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 עסקי החברהפרק א': הסברי הדירקטוריון למצב                               

 כללי .1

 2112ביוני  31ליום על ענייני החברה דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון 

דשים ינואר עד ובח"( הקבוצהותאגידים בשליטתה )"הסוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה 

 ,)דוחות תקופתיים ומיידיים("(. הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך תקופת הדוח)")כולל(  2112יוני 

 31ומתוך הנחה שבידי המעיין בו מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה ליום  ,1971–התש"ל

 "(.הדוח התקופתי( )"2112-11-111497)אסמכתא  2112במרס  21, אשר פורסם ביום 2112בדצמבר 

בשני תחומי פעילות כמפורט  הקבוצה עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה בישראל של מוצרי אופנה

 ידה וכן באמצעות מכירה באינטרנט ומכירה סיטונאית.-להלן באמצעות חנויות המופעלות על

הקבוצה הינה מהמובילות בתחומיה בישראל ומותגיה נמנים על מותגי האופנה המוכרים ביותר בישראל, 

רחב ומשתנה תדיר של דגמים, וזאת הודות לשמירה על אופנתיות, חדשנות, פיתוח ועיצוב של מגוון 

הקפדה על איכות מוצריה, מכירה מקוונת באמצעות האינטרנט, הפעלת מערך לוגיסטי מתקדם 

 ואסטרטגיות מובנות של שיווק ומיתוג. 

חנויות הפזורות בכל רחבי הארץ, חלקן במתכונת של  342הקבוצה מוכרת את המוצרים בעיקר באמצעות 

 31החודשים שהסתיימה ביום  3תקופה של הבמהלך מכירות סיטונאיות. חנות בתוך חנות וכן באמצעות 

כן, מוכרת הקבוצה מוצרים -חנויות כמפורט להלן. כמו 2חנויות וסגרה  8פתחה הקבוצה  2112ביוני 

עשרות חנויות מפסידות של לפעול לסגירת החברה החליטה  2112בחודש אוגוסט  באמצעות האינטרנט.

 .2112חצית השנייה של שנת מהרשתות הקבוצה במהלך 

 

בדוחות הכספיים של החברה ברי דיווח לחברה ישנם שני תחומי פעילות עסקיים המדווחים כמגזרים 

 כלהלן:"( הדוחות הכספיים)" 2112ביוני  31ליום 

מכירה קמעונאית של מוצרי הלבשה עליונה ותחתונה, מוצרי הנעלה ומוצרי  – פנת הלבשהוא [1]

 מפעילה, 2112 ביוני 31 ליום נכוןוגברים, באמצעות אחת עשרה רשתות. אופנה משלימים לנשים 

 2112ביוני  31החודשים שהסתיימה ביום  3תקופה של הבמהלך חנויות בתחום.  219 הקבוצה

בנוסף לחנויות הקבוצה, נעשית פעילות הקבוצה  בתחום זה. חנויות 4 וונסגר יותחנו 4ו נפתח

למכירה באינטרנט באמצעות עדיקה סטייל בע"מ  בתחום זה גם במסגרת זירה מקוונת

, הושק אתר 2112באפריל  4לדוח התקופתי, יצוין, כי ביום  7.1בהמשך לאמור בסעיף "(. עדיקה)"

לפרטים נוספים אודות תחום הפעילות, ראה של המותג טופשופ בישראל.    On Lineלמכירה 

בדוח  32ו  8.2, 8.4, 7.1, 2.1יפים בהמשך לאמור בסעבחלק א' לדוח התקופתי.  7-12סעיפים 

התקופתי, החברה סוגרת את רשת חנויות בלו בירד ) כולל אי פתיחת אתר באינטרנט( ואת רשת 

 חנויות הנעליים מקס מורטי.

מהונה  4.17 % -ל לבעלי האופציות בעדיקה נוצרה זכאות להבשלת אופציות הניתנות למימוש במצטבר

 של עדיקה

כלי  ,הכוללים בעיקר מוצרי טקסטיל לבית ,קמעונאית של מגוון מוצריםמכירה  – פנת ביתוא [2]
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וכן מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה. ומוצרים אחרים לבית,  כלי אמבט ריהוט, ,ושולחן מטבח

והלבשה תחתונה בסיסית לנשים וגברים. ותינוקות במסגרת תחום זה נמכרת גם הלבשת ילדים 

, Golf & Co ,& Coבאמצעות רשת החנויות  פנת הבית פועלת החברה בעיקרובתחום א

Kitan  וכן באמצעותGolf kids & baby . חנויות  137, לחברה 2112 ביוני 31נכון ליום

 2ונסגרו  חנויות 4ו נפתח 2112ביוני  31החודשים שהסתיימה ביום  3תקופה של הבמהלך בתחום. 

במסגרת זירה  Golf kids & babyבנוסף לחנויות הקבוצה, נמכר המותג  .זה בתחום חנויות

להלן(. לפרטים  2מקוונת למכירה באינטרנט על גבי הפלטפורמה של עדיקה )ראה גם סעיף 

 בחלק א' לדוח התקופתי. 13-18נוספים אודות תחום הפעילות, ראה סעיפים 

 בדוחות הכספיים המאוחדים. 7לאירועים משמעותיים לתקופת הדוח ראה ביאור 

 .2112ביוני  31עובדים ליום  2,242-לעומת כ עובדים, 2,432-כ הקבוצההעסיקה  2112ביוני  31נכון ליום 

 עובדים.  2,412, העסיקה הקבוצה 2112בדצמבר  31נכון ליום 

 

 .2112ו  2112במחצית הראשונה בכל אחת מהשנים  הקבוצהשל  תוצאות הפעילות העסקית .2

 (:)במיליוני ש"חהקבוצה להלן תוצאות הפעילות העסקית של 

 הסבר 0-2.6305 0-2.6302 

 379.1 394.2 הכנסות ממכירות 

מכירות בתקופת הדוח לעומת בהעלייה 
התקופה המקבילה אשתקד נובעת 

)כהגדרתה פעילות של השותפות מהוספת 
 ועדיקה. לדוח התקופתי( 1.4.2בסעיף 

  222.9 222.2 רווח גולמי

שיעור רווח גולמי 
 מהמכירות

27.2% 29.2% 

שיעור הרווח הגולמי בתקופת הירידה ב
הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

מגידול בהוצאה למלאי איטי, ברובה נבעה 
 אשר קוזזה בחלקה משיפור בתנאי הסחר.

הוצאות מכירה 
 והפעלת חנויות

214.8 218.2 

והפעלת חנויות בהוצאות המכירה  הגידול
הדוח לעומת התקופה המקבילה  בתקופת

פעילות של השותפות אשתקד נבע מהוספת 
הירידה מ שקוזזה בחלקה ועדיקה

בהוצאות המכירה והפעלת חנויות בגולף 
 ירידה בהוצאות הפרסוםה בעקבות סולו

 והוצאות המכירה בחנויות זהות.
שיעור הוצאות 
מכירה והפעלת 

 חנויות מהמכירות
24.2% 24.9% 

 

הוצאות הנהלה 
 וכלליות

21.1 19.7 

כלליות, בהוצאות ההנהלה וה עלייהה
ברובה מהוספת פעילות של  הנובעת

בין היתר  קוזזה .השותפות ועדיקה
 במטה והפחתת הטבותמקיצוץ משרות 

שיעור הוצאות 
הנהלה וכלליות 

 מהמכירות
2.1% 2.2% 

 

רווח )הפסד( 
שוטף תפעולי 

לפני )
הוצאות/הכנסות 

 (אחרות

(8.3) (2.1) 

הגידול בהפסד התפעולי השוטף בתקופת 
התקופה המקבילה אשתקד  הדוח לעומת

 למלאי איטי ותנבע בעיקר מגידול בהוצא
 , כאמור לעיל.ובהוצאות המכירה

)הוצאות(/הכנסות  
 אחרות

(38.7) 1.1 

ההוצאות האחרות בתקופת הדוח נובעות 
מגריעת מוניטין של פעילויות  בעיקר

להערכות שווי )בהתאם  עדיקה והשותפות
גריעת מהפרשה ל עדכניות( ובלו בירד, וכן

יתרת רכוש קבוע בחנויות מפסידות 
  .העתידות להיסגר

רווח )הפסד( 
אחרי  תפעולי

הוצאות/הכנסות 
 אחרות

(47.1) (1.9) 

 

  (1.2%) (11.9%)שיעור הרווח 
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)הפסד( התפעולי 
 מהמכירות

הכנסות )הוצאות( 
 מימון נטו 

(1.7) (1.2) 

נטו בתקופת הדוח  הגידול בהוצאות מימון
נבע המקבילה אשתקד לעומת התקופה 

 אשראי בגין מימון בהוצאות מגידול
 .בנקאי

 1.1 (42.2) רווח )הפסד( נקי
הגידול בהפסד הנקי בתקופת הדוח לעומת 
התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר 

 בהוצאות אחרות, כמפורט לעיל.מהגידול 
שיעור הרווח 

)ההפסד( הנקי 
 מהמכירות

(11.8%) 1.1% 
 

רווח )הפסד( 
 -ומדולל ל בסיסי
ש"ח ערך  1.11

 נקוב מניות

(1.12) 1.11 

 

 )במיליוני ש"ח(: 2112-ו 2112לרבעון השני בשנים הקבוצה להלן תוצאות הפעילות העסקית של 

 הסבר 1-2.6305 1-2.6302 

 193.4 212.3 הכנסות ממכירות 

העלייה במכירות ברבעון השני של שנת 
לעומת הרבעון המקביל אשתקד  2112

כתוצאה מעיתוי מכירות לחג עיקר בנבעה 
הפסח, שחלו בתקופת הדוח במהלך 
הרבעון השני, לעומת מכירות ברבעון 

פעילות של ב מגידולוהראשון אשתקד 
 השותפות ועדיקה.

  114.2 122.3 רווח גולמי

שיעור רווח גולמי 
 מהמכירות

28.4% 29.3% 

בשיעור הרווח הגולמי ברבעון  הירידה
לעומת התקופה , 2112השני של שנת 

מהגידול  המקבילה אשתקד, נבעה בעיקר
 בהוצאה למלאי איטי, אשר קוזזה ברובה

 משיפור תנאי הסחר.

הוצאות מכירה 
 והפעלת חנויות

111.1 119.7 

הוצאות המכירה והפעלת החנויות ברבעון 
, לעומת התקופה 2112השני של שנת 

, נותרו ללא שינוי המקבילה אשתקד
דה בהוצאות מהיריכתוצאה בעיקר 

הפרסום של גולף סולו, אשר קוזזה 
במלואה בעיקר מגידול בהוצאות המכירה 

 הגידול במכירות. בשל של עדיקה,
שיעור הוצאות 
מכירה והפעלת 

 חנויות מהמכירות
21.9% 22.7% 

 

הוצאות הנהלה 
 וכלליות

8.1 11.2 

הירידה בהוצאות ההנהלה והכלליות 
, לעומת 2112ברבעון השני של שנת 

התקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקר 
מהפחתת משרות והטבות במטה 

מהקטנת ההוצאה בגין הקצאת אופציות ו
 לעובדי עדיקה.

שיעור הוצאות 
הנהלה וכלליות 

 מהמכירות
3.7% 2.2% 

 

רווח )הפסד( 
תפעולי שוטף 

)לפני 
הוצאות/הכנסות 

 אחרות(

8.2 (2.7) 

המעבר מהפסד תפעולי שוטף ברבעון השני 
קד, לרווח תפעולי שוטף ברבעון השני אשת

, נבע בעיקר מהגידול ברווח 2112של שנת 
 הגולמי, כמפורט לעיל.

)הוצאות(/הכנסות  
 אחרות

(38.2) 1.8 

ההוצאות האחרות ברבעון השני של שנת 
יטין של מגריעת מונ נובעות בעיקר 2112

התאם )בפעילויות עדיקה והשותפות 
ירד, וכן להערכות שווי עדכניות( ובלו ב

מהפרשה לגריעת יתרת רכוש קבוע 
 .בחנויות מפסידות העתידות להיסגר

רווח )הפסד( 
 תפעולי

(31.4) (3.9)  

שיעור הרווח 
)הפסד( התפעולי 

 מהמכירות
(14.1%) (2.1%) 

 

הכנסות )הוצאות( 
 מימון נטו

1.2 (4.1) 

המעבר מהוצאות מימון נטו ברבעון השני 
רבעון השני אשתקד, להכנסות מימון נטו ב

, נבע בעיקר מהירידה 2112של שנת 
 בהוצאה על הגנות מטבע זר )דולר ארה"ב(.

 (2.2) (29.9) רווח )הפסד( נקי
הגידול בהפסד הנקי ברבעון השני של שנת 

, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, 2112
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 נובע מההוצאות האחרות, כמפורט לעיל.
שיעור הרווח 
)הפסד( הנקי 

 מהמכירות
(13.8%) (3.4%) 

 

רווח )הפסד( 
 -בסיסי ומדולל ל

ש"ח ערך  1.11
 נקוב מניות

(1.72) (1.12) 

 

 

 

 

 

 

  (:ש"ח)באלפי לתקופות המופיעות להלן להלן נתונים השוואתיים של דוחות רווח והפסד 

 02יוני -אפריל 
 

 05יוני -אפריל
 

 05יוני -ינואר 02יוני -ינואר

 019,329 091,016 090,019 602,651 מכירות

 1,318 891 222 228 הכנסות מעמלות
 347 294 127 147 הכנסות מדמי שכירות

 124,727 128,821 79,481 91,221  עלות המכירות
 29 44 29 31 עלות השכירות

 665,911 662,190 001,230 062,611 רווח גולמי
 218,218 214,772 119,714 119,999 הוצאות מכירה

 19,733 21,138 11,291 8,184 הוצאות הנהלה וכלליות

 (6,330) (1,063) (5,290) 1,095 רווח )הפסד( תפעולי שוטף 
 1,187 (38,282) 1,798 (38,211) הכנסות )הוצאות( אחרות

 (912) (47,112) (3,893) (31,412) )הפסד( תפעולי כוללרווח 
 489 1,294 4,147 (248) נטו מימון,ת )הכנסות( הוצאו
 (1,412) (48,711) (7,941) (31,128) ההכנסה לפני מסים על )הפסד(רווח 

 (1,432) (2,121) (1,311) (283) )הטבת מס( מסים על ההכנסה
 27 (42,249) (2,241) (29,872) )הפסד( רווח נקי

  2112-ו 2112, למחצית הראשונה בשנים 2112 תבחלוקה לתחומי פעילות לשנווח והפסד להלן עיקרי דוח ר .3

 :(ש"חאלפי ב) 2112-ו 2112בשנים השני ן ולרבעו

 6305 שנת 6305יוני   -ינואר 6302יוני   -ינואר 
פנת וא

 הלבשה
פנת וא

 בית
פנת וא סה"כ

 הלבשה
פנת וא

 בית
פנת וא סה"כ

 הלבשה
פנת וא

 בית
 סה"כ

 817,828 412,219 412,319 379,129 189,721 189,319 394,172 212,284 191,888 מכירות
 2,343 2,243 111 1,318 1,218 111 891 891 - מלותהכנסה מע

הכנסה 
 משכירות

  294   347   718 

רווח )הפסד( 
 שוטף תפעולי

(17,479) 8,919 (8,321) (2,771) 4,479 (2,113) (21,291) 12,819 (3,292) 

רווח )הפסד 
 תפעולי(

(23,142) 2,127 (47,112) (7,283) 4,479 (912) (24,122) 17,128 (2,831) 

 

 6305יוני  -אפריל 6302יוני  -אפריל 
פנת וא

 הלבשה
פנת וא סה"כ פנת ביתוא

 הלבשה
 סה"כ פנת ביתוא

 193,389 87,721 112,228 212,224 111,818 114,442 מכירות
 222 222 - 228 228 - הכנסה מעמלות

 127   147   הכנסה משכירות
 (2,291) (4,188) (1,721) 8,192 11,291 (2,212)רווח )הפסד( 
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 שוטף תפעולי
רווח )הפסד 

 תפעולי(
(37,791) 7,419 (31,412) (1,922) (4,119) (3,893) 

 הלבשהה פנתוא תחום  3.1

)במיליוני  2112-ו 2112במחצית הראשונה של השנים להלן תוצאות הפעילות העסקית במגזר אופנת ההלבשה 

 ש"ח(:

 הסבר 0-2.6305 0-2.6302 

 189.3 191.9 מכירות 
העלייה במכירות בתקופת הדוח לעומת 
התקופה המקבילה אשתקד נבעה מהוספת 

 פעילות של השותפות ועדיקה.

רווח )הפסד( 
לפני  תפעולי

הכנסות והוצאות 
 אחרות.

(17.2) (2.8) 

הגידול בהפסד התפעולי השוטף בתקופת 
הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

מלאי נבע בעיקר מהגידול בהוצאה בגין 
איטי והגדלת שיעורי ההנחות, אשר גרמו 
לירידה ברווח הגולמי וכן מהוספת פעילות 

 של השותפות ועדיקה.
שיעור הרווח 

)הפסד( התפעולי 
לפני הכנסות 

 והוצאות אחרות.

(9.1%) (3.2%) 

 

( רווח )הפסד
 (7.7) (23.1) תפעולי 

הגידול בהפסד התפעולי הכולל בתקופת 
צאות האחרות הדוח נובע בעיקר מההו

הנובעות בעיקר מגריעת מוניטין של 
פעילויות עדיקה והשותפות )בהתאם 
להערכות שווי עדכניות( ובלו בירד, וכן 
מהפרשה לגריעת יתרת רכוש קבוע 

 בחנויות מפסידות העתידות להיסגר.
 

שיעור הרווח 
התפעולי  ()הפסד

 .מכירותמה

(27.7%) (4.12%) 

 

 

)במיליוני  2112-ו 2112ת במגזר אופנת ההלבשה לרבעון השני בשנים להלן תוצאות הפעילות העסקי

 ש"ח(:

 הסבר 1-2.6305 1-2.6302 

  112.2 114.4 מכירות 

רווח )הפסד( 
לפני  תפעולי

הכנסות והוצאות 
 אחרות.

(2.2) (1.7) 

בהפסד התפעולי השוטף ברבעון  הגידול
לעומת התקופה  2112השני של שנת 

מהגידול יקר בע המקבילה אשתקד נבע
בהוצאה בגין מלאי איטי והגדלת שיעורי 
 ההנחות, אשר גרמו לירידה ברווח הגולמי.

שיעור הרווח 
 )הפסד( התפעולי 

לפני הכנסות 
 והוצאות אחרות.

(2.1%) (1.2%) 

 

 (רווח )הפסד
 (1.9) (37.8) .תפעולי 

הגידול בהפסד התפעולי הכולל ברבעון 
 נובע מההוצאות 2112השני של שנת 

האחרות הנובעות בעיקר מגריעת מוניטין 
של פעילויות עדיקה והשותפות )בהתאם 
להערכות שווי עדכניות( ובלו בירד, וכן 
מהפרשה לגריעת יתרת רכוש קבוע 

 בחנויות מפסידות העתידות להיסגר.
 

שיעור הרווח 
התפעולי  ()הפסד

 .מכירותמה

(32.2%) (1.8%) 

 

של כל  השנילמ"ר לחודש )באלפי ש"ח( בתחום אופנת ההלבשה ברבעון להלן פרטים בדבר הפידיון הממוצע 

 .2112-ו 2112אחת מהשנים 
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 6302 6305 

 1,172 1,118 פידיון ממוצע למ"ר
השטחים שימשו לחישוב 

 )במ"ר(
29,737 29,241 

מחסנים  נתוני שטח החנויות כוללים בדרך כלל שטחי מכירה נטו, כולל קירות וללא שטחים ציבוריים וללא

משטחן(. חישוב סה"כ מ"ר ממוצע לחודש נעשה באופן יחסי לפי מספר חודשי הפעילות  21%)גלריות חושבו לפי 

של כל חנות )בניכוי ימים בהם החנות היתה סגורה(. נתוני הפדיון כוללים את סיכום כל אמצעי התשלום כפי 

בקופה ואינם כוללים מע"מ, הנחות על תווי שהתקבלו בקופות החנויות בניכוי כל ההנחות והמבצעים שנרשמו 

 קניה וכרטיסי מתנה.

להלן פרטים בדבר הפידיון )באלפי ש"ח( בחנויות זהות בתחום אופנת ההלבשה ברבעון השני של כל אחת  

 :2112-ו 2112מהשנים 

 

 6305על בסיס חנויות זהות ברבעון השני  

 6302 6305 

 92,248 89,247 הפידיון בחנויות זהות
מספר החניות ששימשו 

 לחישוב 
189 189 

הפידיון הממוצע למ"ר 
 בחנויות זהות

1,149 1,193 

סה"כ השטחים ששימשו 
 לחישוב )מ"ר(

22,889 22,889 

על בסיס חנויות זהות, הינן חנויות שהיו פתוחות בכל חודשי הרבעון השני של כל אחת  בחישוב שנכללו החנויות

 (. שיפוצים בגין ימים למספר שנסגרו ויותחנ )כולל 2112-ו 2112מהשנים 

 חישוב השטחים והפדיון בחנויות זהות התבצע בהתאם לעקרונות שצוינו לעיל ביחס לחישוב של כלל החנויות.

 הבית פנתוא תחום  3.2

)במיליוני  2112-ו 2112במחצית הראשונה של השנים  להלן תוצאות הפעילות העסקית במגזר אופנת הבית

 ש"ח(:

 הסבר 0-2.6305 0-2.6302 

 189.8 212.3 מכירות 

העלייה במכירות בתקופת הדוח, לעומת 
התקופה המקבילה אשתקד, נבעה 

עדיקה, מגידול במכירות מהוספת פעילות 
 של הלבשת ילדים ומגידול במכירות כיתן.

רווח )הפסד( 
תפעולי לפני 

הכנסות והוצאות 
 אחרות.

8.9 4.2 

הדוח  הגידול ברווח התפעולי בתקופת
לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע 
בעיקר מהגידול ברווח הגולמי, כתוצאה 

 בחלקואשר קוזז  ,משיפור תנאי הסחר
 מהגידול בהוצאה בגין מלאי איטי
ומהגידול בהוצאות המכירה, הנובע בעיקר 

 מהוספת פעילות בעדיקה.
שיעור הרווח 

)הפסד( התפעולי 
לפני הכנסות 

 והוצאות אחרות.

4.4% 2.4% 

 

 (רווח )הפסד
 4.2 2.1 תפעולי

הרווח התפעולי הכולל בתקופת הדוח קוזז 
בחלקו מהוצאות אחרות הנובעות 
מהפרשה לגריעת יתרת רכוש קבוע 

 בחנויות מפסידות העתידות להיסגר.
 

שיעור הרווח 
התפעולי  ()הפסד

 .מהמכירות

3.1% 2.4% 
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 )במיליוני ש"ח(: 2112-ו 2112הבית לרבעון השני בשנים להלן תוצאות הפעילות העסקית במגזר אופנת 

 הסבר 1-2.6305 1-2.6302 

 87.8 111.8 מכירות 

העלייה במכירות ברבעון השני של שנת 
לעומת התקופה המקבילה אשתקד  2112

נבעה בעיקר עקב השינוי שחל בעיתוי 
מכירות חג הפסח, שחלו בתקופת הדוח 

ת בעיקר במהלך הרבעון השני, לעומ
הרבעון הראשון אשתקד ומהוספת פעילות 

 עדיקה.

רווח )הפסד( 
תפעולי לפני 

הכנסות והוצאות 
 אחרות.

