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 התאגיד   עניינידוח הדירקטוריון על מצב 
 ביום  ה סתיימהש חודשים  שלושהשל    הלתקופ 

 2021  במרץ  31  
 

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

אשר נערך בהתאם לתקנות  , בהתאמה(  "מועד הדוח"  -ו  "תקופת הדוח" להלן:  )  2021  במרץ  31ביום    הסתיימהש  חודשים

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

, אשר  2020בדצמבר    31הינו מצומצם והוא נערך תחת ההנחה שבידי המעיין בו מצוי גם הדוח התקופתי של החברה ליום  

  מובא בדוח זה בדרך של הפנייה )להלן   ( ואשר 2021-01-047829:  )מס' אסמכתא   2021במרץ    25    ידי החברה ביום-דווח על 

 "(. הדוח התקופתי" -
 

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

 תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית .1

, הפצה  שיווקפיתוח, יבוא,  ייצור,  ה   מיתחובהמאוחדות שלה,  חברות ה באמצעות  החברה הינה חברת החזקות הפועלת,  

מוצריה העיקריים של הקבוצה הינם: ברזים, כיורים, כלים    לבית.גמר בניה  ם לעצוב הבית ומוצרי  של מוצרי  ומכירה 

סניטריים, מקלחונים, אביזרים נלווים לאמבטיה, חיפויים וריצופים מקרמיקה, גרניט פורצלן, שיש ופרקט וכן מוצרי  

ל שונים.  ומפיצים, אינסטלציה  סיטונאים  סוחרים  הקרמיקה,  בענף  תצוגה  אולמות  בעיקר  הינם  הקבוצה  קוחות 

 מוסדות, בתי מלון, קבלנים, לקוחות קמעונאיים ופרטיים.

 

 . לדוחות הכספיים 3 ביאור  ראההפעילות של הקבוצה  לפרטים נוספים אודות תחומי

 

ש"ח ערך נקוב כל    1מניות רגילות של החברה בנות    1,300,000, השלימה החברה הנפקת הון של  2021באפריל    12ביום  

מהון המניות המונפק והנפרע( במסגרת הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים בתמורה לסך    3.617%  - אחת )המהוות כ

אות ההנפקה והעמלות המיוחסות במישרין להנפקה  אלפי ש"ח. סך הוצ  18,850ש"ח למניה ובתמורה כוללת של    14.5של  

 אלפי ש"ח.  119 - הסתכמו בכ
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 המצב הכספי .2

יפורטו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום   , לעומת הדוח על המצב 2021  במרץ  31להלן 

 ש"ח(:  באלפי ) 2020בדצמבר   31הכספי ליום  

 הסעיף
ליום 

31.03.2021 
ליום 

31.12.2020 
 הסברי החברה שינוי 

 נכסים שוטפים 
517,410 479,082 38,328 

הנובעת  הלקוחות והמלאי    בסעיפיהעלייה נובעת ברובה מגידול  
 . הקבוצה פעילויותמרבית  צמיחה ב בשלבין היתר 

 נכסים לא שוטפים 
465,201 459,801 5,400 

ממקדמות ששולמו על חשבון רכוש קבוע העלייה נובעת ברובה  
הבת   החברה  של  הסניטריים  הכלים  מפעל  הרחבת  עם  בקשר 

MCP  .בטורקיה 
 התחייבויות שוטפות

512,984 486,428 26,556 

מעל בעיקר  נובעת  בנקאיים יה  יהעלייה  מתאגידים  באשראי 
, גידול בספקים בסך של מיליון ש"ח  14.3  -בסך של כלזמן הקצר  

כ  2.2 של  בסך  מלקוחות  במקדמות  וגידול  ש"ח   9.5  -מיליון 
 מיליון ש"ח בשל הצמיחה בפעילויות וגידול בצבר ההזמנות. 

התחייבויות לא 
 שוטפות

165,799 169,803 (4,004 ) 
קיטון נובע בעיקר מפירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ה

 ארוך.
 הון עצמי

303,828 282,652 21,176 
נובע מעיקר מרווח   מיליון   21  -לתקופה בסך של כנקי  הגידול 

 ש"ח. 
הון חוזר )גירעון בהון  

 חוזר(
4,426 (7,346 ) 11,772 

 בעיקר מהגידול בפעילויות הקבוצה. בהון החוזר נובע  הגידול

 הערה לעיל.  ראה 0.02 0.98 1.01 יחס שוטף 

 הערה לעיל.  ראה 0.01 0.58 0.59 יחס מהיר 
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 תוצאות הפעילות .3

  המאוחדים של החברהורווח כולל אחר  הפסד  או  רווח  יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על  להלן   3.1

 )באלפי ש"ח(: אשתקד  ההמקביל  ההתקופו  2021 מרץב  31סתיימה ביום הש  חודשים שלושהשל  תקופהל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסעיף

  חודשים 3לתקופה של 
 שהסתיימה ביום  

 במרץ 31

לתקופה  ביחס שינוי
 מקבילה אשתקד

 הסברי החברה  

 % - ב ש"ח    באלפי 2020 2021

 23.42% 36,681 156,617 193,298 מכירות 

ב בעיקר  המכירות    מחזורהעלייה  במגזר  הינה 
כ של  בסך  והקרמיקה  מיליון    22.6  -הקמעונאות 

כי    ש"ח המקבילביובהר  חודש   רבעון  נכלל  לא 
עסקים ב  2020ינואר   )צירוף  תוצאותיה של אלוני 

, חלה עלייה במחזור כמו כן(.  2020מחודש פברואר  
כ של  בסך  ההפצה  מגזר  של  מיליון    4  -המכירות 

עליי ש"ח מגזר  ב  ה,  של  המכירות  הברזים  מחזור 
מיליון ש"ח ועלייה במחזור המכירות   2  -בסך של כ
מגזר   כשל  של  בסך  והאינסטלציה    8  -הפלסטיק 

ש"ח וכן    מיליון  בביקושים  גידול  בעקבות  זאת 
 בהמשך לצעדי הרחבת מפעל הפלסטיק ליפסקי. 

  19.55% 17,043 87,156 104,199 עלות המכירות

 28.27% 19,638 69,461 89,099 רווח גולמי 
ב משיפור  נובעת  הגולמי  ברווח  שיעורי  העלייה 

במרבית    הרווחיות הגולמית ביחס לרבעון המקביל
 פעילות הקבוצה. 

הוצאות תפעול  
 רגילות 

63,760 53,548 10,212 19.07% 

בע נובעת  התפעול  בהוצאות  מעלייה העלייה  יקר 
בהיקפי הפעילות. כמו כן, ברבעון המקביל לא נכלל  

ינואר   )צירוף    2020חודש  אלוני  של  בתוצאותיה 
 (. 2020עסקים מחודש פברואר 

אחרות,   הכנסות
 נטו

2,770 131 2,639 2014.5% 
הפרשה   של  חלקי  ביטול  בגין  הכנסות  בעיקר 
ראה   ההשקעות,  לרשות  חוב  תשלום  לדרישת 

 לדוחות הכספיים.ב' 4ביאור 

 ראה הסברים לעיל.  75.2% 12,065 16,044 28,109 רווח תפעולי

בעיקר   35.87% ( 736) ( 2,052) ( 2,788) הוצאות מימון, נטו נובעת  המימון  בהוצאות  הפרשי  מהעלייה 
 הצמדה. 

