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 תיאור עסקי התאגיד  - א'פרק  .ו

 חברה ה עסקי של הכללית ההתפתחות  תיאור: ראשון חלק

 מבוא  .1

 "( בע"מ  סטייל  עדיקה  עסקי  תיאור  להלן  מובא  זה  הבנות   עם  וביחד,  " עדיקה"   או/ו"  החברהבפרק  " החברות  (  " הקבוצה : 

 . עסקיה והתפתחות 

ניירות ערך  ג לתקנות  5מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה  

 .)"תקנות הדיווח"(  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

(  4ד)ב()5-ו(  2ד)ב()5(,  1ד)ב()5המפורטות בתקנה  בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, אימצה החברה את ההקלות  

לתקנות הדיווח לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות מאד, צירוף דוחות כספיים של חברה כלולה, לעניין דיווח בדבר  

 אפקטיביות הבקרה הפנימית, ומדווחת בהתאם להקלות האמורות.

 הגדרות  .2

 : אחרת מחייב הדברים הקשר  אם אלא, לצדם המופיעים  הפירושים את להלן  המפורטים  למונחים  יהיו,  בדוח תקופתי זה

;וחברת הבת הסיניתבנות בארה"ב  ת ו חבר "החברות הבנות "    

 .Adika, Inc; Adika Style, Inc; "בארה"ב תנו ת בוחבר " 

 Adika Style (Guangzhou) Trading Limited; "חברת הבת הסינית" 

 "מ; בע .ק. א גולף קבוצת "גולף  קבוצת" 

הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר לציבור ותשקיף מדף של  תשקיף להשלמה  "התשקיף" 

 . 2018בפברואר,  28החברה מיום  

 עסקיה  התפתחות ותיאור  החברה פעילות .3

  , החברות  לחוק  בהתאם  במניות  מוגבלת  פרטית  כחברה,  2011,  באוגוסט  22  ביום   בישראל  התאגדה  החברה .3.1.

, הושלמה הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר לציבור על  2018במרץ,    14  ביום  ."(החברות   חוק)"   1999-התשנ"ט

 פי התשקיף, ומניות החברה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 

לרבות מוצרי  אופנה,   טייפר   שיווק והפצה של ,  ייצורקניינות,    עיצוב,ב   החברהעוסקת  ,  הדוח למועד וכן  הקמתה  מיום

מותגים   של  משלימים והפצה של מוצרים   בשיווקוכן   Adikaהלבשה, מוצרי הנעלה ומוצרי אופנת בית, תחת המותג 

נוספים  ,®Nike®, Converse®, Champion®, Dr. Martens®Vans®, Adidas  )כדוגמת  בינלאומיים 

MissGuided®, Dickies®, Ellesse®, UGG®,  .) 

בשוק האופנה המקוון בישראל וכפורצת דרך  לצעירות  את מעמדה כמותג מוביל    החברהפעילותה, ביססה    בשנות .3.2.

המקוון הקמעונאי  המסחר  בישראלE-commerce)  בתחום  שיפורט    .(  וכפי    משנת   החללהלן,    בהרחבה בנוסף, 

 . בינלאומיבשוק ה גם, פעילותה  לביסוס  לפעול החברה החלה, 2019

,  www.adikastyle.com תחת אתר האינטרנט בישראל  מסחר מקוונת    פלטפורמת  החברה  מפעילה  ,זו  במסגרת

ת תחת  ו ת בינלאומיו ת מסחר מקוונו פלטפורמ וכן  בישראל,    בשוק האופנה לצעירות  יםמוביל אחד האתרים ה הנחשב ל

 . www.adika.comאתר האינטרנט  

פיזיות  חנויות   11מפעילה  , החברה  הדוחנכון למועד   .3.3. פופ  בישראל  קמעונאיות  חנויות  ליום  אפ(- )לרבות    25. עד 

נכון למועד הדוח, החנות נסגרה עקב סיום החוזה על ידי    .במנהטן, ניו יורקחנות    הפעילה החברה  ,2021בדצמבר, 

 המשכיר. החברה שוקלת האם והיכן לפתוח חנות חליפית בארה"ב. 

http://www.adikastyle.com/
http://www.adika.com/
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פופאפ    , 2021  , בנובמבר  17ביום   חנות  החברה  לסייע  (  outlet)פתחה  הצפויה  )רעננה(,  רננים  לחברה  בקניון 

במהלך שנת  בישראל  להערכת החברה, היא צפויה לפתוח שלוש חנויות נוספות    בחברה. העודף  בסליקת מלאי  

2022 . 

כהגדרתו  בבחינת מידע צופה פני עתיד   ו הינומספר החנויות פתיחת חנויות החברה המידע בדבר המועד המשוער ל 

  מכפי  נה שו   באופן   להתממש  עשוי   או,  חלקו   או   כולו ,  להתממש  שלא  י עשו  אשר ,  1968-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

לרבות בשל שינויים בתנאי השוק, שינויים בביקושים למוצרי החברה, תוצאות החברה והתממשות  .  לעיל  שתואר

 . להלן 12.5.איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

ולנוכח החלטות    ות העולם, לרבות בישראל,לאור התפשטות נגיף הקורונה במדינ  בתקופת הדוח, כפי שיפורט להלן, .3.4.

מיום  לרבות סגירת מרכזי קניות,   ,הגורמים המוסמכים בדבר הגבלות התנועה וההתקהלות וכן על פעילות מסחרית

 . היו סגורות  חנויות החברה בישראל ,)"תקופת הסגר"( 2021בפברואר,  21ועד ליום  2020בדצמבר,   28

  Adikaהרחבת פעילות המסחר הקמעונאי המקוון תחת המותגל , החלה החברה לפעול  2019חודש ינואר  מ  החל .3.5.

מהפעילות    ות הנובעבהכנסות החברה  צמיחה    נרשמה,  2021במהלך שנת  (.  )בדגש על ארה"ב  לפעילות בינלאומית

, ובמחצית  2021. עיקר הצמיחה נבעה מהמחצית הראשונה של  2020  , ביחס לתקופה המקבילה בשנתהבינלאומית

קצות  ולה ךילהמש החברהבכוונת  .  2020השניה של השנה, הייתה ירידה בהכנסות מפעילות בינ"ל ביחס להכנסות 

מתוך מטרה לשפר את רווחיות    ,המגזר הבינלאומיהמודל הכלכלי של  של  מחדש  תוך בחינה    לפעילות זומשאבים  

המודל הכלכלי, ובין היתר, פועלת לשיפור זמני האספקה ללקוחות, הוזלת עלויות השילוח ומתן אפשרות לשירותי  

 במקביל להתייעלות בהוצאות הפרסום. בתשלום,  פרימיום(שירות  שילוח מהירים )

, בוצע רכש מלאי  2021ובתחילת    2020כחלק מאסטרטגיית ההתרחבות של החברה, במהלך הרבעון הרביעי של   .3.6.

מליון ש"ח    40-לסך של כ  30.06.2020מליון ש"ח ליום    16-הגדיל את סך המלאי מכאשר    משמעותיים,בהיקפים  

של החברה )בעיקר בשוק הבינלאומי( לא עמדה בקצב המתוכנן, וכתוצאה    יחד עם זאת, הצמיחה  .31.12.2020ליום  

להסברי  מכך, נותרה החברה עם עודפי מלאי, אשר השפיעו )ועודם משפיעים( מהותית על פעילותה ותוצאותיה.  

  ראו לפרטים בדבר הפחתת מלאי,  לדוח הדירקטוריון.    1.3הדירקטוריון בדבר מצבה הפיננסי של החברה, ראו סעיף  

 . 2021בדצמבר,  31ותיה הכספיים של החברה ליום לדוח  3באור  

מקוון  המסחר  ה, פעלה החברה בתחום מתן שירותי  2021  ,ספטמברב  30יום  ועד    התשקיףפרסום    ממועד  החל

גולף,   אינטרנטיות בעבור מותגי קבוצת  גולף והפעילה פלטפורמות מסחר  ,  בהתאם להסכם שירותים עם קבוצת 

החברה מלפעול בתחום מתן  חדלה  ,  סיומו של הסכם השירותים עם  "(.  הסכם השירותים" )בעלת השליטה בחברה  

המסחר הקמעונאי תחת המותג    בפעילותכך שהחל ממועד זה פעילות החברה מתרכזת  שירותי המסחר המקוון,  

Adika    הבינלאומית, בדגש על פעילות הליבה של החברה וחיזוק המותג. לפרטים נוספים אודות תחום  ובפעילותה

 . להלן  10סעיף מתן שירותי המסחר המקוון והסכם השירותים, ראו 

 החברה  פעילות  על הקורונה  נגיף התפשטות  השפעת .3.7.

התפשטות זו    .ישראלבנגיף הקורונה במדינות העולם, לרבות  התפשט  המשיך לבמהלך תקופת הדוח ולאחריה,  

 . החברה פעילות על  מהותית השפעהבעלי לגורמים  להפוךבשינויים שונים ותדירים שעלולים   מאופיינת

  ות נגיף הקורונה. צביחס להשפעת התפר  להלן פרטים אודות גורמים בעלי השפעה מהותית על פעילות החברה

 . השנתיים   הכספיים לדוחות 1 באור  ראו  הקורונה נגיף התפשטות   השפעת אודות נוספים  פרטיםל

 החברה ופעילות האונליין  חנויות  .3.7.1

, בדבר הגבלות על התנועה וההתקהלות וכן 2020בדצמבר,    23לנוכח החלטת ממשלת ישראל מיום  

בארץ,   קניות  ומרכזי  קניונים  סגירת  לרבות  בישראל,  המסחרית  הפעילות  החברה  כלל  על  חנויות 

תקופה זו עובדי חנויות החברה הוצאו לחופשה  , כאשר במהלך  הסגרבמהלך תקופת    נסגרובישראל  

,  במהלך תקופה זו התבססה פעילות החברה על פעילות המסחר המקוונת של החברה  .ללא תשלום

  והנחיות   לתקנות  בכפוף) כל חנויות החברה פועלות כסדרן  ,נכון למועד פרסום הדוח.  בארץ ובעולם

 .(לעת  מעת מתעדכנים  שאלו כפי  ,הקורונה  נגיף עם להתמודדות
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 מושכרים  נכסים .3.7.2

החברה הגיעה להבנות עם מרבית בעלי הנכסים המושכרים בהם פועלות חנויות החברה, ביחס להקלות  

 . הסגרמסוימות בתשלומי השכירות בגין תקופת 

 החברה  עובדי .3.7.3

בהוצאות    הסגרתקופת    מהלך ב לחסכון  במהלכים  החברה  הסגר  )נקטה  לתקופות  שנת  במהלך  בדומה 

היות ופעילות  , הסגר  עובדי חנויות החברה הוצאו לחופשה ללא תשלום עד לסיום תקופת  ,, ובהתאם(2020

גדלה באופן משמעותי כתוצאה מהסגר(  המשיכה  אונלייןה )ואף  "ג בחברה  והמרלו   עובדי המטה   כסדרה 

 . המשיכו לעבוד באופן מלא

 שרשרת אספקה  .3.7.4

לקיטון  אור החלטות הגורמים המוסמכים בטריטוריות השונות על מגבלות תנועה בין מדינות, אשר הובילו  ל

במחירי השילוח האווירי )באמצעותו  כובים בשילוחים ועלייה משמעותית  בהיקף ותדירות טיסות המטען, עי

יצוין האספקה של החברה.  באופן משמעותי שרשרת  נפגעה  החברה(,  סחורות  מירב  נכון    , משולחות  כי 

פעילות השילוח האווירי הבינלאומית שבה לתפקוד באופן מלא אולם במחירי הובלה גבוהים  למועד הדוח,  

בלבד    קטןמבצעת חלק    החברה  .פעלה החברה טרום תקופת הקורונהבהם  אה למחירים  באופן ניכר בהשוו

אחוזים   מאותן, כי גם במחירי השילוח הימי חלה עליה של ייצוי   , ובהקשר זהמהשילוח בדרך של שילוח ימי

ועד למועד פרסום    2021במהלך שנת  התפשטות נגיף הקורונה  השפעות    ביחס לתקופה שלפני הקורונה.

 בתהליך הייצור ובאספקת המוצרים.  י ועיכוביםהבינלאומ  השילוחהתארכות משך בלידי ביטוי    באודוח זה, 

 גלם  חומרי עלייה במחיר .3.7.5

הביא הקורונה,  נגיף  ענף  ל  ההתפשטות  פעילות  על  השפעה  בעלי  שהינם  הגלם  חומרי  במחיר  עלייה 

להביא להתייקרות מסוימת במחירי עלות הסחורות של    שעשוי באופן    ,הטקסטיל ורווחיות החברה בפרט

 .ולהגדיל את עלות המכר   החברה

האפשריות של התפשטות נגיף הקורונה על פעילותה הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק   ההשלכות

ואינה מצויה בשליטת החברה. מיד1968-ניירות ערך, תשכ"ח וודאית  אינה  לנגיף  , אשר התממשותן  ביחס  זה  ע 

הקורונה, מתבסס בעיקרו על מידע פומבי ביחס לנגיף הקורונה כפי שהוא קיים היום )ומשתנה תדיר(, ועל הערכות  

שההערכות  וודאות  כל  אין  כי  יובהר,  זה.  דוח  פרסום  במועד  הידוע  המידע  על  היתר,  בין  המתבססות,  החברה 

ת באופן מהותי מאלו שהוצגו לעיל, וזאת בין היתר, בשל תלותן  יתממשו, כולן או חלקן, והן אף עלולות להיות שונו

נגיף הקורונה   ומגמות בהתפשטות  שינויים  כגון,  חיצוניים שאינם בשליטת החברה,    הגורמים  והחלטותבגורמים 

  השונות בפועל תוצאות, החברה   לקוחות של  הצריכה   הרגלי על   השפעות, השונים הגיאוגרפים באיזורים המוסמכים

הייבוא(,    הרלוונטים  הסיכון  מגורמי  איזה  התממשותאו  / ו  החברה  מהערכות השפעות  )לרבות  החברה  לפעילות 

 . להלן המפורטים
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 אבני דרך עיקריות בהתפתחות החברה  .3.8.

 עוגנים בפעילות החברה 

 

בשוק האופנה המקוון בישראל, ופיתחה  לצעירות  שנות פעילותה ביססה החברה את מיצובה כמותג מוביל  מהלך  לעיל, ב  כאמור 

שיפורט   כפי  .שיווקו  דרך זיהוי טרנדים מיידיים בעולם האופנה, עיצוב, ייצור  המסחר הקמעונאי,  בתחום  מעמיקים   ידע מומחיות ו 

 . החברה כמשמעותיים לפעילותה העסקית  הזיהת, אותם עוגנים מספרלהלן בהרחבה, מודל הפעילות של החברה מתבסס על 

2011

.הקמת החברה והשקת פלטפורמת המסחר המקוונת הראשונה של החברה•

2015אפריל 

.ממניות עדיקה100%קבוצת גולף רוכשת •

2015-2017
.Golf & Co-וGolf Kids & Baby ,TopShopהשקת פלטפורמות מסחר מקוונות למכירת מוצרי המותג •

2016נובמבר 

.לצורך אופטימיזציה נוספת של התהליכים התפעוליים בחברה, הקמת החברה הבת בסין•

2017-2019

.פתיחת חנות הדגל במתחם הדיזנגוף סנטר-2017אפריל •
.בהתאם לאסטרטגיה שלה, יישום הדרגתי ומבוקר של פרישת רשת החנויות של החברה-2017-2019•
.ניו יורק, פתיחת חנות החברה במנהטן-2019אוקטובר •

2018

.מכירת אתרי מותגי גולף ותחילת פעילות החברה בתחום מתן שירותי המסחר המקוון•
.פרסום התשקיף ורישום מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב•

2019
.השקת האתר הבינלאומי של החברה•

2020
.ב"צמיחה והרחבת הפעילות בארה•

2021

.אשר ישמש כבסיס להתפתחות וצמיחה עתידית, ג החדש בראש העין"מעבר למרלו•
.סגירת החנות בניו יורק•
.סיום מתן השירותים לגולף•
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 Fast Fashion-מודל ה -

,  ייצור  ,לפיתוח  החברה  פועלת  במסגרתו,  Fast Fashion-ה  מודל  את  מוצריה  במכירות  מיישמת  החברה

  בעולם האופנה   עכשווייםוטרנדים    מגמותהתואמים, ככל הניתן,    מוצריםזמן קצרים של    בקבועי  ומכירה  אספקה

,  הייצור  במערכי  מסוימים  היבטים  של  וייעול  אופטימיזציה לעקרונות מודל זה, שמה החברה דגש על    בהתאם

  במהירות  עדכניים  מוצרים  ללקוחותיה  ולספק  לייצר,  לעצב,  לתכנן  שתוכל  כך ,  ללקוחותיה  והשילוח  הייבוא

  ולייצר   העתידיים  הטרנדים  את  לחזות  שואף  המסורתי  הקמעונאות  עולם  בעוד,  בפועל.  1תחרותיים   ובמחירים

זיהוי טרנדיים   מערך באמצעות, החברה, מראש חודשים שנים עשר עד כשישה לרוב  ללקוחותיו  המוצרים את

ו אופנה  פנימי    מוצרים   ולשלח  לייבא,  לייצר ,  לעצב,  ובהתאם  אמת   בזמן   טרנדים  לזהות  פועלת מעצבות 

 . הטרנד זיהוי ממועד שבועות שמונה  עד שלושה בתוך, העדכניותלמגמות   בהתאם  ללקוחותיה

 ת לוגיסטי  יעלותי הת -

ה, בין  יתוצאות מהותית על    עשוי להיות בעל השפעהש  כגורם,  הפעילות   של  הלוגיסטי  לייעול  פועלת  החברה

  החברה   מפעילה,  זו  במסגרת.  Fast Fashion-החברה לפעול במודל ה  יכולתעל    מהשפעתוהיתר, כתוצאה  

  ה לחבר  ומאפשר  (שיא  בתקופות  לרבות)  השוטפת  החברה   בפעילות  התומך  ובסיןבישראל    לוגיסטי  מרכז

בות של  חכחלק מאסטרטגיית ההתריצוין, כי  . המשתנים  החברה  צרכיותומכים ב  המותאמים  תהליכים  ליישם

ותחילת    2020הרביעי של שנת  במהלך הרבעון    )בפרט בקשר עם הפעילות הבינלאומית של החברה(,  החברה

כמו    .בעבר  ו מלאי בהיקפים גדולים משמעותית מאשר הי עודפי    חברה נאלצה להתמודד עםה  ה, ב2021שנת  

במהלך הרבעון    תקופת הסגר ו   2020ב במהלך שנת  סגירת המרכז הלוגיסטי של החברה בארה" מכתוצאה  כן,  

, החברה מיצתה את התשתית הלוגיסטית הקיימת והחלה להשתמש בתשתיות חיצוניות  2021הראשון לשנת  

הובילו   לאמורעודפות  לוגיסטיקה   לעלויותאשר  כאשר  הייתה    ,,  זה,  בדוח  המפורטים  נוספים  גורמים  לצד 

בהתאם    .השפעה מהותית גם על יכולת גלגול המלאי של החברה ועל יכולת המכירה של החברה בטווח הקצר

כמו כן, החברה לא    .2021ורווחיה במהלך שנת  תזרים החברה  בלפגיעה מהותית    והוביל עודפי המלאי  לכך  

עקב היעדר שטחי אחסון מספקים ומיצוי התשתית  זאת  ,  באופן מלאהצליחה להנגיש את עודפי המלאי למכירה  

שיעור הרווח  מהותית בהובילו לפגיעה  גם הם  , אשר  הלוגיסטית של החברה בטרם המעבר למרלו"ג החדש

, התקשרה החברה בהסכם שכירות בקשר עם מרכז לוגיסטי חדש  2021במאי,    10יום  לצד האמור, ב   . הגולמי

המעבר למרכז הלוגיסטי החדש הושלם    )במתחם פארק אפק בראש העין(, המותאם לצמיחה בהיקף פעילותה.

אוגוסט,   חודש  המלאי   החברה  .2021בתחילת  וסליקת  לצמצום  הלוגיסטי  ו  הקיים  פועלת  המרכז  כי  צופה 

אשר היו  מיכולות האחסון  באופן משמעותי  החדש, המותאם לצרכיה של החברה ובעל היקף אחסון הגדול  

קיימות במרכז הלוגיסטי הקודם, יסייע מהותית בהגדלת התשתית הלוגיסטית של החברה ויתמוך בהיקפי  

לשנים הקרובות, וכן יתרום ליעילות וחיסכון בעלויות  הפעילות הקיימים כמו גם בתוכניות הצמיחה של החברה  

בחנויות העודפים    למכירת מוצרי החברה, התקשרה החברה עם גולף בעסקה  2022בינואר  יצויין, כי    התפעול.

 . בפרק ד' 7.5, לפרטים נוספים ראו סעיף של גולף

לייעל  כדי  זאת    ,לניהול מרכז לוגיסטי בארה"ב או בסין  העומדות לה  אפשרויותאת הבוחנת  החברה  ,במקביל 

 להלן. 10.10.4לפרטים נוספים בדבר המרכז הלוגיסטי, ראו סעיף   את העלויות הלוגיסטיות של החברה.

- Repeat & Try 

בסין הניהול מערך   ,  Fast Fashion  -ה  מודל   עם  בשילוב ,  הלוגיסטי  הייעול מותאם לצרכי החברה,  הייצור 

 בהתאם קטנה  פריטים בכמות ראשונית    להזמיןיכולה    החברהבו    באופן  מוצריה  מלאי  את   לנהל  לחברהמאפשר  

החברה    , יכולהבפועללהיקף המכירות  בהתאם    . פריטים רבי מכר  קצר   זמן פרק    בתוך עכשויים ולזהות    ים לטרנד

  . 2(Try & Repeat) קצר זמן פרק בתוך, הנדרשיםפריטים בהיקפים  םמאות נוסף מלאי ולייבא לייצרלהחליט 

,  משמעותייםמלאי   עודפיקיומם של  עם    התמודדההחברה    2021שנת  במהלך  לעיל,    יחד עם זאת, כפי שצויין 

 
 זה.  לפרק  6.10.1.1.  סעיף, ראו Fast Fashion  - לפרטים נוספים אודות מודל ה 1
 זה.  לפרק  6.10.1.1 סעיף , ראו Try & Repeatלפרטים נוספים אודות מודל  2
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כמו כן,  בכל ערוצי המכירה של החברה.    ,אשר הביאו להתאמת מדיניות מבצעים והנחות עמוקה לאורך זמן

מימוש  מתן עדיפות ל  , תוךועיצוב פריטים חדשיםאת הרכש  לצמצם  החברה    , נאלצההמלאיעודפי  לאור מצב  

 בשנה זו.  Try & Repeat-החברה לא ניצלה באופן מקסימלי את שיטת ה בהתאם, .  קיימים עודפי המלאי

 מית בסין קונוכחות מ  -

  התפעוליים העיצוביים,    בהיבטים   תומכת ,  הסינית  הבת  חברת   באמצעות,  בסין  החברה  של  נוכחותה

ייצור  ה   למקורות  בסמוך  מקומית   נוכחות  באמצעות ,  אותם  ומייעלת  בסין   המתבצעים  החברה   של  והלוגיסטיים

והן תהליכי  הן לנושא    אמת  בזמן  להגיב  החברה  יכולת  וחיזוק   החברה  של   והרכש ביכולות    בקרות האיכות 

 . בקצב מהיר משתנים טרנדיםהייצור של 

 סינרגיה בין פעילות האונליין לרשת החנויות  -

קמעונאית  רשת  צמיחתה ומיקודה של החברה בפעילות האונליין החברה מפעילה נכון למועד הגשת הדוח  לצד  

, חשיבות  חנויות בישראלהרשת בהמשך פיתוח החברה רואה , Adikaתחת המותג )בישראל( חנויות  11של 

והן    חיזוק   הן להמשך   גבוהה  לקוחות  ליים  במימוש היתרונות הסינרגט המותג כמותג אופנה מוביל בישראל 

 מקביל לפעילות האונליין. ב פעילות קמעונאיתב המותג

 שיווק מותאם לקוח -

ב ממוקדת  מערך    הלקוחות  עם  היחסים  מערכת  ושימור  שיפורהחברה  ללקוחות    פנימיבאמצעות  המעניק 

החברה    .המותאמים לקהל היעד  , תוופלטפורמות מגוונ   םבערוצי  לאומי( שירותשוק הבינ בוישראל  החברה )ב 

  מאפיינים   לפי  ופטימיזציה )א  data base-של הפעילות השיווקית, של ה  ציהזפרסונלי לצד    ,פעילות זומבצעת  

  Instagram  ,TikTok  ,Snapchat  –ושימוש ברשתות החברתיות    (ומאפיינים נוספים  קנייה  הרגלי,  גיאוגרפיים

)בישראל    Instagram  -ב  אלף עוקבות  850  - לחברה מעל ל  כדי לפרסם לקהל רלוונטי וספציפי.,  Facebook  -ו

החברה מנצלת את נוכחותה ופעלותה האינטנסיבית ברשתות  . TikTok-אלף עוקבות ב 350- ומעל ל  ובעולם(

מובילות   משפיעניות  עם  פעולה  לשיתופי  במקביל  החברה,  ומבצעי  מוצרי  של  יומיומי  לקידום  החברתיות 

ובעולם.   שיווק    אסטרטגיית  יישום  תוך,  דיגיטלי  בשיווק  מתקדמים  במודלים  משתמשת  חברההבישראל 

אותן    ולחנויות ת  ו המסחר המקוונ  ת ולפלטפורמ   משתמשים  של  משמעותית (  Traffic)לייצר תנועה    שמטרתה

 . המותג  מוניטין  לחיזוק  החברהמפעילה 

    

 ושיתופי פעולה   חברתיותרשתות  -

יצירת  דגש על    מתן  תוך,  מקווניםשיווק    ערוצימתבצע באמצעות    של החברה  שיווקהפעולות    עיקר,  כאמור 

  ברשתות   נרחב  שימוש  החברה  עושה,  זו  במסגרת.  מוגדרים  מאפיינים  בעל  יעד   לקהלפרסום ממוקד  תכנים ו 

  ברשתות פרופילים פעילים    מנהלת  החברה  .קיימים  תכנים  ושיתוף  מקורייםתכנים    פרסוםידי  - על  החברתיות

באמצעותן    (4עוקבים   אלף  367-כ  עם)   TikTok- ו,  (3עוקבים   לףא  854  -כ  עם)  ®Instagramכדוגמת  חברתיות

החברה    נחשף של  התוכן  יומית  השקתמבוצעת  ו את  ברמה  הרשתות  .  פריטים  באמצעות  השיווק  מיקוד 

רלוונטים  תוך יצירת תכנים  ,ודינאמי צעיר יעד בקהלהחברה התמקדות החברתיות מאפשר לחברה לנצל את 

שיתוף    כמי במסגרת זו, לחברה הס  היעד. ויצירת עניין רב בקרב קהל    , חשיפתו לקהלים חדשיםלחיזוק המותג

רשתות  לות לחשיפת המותג ומוצריו ב, אשר פוע בארץ ובחו"ל  ופרזנטוריות  פעולה עם מספר משפיעניות רשת

בחשיפת המותג והשפעה על דעת הקהל  לפרזנטוריות חשיבות משמעותית  להערכת החברה,    .החברתיות

 הצעיר, אליו פונה החברה. 

