  וגינון,

 ים.אקמעונ

במסגרת אחריות ללקוחות הקצה רות ילכל תחום פעילות מרכז שירות לקוחות המעניק ש

. מרכזי שירות אלה אינם (כנגד התשלוםוזאת )ואף שירות שאיננו מכוסה באחריות למוצרים 

 במסגרת תחום הפעילות עצמו. יםנכלליחידות רווח והפסד נפרדות אלא 

 .צפון אמריקה ואירופההשווקים העיקריים בהם פועלת הקבוצה הינם השוק המקומי, 

מסך  9.8%-וכ 8.9%-כ לסך שלכמה תהס היצואפעילות  2018-ו 2019ים בשניובהר כי 

עוסקת באופן שוטף ווקים אלו פועלת החברה שנים רבות ובש. , בהתאמההקבוצההכנסות 

 רכשההקבוצה ; לצורך זה את שוקי היעד של מוצריהוסיונות להרחיב את חוג לקוחותיה יבנ

מפעל חדש והקימה  ,לעיל( ופועלת בארה"ב 1.2.3 סעיףב כמפורט), Houzerחברת  את
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להרחיב את סל  על מנת ( לייצור כלים סניטרייםלעיל 1.2.2כמפורט בסעיף יה )קורטב

  .הקבוצהפועלת  בהם ש היקף המכירות בשווקים הבינלאומייםולהגדיל את המוצרים 

 פילוח הכנסות .7.3

 10% על עלה מהן ההכנסות שיעור אשר שירותים או מוצרים קבוצת הייתה לא 2019 בשנת

 .החברה של ההכנסות מסך

 מוצרים חדשים  .7.4

תוך שימוש בעיקר באמצעי הייצור ו באופן שוטף קבוצה,הכחלק מפעולות הייצור, עוסקת 

וכן  בקבוצה(אחרים הנדסה ונושאי תפקידים פיתוח והשלה )כגון עובדי מחלקת ה

וחדישים של עיצובים שונים פיתוח ב ,ובינלאומייםמקומיים מעצבי מוצר בשירותיהם של 

בשנים האחרונות . כאמור, חדשיםובפיתוח מוצרים  הקיימיםהדגמים בשיפור , מוצרים

במיוחד  הבית,לראות במוצרי המסתמנת בתחום פעילותה של הקבוצה הינה  המגמה

ולפיכך הקבוצה משקיעה משאבים בפיתוח  חדרי האמבט, נושא אופנתי וייצוגילמטבחים ול

  .דגש על עיצובם החדשני מוצריה, בשים

פיתוח של ב, )בארץ ובעולם(תחום הבמעקב אחר ההתפתחות בעיקר  תהפעילות מתמקד

והכל כדי לספק לשוק מוצרים  ,מוצרים חדשים והתאמה או שדרוג של מוצרים קיימים

לרשום פטנטים ומדגמים על מוצרים  הקבוצה מקפידה מתקדמים, עדכניים וחדשניים.

 חדשניים וייחודיים אותם היא מפתחת.

בנוסף החברה פועלת בתחום המחקר והפיתוח בתחום הסניטרייה לפיתוח מוצר חדש 

למניעת זיהומים, המוגן באמצעות פטנט וזאת בשיתוף פעולה ותחת הסכם רישוי לייצור 

אין באפשרות החברה להתחייב כי הפיתוח והפצה עם מוסד רפואי גדול בישראל. למועד זה 

 יצלח.

כמו כן, באמצעות יכולת הציפוי המתקדמות של מפעל הברזים, מקיימת החברה ניסויים 

לפיתוח ציפוי חדשני שתכונותיו מקטינות את יכולת השרידות של חיידקים ווירוסים על גבי 

 יצלח. המשטח המצופה. למועד זה אין באפשרות החברה להתחייב כי הפיתוח

 לקוחות .7.5

 בתחום גמר הבניה עליהם נמניםהקבוצה נמכרים ללקוחות  על ידיהנמכרים ם מוצריה

צרנים שונים ומקימי קמעונאים, י, סוחרים, מפיצים, רשתות שיווק, אולמות תצוגה

לקוחות וכן גרעין  לקוחות( מאותיזור לקוחות משמעותי )בלחברה בארץ ובחו"ל. פרויקטים 

 ת תכנית הייצור והמכירות של מפעלי הקבוצה. קבוע, עליו מתבסס

-eמתחלקים בין לקוחות המסחר המקוון  )" Houzerעיקר לקוחות החברה הבת 

commerce כגון ,)"Amazon.com ,Wayfair.com ,Build.com ,Houzz.com ו- 

Homedepot.com .ובין לקוחות קמעונאים ואולמות תצוגה , 

 עולההבשיעור השווה או  הינןלקוחות מהותיים בארץ ובחו"ל שההכנסות מהם  אין לקבוצה

למועד הדוח לקבוצה אין תלות במי  ,כן כמו של הקבוצה. הכנסותיהמכלל  10%על 

 .מלקוחותיה
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לקוחות הקבוצה  ובהתאם לכך ,לקוחות הקבוצה מאופיינים בנאמנות לקבוצה ולמוצריה

הינם, על פי רוב, לקוחות קבועים ולא מזדמנים, ומרביתם לקוחות ותיקים הרוכשים 

ממוצרי הקבוצה במשך שנים רבות )יצוין כי לקוחות רבים של הקבוצה רוכשים מספר רב 

  של מוצרים ממגוון מוצרי הקבוצה ולא מסתפקים ברכישת מוצר או קו מוצרים אחד(.

  )אלפי ש"ח( 2019ות הכנסות הקבוצה על פי ותק לקוחותיה לפי תחומי פעילות לשנת התפלג 

 לקוחות  ותק
  פעילות תחום

 ברזים

  הכלים  תחום
  - הסניטריים
 בישראל

  הכלים  תחום
  – הסניטריים

 בחו"ל

  תחום
 האינסטלציה 

 
 אחרות פעילויות הפצה  תחום

 והתאמות 
  בנטרול"כ סה

 הדדיות  מכירות

 75%       226,097 195%        23,313 71%        54,876 70%       48,199 0%                 -  75%       36,195 77%     63,514 ומעלה  שנים  5

 5%            15,083 6%                773 8%           5,882 6%            4,337 0%                  -  4%            2,019 3%         2,072 שנים  3-5

 11%         31,714 101%       12,085 17%        13,038 5%            3,025 0%                -  5%            2,328 2%        1,238 שנים  1-3

   9%           26,659 135%       16,089 4%           3,292 2%           1,493 22%        2,564 3%           1,608 2%        1,613 משנה  פחות

  תחומי  בין  מכירות
 פעילות

13,433     16% 6,142         13% 8,940         78% 11,700        17%   84                 0% (40,299 )     (337% )     -                   0% 

 100%     299,553 100%       11,961 100%     77,172 100%     68,754 100%     11,504 100%     48,292 100%    81,870 "כסה

  

 )*( (ש"ח)אלפי  2018לפי תחומי פעילות לשנת  על פי ותק לקוחותיה הכנסות הקבוצה לגותהתפ 

 ברזים  פעילות תחום לקוחות  ותק
  הכלים  תחום

 הסניטריים 
  תחום

 האינסטלציה 
 אחרות פעילויות הפצה  תחום

 והתאמות 
  בנטרול"כ סה

 הדדיות  מכירות

 72%       228,833 124%        22,593 63%        49,640 60%       41,276 72%        47,634 78%            67,690 ומעלה  שנים  5

 10%         31,714 5%                  962 15%       11,582 16%        10,701 8%            4,935 4%             3,534 שנים  3-5

 10%         32,924 83%           15,078 15%        11,849 4%            2,792 3%            1,976 1%              1,229 שנים  1-3

   8%           25,370 79%           14,304 7%           5,259 3%            1,844 2%           1,556 3%             2,407 משנה  פחות

  תחומי  בין  מכירות
 פעילות

12,549          14% 10,207        15% 11,979        17%   41               0% (34,776(      )191%)     -                    0% 

 100%     318,841 100%           18,161 100%     78,371 100%      68,592 100%     66,308 100%         87,409 "כסה

 להלן  8.5התפלגות הכנסות מגזר הקמעונאות והקרמיקה סעיף  הרא –בגין הכנסות חזי בנק )*( 

 

  (ש"ח)אלפי  2017התפלגות הכנסות הקבוצה על פי ותק לקוחותיה לפי תחומי פעילות לשנת  

 פעילות ברזים   תחום לקוחות  ותק
  הכלים  תחום

 הסניטריים 
  תחום

 האינסטלציה 
 הפצה  תחום

 אחרות פעילויות
 והתאמות 

  בנטרול"כ סה
 הדדיות  מכירות

 73%      231,015 227%            21,391 64%        50,113 58%        40,612 72%       48,542 78%            70,357 ומעלה  שנים  5

 12%         37,724 15%             1,450 17%       12,983 18%         12,299 11%         7,786 4%             3,206 שנים  3-5

 6%          20,131 13%             1,239 12%         9,217 5%            3,760 5%            3,295 3%              2,620 שנים  1-3

   8%           25,988 166%          15,662 7%           5,504 1%                842 3%           2,062 2%             1,918 משנה  פחות

  תחומי  בין  מכירות
 פעילות

11,893          13% 5,908           9% 12,493        18%   26               0% (30,320(      )321%) -                     0% 

 100%    314,858 100%            9,422 100%     77,843 100%      70,006 100%     67,593 100%         89,994 "כסה
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 )אלפי ש"ח(  2019להלן התפלגות הכנסות התאגיד על בסיס סוגי לקוחות לשנת  

 

 )*( )אלפי ש"ח( 2018להלן התפלגות הכנסות התאגיד על בסיס סוגי לקוחות לשנת  

 להלן  8.5התפלגות הכנסות מגזר הקמעונאות והקרמיקה סעיף  הרא –בגין הכנסות חזי בנק )*( 

 

  ( ש"ח)אלפי  2017לשנת  התאגיד על בסיס סוגי לקוחותלהלן התפלגות הכנסות  

 

 

 

 
פעילות   תחום

 ברזים 

  הכלים  תחום
  - הסניטריים
 בישראל

  הכלים  תחום
  – הסניטריים

 בחו"ל

  תחום
 האינסטלציה 

 הפצה  תחום
 אחרות פעילויות

 והתאמות 
  בנטרול"כ סה

 הדדיות  מכירות

  תצוגה  אולמות 
 וסוחרים 

40,204       49% 23,194       48%  -                 0% 23,313       34% 76,087        99% 30,584      256% 193,382       65% 

 21%         63,354 17%           2,060 0%               41 46%      31,309 0%                  -  20%         9,679 25%       20,265   מפיצים

 2%              6,797 13%          1,585 0%             200 0%               341 0%                -  5%           2,235 3%           2,436 ורשתות  יצרנים

   12%          36,020 151%      18,031 1%              760 3%           2,091 22%        2,564 14%          7,042 7%           5,532 אחרים

  תחומי  בין  מכירות
 פעילות

13,433        16% 6,142         13% 8,940         78% 11,700        17%   84                 0% (40,299(   )337% )   -                    0% 

 100%     299,553 100%       11,961 100%     77,172 100%     68,754 100%     11,504 100%     48,292 100%     81,870 "כסה

 
פעילות   תחום

 ברזים 
  הכלים  תחום

 הסניטריים 
  תחום

 האינסטלציה 
 הפצה  תחום

 אחרות פעילויות
 והתאמות 

  מכירות  בנטרול"כ סה
 הדדיות 

  תצוגה  אולמות 
 וסוחרים 

42,308           48% 26,005       39% 24,301        35% 77,101           99% 33,076       182% 202,791        63% 

 23%            72,766 13%           2,347 0%              249 43%        29,581 25%        16,245 28%           24,344   מפיצים

 4%            12,564 6%            1,128 0%               205 1%             459 12%         7,693 4%                3,079 ורשתות  יצרנים

 10%           30,720 90%        16,384 1%               775 3%           2,274 9%         6,158 6%                5,129 אחרים

  תחומי  בין  מכירות
 פעילות

12,549            14% 10,207      15% 11,977        18% 41                0% (34,774    ) (191%)        -               0% 

 100%       318,841    100%       18,161 100%     78,371 100%      68,592 100%     66,308 100%          87,409 "כסה

 
פעילות   תחום

 ברזים 
  הכלים  תחום

 הסניטריים 
  תחום

 האינסטלציה 
 הפצה  תחום

 אחרות פעילויות
 והתאמות 

  מכירות  בנטרול"כ סה
 הדדיות 

  תצוגה  אולמות 
 וסוחרים 

41,991           47% 998,72       %41 23,638        34% 77,208        99% 911,23       %349 203,746        65% 

 23%            72,584 %12           932,1 1%             312 %34        30,607 %25        077,71 25%         22,656   מפיצים

 6%             20,170 %11          ,0661 0%               78 1%             471 %15        077,10 9%             8,478 ורשתות  יצרנים

 6%             18,358 %41          831,3 0%             219 4%           2,799 %10         533,6 6%            4,976 אחרים

  תחומי  בין  מכירות
 פעילות

11,893          13% 908,5           %9 12,491        18% 26              0% (318,30    ) (%322)        -                     0% 

 100%       314,858    100%         9,422 100%    77,843 100%      70,006 100%      67,593 100%        89,994 "כסה
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  שיווק והפצה .7.6

 השיווק והמכירות בשוק המקומי פעילות 7.6.1

. אנשי השיווק ההמשמשים כאנשי שיווק והפצה של מוצרי עובדיםלקבוצה מערך של 

  ., הלקוחות ו/או אזורים גיאוגרפייםשוניםהמוצרים הסוגי נחלקים לפי והמכירות 

וקמעונאים שינוע ושילוח המוצרים ממפעלי הקבוצה ללקוחותיה )אשר כאמור הינם סוחרים 

באמצעות  בעיקרהמוכרים את המוצרים לצרכן הסופי( מתבצע ישירות ממפעלי הקבוצה, 

מוצרי  ים.חיצוני ניםקבל באמצעות כןו ,הקבוצה כלי רכב בבעלותבאמצעות ו הקבוצהעובדי 

המשווקים את מוצרי  המתקבלות מהלקוחותנמכרים על פי הזמנות שוטפות  קבוצהה

עם זאת יובהר כי המכירה ללקוחות  לקבלנים וללקוחות סופיים.לחנויות תצוגה  הקבוצה

לשווק את המוצרים הנרכשים  הלקוחותשל הקבוצה הינה סופית ואינה תלויה ביכולתם 

כי המדיניות המסחרית של הקבוצה נקבעת מול לקוחותיה  יצויןכמו כן  לצרכן הסופי.

 והקבוצה אינה קובעת את מחיר המכירה לצרכן הסופי.

מערך של שיווק והפצה של מוצרי הקבוצה  מפעילהצוקר את מינקין  –בתחום ההפצה 

 כב בבעלותה.באמצעות כלי ר ישירות ללקוחותיה ארציתומוצרי יבוא, הכולל אחסון והפצה 

, בין היתר בדרכי המדיה, פרסום בתחנות רדיו מקדמת את מוצריה באמצעים שונים הקבוצה

בנוסף  .אינטרנטאתרי שתות חברתיות ווקמפיינים בערוצי טלוויזיה לרבות חסויות, ר

קבלני , בניין קבלנימעצבי פנים, בכנסים לבעלי מקצוע )אדריכלים,  קבוצהמשתתפת ה

ובין אם אלה  במימונהו/או  ביוזמתההנערכים כנסים אלה וכדומה(, בין אם  אינסטלציה

מקצוע במהלך הכשרתם של בעלי  ,מפעם לפעם ,. כמו כןכנסים בהם היא מתארחת בלבד

למוצרי ם הם נחשפים במהלכנערכים סיורים של המתלמדים במפעלי הקבוצה  ,שונים

 הקבוצה ולפעילותה.

 השיווק והמכירות בשווקים הבינלאומיים  פעילות 7.6.2

בשווקים הבינלאומיים, החל ישראל ואחראית על הטיפול מהפועלת מחלקת שיווק לקבוצה 

 קבלת ההזמנות ואספקתן. עמם, ועד טיפוח הקשרים ו עם הלקוחות מיצירת הקשר הראשוני

ם לדרישות הלקוחות, לסוג , בהתאהמוצרים משווקים באמצעי הובלה ימיים ו/או אוויריים

  .ולדחיפות האספקה המוצרים

בשוק הצפון אמריקאי ברזי מטבח מתוצרת חמת  משווקת קבוצהה 2018 שנתמהחל 

כיורים ומפיצה  תשווקמ, תייבאמאשר  ,Houzerהבת  החברה באמצעות ומוצרים נוספים

גרניט למטבחים נחושת וסיל ,עשויים בעיקר מנירוסטה, חרסואביזרים נלווים לכיורים ה

 .וכן ברזי מטבח מתוצרת חמת וחדרי אמבטיה

 הזמנות צבר .7.7

המכירות לשוק המקומי נעשות באופן שוטף לטווח המידי בהתאם לצרכים המשתנים של 

לאור מלאי. הללקוחות בשוק המקומי מבוצעת מתוך המוצרים . אספקת הקבוצהלקוחות 

  .המקומי לטווח הקצרצבר הזמנות בשוק לקבוצה  האמור
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מרבית הלקוחות מההזמנות מכירה בהזמנה כהכנסה בעת אספקת המוצר ללקוח.  הקבוצה

בנות  ארוכות יותרמחלקם קיימות הזמנות לתקופות כאשר על בסיס שוטף  ותמתבצעחו"ל ב

 ל הקבוצה נוהגים לתת לחברה בתחילתעם זאת, מרבית הלקוחות הזרים ש .מספר חודשים

 לתקופות קצרות יותר.  תאך בפועל מתקבלות הזמנו)לא מחייבת( כל שנה תחזית שנתית 

  2019 בדצמבר 31הזמנות ליום  צבר
  למימוש צפי 
 1 ברבעון 

2020 
 2 ברבעון
2020 

 3 ברבעון
2020 

 4 ברבעון
2020 

 2021 שנת
 ואילך

 "כסה

 ח"  ש   י פ ל א ב 

 4,832 - - - - 4,832 הברזים תחום
  הסניטריים הכלים תחום

 1,891 - - - - 1,891 בישראל
פלסטיק ה תחום

 3,042 - - - - 3,042 אינסטלציהוה

 878 - - - - 878 ההפצה תחום

 10,643 - - - - 10,643 "כסה

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018בדצמבר  31צבר הזמנות ליום 
  צפי למימוש 
, 1ברבעון  

2019 
, 2ברבעון 
2019 

, 3ברבעון 
2019 

, 4ברבעון 
2019 

 2020שנת 
 ואילך

 סה"כ

 ב א ל פ י   ש " ח 

 3,369 - - - 50 3,319 תחום הברזים
תחום הכלים הסניטריים  

 2,969 - - - - 2,969 בישראל
תחום הפלסטיק 

 4,795 - - - 154 4,641 והאינסטלציה

 2,235 - - - - 2,235 ההפצה תחום

 13,368 - - - 204 13,164 סה"כ

 

  .הזמנות הלקוחות בתחום ההפצה מסופקות, במרבית המקרים, תוך מספר ימים

כהגדרתו  יצוין כי הנתונים בדבר צבר ההזמנות של הקבוצה הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד

. ציפיות הקבוצה באשר לצבר ההזמנות וקצב מימושן מבוססות  1968-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

על הזמנות שנתקבלו מלקוחות הקבוצה ונסיון העבר ביחס ללוחות זמנים למימושן, אך יתכן כי 

ההזמנות לא תתבצענה/תתממשנה במלואן או תתבצענה/תתממשנה בקצב שונה מזה אותו צופה 

על בסיס נסיון העבר. יחד עם זאת, ברוב המקרים צבר ההזמנות כאמור ממומש במלואו. החברה 

 יצויין כי מרבית הזמנות החברה הינן לזמן קצר בלבד.

 

 

 הדוח פרסום למועד בסמוךהזמנות  צבר
  למימוש צפי 
 1 ברבעון 

2020 
 2 ברבעון
2020 

 3 ברבעון
2020 

 4 ברבעון
2020 

 2021 שנת
 ואילך

 "כסה

 ח"  ש   י פ ל א ב 

 5,547 - - 13 707 4,827 הברזים תחום
  הסניטריים הכלים תחום

 1,375 - - 138 171 1,066 בישראל
פלסטיק ה תחום

 4,207 - - - 1,020 3,187 אינסטלציהוה

 1,016 - - - 1,016 - ההפצה תחום

 12,145 - - 151 2,914 9,080 "כסה
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 תחרות .7.8

 הברזים תחום

 םתחום הברזים מאופיין בתחרות ערה בעיקר מצד יבואנים רבים, אשר חלקם נמנים ע

הנכללים בתחום זה ובה בעת  קבוצהמוצרי ההמוכרים בעצמם את  הקבוצהלקוחות 

 החליפין משערי היתר בין מושפעת התחרותיות מייבאים ומוכרים מוצרים מתחרים.

אשר פוגעים ביכולת  "חלש ביחסהאחרונות  בשנים והדולר היורו של יחסית הנמוכים

 . התחרות של הקבוצה

יבואנית  הם נגב קרמיקה בע"מ קבוצהים זה המתחרים העיקריים של הבתחום מוצר

Grohe,  נוטלי בע"מ יבואניתHans Grohe  וכן יבואנים רבים אחרים, ביניהם אולמות תצוגה

 למועד הדוח ,מיטב ידיעת החברהל ומפיצים המייבאים מוצרים בעיקר מסין ומאיטליה.

הואיל ובשוק זה קיים מגוון רב  .בתחום מוצרים זה בישראל היחידיהיצרן ה ינה הקבוצה

  .הקבוצהאת חלקה של באופן מדויק לא ניתן לאמוד  ביותר של מוצרים, מותגים, ויבואנים,

 בחו"ל הכלים הסניטרייםבישראל ותחום תחום הכלים הסניטריים 

)בישראל  רבים יבואניםיצרנים )בחו"ל בלבד(, ובתחרות מצד  תחומי פעילות אלו מאופיינים

 קבוצההמוכרים בעצמם את מוצרי ה הקבוצהאשר חלקם נמנים על לקוחות  ובחו"ל(

 ובה בעת מייבאים ומוכרים מוצרים מתחרים. הנכללים בתחום זה

הם נגב קרמיקה בישראל  הכלים הסניטרייםבתחום  קבוצההעיקריים של ההמתחרים 

 .מ"בע אקריליות תעשיות גל אלו שיווק בע"מ פרופילוןא.ב. , יורם רהב )מנופר( בע"מ, בע"מ

 ,, דורביטקולומיובאים לשוק המקומי מוצרים של יצרנים בינלאומיים, כגון ויטרה,  ,כמו כן

המיובאים בעיקר זולים יותר  כולל מותגים ,רוקה וכן מגוון רחב של מוצרים אחרים

הינה היצרן היחידי  קבוצהה למועד הדוח ,המזרח הרחוק. למיטב ידיעת החברהטורקיה ומ

חלק משמעותי בשוק. הואיל ובשוק זה קיים  ובעלתבתחום הכלים הסניטריים מחרס בארץ 

לא ניתן לאמוד את חלקה של  יצרנים ויבואנים, ,מגוון רב ביותר של מוצרים, מותגים

 .הקבוצה

 אינסטלציהפלסטיק והתחום ה

בעיקר מצד  ,מאופיין בתחרות ערה קבוצהבו פועלת האינסטלציה פלסטיק והתחום ה

. למיטב ידיעת החברה, אין יהודה ושומרוןשטחי ויצרנים מ)ישראלים(  יצרנים מקומיים

ום זה המתחרים בתח .קבוצה בתחום זההמייצר את כל מגוון מוצרי ה יצרן ישראלי אחד

תעשיות  ופלסאוןתמה תעשיות פלסטיק בע"מ, רויאל, חוליות  הם קבוצההעיקריים של ה

 ,למיטב ידיעת החברהל. "מחו מתחריםמיובאים לשוק המקומי מוצרים  ,כן כמו. בע"מ

הואיל ובשוק זה קיים  .בישראל הינה בין היצרנים הגדולים בתחום קבוצהה למועד הדוח

מותגים, יצרנים מקומיים ויבואנים, לא  ,יםמוצרים תחליפ, מגוון רחב ביותר של מוצרים

 בתחום פעילות זה. ל החברהניתן לאמוד את חלקה ש

 תחום ההפצה

קומיים כגון ממאופיין בתחרות ערה מצד מפיצים  הקבוצהו פועלת בתחום ההפצה 

צוקר למועד הדוח , למיטב ידיעת החברה. ים-פלושידב, קיסנר, א.ד.שיווק  , סבח,פרופילון

. הואיל ובשוק זה עובדת בפריסה ארציתוהינה אחת המפיצות הגדולות בתחומה  את מינקין
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 קבוצהלא ניתן לאמוד את חלקה של ה מפיצים,קיים מגוון רב ביותר של מוצרים, מותגים ו

 באופן וודאי.

 עונתיות .7.9

בהתאם ו ,חל גידול יחסי בביקוש למוצרי הקבוצההקבוצה מלמד כי חברות סיון העבר של ינ

במהלך הרבעון הראשון של השנה לקראת חג הפסח וכן לקראת  ,המכירות גבוהות יותר לכך

האוויר הנוח המאפשר ביצוע שיפוצים( אשר חלים ברבעון  ג)בין היתר עקב מז תשריחגי 

  השלישי או הרביעי של השנה.

 כושר ייצור .7.10

ומפעל בתחום הכלים הסניטריים  בישראל םתעשייתיימפעלים  שניקבוצה ללמועד הדוח, 

אין , הקבוצהלדעת הנהלת  (.1.2.2סעיף  הבטורקיה )לפרטים אודות המפעל בטורקיה, רא

של כושר הייצור כדי לפגוע  הגבוה תעובדים בניצולבישראל עובדה כי מפעלי הקבוצה ב

 לרכוש מכונותניתן בהשקעה סבירה ביכולת הקבוצה להגדיל את תפוקותיה בשל העובדה כי 

הפועל  מפעל החדש בטורקיהה ,כן כמו להעסיק עובדים נוספים.כן וקווי ייצור נוספים ו

כושר הייצור  והגדיל אתקווי ייצור מתקדמים ומודרניים ב בתחום הכלים הסניטרים מצויד

 .בקבוצה של כלים סניטריים

שעות  24חלק מקווי הייצור בכל המפעלים הינם קווי תהליכים חצי אוטומטיים המופעלים 

 ביממה, בדרך כלל חמישה וחצי ימים בשבוע.

 :2019בשנת  אחוז כושר הייצור המנוצל בכל תחום פעילותהערכת להלן פירוט 

  
 תחום הברזים 

תחום הכלים 
 הסניטריים

 בחו"ל

פלסטיק תחום ה
 אינסטלציה וה

 85% 40% 65% שיעור כושר הייצור המנוצל

 

  נכסים לא מוחשיים .7.11

  " HAMAT" ,"HAMAT USA" "חמת", המסחריים השמותקבוצה החברות בבעלות 

 משווקים תחתיהם "ZM" -ו "BATHclip" "HOUZER" ",ליפסקי"", HARSA""חרסה", 

 .הקבוצה ממוצרי ניכר חלק

 החברה כי העובדה בשל רבה תחשיבו "חרסה"-ו "חמת" למותגיםכי  סבורה החברה הנהלת

  .אלה מסחרייםומיתוגם תחת שמות  הקבוצה חברותמשקיעה משאבים במיצוב מוצרי 

נכון  )בעלת השליטה בחברה "ליפסקי"-קו הייצור מאת  עת רכשה החברה ,2002בשנת 

(, קיבלה החברה זכות לשימוש בלתי מוגבל בזמן בשם המסחרי "ליפסקי" לאותו המועד

 .החברהאותם מייצרת  הסניטרייםהמוצרים ואינסטלציה המוצרי ל יחסב
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( אשר  Industrial Designs) םתעשייתיישל עיצובים  מדגמיםלקבוצה מספר פטנטים ורישומי 

  כדלקמן:שהמהותיים בהם הינם רישום וכן רשומים בבעלותה הינם בשלבי הכנה או 

 תאריך הפקיעה ת הרישוםומדינ סוג הפטנט/מדגם
כיור חרס בהתקנה שטוחה פטנט 

 "דלתא" -הידוע בשמו המסחרי 
 2024פברואר  ארה"ב

 2032 ינואר ארה"ב   "IMAGINEמדגם ברז מטבח בדגם "

 2021ינואר  סין  " IMAGINEמטבח בדגם "מדגם ברז 

 2024פברואר  ישראל, אירופה "LAZY מדגם ברז "

 בהליך רישום ארה"ב "LAZY מדגם ברז "

 2021מרץ  סין "LAZY מדגם ברז "

 2021ספטמבר  ישראל "PULL-UPמדגם ברז "

 2032נובמבר  ארה"ב "PULL-UPמדגם ברז "

 2021אפריל  אירופה "PULL-UPמדגם ברז "

 2020אפריל  סין " PULL-UPמדגם ברז "

החברה מנהלת מעקב אחר תאריכי חידוש התוקף והתפוגה של קנייניה הרשומים בנוסף, 

  :קבוצהשל ההמהותיים סטאטוס קנייניה הרשומים להלן ומאריכה את תוקפם מעת לעת. 

 פקיעההתאריך  סטאטוס שם מסחרי
 11.2.2022 רשום "חמת"
 11.2.2022 רשום "חרסה"

"HOUZER" 2.1.2029 רשום 

"HAMAT" 2.1.2029 רשום 

"HAMAT USA"  בתהליך רישום 

 

 ומתקניםמקרקעין  ,רכוש קבוע .7.12

 תחום הברזים  7.12.1

מגרש עליו ממוקם חוכרת את ה ,"(חמתחמת ארמטורות ויציקות בע"מ )"החברה הבת, 

שנים,  49זכות החכירה הינה לתקופה בת  )"המפעל"(.ומקלחונים  לייצור ברזיםהמפעל 

 . 2042החל משנת  ,שנים נוספות 49-כאשר לחמת זכות להאריך את התקופה ב

דונם,  11.5-כ ה הצפוני בכניסה לאשדוד בשטח בנוי שליבאזור התעשיממוקם  מפעלה

מכונות  יתר,בין ה ,הכוללדונם. במפעל קיים ציוד ייצור  20-המשתרע על פני שטח של כ

 יציקה, שיבוב, ציפוי וצביעה.

ממוקם אחד ה. במסגרת תחום פעילות הברזים ישנם שני מרכזי שרות לקוחות ,בנוסף

במרכז הארץ ובדרומה, והשני  נותן מענה עבור הצרכניםאשר באשדוד,  מפעלהבמתחם 

 הצרכנים באזור צפון הנותן מענה עבורוהינו מרכז שרות  חיפהסניף שירות בבממוקם 

 .מהותיים םאינ בחיפהסניף השירות בגין השכירות . דמי הארץ

 בחו"ל תחום הכלים הסניטריים 7.12.2

דונם  30-, המאוגדת בטורקיה, קרקע בשטח של כMANİSAבבעלותה של החברת הבת 

עיר איזמיר שבמערב טורקיה. על הקרקע מזרחית לק"מ  40-בפארק תעשיה הממוקם כ

דונם. לפרטים  21-בשטח בנוי של כ מחרס לייצור כלים סניטרייםמתקדם הוקם מפעל 

 זה.  לדוחות הכספים המאוחדים של החברה המצורפים לדוח (4ב')8ביאור  הנוספים, רא
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  האינסטלציההפלסטיק ותחום  7.12.3

ומשתרע על שטח  לייצור מוצרי אינסטלציה מפלסטיק ממוקם במבנה בברקן הקבוצה מפעל

לדוחות הכספים  (2)ב'8אור יב הלפרטים נוספים רא .בבעלות הקבוצה דונם 12-של כ

 .החברה המצורפים לדוח זה המאוחדים של

 תחום ההפצה  7.12.4

מבנה לוגיסטי הממוקם סמוך לצומת ראם ומשתרע על פני שטח של שוכרת  צוקר את מינקין

 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (2א')14ביאור  הנוספים ראדונם. לפרטים  8.4 -כ

 . המצורפים לדוח זה

7.12.5 Houzer – )תחום השיווק וההפצה בארה"ב )במסגרת פעילויות אחרות 

שתרע על מדונם ה 4-, פועלת ממבנה משרדים ומחסן בשטח בנוי של כHouzer ה הבתחברה

ג'רזי, ארה"ב. נכון למועד הדוח, -בעיר המילטון, ניו מיםדונם, אשר ממוק 45 -פני שטח של כ

, אשר הינה HHR HAMILTON REAL ESTATE LLCהמקרקעין הינם בבעלותה של חברת 

( לדוחות הכספים המאוחדים 5)ב'8ביאור  הלפרטים נוספים, ראבבעלות מלאה של הקבוצה. 

 של החברה המצורפים לדוח זה.

  על נכסי החברהשעבודים צפים  7.12.6

לטובת  הקבוצהשעבודים צפים על נכסיה של קיימים , ולמועד הדוח ידיעת החברה למיטב

דוח אין בידי הנהלת החברה הלמועד  .1981נוצרו בשנת אשר המדינה )"השעבודים הצפים"( 

. בהקשר זה, למיטב ידיעת של השעבודים הצפים מסמכים המבהירים את סיבת היווצרותם

לא קיימת התחייבות כלפי המדינה לשעבוד שלילי. כמו כן, יובהר כי ולמועד הדוח החברה 

 .לשהן על נטילת אשראי על ידי החברהלא חלות מגבלות כ

 חומרי גלם וספקים .7.13

 תחום הברזים  7.13.1

שהינה  ,בעיקר פליז) תומתכ הםתחום הברזים חומרי הגלם העיקריים המשמשים את 

ופרופילים  מטילים או חלקיםבבמוטות ו, סגסוגת המורכבת בעיקרה מנחושת ואבץ

מיוצרים עבור ואשר , בתחום הברזיםהמשמשים לייצור המוצרים  חלקיםוכן  (מנירוסטה

ים האמורים לעיל מקורם קגלם והחלהעיקר חומרי  הקבוצה על ידי ספקים בארץ ובחו"ל.

 בגרמניה, איטליה, הונגריה, שוויץ, ישראל ודרום מזרח אסיה.

 בישראל ותחום הכלים הסניטריים בחו"לתחום הכלים הסניטריים  7.13.2

עיקריים המשמשים את תחום הכלים הסניטריים הם חרסיות וקאולינים, גלם ההחומרי 

ליה, גרמניה, טורקיה, גקוורץ וגבס. עיקר חומרי הגלם מקורם באנ ,טופצלת השדה, שמ

 בולגריה וישראל.
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 האינסטלציההפלסטיק ותחום  7.13.3

, של פלסטיקשונים תחום האינסטלציה הם סוגים את גלם העיקריים המשמשים החומרי 

גלם האמורים מקורם בישראל, הודו, גרמניה העיקר חומרי . ועודPP ,ABS , HIPC כגון

 ודרום מזרח אסיה.

 הפצההתחום  7.13.4

ום ההפצה הם מוצרי אינסטלציה, גינון תח על ידי משווקיםמופצים והעיקר המוצרים 

ואביזרי וצינורות למים וביוב. עיקר המוצרים נרכשים  ,ברזים, כלים סניטרייםוהשקיה, 

 מסין, טורקיה ואירופה.בארץ וחלקם מיובאים 

7.13.5 Houzer – במסגרת פעילויות אחרות( תחום השיווק וההפצה בארה"ב(   

ם השיווק וההפצה בארה"ב הם בעיקר תחועל ידי  המופצים ומשווקיםעיקר המוצרים 

עיקר כיורי  כיורים לחדרי אמבטיה ומטבח העשויים מנירוסטה, גרניט, חרס וקרמיקה.

המטבח מיובאים מקוראיה )בעיקר כיורי הנירוסטה(, מאיטליה )בעיקר כיורי הגרניט( 

. ווייטנאםמוצרים משלימים מסין  Houzerעל ידי  ומישראל )כיורי החרס(. בנוסף, מיובאים

גם בשיווק והפצה של ברזים מתוצרת חמת תחת שמות  Houzerפועלת  2018 החל משנת

 ".Hamat USA" -" וHouzer" :המותגים

 תלות בספקים 7.13.6

ספקים עיקריים בארץ ובחו"ל. מאחר וחלק  מספרמ י הקבוצהנרכשים על יד םחומרי הגל

פן חופשי בשווקים בינלאומיים, אין לקבוצה תלות ואניכר מחומרי הגלם ניתנים לרכישה ב

נוהגת לרכוש חומרי גלם אלו מספקים שונים, והקבוצה בספק מסוים המספק חומר גלם 

מדיניות הקבוצה הינה להחזיק במלאי חומרי גלם . בהתאם לצרכיה, מחיריהם ואיכותם

 .להלן 11.1.1כמפורט בסעיף 

 ספקים מהותיים 7.13.7

אין ספקים מהותיים בארץ ובחו"ל, שהרכישות מהם היו או הינן בשיעור השווה או  לקבוצה

  .2019 לשנת הקבוצה של רכישותיה מכלל 10% על עולהה
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 והקרמיקה קמעונאותהתחום  .8

 של הקבוצה והקרמיקה קמעונאותעל תחום המידע כללי  8.1

 ריצופיםם ומכירה והפצה של חיפויבוא, שיווק, ייכולל  – קמעונאות והקרמיקהתחום ה

לעיצוב פרקטים, כלים סניטרים, ברזים ומוצרי גמר  ,, שישבעיקר מקרמיקה )פנים וחוץ(

פועלת בתחום פעילות זה  קבוצהכאמור ה .בשוק הקמונעאי ואבזור כלל אזורי הבית

 .לעיל 1.2.4סעיף  הראבנק חזילפרטים נוספים אודות רכישת  .באמצעות חזיבנק

 –ענף הקרמיקה בישראל הינו ענף מבוזר בו פועלים שחקנים רבים ביניהם: )א( יצרנים 

המייבאים ומשווקים  –בארץ קיימים מספר מועט של יצרני קרמיקה; )ב( סיטונאים 

חנויות  –בלני דירות מגורים; )ג( קמעונאים מוצרים מוגמרים לרשתות קמעונאיות וכן לק

סניפים תחת אותה רשת ו/או מותג. חלק מהרשתות מייבאות  מספרורשתות המפעילות 

 מוצרים בלעדיים לאותה הרשת תוך בידול המותג מרשתות אחרות. 

 לתחום ולפיכך הבניה מוצרי ענף של נגזרת הינו והקרמיקה הקמעונאות פעילות תחום

. חברהבהקיימים  היצרנית הפעילות לתחומי רבים דומים ואפיונים מטריםפר זה פעילות

 7 בסעיףתחומי הפעילות של הקבוצה  יתרעבור  ניתןה פירוטהחברה מפנה ללאור זאת, 

 קמעונאות פעילות לתחום נפרד פירוט יינתןמהותי בהם קיים הבדל  בסעיפיםו לעיל,

 .כמפורט להלן וקרמיקה

 ושירותים מוצרים 8.2

מייבאת ומשווקת מגוון רחב של מוצרי גמר לתחום הבניה, השיפוצים ועיצוב הבית  חזיבנק

בתחום זה  העיקרייםולפרויקטים מוסדיים, כגון בתי מלון, משרדים ומבני ציבור. המוצרים 

: )א( מוצרי חיפוי וריצוף הכוללים אריחי קרמיקה הינם חזיבנקאותם מייבאת ומשווקת 

וצרי שיש אבן ופרקט; )ב( כלים סניטריים לחדרי אמבטיה ושירותים הכוללים ופורצלן, מ

)ג( מוצרים משלימים -ו ;הדחה ומיכליאסלות, כיורים  ברזים, מקלחונים, אמבטיות,

 . בהכוללים ארונות לחדרי אמבטיה ושירותים, מראות, מתלים וכיו"

מוצרים נבחרים  במהלך השנים ביססה את עצמה חזיבנק כחברה מובילה בתחום כיבואנית

מפעל ייחודי לעיבוד שיש המאפשר לה, בין  לחזיבנקשל מותגי יוקרה אירופאים. בנוסף, 

עיבוד ייחודי של מוצרי שיש לפי דרישת הלקוח באמצעות  היתר, להציע ללקוחותיה

חיתוכים מיוחדים ומדויקים, תוך חיסכון בעלויות הובלה )מחסן השיש ממוקם בשטח 

 העיבוד. המפעל( וחיסכון בעלויות 

 הכנסות פילוח 8.3

ת מוצרים אשר היקף וקבוצמאודות התפלגות הכנסות הקבוצה  נוספיםנתונים  להלן

 : (הרלוונטית בשנה)על פי דוחות  הקבוצה הכנסות מסך יותר או 10% המהוו מהן ההכנסות

 

 

 

 .2018 לשנת פרופורמה הכספיים לדוחות בהתייחס)*(    

 2019 2018 

שיעור מסך  הכנסות מוצר קבוצת
שיעור מסך הכנסות  הכנסות )*(  הקבוצההכנסות 

 )*( הקבוצה

 12.5% 55,526 14.4% 65,014 ופסיפס קרמיקה
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 מוצרים חדשים 8.4

 מבקרים חזיבנקפועלת באופן רציף על עדכון מגוון מוצריה. לצורך כך, נציגי  חזיבנק

תערוכות וכנסים ברחבי העולם במסגרתם נפגשים הנציגים עם ספקים חדשים ופועלים ב

 הן מספקים חדשים והן מספקיה הקיימים. םלהגדלת מגוון המוצרי

 לקוחות  8.5

ללקוחות פרטיים,  ,לעיל 7.5בנוסף ללקוחות המפורטים בסעיף  ,נמכרים חזיבנק מוצרי

)המבקשים לשדרג את מפרט מוצרי  ור לסוגיו, לדיירי בניה רוויהדי ם שלוקבלני םליזמי

הגמר לו הם זכאים במסגרת רכישת דירה מקבלן( וללקוחות מוסדיים לפרויקטים בהיקפים 

 של רב מספר מול פועלת חזיבנקמו כן, כ .מלוןהציבור ובתי ה שונים בתחום המשרדים, מבני

 חזיבנק. ל לקוחותיהם את מפנים אשר ומעצבים אדריכלים

תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות אשר  חזיבנק, אין להחברהלהערכת 

 אובדנם ישפיע באופן מהותי על פעילותה.

 :"ח(ש)אלפי  לקוחות סוגי  פי על והקרמיקה הקמעונאות תחום הכנסות התפלגות

 

 

 

 

 

 

 :"ח(ש)אלפי  לקוחות ותק  פי על והקרמיקה הקמעונאות תחום הכנסות התפלגות

 

 

 

 

 

 

 

 והפצה שיווק 8.6

ממוקם ה"( התצוגה אולםמ"ר )" 2,427-פועלת באמצעות אולם תצוגה בשטח של כ חזיבנק

מהווה את המרכז הגדול וברק( -"י באזור התעשייה של בניהלחבבניין דיזיין סנטר )ברחוב 

, הבית וריהוט עיצוב בתחומי, היתר ביןביותר בארץ לעיצוב ואשר מוצגים בו מותגי יוקרה, 

מבקרים בו מדי יום מספר רב של אדריכלים ומעצבים, בעלי מקצוע ולקוחות פרטיים.  ואשר

 סוגי לקוחות 
הקמעונאות   תחום

   והקרמיקה 
הקמעונאות   תחום

   והקרמיקה 

 2019 2018 

 69%            94,977 69%         103,590 לקוחות פרטיים 

   8%             10,822 12%           18,857 פרוייקטים מסחריים 

 23%           32,300 19%           28,737 יזמים / קבלנים ודיירי בנייה רוויה 

 100%         138,099 100%       151,184 "כסה

 ותק לקוחות 
הקמעונאות   תחום

   והקרמיקה 
הקמעונאות   תחום

   והקרמיקה 

 2019 2018 

 3%                 4,104 5%              6,966  ומעלה  שנים  5

   9%             12,986 5%               7,773  שנים  3-5

 44%            60,941 39%           58,883  שנים  1-3

 8%            60,068 51%            77,562  משנה  פחות

 100%      138,099 100%         151,184 "כסה
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אולם התצוגה ממוקם באזור הכולל מספר רב של אולמות תצוגה של קרמיקה, כלים 

רים, ריהוט ועיצוב הבית והמהווה מוקד משיכה מרכזי ללקוחות בתחומים אלו. סניט

. בחנויות Antoniolupi-ו Devon&Devonחנויות קונספט:  2מפעילה באולם התצוגה  חזיבנק

והן  קטלוגיתהן בתצוגה  חזיבנקובאולם התצוגה מוצגים כל סוגי המוצרים אותם משווקת 

 אנשי 40-עומדים כצרים( ולרשות הלקוחות השונים בתצוגה תדמיתית )תצוגת שילוב מו

מספקת ללקוחותיה הדרכה מקצועית באתר הלקוח והדרכות  חזיבנקמכירות. בנוסף, 

שנקר, הטכניון,  כגוןבישראל לעיצוב פנים ) המוביליםושיעורי העשרה למוסדות אקדמיים 

HIT ,מחלקת שיווק ויחסי ציבור, אשר בין היתר, אמונה על שמירה  לחזיבנק(. כמו כן

ויצירת קשרים עם מעל לאלף אדריכלים ומעצבים מהמוערכים בישראל ועל ארגון 

 השתלמויות וסדנאות לקהל מקצועי בנושאים הקשורים לתחום פעילותה.

צעות מפרסמת את מוצריה במדיה השונה )עיתונים מקצועיים, אינטרנט( וכן באמ חזיבנק

 אתר אינטרנט.

 יפעילויות שיווק ממוקדות לפרויקט מבצע חזיבנקלאולם התצוגה, מערך השיווק של  בנוסף

שלא למגורים )משרדים, מלונות וכד'(. בתחום הפעילות קיימת ובנייה יוקרתיים למגורים 

חשיבות רבה למערך הפצה מאורגן התומך במערך המכירות והרכש לצורך שמירה על יעילות 

 תעשיה באזור לוגיסטי מרכז לחזיבנקבנוסף, ולית ושביעות רצון הלקוחות השונים. תפע

התצוגה וללקוחות  םלאול התקווה אשר ממנו מתבצעת הפצת כלל מוצרי-בפתח סגולה

 עודפיםחנות  תקווה-במרכז הלוגסיטי בפתח החלה לפעול 2019. החל משנת השונים

 .על ידי חזיבנק הנמכרים םמוצריל

 הזמנות צבר 8.7

 המקומי לטווח הקצר. צבר הזמנות בשוק  בנקילחז

במרבית המקרים הלקוחות  הקבוצה מכירה בהזמנה כהכנסה בעת אספקת המוצר ללקוח.

הפרטיים נדרשים לשלם מקדמה עבור מרבית מחיר העסקה במועד ההזמנה בחנות התצוגה 

מוכרת התחייבות "מקדמות מלקוחות" אשר  של חזיבנק. לאור זאת, בדוח על המצב הכספי

 נכללת במסגרת סעיף הזכאים בהתחייבויות השוטפות. 

 למועד הדוח בסמוך  

 

 (*) 2018בדצמבר  31ליום  2019בדצמבר  31ליום 

 63,912 65,690 69,141 "ח ש באלפי"כ סה

 שנרכשו הנכסים של ההוגן בשווי הכירה החברה, חזיבנק העסקים צירוף במסגרת (*)

( שבוצעה על ידי מעריך שווי PPA) הרכישה עלות הקצאת פי על העסקים צירוף במסגרת

היה (, 2018 בינואר 30) חזיבנק . במסגרת זו, במועד צירוף העסקיםחיצוני בלתי תלוי

חודשים. השווי ההוגן של  6-כתקופה של "ח לש מיליון 64-כ של בהיקף הזמנות צבר לחזיבנק

מיליון ש"ח, בהתאם לתזרים המזומנים החזוי מצבר  6.3-של כ סךעל צבר ההזמנות נקבע 

צבר ההזמנות כאמור שזוהה כנכס למועד ההערכה.  חזיבנקההזמנות, לאחר מיסים, של 

 . 2018בלתי מוחשי בצירוף העסקים הופחת במהלך שנת 
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 תחרות 8.8

הקרמיקה מאופיין בתחרותיות גבוהה ובחסמי כניסה נמוכים יחסית. ו הקמעונאותשוק 

כאמור לעיל, השוק הישראלי מתאפיין בתחרות רבה ובביזור רחב ופועלות בו פירמות 

מביאים ה למוצרי החברה ומותגים רבים וקיים מגוון רב של מוצרים דומים ותחליפיים 

התחרות ניתן למנות מחיר, היצע  להגברת התחרות. בין הגורמים העיקריים המשפיעים על

להתמודדות  חזיבנקמוצרים, אופנות, רמת שירות, פריסת חנויות ועוד. כחלק מפעילותה של 

 היאשל המותגים אותם  םפועלת להגדלת המודעות ולמיצוב חזיבנקעם התחרות הרבה, 

ונות מכלול פתר הצעת כגון, יותוך שיפור חווית הקניה ומתן ערך מוסף ללקוחות תמשווק

ושמירה על רמות  העל הרחבת היצע מוצרי תשוקד חזיבנק. אחת ללקוחות תחת קורת גג

ייעול הליכי האספקה לצד שיפור מערך על מלאי המאפשרים אספקה מהירה ללקוחות ו

 השירות ללקוחות, הן במסגרת הסיטונאית והן במסגרת הקמעונאית.

