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אבגול תעשיות 1953 בע"מ  

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

הרינו מתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון של אבגול תעשיות 1953 בע"מ (להלן: "החברה ") לתקופות של שישה  

תקופתיים   (דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  "התקופה")  חודשים  שהסתיימו   ביום  30  ביוני  2022  (להלן:  ושלושה 

ומיידיים), התש"ל-1970 ("התקנות"). 

הסקירה שתובא להלן היא  מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב עני ני החברה  בתקופת  הדוח, 

אשר השפעתם מהותית, ויש לעיין בה  לצד  פרק   תיאור עסקי התאגיד בדוח  התקופתי ליום  31  בדצמבר  2021, הדוחות 

הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה באותו מועד, אשר פורסם ביום 21 בפברואר 2022

(מספר  אסמכתא : 2022-01-021151,  "הדוח התקופתי לש נת 2021" )  וכן  עם הדוחות  הכספיים  ודוח הדירקטוריון  לרבעון 

הראשון אשר פורסמו ביום 3 במאי 2022  (מספר אסמכתא: 2022-01-044658, "דוח רבעון ראשון"). 

1. הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד: 

תיאור תמציתי של החברה (והחברות המאוחדות) וסביבתה העסקית: 

החברה וחברות הבנות שלה (להלן ביחד: "הקבוצה ") מייצרות ומשווקות מוצרי בד לא-ארוג. מרבית מוצרי החברה 

הינם מוצרי בד לא -ארוג המשמשים כחומר  גלם לשוק ההיגיינה (Hygiene)  וכוללים בעיקר חיתולים חד-פעמיים  

רפואיים   חלוקים  ומוצרים  מסכות,  לנשים,  מגבונים,  מוצרי  חד -פעמיות  תחבושות  מבוגרים,  חיתולי  לתינוקות, 

אחרים  (Personal Protective Equipment, להלן: " מוצרי  PPE").  מלבד לשוק ההיגיינה, מייצרת החברה גם בד 

לא-ארוג המשמש כחומר גלם למוצרים שונים (Non-Hygiene), בין היתר לחקלאות, לריהוט ולריפוד, לביגוד חד-

פעמי, לבדים לשימוש חד -פעמי, לתעשיית הבנייה, למוצרי סינון ועוד.   



4

2. מצב כספי: 
: 2021בדצמבר  31וליום  2021- ו 2022 ביוני 30ליום להלן תמצית מאזן החברה   2.1

    
ליום 30 ביוני  

2022

אלפי דולר 

2021

אלפי דולר 

ליום 31 בדצמבר 

2021

אלפי דולר 

רכוש שוטף 
59,18847,14665,941מזומנים ושווי מזומנים  

--672פיקדונות  לזמן קצר   
37,29136,03745,884לקוחות  

6,2646,6956,068חייבים ויתרות חובה  
1,689(*) 4,051(*) 464נכסי מיסים שוטפים  

1,3962,0273,058מכשירים פיננסיים נגזרים  
63,47057,94543,409מלאי  

168,745153,901166,049סה"כ רכוש שוטף 

338,003297,074309,670רכוש קבוע, נטו  
3,246524752יתרות חובה לזמן ארוך  

291852790מיסים נדחים  
3,882(*) 2,727(*) 5,369יתרות מיסים  לזמן ארוך   

1,9132,4302,138נכסים בלתי מוחשיים 
2,6176,6395,733מכשירים פיננסיים נגזרים  

520,184464,147489,014סה"כ נכסים 

התחייבויות שוטפות
לזמן   הלוואות  של  שוטפות  וחלויות  קצר  לזמן  אשראי 

ארוך  
10,98011,53919,443

-- 1,249 התחייבויות בגין מכשירים  פיננסיים  נגזרים  
34,46936,15437,429חלויות שוטפות של אגרות חוב לזמן ארוך  

39,96937,64338,800ספקים ונותני שירותים   
2911,3231,858התחייבויות בגין מ יסים שוטפים 

19,08619,69819,889זכאים ויתרות זכות   

106,044106,357117,419סה"כ התחייבויות שוטפות  

79,969119,70885,861אגרות חוב  
72,41836,40077,918הלוואות לזמן ארוך  

29,61324,58323,706התחייבויות לזמן ארוך 

288,044287,048304,904סה"כ התחייבויות  

231,709176,662183,646הון עצמי

431437464זכויות שאינן מקנות שליטה 

520,184464,147489,014סה"כ התחייבויות והון עצמי

*  סווג מחדש. 
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2.  מצב כספי (המשך):

 : דוח על המצב הכספי 2.2

הדוח על המצב הכספי ליום  30  ביוני  2022, הסתכם  לסך של  כ-520.2  מיליון דולר,  לעומת  סך של  כ- 489.0 

מיליון דולר ליום  31 בדצמבר 2021.  

:רכוש שוטף 2.3

 יתרת הלקוחות  ליום  30  ביוני  2022,  הסתכמה  לסך של  כ-37.3  מיליון דולר,  לעומת  סך של  כ-2.3.145.9

המכירה   במחירי  הלקוחות  נובע  מירידה  ביום  31  בדצמבר  2021.  הקיטון  ביתרת  דולר  מיליון 

הממוצעים במהלך התקופה,   וכן    מ יריד ה בכמות המכירות  במהלך  התקופה   בהשוואה לרבעון  הרביעי  

בשנת 2021. 

Non-) החברה מבצעת ניכיון לל קוחותי ה בהתאם לצרכי הנזילות שלה. הניכיון הינו ללא זכות חזרה 

Recourse).  היקף הניכיון כאמור הסתכם לסך ש ל כ- 18.8  מיליון דולר לי ום 30  ב יונ י 2022, לעו מת סך 

של כ-32.4  מיליון דולר ליום  31 בדצמבר 2021.

בנוסף לכך,  וכחלק מתנאי הסחר  של החברה  מול לקוחותיה העיקריים, התקשרה החברה בהסכמי  

Non-) חזרה  זכות  וללא  שוטף  אלו  באופן  ל לקוחות  מנוכות  יתרות  Reverse Factoring,  שלפיהם 

Recourse). היקף ניכיון זה  הסתכם לסך של כ -34.3 מיליון דולר במהלך הרבעון.  

 יתרת חייבים ויתרות חובה ליום  30  ביוני  2022,  הסתכמה  לסך  של כ-6.3  מיליון דולר ,  לעומת  סך של 2.3.2

כ-6.1 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2021.

 יתרת המלאי ליום  30  ביוני   2022,  הסתכמה  לסך   של  כ-63.5  מיליון דולר, לעומת  סך של   כ-43.4  מיליון  2.3.3

דולר ליום 31 בדצמבר 2021.   

רוסיה   בין  מה משבר  ברוסיה,  כתוצאה  החברה  במפעל  המלאי  ביתרות  מעלייה  עיקר  הגידול  נובע 

לאוקראינה  והשלכותיו, ובדגש על:  

 מחסור בסחורות וחומרי גלם  ברוסיה  אשר הגבירו  את הצורך  של  החבר ה להצטייד  במלא י   ביטחון. ▪

 התחזקות הרובל אל מול הדולר ה ובילה לעלייה חדה בערך המלאי. ▪

 א י יציבות   בפעילות העסקית של לקוחות החברה ברוסיה כתוצאה מהמשבר,  גרמה  לדחייה   וצמצום  ▪

של הזמנות מלקוחות אלו . 

העלייה ביתרת  המלאי נובעת  גם  מהצטיידות  במלאי חומרי גלם עבור המפעל החדש שהוקם בהודו,

וכ ן   מהגדל ת מלאי תוצרת גמור ה באתרי החברה , לאחר הירידה שחלה ברבעון הרביעי של ש נת 2021.

 יתרת נכסי מיסים שוטפים ליום  30  ביוני   2022,  הסתכמה  לסך   של כ -0.5  מיליון דולר ,  לעומת סך של  2.3.4

נובע מכספים  שהתקבל ו  במהלך התקופה  כ-1.7  מיליון דולר ליום  31  בדצמבר  2021.  עיקר  הקיטון 

מרשות המ יסים בישראל בגין מקדמות ששולמו ביתר  עבור שנת 2020. 

נכסים פיננסיים בגין נגזרים:  2.4

יתרת המכשירים הפיננסיים הנגזרים (לזמן קצר ולזמן ארוך) ליום  30  ביוני   2022,  הסתכמה לנכס  בסך  של  

כ-2.8  מיליון דולר, לעומת  נכס  בסך  של  כ-8.8  מיליון דולר ליום  31  בדצמבר  2021. ירידה  זו  נובעת בעיקר  

מהתחזקות שער הדולר אל  מול שער השקל במהלך התקופה.   

אומדן  השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים הנגזרים  נעשה  בהתאם להערכת שווי ממעריך שווי חיצוני,  

בלתי-תלוי,  והיא אי נה מהווה הערכת שווי מהותית.  
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:כספי (המשך)מצב  . 2

(המשך) נכסים פיננסיים בגין נגזרים:  2.4

SWAP  המכשירים הפיננסים לי ום 30  ביוני  2022  כוללים התקשרויות עם מספר תאגידים בנקאיים בעסקות

ו-  IRS  במטרה להגן על חשיפ ת  המטבע הקיימת לחברה  בגין ההתחייבות השקלית הנובעות מאגרות חוב  וכן 

עסקאות  גידור  תזרים מזומנים בגין חשיפה מטבעית הנובעת  מהתחייבויות  שקליות  שוטפות  כגון:  הוצאות 

שכר, חשמל. 

:רכוש קבוע 2.5

הרכוש הקבוע,  נטו של החברה  ליום  30  ביוני  2022,  הסתכם  לסך של  כ-338.0  מיליון דולר,  לעומת  סך של  כ- 

309.7  מיליון דולר לי ום 31  ב דצמבר 2021 . הגידו ל בי תרת הרכוש הקבוע נובע  מהפרשי תרג ום בסך  של  כ-25.3

מיליון  דולר,  בעיקר  עקב   התחזקות  שער הרובל   אל מול שער הדולר , וכן  מהשקעות במהלך התקופ ה ב סך של  

כ-15.4 מיליון דולר, בקיזוז פחת תקופתי שוטף בסך של כ-12.4 מיליון דולר.  

במהלך התקופ ה המשיכה החברה בהשקעות יה בהקמת  המפעל  החדש בהודו  והקו השלישי  ברוסיה.  לפרטים 

נוספים אודות ההשקעה ברוסיה רא ו סעיף 7.1.  

 לחברה יתרת נכס בגין זכויות שימוש בסך של כ-4.2  מיליון דולר  ליום  30  ביוני  2022,  לעומת סך של כ- 4.7

מיליון דולר ליום  31 בדצמבר 2021.  

:יתרות חובה לזמן ארוך    2.6

יתרות חובה לזמן ארוך ליום  30  ביוני  2022    הסתכמו לסך של כ-3.2  מיליון דולר לעומת סך של כ -0.7  מיליון  

מוסדות   ארוך  בגין  לזמן  חייבים  ביתרו ת  נובע  בעיקר  מעלייה  זה  דולר  ליום  31  בדצמבר  2021.  גידול 

ממשלתיים,   בסך של כ -1.5  מיליון דולר,   וכן  מסיווג ערבות  אשר  חולטה בסך  של כ - 1.0  מיליון   דולר  כנכס

לזמן ארוך. 

 :יבויות שוטפותהתחי 2.7

סך ההתחייבויות השוטפות  ליום  30  ביוני  2022  הסתכמו  לסך  של  כ-106.0  מיליון דולר,  לעומת  סך של  כ- 

117.4 מיליון דולר ליום  31 בדצמבר 2021.  

 יתרת ספקים ונותני שירותים לי ום 30  ביוני 2022 הסתכמ ה לסך   של  כ-40.0  מיליון דולר,  לעומת  סך2.7.1

של  כ-38.8  מיליון דולר ליום  31  בדצמבר  2021.  עיקר  הגידול נובע מיתרות ספקי  חומרי גלם  בגין  

המפעל החדש שהוקם בהודו.

 יתרת זכאים ויתרות זכות לי ום 30  ביוני  2022,  הסתכמה  לסך  של כ-19.1  מיליון דולר, לעומת סך של  2.7.2

כ-19.9  מיליון דו לר לי ום 31  בדצמבר 2021.  הקיטון נובע בע יקר מיריד ה ביתרת  ה הוצאות לשלם  וכן  

מקיטון בזכאים בגין עובדים ומוסדות שכר. 

 במהלך התקופה  חל קיטון באשראי לזמן קצר בסך ש ל כ -8.5 מיליון דולר, וכן  חל קיטון בסך של כ-  2.7.3

2.9  מיליון דו לר ב התחייבות השוטפת בגין אגרות חוב,  בע יקר עקב  התחזקות הדול ר אל מול   השקל. 
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:מצב כספי (המשך) .2

 התחייבויות לזמן ארוך: 2.8

דולר,   יתרת ההתחייבויות לזמן ארוך של החברה  ליום  30  ביוני  2022,  הסתכמה  לסך של  כ-182.0  מיליון 

לעומת סך של כ-187.5  מיליון דולר ליום  31   בדצמבר 2021. החברה פרעה  הלוואות  בהיקף  של   כ-12.1  מיליון  

דולר, ומנגד נטלה הלוואה  חדשה לזמן ארוך בסך של כ-6.5 מיליון דולר.   

בנוסף חל קיטון ב י תרת אגרות החוב, נטו לזמן אר וך בסך  של כ-5.9  מיליון דולר, עקב התחזקות שער הדולר 

אל מול שער השקל במהלך התקופה. 

נדחים לזמן ארוך בסך של כ- 6.6  מיליון דולר.  עיקר   גידול בהתחייבויות  בגין  מיסים  במהלך התקופה חל 

הגידול נבע מהתחזקות שער הרובל אל מול שער הדולר.  

ההתחייבויות  ה פיננסיות, נטו ממזומן ונכסים פיננסיים אחרים  ליום  30  ביוני  2022, הסתכמו  לסך של כ- 

137.2  מיליון דולר, לעומת סך של כ-145.9  מיליון דולר ליום  31  בדצמבר  2021. עיקר הירידה  נובעת  מקיטון  

באגרות חוב, נטו בסך של כ- 8.8 מיליון דולר וקיטון בהתחייבות הבנקאיות בסך של כ -12.1 מיליון דולר,   

וקיטון  בשווי  המכשירים  דולר,  כ-6.8  מיליון  של  בסך  מזומנים  ביתרות  מקיטון  חלקית  קוזזה  זו  יתרה 

הפיננסים הנגזרים, נטו בסך של כ-6.0 מילי ון דולר.  

 :הון חוזר 2.9

ההון החוזר המאוחד ליום  30 ביוני  2022,  הסתכם לסך  של כ-62.7 מיליון דולר,  לעומת הון חוזר בסך של כ -

48.6 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2021.  

ע יקר הגידול  בהון החוזר    נובע מעליי ה ביתרות המלאי בסך של כ-20.1  מיליון דולר, ומ קיטון של כ-8.5  מיליון  

דולר באשראי לזמן קצר.  

הגידול  בהון החוזר כאמור קוזז  בין היתר  כתוצאה מ ירידה  ביתרת הלקוחות בסך של כ-8.6  מיליון דולר 

וירידה ביתר ות מזומנים  ופיקדונות לזמן קצר בסך של כ -6.1 מיליון דולר .  