הפסדי בחלק 
חברה כלולה  

המטופלת לפי  
שיטת השווי 
 המאזני, נטו

(6 ) (156 ) 150 (96.15% ) 
החברה   )  בהפסדיחלק  הכלולה  (  50%החברה 

טופולסקי פרויקטים מסחריים  -חזיבנק בחזיבנק:
 בע"מ. 

כתוצאה  37.3% 1,160 3,110 4,270 מסים על הכנסה בעיקר  נובעת  המסים  בהוצאות  העלייה 
 מעלייה ברווח לפני מס.

  96.21% 10,319 10,726 21,045 רווח נקי
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 : תמצית תוצאות לפי מגזרי פעילות )באלפי ש"ח(      3.2

 הכנסות  3.2.1

 מגזרים

 חודשים 3לתקופה של 
 שהסתיימה ביום  

 במרץ  31

לתקופה   ביחס שינוי
 מקבילה אשתקד 

 הסברי החברה 

2021 2020 
  באלפי
 ש"ח  

 %   - ב

נובעת   17.68% 3,615 20,443 24,058 ברזים בברזים  העלייה  היתר,  בין  המכירה,  בכמויות  מגידול 
 בגימורים מיוחדים. 

   סניטריים כלים
 בישראל 

9,358 10,526 (1,168 ) (11.1%) 
השוק   מול  מכירות  בהיקפי  מקיטון  בעיקר  נובעת  הירידה 

 פרויקטאלי.  -המוסדי

  סניטריים כלים
 בחו"ל

8,639 6,330 2,309 36.48% 
העלייה נובעת הן מגידול במכירות בינחברתיות והן במכירות  

 לשווקים בחו"ל. 

פלסטיק  
 ואינסטלציה 

24,336 15,864 8,472 53.4% 
העלייה נובעת מגידול בכמויות המכירה עקב גידול בביקושים  

 . וכן בהמשך לצעדי הרחבת מפעל הפלסטיק ליפסקי

 19.47% 4,281 21,992 26,273 פצה ה

בתקופת  מגזר   המקומי  בשוק  במכירות  גידול  רשם  ההפצה 
גידול בביקושים.    הדוח חרף התגברות התחרות המעבר  בשל 

מאי   )בחודש  ההפצה  מגזר  של  החדש  סייעה  2019למרלו"ג   )
 . לתמיכה בגידול במכירות

קמעונאות  
 וקרמיקה 

105,040 82,478 22,562 27.36% 
היות   בעיקר  נובעת  ברבעון  אלוני  העלייה  של  שתוצאותיה 

)צירוף עסקים   2020ברבעון המקביל לא כללו את חודש ינואר 
 (.2020מחודש פברואר 

 13.61% 1,901 13,967 15,868 אחרות  פעילויות
מגידול    עלייה בעיקר  משלימים  המוצרים  ה   במכירותנובעת 

מקלחת(    לאמבט  ואביזרי  במכירות  ו  )ערכות  מגידול  של  כן 
 .Houzerהחברה הבת בארה"ב 

  24.46% 41,972 171,600 213,572 "כ סה

 35.31% ( 5,291) ( 14,983) ( 20,274) התאמות 
בין הכלים  -מכירות  למגזר  ההפצה,  למגזר  בעיקר  מגזריות 

ול והקרמיקה   הקמעונאות  למגזר  בישראל,    - הסניטריים 
Houzer  .)בפעילויות אחרות( 

  הכנסות  "כסה
 מחיצוניים 

193,298 156,617 36,681 23.42% 
 

 

 תפעולי  רווח 3.2.2

 מגזרים

 חודשים 3לתקופה של 
 שהסתיימה ביום  

 במרץ  31

לתקופה   ביחס שינוי
 מקבילה אשתקד 

 הסברי החברה 

2021 2020 
  באלפי
 ש"ח  

 %   - ב

   מכירות כאמור לעיל.היקף ההעלייה נובעת מהגידול ב  70.9% 2,470 3,484 5,954 ברזים

  סניטריים כלים
 בישראל 

4,321 266 4,055 1,524.44% 

בגין ביטול חלקי של  פעמית  -בתקופת הדוח נרשמה הכנסה חד
ביאור   )ראה  לרשות ההשקעות  חוב  תשלום  לדרישת  הפרשה 

ב' לדוחות הכספיים(. כמו כן, חל שיפור ברווח התפעולי בשל  4
 צעדי התייעלות שננקטו.  

   סניטריים כלים
 בחו"ל

2,016 561 1,455 259.36% 
בתפוקות   וגידול  המכירות  בהיקף  מגידול  נובעת  העלייה 

 הייצור. 

פלסטיק  
 ואינסטלציה 

5,667 2,293 3,374 147.14% 
בעיקר  נובע  לעיל    השיפור  בהיקף המכירות כאמור  מהעלייה 

מפעל   הרחבת  בשל  היתר  בין  הייצור  בתפוקות  וגידול 
 הפלסטיק ליפסקי. 

   מכירות כאמור לעיל.הקיף ההעלייה נובעת מהגידול ב  591.99% 3,031 512 3,543 הפצה 

קמעונאות  
 וקרמיקה 

3,489 6,355 (2,866 ) (45.1%) 
נובעת   והירידה  הגולמי  הרווח  בשיעורי  האטה  מירידה  עקב 

 ללקוחות פרטיים בחזיבנק במהלך תקופת הדוח.  באספקות 

 27.14% 619 2,281 2,900 אחרות  פעילויות
ה של  המכירות  בהיקפי  מגידול  נובעת  מוצרים  העלייה 

לאמבטה מקלחת(    משלימים  ואביזרי  מגידול    )ערכות  וכן 
 .Houzerבמכירות של החברה הבת בארה"ב 

  (25%) ( 73) 292 219 התאמות 

רווח  "כ סה
 תפעולי 

28,109 16,044 12,065 75.2% 
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 ש"ח(  באלפינזילות ) .4

 המזומנים תיאור תזרים 
חודשים   3לתקופה של 

 הסברי החברה במרץ  31שהסתיימה ביום  
2021 2020 

מזומנים נטו שנבעו 
 מפעילות שוטפת 

8,219 30,347 
ההון החוזר התפעולי  בהיקפי  מעלייה  בעיקר    תנובע  הירידה

המקבילה לתקופה  צמיחה   ביחס  בשל  היתר  בין  הנובעת 
 במרבית פעילויות הקבוצה. 

ששימשו מזומנים נטו 
 לפעילות השקעה 

(10,641 ) (47,664 ) 

השקעות ברכוש קבוע בקשר עם הרחבת מפעל בתקופת הדוח,  
הבת   החברה  של  הסניטריים  ושל    MCPהכלים  בטורקיה 

 הרחבת מפעל הפלסטיק ליפסקי. 
ברבעון המקביל, מזומנים ששולמו נטו בצירוף העסקים אלוני 

וש קבוע ורכוש  מיליון ש"ח, בנוסף השקעות ברכ  45-בסך של כ
 מיליון ש"ח.  2.6-אחר בסך כולל של כ

מזומנים נטו שנבעו 
 פעילות מימוןמ

4,879 44,027 

הדוח, לזמן   בתקופת  בנקאיים  מתאגידים  באשראי  עלייה 
כ של  בסך  הלוואות   14.3  -הקצר  פירעון  ומנגד  ש"ח  מיליון 

מיליון ש"ח    3.2  -בסך של כ  מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך
 מיליון ש"ח.  6.3  -ופירעון התחייבויות בגין חכירות בסך של כ

מתאגידים   ארוך  לזמן  בהלוואות  גידול  המקביל,  ברבעון 
כ של  בסך  הבנות  בחברות  ומנגד   90  -בנקאיים  ש"ח  מיליון 

 41  -פירעון אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים בסך של כ
הת ופירעון  ש"ח  כמיליון  של  בסך  חכירות  בגין    5-חייבות 

 מיליון ש"ח. 

