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  "מבע 1953 תעשיות אבגול

  החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

  

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

יירות ערך ") בהתאם לתקות התקופה(להלן: " 2019 ביוי 30 ושלושה חודשים שהסתיימו ביוםשל שישה 

  . ")התקנות(" 1970 -ם), התש"לי(דוחות תקופתיים ומיידי

 החברההסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב עניני 

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

 אותו מועדנייני החברה לשנה שנסתיימה בעהדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב  ,2018בדצמבר  31

   .")2018"הדוח התקופתי לשנת ,2019-01-016519א: מס' אסמכת( 2019 בפברואר 25אשר פורסם ביום 

  למצב עסקי התאגידהסברי הדירקטוריון  .1

 :החברה (והחברות המאוחדות) וסביבתה העסקיתתיאור תמציתי של 

 "), מייצרות ומשווקות מוצרי בד לא ארוג. הקבוצההבות שלה (להלן ביחד: "החברה וחברות 

 כחומר המשמשמוצרי בד לא ארוג  ממכירות החברה) %96.2-, החברה ייצרה בעיקר (כהדוח בתקופת

, מבוגרים חיתולי, לתיוקות פעמיים חד חיתולים בעיקר כולל אשר) Hygieneלשוק ההיגייה ( גלם

 ארוג לא בדוכד'. החברה מייצרת גם  מגבוים, פעמיים חד רפואיים מוצרים, לשים פעמיות חד תחבושות

, פעמי חד לביגוד, ולריפוד לריהוט, לחקלאות כגון) Non-Hygiene( שויםמוצרים ל גלם כחומר המשמש

  ועוד. סיון למוצרי, מחאות לציוד, הבייה לתעשיית, פעמי חד לשימוש לבדים
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   מצב כספי .2

  2018בדצמבר  31וליום  2018-ו 2019 יוניב 30 ליוםלהלן תמצית מאזן החברה  2.1

 
  

  

  

  ביוני 30 ליום  בדצמבר 31 ליום

2018  2018 2019  
  לרדו אלפי  

     
   מזומים שוויו מזומים 32,739 73,698  41,382
 לקוחות  57,409 21,992  25,684
  חייבים ויתרות חובה  7,588  5,487  6,637

  מסים שוטפיםכסי   1,467  201  255
  מכשירים פיסיים גזרים   1,329  1,280  741

  מלאי  51,388  63,015  60,958
 שוטף רכוש  151,920  165,673  135,657
 , טוקבוע רכוש 327,222 345,896  330,378

 ארוך לזמן חובה יתרות 692 4,294  694
 דחים מסים 1,828 1,365  2,421
 יםמוחשי בלתי יםכס 2,979 2,866  2,912
 פיסיים גזרים  מכשירים 5,840 7,254  3,370

 נכסים"כ סה 490,481 527,348  475,432
        

 לז"את  וחלויות שוטפות של הלוואואשראי לז"ק  20,762 12,791  10,727
  גזרים פיסיים מכשירים בגין התחייבויות -  -  110

   חלויות שוטפות של אגרות חוב לזמן ארוך  23,125  25,393  21,983
  ספקים וותי שירותים   30,367  49,262  39,032

  מסים שוטפיםהתחייבויות בגין   561  260  674
  מכשירים פיסיים גזרים  -  26 -

  זכאים ויתרות זכות   16,987  21,635  19,408
 שוטפות  התחייבויות  91,802  109,367  91,934

 חוב אגרות 170,198 190,133  164,368
 ארוך לזמן הלוואות 58,140 67,112  63,531
 ארוך לזמן התחייבויות 33,657 28,918  30,882

  התחייבויות"כ סה 353,797 395,530  350,715
    

 עצמי הון  136,246  129,164  124,183
        

  שליטה מקנות שאינן זכויות  438  2,654  534
        

  עצמי והון התחייבויות"כ סה  490,481  527,348 475,432
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  דוח על המצב הכספי 2.2

 475.4-לעומת כ דולר יליוןמ 490.5-, הסתכם בכ2019 ביוי 30סך הדוח על המצב הכספי ליום 

  .2018בדצמבר  31מיליון דולר ליום 

  רכוש שוטף 2.3

מיליון דולר  25.7-מיליון דולר לעומת כ 57.4-, הסתכמה בכ2019 ביוי 30יתרת הלקוחות ליום 

תזרים השיפור בבעקבות  החברה החליטההרבעון השי  במהלך. 2018בדצמבר  31ביום 

 יכיוןה היקפי את לצמצם, והיהול היעיל של יתרות מזומיה שוטפת מפעילותהמזומים החיובי 

היקף יכיון יתרת לקוחות במהלך . בגין הלקוחות אשר אים הלקוחות העיקריים של החברה

 Reverseמיליון דולר הים  29.2-(כ 2019 ביוי 30ליום  דולר מיליון 39.2-בכ םהסתכ ההתקופ

factoring גדלעומתדולר עבור יתר הלקוחות),  מיליון 10-וכ החברה של העיקריים הלקוחות כ 

 כגד Reverse factoringמיליון דולר הים  31.6-(כ 2018בדצמבר  31ליום  דולר מיליון 81-כ

זכות  ללא היו היכיון מיליון דולר עבור יתר הלקוחות). 49.4-וכ החברה של העיקריים הלקוחות

  ).Non Recourse( חזרה

 ליוםמיליון דולר  61-מיליון דולר לעומת כ 51.4-הסתכמה בכ 2019 ביוי 30יתרת המלאי ליום 

במחירי חומרי הגלם במהלך  הירידהמביתרות המלאי ובעת בעיקרה  ירידהה. 2018בדצמבר  31

 החברה הקטיה את יתרות המלאי בוסף .בהתאם ערכי המלאים על משפיעההתקופה אשר 

 . החוזר ההוןהקטת  במהלך התקופה, במסגרת

  נטו ,נכסים פיננסיים בגין נגזרים 2.4

הסתכמה לכס  2019 ביוי 30יתרת המכשירים הפיסיים הגזרים (לזמן קצר ולזמן ארוך) ליום 

 עליהה. 2018בדצמבר  31מיליון דולר ליום  4.1-כשל כס בסך מיליון דולר לעומת  7.2 -של כ

אמידת השווי ההוגן של במהלך התקופה.  השקללמול שער  דולרשער הות חלשמהובעת בעיקר 

והיא  יתלומעריך שווי חיצוי, בלתי מ שווי להערכת בהתאם היההמכשירים הפיסים הגזרים 

 .מהותיתשווי  הערכת איה

  רכוש קבוע 2.5

 330.4-דולר לעומת כ מיליון 327.2-הסתכם בכ 2019 ביוי 30הרכוש הקבוע טו של החברה ליום 

 כוללתתקופת הדוח, יתרת הרכוש הקבוע טו  במהלך .2018בדצמבר  31מיליון דולר ליום 

 ותהשקעל בחלקםמיליון דולר המיוחסים  4-בהיקף של כ בתקופההשקעות ברכוש הקבוע 

 12.8 -כ של זו קוזזה בגובה הפחת התקופתי השוטף בסך עליה. הקיימים במפעלים שוטפות

 דולר מיליון 4-כ לש חיובייםתרגום  הפרשי לחברהבעו  תקופהה במהלך, כן כמו. מיליון דולר

   .יואן"ח שעב שיוי ללא ח ,רובל/דולרשע"ח בשיוי שבעו מה קבוע רכוש יתרות בגין
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 2019 ביוי 30ליום מיליון דולר  10.9 -בסך של כהיו  הבגין זכויות שימוש /חכיר כסהיתרת 

 .2018 רצמבבד 31מיליון דולר ליום  9.3 -כ סך של לעומת

 התחייבויות שוטפות 2.6

  91.9-מיליון דולר לעומת כ 91.8-הסתכמו בכ 2019 ביוי 30סך ההתחייבויות השוטפות ליום 

סך ההתחייבויות השוטפות ותר יציב אל מול סוף שת . 2018בדצמבר  31מיליון דולר ליום 

מיליון דולר  8.7 -כ של בסך שירותים וותי הספקים ביתרות חלה ירידה התקופהבמהלך  .2018

 מעליהבעיקר זו קוזזה  ירידה, דולר מיליון 2.4 -כשל בסך  זכות ויתרות הזכאים ביתרותו

 החוב אגרות של השוטפות החלויות בהיקף בעליהמיליון דולר ו 10 -של כ בסך מן קצרלז באשראי

   פת יציבה.פעילות שוטשמירה על כאמור,  .דולר מיליון 1.1 -כ של"א לז

מיליון דולר ליום  39-דולר לעומת כ מיליון 30.4-הסתכמה בכ 2019 ביוי 30יתרת הספקים ליום 

חומרי  לספקי החוב בהיקףוביתרת כמויות המלאי  מירידה בע קיטוןהעיקר  .2018בדצמבר  31

  .מחירי חומרי הגלםבבעיקר כתוצאה מירידת  הגלם

 19.4 -כ לעומתדולר מיליון  17 -הסתכמה בכ 2019 ביוי 30יתרת הזכאים ויתרות הזכות ליום 

מקדמות בגין סליקת  בגין בזכאים ירידהמ בע קיטוןה עיקר .2018בדצמבר  31ליום מיליון דולר 

  .מיליון דולר 2.2-כשל  פקטוריג

  התחייבויות לזמן ארוך 2.7

מיליון דולר  262-על כיתרת ההתחייבויות לזמן ארוך של החברה עמדה  2019 ביוי 30 ליום

 טו ,עליה באגרות החובמגידול בע עיקר ה. 2018בדצמבר  31מיליון דולר ליום  258.8-לעומת כ

וכן מגידול  במהלך התקופה השקללמול שער  דולרשער החלשות מיליון דולר עקב ה 5.8 -של כ

בתקופה  חדשההתחייבות חכירה שבע בעיקר מ ,מיליון דולר 2.6 -של כ זכות לזמן ארוךביתרות 

פיוי אתר  עקבהחברה,  מטה משרדיהחברה על חוזה שכירות ארוך טווח להעתקת  חתימתבגין 

 לזמן ותהלוואשל  חלקיה פרעוןמה זו קוזזה עליה .)להלן 3.6 ברקן (כאמור בסעיףבא' במפעל 

   .דולר מיליון 5.4-כ לש בסך שוטפות חלויות יכויב ארוך

מיליון דולר  232.7-על כעמד  ,טו ממזומן וכסים פיסיים אחרים ,תחייבויות פיסיותהסך ה

 מהעליהבע  העליה. עיקר 2018בדצמבר  31מיליון דולר ליום  217.7-לעומת כ 2019 ביוי 30ליום 

  השוטפת. מהפעילות שבעו המזומים ביתרות קיטוןומ קצרלזמן  באשראי
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  הון חוזר 2.8

-של כ בסךמיליון דולר לעומת הון חוזר  60.1-הסתכם בסך של כ 2019 ביוי 30ההון החוזר ליום 

 של בסך הלקוחות ביתרת מהעליה ובע גידולה. עיקר 2018בדצמבר  31מיליון דולר ליום  43.7

מהירידה ביתרת  ,)1( בעיקר בעקבות החלטת החברה להקטין את הפקטוריג מיליון דולר 31.7-כ

 של זכות ויתרות הזכאים תביתר הירידהומ מיליון דולר 8.7 -הספקים וותי שירותים בסך של כ

 מהירידה, דולר מיליון 10 -כ של בסך קצר ןלזמ אשראיעליה בהמ שקוזזו ,דולר מיליון 2.4 כ

 9.6 -בהיקף המלאי בסך של כ מהירידהו דולר מיליון 8.6 -כ של בסך המזומים ושווי במזומים

  דולר. מיליון

  

היקף אשראי ממוצע במיליוני  

 דולרים

 ממוצע ימי אשראי

 30.6.19 831.12.1 30.6.19  831.12.1 

 19 47 23 52 )1לקוחות (

 49 39 46 30 )2ספקים (

   

בהיקף יתרות הלקוחות שוכו מהירידה בהיקף האשראי ובימי הלקוחות ובעת  עליהה) 1(

  .2.3בעסקות פקטוריג כאמור בסעיף 

 בהיקף יתרות הספקים כאמור הירידהמובעת  הספקיםבהיקף האשראי ובימי  ירידהה) 2(

  .2.6בסעיף 

 

 הון עצמי 2.9

 מיליון דולר 124.2-מיליון דולר לעומת כ 136.2-הסתכם בכ 2019ביוי   30סך ההון העצמי ליום 

 דולר מיליון 6.5-קופה כללה רווח לתקופה בסך כתהתועה בהון העצמי ב .2018בדצמבר  31ליום 

מהשפעת תרגום בעיקר מיליון דולר, הובעים  5.9-גידול בקרן הון מהפרשי תרגום בסך של כו

חשיפה ה לעין, הפעילות שלהן איו דולרהדוחות הכספיים של חברות בות בקבוצה אשר מטבע 

  להלן. 5.3.1לשיויים בשער חליפין ראה סעיף 
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  תוצאות הפעילות  .3

 2019 ביוי 30-ב שהסתיימוחודשים  לושהששישה ושל החברה ל הסקוריםהדוחות הכספיים המאוחדים 

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

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

  

לשנה 
שנסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

לשלושה חודשים 
  ביוני 30שנסתיימו ביום 

לשישה חודשים 
 ביוני 30שנסתיימו ביום 

 

8 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2  
  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר

      
 הכסות ממכירות 208,741 203,893 101,470 106,707 427,824
 עלות המכירות 171,597 174,332 83,895 89,279 363,821

 רווח גולמי 37,144 29,561 17,575 17,428 64,003
 שיעור הרווח הגולמי 17.8% 14.5% 17.3% 16.3% 15.0%

      
 הוצאות מחקר ופיתוח 1,155 1,351 618 696 2,435

 הוצאות מכירה ושיווק 11,105 10,741 5,536 5,408 21,433
 הוצאות ההלה וכלליות 6,139 5,675 3,288 2,957  11,186

