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"מבע1953 תושי תעלוגאב

   הרהחבי ניינ מצב על עןווריטקדירוח הד

  
  
  םשיודחה שת לושל") רהבחה"לן: הל(מ "עב1953שיותעתל ואבג לש ןויקטורירהד דוחאת ש ילהגת אזב םכבדיתמו נריה

1970-ל"שתה ,)םייידומי םייתפקותות ח(דוערך ות ירינת ונקתלם בהתא") פהוקהת"לן: לה(2022ץמרב31  םויבו מיתיסשה

.)"ותנהתק"(

  

 ,חוהד תופקתב הרבהחי נינ במצב עולחש םויינשילום ועילאירסת תייחומ הקפהית בממצומצ  א ן היללהא ובתש הרקיסה

 תווחהד ,2021  דצמברב  31 ם וילתי ופהתק  חודב גידתאהקי סע רואתי  קפר  צדל  בהן יילע שוי, תתיוהמם תעשפה שרא

  2022  ואררבפב  21  םובי םסורפשר א  ,ועדמ  ותואב הימיסתנשה נשלרה חבה יניינע  צבמ לען ווריטרקדיהח וודם ספייהכ

.)"2021תנשלתי ופקתהח ו"הד,2022-01-021151 :כתאמסא' סמ(

  

    :גידקי התאסע במצל ןווריטרקדיברי הסה.1

  

  :יתקסהע התבביסוות) וחדאת המוהחברו (הל החברשמציתי תור תיא

 הברח הימוצר תימרבוג. רא-אל  בדרי צמו תוקושומות וצריימ ,)"צהוהקב"חד: יב לןלה( הלש ותנהב רותחבו ברהחה

 םיעמיפ-חד םילותחי עיקרב םלילכוו ) Hygiene( הניייגהה קשולם לג כחומרם יששממהוג אר-לאבד רי צמום ניה

 קשול דלבמ .ד'וכם ינום, מגבעמייפ -חד םייפואר םרימוצ, םשינליות מעפ- חדשות בוחת ,םריגומב יל, חיתותוקונלתי

 רתהי ןיוב  )Non-Hygiene( םינשו םירצלמו םלגכחומר ש שמהמוג אר-לא בדם גרה חבה יצרתמי ה,ניייגהה

    .ודעו וןנסיוצרי מל, היינבה תישיעלת, יעמפ- חדשימושלם ידבלעמי, פ-ד חדגולבי, ודפילרולריהוט , תואללחק

 םרימוצו ם וקילח  ות,מסיכ ירמוצצור יילם שישמהמם יבדר ולמכויצר לי הברחהה לחהה, נרווקה  פתמג  ץופרמ

   .)" PPEוצרימ" :לןלה ,Personal Protective Equipmentם ( אחריםיפואיר
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   :ספיכ מצב.2

  :2021בדצמבר  31 םוילו 2021-ו 2022 רץבמ 31 םויל רה בחה ןאזת מצי תמןלהל2.1

   בדצמבר 31 םולי   במרץ 31ם ולי  

  2022  

    לרולפי דא

2021  

   לרולפי דא

2021

  לרולפי דא

  

  

        טףוש שורכ

65,941  62,221  48,890     םינזוממווי שו םינזוממ

-  -    1,042   זמן קצר ל  ותנדויקפ

45,884  36,845  44,791     לקוחות

6,068  5,008  5,843     חובהת ותר ויםייבחי

(*)1,689 (*)3,519  3,539   םיפטושם מיסי כסינ

3,058  1,980  3,235     ם ירזגנ םייסנניפם ישירכמ

43,409  50,541  56,315     ילאמ

166,049  160,114  163,655    ףטושש וסה"כ רכ

        

309,670  288,440    305,396   טונע, וש קבורכ

  530752    3,000   ארוך ןמזלה ובח תרותי

790  709  314     םיחדנ םסיימ

(*)3,882(*)3,7082,132     וךאר ןמזל  םיסימ תותרי

2,138  2,629  2,034    םישיוחמ יתלם בכסינ

5,733  5,467   5,190   ם ירזגנ םייסנניפם ישירכמ

489,014  460,021  483,297    םסיכנה"כ ס

        

        ותטפושת וויייבחתה

  תאווולה לשת פושוט תלויוחו רצקן זמלי אשרא

   ךרוזמן אל

  

10,960  

  

  10,889

  

  19,443

 -  36 -   םריזגנ  םייסנניפ  םריישמכ יןבג בויותיתחיה

37,429    35,571  37,451  רוך אן זמל רות חובאג לשת ופטשות ולויח 

38,800    41,01333,436      םיירותש ינתונם ויפקס

1,858  2,291  1,172     םפיוטשם סיי מ יןתחייבויות בגה

19,889  22,201  21,614     ת וזכות תרים וכאיז

117,419  104,424  112,210    ת וטפוש ותויבחייסה"כ הת

        

85,861    84,227117,942     ובות חראג

77,918  39,549    75,585   וךרא זמןלאות וולה

23,706    23,15925,230     וךאר ןמזליבויות יחתה

304,904  287,145  295,181     תוויבחייתה כ"סה

        

  ן עצמיוה
  

  187,652  172,468  183,646
      

464  408  464     הטילש תונקמ ןנשאי ויותזכ
        
489,014  460,021  483,297    ן עצמיוהו ותויבחייהתה"כ ס

  

  .שדחמ ווגס*  
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  :)שךמהי (פסמצב כ   .2

  

   :ספי הכבל המצע חוד  2.2

 489.0 -כ  לשסך   תמעול ,לרודיון לימ  483.3-כ ל ש ךסל  םכתהס, 2022   ץמרב  31  םוילי פסהכ במצהל עדוח ה

   . 2021ר מבבדצ 31 ם ויללר דו וןלימי

  :טףוש שורכ  2.3

  ןוילימ  45.9-כ  לשסך   תמועל  ,לרדו ןליומי  44.8 -כ  לש לסך  המתכסה  2022  ץרמב  31  םליו  ותחלקוהת תרי  2.3.1

מטה פי לכון כעדמ אהוצתכ תוקוחלהת תריב  ןוטיק ל ח פהוהתק לךהמב  .2021  רמבבדצ  31  םובילר דו

  ומכ .2021  תנשב   יעביהר  וןעבהר  לךהמב  םלהגמרי חו יירחמב  ידהיר  תממגמ  עובנ ה,הרימכי הרמחיל ש

   יףעסבאמור כ  ,2021  תנשב יעהרבי  עוןבלראה וושבה  פהתקוה  לךמהב  רותכימה תוכמב  הרידיה לח  ,כן

Non-(ה זרחכות ז אלל וניה ןוייכנה ,הלשת לויזנה כירלצ םבהתא   הי ותחקול  ןכיוינעת מבצ ברהחה  .3.1

Recourse(.  סךמת עול, 2022   ץרמב 31ם ויללר ון דליוימ 26.1- כל ש לסךם תכמור הסא ככיוןינקף היה  

.2021 ברדצמב 31  םולילר ו דןוילמי32.4-כ לש

  

  סכמיהב הרחבהה שרהתקם, יקרייעהיה תקוחול למו  ההחברל ש  הסחר יאנמתק לחכו  כךלוסף נב

Reverse Factoring,  זרה ח כותזא ללוטף שו ןפואב  ולא תוקוחל לות רית  ותוכנמ  םיהפלש)-Non

Recourse.(ן.וערב הךלהבמ לרוון דילמי 37.8- כ לשסך לם הסתכ  הז ןוכיינקף י ה   

 

   לש ךס  תעומל  ,רלדו ןוילמי  5.8-כ לש  ךסל  כמהתסה  ,2022  ץרמב  31  םליוה חוב תרותיום ייביחת תרי  2.3.2

 לר,  דוון ילימ  0.3 -כל ש סךבק נעמעקב ת ענובה ירידהעיקר   ,2021  רמבדצב  31  םליו לרדו ןליוימ  6.1-כ

   ן.וערבהלך מהב ודהו ב ת הבתברחה לקבשר א

  

  31  םיול לרודיון לימ  43.4 -כ עומתל ,לרודן ליומי  56.3- בכה מהסתכ   ,2022  ץמרב  31 ם ליוי לאמהת תרי  2.3.3

 ת תוצר ילאמל ש תננמתוכה לגדה, םהינבי ,םימרוגפר ממס העבני לאמהת רתבי הלייעה .2021  בדצמבר

  וןעהרבוף סב םלגהרי מוחדי במד היילעו  ,2021 ת נש לש עייבהר וןעברב להחש הדיירהאחר ל הרוגמ

  ובברטחון, ביאי לבמייד טהצל  חרההב  יטהלחה וסף,נבם. ילאהמכי ערב   יה ליעל  האיבה  שרא  חיוכנה

  תשררשב םשייבושה  לאור גמורה  תצרותו םלג ירומח לאימל שפקת מס תוכמח יטלהב יבכד ,ריהתא

    .הנות הקורפמגי ויליטפו-אוגי הבהמצמ  עובנשפקה סאה

  לשך ס תומעל  ,לרודן ליוימ  3.5-כ לש  ךסב המכתהס  ,2022  ץבמר  31 ם ליום יפטוש םימיס סיכנרת תי  2.3.4

 ת שולר  הרחבה   למהשיש  מס  םלושתמ  עובנ לוהגיד קריע  .2021 בר מבדצ  31  םולי לרוד ליוןמי  1.7-כ

  םיולתי נשהח ולד  )ה(  34  אוריבה אר  ,2015-2018  סמהת ונשל  תוומשה  םסכ ה  תרסגמב  לשראיב  םיסיהמ

   .2021 רדצמבב 31

  : םירזנגן גים בסייננם פיסיכנ  2.4

 -כל ש  סךב  סכנלמה כתסה  ,2022  ץרמב  31  םליו )וךראן זמלו קצרמן זל(  םריזגנם הסייננפיהם ישירהמכיתרת 

 ר קעיב עתבונ  וז  הידרי .2021 בדצמבר   31 ם יוללר וד ןוילמי  8.8-כ  לש סך ב  סכנ  תמועל לר,דו יוןלימ  8.4

   פה. ך התקולהמב לשקהער ש למו  לאלר ער הדוש תזקותחהמ

 -יתלב ,ינצוחיוי שו יךערממוי וש תערכלהם אתבה  השענ  םיזרגנה םסינניפה םשיריהמכ לשוגן הה יושוה  דןמאו

  ותית.המשווי  תערכה וההומ ונואי וי לת
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  :)שךמהי (פסמצב כ  .2

  
  :ועקב שורכ  2.5

 -כ  לש סך  תמועל  ,לרודליון מי  305.4-כ  לש לסך ם כהסת  ,2022  ץמרב  31  םולי  החברה לשו טנע הקבוש כוהר

  6.2 -כ  לש  ךבס  םתרגושי פרהמ  עובנע הקבו שכוהרת תרבי  ןטויקה  .2021  רמבדצב  31  םוליר לדו יוןלימ  309.7

 -כ   לש  ךבס   שוטף   פתיוקת   פחתמ האוצתוכ  ,רלדוהר עשל ומל א  להרוב רעש  תושלחיה   קבע  עיקרב  לרוד וןלימי

   היקףב  ,הפוקתב  עקבו  שכובר  ותעקשה  ידי  לע  תילקח  הזזקו  עוקב ה ש כורה תרת יבדה ירהי  .רלדו ןוילימ  6.1

   .לרדו ליוןימ 8.0-כ לש

 ת פוטשוה  ותעשקהל  סףנוב  זאת  ,דוהוב  שחד ה  לעפמה  תרחבהב  עשקילה  יכהשמה  ההחבר   הפוקתה  לךהמב

   .םמיייקהם ילעפמב

  4.7- כ לשסך ת מועל  ,2022  ץרבמ  31  םליו  לרדו ןולימי  4.5-כ לשסך ב שומשייות וזכ יןגבכס נת תרי הרלחב

   . 2021ר מבבדצ 13 ם וילר לוד וןלימי

  :וךרן אמלז ובה חתויתר 2.6

  ןוילימ  0.7-כ לש סך מתעוללר דון יולימ  3.0-כ לשך לסתכמו סה  ,2022 ץ במר  31  םוילרוך א ןזמלה בוח תרותי

 ת דוסומ ןיבג  וךאר מןזלם ביייחת ו תריבה יילע ב קע קריעב  עבונ הזל דויג  .2021 בדצמבר   31  םולי לר דו

  .ךואר ןזמל לרוד ליוןימ  1.0 -ל כשסך  בהטלוחשר א תבוער גוו וכן סילרוליון דמי 1.1-ל כש ךסבם תיילשממ

  :ותטפושת ווייבתחיה 2.7

 ן יולמי  117.4-כ  לשסך   תעומל  ,לרודן יולמי  112.2-בככמו תסה  2022  ץרמב  31  םיול  תפוטושהת ויויביחתההסך 

  . 2021בדצמבר  31 םליור לוד

   ,לרדו וןילימ  41.0 -כ  לש   ךסב המסתכה  2022  ץמרב  31  םויל םותירשיה  ינתונו םיקפסה תתרי 2.7.1

  עובנה פוהתק לךהמב  לגידו הר קיע , 2021  ברדצמב  31 ם ולי לרוד ןליומי  38.8-כ  לש  סך  תמעול

 וף בס  םלגה רימוח  דימדב יהילעמוכן   .2.3.3  עיףסבור כאמם להג ירמחואי למ ש כר   לתדהגמ

   .3.2ף עיבס ורמאכ יוכחנה ןעורבה

  תמועללר, וד ןוילמי  21.6 -כל ש   סךל  תכמוהס  ,2022   ץרמב  31  םולי תוזכה תוויתרם יאכזה תיתר 2.7.2

 לר דון יולמי  1.8-כ לש לודיגל ח הפותקה לךבמה  .2021  רמבצדב  31 -בלר וד ןוילמי  19.9-כל ש סך

  ם.לשל תייברתרת יב

   לר.ן דווליימ 8.5- כ לש ךבס קצר  זמןל שראיאב ןטויק לח  פהתקוה לךהמב 2.7.3

  ך:וראן לזמת וויתחייבה  2.8

 ת מועל  ,לרוד ןליוימ  183.0-כ  לשלסך   המסתכה  ,2022  ץרמב  31  םולי  הרחבהל שוך ארן מזל תוויביחיתהה תתרי

 , לרדון יולמי  8.9-כ  לש   היקףב  ,ותאולוה  עהפר ברההח .2021  ברמבדצ  31  םולי לרדו ןוילמי  187.5-כל ש סך

   . לרוד וןילמי 6.5- כלשך סבארוך זמן ל  השחד  הוואלהלה טננגד מו

  למו  לא  לרו הדערשקות זחהת עקב  ,רלדו  ןליומי  1.6 -  כלש  סךב  ךואר מןזלטו נ ,בוהח רותאגב וןטיקל ח סףונב

   ות.לעיפע הטבמלוכן ערשו הפקולך התה במלקשר העש

  31  םליולר וד ןוליימ 154.0-כל ש ל סךע  ומדע םם אחריייסנניפם יכסנומן וזו ממטנסיות, ננפי ה ות ייבויחתהה

 ם ינזוממ מייזרתמת עבונ היליעה קרעי. 2021  דצמברב  31  םליו לרדו ןליוימ  145.9 -כל ש ךסת מעול ,2022  ץרמב

 ל ש   סךב  םינזומהמ  םריזת  בעק  תקילח  זהזוק  זו  היילע  ,לרדון יולימ  11.0-כ לשסך ב  העשקה  ותלעיפל  שומשיש

   .תפטושת וליעפמ עבנשלר  דווןילמי 4.3-כ
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  :מצב כספי (המשך)  .2

 
 

  :וזרחן וה  2.9

 -כ לשבסך  רזוחן הומת ועל  ,רלדו ליוןימ  51.4-כ  לש ךבסם הסתכ  ,2022  ץמרב  31 ם ולי וחדאמהזר וחה ההון

   . 2021מבר צבד 31ם ליו רלדו יוןלמי 48.6

 ון לימי  8.5-כל ש וןטקיו ,לרוד ןליומי  12.9-כל שסך באי למהת ויתרב לייה עמע בונ  ,רזוהח בהון  לדויגה  רעיק

   .ר קצזמןלי אשרבא רלוד

  ,לרוד ןיולימ  2.2 -כל ש בסך  םתיושיר ינתונו  םפקיס תויתרב  היילעה  ייד לע  זזקו ר,וכאמ זרוחה וןהב ל דוהגי

  לש ךבס  רצק ןמזל   ותנוקדיפו  םינמוז מת ותריבדה ייר  ןכו  רלדון יולמי  1.1- כל ש בסך חותוקלהת ביתר   ירידה

   . לרליון דומי 16.0-כ

 

  אישרא  ימיעוצממ  םרילוד ינוילימוצע במי משראאהיקף  

   31.03.2231.12.21 31.03.22 31.12.21 

 53 59 78 71 (1)לקוחות 

 38 42 40 40 (2) םקיפס

  
  ההחברת וחלקור יתר עבוון ייכנה יפקהית עפשהא ללם נהי םוצגיהמת וחולקה מייו אישראה היקף  (1)

   .לעיל 2.3.1 יף עסב צויןכמ

   .לעיל 2.7.1 יףעסב ורמא כםיפקסהות רבית יהליע מעתובנם יפקסה יימב יהליעה  (2)
  

 :ן עצמיוה  2.10

  לרדו יוןלימ  183.6-כ ל ש  ךס  תמועל  ,לרוד וןילמי  187.7-כ  לש  סך ל ם הסתכ  ,2022  ץמרב  31 ם ליועצמי הון הה

   . 2021מבר דצב 31ם ליו

 ם ותרג ישפרמה ןוה רןקב ןוטיק גדנומ ,לרו דןולימי 12.3- כ ל ש ה בסךפקותלח וו רהללעצמי כה ןוהבעה ונהת

 ע טבמ שרא  ,וצהקבבת ונב רותבחל ש םפייכסה תחווהד םותרג   תעפשהמ עובנה לר,וד ןולימי  8.3-כ לש בסך

  .לרודו ניא הןלשלות יעפה
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   :ותלעיפ התווצאת  .3

  

 םאהתב םיערוכ  2022  ץמרב  31 -בו מייהסתש םשיד חוהשולשל החברה לשם ירקבומהם יאוחדמהם יפיסהכ תווחהד