 פלטפורמת מסחר מקוונת  -

העברת האתר  בימים אלו שוקדת החברה על  .  מתקדמת  נתמקוו  מסחר   פלטפורמתהחברה מנהלת ומתפעלת  

, אשר  לה החברהיאתר הבינלאומי אותו מפע ה  ת בדומה לפלטפורמ,   Shopify Plusפלטפורמתהישראלי ל 

 
 . 2202,   במרץ 1נכון ליום  3
   .2202במרץ,  1נכון ליום  4
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יעילה  צפוי קידום  ב  לחברה  תסייע  המעבר לפלטפורמה אחת  .משמעותית מהפלטפורמה הנוכחית  ה להיות 

וסביבת    הפחתת עלויות ניהול האתרים,  מגוונות   אפליקציותקידום  ,  ושילוב מערכות שיווק ושירות מתקדמות

  תוכנות החברה מטמיעה    ,Shopify Plus  תבמקביל למעבר לפלטפורמ   התקפות סייבר.מהגנה טובה יותר  

 המתממשקים לפלטפורמה החדשה. ,תקשורת עם הלקוחות במגוון אמצעים שיווקייםמטרת  מתקדמות ל

 חווית משתמש  -

המעבר המקוונת  תלפלטפורמ  במסגרת  עדכונים    ,החדשה  המסחר  מקדמת    המשתמש   בחוויותהחברה 

כלים לניתוח מלאי ומכירות, מיקום  ,  המלצות קנייהכלי אופטימיזציה ו   הוספת  , והממשק  האתר  עיצוב  באמצעות

באתר,   באתר הפריטים  מהצגתם  כחלק  לפריטים  וידאו  סרטוני  החברהצילום  של  האינטרנט    . ועוד  י 

הדדי    המסייעת,  משלימה  קנייה  חווייתצרות  ימי   השונות  והפיזיות  המקוונות  הפלטפורמות באופן  להגדיל 

 .לות י וסינרגטי את תנועת הלקוחות ולשפר את תוצאות תחום הפע

  החל   התומך בפעילותההחברה בהם, את ייחודיות החברה,    והתמחותלמעשה, מהווים שורת העוגנים המפורטת לעיל    הלכה 

יצירת    ,שיווק,  יבוא  , ייצור,  עיצוב  דרךזיהוי הטרנדים בעולם האופנה,  ,  ללקוחותיה  הנמכרים  המוצרים  תמהיל   גיבוש  משלב

  ובשימור  הלקוחות  בשירות   וכלה   ( תוהמקוונ   המסחר   ת ובפלטפורמ   התבצעה   שהמכירה  ככל )   ושילוח  מכירה   תכנים יחודיים,

 . החברה של הלקוחות בסיס עם הקשר

 הקמעונאי   המסחר תחומי .3.9.

תחומי המסחר הקמעונאי של החברה )הן פעילות עדיקה בישראל והן הפעילות הבינלאומית( הושפעו משמעותית  

,  2021ובמהלך המחצית הראשונה של    2020עודפי המלאי שהצטברו בחברה בסוף שנת  ממספר גורמים, בעיקר, 

מוצ והשילוח של  הלוגיסטיקה  החברה; האמרת מחירי  הלוגיסטית של  )אשר השפיעו  מיצוי התשתית  רי החברה 

נוספים המפורטים  עודפות( וכן גורמים  הוצאות  ואף הובילו למהותית על יכולת גלגול המלאי והמכירה של החברה  

 . לדוח הדירקטוריון  1.3, והכל כמפורט בהרחבה בסעיף  ביחס לפעילות הבינלאומית של החברה

  לשיפור הרווחיות התפעוליתהחלה החברה ליישם תכנית פעולה  ,  2021יצוין, כי החל מסוף הרבעון השני לשנת  

,  להתאמת מדיניות המבצעים וההנחות , הנפרשת על מספר רבעונים. בכלל כך, החברה פועלת  ומימוש מלאי עודף

כח האדם, צמצום רמות המלאי, ייעול  התאמת עלויות השיווק, לחסכון במבנה הוצאות תפעוליות, צמצום וחסכון ב 

ריכוז  תהליך  ו  שרשרת האספקה ללקוחות החברה, וזאת לצד מעבר למרכז הלוגיסטי החדש של החברה בראש העין

 . כל מלאי החברה במרכז הלוגיסטי

, הפעילות הלוגיסטית של החברה מנוהלת במרלו"ג החדש והחברה פועלת  2021לשנת    השלישיהחל מהרבעון  

ובאמצעות   בקניון רננים )רעננה(( outlet)חנות פופאפ לצמצום וסליקת המלאי הקיים, בין היתר, באמצעות פתיחת 

 . מבצעים והנחות למימוש מלאים בכלל ערוצי המכירה 

 .באמצעות פתיחת חנויות נוספות וחיזוק המותג  פעילותה בישראלבכוונת החברה לפעול להרחבת  

 : הבאים המדדים ובכללם, בישראל   המסחר הקמעונאי םבתחו הלפעילות  רלוונטיים מדדיםלהלן ה

 בלבד  ישראל  עדיקה אתר

KPI's 

לשניים עשר  

 החודשים

 ביום ושהסתיימ

  , דצמברב 31

2021 

  לשניים עשר החודשים

  31 ביום ושהסתיימ

 2020 ,דצמבר ב

 השינוי שיעור

 )באחוזים(

*  פעילים לקוחות

בלבד  עדיקהבאתר  

 )באלפים(

238 189 26 

 )חנויות ואתר( בישראל עדיקה  של הקמעונאי  המסחר פעילות כלל
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KPI's 

לשניים עשר  

 החודשים

 ביום ושהסתיימ

  , דצמברב 31

2021 

  לשניים עשר החודשים

  31 ביום ושהסתיימ

 2020 ,דצמבר ב

 השינוי שיעור

 )באחוזים(

 ** )ש"ח( ממוצע סל
170 179 -5 

   בסל פריטים' מס

2.69 2.72 -1 

פריטים כולל   מספר

 )באלפים(

2,318 2,491 -7 

  עסקאות מספר

 )באלפים( 

860 942 -8 

 בלבד  ישראל  עדיקה אתר

KPI's 

שלושת  

 החודשים

 ביום ושהסתיימ

  דצמברב 31

2021 

  שלושת החודשים

  31 ביום ושהסתיימ

 2020 דצמבר ב

 השינוי שיעור

 )באחוזים(

*  פעילים לקוחות

בלבד  עדיקהבאתר  

 )באלפים(

66 90 -27 

 )חנויות ואתר( בישראל עדיקה  של הקמעונאי  המסחר פעילות כלל

KPI's   שלושת

 החודשים

 ביום ושהסתיימ

  דצמברב 31

2021 

  שלושת החודשים

  31 ביום ושהסתיימ

 2020 דצמבר ב

 השינוי שיעור

 )באחוזים(

 ** )ש"ח( ממוצע סל
177 210 -15 

 בסל  פריטים' מס

2.74 2.9 6- 

פריטים כולל   מספר

 )באלפים( 

565 619 9- 

  עסקאות מספר

 )באלפים( 

225 213 6 

 תקופה המדווחת.אתר עדיקה בלפחות פעם אחת ב  ביצעו רכישהלקוחות אשר    – פעילים לקוחות *
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מע"מ, לכלל הפעילות    כוללעל בסיס סכום כל העסקאות, מחולק במספר העסקאות,    חושב  –  ממוצע  סל **

 . ו/או החלפות ו/או זיכויים  החזרותבלהתחשב  מבלי ,עדיקההקמעונאית של 

להגדיל את נוכחותה    ודנה פועלת באפיקים שונים על מנת החברה פעלה וע  ,פעילותה הבינלאומית  במסגרת 

לצד זאת, למיקוד מאמצי השיווק והפרסום בשוק הבינלאומי ומאמצי  ולבסס את המותג בשווקים רלוונטיים.  

החדירה לשוק הבינלאומי, האמרת מחירי הלוגיסטיקה בעולם וסגירת המרכז הלוגיסטי של החברה בארה"ב  

 לרבות על הפעילות הבינלאומית. בכלל , יש השפעה מהותית על תוצאות החברה 2020במהלך 

לשנת   השלישי  מהרבעון    השילוח   הוצאותו  התפעולי  הרווח  לשיפור  בתכנית   החלה  החברה,  2021החל 

החברה פועלת  ,  כמו כן.  במגזר הבינלאומי  החברה  של   הרווחיות   לשיפור  להביא  מנת  על   ללקוחות  הבינלאומי

בהיקפי המכירות    קיטוןכתוצאה מפעולות אלה, צופה החברה  לצמצום הוצאות הפרסום במגזר הבינלאומי ו 

 רווחיות. שיפור  לטובת   ,הקצרבמגזר הבינלאומי בטווח 

 : בפעילות הבינלאומיתנתונים בדבר מדדים רלוונטיים לפעילות החברה בתחום המסחר המקוון  להלן

 בלבד  בינלאומיאתר 

KPI's 

לשניים עשר  
 החודשים

 ביום ושהסתיימ
  , דצמברב 31

2021 

  עשר החודשיםלשניים 
  31 ביום ושהסתיימ

 2020 ,דצמבר ב

 השינוי שיעור
 )באחוזים(

*  פעילים לקוחות
 )באלפים(

234 218 7 

 ** )ש"ח( ממוצע סל
195 191 2 

   בסל פריטים' מס

3.48 3.02 15 

פריטים כולל   מספר
 )באלפים(

1,127 937 20 

  עסקאות מספר
 )באלפים( 

324 310 5 

 בלבד בינלאומיאתר 

KPI's 

שלושת  
 החודשים

 ביום ושהסתיימ
  דצמברב 31

2021 

  שלושת החודשים
  31 ביום ושהסתיימ

 2020 דצמבר ב

 השינוי שיעור
 )באחוזים(

*  פעילים לקוחות
 )באלפים(

52 104 50- 

 ** )ש"ח( ממוצע סל
194 210 8- 

   בסל פריטים' מס

3.15 3.31 5- 
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פריטים כולל    מספר
 )באלפים( 

187 415 55- 

  עסקאות מספר
 )באלפים( 

59 126 53- 

 

השפעות נגיף הקורונה והשינויים המהותיים בהנהלת החברה    בשים לשלב בו מצויה פעילותה הבינלאומית,

החברה תמשיך ותבחן על פני זמן וקצב התקדמות הפעילות מדדים עסקיים נוספים אותם    ,2021במהלך שנת  

 תמצא לנכון לבחון, והכל לצורך זיהוי המדדים הרלוונטיים לפעילות הבינלאומית. 

הערכות החברה ותחזיותיה בקשר עם היקפי המכירות והגידול ברווחיות במגזר הבינלאומי, מבוססות בין היתר  

והערכות של החברה וניסיונה נכון למועד דוח זה, והינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות   על אומדנים

ערך, אשר עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או עשוי להתממש באופן שונה מכפי שתואר לעיל. זאת, בשל  

חברה, שינוי במבנה העלויות  שינויים כללים ורוחביים בשווקים בהם פועלת החברה, שינויים בביקושים למוצרי ה

 . להלן 12.5ף של החברה וכן התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעי 
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 החברה   של האחזקות מבנה .4

 Adika Style (Guangzhou) בשם  בסין  תאגדהה, החברה מחזיקה בחברת בת בבעלות מלאה אשר  דוחהלמועד    נכון

edTrading Limit5,    בארה"ב בשם  ואשר התאגד )במישרין ובעקיפין(  בבעלות מלאה  בשתי חברות בנות  וכן  .Inc Adika,  ו-  

Adika Style, Inc . 

 : החברה של האחזקות  מבנה  תרשים  להלן

 

 החברה  של  הפעילות תחומי .5

; תחום  Adikaתחת מותג    בישראלהמסחר הקמעונאי    תחום  :תחומי פעילותבשלושה  החברה  פעלה  ,  הדוח  במהלך תקופת

 : להלן כמפורט, מקווןהמסחר הותחום מתן שירותי   ;Adikaהפעילות הבינלאומי תחת מותג  

 (  and Retail rcemecom-EIsrael)בישראל המסחר הקמעונאי   תחום .5.1.

מסחר  להלן  10  בסעיף  וכמפורט  לעיל  כאמור  פלטפורמת  החברה  מפעילה  זה,  בתחום  פעילותה  במסגרת   ,

 . פיזיות  קמעונאיות חנויות 11 החברה מפעילה וכן ,  בישראל אינטרנטית למכירת מוצרי אופנה ועיצוב

 ( commerce and Retail-EGlobal)המסחר הקמעונאי הבינלאומי  תחום .5.2.

מסחר  להלן  10  בסעיף  וכמפורט  לעיל  כאמור  פלטפורמת  החברה  מפעילה  זה,  בתחום  פעילותה  במסגרת   ,

חנות פיזית    . בנוסף, הפעילה החברה בחלק מתקופת הדוחברחבי העולם  אינטרנטית למכירת מוצרי אופנה ועיצוב

 . במנהטן, ניו יורק

הקמעו  המסחר  ")תחום  ביחד:  להלן  ייקראו  הבינלאומי  הקמעונאי  המסחר  ותחום  בישראל    המסחר   תחומינאי 

 "(. הקמעונאי

 ( Added Value Services –commerce -E)  מקוון  מסחר שירותי מתן תחום .5.3.

ועד למועד סיום    ובהתאם להסכם השירותים עם קבוצת גולף  החל ממועד התשקיף  ,זה  בתחום   פעילותה  במסגרת 

למותגי קבוצת    מקוון  מסחרשירותי    במתן   החברהפעלה  ,  (2021בספטמבר,    30תקופת השירותים הנוספת )יום  

  חברתיות   רשתות  תפעול ,  אונליין , שיווק  קריאייטיבו תוכן    שירותי ,  יםאתר  ניהול ,  טכנולוגיה, הכוללים שירותי  גולף

 E-commerce and  -ה  בתחום  פעילותה  עם  בקשר  לרשותה  העומדים  באמצעים  שימוש  תוך,  לקוחות  ושירות

Retail  .  עם סיומה של תקופת השירותים הנוספת, חדלה החברה מלפעול בתחום מתן שירותי המסחר המקוון, כך

המותג   תחת  הקמעונאי  המסחר  בפעילות  מתרכזת  החברה  פעילות  זה  ממועד  ובפעילותה    Adikaשהחל 

 , כמפורט לעיל. הבינלאומית, בדגש על פעילות הליבה של החברה וחיזוק המותג

 . לדוחות הכספיים השנתיים  21ובאור  לפרק ד' לדוח זה  22  תקנהתחום פעילות זה,  לפרטים נוספים אודות  

 במניותיה   ועסקאות החברה בהון השקעות .6

 למשקיעים  סחירים(וכתבי אופציה )לא רגילות  מניות הנפקה פרטית של  .6.1.

, אישר דירקטוריון החברה ביצוע מכרז להנפקה פרטית של מניות רגילות של החברה  2021ביולי,  25ביום  .6.1.1

החברה  למניות  למימוש  הניתנים  סחירים(  )לא  אופציה  סוג  וכתבי  עם  )הנמנים  למשקיעים  נערך  אשר   ,

ניירות    ל מכרז על מחיר היחידה.(, בדרך ש1968-המשקיעים התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח

 
 יוער כי תרגום שמה של חברת הבת הסינית הסינית לשפה האנגלית מובא בדוח זה לצרכי נוחות בלבד, ואין מדובר בתרגום רשמי.  5

עדיקה 
סטייל  

מ"בע

Adika Style 
(Guangzhou) Trading 

Limited 
(100%)

Adilka, 
Inc.

(100%)

Adika 
Style, Inc 

(100%)
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כתבי אופציה )לא    50-מניות רגילות של החברה, ו  100הערך הוצעו במכרז למשקיעים ביחידות הכוללות  

 סחירים(, הניתנים למימוש למספר זהה של מניות. 

  5,984,500)  יחידות  59,845למשקיעים של    הקצאהדירקטוריון החברה קיבל ואישר    ,2021ביולי,    26  ביום .6.1.2

ש"ח ליחידה.    600ש"ח, במחיר של    35,907,000בתמורה כוללת )ברוטו( של    אופציות(  2,992,250-מניות ו

כמו כן, בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה למניות החברה, תשולם לחברה תמורה נוספת כוללת במזומן  

 . ש"ח לכל אופציה( 7)קרי, מחיר מימוש של   ש"ח  20,945,750)ברוטו( בסך של 

ש"ח, הינן    18,000,000יחידות בהיקף כספי כולל של    30,000כי מתוך סך היחידות כאמור, סך של  יצוין   .6.1.3

 יחידות אשר הוקצו לבעלת השליטה בחברה, קבוצת גולף. 

 ( לדוחות הכספיים. 2ב')18אור ההנפקה הפרטית, ראו בלפרטים נוספים אודות 

 אופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה  .6.2.

אופציות )לא רשומות( לעובדים ונושאי משרה בחברה, הניתנות    897,873, הוקצו 2021בדצמבר,    27ביום  .6.2.1

מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים, ראו דיווחה המיידי של    897,873- ל  )באופן תיאורטי(  למימוש

-2021-01  -ו  2021-01-094246)מס' אסמכתא:    2021לדצמבר,    23  -, ו2021בנובמבר,    4החברה מיום  

184140 .) 

 שהוקצו לעובדים ונושאי משרה בחברה אופציות  מימוש .6.2.2

((, אשר  1)2018)אפ  1אופציות )לא רשומות( סדרה    1,623,344, מומשו  2020במהלך שנת   .6.2.2.1

ל ההנפקה,  להשלמת  עובר  החברה  של  שירותים  ונותני  לעובדים  מניות    1,623,344-הוקצו 

  1אופציות סדרה  1,229,201-הסך האמור, כ  רגילות של החברה, בתמורה לערכן הנקוב. מתוך

ל1)2018)אפ מומשו  כאמור  על  1,229,201-((  החברה  של  רגילות  ונושאי  -מניות  עובדים  ידי 

((  1)2018)אפ   1אין יתרה נוספת של אופציות סדרה    נכון למועד הדוח,   משרה לשעבר בחברה.

 במרשם ניירות הערך של החברה.

((, אשר  2)2018)אפ  2אופציות )לא רשומות( סדרה    1,840,420, מומשו  2020במהלך שנת   .6.2.2.2

מניות רגילות של    525,560-הוקצו לעובדים בחברה עובר ובסמוך לאחר השלמת ההנפקה, ל

-(( כאמור מומשו ל1)2018)אפ  2אופציות סדרה    1,792,273- החברה. מתוך הסך האמור, כ

על  508,094 החברה  של  רגילות  בח- מניות  לשעבר  משרה  נושאי  האופציות  ידי  מימוש  ברה. 

של  2)2018)אפ   2סדרה   רגילות  מניות  הוקצו  כאשר  נטו,  מימוש  מנגנון  באמצעות  נעשה   ,))

((,  2)2018)אפ   2החברה בגובה שווי רכיב ההטבה, כאשר מחיר המימוש לכל אופציה סדרה  

 ש"ח, שהינו שער מניית החברה במועד ההנפקה.  9.1היה 

הדוחבמהלך   .6.2.2.3 סדרה    145,184  מומשו,  תקופת  ל((2) 2018)אפ   2אופציות  מניות    35,896  –, 

ידי עובדים לשעבר בחברה, באמצעות מנגנון מימוש נטו, כאשר הוקצו  - רגילות של החברה על

רכיב ההטבה שווי  בגובה  רגילות של החברה  למועד הדוח,  .  מניות  של  נכון  נוספת  יתרה  אין 

 . רהבמרשם ניירות הערך של החב  ((2)2018אופציות )אפ

מניות רגילות של החברה    27,315-, ל6/20אופציות עדיקה    81,595במהלך תקופת הדוח, מומש   .6.2.2.4

ידי נושא משרה לשעבר, באמצעות מנגנון מימוש נטו, כאשר הוקצו מניות רגילות של החברה  -על

 בגובה שווי רכיב ההטבה. 

 ( לדוחות הכספיים. 1ד')21לפרטים נוספים אודות מימוש האופציות, ראו באור 

 דיבידנדים  חלוקת  .7

 דוח ה למועד  שקדמו בשנתיים  החברה שחילקה דיבידנדים בדבר פרטים .7.1.

 דיבידנד.  חלוקת החברה ביצעה לא,  דוחה ועדלמ  שקדמו בשנתיים

 לחלוקה   ניתנים רווחים .7.2.

הניתנים    לחוק החברות(  302)כהגדרת מונח זה בסעיף    רווחים  תיתרלא קיימת  לחברה    2021,  דצמבר ב  31ליום    נכון

 . לחלוקה
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 דיבידנד  חלוקת מדיניות .7.3.

 . דיבידנד חלוקת מדיניות  אימצה טרם, החברה דוחה למועד

 חלק שני: מידע  אחר 

 החברה של  הפעילות  חומיתכספי לגבי    מידע .8

  , בדצמבר  31  ביום שניים עשר חודשים אשר הסתיימה    שלמידע כספי מתוך הדוחות הכספיים של החברה לתקופה    להלן

2021 : 

 : הכספי  המצב על הדוח

 

  2021  ,בדצמבר 31 ליום

 )באלפי ש"ח(  

  2020  ,בדצמבר 31 ליום

 )באלפי ש"ח(  

 88,274 52,900 שוטפים  נכסים

 102,398 100,840 שוטפים לא  נכסים

 190,672 153,740 נכסים "כ  סה

 65,601 43,770 שוטפות  התחייבויות

 73,412 78,307 שוטפות  לא  התחייבויות

 51,659 31,663 עצמי   הון

 190,672 153,740 והון   התחייבויות"כ סה

 

   :והפסד רווח  דוחות

עשר חודשים   שניים 

  31המסתיימים ביום 

 2021 ,בדצמבר 

 )באלפי ש"ח(  

עשר חודשים   שניים

  31המסתיימים ביום 

 2020 ,בדצמבר 

 )באלפי ש"ח(  

 192,758 179,691 הכנסות 

 99,566 63,702 הגולמי  הרווח סך

,  שיווק, מכירה  הוצאות

 וכלליות  הנהלה 

113,840 93,317 

תפעולי לפני  )הפסד(  רווח 

 הוצאות תשלום מבוסס מניות 

(50,138) 6,249 

  תשלום  (הוצאותהכנסות )

 מניות  מבוסס

646 (2,138 ) 

תפעולי לאחר הוצאות   רווח

 תשלום מבוסס מניות 

(50,784) 4,111 
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הדירקטוריון ביחס לנתונים הכספיים של החברה כפי שמופיעים בדוחותיה הכספיים המאוחדים, ראו דוח הדירקטוריון    להסברי

 . זה דוחב  נכלל אשרשל החברה 

 החברה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  סביבה .9

  השפעה להם  להיות צפויה או  להם  יש אשר, חברה ה שלכלכלית -המקרו בסביבה והתפתחויות  אירועים, מגמות  יתוארו להלן

 :הפעילות של החברה  בתחומי התפתחויות או תוצאות   על מהותית 

 תחרות  .9.1.

מהתפתחויות    בין היתר  ת מושפעהבתחרות עזה    מאופיין   ,בפרט  האופנה  וענף  הקמעונאות   ענףהאחרונות    בשנים

בינלאומיות לשוק הישראלי  ת המתבטא  ,הקמעונאי   המסחר   בתחום  וגידול בהיקף המסחר    בחדירתן של רשתות 

למגמת גידול בשיעורי הקניה באתרי    גרמה  2020-2021הקורונה בעולם, במהלך השנים  נגיף  התפשטות    אונליין. 

