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  "מבע  1953 תעשיות  אבגול

  החברה  ענייני  מצב  על הדירקטוריון דוח

  

  31") ליום  החברהבע"מ (להלן: "  1953הריו מתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון של אבגול תעשיות  

"  2021  מרץב ומיידיהתקופה(להלן:  תקופתיים  (דוחות  ערך  יירות  לתקות  בהתאם    1970  - התש"לם),  י") 

  .  ")התקנות("

ולשינויים שחלו במצב עניני   ומתייחסת לאירועים    החברה הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה 

התקופתי ליום    דוחתיאור עסקי התאגיד ב  פרקהדוח, אשר השפעתם מהותית, ויש לעיין בה ביחד עם    תבתקופ

  מועד   אותונייני החברה לשנה שנסתיימה ב ע, הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב  2020בדצמבר    31

  .  ")2020"הדוח התקופתי לשנת ,2021-01-023125: אאסמכת ' מס( 2021 בפברואר 24פורסם ביום אשר 

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .1

 : העסקיתתיאור תמציתי של החברה (והחברות המאוחדות) וסביבתה 

"), מייצרות ומשווקות מוצרי בד לא ארוג. בתקופת  הקבוצההחברה וחברות הבות שלה (להלן ביחד: "

מוצרי בד לא ארוג המשמש כחומר גלם לשוק    ממכירות החברה)   97.1%-הדוח, החברה ייצרה בעיקר (כ

ים, תחבושות חד  ) אשר כולל בעיקר חיתולים חד פעמיים לתיוקות, חיתולי מבוגרHygieneההיגייה (

וכד'.   מגבוים  פעמיים,  חד  רפואיים  מוצרים  לשים,  לשוק  תקופהה  במהלךפעמיות  הייצור  תחת   ,

לשוק    מהמכירות 3.4%- כ,  ההגייה ארוג בוסף,    .והמסיכות  המדיקלהיו  לא  בד  גם  מייצרת  החברה 

) כגון לחקלאות, לריהוט ולריפוד, לביגוד חד פעמי,  Non-Hygieneהמשמש כחומר גלם למוצרים שוים (

החלה החברה לייצר    2020שת  מ  החל לבדים לשימוש חד פעמי, לתעשיית הבייה, למוצרי סיון ועוד.  

ולמכור בדים המשמשים לייצור מסיכות, חלוקים ומוצרי מדיקל והיגייה המשמשים להתמודדות עם  

  ").קורונה (" COVID 19משבר 
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  כספי  מצב .2

  2020בדצמבר  31וליום  2020-ו 2021במרץ  31 ליוםלהלן תמצית מאזן החברה   2.1

  

 
  

   

  במרץ  31 ליום  בדצמבר  31 ליום

2020  2020 2021  
  דולר  אלפי  

     
    מזומים שוויו  מזומים 62,221 50,919  471,75

 לקוחות   36,845 30,632  447,31
  חייבים ויתרות חובה   5,008  5,352  4,132

  מסים שוטפים  כסי  5,651  2,725  ,0425
  מכשירים פיסיים גזרים    1,980  1,388  2,547

  מלאי   50,541  41,072  41,453
 שוטף רכוש  162,246  132,088  ,389160

 טו ,  קבוע רכוש 288,440 301,395  292,463
 ארוך  לזמן  חובה  יתרות 530 658  557
 דחים  מסים 709 3,579  555

 מוחשיים בלתי כסים 2,629 3,608  2,836
 פיסיים גזרים   מכשירים 5,467 3,653  7,031

 נכסים"כ סה 460,021 444,981  831,463
        

 לז"א   תלז"ק וחלויות שוטפות של הלוואו אשראי 10,889 13,812  10,866
  גזרים   פיסיים  מכשירים בגין התחייבויות  36  -  -

  חלויות שוטפות של אגרות חוב לזמן ארוך    35,571  23,139  36,481
  ספקים וותי שירותים    33,436  22,107  27,309
  בגין מסים שוטפים  התחייבויות  2,291  1,415  1,565

  זכאים ויתרות זכות    22,201  24,102  24,545
 שוטפות  התחייבויות  104,424  84,575  766,100

 חוב  אגרות 117,942 147,030  120,658
 ארוך  לזמן  הלוואות 39,549 50,440  41,869
 ארוך  לזמן התחייבויות 25,230 26,096  25,746

   התחייבויות"כ סה 287,145 308,141  039,289
    

 עצמי הון  172,468  136,434  385,174
        

  שליטה  מקנות שאינן זכויות  408  406  407
        

  עצמי והון התחייבויות"כ סה  460,021  444,981 831,463
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  הכספי  המצב על דוח 2.2

  463.8-לעומת כ מיליון דולר  460-, הסתכם בכ2021  מרץב  31סך הדוח על המצב הכספי ליום  

   .2020בדצמבר  31ליום  מיליון דולר 

  רכוש שוטף 2.3

מיליון דולר    31.7- מיליון דולר לעומת כ  36.8-, הסתכמה בכ 2021  במרץ  31יתרת הלקוחות ליום   2.3.1

  מכירות   הממוצעים  המכירה  במחירי  העליהבעקבות    ,התקופהבמהלך  .  2020בדצמבר    31ביום  

  . הלקוחות  וימייתרת הלקוחות  סך  ב  לעליה   שהביא  מהלהלן,    3.1כאמור בסעיף    גדלוהחברה  

לתזרים לקוחות בהתאם  יכיון  לכך    החברה מבצעת  בהתאם  הזילות שלה.  וצרכי  המזומים 

  מיליון דולר.   7.2-לקוחות החברה בכ  כללאת היקפי היכיון בגין    עלתהבמהלך התקופה החברה ה

- (כ  2021  במרץ  31ליום    דולר  מיליון  50- בכ  םהסתכ  הלקוחות במהלך התקופה היקף יכיון יתרת  

מיליון    21.7-הלקוחות העיקריים של החברה וכ כגד  Reverse factoringמיליון דולר הים    28.3

מיליון דולר    20.6-(כ  2020בדצמבר    31מיליון דולר ליום    42.8-כ  לעומת  דולר עבור יתר הלקוחות),

מיליון דולר עבור יתר    22.2-כגד הלקוחות העיקריים של החברה וכ   Reverse factoringהים

הNon Recourse(  חזרהזכות    ללא  היו  היכיון .הלקוחות)  .(-  Reverse factoring   גדכ

הע  החברה  ילקוחותיה  של  אלה,    אשרקריים  לקוחות  מול  הסחר  מתאי  כחלק  בעיקר  מבוצע 

    .לעומת פקטוריג של לקוחות אחרים, המבוצע כחלק מיהול תזרים המזומים של החברה

מיליון    4.1-מיליון דולר לעומת כ   5-, הסתכמה בכ2021  מרץב   31תרת חייבים ויתרות חובה ליום  י 2.3.2

  כסהביתרות החייבים ויתרות החובה ובעת בעיקרה מה  עליה. ה2020בדצמבר    31דולר ליום  

כמעק    בגין  לקבל של  בסך  הודו  לאבגול  דולר.  0.6- שאושר  מ  מיליון  האמור   הווההמעק 

לעמידה    כפופהשה    בכלכאשר זכאותו   בהודו  המפעל  הקמת  בעלויות  הרשויות בהודו  השתתפות

  בושא  לחברהאת התשלום השי    מהווה. מעק זה  כאמור,  עמדה  החברה  בהםביעדים תפעוליים  

תשלומים    מתוך ביעדים  שככל    כלומר(חמישה  לה    התפעולייםהחברה תעמוד    בשים שקבעו 

  באוקטובר שולם    לחברה  הראשון  המעק  ,)בעתיד  תשלומים  3  -זכאית לעוד כ  התהי  היאהבאות,  

2019  .  

מיליון דולר    41.4-מיליון דולר לעומת כ  50.5-הסתכמה בכ  ,2021  מרץ ב  31המלאי ליום  תרת  י 2.3.3

בעיקרה    עליהה  .2020בדצמבר    31  ליום ובעת  המלאי  גלם  מביתרות  חומרי  במחירי  העליה 

מלאי תוצרת    היקפיב   גידולחל    ,בוסף  .המלאים  ערך בעלייה ב  מתבטאת  אשר במהלך התקופה  

  . 2021 שתיתה עבודהה תוכית ו הזמות לשמחזיקה החברה בהתאם  גמורה
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  נטו  ,נכסים פיננסיים בגין נגזרים 2.4

הסתכמה    2021  מרץ ב  31(לזמן קצר ולזמן ארוך) ליום    טו,  יתרת המכשירים הפיסיים הגזרים

  . 2020בדצמבר  31מיליון דולר ליום  9.6- כ שלבסך  כסמיליון דולר לעומת   7.4  -של כבסך לכס 

אומדן השווי    .במהלך התקופה  השקללמול שער    דולרשער ה  תחזקותמהובעת בעיקר    ירידהה

 גזרים היסים הי, בלתי    וההוגן של המכשירים הפיבהתאם להערכת שווי ממעריך שווי חיצו

   .תלוי והיא איה הערכת שווי מהותית

  רכוש קבוע 2.5

  292.5-מיליון דולר לעומת כ  288.4-הסתכם בכ  2021  מרץב  31הרכוש הקבוע טו של החברה ליום  

פחת    כוללתתקופת הדוח  ל יתרת הרכוש הקבוע טו  הקיטון ב  .2020בדצמבר    31מיליון דולר ליום  

  בגין   דולר  מיליון   1.3-כ  של  שלילייםתרגום    הפרשיו  מיליון דולר  5.9-כשל  תקופתי שוטף בסך  

ויואן/דולר/רובלשבעו מהשיוי בשע"ח    קבוע  רכוש  יתרות הירידה ביתרות רכוש קבוע  ,  דולר 

בעיקר  מיליון דולר המיוחסים  3.8-בהיקף של כ תקופהב השקעות ברכוש הקבוע מ  קוזזו חלקית

עה  י(התקופה השק וכן בהשקעה במפעל חדש בהקמה השקעות שוטפות במפעלים הקיימיםעבור  

 מיליון דולר במפעל החדש שבהודו).  1.4-של כהחברה סך 

  2021במרץ    31  ליוםדולר    מיליון  6.1  - של כ  בסך  הבגין זכויות שימוש/חכיר  כס  יתרתלחברה  

של    לעומת  ליום    מיליון   6.5-כ סך  הפחת  מ  ובע  ביתרה  הקיטון  עיקר  ,2020  בדצמבר  31דולר 

    התקופתי השוטף.

 התחייבויות שוטפות 2.6

  100.8-מיליון דולר לעומת כ 104.4-הסתכמו בכ 2021  מרץב 31סך ההתחייבויות השוטפות ליום  

  שירותים   וותי   הספקיםבמהלך התקופה חלה עליה ביתרות  .  2020בדצמבר    31מיליון דולר ליום  

- כ  של  בסך  זכות  ויתרות  הזכאים  ביתרות, עליה זו קוזזה מהירידה  מיליון דולר  6.1  -כ  של  בסך

  .דולר מיליון 2.3

מיליון דולר לעומת    33.4-הסתכמה בכ  2021  מרץב  31יתרת הספקים וותי שירותים ליום   2.6.1

ליום    27.3-כ דולר  עיקר  2020בדצמבר    31מיליון    מהעליהבע    התקופהבמהלך    גידולה, 

  מחירי חומרי הגלם. ב העליהמכתוצאה חומרי הגלם  של בהיקף הרכישות

-מיליון דולר לעומת כ  22.2-הסתכמו בכ  2021  מרץב  31יתרת הזכאים ויתרות זכות ליום   2.6.2

  בגין   בזכאים  מהירידה  עיקרבבע    הקיטון  עיקר.  2020בדצמבר    31ליום  מיליון דולר    24.5

  2020  לשת  ביצועים  בגין  בווס  תשלוםלאור  ,  מיליון דולר  2.3- כעובדים ומוסדות שכר של  

  .לעובדי החברה במהלך התקופה 
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  התחייבויות לזמן ארוך 2.7

מיליון דולר    182.7-יתרת ההתחייבויות לזמן ארוך של החברה על כ, עמדה  2021  מרץב   31  ליום

החברה פרעה פרעון חלקי של הלוואה  .  2020בדצמבר    31מיליון דולר ליום    188.3-כ  סך של  לעומת

  2.7  - כ  של  טו ,  החוב  באגרות קיטון    חל   בוסף   , מיליון דולר  2.3-ביכוי חלויות שוטפות בסך של כ

ה עקב  דולר  ה  תחזקות מיליון  שער    דולרשער  התקופה  השקללמול  למטבע    במהלך  ושערוכן 

   .מיליון דולר 0.3-לזמן ארוך של כ  חכירה בגין התחייבותב קיטון  חל  וכןהפעילות  

מיליון דולר    138.1-תחייבויות פיסיות טו ממזומן וכסים פיסיים אחרים עמד על כהסך ה

  בע  גידול ה . עיקר  2020בדצמבר    31מיליון דולר ליום    126.3-כ  סך של  לעומת  2021  במרץ  31ליום  

  ברכוש קבוע. השקעות מו פעילות שוטפת ששימש ל מזומים מתזרים

  הון חוזר 2.8

של   בסךמיליון דולר לעומת הון חוזר    57.8-הסתכם בסך של כ  2021  מרץב  31ההון החוזר ליום  

  במזומים   ירידה מהבהון החוזר, ובע    קיטון העיקר  .  2020בדצמבר    31מיליון דולר ליום    59.6-כ

  -כ   שלספקים וותי שירותים    ביתרות  עליהומה  דולר   מיליון   13.2  - כ  של  בסך   המזומים  ושווי

  .)לעיל  2.6.1 סעיף  גם(ראה  דולר מיליון 6.1

  מהעליה  ,מיליון דולר  5.1-ביתרת הלקוחות בסך של כ  עליהמהבהון החוזר כאמור, קוזזה    ירידהה

  -בהיקף המלאי בסך של כ   ה עלימה,  מיליון דולר  0.9  - בסך של כ  חובה  ויתרות  החייבים  ביתרת

ויתרות    זכאיםביתרת    ירידהומה   )בהתאמה,  לעיל  2.3.1-2.3.3  פיםסעי(ראה גם    מיליון דולר   9.1

    .לעיל)  2.6.2(ראה גם סעיף  דולר  מיליון 2.3 - זכות בסך של כ

היקף אשראי ממוצע במיליוני   

 דולרים

 ממוצע ימי אשראי 

 31.3.21 31.12.20 31.3.21 31.12.20 

 50 53 52 56 )1(לקוחות 

 35 33 26 30 )2(ספקים 

   

  לקוחות  יתר  עבור  יכיון  היקפי  השפעת  ללא  הים) היקף האשראי וימי הלקוחות המוצגים  1(

  . 2.3.1בסעיף  אמורכ החברה

ה2( ובעת  עלי )  האשראי  בהיקף  מהגידול  ה  ספקי  בעיקרה  כתוצאה    ביתרות  הגלם,  חומרי 

  לעיל.  2.6.1כאמור בסעיף  מעליית המחירים

  



6 

 הון עצמי 2.9

מיליון דולר    174.4-מיליון דולר לעומת כ   172.5- הסתכם בכ  2021 מרץב 31סך ההון העצמי ליום  

מיליון    0.1-רווח לתקופה בסך של כ   כללה  קופה ת. התועה בהון העצמי ב2020בדצמבר    31ליום  

  בעיקרמיליון דולר, הובעים    1.9-בקרן הון מהפרשי תרגום בסך של כ  קיטוןדולר אשר קוזז מה

בות בקבוצה אשר מטבע    שלשאיה תזרימית    ה מהשפע הדוחות הכספיים של חברות  תרגום 

ו    0.2  -של כבסך  אג"ח    של  קרן הון בגין תזרימי מזומיםב  מהקיטוןהפעילות שלהן איו דולר 

    מיליון דולר.