 

  מקורות המימון .5

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

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

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

 אשראי לא בנקאיים.  

מניות    1,300,000, השלימה החברה הנפקת הון של 2021באפריל  12ביום יצוין כי לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, 

מהון המניות המונפק והנפרע( במסגרת הקצאה   3.617%  -ש"ח ערך נקוב כל אחת )המהוות כ  1רגילות של החברה בנות  

אות  אלפי ש"ח. סך הוצ   18,850ש"ח למניה ובתמורה כוללת של    14.5פרטית למשקיעים מסווגים בתמורה לסך של  

 אלפי ש"ח.   119 -ההנפקה והעמלות המיוחסות במישרין להנפקה הסתכמו בכ

   מיליון ש"ח. 303  -בתקופת הדוח הסתכם לסך של כי הבנקאי האשראהיקפן הממוצע של  

ח. היקפן  ש" מיליון 117 -כהסתכם לסך של  דוחבתקופת ההיקפן הממוצע של יתרות אשראי מספקים ונותני שירותים 

יתרות אשראי ללקוחות   ש"ח. הפער בין היקף האשראי    מיליון   240  -כ  הסתכם לסך של  בתקופת הדוחהממוצע של 

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

   .ימים

 
 

  
 מנכ"ל   -  ניר קליין יו"ר הדירקטוריון - יואב גולן 

 
 

 2021 במאי 30תאריך: 
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 ( בלתי מבוקרים)
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 מאוחדים ביניים דוחות כספיים תמציתיים 
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 (בלתי מבוקרים)

 

 

 

 עניינים תוכן 

 

 

 

 עמוד 

  

  

 2 החשבון ה רואדוח סקירה של 

  

  

  מאוחדים )בלתי מבוקרים(: ביניים תמציתייםכספיים דוחות 

  

 3 מאוחדים על המצב הכספי תמציתיים דוחות  

  

 4 הרווח או הפסד ורווח כולל אחר מאוחדים על תמציתיים דוחות  

  

 5-7 מאוחדים על השינויים בהון תמציתיים דוחות  

  

 8 מאוחדים על תזרימי המזומנים תמציתיים דוחות  

  

 9-14 המאוחדים התמציתיים ביאורים לדוחות הכספיים 
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 קבוצת חמת בע"מ 
 

 מבוא

 

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

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

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים   תקופה של שלושה חודשים שהסתיימהאחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים ל

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

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

 בהתבסס על סקירתנו.   זואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים 

 

 

 היקף הסקירה

 

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

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

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

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

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

 

 

 מסקנה 

 

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

 . IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

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

ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיי ד' של תקנות  - דיים(, התש"לממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק 

1970 . 

 

  בדבר  הכספיים התמציתיים ביניים אלה לדוחות 'ב1בביאור   לאמור הלב תשומת  את מפנים אנו  ,ל"מסקנתנו הנ את לסייג מבלי

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

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 

 2021 ,במאי 30 ,אביב-תל
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 קבוצת חמת בע"מ 
 על המצב הכספיתמציתיים מאוחדים דוחות 

 

 בדצמבר  31ליום  מרץ ב 31ליום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  (בלתי מבוקר) 
    נכסים

    נכסים שוטפים

 29,624 36,099  32,294  מזומנים ושווי מזומנים 

 -  459  -  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 231,731 233,200  248,602  לקוחות 

 16,199 18,780  17,255  חייבים ויתרות חובה 

 3,795 6,009  2,720  מסים שוטפים לקבל 

 197,733 177,189  216,539  מלאי 

 479,082 471,736  517,410  סה"כ נכסים שוטפים 
    

    נכסים לא שוטפים

 4,071  3,886  4,065  השקעה בחברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

 186,314  181,892  187,857  , נטו רכוש קבוע

 85,700  84,000  85,700  נדל"ן להשקעה 

 77,747  88,519  78,436  נכסי זכות שימוש, נטו 

 86,394  94,914  84,965  , נטו מוחשיים אחריםמוניטין ונכסים בלתי 

 7,717  870  12,981  יתרות חובה לזמן ארוך 

 3,444  2,885  2,687  נכסים בגין הטבות לעובדים 

 8,414  8,156  8,510  מסים נדחים  נכסי 

 459,801  465,122  465,201  שוטפים לא סה"כ נכסים 
    

 938,883  936,858  982,611  כ נכסים סה"
    

    התחייבויות והון 

    התחייבויות שוטפות

 230,777  188,839  245,124  מתאגידים בנקאיים והלוואות  אשראי 

 20,543  20,642  23,147  חלויות שוטפות של התחייבויות חכירה 

 1,977  -  1,306  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 115,997  107,416  118,203  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 115,282  115,532  123,092  זכאים ויתרות זכות 

 1,852  198  2,112  מסים שוטפים לשלם 

 486,428  432,627  512,984  סה"כ התחייבויות שוטפות 
    

    התחייבויות לא שוטפות 

 67,500  132,626  64,285  בנקאיים, בניכוי חלויות שוטפות הלוואות מתאגידים  

 58,565  68,540  56,838  , בניכוי חלויות שוטפות התחייבויות חכירה

 17,276  16,455  17,670  הטבות לעובדים בגיןהתחייבויות 

 2,779  2,699  2,749  הפרשה לאחריות טיב מוצר 

 23,683  24,202  24,257  מסים נדחים התחייבות 

 169,803  244,522  165,799  שוטפות  לא  סה"כ התחייבויות
    

 656,231  677,149  678,783  סה"כ התחייבויות
    

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 236,518  236,518  236,518  הון מניות  

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

 ( 554) ( 554) ( 554) מניות אוצר 

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

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

 1,339  1,459  1,339  לעובדים  הטבה מוגדרת התחייבות נטו בגין  מחדש של קרן הון ממדידות 

 ( 5,075) ( 2,889) ( 4,944) קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ 

 ( 187,993) ( 213,242) ( 166,948) יתרת הפסד 

 282,652  259,709  303,828  סה"כ הון 
    

 938,883  936,858  982,611  סה"כ התחייבויות והון
    

    2021, במאי 30

 יואב גולן תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון

 ניר קליין

 מנכ"ל 

 יאיר לוי

 כספיםסמנכ"ל 

 . מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםהתמציתיים הדוחות הכספיים להביאורים 



 

 4 

 קבוצת חמת בע"מ 
 כולל אחר או הפסד ורווח מאוחדים על הרווחתמציתיים דוחות 

 

 ל ש נ ה  לתקופה של שלושה  
 סתיימה הש סתיימה השחודשים  

 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  (בלתי מבוקר) 
    