ובעולם מקוונים בארץ  שיפרו רשתות האופנה  , אינטרנט  פלטפורמות המסחר    באופן משמעותי   שבעקבותיה  את 

תחרות    עם  מתמודדת  החברה ,  כך  בשל   הבינלאומי. באופן שהגדיל את התחרות בענף בישראל ובשוק    ,המקוונות

שמשווקות    מבוססות  בינלאומיות   מקוונות  פלטפורמות  זה   ובכלל, המקומיתו הבינלאומיתמגוון מתחרים ברמה    מצד

 One)כדוגמת    מקוונות מקומיותפלטפורמות    (, Asos, Boohoo, Fashion Nova, Sheinכדוגמת )שוק הישראלי  ל

Project, TerminalX  ),  בתחום   אלושל רשתות    ןפעילות   כןו  ומקומיים  ייםבינלאומ  מותגים  רשתותפיזיות של    חנויות  

באופן    להשפיע, משפיעה על הביקוש למוצרי החברה בקרב לקוחות החברה, וכן עשויה  זו  תחרות.  המקוונת  המכירה

פעילות    מי. לפרטים נוספים אודות התחרות בתחוהחברה   של   ותוצאותיה  הכספי  מצבה  על,  תימחורםמהותי על  

 . להלן  10.7. סעיף  ,יתרה בין  ,ו רא, הקמעונאי המסחר

 עונתיות  .9.2.

 . הקמעונאי של מוצרי אופנה מסחרה  תחום  את המאפיינות  עונתיותממגמות  מושפעתהחברה  פעילות

, החציון השני של כל שנה קלנדרית מתאפיין בעלייה בהיקף מחזור המכירות, ובפרט בעלייה ניכרת בהיקף  ככלל

בשל   בעיקר  הרביעי,  הרבעון  במהלך  ו המכירות  נובמבר  מבצעים  החודשים  במהלך  החלים  מרוכזים  מכירה  ימי 

, חלה ירידה  2021יחד עם זאת, בשנת  (.  ומבצעי סוף עונה  Cyber Monday-ו  Black Fridayודצמבר )כדוגמת  

לדוח הדירקטוריון.    1.3.2(, וזאת כמפורט בסעיף  2020-במכירות החברה ברבעון רביעי )ביחס לרבעון המקביל ב

לצד העלייה בהיקף מחזור המכירות, מתאפיינת עונה זו גם בגידול מסוים בהוצאות החברה במהלך הרבעון הרביעי  

  לפרטים  .כמפורט לעיל, בין היתר בקשר עם גידול בהוצאות הפרסום ושכר העבודה  למחזורי מכירות גבוהים  בציפייה 

 . להלן 10.8. סעיף ,היתר בין , ראו,  החברה תוצאותנוספים אודות השפעת העונתיות על  

 אופנתיות  מגמות .9.3.

מיידים בהעדפות הצרכנים ובמגמות אופנתיות עשויים להיות בעלי השפעה מהותית על תוצאות החברה    שינויים 

פגיעה   למשל,  כך  עסקיה.  ובמגמות  והתפתחות  הצרכנים  בהעדפות  לשינויים  ולהגיב  לצפות  החברה  ביכולת 

  בתוצאות   מהותית   לפגיעה  לגרום  עלולה  ולפיכך,  החברהלירידה בהיקף מכירות    לגרום  עשויה,  אמת  בזמן אופנתיות  

נוספים אודות מודל ה  .החברה  של  העסקיות   המסחר  מיבתחו  החברה   מיישמת  אותו,  Fast Fashion  -לפרטים 

 . להלן 10.1.1 סעיף ראו, הקמעונאי

 בסין  ורגולטוריים  כלכליים,  פוליטיים  שינויים .9.4.

בין היתר באמצעות פעילות  על ייצור וייבוא מוצרי אופנה מסין,  התבסס  מהותי מפעילות החברה    חלקבתקופת הדוח,  

יצויין,    בסין   המקומית  בפעילות   הכרוכה  הלוגיסטית   האופרציה  של שהוקמה לצורך תמיכה וייעול    חברת הבת הסינית

את    חלו מגבלות תנועה בין מדינות וכניסה של זרים אשר הגבילוכי לאור התפשטות נגיף הקורונה במדינות העולם,  

 לבקר את מערך הפעילות בסין באופן שוטף. האפשרות  

  בהסכמי  שינויים)לרבות    שם  החברה  פעילותעם    בקשר,  בסין, כלכליים או רגולטוריים  פוליטייםבהתאם, שינויים  

,  תקינה  אישורי,  טקסטיל  יצואני  על  המוטלים  המס  שיעורי ,  לארה"ב(  סין)ובפרט מלחמת הסחר בין    מדינתיים  בין  סחר

,  (בסין  המקומיים  העסקה  ותנאי  העבודה  דיני,  מדינתיים  בין  פיננסיים  פעולה  שיתוף  הסכמי,  ותעופה  ספנות  הסכמי

, ההתפתחות  החברהלמיטב ידיעת  .  עשויים להיות בעלי השפעה מהותית על תוצאות החברה והתפתחות עסקיה
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ים המוטלים על יצואני הטקסטיל  , העלאת המיסהיתר  ביןשינויים רבים.  ל  הובילההמואצת בסין בשנים האחרונות,  

 ושינויים רגולטורים, לרבות בתחום דיני העבודה. 

  אין אפשרות לאמוד את מידת ההשפעה של הגורמים המנויים לעיל ושל גורמים אחרים, ככל שקיימים, על   לחברה

 המיוצרים בסין.   המחירי הקניה של מוצרי  הייצור והייבוא מסין ובפרט, על

נה  לפרטים נוספים אודות השפעת נגיף הקורונה על פעילותה של החברה, ובכלל זה ביחס לייצור וייבוא מוצרי אופ 

 לעיל.   10.1.3מסין, ראו סעיף  

 . להלן  10.2 בסין, ראה בין היתר סעיף חברת הבת הסינית נוספים אודות פעילות   לפרטים

 ושינויים ברמת החיים ובהרגלי הצריכה   בישראל הביטחוני  המצב, במשק כלכלי מצב .9.5.

האטה כלכלית או מיתון, צמיחה  )דוגמת שינוי ברמת החיים וההכנסה של משקי הבית,  בהרגלי הצריכה    שינויים

כלכלית, קצב הגידול בכוח הקניה, קצב גידול האוכלוסייה, שינוי בשיעורי ריבית ויכולת צרכנים ליטול אשראי, שינויים  

שגיאופוליטיים הצריכה  בהרגלי  שינויים  בישראל  ,  הקמעונאי  המסחר  לתחום  בין  ביחס  מושפעים,  להיות  עשויים 

להיות בעלי השפעה    עשוייםוכו'(,    ממע"מ על רכישות מקוונות מחו"ל ומתעריפי הטיסות לחו"להיתר, מסף הפטור  

של    בהרגלי הצריכה הפרטית  ירידה  המשקפת  מגמהוהתפתחות עסקיה. כך למשל,  מהותית על תוצאות החברה  

לקוחות החברה,  ,משקי הבית    עלולה  ולפיכך,  החברהמוצרי    מכירות  היקףב  לירידה  לגרוםעלולה    ובפרט בקרב 

עשויה להיות בעלת    העסקיות. בניגוד, מגמה המשקפת עלייה בצריכה הפרטית  יהלגרום לפגיעה מהותית בתוצאות 

 השפעה חיובית מהותית על תוצאות החברה. 

  ומעבר מרכישות בחנויות פיזיות לרכישות אונליין, עשויה להיות   המסחר המקוון בכלל כך, מגמה של גידול בפעילות  

 בעלת השפעה מהותית על פעילות החברה בארץ ובארה"ב. 

שויות להיות השפעות  עלעיל,    3.7.בסעיף  כמפורט בין היתר    מעבר לאמור, להשפעות התפשטות נגיף הקורונה

רחבות היקף לרעה על הרגלי הצריכה )לרבות בשל מגבלות על תנועת אזרחים והתקהלויות, השפעות פסיכולוגיות  

 . החברה הכנסות על להשפיעאו בשל קיטון בכוח הקניה עקב האטה במשק בכללותו(,שבתורן עשויות  

 "ב ובארהרגולטוריים בישראל    שינויים .9.6.

חלות הוראות הדין הכללי, ובכלל זה הוראות חוק, תקנות וצווים  בתחומי המסחר הקמעונאי  פעילות החברה    על

הסביבה,  , הגנת הצרכן, קניין רוחני, דיני עבודה, דיני איכות  ()לרבות הרף לפטור ממכס  מכסים  ,וא, ייצואבענייני ייב 

עסקים נגישותרישוי  פרטיות,  כתוצאהוכיו"ב  ,  החברה    .  פעילות  על  החלה  ברגולציה  שינויים  או  מכך,  בישראל 

של מוצרי החברה, ועל    תימחורםלהשפיע באופן מהותי על    עשויים,  (סין  עם  הסחר  מלחמת  בשל)בפרט    בארה"ב

מצבה הכספי ותוצאותיה של החברה. בנוסף, על מנת לעמוד ככל הניתן בדרישות הרגולטוריות, משקיעה החברה  

 משאבים כספיים וניהוליים, בין היתר על מנת לחזק את מנגנוני הבקרה של החברה. 

בין היתר    ורא,  החברה  של  ילותהפע  תחום  על  החלות  הספציפיות  הרגולטוריות  המגבלות   אודות  נוספים  לפרטים

 להלן.  10.17.סעיף 
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 נוספות  ייבוא השפעות .9.7.

על    וכן  (מסין)ובפרט    הרחוק  מהמזרח  אופנה  מוצרי  ייבוא  עלבתקופת הדוח התבסס    החברה  מפעילות  מהותי  חלק

 הקורונה.  נגיףייבוא מוצרי אופנה משווקי ייצור נוספים, עקב השפעות התפשטות 

  על   המוטלים  המכסים, ובכלל זה, שינויים בשיעורי  משווקי הייצור השוניםבהתאם, שינויים מיידים הקשורים לייבוא  

בין    ,הנובעים  אווירי וימי,  במשלוחהשילוח הבינלאומי    במחירי  תנודות  ,המכסים  תשלום  ובסיס  טקסטיל  מוצרי  ייבוא

  ושינויים,  הדלק  היטלי  ותעריפי  הנפטבמחיר    שינוייםמ,  כאמור   מהשפעת התפשטות נגיף הקורונהכתוצאה    ,היתר

של מוצרי החברה, ועל    תימחורםעלולים להשפיע באופן מהותי על    , להיצע  ביחס  מוטס   בינלאומי   לשילוח  בביקוש 

מצבה הכספי ותוצאותיה של החברה. בנוסף, עיכובים במשלוח מוצרי החברה, בפרט עקב שיבושים בנמלי תעופה  

ונמלי הים ובפעילות ספקי לוגיסטיקה ושילוח בינלאומי, עלולים לגרום לפגיעה מהותית בתוצאותיה העסקיות של  

 . להלן 12.5.5בין היתר סעיף  ורא  החברה. לפרטים נוספים אודות השפעות הייבוא,

לפרטים נוספים אודות השינויים בעלויות השילוח כתוצאה מהשפעות נגיף הקורונה, והשפעתם על תוצאות החברה,  

 לעיל.   3.7.4ראו סעיף 

 החליפין   בשערי תנודות .9.8.

  מקומיים   ללקוחות  נעשיתבישראל    החברה   מכירות  בעוד  ,חוץ  במטבע  נעשיתמוצרי החברה מספקים בחו"ל,    תרכיש 

  המדינה   מטבע  פי  עלהעולם    ברחבי החברה בחו"ל נעשית ללקוחות    ומכירות   צמוד  שאינו  שקלי  באשראיאו  /ו  בשקלים

, עשויות לגרום לצורך  והיואן  דולר ה  שער  ובפרט ,  החוץ  מטבע  בשערי  תנודות ,  בהתאם  .הרכישה   מבוצעת   ממנה

השפעה מהותית על    בעלות , עשויות להיות  ובהתאם,  הברווחיות  לשינויים בעדכון מחירי המכירה של החברה ו/או  

)ובעיקר בדולר(תוצאות החברה והתפתחות עסקיה.  הכנסות ו  מסייעות   מנגד, מכירות החברה במטבעות שונים 

 . החוץ מטבע בשערי לתנודותבגידור החשיפה האמורה  

 הקורונה  נגיף התפשטות  .9.9.

 . לעיל  3.7. סעיף ראו,  החברה פעילות  על הקורונה נגיף  התפשטות נוספות של  תואודות השפע  לפרטים

 שינוי מחירי חומרי גלם  .9.10.

הפעילות בענף ההלבשה מושפעת משינויים במחיריהם של חומרי הגלם ועלויות שרשרת האספקה. עלייה במחירי  

ידי החברה,  -להשפיע על עלויות ייצור המוצרים עלעלולה    ,ובעיקר עלייה במחירי הכותנה בשוק העולמי   ,חומרי הגלם

 .ובהתאם, להשפיע על תוצאותיה 

 . להלן  12.5. ףסעיהסיכון אשר עשויים להיות בעלי השפעה על תחומי פעילות החברה, ראו   גורמינוספים אודות    לפרטים

בקשר עם הסביבה הכללית בה היא פועלת וגורמים חיצוניים אשר עשויים    ת החברהו כי האמור לעיל, ביחס להערכ   יודגש

מידע הצופה פני עתיד כהגדרתו   הינווזה  דוח אך ורק על הערכות החברה וניסיונה נכון למועד   מבוסס להשפיע על פעילותה, 

  באופן  להתממש  עשוי   או ,  חלקו   או   כולו ,  להתממש  שלא  עשוי   אשר,  )"חוק ניירות ערך"(  1968-התשכ"ח  בחוק ניירות ערך

בשווקים    ורוחביים  מידע הנוגע לשינויים כלליים  ,זאת, בשל היות המידע האמור, מעצם טיבו וטבעו   .לעיל  שתואר  מכפי   שונה

  לאופן   באשר  וודאות   אין   אשרו   החברהאינם בשליטתה של  ש גורמים  ול  לשינויים   כפוףאשר  ,  ובתחומים בהם פועלת החברה 

 להלן.  12.5.וכן כפוף להתממשות אילו מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף   התממשותם  ולמועד
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 חלק שלישי: תיאור  עסקי הקבוצה לפי תחומי פעילות 

 הקמעונאי   המסחר מיתחו .10

 הפעילות  מיתחו  על כללי   מידע .10.1.

 בו  החלים  ושינויים  הפעילות מיתחו  מבנה .10.1.1

מפעילה פלטפורמת  ו  בישראל  המקוון  הקמעונאי  המסחר  בתחוםפועלת    החברה ,  פעילותה  במסגרת 

שוק ב   לצעירותמוביל  למותג  , הנחשב  www.adikastyle.comמסחר מקוונת תחת אתר האינטרנט  

  www.adika.com  ת תחת אתר האינטרנט ו בינלאומית  ו ת מסחר מקוונו פלטפורמ  ישראל,האופנה ב 

המותג   פיזיות תחת  קמעונאיות  חנויות  רשת  פעילותה באמצעות הקמתה של  להרחבת  פועלת  וכן 

Adika . 

  FashionFast-מודל ה

, לפיתוח, במסגרתו פועלת החברה  Fast Fashion  -ה  מודלמיישמת במכירות מוצריה את    החברה

  ם עכשווי וטרנדים  מגמות ,הניתן  ככל,  מוצרים התואמיםשל זמן קצרים  בקבועי ומכירה  אספקה, ייצור

  מסוימים  היבטים  של  אופטימיזציה  על  דגש   החברה זה, שמה    מודללעקרונות    בהתאםהאופנה.    בעולם 

  ולספקלייצר    ,לעצב,  לתכנן  שתוכל   כך ,  ללקוחותיה   והשילוח  הייבוא,  הייצורהעיצוב,    במערכי

 ובמחירים תחרותיים.   במהירותללקוחותיה, מוצרים עדכניים, 

  העכשוויות   המגמותבאמצעות צוות פנימי שמנטר באופן שוטף את    החברה  פועלת,  זה  מודל  פי  על

  פעילות   באמצעות ו  בינלאומיים   קהל  דעת   מובילי  אחר   מעקב  באמצעות,  האופנה  בעולם  ביותר 

המשפיעניות  חברתיות  ברשתות  משמעותית  איכות  של  ניתוח    הקמעונאי  מהענף  להבדיל  .ויכולות 

  טרנדים  לחזות  מנסה  ולא  אמת  בזמן  ומקומיים  עולמיים  אופנתיים  טרנדים  מזהה  החברה,  המסורתי

  בזמן  טרנדים  זיהוי   של   המשמעות (.  קדימה   חודשים  6-12)   המסורתי  הקמעונאות   בענף   כנהוג   עתידיים

  התואמים  מוצרים  במכירת  המקומי  השוק  את  משמעותית   מקדימה  החברה,  לרוב  כי  היא  אמת

 . העכשוויים לטרנדים 

  התאמתם   תוך  מוצרים  ועיצוב   לפיתוח  החברה  פועלת,  ציאלנפוט  בעלת   מגמה  זיהוי   ולאחר ,  הבא   בשלב

  באמצעות  תחילה,  המוצר  לייצור  החברה  פועלת  העיצוב  תהליך  בסיום  .פעילותה  ולסוג  לקוחותיה  לקהל

,  במקביל  .מוגבלראשונית בהיקף    הזמנה  החברה  מבצעת  הדוגמא  אישור  ולאחר(  samples)  דוגמאות

והשיווק  המסחר תו בפלטפורמ  המוצר  של   ושיווקו   העלאתו  לצורך  הנדרשים  תהליכים  מבצעת  החברה

,  מסגרתוב , Try & Repeat במודל  לעבוד   לחברה מאפשרים  המהירה  והאספקה   הייצור  .החברה של

 ,המוצרים  מכירת   עם  בד בו  בדו,  מדודים  בהיקפים  ראשוניות  מוצרים   ייצור  הזמנות   החברה   מבצעת

,  אמת  בזמן   סטטיסטיים   לניתוחים  בהתאם  .יומי  בסיס  על  המכירות  הצלחת  של  אנליזה  החברה  מבצעת

  מוצרים  של  במכירות  לגידול  מביאה  וכך,  יותר  גדול  בהיקף  חוזרת  הזמנה  לבצע  האם  החברה   בוחנת

יחד עם זאת, בשנת    .מנוצל   בלתי  למלאי  החשיפה  את  משמעותית  ומקטינה(  best sellers)  מובילים

ל הייתה  ד , בשל עודפי מלאי ותעדוף מכירת מלאים קיימים, היכולת של החברה ליישם את המו2021

 לעיל.   3.8מוגבלת. לפרטים נוספים, ראו סעיף 

  להציג היכולת של החברה    הוא   Fast Fashion  -ה  במודל  משימוש  הנובע  נוסף  משמעותי  צמיחה  מנוע

, החברה  ידי  על  הנמכרים  המוצרים  ותמהיל  היצע  של  תמידי  דושחי  .שבועי  בסיס  על  חדשות  קולקציות

את הקשר הרציף    ומשמררבה    התעניינות   מייצר,  עדכניים  לטרנדים   בהתאם ויצירת תכנים שיווקיים  

  חוזרים  כמבקרים  ובשימורם  חדשים  מבקרים בין החברה ללקוחותיה, הבא לידי ביטוי בין היתר, בגיוס  

 . השונות  בפלטפורמות

 רשת חנויות החברה 

  המושפעות  מגמות  מספר,  האופנה  בענף   ובפרט,  הקמעונאי  המסחר  בענף  ניכרות,  האחרונות  בשנים

  של  המקומי   מעמדן  ביסוס,  זה  ובכלל,  המקוון  הקמעונאי  המסחר  בתחום   מהתפתחויות  היתר   בין 

  שונים   פיתוח  בשלבי  מקומיות  מקוונות  פלטפורמות  של  כניסתן,  בינלאומיות  מקוונות  פלטפורמות

http://www.adika.com/
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  התפתחויות,  בבד  בד .  המקוונת  המכירה  בתחום   ומקומיים  בינלאומיים   מותגים  רשתות   של  ופעילותן 

,  סינרגיה בין פעילות האונליין לרשת החנויות  מודל  לאימוץ  הובילו ,  המקוון  הקמעונאי   המסחר  בתחום 

,  פיזיות  קמעונאיות  חנויות  באמצעות  גם  לפעילות  מתרחבות  מקוונות  מסחר  פלטפורמות,  במסגרתו

 מסחר   פעילות   עם  מקוונת   מסחר  פעילות   בשילוב  הטמונים  סינרגטיים ה  היתרונות  ניצול   לצורך

  זמניות  חנויות  והפעילה  זה  מודל  לאימוץ  החברה  פעלה,  הקמתה  מיום  והחל,  בהתאם.  פיזית  קמעונאית

(pop-up  )חנויות    11למועד הדוח, מפעילה החברה  .  קבועות  חנויות  להפעיל  החלה  2017  משנת  והחל

 אחת(.  pop-up)מתוכן חנות 

,  היתר  בין,  ביטוי  לידי   באה  הפיזיות  החנויות  לבין   המקוון   הקמעונאי  המסחר  פעילות  בין   הסינרגיה 

 ללקוח  מאפשרות  הפיזיות  החנויות;  ולהיפך  לחנויות  הפלטפורמה  בין  לקוחות  של  חוזר  בהיזון

 לרכישה   הלקוחות  של  הכניסה   חסמי  את   ומנמיכה   מקוונת  רכישה   ביצוע  לפני   המוצרים  את"  להרגיש" 

,  היתר)בין    הפיזיות   בחנויות  לתנועה  מביאה  המקוונת  הפלטפורמה  ;מקוונת  פלטפורמה   באמצעות

 בפלטפורמה  נרכשו  אשר  מוצרים  של   והחלפות   החזרות   לבצע   לקוחות ל   העומדת   האפשרות   בשל

  להערכת.(המקוונת  בפלטפורמה   נרכשו  אשר   מוצרים  אסוףל)בישראל(    האפשרות  וכן ,  המקוונת

,  היתר  בין,  ייקבעו   אשר,  אסטרטגיים  במיקומים  פיזיות  חנויות  של  מוגבלת  כמות  של  פריסה,  החברה

  היתרונות  את  למקסם  תאפשר  ,תו המקוונ  המסחר  תופלטפורמ   לקוחות  של  הגיאוגרפי  לריכוז  לב  בשים

ואת פוטנציאל הצמיחה הנובע    הפיזיות  לחנויות  הפלטפורמה   בין   החוזר  וההיזון האמורים    הסינרגרטיים 

 מהם, תוך שימור תהליכים יעילים, מהירים וחיזוק מגמת השיפור בחוויית הלקוח. 

 תחרות 

בענף האופנה ניכרת בשנים האחרונות תחרות גוברת, בין היתר עקב  ,להלן שיפורט  וכפי לעיל כאמור

חדירתן של רשתות בינלאומיות  ובישראל, גם עקב    היקף  רחב  פרסוםב השקעת המתחרים במיתוג ו

  בין,  הקנייה   בחוויית  מתמיד  שיפורהחברה על    מקפידהלצורך ביסוס בידול המותג,    .לשוק הישראלי

ופעילות באמצעות משפיעניות    שיווק,  ייחודיםוקניינות  עיצובים    יצירת תכנים יחודיים,  באמצעות  ,היתר

  לאפיקי אופנה נוספים כגון אופנת הבית   פנייהוכן,    . שונים  ושיווק  מכירהופרזנטוריות ושימוש בכלי  

 . משלימים נוספיםבינלאומיים ומותגים  , התואמת לקהל היעד 

 הפעילות  מיתחו  על  החלים מיוחדים ואילוצים  תקינה , חקיקה מגבלות .10.1.2

הפעילות, ראו בין   מינוספים אודות מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחו לפרטים 

 . להלן  10.17.היתר סעיף 

 ם וברווחיות בתחומי המסחר הקמעונאי בהיקף הפעילות   שינויים .10.1.3

  המקוון  האופנה   מסחר  בתחום  יםהמוביל   יםהישראלי   ניםשחקהבין  אחת מ  היאלעיל, החברה    כאמור 

לפעול    בישראל  Gen Z-ל הדוח  והמשיכה  בינלאומיבתקופת  כמותג  גם  פעילותה,    נתוני   .לביסוס 

  הינם ,  ביחס לתחום המסחר הקמעונאי הבינלאומי   האחרונות  בשנים  החברה  הציגה  אותם  הצמיחה

  מיבתחו   החברה  של  ניסיונה  לצד,  המקוון  הקמעונאי  המסחר  שוק  צמיחת  של  עולמית  כלל  ממגמה  חלק

 . מים אלו תחו של התפעוליים המאפיינים  לשיפור  מתמדת וחתירה  המסחר הקמעונאי

למיטב ידיעת החברה ועל פי פרסומים פומביים, בשנים האחרונות ניכרת מגמת צמיחה חדה בסך  

המכירות ובנתח השוק של ענף המסחר הקמעונאי המקוון, בין היתר נוכח העובדה שרכישת מוצרים  

, מגמה שאף יכה הכלל עולמיתבאמצעות אתרי מסחר מקוונים הפכה לחלק אינטגרלי מתרבות הצר

ובעולם  בארץ  המסחר  וסגירת  הקורונה  משבר  לאור  הקמעונאות  התעצמה  ענף  בעוד    המסורתי . 

