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 של  המניות  לבעלי המבקר החשבון רואה   של סקירה דוח

 "מ בע סטייל עדיקה

 מבוא 

החברה( הכולל את הדוח   -סקרנו את המידע הכספי המצורף של עדיקה סטייל בע"מ וחברות מאוחדות )להלן 

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

תיימו באותו תאריך. הדירקטוריון  השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהס

  - IAS  34וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות 

. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה  1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 בהתבסס על סקירתנו.

-פות הביניים התמציתי של חברה שאוחדה אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כלא סקרנו את המידע הכספי לתקו

, מכלל ההכנסות  %0-והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ 2022ביוני  30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  %0.5

ציתי  המאוחדות לתקופות של שלושה ושישה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי לתקופות הביניים התמ 

של אותה חברה נסקר על ידי רואה חשבון אחר שדוח הסקירה שלו הומצא לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע  

 הכספי בגין אותה חברה, מבוססת על דוח הסקירה של רואה החשבון האחר.  

 היקף הסקירה

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

לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת  

מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים.  

ידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל  סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במ

ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.  

 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 

 מסקנה

ואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של ר

 . IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

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

ו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק  ליבנו דבר הגורם לנ

 . 1970-ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

ה' לדוחות הכספיים בדבר הפסדים בסך 1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 

  5.5מיליון ש"ח ושל   16.1 -מיליון ש"ח ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ  14.1מיליון ש"ח ושל   26.0 -של כ

  73.2, בהתאמה, יתרת הפסד בסך 2022ביוני,  30מיליון ש"ח לתקופה של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 

נהלה הנגזרות מכך ולכך שהמשך  , בדבר מצב עסקי החברה ותוכניות הה2022ביוני,  30מליון ש"ח נכון ליום 

 פעילותה של החברה תלוי בהשגת מקורות מימון נוספים.  

כלל הגורמים המצוינים לעיל, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. בדוחות  
שות אם החברה לא  וסיווגם אשר ייתכן ותהיינה דרו תוההתחייבויוהכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים 

 חי.תוכל להמשיך ולפעול כעסק 

 קוסט פורר גבאי את קסירר   אביב, -תל
 רואי חשבון 2022באוגוסט,  11
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 , באלפי ש"ח הכספי המצב  על מאוחדים ותדוח

 

   בלתי מבוקר

  ביוני 30ליום 

2022 

   בלתי מבוקר

  ביוני 30ליום 

2021 

 מבוקר 

  בדצמבר 31 ליום

2021 

    שוטפים  נכסים

 11,009 11,893 7,552 מזומנים  ושווי מזומנים

 - 1,000 - מוגבלים   מזומנים

 2,308 2,308 2,700 משועבד  מזומן

 6,951 7,654 6,281 לקוחות

 2,525 886 1,552 ויתרות חובה   חייבים

 28,581 40,361 17,472  מלאי

 1,526 1,619 610 לקבל שוטפים מיסים

 52,900 65,721 36,167 "כ סה

    שוטפים לא נכסים

 - 1,665 - נדחים  מיסים

 19,391 21,215 16,226 קבוע, נטו   רכוש

 96 1,055 96 בלתי מוחשיים   נכסים

 223 473 223 ארוך  לזמן חייבים

 81,130 94,026 83,343 שימוש זכות נכסי

 100,840 118,434 99,888 סה"כ

 153,740 184,155 136,055 נכסים "כ סה

    שוטפות התחייבויות

 23,567 29,188 11,943 שירותים ולנותני לספקים התחייבויות

 10,180 9,813 7,617 ויתרות זכות   זכאים

 10,023 11,601 11,046 חכירה  בגין התחייבויות של שוטפות חלויות

 - 1,211  - שליטה בעלי

 - 13,016 - הלוואה לזמן קצר מתאגידים בנקאיים  

 - - 1,273 חלויות שוטפות של הלוואה לז"א מאחרים 

 - - 61 צד קשור 

 43,770 64,829 31,940 "כ סה
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   בלתי מבוקר

  ביוני 30ליום 

2022 

   בלתי מבוקר

  ביוני 30ליום 

2021 

 מבוקר 

  בדצמבר 31 ליום

2021 

    שוטפות לא התחייבויות

 - - 2,121 הלוואה לזמן ארוך מאחרים  

 - - 13,073 מבעל שליטה   ארוךהלוואה לזמן 

מעביד, -עובד יחסי סיום בשל התחייבויות

 744 765 656 נטו

 77,563 89,243 79,355 חכירה בגין התחייבויות

 78,307 90,008 95,205 "כ סה

 31,663 29,318 8,910  הון

 153,740 184,155 136,055 "כ סה

 . מאוחדים ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

 ____________  ___________  __________  2022באוגוסט,  11

 יובל כהן  נועם מלניק  אייל גרינברג  תאריך אישור הדוחות הכספיים 

 סמנכ"ל כספים   מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון  
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 , באלפי ש"חהפסד או הרווח על מאוחדים וחותד

 באור 

בלתי  

  6-למבוקר 

החודשים 

 שהסתיימו 

 30ביום 

 2022 ביוני

בלתי  

  6-למבוקר 

החודשים 

 שהסתיימו 

 30ביום 

 2021 ביוני

בלתי  

  3-למבוקר 

החודשים 

 שהסתיימו 

  30ביום  

 2022 ביוני

בלתי  

-למבוקר 

3 

החודשים 

 שהסתיימו 

  30ביום  

 ביוני

2021 

מבוקר 

לשנה 

שהסתיימה 

 ביום

31 

  בדצמבר

2021 

 179,691 44,933 30,150 96,816 62,181   הכנסות

 115,989 23,614 17,046 61,205 36,318 8 המכירות  עלות

 63,702 21,319 13,104 35,611 25,863  סך הרווח הגולמי

 105,506 25,960 20,702 51,857 42,381  ושיווק  מכירה הוצאות

 8,334 2,114 2,158 3,913 4,616  וכלליות  הנהלה הוצאות

  מבוסס תשלום הוצאות  לפני תפעולי הפסד

 (50,138) (6,755) (9,756) (20,159) (21,134)  ואחרות מניות

 3,282 1,620 2,556 1,620 1,940  אחרות )הוצאות( 

 646 723  (267) 174 (476)  מניות מבוסס תשלום)הוצאות(   הכנסות

  תשלום הוצאות  לאחר תפעולי הפסד

 (52,774) (7,652) (12,579) (21,605) (23,550)  אחרות   והוצאות מניות מבוסס

 730 -   -   441 -    מימון הכנסות

 3,962 1,378 2,095 1,777 3,034  מימון הוצאות

 (56,006) (9,030) (14,674) (22,941) (26,584)  ההכנסה  על מסים לפני הפסד

 1,665 171 3 18 8  על ההכנסה  מיסים

 (57,671) (9,201) (14,677) (22,959) (26,592)  הפסד מפעילויות נמשכות

 2,929 (558) -   792 -    רווח )הפסד( מפעילויות שהופסקו, נטו 

 (54,742) (9,759) (14,677) (22,167) (26,592)  נקי  הפסד

לבעלי   המיוחס למניה)הפסד(  נקי רווח

 (54,742) (9,759) (14,677) (22,167) (26,592)  "ח( בשמניות החברה )