קה, מודי, אלוני, זהבי עצמון בתחום זה הם נגב קרמי חזיבנקהמתחרים העיקריים של 

ובשוק זה קיים מגוון רב ביותר של מוצרים, מותגים, ומפיצים, לא ניתן לאמוד  הואילוחרש. 

 באופן וודאי. חזיבנקאת חלקה של 

 עונתיות 8.9

 מכירות מוצרי הגמר לבית מושפעות, בין היתר, משוק השיפוצים המתאפיין בביקושים

אולם  חזיבנקעונתיים. בדרך כלל, חודשי הקיץ מתאפיינים בעלייה בביקושים למוצרי 

 .ביתר חודשי השנה חזיבנקאלה אינם מהותיים ביחס להכנסות  שינויים

 ומתקנים מקרקעין, קבוע רכוש 8.10

 187-הינם בסך של כברק -בבני" סנטר דיזיין"דן  במתחםהשכירות של אולם התצוגה  דמי

כל שנת שכירות )חודש  בתום (.2017 ספטמבר חודש בגין למדד)צמודים  בחודשאלפי ש"ח 

)מעבר להצמדה למדד(. כמו כן,  1.5%ספטמבר(, דמי השכירות צמודים לעליה ריאלית של 

  אלפי ש"ח )צמוד למדד(. 87-קשורה חזיבנק בהסכם דמי ניהול ופרסום במושכר בסך של כ

-"(, הממוקם באזור התעשייה סגולה בפתחהלוגיסטי המרכז)" חזיבנקהלוגיסטי של  המרכז

מ"ר,  1,200-דונם הכולל בניין משרדים בשטח של כ 20-תקווה, משתרע על פני שטח של כ

מ"ר( וכן שטח חיצוני פנוי  11,600מ"ר )סה"כ  10,400מחסן מקורה ממודף בשטח של  מבנה

מול המשכיר  2012ר השכירות נחתם בחודש דצמב הסכםמ"ר.  8,400-של כ שטחלאחסון ב

עם  2021בפברואר  28.ת.מ מבני תעשיה ומלאכה בע"מ. תקופת השכירות הינה עד ליום מ

. דמי השכירות 2025בפברואר  28שנים נוספות עד  4אופציה להארכה לתקופה של 

ולעלייה  2012אלפי ש"ח והינם צמודים למדד אוקטובר  290-החודשיים עומדים על כ

 ילת שנת שכירות. מדי תח 2%ריאלית של 

הלוגיסטי וכולל גם תצוגת ריצופי חוץ ומחסן שיש.  מרכזל סמוךשיש ממוקם המפעל עיבוד 

במפעל מצוי ציוד ייצור מגוון, לרבות אמצי שינוע מיוחדים של לוחות שיש ומוצרים 

מוגמרים נוספים, מכונה ייעודית ליצור מדרגות, מכונת טירמול, מכונה להתזת חול 

 דויקות. למרקמים שונים, מכונות לעיבוד קנטים ופרופילים ומכונות חיתוך מ
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של חזיבנק הלוגיסטי  מרכזל סמוךבמ"ר   5,810 -מפעל השיש ממוקם על פני שטח של כ

מ"ר.  4,300 -מ"ר וכן שטח חיצוני פנוי לאכסנה ותפעול בשטח של כ 1,437 -שטח בנוי של כ

דמי השכירות , 2019בדצמבר  31ליום . 2023בינואר  29 תסיים ביוםתקופת השכירות 

בוצע  2019. בחודש נובמבר צמודים למדדהינם אלפי ש"ח ו 75 -סך של כהינם בהחודשיים 

מ"ר החל מחודש  5,370 -תיקון לחכירה האמורה שהקטין את היקף שטח מפעל השיש לכ

 אלפי ש"ח )צמוד למדד(. 70 -ובהתאם דמי השכירות החודשיים תוקנו לכ 2020פברואר 

 שייםוחנכסים לא מ 8.11

נכסים הבלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים במסגרת רכישת "חזיבנק" זוהו ה

 10.9 -מיליון ש"ח ומותג בסך של כ 13.25 -מוגדרים כדלקמן: קשרי אדריכלים בסך של כ

שנים. לפרטים נוספים, ראה  10-ו 6-מיליון ש"ח, אשר מופחתים על פני קצב פחת שנתי של כ

 לדוחות הכספיים המאוחדים.    10ביאור 

 וספקים גלם חומרי 8.12

הינם מוצרים הכלולים בתחומי הפעילות של  חזיבנקהמוצרים הנמכרים על ידי  עיקר

בעיקר שיש, קרמיקה  –הקבוצה )ברזים, מקלחונים וכלים סניטריים( וכן מוצרי חיפוי 

 ופרקטים. 

חלק מהמוצרים נרכשים בארץ ורובם מיובאים ממדינות אירופה. לחברה זכויות ליבוא 

  מיצרנים מובילים מאירופה, כמפורט להלן: מוצרים של מותגים

 המוצר סוג מדינה המותג

 

 קרמיקה, גרניט פורצלן איטליה

 

 ברזים גרמניה

 
 פסיפס, מרצפות טרצו איטליה

 

 אמבטיה מוצרי איטליה

 

 אמבטיה מוצרי איטליה

 

 ברזים איטליה

 

 אמבטיה אביזרי גרמניה

 

 ברזים צרפת
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 עתיד פני צופה מידע אזהרת

-בחוק ניירות ערך תשכ"ח וכולל בין היתר מידע צופה פני עתיד כהגדרת לעיל 8 בסעיף המפורט המידע

. מידע כאמור כולל, בין השאר, תחזיות, הערכות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית 1968

ה המתבססות, בין היתר, ואינה בשליטת חברה. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות הנהלת החבר

על הערכות ותכנון של החברה אשר עשויים שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני החברה, 

ה ו/או בהתקיים איזה מגורמי הסיכון הבנילרבות במידה ויחול שינוי לרעה במצב המשק ו/או במצב שוק 

 להלן. 18המפורטים בסעיף הקבוצה של 
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 חלק רביעי-מידע המתייחס לפעילות החברה בכללותה  
 הון אנושי .9

 : להלן תרשים מטה ההנהלה ומנהלי תחומי הפעילות -מבנה ארגוני  9.1
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  מצבת העובדים 9.2

עובדים  114, מתוכם עובדים 693-כבסה"כ קבוצה ה מעסיקה 2019 בדצמבר 31נכון ליום 

  .עובדים 603-כהעסיקה הקבוצה  2018 בדצמבר 31ליום נכון בחזיבנק. 

 ושירות מכירות יצור עובדי פעילות תחום
  *לקוחות

, כספים, הנהלה
הנהלת חשבונות, 

 *רכש ויבוא 

 עובדים"כ סה

31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 

 117 126 11 13 31 39 75 74 ברזים

 סניטריים כלים
 בישראל

93 93 22 22 4 4 119 119 

כליסם סניטריים 
 84 156 6 9 - - 78 147 בחו"ל 

פלסטיק 
 אינסטלציה ו

79 79 15 15 3 3 97 97 

 51 55 7 7 44 48 - - הפצה 

 26 26 3 3 20 21 3 2 אחרות פעילויות

 קמעונאות
 109 114 29 26 73 82 7 6 )**( וקרמיקה

 603 369 63 56 205 227 335 140 "כסה

 .נתוני העובדים אינם כוללים הפרדה בין פעילות המסחרית והיצרנית  *

 עם רכישת חזיבנק. 2018המסחרית של החברה החלה בחודש ינואר  הפעילות **

  תנאי העסקה 9.3

בישראל תחום הברזים ובתחום הכלים הסניטריים ב העובדים מרביתשל תנאי העסקתם  9.3.1

בחודש  הסתדרותית.ה של החרושת מיוחדים סדרים במסגרת הסכמי עבודה קיבוצייםומ

בעלת אינה אשר בחברה הבת חמת ארמטורות  להסכם קיבוצינחתמה תוספת  2015אוגוסט 

 .הקבוצהעל מהותית  השפעה

 על פי הסכמי העסקה אישייםו העל פי צו ההרחבמועסקים בישראל  קבוצהה עובדיםיתר  9.3.2

השכר )בחלקם נקבע כי תפקידו של העובד דורש מידה  את תנאי ,בין היתר ,קובעיםה

 -מיוחדת של אמון אישי והעדר פיקוח ולכן לא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

, קרן השתלמות, ההעמדת רכב חברחלקם כוללים התחייבויות לתשלום בונוסים, ו (1951

בנוסף קובעים הסכמים אלה תנאי שרות מילואים ועוד.  ,חופשה שנתית, ימי מחלהימי 

 ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורין ואובדן כושר העבודה. 

חברות עובדי  51 בקבוצהמועסקים  2019בדצמבר  31ליום , בנוסף :אדם כחחברות עובדי  9.3.3

יים טאשר בע (כוח אדם עובדי 53הועסקו בחברה  2018בדצמבר  31ביום ) כוח אדם

-הסכמים אלה קובעים בין היתר כי יחסי עובד. ח אדםוכחברות עם  קבוצההתקשרה ה

מעביד יחולו אך ורק במישור שבין העובדים לבין חברות כוח האדם וחברות כוח האדם 

 העובדים לרבות שכר עבודה, ביטוח תישאנה בכל ההתחייבויות והחובות של המעביד כלפי

לעניין התפתחויות בתחום תנאי העסקת עובדי הקבלן אין יובהר כי  תנאים סוציאליים.ו

 .השפעה על פעילות הקבוצה

 עבודה מבצעי עם גם אדם כוח בנושאי התקשרויות מספר לקבוצה :אחרות התקשרויות 9.3.4

 יועצים כגוןושעמם אין לחברה יחסי עובד ומעביד,  עובדיה על נמנים שאינם אחרים

פועלת דרך קבע מזה שנים  הקבוצהכמו כן  .שירותים חברות ועובדי עצמאיים וקבלנים
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 28-כ עסיקהלתאריך הדוח מו ,רבות בשילובם של בעלי מוגבלויות במערך הייצור שלה

 (בעלי מוגבלויות עובדים 30הועסקו על ידי החברה  2018)בשנת בעלי מוגבלויות עובדים 

 .קבוצהאינם נכללים במצבת העובדים של הש

  ובמפעלים בקבוצה עבודה יחסי 9.4

מרבית העובדים בקבוצה מאוגדים ומיוצגים על ידי הסתדרות העובדים הכללית ועל : כללי 9.4.1

הינם תקינים.  העבודה יחסי חברהההנהלת  להערכתבמפעלים השונים. ידי נציגות העובדים 

 ולהערכת קבוצהחברות הב העבודה ביחסי דומיננטיים גורמים מהוות העובדים ציגויותנ

 שיתוף ללא קבוצהחברות הב מהותיים ארגוניים שינויים לערוך יקשה נהלת החברהה

 .העובדים נציגויות

 באופן שוטף סכומים בקופות פנסיה שונות ותמפקיד חברות הקבוצה :פנסיוניים הסדרים 9.4.2

להקניית זכויות פנסיה לעובדים  ים, המיועדכאמור ,בהתאם לחוזי ההעסקה השונים

בנוסף, לחלק מעובדי הקבוצה ניתנו הטבות לטווח הקצר וכן הטבות בהגיעם לגיל הפרישה. 

  העסקתם )בטרם גיל הפרישה(.לאחר סיום 

 השקעות בהכשרה והדרכה 9.5

, בהתאם לתחומי ןת הכשרות והדרכות באופן סדיר לעובדיהוהקבוצה מקיימחברות 

לקוחות, מכירות, לוגיסטיקה, ניהול, אחזקה, בקרה תקציבית, סגנונות עיסוקם )שרות 

אישית, הנעת עובדים, שימור עובדים, לימוד אנגלית באמצעות קורסים -ניהול, תקשורת בינ

נתנו על ידי מורים חיצוניים ועוד(. תוכנית ההדרכה כוללת השתלמויות מקצועיות ישי

 במיזמים. ממוקדות וכן ביקורים וסיורים במפעלים ו

 הסכמים מהותיים .10

 רכישת חזיבנק  10.1

מתן ו ,בנקמהון המניות של חברת חזי 80% נרכשו הבמסגרתעסקה האודות  לפרטים

 של לרכישת מלוא יתרת מניותיהלחברה  שניתנהCall -ה אופצייתההודעה בדבר מימוש 

 החברה של המאוחדים הכספיים לדוחותב' 13 ביאורו לעיל, 1.2.4סעיף  הראחזיבנק חברת 

 .זה לדוח המצורפים

 אלונישיש  רכישת  10.2

לדוחותיה  א'28לעיל וביאור  1.2.6סעיף  הלפרטים אודות רכישת חברת שיש אלוני רא

  .2019בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום 

 הון חוזר .11

 םמלאימדיניות החזקת     

ניכר חלק ר שא ניותיצר חברות הקבוצה הינןמרבית - ומרי גלםח מדיניות החזקת מלאי 11.1.1

מאחר וחומרי גלם רבים מיובאים  מקורם ביבוא. המשמשים אותןמחומרי הגלם 

למנוע מצב של על מנת גלם, הנוצר הצורך להבטיח מלאי חומרי ממקומות שונים בעולם, 

הקבוצה חברות  ,לפיכךהקבוצה. חברות אתרי ייצור של בוהפסקת פעילות חסר 

חודשי  ארבעהכעד  מוצע של כחודשייםמבוחלקי מוצרים מלאי חומרי גלם  ותמחזיק

  .ייצור
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כיצרן מקומי שאחד מיתרונותיו הינו  ,הקבוצה - תוצרת גמורהמלאי מדיניות החזקת  11.1.2

יחד  .כחודשיים בממוצע של כחודש עדכמדיניות מלאי תוצרת גמורה  הזמינות, מחזיק

מנות ספציפיות עם זאת, ייצור מוצרים המיועדים לייצוא נעשה, פעמים רבות, על פי הז

  למלאי מוצרים המיועדים לייצוא. כלל בדרך איננה מייצרתהקבוצה ולפיכך 
 

הינה בהתאם לתחזית המכירות  קרמיקההקמעונאות והמדיניות החזקת המלאי בתחום 

, בהתאם חזיבנקשל המוצרים השונים, המבוססת על ניסיון העבר ותחזיות מכירות של 

עיצוב ובהתאם להזדמנויות עסקיות אשר  תחזיותלדרישות המגיעות מלקוחותיה, 

נקרות בדרכה לרכוש היקף גדול יחסית של מוצרים בתנאים אטרקטיביים. טווח 

 חזיבנקהפעילות לו מספיק מלאי המוצרים המוחזק משתנה ממוצר למוצר. הנהלת 

ובמידת הצורך מבצעת הפרשות בספריהן  האת המלאי הקיים ברשות תקופהבוחנת מדי 

איטי, שלדעתן ישנו סיכוי כי לא יימכר או שיימכר במחיר נמוך ממחיר באשר למלאי 

 העלות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הינה  ןלמוצריההייצרניות הקבוצה חברות אחריות  - חברהעל מוצרי האחריות מדיניות  11.1.3

שנים, בהתאם לסוגי המוצרים השונים ותנאי  10-בין שנה ל ,לתקופות שונות

 ההתקשרות בעסקאות השונות. 

עוברים בקרת איכות קפדנית לפני שהם  המוצרים קרמיקההקמעונאות וה בתחום

ולרובם קיימת תקופת אחריות כזו או אחרת אשר  חזיבנק של העוזבים את מחסני

אחראית למוצרים אך ורק באם  חזיבנקתוקפה ותנאיה משתנים ממוצר אחד למשנהו. 

השימוש בהם נעשה על פי תנאי האחריות והגדרות היצרן. למועד דוח זה, לא קיימות 

 תביעות בהיקף משמעותי בכל הקשור לטיב המוצרים. חזיבנקל

אינה לקבל חזרה סחורות שנמכרו  החברהמדיניות  ,ככלל - סחורות החזרותמדיניות  11.1.4

"[ הצרכן הגנת חוק)" 1981-הגנת הצרכן, תשמ"א, וזאת בכפוף להוראות חוק ללקוחות

 2019בדצמבר  31חודשי מלאי ליום 

קמעונאות   
כלים  ברזים  וקרמיקה

 הפצה  אינסטלציה  סניטריים

חודשי מלאי 
 תוצרת גמורה

9.54 1.51 1.28 0.66 3.02 

חודשי מלאי חומרי 
 גלם

- 4.47 5.10 2.04 - 

 2018בדצמבר  31חודשי מלאי ליום 

 קמעונאות  
כלים  ברזים  וקרמיקה

 הפצה  אינסטלציה  סניטריים

חודשי מלאי 
 תוצרת גמורה

11.94 1.93 3.01 0.70 2.39 

חודשי מלאי חומרי 
 גלם

- 5.77 3.55 2.46 - 

 2017בדצמבר  31חודשי מלאי ליום 

 קמעונאות  
 ברזים  וקרמיקה

כלים 
 סניטריים

 הפצה  אינסטלציה 

חודשי מלאי 
 תוצרת גמורה

11.78 0.94 1.27 0.45 2.31 

חודשי מלאי 
 חומרי גלם

- 5.61 2.63 2.18 - 
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בתנאי שעמדו בקריטריונים שנקבעו על )החברה מאפשרת ללקוחותיה להחזיר סחורה 

חריגים במקרים זאת,  יחד עם. ידי החוק ובמקרה כזה יקבל הלקוח חזרה את כספו(

אשר נמצאה פגומה או שאינה עונה לצרכי הלקוחות.  החזרת סחורה תשרפמא החברה

  .כמות ההחזרות אינה מהותית ,עם זאת

מדיניות החזרת סחורה המאפשרת ללקוחות להחזיר סחורה  לחזיבנקגם  ,בדומה

ימים ממועד הרכישה ובאריזה שלה.  14בתנאים מסוימים, ביניהם החזרת סחורה בתוך 

ככלל ובהתאם להוראות בדבר  כאמור פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן חזיבנק

 .טסחורה בפרהחזרת 

 מדיניות אשראי 11.2

ימי  .מיליון ש"ח 153.4 -כ עמד על ללקוחות האשראי היקף 2019 בשנת- אשראי לקוחות 11.2.1

 ה שלהחברה מבצעת באופן שוטף הערכיום בממוצע.  117 -אשראי הלקוחות עמדו על כ

ולאור  ,האשראי הניתן ללקוחותיה תוך בדיקת התנאים הפיננסיים הסביבתיים שלהם

טחת חובות אלה. בדיקה זו מחליטה אם לדרוש בטחונות או ערבויות אישיות להב

החברה מבצעת הפרשה לחובות מסופקים בהתבסס על גורמים המשפיעים על סיכון 

חות מרבית האשראי שניתן ללקו האשראי של לקוחות מסוימים, ניסיון עבר ומידע אחר.

לקוחות החברה  יהם שלחובותממהותי זאת חלק  עםאינו מובטח בביטחונות כלשהם, 

  מבוטח בביטוח אשראי.

ימי  .מיליון ש"ח 55.3-היקף אשראי הספקים עמד על כ 2019 בשנת- אשראי ספקים 11.2.2

 יום בממוצע. 77-אשראי הספקים עמדו על כ

נוכח הפער בין ימי האשראי ללקוחות לבין ימי האשראי לספקים נדרשת החברה למימון 

 בנקאי.

 :ספקי הקבוצהופרטים אודות ימי האשראי בפועל של לקוחות 

 2017בדצמבר  31ליום  2018בדצמבר  31ליום  2019בדצמבר  31ליום 
ימי אשראי 

 לקוחות
ימי אשראי 

 ספקים
ימי אשראי 

 לקוחות
ימי אשראי 

 ספקים
ימי אשראי 

 לקוחות
ימי אשראי 

 ספקים
117 77 119 67 141 54 

)באלפי  2018בדצמבר  31וליום  2019בדצמבר  31ליום  התאגידהרכב ההון החוזר של 

 :ש"ח(

    2019 2018 
 332,170 314,093 נכסים שוטפים

 339,368 318,427 התחייבויות שוטפות

 (7,198) (4,334) נטו( חוזר בהון)גרעון  חוזר הון
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  מימון .12

 שיעור הריבית הממוצעת 12.1

ממומנת מהון עצמי, אשראי מבנקים ואשראי ספקים. ההלוואות  החברהפעילותה של 

בריבית משתנה  הינם הלוואות ואשראי לזמן קצרמבנקים  הקבוצהיבלה והאשראי שק

  בריבית משתנה. והלוואות זמן ארוך

 ריבית אפקטיבית 12.2

-ל 1.2%הוא בין  2019בדצמבר  31שיעור הריבית השנתית על האשראי השקלי ליום 

שיעורי הריבית האפקטיבית , ובריבית משתנה מאחר והאשראי הינו לז"ק) 1.3%

 והממוצעת שוות בקירוב זה לזה(.

 2019בדצמבר  31באירו ליום לזמן ארוך על האשראי המשוקלל שיעור הריבית השנתית 

  .2.85% -הינו כ( IRR), כאשר שיעור הריבית האפקטיבית המשוקלל 2.75% -כהוא 

 מסגרות אשראי 12.3

 241.9-של ככולל בסך מתאגידים בנקאיים אשראי לקבוצה  2019בדצמבר  31ליום 

מיליון  177-, מתוכו סך אשראי פעילות הקבוצה בישראל מסתכם לסך של כש"חליון ימ

מסתכמות  2019 בדצמבר 31קבוצה בישראל ליום המסגרות למיטב ידיעת החברה, . ש"ח

שאינן מיליון ש"ח הינן מסגרות מאושרות ) 347-מיליון ש"ח, מתוכן כ 417-לסך של כ

מיליון ש"ח הינן מסגרות מחייבות  70-וכ מחייבות את התאגידים הבנקאיים(

 ,בנוסף .בנקאיים מדי שנהבכפוף להחלטות התאגידים ההמתחדשות  ,לית(יא)ממור

  .ש"ח מיליוני 2.8-בסך של כלגופים שונים בישראל בנקאיות ערבויות  לקבוצה

מיליון אירו  11בסך של מימון לקבלת  MANİSA התקשרות החברה הבת לפרטים אודות

דוח מיידי מיום  הראמיליון אירו,  10בסך של  מסגרת אשראיבטורקיה ו מפעלההקמת ל

וכן ביאור  מובא בזאת על דרך ההפניהה (2018-01-033540 )אסמכתא: 2018 אפרילב 26

  .ב' לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים לדוח זה12

 9דוחות מיידיים מהימים  הלפרטים אודות רכישת מלוא הון מניותיה של אלוני, רא

-2020-01)אסמכתא:  2020בינואר  29(, 2019-01-119479)אסמכתא:  2019בדצמבר 

(, המובאים בזאת על דרך 2020-01-013308)אסמכתא:  2020בפרובאר  5-( ו009532

 ההפניה.
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 הסכמי הלוואה והעמדת אשראי מהותיים 12.4

  :31.12.2019נכון ליום  לקבוצהמהותיים ה יםאשראיהבטבלה שלהלן יפורטו  12.4.1

 תיאור "דמס
 המלווה

 מגבלות  ישנן  האם בטוחות הערות הפירעון  מנגנון האשראי  סוג האשראי  תכלית האשראי  היקף
 התאגיד  על  החלות

 תאגיד .1
 בנקאי

 פעילות מימון מיליון ש"ח  42  -כ   
 הקבוצה

 ניידת ובריבית שיקלית
 (0.45%  מינוס)פריים  

  on call הלוואות
 .חודש  ת כלומתחדש

מסגרת  מתוךלמיטב ידיעת החברה, 
 70 -בסך של כ שאינה מחייבתמאושרת 

מיליון ש"ח המתחדשת בכפוף להחלטת  
 התאגיד הבנקאי מדי שנה.

Negative 

pledge 

 

 

 23.4.2 סעיף' ר
 מגבלות - להלן

 ובטחונות  אשראי

 

 

 

 תאגיד .2
 בנקאי

 פעילות מימון מיליון ש"ח  63.1  -כ
 הקבוצה

 ניידת ובריבית שקלית
 (0.45%  מינוס)פריים  

 

  on call הלוואות
כל שבוע  מתחדשות

 קצר לזמןוהלוואות 
 כל חודש.   המתחדשות

מסגרת  מתוךידיעת החברה,  למיטב
 -של ככולל בסך  שאינה מחייבתמאושרת 

  להחלטת בכפוף המתחדשת"ח ש מיליון 175
 .שנה מדי  הבנקאי  התאגיד

 תאגיד 3
 בנקאי

 פעילות מימון "חש מיליון  35.9  -כ
 הקבוצה

 ניידת ובריבית שקלית
 (0.5%  מינוס)פריים  

  on call הלוואות
 ת.ומתחדש

ידיעת החברה, מתוך מסגרת  למיטב
 101 -בסך של כ שאינה מחייבתמאושרת 

מיליון ש"ח המתחדשת בכפוף להחלטת  
 התאגיד הבנקאי מדי שנה.

החברה  מימון אירו  מיליון  6.9  -כ
 MANİSAהבת  

ז"א באירו  אשראי
ובריבית ניידת )ליבור 

 - 3.1% -אירו פלוס 
3.2%) 

 גרייס שנתייםהלוואות ב
 פירעונות 10 מכן ולאחר

. שנה חצי כל שווים קרן
 לדוחותב' 12 ביאור ראה

 של המאוחדים הכספיים
 לדוח המצורפים החברה

 .זה

 7.4 -כ של בסך מחייבת מסגרתיתרת  מתוך
 לדוחותב' 12 ביאור ראה. אירו מיליון

 המצורפים החברה של המאוחדים הכספיים
 .זה  לדוח

 תאגיד .4
 בנקאי

 פעילות מימון מיליון ש"ח  35.9  -כ
 הקבוצה

 ניידת ובריבית שקלית
 (0.45%  מינוס)פריים  

  on call הלוואות
 ת.ומתחדש

 70 -של ככולל מסגרת מחייבת בסך  מתוך
מיליון ש"ח המתחדשת בכפוף להחלטת  

 התאגיד הבנקאי מדי שנה.

 החברה מימון אירו  מיליון  9.8   -כ
 MANİSA  הבת

 באירוז"א  אשראי
ובריבית ניידת )ליבור 

 (3.1%אירו פלוס  

 גרייס וחצי שנההלואה ב
 קרן פירעונות 9 מכן ולאחר

 ביאור ראה .שנה חצי כל
 הכספיים לדוחות ב' 12

 החברה של המאוחדים
 .זה לדוח  המצורפים

 הכספיים לדוחותב' 12 ביאור ראה
 .זה  לדוח  המצורפים  החברה  של  המאוחדים
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  מגבלות אשראי ובטחונות 12.4.2

כל עוד  "(, כיהבנקים" :)יחדיותאגידים בנקאיים  ארבעהכלפי התחייבו קבוצה החברות 

אשראים ושירותים בנקאיים שונים המוענקים להן על ידי הבנקים וכל עוד יהיו  ינוצלו

תשעבדנה ו/או תמשכנה הן לא  (1)קיימים חובות והתחייבויות שלהן כלפי הבנקים: 

, בכל צורה שהיא ולכל מטרה שהיא, נכס כלשהו ןו/או תתחייבנה לשעבד או למשכ

ייבות וכפי שיהיו בעתיד, לטובת צד מנכסיהן ו/או חלק ממנו, כפי שהם בתאריך ההתח

למעט שעבודים לטובת מדינת  ,ללא קבלת הסכמת הבנקים בכתב ומראששלישי כלשהו, 

, החברה תהיה רשאית ליצור שעבוד קבוע על נכסים קבועים על אף האמורישראל. 

חדשים לטובת בנק אחר שרכישתם תמומן על ידו וזאת עד לגובה הסכום שלוותה ממנו 

שלא למכור ולא להעביר בכל צורה שהיא )פרט למכירות ו/או החלפה  (2); למטרה זו

ענון של רכוש קבוע במהלך העסקים הרגיל( של נכס כלשהו מנכסיהן ו/או חלק ממנו יור

לצד שלישי כלשהו ללא הודעה לבנק בכתב ומראש )התחייבות זו הינה כלפי בנק אחד 

 בלבד(. 

 יותיהן האמורות אזי מבלי לגרוע מכל זכות אחרת יהיוהחברות תפרנה את התחייבואם 

  .להםרעון מיידי את כל הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו ילהעמיד לפ יםהבנק םרשאי

החברות עומדות בהתחייבויות הדוח,  מועד פרסוםובסמוך ל 2019בדצמבר  31ליום 

 .כאמור

 התניות פיננסיות 12.4.3

 2019 בדצמבר 31 ליום נכון אשר, בנקאיים תאגידיםלמספר  התחייבההקבוצה 

, )לרבות אשראי באירו( ח"ש מיליון 241.6-כ של כולל בסך אשראי לקבוצה מעמידים

 בהתחייבויות ובאמות המידה הפיננסיות שלהלן:  לעמוד

בכתבי  המונחים המתואמת כהגדרת EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו לבין ה (א)

 והקבוצה 4.24-היחס עומד על כ 2019בדצמבר  31. ליום 5לא יעלה על  ,ההתחייבות

 עמדה באמת המידה הפיננסית.

גרום לכך שהיחס בין ההון העצמי תהחברה לא תבצע חלוקה דיבידנד אשר  (ב)

ההתחייבות, יפחת משיעור  בכתבי המונחים המוחשי למאזן המוחשי, כהגדרת

והקבוצה עמדה והקבוצה  27.8%-כ היחס עומד על 2019בדצמבר  31ליום  .15%של 

 עמדה באמת המידה הפיננסית.

דוח  הלפרטים נוספים אודות שינויים באמות המידה הפיננסיות של החברה רא

מובא בזאת על ה( 2018-01-107062)אסמכתא:  2018בנובמבר  25מיידי מיום 

 דרך ההפניה.

תאגידים בנקאיים  מספרבנוסף, לצורך מימון רכישת אלוני, התקשרה החברה עם 

"(. ההלוואות" –מיליון ש"ח )בסעיף זה  60בהיקף כולל של לזמן ארוך לקבלת הלוואות 

להבטחת ההלוואות שיעבדה החברה לטובת התאגידים הבנקאיים את מלוא החזקותיה 

ננסיות של החברה כך שהחברה לא תבצע ( באלוני. בנוסף, עודכנו ההתניות הפי100%)

ההון העצמי המוחשי למאזן המוחשי, שהיחס בין חלוקת דיבידנד אשר תגרום לכך 

הוסכם כי לצורך בחינת ובנוסף  20%-כהגדרת המונחים בכתבי ההתחייבות, יפחת מ
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אמות המידה הפיננסיות, ינוטרלו ההשפעות העיקריות של תקן דיווח כספי בינלאומי 

IFRS 16 – ."2020בפברואר  5דוח מיידי מיום  הלפרטים נוספים רא "חכירות 

ג' לדוחות 12וכן ביאור  (, המובא בזאת על דרך ההפניה2020-01-013308)אסמכתא: 

 .הכספיים המאוחדים המצורפים לדוח זה

 אשראי בריבית משתנה  12.4.4

לפרטים נוספים ראה  .כלל אשראי הקבוצה הינו בריבית משתנה 2019דצמבר  31 ליום

  לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה אשר מצורפים לדוח זה.  12ביאור 

 יסוימ 13

 .המצורפים לדוח זה 2019בדצמבר  31המאוחדים ליום לדוחות הכספיים  20אור יב הרא

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 14

, אשר שוכרת את שירותיהם של יועצים הקבוצהנושא איכות הסביבה מצוי בעדיפות גבוהה של הנהלת 

תלויים על מנת לוודא באופן שוטף את עמידת חברות הקבוצה בכל דרישות -מוסמכים חיצוניים ובלתי

הסביבה והרשויות המקומיות  הגנתשל המשרד ל לפיקוחונים נת הקבוצהמפעלי הסביבה )להגנת המשרד 

  (.זיהומיםבכל הקשור למניעת 

בהתאם  .1993-כנדרש על פי חוק החומרים המסוכנים, תשי"ג "רעלים"היתר  שדודבאהקבוצה  למפעל

 .ייצור ברזיםלצורך ייצור  בהיתרפורטים רשאית הקבוצה לעסוק בחומרים המ ,אלו יםלהיתרובכפוף 

נוהל פנימי לטיפול באירוע חומרים מפעל קיים בהסביבה להגנת המשרד  שלכלליות בהתאם להנחיות 

. מטרת נוהל חומרים מסוכנים הינה להגדיר סדר פעולות לביצוע "(נוהל חומרים מסוכניםמסוכנים )"

 ,במפעל)כגון דליפה, שפך, פיזור, פיצוץ, דליקה או פגיעה של כימיקלים( אירוע חומרים מסוכנים  קרותב

במסגרת נוהל  .וקביעת גורמים אחראים לצורך יישומו לרבות דיווחים פנימיים ודיווחים לגורמי חוץ

חומרים מסוכנים מונו ושובצו עובדים למטה חירום ולצוותי חירום, וכן נערכה טבלת התקשרות לגורמים 

 ים כגון מגן דוד אדום, משטרת ישראל, כיבוי אש, בית החולים קפלן ברחובות ועוד.חוץ מפעלי

תהליכי היצור בתחום זה מקיימים את כל הדרישות וההנחיות הקשורים לאיכות הסביבה  - תחום הברזים

 שיון העסק.יסעיפים השונים ברהכמתחייב מ

להגנת המשרד עומדים בדרישות ובהנחיות  בתחום זהתהליכי הייצור  - האינסטלציההפלסטיק ותחום 

 הסביבה.

  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 15
 רישיונות 15.1

החברה פועלת ו מחזיקים ברישיונות העסק הנדרשים  הקבוצה חברות, למועד הדוח

חמת ניתן אישור "יצואן חברה הבת ם מעת לעת, ככל שהדבר נדרש. בנוסף, ללחידוש

 .מטעם רשות המסים בישראל המתחדשת אחת לשנה מאושר"

 תקינה 15.2

ד בכל דרישות תקן איכות מעל ידי מכון התקנים הישראלי כעו המפעל הקבוצה אושר

 .ם שוניםמיבתחו ISO 9001בינלאומי 

 -)ב( לחוק התקנים, תשי"ג11תווי תקן מכוח סעיף היתר לסמן חלק ממוצריה ב חברהל
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כמו כן, לחברה אישורים משני מכוני בדיקה בארה"ב בנוגע לעמידה בדרישות . 1953

שהינם התקנים המחמירים בעולם ולאור דרישת  ם בארה"בהתקן של ברזים המשווקי

לעניין תחולת עופרת במוצרים צפוי להיות  NSF372משרד הבריאות בישראל תקן 

 . והחברה נערכה לכך בהתאם 2020מאומץ בישראל בשנת 

  חקיקה ספציפית 15.3

חוק  :)"חוק החומרים המסוכנים"( ותקנותיו 1993-חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג 15.3.1

רעלים וחומרים מסוכנים טיפול בב החברה המסוכנים מסדיר את פעילות החומרים

וכן חובה לקבל היתר רעלים  ,1968 -חוק רישוי עסקים, תשכ"ח וקובע חובת רישוי לפי

של בעל ההיתר, הרעלים שהוא רשאי לסחור בהם ומטרת השימוש  עיסוקו מפורטיםבו 

 ברעלים המפורטים. 

 קבוצה רישיון עסק והיתרי רעלים כנדרש מתוקף החוק כאמור. חברות הל ,הדוחלמועד 

 בנוגע החוק קובע מגבלות על מפעלי החברה :1961 -כ"אהחוק למניעת מפגעים, תש 15.3.2

 ,מניעת זיהום אווירומניעת רעש חזק או בלתי סביר, מניעת ריח חזק או בלתי סביר, ל

מקום או -לאדם המצוי בקרבתובלבד שמפגעים אלו מפריעים או עלולים להפריע 

  לעוברים ושבים.

חוק ארגון הפיקוח , על תקנותיה 1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 15.3.3

ובין  ,פועלת בהתאם להוראות הדין חברהה :ל תקנותיוע 1954-על העבודה, תשי"ד

 .מינתה ועדות בטיחות ובראשן ממוני בטיחות ,היתר

, חוק 1981-חוק הגנת הצרכן, תשמ"אהוראות  ,בין היתר ,הקבוצהעל  חלים בנוסף, 15.3.4

 .1980-חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"מו 1968-המכר, תשכ"ח

 

 הליכים משפטיים 16

 המצורפים לדוח זה. של החברההמאוחדים לדוחותיה הכספיים  א'21ביאור  הלפרטים רא
 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 17

  :הינם הקבוצהשל  יםהעיקרי יםהעסקי יםהיעד 17.1

ובשוק  בשוק המקומי ןבתחומ ותמוביל ותכחבר הקבוצהחברות לבסס את  ▪

 .תוך השאת רווחיהן הבינלאומי

 ת המכירה. ועל רצפ להשפיעמוצרים גבוהה ומותגים מובילים, מיצוב לבנות  ▪

ארה"ב ואירופה( של בפעילות בשווקים חדשים בינלאומיים )בעיקר להרחיב את ה ▪

 כלל מוצרי הקבוצה המיוצרים בישראל ובטורקיה.

לתחומי פעילות  מוצרים חדשים ותחומים משיקיםולפתח קטגוריות להרחיב  ▪

 .הקבוצה

בארץ ובעולם  ותומוכר נותאמי יותוכספק ניותהקבוצה כיצרחברות לבסס את  ▪

באיכות גבוהה,  נותהניח כיצרניות ,ם לעיצוב הבית ומוצרי גמר בנייהבתחום מוצרי

 תחרות. רמה טכנולוגית מתקדמת ובתבו חדשני עיצובב

 בישראל. פעילותן מיהקבוצה בתחוחברות של  ונתח השוק ןלשמור על מעמד ▪
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 קבוצה.חברות הבמסגרת כלל הפעילות העסקית של הפעילות המסחרית להרחיב את  ▪

לפעול בשנים הקרובות לשם הגדלת  חזיבנקבכוונת  ,והקרמיקה הקמונעות בתחום ▪

 .נתחי השוק של מגוון מוצריה ולהרחיב את סל הפתרונות ללקוחות

  :באמצעות אסטרטגיה שעיקריה הם כדלקמן יםמימוש היעד 17.2

 ארוך,על ידי יצירת שווקים, התקשרויות לטווח  החברהלפתח את עסקי להמשיך ו ▪

 בעולם.בארץ ושיתוף פעולה עם חברות עסקיות ו/או  ותרכיש

מערכות העזר על פי אמות את ייצור והקבוצה, את תהליכי החברות לייעל את ניהול  ▪

 מידה מתקדמות המקובלות בתעשייה העולמית.

 ללקוח. השירותזמינות הו איכותההמוצרים ואת  איכות ואמינותאת  להמשיך ולשפר ▪

שיווק ברה על ראשוניות שמיתוך מוצרים חדישים ואיכותיים לפתח ולשווק  ▪

 חידושים ושכלולים במוצרים.וב

 מסחר אלקטרוני.להיכנס לתחום ה ▪

 האסטרטגיה  במימוש לקבוצה יסייעו אשר סינרגטיים ורכישות מיזוגיםלבצע  ▪

 .העסקית

 בפרוייקטים מוסדיים, מסחריים ומגורים.ונוכחות בתחום המטבחים ה להגביר את  ▪

-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"כזה הינם מידע צופה פני עתיד  הנתונים המובאים בסעיף

 והמבוסס על הערכות החברה בלבד ואין וודאות בדבר התממשותו., 1968

  דיון בגורמי סיכון 18

  כדלקמן:יים רהקבוצה חשופה לסיכונים העיק

 כלכליים קרואמ ןסיכוגורמי  18.1

 .האטה כלכלית ואי ודאות כלכלית בשוק העולמי ובשוק הישראלי ומדיניות ממשלתית 18.1.1

 .לעיל 6.2 סעיף הלפרטים רא

 לעיל. 6.3אה בסעיף פרטים ר .והשיפוצים הבניה ענפיהאטה ב 18.1.2

 לעיל. 6.1לפרטים ראה סעיף השלכות התפשטות נגיף הקורונה.  18.1.3

וחות בשוק הינם לק הקבוצהעיקר לקוחות : ותנודות בשערי חליפיןחשיפה מטבעית  18.1.4

ת חומרי הגלם לייצור מרבישבעוד  ,את מוצריה בשקלים קבוצההמקומי הרוכשים מה

לפיכך  ,(ואירו)בעיקר דולר  יםזר ותמיובאים מחו"ל ונרכשים במטבע קבוצהמוצרי ה

, ייצוא של המטבעות הרלוונטיים. בנוסףמהשינויים בשערי החליפין  חברהמושפעת ה

לשווקים זרים מושפע אף הוא מהשינויים המוניטריים והעולמיים של  החברהמוצרי 

קיימת השפעה שלילית לייסוף השקל לעומת  .השונים המטבעות ביןשערי החליפין 

מוצרים מתחרים מחד וכן הדולר והאירו, שכן שערי המט"ח הנמוכים תומכים ביבוא של 

חלק ישנן תקופות בהן  פוגעים ביכולת התחרות וכדאיות בייצוא לשוקים בחו"ל.

החליפין בין המטבע המקומי לשינויים בשערי ולפיכך  במט"ח ןהינ חברההמההלוואות 

ככלל, הקבוצה לא . הקבוצהעל הוצאות המימון של השפעה למטבע ההלוואה  )שקל(
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 6.5לפרטים נוספים ראה סעיף ננסיות מפני השינויים במט"ח. מבצעת עסקאות הגנה פי

 לעיל.

 הקבוצההגלם העיקריים המשמשים את  חומרי :והאנרגיהתנודות במחיר חומרי הגלם  18.1.5

 מוצרי פלסטיק, חרסיות ועוד.  ,)בעיקר נחושת ואבץ( מתכותבייצור מוצריה הינם 

נפט המשפיע על מחיר הפלסטיק, גז מחיר השינויים במחירי המתכות והאנרגיה )לרבות 

( בשוק העולמי משפיעים על עלות קבוצהמל הדרושים בתהליך הייצור במפעלי הוחש

ליה במחיר מיידי בע באופן עלות אשר לא תמיד מגולמת – חומרי הגלם של הקבוצה

 . קבוצההמכירה של מוצרי ה

מפני השינויים במחירי המתכות  לא מבצעת עסקאות הגנה פיננסיות קבוצההככלל, 

 והפלסטיק. 

 לעיל. 6.4לפרטים נוספים ראה סעיף 

 ענפייםגורמי סיכון  18.2

בתשלומים  ענף הבניה בישראל מתאפיין במספר ימי אשראי ופיגור :סיכון אשראי 18.2.1

 גבוה יחסית 8סיכון אשראי על להצביע המהגבוהים מבין ענפי המשק. עובדה זו, עלול

יתרת הלקוחות  פרטים אודותל תחום הבניה בישראל לעומת תחומים אחרים במשק.ב

 .לדוחות הכספיים 5 אוריב הרא 2019בדצמבר  31 אשראי גבוה ליום יתרתלגביהם קיים 

פועלת הקבוצה פתוח לתחרות רבה בעיקר בשל יבוא מוצרים השוק המקומי בו  :תחרות 18.2.2

 מתחרים למוצרי הקבוצה.

 ייחודיים לקבוצהגורמי סיכון  18.3

 .לעיל 11.2.1 סעיף הלפרטים רא :אשראי לקוחות 18.3.1

שינויי חקיקה תקינה ורגולציה בנושא איכות הסביבה והשימוש בחומרים מסוכנים  18.3.2

 לעיל. 14סעיף  הלפרטים רא :ורעלים

להלן מפורטים גורמי הסיכון שפורטו לעיל, אשר דורגו על פי הערכת הנהלת החברה, על פי שבטבלה 

 השפעתם על הקבוצה בכללותה:

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות הקבוצה   
 בכללותה

השפעה  השפעה בינונית  השפעה גדולה  
 קטנה

העולמי והישראלי  האטה ואי וודאות כלכלית בשוק  סיכוני מאקרו
 ומדיניות ממשלתית

X   

  X  האטה בענפי הבניה והשיפוצים 
   X השלכות התפשטות נגיף הקורנה 

  X  חשיפה מטבעית ותנודות בשערי חליפין 
  X  תנודות במחירי חומרי הגלם והאנרגיה 

 
  X  סיכון אשראי  סיכונים ענפיים 

  X  תחרות 

 
סיכונים ייחודים  

 לקבוצה
  X  אשראי לקוחות

שינויי חקיקה תקינה ורגולציה בנושא איכות הסביבה 
 והשימוש בחומרים מסוכנים ורעלים

  X 

 

 
 להתעורר עשוי אשראי סיכוני ריכוז. כספי הפסד לחברה  ויגרום יבותהמחו בביצוע ייכשל פיננסי למכשיר נגדי שצד הסיכון  הוא אשראי סיכון  8

  אפיונים  בעלות  חייבים  קבוצות מספר עם  מהתקשרות  כתוצאה  או ( יחיד ריכוז ) אחד גוף עם פיננסיים מכשירים במספר התקשרות  של  מחשיפות 
(.  קבוצתי  ריכוז ) אחרים  או  כלכליים בתנאים  משינויים  דומה  באופן מושפעת להיות  צפויה  במחויבויותיהם לעמוד שיכולתם, דומים  כלכליים

  שבו הגיאוגרפי האזור, פועלים הם שבו הענף כגון, חייבים עוסקים שבהן הפעילויות מהות את כוללות סיכון  לריכוז לגרום העשויות תכונות
 . לווים קבוצות  של  הפיננסית איתנותם  ורמת פעילויותיהם מתבצעות
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מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון לשנה  "(החברה"להלן: בע"מ )קבוצת חמת של דירקטוריון ה

אשר נערך בהתאם  ", בהתאמה(תאריך הדוח"-" ותקופת הדוח"להלן: ) 2019בדצמבר  31סתיימה ביום נש

 "(.תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים)להלן: " 1970-ומיידיים(, התש"ללתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 
 

 (עצמי ותזרימי מזומנים ןתוצאות פעילות, הו)כללי, הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה  -חלק א' 

 תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית .1

יבוא, צור, יי בתחום שלת, וומסחרית ותעשייתיהפועלת, באמצעות חברות בת חזקות ההחברה הינה חברת 

 ,שירותים ומטבחיםחדרי ה לחדרי אמבטיה, גמר בניומוצרי צוב הבית ים לעשל מוצריוהפצה  מכירה ,שיווק

 . פועלת גם במסגרת קמעונאית 2018בינואר  30והחל מיום 

 -להלן ) Houzer Inc, השלימה החברה עסקה לרכישת מלוא הון המניות של חברת 2017מאי  חודשב •

"Houzerמיליון ש"ח( 11 -)כ מיליון דולר 3 -"( תמורת כ.Houzer   הינה חברה פרטית המאוגדת במדינת

ופועלת בתחום היבוא, שיווק והפצה של  HOUZER ג'רזי, ארה"ב, בעלת זכויות הקניין הרוחני במותג-ניו

 .מוצרים סניטריים לעיצוב הבית, בעיקר כיורים למטבחים ולאמבטיות בארה"ב

רת חזיבנק דיזיין בע"מ מהון המניות של חב 80%החברה עסקה לרכישת  השלימה, 2018 ינואר חודשב •

מלוא , הושלם הליך רכישת 2019במאי  2ביום מיליון ש"ח.  74.7-כ"( בתמורה לסך של חזיבנק" -להלן )

חזיבנק פועלת .  מיליון ש"ח  23  -כ  של  כולל  סכוםל  בתמורה  בחזיבנק(  20%הזכויות שאינן מקנות שליטה )

ריהוט לעיצוב  , ברזים וכלים סניטרים,ריצופים, שישבתחום יבוא, שיווק, מכירה והפצה של חיפויים, 

לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים לדוח   ח'3ביאור  ראה  לפרטים נוספים,    .ואבזור כלל אזורי הבית

 זה.