-בכבתקופת הדוח  בארה"ב גדל   מסחר המקוון"ב הציג שיעורי צמיחה באחוזים בודדים, שוק הבארה

לא    6. 2020שנת  לעומת    14%  פסחה על השוקמגמת הצמיחה המואצת של שוק המסחר המקוון 

והוא מראה נתוני צמיחה משמעותיים ועקביים בשנים האחרונות, ובפרט בתקופת  הקמעונאי בישראל,  

 

6 https://www.digitalcommerce360.com/article/us-ecommerce-sales / 
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לעיל, אין   3.7.בשים לב להתפשטות נגיף הקורונה, כמפורט בסעיף   7. 24%  -כ בהדוח במהלכה גדל 

 ביכולת החברה לאמוד את אופי המשך המגמה על ענף המסחר הקמעונאי המקוון. 

 הם של הלקוחות  במאפייני שינויים או הפעילות  מיתחו  של בשווקים התפתחויות .10.1.4

 הם של   הלקוחות  במאפייני  שינויים  או  הפעילות  מיתחו  של  בשווקים  התפתחויות  אודות  נוספים  לפרטים

 . לעיל 10.1.1 סעיף ראו

 בהם  החלים והשינויים  הפעילות מיבתחו   הקריטיים ההצלחה גורמי .10.1.5

 ; לעיל( 10.1.1)כמפורט בסעיף  Fast Fashion במודל שימוש .10.1.5.1

 ; לוגיסטית  יעילות .10.1.5.2

 בין מכירה אונליין למכירה בחנויות; הסינרגטיים ביתרונות השימוש .10.1.5.3

 (; להלן  10.5.1  בסעיף  כמפורט ) ויצירת תכנים יחודיים לקהל היעד    בלקוחות  התמקדות  .10.1.5.4

ובפלטפורמות מסחר אלקטרוני מתקדמות    במודלים מתקדמים בשיווק דיגיטלי   שימוש  .10.1.5.5

 (; להלן  10.5.1)כמפורט בסעיף 

 ; ודינאמי צעיר יעד   קהל, מגוון ומשמעותי בישראל ובעולם לקוחות  מאגר .10.1.5.6

מובילות    חברתיות  ברשתות  משמעותית   נוכחות  .10.1.5.7 משפיעניות  עם  פעולה  ושיתופי 

 ; (להלן  10.5.1)כמפורט בסעיף 

 ; (להלן  10.5.1)כמפורט בסעיף  חוזרים מבקרים .10.1.5.8

בכלי    פיתוח  .10.1.5.9 ושימוש  מתקדמת  מקוונת  מסחר  משתמשפלטפורמת  )כמפורט    חווית 

 ;לעיל( 3.8שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיף  

  ויישומם   ועדכונם,  המשתנים   ההצלחה  וגורמי  השוטפים  החברה  צרכי  של  שוטפת  בחינה .10.1.5.10

 . אמת ובזמן  לעת מעת

 הפעילות  לתחום  הגלם  וחומרי הספקים במערך  שינויים .10.1.6

  ובעיקר  הרחוק  מהמזרח  ספקיםב  מקורו, בשנים האחרונות מרבית הייצור בענף  החברהידיעת    מיטבל

הדוח  החברה  ידי  על  הנמכרים  המוצרים  ייצור ,  דומה   בצורה  .הודוו   מסין   בעיקרו  בוצע,  בתקופת 

כן,  .  בסין   ובעיקר,  הרחוק  במזרח  ספקים  באמצעות ורכש  כמו  ייצור  ערוצי  לאיתור  פועלת  החברה 

 . המשך פעילות הייצור בסין, בד בבד עם נוספים

היה  מסוים, שכן ניתן    ביצרןבספק ו/או  במהלך תקופת הדוח לא הייתה לה תלות  ,  החברה  להערכת

אחרים    יצרניםספקים ו/או  לייצר את כל המוצרים ובכמויות המיוצרות עבור החברה אצל מספר רב של  

הייצור.   בעלויות  מהותית  תוספת  ללא  אחרות,  במדינות  ו/או  החברה    ביצעה לעת,    מעת   ואכן בסין 

לפרטים נוספים    .לאיתור ספקים חדשים  ופעלההערכה של טיב הספקים המייצרים את מוצרי החברה  

 . להלן 12.5.12 סעיף ראו החברה ספקיאודות 

 בהם החלים ושינויים הפעילות מי תחו של העיקריים  והיציאה  הכניסה חסמי .10.1.7

כרוכה    להערכת  –  כניסה  חסמי .10.1.7.1 מקוונת,  מסחר  פלטפורמת  הקמת    בחסמי החברה, 

הבאים:   פיתוח    –   פיננסית  איתנותהכניסה  עלויות  מימון  לשם  משמעותי  הון  נדרש 

  ידע פרסום ושיווק;    הוצאות,  וכן,  לוגיסטי ה   מערך ההתשתית הטכנולוגית, עלויות הקמת  

  ייחודי   לצורך ייסוד פלטפורמת מסחר מקוונת נדרש ידע טכנולוגי  –   ותטכנולוגי  ויכולות

איכותית מקוונת  פיתוח תשתית  הכולל    הקמת  -  תפעולי  מערך ;  לשם  מערך תפעולי 

למוניטין    –  מוניטין;  מיומן  אדם  וכוחשירותי לוגיסטיקה, מערכות מידע ושיווק מתקדמים  

  לקוחות   מאגרחיובי ומותג חזק ומוכר יש השפעה מהותית על יכולת הפעילות בתחום; 

למיטב ידיעת החברה, בסיס לקוחות משמעותי הינו חסם כניסה משמעותי לפעילות    –

 
7https://ecommercedb.com/en/markets/il/all#:~:text=In%20Israel%20is%20the%2034th,for%20eCommerce%20co

ntinue%20to%20increase. 
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הכניסה להקמת חנות פיזית    חסמי החברה,    להערכת לל ומקוונת בפרט.  קמעונאית בכ

אינה מצריכה משאבים    מיבודדת בתחו  בודדת  והקמת חנות  נמוכים,  הפעילות הינם 

  תלויה מיוחדים. ואולם, יצירת סינרגיה בין פלטפורמת מסחר מקוונת לבין חנויות פיזיות  

 . לעיל המנויים בגורמים   רבה במידה 

החברה, חסמי היציאה מתחום הפעילות הינם בעיקר העלויות    להערכת – יציאה  חסמי .10.1.7.2

,  בקשר עם חנויות כאמור  השכירות   הסכמיתחת    והתשלומיםהכרוכות בסגירת החנויות  

בסין והפעילות  מרלו"ג  השכירות  סגירת  הסכמי  אודות  נוספים  לפרטים  סעיף  .  ראו 

 . להלן 10.10.

 בהם   החלים ושינויים הפעילות  תחום  למוצרי תחליפים .10.1.8

המשווקים   ובינלאומיות  ותאופנה מקומי   רשתותלמוצרי החברה קיימים מוצרים תחליפיים רבים של  

 אתרי אינטרנט ברחבי העולם ובישראל. בבנקודות מכירות רבות ומגוונות וכן 

 בו  החלים  והשינויים הפעילות   בתחום התחרות מבנה .10.1.9

 להלן.  10.7.ראו סעיף   ,בו החלים   והשינויים  הפעילות בתחום התחרות מבנה  בדבר  לפרטים 

 ושירותים  מוצרים .10.2.

  לרבות ,  ועיצוב  אופנה  מוצרי,  הפיזיים  המכירה  ומתחמיהמקוונות    המסחר  תו פלטפורממוכרת במסגרת    החברה

  המבצעות ,  25-15  בגילאישלהם הינן נערות ונשים  העיקרי  אשר קהל היעד    משלימים  אופנהו  הנעלה,  הלבשה   מוצרי

במסגרת תחום המסחר    . בנוסף,Adikaתחת המותג    נמכרים  אלו   כל.  מוצרי אופנת בית  וכן ,  עצמן  עבור   רכישה 

 ,® ,®Nike)כדוגמת    . (בינלאומיים  מותגיםקטגוריית    תחת מוכרת החברה מוצרים משלימים    הקמעונאי בישראל,

Converse® , Champion®, Dr. Martens®, (Vans®, MissGuided®, Dickies, Ellesse, UGG  .כן,    כמו

מוצרי אופנה ועיצוב  נוסף על כך, כחלק מהרחבת פעילותה למכירת    .(Activeאופנת ספורט ) יתגמומוכרת החברה 

  עדיקה  מותג   אתגם  ת ומתחמי המכירה הפיזיים, השיקה החברה  ות המסחר המקוונ ו נוספים במסגרת פלטפורמ

 . 14-8שקהל היעד שלו הינן ילדות בגילאים   (Adika Young)  יאנג

בתקופת הדוח    , בעיקר באמצעות ספקים במזרח הרחוקידה   על  מיוצריםבידי החברה  המוצרים הנמכרים    עיקר

נוספים אודות המודל האמור,    לפרטים.  Fast Fashion  -יישום מודל ה  , באמצעותבסין   בעיקרולאחר תקופת הדוח,  

 להלן.   1.1.סעיף  וראהחברה,    שלהייצור  כושר ; לפרטים נוספים אודות  לעיל 10.1.1ראו סעיף 

 ושירותים מוצרים ורווחיות  הכנסות פילוח .10.3.

,  הלבשה   מוצרי  לרבות,  ועיצוב  אופנה  מוצרי  בקטגוריה  מוצרים  לחברה,  הקמעונאי  המסחר  בתחום  פעילותה  במסגרת

זה  . בית  אופנת   ומוצרי  משלימים  אופנה   מוצרי ,  הנעלה   מוצרי תחום  ה  במסגרת  מודל  ליישום   Fast  -ובהתאם 

Fashion ,נקבע   המוצרים ותמהיל,  המוצרים קטגוריית בתוך  השונים  המוצרים בין  החברה מבחינת מהותי שוני אין  

  בו בעולם משתנות ולמגמות השוטפים לצרכיה ובהתאם  החברה הנהלת של שוטפות החלטות בסיס על, לעת מעת

 . החברה  פועלת

 . שונים מוצרים אלפי והחנויות  תות המסחר המקוונ ובאמצעות פלטפורמ  החברה מכרה , 2021 שנת  במהלך 

 לקוחות  .10.4.

  החברה   מוצרי  את  ותהרוכש  אלו  וכן  החברה  שלת  ו ת המסחר המקוונובפלטפורמ   ותהרוכש  ןהחברה הינ   לקוחות

,  15-25בגילאי    נשיםו  נערותלקוחות החברה הינן    מרבית .  החברה  מפעילהש  הקבועות   ובחנויות  הזמניות   יותו בחנ

( אשר קהל היעד שלו  Adika Young. בנוסף, השיקה החברה את מותג עדיקה יאנג )עצמןהמבצעות רכישה עבור 

החברה במסגרת פעילותה הוא יכולת ההתאמה בין    שלהיתרונות המשמעותיים    מן אחד  .14-8הינן ילדות בגילאים  

ל החברה    שלהאופיינית    הלקוחה(.  Fast Fashion, Social Media)  החברה  פועלת  בהם  מודלים  ביןהלקוחה 

ולתכנים    בהן היא נחשפת לטרנדים אופנתיים בעולם  ,החברתיות  ברשתותלשיווק    גבוהה  בצורה  פעילה וחשופה

  םהטרנדי  את  הותלזו   במהירות  להבחין  ללקוחה  מאפשר  Fast Fashion -. השימוש במודל האותם החברה משווקת

  בנוח   גישה מר  האופיינית   הלקוחה,  מזאת  יתרה.  חברהה  מוצרי ב  מתממשים ה  החברתיות   ברשתות  צופה   היא  בהם

  בלקוח תלות  אין  לחברה .  הסלולרי מכשירהאפליקציה של החברה ב באמצעות רכישה  כןו  מקוונת רכישה  ביצוע עם
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,  החברה לקוחות  אשראי . לפרטים נוספים אודות  פעילותה  תחום  על  מהותי   באופן  ישפיע  אובדנו   אשר   כלשהו מסוים

 . להלן  10.14.3 סעיףראו 

 והפצה  שיווק .10.5.

 שיווק .10.5.1

מו  תכנייתגישיווק  ב  החברה  ומוצרי   ,  מתבצע  ,  תו המקוונ  המסחר  תו פלטפורמ  אמצעותללקוחותיה 

חנויות הזמניות והקבועות המנוהלות  ה  באמצעות   כן (, ו Pop-Up)  אפ-פופ  אירועי ,  חברתיות  רשתות 

על החברה-ומופעלות  מובילות  .  ידי  פרזנטוריות  באמצעות  מוצריה  את  משווקת  החברה  כן,  כמו 

  החברה   של  השיווק   פעילות   בעולם.בישראל  משפיעניות ידועות  אמצעות  וב  בישראל בהסכמי בלעדיות

  פעילות וסינרגטי של פלטפורמה מקוונת לצד    משולב  מודלשיווק מגוונים, תחת    בצינורות  מתבצעת

 לעיל.   10.1.1נוספים אודות המודל האמור, ראו סעיף  לפרטים.  פיזית  קמעונאית

של  מעמיק של טרנדים עכשוויים,    ניתוחביצוע    של הפעילות השיווקית,  ציהזפרסונליב  דוגלת  החברה

  ללקוח  המוצרים  התאמת ,  קנייה  הרגלי ,  גיאוגרפיים  מאפיינים  לפיאופטימיזציה  )  data base-ה

לקוחות  הרלוונטי שימור  ברשתות החברתיות  ו (ושימוש במערכת  ,  Instagram–שימוש בחשבונות 

Facebook  ו- TikTok, Snapchat כמו כן, ליבת  לחשוף את מגוון מוצריה לקהל היעד.ו  כדי לפרסם .

,  דיגיטלי  בשיווק  מתקדמים  במודליםהחברה היא טכנולוגיה אנליטית, המאפשרת לה לעשות שימוש  

תנועה    שמטרתהשיווק    אסטרטגיית  יישום  תוך  משתמשים  של  משמעותית(  Traffic)לייצר 

  שימוש, תוך  המותג  מוניטין  ולחיזוק הפיזיות    ולחנויות  החברה   של ת  ו המסחר המקוונ  תו לפלטפורמ 

  הכוונה   מאפשרים ,  והפרסום  השיווק  אמצעי  אפקטיביות   את   המודדים   החדשנות  בחזית   המצויים  בכלים

 . נמוכות  בעלויות היעד קהלל ממוקדת 

 : אונליין שיווק

דגש על    מתן   תוך  ,מקווניםשיווק    ערוציפעולות שיווק המותג ומוצרי החברה מתבצע באמצעות    עיקר

שיווק    ערוצי .  גבוה  חוזרים  מבקרים   לשיעור   המביאה ,  מוגדרים  מאפיינים  בעל  יעד   לקהלפרסום ממוקד  

  מקובלים מודליםבסיס -על ,החברהת של  ו המסחר המקוונ  תו בפלטפורמבין היתר, שיווק אלו כוללים, 

. מוגדרים מאפיינים בעל יעד   לקהלפרסום ממוקד   מאפשריםהבעולם השיווק והפרסום, ובפרט, כאלו 

  תכנים  ושיתוף  מקוריים תכנים    פרסוםידי  - החברתיות על  ברשתות   נרחב  שימוש   החברה  עושה,  סףבנו

  אלף  285.5-ם כע)  Facebook®  כדוגמת  חברתיות  ברשתות. לחברה יש פרופילים פעילים  קיימים

כ  ®TikTok  -ו  ,(9בים עוק  אלף  854- כ  עם)  Instagram®  ,(8עוקבים  ,  (10עוקבים  אלף  367-)עם 

  מקורייםתכנים  ,  היתר  בין,  יםהכולל באמצעותם מפרסמת החברה ללקוחותיה, באופן שוטף, תכנים  

,  אפ-פופ  אירועי,  מיוחדות  ומכירות  ם מבצעי  על,  חדשים  מוצרים  על  פרסומים ,  קיימים  תכנים  ושיתוף

  בתוכן   שימוש   עושה  החברה ,  כן-. כמונוספים  שוטפים   ועדכונים  , אופנה  עדכוני ,  אופנה  והפקות   אירועי 

  המאפשרים  מודליםבאמצעות  ו,  Facebook®וברשת החברתית    Google  של  החיפוש  בשירותי   ממומן 

על מנת    מעוצבת השיווק של החברה    אסטרטגיית.  ותפי העדפותיו האישי- ללקוח מסוים על  פרסום 

)לייצר   המקוונ   תולפלטפורמ   משתמשים  של  משמעותית(  Trafficתנועה    החברה  שלת  והמסחר 

החברה באמצעים נוספים,    משתמשת ,  לאמור  בהמשך .  המותג   מוניטין   לחיזוק   ואף הפיזיות    ולחנויות

זה,     תנועת (  conversion)המרת    ךלצור,  המקוונות  המסחר  תובפלטפורמ   המשתמש  חווייתובכלל 

 . בפועל למכירות  ,המשמעותית ( Traffic)הלקוחות 

להיות    עשויההחיפוש, תופסק מסיבה כלשהיא,    ובמנועיופעילות החברה ברשתות החברתיות  במידה

  קיימות  לא  לחברה,  החברה   להערכת,  שכן,  רווחיה  ועל  החברה   הכנסות  על  מהותית  השפעה  לכך 

 
 .2202במרץ,  1נכון ליום  8
 .2202במרץ,  1נכון ליום  9

 . 2202במרץ,  1נכון ליום  10
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,  החברה להערכת. עם זאת,  הלקוחות  לקהל  החשיפה   היקף   מבחינת אפקטיבי   אונליין   לשיווק  חלופות

 . ביותר נמוכה  הינה  האמורה  הפעילות להפסקת  הסבירות

ביחס לחשיפה עתידית בשל הפסקה מסיבה כלשהיא    כי האמור לעיל, ביחס להערכת החברה  יודגש

מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה   של פעילותה ברשתות החברתיות ובמנועי החיפוש,

ערו  תרומת  על  היתר,  בין  המבוסס  ערך,  ניירות  של  השיווק    צי בחוק  העסקיות  לתוצאותיה  אונליין 

או חלקה, או התממשותה באופן שונה, לרבות    החברה. התממשות הערכה זו או אי התממשותה, כולה 

את   להפסיק  החברה  תידרש  בהן  בנסיבות  היתר,  בין  תלויה  שנצפה,  מכפי  מהותית,  שונה  באופן 

  החיפוש   ומנועי  החברתיות  הרשתות   מדיניות   לשינויי ,  החיפוש  ובמנועי פעילותה ברשתות החברתיות  

 . האמורים השיווק ערוצי  במאפייני  נוספים  ולשינויים

 : פיזיות  קמעונאיות חנויות 

היתרונות    אתמיטבי    באופןהחברה, אופן פעילותן ואסטרטגיות השיווק, עוצבו באופן שינצל    חנויות

  המכירה הסינרגטיים הנובעים מפעילות מקוונת לצד מכירה קמעונאית ישירה. בנוסף, נעשות פעולות 

  פעילות. כמו כן,  בחנות  נקודתיים   שיווק  מבצעיו  מכירות   יצוות  באמצעות,  היתר  בין,  בחנויות  והשיווק

 . שיווק אונלייןובסביבתה וכן   בחנותשילוט   כוללת השיווק

 מאגר לקוחות ודיוור במכירה באינטרנט: 

לקוחות ודיוור למכירה באינטרנט, אשר   מאגראת מכירת מוצריה באמצעות הפעלת    מקדמת  החברה

המידע מאפשר לחברה ליצור קשר  מאגר  .11לקוחות אלפי    796  -כ,  2021, בדצמבר  31 ליוםמנה נכון  

 .אישי עם לקוחותיה ופותח בפניה ערוץ שיווקי נוסף באמצעות דיוור ישיר לקהל ממוקד 

 החברה בערוצי השיווק המתוארים לעיל, הובילו לגידול וצמיחה מתמידים בהיקפי פעילותה. פעולות

 הפצה  .10.5.2

ללקוחותיה, באמצעות המרכז הלוגיסטי    ומופציםסנים  חמאו,  נקלטים , מוצרי החברה דוח הלמועד   נכון

  באינטרנט הנמכרים החברה   וצרימ כמו כן, כלל  (. זה לפרק 10.10.2 סעיף ו )רא בראש העין הממוקם 

)  Fedex,  ישראל  דואר  , שליחים  דואר,  חוץ   מיקור   באמצעות  מופצים ארה"ב  דואר  או  ,  (USPSאו 

 . ההלקוח להעדפת   בהתאם, )בישראל( באמצעות איסוף עצמי

מאפשרת החברה גם משלוח באמצעות  מתפיסת חווית הלקוח הרחבה אשר מנחה את החברה,    כחלק

ולבקש לאסוף    הישראלי להזמין חבילה באתריכולות  לקוחות  ו (, במסגרת Click and Collect) איסוף

המותג מחנויות  אחת  בכל  בין  בישראל  אותם  הישיר  החיבור  קצר.  זמן  פרק  בתוך  עלות,  ללא   ,

הפיזיות, הנובע בין היתר משיטת המשלוח  מסחר המקוונת של החברה לבין החנויות  פלטפורמת ה

, מאפשר לחברה לייצר חווית לקוח אחידה המעצימה את שם המותג ומאפשרת ממשק נוסף האמורה 

פרימיום  שירות משלוח    מציעההחברה  נוסף על האמור,    עם לקוחות והזדמנויות מכירה בזמן קצר.

, בארה"ב  אספקת המוצרים ללקוחות  את   המאפשר   ,(Fedexבאמצעות חברת  בתשלום ע"י הלקוח,  )

לחנויות נעשית לפי    ההפצה  (הלקוח  לבית  ההזמנה   ממועד ימי עסקים    2-4)  בתוך פרקי זמן קצרים 

ל בהתאם  החברה,  בהנהלת  המתוכננות  הפצה  המכירות,  ניתוח  הוראות  מתחזית    מלאי השלמות 

למחסנים הצמודים אליהן(,    )לרבות  החברה תיו לחנו והמכירות בפועל. ההפצה    החברהיעדי החברה,  

פעמיים  מתבצעת של  בסיס  על  כלל  שלוש  בדרך  ו   עד    נועהשי   כלי.  החנות  לצרכיבהתאם  בשבוע 

 המאפשר מענה מהיר, גמישות בתפעול וניהול המלאי.  פיקוח ובקרה יםהמידע מאפשר  ותמערכו

 : בלדרות מיהסכ

,  ת והמקוונ  הפלטפורמות  באמצעות  המוצרים  את  רכשו  אשר  המוצרים בפועל ללקוחות החברה  אספקת

 ת שילוח. ו חברמספר נעשית בעיקרה באמצעות  

 
 אלפי לקוחות במאגר הלקוחות הבינלאומי. 468-אלפי לקוחות במאגר הלקוחות הישראלי, וכ 328-כ 11
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פעילותה מבקשת החברה לייצר חווית קנייה איכותית, לרבות ביחס לשילוח מוצריה, ולפיכך,    במסגרת 

 לשם . השילוח ת וחבר  י יד על  המוצעים  הבלדרות   בשירותי שימוש יעשו  לקוחותיה  כי החברה  מעדיפה

 .במקרים מסוימים ובהתאם לעלות ההזמנה של הלקוח, את שירותי השילוח  החברה, מסבסדת, כך

 הזמנות  צבר .10.6.

 . מהותיים לא סכומיםצבר הזמנות ב למעטלחברה,   הזמנות צבר איןלמועד הדוח, 

 תחרות  .10.7.

היתר  ,המושפעת  עזה  בתחרות  מאופיין,  בפרט  האופנה  וענף  הקמעונאות  ענףלעיל,    כאמור מהתפתחויות    ,בין 

 . לעיל  8.1לפרטים נוספים אודות התחרות בענף, ראו סעיף  בתחום המסחר הקמעונאי. 

, אולם  הישראלי והבינלאומי  הקמעונאי  בשוק  למתחרותיה  ביחסהשוק שלה    נתח  את  לאמודאינה יכולה    החברה

 .לקהל היעד של החברה בישראל מקוון  קמעונאי במסחר מוביל  גורם מהווה היאלהערכת החברה, 

לקוחות  (מהותי  באופן)ואף    להשפיע  עשויההאמורה    התחרות בקרב  החברה  למוצרי  הביקוש  עשויה  יהעל  וכן   ,

החברה עם התחרות    התמודדות  .החברה  של  ותוצאותיה  הכספי  מצבה  על,  תימחורםלהשפיע באופן מהותי על  

מוצריה    את  ולספקלייצר    ,לעצב,  לתכנן  לחברה  המאפשר  ,Fast Fashionבמודל    שימושהאמורה הינה באמצעות  

 . בעולם עדכניות אופנתיות מגמותיכולתה לזהות ל   בהתאם אמת  בזמן

לצד מערך שירות   , בישראל ובשוק הבינלאומי  תחרותיים ובמחירים  אופטימלי   שילוח בזמן ,  עדכניים  מוצרים  אספקת

  בין כן,    כמומשמשים יחד בידי החברה ככלי להתמודדות עם התחרות הגוברת בתחום הפעילות.    ,איכותי  לקוחות

הסינרגטיים    ביתרונות   השימוש  את התחרותי של החברה ניתן למנות  הגורמים החיוביים המשפיעים על מעמדה  

למתג    יםמאפשרה ,  במסגרת הפעילות הקמעונאית של החברה  וחנויות קבועות  אפ -אירועי פופהטמונים בשילוב  

  של   הצלחתם  היתכנות ומגוון יותר, לצד אפשרות לבחינת    חדש  לקוחות   קהלל  ולהגיעאת החברה ומוצריה    ולמצב 

 המבוסס  ופרסום   שיווק  במערך   שימוש  עושה  החברה,  מזאת  יתרה .  וביצוע אירועי מכירה מיוחדים  חדשים  מוצרים

המסחר    תו לפלטפורמ( משמעותית של משתמשים  Traffic)  לתנועה  מוביל  אשר,  Big Data- ו  חברתיות  רשתות

לצד  המותג   מוניטין  לחיזוק  ואףהפיזיות    ולחנויותהחברה    שלת  ו המקוונ זאת,    ת ו בפלטפורמהמשתמש    חוויית. 