 (2.37) (0.46) (0.54) (1.05) (0.98)  ומדולל  בסיסי )הפסד(
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 , באלפי ש"ח הכולל  הרווח על מאוחדים דוחות

 

- לבלתי מבוקר 

 החודשים 6

 שהסתיימו 

ביוני   30ביום 

2022 

  6-לבלתי מבוקר 

החודשים 

 שהסתיימו 

ביוני   30ביום 

2021 

- לבלתי מבוקר 

החודשים  3

 שהסתיימו 

ביוני   30ביום  

2022 

  3-לבלתי מבוקר 

החודשים 

 שהסתיימו 

ביוני   30ביום  

2021 

לשנה  מבוקר 

שהסתיימה 

 31ביום

 2021בדצמבר 

 (54,742) ( 9,759) (14,677) (22,167) (26,592) )הפסד(  נקי רווח

 כולל אחר  רווח

 - - - - - (: המס  השפעת)לאחר 

 מחדש יסווגו שלא סכומים

 - - - - - : הפסד או לרווח מכן לאחר

 - - - - - אחר  כולל)הפסד(  רווח"כ סה

      

 (54,742) ( 9,759) (14,677) (22,167) (26,592) כולל )הפסד(  רווח"כ סה

 . מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים
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 , בלתי מבוקר , באלפי ש"חעל השינויים בהון מאוחדים ותוחד

 פרמיה על מניות  הון מניות 

קרן הון בגין תשלום 

 מבוסס מניות

התאמות הנובעות  

מתרגום דוחות כספיים של  

 פעילויות חוץ

קרן בגין עסקה 

עם בעל  

 *שליטה

 יתרת

 סה"כ רווח )הפסד( 

 31,663  (46,593) -  39  10,946  67,268  3  2022בינואר,   1יתרה ליום 

        רווח נקי )הפסד( 

 (26,592) (26,592)  -  -  -  -    - רווח )הפסד( כולל אחר 

 (26,592) (26,592) -  -  -  -  -     סה"כ רווח )הפסד( כולל 

 476 -  -   - 476 -   - תשלום מבוסס מניות

 3,363 -  3,363 -  -  -  -   *שליטה בעל עם עסקה הון קרן

 8,910 (73,185) 3,363 39 11,422 67,268 3 2022, ביוני 30יתרה ליום 

 5* ראה באור 

 פרמיה על מניות  הון מניות 

קרן הון בגין תשלום 

 מבוסס מניות

התאמות הנובעות  

מתרגום דוחות כספיים  

 של פעילויות חוץ 

קרן בגין עסקה 

 עם בעל שליטה 

 יתרת

 סה"כ רווח )הפסד( 

 51,659  8,149  -  39  6,711  36,758  2  2021בינואר,   1ליום יתרה 

 (22,167) (22,167) -  -  -  -  -  רווח נקי )הפסד( 

 -  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר 

 (22,167) (22,167) -  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל 

 ( 174) -  -  -  ( 174) -  -  תשלום מבוסס מניות

 -  -  -  -  ( 91) 91 *( - אופציות  מימוש

 29,318 (14,018) -  39  6,446 36,849 2  2021, ביוני 30יתרה ליום 

 "ח ש אלפי 1-מ הנמוך סכום מייצג*( 
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 "חש  באלפי, בלתי מבוקר, על השינויים בהון מאוחדים ותוחד

 פרמיה על מניות  הון מניות 

קרן הון בגין  

תשלום מבוסס 

 מניות

התאמות הנובעות  

מתרגום דוחות  

כספיים של 

 פעילויות חוץ

קרן בגין עסקה 

עם בעל  

 *שליטה

 יתרת

 סה"כ רווח )הפסד( 

 21,953 (58,508) 1,996 39  11,155 67,268 3  2022, באפריל  1יתרה ליום 

 (14,677) (14,677)  -  -  -  -    רווח נקי )הפסד( 

  -  -   -  -  -  -    - רווח )הפסד( כולל אחר 

 (14,677) (14,677)  -   -  -  -    - סה"כ רווח )הפסד( כולל 

 267 -  -   - 267 -   - תשלום מבוסס מניות

 1,367 -  1,367 -  -  -  -  * שליטה בעל עם עסקה הון קרן

 8,910 (73,185) 3,363 39 11,422 67,268 3 2022, ביוני 30יתרה ליום 

 5* ראה באור 

 מניותהון  

פרמיה על 

 מניות

קרן הון בגין תשלום 

 מבוסס מניות

התאמות הנובעות  

מתרגום דוחות  

כספיים של 

 פעילויות חוץ

קרן בגין  

עסקה עם 

 בעל שליטה

 יתרת

 סה"כ רווח )הפסד( 

 39,800 ( 4,259) -  39  7,205 36,813 2  2021, באפריל  1יתרה ליום 

 ( 9,759) ( 9,759) -  -  -  -  -  רווח נקי )הפסד( 

 -  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר 

 ( 9,759) ( 9,759) -  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל 

 ( 723) -  -  -  ( 723) -  -  תשלום מבוסס מניות

 -  -  -  -  ( 36) 36 *( - אופציות  מימוש

 29,318 (14,018) -  39  6,446 36,849 2 2021, ביוני 30יתרה ליום 

 אלפי ש"ח   1-*( מייצג סכום הנמוך מ
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 באלפי ש"ח, בלתי מבוקר , על השינויים בהון מאוחדים ותוחד

 פרמיה על מניות  הון מניות 

קרן הון בגין  

תשלום מבוסס 

 מניות

התאמות הנובעות  

מתרגום דוחות  

כספיים של 

 פעילויות חוץ

קרן בגין עסקה 

 עם בעל שליטה 

 יתרת

 סה"כ רווח )הפסד( 

 51,659  8,149  -  39  6,711  36,758  2  2021בינואר,   1יתרה ליום 

 (54,742) (54,742) -  -  -  -  -  רווח נקי )הפסד( 

 -  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר 

 (54,742) (54,742) -  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל 

 35,392  -  -  -  5,036  30,355  1  הנפקת מניות פרטית  

 ( 646) -  -  -  ( 646) -  -  תשלום מבוסס מניות

 -  -  -  -  ( 155) 155  *( - אופציות  מימוש

 31,663  (46,593) -  39  10,946  67,268  3  2021בדצמבר,  31יתרה ליום 

 אלפי ש"ח   1-*( מייצג סכום הנמוך מ

 . מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים
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 , באלפי ש"ח   המזומנים תזרימי  על מאוחדים דוחות

 

