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  "מבע  1953 תעשיות  אבגול
  החברה  ענייני  מצב  על הדירקטוריון דוח

תקופה  ") להחברה בע"מ (להלן: "  1953הריו מתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון של אבגול תעשיות  

") בהתאם לתקות יירות  התקופה(להלן: "  2020  בספטמבר  30יום  שהסתיימו בשל תשעה ושלושה חודשים  

  . ")התקנות(" 1970 -ם), התש"ליתקופתיים ומיידיערך (דוחות 

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  2019בדצמבר    31

  וכן עם   ")2019"הדוח התקופתי לשנת  ,2020-01-015988:  אאסמכת'  מס(  2020  בפברואר  24אשר פורסם ביום  

  2020  במאי   11אשר פורסמו ביום    2020לשנת    והשניהדוחות הכספיים ודוחות הדירקטוריון לרבעון הראשון  

  בהתאמה).  2020-01-088035,-ו ,2020-01-046479: סמכתאותא  מספרי( בהתאמה ,2020 באוגוסט  12וביום

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .1

 : תיאור תמציתי של החברה (והחברות המאוחדות) וסביבתה העסקית

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

  כחומר   המשמשממכירות החברה) מוצרי בד לא ארוג    %96.8-(כ, החברה ייצרה בעיקר  הדוח  בתקופת

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

  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

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

המשמשים להתמודדות עם    יגייהוה  מדיקלחלוקים ומוצרי    ,ולמכור בדים המשמשים לייצור מסיכות

   ").קורונה (" COVID 19משבר 

ים  שמעודפי ביקושים לבדים המשמבעיקרה  בעה    אשר  גבוהה הדוח, החברה מציגה רווחיות    בתקופת

לשת    במהלך החציון הראשון  המשמשים להתמודדות עם משבר הקורוה.  והיגייה  מדיקללייצור מוצרי  

זיהתה את הפוטציאל והמחסור בייצור בדים לא ארוגים המשמשים לייצור מוצרים אלו,  החברה    2020

ובהתאם לספק    המדיקלהייצור לצורך מתן תמיכה ליצרי מוצרי    יו קו  תאמתלה תאם ביצעה מהלכים  ובה

רווחיות גבוהה באופן משמעותי    2020לשת  כפועל יוצא הציגה החברה ברבעון השי  את צרכי השוק.  

הרגילה של החברה.   הרווחיות של מוצרים אלו התמתו    הביקושים  היקףמהרווחיות  ו/או  והמחירים 

שמשכת    ,2020לשת    השלישי  הרבעוןבמהלך   זהמגמה  דוח  פרסום  לתאריך  ייצור    ,עד  תוספת  עקב 

עם זאת, הביקושים למוצרי הגייה    .מדיקלמשמעותית בעולם לייצור בדים המשמשים לייצור מוצרי  

עדיין גבוהים והחברה פועלת למקסם את רווחיה באמצעות שיפור והרחבת הצע ומגוון המוצרים    ומדיקל 

  אותם היא מייצרת באתריה ברחבי העולם בתקופה זו. 
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  מצב כספי  .2

 

  2019בדצמבר  31וליום  2019-ו 2020 בספטמבר 30 ליוםלהלן תמצית מאזן החברה   2.1

  

  

 

 

  31 ליום
  בדצמבר

  בספטמבר  30 ליום

2019  2019 2020  
  דולר  אלפי  

     
    מזומים שוויו  מזומים 97,799 45,858  36,497
 לקוחות   28,515 55,545  58,245
  חייבים ויתרות חובה   5,137  37,66  6,463
  מסים שוטפים  כסי  3,875  ,9901  2,806
  מכשירים פיסיים גזרים    1,711  1,739  1,945

  מלאי   36,458  47,283  44,177
 שוטף רכוש 173,495  078,160  150,133
 טו ,  קבוע רכוש 291,107 320,029  315,454

 ארוך  לזמן  חובה  יתרות 625 684  681
 דחים  מסים  2,606 ,7931  1,513
 מוחשיים בלתי כסים 3,094 2,875  2,916
 פיסיים גזרים   מכשירים 5,588 7,709  7,034

 נכסים"כ סה 476,515 168,493  477,731
        
        

 לז"א  תלז"ק וחלויות שוטפות של הלוואו אשראי  11,233 21,448  30,333
  חלויות שוטפות של אגרות חוב לזמן ארוך    23,992  23,690  23,867
  ספקים וותי שירותים    24,603  31,094  28,413
  בגין מסים שוטפים  התחייבויות  2,977  850  1,517

  זכאים ויתרות זכות    26,492  18,406  19,976
 שוטפות  התחייבויות  89,297  ,48895  104,106
 חוב  אגרות 150,554 173,104  149,907

 ארוך  לזמן  הלוואות 45,000 55,851  52,734
 ארוך  לזמן התחייבויות 26,410 32,511  27,459

   התחייבויות"כ סה 311,261 954,356  334,206
    

 עצמי הון  164,823  135,790  143,112
        

  שליטה  מקנות שאינן זכויות  431  424  413
        

  עצמי והון התחייבויות"כ סה  476,515  168,493 477,731
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  הכספי  המצב על דוח 2.2

  477.7-לעומת כ  מיליון דולר  476.5-, הסתכם בכ2020  בספטמבר   30סך הדוח על המצב הכספי ליום  

   .2019בדצמבר  31ליום  מיליון דולר 

  שוטףרכוש  2.3

מיליון    58.2-מיליון דולר לעומת כ  28.5-, הסתכמה בכ2020  בספטמבר  30יתרת הלקוחות ליום   2.3.1

החברה מבצעת יכיון לקוחות בהתאם לתזרים המזומים וצרכי  .  2019בדצמבר    31דולר ביום  

שלה ה הזילות  החברה  התקופה  במהלך  לכך  בהתאם  בגין    עלתה.  היכיון  היקפי    כלל את 

הסתכמה    ההיקף יכיון יתרת לקוחות במהלך התקופ  מיליון דולר.  5.3-לקוחות החברה בכ

 Reverse factoringמיליון דולר הים  21.9-(כ 2020 בספטמבר 30ליום  דולר מיליון 43.7-בכ

  38.4-כ  לעומת   הלקוחות),מיליון דולר עבור יתר    21.8-הלקוחות העיקריים של החברה וכ  כגד

ליום   דולר  הים    28.4-(כ  2019בדצמבר    31מיליון  דולר  כגד    Reverse factoringמיליון 

  ללא   היו  היכיון .מיליון דולר עבור יתר הלקוחות)  10-הלקוחות העיקריים של החברה וכ

חברה  כגד לקוחותיה העקריים של ה  Reverse factoring  -). הNon Recourse(  חזרהזכות  

מבוצע בעיקר כחלק מתאי הסחר מול לקוחות אלה, לעומת פקטוריג של לקוחות אחרים,  

ב  עלהשהיקפו   הדוח, המבוצע כחלק מיהול תזרים המזומים של החברה.    תקופתכאמור 

  השפיעו   אשרקורוה  ל, בעקבות אירועים הקשורים  בהתאמה  להלן  7.1-ו   3.1  פיםבסעי  כאמור

התייחסו    בשל  וכן  החברה   למוצרי   הביקושעל   אשר  השה  תום  של  הלקוחות  יתרת  גביית 

למכירות במחירים גבוהים יותר (עקב הירידה במדדי חומרי הגלם והתאמת מחירי המכירה  

התקופה  הממוצעים  המכירה   במחירי והירידה    בהתאם) בימי    לאורך  לטובה  ומהשיוי 

    .הלקוחות  יתרתב  קיטון חל ,הלקוחות

- כ  לעומתמיליון דולר    5.1-, הסתכמה בכ2020  בספטמבר  30ויתרות חובה ליום    חייבים  יתרת 2.3.2

ליום    6.5 דולר  ובעת    הירידה  . 2019בדצמבר    31מיליון  החובה  ויתרות  החייבים  ביתרות 

  מיליון  1.5- כ  של  בסך  החברה  מפעלי  כל  עבור  ממשלתייםבגין מוסדות    מהחזריםבעיקרה  

 השאר  בין   המתייחסים  אחרים  בחייבים  קיטוןחל  וכן    הודו)   מאבגול   ובע(כמחצית    דולר

  . דולר  מיליון  0.7  -בסך של כ  אחרותשוטפות    יתרות  שארו  לקבל  המחאות  יתרות  להקטת

מיליון    0.9-של כ  בסךהודו    לאבגול  שאושר  מעק  בגיןלקבל    הכסההחברה רשמה    מאידך

על ידי    ששולמו האמור מתייחס להשתתפות הרשויות בהודו בתשלומי ריבית    המעק דולר.  

  2020לשת    רביעיבמהלך הרבעון ה  להתקבל  צפוי  המעקהלוואות שטלה (  בגיןהודו    אבגול

  ורשם אל מול הקטת הוצאות הריבית בתקופה).  

מיליון    44.2-לעומת כמיליון דולר    36.5-הסתכמה בכ  ,2020  בספטמבר  30המלאי ליום  תרת  י 2.3.3

   . 2019בדצמבר  31 ליוםדולר 
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האירועים    בשל ירידה ביתרות המלאי ובעת בעיקרה מהקיטון ביתרות המלאי תוצרת גמורה.  ה

למכירה  גרם  ה  דבר הקשורים לקורוה כאמור, חלה עליה משמעותית ביקושים למוצרי החברה,  

החברה הצטיידה במלאי חומרי גלם בהתאם,   מוגברת מהמלאים. על מת לתמוך בביקושים,

המלאים   וערך  הכמות  להקטת  הובילו  בתקופה  גלם  חומרי  במחירי  הירידה  המשך  אולם 

  במאזן.  

  נטו  ,נכסים פיננסיים בגין נגזרים 2.4

הסתכמה לכס    2020  בספטמבר  30יתרת המכשירים הפיסיים הגזרים (לזמן קצר ולזמן ארוך) ליום  

ובעת    ירידה ה   .2019בדצמבר    31מיליון דולר ליום    9-כ  של בסך    כס לעומת  מיליון דולר    7.3  - של כ

מול    אל)  2019בדצמבר   31ליום   2%-(כ   0%-שלשיעור להמרכזי בארה"ב   הבק  תבריבי  ירידהמהבעיקר  

  הריבית   לירידת,  ) 2019בדצמבר    31ליום    0.25%-כ(0.1% - שלשיעור  ל  ישראל  בק   בריבית   מיורית  ירידה 

השווי    ומדןא.  הגזרים  הפיסיים  המכשירים  שלהוגן    השוויו  היווןהריבית    על  השפעה  יש"ב  בארה

  ימעריך שווי חיצוי, בלתי תלו מ   שווי  להערכת  בהתאם  היהההוגן של המכשירים הפיסים הגזרים  

 הערכת שווי מהותית.  איהוהיא  

  רכוש קבוע 2.5

  315.5-לעומת כמיליון דולר    291.1-הסתכם בכ  2020  בספטמבר  30הרכוש הקבוע טו של החברה ליום  

השקעות ברכוש    כוללתתקופת הדוח  ליתרת הרכוש הקבוע טו    . 2019בדצמבר    31מיליון דולר ליום  

  היעלי .  הקיימים  במפעלים   שוטפות  ותהשקעלמיליון דולר המיוחסים   6.6-בהיקף של כ   בתקופההקבוע  

כ בסך  השוטף  התקופתי  הפחת  בגובה  קוזזה  דולר  17.6-זו  שהתקבל  כן    כמו,  מיליון  במהלך  מעק 

יתרת    הקטיןהמפעל בדימוה    הקמתבגין    " גב  מעק "  ,מרכז השקעות  מתכית   כחלק,  התקופה את 

  בסך  , טותרגום הפרשי   לחברהבעו  תקופהה  במהלך בוסף .מיליון דולר 3.7-כ של בסךהרכוש הקבוע 

"ח  שבעו מהשיוי בשע  בעיקרןבעו  ו  היתרות  את  הקטיו  אשר,  קבוע  רכוש  בגין  דולר  מיליון  8.3-כ  של

    .דולרויואן/דולר /רובל

  לעומת  2020  בספטמבר  30  ליוםדולר    מיליון  6.5  -של כ   בסך  הבגין זכויות שימוש/חכיר  כס  יתרתלחברה  

הפחת התקופתי השוטף  מ   ובע  ביתרה  הקיטון   עיקר.  2019  בדצמבר  31דולר ליום    מיליון  7.7-כסך של  

  דולר. מיליון  1.3-של כ

 התחייבויות שוטפות 2.6

ליום   בכ  2020  בספטמבר  30סך ההתחייבויות השוטפות  כ   89.3-הסתכמו  לעומת  דולר    104.1-מיליון 

    .2019בדצמבר  31מיליון דולר ליום  



5 

חלה   2.6.1 התקופה  כ  ירידה במהלך  של  בסך  לזמן קצר  דולר    19.1  -באשראי  פרעון    בשל מיליון 

  שירותים   וותי  הספקים  ביתרות   ירידה  וכן  2019שת    במהלך  החברה  שטלה   ק לז"הלוואות  

  זכות  ויתרות  הזכאים  ביתרות  ליה מהעזו קוזזה חלקית    ירידה  . מיליון דולר  3.8  - כ  של  בסך

שוטפים    מסיםביתרות התחייבויות בגין    מהגידול ו   ,2.6.3  בסעיף כאמור    דולר   מיליון   6.5-כ  של

  . בסיןהחברה  במפעלבעיקר   מסיםלצרכי   ברווחיות העליהבשל  דולר יוןמיל 1.5-כשל 

ליום   2.6.2 שירותים  וותי  הספקים  בכ  2020  בספטמבר  30יתרת  דולר    24.6-הסתכמה  מיליון 

, עיקר הקיטון בע מירידה ביתרת כמויות  2019בדצמבר    31מיליון דולר ליום    28.4-לעומת כ

לעיל) ובהיקף החוב לספקי חומרי הגלם בעיקר כתוצאה מירידת   2.3.3המלאי (ראה גם סעיף  

  מחירי חומרי הגלם.  