 3,389,100פי דוח הצעת מדף במסגרתו הנפיקה החברה  -, השלימה החברה גיוס הון על2018ביוני    26ביום   •

מהון המניות המונפק והנפרע( בתמורה  9.78% -ש"ח ע.נ. כל אחת )כ 1מניות רגילות של החברה בנות 

 אלפי ש"ח.  מיליון 41.8 -ברוטו של כ

על ידי חברה בת  הסתיימה הקמתו של מפעל ההכלים הסניטריים 2018במהלך הרבעון הרביעי של שנת  •

 21בנוי של  . המפעל הינו בשטח100%אשר לתאריך הדוח מוחזקת  "MANİSA"של החברה בטורקיה 

 שבמערב איזמיר עירזרחית למ"מ ק 40-כ הממוקם תעשיה בפארק דונם 30-כ על פני שטח של דונם

 .מיליון אירו 19-בכ הסתכמהעלות הקמת המפעל לרבות הקרקע, המבנה ומכונות הייצור,  .טורקיה

יצרני  –, החליט דירקטוריון החברה על סגירת מפעל החברה הבת חרסה סטודיו 2019באפריל  28ביום  •

ראה ביאור "(, הפועל בבאר שבע ומייצר כלים סניטריים מחרס. חרסה" -כלים סניטריים בע"מ )להלן 

 לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים לדוח זה.  ב'3

השלימה החברה עסקה לרכישת מלוא הון המניות של חברת שיש אלוני בע"מ  2020בפברואר  4ביום  •

מיליון ש"ח נוספים שישולמו  5-מיליון ש"ח ששולמו במועד ההשלמה ו 60בתמורה לסך של  "(,אלוני)"

זו, ככל שיקוזזו, סכומים בהתאם לנוסחה שנקבעה חודשים ממועד ההשלמה, ממנו יקוז 60בחלוף 

 לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים לדוח זה.  א'28ראה ביאור לפרטים נוספים, בהסכם הרכישה. 

לפרק תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח  3ראו סעיף והתפתחות עסקי התאגיד תיאור עסקי החברה ל

 זה. תקופתי 
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 המצב הכספי .2

, לעומת הדוח 2019בדצמבר  31להלן יפורטו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום 

 )במיליוני ש"ח(: 2018בדצמבר  31על המצב הכספי ליום 

 

ליום  הסעיף
31.12.2019 

ליום 
31.12.2018   

 הסברי החברה שינוי 

ושווי מזומנים  מזומניםביתרות  מקיטון ברובהנובעת  הירידה ( 18,077) 332,170 314,093 נכסים שוטפים 
שימשו לצורך בין היתר  אשרמיליון ש"ח  14.5 -בסך של כ
תשלום בגין רכישת זכויות , השקעות רכוש קבועבתשלומים 

כמו כן, מירידה  בע"מ. דיזיין חזיבנקהמיעוט בחברה הבת 
ם כלי המיליון ש"ח בעיקר במגזר  12.4 -של ככולל במלאי בסך 

 ובמגזר הברזים.  ישראלסניטריים בה
נכסים לא  

 שוטפים 
 69.3  -זכות שימוש בסך של כ  נכסי  מרישום  בעיקרהעליה נובעת   93,241 307,221 400,462

 IFRS  16יישום לראשונה של תקן החכירות    בעקבותמיליון ש"ח  
מעבר מנדל"ן מאוחדים(, ה' לדוחות הכספיים כו2)ראה ביאור 

 - לנדל"ן  להשקעה בסך נטו של כ הבעלים )רכוש קבוע(משימוש 
השקעות ברכוש קבוע )לפני ייחוס מסים נדחים(,    ש"חמיליון    47

 והפחתות מפחת כתוצאה קוזזה אשרמיליון ש"ח  20.2 -של כ
, של נכסי זכות שימוש ונכסים בלתי מוחשיים קבוע רכוש של

ד פעמית מיליון ש"ח הכוללים הפחתה ח 45.5 -בסך כולל של כ
מיליון ש"ח ממחיקת יתרת ציוד קבוע ותשתיות  10 -בסך של כ

, וכן מקדמה ששולמה על חשבון רכישת מניות של מפעל חרסה
 . מיליון ש"ח 10שיש אלוני בע"מ בסך של 

התחייבויות 
 שוטפות

נובעת ברובה מירידה בהתחייבויות לרכישת זכויות  הירידה ( 20,941) 339,368 318,427
מיליון ש"ח, ירידה  24.3 -שאינן מקנות שליטה בסך של כ

מיליון ש"ח בעיקר בעקבות  7.2 -כ שלביתרות ספקים בסך 
ביתרות  וירידהמהפעילויות,  בחלקוקיטון  חרסה מפעל סגירת

בעיקר מירידה במקדמות  "חש מיליון 9 -זכאים בסך של כ
. חרסה מפעל סגירתבעקבות  מלקוחות וקיטון בזכאים עובדים 

הקצר  בזמן בנקאייםמנגד, נרשמה עליה באשראי מתאגידים 
רכישת זכויות  בעקבותהיתר,  בין מיליון ש"ח,  9 -של כ בסך

, בעקבות תשלום בע"מ דיזיין חזיבנקהמיעוט בחברה הבת 
ל חשבון רכישת מניות שיש אלוני מיליון ש"ח ע 10מקדמה בסך 

חלויות  מרישום, וכן ארוך זמן הלוואות שלבעקבות פירעון ו
 מיליון  10.4 - כ של בסךשוטפות של התחייבויות בגין חכירות  

)ראה   IFRS  16ש"ח בעקבות יישום לראשונה של תקן החכירות  
 (.מאוחדיםה הכספיים לדוחות' כו2 ביאור

התחייבויות לא 
 שוטפות

של   בסךהתחייבויות בגין חכירות     מרישוםהעליה נובעת בעיקר   52,309 96,445 148,754
ש"ח בעקבות יישום לראשונה של תקן החכירות  מיליון 51.4 -כ

16 IFRS  מאוחדים( וכן ה' לדוחות הכספיים כו2)ראה ביאור
 10 -כ שלביתרת הלוואות מתאגידים בנקאים בסך  מקיטון

 מסים  בהתחייבויות  וגידול  MANISAמיליון ש"ח בחברת הבת  
מיליון ש"ח בעיקר בגין שערוך נדל"ן  9.8 -בסך של כ נדחים

 . להשקעה
רווח מהערכה מחדש של נדל"ן להשקעה מ בעיקר תנובע העליה 43,796 203,578 247,374 הון עצמי

לתקופה בסך   נקי  רווחמיליון ש"ח, נטו ממס וכן    35.6-בסך של כ
 תרגום  בגין שער הפרשי רישום ומנגד"ח ש  מיליון 9.8 -כ של

 "ח. ש מיליון 1 -כ של בסך ממס נטו, חוץ פעילויות
הון חוזר )גרעון 

 בהון חוזר(
השפעת רישום חלויות שוטפות של התחייבויות בגין  בנטרול 2,864 ( 7,198) ( 4,334)

ש"ח בעקבות יישום לראשונה  מיליון 10.4 -כ של בסךחכירות  
 הקבוצה של החוזר בהון, חל שיפור IFRS 16של תקן החכירות 

 את לממן בוחרת הקבוצה כי יצויןמיליון ש"ח.  13.3 -בסך של כ
, קצר זמןל בנקאי אשראי בתנאיי בעיקר והשקעותיה פעילותה

עם זאת  .ארוך לזמן אשראי מול הריבית עלות פערי לאור זאת
, שחלפה הקבוצה אשראי בנקאי 2020במהלך חודש מרץ  כי    יצוין

בהלוואות לזמן ארוך, ראה מיליון ש"ח    30  -בסך של כלזמן קצר  
  ג' לדוחות הכספיים המאוחדים.28ביאור 

 הערה לעיל.  ראה 0.01 0.98 0.99 יחס שוטף 
 הערה לעיל.  ראה 0.02 0.58 0.60 יחס מהיר 
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 תוצאות הפעילות .3

לשנה  רווח והפסד המאוחדים של החברהיוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על להלן  3.1

 (:)באלפי ש"ח לעומת התקופות המקבילות 2019בדצמבר  31שנסתיימה ביום 

 

 שהסתיימה ביום   לשנה הסעיף
 בדצמבר  31

לתקופה   ביחס  שינוי
 מקבילה אשתקד

 הסברי החברה

 באלפי 2017 2018 2019
 ש"ח 

 % -  ב

חזיבנק  שלבעיקר מגידול מחזור המכירות  נובעתהעליה  1.25% 5,550 314,858 445,356 450,906 מכירות
ש"ח  מיליון 24.7 -)מגזר הקמעונאות והקרמיקה( בסך של כ

מיליון ש"ח בהתחשב במחזור חזיבנק  13.1 -)גידול של כ
אשר לא נכלל באיחוד הקבוצה בתקופה  2018בחודש ינואר 

מקבילה אשתקד(. בנוסף, בתקופת הדוח חזיבנק החלה 
 עליה חלהלפעול ישירות בפרויקטים מסחריים. כמו כן, 

 חלה  וכן והאינסטלציה פלסטיקה  מגזר של יצוא במכירות
עליה כתוצאה מתחילת פעילות של המפעל בטורקיה )מגזר 

  במכירות בירידה קוזזה אשרים בחו"ל( יהכלים הסניטר
 מהליכי  כתוצאה  היתר  בין,  בישראל  הסניטריים  הכלים  מגזר

ירידה במכירות מגזר ההפצה , חרסה הייצור מפעל סגירת
 .הברזים  מגזר  במכירות  ירידהו

  מגידולנובעת בעיקר כתוצאה  המכירות בעלותהעליה  3.12% 8,174 200,369 261,660 269,834 עלות המכירות
חזיבנק )בתקופה המקבילה לא נכלל  שלמחזור המכירות ב

, ראה לעיל(, בין היתר כתוצאה ממכירה 2018חודש ינואר 
מתחילת  כתוצאהישירה לפרויקטים מסחריים. כמו כן, 

 הסניטריים הכליםפעילות של המפעל בטורקיה )מגזר 
 .נורמטיבית  ייצור  תפוקת  להיקף  הגיעה  טרם  אשר"ל(  בחו

במגזרי הכלים  נובעת בעיקר מירידה ברווח הגולמי הירידה (1.43%) ( 2,624) 114,489 183,696 181,072 רווח גולמי
בין היתר כתוצאה מהליכי סגירת מפעל הסניטרים בישראל )

(, הברזים וההפצה, בעיקר כתוצאה מירידה הייצור חרסה
כתוצאה מתחילת פעילותו של המפעל  בהיקפי המכירות וכן 

בטורקיה )מגזר הכלים הסניטריים בחו"ל( אשר טרם הגיעה 
, מנגד גידול ברווח הגולמי להיקף תפוקת ייצור נורמטיבית

)כתוצאה מצירוף העסקים של חזיבנק החל מחודש בחזיבנק  
 .(לעיל  ראה,  2018פברואר  

הוצאות תפעול 
 רגילות

מתחילת  כתוצאההעליה בהוצאות התפעול נובעת בעיקר  2.95% 4,035 67,784 136,864 140,899
פעילות של המפעל בטורקיה )מגזר הכלים הסניטריים 

גם  הכוללותבמגזר ההפצה  התפעול בהוצאות עליה  ,בחו"ל(
הלוגיסטי החדש  למרכזבעקבות מעבר  פעמיות-הוצאות חד

ילות בפע ושיווק מכירהבצומת ראם וכן עליה בעלויות 
 התפעול בהוצאות ירידה ,מנגד "ב.  בארה Houzer ההפצה 

 מכך נובע ןעיקר כאשר והקרמיקה הקמעונאות במגזר
 הזמנות  צבר  הפחתת  בגין  הוצאות  נכללו  שבתקופה המקבילה

 (.העסקים  בצירוף הרכישה  עלויות)מהקצאת    בחזיבנק
הוצאות אחרות, 

 נטו
 16.9 -הדוח  נרשמו הוצאות חד פעמיות בסך של כ בתקופת 759.59% ( 14,379) ( 1,054) ( 1,893) ( 16,272)

' ב3 ביאור)ראה   חרסה מפעל סגירת בעקבות"ח ש מיליון
בתקופה המקבילה אשתקד ( מאוחדיםה הכספיים לדוחות

 -נרשמו הוצאות הקמה והרצה במפעל בטורקיה בסך של כ
פעמית בגין הסכם -נכללה הכנסה חדמיליון ש"ח וכן  5.7

 3.3 -בסך של כ ישראלפשרה מול רשות מינהל מקרקעי 
 מיליון ש"ח.

 ראה הסברים לעיל. (46.81%) ( 21,038) 45,651 44,939 23,901 רווח תפעולי

הוצאות מימון, 
 נטו

שער  פרשיוצאות הה נכללו אשתקד המקבילה בתקופה (24.11%) ( 2,423) 1,514 10,048 7,625
 5 -)בעיקר בגין הפיחות של הלירה הטורקית( בסך של כ

ש"ח בתקופת   מיליון  1  -ש"ח לעומת הפרשי שער של כ  מיליון
 -בתקופת הדוח נרשמו הוצאות מימון בסך של כ  ,מנגדהדוח.  

 16יליון ש"ח בעקבות יישום לראשונה של תקן החכירות מ 2
IFRS    לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים(.כו2)ראה ביאור ' 

חלק ברווחי 
חברה כלולה 

המטופלת לפי 
שיטת השווי 
 המאזני, נטו

-חזיבנק :בחזיבנק( 50%) הכלולה החברה בתוצאות הירידה (88.43%) ( 1,429) - 1,616 187
בחודש  . יצויין כי "מבע מסחריים פרויקטיםופולסקי ט

חזיבנק הגיעה להסכמות עם השותף הנוסף  2018אוקטובר 
טופולסקי לפעול לסגירתה עם סיום הפרויקטים -בחזיבנק

הקיימים, כאשר במקביל חזיבנק הקימה מחלקה יעודית 
  .לתחום הפרויקטים המסחריים

נובעת כתוצאה מירידה ברווח לפני   המסיםבהוצאות    הירידה (37.05%) ( 3,945) 12,135 10,648 6,703 מסים על הכנסה
בעיקר בגין הוצאות בסגירת מפעל בפעילויות הקבוצה ומס 

  חרסה.  
 ראה הסברים לעיל. (62.26%) (16,099) 32,002 25,859 9,760 רווח נקי
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 (:ח"שתוצאות לפי מגזרי פעילות )באלפי  מציתת 3.2

 הכנסות 3.2.1

 תפעולי)הפסד(  רווח 3.2.2

 שהסתיימה ביום   לשנה מגזרים
 בדצמבר  31

לתקופה   ביחס  שינוי
 מקבילה אשתקד

 הסברי החברה

 באלפי  2018 2019
 ש"ח 

 % -  ב

 ירידה במכירות בשוק המקומי וביצוא. (6.34%) ( 5,539) 87,409 81,870 ברזים

  סניטריים כלים
 בישראל

48,292 66,308 (18,016 ) (27.17%) 
וירידה במכירות  ירידה במכירות בשוק המקומי מהמשךהקיטון נובע 

ייצוא, בין היתר כתוצאה מהליכי סגירת מפעל הייצור חרסה וכן 
 האטה בביקושים.

 סניטריים כלים
 בחו"ל

11,504 - 11,504 -/- 
בטורקיה )מגזר הכלים בתקופת הדוח החלה פעילות המפעל 

 הסניטריים בחו"ל(.

פלסטיק 
 ואינסטלציה

68,754 68,592 162 0.24% 
חל גידול ביצוא אשר קוזז בחלקו מירידה במכירות בשוק המקומי 

 לאור התגברות התחרות.

 לא חל שינוי מהותי במכירות מגזר ההפצה. (1.53%) ( 1,199) 78,371 77,172 הפצה

הקמעונאות 
 והקרמיקה

151,184 126,515 24,669 19.50% 

)בתקופה  2018 צירוף העסקים של חזיבנק החל מחודש פברואר 
, אשר 2018(.  בנטרול חודש ינואר  2018המקבילה לא נכלל חודש ינואר  

 13.1 -גידול של כלא נכלל באיחוד בתקופה המקבילה אשתקד, חל 
ש"ח הנובע מעליה במכירות באולם התצוגה ובפרויקטים  מיליון

בתקופת הדוח חזיבנק החלה לפעול  המסחריים. כפי שצוין לעיל,
 מסחריים.ישירות בפרויקטים  

 לא חלו שינויים מהותיים בפעילויות האחרות. -/- - 55,068 55,068 אחרות  פעילויות

 ראה הסברים לעיל. 2.40% 11,581 482,263 493,844 "כסה

מגזריות בעיקר למגזר ההפצה, למגזר הכלים הסניטריים -מכירות בין 16.34% ( 6,031) ( 36,907) ( 42,938) התאמות
 .Houzer  -בישראל ול

 הכנסות "כסה
 מחיצוניים

450,906 445,356 5,550 1.25% 
 

 שהסתיימה ביום   לשנה מגזרים
 בדצמבר  31

לתקופה   ביחס  שינוי
 מקבילה אשתקד

 הסברי החברה

 באלפי  2018 2019
 ש"ח 

 % -  ב

 .כאמור לעיל  בהיקף המכירותהירידה נובעת מהירידה  (29.58%) ( 5,601) 18,938 13,337 ברזים

  סניטריים כלים
 בישראל

(19,557 ) (960) (18,597 ) (1,937%) 
הירידה נובעת בעיקר כתוצאה מהליכי סגירת מפעל חרסה ורישום 

מיליון ש"ח בעקבות סגירתו וכן   16.9  -הוצאות חד פעמיות בסך של כ
 .כאמור לעיל  בהיקף המכירותמהירידה  

 סניטריים כלים
 בחו"ל

(5,258 ) (5,734 ) 476 8.30% 
)מגזר הכלים המפעל בטורקיה  ופעילותבתקופת הדוח החלה 

 הסניטריים בחו"ל( אשר טרם הגיעה להיקף תפוקת ייצור נורמטיבית.

פלסטיק 
 ואינסטלציה

11,768 11,989 (221) (1.84%) 
בהיקף המכירות בשוק המקומי כאמור לעיל הירידה נובעת מהירידה  

וכן עליה בהוצאות היצוא )בעקבות הגידול במכירות היצוא כאמור 
 לעיל(.

 (92.54%) ( 2,407) 2,601 194 הפצה

עיקר הקיטון נובע כתוצאה מעליה מעלויות תפעול הכוללות גם 
פעמיות בעקבות מעבר למרכז הלוגיסטי החדש בצומת -הוצאות חד

לרבות הפחתת שיפורים במושכר  2019ראם במהלך חודש מאי 
 הקודם וכן כתוצאה מירידה בהיקף המכירות.

הקמעונאות 
 והקרמיקה

13,720 4,577 9,143 199.76% 

 6.3 -בתקופה המקבילה נכללה הפחתה של צבר הזמנות בסך של כ
מיליון ש"ח )הפרשים מקורים בצירוף העסקיים חזיבנק(. כמו כן, 

צירוף כתוצאה מעליה בהיקף המכירות, כמצוין לעיל. יצוין כי 
)בתקופה המקבילה לא  2018 החל מחודש פברואר חזיבנק העסקים 

 (.2018נכלל חודש ינואר  

 לא חלו שינויים מהותיים בפעילויות האחרות. (3.39%) (306) 9,016 8,710 אחרות  פעילויות

 ראה הסברים לעיל. (43.3%) ( 17,513) 40,427 22,914 "כסה

 (78.13%) ( 3,525) 4,512 987 התאמות
בעיקר הכנסות משכ"ד מצד ג' שאיננן מיוחסות למגזרים המדווחים. 
תקופה המקבילה אשתקד,  ההתאמות נבעו בעיקר מהכנסה בגין 

 הסכם פשרה מול רשות מינהל מקרקעי ישראל. 
 הכנסות "כסה

 מחיצוניים
23,901 44,939 (21,038) (46.81%) 
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 ש"ח( באלפי) זילותנ .4

 הסברי החברה בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  המזומניםתיאור תזרים 

2019 2018 2017 

פעילות 
 שוטפת

מזומנים נטו 
שנבעו מפעילות 

 שוטפת
45,545 25,068 50,911 

 -)כ IFRS 16בתקופת הדוח, בנטרול השפעות 
סך תזרים מפעילות שוטפת מיליון ש"ח(  11.7

מיליון ש"ח. התזרים  33.8 -הסתכם לסך של כ
מיליון ש"ח  50.2 -הפרמננטי הסתכם לסך של כ

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.  65.6 -לעומת כ
הירידה נבעה בעיקר מירידה ברווח התפעולי של 
חלק ממגזרי הפעילות כמתואר לעיל. הירידה 

צמצום ל ידי  בתזרים הפרמננטי קוזזה בחלקה  ע
צרכי ההון החוזר התפעולי ביחס לתקופה 

 המקבילה.

פעילות 
 השקעה

מזומנים נטו 
ששימשו לפעילות 

 השקעה
(30,537) (109,368) (95,786) 

שולמה מקדמה על חשבון רכישת בתקופת הדוח,  
וכן  מיליון ש"ח 10שיש אלוני בע"מ בסך של 

כולל ציוד ומכונות בסך תשלומים בגין רכישת 
ש"ח לעומת תקופה מקבילה מיליון  20.2 -של כ

מיליון ש"ח )כולל  38.8 -אשתקד בה הושקעו כ
 ההשקעה במפעל בטורקיה(. 

, עיקר אשתקד בתקופה המקבילהכמו כן, 
הגידול נובע ממזומנים ששולמו נטו בצירוף 

 העסקים חזיבנק.

פעילות 
 מימון

מזומנים נטו 
מפעילות נבעו ש

שימשו מימון )
 מימון (לפעילות

(28,932) 101,600 41,458 

המזומנים שימשו בעיקר  בתקופת הדוח,
לרכישת זכויות המיעוט בחברה הבת חזיבנק 

מיליון ש"ח( ופרעון  23 -דיזיין בע"מ )סך של כ
התחייבויות בגין חכירות שנוצרו כתוצאה 

 11.7 -בסך של כ IFRS 16מיישום לראשונה של 
מיליון ש"ח. מנגד, לקיחת אשראי מתאגידים 

ח בין מיליון ש" 10 -בנקאיים בסך כולל של כ
היתר לצורך מימון רכישת זכויות המיעוט 

 בחזיבנק כאמור לעיל. 
בתקופה המקבילה, גידול באשראי בנקאי בסך 

 40 -מיליון ש"ח וכן סך של כ 61.6 -כולל של כ
 מיליון ש"ח תמורה מגיוס הון )הנפקת מניות(.

 

  מקורות המימון .5

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

ומקדמות מלקוחות בתחום פעילות הקמעונאות  שוטפת, על אשראי מתאגידים בנקאיים ועל אשראי ספקים

וספקים נלקח ברובו על ידי החברות הבנות. החברה אינה נוטלת אשראי  . האשראי מבנקיםוהקרמיקה

 ממקורות אשראי לא בנקאיים. 

 .מיליון ש"ח 252 -הסתכם לסך של כ 2019אשראי בשנת הממוצע של ה והיקפ

ח. מיליון ש"  55-דוח הסתכם לסך של כבתקופת ההיקפן הממוצע של יתרות אשראי מספקים ונותני שירותים  

ש"ח. הפער בין  מיליון 153.4הסתכם לסך של היקפן הממוצע של יתרות אשראי ללקוחות בתקופת הדוח 

לעומת  ימים 117 -של כהיקף האשראי ללקוחות לעומת היקף האשראי מספקים נובע מאשראי לקוחות 

  .ימים  77 -ספקים של כאשראי 

מיליון ש"ח, אשר שימשו לצורך רכישת  30 -מיליון ש"ח ו 60לפרטים בדבר הלוואות לזמן ארוך בסך של 

 ג', בהתאמה.  28-א' ו28ראיים לזמן קצר, ראה ביאור מניות חברת שיש אלוני בע"מ ושיחלוף אש
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 היבטי ממשל תאגידי -' בחלק 

 חשבונאית ופיננסית מומחיותדירקטורים בעלי  .6

המספר   כי  החברה  דירקטוריון  קבע,  "(החברות  חוק)"  1999-"טתשנ  החברות  לחוק(  12)א()92לסעיף    בהתאם

מספר  ,שניים לפחות יהיה ופיננסיתהמזערי הראוי של הדירקטורים בחברה, בעלי מומחיות חשבונאית 

המאפשר לדעת דירקטוריון החברה לעמוד בחובות המוטלות על הדירקטוריון על פי כל דין, בהתחשב, בין 

היתר, בהיקף הפעילות של הקבוצה, במיומנותם של נושאי המשרה המכהנים בחברה ומעורבותם של רואי 

 החשבון המבקרים בישיבות הדירקטוריון העוסקות בנושאים חשבונאים ופיננסיים.

דירקטוריון החברה ולאחר שהביא במכלול שיקוליו את הצהרות הדירקטורים שבהן פירטו  להערכת

וידיעותיהם בסוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות  ניסיונםהדירקטורים את השכלתם, 

 האופייניות לענף שבו פועלת החברה בסדר הגודל והמורכבות של החברה, בהבנת תפקידיו של רואה החשבון

, מכהנים התקופתי הדוח אישורלמועד . המבקר ובהכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק ניירות ערך

 , גדעון אלטמןגולן ניר: ה"ה דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיתשלושה בדירקטוריון החברה 

התאגיד(  בפרק הרביעי )פרטים נוספים על 26תקנה  ראו אלודירקטורים  אודות. לפרטים דגן דברתו

 המצורף לדוח זה. 

 בחברה מיהפנימבקר הגילוי בדבר  .7

 . ("המבקר הפנימיאו " "מר וולק)" מוטי וולק: שם המבקר הפנימי 7.1

 .2011ינואר  1 :תאריך תחילת כהונתו 7.2

)ב( לחוק החברות, 146בכל התנאים הקבועים בסעיף  מיהפנימבקר הבהתאם להודעתו, עומד  7.3

חוק הביקורת )" 1992-, התשנ"בלחוק הביקורת הפנימית 8ובהוראות סעיף  1999התשנ"ט 

 . "(הפנימית

אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של   מיהפנימבקר  הלמיטב ידיעת החברה ובהתאם להודעתו,   7.4

יים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או גוף קשור אליה. כמו כן אין לו קשרים עסק

גוף קשור אליה ואינו עובד של החברה או נותן שירותים חיצוניים לחברה. אין הוא ממלא בה תפקיד 

 נוסף על הביקורת הפנימית אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנים חיצוניים בלבד.

ידי ועדת הביקורת לדירקטוריון והדירקטוריון אישר את המינוי ביום  על הוצעהמינוי  :המינוי דרך 7.5

 הינו וולק מר, לאחר שבחנו את הרקע המקצועי ואת ניסיונו של המבקר הפנימי. 2010בדצמבר  2

 הבקרה בתחום ומתמחה עוסק וולק מר. עסקים במנהל שני תואר ובעל וניהול תעשיה הנדסת בוגר

 הפנימיים המבקרים בלשכת חבר הינו וכן נוספות חברות במספר פנימי כמבקר מכהן הוא. הפנימית

 .בישראל

 יו"ר הדירקטוריון. :המבקר הפנימיעל הארגוני זהות הממונה  7.6

תוכנית הביקורת השנתית נקבעת עפ"י החלטת וועדת הביקורת של דירקטוריון.  :תוכנית העבודה 7.7

עבודת הביקורת הפנימית מתבצעת בחברה ובחברות הבת שלה, תוך התייחסות פרטנית לפעילותן 

של חברות הבת. כמו כן, מוטלות על המבקר הפנימי משימות שהינן מעבר לתכנית הביקורת 

רה והדירקטוריון סבורים שיש מקום לבדוק נושאים ספציפיים המקורית, וזאת כאשר הנהלת החב

השיקולים שמנחים   שיקול דעת לסטות ממנה.  מיבאופן מיוחד. תוכנית העבודה מותירה למבקר הפני



 

8 
 

את החברה הינם, בין היתר, צרכי הביקורת, חשיבות הנושאים, התדירות שבה נבחנו הנושאים 

  .מיפניהמבקר ה בשנים שחלפו וכן, המלצותיו של

-כהיה  2019שנת מהלך היקף העסקת המבקר הפנימי וצוות העובדים הכפופים לו ב :היקף העסקה 7.8

 המשקףשזהו היקף השעות  הפנימי  והמבקר    ועדת הביקורתנקבע לאחר הערכת    זה  היקף  .שעות  174

היכרות לאור היקף פעילותה של החברה,    ,הביקורתתוכנית  את רמת ההשקעה הנדרשת לצורך ביצוע  

 העבודה. כל שעות  של המבקר הפנימי את תהליכי העבודה העיקריים בה והמבנה הארגוני של החברה

בידי ההנהלה האפשרות .  ולגבי פעילות בישראל בלבדובחברות מוחזקות שלו  הושקעו בתאגיד עצמו 

 .להרחבת ההיקף בהתאם לנסיבות

פי תקנים מקצועיים מקובלים,  בהתאם להודעת המבקר, הביקורת נערכה על :עריכת הביקורת 7.9

לדעת הדירקטוריון, המבקר הפנימי עומד בדרישות  )ב( לחוק הביקורת הפנימית. 4בהתאם לסעיף 

למקצועיותו של המבקר, כישוריו, ניסיונו, היכרותו עם   שנקבעו בתקנים המקצועיים וזאת בשים לב

 .ממצאי הביקורת החברה והאופן בו הוא עורך ומגיש את

ניתן חופש פעולה מתמיד ובלתי אמצעי לכל מערכות המידע של החברה,   מילמבקר הפני:  למידעגישה   7.10

 . 1992 -לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב  9לרבות גישה לנתונים הכספיים של החברה לפי סעיף 

אשר  דוחות ביקורת שלושההמבקר הפנימי הגיש  2019במהלך שנת  :דין וחשבון המבקר הפנימי 7.11

 והכל כמפורט להלן: ועדת הביקורת החברהונדונו ב

 מועד הדיון בדוח מועד הגשת הדוח דוח הביקורת
 2019 ינואר 2018 אוקטובר חמת -משאבי אנוש  

 2019ינואר  2019ינואר  חרסה -רכש 
 2019 אוגוסט   2019 יולי חזי בנק –רכש והצטיידות 

לדעת הדירקטוריון, היקף, אופי ורציפות פעילות  :הפנימי המבקרהערכת הדירקטוריון את פעילות  7.12

ין, ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת יהמבקר הפנימי ותכנית עבודתו סבירים בנסיבות הענ

 הפנימית בחברה.

 200תגמול המבקר הפנימי מבוסס על שעות עבודה בפועל. עלות שכ"ט המבקר הפנימי הינה  :תגמול 7.13

קורת. לדעת דירקטוריון החברה התגמול הנו סביר ולא היה בו כדי להשפיע על שיקול יבלשעת ח ש"

 דעתו של המבקר בבואו לבקר את החברה.

 שכר רואה חשבון מבקרגילוי בדבר  .8

 רואי החשבון המבקרים של החברה הם משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'. 8.1

 להלן מידע בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר של החברה והחברות המאוחדות שלה:  8.2

 לשנה שהסתיימה 
 2019בדצמבר  31-ב

 לשנה שהסתיימה
 2018בדצמבר  31-ב

 שעות אלפי ש"ח שעות אלפי ש"ח
 5,300 595 4,790 595 שירותים הקשורים לביקורת ודוחות מס

 - - 112 67 שירותים אחרים

שכר טרחת רואה החשבון של החברה נקבע במשא ומתן בין רואה החשבון המבקר לבין הנהלת  8.3

, דירקטוריון החברה , ומובא לאישורהשעות המוערכת בעבודת הביקורת כמותהחברה, בהתאם ל

המבקר ובדבר התאמת  החשבון רואה לאחר שוועדת הביקורת דנה בהיקף עבודתו ושכרו של

 .ביקורת בחברה, והעבירה את המלצותיה לדירקטוריון החשבון המבקר לביצועשל רואה  כשירותו
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד -' גלק ח

 

 ועד למועד פרסום הדוח 2019בדצמבר  31אירועים מהותיים לאחר  .9
 

 רכישת שיש אלוני בע"מ 9.1

לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים  א'28ראה ביאור , רכישת שיש אלוני בע"מלפרטים בדבר 

 .לדוח זה

 התפשטות נגיף הקורה 9.2

לדוח  6.1סעיף , ראה נה והשלכותיו האפשריות על פעילות הקבוצהודבר משבר נגיף הקורלפרטים ב

 ' לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים לדוח זה.ב28ביאור תיאור עסקי התאגיד וכן 

 בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדוחות הכספיים  הששימשהערכת שווי  .10

-ב)ט( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 8להלן יובאו פרטים בהתאם לתקנה  .א

 "(, בדבר הערכות שווי מהותיות מאד:תקנות הדוחות)" 9701

מהיקף  11.75%-כ למועד צירוף העסקים היווהשיעור הנכסים שהוערכו על ידי מעריך השווי מהווה, 

-105וא עונה על הגדרת הערכת שווי מהותית מאוד בהתאם לעמדת סגל משפטית  ועל כן ה  קבוצהנכסי ה

 .2015ביולי  22של רשות ניירות ערך מיום  30

 

 

 שבע-מקרקעין מתחם "חרסה" באר זיהוי נשוא הערכה:

 2019בדצמבר  31 עיתוי הערכה:

 מיליון ש"ח 84 :שווי נשוא ההערכה

 הררי –י.ג.ה. שמאים באמצעות אלעד ג'יבלי  פרטים אודות מעריך השווי:

 בוגר שמאות מקרקעין וניהול נכסים בטכניון בחיפה. ▪

 ( במרכז האקדמי רופין. B.Aבוגר מנהל עסקים ) ▪

 בוגר חשבונאות במרכז האקדמי רופין. ▪

 2005מקרקעין משנת עוסק בשמאות  ▪

 מנהל אגף שמאות מקרקעין במשרדי י.ג.ה. שמאים. ▪

 לא קיימת תלות. תלות במזמין הערכה: 

האם קיים הסכם שיפוי עם 
 מעריך השווי:

 כן

מודל ההערכה שמעריך השווי 
 פעל לפיו:

 השוואה + היוון הכנסות.

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך 
השווי את ההערכה, בהתאם 

 ההערכה:למודל 

שווי שוק המגלם פוטציאל תכנוני בהתאם לתכנית כוללנית 
)מופקדת(, בתוספת הכנסת דמ"ש למבני תעשייה בשיעור 

 .בתקופת ביניים 5%וקרקע לאחסנה בשיעור  8%
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-ב)ט( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 8להלן יובאו פרטים בהתאם לתקנה  .ב

 "(, בדבר הערכות שווי מהותיות:תקנות הדוחות)" 9701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2020במרץ,  31תאריך: 

 . בחינת ירידת ערך מוניטין בחברה הבת חזיבנק דיזיין בע"מ נשוא הערכה:זיהוי 

 2019 דצמבר 31 עיתוי הערכה:

 מיליון ש"ח 91.3 הערך הפנקסני של הפעילות:

 מיליון ש"ח 162.8 :סכום בר ההשבה

 'ושות סוראיה בלצר קנובלאמיר סוראיה,  פרטים אודות מעריך השווי:

בוגר תואר ראשון במנהל עסקים, בהתמחות בחשבונאות  ▪

 )בהצטיינות(. 

ישראל, קנובל בלצר   MGI-שותף וראש המחלקה הכלכלית ב ▪

 סוראיה ושות'.

בעשור האחרון היה אחראי ומעורב במספר רב של הערכות שווי  ▪

, חוות דעת כלכליות, חוות PPAשל מניות ומכשירים פיננסיים, 

ייעוץ חשבונאי, לרבות לחברות דעת מומחה לבתי משפט ו

 ציבוריות, בישראל ובחו"ל. 

מרצה בכיר במרכז הבינתחומי בהרצליה, בחוג לחשבונאות, בחוג  ▪

 (.MBAלכלכלה ובתואר שני במנהל עסקים )

 חבר באגודת מעריכי השווי בישראל. ▪

 חבר פורום שווי הוגן במרכז הבינתחומי בהרצליה. ▪

 בונאית ממשלתית.חבר לשעבר בצוות אד הוק לתקינה חש ▪

 לא קיימת תלות. תלות במזמין הערכה: 

האם קיים הסכם שיפוי עם 
 מעריך השווי:

 כן

מודל ההערכה שמעריך השווי 
 פעל לפיו:

DCF )היוון תזרים מזומנים עתידי( 

 )לפני מס( 15.6% שיעור היוון: 

 2.5% שיעור צמיחה:

 רגרמן רועי  יואב גולן
 "למנכ  יו"ר הדירקטוריון
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 דוח רואי החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 בע"מחמת  קבוצת

 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

 1970-ב )ג( בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9בהתאם לסעיף 

 

. רכיבי 2019בדצמבר  31"החברה"( ליום  -ד בע"מ וחברות בנות )להלן ביח קבוצת חמתביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של 

בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי 

לחוות דעה על ח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדו

 רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי   911)ישראל(  ביקורתרכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן 

( בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות 1"(. רכיבים אלה הינם: )911  )ישראל(  "תקן ביקורת  -תיקוניו )להלן    עלבקרה פנימית על דיווח כספי"  

( 3)יכים במסגרת תהליך המכירות בקרות על תתי תהל( 2על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; )

"רכיבי  -)כל אלה יחד מכונים להלן תתי תהליכים במסגרת תהליך המלאי ( בקרות על 4תתי תהליכים במסגרת תהליך הרכש )בקרות על 

 הבקרה המבוקרים"(.

 

לבצעה במטרה לזהות את רכיבי תנו לתכנן את הביקורת ופי תקן זה נדרש מא-. על911  )ישראל(  יקורתערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ב

ימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה י בקרה אלה קואם רכיבהבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון 

קרה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הב

בי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכי

גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, רכיבי בקרה, כללה 

ייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים ית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתלהבדיל מבקרה פנימ

הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות  

 בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל. תו סבורים שביקורתנו מספקמביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנ

 

בלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מג  בשל

ן שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכו

 המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.או שמידת הקיום של 

 

בדצמבר   31החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו, 

2019 . 

 

ולכל    2018  -ו  2019בדצמבר    31קובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מ

, כלל חוות דעת בלתי מסויגת על 2020, ץבמר 31והדוח שלנו, מיום  2019בדצמבר  31סתיימה ביום ההשנים בתקופה ש משלושאחת 

 .אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו

 

 

 זהר ושות'בריטמן אלמגור 

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 2020 ץבמר 31אביב, -תל
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 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

 קבוצת חמת בע"מ
 

והחברות הבנות שלה  "החברה"( -המצורפים של קבוצת חמת בע"מ )להלן על המצב הכספי המאוחדים  הדוחותביקרנו את 

, אחר כוללורווח או הפסד ואת הדוחות המאוחדים על הרווח  2018 -ו 2019בדצמבר  31לימים  "הקבוצה"( -)להלן ביחד 

. דוחות כספיים 2019בדצמבר    31ביום  שהאחרונה שבהן הסתיימה  ש השנים  והשינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משל

יון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על אלה הינם באחריות הדירקטור

 ביקורתנו. 

 

ים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של אם לתקני ביקורת מקובלערכנו את ביקורתנו בהת

יקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של . על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הב1973-רואה חשבון(, התשל"ג

מית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדג

דנים המשמעותיים שנעשו על ידי שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומ

וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת  הדירקטוריון

 דעתנו.בסיס נאות לחוות 

 

הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב   המאוחדים  הדוחות הכספייםבהתבסס על ביקורתנו,  לדעתנו,  

ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון  2018 -ו 2019בדצמבר  31הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 

אומיים , בהתאם לתקני דיווח כספי בינל2019בדצמבר    31סתיימו ביום  ם שההשנית  ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש

IFRS)2010-( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע. 

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  911)ישראל( ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 

כלל חוות  2020במרץ  31והדוח שלנו מיום  2019בדצמבר  31פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  כספי", רכיבי בקרה

 דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

 

 

 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון
A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 2020במרץ,  31אביב, -תל
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 ת בע"מקבוצת חמ
 על המצב הכספי מאוחדים דוחות

 

 בדצמבר 31ליום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

    נכסים
    

    נכסים שוטפים

 23,688  9,219  4 מזומנים ושווי מזומנים

 156,399  155,147  5 לקוחות

 11,151  15,705  6 ויתרות חובהחייבים 

 6,397  11,849  20 מסים שוטפים לקבל

 134,535  122,173  7 מלאי

 332,170  314,093   שוטפים נכסים"כ סה
    

    נכסים לא שוטפים

 3,855  4,042  ט'3 השקעה בחברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 223,449  170,749  8 , נטורכוש קבוע

 -  84,000  9 נדל"ן להשקעה

 -  61,904  14 נכסי זכות שימוש, נטו

 67,216  63,157  10 , נטומוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים

 5,987  10,500  11 יתרות חובה לזמן ארוך

 3,120  2,892  19 נכסים בגין הטבות לעובדים

 3,594  3,218  ה'20 מסים נדחים 

 307,221  400,462   שוטפים לא נכסים"כ סה
    

 639,391  714,555   נכסים"כ סה
    

    התחייבויות והון 
    

    התחייבויות שוטפות

 177,599  186,723  12 מתאגידים בנקאייםוהלוואות אשראי 

 -  10,400  14 חלויות שוטפות של התחייבות חכירה

 24,311  -  13 שאינן מקנות שליטה בחברות בנותהתחייבויות לרכישת זכויות 

 60,752  53,550  16 תני שירותיםהתחייבויות לספקים ולנו

 76,706  67,652  17 זכאים ויתרות זכות

 -  102  20 מסים שוטפים לשלם

 339,368  318,427   שוטפות התחייבויות"כ סה
    

    התחייבויות לא שוטפות

 65,232  55,167  12 מתאגידים בנקאיים, בניכוי חלויות שוטפותהלוואות 

 -  51,397  14 טפותבניכוי חלויות שו התחייבויות חכירה,

 13,680  14,834  19 הטבות לעובדים בגיןהתחייבויות 

 2,606  2,664  22 הפרשה לאחריות טיב מוצר

 14,927  24,692  ה'20 מסים נדחים

 96,445  148,754   שוטפות לא התחייבויות"כ סה
    

 435,813  467,181   סה"כ התחייבויות
    

    חס לבעלי מניות החברההמיוהון 

 236,518  236,518  23 הון מניות 

 201,642  201,642   פרמיה על מניות

 (554) (554)  מניות אוצר

 -  35,575   הערכה מחדשבגין קרן הון 

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

 972  416   לעובדים דרתהטבה מוגהתחייבות נטו בגין מחדש של קרן הון ממדידות 

 (2,472) (3,455)  קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ

 (233,728) (223,968)  יתרת הפסד

 203,578  247,374   הון"כ סה

    

 639,391  714,555   והון התחייבויות"כ סה
    

 

    2020במרץ,  31

 יאיר לוי רגרמןרועי  יואב גולן תאריך אישור הדוחות הכספיים

 כספים סמנכ"ל מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון 
 

  מהם.מהווים חלק בלתי נפרד המאוחדים לדוחות הכספיים הביאורים 
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 קבוצת חמת בע"מ
 או הפסד ורווח כולל אחרדוחות מאוחדים על הרווח 

 

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח "חי שאלפ אלפי ש"ח ביאור 

     

 314,858  445,356  450,906  א'25 הכנסות ממכירות

 200,369  261,660  269,834  ב'25 עלות המכירות
     

 114,489  183,696  181,072   גולמירווח 

     

 44,800  98,107  100,367  ג'25 הוצאות מכירה ושיווק

 22,984  38,757  40,532  ד'25 הוצאות הנהלה וכלליות

 67,784  136,864  140,899   סה"כ הוצאות תפעול רגילות
     

 46,705  46,832  40,173   לפני הכנסות )הוצאות( אחרות רווח תפעולי

     

 (764) (5,734) -  ז'3 חדש ייצור הוצאות הקמה והרצה במפעל

 -  -  (16,957) ב'3 הוצאות והפחתות בגין סגירת והעתקת מפעל ייצור

 (1,056) (81) -  - הוצאות רכישת חברה שאוחדה לראשונה

 -  (373) (553) (1ג')20 הוצאות אחרות

 617  670  916  (ב.2ב.)8 הכנסות מדמי שכירות

 149  3,625  322  (ב.3ב.)8 הכנסות אחרות

 (1,054) (1,893) (16,272)  סה"כ הוצאות אחרות, נטו
     

 45,651  44,939  23,901   פעולירווח ת

     

 1,610  1,686  1,669  ה'25 הכנסות מימון

 (3,124) (11,734) (9,294) ה'25 הוצאות מימון

 (1,514) (10,048) (7,625)  הוצאות מימון, נטו
     

 -  1,616  187  ט'3 חלק ברווחי חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני, נטו

     

 44,137  36,507  16,463   ם על הכנסהרווח לפני מסי

     

 12,135  10,648  6,703  ו'20 מסים על הכנסה

     

 32,002  25,859  9,760   לשנה רווח נקי

     

     כולל אחר: רווח
     

     :, נטו ממססכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד

 -  -  35,575  9 של נדל"ן, נטו ממס מחדש מהערכה רווח

 (1,034) 1,439  (556) ה'19 , נטו ממסלעובדים הטבה מוגדרתהתחייבות נטו בגין מחדש של מדידות 

     -, נטו ממס סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד

 (2,897) 425  (983) 'ד2 הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס
     

 (3,931) 1,864  34,036   לשנה סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
     

 28,071  27,723  43,796   לשנה סה"כ רווח כולל

     

     

 1.02  0.78  0.28  24 רווח נקי בסיסי ומדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה )בש"ח(
     

 

 מהם.מהווים חלק בלתי נפרד לדוחות הכספיים המאוחדים הביאורים 



 

6 

 ת בע"מקבוצת חמ
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 

 הון מניות 

פרמיה על 

 מניות

מניות 

 אוצר

הון קרן 

בגין 

הערכה 

 מחדש

 הון קרן 

בגין עסקה 

עם בעל  

 שליטה

קרן הון 

ממדידות 

מחדש של 

התחייבות נטו 

בגין הטבה 

מוגדרת 

 לעובדים

 בגין  הון  קרן 

 הפרשי 

 של תרגום

 סה"כ הון  יתרת הפסד חוץ פעילויות

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח פי ש"חלא 
          

 127,840  ( 271,306) -,-  567  1,200  -,-  ( 554) 164,804  233,129  2017, בינואר 1ליום  יתרה
          

 32,002  32,002  -  -  -  -  -  -  -  רווח לשנה

 ( 1,034) -  -  ( 1,034) -  -  -  -  -  לעובדים, נטו ממס הטבה מוגדרתהתחייבות נטו בגין  מחדש שלמדידות 

 ( 2,897) -  ( 2,897) -  -  -  -  -  -  ממס נטו, חוץ פעילויות תרגום בגין שער הפרשי

 28,071 32,002  ( 2,897) ( 1,034) -  -  -  -  -  לשנה כולל רווח"כ סה

 ( 20,000) (  20,000) -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם
          

 135,911  ( 259,304) ( 2,897) ( 467) 1,200  -  ( 554) 164,804  233,129  2017בדצמבר,  31ליום  יתרה
          

 IFRS  -  -  -  -  -  -  - (283 ) (283 ) 9 – חדש חשבונאות תקן של למפרע היישום השפעת

 135,628  ( 259,587) ( 2,897) ( 467) 1,200  -  ( 554) 164,804  233,129  למפרע תיאום חראל 2018 בינואר 1 ליום יתרה
          

 25,859  25,859  -  -  -  -  -  -  -  רווח לשנה

 1,439  -  -  1,439  -  -  -  -  -  לעובדים, נטו ממסמוגדרת נטו בגין הטבה  התחייבותמחדש של  מדידות

 425  -  425  -  -  -  -  -  -  ממס נטו, חוץ פעילויות תרגום בגין שער הפרשי

 27,723  25,859  425  1,439  -   -  -  -  לשנה כולל רווח"כ סה

 אלפי  1,595 בסך הנפקה הוצאות)בניכוי  החברה של מניות מהנפקת תמורה

 40,227  -  -  -  -  -  -  36,838  3,389  ש"ח, נטו ממס( 
          

 203,578  ( 233,728) ( 2,472) 972  1,200  -  ( 554) 201,642  236,518  2018בדצמבר,  31ליום  רהית
    

 
  

 
  

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

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

 ( 556) -  -  ( 556) -  -  -  -  -  לעובדים, נטו ממס מוגדרת בההטהתחייבות נטו בגין מחדש של מדידות 

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

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

 
  

 
  

 247,374  ( 223,968) ( 3,455) 416  1,200  35,575  ( 554) 201,642  236,518  2019בדצמבר,  31ליום  יתרה
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7 

 קבוצת חמת בע"מ
 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    מזומנים מפעילות שוטפת ימיתזר

 32,002  25,859  9,760  לשנה נקי רווח 
    

    :)*( התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

    הפסד: ואהתאמות לסעיפי רווח 

 12,135  10,648  6,703  מסים על ההכנסההוצאות 

 -  (1,616) (187) המאזני, נטוחלק ברווחי חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי 

 14,196  28,325  45,528  פחת והפחתות

 1,056  68  -  הוצאות רכישת חברה שאוחדה לראשונה

 (146) (3,185) (26) , נטוממימוש רכוש קבועהון  רווחי

 207  207  (20) שינויים בהפרשה לאחריות טיב מוצר

 -  4,404  -  בנקאייםהפרשי הצמדה בגין אשראי והלוואות מתאגידים 

 -  615  (541) בגין התחייבות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה בחברת בתמימון )הכנסות( הוצאות 

 641  284  660  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

  52,117  39,750  28,089 

    : תפעוליות והתחייבויות תפעוליים שינויים בסעיפי נכסים

 6,180  (4,663) 883  )עלייה( בלקוחותדה ירי

 (2,953) 2,345  (2,140) ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 (4,653) (11,359) 11,490  ירידה )עלייה( במלאי

 5,055  (1,330) (6,357) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים (רידהעלייה )י

 (312) (6,332) (7,291) בזכאים ויתרות זכות ירידה

 (3,415) (21,339)  3,317 
    

 (12,497) (19,202) (12,917) במזומן, נטו ששולמועל הכנסה מסים 
    

 50,911  25,068  45,545  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
    

    תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

 (11,433) (72,963) -  רכישת חברה שאוחדה לראשונה

 (28,144) (27,700) -  במסגרת הקמת מפעל חדשקבועים בנכסים השקעות 

 (56,224) (11,075) (20,216) רכוש קבועב תשלומים בגין השקעות

 -  (1,127) (797)  תשלומים בגין השקעות בנכסים בלתי מוחשיים

 -  -  (10,000) א' להלן28מקדמה בנאמנות ששולמה בגין עסקת אלוני, ראה ביאור 

 (376) -  -  ות לזמן ארוךובה אחריתרות ח

 391  4,132  476  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 -  (635) -  מס שבח ששולם בגין מימוש רכוש קבוע
    

 (95,786) (109,368) (30,537) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
    

    פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 

 -  40,042  -  חברה )בניכוי הוצאות הנפקה(תמורה במזומן מהנפקת מניות של ה

 (20,000) -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה

 -  -  (23,008) שאינן מקנות שליטה בחברות בנותלרכישת זכויות התחייבויות פירעון 

 -  -  (11,720) ת חכירהיופירעון התחייבו

 61,123  (8,963) 4,698  ולזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטוהלוואות אשראי 

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

 -  70,521  16,260  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 335  -  -  השקעות של בעל זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה בת
    

 41,458  101,600  (28,932) ןמימו (שימשו לפעילותנבעו מפעילות )שמזומנים נטו ש
    

 (383) (41) (545) מזומנים ושווי מזומנים יתרות בגין ותרגום שער הפרשי
 

   

    

 (3,800) 17,259  (14,469) עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
    

 10,229  6,429  23,688  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
    

 6,429  23,688  9,219  ם ושווי מזומנים לסוף השנהמנימזויתרת 
    

    כולל מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:)*( 

 1,769  3,433  4,198  ששולמה ריבית    

 127  -   338  ריבית שהתקבלה    
 

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

 תיאור החברה: .א
 

בבורסה   רשומות למסחר  , שמניותיההמאוגדת בישראלחזקות  ה"( הינה חברת  החברה"   –)להלן    קבוצת חמת בע"מ

 . אביב-ללניירות ערך בת
 

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

 .גמר בניה לחדרי אמבטיה, חדרי שירותים ומטבחיםצרי הבית ומום לעצוב של מוצרי מכירהו

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

ולמות וכן מוצרי אינסטלציה שונים. לקוחות הקבוצה הינם בעיקר אמקרמיקה, גרניט פורצלן, שיש ופרקט וריצופים 

 קמעונאיים ופרטיים. תצוגה, מוסדות, סוחרים סיטונאים, קבלנים, לקוחות 
 

 להלן. 26 בביאורמידע נוסף על מגזרי הפעילות של הקבוצה מוצג 
 

הכלים הסניטריים מחרס "חרסה" מפעל את פעילות הייצור של  הקבוצה סגרה, 2019נת במהלך הרבעון השני לש

הקבוצה ממשיכה בפעילות ייצור הכלים הסניטריים מחרס באמצעות  ב'.3יאור שבע. לפרטים נוספים ראה ב-בבאר

 חברה בת בטורקיה. 