  ברקן  אתר סגירת 2.10

. במהלך התקופה  האתר  את  ופיתהבברקן    פעילותה  עת  סיימה  החברה,  2021  במרץ   24  ביום

מיליון    0.4  -רשמה החברה הוצאות תפעוליות הקשורות בפירוק האתר לאחר סגירתו בסך של כ

מיליון דולר    0.2  -כ   הכלמיליון דולר, סך    0.2  -דולר וכן רווח הון ממכירת ציוד רכוש קבוע של כ

 הוצאות אחרות, טו.  

  

   

  

  

  

 

 

  

 

  



7 

  הפעילות תוצאות  .3

המאוחדים   הכספיים  לש  הסקורים הדוחות  החברה    2021  במרץ  31-ב  שהסתיימו חודשים    לושהשל 

 ").IFRS-תקני ה ("  IFRS -ערוכים בהתאם לכללי הדיווח הבילאומיים, ה

  : )דולר(באלפי   החברה של  המאוחדים והפסד רווח דוחות  תמצית  להלן

לשנה  
שנסתיימה  

  31ביום 
 בדצמבר

חודשים  לשלושה 
 במרץ  31שנסתיימו ביום 

 

2020 2020 2120  
  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר 

    
 הכסות ממכירות  95,956 90,627 383,017
 עלות המכירות  85,531  72,709 287,953

 רווח גולמי 10,425 17,918 95,064
 שיעור הרווח הגולמי  10.9% 19.8% %24.8
    

 הוצאות מחקר ופיתוח  630 472 2,559
 הוצאות מכירה ושיווק  5,417 4,865 18,940
 הוצאות ההלה וכלליות  2,869 2,876  10,804

  הוצאות (הכסות) אחרות, טו   191  (44) )88(
 רווח מפעולות רגילות 1,318 9,749 62,849

 שיעור הרווח מפעולות רגילות 1.4% 10.8% %16.4
    
 הוצאות מימון   ) 2,505(  ) 3,199( ) 14,313(

 הכסות מימון  2,087 2,571 425
 רווח לפני מסים על ההכנסה  900  9,121 48,961

    
 מסים על ההכסה   ) 742( ) 860( ) 12,026(

  רווח נקי לתקופה  158 8,261 36,935

 שיעור הרווח הקי  %0.2 %9.1 9.6%
    
 מיוחס ל:    

 החברה בעלי מיות  146 8,256  36,755
 שליטה  מקות שאיןזכויות  12 5 180

36,935 8,261 158  

    
    
    
 רווח נקי למניה    
 (בדולר)   

 בסיסי ומדולל  0.001 0.028 .1240
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    2021במרץ  31 יוםב  שהסתיימה לתקופה כולל דוח רווח והפסד רבעוני

  

 רבעון
 ראשון

2020 

 רבעון
 ראשון

2021 

 

 מבוקר  בלתי
 דולר  אלפי

 

 
 

 לתקופה  נקי רווח 158 8,261

)14,952 (  )2,086 (  

  
  טו אחר לתקופה,   כוללהפסד 

  ממס   

)6,691 (  )1,928 (  
  

  לתקופה כולל"כ הפסד סה
 

  הכנסות 3.1

- מיליון דולר, לעומת כ  96-, הסתכמו בכ2021במרץ    31-חודשים שהסתיימו ב ה  ה הכסות החברה בשלוש

ובע בעיקר מעדכון    ,5.9%  -היו של כ   בהכסות   הגידול  .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון דולר    90.6

המכירה הממוצעים  של  כלפי מעלה   שלמחיריהמדדי  ב  העלייה  בשלהתקופה    במהלךמחירי  חומרי    ם 

החוזיםיחהחברה    בוסף  ,הגלם את  אשר    דשה  העקריים  מלקוחותיה  אחד  עלייהעם  מחירי  ב  כללו 

כאמור  מקבילה אשתקד,  התקופה  ה מול  אל    המכרת  בכמות  0.6%-כ  של  קיטון חל    התקופה  .המכירה

רבעון הראשון לשת  לעומת ה  ,באתר ברקן  החברה סיימה את פעילותההתקופה    , במהלךלעיל  2.10בסעיף  

  ו.האתר פעל ולחברה בעו הכסות מפעילות  במהלכו  2020

חומרי    של   םמחיריה החברה מעדכת את מרבית מחירי המכירה של מוצריה בהתאם לשיויים במדדי  

מבוצעת   עימם  אשר  לקוחות  מספר  קיימים  לחברה  זאת,  עם  חודשים.  שלושה  מדי  הממוצעים  הגלם 

  . חודשי -התאמת מחירים על בסיס חודשי ודו

  רווח גולמי 3.2

- ליון דולר ומהווה כימ   10.4- הסתכם בכ  ,2021במרץ    31-הרווח הגולמי בשלושה חודשים שהסתיימו ב

אשר היווה    ,מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד  17.9-לעומת רווח גולמי של כ   ,מסך ההכסות  10.9%

ביכוי השפעת מדדי    הרווח  מסך ההכסות.   19.8% -כ בין    של  םמחיריההגולמי ברבעון,  חומרי הגלם 

  הגלם חומרי  במהלך הרבעון חלה עלייה משמעותית במחירי  מיליון דולר.    6.5-התקופות, גבוה יותר בכ

וכן  ל   המשך הביקושיםמ   הובעת ,  בארה"בבעיקר   מוצרים הקשורים בהתמודדות עם מגיפת הקורוה 

ו לאור   לשגרה  הייצור החזרה  פברואר    במהלךבוסף    .שם  התאוששות    הקרח   סופת  פרצה  2021חודש 
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  ואספקת   בשיוע  ולעיכובים  הגלם  חומרי  של  הייצור  ממפעלי  80%-כ  של  להשבתה  וגרמה"ב  ארה ב"אורי"   

     .כאמור, הגלם חומרי במחיריוספת   לעליה, מה שגרם כאמור באזור זה הגלם חומרי ספקי אצל  סחורה

(הפער בין מחיר    במרווח מדדי חומרי הגלם, טומיליון דולר,    11.7  -של כ  וצאהה  מהרשצאה מכך  כתו

מקבילה  התקופה  הלעומת  )  המדד בעת קביעת מחירי המכירה לבין מחיר המדד בעת רכישת חומרי הגלם

מיליון    14- של כ  שליליתמיליון דולר (סה"כ השפעה    2.3-בסך של כ  חיוביתאשתקד בה ההשפעה הייתה  

   מקבילה אשתקד).הדולר בהשוואה לתקופה  

  בעה   הגלם  חומרישל    םמחיריה  מדדי  השפעת  ביכוי,  2021לשת    הראשון  ברבעון ברווח הגולמי    העליה

במה  בעיקרה מקביל אשתקד,  רבעון  מול  אל  ביעילות התפעולית  תרמו  אשר    החברה  אתרי  כללשיפור 

ה אשתקד לחברה בעו רווחים מפעילותו, לעומת  להמקבי בתקופה  ש  אתר ברקן(למעט    להגדלת הרווחיות

החברה    התקופה במהלך  כמו כן    .)לעיל  2.10כאמור בסעיף    תו ושבה הסתיימה פעיל הוכחית  התקופה  

עם אחד מלקוחותיה העקריים יח עלייה במחירי המכירה  דשה את החוזים  כללו  שיפרה את  כן  ו  אשר 

  תמהיל המוצרים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 

לשת   הרביעי  מהרבעון  שהחלה  למגמה  לשת    ,2020בהמשך  הראשון    עלייה ה המשיכה    2021ברבעון 

הגלם  של    םמחיריה  יבמדד אף  (חומרי  העליה  אמריקה  ,משמעותית  הייתההתקופה  בצפון  ,  בעיקר 

של    םמחיריה החלה מגמת ירידה במדדי    וכון למועד פרסום זה   2021לשת  במהלך הרבעון השי    .)כאמור

מדדי  מגון  על    ההשפעת ו   2021מהרבעון הראשון לשת  המשמעותית  בשל העליה  זאת    עם  ,חומרי הגלם

לשת    השיעל תוצאות הרבעון  גם    יתלשליתהיה השפעה  החברה צופה כי    טו  ,המחירים של חומרי הגלם

    , כאמור.רבעון הראשוןהההשפעה של  , אם כי בהיקף מוך יותר לעומת 2021

מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד המבוסס על המידע הידוע לחברה במועד פרסום הדוח. מידע זה עלול  

ויחול שינוי מהותי במגמה כאמור, או  שונה משנצפה, בין היתר, היה  בשלא להתממש, או להתממש  

  בשל פרמטרים אחרים המשפיעים על עלויות הייצור של החברה או מחירי המכירה של החברה. 

  

 הוצאות מחקר ופיתוח  3.3

מיליון    0.6-, הסתכמו בסך של כ 2021במרץ    31- הוצאות מחקר ופיתוח בשלושה חודשים שהסתיימו ב

דולר  י מ  0.5-כ  לעומתדולר   אשתקדליון  המקבילה  כ  בתקופה  ההכסות    מסך  0.5%  -וכ  0.7%  -והיוו 

    .בהתאמה האמורות בתקופות 
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עיקר הוצאות המחקר והפיתוח הין עבור עלויות פיתוח מוצרים לשוק ההיגייה, קרי מוצרים שתומכים  

לצרכיהם.   כמעה  עיקריים  לקוחות  עם  פעולה  שיתוף  תוך  החברה,  החברה  באסטרטגיה העסקית של 

) הפיתוח  אסטרטגיית  את  לפתח  לשפר,  FIT – Forward Innovation Thinkingממשיכה  שמטרתה   (

עם   ארוג  לא  בד  ליצירת  שוים  טכולוגיים  פתרוות  שילוב  בעזרת  הפיתוח  תהליך  את  ולהאיץ  להקל 

של    מתייחס לרכות והולכה  -™ComfortFITפלטפורמות טכולוגיות:    5  -תכוות מסוימות המורכבות מ

וזלים,    -™EnhanceFITוזלים,   למעבר  הבד  של  חסימות  לתכוות  מתייחס    -™BeneFITמתייחס 

מתייחס לשיוי טופוגרפי של הבד, הקיית תכוות    -FormFITלתכוות בד לשיפור במגע עם העור, ™

  משת  החל מתייחס לקיימות ואיכות הסביבה.    NatureFIT™-  - תלת ממד ושיוי מבה הסיבים בבד ו

בתחו   2020 שלה  והפיתוח  המחקר  את  החברה  ופיתוח    םהאיצה  וכו')  מיגון  ביגוד  (מסיכות,  המדיקל 

זה לתחום  התקופה  .הבדים  עם  במהלך  בלעדית,  שותפות  על  חתמה  החברה  הבריטי  ,  הסטארט־אפ 

של  ,)"Polymateria("פולימטריה   גלובלי  ומסחור  פיתוח  ליישומים    ארוגים  לא  בדים  לצרכי  מתכלים 

כגון חקלאות, תעשיה וכו. פיתוח  אחרים  וכן לתחומים חיוים    PPE,    מגבוים   ,היגייהבתחומי  שוים  

הבד הלא ארוג המתכלה, מבוסס על שילוב תוסף אשר ישתלב בתהליכי הייצור הקיימים, וייצור תהליך  

במגע עם אויר, וללא התערבות  חש התרשל ביוטרספורמציה לפוליפרופילן או כל פוליאולפין אחר, אשר 

אקטיבית כלשהי, יוביל להתכלות מהירה של מספר חודשים או שים מועטות, ללא הותרה של מיקרו  

  פלסטיק או פגיעה כל שהיא בסביבה. 

  ושיווק מכירה הוצאות 3.4

מיליון   5.4-, הסתכמו בסך של כ2021במרץ    31-הוצאות המכירה והשיווק בשלושה חודשים שהסתיימו ב

כ המהווים  כ  5.6%- דולר,  לעומת  ההכסות,  דולר  ימ  4.9- מסך  ההכסות    מסך  5.4%- כ  המהוויםליון 

עלייה משמעותית  לאור  ,  בסין  והובלה  אחסהעלויות  מ  ובע  עליהה   עיקרבתקופה המקבילה אשתקד.  

