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 ברהרקטוריון למצב עסקי החהסברי הדי פרק א':

 כללי .1

הינה מקבוצות האופנה "(, הקבוצה)" הותאגידים בשליטת "(החברהא.ק. בע"מ )" קבוצת גולף

 . ש"ח מיליון 860 -למעלה משל שנתי היקף מכירות בישראל בעלת  ומהמובילותהגדולות 

תעשיות  "( לבין כיתןסי, נחתם הסכם היפרדות בין סי אנד שלס שיווק בע"מ )"2017בינואר  5ביום 

, על פיו "(כיתןטקסטיל בע"מ, אשר הייתה באותו מועד חברה בת בבעלות מלאה של החברה )"

גולף  שותפותלעדית, את מלוא חלקה של סי בהון מכרה סי לכיתן והעבירה לכיתן ולחזקתה הב

הינה בעלת נכון למועד הדוח, ( אשר 32.67%"( )השותפות)" ייזום וניהול מותגים, שותפות מוגבלת

את חלקה של סי בהון המניות של השותף הכללי  ;TopShopהזיכיון למותג האופנה הבינלאומי 

, (, כך שלאחר המכירה33%( ואת חלקה וזכויותיה של סי בנכסי הפעילות האמורה )33%בשותפות )

מהון  99%-ממניות השותף הכללי ו 100%מנכסי הפעילות העסקית,  100%-ב כיתן החזיקה

 29.2נוספים, ראה סעיפים לפרטים הנותר מוחזק על ידי השותף הכללי בשותפות(.  1%-ות )ההשותפ

 "(.ההיפרדות הסכםלחלק א' לדוח התקופתי )" 29.4עד 

 נכסיה, פעילותה כלעם ולתוך החברה כך ש , מוזגה כיתן2017בדצמבר  31בתוקף מיום 

ההחזקות בשותפות, בשותף המוגבל המחזיק )לרבות  החברה לתוךהועברו  כיתן של והתחייבויותיה

 בה ובפעילות העסקית של השותפות(. 

פי -למסחר בבורסה על"( עדיקהסטייל בע"מ )" עדיקה, נרשמו מניותיה של 2018 במרס 21ביום 

 ותשקיף מדף לציבור מכר והצעתשל מניותיה לציבור  לראשונה והנפקה למסחר רישוםתשקיף 

. ("(החברות חוק)" 1999-, התשנ"ט)כהגדרת המונח בחוק החברות הפכה לחברה ציבורית ועדיקה

"הדוח )להלן:  2017בדצמבר  31החברה ליום  של לחלק א' לדוח התקופתי 1.3ראה גם סעיף 

 .("התקופתי

  חלק א' לדוח התקופתי.ל 13.1-ו 7.1ים בוצה, ראה סעיפלפרטים אודות רשתות הק

מ"ר.  אלפי 59 -שטחן המסחרי כולל כאשר  ,חנויות 318 , לקבוצה2017בדצמבר  31נכון ליום 

א'  לקלח 21.1ף ראה סעי, 2017-ו 2016לפרטים אודות מספר החנויות בחלוקה לרשתות בשנים 

  .לדוח התקופתי

 שני תחומי פעילות עסקיים המדווחים כמגזרים בדוחותיה הכספיים של החברה, כלהלן: לקבוצה

מוצרי הלבשה עליונה ותחתונה, מוצרי הנעלה ומוצרי מכירה קמעונאית של  - אופנת הלבשה (1)

חנויות אותן היא מפעילה. לפירוט נוסף  רשתות ששבאמצעות  אופנה משלימים לנשים וגברים

השלימה  2017במהלך שנת  בחלק א' לדוח התקופתי. 7-12לגבי הפעילות בתחום ראה סעיפים 

 Miss Selfridge,Dorothyבלובירד, הקבוצה את סגירת רשת חנויות הנעליים מקס מורטי, 

Perkins ו-TopMan "(שנסגרו הרשתות)". 

מכירה קמעונאית של מגוון מוצרים, הכוללים בעיקר מוצרי טקסטיל לבית, כלי  -אופנת בית  (2)

ומוצרים אחרים לבית, וכן מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה. במסגרת תחום זה נמכרת גם  בית

בחלק א' לדוח  13-18נוסף של הפעילות בתחום ראה סעיפים הלבשת ילדים ותינוקות. לפירוט 

 .התקופתי

 

 א לחלק ד' לדוח התקופתי.21לפרטים אודות בעלת השליטה בחברה, ראה תקנה 
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  א' לדוח התקופתי. חלקב  31 ףעיס, ראה יעדים ואסטרטגיה עסקית של הקבוצהלפרטים בדבר 

 

 ההצגה)" 2016 -ו 2015 לשניםההשוואה  מספרי של( restatementאודות הצגה חדש ) לפרטים

 'כג2, ראו ביאור 2017, בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים בדוחותיה שנכללו כפי"(, מחדש

 לדוחות הכספיים.

, ובהתאם, 2017בינואר  1ליום  המאזניות, כי להצגה מחדש אין השפעה על יתרות הפתיחה יובהר

דוחות הרבעוניים שפורסמו במהלך באו  2017 שנתהחברה ל תוצאותאין צורך בהצגה מחדש של 

אין בהצגה מחדש כדי להשפיע על עמידת החברה באמות מידה פיננסיות, בנוסף,  .2018שנת 

לתשלומים הנגזרים  החברהחויבות מ, תגמולים ששולמו לנושאי משרה בחברה ,במבחני החלוקה

נכסים ו/או מכירת פעילות  מביצועים כספיים בקשר עם עסקאות רכישת פעילות ו/או רכישת

, לרבות מצבה הפיננסי, נזילותה ו/או כדי להשפיע באופן מהותי אחר על עסקי החברה וכדומה

 . והנחת "העסק החי"

 

  הדוח על המצב הכספי בתקופתאירועים שאירעו  .2

אלי , לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה למר 2017ביוני  3 ביום .א

כתבי אופציה,  241,800האופציות של החברה,  תוכניתפי  עלסמנכ"ל הכספים של החברה, , שפיר

מניות רגילות של החברה, בנות  241,800בלתי סחירים ובלתי עבירים, של החברה למימוש לעד 

ש"ח. נכון למועד הדוח, טרם  6.5ש"ח ע.נ. כ"א. מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו  0.01

ציה כאמור. לפרטים נוספים אודות תנאי ההקצאה, ראה דוח הקצאה פרטית מומשו כתבי אופ

(, הנכלל כאן על דרך 2017-01-000114)אסמכתא מספר:  2017בינואר  1שפרסמה החברה ביום 

  ההפניה.

 , נחתם הסכם ההיפרדות.2017בינואר  5לעיל, ביום  1כמפורט בסעיף  .ב

(, ומיידים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות תלתקנוג' 5החברה עומדת במבחנים שנקבעו בתקנה  .ג

  ."קטן"תאגיד  המונח הגדרתלעניין  "(,התקנות)להלן: " 1970-"להתש

)א( החליט דירקטוריון החברה לאמץ הקלות ביחס לתאגיד קטן כדלקמן:  2017במרס  9ביום 

הפנימית; ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה 

(; )ג( 10%)חלף שיעור של  20% -)ב( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות השווי ל

דירקטוריון  .40% -העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל

החברה בישיבתו כאמור, החליט ליישם ולאמץ את ההקלות החל מהדוח התקופתי של החברה 

 זאת מבלי לגרוע מיכולת החברה לשנות בעתיד את בחירתה ביחס ליישום ההקלות., ו2016לשנת 

, החליט דירקטוריון החברה שלא ליישם את ההקלה במסגרת תקנה 2017במאי  11כמו כן, ביום 

( לתקנות, הפוטרת "תאגיד קטן" מלפרסם דוחות כספיים לרבעון ראשון ושלישי בכל שנה 5ד)ב()5

 רוע מיכולת החברה לשנות בעתיד את בחירתה ביחס לאי יישום ההקלה.קלנדרית, וזאת מבלי לג

לפרטים אודות התקשרויות החברה עם תאגידים בנקאיים בהסכמים לקבלת אשראי בר דיווח  .ד

 לדוחות הכספיים. 13ו/או עדכון בתנאי ההתקשרות, ראה ביאור 

ואודות  ש"חליון ימ 38 -לפרטים אודות הקצאת מניות פרטית של החברה בתמורה נטו של כ .ה

   ב' בדוחות הכספיים.  20הגדלת הונה הרשום של החברה, ראה ביאור 

לפרטים אודות הארכת תקופת השכירות במתחם הדר יוסף וחתימה על הסכם לשכירת משרדים  .ו

 לחלק א' לדוח התקופתי. 21.5, ראה סעיף 2017בנתניה בחודש דצמבר 
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 חנויות את שהפעילה החברהלפרטים אודות תביעות לפינוי מושכרים שהגישה החברה כנגד  .ז

ותביעה שכנגד  בה היחיד המניות ובעל מנהלה וכנגד והשותפות החברה מוצרי של העודפים

 לדוחות הכספיים.)א(  3א'  19שהגיש המפעיל האמור נגד החברה, ראה ביאור 

 

  על המצב הכספיאירועים שאירעו לאחר תאריך הדוח  .3

תגמול  מדיניות: החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2018 בינואר 3 ביום .א

חדשה ומעודכנת לחברה; הארכת הסכם לקבלת שירותי ניהול מאת כלל תעשיות בע"מ, 

לתקופה נוספת של שלוש שנים; תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, שעניינו הוספת שם 

יקון סעיפי השיפוי; מתן כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים בחברה, למעט החברה באנגלית ות

דירקטורים מקרב בעל השליטה; מתן כתבי שיפוי מעודכנים לנושאי משרה מקרב בעל השליטה 

ו/או לנושאי משרה אשר הינם קרובים של בעל השליטה ו/או לנושאי משרה שבעל השליטה 

מתן כתבי השיפוי להם; מתן כתב שיפוי מעודכן למנכ"ל בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי ב

החברה; חידוש אישור הענקת כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה מקרב בעל שליטה ולנושאי 

 משרה אשר הנם קרובים של בעל שליטה בחברה.

ממי של החברה  חנויות העודפיםרשת  ה שלחברה ניהולההועבר לידי  2018בפברואר  11ביום  .ב

אביב יפו, -כמפעיל הרשת, וזאת בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתלמועד זה עד ששימש 

ידי -בעיקר על חנויות העודפים של החברהוהחל ממועד זה החברה מפעילה בעצמה את רשת 

 .עובדי המפעיל לשעבר שנקלטו בחברה

לפרטים אודות התקשרויות החברה עם תאגידים בנקאיים בהסכמים לקבלת אשראי בר דיווח  .ג

לפרטים אודות התקשרויות החברה עם תאגידים  וכן האמורים ההתקשרות בתנאי עדכוןו

)כפי שתוקנו  2018ביולי  30שנחתמו ביום  אשראי בר דיווח לקבלתבנקאיים בהסכמים חדשים 

 31 מימים החברה דיווחיב וכן הכספיים לדוחות ג30-ו ב13 יםביאורה , רא(2018באוגוסט  8ביום 

-2018-01)אסמכתא מספר  2018באוגוסט  7 -( ו2018-01-072040מספר:  כתא)אסמ 2018 ביולי

073678 .) 

לחלק א'  1.6.2לעיל, ראה סעיף  1לפרטים אודות מיזוג כיתן עם ולתוך החברה כאמור בסעיף  .ד

 לדוח התקופתי.

רישום למסחר והנפקה לראשונה פי תשקיף -לציבור על עדיקהאודות הנפקת מניות של  לפרטים .ה

מיליון  48-של כבסך  )ברוטו(בתמורה  ,של מניותיה לציבור והצעת מכר לציבור ותשקיף מדף

 שנחתמו ,הצדדים פעילות את, היתר בין, המסדירים שונים הסכמים של שורה אודות וכן ש"ח

)הכוללים, בין  לציבור עדיקה מניות והנפקת התשקיף פרסום במסגרת עדיקה לבין החברה בין

 Golfזירות המסחר המקוונות  2018בינואר  1נמכרו בתוקף החל מיום  םבמסגרת הסכמיםהיתר, 

&Kids   ,Golf&Co  ו- TOPSHOP ( :מעדיקה לחברה, "החברה מותגי אתרי"להלן ) ושמכוחם

שירותי מסחר מקוון לאתרי  לחברה ומעמידהזכות שימוש בקוד המקור  לחברה עניקהמ עדיקה

 31 ליום החברה של הרבעוני מהדוח החל. הכספיים לדוחות (3)ב19 ביאור ראה מותגי החברה(, 

 מוצגת עדיקה כתחום פעילות נפרד המהווה מגזר בדוחותיה הכספיים של החברה. 2018 במרס

 החברה מוצגי, תוצאות פעילות אתרי 2018במרץ  14וההסכמים האמורים הושלמו ביום  מאחר

תוצאות פעילות  ההסכמיםמוצגות במגזר עדיקה עד למועד השלמת ההסכמים ומיום השלמת 

 בדוחות הכספיים.  ג30 בביאורהבית והאופנה כאמור  במגזרי מוצגותאתרי מותגי החברה 
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 2018בפברואר  27 ביום החברהידי -על פורסם אשר עדיקה תשקיף ראה עדיקה אודות לפרטים

א לדוח התקופתי של החברה  בחלק 29.5-ו 1.3(, סעיפים 2018-01-016374)אסמכתא מספר: 

 כספיים. ה( לדוחות 3ב)19וביאור 

השיקה עדיקה את החנות השלישית של מותג "עדיקה" ב"קניון הזהב" בראשון  2018מאי  בחודש

 של הקנייה הרגלי בדיקת לצורך( פופאפחנות זמנית ) עדיקההשיקה  2018יוני  בחודשלציון. 

" בבאר שבע. לאור הצלחת החנות החברה החלה במו"מ להפיכת החנות לקבועה. עדיקה" מותג

 Bigלפתיחת חנות פיזית נוספת במרכז " שכירות, התקשרה עדיקה בהסכם 2018 יולי חודשב

Fashion 2018למיטב ידיעת החברה, עתידה להיפתח  במהלך חודש אוגוסט פי ל" באשדוד, אשר. 

פתיחת חנות דגל  לצורך 2018 אפריל בחודשאודות הסכם שכירות עליו חתמה החברה  לפרטים  .ו

 .הכספיים לדוחות ד30 ביאור, ראה .Golf & Coעבור מוצרי 

לחלק א' לדוח התקופתי לעניין צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה  22.2למתואר בסעיף  בהמשך .ז

פרסמה ועדת  2018באפריל  24-, ביום ה2018באפריל  1-במשק הישראלי בתוקף החל מיום ה

באפריל  1ההיגוי שהוקמה מכוח ההסכם הקיבוצי לקיצור שבוע העבודה, לפיה בתוקף החל מיום 

י למקבלי שכר המינימום בכל היקפי המשרה )חודשי ושעתי( יחושב שכר העבודה השעת 2018

 182-ש"ח )נכון למועד צו ההרחבה( ב 5,300באמצעות חלוקת שכר המינימום החודשי בגובה 

ש"ח לשעה(. החברה מעריכה  28.49ש"ח לשעה )במקום  29.12שעות ויעמוד על  186שעות במקום 

 תוצאותיה . על מהותיתהיה השפעה כי לעלייה בשכר המינימום השעתי כאמור ת

אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את הארכת  2018במאי  16 ביום .ח

שנים שתחילתה  3כהונתו של מר גיורא ענבר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה בת 

 . 2018במאי  21במועד סיום כהונתו הראשונה, קרי ביום 

נחתמה תוספת נוספת  2018, בחודש יולי בחלק א' בדוח התקופתי 21.4בסעיף בהמשך לאמור  .ט

להסכם השכירות מכוחו החברה שוכרת את מתחם הדר יוסף המאפשרת לחברה להפעיל את 

 .2018באוקטובר  15החנות המרכזית של החברה עד ליום 

אודות בקשה לאישור ניהול תובענה כתביעה ייצוגית שהוגשה נגד החברה בחודש יוני  לפרטים .י

בגין טענות על גביית דמי חניה, לכאורה שלא בהתאם להוראות הדין, מהמבקשים להיכנס  2018

לחניון מתחמו של מרכז הקניות "סיטי פולג" )בו מצויות חנויות של מותגי החברה(,  ראה ביאור 

 כספיים. לדוחות ה ה'30

אודות בקשה לאישור ניהול תובענה כתביעה ייצוגית שהוגשה נגד החברה בחודש יולי  לפרטים .יא

בגין טענות לפיהן החברה אינה מנגישה בסניפיה מערכות עזר לשמיעה וזאת לכאורה שלא  2018

 לדוחות הכספיים.  ז30בהתאם להוראות הדין, ראה ביאור

 כמתואר)אשר  כיתןענה כתביעה ייצוגית שהוגשה נגד אודות בקשה לאישור ניהול תוב לפרטים .יב

בגין טענות  2018 אוגוסטעם ולתוך החברה( בחודש  2018מוזגה בחודש פברואר  לעיל 1 בסעיף

אינה מנגישה בסניפיה מערכות עזר לשמיעה וזאת לכאורה שלא בהתאם להוראות  כיתןלפיהן 

 . הכספיים דוחותל ח30 הדין, ראה ביאור 

כפי שנכללו בדוחות , 2016-ו 2015הצגה מחדש של מספרי ההשוואה בשנים הדות לפרטים או  .יג

 לדוחות הכספיים.  כג'2ביאור לעיל ו 1 סעיף ראו , 2017בדצמבר,  31הכספיים ליום 
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  הקבוצהתוצאות הפעילות העסקית של   .4

  (:₪)במיליוני  2017-ו 2016, 2015בשנים הקבוצה להלן תוצאות הפעילות העסקית של 

 כג לדוחות הכספיים המאוחדים2ביאור הוצגו מחדש , לפרטים ראה  2016ו  2015תוצאות 

 הסבר 1-12.2015 1-12.2016 1-12.2017 

 817.8 830.8 873.6 הכנסות ממכירות 

לעומת התקופה המקבילה אשתקד  2017 בשנתהגידול במכירות 
רשתות  יתר בהכנסות וגידול עדיקהבהכנסות  מגידול  בעיקרונבע 

חנויות נוספות  מהרשתות שנסגרו וכן,אשר קוזז בחלקו  הקבוצה
   .שנסגרו

  469.8 483.8 523.9 רווח גולמי

שיעור רווח גולמי 
 מהמכירות

59.8% 58.2% 57.4% 

לעומת התקופה  2017בשנת בשיעור הרווח הגולמי  העלייה 
משיפור ו והיורו מירידה בשער הדולרהמקבילה אשתקד נבעה 

שניתנו אשר קוזזו בחלקם מגידול בשיעור ההנחות  בתנאי הסחר
 .ללקוחות

 437.4 442.3 458.4 ושיווקהוצאות מכירה 

לעומת  2017 בשנתהגידול בהוצאות המכירה והפעלת החנויות 
 הפעילות בהיקף מגידולהתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקרו 

בהוצאות . כמו כן, חלה עלייה בהוצאות הפרסום וגידולעדיקה  של
שקוזזה בחלקה מסגירת בשכר המינימום השכר בעקבות העליה 

 .רשתות וחנויות מפסידות
שיעור הוצאות מכירה 

והפעלת חנויות 
 מהמכירות

52.3% 53.2% 53.5% 
 

  42.0 44.0 50.9 הוצאות הנהלה וכלליות
לעומת התקופה  2017 בשנתהגידול בהוצאות ההנהלה והכלליות 

של  תשלום מבוסס מניותב הגידולהמקבילה אשתקד נבע ברובו מ
 . ומענקים בהוצאות שכר ועליה עדיקה

שיעור הוצאות הנהלה 
 וכלליות מהמכירות

5.8% 5.3% 5.1% 
 

רווח )הפסד( תפעולי 
שוטף )לפני 

 הוצאות/הכנסות אחרות(
14.5 (2.6) (9.5) 

לעומת התקופה  2017 בשנתהתפעולי השוטף  ברווח העלייה
, הגולמי וברווח בהכנסותהמקבילה אשתקד נבע בעיקר מגידול 

 בחלקה מהגידול בהוצאות המכירה וההנהלה, כאמור לעיל. וקוזזה

)הוצאות(/הכנסות 
 אחרות

(0.4) (46.1) (2.1) 

בעיקר  נבעו אשתקד המקבילה בתקופה נטו האחרות ההוצאות
מוניטין של פעילויות עדיקה והשותפות )בהתאם  ערך מירידת

מהפרשה לגריעת יתרת  וכן( ובלו בירד, מועד לאותולהערכות שווי 
 בגין ומהפרשהרכוש קבוע בחנויות מפסידות העתידות להיסגר 

 .מכבידים נכסים
 תפעולי)הפסד( רווח 

אחרי הוצאות/הכנסות 
 אחרות

14.1 (48.7) (11.5) 
 

)ההפסד( שיעור הרווח 
 התפעולי מהמכירות

1.6% (5.9%) (0.1%) 
 

 )הוצאות( הכנסות 
 מימון נטו

(4.0) (5.0) (2.1) 

לעומת התקופה המקבילה  2017 בשנתבהוצאות מימון נטו  הקיטון
 בניירות השקעות על מימוןאשתקד נבע בעיקרו מגידול בהכנסות 

 קוזזו אשרבהוצאות מימון בגין אשראי בנקאי  וקיטון סחירים ערך
 עסקאותשל  השפעתןמגידול בהוצאות המימון בגין  בחלקן

החשיפה  את לגדר במטרה, לעת מעת מבצעת שהחברה עתידיות
לספקים הנקובות במטבע חוץ )בעיקר  התחייבויות בגין המטבעית

 "ב(.ארה דולר

 מיסים על הכנסה
 )הטבת מס( 

3.9 0.3 (3.3) 

לעומת התקופה  2017הגידול בהוצאות מיסים על הכנסה בשנת 
מהוצאות מס שוטפות בעדיקה  המקבילה אשתקד נובע בעיקר 

 בעיקרו בגולף סולו הנובע מיסים נדחיםמירידה ביתרת נכסי ו
 .שבגינם נוצרו מיסים נדחים ים להעברהדמהקיטון בהפס

 (10.2) (53.4) 6.2 נקי)הפסד( רווח 
לעומת התקופה המקבילה אשתקד  2017בשנת הנקי  ברווחהגידול 

בהכנסות וברווח הגולמי אשר קוזז בחלקו נבע בעיקר מהגידול 
 לעיל., כמפורט מגידול בהוצאות

)ההפסד( שיעור הרווח 
 הנקי מהמכירות

0.7% (6.4%) (0.12%) 
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)במיליוני  2017-ו 2016רבעון הרביעי של השנים להקבוצה להלן תוצאות הפעילות העסקית של 

  ש"ח(:

 

 הסבר 10-12.2016 10-12.2017 

 231.4 242.3 הכנסות ממכירות 
לעומת הרבעון המקביל  2017של שנת  הרביעיהעלייה במכירות ברבעון 

 .מגידול בהכנסות עדיקהנובעת בעיקרה אשתקד 
  139.0 145.8 רווח גולמי

שיעור רווח גולמי 
 60.1% 60.3% מהמכירות

לעומת  2017שנת רבעון הרביעי של בבשיעור הרווח הגולמי  העלייה 
אשר קוזזה מירידה בשער הדולר התקופה המקבילה אשתקד נבעה 

 .בשיעור ההנחות שניתנו ללקוחותבחלקה מגידול 
הוצאות מכירה 

 ושיווק
113.7 113.2  

שיעור הוצאות 
מכירה והפעלת 

 חנויות מהמכירות
46.9% 48.9% 

 

הוצאות הנהלה 
 וכלליות

11.9 11.8  

שיעור הוצאות 
הנהלה וכלליות 

 מהמכירות
4.9% 5.0% 

 

רווח )הפסד( 
תפעולי שוטף 

)לפני 
הוצאות/הכנסות 

 אחרות(

20.2 14.0 

לעומת  2017של שנת  הרביעיברבעון  השוטףברווח התפעולי  הגידול
מגידול ברווח הגולמי כמתואר  ונובע בעיקרהרבעון המקביל אשתקד 

  לעיל.

)הוצאות(/הכנסות 
 אחרות

(2.1) (6.1) 

לעומת  2017הוצאות האחרות ברבעון הרביעי של שנת הקיטון ב
הפרשה לגריעת מקיטון בנובע בעיקר  אשתקדהתקופה המקבילה 

הפרשה בגין נכסים הקטנת מויתרת רכוש קבוע בחנויות מפסידות 
  מכבידים.

)הפסד( רווח 
אחרי  תפעולי

הוצאות/הכנסות 
 אחרות

18.0 7.9 

לעומת התקופה  2017של שנת  הרביעיתפעולי ברבעון הרווח ב הגידול
 ברווח הגולמי, בהכנסותאשתקד נבע בעיקר מהגידול המקבילה 

 .כמתואר לעיל ומירידה בהוצאות אחרות נטו 

שיעור הרווח 
התפעולי )ההפסד( 

 מהמכירות
7.7% 3.4% 

 

)הוצאות( הכנסות 
 מימון נטו

(0.3) (2.1) 
לעומת  2017שנת ברבעון הרביעי של בהוצאות מימון נטו  הקיטון

בהכנסות מימון מגידול בעיקר התקופה המקבילה אשתקד נבע 
 .מימון בגין אשראי בנקאיהבהוצאות מההשקעות לזמן קצר וקיטון 

מיסים על הכנסה 
 )הטבת מס(

4.3 3.4  

 2.4 13.5 נקי)הפסד( רווח 
לעומת התקופה  2017של שנת  הרביעינקי ברבעון ה הגידול ברווח

הגולמי והקיטון ברווח  מהגידולבעיקר  נבע, המקבילה אשתקד
 , כמתואר לעיל.אחרותבהוצאות 

שיעור רווח 
נקי )הפסד( 

 מהמכירות
5.6% 1.0% 
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  להלן נתונים השוואתיים של דוחות רווח והפסד לתקופות המופיעות להלן )באלפי ש"ח(:

 -ינואר 
 מרץ
17 

 -אפריל
 יוני
17 

 -יולי
 ספטמבר

17 

 -אוקטובר
 דצמבר

17 

 -אוקטובר
 דצמבר

16 

 -אוקטובר
 דצמבר

15 

 -ינואר
 דצמבר

17 

-ינואר
 דצמבר

16 

 830,814 873,556 230,179 231,387 241,702 213,271 220,484 198,109 מכירות

 2,057 2,067 496 606 497 515 529 526 הכנסות מעמלות

 589 506 182 148 126 126 122 132 הכנסות מדמי שכירות

 349,614 352,114 104,500 93,180 96,522 90,014 87,027 78,551 עלות המכירות

 107 124 29 31 31 31 31 31 עלות השכירות

 483,739 523,901 126,328 138,930 145,773 123,866 134,077 120,185 רווח גולמי

 442,325 458,412 113,796 113,214 113,650 114,499 116,784 113,022 הוצאות מכירה

 44,014 50,954 12,934 11,712 11,938 11,826 12,861 14,329 הוצאות הנהלה וכלליות

רווח )הפסד( תפעולי 
שוטף )לפני הוצאות 

 אחרות(

(7,166) 4,432 (2,915) 20,185 14,005 (402) 14,536 (2,600) 

 (46,123) (409) (4,569) (6,105) (2,141) 678 (1,277) 2,331 הכנסות )הוצאות( אחרות

 (48,723) 14,127 (4921) 7,900 18,044 (2,237) 3,155  (4,835) )הפסד( תפעולירווח 

 הוצאות )הכנסות( מימון,
 נטו

2,918 1,261 (428) 250 2,100 144 4,001 4,961 

לפני מסים )הפסד( רווח 
 על ההכנסה

(7,752) 1,893 (1,810) 17,795 5,800 (5,115) 10,126 (53,684) 

 מסים על ההכנסה
 )הטבת מס(

(1,722) 1,492 351 4,284 3,396 (217) 3,925 (262) 

 נקי)הפסד( רווח 
 

(6,030) 401 (1,459) 13,510 2,404 (4,898) 6,201 (53,422) 

 

 

. לפרטים 2017-ו 2016 שניםרבעון הרביעי בפעילות למגזרי להלן עיקרי דוח רווח והפסד בחלוקה ל .5

לדוחות  29אור ראה בי 2017עד  2015דוח רווח והפסד בחלוקה למגזרי פעילות בשנים בדבר עיקרי 

  הכספיים.

 2016דצמבר  -אוקטובר 2017דצמבר  -אוקטובר 

אופנת 

 הלבשה

אופנת 

 בית

אופנת  סה"כ

 הלבשה

 סה"כ אופנת בית

 231,387 125,277 106,110 241,702 136,738 104,965 מכירות

 606 606 - 497 497 - הכנסה מעמלות

 148 - - 126 - - הכנסה משכירות

 138,930 74,643 64,171 145,678 82,389 63,290 למיורווח ג

 7,900 13,588 (5,799) 17,835 17,877 (169) תפעולי)הפסד( רווח 
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 תחום אופנת ההלבשה   5.1

  )במיליוני ש"ח(: 2017-ו 2016, 2015בשנים במגזר אופנת ההלבשה להלן תוצאות הפעילות העסקית 

 הסבר 1-12.2015 1-12.2016 1-12.2017 

 405.3 393.6 397.5  מכירות

לעומת התקופה  2017 בשנתבמכירות  העלייה
במכירות  מגידולהמקבילה אשתקד נבעה בעיקר 

מצמצום וקוזזה בחלקה  עדיקה המיוחסות למגזר 
פעילות ברשתות הנסגרות בלו בירד ונעלי מקס 

  .נוספות חנויות מסגירת וכן, מורטי
  229.6 226.3 239.5 גולמי רווח

 גולמי רווח שיעור
 מהמכירות

60.3% 57.5% 56.7% 

לעומת  2017 בשנתבשיעור הרווח הגולמי   העלייה
 בשער מירידההתקופה המקבילה אשתקד נבעה 

 קוזזה אשר משיפור בתנאי הסחרוהדולר והיורו 
 .ללקוחות שניתנו ההנחות בשיעור מגידול בחלקה

)הפסד(  רווח
)לפני  שוטף תפעולי

/הכנסות הוצאות
 (אחרות

(14.7) (27.8) (26.9) 

 2017 בשנתבהפסד התפעולי השוטף  הקיטון
לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר 

 אשר ,לעיל כמפורטברווח הגולמי,  מהעלייה
 .המינימום בשכר מהעלייהקוזזה בחלקה 

 

)הפסד(  רווח
 תפעולי

(14.3) (71.3) (29.7) 

 אשתקד מול 2017 בשנת התפעולי בהפסד הירידה
 והן השוטף התפעולי בהפסד מהירידה הן נובעת

ירידת  – בגין 2016 בשנת שנכללוהוצאות אחרות מ
ערך מוניטין של פעילויות עדיקה והשותפות ובלו 
בירד, הפרשה לגריעת יתרת רכוש קבוע בחנויות 
מפסידות העתידות להיסגר והפרשה בגין נכסים 

 מכבידים.
 הרווח שיעור

 התפעולי)ההפסד( 
 מהמכירות

(3.6%) (18.1%) (7.3%) 
 

 

 

)במיליוני  2017-ו 2016במגזר אופנת ההלבשה לרבעון הרביעי בשנת להלן תוצאות הפעילות העסקית 

  ש"ח(:

 הסבר 10-12.2016 10-12.2017 

 106.1 105.0 מכירות 
 הרבעוןלעומת  2017של שנת  הרביעיהירידה במכירות ברבעון 

. שנסגרואשתקד נבעה בעיקר מצמצום פעילות ברשתות  המקביל
 מכירות עדיקה.ב מהגידולירידה זו קוזזה בחלקה 

  64.2 63.3 רווח גולמי
שיעור רווח גולמי 

 מהמכירות
60.3% 60.5% 

 

)הפסד( רווח 
שוטף )לפני  תפעולי

הוצאות/הכנסות 
 אחרות(

0.8 (0.7) 

 2017תפעולי השוטף ברבעון הרביעי של שנת  המעבר לרווח
הקטנת בעיקר מרבעון המקביל אשתקד נובע ב הפסד לעומת

 הוצאות מכירה והפעלת חנויות.

)הפסד( רווח 
 תפעולי

(0.2) (5.5) 

 2017המעבר לרווח תפעולי השוטף ברבעון הרביעי של שנת 
נבע בעיקר מההוצאות לעומת הפסד ברבעון המקביל אשתקד 

הפרשה לגריעת יתרת רכוש קבוע בחנויות – 2016בשנת  האחרות
 מפסידות העתידות להיסגר והפרשה בגין נכסים מכבידים.

שיעור הרווח 
התפעולי )ההפסד( 

 מהמכירות
%(0.2) (5.2%) 
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 תחום אופנת הבית   5.2   

  ש"ח(: )במיליוני 2017-ו 2016, 2015בשנים במגזר אופנת הבית להלן תוצאות הפעילות העסקית 

 הסבר 1-12.2015 1-12.2016 1-12.2017 

 412.5 437.2 478.1 מכירות 

, לעומת התקופה 2017בשנת העלייה במכירות 
מהגידול המקבילה אשתקד, נבעה בעיקר 

 .Golf & Coהזירה המקוונת של במכירות 
  239.7 257.0 284.0 רווח גולמי

שיעור רווח גולמי 
 מהמכירות

59.4% 58.8% 58.1% 
לעומת  2017בשנת בשיעור הרווח הגולמי  העלייה

מירידה התקופה המקבילה אשתקד נבעה ברובה 
 משיפור בתנאי הסחר.ו בשער הדולר והיורו

 תפעולי)הפסד( רווח 
שוטף )לפני 

הוצאות/הכנסות 
 אחרות(

28.9 26.4 16.8 

לעומת  2017בשנת ברווח התפעולי  הגידול
מהגידול  התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר

ברווח התפעולי של פעילות החנויות המיוחסת 
מתוצאות הפעילות  של  אשר קוזז בחלקולמגזר 

 & Golf-ו Golf & Coהזירות המקוונות של 

Kids. 

 17.1 21.7 28.0 רווח תפעולי

קוזז בחלקו  2016בשנת הרווח התפעולי השוטף 
מהוצאות אחרות הנובעות מהפרשות לגריעת 
יתרת רכוש קבוע בחנויות מפסידות העתידות 

 להיסגר ובגין נכסים מכבידים.
שיעור הרווח 

 התפעולי מהמכירות
5.6% 5.0% 4.1% 

 

 

 2017-ו 2016להלן תוצאות הפעילות העסקית במגזר אופנת הבית לרבעון הרביעי בשנים 

 )במיליוני ש"ח(: 

 הסבר 10-12.2016 10-12.2017 

 125.3 137.2 מכירות 

לעומת הרבעון  2017העלייה במכירות ברבעון הרביעי של שנת 
פעילות הזירות המקביל אשתקד נבעה בעיקר מגידול 

 .Golf & Kids-ו Golf & Coהמקוונות של 
  74.6 82.4 רווח גולמי

שיעור רווח גולמי 
 מהמכירות

60.0% 59.6% 
 

 תפעולי)הפסד( רווח 
שוטף )לפני 

הוצאות/הכנסות 
 אחרות(

19.2 14.9 

לעומת  2017הגידול ברווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 
ברווח התפעולי אשתקד נבע בעיקר מהגידול  המקביל הרבעון

ברווח התפעולי של  בקיטוןשל חנויות המגזר שקוזז בחלקו 
 .המיוחסת למגזר  עדיקהפעילות 

  13.6 17.9 רווח תפעולי
שיעור הרווח 

 התפעולי מהמכירות
13.0% 10.8% 

 

 

   המצב הכספי .6

 31.12.2017 31.12.2016 
 160.3 134.2 )*( הון חוזר )במיליוני ש"ח(

 1.66 1.62 יחס שוטף
 0.91 0.98 יחס מהיר

 

 , בגין שינוי החברהידי -על המוחזק המלאי בהיקפי מירידה בעיקר גרםנ החוזר בהון השינוי)*( 

 .בעיתוי כניסות המלאי
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 מקורות המימון והנזילות .7

ליום אשראי מתאגידים בנקאיים   בניכוי המזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים של החברה

 .2016לדצמבר  31מיליוני ש"ח ליום  47-מיליוני ש"ח לעומת כ 45-, הסתכם בכ2017 בדצמבר 31

מיליוני ש"ח,  92-הסתכם בכ 2017בשנת פעילות שוטפת של החברה מ שנבעתזרים המזומנים 

 בתקופה המקבילה אשתקד. מיליוני ש"ח 24-כ לעומת

מהירידה במלאי ומשיפור ברווחיות , בין היתר, תנובעהמזומנים מפעילות שוטפת בתזרים  העלייה

  .התפעולית של החברה כמתואר לעיל

 33-כמיליוני ש"ח, לעומת  37-הסתכם בכ 2017בשנת תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה 

שימשו בעיקר לרכישת  2016-ו 2017 יםבשנהמזומנים בתקופה המקבילה אשתקד.  מיליוני ש"ח

  והשלמת רכישת עדיקה. ואחררכוש קבוע 

 31-כש"ח, לעומת מיליוני  43-הסתכם בכ 2017בשנת פעילות מימון ל ששימשתזרים המזומנים 

בשנת פעילות מימון להמזומנים  אשתקד.בתקופה המקבילה פעילות מימון שנבעו מ מיליוני ש"ח

רעון אשראים לזמן קצר וארוך בקיזוז תמורה נטו מהנפקת מניות פרטית. ישימשו בעיקר לפ  2017

 .יאשראי בנקא מקבלת בעיקרהמזומנים מפעילות מימון בתקופה המקבילה אשתקד נבעו 

 . התקופתיק א' לדוח בחל 25ראה סעיף  הקבוצהשל  מימוןהמקורות בדבר  פרטיםל

 

  דיבידנד .8

יתרת העודפים לפרטים אודות . 2017בדצמבר  31לחברה אין רווחים ראויים לחלוקה ליום 

  .לחלק א' לדוח התקופתי 4ראה סעיף  ,2017בדצמבר  31ליום  השלילית של החברה
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  ניתוח רגישות   .9

הכספיים  לדוחות ו17בבאור כפי שמופיעות העיקריים, הרגישות  ילהלן שורות הסיכום של ניתוח

  )באלפי ש"ח(:

  /$:רגישות לשינויים בשער החליפין ש"ח

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 17/31/12ליום 

 -10% -5% שווי הוגן +5% +10% 

 3.81 3.64 3.47 3.29 3.12 

 ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ 

 (3,329) (1,136) (190) 2,180 186 סה"כ

 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 16/31/12ליום 

 -10% -5% שווי הוגן +5% +10% 

 4.229 4.037 3.845 3.653 3.461 

 ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ ש"ח/$ 

 55 162 2 47 155 סה"כ

 

 :רגישות לשינויים בשערי ניירות ערך

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 17/31/12ליום 

 -10% -5% שווי הוגן +5% +10% 

 (4,046) (2,072) 41,447 2,072 4,146 תיק ני"ע

 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 16/31/12ליום 

 -10% -5% שווי הוגן +5% +10% 

 (3,907) (1,954) 39,071 1,954 3,907 תיק ני"ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 היבטי ממשל תאגידי: 'בפרק 

  תרומות .10

באופן שוטף סחורות לעמותות שונות, העבירה החברה  ,2017בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום 

 חש", "העדה הספרדית", "קרן דואליס". -", "לבלתתכגון: "

  דיווח על דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .11

המספר המזערי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה נקבע לשני 

דירקטורים וזאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות וסוגיות הבקרה החשבונאית המתעוררות 

בהכנת דוחותיה הכספיים של החברה לאור תחומי פעילותה של החברה ולסדר הגודל והמורכבות 

התחשב בהרכב דירקטוריון החברה בכללותו הכולל אנשים בעלי ניסיון עסקי של החברה, וכן ב

 ניהולי ומקצועי המאפשר להם להתמודד עם מטלות ניהול החברה לרבות מטלות הדיווח. 

