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על מצב דו"ח הדירקטוריון  את להגיש בזה מתכבדת"( החברה)להלן: " ( בע"מ1997מנועי בית שמש אחזקות )

, ובמהלך התקופה של שלושה 2020ביוני,  30חודשים שנסתיימה ביום  שישהתקופה של הבמהלך ענייני החברה 

 תקופתיים)דוחות  ערך ניירות לתקנות 48 לתקנה בהתאם"(, הרבעון)להלן: " חודשים שנסתיימה באותו התאריך

תקופתי הדוח הדוח זה נערך בהתחשב בכך שבפני קוראיו מצוי גם  .להלן כמפורט, 1970-"להתש(, ומיידיים

שבמסגרתו )דיווח  הכספיים והדוחות התאגיד עסקי תיאור פרקלרבות דוח הדירקטוריון,  2019האחרון, לשנת 

"( וכן הדוח לרבעון 2019 לשנת התקופתי הדוח)להלן: " (2020-01-023203: ה, אסמכת19.03.2020מיידי מיום 

, 21.5.2020לרבות דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים שבמסגרתו )דיווח מיידי מיום , 2020הראשון לשנת 

 "(.2020הדוח לרבעון הראשון לשנת ( )להלן: "2020-01-045031 אסמכתה:

 

ושלושה חודשים  שישהולתקופה של  2020 ,ביוני 30 ליוםכן, לדוח זה מצורפים הדוחות הכספיים המאוחדים  כמו

 ."(הכספיים הדוחות)להלן: "שהסתיימה באותו תאריך חודשים 

 

 פני צופה מידע .1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח עתיד פני צופה מידע תיאור בדוח זה כוללהיודגש כי 

 או לאירוע המתייחסים אחר מידע או מדןוהערכה, א תחזית, לרבות העתיד, לא ודאי לגבי מידע הוא עתיד

 .החברה בשליטת שאינם גורמים בשל ודאית אינה שהתממשותועתידי  לעניין

 

 התאגיד וסביבתו העסקית .1

לציבור והפכה לאחר מכן הנפיקה מניות  דומי, כחברה פרטית מוגבלת במניות 1997שנת הוקמה ב החברה .1.1

 ."(החברות חוק)להלן: " 1999-, התשנ"טלחברה ציבורית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות

והחברות "( מב"שמנועי בית שמש בע"מ )להלן: "מבוצעת בעיקר באמצעות חברת הבת,  החברהפעילות  .1.2

 : עיקריים פעילות תחומי שני"( בהקבוצה: "ביחד הבנות שלה )להלן

 ; למנועים חלקים ייצור פעילות תחום)א( 

 .המנועים פעילות תחום)ב( 

בדוח תיאור עסקי התאגיד  –בחלק א'  9-ו 8, 6 סעיפיםשל הקבוצה ראו  הפעילות תחומי בדבר לפרטים

  . 2019לשנת תקופתי ה

  הקורונה נגיף התפשטות השפעת .2

)ד( לדוח 6.6, סעיף 2019תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת  –לחלק א'  7.7בהמשך למפורט בסעיף 

( להלן יובאו 2020-01-076587)אסמכתה:  2020ביולי  19, ולדיווח מיידי מיום 2020לרבעון הראשון לשנת 

 הסברי הדירקטוריון בקשר עם השלכות משבר הקורונה, כדלקמן:

 גילוי להשלכות המשבר על תוצאות הפעילות בתקופת הדיווח, ולאחריה, לרבות סיכונים וחשיפות: .2.1

והחלקים יצרני המנועים לרבות ב בתחום התעופהישירה ועקיפה התפרצות נגיף הקורונה הובילה לפגיעה 

שעוסק החלקים בפעילותה במגזר  . השפעה זו חלה בעיקרשהינם לקוחותיה של הקבוצה בעולםלמנועים 

 הרבעון במהלך .ומהווה חוליה חשובה בשרשרת האספקה בענף בייצור ואספקת מוצרים ושירותים
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הפעילות תאמו את  ותוצאותנגיף ההתפרצות מ כתוצאה הושפעה לא הקבוצה 2020 שנת של הראשון

חלה השפעה על תוצאות הפעילות כאשר  2020החל מהרבעון השני של שנת . העבודה של הקבוצה תוכניות

ביחס  20%לבין  15%תהיה ירידה בהכנסות הקבוצה בשיעור של בין  2020במהלך שנת צופה כי החברה 

ר או עקיף, בעיקר במגזר לתקופה המקבילה אשתקד, שניתן ליחסן לאירוע נגיף הקורונה, באופן ישי

החלקים, וכפועל יוצא גם צפויה ירידה ברווחיות הקבוצה. למיטב ידיעת החברה, הירידה בהיקף 

 המכירות מקורה בדחיית מועד הספקה של הזמנות מלקוחות ולא בביטולן.

ך לאור האמור החליטה הקבוצה לנקוט פעולות שונות לצורך התאמת הוצאותיה להכנסותיה הצפויות, תו

שמירה על קשר רציף ותיאום תוכניות עם לקוחותיה, ספקיה ונותני השירותים הרלוונטיים. הצעדים 

נועדו לצמצם את מבנה ההוצאות הקבועות מחד אך מאידך החברה שבהם נקטה ונוקטת הקבוצה 

ות כוללעד כה מקפידה שלא לפגוע ביכולות האסטרטגיות ובגמישות להגיב מהר להתפתחויות בשוק. 

, בין היתר, דחיית השקעות ופעולות שאינן הכרחיות לרבות ביצוע הליכי התייעלות באתרי לות אלופעו

הקבוצה, ניצול ימי חופשה מרוכזים, צמצום היקפי עבודה במשמרות ושעות נוספות תוך המשך פעילות 

קיצוץ שוטפת, התייעלות בהוצאות חרושת ישירות ועקיפות, צמצום הוצאות שיווק, מכירות והנהלה ו

בצמצום בהיקף מוגבל במצבת  החלה קבוצהכמו כן, ה .10% -שכרם של בכירי הקבוצה/ דרג מנהלים בכ

 כוח האדם. 

 גילוי להשלכות המשבר על היבטי נזילות, מצב פיננסי ומקורות מימון: .2.2

 להלן.  6לפרטים בדבר נזילות ומקורות מימון של הקבוצה ראו 

 17ח, מקורות המימון לרבות אמות המידה הפיננסיות, ראו סעיף לפרטים נוספים אודות אשראי בר דיוו

 . 2019תקופתי לשנת הבחלק א' לדוח 

הקבוצה לעמוד באמות המידה הפיננסיות שנקבעו במסגרת חלק ממסמכי  התחייבות בדבר לפרטים

 להלן.  6.3ההלוואות של תאגידים בנקאיים ועדכון חלק מאמות המידה ראו סעיף 

לפרטים בדבר הגדלת מסגרות אשראי והלוואות לזמן ארוך שנטלה הקבוצה, בערבות מדינה, מתאגידים 

לדוחות  10בנקאיים במסגרת תוכנית המדינה לסיוע לעסקים עקב השלכות נגיף הקורונה ראו ביאור 

 הכספיים. 

חס להיקף ההשפעה של נכון למועד דוח זה, לאור העובדה כי מדובר באירוע המאופיין באי וודאות רבה בי

האירוע על הקבוצה, החברה אינה יכולה לכמת את ההשפעות המלאות על פעילות הקבוצה, שכן מידת ההשפעה 

 תלויה במידה ובהיקף של התממשותן בפועל.

הנהלת החברה עוקבת אחרי השינויים וההתפתחויות, ותעדכן ככל שיהיה שינוי מהותי בהערכות הקבוצה בדבר 

 השפעות הנגיף על פעילותה העסקית. 

נחות והערכות החברה הנ"ל בנוגע להשפעת נגיף הקורונה מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ה

יתממש ומבוסס על הערכות, תחזיות ואומדנים של החברה על  וודאות כי שאין, 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

פי ניסיונה ועל פי פרסומים בנושא. ההשפעות בפועל עשויות להיות שונות, בעיקר כתוצאה מהיקף ומשך 

 גיאוההשפעות של התפשטות נגיף הקורונה, מהתפתחויות או התממשות שונות מהמוערך, משינויים 

פוליטיים, שינויי רגולציה והשפעות כלכליות ואחרות שונות אשר עשויות להשתנות והתממשותן אינה וודאית 

 ואינה בשליטת החברה.
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  (Frame Orders) צפויותהזמנות  .3
 

אשר כנגדם קיימות הערכות של הצדדים הסכמי מסגרת ארוכי טווח והזמנות אחרות לקבוצה קיימים  .3.1

הזמנות צפויות על בסיס בין היתר,  "(.צפויותההזמנות )להלן: " (Frame Ordersביחס להזמנות צפויות )

ולהצטיידות  הקבוצה נערכת לבניית תחזית אספקות ולהזמנת חומרי גלם שזמן אספקתם ארוךאלו 

דוח ל בחלק א' 9.3 -ו 8.4 סעיפיםלפרטים נוספים ראו  .הנדרשת לעמידה בהיקפי הייצור החזויים