הראשון לשת  . בוסף ברבעון  אשתקד  המקביל  הרבעון  לעומת  תקופהב  השיוע והלוגיסטיקה  תעריפיב

הקורוה,  2020 אירוע  הושבת    ,בעקבות  שבסין  החברה  גם  שבועות    5-לכמפעל  משמעותית  ירדה  ולכן 

    .שוטפתההובלה הו  שיועפעילות ה

  וכלליות הנהלה הוצאות 3.5

  מיליון דולר, 2.9- , הסתכמו בכ2021במרץ   31- הוצאות ההלה וכלליות בשלושה חודשים שהסתיימו ב

מסך ההכסות בתקופה   3.2%-מיליון דולר, שהיוו כ 2.9-כל בדומה מסך ההכסות,  3%- המהווים כ

  החברה שומרת על רמת הוצאות ההלה וכלליות יציבה.  המקבילה אשתקד.
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  רווח תפעולי 3.6

-כהמהווה  מיליון דולר,   1.3- , הסתכם בכ2021במרץ    31-חודשים שהסתיימו ב   הש בשלוהרווח התפעולי,  

מסך ההכסות    10.8%- כהמהווה  ליון דולר,  ימ  9.7-ההכסות וזאת לעומת רווח תפעולי של כמסך    1.4%

  . בתקופה המקבילה אשתקד

  מדדי ב הושפע באופן מהותי מהעלייה    ,2021  שתל  הראשון   ברבעון, הרווח התפעולי של החברה  כאמור

  אשתקד  המקביל  לרבעון   בהשוואה   התפעולי הרווח    עלה   . בטרול השפעה זו,הגלם  חומרי   ם של מחיריה

החברה (למעט אתר ברקן),    אתרי  כללשיפור ביעילות התפעולית במכתוצאה    בעיקר  להלן)  3.7  סעיף(ראה  

מלקוחותיה    חידוש אחד  עם  החברה  העקרייםהחוזים  המכירה    של  במחירי  עלייה  כללו    ושיפור אשר 

הגידול בהוצאות מחקר  על ידי    בחלקה  יה זו קוזזהי על  .להגדלת הרווחיות  םאשר תר  המוצריםתמהיל  

  בהתאמה.  ,לעיל 3.4- ו 3.3 בסעיפים כאמורהוצאות מכירה ושיווק וופיתוח  

  

3.7 EBITDA  (רווח לפני מימון, מס, פחת והפחתות והכנסות אחרות)  

ב  EBITDA-ה שהסתיימו  חודשים  בשלושה  דולר    מיליון  8.2-בכ  הסתכם,  2021במרץ    31-של החברה 

מסך ההכסות    18%- כ  שהיוודולר    מיליון   16.3- של כ   EBITDA  לעומתההכסות    מסך  8.6%- כ  המהווים

 המקבילה אשתקד.    בתקופה

(הן   התקופה  במהלך  הגלם  חומרי  במדדי  טרול השפעות השיויים  של  לאחר  מחירי הרכישה  מעדכון 

הסתכם    2021  לשתהראשון    רבעון ב  Underlying EBITDA-חומרי הגלם והן מעדכון מחירי המכירה), ה

    בתקופה המקבילה אשתקד. דולרמיליון  14-מיליון דולר, בהשוואה לכ 20 -לכ

עיתוי בין השינויים במדדי    מהפרשיבנטרול השפעות    EBITDA-ה  הינו  Underlying EBITDA-ה 

  המכירה   מחירי  ובין  הגלם  חומרי  של  הרכישה  מחיריבין    מהפער  הנובעיםהתקופה,    במהלךחומרי הגלם  

  .  המדדים משינויי  כתוצאה רבעון בכל המתעדכנים

שיפור  מה  בעיקר אשתקד ובעת    מקבילהה   תקופההלעומת  תקופה  ב  Underlying EBITDA-ב  ה יעלי ה

התפעולית   מלקוחותיה    אתרי  כללבביעילות  אחד  עם  החוזים  חידוש  ברקן),  אתר  (למעט  החברה 

ממשיכה לפעול    החברה  .אשר תרמו להגדלת הרווחיות  המוצריםתמהיל    שיפורו  של החברה  קרייםיהע

והרחבת הצע ומגוון    שיפורו  ייצורקווי    התאמת,  הקורוהמגיפת    עםבהתמודדות    לרבות  ,הילהשגת יעד 

  .השוק  צרכי לסיפוקהמוצרים 
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  הוצאות/הכנסות מימון, נטו  3.8

מסך    0.4%  -כ  ם מיליון דולר, המהווי  0.4- , הסתכמו בכ2021  לשת  הראשון  ברבעון המימון טו,    הוצאות 

המקביל אשתקד אשר היוו    רבעוןביליון דולר  מ   -0.6טו שהסתכמו בכ  ,מימון  הוצאותלעומת  ההכסות,  

בתקופה הוכחית, הוצאות המימון בגין הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב קטו  .  מסך ההכסות  0.7%-כ

הסילוקין,    0.6-בכ ללוחות  בהתאם  הקרן  (פרעוות  אשתקד  המקבילה  התקופה  לעומת  דולר  מיליון 

יליון  מ 0.1-החברה לא טלה הלוואות זמן ארוך ו/או אגרות חוב חדשות) וכן עמלות הפקטוריג קטו בכ

הליבור בריבית  הירידה  עקב  התקופות  בין  בהשוואה  ברבעון    הוצאות,  בוסף.  תקופהב  דולר  המימון 

שער בסך של    מהפרשי   כסות להמיליון דולר, בהשוואה    2- כ  של  בסך  שער   מהפרשי  הכסות הוכחי כללו  

מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הפרשי השער ברבעון וברבעון המקביל אשתקד, בעו ברובם    2.5-כ

כתוצאה משערוך של מחצית מאגרות החוב (סדרה ג') אשר לא גודרו אל מול מטבע הפעילות של החברה  

    הדולר. לשערוך זה לא היתה השפעה על תזרים המזומים של החברה. -

 רווח לפני מסים על הכנסה  3.9

מיליון דולר, המהווים    0.9- , הסתכם בכ2021במרץ    31-, בשלושה חודשים שהסתיימו ביםהרווח לפי מס

מסך    10.1%- המקבילה אשתקד, אשר היוו כ  בתקופהמיליון דולר    9.1-מסך ההכסות, לעומת כ  0.9%-כ

ברווח    מהירידה   בעיקר  תובע  מקבילה אשתקדה תקופה  האל מול    ברווח לפי מסים  ירידהה ההכסות.  

  3.2  פיםבסעי   כאמור  והשפעתם על הרווח  הגלם  חומרי  מחירי  מדדי  עליית  עקבהתפעולי    הרווחהגולמי ו

    .בהתאמה, לעיל  3.6 -ו

  מסים על הכנסה  הוצאות 3.10

מיליון דולר,    0.7-, הסתכמו בכ2021במרץ    31  -מיסים על הכסה, בשלושה חודשים שהסתיימו ב  הוצאות

מההכסות בתקופה המקבילה    0.9%- מיליון דולר המהווים כ  0.9- מההכסות, לעומת כ  0.8%-המהווים כ 

  . אשתקד

  חלק המיעוט ברווח הנקי   3.11

  השותפות של המיעוט  לחלק דולר  מיליון 0.01- כשל  רווח החברה  ייחסה 2021  לשת הראשון  ברבעון

  מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.   0.01-כשל  רווחל בדומה, בסין

  רווח נקי  3.12

ב   הרווח הקי    דולר,   מיליון  0.2-, הסתכם בכ 2021במרץ    31-של החברה, בשלושה חודשים שהסתיימו 

  מסך ההכסות בתקופה   9.1%-כ  המהווים  מיליון דולר,  8.3-מסך ההכסות, לעומת כ  0.2%-כ   המהווים
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ברווח    מהירידה  בעיקר  תאל מול תקופה מקבילה אשתקד ובעברווח הקי    ירידהההמקבילה אשתקד.  

    .בהתאמה, לעיל   3.6 - ו 3.2  פיםבסעי כאמורהתפעולי  הרווחהגולמי ו 

 נזילות ומקורות מימון .4

- הסתכם בכ  2021במרץ   31-שהסתיימו ב שוטפת בשלושה חודשיםתזרים מזומים ששימש לפעילות  4.1

  הירידהפעילות שוטפת בתקופה המקבילה אשתקד. מ  שבעליון דולר ימ 37.9-כליון דולר, לעומת ימ 6.3

  גידולמה וכן  העליה במחירי חומרי גלםביתרות המלאי בעקבות גידול מהבעה בעיקר בתקופה הוכחית 

, כמו כן חל קיטון כתוצאה  הממוצעים  המכירה  במחירי העליהבשל   בעיקרביתרת הלקוחות של החברה 

לעומת זאת  מיליון דולר.  0.5-פקטוריג בגין יתר לקוחות החברה של כ   Non recourse-ה  קטתמה

מיליון   14.1-כב  היו גבוהים פקטוריג בגין יתר לקוחות החברההבתקופה המקבילה אשתקד יתרות 

דולר. בטרול השיויים בהיקפי יכיון יתרת הלקוחות בתקופה ובתקופה המקבילה אשתקד, תזרים  

מיליון דולר   23.8- מיליון דולר לעומת כ 5.8- פעילות שוטפת בתקופה הסתכם לכל  שימשהמזומים ש

חל קיטון  ו ברווח הקי  ירידהחלה  תקופה בבוסף  אשתקד. בתקופה המקבילהפעילות שוטפת מ  ושבע

זו קוזזה בחלקה מהקיטון   ירידה ביתרות הזכאים ויתרות זכות אל מול תקופה מקבילה אשתקד, 

    .הספקים  ביתרות

  3.8-הסתכם בכ  2021במרץ    31-תזרים מזומים ששימש לפעילות השקעה בשלושה חודשים שהסתיימו ב 4.2

ליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח השימוש במזומים  ימ   3.2-ליון דולר לעומת כימ

כ השקעות שוטפות במפעלים הקיימים  בעיקר  כלללפעילות השקעה   דולר    1.4-וכן השקעה של  מיליון 

 במפעל החדש שבהודו.  

מזומים   4.3 בפעילות  ל  ששימשתזרים  שהסתיימו  חודשים  בשלושה  בכ  2021במרץ    31-מימון    3-הסתכם 

כ ימ לעומת  דולר  דולר  ימ  19.4-ליון  אשתקד.    מפעילות  שימששליון  המקבילה  בתקופה    תזריםמימון 

בתקופה    פעילות ל  שימששהמזומים   ופרעון   דולר  מיליון  2.4-כ  של  בהיקף  הלוואותפרעון    כללמימון 

   .מיליון דולר 0.6 - כ של חכירה  בגין התחייבות

  75.5-לעומת כ  ,מיליון דולר  62.2-הסתכמו בכ  2021במרץ    31ביום  המזומים ושווי המזומים של החברה   4.4

 . 2020בדצמבר  31מיליון דולר ביום 

 פרט להוה העצמי, כללו בעיקר:   2021 במרץ 31מקורות המימון העיקריים של הקבוצה ליום  4.5

 מיליון דולר.  50.4-בקאיים בסך של כמתאגידים  שוטפות  וחלויותאשראי לזמן ארוך    )א(

 מיליון דולר.   153.5-כ  שלאגרות חוב, טו בסך   )ב(

 על  הזמיים לשימושמיליון דולר  31.9  -של כבסך לחברה מסגרות אשראי לזמן קצר מהבקים   )ג(

   ).on callקריאה ( פי   
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לדוח התקופתי  ' א פרק ל 1.21 סעיף ראה  הקבוצה של  העיקריים המימון מקורות  אודות וספים  לפרטים

     .2020לשת 

  

  אמות מידה פיסיות   4.6

 אשראי בקאי  4.6.1

עומדת בכל אמות  2021  במרץ  31ליום   ולמועד הדוח, החברה וחברות הבות שלה, לפי העיין,   ,

צד. לפרטים אודות אמות המידה    ן ההמידה הפיסיות והתיות שאין פיסיות בהסכמים להן  

ביאורים   ראה  האמורות  והתיות  ו17הפיסיות  ליום  17- ג.  הכספי  לדוח    2020בדצמבר    31ד. 

  .  2020המצורף לדוח התקופתי לשת 

  :  2021 במרץ 31ן פירוט אודות תוצאות חישוב אמות המידה הפיסיות ליום להל

היקף מינימלי של הון עצמי   עלשמירה 
  מיליון דולר 50מוחשי של  

  מיליון דולר  170.2

הון עצמי מוחשי מאוחד לסך מאזן מאוחד 
  20%-גבוה מ

37.2%  

  12 עבור מינימלי  EBITDAשמירה על 
  מיליון דולר  30של   אחרונים חודשים

 מיליון דולר  81.4

  חודשים 12 עבור EBITDA-יחס חוב נטו ל
  4.25-נמוך מ  אחרונים

1.70  

 

 אשראי חוץ בקאי  4.6.2

, ולמועד הדוח, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיסיות והתיות שאין  2021  במרץ  31ליום  

ו ג'  (סדרות  האמות באגרות החוב  ד') של החברה. לפרטים אודות  -פיסיות הקבועות בשטרי 

ביאורים   ראה  האמורות  והתיות  הפיסיות  המידה  ליום    ב. 18-ו .  א18אמות  הכספי    31לדוח 

  .  2020המצורף לדוח התקופתי לשת   2020בדצמבר 

  : 2021 במרץ 31אודות תוצאות חישוב אמות המידה הפיסיות ליום להלן פירוט 

  )'ד(סדרה    ) 'ג  סדרה( סדרה 
היקף מינימלי של הון    שמירה

מיליון    60עצמי מוחשי של  
  דולר

  דולר   מיליון  213.7  מיליון דולר  170.2

  לסך  מאוחד  מוחשי  עצמי  הון
 46.7% 37.2%  20%-מ  גבוה  מאוחד  מאזן



15 

  )'ד(סדרה    ) 'ג  סדרה( סדרה 

מינימלי    EBITDAעל    שמירה
  מיליון דולר  481.  מיליון דולר  481.  מיליון דולר  35של  

נמוך    EBITDA- ל  נטויחס חוב  
  1.70  1.70 4.25-מ

  

  דירוג אשרור .5

.  ilA+/Stableדרט & פורס מעלות לחברה על אשרור הדירוג של החברה   , הודיעה סט2020י  ביו  11ביום  

), הכלל בדוח זה על  2020-01-052780(אסמכתא מספר:    2020ביוי    11של החברה מיום    ראה דוח מיידי

  . דרך ההפיה

  חליפין  שערי .6

 : 31.03.2021ועד ליום  31.12.2020 מיום הדולר של  החליפין בשערי  השיויים  להלן

 רובל יואן אירו שקל  
 75.702  6.571 0.852 3.334 31.03.2021 ליום
 73.876  6.525 0.815 3.215 31.12.2020 ליום

 2.47 0.71  4.53 3.70 שיוי % 
  

  

 הדוח בתקופת מהותיים אירועים .7

בחברה    2021  במרץ  31ביום   7.1 עבודתו  את  וסיים  הכספים  סמכ"ל  אליאב  איציק   VP  -מר 

Operations  ואר ב   4  יוםוזאת בהמשך להודעתו מ,  החברה  שלוספים ראו דוח    .2021  י לפרטים

מיום   אסמכתא:    2021  ביואר  4מיידי  דרך  001381 -2021-01(מספר  על  זה  בדוח  המובא   ,(

  . ההפיה

לפרטים    .החברה  של  הכספים"ל  כסמכ  לכהן  חלה ציון  -ידיד  סיון  מר ,  2021  במרץ  1  מיום  החל 7.2

-2021(מספר אסמכתא:    2021ביואר    4וספים אודות מיוי של מר ידיד ציון ראו דוח מיידי מיום  

 . ), המובא בדוח זה על דרך ההפיה001399 -01

  החברה   במפעל  שלישי  ייצור  קו   של  הקמתו  את  הדירקטוריון  אישר,  2021  בפברואר  24  ביום 7.3

"), הכולל ציוד לווה שיאפשר הרחבת יכולות הייצור והטכולוגיה  הנוסף  הייצור  קו("   שברוסיה

. קו הייצור הוסף, יוסיף לכושר הייצור של החברה  המדיקלשל החברה, ביו היתר, לתחום מוצרי  
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  פים סעי   ו, ראאודות הקמת קו הייצור הוסף  לפרטים וספים  אלף טון של בד לא ארוג.  20-עד כ

 . 2020התקופתי לשת לפרק א' לדוח   1.27.1-ו  1.15

וכ כ  תפקידו  סיום   עלגיל    סיג  פול   אודיי  מר הודיע    2021  בפברואר  24  ביום 7.4 "ר  יודירקטור 

מר    את  2021בפברואר    24מיה בישיבתו מיום    החברה  דירקטוריון .  החברה  של   הדירקטוריון

מיום    וולגר אקומר    דיליפ  החל  החברה,  של  הדירקטוריון  לפרטים  .  2021בפברואר    25כיו"ר 

(מספר אסמכתא:   2021בפברואר    24דוח מיידי מיום  ראו  וול  גרמר אוספים אודות מיויו של  

   .ההפיה  דרך על  זה בדוח המובא), 2021-01-023158

בפברואר    25החל מיום  על סיום תפקידו    וולגרא  שקהר קומר רהודיע מ  2021בפברואר    24  ביום 7.5

מר  .  2021 את  החברה  דירקטוריון  תחתיו  מיה  זה  כדירקטור  קיילי   את'וי  כריסטופרביום 

  2021בפברואר    24. לפרטים וספים, ראו דוחות מידיים מיום  2021בפברואר    25וזאת החל מיום  

בדוח זה על    יםהמובא   , בהתאמה),2021-01-023146  -ו   2021-01-022449(מספרי אסמכתאות:  

 דרך ההפיה. 