ולאחר שהביא במכלול שיקוליו את הצהרות הדירקטורים שבהן  דירקטוריון החברהלהערכת 

ידיעותיהם בסוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה פירטו הדירקטורים את השכלתם, ניסיונם ו

חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה בסדר הגודל והמורכבות של החברה, בהבנת 

תפקידיו של רואה החשבון המבקר ובהכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק ניירות ערך, חברי 

גיורא גונן ביבר,  הינם ה"ה: יננסיתאשר הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופהדירקטוריון של החברה 

 .ויהודה בן עזרא נופר מלובני רות רלבג ,, סיגליה חפץענבר

לפרטים אודות הדירקטורים האמורים ואודות העובדות שמכוחן ניתן לראותם כבעלי מומחיות 

   לחלק ד' בדוח תקופתי זה. 26ראה תקנה חשבונאית ופיננסית, 

 תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים. 

  פרטים בדבר המבקר הפנימי של החברה .12

 :חברהה דבר המבקר הפנימי שלבלהלן פרטים נדרשים 

 22אישר דירקטוריון החברה, בהמשך להמלצת ועדת הביקורת מיום  2017בנובמבר  28ביום 

שיף הזנפרץ ושות', יעוץ בקרה  RSM -רונן ארצי אשר הינו שותף באת מינויו של מר  ,2017בנובמבר 

במקומו של מר אלירם שמואל, "( הנכנס המבקר)"וניהול סיכונים כמבקר הפנימי של החברה 

 המבקר)" 2017מבקר הפנים היוצא של החברה אשר סיים את תפקידו במהלך חודש אוקטובר 

 "(. היוצא

בלימודי עבודה ומדעי המדינה  BA ן ארצי הינו בעל תואר ראשוןמר רונ :הנכנס המבקר אודות פרטים

 18מזה  בביקורת פנימית וציבורית מאוניברסיטת חיפה. MA אביב ותואר שני-מאוניברסיטת תל

שנים משמש כמבקר פנימי בגופים ממלכתיים, חברות בורסאיות, ציבוריות, חברות ממשלתיות, 

 .חלצ"ים, מלכ"רים ועוד

בין היתר, ניסיונו הרב והתמחותו בביצוע ביקורת  ,לבחירתו של מבקר הפנים הנכנס היוהנימוקים 

פנימית בחברות הפועלות בתחומי פעילותה של החברה, בהתחשב בגודל החברה, היקף פעילותה 

 . ומורכבותה

לחוק הביקורת  8ובסעיף  )א(3למיטב ידיעת החברה, מר רונן ארצי עומד בתנאים הקבועים בסעיף 

לאור . לחוק החברות )ב(142וכן בסעיף "(, הפנימית הביקורת חוק)" 1992-פנימית התשנ"בה

 התנאיםדעת דירקטוריון החברה נחה כי מבקר הפנים של החברה עומד בכל הצהרתו של מר ארצי, 

ב ידיעת החברה, מר רונן ארצי, לרבות השותפות מטעמה הוא פועל, אינו למיט כאמור. שנקבעו

ת ערך של החברה או של גוף הקשור אליה. כמו כן, מר רונן ארצי, לרבות השותפות מחזיק בניירו
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מטעמה הוא פועל, אינו בעל קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או 

 גוף קשור אליה העלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי. 

ידי השותפות -שירותי ביקורת כגורם חיצוני לחברה ולתאגידים בשליטתה על מעניקמר רונן ארצי 

 .בה הינו שותף ובאמצעות עובדי הפירמה, ואינו ממלא תפקידים נוספים בחברה

בתוספת )ש"ח לשעת עבודה  200לסך של ידי דירקטוריון החברה -עלתגמול מר רונן ארצי נקבע 

כפי שתובא לאישור , 2018לשנת לתוכנית הביקורת  , מוכפל במספר השעות שיושקעו בהתאם(מע"מ

ידי האורגנים המוסמכים בחברה. דירקטוריון החברה סבור כי אין בתנאי התגמול של המבקר -על

   .הפנימי כדי להשפיע על שיקול הדעת המקצועי של המבקר

 BAרו"ח אלירם שמואל, בוגר אוניברסיטת תל אביב,  :היוצא הפנימי המבקר אודות פרטים

ניסיון רב היוצא למבקר הפנימי  בחשבונאות וכלכלה ומוסמך אוניברסיטת בר אילן במשפטים.

 מבקרי הפנים ובפורומים למבקרי הפנים בלשכת רואי החשבון. באיגודבתחום הביקורת והוא חבר 

, מבקר הפנים גם של כיתןושימש כעובד החברה  היה עד למועד סיום תפקידומבקר הפנים 

  כך בחברה או מחוצה לה.ללא תפקידים נוספים מעבר ימ ולא ועדיקההשותפות 

 85)מתוכן  שעות ביקורת 1,650-כ עמד על 2017בחברה בשנת היוצא היקף עבודתו של מבקר הפנים 

בגין  לרבות, שעות ביקורת בשותפות( 160-שעות ביקורת בעדיקה, ו 170שעות ביקורת בכיתן, 

על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה והאפקטיביות שלה. היקף  בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית

 ידי ועדת הביקורת של החברה מדי שנה מראש. -שעות הביקורת מאושר על

ידי ועדת הביקורת -ומינויו אושר על 2000 של החברה מונה לתפקידו בשנתהיוצא מבקר הפנים 

 ודירקטוריון החברה. 

ידי דירקטוריון החברה. התגמול -שכרו של המבקר הפנימי נקבע במו"מ עם המבקר ואושר על

מבקר ל ששולמהניתן כמשכורת חודשית. סך עלות השכר  2017בגין שנת היוצא למבקר הפנימי 

  ש"ח. אלפי 360-כ 2017בשנת היוצא הפנימי 

לארבע שנים של כל יחידות  תוכנית הביקורת הינה תקופתית ומבוססת על כיסוי של אחת :כללי

החברה תוך דגש על נושאים בחשיפה גבוהה שעלו בסקרי סיכונים וצרכי ביקורת שוטפים. למבקר 

הפנימי נתון שיקול דעת בבחירת נושאי הביקורת ובהרחבת הביקורת ככל שנדרש בכפוף לאישור 

 .ל החברהידי ועדת הביקורת ש-תוכנית הביקורת מאושרת על ועדת הביקורת של החברה.

 הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הנו יו"ר הדירקטוריון של החברה.

דוחות הביקורת נדונים בהנהלת החברה ומוגשים בכתב ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל החברה 

 ועדת הביקורת של החברה. וול

 .22.11.2017, 9.8.2017, 11.5.2017, 8.3.2017בימים:  ,פעמים 4התכנסה ועדת הביקורת  2017בשנת 

הכול בישיבות אלה נדונו בסך  הוגשו לוועדת הביקורת בפרק זמן סביר לפני ישיבות הועדה. הדוחות

  ., בין היתר נבחנו עסקאות בעלי ענייןביקורת דוחות 3

לרבות לנתונים  למבקר הפנימי ניתנת גישה חופשית ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה

 .הכספיים

, רמת הפירוט בדוחות, אופי 2017לשנת  לדעת דירקטוריון החברה היקף תוכנית הביקורת השנתית

ורציפות פעילות הביקורת הפנימית בחברה, היכרותו וניסיונו של מבקר הפנים בפעילות החברה יש 

  .נקבעה טרם 2018ביקורת שנתית לשנת  תוכנית בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית.
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  החיצוני מבקרה רטים בדברפ  .13

, קוסט פורר גבאי את קסירר :הינם והשותפותעדיקה  ,, כיתןחשבון המבקרים של החברההרואי 

  .רואי חשבון

 , עדיקה, כיתןרואי החשבון המבקרים של החברהל ששולםלהלן פירוט ההוצאות בגין השכר 

  בשנת הדיווח ובשנה שקדמה לה: והשותפות

 2016שנת  2017שנת  

 שעות אלפי ש"ח שעות אלפי ש"ח 

 3,215 561 3,957 525 שירותי ביקורת ומס לחברה

 274 212 234 60  שירותים אחרים 

ידי הדירקטוריון. שכר הטרחה בגין -שכר הטרחה של רואי החשבון בגין שירותי ביקורת נקבע על

החשבון המבקרים. במסגרתו נבחן היקף הביקורת  ישירותי ביקורת נקבע לאחר משא ומתן עם רוא

רותים יומורכבותה, תוך התייחסות לשכר רואה חשבון מבקר המקובל בענף. שכר הטרחה בגין ש

 שאינם קשורים לביקורת נקבע בעיקר בהתאם לסוג העבודה, היקף שעות העבודה והנושא המבוקר.

 השירותים אלה בתקופ. הרשויותכללו בעיקר ייצוג החברה מול  2017בשנת שירותים אלה 

 ., בדיקות נאותות ותשקיף מדףרשויותהכללו ייצוג החברה מול  המקבילה אשתקד

אלפי ש"ח לרואי החשבון המבקרים הקודמים  80בנוסף על האמור בטבלה לעיל, שולם סכום של 

 . 2016באוגוסט  25של עדיקה, אשר כיהנו עד ליום 

 

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

 

 קריטייםחשבונאיים גילוי בדבר אומדנים  .14

הכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל דורשת מהנהלתה 

לערוך אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים. בין אלו 

המצריכים שיקול דעת בסביבה של אי ודאות, והינם בעלי השפעה מהותית על  קיימים אומדנים

 הצגת הנתונים בדוחות הכספיים.

לתיאור האומדנים החשבונאיים הקריטיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים, אשר בעת גיבושם 

 3באור נדרש להניח הנחות באשר לנסיבות ולאירועים הכרוכים באי ודאות משמעותית, ראה 

בדוחות הכספיים. בשיקול דעת בקביעת האומדנים מתבססת החברה לפי המקרה, על ניסיון העבר, 

עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. 

 . התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה

 בקרים על הדוחות הכספייםהצגה מחדש והשפעתה על החשבון רואה דעת חוות המ

 (restatement) הצגה מחדשבקשר עם  ,דוחות הכספייםל כג'2לעיל ובביאור  1 למפורט בסעיף בהמשך 

, כפי שנכללו בדוחותיה 2016 ,בדצמבר 31וליום  2015בדצמבר  31מספרי ההשוואה ליום של 

דעת רואה החשבון המבקר לדוחות הכספיים בחוות , 2017בדצמבר,  31הכספיים של החברה ליום 

 שומת לב לכך שהחברה מציגה את מספרי ההשוואה לתקופות קודמות מחדש.תניתנה הפנית 
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 רביב ברוקמאייר                                                     אפרים רוזנהויז       

 מנכ"ל               יו"ר הדירקטוריון        

 2018באוגוסט  30



 
 
 

 
 קבוצת גולף א.ק. בע"מ

 
 דוחות כספיים מאוחדים

 
 2017בדצמבר,  31ליום 

 
 
 
 

 תוכן העניינים

 
 
 

 עמוד 
 
 
 
 

 2 דוחות כספיים שנתיים -דוח רואה החשבון המבקר 
 
 

 3-4 על המצב הכספימאוחדים דוחות 
 
 

 5 הפסד או על רווח מאוחדים דוחות 
 
 

 6 על הרווח הכוללמאוחדים דוחות 
 
 

 7 על השינויים בהוןמאוחדים דוחות 
 
 

 8-10 על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
 
 

 11-77 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים
 
 
 

- - - - - - - - - - - -  
 



2 

 

 
 

 
 
 

 דוח רואה החשבון המבקר
 

 לבעלי המניות של קבוצת גולף א.ק. בע"מ

 

 
החברה(  -של קבוצת גולף א.ק. בע"מ )להלן המצורפים על המצב הכספי המאוחדים ביקרנו את הדוחות 

הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי או על רווח  המאוחדים ואת הדוחות 2016-ו 2017בדצמבר  31לימים 
. דוחות כספיים אלה הינם 2017בדצמבר  31 וםבי בתקופה שהסתיימההשנים שלוש המזומנים לכל אחת מ

ל החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על באחריות הדירקטוריון וההנהלה ש
 ביקורתנו.
 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 
לתכנן את הביקורת ולבצעה  . על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה 
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 

הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת  החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי
 נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
 

הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  המאוחדים לדעתנו, הדוחות הכספיים
, השינויים ןואת תוצאות פעולותיה 2016-ו 2017בדצמבר  31 לימים והחברות המאוחדות שלה הכספי של החברה

בהתאם  2017בדצמבר  31 וםבי בתקופה שהסתיימההשנים שלוש לכל אחת מ הןותזרימי המזומנים של ןבהו
 .2010-( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"עIFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים )

 
כג' לדוחות הכספיים בדבר התאמה 2מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 

על  2015-ו 2016בדצמבר  31( של הדוחות הכספיים לשנים שנסתיימו בימים Restatementבדרך של הצגה מחדש )
 מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הטעות באומדן הפחתות המלאי. 

 
 
 

 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018, באוגוסט 30
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 144מנחם בגין רח' 
  6492102אביב -תל
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 



 מאוחדים על המצב הכספי דוחות 
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 בדצמבר 31ליום 

  
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח באור

 נכסים שוטפים
 41,780  54,326  5 מזומנים ושווי מזומנים   

 39,071  41,447  6 השקעות לזמן קצר

 מסים שוטפים לקבל
 

 5,329  13,858 

 110,489  99,567  7 לקוחות

 14,976  10,838  8 חייבים ויתרות חובה

 190,550  138,318  ח'2 מלאי מוצרים

  
 349,825  410,724 

 נכסים לא שוטפים
 1,225  1,088  9 פקדונות לזמן ארוך   

 56,217  68,862  10 רכוש קבוע

 5,342  5,723  11 אתרי אינטרנטפיתוח 

 47,886  44,655  12 מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים

 20,313  17,696  ה'27 מסים נדחים

  
 138,024  130,983 

  
 487,849  541,707 

 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

  



 מאוחדים על המצב הכספי דוחות 
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 בדצמבר 31ליום 

  
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח באור

 התחייבויות שוטפות
 57,898  50,413  13 אשראי מתאגידים בנקאיים   

 58,757  42,299  14 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 122,651  122,933  15 זכאים ויתרות זכות

 6,616  -  3ב'19 תמורה מותנית בגין רכישת חברה מאוחדת

 4,480  -  2ב'19 זכויות שאינן מקנות שליטהאופציית מכר לבעלי 

  
 215,645  250,402 

 התחייבויות לא שוטפות
 1,221  1,270  26 הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   

 70,000  -  16 הלוואות מתאגידים בנקאיים

 5,056  5,839  18 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

  
 7,109  76,277 

 20 הון
 הון מניות  

 
 471  403 

 פרמיה על מניות
 

 321,903  283,687 

 יתרת הפסד
 

(72,533) (78,795) 

 קרנות הון
 

 5,404  5,404 

 סה"כ הון מיוחס לבעלי מניות החברה
 

 255,245  210,699 

 זכויות שאינן מקנות שליטה
 

 9,850  4,329 

 סה"כ הון
 

 265,095  215,028 

  
 487,849  541,707 

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
 
 

       2018, באוגוסט 30

 שפיראליעזר   רביב ברוקמאייר  אפרים רוזנהויז  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  



 קבוצת גולף א.ק. בע"מ
 מאוחדים על  רווח או הפסד דוחות 
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 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

  
2017 2016 2015 

 
 באור

 אלפי ש"ח

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(

 817,828  830,814  873,566  ט'2 הכנסות ממכירות     

 הכנסות מעמלות
 

 2,067  2,057  2,343 

 הכנסות משכירות
 

 506  589  708 

 סה"כ הכנסות
 

 876,139  833,460  820,879 

 עלות המכירות
 

 352,114  349,614)*  350,920)* 

 עלות השכירות
 

 124  107  118 

 סה"כ עלות ההכנסות
 

 352,238  349,721)*  351,038)* 

 רווח גולמי
 

 523,901  483,739)*  469,841)* 

 437,405  442,325  458,412  22 הוצאות מכירה ושיווק

 41,967  44,014  50,953  23 הוצאות הנהלה וכלליות
רווח )הפסד( תפעולי לפני הוצאות )הכנסות( 

 אחרות, נטו
 

 14,536 (2,600)*) (9,531)*) 

 1,946  46,123  409  24 הוצאות  אחרות

 רווח )הפסד( תפעולי לאחר הכנסות אחרות 
 

 14,127 (48,723)*) (11,477)*) 

 2,697  1,147  3,872  25 מימוןהכנסות 

 (4,751) (6,108) (7,873) 25 הוצאות מימון

 רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה
 

 10,126 (53,684)*) (13,531)*) 

 *( (3,347) *( (262) 3,925  ז'27 מסים על הכנסה )הטבת מס(

 רווח נקי )הפסד(
 

 6,201 (53,422)*) (10,184)*) 

 (0.23) (1.33) 0.14  28 בסיסי ומדולל למניה )בש"ח(רווח נקי )הפסד( 
 
 
 
 כג'(.2של מספרי השוואה )ראה ביאור  הצגה מחדש *( 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
 



 קבוצת גולף א.ק. בע"מ
 מאוחדים על  הרווח הכולל דוחות 
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 שהסתיימה ביום לשנה

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 (*(10,184) (*(53,422) 6,201  רווח נקי )הפסד(

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

 סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
   

 176  (232) (459) רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת

 (*(10,008) (*(53,654) 5,742  סה"כ רווח )הפסד( כולל
 
 
 
 
 
 כג'(.2של מספרי השוואה )ראה ביאור הצגה מחדש  *( 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.



 קבוצת גולף א.ק. בע"מ
 על  השינויים בהוןמאוחדים  דוחות 
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הון 
 מניות

פרמיה 
 על מניות

יתרת 
רווח 
 )הפסד(

קרנות 
 הון

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ שליטה

 
 אלפי ש"ח

 289,187  -  5,404  9,601  273,779  403  2015בינואר,   1יתרה ליום 

 (10,184) -  -  (*(10,184) -  -  הפסד

 176  -  -  176  -  -  הפסד כולל אחר

 (10,008) -  -  (*(10,008) -  -  סה"כ הפסד כולל

 3,998  3,777  -  221  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

 -  -  -  (7,526) 7,526  -  פקיעת אופציות עובדים

 (15,000) -  -  (15,000) -  -  דיבידנד ששולם

 3,777  5,404  (*(22,712) 281,305  403  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

268,177)* 

 (*(53,422) -  -  (*(53,422) -  -  הפסד

 (232) -  -  (232) -  -  הפסד כולל אחר

 (*(53,654) -  -  (*(53,654) -  -  סה"כ הפסד כולל

 505  552  -  (47) -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

 -  -  -  (2,382) 2,382  -  פקיעת אופציות עובדים

 4,329  5,404  (*(78,795) 283,687  403  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

215,028)* 

 6,201  -  -  6,201  -  -  רווח  

 (459) -  -  (459) -  -  הפסד כולל אחר

 5,742  -  -  5,742  -  -  סה"כ רווח כולל

 6,041  5,521  -  520  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

 38,284  -  -  -  38,216  68  הנפקת מניות

 265,095  9,850  5,404  (72,533) 321,903  471  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 
 
 כג'(.2של מספרי השוואה )ראה ביאור הצגה מחדש  *( 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.



 קבוצת גולף א.ק. בע"מ
 מאוחדים על  תזרימי המזומנים דוחות 
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 (*(10,184) (*(53,422) 6,201  רווח נקי )הפסד(   

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
 לסעיפי רווח והפסד:התאמות    
 20,612  20,718  21,004  פחת והפחתות   

 1,495  3,926  610  הוצאות מימון, נטו

 4,958  15,179  4,727  הפסד מגריעה ומימוש רכוש קבוע, נטו

 3,600  27,513  -  הפסד מירידת ערך מוניטין

 -  -  (2,446) רווח ממימוש התחייבות פיננסית בגין אופציית מכר

 3,998  505  6,041  עלות תשלום מבוסס מניות
עליית ערך ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 

 (679) (754) (2,184) הפסד

 -  527  51  גידול בהתחייבות מותנית בגין רכישת חברה מאוחדת

 *( (3,347) *( (262) 3,925  מסים על הכנסה )הטבת מס(

 246  1,234  187  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

    

 
 31,915  68,586)*  30,883)* 

 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 (9,879) (5,468) 10,922  ירידה )עלייה( בלקוחות   

 (587) (628) 3,720  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 *( (22,906) *( (15,182) 52,232  ירידה )עלייה( במלאי

 (9,252) 20,491  (21,017) עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 11,807  12,006  333  עלייה בזכאים ויתרות זכות

 
 46,190  11,219 (30,817) 

 מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
 (14,064) (3,579) (1,399) מסים ששולמו   

 44,895  1,627  9,571  מסים שהתקבלו

 
 8,172 (1,952)  30,831 

 *(20,713  *(24,431  92,478  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
 

 
 כג'(.2של מספרי השוואה )ראה ביאור  הצגה מחדש *( 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 (34,720) -  -  רכישת פעילות "טופשופ" )ב(   

 (25,725) (6,666) (6,666) רכישת חברה מאוחדת שאוחדה לראשונה )ג(

 (37,209) (24,352) (28,727) רכישת רכוש קבוע

 (4,058) (3,908) (2,240) בלתי מוחשייםהשקעות בנכסים 

 תמורה ממימוש )רכישת( ניירות ערך סחירים, נטו
 

 2,666 (377) 

 151  (278) 555  משיכת )הפקדת( פקדונות לזמן ארוך, נטו

 (2,176) -  -  הלוואה לבעל זכויות מיעוט

 (104,114) (32,538) (37,078) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון
   

 9,963  35,525  (47,898) קבלת )פרעון( אשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי,נטו

 (470) (780) (30,000) פרעון אשראי לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

 70,000  -  -  קבלת אשראי לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

 (1,517) (3,721) (3,240) ריבית ששולמה

 38,284  מניות בניכוי הוצאות הנפקההנפקת 
 

 - 

 (15,000) -  -  דיבידנד ששולם

 62,976  31,024  (42,854) מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

 (20,425) 22,917  12,546  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 39,288  18,863  41,780  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 18,863  41,780  54,326  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
 

 פעילות מהותית שלא במזומן )א(
   

 
 11,934  1,906  (6,465) רכישת רכוש קבוע באשראי

 
 12,753  -  -  התחייבות מותנית בגין רכישת חברה מאוחדת

 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. הבאורים
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  
2017 2016 2015 

  
 אלפי ש"ח

 רכישת פעילות "טופ שופ" )ב(
   

 
 2,800  -  -  הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים( 

 
 (10,120) -  -  רכוש קבוע 

 
 (31,600) -  -  מוחשייםנכסים בלתי 

 

התחייבות בגין אופציית מכר לבעלי זכויות מיעוט שאינה 
 4,200  -  -  מקנה שליטה

  
 -  - (34,720) 

 רכישת חברה מאוחדת שאוחדה לראשונה )עדיקה( )ג(
   

 
 146  -  -  הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים( 

 
 (1,336) -  -  רכוש קבוע 

 
 (39,373) -  -  בלתי מוחשייםנכסים 

 
 1,348  -  -  מיסים נדחים 

 
 737  -  -  התחייבויות לא שוטפות 

 
 12,753  (6,666) (6,666) תמורה מותנית

  
(6,666) (6,666) (25,725) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 כללי -: 1באור 
 

 כלל: לשעברבע"מ )וסחר  ןנדל"כלל תעשיות הינה חברה בבעלות ובשליטה של  הקבוצה א.
 תעשיות החברה האם( אשר הינה חברה בקבוצת כלל–להלן  "מ;בע"ן ונדל כבדות תעשיות

עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית של  הקבוצהכלל תעשיות(.  -בע"מ )להלן 
פריטים ומוצרים אופנתיים בשני תחומי פעילות: תחום אופנת הלבשה ותחום אופנת הבית 

כמו כן, הקבוצה עוסקת במכירת פרטי לבוש  (.29)ראה באור  בישראל באמצעות רשת חנויות
 .אינטרנט יללקוחות סופיים דרך אתר פנת הביתוכן פריטי או ואופנה

)להלן  בתל אביב לניירות ערך בבורסה מניותיה רשומות למסחרהחברה הינה חברה ציבורית ו 
 ."הבורסה"( –

 
 הגדרות .ב

 
 -בדוחות כספיים אלה 

 
 קבוצת גולף א.ק. בע"מ. - החברה

   
 .בע"מ כלל תעשיות כבדות ונדל"ן - החברה האם

   
 .והשותפות החברות המוחזקות שלה ,החברה - הקבוצה 

   
ואשר IFRS 10) -חברות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתה ב - חברות מאוחדות 

 דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה.
   

 .IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים
   

-כספיים שנתיים(, התש"עכהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות  - בעלי עניין ובעלי שליטה
2010. 
 

אשר מוזגה אל תוך  מאוחדתחברה  ;כיתן תעשיות טקסטיל בע"מ - כיתן
 .2017בדצמבר  31יום תוקף מב .2018בפברואר,  21 ביום החברה

   
גולף  –)לשעבר  גולף ייזום וניהול מותגים שותפות מוגבלת - שותפות

אר ובינ 5ביום  .סקאל ייזום וניהול מותגים שותפות מוגבלת(
עד מועד זה  , רכשה כיתן את יתרת הונה של השותפות.2017

 מהונה של השותפות 66.33%החזיקה כיתן 
   

 חברה מאוחדת.; עדיקה סטייל בע"מ - עדיקה
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 .התקופות המוצגותים בעקביות, בכל המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספי
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.
 

 (.IFRSתקני  -כספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן הדוחות ה
כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים 

 .2010-שנתיים(, התש"ע
 

נכסים והתחייבויות פיננסיות  :בסיס עלות, למעט הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על
 המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

 החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או הפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.  
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 דוחות כספיים מאוחדים ב.
 

 ות)חבר ןשלחברה יש שליטה בה חברותהדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של 
כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או ת(. שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש נוב

זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש 
בבחינת שליטה  שינבע מהישות המשוקעת.בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות 

. איחוד הדוחות רק אם הן ממשיותמובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות 
 הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.

ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות  תנובה ותהדוחות הכספיים של החברה והחבר
ת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה נובה ותונאית בדוחות הכספיים של החברהחשב

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים . בדוחות הכספיים של החברה
 בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. תנוהב ותוהחבר החברה ביןמעסקאות 

בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן  זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות
לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד 
במסגרת ההון של החברה. רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה 

מקנות שליטה גם אם ולזכויות שאינן מקנות שליטה. הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן 
כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה 

 שלילית.
 
 תקופת המחזור התפעולי   ג.
 

שנה. עקב כך כוללים הרכוש השוטף הינה תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה 
וההתחייבויות השוטפות פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור 

 התפעולי הרגיל של החברה. 
 

 צירופי עסקים ומוניטין .ד
 

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של 
בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף התמורה שהועברה במועד הרכישה 

עסקים, החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם 
לשוויים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של 

 הנרכשת.

 
 רווח או הפסד.עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח 

תמורה מותנית מוכרת בשוויה ההוגן במועד הרכישה. תמורה מותנית מסווגת כנכס או 
. שינויים עוקבים בשווי ההוגן של IAS 32-בהתאם ל או מכשיר הוני כהתחייבות פיננסית

התמורה המותנית מוכרים ברווח או הפסד. אם התמורה המותנית מסווגת כמכשיר הוני, היא 
 וויה ההוגן במועד הרכישה ללא מדידה עוקבת. נמדדת לפי ש

 
מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן 
מקנות שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם 

 ועד הרכישה.סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במ
 

 ומטבע חוץ , מטבע הצגהמטבע הפעילות .ה
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
 מהו מטבע הפעילות של כל חברה., בקבוצהעבור כל חברה  הקבוצה קובעת
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 במטבע חוץעסקאות, נכסים והתחייבויות  .2
 

נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין עסקאות הנקובות במטבע חוץ 
במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים 
במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד 

הנקובים נכסים והתחייבויות לא כספיים זה. הפרשי שער, נזקפים לרווח או הפסד. 
המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים במטבע חוץ 

והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים 
 למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.

 
 צמודי מדד פריטים כספיים .3

 
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 

המדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם  -בישראל )להלן 
 לתנאי ההסכם.

 
 שווי מזומנים .ו
 

בתאגידים בנקאיים לזמן  שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות
קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים 

 .ממועד ההשקעה
 

 הפרשה לחובות מסופקים .ז
 

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה 
נגרעים במועד בו נקבע שחובות חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם,  .גבייתם מוטלת בספק

 אלה אינם ניתנים לגבייה.
 
 מלאי .ח

 
מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות 
לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר 

לויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע בניכוי אומדן ע ,המכירה במהלך העסקים הרגיל
תהליך הפחתת המלאי בחברה הינו תהליך שיגרתי אשר מהווה חלק בלתי נפרד  המכירה.

את מצב המלאי וגילו ומבצעת החברה בוחנת מדי תקופה  מפעילותה העיסקית של החברה.
סך של ל הסתכמו 2017.  סכומי הורדת ערך המלאי בשנת הפרשות למלאי איטי ומת בהתאמה

 ראהש"ח(. לגבי מדיניות הפחתת המלאי  אלפי 22,905-כ 2016ש"ח )בשנת  אלפי 23,667 -כ
 .לןלה 3 באור

 יוצא ראשון". -על בסיס "נכנס ראשון לפי עלות רכישה עלות המלאי נקבעת 
 

 הכרה בהכנסה .ט
 

הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות 
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה 
ניתנות למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה 

  בניכוי הנחות מסחריות והחזרות.
 

אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה 
 בהכנסה:
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 הכנסות ממכירת סחורות
 

ת סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הכנסות ממכיר
והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת. הנגזרים מהבעלות על הסחורות לקונה 

 בדרך כלל, מועד המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות. 
 

מועדון לקוחות בדרך של הפעלת  ןמנהלות תכנית נאמנות עבור לקוחותיה חברות בקבוצה
מוצרים  רכישתמאפשרת ללקוחות לצבור נקודות בעת זו נקודות. תוכנית צבירת המבוסס על 

 . חברותאותן ות של יובחנ
 

מוצרים על פי השווי התמורת המכירות מוקצית בין תמריץ המכירה )הנקודות( לבין מכירות 
ההוגן של תמריץ המכירה )הנקודות(. ההכנסה שיוחסה לתמריץ המכירה )נקודות( נדחית 

 ומוכרת על בסיס ניצול הנקודות בפועל.
 

 הכנסות מעמלות
 

 התהוותן.הכנסות מעמלות נזקפות בעת 
 

 הכנסות מדמי שכירות בחכירה תפעולית
 

 הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות.
 

 הנחות ללקוחות
 

 הנחות שוטפות ללקוחות נכללות בדוחות הכספיים עם הענקתן ונזקפות לסעיף מכירות.
 
 מסים על הכנסה .י
 

נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות תוצאות המס בגין מסים שוטפים או 
 להון.  לרווח אחר או לפריטים הנזקפים

 
 מסים שוטפים .1

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או 
אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר 

 בגין שנים קודמות.לחבות המס לתשלום 
 
 מסים נדחים .2

 
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים 

 לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.
 

הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
וקקו או אשר חקיקתם הושלמה בהתבסס על חוקי המס שח, ההתחייבות תסולק

 למעשה עד לתאריך הדיווח.
 

בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם. הפסדים מועברים 
נבחנים בכל  ,בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים ,והפרשים זמניים ניתנים לניכוי

 תאריך דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס לאם קיימת זכות חוקית  מסים נדחים מקוזזים
 והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס. פתשוט
 
 בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש 

ההשקעות בחברות מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה 
בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי 
חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, 

לוקת דיבידנד על ידי חברה מאוחדת הגוררת או בשל מדיניות החברה שלא ליזום ח
 חבות מס נוספת.

 
מיסים על הכנסה המתייחסים לחלוקות בעלים של מכשיר הוני ולעלויות עסקה של  

 . IAS 12עסקה הונית מטופלים לפי 
 

 חכירות .יא
 

או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים  המבחנים לסיווג חכירה כמימונית
 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על

 
 הקבוצה כחוכר

 
 חכירה תפעולית

 
לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס  נכסים אשר

החכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו 
 ישר על פני תקופת החכירה.

 
 הקבוצה כמחכיר

 
 חכירה תפעולית

 
, בעלות על הנכסל קשוריםבאופן ממשי כל הסיכונים וההטבות ה מועבריםלא  נכסים אשר

בקו ישר על פני  מסווגים כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד
עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה, מתווספות לעלות  תקופת החכירה.

לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס. תקבולי חכירה הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה 
 מותנים נזקפים לדוח רווח או הפסד כהכנסה במועד שבו לחברה זכאות לקבלם.

 
  רכוש קבוע .בי

 
 בניכוי פחת שנצברלות בתוספת עלויות רכישה ישירות פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי הע

העלות  , ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת.שנצברו בניכוי הפסדים מירידת ערךו
רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי המשמשים את הרכוש הקבוע. ילוף וציוד עזר כוללת חלקי ח

 .עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד, לפי שיטת הרכיבים
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

 השימושיים בנכס, כדלקמן:
 

 בעיקר %  %  
     

 15  15-33  ריהוט וציוד בחנויות ובמשרדים
 15  15-20  כלי רכב

 15  ראה להלן  שיפורים במושכר
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שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות )לרבות תקופת 
או בהתאם לתקופת החיים המשוערת האופציה להארכה שבידי החברה שבכוונתה לממשה( 

 של השיפור, לפי הקצר שבהם.
 

ערך השייר  של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה ואורך החיים השימושיים, שיטת הפחת 
הפחתת נכסים מופסקת ולהבא. -והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן

 כירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למ
 

 נכסים בלתי מוחשיים  יג. 
 

