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

שלהחברה   ביום  תשעה    לתקופה  שנסתיימה   חודשים  שלושה   של  תקופה  ובמהלך  2021בספטמבר,    30חודשים 

"  תאריך  באותו   שנסתיימה  תקופתיים)דוחות    ערך  ניירות   לתקנות   48  לתקנה  בהתאם,  "(הדוח   תקופת)להלן: 

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

שבמסגרתו )דיווח מיידי מיום   הכספיים  והדוחות  התאגיד  עסקי  תיאור  פרקלרבות דוח הדירקטוריון,    2020לשנת  

 "(.2020 לשנת התקופתי  הדוח)להלן: " 2021-01-040464, אסמכתא: 22.03.2021

מצורפים    כמו זה  לדוח  "  2021בספטמבר,    30ליום  מאוחדים  -כספיים  -דוחות  -תמצית  כן,   הדוחות)להלן: 

 "(.  הכספיים

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

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

 . החברה בשליטת שאינם גורמים בשל ודאית אינה עתידי שהתממשותו

 

 התאגיד וסביבתו העסקית  .1

לציבור והפכה לחברה ציבורית, כהגדרת  לאחר מכן הנפיקה מניות    ומייד,  1997שנת  הוקמה בש  ,החברה .1.1

 "(החברות חוק)להלן: " 1999-התשנ"ט, מונח זה בחוק החברות

"( פועלות  הקבוצה: "ביחד  והחברות הבנות שלה )להלן"(  מב"ש מנועי בית שמש בע"מ )להלן: "החברה,   .1.2

 :  עיקריים  פעילות  תחומי שניבעיקר ב

 ;  למנועים חלקים ייצור פעילות תחום)א( 

 . המנועים פעילות תחום)ב( 

בפרק תיאור עסקי התאגיד    9  -ו  8,  6  סעיפיםראו    ותוצאותיהן  של הקבוצה  הפעילות  תחומי  בדבר   לפרטים

 .  2020לשנת  בדוח תקופתי 

 

  (rame OrdersF) הזמנות צפויות .2
 

והזמנות אחרות  לקבוצה קיימים   .2.1 כנגדם קיימות הערכות של הצדדים  הסכמי מסגרת ארוכי טווח  אשר 

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

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

החזויים הייצור  בהיקפי  לעמידה  ראו    .הנדרשת  נוספים  עסקי    9.3  -ו   8.4  סעיפיםלפרטים  תיאור  בפרק 

 . 2020לשנת התאגיד בדוח תקופתי 

הדוחנכון   פרסום  הקבוצהסך    למועד  של  הצפויות  שלנפרסות    ההזמנות  תקופה  פני  כ  על    שנה   20  -עד 

  ו )רא  2021שנחתם באוקטובר    מסגרת  הסכם  של  חידושכולל    , דולר  מיליארד   2.2  -כשל    עומדות על סךו

ביחס לחלק מההסכמים הניחה החברה את  . 31.12.2020 וםי ל  נכוןמיליארד  2.1 לעומת   ,ב' להלן( 6.6סעיף 

לפרטים נוספים בדבר הסכמי מסגרת שנחתמו בתקופת  חידושם בתום מועד הסיום הנוכחי כמקובל בענף. 

 .  2020לשנת בדוח תקופתי לדוח הדירקטוריון שצורף   6.7הדוח ראו סעיף 
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הזמנות   בדבר  תשכ"ח  והינ  צפויותההמידע  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה    1968-מידע 

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

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

בין היתר בשל הגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות גורמים אשר בשליטת הלקוחות ו/או בשל תנאי  

 . שוק וכיו"ב

 
תיאור עסקי התאגיד בדוח    - א'  בפרק    9.5  -ו   8.6  סעיפים ראו    החברה בר ההזמנות של  צלפרטים בדבר  

בדוח  לדוח הדירקטוריון שצורף    2ולפרטים נוספים בדבר ההזמנות הצפויות ראו סעיף    2020  לשנתתקופתי  

 .2020לשנת  תקופתי 

 
 מצב כספי  .3

   והסברי החברה:לפי הדוחות הכספיים   הכספי המצב  סעיפיעיקרי   להלן

 וחות מאוחדים על המצב הכספי )באלפי דולרים(ד תמצית

( 31.12.2020)לעומת מאזן   החברה הסברי  
  31 ליום

 בדצמבר
2020 

בספטמבר  30 ליום   

2020 2021  

נכסים   118,177 125,030 126,313 מלאי ה ת וירידה ביתר בשל ה בעיקר הקיטון נובע
 שוטפים 

נכסים לא   134,284 134,580 135,100 
 שוטפים 

 261,413 259,610 252,461 
 

סה"כ 
 נכסים

  לזמן קצר אשראיבעיקר מירידה בהקיטון נובע 
יבויות  י התח 62,294 63,487 68,472 חיובי מפעולות  בתזריםשמקורו בין היתר 

 שוטפות 
במקדמות מלקוחות לזמן    הקיטון נובע בעיקר מירידה 

 64,198 60,957 ארוך 
 

59,484 
 

התחייבויות  
 לזמן ארוך 

 
131,984 

 
   131,925 

 
130,683 

 
 הון 

 
261,413 259,610 252,461 

 סה"כ 
  התחייבויות

 והון 
 

  דולר  אלפי  61,543  לעומתאלפי דולר    55,883  -מסתכם ב  2021,  בספטמבר  30  ליום החוזר של החברה  ההון   .3.1

  לעומתחוזר  ה בהון    קיטוןה  .2020  ,בדצמבר  31ליום    דולר  אלפי  57,841  ולעומת    2020,  בספטמבר  30  יוםב

 . מלאי ביתרת מקיטוןנובע בעיקר   31.12.2020

     98,790  לעומתדולר    אלפי  95,423  -מסתכם ב  2021,  בספטמבר  30  ליוםמלאי )ללא מלאי לזמן ארוך(  ה  שווי  .3.2

 .  2020 ,בדצמבר 31ליום  אלפי דולר 101,724ולעומת   2020, בספטמבר 30 יוםדולר ב  אלפי

  30  יוםדולר ב  אלפי  20,410  לעומתדולר    אלפי  18,689  -מסתכם ב   2021,    בספטמבר  30  ליוםלקוחות    אשראי .3.3

 . 2020בדצמבר,  31ליום  דולר אלפי 19,590ולעומת    2020, בספטמבר
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  30 יוםדולר ב  אלפי 15,262 לעומתדולר  אלפי 10,934  -מסתכם ב 2021,  בספטמבר 30 ליוםספקים  אשראי .3.4

 .  2020 ,בדצמבר 31ליום  אלפי דולר 9,467ולעומת  2020, בספטמבר

 . 2020בספטמבר,  30ליום    ליחסבדומה  1.9 -מסתכם ב  2021, בספטמבר 30  ליוםהיחס השוטף  .3.5

  2021,  בספטמבר  30יום  ל)לרבות חלויות שוטפות בגין הלוואות לזמן אורך(   קצר  לזמן בנקאי  אשראי  יתרה .3.6

אלפי    38,218ולעומת    2020  בספטמבר   30  ביוםדולר    אלפי   27,573  -דולר לעומת כ   אלפי  33,704  - ב  הסתכם

  .2020 ,בדצמבר 31ליום  דולר

דולר    אלפי  48,879דולר לעומת    אלפי  47,708  -ב  מסתכמות   2021,  בספטמבר  30יום  ל   ארוך  לזמן  הלוואות .3.7

 .  2020 ,בדצמבר 31ליום  אלפי דולר 47,268ולעומת  2020,  בספטמבר 30 ביום

 

 של התאגיד תוצאות הפעילות  .4

   :2020-ו  2021בספטמבר  30חודשים שהסתיימו ביום   שלושהלתקופה של   רווח והפסדניתוח  .4.1