 הדוח לאחר תקופת מהותיים אירועים .8

תפקידו כמכ"ל החברה החל  על סיום  מר שחר רחים, הודיע מכ"ל החברה  ,  2021במאי    12  ביום 8.1

חלק ממה    מהווה, אשר החברה  ייהחטיבת ההיג  ימוה למכ"ל  רחים  מר  .2021  ביולי  1מיום  

מו  החברה,    ידי  על  חזקתוהיה  של  השליטה    בעלת ("  Indorama Ventures PCLבעלת 

ימשיך    ").השליטה בחברה.מר רחים  כדירקטור  דירקטוריון    2021במאי    12יום  ב  לכהן  מיה 

ביוי    1החל מיום    , למכ"ל החברהמר טומי ביורמן, סמכ"ל המכירות של החברהאת  החברה  

,  2021במאי    12- ו  9ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בישיבותיהן מיום  כמו כן, אישרו    .2021

לפרטים וספים אודות    המוצעים של מר ביורמן כמכ"ל החברה.העסקתו  את תאי  בהתאמה,  

סיום כהותו של מר רחים ומיויו של מר ביורמן ראו דוחות מיידיים המפורסמים בסמוך לדוח  

  . בדוח זה על דרך ההפיה ים, המובא זה

  שעל   ומיוחדת  שתיתעל כיוס אסיפה כללית    ההחבר  דירקטוריון  החליט ,  2021  במאי  12  ביום 8.2

אישור  יועלה,    יומה  סדר היתר,  מר    העסקתו  תאיבין  לפרטים  של  החברה.  כמכ"ל  ביורמן 

,  בסמוך לדוח זה  םראו דוח מיידי המפורס  שתית ומיוחדתוספים אודות כיוס אסיפה כללית  

  . המובא בדוח זה על דרך ההפיה

החברה    אישר   , 2021במאי    12  ביום 8.3 וגמול  דירקטוריון  שתי  (גמול  דירקטורים  גמול  העקת 

השתתפות לישיבה) לדירקטורים מכהים מטעם בעלת השליטה (ה"ה שחר רחים, שישיר ויג'יי  

פימפליקר, דיליפ קומר אגארוול, אשוק קומר ארורה וכריסטופר את'וי קיילי) בסכום המירבי  

 ות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוו  2000  -י), תש"סשבתקכפי שיתוק ,
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לפרטים וספים,   מעת לעת, בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה, כפי שתתעדכן מעת לעת.

  . , המובא בדוח זה על דרך ההפיהראו דוח מיידי המפורסם בסמוך לדוח זה
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  ח" האג למחזיקי  ייעודי גילוי .9

  :  1"ח שהפיקה החברה האגתוי סדרות  ריכוז

  מועד
  הנפקה 
  מקורית 

  

  במועד"נ ע
 ההנפקה 

(במיליוני 
  "ח) ש

 

   

  31.3.2021נכון ליום  נתונים
  שיעור

  הריבית
  השנתית 

  ) ה(קבוע 

  תשלום מועדי
  ] 2[ הקרן 

  מועדי
  תשלום
  הריבית 

  

 תנאי
"נ  ע  יתרת    הנאמנות   חברת  הצמדה 

  שבמחזור 
(במיליוני 

  "ח) ש

סכום הריבית  
שנצברה  
בספרים 

  )(במיליוני דולר

ערך בספרים 
של יתרת  
האג"ח  

  (במיליוני דולר) 

שווי  
בורסאי 

(במיליוני 
  דולר) 

  'ג
  אוגוסט

2014 
502  335  1.2  100.1  109.5  4.75% 

  תשלומים   6
  שווים  שתיים

  בדצמבר  31 ביום
  אחת  כל של

-2019  מהשים
  )כולל( 2024

 

  פעמיים
  בשה
30.6  

31.12 
בשים  

2014-2024  
  (כולל)

  לא
  צמוד 

  חברה  משמרת 
  נאמנות  לשירותי
  "מ בע

  רמי "ח רו: אחראי 
-03: טלפון;  סבטי 

-03: פקס 6386868
  מחם  רחוב; 6374344

 אביב   תל, 46-48 בגין

  ' ד
  מרץ
2017 197  197  0.5 53.4  55.7  3.9% 

  תשלומים   5
  שווים  שתיים

  בדצמבר  31 ביום
  אחת  כל של

-2021  מהשים
  )כולל( 2025

 

  פעמיים
  בשה
30.6  

31.12 
בשים  

2017-2025  
  (כולל)

  דולר 

      165.2 153.5 1.7 532 699  "כ סה
  

  
  שלישיפיו, כל עוד אגרות החוב לא פרעו במלואן, החברה לא תיצור לטובת צד   שעל  שליליהחברה לשעבוד  התחייבהאגרות החוב (סדרה ג') ל ביחס .  שליליים   שעבודים למעט סדרות האג"ח של החברה הין מהותיות ואין מובטחות בשעבודים,   שתי] 1[

,  החוב  אגרות  מחזיקי  לטובת  סוג  מאותו   שעבוד,  האמן  עם   בתאום,  תיצור  לחלופין  וא  לכך  החוב   אגרות   מחזיקי  אסיפת   אישור   את  ותקבל  מראש  החוב   אגרות   למחזיקי  לאמן   תפה   אם   אלא  החוב   אגרות  הפקת  ערב   קיימים   שאים   שעבודים   כלשהו
  שעבודים   דעתה  שיקול  פי  על   ליצור  רשאית   החברה,  זאת  למרות.  החוב   באגרות   המחזיקים  כלפי  החוב   של   מסולקת  הבלתי   היתרה  להבטחת ,  השלישי  הצד   עם  פסו  פרי,  שווה  ובדרגה   כס   אותו  על,  השלישי   הצד  לטובת   השעבוד   יצירת  עם  אחת   ובעוה  בעת 

. לפרטים אודות שעבוד שלילי הקיים על אגרות  באלו  וכיוצא"ן  דל   לרכישת  ספציפי  שעבוד ,  וחייבים   מלאי  שעבוד ,  מסוימים  בתאים   קיים   בשעבוד   מובטח   שהיה  חוב  המחליף  קיים  חוב  מחזור  להבטחת   שעבוד  כגון,  האמות  בשטר  המפורטים ,  מסוימים
חוב    ואגרות] החברה תהא רשאית להעמיד את אגרות החוב (סדרה ג')  2). [ 2017-01-023845(אסמכתא מספר:    2017  מרץב 23') שצורף לדוח הצעת המדף שפורסם ביום דלשטר האמות של סדרת אגרות החוב (סדרה   5.3.1סעיף    ראו')  דהחוב (סדרה  

ת הבאות, והכל בכפוף להחיות רשות יירות ערך ולהוראות תקון לאגרות חוב (סדרה ג'), החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם בכל עת של אגרות החוב ובמקרה כאמור יחולו ההוראו  ביחסרה ד') לפדיון מוקדם.  (סד 
ם פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע  י: תדירות הפדיוות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון; קבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלוהבורסה וההחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלווט

מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיוות לא תעלה על פדיון אחד לשה; לא    1-חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף המוך מה  ואולם "ח,  שליון  מי  1- הפדיון המוקדם במועד שקבע לתשלום כאמור; ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מ
ראטה לפי ע" של אגרות החוב המוחזקות; עם קבלת החלטה  - ס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרוידי החברה, ייפרע ביח- מיליון ש"ח; כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על 3.2-ייעשה פדיון מוקדם לחלק מאגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ

שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין    על ביצוע פדיון מוקדם, במערכת המג"א, וכן תעביר העתק לאמן; מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה  מפורטשל דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, החברה תפרסם דוח מיידי  
פי מחיר העילה הממוצע של אגרות  - ) שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ייקבע על1ים: ( אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל; הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב בפדיון מוקדם ביוזמת החברה, יהיה הסכום הגבוה מבין הבא

) הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהייו קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה (ככל שישם), עד למועד  2) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם או (30שלושים ( החוב ב
; היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם  1.5%ל אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוות לפי תשואת האג"ח הממשלתי בתוספת ריבית בשיעור שתי של  ) יתרת תזרים המזומים ש3הפדיון המוקדם בפועל או ( 

ידי ושא משרה של החברה בדבר אופן חישוב סכום הפדיון המוקדם.  -וקדם; החברה תמסור לאמן תוך זמן סביר תחשיב מפורט החתום עליחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון מ
-2017-01(אסמכתא מספר:    2017  מרץ ב  23צורף לדוח הצעת המדף שפורסם ביום    ') אשר דלתאים הרשומים מעבר לדף בשטר האמות לאגרות החוב (סדרה    9.2ראו סעיף    מוקדם  לפדיון')  ד  סדרה(  חוב  אגרות  להעמיד  החברה  זכותלפרטים אודות  

  עון מיידי.  ובמהלכה, עמדה בכל התאים וההתחייבויות לפי שטרי האמות ולא התקיימו תאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב של החברה שבמחזור לפיר  התקופה] החברה, בתום 3). [ 023845
החברה   שלדוחות הכספיים ל   18באור  ראו') של החברה, לרבות התחייבות לעמידה באמות מידה פיסיות, התחייבות לאי יצירת שעבוד ומגבלות בקשר לחלוקת דיבידד  ד חוב (סדרה  ואגרות') גלפרטים וספים אודות תאיהן של אגרות החוב (סדרה 

  .2020 שת ל התקופתי בדוח הכלולים  2020בדצמבר  31ליום 
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  : שבמחזור החברה של  החוב אגרות  דירוג אודות  פרטים             
  
  

  
  
 .ההפיה  דרך על זה  בדוח  הכלל), 2020-01-052780: מספר(אסמכתא  2020ביוי  11 מיום דוח  ראה ) ד'-'ג(סדרה  החוב לאגרות  מעלות של עדכי דירוג  אודות לפרטים 2

 סדרה 

שם חברה  
 31.03.21 ליוםדירוג  מדרגת 

דירוג שנקבע במועד הנפקת  
 הסדרה 

  תאריך מתן הדרוג העדכני
 דירוגים נוספים ממועד ההנפקה ועד ליום הדוח     

    
 דרוג תאריך 

 ilA+/Stable ilA/Stable  מעלות   ג'

  

211.06.2020  

  

23.7.2014, 21.10.2015, 
27.09.2016, 15.03.17,  

ilA/Stable 

28.09.2017, 12.06.2018  ilA/Positive 

03.06.2019  

 11.06.2020 
ilA+/Stable 

 ilA+/Stable ilA/Stable  מעלות   ' ד

15.03.2017  ilA/Stable 

28.09.2017, 12.06.2018 ilA/Positive 

03.06.2019  

 11.06.2020  
ilA+/Stable  
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   דיבידנד . 10

, קיבל דירקטוריון החברה החלטה בדבר מדייות חלוקת דיבידד לפיה תחלק  2006בדצמבר    28ביום  

(במאוחד), בכפוף להוראות הדין ולצרכי תזרים    ה מהרווח השתי הקי של  50%החברה מדי שה לפחות  

המזומים של החברה. יודגש, כי מדייות החברה ביחס לחלוקת דיבידדים עומדת בתוקפה וכי חלוקת  

ל בהתאם  דיבידד  היתר,  בין  החברה,  דירקטוריון  של  דעתו  שיקול  פי  על  תהיה  מיותיה  בעלי 

  לאסטרטגיית הצמיחה של החברה, ולהשקעות הכרוכות בכך.

  
  
  

      2021 ,איבמ 12

  בע"מ  1953תעשיות  אבגול    תאריך 

    
  רחים  שחר

Shachar Rachim  

  וול גרדיליפ קומר א 

walragDilip Kumar A  

    דירקטוריון"ר יו  ודירקטור "ל  מכ    

  



 

 

  בע”מ  1953אבגול תעשיות 
 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים 
  2021במרץ  31ליום 

  

  (בלתי מבוקרים) 
  

  בדולרים של ארה"ב 



 

 

  בע”מ 1953אבגול תעשיות 
  
  
  

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים 
  2021במרץ   31ליום 

  
  
  

  מבוקרים)(בלתי 
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  

 עמוד 
  
  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון 
  
  

  מאוחדים (בלתי מבוקרים): תיים יתמצ דוחות כספיים 
  

 3 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 
  

 4 דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד 
  

 5 רווח הכולל ה דוחות תמציתיים מאוחדים על 
  

 6-8 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
  

 9-10 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  

  11-15 ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביאור
  

 



  

2  

  

 רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של דו"ח סקירה של 

 בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  
  
  

  מבוא 
  

   "הקבוצה"), הכולל את הדוח  -בע"מ החברה וחברות בנות (להלן    1953סקרנו את המידע הכספי המצורף של אבגול תעשיות  
והפסד, הרווח הכולל,    2021במרץ    31התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום   ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה  ה שהסתיימלושה חודשים של ש  הלתקופהשינויים בהון ותזרימי המזומנים 
ופות ביניים", וכן הם אחראים "דיווח כספי לתק   IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זו  ביניים    תלתקופולהצגה של מידע כספי  

. אחריותנו היא 1970-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לזו  ביניים    תלתקופ לעריכת מידע כספי  
  בהתבסס על סקירתנו.  זות ביניים ו להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ

  
  היקף הסקירה 

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

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים  
ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת  האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים,  

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

  
  מסקנה 

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

  . IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
  

ר שהמידע הכספי הנ"ל אינו בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבו
ומיידיים), התש"ל (דוחות תקופתיים  ניירות ערך  ד' של תקנות  - ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק 

1970 .  
  