   בלתי מבוקר

החודשים  6-ל

 שהסתיימו

  ביוני 30ביום 

2022 

   בלתי מבוקר

החודשים  6-ל

 שהסתיימו

  ביוני 30ביום 

2021 

   בלתי מבוקר

 3-ל

החודשים 

 שהסתיימו

 30ביום 

 2022 ביוני

   בלתי מבוקר

 3-ל

החודשים 

 שהסתיימו

  ביוני 30ביום 

2021 

 לשנה מבוקר

שהסתיימה 

 31 ביום

  בדצמבר

2021 

      שוטפת  מפעילות מזומנים תזרימי

 (54,742) (9,759) (14,677) (22,167) (26,592) )הפסד(  נקי רווח

  מפעילות מזומנים תזרימי  להצגת הדרושות התאמות

      : שוטפת

      : הפסד או רווח לסעיפי התאמות

 15,891 4,077 4,026 7,590 7,687 והפחתות  פחת

 1,916 572  - 572 -   מוחשיים בלתי נכסים ערך ירידת

 (129) (114) (63) (108) (88) נטו מעביד,  -עובד יחסי סיום בשל בהתחייבויות ירידה

 1,747 -   2,557 -   2,557 ירידת ערך רכוש קבוע ונכסי זכות שימוש

 -   - 452 - 550 שליטה  מבעל הלוואות בגין ריבית הוצאות

 140 55 37 89 56 בנקאיים מתאגידים הלוואות בגין ריבית הוצאות

 3,364 859 931 1,459 1,773 חכירה בגין  התחייבות בגין ריבית הוצאות

 1,882 171 3 18 8  ההכנסה על מיסים

  - -   30  - 30 שער הפרשי

 (1,182) -   -   -   -   חכירה סיום בגין הכנסה

 (646) (723) 267 (174) 476 מניות  מבוסס תשלום

 22,983 4,897 8,240 9,446 13,049 סה"כ

      :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים

 13,238 5,813 (1,937) 7,529 661 בלקוחות ( עלייה) ירידה

 (638) 1,266 764 7,136 1,251 )עלייה( בחייבים ויתרות חובה  ירידה

 11,992 (5,850) 4,118 212 11,109 ( במלאי עלייה) ירידה

 (14,987) (1,023) (1,031) (10,621) (12,028) שירותים ולנותני לספקים בהתחייבויות)ירידה( 

 (3,640) (875) (740) (4,356) (2,417) זכות  ויתרות בזכאים)ירידה(  

 5,965 (699) 1,174 (100) (1,424) סה"כ

      מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור: 

 (3,504) (914) (1,063) (1,548) (1,943) ששולמה ריבית

 (1,861) (204)  - (1,740) -   ששולמו  מיסים

 -   -   793 -   793 שהתקבלו   מיסים

 (5,365) (1,118) (270) (3,288) (1,150) סה"כ

מפעילות )ששימשו לפעילות(   שנבעו נטו מזומנים

 (31,159) (6,649) (5,533) (16,109) (16,117) שוטפת 

      השקעה מפעילות מזומנים תזרימי

 -   - (170) - (392) משועבד לפיקדון מזומן הפקדת

 5,636 1,053  - 4,636  - מוגבלים במזומנים תנועה

 (3,731) (200) (1,255) (309) (1,373)   קבועים נכסים רכישת

 (1,179) -  - (572) -    מוחשיים בלתי  בנכסים השקעה

(  לפעילות ששימשו) מפעילות שנבעו נטו מזומנים

 השקעה
(1,765) 3,755 (1,425) 853 726 

 . מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים
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 באלפי ש"ח  , המזומנים תזרימי  על מאוחדים דוחות

 

   בלתי מבוקר

החודשים  6-ל

ביום  שהסתיימו

 2022 ביוני 30

   בלתי מבוקר

החודשים  6-ל

 שהסתיימו

  ביוני 30ביום 

2021 

   בלתי מבוקר

החודשים  3-ל

 שהסתיימו

  ביוני 30ביום 

2022 

   בלתי מבוקר

החודשים  3-ל

 שהסתיימו

  ביוני 30ביום 

2021 

 לשנה מבוקר

שהסתיימה 

 31 ביום

  בדצמבר

2021 

      מימון  מפעילות מזומנים תזרימי

 -   - 6,000 - 16,000 שליטה  מבעל הלוואות קבלת

 -   3,000 -   10,500 - בנקאיים  מתאגידים הלוואות קבלת

 (2,500) - -   - - בנקאיים  מתאגידים הלוואות פרעון

 -   -   -   - 3,500 מאחרים  הלוואה קבלת

 -   -   (106) - (106) הלוואה מאחרים פרעון

 5,036 - -   - - אופציות  מימוש בגין תקבולים

 30,355 -   -   -   - תקבולים בגין הנפקת מניות  

 (9,212) (2,516) (2,624) (4,016) (4,969) התחייבות בגין חכירה פרעון

 23,679 484 3,270 6,484 14,425 מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים

 (6,754) (5,312) (3,688) (5,870) (3,547) מזומנים ושווי במזומנים)ירידה( 

      

 17,763 17,205 11,240 17,763 11,009 התקופה  לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 11,009 11,893 7,552 11,893 7,552 התקופה  לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת

      במזומן שלא מהותיות פעילויות

 10 941 353 941 404 באשראי  קבוע רכוש רכישת

 14,346 22,331 -   22,331 6,188 שימוש זכות נכס רכישת

 . מאוחדים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים בינייםהבאורים 
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 כללי  -: 1באור 
,  6 מיטב  הינה וכתובתה  2011  אוגוסט  בחודש  בישראל  העסקית  פעילותה  את  והחלה  התאגדה החברה .א

 . אביב תל

מוצרי הלבשה,   .ב מיום הקמתה, עוסקת החברה בעיצוב, קניינות, שיווק והפצה של פרטי אופנה לרבות 

וכן בשיווק והפצה של מותגים בינלאומיים נוספים.    Adikaמוצרי הנעלה ומוצרי אופנת בית, תחת המותג  

, וחנויות קמעונאיות www.adikastyle.comהחברה מפעילה פלטפורמת מסחר מקוונת תחת אתר האינטרנט  

, פועלת החברה בחו"ל 2019. נוסף על כך, החל משנת  Adika( תחת המותג  Pop-upפיזיות )קבועות או  

 . www.adika.comבמסחר קמעונאי מקוון תחת אתר האינטרנט 

 בארץ ובעולם: השפעת התפשטות נגיף הקורונה .ג

" הנגיף)להלן: "   COVID-19תקופת הדוח ולאחריה, נמשכה השפעת התפשטות נגיף הקורונה    במהלך

והחל להתפשט במדינות רבות    2020"( אשר התפרץ בסין במהלך הרבעון הראשון לשנת  קורונה"  או

, היקפי התפשטות המגפה בעולם בכלל ובישראל  2021-ו 2020השנים  במהלךבעולם, לרבות בישראל. 

בפרט אופיינו בתנודתיות רבה, וכפועל יוצא, בתנודתיות בהיקף ובעצימות הפעולות והצעדים אשר ננקטו  

המגפה. התפשטות הנגיף הובילה להשלכות בריאותיות ומאקרו כלכליות במדינות רבות ברחבי  לבלימת

העולם. התפשטות זו מאופיינת בשינויים שונים ותדירים שעלולים להפוך לגורמים בעלי השפעה מהותית  

 נרשמה עלייה בהתפשטות וריאנט של הנגיף  2021הרבעון הרביעי של שנת    במהלך  על פעילות החברה. 