11.3 (4.2) 

הגידול ברווח התפעולי ברבעון השני של 
לעומת התקופה המקבילה  2112שנת 

אשתקד נבע בעיקר מהגידול במכירות, 
כמפורט לעיל, ומגידול בשיעור הרווח 

 תנאי הסחר. הגולמי, כתוצאה משיפור
שיעור הרווח 

)הפסד( התפעולי 
לפני הכנסות 

 והוצאות אחרות.

9.2% (4.8%) 

 

 (רווח )הפסד
 (4.1) 7.4 .תפעולי

הרווח התפעולי הכולל ברבעון השני של 
קוזז בחלקו מהוצאות אחרות  2112שנת 

הנובעות מהפרשה לגריעת יתרת רכוש 
 קבוע בחנויות מפסידות העתידות להיסגר.

 
הרווח  שיעור
התפעולי  ()הפסד

 .מהמכירות

2.2% (4.7%) 

 

רבעון השני של כל אחת ב הפידיון הממוצע למ"ר לחודש )באלפי ש"ח( בתחום אופנת הבית רטים בדברלהלן פ

 :2112-ו 2112 שניםמה

 6302 6305 

 1111 1134 פידיון ממוצע למ"ר
 31,221 32,881 השטחים ששימשו לחישוב )במ"ר(

והפדיון התבצע בהתאם לעקרונות שצוינו לעיל ביחס לפדיון ממוצע למ"ר לחודש באופנת חישוב השטחים 

 ההלבשה.

להלן פרטים בדבר הפידיון )באלפי ש"ח( בחנויות זהות בתחום אופנת הבית ברבעון השני של כל אחת מהשנים  

 :2112-ו 2112

 6305על בסיס חנויות זהות ברבעון השני  

 6302 6305 

 82,442 111,182 ויות זהותהפידיון בחנ
 121 121 מספר החניות ששימשו לחישוב 
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 1,118 1,192 הפידיון הממוצע למ"ר בחנויות זהות
 28,314 28,314 סה"כ השטחים ששימשו לחישוב )מ"ר(

על בסיס חנויות זהות, הינן חנויות שהיו פתוחות בכל חודשי הרבעון השני של כל אחת שנכללו בחישוב  החנויות

  (.שיפוצים בגין ימים למספר שנסגרו חנויות )כולל  2112-ו 2112שנים מה

חישוב השטחים והפדיון בחנויות זהות התבצע בהתאם לעקרונות שצוינו לעיל ביחס לפדיון ממוצע למ"ר לחודש 

 באופנת ההלבשה.

 

  הכספי המצב .4

 03.2.6302 00.06.6305 

 181.4 121.2 הון חוזר )במיליוני ש"ח(

 2.11 1.88 ףיחס שוט

 1.12 1.92 יחס מהיר

 הון  .2

מיליוני  272.2-ש"ח, לעומת הון של כמיליוני  222.8-מסתכם בסך של כ ,2112ביוני  31 ליוםשל החברה  ההון

 .מההפסד הנקיהירידה בהון בתקופת הדוח נובעת בעיקר  .2112בדצמבר  31ש"ח ליום 

החזיקה כלל תעשיות אלקטרוניקה בע"מ )המוחזקת במלואה על ידי כלל תעשיות  ,2112 ביוני 31נכון ליום 

 בדילול מלא(.  21.3%-מהונה המונפק של החברה )כ 22.13%-בע"מ( ב

 והנזילות המימון קורותמ .2

ביוני  31החברה נטו ליום  של ניירות ערך סחיריםוהמזומנים ושווי מזומנים אשראי מתאגידים בנקאיים בניכוי 

 .2112לדצמבר  31ליום מיליוני ש"ח  33 -מיליוני ש"ח לעומת כ 18-בכהסתכם  ,2112

-מיליוני ש"ח, לעומת כ 32.2-הסתכם בכ בתקופת הדוחתזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת של החברה 

 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 17.2

 התזרים .לקו מהירידה במיסים שנתקבלו נטוחמהירידה במלאי ובלקוחות וקוזז בבתזרים נובע בעיקר גידול ה

 שימש למימון השקעות ולפירעון אשראי בנקאי.

תזרים  מיליוני ש"ח, לעומת 21.2-הסתכם בכ בתקופת הדוחהשקעה ששימש לפעילות תזרים המזומנים 

ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. המזומנים  מיליוני 81.2-כ השקעה בסך שלששימש לפעילות מזומנים 

שימשו בעיקר  המזומנים בתקופה המקבילה אשתקד רכוש קבוע. שימשו בעיקר לרכישת ת הדוחבתקופ

 . ורכישת עדיקה ורכוש קבוע במסגרת עסקת טופשופ מותגי האופנה הבינלאומייםפעילות לרכישת 

 לעומת תזרים מזומנים ש"ח,מיליוני  12.1-מימון בתקופת הדוח הסתכם בכששימש לפעילות תזרים המזומנים 

ששימשו לפעילות . המזומנים בתקופה המקבילה אשתקד ש"חמיליוני  28.1-שנבע מפעילות מימון בסך של כ

נבעו בעיקר המזומנים בתקופה המקבילה אשתקד  .אשראי בנקאילפירעון בעיקר שימשו מימון בתקופת הדוח 

 .מגיוס אשראי בנקאי

 לדוחות הכספיים.   2, ראה באור באמות המידה הפיננסיות להן התחייבה החברה עמידתלפירוט  
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 ניתוח רגישות .7

 )באלפי ש"ח(: להלן 14להלן שורות הסיכום של ניתוח הרגישות כפי שמופיעות בסעיף 

 רגישות לשינויים בשער החליפין ש"ח/$
 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 12/12/31 ליום

 -11% -2% שווי הוגן  +2% +11% 

 4.231 4.138 3.842 3.224 3.421 

 ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ 

 (2,778) (442) 322 1,797 4,134 סה"כ

 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 12/12/31ליום 

 -11% -2% שווי הוגן  +2% +11% 

 4.142 3.927 3.729 3.281 3.392 

 ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ 

 (3,828) (233) 112 1,138 4,273 סה"כ

 

 
 רגישות לשינויים בשער החליפין ש"ח/יורו

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 12/12/31ליום 

 -11% -2% שווי הוגן  +2% +11% 

 4.712 4.498 4.284 4.17 3.822 

 ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו 

 23 27  (27) (23) סה"כ

 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 12/12/31ליום 

 -11% -2% שווי הוגן  +2% +11% 

 4.241 4.43 4.219 4.118 3.797 

 ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו 

 32 12 - (12) (32) סה"כ
 
 

 פאונדרגישות לשינויים בשער החליפין ש"ח/
 רווח )הפסד( מהשינויים  הפסד( מהשינוייםרווח ) 31/12/12ליום 

 -11% -2% שווי הוגן  +2% +11% 

 2.288 2.43 2.171 4.913 4.224 

 ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו 

 (928) (428) (322) 484 924 סה"כ
 

 
 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 31/12/12ליום 

 -11% -2% י הוגן שוו +2% +11% 

 2.219 2.222 2.922 2.23 2.333 

 ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו 

 122 77 - (77) (122) סה"כ
 
 
 רגישות לשינויים בשערי ניירות ערך    

 
 12/12/31ליום 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים

 -11% -2% שווי הוגן +2% +11% 

 (4,122) (2,178) 41,221 2,178 4,122 ני"עתיק 

 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 12/12/31ליום 
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 -11% -2% שווי הוגן +2% +11% 

 (4,129) (2,132) 41,294 2,132 4,129 תיק ני"ע

 

 

 

 

 מאד ומהותיות הערכות שווי מהותיות .8

תפות שהינה הערכת שווי מהותית להלן פרטים בקשר להערכת השווי של פעילות השו

 מאד וצורפה כנספח לדוח הרבעוני:

 פירוטים נדרשים מספר תקנה

 (1ב. )ט()8
סקאל ייזום וניהול מותגים שותפות מוגבלת -קביעת שווי פעילות של גולף ושא ההערכה הינונ

 03ההשקעה בדוחות הכספיים של גולף ליום  לצורך בחינת ירידת ערך"( טופשופ)להלן: "

 .IAS 02לפי הנחיות  6312ביוני 

 .6312ביוני  03מועד ההערכה הינו  (6ב. )ט()8

  ש"ח.מיליון  4..9 -כהינו גולף בספרי פעילות טופשופ ערכה של  (0ב. )ט()8

 (9ב. )ט()8
 64.0 -ש"ח ובממוצע כמיליון  62-06נע בטווח של  ת השוויהערכפעילות טופשופ בשווי 

 מיליון ש"ח.
 

 (.ב. )ט()8

ידי ואדים פורטנוי יעוץ עסקי בע"מ באמצעות ואדים  פורטנוי, רו"ח. -הערכת השווי בוצעה על

 להלן עיקרי ההשכלה והניסיון המקצועי של מעריך השווי:
 -(, רואה חשבון )מ1449בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בכלכלה וחשבונאות )

 (. 1448רושלים )של האוניברסיטה העברית בי MBA(, בוגר תואר 1442

שנה ביעוץ עסקי וכלכלי ובכלל זה בדיקה וביצוע הערכות שווי וחוות דעת  12 -ניסיון של כ

כלכליות לצרכים חשבונאים לרבות לתאגידים מדווחים ובהיקפים דומים להיקפי פעילות של 

ת . את הניסיון המקצועי צבר המעריך, בין היתר, כעובד רשות ניירוקבוצת גולף א.ק. בע"מ

 במסגרת חברת ואדים פורטנוי יעוץ עסקי בע"מ. 6339ערך וחברת סוארי יוכמן בע"מ ומשנת 

ואדים משמש כמרצה בקורסים העוסקים בהערכת שווי חברות בבית ספר למנהל  6333משנת 

 עסקים של האוניברסיטה העברית בירושלים.

ף, חברות בשליטתה   /  אין לואדים עניין אישי ולא מתקיימת תלות בינו לבין טופשופ, גול

 ידה ובעלי העניין בה.-מוחזקות על
במסגרת התקשרות לביצוע הערכת השווי הוגבלה תקרת האחריות, בגין נזקים מכל סוג ומין 

שהם למעט נזקים שנגרמו ברשלנות ו/או בזדון ו/או במתכוון לסכום שכר הטרחה המשולם 

שיפוי בגין כל סכום שיחוייב בו כלפי  . כן קיבל המעריך8 -בגין ההתקשרות כשהוא מוכפל ב

צד שלישי בפסק דין חלוט בקשר להכנת חוות דעת זו וכן בגין הוצאות משפטיות סבירות מעל 

אלא אם ייקבע כי ואדים פעל בקשר לחוות הדעת ברשלנות ו/או בזדון ו/או במתכוון. 

הוצאה מעל לסכום  ההתחייבות לשיפוי תחול רק בגין סכום כספי, דמי נזק, הפסד, תשלום או

 פעמים שכר הטרחה המשולם בגין ההתקשרות. 8מצטבר של 

 . (DCFמודל היוון תזרימי המזומנים )ששימש לביצוע ההערכה הינו מודל הערכת השווי  (2ב. )ט()8

 (2ב. )ט()8

 ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה:

לשנה במונחים  11.6%אשר שימש לקביעת השווי נקבע על שיעור ההיוון  (א)

 נומינאליים.

 לשנה במונחים נומינליים. 6% בטווח הארוך נקבע עלשיעור צמיחה  (ב)
 (. EV)משווי פעילות  29% -כמהווה ערך הגרט  (ג)
 לא רלבנטי (ד)

 לא רלבנטי (ה)
 לא רלבנטי (ו)
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 ינה מהותית:הערכת השווי של פעילות עדיקה שהלהלן פרטים בקשר ל

 פירוטים נדרשים מספר תקנה

 (1ב. )ט()8
לצורך "( עדיקהקביעת שווי פעילות של עדיקה סטייל בע"מ )להלן: " ושא ההערכה הינונ

 02לפי הנחיות  6312ביוני  03ההשקעה בדוחות הכספיים של גולף ליום  בחינת ירידת ערך

IAS. 

 .6312ביוני  03מועד ההערכה הינו  (6ב. )ט()8

  ש"ח.מיליון  3.2. -כהינו גולף בספרי פעילות עדיקה ערכה של  (0ב. )ט()8

 (9ב. )ט()8
 93.1 -ש"ח ובממוצע כמיליון  02-99נע בטווח של  ת השוויהערכפעילות עדיקה בשווי 

 מיליון ש"ח.
 

 ( בטבלה לעיל..ב. )ט()8ראה הפירוט אודות מעריך השווי בתקנה  (.ב. )ט()8

 (  בטבלה לעיל.2ב. )ט()8ראה תקנה  (2ב. )ט()8

 ( בטבלה לעיל. 2ב. )ט()8 ראה תקנה (א) (2ב. )ט()8
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 פרק ב': חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

 תיאור סיכוני שוק   .9

 לחלק א' לדוח התקופתי. 33 -ו 2לפירוט סיכוני השוק ראה סעיפים 

  שוק סיכוני בניהול החברה מדיניות .11

אשר צורף כחלק ב' לדוח  2112בדצמבר  31לדוח הדירקטוריון  למצב ענייני החברה ליום  12לפרטים, ראה סעיף 

המצורפים כחלק ג' לדוח התקופתי.  נכון ליום  2112בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  1ה18השנתי וכן, ביאור 

 מיליוני ש"ח, באמצעות מנהלי תיקים בעלי ניסיון וידע בענף.  42-, החברה מנהלת סך של כ2112 ביוני 31

שינויים בשערי חליפין מפני חשיפה כלכלית )שאינה מהווה הגנה מדיניות החברה היא לבצע הגנה חלקית כנגד 

חשבונאית(, בהתאם לתחזית התשלומים. החברה משתמשת מעת לעת בעסקאות מטבע עתידיות והקדמת 

רכישת מטבע לצורך הגנה מפני שינויים בשערי חליפין כנגד תשלומים עתידיים בתקופה של חודש עד שישה 

 חודשים.

מימון הוצאות ש"ח, לעומת אלפי  328-בסך של כ בתקופת הדוחין עסקאות אלה הסתכמו המימון בג הכנסות

 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.אלפי  922-בסך של כ

  פיננסיים מכשירים  .11

, ובאירו , בליש"טארה"בבדולר מיליוני ש"ח  3.2-כשל היו ברשות החברה יתרות מט"ח בסך  2112ביוני  31ביום 

המיועדות להגנות כמפורט להלן לפי שער ועסקאות פורוורד אופציות מט"ח בעסקאות והחברה הייתה קשורה 

 חליפין לעסקה:

 Call/Put סכום במט"ח )באלפים( מטבע תאריך פירעון

 3.28/3.82 2,811 דולר ארה"ב 12/17/2112
 3.272/3.82 3,911 דולר ארה"ב 13/18/2112
 3.229/3.82 3,211 דולר ארה"ב 12/19/2112
 3.223/3.82 2,221 דולר ארה"ב 12/11/2112

  06,953  סה"כ

 

 שע"ח עסקה סכום במט"ח )באלפים( מטבע תאריך פירעון

 2.3222 411 ליש"ט 12/17/2112
 2.329 411 ליש"ט 13/18/2112
 2.3222 421 ליש"ט 12/19/2112
 2.3222 421 ליש"ט 12/11/2112
 2.128 311 ליש"ט 12/11/2112
 2.122 311 ליש"ט 12/12/2112

  6,033  סה"כ

 

 למטרות הגנה הייתה כלהלן: בתקופת הדוח אופציות מט"חשל הגבוהה ביותר הכוללת היתרה 

 סכום במט"ח )באלפים( תאריך פירעון מטבע

 21,121 12/14/2112עד  דולר ארה"ב
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 הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה   .12

 וח התקופתי.לחלק ב לד 14ראה סעיף 

 דוח בסיסי הצמדה  .13

מיליוני  32.1-נכסים על התחייבויות לשינויים במדד המחירים לצרכן בסך של כ עודףקיימת חשיפה של  2112ביוני  31נכון ליום 

 עודף"ח, שמיליוני  3.1-לשינויים בשער דולר ארה"ב בסך של כ נכסיםעל  התחייבויותש"ח. כמו כן קיימת חשיפה של עודף 

 הפאונדהתחייבויות על נכסים לשינויים בשער  ועודף"ח ש מיליוני 1.2-כ של בסך האירו בשער לשינויים נכסים על בויותהתחיי

 ש"ח.מיליוני  2.2-בסך של כ

  

נכסים 
        כספיים

 סה"כ לא כספי ליש"ט יורו דולר לא צמוד צמוד סעיף

 22,841  121 72 3,371 19,244  מזומנים

 83,143     83,143  לקוחות

 12,344      12,344 מיסים לקבל

ניירות ערך 
 סחירים

17,274 24,277     41,221 

 14,273 7,272   21 2,224 883 חייבים

 128,177 128,177      מלאי

 71,172 71,172      רכוש קבוע נטו

נכסים בלתי 
 43,147 43,147      מוחשיים

 3,949     2,418 1,241 חייבים ז"א

 21,472 21,472      מסים נדחים

         

התחייבויות 
        כספיות

        סעיף

אשראי 
מתאגידים 

בנקאיים לזמן 
 קצר

 12,813     12,813 

אשראי 
מתאגידים 

בנקאיים לזמן 
 ארוך

 71,111     71,111 

 44,321  2,232 219 2,212 34,222  ספקים

 119,339     119,339  זכאים

 3,992     3,992  צוייםפי

התחייבות 
להשלמת 

 רכישה
     13,137 13,137 

אופציית מכר 
לבעלי זכויות 

 מיעוט
     4,411 4,411 

         

עודף נכסים 
 )התחייבויות(

05,316 (95,913)  (0,391)  (500)  (6,115)  696,131 665,121 
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 מבחני רגישות .14

 :2112ביוני  31ות של החברה ליום להלן מספר נתונים לגבי נכסים והתחייבוי

, אלפי ליש"ט 2,311ועסקאות פורוורד לרכישת  אלפי דולר ארה"ב 12,921לרכישת  אופציות מט"ח. 1

 לעיל. 11כמפורט בסעיף  כיםבתארי

 אלפי ש"ח. 3,194-בהצמדה לדולר של ארה"ב בסך כנכסים על התחייבויות . עודף 2

 אלפי ש"ח. 233-לאירו בסך כ . עודף התחייבויות על נכסים בהצמדה3

 אלפי ש"ח. 2,482-בסך כ לפאונד. עודף התחייבויות על נכסים בהצמדה 4

 אלפי ש"ח. 41,221. השקעות בניירות ערך בסך 2

 
 רגישות לשינויים בשער החליפין ש"ח/$

 
 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 2112ביוני  31ליום 

 -11% -2% שווי הוגן  +2% +11% 

 4.231 4.138 3.842 3.224 3.421 

 ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ 

 (3,187) (297) 322 1,922 4,443 עסקת אקדמה ש"ח/$
 319 122 - (122) (319) חשיפה במאזן הצמדה

 (2,778) (442) 322 1,797 4,134 סה"כ

 
 

 מהשינוייםרווח )הפסד(   רווח )הפסד( מהשינויים 2112ביוני  31ליום 

 -11% -2% שווי הוגן  +2% +11% 

 4.142 3.927 3.729 3.281 3.392 

 ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ 

 (3,428) (413) 112 818 3,833 עסקת אקדמה ש"ח/$
 (441) (221) - 221 441 חשיפה במאזן הצמדה

 (3,828) (233) 112 1,138 4,273 סה"כ
 

 
 

 יפין ש"ח/יורורגישות לשינויים בשער החל
 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 2112ביוני  31ליום 

 -11% -2% שווי הוגן  +2% +11% 

 4.712 4.498 4.284 4.17 3.822 

 ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו 

 23 27 - (27) (23) חשיפה במאזן הצמדה
 23 27  (27) (23) סה"כ

 
 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 2112ביוני  31ליום 

 -11% -2% שווי הוגן  +2% +11% 

 4.241 4.43 4.219 4.118 3.797 

 ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו 

 32 12 - (12) (32) חשיפה במאזן הצמדה
 32 12 - (12) (32) סה"כ

 
 פאונדפין ש"ח/רגישות לשינויים בשער החלי

 
 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 2112ביוני  31ליום 

 -11% -2% שווי הוגן  +2% +11% 

 2.288 2.43 2.171 4.913 4.224 

 ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו 
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עסקת אקדמה 
 ש"ח/ליש"ט

1,212 218 (322) (282) (1,172) 

חשיפה במאזן 
 דההצמ

(248) (124) - 124 248 

 (928) (428) (322) 484 924 סה"כ
 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 2112ביוני  31ליום 

 -11% -2% שווי הוגן  +2% +11% 

 2.219 2.222 2.922 2.23 2.333 

 ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו ש"ח/יורו 

חשיפה במאזן 
 הצמדה

(122) (77) - 77 122 

 122 77 - (77) (122) סה"כ
 

 רגישות לשינויים בשערי ניירות ערך    
  
 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 2112ביוני  31ליום 

שווי  +2% +11% 
 הוגן

2%- 11%- 

 (1,441) (721) 14,399 721 1,441 אג"ח חברות
 (2,344) (1,172) 23,441 1,172 2,344 אג"ח מדינה

 (371) (182) 3,712 182 371 מניות
 (4,122) (2,178) 41,221 2,178 4,122 תיק ני"ע

 
 31ליום 
 2112ביוני 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים

שווי  +2% +11% 
 הוגן

2%- 11%- 

אג"ח 
 חברות

1,328 279 13,278 (279) (1,328) 

 (2,312) (1,128) 23,124 1,128 2,312 אג"ח מדינה
 (392) (198) 3,922 198 392 מניות

 (4,129) (2,132) 41,294 2,132 4,129 תיק ני"ע
 

 
 

 :הערות
 

נעשה על ידי היוון ההפרש בין המחיר שנקבע ביום המדידה לעסקאות אקדמה אופציות המט"ח חישוב השווי ההוגן של עסקאות 

חתומה החברה, מוכפל בערך הנומינלי של העסקה ומהוון מתאריך סליקת לאותו תאריך עתידי לבין המחיר בעסקה עליו 

 העסקה ליום המדידה.