  הוצאות (הכסות) אחרות, טו )501(  71  )454(  68 1,593

 רווח מפעולות רגילות  19,246 11,723 8,587 8,299 27,356
 שיעור הרווח מפעולות רגילות 9.2% 5.7% 8.5% 7.8% 6.4%

      
 הוצאות מימון  )11,456(  )8,779(  )5,344(  )4,710( )17,778(

 הכסות מימון 224 3,805 189 2,889 5,630

 מסים על ההכנסהלפני  רווח  8,014  6,749  3,432  6,478 15,208
      
 מסים על ההכסה )1,511( )1,249( )897( )1,168( )3,284(

  נקי לתקופה רווח 6,503 5,500 2,535 5,310 11,924

 שיעור הרווח הקי 3.1% 2.7% 2.5% 5.0% 2.8%
      
 מיוחס ל:     

 בעלי מיות החברה 6,499 5,370 2,526 5,240  11,675
 זכויות המיעוט 4 130 9 70 249

11,924 5,310 2,535 5,500 6,503  

      
      
      
 רווח נקי למניה     
 (בדולר)     

 ומדוללבסיסי  0.022 0.018 0.009 0.018 0.040
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  הכנסות 3.1

מיליון דולר,  208.7-, הסתכמו בכ2019 ביוי 30יום חודשים שהסתיימו בה בשישה קבוצהההכסות 

 בעיקרה בעהשבהכסות  2.4% -של כ עליהמיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד,  203.9-לעומת כ

 בהודו החדשים במפעלים והמכירה הייצור בהיקפי עליה עקב בעיקר שמכרה בכמות 4.7%-כ של מגידול

במחירי המכירה  ירידה חלההתקופה במהלך  מאידך"ב. בארה השיפור מגמת המשך גם כמו, ובדימוה

קיזזה  כאמור זו ירידה .מחירי חומרי הגלם מדדי ירידתמכתוצאה  טהמהממוצעים אשר עודכו כלפי 

   .בכמות שמכרה את העליה

מיליון דולר  106.7-מיליון דולר, לעומת כ 101.5-הסתכמו בכ 2019שת  שלהכסות הקבוצה ברבעון השי 

במחירי המכירה הממוצעים  מהירידה בעה בעיקרהאשר , 4.9%-של כ ירידהבתקופה המקבילה אשתקד, 

הרבעון חלה עליה במהלך  .חומרי הגלם מחירי מדדי ירידתמכתוצאה  מטהכלפי  כאמור עודכושבתקופה 

, ובדימוה בהודו החדשים במפעלים והמכירה הייצור בהיקפי עליה עקב בעיקר בכמות שמכרה 2%-של כ

מהירידה במחירי המכירה  כאמור קוזזה, אולם עליה זו "בבארה השיפור מגמת המשך גם כמו

  הממוצעים.

מחירי חומרי הגלם  במדדי לשיוייםהחברה מעדכת את מרבית מחירי המכירה של מוצריה בהתאם 

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

   .ןהלל 5.3.2 ףסעי הראמגון עדכון מחירי המכירה  לעייןמחירים על בסיס חודשי ודו חודשי. 
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  רווח גולמי 3.2

-ליון דולר ומהווה כימ 37.1-הסתכם בכ ,2019 ביוי 30ביום חודשים שהסתיימו בשישה הרווח הגולמי 

אשר היווה  ,אשתקד ההמקביל תקופהבמיליון דולר  29.6-לעומת רווח גולמי של כ ,מסך ההכסות 17.8%

   .באותה תקופה מסך ההכסות 14.5% -כ

 קביעתבעת  המדד מחיר בין הפער, ("נטוהגלם,  חומרי מחירי מדדי מרווחב" עליה חלה החציון במהלך

 .אשתקד קבילהתקופה המבהשוואה ל) הגלם חומרירכישת  בעת המדד מחירמחירי המכירה לבין 

 ,חומרי הגלם במרווח מדדי מיליון דולר, 5.8 -בהמשך למגמת ירידת מחירי חומרי הגלם, רשם רווח של כ

סה"כ מיליון דולר ( 1.5-בסך של כ שלילית, לעומת תקופה מקבילה אשתקד בה ההשפעה הייתה טו

 ביכוי הגולמית הרווחיות מיליון דולר בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד). 7.3-של כ חיוביתהשפעה 

 בסעיף כאמור, אשתקד המקבילה תקופהה מול אל בהכסות הגידול .שיוי ללא ותרה המדד השפעות

תרמו להגדלת הרווחיות אך אשר  "בוארה דימוה, בהודו במפעלים התפעולית ביעילות והשיפור לעיל 3.1

המגמות הפוליטיות והמסחריות  ומהשפעות בסין צמיחהה תהאטהשפעות  עקב בעיקראלו קוזזו 

 לירידת שגרםיצרו עודף היצע  השפעות אלו .היגייההגם על שוק  היתר בין ותמשפיעההגלובאליות, 

 על אלו בשווקים ומגווות רבות פעולות מבצעת החברה .כמו גם ירידת הביקושים 2019מחירים בשת 

  .האמור המצב עם להתמודד מת

מסך ההכסות, לעומת רווח  17.3%-ליון דולר ומהווה כימ 17.6-הסתכם בכ ברבעון השיהרווח הגולמי 

באותה  מסך ההכסות 16.3% -אשתקד, אשר היווה כ ההמקביל תקופהמיליון דולר ב 17.4-גולמי של כ

  . תקופה

 קביעתבעת  המדד מחיר בין הפער, ("נטוהגלם,  חומרי מחירי מדדי מרווחב" ירידה חלה הרבעון במהלך

 בהמשךאשתקד.  קבילהתקופה המה לעומת) הגלם חומרירכישת  בעת המדד מחירמחירי המכירה לבין 

 ,חומרי הגלם במרווח מדדי מיליון דולר, - 1.1רשם רווח של כהרבעון , הגלם חומרי מחירי ירידת למגמת

מיליון  0.2-של כשלילית השפעה סה"כ (תקופה מקבילה אשתקד במיליון דולר  1.3-של כ רווחלעומת , טו

לעיל במחצית הראשוה של השה,  השתואר למגמהבדומה  דולר בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד).

ביטרול השפעת שיויי מדדי חומרי הגלם, החברה שמרה על רווחיות זהה בין הרבעוים על אף העליה 

  ה.במכירותיה והשיפור התפעולי, שכן אלו קוזזו מההוצאות והרווחיות המוכה יותר באסי

מגמת הירידה במדדי מחירי חומרי הגלם שהחלה  המשיכה 2019 נתש של הראשון החציון במהלך

אם זאת לא ניתן לדעת  ,ואף נצפת עליה קלה צרההמגמה נע. למועד פרסום דוח זה 2018באוקטובר 

מידע זה  .2019 שנתעל תוצאות הרבעון השלישי של  לרבות השפעתה בשלב זה כיצד תשתנה המגמה

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

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

  הייצור של החברה או מחירי המכירה של החברה.פרמטרים אחרים המשפיעים על עלויות 
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 הוצאות מחקר ופיתוח 3.3

מיליון  1.2-כשל , הסתכמו בסך 2019 ביוי 30יום חודשים שהסתיימו ב בשישההוצאות מחקר ופיתוח 

  מסך ההכסות  0.7% -וכ 0.6% -כ והיוו ליון דולר בתקופה המקבילה אשתקדימ 1.4-דולר לעומת כ

 .בהתאמהבשים האמורות 

מיליון דולר  0.7-מיליון דולר לעומת כ 0.6-הסתכמו בסך של כ הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון השי

  בתקופה המקבילה אשתקד. 

עיקר הוצאות המחקר והפיתוח הין עבור עלויות פיתוח מוצרים לשוק ההיגייה, קרי מוצרים שתומכים 

 החברה .וחות עיקריים כמעה לצרכיהםבאסטרטגיה העסקית של החברה, תוך שיתוף פעולה עם לק

לשפר,  שמטרתה) FIT – Forward Innovation Thinkingפיתוח (האסטרטגיית  לפתח את ממשיכה

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

והולכה רכות ל מתייחס -™ComfortFITפלטפורמות טכולוגיות:  4 -מ ותתכוות מסוימות המורכב

 -™BeneFIT חסימות של הבד למעבר וזלים, תכוות מתייחס ל - ™EnhanceFITשל וזלים, 

טופוגרפי של הבד שיוי מתייחס ל -™Waveform 3D  -העור ובמגע עם בד לשיפור תכוות ל מתייחס

  והקיית תכוות תלת ממד. 
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  הוצאות מכירה ושיווק 3.4

 11.1-, הסתכמו בסך של כ2019 ביוי 30ביום חודשים שהסתיימו  בשישההוצאות המכירה והשיווק 

מסך  5.3%-המהווים כליון דולר ימ 10.7-כ ההכסות, לעומת מסך 5.3%-המהווים כדולר,  מיליון

  בתקופה המקבילה אשתקד.ההכסות 

  

 מסך 5.5%-כדולר, המהווים  מיליון 5.5-ל כהוצאות המכירה והשיווק ברבעון השי הסתכמו בסך ש

  אשתקד.מסך ההכסות בתקופה המקבילה  5.1%-מיליון דולר, המהווים כ 5.4-ההכסות, לעומת כ

  

 מימוש שלשל עליה בהוצאות השיווק והמכירה כחלק  יוצא פועל היה והשיווק המכירה בעלויות העלייה

  .פוה היא אליה והשווקים לקוחותיה בסיס את להרחיב החברה אסטרטגיית

  הנהלה וכלליותהוצאות  3.5

מיליון דולר,  6.1-בכהסתכמו  ,2019 ביוי 30ביום שהסתיימו בשישה חודשים הוצאות ההלה וכלליות 

מסך ההכסות בתקופה  2.8%-מיליון דולר שהיוו כ 5.7-מסך ההכסות, לעומת כ 2.9%-כהמהווים 

  המקבילה אשתקד.

מסך ההכסות,  3.2%-וים כמיליון דולר, המהו 3.3-הוצאות ההלה וכלליות ברבעון השי הסתכמו בכ

  מסך ההכסות בתקופה המקבילה אשתקד. 2.8%-מיליון דולר, שהיוו כ 3-לעומת כ

 בגין יה בעקבות הוצאות חד פעמיותיציבה. העליה ה ההלה וכלליותשומרת על רמת הוצאות  החברה

ביתרת  מהגידול שובעתחובות מסופקים וצאות הבוכן מעליה  לעיל) 3.8(ראה גם סעיף  שימור מעקי

  . פקטוריג  Non recourseה תקטהכתוצאה מ הלקוחות

  , נטואחרות )(הכנסותהוצאות  3.6

מיליון דולר,  0.5-בכהסתכמו  ,2019 ביוי 30ביום שהסתיימו בשישה חודשים  סות אחרות, טוכה

בתקופה המקבילה מיליון דולר  0.1 -כ שלהוצאות אחרות, טו  לעומת מסך ההכסות 0.2%-כהמהווים 

  אשתקד.

מסך ההכסות, לעומת  0.4%-וים כמיליון דולר, המהו 0.5-ברבעון השי הסתכמו בכ אחרות,טו הכסות

  מסך ההכסות בתקופה המקבילה אשתקד. 0.1%-מיליון דולר, שהיוו כ 0.1-כהוצאות אחרות, טו של 
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החברה ממפעל  קבוע כושר ממכירת הון מרווח בעו וברבעון השי התקופה טו, האחרות ההכסות

בסך  בברקן החברה מפעל בגין עבור עלויות פיויההתחייבות  מהקטת וכןמיליון דולר  0.2-כ של בברקן

 החברה התקופהבמהלך  מעדכון הפרשה להוצאות פיוי המפעל בברקן.כתוצאה מיליון דולר  0.3 -של כ

  .בברקן המפעלופירוק אתר א' שבשטח  בפיוי החלה

  רווח תפעולי 3.7

 9.2%-, כמיליון דולר 19.2-בכ, הסתכם 2019 ביוי 30ביום חודשים שהסתיימו בשישה הרווח התפעולי, 

מסך ההכסות בתקופה  5.7%-ליון דולר, כימ 11.7-מסך ההכסות וזאת לעומת רווח תפעולי של כ

  המקבילה אשתקד.