מיליון דולר לעומת    26.5-הסתכמו בכ  2020  בספטמבר  30יתרת הזכאים ויתרות הזכות ליום   2.6.3

  בסך   מלקוחות  ממקדמות   בעיקרבעה    העליה  עיקר.  2019בדצמבר    31  ליום מיליון דולר    20-כ

וסף  ב  ,מיום קבלתם   שה  עד  של  במהלךאשר יסופקו    ביקושיםמיליון דולר בשל    4.2-כ  של

מיליון דולר (הריבית משולמת    2-של כ  טו  , החובחלה עליה ביתרות הריבית לשלם בגין אגרות  

  . י ובסוף חודש דצמברה בסוף חודש יופעמיים בש

  התחייבויות לזמן ארוך 2.7

  מיליון דולר לעומת   222-ההתחייבויות לזמן ארוך של החברה על כיתרת  , עמדה  2020  בספטמבר  30  ליום

החברה פרעה פרעון חלקי של הלוואה ביכוי חלויות  .  2019בדצמבר    31מיליון דולר ליום    230.1-כ  סך של

מיליון    0.7-לזמן ארוך של כ  חכירה  בגין  התחייבותב   קיטון  חל  וכן  מיליון דולר  7.9-שוטפות בסך של כ

 . דולר

  30מיליון דולר ליום    129.1-אחרים עמד על כתחייבויות פיסיות טו ממזומן וכסים פיסיים  הסך ה

  פרעוןמה  הבע   הירידה. עיקר  2019בדצמבר    31מיליון דולר ליום    211.6-כ  סך של  לעומת  2020  בספטמבר

שבעו    ומהעליה  בקאיים  מתאגידים  ארוך  לזמןומהלוואות    קצרלזמן    באשראי המזומים  ביתרות 

    .במכשירים פיסיים גזרים ירידה מה  םבחלק  ו שקוזזמהפעילות השוטפת 

  הון חוזר 2.8

- של כ  בסךלעומת הון חוזר  מיליון דולר    84.2- הסתכם בסך של כ  2020  בספטמבר  30ההון החוזר ליום  

עיקר הגידול בהון החוזר בתקופה אל מול תקופה קודמת, ובע  . 2019בדצמבר  31מיליון דולר ליום  46

בסך של    קצרלזמן    באשראי, מהירידה  דולר  מיליון  61.3  -כ  של  בסך  המזומים  ושווי  במזומיםמהעליה  

כ  ביתרת  ומהירידה  דולרמיליון    19.1-כ של  בסך  שירותים  וותי  דולר  3.8  -הספקים    מור אכ  מיליון 

מיליון    29.7-ביתרת הלקוחות בסך של כהעליה בהון החוזר כאמור, קוזזה מהירידה  .  לעיל  2.6.1  בסעיף

מה בעיקר  החברה  עליהדולר  של  העיקריים  הלקוחות  אים  אשר  הלקוחות  בגין  היכיון  ,  בהיקפי 
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  זכאים ביתרת    מהעליהו   ) לעיל  2.3  סעיף (ראה גם    מיליון דולר   7.7-בהיקף המלאי בסך של כ   מהירידה

עליה ביתרות הריבית  וה   מהגידול במקדמות ללקוחות   בעיקר  דולר   מיליון  6.5- ויתרות זכות בסך של כ

בשל גביית    ,קטולפי יכיון    לקוחותימי אשראי    .לעיל)  2.6.3(ראה גם סעיף    החובלשלם בגין אגרות  

(עקב הירידה במדדי   יותר  יתרת הלקוחות של תום השה אשר התייחסו למכירות במחירים גבוהים 

  אשר   במזומן  המשלמים  מדיקל  מוצרי מ  לקוחותמחומרי הגלם והתאמת מחירי המכירה בהתאם) וכן  

    .רההחב שלהאשראי   ימי  תמהילאת   הטיבו

היקף אשראי ממוצע במיליוני   

 דולרים

 ממוצע ימי אשראי 

 30.9.20 931.12.1 30.9.20 931.12.1 

 62 50 68 51 )1(לקוחות 

 39 37 30 24 )2(ספקים 

   

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

  . לעיל 2.3.1בסעיף  כמצויין החברה

האשראי 2( בהיקף  הירידה  כאמור   האשראיימי  בו  )  הספקים  יתרות  בהיקף  ובעת מהירידה 

  לעיל.  2.6.1בסעיף 

  

 הון עצמי 2.9

מיליון דולר    143.1-מיליון דולר לעומת כ  164.8-הסתכם בכ  2020  בספטמבר  30סך ההון העצמי ליום  

  , דולר מיליון 34.4-כ שלקופה כללה רווח לתקופה בסך ת. התועה בהון העצמי ב2019בדצמבר  31ליום 

  ה מהשפע  בעיקרמיליון דולר, הובעים    11.2-בקרן הון מהפרשי תרגום בסך של כ  קיטוןמה  קוזז  אשר

תרגום הדוחות הכספיים של חברות בות בקבוצה אשר מטבע הפעילות שלהן איו    של  שאיה תזרימית

  מיליון דולר.  1.4 -קרן הון בגין תזרימי מזומים אג"ח של כב קיטוןהמ ו דולר
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  ברקן  אתר סגירת 2.10

החברה החליטה לרכז את פעילות הייצור שלה בישראל באתר בדימוה ולסגור את אתר הייצור בברקן  

. ההחלטה לסגור את האתר בעה בעיקרה מהתיישות הקוים, הירידה בביקושים  2020במהלך שת  

קו    2020יות במוצרים המיוצרים באתר זה. בתום הרבעון הראשון לשת  והיעדר רווח סגרה החברה 

אשר יתמוך בייצור בדים    MBייצור אחד וקיבלה החלטה להעביר את הקו לאתר בדימוה ולהפעילו כקו  

  באתר שבדימוה   החל בהרצה  ,הקו האמור  .שישמשו לייצור מוצרי מדיקל למיגון כגון מסיכות וחלוקים

,  שברשותה  שי היצור  ה קו  את  החברה סגרה    2020  בתחילת חודש ספטמבר  .2020החל מחודש ספטמבר  

  קווים אלהעם סגירת    .בעולם  מפעליה שאר  לחלפים מקו זה יישמרו לטובת קווים וספים של החברה  

עובדים) פרשו בהתאם להסכם עמם. במהלך חודש אוקטובר    40-בברקן, מעל מחצית מעובדי המפעל (כש

  פרשו עובדים וספים    20- כ  בעקבות כך  ,בברקן  השלישי והאחרון שותרסגרה החברה גם את הקו    2020

המשמשים בעיקר כשכבה האמצעית   MBייצר בדי  הקו ה"ל  עד לאותו מועד  ,בהתאם להסכמים עמם

לשת    במהלך הרבעון הרביעי  שבהודו  החברה  למפעל  לעבור  עתיד  זה  קו  .ייצור מסיכות תלת שכבתיותב

כון למועד פרסום    .להלן)  8ראה גם סעיף  (  2021שת  תום  עד  להסתיים    צפויה  מחדש  והקמתו  2020

  היו עד תום השה.   מםלסיוהדוח, החברה החלה בתהליכי פירוק ופיוי באתר שבברקן, שהצפי  
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  תוצאות הפעילות  .3

  בספטמבר  30- ב  שהסתיימו חודשים    ושלושה   לתשעהשל החברה    הסקוריםהדוחות הכספיים המאוחדים  

 "). IFRS-תקני ה (" IFRS - ערוכים בהתאם לכללי הדיווח הבילאומיים, ה  2020

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

לשנה שנסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

לשלושה חודשים שנסתיימו 
  בספטמבר  30ביום 

חודשים שנסתיימו  לתשעה
 בספטמבר  30ביום 

 

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

      
 הכסות ממכירות  287,036 311,681 93,373 102,940 413,877
 עלות המכירות 211,255 256,985 69,976 85,388 340,511
 רווח גולמי  75,781 54,696 23,397 17,552 73,366
 שיעור הרווח הגולמי  26.4% %17.5 .%125 %17.1 17.7%

      
 הוצאות מחקר ופיתוח 1,770 1,543 666 388 2,211

 הוצאות מכירה ושיווק 14,094 17,050 4,621 5,945 22,422
 הוצאות ההלה וכלליות  8,122 8,651 2,849 2,512  11,712

  הוצאות (הכסות) אחרות, טו 6  ) 807(  6  ) 306( 171

 רווח מפעולות רגילות   51,789 28,259 15,255 9,013 36,850
 שיעור הרווח מפעולות רגילות 18.0% 9.1% 16.3% .8%8 8.9%

      
 הוצאות מימון  ) 7,945(  ) 17,781(  ) 3,275(  ) 6,325( ) 21,978(

 הכסות מימון  621 252 122 28 306
 על ההכנסה  רווח לפני מסים  44,465  10,730  12,102  2,716 15,178

      
 מסים על ההכסה  ) 9,928( ) 2,051( ) 3,829( ) 540( ) 2,918(

  רווח נקי לתקופה  34,537 8,679 8,273 2,176 12,260

 שיעור הרווח הקי  021.% 2.8% 8.9% .1%2 3%
      
 מיוחס ל:      

 בעלי מיות החברה  34,370 8,666 8,233 2,167  12,239
 זכויות המיעוט 167 13 40 9 21

12,260 2,176 8,273 8,679 34,537  

      
      
      
 רווח נקי למניה      
 (בדולר)     

 ומדולל בסיסי  0.116 0.029 0.028 0.007 0.041
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    2020 בספטמבר 30 יוםב  שהסתיימה לתקופה כולל דוח רווח והפסד רבעוני

  

 רבעון
  שלישי

2019 

 רבעון
  שלישי 

2020 

 

 מבוקר  בלתי
 דולר  אלפי

 

 
 

 לתקופה  נקי רווח 8,273 2,176

)3,056 (  (3,582)  

  
  טו אחר לתקופה,   כולל הפסד

  ממס   

)880 (  4,691  
  

  לתקופה כולל) פסדה( רווח"כ סה
 

  הכנסות 3.1

  רפואים   חלוקים,  מסיכות   לייצור  המשמשים  בדים   בייצור  לראשוה  החברההחלה    התקופה  במהלך

    .")מדיקל "מוצרי  -ומוצרים וספים המשמשים לצרכים רפואיים (להלן

החברה   בה   בתשעה הכסות  שהסתיימו  בכ2020  בספטמבר  30- חודשים  הסתכמו  דולר,    287-,  מיליון 

  7.9%- כ  לוש  המכרת בכמות  1.3%- כשל    קיטון  ,אשתקדמיליון דולר בתקופה המקבילה    311.7-לעומת כ 

במהלך  .  התקופה  ך במהלבמחירי המכירה הממוצעים    ובע בעיקר מעדכון   , בהכסות  הקיטון  . תבהכסו

  ם הי  מיםההסכמ  חלק הרבעון הראשון, חתמה אבגול על חידוש הסכמי אספקה עם לקוחותיה העיקריים.  

של   ההסכ   שהלתקופה  שתיים.  של  לתקופה  המכירות,    יםכולל  מיםוחלקם  בהיקף  צפוי    כגדגידול 

. החברה הצליחה לקזז חלק מהשפעה זו על ידי שיפור בהסכמי רכש חומרי הגלם שחתמו עבור  החות

   .וכן המשך השיפור ביעילות התפעולית של החברה 2020שת 

אירועים  מהוכן    שבברקן החברה  באתר  פעילותה  מצמצום  בעבכמות המכרת במהלך התקופה    הקיטון

  החברה  ,להשבתת המפעל של החברה בסין לתקופה של כחמישה שבועות  הובילו  אשרקורוה  להקשורים  

ובכך לצמצם את הקיטון    מחסיה ב  הוחזקמלאי שמה  חלק   למכור השבתת המפעל בסין    בתקופת  הצליחה

  במכירות.  