 
 פרק ג': היבטי ממשל תאגידי

 

 הליך אישור הדוחות הכספיים של התאגיד   .12

דירקטוריון החברה הינו האורגן המופקד על בקרת העל בחברה ועל אישור הדוחות הכספיים שלה. לפרטים 

יון רפרטים בדבר יו"ר דירקטול .לחלק ד' לדוח התקופתי 22החברה ראה תקנה ון בדבר חברי דירקטורי

. ועדת הביקורת של החברה (2112-11-142227)אסמכתא מס'  7.2.2112החברה, ראה דיווח מיידי מיום 

משמשת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה )בסעיף זה: "הוועדה"(, בהתאם להוראות תקנות 

 . הועדה מורכבת משלושה2111 –הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע החברות )

חברים: מר גיורא ענבר )דירקטור חיצוני(, גב' רות רלבג )דירקטורית חיצונית( וגב' איריס בק קודנר 

לצורך עמידה  ידי החברה כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית-)דירקטורית(. מר ענבר וגב' רלבג הוכרו על

וכל חברי הוועדה   1999 –( לחוק החברות התשנ"ט 12א )92במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

הצהירו שיש להם את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.  לפירוט כישוריהם, השכלתם, ניסיונם והידע של 
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וא ולהבין דוחות כספיים, ראה תקנה חברי הועדה שבהסתמך עליהם רואה אותם החברה כבעלי היכולת לקר

 בחלק ד' לדוח התקופתי.  22

 18-ו 9 מימיםשל הועדה,  ישיבות 2( 1ישיבות כמפורט להלן: ) בשלושאישור הדוחות הכספיים היה כרוך 

, בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה, לדיון עקרוני ומקיף 2112 באוגוסט

-דיווח המהותיות, ולדיון וגיבוש המלצותיה לדירקטוריון בעניין הליך אישור הדוחות הכספיים, ובסוגיות ה

 , לדיון בדוחות הכספיים ואישורם.2112 באוגוסט 31( ישיבה של הדירקטוריון מיום 2)

גב' , נכחו חברי הועדה: מר גיורא ענבר, גב' איריס בק קודנר ו2112 באוגוסט 18- 9 מימיםת הועדה ובישיב

אפרים מר -יו"ר החברה:  נכחו לבקשת יו"ר הועדה )אך לא נכחו בשלב קבלת ההחלטות( רלבג, ובנוסףרות 

; סמנכ"ל רביב ברוקמאיירמר -; מנכ"ל החברה( 2112באוגוסט  9) אשר נכח בישיבת הועדה מיום  רוזנהויז

ביבר; סמנכ"ל כספים כלל מר גונן -מר אהליאב עזריה; סמנכ"ל כלל תעשיות בע"מ  -הכספים של החברה 

מר  -מר יהודה בן עזרא;  חשב החברה -גב' דפנה גרובר; סמנכ"ל וחשב כלל תעשיות בע"מ -תעשיות בע"מ

  מר אלירם שמואל  ורואי החשבון המבקרים של החברה. -ברוך לוין; המבקר הפנימי של החברה

נעשו בקשר עם הדוחות הכספיים, את במסגרת ישיבתה, בחנה הוועדה, בין היתר, את ההערכות והאומדנים ש

הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, את שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים, את המדיניות 

החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה, את הערכות השווי, לרבות 

המלצות הועדה הועברו בכתב . נים בדוחות הכספייםההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתו

 . 2112 באוגוסט 23לחברי הדירקטוריון ביום 

, דן הדירקטוריון בהמלצות הועדה ואישר את הדוחות 2112 באוגוסט 31בישיבת הדירקטוריון מיום 

. להערכת הדירקטוריון, המלצות הוועדה הועברו לחברי 2112 ביוני 31הכספיים של החברה ליום 

הדירקטוריון זמן סביר לפני ישיבת הדירקטוריון האמורה. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי 

יו"ר הדירקטוריון, מר אבי פישר, מר גיורא ענבר, מר דניאל שנער, -אפרים רוזנהויזהדירקטוריון הבאים: מר 

 גב' איריס בק קודנר, גב' סיגליה חפץ, גב' רות רלבג וגב' נופר מלובני.

 תרומות   .12

העבירה החברה באופן שוטף סחורות לעמותות שונות, כגון: "לתת",  2112 ביוני 31בתקופה שהסתיימה ביום 

חש", "העדה הספרדית", "קרן דואליס". כמו כן התקשרה החברה עם עמותות "הרוח הישראלית", -"לב

נמכרו בחנויות החברה, ללא  "אביב", "חיים למען ילד", "ויצו", "יד ביד שרותי רפואה משלימה" במסגרתן

 רווח, מוצרים שונים של העמותות, והתמורה הועברה אליהן.



 18 

 פרק ד': הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה

 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון   .17

מיידי פרטים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה לפי מועדי פרעון נכללים כאן על דרך הפניה לדיווח 

 (.2112-11-113121 )אסמכתא מספר 2112באוגוסט  31שפרסמה החברה ביום 

 אנו מודים למנהלי ועובדי החברה על תרומתם לחברה במהלך התקופה.

 

_____________________   ____________________ 

 רביב ברוקמאייר                                                                              אפרים רוזנהויז     

 מנכ"ל                               יו"ר הדירקטוריון                                                      

    6302באוגוסט  03



-סודי מסחרי -

חוות דעת כלכלית 

36IASבמסגרת יישום תקן חשבונאות בינלאומי 

מ "בע. ק.על ידי קבוצת גולף א

הערכת שווי  
סקאל ייזום וניהול מותגים שותפות מוגבלת-גולף

Business Consulting LTD.



2

לכבוד

דירקטוריון
מ"בע.ק.אקבוצת גולף 

,  .נ.ג.א

36IASמ לפי הוראות תקן חשבונאות "בע. ק.בחינה של שווי נכסי גולף א:הנדון

וניהולייזוםסקאל-גולףפעילותשלכלכליתשוויהערכתלבצע"(המזמינה"או"גולף":להלן)מ"בע.ק.אגולףקבוצתידיעלנתבקשתי
לקבועהינהדלהלןדעתחוותמטרת."(ההערכהמועד":להלן)2016ביוני30ליום"(הפעילות"או"טופשופ":להלן)מוגבלתשותפותמותגים

recoverable)השבה-ברסכוםמהו amount)36חשבונאותתקןיישוםבמסגרתהפעילותשלIAS(התקן":להלן)".

Enterprise)הפעילותשוויהערכת Value, EV)המזומניםתזרימיהיווןשיטתבאמצעותבוצעהזודעתבחוות(Discounted Cash Flows,

DCF)במצבה"As Is"להלןגנספחראהההערכהמתודולוגייתלעניין.פיננסייםמשקיעיםשהינםמרצוןמוכרלביןמרצוןקונהביןבעסקה.

:הבאיםהמידעמקורותעלהתבססתיהדעתחוותהכנתלצורך

שלכספייםדוחותוכן2013,2014,2015לשניםכספייםדוחותלרבותותקנותיו1968-ח"התשכ,ערךניירותחוקפי-עללציבורגולףדיווחי-
.1-6/16ולתקופה2015לשנתהפעילות

;המפתחאנשיעםופגישותהפעילותשלניהולימידע-

.כלכלימאקרוומידעערךבניירותמסחרנתוני,ענפימידע-

Business Consulting LTD.



3

יסודלהנחותהתייחסותותוךידועיםנתוניםבסיסעל,מסויםבזמןנתוןמצבוהוגןסבירבאופןלשקףאמורהזושוויהערכת,כלכליתהערכהככל

ומתייחסמלאלהיותמתיימראינובוצעואשרוהאומדניםהונחואשרההנחות,העסקיתהפעילותתיאור.זהמידעבסיסעלשנאמדוולתחזיות

ההתרחשויותאתלשקףשלאעשויותאשרתיאורטיותותחזיותהנחותעלמבוססותדלהלןדעתבחוותמהמסקנותחלק.בלבדשבהםלעיקריים

ותחזיותהנחותאותןשלבעתידולהתממשותלדיוקאחראיםאינםההערכהמבצעאו/ומ"בעעסקייעוץפורטנויואדיםחברת.העתידיות

.זודעתלחוותבנספחגםראהאחריותהגבלתלעניין.תתרחשנהאכןכיודאותאיןשכןתיאורטיות

,להלןבדוחבסיכומיםהפרשים.אחרתצויןאםאלאנומינלייםבערכיםזודעתבחוותמוצגים,הוןומחיריעסקיותתחזיותלרבותהנתוניםכל

.מקובליםעיגוללכלליבהתאםבלבדהצגהלצרכיהנתוניםמעיגולנובעים,שקיימיםככל

.גולףשל1968-ח"התשכ,ערךניירותחוקפי-עלבדיווחיםתאוזכראו/ותיכללזודעתיחוותכימסכיםאני

הכנתבגיןהמשולםהטרחהשכר.בהןהענייןובעליהפעילות,גולףלביןביניתלותמתקיימתולאבההענייןבבעליאובגולףאישיענייןליאין

לחוותדנספחראהלפרטים,2015בדצמבר31ליוםידי-עלהוערכהזודעתחוותנשואהפעילות.הדעתחוותבתוצאותמותנהאינוזודעתחוות

.זודעת

בזדוןאורבתיברשלנותשנגרמונזקיםלמעטשהםומיןסוגמכלנזקיםבגין,אחריותיתקרתהוגבלהזודעתחוותלהכנתהתקשרותנובמסגרת

דיןבפסקשלישיצדכלפיבושאחויבסכוםכלבגיןשיפוימכםקיבלתיכן.בשמונהמוכפלכשהואההתקשרותבגיןהמשולםהטרחהשכרלסכום

.בזדוןאורבתיברשלנותהדעתלחוותבקשרפעלתיכיייקבעאםאלאסבירותמשפטיותהוצאותבגיןוכןזודעתחוותלהכנתבקשרחלוט

בגיןהמשולםהטרחהשכרסכוםעלבמצטברהעוליםהוצאהאותשלום,הפסד,נזקדמי,כספיסכוםבגיןרקתחוללשיפויההתחייבות

.בשמונהמוכפלכשהואההתקשרות
.ח"רו,פורטנויואדיםידי-עלבוצעההשוויהערכת.גולףשלכספיםל"סמנכ,עזריהאהליאבמרידי-על2016ביולי1ביוםהוזמנהזודעתחוות

.זודעתלחוותאנספחראהפורטנויואדיםח"רושלוניסיונוהשכלתולפרטי

,רבבכבוד

מ"בעעסקייעוץפורטנויואדים2016באוגוסט30:תאריך

Business Consulting LTD.

.  Vadim Portnoy Business Consulting LTDמ"ואדים פורטנוי יעוץ עסקי בע

03-6005585Tel.   Gibor'  טלבית  גיבור ספורט  Sport Tower

52681info@portnoy.co.il7 Menachem Beginרמת גן 7, מנחם בגין' רח st. Ramat Gan 52681



הגדרה מונח

מ"בע. ק.קבוצת גולף א גולף

מ"בעסטיילעדיקה עדיקה

סקאל ייזום וניהול מותגים שותפות  -גולף
מוגבלת

טופשופשותפות 

טופשופתחת שותפות הפעילות שמאוגדת או פעילות  טופשופ
טופשופ

מ  "סי אנד שלס שיווק בע סי אנד שלס

,  פולגת,אינטימה, גולף אנד קו, הרשתות גולף
מורטיספרינט ומקס 

רשתות גולף

מ"קסטרו מודל בע קסטרו

מ"בעויזלפוקס  פוקס

הנהלת גולף ההנהלה

הנמכרים ברשתות גולף השונות מוצרים
עדיקהוצפויים להימכר דרך הפלטפורמה של 

מוצרי גולף

הפעילות בענף כוללת מכירה של מצרי אופנה  
, תיקים, נעליים, ומוצרים נלווים כגון בגדים

ארנקים ואביזרים נלווים נוספים

ענף האופנה או הענף

4

מונחים והגדרות

הגדרה מונח

2016ביוני 30 מועד ההערכה

ב"דולר ארה USDאו $

שקל חדש ח"ש

 Discounted Cash,  מזומניםהיוון תזרימי
Flows

DCF

שנתימשוקלל שיעור צמיחה ממוצע CAGR

חודשים אחרונים שנסתיימו  עשר-שניים
DDMMYYבתאריך 

T12M
DDMMYY
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תוכן עניינים  

עמודפרק

6תמצית מנהלים1

8רקע2

10עסקיתסביבה3

11סביבה מאקרו כלכלית3.1

16סביבה ענפית3.2

22טופשופהערכת שווי פעילות 4

23ניתוח פעילות4.1

27הערכת שווי4.2

נספחים

פרטי מבצע ההערכהאנספח

הגבלת אחריותנספח ב

ח גנספ

נספח ד

מתודולוגיה של הערכת השווי

1970-ל"התש, (ומיידייםחות תקופתיים "דו)ערך -פי תקנות ניירות-נוסף עלמידע
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תמצית מנהלים

1פרק 
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תמצית מנהליםריכוז התוצאות

כאשר,ח"שמיליון27-32שלבטווחנאמדטופשטפשלהפעילותשווי

.ח"שמיליון29.3-כעלנקבעהטווחאמצע

ליוםגולףשלהכספייםבדוחותטופשופשלהתפעולייםהנכסיםערך

ידיעלשנמסרכפי,זודעתבחוותהשימוששוויבחינתלפני30/06/16

.ח''שמיליון46-בכהסתכם,החברה

(DCF)המזומניםתזרימיהיווןשיטתבאמצעותהוערךהפעילותשווי

.להלןגנספחראה,ההערכהבמתודולגייתכאמור

-בשתחילתהשניםחמששללתקופהנערכההפרטניתהפעילותתחזית

בתוםהפעילותשווילחישובהמייצגתהשנהנתוני,2016ביולי1

מוכפליםכשהםבתחזיתהחמישיתהשנהנתוניהינםל"הנהתחזית

.הארוךבטווחהמזומניםתזריםצמיחתשיעוראתהמייצגבמקדם

מיליוני ש''ח

           7.9רכוש קבוע ורכוש קבוע ברמת השותפים

           7.5הון חוזר,נטו

           7.5זכיון

        22.9מוניטין

        45.9ערך פנקסני טופשופ

        29.3שווי פעילות טופשופ

       (16.6)ירידת ערך פעילות טופשופ

נמוךאמצעגבוה

31.929.327.0שווי הפעילות של טופשופ

) WACC ( 10.2%11.2%12.2%מחיר הון

) g ( 1.0%2.0%2.5%שיעור צמיחה

מיליוני ש''ח
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רקע

2פרק 
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רקעפעילות גולף

בבורסהנסחריםשלההערךשניירותציבוריתחברההינהגולף
.אביב-בתלערךלניירות

-כ)מ"בעתעשיותכללידיעלמוחזקתגולףההערכהלמועדנכון
-כ)הציבורידיועל(12%-כ)מוסדייםגופיםשבעהידיעל,(62%
26%)

קמעונאיתומכירהשיווק,פיתוח,קניינות,בעיצובעוסקתהחברה
–פעילותתחומיבשניאופנתייםומוצריםפריטיםשלבישראל

חנויותבאמצעות,הביתאופנתותחוםההלבשהאופנתתחום
.אינטרנטואתרי

,גולף:חנויותרשתותששהחברהמפעילהההלבשהאופנתבתחום
החברה,בנוסף.וספרינטבירד-בלו,מורטימקס,אינטימה,פולגת

למכירתחנויותרשת,טופשופרשתמפעילות67%-בכמחזיקה
.הבריטיתארקדיהמקבוצתאופנהמותגי

מקוונתחנותכיוםהמפעילהעדיקהאתהחברהרכשה2015בשנת
.מקוונתאופנהוקהילתנלוויםאופנהומוצריבגדיםלמכירת

הרשתותעבורמקווניםמסחראתרישללהקמהפועלתעדיקה
גולףאתרפעילותהחלה2015בשנתכךובתוךגולףשלהשונות

.קידס

באמצעותבעיקרמתבצעתהחברהפעילותהביתאופנתבתחום
וגולףקידסגולףחנויותבאמצעותוכןכיתן,קו&גולףחנויות

.בייבי

העסקיותהתכניותאתהחברההנהלתעדכנההאחרוניםבחודשים
שוויאתלבחוןנתבקשתי,התכניותעדכוןלאור.טופשופשל

.2016ביוני30ליוםל"הנהפעילות

עדיקה

כיתן תעשיות  
מ"בעטקסטיל

מתחמי  
גולףחנויות

100%

100%

פעילויות 
בגולף

-בלו"פעילות 
"בירד

שותפות  
טופשופ

*67%

עלגולףשלהכספייםבדוחותמוצגתבשותפותההשקעה*
אופציהמימושבגיןהתחייבותבניכוי100%בסיס

.השותףהחזקותלרכישת

גולף
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סביבה עסקית

3פרק 
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סביבה מאקרו כלכלית

3.1פרק 



( VIX" )מדד  הפחד"

12

כלכלה עולמית

ביצועעלהמקשיםאתגריםמלאהזודעתחוותנערכתבההתקופה

הכלכלהאתהמאפייןהודאותמחוסרנובעהקושי.והאומדניםהתחזיות

והתאוששותעמוקיםמשבריםשנילרבותהאחרונותבשניםהעולמית

נותרהכלכליתהמאקרוהסיכוןרמת.2002שנתמאזיחסיתמהירה

במחיריתכופיםשינוייםלרבות,2008-בהאחרוןהמשברמאזגבוהה

שיעורי,אפסיתריביתסביבת,הוןבשוקיחריגהתנודתיות,הסחורות

אתהמובילותבמדינותחריגותממשלתיחובורמותגבוהיםאבטלה

אתהמודד(VIX)המשקיעיםשל"הפחדמדד".העולמיתהכלכלה

S&Pבמדדהגלומההשונות המשקיעיםבחששותהירידהעלמצביע,500

ערבששררולרמותשבטרםהמדדאךהפיננסיהמשברשיאמאז

מודגש,(IMF)הבינלאומיתהמטבעקרןשלהרבעוניתבסקירה.המשבר

והתאוששותקיימאובתיציבהצמיחהמהעדרהנובעהגוברהסיכוןעניין

.מהמשברהעולםכלכלותשלאחידהלא

היציבותעלמאייםהאירובגושהחברותהמדינותביןהגבוהההשונות

אגןבמדינותהפוליטיתהיציבותערעור.הגוששלוהכלכליתהפוליטית

עללהעיבעלוליםהנפטבמחירחדותותנודותאירופהומזרחהתיכוןהים

.אחרותעםולהיטיבמסוימותכלכלות

בכלכלהמעודדיםסימניםקיימיםלעילהמנוייםהסיכוניםלצדכייודגש

,אוסטרליה,קנדהכגוןחשובותכלכלותשלצמיחההמשךכגוןהעולמית

של,יחסית,מהירההתאוששות,ב"ארהכלכלתהתאוששות,וסין

המדינותמנהיגיונכונות2008שלהמשברמןבעולםפיננסייםשווקים

.ומוניטרייםפיסקאלייםבאמצעיםכלכלתןאתלעודדבמשברהמצויות

.מהצפוימהירההייתההאחרוןמהמשברהעולמיתהכלכלההתאוששות

לאחר,5.2%-להגיעהעולמיתהכלכלהשלהצמיחהשיעור2010בשנת

הכלכלהצמחה2012-ו2011בשנים.2009בשנת1.9%-בהתכווצות

2015-2016בשנים.בהתאמה,לשנה3%-וכ4%-כשלבקצבהעולמית

כיאם,ההתאוששותמגמתהמשךאתהעולמיתהמטבעקרןצופה

.ג"בתמהצפוייםהצמיחהשיעורימותנוIMFשלהאחרונהבסקירה

סביבה מאקרו כלכלית

.CBOE: מקור

ג"התמשיעור שינוי שנתי של 

201320142015201620172018

2.2%2.4%2.4%2.4%2.5%2.4%ארה"ב

0.5%1.6%1.5%1.5%1.6%1.4%גרמניה

1.7%2.9%2.2%1.9%2.2%2.2%בריטניה

0.1%0.4%-1.5%0.0%0.5%0.5%יפן

7.7%7.3%6.9%6.5%6.2%6.0%סין

5.0%7.2%7.3%7.5%7.5%7.6%הודו

3.3%3.4%3.1%3.2%3.5%3.6%כלל העולם

1.2%1.8%1.9%1.9%2.0%2.0%מדינות מפותחות

4.9%4.6%4.0%4.1%4.6%4.8%מדינות מתפתחות

World Economic Outlook 04/16, IMF :מקור



שוקי ההון והכספים

עסקיםשמחזוריכךעלמלמדת500P&Sבמדדתנודתיות

(business cycles)האחרוןבעשור.יותרוקיצונייםקצריםנעשים

תנודות,מערכו50%-כפעמייםהאמריקאיההוןשוקמדדאיבד

רשם2015במהלך.בעברהמשקיעיםלציבורמוכרותהיולאכאלה

,רביםאנליסטיםלהערכת.(נומינלייםבערכים)היסטורישיאהמדד

ושוקהחברותשוויעלייתקצבאתמדביקלאהכלכלהשיפורקצב

.גבוההסיכוןברמתשובכיוםנמצאההון

הביאההכלכליתהצמיחהאתלעודדהממשלותרובשלניסיונות

הופחתהב"בארה.לאפסהקרובותלרמותמהירהריביתלהפחתת

והיא2009-ב0.25%-ל2007-2008בשנים5%-כשלמרמההריבית

האמריקאיהמשקהתאוששותעם.היוםעדזוברמהנותרה

להעלאתהסיכויגבר,ח"אגלרכישתתכניתווהפסקתמהמשבר

כהעדאך2015בשנתכברב"ארהשלהמרכזיהבנקידי-עלהריבית

הדבר.פעמיםמספרההעלאהאתב"ארהשלהמרכזיהבנקדחה

מוחשיסימןלהוותובמקבילומניותח"אגשוקיעללהעיבעלול

.מהמשברהמשקליציאת

הבנק.ב"לארהבהשוואהמתונותיותרהריביתתנודותהאירובגוש

-2007בשנים4%-כשלמרמההריביתאתהפחיתהמרכזיהאירופאי

הריביתאתלהעלותניסיונותבוצעו2011בשנת.2009-ב1%-ל2008

ממדינותחלקנקלעואליוהקשההכלכליהמצבלאורנבלמוהםאך

מתחילת.ואירלנדפורטוגל,ספרד,יווןובראשןהאירובגושחברות

.נוספותריביתהפחתותהמרכזיהאירופאיהבנקביצע2012שנת

כלכלי"קטר"המהווהבגרמניהלמיתוןסימניםמתרביםלאחרונה

.הגושבכלכלתהוודאותאיאתמגבירוהדברהאירוגוששל

סביבה מאקרו כלכלית
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כלכלת ישראל

.אביבבתלע"לניבורסה:מקור

היתהישראלעל2008שנתשלהעולמיהכלכליהמשברהשפעת

היוודעעםבחוזקהאומנםהגיבהמקומיההוןשוק.יחסית,מוגבלת

פחותנפגעהישראלכלכלתכימשהתברראךבעולםהמשברעומק

המניותמדדיהתאוששו,ב"ארהובראשןאחרותמערביותממדינות

נרשמומאז.המשברערבשרשמוהשיארמותאת2010בשנתעברוואף

שיאברמותשובנמצאיםהמדדיםוכיוםהמקומיתבבורסהתנודות

.היסטוריות

שיעור,האבטלהרמת,לתוצרחוביחסכגוןהמשקשלהפעילותמדדי

כלכליתיציבותעל,לכאורה,מצביעיםהשקלבשערותיסוףהאינפלציה

החשש,זאתעם.אחרותOECDלמדינותביחסהמשקשליחסית

ודיורבכללהמחיהיוקר,חברתייםבפעריםהעלייהשלמהשלכות

רקעעל2014בשלהיחדופיחותהאחרונותבשניםהשקלעוצמת,בפרט

ועלהמקומיההוןשוקעללהעיבעלולים,מוקדמותבחירותעלהכרזה

.והבינוניהקצרבטווחבמשקהריאליתהפעילות

נבלמה2004-2007בשניםבישראלנרשמהאשרהגבוהההצמיחה

שיעורשלשלילישיאנרשם2009ובשנת2008שלהשנייהבמחצית

בקצבהצמיחההתחדשה2010-2011בשנים.האחרוןבעשורהצמיחה

עלהתייצבה2012-2014ובשניםבממוצע6-7%%-כשל,יחסית,גבוה

2.4%-בכהסתכםג"התמצמיחתשיעור2015בשנת.בממוצע2.6%-כ

עלעומדתישראלבנקשל2017-ו2016לשניםג"התמצמיחתתחזית

עלמתריעישראלבנק,זאתעם.בהתאמה,לשנה2.9%-וכ2.4%-כ

טווחרקעעלבמשקהכלכליתהפעילותאתהמאפייןהסיכוןעליית

כיוםהשוררתהנמוכההריביתלאורהמרכזיהבנקשלמוגבלתמרון

המחייהיוקר,המשקריכוזיותשלשליליותולהשפעותובישראלבעולם

.בפרטלמגוריםן"הנדלומחיריבכלל

סביבה מאקרו כלכלית
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כלכלת ישראל