 מקבילה תקופהלעומת  2019 שת של הראשון בחציוןהרווח התפעולי  ובשיעור התפעולי ברווח העליה

 ,בהכסות גידולהמ, טו הגלם מריחו מחירימדדי  רווחמב החיובית השפעהמה בעיקר תובע אשתקד

 מהקיטוןכמו כן  ,האתרים הודו, דימוה וארה"ב של התפעולית ביעילותו ייצורה קפייבה גידולהמ

 מההאטהחלקית  קוזזוהשפעות חיוביות אלה  הגידול בהכסות אחרות, טו.מו חפיתוו מחקר בהוצאות

   .בהוצאות ההלה וכלליותמהגידול כן והגידול בהוצאות מכירה ושיווק מ ,בסין

מסך ההכסות וזאת לעומת  8.5%-מיליון דולר, המהווים כ 8.6-הרווח התפעולי ברבעון השי הסתכם בכ

  .ברבעון המקביל אשתקדמסך ההכסות  7.8% -מיליון דולר, שהיוו כ 8.3-רווח תפעולי של כ

ובעת מהעלייה ברווח הגולמי  אל מול תקופה מקבילה אשתקד העלייה ברווח התפעולי ברבעון השי

בהוצאות ההלה וכלליות  וכןבהוצאות מכירה ושיווק  גידולבעיקר עקב לעיל,  3.2כאמור בסעיף 

למדד חומרי הגלם  .טו אחרות בהכסות הגידולע"י  קוזזו אשר אשתקד המקביל לרבעון בהשוואה

   .מהותיתלא היתה השפעה , הרבעון אל מול תקופה מקבילה אשתקד

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

דולר  מיליון 32.1-בכ הסתכם, 2019 ביוי 30יום חודשים שהסתיימו ב בשישה קבוצההשל  EBITDA-ה

מסך  12.6%-כשהיוו דולר  מיליון 25.7-של כ EBITDA לעומתההכסות  מסך 15.4%-כ םהמהווי

רווח מדדי מב החיובית השפעהה תרמהתקופה ב EBITDA-להמקבילה אשתקד.  בתקופהההכסות 

של האתרים הודו, ייצור וביעילות התפעולית הקפי ימגידול בהו , מגידול בהכסותטו מרי הגלםחו מחירי

   לעיל, בהתאמה. 3.2-ו 3.1, כאמור בסעיפים מההאטה בסיןשקוזזו חלקית דימוה וארה"ב 

-של כ EBITDA-בדומה למיליון דולר  15.2-בכהמאוחד של הקבוצה ברבעון השי הסתכם  EBITDA-ה

  מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  15.3
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השינויים במדדי מהפרשי עיתוי בין בנטרול השפעות  EBITDA-ה הינו Underlying EBITDA-ה

 המכירה מחירי ובין הגלם חומרי של הרכישה ממחירי הן הנובעיםהתקופה,  במהלךחומרי הגלם 

  . המדדים משינויי כתוצאה רבעון בכל המתעדכנים

 המדדים השפעות בטרול, ון דולרימיל 1.6 -כ שלבסך ה חד פעמית אבמהלך התקופה רשמה החברה הוצ

יום שהסתיימו ב בשישה חודשים Underlying EBITDA-ה, כאמור וההוצאה החד פעמית לעיל כאמור

   מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.  27.2-דולר, בהשוואה לכ מיליון 27.9 -הסתכם לכ 2019ביוי  30

 המדדים השפעות בטרולמיליון דולר,  0.7-של כ הוצאה חד פעמיתבמהלך הרבעון השי רשמה החברה 

 14.8-ברבעון השי הסתכם בכ Underlying EBITDA-ה ,כאמור וההוצאה החד פעמית לעיל כאמור

  .מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד 14.0-של כ Underlying EBITDAמיליון דולר לעומת 

  2018 שי רבעון  2019 שי רבעון 

Underlying EBITDA  14.1 ליון דולרימ 14.0  דולר ליוןימ  

  -  דולר ליוןימ 0.7  (*) פעמיות חד הוצאות

Underlying EBITDA דולר ליוןימ 14.0  דולר ליוןימ 14.8  פעמיות חד אותבניטרול הוצ  

  2018 ראשון חציון  2019 ראשון ציוןח 

Underlying EBITDA  26.3 דולרמיליון  27.2  דולר ליוןימ  

  -  דולר ליוןימ 1.6  (*) תפעמיו חד הוצאות

Underlying EBITDA דולר ליוןימ 27.2  דולר ליוןימ 27.9  פעמיות חד אותבניטרול הוצ  
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 בהתאםשימור.  מעקי בגיןבעיקר חד פעמיות  הוצאות רשמווברבעון השי (*) במהלך התקופה הוכחית 

, החליטה ועדת התגמול והדירקטוריון לאשר תשלום 2018בדצמבר  23לדיווח המידי של החברה מיום 

האופציות המוחזקות על ידי ושאי המשרה שלא ימומשו  גיןבהמחליף את התגמול חד פעמי מעק שימור 

לוסח מדייות התגמול ראה . 2019 שתואופציות הביצועים שלא ימומשו עד תום  2019ליולי  25עד ליום 

  ). 101011-01-2018(אסמכתא  2018בובמבר  7דיווח מיידי של החברה מיום 

  הוצאות/הכנסות מימון, נטו  3.9

מיליון דולר,  11.2-הסתכמו בכ, 2019 ביוי 30-חודשים שהסתיימו בשה בשיהמימון טו,  הוצאות

יליון דולר בתקופה מ -5טו שהסתכמו בכ ,מימון הוצאותמסך ההכסות, לעומת  5.4% -ם כהמהווי

מהפרשי  הוצאותכללו  בתקופההוצאות המימון מסך ההכסות.  2.4%-המקבילה אשתקד אשר היוו כ

 תקופהמיליון דולר ב 3.6 -מהפרשי שער בסך של כ להכסותמיליון דולר, בהשוואה  3.3-שער בסך של כ

אשתקד, בעו ברובם כתוצאה משערוך  בתקופה ובתקופה המקבילהאשתקד. הפרשי השער  ההמקביל

 הדולר. לשערוך -אשר לא גודרו אל מול מטבע הפעילות של החברה  )סדרה ג'(של מחצית מאגרות החוב 

   .לא היתה השפעה על תזרים המזומים של החברה זה ולמס הובע מכך

מסך ההכסות, לעומת  5.1%-מיליון דולר, המהווים כ 5.2-הוצאות המימון טו ברבעון השי הסתכמו בכ

מסך  1.7% -תקופה המקבילה אשתקד והיוו כמיליון דולר ב 1.8-הוצאות מימון טו שהסתכמו בכ

מיליון דולר  1.4-כשל בגין הפרשי שער בסך  וצאותבהוצאות המימון ובעת בעיקרה מה עליהההכסות. ה

מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הפרשי השער כאמור,  2.8 -מהפרשי שער בסך כ להכסותבהשוואה 

 -לא גודרו אל מול מטבע הפעילות של החברה מיוחסים ברובם לחלק מאגרות החוב (סדרה ג') אשר 

  . לא היתה השפעה על תזרים המזומים של החברה זה ולמס הובע מכך הדולר. לשערוך

 רווח לפני מסים על הכנסה 3.10

-מיליון דולר, המהווים כ 8-, הסתכם בכ2019 ביוי 30-חודשים שהסתיימו ב שהבשי, יםהרווח לפי מס

מסך  3.3%-המקבילה אשתקד, אשר היוו כ בתקופהמיליון דולר  6.7-מסך ההכסות, לעומת כ 3.8%

 הגולמי ברווח מהעליהבעיקר  תובע אל מול תקופה מקבילה אשתקד ברווח לפי מסים העליהההכסות. 

בהוצאות מהעליה , אשר קוזזה באופן חלקי בהתאמה לעיל 3.7 -ו 3.2 פיםבסעי כאמורהתפעולי, הרווח ו

   .לעיל 3.9בסעיף  המימון כאמור

 6.5-ההכסות, לעומת כ מסך 3.4%-המהווים כמיליון דולר,  3.4-הרווח לפי מס ברבעון השי הסתכם בכ

  .מסך ההכסות 6.1%-מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, אשר היוו כ
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בהוצאות  גידול, ובעת בעיקר מאשתקד מקבילההשי לעומת תקופה  ברבעוןברווח לפי מסים  ירידהה

ה ברווח התפעולי כאמור עלילעיל, אשר קוזזה באופן חלקי כתוצאה מה 3.9המימון טו, כאמור בסעיף 

  .לעיל 3.7בסעיף 

  מסים על הכנסההוצאות  3.11

מיליון דולר,  1.5 -, הסתכמו בכ2019 ביוי 30 -חודשים שהסתיימו ב בשישהמיסים על הכסה,  הוצאות

מההכסות בתקופה  0.6% -מיליון דולר המהווים כ 1.3 -מההכסות, לעומת כ 0.7% -המהווים כ

  .לעיל 3.10 בסעיף כאמור מיסים לפי ברווח מהגידול ובעת המס בהוצאות העליה. אשתקדהמקבילה 

 1.2 -מיליון דולר, לעומת הוצאות בסך של כ 0.9-הוצאות מסים על הכסה ברבעון השי הסתכמו בכ

  .מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד

החלה החברה ואבגול בע"מ לדווח למס הכסה את תוצאותיהן לצרכי מס, בהתאם  2019החל משת 

לשת  וברבעון השי הראשוןבחציון . ביגוד להוצאות המס הלןל 6ה גם סעיף לתקות הדולריות, רא

ברבעון המקביל אשתקד כללו השפעות הובעות מהבדלים ו בתקופה המקבילה , הוצאות המס2019

בבסיס המס השקלי אל מול מטבע הדיווח הדולרי של החברה, זאת כיוון שהוצאות שערוך אגרות החוב 

  .מהוות הוצאה בדוח המס השקלי של החברההשקליות אין 
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  חלק המיעוט ברווח הנקי  3.12

מיליון  0.01 -וכ דולר מיליון 0.01-כ שלרווח  החברה ייחסה 2019 לשת בשישה חודשים וברבעון השי

מיליון  0.07 -וכמיליון דולר  0.13-כ רווח שללעומת , בסין השותפות של המיעוט לחלק בהתאמה דולר

   אשתקד. בתקופה המקבילהדולר בהתאמה 

  נקי הפסד /רווח 3.13

-כ המהווים דולר,מיליון  6.5-, הסתכם בכ2019 ביוי 30יום חודשים שהסתיימו ב בשישה ,הרווח הקי

מסך ההכסות בתקופה המקבילה  2.7%-כ המהווים מיליון דולר, 5.5-ההכסות, לעומת כ מסך 3.1%

  אשתקד.

, לעיל 3.7 -ו 3.2 פיםבסעי כאמור התפעוליתלמית ווהגברווחיות  מהעליהבעיקר  תובע הקיברווח  העליה

קפי ימגידול בהו , מגידול בהכסותטו מרי הגלםחו מחירירווח מדדי מב החיובית השפעהמהבעה ש

כאמור  ,ההאטה בסיןשקוזזו חלקית משל האתרים הודו, דימוה וארה"ב ייצור וביעילות התפעולית ה

ובהוצאות בהוצאות המימון מהעליה קוזזה באופן חלקי עליה זו  לעיל, בהתאמה. 3.2-ו 3.1בסעיפים 

  ., בהתאמהלעיל 3.11-ו  3.9 פיםבסעי כאמורמסים על הכסה 

קי רווח מסך ההכסות, לעומת  2.5%-מיליון דולר המהווים כ 2.5-הסתכם בכהרווח הקי ברבעון השי  

  .בתקופה המקבילה אשתקד מסך ההכסות 5% -המהווים כ דולר מיליון 5.3-בסך של כ

בהוצאות המימון  גידול, ובעת בעיקר מהשי לעומת תקופה מקבילה אשתקד הקי ברבעוןברווח  ירידהה

הירידה ומ ה ברווח התפעוליעלי, אשר קוזזה באופן חלקי כתוצאה מהלעיל 3.9טו, כאמור בסעיף 

  , בהתאמה.לעיל 3.11 -ו 3.7 פיםכאמור בסעי הוצאות מסים על הכסהב

 נזילות ומקורות מימון .4

-הסתכם בכ 2019ביוי  30יום שהסתיימו ב חודשים שישהבשוטפת  פעילותל שימששהמזומים  תזרים 4.1

  לה אשתקד.בתקופה המקבישבעו מפעילות שוטפת ליון דולר ימ 34.4-לעומת כ ,ליון דולרימ 7.8

תזרים המזומים  ,ובתקופה המקבילה אשתקד בתקופה הלקוחותבהיקפי יכיון יתרת  השיויים בטרול

מיליון  10.6 -מיליון דולר לעומת כ 31.5 -כל הסתכם 2019שבע מפעילות שוטפת בחציון הראשון לשת 

 מהקטת כתוצאה הלקוחות ביתרת מהגידול בעיקר בעה הירידה .אשתקדדולר בתקופה המקבילה 

, כאשר בתקופה 2019מיליון דולר במהלך החציון הראשון לשת  39.3-בכ פקטוריג  Non recourseה

 הספקים ביתרות קיטון חל כן כמומיליון דולר.  23.8-המקבילה אשתקד גדלו יתרות הפקטוריג בכ

 ברווח ומהעלייה 2.3 בסעיף כאמור המלאי ביתרת מהקיטון קוזזה זו ירידה. 2.6 בסעיף כאמור והזכאים

  .לתקופה הקי
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ליון ימ 12.4-לעומת כ ,ליון דולרימ 4.3-הסתכם בכ ברבעון השיפעילות שוטפת מ בעהמזומים ש תזרים

  .ל אשתקדמקביברבעון הדולר 

תזרים המזומים  ,המקביל אשתקד רבעוןוב ברבעון הלקוחותבהיקפי יכיון יתרת  השיויים בטרול

מיליון דולר  3.8 -מיליון דולר לעומת כ 20.7 -כל הסתכם 2019לשת  השי ברבעוןשבע מפעילות שוטפת 

 Nonה מהקטת כתוצאה הלקוחות ביתרת מהגידול בעיקר בעה הירידה. אשתקדהמקביל  ברבעון

recourse  גי הרבעון במהלך דולר מיליון 16.4-בכ פקטוריגדלו, כאשר ברבעון המקביל אשתקד הש 

   .מיליון דולר 4.1 -יתרות הפקטוריג בכ

 -הסתכם בכ 2019 ביוי 30יום חודשים שהסתיימו ב בשישהתזרים מזומים ששימש לפעילות השקעה  4.2

ון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח השימוש במזומים ילימ 4.5-ליון דולר לעומת כימ 4.2

 חלקםבשימשו ש, דולר מיליון 4-בהיקף של כ קבועברכוש  השקעותבעיקר  כלללפעילות השקעה 

  . להשקעות שוטפות במפעלים הקיימים

 2.6-הסתכם בכ 2019ביוי  30יום חודשים שהסתיימו ב בשישהמימון פעילות ל שימששתזרים מזומים  4.3

 תזריםמימון בתקופה המקבילה אשתקד.  פעילותמ בעושמיליון דולר  17.8-ליון דולר לעומת כימ

 של בסך בקאיים מתאגידיםלזמן קצר  באשראיגידול  כללמימון בתקופה פעילות ל שימששהמזומים 

 מקות שאין מהזכויות מיות רכישת, דולר מיליון 5.6 -כ של בהיקף הלוואותפרעון  ,דולר מיליון 10 -כ

  .מיליון דולר 0.9 -כ של חכירה בגין התחייבותופרעון מיליון דולר  0.9 -כ מאוחדת בחברה שליטה