 ").IFRS- י הנקת"  :לןלה(IFRS  -ה  ,םיימואלנ ביהווח הדי לילכל

  ה:חברל הש םדיחואסד המפוהח ווות רחוית דמצת ןללה

         םשיודחשה ולשל                 
   מרץב 31 םויב וימתיסנש

   המייתסנשה נשל
   מברצבד 31 םובי

  

  2022  

   לרולפי דא

2021  

   רלוד לפיא

2021  

   לרולפי דא

        

  471,406  95,956  114,651   רותכיממ תסונהכ

407,076  85,531  88,668     תוריהמכות לע

        

64,330   10,425  25,983    מילוגוח ור

        ילמוהגח רווהור עיש

  

 22.7%10.9%13.6%

      

3,037  630  758     חותפיו רקחת מוצאהו

21,625  5,417  5,706     קיוושו הכירת מוצאהו

10,913  2,869  2,621     ת ליולוכה להנצאות ההו

1,178  191    -   נטורות, חת אוצאהו

        

  1,31827,577  16,898    ותלגית רולומפע וחור

5.8%  1.4%  14.7%    תולית רגלוועפמח והרו עור יש

        

(13,185)  (2,505)  (2,299)     ןימומ תוצאהו

309  2,087  1,138     ןומי מותסנהכ

        

14,701  900   15,737    הסנכה הל עםסיימ ינלפ חוור

        

(6,523)  (742)     (3,457)   סהנהכהל ע םסיימ

8,178    12,280158     הופתקל קינ חוור

        

12.7%  0.2%  10.7%     נקיה חווהר עור יש

        

        ל:ס וחמי

8,139  146    12,271   ברהחהת ויני מלעב

39  12  9     עוטימה תוכויז

        

    12,280   158  8,178

        

         ר)לו(בד הינלמ קינ חוור

0.027  0.001  0.041     ללומדו ייססב
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 תוצאות הפעילות: (המשך)   .3

  :ר)לולפי דאחר (בא ללוח כוור לע םיוחדם מאתייציות תמחוד

 ם שיודח השולשל    
 מרץב 31 םוו ביתיימסנש

המייתסנשה נשל
  בדצמבר 31 םובי

  2  0 2 2

 לרולפי דא

2  0 2 1

 לרולפי דא

2  0 2 1

 לרולפי דא

12,2801588,178 ופהתקל קינ וחור
  טונ ,פהלתקו חרא ללוכד) ספה( ווחר

1,114(2,087) (8,274) ממס  
9,292(1,929)4,006הופקלת ללוכ ד)ס(הפ וחור"כ סה

:תוסנהכ  3.1

 , לרוד ןוליימ  114.7-כ ל ש סךב וכמתסה, 2022 ץ רמב  31 -בימו יתסשהם שיחוד ה   תשלושב הברחה סותנהכ

. 19.5%- כל ש היילע, דתקשא להה המקביפוקת בלרון דוילימ 96.0-כ לש סך עומתל

   כךל םאתבה ,2020 תנש וףסב םריחיהמ תמרמ גבוהה תהייה 2021ת נשסוף ב םלג הימרל חושם יירחמה רמת

   ירימח  דכוןע  וןנגנממ עבונה  ,קדתשאה להמקבי הפלתקו  ואהושבה  הפוהתק ךלבמה  הרבחה  סותנבהכ  לגידו  לח

 ם להג ימרוחי ירחמ ימדדב  םיוינשיל םתאבהה מוצרי לשה רימכהי ירחמ תבירמת את נעדכמה רהחב  .המכירה

 ל ע םרייחמ התאמת עצלב החברה תהגונות חלקו רפסמ למו ,תאז םע יחד ם.שידוח שהלוש דימ םיעממוצה

    .שיודח  -ווד שיוד חסבסי

  הידירה .דשתקא  להיבקמה פהתקוה  תומעל, תמכרנהות מכב 10%-ל כשור עשיב  דהיה ירלח הפותקהלך במה

 ת סיוהר  השילפה  ותבקעב  עצמותה  שרא  קהפהאס  רתששרב  םשכימתמ  םשיושיב  קבע  ,תריהן יב  עהבנ

 יו רותימכ תימרב  שרא הנומיבד החברה לעפמל ע טרפבו הרחבה  ליעפמ לשות ירכמהל ע  ועפישהו  ,הניאקרלאו

  הפוקלת האוושהב  אתז ,םישקוביבה דימירעת ובנה  סיןב  ותכירמה מותבכ  הידיר  הלח   ,וסףנב  .ותאיוצמ

   .הנוהקורף גינ םע  תודדוהתמל  ועדונש םריוצמל םישוקימב  החברה התנ הנ ה ב ,שתקדלה אביקמה

: מילוג וחור  3.2

 ה מהווו רלדו ןליוימ  26.0-כ  לש סךב םתכהס, 2022  ץמרב  31 -במו ייהסתשם שידחו ה  תשלושבמי לגוהח רווה

  הוהיושר א תקד,שא ליבקמהן עובבר רלודון ילמי  10.4- כל ש   סךב  ילמוג חרוו תמועל, תסונההכך מס  22.7%-כ

  3.7-כב  ךומנ, תופקותהן בי םלגה רימוחי ירח מידדמעת פשהי יכונב, למיהגורווח הסות. נכההסך מ  10.9%-כ

  ,הפקותה לךמהב תרוכימה תומבכ דהיהירמ  אהכתוצאת זו  תקדשא הלביקמהה פלתקואה וושהב לרדויון לימ

   ל.יעל  3.1יף עסאמור בכ

  ,םרייחמת יילעל ש תכשוממ הפוקתר חלא  ,םלהג  רימוח  ימדדב  ידהיר  להח  ,2021   תנשב  יעירבה  ןועבהר  לךהמב

   .יוכחנה ןעורבה  ךלבמה למיוהג  חוובר לדוגי ל איהבש דבר

   ערש  ביןל  ,ירההמכ ריחימ תעקביעת ב דדמה   ערש  ןיבער פה( וטנ ,םלהגי מרוח יחירמי מדד חוומר תעפשה 

 , לרוד וןליימ  7.5-כל שסך ל מהתכסהו  תיביוח תה הייה פקותה  ךלמהב ם) להג ימרוח שתכירת עבהמדד 

 .רלדו ןוילמי 11.7-ל כש לסך מהתכסהת וילילש יתההי העפשהבה ה ,קדתש אלהיקבמהה פולתקה אשווהב

   טפנה  יירחמב  החד  לייהעמ  רתיה ןיבעה בנש  ,םלגהי מרוח  דידמב היליע ובש  הלחה  יוכחנהעון רבה לךהבמ

  קושלה בדו גיתנשחק הוומה שר, אהירוס לע  לוטשהו ות יצקנס וה  הניארקלאו יהסרו בין הלחממהמ האתוצכ

   יה.רגנאה

 



9 

  : (המשך) תוצאות הפעילות  . 3
 

   (המשך):רווח גולמי  3.2

 זו  מגמהש לככ ם.להגי ומרחי חירמ דימדב   ייהלע  שכהמנ  ,הז חודם פרסו עדולמן כונו  ןשוראה עוןברהבסוף 

 .2022 ת נשל ש ינשה ןועבהרלך המביה תאוצותל ע תליילשעה פשלכך הה יתה יפה כו צהרחבה, ךשתמ

  ,2022  תנש לש  ינשה  ןועהרב לךבמה רה החבותוצא תלע םלגמרי הוחירי מח  תיילע   תעשפת הודוא  תורכעהה

 ל ע ססומבה    ")ערך ותיירנ קו("ח  1968-חכ"שת, ךער תויירנ וק חב ורתגדהכ עתידי נפ הופצמידע   ותוהמ

 ,ויפצה  ןמ הנוש  ןופאב  שתממהל וא, שממלהתא לשל ולע הזמידע . וחהד םוסרפ דועמב הלחברע והידמידע ה

 וריצהית ווילע לעם עיישפהמ םם אחריטריפרמל שבו , אוראמכ המגמבתי ומהוי נשיל ושיחו לככ, רהית ןבי

  .הברחל הש כירהרי המיחמל ע ואה רחבהל ש

 וח: ופית ר מחקתווצאה  3.3

   ,לרודיון לימ  0.8-כ לש  סךל  מותכסה  ,2022  ץרבמ  31 -ב ותיימסשה םישחודה שלושב וחיתפור קחמ ותאהוצ

  ליקבמהן עורבב  ,לרוד ןוליימ  0.6-כ לש  בסך  וחתיפו רמחק הוצאות  מתעול  .סותנההכמסך   0.7%-כ  תוומהו

    .תוסנ ההכךמס  0.7% -ר היוו כשא ,דשתקא

  

 ם ימכושת םמוצרי יקר ה,ניגייההק ושלם ריצומ חופיתת לויוע  יןגב ו ניה וחתפיוה רחקמהת וצאוהקר יע

  היכשממרה החב .םרכיהלצה נעמ כםעיקריית וחוקלם ע הלעופ וףשית ךתוברה, החל ש תקיסעהה באסטרטגי

 ת א ץיאהלו לקהל ,רפשלה טרתמש )Forward Innovation Thinking-FIT(  וחתפיה תיגירטטסאאת  תחפל

   זה  ךילתה  .תומימסו ותנכותם ע ארוג-לאד ברת יליצ םינושם ייוגלונכט תונרותפ לוביש תזרעב וחתפיה ךליהת

   -   ™EnhanceFIT,םליזונל ש לכהוהו ותלרכ סחיימת   -  ™ComfortFITת: ויוגלונ טכתורמופלטפ  5 ל ע   ןעשנ

 , ורעה םע עמגב רופישלד בת ונולתכס חמתיי  -   ™BeneFITם,ילזונבר עמל הבד לש תוימחס תונוכתל סחיתימ

  FormFIT™-  ו דבב םבייסה הנמב וינישו ממד- תלת תונותכ תיינקה ,דהב לשפי גרופוטוי נשיליחס יתמ -

 NatureFIT™ -  ח ופיתהוחקר מהת א הרבחהה האיצ  0202  תנשמל חה .היבבסהת כואיו ת מוילקיחס מתיי 

    .זה םלתחום דיח הביתופו PPE-ה םוח בתהלש

  

  פא־טרסטאה ם ע   תפוותשמק לחכ םליתכמם יוגאר -אלם י דב חופיתב  הרחבה כהישהמה פקותה  לךהבמ

 , םינובמג ,הניגייה ומיחתבם ינשום ישומילי  םי עדיומ   לואם מוצרי , )"Polymateria"( הירימטלפוריטי הב

PPE ודע והישיעתאות, לק חון כגםריחם איינם חיוחומיתלן וכ.   

 ם ימרוחבש ומיש י די לע, קסטילפ לש תפחתמוכמות ל כימה גרואא ל בד  לש  וחתיפב  לההח הרחבהן ככמו 

   .םמוצריהת כול איע הרימשתוך ו  ,םייפליחת

   

  :קוושיו מכירה תווצאה  3.4

 ון לימי  5.7-כ לש סך ל  ותכמסה ,2022  ץמרב  31-ב ומייהסתש םישחוד ה  תשלושב יווקשהו רהימכה ותאהוצ

 ן עובבר  לרוד וןילמי  5.4- כ ל ש  ךסב קווישוכירה מ תהוצאו ומת עלות, סנכהה מסך  5.0%-כ   תהמהוולר, דו

 ה  חדיהליע עקב  עובנ קוושיוה ה ירכמה אותוצהב לדויהג . תסונ ההכךסמ 5.6%-כר היוו שא ,תקדש אלביקמה

  . להההובי פעריתב
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  : (המשך) תוצאות הפעילות  . 3
  

  :תויללכו הלהנה תואוצה  3.5

 , לרדון וילמי  2.6-כ  לש סךב וכמתסה  ,2022  ץרמב  31 -ב וסתיימהש םישודחה  תשולשבליות לכו הלהנה תהוצאו

  3.0%-כוו הי  שרא  ,שתקדאל יקבמה  ןועברב  לרוד ליוןמי  2.9-כ  לש ךס  עומתל  ,תסונההכמסך   2.3%-כ  תומהוה

   סות.נכההסך מ

  

  :ליותפע חוור  3.6

 , לרוד ןוילמי  16.9-כ ל ש סך ל ם הסתכ, 2022  ץמרב  31 -במו ייתסהשם שיודחה  תשולשב ,ילועפהתח ווהר

  לביהמק  ןועברב   לרוד ןוילמי  1.3- כ לש  סךב  ילועפת חרוועומת ל תאזות סונכההסך מ  14.7%- כה מהווה

   סות. נכההסך מ 1.4%- כ ר היווהשא ,קדתשא

  הלייעמ הקריעב תעובנ, דשתקל איהמקב  עוןרבמת העול ,2022 ת נשל  ןשואהרעון רבבלי ועפתה  חברוו  יהליעה

 ל דוימג   אהתוצכ   תיקלח  זזוקשר א  ,תיולעופהת הוצאות ב  ןיטוקמו  ,לעיל  3.2 ף יעבס ורמכא  מילוהגווח רב

   .לעיל  3.4עיף ור בסמאכ ,להובהה ותלויעב

  

3.7 EBITDA  ות)רת אחוסנהכו תותהפחו פחת ,ס, מןוי מימנלפח וו(ר:   

   .לרדו ןיולימ  23.2-כ  לש ךסב םתכסה, 2022  ץבמר  31 -במו ייתסהשם ישדחוה  תשולשב ברהחה לש  EBITDA-ה

 שר א   ,קדתשאל ביקמה וןערבב  לרדון ליומי  8.2-כל ש  סךב  EBITDA  עומתל  ,תוסנכהה סךמ  20.3%- כ  הומהוה

  ת. סונכההמסך  8.6% -כה ו יוה

 י מרוח לש שהכירה ריחימדכון עמ (הן הפוהתקלך המב םלהגי מרוחדי מדבם ייונשיהות עפשה לוטרנאחר ל

 -כ  לשך סל םתכסה  2202   תנשל  שוןהרא  עוןרבב  Underlying EBITDA -ה ,)הירכמי הירמח ןודכעמוהן  םלגה

    .קדתשלה אביהמק פהקותב  רלדוליון ימ 20.0-כל ש סךל ואהוש, בהלרויון דלימ 15.7

 , תרוימכהת ומבכון טמקי  קריעב  תעובנ ,שתקדא  לההמקבי  הפהתקו  תמעול  Underlying EBITDA-ב  דהרייה

   .להההובו חסוןאה  תוצאוהבה יילע מ ןכו לעיל  3.1 יףעבס ורמאכ

  

 רי מוח יירמח דיבמדם ייונישלם תאבהה רימוצל ש הירהמכי ירחמ  ביתמר תא תנכעדמ ההחבר  ל,עיל  ורמאכ

 ם יירמח תמהתא עלבצה החבר תהגונלקוחות  פרסמ למו ,תאז םע יחד  .םישחודשה ולש מדי םעימוצמה םלגה

   שי. ודח-ו ודישדסיס חול בע

  

 לך המבם לגהמרי וחי במדדם ויינישהת עשפהל וטרנב  EBITDA-ה ונהי  Underlying EBITDA-ה

 ל כבם ינעדכתהמרה כיהמ רי מחיןוכדען מה  ,םלג הריומחל ש שהכיהרירי חמ ןוכ מעדןה םבעיונ, ההופקתה

  .םמדדיה ויינשימה אוצתן כוערב
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  : (המשך) תוצאות הפעילות  .3

  

   :וטנ ,ןוממיה תואוצה  3.8

 ך סמ  1.0% -כ  תווהמה, רלדון ליוימ  1.2-כ  לשסך ל  ומהסתכ  2022  תנשלון שהראעון ברב, וטנן ימומהות אהוצ

 שר א  ,שתקדאל ביקמהון עברב לרדון ליומי  0.4-כ  לש  סךל  ותכמסהש טונ ,וןממיות הוצאעומת ל ,ותסנההכ

   .תסונההכך סמ 0.4%-ו כיוה

 ער ש ישפרמהת סונהכב רלדו ןליומי  1.1-כ לשבסך דה ריימקר יעבו עפשהו פהתקוה לךהמב ןמימוה תהוצאו

  הדרס( החוב תרואג לש וךרעשמ םברובם יעובנמור כא ערשהי שרפהתקד. שא להקביהמה פוקלת הואושבה

   .הרחבל השת לועיפהע מטבל ודרו גאלר שא) 'ג

 :סהנל הכ עםסיימ ינלפ חוור  3.9

 , לרודן יולמי  15.7 -כ  לשסך ל  םתכסה, 2022  ץרמב  31-ב סתיימוהשם שידוחה  ת שלושבם, סיי מ ינפלח ווהר

   והוהי רשאד, קתשא לההמקבי הפובתקר לודון ילימ  0.9 -כ  לש ךס   עומתל, תסונההכ  סךמ  13.7% -כ  הומהוה

   יהליע מעיקר  בעתבונ ,דשתקלה אביקמ ההפוקתהל ומ לא םיסימי נפל חוובר  לייהעה סות.נההכך סמ  0.9%-כ

 .תאמהה, בליעל 3.6 -ו 3.2 ם פיעיסור בכאמ ילועפתח הרווהולמי גוה חוובר

   :הסנהכ ל עםסיימ תואוצה  3.10

  ןולימי  3.5-כ  לש  סךב סהנהכ לע םיסימת אווצה ומסתכה  ,2022  ץמרב  31-ב ימותיסשה םישחוד ה  תשלושב

  ןעובבר  לרדון ליומי  0.7 -כל ש בסך הסנהכ לעם סי ימ תווצאהומת על ת,וסנמההכ  3.0%- כ םהווימה לרוד

 ל ומל א סהמת הוצאוב  יהליעה . תקדשאלה המקבי פהתקוב תסונמההכ  0.8%-כ   יווה שרא  ,קדתשא ליקבמה

    . לעיל 3.9יף עסור במ כאהסנל ההכע םיסיי מנפל חוורב ייהלעמ  תעבונ דשתק אלהיקבמהה פהתקו

 

  : יקנה וחובר טוע המיקלח  3.11

 ,  סיןב  ותפתושה  לש  וטעימה  קלחל  לרוד  ןיולמי  0.01-כ  לש   רווח  ברההח  סהחיי  2022  תנשל  ןושארה  וןעברב