,1.8%-וכ1.6%-כעלעמדה2013ובשנת2012בשנתהאינפלציה

הממשלהשלהאינפלציהיעדלממוצעמתחתשהינםשיעורים,בהתאמה

המחיריםשינויבשיעוריהירידהמגמתהמשךעלמצביעיםואשר

.(2010בשנת2.7%-ו2011בשנת2.2%שלאינפלציהלשיעורבהשוואה)

.אפסיהיההאינפלציהשיעור2014בשנת

המשיךאשרהשקלשלהחליפיןשערהינוהאינפלציהעבורממתןגורם

הנמוכהמרמתהכתוצאהבעיקר,2014שלהשלישיהרבעוןעדלהתחזק

CDS-הבמרווחישמשתקףכפי)הישראליהמשקשלהסיכוןפרמייתשל

הגרעוןאתלצמצםשנועדוהפיסקליתהמדיניותמצעדי,(שנים5-ל

במחיריהירידה.הנמוכההעולמיתהריביותומסביבתהישראליהתקציבי

האינפלציונייםהלחציםוהיעדרהאנרגיהמקורותובמחירהסחורות

האינפלציהגידולבקצבההתמתנותמגמתלהמשךהםגםתורמיםבעולם

-כעלעומדת2016לשנת*ישראלבנקשלהאינפלציהתחזית.בישראל

שמוערכתכפי,הארוךלטווחהאינפלציה.2017לשנת1.4%-כועל0.2%

.**2.2%-כעלעומדת,ישראלבנקידיעל

בצמיחהההאטה,2013שנתבמהלךהנמוכההאינפלציהסביבת

בנקאתהובילובעולםהנמוכותוהריביותובעולםבישראלובביקושים

שנתמסוף2.0%-כשלכוללבשיעורריביתהורדותסדרתלבצעישראל

ריבית.2015ובתחילת2014בשנתגםנמשכהבריביתהירידהמגמת.2011

משעריהנגזרתהריביתואילולשנה0.1%עלכיוםעומדתישראלבנק

.3%-כעל2015בסוףהתייצבהארוךלזמןממשלתיותח"אג

סביבה מאקרו כלכלית

.  3/16, בנק ישראל, כלכלית של חטיבת המחקר-התחזית המאקרו*     
.4/16, בנק ישראל, שיעור האינפלציה הצפוי לפי שוק ההון ותחזיות החזאים והתפתחות אמצעי תשלום**
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סביבה ענפית

3.2פרק 
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ענף ההלבשה והאופנה

רשתות:שחקניםשלרבמספרפועלבישראלבענף

,O&H,פוקס,קסטרו,גולףדוגמתמקומיותאופנה

בינלואמיותאופנהורשתות'וכדלצרכןהמשביר

איגלאמריקן,בראנדפול,מנגו,H&M,זארהדוגמת

,אזוריותאופנהרשתותבענףפועלות,בנוסף.'וכד

אתרי,מזוןברשתותביגודמחלקות,עצמאיותחנויות

.'וכדאינטרנט

צמחהבישראלוהאופנהההלבשהבענףהפעילות

–2001בשנים51%-בכ(חודשים12שלבמונחים)

שנתשלהראשוןברבעוןח''שמיליארד10.3-מכ2016

16-ולכ2014בשנתח''שמיליארד16.1-לכ2001

.2016שנתשלהראשוןברבעוןח''שמיליארד

,היתרבין,הנובעתגבוההבתחרותמאופייןהענף

תהליכי,השחקניםריבוי,כניסהחסמימהעדר

לבדלמסוימיםשחקניםשלוהקושיהגלובליזציה

.המחירעללהתחרותפוניםמכךוכתוצאהעצמם

סביבה ענפית
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ענף ההלבשה והאופנה

שלהפחתההחלהמאזפניואתשינהבישראלהאופנהתחום

חלו,לתחרותהענףמפתיחתכתוצאה.1996בשנתיבואמכסי

הייצורשלמלאהכמעטהפסקהלרבותבענףרבותתמורות

חנויותבמספרניכרגידול,בינלאומיותרשתותכניסת,המקומי

ההיצעעלהביקושעודף.בישראלהמסחרושטחיהאופנה

שלמואצתלהקמההביאהאחרונותבשניםמסחרייםלשטחים

שוכריםפינוי,הארץרחביבכלחדשיםמסחרומרכזיקניונים

הרחבת,הקניוניםמןקולנועבתיכמויחסיתנמוכהרווחיותבעלי

.'וכדקיימיםקניותמרכזי

החלההתחזקותןאשרחדשותמגמותשתינוצרו,במקביל

החלהאשרנבונהצרכנותמגמת:בענףהכוחותמאזןעללהשפיע

המעברשלהמגמהוהתעצמותהאופנהלענףמחלחלתהמזוןבענף

.הבאבעמודכאמור,האחרונותבשנתייםהאלקטרונילמסחר

והתרחבותהשקעהתכניותרקעעלהאמורותהמגמותהתחזקות

בענףהרווחיותלירידתהביאו,בענףהשחקניםשלאגרסיביות

עלהאופנהמרשתותחלקהודיעו,מכךכתוצאה.2015בשנת

איחוד,סגירהבאמצעותשלהןההוצאותוייעולהשקעותהקפאת

ניסיונותהעריםלרחבימסחרממרכזייציאה,חנויותוצמצום

עלבענףהשחקניםרובשוקדיםכן.השכירותתנאיאתלשנות

.אלקטרונייםמסחראתרי

סביבה ענפית

מושפעתבענףהתחרותלעילשצוינוהמרכזיותלמגמותפרט
:הבאותמההתפתחויות

עודפיםחנויותפתיחתלרבות,outlet-התחוםהתפתחות•
מסחרייםמרכזיםופתיחתשונותאופנהרשתותידיעלחדשות

חנויותאחתגגקורתתחתהמרכזיםoutlet-כהמוגדרים
אופנהרשתותכמהשלעודפים

פתיחתבאמצעותהאופנהלתחוםמזוןשיווקרשתותשלכניסה•
דיסקאונטרשתותוהתפתחותוהנעלההלבשהמחלקות
מאדנמוכיםבמחיריםאופנההמוכרות

העמקתלצדהמותגעםהלקוחוזהותהקניהחווייתהגברת•
קונספטחנויותפתיחתשלבדרךתדמיתייםמסרים

רשתותשלפעילותןעםהאופנהתכשיטישוקהתפתחות•
האופנהברשתותאופנהואביזריתכשיטימכירתלצדייעודיות

מוצריםדוגמת,חדשיםלתחומיםקיימיםאופנהמותגיהרחבת•
.המותגשםתחת,האופנהלתחוםמשלימים
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למסחרפיזיותבחנויותממסחרמעברמתרחשהאחרונותבשנים

הציבורבטעמישינויהיאלמעברהמרכזיתהסיבה.באינטרנט

האלקטרוניהמסחרשלוהאמינותהזמינותמהגברתהנובע

בביקושהאמורההמגמהבמסגרת.הצרכניםדורותוחילופי

רשתותשלההשקעהוגוברתהולכת,באינטרנטלמסחר

שלהקמהבאמצעותonlineהפצהבערוציבעולםקמעונואיות

ברשתמוצריהםשלומכירהשיווקלצורךאינטרנטאתרי

מנועמהווהאונלייןפעילות."(אונלייןפעילות":להלן)האינטרנט

.ובעולםבארץקמעונאיותרשתותעבורמשמעותיצמיחה

15%מעלהיוואונלייןמערוציהכנסות,2012בשנת,לדוגמאכך

Urbanהאופנהברשתותמההכנסות Outfittersו-

Abercrombie & Fitchברשתותמההכנסות10%ומעלGAPו-

Macy’s.41-כעלעמדהאופנהבענףאונלייןהרכישותהיקףסך

דולרמיליארד73-כעללעמודוצפוי2012בשנתדולרמיליארד

.בממוצע*לשנה15.5%-כשלגידול,2016בשנתב"ארה

נמצאותאונלייןאופנהרכישות,העולםלשארבדומה,בישראל

-בכנאמד2013בשנתהאופנהרכישותהיקףכאשר,עלייהבמגמת

.2018בשנתח''שמיליון1,490-לכלצמוחוצפויח''שמיליון770

.בממוצעלשנה**13%-כשלצמיחהקצבמייצגתזותחזית

הינםאונלייןאופנהמכירותבתחוםבישראלהעיקרייםהשחקנים

פיעל.לארץמשלוחיםהמבצעיםבינלאומייםקמעונאותאתרי

האופנהאתריהינםבתחוםהבולטיםהשחקנים,2014ממרץהערכות

NEXT,ו-ASOS,המסחרזירתEBAYהסיניהקמעונאותוענק

Ali Express.אתלמנותניתןבענףהישראליותהשחקניותמבין

Styleהאתר RiverואתרAdikaחנויותוכןעדיקהידיעלהמופעל

Hoodies.-וקסידידן,קסטרוכגוןהאופנהרשתותשלמקוונות

S.wear

המודעותאתומגביריםבשניהאחדתומכיםהשוניםהשיווקערוצי

NEXTרשתכיהערכותהתפרסמולאחרונה,למשל,כך.למותג

צרכניבקרבהצלחתהלאורבישראלפיזיותחנויותשלהקמהבוחנת

.המקומייםאונליין

 *Internet retailer portal to e-commerce intelligence, 2012
2013על פי סקר צרכנים , TASCעל בסיס הערכות חברת הייעוץ **
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בעיקרביטוילידיבאההאחרונותבשניםבענףהתחרותהחרפת

קסטרו,פוקסשלהפעילותהיקף.הרווחיותשיעוריבשחיקת

פעילויותרכישתבזכותגדל"(המובילותהחברות)"וגולף

.מסחרשטחיוהגדלת

(CAGR)צמיחההמובילותהחברותהציגו*2013-2016בשנים

.בהתאמה,5.2%-ו8.6%,11.4%-כשלבשיעוריםבהכנסותיהן

-כעלעמדהמובילותהחברותבהכנסותהמצרפיCAGR-ה

פרטיתלצריכהבהוצאה2.5%-כשלCAGRלעומתזאת,9%

.והנעלההלבשהעל

שלהגולמיתהרווחיותשיעורינשחקו2016–2013בשנים

2013בשנת60%-כשלממוצעמשיעור,המובילותהחברות

עיקר.2016שלהראשוןברבעון57.2%-כשלממוצעלשיעור

והשיעור2015בשנתהתרחשההרווחיותבשיעורהירידה

שנהבמהלךירידהבמגמתהיההגולמיתהרווחיותשלהממוצע

בשיעורהירידהשיעור.המובילותמהחברותאחתכלאצלזו

.2.5%-כעלעומד2013-2015בשניםהממוצעתהרווחיות

בהנחותלגידולמיוחסתהגולמיתהרוויותבשיעוריהירידה

מולהדולרשלהחליפיןשערובהתחזקותללקוחותשניתנו

.השקל

הרווחיותבשיעורמתונהוירידהבהכנסותצמיחהרקעעל

משיעור,יחסית,חדבאופןירדהתפעולירווחשיעור,הגולמית

ברבעון2.1%-כשללשיעור2013בשנת10.4%-כשלממוצע

,הגולמיהרווחבשיעורלירידהבדומה.2016שנתשלהראשון

.2015בשנתברובההתרחשההתפעוליהרווחבשיעורהירידה

שטחילפתיחתמיוחסתהתפעוליתהרווחיותבשיעוריהירידה

לגידולהביאואשרחדשיםמותגיםוהפעלתחדשיםמסחר

.בענףהפועלותהחברותשלהתקורהבהוצאות

2016,למרץ31-בנסתיימואשרחודשיםעשרלשניםהמתייחסים2016שנתבגיןהנתוניםכל*

55.0%

57.0%

59.0%

61.0%

2012 2013 2014 2015 T12M 31.3.16

  ע             

קסטרו פוקס גולף

-8.0%

0.0%
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16.0%
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  ע          ע   

קסטרו פוקס גולף
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לרבעוןתוצאותופוקסקסטרופרסמוהדעתחוותלמועדסמוך

.2016שנתשלהשני

הכנסותלעומת19%-בכצמחוהרבעוןהכנסות,קטסרועבור

עלעמדהגולמיתהרווחיותשיעור.2015שנתשלהשניהרבעון

שלהשניברבעוןהגולמיתהרווחיותלשיעורבדומה62.6%-כ

ירידההציגהתפעוליתהרווחיותשיעור.2015-ו2014השנים

9.7%-כשלתפעוליתרווחיותשיעורלעומת9.2%-כעלועמד

.2014שלהשניברבעון11.5%-כושל2015שלהשניברבעון

הכנסותלעומת15%-בכצמחוהרבעוןהכנסות,פוקסעבור

עלעמדהגולמיתהרווחיותשיעור.2015שנתשלהשניהרבעון

שלהשניהרבעוןשלהגולמיתלרווחיותביחסשיפור61.1%-כ

שלהגולמימהרווחיותונמוך58.8%-כעלשעמדה2015שנת

הרווחיותשיעור.64.2%-כעלשעמדה2014לשנתהשניהרבעון

עלועמד2015שנתשלהשנילרבעוןביחסעליההציגהתפעולית

השניברבעון.2015שלהשניברבעון9.8%-כלעומת13%-כ

.11.9%-כעלעמדהתפעוליתהרווחיותשיעור2014לשנת
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טופשופהערכת שווי פעילות 

4פרק 
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ידיעלמוחזקתההערכהלמועדנכוןאשרשותפותהינהטופשופ
.(33%)שלסאנדסיידיועל(67%)גולף

ראה)ארקדיהמקבוצתלמותגיםהזיכיוןבעלתהינהטופשופ
13כללהבישראלטופשופפעילותההערכהלמועדנכון.(מטה

:כדלקמן,חנויות

8חנויותTopShopו-TopMan;

2חנויותMiss Selfridge;

3חנויותDorothy Perkins.

כמו.TopShopחנויות2לפתוחטופשופצפויה2016שנתבמהלך
ייעודיאינטרנטאתרהושק2016שלהראשוןהחציוןבמהלך,כן

במהלך,בנוסף.עדיקהידיעלשיופעלטופשופמוצרילמכירת
Miss,חנויות2נסגרו2016שנתשלהראשוןהרבעון Selfridgeו-

Dorothy Perkins.

.בבריטניהשמקורהבינלאומיתאופנהרשתהינהארקדיהקבוצת
מחזיקההיאוכיוםהקודמתהמאהבתחילתהוקמההרשת

TopShop,TopMan,Dorothyכמובמותגים Perkins,Evans,
Miss Selfridge,Burtonחנויות2,500-כלקבוצה.ואחרים

.בעולםזכייניםחנויותומאותבבריטניה

20-30לבנותובמיוחד16-40בגילאיצעירלקהלפונהטופשופ
.קולקציותבמספרביותרהעדכנייםהעיצוביםאתלהםומציעה

M&Hהןטופשופשלהעיקריותהמתחרותהבינלאומיתבזירה
וזארהיותרנמוכהמחיריםרמתומציעהזההיעדלקהלהפונה
שללזודומהמחיריםרמתומציעהיותרמבוגרמעטלקהלהפונה

.טופשופ

˖ אופנהחברותהינןבישראלטופשופשלהעיקריותהמתחרות
F&AForever,מנגו,M&H,רנואר,זארהכגוןבינלאומיות 21

.'וכדפוקס,קסטרו,גולףכגוןמקומיותאופנהוחברותואחרות

והציגהחנויות2013,18בשנת,מנתהבישראלטופשופפעילות
מספרהצטמצם2014בשנת.ח"שמיליון65-כשלמכירותמחזור

מקשייםכתוצאהבמחציתירדהמכירותומחזור14-להחנויות
ולצמצוםהחברהבחנויותבמלאילחוסריםהביאואשרתזרימיים

.חנותמסגירתכתוצאההמדףשטחי

מפעילות67%שלרכישהגולףהשלימה2015פברוארבמהלך
שלהרווחיותלתוואיהפעילותאתלהחזירכוונהמתוךטופשופ
זכותלגולףניתנההרכישההסכםבמסגרת.2013–2012השנים

.המוכרשלההחזקותיתרתלרכישת

לביןארקדיהקבוצתביןחדשזיכיוןהסכםנחתם,2015בפברואר
אופצייתעםשנים10שללתקופהבהוהשותפיםטופשופשותפות
.נוספותשנים5-להארכה
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EBITDA9.7      (3.2)     (3.5)     (0.6)      (2.8)      

42.8%15.8%38.0%-8.6%שיעור שינוי בהכנסות

56.7%55.0%52.3%54.6%51.0%שיעור רווח גולמי

11.8%-3.6%-8.1%-8.6%-12.3%שיעור רווח תפעולי

EBITDA 11.5%-3.6%-8.0%-8.6%-14.8%שיעור
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עלייה,ח''ש'מ65-כעלעמדוטופשופפעילותהכנסות2013בשנת
נרשמה2014בשנת,מעלהכאמור.2012שנתלעומת9%-כשל

קשייםשלכתוצאהכאמורזאתבהכנסות43%-כשלירידה
2015בשנת.מספקתמלאיכמותלרכושיכולתואיתזריימים

שנתלעומת15.8%-כשלעליהרשמוטופשופפעילותהכנסות
-בכהשותפותהכנסותעלו2016שנתשלהראשוןבחציון.2014
נובעתהעלייה,2015שנתשלהראשוןלחציוןבהשוואה38%

שנתשלהראשוןבחציוןמלאהלפעילותהחזרהמתהליךבעיקר
החזרהתהליך.2015שנתשלהראשוןהחציוןלעומת2016

אשרסניפיםלסגירתמתכנית,היתרבין,הושפעמלאהלפעילות
.2016שלהראשוןהחציוןבמהלךגובשה

55%-52%-לכירד2014-2015בשניםהגולמיתהרווחיותשיעור
שלהראשוןברבעון.2013-2012בשנים57%-כלעומתמהכנסות

מסגירתכתוצאההגולמיתהרווחיותשיעורנשחק2016שנת
.מהמקובלנמוכיםבמחיריםאלובסניפיםמלאילמכירתשהביאה

ושיעור2016שנתשלהשניברבעוןהתאוששהגולמיהרווחשיעור
.51%-לכהסתכםהראשוןבחציוןהגולמיהרווח

.2013-2012בשנים12%-כעלעמדהתפעוליתהרווחיותשיעור
להפסדיםעברהטופשופפעילות,המכירותמקיטוןכתוצאה

בשנתבמלאיממחסורכתוצאהזאת2014-2015בשניםתפעוליים
2014.

המלאירמותעלו,גולףשלההשקעהבעקבות,2015בשנתכייצוין
עם.המתוכנןהמכירותלהיקףהמתאימיםלהיקפיםבהדרגה

והפעילותהמותגוייצובלחנויותהלקוחותהחזרתתהליך,זאת
.2016-2017בשנים,החברהלהערכת,יושלם

++

הינם2014נתוני.טופשופפעילותשלפרופורמהנתוניהינם2013–2012לשניםנתונים˖

.2014שלהראשוניםהחודשיםלתשעתפרופורמהנתוניבסיסעלאומדן

לרבעוןהשותפותשלהכספייםלדוחותבהתאםמוצגים2016הראשוןוהרבעון2015נתוני++

הרשוםהשותפותשבשימושקבוערכושבגיןפחתהוצאותכולליםולא2016שנתשלהראשון

.לשותפיםשמשולמיםהפעלהדמיכולליםומאידךמחדהשותפיםבספרי

+ ˖

.2015בפברואר18מיוםהחל2015תוצאות*

++++

*
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אשראיבאמצעותבעיקרממומנתהשותפותפעילות
30ליוםח''שמיליון7-לכהסתכמהיתרתואשרבנקאי

31לימיםיתרתהאשרשותפיםוהלוואת,2016ביוני
מיליון7-לכהסתכמה2016ביוני30-ו2015בדצמבר

.ח''ש

הקמתלאחרשנרכשקבוערכושכוללהשותפותמאזן
לפעילותשמשמשקבוערכושכוללולאהשותפות
רשוםזהקבוערכוש.ח''שמיליון5-כשלבסךהשותפות

בגיןהפחתהוצאות.שלסאנדוסיגולף,השותפיםבספרי
.בשנהח'שמיליון1.6-כעלעומדותזהקבוערכוש

מיתרותמורכבטופשופשלהתפעוליהחוזרההוןעיקר
:לספקיםומהתחייבויותמלאי

60-כעלעומדיםמקבלתשטופשופספקיםהאשראיימי
בטווחנעהמלאימחזורכימעריכההחברההנהלת.ימים

2016שנתשלהראשוןהחציוןבמהלך.ימים50-60בין
שלמהפתיחהכתוצאההשותפותשלהמלאייתרותגדלו

סניףבפתיחתמעיכובוכתוצאההאינטרנטיתהפעילות
.חדש

יתרותכוללותוהספקיםהלקוחותיתרותההערכהלמועדנכון

סכום.חדשיםסניפיםשלהקמהלעלויותהמיוחסותפיננסיות

ח''שמיליון2-כשללהתחייבותהסתכםנטו,אלויתרות

30.6.16

2.8לקוחות 

0.8חייבים

0.3הוצאות נדחות

8.9מלאי

בניכוי:
2.0זכאים

3.2ספקים ונותני שירות

7.5סך הון חוזר

מיליוני ש''ח

31.12.1530.6.16

רכוש שוטף

2.31.7מזומנים ושווי מזומנים

0.54.8לקוחות 

1.11.1חייבים ויתרות חובה

7.38.9מלאי

11.216.5סך רכוש שוטף

0.43.1רכוש קבוע, נטו

0.30.3הוצאות נדחות

11.919.8סך נכסים

התחייבויות שוטפות

0.07.3אשראי מתאגידים בנקאיים

2.31.1צדדים קשורים

2.87.4ספקים ונותני שירות

1.72.0זכאים ויתרות זכות

6.817.8סך התחייבויות שוטפות

התחייבויות לזמן ארוך

0.00.1הטבות לעובדים

7.27.3הלוואות שותפים

7.27.4סך התחייבויות לזמן ארוך

2.1-5.4-גירעון בהון שותפים

11.919.8סך התחייבויות והון עצמי

מיליוני ש''ח
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הערכת שווי

4.2פרק 
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הערכת שווי–טופשופריכוז התוצאות

כאשר,ח"שמיליון27-32שלבטווחנאמדטופשטפשלהפעילותשווי

.ח"שמיליון29.3-כעלנקבעהטווחאמצע

ליוםגולףשלהכספייםבדוחותטופשופשלהתפעולייםהנכסיםערך

ידיעלשנמסרכפי,זודעתבחוותהשימוששוויבחינתלפני30/06/16

.ח''שמיליון46-בכהסתכם,החברה

(DCF)המזומניםתזרימיהיווןשיטתבאמצעותהוערךהפעילותשווי

.להלןגנספחראה,ההערכהבמתודולגייתכאמור

-בשתחילתהשניםחמששללתקופהנערכההפרטניתהפעילותתחזית

בתוםהפעילותשווילחישובהמייצגתהשנהנתוני,2016ביולי1

מוכפליםכשהםבתחזיתהחמישיתהשנהנתוניהינםל"הנהתחזית

.הארוךבטווחהמזומניםתזריםצמיחתשיעוראתהמייצגבמקדם

מיליוני ש''ח

           7.9רכוש קבוע ורכוש קבוע ברמת השותפים

           7.5הון חוזר,נטו

           7.5זכיון

        22.9מוניטין

        45.9ערך פנקסני טופשופ

        29.3שווי פעילות טופשופ

       (16.6)ירידת ערך פעילות טופשופ

נמוךאמצעגבוה

31.929.327.0שווי הפעילות של טופשופ

) WACC ( 10.2%11.2%12.2%מחיר הון

) g ( 1.0%2.0%2.5%שיעור צמיחה

מיליוני ש''ח



201320142015H1.161 שנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה

   89.6   87.8   85.9   75.5   64.0   24.1   43.2  37.3  65.2הכנסות

(11.8) (20.6)(16.8)(28.2)עלות מכר  (29.9)  (35.0)  (39.6)  (40.1)  (40.7)  