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת 
עלויות רכישה ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נמדדים לפי השווי 
ההוגן במועד הרכישה. עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי, למעט 

 זקפות לרווח או הפסד בעת התהוותן. עלויות פיתוח מהוונות, נ

 
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, מופחתים על פני אורך החיים 
השימושיים שלהם ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת 

 שנה. ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות לפחות בכל סוף
 

 אתרי אינטרנט ותוכנות בפיתוח עצמי
 

 את להוכיח ניתן אם, מוכר עצמי מפיתוח או פיתוח מפרוייקט הנובע מוחשי בלתי נכס
 או לשימוש זמין יהיה שהוא כך מוחשי הבלתי הנכס השלמת של הטכנולוגית ההיתכנות
 את; למוכרו או בו ולהשתמש מוחשי הבלתי הנכס את להשלים החברה כוונת את; למכירה
 ייצור מוחשי הבלתי הנכס בו האופן את; למוכרו או מוחשי הבלתי בנכס להשתמש היכולת
, ואחרים פיננסיים, טכניים: הנדרשים המשאבים של קיומם את; עתידיות כלכליות הטבות
 בגינו ההוצאות את מהימן באופן למדוד והיכולת מוחשי הבלתי הנכס להשלמת הזמינים
 .פיתוחו במהלך

 
מופחתים על פני אורך החיים נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, 

השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים 
סימנים המצביעים על ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי 

ות לפחות בכל סוף שנה. שינויים באורך החיים בעל אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנ
השימושיים או בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס 
מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא. הוצאות ההפחתה בגין נכסים בלתי 

 מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר נזקפות לדוח רווח והפסד.
 

 תוכנות
 

 חלק המהוות תוכנות. ותוכנות מחומרה המורכבות מחשב מערכות כוללים הקבוצה נכסי
 כרכוש מסווגות, עליה המותקנות התוכנות ללא לפעול יכולה אינה אשר, מחומרה אינטגרלי

 נוספת פונקציונליות ומוסיפות עצמן בפני העומדות לתוכנות רישיונות, זאת לעומת. קבוע
 .מוחשיים בלתי כנכסים מסווגים, לחומרה
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 להלן אורך החיים השימושיים של נכסים בלתי מוחשיים:
 

 בעיקר %  %  
     

 25  25  אתר אינטרנט
 20  20-25   תוכנות
 8  8  זיכיון

 17  17  רשימת לקוחות
 17  17  מותג

     
 

 לא פיננסייםירידת ערך נכסים  .די
 

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה 
-תרמאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ב

 השבה. 
 

ההשבה -במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר
ההשבה הינו הגבוה מבין שווי -ההשבה שלהם. סכום בר-שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר

ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים  למימושהוגן בניכוי עלויות 
כיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס הצפויים לפי שיעור ני

השבה עבור היחידה מניבת -סכום ברהמייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע שאינו 
)ראה מידע נוסף  מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסדהמזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים 

 '(.ב12-ב' ו10בבאורים 
 

, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו הפסד מירידת ערך של נכס
ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. -בקביעת הסכום בר

ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת 
הפסד כאמור ביטול לפי העלות,  הנמדדההשבה של הנכס. לגבי נכס -או הפחתה( או סכום בר
 נזקף לרווח או הפסד. 

 
 הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:

 
 מוניטין

 
החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, או לעיתים קרובות יותר אם אירועים או 

בחינת ירידת ערך התבצעה  2017בשנת  שקיימת ירידת ערך.שינויים בנסיבות מצביעים על כך 
 .2017ביוני,  30ליום 

 
ההשבה של יחידה מניבת -בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר

-המוניטין. כאשר סכום בר הוקצהמזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה 
מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( נמוך מהיתרה היחידה מניבת ההשבה של 

מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( היחידה מניבת הבדוחות הכספיים של 
שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין. הפסדים מירידת 

 ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.
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 מכשירים פיננסיים .טו

 

 נכסים פיננסיים .1

 

מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
ובתוספת עלויות עסקה ישירות, למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך 

 רווח או הפסד, אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
 

לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם 
 הלן:כמפורט ל

 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד א( 

 
בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים אשר 
 יועדו עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 
 הלוואות וחייבים ב( 

 
המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים הלוואות וחייבים הינן השקעות  

לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מוצגות 
על פי תנאיהן לפי העלות בתוספת עלויות עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת 
הריבית האפקטיבית, ובניכוי הפרשה לירידת ערך. חייבים לזמן קצר מוצגים לפי 

 בערכם הנומינלי. תנאיהם, בדרך כלל
 

 ות פיננסי התחייבויות .2
 

ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן. הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות  
 מופחתת מוצגות בניכוי עלויות עסקה ישירות.  בעלות

 
 לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם

 כמפורט להלן:
 

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
 

 לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות והתחייבויות אחרות, מוצגות על פי תנאיהן לפי 
ניתן  העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

 לייעד התחייבות במועד ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, בכפוף
 .IAS 39  - נקבעו בלתנאים ש
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 קיזוז מכשירים פיננסיים .3

 
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב 
הכספי אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן 

הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס  קיימת כוונה לסלק את
 ולסלק את ההתחייבות במקביל.

הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של 
הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על 

מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן 
 או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.

 
 אופציית מכר שהוענקה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה .4

 
(, PUTכאשר הקבוצה מעניקה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה אופציית מכר )

מסווגות זכויות אלה כהתחייבות פיננסית ולא מקנים לזכויות אלה את חלקם ברווחי 
 החברה המאוחדת. 

 
 גריעת מכשירים פיננסיים .5

  
 נכסים פיננסיים א(

 
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס 

יות לקבלת תזרימי הפיננסי, או כאשר החברה העבירה את הזכויות החוז
המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי 
המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי. בנוסף 
העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס, או לא 

טבות הקשורים העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים והה
 לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.

 
 התחייבויות פיננסיות ב( 
 

התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, 
פורע את בוטלה או פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה( 

, בסחורות או ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים
 משוחרר משפטית מההתחייבות. שירותים, או

 
 ירידת ערך נכסים פיננסיים . 6
 

האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס  דיווחהקבוצה בוחנת בכל תאריך 
 פיננסי או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:
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 פיננסיים המוצגים בעלות מופחתתנכסים  א( 

 
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו 
באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. 
סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות 

אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם הכספיים לבין הערך הנוכחי של 
כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(, המהוונים בהתאם לשיעור 
הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי. אם הנכס הפיננסי נושא 
ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית. 

ך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן בתקופות עוקבות הפסד מירידת ער
אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. 

 ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.
 
 שאינו חשבונאי מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור )הגנה( .טז

 

 (Forward)נגזרים כגון חוזי אקדמה  החברה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים
בגין מטבע חוץ כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשערי החליפין של 

 מטבע חוץ.
 

רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות 
 גידור נזקפים מיידית לרווח או הפסד.

 
 מדידת שווי הוגן .זי

 
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת 

 התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
 

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או 
 .( ביותרadvantageousההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )

 
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו 
בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים 

 הכלכליים שלהם.
 

מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק 
צעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר הטבות כלכליות באמ

 בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
 

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק 
נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים 

 ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.שניתנים לצפייה 
 

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים 
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 

 למדידת השווי ההוגן בכללותה:
 

 זהים. תים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויומחירים מצוטט - 1רמה 
 אשר ניתנים לצפייה במישרין 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   - 2רמה 

  או בעקיפין.
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נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא  - 3רמה 
 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.שימוש 

 
 הפרשות .חי

 
מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או  IAS 37-הפרשה בהתאם ל

משתמעת( כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על 
צופה שחלק או כל החברה כאשר מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 

ד, רק במועד בו קיימת ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפר
 וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.

 
 להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:

 
 החזרות

 
החזרת מוצרים לאחר תאריך הדיווח, אשר אומדן החברה מכירה בהפרשה להחזרות בגין 
 ניסיון העבר של החברה לגבי החזרת מוצרים. נמכרו בתקופת הדיווח, וזאת בהתבסס על

 
 תביעות משפטיות

 
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לחברה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות 
משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא כי החברה תידרש 

 מהימן.  למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן
 

 חוזים מכבידים
 

הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל מהחוזים על ידי הקבוצה 
נמוכות ביחס לעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה במחויבויות החוזיות. ההפרשה 
נמדדת על פי הנמוך מבין הערך הנוכחי של העלות החזויה לביטול החוזה והערך הנוכחי של 

 העלות החזויה נטו להמשך קיום החוזה.
 .בטרם מוכרת הפרשה, מכירה הקבוצה בירידת ערך של הנכסים הקשורים לאותו חוזה

 
 התחייבויות בשל הטבות לעובדים .טי
 

 בחברה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים: 
 

 הטבות עובד לזמן קצר .1
 

 12הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני הטבות לעובדים לזמן קצר 
חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים 

כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות המתייחסים. הטבות אלו 
מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס 

מזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לחברה קיימת מחוייבות ב
משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד 

 בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.
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 הטבות לאחר סיום העסקה .2
 

ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות התוכניות 
 להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.

 
לחוק פיצויי פיטורין  14חברה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף רוב עובדי הל

שלפיהן החברה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית 
מעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי או משת

ות לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופ
 קודמות.

הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה 
 .בודה מהעובדבעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי הע

תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי  חברהל, בנוסף
פיטורין. לפי החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. 

לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות  העסקה נמדדתההתחייבות בשל סיום 
עובדים,  ן עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבתהחזויה. החישוב האקטוארי מביא בחשבו

וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי 
 בהתאם לתשואה במועד הדיווח שלהמזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית 

לתקופת  דומה, אשר מועד פרעונן קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוההאגרות חוב 
  ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה.

 
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן 

נכסי התוכנית(. נכסי התוכנית הם נכסים  -שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח )להלן 
. נכסי המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות
 התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי החברה, ולא ניתן לשלמם ישירות לחברה.

 
מייצגת את הערך  בדוח על המצב הכספיההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת 
 .כוי השווי ההוגן של נכסי התוכניתהנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת בני

 .ןבתקופת התהוות כולל אחר  מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח
 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות .כ
 

המסולקות של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות ודירקטורים עובדים 
 עסקאות המסולקות בהון(. -מכשירים הוניים )להלן ב
 

 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
 

עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של 
המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור 

 .מקובלאופציות 
 

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל 
השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו הביצוע ו/או בהון על פני התקופה שבה תנאי 

תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת  -העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן 
כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת תום ם הוניים בבגין עסקאות המסולקות במכשירי

את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של החברה לגבי מספר המכשירים 
 ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.
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למעט הענקות שההבשלה  ,הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת
שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק, 

 רות ו/או ביצוע( התקיימו.יבהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה )ש
 

כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת 
שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הוצאה נוספת מעבר להוצאה המקורית 

 הכולל של התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד לפי השווי ההוגן במועד השינוי.
 

ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני, מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה 
 לפת בהענקה שטרם הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית. עם זאת, אם ההענקה שבוטלה מוח

חדשה ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה, ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה 
 לעיל.תטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר 

 
 למניה)הפסד( רווח  .אכ

הרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר  
  במהלך התקופה. מניות רגילות פוטנציאליותבפועל קיים ההמניות הרגילות המשוקלל 

השפעתן מדללת את הרווח למניה מפעילויות  אםנכללות בחישוב הרווח המדולל למניה 
ת שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה נמשכות. מניות רגילות פוטנציאליו

 רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה.
 

 , פרסום והוצאות המרכז הלוגיסטיעלויות שווק  .בכ
 

הוצאות בגין פעילויות פרסום, קידום מכירות ושיווק, כגון הפקת קטלוגים ועלוני  .1
במועד בו קיימת לחברה גישה למוצרי הפרסום או כאשר פרסום, מוכרות כהוצאה 

 השירות בגין פעולות אלה ניתן לחברה.
 
המרכז הלוגיסטי מהווה חלק ממערך השווק וההפצה של מוצרי החברה. כל הוצאות  .2

  המרכז הלוגיסטי מוצגות בדוח הרווח והפסד במסגרת הוצאות המכירה.
 

 
 קודמות דיווח לתקופות כספיים דוחות של מחדש הצגה .גכ
 

, מינוי בודק חיצוני והצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של ערך לניירות הרשותביקורת  .א
 2016בדצמבר  31ויום  2015בדצמבר  31 לשנים שנסתיימו ביוםהחברה 

מחלקת  של הביקורת בעקבות ביקורת שוטפת הנערכת על ידי יחידת ,להלן  3בהמשך לביאור 
"(, החליטה הליך הביקורת, בין היתר, בנושא מלאי החברה )להלן: "ירות ערךני תאגידים ברשות

הביקורת, לערוך הליך בירור עצמי ומקיף אשר ילווה על ידי גורם בטרם מוצה הליך החברה, 
החליטה ועדת הביקורת של החברה  ,2018באפריל,  10ביום במסגרת זו,  חיצוני ובלתי תלוי.

לצורך בחינת גילוי החברה "( הבודקובלתי תלוי )להלן: " ונילאשר את מינויו של בודק חיצ
אודות מדיניות הפחתת המלאי של החברה, ולהסמיכו לפעול לעניין זה מול הנהלת החברה, 

"(. החל ממועד מינויו, ערך הבדיקה)להלן: " עובדיה וצדדים שלישיים, הכל כפי שימצא לנכון
שאי הבדיקה, בין היתר, מול הנהלת החברה, הבודק החיצוני בחינה שיטתית ומסודרת של נו

עובדיה ויועציה, ובכלל זה, ביחס לכל המידע, הנתונים והמסמכים שהועמדו לרשותו, בהתאם 
לדרישתו. בתוך כך, בחן הבודק גם נושאים שחרגו מנושאי הבדיקה, כפי שמצא לנכון, והכל כפי 

 שיפורט להלן. 
ועדת הביקורת של החברה את ממצאיו הסופיים. , הציג הבודק בפני 2018באוגוסט  22ביום 

 היא נאותה, ראויה וסבירה, של החברה מדיניות הפחתת המלאי במסגרת זו, קבע הבודק, כי 
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הביקורת של החברה  . לצד האמור, הגיש הבודק לועדתתוך שהחברה יישמה אותה בעקביות
מסקנות והמלצות לנקיטת צעדים אופרטיביים לשיפור תהליכים ובקרות מתאימים בחברה, 

. בכוונת החברה לבחון להלן 3לרבות על מנת למנוע הישנות היעדר התאמה כמפורט בביאור 
 את המסקנות וההמלצות ולאמץ צעדים אופרטיביים כאמור.

פי שעלו במסגרת הליך הביקורת, ערך הבודק בחינות גם כאמור לעיל, ומעבר לנושאי הבדיקה כ
, הציג הבודק 2018באוגוסט  22ביחס לנושאים נוספים, בהתאם לשיקול דעתו. בהתאם, ביום 

, 2015בפני ועדת הביקורת של החברה ממצאים סופיים גם ביחס להפחתות המלאי בשנת 
יחס לפריטי מלאי מסוימים, לפיהם, לשיטת הבודק, על החברה היה לבצע הפחתות נוספות ב

אלפי ש"ח. מסקנות אלו נבדקו על ידי החברה ונדונו בישיבות הועדה  4,583 -בסך כולל של כ
ישיבות )" 2018באוגוסט  30לבחינת הדוחות הכספיים ודירקטוריון החברה, שהתקיימו ביום 

 "(. אישור הדוחות
מדנים שונים, אותם לשיטת להערכת החברה, החלק הארי של הסך האמור, נובע מיישום או

הבודק היה צריך ליישם בכל תאריך מאזן על פריטי מלאי שונים, בהתאם לנסיבות כפי שהיו 
 ששנת הרי, הרגיל העסקים במהלך בדיעבד אומדנים לבחון המעשי לקושי באותה עת. מעבר

בשורת אירועים חד פעמיים וחריגים בחברה, שחלקם בעלי השפעה על  אופיינה 2015
האומדנים הקשורים בהפחתות המלאי אותן ביצעה החברה במועדים הרלוונטיים, לרבות 
רכישת חברות והתקשרות בהסכמים מהותיים, שינויים בהנהלת החברה, שינויים מבניים 

 הסכומים מהותיות לאור, ובהתאם, הבודק המלצות את קיבלה בקבוצה ועוד. החברה
. קודמות לתקופות הכספיים דוחותיה את לתקן עליה כי למסקנה החברה הגיעה, האמורים
 שהוצגו, 2016 ו 2015 לשנים ההשוואה מספרי את מחדש להציג החליטה החברה, בהתאם
 את לשקף מנת על וזאת 2017 בדצמבר 31 החברה של המאוחדים הכספיים דוחותיה במסגרת

 .הטעות תיקון
 

 כדי כאמור מחדש בהצגה אין, החברה של הכספיים דוחותיה של מחדש להצגה מעבר כי, יצוין
 משרה לנושאי ששולמו תגמולים על, פיננסיות מידה באמות החברה עמידת על להשפיע
 .החברה עסקי על אחר מהותי באופן להשפיע כדי או/ו בחברה
 
 
 

 :המלאי הפחתות באומדן הטעות תיקון עם בקשר מחדש ההצגה השפעות להלן
 

 :2015 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה מאוחד הפסד או רווח דוח על השפעות
 

 

  

 שדווח כפי
  בעבר

 השפעה
 מחדש הצגה

 
 בדוחות כמוצג 

 אלו כספיים

 ש"ח אלפי  
 351,038  4,583  346,455  ההכנסות עלות
 469,841  (4,583)  474,424  גולמי  רווח
 (11,477)  (4,583)  (6,894)  תפעולי רווח
 (13,531)  (4,583)  (8,948)  ההכנסה על מסים לפני רווח
 (3,347)  (1,214)  (2,133)  ההכנסה על מסים
 (10,184)  (3,369)  (6,815)  )הפסד( נקי רווח

 
 

 :)בש"ח( החברה של המניות לבעלי המיוחס למניה)הפסד(  נקי רווח
 

 (0.23)  (0.09)  (0.14)  ומדולל בסיסי)הפסד(  נקי רווח
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 :2016בדצמבר  31השפעות על דוח רווח או הפסד מאוחד לשנה שהסתיימה ביום 
 

  

 שדווח כפי
  בעבר

 השפעה
 מחדש הצגה

 
 בדוחות כמוצג 

 אלו כספיים

 ש"ח אלפי  
 349,721  (4,583)  354,304  ההכנסות עלות
 483,739  4,583  479,156  גולמי  רווח
 (48,723)  4,583  (53,306)  תפעולי רווח
 (53,684)  4,583  (58,267)  ההכנסה על מסים לפני רווח
 (262)  1,214  (1,476)  ההכנסה על מסים
 (53,422)  3,369  (56,791)  )הפסד( נקי רווח

 
 
 

 :)בש"ח( החברה של המניות לבעלי המיוחס למניה)הפסד(  נקי רווח
 

 (1.32)  0.09  (1.41)  מדוללו בסיסי )הפסד( נקי רווח
 
 
 
 

 :2016 בינואר 1 ליום החברה הון על השפעות

  

 שדווח כפי
  בעבר

 השפעה
 מחדש הצגה

 
 בדוחות כמוצג 

 אלו כספיים

 ₪ אלפי  
 (53,654)  3,369  (57,023)  )הפסד( רווח יתרת

 
 
 
 

 במהותן אשר, נוספות סוגיות הועלו האמור הביקורת הליך במסגרת כי, יצוין האמור לצד
, הדוח למועד נכון. החברה של הכספיים בדוחותיה טעויות של קיומן על להצביע עשויות
 ערך ניירות רשות מול ובדיון החברה בבחינת מצויות אלו סוגיות

 ביכולתה אין, בהתאם. כאמור והדיונים הבחינה הליך תוצאות את להעריך החברה ביכולת ואין
 החברה תידרש והאם, כאמור טעויות של קיומן על להצביע כדי אלו בסוגיות יהא האם להעריך
 . הכספיים דוחותיה של מחדש נוספת להצגה

 האמורות בסוגיות יהא אם גם, ולהבנת החברה החברה של המקדמיות הערכותיה בסיס על עוד
 לסכומים מסתכמת האמורות הסוגיות שהשפעת הרי, כאמור טעויות של קיומן על להצביע כדי

 . מהותיים שאינם
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 עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים -:3באור 

 
שיקול דעת ושקלה  החברהבתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה 

וכרו בדוחות את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שה
 הכספיים:

 
 האומדנים וההנחות

 
על יישום  בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים

המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. שינויים 
 אומדן.הבאומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי 

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים 
קריטיים שחושבו על ידי החברה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של 

 :העוקבת הבשננכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
 
 

 
 מלאי איטי ומלאי מת 

 
 הרשות סגל מצא כג לעיל,2בביאור  כאמורידי הרשות לניירות ערך -על הנערכת הביקורת במסגרת

 החל שנכללו כפי, השנייה המכירה עונת בתום ערכו במלוא עונתי מלאי הפחתת מדיניות נוסח כי
 2016 בדצמבר 31 ליום הכספיים הדוחות וכולל עד 2006 לשנת החברה של הכספיים מדוחותיה

(, הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים עיקרי בדבר 3 מספר ביאור במסגרת)
 .מלאי ערך ירידת אומדן חישוב לצורך החברה ידי על בפועל שמבוצעת המדיניות את תואמים אינם
 הטוב האומדן את ומשקפת נאותה הינה ידה על בפועל שיושמה המדיניות, החברה להערכת כי, יצוין
 הכספיים לדוחות בביאורים שנכללה המדיניות יישום, מנגד. מלאי ערך לירידת החברה של ביותר

 .החברה ניסיון לאור זאת, לנדרש מעבר הינן החברה שלהערכת להפחתות מביאה הייתה האמורים
 

 :בפועל שיושמה כפי, החברה של המלאי הפחתת מדיניות תיאור להלן
. המלאי ערך לירידת מתאימות הפרשות ורשמה המלאי יתרת את דיווח תאריך בכל בחנה החברה
 העונה סוף עד המכירות תחזית, הדיווח לתאריך המלאי נתוני עלהתבססה  בפועל האומדנים קביעת

 המכירה עונת סיום לאחר. העבר ניסיון פי על(, כעודפים)לרבות  המלאי את למכור היכולת ועל
 .בפועל שנשאר המלאי ערך ליתרת ההפרשות את החברה התאימה, הראשונה
( הפחתות 2016בדצמבר  31בדוחותיה הכספיים )עד וכולל הדוחות הכספיים ליום  כללה החברה

שלא נמכרו בתום עונת המכירה הראשונה  מלאיפריטי ששוטפות בגין מלאי איטי ומלאי מת באופן 
 ואשר הוגדרו באותו מועד, על בסיס הנתונים הקיימים לאותו מועד, כפריטים עונתיים, הופחתו
בתום עונת המכירה הראשונה בחלק מערכם ובתום כל עונה נוספת הופחתו באופן ספציפי בהתאם 

פריטי המלאי )לרבות פריטי  יתרלהערכת הנהלת החברה בהתבסס, בין היתר, על נתוני מכירתם. 
באופן ספציפי בהתאם להערכת הנהלת החברה בהתבסס, בין היתר, על  הופחתומלאי רב עונתיים( 

 כירתם.נתוני מ
 

 המלאי למדיניות החברה הוסיפה, 2017 בדצמבר 31 ליום הכספיים מהדוחות החל, לאמור בהמשך
 להלן. מלאי ערך ירידת לבחינת נוספים מדידים קריטריונים, עדיקה למעט, הקבוצה של האמורה
 :כאמור הנוספים המדידים הקריטריונים את הכוללת, החברה של המלאי הפחתת מדיניות
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 מלאי ערך ירידת
 

 עדיקה למעט, הקבוצה מלאי .א
 

 ערך לירידת מתאימות הפרשות ורושמת המלאי יתרת את דיווח תאריך בכל בוחנת החברה
 .המלאי

 
 עונתי מלאי .1

 
 עד המכירות תחזית, הדיווח לתאריך המלאי נתוני על, היתר בין, מתבססת האומדנים קביעת

. העבר ניסיון פי על(, כעודפים לרבות) המלאי את למכור היכולת ועל הראשונה  העונה סוף
 המלאי ערך ליתרת ההפרשות את החברה מתאימה, הראשונה המכירה עונת סיום לאחר

 .בפועל שנשאר
 

 מלאי פריטי שמרבית באופן, מלאי ערך ירידת בגין הפחתה הכספיים בדוחותיה כוללת החברה
 בתום מופחתים, עונתיים כפריטים הוגדרו ואשר הראשונה המכירה עונת בתום נמכרו שלא

 .30% -ב הראשונה העונה
 

 החברה מבצעת, כאמור העונתי המלאי כלל לגבי, לעיל המדיד הקריטריון ליישום מעבר
 עונת בתום לרבות) מכירה עונת כל בתום הנדרש ההפחתה היקף לגבי ספציפיות בחינות
 .מכירתו נתוני על, היתר בין, בהתבסס החברה הנהלת להערכת בהתאם(, הראשונה המכירה

 
 עולה השוטפת בשנה המכירות נתוני פי על גלגולו וקצב שנים 4 על עולה שגילו עונתי מלאי
 .במלואו מופחת שנתיים על
 

 .חורף או קיץ עונת הינה עונתי לפריט מכירה עונת
 

 מלאי רב עונתי / רב שנתי .2
 

 החברה(, שנתיים רב/  עונתיים כרב הוגדרו אשר מלאי פריטי לרבות) המלאי פריטי יתר לגבי
 עולה שגילו שמלאי באופן, מלאי ערך ירידת בגין כללית הפחתה הכספיים בדוחותיה כוללת

 מופחת שנים  5 על עולה השוטפת בשנה המכירות נתוני פי על גלגולו וקצב שנים 4 על
 . במלואו
 מבצעת, לגילו קשר וללא כאמור המלאי כלל לגבי, לעיל המדיד הקריטריון ליישום מעבר

 בהתאם, מכירה עונת כל בתום, הנדרש ההפחתה היקף לגבי ספציפיות בחינות החברה
 .מכירתו נתוני על, היתר בין, בהתבסס החברה הנהלת להערכת

 
 החל, מלאי ערך לירידת ההפרשה לאומדן לעיל כאמור המדידים הקריטריונים הוספת השפעת

 ₪ אלפי 750 -כ של נוספת בהפחתה הסתכמה, 2017, בדצמבר 31 ליום הכספיים מהדוחות
 .הכספיים בדוחות שנרשמה

 

 עדיקה מלאי .ב

 
 איטי למלאי הפרשות ומבצעת וגילו המלאי את לשנה אחת בוחנת עדיקה: בעדיקה מלאי לגבי

 פריטי של המכירה מחירי בדיקת: היתר בין, כוללות עדיקה מבצעת אותן הבדיקות. בהתאם
 במלאי התנועה וניתוח עדיקה בספרי עלותם מול בחנויות הנמכרים קודמות משנים המלאי
 שנתיים עד שגילו מלאי. קודמות משנים המלאי מכירות קצב את לבחון בכדי השנים לאורך

 על עולה שגילו מלאי. מעלותו הגבוה במחיר ידה על ימכר עדיקה ולהערכת היות מופחת לא
 גילו אשר ומלאי, מערכו 50% -ב מופחת, איטי כמלאי ההנהלה ידי על מוגדר אשר, שנתיים
 . במלואו יופחת שנים 3 על עולה
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 )המשך( עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים -:3באור 
 
 ירידת ערך מוניטין 

 
בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה. הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע הקבוצה 

עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים המזומנים האומדן של תזרימי 
 )או קבוצת יחידות מניבות מזומנים( שאליה )שאליהן( הוקצה המוניטין. כמו כן נדרשת ההנהלה

 ן מתאים לתזרימי מזומנים אלה.לאמוד שיעור ניכיו
 

 רכוש קבוע
 

מחושבות בהתאם לשיטת הקו הישר על בסיס תקופת הזמן  וצאות הפחת בגין הרכוש הקבועה
המשוערת שבה ישמש את החברה. בנוסף, בוחנת החברה את הצורך בהפחתה נוספת בכל עת בו 

 קיימים סממנים המצביעים על אפשרות לירידת ערך.
 

 
 משפטיותתביעות  

 
 ו, הסתמכוחברות מוחזקות שלה המשפטיות שהוגשו נגד החברה תוצאות התביעותבהערכות סיכויי 

המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על  ןעל חוות דעת יועציה ותהחבר
מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי שנצבר 

ים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות בנושא
 שונות מהערכות אלה.

 
 נכסי מסים נדחים 

 
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים ניתנים לניכוי, 

ן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של שטרם נוצלו, אם צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה נית
ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום 

 .'ה27באור ראה מידע נוסף בההכנסה החייבת במס הצפויה, מקורה ואסטרטגיית תכנון המס.  
 

 הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה 
 

תוכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה התחייבות בגין 
אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון, שיעור עליית 

 השכר ושיעורי תחלופת עובדים. 
ראה מידע  .אלו באומדנים שינויים בגין משמעותית בצורה מושפעת להיות עשויה חייבותיתרת ההת

 .18נוסף בבאור 
 

 קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות 
 

השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה באמצעות שימוש 
במודל תמחור אופציות מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר המימוש ועל הנחות 

 ורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.  בדבר תנודתיות צפויה, א
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 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -:4באור 
 

 הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות -  15IFRS .א
 

15 IFRS  ההתקן החדש( פורסם על ידי  –)להלן-IASB  ,2014בחודש מאי . 
 

תכניות נאמנות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףהתקן החדש מ
  31SIC-העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15לקוחות, 
 עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות 

 
  התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

 
, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים זיהוי החוזה עם הלקוח   -   1שלב 

(modifications.בחוזים )  
 .בחוזה( distinct)מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי  -   2 שלב
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון  ,קביעת מחיר העסקה -   3 שלב

 משמעותי, תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
על בסיס מחיר המכירה  מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל -   4 שלב

היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים 
  והערכות.

, תוך הבחנה בין קיום מחויבות מחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה  -   5 שלב
  במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

 
 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם החדש תקןה

 אימוץ מוקדם אפשרי. .2018 ,בינואר
 

התקן החדש מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות, שלפיו התקן החדש 
של ייושם על חוזים קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך, ולא תידרש הצגה מחדש 

מספרי ההשוואה. במקרה זה, על החברה להכיר בהשפעה המצטברת של יישום לראשונה של 
התקן החדש כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר בהון, כפי שמתאים( למועד 
היישום לראשונה. לחלופין, התקן החדש מאפשרי יישום למפרע מלא עם הקלות מסוימות. 

 .החדש התקן של לראשונה היישום בעת חלקי למפרע יישום תבגיש מתכוונת לבחור החברה
 

החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע עם הקלות מסוימות וללא הצגה מחדש של 
 מספרי השוואה. 

( של כרטיסי Breakedgeבמסגרת יישום התקן מכירה החברה בהכנסה בגין אומדן אי הניצול )
 המתנה כאמור.המתנה לאורך תקופת הניצול של כרטיסי 
-של כבקיטון בסעיף הזכאים ,  2018בינואר,  1ליום כתוצאה מהאמור לעיל הכירה החברה 

 1,239וקיטון במס הנדחה בסך  לפי ש"חא 4,149-כ של בסך בעודפים בגידול, ש"ח אלפי 5,388
 אלפי ש"ח.

 

 מכשירים פיננסיים IFRS 9 .ב
 

מכשירים פיננסיים,  - IFRS 9 פרסם את הנוסח המלא והסופי של IASB-ה 2014בחודש יולי 
מתמקד התקן(  -)להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39 המחליף את

בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
IAS 39.  
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -:4באור 
 

יימדדו בשווי הוגן. בתקופות  כרה לראשונה כל הנכסים הפיננסייםהתקן קובע כי בעת הה
עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים 

 הבאים:
 
ת לגבות את הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנ -

 תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
 
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים, לקבל  -

 תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.
 

 כמו כן, התקן כולל מודל חדש למדידת ירידת ערך של נכסים פיננסים.

 
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי 

התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי  הוגן.
 חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

 
קבות בשווי הוגן, וההפרשים נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עו

לגבי כל מכשיר  החברהייזקפו לרווח והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר, על פי בחירת 
אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד אותם בשווי  .ומכשיר

  .הוגן דרך רווח או הפסד
 

קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי  ובנושא התחייבויות פיננסיות גריעה לעניין
השווי לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת  IAS 39הוראות 
 ההוגן. 

 -שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי  -לפי התקן, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 
 ייזקפו לרווח או הפסד.  ייזקף לרווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן
 התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור . 

 .2018בינואר,  1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 

להערכת החברה, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישומו לא צפויה השפעה 
 מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSוי לתקני גיל -:4באור 
 

  חכירות IFRS 16 .ג
 

 -בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
 התקן החדש(.

בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום 
 .לתקופת זמן מוגדרתאת זכות השימוש בנכס 

 התקן החדש: השפעות להלן עיקר
  התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב

הכספי )פרט למקרים מסוימים( באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית 
 .חכירות  IAS 17-בהתאם לתקן הקיים

  שימוש. כמו כן, -החכירה ומנגד יכירו בנכס זכותחוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי
 החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.

  ביצוע או  ם עלמבוססי אשרתלויים במדד או בריבית  שאינםתשלומי חכירה משתנים
מצד או כהכנסה מצד החוכרים ( יוכרו כהוצאה )לדוגמה, אחוז מהפדיון שימוש

 .במועד היווצרותם מחכיריםה

  במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש
 השימוש.-את ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

  התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול
במקרה של חכירות נכסים בעלי החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת 

 ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה. 

  קרי, נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, הטיפול החשבונאי מצד המחכיר
 סיווג כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.

 
, או לאחריו. 2019בינואר  1החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  התקן

 אימוץ מוקדם אפשרי.
 

 הבאות: יישוםהת וגישאחת מבהתקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור 

במקרה זה, השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה  -יישום למפרע מלא  .א
ברה תציג מחדש את דוחותיה המוקדמת ביותר המוצגת תיזקף להון. כמו כן, הח

  הכספיים המוצגים כמספרי השוואה. 

לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.  לפי גישה זו, –גישת יישום למפרע חלקי  .ב
יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש בריבית 

השימוש, -נכס זכותההיוון הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת 
 החברה יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם את אחת משתי החלופות הבאות:

 .הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות 

 .הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש 
יישום למפרע חלקי, הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות 

 אם קיים, ייזקף להון.
 
על דוחותיה  IFRS 16לא סיימה עדיין את בחינת ההשפעה הכמותית הצפויה של יישומו של  החברה

 IFRSהכספיים, אולם להערכת הנהלת החברה, המבוססת על הבחינה שערכה עד כה, עם יישומו של 

מיליוני ש"ח וגידול  470 – 523 –ום של כ בגין חכירה בסכ התחייבויותיוכרו בדוחות הכספיים  16
השפעת המס על ידי  לאחרש"ח תוך תיאום ההון  מיליוני 418 – 465-בנכסי החברה בסכום של כ

 ש"ח.  מיליוני 39 – 46 -קיטון של כ
 :הבאות ההנחות תחת הינה לעיל כאמור התקן של הצפויה השפעתו

 רטרוספקטיבי יישום של בדרך 2019 בינואר 1 מיום החל, IFRS 16מתכוונת ליישם את  החברה .א
 מותאם.

בינואר  1זו, ההתחייבויות משקפות את הערך הנוכחי של יתרת תשלומי החכירה מיום  במסגרת .ב
 לגבי הסכמי חכירה קיימים נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי.  2019

כירה ייושם על הח IFRS 16זכות השימוש נמדדו בערכם המופחת תוך ההנחה כי  נכסי .ג
 מתחילתה. 
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -:4באור 

 

לכלול במסגרת מדידת ההתחייבות את  שלא צפויה החברה כי ההנחה תחת בוצעו החישובים .ד
 הסכומים המתייחסים לרכיבים שאינם חכירה.

חודשים נכון למועד יישום  12 -פחות מ םנכללה ההשפעה של הסכמי חכירה שנותרו לה לא .ה
 התקן לראשונה. 