וחות מאוחדים על הרווח והפסד )באלפי דולרים(ד תמצית  

   החברה הסברי
לשנה שהסתיימה  

בדצמבר   31ביום 
2020 

   שלושה  לתקופה של 
  חודשים שהסתיימה ביום 

2020.0930.  2021.0930.    
  במגזר מוגברות  , מכירות בשל עליה

 מכירות  32,605 26,468 140,390 החלקים 

ובשיעורו מקורה   ירידה ברווח גולמי ה
תמהיל  ,  בהשפעת שער החליפין של הדולר

 והוצאות הפחת     מוצריםה
 רווח גולמי 1,810 2,651 19,487

 שיעור רווח גולמי  5.6% 10.0% 13.9% 

 תפעולי רווח  11 450 10,348 

 שיעור רווח תפעולי  - 1.7% 7.4% 

 נקי  )הפסד(  רווח ( 667) ( 446) 4,611 

)הפסד(  שיעור רווח  ( 2.0%) ( 1.7%) 3.3% 
 נקי 

 
18,439 2,488 2,552 EBITDA  

 
13.1% 9.4% 7.8% 

  -ה   שיעור
EBITDA 
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 :  2020- ו 2021בספטמבר   30חודשים שהסתיימו ביום  תשעהלתקופה של  רווח והפסד  נתוני .4.2

 

 תמצית דוחות מאוחדים על הרווח והפסד )באלפי דולרים(

לשנה שהסתיימה ביום  
 2020בדצמבר  31

   תשעה  לתקופה של 
 חודשים שהסתיימה ביום

 

30.09.2020 202130.09.   

 מכירות 92,873 108,660 140,390

 רווח גולמי 5,311 15,275 19,487

 שיעור רווח גולמי  5.7% 14.1% 13.9%

 תפעולי )הפסד( רווח  ( 869) 8,338 10,348

)הפסד(  שיעור רווח  ( 0.9%) 7.7% 7.4%
 תפעולי 

 נקי  )הפסד( רווח ( 2,486)   4,502 4,611

 נקי   )הפסד( שיעור רווח ( 2.7%)   4.1% 3.3%

18,439 14,231 6,636 EBITDA  

 EBITDA -שיעור ה  7.1% 13.1% 13.1%

 

 : לתקופת הדוחתוצאות מגזרי פעילות  .4.3

 

 וחות מאוחדים על הרווח והפסד )באלפי דולרים(ד תמצית

 לשלושת החודשים שהסתיימו 
 2020בספטמבר  30ביום 

 לשלושת החודשים שהסתיימו 
 2021בספטמבר  30ביום 

  
  פעילות תחום התאמות  סה"כ 

   חלקים

  תחום
  פעילות

 המנועים 
  התאמות "כ סה

  פעילות תחום
   חלקים

  תחום
  פעילות

 המנועים 

 מכירות  6,961 25,986 (342) 32,605   6,853 20,229 (614) 26,468

450 (195) (1,294 ) 1,939 11 (199) (1451, ) 1,724 
 חרוו

 תפעולי 
 

, תיסוף  אשתקד  המקבילה  בתקופה   3.40  לעומת  3.23  היה   המדווחת   בתקופה   הדולר  של  ממוצע ה  החליפין  שער

כ הכולל  בהתחשב  .  5.4%  -של  האפקטיבי  החליפין  בשער  הגנהבשינויים  השונות,    עסקאות  הרווח  בתקופות 

אשתקד  המדווחת    בתקופההתפעולי   המקבילה  התקופה  מגזר  ב  בעיקר,  דולר  מיליון  1.6  - בכ  הושפעלעומת 

החלקים. מרכיבים נוספים שהשפיעו על התוצאות של מגזר החלקים הוא תמהיל המוצרים בעלי שיעורי רוחיות  

   .מיליון דולר( 0.5  -משתנה וכן היקף הפחת )גידול של כ
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 וחות מאוחדים על הרווח והפסד )באלפי דולרים(ד תמצית

בספטמבר  30לתשעת החודשים שהסתיימו ביום  2020בספטמבר  30לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 
2021 

  
  פעילות תחום התאמות  סה"כ 

   חלקים

  תחום
  פעילות

 המנועים 
 התאמות  "כ סה

  פעילות תחום
   חלקים

  תחום
  פעילות

 המנועים 

 מכירות  21,294 73,611 (2,032) 92,873   24,432    85,839  (1,611) 108,660

 חרוו 3,531 ( ,8043) (596) ( 698) 4,900 4,026 (588) 8,338
 תפעולי 

 

 מימוןהמקורות ו נזילות .5

   נזילות .5.1

)באלפי דולרים( תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים   

 הסברי החברה 

לשנה  
יום  שהסתיימה ב

 בדצמבר  31
2020 

לתקופה של שלושה  
  ה שהסתיימחודשים 

  בספטמבר 30ביום 
2020 2021   

 3,511 (892) 354 
מזומנים מפעילות  

 שוטפת 
המשך יישום דחיית תוכניות ההשקעה  

 כחלק מההגנ על התזרים 
מזומנים ששימשו   (444) (3,415) (25,122)

 לפעילות השקעה 
 

16,937 5,010 (7) 
מזומנים שנבעו  

)שימשו( לפעילות  
 מימון 

יתרת המזומנים ושווי   )4,606( 1,144 (4,027) 
 המזומנים 

 

 

לשנה  
שהסתיימה ביום  

 בדצמבר  31
2020  

לתקופה של תשעה  
חודשים שהסתיימה  

  בספטמבר 30ביום 
2020  1202    

מזומנים מפעילות   9,886 6,692 3,511
 שוטפת 

מזומנים ששימשו   (4,355) (20,515) (25,122)
 לפעילות השקעה 

16,937 14,320 (6,110) 
מזומנים שנבעו  

)שימשו( לפעילות  
 מימון 

יתרת המזומנים ושווי   )4,606( 1,144 (4,027)
 המזומנים 

 

 מקורות מימון .5.2

ומקורות ההון  הרווחים המצטברים של החברה  מתוך  החברה את פעולותיה  מנה  יבתקופה המדווחת מ

   ., וכן באמצעות הלוואות שנטלה החברה כמפורט להלןהעצמי

 לעיל.  3.3ראו סעיף אשראי הלקוחות לפרטים בדבר 
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 לעיל.   3.7ראו סעיף  ההתחייבויות לתאגידים בנקאיים לזמן ארוך לפרטים בדבר  

 לעיל.    3.7 3.6 פים סעיראו ההתחייבויות לבנקים לפרטים בדבר  

  17  סעיף המימון לרבות אמות המידה הפיננסיות, ראו    מקורותבר דיווח,    אשראינוספים אודות    לפרטים 

 .2020לשנת  בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח תקופתי 

 

 :  2021, בספטמבר 30מהותיות נכון ליום  אשראי  מסגרות פירוט להלן .5.3

  קרן   סכום   מטבע מספר 
   ההלוואה 

  יתרת
  ההלוואה 

 ליום
30.09.2021 

  שם
 המלווה 

אמות מידה פיננסיות    ההסכם תיאור
 ועמידה בהן 1 

 

 בטחונות

  הבנק  מיליון  20.3   מיליון 25 דולר  1
  הבינלאומי 

  הראשון 
  לישראל

 מ"בע

  קבועה   שנתית  בריבית
.  4.5%  של   בשיעור

  לתקופה   הינה  ההלוואה
  והיא   חודשים  108  של

  בתשלומים  תיפרע
  תשלומי :  רבעוניים

  נטילת   ממועד  החל  ריבית
  החזר   ואילו ,  ההלוואה

  12  לאחר   יחל  הקרן 
  נטילת   ממועד   חודשים

 ההלוואה 

לא  1)  העצמי  ההון   )
מ מיליון    80  - יפחת 

העצמי   הון  ויחס  דולר 
יפחת   לא  המאזן  לסך 

. נכון  25%2משיעור של 
, 30.09.2021ליום  

הינו   האמור  היחס 
 48.7% - בשיעור של כ

  התפעולי   הרווח(  2)
  רבעונים   ארבעה)