 

 : כדלקמן אתרי יצור ארבעהלקבוצה נכון למועד הדוח על המצב הכספי, 

  ;ומקלחונים המייצר ברזים ,מפעל באשדוד -
 ;משטחים, מדרגות ועוד, מפעל באזור התעשיה סגולה בפתח תקווה לעיבוד לוחות שיש לריצופים, חיפויים -
 -ו ( ;2018המייצר כיורים וכלים סניטריים מחרס )שהחל לפעול בתום שנת  ,טורקיהב מפעל -
  .לחדרי אמבטיה ומטבח פלסטיקצבים מועצריכה ממוצרי ומפלסטיק אינסטלציה  מוצריהמייצר  ,בברקן מפעל -

 

 הפצה:  שני אתרלחברה  ,בנוסף

ברזים ואביזרים נלווים, מוצרי  המתמקד בפעילות יבוא והפצה של מוצרי, )מסמיה(בצומת ראם אתר לוגיסטי  -
 -; וחות קמעונאיםוהשקיה וגינון, כלים סניטריים ואביזרים נלווים לחדרי אמבטיה ללקאינסטלציה, אביזרי 

כיורים מוצרים סניטריים לעיצוב הבית, בעיקר שיווק והפצה של בתחום של י, ארה"ב זג'ר-ואתר לוגיסטי בני -
 בארה"ב.  אמבטיהדרי חמטבחים ולל

 

 רכישת שיש אלוני: .ב
 

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

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

ירה של חיפויים וריצופים, כלים סניטריים, ברזים ומוצרי גמר משלימים לחדרי א שיווק ומכבמסחר, ייבוהעוסקת 

 מיליון ש"ח )להלן  65-אולמות תצוגה בפריסה ארצית, בתמורה לסך של כ  7האמבטיה והמטבח, הפועלת באמצעות  

 לוני"(."עסקת א -
 

 אלוני. עסקת ם, השלימה החברה את , לאחר השלמת כל התנאים המתלים שנקבעו בהסכ2020 בפברואר 4ביום 

 .להלן( א'28)לפרטים נוספים, ראה ביאור הרכישה בוצעה באמצעות החברה הבת חזיבנק דיזיין בע"מ 
 

 הגדרות: .ג
 

 בדוחות כספיים אלה:

   

 ( בע"מ.1994אחזקות )חברת ניאור  – החברה האם
   

 .IAS 24 -כהגדרתם ב – צדדים קשורים
   

 ( בהן, ואשר דוחותיהן IFRS 10 -חברות אשר לחברה שליטה )כהגדרתה ב  – חברות מאוחדות

 הכספיים מאוחדים באופן מלא עם דוחות החברה.
   

 .מאוחדותחברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן ואינן חברות  – חברות כלולות 
   

 חברות מאוחדות וחברות כלולות. – חברות מוחזקות
   

-)עריכת דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע ניירות ערך בתקנותכהגדרתם  – טהבעלי עניין ובעלי שלי

2010. 
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 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 (:IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח בינלאומיים ) .א

 

"( IFRS"תקני  –הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

(. עיקרי המדיניות החשבונאית IASBידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ) ופרשנויות להם שפורסמו על

המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים מאוחדים אלה, למעט 

ויות אשר נכנסו לתוקף במועד הדוחות שינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנ

 להלן. 'וכ2כאמור בביאור הכספיים 
 

 :ערך ניירות תקנות יישום .ב
 

 . 2010-הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 

 :מתכונת הצגת הדוחות הכספיים .ג
 

 הכספי, בחלוקה לפריטים שוטפים ולא שוטפים.הקבוצה מציגה נכסים והתחייבויות, בדוח על המצב 
 

הינה שנה. עקב כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות  הקבוצהתקופת המחזור התפעולי הרגיל של 

 .קבוצהפריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי הרגיל של ה
 

 הרווח הכולל האחר.הפסד ואת פריטי או ת פריטי דוח רווח דוח יחיד על הרווח הכולל, הכולל אמציגה החברה 
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה: .ד
 

 מטבע הפעילות ומטבע הצגה: (1)
 

ושל עיקר חברותיה  מטבע הפעילות של החברה שהינו ,חדשים בשקליםמוצגים הדוחות הכספיים 

ואת הקבוצה ועלת המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית העיקרית שבה פהמוחזקות, 

  עסקאותיה.
 

 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ: (2)
 

שבוצעו במטבעות השונים ממטבע הפעילות  עסקאות בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה, 

נרשמות, עם ההכרה הראשונית בהן, לפי שער החליפין במועד העסקה.   "מטבע חוץ"(  - של אותה חברה )להלן 

מים בכל תאריך מאזן למטבע  ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורג   לאחר 

ד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות  הפעילות לפי שער החליפין באותו מוע 

 מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה.  
 

 אופן רישום הפרשי שער: (3)
 

 הפרשי שער נזקפים לרווח או הפסד בתקופה בה הם נבעו. 
 

 :ח"מש שונה שלהן הפעילות שמטבע מוחזקות חברות של כספיים דוחות תרגום (4)
 

התוצאות והמצב הכספי של חברות מוחזקות שמטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע ההצגה של החברה )פעילות  

 חוץ(, מתורגמים למטבע ההצגה כדלקמן: 
 

ייבויות לכל דוח על המצב הכספי מוצג מתורגמים לפי שער הסגירה במועד אותו דוח על ם והתחנכסי ( א)

 המצב הכספי.

הכנסות והוצאות לכל דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי החליפין הממוצעים לתקופה, אלא אם  (ב)

ות. במקרה זה ממוצע זה אינו קירוב סביר של ההשפעה המצטברת של שערי החליפין במועדי העסקא

 מתורגמות ההכנסות וההוצאות לפי שערי החליפין במועדי העסקות. 

וכרים ברווח הכולל האחר במסגרת "הפרשי שער בגין תרגום פעילויות כל הפרשי השער הנוצרים מ (ג)

 חוץ".
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 :)המשך( מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .ד
 

 :)המשך( ח"מש שונה שלהן הפעילות שמטבע מוחזקות חברות של כספיים דוחות תרגום (4)
 

הלוואות בין חברות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה לעין, ולפיכך הן מהוות  

וואות  במהותן חלק מההשקעה נטו בפעילות חוץ, מטופלות כחלק מההשקעה, כאשר הפרשי שער הנובעים מהל 

 חוץ".    אלה נזקפים לרווח כולל אחר במסגרת "הפרשי שער בגין תרגום פעילויות 
 

כמו כן, הפרשי השער בגין הלוואות שנלקחו באותו מטבע בו בוצעה ההשקעה בפעילות החוץ, אשר יועדו לגידור  

 יות חוץ".  ההשקעה נטו בפעילות חוץ, מוכרים ברווח הכולל האחר בסעיף "הפרשי שער בגין תרגום פעילו 
 

בגינה נוצרו הפרשי התרגום וכן   הפרשי שער יסווגו במלואם לרווח או הפסד במועד מימוש מלוא פעילות החוץ 

 בעת מימוש חלקי של פעילות החוץ הכרוך באיבוד השליטה. 

 

 מזומנים ושווי מזומנים: .ה
 

נים למשיכה מיידית וכן פיקדונות לזמן מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פיקדונות הנית

 רעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים.ועד פיקצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מ

 

 דוחות כספיים מאוחדים: .ו
 

ידי  הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל ישויות, הנשלטות על

זכויות,  לה שיש חשופה, או היא כאשר מושקעת בחברה שולטת משקיעה בעקיפין. חברהבמישרין או החברה, 

 באמצעות תשואות אותן על להשפיע יכולת לה יש במושקעת, וכאשר הנובעות מהחזקתה משתנות לתשואות

ו מופסקת המושקעת. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד ב על כוח הפעלת

 השליטה.
 

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם 

 בדוחות הכספיים המאוחדים. 
 

הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית 

 באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה.ות המאוחדות יושמה בדוחות הכספיים של החבר
 

 :ומוניטין רופי עסקיםיצ  .ז
 

  (Acquisition method). הקבוצה מיישמת לגבי כל צירופי העסקים את שיטת הרכישה
 

שופה, או שליטה מתקיימת כאשר הקבוצה חשליטה על הנרכשת.  משיגהמועד הרכישה הינו המועד בו הרוכשת 

זכויות, לתשואות משתנות ממעורבותה בנרכשת ויש לה את הכוח להשפיע על המדיניות הפיננסית בעלת 

 לותיה. ווהתפעולית של הנרכשת כדי להשיג הטבות מפע
 

 שהתהוו, מכשירי שניתנו, התחייבויות נכסים של  )הרכישה )למועד המצרפי ההוגן כשווי העסקים נמדדת צירוף עלות

 הנרכשת בישות הקבוצה החזקות של ההוגן בנרכשת, השווי השליטה להשגת בתמורה הקבוצה ידי  על קושהונפ הון

 .התהוותן עם הפסד או לרווח נזקפות העסקים לצירוף במישרין עסקה, הקשורות צירוף העסקים. עלויות טרם
 

 נכסים סוגי למספר פרט, הרכישה במועד ההוגן שווים לפי מוכרים ,הנרכשת של המזוהים וההתחייבויות הנכסים

 .המתייחסים להוראות התקנים בהתאם נמדדים אשר
 

 הנכסים של נטו ההוגן בשווי החברה חלק הרכישה, על עלות עודף בגובה נמדד עסקים מצירוף הנובע מוניטין

 הערכה הרכישה. אם, לאחר במועד שהוכרו המאוחדת החברה של התלויות המזוהים, ההתחייבויות וההתחייבויות

 על עולה שהוכרו תלויות ובהתחייבויות המזוהים, בהתחייבויות בנכסים נטו ההוגן בשווי זכויות הקבוצה חוזרת, סך

 .הפסד או ברווח מידית מוכר צירוף העסקים, העודף עלות

 

 מוניטין מוכר לראשונה כנכס לפי עלותו, ונמדד בתקופות עוקבות לפי עלותו בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 :)המשך(ומוניטין  רופי עסקיםיצ  .ז

 

לצורך בחינת ירידת ערך, מוניטין מוקצה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויה להן תועלת 

ירידת ערכן מידי בחינת לצורך מהסינרגיה של צירוף העסקים. יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה מוניטין, נבדקות 

שנה או בתדירות גבוהה יותר כאשר יש סימנים המעידים על ירידת ערך אפשרית של יחידה כאמור. כאשר סכום 

השבה של יחידה מניבה מזומנים נמוך מערכה בספרים של אותה יחידה, מוקצה ההפסד מירידת הערך ראשית -בר

ניבת המזומנים. לאחר מכן, מוקצה יתרת ההפסד חידה מוחס לילהפחתת הערך בספרים של מוניטין כלשהו המי

מירידת ערך, אם נותרה, לנכסים אחרים של היחידה מניבת המזומנים, באופן יחסי לערכם בספרים. הפסד מירידת 

 .ערך של מוניטין אינו מבוטל בתקופות עוקבות
 

 :השקעות בחברות כלולות .ח
 

מהותית תית, והיא אינה חברה בת או הסדר משותף. השפעה  חברה כלולה הינה ישות שלקבוצה יש בה השפעה מהו

היא הכוח להשתתף בקבלת ההחלטות הנוגעות למדיניות הפיננסית והתפעולית של החברה המוחזקת, אך אינה 

 מהווה שליטה או שליטה משותפת במדיניות זו. 
 

ההשקעה בחברה הכלולה מוצגת ל בסיס השווי המאזני. לפי שיטת השווי המאזני,  ההשקעה בחברה כלולה מוצגת ע

לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח )הפסד(   דוח על המצב הכספיב

גה כולל אחר של החברה הכלולה. שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית או סיוו

נמדדת בשוויה ההוגן. ההפרש בין  מכןלאחר  הי שנותרההשקעה כלשובמקרה זה  כהשקעה המוחזקת למכירה

הערך בספרים של ההשקעה הנותרת, לביו שוויה ההוגן נזקף לרווח או הפסד. כמו כן, הסכומים שהוכרו ברווח כולל 

ת המושקעת הייתה מממשת בעצמה אחר בהתייחס לאותה השקעה מטופלים באותו אופן שהיה נדרש אילו הישו

 ם או ההתחייבויות הקשורות.את הנכסים הקשורי
 

הדוחות הכספיים של החברה והחברות הכלולות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות 

 הקבוצה.הכספיים של החברות הכלולות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של 
 

 רכוש קבוע: .ט
 

קת סחורות או שירותים, אשר חזוי כי וחזק לצורך שימוש בייצור או בהספרכוש קבוע הוא פריט מוחשי, אשר מ

הכוללת את עלות הרכישה של הנכס פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי עלות  ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת.  

 מיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליווכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס ל

רכוש קבוע מוצג בניכוי פחת שנצבר, בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו   ההנהלה.

 בגינו ואינו כולל הוצאות תחזוקה שוטפת.
 

 

פחת בעל עלות משמעותית ביחס -בר הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע

מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו  של נכסים אחרים ההפחתהקע אינה מופחתת. רקלסך העלות של הפריט. 

 הישר על פני אורך החיים השימושיים הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד, כדלקמן: 
 

 % % 

   

 (4%)בעיקר  2-40 ושיפורים במושכרבניינים 

 (10%)בעיקר  2-33 מכונות וציוד

 (15%)בעיקר  15-20 רכב וכלי הרמהי כל

 (33%)בעיקר  2-33 ריהוט וציוד משרדי
 

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות או בהתאם לתקופת החיים המשוערת 

 של השיפור, לפי הקצר שבהם. 
 

ת בכל סוף שנה והשינויים מטופלים אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחו

 .להלן' יג2 ביאורערך רכוש קבוע, ראה ולהבא. לגבי בחינת ירידת -אןכשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכ
 

מהגריעה והעלות המופחתת בדוחות הכספיים( רווח או הפסד מגריעת הנכס )המחושב כהפרש בין התמורה נטו 

 נכס.נכלל ברווח או הפסד בתקופה בה נגרע ה

  



 בע"מ קבוצת חמת
 אוחדיםביאורים לדוחות הכספיים המ

 

12 

 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 :נדל"ן להשקעה .י

 

טווח -תשואה ארוכתידי הקבוצה לצורך הפקת ב, המורכב בעיקר מקרקע ומבנים בבעלות, המוחזק נדל"ן להשקעה

תים או דמי שכירות או לצורך עליית ערך הונית, או שניהם, ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירומ

 למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל. 

 

  נדל"ן להשקעה מוכר לראשונה בעלות ובתקופות דיווח עוקבות, נמדד הנדל"ן להשקעה בשוויו ההוגן.

 

 להשקעה"ן לנדל)רכוש קבוע( מנדל"ן בשימוש הבעלים  מעבר

השווי הוגן, ההפרש המתקבל בין הערך כאשר נדל"ן בשימוש הבעלים הופך להיות נדל"ן להשקעה הנמדד לפי 

מוכרת  הנדל"ןירידה כלשהי בערך בספרים של יו ההוגן במועד זה, מטופל כדלקמן: בספרים של הנדל"ן לבין שוו

הירידה מוכרת ברווח  נדל"ן,, עד למידה שבה נכלל סכום בקרן הערכה מחדש לגבי אותו עם זאתברווח או הפסד. 

מוכרת ברווח הכולל האחר. אולם, עד למידה שהעליה  דל"ןבספרים של הנהי בערך עליה כלשמנגד, הכולל האחר. 

העליה מוכרת ברווח או הפסד. לאחר מועד ההעברה,   זה,  דל"ןמהווה ביטול להפסד מירידת ערך שהוכר בעבר בגין נ

 ירידה או עליה כלשהי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מוכרת ברווח או הפסד.

 

 :אשראי עלויות .יא
 

עלויות בגין אשראי ספציפי וכללי הניתנות לייחוס במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר )נכס שנדרש 

מוש המיועד שלו או למכירתו( מהוונות כחלק מעלות הנכס, במהלך התקופה יאותו לשפרק זמן מהותי כדי להכין 

לקבוצה יציאות בגין הנכס; )ב( מתהוות  החל מהמועד בו מתקיימים לראשונה כל התנאים הבאים: )א( מתהוות

 או למכירתו. מבצעת פעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס לשימושו המיועד    הקבוצהלקבוצה עלויות אשראי; וכן )ג(  

 

עלויות האשראי שניתן ליחסן במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר הן אותן עלויות אשראי אשר היו 

הפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע חוץ, מהוונים בגין הנכס הכשיר לא הייתה מבוצעת.  נמנעות אילו היציאה

 במידה שהם נחשבים כתיאום לעלויות הריבית.

 

כאמור מופסק כאשר, באופן מהותי, הושלמו כל הפעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס הכשיר היוון עלויות האשראי  

  לשימושו המיועד או למכירתו.

 
 נזקפות כהוצאה ברווח או הפסד בתקופה בה התהוו.  ראי אחרותעלויות אש

 

 : נכסים בלתי מוחשיים, פרט למוניטין .יב

 

 ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית.נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים 
  

ערך  נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים, ונבדקים לצורך בחינת ירידת

. אומדן משך IAS 36אחת לשנה, או בכל עת שקיים סימן, המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך בהתאם להוראות 

 .מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר, נבחן בתום כל שנת דיווחהחיים השימושיים של נכסים בלתי 

מבלתי מוגדר למוגדר, מטופל בדרך של "מכאן שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי המשתנה  

 ולהבא".
 

ם השימושיים המשוער נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים בקו ישר על פני אורך החיי

שלהם בכפוף לבחינת ירידת ערך. שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים מוגדר, 

 בדרך של "מכאן ולהבא".מטופל 
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 : )המשך( נכסים בלתי מוחשיים, פרט למוניטין .יב
 

החיים השימושיים בו נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר הינו אורך 

 כדלקמן:

 בשנים אורך חיים שימושיים 

  

 0.5 מנותצבר הז

 6 - 10 ואדריכלים קשרי לקוחות

 3 - 10 מותג

 3 אי תחרות

 

 כדלקמן: בהתאם לאופן היווצרותםהנכסים הבלתי מוחשיים של הקבוצה מוכרים ונמדדים 
 

 נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד: (1)
 

ת ערך שנצברו. נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד מוצגים לפי העלות בניכוי הפחתה והפסדים מיריד

הקו הישר על פני משך החיים  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר, מחושבת על בסיס

המשוער שלהם. אומדן משך החיים ושיטת ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת השימושיים  

 שינויי אומדן מטופלת בדרך של "מכאן ולהבא".
 

 עסקים:שנרכשו במסגרת צירופי  נכסים בלתי מוחשיים ( 2) 
 

עומדים בהגדרת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים מוכרים בנפרד ממוניטין כאשר הם 

נכס וניתנים לזיהוי. נכסים בלתי מוחשיים ניתנים לזיהוי כאשר הינם ניתנים להפרדה או נובעים מזכויות 

 ים כאלה יוכרו במועד צירוף העסקים בשוויים ההוגן.חוזיות או משפטיות אחרות. נכסים בלתי מוחשי
 

במסגרת צירופי עסקים מוצגים לפי  בתקופות העוקבות להכרה הראשונית, נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו

עלותם בניכוי הפחתה והפסדים מירידת ערך שנצברו. הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר, 

ל פני משך החיים השימושיים המשוער שלהם. אומדן משך החיים ושיטת מחושבת על בסיס הקו הישר ע

 נויי אומדן מטופלת בדרך של "מכאן ולהבא".ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת שי

 

 ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, פרט למוניטין: .יג

 

 של נכסיה המוחשייםרך הם המעידים על ירידת עהאם קיימים סימנים כלשבתום כל תקופת דיווח, בוחנת הקבוצה 

השבה של הנכס )או של היחידה -במידה וקיימים סימנים כאמור, נאמד סכום בר ., למעט מלאיוהבלתי מוחשיים

 מניבת המזומנים אליה שייך הנכס( במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר, אם בכלל. 

 

בהערכת שווי ירה לבין שווי השימוש בו. ו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות למכהשבה הינו הגבוה מבין שווי-סכום בר

השימוש, אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס המשקף את 

אומדן תזרימי   הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם

 המזומנים העתידיים.

 

מזומנים( נאמד כנמוך מערכו בספרים, הערך בספרים של -)או של יחידה מניבה השבה של נכס-כאשר סכום בר

ידית כהוצאה יהשבה שלו. הפסד מירידת ערך מוכר מ-מזומנים( מופחת לסכום בר-הנכס )או של היחידה מניבה

 הפסד.  או ברווח 

 

-היחידה מניבה קודמות מתבטל, הערך בספרים של הנכס )או של ערך שהוכר בתקופותכאשר הפסד מירידת 

השבה מעודכן, אך לא יותר מערכו בספרים של הנכס )או של היחידה -מזומנים( מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר

רידת ערך מזומנים( שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת ערך. ביטול הפסד מי-מניבה

 הפסד. או מוכר מידית ברווח 
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 :)המשך( דיניות החשבונאיתעיקרי המ - 2ביאור 

 

 מלאי: .יד
 

מלאי הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל, בתהליך ייצור לצרכי מכירה או חומרים שייצרכו 

ו שווי מימוש נטו. עלות המלאי בתהליך הייצור או במהלך הספקת השירותים. מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות א

המלאי, עלויות עבודה ישירות, עלויות תקורה קבועות ומשתנות וכן עלויות אחרות כוללת את ההוצאות לרכישת 

שהתהוו לצורך הבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל 

 ויות הדרושות לביצוע המכירה.בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועל

 

 עלות המלאי נקבעת כדלקמן:

 

 לפי שיטת ממוצע משוקלל. - חומרי גלם וחומרי עזר

 

 על בסיס עלות ממוצעת הכוללת חומרים, עבודה והוצאות ייצור ישירות ועקיפות אחרות. - תוצרת בתהליך

 

 ת ייצור ישירות ועקיפות אחרות.על בסיס עלות ממוצעת הכוללת חומרים, עבודה והוצאו - תוצרת גמורה

 

 לפי שיטת ממוצע משוקלל. - קנוייםסחורות ומוצרים 

 

 בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה. הקבוצה

 

בתקופה מסוימת בה אין מייצרים בתפוקה נורמלית, עלות המלאי אינה כוללת עלויות תקורה קבועות נוספות מעבר 

הועמסו, נזקפו כהוצאה לרווח או הפסד בתקופה בה התהוו. לו הנדרשות בתפוקה נורמלית. עלויות, כאמור, שלא  לא

 כמו כן, עלות המלאי אינה כוללת סכומים חריגים של עלויות חומרים, עבודה ואחרות הנובעים מחוסר יעילות.

 

 פיננסיים: מכשירים .טו
 

 :נכסים פיננסיים .1

 

 כללי ( א)

לייחס  ובתוספת עלויות עסקה שניתןנה בשווים ההוגן ם במועד ההכרה לראשונכסים פיננסים נמדדי

, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי

 הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 

 

בסיס חוב בדוחותיה הכספיים על  ירימכשהנכסים הפיננסיים המהווים הקבוצה מסווגת ומודדת את 

 הקריטריונים להלן:
 

 המודל העסקי של הקבוצה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן -

 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. -

 

 :הקבוצה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר (1)

; חוזיים רימי מזומניםהמודל העסקי של הקבוצה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תז

לתזרימי מזומנים שהם  התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדריםוכן 

 . רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה

תוך שימוש   עלות המופחתתהלאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בחברה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי  

 .ת ערךטיבית ובניכוי הפרשה לירידבשיטת הריבית האפק
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 :)המשך( פיננסיים מכשירים .טו
 

 )המשך(: נכסים פיננסיים .1

 

 )המשך(: כללי ( א)
 

 :הקבוצה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר (2)

בשווי הוגן דרך   דידתו בעלות מופחתת אונכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים למ

כאשר רווחים או הפסדים  רווח כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד בשווי הוגן

 כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח או הפסד.

 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים (ב)

נמדדים בשווי   ב פיננסים אשר אינםבוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חו  הקבוצה

 הוגן דרך רווח או הפסד.
 

 :מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד הקבוצה

ההכרה  מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד (1)

זה תיקח מכשיר חוב  בגין    ההפרשה להפסד שתוכר  –לראשונה, או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך 

 הדיווח, או; חודשים לאחר מועד 12בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 

לראשונה  מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה (2)

בחשבון הפסדי אשראי  בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד שתוכר תביא

 . (Lifetime) חיי המכשירת תקופת לאורך יתר -החזויים 

 

 באופן עלה לא האשראי סיכון כי מניחה הקבוצה, נמוך אשראי סיכון בעלי פיננסיים מכשירים עבור

 .לראשונה בהם ההכרה ממועד משמעותי

 

הבחינה האם להכיר בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר מבוססת 

ממועד ההכרה לראשונה ולא רק כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך במועד על הסיכון לכשל 

 הדיווח או כשהכשל התרחש בפועל.
 

 . ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד הפרשה
 

 גריעת נכסים פיננסיים  (ג)

 גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר: הקבוצה

 חוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, אוכויות הפקעו הז (1)

לקבלת תזרימי   מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות  הקבוצה (2)

העברת הנכס הפיננסי נותרים  המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות בעת

 הנכס.  השליטה על אך ניתן לומר כי העבירה את הקבוצהבידי 

הפיננסי, אך   מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס  הקבוצה (3)

 שלישי, ללא עיכוב מהותי.  נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד

 

הותירה באופן  העבירה ולא העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס, אך לא הקבוצהכאשר 

השליטה על הנכס, מוכר נכס חדש   מהותי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את

 בנכס. הקבוצהבהתאם למידת המעורבות הנמשכת של 
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 :)המשך( המדיניות החשבונאיתעיקרי  - 2ביאור 

 

 :)המשך( פיננסיים מכשירים .טו

 

 : תהתחייבויות פיננסיו .2

 

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת ( א)

עלויות עסקה  מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי הקבוצהבמועד ההכרה לראשונה, 

 .שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית

 

תוך  המופחתת פיננסיות לפי העלותהתחייבויות המודדת את כל ה הקבוצהלאחר ההכרה הראשונית, 

 : מוש בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט לשי

 התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כגון נגזרים; .1

כאשר גישת התחייבויות פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה או  .2

 המעורבות הנמשכת חלה;

 חוזי ערבות פיננסית; .3

 ית הנמוך משיעור ריבית השוק;מחויבות למתן הלוואה בשיעור ריב .4

 חל עליה. 3ידי רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי בינלאומי  תמורה מותנית שהוכרה על .5

 

בעת הכרה  תהפיננסי התחייבותה ההינה הסכום שבו נמדד תפיננסי התחייבותעלות מופחתת של 

 ימוש בשיטת הריביתבניכוי תשלומי קרן, בתוספת או בניכוי ההפחתה המצטברת, תוך ש לראשונה

הפרשה להפסד  האפקטיבית, של הפרש כלשהו בין הסכום הראשוני לבין סכום הפירעון, מותאם בגין

 כלשהי.

 

חוב ולהקצאה  ה המשמשת לחישוב העלות המופחתת של מכשירשיטת הריבית האפקטיבית הינה שיט

 .ולהכרה בהכנסת הריבית ברווח או הפסד על פני התקופה הרלוונטית

 

יישום שיעור  ידי ריבית מחושבות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. החישוב מבוצע על סותהכנ

 .תפיננסי התחייבותהריבית האפקטיבי לערך בספרים ברוטו של 

 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (ב)

מופחתת בשווי הוגן   נמדדות בעלותמודדת התחייבויות פיננסיות שאינן    הקבוצהבמועד ההכרה לראשונה,  

 .כאשר עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד

 הפסד. או לרווח נזקפים ההוגן בשווי שינויים, הראשונית ההכרה לאחר

 

 שהוענקו לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה( Put)ת מכר אופציו (ג)

מאוחדת, באופן אשר  ברהבח לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטהאשר מוענקות ( Putאופציות מכר )

בעלי זכויות אלו יכולים לחייב את הקבוצה לרכוש את החזקותיהם במשך תקופה מסוימת, מסווגות 

הקבוצה מכירה בכל תאריך דיווח בהתחייבות פיננסית הנמדדת על בסיס אומדן כהתחייבות פיננסית. 

טופלת החזקת בעלי ל מקביבעת מימוש אופציית המכר כאשר במהצפויה הערך הנוכחי של התמורה 

ינויים בסכום ההתחייבות בתקופות עוקבות נזקף שהזכויות שאינן מקנות שליטה כאילו היא בידי הקבוצה.  

 . במסגרת סעיף המימון הפסד ואלרווח 

 

מימוש מטופלת כסילוק ההתחייבות ובמידה מאם בתקופות עוקבות האופציה ממומשת, התמורה 

ההתחייבות וכן מימוש של חלק מההשקעה בחברה המאוחדת, ללא של וק שהאופציה פוקעת, יבוצע סיל

 איבוד שליטה בה.
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 :)המשך( פיננסיים מכשירים .טו

 

 )המשך(: התחייבויות פיננסיות .2

 

 גריעת התחייבויות פיננסיות (ד)

 

 בוטלה או פקעה.התחייבות נפרעה, מסולקת, דהיינו ההתחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא 

 )הקבוצה(:התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב 

 ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים; או פורע את ההתחייבות על -

 רר משפטית מההתחייבות.וחמש -

יבות כגריעה של ההתחי מת, השינוי מטופלבמקרה של שינוי תנאים מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיי

המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים 

 נזקף לרווח או הפסד. 

מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי להוון את תזרימי המזומנים  קבוצהבמקרה בו השינוי אינו מהותי, ה

 נזקפים לרווח או הפסד. ת, כאשר ההפרשים האפקטיבית המקוריהחדשים בשיעור הריבית 

בחשבון שיקולים  קבוצהבעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאיי התחייבות קיימת, מביאה ה

 איכותיים וכמותיים. 

 

 :קיזוז מכשירים פיננסיים .3

 

ות שניתנת ת זכקיימ  המצב הכספי אםנכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על  

את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו  וכן קיימת כוונה לסלק לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו,

הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק .  או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל

 ן של אחד הצדדים.רגל או חדלות פירעוגם במקרה של פשיטת  לחוזה אלא    במהלך העסקים הרגיל של הצדדים

 אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, על מנת שהזכות

 .או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה, שבהם היא לא תחול

 

 מניות אוצר: .טז

 

 כיב נפרד.צגות בקיזוז מהון החברה, כמרנמדדות לפי עלות רכישתן ומו ,ידי החברה מניות החברה המוחזקות על

 

 הכרה בהכנסה: .יז

 

הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו 

ווח או הפסד עד למידה (. הכנסה מוכרת בדוחות המאוחדים על רמיסי מכירה מסוימיםלטובת צדדים שלישיים )כגון,  

 .צה, וכן ההכנסה והעלויות, אם רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנהשההטבות הכלכליות יזרמו לקבושצפוי 

 

 להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה לגבי סוגי ההכנסות הבאים:

 

 הכנסות ממכירת סחורות: (1)
 

בדרך כלל, מועד  השליטה על הסחורות הנמכרות ללקוח. ההכנסות ממכירת סחורות מוכרות כאשר הועבר

לאחר המשלוח, הקבוצה מכירה בחייבים בגין  .השליטההינו המועד שבו הועברה סירה )המשלוח( המ

 המכירה מאחר ובמועד זה יש לה זכות לתמורה שאינה מותנית.
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 :)המשך( הכרה בהכנסה .יז

 

 :מדמי שכירותהכנסות  (2)

 

בסעיף נפרד במסגרת   ותלפי שיטת הקו הישר, על פני תקופת החכירה ומוצג  ותדמי שכירות מוכרת מהכנסו

 "הכנסות מדמי שכירות" בדוח רווח או הפסד. 

 

 הכנסות ריבית: (3)

 

 פיננסיים נכסים של בספרים הערך בסיס על, תקופתי בסיס עלהכנסות ריבית בגין נכסים פיננסיים מוכרות 

  .האפקטיבית הריבית לשיטת בהתאם, פחתתומ בעלות הנמדדים

 

 חכירות: .יח
 

 :2019 בינואר 1 ליום עד יושמה שלהלן החשבונאית המדיניות (1)

 

תנאי החוזה מעבירים את כל הסיכונים וההטבות המשמעותיים הסדרי חכירה מסווגים כחכירה מימונית כאשר 

 הנגזרים מהבעלות לחוכר. יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות.

 

 הקבוצה כחוכר:

 

 חכירה מימונית: (א)
 

 ותכחכירת ומקרקעי ישראל, אשר דמי החכירה שולמו במלואם מראש מסווג ממינהלחכירת קרקע 

ת. תשלומי החכירה הנדחים ששולמו במועד תחילת החכירה מוצגים בדוח על המצב הכספי ומימוני

תקופת החכירה, תוך הכללת אופציית פני יתרת -בסעיף "רכוש קבוע", ומופחתים על בסיס קו ישר על

 הארכה.
 

הקבוצה לא הכירה בנכס ובהתחייבות בגין תשלומים עתידיים שיחולו בעת מימוש האופציה להארכת 

תקופת החכירה, מאחר שתשלומים אלה יתבססו על השווי ההוגן של הקרקעות במועד המימוש העתידי 

 אין להביאם בחשבון. -"חכירות"  17ספר ומי מבינלאתקן ומהווים דמי חכירה מותנים, אשר בהתאם ל
 

 חכירה תפעולית: ( ב)
 

פני -שר באופן שוטף עלבחכירה תפעולית תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו י

 תקופת החכירה.
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 :)המשך( חכירות .יח

 

 :2019 בינואר 1 ל מיוםחה יושמה שלהלן החשבונאית המדיניות (2)

 

 הקבוצה כחוכר:

 

 בנכס  לשלוט  זכות  מועברת  החוזה  לתנאי  בהתאם  כאשר  חכירה  כחוזה,  מחוזה  חלק  או,  בחוזה  מטפלת  הקבוצה

 .תמורה בעבור מוגדרת זמן לתקופת מזוהה

 

העסקאות בהן הקבוצה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש מחד  עבור

קצר )לתקופה של עד  לטווח, למעט חכירות החוכר היא בהם החכירה חוזי כל בגין מאידך חכירה חייבותהתוב

. )דוגמת: מדפסות, מחשבים אישיים, טלפונים סלולריים וכד'(בעלי ערך נמוך חודשים( וחכירות של נכסים  12

שר על פני תקופת החכירה, בחכירות אלה מכירה הקבוצה בתשלומי החכירה כהוצאה תפעולית על בסיס קו י

 הקבוצה ידי על הכלכליות ההטבות צריכת תבנית את יותר טובה בצורה מייצג אחראלא אם כן בסיס שיטתי 

 .החכורים מהנכסים

 

 יחד  החכור  בנכס  להשתמש  הזכות  את  יש  לחוכר  שלגביה  לביטול  ניתנת  שאינה  התקופה  הינה  החכירה  תקופת

 :עם

 וכן, זו אופציה יממש שהחוכר סביר באופן ודאי אם החכירה להארכת האופצי ידי על המכוסות תקופות •

 .זו אופציה יממש לא שהחוכר סביר באופן ודאי אם החכירה את לבטל אופציה ידי על המכוסות תקופות •
 

ודאי באופן  הקבוצה לקחה בחשבון אופציות הארכה אשר ,לראשונהבמועד ההכרה  ,החכירה תקופת בקביעת

. סבירות המימוש של אופציות ההארכה נבחנה בהתחשב, בין היתר, בתשלומי החכירה הל ידסביר שימומשו ע

אשר צפוי  הקבוצהבתקופות ההארכה ביחס למחירי השוק, שיפורים משמעותיים במושכר שבוצעו על ידי 

בתקופת ההארכה, עלויות המתייחסות לסיום החכירה )ניהול  לקבוצהשתהיה להם הטבה כלכלית משמעותית 

הנכס לפעילויות הקבוצה, מיקום הנכס  חשיבותמתן, פינוי הנכס הקיים ואיתור נכס חלופי במקומו(, משא ו

 החכור והזמינות של חלופות מתאימות.
 

חכירה נמדדת לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם משולמים במועד התחילה, ההתחייבות  

. אם לא ניתן 1(Interest rate implicit in the leaseירה )בחכם תוך שימוש בשיעור הריבית הגלומהוונים 

 Lessee's incremental)ריבית התוספתי שלה בשיעור הלקבוע בנקל שיעור זה, הקבוצה משתמשת 

borrowing rate)2 להלן בדבר שיעורי ההיוון ששימשו במועד היישום לראשונה.  'וכ2. ראה ביאור 

 

 ים מהתשלומים הבאים:ידת התחייבות החכירה מורכבתשלומי החכירה הנכללים במד

 תשלומים קבועים )כולל תשלומים קבועים במהותם(; •

 ה;תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד, שנמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד הקיים במועד התחיל •

 סכומים החזויים לעמוד לתשלום על ידי החוכר בהתאם לערבויות לערך שייר; •

 רכישה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו; וכן של אופציית מחיר המימוש •

 תשלומי קנסות לביטול החכירה, אם תקופת החכירה משקפת מימוש אופציה לבטל את החכירה על ידי •
 החוכר.

 

 

 

 

  

 
הנוכחי של תשלומי החכירה ושל ערך השייר שאינו מובטח להיות שווה לסכום של השווי ההוגן של נכס הבסיס ושל עלויות ישירות ראשוניות    ך שיעור הריבית שגורם לער  1

 כלשהן של המחכיר. 

 
ך דומה לנכס זכות שימוש  טוחה דומה את הסכומים הדרושים על מנת להשיג נכס בערשחוכר היה נדרש לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה ועם ב  הריבית שיעור   2

 בסביבה כלכלית דומה. 
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 :)המשך( חכירות .יח
 

 :)המשך( 2019 בינואר 1 וםמי החל יושמה שלהלן החשבונאית המדיניות (2)
 

 :)המשך( הקבוצה כחוכר
 

מודדת הקבוצה   ההכרה לראשונהמועד   לאחרהתחייבות החכירה מוצגת בסעיף נפרד בדוח על המצב הכספי. 

 את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.
 

 כאשר: הקבוצה מודדת מחדש את התחייבות החכירה )כנגד התאמה לנכס זכות השימוש(

חל שינוי בתקופת החכירה או כאשר חל שינוי בהערכה של אופציה לרכישת נכס הבסיס. במקרה זה  •
 שלומי החכירה המעודכנים תוך שימוש בשיעור היוון מעודכן.התחייבות החכירה נמדדת על ידי היוון ת

ים אלה )לדוגמה, חל שינוי בתשלומי חכירה עתידיים הנובע משינוי במדד או בשער המשמש לקביעת תשלומ •
סכומים החזויים לעמוד לתשלום תשלומי חכירה הצמודים למדד המחירים לצרכן( או כאשר חל שינוי ב

במקרה זה התחייבות החכירה נמדדת על ידי היוון תשלומי החכירה בהתאם לערבות לערך שייר. 
רה נובע משינוי בשיעורי המעודכנים תוך שימוש בשיעור ההיוון המקורי )אלא אם כן השינוי בתשלומי החכי

 .ריבית משתנים, במקרה זה, נעשה שימוש בשיעור היוון מעודכן(

אינו מטופל כחכירה נפרדת. במקרה זה התחייבות ואשר אינו מקטין את היקף החכירה בוצע תיקון חכירה  •
 החכירה נמדדת מחדש על ידי היוון תשלומי החכירה המעודכנים תוך שימוש בשיעור היוון מעודכן.

 

ברווח או בהפסד הנובע   הקבוצהכאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה, מכירה  

מהגריעה החלקית או המלאה של יתרת נכס זכות השימוש וההתחייבות בגין החכירה. לאחר מכן, מודדת 

י שיעור ההיוון מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי החכירה המתוקנים, לפ קבוצהה

 .ין החכירה ליתרת נכס זכות השימושייבות בגהמעודכן במועד התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת ההתח
 

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

חר מכן, נכס זכות שימוש נמדד לפי כלשהם שבוצעו במועד התחילה או לפניו ועלויות ישירות ראשוניות. לא

 .העלות בניכוי פחת נצבר והפסדים מירידת ערך
 

נכס זכות השימוש נמדד לפי מודל העלות ומופחת בקו ישר על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה לבין 

ות אורך החיים השימושיים של נכס הבסיס. אם החכירה מעבירה לקבוצה בעלות על נכס הבסיס או אם העל

השימוש מופחת בקו ישר   של נכס זכות השימוש משקפת מימוש של אופציית רכישה על ידי הקבוצה, נכס זכות

על פני אורך החיים השימושיים של נכס הבסיס. הפחת מתחיל ממועד תחילת החכירה. כאשר מתקיימים 

ראה ביאור  ,IAS 36סימנים לירידת ערך, בוחנת הקבוצה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות 

 ' לעיל.גי2
 

 הכספי.  נכס זכות השימוש מוצג בסעיף נפרד בדוח על המצב
 

 מענקים ממשלתיים: .יט
 

מענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו והחברה תעמוד בכל התנאים הרלוונטיים 

 המתאימים.
 

על ה או השגה בדרך אחרת של נכסים בלתי שוטפים מענקים ממשלתיים שהתנאי העיקרי להם הוא רכישה, הקמ

על בסיס הפסד או הקבוצה, מוצגים בניכוי מהערך בספרים של הנכס נשוא המענק. סכום המענק נזקף לרווח  ידי

 שיטתי סביר על פני תקופת החיים השימושיים של הנכסים הקשורים. 
 

נוצרת הקבלה  ןפני אותן תקופות דיווח בהממשלתיים אחרים מוכרים כהכנסה על בסיס שיטתי, על  מענקים

 חשבונאית כנגד אותן עלויות בהן נשאה הקבוצה אשר הקנו לה את הזכות לקבלת המענקים.
 

 הפרשות: .כ
 

 כללי: (1)
 

כתוצאה מאירוע שהתרחש הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת  

 ות.כליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבבעבר, בגינה צפוי שימוש במשאבים כל
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 :)המשך(הפרשות  .כ
 

 :)המשך( כללי (1)
 

לגבי הסכום שיידרש ליישוב המחויבות הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה  

בות. כספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבהווה במועד הדוח על המצב ה

כאשר ההפרשה נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות, הערך בספרים של 

 חזויים. שינויים בגין ערך הזמן נזקפים לרווח או הפסד.ההפרשה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים ה
 

ידי צד שלישי, מכירה  או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב עלהסכום  כאשר כל

 (Virtually Certain)הקבוצה בנכס, בגין ההשבה, עד לגובה ההפרשה שהוכרה, רק כאשר וודאי למעשה 

  שהשיפוי יתקבל וכן ניתן לאומדו באופן מהימן. 
 

 אחריות: (2)
 

ותר נשואי האחריות, בהתאם לאומדן הטוב בי  מוכרות במועד מכירת המוצריםהפרשות בגין עלויות אחריות  

  של ההנהלה לגבי היציאות הנדרשות ליישוב מחויבות הקבוצה בגין האחריות.
 

 מסים על ההכנסה: .כא
 

הוצאות )הכנסות( המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתרות המסים הנדחים, 

 צירופי עסקים., ולעסקאות סים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להוןלמעט מ
 

הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה וחברות מאוחדות במהלך 

 תקופת הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת פריטי הכנסות

שונות, או שאינם חייבים במס או ניתנים לניכוי. נכסים והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח 

והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה 

 למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.
 

ניתנת לאכיפה לקזז את  ים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטיתמסים שוטפים מוצג נכסים והתחייבויות

 הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.
 

בין ערכם חברות הקבוצה יוצרות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות ל

ייבות( מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים בעת מימושן, בדוחות הכספיים. יתרות המסים הנדחים )נכס או התח

שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד תאריך הדוח על המצב בהתבסס על 

ים הזמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים הכספי. התחייבויות מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל ההפרש

ערכם בדוחות הכספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד  והתחייבויות לבין

 לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי.
 

מההכרה לראשונה שונה במוניטין, וכן הפרשים זמניים הנובעים מההכרה לראהקבוצה לא יוצרת מסים נדחים בגין 

בנכס או בהתחייבות במסגרת עסקה שאינה צירוף עסקים, כאשר במועד העסקה ההכרה לראשונה בנכס או 

 בהתחייבות לא משפיעה על הרווח החשבונאי ועל ההכנסה החייבת )הפסד לצרכי מס(.

