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 סומך חייקין
 7נחום חת רחוב 

 15142תא דואר 
 3190500חיפה 
4800  861  04 

 דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד 
 1970 -ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 38לפי תקנה 

 מבוא

  -ים), התש"ל ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידי38המובא לפי תקנה  ספי הביניים הנפרדסקרנו את המידע הכ
ולתקופה של ששה חודשים שהסתיימה באותו  2021ביוני  30ום החברה), לי –של אימקו תעשיות בע"מ (להלן  1970

יא להביע מסקנה על החברה. אחריותנו ה המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של .תאריך
 .זו בהתבסס על סקירתנוהמידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים 

לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר סך ההשקעה בה הסתכם 
אלפי ש"ח  2,246 -סך של כמוחזקת זו הסתכם ל ואשר הרווח מחברה 2021ביוני  30אלפי ש"ח ליום  18,273 -לסך של כ

הדוחות הכספיים של אותה חברה נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים  .ו תאריךלתקופה של ששה חודשים שהסתיימה באות
מבוססת על דוחות  ,ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותה חברה ,שהדוח שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו

 .שבון האחריםהסקירה של רואי הח

 הסקירה היקף

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

 .ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים ,והחשבונאייםלעניינים הכספיים  בעיקר עם אנשים האחראים ,מבירורים
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך  הינה סקירה

בהתאם  .ביקורתאינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים ב
 .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת ,לכך

 מסקנה

הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע  תנו, ועל דוחותבהתבסס על סקיר
ירות ערך ד' לתקנות ני38בהתאם להוראות תקנה  ,ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות"הכספי הביניים הנפרד הנ

 .1970 –ופתיים ומידיים), התש"ל (דוחות תק

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 2021באוגוסט  29

KPMG  ארגון הגלובלי של ב פירמה חברהישראל ורשומה בסומך חייקין, שותפותKPMG תהמורכב מ ו עצמאי ת  רמו תהמ פי פו נ  סו
KP -ל MG In te rna t i ona l  L im i tedגבל מו ת  טי פר ת  טי י ר ב רה  חב ת,  ו י ר באח  . ת 
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 בע"מ אימקו תעשיות
 תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים ליום

 בדצמבר 31 ביוני 30 ביוני 30
2021 2020 2020 

פי ש"חלא "חלפי שא אלפי ש"ח   
בוקרבלתי מ מבוקר תיבל   מבוקר 

 נכסים

 נכסים שוטפים

 9053, 9,099 7,966 זומניםמזומנים ושווי מ
 4 4 4  בשווי הוגןנכסים פיננסיים 

 ,20427 16,064 30,069 לקוחות
 001,5 1,500 1,590 לחברות בנותהלוואות  לש תוטפות שחלויו
 ,40742 40,716 45,811 מלאי

-600 629 נכסי חוזה
 ,2,6600471 1,607 ויתרות חובה אחרים חייבים

 - 28 - נגזרים מכשירים

 77,021 70,671 ,67687 סה"כ נכסים שוטפים

םטפישו שאינםנכסים   

 947,83 43,444 36,413 נטו מוחזקות,רות ן חביגב רהית
 000,6 7,000 6,000 הלוואות לזמן ארוך לחברות בנות

 - 104 - נגזרים פיננסים םמכשירי
 1,073 1,610 5,905 ימושכות שנכס ז

 10 12 9 נדל"ן להשקעה
 6,518 6,792 7,989 רכוש קבוע

 52,080 58,962 56,316 יםפשוטם שאינסה"כ נכסים 

 011,921 129,633 143,992 סה"כ נכסים

 .ומנחלק בלתי נפרד מ המהווהנפרד  ביניים הכספי עדהמיתמצית ל ףהמצורמידע הנוסף ה
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 בע"מ אימקו תעשיות
 תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים ליום