 
 
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות' 
  רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 
  
  

  2021 ,במאי 12אביב, -תל
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  בע”מ 1953אבגול תעשיות 
  מאוחדים על המצב הכספיתמציתיים דוחות 

  
  
  
 בדצמבר  31ליום  במרץ  31ליום  

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר)  
    נכסים שוטפים

 75,471 50,919  62,221 מזומנים ושווי מזומנים 
  31,744 30,632 36,845 לקוחות 

 4,132  5,352  5,008  חייבים ויתרות חובה 
  ,0425  2,725  5,651 נכסי מסים שוטפים

 2,547 1,388 1,980 מכשירים פיננסיים נגזרים 
  41,453  41,072  50,541  מלאי 

  ,389160 132,088  162,246 סה"כ נכסים שוטפים 
    

    נכסים לא שוטפים
 292,463 301,395 288,440 רכוש קבוע, נטו 

  7,031 3,653 5,467 מכשירים פיננסיים נגזרים 
 555 3,579 709 נכסי מסים נדחים 

 2,836 3,608 2,629 נכסים בלתי מוחשיים 
 557 658 530  יתרות חובה לזמן ארוך 

 303,442 312,893  297,775 סה"כ נכסים לא שוטפים 
    
        

 463,831  444,981  460,021 סה"כ נכסים 
       
       

    התחייבויות שוטפות
 10,866 13,812 10,889 של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  שוטפותאשראי לזמן קצר וחלויות 

  -  -  36  סיים נגזרים התחייבויות בגין מכשירים פיננ
  481,36 23,139  35,571 אגרות חוב לזמן ארוך חלויות שוטפות של 

 309,27 22,107 33,436 ספקים ונותני שירותים 
 ,5651 1,415  2,291 התחייבויות בגין מסים שוטפים 

 24,545  24,102  22,201 זכאים ויתרות זכות 

  100,766 84,575 104,424 סה"כ התחייבויות שוטפות 
    

    התחייבויות לא שוטפות 
 41,869 50,440 39,549 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

 658,120 147,030 117,942 אגרות חוב 
  172 177 166 התחייבויות בגין הטבות לעובדים

  5,386 5,552 5,122 ארוך  לזמן   זכות יתרות
 188,20 20,367 19,942 התחייבויות מסים נדחים 

 273,188 223,566 182,721 סה"כ התחייבויות לא שוטפות 
    

    הון
 41 41 41 הון מניות 

 60,614 60,614 60,614 פרמיה על מניות 
 )814,51( )60,534( )53,233( קרנות הון 

 164,878 136,313 165,046 עודפים 
 85174,3 136,434  172,468 הון המיוחס לבעלי מניות החברה האם 

 704 406 408 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 792,174 136,840 172,876 סה"כ הון 
     
       

 463,831 444,981 460,021 סה"כ התחייבויות והון
     
  
  

    2021 ,במאי 12
   ציון-ידיד  ןסיו רחים  שחר  וול גרדיליפ קומר א תאריך אישור הדוחות הכספיים

  walragDilip Kumar A  Shachar Rachim  Sivan Yedidsion  
   סמנכ"ל כספים  מנכ"ל ודירקטור  יו"ר הדירקטוריון  

  
  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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  מ"בע 1953אבגול תעשיות 
  מאוחדים על רווח והפסדתמציתיים דוחות 

  
  
  
  לשנה   לתקופה של שלושה  
  שנסתיימה   חודשים שנסתיימה  

 במרץ  31ביום  
 31ביום 

 בדצמבר 

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר)  
    

 383,017 90,627 95,956 הכנסות ממכירות 

 287,953 72,709 85,531 עלות המכירות 

    
 95,064 17,918 10,425 רווח גולמי 

    
 2,559 472 630 הוצאות מחקר ופיתוח 
 18,940 4,865 5,417 הוצאות מכירה ושיווק

 10,804 2,876 2,869 הוצאות הנהלה וכלליות 

 (88) )44( 191 הוצאות (הכנסות) אחרות, נטו 

     
 62,849 9,749 1,318 רווח מפעולות רגילות 

    
 )313,14( ) 3,199( ) 2,505( הוצאות מימון 

  425 2,571 2,087  הכנסות מימון 

    
 961,48 9,121 900 רווח לפני מסים על ההכנסה 

    

 )026,12( ) 860( ) 742( ההכנסה   על מסים

    

 36,935 8,261 158 לתקופהנקי רווח 

    
    

    מיוחס ל: 
 36,755 8,256 146  בעלי מניות החברה האם 

 180 5 12 זכויות שאינן מקנות שליטה 

    

 158 8,261 36,935 

    
    

    רווח נקי למניה (בדולר): 

 .1240 0.028 - רווח בסיסי ומדולל 

    
    

    הממוצע המשוקלל של הון המניות ששימש בחישוב הרווח למניה:

 296,853,096 296,853,096  296,853,096 בסיסי 

      

  296,853,096 296,853,096 296,853,096 מדולל 

      
  
  
  

   לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים המצורפים 
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  בע”מ 1953אבגול תעשיות 
  דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל 

  
  
  
  לשנה   לתקופה של שלושה  
  שנסתיימה   חודשים שנסתיימה  
 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  
 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר)  
    

 36,935 8,261 158 לתקופה   רווח
    

    סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח והפסד, נטו ממס:  -רווח כולל אחר 
 (1,370) ) 1,453(  188) ( בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס הפסד

 4,32)4( (13,499) (1,898) הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ 

    

 5,69)4( )14,952(  ) 2,086( כולל אחר לתקופה, נטו ממס  הפסד
    
    

 4131,2  ) 6,691(  ) 1,928( סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה

    
    

    מיוחס ל: 
 731,24 ) 6,684( ) 1,929( בעלי מניות החברה האם 

 )6( )7( 1 זכויות שאינן מקנות שליטה 

    

 )1,928 ( )6,691 ( 4131,2 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  תמציתיים על השינויים בהוןדוחות 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 

 )מבוקר(בלתי   2021במרץ  31של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  לתקופה  

  
 הון

 המניות
  על פרמיה

  מניות

קרן הון 
בגין 

עסקאות  
  בעליעם 

 זכויות
  שאינן
 מקנות
 שליטה 

 הון קרן
 בגין

  הפרשי
  של  תרגום

 פעילויות
 חוץ 

 הון קרן
 גידור בגין

  תזרימי
 מזומנים 

 קרן
  הערכה
  מחדש
 בגין

  רכישה
 בשלבים 

 הון קרן
 בגין

  תשלומים
 מבוססי
 מניות

 הון קרן
 בגין

  רכישת
 מניות
 עודפים  באוצר 

"כ  סה
  מיוחס
  לבעלי
 מניות

  החברה
 האם 

 זכויות
  שאינן
 מקנות
 "כ הון  סה שליטה 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר  אלפי דולר  
             

 174,792 407  174,385 164,878 ) 6,857(  2,238 576 475 )41,532( ) 6,048(  60,614 41 2021 בינואר 1 ליום יתרה
                         
                         

                          : החשבון בתקופת תנועה
  158  12  146 146  -  -  -   -   -  -   -  -  לתקופה  רווח

  ) 2,086( )11( ) 2,075( -  -  -  -   ) 188(  ) 1,887(  -   -  - לתקופה  אחר כולל הפסד
  רכישה  בגין קרן של העברה

  -  -  -  22  -  -  )22(  -   -  -  -  -  לעודפים   בשלבים

  13  -  13  -  -  13  -  -  -  -  -  -  מניות  מבוסס תשלום

                          

  172,876  408  172,468 165,046  ) 6,857(  2,251  554  287  )43,420(  (6,048)  60,614  41   2120 במרץ 31 ליום יתרה
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  דוחות תמציתיים על השינויים בהון

  (המשך) 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 

 )מבוקר(בלתי   2020במרץ  31של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  לתקופה  

  
 הון

 המניות
  על פרמיה

  מניות

קרן הון 
בגין 

עסקאות  
  בעליעם 

 זכויות
  שאינן
 מקנות
 שליטה 

 הון קרן
 בגין

  הפרשי
  של  תרגום

 פעילויות
 חוץ 

 הון קרן
 גידור בגין

  תזרימי
 מזומנים 

 קרן
  הערכה
  מחדש
 בגין

  רכישה
 בשלבים 

 הון קרן
 בגין

  תשלומים
 מבוססי
 מניות

 הון קרן
 בגין

  רכישת
 מניות
 עודפים  באוצר 

"כ  סה
  מיוחס
  לבעלי
 מניות

  החברה
 האם 

 זכויות
  שאינן
 מקנות
 "כ הון  סה שליטה 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר  אלפי דולר  
             

 143,525 413  143,112 128,035 ) 6,857(  2,212 664 1,845 )37,394( ) 6,048(  60,614 41 2020 בינואר 1 ליום יתרה
                         
                         

                          : החשבון בתקופת תנועה
  8,261  5  8,256 8,256  -  -  -   -   -  -   -  -  לתקופה  רווח

  )14,952( )12( )14,940( -  -  -  -   ) 1,453(  )13,487(  -   -  - לתקופה  אחר כולל הפסד
  רכישה  בגין קרן של העברה

  -  -  -  22  -  -  )22(  -   -  -  -  -  לעודפים   בשלבים

  6  -  6  -  -  6  -  -  -  -  -  -  מניות  מבוסס תשלום

                          

  136,840  406  136,434  136,313  ) 6,857(  2,218  642  392  )50,881(  (6,048)  60,614  41   2020 במרץ 31 ליום יתרה
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  בע”מ 1953אבגול תעשיות 
  דוחות תמציתיים על השינויים בהון

 (המשך) 
  

    2020 דצמברב 31שנסתיימה ביום לשנה                           

 הון המניות 
פרמיה על  

 מניות

קרן הון 
בגין 

עסקאות  
  בעליעם 

 זכויות
  שאינן
 מקנות
 שליטה 

קרן הון 
בגין 

הפרשי  
תרגום של  
פעילויות 

 חוץ 

קרן הון 
בגין גידור 

תזרימי  
 מזומנים 

קרן 
הערכה  
מחדש  
בגין 

רכישה  
 בשלבים 

קרן הון 
בגין 

תשלומים  
מבוססי 

 מניות

 הון קרן
 בגין

  רכישת
 מניות
 עודפים   באוצר 

סה"כ  
מיוחס  
לבעלי  
מניות 

החברה  
 האם 

זכויות 
שאינן  
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה 

 אלפי דולר  
             

  143,525 413 143,112 128,035  ) 6,857( 2,212 664  1,845 )37,394( ) 6,048( 60,614 41  2020בינואר  1יתרה ליום 
  

        : 2020תנועה בשנת 
  

     
 36,935 180 36,755 36,755 - - - - - - - -  רווח לשנה 

 ) 5,694(  ) 186( ) 5,508( - - - - ) 1,370( ) 4,138( - - -  כולל אחר לשנה  הפסד
העברה של קרן בגין רכישה  

 - - -  88 - - )88( - - - - -  בשלבים לעודפים 

  26  -  26  -  -  26  -  -  - - - -  מניות  מבוסס תשלום

              

  174,792 407 174,385 164,878  ) 6,857( 2,238 576  475 )41,532( ) 6,048( 60,614 41  2020בדצמבר  31יתרה ליום 
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  בע”מ 1953אבגול תעשיות 
  מאוחדים על תזרימי המזומניםתמציתיים דוחות 

  
  
  ל ש נ ה   לתקופה של שלושה  
  שנסתיימה   חודשים שנסתיימה  
 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר)  
    

     פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 
 36,935  8,261  158  והפסדרווח לתקופה לפי דוח רווח  

  פעילות)ל התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים שנבעו (ששימשו  
  64,615 29,651 ) 6,485( מפעילות שוטפת (נספח א')

     

 101,550 37,912 ) 6,327( פעילות) שוטפת למזומנים נטו, שנבעו מפעילות (ששימשו 

    
    

    פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 
 ) 8,623( ) 2,275( ) 3,847( השקעה ברכוש קבוע 

 ) 1,335(  ) 977( )84(  רכישת נכסים בלתי מוחשיים 
  3,729  -  -  ) 1מענק השקעה שהתקבל (

 208 90 165 תמורה ממימוש רכוש קבוע 

    

 ) 6,021(  ) 3,162(  ) 3,766( מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה 

    
    

    פעילות מימון -תזרימי מזומנים 
 )19,535( )16,535(  - באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו  קיטון

 )11,134( ) 2,370(  ) 2,370(  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 )23,857( - - פרעון אגרות חוב לציבור 

 ) 2,282( ) 473( ) 629( התחייבות בגין חכירה   פרעון

    

 )808,56( )19,378( ) 2,999( ששימשו לפעילות מימוןמזומנים נטו, 
    
    

 ,72138 15,372 )13,092( (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים עליה
     

 36,497 36,497 75,471 יתרה מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
    

  השפעת השינויים בשערי החליפין על יתרות המזומנים המוחזקות
 253 ) 950( ) 158( במטבע חוץ 

    

 75,471 50,919 62,221 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

    
  
  
  מיליון דולר.   3.7-המפעל בדימונה בסך של כ הקמת ", בגין נגב מענק" ל  זכאות אישור החברה  קיבלה, 2020 יוני   חודש במהלך  ) 1( 

    .רכוש קבועב השקעה  הקטנתכ  בספרים נרשםו  2020  אוגוסט  חודש בתחילת  התקבל המענק
  
  
  
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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  בע”מ 1953אבגול תעשיות 
  נספחים דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 

  
  
  
  ל ש נ ה   לתקופה של שלושה  
  שנסתיימה   חודשים שנסתיימה  
 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר)  
    

(ששימשו   התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות -נספח א' 
     שוטפת:  פעילות)ל

     
    הוצאות (הכנסות) שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 26,978 6,681 6,782 פחת והפחתות 
 ) 105( 28 ) 165( הפסד (רווח) הון ממימוש רכוש קבוע 

 -  ) 2,631( ) 327(  שינוי במסים נדחים, נטו 
 )11( )6( )6( מעביד, נטו -שינוי בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד

 4,843 179 9 שנצברו בגין אגרות חוב הוצאות מימון 
  26 6 13 תשלומים מבוססי מניות 

 507 ) 184(  )53(  והתחייבויות  נכסים שערוך 
     

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות, נטו:
 26,130 26,347 ) 5,370( קיטון (גידול) בלקוחות 

  3,259 907 ) 980( בחייבים ויתרות חובה(גידול)  קיטון
 2,319 1,376 ) 9,310( במלאי (גידול)  קיטון

 ) ,9051( ) 5,819( 6,495 בספקים ונותני שירותים  )קיטוןגידול (

 ,5742 2,767 ) 3,573( גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות 

    

 )6,485 (  29,651 561,46 

    
    
    

    מידע נוסף על תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:  -נספח ב' 

  11,179 1,011 421 תשלומי ריבית 

    

 332 31 110 תקבולי ריבית 

    

 11,103  613  811 תשלומי מסים 

    

 4  -  - תקבולי מסים 

     
     
     

     פעילות מהותית שאינה במזומן:

 1,132 401 835  באשראי ספקים  -השקעה ברכוש קבוע 

  653  2 110  חדשים חכירה בהסכמי  התקשרויות

      
  