 .2019לשנת תקופתי ה

אשר  כרמל חישולישל  )לרבות הזמנות הצפויות ההזמנות הצפויות של הקבוצהסך  הדוח למועד נכון .3.2

 -כשל  עומדות על סךו שנה 20 -עד כ על פני תקופה שלנפרסות  1(2019רכישתה הושלמה בתחילת ינואר 

  .31.12.2019מיליוני דולר נכון ליום  2,309לעומת  דולר יליונימ 2,374

 :, בין היתרההזמנות הצפויות למועד פרסום הדוח כולליתרת 

  100 -בהיקף חזוי של כ התעופתייםבעולם בתחום המנועים  מובילהחברה  עםהתקשרות החברה 

 ; וכןלהלן 7.6.4ראו סעיף  נוספיםלפרטים , שנים 10מיליון דולר על פני תקופה של 

 6  ועד  2020במהלך שנת של חידושי הסכמי מסגרת התקשרה בהן  הקבוצהנוספות שהתקשרויות

שנים, כולן  עשרלתקופות של עד  מיליון דולר 118 -בהיקף חזוי כולל של כהדוח פרסום למועד 

 . להלן 7.6.5ראו סעיף  נוספיםלפרטים . חידוש של התקשרויות קיימות

 יצוין כי הרוב המוחלט של ההזמנות הצפויות מתייחסות למגזר החלקים.  .3.3

 

 1968-מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח והינ הצפויותהמידע בדבר הזמנות 

המשקף את הערכות והנחות עדכניות נכון למועד זה של הנהלת החברה, המבוססות על הערכות שונות 

שהן בלתי ודאיות מטבען ועשויות שלא להתממש, או להתממש בצורה שונה מהותית, כולן או חלקן, זאת 

גורמים אשר השפעות של משבר הקורונה, ם בשליטת החברה, לרבות בין היתר בשל הגורמים שאינ

 .בשליטת הלקוחות ו/או בשל תנאי שוק וכיו"ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ב"ש, לפרטים נוספים ראו סעיף הושלמה רכישת מלוא הון המניות של חברת חישולי כרמל על ידי מ 2019בינואר,  8ביום  1

 .2019שצורף לדוח התקופתי לשנת .ד לדוח דירקטוריון 7.7
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 מצב כספי  .4

 והסברי החברה:לפי הדוחות הכספיים  הכספי המצב סעיפיעיקרי  להלן .4.1

 וחות מאוחדים על המצב הכספי )באלפי דולרים(ד תמצית

  החברה הסברי
 31 ליום
2019 בדצמבר  

ביוני 30 ליום   
2019 2020  

במלאי שמקוזז בחלקו ע"י  עלייהמ נובע הגידול
 לקוחות יתרת הב ירידה

 נכסים שוטפים 127,154 122,177 130,203

נכסים לא  133,149 100,535 116,047 ברכוש קבוע מהשקעותנובע בעיקר הגידול 
 שוטפים

 סה"כ נכסים 260,303 222,712 246,250 
הגידול נובע בעיקר מגידול באשראי בנקאי לזמן 

קצר, חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 
 וספקים

יבויות יהתח 72,519 42,354 58,869
 שוטפות

הקיטון נובע בעיקר מפרעון של הלוואות לזמן 
התחייבויות לזמן  54,800 59,408 60,403 ארוך ומיון לחלויות שוטפות

 ארוך
 הון 132,984 120,950 126,978 הגידול בהון עצמי מקורו ברווח החברה 

 סה"כ  260,303 222,712 246,250 
 והון התחייבויות

 
 

 יוםב דולר אלפי 79,823 לעומתאלפי דולר  54,635 -מסתכם ב 2020, ביוני 30 ליוםההון החוזר של החברה  .4.2

 .בנקאיה באשראי מגידול בעיקר נובעת הירידה .2019, ביוני 30

 78,601 לעומתדולר  אלפי 92,813 -מסתכם ב 2020, ביוני 30 ליוםמלאי )ללא מלאי לזמן ארוך( ה שווי .4.3

אותו ביצעה החברה במסגרת היערכותה  ברכשבמלאי מקורו  הגידול. 2019, ביוני 30 יוםדולר ב אלפי

 עסקיהאת המלאי במהלך  שתממשלתוכנית העבודה שלה טרם פרוץ משבר הקורונה. החברה צופה 

 השוטפים.

 30 יוםדולר ב אלפי 36,827 לעומתאלפי דולר  28,962-מסתכם ב 2020, ביוני 30 ליוםאשראי הלקוחות  .4.4

 )לרבות עסקאות פקטורינג( מוגבריםביתרת הלקוחות מקורה במאמצי גביה  ירידהה .2019, ביוני

 .ובקיטון בהיקף הפעילות

 . 2019, ביוני 30 יוםב 2.88 לעומת 1.75 -מסתכם ב 2020, ביוני 30 ליוםהיחס השוטף  .4.5

 2020, ביוני 30יום ל)לרבות חלויות שוטפות בגין הלוואות לזמן אורך(  קצר לזמן בנקאי אשראי יתרה .4.6

 .2019 ביוני 30 ביוםדולר  אלפי 9,940 -דולר לעומת כ אלפי 31,382 -ב הסתכם

 ביוםדולר  אלפי 45,531דולר לעומת  אלפי 39,281 -ב מסתכמות 2020, ביוני 30יום ל ארוך לזמן הלוואות .4.7

 .קצר לזמן להלוואות שוטפות חלויות מיוןהירידה נובעת בעיקר  .2019ביוני  30
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 של התאגיד תוצאות הפעילות  .5

 :2019-ו 2020ביוני  30לשלושת החודשים שהסתיימו ביום  רווח והפסדניתוח  .5.1

הרווח והפסד )באלפי דולרים(וחות מאוחדים על ד תמצית  

  הסברי החברה
  שלושה לתקופה של 

  חודשים שהסתיימה ביום
30.06.2019 30.06.2020  

במגזר  במכירות ירידהמ תבמכירות נובע ירידה
 מכירות 33,386 42,204 הקורונה משברהחלקים בשל השפעת 

 רווח גולמי 5,256 7,080 

 שיעור, 21% -כ של בהיקף במכירות הירידה אף על
 צעדי בשל, מאד מתון בשיעור ירד הגולמי הרווח

 החברה ביצעה אותם ואפקטיביים מידיים התייעלות
שיעור רווח  15.7% 16.8%

 גולמי

אך  בירידה במכירות וברווח התפעולי מקור הקיטון
בהיקף מתון יחסית תודות לצעדי ההתייעלות 

  האפקטיביים של החברה
 תפעולירווח  3,127 4,837

שיעור רווח  9.4% 11.5% 
 תפעולי

 רווח נקי 1,251 4,020 

 שיעור רווח נקי 3.7% 9.5% 

 6,633 5,100 EBITDA  

נותר גבוה על אף הירידה  EBITDA -שיעור ה
 שיעור  15.3% 15.7% במכירות בשל צעדי ההתייעלות כאמור

 EBITDA -ה 
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 : 2019-ו 2020ביוני  30שהסתיימו ביום לתקופה של שישה חודשים  ניתוח רווח והפסד

וחות מאוחדים על הרווח והפסד )באלפי דולרים(ד תמצית  

לשנה שהסתיימה ביום 
 2019בדצמבר  31

  שישה לתקופה של 
  חודשים שהסתיימה ביום
30.06.2019 30.06.2020  

 מכירות 82,192 81,104 171,118

 רווח גולמי 12,624 12,945 27,724

שיעור רווח  15.4% 16.0% 16.2%
 גולמי

17,873 8,064 7,888 
 רווח תפעולי

לפני רווח 
 הזדמנותי

10.4% 9.9% 9.6% 
שיעור רווח 

לפני  תפעולי
 הזדמנותי

21,580 
 

 רווח תפעולי 7,888 11,771

12.6% 
שיעור רווח  9.6% 14.5% 

 תפעולי

 רווח נקי 4,948 9,739 16,356

 שיעור רווח נקי 6.0% 12.0% 9.6%

25,093 11,646 11,743 EBITDA  ללא
 רווח הזדמנותי

 -שיעור ה  14.3% 14.4% 14.7%
EBITDA 

 

  :2019-ו 2020ביוני  30יימו ביום שהסתהחודשים  לשלושתתוצאות מגזרי פעילות,  .5.2

וחות מאוחדים על הרווח והפסד )באלפי דולרים(ד תמצית  

 החודשים שהסתיימו  לשלושת
 2019ביוני  30ביום 

 החודשים שהסתיימו  לשלושת
 2020 ביוני 30ביום 

  
 התאמות סה"כ

 תחום
 פעילות
  חלקים

 תחום
 פעילות

 המנועים
 התאמות "כסה

 תחום
 פעילות
  חלקים

 תחום
 פעילות

 המנועים

 מכירות  7,993 26,107 (714) 33,386 8,007 34,523 (326) 42,204

 חרוו 1,540 1,797 (210) 3,127 1,459 3,602 (224) 4,837
 תפעולי 

 

נגרם כתוצאה ממשבר הקורונה, ובהתאם גם הפגיעה  24% -ם בשיעור של כהירידה בפעילות מגזר החלקי 

ברווחיות של מגזר זה. החברה ביצעה מספר צעדי התייעלות מהירים, משמעותיים ואפקטיביים שצמצמו את 

של המשבר על תוצאות מגזר זה. צעדי ההתייעלות התמקדו בצמצום הוצאות השכר, השפעותיו השליליות 

 החרושת, מכירה והנהלה.