    

    

היקף אשראי ממוצע במיליוני דולרים  

30.06.2231.12.21

ממוצע ימי אשראי 

30.06.2231.12.21
לקוחות (1)

56785853

ספקים (2)
40404438

(1) היקף האשראי וימי הלקוחות המוצגים הינם בנטרול  היקפי הניכיון של יתרת  הלקוחות כמצוין  בסעיף  
2.3.1 לעיל.  

(2) העלייה בימי ספקים נובעת מעלייה ביתרות הספקים כאמור בסעיף 2.7.1  לעיל. 

:הון עצמי 2.10

ההון העצמי ליום  30  ביוני   2022  הסתכם  ל סך  של  כ-231.7  מיליון דולר,  לעומת  סך  של  כ-183.6  מיליון דולר  

ליום 31 בדצמבר 2021.   

התנועה בהון העצמי כוללת  רווח לתקופה בסך  של  כ-17.3  מיליון דולר,  וכן גידול  בקרן הון מהפרשי תרגום  

בסך של כ-30.8  מיליון דולר, הנובע  בעיקר מהשפעת   תרגום הדוחות הכספיים של חברות בנות בקבוצה אשר  

מטבע  הפעילות שלהן אינו דולר.  הגידול בקרן הון מהפרשי תרגום  במהלך התקופה  נובע  בעיקר  מהתחזקות  

שער הרובל אל מול שער הדולר אשר קוזז חלקית עקב החלשות שער היואן אל מול שער הדולר.   
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3 תוצאות הפעילות: 

הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החבר ה לתקופות של שישה ושלושה חודשים  שהסתיימ ו בי ום 30  ביוני 

  .("IFRS-תקני ה") IFRS  -לאומיים, ה 2022  ערוכים בהתאם לכללי הדיווח הבי

 

להלן תמצית דוחות רווח והפסד המאוחדים של החברה: 

    
לתקופה של שישה  
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני  
2022

אלפי דולר 
2021

אלפי דולר

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני  
2022

אלפי דולר 
2021

אלפי דולר 

ל ש נ ה 
שהסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 
2021

אלפי דולר 

214,487207,90899,836111,952471,406הכנסות ממכירות 

175,121182,32386,45396,792407,076עלות המכירות  

39,36625,58513,38315,16064,330רווח גולמי 

18.4%12.3%13.4%13.5%13.6%שיעור הרווח הגולמי 

1,0911,3413337113,037הוצאות מחקר ופיתוח 

10,76711,0865,0615,66921,625הוצאות מכירה ושיווק 

5,2505,4092,6292,54010,913הוצאות  הנהלה וכלליות 

83675834841,178הוצאות   אחרות, נטו 

22,1757,0745,2775,75627,577רווח מפעולות רגילות

10.3%3.4%5.3%5.1%5.8%שיעור הרווח מפעולות רגילות

(13,185)(4,638)(1,859)(5,175)(4,158)הוצאות מימון 

4,1811803,04361309הכנסות מימון 

14,701 22,1982,0796,4611,179רווח לפני מיסים על הכנסה 

(6,523)(579) (1,410)(1,321) (4,867) מיסים על הכנסה 

17,3317585,0516008,178רווח נקי לתקופה 

8.1%0.4%5.1%0.5%1.7%שיעור הרווח הנקי 

מיוחס ל: 

17,3117305,0405848,139בעלי מניות החברה 

2028111639זכויות המיעוט  

8,178 17,3317585,051600רווח נקי לתקופה 

רווח נקי למניה (בדולר) 

0.0580.0020.0170.0020.027בסיסי ומדולל  
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 תוצאות הפעילות: (המשך)  .3

דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח כולל אחר:  

    

לתקופה של שישה  
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני  
2022

אלפי דולר 
2021

אלפי דולר 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני  
2022

אלפי דולר 
2021

אלפי דולר 

ל ש נ ה 
שהסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 
2021

אלפי דולר 

17,3317585,0516008,178רווח  נקי  לתקופה 

30,6991,52738,9733,6131,114רווח כולל  אחר לתקופה, נטו   ממס 

48,0302,28544,0244,2139,292סה"כ רווח כולל לתקופה

:הכנסות 3.1

הכנסות החבר ה לתקופה ש ל שישה  חודש ים שהסתיימו בי ום 30  ביוני  2022, הסתכמ ו ל סך ש ל כ-  214.5  מיליון  

דולר, לעומת סך של כ-207.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד,  עלייה של כ-3.2%.    

הגידול  בהכנסות החבר ה במהלך התקופה  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד  נוב ע  עקב עדכון כלפי מעלה 

של  מחיר י  המכירה  כתוצאה מעלייה ברמת המחירים של  מדדי  חומרי הגלם,  בהתאם למנגנון  עדכון  מחירי 

המכירה.  

הגלם   חומרי  מחירי  במדדי  לשינויים  בהתאם  מוצריה  של  המכירה  מחירי  מרבית  את  מעדכנת  החברה 

הממוצעים מדי שלושה חודשים. יחד עם זאת, מול מספר לקוחות נוהגת החברה לבצע התאמת מחירים על  

בסיס חודשי ודו-  חודשי.  

הכנסות   ה חברה  ברבעון השני  של   שנת  2022  הסתכמו  לסך של כ- 99.8  מיליון דולר, לעומת  סך של  כ-111.9

מיליון דולר ברבעון  המקביל אשתקד, ירידה של כ-10.8%. 

במהלך  החציון  הראשון  וברבעון  השני  לשנת  2022,  חלה  ירידה  בכמות  הנמכרת  בשיעור  של  כ-13.1%  ושל  כ- 

16.4% בהתאמה  לעומת התקופות המקבילות אשתקד.  

בפעילותם   הגלובליות,  פגעו  גם  המקומיות,  כמו  ואוקראינה  והשפעותיו  רוסיה  התמשכות  המשבר  בין 

העסקית  של חלק מלקוחות החברה  ברוסיה, אשר התקשו לייבא  חומרי גלם וציוד  הנחוצים לפעילות היצור  

שלהם. כפועל יוצא מכך, חלה ירידה משמעותית בהזמנות מלקוחות אלו.   

נכון למועד פרסום הדוח,   לקוחות החבר ה החלו לפעול למציאת אלטרנטיב ות ליבוא חומרי גלם וציוד והחלו  

לשוב בהדרגה לפעילותם ה עסקית.   

בנטרול  הכמות  הנמכרת  ממפעל החברה  ברוסיה,  במהלך החציון הראשון וברבעון השני לשנת  2022,  חלה  

ירידה בכמות הנמכרת של כ- 8.6%  ושל כ-6.2%, בהשוואה לתקופות  המקבילות אשתקד בהתאמה.   

הלוגיסטיקה,  אשר  התעצמו  בעלויות  החדה  העלייה  גם  השיבושים  המתמשכים  בשרשרת  האספקה  כמו 

החברה   מפעל  על  החברה  ובפרט  מפעלי  של  המכירות  לאוקראינה,  השפיעו  על  בעקבות  הפלישה  הרוסית 

בדימונה מעצם היותו מפעל מוטה ייצוא.   

בנוסף, חלה  ירידה  בכמות המכירות   בסין,  הנובעת  בעיקר  מגידול  ההיצע  של  בדים לא ארוגים  באסיה   עקב  

גידול בכושר הייצור הכולל בשוק זה, וכן ירידה בביקוש י ם למוצרים שנועדו להתמודדות עם נגיף  הקורונה.  
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: (המשך) תוצאות הפעילות . 3

רווח גולמי:  3.2

הרווח הגולמי בששת החודשים שהסתיימו ב- 30  ביוני  2022,  הסתכם לסך ש ל כ-39.4 מיליון דולר ומהווה כ- 

18.4%  מסך ההכנסות, לעומת רווח גולמי   בסך  של כ-25.6  מיליון דולר  בתקופה  המקבילה  אשתקד, אשר  

היווה כ- 12.3% מסך ההכנסות. במהלך החציון הראשון לשנת 2022,  נהנתה החברה  מתרומה  חיובית  לרווח  

אשר  נבעה מפער  בין מדדי חומרי הגלם  הממוצעים ששימשו  לקביעת מחיר המכירה,   לבין  המדדים   במועד 

רכישת חומרי הגלם, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בה הפער כאמור היה שלילי.  

השפעת מרווח מדדי מחירי חומרי הגלם, נטו (הפער בין  שער  המדד בעת קביעת מחירי המכירה, לבין  שער 

המדד בעת רכישת חומרי הגלם)  בחציון הראשון  של שנת  2022,   הייתה  חיובית והסתכמה לסך של כ-5.2

מיליון  דולר  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בה ההשפעה הייתה שלילית  והסתכמה לסך של כ- 20.7

בניכוי השפעת מדדי המחירים של חומרי הגלם, בחציון  הראשון  לשנת  2022 מיליון דולר.  הרווח הגולמי 

הסתכם לסך של כ -34.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 46.3  מיליון דולר בתקופה  המקבילה אשתקד.  

כ-13.4%  מסך   ומהווה  דולר  כ-13.4  מיל יון  של  לסך  השני  של  שנת  2022  הסתכם  ברבעון  הגולמי  הרווח 

גולמי של כ-15.2  מיליון דולר   ברבעון המקביל אשתקד, אשר היווה כ-13.5%  מסך   הכנסות,   לעומת רווח 

ההכנסות באותה תקופה. 

השפעת מרווח מדדי מחירי חומרי הגלם, נט ו ברבעון השני של ש נת 2022, היית ה  שלילית והסתכמה לסך של  

כ-2.3  מיליון דו לר, בהשוואה לרבעון  המקביל אשתקד  בו ההשפעה הייתה שלילית והסתכמה לסך של כ-9.0

מיליון דולר.   הרווח הגולמי   בניכוי השפעת מדדי  המחירים של  חומרי הגלם,  ברבעון השנ י לשנ ת 2022  הסתכם  

לסך של כ-15.7 מיליון דולר,  בהשוואה לסך של  כ-24.2 מיליון דולר  ברבעון המקביל אשתקד.  

הירידה  ברווח  הגולמי  בנטרו ל השפ עת מדדי חומרי הגלם במהלך החציון הראשון והרבעון השני לשנ ת 2022, 

בהשוואה לתקופות  המקביל ות אשתקד, נובעת בעיקר מקיטון בכמות המכירות, כאמור בסעיף 3.1  לעיל. 

במהלך  הרבעון  השלישי  ונכון למועד פרסום דוח זה,  חלה   מגמת  ירידה  ממוצעת  במדדי  המחירים של  חומרי  

הרבעון   במהלך  תוצאותיה  לכך השפעה  חיובית  על  כי תהיה  צופה  זו תמשך, החברה  הגלם.  ככל שמגמה 

השלישי של שנת  2022.  

ההערכות אודות השפעת  ירידת  מחירי חומרי הגלם על תוצאות החברה במהלך הרבעון השלישי  של שנת  

2022,  מהוות  מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968  ("חוק ניירות ערך")   המבוסס  

על המידע הידוע לחברה במועד פרסום הדוח. מידע זה עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מן 

הצפוי, בין היתר, ככל ושיחול שינוי מהותי במגמה כאמור, או בשל פרמטרים אחרים המשפיעים על עלויות 

הייצור של החברה או על מחירי המכירה של החברה. 
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: (המשך) תוצאות הפעילות . 3

 הוצאות מחקר ופיתוח:  3.3

הוצאות מחקר ופיתו ח בשש ת   ה חודשים  שהסתיימו ב יום  30  ביוני   2022,  הסתכמו  לסך  ש ל כ-1.1  מיליון דולר, 

דולר  בתקופה   כ-1.3  מיליון  ופיתוח  בסך  של  מחקר  ההכנסות,  לעומת  הוצאות  המהוות  כ- 0.5%  מסך 

המקבילה אשתקד, אשר היוו כ-0.6% מסך ההכנסות.

הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון השני  של שנת  2022  הסתכמו בסך של כ- 0.3  מיליון דולר,  המהוות כ- 0.3%

מסך הכנסות ,לעומת הוצאה  בסך  של  כ-0.7  מיליון דולר ברבעון  המקביל אשתקד, אשר היוו  כ-0.6%  מסך  

הכנסות.  

הירידה  בהוצאות מחקר ופיתוח במהלך החציון הראשון והרבעון השני לשנת 2022,  נוב עת בעיקר   עקב מענק  

בגין פרויקט פיתוח בסך של  כ- 0.3 מיליון דולר, שהוכר ב מהלך הרבעון הנוכחי  . 

עיקר הוצאות המחקר והפיתוח  של החברה  הינו  בגין  עלויות פיתוח מוצרים לשוק ההיגיינה, קרי מוצרים  

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

החברה ממשיכה לקדם  את אסטרטגיית הפיתוח (Forward Innovation Thinking-FIT) שמטרתה לשפר, 

עם   לא-ארוג  בד  ליצירת  שונים  טכנולוגיים  פתרונות  באמצעות  שילוב  הפיתוח  תהליך  את  ולהאיץ  להקל 

תכונות מסוימות.  תהליך   זה  נשען  על  5  פלטפורמות טכנולוגיות: ™ComfortFIT  -   מתייחס לרכות והולכה  

של נוזלים, ™EnhanceFIT  -  מתייחס לתכונות חסימות של הבד למעבר נוזלים, ™BeneFIT  -   מתייחס  

לתכונות בד לשיפור במגע עם העור, ™FormFIT  -  מתייחס לשינוי טופוגרפי של הבד, הקניית תכונות תלת-

ממד ושינוי מבנה הסיבים בבד ו-™NatureFIT - מתייחס לקיימות ואיכות הסביבה.  

במה לך התקופה חלה התקדמות בתהליכי הפיתוח והמסחור ש ל בד ים לא -ארוגים מתכלים כחלק משותפות 

מגבונים,   היגיינה,  בתחומי  שונים  אלו  מיועדים  ליישומים  פולימטריה.  מוצרים  הבריטי  עם  הסטארט־אפ 

PPE וכן לתחומים חיוניים אחרים כגון חקלאות, תעשייה ועוד.  

כמו כן  החלה החברה  בפיתוח  של  בד לא ארוג המכיל כמות מופחתת של פלסטיק,  תוך שמירה על איכות  

המוצרים ושימוש בחומרים תחליפיים.   
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: (המשך) תוצאות הפעילות . 3

 הוצאות מכירה ושיווק: 3.4

הוצאות המכירה והשיווק בששת החודשים שהסתיימו ב יום 30 ביוני 2022, הסתכמו  לסך של כ-10.8 מיליון  

דולר, המהוות  כ- 5.0%  מסך ההכנסות, לעומת  הוצאות מכירה ושיווק בסך   של  כ- 11.1  מיליון דולר  בתקופה  

המקבילה אשתקד, אשר היוו כ-5.3% מסך ההכנסות.  

הוצאות המכירה והשיווק ברבעון השני  של שנת  2022  הסתכמו  לסך של כ- 5.1  מיליון דולר המהווה  כ-5.1%

מסך ההכנסות, לעומת  סך של כ-5.7 מיליון דולר המהווה  כ-5.1%  מסך ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.  

הקיטון בהוצאות המכיר ה והשיוו ק  במהלך הרבעון,  נבעו   בע יקר מירידה בעלוי ות ההובלה  ואחסנה,  כתוצאה  

מירידה  בכמות הנמכרת כאמור בסעיף 3.1,  ובפרט  ירידה בהיקפי הייצוא, וזאת עקב  התייקרות משמעותית 

בתעריפי ההובלה.  