( המשמעותית  Traffic)  התנועה   של(  conversion) ת, שעוצבה על מנת להגביר את שיעור ההמרה  ו המסחר המקוונ

 למכירות בפועל. 

  נחזו אופנה שלא  במגמות למנות שינויים   ניתןהחברה,    של  התחרותי המשפיעים על מעמדה    השלילייםהגורמים  בין

החברה,    כיאות ידי  מתחרים    חוזקם על  )מקומיים    חדשים  מתחרים   של   כניסתםו  ,בינלאומייםו  מקומייםשל 

 . בישראל קמעונאית  לפעילות( ובינלאומיים

 עונתיות  .10.8.

אופנה.   מוצרי  של  הקמעונאי  המסחר  תחום  את  המאפיינות  עונתיות  ממגמות  מושפעת  החברה  ברבעון  פעילות 

ירדה  2021הרביעי של   , הושפעה פעילות החברה בעיקר מפגיעה בתוצאותיה של הפעילות הבינלאומית, אשר 

לבד השנה. הדבר הוביל  מליון ש"ח ב   12-, לסך של כ2020מליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת    27-ממכירות של כ

לכך, שלמרות שהרבעון הרביעי מאופיין, בדרך כלל, במכירות מוגברות )בעיקר בשל מבצעי מכירות מיוחדים בחודש  

כגון   הסיני,  Black Fridayנובמבר  יום הרווקים   ,Cyber Monday  של עם    2021(, הרבעון הרביעי  הרבעון  היו 

תיות על תוצאות החברה,  נ לפרטים נוספים אודות השפעת העו  . 2021ההכנסות הנמוכות ביותר של החברה בשנת  

 לעיל.   9.2.ראו סעיף 

  :2021 -ו 2020 פי רבעונים בשנים-עלמתחומי המסחר הקמעונאי   להלן התפלגות מכירות הקבוצה
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 2021 תנש

 מכירות %  "ח ש  באלפי 

 I 51,882 28.8% רבעון

 II 44,934 25.0%רבעון 

 III 41,610 23.1%רבעון 

 IV 41,265 23.1%רבעון 

 100% 179,691 "כ סה

 2020 תנש

 מכירות %  "ח ש  באלפי 

 I 42,843 22.2% רבעון

 II 40,951 21.2%רבעון 

 III 49,609 25.7%רבעון 

 IV 59,355 30.9%רבעון 

 100% 192,758 "כ סה

 :  2021-ו 2020פי רבעונים בשנים  -על מתחומי המסחר הקמעונאי נתונים בדבר רווחיות גולמית  להלן

 2021 תנש

  באלפי 
 ש"ח 

  הגולמי הרווח% 
מהרווח גולמי  

 שנתי 

 %
 מכירות

 I 14,292 23.4% 27.5% רבעון

 II 21,319 33.4% 47.4%רבעון 

 III 21,016 33.0% 50.5%רבעון 

 IV 7,075 11.2% 17.1%רבעון 

 35.5% 100% 63,702 "כ סה

 2020 תנש

  באלפי 
 "ח ש

  הרווח% 
מהרווח   הגולמי

 גולמי שנתי 

 %
 מכירות

 I 21,264 21% 50% רבעון

 II 23,059 23% 56%רבעון 

 III 27,211 27% 55%רבעון 

 IV 28,032 29% 47%רבעון 

 52% 100% 99,566 "כ סה

 ייצור   כושר .10.9.

הרחוק, ובעיקר    במזרח  ספקיםבעיקרו באמצעות    התבצע בתקופת הדוח על ידי החברה,    הנמכריםהמוצרים    ייצור

  חברת הבת הסינית יחד עם נציגי    ,בחברה  המועסקים  קנייניםמעצבים ו  באמצעות  החברה  פונה,  זו  במסגרתבסין.  

על פי צרכי החברה.    ,לעת   מעתההזמנות נקבעים    והיקפי, כאשר דרישות הייצור  שוניםוספקים מקומיים    ליצרנים 

מסוים, שכן    ביצרןהחברה אינה תלויה בספק ו/או  ו ,  אין מגבלה מהותית על כושר היצור של החברה  ,באופן שוטף 

אחרים בסין ו/או    יצרניםניתן לייצר את כל המוצרים ובכמויות המיוצרות עבור החברה אצל מספר רב של ספקים ו/או  

קיימות מגבלות בייצור בסין  בו  לעניין זה, בחודש פברואר,    ללא תוספת מהותית בעלויות הייצור.  ,במדינות אחרות

במצב הדברים    בנוסףלת החברה לייצור מלאי מספק מראש.  (, פוע בשל חגים ומועדים לאומיים )ראש השנה הסיני

הן בסין והן    להגדיל את כושר הייצור ללא כל מגבלות משמעותיות ותוך פרק זמן קצר ניתן, החברהלהערכת , הרגיל

 . במדינות נוספות

, ובדבר המעבר למרכז  2021לפרטים בדבר קשיים לוגיסטיים אשר השפיעו לרעה על תוצאות החברה במהלך שנת  

 לעיל.   3.8הלוגיסטי החדש והצפי כי יתמוך בהיקפי הפעילות ובתכניות הצמיחה של החברה, ראו סעיף 

 . לעיל  3.7.ף ראו סעי , חברהה אודות השפעת התפשטות נגיף הקורונה על כושר הייצור של לפרטים

  כושר   את  להגדיל   יכולתה  או   מסוים  יצרןאו  /ו   בספק  התלות  אי   עם   בקשר  החברה  להערכות  ביחס,  לעיל  האמור

  נכון   וניסיונה  החברה  הערכות  על  ורק  אך  מבוסס,  )והתאמות שיידרשו, ככל שיידרשו, ליכולותיה הלוגיסטיות(   הייצור

  או ,  חלקו   או   כולו , להתממש שלא  עשוי   אשר,  ערך ניירות  בחוק  כהגדרתו   עתיד  פני   הצופה   מידע  והינו  זה  דוח  למועד

  אינם  אשר  וגורמים  בשינויים  תלויה  זו   הערכה  היות  בשל,  זאת.  לעיל  שתואר  מכפי   שונה  באופן   להתממש  עשוי 

,  סין   עם  הכלכליים  בקשרים  פגיעה)למשל,    התרחשותן   ולמועד  לאופן   באשר  וודאות  אין   ואשר  החברה  של  בשליטתה

 '(. וכו  בסין  רגולטוריים  שינויים

 איכות  בקרת

  על   איכות   בבקרת, הינו  בכלל   ייצור המוצרים מתהליך  ובפרט  מהותי מפעילותה המקומית של החברה בסין    חלק

ועובדי    באמצעות ,  החברה .  החברה  מוצרי הסינית עובדים  הבת  משנה  חברת  והקניינות    וקבלני  הייצור  בשווקי 

  באופן  נעשים האיכות  בקרת הליכימבצעת ביקורת של תהליכי הייצור וביקורת של רמת איכות המוצרים.    ,הנוספים
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בחינות של    ובכללן,  החברה  שהזמינה  למוצרים  ראשוניות  לדוגמאות  בחינות  מבוצעות  ראשון  בשלב  כאשר,  מדורג

בכביסות.   ועמידות  התפירה  חומרי הגלם, הצבע,  בסין,  איכויות  המיוצרים  מוצרים  עם    ייצור  אישור  לאחרבקשר 

, מתבצעות  חברת הבת הסינית בידי בפועל הסחורה וקבלת  הראשונית הדוגמא בחינת בסיס על, במלואה ההזמנה

 . המוצרים  כלל שלבדיקות 

 ומתקנים  מקרקעין, קבוע רכוש .10.10.

  הנשכרים, לחברה אין מקרקעין בבעלותה, ופעילותה )משרדים, מחסנים וחנויות( נעשית במקרקעין  דוחהלמועד    נכון 

 . ידה על

 משרדים  מבנה .10.10.1

  למשרדים  המיועד  ברוטו   "רמ  1,360  -כ  של   בשטח אביב  -תל,  6  מיטב  ברחוב   מבנה  שוכרת החברה  

שלמבנה    אודות   נוספים  פרטיםל .  וסטודיו   הכספיים   לדוחות  17.3באור    ראו  החברה  המשרדים 

 השנתיים. 

 "ג מרלו .10.10.2

,  אביב-בתל  מבנה   החברה  שכרה ,  2021  לחודש אוגוסט,ועד    2015,  במאי  1  מיום   החל .10.10.2.1

במהלך הרבעון הרביעי    ."(הקודם"ג  המרלו )"   כמרכז הלוגיסטי של החברהאשר שימש  

השכירות  2021לשנת   הסכם  של  מוקדם  לסיום  בהסכם  החברה  התקשרה  מרלו"ג  ב , 

הקודם. בהתאם להסכם, החברה שילמה את דמי השכירות עבור המרלו"ג הקודם עד סוף  

 . 2021אוקטובר 

מיום   .10.10.2.2 חדש החברה    שוכרת,  2021ביולי,    1החל  לוגיסטי  העין  מרכז  המותאם  בראש   ,

, כאשר לחברה  שנים  6תקופת השכירות נקבעה לתקופה בת  לצמיחה בהיקף פעילותה.  

לפרטים נוספים אודות הסכם השכירות של  שנים נוספות.    6אופציית הארכה לתקופה של  

)מס' אסמכתא:    2021במאי,    11המרכז הלוגיסטי החדש, ראו דיווחה של החברה מיום  

2021-01-082368 .) 

  הכספיים   לדוחות   17.3באור    ראו  החברה  של   המרכז הלוגיסטי  אודות  ים נוספ  פרטים ל

 השנתיים. 

הדוח  .10.10.3 למועד  ובחנויות  החברה מפעילה   ,נכון  "עזריאלי"  אביב,    -קניון  סנטר" בתל  קניון  ב"דיזינגוף 

  Big Fashion  קניון,  "גרנד קניון" באר שבעקניון  ב"קניון הזהב" בראשון לציון,  ב"קריון" קרית ביאליק,  

חנות    , בנתניה  "עיר ימים" קניון  בתקווה ,  - "קניון הגדול" בפתח,      ,"פארק הקרח" באילתקניון  באשדוד,  

 pop   חנותפתחה החברה  בנוסף, במהלך תקופת הדוח,   ן.ים במתחם "בילו סנטר" בקרית עקרועודפ

up  ((outlet   נכון למועד הדוח הוארכה תקופת ההשכרה של החנות ברננים עד    רננים ברעננהבקניון(

 . (2022לסוף חודש יוני  

 בסין   לוגיסטי מרכזו  משרדים מבנה .10.10.4

  לוגיסטי   כמרכז  המשמש, Guangzhou City-ב מבנה  חברת הבת הסינית שוכרת באמצעות  ברההח

מבנה המשרדים והמרכז לוגיסטי בסין ראו    אודות   נוספים  פרטים ל.  השוטפת  פעילותה  לצורך   ומשרדים

 . השנתייםלדוחות הכספיים   17באור  

 . השנתיים הכספיים לדוחות  8 באור  ראו  החברה  של הקבוע הרכוש  אודות םנוספי  פרטיםל  .10.10.5

 מוחשיים  לא  נכסים .10.11.

)  ת והמקוונ   המסחר   ת ו פלטפורמ:  האינטרנט  י אתר .10.11.1 החברה    -ו  www.adikastyle.comשל 

www.adika.com)  יםמהותי  םבלתי מוחשי יםנכס  מהוות . 

בישראל  :  מסחר  סימני .10.11.2 החברה  של  המסחר   ”Adika“-ו"  עדיקה "   של  והלוגו  השם  עם  בקשרסימני 

בצורה   של    משמעותיתמזוהים  המסחר  סימני  שלה.  העיקרי  ההיכר  סימן  את  ומהווים  החברה  עם 

, ומהווים כלי לזיהוי וייחוד מוצרי החברה ולשיוך ערכיה של  ועל מוצריה  החברה מוטבעים על פרסומיה

http://www.adikastyle.com/
http://www.adika.com/


 3-א

החברה פועלת לרישום סימני המסחר גם בטריטוריות רלוונטיות נוספות בעולם,   החברה למוצריה.

 "ב וקנדה, ואלו מצויים בתהליכי רישום שונים. דוגמת סין, ארה

)כמפורט    החברה  של  הלקוחות  מאגר אודות  נתונים  המכיל  מידע  מאגר  החברה  בבעלות:  מידע  מאגרי

 . לעיל( 10.5.1בסעיף 

 אנושי  הון .10.12.

.  ותוצאותיה החברה פעילות היקף  על  מהותית  השפעה  בעלרואה בהון האנושי משאב חשוב    הקבוצה .10.12.1

 . ובשימורו  ו הכשרתבמשאבים רבים בגיוס כוח אדם איכותי,  הקבוצה משקיעה, בהתאם

 בהנהלת החברה שינויים   .10.12.2

 הנהלת החברה  .10.12.2.1

סיום   אודות  משרה  לפרטים  נושאי  של  משרה  כהונה  נושאי  של  מינויים  וכן  בחברה, 

בחברה, ובכלל זה מינוי מר שי עמיר כממלא מקום מנכ"ל החברה, ראו דיווחיה המיידים  

  2021ביוני,    30(  2021-01-079935)מס' אסמכתא:    2021במאי,    6של החברה מהימים  

-2021-01)מס' אסמכתא:    2021באוקטובר,    6(,  2021-01-109329א:  )מס' אסמכת

בנובמבר,    15-( ו2021-01-091615)מס' אסמכתא:    2021באוקטובר,    27(,  151812

2021 (2021-01-166665 .) 

 : זה דוח למועד נכון, הקבוצה של הארגוני המבנה   תרשים  ןהל ל

 

נועם מלניק לתפקיד מנכ"ל  , אישר    2022במרץ,    16* ביום   דירקטוריון החברה את מינויו של מר 

, עם מינויו של מר מלניק, מר שי עמיר )שכיהן בתקופה  2022באפריל,    24החברה, בתוקף החל מיום  

 זו כמ"מ מנכ"ל( ישוב לתפקידו כמשנה למנכ"ל החברה. 

  31  ליום  נכון  החברה של    המבנה הארגוני   לפי)כולל חברות בנות(    בחברהפירוט מספר העובדים    להלן

 : 2021  ,דצמברב

 ך י ראת 

 31.12.21 

   ךי ראת

31.12.20 

 17 15 ומטה  הנהלה

 86 101 ולוגיסטיקה תפעול

 198 192 * בחנויות מוכרנים

 29 15 אתרים ותפעול טכנולוגיה

 119 92 ומכירות שיווק

 32 30 סין

 481 454 :"כסה

 . חלקיות במשרות מועסקים  בחברה  המכירה  עובדי מרבית * 
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 : דוחב  המתוארת בתקופה העובדים  במצבת שחלו מהותיים  שינויים .10.12.3

לפרטים נוספים אודות שינויים שחלו במצבת העובדים לאור התפשטות נגיף הקורונה במהלך תקופת  

 לעיל.   3.7הדוח, ראו סעיף  

 ההעסקה  תנאי של  וטיבם הטבות ונושאי משרה,   עובדים תגמול .10.12.4

  או  אישיים  העסקה  הסכמי  במסגרת   מעוגנת  השירותים   ונותני   הקבוצה  עובדי   של   התקשרותם -

  העמדת  הסכמי  או,  כאמור  שירותים  נותני  בבעלות  חברות  באמצעות  שירותים  למתן  הסכמים

 . מורשה כעוסק שירותים

חופשה  , היתר  בין ,  מתייחסים  כאמור  הסכמים  - ימי  התגמול,    הטבות ,  נלווים  תנאים ,  לתנאי 

 . סודיות דרישת ו  סוציאליות

  לעובדי   ביחס  העסקה  הסכמי  :להלן   כמפורט   ומענקים  תמריצים  תכניות   מספר  נהוגות  בקבוצה -

כדוגמת    לפי שיקול דעת החברה,  ,הבסיסי   לתגמול  מעבר   תגמולים  ,בין היתר  , כוללים  החנויות

לעמידה ביעדים וכן אחוז מסוים מפדיון החנות ביחס להסכמי העסקה    בהתאםתמריצים חודשיים  

בנוסף, החברה מעניקה מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה, מענקים    .וסגניהםשל מנהלי החנויות  

 חודשיים ורבעוניים לעובדי מחלקת שירות הלקוחות. 

  הועסקו, דוחה למועד נכון. אדם כוח חברות עובדי של בשירותיהם החברה מסתייעת, לעת מעת -

 . מהותיים שאינם ובהיקפים מוגבל לזמן  חלקיות במשרות כאמור אדם כוח חברות עובדי בחברה

  ביותר  הגבוה  השכר  בעלי  הבכירה  משרה  נושאי  חמשת  של  העסקה  הסכמי  אודות  לפרטים -

 . זה לפרק ד' לדוח תקופתי 21תקנה   ראו בקבוצה

 . פרק ד' לדוח תקופתי זה   ראו,  החברה של התגמול  מדיניות  אודות נוספים  לפרטים -

 לתשקיף.   3.3  -ו  3.2.2  בחברה, ראו סעיפים   ת אופציות )לא רשומות( ולפרטים נוספים אודות תכני  -

 ספקים  .10.13.

  . ובעיקר בסיןבמזרח הרחוק,    ספקים באמצעות  בתקופת הדוח  בעיקרו    התבצעלעיל, ייצור מוצרי החברה    כאמור 

המועסקים בחברה יחד עם נציגי    ומעצבים  קניינים   באמצעות  החברה  פונה,  באופן רגיל  החברה  פעילות  במסגרת 

מתבצעות מעת    וההזמנות  מהספקיםאין הסכם ארוך טווח עם אף אחד    לחברה.  שונים  לספקים  חברת הבת הסינית

בשל פגמים    למעט,  ידה  על  הנרכשים  המוצרים  בגין  החזרה  זכות  אין  לקבוצה בהתאם למו"מ שבין הצדדים.    , לעת

וכן ביחס למוצרים מסוימים הנרכשים במסגרת הסכמי ההצגה והמכירה של    במוצרים הנרכשים מספקיה בחו"ל 

 . מותגים שונים כמפורט בסעיף זה להלן

  ם באמצעות ,  םיי מקומ  סוכנים  עם  החברה  התקשרה, החברה  מוצרי ייצור עבור"ל  בחוהחברה    לספקיתשלום   לצורך

 . המוצרים והתשלום לספקים המקומיים בגין ייצור המוצרים הזמנת ורכישתמבצעת החברה את 

  Google כדוגמת   החיפוש בשירותי ממומן בתוכן שימוש  החברהעושה של החברה, האונליין כחלק מפעילות שיווק 

ומוצריומותאם לקהל היעד    פרסום  המאפשרים  מודליםבאמצעות  ,  Facebook®-ו לפרטים  .  לצרכי שיווק המותג 

ראו סעיף   הבינלאומית של החברה, משתמשת החברה בשירותי השילוח של    פעילותהבמסגרת    10.5.נוספים, 

הינו מהותי לחברה, אולם    Fedexההסכם עם  .  בחו"להמספקת משלוחים ללקוחות החברה    ,Fedex  השילוחספקית  

לפרטים נוספים אודות פעילות ההפצה  פיים רבים ואין לה תלות בספק זה.  להערכת החברה, קיימים ספקים תחלי 

 לעיל.  10.5.2של החברה, ראו סעיף 

  המותגים   את, בין היתר,  שונים  משלימים   מוצרים  פעילותה  במסגרת  החברה   רוכשת,  לעיל  המתוארים  לספקים  בנוסף 

 ,®Nike®,Converse® , Champion®, Dr. Martens®, Vans®, Adidas®  MissGuided)כדוגמת  

Dickies®, Ellesse®, UGG®, Nike®, ) לחברה אין תלות בספק מסוים  הדוח פרסום מועד נכון ל . 

 חוזר  הון .10.14.

 : להלן  כמפורט, ספקים ואשראי  לקוחות  אשראי, מלאי בעיקר כולל   החברה של החוזר ההון 
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 : מוגמרים מוצרים  מלאי החזקת  מדיניות .10.14.1

במטרה לשמור על כמות    וזאת  ,החברה  מוצרי   ספקתא  לשם  מוגמרים  מוצרים  מלאי   מחזיקה  החברה

עיתוי הרכישות למלאי    ותחזית המכירות של החברה  מלאי אופטימלית אשר תספק את דרישות השוק

על הנרכשות  ה-והכמויות  בעונתיות  חברהידי  ובהתחשב  מוצרים  לפי  בחלוקה   ובביקושים   נעשים 

  של  המהירה   והאספקה   הייצור,  כאמור  .החברה, על סמך ניסיון העבר של  למוצרי החברה השונים

  ייצור   הזמנות  מבצעת  החברה ,  במסגרתו]  Try & Repeat  במודל   לעבוד   לה   מאפשרים  החברה  מוצרי

 בסיס  על  אנליזה  החברה  מבצעת  המוצרים  מכירת   עם  ובד  ובד,  מדודים  בהיקפים  ראשוניות  מוצרים

 לבצע  האם  החברה  בוחנת,  אמת  בזמן  סטטיסטיים  לניתוחים  בהתאם.  המכירות  הצלחת  של  יומי

( best sellers)  מובילים  מוצרים  של  במכירות  לגידול  מביאה  וכך,  יותר   גדול  בהיקף  חוזרת  הזמנה

 לשם   ייחודיים   שיווק  מאמצי  החברה  מפעילה. לצד זאת,  מנוצל   בלתי  למלאי  החשיפה  את   ומקטינה

  נקודות  בין  מלאי  הסטתנקודתיים,    מבצעים :  כגון)ככל שהצטברו(,    מסוים   ממוצר  מלאים  של  מכירה

מכירות    ,החברתיות  וברשתות  בפלטפורמה  ממוקד  שיווקהמקוונת,    והפלטפורמה  השונות  המכירה

  outlet  -ב  מכירה  וכן  (בכל ערוצי המכירה של החברה  או אמצע עונה  סוף)לרבות מכירות    מיוחדות

 . המקוון

סגירת המרכז הלוגיסטי של החברה בארה"ב   לעיל, לאור גורמים שונים, ובכללם  3.5כמפורט בסעיף  

, החברה מיצתה את התשתית  2021ותקופת הסגר במהלך הרבעון הראשון לשנת    2020במהלך שנת  

הלוגיסטית הקיימת והחלה להשתמש בתשתיות חיצוניות אשר הובילו לעלויות לוגיסטיקה עודפות,  

השפעה מהותית גם על יכולת גלגול  לצד גורמים נוספים המפורטים בדוח זה, הייתה  כאשר לאמור,  

לאור האמור, במהלך תקופת הדוח ביצעה החברה    המלאי של החברה ועל יכולת המכירה של החברה.

מיליון ש"ח לתקופה של   13-הפרשה לירידת ערך מלאי. בהתאם, הוכרה הוצאה נוספת בסך של כ

 . 2021בדצמבר,  31-שניים עשר חודשים שהסתיימו ב 

 . השנתיים הכספיים לדוחות  2 ביאורת מדיניות הפחתות המלאי ראו  נוסף אודו  לפירוט

   :2021- ו 2020  בשנים הממוצעים המלאי  ימי

 2020 שנת 2021 שנת 

 121 139 ממוצעים  מלאי ימי

 : מוצרים החזרת מדיניות .10.14.2

 בקשר,  "(הצרכן  הגנת  חוק)יחד: "   ותקנותיו  1981-תשמ"אה  ,פי חוק הגנת הצרכן -, עלנוהגת  החברה

מאפשרת גם   החברהידי הלקוחות והשבת התמורה בגינם ללקוח.  -אפשרות החזרת מוצרים על עם  

)כגון    הצרכן   הגנת  חוקפי  -על  החברהבנסיבות שאינן מחייבות את  החזרת מוצרים וזיכוי כספי בגינם  

על העסקה  לביטול  המועד  חלף  שבהם  המקובל    הצרכן  הגנת  חוקפי  - במקרים  הנוהג  פי  על  או 

 (. בטריטוריות נוספות בהן היא מוכרת את מוצריה

 : ולקוחות ספקים אשראי .10.14.3

משתנות,    החברה לתקופות  השונים,  הספקים  עם  להסכמות  בהתאם  מספקיה,  אשראי  מקבלת 

,  דוחה   פרסום  למועד  כוןנ .  ימים  60  ת בתוספ   שוטףתנאים של  בהתאם לסוג ההתקשרות, שעיקרן ב

. ההיקף הממוצע של האשראי  ימים  83  - כ  של   היה  מספקיה   החברה  קיבלה   אותו   הממוצע   האשראי

אלפי    12,201  -כ  לעומת,  "חש  אלפי  31,217  -, הסתכם בכ2021שנת    במהלך  החברהמספקים של  

 . 2020 בשנת ש"ח 

אשראי,    הינן   החברה מכירות   כרטיסי  חיוב  כנגד  פרטיים,    מתנה  כרטיסי  , Pay-palללקוחות 

תמורת מכירות  על פי הסדרי הסליקה של החברה,    . במזומן  גם   הפיזיות  ובחנויות,  (ופיזיים)אלקטרוניים  

מכירות  . רוב הימים  25-5  בתוספת בתנאי שוטף    ,שבוצעו כנגד חיוב כרטיסי אשראי תועבר לחברה

 . בכרטיסי אשראיהינן 
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 מימון  .10.15.