  יהיה   עת  בכל(  אחרונים
(.  0-מ  גדול )  חיובי 

נכון   התפעולי  הרווח 
, הינו  30.09.2021ליום  

 3מיליון דולר;   1.8
 

  העמידה   ש"מב
  הבנקאי   לתאגיד
  ושיעבוד   משכון 

  ממדרגה   קבוע
  ללא ,  ראשונה

  על ,  בסכום  הגבלה
  חברת   מניות  כל

  מ "בע  כרמל  חישולי
  על   מוחזקות  אשר
,  הזכויות  וכל  ידה

  וההטבות   ההכנסות
  או   הנובעות

  למניות   הקשורות
  הופקדו   אשר   אלה
  התאגיד   בידי 

 . הבנקאי
  שעבוד   קיים ,  כן  כמו 

 .   הבנק  לטובת שלילי

  בשיעור   משתנה   בריבית מיליון  3.16 מיליון  20 דולר  2
.  1.5%+    ליבור   של

  לתקופה   הינה  ההלוואה
  והיא   חודשים  108  של

  בתשלומים  תיפרע
  תשלומי :  רבעוניים

  נטילת   ממועד  החל  ריבית
  החזר   ואילו ,  ההלוואה

  12  לאחר   יחל  הקרן 
  נטילת   ממועד   חודשים

 ההלוואה 
בנק   מיליון  28.3 מיליון  30 ח"ש 3

- מזרחי
טפחות  

  -בע"מ
בערבות  

  - מדינה
במסגרת  

תוכנית  
המדינה  

לסיוע  
לעסקים  

עקב  
השלכות  

נגיף  
 הקורונה 

משתנה   שנתית  ריבית 
  + פריים  של  בשיעור 

הינה  1.5% ההלוואה   ..
של   חודשים    60לתקופה 

בתשלומים   תיפרע  והיא 
תשלומי   רבעוניים: 
מהרבעון   החל  ריבית 
לנטילת   העוקב 
החזר   ואילו  ההלוואה, 

לאחר   יחל    12הקרן 
נטילת   ממועד  חודשים 

 ההלוואה. 

  

 

" כהגדרת מונחים אלה בהסכם אמות המידה הפיננסיות מול הבנק. מונחים אלה  רווח תפעולי" "EBITDA"  -" וחוב", "הון עצמי"  1
הינם מונחים סטנדרטיים כאשר בהגדרת "הון עצמי" מדובר בהון עצמי לאחר ניכויים מסויימים הכוללים בעיקר נכסים בלתי מוחשיים 

וי מזומנים ושווה מזומנים. בהגדרת "רווח תפעולי" מדובר  בניככולל ליסינג  והוצאות נידחות. בהגדרת "חוב" מדובר בהתחייבויות מימוניות  
בסכום המצטבר על פי הדוחות הכספיים לארבעת הרבעונים הקלנדריים העוקבים ובנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות שאינן במהלך  

אופציות לעובדים, שאינן משקפות את  ורווח תפעולי מנוטרלות הכנסות והוצאות חד פעמיות ושערוך    EBITDAהעסקים הרגיל. במונח  

המוצג בדוח זה הינו ללא נטרול  הכנסות והוצאות חד    ורווח תפעולי    EBITDA-מהלך העסקים הרגיל של הקבוצה. יצוין כי מדד ה
 פעמיות כאמור.  

 .  30%משיעור של  31.3.2023והחל מהדוחות ליום   27.5%שיעור של  31.3.2021החל מהדוחות ליום  2
ואילך, יחס  31.3.2023(. החל מדוחות כספיים ליום 0-הרווח התפעולי בכל עת יהיה חיובי )גדול מ 31.12.2022ולל נתוני דוחות מיום עד וכ   3

 .  4.5לא יעלה בכל עת על  EBITDA-לחוב 



 ( בע"מ 1997אחזקות )מנועי בית שמש 
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הבנק   מיליון  9.6 מיליון  10 ח"ש 4
הבינלאומי  

הראשון  
לישראל  

  -בע"מ
בערבות  

  - מדינה
במסגרת  

תוכנית  
המדינה  

לסיוע  
לעסקים  

עקב  
השלכות  

נגיף  
 הקורונה 

 

משתנה   שנתית  ריבית 
  + פריים  של  בשיעור 

הינה  1.5% ההלוואה   .
של   חודשים    60לתקופה 

בתשלומים   תיפרע  והיא 
חודשיים: תשלומי ריבית  
יתבצעו   הראשונה  בשנה 
ולאחר   המדינה  ידי  על 
תישא   החברה  מכן 
החזר   הריבית.  בתשלומי 

לאחר   יחל    12הקרן 
נטילת   ממועד  חודשים 

 ההלוואה 
 

בגובה  שעבוד פקדון   
מסכום    5%

 ההלוואה 
 

הבנק   מיליון  2.1 מיליון  2.2 דולר  5
הבינלאומי  

הראשון  
לישראל  

 בע"מ

קבועה   שנתית  בריבית 
של   .  2.2%בשיעור 

לתקופה   הינה  ההלוואה 
והיא    60של   חודשים 

בתשלומים   תיפרע 
תשלומי   רבעוניים: 
החל   והקרן  הריבית 
לנטילת   העוקב  מהרבעון 

 ההלוואה 

בשווי  שעבוד מכונה   
 סכום ההלוואה 

בנק   מיליון   7 מיליון  7 דולר  6
 הפועלים

קבועה   שנתית  בריבית 
של   .  2.2%בשיעור 

לתקופה   הינה  ההלוואה 
והיא    60של   חודשים 

בתשלומים   תיפרע 
תשלומי   רבעוניים: 
החל   והקרן  הריבית 
לנטילת   העוקב  מהרבעון 

 ההלוואה 

ספציפי של  שעבוד  
בשווי סכום   ות מכונ 

למימון   ההלוואה 
 רכישת המכונות 

 

 הקצאות אופציות בתקופת הדוח .5.4

בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן בוצעו ההקצאות של אופציות )בלתי סחירות( לעובדים ונושאי משרה  

של הקבוצה בהתאם לתוכנית האופציות של החברה לאחר קבלת החלטה של דירקטוריון החברה ובמקרה  

 נושאי משרה בהתאם להמלצה של ועדת התגמול ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, כדלקמן: של 

כמות  מועד הקצאה 

 אופציות

 אופן ההקצאה ניצעים 

לעובדים בקבוצה  עובדים 193,634 2021בינואר,  19 מיידי מתאר  דיווח    22מיום    ,  
 2020-01-116641, אסמכתה:  2020בנובמבר, 

משרה   90,000 2021מאי,  נושאי  תשעה 
 כפופי מנכ"ל 

מיום   פרטית  הקצאה  ,  2021במרץ,    23דוח 
 2021-01-042222אסמכתה: 

בעלי   אופציות למנכ"ל  90,000 2021יולי,  של  האסיפה  ידי  על  אושרה  ההקצאה 



 ( בע"מ 1997אחזקות )מנועי בית שמש 
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מיום   לגבי    2021במאי,    3המניות  לפרטים 
זימון אסיפה  מתוקן בדבר  ההקצאה ראו דוח  

-2021-01, אסמכתה:  2021באפריל,    27מיום  
072408 

 

 .ג. להלן.  6.6לפרטים בדבר בקצאה לאחר תאריך המאזן ראו סעיף 

 

 היבטי ממשל תאגידי  .6

 תרומות .6.1

מדיניות תרומות   אין  לשנת  ולחברה  שניתן  2021במהלך הרבעון הראשון  לגילוי  ביחס  שינויים  חלו  לא   ,

  .2020בנושא זה, כפי שבא לידי ביטוי בדוח הדירקטוריון שצורף לדוח התקופתי לשנת 

 דירקטורים בלתי תלויים   .6.2

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

 .1999-, התשנ"טהחברותלהוראות התוספת הראשונה לחוק  

 חשבונאית ופיננסית  ומחיותדירקטורים בעלי מבדבר גילוי  .6.3

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

אודות    לפרטים  .2020, כפי שפורטו בדוח הדירקטוריון שצורף לדוח התקופתי לשנת  חשבונאית ופיננסית

לשנת  פרטים נוספים בדוח תקופתי    בפרק   26  תקנהבעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, ראו    דירקטורים

2020 . 