המכונה "אומיקרון" בישראל ובעולם אשר הביאה לשיעורי תחלואה ובידוד גבוהים הן בקרב עובדי החברה  

התפשטות   בעקבות  הכוללת.  האוכלוסייה  בקרב  להטיל    הוריאנטוהן  העולם  ממשלות  החלו  כאמור, 

לבלימת   שננקטו  מהצעדים  כחלק  על האוכלוסייה.  חדשות    בלות מג  הוטלו"אומיקרון",    וריאנטהגבלות 

" סגול"תו    לפי  פעלו  הסגורים  המסחר   מתחמי  לפיהן(,  11.1.22  –  27.12.21)   כשבועיים  של  תקופה   למשך

 רק  הותרה  הכניסה,  חיוניות  מוגדרות  ואינן "ר  מ  100  על  עולה  ששטחן,  ובחנויות  1:15  של  תפוסה  ביחס

מ"ר,    100-בוטל התו הירוק לקניונים ולחנויות גדולות מ  2022בינואר,    11מיום    החל  .ירוק  תו  בהצגת

מ"ר ומעלה, הייתה מגבלת כניסה לפי לקוח    100ובמקומו הוחל "תו סגול מחמיר" לפיו בחנויות שגודלן  

  4מ"ר או    7מ"ר, הייתה מגבלת כניסה לפי לקוח אחד לכל    100  -מ"ר, ובחנויות מתחת ל  15אחד לכל  

ליום  מביניהםלפי הגבוה    – ות  לקוח . הגל 2022במרס,    1. מגבלות ה"תו הסגול המחמיר" נמשכו עד 

המתואר הוביל לירידה בכמות המבקרים במרכזים המסחריים ובחנויות החברה שהביאה לירידה במכירות  

הירידה בתחלואה בנגיף הקורונה, הודיעה ממשלת ישראל על   נוכחבמהלך תקופת המגבלות כאמור.  

מסכות בחללים סגורים )למעט במקומות בעלי פוטנציאל גבוה כגון בתי חולים, טיסות   עטייתטול חובת בי

 . ביטול החובה כאמור חל בין היתר על חנויות החברה.  2022באפריל,  23וכו'(, החל מיום 

ידי -למועד הדוח, חנויות החברה פועלות כסדרן ובמלואן, בהתאם לתקנים וההנחיות שפורסמו על  נכון

הגורמים המוסמכים בארץ, כפי שאלו מתעדכנים מעת לעת. לפרטים נוספים אודות השפעת התפשטות  

 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.   1נגיף הקורונה על פעילות הקבוצה ראו ביאור 

אשר   שילוח מדיניות,  בין  תנועה  מגבלות  על  השונות  בטריטוריות  המוסמכים  הגורמים  החלטות  לאור 

ועלייה   הובילו בשילוחים  עיכובים  טיסות,  לביטולי  כך  ועקב  המטען,  טיסות  ותדירות  בהיקף  לפיחות 

באופן  משמעותית   נפגעה  החברה(,  סחורות  מירב  משולחות  )באמצעותו  האווירי  השילוח  במחירי 

ית  משמעותי שרשרת האספקה של החברה. יצוין כי נכון למועד הדוח, פעילות השילוח האווירי הבינלאומ

שבה לתפקוד באופן מלא אולם במחירי הובלה גבוהים באופן ניכר בהשוואה למחירים עימם פעלה החברה  

http://www.adikastyle.com/
http://www.adika.com/
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 על   מסין  המיובאת  מהסחורה  משמעותי. החברה בוחנת מעבר לשילוח ימי לחלק  טרום תקופת הקורונה

 . הגולמית  הרווחיות את ולשפר השילוח עלויות את  להפחית מנת

 הכספיים ביניים מאוחדים באורים לדוחות 

 )המשך(: כללי - : 1באור 

 מלאי .ד

  2020  שנת  סוף  לקראתהחברה רכישות מלאי גדולות    בצעהממדיניות ההתרחבות של החברה,    חלקכ 

-לכ 2020, ביוני 30 ביום"ח ש מליון  16-מכ בחברה  המלאי יתרות את הגדילו אשר, 2021 שנת ותחילת

  להמכר . יתרות מלאי אלו, לא נמכרו בתקופה בה היו מיועדות  2020,  בדצמבר  31  ביום"ח  ש  מליון  40

  2021  שנת   במהלך  החברה   ביצעה,  מימושו  ליכולת  החברה  לניתוח   ובהתאםבהתאם לתכנון הראשוני,  

ש"ח )ובכלל זה התאמת ערך המלאי לשווי מימושו נטו(.  מליון 13-של כ  בסך מלאי ערך  לירידת הפרשה

 בוצעה,  השני  הרבעוןש"ח. במהלך    מליון  11-כ  על  עומדת  2022,  ביוני  30  ההפרשה לירידת ערך ליום

 ש"ח.  מליון  2.5-כ של בסך המלאי  יתרת בגין הפחתה

 : החברה של הכספי  מצבה . ה

מיליון   14.7ושל    ח מיליון ש"  26.6  -הפסד מפעילויות נמשכות בסך של כ  החברה   רשמה   הדוח   בתקופת

 של  לתקופה"ח  ש  מיליון  5.5ושל    מיליון ש"ח  16.1  -ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ   ש"ח  

 2022, ביוני  30  ביום שהסתיימו בהתאמה חודשים  ושלושה שישה

לשנת    החל השני  הרבעון  נוקטת  2021מסוף  החברה  ,  רבעונים  מספר  על  הנפרסתפעולה,    בתכנית, 

, בשלב ראשון, החברה פועלת להתאמת  כך  בכללהגולמית כמו גם הרווחיות התפעולית.    הרווחיותלשיפור  

שטחים    צמצוםמדיניות המבצעים וההנחות, התאמת עלויות השיווק, חסכון במבנה הוצאות תפעוליות,  

האדם, ייעול שרשרת האספקה ללקוחות החברה, לצד מעבר למרכז לוגיסטי חדש.    בכח מושכרים, חסכון  

 הרווחיות  לשיפור  פעולה  תכנית  החברה  מיישמת(,  הכספי  הדוח  שלאחר  בתקופה)וכן    השני  ברבעון

 עלויות  והפחתת   הבינלאומי  למגזר   ישראל  בין   המכירות  תמהיל  שינוי  באמצעות ,  והתפעולית  הגולמית

  את   להקטין  החברה  הצליחה,  אלו  צעדים  בזכות.  אשתקד  המקביל  הרבעון  לעומת  והשילוח  הפרסום

 מיליון   9.8-כ  של   תפעולי  להפסד,  2022  של  הראשון  ברבעון"ח  ש  מיליון  11.4- כ  של  מסך  התפעולי  ההפסד

 . הנוכחי ברבעון"ח ש

 , פועלת החברה, לצמצום המלאי המוחזק בידה, בדרך של מבצעים והעמקת הנחות באופן מדוד.  בנוסף

רה הלוואה )במלואה או  , בהתחייבות בלתי חוזרת להעמיד לחבגולף,התחייבה    2021במאי,    31ביום  

  – מיליון ש"ח )"סכום ההלוואה"(, לכל צורך תזרימי של החברה )להלן    20בחלקים( בסך כולל של עד  

 "כתב ההתחייבות"(.