 

רות מוחזקות, רה של מימוש ההשקעות בחבם בחשבון המסים שהיו חלים במקבחישוב המסים הנדחים לא מובאי

מאחר ולהערכת הנהלת הקבוצה ההפרשים הזמניים נשואים מסים נדחים אלו הינם בשליטת הקבוצה ואינם צפויים 

 להתהפך בעתיד הנראה לעין.
 

ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים  נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית

ידי אותה רשות  ות מסים שוטפים, וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים עלשוטפים כנגד התחייבוי

 מס, ובכוונת הקבוצה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטו.
 

ים בהתבסס על שיעור המס הצפוי בעת היפוך מסים נדחים בגין הפרשים זמניים המתייחסים לנדל"ן להשקעה נקבע

 תחת ההנחה כי היפוך זה ייעשה בדרך של מכירת הנכס. ההפרש הזמני,
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים:  .כב

 

 לעובדים: ותהטב סוגימספר  יםבקבוצה קיימ

 

 קצר: טווחהטבות לעובדים ל (1)

 

חודשים מתום  12לתשלום בתקופה שאינה עולה על  צפויותקצר, הן הטבות אשר  דים לטווחהטבות עוב

התקופה בה סופק השירות המזכה בהטבה. הטבות עובדים לטווח קצר בקבוצה כוללות את התחייבות 

 ן. ההטבותהפסד במועד היווצרות וא, שכר, בונוסים וכיו"ב. הטבות אלו נזקפות לרווח הבראההקבוצה בגין 

ל בסיס לא מהוון אותו חזויה החברה לשלם. הפרש בין גובה ההטבות לזמן קצר להן זכאי העובד, נמדדות ע

  לבין הסכום ששולם בגינן, מוכר כנכס או כהתחייבות.

 

 הטבות לאחר סיום העסקה: (2)

 

פרישה, , שי בעת הטבות הקבוצה לאחר סיום העסקה כוללות תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין

לום בגין ימי מחלה שלא נוצלו בעת הפרישה, שי לגמלאים וכן תשלומי פנסיה מוקדמת לעובדים מסוימים תש

 שפרשו בטרם הגיעם לגיל פרישה. 

 

 הטבות הקבוצה לאחר סיום העסקה הינן בחלקן תוכניות להפקדה מוגדרת ובחלקן תוכניות להטבה מוגדרת. 

 

 Definedדרת )דת כספים במסגרת תכנית להפקדה מוגהוצאות בגין התחייבות הקבוצה להפק

Contribution Plan שירותי העבודה, אי במועד הספקת להפסד, או מהוונות לעלות המ וא( נזקפות לרווח

בגינם מחויבת הקבוצה לביצוע ההפקדה. ההפרש בין סכום ההפקדה העומד לתשלום, לבין סך ההפקדות 

פקדות ששולמו עולה על ההפקדה הנדרשת בגין השירות שסופק ששולמו מוצג כהתחייבות. כאשר סך הה

, או להחזר כספי, מכירה עד לתאריך הדוח על המצב הכספי, ועודף זה יוביל להקטנת ההפקדות העתידיות

 הקבוצה בנכס.

 

הפסד, או מהוונות לעלות  וא( נזקפות לרווח Defined Benefit Planהוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת )

(, תוך שימוש בהערכות אקטואריות Projected Unit Creditזויה )בהתאם לשיטת יחידת הזכאות הח  המלאי

הנוכחי של מחויבות הקבוצה בגין תכנית להטבה מוגדרת נקבע המתבצעות בתום כל תקופת דיווח. הערך 

 היוון בשיעור באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בגין התכנית בתשואות שוק תוך שימוש

הנקובות במטבע בו ישולמו ההטבות בגין  גבוהה באיכות קונצרניות חוב אגרות של שוק לתשואות המתאים

, ובעלות תקופות פדיון ופת פדיון הזהות בקירוב למועדי הסילוק החזויים של התכניתהתכנית, ובעלות תק

 הזהות בקירוב למועדי הסילוק החוזיים של התכנית. 
 

 (Pastיים נזקפים לרווח הכולל האחר במועד היווצרותם. עלות שירות עברדים אקטוארווחים והפסר

Service Cost הפסד במועד תיקון התכנית או במועד ההכרה  וא(, צמצומים או סילוקים מוכרים ברווח

או בהטבות בגין פיטורין, לפי המוקדם מבניהם. רווחים  IAS 37בעלויות בגין שינוי מבני קשורות לפי 

 דש לרווח או הפסד במועד מאוחר יותר.והפסדים אקטוארים שנזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו מח
 

נכסי התוכנית נמדדים בשווי הוגן. הכנסת ריבית על נכסי תוכנית נקבעת על בסיס שיעור ההיוון של המחויבות 

י תוכנית לבין התשואה ונזקפת לרווח והפסד כחלק מעלות הריבית נטו. ההפרש בין הכנסת הריבית על נכס

 הפסד במועד מאוחר יותר. הכוללת על נכסי התוכנית נזקף לרווח כולל אחר ולא יסווג מחדש לרווח או
 

התחייבות הקבוצה בגין תכנית הטבה מוגדרת המוצגת בדוח על המצב הכספי כוללת את הערך הנוכחי של 

וכנית. נכס נטו, המתהווה מהחישוב כאמור, המחויבות בגין הטבה מוגדרת בניכוי שווים ההוגן של נכסי הת

הזמינות לקבוצה בצורה של הקטנה בהפקדות עתידיות או החזר מוגבל לגובה ההטבות הכלכליות העתידיות  

עודף  כספי, בין אם במישרין לקבוצה ובין אם בעקיפין לתוכנית אחרת שנמצאת בגירעון )"סכום התקרה"(.

האחר ולא יסווג  ר העולה על סכום התקרה נזקף לרווח הכוללהנכס נטו, אשר התהווה מהחישוב האמו

 עד מאוחר יותר.מחדש לרווח או הפסד במו
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 רווח למניה: .כג
 

ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות המשוקלל   הרווח למניה מחושב על

. ברווח הבסיסי למניה , בניכוי מניות החברה המוחזקות בהחזקה עצמית )מניות אוצר(תקופת הדיווחמהלך  שקיים ב

 נכללות רק מניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה.
 

  ההצמדה:שערי חליפין ובסיס  .כד
 

ו והיו תקפים יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמ

 לתום תקופת הדיווח.
 

יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח בהתאם לתנאי 

 העסקה.
 

 ועל המדד: אירו, הלירה הטורקית, הדולרהחליפין של הלהלן נתונים על שער 

 

  שער החליפין היציג של 

 ועיד מדד הדולר לירה טורקית אירוה 

 (אירו 1-)ש"ח ל 

  1-)ש"ח ל

 נקודות  דולר( 1-)ש"ח ל (לירה טורקית

     לתאריך הדוחות הכספיים:

 125.06 3.456 0.581 3.878 2019בדצמבר  31ליום 

 124.31 3.748 0.709 4.292 2018בדצמבר  31ליום 

     

 % % % % שיעורי השינוי:

     :לשנה שהסתיימה

 0.60 (7.79) (18.02) (9.63) 2019בדצמבר  31ביום 

 0.80 8.10 (22.38) 3.35 2018בדצמבר  31ביום 

 0.40 (9.83) (16.24) 2.69 2017בדצמבר  31ביום 

 

 וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים:אומדנים  .כה

 

ות בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיני

סם החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות שבבסי

 נים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.נסקרים באופן שוטף. השינויים באומד

 

ואומדנים  פיהמצב הכסהדוח על להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך 

ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים  קריטיים שחושבו על

 :ותהדיווח הבא בתקופותהכספיים והתחייבויות בדוחות 

 

 ירידת ערך מוניטין: (1)
 

המוצגת בביאור , בהתאם למדיניות החשבונאית הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה

אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש  . הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע' לעילז2

 .וכן לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה המזומניםמתמשך ביחידה מניבת 

 

נוספים בדבר  םח. פרטיאלפי ש"   40,686  -הערך בספרים של המוניטין בתום תקופת הדיווח הינו בסך של כ

 להלן. ג'10ובביאור לעיל ' ז2בחינת ירידת ערך המוניטין מובאים בביאור 
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 :)המשך( המדיניות החשבונאיתעיקרי  - 2ביאור 
 

 :)המשך( אומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים .כה

 

 מלאי איטי: (2)
 

לו, בהתבסס על מדיניות ונהלים יתרות המלאי יחסית להיקף הצריכה ש את מדי תקופהבוחנת הקבוצה 

מתחשבת, בין היתר, באומדני הנצלת המלאי ומכירתו בהתבסס על ניסיון העבר. בהתאם וה הקבוצה  שקבע

  לניתוח האמור מעדכנת הקבוצה את ההפרשה בגין מלאי איטי.

 

 :נדל"ן להשקעה (3)

 

 .הנדל"ן להשקעה של הקבוצה מוצג לפי שוויו ההוגן י' לעיל,2כאמור בביאור 

 

על ידי   על הערכות שווי המבוצעות  הקבוצהלצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מתבססת הנהלת  

נקבע על פי שיטות  ההוגןהשווי  .בעלי ידע, ניסיון ומומחיות נדרשים שמאי מקרקעין חיצוניים בלתי תלויים

)הגישה הכלכלית( שהינן בעלות גישת ההשוואה )גישת שווי השוק( וגישת היוון ההכנסות    –הערכה מקובלות  

שימוש בשיטת היוון תזרימי המזומנים, לשיעור הריבית המנכה את תזרימי ב.  ההוגןתוקף גבוה לאומדן השווי  

 על שוויו ההוגן. המזומנים נטו הצפויים מהנכס, נודעת השפעה משמעותית

 

 הרקע התכנוניהזכויות בנדל"ן וזי,  ומצבו הפי  הנדל"ןמיקום  ,  בקביעת השווי ההוגן נלקחים בחשבון, בין היתר

שינוי בערכו של מי ממרכיבים אלו, או בכולם, יכול להשפיע באופן משמעותי .  שכירות לנכסים דומיםהמחירי  ו

 על שוויו ההוגן של הנכס כפי שנאמד.

 

ל"ן חותרת לקביעת שווי הוגן אובייקטיבי ככל שניתן, אך עם זאת תהליך אמידת השווי ההוגן של נדהקבוצה  

והבנתה  להשקעה כולל גם אלמנטים סובייקטיביים, שמקורם בין השאר בניסיון העבר של הנהלת החברה

לאור האמור את הצפוי להתרחש בשוק הנדל"ן להשקעה במועד שבו נקבע אומדן השווי ההוגן. לאור זאת, ו

 קול דעת. לעיל בפסקה הקודמת, קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה מחייבת שי

 

לפרטים נוספים אודות ההנחות בהן עשתה הקבוצה שימוש באמידת השווי ההוגן של נכסי נדל"ן להשקעה, 

 .להלן 9ראה ביאור 

 

 חכירה בגין להתחייבות ההיוון שיעור קביעת (4)

 

ההכרה לראשונה, מחושב הערך הנוכחי של התחייבות בגין חכירה תוך  (, במועד2')יח2בביאור כאמור 

נכס הערך הנוכחי של ההתחייבות בגין חכירה ובהתאם גם על השפעה על  םאשר להשיעורי היוון שימוש ב

 .זכות השימוש

 

 תביעות משפטיות: (5)
 

החברה וחברות מאוחדות שלה, הסתמכו בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד 

המשפטיים מתבססות על מיטב החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של היועצים 

י שנצבר בנושאים השונים. שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון המשפט

 וצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות ת

על מנת ליישב את התביעות ובהסתמך הפרשה לתביעות מייצגת את אומדן ההנהלה לגבי הסכומים שידרשו  

 על יועציה המשפטיים.

 

 הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה: (6)
 

וש בטכניקות הערכה התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימ

יעורי תשואה צפויים אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון, ש

גין אומדנים אלו בשל על נכסים, שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים. קיימת אי ודאות מהותית ב

 היות התוכניות לזמן ארוך.
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   :)המשך( החשבונאיתעיקרי המדיניות  - 2ביאור 
 

 :)המשך( אומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים .כה
 

 :מסים (7)
 

ת. שיקול דעת נרחב נדרש לצורך קביעת ההתחייבות למס שוטף י המס במספר מדינוהקבוצה כפופה לחוק

 של כל אחת מחברות הקבוצה.
 

 מקצועיים,  מסתמכת על יועציםבהתבסס על אומדני ההנהלה, אשר  מסים,    הקבוצה מכירה בהתחייבויות בגין

עסקאות אלה שונות  כאשר תוצאות המס של בנוגע לעיתוי וגובה חבות המס הנובעת מעסקאות אלה.

 קביעת השומה הסופית. יוקטנו או יוגדלו, לפי העניין, הוצאות המסים במועדה, מאומדני ההנהל
 

נוצלו, במידה  ס והפרשים זמניים, שטרםכמו כן, נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מ

ההנהלה על מנת לקבוע  ש אומדן שלשצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדר

סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה,  את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי,

 מקורה ואסטרטגית תכנון המס.

 

 לי השפעה מהותית על התקופה הנוכחית:תקנים חדשים בע .כו

 

• IFRS 16 "חכירות" 
 

"התקן"(, אשר נכנס לתוקף החל מיום  –בסעיף זה ת" )להלן "חכירו – IFRS 16דיווח כספי בינלאומי  תקן

"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את  IAS 17)'מועד היישום לראשונה'( מבטל את  2019בינואר  1

הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )'חוכר'( והספק 

 ה את הטיפול החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר.אינו משנ ר'(. התקן)'מחכי
 

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

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

 ימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין הערך הנוכחי של דמי החכירה. ן זכות השבנכס בגי מחד להכיר
 

חודשים בלבד  12הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד 

מת אית המיושלעיל בדבר המדיניות החשבונ  (2)'יח2. ראו ביאור  ךוכן ביחס לחכירות של נכסים בעלי ערך נמו

 .2019בינואר  1ום החל מי
 

בעת  הוכרוכחכירות תפעוליות,  ואשר טופלולאור זאת,  נדל"ן, כלי רכב וכלי הרמה, אותן שוכרת הקבוצה 

 יישום התקן כנכסים וכהתחייבויות בדוח על המצב הכספי של הקבוצה.
 

לסכום שימוש  שווה  נכסי זכות ה  יתרתכאשר    חלקי  למפרע  יישוםאת התקן לפי גישת    לאמץבחרה   הקבוצה

לא נדרשת  זו הגישבהתאם ל )מועד המעבר(. 2019בינואר  1ליום  שהיוההתחייבויות בגין החכירה כפי 

תוך שימוש  חושבההצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן לראשונה, 

 קן לראשונה.ת במועד יישום התהקיימבכל חכירה  קבוצהבשיעור הריבית התוספתי של ה
 

 חרה ליישם התקן תוך יישום ההקלות המתאפשרות בהוראות המעבר לתקן כדלקמן:בכן, הקבוצה  כמו

מחדש אם החוזה הינו חכירה או כולל חכירה למועד תחילת יישום התקן. לפיכך,  בחנההקבוצה לא  ( א)

לו בעבר כחוזי בהתאם לתקן ואילו הסכמים שטופ  מטופליםכחוזי חכירה תפעולית    טופלוהסכמים אשר  

 יכו להיות מטופלים כך ללא שינוי.קבלת שירות, ימש

 מאפיינים דומים באופן סביר. בשיעור היוון אחד לתיק חוזי חכירה בעלי משתמשתהקבוצה  (ב)

למועד המעבר כחלופה   IAS 37חוזי החכירה הינם חוזה מכביד לפי  השתמשה בהערכה האם  הקבוצה   (ג)

 לביצוע בדיקת ירידת ערך.

 12הוראות התקן לגבי חכירות שתקופת החכירה שלהן מסתיימת תוך  מיישמת את נהאיהקבוצה  (ד)

 חודש ממועד היישום לראשונה.

 עלויות ישירות ראשוניות במדידת הנכס זכות שימוש במועד היישום לראשונה. אינה כוללת הקבוצה  (ה)

להארכה או ב"ראייה לאחור" בקביעת תקופת החכירה אם החוזה כולל אופציות  השתמשההקבוצה  (ו)

 לביטול החכירה.
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -  2ביאור 
 

 :)המשך(בעלי השפעה מהותית על התקופה הנוכחית  חדשים תקנים .כו

 

• IFRS 16  "המשך("חכירות(: 

 

 :2019בינואר  1ההשפעה על הדוח על המצב הכספי של הקבוצה ליום  .1

 
 

ה שהוכרו בדוח על המצב הכספי במועד שיעור הריבית התוספתי של הקבוצה שיושם להתחייבויות חכיר 

שיעורי ההיוון מבוססים על שיעור הריבית התוספתי של  .5.2% -לכ 1.5% -נע בין כהיישום לראשונה 

 החוכר בכל חכירה, כתלות בסכום החכירה, משך החיים הממוצע שלה וטיב הנכס החכור.

 

 :9201דצמבר ב 31ההשפעה על הדוח על המצב הכספי של הקבוצה ליום  .2
 

 

נכסים 
  נכסים לא שוטפים שוטפים

התחייבויות 
 שוטפות

התחייבויות 
  שוטפותלא 

 הנכס החכור
חייבים 

 ויתרות חובה
יתרות חובה 

 לזמן ארוך
זכות נכסי 

 סה"כ נכסים מסים נדחים שימוש

חלויות 
שוטפות של 
התחייבויות 

 חכירה

התחייבויות 
, בניכוי חכירה

חלויות 
 שוטפות

סה"כ  
 התחייבויות

 א ל פ י   ש " ח  

 56,650  49,490  7,160  55,782  259  55,523  -  -  נדל"ן
 2,490  448  2,042  2,479  6  3,257  ( 349) ( 435) רכבים

וכלי  משאיות
 2,657  1,459  1,198  2,634  7  3,124  ( 473) ( 24) הרמה

 61,797  51,397  10,400  60,895  272  61,904  ( 822) ( 459) סה"כ 

 

 :2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  ההשפעות על דוח הרווח או הפסד ורווח כולל אחר .3

 

 הנכס החכור

קיטון בהוצאות 
 שכירות

 IAS 17לפי 

גידול בהוצאות 
 פחת

 IFRS 16לפי 
סה"כ גידול 
 ברווח תפעולי

גידול בהוצאות 
 המימון

 IFRS 16לפי 

קיטון בהוצאות 
 המס

 IFRS 16לפי 
 סה"כ קיטון

 ווחרב

 א ל פ י   ש " ח  

 868  259  1,858  731  7,580  8,311  נדל"ן
 11  6  80  63  3,910  3,973  רכבים

 23  7  75  45  1,404  1,449  משאיות וכלי הרמה

 902  272  2,013  839  12,894  13,733  סה"כ 
 

 

 

 

 

  

  נכסים לא שוטפים נכסים שוטפים 

התחייבויות 
 שוטפות

לא התחייבויות 
  שוטפות

 הנכס החכור
חייבים ויתרות 

 חובה
יתרות חובה 

 ארוךלזמן 
זכות נכסי 

 סה"כ נכסים שימוש

חלויות 
שוטפות של 
התחייבויות 

 חכירה

התחייבויות 
, בניכוי חכירה

חלויות 
 שוטפות

סה"כ  
 התחייבויות

 א ל פ י   ש " ח  

 )בלתי מבוקר( 

 60,000  51,025  8,975  60,000  60,000  -  -  נדל"ן
 5,145  1,469  3,676  5,145 6,016 ( 752) ( 119) רכבים

 4,174  2,704  1,470  4,174  4,584  ( 410) -  וכלי הרמה משאיות

 69,319  55,198  14,121  69,319  70,600 ( 1,162) ( 119) סה"כ 
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -  2ביאור 
 

 :)המשך(בעלי השפעה מהותית על התקופה הנוכחית  םחדשי תקנים .כו

 

• IFRS 16  "המשך("חכירות(: 
 

 :2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  ההשפעות על הדוח על תזרימי המזומנים .4

 

 הנכס החכור
 גידול בתזרים המזומנים

 מפעילות שוטפת
 קיטון בתזרים המזומנים

 מפעילות מימון

 אלפי ש"ח 

 536,4  6,453  נדל"ן
 ,8933  3,893  רכבים

 1,374  1,374  משאיות וכלי הרמה

 ,72011  11,720  סה"כ

 

 

 :מוחזקותהשקעות בחברות  - 3ביאור 
 

 "חמת"( –)להלן  "מבע ויציקות ארמטורות חמת (א)
 

לחדרי של ערכות ואביזרים  ומכירה  שיווק  ,  ביבואוכן  ומכירה של ברזי מתכת לשימוש ביתי,  חמת עוסקת בייצור, שיווק  

ידי החברה בשיעור  , מוחזקת חמת על2018 -ו 2019בדצמבר  31לימים . וכיורי גרניט ונירוסטה למטבח אמבטיה

 .100%של 
 

 "(חרסה" –)להלן  "מבע ניטרייםיצרני כלים ס -סטודיו  חרסה ( ב)
 

 כליםורים ויכשבע וייצר  בבאראשר פעל , החליט דירקטוריון החברה על סגירת מפעל חרסה 2019באפריל  28 ביום

 .)בעיקר אסלות ( מחרס סניטריים

   

שחיקה מתמשכת ברווחיותה של חרסה, פעילות הפסדית של המפעל בשלוש החלטות הדירקטוריון התקבלו על רקע    

וחצי השנים האחרונות, ירידה ביעילות הייצור בשנים האחרונות )בין היתר עקב תיקון חוק שעות עבודה ומנוחה ועדכון 

מחזור המכירות מום(, קושי בפיתוח וייצור מוצרים מודרניים חרף השקעות בציוד ותשתיות ייצור, ירידה בשכר המיני

בשוק המקומי )בין היתר בגין מדיניות "דיור למשתכן"( וירידה בייצוא בין היתר על רקע ייסוף השקל ביחס לאירו 

 והחרפת תחרות הייבוא מהמזרח הרחוק וירידה במחירי המכירה.
 

מיליון ש"ח, לפני מסים, הנובעות ממחיקת   14.5  -הוצאות בסך כולל של כרשמה הקבוצה    מפעל חרסה,אה מסגירת  וצכת  

מיליון ש"ח, מחיקת מלאי חומרי גלם ומלאי   10  -של כיתרות ציוד קבוע ותשתיות של המפעל שאינם שמישים בקבוצה בסך  

הכוללות בין היתר התנתקות  מיליון ש"ח 1.9 -ספות בסך של כמיליון ש"ח וכן הוצאות סגירה נו 2.6 -בתהליך בסך של כ

מיליון ש"ח בגין עלויות פירוק,   2.5  -בנוסף, רשמה הקבוצה הוצאות בסך של כ  ם ארוכי טווח מול ספקים שונים.מהסכמי

 בטורקיה. MANISAהחברה הבת שינוע והעתקה של מכונות ממפעל חרסה למפעל 

 

 .100%ידי החברה בשיעור של  , מוחזקת חרסה על2018 -ו 2019בדצמבר  31לימים 

 

, מיליון ש"ח 7.2-בסך של כ להחזר מענק במסגרת החוק לעידוד השקעות הוןשקיבלה חרסה דרישה לפרטים אודות 

 להלן. (1ג')20ראה ביאור 
 

 "חרסה סטודיו"( –חרסה סטודיו )להלן  (ג)
 

כלי הדחה, מאביזרי צנרת, פלסטיק, כגון: צנרת, ציה מינסטלחרסה סטודיו עוסקת בייצור, שיווק ומכירה של מוצרי א

 -ו 2019בדצמבר  31לימים מטבח. הו יהאמבטהפלסטיק לחדרי צריכה מעוצבים ממושבי אסלה וכיו"ב וכן מוצרי 

 .100%ידי החברה בשיעור של  , מוחזקת חרסה סטודיו על2018

 

 "חמת עיצוב ושיווק"( –חמת עיצוב ושיווק )להלן  ( ד)
 

קת בשיווק ומכירה של מוצרי חרסה ומוצרי חמת בישראל וכן בייצור, שיווק ומכירה של ושיווק עוסחמת עיצוב 

ועל ידי חרסה  (49.4%, מוחזקת חמת עיצוב ושיווק על ידי חמת )2018 -ו 2019בדצמבר  31מקלחונים. לימים 

 .100%(, ובסך הכל מוחזקת על ידי הקבוצה בשיעור כולל של 50.6%)

 

 

 

 



 בע"מ קבוצת חמת
 אוחדיםביאורים לדוחות הכספיים המ

 

28 

 :)המשך( מוחזקותהשקעות בחברות  - 3ביאור 
 

 "(צוקר את מינקין" –בע"מ )להלן  צוקר את מינקין שיווק והפצה (ה)
 

 מוצרי אינסטלציה, אביזרי השקיהברזים ואביזרים נלווים, של ומכירה הפצה , עוסקת ביבוא, שיווקצוקר את מינקין 

קטנים )בעיקר טמבוריות לסוגיהן השונים  ונאייםלקוחות קמעלאמבטיה חדרי , כלים סניטריים ואביזרים נלווים לוגינון

ידי החברה בשיעור של  על צוקר את מינקין, מוחזקת 2018 -ו 2019בדצמבר  31לימים . המוכרות לצרכן הפרטי(

100%. 
 

 "(Houzer" –)להלן  Houzer Inc ( ו)
 

Houzer יורים ווק והפצה של כתחום היבוא, שיבבעיקר ג'רזי, ארה"ב, ופועלת -הינה חברה המאוגדת במדינת ניו

לימים פועלת גם בתחום שיווק והפצה של ברזים מתוצרת חמת.    2018והחל משנת    בארה"ב  חדרי אמבטלמטבחים ול

 .100%ידי החברה בשיעור של  על Houzerמוחזקת , 2018 -ו 2019בדצמבר  31
 
 

  MCP MANİSA SERAMİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ז)

 ("MANİSA" – להלן)
 

MANİSA לים יורים וככ , שיווק ומכירה שלייצורב 2018ופועלת החל מתום שנת  הינה חברה המאוגדת בטורקיה

 .מחרס )בעיקר אסלות( סניטריים
 

, Global Bath Products PTE. LTDידי החברה )דרך  בעקיפין על MANISA החזקהו, 2018בדצמבר   31יום לי

)בהתחשב באופציית המכר  85% ( בשיעור של" GBP"  –, להלן אה של החברהחברה בת סינגפורית בבעלות מל

  .ידי שותף טורקי עלהוחזקה ( והיתרה 100% –א' להלן 13, ראה ביאור לשותף הטורקי
 

מהשותף הטורקי ב הזכויות שאינן מקנות שליטה , השלימה הקבוצה עסקה לרכישת 2019באוגוסט  18ביום 

MANISA  (15%עם השלמת עסק .)ב( עקיפין באמצעות  ה זו מחזיקה החברהGBP( במלוא )הון המניות של 100% )

MANISA. 
 

 "חזיבנק"( –חזיבנק דיזיין בע"מ )להלן  (ח)
 

)בהתחשב באופציית   חזיבנקמהון המניות של    80%  במסגרתה רכשה החברהעסקה    הושלמה  ,2018  בינואר  30  ביום

בתחום יבוא, שיווק,  הפועלת (100% –להלן  ב'13ביאור ה המכר לבעל הזכויות שאינן מקנות שליטה בחזיבנק, רא

 . אזורי הביתריהוט לעיצוב ואבזור כלל  , ברזים וכלים סניטרים,מכירה והפצה של חיפויים, ריצופים, שיש
 

(. עם השלמת 20%) הזכויות שאינן מקנות שליטה בחזיבנקרכישת עסקה ל השלימה החברה, 2019במאי  2ביום 

 של חזיבנק.( הון המניות 100%החברה במלוא ) עסקה זו מחזיקה
 

 להלן. א'21ראה ביאור  -באשר לתביעה ייצוגית כנגד חזיבנק וחברות נוספות בענף הסניטציה והריצוף 
 

 טופלסקי"(-"חזיבנק –טופלסקי פרוייקטים מסחריים בע"מ )להלן -חזיבנק (ט)
 

-השווי המאזני. חזיבנקשיטת צגת על בסיס וומ ידי חזיבנק על 50%טופלסקי הינה חברה כלולה המוחזקת -חזיבנק

, הכוללים: מלונות, בתי םמסחרייקרמיקה וכלים סניטריים לפרויקטים אריחי ופלסקי עוסקת במכירה ושיווק של ט

חזיבנק הגיעה להסכמות עם השותף הנוסף  ,2018במהלך הרבעון הרביעי לשנת . 'וכוחולים, קניונים, מבני ציבור 

, כאשר במקביל חזיבנק הקימה טופלסקי-בחזיבנק  ום הפרויקטים הקיימיםי לפעול לסגירתה עם סיטופולסק-בחזיבנק

 לתחום הפרויקטים המסחריים ופועלת במתכונת דומה באופן עצמאי. תמחלקה יעודי

 

  



 בע"מ קבוצת חמת
 אוחדיםביאורים לדוחות הכספיים המ

 

29 

 :מזומנים ושווי מזומנים - 4ביאור 
 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 12,567  6,656  ויתרות בבנקים ובקופהמזומנים 

 11,121  2,563  פיקדונות בנקאיים לזמן קצר

  9,219  23,688 
   

 

 :לקוחות - 5ביאור 
 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 131,087  131,353  חובות פתוחים

 36,995  35,826  המחאות לגבייה

  167,179  168,082 

 (11,683) (12,032) הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 

 156,399  155,147  לקוחות, נטו
   

 .להלן 27וצדדים קשורים, ראה ביאור בעלי עניין  -באשר לתנאי יתרות לקוחות 
 

 מידע נוסף:
 

. לקוחות הקבוצה אינם ימים( 120 -כ 2018)בשנת  ימים 117 -כ והינ 2019ממוצע ימי אשראי הלקוחות בקבוצה בשנת 

 מחויבים בתשלומי ריבית בגין תקופת האשראי. 
 

טרם קבלת לקוח חדש, הקבוצה אומדת את איכות האשראי המוענק ללקוח, ומגדירה מגבלות אשראי. המגבלות המיוחסות 

נתקבל, ועל עמידתו בתשלומי בוצה נבחנות אחת לשנה, או לעיתים קרובות יותר, בהתבסס על מידע חדש שללקוחות הק

 חברה מבוטחים בחברה לביטוח אשראי.כמו כן חלק מלקוחות ה חובות קודמים.
 

אשר יתרת חובם  לקוחותלקבוצה אין  מיתרת הלקוחות של הקבוצה עמדו בתקופת האשראי שנקבעה להם. 92% -כ

ך חובות לקוחות מטופלת באמצעות ת עריריד  .2018  -ו   2019  בדצמבר  31מיתרת הלקוחות לימים    10%  לקבוצה עולה על

 רישום הפרשה לחובות מסופקים.
 

 להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים:

 אלפי ש"ח 
  

 11,429  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 368  לראשונה IFRS 9תיאום בגין יישום 

 11,797   לאחר תיאום למפרע 2018בינואר  1יתרה ליום 

 647  חברה שאוחדה לראשונה

 2,282  במשך השנה הפרשה

 (197) הכרה בחובות אבודים שנמחקו

 (2,846) חובות מסופקים שנגבו וסכומים שהפרשו בעבר ולא נוצלו

 11,683  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 2,142  במשך השנה הפרשה

 (41) הכרה בחובות אבודים שנמחקו

 (752,1) וצלוחובות מסופקים שנגבו וסכומים שהפרשו בעבר ולא נ

 12,032  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
  

באיכות האשראי של הלקוח ממועד הענקת האשראי בקביעת סבירות הפירעון של חובות לקוחות, בוחנת הקבוצה שינויים 

 .ועד למועד הדיווח
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 :)המשך( לקוחות - 5ביאור 

 

 :גיל חובות הלקוחות שבוצעה בגינם הפרשה לחובות מסופקים

 בדצמבר 31ם ליו 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 936  1,017  עד שישה חודשים

 10,747  11,015  שישה חודשים ומעלה

 11,683  12,032  הכול-סך
   

 

לפי תקופת הפיגור בגבייה  שלא הוכרה בגינם ירידת ערך )הפרשה לחובות מסופקים(,, הלקוחות נטולהלן ניתוח יתרת 

 :הדוח על המצב הכספילתאריך ביחס 

 

 

לקוחות 
שטרם 

הגיע מועד 
פירעונם 
 )ללא פיגור

לקוחות שמועד פירעונם 
והפיגור בגבייתם עבר 

 סך הכול הינו

  יום 30מעל  יום 30עד  בגבייה(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     

 155,147  447,6 942,6 758,141  2019בדצמבר,  31ליום 

     

 156,399  2,342 5,542 148,515  2018בדצמבר,  31ליום 
     

 

הלקוחות הנ"ל ו/או בטחונות שקיימים בגינם )כולל על איכות האשראי של או /שלה והקבוצה, בהתבסס על ניסיון העבר 

הם ניתנים  , לא ביצעה הפרשה לחובות מסופקים בגין לקוחות אלו, מאחר ולהערכתהביטוח אשראי בחלק מיתרות אלו(

 לגבייה.

 

 :חייבים ויתרות חובה - 6ביאור 
 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

   

   חייבים:

 566  6,755  מוסדות ממשלתיים

 833  914  הכנסות לקבל

 851  -  בעל זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה בת

 494  362  עובדים

 815  1,215  שונים

  9,246  3,559 

   :יתרות חובה

 1,816  1,001  הוצאות מראש

 5,776  5,458  לספקיםמקדמות 

  6,459  7,592 
   

  15,705  11,151 
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  :מלאי - 7ביאור 
 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 20,741  14,569  חומרי גלם ועזר

 5,778  5,386  תוצרת בעיבוד

 21,850  11,799  תוצרת גמורה

  31,754  48,369 

 5,840  9,048  מלאי בדרך

 80,326  81,371  מלאי סחורות ומוצרים קנויים

  122,173  134,535 
 

ש"ח  אלפי 3,775 -של כו טנבסך ירידת ערך מלאי  בין היתר,כוללת, ברווח או הפסד לאי שהוכרה בגין המ ההוצאהסכום 

 בסך נטוירידת ערך מלאי  2017בשנת ; אלפי ש"ח 2,439 -של כבסך נטו ירידת ערך מלאי  2018בשנת ) 2019בשנת 

, יתרת ההפרשה לירידת ערך מלאי מסתכמת לסך של 2018  -ו  2019בדצמבר    31לימים  נכון  (.  אלפי ש"ח  324  -של כ  בסך

 ., בהתאמהן ש"חליומי 34.8 -כוש"ח  מיליון 38.6  -כ
 

 

 :רכוש קבוע - 8ביאור 

 

 :הרכב ותנועה א.   

 
קרקע 
 ופיתוח

 מבנים

ושיפורים 
 במושכר

מכונות 
 וציוד

כלי רכב 
 וכלי הרמה

ריהוט וציוד 
 סה"כ משרדי

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

       

       :2019שנת 

       עלות:

 470,929  24,806  5,872  255,787  119,084  65,380  2019בינואר,  1יתרה ליום 

 20,216  1,479  1,189  13,317  4,231  -  תוספות במשך השנה

 (66,720) -  -  -  (32,720) (34,000) העברה לנדל"ן להשקעה 

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות  

 (7,814) (139) -  (4,002) (2,526) (1,147) ותמאוחד ותכספיים של חבר   

 (5,545) (637) (1,210) (1,769) (1,929) -  מימושים וגריעות

 411,066  25,509  5,851  263,333  86,140  30,233  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

       

       פחת שנצבר:

 247,480  18,176  3,454  170,053  52,889  2,908  2019בינואר,  1יתרה ליום 

 28,129  1,552  552  21,995  3,807  223  )*( תוספות במשך השנה

 (29,636) -  -  -  (29,636) -  העברה לנדל"ן להשקעה 

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות  

 (561) (76) -  (377) (108) -  ותמאוחד ותכספיים של חבר   

 (5,095) (636) (801) (1,729) (1,929) -  מימושים וגריעות

 240,317  19,016  3,205  189,942  25,023  3,131  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
       

       עלות מופחתת:

 170,749  6,493  2,646  73,391  61,117  27,102  2019בדצמבר,  31ליום 

       
 ב' לעיל.3. ראה ביאור כולל הפחתות בגין סגירת והעתקת מפעל ייצור)*( 
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 :)המשך( רכוש קבוע - 8ביאור 
 

 :)המשך(הרכב ותנועה  א.   
 

   
קרקע 
 ופיתוח

 מבנים

ושיפורים 
 במושכר

מכונות 
 וציוד

כלי רכב 
 וכלי הרמה

ריהוט וציוד 
 סה"כ משרדי

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

       

       :2018שנת 

       עלות:

 410,775  10,589  5,373  211,510  117,381  65,922  2018בינואר,  1יתרה ליום 

 52,903  2,257  1,290  44,815  4,541  -   תוספות במשך השנה

 16,970  11,884  1,080  -   4,006  -   חברה שאוחדה לראשונה
  התאמות הנובעות מתרגום דוחות  

 (4,630) 79  -   695  (4,862) (542) ותמאוחד ותכספיים של חבר   

 (5,089) (3) (1,871) (1,233) (1,982) -   מימושים וגריעות

 470,929  24,806  5,872  255,787  119,084  65,380  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

       

       פחת שנצבר:

 222,462  8,614  3,847  159,842  47,475  2,684  2018בינואר,  1יתרה ליום 

 18,049  2,145  575  11,318  3,787  224  פות במשך השנהתוס

 10,883  7,360  660  -   2,863  -   חברה שאוחדה לראשונה
  התאמות הנובעות מתרגום דוחות  

 213  57  -   126  30  -   ותמאוחד ותכספיים של חבר   

 (4,127) -   (1,628) (1,233) (1,266) -   מימושים וגריעות

 247,480  18,176  3,454  170,053  52,889  2,908  2018בדצמבר,  31ה ליום יתר
       

       עלות מופחתת:

 223,449  6,630  2,418  85,734  66,195  62,472  2018בדצמבר,  31ליום 
       

 
 

 

 :קרקעות )*( ב.
  

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 15,428  15,205  להלן( 2 -ו 1)ראה סעיף חכירות קרקע מהוונות מרשות מקרקעי ישראל 

 34,000  -  להלן( 3בישראל )ראה סעיף  –בבעלות פרטית 

 7,136  6,449  להלן( 4בטורקיה )ראה סעיף  –בבעלות פרטית 

 5,908  5,448  להלן( 5בארה"ב )ראה סעיף  –פרטית  בבעלות

  27,102  62,472 
   

 מבנים על הקרקעות.ה)*( לא כולל 
 

 מקרקעין באשדוד:  (1)
 

 -דונם )מתוכו בנוי כ 20-כשל בשטח באזור התעשייה הצפוני באשדוד, חוכרת קרקע חברה הבת, חמת, ה

מקרקעי ישראל  מרשותחכירה מהוונת פעילותן של חמת וחמת עיצוב ושיווק. ה את ת, המשמשדונם( 11.5

  שנים נוספות. 49-בלהארכת תקופת החכירה , עם אופציה 2042ינואר  24ם עד ליום שני 49בת לתקופה 
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 :)המשך( רכוש קבוע - 8ביאור 
 

 :)המשך(קרקעות  ב.

 

 מקרקעין בברקן:  (2)
 

בנוי המפעל של   עליוהתעשייה ברקן,   באזור  מקרקעין  לרכישת, הושלמה עסקה  2017בינואר    31  ביום .א

לסך   בתמורה  (מהמוכר  המקרקעין  את  סטודיועד אותו מועד שכרה חרסה  )  , חרסה סטודיוהבת  החברה

 24.7  -, סך כולל של כ6%מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ )ובהתחשב במס רכישה בשיעור של    23.3  -של כ

 יליון ש"ח(. מ

 

 1991בנובמבר  31בהתאם להסכם חכירה מהוון אשר נחתם ביום  דונם 12 -כ הינו המקרקעין שטח

עם אופציה להארכת תקופת  2036בספטמבר  13, אשר תוקפו עד ליום קרקעי ישראלמול רשות מ

)להלן בסעיף  מ"ר 6,100 -שנים נוספות. על המקרקעין מצוי מבנה עיקרי בשטח של כ 49-החכירה ל

  "המבנה"(. -זה 

 

עד   מ"ר מושכרים לצד שלישי  2,500  -מ"ר משמשים כיום את חרסה סטודיו וכ  3,600  -מתוך המבנה, כ .ב

 אלף ש"ח בשנה. 670 -השוכר מסתכמים לכמדמי השכירות  .2020חודש מרץ 

 

 בבאר שבע:  מקרקעין (3) 
 

דונם  83 -דונם על פני שטח של כ 26 -בשטח בנוי של כבאר שבע, אזור התעשייה בלחברה קרקע ב .א

ב וכן פעילות מסוימת של החברה הבת חמת עיצו החברה הבת חרסהאת פעילותה של אשר שימשה 

 ושיווק. 

 

 –, נחתם הסכם פשרה בין החברה לבין רשות מינהל מקרקעי ישראל )להלן 2018בינואר  14ביום  .ב

הסכם מכר המקרקעין   פי-ל, לפיה ע1999ה נגד רמ"י בשנת  "רמי"י"( בקשר עם תביעה שהגישה החבר

כנגד נמסר לחברה בפועל שטח בחוסר.  במסגרת הסכם הפשרה, הוסכם כי  1961בבאר שבע משנת 

מיליון ש"ח  3.3 -סילוק מלא וסופי של כל טענות החברה כנגד רמ"י, תשלם רמ"י לחברה סך של כ

 264 -לה התמורה. סך הוצאות שכ"ט הסתכמו בכ, התקב2018בפברואר  26בתוספת מע"מ. ביום 

 אלפי ש"ח.  635 -אלפי ש"ח ומס השבח בעסקה הסתכם בכ

 
 קעהלהש "ןלנדל הבעלים בשימוש"ן מנדל מעבר .ג

 
 להלן. 9לפרטים ראה ביאור 

 

 מקרקעין בטורקיה:  (4)
 

 40 -דונם בפארק תעשייה הממוקם כ 30 -קרקע בשטח של כ 2015רכשה בשנת  MANİSAהחברה הבת 

מיליון ש"ח במועד  9.5 -מיליון לירות טורקיות )כ 6.8 -ק"מ מהעיר איזמיר שבמערב טורקיה, תמורת כ

מ"ר, אשר עלות המבנה   21,000-ייצור כלים סניטריים בשטח בנוי של כההשקעה(. על הקרקע הוקם מפעל ל

 מיליון אירו.  5 -כב הסתכמהות, ציוד וריהוט( )ללא מכונ

 

 ג'רזי, ארה"ב:-מקרקעין בניו (5) 
  

באמצעות תאגיד חדש אשר התאגד  Houzerבמסגרתה רכשה , הושלמה עסקה 2017 באוקטובר 31 ביום

בעיר   Houzerשל מבנה המשרדים והמחסן בנוי  עליו המקרקעין דה, אתעל י 100%בארה"ב ומוחזק 

 מיליון ש"ח(.  14.3 -דולר )כמיליון  4 -לסך של כ בתמורהג'רזי בארה"ב, -ניוהמילטון, 

 

 .מ"ר 4,000 -של כ בנוי שטחבדונם ומבנים )משרדים ומחסן(  45-כשטח המקרקעין 
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 נדל"ן להשקעה: - 9ביאור 

 

למועד הדוח על  נכון. שבע ראב חרסה במפעל הייצור פעילות הופסקה, 2019 מאי מחודש החלב' לעיל, 3 בביאור כאמור

וחלק נוסף מושכר לצד ג'  מנהלתיותהמצב הכספי, חלק לא משמעותי מהנדל"ן מוחזק לשימוש בהספקת סחורות ומטרות 

פועלת להשכרת שטחים נוספים בנכס וכן , כמו כן, החברה אלפי ש"ח בשנה( 300 -מ"ר תמורת כ 3,000 -)שטח של כ

ליתן של פעולות אלו הינה אחזקה בנדל"ן לצורך עלית ערך הונית בטווח הארוך וכן תכ. החלה בהליך בחינת שינוי התב"ע

ובחרה להציגו במודל  להשקעה"ן כנדל"ן הנדל את הקבוצה סיווגה, זאתלאור הנבת הכנסות שכירות בתקופת הביניים. 

 . השווי ההוגן

 

בדצמבר  31של המקרקעין ליום  ההוגןך השווי שווי חיצוני בלתי תלוי, הוער מעריךבהתאם להערכת שווי שבוצעה על ידי 
השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה  מיליון ש"ח. 84 -כ סך שלב 2019

בהתחשב מציפייה הנגזרת מתוכנית כוללנית שפורסמה   ההשוואה(ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה )מודל  
באמידת תזרימי , וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס. אשר המקרקעין מצויים בתחומה

תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי  בשיעור הוונוהמזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם והם 
ורמת  בתשואה המקובלת בשוק המקרקעין תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס שר נקבע בהתחשבזומנים אהמ

 . 5% -ושיעור היוון שנתי לקרקע של כ 8% -. שיעור היוון שנתי למבני תעשייה של כהסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו
 

העליה ות נדל"ן להשקעה הנמדד לפי השווי הוגן, הופך להינדל"ן בשימוש הבעלים  כאשרי' לעיל, 2בהתאם לאמור בביאור 
של  סך במסגרת הרווח הכולל האחר הכירה החברה, מכך כתוצאה "ן מוכרת ברווח הכולל האחר.דלבערך בספרים של הנ

  .מועד לאותו( נדחים מסים לאחר)נטו  קרן הון "הערכה מחדש"  כנגד"ח ש אלפי 35,575 -כ

 

 :אחרים בלתי מוחשייםים נכסמוניטין ו - 10ביאור 
 

 :הרכב ותנועה א.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   נכסים בלתי מוחשיים אחרים 

    

צבר 

 הזמנות

קשרי  

לקוחות  

 ואדריכלים

מותג 

וסימנים 

 פטנטים אי תחרות מסחריים

תוכנה  

 ואחר

סה"כ  

נכסים 

בלתי 

 סה"כ  מוניטין מוחשיים

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

          

          :2019שנת 

          עלות: 

 78,924  40,750  38,174  1,291  242  640  12,632  17,089  6,280  2019בינואר,  1יתרה ליום 

 797  -   797  196  503  -   98  -   -   תוספות במשך השנה 

   התאמות הנובעות מתרגום דוחות  

 (128) (64) (64) (64) -   -   -   -   -   ות מאוחד  ות חברכספיים של     

 (6,280) -   -   -   -   -   -   -   (6,280) מימושים וגריעות 

 73,313  40,686  38,907  1,423  745  640  12,730  17,089  -   2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

          

          שנצבר: פחת  

 11,708  -   11,708  132  38  640  1,804  2,814  6,280  2019בינואר,  1יתרה ליום 

 4,505  -   4,505  267  148  -   1,501  2,589  -   תוספות במשך השנה 

   התאמות הנובעות מתרגום דוחות  
 223  -   223  8  -   -   30  185  -   ות מאוחד  ות כספיים של חבר   

 (6,280) -   -   -   -   -   -   -   (6,280) מימושים וגריעות 

 10,156  -   16,436  407  186  640  3,335  5,588  -   2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
          

          עלות מופחתת: 

 63,157  40,686  22,471  1,016  559  -   9,395  11,501  -   2019בדצמבר,  31ליום 
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 :)המשך( אחריםמוניטין ונכסים בלתי מוחשיים  - 10יאור ב

 

 :)המשך( הרכב ותנועה א.   

 
 

 :פילוח הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בדוח רווח או הפסד .ב   

 

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

 614  974  1,206   וכלליות הנהלה הוצאות במסגרת

 -  9,302  3,299  ושיווק מכירה הוצאות במסגרת

  4,505  10,276  614 
    

 

 :בחינה בגין ירידת ערך של נכסי המוניטין ג.

 אלפי ש"ח.  40,686 -הינו בסך של כ 2019בדצמבר  31ליום המוניטין נכסי הערך בספרים של 
 

בחינות שנתיות לגבי האפשרות שחלה  , באופן עצמאי או באמצעות מעריך שווי בלתי תלוי,הקבוצה מבצעת מדי שנה

ידי בחינת  ירידת ערך של נכסי המוניטין שלה. בחינת ירידת ערך של מוניטין עבור כל החברות בקבוצה נקבעת על

ההשבה של היחידה -ההשבה של יחידה מניבת מזומנים אליה מתייחס נכס המוניטין. כאשר הסכום בר-הסכום בר

ההשבה של המוניטין נבחן לפי יחידות מניבות -רים, נרשמת ירידת ערך. הסכום ברמניבת המזומנים נמוך מערכה בספ

 מזומנים מזוהות אליהן מיוחס המוניטין. 
 

ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, אשר חוות דעתו הומצאה   חברת חזיבנק נבחן עלההשבה של  -בתקופת הדוח, סכום בר

המוניטין  כי לא חלה ירידת ערך בנכס המוניטין של היחידה האמורה. נמצא ולפיה 2020בחודש מרץ  החברה להנהלת

פי -ווי הוערך עלהשאלפי ש"ח.  39,049 -הינו בסך של כ 2019בדצמבר  31ליום המוקצה ליחידה המניבה חזיבנק 

שנים.  5 -העתידיים והתבסס על תוצאות הפעילות בפועל ועל תחזיות רב שנתיות לשיטת היוון תזרימי המזומנים 

 5 תזרימי מזומנים מעבר לתקופת .15.6% -בשיעור של כ תזרימי המזומנים העתידיים הוונו בשיעורי ניכיון לפני מס

 .2.5% -של כקבוע ומשוער  שנים חושבו תוך שימוש בשיעור צמיחה שנתי

 

ידי הנהלת החברה. בהתאם לבחינות  ההשבה של יתר יחידות מניבות המזומנים נבחן באופן עצמאי על-סכום בר

 שנעשו, לא עלה הצורך בביצוע הפחתות בגין ירידת ערך נכסי המוניטין בהן. 

  

   נכסים בלתי מוחשיים אחרים 

    

צבר 

 הזמנות

קשרי  

לקוחות  

 ואדריכלים

מותג 

וסימנים 

 פטנטים אי תחרות מסחריים

תוכנה  

 ואחר

סה"כ  

נכסים 

בלתי 

 סה"כ  מוניטין מוחשיים

 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  

          

          :2018שנת 

          עלות: 

 7,857  1,646  6,211  -   -   640  1,732  3,839  -   2018בינואר,  1יתרה ליום 

 1,127  -   1,127  885  242  -   -   -   -   תוספות במשך השנה 

 69,885  39,049  30,836 406 -   -   10,900  13,250  6,280  חברה שאוחדה לראשונה 

   התאמות הנובעות מתרגום דוחות  
 55  55  -   -   -   -   -   -   -   ות מאוחד  ות כספיים של חבר   

 78,924  40,750  38,174  1,291  242  640  12,632  17,089  6,280  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

          

          פחת שנצבר: 

 1,696  -   1,696  -   -   640  453  603  -   2018בינואר,  1יתרה ליום 

 10,276  -   10,276  143  38  -   1,402  2,413  6,280  תוספות במשך השנה 

   התאמות הנובעות מתרגום דוחות  

 (264) -   (264) (11) -   -   (51) (202) -   ות מאוחד  ות כספיים של חבר   

 11,708  -   11,708  132  38  640  1,804  2,814  6,280  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
          

          עלות מופחתת: 

 67,216  40,750  26,466  1,159  204  -   10,828  14,275  -   2018בדצמבר,  31ליום 
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 :ארוך לזמן חובה יתרות - 11ביאור 

 

 ההרכב:        

 

 רבדצמב 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 1,162  -  רכב כלי של תפעולית חכירה בגין פיקדונות

 -  10,000  להלן א'28מקדמה בנאמנות ששולמה בגין עסקת אלוני, ראה ביאור 

 4,447  -  מוסדות

 378  500  אחרים

  10,500  5,987 

   

 
  :בנקאיים מתאגידיםוהלוואות אשראי  - 12ביאור 

 

 ההרכב: א.

 

 2019בדצמבר  31ליום  

 

 
במטבע 

בעיקר חוץ )
 (1) (אירו

ללא קלי ש
 סך הכל (2) הצמדה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    :התחייבויות שוטפות

 177,221  177,056  165  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

 קאייםחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנ

 9,502  -  9,502  להלן( (1))ראה ב'   

  9,667  177,056  186,723 

     -התחייבויות לא שוטפות 

 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים, בניכוי חלויות שוטפות 

 55,167  -  55,167  להלן( (1))ראה ב'   

 241,890  177,056  64,834  סך הכל אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים 

    

 2018בדצמבר  31ליום  

 

במטבע 

חוץ )בעיקר 

 אירו(

ללא שקלי 

 סך הכל הצמדה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    התחייבויות שוטפות:

 172,449  169,559  2,890  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

 חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 5,150  -  5,150  להלן( (1))ראה ב'   

  8,040  169,559  177,599 

     -התחייבויות לא שוטפות 

 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים, בניכוי חלויות שוטפות 

 65,232  -  65,232  להלן( (1))ראה ב'   

 242,831  169,559  73,272  סך הכל אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים 

    

 . (2.8%  -  2018בדצמבר    31ליום  )  2.75%  -הינו כ  2019בדצמבר    31ליום  יעור הריבית השנתית על האשראי באירו  ש (1) 
 

  2018בדצמבר  31)ליום  1.3% -1.2% -הינו כ 2019בדצמבר  31ליום אשראי השקלי שיעור הריבית השנתית על ה (  2) 

1.2%-1.3%) . 
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   :)המשך( םנקאיימתאגידים בוהלוואות אשראי  - 12ביאור 

 

 :התקשרות בהסכמי הלוואות לזמן ארוך ב. 
 

  MANİSAהבת  בחברה (1)
 

 :כדלקמן  בנקאיים  תאגידים  שני  עם  נפרדיםהסכמי אשראי    שניב  MANİSA  התקשרה,  2018באפריל    26  ביום
 

ביום מיליון אירו   1.2: תשלום קרן על סך כדלקמןמיליון אירו, אשר תפרע   11לזמן ארוך בסך של  הלוואה -

מיליון  1.225תשלומים חצי שנתיים שווים על סך של  2020במאי  26והחל מיום  2019בנובמבר  23

מרווח  אירו בתוספת ליבורנושאת ריבית שנתית בשיעור  ההלוואה. 2023באוקטובר  26אירו, עד ליום 

, 2018 -ו 2019 בדצמבר 31 לימים(. 2.73% -, שיעור כולל של כ2019 בדצמבר 31)ליום  3.1% -של כ

 מיליון אירו בהתאמה.  9.8 -מיליון אירו וכ 11 -ההלוואה מסתכמת בסך של כ קרן
 

תהא ניתנת לניצול בהתאם לשיקול דעתה של  אשר ,אירו מיליון 10 של סך עד מחייבתאשראי  מסגרת -

MANİSA ,3 בין של ממוצע חיים משך עם הלוואות קבלת של בדרךאו /ו שוטף אשראי קבלת של בדרך 

, 2018 -ו 2019בדצמבר  31. לימים קבלתן ממועד שנתיים לאחר יחול הקרן פירעון כאשר שנים 4.5 -ל

מיליון  7.4 -מיליון אירו )מתוך מסגרת של כ 6.9 -כ של בסך מסתכמת ארוך לזמןיתרת קרן ההלוואות 

 השני הרבעוןמהלך מיליון אירו(, בהתאמה. יצוין כי ב 10)מתוך מסגרת של  אירו מיליון 5.4 -אירו( וכ

 נושאות  ההלוואותמיליון אירו.    2.6  -כ  של  בסך  הלוואות  קרן, בפירעון מוקדם,  הקבוצה  פרעה  2019  לשנת

, שיעור 2019בדצמבר  31)ליום  3.2% - 3.1% -של כ מרווח בתוספת רואי ליבורריבית שנתית בשיעור 

 (.2.8% -של כ כולל משוקלל
 

 ללא הגבלה בסכום. MANİSAידה ערבות להבטחת כל חובות במסגרת התקשרויות אלה, החברה העמ

 
הבת חזיבנק לצורך מימון עסקת רכישת אלוני )לאחר תאריך  בחברהשהתקבלו לזמן ארוך  להלוואות באשר (2)

וכן הלוואות לזמן ארוך לצורך שחלוף אשראי זמן קצר )לאחר תאריך הדוח על המצב  הדוח על המצב הכספי(

 להלן. ג', בהתאמה,28 -ו'א28 יםראה ביאורהכספי( 

 

 מגבלות אשראי ואמות מידה פיננסיות: .ג
 

לפיו  ,מסוימיםבנקאים  תאגידים עם( Negative Pledge)בהסכם שעבוד שלילי  חתומותהקבוצה  חברות (1)
 הבנקאיים  התאגידים  של  הסכמה  ללא  כלשהו  שלישי  צד  לטובת  נכסיהן  עלמשעבוד    מנעילה  מתחייבות החברות

 חדשיםבודים לטובת מדינת ישראל. על אף האמור, הן רשאיות ליצור שעבוד קבוע על נכסים  שע  למעט,  מראש
  .זו למטרה ממנו שלוותה הסכום לגובה עד וזאת ידו על תמומן שרכישתם אחר בנק לטובת

 

"כתבי ההתחייבות"( כלפי  –, התקשרה הקבוצה בתיקון כתבי ההתחייבות )להלן 2018בנובמבר  22 ביום (2)
 הפיננסיות המידה אמות החלפת כלל התיקון. לקבוצה אשראי מסגרות המעמידים בישראלבנקאיים תאגידים 
 :להלןש המידה לאמות הקבוצה התחייבה ןעליה הקודמות

המתואמת כהגדרת המונחים בכתבי ההתחייבות, לא יעלה על  EBITDA -יחס החוב הפיננסי נטו לבין ה .1

 .4.24 -, היחס עומד על כ2019 בדצמבר 31. ליום 5

החברה לא תבצע חלוקת דיבידנד אשר יגרום לכך שהיחס בין ההון העצמי המוחשי למאזן המוחשי,  .2

, היחס עומד על 2019 בדצמבר 31. ליום 15%כהגדרת המונחים בכתבי ההתחייבות, יפחת משיעור של 

 .27.8% -כ
 

 בוצה.פרט להחלפת אמות המידה הפיננסיות, לא חל שינוי בתנאי מסגרות האשראי לק
 

 .ות שנקבעות המידה הפיננסיואמ כלעומדת ב הקבוצה, 2019בדצמבר  31 וםנכון לי 
 

, עודכנו ההתניות (להלן א'28ראה ביאור  )  , במסגרת קבלת אשראים לצורך עסקת אלוני2020בפברואר    4ביום   (3)
 כדלקמן: "עדכון אמות המידה הפיננסיות"(  –)להלן הפיננסיות מול התאגידים הבנקאיים 

חלוקת דיבידנד אשר תגרום לכך שהיחס בין ההון העצמי המוחשי למאזן המוחשי,  חברה לא תבצעה ( א)
   -ו ;(15%)חלף  20% -כהגדרת המונחים בכתבי ההתחייבות, יפחת מ

המידה הפיננסיות, ינוטרלו ההשפעות העיקריות של תקן דיווח כספי בינלאומי   הוסכם כי לצורך בחינת אמות (ב)
16 IFRS- ."חכירות" 

 

 .מהותי בכתבי ההתחייבות, לא חל שינוי לעדכונים הנ"לפרט 
 

תחת ההנחה שעדכון אמות המידה הפיננסיות היה תקף למועד הדוח על המצב הכספי, יחס החוב הפיננסי נטו 
למאזן המוחשי היה עומד על המוחשי , ויחס ההון העצמי 4.03 -המתואמת היה עומד על כ EBITDA -לבין ה

 צה היתה עומדת באמות המידה.והקבו 30.8% -כ
 

 .להלן' ג21ראה ביאור  - תערבויוו שעבודיםבאשר ל .ד
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 :תנוב ותהתחייבות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה בחבר - 13ביאור 

 

  MANİSAהתחייבות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה ב  .א

 

טורקי ( לרכישת חלקו של השותף הCall)אופציית רכישה  לחברה    , ניתנהMANİSAהסכם בעלי המניות ב  במסגרת  

לחברה.  MANİSA -ב( למכור את חלקו Putאופציית מכירה ) ניתנה הטורקילשותף  ואילו ,MANİSA -ב (15%)

בדוח על המצב הכספי  הוצגהלשותף הטורקי,  השניתנ( Put) מכירהה, אופציית 2018בדצמבר  31 ליום

שליטה בחברות בנות" "התחייבות לרכישת זכויות שאינן מקנות בסעיף ש"ח  מיליון 1.3 -ככהתחייבויות בסך 

 .במסגרת ההתחייבויות השוטפות

 

ב של השותף הטורקי הזכויות לרכישת  ( Callאופציית רכישה )מימשה החברה את , 2019באוגוסט  18ביום 

MANISA (15% עם השלמת עסקה זו מחזיקה .)( הון המניות של 100%במלוא ) הקבוצהMANISA. 

 

 מקנות שליטה בחזיבנקהתחייבות לרכישת זכויות שאינן  .ב

 

בעל הזכויות שאינן מקנות   ( לרכישת חלקו שלCallאופציית רכישה )לחברה    ניתנה,  הסכם רכישת חזיבנקבמסגרת  

המניות של חזיבנק  מהון 20% -המחזיק ב )בעל השליטה לשעבר בחברת חזיבנק( שליטה בחברה הבת חזיבנק

( למכור Putאופציית מכירה )  ניתנהלבעל הזכויות שאינן מקנות שליטה בחזיבנק    ואילו ,  אופציה"("מניות ה –)להלן  

 רכישת חזיבנק.בהתאם לנוסחאות הקבועות בהסכם , מניות האופציהאת 

 

שהעמיד בעל הזכויות שאינן מקנות שליטה בחזיבנק והלוואות    (Put)המכירה  אופציית  בגין  ,  2018בדצמבר    31ליום  

"התחייבות לרכישת מיליון ש"ח בסעיף  23 -התחייבות בסך כולל של כהמצב הכספי  בדוח על , הוצגהנקלחזיב

 זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות" במסגרת ההתחייבויות השוטפות.

 

 מימוש על , הודעהלבעל הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הבת חזיבנק החברה מסרה ,2019 במרץ 28 ביום

 לרכישת מניות האופציה ומלוא הזכויות בהלוואות אשר העמיד לחזיבנק. ( Call)הרכישה  יתאופצי

 

 לסכום בתמורה, הושלם הליך רכישת מניות האופציה והסבת הזכויות בהלוואות כאמור לעיל, 2019במאי  2 ביום

יות של ( הון המנ100%מיליון ש"ח. עם השלמת רכישת מניות האופציה מחזיקה החברה במלוא ) 23 -כ של כולל

 חזיבנק. 
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 :חכירות )הקבוצה כחוכר( - 14ביאור 
 

 :כללי .א
 

ועוד אשר משמשים את הקבוצה לצורך  נדל"ן, רכבים, משאיות וכלי הרמה של לשכירות בהסכמים קשורה הקבוצה

, הארכה()כולל אופציות  שנים 20 -ל 3החכירות של המבנים הינם לתקופה הנעה בין  הסכמי. פעילותה השוטפת

 בין  של  תקופהל  הינםשל משאיות וכלי הרמה  הסכמי החכירות  שנים ו  3רכבים הינם לתקופה של הסכמי החכירות של  

 .שנים 5 -ל 3
 

 להלן פירוט הסכמי השכירות המהותיים:         
 

 ןארגמ  מתחםב  ניםשכירות של מחס  מיבהסכ  קשורההיתה  הבת, צוקר את מינקין,    החברה,  2019עד חודש מאי   (1)

דמי השכירות מ"ר.  1,015 -של ככולל מ"ר וכן חצר תפעולית בשטח  2,585-של ככולל בנוי  שטחפני  עליבנה ב

 .אלפי ש"ח 63 -כבסך של  סתכמוה יםהמושכר יםעבור כלל השטחהחודשיים 
 

 12קצרה מ  היתה"חכירות",   – IFRS 16מאחר ויתרת תקופת החכירה הנ"ל במועד היישום לראשונה של 

לא  כחכירה לטווח קצר ולפיכךזו וטיפלה בחכירה שים, הקבוצה יישמה הקלה בהוראות המעבר של התקן חוד

 זו.  בגין חכירה התחייבותבוזכות שימוש בנכס  הכירה
 

"חברת   –)להלן    קשור  בלתי  שלישי  צד  מול,  2017באפריל    6  יוםמינקין, קשורה בהסכם מהחבה הבת, צוקר את   (2)

"המקרקעין"( לפיו  –)מסמיה( )להלן  ראםהנמצא בצומת דונם  8.4-בשטח של כ עיןמקרק חוכר אשרהייזום"( 

 "(. צוקר מרלו"ג"  –לפי מפרט אשר הוסכם בין הצדדים )להלןלוגיסטי מבנה המקרקעין חברת הייזום תקים על 
 

שלה וצוקר את מינקין העבירה את הפעילות המסחרית  מרלו"ג צוקר, הסתיימה ההקמה של 2019בחודש מאי 

מ"ר ברוטו  4,425 -של ככולל שטח בנוי  מרלו"ג צוקרבצומת ראם.  למרלו"ג צוקרמיבנה )ראה סעיף א' לעיל( 

 4,575  -וכן חצר תפעולית בשטח של כ,  מ"ר משרדים  575  -מ"ר ועוד כ  3,850  -הכולל שטחי אחסון בשטח של כ

 . מ"ר
 

 5 בנות עוקבותהארכה  ותאופצי שתיניתנו  ינקיןצוקר את מלו שנים, 10 -השכירות המינימאלית הינה ל תקופת

מסגרת מדידת חכירה זו, הקבוצה כללה את אופציות ההארכה ב .להארכת תקופת השכירות אחת כל שנים

 כאמור שכן הקבוצה צופה כי ודאי באופן סביר שתפעל לממשן. 
 

 והינם צמודים למדד, י ש"חאלפ 155 -הינם בסך של כחודשיים השכירות הדמי , 2019בדצמבר  31נכון ליום 

, דמי כן כמו. )מעבר להצמדה למדד( 5% בשיעור של השכירות דמי יעלו החמישית השכירות שנת בתוםכאשר 

 .)מעבר להצמדה למדד( 5%בשיעור של  הארכה השכירות יעלו בתחילת כל תקופת אופציה
 

-באזור התעשייה סגולה בפתח החברה הבת, חזיבנק, קשורה בהסכם שכירות המרכז הלוגיסטי שלה הממוקם (3)

דונם הכולל בניין משרדים  20-משתרע על פני שטח של כ מרלו"ג חזיבנק. "(מרלו"ג חזיבנק"  –)להלן קווה ת

מ"ר( וכן  11,600וי מ"ר )סה"כ בנ 10,400מ"ר, מבנה מחסן מקורה וממודף בשטח של  1,200 -בשטח של כ

. תקופת 2012הסכם השכירות נחתם בחודש דצמבר  מ"ר. 8,400 -שטח חיצוני פנוי לאחסנה בשטח של כ

 4לתקופה של   להארכהעם אופציה   2021בפברואר    28השכירות )לאחר מימוש אופציה ראשונה( הינה עד ליום  

, הודיעה חזיבנק על מימוש אופציית 2020במהלך הרבעון הראשון לשנת . 2025שנים נוספות עד פברואר 

 ההארכה הנ"ל. 
 

ש"ח והינם צמודים למדד ולעלייה   אלפי  290  -של כהינם בסך  דמי השכירות החודשיים  ,  2019בדצמבר    31ליום  

 . מדי תחילת שנת שכירות )מעבר להצמדה למדד( 2%ריאלית של 
 

של מר יחזקאל בנק   החברה בבעלות ושליטה מלאהחברה הבת, חזיבנק, קשורה בהסכם שכירות מקרקעין מול   (4)

 מרכזל  סמוךממוקם במ"ר ה   5,810  -פני שטח של כעל  (  ב' לעיל13אה ביאור  , רבעל השליטה לשעבר בחזיבנק)

סנה חמ"ר וכן שטח חיצוני פנוי לא  1,437  -ומחסן בשטח בנוי של כמפעל עיבוד שיש  של חזיבנק וכולל  הלוגיסטי  

 תקופת השכירות.  בהתאם להסכם השכירות, "מפעל השיש"( –)להלן ביחד  מ"ר 4,300 -ותפעול בשטח של כ

אלפי  75 -הינם בסך של כדמי השכירות החודשיים , 2019בדצמבר  31ליום . 2023בינואר  29 יים ביוםתתס

בוצע תיקון לחכירה האמורה שהקטין את היקף שטח מפעל  2019בחודש נובמבר  .צמודים למדדהינם ו ש"ח

אלפי ש"ח  70 -לכ נותוקובהתאם דמי השכירות החודשיים  2020מ"ר החל מחודש פברואר  5,370 -השיש לכ

 )צמוד למדד(.
 

שטח כולל ברק, ב-החברה הבת, חזיבנק, קשורה בהסכם שכירות אולם תצוגה במתחם "דן דיזיין סנטר" בבני (5)

אולם תקופת השכירות של בהתאם להסכם השכירות, "(. אולם התצוגה"  –מ"ר )להלן בסעיף זה  2,427 -של כ

 183 -כ בסך שלדמי השכירות החודשיים , 2019בדצמבר  31ם ליו. 2022בדצמבר  31הינה עד ליום  התצוגה

טמבר(, דמי השכירות צמודים לעליה בתום כל שנת שכירות )חודש ספוהינם צמודים למדד. כמו כן, אלפי ש"ח 

חודשיים בקשר עם אולם )מעבר להצמדה למדד(. כמו כן, קשורה חזיבנק בהסכם דמי ניהול  1.5%ריאלית של 

 אשר אינם מטופלים כרכיב בחכירה. אלפי ש"ח )צמוד למדד( 87 -בסך של כ התצוגה
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 :)המשך( חכירות )הקבוצה כחוכר( - 14ביאור 

 

 :שימושנכסי זכות  .ב

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התחייבויות חכירה: .ג
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מועדי פירעון של התחייבויות חכירה .ד
 

 (5א')18אור , ראה בי2019בדצמבר  31התחייבויות חכירה הלא מהוונות ליום  של החוזייםמועדי הפירעון  לניתוח

 .להלן

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 רכבים נדל"ן

משאיות 
 סה"כ וכלי הרמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     

     עלות:

 -  -  -  -  2019בינואר,  1יתרה ליום 

 IFRS  60,000  6,016  4,584  70,600 16שונה יישום לרא

 תוספות לנכסי זכות שימוש בגין חכירות 

 1,115  -  1,115  -  במשך השנהחדשות    

 עדכונים לנכסי זכות שימוש בגין 

 425  27  36  362  הצמדות למדד   

  תיקוניעדכונים לנכסי זכות שימוש בגין 

 2,658  (83) -  2,741  חכירה   

 74,798  4,528  7,167  63,103  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

     

     פחת שנצבר:

 -  -  -  -  2019בינואר,  1יתרה ליום 

 12,894  1,404  3,910  7,580  הוצאות פחת במשך השנה

 12,894  1,404  3,910  7,580  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

     

     עלות מופחתת:

 61,904  3,124  3,257  55,523  2019בדצמבר,  31ליום 

     

 
 רכבים נדל"ן

משאיות 
 סה"כ וכלי הרמה

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

 -  -  -  -  2019בינואר,  1יתרה ליום 

 IFRS  60,000  5,145  4,174  69,319 16יישום לראשונה 

 תוספות להתחייבויות חכירה בגין חכירות 

 1,115  -  1,115  -  חדשות במשך השנה   

  ת חכירהיוהתחייבו שלמחדש מדידות 

 425  27  36  362  הצמדות מדד   

 2,658  (83) -  2,741  תיקוני חכירות

 (13,733) (1,536) (3,886) (8,311) תשלומים בגין חכירות

 2,013  75  80  1,858  התחייבויות חכירהבית בגין הוצאות רי
     

 61,797  2,657  2,490  56,650  2019בדצמבר,  31ליום 
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 :תנועות בהתחייבויות הנובעות מפעילות מימון - 15ביאור 

 

שינויים   כולל הןאת השינויים בהתחייבויות של הקבוצה הנובעות מפעילויות מימון,    IAS  7  -הטבלה להלן מפרטת בהתאם ל

 הינן התחייבויות שלגביהןבעות מפעילויות מימון התחייבויות הנו במזומנים. הנובעים מתזרימי מזומנים והן שינויים שאינם

 ן.י המזומנים כתזרימי מזומנים מפעילויות מימועל תזרימ תזרימי מזומנים סווגו, או תזרימי מזומנים עתידיים יסווגו, בדוח

 

 

 והלוואות אשראי
 מתאגידים
 בנקאיים

 לרכישת התחייבות
 שאינן זכויות
 שליטה מקנות

 בת בחברה
 התחייבויות

 רהחכי

 אלפי ש"ח 

    

 -,-  1,623  182,011  2018 בינואר 1 ליום היתר

    

    מזומנים מפעילויות מימון: מתזרימיכתוצאה  שינויים

 -  -  (8,963) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו   

 -  -  70,521  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים   

  61,558  -  - 

    :במזומנים שאינם ייםשינו

 -  22,418  -  לראשונה שאוחדה חברה  

 -  -  4,404  שער הפרשי  

 -  (176) (5,142) ותמאוחד ותהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חבר   

 -  446  -  שינויים אחרים   

 (738)  22,688  - 

 -  24,311  242,831  2018 בדצמבר 31 ליום היתר

 69,319  -  -  ' לעיל(וכ2ביאור  ראה) IFRS 16יישום לראשונה של  פעתהש

 69,319  24,311  242,831  2019 בינואר 1 ליום היתר

    

    מזומנים מפעילויות מימון: מתזרימיכתוצאה  שינויים

 -  -  4,698  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו   

 שאינן מקנות שליטה כויות לרכישת זהתחייבויות פירעון    

 -  (23,008) -  בחברות בנות      

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

 -  -  16,260  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים   

 (11,720) -  -  פירעון התחייבויות חכירה   

  5,796 (23,008) (11,720) 

    :במזומנים שאינם שינויים

 -  -  -  הפרשי שער   

 -  -  (6,737) ותמאוחד ותהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חבר   

 425  -  -  בגין הצמדות מדד ת חכירהיוהתחייבו שלמחדש מדידות    

 2,658  -  -  תיקוני חכירות    

 1,115  -  -  הכרה בהתחייבויות בגין חכירות חדשות  

 -  (1,303) -  שינויים אחרים   

 (6,737) (1,303)  4,198 

 61,797  -  241,890  2019 בדצמבר 31 ליום היתר
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 :התחייבויות לספקים ולנותני שירותים - 16ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 51,098  42,267  (1חובות פתוחים )

 9,654  11,283  שטרות לפירעון

  53,550  60,752 

   

 1  -  .להלן 27ראה ביאור כולל יתרת בעלי עניין וצדדים קשורים,  (1)

   

   היתרה השוטפת, אינה צמודה ואינה נושאת ריבית.

 

 .ימים( 67 -כ 2018)בשנת  ימים 77 -החובות לספקים אינם נושאים ריבית. ממוצע ימי אשראי הספקים בקבוצה הינו כ

 

 :זכאים ויתרות זכות - 17ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 35,830  29,789  מקדמות מלקוחות

 15,726  13,872  לעובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורתהתחייבויות 

 7,781  7,445  הפרשה לתביעות משפטיות ותלויות

 4,889  4,405  הפרשה לחופשה והבראה

 1,296  3,155  מוסדות

 3,867  3,789  הפרשה לאחריות טיב מוצר

 6,386  4,861  םהוצאות לשל

 931  336  זכאים אחרים

  67,652  76,706 

   

 654  131  .להלן 27ראה ביאור כולל יתרת צדדים קשורים, 
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 :מכשירים פיננסיים - 18ביאור 

 

 להלן. 'ו23, ראה ביאור לגבי מדיניות ניהול ההון של החברה
 

 ניהול סיכונים פיננסיים:  א.
 

לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק )לרבות סיכון מטבע חוץ, וסיכון מחיר(, פעילויות הקבוצה חושפות אותה 

ית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנ

 השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה.

 

 .ובפיקוח דירקטוריון החברה חברהה סמנכ"ל הכספים שלידי ניהול הסיכונים מבוצע על 

 

 סיכון שוק:  (1) 
 

 מטבע חוץ:שער חליפין של סיכון 
 

וחות הקבוצה הינם לקוחות מהשוק המקומי הרוכשים מהקבוצה את מוצריה בשקלים לא צמודים, עיקר לק

בעוד מרבית חומרי הגלם לייצור מוצרי הקבוצה מיובאים מחו"ל ונרכשים במטבע זר. לפיכך, מושפעת 

ך, יצוא נוסף לכהקבוצה מהשינויים בשערי החליפין של המטבעות הרלוונטיים )בעיקר אירו ודולר ארה"ב(. ב

מוצרי התאגיד לשווקים הזרים מושפע אף הוא מהשינויים המוניטריים והעולמיים של שערי החליפין של 

של החברה הינם במטבע חוץ הרי  מזומניםוההמטבעות. יתר על כן, היות ולעיתים חלק מההלוואות 

 שלשינויים בשערי המטבע הזר השפעה על הוצאות המימון של הקבוצה.
 

 ם של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הקבוצה הנקובים במטבע חוץ הינם כדלקמן:הערכים בספרי

 

 התחייבויות  נכסים 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

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

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     

 6,204  3,758 13,056  11,079 דולר

     

 1,577  2,452 3,637  31 לירה טורקית

     

 88,022  77,356 4,606  11,074 אירובעיקר מטבע חוץ אחר, 

     

לגידול )קיטון( ברווח הכולל של הקבוצה היה גורם של הדולר/שקל חליפין ה בשער 5%גידול )קיטון( של 

 של פעילויות חוץ. קרן הון בגין הפרשי תרגום בסעיף  נרשם ההי ואלפי ש"ח אשר עיקר 366 -בסך של כ

( בהוצאות המימון קיטון) לגידולהיה גורם של הלירה הטורקית/שקל חליפין הבשער  5%גידול )קיטון( של 

של המט"ח האחר )בעיקר האירו( חליפין  הבשער    5%אלפי ש"ח. גידול )קיטון( של    121  -של הקבוצה בסך כ

אלפי ש"ח  430 -אלפי ש"ח מתוכן כ 3,364 -כברווח הכולל של הקבוצה בסך של ( גידול) קיטוןהיה גורם ל

 .קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץב היתה נרשמתבמסגרת הוצאות )הכנסות( מימון, והיתרה 
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 :)המשך( מכשירים פיננסיים - 18ביאור 
 

 :)המשך( ניהול סיכונים פיננסיים א.
 

 :פריטים כספייםמאזן הצמדה של  (2) 

 
 

 :2019בדצמבר  31ליום 

 

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

 בהצמדה 
$  -ל

 ארה"ב

 בהצמדה 
לירה ל

 טורקית

בהצמדה 
למטבע 

אחר 
)בעיקר 

 (אירו
ללא 

 סה"כ הצמדה

       רכוש

 9,219  3,142  771  31  5,275  -  מזומנים ושווי מזומנים

 155,147  145,600  3,855  -  5,692  -  לקוחות

 11,849  -  -  -  -  11,849  מיסים שוטפים לקבל

 9,246  2,686  6,448  -  112  -  חייבים

 185,461  151,428  11,074  31  11,079  11,849  סה"כ
       

       התחייבויות 

 186,723  177,056  9,503  164  -  -  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 53,550  35,710  12,522  1,718  3,600  -  התחייבות לספקים ונותני שירותים

 37,776  29,699  -  734  158  7,185  כות אחרותזיתרות 

 61,797  4,640  -  -  -  57,157  התחייבויות חכירה

 2,664  2,664  -  -  -  -  )ז"א( טיב מוצרהפרשה לאחריות 

 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים

 55,167  -  55,167  -  -  -  , בניכוי חלויות שוטפותבנקאיים   

 102  -  -  -  -  102  מיסים שוטפים לשלם

 397,779  249,769  77,192  2,616  3,758  64,444  סה"כ
       
       

 (212,318) (98,341) (66,118) (2,585) 7,321  (52,595) סך היתרה המאזנית, נטו
       

 

 :2018בדצמבר  31ליום 

 

בהצמדה 
למדד 
ם המחירי
 לצרכן

 בהצמדה 
$  -ל

 ארה"ב

 בהצמדה 
לירה ל

 טורקית

בהצמדה 
למטבע 

אחר 
)בעיקר 

 (אירו
ללא 

 סה"כ הצמדה

       רכוש

 23,688  14,332  2,055  3,014  4,287  -  מזומנים ושווי מזומנים

 156,399  145,042  2,551  37  8,769  -  לקוחות

 6,397  -  -  -  -  6,397  מיסים שוטפים לקבל

 3,559  2,973  -  586  -  -  חייבים

 190,043  162,347  4,606  3,637  13,056  6,397  סה"כ
       

       התחייבויות 

 177,599  169,559  8,040  -  -  -  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 60,752  39,067  14,755  903  6,027  -  התחייבות לספקים ונותני שירותים

 76,706  68,675  -  669  177   7,185  אחרות יתרות זכות

 התחייבויות לרכישת זכויות שאינן 

 24,311  24,311  -  -  -  -  תנוב ותמקנות שליטה בחבר   

 2,606  2,606  -  -  -  -  לאחריות טיב מוצר )ז"א(הפרשה 

 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים

 65,232  -  65,227  5  -  -  טפותבנקאיים, בניכוי חלויות שו   

 -  -  -  -  -  -  מיסים שוטפים לשלם

 407,206  304,218  88,022  1,577  6,204  7,185  סה"כ
       
       

 (217,163) (141,871) (83,416) 2,060  6,852  (788) היתרה המאזנית, נטוסך 
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 :)המשך( מכשירים פיננסיים - 18ביאור 

 

 :)המשך( ניהול סיכונים פיננסיים א.

 

 ריבית:שיעור סיכון  (3)
 

אשר חושפות את הקבוצה לסיכון שיעור ריבית בגין תזרים  אשראי לזמן קצר בריבית משתנה קבוצהל

 2018אלפי ש"ח )  885  -בשיעור הריבית היה גורם לשינוי בהוצאות המימון בסך כ  0.5%. שינוי של  מזומנים

 .אלפי ש"ח( 848 -

 

 סיכון אשראי: (4) 

 

 כללי: -ריכוזי סיכון אשראי 
 

לקבוצה מדיניות המכשירים הפיננסיים אשר כוללים פוטנציאל של סיכוני אשראי הינם בעיקר חובות לקוחות.  

 על מנת להבטיח שמכירות סיטונאיות של מוצריה מבוצעות ללקוחות, שלהם היסטוריית אשראי נאותה.
 

המחויבות ויגרום לחברה הפסד כספי. ריכוז שצד נגדי למכשיר פיננסי ייכשל בביצוע  סיכון אשראי הוא הסיכון  

סיכוני אשראי עשוי להתעורר מחשיפות של התקשרות במספר מכשירים פיננסיים עם גוף אחד )ריכוז יחיד( 

או כתוצאה מהתקשרות עם מספר קבוצות חייבים בעלות אפיונים כלכליים דומים, שיכולתם לעמוד 

מה משינויים בתנאים כלכליים או אחרים )ריכוז קבוצתי(. בויותיהם צפויה להיות מושפעת באופן דובמחוי

תכונות העשויות לגרום לריכוז סיכון כוללות את מהות הפעילויות בהן עוסקים חייבים, כגון הענף בו הם 

 וצות לווים.פועלים, האזור הגיאוגרפי בו מתבצעות פעילויותיהם ורמת איתנותן הפיננסית של קב
 

 סיכון אשראי גבוה יחסית לעומת תחומים אחרים במשק.בענף הבניה קיים 
 

מבצעת באופן שוטף הערכת אשראי הניתן ללקוחותיה, תוך בדיקת התנאים הפיננסיים הסביבתיים   הקבוצה

שלהם ולאור בדיקה זו מחליטה אם לדרוש בטחונות או ערבויות אישיות להבטחת חובות אלה. הקבוצה 

בסס על גורמים המשפיעים על סיכון האשראי של לקוחות מסוימים, בצעת הפרשה לחובות מסופקים בהתמ

 ניסיון עבר ומידע אחר.
 

, 2019בדצמבר  31ליום חותיה בביטוח אשראי. ומלקלבטח חלק  הקבוצההחלה  2015בנוסף החל משנת 

במקרה של אי פירעון החוב ש"ח.    ןמיליו  92.5  -הסתכמו לסך של כהמאושרות  היקף מכסות ביטוח האשראי  

 -)כ מחברת הביטוח את סכום האשראי המבוטח בניכוי השתתפות עצמית הקבוצהעל ידי הלקוח, תקבל 

 . בישראל( 15% -בחו"ל וכ 10%

 

 סיכון נזילות: (5) 
 

 החוזיים התנאים פי על הקבוצה של הפיננסיות ההתחייבויות של הפירעון זמני את מציגה שלהלן הטבלה

 (:ריבית תשלומי)כולל  מהוונים לא בסכומים

 
 

 שנה  עד

 עד משנה

 שנתיים

 משנתיים

 שנים  3 עד

  שנים 3 -מ

 שנים  4 עד

  5שנה 

 כ "סה ואילך

 אלפי ש"ח 

       :2019בדצמבר  31ליום 

 222,985  13,288  15,518  15,932  14,198  164,049  מתאגידים בנקאייםוהלוואות אשראי   

 79,463  39,164  7,022  9,827  10,764  12,686  חכירה התחייבויות  

 53,550  -  -  -  -  53,550  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  

 6,453  190  383  715  376,1  3,789  הפרשה לאחריות טיב מוצר  

 102  -  -  -  -  102  מסים שוטפים לשלם  

 33,987  -  -  -  -  33,987  יתרות זכות אחרות  

  268,163  26,338  26,474  22,923  52,642  396,540 

       :2018בדצמבר  31ליום 

 230,077  25,219  16,117  16,542  12,262  159,937  מתאגידים בנקאייםוהלוואות אשראי   

 התחייבויות לרכישת זכויות שאינן   

 24,367  -  -  -  -  24,367  מקנות שליטה בחברות בנות     

 60,752  -  -  -  -  60,752  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  

 6,473  186  375  699  1,346  3,867  הפרשה לאחריות טיב מוצר  

 37,009  -  -  -  -  37,009  יתרות זכות אחרות  

  285,932  13,608  17,241  16,492  25,405  358,678 

       

 



 בע"מ קבוצת חמת
 אוחדיםביאורים לדוחות הכספיים המ

 

46 

 :)המשך( מכשירים פיננסיים - 18ר ביאו
 

 שווי הוגן:  ב.

 

בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובה,  ותהיתרהנהלת הקבוצה העריכה כי 

תואמות או הינן  , התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכותלזמן קצר אשראי מתאגידים בנקאיים

 ההוגןמהוות בקירוב את שווין    לזמן ארוךהלוואות שווין ההוגן וזאת בשל מועדי פירעונם הקצרים. יתרות הקרובות ל

שכן הן נושאות ריבית משתנה. כמו כן, להערכת הנהלת הקבוצה יתרת ההתחייבויות בגין חכירות מהוות בקירוב 

 מועד ההכרה בהן בראשונה.באופן משמעותי מ ואת שווין ההוגן שכן שיעורי ריבית ההיוון לא השתנ

 

 :דיםנכסים והתחייבויות בשל הטבות לעוב - 19ביאור 
 

 סדרים במסגרת הסכמי עבודה קיבוצייםומבחברה הבת חמת ובחברה הבת חרסה  העובדים מרביתשל תנאי העסקתם 

ל פי צו ההרחבה בקבוצה מועסקים ע העובדיםיתר . "ההסכמים הקיבוציים"( –)להלן  מיוחדים של החרושת ההסתדרותית

 ועל פי הסכמי העסקה אישיים. 

 

  כדלקמן: טווח קצר והטבות לאחר סיום העסקההטבות לעובדים כוללות הטבות לה

 

 הטבות לאחר סיום העסקה: א.

 

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה. 

ל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים התחייבות החברה בש

מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת 

 פיצויים. 

 

קדותיה השוטפות בקרנות , על פיו הפ1963-פיטורין, תשכ''גלחוק פיצויי    14חלק מעובדי הקבוצה חתומים על סעיף  

פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור 

 נכסים יהיו מספיק לתכנית לא אם נוספים תשלומים משתמעת לשלם או לעיל. לקבוצה לא תהיה מחויבות משפטית

 .הקודמות ובתקופות השוטפת בתקופה העובד לשירותהעובד המתייחסות  הטבות כל את לםלש כדי

 

 פיצוי בגין חופשת מחלה שלא נוצלה: ב.

 

ההתחייבות בגין תכנית להטבה מוגדרת כוללת הפרשה אקטוארית לפיצויי עובדים בעת פרישה, בגין חופשת מחלה 

 .בהתאם להסכמים הקיבוציים שלא נוצלה

 

 פנסיה מוקדמת: ג.

 

לפני הגעתם לגיל תופסק עבודתם  כי במידהכלפי מספר עובדים ים התחייבה הקבוצה במסגרת ההסכמים הקיבוצי

להם תשלומי פנסיה עד למועד זכאותם לפנסיה מקיפה מקרן פנסיה, צמודים לתוספת יוקר או למדד  ישולםפרישה 

 המחירים לצרכן.

 

 שי שנתי לפורשים: ד.

 

 העובדים( זכאים לשי חצי שנתי מהחברה. פטירתלאחר עובדים אשר פרשו לגמלאות )וכן בני/בנות זוגם חלק מה

 

 תכניות להטבה מוגדרת: ה.
 

ידי  תשלומי הפיצויים, פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו, פנסיה מוקדמת ושי שנתי לפורש מטופלים עלהחלק של 

מים בקופות הקבוצה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים. הקבוצה מפקידה סכו

 מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות. 
 

ת את החברה לסיכונים הבאים: "סיכון השקעה", כלומר הסיכון שנכסי התוכנית התוכנית המפורטת לעיל, חושפ

יישאו תשואה שלילית ובכך יקטינו את נכסי התוכנית באופן שלא יספיקו לכסות את המחויבות, "סיכון שכר", כלומר 

כך חושפות ן שהנחות אקטואריות בדבר עליית השכר הצפויה, תוערכנה בחסר לעומת עליות השכר בפועל ובסיכו

 את החברה לסיכון שהמחויבות תגדל בהתאם.
 

המחויבות האמורה חושבה תוך שימוש בהערכה אקטוארית אשר בוצעה ע"י אקטואר. הערך הנוכחי של המחויבות 

של שירות שוטף ושירותי עבר, נמדדו תוך שימוש בשיטת יחידת הזכאות להטבה מוגדרת והעלויות המתייחסות 

 החזויה.
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 :)המשך( נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים - 19ביאור 

 

 :)המשך( מוגדרתתכניות להטבה  ה.

 

 :, נטוהתחייבויות בגין הטבות לעובדים (1)

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   הטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תכניות להטבה מוגדרת:

 4,674  6,612  פיצויי פרישה

 2,605  2,418  מתנות לעובדים

 5  -  פנסיה מוקדמת

 3,276  2,782  ימי מחלה

  11,812  10,560 

   

   הטבות עובד לטווח קצר:

 13,032  10,917  שכר עבודה, משכורת וסוציאליות

 4,889  4,405  ראהחופשה והב

 2,412  2,507  מענקים

  17,829  20,333 
 

   הצגה בדוח על המצב הכספי:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   התחייבויות בגין הטבות עובדים:

 20,333  17,829  שוטף

 10,560  11,812  )*( לא שוטף

  29,641  30,893 

   

   ג בדוח על המצב הכספי כדלקמן:מוצ )*(

 3,120  2,892  במסגרת נכסים לא שוטפים          
   

 13,680  14,834  במסגרת התחייבויות לא שוטפות 
   

 

 הפסד:או סכומים שהוכרו ברווח  (2)

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 2,961  3,808  3,631  עלות שירות שוטף

 1,442  2,064  1,632  ון(יוהוצאות ריבית בגין התחייבות להטבות )עלות הה

 -  -  (295) עלות בגין תוכנית עזיבות

 (1,202) (1,712) (1,350) תשואה צפויה על נכסי התוכנית

 149  147  130  העברת תשואה מרכיב הפיצויים לסעיף התגמולים

 3,350  4,307  3,748  הטבות לעובדיםסך הוצאות בגין 

    

    ההוצאות הוצגו ברווח או הפסד כדלקמן: 

 1,808  1,710  1,279  עלות המכירות

 1,019  1,698  1,663  הוצאות מכירה ושיווק

 523  899  806  הוצאות הנהלה וכלליות

  3,748  4,307  3,350 
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 :)המשך( והתחייבויות בשל הטבות לעובדיםכסים נ - 19ביאור 

 

 :)המשך( מוגדרתתכניות להטבה  ה.

 

 תשואה בפועל על נכסי התוכנית: (3) 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 3,107  - 4,147  תשואה בפועל על נכסי התוכנית

    

 

 התחייבויות התוכנית, נטו: (4)

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 (53,833) (50,897) התחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת

 43,273  39,085  שווי הוגן של נכסי התוכנית

 (10,560) (11,812) נטו ,סה"כ התחייבות

   

 

 ת עיקריות:אקטואריוניתוחי רגישות להנחות  (5)

 

 3,373-יתה קטנה ביהמחויבות להטבה מוגדרת ה ,( באחוז אחדאם שיעור ההיוון היה גדל )קטן •

 (.ש"חאלפי  3,512-)גדלה בש"ח פי לא

 

המחויבות להטבה מוגדרת הייתה  ,באחוז אחדהיה גדל )קטן(  העלאות משכורות חזוייםאם שיעור  •

 ."ח(ש אלפי 2,988 -ב קטנה)"ח שאלפי  3,893-ב גדלה

 

 - ב  גדלההמחויבות להטבה מוגדרת הייתה  שניים וחצי אחוזים  היה גדל )קטן( בפיטורים  אם שיעור ה •

 .ש"ח(אלפי  379 -בקטנה )ש"ח אלפי  305

 
 השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תכנית להטבה מוגדרת: (6)

 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 45,219  53,833  בינואר 1רה ליום ית

 11,251  -  חברה שאוחדה לראשונה

 2,064  1,632  הוצאות ריבית

 -  (295) עלוות בגין תוכנית עזיבות

 3,808  3,631  עלות שירות שוטף

 (4,738) (11,565) הטבות ששולמו

 (3,771) 3,661  , נטוהפסד )רווח( אקטוארי

 53,833  50,897  בדצמבר 31ליום יתרה 
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 :)המשך( נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים - 19ביאור 

 

 :)המשך( מוגדרתתכניות להטבה  ה.

 

 נכסי התוכנית: (7) 

 

 :נכסי התוכנית )א(
 

ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך וכן פוליסות ביטוח  נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על

 מתאימות.
 

 :ווי ההוגן של נכסי התוכניתהתנועה בש )ב( 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 35,365  43,273  בינואר 1יתרה ליום 

 8,583  -  חברה שאוחדה לראשונה

 1,712  1,350  תשואה צפויה

 2,414  2,203  ידי המעביד הפקדות לתוכנית על

 (513) (551) תשלומים מקופה מרכזית

 (2,429) (9,884) הטבות ששולמו

 (1,712) 2,824  אקטוארי, נטו)הפסד( רווח 

 (147) (130) העברת תשואה מרכיב הפיצויים לסעיף התגמולים

 43,273  39,085  בדצמבר 31יתרה ליום 

   

 

 להטבה מוגדרת:ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תכנית  (8)
 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 % % % 

    

 2.32-3.07 2.95-3.60 1.55-2.00 שיעור ההיוון של התחייבויות התוכנית

 2.32-3.07 2.95-3.60 1.55-2.00 שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית

 3.5 3.5 3.0 שיעור עליית שכר צפויה

 5-10 5-10 5-10 שיעור עזיבה
    

ידי הממונה על אגף שוק ההון  דבר שיעור התמותה העתידי מבוססות על נתונים שפורסמו עלההנחות ב

 במשרד האוצר.
 

לצורך היוון ההתחייבות עושה הקבוצה שימוש בשיעור היוון המתאים לתשואות השוק על אגרות חוב 

 .קונצרניות שקליות צמודות
 

 היוון.שיעור התשואה החזוי על נכסי תכנית מבוסס על הריבית ל

 

 הטבות לזמן קצר: (9)

 

 ההטבות כוללות שכר עבודה, התחייבויות בגין חופשה ומענקים.

 

 , זכאים עובדי החברה למספר ימי חופשה בתשלום בגין כל1951-בהתאם לחוק חופשה שנתית התשי"א

עים בהתאם לחוק האמור והסכמי ההעסקה, מספר ימי החופשה בשנה להם זכאי כל עובד נקב  .שנת עבודה

 בהתאם לוותק של אותו עובד.

 

יתרת ימי החופשה שטרם  י, ולצבור אתהעובד רשאי בהסכמת החברה, לנצל את ימי החופשה להם הוא זכא

נוצלה עד תקרה שנקבעה. עובד, שחדל לעבוד בטרם ניצל את יתרת ימי החופשה שצבר, זכאי לתשלום בגין 

 יתרת ימי החופשה הנ"ל.
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 :כנסהמסים על הה - 20ביאור 

 

 :הקבוצה חברות על החלים מס לצורכי התוצאות מדידת .א
 

)למעט הכנסות הנהנות משיעורי מס   יהןהכנסותובישראל    המס  חוקי  לפי  נישומות  בישראל  הבנות  והחברות  החברה

 ב' להלן(, חייבות במס חברות בשיעור רגיל.  הראמופחתים בהתאם לחוקי העידוד בישראל, 

 

 2017רסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  , פו2016בחודש דצמבר  

 24% שיעור שלל 2017בינואר  1החל מיום מס החברות  יעורש תהפחת, אשר קבע 2017-(, התשע"ז2018-ו

 . 23%לשיעור של  2018( והחל מינואר 25%)במקום 

 

 . 24%הינו  2017ובשנת  23%נו , הי2018 -ו 2019בישראל בשנים שיעור מס החברות 

 

 :1969-חוק עידוד התעשייה )מסים(, התשכ"ט ב.