   פרטים בדבר המבקר הפנימי של התאגיד .6.4

מהותי ביחס לנתונים בדבר המבקר הפנימי של החברה    שינוילא חל    2021הראשון לשנת  הרבעון    במהלך

 . 2020 לשנת  התקופתי לדוח שצורףכפי שפורטו לדוח הדירקטוריון השנתי 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .6.5

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

   .2020המאוחדים המצורפים לדוח התקופתי לשנת   לדוחות הכספיים

   ולאחר תאריך המאזן אירועים בתקופת הדוח .6.6

, ראו סעיף  2021ועד למועד פרסום הדוח לרבעון השני לשנת    2021בינואר    1לאירועים אשר התרחשו מיום   .א

לרבעון    לדוח  6.6 החברה  של  פורס  2021לשנת    השניהדירקטוריון  ביום  אשר    2021באוגוסט,    15ם 

   , המצורף בהכללה על דרך ההפניה. (2021-01-065005)אסמכתה: 

  על חתמהבית שמש בע"מ, חברה בת שבשליטתה המלאה של החברה  מנועי, 2021, באוקטובר 20 ביום .ב

  ביותר הגדולים האירופיים הלקוחות אחד שהינועם לקוח קיים של הקבוצה,  4מסגרת  הסכם של  חידוש

קשור לחברה, לאספקה של יציקות להבים למגוון מנועי   ו(, צד ג' שאינaerospaceחלל )-התעופה  בשוק

שנים, במסגרתו   9של  לתקופה " בהתאמה(, הלקוח"  -" והמסגרת הסכםסילון )להלן בסעיף זה: "

 

, אסמכתא:  2.03.20212. דיווח מיידי מיום 2020בפרק א לדוח התקופתי לשנת  8.4לפרטים בדבר הסכמי המסגרת של הקבוצה ראו סעיף  4
 ואשר המידע האמור שם בקשר עם הסכמי מסגרת מובא בדוח זה על דרך הפניה. 2021-01-040464

 



 ( בע"מ 1997אחזקות )מנועי בית שמש 
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קודם   מסגרת להסכם בהתאם כה עד  סופקו  אשר להבים יציקות הלקוחלייצר  עבור  תמשיךהקבוצה 

תח ותייצר חלקים חדשים עבור הלקוח במסגרת תכנית מנועים מובילה בשוק האזרחי )להלן  תפ וכן 

שנים   9מיליון דולר על פני   108 -"(. סך היקף הסכם המסגרת צפוי להיות כ המוצריםבסעיף זה: " 

-2021-01)אסמכתה:  20.10.2021מיום  מיידילפרטים נוספים ראו דיווח  (.31.12.2030עד  1.1.2022)

 . ההפניה דרך על בהכללה המצורף (, 157959

מידע צופה פני עתיד   נםתקופת הסככם המסגרת הי לאורךהמידע שלעיל, בדבר צפי ההכנסות 

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

קבל מהלקוח והערכות שונות שהן בלתי  הנהלת החברה, המבוססות על הערכות החברה ומידע שהת

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

או בשל תנאי שוק    הלקוחהיתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות גורמים אשר בשליטת 

 . וכיו"ב

דירקטוריון החברה )לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול( הקצאה פרטית    אישר,  2021  בנובמבר  18ביום   .ג

  הניתנות   החברה  עובד  שהינו  משרה  לנושאאופציות )לא סחירות(,    9,500  שאינה מהותית ואינה חריגה של  

נוספים ראו דוח הצעה פרטית שאינה מהותית    9,500  לעד  למימוש  מניות רגילות של החברה. לפרטים 

 להתפרסם בסמוך למועד דוח זה. ואינה חריגה שצפוי  

תקופתי לשנת    לדוח  7.5  סעיף'  א  פרק  גם  ראו,  החברה  והיערכות   הקורונה  נגיף  התפרצות  השלכות  לענין .ד

היות שמדובר באירוע    .בהערכת המצב של החברה  מהותיים  שינויים  חלו . בתקופה המדווחת לא  2020

אשר אינו בשליטת החברה, וגורמים כגון התפשטות מחודשת של הנגיף, המשך התפשטותו בעולם או  

בלימתו עשויים להשפיע על הערכות החברה לעניין השלכת האירוע על עסקי החברה, החברה ממשיכה  

על תוצאותיהן העסקיות    לעקוב באופן שוטף אחר השינויים בשווקים בארץ ובעולם ובוחנת את ההשלכות 

  התעופה בענף  חיוביות    ותבהתבסס על מגמ   .של החברה בטווח הבינוני והארוך ומגיבה בהתאם לצורך

שינוי המגמה  , החברה להערכת .מגמהשינוי מתחזקת הערכת החברה לתחילת , בעת האחרונה האזרחית 

   .2022במגזר החלקים במהלך שנת  הקבוצה  שללמוצרים  הביקושים על לטובה להשפיעצפוי 

  , 2022שנת    במגזר החלקים במהלך, לרבות ביחס לגידול הצפוי לביקושים למוצרי החברה  המידע לעיל

וודאות כי תחזית, הערכה, אומדן או מידע    שאיןהינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  

 בפועל  ההשפעות.  ועל פי פרסומים בנושא   סיונהני  פי  על   החברה  הערכות  על  ומבוססים  יתממשואחר,  

הקורונה,    היקף מ  כתוצאה   בעיקר,  שונות  להיות   עשויות נגיף  התפשטות  של  ההשפעות  ומשך 

מהמוערך,   שונות  התממשות  או  והשפעות   גיאו  משינוייםמהתפתחויות  רגולציה  שינויי  פוליטיים, 

 .הקבוצהתוצאות  על מהותילהשפיע לרעה באופן  ועשויותכלכליות ואחרות שונות 

ועד למועד פרסום    ( 2021,  בספטמבר  30שממועד תאריך המאזן )  בתקופהלעיל,    פיםהאמור בסעי  למעט .ה

 (, לא חלו אירועים מהותיים. 2021 ,נובמבר 18) זה  דוח
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של  עסקיה  לקידום  ותרומתם  המסורה  עבודתם  על  והמנהלים  העובדים  לציבור  הערכתו  את  מביע  הדירקטוריון 

 החברה. 

 

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

 רם דרורי         גילון בק

 מ נ כ " ל         ר הדירקטוריון "יו
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1

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

מבוא

 -להלן (מ וחברות הבנות שלה "בע) 1997(סקרנו את המידע הכספי המצורף של מנועי בית שמש אחזקות 
ואת הדוחות  2021בספטמבר  30הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום , )הקבוצה

שינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה , הרווח הכולל ,התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי  .ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך

וכן הם , "דיווח כספי לתקופות ביניים" IAS 34לתקופת ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
דוחות תקופתיים (של תקנות ניירות ערך ' אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד

אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים אלו בהתבסס על  .1970-ל"התש, )ומידיים
.סקירתנו

 לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות הביניים התמציתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד
המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי . 2021בספטמבר  30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  8%-מהווים כ

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

היקף הסקירה

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

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

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

מסקנה

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

34.