  . קדתש אלין המקבועברב לרוד וןילימ 0.01-כל ש חוולר בדומה

  קי: נ חוור  3.12

  ,לרוד  ןולימי  12.3-כ  לש  סךל  םכתסה, 2022  ץרמב  31 -ב ימותיהסשם שיודחה  תשולשב, הברהחל שי קנה חווהר

 שר א , תקדשל אקבימה עוןברב  לרודן יולמי  0.2-כ  לשבסך  יקנח וור  תעומל ,תוסנהכה ךמס  10.7%-כ  הומהוה

  הליבמקה הפוהתקל ומ לאקי נהח וובר  יהליעהד. תקשא הלביהמקה פבתקות וסנהכה ךמס  0.2%-כ  והיוה

 ה זזוקר שאל, עיל  3.6 -ו  3.2 ם יפעיבסמור אכת ילעופהתו תילמהגו תווחיובר  הלייעמ ריקעב תעובנקד תשא

   . 3.10יף ע בסאמורה כסנהכה לעם יס מיתואוצבה היילעקי מלח ןפואב
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 :ןוממית וורקמו תולזינ  .4

 ל שסך ב םתכסה  ,2022  ץמרב  31-ב ימוסתיהש םישדחו ה  תשולשב  תפשוטת ולעיפמ  עבנ  שרא   םינמוזמה םירזת  4.1

 ה ליבהמקה פוקתבפת טוש ותלעיפל   ששימש לר דון ליוימ 6.3- כ  לש ך סב  םריזת   תעומל ,לרוד וןליי מ 4.3-כ

 קר עיבו  ,זרוח  ןהו י פעיסב םייונישקב ע תילקח  הזזקו ו ח וובר  לוגידמעת בונה פקוהת  לךהמב  יהליעה  .קדתשא

    .לאימהרות ת בילדוגי

 ך סבם הסתכ  2022  ץמרב  31 -בו יימתסהשם ישודחה   תשולשב ה עקשה לותעיפלש משישר  אםינמוזמהם ריזת  4.2

   .דתקש אהלקבימה הפתקו ברלו דןולי ימ 3.8-כ לשסך  מתעול  ,לרודן ליוימ  11.0-כל ש

 , לרדוון ילמי  8.6-כל שקף יבה עוקבש רכוב תעוקשה  ו ללכ  וחהדת פבתקו  עהשקת הולעיפל  וששימש  םינמוזמה

   ם.מייהקים ילעפפות במטושה עותקשהל ו דווהב שחדה  לעפמה  תלהקמקר יעשו במיששר א

 לשלסך   םתכסה  2022  ץבמר  31 -ב ומייתסהש םישחודה  תשולשב  וןמימ  לותעיפ ל  שמיש  שרא  םינמוזמהם זרית      4.3

  הליבקהמה פקותב רלודון ילי מ  3.0-כ  לש  ךסב  מוןימות ליעפלש ימש ר שא  םריזת  תעומל לרדו ןיול ימ  9.4-כ

  לש ךבס רוךא ןזמל יראשא  תליטנל לכ  ,פהוקתה  לךמה ב ןוממית לויעפל  ששימשם ינזוממה םזרית קד. תשא

  .לרו דיוןלימ 17.4 - כלשיקף הבות אולוהן עוריפ ולר  דווןילמי 6.5-כ

 65.9 -כ תמועל ר,לדו ןוילמי  48.9-כב תכמוסה  2022 ץ במר  31  םיו ל  ההחברל שם ינמוזמהוי ושו םינמוזמה  4.4

  .2021ר מבבדצ 31ם וילר בוד וןלימי

   :יקרעב ולל, כעצמיה הנוהלט פר , 2022 ץמרב 31ם ולי הבוצק הלשם רייקעיהמימון ה תרוקומ  4.5

  . רלו דןוילמי 86.5-ל כשסך  בםקאיינב םיגידאמת תפושוט ותלויארוך וח מןזל יראשא  (א)

  ר. לדו יוןלמי 121.7- ל כשבסך  וטנ ,ובת חרואג  (ב)

  לעתה או  ששמל   תולכו הירלוד ליוןימ  29.2-כ לש  ךסב  םקאינ בםיידגתאמ   תלווצנמ  אלי שראארות סגמ  (ג)

 .)oncall( האריקפי 

  יתפוקהת חדול  א'רק פל  1.21  עיףס   וראוצה קבה לשם ייקריעה המימון תרוקומ תדווא  לע  םפיוסנם פרטיל

   . 2021 תנשל

  

 ו:לוס חו דרוז חןוה    4.6

 סך ב זרוהח ןוהב ןעורגים קיי"מ, עב  1953  תיושעת לגואב לש לו)(סו םיפרדנה בדוחות ,2022  ץמרב  31  םליו כוןנ

  ,לותלוכ רהחבהל ש תפושוטהותיה ויבייחתהש מכך רקיעב עבונזר החוון בה ןעוהגיר  .לרוד ליוןמי  28.8-כל ש

 ת ועשקה םניה  םעיקרייהה כסינש עודב, םאה הברחב בוח תגרווא ותוואלה לשת ופשוט תוילוח, תריה ןבי

   . םיפטשו-אל םכסינכ תגווצמות הנ הבתוברחל תוואולהו

 ת ודוחב, 2022  ץרמב  31  םביו ומייתסהש  םשיחוד  השולש  לש פהתקוב  פתטשו תוליעפלש שימש םירזתה  ,ןככמו 

   .רלדו ליוןמי 9.4-כב םתכסה  ,"מעב 1953 ות ישעתל ואבג לש )ולוסם (רדיפנה
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 : (המשך) ומקורות מימוןנזילות   .4

 

 הון חוזר דוח סולו: (המשך)   4.6  

 ת אומצנהחברות ל כו , בטושפת זקוהחה נמבבואחת  תסקיעה דיחיכת ולעפו  ,תונות הבברחם העיחד   ,החברה

 ת ונהברות החבל ש םפיבכסה אלמ טהילש שיברה חל .)סיןל ובגאב  1%  לש היחנזה זקהח טעלמ(ה לאמ לותעבב

 ם יפכס תכושימע לבצה החבר לשה לתוכיל ע עפישהלות יושעהם יינוחיצם ימורג לשות למגבקיימות  אלו

 ה יקרעבעת בוצמ  ,קבוצהבם סיכנהל ע  ותלעבת הרבול, הוצ הקבלשת יקעסה תלויעפשה ןמכיוו חוב.ה רותשיל

 קף שמשר אחד, אומח ודשבו זמתי והמפן ובא הנשוו לוסהמדוח  הלועהה נמותהשרי הות, נהב תוהחברי יד-לע

   .רהחבהמצב  תא ותרייקת דומה ורבצ

  

   לע  ,םישריפאה ןימוהמ ות מקורל ומ לא ההקבוצל שה יתחייבויותה תאו נבחה תלהנוה רהבהח ןויקטוררדי

 , ןנעופירעד ומ עבהגייה בויותייבהתחוד עמל לכתוה חברהכי  ברההחן ויקטורירדך יערמ  ליעיל  ורמאה סבסי

  לע עילהצב כדי ליעלור מאכלו הסו וחדב עיפושמ פיכר זוהח ןהובון עירגבן אי יכ ןוטוריקהדירע קב םהתאבו

 ן ניוהחברה, ת הטלישב ןניאו תיואווד ןניאה, זעיף בסור  מכאהחברה רכות עהי כ, הרב יוברה.חב תלויזנת ייעב

   .הבוצ הקתזיותחות כוערל הע ,יתרה ןיבבוסס, מה רך,עת וירינדרתו בחוק הג, כידתע ינפה פוע צידמ רבגד

  

  (14)(ב)10  ףעיס םרתדהגכה הרזאי נ סימהרחבב םימייקתמלא   2022  ץמרב  31  םיולכון נ לעיל ורמאלם אתבה

   חות.דוה ותנקתל

  

   :ותסיננת מידה פיואמ  4.7 

  :איקנאי ברשא  4.7.1

  תומאל בכת מדועין, ינעה יפל ,הלש תונהב ותחברו ההחבר ,וחהדם סופרעד ולמו ,2022  ץבמר  31  םולי

 ה ידמהת ואמות ודאם רטיפלצד. הן הן לם יהסכמב תויסננפי ןנשאי ותינוהת תויסננפיהה דמיה

 ח דול ףהמצור  ברבדצמ  31 ם וליפי הכסח ולדד. 17וג. 17  םוריאביה ארת מורואה תוינתוהת ויסננפיה

   . 2021ת נשל יפתוקתה

  

   : 2022  במרץ 31ם ולי תויסננ הפימידההות מ אובשחית ואוצת תוודט או פירןללה

  

   

   לרוד יוןלימ 184  רלון דולימי50ל ש ישחומצמי ן עוהל ש ילימניהיקף מ השמיר

38.5%  20%- מה ובגוחד א מןאזמ ךסלוחד אמ שיוחן עצמי מוה

  לרו דןולימי70.0  לרו דןולימי 30 ל שלי מינמי EBITDAל ע המירש

2.15  4.25-מוך מנ EBITDA-לו טנוב ס חיח
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 (המשך)   אמות מידה פיננסיות:  4.7  

  :איקנוץ בח אירשא  4.7.2

  ןנאישת יונתהות וסיננפיה דהיהמ אמותל כבמדת ועה החבר, דוחה דעמולו ,2022  ץבמר  31  םולי

  תומא דותאו םיטפרל. ברהחהל ש )'ד-ו 'ג ותרסד( בוחהות באגר תוננאמהי שטרבות עקבוהיות סננפי

  2021  בדצמבר  31 ם וליפי הכסדוח ל .ב18  א.,18  םריואבי האר תרוהאמו יותנתהו תויסנניפה הדמיה

   . 2021ת נשלתי פ התקוחודלמצורף ה

   :2022  במרץ 31ם וילת ויסננ הפיהד המיתומא ובשת חיואצוות תודט אור פיןללה  4.8

  'ד  'ג הדרס

60לש שיחומ מיעצ ןוהל שי לימנימקף היה מירש

  רלון דולימי
   לרוד יוןלימ 235   רלליון דומי184

48.8% 38.5%  20%- מ הוגב וחדאמ ןמאז ךסלוחד אמ שיחון עצמי מוה

   לרדו ןוליימ70.0   לרוד יוןלמי70.0  לרודן וילמי 35 ל שלי מינימ EBITDA לרה עמיש

  5.12  51.2 4.25-מ ךומנEBITDA -ל וטנוב ס חיח

  

  :גור דירושרא  .5

  כן  ומכ .ilA+\Stable   החברה ירוגד תא") גוירהדת ברח"(ת ולעמ  S&P  וגירהד תרחבה שריא ,2021  ינביו  13  םובי

 םידיימי תחודו אור ,םיפוסנם פרטיל .   +ilAד')-ו 'גת (סדרו רהחב הלש החובות אגר וגרידאת  רוגיהד ברתח  השריא

  חו בדםימובאה ,)התאמהב, 2021-01-038389-ו  2021-15-038104  : תתאומכסא יפר(מס  2021ינובי  14-ו13ם מייהמ

   יה.נפההדרך  לע הז

  

  :ןליפיח רישע  .6

 לובר ןואי וראי  לשק 
84.085 6.348  0.901  3.176  31.03.2022םיול
 6.37574.296  0.883 3.110   31.12.2021םיול

13.17  (0.42)2.03  2.12 נוישי%
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 :וחהד תופבתק םותייהמ םועיאיר   .7

   לע עויפשהשר א  תוזיתח ןוגומב הלטלט המע היאהב  ,2022 אר ופברש דוח יהלשבה נאירקואל  תיסרוה  ה שליפה

 ךלהו ןפבאו ,יפרוהאי יחודאהו "בהארל ש תןלובבה םלעוה תונדימיבו הג   שהילפל  תגובהב  .יתלמועהה ללככה

 .טהקנש תיחמתלהמה לעופה ךשמהמאה ינלה תנמל ע  ברוסיה,ית ללככ    עופגל ןתטרמשר את ושק תויקצנסב  םעצומת

-כ לעמד ע  הפותקהוף סל  ןכונ שראלר דוה עמטב  למו  לא  להרוב   עבמטב  דח  תופיחללו יובה ,ארשה  בין לו,א תולעופ

   .50%- ל כש הלרמאף  תחויפהע הגי הפוקך התלהבמ י כןילצי שי  ,2021בדצמבר  31ם וילשוואה הב, 13%

  . החברה לשו טנ םיסכנבלר וד ליוןימ 8.9- כלש  וןטיקל איבהל בוהרער שר במואה  תוחיפה ,2022ץ רבמ 31 םוליון כנ

 תחוולקל  תורמכימ  תועובנה  ,רלדו  יחנמוב  ,חברהה  תוסנהכ  תקישחאת  םצמצלת נמ לעוע בטמב חדהיחות פלה ובתגב

 סיסב לעו נכודעי הכירמה יחירמש ךכה יסובר  תוחקולה  םעיה מסכהת א ןועבהר וףס  אתקרל  הברחהה נעדכ, היוסרב

   איבה  ורמאכ  תוחיפה  נגד,מ. תעותישממ  ומצמוצ  אישראה  יימ  כןו  ,הכ דעוג הנהיה ש ינועבר  פןבאו םקובמ ,שיחוד

 ךכ ,לרובבת וובקנה  צוריהי  תושומת  יתר  לש ןכו סיהורב  םישרכנה  םלגה  רימוח  יחירמ  לש רילוהד  כןערב  הרידלי

   ה. החברתואצול תעתית והמ  העפשה כךל  תהייה אלעון  הרבךלהמשב

 ,יהסור  תוךל  םלג  יחומר  לש א בויה תלוכי  לע יתר הבין  ,רהחבה  לותיעפ ל עת ופוסנות עפשהש י  ברשמל  כיין וצי  עוד

  תוחורסו  םירמוצ   לש  רותקייהת  ,אישרא   יוחטיב  לביטו  ,ח" טמ  רימהלו  םימלושתע צבל  תלוהיכל ע, םמוצרי   ואיצי

    .דועו הפקאסה תשררשב םוביעיכ, םאיובמי

  תוכדאי לשת שחודמ הנבחירבות ל, וסיק הרוש בתויוחפתת ההחרן רציף אפווב באקעל   החברה  שיכהממ חם הדויול

 ףסונה הייצור וקם קוילמ  תופסונ   יבותטנטרלא ה רחבה ת נוחבל יקבמב . וסיהבר ישלישה ר יצויה  קוב ה עקשהה

  .הוסים ברוקלן נכתוש

  

  :חברההת ונימל תמיצעה שכי רתינתכ  .8

    .2021ת נשו בשרושא וף ו/אקיה בתויותנל מש תימצעשה ית רכינתכ ברהחל אין ,חועד הדמול

   :דנבידדי.9

  ידמה החבר לקתח יהפל דנידבדי תקלוחיות נימדדבר בלטה הח ברהחהן ריוודירקט ליבק ,2006  בדצמבר  28  םויב

. הרבחהל שם ינמוזמהם ריזת רכילצו דיןה תוהוראל ףפובכ  ,)וחדאבמ( הלש קינהתי נשה רווחהמ  %05  תוחפל הנש

  יפ לע יהתה היתוינ מליעלב דנידדיבוקת ל חכיפה ותוקבת מדועם דינדידיב לוקתלח סחיבה החבר יותנימד כי ,שודגי

 תורוככה תועקשלהוברה, חהל ש החהצמי תיגיטטרסלא םאבהת ,היתר ןבי ,הרהחבן ויורטקירד לשו תעד לושיק

  ך.כב
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  : חג"אה קיחזימל דיווי ייעלגי  .10

  
  :  1 רהבחה קהפינהש חג"ות האסדרי נותנוז ריכ

 

  
 דועמ
פקה נה
  תוריקמ

ועד מ בנע"
  הקפנהה
 ני ולימב(

   )חש"
  

  31.03.2022 םולין וכנם ינותנ

ור עשי
 בית ריה
 תית נשה
   ועה)בק(

 םולש תדיועמ
    [2]ןהקר

 םולש תעדיומ
   תריביה

  

 אי נת
  המדצה

  ת ונמאנברת הח

  נ"ערת תי
רזוחמשב

 י נול(במי
 )"חש

 יבית רה םסכו
 ה רנצבש

   םריפבס
)לרוי דנולימי(ב

ערך 
  םריפסב
 י נלויבמ(

   )לרדו

  יווש
  סאיבור
 י נלוי(במ
       )לרדו

  

  

  

 טגוסאו  ג'
  2014

  502  251  0.9  78.8 83.0  4.75%

םלומישת  6
םוויש םתיינש
 31 םיוב
 לכ לשר במדצב

םינשהמ אחת
2019-2024 

   )ללכו(

 
 

  

  הנשם במייעפ
30.6  

  םינשב 31.12
2014-2024 

   )לל(כו

 

 דוא צמל

 ה ברח רתשממ
ת ונאמנתי ורישל

  "מבע
מי ר "ח: רויראחא
03-ון: פל ט;יטבס

03-פקס:  6386868
  ב רחו;6374344

ל ת, 46-48ין בגם חנמ
 אביב

3.9% 43.5  42.8  0.4 158  197   2017ץמר   ד'

 םלומישת  5
 םוויש םתיינש
 31 םיוב
 לכ לשר במדצב

 ם ינשהמ אחת
2021-2025 

( ללכו )  

   הנשם במייעפ
30.6  

  םינשב 31.12
2017-2025 

  )לל(כו

 לרדו

     126.5 123.3  4091.3  699  "כסה

 הושלכשי לישד צת טובלצור תיא ל הברחן, הואלמ בוערפנא לב החו רותאגד ועל , כפיו  לעש לילישד עבושלרה בהח הבתחיי) הה ג'רד(סב ת החוגרולאס ח. ביםיילילשם דיעבוש טעמל ם,ידעבושבת ובטחמו ןנאיתיות ומהו ןנה הירבחה לש  "חהאגת רוסדתי ש [1]
  תאחה נעווב תעבב, חות הגרואיקי זחמ תובטלג סו אותו מדעבושמן, אנם הע םאותבר, וצ תייןפלוחלאו ך לכב החות אגרוקי זיח מתפסיאשור איאת ל בקתש וראב מת החורואגקי זיחלממן אנל הנפתם אא לאוב ת החרוגת אקפנב הרע םימים קינשאים בודיעש
  םטיפורהמ ם,מיסוימם דיבועשה תעד לוקשי פי לער צוילית אשר הברחה ת,אז תמרול. ובחהרות אגבם קיזימחה יפלכ החוב לשת קלמסו תילבה הר תיהת חטבלה, שילישה דצה םעסו פרי פ ה,ושו גהרדבו סכנ ותוא לע, שיילשה דצהת בטול דבועשהת ירצי םע
  ףעיס ורא') ד רהסד( החובת רואג לעם יקיה ליליש דובעשת דואום טירפללו. אבא צוכיו"ן לדנת שיכרלי פיצפסד ובעש, םיבייוחאי למבוד עש, םמיסוימם יאנתבם קיי ודעבשבח בטמוה שהי ובף חליחהמם  קייובחר וז מחתטחבהל דובעש, כגון תונמאנהר טשב