:הוצאות הנהלה וכלליות 3.5

הוצאות הנהלה וכלליות  בש שת  החודשים  שהסתיימו ב יום  30  ביוני  2022,  הסתכמו  לסך  של  כ-5.2  מיליון  

דולר, המהוות  כ -2.4%  מסך ההכנסות,  לעומת   סך של  כ- 5.4  מיליון דולר   בתקופה המקבילה אשתקד,  אשר  

היוו כ-2.6% מסך ההכנסות.   

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השני  של שנת  2022  הסתכמו  לסך של   כ-2.6  מיליון דולר המהווים כ-2.6%

מסך ההכנסות, לעומת  סך ש ל כ-2.5  מיליון דו לר המהווים  כ-2.3%  מסך ההכנסות ברבעון   המקביל אשתקד.  

החברה שומרת על רמת הוצאות הנהלה וכלליות יציבה. 

:רווח תפעולי 3.6

דולר,   של  כ-22.2  מיליון  ב יום  30  ביוני  2022, הסתכם  לסך  הרווח התפעולי,  בששת  החודשים  שהסתיימו 

המהווה כ-10.3%  מסך ההכנסות וזאת לעומת רווח תפעולי  בסך  של כ- 7.1  מיליון דולר  בתקופה המקבילה  

אשתקד, אשר היווה כ -3.4% מסך ההכנסות.  

נובעת  בעיקרה   התפעולי  בחציון  הראשון  לשנת  2022,  לעומת  התקופ ה  המקבילה  אשתקד,  ברווח  העלייה 

מעלייה ברווח הגולמי כאמור בסעיף 3.2 לעיל, ומקיטון  בהוצאות  התפעוליות.  

המהווה   כ-5.3%  מסך   דולר  של  כ-5.3  מיליון  שנת  2022,  הסתכם  לסך  השני  של  ברבעון  התפעולי  הרווח 

המקביל   ברבעון  ההכנסות  דולר,   המהווה  כ -5.1%  מסך  כ- 5.8  מיליון  של  תפעולי  רווח  ההכנסות,  לעומת 

אשתקד.  

הירידה  ברווח  התפעולי  ברבעון השני  לשנת  2022  לעומת   הרבעון  המקביל אשתקד, נובעת בעיקרה  מירידה

ברווח הגולמי כאמור בסעיף  3.2 לעיל, אשר קוזזה חלקית  על ידי קיטון בהוצאות התפעוליות.  
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3.7 EBITDA (רווח לפני מימון, מס, פחת והפחתות והכנסות אחרות) :

ה-EBITDA  של החברה  בש שת  החודשים  שהסתיימו ביום  30  ביוני  2022, הסתכם ב סך של  כ -  35.2  מיליון  

דולר המהווה  כ -16.4%  מסך ההכנסות,  לעומת  EBITDA  בסך  של כ-21.0  מיליון דולר  בתקופה המקבילה  

אשתקד, אשר היווה כ -10.1% מסך ההכנסות.   

ה-EBITDA  של החבר ה ברבעון השני של שנת  2022, הסת כם לסך  ש ל כ-  12.0  מיליון דולר,  המהווה  כ -12.0%

מסך ההכנסות, לעו מת EBITDA   בסך של כ-12.8  מיליון דולר  ברבעון  המקביל אשתקד,   אשר היוו ה כ-11.4% 

מסך ההכנסות.   

מחירי   מעדכון  (הן  התקופה  במהלך  הגלם  של  חומרי  במדדי  המחירים  השינויים  השפעות  נטרול  לאחר 

הרכישה של חומרי הגלם והן מעדכון מחירי המכירה), ה - Underlying EBITDA  בחציון  הראשו ן לשנת  2022

וברבעון השני לשנת  2022,  הסתכם לסך של  כ-30.1  מיליון דולר  ולסך של כ- 14.3  מיליון  דולר,  בהתאמה,  

בהשוואה לסך של  כ-41.8 מיליון דולר  וכ- 21.8 מיליון דולר בתקופות המקבילות אשתקד, בהתאמה.   

בכמות   נובעת  בעיקר  מקיטון  הירידה  ב-Underlying EBITDA  לעומת  התקופ ות  המקבילות  אשתקד, 

המכירות, כ אמור בסעיף  3.1  לעיל.   

השפעות  הסנקציות שהוטלו על רוסיה הביאו לפגיעה של כ-2.6  מיליון דולר בUnderlying EBITDA   של 

החברה ברבעון השני של שנת 2022, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. יש לציין כי מלבד ההשפעה כאמור,  

המשבר גרם להשפעות עקיפות, שכללו בין היתר שיבושים בשרשרת האספקה והתייקרות התשומות.   

כאמור  לעי ל, החברה מעדכנת את מרבית מחירי המכירה של מוצריה בהתאם לשינויים במדדי מחירי חומרי  

התאמת   לבצע  החברה  נוהגת  לקוחות  מספר  מול  זאת,  עם  חודשים.  יחד  שלושה  מדי  הממוצעים  הגלם 

מחירים על בסיס חודשי ודו- חודשי.   

במהלך   הגלם  חומרי  במדדי  השינויים  השפעת  ה-EBITDA  בנטרול     ה-Underlying EBITDA  הינו 

התקופה, הנובעים הן מעדכון מחירי הרכישה של חומרי הגלם,  הן מעדכון מחירי המכירה המתעדכנים  

בכל רבעון כתוצאה משינויי המדדים. 

: ומימון, נט )הוצאותהכנסות/( 3.8

הכנסות  המימון נטו, בחציון הראשון לשנת 2022 הסתכמו לסך של כ-23 אלפי דולר, המהוות כ -0.01% מסך  

ההכנסות, לעומת הוצאות מימון, נטו שהסתכמו  לסך  של  כ-5.0  מיליון דולר  בחציון  המקביל אשתקד,  אשר  

היוו כ-2.4% מסך ההכנסות.  

הכנסות המימון, נטו ברבעון השני לשנת  2022  הסתכמו לסך של כ-1.2  מיליון דולר  המהוות  כ -1.2%  מסך  

ההכנסות, לעומת הוצאות מימון,   נטו שהסתכמו  לסך של  כ-4.6  מיליון דולר ברבעון  המקביל אשתקד  אשר  

היוו כ-4.1% מסך ההכנסות.  

הכנסות   המימון, נטו  בחציון  הראשון וברבעון השני  לשנת  2022  ,  נבעו  בעיקר מעלייה  בסך של כ-3.8  מיליון  

דולר ו בסך של כ- 4.8  מיליון דולר  בהתאמה   בהכנסות מהפרשי שער בהשוואה  לתקופות המקבילות אשתקד. 

הפרשי השער כאמור נובעים ברובם משערוך של אגרות החוב (סדרה ג') אשר לא גודרו למטבע הפעילות של  

החברה. כמו כן  חלה ירידה ב הוצאות  הריבית בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.  
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סים על הכנסה:ירווח לפני מ 3.9

הרווח לפני מי סים,  בששת   ה חודשים  שהסתיימו ביום  30  ביוני   2022, הסתכם  לסך של  כ-22.2  מיליון דולר,  

המהווה כ-10.3% מסך ההכנסות, לעומת סך של כ-2.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, אשר היו וה 

כ-1.0% מסך ההכנסות.  

העלייה ברווח לפני מיסים בחציון הראשון של שנת 2022  ,לעומת  התקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקר  

מעלייה  ברווח הגולמי והרווח התפעולי כאמור בסעיפ ים 3.2  ו-3.6  לעיל בהתאמה  ומקיטון בהוצאות המימון.

הרווח לפני מ יסים ברבעון השני  של שנת  2022,  הסתכם  לסך של  כ-6.5  מיליון דולר המהווים כ- 6.5%  מסך  

ההכנסות, לעומת סך של כ-1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, אשר היווה כ -1.1% מסך ההכנסות.   

בעיקר   נובעת  אשתקד,  השני  של  שנת  2022,  לעומת  הרבעון  המקביל  מיסים  ברבעון  לפני  העלייה  ברווח 

כתוצאה  עלייה בהכנסות  מימון, נטו  כאמור בסעיף  3.8  לעיל.  עלייה זו  קוזזה  חלקית  על ידי קיטון   ברווח  

הגולמי והרווח התפעולי.  

סים על הכנסה: יהוצאות מ 3.10

הוצאות מ יסים על ההכנ סה בששת  החודשים שהסתיימו בי ום 30  ב יונ י  2022,  הסתכמו לסך של כ-4.9  מיליון  

דולר המהווים  2.3%  מההכנ סות, לעומת  סך של  כ-1.3  מיליון דולר  אשר היוו  כ-0.6%  מההכ נסות בתקופה  

המקבילה אשתקד.  

הוצאות מ יסים על ההכנסה ברבעון הש ני  של  שנת  2022,  הסתכמו בסך של  כ-1.4  מיליון דולר,  המהווים כ- 

1.4%  מיליון מסך ההכנס ות, לעו מת הוצאות בסך של כ- 0.6  מיליון דולר המהווים כ-0.5%  מההכ נסות ברבעון  

המקביל אשתקד.   

נובעת  אשתקד  המקבילות  השני  לעומת  התקופות  וברבעון  הראשון  בחציון  המיסים  העלייה  בהוצאות 

מעלייה ברווח לפנ י מי סים על ההכנסה כאמור בסעיף 3.9 לעיל. 

חלק המיעוט ברווח הנקי:  3.11

בחציון   הראשון   לשנת   2022  ייחסה  החברה   רווח  של  כ-0.02  מיליון   דולר   לחלק  המיעוט  של  השותפות  בסין ,  

בדומה לרווח של כ-0.03 מיליון דולר בתקופה המקבילה  אשתקד. 

ברבעון   השני  לשנת  2022  ייחסה  החברה  רווח  של  כ -0.01  מיליון  דולר  לחלק  המיעוט  של  השותפות   בסין,  

בדומה לרווח של כ-0.01 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

 רווח נקי:  3.12

הרווח הנקי של החברה   בשש ת   ה חודשים שהסתיימו ב- 30  ביוני   2022, הסתכם  לסך ש ל כ-17.3  מיליון   דולר,  

המהווה כ-8.1% מסך ההכנסות, לעומת רווח נקי בסך של כ-0.7 מיליון דולר בחציון  המקביל אשתקד, אשר  

היווה כ- 0.4% מסך ההכנסות.

הרווח הנקי של החברה  ברבעון השני  של שנת   2022, הסתכם  לסך של  כ- 5.0  מיליון   דולר, המהווה   כ-5.0%

מסך ההכנסות, לעומת  רווח נקי בסך של   כ-0.6  מיליון דולר  ברבעון   המקביל אשתקד,  אשר היווה  כ-0.5%

מסך ההכנסות.  

העלייה  ברווח הנקי נובעת בעיקר מעלייה  ברווח  לפני מיסי ם כאמור בסעי ף 3.9  לעיל, אשר קוזזה באופן חלקי  

על ידי עלייה  בהוצאות מיסים על ההכנסה, כאמור בסעיף 3.10.   
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:נזילות ומקורות מימון .4

 תזרים המזומנים אשר  נבע  מפעילות שוטפת בששת  ה חודשים שהסתיימו ביום  30  ביוני  2022,  הסתכם  לסך 4.1

שוטפת בתקופה   דולר  אשר  שימש  לפעילות  תזרים  בסך  של  כ-6.0 מיליון  לעומת  דולר,  של  כ-21.8 מיליון 

המקבילה אשתקד. 

תזרים המזומנים  אשר  נבע   מפעילות שוט פת בשלושת   החודשים שהסתיימו בי ום 30  ביוני  2022,   הסתכם  לסך

ש ל כ-17.6 מ יליון דולר, לעומת  תזר ים  בסך של  כ-0.3 מ יליון דול ר  אשר נבע  מפעילות שוט פת ברבעון  המקביל  

אשתקד. 

העלייה במהלך התקופ ות נובעת מגידול ברווח  ובהתאמות לרווח.

 תזרים המזומנים אשר שימש לפעילות השקעה  בששת  החודשים שהסתיימו ב יום  30  ביוני  2022,  הסתכם  4.2

לסך של כ-18.7 מ יליון דולר,  לעומת סך של כ-16.6 מ יליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

תזרים המזומנים אשר שימש לפעילות השקעה בשלושת   החודשים שהסתיימו ביום  30  ביוני  2022,  הסתכם  

לסך של כ-7.7 מי ליון דולר, לעומת סך של  כ-12.8 מי ליון דולר ברבעון  המקביל אשתקד.  

המזומנים  אשר  שימשו  לפעילות השקעה  במהלך החציון הראשון וברבעון השני לשנת  2022,  כלל ו  השקעות  

ברכוש קבוע בהיקף של כ-17.6  מיליון דולר  ושל כ-7.9  מיליון דולר  בהתאמה. אשר   שימשו בעיקר להקמת  

המפעל  החדש בהודו  והקו השלישי ברוסיה (ראו ביאור 7.1) ,ולהשקעות השוטפות במפעלים הקיימים.  

  תזרים המזומנים אשר שימש לפעילות מימון בששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2022,  הסתכם לסך  4.3   

בתקופה   דולר  של  כ-5.9  מיליון  בסך  מימון  לפעילות  שימש  אשר  דולר,  לעומת  תזרים  של  כ-12.8  מיליון 

המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים ששימש  לפעילות מימון במהלך  התקופה, כו לל  נטילת אשראי לזמן  

ארוך בסך של כ -6.5 מיליון דולר ו פירעון הלוואות בהיקף של כ-20.6  מיליון דולר. 

תזרים המזומנ ים  אשר שימש   לפעיל ות מימו ן בשלושת  החודשים שהסתיימו ב י ום 30  ביוני  2022  הס תכם לסך  

של כ-3.5 מיליון דולר לעומת  תזרים אשר שימש לפעילות מימון  בסך של כ-2.9 מי ליון דולר ברבעון המקביל  

אשתקד.  תזרים המזומנים ששימש  לפעילות מימון במהלך  הרבעון,  כלל  פירעון הלוואות בהיקף של כ-3.2

מיליון דולר.  

 המזומנים ושווי המזומנים של החבר ה ל י ום 30  ביוני   2022,  הסתכמו  לסך ש ל כ- 59.2  מיליון דולר, לעומת    סך  4.4

של כ-65.9 מיליון דולר ביום  31 בדצמבר 2021. 

 מקורות המימון העיקריים של הקבוצה  נכון ליום 30 ביוני 2022, פרט להונה העצמי, כוללים בעיקר:  4.5

 אשראי לזמן ארוך וחלויות שוטפות מתאגידים בנקאיים בסך של כ-83.4 מיליון דולר.  (א)

 אגרות חוב, נטו בסך של כ -114.4 מיליון דולר.   (ב)

 מסגרות אשראי  לא   מנוצלות   מתאגידים בנקאים  בסך  של כ-29.1  מיליון דולר היכול ות  לשמש  אותה  (ג)

 .(on-call) על פי קריאה

לפרטים נוספים  על  אודות מקורות המימון העיקריים של הקבוצה,  ראו  סעיף  1.21  לפרק א'  לדוח התקופתי  

לשנת 2021.