בשל אופיו, מגזר המנועים לא הושפע מהותית מהמשבר והשיג תוצאות טובות אף מאלה של התקופה 

 המקבילה אשתקד.
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  :2019-ו 2020ביוני  30ביום  שהסתיימוהחודשים  לששתתוצאות מגזרי פעילות,  .5.3

וחות מאוחדים על הרווח והפסד )באלפי דולרים(ד תמצית  

 2020 ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים לששת 2019 ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים לששת

  

 התאמות "כסה

 תחום
 פעילות
 ייצור

 חלקים
 למנועים

 תחום
 פעילות

 המנועים
 התאמות "כסה

 תחום
 פעילות
 ייצור

 חלקים
 למנועים

 תחום
 פעילות
המנועי

 ם

 מכירות  17,579 65,610 (997) 82,192 15,808 66,546 (1,250) 81,104

8,064 (748) 6,542 2,270 7,888 (393) 5,320 2,961 

 חרוו
תפעולי 

לפני רווח 
 הזדמנותי

 מימוןהמקורות ו נזילות .6

  נזילות .6.1

)באלפי דולרים(תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים   

 הסברי החברה

לשנה 
יום שהסתיימה ב

 בדצמבר 31
2019 

לתקופה של שלושה 
 השהסתיימחודשים 
 ביוני  30ביום 

 2019 2020   
התזרים החיובי מפעולות נובע בעיקר 

מהרווח התזרימי בתוספת ירידה 
ביתרות הלקוחות ובניכוי העלייה 

 ביתרות המלאי

8,487 286 6,103 
מפעילות מזומנים 

 שוטפת

כחלק מהיערכותה של החברה להגנה 
על תזרים המזומנים בצל משבר 

הקורונה, הקפיאה החברה באופן 
 משמעותי את תוכנית ההשקעות שלה

מזומנים ששימשו  (6,955) (4,931) (76,210)
 לפעילות השקעה

 
51,711 3,927 815 

מזומנים שנבעו 
)שימשו( לפעילות 

 מימון
יתרת המזומנים ושווי  441 2,346 647 

 המזומנים
 

)באלפי דולרים(תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים   

  הסברי החברה

לשנה 
יום שהסתיימה ב

 בדצמבר 31
2019 

לתקופה של שישה 
 השהסתיימחודשים 
 ביוני  30ביום 

 2019 2020   

 8,487 (1,334) 7,584 
מזומנים מפעילות 

 שוטפת
מזומנים ששימשו  (17,100) (62,459) (76,210) 

 לפעילות השקעה
 

51,711 49,480 9,310 
מזומנים שנבעו 

)שימשו( לפעילות 
 מימון

יתרת המזומנים ושווי  441 2,346 647 
 המזומנים
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 מקורות מימון .6.2

הרווחים המצטברים של החברה ומקורות ההון מתוך החברה את פעולותיה בתקופה המדווחת מימנה 

  .וכן באמצעות הלוואות שנטלה החברה כמפורט להלן, העצמי

 לעיל. 4.4ראו סעיף אשראי הלקוחות לפרטים בדבר 

 לעיל.  4.7ראו סעיף ההתחייבויות לתאגידים בנקאיים לזמן ארוך לפרטים בדבר 

 לעיל.  4.7-ו 4.6ראו סעיף ההתחייבויות לבנקים לפרטים בדבר 

 17 סעיףהמימון לרבות אמות המידה הפיננסיות, ראו  מקורותאשראי בר דיווח, נוספים אודות  לפרטים

 .2019לשנת דוח תקופתי בחלק א' ל

 

 : 2020ביוני,  30אשראי מהותיות נכון ליום  מסגרות להלן פירוט .6.3

סכום  מטבע  מספר
קרן 

 ההלוואה 

יתרת 
ההלוואה 

ליום 
30.06.2020 

שם 
 המלווה

אמות מידה  תיאור ההסכם 
פיננסיות ועמידה 

 2בהן

 בטחונות

 25 דולר 1
 מיליון 

הבנק  מיליון 24.2
הבינלאומי 

הראשון 
לישראל 

 בע"מ

בריבית שנתית 
קבועה בשיעור 

. 4.5%של 
ההלוואה הינה 

 108לתקופה של 
חודשים והיא 

תיפרע 
בתשלומים 
רבעוניים: 

תשלומי ריבית 
החל ממועד 
נטילת ההלוואה, 
ואילו החזר הקרן 

 12יחל לאחר 
חודשים ממועד 

 נטילת ההלוואה

( ההון העצמי 1)
 80 -לא יפחת מ

מיליון דולר ויחס 
הון העצמי לסך 
המאזן לא יפחת 
משיעור של 

. נכון ליום 25%3
30.06.2020 ,

היחס האמור 
הינו בשיעור של 

  ;48.7% -כ
 יחס חוב

 - EBIDTAל
. 54שלא יעלה על 

נכון ליום 
היחס  30.06.2020

 .2.8האמור הינו 
 

לתאגיד מב"ש העמידה 
הבנקאי משכון 
ושיעבוד קבוע ממדרגה 
ראשונה, ללא הגבלה 
בסכום, על כל מניות 
חברת חישולי כרמל 
אשר מוחזקות על ידה 
וכל הזכויות, ההכנסות 
וההטבות הנובעות או 
הקשורות למניות אלה 
אשר הופקדו בידי 

 התאגיד הבנקאי.
כמו כן, קיים שעבוד 

 שלילי לטובת הבנק.  

 20 דולר 2
 מיליון

בריבית משתנה  מיליון 19.4
בשיעור של ליבור 

 +1.5% .
ההלוואה הינה 

 108לתקופה של 
חודשים והיא 

תיפרע 
בתשלומים 
רבעוניים: 

                                                 

2
מונחים אלה הינם מונחים . הבנקאמות המידה הפיננסיות מול  בהסכםכהגדרת מונחים אלה  "EBITDA" -ו "חוב", "הון עצמי" 

סטנדרטיים כאשר בהגדרת "הון עצמי" מדובר בהון עצמי לאחר ניכויים מסויימים הכוללים בעיקר נכסים בלתי מוחשיים והוצאות 
חד  הוצאותו הכנסותמנוטרלים  EBITDAנידחות.  בהגדרת "חוב" מדובר בהתחייבויות מימוניות בניכוי מזומנים ושווה מזומנים. במונח 

 הכנסות זה הינו ללא נטרול המוצג בדוח   EBITDA-מדד המיות, שאינן משקפות את מהלך העסקים הרגיל של הקבוצה. יצוין כי פע
 כאמור.  חד פעמיות הוצאותו
3
 . 30% של משיעור 31.3.2023 ליום מהדוחות והחל 27.5% של שיעור 31.3.2021 ליום מהדוחותהחל  
4
 .4.5 של יחס 31.3.2022 ליום מהדוחות והחל 4.75של  יחס 31.3.2021 ליום מהדוחות החל 
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תשלומי ריבית 
החל ממועד 
נטילת ההלוואה, 
ואילו החזר הקרן 

 12יחל לאחר 
חודשים ממועד 

 נטילת ההלוואה
 

 אמת המידה של  את בחינת שינה הבינלאומי הראשון לישראל בע"מהבנק בסמוך למועד פרסום דוח זה, 

הנמדדת של הקבוצה כך שיוותר חיובי לאורך התקופה  5בבחינת הרווח התפעולי – EBIDTAל חובהיחס 

 31.3.2023 ליוםמהדוחות הכספים  החל .)כולל( 31.12.2022 יוםדוחות כספיים ל וזאת עד לנתוני האמורה

 . 4.5לא יעלה בכל עת על  - EBIDTAל יחס חוב

 

 היבטי ממשל תאגידי .7

 תרומות .7.1

, לא חלו שינויים ביחס לגילוי שניתן 2020לשנת השני במהלך הרבעון ולחברה אין מדיניות תרומות 

  . 2019בנושא זה, כפי שבא לידי ביטוי בדוח הדירקטוריון שצורף לדוח התקופתי לשנת 

 דירקטורים בלתי תלויים  .7.2

למועד דוח זה, בתקנון החברה לא נקבעה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, בהתאם  נכון

 .החברותלהוראות התוספת הראשונה לחוק 

 חשבונאית ופיננסית  ומחיותדירקטורים בעלי מבדבר גילוי  .7.3

הדירקטוריון בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות  בקביעת שינויים חלו לא

אודות  לפרטים .2019, כפי שפורטו בדוח הדירקטוריון שצורף לדוח התקופתי לשנת חשבונאית ופיננסית

תקופתי הבדוח  ,פרטים נוספים -בחלק ד'  26 תקנהבעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, ראו  דירקטורים

 .2019לשנת 

  פרטים בדבר המבקר הפנימי של התאגיד .7.4

מהותי ביחס לנתונים בדבר המבקר הפנימי של החברה כפי שפורטו לדוח  שינויהרבעון לא חל  במהלך

 . 2019 לשנת התקופתי לדוח שצורףהדירקטוריון השנתי 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .7.5

 2באור ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים ב אומדניםאודות  לפירוטביחס  לא חלו שינויים מהותיים

  .2019המאוחדים המצורפים לדוח התקופתי לשנת  לדוחות הכספיים

                                                 
5

העוקבים ובנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות שאינן במהלך  הקלנדרייםמצטבר על פי הדוחות הכספיים לארבעת הרבעונים  סכום 
 העסקים הרגיל. 
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  ולאחר תאריך המאזן אירועים בתקופת הדוח .7.6

, 2020ועד למועד פרסום הדוח לרבעון השני לשנת  2020בינואר  1לאירועים אשר התרחשו מיום  .7.6.1

 21ם ביום אשר פורס 2020לשנת הדירקטוריון של החברה לרבעון הראשון  לדוח 6.6ראו סעיף 

 (. 2020-01-045031)אסמכתה:  2020במאי, 

אופציות )לא סחירות( לעובד בקבוצה שהוא גם  10,000הושלמה הקצאה של  2020ביוני,  10ביום  .7.6.2

-2020-01)אסמכתה:  19.3.20נושא משרה של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

023224 .) 