  יחידות   59,845  לרכישת  ממשקיעים  התחייבות  ואישר  קיבל  החברה  דירקטוריון,  2021,  ביולי  26  ביום

התקבלה תמורת ההנפקה נטו    2021באוגוסט,    19ש"ח. ביום    אלפי  35,907  של)ברוטו(    כוללת  בתמורה

באוגוסט פרעה החברה את התחייבותה    20( וביום  גולף  תמורת"ח )לרבות  ש  אלפי  35,439בסך של  

 בקשר עם הסכם האשראי של החברה עם תאגיד בנקאי.  

ם נוספים אלפי ש"ח. לפרטי  3,500התקבלה ההלוואה מחברת האשראי בסך    2022בפברואר,   10ביום  

 . 2022בינואר,   31ראה דיווחה המיידי של החברה מיום 

מיליון   16קבלה החברה הלוואה על סך מצטבר של    2022ביוני,    30במהלך החציון הראשון ונכון ליום  

 ש"ח מקבוצת גולף בהתאם להתחייבות הבלתי חוזרת הנ"ל.  
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 )המשך(: כללי - : 1באור 

 מצבה הכספי של החברה )המשך(: . ה

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את תיקון תקופת הפרעון הסופי הקבועה    2022במאי,    30ביום  

. אישור מקביל התקבל  2023בדצמבר,    31במקום    2024בדצמבר,    31-בכתב ההתחייבות, כך שתוארך ל

 . 2022במאי,  25ם על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון של גולף ביו

לאחר תאריך המאזן ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים קיבלה החברה הלוואה נוספת בסך מצטבר של  

מיליון ש"ח נוספים מקבוצת גולף בהתאם להתחייבות הבלתי חוזרת הנ"ל. ובכך סיימה החברה את    4

 . 2021ניצול מלוא ההתחייבות של גולף בהתאם לכתב ההתחייבות מחודש מאי,  

התחייבה גולף להעמיד מימון    10, כמפורט בבאור  2022באוגוסט,    3בהתאם לתיקון הצעת המיזוג מיום  

 . 2021מיליון ש"ח, מעבר למימון מכח כתב ההתחייבות מחודש מאי,  3ביניים נוסף בסך של עד 

  אופנת  ובעולם בכלל והעולמי המקומי האופנה בשוק 2022 בשנת המתמשכת השלילית למגמה בהמשך

  פגיעה.  אלו  חברות  של  מכירותב   משמעותית  ירידה, ניתן לראות כי קיימת  בפרט  Online- ב  Fast Fashion-ה

בישראל )הן בחנויות הפיזיות    המגזר  בפעילות  הןוהבינלאומי,    מגזרה  פעילותמורגשת גם בחברה הן ב  זו

  בתקופה   ההכנסות  לגבי  בתחזיותיה  עמדה  לא  החברה,  זאת  בעקבות  .והן באתר האינטרנט של החברה(

  הן , הבאות  לתקופות גם משמעותית בצורה התחזיות  עדכון את חייבו אשר(, מהן הנגזרת הרווח)ושורת 

 . והתפעולי הגולמי  הרווח בשורת  והן ההכנסות בשורת

לעיל,    בהמשך והדריקטוריון,  לאמור  הנהלת החברה  להערכת  הדוחות הכספיים,  על  החתימה  למועד 

מליון ₪ הנוספים    3  - החברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותה ללא הזרמה כספית משמעותית )מעבר ל

אליהם התחייבה גולף, כאמור לעיל(. המשך פעילותה של החברה תלוי בהשגת מקורות מימון נוספים אם  

בע הלוואת  של  גיוס  בדרך  של  בדרך  ו/או  הגורמים /ו  הוןלים  כלל  שלישיים.  מצדדים  מימון  השגת  או 

לעיל, שוטפת   המצוינים  מפעילות  השלילי  המזומנים  ולתזרים  הנקי  להפסד  גם  לב  תשומת  מתן  תוך 

של   בכ  6בתקופה  הסתכמו  )אשר  האחרונים  וכ  81- הרבעונים  ש"ח  בהתאמה(   47-מליון  ש"ח    מליון 

יים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. הדוחות הכספיים המאוחדים  מעוררים ספקות משמעות

 .אינם כוללים התאמות שייתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2באור 

 מאוחדים  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים .א

חודשים    שלושהו  שישהשל    ותתקופול  2022,  ביוני  30וחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  ד

דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות    -באותו תאריך )להלן    ה שהסתיימ

באורים אשר  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ול  2021בדצמבר,    31הכספיים השנתיים של החברה ליום  

 הדוחות הכספיים השנתיים(.  -נלוו אליהם )להלן 

דיווח כספי לתקופות   34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  פרק  לפי  הגילוי  להוראות  בהתאם  וכן  ביניים, 

 .  1970-התש"ל

  שיושמה  לזו  עקבית  מאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  בעריכת  יושמה   אשר  החשבונאית  המדיניות

 . השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 לראשונה של תיקונים בתקני חשבונאות קיימים  ישום .ב

בדבר עלויות שעל החברה לכלול בעת הערכה האם חוזה    IAS 37-תיקון ל  IASB-, פרסם ה2020במאי  

 התיקון(. -הוא חוזה מכביד )להלן 

המתייחסות   עלויות  כאשר  לחוזה,  במישרין  המתייחסות  עלויות  זו  בבחינה  לכלול  יש  לתיקון,  בהתאם 

במישרין לחוזה כוללות הן עלויות תוספתיות )כגון חומרי גלם ושעות עבודה ישירות( והן הקצאת עלויות  

 אחרות הקשורות במישרין למילוי החוזה )כגון הפחתת רכוש קבוע וציוד המשמשים למילוי החוזה(. 

ביום   יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות  חו2022לינואר    1התיקון  זים אשר כל  . התיקון חל על 

. בעת יישום התיקון, לא נדרש להציג מחדש מספרי 2022בינואר   1ההתחייבויות בגינם טרם מולאו ליום  

ההשפעה   בגובה  לראשונה,  היישום  במועד  העודפים  של  הפתיחה  יתרת  את  להתאים  אלא  השוואה, 

 המצטברת של התיקון.

תוספתיות והן עלויות מסוימות אחרות לצורך בחינה  כתוצאה מיישום התיקון החברה כוללת הן עלויות  

האם חוזה הינו חוזה מכביד בעוד שטרם התיקון החברה כללה עלויות תוספתיות בלבד בעת ביצוע בחינה  

כאמור. בהתאם, החברה בחנה את השפעת התיקון על החוזים אשר טרם מולאו כל ההתחייבויות בגינם 

 קנה כי לא נדרש להכיר בחוזה מכביד בגין אף אחד מהם והגיעה למס 2022בינואר  1נכון ליום 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSלתקני  גילוי - : 3באור 

 איים וטעויותנ ים חשבונויים באומדנאית, שיניות חשבוינמד IAS 8-ל תיקון

: מדיניות חשבונאית, שינויים  8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    IASB  -, פרסם ה2021פברואר    בחודש

וטעויות )להלן   הינה להציג הגדרה חדשה של המונח    – באומדנים חשבונאיים  התיקון(. מטרת התיקון 

 "אומדנים חשבונאיים".  