 697,106  156,617  193,298  הכנסות ממכירות 

 388,580  *   87,156  104,199  עלות המכירות 
    

 308,526  69,461  89,099  רווח גולמי 
    

 181,499  *   41,183  50,115  הוצאות מכירה ושיווק

 50,425  12,270  13,645  הוצאות הנהלה וכלליות 

 231,924  53,548  63,760  סה"כ הוצאות תפעול רגילות 
    

 76,602  15,913  25,339  אחרות )הוצאות(  הכנסות לפני תפעולי רווח
    

 3,404  607  3,077  הכנסות אחרות 

 ( 3,554) ( 476) ( 307) הוצאות אחרות 

 ( 150) 131  2,770  הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו סה"כ 
    

 76,452  16,044  28,109  רווח תפעולי 
    

 2,109  570  1,429  הכנסות מימון 

 (17,000) ( 2,622) ( 4,217) הוצאות מימון 

 (14,891) ( 2,052) ( 2,788) הוצאות מימון, נטו סה"כ 
    

 29  ( 156) (6) המטופלת לפי שיטת השווי המאזני, נטו חברה כלולה  )הפסדי(חלק ברווחי 
    

 61,590  13,836  25,315  רווח לפני מסים על ההכנסה 
    

 10,615  3,110  4,270  מסים על ההכנסה 
    

 50,975  10,726  21,045  לתקופהנקי רווח 
    

    רווח כולל אחר: 
    

    -  ממס נטו, לרווח או הפסדסכומים אשר לא יסווגו בעתיד 

 923  1,043  -  , נטו ממס לעובדים הטבה מוגדרת התחייבות נטו בגין  מחדש של מדידות 

    - , נטו ממס לרווח או הפסדיסווגו בעתיד סכומים אשר 

 ( 1,620) 566  131  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס 
    

 ( 697) 1,609  131  לתקופה אחר  כולל )הפסד( רווח"כ סה
    

 50,278  12,335  21,176  לתקופה  סה"כ רווח כולל

    
    

 1.47  0.31  0.61  רווח נקי בסיסי ומדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה )בש"ח(
    

 מחדש.  סווג* 

 

 

 

 

 התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים לדוחות הכספיים 
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 קבוצת חמת בע"מ 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 

 

 2021 במרץ 31סתיימה ביום החודשים ש  שלושהלתקופה של   

 )בלתי מבוקר( 

 הון מניות 
פרמיה על  

 מניות אוצר  מניות

קרן הון בגין 
הערכה  
 מחדש 

קרן בגין 
עסקה עם  
 בעל שליטה 

קרן הון 
ממדידות 
מחדש של  
התחייבות 
נטו בגין 
הטבה  

מוגדרת  
 לעובדים

קרן הון בגין 
הפרשי  

תרגום של  
פעילויות 

 סה"כ הון  יתרת הפסד  חוץ 

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

          

 282,652  ( 187,993) ( 5,075) 1,339  1,200  35,575  ( 554) 201,642  236,518  2021בינואר  1ליום יתרה 

          

 21,045  21,045  -  -  -  -  -  -  -  נקי לתקופה רווח 

 131  -  131  -  -  -  -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס 

 21,176  21,045  131  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל לתקופה 

          

 303,828  ( 166,948) ( 4,944) 1,339  1,200  35,575  ( 554) 201,642  236,518  2021 במרץ 31ליום יתרה 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
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 קבוצת חמת בע"מ 
 )המשך(  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 

 

 

 2020 במרץ 31סתיימה ביום החודשים ש  שלושהלתקופה של   

 )בלתי מבוקר( 

 הון מניות 
פרמיה על  

 מניות אוצר  מניות

קרן הון בגין 
הערכה  
 מחדש 

בגין קרן 
עסקה עם  
 בעל שליטה 

קרן הון 
ממדידות 
מחדש של  
התחייבות 
נטו בגין 
הטבה  

מוגדרת  
 לעובדים

קרן הון בגין 
הפרשי  

תרגום של  
פעילויות 

 סה"כ הון  יתרת הפסד  חוץ 

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

          

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

          

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

   הטבה מוגדרת התחייבות נטו בגין  מחדש של מדידות 

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

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

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

          

 259,709  ( 213,242) ( 2,889) 1,459  1,200  35,575  ( 554) 201,642  236,518  2020 במרץ 31ליום יתרה 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 קבוצת חמת בע"מ 
 )המשך(  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 

 

 2020 דצמברב 31סתיימה ביום הש  לשנה 

 הון מניות 
פרמיה על  

 מניות אוצר  מניות

בגין קרן הון 
הערכה  
 מחדש 

קרן בגין 
עסקה עם  
 בעל שליטה 

קרן הון 
ממדידות 
מחדש של  
התחייבות 
נטו בגין 
הטבה  

מוגדרת  
 לעובדים

קרן הון בגין 
הפרשי  

תרגום של  
פעילויות 

 סה"כ הון  יתרת הפסד  חוץ 

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

          

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

          

 50,975  50,975  -  -  -  -  -  -  -  נקי לשנה רווח 

   הטבה מוגדרת התחייבות נטו בגין  מחדש של מדידות 

 -  -  -  לעובדים, נטו ממס    

 - 

 -  923 

 - 

 -  923 

 ( 1,620)  ( 1,620) -  -  -  -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס 

 50,278  50,975  ( 1,620) 923  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל לשנה 

 (15,000) (15,000)        דיבידנד ששולם 

          

 282,652  ( 187,993) ( 5,075) 1,339  1,200  35,575  ( 554) 201,642  236,518  2020 בדצמבר 31ליום יתרה 
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 קבוצת חמת בע"מ 
 מאוחדים על תזרימי המזומניםתמציתיים דוחות 

 

 נ ה ל ש  לתקופה של שלושה  
 סתיימה הש סתיימה השחודשים  

 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  (בלתי מבוקר) 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 50,975  10,726  21,045  לתקופה נקי  רווח 
    

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

 10,615  3,110  4,270  מסים על ההכנסה הוצאות 
 (29) 156  6  חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני, נטו  (רווחיהפסדי )חלק ב

 51,665  11,796  12,111  פחת והפחתות 
 61  61  -  הוצאות רכישת חברה שאוחדה לראשונה 

 (23) 45  22  , נטו ממימוש רכוש קבועהון  (רווחיהפסדי )

 ( 1,700) -  -  רווח מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה 

 ( 108) (44) 175  , נטו רווח בגין תיקוני חכירה

 125  45  20  , נטו שינויים בהפרשה לאחריות טיב מוצר
 הפסד )רווח( מהתאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  

 1,165  ( 1,271) ( 671) בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו    

 382  276  1,151  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

  17,084  14,174  62,153 

    שינויים בסעיפי נכסים תפעוליים והתחייבויות תפעוליות: 
 ( 618) ( 1,530) (16,665) עלייה בלקוחות 

 ( 1,757) 1,331  ( 1,788) ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה 
 (21,147) 25  (18,633) ירידה )עלייה( במלאי 

 14,633  6,319  2,166  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים עלייה 

 ( 1,784) ( 2,775) 7,464  בזכאים ויתרות זכות  (ירידהעלייה )

 (27,456)  3,370 (10,673) 
    