 כולל החוזה בו במצב החכירה תקופת קביעת לצורך" לאחור"ראייה ב להשתמש בחרה החברה .ו
 .החכירה את לבטל או להאריך אופציות

 .לראשונה היישום במועד שימוש זכות נכס של במדידה ראשוניות ישירות עלויות לכלול לא .ז

 .סביר באופן דומים מאפיינים עם חכירות של לתיק יחיד היוון שיעור יישום .ח

 שיעור על ומבוססים 4.33%-2.8% שבין בטווח נעים החישובים לצורך ששימשו ההיוון שיעורי .ט
 וטיב הממוצע החיים משך, החכירה בסכום בהתחשב, חכירה בכל החוכר של התוספתי הריבית
 .החכור הנכס

 
, היתר בין, הכספיים דוחותיה על התקן של לראשונה היישום השלכות את ותבחן תמשיך החברה
 שינויים, התקן של לראשונה היישום למועד עד שיתווספו חדשים חכירה הסכמי עם בקשר

 פועלת בה הכלכלית בסביבה שינויים, כאמור החישובים במסגרת הכלולים ובהנחות באומדנים
 .ועוד התקן של לראשונה ליישום המתאפשרות החלופות, החברה
 עשויים לראשונה היישום במועד החברה של הכספיים בדוחותיה יכללו אשר הכמותיים הנתונים
 .לעיל המובאים מהסכומים שונים להיות

 
החדשים להעמדת מסגרות אשראי עם שני תאגידים בנקאיים בהם  ההסכמיםלהוראות  בהתאם

על  החדש התקן יישום השפעתלהלן,  ג30כמתואר בביאור  2018ביולי  30התקשרה החברה ביום 
 .החברה של הפיננסיות המידה אמות חישוב בעת בחשבון תילקח לאהחברה 

 
 .  6ב'  19אור ראו ב - החברהבאשר להסכמי החכירה בהם קשורה 

 
 

לדוח הכספי  .6.19בהיקף משמעותי )ראה גם ביאור  חנויותלחברה חוזי שכירות בעיקר של 
(. במסגרת בחינת ההשפעה האפשרית של התקן החדש על 2017בדצמבר,  31השנתי ליום 

 :הדוחות הכספיים, החברה בוחנת את הנושאים הבאים

 

בהתאם לתקן החדש תקופת החכירה שאינה  –קיומן של אופציות להארכת החכירה  .א
להאריך את החכירה אם ודאי ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה 

באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו. החברה בוחנת קיומן של אופציות כאמור בהסכמי 
השכירות שלה והאם ודאי באופן סביר שתממש אופציות אלה. במסגרת הבחינה כאמור, 
בוחנת החברה את כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות אשר עשויות ליצור תמריץ כלכלי 

האופציה, בין היתר, שיפורים משמעותיים במושכר שבוצעו או שחזויים למימוש 
להתבצע, חשיבות הנכס החכור לפעילות החברה וכן את ניסיון העבר בקשר למימוש 

 אופציות להארכה כאמור.

 

בהתאם לתקן החדש יש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה בנפרד  –הפרדת רכיבים של חוזה  .ב
חוכר יש הקלה לפיה הוא יכול לבחור לפי קבוצות של מרכיבים שאינם חכירה כאשר ל

נכס בסיס שלא להפריד רכיבים כאמור ולטפל בהם ביחד כרכיב חכירה אחד. החברה 
בוחנת במסגרת הסכמי השכירות שלה את קיומם של רכיבים שאינם חכירה כדוגמת 
שרותי ניהול ואחזקה ואת והאם ליישם עבור כל קבוצה של נכס בסיס את ההקלה 

 כאמור.
 

החברה בוחנת כיצד לקבוע את שיעור ההיוון אשר ישמש למדידת נכס  –ריבית להיוון  .ג
זכות השימוש ההתחייבות בגין חכירה במועד האימוץ לראשונה של התקן, וזאת כתלות 
 בגישת היישום לראשונה שתבחר. בהקשר זה החברה בוחנת בין היתר את היכולת לאמוד 
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -:4באור 
 

את השווי ההוגן של הנכס החכור ועלויות ראשוניות של המחכיר במידה ותבחר גישת 
היישום למפרע, או לחילופין לאמוד את שיעור הריבית התוספתית של החוכר במידה ולא 
ניתן לקבוע את שיעור הריבית הגלום בחכירה תחת חלופת היישום למפרע המלא או 

מקרה בו תבחר ביישום למפרע חלקי וזאת בשים לב לתקופת החכירה ולאופי הנכס ב
 החכור.

 
בנוסף, החברה בוחנת את הצורך בהתאמת מערכות המידע שלה, הבקרה הפנימית, הנהלים 

 והמדיניות אשר נדרשים על מנת ליישם את הוראות התקן החדש.
 

היות והיקף חוזי השכירות של החברה הינו משמעותי, החברה מעריכה כי ליישום התקן 
החדש תהיה השפעה מהותית על היקף הנכסים וההתחייבויות של החברה. האימוץ לראשונה 
של התקן צפוי להביא לגידול בסך הנכסים וההתחייבויות של החברה בדוח על המצב הכספי, 

גידול בהוצאות פחת ומימון, גידול בתזרים מזומנים מפעילות  קיטון בהוצאות שכירות לעומת
וגידול ברווח התפעולי. החברה תמשיך ותדווח  EBITDA -שוטפת, קיטון בהון החוזר, גידול ב

בתקופה של עד אימוץ התקן החדש על השפעות נוספות של התקן לרבות מתן מידע לגבי 
להוראות עמדת סגל חשבונאית  ההשפעה הכמותית של התקן החדש וזאת כנדרש בהתאם

 בנושא. 19-2מספר 
 
 
 

 ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי – IFRIC 23 .    ד

למסים על  קשורהודאות ה-טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017 יוניבחודש 
הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או  .(הפרשנות -)להלן  ההכנסה

ודאות -במצבים בהם קיימת אי מסים על ההכנסה IAS 12התחייבויות בהתאם להוראות 
הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של 

ת המס, מדידת השלכות ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויו-אי
הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות -אי

 הודאות.-ובנסיבות של אי
. 2019בינואר,  1החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום תיושם  הפרשנות

פרשנות באחת משתי . במועד היישום לראשונה, החברה תיישם את האימוץ מוקדם אפשרי
 השיטות: 

יישום למפרע מלא ללא תיקון מספרי השוואה וזקיפת ההשפעה המצטברת למועד  .א
 היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של יתרת הרווח.

 יישום למפרע מלא לרבות תיקון מספרי השוואה. .ב
 

 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לאלפרשנות , החברה להערכת
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 מזומנים ושווי מזומנים -: 5אור ב
 

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח 

 34,212  28,324  מזומנים למשיכה מיידית

 7,568  26,002  פקדונות לזמן קצר -שווי מזומנים 

 
 54,326  41,780 

 
 

  השקעות לזמן קצר -: 6באור 
 

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח 

 (1ערך סחירים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד )רמה ניירות 
 31,316  33,351  אגרות חוב ומלוות ממשלתיים  

 7,755  8,096  מניות סחירות

 
 41,447  39,071 

 
 

 לקוחות -: 7באור 
   

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח 

 76,848  76,008  חברות כרטיסי אשראי 

 27,821  20,186  (1תווי קנייה( )חובות פתוחים )בעיקר 

 5,820  3,373  המחאות לגבייה 

 
 99,567  110,489 

 -  244  ( מוצג בניכוי הפרשה לחובות מסופקים1)

    
שלא הוכרה בגינם ירידת ערך )הפרשה לחובות  ,לקוחותחובות פתוחים של להלן ניתוח יתרת 

 מסופקים(, לפי תקופת הפיגור בגבייה ביחס לתאריך הדיווח:
 
 

 

לקוחות שטרם הגיע 
מועד פרעונם )ללא 

 סה"כ יום 90מעל  יום 60-90 יום 30-60 יום 30עד  פיגור בגבייה(

 
 אלפי ש"ח

 20,186  310  36  726  604  18,510  2017בדצמבר,  31

 27,821  382  73  131  531  26,704  2016בדצמבר,  31
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 חייבים ויתרות חובה -: 8ר באו

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 

 אלפי ש"ח 
 4,827  8,065  הוצאות מראש 
 3,952  2,042  הכנסות לקבל

 2,335  -  (1צד קשור )
 2,268  -  מקדמות לספקים ואחרים

 791  544  (2עובדים )
 644  -  להלן( 9חלויות שוטפות של פקדונות לזמן ארוך )ראה באור 

 159  187  מוסדות ממשלתיים

 
 10,838  14,976 

 .2ב'19ראה ביאור  (1)
 .3.41%שאות ריבית בשיעור של ההלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן ונו (2)
 
 

 לזמן ארוך פקדונות -: 9באור 
 

שניתנו לצורך הבטחת תשלום דמי שכירות. הפקדונות צמודים למדד המחירים לצרכן  פקדונות
לתשלום דמי שכירות של חודשי השכירות האחרונים  וואינם נושאים ריבית. חלק מהפקדונות ישמש

  בתום תקופת השכירות. והיתר יוחזרו
 
 
 

 
 רכוש קבוע -: 10באור 

 
 ההרכב והתנועה: א.

 
 כלי רכב ריהוט וציוד

שיפורים 
 סה"כ במושכר 

 
 אלפי ש"ח 

 2017שנת 
 עלות    
 256,369  155,731  161  100,477  2017בינואר,  1יתרה ליום     

 33,286  18,877  -  14,409  תוספות במשך השנה 

 (16,743) (11,239) (122) (5,382) גריעות במשך השנה

 272,911  163,368  39  109,504  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
 פחת וירידת ערך שנצברו

    
 200,152  132,082  86  67,984  2017בינואר,  1יתרה ליום 

 תוספות במשך השנה:
 15,914  6,767  52  9,095  פחת    

 (9,678) (5,913) (122) (3,643) גריעות במשך השנה

 (2,338) (2,338) -  -  (1גריעת הפרשה לירידת ערך )

 204,050  130,598  16  73,436  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
 68,862  32,771  23  36,068  2017בדצמבר,  31עלות מופחתת ליום 

 

 ראה ב' להלן.  (1)
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 )המשך( רכוש קבוע -: 10באור 
 
   

 
 כלי רכב ריהוט וציוד 

שיפורים 
 סה"כ במושכר 

 
 אלפי ש"ח 

 2016שנת 
 עלות    
    

 389,841  185,907  861  203,073  2016בינואר,  1יתרה ליום      
 10,822  5,045  -  5,777  תוספות במשך השנה 

 (11,934) (8,593) -  (3,341) גריעות במשך השנה

 388,729  182,359  861  205,509  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
 פחת וירידת ערך שנצברו

 312,543  156,363  768  155,412  2016בינואר,  1יתרה ליום     
 תוספות במשך השנה:

 19,078  7,505  58  11,515  פחת    
 7,437  7,437  -  -  (1הפסד מירידת ערך )

 (6,546) (4,088) -  (2,458) גריעות במשך השנה

 332,512  167,217  826  164,469  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 

 56,217  15,142  35  41,040  2016בדצמבר,  31עלות מופחתת ליום 
 

 ראה ב' להלן.  (1) 
 

 
 

 ירידת ערך רכוש קבוע .ב
 
 אלפי 7,535 סךל מסתכמת וסגירת סניפים לירידת ערך ההפרשה של המצטברת היתרה סך 

אלפי ש"ח בגין חנויות שנסגרו והרכוש הקבוע בגינן נגרע  2,338)לאחר גריעה של  ש"ח
ההשבה התבסס על שווי השימוש וחושב ברמת חנות או מתחם כמפורט -הסכום בר. במלואו(
 להלן: 

בחינת ירידת ערך של הרכוש הקבוע בוצעה על ידי חישוב פרטני של שווי הפעילות של כל  
חנות בנפרד. במקרים בהן פועלות חנויות כחנות בתוך חנות או הוגדרו על ידי הנהלת החברה 
כחנויות הפועלות במתחם משותף, קובצו נתוניהם ביחד לצורך הבדיקה. לצורך בחינת ירידת 

השתמשה החברה בעבודה של מומחה חיצוני. סכום בר ההשבה של כל  ערך של רכוש קבוע
. זו מזומנים מניבה מיחידה הצפויים העתידיים המזומנים תזרימי אומדןחנות נקבע לפי 

התחזית השניה הונח  ומשנת, 12%שיעור הניכיון לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו 
ור הרווחיות הגולמית והתפעולית נקבע לכל לשנה. שיע 2% עלכי שיעור הצמיחה יעמוד 

חנות בהתאם לשיעורי הרווחיות הגולמית והתפעולית הממוצעת שנקבעו במסגרת התקציב 
 הפרטני של כל חנות. 

 
 לשינויים בהנחות רגישות ניתוחי

 
-בשיעור הניכיון יגדיל את ההפרשה לירידת ערך רכוש קבוע בכ 1%גידול של  -הניכיון שיעור
  "ח.שאלפי  200
 

בשיעור הצמיחה כאמור יגדיל  1%קיטון של  -שנים חמש על העולה לתקופה צמיחה שיעור
  "ח.שאלפי  100 -בכאת ההפרשה 
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 חוזים מכבידים ג.

 
 ,הינם בחוזה חכירה תפעולית מסחר שטחי להשכרת מרבית הסכמי השכירות של הקבוצה

 .בטרם הסתיימה תקופת השכירות לביטול ניתנים שאינם
שלגביהן בחנה  חנויותמספר  שלן סגירתעל מתוך ההסכמים האמורים החליטה החברה 

 .החברה את הצורך ברישום הפרשה לחוזה מכביד
חכירה אלה אינם ניתנים לביטול עד לנקודות היציאה שנקבעו בחוזה, שהינן בין השנים  חוזי

השכירות במועד המוקדם ביותר האפשרי  יום של חוזהלהביא לס. בכוונת החברה 2018-2021
. להארכת תקופת השכירות או אי חידוש אופצייה המשכיריםבהתאם להסדר שיושג עם 

חוזה השכירות, בכוונת החברה לסגור את של  להביא לסיום מיידיבמקרים בהם לא ניתן 
 השכירות.הסכם עד לסיום  ,ולהשכיר את הנכס במידת האפשר לשוכר משנההחנות פעילות 

הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, בחנה החברה האם   IAS 37בהתאם להוראות
בהתקשרויות לגבי סניפים שהוחלט על סגירתם אלו גלום חוזה מכביד. בהתאם להערכת 

בשל שינויים בתנאי השוק, הכנסות משכירות המשנה, ככל שניתן להשכיר את , החברה
הסניפים נשוא ההתקשרויות של חלק מהסניפים, צפויות להיות נמוכות מדמי השכירות 
המשולמים בגין הנכסים ולכן הכירה החברה בהפרשה בגובה ההוצאות הבלתי נמנעות 

רות של הסניפים עד לסגירת הסניפים הדרושות לעמידה במחויבויות הגלומות בחוזי השכי
 . 2017 בדצמבר 31ש"ח, לפני מס, ליום  אלפי 441 -בסך של כ

 
 
 

 אינטרנט, נטו יפיתוח אתר -: 11באור 

 

פיתוח אתרי 
 אינטרנט

 
 אלפי ש"ח

 2,643  2016בינואר,  1יתרת עלות מופחתת ליום 

 3,634  תוספות במשך השנה

 (935) הפחתה שהוכרה במהלך השנה

 5,342  2016בדצמבר  31יתרת עלות מופחתת ליום 

 2017בינואר,  1יתרת עלות מופחתת ליום   
 2,240  תוספות במשך השנה 

 (1,859) הפחתה שהוכרה במהלך השנה

 5,723  2017בדצמבר  31יתרת עלות מופחתת ליום 
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  אחרים מוחשיים בלתי נכסיםו מוניטין -: 12באור 
 

 תנועהרכב וה .א

 
 זכיון תוכנות מוניטין

רשימת 
 סה"כ מותג לקוחות

 
 אלפי ש"ח

בינואר,  1יתרת עלות מופחתת ליום 
2016  60,026  299  7,946  1,610  4,063  73,944 

 4,219  -  -  -  4,219  -  תוספות במשך השנה
 (27,515) -  -  -  -  (27,515) (1ירידת ערך )

 (2,762) (805) (307) (870) (780) -  שהוכרה במהלך השנההפחתה 
בדצמבר  31יתרת עלות מופחתת ליום 

2016  32,511  3,738  7,076  1,303  3,258  47,886 

 (3,231) (810) (306) (869) (1,246) -  הפחתה שהוכרה במהלך השנה
בדצמבר  31יתרת עלות מופחתת ליום 

2017  32,511  2,492  6,207  997  2,448  44,655 
  
 ראה ב' להלן.  (1)
 

 
 ירידת ערך מוניטין בחינת ב. 

 

סכום בר ההשבה , לאור אינדיקציות לירידת ערך, בחנה החברה את 2016ביוני,  30ביום  .1
הבחינה כאמור כללה החברה הפרשה לירידת ערך מוניטין  בעקבותשל פעילות טופ שופ. 

 מיליוני ש"ח אשר נזקפה כהוצאה ונכללה בסעיף הוצאות אחרות.  16.6בסך כולל של 
 , בחנה החברה את סכום בר ההשבה של פעילות טופ שופ.2017ביוני,  30יום ב                        

. הדוח בתקופתלירידת ערך מוניטין  כללה החברה הפרשה לאבעקבות הבחינה כאמור  
של פעילות טופ שופ נקבע על בסיס שווי השימוש, המחושב לפי  ההשבה-הסכום בר

אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מיחידה מניבת מזומנים זו, אשר נקבע 
בהתאם לתחזית הנהלת החברה לחמש השנים הקרובות. שיעור הניכיון לפני מס לפיו 

תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה העולה על חמש . 14.9%רימי המזומנים הינו הוונו תז
הצמיחה  המהווה את שיעור 2%שנים נאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע של 

 הממוצע לטווח ארוך בענף.
 
 

 .הנחות המפתח ששימשו בחישוב שווי השימוש
 

 בהנחות הבאות:שווי השימוש, כאמור לעיל, עשוי להשתנות אם יחול שינוי 
 רווח גולמי. •
 שיעור ניכיון. •
 שנות התחזית. 5שיעור הצמיחה לתקופה העולה על  •
 

שיעור הרווח הגולמי בתקופת התחזית מבוסס על הערכות ההנהלה כי  -רווח גולמי 
 .58.2%בשיעור החברה תוכל בטווח הארוך לחזור לרמת רווחיות גולמית 

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

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

 
ת בשנת התחזי 2.4%-הונח כי קצב צמיחת ההכנסות יעמוד על כ -שיעור הצמיחה 
בשנה השנייה והשלישית, בהתאמה ויתכנס לקצב של  21.5%-וכ 22.5%-הראשונה, על כ

 בטווח הארוך. 2%-כ
 
 
 



 המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים 

39 

 )המשך( מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים -: 12באור  
 

 :ניתוחי רגישות לשינויים בהנחות 
 -שופ  בבשיעור הניכיון יקטין את שווי השימוש של טופ  1%גידול של  -שיעור הניכיון  

 מיליוני ש"ח. 3.6
בשיעור הצמיחה כאמור  1%קיטון של  -שיעורי צמיחה לתקופה העולה על חמש שנים  

 מיליוני ש"ח. 2.6 -השימוש טופ שופ  ביקטין את שווי 
 

פעילות טופשופ. לא נמצאו אינדיקציות לירידת ערך המוניטין  2017בדצמבר  31 ליום
 ש"ח. מיליון 6 -כ הינה 2017בדצמבר,  31יתרת המוניטין ליום 

 
לאור אינדיקציות לירידת ערך, בחנה החברה את סכום בר ההשבה  2016ביוני,  30ביום  .2

הבחינה כאמור כללה החברה הפרשה לירידת ערך מוניטין  בעקבות של פעילות עדיקה.
 מיליוני ש"ח אשר נזקפה כהוצאה ונכללה בסעיף הוצאות אחרות. 10.6בסך כולל של 

 , בחנה החברה את סכום בר ההשבה של פעילות עדיקה. 2017ביוני,  30יום ב                        
ההשבה של עדיקה נקבע על בסיס שווי השימוש, המחושב לפי אומדן תזרימי -הסכום בר 

המזומנים העתידיים הצפויים מיחידה מניבת מזומנים זו, אשר נקבע בהתאם לתחזית 
 השנים הקרובות. הנהלת החברה לחמש 

 
בהתאם לבחינה כאמור, סכום בר ההשבה של עדיקה נמצא גבוה מערך פעילות עדיקה  

 בספרים.
 

לפרטים אודות הצעת מניות עדיקה לציבור ורישומן בבורסה לניירות ערך בתל אביב 
 .3ב'19לאחר תאריך המאזן ראו ביאור 

 ש"ח. מליון 26 -כ הינהבגין עדיקה  2017בדצמבר,  31ליום המוניטין  יתרת
 

 
 והתניות פיננסיות אשראי מתאגידים בנקאיים -: 13אור ב
 

 בדצמבר 31  

  2017 2016 

 אלפי ש"ח  ריבית %  

 57,898  50,413  52  - 51.05  אשראי לזמן קצר 
 

 הלוואות כדלקמן: השותפות נטלה, 2016 שנתבמהלך  .א

 
אלפי ש"ח אשר אינן צמודות  5,500של הלוואות מתאגיד בנקאי לזמן קצר בסכום כולל  .1

  1.4%ונושאות ריבית שנתית בשיעור ריבית הפריים בתוספת 
 
אלפי ש"ח, אינן צמודות ונושאות  3,175הלוואות מתאגיד בנקאי לזמן קצר בסך כולל של  .2

אשר תיפרע בשמונה תשלומים  1.75%ריבית שנתית בשיעור ריבית הפריים בתוספת 
 . ההלוואה כאמור, מובטחת בערבות של החברה.2016בספטמבר  30חודשיים החל מיום 

 
לעיל, התקשרה השותפות עם התאגיד הבנקאי בכתב התחייבות בלתי  2-ו 1בהמשך לסעיפים  .3

ההון  2016חוזרת )"כתב ההתחייבות"(, במסגרתו התחייבה כי החל מהדוחות הכספיים לשנת 
 בדצמבר 31)נכון ליום מיליון ש"ח  7סך של העצמי המוחשי של השותפות לא יפחת בכל עת מ

פי -רבעון על הפיננסית תעשה מידי בהתניהמיליוני ש"ח(. בדיקת העמידה  7, הינו 2016
, בין היתר, כי סך הדוחות הכספיים. כמו כן, התחייבה השותפות כלפי התאגיד הבנקאי

ת בכל צורה שהיא, מליון ש"ח וכי לא תתאפשרנה משיכו 7 -הלוואות השותפים עומדות על כ
לא במישרין ולא בעקיפין של השקעות, סכומים, החזרים, הלוואות, אשראים ו/או כספים 

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

כן, במסגרת -כמו פיו.הבנקאי זכות להעמדה לפירעון מידי של כל התחייבויות השותפות כל
וכן התחייבה לקבל את  שלילי לשעבוד השותפותהתחייבותה כלפי תאגיד בנקאי, התחייבה 

 נכסים שלא  רכישתהסכמת התאגיד הבנקאי מראש לשינוי מבנה )כגון מיזוג או פיצול; 
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 והתניות פיננסיות )המשך( אשראי מתאגידים בנקאיים -: 13באור 
 

 ולשינוי( זכויות או ערך ניירות, למניות בתמורה נכסים קבלת או העברתבמהלך עסקים רגיל;     
. במסגרת הסכמה להקדמת תשלומים בגין ניכיון שוברי אשראי, התחייבה השותפות אחזקות

, לנכות, לממן ולנהל את מלוא סליקת שוברי האשראי באמצעות התאגיד מממןכלפי תאגיד 
 .חודשים 11 שללמשך תקופה 

 
 , השותפות עומדת בהתניה הפיננסית.2017בדצמבר,  31ליום  
 

אין לשותפות  2017בדצמבר  31פרעה השותפות את ההלוואה. נכון ליום  2017במהלך שנת  
 .אשראים מתאגידים בנקאיים

 

אשר תוקן ביום  חוזרת בלתי התחייבות ובכתב בהסכם החברה התקשרה 2017, במאי 15 ביום .ב
אשראי לזמן קצר "( עם התאגיד הבנקאי שהעמיד לה מסגרת החדש ההסכם)" 2017ביוני  8

 .מיליון ש"ח 70מיליון ש"ח ומסגרת אשראי לזמן ארוך בסכום של  35בסכום של 
 

"( להסכם בין החברה לבין הנוסף התיקון כתב, נחתם כתב תיקון נוסף )"2017ביולי  26ביום 
מיליון ש"ח ביום  70העמדת הלוואה בסך התאגיד הבנקאי. בהתאם לכתב התיקון הנוסף, חלף 

(  הלוואה 1כדלהלן: ) 1.1.2018, העמיד התאגיד הבנקאי לחברה אשראים עד ליום 2017ביולי  9
לאחר תאריך  מיליון ש"ח. 30( מסגרת אשראי זמן קצר נוספת בגובה 2) -מיליון ש"ח ו 40בסך 

"( להסכם בין החברה לבין 3' מס תיקוןנחתם כתב תיקון נוסף )" 2018בינואר  1המאזן, ביום 
מיליון ש"ח  35האשראי לזמן קצר בסך של  מסגרות, 3התאגיד הבנקאי. בהתאם לתיקון מס' 

מיליון ש"ח )אשר הועמדה לחברה החל  30-( ו2017במאי  15)אשר הועמדה לחברה החל מיום 
במרס  31ום (, תוארכנה כך שהחברה תהא רשאית לנצלן עד לא יאוחר מי2017ביולי  9מיום 
 שמועד"ח ש מיליון 40 של בסך נוספת הלוואה לחברה העמיד הבנקאי התאגידכן,  כמו. 2018

במקומה של הלוואה בסכום זהה שהועמדה לחברה ,  במרס 31 ביום יחול הסופי פירעונה
 . 2017ביולי  9ביום 

 
 :לעמוד בהתניות הבאות החברה, בין היתר, בכתב התחייבות בלתי חוזרת התחייבה

מסך  30%משיעור של לא יפחת  של החברה)כהגדרתו בהסכם( ההון העצמי המוחשי ( 1)
המאזן המוחשי של החברה וסכום ההון העצמי המוחשי )כהגדרתו בהסכם( לא יפחת בתום 

מיליון  130 - 30.6.2017 -ו 30.3.2017התקופות המפורטות להלן מהסכומים כמפורט להלן: 
  ;מיליון ש"ח 140 - 31.12.2017-מיליון ש"ח; ו 135 - 30.9.2017ש"ח; 

 מיליון ש"ח;  70( סכום ההלוואות לזמן ארוך של החברה לא יעלה בכל עת על 2)
( המנה המתקבלת מחילוק החוב הפיננסי )כהגדרתו בהסכם( של החברה בהון החוזר 3)

 . 0.75התפעולי )כהגדרתו בהסכם(, לא תעלה על 
 

 הפיננסיות תעשה מדי רבעון על פי הדוחות הכספיים.בדיקת העמידה בהתניות 
)למעט כמו כן, התחייבה החברה כי החברה וכיתן לא תיצורנה שעבודים לטובת צד שלישי 

שעבוד שוטף לטובת מממן אחר ובלבד שיהיה בדרגה שווה לשעבוד לטובת הבנק ושעבוד 
ך כלל תעשיות בע"מ , עד מלוא פירעון האשראים תמשיספציפי לצורך מימון רכישת נכס(

מכל אחד מאמצעי השליטה בחברה )בדילול מלא( ותשלוט בחברה  50.01%להחזיק בלפחות 
לה הסכמת )כהגדרת המונחים שליטה ואמצעי שליטה בכתב ההתחייבות( אלא אם התקב

, עד מלוא פירעון האשראים תחזיק החברה, במישרין או בעקיפין, הבנק בכתב לשינוי האמור
חד מאמצעי השליטה בכיתן )בדילול מלא( ותשלוט בכיתן )מיזוג של כיתן אל מכל א 100%-ב

החברה התחייבה לאי נחיתות כלפי גורמים  תוך החברה לא יהווה הפרת ההתחייבות(,
עוד נקבע בכתב  ת בדבר מיזוג )כהגדרתו בהסכם(;החברה לא תקבל החלטו ,מממנים אחרים

ל תנאי מסמכי האשראים שלקחה החברה ההתחייבות, כי בכל מקרה של הפרה מהותית ש
 ימי עסקים )למעט בגין אמות המידה ביחס אליהן לא תחול  14מהבנק, אשר לא תוקנה תוך 

 
יגדל אוטומטית בשיעור של  ימים(, שיעור הריבית באשראים אשר ניתנו לחברה 14-תקופת ה

התאגיד התחייבות לאי ביצוע חלוקה ותשלום סכומים מהון החברה ללא הסכמת ; 2%
בכפוף לתנאים מסוימים בהסכם, להמשיך ולהחזיק יתרה מסוימת של ניירות ערך  הבנקאי

מיליון  35המופקדים בתאגיד בנקאי זה, להמשיך ולהחזיק יתרת נירות ערך בסך שלא יפחת מ 
  הרבעון לתום עד כי החברה התחייבהבנוסף,  ש"ח וכן תנאים נוספים כפי שנקבעו בהסכם.
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 )המשך( והתניות פיננסיות שראי מתאגידים בנקאייםא -: 13באור 
 

תבצע, תהיה שותפה או תתחייב לבצע כל השקעה  לא, היא 2018( לשנת הקלנדרי) הראשון
 מיליון ש"ח ללא קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב. 15בסך מצטבר העולה על 

 

 תאגיד עם חוזרת בלתי התחייבות ובכתב בהסכם החברה התקשרה 2017, במאי 15 ביום .ג
. המסגרת הינה מיליון ש"ח 20אשראי לזמן קצר בסכום של בנקאי נוסף, שהעמיד לה מסגרת 

 .2/4/2018בתוקף עד ליום 
 לעמוד בהתניות הבאות: החברה, בין היתר, בכתב התחייבות בלתי חוזרת התחייבה

מסך  30%משיעור של לא יפחת  של החברה)כהגדרתו בהסכם( ההון העצמי המוחשי ( 1)
זן המוחשי של החברה וסכום ההון העצמי המוחשי )כהגדרתו בהסכם( לא יפחת בתום המא

מיליון  130 - 30.6.2017 -ו 30.3.2017התקופות המפורטות להלן מהסכומים כמפורט להלן: 
  ;מיליון ש"ח 140 - 31.12.2017-מיליון ש"ח; ו 135 - 30.9.2017ש"ח; 

)כהגדרתו בהסכם( של החברה בהון החוזר ( המנה המתקבלת מחילוק החוב הפיננסי 2)
 .0.75התפעולי )כהגדרתו בהסכם(, לא תעלה על 

 בדיקת העמידה בהתניות הפיננסיות תעשה מדי רבעון על פי הדוחות הכספיים.
 

כמו כן, התחייבה החברה על אי ביצוע חלוקה ללא הסכמת הבנק בכתב ומראש; שעבוד 
רכישת נכס(; אי נחיתות כלפי גורמים מממנים  שלילי )למעט שעבוד ספציפי לצורך מימון

לחברה הפסד נקי, יהיה , 30.6.17במקרה בו לפי הדוחות הכספיים של החברה ליום אחרים; 
שעבוד שוטף ראשון  אזי במועד פרסום דוחות כספיים כאמור, החברה תיצור לטובת הבנק

הבלתי נפרע של החברה בדרגה על כלל נכסיה ושעבוד קבוע ראשון בדרגה על הון המניות 
 .והמוניטין שלה

 
 :להלן למפורט בהתאם, עמדה החברה באמות המידה הפיננסיות הנ"ל, 2017, בדצמבר 31ליום  נכון
המאזן המוחשי והחוב  מסך 45% -ש"ח ומהווה כ מיליון 194 -העצמי המוחשי הסתכם בסך כ ההון

 .0.26הפיננסי חלקי ההון החוזר התפעולי מהווה 
 

גיעה להבנות עם התאגידים הבנקאיים האמורים, להארכת מסגרות האשראי לתקופת החברה ה
ביניים של חודשיים עם התאגיד הבנקאי המוזכר בסעיף ב לעיל ולתקופת ביניים של שלושה 
חודשים עם התאגיד הבנקאי הנוסף המוזכר בסעיף ג לעיל. החברה מנהלת מו"מ עם התאגידים 

עדכון תנאי ההתקשרות   אודות לפרטים .אמה של קווי אשראירים להסדרה והתהבנקאיים האמו
 מסגרות להסדרת חדשים הסכמיםבקשר עם מסגרות האשראי האמורות וכן אודות התקשרות ב

 ג30, ראה ביאור (2018באוגוסט  8)כפי שתוקנו ביום  2018ביולי  30של החברה ביום  האשראי
 להלן.

 
 

 
 ולנותני שירותיםהתחייבויות לספקים  -: 14באור 

 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 אלפי ש"ח  

 43,278  31,761  חובות פתוחים

 15,479  10,538  שיקים לפרעון

 
 42,299  58,757 
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 זכאים ויתרות זכות -: 15באור 

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח 

 45,174  49,744  מקדמות מלקוחות

 27,433  29,786  (1והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת )התחייבויות לעובדים 

 19,562  18,990  (2זכאים בגין מועדון לקוחות )

 18,258  17,241  הוצאות לשלם 

 5,171  4,062  מוסדות ממשלתיים

 4,149  441  (3הפרשה לחוזים מכבידים )

 2,553  2,668  הכנסות מראש

 351  -  חו"ז שוטף -צד קשור 

 
 122,933  122,651 

   

 10,716  10,135  כולל הפרשה לחופשה והבראה (1)
 

 

נקודות   צבירת  מנהלת החברה תוכנית נאמנות ללקוחותיה, המיושמת בדרך של 2011החל משנת  (2)
ללקוחות בגין רכישות הלקוחות בחנויות החברה. הלקוחות זכאים למימוש הנקודות שצברו, 

נצברה יתרת הכנסה נדחית בסך  2017בדצמבר,  31בתמורה לקבלת הנחות ברכישות הבאות. ליום 
. הלקוחות זכותהחברה בגין נקודות שנצברו ל התחייבות מלוא את המייצגת"ח, ש אלפי 18,990 של

זיכויי מענק בסך כולל של  ונגרעוש"ח זיכויי מענק  אלפי 29,559סך כולל של  הוענקו 2017בשנת 
  ט'.2"ח.  ראה בנוסף ביאור ש אלפי 30,131
 

 ג'.10ראה ביאור  (3)
 

 
 

 מתאגידים בנקאיים הלוואות -: 16באור 
 

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח 

 70,000  40,000  (1הלוואות לזמן ארוך )

 -  (40,000) בניכוי חלויות שוטפות 

 
 -  70,000 

   
    
 ב' לעיל. 13ראה באור  (1)
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 מכשירים פיננסיים -: 17באור 
 

 נכסים פיננסיים א.
 

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 
 אלפי ש"ח  הפסד:

 :1רמה 
  

 39,071  41,447  סחירים  בשווי הוגן דרך רווח או הפסדניירות ערך 

   

   

    
 התחייבויות פיננסיות .ב

 
 

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח 
 אלפי ש"ח  או הפסד:

 :2רמה 
חוזה אקדמה על מטבע חוץ בשווי הוגן דרך רווח   

 -  194  והפסד

   
 :3רמה 

 6,616  -  תמורה מותנית בגין רכישת חברה מאוחדת  

 4,480  -  אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 237,033  138,171  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת:
 

 
 
 פעילות גידור ונגזרים .ג
 

 נגזרים שלא יועדו כמכשירים מגדרים
 

שמטרתם  (ולירה שטרלינג)בעיקר דולר ארה"ב  במטבע חוץואופציות חוזי אקדמה  הלחבר
 . חוזי האקדמהיהלתנודות בשערי חליפין בגין עסקאותשלה החשיפה חלק מלהגן עליה מפני 

והם לתקופות הזהות לתקופות בהן עדו כגידור תזרימי מזומנים, במטבע חוץ לא יו והאופציות
נגזרים אלה אינם נחשבים כגידור  הבסיס. תחשיפות למטבע חוץ בגין עסקאויש לחברה 

 מבחינה חשבונאית.
 

 שווי הוגן .ד
 

פקדונות  לקוחות, חייבים ויתרות חובה,מיסים שוטפים לקבל, היתרה בדוחות הכספיים של 
וזכאים  , אשראי מתאגידים בנקאיים התחייבויות לספקים ולנותני שירותיםלזמן ארוך, 

 ווי ההוגן שלהם.ויתרות זכות תואמת או קרובה לש
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 17באור 
 
 יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסים .ה
 

ון סיכוני שוק )סיכון שער פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כג
ניהול הסיכונים הכוללת של החברה  ( וסיכון אשראי. תוכניתמניה וסיכון מחיר חליפין

מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים 
של החברה. החברה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות מסוימות לסיכונים. 

רה על ניהול הסיכונים מבוצע על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה בהתאם למדיניות שאוש
 ידי הדירקטוריון.

 
 סיכון שוק .1

 
 סיכון מטבע חוץ א(

נובע מעסקאות מסחריות עתידיות של רכישת מלאי  מטבע חוץסיכון 
 והתחייבויות שהוכרו הנקובים במטבע חוץ שאינו מטבע הפעילות של החברה.