במסגרת פעילותה של הקבוצה להרחבת יכולת הייצור שלה בישראל ובסרביה, החברה מתכבדת  .7.6.3

מ"ר(  6,000-ההקמה של המפעל החדש )כ הושלמה התקופה המדווחתכי במהלך במהלך  לעדכן

 .תהליכי הרצה והפעלהב והחברה החלהבשטח מפעל הקבוצה בבית שמש, 

לסיכום עם חברה  ההחברה דיווחה כי חברת הבת שבשליטתה המלאה הגיע 2020ביולי  23 ביום .7.6.4

במסגרתו תייצר חלקים לאחת מתוכניות המנועים  התעופתייםמובילה בעולם בתחום המנועים 

המתקדמות ביותר בעולם התעופה. בהתאם לסיכום, ההתקשרות תכלול פיתוח וייצור חלקים 

( שנים בתוספת אפשרות להארכה לחמש 10זאת לתקופה של כעשר )במסגרת תוכנית המנועים, ו

 100-( שנים נוספות. ההכנסות הצפויות כתוצאה מההתקשרות לפי הסיכום הינם בסך של כ5)

( שנים )ללא אופציית ההארכה(. ההתקשרות בהתאם 10מיליון דולר לאורך תקופה של כעשר )

הלקוח והתפתחות משמעותית של ייצור לסיכום מהווה אבן דרך חשובה ביחסי הקבוצה עם 

 חלקי מנוע בתוכנית מנועים מתקדמת עבור אחד הלקוחות המובילים בעולם בתחום התעופה. 

ועד למועד הפרסום חידשה הקבוצה  2020החברה פרסמה שבמהלך שנת  2020באוגוסט  18ביום  .7.6.5

נם צד קשור לחברה או לבעלי העניין זה, בהיקף חזוי לקוחות קיימים, שאי 6הסכמי מסגרת עם 

 של מצטבר באופן החידושמיליון דולר במהלך תקופה של בין שלוש לעשר שנים.  118 -כולל של כ

 של המשכיות משקפים זו תקופה במהלך הקבוצה של קיימים לקוחות עם  המסגרת הסכמי

לפרטים  .והשלכותיה הקורונה נגיף למשבר המתלווים האירועים עם התמודדות תוך עשייה

 (.2020-01-080470)אסמכתה:  18.8.2020נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

החליט דירקטוריון החברה על זימון אסיפה  2020, באוגוסט 30בישיבת הדירקטוריון מיום  .7.6.6

של בעלי המניות ואשר על סדר יומה יובאו ההחלטות הבאות: )א( דיון בדוחות ומיוחדת שנתית 

מינוי ; )ב( 2019בדצמבר,  31פיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום הכס

מינוי מחדש ; )ג( סומך חייקין KPMGמשרד  –מחדש משרד רואה החשבון המבקר של החברה 

של ה"ה גילון בק )יו"ר(, ישי דוידי, יצחק גת, יוסי וייס וענת יקיר )דב"ת( כדירקטורים 

אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה, לרבות עדכון סעיף )ד( ; בדירקטוריון החברה

פרטים מלאים אודות זימון האסיפה והנושאים אשר על סדר היום . ביטוח אחריות נושאי משרה

  .יובאו בדוח מיידי מפורט כנדרש על פי התקנות עם קביעת מועד לאסיפה על ידי הנהלת החברה

 

, בדבר צפי ההכנסות הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק 7.6.5 -ו 7.6.4בסעיפים  המידע שלעיל

המשקף את הערכות והנחות עדכניות נכון למועד זה של הנהלת החברה,  1968-ניירות ערך, תשכ"ח

המבוססות על הערכות החברה ומידע שהתקבל מהלקוח והערכות שונות שהן בלתי ודאיות מטבען 

להתממש, או להתממש בצורה שונה מהותית, כולן או חלקן, זאת בין היתר בשל גורמים ועשויות שלא 

 או בשל תנאי שוק וכיו"ב.לקוחות שאינם בשליטת החברה, לרבות גורמים אשר בשליטת ה



 ( בע"מ1997מנועי בית שמש אחזקות )
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הדירקטוריון מביע את הערכתו לציבור העובדים והמנהלים על עבודתם המסורה ותרומתם לקידום עסקיה 

 של החברה. 

 

---------------------     --------------------- 

 רם דרורי         גילון בק       

 מ נ כ " ל        ר הדירקטוריון "יו
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מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות 
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1

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות 

מבוא

מ וחברות בנות שלה "בע) 1997(סקרנו את המידע הכספי המצורף של מנועי בית שמש אחזקות 
ואת  2020 ביוני 30הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום , )הקבוצה –להלן (

שינויים בהון ותזרימי המזומנים, הרווח הכולל ,הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד
הדירקטוריון וההנהלה אחראים  .באותו תאריך של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו לתקופות

דיווח " IAS 34לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
של תקנות ' וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד, "כספי לתקופות ביניים

אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי  .1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(ניירות ערך 
.לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו

שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים  לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של חברות
המידע הכספי לתקופת . 2020 ביוני 30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  7.5%-באיחוד מהווים כ

הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו 
מבוססת על דוחות הסקירה  ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות ,לנו ומסקנתנו

.של רואי החשבון האחרים

היקף הסקירה

סקירה של "של לשכת רואי חשבון בישראל  2410) ישראל(ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  
סקירה של מידע כספי ". החשבון המבקר של הישות המידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רוא

 ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,לתקופות ביניים מורכבת מבירורים
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר  .ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים

ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון 
אין אנו  ,בהתאם לכך .שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת

.מחווים חוות דעת של ביקורת

מסקנה

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם  ,בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים
בהתאם לתקן חשבונאות  ,מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ערוך"לנו לסבור שהמידע הכספי הנ

.IAS 34בינלאומי 

, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת
מכל הבחינות , ל אינו ממלא"לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ

, )דוחות תקופתיים ומידיים(של תקנות ניירות ערך ' אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד, המהותיות
.1970-ל"התש

סומך חייקין
רואי חשבון

2020באוגוסט   30



מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות 
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים

.הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 
2

 ביוני30ליום 
31ליום 

בדצמבר
202020192019

אלפי דולראלפי דולראלפי דולר
מבוקרבלתי מבוקר

נכסים שוטפים 
 647  2,346  441 מזומנים ושווי מזומנים

 43,600  36,827  28,962 לקוחות ונכסי חוזה
 (*)4,602  4,403  4,938 חייבים ויתרות חובה

 81,354  78,601  92,813 מלאי
 130,203  122,177  127,154 סה"כ נכסים שוטפים

נכסים לא שוטפים 
 6,401  4,159  8,165 עלויות חוזה וחייבים לזמן ארוך

 1,810  2,389  903 מלאי לזמן ארוך
 -  147  122 נכסי מסים נדחים

 99,404  84,634  116,600 רכוש קבוע
 692  701  683 נדל"ן להשקעה

 3,787  4,103  3,471 נכס בלתי מוחשי
 3,953  4,402  3,205 נכסים בגין הטבות לעובדים

 116,047  100,535  133,149 סה"כ נכסים לא שוטפים
 246,250  222,712  260,303 סה"כ נכסים

התחייבויות שוטפות 
 12,838  8,413  24,219 אשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים
 4,844  2,031  7,650 חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים

 20,656  12,599  20,325 ספקים ונותני שרותים
 1,874  2,122  2,816 זכאים ויתרות זכות
 5,545  5,167  5,289 מקדמות מלקוחות

 13,112  12,022  12,220 התחייבויות בגין הטבות לעובדים
 58,869  42,354  72,519 סה"כ התחייבויות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות 
 42,406  45,531  39,281 הלוואות מתאגידים בנקאיים

 2,753  2,393  2,872 התחייבויות בגין הטבות לעובדים
 9,278  6,155  6,901 מקדמות מלקוחות לזמן ארוך

