
 

 

10.8.2022 

 

 

  המשך צמיחהעם   2202שנת ל שניה רבעון ה את  מסכמת נובולוג
 

לעומת   10.8%-גידול של כ, מיליון ש"ח  18.5-לכ הסתכם ברבעון  התפעולי רווחה
 אשתקד 

 
לעומת   19.6%-גידול של כ, מיליון ש"ח  12.5-לכ הסתכםברבעון  נקיה רווחה

 אשתקד 
 

מיליון ש"ח   27.5-)כ  מיליון ש"ח 33.3-כבהסתכם  ברבעון  Adjusted EBITDA-ה
 אשתקדלעומת  13.0%-, גידול של כ(IFRS16לפני יישום 

 
 

נובולוג מנכ"ל  טאוס,    יותרווחוב  בהכנסות  גידולעם  טובות    תוצאותשל    נוסף  רבעוןלהציג    שמחים  אנו":  עירן 

בישראל ליישום תהליכי    מובילהנחשבת לחברת הייעוץ הה   Gsap  מחברת  60%לאחרונה הודענו על רכישת    .הקבוצה

קליניקה   הרפואיורגולציה,  והמכשור  הפארמה  בתחומי  שלנו   .איכות  האסטרטגיה  במסגרת  נעשית  זו  עסקה 

השירותים    תלהרחב המוסף  סל  ללקוחותוהערך  מציעים  ל  תוך  ינושאנו  המאמצים  הפעילויות המשך  השבחת 

נוספות לצורך   תשתיות בבניית אנו ממשיכים להשקיע  ת נוספות בארץ ובעולם.איתור רכישות סינרגטיווהקיימות  

 " והשגת היעדים שהצבנו לעצמנו. החברה של טווחה  ארוכת עתידיתה  צמיחהה

 (IFRS16)כולל תקן   2022של שנת  שני רבעון העיקרי התוצאות ל

מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול  309.7-כ  לעומתמיליון ש"ח    361.4- כהסתכמו ל שניהברבעון  ההכנסות  

ת  ווכן מאיחוד התוצאות הכספיות של החבר   החטיבות   ברובהעלייה נובעת בעיקר מעלייה בהכנסות    . 16.7%-של כ

 . גסטרומד ועין טל

גידול של    ברבעון המקביל אשתקד,מיליון ש"ח    36.4-לעומת כ  מיליון ש"ח   42.8-הסתכם בכברבעון    הרווח הגולמי

   .17.6%-כ

המקביל ברבעון  מיליון ש"ח    18.9-מיליון ש"ח לעומת כ  24.4-בכ  הסתכמוברבעון  הוצאות מכירה הנהלה וכלליות  

וכן איחוד התוצאות הכספיות של החברות גסטרומד ועין טל  מבעיקר  העלייה נובעת    .28.7%- , גידול של כאשתקד

 חברה. פעילות ה הרחבת המשך גידול בהוצאות לטובת 

, גידול של אשתקד  המקביל  ברבעוןמיליון ש"ח    16.7-לעומת כ"ח  ש  מיליון  18.5-לכ  סתכםה  ברבעוןהרווח התפעולי  

הלוגיסטיקה    בעיקר  שנבע,  10.8%-כ מגזר  של  ברווח  הבריאות ירידה    ומנגדמעליה  שירותי  חטיבת  של  ברווח 

שירותי המעבדה כתוצאה של  מכתוצאה משינויים בסביבה התחרותית של פעילות המונשמים וכן מקיטון ברווח  

 . הפסקת פרויקט בתחום חיסוני הקורונה

 -כ, גידול של מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד 10.5-כ  לעומתמיליון ש"ח  12.5-בכהסתכם   ברבעוןהרווח הנקי 

19.6%.   



 

הסתכם  1Adjusted EBITDA-ה כ  33.3- בכ  ברבעון  לעומת  ש"ח  ש"ח  29.5- מיליון  המקביל    ברבעון   מיליון 

 .13.0%- אשתקד, גידול של כ

"ח  ש מיליון    214.3- כ  לעומת"ח  ש  מיליון  199.2-עומדת על סך של כ  30.6.2022  ליום  נכוןשל החברה  יתרת המזומנים  

 מיליון ש"ח.   2.7- כ של מהותי לא פיננסי  חוב  עם, 31.3.2022 ליום

 
 "ח ש  מיליון  429.9-כ  לעומת "ח  שמיליון    444.4-הסתכם לסך של כ  30.06.2022  ליום   נכוןשל החברה  ההון העצמי  

 . 31.3.2022ליום 

 

 :IFRS16לפני יישום בתקופת הדוח  החברה   של העסקית הפעילות  תוצאות תמצית  להלן

 סעיף 

 ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של שלושה 
2022 2021 

 (מבוקר"ח )בלתי ש אלפי

 36,382 42,769 רווח גולמי 

 16,388 17,870 רווח מפעולות רגילות 

Adjusted EBITDA 27,502 24,569 

 

  בפילוח ,  IFRS16  החשבונאי  תקןהבתקופת הדוח לפני יישום    להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית של החברה

 : פעילות תחומי לפי

  לוגיסטיקה שירותי בריאות  דיגיטל  התאמות 

  ביוני  30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

2021 2022 2021 2022 2021  2022 2021 2022  

 סעיף  (מבוקר"ח )בלתי ש אלפי

 הכנסות 308,660   268,144 46,965   36,948 6,199   6,314 ( 435) ( 1,750)