להגנה כנגד השינויים  ואופציות (forwardהחברה נוהגת לבצע עסקאות אקדמה )
( ולירה שטרלינגארה"ב בשערי החליפין של מטבעות חוץ )בעיקר דולר 

 בעסקאות רכישת מלאי.
 31. שוויין ההוגן של העסקאות הנ"ל ליום שנההעסקאות הינן לתקופות של עד 

 אלפי ש"ח. 194-של כ התחייבותמשקף  2017בדצמבר, 
 
 סיכון מדד המחירים לצרכן ב(

סכום נכסים פיננסים אשר צמודים לשינויים במדד זה. וות לחברה פקדונ
אלפי  17,910 -המחירים לצרכן, הינו כ הנכסים הכספיים נטו, אשר צמוד למדד

 אלפי ש"ח(. 30,822 -כ 2016בדצמבר,  31) 2017בדצמבר,  31ש"ח נכון ליום 
 

  מניות סיכון מחיר ג(
ש"ח, באמצעות  ליוןמ 41-סך של כהשקעה בחברה ל 2017בדצמבר  31ליום 

מנהלי תיקים בעלי נסיון וידע בענף. החברה הגדירה למנהלי התיקים את 
מדיניות ההשקעה לפיה רובם המכריע של הכספים יושקעו באג"ח ממשלתי 
וקונצרני בעל דרוג גבוה ומח"מ נמוך. השקעות אלה מסווגות כנכסים פיננסיים 

של השקעה כאמור באמצעות מנהלי הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. ב
תיקים חשופה החברה לסיכון בגין תנודתיות ושינויים במחיר נייר הערך שהינו 

 השווי ההוגן הנקבע בהתבסס על מחירי השוק בבורסה.
 
 
 

 סיכון אשראי .2
 

 .יכוזים משמעותיים של סיכון אשראילחברה אין ר
 

מופקדים בבנקים ישראליים גדולים,  2017בדצמבר,  31המזומנים ושווי המזומנים ליום 
 הכנסות החברה נובעות ממספר רב שללפיכך הסיכון בגין היתרות הנ"ל זניח. כמו כן, 

לקוחות ואשר מרביתן מתבצעות במזומן או באמצעות כרטיסי אשראי. ההנהלה בוחנת 
, באופן שוטף את יתרת הלקוחות שבאשראי ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות

 ך, בגין חובות ספציפיים מסופקים.במידת הצור
 

אלפי  54,326הסתכמו המזומנים ושווי מזומנים בסך של  2017בדצמבר,  31נכון ליום 
 41,447אלפי ש"ח(, וניירות ערך סחירים בסך של  41,780 – 2016בדצמבר,  31ש"ח )

פי אל 39,071 -כ - 2016בדצמבר,  31אלפי ש"ח )בעיקר אגרות חוב ומלוות ממשלתיים( )
  ש"ח(.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 17באור 
 
 מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק ו.

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח 

 מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר
 מעסקאות אקדמה ונכסים אחרים, נטו  
 רווח )הפסד( מהשינוי:  
 382  206  5%עליית שע"ח של   

 (173) (1,336) 5%ירידת שע"ח של 

    
 מבחן רגישות לשינויים בשערי הבורסה של ניירות ערך

 

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח 

 רווח )הפסד( מהשינוי:
 :5%עלייה בשער הבורסה של   
 735  789  אג"ח חברות  

 831  878  אג"ח מדינה

 388  405  מניות

 
 2,072  1,954 

 :5%בשער הבורסה של  ירידה
 (735) (789) אג"ח חברות  

 (831) (878) אג"ח מדינה

 (388) (405) מניות

 
(2,072) (1,954) 

    
 

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח 

 (92) 176  10%גידול של 

 92  (176) 10%קיטון של 
 

בסך  )בעיקר דולר( למטבע חוץ הצמודות התחייבויותלחברה עודף  2017בדצמבר  31 -ליום ה
הצמודות למטבע חוץ בסך  התחייבויותעודף  2016בדצמבר  31-מיליוני ש"ח ) ליום ה 3.7-של כ
מיליוני ש"ח(, יתרת הנכסים וההתחייבויות הפיננסיות של החברה הינם ללא  6.7-של כ

 הצמדה. 
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 נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים -: 18באור 
 

 לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר והטבות לאחר סיום העסקה.הטבות 
 

 הטבות לאחר סיום העסקה
 

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין 
לחוק פיצויי פיטורין  14או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות להפקדה מוגדרת לפי סעיף 

אר להלן. התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות כמתו
החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד 

 את הזכות לקבלת הפיצויים. היוצרותותקופת העסקתו 
הפקדות המסווגות כתוכנית ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי 

 להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן.
 
 תוכניות להפקדה מוגדרת .א
 

-, על1963-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ''ג 14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 
פיו הפקדותיה השוטפות של החברה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות 
אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן 

 הפקדה מוגדרת.למולים מהוות תוכניות הפקדות בגין תג
 

 

 

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 3,455  5,056  5,839  הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת
 
 

 תוכניות להטבה מוגדרת .ב
 

החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת, 
כאמור לעיל, מטופל על ידי החברה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין 

 הטבות עובדים ובגינה החברה מפקידה סכומים בקופות מתאימות.
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 )המשך( בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות נכסים ו -: 18באור 
 

 שינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוגן של נכסי תוכנית ג.
 

 2017שנת 

  
 הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד

 
 רווח )הפסד( בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר

 

 

יתרה ליום 
בינואר,  1

2017 

עלות 
שירות 
 שוטף

הוצאות 
 ריבית, נטו

סה"כ 
הוצאות 
שנזקפו 
לרווח או 
הפסד 
 בתקופה

תשלומים 
 מהתוכנית

תשואה על 
נכסי 
תוכנית 
)למעט 
סכומים 
שהוכרו 
בהוצאות 
 ריבית נטו(

רווח 
)הפסד( 
אקטוארי 
בגין סטיות 

 בניסיון

סה"כ 
השפעה על 
רווח כולל 

אחר 
 בתקופה

הפקדות 
שהופקדו 
על ידי 
 המעביד

יתרה ליום 
בדצמבר,  31

2017 
 (16,356) -  (1,098) (1,098) -  3,560  (1,647) (403) (1,244) (17,171) התחייבויות להטבה מוגדרת

 10,517  346  405  405  -  (2,629) 280  280  -  12,115  שווי הוגן של נכסי תוכנית

 (5,839) 346  (693) (693) -  931  (1,367) (123) (1,244) (5,056) נכס )התחייבות( נטו בגין הטבה מוגדרת
 

 2016שנת 

  
 הפסדהוצאות שנזקפו לרווח או 

 
 רווח )הפסד( בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר

 

 

יתרה ליום 
בינואר,  1

2016 

עלות 
שירות 
 שוטף

הוצאות 
 ריבית, נטו

סה"כ 
הוצאות 
שנזקפו 
לרווח או 
הפסד 
 בתקופה

תשלומים 
 מהתוכנית

תשואה על 
נכסי 
תוכנית 
)למעט 
סכומים 
שהוכרו 
בהוצאות 
 ריבית נטו(

רווח 
)הפסד( 
אקטוארי 

סטיות בגין 
 בניסיון

סה"כ 
השפעה על 
רווח כולל 

אחר 
 בתקופה

הפקדות 
שהופקדו 
על ידי 
 המעביד

יתרה ליום 
בדצמבר,  31

2016 

 (17,171) -  (616) (616) -  1,730  (2,034) (396) (1,638) (16,251) התחייבויות להטבה מוגדרת

 12,115  479  248  248  -  (1,726) 318  318  -  12,796  שווי הוגן של נכסי תוכנית

 (5,056) 479  (368) (368) -  4  (1,716) (78) (1,638) (3,455) נכס )התחייבות( נטו בגין הטבה מוגדרת
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 )המשך( נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים -: 18באור 

 
 נכסי התוכנית .ד

 
נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך וכן 

 פוליסות ביטוח מתאימות. 
 
 ההנחות העיקריות בגין תוכנית להטבה מוגדרת .ה

 

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח 

 2.84  2.60  שיעור ההיוון של התחייבות התוכנית

 2.87  2.84  התוכניתשיעור התשואה הצפויה על נכסי 

 1.92  2.06  שיעור עליית שכר צפויה
 

 התחייבויות תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודים -: 19באור 
 

 התחייבויות תלויות א.
 
 אישורי הפעלה לחנויות החברה .1

 
ממספר גורמים  לצורך הפעלת חלק מהחנויות נדרשת החברה לקבל אישורים ורשיונות

ובהם משטרת ישראל, שירותי הכבאות והרשות המקומית. לגבי חלק מהחנויות טרם 
הושלמו הפעולות הדרושות להשגת האישורים והרשיונות כאמור. החברה מעריכה כי 

 היא אינה צפויה לחשיפה מהותית כתוצאה מהפעלת חנויות ללא רשיונות כאמור.
 
 אשראים דוקומנטרים .2
 

 םקיימת לחברה התחייבות לתשלום במסגרת אשראי 2017דצמבר, ב 31ליום 
מליון ש"ח(.  26-כ - 2016בדצמבר,  31מליון ש"ח )ליום  22-בסך של כ םדוקומנטרי

 ד להלן.19באור באשר לבטחונות, ראה 
 
 תביעות תלויות .3
 

ונתבעות נוספות שאינן קשורות  החברה כנגד הוגשה 2015אוקטובר  בחודש (א
ניהול  לאשראביב -"( בקשה לבית המשפט המחוזי בתלהנתבעותלחברה )להלן: "

"התובענה"(. בבסיס התובענה -תובענה כתובענה ייצוגית )להלן: "בקשת האישור" ו
מקיימת לכאורה את הוראות הדין לעניין  האינ החברהעומדת טענת המבקש לפיה 

סניפי החברות הבנות שלה לאנשים עם מוגבלות. סכום סניפי החברה ו הנגשת
"ח. סכום התובענה ש 1,000ידי המבקש בסך של -התובענה האישית הוערך על

המצרפי עבור כל חברי הקבוצה כפי שמעריך אותו המבקש עולה על סך של 
הנהלת החברה,  להערכתש"ח בחלוקה מתאימה בין הנתבעות.  15,000,000

ל חוות דעתם של יועציה המשפטיים, סביר יותר להניח בהתבסס, בין היתר, ע
בדרך של הסתלקות  כיצוגיתשבקשת האישור תאושר  בלימשההליך יסתיים 

 המבקש מבקשת האישור, ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים.
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 )המשך( התחייבויות תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודים -: 19באור 
 

תביעות לפינוי מושכרים כנגד החברה  15הגישה החברה  2017בחודש דצמבר  (ב 
שהפעילה את חנויות העודפים של מוצרי החברה והשותפות וכנגד מנהלה ובעל 

(. בכל התביעות "הליכי הפינוי"; "המפעיל": המניות היחיד בה )להלן בהתאמה
שהוגשו, התבקש בית המשפט להורות על פינוי החנויות, בהתאם להודעה על 

; ולאחר שהנתבעים 2017סקת ההתקשרות ששלחה החברה בחודש אוקטובר הפ
הבהירו למעשה, כי הם אינם מתכוונים לפנות את החנויות במועד הפינוי 

-בבית המשפט המחוזי בתל 2018(. בדיון שהתקיים בחודש ינואר 31.12.2017)
אביב בבקשה למתן סעדים זמניים שהוגשה כנגד החברה במסגרת "תביעת 

להלן( הגיעו הצדדים להסכמה אשר קיבלה תוקף ג' יל" )כהגדרתה בסעיף המפע
 11של פסק דין לפיה כל החנויות הגינן הוגשו תביעות הפינוי כאמור יפונו ביום 

. בהמשך להחלטת בית המשפט האמורה הגישו הצדדים, בכל 2018בפברואר 
ף של פסק אחד מהליכי הפינוי, בקשות בהסכמה למתן פסק דין אשר קיבלו תוק

 דין.
  

 
, תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביבהגיש המפעיל  2017בחודש דצמבר  ( ג

הוסכם בין  2015כנגד החברה במסגרתה נטען, בתמצית, כי במחצית שנת 
סעד  למפעילהצדדים על הקמת "מיזם משותף" בנוגע לחנויות, שביטולו מקנה 

הגישה  2015( בחודש ינואר המפעיל""תביעת ש"ח )להלן: מיליון  11.75כספי בסך 
ובחודש פברואר הגיש המפעיל כתב תשובה. דיון מקדמי  החברה כתב הגנה

א לנוכח השלב המקדמי בו מצוי ההליך ל . 2018ביוני  26בתובענה נקבע ליום 
 ניתן להעריך את סיכויי התביעה.

 
 
גשה נגד אודות בקשה לאישור ניהול תובענה כתביעה ייצוגית שהו לפרטים ( ד

בגין טענות על גביית דמי חניה, לכאורה שלא בהתאם  2018החברה בחודש יוני 
להוראות הדין, מהמבקשים להיכנס לחניון מתחמו של מרכז הקניות "סיטי 

 להלן.  ה30פולג" )בו מצויות חנויות של מותגי החברה(,  ראה ביאור 
 

אודות בקשה לאישור ניהול תובענה כתביעה ייצוגית שהוגשה נגד  לפרטים ( ה
בגין טענות לפיהן החברה אינה מנגישה בסניפיה  2018החברה בחודש יולי 

 מערכות עזר לשמיעה וזאת לכאורה שלא בהתאם להוראות הדין, ראה ביאור 

  להלן. ז30
 
 כיתןגית שהוגשה נגד אודות בקשה לאישור ניהול תובענה כתביעה ייצו לפרטים     ו(

עם ולתוך  2018( להלן מוזגה בחודש פברואר 8ב)19)אשר כמתואר בביאור 
אינה מנגישה בסניפיה  כיתןבגין טענות לפיהן  2018 אוגוסטבחודש  החברה(

 מערכות עזר לשמיעה וזאת לכאורה שלא בהתאם להוראות הדין, ראה ביאור 

  להלן. ט30
  
 
אודות בקשה לאישור ניהול תובענה כתביעה ייצוגית שהוגשה נגד  פרטיםל ( ז

קידום פרסום סמוי, המתבצע לכאורה, באמצעות בגין  2018עדיקה בחודש מאי 
  להלן. ט30ראה ביאור הרשת החברתית "אינסטגרם", 

 
 

 התקשרויות .ב
 
ה אישרה האסיפה הכללית של החברה את ההסכם לפיו רכשה החבר 2014ביולי,  28ביום  .1

מתשלובת כיתן בעלת השליטה בחברה את מלוא אחזקותיה במניות כיתן ואת שטרי 
מליוני ש"ח.  11.8ההון שהונפקו על ידי כיתן לתשלובת כיתן וטרם נפרעו, תמורת סך של 

בהתאם לתנאי ההסכם, תשלובת כיתן העניקה לחברה שיפוי מלא ללא הגבלה בסכום 
חברה בגין פעילות הייצור של כיתן שהופסקה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו ל

לרבות גביית חובות עבר וניהול הליכים מול לקוחות הייצור, ככל שתידרש, בגין שווי 
ביטול הטבות וביצוע החזרים )כולל ריבית( אשר ינבעו מאי עמידת כיתן בתנאי החוק 

 וכן בשל מימוש כל שעבוד  1959-לעידוד השקעות הון התשי"ט



 המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים 

 50 

 )המשך( התחייבויות תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודים -: 19באור  .2
 

שנרשם לטובת המדינה וכן בגין עלויות, נזקים, הפסדים או הוצאות שיחולו על כיתן 
ואשר ינבעו מפעילות חו"ל אשר אינה נרכשת על ידי החברה וכן שיפוי בסך כולל שבין 

ש"ח לגבי מקרים אחרים )המפורטים בהסכם( אשר  מליוני 2.25 -אלפי ש"ח ל 350
לפיכך, החל ממועד השלמת העסקה, החברה עילתם התגבשה לפני השלמת ההסכם. 

מאחדת את דוחותיה הכספיים של כיתן במסגרת דוחותיה הכספיים המאוחדים של 
לאחר תאריך המאזן, התקבל אישור רשם החברות למיזוג כיתן עם ובתוך  החברה.

 מכח הסכם המיזוג בין החברות. 2017בדצמבר  31יזוג בתוקף מיום החברה. המ

 
מפעילותה העסקית  67% רכשהכיתן,  , הושלמה עסקה במסגרתה2015בחודש פברואר  .2

של סי אנד שלס שיווק בע"מ )שהינה צד שלישי שאינו קשור לכיתן ולחברה; 
 Top shop, Top man, Dorothy:בינלאומייםה אופנהה מותגי( בקשר עם ; "סי""המוכרת"

perkins ו-Miss selfridge "(המותגים"-" והעסקית הפעילות)" בתמורה לתשלום סך של ,
אשר שולמו מיליוני ש"ח  5.6בסך  ובניכוי מקדמות "ממע בתוספת"ח ש ןליוימ 37.52-כ

כיתן "(. כמו כן, באותו מועד העמידה התמורהלמוכרת קודם למועד השלמת העסקה )"
העמידה לשותפות )כהגדרתה כן מיליון ש"ח, ו 4.48-למוכרת הלוואה בסך של כ תעשיות

 מיליון ש"ח במסגרת העסקה.  4.69 -בעלים בסך של כ להלן(, הלוואת
 

הקימו כיתן והמוכרת שותפות מוגבלת )אשר כיתן מחזיקה  2015בפברואר  16ביום 
מו הצדדים מהונה וחברה אשר הקי 32.67%מהונה, המוכרת מחזיקה  66.33%

ידי המוכרת( והמשמשת כשותף הכללי  -על 33%-ידי כיתן ו-על 67%)המוחזקת 
 את הפעילות העסקית מפעילה( אשר "השותפות" ;מהונה 1%בשותפות והמחזיקה 

  "טופ שופ".
 

כיתן התקשרה עם מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי על מנת לאמוד את השווי ההוגן של 
ים של הפעילות העסקית, לרבות נכסים בלתי מוחשיים, הנכסים וההתחייבויות המזוה

 עבודת ההקצאה(. -וכן לאמוד את יתרת אורך החיים השימושיים של נכסים אלו )להלן
 

בהתאם לעבודת ההקצאה, הסכום בו עולה התמורה ששולמה כאמור על ערכם של 
עילות הפבלתי מוחשיים, בגין רכישת הנכסים וההתחייבויות המזוהים )נטו( לרבות 

  אלפי ש"ח. 22,900)מוניטין(, הסתכם לסך של  העסקית
 

נחתם הסכם בין כיתן לבין סי לפיו רכשה כיתן את מלוא  2017בינואר,  5ביום 
אלפי ש"ח,  650אחזקותיה של סי בשותפות ובשותף הכללי כנגד תשלום נטו בסך של 
 שרין ובעקיפין.כך שלאחר חתימת ההסכם מחזיקה כיתן במלוא הזכויות בשותפות במי

אלפי  2,446בהתאם להסכם, יתרת הלוואות הבעלים אשר העמידה סי לשותפות בסך 
במלואה כנגד יתרת ההפסדים הצבורים המוכפלים בחלקה של סי  קוזזהש"ח, 

 אלפי ש"ח. 2,817ך של בשותפות בס
 
  

במסגרתה רכשה החברה את נוספת )"העסקה"( הושלמה עסקה  2015בחודש אפריל  .3
, וזאת לאחר התקיימות כל התנאים עדיקהמלוא הון המניות המונפק והנפרע של 

 המתלים להשלמת העסקה, לרבות קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים.  
 

ח וכן הוחלט יון ש"מיל 26.7-במועד השלמת העסקה שילמה החברה למוכרים סך של כ
נושאת ריבית  מיליון ש"ח, 15יקה בסכום מצטבר של על העמדת הלוואת בעלים לעד

. פירעון ההלוואה כאמור יעשה אך ורק מתוך תזרים המזומנים 4%שנתית בשיעור של 
החודשים  12 -הפנוי של עדיקה ושאינו נדרש כדי לשרת את התחייבויות עדיקה ב

נוסף סך . לאחר מועד הפירעון ושאינו נדרש בתקציב או בתכנית העסקית של עדיקה
מיליון  ש"ח שולם למוכרים בשתי מנות שוות, כפוף לעמידה ביעדי מחזור  13.3-של כ

שנים ממועד השלמת  3מכירות ורווח גולמי מסוימים, וזאת לכל המאוחר עד לתום 
 אלפי 6,472-ב נאמד המותנית התמורה של ההוגן השווי הרכישה למועד נכון. העסקה

 .DCF-נקבע לפי שיטת ה ההוגן השווי"ח. ש
 

התמורה יתרת את  המהווה אלפי ש"ח  6,666בשנת הדוח, שילמה החברה סך של 
 המותנית.
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החברה התקשרה עם מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי על מנת לאמוד את השווי ההוגן 
הפעילות העסקית, לרבות נכסים בלתי של הנכסים וההתחייבויות המזוהים של 

עבודת  -מוחשיים, וכן לאמוד את יתרת אורך החיים השימושיים של נכסים אלו )להלן
 ההקצאה(.

 
הסכום בו עולה התמורה ששולמה כאמור על ערכם של  בהתאם לעבודת ההקצאה,

הפעילות בלתי מוחשיים, בגין רכישת הנכסים וההתחייבויות המזוהים )נטו( לרבות 
המוניטין שנוצר ברכישה מיוחס  אלפי ש"ח. 34,724)מוניטין(, הסתכם לסך של  העסקית

להטבות החוזיות הנובעות מהסינרגיה של שילוב הפעילות של החברה והחברה 
 הנרכשת. 

 של לראשונה והנפקה למסחר רישוםתשקיף  עדיקה, פרסמה 2018 בפברואר 27ביום  
 14 וביום(, "עדיקה תשקיף"להלן: ) מדף ותשקיף לציבור מכר והצעתמניותיה לציבור 

"מועד השלמת הנפקת )להלן:  לציבור עדיקה מניותהושלמה הנפקת  2018 במרס
ועדיקה הפכה לחברה  2018במרס  21 ביום ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה (,עדיקה"

 .(1999-ציבורית )כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט

מהונה המונפק של עדיקה לאחר  27.76%הנפיקה לציבור מניות אשר היוו  עדיקה 
 מחזיקה, הדוח למועד נכוןלאחר ההנפקה, .ש"ח 48 -כההנפקה, בתמורה נטו של 

 .56.13%-כמהונה המונפק של עדיקה ובדילול מלא  69.1%-בכהחברה 

)בחודש אפריל ידי החברה -על עדיקהמלוא הונה המונפק של  רכישתבסמוך להשלמת 
 ( לרבות בעדיקה(, הוקצו אופציות לחלק מהמוכרים )בעלי המניות הקודמים 2015

 

היו ניתנות למימוש  אשר, בעדיקהנוספים ויועצים , ובהמשך גם לעובדים עדיקהמנכ"ל 
כפוך לעמידה ביעדי ביצוע מסויימים כפי שנקבעו  עדיקהמהונה של  25%עד מצטבר ל

 (. "2015 אופציות מקבלי"-ו "2015 אופציות"בהתאמה: להלו )בתכנית האופציות 

ביום ההענקה תוך שימוש על ידי מעריך שווי חיצוני השווי ההוגן של האופציות הוערך 
 פיהם מכשירים אלו הוענקו.-בהתאם לתנאים ולנתונים על הבינומיבמודל 

 הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות לעובדים בהתאם למודל 
 

 הינם כדלקמן : תמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"להבינומי ל
בהתאם לתנודתיות של חברות בתחום  70.2%-התנודתיות הצפויה הוערכה ב

 .1.7%-הקמעונאות המקוונת ושיעור הריבית השנתית חסרת הסיכון הוערכה בכ

בנובמבר  13ולמזכר הבנות שנחתם ביום  2015של אופציות בהתאם לתכנית ההקצאה 

( אשר עדיקה)לרבות מנכ"ל  בעדיקהוחמישה מנהלים בכירים  עדיקה, החברהבין  2017

 2015כי אופציות  הוסכם(, "ההבנות מזכר"להלן: ) 2015הינם חלק ממקבלי אופציות 

 (. 2018באפריל  1שיובשלו במלואן ביום  יבשילו על פי מועדי הבשלה רבעוניים )כך

יתרת  הבשלת הואצה, עם השלמת הנפקת עדיקה לציבור ורישום מניותיה למסחר      

היו ניתנות למימוש במועד  הןשטרם הובשלו נכון למועד ההנפקה, כך ש 2015 אופציות

 במסגרת הצעת מכר על פי תשקיף .עדיקהמהונה המונפק של  25%-לכהאמור 

, אשר 2015ממימוש חלק מאופציות  נבעומניות אשר  2015בעלי אופציות  מכרו, עדיקה

החברה   מכרהמהונה המונפק של עדיקה לפני השלמת ההנפקה ובנוסף,  14.23% היוו

בתמורה לסך  מהונה המונפק של עדיקה לפני השלמת ההנפקה 1.09% היוו אשרמניות 

 הקצתה, חדשהבנוסף, בהתאם ובכפוף לתכנית אופציות  ברוטו ש"ח מליון 1.6של 

להלן עדיקה לנושאי משרה ועובדים בעדיקה כתבי אופציה לא סחירים )ותקצה 

 (. "2018"אופציות בהתאמה: 

 בעדיקה למנהלים 2018 אופציותנוספות של אודות אישורן של הקצאות  לפרטים
 ן.להל י30ביאור  ה, רא2018ואוגוסט  2018בחודשים מאי 
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במועד השלמת הנפקת עדיקה נכנסו לתוקפם תנאים והוראות מסויימים בנוגע  
  . 2018ואופציות  2015לאופציות 

של בעלי   (Putבנוסף במועד השלמת הנפקת עדיקה בוטלו אופציות זכות המכר ) 
לחייב את החברה לרכוש מהם את מניות עדיקה אשר ינבעו ממימוש  2015אופציות 
 ידיהם בהתאם למחיר אשר ייקבע על בסיס הערכת שווי -המוחזקות על 2015אופציות 

לרכישת המניות האמורות אשר הוקנו במסגרת   (Callואופציית הרכש של החברה ) 
אשר נחתם במסגרת עסקת  2015לי אופציות הסכם בעלי מניות בין החברה לבין בע

 .2015ידי החברה בשנת -רכישת מניות עדיקה על

 :ההנפקה השלמת למועד בסמוך שנחתמו עדיקהפירוט הסכמים בין החברה לבין  להלן

 

 הסכם להפעלת אתרי מותגי גולף .א
החל ממועד השלמת העסקה ועד למועד השלמת הנפקת עדיקה, פיתחה והפעילה 

עבור החברה פלטפורמות מסחר אינטרנטיות למכירת מותגי גולף )ובכללם  עדיקה
" והמותג TopShop", המותג "Golf Kids & Babyלמכירת מוצרי המותגים "

"Golf&Coהסכם תפעול אתרי מותגי גולף"(. על פי תנאי ההסכם בין  -"( )להלן"
טרנטיות החברה לבעלת השליטה בה, הקימה עדיקה את פלטפורמות המסחר האינ

עבור מותגי גולף ומכרה את מוצרי המותגים האמורים באמצעות הפלטפורמות 
האמורות, החברה רכשה את המוצרים ועדיקה תפעלה את שינוע המוצרים 
ללקוחות. הכל, כנגד תשלום של עדיקה לחברה על בסיס עלות רכישת המוצרים 

5 או על Costואספקתם למרכז הלוגיסטי של החברה, בתוספת תמורה על בסיס 
בסיס אחוז מוסכם מההכנסות. עם השלמת ההנפקה, ובד בבד עם כניסתם לתוקף 
של הסכם מכירת האתרים והסכם השירותים המתוארים להלן, הגיע ההסדר 

  לתפעול אתרי מותגי גולף במתכונותו הקודמת לסיומו.
 

 הסכם למכירת אתרי מותגי גולף   .ב
 החברה גולף מותגי אתריסכם למכירת בה עדיקה, התקשרה 2018במרץ,  14 ביום

"הסכם מכירת האתרים"(, אשר עד למועד ההנפקה, הופעלו -)"אתרי מותגי גולף" ו
בהתאם להסכם תפעול אתרי מותגי גולף )כאמור לעיל(. במסגרת  עדיקהעל ידי 

רישיון שימוש כלל עולמי ובלתי הדיר  חברהל עדיקההסכם מכירת האתרים, תעניק 
עשויה להפעיל  החברהשור לאתרי מותגי גולף ולאתרים נוספים שבקוד המקור הק

, בין היתר, לחברה עדיקה מכרה)שאינו קוד מקור ייעודי, כהגדרתו להלן(. כמו כן, 
את פעילות אתרי גולף, וכן את כל הזכויות בקשר עם אתרי מותגי גולף, לרבות, קוד 

 "קוד מקור ייעודי"(, המקור אשר פותח באופן ייעודי עבור אתרי מותגי גולף )
 

הזכויות הקנייניות המשמשות את אתרי מותגי גולף בלבד )ולמעט כמפורט 
הנצבר בגינם, כל מאגרי המידע הקשורים באתרי מותגי גולף  המוניטיןבהסכם(, 

 ואת כל הזכויות בתכנים המופיעים באתרי מותגי גולף. 
, החל ועניין דבר לכל, לתוקף האתרים מכירת הסכם נכנס, ההנפקה השלמת עם

"המועד הקובע"( והצדדים יבצעו התחשבנות ביחס  -)להלן  2018לינואר  1מיום 
לתקופה שבין המועד הקובע לבין מועד השלמת ההנפקה. תמורת מכירת האתרים, 

 שולמה"ח, ש מיליון 14.1 של סך עלעל בסיס הערכת שוי בלתי תלויה  נקבעהאשר 
, כאמור הבעלים תרעון על חשבון הלוואבתשלום אחד על דרך של פי לעדיקה
במסגרת ההסכם נכללו הוראות בדבר אחריות ושיפוי )כסעד בלעדי(, . לעיל 4 בסעיף

כמפורט להלן: עדיקה תישא באחריות כלפי החברה לגבי התקופה שקדמה למועד 
 הקובע ביחס לכל חבות או נזק בקשר עם האתרים הנמכרים וכן נזקים שעילתם 

חודשים ממועד הנפקת  12ובע והנזק בגינם התמשך עד לחלוף לפני המועד הק
עדיקה וכן בגין הפרת מצגים והתחייבויות של עדיקה במסגרת הסכם מכירת 
האתרים והחברה תישא באחריות כלפי עדיקה בקשר עם תביעות צד ג' בגין 
 מוצרים שנמכרו לפני המועד הקובע או תביעות קניין רוחני לגבי חומרים שנמסרו 
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לעדיקה על ידי החברה ונעשה בהם שימוש לטובת האתרים הנמכרים וכן בגין 
הפרת מצגים והתחייבויות של החברה במסגרת הסכם מכירת האתרים. השיפוי בגין 

למעט נושאים שלא הוראות האחריות כפי שנקבעו לעיל הינו בלתי מוגבל בסכום, 
פורטו לעיל והפרת מצגים והתחייבויות של החברה, שתקרת השיפוי לגביהם תהא 
תמורת המכירה, ולגבי שיפוי עדיקה ביחס לתביעות צד ג' בגין נזק שנגרם ממוצרי 
החברה )שאינו נזק גוף או קניין רוחני(, שתקרת השיפוי לגביהם תהא תמורת 

. החלטות עדיקה בקשר עם יישום הוראות ההזמנה במסגרתה הוזמן אותו מוצר
השיפוי לעיל, תתקבלנה על ידי ועדת הביקורת של עדיקה. כמו כן, נכללו בהסכם 

  שורה של הוראות נוספות, לרבות, תניות סודיות ובוררות.
 

 הלוואות בעלים  .ג
הלוואת בעלים בסכום מצטבר  לעדיקה החברה, העמידה העסקה, במסגרת כאמור
בנוסף, הומחתה לידי  4%מיליון ש"ח הנושאת ריבית שנתית בשיעור של  15של 

ידי חלק מבעלי המניות הקודמים -על לעדיקההועמדה  אשרהלוואת בעלים  החברה
 הלוואת: "תקראנהאלפי ש"ח )יחד  130-בה, שיתרתה באותה העת עמדה על כ

 בסיס על נקבעה אשראתרים )כהגדרתו להלן(, "(. תמורת הסכם מכירת ההבעלים
בסך  ה. יתרת הלוואהלוואהעל דרך של פירעון ה שולמה, תלויה בלתי שווי הערכת

(, וכל יתרת הלוואה נוספת )קרן 2017בדצמבר,  31מיליון ש"ח )נכון ליום  2.4-כשל 
 150,000 של קבועים חודשיים בתשלומיםוריבית( שתיוותר, ככל שתיוותר, תיפרע 

)כהגדרתו להלן( בתוקף,  השירותים שהסכם וכלל, הסופי לפירעונה עד"ח, ש
הפירעון כאמור יבוצע על דרך של קיזוז הסכום האמור מכל תשלום לה זכאית 

התחייבה שלא  החברהמתוך תמורת הסכם השירותים )כהגדרתו להלן(.  עדיקה
של ההלוואה כאמור, עד למועד בו יחדלו מי ממקבלי  לדרוש או לפעול לפרעונה

 .האופציות מלהחזיק מניות או אופציות בחברה
 

 לחברה עדיקה שתעמיד שירותים למתן הסכם .ד
בהסכם למתן שירותי תפעול  החברהעם  עדיקה, התקשרה 2018במרץ,  14 ביום

 זה)בסעיף  2018 בינואר 1 מיום שנים שלוש של לתקופהלאתרי מותגי גולף, 
, בין היתר, שירותי טכנולוגיה, ניהול עדיקהתעמיד  במסגרתו"(, הקובע"המועד 

אתרים, שירותי תוכן וקריאייטיב, שיווק אונליין, תפעול רשתות חברתיות ושירות 
, הסכם השירותים נכנס לתוקף, לכל ההנפקה השלמת עםלקוחות )"השירותים"(. 

עו התחשבנות ביחס לתקופה שבין , והצדדים יבצהקובע מהמועדדבר ועניין, החל 
 המועד הקובע לבין מועד השלמת ההנפקה.

תשלום שנתי בסך של  עדיקהל החברה, תשלם לחברהבתמורה להענקת השירותים 
מיליון ש"ח )בתוספת מע"מ(, צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן )ועד לתקרה  9.05
 בגין ההוצאות  תשלומים חודשיים שווים, 12 -לשנה(, אשר ישולם ב 1.5%של 

 
הסכום הקבוע(, ובגין שירותי מדיה  -להלןהקבועות הנלוות להעמדת השירותים )

וקידום )על פי מסגרת תקציב שנתית( תשלם קבוצת גולף על פי העלויות כפי 
 1.6%שתהיינה בפועל, וכן בגין שירות לקוחות תשלם קבוצת גולף סך המשקף 

שירותים -מותגי גולף הקיימים )להלןממחזור המכירות החודשי הכולל של אתרי 
 והשירותיםמשלימים( )כל העלויות האמורות לעיל, דהיינו, הסכום הקבוע, 

את ההוצאות בגין  החברההתמורה השנתית(. עוד תשלם  -ייקראו להלן המשלימים
לבין  עדיקההפצת המוצרים שנרכשו באתרים המתופעלים כפי שתהיינה בפועל בין 

 ובתוספת מע"מ כדין.  10%ספק ההפצה, זאת בתוספת 
עוד נקבעו במסגרת ההסכם זה, מנגנונים להסדרת תשלום תמורה נוספת בהתאם 

 .בהסכם כמפורטליעדים, 
 

 בהתאם נוספת תמורה תשלום להסדרת מנגנונים, ההסכם במסגרת נקבעו עוד
 כמפורטח )"נתון הבסיס"(, "ש מיליון 26 של סך על בסיס לנתון ביחס וזאת, ליעדים
)"היעד השנתי"(, תשולם  "חש מיליון 32.76-ל השווה מכירות מחזור בגין( 1: )להלן

 ( במידה 2מן התמורה השנתית )"תמורת העמידה ביעד"(; ) 15%תוספת בשיעור של 
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 )המשך( התחייבויות תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודים -: 19באור 
 

הבסיס,  מנתוןגבוה  האתרי מותגי החברה הקיימים יהי של השנתי המכירות ומחזור
יחסי מתמורת העמידה ביעד בהתאם למחזור  חלקשולם י, השנתי היעד מן נמוךאך 

( במידה ומחזור המכירות השנתי בפועל יהיה גבוה 3המכירות השנתי בפועל; )
וע בין מהיעד השנתי, תשולם בנוסף לתמורת העמידה ביעד, תמורה בשיעור שינ

מההפרש שבין היעד השנתי למחזור המכירות השנתי בפועל. עוד  15%-7.5%
הסכימו הצדדים, כי ככל שיחול שינוי בהוראות הדין לעומת הדין במועד חתימת 

להוציא הוצאות משמעותיות )למעט חריגים(  עדיקהההסכם אשר בגינו תידרש 
 החברה, ההסכם תהוראו פי על ידה על המתופעלים האתרים התאמת עם בקשר
 לתנאים ובהתאם בכפוף והכל, בהסכם לקבוע בהתאם כאמור בעלויות תישא

 .בהסכם שנקבעו ולחריגים
, ככל שהחברה תהא מעוניינת בפיתוחים טכנולוגיים הכרוכים בשעות פיתוח בנוסף

העולות על המכסה החודשית הקבועה בהסכם השירותים, החברה תחויב לכל שעת 
ש"ח )בתוספת מע"מ כדין(.  35,500פיתוח בפועל ועד לתקרה חודשית כוללת בסך 

החברה בקשר לאתרי כמו כן, בעבור שירותים משלימים עודפים אשר יידרשו בידי 
מותגי החברה מעבר למכסה קבועה אשר הוגדרה בהסכם השירותים, תשלם 

 קריאייטיבהחברה לפי מחירון קבוע שיפורט בהסכם השירותים, וכן בעבור שירותי 
אשר יידרשו בידי החברה שלא לצורכי אתרי מותגי החברה, תשלם החברה סכום 

כי ככל שבמהלך תקופת  עדיקהבה אלף ש"ח בחודש. עוד התחיי 50שלא יעלה על 
הסכם השירותים, תפתח ותתפעל פלטפורמה מקוונת בעבורה המבוססת על גרסה 

לשדרוג אתרי  עדיקהעדכנית של הממשק הקיים במועד החתימה )"שדרוג"(, תפעל 
 מותגי החברה בהתאמה, וזאת ללא תמורה נוספת מצד החברה.