   48.9   47.7   46.3   40.5   34.1   12.3   22.6  20.5  36.9רווח גולמי

(16.0) (28.6)(23.7)(28.9)הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות  (35.8)  (41.2)  (43.8)  (43.7)  (44.2)  

     4.7     4.0     2.5    (0.7)    (1.7)    (3.6)    (6.0)   (3.2)    8.0רווח תפעולי

EBITDA9.7    (3.2)   (3.5)    (2.9)    0.6     0.2     4.2     5.8     6.9     

42.8%15.8%28.4%17.9%13.8%2.3%2.0%-8.6%שיעור שינוי בהכנסות

56.7%55.0%52.3%51.0%53.3%53.7%53.9%54.4%54.6%שיעור רווח גולמי

1.0%2.9%4.6%5.3%-2.7%-15.1%-13.9%-8.6%-12.3%שיעור רווח תפעולי

EBITDA 11.8%1.0%0.3%4.8%6.6%7.6%-8.0%-8.6%-14.8%שיעור

מיליוני ש''ח
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הערכת שווי-טופשופהנחות ואומדנים

עסקיתתחזית

טופשופמכירותהראשונההתחזיתבשנתכיהונח

צמיחהיציגוהארוךובטווחלהתאוששימשיכו

לצמיחתהצפי.ח''שמיליון90-כשללרמהעד

שלהמכירותקצבהתגברותעלמבוססההכנסות

ופתיחה2015שנתסוףלקראתטופשופרשת

השניםבמהלךנוספותחנויותשששלצפויה

אתרשלמתוכננתהשקהוכן2016-2018

לשובטופשופצפויהבנוסף.באינטרנטהמכירות

שעמםהקשייםלאחרומלאהסדירהלפעילות

.2014-2015בשניםהתמודדה

עליעמודההכנסותצמיחתקצבכיהונח,ההנהלהבתכניותובהתחשבחדשותחנויותפתיחת,המותגושדרוגהפעילותשיקוםמאמצילאור

בדומה,הארוךבטווח2%-כשללקצבויתכנסבהתאמה,והשלישיתהשנייהבשנה14%-וכ18%-כעל,הראשונההתחזיתבשנת28%-כ

.הארוךבטווחהצפויהאינפלציהלשיעור

שיעורכיהונח.2016שנתשלהראשוןובחציון2015בשנתהגולמיתהרווחיותשיעוריעלמבוססהתחזיתבתקופתהגולמיהרווחשיעור

בבסיס.המייצגתבשנה54.6%-כשללשיעורעדבהדרגהיעלהוהוא53.5%-כעליעמודהראשונותהתחזיתשנותבשלושהגולמיהרווח

.הספקיםעםהתקשרותתנאיאתלשפרטופשופהנהלתמאמציעומדיםההנחה

התחזיתבשנת.התחזיתתקופתבמהלךתפעוליתרווחיותשללתוואיחזרההונחהטופשופפעילותשלהמסתמנתההתאוששותלאור

המייצגתבשנהמהכנסות5.3%-כשלרווחלשיעורבהדרגהיהפוךאשרמהכנסות2.7%שלתפעוליהפסדשיעורמהתחזיתנגזרהראשונה

שנתבמהלךמפסידותחנויות4שלצפויהמסגירה,היתרבין,נובעתפעולילרווחמהפסדהמעבר.2012-2013בשנים12%-לכבהשוואה

.בשותפותחלקםפיעללשותפיםשמשולמיםמההכנסות5%-כשלניהולדמיבחשבוןלוקחלאזהרווחיותשיעורכייצוין.השנייההתחזית

.גולףידי-עלהפעילותלניהולומעברשלסאנדמסישמתקבליםהניהולשירותיביטולהונחכן

*

כוללות הוצאות פחת על רכוש קבוע של השותפות הרשום בספרי השותפים2016ולחציון הראשון של שנת 2015הוצאות הפחת לשנת * 

*
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הערכת שווי-טופשופהמשך-הנחות ואומדנים 

ופחתהשקעות

סניפיםשישהלפתוחטופשופצפויה2016-2018השניםבמהלך

ובפתיחהבשיפוץההשקעותהיקף.קיימיםסניפיםולשפץחדשים

הסניפיםבתחזוקתהשקעותכייצויין.ח''שמיליון8-בכמוערך

כיהונחהמייצגתבשנה.טופשופשלהתפעולבהוצאותמגולמות

הקבועהרכושבגיןפחת.הפחתלהיקףזההיהיהההשקעההיקף

(השותפותבמאזןולאהשותפיםבמאזנירשום)טופשופבשימוש

החדשותההשקעותעלהצפויהפחת.ח''שמיליון1.6-כעלעומד

הוצאותסך.בשנהח''שמיליון0.9-בכמוערך2016-2018בשנים

.בשנהח''שמליון2.1-בכהוערכוהתחזיתבשנותהפחת

חוזרהוןצרכי

התחזיתבתקופתטופשופשלנטו,התפעוליהחוזרההוןצרכי

עםההתקשרותתנאיעלבהתבססמההכנסות8%-בכהוערכו

.טופשופשלהמלאיומחזורטופשופספקי
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הערכת שווי-טופשופחישוב שווי

27-32-כשלבטווחנאמדטופשטפשלהפעילותשווי

29.3-כעלנקבעהטווחאמצעכאשר,ח"שמיליון

.ח"שמיליון

משקףההערכהממודלהנגזר(EV)פעילותשווי

בפועלתוצאותבסיסעל3-כשלEBITDAמכפיל

בשנתבפועלתוצאותבסיסיעל7.5-וכ2013בשנת

עלהמחושבEBITDAמכפיל.המייצגתהתחזית

התוואיאתמייצגאינו,2014-ו2015תוצאותבסיס

התוצאותלאורטופשופרווחיותשלהפרמננטי

.זובשנההחריגותהעסקיות

IASלהוראותבהתאם+ מסיבות.מסמהשפעותבהתעלםערךירידתבדיקותלבצעיש36

בדומה25%עלנקבעשיעורואשרתאורטימסתשלוםהונח,ההוןמחירעמידתשלטכניות

מתחשבואינולחלוטיןתאורטיהינוזהמסתשלוםכייצוין.2016לשנתהחברותמסלשיעור

המסושיעורהחברהשלהאפקטיביהמסשיעורביןאחריםפעריםאומועבריםבהפסדים

.הסטטוטורי

בשיעורלשינוייםרגישותניתוחמציגההרגישותטבלת

משוקללממוצעהוןומחיר(g)ארוךלטווחהצמיחה

(WACC).

+

 ^EBITDAח'שמיליון 3.9-לשנה המייצגת מהוון למועד ההערכה עומד על כ

^

מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1

        4.8        4.7        4.0        2.5      (0.7)      (1.7)רווח תפעולי

       (1.2)       (1.2)       (1.0)       (0.6)       0.2       0.4מס תאורטי

        3.6        3.6        3.0        1.8      (0.6)      (1.3)רווח תפעולי לאחר מס

        2.2        2.1        2.1        2.1       2.1       2.1פחת

       (2.2)       (0.5)       (0.5)       (1.4)      (2.3)      (2.3)השקעות 

       (0.1)       (0.1)       (0.2)       (0.6)      (0.2)       0.1שינויים בהון חוזר

        3.5        5.1        4.5        2.0      (0.9)      (1.4)תזרים מזומנים חופשי

היוון תזרים מזומנים

        1.9        3.1        3.1        1.6      (0.8)      (1.4)תזרים מהוון

      21.7ערך שייר

)EV( 29.3שווי פעילות     

WACC11.2%

g2.0%

היוון תזרים מזומנים לפני מס

        4.7        6.2        5.5        2.6      (1.1)      (1.9)תזרים מזומנים לפני מס

        2.4        3.7        3.7        2.0      (1.0)      (1.9)תזרים מהוון

      20.3ערך שייר

)EV( 29.3שווי פעילות     

WACC14.2%

g2.0%

מיליוני ש''ח

1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%

9.2%34.8    36.8     39.0     41.5     44.5     

10.2%30.4    31.9     33.6     35.4     37.6     

11.2%26.9    28.0     29.3     30.7     32.3     

12.2%24.0    24.9     25.9     27.0     28.2     

13.2%21.5    22.3     23.1     24.0     24.9      
ע
צ
מו
מ
ן 
הו
ר 
חי
מ

לל
ק
שו

מ

שיעור צמיחה בטווח הארוך
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פרטי מבצע ההערכה

נספח א
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נספח אפרטי מבצע ההערכה

:ח"רו,פורטנויואדים,ההערכהמבצעשלוניסיונוהשכלתופרטילהלן

השכלה

בהצטיינות, של האוניברסיטה העברית בירושליםMBAבוגר תואר -1998

קבלת רישיון רואה חשבון -1997

בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בכלכלה וחשבונאות-1994

ניסיון

דעתחוותהכנת,ורכישותמיזוגים,חברותשוויבהערכתהמתמחהחברה,מ"בעעסקייעוץפורטנויואדיםשלומנהלמייסד–2004משנת

.בישראלבתחומםהמוביליםמן'וכדן"נדלחברות,ומסחרתעשיהחברות,החזקהחברות,בנקיםנמניםהחברהלקוחותבין.ועודכלכליות

מ"יועץ בכיר בסוארי יוכמן יעוץ עסקי בע–2000-2003

ח במחלקת חשבונאות ודיווח ברשות ניירות ערך"רו–1998-2000

ח במחלקה לפיקוח על הבנקים בבנק ישראל"רו–1997-1998

ח"רו'ושותעמרםבןבמשרדח"ורומתמחה–1993-1997

ואחרהוראה

בירושליםהעבריתבאוניברסיטהעסקיםלמנהלהספרבבית"חברותשוויהערכת"בקורסמרצה–2000משנת

ומיסוייכספידיווחלמטרתשוויהערכותבנושאמקצועיפרסוםבענייןלישראלחשבוןרואילשכתשלהמשימהצוותחבר–2012-2013

מ"בעגזלהפצתישראליתחברהוסופרגזמ"בעישראלסונול,הביקורתועדתוחברדירקטור–2011-2012

 .Vadim Portnoy Business Consulting LTDמ"ואדים פורטנוי יעוץ עסקי בע

03-6005585Tel.   Gibor Sport Tower'  טלבית  גיבור ספורט 

52681info@portnoy.co.il7 Menachemרמת גן 7, מנחם בגין' רח Begin st. Ramat Gan 52681
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הגבלת אחריות

נספח ב
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נספח בהגבלת אחריות

בכתבהסכמתיללאלאזכרהאו'גלצדזודעתחוותלהעביראין.הוזמנההיאלשמההמטרהבמסגרתורקאךמוגבלזודעתבחוותהשימוש

לדיווחיזודעתחוותלצירוףההסכמהלמעטוזאת,סיבהמתןתוך,דעתילשיקולבהתאםתינתןלאאובתנאיםתינתן,תינתןאשרומראש

.לעילכאמורגולף

ספקיעלחלההמידעעלהאחריות.ומנציגיהמהחברה"(המידע":ביחדזהבנספח)ומצגיםנתונים,דוחותקיבלתיהדעתחוותהכנתבמסגרת

אונאותותבדיקתמשוםבהןשישפעולותננקטוולא,זודעתלחוותמקורשימשאשרהמידעשלתלויותבלתיבדיקותבוצעולא.זהמידע

המידענכונותשלאחראימותכלאוזהמסוגבדיקותשלמסקנותאותוצאותקיבלתיולאהמידעשלמקובליםחשבונאותכללילפיביקורת

ומבצעמ"בעעסקייעוץפורטנויואדיםחברת,מסוימותסבירותבדיקותובוצעווחשבונאיפיננסימידענותחהעבודהשבמהלךלמרות.ל"הנ

חוותמקרהבכל.לנוסופקאשרהמידעורלוונטיותשלמות,דיוק,לאמינותבנוגעדעהמביעיםאואחריותנוטליםאינםמטעמהההערכה

.ל"הנהמידעושלמותדיוק,לנכונותראיהאואישורתהווהולאתיחשבלאהדעת

,שוואמצג,הונאהממעשיייגרמואשרהוצאהאועלות,הפסדלכלאחראיםיהיולאההערכהומבצעמ"בעעסקייעוץפורטנויואדיםחברת

.לעיללאמורבכפוףל"הנהמידעספקישלמצידםמידעמניעתאומלאשאינואונכוןשאינומידעמסירת,הטעיה

פניעללהשתנותעשוייםאלהואומדניםהנחות.התחזיתלמועדואומדניםהנחותעלומתבססותעתידייםלאירועיםמתייחסותלעולםתחזיות

ניתןלא,לכךאי.יותרמאוחרבמועדייעשואשרואומדניםומהנחותבפועלהכספיותמהתוצאותשונותלהיותעשויותוהןהתחזיתתקופת

באשרדעהמביעהזודעתחוותאיןולפיכךלעברהמתייחסאחרמידעאוכספייםלדוחותביחסהמקובלתהבטחוןברמתלתחזיותלהתייחס

בשיקולרבהבמידהתלויותומסקנותיהמדויקמדעאינהכלכליתהערכה.בפועלשתתקבלנההכספיותלתוצאותשנערכוהתחזיותלהתאמת

ומעריךיתכן,שקיבלתיהמידעעלבהתבסססבירהינולהלןהדעתבחוותהשוויטווחשלהערכתילמרות.השווימעריךשלהסובייקטיביהדעת

,בלבדהנוחותלשם.לחברהשוויטווחנקבעזודעתובחוותמעורערובלתייחידחברהשוויאין,כךבשל.שונהשווילטווחמגיעהיהאחרשווי

.ל"הנהשוויטווחכאמצענקבעאשרלחברהספציפיבשוויגםהדעתחוותנוקבת
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מתודולוגיה של הערכת השווי

נספח ג
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36IASתקן 

קובע"(התקן":להלן)נכסיםערךירידת36IASבינלאומיתקן

בדוחותיוצגלאכלשהושנכסלהבטיחמנתעלליישםשישנהלים

ברסכום.שלוההשבהברסכוםעלהעולהבסכוםהכספיים

עלויותבניכויההוגןהשווימביןגבוה"כבתקןמוגדרההשבה

לבין"(מ"ימ":להלן)מזומנים-מניבתיחידהאונכסשללמכירה

."בוהשימוששווי

טופשופפעילותשלהשימוששוויאתבוחנתזודעתחוות

.שווייםלהערכתאנליטימודלבאמצעות

שוויבחישובישתקפוהבאיםהמרכיביםכיקובעלתקן30סעיף

:השימוש

מצפהשהישותהעתידייםהמזומניםתזרימישלשוויאומדן(א")

;מהנכסלהפיק

תזרימישלבעיתויאובסכוםאפשרייםשינוייםלגביתחזיות(ב)

;אלהעתידייםמזומנים

ריביתשלשוטףשוקשיעורידיעלהמיוצג,הכסףשלהזמןערך(ג)

;סיכוןחסרת

for)לנשיאתהמחיר(ד) bearing)וכן;בנכסשטבועה,וודאותאי

ישקפובשוקשמשתתפים,נזילותהעדרכגון,אחריםגורמים(ה)

להפיקמצפהשהישותהעתידייםהמזומניםתזרימיבתמחור

".מהנכס

אתכוללתנכסשלהשימוששוויאמידת",לתקן31סעיףפי-על

:הבאיםהשלבים

והןחיובייםהן,העתידייםהמזומניםתזרימיאמידת(א)

;הסופיוממימושובנכסמתמשךמשימוששינבעו,שליליים

".אלהעתידייםמזומניםלתזרימימתאיםניכיוןשיעוריישום(ב)

נספח ג

גולףפעילויותמ"ימ

.טופשופפעילותכאמורהינהזובדיקהנשואמ"ימ

לעילמ"הימשל(EV)פעילותשוויבקביעתמתמקדתדעתחוות

תזרימיהיווןבשיטתנקבעהפעילותשווי.התקןהוראותלפי

השיטההינהלהערכתיאשרלהלןכאמור(DCF)המזומנים

.זהמסוגפעילותשווילקביעתביותרהמתאימה



תזרימיהיווןבגישתחברותשווילהערכתביותרהנפוצההשיטה

לפיה,החברהברמתמזומניםתזריםהיווןשיטתהינהמזומנים

בניכויפנוייםמזומניםתזרימיכסכוםמוגדרהעצמיההוןשווי

:כדלקמן,החברהחוב

.בלבדEVשוויהתקןהוראותלפיכאמורמחושבזודעתבחוות

:הבאבאופןמחושביםFCF,פנוייםמזומניםתזרימי

:כאשר

EBIT–תפעולירווח

T–בישראלחברותמסשלחזוישיעור

Depreciation–והפחתותפחת

CapEx–קבועברכושהשקעות

WC–חוזרבהוןשינוי

:הבאבאופןמחושבWACCמשוקללממוצעהוןמחיר

:כאשר

ke-מחיר הון עצמי;

kd-מחיר הון זר;

T-שיעור מס חברות;

D-נטו, אומדן שווי חוב פיננסי;

E-אומדן שווי הון עצמי.
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שיטות ההערכה

בהיקףשלהבמניותעסקההיאחברהלשוויביותרהטובההעדות•

שוקמשתתפישהינםמרצוןמוכרלביןמרצוןקונהביןמהותי

(market participants)ניתן,במציאות.המוערכתלחברהביחס

.בלבדנדיריםבמקריםההערכהלמועדבסמוךכזאתעסקהלאתר

החברהשוויאתלגזורניתן,לעילכאמורלעסקהעדותבהעדר•

.כזהשוקשקייםככל,פעילבשוקהנסחריםשלהערךניירותממחירי

שבספרותהרי,חברותשווילקביעתהאנליטיותלשיטותבאשר•

תחתלסיווגהניתנותרבותשוויהערכתשיטותמתוארותהמקצועית

חברותשווילהערכתהמקובלותהגישות.עקרוניותגישותמספר

:הינן

Discounted)המזומניםתזרימיהיווןגישת• Cash Flows)(להלן:

"DCF)";

Relative)היחסיתההערכהגישת• Valuation);

Net)נקינכסישוויגישת• Asset Value)(להלן:"NAV)"

.ואחרות

:ל"הנהגישותשלתמציתיתיאורלהלן

מזומניםתזרימיהיווןגישת

הצפוייםהמזומניםתזרימיידי-עלנקבעהנכסשוויזאתגישהפי-על•

המזומניםתזרימי,זוגישהפי-על.הכלכלייםחייולאורךממנולנבוע

רמת:שונותהערכהבשיטותלהימדדעשוייםמהחברההנובעים

Free)החברה Cash Flows, FCF),המניותבעליברמת(Free Cash

Flows for Equity, FCFE)המשולמיםדיבידנדיםשלברמהאו

.המניותלבעליבפועל

D
WACC

FCF
DEVEquity

i

i 


 
)1(

WCCapExonDepreciatiTEBITFCF  )1(*

DE

D
Tk

DE

E
kWACC de





 )1(
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בחירת גישות ההערכה

:הבאבאופןCAPMמודלבאמצעותנקבעke,עצמיהוןומחיר

:כאשר

Rf-סיכוןחסרתריבית;

MRP-מתיקחלקהמהווהמניהבגיןהשוקשלהסיכוןפרמיית

;השוק

β-השוקתיקתשואתעםהמניהתשואתשלמתאםמקדם,ביטא;

SFP-עלהיתרביןהמבוססת,החברהלגודלהסיכוןפרמיית

.Ibbotsonשלמחקר

שלגבוההגילוירמתכולליםהמזומניםתזרימיגישתיתרונות

פתרוןלתתויכולתרגישותלניתוחאפשרות,והאומדניםההנחות

.נכסלכל

בשימושוהצורךלמשתמשיחסיתמורכבותכולליםחסרונותיה

.רביםסובייקטיבייםוהנחותבאומדנים

היחסיתההערכהגישת

.אחריםדומיםלנכסיםהשוואתובסיסעלנקבעהנכסשוויזאתגישהפי-על•

בסמוךדומיםנכסיםשוויעלמידעקייםכילוודאישזוגישהליישםמנתעל

הערכהשיטתשלרבמספרנכלליםזוגישהבמסגרת.השוויהערכתלמועד

ותפעולייםפיננסייםבמכפיליםשימושעלמבוססותשבהןהנפוצות.שונות

.'וכדעצמיהוןמכפיל,EBITDAמכפיל,נקירווחמכפילכגון

עדותבסיסעלהנכסיםשוויגזירתכולליםהיחסיתההערכהגישתיתרונות•

.ההוןבשוקפעיליםבקרברחבושימוששימושקלות,אובייקטיביתשווי

,השוויהערכתשבבסיסמפורטותהנחותהעדרכולליםהגישהחסרונות•

.ועודשוקבמחיריתלותבשלבתוצאותגבוההתנודתיות

נקינכסישוויגישת

ביןכהפרשנקבעחברהשלעצמיהוןשווי,(NAV)נקינכסישוויגישתפי-על•

הנכסיםשווי.מסויםלמועדהתחייבויותיהשווילביןנכסיהשווי

השוקמשוויאו/ושלהםההיסטוריתמהעלותלהיגזריכולוההתחייבויות

שלהמוניטיןשוויבהןבפירוקלחברותבמיוחדמתאימהזוגישה.שלהם

מממשתכךובתוךפעילותהאתמפסיקההחברהבובמקרה.זניח-החברה

בגישתשוויהערכתתוצאת,קצובזמןפרקתוךהתחייבויותיהואתנכסיהאת

NAVבגישתשווילהערכתזהותתהינהDCF.