 רווח גולמי  25,634  21,935  13,680  11,080  3,540   3,373 ( 85) ( 6)

 מפעולות רגילות  רווח 12,629  9,220  3,620   5,563 1,621   1,605 -  - 

 -  - 2,247   2,410  7,847  7,236  14,475  17,856 Adjusted EBITDA 

 (IFRS16)כולל תקן  2022 במחצית הראשונה של שנתעיקרי התוצאות 

המקביל אשתקד, גידול   בחציוןמיליון ש"ח    625.7-מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ  736.8-כ בהסתכמו  ההכנסות  

כ וכן  הגידול    .17.7%-של  מהחטיבות  אחת  בכל  בהכנסות  מגידול  בעיקר  של נובע  הכספיות  התוצאות  מאיחוד 

 . , גסטרומד ועין טלAMLהחברות  

 

 .  17.8%- גידול של כ  ,המקביל אשתקד  בחציוןמיליון ש"ח    74.2-לעומת כ  מיליון ש"ח  87.4- סתכם בכה   הגולמיהרווח  

, מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד  38.4-מיליון ש"ח לעומת כ  49.0- בכ  הסתכמוהוצאות מכירה הנהלה וכלליות  

וגידול בהוצאות לטובת    AML- ו  עין טל  ,גסטרומדהתוצאות הכספיות של   איחודנובע מהגידול    .27.7%- גידול של כ

    הרחבת פעילות הקבוצה.

 
1 EBITDA   הוצאות  , עדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בנטרול הוצאות והכנסות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה כגון

 ושונות רווח הון,  תשלום מבוסס מניות



 

-כ  של  גידולהמקביל אשתקד,    בחציוןמיליון ש"ח    35.9- כ  לעומתש"ח  מיליון    39.2-כב  סתכםה  התפעוליהרווח  

9.2%  . 

 .  7.0%- כ של גידול, אשתקד  המקביל  בחציוןמיליון ש"ח   24.0-כ לעומת מיליון ש"ח   25.7-בכ  הסתכםהנקי  הרווח

המקביל אשתקד, גידול   בחציון  מיליון ש"ח 59.8- מיליון ש"ח לעומת כ  67.4-בכ  הסתכם  2Adjusted EBITDA-ה

 . 12.8%-של כ

 :IFRS16לפני יישום בתקופת הדוח  החברה   של העסקית הפעילות  תוצאות תמצית  להלן

 סעיף 

חודשים שהסתיימה לתקופה של שישה 
 לשנה שהסתיימה ביום  ביוני  30ביום 

 2021 בדצמבר 31
2022 2021  

 "ח ש אלפי (מבוקר"ח )בלתי ש אלפי

 148,884 74,007 87,175 רווח גולמי 

 67,592 34,026 37,727 רווח מפעולות רגילות 

Adjusted EBITDA 56,301 49,554 99,146 

 

  בפילוח ,  IFRS16  החשבונאי  תקןהבתקופת הדוח לפני יישום    הפעילות העסקית של החברהלהלן תמצית תוצאות  

 : פעילות תחומי לפי

  לוגיסטיקה שירותי בריאות  דיגיטל  התאמות 

  ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

2021 2022 2021 2022 2021  2022 2021 2022  

 סעיף  (מבוקר"ח )בלתי ש אלפי

 הכנסות 616,761   553,179 107,761   64,196 13,092   12,403 (855) ( 4,048)

 רווח גולמי  50,658  46,305  29,518  21,109  7,094   6,609 (95) ( 16)

 מפעולות רגילות  רווח 25,182   21,368 9,521   9,923 3,024   2,735 -  - 

 -  - 3,872   4,593 14,238   16,214 31,444   35,494 Adjusted EBITDA 

  

 אודות קבוצת נובולוג

היא   נובולוג  בשנת    קבוצהקבוצת  הוקמה  החברה  בריאות.  בשירותי  כ  1966העוסקת  כיום  מעסיקה    800-והיא 

 חטיבות:   שלושאמצעות . נובולוג פועלת ב2017-עובדים. מניות החברה נסחרות בבורסה בתל אביב החל מ

שירותי הפצת תרופות ומוצרים רפואיים, לוגיסטיקה של ניסויים קליניים, מתן שירותים   -  הלוגיסטיקה   חטיבת

 . פרמצבטיים ללקוחות הלוגיסטיקה וסטרליזציה של ציוד רפואי מתכלה

 . ללקוחות מוסדיים ופרטיים במגוון תחומיםהנגשת שירותים רפואיים   - הבריאות שירותי חטיבת

 .וניהול דיגיטלי של יומני הרופאים  הנגשת מידע ושירותים רפואיים למטופלים ולרופאים - הדיגיטל  חטיבת

http://www.novolog.co.il 

https://il.linkedin.com/company/novolog 

 
 
 
 
 

 
2 EBITDA   הוצאות  , ויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה עדכון התחייבבנטרול הוצאות והכנסות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה כגון

 ושונות רווח הון,  תשלום מבוסס מניות

http://www.novolog.co.il/
https://il.linkedin.com/company/novolog


 

 :לפרטים נוספים
 יהונתן רז

 קשרי משקיעים בע"מ
 03-5167620טל: 

ir.co.il-jonathan@km 
ir.co.il-www.km 

mailto:jonathan@km-ir.co.il
http://www.km-ir.co.il/