 
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 



  מ"בע 1953אבגול תעשיות 
  2021במרץ  31ביאורים לדוחות התמציתיים מאוחדים ליום 

  (בלתי מבוקרים)
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  כללי  -  1 ביאור
  

  אבגול  :תו חברה"החברה") הינה חברת אחזקות המחזיקה בבעלות מלאה את    - בע"מ (להלן    1953תעשיות   אבגול   א. 
  אבגול  ,)בסין  הבת  בחברה  שליטה  מקנות  שאינן  זכויות  בעל  של  1%  של  זניחה  החזקה  למעט(  סין  אבגול,  אמריקה
  פתח משרדה הרשום של החברה ממוקם ב ").  הבנות   החברות"   -(להלן    הודו  Nonwovens  -ו  הודו  אבגולרוסיה,  
  . . ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביבתקווה

") באופן  המיזוג עם ולתוך החברה ("   "מבע   אבגול התקבל אישור רשם החברות למיזוגה של    2021פברואר    בחודש
  ואבגוללידי החברה,    עברו בחברות הבנות)  "מעב  אבגול(לרבות החזקות    "מבע  אבגולשכל נכסיה והתחייבויותיה של  

, החברה  1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל38בהתאם להוראות תקנה  חוסלה.    "מבע
 . דוח כספי נפרד ,ועד פרסום דוח זהתצרף החל ממ 

"הקבוצה") עוסקות בייצור שיווק ומכירה של בדים לא ארוגים, המשמשים    - שלה (להלן  ת  בנוה החברה והחברות  
(בעיקר חיתולים חד פעמיים לתינוקות ומבוגרים, מוצרי היגיינה נשית   לייצור מוצרי היגיינה  וכן    )מגבוניםובעיקר 

ד). לקבוצה מוקדי ייצור בצפון  לייצור מוצרים המשמשים לשימושים שונים (חקלאות, ריהוט וריפוד, בנייה, ביגוד ועו
    ומתפרסות מעבר למוקדי הייצור.  גלובליותוסיה והודו ומכירותיה הינן ראמריקה, ישראל, סין  

  
  קווי ייצור פעילים.   13נכון למועד אישור הדוחות הכספיים לקבוצה יש 

  
 

  2020בדצמבר    31של החברה ליום  המאוחדים  יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים   ב.
 ים אשר נלוו אליהם. ביאור ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, ול 

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2 ביאור
  

  בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:  א. 
  

(להלן   המאוחדים  התמציתיים  הכספיים  לתקן    -הדוחות  בהתאם  נערכו  הקבוצה  של  ביניים")  כספיים  "דוחות 
  . IAS") 34" -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן IAS 34חשבונאות בינלאומי 

  
ם לאילו  בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהי

 . ך, ולשנה שהסתיימה באותו תארי2020בדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 
  

המאוחדים    ב. התמציתיים  הכספיים  (דו"חות  נערכו  הדוחות  ערך  ניירות  לתקנות  ד'  פרק  גילוי  להוראות  בהתאם 
  . 1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל
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  אשר נמדדים בשווי הוגן מכשירים פיננסיים  -  3ביאור 
  
  : רמות שווי הוגן  . א

 2רמה   

 אלפי דולר  
   : 2021במרץ   31ליום 

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן: 
  נגזרים:

  1,980  חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן קצר 

  

  5,467 ארוך  לזמןחוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית 

  
  :התחייבויות פיננסיות נטו בשווי הוגן

 נגזרים:
  

  36  לזמן קצר  חוזים להחלפת מטבע חוץ

  
  

   : 2020במרץ   31ליום 
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן: 

  נגזרים:

 1,388  חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן קצר 

  

 3,653 ארוך  לזמןחוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית 

  
  
  

  :2020בדצמבר   31ליום 
  פיננסיים בשווי הוגן: נכסים 

  נגזרים:

 2,547 חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן קצר 

   

 7,031 ארוך  לזמןחוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית 
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  מכשירים פיננסים אשר נמדדים בשווי הוגן (המשך)   -  3ביאור 
 
  פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן:  נכסיםשינויים מהותיים בשווי הוגן של   .ב

  
, הנמדדים בשווי הוגן, לגביהם חל שינוי משמעותי  נגזרים  להלן מפורטים השינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים

  בשווי ההוגן בתקופת הדיווח: 
  
  ל ש נ ה   לתקופה של שלושה  
  שנסתיימה   חודשים שנסתיימה  
 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר)  
     מכשירים פיננסים נגזרים, נטו: 

  8,979  8,979  9,578  שווי הוגן לתחילת התקופה 
  ) 2,716( -  11  פרעונות במהלך התקופה 

  3,315 ) 3,938( ) 2,178(  שינויים בשווי ההוגן שנזקפו לרווח הכולל האחר 

 9,578 5,041 7,411 הוגן לסוף התקופה אג

     
במטרה להגן על    IRS  -ו  SWAPהמכשירים הפיננסיים כוללים התקשרויות עם מספר תאגידים בנקאיים בעסקות  

(חשיפה מטבעית)    ת השקליתיו החשיפה המטבעית הקיימת לחברה (שמטבע פעילותה הינו דולר) בגין ההתחייבו 
בביאור   גידור תזרים  ו  'א  12הנובעות מאגרות חוב כמפורט  כוללים המכשירים עסקאות  לדוח השנתי. בנוסף  ב' 
    .ואחרות  חשמל, שכר הוצאות: כגון שוטפות שיקליות תיומהתחייבו מזומנים בגין חשיפה מטבעית הנובעת 

הפיננסים   בשווי ההוגן של המכשירים  בשערי הריביותהשינוי  בעיקר מהשינויים  נובע    מול  אל  אלבישר  הנגזרים 
  לגידור  יועדו  שלא  נגזרים  פיננסים  מכשירים  היו  לא  הדוח  בתקופתשינויים בשע"ח של השקל מול הדולר.  הומ  "ב ארה

.  הון   לקרן  נזקפו  ההוגן   בשווי  השינויים  כל  ולכן   בגידור  יעילות   כחוסר  הוגדרו   אשר  סכומים  כמו ,  מזומנים  תזרים 
  . והפסד לרווח הון  מקרן מתאימים סכומים הועברו ,  והפסד הרווח על המגודר הפריט להשפעת  בהתאמה

  
  מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן:   .ג

  
וההתחייבויות הפיננסיים המוצגים   הנכסים  של  בספרים  ערכם  כי  סבורה הקבוצה  הבאה,  פרט למפורט בטבלה 

  מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשווים ההוגן: בעלות 
  
   שווי הוגן    ערך בספרים 

 בדצמבר  31 ליום במרץ  31ליום  בדצמבר  31ליום  במרץ  31ליום  

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  )מבוקר(בלתי   )מבוקר(בלתי  
התחייבויות 
        פיננסיות: 

 170,019 174,450 165,216 157,139 170,169 153,513  אגרות חוב 

       
  ). 1השווי ההוגן של אגרות החוב נקבע לפי מחיר מצוטט בשוק פעיל (רמה 
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  מידע על בסיס אזורים גיאוגרפיים   -  4ביאור 
  

להלן ההכנסות ממכירות לפי מגזרים גיאוגרפיים בהתבסס על מיקום  ,  אזורים גאוגרפיים עיקרייםהקבוצה פועלת במספר  
  : הלקוחות (יעד המכירות)

  
  )מבוקר(בלתי  2021 מרץב  31שהסתיימה ביום שלושה חודשים    של תקופהל 

 ישראל  
צפון 

 סה"כ  אחרים   רוסיה סין אירופה  אמריקה

 אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
        

הכנסות מלקוחות  
חיצוניים לפי  

  95,956 19,249  14,092 12,509 3,162 44,253 2,691 מיקום הלקוחות 

  
  
  )מבוקר(בלתי  2020 מרץב  31שהסתיימה ביום שלושה חודשים    של תקופהל 

 ישראל  
צפון 

 סה"כ  אחרים   רוסיה סין אירופה  אמריקה

 אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
        

הכנסות מלקוחות  
חיצוניים לפי  

 90,627 15,414  13,675 6,831 6,621 44,824 3,262 מיקום הלקוחות 

  
 
  2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 ישראל  
צפון 

 סה"כ  אחרים   רוסיה סין אירופה  אמריקה

 אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
        

הכנסות מלקוחות  
חיצוניים לפי  

 383,017 66,994  60,231 55,912 21,238 166,660 11,982 מיקום הלקוחות 

        
 

  יווחתקופת הדב מהותייםאירועים   -  5ביאור 
  

  31  מיום  החל  עבודתו  סיום  על ,  החברה  של  VP Operations  -סמנכ"ל הכספים ו   ,מר איציק אליאב   הודיע ,  2021  ינוארב  4  ביום   . א
 .2021  במרץ

  
 חל לכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה.  הציון  , מר סיון ידיד2021במרץ  1מיום  החל  .ב

 
ייצור שלישי  2021בפברואר    24ביום    .ג קו  (" , אישר הדירקטוריון את הקמתו של  "),  קו הייצור הנוסףבמפעל החברה שברוסיה 

הכולל ציוד נלווה שיאפשר הרחבת יכולות הייצור והטכנולוגיה של החברה, ביו היתר, לתחום מוצרי המדיקל. להערכת החברה,  
וה  סך ההשקעה הנדרשת להקמת קו הייצור הנוסף (לרבות הכשרת האתר מבחינה הנדסית, עלות רכישת ציוד הייצור, מכשור נלו 

מיליון דולר. מימון רכישת קו הייצור הנוסף יעשה בעיקר ממקורותיה הקיימים של החברה ובמידת הצורך,    70- והון חוזר) עומד על כ
אלף טון של בד לא ארוג. הקמת קו   20-באמצעות מקורות מימון נוספים. קו הייצור הנוסף, יוסיף לכושר הייצור של החברה עד כ

ה החדשנית ביותר, תאפשר המשך צמיחה והתפתחות עם לקוחות החברה בשוק ברוסיה וחבר המדינות הייצור הנוסף, בטכנולוגי
העצמאיות. הקמת הקו תאפשר להרחיב את מגוון המוצרים ללקוחות קיימים וחדשים כמו גם לאפשר יכולות ייצור נוספות לצורך  

 תמיכה גלובלית. 
 

החברה מינה   דירקטוריון .  החברה  של   הדירקטוריון "ר  כיו   תפקידו   סיום   עליל  ג  סינג  פול   אודיי   מרהודיע    2021  בפברואר   24  ביום   .ד
 .  2021בפברואר  25החל מיום  של החברה,  כיו"ר הדירקטוריון וולגר אקומר  דיליפ מר  את 2021בפברואר  24בישיבתו מיום 
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  יווחתקופת הדלאחר  מהותייםאירועים   -  6ביאור 
  

  מר . 2021 ביולי 1, על סיום תפקידו כמנכ"ל החברה החל מיום רחים, הודיע מנכ"ל החברה מר שחר 2021במאי   12  ביום
בעלת השליטה של החברה,    ידי  על  חזקתחלק ממנה והינה מו  מהווה, אשר החברה  יינה"ל חטיבת ההיגלמנכ   ימונה  רחים

Indorama Ventures PCL מינה דירקטוריון החברה את   2021במאי   12הן כדירקטור בחברה. ביום ימשיך לכ   רחים. מר
. כמו כן, אישרו ועדת הביקורת  2021ביוני    1החל מיום    החברה"ל  למנכ,  החברה  של   המכירות"ל  סמנכ,  ביורנמןמר טומי  

כמנכ"ל    ביורנמן , בהתאמה, את תנאי העסקתו המוצעים של מר  2021במאי    12-ו  9ודירקטוריון החברה בישיבותיהן מיום  
ראו דוחות מיידיים המפורסמים בסמוך    ביונרמן ומינויו של מר    רחים החברה. לפרטים נוספים אודות סיום כהונתו של מר  

  לדוח זה, המובאים בדוח זה על דרך ההפניה. 
  

  אישור הדוחות   -  7ביאור 
  

  . 2021 ימא ב 12  הדוחות הכספיים אושרו על ידי דירקטוריון החברה ואושרו לפרסום ביום
  



 בע"מ  1953אבגול תעשיות 
 

  2120 במרץ 31ביניים נפרד ליום  מידע כספי  
  

 ד' 38ערוך בהתאם להוראות תקנה 
  1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל

  



  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  
  
  

  2120במרץ  31ליום  מידע כספי נפרד
  
  
  

 (בלתי מבוקר)
  
  
  

  באלפי דולר 
  
  
  

  העניינים תוכן
  
  
  

 ע מ ו ד  
  
  

 2 המבקר דוח מיוחד של רואי החשבון 
  
  

    מידע כספי ביניים נפרד (בלתי מבוקר)
    

 3 נתונים על המצב הכספי 
  

 4 נתונים על הרווח והפסד 
  

 5 נתונים על הרווח הכולל 
  

 8-6 נתונים על תזרימי המזומנים 
  

  12-9 מידע נוסף 
    

 



 

  ד 38לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה  דוח מיוחד 
  1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
  
  

  מבוא 
  

אבגול  של    1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  
ליום    -(להלן    בע"מ  1953תעשיות   תאריך.   2021במרץ    31"החברה")  באותו  שהסתיימה  חודשים  שלושה  של   ולתקופה 

ד לתקנות ניירות ערך (דוחות 38דע כספי ביניים נפרד זה בהתאם לתקנה  הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מי
התש"ל ומיידיים),  מסקנה היא אחריותנו  .1970-תקופתיים  הכספי   על להביע  זו  המידע  ביניים  לתקופת   על  בהתבססהנפרד 

  . סקירתנו
  
  

  היקף הסקירה 
  

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

היקפה  אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת ב
במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע 

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

  מסקנה 
  

לתשו בא  לא  סקירתנו,  על  אינו  בהתבסס  הנ"ל,  הנפרד  הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  לבנו  הבחינות  ערוךמת  מכל   ,
  . 1970-), התש"לומידייםד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38הוראות תקנה ל  בהתאםהמהותיות, 

  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות' 
  רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 
  
  
 

  2021 במאי, 12  ,תל אביב



 

3  
  

 
  

  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  נתונים על המצב הכספי 

 בדצמבר  31ליום  במרץ  31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 (*) 0 2 0 2 (*) 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר) 
    נכסים שוטפים

 78 51  32,002  מזומנים ושווי מזומנים 
  -  -  5,113  לקוחות  

 134 118 2,556  חייבים ויתרות חובה 
  -   - 2,450  יתרת חובה עם חברה מוחזקת 

  270 244  5,626  נכסי מסים שוטפים
 2,547 1,388 1,980  מכשירים פיננסיים נגזרים 

  - - 5,557  מלאי 

 3,029 1,801 55,284 שוטפים סה"כ נכסים 
     

    נכסים לא שוטפים
 340,748 315,479 252,351  השקעות והלוואות לחברות מוחזקות 

  -  -  60,444  רכוש קבוע, נטו 
 7,031 3,653 5,467 מכשירים פיננסיים נגזרים 

 944 348 282  נכסי מסים נדחים 
  - - 2,629 נכסים בלתי מוחשיים 

 - - 86  ארוך לזמן חובה יתרות 

  348,723 319,480 321,259 סה"כ נכסים לא שוטפים 
    

 351,752 321,281 376,543 סה"כ נכסים 

    
    התחייבויות שוטפות

 - - 6,265  לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות  
 2,547 1,388 36  התחייבויות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים 