 

החברות המאוחדות הינן "חברות תעשייתיות" כמשמעותן חלק מלחברה מעמד של "חברת אחזקות תעשייתית" ו

גבי ניכוי פחת בשיעורים מוגדלים ל בחוק זה. בהתאם למעמד זה ומכוח תקנות שפורסמו זכאיות החברות לתבוע

 כפי שנקבע בתקנות בכוח חוק התיאומים. ,ציוד המשמש בפעילות תעשייה
 

וחמת מגישות דוח מאוחד לצורכי יצרני כלים סניטריים, חרסה סטודיו החברה והחברות המאוחדות, חרסה סטודיו 

 מס בהתאם לחוק הנ"ל.

 

 :1959-הון, התשי"טתוקף החוק לעידוד השקעות מהטבות  . ג

 

 : חרסה (1)
 

בהתאם לחוק ממנהלת מרכז ההשקעות,  אישור כתב  , חרסהה החברה הבת,  קיבל  1998וקטובר  בחודש א

מסך  24%השקעה בגובה  מיליון דולר ולהשתתפות המדינה במענק 6.2-להרחבת המפעל בהשקעה של כ

מיליון ש"ח בגין השקעות   3.4  -כההשקעה המאושרת. למועד הדיווח, קיבלה חרסה מענקי השקעה בסך של  

לעמוד בתנאי יצוא  כמו כן, על פי תנאי כתב האישור התחייבה חרסה מיליון ש"ח. 14 -ות בסך של כמאושר

הגישה חרסה דוח ביצוע סופי למרכז ההשקעות.  2004ביולי  20ביום ותנאי מינימום להעסקת עובדים. 

דעה ממרכז הו  חרסה, קיבלה  2012בחודש יוני  שור.  חרסה עמדה באופן חלקי בתנאים הנדרשים בכתב האי

ההשקעות לפיה, לאור אי עמידת חרסה בתנאי השיווק וביעדי התעסוקה, הוחלט לבטל למפרע את כתב 

לרבות הפרשי הצמדה רסה,  ולדרוש את החזר המענקים שהוענקו לח  1998האישור שהוענק לחרסה בשנת  

עות לחרסה כי מכתבה הודיע מרכז ההשק  2012בדצמבר    26ביום  מיליון ש"ח.    6.7  -וריבית, בסך כולל של כ

נתקבל ונרשם כערר. כמו כן, במסגרת הודעה זו, הודיע מרכז ההשקעות כי הדרישה  2012ביולי  23מיום 

  להחזר המענק הוקפאה עד לקבלת החלטת ועדת הערר.

 

 7.2-המענק בסך של כ , התקבלה בחרסה תזכורת לתשלום חוב בגין דרישה להחזר2019בחודש מרץ  

חברה עם הרשות להשקעות, נמסר נהלת המברור שערכה הוריבית( לרשות ההשקעות.  מיליון ש"ח )קרן

ועדת הערר דיון בערר שהגישה חרסה על הדרישה   קיימה  2013  במרץ  18לה מהרשות להשקעות כי ביום 

ביוני  6ת להשקעות כי ביום עוד נודע לחברה מהרשו. והחליטה לא לקבל את הערר 2012המקורית משנת 

לה מארבע שנים ממועד החלטת ועדת הערר( נשלחה לחרסה הודעה על החלטת ועדת הערר )למע 2017

פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה   2016בדצמבר    29יצוין כי ביום  ודרישה לתשלום.  

"החוק"( אשר במסגרתו  –)להלן  2016-(, התשע"ז2018 -ו 2017להשגת יעדי תקציב לשנות התקציב 

ע כי חוות דעתה של ועדת הערר במרכז ההשקעות תיחשב כמאושרת בידי שרים והיא נחשבת כהחלטת נקב

שרים. על פי המסמכים שהוצגו בפני החברה, ההודעה על החלטת הוועדה התקבלה בחרסה, אך תוכן 

ההודעה כאמור, סברה  עד למועד. 2019במרץ  12לחברה רק ביום  נודעההודעה על החלטת הוועדה 

צה בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים כי יותר סביר מאשר לא, כי לא תידרש להשיב את סכומי הקבו

 בסך  הכירה בהפרשה הקבוצה, החברהעת החוב שהוצגה בפני הודאור בהתאם לחוק האמור ולהמענק. 

 בדוח" אחרות הוצאות"  סעיף כנגד (השפעת מס בניכוי ח" ש מיליון 5.5 -כ של סך) ח" ש מיליון 7.2-כ של

  (.Restatement)מחדש  הצגה של בדרך 2016 לשנת הפסד או רווח

 

כנגד המחוזי חרסה באמצעות יועציה המשפטיים עתירה לבית המשפט , הגישה 2019באפריל  28ביום  

בהוראת בית המשפט המחוזי הגיש משרד הכלכלה תגובה  .של הרשות להשקעות החלטת ועדת הערר

טען כי יש לדחות את העתירה על הסף לנוכח השיהוי בהגשתה, כמו כן נטענו נ  ,במסגרת התגובהלעתירה.  

בהחלטה ולטענת השיהוי שנטענה כנגדה הגיבה  חרסה .תיה של חרסהטענות לגופו של עניין כנגד טענו

המשפט למשרד הכלכלה לשקול את האפשרות שהחלטת ועדת ההשגה הציע בית    ,2019בדצמבר    24ום  מי

 . תבוטל והתיק ידון בפני הועדה מחדש לעילבה כאמור בהש חרסהלחייב את 
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 :)המשך( מסים על ההכנסה - 20ביאור 
 

 :)המשך( 1959-תוקף החוק לעידוד השקעות הון, התשי"טמהטבות  ג. 
 

 : )המשך( חרסה (1)
 

להחלטת בית המשפט נכללה הצעה כי ההחלטה של ועדת ההשגה תבוטל בכפוף לכך בתגובת המדינה  

לאיסור דיספוזיציה בכלל נכסיה עד כדי גובה החוב או למתן ערבות שוות ערך לסכום זה,   שהחברה תתחייב

ביחס להיקף   שא ומתןמאז ועד היום מנהלים הצדדים מ   .שיינתנו עד לקבלת החלטתה החדשה של הוועדה

ממתינה לתשובת הרשות להשקעות להצעתה  חרסההאיסור הדיספוזיציה בנכסי החברה, בשלב זה 

 חודשים. 6מגובה החוב וזאת למשך  25%לאיסור דיספוזיציה בנכסים בהיקף של  להתחייב

 

 טרם התקבלה החלטת בית המשפט בעתירה.   

 

 חמת:  (2)
 

לשם סילוק סופי של   במסגרתו, נחתם הסכם שומות בין החברה ורשות המסים  2017במהלך חודש דצמבר  

הכנסות ממפעל מועדף מכוח חוק העידוד בעניין הטבות מס שקיבלה חמת על הכנסות שסווגו כקת ומחל

התשלום בוצע במהלך הרבעון הראשון מיליון ש"ח.    1.8  -ולל של כישולם סך כ,   2014  –  2012בשנות המס  

כאמור )בגין שנים קדומות( במסגרת סעיף מסים על  ת המסיםהכירה בהוצא קבוצההו 2018של שנת 

 .2017ההכנסה בדוח הרווח או הפסד לשנת 
 

 :י החברות הבנות מחוץ לישראלמסו . ד
 

 חברה מאוחדת המאוגדת בארה"ב (1)
 

 
מס חברות הינם    Houzerהחלים על  המסים  נישומה לפי חוקי המס בארצות הברית.   Houzer  בתהחברה ה

 .(stateמדינה ) ימספדראלי וכן 

 

תה במסגר(, " Tax Cuts and Jobs Act") רפורמת מס מקיפה בארה"ב, פורסמה 2017דצמבר בחודש 

 (34% , בעיקר39%)מס פרוגרסיבי בשיעור של עד הפדראלי נכללה, בין השאר, הפחתה של מס החברות 

. כתוצאה מהורדת שיעורי המס כאמור 2018בינואר  1על הכנסה שהופקה מיום  21%של קבוע לשיעור 

כנגד סעיף   כהכנסהנזקף  שאלפי ש"ח    749התחייבויות מסים נדחים בסך של  בקיטון    2017לעיל, חל בשנת  

 .2017הוצאות מסים על ההכנסה לשנת 
 

בין מדינת ישראל לבין ארה"ב קיימת אמנה למניעת כפל מס. בהתאם לאמנה יחול ניכוי מס במקור מדיבידנד 

 בהתאמה. 17.5% -ו 12.5%במזומן לחברה בשיעור של  Houzerומריבית שתשלם 
 

 

 בטורקיההמאוגדת חברה מאוחדת  (2)

 

, עם זאת 20%הינו   בטורקיה  חברותה  מסשיעור   .בטורקיהשומה לפי חוקי המס  ני MANİSAהבת    החברה

 . 22%יהיה  2020 -ו 2019, 2018בהוראת שעה נקבע כי שיעור מס החברות בשנים 

 

כנסה של חברה לצרכי מס, אשר מחושבת לפי הרווח החשבונאי המוטל על הבטורקיה מס חברות 

ות דיבידנדים המתקבלים מחברות תושב ובניכוי, בניכוית מותרואשר לא  וספת הוצאותבתהסטטוטורי 

 ותמריצי השקעה מנוצלים. רותוות פט, הכנסטורקיה

 

בהתאם למערכת התמריצים בטורקיה, חברות המבצעות השקעות הון בטורקיה זכאיות לזיכוי מס מסך 

, גובה הזיכוי MANİSAההשקעה בשיעור שנקבע על פי אזור ההשקעה בטורקיה. בהתאם לאזור בו פועלת  

ור ההשקעה והוא יותר בקיזוז על פני השנים הבאות ובלבד משיע 35% -הינו כ MANİSAלו תהיה זכאית 

 טרם הקיזוז.  MANİSAמההכנסה החייבת של  55%שהזיכוי לא יעלה על 

 

ה כמו כן, בטורקי  .הבאות  שנות המס  5חייבת עתידית במשך    הניתנים לקיזוז כנגד הכנסהפסדים לצרכי מס  

את דוחות המס במהלך חודש  מחויבות להגישלא קיים נוהל להסדר סופי ומוחלט על שומות מס. חברות 

אפריל של שנת המס העוקבת. עם זאת, רשויות המס עשויות לבחון את דוחות המס ולשנות את השומה 

 שנים. 5בתוך 

 

במזומן  MANİSAשלם שתידנד ומריבית יחול ניכוי מס במקור מדיב למניעת כפל מס, בהתאם לאמנה

  .10%בשיעור של לחברה 
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  מסים נדחים:הרכב ותנועה ב .ה

 

 

 1יתרה ליום 
בינואר 
2018 

תיאום בגין יישום 
9 IFRS 

 לראשונה

חברה 
שאוחדה 
 לראשונה

הוכר ברווח 
 הפסדאו 

הוכר ברווח 
 כולל אחר

יתרה ליום 
בדצמבר  31

2018 

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

       :נכסי מסים נדחים

 2,688  -  (144) 149  84  2,599  הפרשה לחובות מסופקים

 -  (472) 316  -  -  156  הפסדים מועברים לצרכי מס

 7,559  (414) (262) 3,179  -  5,056  ואחר הטבות לעובדים

  7,811  84  3,328 (90) (886)  10,247 

       :התחייבויות מסים נדחים

 15,955  41  (332)  -  - 16,246   רכוש קבוע

 5,625  52  (2,397) 6,999  -  971  נכסים בלתי מוחשיים

  17,217  -  6,999 (2,729)  93  21,580 
       

       

 11,333  979  (2,639) 3,671  (84) 9,406  התחייבויות מסים נדחים, נטו

 

 

 1יתרה ליום 
בינואר 
2019 

תיאום בגין 
 IFRS 16יישום 

 לראשונה

העברה 
לנדל"ן 
 להשקעה

הוכר ברווח 
 הפסדאו 

הוכר ברווח 
 כולל אחר

יתרה ליום 
בדצמבר  31

2019 

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

       :נכסי מסים נדחים

 2,767  -  79  -  -  2,688  לחובות מסופקיםהפרשה 

 14,535  -  (1,728) -  16,263  -  התחייבויות חכירה

 -  (51) 51  -  -  -  הפסדים מועברים לצרכי מס

 7,389  154  (324) -  -  7,559  ואחרהטבות לעובדים 

  10,247  16,263  - (1,922)  103  24,691 

       :התחייבויות מסים נדחים

 6,572  (45) (1,359) (7,979) -  15,955  רכוש קבוע

 19,320  11,341  -  7,979  -  -  נדל"ן להשקעה

 14,263  -  (2,000) -  16,263  -  נכסי זכות שימוש

 6,010  (45) 430  -  -  5,625  נכסים בלתי מוחשיים

  21,580  16,263  - (2,929)  11,251  46,165 
       

       

 21,474  11,148  (1,007) -  -  11,333  התחייבויות מסים נדחים, נטו

 
 

 התחייבויות לא שוטפות.נכסים לא שוטפים ובמסגרת במסגרת  בדוח על המצב הכספיהמסים הנדחים מוצגים 

 .מימושה  בעת  לחול  הצפויים  המס  שיעורי  על  בהתבסס,  23%-20%-כמס של    יהנדחים מחושבים לפי שיעורהמסים  
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 :)המשך( מסים על ההכנסה - 20ביאור 

 

 על ההכנסה הכלולים ברווח או הפסד: מסים .ו

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 ש"חאלפי  ש"חאלפי  ש"חאלפי  

    

 11,092  12,933  7,236  מסים שוטפים

 (761) (2,639) (1,007) מסים נדחים

 1,804  354  474  שנים קודמותמסים בגין 

  6,703  10,648  12,135 
 

 

 מס תיאורטי: .ז
 

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים ברווח או הפסד 

 היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד.

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 44,137  36,507  16,463  רווח לפני מסים על ההכנסה

 24%  23%  23% הסטטוטורישיעור המס 

 10,593  8,397  3,786  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

    

    ים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:עלייה )ירידה( במס

 השפעת המס בגין תוצאות חברה כלולה שמטופלת לפי שיטת 

 -  (372) (43) השווי המאזני הנכללת בדוח רווח או הפסד נטו ממס

 291  280  229  , בניכוי הכנסות פטורות, נטומוכרות לצורכי מס לאהוצאות 

 -  -  (119) הכנסות פטורות

 (593) -  -  סים נדחים בגין שינויים בשיעורי המסהתאמת מ

 (49) (64) (86) שיעורי מס שונים של חברות מאוחדות בחו"ל

 1,804  354  474  מסים בגין שנים קודמות

 -  2,298  1,640  הפסדים והטבות לצורכי מס שלא הוכרו בגינם נכסי מסים נדחים

סי מסים נדחים הפסדים והטבות לצורכי מס שהוכרו בגינם נכ

 -  -  733  בעבר, אשר לא הוכרו בגינם מסים נדחים בתקופת הדיווח

 89  (245) 89  הפרשים אחרים

 12,135  10,648  6,703  מסים על ההכנסה

    

 27.49% 29.17% 40.72% שיעור מס אפקטיבי ממוצע
    

 

 שומות מס: .ח
 

לחברה הבת צוקר שומות מס סופיות   ,2013עד וכולל שנת המס  ה הבת חמת עיצוב ושיווק שומות מס סופיות  לחבר

ואילו לחברה ולשאר חברות הקבוצה בישראל, שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  2016עד וכלל שנת המס 

2014 . 
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 :התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים - 21ביאור 

 

 תייצוגיתביעה  .א

 
 

פטיים במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בחודש חזיבנק הינה צד להליכים מש

  ."הנתבעות"( –, נגדה ונגד חברות נוספות בענף הסניטציה והריצוף  )להלן 2013אוקטובר 

 

, הנו בטענה שהנתבעות מפרסמות את מחירי מוצריהן כשהם אינם כוללים בחובם את רכיב התביעהעניינה של 

התובעים, ציבור הצרכנים זכאי לטענת  .1981-ב)א( לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א17ות את סעיף המע"מ ובכך מפר

כמו כן, עילה נוספת  לפיצויים, בין היתר, בגין עילות של הפרת חובה חקוקה, רשלנות ועשיית עושר ולא במשפט.

על  נמכרים בשגרה וזאתהנתבעות מציגות מחירי מוצרים גבוהים שאינם משקפים את המחיר בו המוצרים היא כי 

 ובכך קיימת הטעיה.  משמעותיתבקניה נחה הכי המנת ליצור לצרכן רושם מוטעה 

 

 מכלל הנתבעות.   ש"ח  ןמיליו  413  -מחזיבנק ופיצוי של כ  ש"חמיליון    60  -היקף התביעה הייצוגית הינו פיצוי בסך של כ

 

 ר לתובעים לנהל את התובענה כייצוגית.ניתנה החלטת בית המשפט ובמסגרתה אוש 2019באוגוסט  26ביום 

 

רעור לבית המשפט העליון על ההחלטה של בית ע רשות בקשת חזיבנק הגישה, 2019 באוקטובר 26 בתאריך

המשפט המחוזי לאשר את התובענה כייצוגית. במקביל, הורה בית המשפט המחוזי על עיכוב ההליכים בתובענה 

 הייצוגית עד להכרעה בהליכי הערעור.

 
 

, אך לאור השלב המקדמי 50%  -מ  גבוהיםהינם  הייצוגית    סיכויי התובענה,  המשפטיים של החברה הלהערכת יועצי

הפרשה  החברהנכללה בדוחותיה הכספיים של לא ולפיכך  , לא ניתן להעריך בשלב זה את תוצאותיההתובענה

מהמוכרת בגין תביעה זו וכן המוכרת  החברה זכאית לשיפוי, בגינה. יצוין, כי בהתאם להסכם רכישת מניות חזיבנק

את כל העלויות ללא יוצא מהכלל שיהיו לחזיבנק בקשר לניהול התביעה  הועל חשבונ הבעצמלשלם  ההתחייב

בטוחה  העמידה תהמוכרכמו כן, הייצוגית, לרבות הליכי ערעור והליכים אחרים שיתקיימו בקשר עם תביעה זו.  

 .מיליון ש"ח 5 -כ בשווה כסף בסך של

 

 א'28נרכשה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )ראה ביאור יצוין כי חברת שיש אלוני בע"מ, חברה בת אשר 

 מיליון ש"ח.  137 -זו על סך של כ ת(, נתבעת במסגרת הליכי תביעה ייצוגילהלן

 

 התקשרויות .ב

 

 לעיל. א'14באשר להתקשרויות בגין חכירות, ראה ביאור  (1)

 

 ראה, בחברה השליטה בעל, גולן יואב ממר פעיל דירקטוריון"ר יו שירותי קבלת בהסכם להתקשרות באשר (2)

 .להלן (1)ה'27 ביאור

 

 .להלן (2)ה'27 ביאור ראה, החברה"ל מנכמר רועי רגרמן,  של העסקתו לתנאי באשר (3)

 
 ערבויותו שעבודים .ג

 

המכשירים, המתקנים   שעבודים צפים ללא הגבלה בסכום על כל המכונות והציוד, הכלים,לחברה הבת, חרסה,   (1)

ונכסי דלא ניידי, לרבות ניירות ערך, שטרות וזכויות ביטוח, לטובת מדינת ישראל, להבטחת קיום התנאים 

 הקשורים בקבלת מענק השקעה. 

 

ראשון בדרגה ללא הגבלה על שטרות לחברה הבת, חזיבנק נרשם לטובת בנק לאומי לישראל, שעבוד קבוע  (2)

 רות כרטיסי אשראי. שנמסרו מלקוחות וזכויות מחב

 

  ש"ח. מיליון 2.8 -של ככולל לגופים בארץ בסך  בנקאיות ערבויותבישראל לחברות מאוחדות  (3)

 

  אלפי דולר. 150 -בסך של כבחו"ל לגופים  בנקאיות ערבויותבחו"ל לחברות מאוחדות  (4)

 

ל על ידן. יתרת בגובה האשראי המנוצשלה    מאוחדותהחברות  חלק מהיות לבנקים של  החברה ערבה להתחייבו (5)

 31ש"ח ) מיליון 215 -מסתכמת לכ 2019בדצמבר,  31חוב החברות המאוחדות לו ערבה החברה ליום 

 ש"ח(. מיליון 242.8 -כ – 2018בדצמבר, 
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 :הפרשות - 22ביאור 
 

 

הפרשה 
לאחריות 
 טיב מוצר

תביעות  
 משפטיות
ודרישות 
 סה"כ תשלום

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 7,069 596 6,473  2019בינואר,  1ליום  יתרה

 3,847  -  3,847  סכומים שהופרשו השנה
 (332) (67) (265) השנה שבוטלו סכומים

 (3,871) (269) (3,602) סכומים ששולמו

 6,713 260 6,453 2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

    
 
 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   מוצג במאזן במסגרת:

 4,463  4,049 זכאים ויתרות זכות -התחייבויות שוטפות 

 2,606  2,664 התחייבויות לא שוטפות

 6,713  7,069 

 

 : הון - 23ביאור 

 

 :הרכב הון המניות א.

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 מספר המניות מספר המניות 

 ק ונפרעמונפ ר ש ו ם מונפק ונפרע ר ש ו ם 

 40,000,000 ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 

 

 34,691,185  40,000,000 

 

 34,691,185 

ש"ח  1בנות מתוכן מניות רדומות 

המוחזקות על ידי החברה  ע.נ. כ"א

 )ראה ג' להלן(

 
 

(50,757)  

 

(50,757) 

 סך הכל הון רשום למסחר 

 ( להלן(2)ראה ב')   

 
 34,640,428   34,640,428 

 
  

 
 

 

 זכויות נלוות למניות: ב.

 

 החברה.זכויות הצבעה באסיפה כללית, זכות לדיבידנד, זכות לקבלת מניות הטבה וזכויות בפירוק  (1)
 

 אביב.-מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל (2)

 

 ידי החברה: מניות החברה המוחזקות על -אוצר במניות  ג.
 

 רה הינן כדלקמן:החזקות החברה במניות החב

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

   מניות:

 0.15 0.15 %(-שיעור מההון המונפק )ב

   

 554 554 ש"ח(עלות )באלפי 
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 :)המשך( הון - 23ביאור 

 

 :הנפקת הון מניות .ד

 

מניות   3,389,100חברה  פי דוח הצעת מדף במסגרתו הנפיקה ה-, השלימה החברה גיוס הון על2018ביוני    26ביום  

והנפרע(, אשר הוצעו מהון המניות המונפק    9.78%  -ש"ח ערך נקוב כל אחת )המהוות כ  1רגילות של החברה בנות  

ש"ח למניה. התמורה ברוטו  12.34 -לציבור בדרך של הצעה אחידה במכרז על מחיר היחידה אשר לא יפחת מ

 1,780  -והעמלות המיוחסות במישרין להנפקה הסתכמו בכאלפי ש"ח. סך הוצאות ההנפקה    41,822  -הסתכמה בכ

 ייבות מוקדמת ממוסדיים(.אלפי ש"ח בגין עמלת התח 976 -אלפי ש"ח )מתוכן סך של כ

 

 : חלוקת דיבידנדים .ה

 

 ש"ח למניה(. 0.64 -)כש"ח אלפי  20,000שולם דיבידנד בסך של  ,2017 אוגוסטבחודש 

 

 ניהול ההון בחברה: .ו

 

בניהול ההון שלה הינה לשמר את יכולת הקבוצה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה מטרת החברה 

 המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים.לבעלי 

 

החברה פועלת להשגת תשואה על ההון ברמה המקובלת בענף ובתחום הפעילות בשווקים בהם פועלת החברה. 

למעט ההתניות בענף הפעילות ובסביבה העסקית של החברה. תשואה זו נתונה לשינויים בהתאם לגורמי השוק 

החברה  ,לעיל ג'12 בביאורר תאגידים בנקאיים בישראל, כפי שצוין הפיננסיות עליהן התחייבה החברה מול מספ

 אינה נתונה לדרישות כלשהן באשר להון מינימלי נדרש או להשגת רמה מסוימת של תשואה על ההון.

 

חליט דירקטוריון החברה על אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד אשר על פיה תבצע החברה ה 2011ביולי,  21ביום 

מבלי לפגוע בכלליות  מתוך הרווח הנקי של החברה לאותה שנה. 40% -דיבידנד בשיעור שלא יפחת מחלוקת 

יות של האמור לעיל מובהר, כי חלוקה כאמור תהיה כפופה גם לצרכי המימון, תכניות ההשקעה ולתוכניות העסק

 רכיה המתוכננים. החברה, באופן שחלוקה כאמור לא תמנע מהחברה את יכולת ביצוע תכניותיה ועמידה בצ
 

 

 :רווח למניה - 24ביאור 

 

 פירוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח נקי למניה:

 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 

כמות 
מניות 

 משוקללת

רווח נקי 
וחס המי

לבעלי 
המניות של 

 החברה

כמות 
מניות 

 משוקללת

רווח נקי 
המיוחס 
לבעלי 

המניות של 
 החברה

כמות 
מניות 

 משוקללת

רווח נקי 
המיוחס 
לבעלי 

המניות של 
 החברה

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

כמות המניות והרווח לצורך 

 32,002  31,251  25,859  33,006  9,760  34,640  חישוב רווח נקי בסיסי ומדולל
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 :לסעיפי רווח או הפסדפרוטים נוספים  - 25ביאור 
 

 הכנסות ממכירות: א.

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    מידע גיאוגרפי:

 274,231  401,575  410,846  בישראל

 40,627  43,781  40,060  בחו"ל

  450,906  445,356  314,858 
 

 המכירות:עלות  ב.

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 126,567  183,740  188,422  חומרים )כולל תוצרת קנויה( 

 44,847  46,349  37,910  שכר עבודה ונלוות

 1,729  1,355  1,377  עבודות חוץ

 20,113  22,318  16,991  הוצאות ייצור אחרות

 10,648  11,510  14,686  פחת

  259,386  265,272  203,904 

 (3,535) (3,612) 10,448  במלאי תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה)עלייה(  ירידה

  269,834  261,660  200,369 
 

 ושיווק: הוצאות מכירה ג.

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 23,276  38,052  42,016  נלוותושכר 

 4,481  12,211  13,579  פרסום

 5,999  8,469  8,089  הובלות ומשלוחים

 1,430  11,381  16,289  והפחתות  פחת

 2,900  3,395  4,282  שכר מחלקת שירות

 3,584  5,113  1,795  יםרכב אחזקת

 3,130  19,486  14,317  אחרות

  100,367  98,107  44,800 

    

 

 הוצאות הנהלה וכלליות: ד.

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 10,817  21,958  22,430  נלוותושכר 

 1,134  1,113  1,229  (להלן (1)'ה27)ראה ביאור השליטה לבעל דמי ניהול 

 1,003  (564) 390  חובות מסופקים ואבודים

 1,963  5,421  4,432  והפחתותפחת 

 1,911  3,002  1,879  משפטיות ומקצועיות

 903  1,462  1,259  רכבים אחזקת

 1,643  1,770  2,054  מחשוב

 3,610  4,595  6,859  אחרות

  40,532  38,757  22,984 
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 :)המשך( פרוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד - 25ביאור 

 

 מימון: והוצאות הכנסות ה.

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    :הכנסות מימון

 1,483  1,683  761  חליפיןמהפרשים בשערי הכנסות 

 הכנסות מימון בגין התחייבות לרכישת זכויות שאינן מקנות 

 -  -  541  שליטה בחברות בנות   

 -  -  34  הכנסות ריבית מפיקדונות

 127  3  304  הכנסות ריבית ממוסדות

 -  -  29  מימון אחרותהכנסות 

  1,669  1,686  1,610 

    

    מימון:וצאות ה

 2,295  4,406  4,990  והלוואות מתאגידים בנקאייםהוצאות מימון בגין אשראי 

 התחייבויות לרכישת זכויות שאינן מקנות הוצאות מימון בגין 

 -  615  -  שליטה בחברות בנות   

 -  -  2,011  הוצאות מימון בגין התחייבויות חכירה

 829  6,697  1,759  הוצאות מהפרשים בשערי חליפין

 -  16  534  ימון אחרותהוצאות מ

  9,294  11,734  3,124 

    

 1,514  10,048  7,625  הוצאות מימון נטו

    

 הוצאות מימון שהוונו לעלויות נכס כשיר 

 921  1,475  -  (ז' לעיל3 ביאורראה בטורקיה, בעת הקמת מפעל )
    

 )*( 15% )**( 2.6% -  ויות האשראי הראויות להיווןלקביעת עלשיעור ההיוון ששימש 

    

    אשראי בלירה טורקית.על פי   )*(

    )**( על פי אשראי באירו.
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 :דיווח מגזרי - 26ביאור 

 

 כללי: א.

 

( של הקבוצה CODM) " מקבל ההחלטות התפעוליות הראשיידי "  מגזרי הפעילות נקבעו על בסיס המידע הנבחן על

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

 ומנכ"ל החברה, הוא זה המוגדר כמקבל ההחלטות התפעולי הראשי של הקבוצה.  

 

 :כדלקמןפעילות המגזרי את החברה מציגה 

 

ומוצעים ממתכת רי אמבטיה המיוצרים למטבח ולחדהפעילות כוללת ייצור ברזים  - מגזר הברזים

 .שונים עיצובים וגימוריםרחב של במגוון 

   

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

   וכיורים.

 

 הצגה מחדש

החברה כוללת במסגרת מגזר הכלים  2019החל מהרבעון השלישי לשנת 

אשר   , פעילותיים בישראל פעילות שיווק והפצה של כלים סניטרים מיובאיםהסניטר

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

 השוואה הוצג בצורה המשקפת את השינוי כאמור.

   

הפלסטיק מגזר 

 האינסטלציהו

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

ומוצרי צריכה מעוצבים מפלסטיק לחדר האמבטיה  תקע לאינסטלציה-ושקע

 והמטבח.

   

מגזר הקמעונאות 

 והקרמיקה

של מוצרי ריצוף, חיפוי, אריחי קרמיקה, מכירה  ויבוא  :  2018בינואר    30החל מיום   -

קטים ופרויפרטיים כלים סניטריים ומוצרי גמר בניה לעיצוב הבניה ללקוחות 

 באמצעות חזיבנק.

   

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

, כלים סניטריים ואביזרים נלווים לחדרי אמבטיה ללקוחות וגינון אביזרי השקיה

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

   

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

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

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

Houzer. 
 

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

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

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

 קבוצתי.
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 :)המשך( מגזרידיווח  - 26ביאור 

 

 :יתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילותנ ב.

 

 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 
מגזר 
 הברזים

מגזר   הכלים הסניטריים ימגזר
הפלסטיק 

 הפצההמגזר  האינסטלציהו

 
 מגזר 

הקמעונאות 
 והקרמיקה

פעילויות 
 בחו"ל בישראל ה"כס 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, נטוהוצאות) הכנסות

          

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

      , נטוהוצאות מימון
 

  (7,625) 

 חלק ברווחי חברה כלולה המטופלת

     לפי שיטת השווי המאזני, נטו   

 

   187 

 16,463         על ההכנסה יםלפני מס רווח

         

 לעיל. ב'3ראה ביאור  ,חרסה ת מפעלבעקבות סגירבעיקר הוצאות חד פעמיות   )*(

 .נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקיםכולל הפחתת )**(
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 :)המשך( דיווח מגזרי - 26ביאור 

 

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

 

 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 
מגזר 
 הברזים

מגזר  טרייםהכלים הסני ימגזר
הפלסטיק 

 הפצההמגזר  האינסטלציהו

 
 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 

          

 445,356  -  52,886  126,515  78,330  56,613  -  56,101  74,911  הכנסות מחיצוניים

 -  (36,907) 2,182  -  41  11,979  -  10,207  12,498  מגזריות-בין הכנסות

          

 445,356  (36,907) 55,068  126,515  78,371  68,592  -  66,308  87,409  ממכירות סה"כ הכנסות

          

 398,524  (38,085) 46,125  122,290  75,746  56,653  -  67,321  68,474  )**( הוצאות תפעול רגילותסה"כ 

          

 רווח )הפסד( תפעולי לפני הכנסות 

 46,832  1,178  8,943  4,225  2,625  11,939  -  (1,013) 18,935  )הוצאות( אחרות   

          

 (1,893) 3,334  73  352  (24) 50  (5,734) 53  3  ( אחרות, נטוהוצאות) הכנסות

          

 44,939  4,512  9,016  4,577  2,601  11,989  (5,734) (960) 18,938  תפעולי)הפסד( רווח 

      , נטוהוצאות מימון
 

  (10,048) 

 ברווחי חברה כלולה המטופלתחלק 

     לפי שיטת השווי המאזני, נטו   

 

   1,616 

 36,507         על ההכנסהים לפני מס רווח

         

 ' לעיל. א)*(   הוצג מחדש, ראה 

 .נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקיםכולל הפחתת   )**(
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 :)המשך( דיווח מגזרי - 26ביאור 

 

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

 

 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 
מגזר 
 הברזים

מגזר  הכלים הסניטריים ימגזר
הפלסטיק 

 הפצההמגזר  האינסטלציהו
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 

         

 314,858  -  39,742  77,817  57,513  -  61,685  78,101  הכנסות מחיצוניים

 -  (33,552) 3,232  26  12,493  -  5,908  11,893  מגזריות-בין הכנסות

         

 314,858  (33,552) 42,974  77,843  70,006  -  67,593  89,994  ממכירות סה"כ הכנסות

         

 268,153  (35,810) 34,079  74,836  56,721  -  68,456  69,871  הוצאות תפעול רגילותסה"כ 

         

 רווח )הפסד( תפעולי לפני הכנסות 

 46,705  2,258  8,895  3,007  13,285  -  (863) 20,123  )הוצאות( אחרות   

         

 (1,054) (439) 56  (4) (29) (764) 13  113  ( אחרות, נטוהוצאות) הכנסות

         

 45,651  1,819  8,951  3,003  13,256  (764) (850) 20,236  יתפעול)הפסד( רווח 

 (1,514)        , נטוהוצאות מימון

 44,137        ים על ההכנסהלפני מס רווח

        

 ' לעיל. א)*(   הוצג מחדש, ראה 
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 :יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 27ביאור 

 

 :עניין וצדדים קשוריםיתרות עם בעלי  א.

 

בדבר 
 תנאים

בעל 
שליטה 
)החברה 

 האם(

אנשי 
מפתח 
 ניהוליים

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ראה ביאור 

    :2019בדצמבר,  31ליום 

    

 -  131  17 זכאים ויתרות זכות

    

    :2018בדצמבר,  31ליום 

    

  -  1  16 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

    

 -  654  17 ם ויתרות זכותזכאי

    

 

 הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין: ב.

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

    

 1,134  1,113  ,2291 להלן( (1)ראה סעיף ה') דמי ניהול ליו"ר הדירקטוריון

    

 245  297  348 (*) שאינם מועסקים בחברה או מטעמהדירקטורים גמול ה

    

 1,074  1,130  897 ( להלן(2הטבות למנכ"ל )ראה סעיף ה')

    

    

    

 4  4  4  דירקטורים שאינם מועסקים בחברהמספר ה   (*)  
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 :)המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 27ביאור 

 

 בעלי עניין וצדדים קשורים: עסקאות עם ג.

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 -  -  17  רעלות המכקניות ב

    

 78  44  1  במסגרת הוצאות תפעול רגילות

    

 

 

 תגמול לאנשי מפתח ניהוליים: ד.

 רבדצמב 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 5,072  6,634  5,363 הטבות לזמן קצר
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 :)המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 27ביאור 

 

 צדדים קשורים ובעלי עניין: התקשרויות עם ה.

 

 בחברה השליטה בעל, גולן ואבי ממר פעילשירותי יו"ר דירקטוריון  קבלת הסכם (1)

 

  –)להלן  ( בע"מ1994ניאור אחזקות )החברה האם, בהסכם לקבלת שירותי ניהול, עם החברה קשורה  

, בעל השליטה "גולן"( –)להלן  , חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של מר יואב גולן"חברת הניהול"(

 .גולןבאמצעות  פעיל של החברה, בחברה, לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון

 

החברה, לאחר שנתקבל אישור ועדת בעלי המניות של  , אישרה האסיפה הכללית של  2017בפברואר    9ביום  

ולמשך   2017במרץ    1לפיו החל מיום  מול חברת הניהול,  התגמול ודירקטוריון החברה, עדכון להסכם הניהול  

תפקידו של גולן כיו"ר בתוקף  תי הניהול"תקופת הסכם הניהול המעודכן"(, בתמורה לשירו –שנים )להלן  3

ש"ח, צמוד למדד  100,000חברת הניהול זכאית לדמי ניהול חודשיים בסך של , פעיל במשרה מלאה

  .2016המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 

 

בגין הרווח השנתי לפני מס של החברה מבוסס ביצועים מענק שנתי בנוסף, חברת הניהול תהיה זכאית ל

 כדלקמן: , 2017החל משנת "המענק השנתי"(  –)להלן 

 מחלק הרווח לפני מס כאמור. 10% –מיליון ש"ח  48מיליון ש"ח ועד  45בגין רווח לפני מס העולה על  .1

 כאמור.מחלק הרווח לפני מס  12% –מיליון ש"ח  51מיליון ש"ח ועד  48בגין רווח לפני מס העולה על  .2

 מחלק הרווח לפני מס כאמור. 14% –ן ש"ח מיליו 51מס העולה על  בגין רווח לפני .3

 אלפי ש"ח. 920סכום המענק השנתי לא יעלה על סך של 

 

"ההפסד המועבר"(, יועבר ההפסד המועבר לשנה   –להלן  אם בשנה נתונה, החברה תרשום הפסד לפני מס )

לפי העניין,  העוקבת וייגרע מהרווח לפני מס השנתי או יתווסף להפסד לפני מס השנתי של השנה העוקבת,

לצורך חישוב המענק השנתי בשנה העוקבת, וכך גם בשנים שלאחר השנה העוקבת. המענק השנתי לא 

יהיה לחברה רווח לפני מס, בגינו סכום   מסוימת. ככל שבשנה  ישולם עד אשר ההפסד המועבר יקוזז במלואו

"סכומי יתר"(, לא ניתן  – להלןאלפי ש"ח( ) 920המענק השנתי עשוי להיות גבוה מתקרת המענק השנתי )

 יהיה להעביר את סכומי היתר לשנים שלאחר מכן.

 

רותי הניהול, כמקובל בחברה שי  תבמסגרת הענק  שהוצאוכן, חברת הניהול תהיה זכאית להחזר הוצאות    כמו

 לנושאי משרה בכירה. 

 

יום.  180בת  כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את הסכם הניהול לידי סיום בהודעה מוקדמת בכתב

חברת הניהול ו/או גולן לא יהיו זכאים לגמול נוסף מהחברה, לרבות גמול דירקטורים בגין כהונתו כיו"ר 

 .הדירקטוריון

 

 העסקת מנכ"ל החברהתנאי  (2)

 

והחל כמנכ"ל החברה הבת, חמת,  2015מאי "מר רגרמן"(, מכהן החל מחודש  –רועי רגרמן )להלן  מר 

 ידי הדירקטוריון לכהן גם כמנכ"ל החברה.  מונה מר רגרמן על 2017בינואר  1מיום 

 

אלפי   50בגין כהונתו כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל החברה הבת, חמת, זכאי מר רגרמן למשכורת חודשית בסך  

וכן זכאי למענק שנתי מבוסס ביצועים בגין הרווח התפעולי מפעילות (  2017אלפי ש"ח בשנת    38ש"ח )חלף  

"המענק  -ה )להלן מקלחונים וחמת עיצוב ושיווק בע"מ, בנטרול תוצאות פעילות חרסחמת, פעילות חמת 

 10%, בשיעור של  2017"הרווח התפעולי הרלוונטי", בהתאמה( החל מהמענק השנתי בגין שנת    -השנתי" ו

 אלפי ש"ח.  920מהרווח התפעולי הרלוונטי. המענק השנתי לא יעלה על סך של 
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 :)המשך( אות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות ועסק - 27ביאור 

 

 :)המשך( צדדים קשורים ובעלי עניין התקשרויות עם ה.

 

 )המשך(:תנאי העסקת מנכ"ל החברה  (2)

 

"ההפסד המועבר"(, יועבר ההפסד המועבר   –להלן  אם בשנה נתונה, החברה תרשום הפסד תפעולי רלוונטי )

ונטי או יתווסף להפסד של השנה העוקבת, לפי העניין, לצורך לשנה העוקבת וייגרע מהרווח התפעולי הרלו

חישוב המענק השנתי בשנה העוקבת, וכך גם בשנים שלאחר השנה העוקבת. המענק השנתי לא ישולם עד 

יהיה לחברה רווח תפעולי רלוונטי, בגינו סכום  מסוימת אשר ההפסד המועבר יקוזז במלואו. ככל שבשנה

"סכומי יתר"(, לא ניתן  –להלן אלפי ש"ח( ) 920גבוה מתקרת המענק השנתי )המענק השנתי עשוי להיות 

 יהיה להעביר את סכומי היתר לשנים שלאחר מכן.

 

 :מאזן תאריך לאחר אירועים - 28ביאור 

 

 רכישת שיש אלוני  .א

 

ה לפיו תרכוש החברה במישרין או באמצעות חברה בת בשליטתהסכם על החברה  חתמה ,2019 בדצמבר 8ביום 

 ,(, בהתאמה"אלוני"  -" והנרכשות: "המניות שיש אלוני בע"מ )להלןמהון המניות המונפק והנפרע של  100%המלאה, 

שור לחברה ו/או לבעל השליטה מידי אינרום השקעות בתעשייה )ה.ב.(, שותפות מוגבלת שהינה צד שלישי שאינו ק

 "המוכרת"(.  –בחברה )להלן 

 

במסחר, ייבוא שיווק ומכירה של חיפויים וריצופים, כלים ה בישראל, העוסקת חברה פרטית שהתאגדאלוני הינה 

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

נים(, פרויקטים עובדים. אלוני פועלת דרך שלושה ערוצי הפצה עיקריים: תחום הבניה הרוויה )קבל 230 -קה כומעסי

 מסחריים ולקוחות פרטיים. 

 

דירקטוריון החברה מעריך כי פיתוח מגזר הקמעונאות והקרמיקה באמצעות אלוני יסיע ויחזק את אסטרטגית הצמיחה 

 פוטנציאל צמיחה משמעותי.של החברה בענף מוכר בעל 

 

 :, תשלם החברה למוכרת כדלקמןהנרכשות למניותבהתאם להסכם הרכישה, בתמורה 

ימים ממועד חתימת   7מיליון ש"ח תוך    10להבטחת תשלום התמורה, תעביר החברה לידי נאמן המוכרת, סך של   -

 ההסכם. 

 מיליון ש"ח.  50במועד השלמת העסקה, תשלם המוכרת סך נוסף של  -

 יםחודשים ממועד השלמת העסקה, ממנו יקוזזו, ככל שיקוזזו, סכומ 60מיליון ש"ח נוספים בחלוף עד  5סך של  -

 בהתאם לנוסחה הקבועה בהסכם.

 

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

 הרכישה בוצעה באמצעות החברה הבת חזיבנק.

ליון מי 60 -ן העסקה, התקשרה חזיבנק עם מספר תאגידים בנקאיים, לקבלת הלוואות בהיקף כולל של כלצורך מימו

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

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

 

 המניות הנרכשות. נים את מלואמתאגידים הבנקאיים הממלהבטחת ההלוואות, שעבדה חזיבנק לטובת ה

 

 נהומשבר מגפת הקור .ב

 

( שהינה אירוע כלל עולמי COVID-19)  " קורונה" מגפת נגיף האת העולם    ת, פוקד2020  החל מהרבעון הראשון לשנת

ת בצעדים ו. מדינות רבות, לרבות ישראל, נוקטנה"(ורומשבר הק"  -)להלן  נרחבות כלכליות-בעל השלכות מאקרו

סגירת גבולות, , גיף, הכוללים הגבלות על תנועת אזרחיםעכב את התפשטות הנלאו /משמעותיים, בניסיון לצמצם ו

נוכחות עובדים במקומות העבודה, ואף  צמצוםבידוד אנשים והטלת מגבלות שונות על הפעילות העסקית, ובכלל זה 

 משמעותי ממקומות העבודה.  סגירת חלק
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 :)המשך( מאזן תאריך לאחר אירועים - 28ביאור 

 

 :()המשך נהומשבר מגפת הקור .ב

 

להעריך את משך האירוע, את עוצמתו ואת מלוא השלכותיו  הקבוצהאין באפשרות אלה, אישור דוחות כספיים  למועד

, בפרט  יה העסקיותותוצאותהקבוצה  פעילות  וכן עלבכלל ישראל  ב  הכלכלה העולמית, על הכלכלה ופעילות המשק  על

 סמוך, כאשר  אל וכנובע מכך גם על פעילות הקבוצהצפויה הרעה מהותית על הכלכלה העולמית והמשק בישר  עם זאת,

הקורנה משבר  ימשךש וככל בפעילויות הקבוצה מורגשת האטה בקצב ההזמנותדוחות כספיים אלה ועד אישור למ

תורחבנה המגבלות הקיימות ו/או תוטלנה מגבלות משמעותיות נוספות על ידי ממשלת ישראל ו/או ו/או בארץ ובעולם 

כתוצאה , בין היתר, להיווצרפעילות של הקבוצה, שעלולה תוצאות פגיעה מהותית ב תתכןם, ולממשלות אחרות בע

השבתה של חלק או כל מתקני הקבוצה  וו/א של חומרי גלם אספקהב או/ובביקוש למוצרי הקבוצה קיטון מהותי מ

 . בישראל

 

את השפעתן, ככל הניתן  פעולות שונות שמטרתן לצמצם  בונוקטת    נערכת לתרחישים שוניםלאור זאת, הנהלת הקבוצה  

למועד אישור כשנכון , לרבות פעולות להקטנת הוצאות,  צמצום והתייעלות בכוח אדם, על חברות הקבוצה ועובדיה

שירותי תמיכה"   –"כללי  -דוחות כספיים אלו, כל חברות הקבוצה בישראל נכללות תחת הגדרת "תומך בינוי ותשתיות" ו

נגיף הקורונה החדש( בתוספת א' לתקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות  

חברות  ,במקביל בהתאם להנחיות והמגבלות כאמור. , ובהתאם ממשיכות לפעול ולספק מוצרים2020-התש"ף

  הקבוצה נערכו לעבודה במשמרות כדי להגדיל את האפשרות ל"רצף תפקודי" של עובדי הקבוצה.

 

 שחלוף אשראי בנקאי לזמן קצר בהלוואות לזמן ארוך .ג

 

 -בהיקף כולל של כ לזמן ארוךתאגידים בנקאיים, לקבלת הלוואות שני עם  ה הקבוצההתקשר,  2020במרץ  18ביום 

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

 28 -ועומדות לפירעון ב .0.45% - 0.5% -לא צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור הפריים בתוספת מרווח של כ

 שנים(. 7תשלומים רבעוניים )

 

                    * *     * 



 

 

 בע"מ קבוצת חמת  
 

 2019 לשנת נפרד כספי  מידע
 

 

 ערך ניירות לתקנותג' 9 תקנה להוראות בהתאם ערוך

 1970-"להתש(, ומידיים תקופתיים)דוחות 
 

 



 

 

 בע"מ קבוצת חמת 
 

 2019מידע כספי נפרד לשנת 
 

 

 

 

 

 

 תוכן העניינים
 

 

 

 עמוד 

  

  

 2 על מידע כספי נפרד מבקרה דוח מיוחד של רואה החשבון

  

  

  :מידע כספי נפרד

  

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

  

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

  

 5 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה )סולו(

  

 6-9 המיוחס לחברה )סולו(מידע נוסף 

  

 



 

 

 

2 

 

 לכבוד

 בע"מ קבוצת חמתבעלי המניות של 

 

 

 א.ג.נ.,

 

 

 ג'9לפי תקנה דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד  הנדון: 

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

 

 

 

 

 

קבוצת של    1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

 31כל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום ול 2018 -ו 2019בדצמבר  31מים ( לי" החברה"  -בע"מ )להלן חמת 

. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע 2019בדצמבר 

 הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו. 