 779  592  609 התחייבויות אחרות לזמן ארוך
 (*)5,187  4,737  5,137 התחייבות מסים נדחים

 60,403  59,408  54,800 סה"כ התחייבויות לא שוטפות
הון 

 2,505  2,505  2,505 הון מניות
 53,981  53,981  53,981 פרמיה על מניות

 919  821  1,977 קרנות הון
 70,563  64,636  75,509 עודפים

(1,017)(1,017)(1,017)מניות מוחזקות בידי חברה מאוחדת
 126,951  120,926  132,955 הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה

 27  24  29 זכויות שאינן מקנות שליטה
 126,978  120,950  132,984 סה"כ הון

 246,250  222,712  260,303 סה"כ התחייבויות והון

.ג 2ראה ביאור , התאמה לא מהותית של מספרי השוואה(*) 

דב פלדמןרם דרוריגילון בק
ל כספים"סמנכמנהל כלליר הדירקטוריון"יו
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מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות 
תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים

.הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 
 

3

לתקופה של שישה חודשים
שנסתיימה ביום

לתקופה של שלושה
חודשים שנסתיימה ביום

לשנה
שנסתיימה

ביום

 בדצמבר31 ביוני30 ביוני30

20202019202020192019

אלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולר

מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקר

 171,118  42,204  33,386  81,104  82,192 הכנסות ממכירות ומעבודות

 143,394  35,124  28,130  68,159  69,568 עלות המכירות והעיבוד

 27,724  7,080  5,256  12,945  12,624 רווח גולמי

 3,173  698  718  1,463  1,437 הוצאות מכירה ושיווק

 8,290  1,871  1,743  (*)4,050  3,993 הוצאות הנהלה וכלליות

)(*)1,612((326)(332))(*)632((694)הכנסות אחרות

 4,736  4,881  2,129  2,243  9,851 

 17,873  4,837  3,127  8,064  7,888 רווח מפעולות לפני רווח הזדמנותי

 (*)3,707  -  -  (*)3,707  - רווח הזדמנותי מרכישת חברה

 21,580  4,837  3,127  11,771  7,888 רווח מפעולות רגילות

 1,610  292  851  899  619 הכנסות מימון

(4,825)(1,088)(2,056)(2,374)(2,676)הוצאות מימון

 18,365  4,041  1,922  10,296  5,831 רווח לפני מסים על ההכנסה

(2,009)(21)(671)(557)(883)הוצאות מסים על ההכנסה

 16,356  4,020  1,251  9,739  4,948 רווח נקי לתקופה

סווג מחדש(*) 

מיוחס ל:

 16,351  4,019  1,250  9,737  4,946 בעלי מניות החברה

 5  1  1  2  2 זכויות שאינן מקנות שליטה

 4,948  9,739  1,251  4,020  16,356 

 ש"ח1רווח בסיסי למניה רגילה אחת (בדולר) בת 
0.150.471.93 1.15  0.58 ע.נ. המיוחס לבעלי מניות החברה

 ש"ח1רווח מדולל למניה רגילה אחת (בדולר) בת 
0.150.471.92 1.15  0.58 ע.נ. המיוחס לבעלי מניות החברה



מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות 
תמצית דוחות על רווח כולל אחר ביניים מאוחדים

. הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
4

לתקופה של שישה חודשים
שנסתיימה ביום

לתקופה של שלושה
חודשים שנסתיימה ביום

לשנה
שנסתיימה

ביום

 בדצמבר31 ביוני30 ביוני30

20202019202020192019

אלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולר

מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקר

 16,356  4,020  1,251  9,739  4,948 רווח לתקופה

רווח כולל אחר

פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לדוח רווח
והפסד, נטו ממס

(687) -  -  -  - מדידות מחדש של תכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס

סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו
ממס

החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של
 69  - (131) 118  963 מכשירים המשמשים לגידור תזרימי מזומנים

(618) - (131) 118  963 רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 15,738  4,020  1,120  9,857  5,911 סה"כ רווח כולל לתקופה

סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל:

 15,733 1,1194,019 9,855  5,909 בעלי מניות החברה

 5 11 2  2 זכויות שאינן מקנות שליטה

 5,911  9,857 1,1204,020 15,738 



מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות 
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים 

.הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 
5

הון המניות
פרמיה על

מניות

קרן הון בגין
גידור

תזרימי
מזומנים

קרן הון
תשלום
מבוסס
עודפיםמניות

מניות
החברה

המוחזקות
בידי חברה

מאוחדת

סך הכל
מיוחס

לבעלי מניות
החברה 

זכויות
שאינן
מקנות
סך הכלשליטה

אלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולר
30לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 

 (בלתי מבוקר):2020ביוני 
 126,978  27  126,951 (1,017) 70,563  919  -  53,981  2,505 2020 בינואר 1יתרה ליום 

 4,948  2  4,946  -  4,946  -  -  -  - רווח לתקופה
 963  -  963  -  -  -  963  -  - רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 95  -  95  -  -  95  -  -  - תשלום מבוסס מניות
 132,984  29  132,955 (1,017) 75,509  1,014  963  53,981  2,505 2020 ביוני 30סה"כ הון ליום 

הון המניות
פרמיה על

מניות

קרן הון בגין
גידור

תזרימי
מזומנים

קרן הון
תשלום
מבוסס
עודפיםמניות

מניות
החברה

המוחזקות
בידי חברה

מאוחדת

סך הכל
מיוחס

לבעלי מניות
החברה 

זכויות
שאינן
מקנות
סך הכלשליטה

אלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולר
30לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 

 (בלתי מבוקר):2019ביוני 
 113,090  22  113,068 (1,017) 57,082  586 (69) 53,981  2,505 2019 בינואר 1יתרה ליום 

 9,739  2  9,737  -  9,737  -  -  -  - רווח לתקופה
 118  -  118  -  -  -  118  -  - רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 186  -  186  -  -  186  -  -  - תשלום מבוסס מניות
 2,505  53,981  49  772  66,819 (1,017) 123,109  24  123,133 

(2,183) - (2,183) - (2,183) -  -  -  - דיבידנד לבעלי המניות
 120,950  24  120,926 (1,017) 64,636  772  49  53,981  2,505 2019 ביוני 30סה"כ הון ליום 
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הון המניות
פרמיה על

מניות

קרן הון בגין
גידור

תזרימי
מזומנים

קרן הון
תשלום
מבוסס
עודפיםמניות

מניות
החברה

המוחזקות
בידי חברה

מאוחדת

סך הכל
מיוחס

לבעלי מניות
החברה 

זכויות
שאינן
מקנות
סך הכלשליטה

אלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולר
30לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 

 (בלתי מבוקר): 2020ביוני 
 131,852  28  131,824 (1,017) 74,259  1,002  1,094  53,981  2,505 2020 באפריל 1יתרה ליום 

 1,251  1  1,250  -  1,250  -  -  -  - רווח לתקופה
(131) - (131) -  -  - (131) -  - הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 12  -  12  -  -  12  -  -  - תשלום מבוסס מניות
 132,984  29  132,955 (1,017) 75,509  1,014  963  53,981  2,505 2020 ביוני 30סה"כ הון ליום 

הון המניות
פרמיה על

מניות

קרן הון בגין
גידור

תזרימי
מזומנים

קרן הון
תשלום
מבוסס
עודפיםמניות

מניות
החברה

המוחזקות
בידי חברה

מאוחדת

סך הכל
מיוחס

לבעלי מניות
החברה 

זכויות
שאינן
מקנות
סך הכלשליטה

אלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולר
30לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 

 (בלתי מבוקר):2019ביוני 
 116,830  23  116,807 (1,017) 60,617  672  49  53,981  2,505 2019 באפריל 1יתרה ליום 

 4,020  1  4,019  -  4,019  -  -  -  - רווח לתקופה
 -  -  -  -  -  -  -  -  - רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 100  -  100  -  -  100  -  -  - תשלום מבוסס מניות
 120,950  24  120,926 (1,017) 64,636  772  49  53,981  2,505 2019 ביוני 30סה"כ הון ליום 
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הון המניות
פרמיה על

מניות

קרן הון בגין
גידור

תזרימי
מזומנים

קרן הון
תשלום
מבוסס
עודפיםמניות

מניות
החברה

המוחזקות
בידי חברה

מאוחדת

סך הכל
מיוחס

לבעלי מניות
החברה 

זכויות
שאינן
מקנות
סך הכלשליטה

אלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולר

 (מבוקר):2019 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
 113,090  22  113,068 (1,017) 57,082  586 (69) 53,981  2,505 2019 בינואר 1יתרה ליום 
 16,356  5  16,351  -  16,351  -  -  -  - רווח לשנה

(618) - (618) - (687) -  69  -  - רווח (הפסד) כולל אחר לשנה, נטו ממס
 333  -  333  -  -  333  -  -  - תשלום מבוסס מניות

 2,505  53,981  -  919  72,746 (1,017) 129,134  27  129,161 
(2,183) - (2,183) - (2,183) -  -  -  - דיבידנד לבעלי המניות