 ( 2,282) 2,077  ( 2,454) ( במזומן, נטו ששולמועל הכנסה שהתקבלו )מסים 
    

 100,173  30,347  8,219  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
    

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

 (20,379) ( 2,481) (10,608) רכוש קבוע ב בגין השקעותומקדמות  תשלומים  
 ( 941) ( 118) ( 162) תשלומים בגין השקעות בנכסים בלתי מוחשיים

 335  238  129  תמורה ממימוש רכוש קבוע 
    

 (66,288) (47,664) (10,641) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
    

    מימון)לפעילות( פעילות מתזרימי מזומנים  
 (15,000) -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה 

 (22,754) ( 4,908) ( 6,253) פירעון התחייבויות חכירה 
 10,429  (41,065) 14,347  לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו והלוואות  אשראי 

 (76,146) -  ( 3,215) מתאגידים בנקאיים פירעון הלוואות לזמן ארוך 

 90,386  90,000  -  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
    

 (13,085) 44,027  4,879  מימון שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו  
    

 ( 395) 170  213  הפרשי שער ותרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 
 

   

    

 20,405  26,880  2,670  במזומנים ושווי מזומנים  )ירידה( עלייה
    

 9,219  9,219  29,624  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
    

 29,624  36,099  32,294  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
    

    עבור: כולל מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה  )*(

 5,868  1,442  1,187  ריבית ששולמה 

 77  58  15  ריבית שהתקבלה 
    

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

 תיאור החברה  . א
 

המאוגדת בישראל, שמניותיה רשומות    ומסחרית  תעשייתיתחזקות  ה"( הינה חברת  החברה"   -קבוצת חמת בע"מ )להלן  

 אביב.  -לבבורסה לניירות ערך בתלמסחר 
 

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

 לבית. גמר בניה  ם לעצוב הבית ומוצרי של מוצרי מכירהו  הפצה

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

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

 לון, קבלנים, לקוחות קמעונאיים ופרטיים.  תצוגה בענף הקרמיקה, סוחרים סיטונאים ומפיצים, מוסדות, בתי מ
 

 להלן.   3מידע נוסף על מגזרי הפעילות של הקבוצה מוצג בביאור 
 

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

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

 תביעה ייצוגית .ב
 

צד להליכים    ן הינ"אלוני"(, חברות מאוחדות בקבוצה,    –"חזיבנק"( ושיש אלוני בע"מ )להלן    –דיזיין בע"מ )להלן  חזיבנק  

ונגד חברות    ן, נגד2013משפטיים במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בחודש אוקטובר  

מיליון ש"ח   60 -. היקף התביעה הייצוגית הינו פיצוי בסך של כ"הנתבעות"( – נוספות בענף הסניטציה והריצוף  )להלן 

 י, ופיצוי של כמיליארד ש"ח מכלל הנתבעות.  מיליון ש"ח מאלונ  137מחזיבנק, פיצוי בסך 
 

ניתן להעריך בשלב זה את תוצאותיה   יועציה המשפטיים של החברה, לא  ולפיכך לא נכללה  של התביעה  להערכת 

בדוחותיה הכספיים הביניים של החברה הפרשה בגינה. יצוין, כי בהתאם להסכם רכישת מניות חזיבנק, החברה זכאית  

לשיפוי מהמוכרת בגין תביעה זו )בקשר לתביעה מול חזיבנק בלבד( וכן המוכרת התחייבה לשלם בעצמה ועל חשבונה  

בנק בקשר לניהול התביעה הייצוגית, לרבות הליכי ערעור והליכים אחרים  את כל העלויות ללא יוצא מהכלל שיהיו לחזי

לפרטים  מיליון ש"ח.    5  -שיתקיימו בקשר עם תביעה זו. כמו כן, המוכרת העמידה לחברה בטוחה בשווה כסף בסך של כ

 ( לדוחות הכספיים השנתיים. 1א')22נוספים ראה ביאור  
 

 :עיקרי המדיניות החשבונאית -   2ביאור 
 

 :בסיס לעריכת הדוחות הכספיים . א
 

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

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

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

 . הדוחות הכספיים השנתייםשיושמו בעריכת 
 

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

 . 1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

האם התקיימו סימנים לכך שהשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה שונה מהותית  בחנה החברה , 2021במרץ  31 ליום

.  2020בדצמבר    31  בתאריך "שמאי המקרקעין"(    – בלתי תלוי )להלן  חיצוני  מקרקעין  מהשווי שנאמד על ידי שמאי  

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

ולפיכך לא בוצע    2020מהותיים בדמי השכירות הראויים, וזאת בהשוואה לנכלל בדוחות הכספיים של החברה לשנת  

 (.2020עדכון לשווי נכס הנדל"ן להשקעה )בהשוואה להערכת שווי שבוצעה בדוחות הכספיים לשנת  
 

 : סים על ההכנסה בדוחות בינייםמ .ג
 

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

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

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

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

 מסים נדחים, הצפויים להפחית את חבות המס בשנת הדיווח. 
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 :דיווח מגזרי -   3ביאור
 

 כללי: . א
 

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

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

 הראשי של הקבוצה.    ותהתפעוליומנכ"ל החברה, הוא זה המוגדר כמקבל ההחלטות  
 

 : כדלקמןפעילות ה מגזרי את החברה מציגה 

 

כולל בעיקר ייצור, פיתוח, שיווק ומכירה )לרבות ייצוא( של ברזים למטבח ולחדרי   - מגזר הברזים

אמבטיה המיוצרים ממתכת באמצעות החברה הבת חמת ארמטורות, המוצעים  

 שונים. במגוון רחב של עיצובים וגימורים 

   

מגזר הכלים הסניטריים בישראל כולל בעיקר ייבוא, שיווק ומכירה של כלים   - - הכלים הסניטריים   ימגזר
 (.  MCP החברה הבת תוצרתמ סניטריים )בעיקר אסלות וכיורים מחרס

בחו"ל   - הסניטריים  הכלים  ומכירה  מגזר  שיווק  פיתוח,  ייצור,  בעיקר  כולל 
מחרס(   וכיורים  אסלות  )בעיקר  סניטריים  כלים  של  ייצוא(  תוצרת  )לרבות 

 הנמכרים מחו"ל.  MCPהחברה הבת   
   

הפלסטיק  מגזר 

 האינסטלציה ו

מוצרי אינסטלציה וסניטציה מפלסטיק    , פיתוח, שיווק ומכירה שלייצורכולל בעיקר   -

צנרת,  צנרת,  )כגון:   הדחה  אביזרי  אסלהגלוייםמכלי  מושבי  מוצרי    ,  וכן  וכיו"ב( 

)כגון: פחים, סלסלות, סלי    צריכה מעוצבים מפלסטיק לחדר האמבטיה והמטבח

 . כביסה וכו'( באמצעות החברה הבת חרסה סטודיו 

   

יבוא,   - מגזר הפצה  בעיקר  מוצרי  כולל  נלווים,  ואביזרים  ברזים  של  בישראל  והפצה  שיווק 

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

באמצעות החברה הבת חמת הפצה המשווקת בעיקר ללקוחות קמעונאים קטנים  

 פרטי(. )בעיקר מגרשי חומרי בניין וטמבוריות לסוגיהן השונים המוכרות לצרכן ה 

   

מגזר הקמעונאות  

 והקרמיקה

בעיקר   - שיווקיבואכולל  בניהמכירה  ו  ,  גמר  מוצרי  בארץ,    של  הפרטי  לסקטור 

חיפויים, ריצופים    . המוצרים כוללים בעיקרלקבלנים ולסוחרים הפועלים בישראל

)פנים וחוץ(, שיש, פרקטים, אריחי קרמיקה, כלים סניטריים, ברזים ומוצרי גמר  

ואלוני   חזיבנק  הבנות  החברות  באמצעות  הבית  אזורי  כלל  ואבזור  לעיצוב  בניה 

 . (2020החל מפברואר אלוני )

   

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

וכן שיווק והפצה בארה"ב של מוצרים    ולמטבח)ערכות ואביזרי מקלחת(    לאמבט

סניטריים לעיצוב הבית, בעיקר ברזים וכיורים למטבחים ולחדרי אמבטיה בארה"ב  

 .Houzerבאמצעות החברה הבת  
 

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

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

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

 קבוצתי. 