  . ושימוש בהון חוזר  , הלוואות בעלים העצמיים  מקורותיה   באמצעות בעיקר    השוטפת,  מממנת את פעילותה  החברה

אשראי מתאגידים  משוק ההון וכן קבלת  כן, החברה בוחנת באופן שוטף את האפשרויות העומדות לה ביחס לגיוס    כמו

 , לצורך המשך מימון פעילותה השוטפת. או מימון חיצוני אחר בנקאיים

 הלוואה מחברת אשראי  .10.15.1

, אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם לקבלת הלוואה 2022בינואר,    31ביום  

 , בתנאים המפורטים להלן. "חש 3,500,000קרן של  מחברת אשראי, בסכום 

קרן ההלוואה תישא ריבית משתנה בשיעור ה"פריים" )כפי שתתעדכן מעת לעת    –   ריבית -

של   שיעור  בצירוף  ההלוואה(  תקופת  הבלתי  2.5%במהלך  היתרה  על  תחושב  הריבית   .

מסולקת של הקרן, על בסיס מספר הימים בכל תקופת חישוב ריבית, חלקי מספר הימים 

 בשנה. ההלוואה אינה צמודה למדד המחירים לצרכן. 

והריבית - ב  –  מועד פירעון הקרן  קרן ההלוואה  תשלומים    33-החברה התחייבה לפרוע את 

תשלומים   36- . החברה התחייבה לפרוע את הריבית ב2022ביוני,    15חודשיים, החל מתאריך  

. החברה רשאית לפרוע פירעון מוקדם של ההלוואה, כולה  2022במרץ,    15-חודשיים, החל מ

 עמלות מסוימות המפורטות בהסכם ההלוואה.  או חלקה, בכפוף לתשלומים

החזר ההלוואה באופן שוטף ייעשה באמצעות קיזוז סכומים המגיעים לחברת   –  אופן פירעון -

פי הסכם ניכיון, בגין ניכיון שוברי אשראי. ככל שתוותר יתרה, תחויב -האשראי לחברה על

 היתרה בידי החברה. 

ברה לחברת האשראי שטר חוב בחתימת  להבטחת פרעון ההלוואה, תעמיד הח  –   בטחונות -

 . החברה

 והלוואה לזמן ארוך  אשראי  מסגרתפרעון  .10.15.2

ש"ח לצורך  מיליון    15-אשראי בנקאי בהיקף של כ  הועמדה לחברה מסגרת,  2021במאי,    31ביום  

מיליון ש"ח   3בנקאי הלוואה לזמן ארוך בסך  ה על ידי תאגיד  אשראי זמן קצר, וכן בנוסף הועמדה ל

. עם קבלת תמורת ההנפקה הפרטית )כמפורט  להשקעה במרכז הלוגיסטי החדש של החברה   שיועדה

מיליון ש"ח   3מיליון ש"ח וכן ההלוואה לזמן ארוך בסך    15בסך  מסגרת האשראי    ,לעיל(  6.1בסעיף  

)מס'   2021באוגוסט,    22לפרטים נוספים, ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  .ולהלן נפרע   כמפורט

 (. 2021-01-135339אסמכתא: 

 בעלים  הלוואות .10.15.3

, אישרו  2021במאי,    30ביום  :  ידי קבוצת גולף- כתב התחייבות להעמדת הלוואה על .10.15.3.1

גולף,  קבוצת  ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבלת התחייבות בלתי חוזרת מצד  

מיליון ש"ח, לכל    20להעמיד לחברה הלוואה )במלואה או בחלקים( בסך כולל של עד  

לתקנות    1פי תקנה  -"(, וזאת כעסקה מזכה על ההתחייבות צורך תזרימי של החברה )" 

)הקלות תש"ס  החברות  ענין(,  בעלי  עם  לתנאיה,    .2000-בעסקאות  בהתאם 

מבין:  למוקדם  עד  בתוקף  הינה  עדכון   ההתחייבות  ממועד  רבעונים  שני  חלוף  )א( 

( המימון  בדיווחהסכם  ודירקטוריון  כהגדרתו  החברה  הנהלת  שלהערכת  ובלבד   ,)

החברה, החברה תעמוד בתנאי ההסכם המעודכן, ובכפוף לכך שלחברה יש אמצעים  

לפחות  נ של  בתקופה  התחייבויותיה  לפירעון  מספקים  ממועד    12זילים  חודשים 

לפרטים נוספים אודות ההתחייבות, ראו דיווחה    .31.12.2022הפירעון; או )ב( יום  

 . (2021-01-093324)מס' אסמכתא:   2021במאי,  31המיידי של החברה מיום  

, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את תיקון תקופת  2022,  במרץ  16  ביום 

במקום    2023בדצמבר,    31-כך שתוארך להקבועה בכתב ההתחייבות,  הסופי  הפרעון  
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,  במרץ 16של החברה מיום    המיידילפרטים נוספים ראו דיווחה  , 2022בדצמבר,    31

 (. 2022-01-031006)מס' אסמכתא:   2022

בינואר,    31ביום    :בהתאם לכתב התחייבות  גולףקבוצת    דיי  על  שהועמדה  ההלווא .10.15.3.2

מיליון ש"ח מקבוצת גולף בהתאם    4, הודיעה החברה על קבלת הלוואה על סך  2022

  מצד קבוצת גולף אשר הועמדה לחברה  רת להעמדת הלוואה  התחייבות בלתי חוזל

של החברה   המיידי  הלפרטים נוספים ראו דיווחכמפורט לעיל.   2021במאי,  31ביום 

 (. 2022-01-013363-ו  )מס' אסמכתא: 2022בינואר,   31  מיום

, השלימה החברה הנפקה פרטית וגייסה סך  2021ספטמבר  : בחודש  הנפקה פרטית .10.15.3.3

  6.1. לפרטים נוספים, ראו סעיף ואופציות  כנגד הנפקת מניותמליון שקל   35.3-של כ

 לעיל. 

 ערבויות  .10.15.4

על  החברה .10.15.4.1 התחייבויותיה  לקיום  בנקאיות  וערבויות  חברה  ערבויות  פי  -מעמידה 

שכירות החברההסכמי  מרלו"ג  לרבות  סעיף    ,  וכן    10.18.)ראה  זה(  לקיום  לחלק 

  העמידה שבסכום,    המוגבלותהתחייבויותיה למול ספקיה. סך הערבויות הבנקאיות  

 ש"ח.  מיליון 3.5-בכ דוחההסתכמו נכון למועד פרסום  ,חברהה

 . השנתיים הכספיים  דוחותל  ב.17החברה ראו באור  נוספים אודות ערבויות    לפרטים

 ניהולם   ודרכי סביבתיים כוניםסי .10.16.

, שמטרתו צמצום כמות פסולת  2011-נכנס לתוקפו חוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א  2011ביולי    1ביום  

ר באריזות. חוק זה מחייב, על פי הכללים הקבועים בו, מחזור פסולת  ז האריזה, מניעת הטמנתה ועידוד השימוש החו

 . מּוּכר"  גוף" אריזות בדרך של התקשרות עם  

  דוחות ל   .ג'17ראו באור    במוצרי החברה,  בחומרים מסוימיםבדבר פשרה בהליך משפטי בעניין שימוש    לפרטים

 השנתיים.  הכספיים

  החברה  פעילותופיקוח על    מגבלות .10.17.

 מסוימים לחוקים  הפעילות כפיפות

מכסים, הגנת הצרכן,    ,פעילותה של החברה חלות הוראות הדין הכללי, בכלל זה דינים בענייני ייבוא, ייצוא  תחומיל  ע

כמו כן, מטבע הדברים, ולאור התפשטות נגיף הקורונה, על פעילות החברה   קניין רוחני, דיני עבודה ורישוי עסקים.

 ת מיוחדות שונות מטעם הגופים המוסמכים בטריטוריות השונות ביחס לנגיף הקורונה. חלים הנחיות והוראו

חוק הגנת הצרכן וחוק הפיקוח על מצרכים  פעילותה של החברה חלים דיני הצרכנות, ביניהם,    תחומי, על  כאמור 

וכן חוקי הגנת הצרכן בטריטוריות השונות בהן    צווים ותקנות שהותקנו מכוחם  לרבות  ,1957-ושירותים, התשי"ח

בדבר איסור  . בין היתר, מדובר בהוראות דין  היא מוכרת את מוצריה באמצעות פלטפורמת המסחר הבינלאומית

מדיניות החזרת   והוראות בעניין  כביסה,  הוראות  סימון מרכיבים,  סימון מחירים,  הטעיית צרכנים, הוראות בדבר 

 לעיל.   10.14.2סעיף  ראומדיניות החזרת המוצרים של החברה,   אודותם לפרטים נוספי מוצרים.

המידע    החברהעל   סודיות  לשמירת  אחריות  עליה  חלה  וכן  המידע,  מאגרי  לרשם  מסוימות  דיווח  חובות  חלות 

ודיוור,   ללקוחות  פרסומי  חומר  להפצת  באשר  שבמאגר.  הנתונים  להבטחת  והחובה  פועלת    החברה שברשותה 

- ח" התשס(,  ושידורים  בזק)  התקשורת   לחוק  40  תיקון  להוראת   בהתאםהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות וב

 . פעילותה הבינלאומית, על פי הרגולציות השונות בטריטוריות בהן היא פועלת( )ובמסגרת  ""ספאם  בעניין 2008

 : הבאות   להוראות החברה כפופה,  כן  כמו

  רישוי   חוק)יחד: "   2013-, תשע"גצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(ו  1968-התשכ"חרישוי עסקים,  חוק   -

  עסקים   רישוי  חוק  קובע,  בנוסף.  עסק  רישיון  קבלת   נה"ג החברה והחנויות הפיזיות טעומרלו, הפעלת  "(עסקים

קובע, כי בית    1977-"זהתשל ,  העונשין   חוק.  רישיון  טעון  בעסק  רישיון   ללא   שעוסק  מי  כלפי  פליליות  סנקציות

  הפעלת   במסגרתהחברה    פעילות  המשפט רשאי, בנוסף לכל עונש שיטיל, לצוות על הפסקת העיסוק בעסק.

 . בידי החברה אינה טעונה רישוי הפיזיות החנויות
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כי,   ידיעת  יצוין  למיטב  בו,  בינלאומי,  תקן  בתו  עמידה  מחייבים  החברה  ידי  על  המיובאים  מהמוצרים  חלק 

יבוא. למיטב ידיעת  ישיון יחלק מהמוצרים המיובאים על ידי החברה טעונים ר  ,בנוסף.  , עומדים ספקיהחברהה

 עומדים בדרישות אלו. כאמור,   מוצריםהחברה, הגורמים המייבאים עבורה 

  אשר ,  "(העיצובים  חוק)"   2017-ז" התשע ,  העיצובים  חוק  לתוקפונכנס  ,  2018, באוגוסט   7  ביום ם,העיצובי  חוק -

  עיצובים   על  ההגנה  בתחום   מהותיים   שינויים   מספר  וכולל ,  1924  והמדגמים  הפטנטים  פקודת  את   להחליף   נועד 

  ועיצובים  אופנה  עיצוב   בגין  הדין  מכח  הגנה   להוסיף   נועד   העיצובים  חוק.  אשר עשויים להיות רלוונטיים לחברה

  גראפיים   סימנים  כגון   מוחשיים   בלתי   מוצרים  של   וגם   שנים,   שלוש, לתקופה בת  רשומים  שאינם   עיצובים   של   גם

  תעשייתיים   עיצובים  על  הקיים  החוק  מכח  קיימת  הייתה  שכבר  להגנה   בנוסף  זאת,  ועוד  מסך  תצוגות(,  אייקונים)

  פיצויים,  עיצובים  לרישום(  העיצוב  חשיפת)מתאריך    חודשים  12  בת  חסד  תקופתכמו כן, נוספה  (.  מדגמים)

  ועיכוב   רשום  עיצוב  הפרת   בגין   פלילית  ענישה,  עיצוב  הפרת   בגין "ח  ש   100,000  עד   של  בסכום  נזק  הוכחת  בלא

  אשר  חדשות   הוראות   קובע  העיצוביםבנוסף, חוק    .רשום  עיצוב  כמפרים   הנחשדים  מוצרים  של   המכס  בידי

,  החברה  להערכת.  תעשייתיים  עיצובים  של  לאומי  בין  רישום  בדבר  האג  להסכם  להצטרף  לישראל  יאפשרו

וכן    ,Fast Fashion-ה  במודל  פעילותה  לאור  במסגרתו היא עוקבת אחר טרנדים עכשוויים בעולם האופנה 

עשוי העיצובים  במרשם  עיצוביה  את   רושמת   אינה   החברה  כי   העובדהלאור   ותקנותיו,  העיצובים  חוק    ים , 

יות במקרים שבהם עיצובים  ( הסנקציות האפשר 1טים עיקריים: )בשני היב  להשפיע על פעילותה של החברה

אולם,    .הקבוצה  כנגד  יופעלו  דומות  שסנקציות( חשיפה לסיכון  2)  -של הקבוצה מועתקים על ידי גורם שלישי; ו

ונמכרים על ידי החברה, נכון למועד זה להערכת החברה,   בשים לב לאפיוני המוצרים המעוצבים, מיוצרים 

 . , אם בכללנמוכהצפויה להיות השפעה זו 

מהווה מידע  העיצובים ותקנותיו,  הצפויה של חוק    את השפעתםכי האמור לעיל, ביחס להערכת החברה    גשיוד 

ניתוח והערכות החברה את אופן  צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוסס בין היתר, על  

. התממשות הערכה  והנמכרים על ידהפעילות שוק האופנה בכללותו ואת אפיוני המוצרים המעוצבים, מיוצרים  

זו או אי התממשותה, כולה או חלקה, או התממשותה באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית, מכפי שנצפה,  

בגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות אופן והיקף יישום חוק העיצובים ותקנותיו ושינויים  תלויה בין היתר,  

 . עולם האופנה ו/או הקניין הרוחני במגמות ובאופני הפעילות המקובלים ב

  הפתוחים מתחמים  במפעילה חנויות    הקבוצה:  )בסעיף זה: "החוק"(  1951-תשי"אה חוק שעות עבודה ומנוחה,   -

העסקת עובדים יהודים ביום שבת, הינה אסורה ומהווה  ,  חוקהפי  -על  .עדיקהבמסגרת פעילות    בימי שבת

אין    לקבוצהוהשירותים החברתיים.  העבודה הרווחה    שרפי היתר של  -עבירה פלילית, אלא אם כן הותרה על

  הקבועים  לתקופה  מאסר  בעונשאו  /ופי החוק, מי שהעביד בניגוד לחוק, חייב בתשלום בסכום  - היתר כאמור. על

ביום    הקבוצהידי  -ח מרבית העובדים אשר לגביהם חלות הוראות החוק והמועסקים על. נכון למועד הדובחוק

 שבת, אינם יהודים. 

הפועלים בשבת,    החברהבנוסף לחוק שעות עבודה ומנוחה קיימים חוקי עזר מקומיים, החלים על מרבית סניפי  

 על בהתאם למיקומם הגיאוגרפי של הסניפים, לפיהם אסורה פתיחת עסקים בשבת. 

דיני העבודה - נוספות בתחום  )העלאת סכומי שכר מינימום  ,  הוראות  לחוק שכר מינימום  הוראת    –בהתאם 

. לעלייה  2018, זאת החל מחודש אפריל  ש"ח  5,300כר המינימום החודשי על  עומד ש  2015-שעה(, התשע"ה

מועסקים    החנויות והמרלוג  בשכר המינימום השפעה מהותית על תוצאותיה של החברה, שכן מרבית עובדי

, שבוע העבודה התקצר  2018. בהתאם לצו הרחבה, החל מאפריל  או מעט גבוה משכר מינימום  בשכר מינימום

שעות    186שעות לחודש עבודה ולא    182שעות בשבוע )ובהתאמה שכר השעה מחושב לפי    42-שעות ל  43-מ

פי צרכי העבודה וככל הניתן בהתחשב בבקשת  כפי שהיה קודם(, כך שיום אחד בשבוע )יום קבוע ומוגדר ל 

ביום   פחות.  אחת  שעה  עובדים  האוצר,    2021בנובמבר    3העובד(,  משרד  בין  חבילה  עסקת  נחתמה 

באופן הדרגתי  ש"ח    6,000- ההסתדרות וארגוני המעסיקים ונקבע בה, בין השאר, ששכר המינימום יועלה ל

תוקף יש צורך בשינוי חקיקה או בחתימה על הסכם  כדי שעסקת החבילה תכנס ל  בארבע השנים הקרובות.



 9-א

קיבוצי כללי שיקבל צו הרחבה על כל המשק. נכון למועד פרסום הדוח, הליכים אלו טרם נעשו )למעט אישור  

 הצעת החוק בקריאה ראשונה(. 

ביימי   –   "(תשלום  שירותי)"חוק    2019- "טהתשע,  תשלום  שירותי  חוק -   מועדון חבר   ,החברה מקבלת שוברי 

 וגיפטכארדים המונפקים ע"י החברה. 

צו תעריף המכס  , פקע  2022בינואר,    1בתאריך  ,  פקיעת הוראת השעה אשר פטרה ממכסים אביזרי אופנה -

את המכסים על מוצרים    , אשר ביטל2021-התשפ"א    (,3והפטורים ומס קניה על טובין )הוראת שעה מס'  

. אביזרי האופנה שנכללו בהוראת  31.12.2021  - עד ל  11.6.2021  -משלימים בתחום הטקסטיל וההלבשה מה

כוללים, בין השאר, חגורות מפלסטיק    12%-ל   0%השעה שפקעה ושכיום חלים עליהם מכסים בשיעורים שבין  

חרוזים וקישוטים  ;  נועלים, ווים, עיניות, לולאות-זמים, אבזמינועלים, אבאו גומי; חיקויי תכשיטים וחלקיהם;  

 או ממתכת פשוטה וכו'.  ( מפלסטיקSPANGLESנוצצים ) 

בהתאם לתיקוני הוראות ניהול בנקאי תקין בעניין "כרטיסי חיוב" ו"סולקים וסליקת  , הוראות ניהול בנקאי תקין -

  2020בנובמבר    30החל מיום    ,2019ש נובמבר , בהתאמה( מחוד472-ו 470עסקאות בכרטיסי החיוב" )מס'  

 , במקום טכנולוגיית הפס המגנטי הקיימת. EMVמחויבת החברה לעבור לסליקת כרטיסי אשראי בהתאם לתקן  

 מהותיים הסכמים .10.18.

 גולף מותגי אתרי להפעלת הסכם .10.18.1

,  וכן התוספת להסכם השירותיםלהפעלת אתרי מותגי גולף,  השירותים נוספים אודות הסכם   לפרטים

תקופתי לפרק    22ותקנה    לעיל,  10סעיף    ראו לדוח  ביום  זה.    ד'  לסיומו  בא  השירותים    30הסכם 

 . 2021בספטמבר, 

 ת מרלו"ג ו רשכי הסכם  .10.18.2

אשר הובא לסיומו בחודש אוגוסט,   הקודם,  המרכז הלוגיסטילפרטים נוספים אודות הסכם שכירות  

, ראו  2021ביולי,    1החל מיום  החדש בראש העין,  וכן הסכם השכירות אודות המרכז הלוגיסטי    ,2021

 ( לדוחות הכספיים. 6)21לעיל, וכן באור   10.10.2סעיף 

 ידי קבוצת גולף -כתב התחייבות להעמדת הלוואה על .10.18.3

ידי קבוצת גולף ומשיכת חלק מההלוואה, ראו  -לפרטים בדבר כתב התחייבות להעמדת הלוואה על

 בפרק ד'.  8.2סעיף 

 Fedexברת השילוח הסכם עם ח .10.18.4

בשירותי   החברה  משתמשת  הבינלאומית,  פעילותה  חברת    ההפצהבמסגרת  לצורך  ,  Fedexשל 

אודות שירותים אלו, ראו סעיף  לפבארה"ב.    אספקת שירותי שילוח נוספים  וכן באור    10.5.2רטים 

 ( לדוחות הכספיים. 6)21

 מקוון   מסחר שירותי מתן תחום .11

גולף בחודש אפריל,    החל החברה פלטפורמות    הפעילה ,  2015ממועד השלמת עסקת הרכישה של החברה בידי קבוצת 

פלטפורמת מסחר    בידי החברה  קהוש, ה2015  בחודש אוגוסט זו,    במסגרתמותגי קבוצת גולף.    בעבורמסחר אינטרנטיות  

מסחר מקוונת   פלטפורמת בידי החברה שקהוה ,2016, בחודש אפריל " Golf Kids & Baby" המותג מוצרי תמקוונת למכיר 

  מקוונת   מסחר  פלטפורמתהחברה    בידי  שקהו, ה 2017  ישראל, וכן, בחודש פברוארב  " TopShop" למכירת מוצרי המותג  

בפעילות במסגרת תחום מתן  החלה החברה  ,  על פי התשקיף   ההנפקה  ממועד  החל  ".Golf&Co"   המותג   מוצרי   למכירת

 שירותי המסחר המקוון. 

  פיתוח החברה במתן שירותי טכנולוגיה,  פעלה  ,  2021פטמבר,  סב  30ועד ליום    תשקיף ה   פי  על  ההנפקה   השלמתממועד    החל

תוכן    ניהולו שירותי  באמצעים  וקריאייטיב אתרים,  שימוש  תוך  לקוחות,  ושירות  חברתיות  רשתות  תפעול  אונליין,  שיווק   ,

  והקמת   קיימים  מוצרים  תחזוקת,  לרבות ,  E-commerce and Retail  -העומדים לרשותה בקשר עם פעילותה בתחום ה
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  ופרסום  שיווק,  וחותלק   שירות,  הפלטפורמה  נראות   על  איכות  בקרת,  ומבצעים  מחירים,  תכנים  עדכון,  במערכת   חדשים   מוצרים

  הסכם על פי  הייתה  בתחום הפעילות    החברה  פעילות.  חברתיות  רשתות  באמצעות,  היתר  בין ,  האמורים  המותגים  של   מקוון

 . גולף  קבוצתל  האמורים השירותים  להענקת

בפעילות    מתרכזתהחברה מלפעול בתחום מתן שירותי המסחר המקוון, ופעילותה    חדלהעם סיומה של תקופת השירותים,  

ובפעילותה הבינלאומית, בדגש על פעילות הליבה של החברה וחיזוק המותג על רקע    Adikaהמסחר הקמעונאי תחת המותג  

 הצמיחה בפעילותה הבינלאומית כאמור. 

  לפרטים   .זה  לפרק ד' לדוח תקופתי  22תקנה  , ראו  שירותיםוהתוספת להסכם ה  נוספים אודות הסכם השירותים  לפרטים

 . הכספיים לדוחות  21 באור ראו, המקוון המסחר שירותי  מתן תחום  אודות נוספים

 תה ובכלל  החברה פעילות  לגבי  מידע .12

 מיסוי  .12.1.

 . השנתיים הכספיים לדוחות 16 באור  ראו,  החברה על החלים  המס דיני  אודות נוספים  לפרטים

 משפטיים  הליכים .12.2.

 . השנתיים הכספיים לדוחות  .ג17באור הליכים משפטיים, ראו  אודות   לפרטים

 עסקית  ואסטרטגיה יעדים .12.3.

כפי שפורט לעיל בהרחבה, החברה פועלת באופן תמידי לשיפור מדדיה התפעוליים השונים, והכל מתוך מטרה  

 בתוצאותיה. להביא לגידול וצמיחה בפעילות החברה ולשיפור 

ומימוש    לשיפור הרווחיות התפעוליתהחלה החברה ליישם תכנית פעולה  ,  2021החל מסוף הרבעון השני לשנת  

  3.9.מבנה העלויות, כמפורט בסעיף  להתאמת, הנפרשת על מספר רבעונים. בכלל כך, החברה פועלת מלאי עודף

 לעיל. 