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

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

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

.הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 
2

 בספטמבר30ליום 
31ליום 

בדצמבר
202120202020

אלפי דולראלפי דולראלפי דולר
מבוקרבלתי מבוקר

נכסים שוטפים 
 951  1,144  117 מזומנים ושווי מזומנים

 19,590  20,410  18,689 לקוחות ונכסי חוזה
 4,048  4,686  3,948 חייבים ויתרות חובה

 101,724  98,790  95,423 מלאי
 126,313  125,030  118,177 סה"כ נכסים שוטפים

נכסים לא שוטפים 
 9,896  9,030  11,742 עלויות חוזה וחייבים לזמן ארוך

 822  881  1,179 מלאי לזמן ארוך
 -  84  - נכסי מסים נדחים

 117,166  117,423  115,512 רכוש קבוע
 675  679  660 נדל"ן להשקעה

 3,155  3,313  2,682 נכס בלתי מוחשי
 3,386  3,170  2,509 נכסים בגין הטבות לעובדים

 135,100  134,580  134,284 סה"כ נכסים לא שוטפים
 261,413  259,610  252,461 סה"כ נכסים

התחייבויות שוטפות 
 26,913  18,476  21,977 אשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים
 11,780  9,530  12,256 חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים

 9,467  15,262  10,934 ספקים ונותני שרותים
 1,604  3,181  1,091 זכאים ויתרות זכות
 6,578  6,208  6,293 מקדמות מלקוחות

 12,130  10,830  9,743 התחייבויות בגין הטבות לעובדים
 68,472  63,487  62,294 סה"כ התחייבויות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות 
 47,268  48,879  47,708 הלוואות מתאגידים בנקאיים

 3,007  2,970  3,260 התחייבויות בגין הטבות לעובדים
 4,759  6,646  3,441 מקדמות מלקוחות לזמן ארוך

 709  525  705 התחייבויות אחרות לזמן ארוך
 5,214  5,178  4,370 התחייבות מסים נדחים

 60,957  64,198  59,484 סה"כ התחייבויות לא שוטפות
הון 

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

 1,029  1,364  2,214 קרנות הון
 75,457  75,063  72,972 עודפים

(1,017)(1,017)(1,017)מניות מוחזקות בידי חברה מאוחדת
 131,955  131,896  130,655 הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה

 29  29  28 זכויות שאינן מקנות שליטה
 131,984  131,925  130,683 סה"כ הון

 261,413  259,610  252,461 סה"כ התחייבויות והון

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 לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 
 

3

לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום

לתקופה של שלושה
חודשים שנסתיימה ביום

לשנה
שנסתיימה

ביום

 בדצמבר31 בספטמבר30 בספטמבר30

20212020202120202020

אלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולר

מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקר

 140,390  26,468  32,605  108,660  92,873 הכנסות ממכירות ומעבודות

 120,903  23,817  30,695  93,385  87,562 עלות המכירות והעיבוד

 19,487  2,651  1,910  15,275  5,311 רווח גולמי

 2,846  632  697  2,069  2,140 הוצאות מכירה ושיווק

 7,657  1,877  1,733  5,870  5,208 הוצאות הנהלה וכלליות

 89  -  4  -  346 הוצאות אחרות

(1,453)(308)(535)(1,002)(1,514)הכנסות אחרות

 6,180  6,937  1,899  2,201  9,139 

 10,348  450  11  8,338 (869)רווח (הפסד) מפעולות רגילות

 736  969  25  1,588  501 הכנסות מימון

(5,945)(1,836)(799)(4,512)(2,471)הוצאות מימון

 5,139 (417)(763) 5,414 (2,839)רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

(528)(29) 96 (912) 353 הכנסות (הוצאות) מסים על ההכנסה

 4,611 (446)(667) 4,502 (2,486)רווח נקי (הפסד) לתקופה

מיוחס ל:

 4,609 (446)(667) 4,500 (2,485)בעלי מניות החברה

 2 - *- * 2 (1)זכויות שאינן מקנות שליטה

(2,486) 4,502 (667)(446) 4,611 

 אלפי דולר.1* סכום נמוך מ- 

1רווח (הפסד) בסיסי למניה רגילה אחת (בדולר) בת 
0.54(0.05)(0.08)0.53(0.29)ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלי מניות החברה

1רווח (הפסד) מדולל למניה רגילה אחת (בדולר) בת 
0.54(0.05)(0.08)0.53(0.29)ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלי מניות החברה



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

. הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
4

לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום

לתקופה של שלושה
חודשים שנסתיימה ביום

לשנה
שנסתיימה

ביום

 בדצמבר31 בספטמבר30 בספטמבר30

20212020202120202020

אלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולר

מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקר

 4,611 (446)(667) 4,502 (2,486)רווח (הפסד) לתקופה

רווח כולל אחר

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

 285  -  -  -  - מדידות מחדש של תכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס

סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס

החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של מכשירים
 28 (642) 126  321  458 המשמשים לגידור תזרימי מזומנים

 313 (642) 126  321  458 רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 4,924 (1,088)(541) 4,823 (2,028)סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה

סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה מיוחס ל:

 4,922 (1,088)(541) 4,821 (2,027)בעלי מניות החברה

 2 - *- * 2 (1)זכויות שאינן מקנות שליטה

(2,028) 4,823 (541)(1,088) 4,924 

 אלפי דולר.1* סכום נמוך מ- 



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

.הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 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

לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה
 (בלתי מבוקר):2021 בספטמבר 30ביום 

 131,984  29  131,955 (1,017) 75,457  1,001  28  53,981  2,505 2021 בינואר 1יתרה ליום 

(2,486)(1)(2,485) - (2,485) -  -  -  - הפסד לתקופה

 458  - * 458  -  -  -  458  -  - רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 727  - * 727  -  -  727  -  -  - תשלום מבוסס מניות

 130,683  28  130,655 (1,017) 72,972  1,728  486  53,981  2,505 2021 בספטמבר 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

לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה
 (בלתי מבוקר):2020 בספטמבר 30ביום 

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

 4,502  2  4,500  -  4,500  -  -  -  - רווח לתקופה

 321  - * 321  -  -  -  321  -  - רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 124  - * 124  -  -  124  -  -  - תשלום מבוסס מניות

 131,925  29  131,896 (1,017) 75,063  1,043  321  53,981  2,505 2020 בספטמבר 30סה"כ הון ליום 

אלפי דולר 1-סכום נמוך מ* 



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

.הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 
6

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

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה
 (בלתי מבוקר): 2021 בספטמבר 30ביום 

 130,871  28  130,843 (1,017) 73,639  1,375  360  53,981  2,505 2021 ביולי 1יתרה ליום 

(667) - *(667) - (667) -  -  -  - הפסד לתקופה

 126  - * 126  -  -  -  126  -  - רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 353  - * 353  -  -  353  -  -  - תשלום מבוסס מניות

 130,683  28  130,655 (1,017) 72,972  1,728  486  53,981  2,505 2021 בספטמבר 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

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה
 (בלתי מבוקר): 2020 בספטמבר 30ביום 

 132,984  29  132,955 (1,017) 75,509  1,014  963  53,981  2,505 2020 ביולי 1יתרה ליום 

(446) - *(446) - (446) -  -  -  - הפסד לתקופה

(642) - *(642) -  -  - (642) -  - הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 29  - * 29  -  -  29  -  -  - תשלום מבוסס מניות

 131,925  29  131,896 (1,017) 75,063  1,043  321  53,981  2,505 2020 בספטמבר 30סה"כ הון ליום 

 אלפי דולר1* סכום נמוך מ- 
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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

2020 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
(מבוקר): 

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

 4,611  2  4,609  -  4,609  -  -  -  - רווח לשנה

 313  - * 313  -  285  -  28  -  - רווח כולל אחר לשנה, נטו ממס

 82  - * 82  -  -  82  -  -  - תשלום מבוסס מניות

 131,984  29  131,955 (1,017) 75,457  1,001  28  53,981  2,505 2020 בדצמבר 31סה"כ הון ליום 

אלפי דולר 1 -סכום נמוך מ* 
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לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום

לתקופה של שלושה
חודשים שנסתיימה ביום

לשנה
שנסתיימה

ביום

 בדצמבר31 בספטמבר30 בספטמבר30

20212020202120202020

אלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולר

מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקר

מזומנים שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת 

 4,611 (446)(667) 4,502 (2,486)רווח (הפסד) לתקופה

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי
(1,100)(446) 1,021  2,190  12,372 מזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