 

קיבצה  אחד    החברה  דיווח  בר  פעילות  ואלוני למגזר  חזיבנק  מגזרי הפעילות  לצורך    -את  והקרמיקה.  הקמעונאות 

הקיבוץ, הפעילה הנהלת החברה שיקול דעת המבוסס על המאפיינים הבאים אשר לפיהם היא מעריכה כי המגזרים  

למוצרים ולשירותים שלהם    התפעוליים המקובצים חולקים מאפיינים דומים: מהות המוצרים, סוג או קבוצת לקוחות

חברה בחנה את הדמיון במאפיינים הכלכליים של המגזרים  נהלת הה , כמו כןושיטת ההפצה והאספקה של המוצרים. 

 .המקובצים באמצעות בחינת מרווחי הרווחיות הגולמית והתפעולית הממוצעים בטווח הארוך
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 : )המשך( דיווח מגזרי - 3ביאור 
 

 יתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות: נ .ב

 

 2021מרץ ב  31שהסתיימה ביום   לתקופה של שלושה חודשים 

 )בלתי מבוקר( 

 
מגזר  
 הברזים 

מגזר   הכלים הסניטריים   ימגזר
הפלסטיק 

 הפצה המגזר  האינסטלציה ו

 
 מגזר 

הקמעונאות  
 והקרמיקה

פעילויות 
 בחו"ל  בישראל  סה"כ  התאמות  אחרות 

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

          

 193,298  -  12,980  105,040  26,052  20,908  1,327  8,462  18,529  הכנסות מחיצוניים

 -  (20,274) 2,888  -  221  3,428  7,312  896  5,529  מגזריות -בין הכנסות

          

 193,298  (20,274) 15,868  105,040  26,273  24,336  8,639  9,358  24,058  ממכירות   סה"כ הכנסות

          

 167,959  (20,709) 12,968  101,533  22,712  18,686  6,628  8,037  18,104  רגילות )*(  תפעול  הוצאותסה"כ 

          

 רווח תפעולי לפני הכנסות  

 25,339  435  2,900  3,507  3,561  5,650  2,011  1,321  5,954  )הוצאות( אחרות     

          

 2,770  ( 216) -  (18) (18) 17  5  3,000  -  ( אחרות, נטו הוצאות) הכנסות

          

 28,109  219  2,900  3,489  3,543  5,667  2,016  4,321  5,954  רווח תפעולי 

      , נטו הוצאות מימון
 

  (2,788 ) 

  חברה כלולה המטופלת בהפסדיחלק 

     לפי שיטת השווי המאזני, נטו 

 

  (6) 

 25,315         על ההכנסה  יםלפני מס רווח

         

 .נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקיםכולל הפחתת  )*( 
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 : )המשך( דיווח מגזרי - 3ביאור 
 

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

 

 2020מרץ ב  31שהסתיימה ביום   לתקופה של שלושה חודשים 

 מבוקר()בלתי  

 
מגזר  
 הברזים 

מגזר   הכלים הסניטריים   ימגזר
הפלסטיק 

 הפצה המגזר  האינסטלציה ו

 
 מגזר 

הקמעונאות  
 והקרמיקה

פעילויות 
 בחו"ל  בישראל  סה"כ  התאמות  אחרות 

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

          

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

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

          

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

          

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

          

 רווח תפעולי לפני הכנסות  

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

          

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

          

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

      , נטו הוצאות מימון
 

  (2,052 ) 

  חברה כלולה המטופלת בהפסדיחלק 

     לפי שיטת השווי המאזני, נטו 

 

  (156 ) 

 13,836         על ההכנסה  יםלפני מס רווח

         

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

 

  



 קבוצת חמת בע"מ 
 מאוחדים התמציתיים הביאורים לדוחות הכספיים 

 

 13 

 : )המשך( דיווח מגזרי - 3ביאור 
 

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

 

 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 
מגזר  
 הברזים 

מגזר     הכלים הסניטריים  ימגזר
הפלסטיק 

 הפצה המגזר  האינסטלציה ו

 
 מגזר  

הקמעונאות  
 והקרמיקה

פעילויות 
 בחו"ל  בישראל  סה"כ  התאמות  אחרות 

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

          

 697,106  -  50,438  385,985  88,175  67,942  3,719  35,002  65,845  הכנסות מחיצוניים

 -  (57,804) 5,625  -  194  13,000  17,761  4,157  17,067  מגזריות -בין הכנסות

          

 697,106  (57,804) 56,063  385,985  88,369  80,942  21,480  39,159  82,912  ממכירות   סה"כ הכנסות

          

 620,504  (58,028) 46,861  360,158  84,263  63,130  19,582  36,271  68,267  רגילות )*(  תפעול  הוצאותסה"כ 

          

 רווח תפעולי לפני הכנסות  

 76,602  224  9,202  25,827  4,106  17,812  1,898  2,888  14,645  )הוצאות( אחרות     

          

 ( 150) 643  ( 179) ( 200) 9  (10) 97  ( 951) 441  ( אחרות, נטו הוצאות) הכנסות

          

 76,452  867  9,023  25,627  4,115  17,802  1,995  1,937  15,086  רווח תפעולי 

      , נטו הוצאות מימון
 

  (14,891) 

 חלק ברווחי חברה כלולה המטופלת 

     לפי שיטת השווי המאזני, נטו    

 

   29 

 61,590         על ההכנסה  יםלפני מס רווח

         

 .נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקיםכולל הפחתת   )*(
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 :לאחר תום תקופת הדיווח מהותיים  ואירועים עסקאות -   4ביאור 

 
 הנפקת הון מניות . א

 

ש"ח ערך    1מניות רגילות של החברה בנות    1,300,000, השלימה החברה הנפקת הון של  2021באפריל    12ביום  

כ )המהוות  אחת  כל  מסווגים    3.617%  -נקוב  למשקיעים  פרטית  הקצאה  במסגרת  והנפרע(  המונפק  המניות  מהון 

אות ההנפקה והעמלות המיוחסות  אלפי ש"ח. סך הוצ  18,850ש"ח למניה ובתמורה כוללת של    14.5בתמורה לסך של  

 אלפי ש"ח.   119 -במישרין להנפקה הסתכמו בכ

 

 הפחתת דרישת תשלום בעקבות ועדת השגה לפי חוק עידוד השקעות הון .ב

 