 רדצמבב 31 ניביו 30 ביוני 30
2021 2020 2020 
"חשי אלפ י ש"חפלא אלפי ש"ח   

רקבובלתי מ קרבלתי מבו   מבוקר 

 ןוהותחייבויות ה

 טפותוש התחייבויות

 610 728 1,176 גין חכירההתחייבות בוטפות של ות שחלוי
 ,2009 6,750 10,149 ספקים ונותני שירותים

 463 - 191 םיזרנג פיננסים םמכשירי
 15,728 17,701 19,021 אי מט"ח סיועלמ ת בגיןהתחייבו

 518,31 12,702 16,763 תזכו רותאים ויתכז

 39,420 37,881 47,300 ותשוטפ תיוהתחייבוסה"כ 

 תשוטפו ינןשא תוייבוחיהת

 19 294 4,332 בגין חכירהיות התחייבו
 807 1,040 647 ותחלקו זים עםוחין ת בגוהתחייבוי

 399 - 93 נגזרים פיננסים םמכשירי
 1,010 1,468 1,784 טולעובדים, נהתחייבויות בגין הטבות 

 2,235 2,802 6,856 ותשוטפן שאינ התחייבויותסה"כ 

 41,655 40,683 54,156 התחייבויותסה"כ 

 ברה אםכחרה לחביוחס הון המ

 1,829 9,821 9,821 תיונמהון 
 )4,615( )2,949( )4,378( קרנות הון

 024,82 82,078 84,393 פיםעוד

 446,78 88,950 89,836 וןהסה"כ 

 101,912 129,633 143,992 וןוה יבויותחיהתסה"כ 

 2021, באוגוסט 29
 הבדוס גבימר  תזי תןאימר  קורן מיהו מר יר רשותאריך אי

 סמנכ"ל כספים מנכ"ל רקטוריוןיו"ר הדי הנפרד יפסהמידע הכ

 .מנוחלק בלתי נפרד מ המהווהנפרד  ביניים הכספיהמידע תמצית ל ףהמצורמידע הנוסף ה
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 בע"מ יותעשו תמקאי
 חרא ללוכח רוורווח והפסד ותמצית נתוני 

חודשים  שישה לתקופה של
 יוניב 30ביום  מהסתיישה

נה של
ה שהסתיימ

 31 יוםב
 בדצמבר

2021 2020 2020 
ש"ח אלפי אלפי ש"ח י ש"חפלא   

רבוקבלתי מ וקרבלתי מב   מבוקר 

 73,837 36,021 41,704 הכנסות
 9266,5 32,080 33,908 תנסוכהלות הע

 ,2457 3,941 7,796 מיווח גולר

 )2,122( )1,147( )2,192( ווקשיכירה ומות צאהו
 )8,449( )4,323( )4,927( ותלליוכ הנהלההוצאות 

 ,9771 829 1,182 הכנסות אחרות
)46()19( )14( רותחאאות הוצ

 )953,1( )719( 1,845 עולות רגילות(הפסד) מפ ווחר

)961()111( )134( ימוןהוצאות מ
250 303 886 מוןימ סותהכנ

)594(192 752 טון, נמומי )הוצאותהכנסות (
,9823 2,768 1,331 רווח מחברות מוחזקות

 ,1282 2,241 3,928 ניכוי מסים על הכנסה נילפ רווח

 -- - נסה מסים על הכ

 ,1282 2,241 3,928 לתקופה רווח 

 פסדאו ה וחלרו כןמחר דש לאחמשלא יסווגו  םטיפרי

 258 46 -  דרתגומות להטבה ניוכת מחדש של מדידות
 202 139 - , נטוותקזחכולל אחר של חברות מוברווח חלק החברה 

-185 460 

 דח או הפסווגו מחדש לאחר מכן לרויתכן ויסופריטים שי

 )1,497( 169 237 ת חוץפעילושל  יםות כספיחאמות מתרגום דותה

שהוכר לראשונה ברווח  לשנה שלאחר "כ רווח כולל אחרסה
 ),7031( 354 237 והפסד, נטו ממסהועבר או יועבר לרווח  הכולל