  סחבי. םקדמו וןדיפל') ד רה(סדב וחת ורגאו) 'גרה דס(ב החו רותאגת א דיעמלהת אישרהא תרה בהח [2]). 2017-01-023845 : רפסמ אכתמסא(  2017 ץ רבמ  23 ם יוב םסורפש דףמה עתצהח דולרף וצש )ד'ה דרס(ב וחהת גרואת דרסל ש ותנמאנהר שטל  5.3.1
  דעבמויו השי יפכו, חמכויות חנההה וסהבורן ונקת תראוהולו ךרעת וריינת שו רחיותנהלף פוכל בכ, והתבאות הוראההו ולוחמור יאכ הקרמבב ווחהת אגרול שת על כבם קדוון מפדי עצבלי, דעלבה התעדל ויקש יפלת, ישארא התה ברח, הג')ה דרס( בות חאגרול
  ףקיה; הרומאכם ולשלתע קבנש דעמוב םדקמוהדיון פהע צ יבופי, סוןפדיום לושתלעד מו ואלקי ן חיודפם לושתל דעמו וא, תיביר םלושתלד ע מוםבו גע בוקשן עובר בםדקמוון דיפ עבקנ ;עוןברלחד איון דפל ע להעתא לם דמיקהמות ונדיופהת דירות: טינוולרה
  וןרחהא וןדיפה םכוס םא וב החרותאגמ קלחל םדקמויון דפ השעיי לא; הנשל חדאון פדי לע להעת לאת ונפדיוה ותדירתש דלב וב"חשון לימי  1-מוך מנף הקיה בםדוקמדיון פ עצבל תאיש רהרבחה םלאוו, ח"שיון לימ 1-מ תפחילא  םדקומ  פדיוןל  כלשרי עזמה
  םספרתה רבהחל, עילר מואכ םקדומיון דפע צויבר בבדברה חה ןיורטוקדירל שטה להח תלבקם ע; תוקזחוהמב החו תרואגל ש נ"עפי לטה אר-רופ, חובה תגרואקי זיחמל ללכס חביע רפיי, הברחהדי י-לע םמוקד עוןפירב ערפשים כוסל כ ;"חש וןלימי  3.2-מת חפי
  יוןדפבוב חה  תאגרוזיקי מחלם לשושים סכוה; לעופבית בירה םלושת עדומבין לב החות גרואגין בת יריבם לושלתע קובהד עהמוין בשה פקובתל יחו אלם קדמוה  וןיפדהד עמו; אמןנלק תעהר ביעתכן ו א,"נמגה כתרעמב ם,דקומדיון פע צוביל ערט ופמדי ייוח מד

 וןדיפהע צוביבר דבטוריון קירדהת טלהח תלבקד עמולדמו קשר סחמהמי י(30)  םשילושבחוב הת רואגל שע צמומהה לעינה רימחפי -לעע קבייר שא ר,זומחבש החוב תאגרות רית לשק שושווי ) 1(ם: באיהמבין ה בוהגם סכוה היהי, הברחהת מזביום קדמו
 רןק( םדוקמיון פדלת דומועהוב החת גרואל שם ינמזומה םירזתת רית (3) או  לעפובם דקומהון דיפהד עומלד ע, )םנשיש לככ(דה הצמשי רפוה תיביר תפסבתו ןרק ונייהדר, וזחמבש םדקמוון פדילת דומעוהב חוהת ורגאל ש תיוחייבההת ךרעה (2)או  םדקהמו

 וןדיפלת דוומעהב חוה ת רוגאלחס יבע בקנשון רחהאון ערפיה דעמול עדום דקמוהיון דפהד עמומל החשב ויחם דקמון דיופל תדומעוהוב חהת גרואוון הי; 1.5% ל שתי נש רעושיבת יברית פסתובתי לשממה "חגהאת אשותפי לת נהוומא יהשכת) יברית פתוסב
  רבעמם יומשהר םיאנתל  9.2 ף יעסו אר םדקמון דיופל ')דה דרס(ב רות חואג דעמילהה רבחהת כוזת ודאו םירטפל .םדקמוה יוןדפהם כוס ובשחי פןאו רדבב רהבהחל ש רהשמ שאונידי -לע םותחה טרפומב שיתח בירסמן זך תואמן נל רסומת הרבחה ;םקדמו
  םאינתיימו קתא הלות ונמאנ הירשטפי לות חייבויתה והםאינתהל בכדה מעה, כלהבמפה וקוהתם תו, ברהבהח [3] .)2017-01-023845 : פרסמ תאכמסא(  2017 ץ רמב  23 ם יובם סרפושף מדהת עצהדוח לף רר צושא ')ה דרסד( ובחהות רגאלת ונמאנר הטשבף דל
    י.מיידעון רפילר זומחבשה רחבה לשב החות אגרות דמעהלה לעי םימימקה
  
  31  םוליה ברחה לשם פייסכהת וחודל  18ר אובראו ד נדבידית לוקלחר שקבת לובגמוד ועבשת רצי יילאות יבתחיהת, סיוננפידה מית אמובה מידעלות חייבהתת בולרה, רחבה לש') דרה דס( בוחת אגרו) וה ג'דרס (חובהות אגר לשאיהן נתת דום אויפסונם טירפל

.2021ת נשלתי פוקתח הוד בםלילוכה 1202ר במצבד
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   ור:זחשבמ החברהל שוב ת החורג אגוריות דודאם טיפר

  

 סדרה

 חברהםש  
 31.03.2022ם וליג ודיר גתמדר

 ועד קבע במנשג ודיר
  סדרהפקת הנה

  
    

 ינג העדכון הדרריך מתתא
 וחם הדוליד וע פקהנועד ההם ממספינום גיודיר

    
 גודר  תאריך

ilA+/Stable ilA/Stable   תולעמ  ג'

  
14.06.20211  

  

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  תולעמ  ד'

15.03.2017   ilA/Stable

 28.09.2017, 12.06.2018 ilA/Positive

  03.06.2019
  11.06.2020

 ilA+/Stable 

 
 .הניפהה ךדר לע הזוח דב ללכנה ),98383-01-01202  פר:מס אתכמ(אס 1202 ינובי 31 םמיו חדו ואר )ד'-' גהדרס (בחוה תרוגלא תלוע מלש ינדכע דירוגות דואם יטרפל1
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  תאריך

  2022, מאיב 3 

   מבע" 1953ות ישעת לוגבא 
      
  ןמנרומי ביוט  

 Tommi Bjornman 
    לכ"נמ

   לווגרא רמוק ליפדי
  Dilip Kumar Agarwal

    ן ווריטקדירה ו"רי
    

 
  
 



 

   מ”בע 1953 תוישע תלוגבא
 

 םידחומא םיייתצמת םייפסכ ותחוד
  2022 רץמב 31 םויל

 

  

( םירקובמ יתלב ) 
  

   ב" ארהלש םיולרדב



 

 

  מע”ב 3591 תוישע תולגבא
  
  
  

  יםדחואמ םייתיצמ תםייפסכ תוחוד
  2202  ץרמב 13 םויל

  
  
  

  ם)ירקובמ יתבל(
  
  
  

  םיניינע הןכות
  
  
  

 דומע 
  
  
 2  ןובשח היוא רלש רהיק סחוד
  
  
   :ם)ירקובמ ילתב( םידחואמ םייתי צמת םייפסכ ותחוד
  
 3 י כספה בצמה ל עםידחוא מםייתיצתמ תוחוד
  
 4  דפסוה חוור לע םיחדוא מםייתיצתמ תוחוד
  
 5  ללוכ החוור ה ל עםידחוא מםייתיצתמ תוחוד
  
 8-6 ן והב םייונישה ל עםידחוא מםייתיצתמ תוחוד
  
9-10םינומהמז ימירזת ל עםיחדוא מםייתיצמת תוחוד
  
11-15םידחואמ הםייתיצתמה םייכספ התוחודל םירואיב
  

 



2 

 של תוינמה ילעבל רקבמה ןובשח ההאור לש רהיקס חו"ד

 מ"עב 1953 ותישעת ולגבא

  אובמ

   חוהד תא ללוכה ,)"צהובקה"  -  ןללה( תונב תוברחו ברהחה "מבע  1953  תויעשת לוגבא לש ףורצהמ יכספה ידעהמ תא ונקרס
  ,ללוכה חווהר ,דהפסו חוור לע םידחואהמ םייתיצתמה תוחודה תאו  2202  ץרבמ  31  םויל יכספה בצמה לע דחואהמ יתיצתמה

 הכילער םיאחרא הלנההוה ןויורטקרידה .ךיארת ותואב  הימיתסהש םיודשח שהול  שלש הופקתל םינומהמז ימירזתו ןוהב םייוניהש
 םיארחא םה ןכו ,"םייניב תוופ קתל יפכס חוויד"  IAS 34  יומאלניב תואנובחש ןקתל םאתבה  וז  םייניב  תופקתל  יכספ עידמ לש הגצהלו

 איה ונתויחרא .1970-ל"תשה ,)םיידייומ םייתפוקת תוחו(ד ךרע תוירינ תונקת לש 'ד קפר יפל  וז  םייניב  ת פוקתל  יפכס דעימ תכילער
   .ונתירקס ל עססבתבה וז םייניב תו פוקתל יפסכ ידע מל ענהקסמ עיבלה

  ירהקהס ףקיה

  םייניב תופוקתל יפסכ עידמ לש הריקס" לארשיב ןובשח יאור תכלש לש  2410  )ילאישר(  הריקס ןקתל םאתבה ונתריקס תא ונכער
  םישנא םע קריעב ,םירוריבמ תבכורמ םייניב תוופקתל יספכ עדימ לש הריקס ."תושיה לש רקבהמ ןובחשה אהור ייד לע תכרענה
  תרכינ ידהבמ הפקיהב תצמומצמ נהי ההירק ס.םיחראו םייטילנא רהיק סילנה םושיימו  ,םייאנובחשוה םייכספ הםיניינלע םיאחראה
 םיניינהע לכל עודוינש ןוחטיב גישלה ונל תרשפאמ נהיא ךכילפו לארישב םילבוקמ תרוקיב ינקתל םאתבה תכנערה תרוקיב רשאמ
   .תורקיב לש ת דעתווח םיווחמ ונא ןיא ,כךל םאתבה .תרוקיבב םיוהז מתוילה םילוכי וישה םייתועמשמה

  נהקסמ

 ,תויתוההמ תוניחבה לכמ ,ךוער וניא ל"נה יספכה עדישהמ רובסל ונל םורגה רבד ונביל תומשתל אב אל ,ונתירקס לע ססבתבה
   .IAS 34 ימואלניב תואנובחש ןקתל םאתבה

 וניא ל"נה יכספה ידעהמש רובסל ונל םרוגה רבד ונביל תמושתל אב אל ,ונתירקס לע בססתבה ,תמדוקה קהפסב רואמל ףוסנב
 -ל"שתה ,ם)יידיימו םייתפוקת תוחו(ד ךער תוירינ תונקת לש 'ד קפר יפל יוליגה תואורה רחא ,תויתוההמ תוניחבה לכמ ,אלממ

1970.  

  ' תושו רה זרוגמלא ןמטירב
  ןובשח יאור

A Firm in the Deloitte Global Network

 2022  ,יאמב 3 ,ביבא-לת
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  מבע” 3591 ותישע תולגבא
  יפכסה בצמה  עלםידחואמ םיייתצמת ותחוד

  
 
  ברמצדב 31 םויל ץמרב 31 םויל 

  2  0 2 2
  רלוד יפלא

 2  0 2 1
  רלוד יפאל

 2  0 2 1
  לרוד יפאל

  
 

   קר)ובמ יתבל(
    םיפטוש םיסכנ

 65,941 62,221  48,890    םינמו מזיוושו םינוממז

  - -   1,042    תונודקפ

45,884   36,845   44,791  תוחוקל

 6,068  5,8435,008     בהוח תותריו םיבייח

  (*)1,689 (*)3,519  3,539    םיפטוש םי מסיסכנ

 3,058 1,980 3,235 םירזגנ םייסנני פםיירשכמ

43,409  50,541  56,315    י אלמ

  166,049 160,114  163,655 םיפטוש םיסכנ כסה"

    
    םיפטוש אל םיסכנ
 288,440309,670 305,396  ו טנ ,ועבק שוכר

5,733   5,467 5,190 םירזגנ םייסנני פםיירשכמ

 790 709 314  םיחדנ םימס יסכנ

 (*)3,882 (*)2,132  3,708   ךואר ןזמל הסנכה  מסתותרי

2,138 2,629 2,034   םייחשומ יתלב םיסכנ

752  3,000530    ךואר ןלזמ בהוח תורתי

 299,907322,965 319,642    םיפטוש א לםיסכנ כסה"

    

 460,021489,014  483,297    יםסכנ כסה"

       
     ותפוטש ותיובייחתה
 19,443    10,889 10,960  םייאקנב םידיגאתמ ךורא ןזמל תואוול הלש תוטפוש תויולחו צרק ןלזמ יארשא

  -36    -   םיזרגנ םיינסני פםיירשכמ ןיגב תויובייחתה

37,429   37,45135,571    ךואר ןלזמ בוח תורגא לש תוטפו שתויולח

 38,800 41,01333,436   םיתורי שינתונו םיקפס

1,858  1,1722,291   םיפטוש םיסמ ןיגב תויובייחתה

19,899 22,201  21,614    תוכז תותריו םיאכז

  117,419 112,210104,424  ותפטוש תויובייח התכ"הס

    

    ותפוטש אל ותיובייחתה

 39,54977,918 75,585   םייאקנב םיידגאתמ ךואר ןלזמ תואוולה

85,861  117,942 84,227    בוח תוגרא

  198  170166  םיבדועל תובטה ןיגב תויובייחתה

  3,706 5,122 3,444   ךואר ןלזמ תוכז תורתי

 19,802  19,942 19,545  םיחדנ םימס תויובייחתה

 182,721187,485 182,971  ותפטוש א לתויובייח התכסה"

    

    ןוה

 41 41  41   תוינמ ןוה

 60,614 60,614  60,614     תוינמ לע יהמרפ

(50,114)  (53,233)  (58,401)   ן ו התונקר

173,105   165,046  185,398  םיפודע

 183,646 172,468  187,652   םאה ברהחה ותינמ ילעב לחסוימה ןוה

 464 408  464   טהילש תונקמ ןניא שתויוכז

 184,110 172,876  188,116  ן ו הכסה"

     

489,014 460,021  483,297    ןוהו תויובייח התכסה"

     
  

   
  יםיפכס הותחוד הרושיא יךארת

 2022 , יאמב 3
 לוורגא מרוק פיליד

lawarAg rmauK pilDi  
  ן ויורטקירדה רו"י

    ןמנוריב ימוט
mannroBj mimoT  

   ל"כנמ

  ןויצ-דידי ןויס
noisdideY anviS  

   םיפסכ לכ"נמס
  

  
    שדחמ גווס (*)
   .םהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םייניב םייתיצמתה םידחואמה םייפסכה תוחוד לםיפרוצמה םירואיבה
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  מ"עב 3591 תוישע תלוגבא
  דספוה חוור  עלםידחואמ םיייתצמת ותחוד

  
  
  
  השושל לש פהוקתל 

   מהייתנסש םישדוח
 ץמרב 31 םויב

  הנשל
  המייתסנש

  רבמצדב 31 םויב
 
 
 2  0 2 2 

  רלוד יפאל
2  0 2 1 

  רלוד יפלא
 2  0 2 1

  רלוד יפלא 

   )קרובמ יתלב(  
    

114,651  תוירכממ תוסנכה  95,956   471,406    

407,076  85,531 88,668   תוירכמ התולע

    

  64,330    25,98310,425  ימלוג חוור

    

 3,037  758630   חותיפו קרח מתואצוה

 21,625 5,417  5,706  קוויוש רהיכמ תואצוה

  2,86910,913  2,621  תויללכו לההנ התואצוה

 1,178 191  - ו טנ ,תורחא תואצוה

     
 27,577    1,318 16,898  ותילגר ותלועפמ חוור

    

   (13,185)(2,505) (2,299)   ן וימ מתואצוה

   309    1,1382,087   ן ויממ תונסכה

    

 14,701 900 15,737   נסהכ ההלע םימס ינפ לחוור

    

  (6,523 )(742) (3,457)   נסהכהה לע םיסמ

    

 8,178  158 12,280  הפוקתל יקנ חוור

    
    

    :ל סחוימ

 8,139  146 12,271   םא הרהבחה תוינמ ילעב

  39 12 9  טהיל שתונקמ ןניא שתויוכז

    

  12,280158    8,178 

    
    
     :)רלודב( הינמ ליקנ חוור

0.027  -0.041  ללודומ ייססב חוור

    
    

     :הינמל חוורה בושיחב שמישש תוינמה ןוה לש ללקושמ העצוממה

 296,853,096296,853,096 296,853,096   י סיבס

      

296,853,096  296,853,096 296,853,096  ללומד

      
  
  
    .םהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םייניב םייתיצמתה םידחואמה םייפסכה תוחוד לםיפרוצמה םירואיבה
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  מע”ב 3591 תוישעת לוגבא
   ללוכה חווהר  עלםידחואמ םיייתצמת תוחוד

  
  

  
 השולש של הפוקתל 

  מהייתנסש םישדוח
 ץרמב 31 םויב

  הנשל 
  המייתנסש

  רבמצדב 31 םויב
  
 
  2  0 2 2

  רלוד יפלא
2  0 2 1

  רלוד יפאל
 2  0 2 1  

  לרוד יפאל

  
 

   קר)ובמ יתבל(
    
8,178  158  12,280   הופקתל חוור
    
     :מסמ וטנ ,דספהו חוולר דיתבע וגווסי רשא םימוכס - רחא וללכ חוור
7  (188)   56  סממ וטנ ,םינמוז מימירזת רוידג ןיגב )סדפה( חוור