 41.4-לעומת כ ,מיליון דולר 32.7-הסתכמו בכ 2019 ביוי 30ביום המזומים ושווי המזומים של החברה  4.4

  . 2018בדצמבר  31מיליון דולר ביום 

 פרט להוה העצמי, כללו בעיקר:  2019 ביוי 30מקורות המימון העיקריים של הקבוצה ליום  4.5

   .רדול מיליון 10-כ של מתאגידים בקאיים בסך קצראשראי לזמן   )א(

 מיליון דולר.  69-כ של אשראי לזמן ארוך מתאגידים בקאיים בסך  )ב(

 מיליון דולר.  193.3-כ של אגרות חוב, טו בסך  )ג(

 

לדוח התקופתי ' א פרקל 1.21 סעיף ראה הקבוצה של העיקריים המימון מקורות אודות וספים לפרטים

   .2018לשת 

  אמות מידה פיסיות  4.6

 אשראי בקאי 4.6.1

, ולמועד הדוח, החברה וחברות הבות שלה, לפי העיין, עומדת בכל אמות 2019 ביוי 30ליום 

צד. לפרטים אודות אמות המידה  ןההמידה הפיסיות והתיות שאין פיסיות בהסכמים להן 
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 2018בדצמבר  31ד. לדוח הכספי ליום 17-ג. ו17הפיסיות והתיות האמורות ראה ביאורים 

  . 2018המצורף לדוח התקופתי לשת 

  : 2019 יויב 30להלן פירוט אודות תוצאות חישוב אמות המידה הפיסיות ליום 

היקף מינימלי של על שמירה 
מיליון  50הון עצמי מוחשי של 

  דולר
  מיליון דולר 133.7

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

27.4%  

 מינימלי EBITDAשמירה על 
של  אחרוניםחודשים  12עבור 

   מיליון דולר 30
 מיליון דולר 4.63

 EBITDA-יחס חוב נטו ל
 חודשים אחרונים 12עבור 

  4.25-נמוך מ
3.67  

  

 אשראי חוץ בקאי 4.6.2

, ולמועד הדוח, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיסיות והתיות שאין 2019 ביוי 30ליום 

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

 31. לדוח הכספי ליום ד18-ג. ו18, ב.18אמות המידה הפיסיות והתיות האמורות ראה ביאורים 

  . 2018המצורף לדוח התקופתי לשת  2018בדצמבר 

  :2019 יויב 30להלן פירוט אודות תוצאות חישוב אמות המידה הפיסיות ליום 

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

 הון עצמי מוחשישל 
  מיליון דולר 60של 

  דולר מיליון 171.1  מיליון דולר 3.713

הון עצמי מוחשי 
מאוחד לסך מאזן 

  20%-מאוחד גבוה מ
%427. 35.1% 

 EBITDAשמירה על 
מיליון  35מינימלי של 

   דולר
  מיליון דולר .463  מיליון דולר .463

-לנטו יחס חוב 
EBITDA נמוך מ-

4.25 
73.6  763.  
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   רכי ניהולםוד חשיפה לסיכוני שוק .5

ביחס לדולר וכן חשיפה  כי לחברה קיימות חשיפות מט"ח (יואן, אירו, רובל ושקל)סבור הדירקטוריון  5.1

לשיויים בשערי הריביות, בעיקר עקב גיוס אגרות חוב שקליות והלוואות דולריות בריבית משתה. 

 בהתאם לכך, החברה בוחת מעת לעת את החשיפות ובמידת הצורך מבצעת הגות בהתאם. לעיין

 12 וביאור 2019 יויב 30לדוחות הכספיים ליום  3 י אג"ח שביצעה החברה, ראה ביאורגידורעסקאות 

מבחי דוח בסיסי הצמדה ו .2018המצורף לדוח התקופתי לשת  2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום 

  בהתאמה, להלן. 5.7-ו 5.6פים סעיראה  רגישות

  לניהול סיכוני שוק  םהאחראי 5.2

 םהי ,החברה של הכספים"ל סמכ אליאב איציק ומר החברהודירקטור , מכ"ל רחיםשחר  מר

 ה, ראאליאב איציק ומר רחים שחר מראודות  לפרטים. החברה של השוק סיכוי יהול על םהאחראי

 .2018א' לחלק ד' לדוח התקופתי לשת 26פרטים תחת תקה 

 תיאור סיכוני השוק 5.3

חשופה בשל פעילותה הבילאומית לשיויים בשערי  החברה: חשיפה לשיויים בשער חליפין 5.3.1

החליפין של מטבעות שוים ביחס לדולר (מטבע הפעילות של החברה), בעיקר לאירו, יואן, שקל 

ורובל, וזאת בהעדר חפיפה מלאה בין המטבע שבו מפיקה החברה את הכסותיה לבין המטבע בו 

שוות. החברה בוחת מעת לעת את משולמות הוצאותיה ובכלל זה חבות המס בטריטוריות ה

חשיפותיה למטבעות השוים ובוחת את אופן התמודדותה עם החשיפות הקיימות באמצעות 

  .הגההגות טבעיות במהלך העסקים השוטף ובאמצעות עסקאות 

 התקשרה החברה. לציבור שהפיקהג') סדרה ( החוב אגרות בגין שקלית התחייבות קיימת לחברה

על מת לגדר את מחצית מהחשיפה הובעת מאגרות  Cross Curency SWAP מסוג גידור בעסקות

 בשער לשיויים חשיפה קיימת לחברה. 2014שהפיקה החברה בחודש אוגוסט  )סדרה ג'(החוב 

גידור חשיפה זו דון מפעם לפעם ע"י דירקטוריון  .)'ג סדרה( החוב מאגרות מחצית בגין השקל

  .להלן 5.7סעיף ראה  זה, זו חשיפה בגין החליפין בשער לשיויים הרגישות ליתוחהחברה. 

 :30.06.2019ועד ליום  31.12.2018 מיום הדולר של החליפין בשערי השיויים להלן

 רובל יואן אירו שקל 
 63.076  6.875 0.878 3.566 30.06.2019 ליום
 69.471  6.863 0.873 3.748 31.12.2018 ליום

 )9.2( 0.2  0.6 )4.9( שיוי% 
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 מיום החל החברה תוצאות על להשפיע שעלולים הדולר של החליפין בשערי השיויים להלן

  :06.08.2019ועד ליום   30.06.2019

 רובל יואן אירו שקל 

 65.055 .9686 0.894 3.494 06.08.2019 ליום

 63.076 .8756 0.878 3.566 30.06.2019 ליום

 3.1 1.4 1.8 (2.0) שיוי% 

בשער  פיחותו 9.2%-, חל ייסוף בשער הרובל בשיעור של כ2019של  הראשוה המחציתמהלך ב

למול שער הדולר. כתוצאה מכך עלה שווי השקעות החברה באבגול  0.2% -היואן בשיעור של כ

השקעתה של החברה באבגול  שוויאילו ו מיליון דולר 5.9-מרובל לדולר בכ םשתורגרוסיה כפי 

   .השתה לא סין

  

לחברה קיימת חשיפה לשיויים במחירי חומרי הגלם : שיויים במחירים של חומרי הגלם 5.3.2

השפעה ישירה על הרווח הגולמי של החברה. במרבית החוזים עם העיקריים שלה, אשר להם 

הלקוחות ישם מגוים לעדכון מחירי המכירה בהתאם לשיויים במחירי חומרי הגלם. העדכוים 

פי התקופות השוות -הללו מתבצעים לרוב באופן רבעוי, ולכן קיימת תודתיות ברווח הגולמי על

עדכון אלה (ההפרשים גרמים כתוצאה מעיתוי העדכון בלבד אשר גרמת בעיקרה בשל מגוי 

וסגרים ברובם ברבעון העוקב עם ביצוע עדכון מחירי המכירה). מפעם לפעם מבצעת החברה 

לזמן קצר בסכומים לא מהותיים, לגידור החשיפה לשיויים במחירי  )forward( עסקאות אקדמה

 חומרי הגלם. 

 2019 של שת הראשוןבחציון הקבוצה חשופה לשיויים במחירי חומרי גלם (אשר עלותם היוותה, 

מהיקף המכירות של הקבוצה לאותן תקופות), הרכשים , בהתאמה 62%-ו 56% -כ 2018ובשת 

מספקים שוים באירופה, בארה"ב, במזרח הרחוק ובישראל. מרבית ההסכמים של הקבוצה עם 

לקוחותיה כוללים סעיפים בדבר עדכון מחירי המכירה בהתאם לשיוי בעלות חומרי הגלם. עם 

זאת, יצוין, כי העדכון במחירי המכירה איו בשיעור זהה לשיעור השיוי במחיר חומרי הגלם וכי 

העדכון מבוצע ברוב המקרים אחת לרבעון בלבד, ולפיכך עליה קבועה במחיר חומרי הגלם יוצרת 

בייחוד במהלך הרבעון בו חל השיוי במחיר. מגד, ירידה  ,חשיפה ושחיקה ברווחיותה לחברה

  .במחיר חומרי הגלם עשויה לשפר את רווחיות החברה בטווח הקצר מתמשכת

בעקבות מיעוט ספקים המייצרים את חומרי הגלם הספציפיים המשמשים את החברה, עלול 

במחירי  עליהפועלת החברה, אשר עשוי להוביל ל להיווצר היעדר היצע בטריטוריות שוות בהן
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חומרי הגלם מעבר למדדי הפוליפרופילן אשר משמשים את החברה אשר לא תשתקף במלואה 

    בעדכון מחירי המכירה כמפורט בסעיף זה לעיל.

: לקוחותיה העיקריים של החברה הם חברות גדולות המובילות בעף בו הן פועלות סיכון אשראי  5.3.3

מוך יחסית. במכירות ליצוא, שאין שלה ולכן החברה מעריכה כי כון למועד הדוח סיכון האשראי 

לחברות מובילות אלו, דורשת הקבוצה, בחלק מהמקרים, בטחוות כדוגמת מכתבי אשראי ובחלק 

 ותהאחר של המקריםלאחר  כאשר יתן ללקוח אשראי המותאם באופן ספציפי עבורו, ללא בטחו

ביצוע בחיות מתאימות בדבר יכולתו של הלקוח לעמוד בהתחייבויותיו ובהתאם לתוצאותיהן של 

בחיות אלה מוגדרים סכומי האשראי ותקופת האשראי. בוסף, מבטחת החברה לקוחות 

  אי.ספציפיים, להם אשראי פתוח בביטוח אשר

), אשר LIBOR: לחברה הלוואות בקאיות דולריות בריבית משתה (סיכוי ריבית דולרית 5.3.4

 במסגרתן חשופה החברה לשיויי ריבית.

 מדיניות החברה בניהול סיכוני השוק 5.4

 שחר מר"ל, מכה את הסמיך החברה דירקטוריון. שוק לסיכוי חשיפות ליהול שתית תכית לחברה

, לפעול בשם החברה ולבצע עסקאות לגידור תזרימי אליאב איציק מר הכספים"ל סמכ ואת רחים

 סיכוי לגידור עסקאות .הדירקטוריון ידי עלאשר אושרה  מזומים בכפוף לתכית ליהול הסיכוים

   .העסקה ביצוע טרם הדירקטוריון לאישור מובאות ריבית

החברה בוחת באופן שוטף את מידת החשיפה לסיכוי השוק ומחליטה בהתאם האם יש מקום  ההלת

לשיויים במדייות יהול הסיכוים ועל צעדי ההגה הדרושים. מדי תקופה החברה דה בפעילות יהול 

 .םהכספיי הדוחות לבחית הועדה במסגרת והן פימית הן, שוק לסיכויהסיכוים שלה ובוחת חשיפות 

  

  ואופן מימושה הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק 5.5

 ומהלי החברה ההלתידי -על הן מבוצע מימושה אופן ועלעל מדייות החברה ביהול סיכוי שוק  הפיקוח

 את פימי באופן מתעדת החברה. החברה דירקטוריוןידי -על והן ,שוטף באופן החברה של הסיכוים

 העסקה קשירת ממועד, רבעוי בסיס על שלה החשבואיות ההגה עסקאות כל של הגידור אפקטיביות

החורגים ממדייות יהול הסיכוים שאישר הדירקטוריון, מובאים לדיון ולאישור  ושאים .לסילוקה ועד

  דירקטוריון החברה. 
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   :דוח בסיסי הצמדה (באלפי דולר) 5.6

 2019 ביוני 30 ליום

 כספי לא הכל סך

 במטבע

 אחר חוץ

 או

 בהצמדה

 אליו

 או ברובל

 בהצמדה

  אליו

 סיני ביואן

 או

 בהצמדה

  אליו

 או באירו

 בהצמדה

 אליו

 במטבע

 ישראלי

 (ש"ח)

 או בדולר

 בהצמדה

 אליו

 

  דולר אלפי

 נכסים        

 מזומים ושווי מזומים  15,538 4,763 1,704  4,110  6,358 266 -  32,739
 לקוחות  19,835 2,921 7,471  13,190  10,072 3,920 - 57,409

 ויתרות חובה  חייבים 2,591 1,348 -  360  - 3,289 -  7,588
 פיסיים גזרים  מכשירים 1,329 - -  -  - - -  1,329

 מלאי - - -  -  - - 51,388 51,388
  שוטפים מסים -  1,248 -  118  101 - -  1,467

 קבוע רכוש - - -  -  - - 327,222 327,222
 פיסיים גזרים לזמן ארוך  מכשירים 5,840 - -  -  - - - 5,840
 דחים מסים - - -  -  - - 1,828 1,828
 מוחשי בלתי כס - - -  -  - - 2,979 2,979

 חובה אחרות לזמן ארוך  יתרות  - 118 -  -  - 215 359 692
 נכסים"כ סה 45,133 10,398 9,175 17,778  16,531 7,690 383,776 490,481

          
 התחייבויות        
   בקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי )20,762( - -  -  - - - )20,762(

 ארוך לזמן הלוואות של שוטפות וחלויות
שוטפות של אגרות חוב לזמן  חלויות )23,125( - -  -  - - - )23,125(