 126,978  27  126,951 (1,017) 70,563  919  -  53,981  2,505 2019 בדצמבר 31סה"כ הון ליום 
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לתקופה של שישה חודשים
שנסתיימה ביום

לתקופה של שלושה
חודשים שנסתיימה ביום

לשנה
שנסתיימה

ביום

 בדצמבר31 ביוני30 ביוני30

20202019202020192019

אלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולר

מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקר

מזומנים שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) 
שוטפת 

 16,356  4,020  1,251  9,739  4,948 רווח לתקופה

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי
(7,869)(3,734) 4,852 (11,073) 2,636  מזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

מזומנים שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
 8,487  286  6,103 (1,334) 7,584 שוטפת

תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה 

(26,215)(5,020)(6,958)(10,372)(17,146)רכישת רכוש קבוע

 2,177  10  -  11  5 תמורה ממימוש רכוש קבוע

(59,812) 1  - (59,812) - רכישת חברה בת בניכוי המזומנים שנרכשו

 7,640  88  -  7,640  - קיטון בפקדונות לזמן קצר

 - )(*)10( 3  (*)74  41 ריבית שהתקבלה

(76,210)(4,931)(6,955)(62,459)(17,100)מזומנים ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות מימון 

(2,183)(2,183) - (2,183) - דיבידנד ששולם

 12,298  6,967  1,910  7,909  11,443 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

(688)(157)(1,626)(380)(1,782)פרעון הלוואות לזמן ארוך

 45,048  -  1,400  45,029  1,419 קבלת הלוואות לזמן ארוך

(2,268))(*)575((754))(*)659((1,485)ריבית ששולמה

(496)(125)(115)(236)(285)פירעון קרן התחייבויות בגין חכירה

 51,711  3,927  815  49,480  9,310 מזומנים שנבעו מפעילות מימון

(16,012)(718)(37)(14,313)(206)ירידה במזומנים ושווי מזומנים

 16,659  3,064  478  16,659  647 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 647  2,346  441  2,346  441 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

סווג מחדש(*) 
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לתקופה של שישה חודשים
שנסתיימה ביום

לתקופה של שלושה
חודשים שנסתיימה ביום

לשנה
שנסתיימה

ביום

 בדצמבר31 ביוני30 ביוני30

20202019202020192019

אלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולר

מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקר

נספח א' - התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
המזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת: 

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

 7,220  1,796  1,973  3,581  3,855 פחת והפחתות

(196)(76) 292 (91)(172)שינוי במסים נדחים

(325)(10) 1 (11)(4)הפסד (רווח) הון ממימוש רכוש קבוע, נטו

 333  100  12  186  95 עסקאות תשלום מבוסס מניות

 2,789  (*)631  703  (*)1,108  1,375 הוצאות (הכנסות) ריבית, נטו

(3,707) -  - (3,707) - רווח בגין רכישה במחיר הזדמנותי

סה"כ הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי
 6,114  2,441  2,981  1,066  5,149 מזומנים

שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות

(4,167)(727)(993)(1,821)(1,924)עליה בעלויות חוזה וחייבים לזמן ארוך

(7,939)(976) 14,211 (1,166) 14,638 ירידה (עליה) בלקוחות

(1,272)(89) 1,854 (914) 741 ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה

(7,859)(769)(9,053)(5,105)(11,459)עליה במלאי

 2,205  2,148  88  1,626  907 ירידה במלאי לזמן ארוך

 1,748 (5,505)(2,212)(3,746)(3,723)עליה (ירידה) בספקים ונותני שירותים

 861  849 (1,311) (*)145  32 עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

 555 (136)(400) 424  85 שינוי בהפרשה לחופשה

 902  636  607  453  748 שינוי בנכסים בגין הטבות לעובדים לזמן ארוך

שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים לזמן
(64) 244  126  394  119 ארוך

 1,117 (1,851)(1,002)(2,384)(2,633)עליה (ירידה) במקדמות מלקוחות

(70) 1 (44)(45)(44)עליה (ירידה) בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך

(13,983)(6,175) 1,871 (12,139)(2,513)סה"כ שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

 2,636 (11,073) 4,852 (3,734)(7,869)

סווג מחדש(*) 

נספח ב' - פעולות מהותיות שלא במזומן: 

 3,674  112  1,227  922  3,507 רכישת רכוש קבוע באשראי

 -  2,183  -  -  - דיבידנד שהוכרז

נספח ג' - מסים במזומנים: 

 2,370  610  324  1,624  742 תשלומי מס
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כללי  -  1באור  

היישות המדווחת.א

, 1997בנובמבר  2התאגדה בישראל ביום ") החברה: "להלן(מ "בע) 1997(חברת מנועי בית שמש אחזקות 
באמצעות חברות מוחזקות , החברה. מקום העסקים העיקרי שלה הינו אזור התעשיה המערבי בבית שמש

.יציקות מדויקות ויצור חלקים למנועי סילון, עוסקת בשיפוץ מנועים

כוללים את אלה של החברה ושל , 2020ביוני  30תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
.")הקבוצה: "להלן יחד(חברות הבנות שלה 

אירועים מהותיים בתקופת הדיווח.ב

התפשטות נגיף הקורונה

פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו בהתפשטות נגיף , 2020מתחילת שנת 
שיוצר אי ודאות באשר לפעילות הכלכלית העתידית בעולם ולהשפעותיו הצפויות , )COVID-19(הקורונה 

. על השווקים הפיננסים
התפשטות הנגיף הובילה לפגיעה ישירה ועקיפה בתחום התעופה לרבות ביצרני המנועים והחלקים למנועים 

החל מהרבעון השני של שנת . לקוחותיה של החברה בפעילותה במגזר החלקים, בין היתר, בעולם שהינם
, באופן ישיר או עקיף, חלה השפעה על תוצאות פעילות החברה שניתן ליחסה לאירוע נגיף הקורונה 2020

הירידה בהיקף המכירות מקורה בדחיית מועד אספקה של , למיטב ידיעת החברה. בעיקר במגזר החלקים
.הזמנות מלקוחות ולא בביטולן

וזאת תוך , החברה ביצעה במהלך תקופת הדוח פעולות שונות לצורך התאמת הוצאותיה, על רקע האמור
.ספקיה ונותני השירותים הרלוונטיים, שמירה על קשר רציף ותיאום תכניות עם לקוחותיה

תוך הקפדה על , מפעלי הקבוצה ממשיכים בפעילות רציפה ככל הניתן, יצוין כי נכון למועד פרסום דוח זה
. ההנחיות

יצוין כי החברה עוקבת באופן שוטף אחר השינויים וההתפתחויות בישראל ובעולם בקשר עם התפשטות 
.נגיף הקורונה ובוחנת את ההשלכות על פעילותה העסקית

בסיס עריכת הדוחות הכספיים  -  2באור  

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים.א

דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה , IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל
יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים . כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים

דוחות אלו נערכו , כמו כן"). הדוחות השנתיים: "להלן( 2019בדצמבר  31ליום ולשנה שהסתיימה ביום 
.1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' בהתאם להוראות פרק ד

באוגוסט  30תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון הקבוצה ביום 
2020.

שימוש באומדנים ושיקול דעת. ב

נדרשת הנהלת החברה להשתמש , IFRS -בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים בהתאם ל
אומדנים והנחת הנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים , לצורך ביצוע הערכות, בשיקול דעת

.יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. הכנסות והוצאות, של נכסים והתחייבויות

בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות , שיקול הדעת של ההנהלה', א3למעט לאמור בביאור 
הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות , העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות

.הכספיים השנתיים

התאמה לא מהותית של מספרי השוואה .ג

 577על סך  2019בדצמבר  31במהלך התקופה תיקנה החברה טעות לא מהותית ביתרה במאזן החברה ליום 
. מיתרות שוטפות להתחייבויות לא שוטפות בגין מיסים נדחים לזמן ארוך. אלפי דולר בגין מיסים נידחים

.החברה בחנה את הסיווג והגיעה למסקנה כי מדובר בהתאמה לא מהותית של מספרי השוואה
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עיקרי המדיניות החשבונאית  -  3באור  

המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים , ב להלן-למעט המפורט בסעיפים א ו
להלן תיאור השינויים . הינה המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים, מאוחדים אלה

:העיקריים במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה והשפעתם

תקנים חדשים שטרם אומצו

סיווג התחייבות שוטפת או בלתי שוטפת: הצגת דוחות כספיים, IAS 1 -תיקון ל

, על פי התיקון, כך למשל. התיקון מחליף דרישות סיווג מסוימות של התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות
חודשים לאחר  12התחייבות תסווג כבלתי שוטפת כאשר לישות יש זכות לדחות את התשלום לתקופה של לפחות 

וקיימת לסוף תקופת הדיווח וזאת חלף הדרישה לזכות  (Substance)" בעלת מהות"אשר הינה , תקופת הדיווח
זכות קיימת לתאריך הדיווח רק אם ישות עומדת בתנאים לדחיית , בהתאם לתיקון". בלתי מותנית"שהינה 