 3,511 (892) 354  6,692  9,886 מזומנים שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת

תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה 

(25,190)(3,436)(444)(20,582)(4,356)רכישת רכוש קבוע

 5  -  -  5  - תמורה ממימוש רכוש קבוע

 63  21  -  62  1 ריבית שהתקבלה

(25,122)(3,415)(444)(20,515)(4,355)מזומנים ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) 
מימון 

 9,157 (5,723)(2,602) 5,720 (4,731)אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

(4,907)(1,561)(3,699)(3,343)(8,850)פרעון הלוואות לזמן ארוך

 15,970  13,129  7,000  14,548  9,763 קבלת הלוואות לזמן ארוך

(2,824)(725)(548)(2,210)(1,884)ריבית ששולמה

(459)(110)(158)(395)(408)פירעון קרן התחייבויות בגין חכירה

 16,937  5,010 (7) 14,320 (6,110)מזומנים שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון

(4,674) 703 (97) 497 (579)עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

 647  441 (4,509) 647 (4,027)מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

(4,027) 1,144 (4,606) 1,144 (4,606)מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום

לתקופה של שלושה
חודשים שנסתיימה ביום

לשנה
שנסתיימה

ביום

 בדצמבר31 בספטמבר30 בספטמבר30

20212020202120202020

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

 8,121  2,038  2,541  5,893  7,510 פחת והפחתות

(27) 79 (225)(93)(844)שינוי במסים נדחים

 66  70  -  66 (1)הפסד (רווח) הון ממימוש רכוש קבוע, נטו

 3,414  684  621  2,059  1,785 הוצאות (הכנסות) ריבית, נטו

 82  29  353  124  727 עסקאות תשלום מבוסס מניות

סה"כ הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי
 11,656  2,900  3,290  8,049  9,177 מזומנים

שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות

(3,815)(945)(845)(2,869)(2,564)עליה בעלויות חוזה וחייבים לזמן ארוך

 24,010  8,552  202  23,190  901 ירידה בלקוחות

 415 (665)(712) 76  707 ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה

(20,370)(5,977) 1,152 (17,436) 6,301 ירידה (עליה) במלאי

 988  22 (248) 929 (357)ירידה (עליה) במלאי לזמן ארוך

(10,566)(4,068) 1,334 (7,791) 1,549 עליה (ירידה) בספקים ונותני שירותים

(202)(187)(849)(155)(2,042)ירידה בזכאים ויתרות זכות

(979)(875)(542)(790)(822)שינוי בהפרשה לחופשה

 567  35  71  783  877 שינוי בנכסים בגין הטבות לעובדים לזמן ארוך

 593  98  194  217  253 שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים לזמן ארוך

(3,486) 664 (2,019)(1,969)(1,603)עליה (ירידה) במקדמות מלקוחות

 89  - (7)(44)(5)עליה (ירידה) בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך

(12,756)(3,346)(2,269)(5,859) 3,195 סה"כ שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

 12,372  2,190  1,021 (446)(1,100)

נספח ב' - פעולות מהותיות שלא במזומן: 

 455  63  44  3,570  230 רכישת רכוש קבוע באשראי

נספח ג' - מסים במזומנים: 

 955  213  325  955  1,125 תשלומי מס
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כללי  -  1באור  

היישות המדווחת.א

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

.יציקות מדויקות ויצור חלקים למנועי סילון, בשיפוץ מנועים

כוללים את אלה של החברה ושל , 2021בספטמבר  30תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
.")הקבוצה: "להלן יחד(חברות הבנות שלה 

אירועים מהותיים בתקופת הדיווח.ב

. עובדים בקבוצה 596 -אופציות ל 193,634אישר דירקטוריון החברה הקצאה של  2021, במרץ 19ביום  ⦁
.בדבר תשלום מבוסס מניות, 10למידע נוסף ראה ביאור 

נושאי משרה בכירים  9 -אופציות ל 90,000אישר דירקטוריון החברה הקצאה של  2021, במרץ 21ביום  ⦁
.בדבר תשלום מבוסס מניות, 10למידע נוסף ראה ביאור . בקבוצה

ל החברה אשר אושרה "אופציות למנכ 90,000אישר דירקטוריון החברה הקצאה של  2021, במרץ 21ביום  ⦁
בדבר תשלום , 10למידע נוסף ראה ביאור . 2021, במאי 3י  האסיפה הכללית של בעלי המניות ביום "ע

.מבוסס מניות

חברה בת שבשליטתה המלאה של החברה חתמה על הסכם , מ"מנועי בית שמש בע 2021, ביוני 21ביום  ⦁
שאינה ' צד ג, יצרנית חלקים למנועים תעופתיים מובילה באירופה, עם לקוח קיים של הקבוצה מסגרת

.מיליון דולר 45 -שנים ובהיקף של כ 21קשורה לחברה לתקופה של 

בדבר אירועים מהותיים . ג 1ראה ביאור , לענין השלכות התפרצות נגיף הקורונה והיערכות החברה ⦁
בתקופה המדווחת לא חלו שינויים מהותיים . 2020בתקופת הדיווח בדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

וגורמים כגון התפשטות , היות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת החברה. בהערכת המצב של החברה
המשך התפשטותו בעולם או בלימתו עשויים להשפיע על הערכות החברה לעניין , מחודשת של הנגיף

החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר השינויים בשווקים בארץ , השלכת האירוע על עסקי החברה
אם ובעולם ובוחנת את ההשלכות על תוצאותיהן העסקיות של החברה בטווח הבינוני והארוך ומגיבה בהת

.לצורך

בסיס עריכת הדוחות הכספיים  -  2באור  

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים.א

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

דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק , כמו כן"). הדוחות השנתיים: "להלן( 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
.1970–ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד

.2021בנובמבר  18תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון הקבוצה ביום 

שימוש באומדנים ושיקול דעת. ב

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

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

בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות , שיקול הדעת של ההנהלה, 3למעט לאמור בביאור 
הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים , העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות

.השנתיים
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עיקרי המדיניות החשבונאית  -  3באור  

ה הינ, המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה, למעט המפורט בסעיף להלן
להלן תיאור השינויים העיקריים במדיניות . 2020המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

:החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה והשפעתם

תקנים חדשים שטרם אומצו

הפרשות והתחייבויות תלויות ונכסים תלויים, IAS 37 -תיקון ל

חסות העלויות לקיום חוזה אותן יש לקחת בחשבון הן עלויות המתיי, בבחינה האם חוזה הינו מכביד, על פי התיקון
:הכוללות את העלויות הבאות, במישרין לחוזה

וכן; עלויות תוספתיות -

זה כגון הוצאות פחת של רכוש קבוע המשמש למילוי חו(הקצאה של עלויות אחרות הקשורות במישרין לקיום חוזה  -
)זה וחוזים נוספים אחרים

אלא תתאים את יתרת הפתיחה של העודפים במועד , הישות לא תציג מחדש מספרי השוואה, בעת יישום התיקון
.בגובה ההשפעה המצטברת של התיקון, היישום לראשונה

עבור חוזים אשר הישות טרם סיימה את מחויבויותיה , 2022בינואר  1התיקון ייושם באופן רטרוספקטיבי החל מיום 
.בגינם עם אפשרות ליישום מוקדם
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מכשירים פיננסיים  -  4באור  

מכשירים פיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן .  א

, תלקוחו, 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

יטת תוך שימוש בש, הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי
.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  ⦁

 בספטמבר30ליום 
31ליום 

בדצמבר 

202120202020

מבוקרבלתי מבוקר

2רמה 2רמה 2רמה באלפי דולר

נכסים פיננסיים

 28  321  486 עסקאות החלף על שערי חליפין המשמשים לגידור, אופציות, חוזי אקדמה

עסקאות החלף על שערי חליפין שאינם משמשים , אופציות, חוזי אקדמה
 -  172 (6)לגידור

 480  493  28 

 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. 