  - מיליון ש"ח )להלן    7.2-דרישת תשלום בסך של כבעניין    ( לדוחות הכספיים השנתיים 1ג')21בהמשך לאמור בביאור  

מהרשות   חרסה  הבת  החברה  שקיבלה  הדרישה"(  "מרכז    התעשייה   ולפיתוח  להשקעות"סכום  )לשעבר  והכלכלה 

בהתאם לחוק לעידוד    2004עד    2000שהוענקו לחרסה בשנים    "הרשות להשקעות"( בגין מענקים  -להלן  ,  ההשקעות" 

ההשגה שהגישה  התקבלה אצל חרסה החלטת ועדת ההשגה לפיה    2021במאי    11ום  בי  ,1959-השקעות הון, תש"ט  

 .  מיליון ש"ח 3.5-חרסה התקבלה באופן חלקי כך שסכום הדרישה של הרשות להשקעות הופחת לסך של כ

 

מיליון    3-בעקבות החלטה זו, הקטינה החברה את ההפרשה שהוכרה בדוחותיה הכספיים ורשמה הכנסה בסך של כ

 .  2021ש"ח ברוטו לפני מסים במסגרת הדוח על הרווח או הפסד של הרבעון הראשון לשנת 

 

בשלב זה  ו עדהממועד החלטת הוו  יום  45לחרסה זכות להגיש עתירה מנהלית על החלטת וועדת ההשגה כאמור תוך  

 יחד עם יועציה המשפטיים.   אפשרות זו בוחנתהחברה 

 

 

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

 

 בלתי מבוקר( ) 
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 כספי ביניים נפרדמידע 

 2021, במרץ 31ליום 

 

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

 

 

 )בלתי מבוקר(

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 עמוד 

  

  

 2 החשבון המבקר   של רואהדוח מיוחד 

  

  

  :מידע כספי ביניים נפרד )בלתי מבוקר(

  

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

  

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

 4 המיוחסים לחברה )סולו(     

  

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים 

 5 לחברה )סולו(     

  

 6 נוסף המיוחס לחברה )סולו(מידע  
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 לכבוד 

 בעלי המניות של חברת 

 קבוצת חמת בע"מ 
 

 א.ג.נ 
 

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

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

 

 מבוא 

 

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

ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון   2021במרץ   31"החברה"( ליום   -קבוצת חמת בע"מ )להלן 

ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38פרד זה בהתאם לתקנה  וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי ביניים נ

 . אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי ביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. 1970-ומיידיים(, התש"ל
 

 

 היקף הסקירה 

 

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

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

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

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

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

 
 

 מסקנה 

 

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

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

למידע כספי ביניים נפרד זה בדבר תביעה משפטית   1אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור    ,ל"מבלי לסייג את מסקנתנו הנ

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

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 

2021, במאי 30, אביב-תל



 

3 

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

 

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

 

 

 בדצמבר  31ליום  במרץ  31ליום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  (בלתי מבוקר) 

 נכסים
   

    נכסים שוטפים

 159  1,796  100  מזומנים ושווי מזומנים 

 3,137  3,152  2,265  מסים שוטפים לקבל 

 2  43  117  חייבים ויתרות חובה 

 3,925  6,032  4,118  שוטפות עם חברות מאוחדות  יתרות חו"ז

 7,223  11,023  6,600  סה"כ נכסים שוטפים 

    

    נכסים לא שוטפים

 לרבות מוניטין   נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מאוחדות

 389,263  )*( 283,213  410,989  והלוואות שניתנו, נטו    

 175  59  162  , נטו רכוש קבוע

 84,000  84,000  85,700  נדל"ן להשקעה 

 475,138  367,272  496,851  שוטפים לא סה"כ נכסים 
    
    

 482,361  378,295  503,451  כ נכסים סה"

    

 התחייבויות והון 
   

    התחייבויות שוטפות

 41,786  26,760  40,364  אשראי מתאגידים בנקאיים

 13  453  41  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 3,486  1,010  2,448  זכאים ויתרות זכות 

 55,372  58,962  55,372  הלוואות מחברות מאוחדות 

 17,646  12,100  19,992  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מאוחדות 

 118,303  99,285  118,217  סה"כ התחייבויות שוטפות 

    

    התחייבויות לא שוטפות 

 62,040  -  62,040  הלוואות מחברות מאוחדות 

 19,366  19,301  19,366  מסים נדחים התחייבויות 

 81,406  )*(  19,301  81,406  לא שוטפות  סה"כ התחייבויות

    

 199,709  118,586  199,623  סה"כ התחייבויות

    

 282,652  259,709  303,828  החברה סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות 

    

 482,361  378,295  503,451  התחייבויות והוןסה"כ 

    

 )*( סווג מחדש. 

 

    2021 ,במאי 30

 יואב גולן המידע הכספי הנפרדתאריך אישור 

 יו"ר הדירקטוריון

 ניר קליין

 מנכ"ל 

 יאיר לוי

 כספיםמנכ"ל ס

 

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

 

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

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

 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  (בלתי מבוקר) 
    הכנסות:

 700  300  1,023  ות מאוחדות חברודמי ניהול מהכנסות מדמי שכירות 

   2,162  310  84  הכנסות אחרות 
    

 2,862  610  1,107  סה"כ הכנסות 

    

    הוצאות: 

 295  451  589  וכלליות הוצאות הנהלה  

 1,779  31  300  הוצאות אחרות 
    

 2,074  482  889  הוצאות סה"כ 

    

 788  128  218  לפני מימון  רווח

    

 ( 3,243) 388  ( 360) הכנסות )הוצאות( מימון, נטו 

    

 ( 2,455) 516  ( 142) לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח 

    

 565  ( 118) 33  על הכנסה(  מסיםהטבת מס )

    

 ( 1,890) 398  ( 109) מפעולות החברה )הפסד( רווח 

    

 52,865  10,328  21,154  , נטו חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות 

    

 50,975  10,726  21,045  המיוחס לחברה  נקי לתקופה רווח

    

    :המיוחס לחברה   רווח כולל אחר

    

    -  ממס נטו, לרווח או הפסדסכומים אשר לא יסווגו בעתיד 

 923  1,043  -  מדידה מחדש של התחייבויות בגין תוכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס

    - , נטו ממס לרווח או הפסדיסווגו בעתיד סכומים אשר 

 ( 1,620) 566  131  ממס  נטו ,חוץ פעילויות תרגום בגין שער הפרשי

    

 ( 697) 1,609  131  לתקופה המיוחס לחברה כולל אחר )הפסד( סה"כ רווח 

    

 50,278  12,335  21,176  המיוחס לחברה סה"כ רווח כולל

    

 

 

 

 

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

 

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

 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  (בלתי מבוקר) 
    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה  

 50,975 10,726  21,045  רווח נקי המיוחס לחברה  
    

   התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות   

    שוטפת של החברה:    
    

    הפסד של החברה:  ואהתאמות לסעיפי רווח   

 49  14  13  פחת  

 ( 1,700) -  -  הוגן של נדל"ן להשקעה רווח מהתאמת שווי  

 (52,865) (10,328) (21,154) , נטו חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות  

 947  ( 427) ( 476) הפרשי הצמדה בגין הלוואות שניתנו לחברות מאוחדות, נטו 

 ( 565) 118  (33) ( הטבת מס) מסים על ההכנסה 

 (21,650) (10,623) (54,134) 
    