חייםאורךבעלותחברותלהערכתמהתאמתהבעיקרנובעיםהגישהיתרונות•

.'וכדהשקעהקרנות,השקעות/החזקותחברות,מניבן"נדלחברות,קצוב

המתאימהבגישההחזקהכלשווילהעריךניתןהגישהישוםבמסגרת

.'וכדיחסיתהערכה,DCF,שוקשווילרבותלהערכתה

/רווחלהפקתלפוטנציאלמתייחסתאינהשהיאמכךנובעיםהגישהחסרונות•

אינהוככזוהחברהממוניטיןומתעלמתבעתידהחברהמהפעלתהפסד

.חיעסקשהןחברותלהערכתמתאימה

SFPMRPRk fe  

נספח ג
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נספח גg, ושיעור צמיחה בטווח הארוךWACC, קביעת מחיר הון ממוצע משוקלל

משוקללממוצעהוןמחירנקבע,DCFגישתיישוםלצורך

(WACC)ההנחותלהלן,לעיללעילהמתוארתמתודולגיהלפי

:ההוןמחירלקביעתששימשו

שנה15-לנומינליתכתשואהנקבעRf,סיכוןחסרהוןמחיר•

לפדיוןתשואהעלהמבוסס*ריביותעקוםמאמידתהנגזרת

2.4%-כבסךקבועהנומינליתבריביתממשלתיותח"אגשל

.לשנה

-כהינה(MRP)הישראליהשוקשלהסיכוןפרמייתכיהונח•

MRPאומדןעל,היתרבין,נגזרהפרמייהגובה.לשנה6%

.**Damodaranשל

ביטאחישובלצורך.חברותמדגםעלמבוססתביטאקביעת•

.ואופנהבגדיםבקמעונאותהמתמחותחברותמדגםהוכן

ביטא,0.7-כהינההמדגםחברותשלממונפתלאביטא•

Debtבהנחתממונפת Capacity0.9-כהינה20%-כשל

פוקס,קסטרו:הבאותמהחברותמורכבהחברותמדגם

.וגולף

.ישראלבנק:מקור*

http://pages.stern.nyu.edu:מקור**

Ibbotson:מקור*** Associates, Inc. Valuation Edition Yearbook

לגודלסיכוןפרמייתתוספתכוללעצמיהוןמחירחישוב•

מהערכותהיתרביןהנגזרתלשנה5%-כשלבשיעורהחברה

.***Ibbotsonהמחקרחברת

עלבהתבססנקבעלשנה6.9%-כשלבשיעורזרהוןמחיר•

סיכוןפרמייתבתוספתלעילכאמורהסיכוןחסרריביתשיעור

.לשנה4.5%שלבשיעור

.12.6%-כעלעומדלעילמהנחותהנגזרעצמיהוןמחיר•

עלעומדלעילמהנחותהנגזר(WACC)משוקללממוצעהוןמחיר•

.לשנה11.2%-כ

שיעורבגובהנקבעWACCלחישובששימשחברותמסשיעור•

.25%,סטטוטוריחברותמס

בטווח(g)הפנויהמזומניםתזריםשלהצמיחהשיעורכיהונח•

האינפלציהשיעורלגובהבדומה,לשנה2%עליעמודהארוך

.הארוךבטווחבישראלהצפוי

פעילותשוויחישובבעניין36IASבהוראותהעמידהלצורך•

הוןמחירחושבהפעילותשוויהערכתבמסגרת,ממסבהתעלם

WACCהחופשיהמזומניםתזריםאתבאמצעותוהיווןאשר

(FCF)המתוארמהמודלהנגזרהפעילותלשווייביא,מסלפני

.לעיל
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ערך  -פי תקנות ניירות-מידע נוסף על

1970-ל"התש, (ומיידייםחות תקופתיים "דו)

נספח ד



42

נספח דהערכות שווי קודמות

.1970–ל"התש,(ומיידייםתקופתייםחות"דו)ערך-ניירותלתקנותהשלישיתהתוספתלרבותב8סעיףפי-עלניתןזהבנספחהנוסףהמידע

(EV)הפעילותשווינקבעבה2015בדצמבר31ליוםטופשופפעילותשלאחתשוויהערכתידי-עלבוצעהההערכהלמועדשקדמושניםבשלוש

לרכישתבסמוך,בנוסף.זהלמועדגולףשלהכספייםבדוחותהפעילותשוויאתלבחוןהיתהההערכהמטרת.בממוצעח"שמיליון51-כבסך

.ל"הנהפעילותשלהרכישהתמורתהקצאתבענייןדעתחוותידיעלהוכנה,גולףי"עהפעילות

בשוויהירידה.2015בדצמבר31ליוםשהוערךכפיהפעילותשווימממוצע43%-בכנמוךההערכהלמועדטופשופשלהפעילותשוויממוצע

להגדלתלהביאהצפויההחנויותרשתאתולהרחיבלטייבמכוונהנובעבתכניתהעיקריהשינוי.ההנהלהתכניותמעדכוןנובעתהפעילות

:ההערכותשלהעיקריותההנחותהשוואתלהלן.מאידך,והתפעוליהגולמיהרווחבשיעורהצפויהובירידהמחד,המכירות

:(ח''שמיליוני)ההערכהולמועד2015בדצמבר31ליוםהתחזיותשלתמצית

מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 31.12.20151

   66.3   65.0   63.7   62.2  60.4  58.3הכנסות

   37.5   36.7   36.0   35.1  34.0  32.7רווח גולמי

     5.7     5.5     5.2     4.8    4.3    2.8רווח תפעולי

EBITDA5.9    7.8    8.3     8.7     9.1     9.3     

56.0%56.2%56.4%56.4%56.5%56.5%שיעור רווח גולמי

4.8%7.1%7.7%8.2%8.5%8.5%שיעור רווח תפעולי

EBITDA 10.2%13.0%13.4%13.7%14.0%14.0%שיעור

מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 30.06.20161

   91.4   89.6   87.8   85.9  75.5  64.0הכנסות

   49.9   48.9   47.7   46.3  40.5  34.1רווח גולמי

     4.8     4.7     4.0     2.5   (0.7)   (1.7)רווח תפעולי

EBITDA0.6    0.2    4.2     5.8     6.9     7.0     

53.3%53.7%53.9%54.4%54.6%54.6%שיעור רווח גולמי

1.0%2.9%4.6%5.3%5.3%-2.7%-שיעור רווח תפעולי

EBITDA 1.0%0.3%4.8%6.6%7.6%7.6%שיעור

שווי פעילות )EV(מועד ההערכה
שיעור היוון 

)WACC(

צמיחה לטווח 

)g( ארוך

31.12.201551.311.1%2%

30.06.201629.311.2%2%



 
 
 

 
 
 

 קבוצת גולף א.ק. בע"מ
 

 6302, ביוני 03ליום מאוחדים דוחות כספיים ביניים 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
 
 

 6 מאוחדים סקירת דוחות כספיים ביניים
 
 

 0-4 על המצב הכספי  מאוחדים דוחות
 
 

 5 והפסד  או רווחמאוחדים על דוחות 
 
 

 2 על הרווח הכולל מאוחדים  דוחות
 
 

 7-9 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
 
 

 03-06 על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
 
 

 00-66 מאוחדים  באורים לדוחות הכספיים ביניים
 
 
 

- - - - - - - - - - - -  
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קבוצת גולף א.ק. בע"מ
 
 

 מבוא
 

החברה(, הכולל את הדוח  -)להלן  וחברות בנות קבוצת גולף א.ק. בע"מסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
הפסד, או  על רווחהמאוחדים ואת הדוחות התמציתיים  6302 ביוני 03על המצב הכספי ליום  המאוחד התמציתי

באותו תאריך.  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופהרווח ה
בהתאם לתקן חשבונאות  אלהת ביניים וירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופהד

לפי  אלהת ביניים ולתקופ"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי  - IAS 34בינלאומי 
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע . 0973-פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים וכספי לתקופ
 

אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים  השאוחד השל חבר המידע הכספי התמציתי לתקופות בינייםאת  סקרנולא 
מכלל , 5.6%-וכ 4.4%-כוהכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות  6302 ביוני 03ליום מכלל הנכסים המאוחדים  6.6%כ

המידע הכספי התמציתי . באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותלתקופ ההכנסות המאוחדות
לתקופת הביניים של אותה חברה נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו 

דוחות הסקירה של רואי החשבון ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותה חברה, מבוססת על 
 האחרים.

 
 היקף הסקירה

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

מורכבת ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 
סקירה אנליטיים  נוהליבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום מבירורים, 

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . ואחרים
ולים להיות בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכ

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

 מסקנה
 

, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים בהתבסס על סקירתנו
 .IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
, לא בא ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו

לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות 
 .0973-התש"ל הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
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 על המצב הכספימאוחדים דוחות 

 

 

 
 

  ביוני 03ליום 
 ליום

 בדצמבר 00
  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 04,420  00,090  66,443  מזומנים ושווי מזומנים
 43,940  43,294  40,550  ניירות ערך סחירים

 06,902  03,269  05,044  מסים שוטפים לקבל
 035,360  45,456  40,040  לקוחות

 00,300  05,704  04,670  חייבים ויתרות חובה
 073,974  022,944  024,377  מלאי מוצרים

       
  045,664  070,674  020,793 

       
       נכסים לא שוטפים

       
 0,276  0,242  0,949  פקדונות לזמן ארוךחייבים אחרים ו

 79,900  70,924  70,372  רכוש קבוע
 *( 70,245  *( 77,794  40,347  נכסים בלתי מוחשיים

 04,036  02,976  63,472  מסים נדחים

       
  004,544  073,463  075,506 

       
  440,772  540,294  507,066 

       
       

 .9, ראה באור הותאם למפרע( *
 

 .מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים
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 על המצב הכספי מאוחדים דוחות 

 

 

 
 

  ביוני 03ליום 
 ליום

 בדצמבר 00
  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 66,969  45,744  06,400  אשראי מתאגידים בנקאיים
 09,009  44,074  44,060  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 000,704  006,407  039,009  זכאים ויתרות זכות
 2,476  2,476  00,007  תמורה מותנית בגין רכישת חברה מאוחדת

 -   -    4,403  אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

       
  044,363  650,470  043,404 

       
       התחייבויות לא שוטפות

       
 73,630  465  73,333  אשראי מתאגידים בנקאיים

 0,455  0,405  0,996  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 *( 2,640  *( 2,640  -   תמורה מותנית בגין רכישת חברה מאוחדת 

 4,043  4,633  -   אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

       
  70,996  04,760  44,679 

       
       הון

       
 430  430  430  מניותהון 

 640,035  674,400  640,545  פרמיה על מניות
 (04,643)  (5,732)  (25,004)  יתרת הפסד

 5,434  5,434  5,434  קרנות הון

       
 624,406  674,504  666,304  סה"כ הון מיוחס לבעלי מניות החברה

       
 0,777  924  0,762  זכויות שאינן מקנות שליטה

       
 676,239  675,536  665,724  סה"כ הון

       
  440,772  540,294  507,066 

       
 .9, ראה באור הותאם למפרע( *
 

 .מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים
 
 

       6302, באוגוסט 03
 אהליאב עזריה  ברוקמאייר רביב  רוזנהויז אפרים  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
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 הפסד או רווח על מאוחדים דוחות 

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  2-ל
  ביוני 03ביום 

 החודשים שהסתיימו 0-ל
  ביוני 03ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  6302  6305  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

 
 אלפי ש"ח  

 למניה()הפסד( )למעט נתוני רווח נקי 
           

 407,464  090,049  602,654  079,329  094,076  הכנסות ממכירות
 6,040  552  554  0,004  490  הכנסות מעמלות

 734  027  047  047  694  הכנסות משכירות
           

 463,479  094,006  602,959  043,704  095,057  סה"כ הכנסות
           

 042,007  79,443  93,250  054,767  024,463  עלות המכירות
 004  69  03  59  44  עלות השכירות

           
 042,455  79,539  93,240  054,742  024,424  סה"כ עלות ההכנסות

           
 474,464  004,230  062,674  665,944  662,490  רווח גולמי

           
 407,605  039,734  039,999  634,604  604,775  הוצאות מכירה ושיווק

 40,394  03,593  4,344  09,700  63,304  הוצאות הנהלה וכלליות
           

רווח )הפסד( תפעולי לפני הכנסות 
 (4,063)  אחרות )הוצאות( 

 
(6,330) 

 
4,095 

 
(5,290)  (0,445) 

           
 (0,942)  0,794  (04,230)   0,347  (04,242)  אחרות)הוצאות( הכנסות 

           
 (5,400)  (0,490)  (03,432)  (902)  (47,332)  הפסד תפעולי

           
 6,297  20  742  0,547  0,092  הכנסות מימון
 (4,750)  (4,003)  (494)  (6,372)  (6,493)  הוצאות מימון

           
 (7,445)  (7,943)  (03,054)  (0,435)  (44,733)  לפני מסים על הכנסה הפסד

 (6,000)  (0,033)  (640)  (0,406)  (6,050)  הטבת מס
           

 (5,756)  (2,243)  (69,475)  67  (42,549)  רווח נקי )הפסד(

           
רווח נקי )הפסד( בסיסי ומדולל למניה 

 (0.02)  )בש"ח(
 

3.33 
 

(3.75) 
 
(3.07)  (3.04) 

           
 
 

 .מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים
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 על הרווח הכולל מאוחדים דוחות

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  2-ל
  ביוני 03ביום 

 החודשים שהסתיימו 0-ל
  ביוני 03ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  6302  6305  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 (5,756)  (2,243)  (69,475)  67  (42,549)  רווח נקי )הפסד(
           

רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת 
 המס(:

 
         

           
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן 

 לרווח או הפסד:
 

         
           

רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה 
 מוגדרת

 
66  -  -  -  072 

           
 (5,572)  (2,243)  (69,475)  67  (42,567)  סה"כ רווח )הפסד( כולל

           
           
 
 
 

 .מאוחדים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים הבאורים
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 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 

 
 
     החברה מניותמיוחס לבעלי   

  
 הון 

  מניות 
 פרמיה על 

  מניות
 יתרת

  הפסד 
 קרנות
  הון

 
 
 

 סה"כ

זכויות  
שאינן 
מקנות 
 שליטה

 

 סה"כ
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

 6302בינואר,  0יתרה ליום 
 676,239  0,777  624,406  5,434  (04,643)  640,035  430  )מבוקר(

               
 (42,549)  -  (42,549)  -  (42,549)  -  -  הפסד

 66  -  66  -  66  -  -  רווח כולל אחר
               

 (42,567)  -  (42,567)  -  (42,567)  -  -  כולל הפסדסה"כ 
 -  -  -  -  (643)  643  -  פקיעת אופציות עובדים

 (004)  (50)  (627)  -  (627)  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
               

 665,724  0,762  666,304  5,434  (25,004)  640,545  430  6302, ביוני 03יתרה ליום 

 
 

  מיוחס לבעלי מניות החברה 

  
 הון 

  מניות 
 פרמיה על 

  מניות

 יתרת
 רווח

  קרנות  )הפסד(

 
 
 

 סה"כ

זכויות  
שאינן 
מקנות 
 שליטה

 

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

               
 6305בינואר,  0יתרה ליום 
  5,434  9,230  670,779  430  )מבוקר(

 
649,047 

  
- 

 
649,047 

               
 67  -  67  -  67  -  -  כוללרווח סה"כ 

 0,644  924  063  -  063  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
 -  -  -  -  (254)  254  -  פקיעת אופציות עובדים

 (05,333)  -  (05,333)  -  (05,333)  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה
               

 675,536  924  674,504  5,434  (5,732)  674,400  430  6305ביוני,  03יתרה ליום 

 
 

 אלפי ש"ח. 0-מייצג סכום הנמוך מ *(
 

 .מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים
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 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 

 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
 פרמיה על 

  מניות
 יתרת

  הפסד 
 קרנות
  הון

 
 
 

 סה"כ

זכויות  
שאינן 
מקנות 
 שליטה

 

 סה"כ
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

 654,600  5,952  656,655  5,434  (04,457)  640,035  430  6302באפריל,  0יתרה ליום 
               

 (69,475)  -  (69,475)  -  (69,475)  -  -  כולל הפסדסה"כ 
 -  -  -  -  (643)  643  -  פקיעת אופציות עובדים

 (6,576)  (6,603)  (046)  -  (046)  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
               

 665,724  0,762  666,304  5,434  (25,004)  640,545  430  6302, ביוני 03יתרה ליום 

 
 

  מיוחס לבעלי מניות החברה 

  
 הון

  מניות
 פרמיה על

  מניות

 יתרת
 רווח

  קרנות  )הפסד(

 
 
 

  סה"כ

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

               
 640,352  -  640,352  5,434  993  674,659  430  6305באפריל,  0יתרה ליום 

               
 (2,243)  -  (2,243)  -  (2,243)  -  -  כולל סה"כ הפסד

 0,342  924  004  -  004  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
 -  -  -  -  (074)  074  -  פקיעת אופציות עובדים

               
 675,536  924  674,504  5,434  (5,732)  674,400  430  6305ביוני,  03יתרה ליום 

 
 
 אלפי ש"ח. 0-מייצג סכום הנמוך מ *(
 
 
 

 .מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים
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 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 

 
 
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
 פרמיה על 

  מניות

 יתרת
רווח 
  )הפסד(

 קרנות
 הון

 

  סה"כ

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

 

 סה"כ
 מבוקר 
 אלפי ש"ח  
               

 649,047  -  649,047  5,434  9,230  670,779  430   6305בינואר,  0יתרה ליום 
               

 (5,756)  -  (5,756)  -  (5,756)  -  -  הפסד
 072  -  072  -  072  -  -  רווח כולל אחר

               
 (5,572)  -  (5,572)  -  (5,572)  -  -  כולל הפסדסה"כ 

 0,994  0,777  660  -  660  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
 -  -  -  -  (7,562)  7,562  -  עובדיםלפקיעת אופציות 

 (05,333)  -  (05,333)  -  (05,333)  -  -  ששולםדיבידנד 
               

 676,239  0,777  624,406  5,434  (04,643)  640,035  430   6305בדצמבר,  00יתרה ליום 
 
 

 אלפי ש"ח. 0-מייצג סכום הנמוך מ *(
 

 .מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים
 
 
 



  בע"מ .קבוצת גולף א.ק    
  תזרימי המזומניםעל מאוחדים דוחות 

 

-        - 03 

 

 

 

 הסתיימושהחודשים  2-ל
  ביוני 03ביום 

 החודשים שהסתיימו 0-ל
  ביוני 03ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  6302  6305  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 (5,756)  (2,243)  (69,475)  67  (42,549)  רווח נקי )הפסד(
           

להצגת תזרימי מזומנים התאמות הדרושות 
           מפעילות שוטפת:

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד:

           
 63,446  4,943  4,940  9,450  03,274  פחת והפחתות

 0,495  (07)  440  (04)  0,274  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו
 0,239  -  4,067  -  4,067  הפרשה לירידת ערך רכוש קבוע

 0,049  966  0,304  966  0,245  הפסד מגריעה ומימוש רכוש קבוע, נטו
 0,233  -  69,233  -  69,233  הפסד מירידת ערך מוניטין

 0,994  0,342  (6,576)  0,644  (004)  עלות תשלום מבוסס מניות
ערך ניירות ערך סחירים  ( עלייתירידת )

 (279)   230  (655)  (440)  (050)  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
גידול בהתחייבות מותנית בגין רכישת חברה 

 -  -  76  -  454  מאוחדת 
 (6,000)  (0,699)  (640)  (0,406)  (6,050)  הטבת מס

שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, 
 642  060  090  027  507  נטו 

           
  53,390  03,007  40,946  2,092  00,967 

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
           

 (9,479)  43,779  (2,225)  9,693  60,474  ירידה )עלייה( בלקוחות
בחייבים, יתרות חובה וחייבים  (עלייהירידה )

 (0,977)  05,006  0,624  (6,750)  (0,044)  לזמן ארוך
 (67,449)  06,297  60,464  (64,453)  6,497  במלאי (עלייהירידה )

עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני 
 (9,656)  (63,944)  (4,630)  (044)  04,007  שירותים

 00,745  (04,634)  6,256  06,033  (0,744)  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
           
  02,364  (2,430)  04,443  69,596  (02,406) 

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה 
           עבור:

           
 (04,324)  (0,079)  (0,477)  (4,747)  (0,304)  מסים ששולמו

 44,495  -  -  66,527  -  מסים שהתקבלו
           
  (0,304)  00,463  (0,477)  (0,079)  03,400 
           

 63,094  62,029  69,373  07,540  02,504  שוטפת מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
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 הסתיימושהחודשים  2-ל
  ביוני 03ביום 

 החודשים שהסתיימו 0-ל
  ביוני 03ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  6302  6305  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 (04,763)  -  -  (04,763)  -  רכישת פעילות "טופ שופ" )ב(
 (6,072)  -  -  (6,042)  -  הלוואה לבעל זכויות מיעוט

רכישת חברה מאוחדת שאוחדה 
 (65,765)  (65,765)  -  (65,765)  -  לראשונה )ג(

 (43,773)  (06,472)  (5,544)  (04,597)  (63,373)  רכישת רכוש קבוע
 66  5  -  04  -  ריבית שהתקבלה

 (077)  (497)  (076)  (064)  (605)  ניירות ערך סחירים, נטו רכישת
 -  -  (645)  -  (674)  פקדונות לזמן ארוךהשקעה ב

 050  -  -  -  -  ית פקדונות לזמן ארוךיגב

           
 (030,595)  (04,290)  (2,335)  (40,504)  (63,520)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           
, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 9,920  64,949  (05,543)  70,372  (9,509)  נטו
פרעון אשראי לזמן ארוך מתאגידים 

 (473)  -  (005)  -  (740)  בנקאיים
קבלת אשראי לזמן ארוך מתאגידים 

 73,333  -  -  -  -  בנקאיים
 (0,507)  (4)  (440)  (63)  (0,274)  ריבית ששולמה
 (05,333)  (05,333)  -  (05,333)  -  דיבידנד ששולם

           
)ששימשו  שנבעו מפעילותמזומנים נטו 

 26,972  9,940  (02,292)  54,352  (00,994)  מימון לפעילות(

           
 (63,465)  (6,540)  2,029  (5,495)  0,977  במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעליה )

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 09,644  05,902  02,470  09,644  04,420  התקופה

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 04,420  00,090  66,443  00,090  66,443  התקופה
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 הסתיימושהחודשים  2-ל
  ביוני 03ביום 

 החודשים שהסתיימו 0-ל
  ביוני 03ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

   6302  6305  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
            

           פעילות מהותית שלא במזומן )א(
            
 00,904  06,065  6,594  06,065  6,594  רכישת רכוש קבוע באשראי 

            
התחייבות מותנית בגין רכישת  

 *( 06,750  2,476  -  2,476  046  חברה מאוחדת

            
           רכישת פעילות "טופ שופ" )ב(
            
הון חוזר )למעט מזומנים ושווי  

 6,433  -  -  6,433  -  מזומנים( 
 (03,063)  -  -  (03,063)  -  רכוש קבוע  
 (00,233)  -  -  (00,233)  -  נכסים בלתי מוחשיים 
התחייבות בגין אופציית מכר  

לבעלי זכויות מיעוט שאינה 
 4,633  -  -  4,633  -                    מקנה שליטה

            
   -  (04,763)  -  -  (04,763) 

            
רכישת חברה מאוחדת שאוחדה  )ג(

 )עדיקה( לראשונה
           

הון חוזר )למעט מזומנים ושווי  
 042  042  -  042  -  מזומנים( 

 (0,002)  (0,002)  -  (0,002)  -  רכוש קבוע  
 ( *(09,070)  (00,396)  -  (00,396)  -  נכסים בלתי מוחשיים 
 0,044  0,044  -  0,044  -  מיסים נדחים  
 707  707  -  707  -  התחייבויות לא שוטפות  
 *( 06,750  2,476     2,476                      תמורה מותנית 
            
   -  (65,765)  -  (65,765)  (65,765) 

            
            
 
 .9, ראה באור הותאם למפרע( *
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 כללי -: 0אור ב
 

שלושה חודשים שישה ושל  ותולתקופ 6302, ביוני 03דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות מאוחדים דוחות כספיים ביניים -באותו תאריך )להלן  ושהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר  6305בדצמבר,  00הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 (.מאוחדים הדוחות הכספיים השנתיים -נלוו אליהם )להלן 

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 6באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים
 

"דיווח כספי לתקופות ביניים",  - 04תקן חשבונאות בינלאומי ל פיים ביניים ערוכים בהתאםות הכסהדוח
 .0973-וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל

בעריכת הדוחות  המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה
 .הכספיים השנתיים

 
 

 עונתיות -: 0באור 
 

פעילות החברה מושפעת מעונתיות בהתאם לעונות הקיץ והחורף ותקופות החגים. עיקר המכירות 
מתבצעות בשלושת החודשים הראשונים של הקיץ והחורף ובסמוך לתקופות החגים )בדרך כלל ברבעונים 

 מועד תקופות החגים(.השני והרביעי של השנה בתלות בעיתוי 
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 פיננסיים מכשירים -: 4 באור
 

 סיווג מכשירים פיננסים לפי מדרג שווי הוגן
 

המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם, 
למקור הנתונים ששימש מסווגים לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים למדרג שווי הוגן הנקבע בהתאם 

 לקביעת השווי ההוגן:
 

 זהים. תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו  :0רמה 
 אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין. 0נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה        : 6רמה 
פייה )טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצ : 0רמה 

 שוק ניתנים לצפייה(.
 