הון חוזר דוח סולו:  4.6

נכון ליום  30  ביוני   2022, בדוחות הנפרדים (סולו) של אבגול תעשיות  1953  בע"מ, קיים גירעון בהון החוזר  

בסך של כ-28.4  מיליון דולר .  הגירעון בהון החוזר נובע בעיקר מכך שהתחייבויותיה השוטפות של החברה  

כוללות, בין היתר, חלויות שוטפות של הלוואות ואגרות חוב בחברה האם, בעוד שנכסיה העיקריים הינם  

השקעות והלוואות לחברות הבנות המוצגות כנכסים לא - שוטפים.  
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: (המשך) נזילות ומקורות מימון .4

הון חוזר דוח סולו: (המשך)  4.6 

כמו  כן, התזרים  אשר  שימש   לפעילות שוטפת בתקופה של  שישה  חודשים  שהסתיימו ביום  30  ביוני  2022,  

בדוחות  הנפרדים (סולו) של אבגול תעשיות  1953  בע"מ,  הסתכם בסך של  כ-7.5  מיליון  דולר.  התזרים  אשר 

נבע  מפעילות שוטפת בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו   ביום  30  ביוני  2022,  בדוחות הנפרדים (סולו)  

של אבגול תעשיות 1953 בע"מ, הסתכם בכ-2.0 מיליון דולר.

החברה,  יחד עם החברות הבנות,  פועלות כיחידה עסקית אחת ובמבנה החזקות פשוט, בו כל החברות נמצאות  

בבעלות מלאה (למעט החזקה זניחה של  1%  באבגול סין). לחברה יש שליטה מלאה בכספים של החברות  

הבנות ולא קיימות מגבלות של גורמים חיצוניים העשויות להשפיע על יכולתה של החברה לבצע משיכות  

כספים לשירות החוב. מכיוון שהפעילות העסקית של הקבוצה, לרבות הבעל ות על הנכסים בקבוצה,  מבוצעת  

בעיקרה על-ידי החברות הבנות, הרי שהתמונה העולה מדוח הסולו שונה באופן מהותי מזו שבדוח מאוחד,  

אשר משקף בצורה מדויקת  יותר את מצב ה חברה.  

דירקטוריון החברה  והנהלתה בחנו את התחייבויותיה של הקבוצה אל מול מקורות המימון האפשריים,  על 

בסיס האמ ור לעייל  מעריך דירקטוריון החברה כי החברה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה בהגיע מועד פירעונן. 

בהתאם  לכך,  קבע הדירקטוריון כי אין בגירעון בהון החוזר כפי שמופיע בדוח הסולו כאמור לעיל כדי  להצביע  

על בעיית נזילות בחברה. יובהר, כי הערכות החברה כאמור בסעיף זה, אינן וודאיות ואינן בשליטת החברה,  

ותחזיות   הערכות  על  היתר,  בין  המבוסס,  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  בגדר  והינן 

הקבוצה.  

בהתאם לאמור לעיל,   נכון ליו ם 30  ב יוני  2022,   לא  מתקיימים בחברה סימני אזהרה כהגדרתם סעיף  10(ב)(14)  

לתקנות הדוחות.  

אמות מידה פיננסיות:  4.7 

 אשראי בנקאי: 4.7.1

ליום 30 ביוני 2022, ולמועד פרסום הדוח, החברה וחברות הבנות שלה, לפי העניין, עומדת בכל אמות  

המידה   אמות  אודות  לפרטים  הן  צד.  להן  בהסכמים  פיננסיות  שאינן  והתניות  הפיננסיות  המידה 

הפיננסיות והתניות האמורות ראו  ביאורים  17ג. ו17ד. לדוח הכספי ליום  31  בדצמבר  המצורף לדוח  

התקופתי לשנת 2021.   

להלן פירוט אודות תוצאות חישוב אמות המידה הפיננסיות ליום 30 ביוני  2022: 

230 מיליון דולר שמירה היקף מינימלי של הון עצמי מוחשי של  50 מיליון דולר 

44.4%הון עצמי מוחשי מאוחד לסך מאזן מאוחד גבוה מ -20%

69.0 מיליון דולר שמירה על EBITDA מינימלי של  30 מיליון דולר

1.97יחס חוב נטו ל-EBITDA נמוך מ-4.25
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(המשך)   אמות מידה פיננסיות: 4.7 

 אשראי חוץ בנקאי: 4.7.2

שאינן   והתניות  הפיננסיות  המידה  אמות  בכל  עומדת  החברה  הדוח,  ולמועד  ליום  30  ביוני  2022, 

פיננסיות הקבועות בשטרי הנאמנות באגרות החוב (סדרות ג' ו-ד') של החברה. לפרטים אודות אמות  

המידה הפיננסיות והתניות האמורות ראו  ביאורים  18א.ו-  18ב. לדוח הכספי ליום  31  בדצמבר  2021

המצורף לדוח התקופתי לשנת 2021.   

:2022  ביוני 30 להלן פירוט אודות תוצאות חישוב אמות המידה הפיננסיות ליום 4.8

 

ד'ג'סדרה

שמירה  על הון עצמי מוחשי בהיקף מינימלי של 60

מיליון דולר 
239 מיליון דולר 230 מיליון דולר  

46.2% 44.4% הון עצמי מוחשי מאוחד לסך מאזן מאוחד גבוה מ -20% 

69.0 מיליון דולר 69.0 מיליון דולר שמירה על EBITDA מינימלי של  35 מיליון דולר 

2.152.15יחס חוב נטו ל-EBITDA נמוך מ-4.25

5. אשרור דירוג:

ביום  12  ביוני  2022  אישרה חברת הדירוג  S&P  מעלות ("חברת הדירוג") את דירוג החברה  ilA+\Stable . כמו   כן  

אישרה  חברת הדירוג את דירוג אגרות החוב של החברה (סדרות ג' ו - ד')  +ilA. לפרטים נוספים, ראו דוחות מיידיים  

מיום  12  ביוני  2022  (מספרי אסמכתאות:   2022-15-072118  ו-2022-01-072295, בהתאמה), המובאים בדוח זה על 

דרך ההפניה.  

ביום  21  ביולי  2022, דירגה חברת הדירוג את החברה בדירוג ראשוני לזמן קצר של  ilA-1. כן דירגה חברת הדירוג 

ניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של  עד 100  מיליון ש"ח בדירוג ראשוני ש ל ilA-1. לפרטים נוספים, ראו דוחות  

מיידיים מיום  21  ביולי  2022  (מספרי אסמכתאות:  2022-15-077040   ו-2022-01-077271), המובאים בדוח זה על 

דרך ההפניה.  

6. שערי חליפין: 

רובליואן אירושקל       
3.5000.9626.71151.158ליום 30.06.2022
3.1100.8836.37574.296ליום 31.12.2021

(31.14)%12.548.955.27 שינוי 
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7.  אירועים מהותיים בתקופת הדוח:

 הפלישה הרוסית  לאוקראינה בשלהי חודש פברואר  2022, הביאה עמה טלטלה במגוון חזיתות אשר השפיעו  7.1  

על הכלכלה העולמית. בתגובה לפלישה הגיבו מדינות העולם בהובלתן של ארה"ב והאיחוד האירופי, באופן  

הפעולה   להניאה מהמשך  מנת  על  ברוסיה,  כלכלית  לפגוע  בסנקציות קשות אשר מטרתן  ומתעצם  הולך 

המלחמתית שנקטה.  

אינם   רוסיה  על  שהוטלו  והסנקציות  לאוקראינה,  הרוסית  הפלישה  בעקבות  נוצר  אשר  הוודאות  חוסר 

מאפשרים לחברה וללקוחותיה לקיים את עסקיהם כפי שנהגו בעבר. התמשכות המשבר מקשה רבות על  

ויציבות הפעילות של חלק מלקוחות החברה. ההשפעה העיקרית היא על אספקה שוטפת של   המשכיות 

גרמה   יוצא  וכפועל  הללו,  הלקוחות  בפעילות  לפגיעה  גרמה  אשר  לרוסיה,  המיובאים  וציוד  גלם  חומרי 

להפסקה לסירוגין של פעילות הייצור במפעל החברה ברוסיה. כתוצאה מכך נפגעה רווחיות החברה ברבעון  

השני של שנת 2022.   

נכון  ליום 30 ביוני 2022, חל ייסוף בשער הרובל למול שער הדולר של כ-31.1% בהשוואה ליום 31 בדצמבר  

2021. הייסוף האמור הביא לגידול בהון העצמי של החברה בסך של כ-35.3 מיליון דולר בהשוואה ליום 31

בדצמבר 2021.  

החברה ממשיכה לעקוב באופן רציף אחר ההתפתחויות בשוק הרוסי, לרבות בחינה מחודשת של כדאיות  

ההשקעה בקו  הייצור השלישי ברוסיה. במקביל בוחנת החברה אלטרנטיבות נוספות למיקום קו הייצור  

הנוסף שתוכנן לקום ברוסיה .  לי ום 30  ביונ י 2022,  השקיעה החברה כ- 12  מיליון דולר במבנה, וכ- 18   מיליון  

דולר במקדמות עבור מכונות וציוד. למועד הדיווח  טרם סופקו רכיבי המכונה מיצרני הציוד באירופה אל  

המפעל ברוסיה.  

   ביום  19  במאי   2022,  אישרה  אסיפה כללית מיוחדת  של  בעלי  המניות  של   החברה  ("האסיפה   המיוחדת")  7.2   

את  מינויים  כדירקטורים  חיצוניים  של  הגב'  לאה  כרמל  גורן  ומר  בן  הראל  לתקופה  של  שלוש  שנים,  החל

דוחות   מיידים  בדבר  זימון   כינוס  האסיפה  המיוחדת, ראו  נוספים אודות  מיום  20  במאי  2022. לפרטים 

האסיפה  ותוצאותיה מהימים  13  באפריל  2022  וה- 19  במאי  2022  (מספרי אסמכתאות:  2022-01-047668

ו-2022-01-049761, בהתאמה), המובא ים בדוח זה על דרך ההפניה. 

 ביום  19  במאי  2022, חדלו לכהן כדירקטור ים חיצוניים הגב' ריטה אבני ומר רמי אנטין לאחר השלמת  7.39

שנות כהונה. לפרטים נוספים, ראו דוחות מיידיים מיום  22  במאי  2022  (מספרי אסמכתאות:  -2022-01

049932 ו-, 2022-01-049929, בהתאמה). המובאים בדוח זה על דרך ההפניה. 

 ביום  28  ביוני  2022, הודיעה כלל אחזקות  עסקי ביטוח בע"מ כי חדלו להיות בעלי עניין בחברה מתוקף  7.4

החזקה של מתחת ל -  5%  מההון המונפק והנפרע של החברה. לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי מיום  28  ביוני  

2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-080425), המובא  בדוח זה על דרך  ההפניה. 

8.  אירועים מהותיים לאחר תקופת הדוח

 ביום  20  ביולי  2022,  אישרה  האסיפה  הכללית  השנתית והמיוחדת  של  בעלי  המניות  של  החברה  ("האסיפה 8.1  

השנתית") את  הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון התקנון.  באסיפה  השנתית אושר גם מינויים מחדש  

שישיר  ויג 'יי   ארורה,  קינילי,  אשוק  קומר  אנת'וני  כריסטופר  אגארוול,  קומר  דיליפ  הדירקטורים  של 

פימפליקר, ש חר רחים  ויעקב גולדמן,  וכן  מינויו   מחדש של משרד רואי החשבו ן דלוייט   ברייטמן  אלמגור זהר  

דוחות  כינוס  האסיפה  השנתית,  ראו  אודות  נוספים  החברה.  לפרטים  המבקר  של  החשבון  כרואה  ושות' 

מיידים  בדבר זימון האסיפה ותוצאותיה מהימ ים 14  ביוני  2022  ו-20  ביול י 2022  (מספרי אסמכתא ות: -2022

01-073534 ו- 2022-01-076833, בהתאמה), המובאים בדוח זה על דרך ההפניה. 
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 ביום  3  באוגוסט  2022, אישר דירקטוריון החברה  את  התקשרות החברה בפוליסה/ות ביטוח דירקטורים  8.2

ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם או שלבעלי השליטה עניין אישי  

עד  40  מיליון דולר למקרה   כפי שיהיו מעת לעת, שגבולות האחריות בה הינם  בתנאי כהונתם והעסקתם, 

משרה   נושאי  בהם  לבטח  שמקובל  מחדל  או  מעשה  כל  על  יחול  מכוחה  הביטוחי  הכיסוי  ולתקופה, 

והפרמיה   הדין,  להוראות  וכפוף  ביטוח  חברות  בקרב  עת  באותה  המקובלים  הביטוח  בתנאי  ודירקטורים 

השנתית (נטו) שתשולם בגינה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק המקובלים ("התק שרות  

בפוליסת  ביטוח"), וזאת לאחר אישור ועדת הביקורת להתקשרות בפוליסת הביטוח  מאותו היום.  כן אישר  

דירקטוריון החברה בישיבתו מיום זה, כינוס אסיפה כללית שעל סדר יומה תעמוד ההתקשרות האמורה.  

לפרטים נוספים אודות האסיפה הכללית, ראו דוח מיידי  המפורסם בסמוך למועד  פרסום דוח זה. 

9. דיבידנד:  

ביום  28  בדצמבר  2006, קיבל דירקטוריון החברה החלטה בדבר מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה תחלק החברה מדי  

שנה לפחות  50%  מהרווח השנתי הנקי שלה (במאוחד), בכפוף להוראות הדין ולצרכי תזרים המזומנים של החברה.  