 1,107 (1,898) (8,330 ) ץוח תויוליעפ ןיגב םוגרת ירשפה

    

 1,114 (2,086)(8,274 )    סממ וטנ ,הפוקתל חר אוללכ )דפסה (חוור
   

    

 9,292(1,928)   4,006    פהוקתל ללוכ )דפס (החוו רכסה"

    
    
     :ל סחוימ
9,234 (1,929)  4,006   םא ההרבח התוינ מילעב

 58  1  -  טהילש תוקנמ ןניא שתויוכז

     

  4,006 (1,928) 9,292 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים 
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  ןוהב םייונישה לע םיייתצמת תוחוד

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  

  

  )קרובמ יתלב( 2022 ץרמב 31 םויב המייתנסש םישדוח שהולש של הפוקתל

 ותינמה ן וה  
  רלוד יפאל

 
  על הימפר

   ותינמ
   רלוד יפלא

  ןו הןקר
  ןיגב
  תואקעס

 י עלב םע
  ותיוכז

 ן נישא
 ותנקמ
 הטילש
  רלוד יפאל

  ן וה ן קר
 י שפרה ן יגב

 של םוגרת
 ותיוליעפ

 וץח
  רלוד יפאל

  ן וה ן רק
  רודיג ן יגב

  י מירתז
  םינמומז
  רלוד יפאל

 כהרעה ן רק
  ן יגב שדחמ

 שהיכר
 םיבלשב
  רלוד יפלא

  ן וה ן רק
  ן יבג

 םימולשת
  י ססובמ

  ותינמ
  רלוד יפאל

  ן וה ן קר
 תשיכר ן יגב

 ותינמ
  רצובא

  רלוד יפאל
  םיפדוע

  רלוד יפלא

  כ"הס
  חסוימ
  י לבעל
 ותינמ
 הרבחה

 םהא
  רלוד יפאל

  ותיוכז
 ן נישא

 ותנקמ
 טהילש

  רלוד יפלא
  ןו הכ"סה

  רלוד יפאל 

             
184,110  183,646464   173,105 (6,857)2,265    488  481 (40,443) (6,048)  60,614 41   2022 ראוניב 1 םויל רהתי

                         
                         
                           :ןובשחה תפוקתב ועהנת
12,280  9  12,271  12,271 -  -  -     -   --   -  -     ופהקתל חוור

(8,274 )   (9)(8,265 )  --  -     -56    (8,321 )   --  -    ופהקתל חרא ללוכ דהפס
  שהיכר  ןיגב ןקר לש ברהעה

  -  --   22  -  -  (22 )     --   -    -  -   םיודפלע  םיבלבש
                          

                          

188,116    464  185,398187,652   (6,857 )  4662,265  537    (48,764 )  (6,048)60,614     41  2022 ץרמב 31 םויל רהתי
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 בע"מ 1953אבגול תעשיות 
 ןובה םייונישה לע םיייתצמת תוחוד

  שך)מ(ה

  
)רקובמ יתלב(  2021 ץרמב 31 םויב מהייתנסש םישדוח השולש של הפוקתל

  

 ותינמה ן וה
  רלוד יפאל

  על הימפר
  ותינמ

   רלוד יפלא

  ןו הןקר
  ןיגב
  תואקעס

 י עלב םע
  ותיוכז

 ן נישא
 ותנקמ
הטילש
  רלוד יפאל

  ן וה ן קר
 י שפרה ן יגב

 של םוגרת
 ותיוליעפ

וץח
  רלוד יפאל

  ן וה ן רק
  רודיג ן יגב

  י מירתז
 םינמומז
  רלוד יפאל

 כהרעה ן רק
  ן יגב שדחמ

 שהיכר
םיבלשב
  רלוד יפלא

  ן וה ן רק
  ן יבג

 םימולשת
  י ססובמ

 ותינמ
  רלוד יפאל

  ן וה ן קר
 תשיכר ן יגב

 ותינמ
  רצובא

 רלוד יפאל
 םיפדוע

 רלוד יפלא

  כ"הס
  חסוימ
  י לבעל
 ותינמ
 הרבחה

םהא
 רלוד יפאל

  ותיוכז
 ן נישא

 ותנקמ
טהילש

 רלוד יפלא
 ןו הכ"סה
 רלוד יפאל

174,385407174,792 164,878(6,857 )2,238 475576(41,532 )(6,048 )60,614 202141 ארוניב 1 םויל תרהי

  :ן ובשחה תפוקתב עהונת
158 12 146 146 --   -   -    - -  -  -     פהוקתל חוור
(2,087 ) (11 )(2,076 )--- -(188 )(1,888 )  -   -  - הפוקתל חרא ללוכ דספה
  השיכר ןיגב ןרק לש הברעה
 ---  22 -- (22 )   -  -   -  -  -  םידפועל םיבלשב

 13-13- - 13-   --   -    -  -   תוינמ סוסבמ םולשת

 408172,876  165,046172,468 (6,857 ) 2,251 554 287 (43,420 )  (6,048)60,614   41 2021  ץרמב 31 םויל תרהי

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  
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  בע”מ 1953אבגול תעשיות 
  ןוהב םייונישה לע םיייתצמת תוחוד

( ךשמה )  
  

     2021 רבמצדב 31 םויב המייתסנש הנשל                        

  ותינמה ןוה 
  ל עהימרפ

  ותינמ

 ןיגב ןו הןקר
  ם עתוקאסע

 ותיוכז י לבע
 ן נישא

 ותנקמ
 טהילש

 ןיגב ןוה ןרק
 ישפרה

 של םורגת
 תויוליעפ

 וץח

 ןיגב ןוה ןרק
 ורדיג

  ימירתז
  םינמומז

 כהרע הןרק
  ןיגב שדחמ

 השיכר
 םיבשלב

 ןיגב ןוה ןקר
 םימולשת

  יוססבמ
  ותינמ

 ן יבג ן וה ן קר
  תשיכר

 ותינמ
  םיפדוע   רצובא

  כ"הס
  חסוימ
  יעלבל
 תוינמ
 רהבחה

 םהא

  תויוכז
 ןנישא

 ותנקמ
 ן ו הכ"סה הטילש

  רלוד יפאל 
             
 174,792   407  174,385   164,878(6,857 )    2,238  576  475   (41,532 ) (6,048 )  4160,614    2021 ראוניב 1 םויל התרי

  
         :2021  תנשב עהונת

  
     

8,178  8,13939 8,139  - - - - - - - -   הנשל חוור
1,113 18  1,095  - - - - 6 1,089 - -  - הנשל חרא ללוכ הפסד

 םיבלבש ישהכר ןיגב ןקר ל שברהעה
 --  -  88 - - (88 ) - - - -  - םיפודעל

  27-  27    --    27  -  -  - - - -    תוינמ וססבמ םולתש

              

184,110   464 183,646 173,105(6,857)   2,265  488 481  (40,443)  (6,048 )  60,614  41  2021 רבמצדב 31 םויל התרי
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  בע”מ 1953אבגול תעשיות 
  םינמוזמה ימירתז  על םידחואמ םייתיצמת ותחוד

  
  
  השולש של הפוקתל 

   מהייתנסש םישדוח
 ץרמב 31 םויב

   ה נ ש ל
  המייתנסש

  רבמצדב 31 םויב
 
 

 2 2 0  2 
  רלוד יפלא

 2  0 2 1
  רלוד יפאל

 2  0 2 1
   לרוד יפאל

   קר)ובמ יתבל(  
    
     תפטוש ותליפע - םינמומז ימירזת
 8,178  158  12,280    דספהו חוו רחוד יפל הפוקתל חוור
  תטפוש תוליעפמ )תוליעפל ומשישש( ועבנ שםינומזמ היימתזר תגצהל תוושרדה תומאתה

  17,518 (6,485 )  (8,023 )  )'א חספנ(

     

 25,696(6,327 )   4,257   תפטוש )ותליפעל ושמישש( ותליפעמ ובענש ,ונט םינמומז

    
    
    הקעש הותליפע - םינמומז ימירזת

 (43,097 ) (3,847) (8,590 ) עובק שוכבר העקהש
  - -(1,100 )     עובק שוכ רןיגב מ"מע םולשת

  -  -  (1,042 )    תונוקדפב העקהש
  (983 ) -  -   החוטב ושיממ ןיגב םיבייח
(100 )   -(165 )      ךואר ןלזמ תוחרא תועקשה
(427 )   (84)(138 )    םייחשומ יתלב םיסכנ תישכר
1,290    -  -   לבקתה שהקע השקנעמ

 170 165 - עובק ושכר ושימ ממהרותמ

    

 (43,147 )(3,766)  (11,035 )    העקש הותליעפ לושמישש ,ונט םינמומז

    
    
    ןומימ ותליפע - םינמומז ימירזת
  8,500 -  (8,500 ) ו טנ ,םייאקנב םיידגאתמ צרק ןמזל יאשראב )ןוטיק (לודיג
  - -1,850      גנירוטק פןיגב םיאכז

 (14,133 )  (2,370)(8,870 )     םייאקנב םידיגאתמ וךאר ןמזל תואוול הןופרע
 (35,067 ) -  -  רוביצל בוח תורגא ןופרע

50,000   -6,500     םייאקנב םידיגאת מוךרא ןלזמ תואוולה תלבק

 (1,705 ) (629) (348 )  ירהכח ןיגב תובייחתה ןופרע

    

 7,595 (2,999) (9,368 ) ןומימ תוליעפמ ו עבנש )ותליפעל ושמישש( ,ונט םינמומז
    
    
 (9,856 ) (13,092) (16,146 )  םינמומז יוושו םינמומזב הדירי

     
 75,471 75,471    65,941 הפוקתה ילתחתל םינמומז יוושו םינמומז היתר

    
   ותקחזומה םינמוזמה ותרית לע ןיפילחה ירשעב םייוניש התפעשה

 326 (158 ) (905 ) ץוח בעמטב

    

 65,941  62,221  48,890 הפוקהת ףולס םינמומז יוושו םינמוזמ תיתר

    
  
  
  
  
  

  בלתי נפרד מהם. הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק 
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  בע”מ 1953אבגול תעשיות 
  םינמוזמה ימירתז על םידחואמ םיייתצמת ותחוד םיחפסנ

  
  
  
  השולש לש הפוקתל 

   מהייתנסש םישדוח
 ץמרב 31 םויב

   ה נ ש ל
  המייתנסש

 רבמצדב 31 םויב
 

  

  2  0 2 2

  לרוד יפאל

 2  0 2 1

  רלוד יפאל

 2  0 2 1

  לרוד יפאל

  
 

   )קרובמ יתלב(
    

  ת)וליעפל ושמישש( ותליעפמ םינמוזמה ימירזת תגצה לותשורדה ותמאתה - 'א חפנס
     :תפטוש

     
     :םינמומז ימירזתב ותכורכ ןניאש )ותנסכה( תואצוה
 26,501  6,782 6,392  תותחפוה תחפ
 (170) (165) - עובק שוכ רשומי ממןו החוור
 (614 ) -  -  עובק ושכ רןיגב רךע תידרימ סד הפלוטיב
 (670 )  (327) 277  ו טנ ,םיחדנ םיסבמ יוניש
 26 (6) (28 ) ו טנ ,דיבעמ-בדוע יסחי םוי סלשב תויובייחתהב יוניש
2,017  9 569 בוח תורגא ןיגב וברנצש ןוימ מתואצוה
-  -  (401 )    דפסהו חוו רךר דםירזגנ םיינסני פםיריכש מלש ןגו היוובש יוניש
  27 13 -  תוינ מיוססב מםימולשת
 293 (53)  (33 )   תויובייחתוה םיכסנ ךוערש
     
    ו:טנ ,ותיובייחתהו שוכ ריפיעבס םייוניש
 (13,885) (5,370)78   תוחוקלב )לוידג (ןוטיק
  (629) (980) (629 )  בהוח תותריו םיבייחב לודיג
 (1,708) (9,310) (13,542 ) י אלמב לודיג
  11,053 6,495   2,848  םיתוירש ינתונו םיקפבס לודיג

 (4,723) (3,573)(3,554 )   תוכז תורתיו םיאכזב ןוטיק

    

 ( 8,023)  (6,485) 17,518 

    
    
    

    :פתטוש ותליפעמ םינמוזמ ימירתז ל עףוסנ עדימ - 'ב חפנס

   8,965 421 1,151  תיביר ימולשת

    

  268 110 245  תיבי רילובקת

   

  8117,157  4,883   םיסמ ימולשת

    

  92-    664  םיסמ ילובקת

     
     
     

      :ןמומזב הנישא יתותהמ ותליפע

 1,388 571835    םיקספ יאאשרב - ועבק ושכבר עהקשה

457    110 20   םישחד הריכח יכמבהס תויוקשרתה

      
  
  
  
  
  
   .םמה דרפנ יבלת קחל םיוומה םייניב םייתיצמתה םידחומאה םייפסכ התוחוד לםיפרוצמ הםירואיבה



  מ"בע 1953אבגול תעשיות 
  2022 ץרמב 31 םוי לםידחואמ םייתיצמ התתוחוד לםיוראיב

  ם)ירקובמ יתבל(
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  יללכ  -  1 רואיב
  
  ןיס לוגבא ,הקיראמ לוגבא :תוברחה תא אהלמ תולבעב הקיחזמ ")הברח"ה  -  ןלהל( מ"בע  1953  תוישעת  לוגבא   .א

  וודה לוגבא ,היסור לוגבא ,ן)יבס תבה רהבחב הטילש תונקמ ןניאש תויוכז לעב לש  %1  לש החינז הקזחה טלמע(
  ךרהע תוריינ .הווקת חתפב םקוממ הרבחה ל שםושרה רדהמש .")תונבה תורבחה"  -  ןלהל( ודוהNonwovens    -ו

   .ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובב רחמסל םימו רשברהח הלש

  םיששמהמ ,םיגואר אל םידב לש רהיכומ קוויש ורצייב תוקוסע ")צהובקה"   -  ןללה( להש תונבה תורבחהו הברחה
  ןכו ם)ינובגומ תינש  הנייגיה יצרומ ,םירגובומ תוקוניתל םייפעמ חד םילותיח קריעב( הנייגיה ירצומ רוצייל קריעב
  ןוצפב רוציי ירתא צהובקל .)ודוע ודגיב ,יהינב ,דופיור טויהר ,תואלקח( םינוש םישומילש םיששמהמ םירצומ ורצייל

  רוישא דעולמ ןוכנ .ורצייה יקדומל רבמע תוסרתפומ תוילבולג ןניה היתוירכומ וודהו היוסר  ,ןיס ,לאריש ,קהיראמ
   .םיליעפ רוציי יו וק 13  שי הצובקל םייפכס התוחודה

  .ודוהל ברהחה לש  R3 SMMS  גומס רוציה וק תקתעה לע הרבחה ןוירוטקריד טילחה ,2020  רבוטקואב  19  םויב
  .ן וט  10,000-כ לש תיתנש רוציי תלוכי לבע וניוה ןקרב הישתעה וראזב  גרנסש  הרבחה  לעמפמ  קתוע ה ורצייה וק
  ןועבהר וףס תארקל ליחתלה יהופצ תיחרסמה תוליעהפ ,צהרהה  בלשב תאצמנ תכע הנוכוהמ םייתהס היינבה בלש
  הרבחה   ץרבמ  31  םויל ןוכנ רשאכ ,לרוד ןוילימ  18-כ וניה וקה תקמהל רשנדה העקשהה ךס .2022  תנלש ינשה

   .לרו דןוילימ 15-כ ה זורצי וקב העיקהש

  וק .היוסברש ברהחה לעפמב יישלש ורציי וק לש ותקמה תא הברחה ןוירטקירד רשיא ,2021  ארוברבפ  24  םויב
  ןוילימ  29-כ  זה טקיורבפ  העיקשה ברהחה  ,2022  ץרבמ  31  םויל ןוכנ  .ןוט ףלא  20-כ  לש  תיתנש רוצי תלוכי לבע

  בצהמ תוכלשה תודוא  םיוספנ םיטרלפ  .יהוסרל חלשנ  םטרש דויצ  רובע תומקדמב  רלוד ןוילימ  18-כ םכותמ  ,לרוד
    .ג 5 רואיב אהר  יהסורב יטילופ -ואיגה

  2021  ברצמדב  31  םויל הברחה לש  םיחדואהמ  םייתנהש םייכספה תוחולד שרקהב ולא םייתיצמת תוחודב ןיילע שי .ב
  .םהילא וולנ ראש םי רואיב לו ,ךיארת ותואב המייתסהש הנלשו

  

  

  

   

  
  

   תיאנובשח הותינידמה יקריע  -  2 רואיב
  
  ם:ייפסכה תוחודה כתיער ליססב   .א

  ןקתל םאתהב וכנער הצובקה לש )"םייניב םייספכ תוחו"ד  -  ןללה( םידחואהמ םייתיצמתה םייפכסה תוחודה
   .")IAS 34" - ןללה( "םייניב תוופקתל יכספ חוויד" ,IAS 43 יומאלניב תואנובשח

  וליאל םיההז בושיח תוטישו הגצה יללכ ,תיאנובשח תוינידמ צהובקה השמיי ,להא םייניב םייכספ תוחוד תכירעב
  .ךיראת ותואב ימהית שהסהנלשו ,2021 רבצמדב 31 םויל םייפסכ ההיתוחוד תכירעב ושמויש

  תוח"ו(ד רךע תוריינ תונקתל 'ד קפר יוליג תואורהל םאתבה  וכנער  םיחדואמה םייתיצמתה םייפכסה תוחודה  .ב
   .1970-ל"תש ה,)םייידיומ םייתפוקת
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  ןגו היוושב םידדמנ רשא םיינסניפ םיירשכמ  -  3 וראיב
  
   :ןגו היווש ותמר   .א

 2  המר 

  לרוד יפלא 
    :2022  ץמרב 31 םויל
   :ןגוה יוושב םייסנניפ םיסכנ
  :םיגזרנ

3,235     רצק ןזמל תיביור ץוח עבטמ תפלחהל םיזוח

  

5,190    ךואר ןמלז תיביור ץוח עבטמ תפלחהל םיזוח

  
  :ןגו היוושב וטנ תוינסניפ תויובייחהת

 :םיגזרנ
  
  -  צרק ןזמל  ץוח עבטמ תפלחהל םיזוח

  
  