החברה   שלהמלאי  ביתרות  קיטון חלהאיזורים בעולם,  בשאר החברה למוצרי בביקושים מהעליה כחלק

  .  גייהיההלמוצרי  את הביקושים הגבוהים לספק  מת על
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מיליון    102.9-, לעומת כמיליון דולר  93.4-הסתכמו בכ  2020שת    של   השלישיברבעון    חברה הכסות ה ה

המקבילה   בתקופה    מדיקל   וצרי ממ  מבדים  הכסותכוללות    כאמור  בתקופה  ההכסות  .אשתקדדולר 

  .  הגייהגבוהה מהרווחיות הממוצעת של בדים למוצרי    ברווחיות

  מירידתכתוצאה    מטהעודכו כאמור כלפי  שבמחירי המכירה הממוצעים בתקופה    ירידהחלה    התקופה

הגלם  מחירימדדי   ללקוחות    החות  בוסףו   חומרי  הכסות    השפיעו ,  החברה  של  העקריים שיתו  על 

חלה    .החברה הרבעון  כ  ירידהבמהלך  במהלך    הקיטון,  שמכרה  בכמות  1.3%- של  המכרת  בכמות 

    .מצמצום הפעילות באתר החברה שבברקן בעיקר בעההתקופה 

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

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

  חודשי.  - מחירים על בסיס חודשי ודו

  ווח גולמיר 3.2

ליון דולר ומהווה  ימ   75.8-, הסתכם בכ2020  בספטמבר  30- חודשים שהסתיימו ב  בתשעההרווח הגולמי  

אשתקד, אשר    ההמקביל  בתקופהמיליון דולר    54.7-מסך ההכסות, לעומת רווח גולמי של כ  26.4%-כ

, ביכוי השפעת מדדי מחירי חומרי הגלם  חודשים  בתשעההגולמי    הרווח  מסך ההכסות.  17.5% -היווה כ

בהמשך למגמת ירידת מחירי חומרי הגלם, רשם רווח של    מיליון דולר.  23.5- בין התקופות, גבוה יותר בכ

מיליון דולר, במרווח מדדי חומרי הגלם, טו, לעומת תקופה מקבילה אשתקד בה ההשפעה הייתה   3.2-כ

כ  חיובית של  דולר  6.4-בסך  השפעה    מיליון  כ  שלילית(סה"כ  לתקופה    3.2-של  בהשוואה  דולר  מיליון 

   מקבילה אשתקד).

  הגלם   חומרי מחירי   מדדי השפעת ביכוי , אשתקד מקבילה  תקופה לעומתהתקופה ברווח הגולמי  העליה

  היגייה   ממוצרי  ברווחיות  יהכמו גם מעל  ,מדיקללמוצרי    בדיםממכירת    גבוהגולמי    רווחמ בעיקרה   בעה

התפעולית    המשך  עם  יחד  ,)Spot Business(  מעוגן  חוזה  ללא  מלקוחות  בסין ביעילות  השיפור  מגמת 

  החברה   של  העקרייםעקב החות מחיר שיתו ללקוחות    חלקית  קוזזה  ,ברווחיות  העליה  .החברה  באתרי

  .  הקורוה אירועי  בעקבות בסין החברהמפעל   של הזמית השבתה וה
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לעומת  מסך ההכסות,    25.1%-ליון דולר ומהווה כי מ  23.4-הסתכם בכ  השלישי  ברבעוןהרווח הגולמי  

גולמי   כרווח  ב  17.6-של  דולר  כ  ה המקביל  תקופה מיליון  היווה  מסך ההכסות    17.1%-אשתקד, אשר 

בין מחיר  עליה  במהלך הרבעון חלה  .  באותה תקופה (הפער  טו",  ב"מרווח מדדי מחירי חומרי הגלם, 

המדד בעת קביעת מחירי המכירה לבין מחיר המדד בעת רכישת חומרי הגלם) לעומת התקופה המקבילה  

  מיליון דולר, במרווח מדדי חומרי הגלם, טו, לעומת   1.5  -של כ  הפסדרשם  השלישי    רבעון באשתקד.  

כ של  השפעה    המקביל  רבעון בדולר  מיליון    0.6-רווח  (סה"כ  כ  שליליתאשתקד  דולר    2.1-של  מיליון 

ביכוי השפעת מדדי מחירי חומרי    השלישי  ברבעון הגולמי    הרווח   בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד).

  .מהתקופה אשתקד מיליון דולר 9.7-הגלם בין התקופות, גבוה בכ 

  מדדי  השפעת  ביכוי,  אשתקד  מקבילהה  תקופהה   לעומת  2020  לשת  השלישי  ברבעוןברווח הגולמי    העליה

, כמו גם מעליה  מדיקל  למוצרי  בדים ממכירת    שבעה  גבוה גולמי    מרווח  בעיקרה  בעה  הגלם   חומרי  מחירי 

חוזה   ללא  מלקוחות  בסין  היגייה  ממוצרי  (ברווחיות    מגמת  המשך  עם  יחד),  Spot Businessמעוגן 

עקב החות מחיר    קוזזהכאמור,    ברווחיות  העליההחברה.    באתריביעילות התפעולית    השיפור בעיקר 

  .  החברה של העקרייםשיתו ללקוחות 

היו    ,אשתקד  מקבילותה  תקופותה  עומתלבתקופה וברבעון השלישי    עיקר הגידול האמור ברווח הגולמי

כתוצאה מיצול הזדמותי של עודפי ביקושים במחירים גבוהים לבדים לא ארוגים המשמשים לייצור  

ולמוצרי   הקורוה  משבר  עם  להתמודדות  המשמשים  מדיקל  והרווחיות    היגייהמוצרי  הביקוש  אשר 

על ארוגים    ו שלהם  לא  בדים  בייצור  והמחסור  הפוטציאל  את  זיהתה  החברה  בתקופה.  משמעותית 

  לספק  על מתהמשמשים לייצור מוצרים אלו, ובהתאם ביצעה מהלכים להתאים את קווי הייצור לצורך 

השוק.   צרכי  לשת    הרבעוןמ  החלש  לציין  ראוי את  ו/או    הביקושיםהיקף    2020השלישי  והמחירים 

    .במגמת התמתות מצאהרווחיות של מוצרים אלו 

  ככל   .במדדי מחירי חומרי הגלם  עליה  החלה  ,זה  פרסום  למועד  וכון   2020תש  של   ירביעה  הרבעון   במהלך

.  2020לשת    י רביעה   הרבעון  תוצאות  על   שלילית   השפעה   לכך  תהיהכי    צופה  החברה,  תשתה  לא   זו   שמגמה

גולמית גבוהה,    2020  שת   של  חודשים ה  בתשעה לעיל,    1בסעיף    כאמור בוסף   החברה מציגה רווחיות 

של שת    והשלישי  השי  ברבעון   שבוצעו ,  מהמכירות  בעיקרה   בעה   אשרלשאר מכירות החברה,    מהממוצע 

הללו התהוו תוך יצול הזדמותי מהיר של    המכירות.  מדיקל, של בדים המשמשים לייצור מוצרי  2020

ה  גיף  מהתפשטות  הגובר  לביקוש  כתגובה  של  החברה  המשמעותית  המחירים  ועליית  בעולם  קורה 

הקורוה.   בתקופת  העולם  בכל  הללו  רבה  המוצרים  במידה  תלויי  אלו  מרווחים  על  שמירה  המשך 

  יצע. בהתהגות השווקים והיקפי הביקוש והה 

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

יחול שינוי מהותי במגמה כאמור, או  שו  ככלהתממש, או להתממש שונה משנצפה, בין היתר,  שלא ל 

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

מיליון    1.8-, הסתכמו בסך של כ 2020  בספטמבר  30-חודשים שהסתיימו ב  בתשעההוצאות מחקר ופיתוח  

  בתקופות ההכסות    מסך   0.5%- וכ  0.6%- והיוו כ  ליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד ימ   1.5  לעומת דולר  

    .בהתאמה האמורות

מיליון דולר    0.4-כל   לעומתמיליון דולר    0.7-הסתכמו בסך של כ  השלישי הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון  

  בתקופה המקבילה אשתקד. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  ופיתוח  ') ווכ  מיגון  ביגוד ,  (מסיכות  המדיקל  בתחומי  שלה  והפיתוח  המחקר   את   החברה   האיצה  התקופה

 . זה לתחום בדיםה

  ושיווק מכירה הוצאות 3.4

  14.1- , הסתכמו בסך של כ2020  בספטמבר  30-חודשים שהסתיימו ב   בתשעההוצאות המכירה והשיווק  

ההכסות    מסך  5.5%-כ  המהווים ליון דולר  ימ   17- לעומת כמסך ההכסות,    4.9%-מיליון דולר, המהווים כ 

  בתקופה המקבילה אשתקד.  

  

מסך    4.9%-מיליון דולר, המהווים כ  4.6- הסתכמו בסך של כ  השלישיהוצאות המכירה והשיווק ברבעון  

    אשתקד. מסך ההכסות בתקופה המקבילה  .%85-מיליון דולר, המהווים כ .95- , לעומת כההכסות

  

וב תפעולית    תיעלותה מ  ובעהירידה    עיקר יהול המלאים של החברה אשר הובילו לירידה  בכח האדם 

סיעות לחו"ל לרבות    בהוצאות  ירידה  חלה   הקורוה   אירועי בשל    בוסף,  הלוגיסטיקההשכר ו בעלויות  

    .ואחרות אירוח, טיסות
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  וכלליות הנהלה הוצאות 3.5

  מיליון דולר,   8.1-, הסתכמו בכ2020  בספטמבר  30-חודשים שהסתיימו ב  בתשעההוצאות ההלה וכלליות  

כ ההכסות,    2.8%-המהווים  כ  8.7-כ  לעומתמסך  שהיוו  דולר,  בתקופה    2.8%-מיליון  ההכסות  מסך 

    המקבילה אשתקד.

  קיטוןשובעת מהבהוצאות חובות מסופקים    היהלעומת תקופה מקבילה אשתקד    התקופההירידה    עיקר

ם בהתאם  הצפויים בגין חובות הלקוחות הי, הפסדי האשראי  לעיל  2.3.1כאמור בסעיף   ביתרת הלקוחות 

  . IFRS 9  חשבואות בילאומי לתקן

מסך ההכסות,    3.1%-מיליון דולר, המהווים כ  2.8-הסתכמו בכ  השלישיהוצאות ההלה וכלליות ברבעון  

    מסך ההכסות בתקופה המקבילה אשתקד.  2.4%-מיליון דולר, שהיוו כ 2.5-לעומת כ 

החברה  באתר  לאחר כיסוי ביטוחי  מיליון דולר    0.1-כשל  בסך    ובעת מהכרה בחוב אבוד  עיקר העליה

    .מטה החברהגין משרדי בהפחת בהוצאות מיליון דולר  0.1- של כ גידולב ו שבסין

  וצאות (הכנסות) אחרות, נטוה 3.6

של  בסך    סתכמו ה  , 2020  בספטמבר   30  ביוםשהסתיימו  חודשים    ובשלושה  בתשעה   טו,  אחרות  הוצאות

  ות המקביל   ות בתקופמיליון דולר    0.3-ו  מיליון דולר  0.8  -אחרות, טו של כ  הכסות  לעומת אלפי דולר    6-כ

    . בהתאמה אשתקד

ממפעל החברה    קבוע  רכוש   ממכירת  הון  מרווח  בעו  אשתקד  המקבילות   בתקופות   טו,  האחרות  ההכסות

בסך    בברקן  החברה  מפעל  בגין  פיוי  עלויות  עבור  ההתחייבות  מהקטת  וכןמיליון דולר    0.2- כ  שלבברקן  

ברבעון  מיליון דולר    0.3-כ(  בברקן  המפעל  פיוי  להוצאות  הפרשה  מעדכון  כתוצאהמיליון דולר    0.6-של כ

  החברה זו תקופה במהלך . )בברקן המפעל  פיוי  להוצאות  ההפרשה   מהתאמתהשלישי  אשתקד כתוצאה 

  ראה  ברקןשב  החברה  אתר  סגירתאודות    לפרטים  .בברקן  המפעלופירוק אתר א' שבשטח    בפיוי  החלה

    .לעיל 2.10 סעיף גם

  רווח תפעולי 3.7

ב   בתשעה הרווח התפעולי,   כ   51.8- , הסתכם בכ2020  בספטמבר  30-חודשים שהסתיימו  -מיליון דולר, 

מסך ההכסות בתקופה    9.1%- דולר, כליון  ימ  28.3- מסך ההכסות וזאת לעומת רווח תפעולי של כ  18.0%

    המקבילה אשתקד.
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,  אשתקדהמקבילה    תקופה ל  בהשוואה  2020  שת  שלחודשים    בתשעהשל החברה  התפעולי  , הרווח  אמורכ

בצורה משמעותית בעיקר עקב הרווחיות העודפת ממכירת    עלה  ,הגלם  חומרי  מחירי  מדדי  השפעת  ביכוי

 Spot(  מעוגן  חוזה   ללא   מלקוחותבסין    היגייה  ממוצרי   ברווחיות  יהכמו גם מעל  מדיקלבדים למוצרי  

Business( וספת  תרומה לעיל.   3.2 סעיף  גם , ראה  ותהוצאות מכירה ושיווק והוצא ב הקיטון   היא  לרווח  

בהוצאות    מהגידולקוזזו חלקית    ו השפעות חיוביות אל  ).לעיל  3.4-3.5  סעיפים  גםההלה וכלליות (ראה  

  . , טוהקיטון בהכסות אחרותומ  ופיתוח מחקר

מסך ההכסות וזאת    16.3%-מיליון דולר, המהווים כ  15.3-הסתכם בכ  השלישיהתפעולי ברבעון    הרווח

    מסך ההכסות ברבעון המקביל אשתקד.  8.8% -מיליון דולר, שהיוו כ  9-לעומת רווח תפעולי של כ