  36,481  23,139  35,571  ך חלויות שוטפות של אגרות חוב לזמן ארו
  17  42  8,648  ספקים ונותני שירותים 

  9,532  4,803  -  יתרות עם חברה קשורה 
  12 1,847 14,064 זכאים ויתרות זכות 

 48,584 31,219  64,584 סה"כ התחייבויות שוטפות 
    

    התחייבויות לא שוטפות 
 - - 3,162  ארוך  לזמן   זכות יתרות

  -  -  18,222  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
  7,031  3,653  -  התחייבויות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים  

 120,658 147,030 117,942 אגרות חוב 
 1,089 2,945 -  הלוואה לזמן ארוך מחברה מוחזקת

  - - 166  התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד 

  128,778 153,628 139,492 לא שוטפות סה"כ התחייבויות 
      הון

 41  41  41  הון מניות רגילות 
 60,614 60,614 60,614 פרמיה על מניות 

 )51,148( )60,534( )53,234( קרנות הון 
 164,878 136,313 165,046 עודפים 

 174,385 136,434 172,467 סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה 
    

 351,752 321,281 376,543 סה"כ התחייבויות והון

הכספי    מידע, בהתאמה משקפים את  2020  בדצמבר  31  יוםול   2020במרץ    31  ליום(*) מספרי ההשוואה  
  . )3א(ראה גם ביאור , של החברה לפני המיזוג האמור

    
    2021 ,במאי 12 

   ציון-ידיד  סיון רחים  שחר  וול גראדיליפ קומר  הכספייםתאריך אישור הדוחות 
  walrDilip Kumar Aga  Shachar Rachim  Sivan Yedidsion  
 סמנכ"ל כספים מנכ"ל ודירקטור יו"ר הדירקטוריון  
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  נתונים על הרווח והפסד 

  
  
 
 לשנה  לתקופה של שלושה  
 הסתיימה ש הסתיימה חודשים ש 
 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 (*) 0 2 0 2 (*) 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר) 
      
      

 800 200  57,750  ודמי ניהול  הכנסות ממכירות

 - - 57,628  עלות המכר 

    

 800 200  122 רווח גולמי 

    
 - - 483 הוצאות מחקר ופיתוח 
  -  - 985  הוצאות מכירה ושיווק

  386  85 1,936  הוצאות הנהלה וכלליות 

 - - 191 הוצאות אחרות, נטו 

     

 414 115 ) 3,475( מפעולות רגילות (הפסד) רווח

    
 7,956 6,107 2,016 הכנסות מימון 

  ) 8,485( ) 3,295( ) 2,158( הוצאות מימון 

  ) 115(  2,927  ) 3,617(  לפני מסים על ההכנסה )הפסדרווח (

     

  59 ) 673( 221 )ההכנסה  על מסיםהטבת מס (
     
    

 )56( 2,254 ) 3,396( לאחר מיסים  (הפסד) רווח

    
 36,811 6,002 3,542 חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו ממס

  

 36,755 8,256 146 רווח נקי לתקופה

    
  

, בהתאמה משקפים את המידע  2020בדצמבר    31ביום  שהסתיימה  ולשנה    2020במרץ    31לתקופה שהסתיימה ביום  (*) מספרי ההשוואה  
      ).3א(ראה גם ביאור ,  הכספי של החברה לפני המיזוג האמור
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  כולל נתונים על הרווח ה

  
  
 
 לשנה  לתקופה של שלושה  
 הסתיימה ש הסתיימה חודשים ש 
 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

 2021 2020(*) 2020(*) 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר) 
      

      

  36,755 8,256  146 רווח לתקופה

    
    : כולל אחר הפסד

    סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח והפסד, נטו ממס: 
     

  )1,370( ) 1,453(   )188( בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס סדהפ

 ) 4,139(   ) 13,487(    )1,887( הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ 

       

 ) 5,509(  ) 14,940(   ) 2,075( כולל אחר לתקופה, נטו ממס  הפסד
    
    

  31,246 ) 6,684(   )1,929( המיוחס לבעלים של החברה כולל לתקופה(הפסד) סה"כ רווח 

    
, בהתאמה משקפים את המידע  2020בדצמבר    31ביום  שהסתיימה  ולשנה    2020במרץ    31לתקופה שהסתיימה ביום  (*) מספרי ההשוואה  

  . )3א(ראה גם ביאור ,  הכספי של החברה לפני המיזוג האמור
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  נתונים על תזרימי המזומנים 

  
  
 
 לשנה  לתקופה של שלושה  
 הסתיימה ש הסתיימה חודשים ש 
 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 (*) 0 2 0 2 (*) 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר) 
    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 36,755 8,256 146 והפסדרווח לתקופה לפי דוח רווח  
  התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ששימשו  
 )36,487( ) 8,257( ) 7,964( שוטפת (נספח א')  פעילותל  

    

 268 )1( ) 7,818( שוטפת  )לפעילות שימשוש( מפעילות שנבעו, נטומזומנים 

    
    

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
  25,713  -  -  מוחזקת פרעון הלוואה לחברה 

  -  -  ) 4,000(  הלוואה לחברת בת  
  -  -  ) 534(  השקעה ברכוש קבוע 

  -  -  46,809   ג)נספח ( השפעת מיזוג עם חברת בת
  -  -  165  תמורה ממימוש רכוש קבוע 

 -   - )84(  רכישת נכסים בלתי מוחשיים 

     

 25,713 - 42,356 השקעה שנבעו מפעילות  מזומנים נטו, 

    
    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  )23,857(  -  -  פרעון אג"ח 

  ) 2,098(  -  -  מוחזקת  חברה מפרעון הלוואה  
  -  -  ) 1,870(  מתאגידים בנקאיים  מן ארוךפרעון הלוואה לז

 - - ) 527( תחיבויות בגין חכירה פרעון ה

    

 )25,955( - ) 2,397( מימוןמזומנים נטו, ששימשו לפעילות 
    
    

  26 (1) 32,141 נטו במזומנים ושווי מזומנים  )ירידה( עליה
  - -  ) 217(  ץ חליפין ביתרות מזומנים המוחזקות במטבע חו השפעת השינויים בשערי 

    

 52 52 78 יתרה מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

    

 78 51 32,002 מזומנים לסוף התקופהיתרת מזומנים ושווי 

  
, בהתאמה משקפים את המידע  2020בדצמבר    31ביום  שהסתיימה  ולשנה    2020במרץ    31לתקופה שהסתיימה ביום  (*) מספרי ההשוואה  

    ).3א(, ראה גם ביאור הכספי של החברה לפני המיזוג האמור
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  לנתונים על תזרימי המזומנים  יםנספח

  
  :שוטפת (ששימשו לפעילות)מפעילות שנבעו התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים   -נספח א' 

  
 
 לשנה  לתקופה של שלושה  
 הסתיימה ש הסתיימה חודשים ש 
 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 (*) 0 2 0 2 (*) 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר) 
    

    הוצאות (הכנסות) שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
 - - 1,528  פחת והפחתות 

 )81136,( ) ,0026( ) 3,542(  ממס נטו, מוחזקות חברות  ברווחי  החברה חלק
  -  -  ) 165(  רכוש קבוע ממימוש  הון  רווח

  ) 3,536(  ) 1,831(  -  שערוך מכשירים פיננסיים דרך רווח והפסד 
  ) 7,864(  3,077  )80(  של נכסים והתחיבויות נטו  תאום/שחיקה 

  ) 469(  127  ) 221(  שינוי במסים נדחים, נטו 
  -  -  )6(  שינוי בהתחייבות לסיום יחסי עובד מעביד  

  9,389  ) 1,759(  9  הוצאות מימון שנצברו בגין אגרות חוב 
  -  -  13  תשלום מבוסס מניות 

    
    
    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות, נטו:
 - - )32(  גידול בלקוחות 

  2,849  ) 1,880(  ) 3,404(  שינוי ביתרות מול חברות מוחזקות  
 )28( 15 ) 223( קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה

  -  -  ) 385(  גידול במלאי 
  -  -  1,488  גידול בספקים 

  )17(  )4( ) 2,944( קיטון בזכאים ויתרות זכות  

    

 )7,964 ( )8,257 ( )36,487( 

    
  מידע נוסף על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת נספח ב' 

  
  
  

  8,083 36 198 תשלומי ריבית 

    

 7,537 - 11 תקבולי ריבית 

    

 -  -  233 תשלומי מסים 

    
     
     
     

     מהותית שאינה במזומן:פעילות 

 - - 93  באשראי ספקים  -השקעה ברכוש קבוע 

  
  

, בהתאמה משקפים את המידע  2020בדצמבר    31ביום  שהסתיימה  ולשנה    2020במרץ    31לתקופה שהסתיימה ביום  (*) מספרי ההשוואה  
  . )3א(ראה גם ביאור ,  הכספי של החברה לפני המיזוג האמור
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות   
  (המשך) לנתונים על תזרימי המזומנים יםנספח

  
  השפעת מיזוג עם חברת בת :   – גנספח 

 
 ל ש נ ה  לתקופה של שלושה  
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  
 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר) 
    
    

 - - ) 5,081(    לקוחות
 - - ) 2,189(    החוב ויתרות חייבים
  -  -  954   עם חברות מוחזקות   יתרות

  -  -  94,268  לחברות מוחזקות    והלוואות  השקעות
  -  -  ) 9,579(  פיננסיים נגזרים   מכשירים

  -  -  ) 5,172(    מלאי
  -  -  ) 4,754(  מיסים שוטפים   נכסי

 - - )61,341(  קבוע   רכוש
 - - ) 2,836( בלתי מוחשיים   נכסים
  -  -  )96(  חובה לזמן ארוך   יתרות

  -        -  6,242  לזמן קצר מתאגידים בנקאיים   אשראי
  -  -  7,517  ונותני שירותים   ספקים
  -  -  14,989  ויתרות זכות   זכאים

  -  -  20,044  לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים    הלוואות
  -  -  172  בגין הטבות לעובדים  התחייבויות

  -  -  3,347  זכות לזמן ארוך   יתרות
  -  -  945  נדחים    מסיםבגין  התחייבויות

  -  -  ) 9,532(  עם חברת אם   יתרות

     ) 1,089( הלוואה לחברת אם  

    

 - - 46,809 ממיזוג של חברת הבת   שנבעוושווה מזומנים  ומניםזמ
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות             
  הנפרדים מידע נוסף לדוחות כספיים

  
  :כללי  א. 

  
  :כללי ) 1( 

  
  , אמריקהת: אבגול  ו חברה"החברה") הינה חברת אחזקות המחזיקה בבעלות מלאה את    -בע"מ (להלן    1953אבגול תעשיות  

הודו    אבגולרוסיה,    אבגול),  בסין  הבת  בחברה  שליטה  מקנות  שאינן  זכויות  בעל  של  1%  של  זניחה  החזקה  למעט(  סין  אבגול
ניירות הערך של  תקווה  פתח "). משרדה הרשום של החברה ממוקם בהבנות   החברות"  -(להלן    הודו   Nonwovens  -ו  .

  החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 
  

ו38המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה   ניירות ערך (דוחות תקופתיים  מיידיים)  ד' לתקנות 
  . 1970-התש"ל

  
ולשנה   2020בדצמבר    31של החברה ליום   לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדיםבהקשר   בדוחות תמציתיים אלויש לעיין  

  אליהם.  נלוואשר  , ולביאוריםשהסתיימה באותו תאריך
  

  :הגדרות  )2(
  

  בע"מ.  1953אבגול תעשיות   -    החברה 
  

  . 2020  בדצמבר 31בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  1  ביאורכהגדרתה ב  -    חברה מוחזקת 
  

  :המיזוג  )3(
  

בע"מ, חברה  אבגול    באמצעות  הייתה החברה חברת החזקות אשר פעילותה היצרנית התבצעה   ,2021בינואר    1יום  עד ל 
("החברות    בחברות היצרניות האחרות של החברה  החזיקהאשר  "),  בע"מ) של החברה ("אבגול  100%בת בבעלות מלאה (

של בעל זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הבת בסין).    1%הבנות"), גם כן בבעלות מלאה (למעט החזקה זניחה של  
עם ולתוך החברה ("המיזוג") באופן שכל    בע"מגה של אבגול  התקבל אישור רשם החברות למיזו  2021בחודש פברואר  

לידי החברה, ואבגול   בחברות הבנות)  בע"מ(לרבות החזקות אבגול    בע"מ נכסיה והתחייבויותיה של אבגול     בע"מ עברו 
 חוסלה.  

  
משקפים  ,  2020בדצמבר    31ולשנה שהסתיימה ביום    2020במרץ    31מספרי ההשוואה בדוח זה לתקופה שהסתיימה ביום  
  את המידע הכספי של החברה לפני המיזוג האמור. 

  
  : מדיניות חשבונאית  )4(

  
של   לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים 2 ביאורהמידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת ב

ההתחייבויות, ההכנסות, ההוצאות  פרט לסכומי הנכסים,    , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2020בדצמבר    31החברה ליום  
  ותזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות, כמפורט להלן: 

  
למעט    (א) אם,  כחברה  עצמה  לחברה  המיוחסים  המאוחדים  בדוחות  ערכם  בגובה  מוצגים  וההתחייבויות  הנכסים 

  השקעות בחברות מוחזקות. 
  

יכוי סך ההתחייבויות המציגים בדוחות המאוחדים  השקעות בחברות מוחזקות מוצגות כסכום נטו של סך הנכסים בנ  (ב) 
  . של החברה מידע כספי בגין החברות המוחזקות 

  
סכומי ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה    (ג)

  הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות. כחברה אם, בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר, למעט סכומי 
  

חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות המוצגים בדוחות    (ד) 
המאוחדים של החברה, תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות, או ביטולה בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל  

  אחר.
  

תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם,  סכומי    (ה)
  למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות. 

  
  הלוואות שניתנו ו/או נתקבלו מחברות מוחזקות מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה כחברה אם.   (ו) 
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  הנפרדים ע נוסף לדוחות כספייםמיד

  
  (המשך) :כללי  א. 