 ארוך (*)
 וותי שירותים  ספקים )23,995( )1,933( )1,202(  )2,788(  )190( )259( - )30,367( 
 שוטפים מסים )551( - - -  - )10( - )561(
 זכות ויתרות זכאים )10,617( )3,575( - )1,034(  )1,371( )390( -  )16,987(
   בקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות )58,140( - -  -  - - - )58,140(

 )שוטפות חלויות(ביכוי  ואחרים
 (*) טו, ארוך לזמן חוב אגרות )101,137( )69,061( -  -  - - - )170,198(
 עובדים הטבות בגין התחייבויות - - -  -  - - )187( )187(
  ארוך לזמן זכות יתרות  )3,406(  )6,722(  -  -  -  )2,187(  -  )12,315(
 דחים מסים - - -  -  - - )21,155( )21,155(
 התחייבויות"כ סה  )241,733( )81,291( )1,202(  )3,822(  )1,561(  )2,846( )21,342( )353,797(

136,684 362,434 4,844 14,970  13,956  7,973 )70,893( )196,600(   

   
 

     

 דולרית כהתחייבות מוצגות המגודרות החוב אגרות* 
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 2018 ביוני 30 ליום

 כספי לא הכל סך

 במטבע

 אחר חוץ

 או

 בהצמדה

 אליו

 או ברובל

 בהצמדה

  אליו

 סיני ביואן

 או

 בהצמדה

  אליו

 או באירו

 בהצמדה

 אליו

 במטבע

 ישראלי

 (ש"ח)

 או בדולר

 בהצמדה

 אליו

 

  דולר אלפי

 נכסים        

 מזומים ושווי מזומים  49,983 9,506 4,822  3,559  5,495 333 -  73,698
 לקוחות  7,083 1,808 200  8,899  3,654 348 - 21,992

 ויתרות חובה  חייבים 935 2,207 236  1,006  1,087 16 -  5,487
 פיסיים גזרים  מכשירים 1,280 - -  -  - - -  1,280

 מלאי - - -  -  - - 63,015 63,015
  שוטפים מסים -  162 -  -  39 - -  201

 קבוע רכוש - - -  -  - - 345,896 345,896
 פיסיים גזרים לזמן ארוך  מכשירים 7,254 - -  -  - - - 7,254
 דחים מסים - - -  -  - - 1,365 1,365
 מוחשי בלתי כס - - -  -  - - 2,866 2,866
 חובה אחרות לזמן ארוך  יתרות - 82 -  -  - 3,760 452 4,294

 נכסים"כ סה 66,535 13,765 5,258 13,464  10,275 4,457 413,594 527,348
          
 התחייבויות        
   בקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי (12,791) - -  -  - - - )12,791(

 ארוך לזמן הלוואות של שוטפות וחלויות
שוטפות של אגרות חוב לזמן  חלויות (25,393) - -  -  - - - (25,393)

 ארוך (*)
 וותי שירותים  ספקים (36,225) (2,602) (2,829)  (7,194)  (295) (117) - (49,262)

 שוטפים מסים (110) - - (150)  - - - (260)
  פיסיים גזרים מכשירים  (26)  -  -  -  -  -  -  (26)

 זכות ויתרות זכאים (11,051) (6,761) (57) (2,014)  (797) (955) -  (21,635)
   בקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות (67,112) - -  -  - - - (67,112)

 )שוטפות חלויות(ביכוי  ואחרים
 (*) טו, ארוך לזמן חוב אגרות (117,858) (72,275) -  -  - - - (190,133)

 עובדים הטבות בגין התחייבויות - - -  -  - - (165) (165)
  ארוך לזמן זכות יתרות  (3,941)  (1,853)  -  -  -  (1,758)  -  (7,552)

 דחים מסים - - -  -  - - (21,201) (21,201)
 התחייבויות"כ סה  )274,507( )83,491( )2,886(  (9,358)  (1,092)  (2,830) )21,366( )395,530(

131,818 392,228 1,627 9,183  4,106  2,372 (69,726) (207,972)   

   
 

     

 דולרית כהתחייבות מוצגות המגודרות החוב אגרות* 
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 2018בדצמבר  31 ליום

 כספי לא הכל סך

 במטבע

 אחר חוץ

 או

 בהצמדה

 אליו

 או ברובל

 בהצמדה

  אליו

 סיני ביואן

 או

 בהצמדה

  אליו

 או באירו

 בהצמדה

 אליו

 במטבע

 ישראלי

 (ש"ח)

 או בדולר

 בהצמדה

 אליו

 

  דולר אלפי

 נכסים        

 מזומים ושווי מזומים  30,221 4,221 1,290  3,793  474 1,383 -  41,382
 לקוחות  13,210 1,000 1,339  4,903  4,380 852 - 25,684

 ויתרות חובה  חייבים 1,600 1,161 239  517  80 3,040 -  6,637
 פיסיים גזרים  מכשירים 741 - -  -  - - -  741

 מלאי - - -  -  - - 60,958 60,958
  שוטפים מסים -  129 -  -  126 - -  255

 קבוע רכוש - - -  -  - - 330,378 330,378
 פיסיים גזרים לזמן ארוך  מכשירים 3,370 - -  -  - - - 3,370
 דחים מסים - - -  -  - - 2,421 2,421
 מוחשי בלתי כס - - -  -  - - 2,912 2,912

 חובה אחרות לזמן ארוך  יתרות - 99 -  -  - 215 380 694
 נכסים"כ סה 49,142 6,610 2,868 9,213  5,060 5,490 397,049 475,432

          
 התחייבויות        
   בקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי )10,727( - -  -  - - - )10,727(

 ארוך לזמן הלוואות של שוטפות וחלויות
שוטפות של אגרות חוב לזמן  חלויות )21,983( - -  -  - - - )21,983(

 ארוך (*)
 וותי שירותים  ספקים )30,004( )1,934( )2,293(  )4,388(  )260( )153( - )39,032( 
 שוטפים מסים )343( - - )110(  - )221( - )674(
  פיסיים גזרים  מכשירים  )110(  -  -  -  -  -  -  )110(
 זכות ויתרות זכאים )9,517( )6,303( )60( )2,232(  )514( )782( -  )19,408(
   בקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות )63,531( - -  -  - - - )63,531(

 )שוטפות חלויות(ביכוי  ואחרים
 (*) טו, ארוך לזמן חוב אגרות )97,839( )66,529( -  -  - - - )164,368(
 עובדים הטבות בגין התחייבויות - - -  -  - - )195( )195(
  ארוך לזמן זכות יתרות  )3,852(  )3,628(  -  -  -  )2,225(  -  )9,705(
 דחים מסים - - -  -  - - )20,982( )20,982(
 התחייבויות"כ סה  )237,906( )78,394( )2,353(  )6,730(  )774(  )3,381( )21,177( )350,715(

124,717 375,872 2,109 4,286  2,483  515 )71,784( )188,764(   

   
 

     

 דולרית כהתחייבות מוצגות המגודרות החוב אגרות* 
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  1מבחני רגישות  5.7

 רגישות לשיויים בשער חליפין דולר/אירו ( התוים באלפי דולר): 5.7.1

 מהשיויים(הפסד)  רווח  מהשיויים(הפסד)  רווח 

 10% +  
0.966 

 דולר/יורו

5% +  
0.922  

 יורו/דולר 

  הוגן שווי
0.878  

 דולר/יורו

5% -   
0.834  

 יורו/דולר 

10% -   
0.79  

 דולר/יורו

 189  90  1,704 )81( )155( מזומים ושווי מזומים

  830  393  7,471  )356(  )679(   לקוחות

  )134(  )63(  )1,202(  57  109  ספקים

 

  :"ח (התוים באלפי דולר)שלשיויים בשער חליפין דולר/רגישות  5.7.2

 מהשיויים(הפסד)  רווח  מהשיויים(הפסד)  רווח 

 10% +  
 3.923 

 "חש/דולר

5%  +  
3.744  

 ש"ח/דולר 

   הוגן שווי
3.566  

 דולר/ש"ח 

5% -    
3.388 

 דולר/ש"ח

10% -    
3.209   

 דולר/ש"ח

 ושווי מזומים
 529 251 4,763  )227( )433( פקדוות, מזומים

 325 154 2,921 )139( )266( לקוחות

 139 66 1,248 )59( )113( שוטפים מסים

 150 71 1,348 )64( )123(  אחריםחייבים 

 13 6 118 )6( )11(  ארוך לזמן חובה יתרות

 )215( )102( )1,933(  92 176  ספקים

 )397( )188( )3,575( 170 325  אחרים זכאים

 )747( )354(  )6,722( 320 611 לזמן ארוך זכות יתרות

 )7,673( )3,635( )69,061( 3,289 6,278 )מגודר"ח (לא אג

  

  

  

  

  

  

  

 
 , במהלך התקופה.שלהלן החליפין משערי אחד באף 10% -מ גבוה יומי שיוי חל לא  1
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 :(יואן) (התוים באלפי דולר) RMBרגישות לשיויים בשער חליפין דולר/ 5.7.3

 מהשיויים(הפסד)  רווח  מהשיויים(הפסד)  רווח 

 10% +  
 7.562 

 RMBדולר/

5%  +  
7.218  

 RMBדולר/

  הוגן שווי
 6.875  

 RMBדולר/

5% -    
6.531 

 RMBדולר/

10% -    
6.187 

 RMBדולר/

 457 216 4,110 )196( )374( מזומים ושווי מזומים

 1,466 694 13,190 )628( )1,199( לקוחות

 40 19 360 )17( )33(  חובה ויתרות חייבים

  13  6  118  )6(  )11(  מיסים שוטפים

 )310( )147( )2,788( 133 253 ספקים

 )115( )54( )1,034( 49 94 אחרים זכאים

 
  :(התוים באלפי דולר) RUBALרגישות לשיויים בשער חליפין דולר/ 5.7.4

 מהשיויים(הפסד)  רווח  מהשיויים(הפסד)  רווח 

 10%  +  
69.38 

 RUBדולר/

5%  +  
66.23 

 RUBדולר/

 הוגן  שווי
63.08 

 RUBדולר/ 

5% -    
59.92 

 RUBדולר/

10% -    
56.77 

 RUBדולר/

 ושווי מזומים
 706 335 6,358 )303( )578( מזומים

 1,119 530 10,072 )480( )916( לקוחות

  11  5  101  )5(  )9(  הכסה מס

 )21( )10( )190( 9 17 ספקים

 )152( )72( )1,371( 65 125 אחרים זכאים

 

  :לשיויים בשיעור הריבית (התוים באלפי דולר) רגישות 5.7.5

 מהשיויים(הפסד)  רווח  מהשיויים(הפסד)  רווח 

  בסיס' ק+ 25 
 ריבית הבשיעור 

  בסיס' ק+ 10
 ריביתהבשיעור 

ריבית  שיעור
LIBOR  

  בסיס' ק -10
 ריביתהבשיעור 

  בסיס' ק -25
 ריביתהבשיעור 

 )172( )69( 2.44% 69 172 בדולר א"לז הלוואה
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  דירוגהעלאת  .6

  ilA -משל החברה  הדירוג העלאתפורס מעלות לחברה על  & דרט,הודיעה סט 2019י ביו 3ביום 

/Positive  ל- ilA+/Stable .י  3 מיוםשל החברה  מיידי דוח ראה2019-01: מספר(אסמכתא  2019ביו-

 .ההפיה דרך על זה בדוח הכלל), 047778

 הדוח בתקופת מהותיים אירועים .7

את תוצאותיהן לצרכי  ת המס לדווחיוהגישו בקשה לרשו ואבגול בע"מהחברה  2019יואר ב .1

על ההכסה החייבת  מדווחותואילך החברות  2019משת החל דולריות, כך שהתקות ה לפי מס

   מטבע דולר, שהוא מטבע הפעילות שלהן.הלצורכי מס לפי 

הכללית של בעלי מיות החברה את כהותם של  האסיפההאריכה  2019במאי  23 ביום . 2

  שים וספות. 3לתקופה של  אטיןהדירקטורים החיצויים בחברה הגב' ריטה אבי ומר רמי 

 הדיווח תקופת לאחר מהותיים אירועים .8

, 2019במרץ  31פרסמה החברה תשקיף מדף על בסיס הדוחות הכספיים שלה ליום  2019בחודש יולי 

במסגרתו תוכל החברה להציע לציבור, בין היתר, מיות רגילות, מיות בכורה, אגרות חוב המירות 

למיות, אגרות חוב שאין המירות למיות, כתבי אופציה היתים למימוש למיות או לאגרות חוב 

 ויירות ערך מסחריים.