התיקון מבהיר כי זכות ההמרה של התחייבות תשפיע על סיווג המכשיר בכללותו , בנוסף. התשלום נכון למועד זה
.אלא אם כן רכיב ההמרה הינו הוני, כשוטף או כבלתי שוטף

, התיקון ייושם למפרע. יישום מוקדם אפשרי, 2022בינואר   1 -התיקון ייכנס לתוקף בתקופות דיווח המתחילות ב
.לרבות תיקון מספרי השוואה

.הקבוצה טרם החלה בבחינת ההשלכות של יישום התיקון על הדוחות הכספיים

מכשירים פיננסיים  -  4באור  

מכשירים פיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן .  א

, לקוחות, הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים
תואם או קרוב לשווי ההוגן , זכאים אחרים, ספקים, הלוואות ואשראי לזמן קצר, פיקדונות, חייבים אחרים

.שלהם

מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן .  ב

  ,היררכיית שווי הוגן של מכשירים הנמדדים בשווי הוגן.1

תוך שימוש , הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי
.בשיטת הערכה בהתאם לרמות השווי ההוגן בהיררכיה

:הרמות השונות הוגדרו כדלקמן
.בשוק פעיל למכשירים זהים) לא מתואמים(מחירים מצוטטים : 1רמה ●
.לעיל 1שאינם כלולים ברמה , במישרין או בעקיפין, נתונים נצפים: 2רמה ●
.נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים: 3רמה ●

 ביוני30ליום 
31ליום 

בדצמבר 

202020192019

מבוקרבלתי מבוקר

2רמה 2רמה 2רמה באלפי דולר

נכסים פיננסיים

עסקאות החלף על שערי חליפין המשמשים , אופציות, חוזי אקדמה
 - (23) 963 לגידור

עסקאות החלף על שערי חליפין שאינם , אופציות, חוזי אקדמה
 - 39 211 משמשים לגידור

 1,174  16 -

התחייבויות פיננסיות

עסקאות החלף על שערי חליפין שאינם , אופציות, חוזי אקדמה
 11  -  - משמשים לגידור

 -  -  11 
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מכשירים פיננסיים (המשך)  -  4באור  

 2נתונים בדבר מדידות שווי הוגן של מכשירים פיננסיים ברמה .2

טכניקות הערכה לקביעת השווי ההוגן וסוגי הנתונים ששימשו אותהמכשיר פיננסי

חוזה אקדמה
)Forward/ (

עסקאות החלף
)SWAP(

השווי הוגן של עסקאות אלה מחושב כהפרש הדולרי בין הסכום שאותו תדרש החברה
לשלם עפ"י תנאי העסקה המקורית לעומת הסכום הדולרי בו ניתן לרכוש כעת כמות

זהה של שקלים, וזאת בהתאם לשער הפורוורד ליתרת חיי העסקה הנגזר מתנאי השוק
כעת ובהם: שע"ח דולר/שקל, ריבית דולרית וריבית שקלית. 

אופציות
שווי הוגן של כל אחת מהאופציות מהווה את הפרמייה שתשולם/תתקבל כעת בגין

קנייה/מכירה של אופציה בעלת מאפיינים זהים, בתנאי השוק הנוכחיים. השווי לוקח
בחשבון את המשתנים: הספוט במועד ביצוע העסקה, מחיר המימוש של האופציה,

הריבית האפקטיבית חסרת הסיכון במטבע הראשי, הריבית האפקטיבית חסרת
הסיכון במטבע המשני, פרק הזמן עד הפקיעה בשנים והתנודתיות הנגזרת משער

החליפין.

מגזרים  -  5באור  

:כללי.א

בדבר מגזרי , 34בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח וההפסד המגזרי זהה לזה שהוצג בבאור 
 .פעילות בדוחות הכספיים השנתיים

:IFRS 8-להלן מפורטים מגזרי הפעילות של הקבוצה בהתאם ל

. ייצור חלקים של מנועי סילון לרבות יצור יציקות מדויקות של חלקי מתכת למנועי סילון - 'מגזר א

.הרכבה והנדסה של חלקים שונים למנועים ומנועי סילון, שיפוץ - 'מגזר ב

ב.       ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות 

2020 ביוני 30לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 

(בלתי מבוקר)

סך הכלהתאמותמנועיםייצור חלקים

אלפי דולר

 82,192 - 17,409 64,783הכנסות  מלקוחות חיצוניים

הכנסות בין מגזריות
827 170 

(997)-

 82,192 (997) 17,579 65,610סה"כ הכנסות המגזר

 7,888 (393)2,961 5,320רווח מדווח - רווח תפעולי

2019 ביוני 30לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 

(בלתי מבוקר)

סך הכלהתאמותמנועיםייצור חלקים

אלפי דולר

 81,104 -65,44915,655הכנסות  מלקוחות חיצוניים

-(1,250)1,097153הכנסות בין מגזריות

 81,104 (1,250)66,54615,808סה"כ הכנסות המגזר

 11,771 6,5422,2702,959רווח מדווח - רווח תפעולי
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מגזרים (המשך)  -  5באור  

 ביוני30לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 
2020

(בלתי מבוקר)

סך הכלהתאמותמנועיםיצור חלקים

אלפי דולר

 33,386 - 7,909 25,477הכנסות  מלקוחות חיצוניים

הכנסות בין מגזריות
630 84 

(714)-

 33,386 (714) 7,993 26,107סה"כ הכנסות המגזר

 3,127 (210)1,7971,540רווח מדווח - רווח תפעולי

 ביוני30לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 
2019

(בלתי מבוקר)

סך הכלהתאמותמנועיםיצור חלקים

אלפי דולר

 42,204 -34,2537,951הכנסות  מלקוחות חיצוניים

-(326)27056הכנסות בין מגזריות

 42,204 (326)34,5238,007סה"כ הכנסות המגזר

 4,837 (224)3,6021,459רווח מדווח - רווח תפעולי

2019 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

מבוקר

סך הכלהתאמותמנועיםייצור חלקים

אלפי דולר

 171,118 -138,28732,831הכנסות מלקוחות חיצוניים

-(3,004)2,726278הכנסות בין מגזריות

 171,118 (3,004)141,01333,109סה"כ הכנסות המגזר

 21,580 13,6485,4482,484רווח מדווח - רווח תפעולי
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הכנסות מחוזים עם לקוחות  -  6באור  

פיצול של הכנסות ) 1(

הטבלה כוללת התאמה של ההכנסות , כמו כן. בטבלאות הבאות הכנסות הקבוצה מפוצלות לפי לקוח
. המפוצלות למגזרים בני הדיווח של הקבוצה

 .בדבר מגזרי פעילות, 5למידע נוסף בדבר מגזרים בני דיווח ראה ביאור 

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה
2020 ביוני 30ביום 

בלתי מבוקר

מגזרים בני דיווח

סה"כמנועיםייצור חלקים

אלפי דולר

לקוחות עיקריים

18,744-18,744לקוח א'

12,863-12,863לקוח ב'

10,940-10,940לקוח ג'

6,816-6,816לקוח ד'

4,5824,582-לקוח ה'

15,42012,82728,247אחרים

64,78317,409 82,192 

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה
2019 ביוני 30ביום 

בלתי מבוקר

מגזרים בני דיווח

סה"כמנועיםייצור חלקים

אלפי דולר

לקוחות עיקריים

21,604-21,604לקוח א'

11,587-11,587לקוח ב'

8,322-8,322לקוח ג'

5,163-5,163לקוח ד'

4,3624,362-לקוח ה'

18,77311,29330,066אחרים

65,44915,655 81,104 



מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות 
באורים לתמצית דוחות הכספיים ביניים המאוחדים

15

הכנסות מחוזים עם לקוחות (המשך)  -  6באור  

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה
2020 ביוני 30ביום 

בלתי מבוקר

מגזרים בני דיווח

סה"כמנועיםייצור חלקים

אלפי דולר

לקוחות עיקריים

6,016-6,016לקוח א'

6,706-6,706לקוח ב'

4,976-4,976לקוח ג'

2,810-2,810לקוח ד'

828828-לקוח ה'

4,9697,08112,050אחרים

25,4777,909 33,386 

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה
2019 ביוני 30ביום 

בלתי מבוקר

מגזרים בני דיווח

סה"כמנועיםייצור חלקים

אלפי דולר

לקוחות עיקריים

11,206-11,206לקוח א'

6,295-6,295לקוח ב'

4,268-4,268לקוח ג'

2,522-2,522לקוח ד'

2,3212,321-לקוח ה'

9,9625,63015,592אחרים

34,2537,951 42,204 
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הכנסות מחוזים עם לקוחות (המשך)  -  6באור  

2019 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

מבוקר

מגזרים בני דיווח

סה"כמנועיםייצור חלקים

אלפי דולר

לקוחות עיקריים

46,009-46,009לקוח א'

23,448-23,448לקוח ב'

19,533-19,533לקוח ג'

5,521-5,521לקוח ד'

13,17813,178-לקוח ה'

43,77619,65360,898אחרים

138,28732,831 171,118 

)  יתרות חוזיות2(

.נכסי חוזה והתחייבויות חוזה הנובעים מחוזים עם לקוחות, הטבלה הבאה מספקת מידע אודות חייבים