 

 

לה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים א

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 

ת התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכ

המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 

 של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .1970-ומיידיים(, התש"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון
A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 2020 במרץ 31אביב, -תל
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 בע"מקבוצת חמת 
 מידע כספי נפרד )סולו(

 המיוחסים לחברה )סולו( וחות המאוחדים על המצב הכספינתונים כספיים מתוך הד

 

 

 בדצמבר 31ליום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח מידע נוסף 

    נכסים
    

    נכסים שוטפים

 137  8  מזומנים ושווי מזומנים

 2,998  5,537  שוטפים לקבלמסים 

 3,377  5,676  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מאוחדות

 6,512  11,221  שוטפים נכסים"כ סה

    

    נכסים לא שוטפים

 192,356  223,470  לרבות מוניטין, נטו נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מאוחדות

 72,752  68,081 (ב.1ג.) הלוואות לחברות מאוחדות

 35,691  73  , נטורכוש קבוע

 -   84,000  נדל"ן להשקעה

 300,799  375,624  שוטפים לא נכסים"כ סה
    
    

 307,311  386,845  נכסים"כ סה

    

    התחייבויות והון 

    

    התחייבויות שוטפות

 21,751  26,396  אשראי מתאגידים בנקאיים

 258  694  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 860  1,746  זכאים ויתרות זכות

 11,871  -   התחייבות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה בת

 58,962  58,962  הלוואות מחברות מאוחדות

 1,972  11,690  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מאוחדות

 95,674  99,488  שוטפותסה"כ התחייבויות 

    

    התחייבויות לא שוטפות

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

 8,059  19,301 (2.)ב מסים נדחים

 8,059  39,983  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    

 103,733  139,471  סה"כ התחייבויות

    

 203,578  247,374  החברהלבעלי מניות  המיוחס הון"כ סה

    

 307,311  386,845  סה"כ התחייבויות והון

    

 

 

    2020 ,במרץ 31

 יאיר לוי רועי רגרמן יואב גולן המידע הכספי הנפרדתאריך אישור 

 כספים סמנכ"ל מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון 
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 קבוצת חמת בע"מ
 מידע כספי נפרד )סולו(

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

 

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

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

     הכנסות:

 -  -  169  הכנסת ממכירות

 3,000  3,000  1,800 .(א2ג.) הכנסות מדמי שכירות לחברה מאוחדת

 -  3,262  68  אחרותהכנסות 

 3,000  6,262  2,037  סה"כ הכנסות

     

     הוצאות:

 753  1,490  1,637  הוצאות הנהלה וכלליות

 1,056  81  -   הוצאות רכישת חברה שאוחדה לראשונה

 630  517  82  הוצאות אחרות

 2,439  2,088  1,719  סה"כ הוצאות

     

 561  4,174  318  לפני מימוןרווח 

     

 235  1,219  (1,254)  מימון (הוצאותהכנסות )

     

 796  5,393  (936)  לפני מסים על ההכנסה )הפסד( רווח

     

 (342) (1,423) (12) (3ב.) מיסים על הכנסה

     

 454  3,970  (948)  מפעולות החברה )הפסד( רווח

     

 31,548  21,889  10,708  , נטוחלק החברה ברווחי חברות מאוחדות

     

 32,002  25,859  9,760  המיוחס לחברה שנהלנקי רווח 

     

     :ממס נטו, לרווח או הפסדסכומים אשר לא יסווגו בעתיד 

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

 (1,034) 1,439  (556)  , נטו ממסלעובדים הטבה מוגדרתהתחייבות נטו בגין מחדש של מדידות 

     -נטו ממס , לרווח או הפסדיסווגו בעתיד סכומים אשר 

 (2,897) 425  (983)  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס

     

 28,071  27,723  43,796  סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה
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 קבוצת חמת בע"מ
 מידע כספי נפרד )סולו(

 המיוחסים לחברה )סולו( וחות המאוחדים על תזרימי המזומניםנתונים כספיים מתוך הד

 

 בדצמבר 31יום שנה שנסתיימה בל 

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    שוטפת של החברה)לפעילות( תזרימי מזומנים מפעילות 

 32,002  25,859  9,760  רווח נקי המיוחס לחברה
    

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:
    

    הפסד של החברה: ואהתאמות לסעיפי רווח 

 1,030  906  533  פחת

 (31,548) (21,889) (10,708) חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות

 1,056  68  -  הוצאות רכישת חברה שאוחדה לראשונה

 218  (1,711) 1,994  הפרשי הצמדה בגין הלוואות שניתנו לחברות מאוחדות

 -  615  (26) הוצאות מימון בגין התחייבות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה בת

 -  (3,036) -  רווח ממימוש רכוש קבוע

 342  1,423  12  מסים על ההכנסה 

 (44) -  -  הטבות לעובדיםשינוי בהתחייבויות בשל 

 (8,195) (23,624) (28,946) 
    

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:

 -  -  (762) בחייבים ויתרות חובה עלייה

 (4) 227  436  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותיםעלייה )ירידה( 

 (1,757) (1,707) 886  )ירידה( בזכאים ויתרות זכותעלייה 

 21,673  (9,787) 9,528  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות, נטו

  10,088 (11,267)  19,912 

    

 (8,909) (7,555) (4,607) , נטומסים ששולמו
    
    

 14,059  (16,587) 7,046  שוטפת של החברה)לפעילות( מזומנים נטו מפעילות 

    

    השקעה של החברה)לפעילות(  מזומנים מפעילותתזרימי 

 (12,012) (74,738) -  רכישת חברה שאוחדה לראשונה

 -  (8) (1,999) רכוש קבועב השקעה

 -  3,036  -  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 -  (635) -  מס שבח ששולם בגין מימוש רכוש קבוע

 (14,550) (2,231) (11,963) מתן הלוואות לחברות מאוחדות

 8,729  (851) 25,150  החזר הלוואות שניתנו לחברות מאוחדות

 20,000  -  -  דיבידנד שהתקבל מחברות מאוחדות
    

 2,167  (75,427) 11,188  השקעה של החברה)לפעילות( מזומנים נטו מפעילות 
    

    מימון של החברה (פעילותמפעילות )לתזרימי מזומנים 

 -  40,042  -  תמורה מהנפקת מניות של החברה, בניכוי הוצאות הנפקה

 -  -  (23,008) התחייבות לרכישת זכויות בחברה בתפירעון 

 (20,000) -  -  החברהשל מניות הדיבידנד ששולם לבעלי 

 -  58,962  -  הלוואות לזמן קצר מחברות מאוחדות, נטו

 3,823  (6,932) 4,645  לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטואשראי 
    

 (16,177) 92,072  (18,363) מימון של החברה( לפעילותמפעילות )מזומנים נטו 
    
    

 49  58  (129) במזומנים ושווי מזומנים)ירידה( עלייה 
    

 30  79  137  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

    

 79  137  8  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
    

 

 הכספי הנפרד. מהמידעהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 
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 :כללי א.
 

 :כללי (1)

 

ג' והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות 9הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה המידע הכספי 

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 :הגדרות (2)

 

 .בע"מקבוצת חמת  – החברה

 

 .2019בדצמבר  31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  – הדוחות הכספיים המאוחדים

 

 .המאוחדים כספייםהבנספח לדוחות  המפורטות חברהה החברות המאוחדות של – תומוחזק ותחבר

 

 :מדיניות חשבונאית (3)

 

לדוחות הכספיים המאוחדים  2המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור 

של החברה פרט לסכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות, כמפורט 

 להלן:

 

בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, למעט הנכסים וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם  )א(

 השקעות בחברות מוחזקות.

 

השקעות בחברות מוחזקות מוצגות כסכום נטו של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות המציגים בדוחות המאוחדים  )ב( 

 ., לרבות מוניטיןהחברות המוחזקות של החברה מידע כספי בגין

 

צאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה סכומי ההכנסות וההו )ג(

 כחברה אם, בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר, למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות.

 

אות המציגים בדוחות חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצ )ד( 

 המאוחדים של החברה תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות, בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר.

 

סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם,  )ה(

 קות.למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחז

 

 הלוואות שניתנו ו/או נתקבלו מחברות מוחזקות מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה כחברה אם. )ו( 

 

יתרות, הכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, נמדדות  )ז(

הרווח הכולל, באותו אופן בו היו נמדדות ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ועל 

ומוצגות עסקאות אלו, אילו היו מבוצעות מול צדדים שלישיים. רווחים )הפסדים( בגין עסקאות אלו, עד למידה שאינן 

מוכרות בדוחות המאוחדים של החברה, שנדחו מוצגים בניכוי )כתוספת( מסעיפי חלק החברה ברווחי )הפסדי( 

ת בחברות מוחזקות כך שהרווח )הפסד( הנפרד של החברה זהה לרווח )הפסד( המאוחד חברות מוחזקות והשקעו

 של החברה המיוחס לבעלים של החברה האם.
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 :הכנסההמסים על  .ב
 

 :לחברה המיוחסות מס שומות (1)

 

  .2014לל שנת המס ולחברה שומות מס סופיות עד וכ

 

 :יתרות מסים נדחים (2)

 

 :מפורטים כדלהלןמסים נדחים התחייבויות הרכב 

 

 

 יתרה ליום
 בינואר 1
9 1 0 2 

רכישה 
 מחברה בת

העברה 
לנדל"ן 
 להשקעה

הוכר ברווח 
 הפסדאו 

הוכר ברווח 
 כולל אחר

 יתרה ליום
בדצמבר  31

9 1 0 2 

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

       ( מסים נדחיםנכסי) התחייבויות

  -  -  (113) (7,979) 14 8,078 רכוש קבוע

 19,320 11,341 -  7,979 -  -  נדל"ן להשקעה

 (19) -  -  -  -  (19) הפרשה לחובות מסופקים

 8,059 14 -  (113) 11,341 19,301 

       

 

 

 

 יתרה ליום
 בינואר 1
8 1 0 2 

תיאום בגין 
יישום 

9IFRS 
 לראשונה

הוכר 
או ברווח 

 הפסד

 יתרה ליום
בדצמבר  31

8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     ( מסים נדחיםנכסי) התחייבויות

 8,078 (173) (19) 8,270  רכוש קבוע

 (19) (19) - -  הפרשה לחובות מסופקים

  8,270 (19) (192) (8,059) 

     

 

 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 8,059 19,301 , נטומסים נדחים התחייבויות

   

 

 .המימוש בעת לחול הצפוי המס שיעור על בהתבסס, 23%-כהמסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס של 

 

 ד:הפסאו ברווח  מסים על הכנסה הכלולים (3)

 בדצמבר 31סתיימה ביום נלשנה ש 

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 491  1,615 (87) מסים שוטפים

 (149) (192) (113) מסים נדחים

 -  -  212 מסים בגין שנים קודמות
    

 12 1,423  342 
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 :התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות .ג
 

 יתרות עם חברות מאוחדות: (1)
 

בגובה האשראי המנוצל על ידן. יתרת חוב שלה  מאוחדותהחברות חלק מההחברה ערבה להתחייבויות לבנקים של  .א

 – 2018בדצמבר,    31ש"ח )  מיליון  215  -מסתכמת לכ 2019בדצמבר,    31החברות המאוחדות לו ערבה החברה ליום  

 ש"ח(. מיליון 242.8 -כ
 

 :מאוחדותחברות ל שניתנו הלוואות .ב
 

 בדצמבר 31 ליום  

  9 1 0 2  8 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
     

 44,650   30,663  (1)לחזיבנק שטרי הון 
     

     :Houzerהלוואה ל 

 14,715   13,568  (2)הלוואה לזמן ארוך בדולר 

     

     :MANİSA ל הלוואות

 2,842   2,324  לזמן ארוך בלירה טורקית הלוואות

 -    -     באירו הלוואות לזמן ארוך

     

     :GLOBAL BATHל  הלוואות

 851   3  הלוואות לזמן קצר בלירה טורקית

 9,694   21,523  (3)באירו הלוואות לזמן ארוך 

  68,081   72,752 

     
 

(, באופן ששטרי ההון יהיו שטרי הון  2018בינואר  30ק )נשנים לאחר מועד ההשלמה של רכישת חזיב   5זכות הפירעון של שטרי ההון תהא  .1

 לפירעון. שטרי ההון לא צמודים למדד כלשהו ולא נושאים ריבית.  

תשלומים חודשיים שווים בסך    96ל פני  נפרעת ע ו  2.5%  -נושאת ריבית שנתית בשיעור של כ מיליון דולר,    3.9  -ההלוואה דולרית בסך של כ .2

   אלף דולר כל אחד.  45 -של כ

 שנים ואינם נושאים ריבית.  5לתקופה של שהונפקו    שטרי הוןההלוואות כ  .3
 

 מוחזקות:עסקאות עם חברות  (2)
 

מפעל ) את פעילותה של החברה הבת חרסה אשר שימשבאר שבע, אזור התעשייה בב מקרקעין בבעלותלחברה  א.

עד . (מנהלתיותומטרות לוגיסטיקה  אחסון,לצרכי ) וכן את פעילותה של החברה הבת חמת עיצוב ושיווקייצור( ה

ש"ח בגין השימוש  אלפי 250-בסך של כ חודשייםעל ידי החברה בדמי שכירות  חויבו החברות ,2019חודש מאי 

)ב( לדוחות הכספיים המאוחדים, 3)ראה ביאור  , בעקבות סגירת מפעל חרסה2019החל מחודש מאי . במקרקעין

 אלפי ש"ח. 100 -חודשיים בסך של כשכירות בדמי  חמת עיצוב ושיווקעודכנו דמי השכירות והחברה מחייבת את 

 .ספיים המאוחדיםלדוחות הכ( 3)'ב8 ביאור נוספים, ראהלפרטים 
 

בהוצאות בהן תישא החברה,   המוחזקות, ישתתפו החברות  מסוימות  מוחזקותעל פי הסכמה של החברה עם חברות   ב.

תאם לקריטריונים הנהוגים קבע על ידי הצדדים בהנהנובעות ממתן שירותי הנהלה. סכום ההשתתפות בהוצאות 

 בקבוצה.
 

 בהוצאות החברה: המוחזקותלהלן פירוט השתתפות החברות 
 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 2,802  2,670  2,614 הוצאות הנהלה וכלליות
    

 

 : ים דיבידנד (3)
 

 מיליון ש"ח.  20 -מחברות מאוחדות בסך כולל של כים דיבידנד והתקבל 2017בשנת 
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 :)המשך( התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות .ג
 

 

 :רכישת שיש אלוני (4)

שיש אלוני בע"מ, אשר הושלמה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראה מלוא הון המניות של חברת באשר לרכישת  

 המאוחדים. א' לדוחות הכספיים28ביאור 

 

 :אירועים לאחר מועד הדוח .ד

 

 ב' לדוחות הכספיים המאוחדים.28ביאור  הלפרטים בדבר השפעת התפרצות נגיף הקורונה על החברה, רא
 

 

 

 

* * *    



מ ״ ע ב ת  מ ח ת  צ ו ב ק
דוח תקופתי לשנת 2019

פרק ד׳ | פרטים נוספים על התאגיד



 1  

 דנוספים על התאגי  פרטיםד':   חלק
 

 א(:10)באלפי ש"ח( )תקנה  2019רבעונים בשנת ורווח כולל אחר לכל אחד מההפסד  ואדוחות רווח  תמצית .1

 1-3/19 4-6/19 7-9/19 10-12/19 1-12/19 הסעיף
 115,370 106,076 119,774 109,686 450,906 מכירות

 70,381 64,452 68,677 66,324 269,834 המכירות עלות
 44,989 41,624 51,097 43,362 181,072 גולמי רווח

 25,567 25,213 24,795 24,792 100,367 מכירה ושיווק  הוצאות
 9,944 10,022 10,570 9,996 40,532 וכלליות הנהלה  הוצאות
 179 12,687 2,335 1,071 16,272 )הכנסות( אחרות    הוצאות

 9,299 (6,298) 13,397 7,503 23,901   תפעולי   רווח
 ( 1,762) ( 2,767) ( 2,152) ( 944) ( 7,625) מימון, נטו (הוצאותהכנסות )

חברה כלולה המטופלת  )הפסדי( חלק ברווחי
 304 ( 13) 14 ( 118) 187 לפי שיטת השווי המאזני, נטו

 7,841 (9,078) 11,259 6,441 16,463 לפני מס  רווח
 ( 2,951) 1,683 ( 2,406) ( 3,029) ( 6,703) מיסים (הוצאותהכנסות )

 4,890 (7,395) 8,853 3,412 9,760 נקי  רווח

 - - - 35,575 35,575 רווח מהערכה מחדש של נדל"ן
מחדש של התחייבויות נטו בגין הטבה   מדידות
 - ( 2,075) 1,732 ( 213) ( 556) מוגדרת

 ( 268) ( 363) ( 340) ( 12) ( 983) תרגום פעילויות חוץהפרשי שער בגין 

 4,622 (9,833) 10,245 38,762 43,796 לשנה כולל רווח"כ סה
 

 ג(10)תקנה  השימוש שעשתה החברה בתמורת ניירות הערך שהוצעו בתשקיף .2

כפי שהוארך ,  2015בנובמבר    11של החברה מיום  תשקיף מדף  פי  -, השלימה החברה גיוס הון על2018יוני  חודש  ב

. 2018ביוני  24מיום דוח הצעת מדף "(, ומדף תשקיף)" 2018בנובמבר  12עד ליום  2017באוקטובר  31ביום 

 -ש"ח ע.נ. כל אחת )המהוות כ  1מניות רגילות של החברה בנות    3,389,100הנפיקה החברה    דוח הגיוס  במסגרת

סך התמורה יועד לצורך פירעון   אלפי ש"ח.  41,822  -מהון המניות המונפק והנפרע( בתמורה ברוטו של כ  9.78%

בפועל מלוא  ת.ידי דירקטוריון החברה מעת לע-אשראי בנקאי וכן לצורכי פעילותה העסקית כפי שייקבע על

 תמורת ההנפקה שימש לצורך פירעון אשראי בנקאי לזמן קצר.

  (:11 תקנהש"ח ) באלפי דוח על המצב הכספילתאריך ה כלולותבת וחברות -השקעות בחברות רשימת .3

 החברה  שם
 

  מניות   כמות
 מוחזקות 

החזקה   שעור נקוב בש"ח  ערך המניה  סוג
המניות   בהון

 המונפק 

ערך מאזני 
 מתואם 

יתרת  
ההלוואות  
בדוח על 

  המצב הכספי 
1 

 0.01 בת ה רגיל 2,139,667 "( חמתארמטורות ויציקות בע"מ )" חמת
  95,813 100% 21,397 .נ. ע"ח ש

יצרני כלים סניטריים בע"מ  - סטודיו  חרסה 
 בת ה רגיל 4,949,004,900 "( סטודיו חרסה)"

  277 100% 4,949,004 .נ.ע"ח ש 0.001

 0.01בת  ה רגיל 1,000 "( ליפסקיסטודיו בע"מ )" חרסה 
  39,523 100% 10 ש"ח ע.נ. 

MANİSA 10,588,250 1בת  ה רגיל 
 23,850 (20,682) 100% 714,015,62 לירה טורקית 

Houzer Inc 200 13,568 16,502 100% 3  - הרגיל  

 1בת  ה רגיל 1,000,000 דיזיין בע"מ  חזיבנק
  30,663 56,381 100% 1,000,000 ש"ח ע.נ. 

 צוקר את מינקין שיווק והפצה בע"מ
בת  ה רגיל 4,000

 100% 4 ש"ח ע.נ. 0.001
14,974  

 100%  הנהלה 40
     202,788 68,081 

 
 הכספי הנפרד.(ב. בדוח על המידע 1ראו ביאור ג) 1
לירה טורקית כל אחת. מתוכן, החברה מחזיקה  1מניות, בנות  10,588,250 -הרכב הון המניות מורכב משהתאגדה בטורקיה. חברה בת   2

לירה טורקית ליום  -שערכן על פי שער השקל  במלוא הון המניות,, חברה בת בבעלות מלאה המאוגדת בסינגפור( Global Bath)דרך 
המוצגות במסגרת  Global Bath של בוצעה באמצעות שטרי הון MANİSAההשקעה בהון המניות של  .ח"ש 6,150,714הינו  31.12.2019

  הנכסים הלא שוטפים בסעיף "הלוואות לחברות מאוחדות" בדוח הכספי הנפרד של החברה.
 מניות ללא ערך נקוב. 200 -חברה בת המאוגדת בארה"ב. הרכב הון המניות מורכב מ 3



 2  

)באלפי ש"ח(  הדוח על המצב הכספיוהכנסות התאגיד מהן לתאריך  כלולותחברות ושל חברות בת  הכנסות .4
 (: 13 נה)תק

ההחבר שם רווח  
  )הפסד(

 

 רווח
)הפסד( 

כולל 
  אחר

 

 31 ליום עד הכנסות
2019 בדצמבר  

 בדצמבר 31לאחר  הכנסות
ועד למועד פרסומו 2019  

 דמי ריבית 
 ניהול 

 דמי ריבית  דיבידנד 
 ניהול 

 דיבידנד 

 -  -  -  -  -  -  ( 501) 11,207 ארמטורות ויציקות בע"מ  חמת
יצרני כלים  -סטודיו  חרסה

 -  -  -  -  -  -  ( 2) ( 12,627) סניטריים בע"מ 

 -  -  -  -  -  -  ( 61) 8,676 סטודיו בע"מ  חרסה

MANİSA  (7,755 ) 311  -  -  -  -  -  - 
Houzer Inc 1,922 (1,294 ) 281  -  - 65  -  - 

 -  -  -  -  -  -  ( 118) 10,223 דיזיין בע"מ חזיבנק
צוקר את מינקין שיווק והפצה 

 בע"מ
(938 ) 126  -  -  -  -  -  - 

 10,708 (1,539 ) 281  -  - 65  -  - 

 (20)תקנה  מועדים וסיבות –ני"ע שנרשמו למסחר/הפסקת מסחר  –מסחר בבורסה  .5

ש"ח ע.נ. כל אחת שהנפיקה  1מניות רגילות של החברה בנות  3,389,100נרשמו למסחר  2018ביוני  26 ביום

 ג'.10החברה כמפורט בתקנה 

 ( 21 תקנה)אלפי ש"ח( ) רהלבעלי עניין ולנושאי משרה בכי תגמולים .6

, לכל אחד מחמשת בעלי כספייםכפי שהוכרו בדוחות ה  2019פרטים אודות התגמולים שניתנו בשנת    להלן .6.1

נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברות בשליטתה, בין אם התגמולים   התגמולים הגבוהים ביותר מבין

 :ניתנו על ידי החברה או על ידי חברות בשליטתה

 תגמולים "ח(ש באלפי) שירותים בעבור* תגמולים התגמולים מקבל פרטי
 אחרים

 "כסה

 היקף תפקיד שם 
 משרה

 שיעור
 החזקה

 בהון
 החברה

 דמי  שכר
 ניהול

 תשלום מענק
 מבוסס
 מניות

רכב 
 וטלפון

, ריבית
 דמי

, שכירות
 אחר

 

 1,229 - - - - 1,229 - 56.97% מלאה יו"ר הדירקטוריון (1יואב גולן )

 מנכ"ל חרסה סטודיו (2יהודה כהן )
 1,071 - 126 - 261 - 684 - מלאה )"ליפסקי"(

 (3רועי רגרמן )
מנכ"ל החברה ומנכ"ל 
החברות הבנות חמת 

 וחמת שיווקארמטורות 
 897 - 68  - - 829 - מלאה

מנכ"ל לשעבר ב "צוקר  (4חמי טפרברג )
 789 73     716 - מלאה את מינקין"

 (5עדו שפר )

מנכ"ל לשעבר בחברה 
הבת "חרסה" ומנהל 

תחום הכלים 
 הסניטריים

 719 - 82 - - - 637 - מלאה

  

 התגמול בטבלה לעיל מובאים במונחי עלות לחברה.  סכומי * 

 שלושתאחד מ  לכלכפי שהוכרו בדוחות הכספיים,    2019בשנת    ניתנופירוט התגמולים )באלפי ש"ח( ש  להלן .6.2

 כהונתו עם בקשר לוהתגמולים ניתנו ש, בתאגידבעלי התגמולים הגבוהים ביותר  הבכירה המשרה נושאי

 : שלעיל בטבלה נמנה ושלא עצמו בתאגיד

 תגמולים "ח(ש באלפי) שירותים בעבור* תגמולים התגמולים מקבל פרטי
 אחרים

 "כסה

 היקף תפקיד שם 
 משרה

 שיעור
 החזקה

 בהון
 החברה

 דמי  שכר
 ניהול

 תשלום מענק
 מבוסס
 מניות

רכב 
 וטלפון

 דמי, ריבית
, שכירות
 אחר

 

 658 - 62    596 - מלאה סמנכ"ל הכספים (6יאיר לוי )
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 הלפרטים בדבר תנאי העסקתו של מר גולן בשנת הדוח, רא   -"(  גולן  מר)"  "ר דירקטוריון פעיליוגולן,    יואב  מר (1)

 הכספיים המאוחדים של החברה.  ( לדוחות1ה')27ביאור 

בהתאם לתנאי העסקתו  - "(כהן מר)" ("ליפסקי"החברה הבת חרסה סטודיו בע"מ )יהודה כהן, מנכ"ל  מר (2)

טלפון ביתי, עיתון   קו, טלפון נייד,  מגולם  רכב  להחזקתש"ח,    אלפי  37.5  בסך  (ברוטו)חודשי    לשכרכהן זכאי    מר

השתלמות  קרן, יום 120 בת העסקתו סיום על מוקדמת הודעההחברה,  לעובדייומי, הוצאות ביגוד כמקובל 

החברה הבת חרסה סטודיו בע"מ מס של פעילות  לפני מהרווח 2.5%וביטוח מנהלים ומענק שנתי של 

   "(.ליפסקי)"

לפרטים בדבר תנאי  - "(מר רגרמן)"החברה הבת חמת ארמטורות החברה ומנכ"ל , מנכ"ל רועי רגרמן מר (3)

  הכספיים המאוחדים של החברה. ( לדוחות2ה')27ביאור  הרא, העסקתו של מר רגרמן

)"מר   שיווק והפצה בע"מ )"צוקר את מינקין"(  נקיןימצוקר את    לשעבר בחברה הבת  "למנכ,  טפרברג  חמי  מר (4)

 על מוקדמת להודעהאלפי ש"ח בחודש,  42של לשכר חודשי )ברוטו( בסך טפרברג היה זכאי  מר - טפרברג"(

 בשיעור שלומענק שנתי  מנהלים וחוביט תנייד, קרן השתלמו טלפוןרכב,  החזקת ,יום 60 בת העסקתו סיום

אלפי   300צוקר את מינקין אשר מוגבל לתקרה של  פעילות    מיליון ש"ח בשנה בגין  3.1מעל  לפני מס    רווחמ 10%

, מר טפרברג וצוקר את מינקין חתמו על הסכם לסיום יחסי העבודה והעסקתו של 2019בדצמבר    23ש"ח. ביום  

 . 2020מר טפרברג הסתיימה בחודש פברואר 

מר שפר  –"( שפר)"מר  "חרסה" ומנהל תחום הכלים הסניטריים, מנכ"ל לשעבר בחברה הבת שפר עדו מר (5)

 החזקת ,יום 90 בת העסקתו סיום על מוקדמת הודעהאלפי ש"ח,  37חודשי )ברוטו( בסך של  היה זכאי לשכר 

  מנהלים. וחוביט תנייד, קרן השתלמו טלפון, מגולמת רכב

 להודעהש"ח,  אלפי 35בסך של )ברוטו( חודשי  לשכר זכאילוי  מר -"( לוימר )" כספים, סמנכ"ל יאיר לוי מר (6)

  מנהלים. וחוביט תנייד, קרן השתלמו טלפון, מגולמת רכב להחזקת ,יום 90 בת העסקתו סיום על מוקדמת

 דירקטורים גמול (7)

ח ש" אלפי 297-של כ בסךדירקטורים )גמול שנתי וגמול השתתפות(  גמולהחברה  למהשי 2018 עד לחודש מרץ

 ושהינ ולדירקטור 4תלויהדירקטור הבלתי הדוח,  מועדבהמכהנים  דירקטורים חיצוניים 2) דירקטורים 4-ל

לדרגתה של החברה, בהתאם  " בהתאםמזערי( לפי הגמול ה"להלן 8כמפורט בסעיף  השליטה בעל של קרוב

 אישר 2018בפברואר  7 יוםב (.2000-תש"ס ,לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

כי הדירקטורים החיצוניים בחברה, כפי  דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה(

כי ו ש"ח 2,250אלפי ש"ח וגמול השתתפות בסך של  45שנתי בסך של שיכהנו מעת לעת, יהיו זכאים לגמול 

לו זכאים הדירקטורים  כוםבגובה הס דירקטוריםלגמול  זכאי היהיהבלתי תלוי מר דוד סיטן הדירקטור 

, המובא (2018-01-011292)אסמכתא:  2018בפברואר  8מיום פה על אסי. לפרטים ראו דוח מיידי החיצוניים

 .בזאת על דרך ההפניה

של נושאי המשרה המפורטים לעיל תואמים את מדיניות התגמול של נושאי המשרה  העסקההכהונה וה תנאי

על  מיידי דוח ראואודות מדיניות התגמול  לפרטים. 2017 בפברואר 9אשר אושרה באסיפה ביום  של החברה 

 ., המובא בזאת על דרך ההפניה"(2017  אסיפת  דוח)"  (2017-01-002646  )אסמכתא:  2017  בינואר  5  מיום  אסיפה

 

 
כי הדירקטורים החיצוניים בחברה, כפי שיכהנו מעת  אישרהאשר  2009בפברואר  8מיום האסיפה הכללית של החברה  בהתאם לאישור  4

: אסמכתא)מס'  2009 בפברואר 5 מיום החברה של מיידי דוח ראו לפרטיםלעת, יהיו זכאים לגמול דירקטורים בגובה הסכום המזערי. 
 . (2011-01-300555)אסמכתא:  2011באוקטובר  11( ומיום 2009-01-030963
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 א'(  21השליטה בתאגיד )תקנה  בעל .7

מזכויות ההון וההצבעה בחברה  56.97%-גולן הינו בעל השליטה בתאגיד, המחזיק בכ יואב מרלמועד הדוח, 

 (.1%( ורעייתו )99%גולן ) יואבבבעלות ובשליטת מר  טית( בע"מ, חברה פר1994) קותבאמצעות ניאור אחז

  (22 תקנהשלבעל השליטה יש עניין בהן ) תעם בעל השליטה או עסקאו עסקאות

השליטה בחברה יש  שלבעלעסקה עם בעל השליטה בחברה או כל עת החברה, בדבר פרטים, למיטב ידי להלן

ועד למועד  2019אישי באישורה אשר החברה, חברות בשליטתה וחברות קשורות שלה התקשרו בה בשנת  יןענ

 הגשת דוח זה או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח:

  החברות לחוק( 4)270 בסעיף המנויות עסקאות .8
 

 דוח אסמכתא פרמס אישור מועד ההתקשרות  ' מס
)המובאים   מיידי

בזאת על דרך 
 ההפניה( 

 לגמול  זכאי היהי ,גולן יואב מר השליטה בעל של בנו, גולן ניר מר  .1
  .בחברה הדירקטורים יתר לגמול זהה דירקטורים

28.12.2014 
7.2.2018 

2014-01-048838 
2018-01-011295 

בה, בחברות   משרהבעל השליטה בחברה וקרוביו המכהנים כנושאי    תהכלל  .2
ת מע הןיכהנו ב אשראו /ובת שלה, ובחברות קשורות, כפי שיהיו מעת לעת 

בפוליסת ביטוח  ,חברות הבת שלהלעת מטעמה של החברה ו/או מטעם 
דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה עבור יתר נושאי המשרה שאינם 

גבול אחריות  -תנאי הפוליסה  לעת. מעתכפי שיהיו בה מבעלי השליטה, 
 לה מיליון דולר ארה"ב ובפרמיה שנתית שלא תע  15על סך של    האשר לא יעל

אלפי דולר ארה"ב. ההתקשרות בפוליסת הביטוח הינה בהתאם  20על 
   לתנאים שנקבעו במדיניות התגמול של החברה.

8.2.2015 
7.2.2018 

2015-01-027196 
2018-01-011295 

ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי    טוריםהתחייבות לשיפוי לדירק  תןמ  .3
השליטה בחברה וקרוביהם המכהנים היום וכפי שיכהנו מעת לעת בחברה,  

נושאי המשרה  יתרבחברות בנות שלה ובחברות הקשורות בתנאים זהים ל
 .5בחברה

8.2.2015 
15.3.2018 

2015-01-027196 
2018-01-011292 

 דירקטוריוןתנאי ההתקשרות בהסכם ניהול לקבלת שירותי יו"ר  עדכון  .4
דוח מיידי מיום   ונוספים רא  רטים. לפבחברה  השליטה  בעל,  גולן  ממר)פעיל(  

אור יוב 2017 אסיפת דוח (, 2015-01-027196)אסמכתא:  2015בפברואר  8
 . בדוחות הכספיים של החברה (1ה')27

5.1.2017 2017-01-002646 

 זניחות עסקאות .8.1

( לתקנות ניירות 6א)37  -)א( ו  22החברה קבע, כי העסקאות שתחשבנה כזניחות לעניין תקנות    דירקטוריון 

ניירות ערך )דוחות כספיים   ת( לתקנו3)א41ולעניין תקנה    1970  -ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תשל"א  

 אים כדלקמן: , הינן עסקאות שנתקיימו בהן כל התנ2010 -שנתיים(, תש"ע 

 במהלך העסקים הרגיל של החברה. עתמתבצ העסקה  .8.1.1

 .וונטיהינה בתנאי שוק מקובלים בשוק הרל העסקה  .8.1.2

 .התחייבויותיהשה או והחברה, רכ יותאינה משפיעה באופן מהותי על רווח העסקה  .8.1.3

הרלוונטי )קרי,  בפרמטר( 1%עסקאות בהיקף של פחות מאחוז אחד )זה  זניחותפי  נוהל עסקאות  על 

ביחס לסעיף הרלוונטי במאזן( הינן עסקאות זניחות. בכפוף לאמור לעיל, יובהר כי החברה לא קבעה גבול 

 .חותעסקאות כעסקאות זני סיווג( ביחס לLimitעליון )

החברה   רימכירה של מוצקבלת שירותים ועסקאות בהיקף זניח. העסקאות כללו בעיקר    בוצעו  2019  בשנת 

הכל   ,וקבלת שירותי עיצוב פנים לאולם תצוגה מקרוב של בעל השליטה  שליטהלבעלי ה  ותלחברות הקשור

 הרגיל ובתנאי שוק.  העסקיםבמהלך 

 

 
מהונה העצמי של    25%בחברה במצטבר, לא יעלה על  ולדירקטורים לכל נושאי המשרה  חברה הנוכחיים סכום השיפוי שתשלם ה  י פי תנאי כתבי השיפו על  5

זה הינו מעבר ובנוסף לסכומים שיתקבלו מחברות    סכוםמועד תשלום השיפוי בפועל.  ב  יהיוכפי ש  האחרונים  המאוחדיםהכספיים    דוחותיה פי  -החברה על
 (.2018-01-011292)אסמכתא:  2018בפברואר  8החברה ביום  מה סגרת ביטוח שרכשה החברה. לפרטים ראו דוח מיידי שפרסביטוח, אם יתקבלו, במ
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 (24בעלי עניין ונושאי משרה בכירה )תקנה  החזקות .9

 )אסמכתא:  2020ינואר ב 7מיום  על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירהידי יראו דוח מ לפרטים

 . ההפניה דרך על בזאת מובאה, ( 2020-01-003327

 א'( 24וניירות ערך המירים )תקנה  נפקרשום, הון מו הון .10

 של החברה.המאוחדים הכספיים  בדוחות 23אור יב ורא לפרטים

 ב'( 24בעלי המניות )תקנה  מרשם .11

מיום  מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בהראו לפרטים 

 .הפניה דרך על בזאת מובאה (2018-01-102358: אסמכתא) 2018 נובמברב 12

 א(25מען רשום )תקנה  .12

 אשדוד 41: היוזמה כתובת

 8513817-08: טלפון

 8562679-08: פקס

 yairl@hamat.co.il: אלקטרוני דואר
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  (:26 תקנה) התאגידשל  הדירקטורים .13

"ר יוגולן,  יואב שם
 הדירקטוריון

 גדעון אלטמן סיטן  דוד דגן דברת גולן ניר

 054989769 004296950 025412586 032867657 030500136 ' ת"זמס

 6/8/1973 28/4/1978 10/10/1949  לידה תאריך
 

8/3/1950 17/11/1957 

צפוני. ת.א 41 היוזמה מען  
מיקוד, 6555 ד"ת, אשדוד  

7752475 

צפוני א.ת.  53' המדע רח
 אשדוד

צפוני. ת.א 41 היוזמה  
מיקוד,  6555 ד"ת, אשדוד  

7752475 

צפוני. ת.א 41 היוזמה אביב תל, 46 באייר' ה  
מיקוד,  6555 ד"ת, אשדוד  

7752475 
 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות

  בוועדות חברות
                                 הדירקטוריון

 .ועדת תגמולועדת מאזן ובוועדת ביקורת, בווב חברה לא לא
 

/ דירקטור בלתי  דירקטור חיצוני
 תלוי

 דירקטור חיצוני תלוי בלתי דירקטור דירקטורית חיצונית לא לא

הנו בעל כשירות  הדירקטור
 מקצועית

 לא כן כן כן לא

הוא דירקטור שהחברה רואה  האם
אותו כבעל מומחיות חשבונאית 

 ופיננסית

 כן לא כן כן לא

עובד התאגיד של חברה בת שלו,  אם
חברה קשורה שלו או של בעל  של

 עניין בו

, הינו בעל השליטה  כן
 בתאגיד המדווח

 לא לא לא לא

 15.3.2018 18.9.2011 20.2.2016 13.4.2011 13.4.2011 בו החל לכהן כדירקטור התאריך
 עםמנהל עסקים  בוגר תיכונית השכלתו

התמחות במימון 
הבינתחומי מרכז מה

 .בהרצליה

 מהקריהמשפטים  בוגרת
 מוסמכתהאקדמית קריית אונו, 

מכללת רמת גן  חשבון ראיית
 מאוניברסיטת קטוריםוקורס דיר

 .ת"א

 משפטים בוגר
 ."את אוניברסיטת

כלכלה ומנהל עסקים ומוסמך מנהל עסקים  בוגר
מאוניברסיטת בר אילן, קורס דירקטורים ונושאי 

 .משרה בבינתחומי הרצליה

בחמש השנים האחרונות /  תעסוקתו
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן 

 כדירקטור

של  פעיל דירקטוריון ר"יו
 ;והחברות הבנות החברה

 של קבוצת ובעלים ל"מנכ
( 1994) אחזקות ניאור

 מ"בע

אשדוד סחר עץ "ל מנכ
 בע"מ

 "לית כספים בחברתסמנכ
שרותי  מעניקהגו.די.אם בע"מ ו

חשבות וניהול כספים במיקור 
ודירקטורית חיצונית בחברת  ,חוץ
אונליין קפיטל )אי.או.סי( -אי

 כספים"לית סמנכ בעבר .בע"מ
 .)י.ז.( קווינקו בע"מב

 ושותף עצמאי דין עורך
 דין עורכי במשרד

חבר הנהלה וראש חטיבה מסחרית כ כיהןבעבר 
בנק לאומי לישראל בע"מ וכיו"ר דירקטוריון ב

 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ.
"ר דירקטוריון איי.אי.אס החזקות יוכ מכהןכיום 

בע"מ, יו"ר דירקטוריון חברת פרידנזון שרותים 
אורד בע"מ בחיצוני  דירקטורלוגיסטים בע"מ, 

וני בקבוצת אחים נאוי בע"מ, דירקטור חיצ
 קבוצת אחים יעקובי )ואי.אס.בי( בע"מ. ב דירקטור

 בן משפחה של בעל  והינ האם
 בחברה אחר עניין

 גולן ניר של אביו. כן
 .בחברה כדירקטור ןהמכה

, גולן יואב מר של בנו. כן
 .בחברה השליטה בעל

 לא לא לא
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  א'(:26נושאי משרה בכירה של התאגיד )תקנה  .14

 

 

 

 

 וולק מוטי שיש יריב ברוך )בוקי( פרילינג כהן יהודה שפר עידו ישרים עדנה יאיר לוי רגרמן רועי שם

 64668544 024954752 024456931 56360696 024937468 027206119 040825457 037181393 ' ת"זמס

 29/12/1950 30/6/1970 9/1/1969 4/4/1960 17/5/1970 27/3/1979 2/3/1981  16/2/1979 לידה תאריך

 20.1.2020 1.10.2002 17.9.2017 31.5.2018 1.1.2017 13.5.2015 כהונה תחילת מועד
 

1.1.2019 1.1.2011 

בתאגיד,   התפקיד
בת שלו,  חברהב

קשורה שלו  בחברה
 עניין בו בבעלאו 

 החברה "למנכ
ת נובה החברותו

 חמת ארמטורות
 ויציקות בע"מ

 וחמת שיווק בע"מ

"ל סמנכ
 הכספים

לשעבר "ל מנכ  חשבת
בת חרסה ה החברב

יצרני כלים  סטודיו
 סניטריים בע"מ
ומנהל תחום 

 הכלים הסניטריים

חברת הבת "ל מנכ
חרסה סטודיו 
 בע"מ )ליפסקי(

בת ה"ל חברת מנכ
צוקר את מינקין 

 שיווק והפצה בע"מ

בת ה"ל חברת מנכ
חזיבנק דיזיין בע"מ 

בינואר  1מיום )החל 
2019 ) 

הפנימי של  המבקר
 החברה

 בוגררו"ח,  השכלה
וכלכלה  חשבונאות

האוניברסיטה מ
מוסמך   ,העברית

במנהל עסקים 
המכללה למנהל מ

 .ראשון לציון

בוגר מנהל רו"ח, 
עסקים 

וחשבונאות, 
מוסמך במנהל 

עסקים 
המכללה מ

למנהל ראשון 
 .לציון

  כלכלהבוגרת 
 ומנהל עסקים

 בן אוניברסיטתמ
 .גוריון

בוגר הנדסת כימיה 
מהטכניון, מוסמך 

מנהל עסקים 
מאוניברסיטת בן 

 גוריון.

בתחום  הנדסאי
הפלסטיק, 

 מכללת רופין.

במנהל ראשון  תואר
 עסקים ושיווק

 NYITבאוניברסיטת 
, תואר שני  ניו יורק

במנהל עסקים  
 NYITבאוניברסיטת 
 .ניו יורק

 תהנדס בוגר תיכונית
תעשיה וניהול , 
אוניברסיטת בן 

 מוסמךגוריון ו
במנהל עסקים 

אוניברסיטת מ
 ת"א.

עסקי בחמש  סיוןינ
 השנים האחרונות

מנכ"ל החברה 
ומנכ"ל החברה 

הבת חמת 
ארמטורות ויציקות 

 בע"מ; סמנכ"ל
כספים בניאור 

 .אחזקות
 

  סמנכ"ל כספים
של החברה ושל 
החברות הבנות 

בקבוצה;  
סמנכ"ל כספים  

מנדלסון ב
תשתיות 

 .ותעשיות בע"מ

 בחברות חשבת
 .בקבוצה בנות

מנכ"ל חרסה 
סטודיו יצרני כלים 

סניטרים בע"מ; 
מנכ"ל חברת בת 
באדמה פתרונות 

 חקלאיים.

חרסה "ל מנכ
סטודיו בע"מ 

 (.ליפסקי)

בחברת "ל מנכ
דורמקו שיווק 

לחומרי גלם והפצה 
  לתעשייה.

מנהל אולם תצוגה 
 בחזיבנק דיזיין

המבקר הפנימי של 
 בעליםהחברה; 

ומנהל חברת 
" בדיקות מבדק"

 הנדסיות בע"מ.

משפחה של נושא  בן
משרה בכירה אחר 
או בעל עניין אחר 

 בחברה

 לא לא לא לא לא לא לא לא
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 ב'(26 תקנהחתימה עצמאי של החברה ) מורשה .15
 הדוח אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים. לתאריך

 ( 27  תקנה) תאגידשל ה החשבון רואה .16
 אביב. -, תל1אלמגור זהר ושות', מרכז עזריאלי  בריטמן

 )ג((29)תקנה  מיוחדת כללית אסיפה של החלטות .17
הארכת כהונתה של גב'   האושר 2019בפברואר  21 המניות של החברה מיום עלימיוחדת של ב באסיפה

. לפרטים נוספים 2019בפברואר    20דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים מיום  

 (, המובא בזאת על דרך2019-01-005425)אסמכתא:  2019בינואר  16ראו דוח מיידי על אסיפה מיום 

 ההפניה.

, לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, שבתוקף בתאריך הדוח לשיפוי, ביטוח או התחייבות פטור .18
 ((:4')א29 תקנה)
 לעיל. 8 סעיף ראו לפרטים 

 

 

   
 רועי רגרמן  יואב גולן

 מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון

  2020במרץ  31תאריך: 
 



פרק ה׳
דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 

על הדיווח הכספי ועל הגילוי

מ ״ ע ב ת  מ ח ת  צ ו ב ק
דוח תקופתי לשנת 2019



  

 ב)א(:9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 
 

אחראית לקביעתה ( "התאגיד: ")להלן קבוצת חמת בע"משל ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון 

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

 לעניין זה חברי ההנהלה הם:

 מנכ"ל. – רועי רגרמן .1

 סמנכ"ל כספים. –יאיר לוי  .2
 

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

או בידי מי  או תחת פיקוחםהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בידי המנ

דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה , בפיקוח שמבצע בפועל את התפקידים האמורים

סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, 

נאסף, מעובד,  יד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדיןולהבטיח כי מידע שהתאג

 מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
 

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

הל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר לגלותו, כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד לרבות למנ

, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים תחום הכספיםב

 יחס לדרישת הגילוי.במועד המתאים, בהתי
 

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

 דוחות תימנע או תתגלה.לט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בביטחון מוח
 

 

בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל ההנהלה, 

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה.    הגילוי

קורת כלליות לרבות בקרות ב  ;בקרות ברמת הארגוןההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:  שביצעה  

בקרות על תתי  ;על תהליך העריכה והסגירה של הדיווח הכספי ובקרות כלליות של מערכות מידע

התהליכים במסגרת תהליך המכר; בקרות על תתי התהליכים במסגרת תהליכי הרכש וניהול 

  .המלאי

, הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעילבהתבסס על 

הכספי ועל הגילוי  הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח

 .אפקטיבית יאה 2019בדצמבר  31בתאגיד ליום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 הצהרת מנהלים

 מנהל כלליהצהרת 
 

 , מצהיר כי:רועי רגרמןאני, 
 
)להלן:  2019לשנת  "התאגיד"(בע"מ )להלן:  קבוצת חמתשל הדוח התקופתי בחנתי את  .1

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

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 
 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

 
לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  .3

תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד  הבחינות המהותיות, את המצב הכספי,
 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 
לוועדות הביקורת והדוחות הכספיים וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  .4

של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 
 וי:הגיל

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  א.
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכום או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 

 –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן  הדיווח הכספי והכנת הדוחות
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנכ"ל או מי שכפוף לו במישרין  ב.

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

 
 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5

ת ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרו א.
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן 

מובא לידיעתי על ידי אחרים  ,2010-חות כספיים שנתיים(, התש"עבתקנות ניירות ערך )דו
 –בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

, יקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוח ב.
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 , לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;בהתאם להוראות הדין
והצגתי בדוח הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,  ג.

זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור 
 למועד הדוחות.

 
 ם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד
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 הצהרת מנהלים
 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 
 אני, יאיר לוי, מצהיר כי:

 
בע"מ )להלן:  קבוצת חמתבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  .1

 "הדוחות"(;)להלן:  2019לשנת  "התאגיד"(
 
לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון  .2

ץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחו
 לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

 
לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  .3

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 
 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 
גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים  .4

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

מהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות ה א.
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע 
הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 

ות הדיווח לאסוף, לעבד, לסכום או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנ
 –הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנכ"ל או מי שכפוף לו במישרין  ב.
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

 ועל הגילוי;
 

 אחרים בתאגיד: אני, לבד או יחד עם .5
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  א.

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן 
, ככל שהוא רלוונטי לדוחות 2010-בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

ע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות הכספיים ולמיד
 –המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו,  ב.
הכספיים המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא  ג.

מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; 
 יון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטור

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