 
בכל עת  2018ביוני,  30החל מיום  רההחבלביטול בידי  ניתן יהיההסכם השירותים 

במתן הודעה מראש  TopShopבמתן הודעה מראש של שישה חודשים )וביחס לאתר 
 )וככל שהודעה כאמור ניתנה בחציון השני של רבעון קלנדארי, של שלושה חודשים( 

 
תקופת ששת החודשים או שלושה, לפי העניין, כאמור תחל בתום הרבעון 

ניתנה הודעת סיום רק ביחס לאתר  במהלכו ניתנה ההודעה כאמור(. הקלנדארי
TopShopלגבי התקופה שלאחר סיום מתן השירותים  20%-, יופחת הסכום הקבוע ב
 )אך לא לפני תום תקופת ההודעה המוקדמת לעניין זה(. TopShopלאתר 
לא תהא רשאית לסיים את הסכם השירותים ו/או להפסיק את מתן  עדיקה
על פי הוראות  עדיקהעיכבה תשלום לו זכאית  החברהתים, למעט במקרה בו השירו

ש"ח ו/או במקרה של הליכי  750,000ההסכם בסכום מצטבר העולה על סך של 
 חדלות פירעון על פי התנאים המפורטים בהסכם. 

, בקשר למתן החברהיצוין, הסכם השירותים אינו קובע מגבלות אי תחרות לטובת 
קוון לצדדים שלישיים, אך קיימות הוראות אי תחרות לגבי עיסוק שירותי מסחר מ

במכירה קמעונאית וסיטונאית של אופנת ביגוד ואופנת הבית המבוצעות  עדיקה
בדרך של שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים.  במסגרת ההסכם נכללו הוראות 

 24בדבר שיפוי )כסעד בלעדי(, שיעמדו בתוקפן במהלך תקופת ההסכם ובמהלך 
)במקרה של עילות הנוגעות לתביעות  החברההחודשים שלאחר סיומו, לפיו ישפו 

צד ג' בגין המוצרים שנרכשו במסגרת האתרים או השימוש בהם, כפוף לחריגים וכן 
בהסכם(  החברההנוגעות להפרת מצג ו/או הצהרה ו/או התחייבות מהותיים של 

צהרות או התחייבויות של )במקרה של עילות הנוגעות להפרת מצגים, ה ועדיקה
שנכללו בהסכם; וכן, בנוסף, במקרה של עילות הנוגעות למעשה או מחדל  עדיקה
או של ספקיה בכפוף לסטנדרט סבירות ובכפוף לחריגים שנקבעו  עדיקהשל 

תפעל למיצוי זכויות השיפוי שלה ולהקטנת  עדיקהבהסכם, ובלבד שלגבי החריגים 
הינה בגובה הכספים שיתקבלו  החברהכלפי  יקהעדהנזק(. תקרת חובת השיפוי של 

מיליון ש"ח. תקרת חובת השיפוי של  7.5מהביטוח בגין נזקים ברי שיפוי בתוספת 
 מיליון ש"ח. תקרות ומגבלת התקופה לגבי השיפוי  7.5הינה  עדיקהכלפי  החברה

 
בכל  לעיל לא יחולו במקרה של הפרת זכויות קניין רוחני, סודיות, פגיעות גוף ו/או

 כלפי  החברהמקרה של תרמית או זדון, וכן לא תחול במקרה של חובת השיפוי של 
 
 

 )המשך( התחייבויות תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודים -: 19באור 
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 עדיקהעל תביעות צד ג' בגין המוצרים שנרכשו או השימוש בהם(. החלטות  עדיקה

בקשר עם יישום הוראות השיפוי לעיל, תתקבלנה על ידי ועדת הביקורת של 
. כמו כן, נכללו בהסכם שורה של הוראות נוספות, לרבות, לעניין ביטוח, עדיקה

תניות סודיות, בוררות ואי שידול. יצוין, כי הצדדים קיימו משא ומתן להתקשרות 
 בהסכם השירותים.

 
 לעדיקהשירותי רכש  מתןהסכם ל .ה

, לתקופה של שלוש שנים החברהבהסכם עם  עדיקה התקשרה, 2018, במרץ 14 יוםב
שירותי רכש וקניינות,  לעדיקה החברהתעניק  במסגרתו, ההנפקה השלמת ממועד

מיליון ש"ח.  5לרכישת מוצרים בתחום אופנת הבית, בהיקף שנתי שלא יעלה על 
, תשלם החברהבמסגרת ההסכם האמור, נקבע כי בתמורה לשירותים שתעניק 

)וכן תוספת מע"מ כדין( או  10%את עלות רכישת המוצרים בתוספת  חברהל עדיקה
לספק הרלוונטי )ככל  עדיקהמהתמורה שתשולם על ידי  10%המשקף  בסךעמלה 

שההתקשרות עם הספק נעשתה באופן ישיר בהתאם להסכם זה וכן בתוספת מע"מ 
( 6החברה תהא רשאית לסיים את ההסכם בהודעה מראש של שישה )כדין(. 

. במסגרת ההסכם נכללו הוראות בדבר שיפוי 2018בדצמבר  31חודשים, החל מיום 
)כסעד בלעדי(, לפיהן תשפה החברה את עדיקה, למעט במקרה של מעשה או מחדל 

ות של עדיקה, וזאת, עד לסכום התמורה בגין הרכש הרלוונטי )בהתאם למגבל
והחרגות נוספות לחובת השיפוי וחלוקת האחריות בין עדיקה לבין החברה, כפי 
שנקבעו בהסכם( ולמעט במקרה של נזקי גוף וקניין רוחני ביחס למוצרים שנרכשו 
ממלאי החברה, שאז לא יוגבל השיפוי בסכום. החלטות עדיקה בקשר עם יישום 

ת של עדיקה. כמו כן, נכללו הוראות השיפוי לעיל, תתקבלנה על ידי ועדת הביקור
 בהסכם שורה של הוראות נוספות, לרבות, תניות סודיות ובוררות;

 

  שכירות הסכמי זכויות המחאת .ו
החברה בהסכם לפיו, כפוף להסכמת המשכירים,  התקשרה, 2018, במרץ 13 ביום

 עדיקהל התאפשר, או לחילופין, עדיקה אלכל זכויותיה והתחייבויותיה  הומחו
( 1להתקשר בהסכמי שכירות ישירים עם המשכירים, והכל ביחס לחנויות הבאות: )

 בקרית בקריון ומחסן( חנות 2חנות ומחסן במתחם דיזינגוף סנטר בתל אביב )
. בגין המחאת החנויות לציון בראשון הזהב בקניון ומחסן חנות( 3) -ו ביאליק

ש"ח בתוספת  1,650,000פעמי בסך של -סכום חד לחברה עדיקהכאמור, שילמה 
ש"ח בגין דמי פינוי בעבור כל חנות ובסה"כ  500,000מע"מ כדין )מתוכו סך של 

ש"ח עבור ריהוט וציוד בחנות בקניון  150,000ש"ח; והיתרה, בסך של  1,500,000
נכללו הוראות בדבר שיפוי,  האמורהזהב( )בתוספת מע"מ כדין(. במסגרת ההסכם 

עד המועד בו התקשרה  חברהבגין נזקים שנגרמו ל ההחברתשפה את  עדיקהלפיהן 
במקרה של נזקים שנגרמו  החברה אתבמישרין מול המשכיר ותשפה  עדיקה

לעדיקה בגין התקופה שקדמה לקבלת החזקה על ידה בכל אחת מהחנויות ללא 
הגבלה בסכום, והכל בכפוף ובהתאם לתנאים ולחריגים שנקבעו בהסכם. החלטות 

שום הוראות השיפוי לעיל, תתקבלנה על ידי ועדת הביקורת של בקשר עם יי עדיקה
כן, נכללו בהסכם שורה של הוראות נוספות, לרבות, תניות סודיות -. כמועדיקה

 ובוררות. 
 

מסחריים. תוקף החברה קשורה בהסכמים לשימוש ולמכירת מוצרים הנושאים שמות  .3
. החברה התחייבה בתשלום תמלוגים בשיעורים מסויימים 2021 תשנעד ההסכמים הינו 

המחושבים על בסיס המכירות של המוצרים הנושאים את השמות המסחריים ובחלק 
בביצוע פרסום מותנים מההסכמים לא פחות מסכום מינימלי. כמו כן חלק מההסכמים 

 וכן ברכישת ובמכירת כמות מינימלית של מוצרים.
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 )המשך( יבויות תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודיםהתחי -: 19באור 
 

 31להלן הסכומים המינימליים של התמלוגים השנתיים בהם מחוייבת החברה ליום 
 בהתאם להסכמים האמורים: 2017בדצמבר, 

 אלפי ש"ח  

 לשנה 870-כ  2021-2018 שנים
 ש"ח.אלפי  732 -בפועל בסך של כתמלוגים שילמה החברה  2017בשנת   

 
שטחים במתחם הדר יוסף בתל אביב המשמשים את החברה כמשרדים,  החברה שוכרת .5

היו  31.12.16)שעד ליום  מחסן וחדר הדרכה וישיבותהמרכזית של החברה,  חנותה
נחתמה תוספת שלישית להסכם השכירות  2017בחודש דצמבר  .שייכים לצד קשור(

אודות  לפרטים .2018ביולי  31ביום במסגרתו נקבע כי תקופת השכירות תסתיים 
 להלן. ו30השכירות, ראה ביאור  להסכםתוספת רביעית 

 
 

החברה מנהלת משא ומתן עם מספר משכירים לפתיחת חנויות אלטרנטיביות לחנות 
אודות הסכם שכירות שחתמה החברה לצורך  לפרטים בהדר יוסף.של החברה המרכזית 

חלף מכירת מוצרי הרשת בחנות בהדר  GOLF & COפתיחת חנות דגל עבור מוצרי 
 להלן. ד30יוסף, ראה ביאור 

 
 

חתמה החברה על הסכם שכירות עם צד שלישי שאינו קשור  2017דצמבר  בחודש
לחברה, מכוחו היא תשכור משרדים שישמשו למשרדי החברה בנתניה, וזאת לתקופה 

השנים  5עם אופציה להפסקת השכירות לאחר  2018במאי  1החל מיום  שנים 10של 
שנים תהיה לה את  10הראשונות, וכן ככל שהחברה תשכור את המשרדים לתקופה של 

 הם הצפויים השכירות דמישנים.  5האופציה להאריך את ההסכם לתקופה נוספת של 
 .בשנה "חש מיליון 2.5 -כ בסך

 
 

. חוזי השכירות שכורים ים, משרדיה והחנויות ממוקמים במבנהקבוצהמחסני  .6
עם זכות הארכה לחלקם. דמי השכירות מחושבים  2018-2021מסתיימים בין השנים 

לשינויים במדד המחירים  בעיקר על בסיס המחזור, אך לא פחות מסכום בסיסי הצמוד
 דמי ניהול ואחזקה המבוססים בחלקם על סכום קבוע. הקבוצהלצרכן. בנוסף משלמת 
ימליים של דמי השכירות, הניהול והאחזקה השנתיים בהם להלן הסכומים המינ

 זים האמורים:יתרת תקופת החובהתאם ל 2017בדצמבר,  31ליום  הקבוצהמחוייבת 
 

 אלפי ש"ח   משך הזמן לסיום החוזה
   

 147,412  שנה עד
 121,734   שנים לשלוש שנה בין
 97,450   שנים לחמש שנים שלוש בין

 88,331  ומעלה שנים חמש
 

כמו כן התקשרה החברה בהסכמים לשכירות תפעולית של כלי רכב לתקופה 
מליון ש"ח צמודים  2.5-מסתכמים בכ. דמי השכירות השנתיים 2021המסתיימת בשנת 

 למדד המחירים לצרכן.
 

 בהסכם זיכיון עם חברה מקבוצת ארקדיה השותפותהתקשרה  2016חודש אפריל ב .7
"ההסכם", בהתאמה( המקנה לשותפות את הזכות הבלעדית -)"בעלת המותגים" ו

 Topלפתח, להשיק ולתפעל אתר אינטרנט ולבצע מסחר אלקטרוני של מותגי האופנה 

Shop ו-Top Man ,הכספי נכון למועד הדוחבהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.  בישראל ,
. ההסכם יסתיים בחודש בלבד Top Shopמפעילה השותפות רשת חנויות תחת המותג 

, כאשר לשותפות ניתנה אופציית הארכה לחמש שנים, בכפוף לתנאים 2025פברואר 
 ערבה והחל ממועד זה החברה( 2017בדצמבר  31כיתן )עד ליום שנקבעו בהסכם. 

 כן נקבעו יעדים שונים שהשותפות תידרש -לקיום התחייבויותיה של השותפות. כמו



 המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים 

 57 

 )המשך( ת תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודיםהתחייבויו -: 19באור 
 

ידי בעלת -לעמוד בהם )בין היתר, יעדי מכירות( ועילות שונות לסיום ההסכם על 
 ,המותגים, ובכלל זה: אם השותפות לא תעמוד ביעדים )בכפוף לתקופות ריפוי שונות(

ם לא תוכל אם בעלת המותגי ,אם הסכמי הזיכיון הקיימים יבוטלו ו/או יפוג תוקפם
לרשום בישראל את זכות השימוש בסימני המסחר או אם תהיה סיבה סבירה להאמין 

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

ם את חובותיה או תעשה הסדר עם ימונה לה כונס נכסים או לא תהיה מסוגלת לשל
 נושיה, או 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.

 
דירקטוריון החברה, חתמה החברה הסכם לאחר קבלת אישור  2017בנובמבר  6ביום  .8

תתמזג  2017בדצמבר  31מיזוג עם כיתן, לפיו במועד השלמת המיזוג ובתוקף מיום 
יועברו  כיתן, באופן בו כל פעילותה, נכסיה והתחייבויותיה של כיתן אל תוך החברה

שות משפטית נפרדת, תחוסל ללא יתחדל להתקיים כ כיתןלתוך החברה, וכתוצאה מכך 
 פירוק ותימחק ממרשמי רשם החברות. 

, כיתן אישור מרשם החברות בגין רישום המיזוג כאמורנתקבל  2018בפברואר  21 ביום 
 .חוסלה ללא פירוק ונמחקה ממרשמי רשם החברות

 
  .26באשר להתקשרויות עם בעלי עניין, ראה באור  .9
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 )המשך( יות, התקשרויות, ערבויות ושעבודיםהתחייבויות תלו -: 19באור 

 
 ערבויות ג.

 
להבטחת התחייבויות החברה כלפי משכירי נכסים ואחרים העמידה החברה ערבויות  א(

 ש"ח. אלפי 12,266-לתאריך הדיווח בסך של כבנקאיות אשר מסתכמות 
 
, השותפותטחת שירותים בנקאיים שונים של להבטחת אשראי לזמן ארוך וקצר ולהב ב(

 מיליון ש"ח. 6.7 ערבותהחברה  העמידה
 

  
אלפי ש"ח להבטחת  3,680החברה העמידה לצד שלישי ערבות חברה בסך של  (ג

התחייבות עדיקה על פי הסכם השכירות בקשר עם המרכז הלוגיסטי ומשרדיה. עדיקה 
 התחייבה כי תפעל להסב את הערבות האמורה לעדיקה.

 
 שעבודים .ד

 
 התחייבה כלפי תאגידים בנקאיים שלא ליצור שעבודים על נכסיה )שעבוד שלילי(.החברה 

לפרטים אודות שעבודים שהעמידה החברה לתאגידים בנקאיים במסגרת הסכמי המימון 
 להלן. ג30החדשים להסדרת מסגרות האשראי של החברה, ראה ביאור 

 
 

 הון -: 20באור 
 

מהונה המונפק של  53.06%-מחזיקה ב והשקעות בע"מתעשיות כלל  ,2017בדצמבר  31ליום  א.
 .51.99%החברה ובדילול מלא )בהתחשב באופציות שהוקצו לעובדי החברה( 

 
 הרכב הון המניות .ב

 

 

 2017בדצמבר  31

   

 

 מונפק ונפרע מספר המניות

 47,119,500  147,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א 0.01מניות רגילות בנות 

   
   
   

 

 2016בדצמבר  31

  

 

 מונפק ונפרע מספר המניות

 40,299,990  47,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א 0.01מניות רגילות בנות 

   
  מניות הקצאות    
 

התקשרה החברה עם מספר ניצעים להקצאת מניות פרטית, במסגרתה  2017ביוני  14ביום 
"( מניותש"ח ע.נ. כל אחת )" 0.01מניות רגילות בנות  5,732,810 2017ביוני  20הוקצו ביום 

 "(.שניה הקצאהמניות נוספות )" 1,086,700הוקצו  2017ביוני  28"( וביום ראשונה הקצאה)"
 מיליון ש"ח. 38 -סך התמורה, נטו בגין ההקצאות האמורות הסתכמה בכ

 
 רשום הון הגדלת 
הגדלת ההון  , אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה2017ביוני  28ביום  

 מניות. 100,000,000ש"ח המחולק ל  1,000,000המניות הרשום של החברה ב 
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 )המשך( הון -: 20באור 

 
 
 זכויות הנלוות למניות .ג
 

זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי  .1
 הדירקטורים בחברה.

 
 אביב.-בתלסחירות בבורסה לניירות ערך  .2

 

 דיבידנד .ד
 

החליט דירקטוריון החברה לחלק כדיבידנד לבעלי מניות החברה, מדי שנה,  2006במהלך שנת  
לפחות מחצית מהרווחים השנתיים השוטפים של החברה לאותה שנה וזאת בכפוף לכל דין, 
ובלבד שלא תיגרם פגיעה משמעותית בתזרים המזומנים של החברה או בתוכניות כפי 

 ויאומצו מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה. שיאושרו
 

 
תאריך החלטת 
  תאריך חלוקה  דירקטוריון החברה

סכום שחולק 
  )במיליוני ש"ח(

דיבידנד למניה 
 )בש"ח(

       
 0.37  15  2015באפריל,  6  2015במרס,  1

       
       
       

 
 
 

 תשלום מבוסס מניות -: 21באור 
 

 בדוחות הכספיים הוצאה שהוכרה א.
 

ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים של החברה בעבור שירותים שהתקבלו מעובדיה מוצגת 
 בטבלה שלהלן:

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

הוצאה שהוכרה מעסקאות תשלום 
 3,998  505  6,041  מבוסס מניות

 
 שהוענקו על ידי החברה לעובדיה מתוארות להלן.עסקאות תשלום מבוסס המניות 
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 )המשך( תשלום מבוסס מניות -: 21באור 

 
ביוני,  1מונה מר רביב ברוקמאייר למנכ"ל החברה ונכנס לתפקידו ביום  2016בחודש מאי,  .ב

2016. 
, 2010בהמשך לתוכנית להקצאת אופציות לעובדים של החברה משנת  2016במאי,  10ביום 

כפי שתוקנה מעת לעת וכחלק מתנאי ההעסקה, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 
אופציות לא סחירות, ללא תמורה למנכ"ל החברה מר רביב ברוקמאייר  362,700של  הקצאה

ש"ח ע.נ. כ"א בכפוף להתאמות  0.01מניות רגילות של החברה בנות  362,700לרכישת עד 
בהתאם למחיר מניה רגילה של החברה בסיום יום  נקבעהמימוש כמפורט בתוכנית. מחיר 

ממוצע שער הנעילה של מובלבד שלא יפחת  10%המסחר שהינו יום ההקצאה, בתוספת 
. מחיר המימוש ש"ח( 5.44) ימי המסחר שקדמו ליום ההקצאה 30 -מניית החברה בבורסה ב

קב חלוקת דיבידנד, מניות אינו צמוד למדד המחירים לצרכן וכפוף, בין היתר, להתאמה ע
 הטבה והנפקת זכויות. 

 
 תקופות המימוש של האופציות הינן כדלקמן: 

ועד תום  מיום ההקצאהניתנות למימוש החל מתום שנה  המוצעות מכמות האופציות שליש
ניתנות למימוש החל מתום המוצעות נוסף מכמות האופציות  שליש, מיום זהשנים  שלוש

 המוצעות מכמות האופציות ושליש מיום זהועד תום ארבע שנים  מיום ההקצאהשנתיים 
 מיום זה.ועד תום חמש שנים  יום ההקצאהניתנות למימוש החל מתום שלוש שנים מ

 
בתום התקופות שתחלופנה עד למועדי ההקניה המצויינים לעיל, שהחל מהם תתגבש זכאות 

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

, כאמור לעיל, הוערך תוך שימוש במודל הבינומי והסתכם לסך של האופציותהשווי ההוגן של 
 אלפי ש"ח. 386 -כ

 
  .מונה מר אפרים רוזנהויז לדירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה 2016ביוני,  3ביום  .ג

, 2010את אופציות לעובדים של החברה משנת בהמשך לתוכנית להקצ 2016במאי,  24 ביום 
כפי שתוקנה מעת לעת וכחלק מתנאי ההעסקה, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 

אופציות לא סחירות, ללא תמורה ליו"ר הדירקטוריון מר אפרים רוזנהויז  362,700הקצאה של 
ש"ח ע.נ. כ"א בכפוף להתאמות  0.01מניות רגילות של החברה בנות  362,700עד  לרכישת

למחיר מניה רגילה של החברה בסיום יום  בהתאם נקבעכמפורט בתוכנית. מחיר המימוש 
ובלבד שלא יפחת מממוצע שער הנעילה של  10%המסחר שהינו יום ההקצאה, בתוספת 

ש"ח(. מחיר המימוש  5.44ו ליום ההקצאה )ימי המסחר שקדמ 30 -מניית החברה בבורסה ב
אינו צמוד למדד המחירים לצרכן וכפוף, בין היתר, 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 

שנים מיום זה, שליש נוסף מכמות האופציות המוצעות ניתנות למימוש החל מתום שלוש 
שנתיים מיום 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.
צויינים לעיל, שהחל מהם תתגבש זכאות בתום התקופות שתחלופנה עד למועדי ההקניה המ

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

השווי ההוגן של האופציות, כאמור לעיל, הוערך תוך שימוש במודל הבינומי והסתכם לסך של 
 אלפי ש"ח.  386 -כ

 
למנכל וליו"ר דירקטוריון להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות 

 בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל: החברה כאמור,
   

 30.1% - 31.1%  סטיית התקן 
 0.85% - 0.38%  שיעור ריבית חסרת סיכון 

 4.95  מחיר המניה )ש"ח( 
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 )המשך( תשלום מבוסס מניות -: 21באור 

 

, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה למר אלי 2017ביוני  3ביום  .ד
כתבי  241,800שפיר, סמנכ"ל הכספים של החברה, על פי תוכנית האופציות של החברה, 

של  מניות רגילות 241,800אופציה, בלתי סחירים ובלתי עבירים, של החברה למימוש לעד 
ש"ח. נכון  6.5ש"ח ע.נ. כ"א. מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו  0.01החברה, בנות 

מחיר המימוש נקבע בהתאם למחיר מניה  למועד הדוח, טרם מומשו כתבי אופציה כאמור.
ובלבד שלא יפחת  %10רגילה של החברה בסיום יום המסחר הקודם ליום ההקצאה, בתוספת 

 5.91ימי המסחר שקדמו ליום ההקצאה 30-ניית החברה בבורסה במממוצע שער הנעילה של מ

 .מחיר המימוש של האופציות אינו צמוד למדד המחירים לצרכן .ש"ח( 

 
 תקופות המימוש של האופציות הינן כדלקמן: 

שליש מכמות האופציות המוצעות ניתנות למימוש החל מתום שנה מיום ההקצאה ועד תום 
נוסף מכמות האופציות המוצעות ניתנות למימוש החל מתום שלוש שנים מיום זה, שליש 

שנתיים מיום 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.

מהם תתגבש זכאות בתום התקופות שתחלופנה עד למועדי ההקניה המצויינים לעיל, שהחל 
הניצע למימוש האופציות, תימננה רק התקופות בהן יתקיימו יחסי עובד מעביד בין הניצע 

 לבין החברה. 
השווי ההוגן של האופציות, כאמור לעיל, הוערך תוך שימוש במודל הבינומי והסתכם לסך של 

 אלפי ש"ח.  318 -כ
 
 
 תנועה במשך השנה ה.

 
ופציות לעובדים, את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש להלן טבלה הכוללת את מספר הא

 שלהן ואת השינויים שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים במשך השנה השוטפת:

 
2017 2016 2015 

 

      

מספר 
 האופציות

ממוצע 
משוקלל של 

מחיר 
 המימוש

מספר 
 האופציות

ממוצע 
משוקלל של 

מחיר 
 המימוש

מספר 
 האופציות

ממוצע 
משוקלל של 

מחיר 
 המימוש

  
 ש"ח

 
 ש"ח

 
 ש"ח

 12.66  1,643,396  12.00  584,385  5.44  725,400  יתרה לתחילת השנה
 -  -  5.44  725,400  1.32  241,800  אופציות שהוענקו במשך השנה
 -  -  -  -  -  -  אופציות שמומשו במשך השנה
אופציות שפקעו וחולטו במשך 

 -  (1,059,011) -  (584,385) -  -  השנה

 12.00  584,385  5.44  725,400  4.33  967,200  יתרה לסוף השנה
אופציות למניות הניתנות 

 12.26  342,585  -  -  -  -  למימוש לסוף השנה
 
בדצמבר,  31הממוצע המשוקלל של יתרת אורך החיים החוזי של האופציות למניות ליום  ו.

 שנים(. 1.7 – 2016בדצמבר,  31שנים )ליום  1.6הינו  2017
 
 .3ב'19לעניין תשלום מבוסס מניות בחברה מאוחדת ראה באור  ז.

 
, בהמשך לתוכנית להקצאת אופציות לעובדים של החברה משנת 2016בספטמבר,  27ביום  ח.

לסעיף  אלפי ש"ח 2,382אופציות. בעקבות כך מיינה החברה סך של  193,161, פקעו 2010
 פרמיה על מניות.
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 הוצאות מכירה ושיווק -: 22באור 

 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 157,444  165,698  177,227  (1משכורות והוצאות נלוות )
 141,744  138,652  135,206  דמי שכירות ודמי ניהול

 68,661  71,531  73,941  אחזקה 
 27,472  22,647  27,380  פרסום 

 6,216  6,324  7,130  עמלות ותמלוגים 
 17,999  18,837  19,715  פחת והפחתות

 17,869  18,636  17,813  הובלה, אריזה ואחרות 

 
 458,412  442,325  437,405 

 
דצמבר  אושרה בכנסת העלאת שכר המינימום, בתוקף החל ממשכורת 2017בחודש אוקטובר  (1) 

 ח.ש" 5,300 -ש"ח ל 5,000 -, באופן ששכר המינימום יעלה מ2017של שנת 
 

 
 
 
 
 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות -: 23באור 

 

 

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 23,450  22,454  29,930  משכורות והוצאות נלוות 

 5,518  6,508  4,341  דמי שכירות ואחזקת משרד

 2,706  2,417  1,524  ד'(26דמי ניהול לצד קשור )ראה באור 

 1,503  2,300  1,835  פחת 

 8,790  10,335  13,323  נסיעות, אש"ל ואחרות

 
 50,953  44,014  41,967 
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 , נטואחרותהוצאות  -: 24באור 
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 (1,975) (375) -  הכנסות מדמי פינוי מוקדם של חנויות 

 (3,000) -  -  המחאת זכויות לתווי שי  

 (2,000) -  -  פיצוי בגין החזר השקעה 
רווח ממימוש התחייבות פיננסית בגין אופציית 

 -  -  (2,446) מכר 

 1,141  -  -  עלויות עיסקה רכישת חברה מאוחדת  

 1,026  פיצוי בגין סגירת חנות
 3,600  27,513  -  ירידת ערך מוניטין   

 3,609  13,638  2,379  ירידת ערך רכוש קבוע

 -  4,149  (948) הפרשה לנכסים מכבידים

 571  1,198  398  אחרות

 1,946  46,123  409  הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו

    
    

   
    
 הכנסות והוצאות מימון -: 25באור     

 

 

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 הכנסות מימון
 22  -  -  הכנסות ריבית מפקדונות בבנקים   

שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסיים 
 679  754  2,184  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 1,622  -  624  ריבית מוסדות

 374  187  1,064  הפרשי שער ואחרות

 -  118  -  ריבית על הלוואות

 -  88  -  נגזרים פיננסיים

 
 3,872  1,147  2,697 

 הוצאות מימון
 651  -  2,844  נגזרים פיננסיים    

 472  998  1,262  עמלות בנק 

 1,812  4,459  3,767  ריבית על הלוואות מבנקים

 1,816  651  -  שער ואחרותהפרשי 

 
 7,873  6,108  4,751 
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 26באור 
 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים א.
 

 
 אלפי ש"ח

 2017בדצמבר,  31ליום 
 202  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 373  זכאים ויתרות זכות

 1,270  מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטההלוואות 

 2016בדצמבר,  31ליום 
 2,335  חייבים ויתרות חובה 

 1,293  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 1,292  זכאים ויתרות זכות

 1,221  הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 

 דירקטורים(:הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים )לרבות  ב.
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 (2()1שכר ונלוות ליו"ר ומנכ"ל )
 1,859  2,284  2,129  הטבות לעובדים לזמן קצר    

 221  (47) 336  תשלום מבוסס מניות

 
 2,465  2,237  2,080 

 464  491  427  שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה 

    
מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר 

 וההטבות
 4  4  4  דירקטורים שאינם מועסקים בחברה   

 
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר  2016ביוני  19ביום  (1)

( את התקשרות החברה 2016במאי  24אישור דירקטוריון החברה וועדת התגמול מיום 
בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחברה בבעלותו המלאה של מר אפרים רוזנהויז )בסעיף 

 )בסעיף זה: "הסכם הניהול"(. זה: "חברת הניהול"( כיו"ר דירקטוריון בחברה 
כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות לפי ההסכם בכל  הניהולפי הסכם -על 

בתמורה לשירותי הניהול,  ה מוקדמת בכתב בת שלושה חודשים.עת, תוך מתן הודע
ש"ח ברוטו  55,000זכאית חברת הניהול לקבל מהחברה תמורה חודשית בסך של 

ידי היו"ר לחברה עד -ללא הפחתה בגין אי אספקת שירותי הניהול על, בתוספת מע"מ
ימי מחלה )עם  18ימים בשנה בגין חופשה שנתית של היו"ר )ללא זכות צבירה( ועד  16

ימי מחלה(. חברת הניהול זכאית להחזר ההוצאות  90מכסת צבירה מקסימאלית של 
סמכתאות מתאימות, שהוצאו בפועל בקשר עם מתן שירותי הניהול כנגד הצגת א

בהתאם לנהלי החברה ולתקרה המפורטת במדיניות התגמול של החברה, לרבות החזר 
 הוצאות בגין שימוש בטלפון סלולארי ואחזקתו, החזר הוצאות קו טלפון קווי והוצאות 

להחזר אינטרנט, והחזר בגין שימוש ברכב וגילום הטבה זו. בנוסף, חברת הניהול זכאית  
 סך סיעות עסקיות לחו"ל והוצאות שהוצאו לצורך נסיעות עסקיות אלו. הוצאות בגין נ
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 26באור 
 

דמי הניהול )כולל התנאים הנלווים )לרבות החזר הוצאות ובכללן הוצאות שימוש  
 ש.ש"ח לחוד 63,900ברכב( ולמעט תגמול הוני ובונוסים, לא יעלו על 

למר  , הקצתה החברה, לאחר אישור האסיפה הכללית של החברה2016ביוני  19ביום  
 362,700אופציות לרכישת עד  362,700 של החברה, אופציותהפי תוכנית -, עלרוזנהויז

ש המימומחיר . אמן עבור מר רוזנהויזנו לצהאופציות הוקמניות רגילות של החברה. 
 ש"ח. 5.4 הינוציה אופ כלשל 

 
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר  2016ביוני  15ביום  (2)

( את התקשרות החברה 2016במאי  10אישור דירקטוריון החברה וועדת התגמול מיום 
 בהסכם עבודה אישי עם מר רביב ברוקמאייר )בסעיף זה: "ההסכם"(. 

ות לפי ההסכם בכל עת, פי ההסכם,  כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשר-על 
תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב בת ארבעה חודשים. מר ברוקמאייר זכאי לשכר בסיס 

-ש"ח ברוטו, צמוד למדד המחירים לצרכן )השכר יעודכן אחת ל 85,000חודשי בסך של 
מועסק בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של  שמר ברוקמאיירבהתחשב בכך חודשים(.  3

, או כל חוק שיתקנו 1951-ת חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"אאמון אישי, אזי הוראו
 בחברה והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ו או יבוא במקומו, לא יחולו על העסקת

 
בגין עבודתו מלבד זו המפורטת במפורש בהסכם, לרבות תשלומים בגין שעות עבודה  

 נוספות ועבודה בימים לא שגרתיים, סופי שבוע וחגים. 
 

ימי עבודה. פדיון ימי חופשה  24מר ברוקמאייר זכאי לחופשה שנתית בתשלום בת  
במועד סיום יחסי עובד מעביד או במועד מוקדם יותר  שנצברו למר ברוקמאייר, ייפדו

על פי שיקול דעת החברה ובכפוף לדין; מר ברוקמאייר זכאי לתשלום דמי הבראה 
ם בשנה בתשלום שכר מלא. סה"כ יוכל ימי מחלה קלנדריי 30-ל וכןימים  16בגובה 

ימי מחלה, בניכוי התקופה בעדה קיבל דמי מחלה במהלך עבודתו. בכל  90לצבור עד 
מר ברוקמאייר זכאי להחזר ההוצאות  מקרה לא יותר פדיון ימי מחלה שלא נוצלו.

שהוצאו בפועל בקשר עם תפקידו, כנגד הצגת אסמכתאות מתאימות, לרבות החזר 
שימוש בטלפון סלולארי ואחזקתו וגילום ההטבה; החזר הוצאות אירוח  הוצאות בגין

ו/או אש"ל וכיו"ב. מובהר, כי החזר ההוצאות כפוף לנהלי החברה ולתקרה המצוינת 
למר ברוקמאייר לצורך ביצוע תפקידו  העמידהבמדיניות התגמול של החברה. החברה 

ווי המס בגין שווי הרכב בכל הוצאות הרכב וכן במלוא ש נושאתהחברה ורכב צמוד 
פי בחירתו בקרן -)גילום( בהתאם לכל דין. בנוסף, מר ברוקמאייר זכאי לביטוח על

פנסיה ו/או בקופת תגמולים ו/או בביטוח מנהלים וביטוח אובדן כושר עבודה וכן יהיה 
 זכאי לקרן השתלמות.

, לאחר אישור האסיפה הכללית של החברה, הקצתה החברה למר 2016ביוני  19ביום  
אופציות לרכישת עד  362,700פי תוכנית האופציות של החברה, -ברוקמאייר, על

 ש"ח. 5.4 הינו כלש של המימומחיר מניות רגילות של החברה.  362,700
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 )המשך( עניין וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי  -: 26באור 
 
 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ג
 

 

 

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 עם צד קשור:
 3,843  3,824  13  (1דמי שכירות )   

 1,409  1,434  1,524  ( 2דמי ניהול )

 עם חברות קשורות:
 52  66  66  מכירת תווים   

 1,304  1,215  1,202  שכירות רכב

 5,513  4,740  2,105  הוצאות תפעול אחרות
 
 .5ב'19ראה באור  (1)

 
 בגין שרותי ניהול נוספים אותם מקבלת החברה מצד קשור, מחוייבת החברה (2)

ש"ח )צמוד למדד המחירים לצרכן  550,000בסכום קבוע בסך  בתשלום דמי ניהול
  .2014( וזאת החל משנת 2013בדצמבר  15-שפורסם ב
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 מסים על הכנסה -: 27באור 

 
 חוקי המס החלים על חברות הקבוצה א.