 ,0911 2,595 564,1  חברה אםה כמעצ ס לחברהמיוחכולל לתקופה ה חורוסה"כ 

 .מנוד מרלתי נפק בחל המהווהנפרד  םביניי הכספי עידהמצית תמל ףהמצורסף מידע הנוה
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 בע"מ קו תעשיותאימ
 על תזרימי המזומנים בינייםנתונים תמצית 

 
 

  

לתקופה של שישה חודשים 
 ביוני 30מה ביום שהסתיי

נה לש
שהסתיימה 

 31 ביום
 מברבדצ

  2021 2020 2020 
"חי שאלפ   י ש"חלפא אלפי ש"ח   
בוקרלתי מב   רי מבוקתלב  בוקרמ   

 
 

        שוטפתות עילמזומנים מפמי זרית
 2,128 2,241 3,928 ברה אםה כחעצמלתקופה המיוחס לחברה  (הפסד) רווח

    

    :התאמות בגין
 )3,982( )2,768( )1,331( וטנוחזקות, מ ותחבר ןבגי רווח
 913,1 870 950  תותפחוה פחת

 777 )65( )260( נטו, וןיממ )כנסותההוצאות (
    

 3,287 278 836 
    

    :תחייבותויים בסעיפי רכוש והשינ

    
 ),57510( 584 )2,667( בלקוחות שינוי
 3591, )431( )766( ונכסי חוזה ובהתרות חבחייבים וי שינוי
 )532( )92( )160(  חותן חוזים עם לקויבויות בגיבהתחי שינוי
 )16( 1,963 )3,071( אילמב שינוי
 ,4144 1,963 949 ספקים ונותני שירותים ב שינוי
 347 593 774 ובדיםעות בטהב שינוי
 )3,079( )1,922( 6,538 ח סיועבגין מט" תיבוובהתחי תויתרות זכו בזכאים שינוי

    
 4,884 2,658 )8,027( 
    

 )831( )108( )122( ריבית ששולמה
 299 107 - ריבית שהתקבלה

 )70( )35( )35(  וששולמה כנסה עלמסים 
 ,0841 1,081 - בלותקשה נסהכה עלמסים 

    
 )157( 1,045 1,130 

 )413,6( 3,981 4,727 שוטפת )ותלפעישימשו לעו מפעילות (נבנטו שם מזומני
    

    
 ,5475 969 3,543 תמאוחדו רותחב אות עםין עסקת בגטפת שועילופמ, , נטוםנימומז

    
 )785( 4,950 8,270 טפתהכל מזומנים, נטו, מפעילות שו ךס
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .מנורד מפי נחלק בלת המהווהנפרד  ביניים יהכספהמידע תמצית ל ףהמצורמידע הנוסף ה
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 בע"מ שיותתע וקאימ
 י המזומנים בינייםונים על תזרימנתתמצית 

ודשים ח שהשל שי ופהלתק
 ביוני 30שהסתיימה ביום 

שנה ל
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

2021 2020 2020 
פי ש"חאל ש"ח אלפי  י ש"חלפא   

בוקרבלתי מ  מבוקר בלתי מבוקר 

 השקעהפעילות לומנים זרימי מזת

)389()177( )1,962( עוקב שרכישת רכו

)389()177( )1,962( הקעהש ילותששימשו לפעו נטים ומנמז

 ות עם חברותעסקא בגין השקעהנבעו מפעילות ש ,ונטם, ניוממז
 1,500 500 - דותאוחמ

 1,111 323 )1,962( העקהש ילות)שימשו לפע(ש לותבעו מפעינשמזומנים נטו כ סה"