עבור מכשירים פיננסיים אשר מוכרים בשווי הוגן באופן עיתי, החברה מעריכה בסוף כל תקופת דיווח האם 
 נעשו העברות בין הרמות השונות של מדרג השווי ההוגן. 

 הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:  הפיננסיים במכשיריםהחברה מחזיקה  6302, ביוני 03 ליום נכון
 

 :דרך רווח או הפסד הנמדדים בשווי הוגן נכסים פיננסיים
 

  
 ליום

  ביוני 03
 ליום

 בדצמבר 00
  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       :0רמה 
 07,359  02,706  07,409  אגרות חוב ומלוות ממשלתיים 
 0,964  0,926  0,706  מניות    
 -  036  052  אופציות מט"ח    
       
  40,937  43,792  43,940 

       :6רמה 
 064  -  -  ( מט"ח forwardחוזי אקדמה ) 
       

                  
 :דרך רווח או הפסד בשווי הוגן ותהנמדד ותפיננסי התחייבויות

 

  
 ליום

  ביוני 03
 ליום

 בדצמבר 00
  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       :6רמה 
 -   -  065  ( מט"ח forwardחוזי אקדמה ) 
       

       :0רמה 
 -  2,476     00,007  רכישת עדיקהבגין  לזמן קצר התחייבות מותנית 
 -  4,633  4,403  שליטהאופציית מכר לבעלי זכויות מיעוט שאינה מקנה  
   *( 2,640  -  רכישת עדיקהבגין  לזמן קצר התחייבות מותנית   
       
  07,547  02,950  - 

 .9*( הותאם למפרע, ראה באור 
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 נכסים בלתי מוחשיים -: 5באור 
 

 ערך מוניטין ירידתבחינת    .א
 

לאור אינדיקציות לירידת ערך, בחנה החברה את סכום בר ההשבה של פעילות , 6302ביוני,  03ליום . 0
 02.2הבחינה כאמור כללה החברה הפרשה לירידת ערך מוניטין בסך כולל של  בעקבות טופ שופ.

פעילות ההשבה של -הסכום ברמיליוני ש"ח אשר נזקפה כהוצאה ונכללה בסעיף הוצאות אחרות. 
שימוש, המחושב לפי אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים נקבע על בסיס שווי ה טופ שופ

מיחידה מניבת מזומנים זו, אשר נקבע בהתאם לתחזית הנהלת החברה לחמש השנים הקרובות. 
תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה  04.6% לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינומס  פנישיעור הניכיון ל

המהווה את שיעור הצמיחה  6%שימוש בשיעור צמיחה קבוע של אמדו תוך נהעולה על חמש שנים 
  הממוצע לטווח ארוך בענף.

 
 הנחות המפתח ששימשו בחישוב שווי השימוש

 
 שווי השימוש, כאמור לעיל, עשוי להשתנות אם יחול שינוי בהנחות הבאות:

 

 .רווח גולמי 

 .שיעור ניכיון 

  התחזיתשנות  5שיעור הצמיחה לתקופה העולה על. 
 
 

שיעור הרווח הגולמי בתקופת התחזית מבוסס על הערכות ההנהלה כי החברה תוכל  - רווח גולמי
 (.57%) 6306-6300בטווח הארוך לחזור לרמת ריווחיות גולמית דומה לזו שבשנים 

 
שיעור הניכיון משקף את הנחות ההנהלה לגבי הסיכון הספציפי של היחידה. שיעור  - שיעור הניכיון

ניכיון זה מהווה בסיס מקובל שמשמש את ההנהלה לאמוד את ביצועיה התפעוליים ולהעריך הצעות 
 השקעה עתידיות. 

 
-כבשנת התחזית הראשונה, על  64%-קצב צמיחת ההכנסות יעמוד על כהונח כי  - שיעור הצמיחה

 בטווח הארוך. 6%-בשנה השנייה והשלישית, בהתאמה ויתכנס לקצב של כ 04%-וכ 04%
  
 ניתוחי רגישות לשינויים בהנחות 

 
 מיליוני 0.4 -ב טופ שופ  של השימוש שווי את יקטין הניכיון בשיעור 0% של גידול - שיעור הניכיון

 "ח.ש
 

יקטין את  כאמור בשיעור הצמיחה 0%קיטון של  - לתקופה העולה על חמש שנים צמיחה שיעורי
 ש"ח. מיליוני 6.4 -ב טופ שופ שווי השימוש 
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 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים -: 5באור 
 

לאור אינדיקציות לירידת ערך, בחנה החברה את סכום בר ההשבה של פעילות  6302ביוני,  03ליום  .6
 03.2הבחינה כאמור כללה החברה הפרשה לירידת ערך מוניטין בסך כולל של  בעקבות עדיקה.

 עדיקהההשבה של -הסכום ברמיליוני ש"ח אשר נזקפה כהוצאה ונכללה בסעיף הוצאות אחרות. 
נקבע על בסיס שווי השימוש, המחושב לפי אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מיחידה 

בהתאם לתחזית הנהלת החברה לחמש השנים הקרובות. שיעור  מניבת מזומנים זו, אשר נקבע
תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה העולה . 04.0%מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו  פניהניכיון ל

המהווה את שיעור הצמיחה  6%אמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע של נעל חמש שנים 
  הממוצע לטווח ארוך בענף.

 
 ששימשו בחישוב שווי השימושהנחות המפתח 

 
 שווי השימוש, כאמור לעיל, עשוי להשתנות אם יחול שינוי בהנחות הבאות:

 

 .רווח גולמי 

 .שיעור ניכיון 

  התחזיתשנות  5שיעור הצמיחה לתקופה העולה על. 
 
 

 55.5%-רד משיעור של ככמו כן הונח כי שיעור הרווח הגולמי לאורך שנות התחזית י - רווח גולמי
 השנה המייצגת. 54.0%-לשיעור של כ

 
שיעור הניכיון משקף את הנחות ההנהלה לגבי הסיכון הספציפי של היחידה. שיעור  - שיעור הניכיון 

ניכיון זה מהווה בסיס מקובל שמשמש את ההנהלה לאמוד את ביצועיה התפעוליים ולהעריך הצעות 
 השקעה עתידיות.

 
של התחזית עם שיעור צמיחה שלוש השנים הראשונות הונחה צמיחה מהירה ב – שיעור הצמיחה

כאשר עיקר הצמיחה בשנה השלישית.  00%-בשנה השנייה ושל כ 66%-בשנה הראשונה כ 57%-של כ
נובעת מהוספת מוצרי גולף לסל המוצרים של עדיקה. ביתר שנות התחזית הונח כי שיעור הצמיחה 

 לשנה. 6% יקטן ויתכנס בהדרגה לשיעור צמיחה בטווח הארוך של
 
          

 ניתוחי רגישות לשינויים בהנחות
 

 "ח.ש אלפי 5.4 -כב עדיקה של השימוש שווי את יקטין הניכיון בשיעור 0% של גידול - שיעור הניכיון
 

יקטין את  כאמור בשיעור הצמיחה 0%קיטון של  - לתקופה העולה על חמש שנים צמיחה שיעורי
 אלפי ש"ח. 0.7 -כב עדיקהשווי השימוש של 

 
בירד, כללה החברה במסגרת סעיף בפעילות רשת חנויות בלו  בעקבות החלטת החברה על צמצום .0

 ,יתרת המוניטין מלוא הוצאות אחרות בדוח הרווח והפסד הפרשה לירידת ערך מוניטין בגובה
 מיליוני ש"ח. 6.4אשר הסתכמה לסך של המיוחסת לפעילות זו, 
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 ירידת ערך רכוש קבוע  -: 2באור 
 

 , כללה החברה במסגרת הוצאות אחרות בדוח הרווח והפסד, הפרשה6302במהלך החציון הראשון של 
 -במגזר אופנת הלבשה )כ כדלקמן:אלפי ש"ח  4,067-לירידת ערך של רכוש קבוע במספר סניפים בסך של כ

  אלפי ש"ח(. 6,446 -אלפי ש"ח( ומגזר אופנת הבית )כ 5,445
, החלטה החברה לפעול לסגירת עשרות חנויות מפסידות של 6302תאריך המאזן, בחודש אוגוסט,  לאחר

 רשתות הקבוצה.
 

 אירועים משמעותיים בתקופת הדוח -: 7באור 
 
-( )הפחתת שיעור מס חברות(, התשע"ו602אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  6302בינואר  .0   

 .0.0.6302. תחילתו של תיקון זה ביום 65%-ל 62.5%-מס החברות מ , אשר כולל הפחתת שיעור6302
 

חושבו לפי שיעור המס הקודם. יתרות המסים  6305בדצמבר,  00יתרות המסים הנדחים ליום  
מחושבות לפי שיעור המס החדש, כאמור  6302, ביוני 03הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 

 לעיל. 
 

אלפי ש"ח ביתרת נכסי המסים הנדחים. לפיכך,  0,304בעקבות שינוי שיעור המס, חל קיטון בסך  
סעיף באלפי ש"ח,  0,302ברווח או הפסד הוצאה בסך של  6302הראשון של שנת  בחציוןנרשמה 

, בשל השפעת ברווח הכולל האחר גידולאלפי ש"ח הוכר  66מיסים על הכנסה. כמו כן, סך של 
 עור המס על מדידה מחדש בגין תכנית הטבה מוגדרת.השינוי בשי

 

     מיליוני ש"ח.       5מתאגיד בנקאי בסכום כולל של  ON-CALLבתקופת הדוח, קיבלה החברה הלוואות  .6
 .3.05%ההלוואות אינן צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור ריבית הפריים בניכוי 

 

        הלוואות  "השותפות"( -שותפות מאוחדת )להלן, קיבלה 6302במהלך החציון הראשון של שנת   .0
 כדלקמן:

אלפי ש"ח אשר אינה  5,333מתאגיד בנקאי בסכום כולל של   ON-CALLהלוואת  .א
 .0.6%צמודה ונושאת ריבית שנתית בשיעור ריבית הפריים בתוספת 

אלפי ש"ח, אינה צמודה ונושאת ריבית שנתית בשיעור  6,643הלוואה לזמן קצר בסך  .ב
 03אשר תיפרע בשמונה תשלומים חודשיים החל מיום  0.75%בית הפריים בתוספת רי

 ההלוואה כאמור, מובטחת בערבות של החברה. .6302בספטמבר 

, התקשרה השותפות עם התאגיד הבנקאי בכתב ב' לעיל-סעיפים א' ובהמשך ל .ג
 התחייבות בלתי חוזרת )"כתב ההתחייבות"(, במסגרתו התחייבה כי החל מהדוחות

ההון העצמי המוחשי של השותפות לא יפחת בכל עת מסך של  6302הכספיים לשנת 
מיליון ש"ח(. בדיקת העמידה בתניות  0.9, הינו 6302ביוני  03מיליון ש"ח )נכון ליום  7

פי הדוחות הכספיים. כמו כן, התחייבה השותפות -הפיננסיות תעשה מידי רבעון על
מליון  7 -סך הלוואות השותפים עומדות על ככלפי התאגיד הבנקאי, בין היתר, כי 

ש"ח וכי לא תתאפשרנה משיכות בכל צורה שהיא, לא במישרין ולא בעקיפין של 
השקעות, סכומים, החזרים, הלוואות, אשראים ו/או כספים שהלוו השותפים 

 לשותפות. 
בנוסף, במסגרת כתב ההתחייבות, נקבעו עילות סטנדרטיות  לפירעון מידי המקנות  

 לתאגיד הבנקאי זכות להעמדה לפירעון מידי של כל התחייבויות השותפות כלפיו.
 

. מנכ"ל החברה, מר אליעזר מיזרוח, על  פרישתו מכהונה כמנכ"ל החברה הודיע 6302, בחודש מאי .4
אופציות אשר טרם הבשילו ובגינם רשמה החברה  73,066, חולטו בתקופת הדוח בעקבות כך

 אלפי ש"ח.  046 -הכנסה בסך של כ 6302ביוני,  03שה חודשים שהסתיימה ביום ובתקופה של של
 

מונה מר רביב ברוקמאייר  6302לעיל, בחודש מאי,  4סעיף ב בעקבות פרישת מנכ"ל החברה כאמור .5
  .6302ביוני,  0לתפקידו ביום  ונכנסלמנכ"ל החברה 
, 6303ות לעובדים של החברה משנת בהמשך לתוכנית להקצאת אופצי 6302במאי,  03כמו כן, ביום 

 כפי שתוקנה מעת לעת וכחלק מתנאי ההעסקה, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הקצאה
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדוח -: 7באור 
 

לרכישת  אופציות לא סחירות, ללא תמורה למנכ"ל החברה הנכנס מר רביב ברוקמאייר 026,733של 
ש"ח ע.נ. כ"א בכפוף להתאמות כמפורט בתוכנית.  3.30מניות רגילות של החברה בנות  026,733עד 

מחיר המימוש ייקבע בהתאם למחיר מניה רגילה של החברה בסיום יום המסחר שהינו יום 
 03 -ממוצע שער הנעילה של מניית החברה בבורסה במובלבד שלא יפחת  03%ההקצאה, בתוספת 

. מחיר המימוש אינו צמוד למדד המחירים לצרכן ש"ח( 5.44) סחר שקדמו ליום ההקצאהימי המ
תקופות המימוש של וכפוף, בין היתר, להתאמה עקב חלוקת דיבידנד, מניות הטבה והנפקת זכויות. 

 האופציות הינן כדלקמן: 
 שלושועד תום  מיום ההקצאהניתנות למימוש החל מתום שנה  המוצעות מכמות האופציות שליש
מיום ניתנות למימוש החל מתום שנתיים המוצעות נוסף מכמות האופציות  שליש, מיום זהשנים 

ניתנות למימוש החל  המוצעות מכמות האופציות ושליש מיום זהועד תום ארבע שנים  ההקצאה
 מיום זה.ועד תום חמש שנים  יום ההקצאהמתום שלוש שנים מ

צויינים לעיל, שהחל מהם תתגבש זכאות הניצע ועדי ההקניה המבתום התקופות שתחלופנה עד למ
 למימוש האופציות, תימננה רק התקופות בהן יתקיימו יחסי עובד מעביד בין הניצע לבין החברה. 

             042 -, כאמור לעיל, הוערך תוך שימוש במודל הבינומי והסתכם לסך של כהאופציותהשווי ההוגן של    
 אלפי ש"ח.

 

  הלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות לעובדים בהתאם למודל הבינומי ל
 לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:

   
 03.0% - 00.0%  סטיית התקן 

 3.45% - 3.04%  שיעור ריבית חסרת סיכון 
 4.95  מחיר המניה )ש"ח( 

   
, הודיע יו"ר הדירקטוריון מר יוחנן לוקר, על פרישתו מכהונה כיו"ר הדירקטוריון 6302במאי,  64ביום  .2

 ונכנסשל החברה. בעקבות כך, מונה מר אפרים רוזנהויז לדירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה 
 .6302ביוני,  0לתפקידו ביום 

, 6303יות לעובדים של החברה משנת בהמשך לתוכנית להקצאת אופצ 6302במאי,  64כמו כן, ביום  
כפי שתוקנה מעת לעת וכחלק מתנאי ההעסקה, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הקצאה 

לרכישת אפרים רוזנהויז אופציות לא סחירות, ללא תמורה ליו"ר הדירקטוריון הנכנס מר  026,733של 
א בכפוף להתאמות כמפורט בתוכנית. ש"ח ע.נ. כ" 3.30מניות רגילות של החברה בנות  026,733עד 

מחיר המימוש ייקבע בהתאם למחיר מניה רגילה של החברה בסיום יום המסחר שהינו יום ההקצאה, 
ימי המסחר  03 -ובלבד שלא יפחת מממוצע שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ב 03%בתוספת 

מחירים לצרכן וכפוף, בין היתר, . מחיר המימוש אינו צמוד למדד הש"ח( 5.44) שקדמו ליום ההקצאה
להתאמה עקב חלוקת דיבידנד, מניות הטבה והנפקת זכויות. תקופות המימוש של האופציות הינן 

 כדלקמן: 
שליש מכמות האופציות המוצעות ניתנות למימוש החל מתום שנה מיום ההקצאה ועד תום שלוש            

המוצעות ניתנות למימוש החל מתום שנתיים מיום שנים מיום זה, שליש נוסף מכמות האופציות 
ההקצאה ועד תום ארבע שנים מיום זה ושליש מכמות האופציות המוצעות ניתנות למימוש החל 

 מתום שלוש שנים מיום ההקצאה ועד תום חמש שנים מיום זה.
ע בתום התקופות שתחלופנה עד למועדי ההקניה המצויינים לעיל, שהחל מהם תתגבש זכאות הניצ

 למימוש האופציות, תימננה רק התקופות בהן יתקיימו יחסי עובד מעביד בין הניצע לבין החברה. 
 

 042 -השווי ההוגן של האופציות, כאמור לעיל, הוערך תוך שימוש במודל הבינומי והסתכם לסך של כ   
 אלפי ש"ח. כמו כן, הקצאת האופציות כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה.

 
  הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות לעובדים בהתאם למודל הבינומי  להלן 

 לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:
   

 03.0% - 00.0%  סטיית התקן 
 3.45% - 3.04%  שיעור ריבית חסרת סיכון 

 4.95  מחיר המניה )ש"ח( 
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדוח -: 7באור 
   

בהסכם זיכיון עם חברה  "השותפות"( -שותפות מאוחדת )להלןהתקשרה  6302חודש אפריל ב .7
"ההסכם", בהתאמה( המקנה לשותפות את הזכות הבלעדית -המותגים" ו  מקבוצת ארקדיה )"בעלת 

 Top-ו Top Shopלפתח, להשיק ולתפעל אתר אינטרנט ולבצע מסחר אלקטרוני של מותגי האופנה 

Man ,כאשר 6365. ההסכם יסתיים בחודש פברואר בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם בישראל ,
לשותפות ניתנה אופציית הארכה לחמש שנים, בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם. כיתן תעשיות 
טקסטיל בע"מ וסי אנד שלס שיווק בע"מ )המחזיקות בזכויות בשותפות( תהיינה ערבות )ביחד 

כן נקבעו יעדים שונים שהשותפות תידרש לעמוד -של השותפות. כמו ולחוד( לקיום התחייבויותיה
ידי בעלת המותגים, ובכלל זה: אם -בהם )בין היתר, יעדי מכירות( ועילות שונות לסיום ההסכם על

אם הסכמי הזיכיון הקיימים יבוטלו  ,השותפות לא תעמוד ביעדים )בכפוף לתקופות ריפוי שונות(
אם בעלת המותגים לא תוכל לרשום בישראל את זכות השימוש בסימני המסחר  ,ו/או יפוג תוקפם

אם  ,או אם תהיה סיבה סבירה להאמין שהשימוש בסימני המסחר עשוי להפר זכות של צד שלישי
אם השותפות תיכנס לחדלות פירעון  ,חל שינוי בשליטה בשותפות שלא בהתאם להוראות ההסכם

תהיה מסוגלת לשלם את חובותיה או תעשה הסדר עם נושיה, או או ימונה לה כונס נכסים או לא 
 תפסיק או תאיים להפסיק את עסקיה או כל פעולה דומה אחרת. 

במקרים מסוימים בהם יסתיים ההסכם, לבעלת המותגים או לגוף אחר שתקבע, תהיה אופציה 
 לרכוש את מלאי המוצרים מידי השותפות.

 

הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה , אישרה האסיפה 6302במאי  05יום ב .4
בהסכם שכירות חדש עם שתי חברות בבעלות מלאה של בעלת השליטה בחברה ועם צד שלישי 
שאינו קשור לחברה, ביחס למתחם אשר שוכרת החברה בהדר יוסף והכולל, בין היתר, את החנות 

חודשים, דמי  44כירות הינה למשך תקופת הש .6302בינואר  0-המרכזית ומשרדי החברה החל מ
אלפי ש"ח   0,933, 6302אלפי ש"ח  בשנת  0,733השכירות הינם שנתיים מדורגים בסך כולל שנתי של 

. החל מתום שנת השכירות הראשונה, לכל צד 6309-ו 6304אלפי ש"ח  בשנים  4,033 -, ו6307בשנת 
 9ב אשר תתקבל אצל הצד השני האפשרות לסיום מוקדם של הסכם השכירות החדש בהודעה בכת

 חודשים מראש.
 

 אמות מידה פיננסיות -: 4באור 
 

התקשרה החברה , 6305ביולי,  9, ביום 6305בדצמבר  00( לדוחות הכספיים ליום 4)63כאמור בבאור  
מיליון ש"ח  05בהסכם עם תאגיד בנקאי לקבלת מסגרת אשראי לזמן קצר בסכום מקסימאלי של 

מיליון  73וכן מסגרת אשראי לזמן ארוך בסכום מקסימאלי של  6302ביולי,  4אשר הסתיימה ביום 
שנים נוספות  4 -עם אפשרות להארכה של כ מסגרתהלתקופה של שנתיים ממועד העמדת ש"ח 

בכתב התחייבות בלתי  התאגיד הבנקאי. כמו כן, התקשרה החברה עם כפוף לתנאים מסויימיםב
( ההון העצמי  0חוזרת )"כתב ההתחייבות"(, במסגרתו התחייבה: )א( לעמוד בהתניות הבאות: )

 054.5, הינו 6302 ביוני 03מיליון ש"ח )נכון ליום  053המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת מסך של 
היחס , 6302 ביוני 03מסך המאזן של החברה )נכון ליום  63%ון ש"ח( וכן לא יפחת משיעור של מילי

( סכום ההלוואות לזמן ארוך של החברה בתוספת סכומי האשראי המנוצלים על 6(  )69.45%הינו 
, 6302 ביוני 03מיליון ש"ח )נכון ליום  73חשבון מסגרת האשראי לזמן ארוך לא יעלה בכל עת על 

תקבלת מחילוק החוב הפיננסי של החברה בהון החוזר מ( המנה ה0) -מיליון ש"ח(; ו 73כום הינו הס
 (.3.47, הינה 6302 ביוני 03)נכון ליום  3.95התפעולי, לא תעלה על 

 .עמדה החברה באמות המידה הפיננסיות הנ"ל 6302 ביוני 03נכון ליום  

 
 התאמה למפרע -: 9באור 

    
 6305אפריל, , בחודש 6305בדצמבר  00ג' לדוחות הכספיים של החברה ליום 5בבאור בהמשך לאמור  

הושלמה עסקה במסגרתה רכשה החברה את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של עדיקה סטייל 
 בע"מ.

התמורה של הסופית כיוון שהערכת השווי  ארעיות היו 6305, באפריל 0ליום קביעות השווי ההוגן  
 .6305לשנת  הכספיים הדוחות אישור למועד עד התקבלה טרם המותנית

שהתמורה  כך על והעידה 6302בחודש אפריל  התקבלה התמורה המותניתשל  הסופית שוויה הערכת 
אלפי ש"ח לעומת השווי  2,640של  גידול, חאלפי ש" 06,750בסך של  היה הרכישהמועד ל המותנית
 .6305בדצמבר,  00חות הכספיים ליום שהוצג בדושל התמורה המותנית  ארעיההוגן ה
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 )המשך( התאמה למפרע -: 9באור 
 

על מנת לשקף את  למפרע הוצגו, הכספיים בדוחות השוואה מספרי המהווים, 6305שנת  נתוני  
, סכום הוגן של התמורה המותנית כאמור לעילהעקב הגידול בשווי התאמת השווי ההוגן כאמור. 