    :2021  ץמרב 31 םויל
   :ןגוה יוושב םייסנניפ םיסכנ
  :םיגזרנ

1,980    רצק ןזמל תיביור ץוח עבטמ תפלחהל םיזוח

  

5,467   ךואר ןמלז תיביור ץוח עבטמ תפלחהל םיזוח

 
 

  :ןגו היוושב וטנ תוינסניפ תויובייחהת
 :םיגזרנ
 צרק ןזמל  ץוח עבטמ תפלחהל םיזו ח

  
  
  

  36

 
  
  
  :2021  רבמצדב 31 םויל
   :ןגוה יוושב םייסנניפ םיסכנ
  :םיגזרנ

 3,058  רצק ןזמל תיביור ץוח עבטמ תפלחהל םיזוח

   

5,733   ךואר ןמלז תיביור ץוח עבטמ תפלחהל םיזוח
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   )שךמה( ןגו היוושב םידדמנ רשא םיסנניפ םירישכמ  -  3 וראיב
 
   :ןגוה יוושב םידדמנ רשא םיינסניפ םיסכנ של ןגו היוושב םייתומה םייוניש  .ב

  
  יתועממש יוניש לח םהיבגל ,ןגוה יוושב םידמדנה ,םיזרגנ  םיינסניפ םירישכמ לש ןגוהה יוושב םייונישה םיטורפמ ןללה
   :חוויהד תפוקתב ןגו ההיוושב
  
   השושל לש הפוקתל 

   מהיינסתש םישדוח
  ץרמב 31 םויב

    הנ ש ל
   מהייתסנש

 רבמצדב 31 םויב
 
  

  2 0 2 2
  לרוד יפאל

2 0 2 1 
  רלוד יפאל

2 0 2 1 

  לרוד יפלא 

  ר)קובמ ילתב(  
      :ונט ,םירגזנ םינסניפ םיירשכמ
9,578  9,578  8,791     הופקתה תליחתל ןגו היווש

(2,639)   11-     הופקתה ךלבמה תונופרע
- - 401      דפסהו חוורל וקפנז שןגוה יוובש םייוניש

1,852   (2,178) (767)    רחאה ללוכ החוורל ופקזנ שןגוהה יוושב םייוניש

 8,791 7,411 8,425  הפוקת הףוסל ןגוה יווש

     
  לע ןגלה הרטבמ  IRS  -ו  SWAP  תוקעסב םייאקנב םידיגאת רפסמ םע תויורשקתה םיללוכ םיינסניפה םירישכהמ

  ת)יבעטמ פהיחש(  תילקשה תו יו בייחתהה ןיגב )רלוד וניה תהוליעפ בעטמש( הברחל תימיקה תיעבטהמ הפישחה
    .יתנש החודל 'בו 'א 12 רואיבב טרוכמפ בוח תוגרא מתועבונה

  תעבונה תיבעטמ פהיחש ןיגב םינומזמ םירזת ורדיג תואקעס  םיללוכ  2022  מרץב  31  םויל םינסניהפ  םיירשכהמ
   . תורחאו  לשמח ,רכש תואצוה :ן וגכ  תופטוש תוילקיש תויובייחתמה

  לומ  לא  לאשריב  תויבירה ירבשע םייוניהשמ קריעב עבונ םירגזנה םינסניהפ םיירשכהמ  לש ןגוהה יוושב יונישה
  ורבועה  ,דספהו  חוורה   לע   רדוגהמ  טירהפ  תעפשלה  אמהתבה  .רלוהד לומ לקשה לש ח"עבש םייונישהומ   ב"ארה

   .פסדוה חוורל ןוה  ןרקמ םימיאתמ  םיומכס
  

   :ןגוה יוושב םידדמנ םניא רשא םיינסניפ םיירשכמ  .ג
  

  םיגצומה םיינסניהפ תויובייחתוהה םיכסנה לש םיפרסב םכרע יכ צהובקה הורבס ,אהבה הלבטב טרופמל טפר
   :ןגוהה םיוושל בוירקב ה זהםייכספ התוחודב תתחופ מתולעב
  
   ןגוה יווש    םירפסב רךע 

  רבמצדב 31 םויל  ץרמב 31 םויל  ברמצדב 31 םויל  ץרמב 31 םויל 

  2 0 2 2
  רלוד יפאל

2 0 2 1 
  לרוד יפאל

2 0 2 1 
  רלוד יפאל

 2 0 2 2
  לרוד יפלא

2 0 2 1 
  לרוד יפלא

2 0 2 1 

  לרוד יפאל 

  )רקובמ יתלב(  )רקובמ יתלב( 
 ותיובייחתה

         :תויסנניפ

 130,289 126,547165,216  123,290 153,513  121,678   בוח תוגרא

       
   .)1 רמה( ליע פקושב טטוצמ ריחמ ילפ בעקנ בוח התורגא ל שןגו ההיוושה
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   יםיפגרואיג םירוזא יססב  עלדעימ  -  4 וראיב
  

  םוקימ לע ססבתבה םיירפגואיג םירזגמ יפל תוריכממ תונסכהה ןלהל  ,םיירקיע םיירפגואג םירוזא רמספב תלעופ הצובקה
   :ת)וירכ המדיע( תוחוקלה
  

  )רקובמ יתלב( 2022 ץמר ב 31 םויב מהייהסתש  םישדוח שהולש  של פהוקתל 

  לאשרי 
  לרוד יפאל

 ןופצ
 קהירמא
  רלוד יפאל

  פהוירא
  רלוד יפלא

 ןיס
  לרוד יפאל

  יהוסר
   רלוד יפאל

  םיחרא
  לרוד יפלא

  כ"הס

  לרוד יפאל 
        
  םיינוציח תוחוקלמ תונסכה
114,651   20,706  15,650 10,137 1,679 62,815 3,664  תוחוקל הםוקי מיפל

  

 
  

  )רקובמ יתלב( 2021 ץמר ב 31 םויב מהייהסתש  םישדוח שהולש  של פהוקתל

  לאשרי 
  לרוד יפאל

 ןופצ
 קהירמא
  רלוד יפאל

  פהוירא
  רלוד יפלא

 ןיס
  לרוד יפאל

  יהוסר
   רלוד יפאל

  םיחרא
  לרוד יפלא

  כ"הס

  לרוד יפאל 
        
  םיינוציח תוחוקל מתונסכה
95,956 19,249 14,092  12,509 3,162  2,69144,253   תוחוקל הםוקי מיפל

  

 
 

  2021 רבמצדב 31 םויב מהייתשהס הנשל

  לאשרי 
  לרוד יפאל

 ןופצ
 קהירמא
  רלוד יפאל

  פהוירא
  רלוד יפלא

 ןיס
  לרוד יפאל

  יהוסר
   רלוד יפאל

  םיחרא
  לרוד יפלא

  כ"הס

  לרוד יפאל 
        
  םיינוציח תוחוקל מתונסכה
471,406 88,459 70,422  49,183 9,192 240,922  13,228  תוחוקל הםוקי מיפל

        
  
 

  חוויד הפתוקתב םייותהמ םיועריא  -  5 וראיב
  

  םיטלפר  .2018  ועד  2015  םינהש רובע הסנכה סמ ןיבל רהבחה ןיב תומוש םכסה םתחנ  2022  ,ראוניב  18  םויב   .א
  .2021  תנשל םייתנהש םיפסכ התוחולד    (2)ה 34 רואיב ואר םיפסונ

  תרוקיב ןיגב תהטלחה ברבד יהוסרב סמה תושרמ העודה ,יהוסר לוגבא תבה תברח הלבי ק ,2022 ארוברבפ  17 םויב  .ב
  .2021  תנשל םייתנש הםיפכס התוחודל   )2 (ה 34  רואיב ואר םיוספנ םיטרפל .2017-2018 םינשל כהרעש תומוהש

  לע ועיפשה שרא תותיזח ןווגמב להטלט המע אהיבה ,2022  ראורבפ דשוח ילהשב נהיאקרואל תיוסרה השילפה  .ג
 םצעתמו ךלוה ןופאב ,יופריאה ודחיאוה ב"רהא לש ןתלבוהב םלועה תונידמ וביגה הישללפ הבוגתב .תימלוהע הלכלכה

  תולועפ .הטקנש תיתחמל המלהופע הךשמ מההאינלה תנ מל ע,היוסרב תילכלכ ועגפל ןתטר מרשא תושק תויצקנבס
  ,13%-כ לע דעמ הופקתה ףולס ןוכנ רשא לרוהד עבטמ לומ לא לבוהר עבטמב דח תוחיפל ,ראהש ןיב  וליבוה  ,ולא

   .50%-כ לש הלרמ אף תוחיהפ יעגה הופקתה לךבמה יכ ןייצל יש ,2021  רבצמדב 31  םויל אהוושבה

  

  

   .ברהחה ל שוטנ םיכסנב רלו דןוילימ 8.9-כ ל שןוטיקל איב הלבורה ערבש רואמ התוחיהפ ,2022 ץרבמ 31 םויל ןוכנ
  תוחוקלל תוריכמ רובע ,רלוד יחנומב  רהבחה תונסכה תקיחש תא םצצמל תנמ לעו בעטבמ חדה תוחילפ בהוגתב
  סיבס לע ונכדויע ירהכהמ יירחשמ כך יהוסרב תוחוקלה םע היכמהס תא ןועברה ףוס תאקרל רהבחה נהכעד ,יהוסרב
  איבה ורמאכ תוחיפה ,גדנמ .תיתועשממ ומצומצ יאראשה יימ ןכו ,הכ דע גוהנ יההש  ינובער ןפואב םוקבמ ,ישדוח
  ךלהבמש ךכ ,לבובר תובוקנה רוצייה תומותש תרי לש ןכו היוסרב םישכנרה םלגה ירמוח לש ילרודה   םכרעב הדיירל

   .ברהח התואצות ל עתיתומה העפשה  ךכל  תהיי האל ןובעהר
  לש אוביה תלוכי  לע  תויעשפהמ  ,יהתוחוקל לע םג וכמ  ,הברחה תוליפע לע תופוס נ  תוכלשה תוימיק  רבשמל יכ ןיוצי דוע
  לש תורקיית ה,יאשרא יחוטיב לוטיב ,ח"טמ ריהמלו םיומלשת צעבל תלוכיה ל ע,םיצרומ אוציי ,היוסר וךתל םלג ירומח
  חרא ףיצר ןפואב בוקעל רהבחה כהישממ חודה  םויל  .ודוע קהאספה תשררשב םיבוכיע ,םיאבוימ תוורחוס םירצומ

  תנחוב ליבקבמ .יהסורב ישילשה ורצייה וקב העקשהה  תויאדכ  לש  תדשוחמ  הניחב  תוברל  ,יוסרה קושב תויוחתפתהה
  .יהוסרב םוקל ןנכות שוסףנ הורצייה וק םוקילמ תוספונ תוביטנטרלא הברחה



  מ"בע 1953אבגול תעשיות 
  2022במרץ  31ביאורים לדוחות התמציתיים מאוחדים ליום 

  (בלתי מבוקרים)
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   תוחוד הרושיא  -  6 וראיב

  
   .2022 ,יאמב 3  םויב םורסלפ וושראו הרבח הןויורטקריד ייד ל עורשוא םייכספ התוחודה
  



  מע"ב 1953 תוישע תלוגבא
 

2022ץרמב 31  םוי לדרפנ םייניב  יפסכ עדימ
  

 ' ד38 הנק תתואורה לםאתבה וךרע
  1970-"לשהת ,ם)יידימו םייפתוק תתוחוד (ךער ותריינ ותנקתל

  



  מ"עב 3591 תוישע תלוגבא
  
  
  

  0222 ץרמב 13 םויל דפרנ יפסכ דעימ
  
  
  

 ר)קובמ ילתב(
  
  
  

   לרוד יפלאב
  
  
  

  םיניינעה ןכות
  
  
  

  ד ו מ ע 
  
  
 2  קרבמה ןובשחה יאור של דחוימ חוד
  
  
    ר)קובמ ילתב( דרפנ םייניב יפכס דעימ
    
 3 י כספ הבצמה לע םינותנ
  
 4  דספהו חוור הלע םינותנ
  
 5  ללוכ החוור הל עםינותנ
  
 8-6  םינומהמז ימירתז לע םינותנ
  
9-12סףונ עדימ
    

 



   דובכל
   תרבח  לש תוינהמ י לעב
  מ"בע 1953 תוישעת לוגבא

  נ.ג.א

 'ד38  נהקת יפ לדרפנ הםייניב היפסכה עדימה ירתקסל דחוימ חוד   :ןודנה
 1970-ל"שת ה,)םיידיימו םייתפוקת תוחוד( ךער תוירינ ותנקתל

  אובמ

  לוגבא  לש  1970-ל"תשה ,)םיידיומ םייתופקת תוחו(ד ךער תוריינ תונקתל 'ד38  נהקת ילפ אבוהמ דרפנה יפכסה עדימה תא ונקרס
 .ךיראת ותואב מהייתסהש םישדוח שהולש לש הפוקתלו  2022  רץבמ  31  םויל )"רהבח"ה  -  ןללה(  מ"עב  1953  ותישתע

 תוחוד( רךע תוירינ תונקתל ד38  הנקתל םאתבה זה רדנפ םייניב יפסכ ידעמ לש גהצהלו כהירלע םיארחא לההנוהה ןויורטקרידה
  לע ססבתבה  וז םייניב תפוקתל נפרדה  יכספה עדימה לע נהקמס יעבלה איה ונתוירחא  .1970-ל"שתה ,ם)יידיימו םייתפוקת
   .ונתריקס

  ירהקהס ףקיה

  םייניב תופוקתל יפסכ עידמ לש הירקס" לאשריב ןובחש יאור תכשל ל ש 2410 )לארשי (הריקס ןקתל םאתהב ונתריק סתא ונכער
  םע קריבע ,םירוירבמ תבכורמ םייניב תופוקתל דפרנ יפכס עדימ ל שרהיק ס."תושי הלש רקבמה ןובחש האהו רידי לע תכרענה
  הפקיהב תמצומצ מהני ההירק ס.םירחאו םייטילנא הירקס ילנה םושיימו ,םיי אנובשחוה םייפכסה םיניינעל םיארחאה םינשא

 עדווינש ןוחטיב גישהל ונל תרפשא מהניא ךכיפלו לאשריב םילבוק מתרוקיב ינקתל םאתהב תכרענה תרוקיב שרא מתרכינ ידהבמ
   .תורקיב לש תע דתווח םיווח מונא ןיא כךל םאתבה .תורקיבב םיוהמז תויהל םילוכי וי שהםייתושמעהמ םיניינע הלכל

  נהקסמ

  תוניחבה לכמ ,ךוער  וניא ,ל"נה דנפרה יפסכה דעיהמש רובסל ונל םרוגה רבד ונבל תומתשל אב אל ,ונתריקס לע ססבתהב
   .1970-ל"שת ה,)םייידומ םייתפוקת תוחו(ד ךרע תוירינ תונקתל 'ד38 הנקת תואורהל  םאתבה ,תויתוההמ

  ' תושו רה זרוגמלא ןמטירב
  ןובשח יאור

A Firm in the Deloitte Global Network

 2022 ,יאמב 3  ,ביבא לת
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  מ"עב 1953 תוישע תולגבא
   יפסכ הבצמ העל םינותנ

  רבמצדב 31 םויל  ץרמב 31 םויל 

  2 0 2 2
  רלוד יפאל

2 0 2 1 
  רלוד יפאל

2 0 2 1 

  לרוד יפלא 

  ר)קובמ יבלת( 
    םיפוטש םיסכנ
  18,347  32,002  11,810   םינומ מזיוושו םינמוזמ
 10,252  5,113   10,772      תוחוקל
 3,384  2,556 3,010    הבוח תותריו םיבייח
 -  2,450   2,504    תורוקש תורבח ם עתותרי
(*) 1,607(*)3,494  3,506    םיטפוש םיסמ יכסנ
  3,058 1,980 3,235    םירגזנ םיינסני פםירישכמ
   5,5573,912   6,165  י אלמ

 40,560  53,152  41,002  םיפוטש םיכסנ כסה"
     
    םיפוטש א לםיכסנ

 306,622  252,351  304,295   תוקזחומ תוברחל תואוולוה תועקהש
   60,44458,584     57,563  ו טנ ,ועבק שוכר
  5,4675,733   5,190  םירגזנ םיינסני פםירישכמ
  650  282 -    םיחדנ םי מסיכסנ
(*) 3,084   (*)2,132 2,462      וךרא ןמלז נסהכ המס תותרי
   2,138  2,629  2,034  םייחשומ יתלב םיכסנ
  205 86   1,374   ךורא ןלזמ הבוח תורתי

377,016    323,391  372,918  םיפוטש אל םיכסנ כסה"
   

  417,576 376,543 413,920 סה"כ נכסים  

    
    תופטוש תויובייחתה
 6,318  6,265  6,336   םייאקנב םיידגאתמ ךורא ןזמל  תואוולה לש תוטפוש תויולחו צרק ןזמל יאשרא
  - 36  -   םירזגנ םייסנינפ םיריכש מןיגב תויובייחתה
 37,429  35,571   37,451     ךורא ןמזל בוח תוגרא לש תופטוש תויולח
  10,030 8,648   12,879     םיתוירש יתנונו םיקפס
16,093   -     -   תורושק תורבח םע תותרי
  11,263  14,064  13,175  תוכז תורתיו םיאכז

 81,133  64,584   69,841  ותפוטש ותיובייחת הכסה"
    
     תופוטש א לתויובייחתה
  3,021 2,8153,162     ךורא ן זמל  תוכז תורתי

   18,22263,717     61,883   םייאקנב םידיגאת מוךרא ןמלז תואוולה
 85,861  117,942  84,228  בוח תורגא
  - -  7,000  תקזחו מהברח מךורא ןזמל אהוולה
  -   -   331    םיחדנ םימס ןיגב תויובייחתה
  198 166  170   דיבעמ דבוע יחסי םוי סלבש תויובייחתה

152,797  139,492   156,427  תופוטש לא ותיובייחתה כסה"
      ןוה
  41  41  41  תוליגר תוימנ ןוה
  60,614 60,614  60,614     תוינ מלע יהמרפ
 (50,114) (53,234) (58,401) ן וה תורנק
 173,105  165,046   185,398  םיודפע