בכוונת   החברה,  התייצבות  הישראלי    את  לשמר  במטרה   לפעול   להמשיך  החברה  הנהלת לאחר  כגורם  מיצובה 

ולשמר את יתרונותיה התחרותיים    , לבסס את פעילותה גם כמותג בינלאומיהמקוון  מסחר האופנה  בתחום  המוביל

 הייחודיים, תוך התמקדות בהיבטים הבאים: 

בדגש על מגמות  ,  Fast Fashion-ה  : ובכללם, מודלהמשך יישום מודלים מתקדמים הרלוונטיים לפעילותה -

עכשווים,   ממוקד(וטרנדים  שיווק  )ובפרט,  דיגיטלי  בשיווק  מתקדמים  קנייה    וקידום  מודלים  איכותית  חווית 

 ומשלימה בפלטפורמות השונות של החברה; 

: המשך ייעול ושיפור יכולותיה הלוגיסטיות של החברה, החל משלב  דגש על שיפור וייעול תהליכים תפעוליים -

 העיצוב והייצור וכלה בהפצה ללקוחות ובהחזרת מוצרים; 

על    בדגשהטכנולוגיות של החברה,  יכולותיה    רהמשך ייעול ושיפו   :דגש על שיפור הטכנולוגיה והאופטימיזציה  -

 ; לצרכי לקוחות הפלטפורמות המקוונות של החברה זציה יהאופטימ יכולות    שיפור

: קהל הלקוחות של החברה הינו קהל צעיר. בהתאם, שמה החברה דגש על  קהל הלקוחות והרחבת  שימור   -

 ; לקהל המקביל בטריטוריות נוספותשימור קהל הלקוחות הקיים של החברה, והרחבת הפעילות הקיימת 

המשך ביסוס פעילותה הבינלאומית  ו  : באמצעות הרחבת הפלטפורמות באמצעותן פועלת החברה;הרחבת פעילות

העומדות לה ואף מנהלת  האפשרויות    את   שוטףזה, בוחנת החברה באופן    בכלל.  " Adikaהמותג " של החברה תחת  

גם בדרך של התקשרויות    . הבינלאומיתמגעים ומשאים ומתנים באופן שוטף, בקשר עם הרחבת וביסוס פעילותה  

בתחומי   לרבות  בינלאומיים,  גורמים  עם  פעולה  המכירה  האופנה,  ושיתופי  האלקטרוני,  המסחר  הקמעונאות, 

 . הסיטונאית והלוגיסטיקה

יצוין, כי היעדים האמורים וכן האסטרטגיה העסקית של החברה, ובכלל זה, כוונות החברה בדבר הרחבת היקף  

הבינלאומית, לרבות באמצעות שיתופי פעולה  פעילותה  וביסוס  המכירות והרווחיות של מוצריה ופוטנציאל התרחבות  

רך, המבוסס על ציפיות והערכות החברה ביחס הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרת בחוק ניירות ע  עם גורמים נוספים

החברה נכון  להתפתחויות כלכליות, חברתיות ואחרות ועל השתלבותן אלה באלה וכן על אינפורמציה הקיימת בידי  

  . הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, דוחה למועד פרסום  
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בעקבות שינויים במצב הכלכלי    ,הקורונה   נגיף התפשטות  בעקבות  הסדירה  העבודה  לשגרת בחזרה  עיכוב  בעקבות

 . התממשותםוודאות באשר לאופן ולמועד   של החברה, וכן גורמים נוספים אשר אינם בשליטתה של החברה ואין 

 הקרובה   בשנה להתפתחות  צפי .12.4.

מתוך מטרה להביא לגידול וצמיחה  והכל    לשיפור מדדיה התפעוליים השוניםהחברה לפעול    בכוונת .12.4.1

  על  דגש  תוך,  מוצריה  של  והרווחיות  המכירות   היקף  להרחבת  בפעילות החברה ולשיפור בתוצאותיה,

  החברה   בוחנת ,  כן כמו;  הפיזיות  והחנויות  ת והמקוונ  המסחר תו פלטפורמ פעילות  בין   הסינרגיה  המשך

 . ההמשך פיתוח התשתיות הלוגיסטיות שלאת 

הרלוונטיים לקהל היעד של    החברה להמשיך ולבסס את פעילותה הבינלאומית ולפנות לגילאיםבכוונת   .12.4.2

בהכנסותיה   הגידול  על  בהתבסס  מדורג  גידול  תוך  נוספות,  בטריטוריות  באמצעות  החברה  וכן 

בינלאומיים,   עסקיים  גורמים  עם  פעולה  ושיתופי  הקמעונאות,    האופנה,  לרבות בתחומיהתקשרויות 

 המסחר האלקטרוני, המכירה הסיטונאית והלוגיסטיקה. 

והגדלת   .12.4.3 במרלו"ג  העומס  הקטנת  לצורך  אצלה,  שהצטברו  המלאי  עודפי  למימוש  פועלת  החברה 

 היעילות התפעולית בשרשרת האספקה.

ולחזק את המותג בישראל החברה מתכננת  כח .12.4.4 לק מהגשמת יעדיה העסקיים והאסטרגיה להמשיך 

 פתיחת חנויות נוספות בערים מרכזיות בישראל. 

הצפי להתפתחות בשנה הקרובה, ובכלל זה, כוונות החברה בדבר הרחבת היקף המכירות והרווחיות של  , כי  יצוין 

עתיד  מוצריה, פוטנציאל התרחבות פעילותה בשווקים נוספים בחו"ל, ופתיחת חנויות נוספות, הינו מידע צופה פני  

ות כלכליות, חברתיות ואחרות  כהגדרת בחוק ניירות ערך, המבוסס על ציפיות והערכות החברה ביחס להתפתחוי 

. הערכות אלה עשויות  דוחהועל השתלבותן אלה באלה וכן על אינפורמציה הקיימת בידי החברה נכון למועד פרסום  

או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה,   או חלקן,  כולן  עיכוב בחזרה לשגרת העבודה הסדירה  שלא להתממש, 

הקורונה,   נגיף  התפשטות  שינויים  בעקבות  אינם    במצבבעקבות  אשר  נוספים  גורמים  וכן  החברה,  של  הכלכלי 

 . ותםהתממש ולמועד לאופן  באשר וודאות ואין החברהבשליטתה של 

 סיכון  בגורמי דיון .12.5.

 מקרו   סיכוני

 הקורונה  נגיף התפשטות  .12.5.1

)ואף לאחר   הדוח   תקופת  במהלך,  לדוחות הכספיים השנתיים  1ובבאור    לעיל  3.7בסעיף    כמפורט

  אופיינה   זו  והתפשטות ,  ישראל  לרבות,  העולם  במדינות   הקורונה  נגיף   להתפשט   המשיך,  תקופת הדוח(

.  החברה  פעילות  על  לרעה  מהותית  השפעה   בעלי  לגורמים  להפוך  שעלולים  ותדירים  שונים  בשינויים

ומשכה וכן המשך המגבלות על תנועת    של וירוס הקורונה  המשך חוסר הודאות בקשר להיקף השפעתו

אזרחים בישראל ובעולם עלולה להוביל לשינויים משמעותיים בהרגלי הצריכה )לרבות בשל האטה 

כלכלית או מיתון, קיטון בכח הקניה, השפעות פסיכולוגיות וקיטון בתנועה במרכזי הקניות(, שבתורם 

 סותיה )ובהתאם הוצאותיה(. יהיו בעלי השפעה משמעותית לרעה על פעילות החברה, הכנ

 שנקטה   ופעולות   ולצעדים,  הביקוש  מצד   והן  ההיצע  מצד   הן,  כאמור  השונים   הגורמים  אודות   לפרטים

 .לדוחות הכספיים השנתיים 1 באור,  הניתן ככל,  האמורות ההשפעות את  להקטין  מנת על החברה

 הצריכה   ובהרגלי החיים ברמת ושינויים  בישראל הביטחוני  המצב, במשק כלכלי מצב .12.5.2

או    שינויים  וההכנסה של משקי הבית, האטה כלכלית  )דוגמת שינוי ברמת החיים  בהרגלי הצריכה 

מיתון, צמיחה כלכלית, קצב הגידול בכוח הקניה, קצב גידול האוכלוסייה, שינוי בשיעורי ריבית ויכולת  

וכו'(, עשויים להיות בעלי השפעה מהותית על תוצאו ת  צרכנים ליטול אשראי, שינויים גיאופוליטיים 

החברה והתפתחות עסקיה. הגורמים אשר עלולים להוביל לשינויי מגמה בהרגלי הצריכה הינם, בין  

היתר, גורמים שאינם בשליטת החברה ואשר אין ביכולתה לחזות אותם, ובכלל זה, שינוי ברמת החיים  

קצב וההכנסה של משקי הבית, האטה כלכלית או מיתון, צמיחה כלכלית, קצב הגידול בכוח הקניה,  

ויכולת צרכנים ליטול אשראי, שינויים גיאופוליטיים )בפרט,   גידול האוכלוסייה, שינוי בשיעורי ריבית 
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בישראל  "ב.  וכיובישראל(   הביטחוני  המצב  במשק,  הכלכלי  המצב  השפעת  אודות  נוספים  לפרטים 

 .עילל   9.5.  ושינויים ברמת הצריכה ובהרגלי הצריכה על תוצאות החברה והתפתחות עסקיה, ראו סעיף 

 בישראל  רגולטוריים  שינויים .12.5.3

פעילותה של החברה חלות הוראות הדין הכללי, ובכלל זה הוראות חוק, תקנות וצווים בענייני ייבוא,    על

  שינויייצוא מכסים, הגנת הצרכן, קניין רוחני, דיני עבודה, דיני איכות הסביבה, רישוי עסקים וכיו"ב.  

מהותי על    אופן, עשוי להשפיע במהותי בכל אחד מהחוקים המהותיים המסדירים את פעילות החברה

 הכנסותיה, תוצאותיה ומעמדה התחרותי. 

 החליפין   בשערי תנודות .12.5.4

למועד    בעוד ,  זרים  במטבעות  מתבצעת  החברה  של   והיבוא   הייצור  פעילות נכון  המכירה מתבצעת 

  מהותית  ההשפע  ותבעל  להיות  עשויות  החליפין  בשערי  תנודות,  בהתאם.  פרסום הדוח בעיקר בש"ח

פעילותה הבינלאומית של החברה, עם זאת, ככל ותמשיך ותתבסס  .  ותוצאותיה  החברה  פעילות  על

  על  החליפין   שערי  תנודות  השפעת  דותאו   נוספים  לפרטיםאופן טבעי )לפחות בחלקו(.  ביגודר סיכון זה  

 . לעיל  9.8.תוצאות החברה והתפתחות עסקיה, ראו סעיף 

 נוספות  ייבוא השפעות .12.5.5

על ייבוא מוצרי אופנה מהמזרח הרחוק )ובפרט    התבסס בתקופת הדוחמהותי מפעילות החברה    חלק

במסגרת פעילות החברה,  מסין(, בין היתר באמצעות שילוח בינלאומי באמצעי תעופה ובכלים ימיים.  

  כמות   על   לשמור   במטרה   וזאת,  החברה  מוצרי   ספקתאהחברה מחזיקה מלאי מוצרים מוגמרים לשם  

)בין    המוגמרים   המוצרים  בשילוח  עיכוביםבמקרה של    השוק  דרישות  את   תספק   אשר   אופטימלית   מלאי 

השפעת נגיף הקורונה על כושר הייצור בסין ועל ענפי השילוח הבינלאומי,  אם בשל גורמי מקרו, כגון  

ות מכס ועוד, ובין אם בשל  שביתה בנמלים, מגבלות על ייצוא מסין, מגבלות על יבוא לישראל, השפע

  12.5.12, כמפורט בסעיף  דים שלישיים עמם התקשרה החברה גורמים נוספים, הנובעים למשל, מצד

השפעה מהותית על תוצאות    תלהיות בעל  העשוי   ידי החברה-. החזקת כמויות מלאי כאמור על(להלן

 החברה ורווחיותה. 

 ענפיים  סיכונים

 בסין  ורגולטוריים  כלכליים,  פוליטיים  שינויים .12.5.6

מהותי מפעילות החברה מבוסס על ייצור וייבוא מוצרי אופנה מסין, בין היתר באמצעות פעילות    חלק

הסינית הבת  בפעילות    חברת  הכרוכה  הלוגיסטית  האופרציה  של  וייעול  תמיכה  לצורך  שהוקמה 

המקומית בסין. בהתאם, שינויים פוליטיים, כלכליים או רגולטוריים בסין, בקשר עם פעילות החברה  

עסקיה.    ,שם והתפתחות  על תוצאות החברה  בעלי השפעה מהותית  להיות   אשר  הגורמיםעשויים 

  ביכולתה  אין  ואשר  החברה  בשליטת  שאינם  גורמים,  היתר  בין,  הינם  כאמור  להשפעה  להוביל  עלולים

,  טקסטיל  יצואני  על  המוטלים  המס  שיעורי,  מדינתיים  בין  סחר  בהסכמי  שינויים,  זה  ובכלל,  אותם  לחזות

  העבודה   דיני ,  מדינתיים  בין   פיננסיים   פעולה   שיתוף   הסכמי,  ותעופה  ספנות   הסכמי,  תקינה  אישורי

.  כאמור  לשינויים  חשופות  מתחרותיה  גם,  החברה  להערכת"ב.  וכיו  בסין  המקומיים  העסקה  ותנאי

  ומשמרת   לעת  מעת  חדשים  ספקים  איתור  תהליך  מקיימת  החברה,  אלו  השפעות  למתן  מנת  על,  בנוסף

  בסין  והרגולטוריים  הכלכליים,  הפוליטיים  שינוייםה  השפעת  אודות  נוספים  לפרטים  .מגוון  ספקים  מערך

 . לעיל  9.4.סעיף  ראועל תוצאות החברה והתפתחות עסקיה, 

 תחרות  .12.5.7

  מקומיים  שחקנים  עם,  גבוהה  בתחרותיות  המאופיין  תחום  הוא,  הפיזי  והן  המקוון  הן,  האופנה  ענף

  .התחרותי  מעמדם  לשיפור  הפסקה  ללא  פועלים,  לחברה  בדומה  הם  גם  אשר,  משמעותיים  ובינלאומיים

היתר    בנוסף,  בין  מבוססות,  בינלאומיות  מקוונות  פלטפורמות  מצד  תחרות  עם  מתמודדת  החברה 

פטור ממיסים )לרבות מע"מ ומס קניה( ביבוא אישי של טובין עד לסכום של  קיומו של    נוכחבישראל,  

 בקשר,  ובפרט,  החברה   פעילות   על   מהותית  השפעה   בעלת   להיות  עשויה  בתחום  העזה  תחרות. ה75$
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  המכירה  במחיר  קיטון(,  הקיימות  השיווק  הוצאות  באפקטיביות  קיטון  או)  שיווק  בהוצאות  עלייה  עם

  תחרות  השפעות  אודות  נוספים  לפרטים.  ועוד  החברה  הכנסות  היקף  או  הלקוחות  בהיקף  קיטון,  לצרכן

 בגורם  הגלומים  הסיכונים  עם  החברה  התמודדות  אופן  ועלהחברה והתפתחות עסקיה,    תוצאות  על

 . לעיל 10.7. סעיף ראוזה, 

 עיצובים הגנה על  .12.5.8

לתוקפו חוק העיצובים, המסדיר את    נכנס,  2018באוגוסט,    7, ביום  לעיל   10.17.לעיל בסעיף    כאמור 

עיצובים של מוצרים בלתי   זאת לצד  ההגנה בגין עיצוב פונטים, עיצוב אופנה, עיצובים תעשייתיים, 

  במודל  פעילותה  לאור, החברה להערכת תצוגות מסך ועוד. חשיים כגון סימנים גראפיים )אייקונים(,ומ

  כי   העובדה במסגרתו היא עוקבת אחר טרנדים עכשוויים בעולם האופנה וכן לאור    ,Fast Fashion-ה

על  העיצובים  במרשם  עיצוביה  את  רושמת  אינה   החברה להשפיע  עשוי  ותקנותיו,  העיצובים  חוק   ,

לאפיוני המוצרים המעוצבים, מיוצרים ונמכרים על ידי החברה,  אולם, בשים לב    פעילותה של החברה.

 , אם בכלל. נכון למועד זה להערכת החברה, השפעה זו צפויה להיות נמוכה

 אופנתיות  מגמות .12.5.9

 במגמה תכוף  שינוי . תמידי באופן  המשתנות   אופנתיות למגמות חשופה  הקמעונאית  האופנה  תעשיית 

  למוצרים   ולביקוש  האופנה  בענף  לשינויים  במהירות  ולהגיב  לצפות  החברה  מצד  יכולת  והיעדר  תאופנתי 

  פעילות   על   מהותית   השפעה  בעלת   להיות  עשויה,  תחרותיים  במחירים,  אחרים  פני   על  מסוימים

  , Fast Fashion  -ה  מודל  את  החברה  אימצה ,  האמור  הסיכון  גורם   עם   התמודדות  לצורך .  החברה

היקף   שנועד על  ובכללם, השפעות מהותיות  האמור,  את השפעות הסיכון  למזער  ביכולתה  לתמוך 

שלה.    ותוצאותיה   הכנסותיה המלאי  על    לפרטיםוהיקפי  אופנתיות  מגמות  השפעת  אודות  נוספים 

 . לעיל  9.3.תוצאותיה הכספיות של החברה, ראו סעיף 

 הצריכה של לקוחות היעד של החברה  במאפייני  שינוייםולקוח  / משתמש חוויית .12.5.10

הצריכה של לקוחות היעד של החברה )בין אם צריכה מקוונת ובין אם צריכה פיזית(,    במאפייני  שינויים 

להגיב   החברה  ויכולת  ידם  על  המוצרים  רכישת  לאופן  הנוגעים  צרכנים  בהעדפות  שינויים  ובפרט, 

, באמצעות יכולות טכנולוגיות ומעקב תמידי אחר העדפות הלקוחות וחוויית  בפרטלשינויים האמורים,  

להיות בעלי השפעה קריטית על פעילות החברה. החברה פועלת על מנת    עשוייםלהם,  המשתמש ש

  והן   המקוונת  המסחר  בפלטפורמת   הן ,  לעת  מעת  המשתנה,  וחיוביתלספק ללקוחותיה חוויה ייחודית  

  לשמר  מנת   ועל  מורגלים  הם  לה  הצריכה  מסביבת   נוספים  לקוחות  למשוך  מנת  על,  הפיזיות  בחנויות

 . לקוחותיה את

 לקבוצה   מיוחדים סיכונים

 מקצועי  אדם בכוח  תלות .12.5.11

  מצריכה  ,Fast Fashion-ה  מודל  במסגרת  ובפרט,  המקוון  הקמעונאי  המסחר  בתחום  החברה  פעילות

העיצוב, )לרבות בענפי    זה  מסחר  בענף   ובקיאות  ניסיון,  מקצועיות,  ידע  ברמת  המתאפיין  אדם  כוח

  להמשיך  החברה  של  יכולתה.  (בישראל ובסין  האיכות והלוגיסטיקההקניינות, הרכש, השיווק, בקרת  

  בפרט,  מיומן  אדם  כוח   ולשמר  להעסיק,  לגייס, תלויה ביכולתה  אותה, וכן להרחיב  את פעילותה  ולבצע 

  המיומן   האנושי   ההון   על   בתחרות  גם  ביטוי   לידי  הבאה ,  הפעילות  בתחום  הגוברת  לתחרות   לב  בשים

 . בתחום

 שירותים  באספקתפגיעה  .12.5.12

,  שונים  בתחומים  שירותים  ספקי  עם  מתקשרת  החברה,  הקמעונאי  המסחר  בתחום  פעילותה  במסגרת

 ורכישת מוצרים ותשלום לספקים  זמנהה  שירותי,  מכס  ועמילות  בינלאומיים  שילוח  שירותי ,  זה  ובכלל

וכן תשתיות שרתים עבור פעילות פלטפורמת המסחר המקוונת. פגיעה באספקת השירותים כאמור,  

  החברה  של  הכספיות   תוצאותיה  על  להשפיע  ולפיכך,  החברהעלולה לפגוע בפעילותה השוטפת של  
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סעיפים    התקשרות  אודות  נוספים  לפרטים.  וברווחיה ראו  השירותים,  ספקי  עם  בהסכמים  החברה 

 . לעיל 10.13.-ו 10.2., 10.1.6

 מוניטין  סיכון .12.5.13

האינטרנט שלהם, והמוניטין   ית אתר ו הצלחה מהותיים לפעילות החברה הם שם החברה, כתוב  גורמי

הנלווה אליהם. חוסר יכולת להגן על הקניין הרוחני האמור, עשויים להיות בעלי השפעה מהותית על  

 מוניטין ותוצאות הקבוצה. 

 המוצרים  איכות בקרת .12.5.14

  מספקת   היא  אותם  המוצרים   באיכות   רבה   במידה  תלויים ,  צמיחתה  והמשך   היקפה ,  החברה  פעילות

  שיעמדו  מוצרים  ללקוחותיה  ולספק  מוצריה   של  האיכות  רמת  את  לוודא  החברה  יכולת.  ללקוחותיה

  הן,  שלה   המוניטין   ועל  פעילותה  היקפי   על  קריטית   השפעה  בעלת   להיות   עשויה ,  ציפיותיהם  ברמת 

. לפרטים אודות מאמצי החברה בקשר עם בקרת איכות  מלאי  ניהול   סיכוני  בשל   והן  מוניטין  סיכוני   בשל

 לעיל.   1.1.מוצריה, ראו סעיף 

 וסייבר  מידע  אבטחתטכנולוגית,  איתנות .12.5.15

הקמעונאי,    במסגרת המסחר  בתחום    איומים ו  סיכוניםל  חשופה  להיות  עלולה  החברהפעילותה 

  כשלים מידע וסייבר, ובכלל זה    אבטחתבהיקפי פעילותה,    עמידתןמערכות המידע,    יציבותב  הקשורים 

לרעה   ניצול ל   ואף  השבתההעלולות להביא ל  קיברנטיות  מתקפותו   המערכת  שרתי  על  עומס,  טכניים

וב של החברה ורשתותיה, וכן ערעור או פגיעה במערכותיה מבוססות המחשב. של מערכות המחש 

והיעדר יכולת החברה להחזיר את מערכותיה    החברה  של  המחשוב  תשתיות  תקיפתטכני ו/או    כשל

עלולה להביא    ,או היעדר יכולת טכנולוגית לעמוד בצרכי ובביקוש הלקוחות  בזמן סביר  לפעילות תקינה

הסיכו  את  למזער  מנת  על  העסקיות.  בתוצאותיה  לפגוע  אף  ועשוי  החברה  במוניטין    נים לפגיעה 

  מערכותיה   של  נאותה  האבטח)וב  הטכנולוגית  איתנותה ב  רבים  משאבים  החברההאמורים, משקיעה  

.  , שהינה מוגנת יותר מפני תקיפות סייברמסחר מקוונת חדשה  ואף שוקדת על מעבר לפלטפורמת

 לעיל.  3.8.לפרטים נוספים אודות פלטפורמת המסחר המקוונת ראו סעיף 

 לוגיסטיות   יכולות .12.5.16

, בין היתר, על  מתבססותה  ,הלוגיסטיות  יכולותיה הוא    החברה  פעילות  של   משמעותי   הצלחה   גורם 

  כשל.  )בקליטת המוצרים ובהפצתם אל לקוחות החברה(  "גהמרלו  פעילותהייצור והשינוע ועל    יכולת

בשרשרת הלוגיסטית של החברה, לרבות כשל שעשוי לנבוע מצדדים שלישיים )ספקי הייצור, השינוע,  

)לרבות עקב היעדר    מסיבה כלשהיא  ,"גמרלו העמילות המכס וההפצה(, או כשל או הפרעה לפעילות  

או כשל  ,  ("ג במהלך תקופת השכירותהמרלו וביל לפינוי  שטח לוגיסטי מספק, נזק למבנה או אילוץ שי 

לפגיעה    ים עלולבתכנון המלאי,   ,  בתורה  אשרהלוגיסטיות של החברה,    יכולותיהב  מהותית להוביל 

כמו כן, המשך  וכן לפגיעה מהותית במוניטין שלה.  וברווחיה   החברה  בהכנסות פגיעה ל  להוביל  עלולה 

העולמיות )הן בהובלה אווירית והן בהובלה ימית(, עלולות להשפיע לרעה על  עליה בעלויות השינוע  

מרכז לוגיסטי חדש,  העבירה את פעילותה ל  החברהבתקופת הדוח,    תוצאותיה הכספיות של החברה. 

  .לעיל  10.10.2  "ג, ראו סעיףהמרלולפרטים נוספים אודות הסכם שכירות    ,מהותיות  ותהשקע  תוך

 לעיל.   9.5.2לפרטים נוספים אודות המערך הלוגיסטי של החברה ראו סעיף  

  ולא   סביר  צפי  על  מבוססות  הקבוצה  הערכות.  הקבוצה  רווחיות  על  השפעתם  ומידת   אפשריים  סיכונים  טבלת  להלן

   . שלהם בזמן במשך או בעוצמתם, בהיקפם חריגים אירועים התרחשות על

 מקרו סיכוני

 החברה  פעילות על  ההשפעה מידת ןוכיס ימרוג

 גדולה  השפעה התפשטות נגיף הקורונה 

 ת ינ ונ יב  השפעה הצריכה   ובהרגלי החיים ברמת ושינויים  בישראל הביטחוני  המצב, במשק כלכלי מצב



 15-א

 ה כ ומ נ השפעה בישראל  רגולטוריים  שינויים

 גדולה  השפעה החליפין   בשערי תנודות

 גדולה  השפעה נוספות  ייבוא השפעות

 ענפיים  סיכונים

 החברה  פעילות על  ההשפעה מידת ןוכיס ימרוג

 גדולה  השפעה בסין  ורגולטוריים  כלכליים,  פוליטיים  שינויים

 גדולה  השפעה תחרות 

 ה כ ומ נ השפעה העיצובים  חוק

 ת ינ ונ יב  השפעה אופנתיות  מגמות

 ת ינ ונ יב  השפעה החברה  של היעד לקוחות  של הצריכה  במאפייני  ושינוייםלקוח  / משתמש חוויית

 לחברה  מיוחדים סיכונים

 החברה  פעילות על  ההשפעה מידת ןוכיס ימרוג

 גדולה  השפעה מקצועי  אדם בכוח  תלות

 ה כ ומ נ השפעה שירותים  בספקי  תלות

 גדולה  השפעה מוניטין  סיכון

 ה כ ומ נ השפעה המוצרים  איכות בקרת

 גדולה  השפעה וסייבר  מידע  אבטחתטכנולוגית,  איתנות

 גדולה  השפעה לוגיסטיות   יכולות
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 עדיקה סטייל בע"מ

הדירקטוריון  דוח 
 2021בדצמבר,  31של שנה שנסתיימה ביום  לתקופה

 

סתיימה  נשל שנה ש מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון לתקופה    "(החברה )"  בע"מ  עדיקה סטיילדירקטוריון  

 . "(תקנות הדיווח)"  1970-(, תש"לומיידייםניירות ערך )דוחות תקופתיים  , בהתאם לתקנות  2021בדצמבר,    31ביום  

ג לתקנות  5, כהגדרת מונח זה בתקנה  "תאגיד קטן"מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה  

 .הדיווח

- ( ו2ד)ב()5(,  1)ד)ב(5המפורטות בתקנה  בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, אימצה החברה את ההקלות  

לתקנות הדיווח לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות מאד, צירוף דוחות כספיים של חברה כלולה,    (4ד)ב()5

 לעניין דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית, ומדווחת בהתאם להקלות האמורות. 