 התיקון ". במדידה ודאות לאי הכפופים הכספיים בדוחות כספיים"סכומים כ מוגדרים חשבונאיים אומדנים

 ומתיקוני  החשבונאית  במדיניות  משינויים  נבדלים  הם  וכיצד  חשבונאיים  באומדנים  שינויים  מהם  מבהיר

 .טעויות

והוא חל על שינויים  2023בינואר   1ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום  התיקון

תקופה או אחריה. יישום מוקדם    חשבונאות ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה  במדיוניות

 אפשרי.

 עונתיות - : 4באור 

  הכוללפעילות החברה מושפעת מעונתיות בהתאם לעונות הקיץ והחורף, כאשר החציון השני של השנה,   

 את עונת הקיץ ותקופת החגים, מתאפיין בעלייה בהיקף המכירות. 

 בגין עסקה עם בעל שליטה  הון קרן - : 5באור 

  16קבלה החברה הלוואה על סך מצטבר של    2022ביוני,    30נכון למועד הדוח  ,  )ה(  1  בבאור  במפורט

 . ףמיליון ש"ח מקבוצת גול

 . החברה של ההון למחיר בהתאם ההלוואה  נטילת למועד הוגן בשווי זו הלוואה  מדדה  החברה

הייתה    החברהלו    השוקלערך זה לפי ריבית    הנקובה   הריביתההפרש בין הערך הנוכחי של ההלוואה לפי  

 כנגד קרן הון מבעלי שליטה.  הנרשמ(, 22%- 18%)שיעור ריבית של כ  לווה את הכסף בשוק הפתוח 

 מיליון ש"ח.   3.4עומד על  2022ביוני   30ליום ערך קרן ההון וניכיון ההלוואה שנוצרו 
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   הדוח  בתקופת מהותיים אירועים - : 6באור 

 לעיל.ה 1 ביאור ראה, מכוחו  הלוואות והעמדת גולף של  ההתחייבות כתב תיקון לעניין .א

למנכ"ל החברה, והחל לכהן בתפקידו כמנכ"ל החברה    מלניק, מונה מר נועם  2022במרס,  16  ביום .ב

 .  2022באפריל,  24ביום 

אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרות החברה בהסכם שירותים    2022במאי,    29  ביום .ג

בהתאם   .עם קבוצת גולף א.ק. בע"מ )"קבוצת גולף"(, בעלת השליטה בחברה )"הסכם השירותים"(,

קב תעניק  השירותים,  שירותי  להסכם  היתר,  בין  הכוללים,  לניהול,  עזר  שירותי  לחברה  גולף  וצת 

מידע מערכות  שירותי  ופרסום,  שיווק  תחזוקה,  תקורתי,  רכש  תפעול,  והפצה,  ייעוץ   ,לוגיסטיקה 

מידע ותמיכה במערך הכספים ובמשאבי אנוש השירותים מכח ההסכם   .משפטי, שירותי מערכות 

תפ בעלי  משרה,  נושאי  ידי  על  בעלי יוענקו  שהינם  גולף,  בקבוצת  שירותים  ונותני  עובדים  קידים, 

תהנה   החברה  השירותים.  למתן  הדרושים  והניסיון  המקצועיות  המומחיות,  הכישורים,  ההשכלה, 

התשתית, היתרון לגודל והניסיון של קבוצת גולף, תוך חיסכון משמעותי במצבת כוח   ,מתרומת הידע

ל כוח אדם ותחזוקת תשתיות מתאימות המקבילות לאלו  האדם, לרבות, חיסכון בגיוס ובהכשרה ש

בתמורה למתן השירותים, תהיה גולף זכאית לתמורה חודשית בסך כולל של  .הקיימות בקבוצת גולף

משמעותית מקבלת  להערכת החברה, עלויות אלה נמוכות   .אלפי ש"ח   87.1אלפי ש"ח לבין     81.3בין   

שלישיים  מצדדים  דומים  תהיה   .שירותים  והיא  השירותים  היקף  בבחירת  גמישות  תהיה  לחברה 

רשאית להודיע על הפסקת חלק מהשירותים באופן שוטף וללא הודעה מוקדמת, כאשר דמי הניהול 

 .בלבד  עלויות  חלוקת  אלאיופחתו בהתאם. עלות השירותים אינה מגלמת בתוכה רווח לקבוצת גולף,  

 מגולף מיזוג  הצעת .ד

הצעה לניהול משא ומתן להתקשרות בעסקה   מגולף החברהדירקטוריון  קיבל, 2022ביוני,  27 ביום

בפועל ובדילול מלא, וזאת בדרך של עסקת    החברה לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של  

, אשר תיקבע  החברהמיזוג משולש הופכי, וכנגד תמורה במזומן אשר תשולם לכלל בעלי המניות של  

של   השוק  לשווי  לב  בימים    החברהבשים  המיזוג"(.  )"הצעת  הכספי    3-ו  2022ביולי,    5ומצבה 

  7  ביום )"הצעת המיזוג המעודכנת"(.    , הגישה גולף לחברה עדכונים להצעת המיזוג2022באוגוסט,  

  תלויה   הבלתי  הועדה  המלצת)לאחר    החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  אישרו,  2022,  באוגוסט

  המיזוג   בהסכם   החברה   התקשרות   את (  המיזוג  עסקת   לבחינת  החברה   דירקטוריון  ידי  על  שמונתה 

  הכללית  האסיפה.  לעסקה  הכללית  האסיפה  אישור  לקבלת  בכפוף"העסקה"(    או"  המיזוג)"הסכם  

 . 2022, בספטמבר 13 ביום להתכנס צפויה
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 והתקשרויות תלויות התחייבויות - : 7באור 

 משפטיות  תביעות

מוחזקות שלה, הסתמכו   תוצאותסיכויי    בהערכות וחברות  החברה  נגד  המשפטיות שהוגשו  התביעות 

יועצים המשפטיים מתבססות על מיטב  ההחברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של  

המשפטי שנצבר בנושאים השונים.    הניסיוןשיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על  

 ת תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.  מאחר שתוצאות התביעו

   18-05-15396"צ  ת

  לחברה   קשורות  שאינן  נוספות  חברות  שש   וכנגד  החברה  כנגד  הוגשה  2018במאי,    8  ביום

המשפט המחוזי בירושלים בגין  -(, בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית, בבית"המשיבות)"

, בקשר עם קידום פרסום סמוי, המתבצע  1981-טענות הנובעות מחוק הגנת הצרכן, התשמ"א

במסגרת   המבוקשים  העיקריים  הסעדים  "אינסטגרם".  החברתית  הרשת  באמצעות  לכאורה, 

הוסיף גילוי נאות ראוי לכל פרסום שמקודם על ידם  הבקשה הינם "צו עשה" המורה למשיבות ל

לסעיף   בהתאם  כספי  פיצוי  וכן  "אינסטגרם",  החברתית  ייצוגיות, 20ברשת  תובענות  לחוק  )ג( 