 ןימומפעילות לנים י מזומתזרימ

)900()418( )453( חכירה בגין בותייתחהקרן  רעוןיפ
-- )1,775( דיבידנדים ששולמו

)900()418( )2,228( וןפעילות מימששימשו ל ו,טנ ם,ינומכל מזה סך

)376(4,855 4,080 מזומניםווי ם ושמזומניב(ירידה)  עליה

 4,2454,245 3,905 ופהת התקמנים לתחילים ושווי מזומנויתרת מז

ר החליפין על יתרות ות בשעת תנודעפשה
 63)1()19( םינומשווי מזמזומנים ו

 3,905 9,099 7,966 תקופהה זומנים לסוףומנים ושווי מיתרת מז

 .מנומ לתי נפרדחלק ב המהוופרד הנ ביניים פיכסההמידע מצית תל ףהמצורהנוסף מידע ה
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 בע"מ יותאימקו תעש
 לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים נוסףמידע 

 כללי - 1 באור

 -ן (להל 2021ני יוב 30יום ביניים המאוחדים של הקבוצה ל יםדוחות הכספיוך תמצית התלהלן תמצית נתונים כספיים מ
כספי  מידעצית "תמ -הלן (ל מהעצ ים לחברהמיוחסקופתיים, הרת הדוחות התסגמהמפורסמים ב חות מאוחדים"),"דו

ירות ערך לתקנות ני ת"התקנה") והתוספת העשירי -לן ד (לה38נה ות תקבהתאם להורא נפרד ביניים"), אשר מוצגים
ל פרד ביניים שהנ המידע הכספי ) בעניין תמציתעשירית""התוספת ה - לן(לה 1970-ות תקופתיים ומיידיים) התש"לוח(ד

  .התאגיד
עם וביחד  2020בדצמבר  31ליום  ים זה ביחד עם המידע הכספי הנפרדביניפרד דע כספי נמי יתתמצקרוא את יש ל

 הדוחות המאוחדים.

 - זהפרד ביניים ידע כספי נמבתמצית 

 .יות בע"מאימקו תעש – החברה )1(
 , עםו בעקיפיןן ארימישן מלא, בבאופ הן מאוחדיםפות, שדוחותיותשרות, לרבות בח - חברות בנותאוחדות/חברות מ )2(

 ות החברה.דוח
רין ישן כלולה, במת החברה בהעשותפות או עסקה משותפת, שהשק רות, לרבותחברות מאוחדות וחב - חברות מוחזקות )3(

 י.השווי המאזנ יסים על בסאו בעקיפין, בדוחות הכספי

 יםיניב פי הנפרדע הכסתמצית המידאית שיושמה בונבהחש מדיניותה עיקרי - 2אור ב

יניות החשבונאית אשר פורטו לכללי המד שבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה, הינה בהתאםהחת ניוהמדי
 .2020דצמבר ב 31פרד ליום דע הכספי הנבמי

 בעלי ענייןודים קשורים צד – 3אור ב

 :ןובעלי עניי םעם צדדים קשוריעסקאות 
לתקופה של שישה 

חודשים שהסתיימה 
ביום 30 ביוני 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר 
2021 2020 2020 

"חאלפי ש אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
)מבוקרבלתי (  (מבוקר) 

 הכנסות
 4,247 2,365 1,887 יהולי נדמ

 893 192 202 שכר דירה
 379 753 377 ותמכיר
 123 155 122 תריבי

 וצאותה
 ,5153 1,250 1,548 קניות

 תרות:י
 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ום יל

1022  2020 2020 
ש"ח אלפי אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

)בלתי מבוקר(  (מבוקר) 

 ,0051 1,500 1,590 נותות בברחלר לזמן קצהלוואה 
 ,9398 12,752 4,808 ארוך ןמת בנות לזורביתרות ח

 ,08030 30,692 31,605 נותקעה בחברות בהש
 000,6 7,000 6,000 רות בנותאה לזמן ארוך לחבהלוו

 ולאחריובמהלך הדוח אירועים  - 4ביאור 

 בדוח המאוחד. 4ראה ביאור 
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