 183,646 172,467   187,652    רהבח התוינמ ילבעל סחוימ הןו הכסה"
    

 417,576  376,543   413,920  ןווה ותיובייחת הכסה"

  
    שחדמ גוו ס(*)
  
    

   
םייפסכה תוחודה רושיא ךיארת

 2202 ,יאמב 3 
  ולורג ארמוק פיליד 

  Dilip Kumar Agarwal
 ןויורטקרידה ר"וי

  ןמנרויב ימוט
  Tommi Bjornman

  "לכנמ

   ןויצ- דידי ןויס
  Sivan Yedidsion

 םיפסכ ל"כנמס
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 

   דפסוה חוורה  עלםינותנ
  
  
 
  השושל לש הפוקתל 

  מהייתסהש םישדוח
  ץרמב 31 םויב

  נהשל
  מהייהסתש

  רבמצדב 31 םויב
 
 
 2 0 2 2 

  רלוד יפאל
2 0 2 1 

  רלוד יפלא
2 0 2 1 

  לרוד יפלא 

  ר)קובמ ילתב( 
      
      
 293,627   57,750 74,987     לוהינ ידמו תוריכממ תונסכה

  276,224  57,628  60,987   רכ המתולע

    

 17,403    122 14,000    ימלוג חוור

    
 2,494   483 676   חותיופ קרחמ תואצוה
   4,245   985  1,305  קוויוש הריכ מתואצוה
  7,362    1,936  2,003   תויללכו הלהנ התואצוה

  1,093  191  - ו טנ ,תורחא תואצוה

     

  2,209 (3,473)  10,016  תוליגר תולופעמ ד)ספ(ה חוור

    
 266  2,014  57  ן ומי מתוסנכה

  (11,320) (2,158)  (709)  ן ומימ תואצוה

  (8,845)   (3,617) 9,364     סהנכה ה עלםימס ינפל ד)ספ(ה חוור

     

 נסהכהה לע םימס ת)ואצו (התוסנכה
 

 (1,484) 221     (1,043)
    

    

(9,888)  (3,396)   7,880   םיסימ חראל ד)ספ(ה חוור

    
  18,027 3,542   4,391 סמ מוטנ ,תוקזחו מתוברח יחוורב הברח הקלח
  

 8,139 146    12,271 פהוקלת יקנ חוור
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
   ללוכה חווהר לע םינונת

  
  
 
  השושל לש הפוקתל 

  מהייתסהש םישדוח
  ץרמב 31 םויב

  נהשל
  מהייהסתש

 רבמצדב 31 םויב
 
  

 2 0 2 2 
  רלוד יפאל

  2 0 2 1 
  רלוד יפלא

2 0 2 1   

  לרוד יפלא 

  ר)קובמ ילתב( 
      

      

8,139 146   12,271  פהוקתל חוור

   
     :רחא לולכ דפסה
     :מסמ ונט ,דפסוה חוור לדיתבע וגוויס רשא םימוכס
     
 6  (188)  56    מס מוטנ ,םינומזמ יימרזת רוידג ןיגב )דפסה (חוור

 1,088  (1,887) (8,321)     ץוח תויוליע פןיגב םוגתר יהפרש

       

 1,094(2,075)     (8,265)   סממ ונט ,הפוקת לחרא ללוכ  )דספה (חוור
    
    

9,233  (1,929)   4,006  הרבח השל םילעבל חסוימה הפוקת לללוכ )דספה( חוו רכ"סה
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
   םינמומז הימירתז ל עםינונת

  
  
 
  שהולש לש פהוקתל 

  מהייתסהש םישדוח
  ץרמב 31 םויב

  נהשל
  מהייתסהש

  רבמצדב 31 םויב
 
 
 2 0 2 2 

  רלוד יפאל
 2 0 2 1

  רלוד יפאל
2 0 2 1 

  לרוד יפלא 

  ר)קובמ ילתב( 
    פתוטש תוליפעמ םינמוזמ ימירזת
 8,139   146  12,271  פסדוה חוור חוד יפל הופקתל חוור
  ו שמישש םינמומז הימירתז תגצהל תושורד התואמתה 
 (1,124)  (7,964)  (21,704)  )'א חנספ (תטפוש תוליעפל  

    

7,015   (7,818) (9,433)    פתוטש )תוילפעל ושמישש( תוליפעמ ועבנש ,ונט םינמומז

    
    

    עהקש התוילפעמ םינמומז ימיתזר
(40,914)  (4,000)   (1,500)       תב תברחל אהוולה
(983)   -       -   החוטב שויממ ןיגב םיבייח

(2,563)     (534) (180)      עובק שוכרב העקהש
  -   -  (165)      ךואר ןלזמ תחרא עהקהש

   46,809   46,809   -   ג) חנספ( תב תרבח םע גוזימ תעפשה
 2,268     165  -    ועבק ושכ רשומימ מהורתמ

 (527)  (84) (138)    םייחשומ יתלב םיכסנ תשיכר

     

 4,090  42,356  (1,983)   העקשה )תוליפעל ושמישש( תוליפעמ ועבנש ,ונט םינמומז

   
    
    ןומימ תוילעפמ םינמוזמ ימירזת
(35,067)   -  -       ח"גא ןוערפ
   --   7,000       תקחזו מהרבח מךואר ןזמל האוול התלבק
   50,000   -   -    ךואר ןזמל האוולה תלבק
(6,502)   (1,870)     (1,870)    םייאקנב םיידגאתמ וךרא ןמזל אהוולה ןוערפ

 (1,267) (527)  (251)    הירכח ןיגב תויובייחתה ןוערפ

    

 7,164  (2,397)  4,879 ןומימ תוילעפל ושמישש ,ונט םינמומז
    
    
18,269    32,141 (6,537)    םינמומז יוושו םינמוזמב וטנ )דהייר( יהלע
       
   - (217)  -     ץוח בעמטב ותקזחומ הםינמומז ותרתיב ןיפיחל ירעשב םייוניש התפעשה
    

  78 78   18,347  פהוקת הלתיחתל םינמומז יוושו םינמומז יתרה

    

18,347   32,002   11,810 פהוקהת ףוס לםינמומז יוושו םינמוזמ תרתי
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
   םינמוזמ הימיזרת ל עםינותנל םיחפסנ

  
  :תפוטש )ותליפע לושמישש( ותילעפמ ועבנש  םינמוזמה ימירתז תגצהל תושודרה ותמאתה - 'א חפנס
  
 
  השושל לש הפוקתל 

  מהייתסהש םישדוח
  ץרמב 31 םויב

  נהשל
  מהייתסהש

  רבמצדב 31 םויב
 
 
 2 0 2 2 

  לרוד יפאל
2 0 2 1 

  רלוד יפאל
2 0 2 1 

  רלוד יפאל

 

 
  ר)קובמ ילתב(

    
    ם:ינמוזמ ימירתזב תוכורכ ןניאש )תוסנכ(ה תואצוה
 5,152   1,528  1,191   תותחפוה תחפ
(18,027) (3,542)   (4,391)   סממ וטנ ,תוקזחומ  תוברח יחוורב  ברהחה קלח
(716)   (165 )   -     עובק שוכר שוימ ממןו החוור

-      -  (401)    דספהו חוור ךרד םיינסני פםירישכ מךושער
 247    (80)(134)     ו טנ תויוביחתוה םיכסנ לש הקיח/שםואת
(657)   (221)    984    ו טנ ,םיחדנ םימסב יוניש
 27  (6)  (29)      דיב מעדבוע יחסי םוילס תובייחתבה יוניש
  2,018  9   569     בוח תוגרא ןיגב וברצנש ןומימ תואצוה
 27     13   -   תוינמ וססב מםולשת

   
    
    
    ו:נט ,תויובייחהתו שוכ ריפיבסע םייוניש
(5,171)   (32) (520)    תוחוקלב לוידג

 15,025  (3,404)   (18,287)      תוקחזו מתורבח לומ תותריב יוינש
 (87)(223)   (629)  בהוח תותריו םיבייחב ל)וידג (ןוטיק
   1,260(385)     (2,253)   י אלבמ )לוידג (ןוטיק
 2,897  1,488    2,862      םיקפסבלודיג

(3,119)    (2,944)  (666)    תוכ זתותריו םיאכזב ןוטיק

    

 (21,704)   (7,964)(1,124) 

    
   תפטוש תוליפעמ םינמוזמה ימירתז ל עףסונ עדימ 'ב חפסנ
  
  
  

   7,969  198   829  תיבי ריומלתש

    

   11 11  161   תיבי רילובקת

    

  291    2,548233     םימס ימולשת

 
   - 665     םימס ילובקת

 
 - 

     
     
     
     :ןמומזב נהיאש תיותהמ ותילעפ

  66  93 (13)   םיקפס יאראשב - עובק שוכרב העקהש

405     110   20  םישדח רהיכח י כמסהב תויורשקתה

  
  
  
  



 

8  
  

 
  

  
  
  

  ך)שמה( םינמומז הימיתזר  עלםינותנל םיחפסנ
  
   : תב ברתח םע גוזימ תפעשה  – ג חפסנ
 
  השושל לש הפוקתל 

  מהייתסהש םישדוח
  ץרמב 31 םויב

   הנ ש ל
  מהייהסתש

 רבמצדב 31 םויב
 
  

 2 0 2 2 
  לרוד יפאל

 2 0 2 1
  רלוד יפלא

 2 0 2 1

  לרוד יפלא 

  ר)קובמ ילתב( 
    
    
(5,081)  (5,081) -    תוחוקל
 (2,189)(2,189)  -    בהוח תורתיו םיבייח
 954      954   -    תוקחזו מתוברח םע תורתי

 94,268   94,268   -     תוקזחו מתורבחל תואוולוה  תועקשה
(9,579)  (9,579)    -    םירגזנ םיינסניפ םיירכשמ
  (5,172)  (5,172)  -    יאלמ
(4,754)    (4,754)  -    םיפטוש םייסמ יכסנ
 (61,341) (61,341) -    עובק שוכר
 (2,836) (2,836) -   םייחשו מיתלב םיכסנ
  (96)  (96)-      ךואר ןזמל הבוח תורתי

 6,242   6,242    -    םייאקנב םיידגאתמ צרק ןלזמ יאאשר
   7,517 7,517    -    םיתוריש ינתונו םיקפס
 14,989   14,989    -    תוכ זתורתיו םיאכז
 20,044   20,044    -    םייאקנב םידיגאת מוךרא ןמלז  תואוולה
 172   172    -   םידבועל תובט הןיגב תויובייחתה
 3,347   3,347    -    ךורא ןזמל תוכז תורתי

   945   945  -    םיחדנ  םימס ןיגב תויובייחתה
(9,532)  (9,532)    -    םא תרבח םע תורתי

(1,089)    (1,089)    םא תרבחל האוולה

    

46,809    46,809 -   תב התברח לש גוזיממ ועבנש םיומנמז והושו םינוממז
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות             
  םידרפנה םייפכס תוחוד לףוסנ דעימ

  
  :יללכ   .א

  
  :יללכ (1)

  
   ,קהימרא  לוגבא :תו רבחה  תא האלמ תולעבב הקיחזמה תוקזחא תברח נהיה )"ברהח"ה  -  ןללה( מ"עב  1953  תוישתע לוגבא
  ודוה  לוגבא  ,יהסור  לוגבא  ,)ןיבס  תבה  רהבחב  טהילש  תונקמ  ןניאש  תויוכז  לעב  לש  1%  לש  חהינז  קהחזה  טעמל(  ןיס  לוגבא
  לש ךרעה תוירינ .והוקת   חתפב םקוממ ברהחה לש םושהר דהרמש .") תונבה  תורבחה"  -  ןלהל(  ו דוה  ensvwoNon  -ו

   .ביבא לתב ךרע תוריינל הורסבב רחמסל םיומשר ברהחה

   קריעב םימששהמ ,םיגורא אל םידב לש רהיכומ קוויש רוצייב תוקוסע )"צהובקה"  -  ןללה( הלש תונבה תורבחוה ברהחה
  םירצומ רוצייל ןכו ם)ינובגמו תינש נהייגיה ירצומ ,םירגובמו תוקוניתל םייפעמ דח םילותיח קריעב( הנייגיה יצרומ ורצייל
  ןיס ,לארשי ,קהיראמ ןוצפב ורציי ירתא צהובקל .)ודעו ודגיב ,יהינב ,ודפיור טויהר ,תואלקח( םינוש םישוימשל םישממשה
    .ורציי הידקולמ רב מעתורספתמו תוילבולג ןני ה יהתוריכומ וודהו היוסר

   .קמהבה ורציי יווק ינשו  םיליע פורציי יווק 13 יש צהובקל םייספכה תוחודה ורשיא ועדלמ ןוכנ

  )םייידימו םייתופקת תוחוד( ערך תוריינ תונקתל 'ד38  הנקת תואורהל םאתהב וךרע ברהחה לש פרדנה יכספה עדימה
   .1970-ל"תשה

  נהשלו 2021  רבצמבד  31 םויל הרבחה לש  םיחדואהמ םייתנשה םייכספה תוחודל  שרקבה ולא םייתיצתמ תוחודב  ןייעל שי
   .םיהלא וולנ רשא םיוראיבלו ,ךיארת ותואב הימיתסהש

  

  

  

  

  
  :תודרגה (2)

  
   .מ"עב 1953 תויתעש לוגבא  -     הברחה
  
   .2021  ברצמבד 31 םויל הרבחה לש םיחדוא המםייפסכ התוחובד 1  רואיבב התגדרכה  -     תקחזו מברהח
  
  

   :תיאנובשח תוינידמ  (3)
  

  לש םידחוא המםייתנהש םייכספ התוחודל 2 רואיבב תטרומפ התיאנובשחה תוינידלמ םאתבה נערך נפרד היפכס העדיהמ
  תואצוהה ,תונסכהה ,תויובייחתהה ,םיכסנה  יומכסל טרפ   ,ךיראת ותואב המייתסהש הנלשו  2021  רבצמבד  31  םויל הברחה
   :ןלהל טרומפכ ,תוקזחו מתוברח ןיגב םינמוהמז ימירתזו

  
  טעמל ,םא הרבחכ צמהע רהבחל םיחסוימה םידחואהמ תוחובד םכער בהוגב םיגצומ תויובייחתההו םיכסנה  (א)

   .תוקזחו מתוברחב תועקשה
  

   .ינזא המיווש התטישל םאתבה  הרבחה לש םייפכסה תוחודב תוגצו מתוקחזו מתוברחב תוקעהש (ב)
  

  צמהע הרבחל םיחסוימה םיחדוא המתוחודב תולולכה תואצווהה תונסכהה תא םיפקשמ תואצווהה תונסכהה יומכס(ג)
   .תוקזחומ תורבח ןיגב תואצווה תוסנכ היומכ סטלמע ,רחא ללוכ חוור ןיבל הפסד וא חוור ןיב חוליפב ,םא הרבחכ

  תוחודב םיגצוהמ תואצוהה ךס יוכינב תונסכהה ךס לש וטנ םוכסכ גצומ תוקזחומ תורבח תואצותב הברחה קלח (ד)
  ללוכ חוור ןיבל דספ הוא חוו רןיב חוליבפ הלוטיב וא ,תוקחזו מתורבח ןיגב תוליע פתואצות ,ברהח הלש םידחואהמ

  .חרא
  

  ,םא הרבחכ צמהע הברחל םיחסוימה םידחואהמ תוחובד םילולכ הםימוכהס תא םיקפשמ םינומהמז  יימרתז יומכס  (ה)
   .תוקחזומ תורבח ןיגב םינוממז הימירתז יומכ סטעמל
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  הנפרדים מידע נוסף לדוחות כספיים

  
  (המשך) :כללי  א. 