 אופן עריכת הדוחות הכספיים .9

לא לכלול במסגרת , הודיעה רשות יירות ערך לחברה, כי לא תתערב בעמדתה ש2017ובמבר בחודש 

ל שמידע כאמור ככ ג והתוספת העשירית לתקות,9מידע כספי פרד בהתאם לתקה דוחותיה הכספיים 

שתיתן למשקיע בדוח הכספי הפרד ביחס למידע שייכלל בדוחות הכספיים  היו זיח ותוספת המידע

  .ה זיחההי המאוחדים

, בחה החברה את 2019 ביוי 30-ולתקופה שהסתיימה ב 2018הדוחות הכספיים לשת  עריכת במסגרת

והגיעה למסקה כי  ,פרד ביחס לדוחות המאוחדיםהכספי ה גזרת מהמידעיחות תוספת המידע הז

 הזיח ההי ,2019 ביוי 30-ולתקופה שהסתיימה ב 2018שבדוח הכספי הפרד של החברה לשת מידע ה

 שתיתן למשקיע בדוח הכספי הפרד ביחס למידע שייכלל בדוחות הכספיים המאוחדים ותוספת המידע

כי לא יהיה בדוחות הכספיים הפרדים משום תוספת מידע מהותית למשקיע סביר, וזאת ו ההיה זיח

   פי על הפרמטרים הבאים:

וב שמוחזקות בידי הציבור ואודות הכסים במסגרת הדוחות המאוחדים יתן גילוי לאגרות הח ) 1(

 הפיסיים של החברה, על בסיס מידע כספי פרד.
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 החברה בין וההלוואות, ההתקשרויות, הקשרים מכלול על גילויהדוחות המאוחדים יתן  במסגרת ) 2(

 .הבות חברותל

התפעוליות של החברה במסגרת הדוחות המאוחדים יתה התייחסות להיעדר מהותיות התוצאות  ) 3(

  .באופן פרד

במסגרת הדוחות המאוחדים כללה החברה כל מידע מהותי וסף העשוי להשפיע על קבלת החלטות  ) 4(

 .משקיעהכלכליות של 

  

  לדוחות הכספיים. 5לפרטים וספים ראו ביאור 
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  ח"האג למחזיקי ייעודי גילוי .10

   החברה:"ח שהפיקה האגתוי סדרות  ריכוז

 

 מועד
 הנפקה
  מקורית

  

 במועד"נ ע
 ההנפקה

(במיליוני 
  "ח)ש

 

   

  30.6.2019נכון ליום  נתונים
 שיעור

 הריבית
 השנתית

  )ה(קבוע

 תשלום מועדי
  ]2[ הקרן

 מועדי
 תשלום
  הריבית

  

 תנאי
  הצמדה

"נ ע יתרת   הנאמנות חברת
 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  546.6  -  140.1  153.3  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
  "מבע

 רמי"ח רו: אחראי
-03: טלפון; סבטי

-03: פקס 6386868
 מחם רחוב; 6374344

 אביב תל, 46-48 בגין

  'ד
 מרץ
2017 197  193.1  - 53.2  54.1  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

      207.4 193.3 - 739.7 699  "כסה
  

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

, החוב אגרות מחזיקי לטובת סוג מאותו שעבוד, האמן עם בתאום, תיצור לחלופין או 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 מרץב 23צורף לדוח הצעת המדף שפורסם ביום  ') אשרדלתאים 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  ראוסיות, התחייבות לאי יצירת שעבוד ומגבלות בקשר לחלוקת דיבידד ') של החברה, לרבות התחייבות לעמידה באמות מידה פידחוב (סדרה  ואגרות') גלפרטים וספים אודות תאיהן של אגרות החוב (סדרה 

  .2018 לשת התקופתי בדוח הכלולים 2018בדצמבר  31ליום 
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  :שבמחזור החברה של החוב אגרות דירוג אודות פרטים            
  
  

 
 .ההפיה דרך על זה בדוח הכלל, )777804-01-2019: מספר(אסמכתא  9201ביוי  3 מיום דוח ראה) ד'-'ג(סדרה  החוב לאגרות מעלות של עדכי דירוג אודות לפרטים 2

 סדרה
שם חברה 

 30.06.19 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'

  

.06.2019032  
  

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  ilA+/Stable 

 ilA+/Stable  ilA/Stable  מעלות  'ד

15.03.2017  ilA/Stable 

28.09.2017, 
12.06.2018 

ilA/Positive 

03.06.2019  ilA+/Stable  
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 דנדידיב .11

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

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

ה הואיל והחברה שוקלת ביצוע השקעות וספות שייתכן וישולמו במחצית השיהמזומים של החברה. 

של שה זו, החליטה החברה שלא לחלק דיבידד בשלב זה. חלוקת דיבידד תיבחן שוב בהתאם 

  . בהמשך השה ,למדייות החברה

 

 

  

  

  

  
  

      2019 ,אוגוסטב 7

  בע"מ 1953תעשיות  אבגול    תאריך

    
  אודיי פול סיג גיל  רחים שחר

   דירקטוריון"ר יו  ודירקטור"ל מנכ    

  



 

 

 מ”בע 1953אבגול תעשיות 
 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
  2019ביוני  03ליום 

  

  (בלתי מבוקרים)
  

  בדולרים של ארה"ב



 

 

  מ”בע 1953אבגול תעשיות 
  
  
  

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
  2019ביוני  03ליום 

  
  
  

  (בלתי מבוקרים)
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  

 עמוד 
  
  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון
  
  

  מאוחדים (בלתי מבוקרים):תיים יתמצדוחות כספיים 
  

 3 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי
  

 4 דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד
  

 5 רווח הכוללהדוחות תמציתיים מאוחדים על 
  

 6-10 תמציתיים מאוחדים על השינויים בהוןדוחות 
  

 11-12 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

  13-18 ים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםביאור
  

 



  

2  

  

 דו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

 בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  
  
  

  מבוא
  

  "הקבוצה"), הכולל את הדוח -בע"מ החברה וחברות בנות (להלן  1953סקרנו את המידע הכספי המצורף של אבגול תעשיות 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד, הרווח הכולל,  2019ביוני  30התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

. הדירקטוריון וההנהלה אחראים ם תאריכיםבאות ושהסתיימלושה חודשים ששישה ושל  ותלתקופהשינויים בהון ותזרימי המזומנים 
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי זו ביניים  תלתקופלעריכה ולהצגה של מידע כספי 
. 1970-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לזו ביניים  תלתקופהם אחראים לעריכת מידע כספי 

  .בהתבסס על סקירתנו זות ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ
  

  היקף הסקירה
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים 

והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הכספיים 
הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים 

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

  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 

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

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

  
 
 
 
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  רואי חשבון
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  מ”בע 1953אבגול תעשיות 
  מאוחדים על המצב הכספיתמציתיים דוחות 

  
  
 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

  מבוקר)(בלתי   
    נכסים שוטפים

 41,382 73,698 32,739 מזומנים ושווי מזומנים
  25,684 21,992 57,409 לקוחות

 6,637  5,487 7,588  חייבים ויתרות חובה
  255  201  1,467 נכסי מסים שוטפים

 741 1,280 1,329 מכשירים פיננסיים נגזרים
  60,958  63,015  51,388  מלאי

  135,657 165,673  151,920 שוטפיםסה"כ נכסים 
    

    נכסים לא שוטפים
 330,378 345,896 327,222 רכוש קבוע, נטו

  3,370 7,254 5,840 מכשירים פיננסיים נגזרים
 2,421 1,365 1,828 נכסי מסים נדחים

 2,912 2,866 2,979 נכסים בלתי מוחשיים
 694 4,294 692  יתרות חובה לזמן ארוך

 339,775 361,675  338,561 סה"כ נכסים לא שוטפים
    
        

 475,432  527,348  490,481 סה"כ נכסים
       
       

    התחייבויות שוטפות
 10,727 12,791 20,762 של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים שוטפותאשראי לזמן קצר וחלויות 

  21,983 25,393 23,125 חלויות שוטפות של אגרות חוב לזמן ארוך
 39,032 49,262 30,367 ספקים ונותני שירותים

 674 260  561 התחייבויות בגין מסים שוטפים
  110  26  -  מכשירים פיננסיים נגזריםהתחייבויות בגין 

 19,408  21,635  16,987 זכאים ויתרות זכות

  91,934 109,367 91,802 סה"כ התחייבויות שוטפות
    

    התחייבויות לא שוטפות
 63,531 67,112 58,140 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 164,368 190,133 170,198 אגרות חוב
  195 165 187 התחייבויות בגין הטבות לעובדים

  9,705 7,552 12,315 יתרות זכות לזמן ארוך
 20,982 21,201 21,155 התחייבויות מסים נדחים

 258,781 286,163 261,995 התחייבויות לא שוטפותסה"כ 
    

    הון
 41 41 41 הון מניות

 60,594 56,990 60,614 פרמיה על מניות
 )52,160( )37,248( )46,660( קרנות הון

 115,708 109,381 122,251 עודפים
 124,183 129,164  136,246 הון המיוחס לבעלי מניות החברה האם

 534 2,654 438 שאינן מקנות שליטהזכויות 

 124,717 131,818 136,684 סה"כ הון
     
       

 475,432 527,348 490,481 סה"כ התחייבויות והון
     
  
  

    2019, באוגוסט 7
  איציק אליאב  שחר רחים  פול סינג גילי יאוד תאריך אישור הדוחות הכספיים

  סמנכ"ל כספים  ודירקטור מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
  

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



 

4 

  מ"בע 1953אבגול תעשיות 
  מאוחדים על רווח והפסדתמציתיים דוחות 

  
  
  
  לשנה  לתקופה של שלושה  שהילתקופה של ש 
  שנסתיימה  חודשים שנסתיימה  חודשים שנסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  

 9 1 0 2  8 1 0 2  9 1 0 2 8 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר 

  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
      

 427,824 106,707 101,470 203,893 208,741 הכנסות ממכירות

 363,821 89,279 83,895 174,332 171,597 המכירותעלות 

      
 64,003 17,428 17,575 29,561 37,144 רווח גולמי

      
 2,435 696 618 1,351 1,155 הוצאות מחקר ופיתוח
 21,433 5,408 5,536 10,741 11,105 הוצאות מכירה ושיווק

 11,186 2,957 3,288 5,675 6,139 הוצאות הנהלה וכלליות

 1,593 68 )454( 71 )501( אחרות, נטו (הכנסות) הוצאות

       
 27,356 8,299 8,587 11,723 19,246 רווח מפעולות רגילות

      
 )17,778(  )4,710( )5,344( )8,779( )11,456( הוצאות מימון

  5,630  2,889 189 3,805 224  הכנסות מימון

      
 15,208  6,478 3,432 6,749 8,014 על ההכנסהרווח לפני מסים 

      

 )3,284( )1,168( )897( )1,249( )1,511( על ההכנסה מסים

      

 11,924 5,310 2,535 5,500 6,503 לתקופה רווח

      
      

      מיוחס ל:
 11,675 5,240 2,526 5,370 6,499  בעלי מניות החברה האם

 249 70 9 130 4 מקנות שליטהזכויות שאינן 

      

 6,503 5,500 2,535 5,310 11,924 

      
      

      למניה (בדולר): רווח

 0.040 0.018 0.009 0.018 0.022 בסיסי ומדולל רווח

      
      

הממוצע המשוקלל של הון המניות ששימש 
      בחישוב הרווח למניה:

 295,198,593 294,703,099  296,847,172  294,703,099  296,846,447 בסיסי

        

  295,280,525 296,354,135 296,966,491 296,712,895 296,965,766 מדולל

        
  
  

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

  
  
  
  לשנה  לתקופה של שלושה  שהילתקופה של ש 
  שנסתיימה  חודשים שנסתיימה  חודשים שנסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  

 9 1 0 2  8 1 0 2  9 1 0 2 8 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר 

  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
      

 11,924 5,310 2,535 5,500 6,503 רווח לתקופה 
      

סכומים אשר יסווגו  -כולל אחר  (הפסד) רווח
      בעתיד לרווח והפסד, נטו ממס:

 )2,064(  )672(  )735(  )401(  )175( בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס הפסד

 )16,173( )10,986(  )251(  )6,730(  5,804 הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ

      

 )18,237( )11,658(  )986(  )7,131(  5,629 כולל אחר לתקופה, נטו ממס (הפסד) רווח
      
      

 )6,313(  )6,348(  1,549  )1,631(  12,132 כולל לתקופה (הפסד) סה"כ רווח

      
      

      מיוחס ל:
 )5,938( )6,261( 1,658 )1,720( 12,228 בעלי מניות החברה האם

 )375( )87( )109( 89 )96( זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 12,132 )1,631( 1,549 )6,348( )6,313( 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  
  
  
  (בלתי מבוקר) 2019ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום  

 
הון 

  המניות
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
עם 

 המיעוט

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

קרן הון 
בגין 

רכישת 
מניות 
 עודפים באוצר

סה"כ 
מיוחס 
לבעלי 
מניות 

החברה 
 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 אלפי דולר 
             

 124,717 534  124,183  115,708 )6,857( 1,917  752  1,414  )43,338( )6,048( 60,594  41  2019בינואר  1יתרה ליום 
                         
                          

                          תנועה בתקופת החשבון:
 6,503  4  6,499  6,499 -  -  -  -  -  -  -  -  רווח לתקופה

 5,629  )100( 5,729 - -  -  -  )175(  5,904  -  -  -  כולל אחר לתקופה )הפסדרווח (
  -  -  -  -  -  )20(  -  -  -  -  20  (*)  לעובדים שהוענקו אופציות מימוש

העברה של קרן בגין רכישה בשלבים 
  -  -  -  44  -  -  )44(  -  -  -  -  -  לעודפים

  )165(  -  )165(  -  -  )165(  -  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

                          

  136,684  438  136,246  122,251  )6,857(  1,732  708  1,239  )37,434(  )(6,048  60,614  41  2019ביוני  30יתרה ליום 

                      
  

  אלפי דולר. 1-(*) סכום הנמוך מ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  
  
  
  (בלתי מבוקר) 2018ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום  

 
הון 

  המניות
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
עם 

 המיעוט

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

קרן הון 
בגין 

רכישת 
מניות 
 עודפים באוצר

סה"כ 
מיוחס 
לבעלי 
מניות 

החברה 
 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 אלפי דולר 
             

 143,956  2,565  141,391   115,301  )6,857( 4,705   818  3,478  )27,635( (5,315) 56,855   41  2018בינואר  1יתרה ליום 
                         

תקני  שלהיישום לראשונה  השפעת
  )334(  -   )334(  )334(  -   -   -   -   -  -   -   -  חדשים חשבונאות בינלאומיים 

                          
                          תנועה בתקופת החשבון:

 5,500  130  5,370  5,370 -  -  -  -  -  -  -  -  רווח לתקופה
 )7,131(  )41( )7,090( - -  -  -  )401(  )6,689(  -  -  -  כולל אחר לתקופה הפסד

  )11,000(  -  )11,000(  )11,000(  -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם
  -  -  -  -  -  )135(  -  -  -  -  135  (*)  מימוש אופציות שהוענקו לעובדים