יודגש, כי מדיניות החברה ביחס  לחלוקת דיבידנדים עומדת בתוקפה וכי חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה תהיה על 

פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה, בין היתר, בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה של החברה, ולהשקעות הכרוכות 

ל השקיע   בשל  ההחלטה  דיבידנדים  חלוקת  שלא  לבצע  החברה  דירקטוריון  החליט  הדוח,  למועד  בכך.  נכון 

בפרויקטים חדשים הכוללים , בין היתר,  את  הקמת  הקו השלישי ברוסיה והמפעל החדש בהודו בהיקף כולל של כ -

100  מיליוני דולר,  לרבות  השקעות שוטפ ות  ברכוש קבוע  במפעלים  הקיימים. כמו כן,  עליית מחירי חומרי הגלם 

בשנ ת 2021  וחוסר הוודאו ת שנוצרה כתוצאה   מהמשבר בין רוסי ה  לאוקראינה  חיזקו   את הצורך של החברה לשמור 

על תזרימי המזומנים.  
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10. גילוי ייעודי למחזיקי האג"ח:  

ריכוז נתוני סדרות האג"ח שהנפיקה החברה 1 : 

מועד     
הנפקה 
מקורית

ע"נ במועד 
ההנפקה  
(במיליוני  

ש"ח) 

נתונים נכון ליום 30.06.2022

ע"נ   יתרת 
שבמחזור  
(במילוני  

ש"ח)  

סכום הריבית 
שנצברה  
בספרים

(במיליוני  
דולר)  

ערך 
בספרים 
(במיליוני  

דולר)

שווי 
בורסאי 

(במיליוני  
דולר)

שיעור 
הריבית  
השנתית  
(קבועה) 

מועדי תשלום 
הקרן [2]

מועדי תשלום 
תנאיהריבית  

הצמדה

חברת הנאמנות 

אוגוסט ג'
2014502251 -71.673.64.75%

6 תשלומים  
שנתיים שווים 

ביום 31
בדצמבר של כל 

מהשנים   אחת 
 2019-2024

(כול ל)

פעמיים  בשנה
30.6

31.12 בשנים  
 2014-2024

(כול ל)

לא צמוד

42.841.83.9%- 197158מרץ 2017ד'

5 תשלומים  
שנתיים שווים 

ביום 31
בדצמבר של כל 

מהשנים   אחת 
 2021-2025

(כול ל)

פעמיים  בשנה
30.6

31.12 בשנים  
 2017-2025

(כול ל)

דולר

משמרת חברה  
לשירותי נאמנות 

בע"מ 
אחראי: רו"ח רמי 
סבטי; טלפון: -03
6386868 פקס: -03
6374344; רחוב  

מנחם בגין 46-48, 
תל אביב  

114.4115.4- 699409סה"כ

[1] שתי סדרות האג"ח של החברה הינן מהותיות ואינן מובטחות בשעבודים, למעט שעבודים שליליים. ביחס לאגרות החוב (סדרה ג') התחייבה החברה לשעבוד שלילי שעל פיו, כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן, החברה לא תיצור לטובת צד שלישי כלשהו 
שעבודים שאינם קיימים ערב הנפקת אגרות החוב אלא אם תפנה לנאמן למחזיקי אגרות החוב מראש ותקבל את אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך או לחלופין תיצור, בתאום עם הנאמן, שעבוד מאותו סוג לטובת מחזיקי אגרות החוב, בעת ובעונה אח ת 
עם יצירת השעבוד לטובת הצד השלישי, על אותו נכס ובדרגה שווה, פרי פסו עם הצ ד  השלישי, להבטחת היתרה הבלתי מסולקת של החוב כלפי המחזיקים באגרות החוב. למרות זאת, החברה רשאית ליצור על פי שיקול דעתה שעבודים מסוימים, המפורטי ם 
בשטר הנאמנות, כגון שעבוד להבטחת מחזור חוב קיים המחליף חוב שהיה מובטח בשעבוד קיים בתנאים מסוימים, שעבוד מלאי וחייבים, שעבוד ספציפי לרכישת נדל"ן וכיוצא באלו. לפרטים אודות שעבוד שלילי הקיים על אגרות החוב (סדרה ד') ראו סעיף  
5.3.1  לשטר הנאמנות של סדרת אגרות החוב (סדרה ד') שצורף לדוח הצעת המדף שפורסם ביום  23  במרץ  2017  (אסמכתא מספר:  2017-01-023845).  [2] החברה תהא רשאית להעמ יד את אגרות החוב (סדרה ג') ואגרות חוב (סדרה ד') לפדיון מוקדם. ביחס  
לאגרות חוב (סדרה ג'), החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם בכל עת של אגרות החוב ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד  
הרלוונטי: תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון; נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור; ההיק ף  
המזערי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח, ואולם החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1  מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה; לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מאגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון  
יפחת מ-3.2  מיליון ש"ח; כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על-ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו-ראטה לפי ע"נ של אגרות החוב המוחזקות; עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, החברה תפרסם  
דוח מיידי מפורט על ביצוע פדיון מוקדם, במערכת המגנ"א, וכן תעביר העת ק לנאמן; מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל; הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב בפדיון  
מוקדם ביוזמת החברה, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: (1) שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ייקבע  על-פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב בשלושים (30) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון 
המוקדם או (2) הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה (ככל שישנם), עד למועד הפדיון המוקדם בפועל או (3) יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן 
בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי בתוספת ריבית בשיעור שנתי של  1.5%; היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון  שנקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון 
מוקדם; החברה תמסור לנאמן תוך זמן סביר תחשיב מפורט החתום על-ידי נושא משרה של החברה בדבר אופן חישוב סכום הפדיון המוקדם. לפרטים אודות זכות החברה להעמיד אגרות חוב (סדרה ד') לפדיון מוקדם ראו סעיף  9.2  לתנאים הרשומים מעבר  
ל דף בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד') אשר צורף לדוח הצעת המדף שפורסם ביום  23  במרץ  2017  (אסמכתא מספר:  2017-01-023845).  [3] החברה, בתום התקופה ובמהלכה, עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות ולא התקיימו תנאים  

המקימים עילה להעמדת אגרות החוב של החברה שבמחזור לפירעון מיידי .  

לפרטים נוספים אודות תנאיהן של אגרות החוב (סדרה ג') ואגרות חוב (סדרה ד') של החברה, לרבות התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות, התחייבות לאי יצירת שעבוד ומגבלות בקשר לחלוקת דיבידנד ראו באור 18  לדוחות הכספיים של החברה ליו ם 31  
בדצמבר 2021 הכלולים בדוח התקופתי לשנת 2021.
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פרטים אודות דירוג אגרות החוב של החברה שבמחזור: 

 
סדרה

שם חברה  
מדרגת

דירוג ליום 30.06.2022
דירוג שנקבע במועד  

הנפקת הסדרה  
דירוגים נוספים ממועד ההנפקה ועד ליום הדוחתאריך מתן הדרוג העדכני 

דרוגתאריך 

ilA+/StableilA/Stableמעלותג'

112.06.2022

23.7.2014, 21.10.2015, 
 27.09.2016, 15.03.17,

ilA/Stable

28.09.2017, 12.06.2018ilA/Positive

 03.06.2019
11.06.2020 

ilA+/Stable

ilA+/StableilA/Stableמעלותד'

15.03.2017ilA/Stable

28.09.2017, 12.06.2018ilA/Positive

03.06.2019
11.06.2020,13.06.2021

ilA+/Stable 

1לפרטים אודות דירוג עדכני של מעלות לאגרות החוב (סדרה ג'-ד') ראו דוח מיום 12 ביוני 2022 (אסמכתא מספר:  2022-01-072295), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
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 3 באוגוסט, 2022
אבגול תעשיות 1953 בע"מ תאריך 

טומי ביורנמן 
Tommi Bjornman

מנכ"ל   

דיליפ קומר אגרוול  
Dilip Kumar Agarwal

יו"ר הדירקטוריון  



אבגול תעשיות 1953 בע"מ 

דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים 

ליום 30 ביונ י 2022 

(בלתי מבוקרים) 

בדולרים של ארה"ב 



אבגול תעשיות 1953 בע"מ

דוחות כספיים תמציתיים מאוחדי ם

ליום 30 ביוני 2022 

(בלתי מבוקרים)

תוכן העניינים

עמוד

2 דוח סקירה של רואי החשבון 

דוחות כספיים תמ ציתיים מאוחדים (בלתי מבוקרים) :

4-3 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 

5 דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד 

6 דוחות תמציתיים מאוחדים על ה רווח הכולל 

11-7 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

13-12 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 

18-14 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
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דו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

אבגול תעשיות 1953 בע"מ 

מבוא:

סקרנו את המידע הכספי המצורף של אבגול תעשיות  1953  בע"מ החברה וחברות בנות (להלן  -  "הקבוצה"), הכולל את הדוח 

הכולל,  הרווח  והפסד,  רווח  על  התמציתיים המאוחדים  הדוחות  ליום  30  ביוני  2022  ואת  על המצב הכספי  התמציתי המאוחד 

השינויים בהון ותזרימי המזומנים  לתקופ ות  של שישה ושלושה חודש ים שהסתיימ ו  באותם תאריכים. הדירקטוריון וההנהלה אחראים  

לעריכה ולהצגה של מידע כספי  לתקופ ות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34  "דיו וח כספי לתקופות ביניים", וכן  

ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-  הם אחראים לעריכת מידע כספי  לתקופ ות  ביניים  אל ו  לפי פרק ד' של תקנות 

1970. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ ות ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.  

היקף הסקירה:

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

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים  

האחראים לעניינים הכספיים  והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת  

מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים 

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

מסקנה:

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

  .IAS 34 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

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

ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-  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

תל-אביב, 3 באוגוסט, 2022
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אבגול תעשיות 1953 בע"מ 
דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

    
ליום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

ליום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

נכסים שוטפים 

 59,18847,14665,941מזומנים ושווי מזומנים  

 --672פקדונות   

 37,29136,03745,884לקוחות  

 6,2646,6956,068חייבים ויתרות חובה  

 1,689(*) 4,051(*)464נכסי מסים שוטפים 

 1,3962,0273,058מכשירים פיננסיים נגזרים 

 63,47057,94543,409מלאי  

 168,745153,901166,049סה"כ נכסים שוטפים 

נכסים לא שוטפים 

 338,003297,074309,670רכוש קבוע, נטו  

 2,6176,6395,733מכשירים פיננסיים נגזרים  

 291852790נכסי מסים נדחים  

 3,882(*)  2,727(*)5,369יתרות מס הכנסה  לזמן ארוך  

 1,9132,4302,138נכסים בלתי מוחשיים  

 3,246524752יתרות חובה לזמן ארוך  

 351,439310,246322,965סה"כ נכסים לא שוטפים 

 520,184464,147489,014סה"כ נכסים 

(*) סווג  מחדש. 

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

(המשך)  

 

    
ליום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

ליום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

התחייבויות שוטפות 

 19,443 11,539  10,980אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  

 - -  1,249התחייבויות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים 

 37,429 36,154 34,469חלויות שוטפות של אגרות חוב לזמן ארוך  

 38,800 37,643 39,969ספקים ונותני שירותים  

 1,858 1,323 291התחייבויות בגין מסים שוטפים  

 19,889 19,698 19,086זכאים ויתרות זכות  

 117,419 106,357 106,044סה"כ התחייבויות שוטפות 

התחייבויות לא שוטפות  

 77,918 36,400 72,418הלוואות  לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

 85,861 119,708 79,969אגרות חוב  

 198 107 147התחייבויות בגין הטבות לעובדים 

 3,706 4,977 3,028יתרות זכות  לזמן  ארוך  

 19,802 19,499 26,438התחייבויות מסים נדחים  

 187,485 180,691 182,000סה"כ התחייבויות לא שוטפות 

הון 

 41 41 41הון מניות  

 60,614 60,614 60,614פרמיה על מניות 

(50,114)(49,645)(19,407)קרנות הון  

 173,105 165,652 190,461עודפים  

 183,646 176,662 231,709הון המיוחס לבעלי מניות החברה האם 

 464 437 431זכויות שאינן מקנות שליטה  

 184,110 177,099 232,140סה"כ הון 

 489,014 464,147 520,184סה"כ התחייבויות והון

3 באוגוסט,  2022

דיליפ קומר אגרוול  תאריך אישור הדוחות הכספיים

Dilip Kumar Agarwal

יו"ר הדירקטוריון

טומי ביורנמן    

Tommi Bjornman

מנכ"ל  

סיון ידי ד-ציון   

Sivan Yedidsion

סמנכ"ל כספים 

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

    

לתקופה של שישה 
חודשים שנסתיימה 

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה 
חודשים שנסתיימה  

ביום 30 ביוני 

2  0 22

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

לשנה 
שנסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

 471,406 111,952 99,836 207,908 214,487הכנסות ממכירות 

 407,076 96,792 86,453 182,323 175,121עלות המכירות  

 64,330 15,160 13,383 25,585 39,366רווח גולמי 

 3,037 711 333 1,341 1,091הוצאות מחקר ופיתוח  

 21,625 5,669 5,061 11,086 10,767הוצאות מכירה ושיווק 

 10,913 2,540 2,629 5,409 5,250הוצאות הנהלה וכלליות 

 1,178 484 83 675 83הוצאות אחרות, נטו  

 27,577 5,756 5,277 7,074 22,175רווח מפעולות רגילות 

(13,185)(4,638) (1,859) (5,175) (4,158)הוצאות מימון 

 309 61 3,043 180 4,181הכנסות מימון 

 14,701 1,179 6,461 2,079 22,198רווח לפני מסים על ההכנסה 

(6,523) (579) (1,410) (1,321) (4,867)מסים על ההכנסה 

 8,178 5,051600  758 17,331רווח לתקופה

מיוחס ל:  

 8,139 584 5,040 730 17,311בעלי מניות החברה האם  

 39 16 11 28 20זכויות שאינן מקנות שליטה 

17,331 758 5,051 600 8,178 

רווח למניה (בדולר):

 0.027 0.002 0.017 0.002 0.058רווח בסיסי ומדולל  

הממוצע המשוקלל של הון המניות ששימש  

בחישוב הרווח למניה: 

296,853,096296,853,096296,853,096296,853,096296,853,096בסיסי 

296,853,096296,853,096296,853,096296,853,096296,853,096מדולל 

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

    

לתקופה של שישה 
חודשים שנסתיימה 

ביום 30 ביוני 

2  0 22

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה 
חודשים שנסתיימה  

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

לשנה 
שנסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

 8,178 600 5,051 758 17,331רווח לתקופה  

רווח (הפסד) כולל אחר - סכומים אשר יסווגו 

בעתיד לרווח והפסד, נטו ממס:

 7(13)(649) (201)(593) רווח (הפסד) בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס 

 1,107 3,626 39,622 1,728 31,292הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ 

 1,114 3,613 38,973 1,527 30,699רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס 

 9,292 4,213 44,024 2,285 48,030סה"כ רווח כולל לתקופה 

מיוחס ל:  

9,234 4,184 44,057 2,255 48,063בעלי מניות החברה האם  

58 29(33) 30(33)זכויות שאינן מקנות שליטה 

48,030 2,285 44,024  4,2139,292

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

לתקופה של שי שה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביונ י 2022 (בלתי מבוקר) 

    

הו ן המניות 

אלפי דולר 

פרמיה על

מניות 

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

עסקאו ת 

עם בעל י 

זכויות

שאינ ן 

מקנות 

שליטה

אלפי דולר 

קר ן הו ן

בגי ן

הפרש י 

תרגום של 

פעילויות 

חוץ

אלפי דולר 

קר ן הו ן

בגי ן גידור

תזרימ י

מזומנים 

אלפי דולר 

קר ן הערכה

מחדש בגי ן

רכישה 

בשלבים

אלפי דולר 

 

קר ן הו ן

בגי ן

תשלומים 

מבוסס י

מניות 

אלפי דולר 

קר ן הו ן

בגי ן

רכישת

מניות 

באוצר 

אלפי דולר 

עודפים 

אלפי דולר 

סה" כ 

מיוחס

לבעל י

מניות 

החברה 

האם

אלפי דולר 

זכויות

שאינ ן 

מקנות 

שליטה

אלפי דולר 

סה"כ הון 

אלפי דולר 

 184,110 464 183,646 173,105(6,857) 2,265 488 481(40,443)(6,048) 60,614 41יתרה ליום 1 בינואר 2022

התנועה בתקופת החשבון:

17,331 20 17,311 17,311 - -  -  -  -  -  -  - רווח לתקופה 

30,699(53)  30,752 - - - -(593) 31,345 -  -  - הפסד כולל אחר לתקופה  

העברה של קרן בגין  רכישה

 - - - 44 - -(44)  -  -  -  -  - בשלבים  לעודפים 

 232,140 431 190,460231,709(6,857)  2,265 444 (112) (9,098) (6,048) 60,614 41יתרה ליום 30 ביוני 2022

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

(המשך)  

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2021 (בלתי מבוקר) 

    

הון המניות 

אלפי דולר 

פרמיה על  

מניות 

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

עסקאו ת 

עם המיעוט

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

הפרשי 

תרגום של 

פעילויות 

חוץ

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין גידור  

תזרימי  

מזומנים 

אלפי דולר 

קרן הערכה 

מחדש בגין  

רכישה 

בשלבים

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

תשלומים 

מבוססי  

מניות 

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

רכיש ת 

מניות 

באוצר 

אלפי דולר 

עודפים 

אלפי דולר 

סה" כ 

מיוחס  

לבעלי  

מניות 

החברה 

האם

אלפי דולר 

זכויות  

שאינן 

מקנות 

שליטה

אלפי דולר 

סה"כ הון 

אלפי דולר 

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

התנועה בתקופת החשבון:

 758 28 730 730 - -  -  -  -  -  -  - רווח לתקופה 

 1,527 2 1,525 - - - -(201)  1,726 -  -  - רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה  

העברה של קרן בגין רכישה בשלבים 

 - - - 44 - -(44)  -  -  -  -  - לעודפים 

 22 - 22 - - 22 - -  -  -  -  - תשלום מבוסס מניות 

 177,099 437 176,662 165,652(6,857)  2,260 532 274(39,806) (6,048)  60,614 41יתרה ליום 30 ביוני 2021

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

(המשך)  

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2022 (בלתי מבוקר) 

    

הון המניות 

אלפי דולר 

פרמיה על  

מניות 

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

עסקאו ת 

עם המיעוט

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

הפרשי 

תרגום של 

פעילויות 

חוץ

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין גידור  

תזרימי  

מזומנים 

אלפי דולר 

קרן הערכה 

מחדש בגין  

רכישה 

בשלבים

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

תשלומים 

מבוססי  

מניות 

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

רכיש ת 

מניות 

באוצר 

אלפי דולר 

עודפים 

אלפי דולר 

סה" כ 

מיוחס  

לבעלי  

מניות 

החברה 

האם

אלפי דולר 

זכויות  

שאינן 

מקנות 

שליטה

אלפי דולר 

סה"כ הון 

אלפי דולר 

 188,116 464 187,652 185,398(6,857)  2,265 466 537(48,764) (6,048) 60,614 41יתרה ליום 1 באפריל 2022

התנועה בתקופת החשבון:

 5,051 11 5,040 5,040 - -  -  -  -  -  -  - רווח לתקופה 

 38,973(44)  39,017 - - - -(649)  39,666 -  -  - רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה  

העברה של קרן בגין רכישה בשלבים 

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

 232,140 431 231,709 190,460(6,857)  2,265 444 (112) (9,098) (6,048)  60,614 41יתרה ליום 30 ביוני 2022

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

(המשך)  

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2021 (בלתי מבוקר) 

    

הון המניות 

אלפי דולר 

פרמיה על  

מניות 

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

עסקאו ת 

עם המיעוט

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

הפרשי 

תרגום של 

פעילויות 

חוץ

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין גידור  

תזרימי  

מזומנים 

אלפי דולר 

קרן הערכה 

מחדש בגין  

רכישה 

בשלבים

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

תשלומים 

מבוססי  

מניות 

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

רכיש ת 

מניות 

באוצר 

אלפי דולר 

עודפים 

אלפי דולר 

סה" כ 

מיוחס  

לבעלי  

מניות 

החברה 

האם

אלפי דולר 

זכויות  

שאינן 

מקנות 

שליטה

אלפי דולר 

סה"כ הון 

אלפי דולר 

172,877  408 172,469 165,046(6,857)  2,251 554 287(43,419) (6,048) 60,614 41יתרה ליום 1 באפריל 2021

התנועה בתקופת החשבון:

 600 16 584 584 - -  -  -  -  -  -  - רווח לתקופה 

 3,613 13 3,600 - - - -(13)  3,613 -  -  - רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה  

העברה של קרן בגין רכישה בשלבים 

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

 9 - 9 - - 9 - -  -  -  -  - תשלום מבוסס מניות 

 177,099 437 176,662 165,652(6,857)  2,260 532 274(39,806) (6,048)  60,614 41יתרה ליום 30 ביוני 2021

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

(המשך)  

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 ( מבוקר)

    

הון המניות 

אלפי דולר 

פרמיה על  

מניות 

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

עסקאו ת 

עם המיעוט

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

הפרשי 

תרגום של 

פעילויות 

חוץ

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין גידור  

תזרימי  

מזומנים 

אלפי דולר 

קרן הערכה 

מחדש בגין  

רכישה 

בשלבים

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

תשלומים 

מבוססי  

מניות 

אלפי דולר 

קרן הון  

בגין  

רכיש ת 

מניות 

באוצר 

אלפי דולר 

עודפים 

אלפי דולר 

סה" כ 

מיוחס  

לבעלי  

מניות 

החברה 

האם

אלפי דולר 

זכויות  

שאינן 

מקנות 

שליטה

אלפי דולר 

סה"כ הון 

אלפי דולר 

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

התנועה בשנת הדוח: 

 8,178 39 8,139 8,139 - -  -  -  -  -  -  - רווח לשנה 

 1,113 18 1,095----6 1,089 -  -  - הפסד כולל אחר לשנה 

בשלבים  רכישה  בגין  קרן  של  העברה 

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

 27 - 27 - -27 - -  -  -  -  - תשלום מבוסס מניות 

 184,110 464 173,105183,646(6,857)2,265 488 481(40,443)(6,048)  60,614 41יתרה ליום 31 בדצמבר 2021

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

    

לתקופה של שישה 
חודשים שנסתיימה 

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה 
חודשים שנסתיימה  

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

לשנה 
שנסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

תזרימי מזומנים - פעילות שוטפת

 8,178 5,051600 17,331758רווח לתקופה לפי דוח רווח והפסד

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים  

(ששימשו לפעילות) שנבעו מפעילות שוטפת  

 17,518(261) 12,503(6,746) 4,480(נספח א')

מזומנים נטו, (ששימשו לפעילות)

 25,696 17,554339(5,988) 21,811שנבעו מפעילות שוטפת  

תזרימי מזומנים - פעילות  השקעה

(43,097)(11,756)(7,542) (15,603)(16,132)השקעה ברכוש קבוע  

 - -(364)  -(1,464) תשלום מע"מ בגין רכוש קבוע  

 - - 370  -(672) (השקעה ב) מימוש  פקדונות  

(983) (983)-(983)- חייבים בגין מימוש בטוחה   

(100)  -- -(165) השקעות אחרות לזמן ארוך   

(427) (91)(177) (175) (315) רכישת נכסים בלתי מוחשיים 

 1,290 -- --מענק השקעה שהתקבל   

 170 -- 165-תמורה ממימוש רכוש קבוע  

(43,147)(12,830) (7,713)  (16,596)  (18,748)מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה  

תזרימי מזומנים - פעילות מימון 

גידול (קיטון) באשראי לזמן קצר מתאגידים  

 8,500 632 - 632 (8,500)  בנקאיים,  נטו  

 - - 50 - 1,900זכאים בגין  פקטורינג 

(14,133)(3,197)  (3,198)   (5,567) (12,068) פרעון  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  

(35,067) - - --פרעון אגרות חוב לציבור  

 50,000 - - - 6,500קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

(1,705) (344) (319) (973) (667) פרעון  התחייבות בגין חכירה  

 7,595(2,909) (3,467) (5,908) (12,835)מזומנים נטו, ששימשו לפעילות מימון

(9,856) (15,400)  6,374 (28,492)  (9,772) (ירידה) עלייה במזומנים ושווי מזומנים  

 75,471 62,221 48,890 75,471 65,941יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

השפעת השינויים בשערי החליפין על יתרות  

 326 325 3,924 167 3,019המזומנים המוחזקות במטבע חוץ 

 65,941 47,146 59,188 47,146 59,188יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

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

(המשך)  

    

לתקופה של שישה 
חודשים שנסתיימה 

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה 
חודשים שנסתיימה  

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

לשנה 
שנסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

נספח א' - התאמות הדרושות להצגת תזרימי  

המזומנים שנבעו  מפעילות (ששימשו  

לפעילות) שוטפת:  

הוצאות (הכנסות) שאינן כרוכות בתזרימי  

מזומנים: 

26,501 6,612 6,687 13,394 13,079פחת והפחתות 

(170)  - -(165)  - רווח הון ממימוש רכוש קבוע 

(614) (526)  -(526)  - קיטון בגין שינוי בהפרשה לירדת ערך  

(670) (633)  256(960)  533שינוי במסים נדחים, נטו  

שינוי בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד,  

26(59)(23)(65)(51)נטו 

2,017(625) (4,993)(616) (4,424)הוצאות (הכנסות) מימון שנצברו בגין אגרות חוב 

שינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים  

 - - 1,225 - 824דרך רווח והפסד   

 27 9 - 22 -תשלומים מבוססי מניות  

 293 100(91) 47(124) שערוך נכסים והתחייבויות  

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות, נטו:

(13,885) 1,348 12,075(4,022)  12,153קיטון (גידול) בלקוחות  

(629) (746)  1,031(1,726)  402קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה 

(1,708) (6,911) (2,210)(16,221)(15,752)גידול  במלאי  

 11,053 4,149(575) 10,644 2,273גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים  

(4,723) (2,979) (879)(6,552) (4,433)קיטון בזכאים ויתרות זכות  

4,480  (6,746)12,503  (261)17,518 

נספח ב' - מידע נוסף על תזרימי מזומנים  

מפעילות שוטפת: 

8,965 4,176 4,080 4,597 5,231תשלומי ריבית 

 268 70 269 180 514תקבולי ריבית 

 7,157 3,459 1,889 4,270 6,772תשלומי מסים 

 92 - 2,467 - 3,131תקבולי מסים 

פעילות מהותית שאינה במזומן:

 1,388 733 615 733 615השקעה ברכוש קבוע - באשראי ספקים 

 457 78 45 188 65התקשרויות בהסכמי חכירה חדשים

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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ביאור 1 - כללי

 אבגול  תעשיות  1953  בע"מ (להלן  -  "החברה") מחזיקה בבעלות  מלאה את החברות: אבגול אמריקה, אבגול סין  א. 

(למעט החזקה זניחה של  1%  של בעל זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הבת בסין), אבגול רוסיה, אבגול הודו  

ו-Nonwovens  הודו (להלן  -  "החברות הבנות"). משרדה הרשום של החברה ממוקם בפתח תקווה. ניירות הערך  

של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 

החברה והחברות הבנות שלה (להלן  -  "הקבוצה") עוסקות בייצור,  שיווק ומכירה של בדים לא-ארוגים, המשמשים  

בעיקר לייצור מוצרי היגיינה (בעיקר חיתולים חד-פעמיים לתינוקות ו למבוגרים, מוצרי היגיינה נשית ומגבונים) וכן  

לייצור מוצרים המשמשים לשימושים שונים (חקלאות, ריהוט וריפוד, בנייה, ביגוד ועוד). לקבוצה אתרי ייצור בצפון  

נכון למועד אישור   ומכירותיה הינן גלובליות ומתפרסות מעבר למוקדי הייצור.  אמריקה, ישראל, סין,  רוסיה והודו 

הדוחות הכספיים לקבוצה 14 קווי ייצור פעילים (כולל הקו החדש בהודו).  

ביום  19  באוקטובר  2020, החליט דירקטוריון החברה על העתקת קו יצור מסוג R3 SMMS של החברה להודו. קו  

הייצור ה ועתק  ממפע ל החברה שנסגר באזור התעשייה ברקן והינו בעל יכולת ייצור שנתית של כ-10,000  טון . שלב  

הבנייה הסתי ים והפעילות המסחרית צפויה להתחיל  במהלך  הרבעון   השלישי  לשנ ת 2022. נכון ליו ם 30  ב יוני   2022,  

השקיעה החברה בקו יצור זה כ-18.0 מיליון דולר.  

ביום 24  בפברוא ר 2021, אישר דירקטריון החברה את הקמתו של קו ייצו ר שלישי   במפעל החברה  ברוסיה. ק ו בעל 

יכולת  יצור  שנתית  של  כ-20  אלף טון.  נכון  ליום  30  ב יוני  2022,   החברה השקיעה  בפרויקט  זה  כ-30  מיליון דולר .

לפרטים  נוספים אודות השלכות   המצב הגיאו-פוליטי ברוסיה ראה  ביאור 5 א .  

 יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיי ם המאוחד ים של החברה לי ום 31  בדצמב ר 2021ב.

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, ול ביאור ים אשר נלוו אליהם. 

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:א. 

לתקן   בהתאם  נערכו  הקבוצה  של  ביניים")  כספיים  (להלן  -  "דוחות  המאוחדים  התמציתיים  הכספיים  הדוחות 

  .("IAS 34" - להלן) "דיווח כספי לתקופות ביניים" ,IAS 34 חשבונאות בינלאומי

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

שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 31 בדצמבר 2021, ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.  

(דו"חות  ב. ערך  ניירות  לתקנות  ד'  פרק  גילוי  להוראות  המאוחדים  נערכו  בהתאם  התמציתיים  הכספיים   הדוחות 

תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. 
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ביאור 3 - מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן

: רמות שווי הוגן א. 

רמה  2    

אלפי דולר 

ליום 30 ביוני 2022: 

נכסים פיננסיים בשווי הוגן :

נגזרים: 

 1,396חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן קצר 

 2,617חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן ארוך 

התחייבויות פיננסיות נטו בשווי הוגן:

נגזרים: 

 1,249חוזים להחלפת מטבע חוץ לזמן קצר 

ליום 30 ביוני 2021: 

נכסים פיננסיים בשווי הוגן :

נגזרים: 

 2,027חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן קצר 

 6,639חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן ארוך 

ליום 31 בדצמבר  2021: 

נכסים פיננסיים בשווי הוגן :

נגזרים: 

 3,058חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן קצר 

 5,733חוזים 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

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

בשווי ההוגן בתקופת הדיווח:  

    

לתקופה של שישה 
חודשים שנסתיימה 

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה 
חודשים שנסתיימה  

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

לשנה 
שנסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

מכשירים פיננסים נגזרים,  

נטו:

 9,578 7,411 8,425 9,578 8,791שווי הוגן לתחילת התקופה 

(2,639) 12 157 23 157פרעונות במהלך התקופה  

שינויים  בשווי הוגן שנזקפו  

 - -(1,225)  -(824) לרווח והפסד  

שינויים בשווי ההוגן  

שנזקפו לרווח הכולל  

 1,852 1,243(4,593) (935) (5,360) האחר

 8,791 8,666 2,764 8,666 2,764שווי הוגן לסוף התקופה 

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

החשיפה המטבעית   הקיימת לחברה (שמטבע פעילותה הינו דולר) בגין ההתחייבו יו ת השקלית (חשיפה מטבעית)  

הנובעות מאגרות חוב כמפורט בביאור 12 א' וב' לדוח השנתי.   

המכשירים  הפיננסים לי ום 30  ביונ י 2022  כוללים  בנוסף   עסקאות גידור תזרים מזומנים בגין חשיפה מטבעית הנובעת  

מהתחייבויות שיקליו ת שוטפות  כגון : הוצאות שכר, חשמל .  

בעיקר מהשינויים בשערי הריביות  בישראל  אל  מול נובע  הנגזרים  הפיננסים  בשווי ההוגן של המכשירים  השינוי 

ארה"ב   ומהשינויים בשע"ח של השקל מול הדולר.  בהתאמה  להשפעת  הפריט  המגודר   על   הרווח  והפסד,  הועברו

סכומים  מתאימים מקרן  הון לרווח והפסד.  

מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן:  .ג

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

בעלות מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשווים ההוגן:  

 

    

ערך בספרים

ליום 30 ביוני

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר) 

ליום 31 בדצמבר  

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר) 

שווי הוגן 

ליום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר) 

ליום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

התחייבויות 

פיננסיות :

 130,289 115,441167,480 123,290 155,862 114,438אגרות חוב 

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

הקבוצה פועלת במספר אזורים גאוגרפיים עיקריים,  להלן ההכנסות ממכירות לפי מגזרים  גיאוגרפיים בהתבסס על מיקום  

הלקוחות (יעד המכירות):  

לתקופה של  שישה  חודשים ש הסתיימה ביום 30 ביוני 2022 (בלתי מבוקר) 

    
ישראל 

אלפי דולר 

צפון 
אמריקה

אלפי דולר 

דרום 
אמריקה 

אלפי דול

סין

אלפי דולר 

רוסיה

אלפי דולר 

אחרים 

אלפי דולר 

סה"כ 

אלפי דולר  ר 

הכנסות מלקוחות חיצוניים  

 25,180214,487 24,874 20,100 17,500 119,625 7,208לפי מיקום הלקוחות 

לתקופה של  שישה  חודשים ש הסתיימה ביום 30 ביוני 2021 (בלתי מבוקר)(*)

    
ישראל 

אלפי דולר 

צפון 
אמריקה

אלפי דולר 

דרום 
אמריקה 

אלפי דולר 

סין

אלפי דולר 

רוסיה

אלפי דולר 

אחרים 

אלפי דולר 

סה"כ 

אלפי דולר 

הכנסות מלקוחות חיצוניים  

 207,908 24,368 29,850 24,113 21,040 102,777 5,760לפי מיקום הלקוחות 

לתקופה של  שלושה חודשים  ש הסתיימה ביום 30 ביוני 2022 (בלתי מבוקר) 

ישראל     

אלפי דולר 

צפון 
אמריקה

אלפי דולר 

דרום 
אמריקה 

אלפי דולר 

סין

אלפי דולר 

רוסיה

אלפי דולר 

אחרים 

אלפי דולר 

סה"כ 

אלפי דולר 

הכנסות מלקוחות חיצוניים  

 99,836 12,295 8,224 9,963 9,000 56,810 3,544לפי מיקום הלקוחות 

לתקופה של  שלושה חודשים  ש הסתיימה ביום 30 ביוני 2021 (בלתי מבוקר)(*) 

    
ישראל 

אלפי דולר 

צפון 
אמריקה

אלפי דולר 

דרום 
אמריקה 

אלפי דולר 

סין

אלפי דולר 

רוסיה

אלפי דולר 

אחרים 

אלפי דולר 

סה"כ 

אלפי דולר 

הכנסות מלקוחות חיצוניים  

111,952  11,725 15,758 11,604 11,272 58,524 3,069לפי מיקום הלקוחות 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 (מבוקר)(*) 

ישראל     

אלפי דולר 

צפון 
אמריקה

אלפי דולר 

דרום 
אמריקה

אלפי דולר 

סין

אלפי דולר 

רוסיה

אלפי דולר 

אחרים 

אלפי דולר 

סה"כ 

אלפי דולר 

הכנסות מלקוחות חיצוניים  

 471,406 57,039 70,422 40,61349,183 240,922 13,227לפי מיקום הלקוחות 

(*) הוצג  למפרע על מנת לשקף  את ההכנסות ממכירות באזורים  הגיאוגרפיים המהותים של החברה. 
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אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 5ביאור 

לבין מס הכנסה עבור השנים  2015  ועד  2018.  לפרטים  א.  בין החברה   ביום  18  בינואר,  2022  נחתם הסכם שומות 

נוספים ראו ביאור 34 ה (2)   לדוחות הכספים השנתיים לשנת  2021. 

 ביום 17  בפברואר 2022, קי בלה חברת הבת אבגול רוסיה, הודעה מרשות המס ברוסיה בדבר החלטתה בגין ביקורת  ב.

השומות שערכה לשנים 2017-2018. לפרטים נוספים ראו ביאור  34 ה (2)   לדוחות הכספים השנתיים לשנת  2021. 

על  ג. השפיעו  אשר  חזיתות  במגוון  טלטלה  עמה  הביאה  פברואר  2022,  חודש  בשלהי  לאוקראינה  הרוסית   הפלישה 

הכלכלה העולמית. בתגובה לפלישה הגיבו מדינות העולם בהובלתן של ארה"ב והאיחוד האירופי, באופן הולך ומתעצם 

בסנקציות קשות אשר מטרתן לפגוע כלכלית ברוסיה, על מנת להניאה מהמשך הפעולה המלחמתית שנקטה.   

חוסר הוודאות אשר נוצר בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה, והסנקציות שהוטלו על רוסיה אינם מאפשרים לחברה  

וללקוחותיה לקיים את עסקיהם כפי שנהגו בעבר.   

התמשכות המשבר מקשה רבות על המשכיות ויציבות הפעילות של חלק מלקוחות החברה. ההשפעה העיקרית היא  

על אספקה שוטפת של חומרי גלם וציוד המיובאים לרוסיה, אשר גרמה לפגיעה בפעילות הלקוחות הללו, וכפועל יוצא  

רווחיות החברה ברבעון   גרמה להפסקה לסירוגין של פעילות הייצור במפעל החברה ברוסיה. כתוצאה מכך נפגעה 

השני של שנת 2022.

נכון ליום  30  ביוני  2022, חל ייסוף בשער הרובל למול שער הדולר של כ-31.1%  בהשוואה ליום  31  בדצמבר  2021.  

הייסוף האמור הביא לגידול בהון העצמי של החברה בסך ש ל כ-35.3 מיליון דולר בהשוואה ליום  31 בדצמבר 2021. 

החברה ממשיכה לעקוב באופן רציף אחר ההתפתחויות בשוק הרוסי, לרבות בחינה מחודשת של כדאיות ההשקעה  

לקום   שתוכנן  הנוסף  הייצור  קו  למיקום  נוספות  אלטרנטיבות  החברה  בוחנת  במקביל  ברוסיה.  השלישי  הייצור  בקו 

ברוסיה.  ליום  30  ביוני  2022,  השקיעה החברה  כ-12  מיליון דולר  במבנה, וכ-18    מי ליון דולר  במקדמות עבור  מכונות  

וציוד. למועד הדיווח טרם סופקו רכיבי המכונה מיצרני הציוד באירופה אל המפעל ברוסיה.  

אישור הדוחות  - 6ביאור 

הדוחות הכספיים אושרו על ידי דירקטוריון החברה ואושרו לפרסום ביום  3 באוגוסט,  2022. 



אבגול תעשיות 1953  בע"מ

מידע כספי  ביניים נפרד ליום  30 ביונ י 2022

ערוך בהתאם להוראות תקנה 38 ד' 

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970
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לכבוד  

בעלי  המניות של  חברת  

אבגול תעשיות 1953 בע"מ 

א.ג.נ 

הנדון:  דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה  38ד'

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

מבוא: 

סקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תק נה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970  ש ל אבגול  

תעשיות  1953  בע"מ  (להלן  -  "החברה") ליום  30  ביוני  2022  ולתקופ ות של שישה  ושלושה חודשים שהסתיימ ו  באותם  תאריכים . 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי ביניים נפרד זה בהתאם לתקנה  38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות 

תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.  אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי  הנפרד לתקופו ת ביניים  אל ו  בהתבסס על  

סקירתנו.  

היקף הסקירה:

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

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם 

אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ו מיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה 

ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל  

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

מסקנה:

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

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

בריטמן אלמגור זהר ושות'  

רואי חשבון 

A Firm in the Deloitte Global Network

תל-אביב, 3 באוגוסט, 2022
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אבגול תעשיות 1953 בע"מ
נתונים על המצב הכספי  

    
ליום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

ליום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

נכסים שוטפים 

 18,347 13,35314,599מזומנים ושווי מזומנים  

 10,252 9,7663,515לקוחות   

 3,384 1,8343,391חייבים ויתרות חובה  

 - -3,936יתרות עם חברות קשורות   

 1,607(*)  3,964(*) -נכסי מסים שוטפים 

 3,058 1,3962,027מכשירים פיננסיים נגזרים  

 - 1,50019,105הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לחברות קשורות 

 3,912 6,055 6,187מלאי  

 40,560 52,656 37,972סה"כ נכסים שוטפים 

נכסים לא שוטפים 

 306,622 347,070259,557השקעות והלוואות לחברות מוחזקות 

 58,584 57,01159,202רכוש קבוע, נטו  

 5,733 2,6176,639מכשירים פיננסיים נגזרים  

 650 551-נכסי מסים נדחים  

 3,084(*)  2,053(*) 3,804יתרות מס הכנסה לזמן ארוך   

 2,138 1,9122,430נכסים בלתי מוחשיים  

 205 1,27097יתרות חובה לזמן ארוך  

 330,529377,016 413,684סה"כ נכסים לא שוטפים 

 417,576 451,656383,185סה"כ נכסים 

(*) סווג מחדש.

הנתונים המצורפים לתמצית המידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 
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בע"מ 1953אבגול תעשיות 
 נתונים על המצב הכספי 

 (המשך) 

    
ליום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

ליום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

התחייבויות שוטפות 

 6,318 6,282  6,354 אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות  לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  

 - -  1,249התחייבויות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים 

 37,429 36,154 34,469חלויות שוטפות של אגרות חוב לזמן ארוך  

 10,030 11,349 13,618ספקים ונותני שירותים  

 16,093 910 -יתרות עם חברות קשורות  

 11,263 12,000 10,659זכאים ויתרות זכות  

 81,133 66,695 66,349סה"כ התחייבויות שוטפות 

התחייבויות לא שוטפות  

 3,021 3,125 2,467יתרות זכות  לזמן  ארוך  

 63,717 16,888 60,530הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  

 85,861 119,708 79,969אגרות חוב  

 - - 10,000הלוואה לזמן ארוך מחברה מוחזקת 

 - - 483התחייבויות בגין מסים נדחים   

 198 107 147התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד 

 152,797 139,828 153,596סה"כ התחייבויות לא שוטפות 

הון 

 41 41 41הון מניות רגילות 

 60,614 60,614 60,614פרמיה על מניות  

(50,114)(49,645)(19,407)קרנות הון  

 173,105 165,652 190,461עודפים  

 183,646 176,662 231,709סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה 

 417,576 383,185 451,654סה"כ התחייבויות והון

3 באוגוסט,  2022

דיליפ קומר אגרוול  תאריך אישור הדוחות הכספיים

Dilip Kumar Agarwal

יו"ר הדירקטוריון

טומי ביורנמן    

Tommi Bjornman

מנכ"ל  

סיון ידי ד-ציון   

Sivan Yedidsion

סמנכ"ל כספים 

הנתונים המצורפים לתמצית המידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 
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אבגול תעשיות 1953 בע"מ 
נתונים על הרווח והפסד והרווח הכולל 

    

לתקופה של שישה  
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

ל ש נ  ה 
שהסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

 293,627 73,560 65,513 131,310 140,500הכנסות ממכירות ודמי ניהול 

 276,224 67,694 60,052 125,322 121,039עלות המכר  

 17,403 5,866 5,461 5,988 19,461רווח גולמי 

 2,494 582 269 1,065 945הוצאות מחקר ופיתוח  

 4,245 1,120 1,375 2,105 2,680הוצאות מכירה ושיווק 

 7,362 1,745 1,712 3,681 3,715הוצאות הנהלה וכלליות 

 1,093 468 37 659 37הוצאות אחרות, נטו  

 2,209 1,951 2,068(1,522)  12,084רווח (הפסד) מפעולות רגילות

 266 125 3,030 200 3,087הכנסות מימון 

(11,320)(3,574) (2,624) (3,793) (3,333) הוצאות מימון 

(8,845) (1,498)  2,474(5,115)  11,838רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

(1,043)  281(745)  502(2,229) הכנסות (הוצאות) מסים על ההכנסה

(9,888) (1,217)  1,729(4,613)  9,609רווח (הפסד) לאחר מיסים 

 18,027 1,801 3,311 5,343 7,702חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו ממס

 8,139 584 5,040 730 17,311רווח לתקופה

רווח /הפסד כולל אחר: 

סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח והפסד, נטו  

ממס:  

 7(13)(649) (201) (593) רווח (הפסד) בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס 

 1,088 3,613 39,666 1,726 31,345הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ  

 1,095 3,600 39,017 1,525 30,752רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס 

סה"כ רווח כולל לתקופה המיוחס לבעלים של  

 9,234 4,184 44,057 2,255 48,063החברה  

הנתונים המצורפים לתמצית המידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 
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אבגול תעשיות 1953 בע"מ
נתונים על תזרימי המזומנים  

    

לתקופה של שישה  
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

ל ש נ  ה 
שהסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 8,139 584 5,040 730 17,311רווח לתקופה לפי דוח רווח והפסד 

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים  

(1,124)  4,393(3,054) (3,571) (24,758)ששימשו  לפעילות  שוטפת (נספח א')

מזומנים נטו, שנבעו מפעילות 

 7,015 4,977 1,986(2,841) (7,447) (ששימשו לפעילות)  שוטפת 

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

(40,914)(20,914)(2,000) (24,914)(3,500) הלוואה לחברת מוחזקת    

 - - 750 - 750פרעון הלוואה שנתנה לחברה מוחזקת 

(983) (983)  -(983)  - חיבים בגין מימוש בטוחה   

(2,563) (631) (417) (1,165) (597) השקעה ברכוש קבוע  

 - - - -(165) השקעה אחרת לזמן ארוך  

 46,809 - - 46,809 -השפעת מיזוג עם חברת בת (נספח ג) 

 2,268 1,650 - 1,815 -תמורה ממימוש רכוש קבוע  

(527) (91)(176) (175) (314) רכישת נכסים בלתי מוחשיים  

מזומנים נטו, (ששימשו לפעילות) שנבעו  

 4,090(20,969)(1,843)  21,387(3,826) מפעילות השקעה  

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

(35,067) - - - -פרעון אג"ח  

 - - 3,000  -  10,000  קבלת הלוואה לזמן ארוך מחברה מוחזקת  

 50,000 - -  -  - קבלת הלוואה לזמן ארוך 

(6,502) (1,383)  (1,382)  (3,253)  (3,252)  פרעון הלוואה לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  

(1,267) (245)  (218)  (772)  (469)  פרעון התחיבויות בגין חכירה 

מזומנים נטו, (ששימשו לפעילות) שנבעו  

 7,164(1,628)  1,400(4,025)  6,279מפעילות מימון  

 18,269(17,620) 1,543 14,521(4,994) עליה (ירידה) נטו במזומנים ושווי מזומנים 

השפעת השינויים בשערי חליפין ביתרות 

 - 217 - -  - מזומנים המוחזקות במטבע חוץ  

 78 32,002 11,810 78 18,347יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

 18,347 14,599 13,353 14,599 13,353יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

הנתונים המצורפים לתמצית המידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 
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אבגול תעשיות 1953 בע"מ 
נספחים לנתונים על תזרימי המזומנים 

(המשך)  

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

    

לתקופה של שישה  
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

ל ש נ  ה 
שהסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

הוצאות (הכנסות) שאינן כרוכות בתזרימי  

מזומנים:  

 5,152 1,244 1,330 2,772 2,521פחת והפחתות 

(18,027)(1,747)  (3,311)  (5,289)  (7,702)  חלק החברה  ברווחי חברות  מוחזקות, נטו ממס 