 
 1985-ה"חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ

 
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות  2007פי החוק, עד לתום שנת -על

 לשינויים במדד המחירים לצרכן. 
 

התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(,  2008פברואר בחודש 
, 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985-התשמ"ה

נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד 
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון 2007בדצמבר,  31המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 

בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, 
בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 

 .2008משנת  החל( 2007)לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 
 

 שיעורי המס החלים על החברה .ב
 

 .24% -  2017ובשנת  25% -2016בשנת  ,26.5%הינו  2015 תשיעור מס החברות בישראל בשנ
 

( )הפחתת שיעור מס חברות(, 216אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2016בינואר 
. תחילתו של תיקון זה 25%-ל 26.5%-, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות מ2016 -התשע"ו

 .2016בינואר,  1ביום 
 

אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית  2016בדצמבר 
, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל 2016 –(, התשע"ז 2018 -ו 2017לשנות התקציב 

לשיעור של  2018בינואר,  1ום ( והחל מי25%)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1מיום 
23%. 

 
 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 

לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי חוק פורסם  2013בחודש אוגוסט 
הוראות לגבי היתר כולל בין  החוק .)חוק התקציב( 2013-(, תשע"ג2014-ו 2013התקציב לשנים 

כניסתן לתוקף של ההוראות  , אולם2013באוגוסט  1וזאת החל מיום מיסוי רווחי שערוך 
האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים 
במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ 

 .פורסמו טרם כאמור תקנותנכון למועד אישור דוחות כספיים אלה,  לישראל.
 
 שומות מס סופיות .ג
 

 . 2013  סופיות עד וכולל שנת המסהנחשבות כשומות מס  ולכיתןלחברה 
 

 הפסדים מועברים לצורכי מס  ד.
 

ליום מסתכמים ולצורכי מס המועברים לשנים הבאות עסקיים והפסדי הון הפסדים לקבוצה 
. בגין הפסדים אלה הוכרו בדוחות הכספיים נכסי ש"ח מיליון 135-לסך של כ 2017בדצמבר,  31

 ח."ש מיליון 3.5-מסים נדחים בסך של כ
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 27באור 

 

 
 מסים נדחים .ה

 
 דוחות על רווח והפסד דוחות על המצב הכספי

   
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח 

 נכסי מסים נדחים
 173  (685) (1,740) 11,783  10,043  רכוש קבוע     

 (242) (321) 421  2,828  3,249  הטבות לעובדים
 *(3,214  *(17  (1,829) 4,731  2,902  הפסדים מועברים לצורכי מס 

 539  1,654  488  971  1,502  הפרשים אחרים בעיתוי הוצאות

 
 17,696  20,313 

   
 הכנסות )הוצאות( מסים נדחים

  
(2,660)  665)*  3,684)* 

 20,313  17,696  נכסי מסים נדחים, נטו
    

 כג'(.2הצגה מחדש של מספרי השוואה )ראה ביאור  *( 
 

  23%מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של  2017-ו 2016בדצמבר  31ליום  מסים נדחים
 .בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש

 
 
 

 מסים על הכנסה המתייחסים לסעיפי רווח כולל אחר .ו

 

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכניות להטבה 
 60  (132) 137  מוגדרת

 
 מסים על ההכנסה הכלולים ברווח או הפסד .ז

 

 

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 337  -  1,089  מסים שוטפים

 -  403  176  מסים בגין שנים קודמות

 *( (3,684) *( (3,326) 2,660  מסים נדחים, ראה גם סעיף ה' לעיל
בעקבות שינוי התאמת יתרות המסים הנדחים 

 -  2,661  -  בשיעורי המס

 
 3,925 (262) )* (3,347) )* 

 
 
 כג'(.2הצגה מחדש של מספרי השוואה )ראה ביאור  *( 
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 )המשך( מסים על הכנסה -: 27באור 
 
 מס תיאורטי .ח

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים 
רווח והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי לבין סכום  וההפסדים בדוח על

 מסים על ההכנסה שנזקף בדוח על רווח והפסד:
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 (*(13,531) (*(53,684) 10,126  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

 26.5%  25.0%  24.0%  שיעור המס הסטטוטורי
מס )הטבת מס( מחושב לפי שיעור המס 

 (3,585) (13,421) 2,430  הסטטוטורי

 581  10,112  1,826  הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
עדכון יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי 

 המס
 

 2,729)*  - 
הוצאות בגין אופציות הוניות שאינן מותרות 

 בניכוי
 

(12)  1,060 
 -  302  176  מסים בגין שנים קודמות

מיסים נדחים שנוצרו לראשונה בגין הפסדים 
 משנים קודמות

 
 - (2,000) 

ניצול הפסדים מועברים בגינם לא נוצרו מיסים 
 (383) -  (1,003) נדחים

הפרשי עיתוי והפסדים בגינם לא נוצרו מיסים 
 1,336  -  -  נדחים 

 (427) 28  -  הוצאות )הכנסות( פטורות מריבית מס הכנסה 

 71  -  496  שינויים בבסיס המדידה ואחרים, נטו

 *( (3,347) *( (262) 3,925  מסים על הכנסה )הטבת מס(
  
 כג'(.2הצגה מחדש של מספרי השוואה )ראה ביאור *(     

 
 רווח נקי למניה -: 28באור 

 
 נקי למניה)ההפסד( הפרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח  א.

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2017 2016 2015 

 

כמות 
מניות 
 משוקללת

רווח 
 נקי

כמות 
מניות 
 רווח נקי משוקללת

כמות 
מניות 
 רווח נקי משוקללת

 
 אלפים

אלפי 
 אלפי ש"ח אלפים אלפי ש"ח אלפים ש"ח

כמות המניות והרווח 
לצורך חישוב רווח נקי 

 *( (9,121) 40,300  *( (53,422) 40,300  6,201  43,887  בסיסי 
השפעת מניות רגילות 
 -  -  -  -  -  -  פוטנציאליות מדללות

לצורך חישוב רווח נקי 
 *( (9,121) 40,300  *( (53,422) 40,300  6,201  43,887  מדולל

 כג'(.2מחדש של מספרי השוואה )ראה ביאור *(     הצגה  
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 )המשך( רווח נקי למניה -: 28באור 
 

בחישוב הרווח הנקי המדולל למניה לא נכללו ניירות ערך המירים )מניות רגילות פוטנציאליות 
מדללות( של אופציות לעובדים בתוכנית תשלום מבוסס מניות כיוון שהכללתם מגדילה את הרווח 

 השפעה אנטי מדללת(.הבסיסי למניה )
 

הינה  2017בדצמבר,  31כמות האופציות שלא נכללה בחישוב הרווח הנקי המדולל למניה ליום 
  .(725,400 - 2016בדצמבר,  31)ליום  967,200

 
 

 מגזרי פעילות -: 29באור 
 
 כללי א.

 
מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 

(CODM)  ,לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת
למטרות ניהול, החברה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים של היחידות העסקיות 

הכולל מוצרי הלבשה  אופנת הלבשה( -אופנת הלבשה )להלן  ולה שני מגזרי פעילות: מגזר
ומגזר אופנת הבית  עליונה ותחתונה, מוצרי הנעלה ומוצרי אופנה משלימים לנשים וגברים

אופנת בית( הכולל מגוון מוצרים כגון מצעים, מגבות, טקסטיל בית, כלי בית,  -)להלן 
 .ומוצרי הלבשת ילדים ותינוקות קוסמטיקה וטואלטיקה

 
 ביצועי המגזרים )רווח מגזרי( מוערכים בהתבסס על רווח תפעולי כמוצג בדוחות הכספיים.

 
תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים 
ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר. פריטים שלא הוקצו, כוללים בעיקר 

מימון )כולל עלויות מימון והכנסות מימון, לרבות בגין התאמת שווי  נכסי מטה של החברה,
 .קבוצתיהוגן של מכשירים פיננסיים( ומסים על ההכנסה, מנוהלים על בסיס 

 
 רכוש קבוע ,כוללים מלאיאשר נכסי המגזר מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את 

 רכישות רכוש קבוע.. השקעות הוניות כוללות ומוניטין
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 29באור 
 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 

 

 
 אופנת הלבשה

אופנת 
 סה"כ התאמות אחר בית

 
 אלפי ש"ח

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 2017בדצמבר, 

הכנסות מחיצוניים )כולל      
 876,139  -  506  478,130  397,503  הכנסות מעמלות(

 14,127  -  382  28,051  (14,306) רווח )הפסד( מגזרי
 הוצאות מימון, נטו

    
(4,001) 

 רווח לפני מסים על הכנסה
    

 10,126 

 31לשנה שהסתיימה ביום       
 2016בדצמבר, 

הכנסות מחיצוניים )כולל      
 833,460  -  589  439,234  393,637  הכנסות מעמלות(

 (*(48,723) -  481  21,679  (*(70,883) רווח )הפסד( מגזרי
 הוצאות מימון, נטו

    
(4,961) 

 הפסד לפני מסים על הכנסה
    

(53,684) 

 31לשנה שהסתיימה ביום       
 2015בדצמבר, 

הכנסות מחיצוניים )כולל      
 820,879  -  708  414,762  405,409  הכנסות מעמלות(

 (*(11,477) -  1,157  17,068  (*(29,702) רווח )הפסד( מגזרי
 הוצאות מימון, נטו

    
(2,054) 

 הפסד לפני מסים על הכנסה
    

(13,531) 

 כג'(.2*(     הצגה מחדש של מספרי השוואה )ראה ביאור       
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 29באור 
 
 מידע נוסף ג.

 

 

אופנת 
 הלבשה

אופנת 
 סה"כ התאמות בית

 
 אלפי ש"ח

 2017בדצמבר,  31ביום לשנה שהסתיימה 
 33,916  3,630  15,180  15,106  השקעות הוניות    

 21,004  1,839  9,548  9,617  פחת והפחתות
 4,727  -  2,456  2,271  הפסדים מירידת ערך רכוש קבוע

 2016בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
 19,965  3,602  5,109  11,254  השקעות הוניות    

 52,228  1,949  10,552  39,727  והפחתותפחת 
 13,638  -  3,142  10,496  הפסד מירידת ערך רכוש קבוע

 2015בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
 40,770  1,186  13,976  25,608  השקעות הוניות    

 20,442  90  9,539  10,813  פחת והפחתות
 3,290  -  2,265  1,025  הפסד מירידת ערך רכוש קבוע

 
 
 

 

אופנת 
 הלבשה

אופנת 
 סה"כ התאמות בית

 
 אלפי ש"ח

 2017בדצמבר,  31ליום 
 

 
 

 
 291,639  -  137,077  154,562  נכסי המגזר

 נכסים שלא הוקצו
  

 196,210  196,210 

 2016בדצמבר,  31ליום 
    

 278,371  -  134,027  144,344  נכסי המגזר

 נכסים שלא הוקצו
  

 263,336  263,336 
 

 
 

 הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר אירועים -: 30באור 
 

 11 ביוםבדבר תביעה לפינוי חנויות רשת העודפים, לעיל ,. 3.א.19לאמור בביאור  בהמשך .א
 כמפעיל זה מועד עד ששימש ממי ספרינט רשת של ניהולה החברה לידי הועבר 2018 בפברואר

 החברה זה ממועד והחל, יפואביב -בתל המחוזי המשפט בית להחלטת בהתאם וזאת, הרשת
 .בחברה שנקלטו לשעבר המפעיל עובדיידי -על בעיקר ספרינט רשת את בעצמה מפעילה

 

 באופן 2017בדצמבר  31תוך החברה, בתוקף מיום  ואל עם, כיתן מוזגה 2018בפברואר  21 ביום .ב
לפרטים נוספים ראה  של כיתן הועברו לתוך החברה. בויותיהיוהתחישכל פעילותה, נכסיה 

 לעיל. ( 8ב)19ביאור 
 

בקשר עם הסכמים בהם התקשרה החברה עם תאגידים  עילג ל13-ב ו13 בבאוריםלאמור  בהמשך .ג
 :הבאים לעניין העמדת מסגרות אשראי

התאגיד הבנקאי  עםתוקנו והוארכו ההסכמים  2018ביוני  3 -ו 2018במרץ  29 בימים .1
 פיו:-, על עילב ל13 בבאוראר המתו
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 )המשך( הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר אירועים -: 30באור 
 

מיליון ש"ח )אשר הועמדה לחברה החל מיום  35האשראי לזמן קצר בסך של  מסגרות .1.1
(, 2017ביולי  9מיליון ש"ח )אשר הועמדה לחברה החל מיום  30-( ו2017במאי  15

. כל סכום 2018במאי  31תוארכנה כך שהחברה תהא רשאית לנצלן עד לא יאוחר מיום 
תה השוטפת של החברה. שיימשך ממסגרות האשראי האמורות ישמש לצורך פעילו

 1.15%שיעור הריבית בגין שתי המסגרות האמורות מצוי בטווח של בין פריים בתוספת 
 מסגרת את החברה ניצלה לא 2018 במרץ 31 ליום נכון. 2.89% בתוספת פריים לבין

 .האמור הבנקאי התאגידידי -על לה הועמדה אשר האשראי

 מיליון 40 של בסך נוספת הלוואה 2018 במרס 31 ביום לחברה יעמיד הבנקאי התאגיד .1.2
 בסכום הלוואה של במקומה 2018 באוגוסט 31 ביום יחול הסופי פירעונה שמועד"ח ש

 .2.89% בתוספת פריים של בריבית,   2018 בינואר 1 ביום לחברה שהועמדה זהה

תבצע,  לא, היא 2018( לשנת הקלנדרי) הראשון הרבעון לתום עד כי התחייבה החברה .1.3
מיליון ש"ח ללא  15תהיה שותפה או תתחייב לבצע כל השקעה בסך מצטבר העולה על 

 קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב.

 

התאגיד  ההסכמים והוארכו תוקנו 2018ביולי  15-ו 2018ביוני  28,  2018 במרץ 29 בימים .2
סכום , אשר העמיד לחברה מסגרת אשראי לזמן קצר בלעילג 13 בבאורהבנקאי המתואר 
. נכון 2018ביולי  31מיליון ש"ח, סכום אשראי זה ניתן לניצול עד ליום  20מקסימאלי של 

ידי -על לה הועמדה אשר האשראי מסגרת את החברה ניצלה לא 2018 במרס 31 ליום
 .האמור הבנקאי התאגיד

 
( 2018 באוגוסט 7 ביום שתוקנו)כפי  חדשים בהסכמים החברה התקשרה 2018 ביולי 30 ביום

 עם"(. החדשים)להלן: "ההסכמים  בנקאיים תאגידים שני עם אשראי מסגרות להעמדת
 ביוני 30 ליום נכון. לעיל המתוארים ההסכמים הסתיימו החדשים ההסכמים של חתימתם

 התחייבה להן הקודמים להסכמים בהתאם הפיננסיות המידה באמות החברה עמדה 2018
 .האמורים הבנקאיים התאגידים כלפי

"( בנק א'' )"אההסכמים החדשים התקשרה החברה בהסכמים עם תאגיד בנקאי  במסגרת .1

 לקבלת: 

"(, לניצול לא המסגרתמיליון ש"ח )בסעיף זה: " 50מסגרת אשראי בסכום מקסימאלי של  .1.1
תהיה ניתנת לניצול לאשראי לזמן קצר, הוצאת  המסגרת. 2019 ביולי 31 מיוםיאוחר 

התחייבויות בנקאיות על חשבון החברה ומסגרות לעסקאות עתידיות. כל סכום שיימשך 
, יועמד כהלוואה, ישמש לפעילותה השוטפת של החברה ויישא ריבית בשיעור רתמהמסג

 את טללב רשאית תהיה החברה. 1.25%שנתי השווה לריבית הפריים בתוספת מרווח של 
 בעמלה לשאת תידרש שהחברה)ומבלי  עת בכל א לבנק בהודעה, חלקה או כולה, המסגרת

 (.כאמור ביטול בגין

כתב זה: " בסעיף' בכתב התחייבות בלתי חוזרת )א בנקכן, התקשרה החברה עם -כמו .1.1
 "(, במסגרתו התחייבה:ההתחייבות

 )א(  לעמוד בהתניות הפיננסיות הבאות: 

חשי של החברה )כהגדרתו בהסכם החדש( לא יפחת בכל עת מסך ( ההון העצמי המו1)
 מיליון ש"ח; 150של 

)כהגדרתו  נטו( החדש בהסכםהחוב הפיננסי)כהגדרתו  מחלוקת( המנה המתקבלת 2)
בהסכם החדש(, לא תעלה על  כגדרתו) נטובהסכם החדש( של החברה בהון החוזר 

0.8 ; 
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 )המשך( הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר אירועים -: 30באור 

המנה  -פיננסית נוספת שתחול בהתקיים התנאים המפורטים להלן במצטבר  תנייה( 3)

)כהגדרתו בהסכם החדש(  EBITDA-המתקבלת מחלוקת החוב הפיננסי נטו ב
. התניה 4העוקבים האחרונים, לא תעלה על  הקלנדרייםבמהלך ארבעת הרבעונים 

הבאים במצטבר: )א( בכל מקרה בו לחברה , תיכנס לתוקפה בכפוף לתנאים האמורה
יהיו חובות והתחייבויות נוספים כלשהם כלפי צדדים שלישיים, מעבר לחובות על 

א'(  מבנקפי ובקשר לאשראי )הלוואות אשראים, ערבויות ו/או שירותים בנקאיים 
)ב( החברה תחתום ו/או תתחייב לחתום ו/או ליצור לטובת צדדים שלישיים מהם -ו

, כולם או מקצתם, לשם בעדיקה"ק )א( שעבוד על מניותיה בסוב כאמור תיטול ח
הבטחת חובותיה ו/או התחייבויותיה, כולם או מקצתם, ישירם או עקיפים, כלפי 

  "ק )א( לעיל.בסאותו צד שלישי כאמור 

 תניות) פי הדוחות הכספיים-בדיקת העמידה בתניות הפיננסיות תעשה מדי רבעון על
פי דוחות כספיים סולו )בכפוף לאמור בהגדרת ההון העצמי -( לעיל ייבחנו על2)-( ו1)

פי דוחות -( תיבחן על3של החברה בהסכם החדש ביחס לנתון המוניטין( ותניה )
 של)באופן  ימים 30 בתוך תוקנה לא אשר הפיננסיות מהתניות איזו הפרתמאוחדים(. 

 לכך גורם היה הרלוונטי הבדיקה במועד םלנתוני מתווסף היה לו אשר הסכום גיוס
 החברה. מיידי(, תהווה עילה לפירעון הרלוונטיות הפיננסיות בהתניות תעמוד שהחברה

תהא רשאית לעשות שימוש במנגנון הריפוי האמור בהתייחס לשני מועדי בדיקה סך 
 ; עוקבים שאינם, הכל

 
 בנק לטובת זהה בדרגה שעבודים יצירת יאפשרו)אשר  הבאים השעבודים את לרשום)ב( 
 תמורת לחלוקת' ב לבנק' א בנק ביןבנקאי -בין הסכם וייחתם( להלן' )כהגדרתו ב

 (:השעבודים מימוש
 

( שעבוד שוטף ראשון על כל רכושה של החברה מהשעבוד השוטף האמור יוחרגו 1)
ון מדרגה ראשונה על ה ומשכוןמניות עדיקה וכל הנובע והקשור בהן ושעבוד קבוע 

המניות הבלתי נפרע של החברה והמוניטין שלה וכן, שעבוד קבוע ומשכון מדרגה 
ראשונה והמחאה על דרך השעבוד על כל זכויות החברה לקבלת כספים ו/או זכויות 

 אחרות הנובעות מביטוח הרכוש המשועבד; 
שעבוד ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד על כל זכויות החברה, ו משכון( 2)

זכויותיה לקבלת כספים מאת חברות כרטיסי אשראי )כהגדרתן בכתב  לרבות
 ההתחייבות ובכפוף לזכויותיהן(; 

כל אותם ניירות ערך, מסמכים, ו והדוקומנטים המטען שטריכל  שלקבוע  שעבוד( 3)
של  הכל זכויותי את וכןשטרות אשר החברה מסרה או תמסור מידי פעם לבנק 

 ; בגינם חברהה

החברה התחייבה כי לא יחול כל שינוי מבנה ביחס אליה )כהגדרתו  1ג. -טה שלי שמירת)ג( 
 לשלוטעד לפירעון מלוא האשראי, כלל תעשיות בע"מ תמשיך  2בהסכם החדש(; ג.

החברה  3ג.-( ו1968-ניירות ערך התשכ"ח בחוק)כהגדרת המונח שליטה  לבדהבחברה 
ה בדבר פשרה או הסדר ו/או החלט מיזוגלא תקבל החלטות בדבר פירוק מרצון, 

 כמשמעותם בחוק החברות ו/או בקשה לצו הקפאת הליכים; 

 ( החברה התחייבה לאי נחיתות כלפי גורמים מממנים אחרים; ד)

, פקטורינגשלא להתקשר בעסקאות מסוג ניכיון חובות  או  מסוג  התחייבה החברה)ה( 
פעולות ניכיון המתבצעות כיום בקשר עם  למעטאלא בהסכמת הבנק בכתב ומראש )

 '(; שופ טופ' בשותפותו מעדיקה החברה ידי על שנרכשו באתריםמכירות מקוונות 

להעמדת בטוחה זהה או דומה לבנק ככל שצד שלישי יעמיד בטוחה  התחייבה החברה)ו( 
  שוטףידי שיעבוד -עללהבטחת חובות החברה, בנוסף על הבטוחה החיצונית 
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( עוד נקבע בכתב ההתחייבות, כי בכל מקרה של הפרה מהותית של תנאי מסמכי ז)
ימי עסקים )למעט בגין  14', אשר לא תוקנה תוך א מבנקהאשראי שלקחה החברה 

ימי עסקים כאמור(, שיעור הריבית  14-אמות המידה ביחס אליהן לא תחול תקופת ה
 . 4%לחברה יגדל אוטומטית בשיעור של  ניתןבאשראי אשר 

במסגרת כתב ההתחייבות, נקבעו עילות סטנדרטיות לפירעון מיידי המקנות לבנק זכות להעמדה 
כל  מזכהמיידי של כל התחייבויות החברה כלפיו לרבות, בקרות אירוע אשר תוצאתו  לפירעון

)כאשר של חובות החברה או חובות ערביה )ככל שיהיו( גורם בזכות להעמדה לפירעון מיידי 
ככל שמדובר בחובות של מעל מיליון אחרים מוסדות פיננסיים /או ביחס לתאגידים בנקאיים ו
)ולמעט אם החברה הראתה לבנק א' להנחת  מיליון ש"ח 5ים מעל ש"ח וביחס לגורמים אחר

)ככל שיהיו( או באם החברה או ערביה  דעתו כי אין בכוונת אותו גוף להשתמש בזכותו האמורה(
להודיע  התחייבהבנוסף, החברה יידרשו לפרוע פירעון מוקדם של חובות כאמור לנושים אחרים. 

טיסי אשראי. כך, שבכל מקרה של קבלת הלוואות לבנק על כל קבלת הלוואות מחברות כר
כאמור ללא הודעה לבנק, או במקרה שהבנק יודיע בכתב לחברה שההלוואות שניטלו מהוות 
סכנה לאשראי שהעמיד הבנק או לבטוחות המבטיחות אותו, אזי בד בבד עם היווצרותו של 

לא פרעה אותן באופן מצב כאמור וככל שהחברה לא נמנעה מלקבל את ההלוואות האמורות או 
 מיידי, יהיה הבנק רשאי, על פי שיקול דעתו, להעמיד את האשראי שנתן הבנק לפירעון מיידי.

)"בנק ב'"( ב' עם תאגיד בנקאי  בהסכמיםהתקשרה החברה כן, במסגרת ההסכמים החדשים -כמו .1

 לקבלת: 

, חודש עד של לתקופה בהלוואות תמומש אשרלזמן קצר, מחייבת  לאמסגרת אשראי  .1.1
 חוזר חשבון מסגרות, אשראי כרטיסי מסגרות, באשראים, בערבויות, On-Callבהלוואות 

ובתוקף עד  חמיליון ש" 30, בסכום של ונגזרים עתידיות לעסקאות חשיפה ומסגרות דביטורי
 מחייבת נוספת מסגרת, וכן"( מחייבת הלא המסגרת)בסעיף זה: " 2019 ביולי 31ליום 

 2019ביולי  31עד ליום  מיליון ש"ח ובתוקף 30האמורות לעיל, בסכום של לשימוש למטרות 
, הלוואות של מסולקת הבלתי הקרן יתרת עת שבכל הוסכם כי, יצוין"(. המחייבת המסגרת)"

 ח מכוח מסגרת האשראי הלא מחייבת בצירוף יתרת הקרן הבלתי"ומט שקלי"ד וחח קול און
 על תעלה לא המחייבת המסגרת מכוח"ח ומט קליש"ד וחח קול און, הלוואות של מסולקת

 "ח. ש מיליון 40

בגין ניצול ". המסגרתהמחייבת: " והמסגרת מחייבת הלא המסגרת להלן תקראנה ביחד
משתנה בשיעור של ריבית הפריים  בריבית החברה המסגרת לשם קבלת הלוואות תישא

 . לשנה 1% של מרווח בתוספת

)למניעת  האשראי מסגרת הקטנת על לעת מעת בכתב ב' לבנק להודיעתהיה רשאית  חברהה
 .ספק, מבלי שהדבר יהא כרוך בעמלה בגין הביטול(

המסגרת הועמדה לחברה בגיבוי כתב התחייבות בלתי חוזרת של החברה כלפי בנק ב' 
)בסעיף זה: "כתב ההתחייבות"( במסגרתו התחייבה החברה, בהתחייבויות כמפורט בסעיף 

לעיל )אשר בחלקן מופיעות בבנק ב' במסגרת עילות לפירעון מיידי ובשינויים המחויבים  1.2
ההתחייבות נקבעו עילות סטנדרטיות לפירעון מיידי המקנות  בבכתכן, -כמו ביחס לבנק ב'(.

במקרה של  :לבנק זכות להעמדה לפירעון מיידי של כל התחייבויות החברה כלפיו לרבות
אירוע המזכה גורם כלשהו בזכות להעמדה  ובקרותשינוי מבנה )כהגדרתו בהסכם החדש(; 

; (ובהתאם למגבלות המפורטות בו לעיל 1)כמפורט בסעיף של חובות החברה  מיידילפירעון 
 בדוחות הכספיים של החברה תיכלל הערת "עסק חי". אם, וכן

 

חתמה החברה על הסכם שכירות עם  2018באפריל  8 ביום( לעיל, 5ב)19לאמור בביאור  בהמשך .ד
מ"ר )ברוטו( עבור  1,180 -צד שלישי שאינו קשור לחברה, לצורך פתיחת חנות דגל בשטח של כ

ברק חלף מכירת מוצרי הרשת בחנות המרכזית של -"י בבניהלחברחוב   GOLF & COמוצרי 
 החברה בהדר יוסף. 
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הוגשה נגד החברה ושתי נתבעות נוספות שאינן קשורות לחברה )להלן:  2018ביוני  25ביום  .ה
"המשיבות"( בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לאשר ניהול תובענה כתובענה ייצוגית 

"התובענה"(. בבסיס התובענה עומדת טענת המבקש, לפיה המשיבה  -)להלן: "בקשת האישור" ו
שיבות כנגדן הוגשה בקשת האישור גובות דמי חניה, לכאורה שלא יחד ולחוד עם יתר המ

בהתאם להוראות הדין, מהמבקשים להיכנס לחניון מתחמו של מרכז הקניות "סיטי פולג" )בו 
מצויות חנויות של מותגי החברה( ו/או לחניוני "סינמה סיטי גלילות" והנושאים עמם תו חניה 

ש"ח. סכום התובענה המצרפי  59ידי המבקש בסך של לנכה. סכום התובענה האישית הוערך על 
ש"ח בתוספת הנזק הבלתי  8,485,750עבור כל חברי הקבוצה, הוערך על ידי המבקש בסך של 

 מצוייהממוני, זאת ללא חלוקת הסכום בין המשיבות השונות. לאור השלב המקדמי בו 
 התובענה, לא ניתן להעריך את סיכוייה.

 

נחתמה תוספת נוספת להסכם  2018ביולי  15לעיל, ביום  (5ב)19בביאור בהמשך לאמור  .ו
השכירות מכוחו החברה שוכרת את מתחם הדר יוסף המאפשרת לחברה להפעיל את החנות 

 .2018באוקטובר  15המרכזית של החברה עד ליום 

 

)להלן:  לחברה קשורות שאינן נוספות נתבעות 50-ו החברה נגד הוגשה 2018ביולי  23ביום  .ז
 ייצוגית כתובענה תובענה ניהול לאשר בירושלים המחוזי המשפט לבית בקשהשיבות"( "המ

נה עומדת טענת המבקשת לפיה "התובענה"(. בבסיס התובע -ו" האישור בקשת)להלן: "
הדין.  להוראות בניגודלכאורה מערכות עזר לשמיעה וזאת  ןבסניפיה ותמנגיש ןאינ ותהמשיב
. סכום התובענה המצרפי ש"ח 300התובענה האישית הוערך על ידי המבקשת בסך של  סכום

ש"ח ללא חלוקת הסכום בין  15,000,000עבור כל חברי הקבוצה, הוערך על ידי המבקש בסך של 
 לאור השלב המקדמי בו מצוייה התובענה, לא ניתן להעריך את סיכוייה. .המשיבות השונות

 

)אשר  לכיתן קשורות שאינן נוספות נתבעות 30-ו כיתן נגד וגשהה 2018 באוגוסט 27ביום  .ח
עם ולתוך החברה(  להלן: "המשיבות"(  2018מוזגה בחודש פברואר  לעיל( 8ב)19 בביאור כמתואר
 בקשת)להלן: " ייצוגית כתובענה תובענה ניהול לאשר בירושלים המחוזי המשפט לבית בקשה

 ותמנגיש ןאינ ותעומדת טענת המבקשת לפיה המשיב "התובענה"(. בבסיס התובענה -ו" האישור
התובענה האישית  סכוםהדין.  להוראות בניגוד לכאורהמערכות עזר לשמיעה וזאת  ןבסניפיה

"ח. סכום התובענה המצרפי עבור כל חברי הקבוצה, ש 300הוערך על ידי המבקשת בסך של 
. לאור השונות המשיבות בין וםהסכ חלוקת ללא"ח ש 15,000,000הוערך על ידי המבקש בסך של 

 התובענה, לא ניתן להעריך את סיכוייה. מצוייההשלב המקדמי בו 

 

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית, שהוגשה נגדה  עדיקה, התקבלה ב2018במאי  8ביום  .ט
המשפט המחוזי -(, בבית"המשיבותלהלן: ") לעדיקהוכנגד שש חברות נוספות שאינן קשורות 

, בקשר עם קידום פרסום 1981-גין טענות הנובעות מחוק הגנת הצרכן, התשמ"אבירושלים ב
סמוי, המתבצע לכאורה, באמצעות הרשת החברתית "אינסטגרם". הסעדים העיקריים 
המבוקשים במסגרת הבקשה הינם "צו עשה" המורה למשיבות להוסיף גילוי נאות ראוי לכל 

)ג( 20ם", וכן פיצוי כספי בהתאם לסעיף פרסום שמקודם על ידם ברשת החברתית "אינסטגר
. יצוין, כי המבקשים העריכו את גובה הנזק שנגרם בידי 2006-לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

לאור השלב  חברים.  100,000 -ש"ח לכל חבר בקבוצה המוערכת בכ 300כלל המשיבות בסך 
 המקדמי בו מצויה התובענה, לא ניתן להעריך את סיכוייה. 

 

וכן  מהותית פרטית הצעה של בפועל ביצוען את עדיקה דירקטוריון אישר 2018במאי  17 םביו .י
אופציות )לא רשומות( הניתנות  842,658הצעה פרטית שאינה מהותית של כמות מצטברת של 

ש"ח ע.נ. )להלן: "מניות עדיקה"(  0.0001, בנות עדיקהמניות רגילות של   842,658-למימוש ל
בפועל  האת ביצוע עדיקהאישר דירקטוריון  2018 באוגוסט 14. בנוסף ביום בעדיקהלמנהלים 

אופציות )לא רשומות(  23,111של הצעה פרטית שאינה מהותית, של כמות מצטברת של 
 שהוקצו האופציות של הבשלתן. בעדיקהלמנהל  עדיקהמניות  23,111-הניתנות למימוש ל

שוות, על פני שלוש שנים החל ממועד ההנפקה  ה למועדי הבשלה רבעוניים, במנותופפכ כאמור
 ש"ח, אשר הינו המחיר למניה לפיו  9.1 הינועל פי תשקיף עדיקה. מחיר המימוש לכל אופציה 
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 )המשך( הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר אירועים -: 30באור 
 
 

הונפקו מניות החברה בהנפקה על פי התשקיף. בחלק מהסכמי ההקצאה נקבעו תנאים הנוגעים 
 להאצה השונים מהקבוע בתוכנית האופציות של עדיקה.
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

 המיוחסים לחברה
 

 7201בדצמבר,  31ליום  
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
 

 עמוד 
  

 2 ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 
  

 3 ג'9רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה דוח מיוחד של 
  

 4-5 המיוחסים לחברה נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי
  

 6 הפסד המיוחסים לחברה ואנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח 
  

 7 המיוחסים לחברהוח הכולל ונתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הר
  

 8-9 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
  

 10-22 מידע נוסף
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
 

 המיוחסים לחברה
 
 
 

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2017בדצמבר,  31
 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9
 

 לדוחות המאוחדים. 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
 

 בדוחות המאוחדים. 1 חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור
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 לכבוד
 בע"מ גולף א.קבעלי המניות של 

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות 9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה  הנדון: 
 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה ביקרנו 
ולכל אחת משלוש השנים  2016-ו 2017בדצמבר  31החברה( לימים  -בע"מ )להלן  קבוצת גולף א.ק של 1970

הדירקטוריון וההנהלה  . המידע הכספי הנפרד הינו באחריות2017בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
 של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את 
ד הצגה מוטעית מהותית. הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפר

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת 
כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים 

. בכללותה כת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרדשנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הער
 בסיס נאות לחוות דעתנו. מספקתאנו סבורים שביקורתנו 

 
 

ג' לתקנות ניירות ערך 9לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
 .1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
לדוחות הכספיים בדבר התאמה  2ו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור מבלי לסייג את חוות דעתנ

על  2015-ו 2016בדצמבר  31( של הדוחות הכספיים לשנים שנסתיימו בימים Restatementבדרך של הצגה מחדש )
 מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הטעות באומדן הפחתות המלאי. 