  
  (המשך) :מדיניות חשבונאית  )3(

  
   .םא הרבחכ צמה עברהחל חסוי המםוכס ההבוגב תוגצומ תוקחזו מתוברח מולבקתנ וא/ו ונתינש תואוולה (ו)

  
  תודדנמ ,םידחואמה תוחודה תרגמסב ולטוב רשא תוקזחומ תורבח םע תואקסע ןיגב תואצוהו תונסכה  ,תורתי  (ז)

  ןפואה  ותואב ללוכה חוורה לעו דפסהו חוור לע יספכה בצהמ לע םינותנב םייטנוולהר םייפהסע תרגמסב תוגצומו
  יוכינב םיגצומ וחדנש וטנ )םי(הפסד םיחוור .םייישלש םידדצ לומ תועצובמ ויה וליא תוגצוומ תודדנמ ויה ובש
    .תוקחזומ תורבחב תוקעוהש תוקזחו מתוברח י)פסד (היחוורב ברהחה קלח יפימסע )תספותכ(

  
   :רהבח התוחודב דרפנ יפסכ דעימ תללכ היא  (4)

  
  םייפסכה היתוחוד תרגסבמ לולכל אלש תהמדעב ברתעת  אל יכ ,הרבחל רךע תוריינ תושר העידוה ,2017  ברבמונ דשוחב
  ןתניתש דעימה תפסותו חינז וניה רואמכ עדישמ ל ככ ,תונקתל תיירשהע תפסותהו ג9  הנקתל םאתהב דפרנ יפסכ עידמ

   .החינז הני הםידחוא המםייכספ התוחובד ללכייש עידמל חסיב דרפנה יכספ החודב עיקלמש
  רדפ נה יפסכ הדעיהמ מתזרגנ העדימ התפוסת תוחי נז תא הרבחה נהחב ,2020  תנשל םייפכס התוחודה  תכירע  תגרמסב
  תוספתו חינז  ו ניה ,2020  תנשל  הברחה  לש  רדנפה  יפסכה  חודבש  עדימה  יכ  נהקסלמ  העיגוה  ,םידחואהמ תוחולד חסיב

  היהי אל יכו   החינז נהיה םיחדואמה םייפכסה תוחובד ללכייש דעילמ  חסיב רדפנה יפסכה חודב עיקשמל ןתניתש ידעהמ
  לש םיחדואהמ םייכספה תוחובד  37  רואיב אה(ר   ריבס עיקשלמ תיתוהמ עדימ תפסות םומש םידרנפה םייפסכה תוחובד
   .)2020 רבצמדב 31 םויל ברהחה

  ,1970 -ל"שתה )םייידיומ םייתופקת תוחו(ד ערך תוירינ תונקתל 'ד38  נהקת תואורהל םאתבהו  וראמה  גוזימה  לשב  תהמע
   .רדנפ יפסכ  חוד   תרפצ מהברחה ,2021  מרץב 31 םוימ לחה
  

   םידחואמה תוחוד לסחיב דרפנ  היפסכ העדיממה תרגזנה דעימ הפתסות תוחינז  (5)
  

  ן ופאב  םיראתמ  ,להש  םידחואהמ  תוחודב  םיפקתששמ  יפכ  תהויחוורו  תינסניהפ  תהונתיא  ,יימרתזה  בהצמ  ,רהבחה  תכלהער
   תונבה  תורבחהו  רהבחה  ןכש  ,דרפנה  יפסכה  דעיהמ  לע  חובד  םיעיפוהמ  ולא  תמועל  ינסניפוה  יקסהע  בהצמ  תא  תרוי  ןוכנ

   הברחה  .רהבחה  ןיבו  תונבה  תורבחה  ןיב  םינוממז   תרבעהל  ן שהלכ  תולבגמ  תומייק  אלו  תחא   תיקעס   הידחיכ  תלועפ  להש
   הטילבש  תואצנמ  תורבחה  לכ  וב  ,טושפ  תוקזחה  הנבמ  י די   לע   תכמתנו  תחא  תיקסע  ידהחיכ  תולועפ  תונבה  תורבחה  םע  דחי

   האלמ  טהילש  שי  רהבחל  .)ןיבס  תבה  ברהחב  טהילש  תונקמ  ןניאש  תויוכז  לבע  לש  %1   לש  חהינז  קהחזה  טעלמ(  אהלמ
   . בוחה תורישל  םיכספ תוכימש עצבל  תהלוכיבו  תונבה תורבחה לש םיפכסב
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  הנפרדים מידע נוסף לדוחות כספיים

  
   :ןגו היוושב םידדמנ רשא םיינסניפ םיירשכמ  .ב

  
   :ןגוה יווש ותמר  (1)

 2  המר 

  לרוד יפלא 
    :2022  ץמרב 31 םויל
   :ןגוה יוושב םייסנניפ םיסכנ
  :םיגזרנ

3,235     רצק ןזמל תיביור ץוח עבטמ תפלחהל םיזוח

  

5,190    ךואר ןמלז תיביור ץוח עבטמ תפלחהל םיזוח

  
  :ןגו היוושב וטנ תוינסניפ תויובייחהת

 :םיגזרנ
  
  -  צרק ןזמל  ץוח עבטמ תפלחהל םיזוח

  
  
    :2021  ץמרב 31 םויל
   :ןגוה יוושב םייסנניפ םיסכנ
  :םיגזרנ

1,980    רצק ןזמל תיביור ץוח עבטמ תפלחהל םיזוח

  

5,467   ךואר ןמלז תיביור ץוח עבטמ תפלחהל םיזוח

  
  :ןגו היוושב וטנ תוינסניפ תויובייחהת

 :םיגזרנ
  

36    רצק ןזמל תיביור ץוח עבטמ תפלחהל םיזוח

  
  
   :2021  רבמצדב 31 םויל
   :ןגוה יוושב םייסנניפ םיסכנ
  :םיגזרנ

3,058   רצק ןזמל תיביור ץוח עבטמ תפלחהל םיזוח

   

5,733   ךואר ןמלז תיביור ץוח עבטמ תפלחהל םיזוח
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  בע"מ 1953אבגול תעשיות 
  הנפרדים מידע נוסף לדוחות כספיים

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

 
   :ןגוה יוושב םידדמנ םניא רשא םיינסניפ םיירשכמ  (2)

  
  םיגצוהמ םיינסניהפ תויובייחתהוה םיכסנה לש םירבספ םכרע יכ צהובקה ורהבס ,אהבה להבטב טרופמל טפר
   :ןגוהה םיוושל בוריקב הזה םייכספ התוחודב תתחפו מתולעב
  
   ןגוה יווש    םירפבס רךע 

  רבמצדב 31 םויל  ץרמב 31 םויל  ברמצדב 31 םויל  ץרמב 31 םויל 

 2 0 2 2 
   רלוד יפאל

2 0 2 1 
  לרוד יפאל

2 0 2 1 
  רלוד יפאל

2 0 2 2 
  לרוד יפלא

2 0 2 1 
 לרוד יפלא

2 0 2 1 

  לרוד יפאל 

  )רקובמ יתלב(  )רקובמ יתלב( 
 ותיובייחתה

         :תויסנניפ

 130,289 165,216 126,547 123,290 121,678153,513     בוח תוגרא

       
   .)1 רמה( ליעפ קושב טטוצמ ריחמ יפל עבקנ בוח התוגרא ל שןגוה היוושה

 
  
  חוויד התפוקתב םייתוהמ םיועריא  .ג
  

  .2018  דעו  2015 םינשה רוב עהנסכ הסמ ןיבל ברהחה ןיב תוומש םכסה םתחנ 2022  ,ראוניב 18  םויב
  

  
    :תוחודה רושיא .ד
  

   .2022 ,יאמב 3  םויב םוסרלפ ורשואו הרבחה ןוירוטקרי דידי לע ושרוא םייכספ התוחוהד



   בע"מ 1953ות ישתע לוגאב

- 1- 
 

 ג38ה נתקלפי וי לגיהל עוי ספהכוח ויהד לית עימנהפקרה ת הבוטיביקבר אפבד ינובערח וד

ם ישודחה שולשל שופה קלת 1970-לש"תה  ,)םייידיומם יופתיקות תחו(דערך ות ירינת ונתקל

   .2022 ץרמב 31ם ויה בסתיימשה

  

  תהעבילקאחראית ),  " גידהתא"  :לןלה(  "מעב  1953 ות שיעת  לואבג ל שון רירקטוידהפיקוח ב, הלהנהה
  אגיד. בתיוליגהל עופי  הכסחוויל הדעתה ואנית ימנפה ל בקרשה ימותקיוהת

  :םה הלהנ ההיר חבה,זן יינעל

  ;ל"כנמ, מןנ יורמי בטו .1

 .םיפל כס"כנסמ, ןציו- ידידון סי .2

  ידיבו ננ תוכ שראד גי תאב  םימייהקם לי הנות רובקלת לוכוי ליהג לעופי הכס חדיווהל עימית נפבקרה 
 את  לעפוב עצשמב מיי ידבו אם וחפיק חתתו אם פיסהכם ובתח ביותריר הבכה שרהמ שאונו לילהכ להנהמ
  תונלמהימיחס תיבהר סבין ביטחופק לסו עדונשר ואיד התאג וןיקטורדירפיקוח בם, וריהאמם יקידפהת
  בדוחותלות לגש דרנ  דתאגיהשע  ידמ  יכ  חבטילהו ,ן הדית והוראלם בהתאחות והדת נהכלוי פהכסח ויוהד

   ין.ם בדעיבו הקתנתכו ובמעדח במוווומדם וכעובד, מס, מףאסנדין  האותרו היפל עם פרסמשהוא 

  ותולגל שדרנאגיד התש עמידי כטיח להבו ננתוכשם ליהנובקרות ר, שאהן בילת, לכוית ימנפהרה קהב
 ם יפהכסם ויותר בתחבכיר ב השרה המא שו נל ו י ללהכ ל הנלמ רבות לתאגיד, הת להנהלעבר וומצבר נכאמור, 

  ם,מתאיהעד במוטות לחהלת קבשר פאלדי כ תזאום, ימוראהם דייקפתה אתל עופבע צשמבי למאו 
   וי.לגיהשות ילדר סחייבהת

  ביטחון פקסלעדת ומיה נאיי לויהגל עופי סהכ חוהדיול עית ימנפבקרה ה, לשיות נמבהלות בהמגל שב
   ה.לו תתגאע נתימ ותוחע בדדמית טשמ האו ת עיטו צגה מהשלט וחמ

 פתי התקו דוח לצורף שר אי לוגיהל עופי הכסיווח הדל ע מיתינפהרה קהבות יטיבפקאבדבר   תינשה דוח ב
  ),"ןורהאחימית נהפה הבקרבדבר   נתישה וח הד "  :ןללה(  2021 בדצמבר   31 ם וביה סתיימנשה פתקול
 ן יוטורירקהדזו, רכה עהל עסס בתהב  ;אגידבת מיתינפה  הבקרהאת לה הנוהה ריוןטוהדירקו ריכעה

   ית. קטיבפהיא א  2022 ץמר ב 31ם ולי ר,ת כאמונימיפהרה קנה כי הבקמסלעו לת התאגיד הגיהנוה

  אתות נשלכדי ם בה ששיין ינעאו ע רואיל כלה הנהוהוריון רקטהדית עדיילובא הלא  הדוח,עד מולעד 
   ;ןאחרוהית מינפהרה קהבבדבר י נוע ברהח דוב  מצאהנש פיכ ,יתימנפ ההקר הבלשות יבטיפקערכת האה

  יתימנפה הבקרהדבר ב תי נשה בדוחימית נפההבקרה  לש יותטיבקפהאערכת ה ל עבסס תהבח, הדו עדולמ
 יא ה ימיתנפהרה קהב   לעיל כאמור דירקטוריוןהו לההנההעת דיליובא שהע ידמ לע התבססבו ן, אחרוה
 .תטיביפקא
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 :(1)(ד)ג38ה נק תי פללי ל כלהנת מצהרה 

  םילהנמ רתצהה

   יללל כהנת מצהרה

  י:יר כמצה, מן ניורמי בוטי, נא

  לש  ןשוראה  ןעורבל יד) התאג  – ן ללה("מ עב  1953  שיותעתל אבגול שי נעוהרבח דוהאת  יתנבח  (1)
   ות);הדוח  –לן לה( 2202ת נש

  לשמצג  ם בה חסר לא ו יתתומהעובדה  לשן וכנלא מצג ל כם לילכום ניאחות דוהי, תעידיפי ל  (2)
  אלם, מצגים אות לולכנן שבהות סיבנהור לאם, בה לולכנשם צגימהשי כדץ חונהית תוה מ בדה עו

   חות; הדופתלתקובהתייחס  םיעמטו יהי

  למכות, אנ ןפבאו םפישקמות וחבדל לוהכ אחר פיכסע ומידם ייפהכס חותוהד תי,עידי פיל  (3)
  ידהתאג  לש   םינמ זוהמ מיירזתו  תלוועפהות תוצאי, פהכסהמצב את ת, תיווהמהות נבחיה

   ות;הדוחם סיח מתייםהלישאת פווקלתום כילתארי

   םייפכסהוחות והד  הביקורתת ועדוולו ריוןוטלדירקאגיד, תהל שקר במהשבון החאה ולר יליתגי  (4)
  לעופי סהכח והדיול ע ית ימנפהרה קהב ביגלותר יבית נעדכהתי ערכהל עסס בתבהד, גיהתאל ש
   וי:לגיה

  הבקרהל ש הלתעפבהו א תהעביקביות המהותשות לחווה  םייעות שמהמם ייויק לה ל כאת   (א) 
  לשתו לכויל עעה לרע פישלהר יסבפן באום לילועהוי להגיל עוי פהכסח וודיהל ע יתמינפה

  ותנהימבמפק סל להטיבו ש ישפן אובפי כסע דמיל עדווח לאו ם לסכעבד, לאסוף, לגיד התא
  –; וכן ןידת הואלהורם תאבהם יפיסכ התוחו הדתנוהכפי סוח הכיוהד

  ולפוף שכמי  וא לילכהל הנהמרב עומשבה ית, הותמה נשאין ביו ותיתמה יןב ת,מיתרל כ  (ב) 
  לעימית נפהה בבקרעותי שממיד פקתם להש ישם אחרים יעובד םביעורמאו ין שרבמי

  י;לול הגיעפי וס הכוחדיוה

   בתאגיד:ם ריחם אעאו יחד לבד  י,נא  (5)

  ,םילנהובקרות  לשחי יקופ  תחת םיומקום עתביקי תאדיו או ם, ליהנו  ות קרבעתי בק  (א) 
  כהגדרתןו לשות מאוחדות חבררבות לגיד, לתא יחסיהמת יותהמע דימשח טילהבם עדייוהמ

  םאחריי דיל עתי עלידיא מוב, 2010  - ע "שהת ם), ייתנשם פייכסות (דוח ערךיירות נות נבתק
  –ן ; וכתווחהדל שנה כ ההתפקו תלךרט במהפ, בתחדואומהרות חבגיד ובבתא

  ,םילהנובקרות  לשחי יקופתחת  םמיוקום עתקביי וידאת אום, ליהנוות בקרעתי קב  (ב)
  םפייסכהות וחהד תנוהכי פכסה וחוהדי ותניממה אתביר סן פובא יחלהבט םעדייוהמ

  ם.ילאות מקובנשבו חיללכלם אבהתות לרבן, דיה ותאורלהם בהתא

  פתיותקה  דוחהעד מו ביןש פהקותהלך במהל שחן יי נע אוע ירואל כ עתילידיובא  הלא   (ג) 
  עוגנבה להנוההון הדירקטורית נסקמאת ות נשלכדי בו ש ישר אה, זדוח עד ומן ביל  ןאחרוה

   .ידל התאגשלוי גיהל עופי  הכסוחיו הדלע תימינפהרה קהבות יטיבפקלא
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   (2)(ד)ג38ה נתקלפי ם ספים הכוחתותר בייר בכהבשרה  המשאונת הצהר

  םילהנת מצהרה

  םיספהכם וח בתותר ביכירברה הש המשאונת הצהר

  כי:היר צ, מןציו- ידידן יוסי, נא
  םיינהביפת קולת חותובד  ללוכה חר האי פהכסע דיהמ תוא   םיינבי  םפייהכס חותדוה תא תינבח  (1)

  "ותדוחה" – לןלה( 2022 ת נשל ש  שוןראה  וןעברל גיד)התא –ן ללה( מ"עב 1953ת שיועל תאבגול ש
  ");םיינבי הפתולתקת חוו"הדאו 

  םייניהבפת לתקווחות בדל לוהכהאחר  פיסכהע מידוה ם יינבי ם יפיהכס חותודה תי,עדיי פיל    (2)
  ץוחנהותית המדה ובעל שמצג ם בהחסר  לאו, תימהות  הובדע  לשכון נלא מצג ל כם ליל וכם נאי
  חסתייבהם יעמטו יהילא ם, מצגים אותו ללכנהן שבבות יסנהלאור , םהבלו לכנש םשהמצגיי דכ

  ות;וחפת דוקלת

   םייניבהפת לתקו וחותבדל לוכהאחר ה פיהכסע והמידם יינבים יפיהכס הדוחות עתי,דיי יפל    (3)
  יזרימותות לועפהות תוצאי, פהכסמצב ה אתות, ותימהה ותנ בחיה  למכות, אנ פןבאום פיקשמ

   חות; הדוםיייחס מתםהילאשות פולתקם וכיילתארל התאגיד שם ינזומהמ

  םייפכסהוחות הדו קורת יהבת ועדוולו ריוןוטלדירקאגיד, תהל שקר במהשבון החאה ולר יליתגי    (4)
  לעוי פהכסח וויהדל עמית  ינפהה הבקר ילגבתר ביות  ינעדכ ה כתי רע הל עהתבסס באגיד, הת ל ש
   וי:לגיה

 לשה לתעפבהאו עתה ביבק ותותיהמהשות לוהחום עותיישמהמם ייוקליהל כאת  (א)
ם ייפסכהות חדוליחסת תימא ישהל ככ לוי,יהג לעו פיהכסח הדיוו לע תמיינפהרה קהב
   בירס פןבאו םלילועהם, יי נהבית פלתקודוחות ב לולכהחר אה פיסהכע מידלום יינבי
  פיכסע מידל עוח דול אום סכלד, עבלף, לאסוד גיאהתל שו לתויכל ע עהלרע  יפשלה
 םתאבהם יפיסהכ ותחוהדת נהכוי פהכסח ווידהות נמהימבפק סל ילהטו בש שיפן ובא

  –ן ; וכןי הדותלהורא

  ולפוף שכי ו מ אי ללכה ל הנ המעורבבה מש תית,ו מההנשאין ביוית הותן מבית, ל תרמיכ  (ב)    
  לעמית ינפהבבקרה תי עושממיד פקתם להש שים אחרים יעובדם רביועמאו  רין שבמי

  י.לוגיהל עופי ס הכוחדיוה

  –אגיד בתם חרים אעלבד או יחד י, נא  (5)

ם, ילהנות בקרול שו נוחפיקת תח םיומוק םעתביקידאתי ואו  ם,ליהנורות בקי תעבק  (א)   
  לוש וחדותאמ ברות חלרבות  יד,לתאג יחסימתה י מהות  עמידשח טיהבלם דיעהמיו

  תיעדיילמובא , 2010  -  ע"שהת ם), יתינשם יפיסכות וח(דך ער ירותינ ותנבתק רתןדהגכ
 ת;חוהדול שה נהכהפת תקולך מהב פרטבות, המאוחדות רבחבו דגיאבתם חריאי ידל ע

  –וכן 

ם, ילהנו בקרות  לשוחי  פיקת תחם ומוקים עתיקבתי ידאו אום, ילהנוות בקרתי עקב  (ב) 
 םיפיהכסות וחדהת נהכופי סכהח וויהדות ניממהאת סביר ן פבאו חיהבטל  םעדייומה

  ם;ילקוב מאותנשבו חיללכלם אבהתות לרבן, דיה ותאורלהם בהתא

 תי פקוהת  חהדועד מושבין פה והתקלך במהל שחיין נעאו  עאירול כי עתדיליהובא א ל  (ג) 
 חראפי כסע דמיל כלום יינבי םיפיסהכחות ודלחס ייהמתזה, דוח עד מון לבי  ןאחרוה

  תנקסמאת  כתיערלה ות,נשלי כדו בש י שראם, יינביה פתולתק ותחדוב ללוהכ
  לעוי פהכסוח הדיול ע ימיתנפה הבקרהות יבטיקפלאע וגנבה להנוההן יורקטוריהד
   יד.ל התאגשוי ליהג

 

 

 

 

   ין.ל דכי  פל ע ר,ם אח אדלות כיראח מי אויותאחרע מולגרי ל כדיעל ורמ באןאי

  

    

   ריךאת

  2022 אימב 3

   םיפל כס"כנסמ, ןציו- ידידון סי  
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