העברה של קרן בגין רכישה בשלבים 
  -  -  -  44  -  -  )44(  -  -  -  -  -  לעודפים

  827  -  827  -  -  827  -  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

                          

  131,818  2,654  129,164  109,381  )6,857(  5,397  774  3,077  )34,324(  (5,315)  56,990  41  2018ביוני  30יתרה ליום 

                      
  אלפי דולר. 1-מ הנמוך סכום(*) 

  
  
  
  
  
  

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

  (המשך)
  
  
  
  (בלתי מבוקר) 2019ביוני  30לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  

 
הון 

  המניות
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
עם 

 המיעוט

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

קרן הון 
בגין 

רכישת 
מניות 
 עודפים באוצר

סה"כ 
מיוחס 
לבעלי 
מניות 

החברה 
 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 אלפי דולר 
             

 134,967 547 134,420  119,703 )6,857( 1,584  730 1,974 )37,301( (6,048) 60,594  41  2019באפריל  1יתרה ליום 
                          

                          תנועה בתקופת החשבון:
 2,535  9  2,526  2,526 -  -  -  -  -  -  -  -  לתקופה רווח

 )986(  )118( )868( - -  -  -  )735(  )133(  -  -  -  כולל אחר לתקופה הפסד
העברה של קרן בגין רכישה בשלבים 

  -  -  -  22  -  -  )22(  -  -  -  -  -  לעודפים
  -  -  -  -  -  )20(  -  -  -  -  20  (*)  לעובדים שהוענקו אופציות מימוש

  168  -  168  -  -  168  -  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

                          

 136,684  438  136,246  122,251  )6,857(  1,732  708  1,239  )37,434(  )6,048(  60,614  41  2019ביוני  30יתרה ליום 

                      
  אלפי דולר. 1-(*) סכום הנמוך מ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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  מ”בע 1953אבגול תעשיות 
  השינויים בהוןדוחות תמציתיים על 
  (המשך)

  
  
  
  
  (בלתי מבוקר) 2018ביוני  30לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  

 
הון 

  המניות
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
עם 

 המיעוט

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

קרן הון 
בגין 

רכישת 
מניות 
 עודפים באוצר

סה"כ 
מיוחס 
לבעלי 
מניות 

החברה 
 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 אלפי דולר 
             

 137,754  2,741  135,013   104,119 )6,857( 4,985   796  3,749  )23,495( )5,315( 56,990   41  2018באפריל  1יתרה ליום 
                          

                          תנועה בתקופת החשבון:
 5,310  70  5,240   5,240 -  -  -  -  -  -  -  -  רווח לתקופה

 )11,658(  )157( )11,501( - -  -  -  )672(  )10,829(  -  -  -  כולל אחר לתקופההפסד 
העברה של קרן בגין רכישה בשלבים 

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

  412  -  412  -  -  412  -  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

                          

  131,818  2,654  129,164  109,381  )6,857(  5,397  774  3,077  )34,324(  (5,315)  56,990  41  2018ביוני  30יתרה ליום 

                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  (המשך)
  
   2018בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום                                                                     

 
הון 

 המניות
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
בעלי עם 

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 
             

  143,956  2,565  141,391  115,301   )6,857( 4,705  818   3,478  )27,635( (5,315) 56,855  41   2018בינואר  1יתרה ליום 
              

 שלהיישום לראשונה  השפעת
תקני חשבונאות בינלאומיים 

 )334( -  )334( )334( -  -  -  -  -  -  -  -   חדשים
  

        :2018תנועה בשנת 
  

     
 11,924 249  11,675 11,675 - - - - - - - -  רווח לשנה

 )18,237(  )624( )17,613( - - - - )2,064( )15,549( - - -  כולל אחר לשנה הפסד
 )11,000( - )11,000( )11,000(  - - - - - - - -  דיבידנד ששולם

  מהזכויות שאינן  רכישת חלק 
 )2,543( )1,656( )887( -  - - - - )154( )733( -  -  מקנות שליטה בחברה מאוחדת 

 - - - -  - )3,667( - - - - 3,667  (*)  לעובדים שהוענקו אופציות מימוש
 72 - 72 -  - - - - - - 72  -  שליטה מבעל הטבה בגין הון קרן

העברה של קרן בגין רכישה 
 - - -  66 - - )66( - - - - -  בשלבים לעודפים

שינוי תנאים של תשלום מבוסס 
  )942( - )942(  - - )942( - - - - -  -  במזומןמניות לסילוק 

  1,821  -  1,821  -  -  1,821  -  -  - - - -  תשלום מבוסס מניות

              

  124,717 534 124,183 115,708  )6,857( 1,917 752  1,414 )43,338( )6,048( 60,594 41  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

              
  

  אלפי דולר. 1-(*) סכום הנמוך מ
  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  מ”בע 1953אבגול תעשיות 
  מאוחדים על תזרימי המזומניםתמציתיים דוחות 

  
  לשנה  לתקופה של שלושה  שהילתקופה של ש 
  שנסתיימה  חודשים שנסתיימה  שנסתיימהחודשים  
 בדצמבר 31ביום  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  

 9 1 0 2  8 1 0 2  9 1 0 2 8 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר 

  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
      

       פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 
 11,924   5,310  2,535  5,500  6,503  לתקופה לפי דוח רווח והפסד רווח

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים 
פעילות שוטפת מ )לפעילות (ששימשו שנבעו

  30,151  7,120 1,804 28,895 )14,310( (נספח א')

       
לפעילות) (ששימשו מזומנים נטו, שנבעו 

 42,075  12,430 4,339 34,395 )7,807( מפעילות שוטפת

      
      

      פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 
 )13,113( )3,738( )1,495( )9,871( )3,963( השקעה ברכוש קבוע

  5,769  -  -  5,769 -  פרעון בפקדונות לזמן קצר 
 )979(  )125(  )270(  )372( )534(  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 - - 256 - 327 רכוש קבועתמורה ממימוש 

      

 )8,323(  )3,863(  )1,509(  )4,474(  )4,170( מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה

      
      

      פעילות מימון -תזרימי מזומנים 
 - - - -  10,000 באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטוגידול 

 )9,134( )1,381( )3,197( )3,251(  )5,567(  מתאגידים בנקאייםפרעון הלוואות לזמן ארוך 
  )2,570( )2,105( - )2,595( -  מקדמה על חשבון עסקאות הגנה תשלומי

  72  -  -  -  -  תקבולים בגין הטבה מבעל שליטה
רכישת מניות מהזכויות שאינן מקנות שליטה 

  )1,717(  -  )875(  -  )875(  בחברה מאוחדת
 )25,327( - - - - חוב לציבורפרעון אגרות 

  )1,844(  )553( )471(  )926( )931(  פרעון התחייבות בגין חכירה

 )11,000( )11,000( - )11,000( - דיבידנד ששולם

      
  )מפעילות (שנבעו מזומנים נטו, ששימשו

 )51,520( )15,039( )4,543( )17,772( 2,627 לפעילות מימון 
      
      

 )17,768( )6,472( )1,713( 12,149 )9,350( במזומנים ושווי מזומנים )ירידהעלייה (
       

 60,994 80,108 34,557 60,994 41,382 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופהיתרת 
            
      

השפעת השינויים בשערי החליפין על יתרות 
  המזומנים המוחזקות

 )1,844( 62 )105( 555 707 במטבע חוץ

      

 41,382 73,698 32,739 73,698 32,739 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

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

  
  
  לשנה  לתקופה של שלושה  שהילתקופה של ש 
  שנסתיימה  חודשים שנסתיימה  חודשים שנסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  

 9 1 0 2  8 1 0 2  9 1 0 2 8 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר 

  מבוקר)(בלתי   (בלתי מבוקר)  
התאמות הדרושות להצגת תזרימי  -נספח א' 

 (ששימשו לפעילות) המזומנים שנבעו
       :שוטפתפעילות מ

       
הוצאות (הכנסות) שאינן כרוכות בתזרימי 

      מזומנים:
 27,136 6,806 6,752 13,539 13,483 פחת והפחתות

 123 72 )214( 77 )242( הפסד (רווח) הון ממימוש רכוש קבוע
  1,517  - - - -  הפרשה לירידת ערך רכוש קבוע

 )1,860(  )904( 648 )953( 957  שינוי במסים נדחים, נטו
מעביד, -עובד שינוי בהתחייבויות בשל סיום יחסי

 45  )6( 35 15 )8( נטו
 )6,487( 1,718 )924( 2,934 3,547 מימון שנצברו בגין אגרות חוב (הכנסות) הוצאות

שינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים 
 1,764 )1,356( - )1,072( -  בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  1,821 412 168 827 )165( תשלומים מבוססי מניות
 )43( )157(  195  )161(  432  שערוך נכסים והתחייבויות

       
      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות, נטו:

 13,808 494 )10,065( 18,041 )31,342( בלקוחות(גידול) קיטון 
  1,165 )873( )942( )1,905( 282 בחייבים ויתרות חובהקיטון (גידול) 

 )7,194( )1,739( 4,499 )7,973( 10,192 קיטון (גידול) במלאי
 )3,836( 2,671 731 5,615 )8,050( בספקים ונותני שירותים(קיטון) גידול 

 2,192 )18( 921 )89( )3,396( בזכאים ויתרות זכות (קיטון) גידול

      

 )14,310(  28,895  1,804  7,120 30,151 

      
      
      

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

 11,316 540 6,078 1,731 7,575 תשלומי ריבית

      

 132  19 54 39 62 תקבולי ריבית

      

 3,647  571  1,457  1,851  2,605 תשלומי מסים

      

 2,819  -  2,248  2,263  2,248 תקבולי מסים

       
       

       פעילות מהותית שאינה במזומן:

  1,334 27 - 1,669 619  באשראי ספקים -השקעה ברכוש קבוע 

רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
  875  -  -  -  -  באשראי

  2,680  -  3,378  -  3,523  התקשרויות בהסכמי חכירה חדשים

        
  

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



  מ"בע 1953אבגול תעשיות 
  2019ביוני  30ביאורים לדוחות התמציתיים מאוחדים ליום 

  (בלתי מבוקרים)
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  כללי  -  1 ביאור
  

"החברה") הינה חברת אחזקות המחזיקה בבעלות מלאה את חברת אבגול  -בע"מ (להלן  1953אבגול תעשיות   א.
"אבגול"). משרדה הרשום של החברה ממוקם בתל אביב. ניירות הערך של החברה רשומים למסחר  -בע"מ (להלן 

  בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
  

של בדים לא ארוגים, המשמשים "הקבוצה") עוסקות בייצור שיווק ומכירה  -החברה והחברות המוחזקות שלה (להלן 
בעיקר לייצור מוצרי היגיינה (בעיקר חיתולים חד פעמיים לתינוקות ומבוגרים, מוצרי היגיינה נשית ומגבונים) וכן 
לייצור מוצרים המשמשים לשימושים שונים (חקלאות, ריהוט וריפוד, בנייה, ביגוד ועוד). לקבוצה מוקדי ייצור בצפון 

  ומתפרסות מעבר למוקדי הייצור.  גלובליותומכירותיה הינן  והודו וסיהר ,אמריקה, ישראל, סין
  

  קווי ייצור פעילים.  15נכון למועד אישור הדוחות הכספיים לקבוצה יש 
 

 
 2018בדצמבר  31של החברה ליום המאוחדים יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים  ב.

 ים אשר נלוו אליהם.ביאורריך, ולולשנה שהסתיימה באותו תא
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2 ביאור
  

  בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:  א.
  

"דוחות כספיים ביניים") של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן  -הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (להלן 
  .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 תארי2018בדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 
  

בהתאם להוראות גילוי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דו"חות נערכו הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים   ב.
  .1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל

    



  מ"בע 1953אבגול תעשיות 
  2019ביוני  30ביאורים לדוחות התמציתיים מאוחדים ליום 

  (בלתי מבוקרים)
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  אשר נמדדים בשווי הוגן מכשירים פיננסיים  -  3ביאור 
  
  :רמות שווי הוגן  .א

 2רמה  

 אלפי דולר 
   :2019ביוני  30ליום 

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן:
  נגזרים:

 1,329  חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית

  

  5,840 חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית 

  
  התחייבויות פיננסיות נטו בשווי הוגן:

  נגזרים:

 -  חוזים להחלפת מטבע חוץ

  
  
  

   :2018ביוני  30ליום 
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן:

  נגזרים:

 -  חוזים להחלפת מטבע חוץ

  

 8,534 חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית 

  
  התחייבויות פיננסיות נטו בשווי הוגן:

  נגזרים:

 -  חוזים להחלפת מטבע חוץ

  

 26 להחלפת מטבע חוץ וריביתחוזים 

  
  

  :2018בדצמבר  31ליום 
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן:

  נגזרים:

 741  חוזים להחלפת מטבע חוץ

   

 3,370  חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית

  
  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן:

  נגזרים:

 110  חוזים להחלפת מטבע חוץ

  

 -  להחלפת מטבע חוץ וריביתחוזים 

    
    



  מ"בע 1953אבגול תעשיות 
  2019ביוני  30ביאורים לדוחות התמציתיים מאוחדים ליום 

  (בלתי מבוקרים)
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  מכשירים פיננסים אשר נמדדים בשווי הוגן (המשך)  -  3ביאור 
 
  פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן: נכסיםשינויים מהותיים בשווי הוגן של   .ב

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

  בשווי ההוגן בתקופת הדיווח:
  

  לשנה  לתקופה של שלושה  שהילתקופה של ש 
  שנסתיימה  חודשים שנסתיימה  חודשים שנסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  

 9 1 0 2  8 1 0 2  9 1 0 2 8 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר 

  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
מכשירים פיננסים נגזרים, 

       נטו:
 14,269 13,259 6,711 14,269 4,001  שווי הוגן לתחילת התקופה
 303 )75( )11( )75(  )71(  פרעונות במהלך התקופה

שינויים בשווי הוגן שנזקפו 
 )1,764( )788( - )1,072( -  לרווח והפסד

שינויים בשווי ההוגן שנזקפו 
 )8,807( )3,888( 469 )4,614(  3,239  לרווח הכולל האחר

 4,001 8,508 7,169 8,508 7,169  שווי הוגן לסוף התקופה

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

ת השקלית (חשיפה מטבעית) יוהחשיפה המטבעית הקיימת לחברה (שמטבע פעילותה הינו דולר) בגין ההתחייבו
המכשירים עסקאות גידור תזרים מזומנים ב' לדוח השנתי. בנוסף כוללים  12הנובעות מאגרות חוב כמפורט בביאור 

במועד ההכרה  בגין חשיפה מטבעית הנובעת מרכישות ציוד עבור קווי הייצור החדשים של החברה הנקובים באירו.
ברכוש הקבוע בדוחות הכספיים החברה מסווגת את קרן ההון בגין עסקת גידור הרכישה הספציפית מהרווח הכולל 

  לעלות הרכוש הקבוע.
  

י בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסים הנגזרים נובע בעיקר מהשינויים בשערי הריביות ומשינויים בשע"ח של השינו
  השקל מול הדולר. 

  
  מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן:  .ג

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

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

 בדצמבר 31 ליום ביוני 30ליום  בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 8 1 0 2 

 דולראלפי  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
התחייבויות 
        פיננסיות:

 194,097 226,913  207,432 186,351 215,526 193,323  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 הלקוחות , פועלת במספר אזורים גאוגרפיים עיקרייםהקבוצה 
  :)יעד המכירות(
  
  (בלתי מבוקר) 2019ביוני  30הסתיימה ביום ל שישה חודשים שש תקופהל 

 ישראל 
צפון 

 סה"כ אחרים  רוסיה סין אירופה אמריקה

 אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר דולראלפי  אלפי דולר 
        

הכנסות מלקוחות 
חיצוניים לפי 

 208,741 35,682  30,986 21,321 14,102 101,069 5,581 מיקום הלקוחות

                
  
  

  (בלתי מבוקר) 2018ביוני  30הסתיימה ביום ל שישה חודשים שש 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 

 203,893 36,931  28,756 26,739 10,036 94,932 6,499 מיקום הלקוחות

                
  
  
  (בלתי מבוקר) 2019ביוני  30שהסתיימה ביום  של שלושה חודשים 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 

 101,470 17,118  15,884 9,218 8,130 49,432 1,688 מיקום הלקוחות

  
  
  
  (בלתי מבוקר) 2018ביוני  30שהסתיימה ביום  של שלושה חודשים 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 

 106,707 20,682  14,442 12,161 5,003 50,719 3,700 מיקום הלקוחות

  
  
 
  2018בדצמבר  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 

 427,824 80,459  58,735 52,097 19,420 201,859 15,254 מיקום הלקוחות
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  אי הכללת מידע כספי נפרד  -  5ביאור 
  

וחות (ד לתקנות ניירות ערךהעשירית ד' והתוספת 38-ג' ו9תקנות דרש בהתאם להוראות נפרד כנ מידע כספיהחברה לא כללה 
במסגרת  בדוח זה מעבר למידע הנכלל ממילא משמעותית למשקיעים תוספת מידע, שכן אין 1970-התש"ל), תקופתיים ומיידיים

     הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
  

"החברה הבת"),  -(להלן הקבוצה מתבצעת באמצעות אבגול בע"מ . הפעילות היצרנית שלחברת החזקות ינההחברה ה  א.
לא "החברות הבנות").  -ה שאר החברות היצרניות האחרות של החברה (להלן) ובשליטת100%שהינה בבעלות מלאה (

בסיס קבוע בדרך של  ההעברות הינן על ולהיפך, אל החברה הבנות מהחברות בקבוצה קיימות מגבלות בהעברת כספים
  דים, תשלומי תמלוגים וכיוב'.נ, חלוקת דיבידחברתיות-הלוואות בין

  
 ולחברי החברה להנהלת המוצגוהמידע  הלה משותפתנעסקית אחת. לחברה ולחברה הבת ההחברה פועלת כיחידה   ב.

  על הדוחות המאוחדים. מבוסס, שוטף באופן הדירקטוריון
  

מבטיחים מעבר כספים שוטף לשירות חובותיה ה הבת החברה עם) back- to -backגב (-אל -על בסיס גב הסכמיםחברה ל  ג.
 עם החברה התקשרה בהן הגנה עסקאות וקיימות ככל כן כמו, הוספים שלנבעלי חובות לשל החברה לבעלי האג"ח ו/או 

מול החברה  )back- to -backגב (-אל-על בסיס גב, הן מגובות גם כן על וריבית מטבע ניגידור סיכו לצורך בנקאיים מוסדות
 הבת.

  
החברה, מבוססות על תוצאות הפעילות  שהנפיקהאגרות החוב  כללקבעו בשטרי החוב של שנאמות המידה הפיננסיות   ד.

 .הנפרד הכספי המידעולא על התוצאות לפי  יםמאוחדה הכספיים דוחותב
  

 זניח לשיעור מסתכמים לחברה המיוחסים שוטפת מפעילות המזומנים ותזרים התפעוליות ההוצאות, ההכנסותהיקף   ה.
 .המאוחדים בדוחות סעיפים אותם של הכספי מההיקף

 
 ידי על הממומן דירקטורים שכר בעיקר כוללות התפעוליות והוצאותיה עובדים מעסיקה אינה היא, לקוחות יתרת אין לחברה  ו.

  .הבת החברה ידי על המשולמים ניהול דמי
  
מיליון דולר, כנגד חוב זה העניקה החברה  193.3 -סדרות אג"ח סחירות בהיקף כולל של כ שתי, לחברה 2019ביוני  30 ליום  .ז

 .דולר מיליון 174.1-כ הלוואות לחברה הבת בסך של
  

  מועדי פירעון אג"ח של החברה:

  ביוני 30ליום  
 31 ליום

  בדצמבר

 2019 2018  2018 

 דולר אלפי  אלפי דולר אלפי דולר 

  )מבוקר(בלתי              
    

  21,983  25,393  23,123 חלויות שוטפות  -שנה ראשונה 

    
 22,004  22,588 23,148 שנה שניה

 32,809  22,612 33,972 שנה שלישית
 32,870  33,435 34,036  שנה רביעית

 76,685  111,498 79,044 שנה חמישית ואילך

 170,200 190,133  164,368 
    
    

 186,351  215,526 193,323 "כ אגרות חוב סה

    

 167,175 196,194  174,050  )1( הבת לחברה נטו, ארוך לזמן הלוואות

    

  89.7%  91.0%  90.0%  "חלאג הבת לחברה ההלוואות יחס שיעור

        
 .ט5, ח5ביאורים  ראה ) 1( 
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  אי הכללת מידע כספי נפרד (המשך)  -  5ביאור 
  
   :הבת לחברה שנתנו הלוואות  .ח
  

 העמידה שהחברה ההלוואות כל למחזור הבת החברה עם הסכם על החברה חתמה 2015 בינואר 1 ביום  )1(
 ההלוואות יתרת, להסכם בהתאם"ח. ש מיליון 876 של לסך הסתכמה מועד לאותו שיתרתן הבת לחברה
  :כדלקמן הלוואות לשתי תפוצל

  
. 5.87% של בשיעור שנתית ריבית נושאת) דולר מיליון 97.8-"ח (כש מיליון 380 של בסך' א הלוואה

  .2015 בדצמבר 31 מיום החל שווים שנתיים תשלומים בארבעה תיפרע ההלוואה
  

. 4.98% של בשיעור שנתית ריבית נושאת) דולר מיליון 127.5-"ח (כש מיליון 496 של בסך' ב הלוואה
  .2019 בדצמבר 31 מיום החל שווים שנתיים תשלומים בשישה תיפרע ההלוואה

  
 מסך) דולר מיליון 14-(כ שקל מיליון 51-כ של סך מוקדם בפרעון הבת החברה פרעה 2017 במרץ 31 ביום

  '.ב הלוואה
  

מיליון דולר (בניכוי  53.9-כ של בסך ארוך לזמן הלוואה הבת לחברה החברה העמידה, 2017 במרץ 27 ביום  )2(
לשנה אשר תשולם  3.9%מיליון דולר). ההלוואה נושאת ריבית בשיעור  1.1-עלויות הקמת הלוואה בסך של כ

. קרן ההלוואה תיפרע בחמישה 2017ביוני  30לדצמבר של כל שנה, החל מיום  31 -ביוני ו 30בימים 
בדצמבר  31בדצמבר של כל שנה, החל מיום  31ביום  מיליון דולר, 10.7 -תשלומים שנתיים שווים, בסך של כ

 . 2025בדצמבר  31עד לפרעון המלא ביום  2021
  
) מול תנאי אגרות back- to -backגב (-אל -גב שלהאמורות לעיל הועמדו לחברת הבת בתנאים  ההלוואות  )3(

גיעה למסקנה כי מחזור ההלוואות האמור, החברה בחנה את המימון מחדש וה במסגרתהחוב של החברה. 
 החברה של הכספיות התוצאות על מהותית השפעה אין האמור להסכםולכן  מהותי תנאים בשינוי מדובר לא

  . הדוח בתקופת
  

  :הבת מהחברה שנתקבלה ארוך לזמן הלוואה  .ט
  

הלוואה התקשרו החברה והחברה הבת בהסכם הלוואה לזמן ארוך לפיו העמידה החברה הבת  2016ביולי  1ביום 
מיליון דולר). קרן ההלוואה תשולם לחברת הבת בחמישה תשלומים חצי שנתיים  4.5 -מיליון ש"ח (כ 17.5בסך 

. ההלוואה 2021ביוני  30ועד  2019ביוני  30מיליון דולר), החל מיום  0.9-מיליון ש"ח כל אחד (כ 3.5שווים בסך 
ועד מועד סילוק  2016בספטמבר  30ן החל מיום אשר תשולם אחת לרבעו 5%נושאת ריבית שנתית בשיעור של 

  ההלוואה.
  

  יווחתקופת הדב מהותייםאירועים   -  6ביאור 
  

החברה ואבגול בע"מ הגישו בקשה לרשויות המס לדווח את תוצאותיהן לצרכי מס לפי התקנות הדולריות, כך  2019 בינואר
לצורכי מס לפי המטבע דולר, שהוא מטבע הפעילות ואילך החברות מדווחות על ההכנסה החייבת  2019שהחל משנת 

  שלהן.
  

   יווחלאחר תקופת הד מהותייםאירועים   -  7ביאור 
  

, במסגרתו תוכל 2019במרץ  31פרסמה החברה תשקיף מדף על בסיס הדוחות הכספיים שלה ליום  2019בחודש יולי 
אגרות חוב המירות למניות, אגרות חוב שאינן המירות החברה להציע לציבור, בין היתר, מניות רגילות, מניות בכורה, 

 למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות או לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים.
  

  אישור הדוחות  -  8ביאור 
  

  .2019, באוגוסט 7 הדוחות הכספיים אושרו על ידי דירקטוריון החברה ואושרו לפרסום ביום
 



-1 - 
 

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

ישה ששלושה ולתקופה של  1970-תש"להלתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 

   .2019 יוניב 30חודשים שהסתיימה ביום 

  

), אחראית לקביעתה "התאגיד" :(להלן בע"מ 1953עשיות אבגול תההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
 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, איציק אליאב .2

ם בתאגיד אשר תוכננו בידי יימים הקבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלי
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את 
התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות 

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

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו 
י ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים הכללנהל כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למ

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

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

התקופתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  השנתיבדוח 
), "בדבר הבקרה הפנימית האחרוןהשנתי הדוח " :(להלן 2018בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום 

בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון  ;אגידת בתריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימיעה
  היא אפקטיבית.  2019יוני ב 30והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את 
  ;בדבר הבקרה הפנימית האחרוןהרבעוני דוח ה בנמצאשכפי  ,הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית

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

 .אפקטיבית
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):1(ג(ד)38י תקנה פהצהרת מנהל כללי ל  

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  , מצהיר כי:שחר רחיםאני, 

של שנת  שניהלרבעון התאגיד)  –בע"מ (להלן  1953בחנתי את הדוח הרבעוני של אבגול תעשיות   )1(
  הדוחות); –(להלן  2019

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

  יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל   )3(
תאגיד נים של המי המזומהבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרי

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 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:

חולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה ותיים והים המשמעאת כל הליקוי  (א)  
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 

  –וכן ת הדין; ם להוראוהדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתא

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

  הדיווח הכספי ועל הגילוי;

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

קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים,  ו וידאתינהלים, אקבעתי בקרות ו  (א)  
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), 
  –, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן בתאגיד ובחברות המאוחדות

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

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

התקופתי ובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח לא ה  (ג)  
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 דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריו
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  ודירקטור , מנכ"לשחר רחים    תאריך



-3 - 
 

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

  הצהרת מנהלים

  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

  , מצהיר כי:איציק אליאבאני, 
יים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים בינ בחנתי את הדוחות הכספיים  )1(

"הדוחות" או  –(להלן  2019של שנת שני הלרבעון התאגיד)  –(להלן  בע"מ 1953אבגול תעשיות של 
  "הדוחות לתקופת הביניים");

והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים     )2(
וללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ נם כאי

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

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

  המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

  הגילוי:

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

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

  –להוראות הדין; וכן 

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

  הדיווח הכספי ועל הגילוי.

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

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים,   (א)    
המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו ותי המיועדים להבטיח שמידע מה

, 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 

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

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

התקופתי  א הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוחל  (ג)  
דוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר חס ללבין מועד דוח זה, המתיי האחרון

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

  הגילוי של התאגיד.

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

  

      2019 אוגוסטב 7

  סמנכ"ל כספים, איציק אליאב    אריךת
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