ביכוי השפעת מדדי מחירי  אל מול תקופה מקבילה אשתקד    השלישיברווח התפעולי ברבעון    לייההע

הוצאות מכירה ושיווק  ב  ומהקיטוןלעיל,    3.2ובעת מהעלייה ברווח הגולמי כאמור בסעיף  חומרי הגלם  

אלהשפעות   חלקית    וחיוביות    כן ו  וכלליות  ההלה  הוצאות  ,ופיתוח  מחקר  בהוצאות   הגידולמ קוזזו 

  .טו, הקיטון בהכסות אחרותמ

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

דולר    מיליון  71.8-בכ  הסתכם,  2020  בספטמבר   30-חודשים שהסתיימו ב  בתשעהשל החברה    EBITDA-ה

כ  EBITDA  לעומתההכסות    מסך  25.0%-כ  המהווים מסך    15.4%- כ  שהיוודולר    מיליון  47.9-של 

אשתקד.    בתקופה ההכסות   במהלך  המקבילה  הגלם  חומרי  במדדי  השיויים  השפעות  טרול  לאחר 

ה המכירה),  מחירי  מעדכון  והן  הגלם  חומרי  של  הרכישה  מחירי  מעדכון  (הן   Underlying-התקופה 

EBITDA  ים  חודשים   בתשעהת   הראשולכ  2020  לש לכ   68.6-הסתכם  בהשוואה  דולר,    41.5-מיליון 

    בתקופה המקבילה אשתקד. דולרמיליון 

לתקופה מקבילה אשתקד,    בהשוואה  2020  לשת  הראשוים  החודשים  בתשעה  במהלך ברווח    החד   הגידול

בביקוש לבדים המשמשים ליצור מוצרי    מהעליה, בע בעיקרו  2020שת    של  השלישיהשי ו ברבעון    ובעיקר

  אשר בעו ממשבר הקורוה העולמי.  גייהיוה  מדיקל

בעיקר    ון דולרי מיל  1.8של    בסךחד פעמית    הוצאה  החברה  רשמה,  אשתקד  המקבילה   התקופה  במהלך

 Underlying-הוההוצאה החד פעמית כאמור,    לעיל  כאמור  המדדים  השפעות  בטרול.  בגין מעקי שימור

EBITDA  ת חודשים   בתשעהמיליון דולר 43.3  -הסתכם לכ 2019של ש.    
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דולר    22- בכ  מההסתכ  השלישיברבעון    EBITDA-ה כ  EBITDA  לעומתמיליון  דולר    15.8- של  מיליון 

במהלך התקופה (הן  לאחר טרול השפעות השיויים במדדי חומרי הגלם  בתקופה המקבילה אשתקד.  

  רבעון ב  Underlying EBITDA- מעדכון מחירי הרכישה של חומרי הגלם והן מעדכון מחירי המכירה), ה

לכ  23.5-הסתכם לכ  2020  לשת  השלישי  בתקופה המקבילה    דולר מיליון    15.2-מיליון דולר, בהשוואה 

   אשתקד.

לתקופה מקבילה אשתקד הושפע בעיקרו ממשבר    בהשוואה  השלישיהחד ברווח במהלך הרבעון    הגידול

  והיגייה.  מדיקל לבדים המשמשים למוצרי   בביקושיםהקורוה העולמי שהביא עימו גידול 

בעיקר בגין    ון דולרי מיל  0.2של    בסךחד פעמית    הוצאה  החברה  רשמה,  אשתקד  המקביל  הרבעון  במהלך

שימור כאמור,    לעיל  כאמור  המדדים  השפעות  בטרול.  מעקי  פעמית   Underlying-הוההוצאה החד 

EBITDA ת  השלישי ברבעוןמיליון דולר.  4.15  -הסתכם לכ  2019של ש    

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

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

  .  המדדים משינויי  כתוצאה רבעון בכל המתעדכנים

  חודשים  בתשעה  Underlying EBITDAהחדה ברווח כאמור לעיל, מתבטאת כמעט במלואה ב  העליה

אשתקד.    אל  השלישי  וברבעון   2020  לשת  הראשוים מקבילות  תקופות  בוגע    לפרטיםמול  וספים 

  . לעיל 3.2לרווחיות הגבוהה בתקופה, ראה סעיף 

  2019 חודשים תשעה  2020 חודשים תשעה  

Underlying EBITDA  68.6 דולר  מיליון 41.5  דולר  מיליון  

  דולר  מיליון 1.8  -  ) 1( פעמיות חד הוצאות 

Underlying EBITDA  

  פעמיות   חדבניטרול הוצאות 

  דולר  מיליון 43.3  דולר  מיליון 68.6
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  2019 שלישי  רבעון  2020 שלישי  רבעון  

Underlying EBITDA  23.5 דולר  מיליון 15.2  דולר  מיליון  

  דולר  מיליון 0.2  -  ) 1( פעמיות חד הוצאות 

Underlying EBITDA  

  פעמיות   חדבניטרול הוצאות 

  דולר  מיליון 15.4  דולר  מיליון 23.5

  

חד פעמיות    הוצאות  רשמו  )2019(שת    אשתקד  שלישיה  וברבעון   הראשוים   חודשים  התשעה   במהלך )1(

, החליטה  2018בדצמבר    23  - לדיווח המידי של החברה מיום ה  בהתאםשימור.    מעקי   בגין   בעיקר

פעמי המחליף    חד בשבתה כועדת תגמול והדירקטוריון לאשר תשלום מעק שימור    ביקורתועדת ה

  2019ליולי    25את התגמול בדמות האופציות המוחזקות על ידי ושאי המשרה שלא ימומשו עד ליום 

  של   מיידי  דיווח   ראה   התגמול  מדייות  לוסח.  2019  שתואופציות הביצועים שלא ימומשו עד תום  

 . ההפייההמובא בדוח זה על דרך  )2018-01-101011(אסמכתא  2018 בובמבר 7 מיום החברה

  הכנסות מימון, נטו /וצאותה 3.9

מסך   2.6% -כ םמיליון דולר, המהווי 7.3-, הסתכמו בכ2020  לשת חודשים בתשעה המימון טו,  הוצאות

אשתקד אשר    ההמקביל  תקופהביליון דולר  מ  -17.5טו שהסתכמו בכ  ,מימון  הוצאותההכסות, לעומת  

  מסך ההכסות.  5.6%-היוו כ

  לעומתמיליון דולר    2.2-בכקטו    חוב  רותואג  ארוך  זמן ל  הלוואות בגין  הוצאות המימון    ,הוכחית  תקופה ב

לא טלה הלוואות זמן    החברה   ,הסילוקין  ללוחות  בהתאם   הקרן   פרעוות(אשתקד    המקביל ה   התקופה

  התקופותבין    בהשוואה   דולר  מיליון  0.7-בכ   קטו  פקטוריגה  עמלותוכן    )חדשות  חוב  אגרות או  /ו ארוך  

  חודשים  בתשעההחברה היה גבוה יותר    לקוחותהפקטוריג ליתרת    היקףו  הדולרית  בורהלי  ריבית  שכן

  עבור   מהמדיה  מעקל  זכאות  אישור  קיבלההודו    אבגול ,  לעיל  2.3.2  בסעיף  כאמור כן    כמו  .2019  לשת

הודו שילמה עבור הלוואות    שאבגולעל הריבית    החזרמיליון דולר בגין    0.9  -של כ  בהודו  המפעל  הקמת

בגין    הקטין  זה  מעק  ,שטלה הריבית  הוצאות  את    לתקופה   בהשוואה  ארוך   לזמן  ההלוואותכאמור 

  5.8-שער בסך של כ  מהפרשי  הוצאות   בעו  לחברה  אשתקד  המקבילה  בתקופה בוסף  .אשתקד  מקבילה 

דולר   מחצית    מהתחזקותכתוצאה    בעיקר מיליון  שערוך  על  השפיע  אשר  הדולר,  שער  מול  אל  השקל 

לעומת    ,(סדרה ג') אשר לא גודרו אל מול מטבע הפעילות של החברה, שהיו דולר  השקליותמאגרות החוב  

(לא חל שיוי מהותי    בלבד  דולרמיליון    0.3-כ  של  התקופה בגין אגרות חוב סדרה ג' כאמור,  שערוך  הוצאות

לשערוך זה לא היתה השפעה על תזרים המזומים של  )2020  בשת  הדולרשער  השקל אל מול    רעבש  .

 החברה. 
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טו ברבעון   בכ  השלישיהוצאות המימון  כ  3.2-הסתכמו  דולר, המהווים  מסך ההכסות,    3.4%-מיליון 

מסך   6.1%-מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד והיוו כ 6.3-לעומת הוצאות מימון טו שהסתכמו בכ

- בכקטו    חוב  רותואג   ארוך  לזמן  הלוואותהוצאות המימון בגין    2020השלישי לשת    רבעוןב  ההכסות.

לא    החברה,  הסילוקין  ללוחות  בהתאם  הקרן  פרעוותאשתקד (  המקביל  הרבעון  לעומתמיליון דולר    0.7

  הוצאות  בעו  לחברה  אשתקד  המקביל  רבעון ב בוסף  ). חדשות  חוב  אגרותאו  /וטלה הלוואות זמן ארוך  

השקל אל מול שער הדולר, אשר    מהתחזקות כתוצאה    בעיקרמיליון דולר    2.5- שער בסך של כ  מהפרשי 

עילות של  (סדרה ג') אשר לא גודרו אל מול מטבע הפ  השקליות השפיע על שערוך מחצית מאגרות החוב  

  0.4-של כ  שערוך זהבגין    לחברה בעו הוצאות מהפרשי שער  הוכחי  רבעון בבעוד ש החברה, שהיו דולר  

    .בלבד מיליון דולר

 רווח לפני מסים על הכנסה  3.10

מס לפי  ב  בתשעה,  יםהרווח  שהסתיימו  בכ2020  בספטמבר  30- חודשים  הסתכם  דולר,    44.5-,  מיליון 

- המקבילה אשתקד, אשר היוו כ  בתקופהמיליון דולר    10.7-ההכסות, לעומת כמסך    15.5%-המהווים כ

    מסך ההכסות. 3.4%

מס לפי  בכ  השלישיברבעון    יםהרווח  כ  12.1-הסתכם  המהווים  דולר,  ההכסות,    13.0%-מיליון  מסך 

    מסך ההכסות. %2.6-מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, אשר היוו כ 2.7-לעומת כ 

, ובעת  אשתקד  מקבילות  תקופות אל מול    שלישי ה  וברבעון   חודשים   בתשעההעליה ברווח לפי מסים  

לעיל, בהתאמה וכן מהירידה    3.7-ו   3.2ברווח הגולמי והרווח התפעולי, כאמור בסעיפים    בעיקר מהעליה 

  לעיל.   3.9בהוצאות המימון כאמור בסעיף 
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  מסים על הכנסה  הוצאות 3.11

מיליון    9.9  -, הסתכמו בכ2020    בספטמבר  30  -חודשים שהסתיימו ב   בתשעהמיסים על הכסה,    הוצאות

כ  3.5%-דולר, המהווים כ כ  2.1-מההכסות, לעומת  דולר המהווים  מההכסות בתקופה    0.7%- מיליון 

    .אשתקדהמקבילה 

  0.5-לעומת הוצאות בסך של כמיליון דולר,    3.8- הסתכמו בכ  השלישיהוצאות מסים על הכסה ברבעון  

  מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

המס בהוצאות  אשתקד    אל  לישיהשוברבעון  חודשים    בתשעה  העליה  מקבילות  תקופות  ובעת  מול 

בגין  הוצאות מסים בגין יכוי מס במקור  בשל    , 3.10כאמור בסעיף  הכסה    עלמהגידול ברווח לפי מיסים  

  . הפרשות חד פעמיות  מרישום וכן  דיבידד שהתקבל מהחברה הבת שבסין 

  חלק המיעוט ברווח הנקי   3.12

  מיליון   0.04-וכ   מיליון דולר  0.2-כ   של  רווח   החברה  ייחסה   2020  לשת   לישי הש   וברבעון   חודשים   בתשעה

  ות בתקופ  דולר מיליון    0.01- כשל    רווח   עומתל ,  בסין  השותפות  של   המיעוט  לחלק   בהתאמה,  דולר

לבדים המשמשים    בביקושים  העליה בעה מעליית הרווחיות בסין בעקבות    העליה.  אשתקד  ותהמקביל 

    .)Spot Businessלקוחות ללא חוזה מעוגן (ל מוצרי היגייה ממכירות רווחיות  ומה  מדיקללמוצרי 

  רווח נקי  3.13

  דולר,  מיליון  34.5- , הסתכם בכ2020  בספטמבר  30- חודשים שהסתיימו ב  בתשעהשל החברה,    הרווח הקי

מסך ההכסות בתקופה    2.8%- כ  המהווים  מיליון דולר,  8.7-מסך ההכסות, לעומת כ  12%-כ   המהווים

  המקבילה אשתקד.  