שווי הוגן של כל אחת מהאופציות מהווה את הפרמייה שתשולם/תתקבל כעת בגיןאופציות
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.
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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 

30לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 
2021בספטמבר 

(בלתי מבוקר)

סך הכלהתאמותמנועיםיצור חלקים

אלפי דולר

 92,873 -72,12220,751הכנסות  מלקוחות חיצוניים

-(2,032)1,489543הכנסות בין מגזריות

 92,873 (2,032)73,61121,294סה"כ הכנסות המגזר

(869)(596)3,531(3,804)רווח (הפסד) מדווח - רווח (הפסד) תפעולי

30לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 
2020בספטמבר 

(בלתי מבוקר)

סך הכלהתאמותמנועיםיצור חלקים

אלפי דולר

 108,660 -84,50824,152הכנסות  מלקוחות חיצוניים

-(1,611)1,331280הכנסות בין מגזריות

 108,660 (1,611)85,83924,432סה"כ הכנסות המגזר

 8,338 (588)4,0264,900רווח מדווח - רווח תפעולי
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מגזרים (המשך)  -  5באור  

30לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 
2021בספטמבר 

(בלתי מבוקר)

סך הכלהתאמותמנועיםיצור חלקים

אלפי דולר

 32,605 -25,8206,785הכנסות  מלקוחות חיצוניים

-(342)166176הכנסות בין מגזריות

 32,605 (342)25,9866,961סה"כ הכנסות המגזר

 11 (199)1,724(1,514)רווח מדווח - רווח תפעולי

30לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 
2020בספטמבר 

(בלתי מבוקר)

סך הכלהתאמותמנועיםיצור חלקים

אלפי דולר

 26,468 -19,7256,743הכנסות  מלקוחות חיצוניים

-(614)504110הכנסות בין מגזריות

 26,468 (614)20,2296,853סה"כ הכנסות המגזר

 450 (195)1,939(1,294)רווח מדווח - רווח תפעולי

2020 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

מבוקר

סך הכלהתאמותמנועיםיצור חלקים

אלפי דולר

 140,390 -103,15837,232הכנסות מלקוחות חיצוניים

-(2,937)2,481456הכנסות בין מגזריות

 140,390 (2,937)105,63937,688סה"כ הכנסות המגזר

 10,348 (732)1,7949,286רווח מדווח - רווח תפעולי
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הכנסות מחוזים עם לקוחות  -  6באור  

פיצול של הכנסות ) 1(

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

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

לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה
2021 בספטמבר 30ביום 

בלתי מבוקר

מגזרים בני דיווח

סה"כמנועיםייצור חלקים

אלפי דולראלפי דולראלפי דולר

לקוחות עיקריים

17,662-17,662לקוח א'

17,241-17,241לקוח ב'

12,833-12,833לקוח ג'

12,38312,383-לקוח ד'

24,3868,36832,754אחרים

72,12220,751 92,873 

לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה
2020 בספטמבר 30ביום 

בלתי מבוקר

מגזרים בני דיווח

סה"כמנועיםייצור חלקים

אלפי דולראלפי דולראלפי דולר

לקוחות עיקריים

15,538-15,538לקוח א'

22,544-22,544לקוח ב'

18,076-18,076לקוח ג'

10,78210,782-לקוח ד'

28,35013,37041,720אחרים

84,50824,152 108,660 
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הכנסות מחוזים עם לקוחות (המשך)  -  6באור  

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה
2021 בספטמבר 30ביום 

בלתי מבוקר

מגזרים בני דיווח

סה"כמנועיםייצור חלקים

אלפי דולראלפי דולראלפי דולר

לקוחות עיקריים

6,302-6,302לקוח א'

7,017-7,017לקוח ב'

4,844-4,844לקוח ג'

5,1365,136-לקוח ד'

7,6571,6499,306אחרים

25,8206,785 32,605 

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה
2020 בספטמבר 30ביום 

בלתי מבוקר

מגזרים בני דיווח

סה"כמנועיםייצור חלקים

אלפי דולראלפי דולראלפי דולר

לקוחות עיקריים

4,598-4,598לקוח א'

3,800-3,800לקוח ב'

5,213-5,213לקוח ג'

3,5733,573-לקוח ד'

6,1143,1709,284אחרים

19,7256,743 26,468 
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הכנסות מחוזים עם לקוחות (המשך)  -  6באור  

2020 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

מבוקר

מגזרים בני דיווח

סה"כמנועיםייצור חלקים

אלפי דולראלפי דולראלפי דולר

לקוחות עיקריים

19,261- 19,261לקוח א'

26,365- 26,365לקוח ב'

22,306-22,306לקוח ג'

14,28214,282-לקוח ד'

35,22622,95058,176אחרים

103,15837,232 140,390 

יתרות חוזיות)   2(

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

 בספטמבר30ליום 
31ליום 

בדצמבר 

202120202020

אלפי דולראלפי דולראלפי דולר

מבוקרבלתי מבוקר

 846  777  643 נכסי חוזה

 11,337  12,854  9,734 התחייבויות חוזה

31 וליום 2020 בספטמבר 30  אלפי דולר המוצג בהתחייבויות לא שוטפות (ליום 3,441מקדמות מלקוחות כולל סך של  
  אלפי דולר, בהתאמה).4,759  אלפי דולר,  6,646 :  2020 בדצמבר 

 אלפי דולר.2,175מקדמות מלקוחות שנרשמו כהכנסות בתקופה הסתכמו לסך של 

התחייבויות תלויות והפרשות  -  7באור  

י עובד "כנגד חברת הבת ונגד אחרים הוגשה תביעה ע, 2020בדוחות הכספיים השנתיים לשנת  21כאמור בביאור  ⦁
החברה ביטלה את . במהלך התקופה המדווחת הסתיים ההליך המשפטי. אלפי דולר 760 -לשעבר על סך כ

.ההפרשה לתביעה שנרשמה במסגרת ייחוס עודפי עלות בעסקת הרכישה

קיבלה החברה הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי לפי חוק החומרים המסוכנים  2020באוקטובר  26ביום  ⦁
העבירה  24/12/20ביום , בגין הפרה לכאורה של היתר הרעלים) ח"מיליון ש 4.1( דולר ' מ 1.2על סך  1993–ג "תשנ

בתגובתה החברה העלתה טענות לביטול , החברה את תגובתה בהתאם לחוק החומרים המסוכנים והתקנות מכוחו
יסת הפחתה של סכום עיצום כספי ופר(העיצום באופן מלא או לחילופין בהפחתתו מכוח תקנות חומרים מסוכנים 

. הגיש המשרד להגנת הסביבה את תגובתו לטענותיה של החברה 2021במאי  26ביום .  2010 -ע "התש, )תשלומים
.ח"ש' מ 2.3 -המשרד הפחית את גובה העיצום הכספי לכ

.נרשמה הפרשה המתבססת על אומדן ההנהלה הטוב ביותר לסכום שיידרש לשלם, כמו כן
.הגישה החברה עתירה מנהלית כנגד ההחלטה 2021באוקטובר  21ביום 

התקשרות לרכישת רכוש קבוע  -  8באור  

.מליוני דולרים 2-חתמה הקבוצה על הזמנות עתידיות לרכישת רכוש קבוע בסך של כ  2021בספטמבר  30עד ליום 
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הלוואות ואשראי  -  9באור  

. הלוואות בתקופה1

30ליום 
בספטמבר

2021

אלפי דולר

7,000במהלך חודש אוגוסט נטלה חברה מוחזקת הלוואה לצורך רכישת ציוד, כנגד שיעבוד הציוד