 
 
 
 
 
 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-לת
 רואי חשבון  2018, באוגוסט 30

 
 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 144מנחם בגין רח' 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 המיוחסים לחברה ים על המצב הכספיהמאוחדהדוחות תונים כספיים מתוך נ

 
 
 

 
 בדצמבר 31ליום  

 
 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח באור

 נכסים שוטפים
 20,253  37,552  3 מזומנים ושווי מזומנים   

 39,071  41,447  4 השקעות לזמן קצר

 מסים שוטפים לקבל
 

 4,907  13,487 

 98,766  88,324  5 לקוחות

 חייבים ויתרות חובה
 

 9,312  9,784 

 מלאי מוצרים
 

 114,704  153,119 

  
 296,246  334,480 

 נכסים לא שוטפים
 פקדונות לזמן ארוך    
 

 1,088  977 

 רכוש קבוע
 

 48,741  41,580 

 נכסים בלתי מוחשיים
 

 2,123  2,895 

 17,581  14,461  9 מסים נדחים

 85,875  85,577  10 נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו

  
 151,990  148,908 

  

 448,236  483,388 
 
 
 

 .מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדחלק בלתי נפרד  המהוו ףהמצור המידע הנוסף
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 המיוחסים לחברה ים על המצב הכספיהמאוחדהדוחות נתונים כספיים מתוך 

 
 
 

 
 בדצמבר 31ליום  

 
 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח באור

 התחייבויות שוטפות
 50,373  50,413  6 אשראי מתאגידים בנקאיים   

 לספקים ולנותני שירותיםהתחייבויות 
 

 28,265  28,646 

 114,041  110,439  7 זכאים ויתרות זכות

 תמורה מותנית בגין רכישת חברה מוחזקת
 

 -  6,616 

  
 189,117  199,676 

 התחייבויות לזמן ארוך    

6 

  

 -  הלוואות מתאגידים בנקאיים 70,000 

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 

 3,874  3,013 

 
   3,874  73,013 

 הון
 הון מניות   
 

 471  403 

 פרמיה על מניות
 

 321,903  283,687 

 יתרת רווח )הפסד(
 

 (72,533) (78,795) 

 קרנות הון
 

 5,404  5,404 

  
 255,245  210,699 

  

 448,236  483,388 
 
 
 

 .הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדמהנתונים חלק בלתי נפרד  המהוו ףהמצור המידע הנוסף
 
 
 
 
 

       2018, באוגוסט 30
 אליעזר שפיר  רביב ברוקמאייר  אפרים רוזנהויז  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
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 חברההפסד המיוחסים ל ואעל רווח  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 
 

 

 
 שהסתיימה ביוםלשנה 

 בדצמבר 31

 
 2017 2016 2015 

 

 

 אלפי ש"ח

 )למעט נתוני רווח נקי )הפסד( למניה( באור

 הכנסות ממכירות     
 

 690,883  683,522  701,369 

 הכנסות מעמלות
 

 2,067  2,057  2,343 

 הכנסות מהשכרת נכסים
 

 506  589  708 

 סה"כ הכנסות
 

 693,456  686,168  704,420 

 עלות המכירות
 

 271,775  284,272)*  298,635)* 

 עלות אחזקת נכסים מושכרים
 

 124  107  118 

 סה"כ עלות המכירות והשירותים
 

 271,899  284,379)*  298,753)* 

 רווח גולמי
 

 421,557  401,789)*  405,667)* 

 הוצאות מכירה ושיווק
 

 370,577  364,540  375,860 

 הוצאות הנהלה וכלליות
 

 36,579  32,385  32,423 

 רווח תפעולי לפני הכנסות אחרות
 

 14,401  4,864)* (2,616) )* 

 *(1,546  *(16,508  1,374  8 הוצאות אחרות, נטו

 רווח )הפסד( תפעולי
 

 13,027 (11,644) (4,162) 

 הכנסות מימון
 

 3,966  1,505  2,544 

 הוצאות מימון
 

(6,595) (4,679) (3,863) 

 חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות, נטו
 

(901) (39,266) (6,135) 

 רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה
 

 9,497 (54,084)*) (11,616)*) 

 *( (1,432) *( (662) 3,296  9 מסים על הכנסה )הטבת מס(

 רווח נקי )הפסד( המיוחס לחברה 
 

 6,201 (53,422)*) (10,184)*) 

 רווח נקי )הפסד( בסיסי ומדולל למניה )בש"ח(
 

 0.13 (1.33)*) (0.23)*) 

 (.2של מספרי השוואה )ראה באור  הצגה מחדש*(      
 

 .מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדחלק בלתי נפרד  המהוו ףהמצור המידע הנוסף
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 הפסד ורווח כולל אחר המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או 

 
 
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 (*(10,184) (*(53,422) 6,201  רווח נקי )הפסד( המיוחס לחברה

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

 סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:   

 176  (232) (459) )הפסד( ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת רווח   

 (*(10,008) (*(53,654) 5,742  סה"כ רווח )הפסד( כולל המיוחס לחברה
 
 
 
 
 
 
 

 (.2של מספרי השוואה )ראה באור  הצגה מחדש*( 
 

 .מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדחלק בלתי נפרד  המהוו ףהמצור המידע הנוסף
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

 
 
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 (*(10,184) (*(53,422) 6,201  רווח נקי )הפסד( המיוחס לחברה   

 מזומנים מפעילות שוטפת:התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
 התאמות לסעיפי רווח או הפסד של החברה :   
 15,925  13,823  13,392  פחת והפחתות   

 1,439  3,562  610  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו

 4,164  10,914  2,654  הפסד מגריעה ומימוש רכוש קבוע, נטו

 3,600  2,400  -  הפסד מירידת ערך מוניטין

 221  (47) 520  תשלום מבוסס מניות עלות
עליית ערך ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 

 (679) (754) (2,184) הפסד

 *( (1,432) *( (662) 3,296  מסים על הכנסה )הטבת מס(

 145  577  265  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

 -  527  51  בגין רכישת חברה מאוחדתגידול בהתחייבות מותנית 

 -  (552) (631) ריבית לקבל בגין הלוואה לחברה מוחזקת

 6,135  39,266  901  חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות, נטו

   18,874  69,054)*  29,518)* 

 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
 (11,104) (2,320) 10,442  ירידה )עלייה( בלקוחות   

 960  (104) 472  ירידה )עלייה( בחייבים, ויתרות חובה 

 *( (4,289) *( (17,312) 38,415  ירידה )עלייה( במלאי

 (12,134) 8,542  (3,535) עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 9,355  10,422  (1,259) עלייה בזכאים ויתרות זכות

 
 44,535 (772) )* (17,212) )* 

 מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור:
 (13,619) (3,567) (1,161) מסים ששולמו   

 44,545  1,220  9,571  מסים שהתקבלו

 
 8,410 (2,347)  30,926 

 33,048  12,513  78,020  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה
 
 
 (.2של מספרי השוואה )ראה באור  הצגה מחדש( *
 

 .מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדחלק בלתי נפרד  המהוו ףהמצור המידע הנוסף
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
 
 

 

 

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 מזומנים מפעילות השקעה של החברהתזרימי 
   

 (26,667) (6,666) (6,666) רכישת חברות מוחזקות
 (10,000) (5,000) -  מתן הלוואה לחברה מוחזקת

 (53,000) -  -  שטר הון לחברה מוחזקת
 (32,213) (14,725) (19,281) רכישת רכוש קבוע

 -  (2,895) -  השקעות בנכסים בלתי מוחשיים

 ממימוש )רכישת( ניירות ערך סחירים, נטותמורה 
 

 2,666 (377) 
 123  -  555  משיכת  פקדונות לזמן ארוך, נטו

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה של 
 (122,134) (26,620) (25,392) החברה

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
   

 10,000  28,000  (40,373) מתאגיד בנקאי, נטו)פרעון( קבלת אשראי לזמן קצר 

 -  -  (30,000) פרעון אשראי לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
 70,000  -  -  קבלת אשראי לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

 (1,461) (3,562) (3,240) ריבית ששולמה
 38,284  הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה

 (15,000) -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה  

 63,539  24,438  (35,329) מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון של החברה

 (25,547) 10,331  17,299  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 35,469  9,922  20,253  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 9,922  20,253  37,552  לסוף השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 
 

    פעילות מהותית שלא במזומן )א(

 11,851  1,845  4,999 רכישת רכוש קבוע באשראי 

 12,753  -  -  התחייבות מותנית בגין רכישת חברה מאוחדת 
 
 
 

 .מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדחלק בלתי נפרד  המהוו ףהמצור המידע הנוסף
 



 

 מידע נוסף
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ואשר השפעתם הצפויה על המידע הכספי הנפרד  חדשים לפני יישומם IFRSנוסף בדבר תקני מידע  -:1באור 
 של החברה הינה מהותית

  

 הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות -  15IFRS .א
 

15 IFRS  ההתקן החדש( פורסם על ידי  –)להלן-IASB  ,2014בחודש מאי . 
 

תכניות נאמנות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףהתקן החדש מ
  31SIC-העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15לקוחות, 
 עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות 

 
  שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות: התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים

 
, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים זיהוי החוזה עם הלקוח   -   1שלב 

(modifications.בחוזים )  
 .בחוזה( distinct)מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי  -   2 שלב
לתמורה משתנה, רכיב מימון לרבות התייחסות  ,קביעת מחיר העסקה -   3 שלב

 משמעותי, תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
על בסיס מחיר המכירה  מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל -   4 שלב

היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים 
  והערכות.

, תוך הבחנה בין קיום מחויבות ות ביצועמחויבבעת עמידה בהכרה בהכנסה  -   5 שלב
  במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

 
 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם החדש תקןה

 אימוץ מוקדם אפשרי. .2018 ,בינואר
 

התקן החדש מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות, שלפיו התקן החדש 
ייושם על חוזים קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך, ולא תידרש הצגה מחדש של 
מספרי ההשוואה. במקרה זה, על החברה להכיר בהשפעה המצטברת של יישום לראשונה של 

של העודפים )או רכיב אחר בהון, כפי שמתאים( למועד  התקן החדש כתיאום ליתרת הפתיחה
היישום לראשונה. לחלופין, התקן החדש מאפשרי יישום למפרע מלא עם הקלות מסוימות. 

 .החדש התקן של לראשונה היישום בעת חלקי למפרע יישום בגישת מתכוונת לבחור החברה
 

ינת השפעתו האפשרית על החברה החלה להיערך ליישום התקן החדש במועד המחייב תוך בח
 דוחותיה הכספיים כמפורט להלן: 

 
 מכירת סחורותהכנסות מ 

 
בחוזים עם לקוחות בהם מכירת סחורה צפויה להיות מחויבות הביצוע היחידה בחוזה, החברה 

, בדרך כלל בעת ללקוחעל הסחורה תעבור  השליטהצופה כי ההכנסה תוכר בנקודת זמן שבה 
  .הנוכחיים התקנים תחת בהכנסה ההכרה למועד בדומה ללקוחאספקת הסחורה 

 
להערכת החברה, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישומו לא צפויה השפעה מהותית   

  על הדוחות הכספיים של החברה.
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ואשר השפעתם הצפויה על המידע הכספי הנפרד  חדשים לפני יישומם IFRSנוסף בדבר תקני מידע  -:1באור 
 )המשך( של החברה הינה מהותית

 
 מכשירים פיננסיים IFRS 9 ב.

 
מכשירים פיננסיים,  - IFRS 9 פרסם את הנוסח המלא והסופי של IASB-ה 2014בחודש יולי 
מתמקד התקן(  -)להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39 המחליף את

בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
IAS 39. 

 
יימדדו בשווי הוגן. בתקופות  כרה לראשונה כל הנכסים הפיננסייםהתקן קובע כי בעת הה

עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים 
 הבאים:

 
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את  -

 תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
 

על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים, לקבל  -
 תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.

 
 כן, התקן כולל מודל חדש למדידת ירידת ערך של נכסים פיננסים.כמו 

 
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי 

התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי  הוגן.
 חר.חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל א

 
נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים 

לגבי כל מכשיר  החברהייזקפו לרווח והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר, על פי בחירת 
אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד אותם בשווי  .ומכשיר

  .פסדהוגן דרך רווח או ה
 

קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי  ובנושא התחייבויות פיננסיות גריעה לעניין
השווי לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת  IAS 39הוראות 

 ההוגן. 
 -שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי  -לפי התקן, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 

 קף לרווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד. ייז
 התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור . 

. אימוץ מוקדם 2018בינואר,  1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 אפשרי.

 
ליישומו לא צפויה השפעה להערכת החברה, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש,  

 מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
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ואשר השפעתם הצפויה על המידע הכספי הנפרד  חדשים לפני יישומם IFRSנוסף בדבר תקני מידע  -:1באור 
 )המשך( של החברה הינה מהותית

 
  חכירות IFRS 16 .ג

 
 -בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 

 התקן החדש(.
בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום 

 .את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת
 להלן עיקר השפעות התקן החדש:

  מול התחייבות בדוח על המצב התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס
הכספי )פרט למקרים מסוימים( באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית 

 .חכירות  IAS 17-בהתאם לתקן הקיים

 שימוש. כמו כן, -חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות
 החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.

 ביצוע או  ם עלמבוססי אשרתלויים במדד או בריבית  שאינםשלומי חכירה משתנים ת
מצד או כהכנסה מצד החוכרים ( יוכרו כהוצאה )לדוגמה, אחוז מהפדיון שימוש

 .במועד היווצרותם מחכיריםה

  במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש
 השימוש.-כירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכותאת ההתחייבות בגין הח

  התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול
החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי 

 ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה. 

 קרי, נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, י מצד המחכיר הטיפול החשבונא
 סיווג כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.

 
, או לאחריו. 2019בינואר  1החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  התקן

 אימוץ מוקדם אפשרי.
 

 הבאות: יישוםהת וגישאחת מהתקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור ב

במקרה זה, השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת  -יישום למפרע מלא  .א
ביותר המוצגת תיזקף להון. כמו כן, החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים 

  כמספרי השוואה. 

לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.  לפי גישה זו, –גישת יישום למפרע חלקי  .ב
למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש בריבית יתרת ההתחייבות 

השימוש, -ההיוון הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס זכות
 החברה יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם את אחת משתי החלופות הבאות:

 .הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות 

 ה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש.הכר 
הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי, 

 אם קיים, ייזקף להון.
 

 IFRS 16לא סיימה עדיין את בחינת ההשפעה הכמותית הצפויה של יישומו של  החברה
לת החברה, המבוססת על הבחינה שערכה עד על דוחותיה הכספיים, אולם להערכת הנה

בגין חכירה בסכום של כ  התחייבויותיוכרו בדוחות הכספיים  IFRS 16כה, עם יישומו של 
ש"ח תוך  מיליוני 402 – 444-מיליוני ש"ח וגידול בנכסי החברה בסכום של כ 353 – 391 –

 ש"ח.  מיליוני 36 – 43 -השפעת המס על ידי קיטון של כ לאחרתיאום ההון 
 :הבאות ההנחות תחת הינה לעיל כאמור התקן של הצפויה השפעתו

 יישום של בדרך 2019 בינואר 1 מיום החל, IFRS 16מתכוונת ליישם את  החברה .א
 מותאם. רטרוספקטיבי
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ואשר השפעתם הצפויה על המידע הכספי הנפרד  חדשים לפני יישומם IFRSנוסף בדבר תקני מידע  -:1באור 

 )המשך( של החברה הינה מהותית

 

 1זו, ההתחייבויות משקפות את הערך הנוכחי של יתרת תשלומי החכירה מיום  במסגרת .ב
 לגבי הסכמי חכירה קיימים נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי.  2019בינואר 

ייושם על החכירה  IFRS 16חה כי זכות השימוש נמדדו בערכם המופחת תוך ההנ נכסי .ג
 מתחילתה. 

לכלול במסגרת מדידת ההתחייבות  שלא צפויה החברה כי ההנחה תחת בוצעו החישובים .ד
 את הסכומים המתייחסים לרכיבים שאינם חכירה.

חודשים נכון למועד  12 -פחות מ םנכללה ההשפעה של הסכמי חכירה שנותרו לה לא .ה
 יישום התקן לראשונה. 

 החוזה בו במצב החכירה תקופת קביעת לצורך" לאחור"ראייה ב להשתמש בחרה החברה .ו
 .החכירה את לבטל או להאריך אופציות כולל

 היישום במועד שימוש זכות נכס של במדידה ראשוניות ישירות עלויות לכלול לא .ז
 .לראשונה

 .סביר באופן דומים מאפיינים עם חכירות של לתיק יחיד היוון שיעור יישום .ח

 על ומבוססים 4.33%-2.8% שבין בטווח נעים החישובים לצורך ששימשו ההיוון שיעורי .ט
 החיים משך, החכירה בסכום בהתחשב, חכירה בכל החוכר של התוספתי הריבית שיעור

 .החכור הנכס וטיב הממוצע

 
 בין, הכספיים דוחותיה על התקן של לראשונה היישום השלכות את ותבחן תמשיך החברה

, התקן של לראשונה היישום למועד עד שיתווספו חדשים חכירה הסכמי עם בקשר, היתר
 הכלכלית בסביבה שינויים, כאמור החישובים במסגרת הכלולים ובהנחות באומדנים שינויים

 .ועוד התקן של לראשונה ליישום המתאפשרות החלופות, החברה פועלת בה
 לראשונה היישום במועד החברה של הכספיים בדוחותיה יכללו אשר הכמותיים הנתונים
 .לעיל המובאים מהסכומים שונים להיות עשויים

 
החדשים להעמדת מסגרות אשראי עם שני תאגידים בנקאיים בהם  ההסכמיםלהוראות  בהתאם

 ,המאוחדים הכספיים בדוחות 13בביאור כמתואר  2018ביולי  30התקשרה החברה ביום 
 המידה אמות חישוב בעת בחשבון תילקח לאעל החברה  החדש התקן יישום השפעת

 .החברה של הפיננסיות
 

(. המאוחדיםלדוח  19 בהיקף משמעותי )ראה גם ביאור חנויותלחברה חוזי שכירות בעיקר של 
במסגרת בחינת ההשפעה האפשרית של התקן החדש על הדוחות הכספיים, החברה בוחנת 

 :את הנושאים הבאים

בהתאם לתקן החדש תקופת החכירה שאינה  – קיומן של אופציות להארכת החכירה .א
ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה אם ודאי 
באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו. החברה בוחנת קיומן של אופציות כאמור בהסכמי 

כאמור, השכירות שלה והאם ודאי באופן סביר שתממש אופציות אלה. במסגרת הבחינה 
בוחנת החברה את כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות אשר עשויות ליצור תמריץ כלכלי 
למימוש האופציה, בין היתר, שיפורים משמעותיים במושכר שבוצעו או שחזויים 
להתבצע, חשיבות הנכס החכור לפעילות החברה וכן את ניסיון העבר בקשר למימוש 

 אופציות להארכה כאמור.

 

בהתאם לתקן החדש יש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה בנפרד  –ם של חוזה הפרדת רכיבי .ב
מרכיבים שאינם חכירה כאשר לחוכר יש הקלה לפיה הוא יכול לבחור לפי קבוצות של 
נכס בסיס שלא להפריד רכיבים כאמור ולטפל בהם ביחד כרכיב חכירה אחד. החברה 

שאינם חכירה כדוגמת  בוחנת במסגרת הסכמי השכירות שלה את קיומם של רכיבים
שרותי ניהול ואחזקה ואת והאם ליישם עבור כל קבוצה של נכס בסיס את ההקלה 

 כאמור.
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ואשר השפעתם הצפויה על המידע הכספי הנפרד  חדשים לפני יישומם IFRSנוסף בדבר תקני מידע  -:1באור 

 )המשך( של החברה הינה מהותית

 
 

החברה בוחנת כיצד לקבוע את שיעור ההיוון אשר ישמש למדידת נכס  –ריבית להיוון  .ג
זכות השימוש ההתחייבות בגין חכירה במועד האימוץ לראשונה של התקן, וזאת כתלות 
 בגישת היישום לראשונה שתבחר. בהקשר זה החברה בוחנת בין היתר את היכולת לאמוד 

יות ראשוניות של המחכיר במידה ותבחר גישת את השווי ההוגן של הנכס החכור ועלו
היישום למפרע, או לחילופין לאמוד את שיעור הריבית התוספתית של החוכר במידה ולא 
ניתן לקבוע את שיעור הריבית הגלום בחכירה תחת חלופת היישום למפרע המלא או 

ס במקרה בו תבחר ביישום למפרע חלקי וזאת בשים לב לתקופת החכירה ולאופי הנכ
 החכור.

 
בנוסף, החברה בוחנת את הצורך בהתאמת מערכות המידע שלה, הבקרה הפנימית, הנהלים 

 והמדיניות אשר נדרשים על מנת ליישם את הוראות התקן החדש.
 

היות והיקף חוזי השכירות של החברה הינו משמעותי, החברה מעריכה כי ליישום התקן 
התחייבויות של החברה. האימוץ לראשונה החדש תהיה השפעה מהותית על היקף הנכסים וה

של התקן צפוי להביא לגידול בסך הנכסים וההתחייבויות של החברה בדוח על המצב הכספי, 
קיטון בהוצאות שכירות לעומת גידול בהוצאות פחת ומימון, גידול בתזרים מזומנים מפעילות 

לי. החברה תמשיך ותדווח וגידול ברווח התפעו EBITDA -שוטפת, קיטון בהון החוזר, גידול ב
בתקופה של עד אימוץ התקן החדש על השפעות נוספות של התקן לרבות מתן מידע לגבי 
ההשפעה הכמותית של התקן החדש וזאת כנדרש בהתאם להוראות עמדת סגל חשבונאית 

 בנושא. 19-2מספר 
 
 
 
 
 

 ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי – IFRIC 23 ד.    

למסים על  קשורהודאות ה-טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017 יוניבחודש 
הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או  .(הפרשנות -)להלן  ההכנסה

ודאות -במצבים בהם קיימת אי מסים על ההכנסה IAS 12התחייבויות בהתאם להוראות 
ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת 

ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות -אי
הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות -אי

 הודאות.-ובנסיבות של אי
. 2019בינואר,  1שנתיות המתחילות ביום החל מהדוחות הכספיים לתקופות תיושם  הפרשנות

. במועד היישום לראשונה, החברה תיישם את הפרשנות באחת משתי אימוץ מוקדם אפשרי
 השיטות: 

יישום למפרע מלא ללא תיקון מספרי השוואה וזקיפת ההשפעה המצטברת למועד  .א
 היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של יתרת הרווח.

 ן מספרי השוואה.יישום למפרע מלא לרבות תיקו .ב
 

 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לאלפרשנות , החברה להערכת
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 קודמות דיווח לתקופות כספיים דוחות של מחדש הצגה  -: 2באור 

 

    31ביקורת הרשות, מינוי בודק חיצוני והצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של החברה ליום  .א
 2016בדצמבר  31ויום  2015בדצמבר 

 האומדנים וההנחות, השיקולים עיקרי )בדבר 2017 לשנת לדוחות המאוחדים 3בהמשך לביאור 
 של הביקורת בעקבות ביקורת שוטפת הנערכת על ידי יחידת הכספיים(, הדוחות בעריכת

"(, הליך הביקורתני"ע, בין היתר, בנושא מלאי החברה )להלן: " מחלקת תאגידים ברשות
הביקורת, לערוך הליך בירור עצמי ומקיף אשר ילווה על ידי בטרם מוצה הליך החליטה החברה, 

החליטה ועדת הביקורת של  ,2018באפריל,  10ביום במסגרת זו,  גורם חיצוני ובלתי תלוי.
לצורך בחינת גילוי "( הבודקובלתי תלוי )להלן: " החברה לאשר את מינויו של בודק חיצוני

דות מדיניות הפחתת המלאי של החברה, ולהסמיכו לפעול לעניין זה מול הנהלת החברה או
"(. החל ממועד הבדיקה)להלן: " החברה, עובדיה וצדדים שלישיים, הכל כפי שימצא לנכון

מינויו, ערך הבודק החיצוני בחינה שיטתית ומסודרת של נושאי הבדיקה, בין היתר, מול הנהלת 
כלל זה, ביחס לכל המידע, הנתונים והמסמכים שהועמדו לרשותו, החברה, עובדיה ויועציה, וב

בהתאם לדרישתו. בתוך כך, בחן הבודק גם נושאים שחרגו מנושאי הבדיקה, כפי שמצא לנכון, 
 והכל כפי שיפורט להלן. 

, הציג הבודק בפני ועדת הביקורת של החברה את ממצאיו הסופיים. 2018באוגוסט  22ביום 
 היא נאותה, ראויה וסבירה, של החברה מדיניות הפחתת המלאי בודק, כי במסגרת זו, קבע ה

 
. לצד האמור, הגיש הבודק לועדת הביקורת של החברה תוך שהחברה יישמה אותה בעקביות

מסקנות והמלצות לנקיטת צעדים אופרטיביים לשיפור תהליכים ובקרות מתאימים בחברה, 
לשנת  לדוחות המאוחדים 3מפורט בביאור לרבות על מנת למנוע הישנות היעדר התאמה כ

 . בכוונת החברה לבחון את המסקנות וההמלצות ולאמץ צעדים אופרטיביים כאמור.2017
כאמור לעיל, ומעבר לנושאי הבדיקה כפי שעלו במסגרת הליך הביקורת, ערך הבודק בחינות גם 

, הציג הבודק 2018באוגוסט  22ביחס לנושאים נוספים, בהתאם לשיקול דעתו. בהתאם, ביום 
, 2015בפני ועדת הביקורת של החברה ממצאים סופיים גם ביחס להפחתות המלאי בשנת 

לפיהם, לשיטת הבודק, על החברה היה לבצע הפחתות נוספות ביחס לפריטי מלאי מסוימים, 
אלפי ש"ח. מסקנות אלו נבדקו על ידי החברה ונדונו בישיבות הועדה  4,583 -בסך כולל של כ

ישיבות )" 2018באוגוסט  30ת הדוחות הכספיים ודירקטוריון החברה, שהתקיימו ביום לבחינ
 "(. אישור הדוחות

 
להערכת החברה, החלק הארי של הסך האמור, נובע מיישום אומדנים שונים, אותם לשיטת 
הבודק היה צריך ליישם בכל תאריך מאזן על פריטי מלאי שונים, בהתאם לנסיבות כפי שהיו 

 ששנת הרי, הרגיל העסקים במהלך בדיעבד אומדנים לבחון המעשי לקושי ת. מעברבאותה ע
בשורת אירועים חד פעמיים וחריגים בחברה, שחלקם בעלי השפעה על  אופיינה 2015

האומדנים הקשורים בהפחתות המלאי אותן ביצעה החברה במועדים הרלוונטיים, לרבות 
שינויים בהנהלת החברה, שינויים מבניים רכישת חברות והתקשרות בהסכמים מהותיים, 

 הסכומים מהותיות לאור, ובהתאם, הבודק המלצות את קיבלה בקבוצה ועוד. החברה
. קודמות לתקופות הכספיים דוחותיה את לתקן עליה כי למסקנה החברה הגיעה, האמורים
 ושהוצג, 2016 ו 2015 לשנים ההשוואה מספרי את מחדש להציג החליטה החברה, בהתאם
 את לשקף מנת על וזאת 2017 בדצמבר 31 החברה של המאוחדים הכספיים דוחותיה במסגרת

 .הטעות תיקון
 

 כדי כאמור מחדש בהצגה אין, החברה של הכספיים דוחותיה של מחדש להצגה מעבר כי, יצוין
 משרה לנושאי ששולמו תגמולים על, פיננסיות מידה באמות החברה עמידת על להשפיע
 .החברה עסקי על אחר מהותי באופן להשפיע כדי או/ו בחברה

 
 
 
 
 
 

 



 

 מידע נוסף

16 

 
 )המשך( קודמות דיווח לתקופות כספיים דוחות של מחדש הצגה  -: 2באור 

 
 :המלאי הפחתות באומדן הטעות תיקון עם בקשר מחדש ההצגה השפעות להלן

 
 :2015 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה מאוחד הפסד או רווח דוח על השפעות

 

  

 שדווח כפי
  בעבר

 השפעה
 מחדש הצגה

 
 בדוחות כמוצג 

 אלו כספיים

 ש"ח אלפי  
 298,635  4,583  294,052  המכירות עלות
 405,667  (4,583)  410,250  גולמי  רווח
 (4,162)  (4,583)  421  תפעולי רווח
 (11,616)  (4,583)  (7,033)  ההכנסה על מסים לפני רווח

 (1,432)  (1,214)  (218)  ההכנסה על מסים
 (10,184)  (3,369)  (6,815)  )הפסד( נקי רווח

 
 )בש"ח(: החברה של המניות לבעלי המיוחס למניה)הפסד(  נקי רווח

 בסיסי)הפסד(  נקי רווח
 (0.23)  (0.09)  (0.14)  ומדולל

 
 :2016 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה מאוחד הפסד או רווח דוח על השפעות

 

  

 שדווח כפי
  בעבר

 השפעה
 מחדש הצגה

 
 בדוחות כמוצג 

 אלו כספיים

 ש"ח אלפי  
 284,272  (4,583)  288,855  המכירות עלות
 401,789  4,583  397,206  גולמי  רווח
 (11,644)  4,583  (16,227)  תפעולי רווח
 (54,084)  4,583  (58,667)  ההכנסה על מסים לפני רווח

 (662)  1,214  (1,876)  ההכנסה על מסים
 (53,422)  3,369  (56,791)  )הפסד( נקי רווח

 
 )בש"ח(: החברה של המניות לבעלי המיוחס למניה)הפסד(  נקי רווח

 בסיסי )הפסד( נקי רווח
 (1.32)  0.09  (1.41)  מדוללו

 
 :2016 בינואר 1 ליום החברה הון על השפעות

  

 שדווח כפי
  בעבר

 השפעה
 מחדש הצגה

 
 בדוחות כמוצג 

 אלו כספיים

 ₪ אלפי  
 (53,654)  3,369  (57,023)  )הפסד( רווח יתרת

 
 

 במהותן אשר, נוספות סוגיות הועלו האמור הביקורת הליך במסגרת כי, יצוין האמור לצד
, הדוח למועד נכון. החברה של הכספיים בדוחותיה טעויות של קיומן על להצביע עשויות
 ערך ניירות רשות מול ובדיון החברה בבחינת מצויות אלו סוגיות

 ביכולתה אין, בהתאם. כאמור והדיונים הבחינה הליך תוצאות את להעריך החברה ביכולת ואין
 החברה תידרש והאם, כאמור טעויות של קיומן על להצביע כדי אלו בסוגיות יהא האם להעריך
, החברה של המקדמיות הערכותיה בסיס על עוד. הכספיים דוחותיה של מחדש נוספת להצגה

 שהשפעת הרי, כאמור טעויות של קיומן על להצביע כדי האמורות בסוגיות יהא אם גם
 . מהותיים שאינם לסכומים מסתכמת האמורות הסוגיות
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 מזומנים ושווי מזומנים -: 3באור 

 
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 12,685  11,550  מזומנים למשיכה מיידית

 7,568  26,002  פקדונות לזמן קצר -שווי מזומנים 

 

 37,552  20,253 
 
 

 השקעות לזמן קצר -: 4באור 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 (1ניירות ערך סחירים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד )רמה 
 31,316  33,351  אגרות חוב ומלוות ממשלתיים  

 7,755  8,096  סחירות מניות

 

 41,447  39,071 
 

 
 
 
 
 

 לקוחות -: 5באור 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 66,067  57,878  חברות כרטיסי אשראי 

 27,337  28,670  חובות פתוחים )בעיקר תווי קנייה(

 5,362  1,776  המחאות לגבייה 

 98,766  88,324  לקוחות נטו
 

 
 מתאגידים בנקאייםוהלוואות אשראי  -: 6באור 

 
 בדוחות המאוחדים. 13לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם עם תאגידים בנקאיים, ראה ביאור 
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 המיוחסים לחברה ויתרות זכותזכאים  -: 7אור ב

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 24,036  23,545  (1שכר ומשכורת )התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין 

 4,367  3,134  מוסדות ממשלתיים

 43,383  47,883  מקדמות מלקוחות

 19,562  18,990  זכאים בגין מועדון לקוחות 

 19,789  15,151  הוצאות לשלם 

 2,553  1,736  הכנסות מראש

 351  -  חו"ז שוטף -צד קשור 

 

 110,439  114,041 

 9,658  8,880  הפרשה לחופשה והבראה (    כולל1)
 
 

 , נטואחרותהוצאות )הכנסות(  -: 8אור ב
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 -  2,450  הפסד מגריעת סניפים

 3,579  (1,263) )ביטול הפרשה( הפרשה לנכסים מכבידים

 2,400  -  ירידת ערך מוניטין בלו בירד

 (375) -  מוקדם של חנויותהכנסות מדמי פינוי 

 10,904  -  ירידת ערך רכוש קבוע

 -  187  אחר

 
 1,374  16,508 

 מסים על הכנסה -: 9באור 
 

 חוקי המס החלים על חברות הקבוצה א.
 

 1985-ה"חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ
 

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות  2007פי החוק, עד לתום שנת -על
 לשינויים במדד המחירים לצרכן. 

 
התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(,  2008בחודש פברואר 

, 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985-התשמ"ה
מדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד נ

. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון 2007בדצמבר,  31המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 
בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, 

את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת בין היתר, 
 .2008החל משנת ( 2007)לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 
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 )המשך( מסים על הכנסה -: 9באור 

 
 

 שיעורי המס החלים על החברה ב.
 

 .24% -  2017ובשנת  25% -2016בשנת  ,26.5%הינו  2015 תשיעור מס החברות בישראל בשנ
 

( )הפחתת שיעור מס חברות(, 216אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2016בינואר 
. תחילתו של תיקון זה 25%-ל 26.5%-, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות מ2016 -התשע"ו

 .2016בינואר,  1ביום 
 
 

אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית  2016בדצמבר 
, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל 2016 –(, התשע"ז 2018 -ו 2017לשנות התקציב 

לשיעור של  2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1מיום 
23%. 

 
 יב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. חבר בני אדם חי
לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי חוק פורסם  2013בחודש אוגוסט 
הוראות לגבי כולל בין היתר  החוק .)חוק התקציב( 2013-(, תשע"ג2014-ו 2013התקציב לשנים 

כניסתן לתוקף של ההוראות  , אולם2013באוגוסט  1 וזאת החל מיוםמיסוי רווחי שערוך 
האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים 
במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ 

 .פורסמו טרם כאמור תקנותנכון למועד אישור דוחות כספיים אלה,  לישראל.
 
 שומות מס סופיות .ג
 

 . 2013 לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס
 

 הפסדים מועברים לצורכי מס  ד.
 

ליום מסתכמים ולצורכי מס המועברים לשנים הבאות עסקיים והפסדי הון הפסדים לחברה 
וחות הכספיים נכסי . בגין הפסדים אלה הוכרו בדש"ח מיליון 5 -לסך של כ 2017בדצמבר,  31

 ח."אלפי ש 1.1-מסים נדחים בסך של כ
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 )המשך( מסים על הכנסה -: 9באור 

 
 מסים נדחים .ה

 

 
 דוחות על רווח והפסד דוחות על המצב הכספי

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 נדחיםנכסי מסים 
 252  (529) (3,037) 11,263  8,225  רכוש קבוע     

 66  (163) 125  2,809  2,934  הטבות לעובדים

 *(1,437  *(1,757  (207) 3,509  3,302  הפרשים אחרים בעיתוי הוצאות

 
 14,461  17,581 

 הכנסות )הוצאות( מסים נדחים   
  

(3,119)  1,065)*  1,755)* 

 17,581  14,461  נדחים, נטונכסי מסים 

    
 (.2הצגה מחדש של מספרי השוואה )ראה באור *( 

 
בהתבסס על  23%מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של  2017בדצמבר  31ליום  מסים נדחים

 .שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש
 
 
 מסים על הכנסה המתייחסים לסעיפי רווח כולל אחר .ו

 

 

 ביוםלשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכניות להטבה 
 60  (132) 137  מוגדרת

 
 
 מסים על ההכנסה הכלולים ברווח או הפסד .ז

 

 

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 323  -  -  מסים שוטפים
 -  403  177  קודמותמסים בגין שנים 

 *( (1,755) *( (3,330) 3,119  מסים נדחים, ראה גם סעיף ה' לעיל
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי 

 -  2,265  -  בשיעורי המס

 

 3,296 (662) )* (1,432) )* 
 (.2הצגה מחדש של מספרי השוואה )ראה באור *( 
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 )המשך( מסים על הכנסה -: 9באור 
 
 מס תיאורטי .ח

 
להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים 

לבין סכום  ,וההפסדים בדוח על רווח והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי
 מסים על ההכנסה שנזקף בדוח על רווח והפסד:

 
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 *( (5,481) *( (14,818) 10,398  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

 26.5%  25.0%  24.0%  שיעור המס הסטטוטורי

 (1,452) (3,704) 2,495  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי
 318  225  216  הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס

בגין שינויים בשיעורי עדכון יתרות מסים נדחים 
 המס

 
 2,333)*  - 

הוצאות בגין אופציות הוניות שאינן מותרות 
 59  (12) 125  בניכוי

 -  403  176  מסים בגין שנים קודמות
 ביטול מסים נדחים בגין שנים קודמות

 70  65  284  שינויים בבסיס המדידה ואחרים, נטו   
 (427) 28  -  הכנסות פטורות מריבית מס הכנסה 

 *( (1,432) *( (662) 3,296  מסים על הכנסה 
 

 (.2הצגה מחדש של מספרי השוואה )ראה באור *( 
 
 

 ת ומוחזק השקעה בחברות -: 10באור 
 

  בדוחות המאוחדים. 19לפרטים אודות החברות המוחזקות, ראה באור 
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 וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין  -: 11באור 
 
 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .א

 
 

 
 אלפי ש"ח

 2017בדצמבר,  31ליום 
 12,300  לקוחות 

 16,341  הלוואה לחברה מוחזקת

 202  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 2016בדצמבר,  31ליום   
 1,042  חייבים ויתרות חובה 

 5,080  לקוחות

 15,552  מוחזקתהלוואה לחברה 

 7,474  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 387  זכאים ויתרות זכות
 
 
 

 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ב

 
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 עם צד קשור:
 3,843  3,824  3,901  דמי שכירות    

 1,409  1,434  1,524  דמי ניהול 

 עם חברות קשורות:
 (188) (552) (600) ריבית הלוואת בעלים עדיקה   

 (696) (696) (696) דמי ניהול מכיתן

 7,811  4,705  -  רכישת סחורה מכיתן

 (2,152) (6,968) (8,812) מכירת סחורה לעדיקה

 52  66  66  מכירת תווים

 1,304  1,215  1,202  שכירות רכב

 2,914  1,966  2,105  הוצאות תפעול אחרות
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