מסך ההכסות,    8.9%-דולר, המהווים כ  מיליון  8.3-הסתכם בכ  השלישיהרווח הקי של החברה, ברבעון  

  .מסך ההכסות בתקופה המקבילה אשתקד 2.1%-מיליון דולר, המהווים כ 2.2-לעומת כ 

ובעת בעיקר  מול תקופות מקבילות    אל   2020לשת    השלישיוברבעון    חודשים  בתשעה  הקי ברווח    העליה

טו    ,בהוצאות המימון  ירידה מהולעיל    3.7  - ו  3.2מהעליה ברווחיות הגולמית והתפעולית כאמור בסעיפים  

  .  3.11  ףבסעי  כאמורעל הכסה    מסיםבהוצאות    עליהמה לעיל, אשר קוזזה באופן חלקי    3.9כאמור בסעיף  
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 נזילות ומקורות מימון .4

- הסתכם בכ   2020  בספטמבר   30-שהסתיימו ב  חודשים  בתשעה שוטפת  מפעילות    בעשתזרים המזומים   4.1

דולר 95.1 כ   ,מיליון  דולר    9.7-לעומת  ל שמיליון  שוטפת  שימש  אשתקד.  פעילות  המקבילה  בתקופה 

מהי העל בעיקר  בעה  מה  קיטוןה  כתוצאה  החברה  של  הלקוחות    Non recourse-הגדלת  ביתרת 

מיליון דולר במהלך התקופה, כאשר בתקופה המקבילה    11.8-פקטוריג בגין יתר לקוחות החברה בכ

מיליון דולר. בטרול השיויים בהיקפי יכיון יתרת הלקוחות    36.4- יתרות הפקטוריג בכ קטואשתקד  

-המקבילה אשתקד, תזרים המזומים שבע מפעילות שוטפת בתקופה הסתכם לכ בתקופה ובתקופה  

    מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 46.1-מיליון דולר לעומת כ  83.3

מיליון דולר כתוצאה מהגדלת היקפי    5.3-מיליון דולר ביתרת הלקוחות, כ  28.6  -התקופה חל קיטון של כ 

מיליון דולר בעיקר מגביית יתרת הלקוחות של תום השה אשר התייחסו    23.3-היכיון של החברה, כ

למכירות במחירים גבוהים יותר (עקב הירידה במדדי חומרי הגלם והתאמת מחירי המכירה בהתאם), 

    .מהשיוי לטובה בימי הלקוחותו

ה מקבילה  עליה ברווח הקי וחל גידול ביתרת הזכאים ויתרות זכות אל מול תקופ  התקופה חלה בוסף

  אשתקד, עליה זו קוזזה בחלקה מהקיטון בהוצאות המימון שצברו בגין אגרות חוב. 

  17.5-מיליון דולר, לעומת כ   11.8- הסתכם בכ  השלישיתזרים המזומים שבע מפעילות שוטפת ברבעון  

אשתקד. המקביל  ברבעון  דולר  מה   מיליון  בעיקר  בעה  החברה    גידולהירידה  של  הלקוחות  ביתרת 

מיליון דולר במהלך    3.1-פקטוריג בגין יתר לקוחות החברה בכ  Non recourse-ה  קטתכתוצאה מה

אשתקד   המקבילה  בתקופה  כאשר  בכ  גדלוהתקופה,  הפקטוריג  דולר.  2.9-יתרות  בטרול    מיליון 

תזרים המזומים שבע   השיויים בהיקפי יכיון יתרת הלקוחות בתקופה ובתקופה המקבילה אשתקד,

מיליון דולר בתקופה המקבילה    14.6- מיליון דולר לעומת כ  14.9-מפעילות שוטפת בתקופה הסתכם לכ

   אשתקד.

הסתכם    2020  בספטמבר  30-חודשים שהסתיימו ב  בתשעהתזרים מזומים ששימש לפעילות השקעה   4.2

כי מ  4-בכ לעומת  דולר  השימוש  י מ  6-ליון  הדוח  בתקופת  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  דולר  ליון 

  שימשוש,  דולר  מיליון  6.6- בהיקף של כ  קבועברכוש    השקעות  בעיקר  כללבמזומים לפעילות השקעה  

הקיימים במפעלים  שוטפות    דולר   מיליון  1.2-כ   של  מוחשיים  בלתי  בכסים  השקעותוכן    להשקעות 

כן במהלך    כמו  .)מיליון דולר  0.8-כ  מכירות של החברה בסך שלקשרי לקוחות מסוכן    רכישת  בעיקר(

  שהקטין המפעל בדימוה    הקמת " בגין  גב  מעקמרכז השקעות, "   מתכית  כחלק,  לחברה  אושר התקופה  

 .לעיל)  2.5(ראה גם סעיף  מיליון דולר 3.7-כ של בסךאת יתרת הרכוש הקבוע 

- הסתכם בכ  2020  בספטמבר  30-חודשים שהסתיימו ב  בתשעהמימון  פעילות  ל  שימשתזרים מזומים   4.3

  תזריםמימון בתקופה המקבילה אשתקד.    פעילותמ   בעשליון דולר  ימ  0.4-ליון דולר לעומת כ ימ  28.7
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  של   בסך  בקאיים  מתאגידים לזמן קצר    באשראי  קיטון  כללמימון בתקופה    פעילותל  שימששהמזומים  

  -כ   של  חכירה  בגין  התחייבותופרעון   דולר  מיליון  7.9- כ  של  בהיקף  הלוואותפרעון    ,דולר  מיליון  19.2-כ

   .מיליון דולר 1.7

-לעומת כ  ,מיליון דולר  97.8-הסתכמו בכ  2020  בספטמבר  30ביום  המזומים ושווי המזומים של החברה   4.4

   .2019בדצמבר  31מיליון דולר ביום  36.5

 פרט להוה העצמי, כללו בעיקר:    2020 בספטמבר 30מקורות המימון העיקריים של הקבוצה ליום  4.5

 0.4-ו מיליון דולר 55.9-מתאגידים בקאיים בסך של כ ואשראי לזמן קצר  אשראי לזמן ארוך  )א(

 בהתאמה.  ,מיליון דולר  

 מיליון דולר.   174.5-כ  שלאגרות חוב, טו בסך   )ב(

  מיליון דולר היכולים לשמש לה על פי   32.9 -לחברה מסגרות אשראי לזמן קצר מהבקים של כ   )ג(

 .)on call( קריאה   

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

     .2019לשת 

  אמות מידה פיסיות   4.6

 אשראי בקאי  4.6.1

, ולמועד הדוח, החברה וחברות הבות שלה, לפי העיין, עומדת בכל אמות  2020  בספטמבר   30ליום  

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

ביאורים   ראה  האמורות  והתיות  ו17הפיסיות  ליום  17- ג.  הכספי  לדוח    2019בדצמבר    31ד. 

  .  2019המצורף לדוח התקופתי לשת 

  : 2020  בספטמבר 30להלן פירוט אודות תוצאות חישוב אמות המידה הפיסיות ליום 

היקף מינימלי של הון עצמי   עלשמירה 
  מיליון דולר 50מוחשי של  

  מיליון דולר  162.2

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

34.3%  

  12 עבור מינימלי  EBITDAשמירה על 
  מיליון דולר  30של   אחרונים חודשים

 מיליון דולר  87.9

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

1.47  

 

 אשראי חוץ בקאי  4.6.2

והתיות  2020  בספטמבר  30ליום   הפיסיות  אמות המידה  בכל  עומדת  הדוח, החברה  ולמועד   ,

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



21 

לדוח הכספי ליום    ב.18-ו.  א18אודות אמות המידה הפיסיות והתיות האמורות ראה ביאורים  

  .  2019המצורף לדוח התקופתי לשת  2019בדצמבר  31

  : 2020  בספטמבר 30להלן פירוט אודות תוצאות חישוב אמות המידה הפיסיות ליום 

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

מיליון    60עצמי מוחשי של  
  דולר

  דולר   מיליון  210.8  מיליון דולר  162.2

  לסך  מאוחד  מוחשי  עצמי  הון
 %5.44 %3.43  20%-מ  גבוה  מאוחד  מאזן

מינימלי    EBITDAעל    שמירה
  מיליון דולר  87.9  מיליון דולר  87.9  מיליון דולר  35של  

נמוך    EBITDA- ל  נטויחס חוב  
  1.47  1.47 4.25-מ

  

  דירוג אשרור .5

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

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

    ההפיה.

  חליפין  שערי .6

 : 30.09.2020ועד ליום  31.12.2019 מיום הדולר של  החליפין בשערי  השיויים  להלן

 רובל יואן אירו שקל  
 79.685  6.810 0.855 3.441  30.09.2020 ליום
 61.906   6.976 0.891 3.456 31.12.2019 ליום

 28.72 ) 2.38(  ) 4.08( ) 0.43( שיוי % 
  

  

 הדוח בתקופת מהותיים אירועים .7

  המשיכה   ,וירוס הקורוהללדוחות הכספיים השתיים, בעקבות אירועים הקשורים    39ביאור  לבהמשך   7.1

  האיזורים   בכל   הכרה  וקיבלה  ושוטף  מלא   באופן   העולם   ברחבי   שלה  המפעלים  כל   את   להפעיל   החברה 

וירוס הקורוה  להקשורים  אירועים    בשל  זמיבאופן    הושבתאשר    ין בס   למפעל  פרט,  חיוי  מפעל   להיותה
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יואר   ביום    2020בסוף חודש    בדים  בייצור   ממשיכה  החברה  כן   כמו .  2020במרץ    8והוחזר לפעילות 

.  'וכו  ים חלוק,  מסיכות  כגון   הקורוה   גיף  עם  להתמודדות   משמשים ה  מדיקלמוצרי    לייצור  המשמשים

  באיזורים   ברשויות  מתמיכה  כחלק  וגם  פרטיים  לקוחות  מצדגם    בביקושים  עלייההתקופה חלה    במהלך

    .פועלת החברה  בהם

  לתשלום   בוגעלביקורת רשויות המכס בסין    בוגע ,  השתיים  הכספיים  לדוחות)  2( 38  לביאור  בהמשך 7.2

אבגול עושה  בו  הידע  בגין  בע"מ  לאבגול  סין  מאבגול  השוטף,    תמלוגים  מהייצור  כחלק  שימוש  סין 

. בשלב זה אין בידי  2020  יולי   מחודש   החל  וחודשה  הופסקה  הביקורתאירועי וירוס הקורוה    בעקבות 

 החברה להעריך את תוצאות הביקורת ואת השפעתה, אם בכלל, על תוצאות פעילותה. 

  בעקבות באבגול רוסיה,  שומת מס    לביקורת  בוגע   ,השתיים  הכספיים  לדוחות)  3(38  לביאור  בהמשך 7.3

וירוס הקורוה   להערכת החברה הדוחות  .  2020  יולי  מחודש  החל   וחודשה  הופסקה   הביקורתאירועי 

  . כאמור ,מהביקורתהכספים משקפים באופן אות את הסיכון הכספי 

בסעיף   7.4 לאמור  התקופתי  1.6.5בהמשך  המאוחדות    ,2019לשת    לדוח  האומות  מועצת  הודעת  בדבר 

לקו   מעבר  הפועלות  ישראליות  חברות  של  מידע  במאגר  את החברה  תכלול  כי  לחברה  אדם  לזכויות 

התקבלה בחברה הודעה לפיה משרד הציב לזכויות    2020הירוק, החברה מעדכת כי במהלך פברואר  

חברות   של  מידע  במאגר  החברה  את  כלל  המאוחדות  האומות  של  הירוק,  אדם  לקו  מעבר  הפועלות 

כתוצאה ממיקום מפעל אבגול באזור התעשייה בברקן. החברה פתה למשרד הציב בבקשה להסיר את  

. עד למועד דוח  2020שמה מהמאגר האמור לאור תוכיותיה ופעולותיה לסגור את המפעל עד סוף שת  

ידע האמור לא פגעה עד כה  זה טרם התקבלה תשובה עייית ממשרד הציב. הכללת החברה במאגר המ 

פועלת   בהם  אחרים  באיזורים  או  בברקן  בפעילותה  תפגע  כי  צופה  איה  והחברה  הקבוצה  בפעילות 

  הקבוצה. 