 ביוני30ליום 
31ליום 

בדצמבר 

202020192019

מבוקרבלתי מבוקר

אלפי דולראלפי דולראלפי דולר

 1,617  1,250  809 נכסי חוזה

 14,823  11,322  12,190 התחייבויות חוזה

 אלפי דולר.2,852מקדמות מלקוחות שנרשמו כהכנסות בתקופה הסתכמו לסך של 

התחייבויות תלויות  -  7באור  

.בדבר החייבויות תלויות בדוחות הכספיים השנתיים, 21ראה ביאור  

התקשרות לרכישת רכוש קבוע  -  8באור  

.מליוני דולרים 7-חתמה הקבוצה על הזמנות לרכישת רכוש קבוע בסך של כ 2020ביוני  30עד ליום 
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הלוואות ואשראי  -  9באור  

:אמות מידה פיננסיות

אשר ייבחנו על בסיס הדוחות המאוחדים הרבעוניים והשנתיים של , החברה התחייבה לעמידה באמות מידה
:כאשר אי עמידה באמות המידה הפיננסיות כאמור מהווה עילה לפירעון מוקדם של ההלוואה, החברה

. 25%מיליון דולר ויחס הון העצמי לסך המאזן לא יפחת משיעור של  80 -העצמי המוחשי לא יפחת מההון ) א(
בתקופת ). 30%משיעור של  31.3.2023והחל מהדוחות ליום  27.5%שיעור של  31.3.2021החל מהדוחות ליום (

הדיווח החברה עומדת באמת המידה

החל ( 5המצטבר לארבעת הרבעונים הקודמים למועד המדידה בשיעור שלא יעלה על EBITDA -יחס חוב ל)ב(
בתקופת הדיווח בהתאם ). 4.5יחס של  31.3.2022והחל מהדוחות ליום  4.75יחס של  31.3.2021מהדוחות ליום 

.י ההנהלה החברה עומדת באמת המידה"לתחשיב שבוצע ע

EBIDTAיחס החוב ל שינה הבנק את בחינת אמת המידה של, בסמוך למועד פרסום דוח זה בבחינת הרווח  –
התפעולי של הקבוצה כך שיוותר חיובי לאורך התקופה הנמדדת האמורה וזאת עד לנתוני דוחות כספיים 

EBIDTAיחס חוב ל 31.3.2023 החל מהדוחות הכספים ליום). כולל( 31.12.2022ליום  לא יעלה בכל עת על   -
4.5 .

מגבלות נוספות

מסך  50%ש תתאפשר בכפוף לעמידה בכל ההתניות הפיננסיות שנקבעו ועד לשיעור "חלוקת דיבידנדים במב
במקרה של שינוי שליטה בחברה ללא קבלת אישור התאגיד הבנקאי או במקרה , כמו כן. הרווח הנקי לאותה שנה

התאגיד , )ש בתנאים אשר הוסכמו עם התאגיד"ש למעט כתוצאה ממיזוג החברה לתוך מב"של שינוי שליטה במב
להעמיד חובותיה והתחייבויותיה לפירעון מידי ולנקוט בכל אחד מהאמצעים , הבנקאי יהיה רשאי אך לא חייב

מ התחייבו לא ליצור ולא להתחייב ליצור "ש וחברת חישולי כרמל בע"מב, בנוסף. המשפטיים העומדים לרשותו

, כפי שקיימים עתה וכפי שיהיו בעתיד, מכל מין וסוג שהוא, כולם או חלקם ,שעבוד כלשהו על רכושן או נכסיהן

.או גוף כלשהו למעט שעבודים מותרים בהתאם להוראות ההסכם/לטובת אדם ו

אירועים לאחר מועד הדיווח  -  10באור  

במסגרת ,לאחר תאריך הדוח נטלו חברות מוחזקות הלוואות לזמן ארוך בערבות מדינה מתאגיד בנקאי. א
 -כ(שקלים ' מ 40בסך כולל של  , תוכנית המדינה לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים ולסיוע לעסקים גדולים

.שנים  5לתקופה של  ) דולר' מ 11.5

בתוספת אפשרות (שנים  10לאחר תאריך הדוח התקשרה חברה מוחזקת בהסכם עם לקוח לתקופה של . ב
במהלך , כמו כן. מיליון דולר לפיתוח וייצור חלקים 100 -בהיקף חזוי של כ ).להארכה לחמש שנים נוספות

ההכנסות מחידוש . התקופה וכן לאחר תאריך הדוח חתמה החברה על חידוש של מספר הסכמים קיימים
.מיליון דולר לאורך תקופה של עד כעשר שנים 118-הסכמים אלו צפויות להסתכם לסך של כ
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לתקנות ניירות ערך  )א(ג38 תקנה לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר דוח רבעוני
 30.6.2020לתקופה שנסתיימה ביום , 1970-)דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל

 

 לקביעתה אחראית(, התאגיד –)להלן ( בע"מ 1997)מנועי בית שמש אחזקות , בפיקוח הדירקטוריון של ההנהלה
 .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה של והתקיימותה

 

 :הם ההנהלה חברי, זה לעניין

 ;כללי מנהל, דרורי רם .1

 ;כספים"ל סמנכ, מןפלד דב .2

 

 בידי תוכננו אשר, בתאגיד הקיימים ונהלים בקרות כוללת הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה
 שמבצע מי בידי או, פיקוחם תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא הכללי המנהל
 סביר ביטחון פקלס נועדו אשרו, התאגיד דירקטוריון בפיקוח, האמורים התפקידים את בפועל

 מידע כי ולהבטיח, הדין להוראות בהתאם הדוחות ולהכנת הכספי הדיווח למהימנות בהתייחס
 במועד ומדווח מסוכם, מעובד, נאסף הדין הוראות פי על מפרסם שהוא בדוחות לגלות נדרש שהתאגיד
 .בדין הקבועים ובמתכונת

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

 במועד החלטות קבלת לאפשר כדי וזאת, האמורים התפקידים את בפועל שמבצע למי או הכספים
 .הגילוי תולדריש בהתייחס, המתאים

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

בדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח 
(, עוני בדבר הבקרה הפנימית האחרוןהדוח רב –)להלן  31.3.2020הרבעוני לתקופה שנסתיימה ביום 

 נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית.

למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את  עד
שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית  כפיהערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, 

 ;האחרון

ס על האמור בדוח הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת למועד הדוח, בהתבס
 ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל: הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.
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 :מנהלים הצהרות

 (:1ג)ד()38לפי תקנה "ל מנכ הצהרת

 

 :כי מצהיר, דרורי רם, אני

 

של שנת  השנילרבעון ( התאגיד –)להלן  ( בע"מ1997)מנועי בית שמש אחזקות של  הרבעוניאת הדוח  בחנתי (1)
 הדוחות(; –)להלן  2020

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

 ;הדוחות קופתלת

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

 ;הדוחות מתייחסים שאליהם

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

כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  את )א(
השפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר ל

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

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

 :בתאגיד אחרים עם יחד או לבד, אני (5)

בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  קבעתי )א(
חדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאו

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

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

 ;מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם

, תקופתי או)רבעוני  האחרון הדוח מועד שביןלא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה  )ג(
מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע  אתת אשר יש בו כדי לשנו ,לבין מועד דוח זה (העניין לפי

 .של התאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות

 

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

_______________      _________________ 
 מנכ"ל  ,דרורי רם      2020 , באוגוסט 30
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 (:2)ד()ג38 תקנה לפי הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת

 

 :הכספים"ל סמנכ הצהרת        

 

 :כי מצהיר, פלדמן דב, אני

 

מנועי בית שמש אחזקות הכלול בדוחות של  האחר הכספי המידעביניים ואת את הדוחות הכספיים  בחנתי (1)
 "(;הביניים לתקופת הדוחות" או" הדוחות" –)להלן  2020נת של ש השנילרבעון ( התאגיד -)להלן  ( בע"מ1997)

 כל כוללים אינםלתקופת הביניים  בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע ביניים הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי (2)
, בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא ,מהותית עובדה של נכון לא מצג

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

 באופן לתקופת הביניים המשקפים בדוחות הכלול ביניים והמידע הכספי האחר הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי (3)
 התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות

 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ופותולתק לתאריכים

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

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

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

 –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

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

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

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

ם בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך , מובא לידיעתי על ידי אחרי2010-כספיים שנתיים(, התש"ע
 –תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

 להבטיח המיועדים, ונהלים בקרות שלתחת פיקוחי  וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי )ב(
 בהתאם לרבות, הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן
 ;מקובלים ונאותחשב לכללי

, תקופתי או)רבעוני  האחרון הדוח מועדלא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין  )ג(
 בדוחות הכלול ביניים ולכל מידע כספי אחר הכספיים לדוחות , המתייחסזה דוח מועד לבין( העניין לפי

בנוגע לאפקטיביות  וההנהלה הדירקטוריון לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת
 .הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

 

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

 

 
 
 

_______________    _________________ 
 כספים"ל סמנכ , פלדמן דב    2020, באוגוסט 30
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