  300. יצוין, כי המבקשים העריכו את גובה הנזק שנגרם בידי כלל המשיבות בסך  2006-התשס"ו

הגיעו המבקשות   2019, במרס 17יום חברים. ב 100,000 -ש"ח לכל חבר בקבוצה המוערכת בכ

  לממשלה   המשפטי  היועץ  עמדת  לתיק  הוגשה  2021,  בינואר  21  ביוםוהחברה להסדר פשרה,  

  לצד  האנגלית  בשפה  הבהרה  ציון  כי  וקבע  החברה"י  ע  שהוגש  הפשרה  להסכם  התייחס  אשר

  תגובתם  את  להגיש  רשאים  יהיו  הצדדים  המשפט  בית  החלטת   פי  על.  מספקת  אינה  הפרסום

, התקיים  2022 בפברואר 13יום ב. 2021, באפריל 20 ליום עד לממשלה  המשפטי היועץ לעמדת

דיון קדם משפט. במסגרת הדיון הציג בא כוח היועץ המשפטי לממשלה )"היועץ"( את עמדתו ביחס  

לאופן שבו נדרשות המשיבות לבצע גילוי במסגרת פרסומיהן באינסטגרם. ב"כ היועץ הציג עמדה  

פיה על הגילוי להיעשות בדרך "הגיונית", ולצד זאת גרס כי אינו יכול להכריע בדבר אופן גילוי של

ספציפי הנדרש מהמשיבות. בטיעוניו הזכיר ב"כ היועץ מחקר שנערך על ידי הרשות להגנת הצרכן, 

, אשר בו הביעה הרשות עמדה ביחס לעקרונות הרלוונטיים לפיהם יש לבצע גילוי אפקטיבי לצרכנים

והבהיר כי הגם שהמחקר לא עסק באופן גילוי ברשתות חברתיות, ניתן לשאול ממנו את העקרונות 

 הרלוונטיים עבור התובענה דנא.  
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 )המשך(:  והתקשרויות תלויות התחייבויות - : 7באור 

ליום   כי על הצדדים להודיע לבית המשפט, עד  אם    2022,  במרס  13בתום הדיון קבע השופט 

בכוונתם לבוא בדברים בניסיון להגיע למתווה שיוביל לסיום ההליך המשפטי או אם בכוונתם לנהל  

לאישור   בבקשה  בתיק.    -הוכחות  שהוגשו  הדעת  חוות  מעורכי  או  מהמצהירים  מי  לחקור  היינו 

 דדים יבחרו לקיים דיוני הוכחות בתיק, קבע המותב כי יהא עליהם לתאם  בהינתן כי הצ

 . 2022מועדים אפשריים עבור דיוני ההוכחות, אשר יתקיימו החל מהמחצית השנייה של חודש יוני  

ש בסך  הוערך  האישית  התובענה  דרך  ש"ח,    208.06  לסכום  על  התביעה,  של  הכולל  סכום 

 מיליון ש"ח.  9-כ האומדנה, הינו

 .2022,בספטמבר  6על המשיבה להגיש תשובה לבקשה לאישור עד ליום 

 2023, בינואר 25דיון קדם משפט בתיק נקבע ליום 

החברה לומדת את הבקשה, ולכן בשלב זה אין ביכולתה להעריך את הסיכויים לאישור התובענה  

 כתובענה ייצוגית ו/או את היקפה, ובאם תאושר, את סיכוייה להתקבל.  

   22-03-69392"צ  ת

, הומצאה לידי החברה תובענה ייצוגית ובקשה לאישור תובענה כייצוגית 2022באפריל,    20יום  ב

יפו -, אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב2006-על פי חוק תובעות ייצוגיות, התשס"ו

בהתאם   פעלה  לא  החברה  כי  המבקשת  טוענת  הבקשה  במסגרת  החברה.  כנגד  )"הבקשה"(, 

, באשר להצגת המחיר הסופי של מוצריה, כאשר אלו  1982-ראות חוק הגנת הצרכן, השתמ"אלהו

נמכרים במחירי הנחה. כמו כן, טוענת המבקשת כי החברה לא פועלת בהתאם להוראות תקנות  

, בקשר עם החזרת מוצרי החברה. בנוסף, טוענת  2010-הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א

-מסימון מוצריה בהתאם לצו הגנת הצרכן )סימון טובין(, התשמ"גהמבקשת כי החברה נמנעה  

1983  . 

החברה לומדת את הבקשה, ולכן בשלב זה אין ביכולתה להעריך את הסיכויים לאישור התובענה  

 כתובענה ייצוגית ו/או את היקפה, ובאם תאושר, את סיכוייה להתקבל.  
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(:  - : 7באור 

   t  20-05-7720"ת

ידי -יפו נגד החברה תביעה על-אביב  בתל   השלום  משפט  בביתהוגשה    2020,  באוקטובר  5ביום  

במסגרת  החברה.  בחנות  שיפוץ  עבודות  לביצוע  בהסכם  עימו  התקשרה  החברה  אשר  קבלן, 

התביעה  התביעה, טוען הקבלן כי החברה לא שילמה לו את מלוא התמורה עבור העבודות. סכום 

כ של  סך  על  ההגנה    2020,  באוגוסט  9  ביום ש"ח.  פיאל  900-עומד  כתב  את  הגישה החברה 

הורה בית המשפט על מינוי מומחה   2020,  בדצמבר 6מטעמה. בדיון קדם משפט שהתקיים ביום  

 לשם בחינת הטענות ההנדסיות של הצדדים. 

שפט לצדדים הצעה כספית  הציע בית המ  2022,  בפברואר  10דיון קדם משפט שהתקיים ביום  ב

לסיום ההליך בפשרה )מבלי שהצעה זו מחייבת את בית המשפט או מי מהצדדים(. יובהר כי הצעת  

בית המשפט לא כללה התייחסות לסוגיית הוצאות המשפט. בית המשפט ביקש מהצדדים להודיע  

, במרס  14  . כמו כן נקבע התיק לדיון הוכחות ליום2022,  במרס  10עמדתם ביחס להצעה זו עד  

2023 . 

הודיעה לבית המשפט על רצונה בארכה להודעה על עמדתה ביחס להצעה, לצורך מיצוי   החברה

 בית המשפט.  לכתליהמשא ומתן עם התובע מחוץ 

. לעיל  האמור  בתאריך  הוכחות  לדיון  הצדדים   יפגשו,  התובע  עם  ומתן  המשא   הבשלת  אי  לאור

 ( 2023,  במרס 14)כלומר 

   בפלורידה ייצוגית  כתובענה  תביעה להכרת בקשה

בבית המשפט בפלורידה, ארה"ב, בקשה לאשר תביעה    בקשה הוגשה    2022,  באוגוסט  4ביום  

פרסומי   יצוגיתכתובענה   תוכן  בעלות  הודעות  משלוח  הינו  התביעה  של  עניינה  החברה.  כנגד 

 קשה, ולכן למכשיר הטלפון של הלקוח, זאת ללא קבלת אישור מהלקוח. החברה לומדת את הב

בשלב זה אין ביכולתה להעריך את הסיכויים לאישור התובענה כתובענה ייצוגית ו/או את היקפה,  

 ובאם תאושר, את סיכוייה להתקבל. 