, התקבלה בחברה הודעה לפיה משרד הכלכלה של ממשלת ברזיל פתח בהליכי  2020באפריל    21  ביום 7.5

ברזיל, שעשתה במסגרת יישום  בדיקה בשאלה אם הפחתת מכסים על יבוא בדים לא ארוגים מישראל ל

לא   ברזילאיות של בדים  ביצריות  לפגיעה  לברזיל, גרמה  ארוגים, המצדיקה  הסכם סחר בין ישראל 

הבדיקה   הליכי  הסחר.  להסכם  בהתאם  הגה  באמצעי  יצריות    כוווקיטה  ומספר  החברה  כלפי 

האפשריים   ההגה  ואמצעי  ארוגים  לא  בדים  של  וספות  ו/או  קבי  כללוישראליות  יבוא  מכסות  עת 

החברה  ים.  העלאת מכסים עד לרמות שהיו לפי יישום הסכם הסחר האמור, והכל לתקופה של שתי

בספטמבר    25ביום  .  בהליכי הבדיקה ובמסגרתם הגישה התגדות לקיטת אמצעי הגה כאמור  השתתפה

סגירת הליכי הבדיקה  התקבלה בחברה הודעה כי משרד הכלכלה של ממשלת ברזיל החליט על    2020

  כאמור.   ,מבלי לקוט באמצעי הגה
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 וחהד תקופת תום לאחר מהותיים אירועים .8

 R3 SMMS  היצור מסוג  ליט דירקטוריון החברה על העתקת קו הח   2020באוקטובר    19ביום   8.1

במפעלה של חברה   1999קו הייצור המועתק היו קו שהתחיל לייצר בשת    .להודושל החברה  

העובד בטכולוגיית  טון    10,000-בעל יכולת ייצור שתית של כ  והיו  התעשיה ברקןבאזור  

SpunMelt  ,לייצרה הרפואי.   מסוגל  ובתחום  ההיגייה  בתחום  לשימושים  מוצרים  מגוון 

בברקן   העתקת קו הייצור היה חלק מתוכיות החברה לסגירת אתר הייצור של החברה 

ובעקבות העתקת הקו תסתיים פעילות החברה באתר ברקן.  (עליה דיווחה החברה בעבר),  

פי הערכות  -על   .הקו המועתק ימוקם במיקום שוה ממיקום הקו הקיים של החברה בהודו

  17-החברה, עלות ההשקעה בהעתקת הקו מברקן והקמתו מחדש בהודו, צפויה לעמוד על כ

  Melt Blown עםספת קו  מיליון דולר, כולל ההשקעה בהון החוזר ושדרוג הקו, כמו גם הו

כ  עם ייצור שתית של  טון בסמיכות לקו זה. ההשקעה כאמור תמומן מההון    540-יכולת 

שת   בתום  להסתיים  צפויה  מחדש  ההקמה  החברה.  של  היצור    2021העצמי  ותחילת 

  . 2022המסחרי צפוי ברבעון הראשון של  

  אבגול עם חברת הבת    מהותי   לא  מיזוג  על  החברה  דירקטוריון  החליט,  2020  בובמבר   8  ביום 8.2

וספים אודות המיזוג, ראו    לפרטים.  )100%של החברה (בע"מ, המצאת בשליטתה המלאה  

  דוח זה.מועד פרסום בסמוך ל  במועד המפורסם  מיידי דוח
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 אופן עריכת הדוחות הכספיים .9

במסגרת  ש   בעמדתה  תתערב  לא  כי,  לחברה   ערך  יירות  רשות  הודיעה,    2017ובמברבחודש   לכלול  לא 

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

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

  המאוחדים היה זיחה. 

, בחה החברה  2020  בספטמבר  30-ולתקופה שהסתיימה ב  2019הדוחות הכספיים לשת    עריכת  במסגרת

  כי   למסקה  והגיעהפרד ביחס לדוחות המאוחדים,  גזרת מהמידע הכספי היחות תוספת המידע ה את ז

לשת    שבדוח מידע  ה ב  2019הכספי הפרד של החברה  הי2020  בספטמבר  30-ולתקופה שהסתיימה    ה, 

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

זיח היה  למשקיע  ו  ההמאוחדים  הפרדים משום תוספת מידע מהותית  בדוחות הכספיים  יהיה  לא  כי 

    סביר, וזאת פי על הפרמטרים הבאים:

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

 הפיסיים של החברה, על בסיס מידע כספי פרד. 

יתן    במסגרת ) 2( המאוחדים   החברה בין  וההלוואות ,  ההתקשרויות,  הקשרים  מכלול  על   גילוי הדוחות 

 . הבות לחברות

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

  פרד. באופן  

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

 . משקיעהכלכליות של 

 

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

   שהפיקה החברה:"ח האג תוי סדרות  ריכוז

 

  מועד
  הנפקה 
  מקורית 

  

  במועד"נ ע
 ההנפקה 

(במיליוני 
  "ח) ש

 

   

  30.9.2020נכון 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  418  1.5  121.1  132.4  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  56.2  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 

      188.6 174.5 2 615 699  "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,  אמןה  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 דהאמות של סדרת אגרות החוב (סדרה   לשטר  5.3.1סעיף    ראו')  דהחוב (סדרה  

ות תקון עתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם בכל עת של אגרות החוב ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להחיות רשות יירות ערך ולהוראלאגרות חוב (סדרה ג'), החברה תהא רשאית, לפי שיקול ד  ביחס(סדרה ד') לפדיון מוקדם.  
בעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע  הבורסה וההחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלווטי: תדירות הפדיוות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון; קבע פדיון מוקדם בר

ד שתדירות הפדיוות לא תעלה על פדיון אחד לשה; לא  מיליון ש"ח ובלב  1-חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף המוך מה  ואולם "ח,  שמיליון    1- הפדיון המוקדם במועד שקבע לתשלום כאמור; ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מ
חלטה  ראטה לפי ע" של אגרות החוב המוחזקות; עם קבלת ה- ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו- מיליון ש"ח; כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על 3.2-ייעשה פדיון מוקדם לחלק מאגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ

ין  על ביצוע פדיון מוקדם, במערכת המג"א, וכן תעביר העתק לאמן; מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בג  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 על1הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב בפדיון מוקדם ביוזמת החברה, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: (   אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל;

) הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהייו קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה (ככל שישם), עד למועד  2מוקדם או () ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון ה30החוב בשלושים ( 
; היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם  1.5%האג"ח הממשלתי בתוספת ריבית בשיעור שתי של  ) יתרת תזרים המזומים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוות לפי תשואת  3הפדיון המוקדם בפועל או ( 

חברה בדבר אופן חישוב סכום הפדיון המוקדם.  ידי ושא משרה של ה-סביר תחשיב מפורט החתום על  יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם; החברה תמסור לאמן תוך זמן
-2017-01(אסמכתא מספר:    2017  מרץ ב  23') אשר צורף לדוח הצעת המדף שפורסם ביום  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 וב (סדרה ח ואגרות') גלפרטים וספים אודות תאיהן של אגרות החוב (סדרה 

  .2019 לשת  התקופתי בדוח הכלולים  2019בדצמבר  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 1
 

 סדרה 

שם חברה  
 30.06.20 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'

  

2020.06.111  

  

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 .11

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

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

  וירוס  אירועי  התארכות  וכן בשל  וספות  השקעותהואיל והחברה שוקלת ביצוע    המזומים של החברה.

  .ד בשלב זההחברה, החליטה החברה שלא לחלק דיביד והשפעתה על  ואי הוודאות הגלובאלית  הקורוה

  

  
  
  

      2020 ,בנובמבר 8

  בע"מ  1953תעשיות  אבגול    תאריך 

    
  רחים  שחר

Shachar Rachim  

  גיל  סיג פול אודיי 

Uday Paul Singh Gill  

    דירקטוריון"ר יו  ודירקטור "ל  מכ    

  



 

 

 בע”מ  1953אבגול תעשיות 
 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים 
  2020  בספטמבר 03ליום 

  

  (בלתי מבוקרים) 
  

  בדולרים של ארה"ב 



 

 

  בע”מ 1953אבגול תעשיות 
  
  
  

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים 
  2020 בספטמבר 03ליום 

  
  
  

  (בלתי מבוקרים)
  
  
  

  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 
  

 6-10 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
  

 11-12 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  

  13-19 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  
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד, הרווח הכולל,  2020  בספטמבר   30התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  

. הדירקטוריון וההנהלה אחראים  ם תאריכיםבאות  ושהסתיימלושה חודשים  שו  תשעהשל    ותלתקופ השינויים בהון ותזרימי המזומנים  
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    אלה ביניים    תלתקופ לעריכה ולהצגה של מידע כספי 

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

  
  היקף הסקירה 

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

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

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 

  
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 
  

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

  2020  ,בנובמבר 8אביב, -תל
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  בע”מ 1953אבגול תעשיות 
  מאוחדים על המצב הכספיתמציתיים דוחות 

  
  
 בדצמבר  31ליום  בספטמבר  30ליום  

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר)  
    נכסים שוטפים

 36,497 45,858 97,799 ושווי מזומנים מזומנים 
  58,245 55,545 28,515 לקוחות 

 6,463  7,663 5,137  חייבים ויתרות חובה 
  2,806  1,990  3,875 נכסי מסים שוטפים

 1,945 1,739 1,711 מכשירים פיננסיים נגזרים  
  44,177  47,283  36,458  מלאי 

  150,133 160,078  173,495 סה"כ נכסים שוטפים 
    

    נכסים לא שוטפים
 315,454 320,029 291,107 רכוש קבוע, נטו 

  7,034 7,709 5,588 מכשירים פיננסיים נגזרים 
 1,513 1,793 2,606 נכסי מסים נדחים 

 2,916 2,875 3,094 נכסים בלתי מוחשיים 
 681 684 625  יתרות חובה לזמן ארוך 

 327,598 333,090  303,020 סה"כ נכסים לא שוטפים 
    
        

 477,731  493,168  476,515 סה"כ נכסים 
       
       

    התחייבויות שוטפות
 30,333 21,448 11,233 של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  שוטפותאשראי לזמן קצר וחלויות 

  23,867 23,690 23,992 חלויות שוטפות של אגרות חוב לזמן ארוך 
 28,413 31,094 24,603 ונותני שירותים ספקים 

 1,517 850  2,977 התחייבויות בגין מסים שוטפים 
 19,976  18,406  26,492 זכאים ויתרות זכות 

  104,106 95,488 89,297 סה"כ התחייבויות שוטפות 
    

    התחייבויות לא שוטפות 
 52,734 55,851 45,000 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

 149,907 173,104 150,554 אגרות חוב 
  183 216 159 התחייבויות בגין הטבות לעובדים

  6,111 11,385 5,375 ארוך  לזמן   זכות יתרות
 21,165 20,910 20,876 התחייבויות מסים נדחים 

 230,100 261,466 221,964 סה"כ התחייבויות לא שוטפות 
    

    הון
 41 41 41 הון מניות 

 60,614 60,614 60,614 פרמיה על מניות 
 )45,578( )49,305( )58,303( קרנות הון 

 128,035 124,440 162,471 עודפים 
 143,112 135,790  164,823 הון המיוחס לבעלי מניות החברה האם 

 413 424 431 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 143,525 136,214 165,254 סה"כ הון 
     
       

 477,731 493,168 ,515476 התחייבויות והוןסה"כ 
     
  
  

    2020, נובמברב 8
   אליאב איציק   רחים שחר  גיל  סינגפול  אודיי תאריך אישור הדוחות הכספיים

  

Uday Paul Singh Gill  
  יו"ר הדירקטוריון

  

Shachar Rachim  
  מנכ"ל ודירקטור

  

Itzik Eliav 
 VP-סמנכ"ל כספים ו

Operations  
        

  
  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   תשעה לתקופה של  
  שנסתיימה   חודשים שנסתיימה   חודשים שנסתיימה  
 בדצמבר  31ביום  בספטמבר  30ביום   בספטבמבר  30ביום  

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
      

 413,877 102,940 93,373 311,681 287,036 הכנסות ממכירות 

 340,511 85,388 69,976 256,985 211,255 עלות המכירות 

      
 73,366 17,552 23,397 54,696 75,781 רווח גולמי 

      
 2,211 388 666 1,543 1,770 הוצאות מחקר ופיתוח 
 22,422 5,945 4,621 17,050 14,094 הוצאות מכירה ושיווק

 11,712 2,512 2,849 8,651 8,122 הוצאות הנהלה וכלליות 

 171 ) 306( 6 ) 807( 6 הוצאות (הכנסות) אחרות, נטו 

       
 36,850 9,013 15,255 28,259 51,789 רווח מפעולות רגילות 

      
 )21,978(  ) 6,325( ) 3,275( )17,781( ) 7,945( הוצאות מימון 

  306 28 122 252 621  הכנסות מימון 

      
 15,178 2,716 12,102 10,730 44,465 רווח לפני מסים על ההכנסה 

      

 ) 2,918( ) 540( ) 3,829( ) 2,051( ) 9,928( מסים על ההכנסה 

      

 12,260 2,176 8,273 8,679 34,537 רווח לתקופה

      
      

      מיוחס ל: 
 12,239 2,167 8,233 8,666 34,370  בעלי מניות החברה האם 

 21 9 40 13 167 זכויות שאינן מקנות שליטה 

      

 34,537 8,679 8,273 2,176 12,260 

      
      

      רווח למניה (בדולר):

 0.041 0.007 0.028 0.029 0.116 רווח בסיסי ומדולל 

      
      

הממוצע המשוקלל של הון המניות ששימש  
      בחישוב הרווח למניה: 

 295,849,651 296,852,478  296,853,096  296,848,487  296,853,096 בסיסי 

        

  296,887,660 296,952,832 296,869,005 296,948,840 296,853,096 מדולל 

        
  
  

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

  
  
  
  לשנה   לתקופה של שלושה   תשעה לתקופה של  
  שנסתיימה   חודשים שנסתיימה   חודשים שנסתיימה  
 בדצמבר  31ביום  בספטמבר  30ביום   בספטמבר  30ביום  

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
      

 12,260 2,176 8,273 8,679 34,537 לתקופה   רווח
      

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

 431 491  ) 313(  316  ) 1,448( (הפסד) בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס  רווח

 5,802 ) 3,547(  ) 3,269(  2,257  )11,397( הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ 

      

 6,233 ) 3,056(  ) 3,582(  2,573  )12,845( רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, נטו ממס 
      