 . ח"ש אלפי 04,764 -כ של לסך והסתכם, חאלפי ש" 2,640 -ב גדלהמוניטין שנבע מהרכישה 
 

 מגזרי פעילות -: 03באור 
 

 כללי א.
 
 אמור בדוחות הכספיים השנתיים, בחברה שני מגזרי פעילות בני דיווח כדלקמן:כ
 
המגזר כולל מכירה קמעונאית של מוצרי הלבשה עליונה ותחתונה ומוצרי  - . מגזר אופנת הלבשה0

 משלימים לנשים וגברים.אופנה 
   
המגזר כולל מכירה קמעונאית של מגוון מוצרים כגון: מצעים, מגבות,  - . מגזר אופנת בית6

 טקסטיל בית, כלי בית, רהיטים, בגדי ילדים, קוסמטיקה וטואלטיקה.
   

 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 

  
 אופנת 
  הלבשה

 אופנת
 סה"כ  אחר  בית

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

שה חודשים שהסתיימה ילתקופה של ש
         6302, ביוני 03ביום 

         
הכנסות מחיצוניים )כולל הכנסות 

 095,057  694  630,075  090,444  מעמלות(
         

לפני הכנסות  מגזרי )הפסד( רווח
 (4,063)  653  4,939  (07,479)  )הוצאות( אחרות 

         
לאחר הכנסות  מגזרי )הפסד( רווח

 (47,332)  039  2,367  (50,046)  )הוצאות( אחרות
         

 (0,294)        מימון, נטו הוצאות
         

 (44,733)        לפני מסים על הכנסה הפסד
         
         

שה חודשים שהסתיימה ילתקופה של ש
         6305ביוני,  03ביום 

         
הכנסות מחיצוניים )כולל הכנסות 

 043,704  047  093,924  049,409  מעמלות(
         

לפני הכנסות  מגזרי )הפסד( רווח
 (6,330)  644  4,479  (2,773)  )הוצאות( אחרות

         
לאחר הכנסות  מגזרי )הפסד( רווח

 (902)  0,075  4,479  (2,773)  )הוצאות( אחרות
         

 (449)        מימון, נטו)הוצאות(  הכנסות
         

 (0,435)        לפני מסים על הכנסה הפסד



 . בע"מקבוצת גולף א.ק    
 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 

-        - 60 

 )המשך( מגזרי פעילות -: 03באור 
 

  
 אופנת 
  הלבשה

 אופנת
 סה"כ  אחר  בית

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

שה חודשים שהסתיימה לולתקופה של ש
         6302ביוני,  03ביום 

         
הכנסות מחיצוניים )כולל הכנסות 

 602,959  047  006,022  034,442  מעמלות(
         

 הכנסות לפני  מגזרי )הפסד( רווח
 4,095  002  03,690  (6,606)  אחרות הוצאות()
         

הכנסות  לאחר רווח )הפסד( מגזרי
 (03,432)  (65)  7,439  (07,793)  )הוצאות( אחרות

         
 644        מימון, נטו הכנסות

         
 (03,054)        לדוח  לפני מסים על הכנסה הפסד

         
         

שה חודשים שהסתיימה לולתקופה של ש
         6305ביוני,  03ביום 

         
הכנסות מחיצוניים )כולל הכנסות 

 094,006  027  44,007  035,264  מעמלות(
         

לפני הכנסות   מגזרי )הפסד( רווח
 (5,290)  607  (4,044)  (0,763)  )הוצאות( אחרות

         
רווח )הפסד( מגזרי לאחר הכנסות 

 (0,490)  6,305  (4,044)  (0,763)  )הוצאות( אחרות
         

 (4,347)        מימון, נטוהוצאות 
         

 (7,943)        לפני מסים על הכנסה הפסד
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 03באור 
 

  
 אופנת 
  הלבשה

 אופנת
 סה"כ  אחר  בית

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

         6305בדצמבר,  00לשנה שהסתיימה ביום 
         

 463,479  734  404,726  435,439  הכנסות מחיצוניים )כולל הכנסות מעמלות(
         

לפני הכנסות   מגזרי )הפסד( רווח
 (0,445)  0,057  02,652  (60,694)  )הוצאות( אחרות

         
רווח )הפסד( מגזרי לאחר הכנסות  

 (5,400)  0,057  07,324  (64,352)  )הוצאות( אחרות
         

 (6,354)        מימון, נטוהוצאות 
         

 (7,445)        לפני מסים על הכנסה הפסד 
         

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
 המיוחסים לחברה

 
 

 6302, ביוני 03ליום 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
 

 6 'ד03נפרד לפי תקנה  ביניים על מידע כספי דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
 
 

 0 ד'03דוח מיוחד לפי תקנה 
 
 

 4-5 המיוחסים לחברה על המצב הכספי  המאוחדים  דוחותנתונים כספיים מתוך ה
 

 
 2 המיוחסים לחברה רווח או הפסדעל  המאוחדים  דוחותנתונים כספיים מתוך ה

 
 

 7 המיוחסים לחברה הרווח הכוללעל  המאוחדים  דוחותנתונים כספיים מתוך ה
 
 

 3-9 המיוחסים לחברה תזרימי המזומניםעל  המאוחדים  דוחותנתונים כספיים מתוך ה
 
 

 03-00 מידע נוסף 
 
 
 

- - - - - - - - - - - -  
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 ד' לתקנות ניירות ערך03וח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה ד
 0973-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא
 

 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 03הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  סקרנו את המידע הכספי
של שישה ושלושה  ותולתקופ 6302 ביוני 03ליום החברה(,  -של קבוצת גולף א.ק. בע"מ )להלן  0973-התש"ל

באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  חודשים שהסתיימו
 בהתבסס על סקירתנו. המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זוהחברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על 

 
ם בניכוי המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר הנכסיאת  סקרנולא 

ואשר חלקה של  6302 ביוני 03אלפי ש"ח ליום  07,355-כההתחייבויות המיוחסים לה, נטו הסתכמו לסך של 
 0,269 -כרווח של ואלפי ש"ח לתקופה של שישה חודשים  6,994-כהחברה בהפסדי החברה הנ"ל הסתכם לסך של 

נסקרו על  החבר השל אות הכספיים תהדוחושהסתיימו באותו תאריך.  ,של שלושה חודשים האלפי ש"ח לתקופ
ה בגין אות הכספיים לדוחותידי רואי חשבון אחרים שדוחותיה הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת 

 .האחרים החשבוןמבוססת על דוחות הסקירה של רואי  החבר
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

לי סקירה אנליטיים בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהמבירורים, 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . ואחרים

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 
 ביקורת. מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של

 
 

 מסקנה
 

בור , לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים בהתבסס על סקירתנו
ד' לתקנות 03, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה הנ"ל אינו ערוך הביניים הנפרד שהמידע הכספי

 .0973-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  6302, באוגוסט 03
 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3רח' עמינדב 
  6076073אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 



 

0 

 
 ד'03דוח מיוחד לפי תקנה 

 
 המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך

 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים מתוך הדוחות הכספיים  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 6302, ביוני 03ליום 

 .0973-התש"ל ,ידיים(ילתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ ד'03לתקנה 
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 מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברהנתונים כספיים 

 

 

 
 

  ביוני 03ליום 
 ליום

 בדצמבר 00
  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 9,966  60,479  03,446  מזומנים ושווי מזומנים
 43,930  43,294  40,550  ניירות ערך סחירים

 06,073  03,604  04,472  מסים שוטפים לקבל
 92,442  70,473  76,295  לקוחות

 9,443  06,502  7,002  חייבים ויתרות חובה
 043,093  045,735  009,375  מלאי מוצרים

       
  635,055  062,332  039,050 

       
       נכסים לא שוטפים

       
 0,607  0,079  0,540  לזמן ארוךחייבים אחרים 

 20,593  52,027  50,959  רכוש קבוע

 6,433  2,333  -   מוניטין
 05,029  00,307  07,576  מסים נדחים

 *( 063,256   *( 007,660   93,290  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו
       
  020,720  094,534  630,302 

       
  447,003  563,273  503,037 

       
       
 .4, ראה באור למפרע הותאם*( 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

 

 

 
 

  ביוני 03ליום 
 ליום

 בדצמבר 00
  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 66,050  35,000  5,043  אשראי מתאגידים בנקאיים
 03,003  09,206  00,933  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 034,676  032,006  036,007  זכאים ויתרות זכות
 2,476  2,476  00,007  רכישת חברה מוחזקתתמורה מותנית בגין 

       
  056,736  607,047  020,635 

       
       התחייבויות לא שוטפות

 
 73,333  -   73,333  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 *( 2,630  *( 2,630  -   תמורה מותנית בגין רכישת חברה מוחזקת
 6,329  6,533  6,073  , נטוהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

 
  76,073  3,739  73,053 

       הון
       

 430  430  430  הון מניות
 630,035  674,400  630,545  פרמיה על מניות

 (03,633)  (5,732)  (25,004)  הפסדיתרת 
 5,434  5,434  5,434  קרנות הון

       
  666,303  674,504  623,306 

       
  447,003  563,273  503,037 

       
 .4, ראה באור ם למפרעהותא*( 
 

 מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.חלק בלתי נפרד  המידע הנוסף המצורף מהווה
 
 

       6302, באוגוסט 03
 אהליאב עזריה  ברוקמאייר רביב  רוזנהויז אפרים  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  הדירקטוריוןיו"ר   
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד המיוחסים לחברה

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  2-ל
  ביוני 03ביום 

 החודשים שהסתיימו 0-ל
  ביוני 03ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  6302  6305  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 730,029  022,456  033,659  000,525  062,263  הכנסות ממכירות
 6,040  552  553  0,003  390  הכנסות מעמלות

 733  027  047  047  694  מהשכרת נכסיםהכנסות 
           

 734,463  027,075  033,924  005,603  067,335  סה"כ הכנסות
           

 694,356  27,250  75,675  004,663  003,529  עלות המכירות
 003  69  03  59  44  אחזקת נכסים מושכרים עלות

           
 694,073  27,233  75,035  004,637  003,200  המכירות והשירותיםסה"כ עלות 

           
 403,653  99,495  035,259  633,940  039,096  רווח גולמי

           
 075,323  94,303  93,452  030,463  077,057  הוצאות מכירה ושיווק

 06,460  3,272  7,730  02,365  05,402  הוצאות הנהלה וכלליות
           

רווח )הפסד( תפעולי לפני הכנסות 
 (0,030)  אחרות ולפני הוצאות אחרות

 
293 

 
7,536 

 
(0,600)  0,927 

           
 (0,542)  0,742  (9,090)  0,742  (9,090)  אחרות )הוצאות( הכנסות

           
 460  (0,425)  (0,239)  6,444  (06,576)  תפעולי)הפסד( רווח 

           
 6,544  46  332  0,032  0,335  הכנסות מימון
 (0,320)  (0,937)  (655)  (0,734)  (6,600)  הוצאות מימון
, תוצאות חברות מוחזקותחלק החברה ב

 (05,600)  )לרבות ירידת ערך( נטו
 

(0,530) 
 

(69,006) 
 
(6,507)  (5,376) 

           
 (5,973)  (7,947)  (03,073)  545  (43,900)  לפני מסים על הכנסה)הפסד( רווח 

 (603)  (0,037)  (695)  503  (6,036)  )הטבת מס( מסים על הכנסה
           

)הפסד( המיוחס לבעלי מניות  נקי רווח
 (42,549)   החברה

 
67 

 
(69,375) 

 
(2,243)  (5,756) 

           
 

 מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.חלק בלתי נפרד  המידע הנוסף המצורף מהווה
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 המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר 

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  2-ל
  ביוני 03ביום 

 החודשים שהסתיימו 0-ל
  ביוני 03ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  6302  6305  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

)הפסד( המיוחס לבעלי מניות נקי  רווח
 החברה

 
(42,549)  67  (69,375)  (2,243)  (5,756) 

           
רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת 

 המס(:
 

         
           

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן 
 לרווח או הפסד:

 
         

           
בגין תוכניות  ממדידה מחדשרווח 

 להטבה מוגדרת
 

66   -  -  -  072 
           

המיוחס לבעלי  כולל)הפסד( סה"כ רווח 
 מניות החברה

 
(42,567)  67  (69,375)  (2,243)  (5,572) 
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 מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים כספיים 
 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  2-ל
  ביוני 03ביום 

 החודשים שהסתיימו 0-ל
  ביוני 03ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  6302  6305  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 (5,756)  (2,243)  (69,375)  67  (42,549)  )הפסד( המיוחס לחברהנקי  רווח
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
           מפעילות שוטפת:

           
           :ד של החברה הפסאו התאמות לסעיפי רווח 

           
 05,965  0,330  0,067  7,252  7,563  והפחתות פחת

 0,409  (07)  794        (03)  0,203  מימון, נטו (הכנסותהוצאות )
 6,395  -  7,362  -    7,362  ירידת ערך רכוש קבועגידול בהפרשה ל

 0,629  966  -  966  -   מגריעה ומימוש רכוש קבוע, נטו הפסד
 0,233    6,433  -   6,433  הפסד מירידת ערך מוניטין

 660  007  (046)  009  (627)  עלות תשלום מבוסס מניות
ערך ניירות ערך סחירים  (עלייתירידת )

 (279)  230   (655)  (440)  (050)  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
גידול בהתחייבות מותנית בגין רכישת חברה 

 -    -   -   -   036  מאוחדת 
 (603)  (0,037)     (695)  503  (6,036)  )הטבת מס( על הכנסהמסים 

שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, 
 045  003  043  045  039  נטו 

 -   -   (053)  -   (653)  ריבית לקבל בגין הלוואה לחברה בת 
 5,376  6,507  69,006  0,530  05,600  חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות, נטו

           
   50,666  03,333  40,725  2,376  69,229 

של  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
           :החברה

           
 (00,034)  05,509  (0,460)  00,237  60,750  ירידה )עלייה( בלקוחות

וחייבים  יתרות חובה ,בחייבים)עלייה( ירידה 
 903  7,443      4,336  (0,333)  6,333  לזמן ארוך

 (3,376)  00,729  09,000  (04,037)  0,005  במלאי (עלייהירידה )
בהתחייבויות לספקים ולנותני  (ירידהעלייה )

 (06,004)  (06,964)  (5,332)  (6,597)  00,677  שירותים
 9,055  (04,007)  6,907  03,327  (0,069)  בזכאים ויתרות זכות)ירידה( עלייה 

           
  07,304  0,973  07,330  69,295  (60,307) 

תקופה מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
           עבור: בחברה

           
 (00,209)  (0,379)  (0,335)  (3,247)  (6,906)  מסים ששולמו

 44,545  -   -   66,633  -  מסים שהתקבלו
           
  (6,906)  00,520  (0,335)  (0,379)  03,962 
           

של  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
 00,362  62,343  67,333  63,053  03,755  החברה
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 המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות 
 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  2-ל
  ביוני 03ביום 

 החודשים שהסתיימו 0-ל
  ביוני 03ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  6302  6305  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 (62,227)  (62,227)  -  (62,227)  -  רכישת חברות מוחזקות
 (03,333)  (0,333)  -  (0,333)  (5,333)  מתן הלוואה לחברה מוחזקת

 (50,333)  -   -  (50,333)  -  שטר הון לחברה מוחזקת
 (06,600)  (9,322)  (6,550)  (05,532)  (04,436)  רכישת רכוש קבוע
 66  5   -       03  -  ריבית שהתקבלה

 (077)  (497)  (076)  (064)  (605)  ניירות ערך סחירים, נטו תרכיש
 060  -   -  -  -  לזמן ארוךגביית פקדונות 

           
 השקעהששימשו לפעילות מזומנים נטו 
 (066,006)  (43,365)  (6,760)  (93,479)  (09,207)  של החברה

           
של  תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           החברה
           

 03,333  65,003  (09,333)  70,465  (07,333)  , נטואשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי
 73,333  -  -  -  -  קבלת אשראי לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

 (0,420)  (636)  (794)  (694)  (0,203)  ריבית ששולמה
 (05,333)  (05,333)  -  (05,333)  -  לבעלי מניות החברה דיבידנד ששולם

           
של  מימוןשנבעו מפעילות מזומנים נטו 

 20,509  03,352  (09,794)  53,000  (03,203)  החברה
           

 (65,547)  (0,060)  5,070  (00,993)  563  במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעליה )
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 05,429  62,233  5,370  05,429  9,966  התקופה

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 9,966  60,479  03,446  60,479  03,446  תקופהה
           

 

           פעילות מהותית שלא במזומן (א)
            
 00,350  00,302  6,024  00,302  6,024  רכישת רכוש קבוע באשראי 
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 כללי -: 0באור 
 

שלושה חודשים שישה ושל  ותולתקופ 6302, ביוני 03במתכונת מתומצתת ליום מידע כספי נפרד זה ערוך 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 03בהתאם להוראות תקנה באותו תאריך  ושהסתיימ

חות הכספיים השנתיים דולמידע הכספי הנפרד על ה בהקשר במידע כספי נפרד זה. יש לעיין 0973-התש"ל
וגם  אליהם האשר נלוומידע הנוסף ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ול 6305בדצמבר,  00של החברה ליום 

 .6302במרס,  00בהקשר לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 
 

 פיננסיים מכשירים -: 6 באור
 

 סיווג מכשירים פיננסים לפי מדרג שווי הוגן
 

 הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:  הפיננסיים במכשיריםהחברה מחזיקה  6302, ביוני 03 ליום נכון
 

 :דרך רווח או הפסד הוגןנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי 
 

 

  
 ליום

  ביוני 03
 ליום

 בדצמבר 00
  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       :0רמה 
 07,353  02,706  07,309  ממשלתייםאגרות חוב ומלוות  
 0,965  0,926  0,706  מניות   
 -  036  052  אופציות מט"ח   
       
  40,937  43,792  43,930 

       :6רמה 
 064  -  -  ( מט"ח forwardחוזי אקדמה ) 

       
 

 
 :דרך רווח או הפסדהתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן  

 

  
 ליום

  ביוני 03
 ליום

 בדצמבר 00
  6302  6305  6305 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       :6רמה 
 -   -  065  ( מט"ח forwardחוזי אקדמה ) 
       

       :0רמה 
 -  2,476  00,007  רכישת עדיקהבגין  לזמן קצר התחייבות מותנית 
 -  *( 2,630  -  רכישת עדיקהבגין  לזמן ארוך התחייבות מותנית 
       
  00,007  06,750   - 
       

 .4*( הותאם למפרע, ראה באור 
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 אירועים משמעותיים בתקופת הדוח -: 0באור 
 
-( )הפחתת שיעור מס חברות(, התשע"ו602אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  6302בינואר  א.

 .0.0.6302. תחילתו של תיקון זה ביום 65%-ל 62.5%-כולל הפחתת שיעור מס החברות מ, אשר 6302
 

חושבו לפי שיעור המס הקודם. יתרות המסים  6305בדצמבר,  00יתרות המסים הנדחים ליום  
מחושבות לפי שיעור המס החדש, כאמור  6302, ביוני 03הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 

 לעיל. 
 

אלפי ש"ח ביתרת נכסי המסים הנדחים. לפיכך,  930שינוי שיעור המס, חל קיטון בסך  בעקבות 
סעיף מיסים באלפי ש"ח,  960ברווח או הפסד הוצאה בסך של  6302הראשון של שנת  חציוןנרשמה ב

, בשל השפעת השינוי אלפי ש"ח הוכר כגידול ברווח הכולל האחר 66על הכנסה. כמו כן, סך של 
 על מדידה מחדש בגין תכנית הטבה מוגדרת.בשיעור המס 

 

 מיליון ש"ח. כך  5, העמידה החברה לעדיקה הלוואת בעלים בעלים נוספת בסך 6302במרס  00ביום  .ב
"ח, אותה התחייבה החברה להעמיד מיליון ש 05הלוואת בעלים בסכום מצטבר של  השלימה החברה

 .6302רבעון הראשון של שנת במספר תשלומים, שהאחרון בהם יועמד עד לתום ה עדיקהל
זמן פירעון  טרם נקבע, להלוואות 4%ההלוואות אינן צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 

 .6302בספטמבר,  03מוגדר אך מוסכם בין הצדדים כי הן לא יפרעו לפני 
 

 התאמה למפרע -: 4באור 
    

 מאוחדים. דוחות כספיים בינייםב 9ראה באור  

 
 אירועים מהותיים בתקופת הדוח -: 5באור 

 
 מאוחדים. דוחות כספיים בינייםב  2-ו 5בקשר לבחינת ירידת ערך מוניטין ורכוש קבוע ראה באורים    

 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - 
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 ג)א(:83דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  

התאגיד(, אחראית לקביעתה  –ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של קבוצת גולף א.ק. בע"מ )להלן 
 והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 ההנהלה הם:לעניין זה, חברי 

 , מנכ"לרביב ברוקמאייר.1

 .אהליאב עזריה, סמנכ"ל כספים2

 .אברהם וזנה, מנהל תפעול ושווק3

 עיצוב גברים.ויקטוריה קס פינקלשטיין, מנהלת 4

 עיצוב נשים.חגית נאור סנדרין, מנהלת 5

 תפעול ראשי. שמעון חדד, מנהל 6

 . דן יעבץ, מנהל מוצר7

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי 
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את 

למהימנות  התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס
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.

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

 המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי.

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

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי 
נמצאה הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון(,  –)להלן  2115בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום 

 הבקרה הפנימית כאפקטיבית.

 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע  או עניין שיש בהם כדי לשנות את 
 דוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון;ב שנמצאההערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי 

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

 היא אפקטיבית;
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 (:1ג)ד()33הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  

 הצהרת מנהלים

 כלליהצהרת מנהל 

 כי: , מצהיררביב ברוקמאייראני, 

 2116של שנת  השניהתאגיד( לרבעון  –בחנתי את הדוח הרבעוני של קבוצת גולף א.ק. בע"מ )להלן  (1)
 הדוחות(;  –)להלן 

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

ולוועדה לבחינת הדוחות לוועדת הביקורת  ,גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון (4)
של דירקטוריון התאגיד בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית של הדיווח הכספיים 

 הכספי ועל הגילוי:

המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים  )א(
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 
לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי 

 –הוראות הדין; וכן והכנת הדוחות הכספיים בהתאם ל

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

 ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  קבעתי בקרות ונהלים, )א(
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד, בפרט במהלך 

 –תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

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

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או  
שנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה תקופתי, לפי העניין( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי ל

 בנוגע 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.

 

____________       ________________ 
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 (:2ג)ד()33הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 אני, אהליאב עזריה, מצהיר כי:

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של  (1)
"הדוחות" או "הדוחות  –)להלן  2116של שנת  השניהתאגיד( לרבעון  –קבוצת גולף א.ק. בע"מ )להלן 

 לתקופת הביניים"(;

ות לתקופת הביניים אינם לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוח (2)
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

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

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

 של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

ולוועדה לבחינת הדוחות לוועדת הביקורת  ,גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון (4)
של דירקטוריון התאגיד בהתבסס על הערכתי העדכניות ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספיים 

 הכספי ועל הגילוי:

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

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 

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

 ועל הגילוי.

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

בקרות ונהלים, המיועדים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של  )א(
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד בפרט במהלך תקופת 

 –ההכנה של הדוחות; וכן 

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

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או   )ג(
לול תקופתי, לפי העניין( לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכ

בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע 
 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.

 

 

_____________     __________________________  
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