  
  (המשך) :מדיניות חשבונאית  )4(

  
נמדדות    ,יתרות  (ז) המאוחדים,  הדוחות  במסגרת  בוטלו  אשר  מוחזקות  חברות  עם  עסקאות  בגין  והוצאות  הכנסות 

אופן  הומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי על רווח והפסד ועל הרווח הכולל באותו  
(הפסדיש רווחים  שלישיים.  צדדים  מול  מבוצעות  היו  אילו  ומוצגות  נמדדות  היו  בניכוי  בו  מוצגים  שנדחו  נטו  ם) 

  (כתוספת) מסעיפי חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות והשקעות בחברות מוחזקות.  
  

  : אי הכללת מידע כספי נפרד בדוחות החברה  )5(
  

הכספיים   דוחותיהלא לכלול במסגרת ש בעמדתה תתערב  לא כי, לחברה ערך ניירות רשות הודיעה, 2017  נובמברבחודש 
ל שמידע כאמור הינו זניח ותוספת המידע שתינתן  כ ג והתוספת העשירית לתקנות, כ9מידע כספי נפרד בהתאם לתקנה  

  למשקיע בדוח הכספי הנפרד ביחס למידע שייכלל בדוחות הכספיים המאוחדים הינה זניחה. 
פרד  נ גזרת מהמידע הכספי הנדע היחות תוספת המינ , בחנה החברה את ז2020הדוחות הכספיים לשנת    עריכת במסגרת 

זניח ותוספת    ו, הינ 2020  שנתל  החברה  של  הנפרד  הכספי  שבדוחמידע  ה  כי  למסקנה  והגיעהביחס לדוחות המאוחדים,  
כי לא יהיה  ו   ההמידע שתינתן למשקיע בדוח הכספי הנפרד ביחס למידע שייכלל בדוחות הכספיים המאוחדים הינה זניח

בדוחות הכספיים המאוחדים של    37(ראה ביאור    ום תוספת מידע מהותית למשקיע סביר בדוחות הכספיים הנפרדים מש 
  . )2020 בדצמבר 31החברה ליום 

,  1970- ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל38בהתאם להוראות תקנה  ו  מעתה בשל המיזוג האמור
  נפרד. , דוח כספי  2021במרץ  31החברה תצרף החל מיום  

  
  פרד ביחס לדוחות המאוחדים נגזרת מהמידע הכספי ה ניחות תוספת המידע הזנ  )6(

  
להערכת החברה, מצבה התזרימי, איתנותה הפיננסית ורווחיותה כפי שמשתקפים בדוחות המאוחדים שלה, מתארים באופן  

ד, שכן החברה והחברות הבנות  נכון יותר את מצבה העסקי והפיננסי לעומת אלו המופיעים בדוח על המידע הכספי הנפר
שלה פועלת כיחידה עסקית אחת ולא קיימות מגבלות כלשהן להעברת מזומנים בין החברות הבנות ובין החברה. החברה  
יחד עם החברות הבנות פועלות כיחידה עסקית אחת ונתמכת על ידי מבנה החזקות פשוט, בו כל החברות נמצאות בשליטה  

של בעל זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הבת בסין). לחברה יש שליטה מלאה    1%  מלאה (למעט החזקה זניחה של 
 בכספים של החברות הבנות וביכולתה לבצע משיכות כספים לשירות החוב.  
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  הנפרדים מידע נוסף לדוחות כספיים

  
  אשר נמדדים בשווי הוגן:  מכשירים פיננסיים  ב.

  
  רמות שווי הוגן:   )1(

 2רמה   

 אלפי דולר  
   : 2021במרץ   31ליום 

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן: 
  נגזרים:

  1,980  חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן קצר 

  

  5,467 ארוך  לזמןחוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית 

  
  :הוגןהתחייבויות פיננסיות נטו בשווי 

 נגזרים:
  

  36  לזמן קצר  חוזים להחלפת מטבע חוץ

  
  

   : 2020במרץ   31ליום 
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן: 

  נגזרים:

 1,388  חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן קצר 

  

 3,653 ארוך  לזמןחוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית 

  
  :התחייבויות פיננסיות נטו בשווי הוגן

 נגזרים:
  

 1,388  חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן קצר 

  

 3,653 ארוך  לזמןחוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית 

  
   :2020  דצמברב 31ליום 

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן: 
  נגזרים:

 2,547 חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן קצר 

   

 7,031 ארוך  לזמןחוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית 

  
  :התחייבויות פיננסיות נטו בשווי הוגן

 נגזרים:
  2,547  חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן קצר 

  
 7,031 ארוך  לזמןחוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית 
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  הנפרדים מידע נוסף לדוחות כספיים

  
  (המשך) אשר נמדדים בשווי הוגן:  מכשירים פיננסיים  ב.

 
  מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן:   )2(

  
הפיננסיים המוצגים   וההתחייבויות  הנכסים  של  בספרים  ערכם  כי  הקבוצה  בטבלה הבאה, סבורה  למפורט  פרט 

  בעלות מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשווים ההוגן: 
  
  שווי הוגן   ערך בספרים   

 בדצמבר  31ליום  במרץ  31ליום  בדצמבר  31ליום  במרץ  31ליום  

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  )מבוקר(בלתי   )מבוקר(בלתי  
התחייבויות 
        פיננסיות: 

 170,019 174,450 165,216 157,139 170,169 153,513  אגרות חוב 

       
  ). 1השווי ההוגן של אגרות החוב נקבע לפי מחיר מצוטט בשוק פעיל (רמה 

 
  
  יווחתקופת הדב מהותייםאירועים   .ג
  

  31  מיום  החל  עבודתו  סיום  על,  החברה  של  VP Operations  -מר איציק אליאב סמנכ"ל הכספים ו  הודיע,  2021  ינוארב   4  ביום ) 1( 
 .2021  במרץ

  
 חל לכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה.  הציון  , מר סיון ידיד2021במרץ  1מיום  החל ) 2( 

 
החברה מינה   דירקטוריון .  החברה  של   הדירקטוריון "ר  כיו   תפקידו   סיום   עלגיל    סינג  פול   אודיי  מרהודיע    2021  בפברואר   24  ביום  ) 3( 

 .  2021בפברואר  25החל מיום  של החברה,  כיו"ר הדירקטוריון וולגר אקומר  דיליפ מר  את 2021בפברואר  24בישיבתו מיום 
  

  יווחתקופת הד לאחר  מהותייםאירועים   ד.
  

 רחים   מר .  2021  ביולי   1, על סיום תפקידו כמנכ"ל החברה החל מיום  רחים , הודיע מנכ"ל החברה מר שחר  2021במאי    12  ביום 
 Indoramaבעלת השליטה של החברה,    ידי  על  חזקתחלק ממנה והינה מו  מהווה, אשר החברה  יינה"ל חטיבת ההיג למנכ   ימונה

Ventures PCL  ביורנמן מינה דירקטוריון החברה את מר טומי    2021במאי    12הן כדירקטור בחברה. ביום  ימשיך לכ  רחים. מר  ,
מיום    החברה"ל  למנכ ,  החברה  של  המכירות"ל  סמנכ החברה  2021ביוני    1החל  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  אישרו  כן,  כמו   .

כמנכ"ל החברה. לפרטים נוספים   ביורנמן, בהתאמה, את תנאי העסקתו המוצעים של מר  2021במאי    12-ו  9בישיבותיהן מיום  
ראו דוחות מיידיים המפורסמים בסמוך לדוח זה, המובאים בדוח זה על    ביונרמןומינויו של מר    רחיםאודות סיום כהונתו של מר  

  דרך ההפניה. 
  
  : אישור הדוחות  .ה
  

  . 2021 במאי 12  לפרסום ביום ואושרועל ידי דירקטוריון החברה  הדוחות הכספיים אושרו



 -1- 
 

  בע"מ  1953תעשיות  אבגול
 ג38הגילוי לפי תקנה על בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ו רבעונידוח 

חודשים ה שלושלתקופה של  1970-תש"להלתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  

   .2021 מרץב 31שהסתיימה ביום 

  

של   הדירקטוריון  בפיקוח  לקביעתה  " התאגיד "  :(להלן  בע"מ  1953תעשיות    אבגולההנהלה,  אחראית   ,(
 והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. 

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 ;ודירקטור   מנכ"ל, שחר רחים .1

 .סמנכ"ל כספים, ציון-סיון ידיד  .2

בקרו כוללת  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  פנימית  ונה בקרה  הקת  תוכ בם  יימילים  אשר  בידי  תאגיד  ננו 
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את  
למהימנות   בהתייחס  סביר  ביטחון  לספק  נועדו  ואשר  דירקטוריון התאגיד  בפיקוח  התפקידים האמורים, 

נדרש לגלות בדוחות    מידע שהתאגיד  יכ  בטיחן, ולהת הדי הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראו
  שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

לגלותו   נדרש  שהתאגיד  מידע  כי  להבטיח  שתוכננו  ונהלים  בקרות  השאר,  בין  כוללת,  הפנימית  הבקרה 
בכיר ביותר בתחום הכספים  לנושא המשרה ה ו י  הכלללמנהל  רבות  כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, ל

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

ביטחון   לספק  מיועדת  אינה  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  פנימית  בקרה  שלה,  המבניות  המגבלות  בשל 
  תימנע או תתגלה.  ת מידע בדוחותטשמאו ה וטעית צגה מ מוחלט שה

צורף לדוח    השנתיבדוח   ועל הגילוי אשר  התקופתי  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 
ביום   שנסתיימה  האחרוןהשנתי  הדוח  "   :(להלן  2020בדצמבר    31לתקופה  הפנימית  הבקרה  ),  "בדבר 

הבקרהעה את  וההנהלה  הדירקטוריון  בתהפני  ריכו  הדירקטוריון  הב  ;אגידמית  זו,  הערכה  על  תבסס 
  היא אפקטיבית.    2021 מרץב  31והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

את   לשנות  כדי  בהם  שיש  עניין  או  אירוע  כל  וההנהלה  הדירקטוריון  לידיעת  הובא  לא  הדוח,  למועד  עד 
  ; בדבר הבקרה הפנימית האחרוןבעוני רהח דוב  נמצאהשפי כ ,הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית

בדבר הבקרה הפנימית  הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי  למועד הדוח, בהתבסס על  
לעיל האחרון,   כאמור  והדירקטוריון  ההנהלה  לידיעת  שהובא  מידע  על  היא    ובהתבסס  הפנימית  הבקרה 

 .אפקטיבית
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): 1ג(ד)(38ה קני ת פהצהרת מנהל כללי ל  

  מנהליםרת הצה

  הצהרת מנהל כללי 

  , מצהיר כי: רחים שחראני, 

אבגול תעשיות    )1( של  הדוח הרבעוני  (להלן    1953בחנתי את  של    ראשוןהלרבעון  התאגיד)    –בע"מ 
  הדוחות);   –(להלן  2021שנת 

חסר    )2( ולא  עובדה מהותית  של  נכון  לא  מצג  כל  כוללים  אינם  הדוחות  ידיעתי,  של  ם  בהלפי  מצג 
ם שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא  תית הנחוץ כדי שהמצגימהובדה  עו

  יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

מכל    )3( נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 
הפעולות תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  המזו תזו  הבחינות  התאגיד    של  מנים רימי 

  קופות שאליהם מתייחסים הדוחות; לתאריכים ולת

  והדוחות הכספיים   ת הביקורתוגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד  )4(
ל הדיווח הכספי ועל  עשל התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית  

  הגילוי: 

כל    (א)   המשמ יקהל את  בקים  עותיויים  המהותיות  הבקרה  והחולשות  של  בהפעלתה  או  ביעתה 
של   יכולתו  על  לרעה  להשפיע  סביר  באופן  העלולים  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות  

  –; וכן דיןות התאם להוראבהם הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיי

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

  הדיווח הכספי ועל הגילוי;

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

ב  (א)   וונהלים,    ותקר קבעתי  תחתידאאו  וקיומם  קביעתם  ונהלים,    תי  בקרות  של  פיקוחי 
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן  

, מובא לידיעתי על ידי אחרים  2010  -התש"ע  בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),  
  –וחות; וכן ל הד, בפרט במהלך תקופת ההכנה שבתאגיד ובחברות המאוחדות

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

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

ה   (ג)   ענ לא  או  אירוע  כל  לידיעתי  הדוח  ובא  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  התקופתי  יין 
לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע    האחרון

  . לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

  . ת כל אדם אחר, על פי כל דיןאין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריו
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  ) 2ג(ד)(38נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת 

  הצהרת מנהלים

  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

  , מצהיר כי:ציון-ן ידיד סיואני, 
הכלול בדוחות לתקופת הביניים  ואת המידע הכספי האחר    ם ביניי  בחנתי את הדוחות הכספיים  )1(

"הדוחות"   –(להלן  2021של שנת   ראשון הלרבעון  התאגיד)  –(להלן  בע"מ 1953אבגול תעשיות של 
  או "הדוחות לתקופת הביניים");

הכספיים      )2( הדוחות  ידיעתי,  הביניים  ביניים  לפי  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידע 
עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ    ללים כל מצג לא נכון שלו אינם כ

כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס  
  לתקופת דוחות;

ה    )3( לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידע  ביניים  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,    ביניים לפי 
מכל נאות,  באופן  ותזרימי    משקפים  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות 

  המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

הדוחות הכספיים  ות הביקורת  וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד    )4(
ה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  ת ביותר לגבי הבקרעדכני ה ערכתי  התאגיד, בהתבסס על ה של  

  הגילוי: 

המשמעותיי  (א)     הליקויים  כל  של את  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  ם 
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 

לתקופ בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  ולמידע  הבינ ביניים  סביר ית  באופן  העלולים    ים, 
כספי   מידע  על  לדווח  או  לסכם  לעבד,  לאסוף,  התאגיד  של  יכולתו  על  לרעה  להשפיע 
באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

  –להוראות הדין; וכן 

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

  הדיווח הכספי ועל הגילוי.

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

ונהלים,   (א)     בקרות  של  פיקוחנו  וקיומם תחת  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  קבעתי 
שמידע   להבטיח  חהמהותי  המיועדים  לרבות  לתאגיד,  שלו  מתייחס  מאוחדות  ברות 

, מובא לידיעתי  2010  -התש"ע  כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),  
על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

  –וכן 

פיק   (ב)   תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  שלקבעתי  ונהלים,   וחי  בקרות 
הדוחות הכספיים   המיועדים והכנת  להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי 

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

התקופתי    א הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוחל  (ג)  
המת  האחרון זה,  דוח  ללבין מועד  ולדייחס  ביניים  הכספיים  כספי אחר וחות  מידע  כל 

מסקנת   את  להערכתי  לשנות,  כדי  בו  יש  אשר  הביניים,  לתקופת  בדוחות  הכלול 
ועל   הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  לאפקטיביות  בנוגע  וההנהלה  הדירקטוריון 

  הגילוי של התאגיד. 

  י כל דין. פ ר, על אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אח
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