      

 18,493  ) 880(  4,691  11,252  21,692 כולל לתקופהסה"כ רווח (הפסד) 

      
      

      מיוחס ל: 
 18,614 ) 866( 4,688 11,362 21,674 בעלי מניות החברה האם 

 ) 121( )14( 3 ) 110( 18 זכויות שאינן מקנות שליטה 

      

 21,692 11,252 4,691 )880 ( 18,493 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  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)  2020  בספטמבר 30חודשים שנסתיימה ביום  תשעה לתקופה של  

 
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  
             

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

                          תנועה בתקופת החשבון: 
 34,537  167  34,370  34,370 -  -  -  - -  -  -  -  רווח לתקופה 

 )12,845(  ) 149( )12,696( - -  -  -  ) 1,448(  )11,248(  -  -  -  כולל אחר לתקופה  הפסד
העברה של קרן בגין רכישה בשלבים  

  -  -  -  66  -  -  )66(  -  -  -  -  -  לעודפים 

  37  -  37  -  -  37  -  -  -  -  -  -  מבוסס מניות תשלום 

                          

  165,254  314  164,823  162,471  ) 6,857(  2,249  598  397  )48,642(  ) 6,048(  60,614  41  2020 בספטמבר 30יתרה ליום 

                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  
  
  
  (בלתי מבוקר)  2019  בספטמבר 30חודשים שנסתיימה ביום  תשעה לתקופה של  

 
הון 

  המניות
פרמיה על  

 מניות

קרן הון 
בגין 

עסקאות  
עם 

 המיעוט 

קרן הון 
בגין 

הפרשי  
תרגום 

של  
פעילויות 

 חוץ 

קרן הון 
גידור בגין 

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: 
 8,679  13  8,666  8,666 -  -  -  -  -  -  -  -  רווח לתקופה 

 2,573  ) 123( 2,696 - -  -  -  316  2,380  -  -  -  ) כולל אחר לתקופה הפסד( רווח
  -  -  -  -  -  )20(  -  -  -  -  20  (*)  לעובדים שהוענקו  אופציות מימוש

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

  245  -  245  -  -  245  -  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות 

                          

  136,214  424  135,790  124,440  ) 6,857(  2,142  686  1,730  )40,958(  ) 6,048(  60,614  41  2019 בספטמבר 30יתרה ליום 

                      
  

  אלפי דולר.  1-מ הנמוך סכום(*) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  (המשך) 
  
  
  
  (בלתי מבוקר) 2020  בספטמבר 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  
             

 160,548 428 160,120  154,216 ) 6,857( 2,234  620 710 )45,410( ) 6,048( 60,614  41 2020 ביולי 1יתרה ליום 
                          

                          תנועה בתקופת החשבון: 
 8,273  40  8,233  8,233 -  -  -  -  -  -  -  -  רווח לתקופה 

 ) 3,582(  )37( ) 3,545( - -  -  -  ) 313(  ) 3,232(  -  -  -  כולל אחר לתקופה  הפסד
בגין רכישה בשלבים  העברה של קרן 

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

  15  -  15  -  -  15  -  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות 

                          

 542,516  314  ,238164  714,162  ) 6,857(  ,2492  598  397  )642,48(  ) 6,048(  60,614  41  2020 בספטמבר 30יתרה ליום 

  
  

  
                  

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

  (המשך) 
  
  
  (בלתי מבוקר) 2019  בספטמבר 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  
             

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

                          תנועה בתקופת החשבון: 
 2,176  9  2,167  2,167 -  -  -  -  -  -  -  -  רווח לתקופה 

 ) 3,056(  )23( ) 3,033( - -  -  -  491  ) 3,524(  -  -  -  ) כולל אחר לתקופה הפסד( רווח
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (*)  לעובדים שהוענקו  אופציות מימוש

העברה של קרן בגין רכישה בשלבים  
  -  -  -  22  -  -  )22(  -  -  -  -  -  לעודפים 

  410  -  410  -  -  410  -  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות 

                          

 136,214  424  135,790  124,440  ) 6,857(  2,142  686  1,730  )40,958(  ) 6,048(  60,614  41  2019 בספטמבר 30יתרה ליום 

                      
  

  . דולר אלפי 1-מ הנמוך סכום(*) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  (המשך) 
 
 
 

    2019בדצמבר  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  
             

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

        : 2019תנועה בשנת 
  

     
 12,260 21 12,239 12,239 - - - - - - - -  רווח לשנה 

 6,233  ) 142( 6,375 - - - - 431 5,944 - - -  (הפסד) כולל אחר לשנה  רווח
 - - - -  - )20( - - - - 20  (*)  לעובדים שהוענקו  אופציות מימוש

העברה של קרן בגין רכישה  
 - - -  88 - - )88( - - - - - בשלבים לעודפים 

  315  -  315  -  -  315  -  -  - - - -  מניות  מבוסס תשלום

              

  143,525 413 143,112 128,035  ) 6,857( 2,212 664  1,845 )37,394( ) 6,048( 60,614 41  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

              
 
  

  אלפי דולר.  1-מ הנמוך סכום(*) 
  
  
  
  
  
  

  אוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המ
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  בע”מ 1953תעשיות  אבגול
  מאוחדים על תזרימי המזומניםתמציתיים דוחות 

  
  לשנה   לתקופה של שלושה   תשעה לתקופה של  
  שנסתיימה   חודשים שנסתיימה   חודשים שנסתיימה  
 בדצמבר  31ביום  בספטמבר  30ביום   בספטמבר  30ביום  

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   דולר אלפי   אלפי דולר  

  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
      

       פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 
 12,260  2,176  8,273  8,679  34,537  רווח לתקופה לפי דוח רווח והפסד

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים  
  8,583 15,331 3,513 1,021 60,526 שנבעו מפעילות שוטפת (נספח א')

       

 20,843 17,507 11,786 9,700 95,063 מזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת 

      
      

      פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 
 ) 8,250( ) 1,530( ) 1,132( ) 5,493( ) 6,553( השקעה ברכוש קבוע 

 ) 1,134(  ) 347(  ) 138(  ) 881( ) 1,246(  רכישת נכסים בלתי מוחשיים 
  -  -  3,729  -  3,729  ) 1( השקעה שהתקבל מענק

 328 - - 327 90 תמורה ממימוש רכוש קבוע 

      
  )לפעילות  ששימשו( שנבעומזומנים נטו, 

 ) 9,056(  ) 1,877(  2,459  ) 6,047(  ) 3,980( השקעה פעילות מ 

      
      

      פעילות מימון -תזרימי מזומנים 
באשראי לזמן קצר מתאגידים   (קיטון) גידול

 19,535 666 379 10,666  )19,156( בנקאיים, נטו 
 )11,134( ) 2,370( ) 2,370( ) 7,937(  ) 7,937(  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

  שליטה מקנות שאינן  מהזכויות מניות רכישת
  ) 875(  -  -  ) 875(  -  מאוחדת  בחברה

 )22,937( - - - - אגרות חוב לציבור  פרעון

 ) 1,881( ) 477( ) 595( ) 1,408( ) 1,654( התחייבות בגין חכירה   פרעון

      
  )פעילותל  שימשוש( נבעושמזומנים נטו, 

 )17,292( ) 2,181( ) 2,586( 446 )28,747( מימוןפעילות מ 
      
      

 ) 5,505( 13,449 11,659 4,099 62,336 (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים  עלייה
       

 41,382 32,739 86,641 41,382 36,497 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה  יתרת
            
      

השפעת השינויים בשערי החליפין על יתרות  
 620 ) 330( ) 501( 377 ) 1,034( המזומנים המוחזקות במטבע חוץ 

      

 36,497 45,858 97,799 45,858 97,799 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 

  
  
  לשנה   לתקופה של שלושה   תשעה לתקופה של  
  שנסתיימה   חודשים שנסתיימה   שנסתיימה חודשים  
 בדצמבר  31ביום  בספטמבר  30ביום   בספטמבר  30ביום  

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר  

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

       :שוטפתהמזומנים שנבעו מפעילות  
       

הוצאות (הכנסות) שאינן כרוכות בתזרימי  
      מזומנים: 

 27,105 6,870 6,799 20,353 20,241 פחת והפחתות 
 10 12 11 ) 230( 39 הפסד (רווח) הון ממימוש רכוש קבוע 

  74  - - - -  קבוע  רכוש ערך לירידת   הפרשה
 1,103  ) 325( ) 1,032( 632 ) 1,266(  שינוי במסים נדחים, נטו 

מעביד,  -שינוי בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד
 )12( 29 3 21 )24( נטו 

 5,917 4,075 2,525 7,622 2,493 הוצאות מימון שנצברו בגין אגרות חוב 
  315 410 15 245 37 תשלומים מבוססי מניות 

 816 236  154  668  163  והתחייבויות  נכסים שערוך 
       

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות, נטו:
 )32,213( 1,257 ) 2,626( )30,085( 28,633 קיטון (גידול) בלקוחות 

  1,047 148 353 430 1,991 בחייבים ויתרות חובה  קיטון
 18,050 3,634 ) 449( 13,826 6,498 במלאי (גידול)  קיטון

 )10,038( 802 858 ) 7,248( ) 3,874( גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים 

 ) 3,591( ) 1,817( ) 3,098( ) 5,213( 5,595 גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות 

      

 60,526  1,021  3,513  15,331 8,583   

      
      
      

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

 14,722 1,098 503 8,673 6,471 תשלומי ריבית 

      

 123 26 124 88 237 תקבולי ריבית 

      

 5,528  1,911  5,721  4,516  7,649 תשלומי מסים 

      

 2,376  -  -  2,248  4 תקבולי מסים 

       
       

       פעילות מהותית שאינה במזומן:

  709 107 141 726 723  באשראי ספקים  -קבוע השקעה ברכוש 

  3,769  147  119  3,670  255  חדשים חכירה בהסכמי  התקשרויות

        
  
  
  
  
  
  

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



  מ"בע 1953אבגול תעשיות 
  2020  בספטמבר 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    1953תעשיות    אבגול   א. 
. ניירות הערך של החברה רשומים למסחר  בפתח תקווה"אבגול"). משרדה הרשום של החברה ממוקם    -בע"מ (להלן  

  בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 
  

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

ועוד). לקבוצה  ) וכן לייצור מוצרים המשמשים לשימושים שונים (חקלאות, ריהוט וריפוד, בנייה, ביגוד  היגיינה  ומסיכות
  החל ומתפרסות מעבר למוקדי הייצור.    גלובליות וסיה והודו ומכירותיה הינן  ר מוקדי ייצור בצפון אמריקה, ישראל, סין,  

לייצור מסיכות וחלוקים ומוצרים נוספים המשמשים  2020שנת  מ , החלה החברה לייצר ולמכור בדים המשמשים 
  ("קורונה").  COVID19להתמודדות עם משבר 

  
יש   אישור הדוחות הכספיים לקבוצה  ייצור פעילים  13נכון למועד  יצור פעילים ליום    14(  קווי  בספטמבר    30קווי 

2020(  .  
 

  2019בדצמבר    31של החברה ליום  המאוחדים  יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים   ב.
 ליהם. ים אשר נלוו א 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 תארי2019בדצמבר  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  
   : 2020 בספטמבר 30ליום 

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן: 
  נגזרים:

 1,711  לזמן קצר  חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית

  

  5,588 ארוך  לזמןחוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית 

  

  
  
  

   : 2019 בספטמבר 30ליום 
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן: 

  נגזרים:

 1,739  חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן קצר 

  

 7,709 ארוך  לזמןחוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית 

  
  
  

  :2019בדצמבר   31ליום 
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן: 

  נגזרים:

 1,945 חוזים להחלפת מטבע חוץ לזמן קצר

   

 7,034 חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן ארוך 
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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: 
  

  לשנה   לתקופה של שלושה   תשעה לתקופה של  
  שנסתיימה   חודשים שנסתיימה   חודשים שנסתיימה  
 בדצמבר  31ביום  בספטמבר  30ביום   בספטמבר  30ביום  

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   אלפי דולר   דולר אלפי  

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

       נטו:
 4,001 7,169 7,263 4,001 8,979  שווי הוגן לתחילת התקופה 
 ) 1,149( 53 ) 353( )18(  ) 344(  פרעונות במהלך התקופה 

שינויים בשווי ההוגן שנזקפו  
 6,127 2,226 389 5,465  ) 1,336(  הכולל האחר לרווח 

 8,979 9,448 7,299 9,448 7,299  שווי הוגן לסוף התקופה 

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

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

שינויים בשע"ח  ההשינוי בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסים הנגזרים נובע בעיקר מהשינויים בשערי הריביות ומ 
  כמו,  מזומנים  תזרים  לגידור   יועדו  שלא  נגזרים  פיננסים  מכשירים   היו  לא  הדוח  בתקופת מול הדולר.  של השקל  

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

  
  מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן:   .ג

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

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

 בדצמבר  31 ליום בספטמבר  30ליום  בדצמבר  31ליום  בספטמבר  30ליום  

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

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

  )מבוקר(בלתי   )מבוקר(בלתי  
התחייבויות 
        פיננסיות: 