(716) (547)  -(712)  - רווח הון ממימוש רכוש קבוע  

 - - 1,225 - 824שערוך מכשירים פיננסיים דרך רווח והפסד 

 247 108(283) 28(417) שערוך נכסים והתחייבויות  

(657) (281)  331(503)  1,315שינוי במסים נדחים, נטו  

 27(59)(23)(65)(52)שינוי בהתחייבות לסיום יחסי עובד מעביד  

 2,018(624) (4,993) (615) (4,424) הוצאות מימון שנצברו בגין אגרות חוב 

 27 9 - 22 -תשלום מבוסס מניות  

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות, נטו:

(5,171)  1,598 1,007 1,566 487קיטון (גידול) בלקוחות  

 15,025 3,106(1,432) (298) (19,719)שינוי ביתרות מול חברות מוחזקות   

(87) 136 1,279(86) 650קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה 

 1,260(498) (21)(883) (2,274) קיטון (גידול) במלאי  

 2,897 2,661 773 4,149 3,635גידול  בספקים  

(3,119)(713)  1,064(3,657)  398גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות   

 (24,758)  (3,571)  (3,054) 4,393  (1,124)

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

    

לתקופה של שישה  
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

ל ש נ  ה 
שהסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

 7,969 3,5323,759 4,3613,957תשלומי ריבית 

 11 -199 36011תקבולי ריבית 

 66910291 3,217244תשלומי מסים 

 - -2,466 -3,131תקבולי מסים  

פעילות מהותית שאינה במזומן:

 66 19134 19134השקעה ברכוש קבוע - באשראי ספקים 

 405 4579 65188התקשרויות בהסכמי חכירה חדשים

הנתונים המצורפים לתמצית המידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 



8

 בע"מ 1953אבגול תעשיות 
לנתונים על תזרימי המזומנים  יםנספח

 (המשך) 

נספח ג' - השפעת מיזוג עם חברת בת: 

    

לתקופה של שישה  
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר)

ל ש נ  ה 
שהסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

(5,081)  - -(5,081)  - לקוחות   

(2,189)  - -(2,189)  - חייבים ויתרות חובה   

 954 - - 954 -יתרות עם חברות מוחזקות   

 94,268 - - 94,268 -השקעות  והלוואות לחברות מוחזקות    

(9,579)  - -(9,579)  - מכשירים פיננסיים נגזרים   

(5,172)  - -(5,172)  - מלאי   

(4,754)  - -(4,754)  - נכסי מיסים שוטפים   

(61,341) - -(61,341) - רכוש קבוע   

(2,836)  - -(2,836)  - נכסים בלתי מוחשיים   

(96) - -(96) - יתרות חובה לזמן ארוך   

 6,242 - - 6,242 -אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים   

 7,517 - - 7,517 -ספקים ונותני שירותים   

 14,989 - - 14,989 -זכאים ויתרות זכות   

 20,044 - - 20,044 -הלוואות  לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים   

 172 - - 172 -התחייבויות בגין הטבות לעובדים  

 3,347 - - 3,347 -יתרות זכות לזמן ארוך   

 945 - - 945 -התחייבויות בגין מסים  נדחים   

(9,532)  - -(9,532)  - יתרות עם חברת אם   

(1,089)  - -(1,089)  - הלוואה לחברת אם   

מזומנים ושווה מזומנים שנבעו  ממיזוג של  

 46,809 - - 46,809 -חברת הבת   

הנתונים המצורפים לתמצית המידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 
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א.  כללי:

:כללי )1(

אבגול   תעשיו ת 1953  בע"מ (להל ן -  "החברה") הינה חברת אחזקות המחזיקה בבעלות מלאה את  החברו ת: אבגו ל אמריקה, 

אבגול  סין  (למעט  החזקה  זניחה  של  1%  של  בעל  זכויות  שאינן  מקנות  שליטה  בחברה  הבת  בסין ), אבגול  רוס יה, אבגול  הודו  

ניירות הערך של   ו-  Nonwovens  הודו   (להלן  -  "החברות  הבנות ").  משרדה הרשום של החברה ממוקם בפתח   תקווה. 

החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  

החברה והחברות הבנות שלה (להלן  -  "הקבוצה") עוסקות בייצור, שיווק ומכירה של בדים לא-ארוגים, המשמשים בעיקר  

לייצור מוצרי היגיינה (בעיקר חיתולים חד-פעמיים לתינ וקות ולמבוגרים, מוצרי היגיינה נשית ומגבונים) וכן לייצור מוצרים  

המשמשים לשימושים שונים (חקלאות, ריהוט וריפוד, בנייה, ביגוד ועוד). לקבוצה אתרי ייצור בצפון אמריקה, ישראל, סין,  

רוסיה והודו ומכירותיה הינן גלובליות ומתפרסות מעבר למוקדי הייצור. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים לקבוצה  14  קווי  

ייצור פעילים (כולל הקו החדש בהודו).  

ומיידיים)   ניירות ערך (דוחות תקופתיים  המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה  38ד' לתקנות 

התש"ל-1970.  

יש לעיי ן בדוחות תמציתיים אלו בהקש ר לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים  של החברה ליום 31  בדצמב ר 2021 ולשנה  

שהסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם.  

(2) הגדרות:

החברה   - אבגול תעשיות 1953 בע"מ. 

חברה מוחזקת    - כהגדרתה בביאור  1 בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר  2021. 

: מדיניות חשבונאית )3(

המידע הכספי הנפרד  נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור 2 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של  

החברה לי ום 31  בדצמב ר 2021  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך,   פרט לסכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות, ההוצאות  

ותזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות, כמפורט להלן:  

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

השקעות בחברות מוחזקות. 

 השקעות בחברות מוחזקות מוצגות בדוחות הכספיים של החברה  בהתאם לשיטת השווי המאזני. (ב )

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

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

 חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות המוצגים בדוחות  (ד )

המאוחדים של החברה, תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות, או ביטולה בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל  

אחר.

 סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם,  (ה)

למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות. 

 הלוואות שניתנו  ו/או נתקבלו מחברות מוחזקות מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה כחברה אם. (ו )

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

ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי על רווח והפסד ועל הרווח הכולל   באותו  האופן  

בניכוי   מוצגים  שנדחו  נטו  (הפסדים)  רווחים  שלישיים.  צדדים  מול  מבוצעות  היו  אילו  ומוצגות  נמדדות  היו  שבו 

(כתוספת) מסעיפי חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות והשקעות בחברות מוחזקות.  
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: (המשך)כללי א. 

: אי הכללת מידע כספי נפרד בדוחות החברה )4(

בחודש נובמבר  2017, הודיעה רשות ניירות ערך לחברה, כי לא  תתערב בעמדתה שלא לכלול במסגרת דוחותיה הכספיים  

מידע כספי נפרד בהתאם לתקנה  9ג והתוספת העשירית לתקנות, ככ ל שמידע כאמור הינו זניח ותוספת המידע שתינתן  

למשקיע בדוח הכספי הנפרד ביחס למידע שייכלל בדוחות הכספיים המאוחדים הינה זניחה.  

במסגרת  עריכת  הדוחות הכספיים לשנת  2020, בחנה החברה את זנ יחות תוספת המידע הנגזרת מהמידע הכספי הנ פרד  

ביחס לדוחות המאוחדים,  והגיעה  למסקנה  כי  המידע  שבדוח  הכספי  הנפרד  של  החברה  לשנת  2020, הינ ו  זניח ותוספת  

המידע שתינתן למשקיע בדוח הכספי הנפרד ביחס למידע שייכלל בדוחות הכספיים המאוחדים הינה זניחה  ו כי לא יהיה  

בדוחות הכספיים הנפרדים משום תוספת מידע מהותית למשקיע סביר (ראה ביאור  37  בדוחות הכספיים המאוחדים של  

החברה ליום 31 בדצמבר 2020).  

מעתה  בשל  המיזוג  האמור  ובהתאם להוראות תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל- 1970,  

החל מיום 31 במרץ  2021, החברה מצרפת  דוח  כספי נפרד.  

פרד ביחס לדוחות המאוחדים נגזרת מהמידע הכספי ה ניחות תוספת המידע הזנ )5(

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

נכון  יותר  את  מצבה  העסקי  והפיננסי  לעומת  אלו  המופיעים  בדוח  על  המידע  הכספי  הנפרד,  שכן  החברה  והחברות  הבנות 

שלה  פועלת  כיחידה   עסקית   אחת  ולא  קיימות  מגבלות  כלשהן   להעברת   מזומנים  בין  החברות  הבנות  ובין  החברה.  החברה 

יחד  עם  החברות  הבנות  פועלות  כיחידה  עסקית  אחת  ונתמכת   על   ידי   מבנה  החזקות  פשוט , בו  כל  החברות  נמצאות  בשליטה 

מלאה  (למעט  החזקה  זניחה  של   1%  של  בעל  זכויות  שאינן  מקנות  שליטה  בחברה  הבת  בסין).  לחברה  יש  שליטה  מלאה 

בכספים של החברות הבנות  וביכולתה  לבצע משיכות כספים  לשירות החוב .   

אשר נמדדים בשווי הוגן:  מכשירים פיננסיים ב.

(1) רמות שווי הוגן :

    
רמה  2

אלפי דולר 

ליום 30 ביוני 2022: 

נכסים פיננסיים בשווי הוגן :

נגזרים: 

 1,396חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן קצר 

 2,617חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן ארוך 

התחייבויות פיננסיות נטו בשווי הוגן

נגזרים: 

 1,249חוזים להחלפת מטבע חוץ  לזמן קצר 

ליום 30 ביוני 2021: 

נכסים פיננסיים בשווי הוגן :

נגזרים: 

 2,027חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן קצר 

 6,639חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן ארוך 

ליום 31 בדצמבר  2021: 

נכסים פיננסיים בשווי הוגן :

נגזרים: 

 3,058חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן קצר 

 5,733חוזים להחלפת מטבע חוץ וריבית לזמן ארוך 
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(המשך) אשר נמדדים בשווי הוגן:  מכשירים פיננסיים ב.

מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן:  )2(

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

מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשווים ההוגן:  

    

ערך בספרים  

ליום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר) 

ליום 31 בדצמבר  

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר) 

שווי הוגן 

ליום 30 ביוני 

2 0 2 2

אלפי דולר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(בלתי מבוקר) 

ליום 31 בדצמבר 

2 0 2 1

אלפי דולר 

(מבוקר)

התחייבויות 

פיננסיות :

 130,289 115,441167,480 123,290 114,438155,862אגרות חוב 

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

ג. אירועים מהותיים בתקופת הדיווח:

ביום  18 בינואר,  2022 נחתם הסכם שומות בין החברה לבין מס הכנסה עבור השנים 2015  ועד  2018. 

ד. אישור הדוחות: 

הדוחות הכספיים אושרו על ידי דירקטוריון החברה ואושרו לפרסום ביום  3 באוגוסט, 2022. 



-1 -

אבגול תעשיות 1953 בע"מ 
דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38ג 

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים ), התש"ל-1970 לתקופה של שישה ושלושה 

חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2022.  

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

לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 טומי ביורמן, מנכ"ל ; 1.

 סיון ידיד -ציון, סמנכ"ל כספים.2.

בקרה פנימית ע ל הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי המנהל  
את   בפועל  שמבצע  מי  בידי  או  פיקוחם  תחת  או  הכספים  בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה  ונושא  הכללי 
למהימנות   בהתייחס  סביר  ביטחון  נועדו לספק  ואשר  דירקטוריון התאגיד  בפיקוח  התפקידים האמורים, 
הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות  

שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.  

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור,  
נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי  
בהתייחס   המתאים,  במועד  החלטות  קבלת  לאפשר  כדי  וזאת  האמורים,  התפקידים  את  בפועל  שמבצע 

לדרישות הגילוי.  

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

צורף לדוח  התקופתי   ועל הגילוי אשר  בדוח  השנתי  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 
לתקופה שנסתיימה בי ום 31   בדצמבר 2021  (להלן:  "הדוח  השנתי  בדבר הבקרה הפנימית האחרון" ), העריכו  
הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד;  בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד  

הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 30 ב יוני 2022 היא אפקטיבית.   

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כד י לשנות את הערכת  
האפקטיביות של הבקרה הפנימית,  כפי ש נמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון;  

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

אפקטיבית. 
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 הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג(ד)(1 ):

הצהרת מנהלים 

הצהרת מנהל כ ללי 

אני, טומי ביורמן, מצהיר כי:

 בחנתי את הדוח הרבעוני של אבגול תעשיות  1953  בע"מ (להלן  –  התאגיד)  לרבעון  השני  של שנת  (1)
2022 (להלן – הדוחות); 

 לפי ידיעתי, הדוחות אי נם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  (2)
יהיו   נכללו אותם מצגים, לא  מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן 

מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

 לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  (3)
לתאריכים   התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות, 

ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

 גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת  והדוחות הכספיים (4)
של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית  על הדיווח הכספי ועל  

הגילוי: 

הבקרה   (א) של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל   את 
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  

הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן – 

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

הכספי ועל הגילוי;

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

 קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים   (א)
בתקנות   כהגדרתן  שלו  לרבות חברות מאוחדות  לתאגיד,  להבטיח שמידע מהותי המתייחס 
ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),  התש"ע  -  2010, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד  

ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן – 

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

הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. 

 לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדו ח התקופתי  האחרון  (ג)
בנוגע   וההנהלה  הדירקטוריון  מסקנת  את  לשנות  כדי  בו  יש  אשר  זה,  דוח  מועד  לבין 

לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד. 

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

3 באוגוסט 2022

טומי ביורמן, מנכ"לתאריך 
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הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג(ד)(2) 

הצהרת מנהלים

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

אני, סיון  ידיד -ציון, מצהיר כי:
 בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של  (1)

אבגול תעשיות  1953  בע"מ  (להלן  –  התאגיד)  לרבעון  השני  של שנת  2022  (להלן  –  "הדוחות" או  
"הדוחות לתקופת הביניים");

  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיי ם ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם  (2)
כדי   עובדה מהותית הנחוץ  בהם מצג של  ולא חסר  עובדה מהותית,  נכון של  לא  כל מצג  כוללים 
בהתייחס   מטעים  יהיו  לא  מצגים,  אותם  נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו  שהמצגים 

לתקופת דוחות;

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

המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת  והדוחות הכספיים  (4)
של  התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכני ת ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  

הגילוי: 

 את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים  הפנימית על הדיווח הכספי 
ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע  
לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו  
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין;  

וכן – 

 כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו   (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 
שלו   מאוחדות  חברות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  המיועדים 
כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנת יים), התש" ע -  2010, מובא לידיעתי על  
ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן  

–

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

בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

 לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  התקופתי   (ג)
כספי אחר  מידע  ולכל  ביניים  הכספיים  לדוחות  המתייחס  זה,  דוח  מועד  האחרון  לבין 
מסקנת   את  להערכתי  לשנות,  כדי  בו  יש  אשר  הביניים,  לתקופת  בדוחות  הכלול 
הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  

של התאגיד.

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

 3 באוגוסט 2022

סיון ידיד -ציון, סמנכ"ל כספיםתאריך 
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