:אמות מידה פיננסיות. 2

אשר ייבחנו על בסיס הדוחות המאוחדים הרבעוניים והשנתיים של , החברה התחייבה לעמידה באמות מידה
עון כאשר אי עמידה באמות המידה הפיננסיות כאמור מהווה עילה לפיר, החברה על פני ארבעה רבעונים רצופים

:מוקדם של ההלוואה

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

.הדיווח החברה עומדת באמת המידה

ים הרווח התפעולי של הקבוצה יוותר חיובי לאורך התקופה הנמדדת האמורה וזאת עד לנתוני דוחות כספי)ב(
EBIDTAיחס חוב ל 31.3.2023החל מהדוחות הכספים ליום ). כולל( 31.12.2022ליום  לא יעלה בכל עת על   -

.בתקופת הדוח החברה עומדת באמת המידה. 4.5
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תשלום מבוסס מניות  -  10באור  

כתבי , כל כתבי האופציה אינם סחירים; תנאי מענקי התשלומים מבוססי המניות הינם כמפורט להלן
:האופציה מסולקים בדרך של הענקת מרכיב ההטבה

האופציות יבשילו בשלוש מנות שנתיות שוות החל . עובדים 596-אופציות ל 193,634הוקצו  2021בינואר  19ביום  ⦁
.שנים 6האופציות תפקענה בתום . מתום שנתיים ממועד ההקצאה

האופציות יבשילו מתום שנתיים רבע מ. עובדים בכירים בקבוצה 9-אופציות ל 90,000הוקצו   2021במרץ  21ביום  ⦁
. מהאופציות יבשילו בשתי מנות שנתיות החל מתום שלוש שנים ממועד ההקצאה 75%, ממועד ההקצאה

.שנים 6האופציות תפקענה בתום 

י  האסיפה הכללית של בעלי "אשר  אושר  ע. ל החברה"מנכ-אופציות ל 90,000הוקצו   2021במרץ  21ביום  ⦁
. האופציות יבשילו בשלוש מנות שנתיות שוות החל מתום שנתיים ממועד ההקצאה. 2021במאי  3המניות ביום 

.שנים 6האופציות תפקענה בתום 

פרטים בדבר מדידת השווי ההוגן של תוכניות תשלומים מבוססי מניות.  א

נחות ה. השווי ההוגן של כתבי אופציה לעובדים ושל זכויות לעליית ערך מניות נמדד באמצעות מודל בלק ושולס
 על בסיס הממוצע(תנודתיות צפויה , מחיר המימוש של המכשיר, המודל כוללות את מחיר המניה למועד המדידה

ים והמותאם לשינוי, המשוקלל של התנודתיות ההיסטורית במניות החברה על פני התקופה הצפויה של האופציות
כללית על בסיס ניסיון העבר וההתנהגות ה(אורך החיים הצפוי של המכשירים , )צפויים בעקבות מידע זמין לציבור

, )ותעל בסיס אגרות חוב ממשלתי(דיבידנדים צפויים ושיעור ריבית חסרת סיכון , )של המחזיקים בכתב האופציה
.תנאי שירות ותנאי ביצוע שאינם תנאי שוק אינם נלקחים בחשבון בעת קביעת השווי ההוגן

תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים

להלן הפרמטרים ששימשו למדידת השווי ההוגן במועד ההענקה של תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות 
: במכשירים הוניים

תוכניות כתבי אופציות למניות 

 05/21מנכ"ל 3/21בכירים 1/21עובדים 

202120212021

הפרמטרים שהובאו בחישוב השווי ההוגן:

$8.26$9.58$9.00שווי הוגן

$21.5$22.1$21.41מחיר המניה (במועד ההענקה)

משך החיים הצפוי של כתב אופציה 
 שנים6 שנים6 שנים6 (ממוצע משוקלל)

$22.6$23.21$22.36מחיר המימוש

50%47%47%-48%תנודתיות צפויה (ממוצע משוקלל) 

0%0%0%שיעור דיבידנדים צפוי

0.3%0.65%0.71%שיעור ריבית חסרת סיכון 

ב.  הוצאות שכר בגין הסדרי תשלומים מבוססי מניות ופרטים נוספים

לתקופה של תשעה
חודשים שנסתיימה ביום

 בספטמבר30

לשנה
שנסתיימה

31ביום 
בדצמבר

202120202020

אלפי דולראלפי דולראלפי דולר

הוצאות שכר בגין תשלומים מבוססי מניות המסולקים במכשיריה
 82  124  727 ההוניים של הקבוצה

בספטמבר  30סך ההוצאה שנזקפה כהוצאת שכר במהלך התקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 
.בהתאמה, אלפי דולר  353,  אלפי דולר  727:   2021
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אירועים לאחר מועד הדיווח  -  11באור  

חברה בת שבשליטתה המלאה של החברה חתמה על חידוש של , מ"מנועי בית שמש בע, 2021, באוקטובר 20ביום  ⦁
, שנים 9לאספקה של יציקות להבים למגוון מנועי סילון לתקופה של , הסכם מסגרת עם לקוח קיים של הקבוצה

מיליון  108 -סך היקף הסכם המסגרת צפוי להיות כ. במסגרתו הקבוצה תמשיך לייצר עבור הלקוח יציקות להבים
.שנים 9דולר על פני 

 9,500 אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה של, 2021בנובמבר  18ביום  ⦁
. מניות רגילות של החברה 9,500לנושא משרה שהינו עובד החברה הניתנות למימוש לעד , )לא סחירות(אופציות 



 

 

 ( בע"מ   1997) מנועי בית שמש אחזקות  
 

 

 

 

  והצהרות   בדבר אפקטיביות הבקרה   רבעוני דו"ח    -ג'    פרק   
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לתקנות ניירות ערך   )א(ג38 תקנה לפי  הגילוי  ועל  הכספי הדיווח על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות בדבר  דוח רבעוני
 30.9.2021לתקופה שנסתיימה ביום , 1970-)דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל

 

של  ההנהלה הדירקטוריון  בפיקוח  אחזקות  ,  שמש  בית  בע"מ  1997)מנועי    לקביעתה  אחראית(,  התאגיד  –)להלן  ( 
 . 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

  לותו גל   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 תו לדריש 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

לדוח   צורף  אשר  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  בדבר  הרבעוני  בדוח 
(, עוני בדבר הבקרה הפנימית האחרוןהדוח רב  –)להלן    30.6.2021הרבעוני לתקופה שנסתיימה ביום  

 נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית. 

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

 ;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

 

בית שמש אחזקות  של    הרבעוני את הדוח    בחנתי  (1) של    השלישי לרבעון  (  התאגיד  –)להלן    ( בע"מ1997)מנועי 
 הדוחות(;   –)להלן  2021שנת 

  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  לתקופת

  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   דירקטוריוןל,  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(
סביר באופן  העלולים  הגילוי  ועל  הכספי  לעבד,    הדיווח  לאסוף,  התאגיד  של  יכולתו  על  לרעה  להשפיע 

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

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

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

 ; מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם

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

 . 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      2021 ,בנובמבר 18

 

 

 



 4-ג
 

 (:2)ד()ג38 תקנה לפי הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא צהרתה

 

 : הכספים"ל סמנכ הצהרת        

 

 :כי מצהיר, פלדמן דב, אני

 

הכספיים    בחנתי (1) הדוחות  ואת  את  של    האחר  הכספי  המידעביניים  בדוחות  אחזקות  הכלול  שמש  בית  מנועי 
בע"מ1997)   לתקופת   הדוחות"  או"  הדוחות"  –)להלן    2021שנת    של  השלישילרבעון  (  התאגיד  -)להלן    ( 

 "(; הביניים

  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 תוהנסיב  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 קופותתול  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

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

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

 –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  דבל, אני (5)

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

ים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך  ר, מובא לידיעתי על ידי אח 2010-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 בונאותשח  לכללי

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

בנוגע לאפקטיביות   וההנהלה  הדירקטוריון  תנלתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסק
 .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    2021, בנובמבר 18
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