  משפטיים  הליכים  הקבוצה  כנגד  ועומדים  תלויים  לא  הדוח   פרסום  למועד  נכון,  החברה  ידיעת  למיטב

 .  כלשהם נוספים מהותיים

 התקשרויות

(  2022בינואר,    2, אישר דירקטוריון החברה )בהמשך לאישור ועדת הביקורת מיום  2022בינואר,    9ביום  

, אשר סכומה  גולףבחנויות העודפים של  החברהבעסקה למכירת מוצרי  גולףאת התקשרות החברה עם 

 מיליון ש"ח.  2הכולל לא יעלה על 

 המכירות כאמור בסכומים לא מהותיים  הסתכמוהדוח  בתקופת
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 , באלפי ש"ח המכר עלות - : 8אור ב

 

החודשים  6-ל

 שהסתיימו 

 2022 ביוני 30ביום 

החודשים  6-ל

 שהסתיימו

  ביוני 30ביום 

2021 

 3-ל

החודשים 

 שהסתיימו

  ביוני 30ביום 

2022 

 3-ל

החודשים 

שהסתיימו 

 30ביום 

 2021 ביוני

לשנה 

שהסתיימה 

 31 ביום

  בדצמבר

2021 

 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר / בלתי מבוקר 

 179,691 44,933 30,150 96,816 62,181 הכנסות מפעילות עדיקה

 88,786 16,099 14,158 43,284 29,915 עלות המכירות מפעילות עדיקה

רווח גולמי מפעילות עדיקה לפני עלות 

 90,905 28,834 15,992 53,532 32,266 משלוחים 

 27,203 7,515 2,888 17,921 6,403 משלוחים  עלות

רווח גולמי מפעילות עדיקה אחרי עלות 

 63,702 21,319 13,104 35,611 25,863 משלוחים 
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

  פעילות מגזרי - : 9באור 

(  CODMהתפעוליות הראשי )מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות  

לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, החברה  

ולה ש  והשירותיםבנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים   היחידות העסקיות  מגזרי   לושהשל 

 פעילות: 

עדיקה( הכולל מכירת מוצרי הלבשה עליונה ותחתונה, מוצרי הנעלה ומוצרי   -מגזר מותגי עדיקה )להלן  

השירותים(   -אופנה משלימה לנשים ואופנת הבית באתר האינטרנט ובחנויות, ומגזר השירותים )להלן  

  החברה   פועלתכן,    כמו.  2018בינואר,    1הכולל שירותי תפעול ואחזקה לאתרי אינטרנט חיצונים החל מיום  

לפעילות   Adikaפעילות המסחר הקמעונאי המקוון תחת המותג    להרחבת   שונות  אפשרויות  ולפתח   לבחון

  2019בינלאומי(. החברה הקימה במהלך הרבעון הראשון לשנת    –)להלן    בינלאומיבחו"ל במסגרת מגזר  

 . www.adika.comאתר בינלאומי תחת הכתובת 

 יצועי המגזרים )רווח מגזרי( מוערכים בהתבסס על רווח תפעולי כמוצג בדוחות הכספיים.ב

 : באלפי ש"ח הסעיף הרכב להלן

 )בלתי מבוקר( 2022ביוני,  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

 

פעילות מגזר 

 מכירות עדיקה

פעילות מגזר 

 סה"כ בינלאומי

 62,181 15,024 47,157 הכנסות

 29,915 6,002 23,913 עלות המכר

 32,266 9,022 23,244 רווח גולמי לפני עלות משלוחים 

 6,403 3,645 2,758 עלות משלוחים 

 25,863 5,377 20,486 רווח גולמי 

 46,997 11,014 35,983 הוצאות תפעול 

 (21,134) ( 5,637) (15,497) )הפסד( תפעולי 

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

 

פעילות מגזר 

 מכירות עדיקה

פעילות מגזר 

 סה"כ בינלאומי

 96,816 42,347 54,469 הכנסות

 43,284 16,253 27,031 עלות המכר

 53,532 26,094 27,438 רווח גולמי לפני עלות משלוחים 

 17,921 13,544 4,377 עלות משלוחים 

 35,611 12,550 23,061 רווח גולמי 

 55,770 19,815 35,955 הוצאות תפעול 

 (20,159) ( 7,265) (12,894) )הפסד( תפעולי 

  

http://www.adikastyle.com/
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 מגזרי פעילות )המשך(: -  9באור 

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

 

פעילות מגזר 

 מכירות עדיקה

פעילות מגזר 

 סה"כ בינלאומי

 30,150 6,737 23,413 הכנסות

 14,158 2,328 11,830 עלות המכר

 15,992 4,409 11,583 רווח גולמי לפני עלות משלוחים 

 2,888 1,629 1,259 עלות משלוחים 

 14,104 2,780 10,324 רווח גולמי 

 22,860 4,841 18,019 הוצאות תפעול 

 ( 9,756) ( 2,061) ( 7,695) )הפסד( תפעולי 

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

 

פעילות מגזר 

 מכירות עדיקה

פעילות מגזר 

 סה"כ בינלאומי

 44,933 18,995 25,938 הכנסות

 16,099 6,370 9,729 עלות המכר

 28,834 12,625 16,209 רווח גולמי לפני עלות משלוחים 

 7,515 5,990 1,525 עלות משלוחים 

 21,319 6,635 14,684 רווח גולמי 

 28,074 9,391 18,683 הוצאות תפעול 

 ( 6,755) ( 2,756) ( 3,999) )הפסד( תפעולי 

 2021בדצמבר,   31לשנה שהסתיימה ביום  

 

פעילות מגזר 

 מכירות עדיקה

פעילות מגזר 

 סה"כ בינלאומי

 179,691  67,677  112,014  הכנסות

 88,786  23,808  64,978  המכרעלות 

 90,905  43,869  47,036  רווח גולמי לפני עלות משלוחים 

 27,203  19,150  8,053  עלות משלוחים 

 63,702  24,719  38,983  רווח גולמי 

 113,840  36,914  76,926  הוצאות תפעול 

 (50,138) (12,195) (37,943) )הפסד( תפעולי 
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 אירועים לאחר תקופת הדיווח  -: 10באור 

לפרטים בדבר משיכת מלוא כספי הלוואה מגולף מתוך כתב ההתחייבות שהועמד לטובת החברה, ראה  

 ה' לעיל.  1ביאור 

הודיעה החברה על קבלת הצעת המיזוג מגולף. לפרטים בדבר הצעת המיזוג   2022באוגוסט,  7ביום 

 ד' לעיל.   5ראה ביאור 

  3אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבלת מימון ביניים בסך של עד ,  2022באוגוסט,  7ביום 

מיליון ש"ח )"מימון הביניים"(, אשר גולף התחייבה להעמיד כהלוואת בעלים לחברה. ככל שתעמיד גולף 

לחברה סכומים נוספים עד האסיפה הכללית לאישור עסקת המיזוג, תותאם תמורת המיזוג, בהתאם  

 וג. לתנאי הסכם המיז
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