 187,226 212,887  188,597 173,774 196,794 174,546  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  ,  הקבוצה פועלת במספר אזורים גאוגרפיים עיקריים
  : (יעד המכירות)

  
  ) מבוקר(בלתי  2020  בספטמבר 30הסתיימה ביום חודשים ש  תשעה  לש 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  

 287,036 47,974  44,213 43,147 16,586 125,563 9,553 הלקוחות מיקום 

                
  
  

  ) מבוקר(בלתי  2019  בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעה  לש תקופהל 

 ישראל  
צפון 

 סה"כ  אחרים   רוסיה סין אירופה  אמריקה

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

הכנסות מלקוחות  
חיצוניים לפי  

 311,681 53,196  46,249 32,513 21,643 149,587 8,493 מיקום הלקוחות 

                
  
  
  ) מבוקר(בלתי  2020  בספטמבר 30שהסתיימה ביום   חודשים שלושה  של תקופהל 

 ישראל  
צפון 

 סה"כ  אחרים   רוסיה סין אירופה  אמריקה

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

הכנסות מלקוחות  
חיצוניים לפי  

 93,373 17,814  13,991 15,271 4,650 38,660 2,987 מיקום הלקוחות 

  
  
  
  ) מבוקר(בלתי  2019  בספטמבר 30שהסתיימה ביום   חודשים שלושה  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  

 102,940 17,514  15,263 11,192 7,541 48,518 2,912 מיקום הלקוחות 

  
  
 
  2019בדצמבר  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  

 413,877 70,811  62,042 44,923 29,165 195,580 11,356 מיקום הלקוחות 
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  נפרד  כספי מידע  הכללת אי  -  5ביאור 
  

(דוחות   ערך   ניירות  לתקנותד' והתוספת העשירית  38-ג' ו9  תקנותלא כללה מידע כספי נפרד כנדרש בהתאם להוראות    החברה
במסגרת   ממילא  הנכלל  למידע  מעבר  זה  בדוח, שכן אין תוספת מידע משמעותית למשקיעים  1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל

    הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.  
  
"החברה הבת"),    -הקבוצה מתבצעת באמצעות אבגול בע"מ (להלן  של  היצרנית  הפעילותחברת החזקות.    ינההחברה ה   . א

"החברות הבנות"). לא    - ) ובשליטתה שאר החברות היצרניות האחרות של החברה (להלן100%שהינה בבעלות מלאה (
בסיס קבוע בדרך של    על  הינן  ההעברותבהעברת כספים בקבוצה מהחברות הבנות אל החברה ולהיפך,  קיימות מגבלות  

 דים, תשלומי תמלוגים וכיוב'. נ , חלוקת דיבידחברתיות-הלוואות בין
  
ה  .ב הבת  ולחברה  לחברה  אחת.  עסקית  כיחידה  פועלת  והמידע  נ החברה  משותפת    ולחברי   החברה  להנהלת  המוצגהלה 

  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 של נ בעלי חובות  ל של החברה לבעלי האג"ח ו/או  

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

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

 . הנפרד  הכספי המידע התוצאות לפי  ולא על יםמאוחד ה  הכספיים דוחותב
  
  זניח   לשיעור  מסתכמים   לחברה   המיוחסים   שוטפת  מפעילות  המזומנים  ותזרים   התפעוליות  ההוצאות ,  ההכנסות היקף    .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   174.5 -סדרות אג"ח סחירות בהיקף כולל של כ שתי, לחברה 2020 ספטמברב 30 ליום  . ז

 . דולר   מיליון  157- כ החברה הלוואות לחברה הבת בסך של
  

  אג"ח של החברה: מועדי פירעון 

  בספטמבר  30 ליום 
  31 ליום

  בדצמבר 

 2020 2019  2019 

 דולר  אלפי  אלפי דולר  אלפי דולר  

  ) מבוקר(בלתי              
    

  23,867  23,690  23,992 חלויות שוטפות   -שנה ראשונה 

    
 34,675  23,717 34,828 שנה שניה 

 34,739  34,551 34,894 שנה שלישית 
 34,805  34,616 34,971  רביעית שנה 

 45,688  80,220 45,861 שנה חמישית ואילך 

 150,554 173,104  149,907 
    
    

 173,774  196,794 174,546 "כ אגרות חוב  סה

    

 155,064 177,003  156,640  ) 1( הבת לחברה נטו, ארוך לזמן הלוואות

    

  89.2%  89.9%  89.7%  "ח לאג  הבת לחברה  ההלוואות יחס שיעור

        
 . ט5,  ח5ביאורים  ראה ) 1( 
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  (המשך) נפרד כספי מידע  הכללת אי  -  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

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

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

(כש  מיליון   496  של  בסך '  ב  הלוואה .  4.98%  של   בשיעור   שנתית   ריבית  נושאת)  דולר  מיליון  127.5-"ח 
  . 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

ו  30בימים   מיום    31  -ביוני  החל  שנה,  כל  של  בחמישה  2017ביוני    30לדצמבר  תיפרע  ההלוואה  קרן   .
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  הבת החברה העמידה  לפיו  ארוך לזמן הלוואה בהסכם הבת והחברה החברה התקשרו 2016 ביולי 1 ביום
  שנתיים  חצי  תשלומים  בחמישה  הבת  לחברת  תשולם  ההלוואה  קרן).  דולר  מיליון  4.5  -"ח (כש  מיליון  17.5  בסך

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

  . ההלוואה
  

  יווחתקופת הדב מהותייםאירועים   -  6ביאור 
  

  כל   את  להפעיל  החברה  המשיכהוירוס הקורונה,  ל לדוחות הכספיים השנתיים, בעקבות אירועים הקשורים    39ביאור  לבהמשך    . א
, פרט למפעל בסין אשר הושבת  חיוני   מפעל  להיותה  האיזורים  בכל  הכרה  וקיבלה  ושוטף  מלא  באופן  העולם  ברחבי  שלה  המפעלים

  החברה  כן כמו.  2020במרץ    8והוחזר לפעילות ביום   2020וירוס הקורונה בסוף חודש ינואר ל באופן זמני בשל אירועים הקשורים  
  במהלך'.  וכו חלוקים,  תמסיכו   כגון  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות המשמשים  מדיקלמוצרי    לייצור  המשמשים   בדים  בייצור  ממשיכה

  . פועלת  החברה בהם באיזורים ברשויות מתמיכה כחלק וגם פרטיים לקוחות  מצדגם  בביקושים עלייההתקופה חלה 
 

 , סיים מר ריצ'רד דיוויס את תפקידו כסמנכ"ל התפעול של החברה.  2020בפברואר  29  ביום  .ב
  

 . החברה של הכספים"ל כסמנכ לתפקידו  בנוסף  וזאת,  VP Operations, מונה מר איציק אליאב לתפקיד  2020במרץ  1  ביום  .ג
  

תמלוגים מאבגול סין לאבגול    לתשלום  בנוגעלביקורת רשויות המכס בסין    בנוגע,  השנתיים  הכספיים  לדוחות )  2(38  לביאור  בהמשך  .ד
  החל   וחודשה  הופסקה  הביקורתאירועי וירוס הקורונה    בעקבותבע"מ בגין הידע בו עושה אבגול סין שימוש כחלק מהייצור השוטף,  

   . בשלב זה אין בידי החברה להעריך את תוצאות הביקורת ואת השפעתה, אם בכלל, על תוצאות פעילותה.2020  יולי מחודש
  

רוסיה,    לביקורת  בנוגע  ,השנתיים  הכספיים  לדוחות )  3(38  לביאור  בהמשך  .ה באבגול  מס  הקורונה    בעקבות שומת  וירוס  אירועי 
להערכת החברה הדוחות הכספים משקפים באופן נאות את הסיכון הכספי .  2020  יולי   מחודש   החל   וחודשה   הופסקה   הביקורת 

  . כאמור, מהביקורת 
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   יווחלאחר תקופת הד מהותייםאירועים   -  7ביאור 
  

קו הייצור המועתק    .של החברה להודו  R3 SMMSהחליט דירקטוריון החברה על העתקת קו היצור מסוג    2020באוקטובר    19ביום    . א
טון    -10,000במפעלה של חברה באזור התעשיה ברקן והינו בעל יכולת ייצור שנתית של כ    1999הינו קו שהתחיל לייצר בשנת  

מגוון מוצרים לשימושים בתחום ההיגיינה ובתחום הרפואי. העתקת קו הייצור הינה   צר מסוגל לייה,  SpunMeltהעובד בטכנולוגיית  
דיווחה החברה בעבר), ובעקבות העתקת הקו תסתיים   חלק מתוכניות החברה לסגירת אתר הייצור של החברה בברקן (עליה 

פי הערכות החברה,  -ה בהודו. עלפעילות החברה באתר ברקן. הקו המועתק ימוקם במיקום שונה ממיקום הקו הקיים של החבר
מיליון דולר, כולל ההשקעה בהון החוזר ושדרוג    17-עלות ההשקעה בהעתקת הקו מברקן והקמתו מחדש בהודו, צפויה לעמוד על כ

טון בסמיכות לקו זה. ההשקעה כאמור תמומן מההון    540-יכולת ייצור שנתית של כ  עם Melt Blown הקו, כמו גם הוספת קו עם
  . 2022ותחילת היצור המסחרי צפוי ברבעון הראשון של   2021של החברה. ההקמה מחדש צפויה להסתיים בתום שנת  העצמי 
  

בע"מ, הנמצאת בשליטתה המלאה    אבגול, החליט דירקטוריון החברה על מיזוג לא מהותי עם חברת הבת  2020בנובמבר    8  ביום  .ב
 ).  100%של החברה (

  
  אישור הדוחות   -  8ביאור 

 
  . 2020, בנובמבר 8  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 

ה שלושו תשעהלתקופה של  1970-תש"להלתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  

    .2020 בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום 

  

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

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 ;ודירקטור   מנכ"ל, שחר רחים .1

 . - VP Operationsו סמנכ"ל כספים, איציק אליאב .2

כ הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  פנימית  בקרול ובקרה  ונה לת  הקת  תוכ ביימים  לים  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  יבטיח כן, ולהת הדי להוראו  םאהדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהת
  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 הכללי  למנהל  רבות  אגיד, לתהכאמור, נצבר ומועבר להנהלת  

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 בדוחותטאו השמוטעית צגה מ וחלט שהמ

צורף לדוח    השנתיבדוח   ועל הגילוי אשר  התקופתי  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 
ביום   שנסתיימה  האחרוןהשנתי  הדוח  "   :(להלן  2019בדצמבר    31לתקופה  הפנימית  הבקרה  ),  "בדבר 

וההנהלהעה הדירקטוריון  הבקרהא  ריכו  בתהפני  ת  הדירקטוריון  הב  ;אגידמית  זו,  הערכה  על  תבסס 
  היא אפקטיבית.   2020  בספטמבר 30והנהלת 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 רהדוח ב  נמצאהשפי כ ,הפנימיתה רקהערכת האפקטיביות של הב 

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 פלי לכל להצהרת מנה  

  מנהליםרת הצה

  הצהרת מנהל כללי 

  , מצהיר כי: רחים שחראני, 

אבגול תעשיות    )1( של  הדוח הרבעוני  (להלן    1953בחנתי את  של    השלישילרבעון  התאגיד)    –בע"מ 
  הדוחות);   –(להלן  2020שנת 

עובדה מהותי  )2( של  נכון  לא  מצג  כל  כוללים  אינם  הדוחות  ידיעתי,  של  ם  בהחסר  ולא    תלפי  מצג 
ם שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא  תית הנחוץ כדי שהמצגיבדה מהועו

  יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

מכל    )3( נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 
תוצא  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  המזו תזו  ולותהפע  תוהבחינות  שלרימי  התאגיד    מנים 

  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: 

המשמ יקהל כל    את  א)(   בקעותיים  ויים  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 ות הדיןתאם להוראבהם ספיית הכו חהדיווח הכספי והכנת הדו

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(  

בקבע  )א(   וידאונהלים,    ותקר תי  תחתאו  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),  
  –ל הדוחות; וכן קופת ההכנה ש, בפרט במהלך תבתאגיד 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)   הדוח  לא  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  התקופתי  ובא 
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

  

      2020 בר בנובמ 8

  ודירקטור   , מנכ"לחר רחיםש    תאריך 
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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:איציק אליאבאני, 
ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים    ם יינ בי  בחנתי את הדוחות הכספיים  )1(

"הדוחות"   –(להלן  2020של שנת   השלישי לרבעון  התאגיד)  –(להלן  בע"מ 1953אבגול תעשיות של 
  או "הדוחות לתקופת הביניים");

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

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,    ם י יבינ לפי 
ותזרימי   הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות,  באופן  משקפים 

  המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

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

  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  הביניים  סביר  ינ יבת  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  יל הכלכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל    (ב)    
על   עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית  במישרין 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  שלו  ה  ית מהוהמיועדים  מאוחדות  חברות  לרבות  לתאגיד,  מתייחס 

, 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  ונהלים,   לש   וחיקבעתי  בקרות 
הדוחות הכספיים  והכנת  המיועדים 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  כספי אחר דל  סייחלבין מועד  מידע  ולכל  ביניים  הכספיים  וחות 

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  לער, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אח
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