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה: 

 (2) (43) ( 106) בחייבים ויתרות חובה   עלייה 

 ( 681) ( 241) 28  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים  עלייה )ירידה( 

 1,740  ( 736) ( 1,038) ויתרות זכות    בזכאים (ירידהעלייה )  

 11,901  1,665  4,143  , נטו שוטפות עם חברות מוחזקות יתרות חו"ז 

  3,027  645  12,958 
    

 ( 1,195) 676  ( 1,059) במזומן, נטו  (שולמוהתקבלו )מסים ש 
    

 8,604  1,424  1,363  שוטפת של החברה   מזומנים נטו מפעילות 
    

    השקעה של החברה  פעילותלתזרימי מזומנים  

 ( 151) -  -  השקעה ברכוש קבוע  

 (67,142) -  -  לחברות מאוחדות  ות מתן הלווא  

    

 (67,293) -   -  השקעה של החברה לפעילות  מזומנים נטו 
    

    מימון של החברה  (לפעילותמפעילות )תזרימי מזומנים  

 (15,000) -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה 

 58,450  -  -  הלוואות לזמן קצר מחברות מאוחדות, נטו 

 15,390  364  ( 1,422) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו  
    
 58,840  364  ( 1,422) מימון של החברה  (לפעילותמפעילות )מזומנים נטו  

    

    

 151  1,788  (59) במזומנים ושווי מזומנים  )ירידה( עלייה 
    

 8  8  159  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה  
    

 159  1,796  100  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
 

    

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



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

 מידע נוסף  

 )בלתי מבוקר( 
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 כללי . 1

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

 . 1970-התש"ל

 

 , 2021  במרץ   31יחד עם הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים המאוחדים של החברה ליום    במידע כספי ביניים נפרד זה  לעיין  יש

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

  נלוו   אשר  ולנתונים הנוספים,  תאריך   באותו  שהסתיימה  ולשנה   2020  בדצמבר   31  ליוםוהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  

 ."(השנתיים "הדוחות הכספיים   -אליהם )להלן 

 

בקבוצה,   מאוחדותבאשר לתביעה משפטית שאושרה כתובענה ייצוגית כנגד מספר חברות בענף הסניטציה והריצוף, וביניהן חברות  

 ב' לדוחות הכספיים התמציתיים הביניים המאוחדים. 1ראה ביאור  

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  . 2

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

 

 :לאחר תום תקופת הדיווח מהותיים ואירועים עסקאות.       3

 הנפקת הון מניות           
 

ש"ח ערך נקוב כל אחת    1מניות רגילות של החברה בנות    1,300,000, השלימה החברה הנפקת הון של  2021באפריל    12ביום  

ש"ח   14.5מהון המניות המונפק והנפרע( במסגרת הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים בתמורה לסך של    3.617%  -)המהוות כ

  119  -אות ההנפקה והעמלות המיוחסות במישרין להנפקה הסתכמו בכאלפי ש"ח. סך הוצ  18,850למניה ובתמורה כוללת של  

 אלפי ש"ח.  

 

             *  *  *           

 

 

 

 
 

 



דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי

דו״ח רבעון 1 לשנת 2021
מ ״ ע ב ת  מ ח ת  צ ו ב ק



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

 

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

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 

 מנכ"ל. , ניר קליין .1

 יאיר לוי, סמנכ"ל כספים.  .2

 

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

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

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

 

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

כד וזאת  האמורים,  התפקידים  את  בפועל  בהתייחס    ישמבצע  המתאים,  במועד  החלטות  קבלת  לאפשר 
 לדרישת הגילוי. 

 

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט  
 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

 

הכס  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  בדבר  השנתי  התקופתי    י פבדוח  לדוח  צורף  אשר  הגילוי  ועל 
"( העריכו  הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון"  -)להלן  2020בדצמבר    31לתקופה שנסתיימה ביום  

הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד. בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד  
 היא אפקטיבית.  2021 מרץב  31 םוהגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, לי 

 

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

 

של   הערכת האפקטיביות  על  הדוח, בהתבסס  בדוח  רקהבלמועד  הפנימית  הפנימית    השנתיה  בדבר הבקרה 
ו על  האחרון,  ובהתבסס  ההנהלה  לידיעת  שהובא  לעיל  הדירקטוריון  מידע  היא  כאמור  הפנימית  הבקרה 
 . אפקטיבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הצהרת מנהלים 

 1ג)ד(38לפי תקנה   הצהרת מנהל כללי

 

 , מצהיר כי: ניר קלייןאני, 

)להלן    2021שנת  של    הראשון לרבעון  (  "התאגיד"  -)להלן  בע"מ    מת ח  קבוצת  הדוח הרבעוני של בחנתי את   (1)
 (;"הדוחות" -

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

 חות; דוה  תבהתייחס לתקופ

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

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

ול  (4) לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  דירק  הביקורת   דת ועוגיליתי  התאגידשל  ,  טוריון 
 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית   (א)
של התאגיד לאסוף,    תוולכ העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על י  על הדיווח הכספי ועל הגילוי

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

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

 הגילוי; 

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

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

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

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

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

התקופתי   (ג) האחרון  הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא  לא 
זה, אשר יש בו כדי לשנות    2020לשנת     בנוגע את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה  לבין מועד דוח 

 . על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגידאפקטיביות הבקרה הפנימית ל

 

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

 

 

 
 

  2021,  מאיב 30

 ניר קליין  תאריך 

 מנכ"ל

 

 

 

 

 

 

 



 

 הצהרת מנהלים 

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

 

 , מצהיר כי:יאיר לויאני, 

את   (1) של  בחנתי  הביניים  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  המידע  ואת  ביניים  הכספיים  הדוחות 
"ותחהדו"  -)להלן    2021של שנת    הראשון לרבעון    ( "התאגיד"  -)להלן    בע"מ   קבוצת חמת  הדוחות  " או 

 (; "לתקופת הביניים

ידיעתי, הדוחות   (2) והמידע הכספי האחר הכלול  לפי  נכון של    בדוחותהכספיים  כל מצג לא  כוללים  אינם 
לאור   בהם,  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית  עובדה 

 קופת הדוחות; תהנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס ל

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

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

לדירקטוריו (4) התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  הביקורת   ןגיליתי  התאגיד  ולוועדת  דירקטוריון  ,  של 
 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 

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

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

 –בהתאם להוראות הדין; וכן  

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

 הגילוי; 

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

וקיומם   (א) קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  ונהלים  קבעתי  בקרות  פיקוחישל  המיועדים  ,  תחת 
דע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות  ילהבטיח שמ 

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

 –וכן  ;תקופת ההכנה של הדוחות

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

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

התק  (ג) במהלך  שחל  עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא  התקופתי  ולא  האחרון  הדוח  מועד  שבין  פה 
לשנות    2020לשנת   כדי  בו  יש  זה, אשר  דוח  מועד  וההנהלה  לבין    בנוגע את מסקנת הדירקטוריון 

 . על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגידאפקטיביות הבקרה הפנימית ל

 

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

 

 
 

  2021,  מאיב 30

 יאיר לוי  תאריך 

 סמנכ"ל כספים
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