 פרק א: הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה 

 תאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית  .1

 כללי .1.1

בעיצוב, קניינות, שיווק והפצה של פרטי אופנה,    ,החברהעוסקת  מיום הקמתה וכן למועד פרסום דוח זה,  

בשיווק והפצה של מוצרים  וכן    Adikaלרבות מוצרי הלבשה, מוצרי הנעלה ומוצרי אופנת בית, תחת המותג  

מותגים של  נוספים  משלימים   .Nike®,Converse®, Champion®, Dr,:כדוגמת)  בינלאומיים 

Martens®, Vans®, Adidas®, MissGuided®, Dickies®, Ellesse®, UGG® .) 

את   החברה  ביססה  פעילותה  מוביל    עמדהמבשנות  בישראל,  לצעירות  כמותג  המקוון  האופנה  בשוק 

כמפורט בהרחבה בפרק א'    .(E-commerce)המקוון    הקמעונאי בתחום המסחר    כפורצת דרך וכחלוצהו

, החלה החברה לפעול לביסוס פעילותה, גם  2019החל משנת  להלן,    1.3.2לדוח תקופתי זה ובסעיף  

 בינלאומי. בשוק ה

זו מקוונתהחברה  מפעילה    , במסגרת  מסחר  האינטרנט    בישראל  פלטפורמת  אתר  תחת 

www.adikastyle.com  ,המובילים  הנחשב האתרים  לצעירות    לאחד  האופנה    וכן  בישראל,בשוק 

קמעונאיות    חנויותרשת  מפעילה  כן  ו  www.adika.comהאינטרנט  אתרת תחת  ומסחר מקוונ   פלטפורמות

או  פיזיות   המותג  (  Pop-Up)קבועות  של    תוך,  Adikaתחת  מיטבי  סינרגטייםיתרונו ניצול  הנובעים    ת 

חנויות קמעונאיות   11 החברה הפעילה , נכון למועד הדוח . ישירהקמעונאית ירה מפעילות מקוונת לצד מכ

בישראל אפ(  פיזיות  פופ  חנות  סגרה החברה את החנות שהפעילה  2021סמוך לתום שנת    .)לרבות   ,

 במנהטן, ניו יורק, בשל סיום הסכם השכירות במקום. 

, לאור התפשטות נגיף הקורונה במדינות  שמפורט בפרק א' לדוח תקופתי זהיצוין כי בתקופת הדוח, כפי  

הגבלות התנועה וההתקהלות וכן על  העולם, לרבות בישראל, ולנוכח החלטות הגורמים המוסמכים בדבר 

במהלך  מסוימות  תקופות  לחנויות החברה בישראל לא פעלו  לרבות סגירת מרכזי קניות,    ,פעילות מסחרית

 . 2021הרבעון הראשון של שנת  

"; תחומי פעילות המסחר הקמעונאי,  פעילות עדיקהבדוח דירקטוריון זה, תיקרא פעילות עדיקה בישראל " 

"; פעילות המסחר הקמעונאי הבינלאומי תיקרא:  תחומי המסחר הקמעונאיובעולם, יקראו יחד " בישראל  

 ". המגזר הבינלאומי" 

http://www.adikastyle.com/
http://www.adika.com/


2 - ב  

 
ינואר  מ  החל לפעול  2019חודש  החברה  החלה  תחת  ל,  המקוון  הקמעונאי  המסחר  פעילות  הרחבת 

ארה"ב  Adikaהמותג על  )בדגש  בינלאומית  שנת  .  (לפעילות  בהכנסות    נרשמה,  2021במהלך  צמיחה 

. עיקר הצמיחה נבעה  2020  , ביחס לתקופה המקבילה בשנת הבינלאומיתמהפעילות    ותהחברה הנובע

, ובמחצית השניה של השנה, הייתה ירידה בהכנסות מפעילות בינ"ל ביחס 2021מהמחצית הראשונה של  

זוקצות משאבים  ולה  ךילהמש   .בכוונת החברה 2020להכנסות   המודל    של   דשמח  תוך בחינה   לפעילות 

מתוך מטרה לשפר את רווחיות המודל הכלכלי, ובין היתר, פועלת לשיפור  הבינלאומי    המגזרהכלכלי של  

 פרימיום(שירות  זמני האספקה ללקוחות, הוזלת עלויות השילוח ומתן אפשרות לשירותי שילוח מהירים )

 הפרסום.  אות בתשלום במקביל להתייעלות בהוצ

,  2021בספטמבר,    30יום  ועד    ההנפקה הראשונה לציבור של החברה  פרסום תשקיףבנוסף, החל ממועד  

,  לקבוצת גולףאת שירותים    החברה  סיפקהבמסגרתו  החברה בתחום מתן שירותי המסחר המקוון,    פעלה

החברה   חדלההשירותים,    הסכםשל    ו. עם סיומ("מגזר השירותים)"   ומומחיותה בתחום  ניסיונהבסיס   על

בתחומי המסחר הקמעונאי בדגש על פעילות    מתרכזת פעילותה  ממועד זה  מלפעול במגזר השירותים, ו 

 פרק א' לדוח תקופתי זה.ל  8.1לפרטים נוספים ראו סעיף   .Adika הליבה של החברה וחיזוק המותג

 אירועים עיקריים בתקופת הדוח .1.2

 הפיננסי של החברה, וכן פרק א' לדוח תקופתי זה. להלן בעניין מצבה   1.3ראו סעיף 

 החברה  של הפיננסי  מצבה .1.3

 לב   תשומת הפניית .1.3.1

לסייג את חוות דעתם,  כללו בדוחות הכספיים הפניית תשומת לב, מבלי    החברהרואי החשבון של  

הנגזרות מכך  החברה ותוכניות ההנהלה    מצב עסקילדוחות הכספיים, בדבר    ו'1  לאמור בביאור

עמדת הלוואה  להבדבר התחייבות בלתי חוזרת של בעלת השליטה    לדוחות הכספיים  21ולביאור  

 ח. " מיליון ש 20בסך של עד 
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 לרבעונים בחלוקה החברה תוצאות .1.3.2

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

3.2021-1 תאריכים   6.2021-4  9.2021-7  12.2021-10  

 41,265 41,610 44,933 51,883 מכירות 

 34,159 20,625 23,614 37,591 עלות המכירות 

 7,106 20,985 21,319 14,292 רווח גולמי 

 28,826 24,824 25,958 25,898 הוצאות מכירה ושיווק

 2,474 1,946 2,115 1,799 הוצאות הנהלה וכלליות 

  הוצאות לפני תפעולי הפסד
( 5,785) ) 6,755( )13,404( אחרות   ) 24,194 ( 

 ) 799( ) 391( ) 897( ) 549( הוצאות אחרות 

  הוצאות כולל תפעולי הפסד
 )24,993( ) 6,176( ) 7,652( )13,953( אחרות 

(42) נטו , מימון( הכנסות)הוצאות   1,378 1,156 740 

 )25,733( ) 7,332( ) 9,030( )13,911( הכנסה  על מסים לפני הפסד

 ) 1,637( )10( ) 171( 153 ( הכנסה  על מסים) מס הטבת

 )27,370( ) 7,342( ) 9,201( )13,758( הפסד לפני פעולות מופסקות 

 633 1,504 558- 1,350 נטו , פעילות מופסקת 

 )26,737( ) 5,838( ) 9,759( )12,408( הפסד כולל פעילות מופסקת 

פעילות  מפגיעה בתוצאותיה של הבעיקר  החברה    הושפעה פעילות,  2021ברבעון הרביעי של  

, לסך של  2020מליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת    27-ממכירות של כהבינלאומית, אשר ירדה  

  , בדרך כלל,הדבר הוביל לכך, שלמרות שהרבעון הרביעי מאופיין מליון ש"ח בלבד השנה. 12-כ

, יום  Black Fridayבמכירות מוגברות )בעיקר בשל מבצעי מכירות מיוחדים בחודש נובמבר כגון  

היו הרבעון עם ההכנסות הנמוכות    2021(, הרבעון הרביעי של  Cyber Mondayהרווקים הסיני,  

 . 2021ת שנ של החברה בביותר 

, הושפעה בעיקר מהפחתת שווי מלאי שבוצעה, כאשר  2021עלות המכירות ברבעון הרביעי של  

  מליון ש"ח  13-מליון ש"ח מתוך הפחתה שנתית של כ  9-כנרשמה הפחתה של  רבעון הרביעי  ב

וכן  2021בשנת   משחיקת הרווח הגולמי בשל עודפי המלאי  הושפעו תוצאות הרבעון הרביעי  , 

 .ה' לדוחות הכספיים(. 1הלן ובאור ל  1.3.3)ראה גם סעיף 
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כ גולמי של  לרווח  הובילו  והפחתת המלאי מאידך,  ₪ ברבעון  מליון    7-שחיקת המכירות מחד 

 (64%-מליון ש"ח )כ  38-(, לעומת רווח גולמי של כמההכנסות  17%-)כ  2021הרביעי לשנת  

 ברבעון המקביל אשתקד. 

, הושפעו בעיקר מעלויות פרסום  2021הרביעי של  המכירה והשיווק ברבעון  ההנהלה,  הוצאות  

, הוצאות שיוחסו בעבר למגזר השירותים אשר ברבעון הנוכחי הושתו במלואן על החברה  גבוהות

 להלן.  1.3.3ועלויות עודפות בשל עודפי המלאי, כמפורט בסעיף  

הסתכם   התפעולי  הרביעי  ההפסד  הנקי    25-בכברבעון  וההפסד  ש"ח,  הרבימליון  עי  ברבעון 

 מליון ש"ח.  28-הסתכם בכ

 המסחר הקמעונאי  תחומי .1.3.3

  המגזר תחומי המסחר הקמעונאי של החברה )הן פעילות עדיקה בישראל והן  כפי שיפורט להלן,  

, אשר הסתיימה בהפסד של  2021במהלך שנת    הבינלאומי( הושפעו משמעותית ממספר גורמים

 . מליון ש"ח 57.7-כ

,  2021ובתחילת    2020של    החל מהרבעון השלישיכחלק מאסטרטגיית ההתרחבות של החברה,  

משמעותיים,   בהיקפים  מלאי  רכש  מכבוצע  המלאי  סך  את  הגדיל  ליום    16-אשר  ש"ח  מליון 

. יחד עם זאת, הצמיחה של החברה  31.12.2020מליון ש"ח ליום    40-לסך של כ  30.06.2020

עמדה בקצב המתוכנן, וכתוצאה מכך, נותרה החברה עם עודפי  )בעיקר בשוק הבינלאומי( לא  

 מלאי, אשר השפיעו )ועודם משפיעים( מהותית על פעילותה ותוצאותיה. 

 מהגורמים הבאים:, בעיקר,  הושפעו 2021תוצאותיה של החברה בשנת  

מוצריה  קיומם של עודפי מלאי משמעותיים כאמור לעיל, אשר חייבו את החברה למכור את  ( א)

הגולמי הרווח  בשיעור  לירידה  והביאו  מהרגיל  נמוכים  לוגיסטיות  במחירים  ולהוצאות   ,

 ; עודפות

)בטרם המעבר    , עקב היעדר שטחי אחסון מספקיםמיצוי התשתית הלוגיסטית של החברה (ב)

(, חייבה את  , ובמידה מסוימת גם לאחר המעבר2021של השלישי  ברבעון  למרלו"ג החדש

להשתמש במחסנים חיצוניים. כתוצאה מכך, נדרשה החברה לשאת בעלויות אחסון  החברה  

  גלגול המלאי קצב  חוותה קשיים בהנגשת הסחורה למכירה, באופן שעיכב את  וכן    ,עודפות

 ; והביא להתיישנות המלאי

 ; סגירת החנויות בשל נגיף הקורונה )בחלק מהתקופה( (ג)

 ; מוצרי החברההאמרת מחירי הלוגיסטיקה והשילוח של  (ד)

, אשר השפיע  '(א  לפרק  5.3סיום הסכם השירותים בין החברה לבין גולף )כמפורט בסעיף   (ה)

 ; החברה רווחיותהיקף ההכנסות ולרעה על 

ג החדש והפחתת נכסים בלתי  " המעבר למרלו בשל  בעיקר    ,הפרשות לירידת ערך נכסים (ו)

 ; )פיתוחי תוכנה(מוחשיים 

  אשר,  לשוק הבינלאומיומאמצי החדירה  מיקוד מאמצי השיווק והפרסום בשוק הבינלאומי   ( ז)

 . מוגברות ופרסום שיווק בהוצאות כרוך היה

הפ  עה ביצ  הדוח   בתקופת לאמור,  בהמשך   מלאי.החברה  ערך  לירידת  הוכרה    בהתאם  רשה 

כ  בסך   נוספת   הוצאה ו  13-של  ושלושה    שניים עשר מיליון ש"ח לתקופה של   9  - כמיליון ש"ח 

 . 2021,  דצמברב 31ביום  ושהסתיימ  בהתאמה חודשים 

לשנת   השני  הרבעון  מסוף  החל  כי  לשיפור  2021יצוין,  פעולה  תכנית  ליישם  החברה  החלה   ,

החברה פועלת  , הנפרשת על מספר רבעונים. בכלל כך,  ומימוש עודפי מלאי הרווחיות התפעולית
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מדיני השיולהתאמת  עלויות  התאמת  וההנחות,  המבצעים  הוצאות  ות  במבנה  לחסכון  וק, 

ייעול שרשרת   וחסכון בכח האדם, צמצום רמות המלאי,  האספקה ללקוחות  תפעוליות, צמצום 

וריכוז כל מלאי החברה    החברה, וזאת לצד מעבר למרכז הלוגיסטי החדש של החברה בראש העין

 . במרכז הלוגיסטי

, הפעילות הלוגיסטית של החברה מנוהלת במרלו"ג החדש  2021לשנת    השלישיהחל מהרבעון  

פתיחת   באמצעות  היתר,  בין  הקיים,  המלאי  וסליקת  לצמצום  פועלת  פופאפ  והחברה  חנות 

(outlet  ))מבצעים והנחות למימוש מלאים בכלל ערוצי המכירהובאמצעות    בקניון רננים )רעננה.  

ביש פעילותה  להרחבת  לפעול  החברה  וחיזוק    ראלבכוונת  נוספות  חנויות  פתיחת  באמצעות 

 . המותג

גם    כמולמועד החתימה על הדוחות הכספיים, ובהמשך לפעולות ותוכניות ההנהלה כאמור לעיל,  

  5  סעיף)ראו    2022  בתחילת ההלוואות    והזרמת  2021במהלך    שהושלמה  הפרטית  ההנפקה

  21ביאור והארכת מועד הפרעון )כמפורט בוכן כתב ההתחייבות שהעמידה גולף לחברה  (, להלן

לחברה מקורות מספקים להמשך    להערכת הנהלת החברה והדירקטוריון,  -(  לדוחות הכספיים

 . פירעונןתעמוד בהתחייבויותיה בהגיע מועד  החברהופעילותה כעסק חי  

החברה תוצאות  עם  בקשר  ותחזיותיה  החברה  ועמידה הערכות  חי  כעסק  קיומה  המשך   ,

, מבוססות בין היתר  וכן בדבר הרחבת פעילותה בישראל  בהתחייבויותיה בהגיע מועד פרעונן

על אומדנים והערכות של החברה וניסיונה נכון למועד דוח זה, והינו מידע צופה פני עתיד  

כולו או חלקו, או עשוי להתממש   ערך, אשר עשוי שלא להתממש,  ניירות  כהגדרתו בחוק 

שתואר לעיל. זאת, בשל שינויים כללים ורוחביים בשווקים בהם פועלת באופן שונה מכפי  

מגורמי הסיכון המפורטים    איזה, וכן התממשות  , שינויים בביקושים למוצרי החברההחברה

 .לדוח התקופתי 12.5בסעיף 
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 הבינלאומי  המגזר פעילות .1.3.4

ינואר   מחודש  מ ,  2019החל  לבחינת  ומבוקר  הדרגתי  באופן  לפעול  החברה  ימוש  החלה 

לפעילות    Adikaהפוטנציאל הגלום בהרחבת פעילות המסחר הקמעונאי המקוון תחת המותג  

וזאת, בין היתר, בשים לב לניתוחי החברה אשר הובילו למסקנה  )בדגש על ארה"ב(,   בינלאומית 

 שפרופיל הלקוחה המקומית בארץ דומה לפרופיל הלקוחה בשווקים מסוימים בחו"ל. 

החברה פעלה ועודנה פועלת באפיקים שונים על מנת להגדיל את נוכחותה ולבסס את  בהתאם, 

לצד זאת, למיקוד מאמצי השיווק והפרסום בשוק הבינלאומי ומאמצי   המותג בשווקים רלוונטיים. 

של   הלוגיסטי  המרכז  וסגירת  בעולם  הלוגיסטיקה  מחירי  האמרת  הבינלאומי,  לשוק  החדירה 

במהלך   בארה"ב  החברה  2020החברה  תוצאות  על  מהותית  השפעה  יש    על  לרבות  בכלל, 

 . הבינלאומית הפעילות

לשנת     הוצאותו  הגולמי  הרווח  לשיפור  בתכנית  החלה   החברה   ,2021החל מהרבעון השלישי 

.  במגזר הבינלאומי  החברה  של  הרווחיות   לשיפור  להביא  מנת   על   ללקוחות  הבינלאומי  השילוח

ו  הבינלאומי  במגזר  הוצאות הפרסום  לצמצום  פועלת  כן, החברה  אלה,  כמו  כתוצאה מפעולות 

 . ברווחיות לטובת גידול ,הקצרבהיקפי המכירות במגזר הבינלאומי בטווח  קיטוןהחברה צופה 

,  היקפי המכירות והגידול ברווחיות במגזר הבינלאומיהערכות החברה ותחזיותיה בקשר עם  

מבוססות בין היתר על אומדנים והערכות של החברה וניסיונה נכון למועד דוח זה, והינו מידע  

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או עשוי צופה פני עתיד  

להתממש באופן שונה מכפי שתואר לעיל. זאת, בשל שינויים כללים ורוחביים בשווקים בהם  

וכן    שינוי במבנה העלויות של החברה  ,, שינויים בביקושים למוצרי החברהפועלת החברה

 .לדוח התקופתי 12.5טים בסעיף מגורמי הסיכון המפור איזההתממשות 

   :2021שנת  הבינלאומי במהלך להלן תוצאות פעילות המגזר 

 

פעילות 

מגזר  

בינלאומי  

Q1 

פעילות מגזר  

 Q2 בינלאומי

פעילות מגזר  

 Q3 בינלאומי

פעילות מגזר  

 4Qבינלאומי 
 סה"כ 

 ,67767 11,876 13,454 18,995 23,352 הכנסות

)כולל    רווח גולמי

 משלוחים( 

5,915 56,63 1847, 4,985 71924, 

 (195,12) ( ,4304) ( 994) ( 2,756) ( 4,510) תפעולי )הפסד( רווח

התפשטות וירוס הקורונה    להשפעות:  החברה  תעל פעילו  הקורונה  נגיף  התפשטות  השפעת

  1ובאור    לפרק א' לדוח תקופתי זה  3.7על פעילות החברה, בטווח הקצר והארוך, ראו סעיף  

 . לדוחות הכספיים השנתיים
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 המצב הכספי .2

 : להלן תמצית נתוני מאזן על בסיס מאוחד )באלפי ש"ח(

 
  בדצמבר 31ליום 

2021 
  בדצמבר 31ליום 

2020 

 שינוי

 % -ב
 הסברי החברה 

( 040.)  88,274 52,900 נכסים שוטפים  
בשל סיום    ש"ח  מיליוני  12-ש"ח, נובעת בעיקר מירידה ביתרות בעלי שליטה בסך של כ  מיליון  35-הירידה בסך כ

ש"ח )בעיקר מהפחתת מלאי שבוצעה( וירידה    מיליוני  12-, ירידה ביתרת מלאי בסך של  הסכם השירותים עם גולף
 . ש"ח מיליוני 6-ביתרת מזומנים מוגבלים בסך של כ

 ( 1.5)  102,398 100,840  נכסים לא שוטפים
בנכסים  ת ערך  מירידש"ח,   מיליון  3-סך של כב  מירידה ברכוש קבועבעיקר  מליון ש"ח נובעת    2-הירידה בסך של כ

, אשר  מליון ש"ח  1.7-מליון ש"ח ומירידה ביתרות מס נדחה בסך של כ  1.6-בסך של כ  ומוחשיים  בלתי מוחשיים
 . ג החדש(" )בעיקר בשל הסכם המרלו מיליון ₪ בנכסי זכות מימוש  5עלייה של   למול וקוזז

( .419) 190,672 153,740 סה"כ נכסים    

התחייבויות 
 שוטפות

 43,770 65,601 (333. )  
בהלוואה מבעלי    ש"חמיליון    2.5, כמו כן קיטון בסך  ש"חמיליון    16  -עיקר הירידה נובע מקיטון ביתרת ספקים כ

   במוסדות.  ש"חמיליון  3-וקיטון של כ  מניות

התחייבויות לא  
 שוטפות

78,307 73,412 76.  
חכירה בעקבות בגין מרלו"ג ראש מיליוני ש"ח נובע בעיקר מהכרה בהתחייבויות בגין  4.9-הגידול בסך של כ

 העין. 

( 38.7) 51,659 31,663 הון  
  35.4-הנפקת מניות ואופציות במסגרת הקצאה הפרטית של כממיליון ש"ח נובע בעיקר    20- הקיטון בסך של כ

כ בסך  משרה בחברה  ונושאי  לעובדים  מניות  בגין תגמול מבוסס  והוצאות  ומנגד    ,מיליון ש"ח  0.8  -מיליון ש"ח 
 . מיליון ש"ח 55- בתקופה בסך כמהפסד כולל  

סה"כ התחייבויות 
 והון 

153,740 190,672 (419. )  
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 : ניתוח תוצאות הפעילות .3

 :להלן תמצית דוחות רווח והפסד על בסיס מאוחד )באלפי ש"ח(

 

לשניים עשר  
החודשים 

שהסתיימו ביום 
  בדצמבר 31

2021 

לשניים עשר  
החודשים 

שהסתיימו ביום 
  בדצמבר 31

2020 

 שינוי

 % -ב

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו ביום 
  בדצמבר 31

2021 

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו ביום 
  בדצמבר 31

2020 

 שינוי

 % -ב
 הסברי החברה 

הכנסות מפעילות  
 עדיקה

179,691   192,758 (6.8)  41,265 59,355 
 

(30.5 ) 

 נובעת מירידה בהכנסות מגזר ישראל.השנתיות  הירידה בהכנסות 

בהכנסות   במגזר הירידה  מירידה  בעיקר  נובעת  הרבעוניות 
מליון ש"ח ברבעון הרביעי    27-הבינלאומי, אשר הכנסותיו ירדו מכ

 . 2021מליון ברבעון הרביעי של  12-לכ  2020של 

 

רווח גולמי פעילות  
)לפני  עדיקה

 משלוחים ללקוחות(
90,905 123,158 

 
(26.2 ) 

12,087 38,311 
 

(68.5 ) 

הגולמית נובעת בעיקר מהפחתות מלאי בסך של  הירידה ברווחיות  
ש"ח  13-כ כמיליון  מתוכם  של    9-,  הרביעי  ברבעון    2021מליון 

ביאור   ראו  המלאי  הפחתות  אודות  כספיים  5)לפרטים  לדוחות  י' 
מאוחדים   התמחיר   (2021 ,בדצמבר  30ליום  ביניים  . וממדיניות 

 לדוח הדירקטוריון.   1.3להסברי החברה, ראו סעיף 

שיעור רווחיות  
גולמית פעילות  

עדיקה )לפני 
 משלוחים ללקוחות(

50.6% 63.9%   29.3% 64.5%   

רווח גולמי פעילות  
עדיקה )אחרי  

 משלוחים ללקוחות(
 63,702 99,566 

 
(36.0 ) 

 7,106 28,031 (74.8 ) 
הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת מהפחתות מלאי בסך של  

כ2021בשנת    ש"חמיליון    13-כ מתוכם  ברבעון    9-,  ש"ח  מליון 
   ., כאמור לעיל ומעליה בעלות המשלוחים הרביעי של השנה 
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לשניים עשר  
החודשים 

שהסתיימו ביום 
  בדצמבר 31

2021 

לשניים עשר  
החודשים 

שהסתיימו ביום 
  בדצמבר 31

2020 

 שינוי

 % -ב

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו ביום 
  בדצמבר 31

2021 

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו ביום 
  בדצמבר 31

2020 

 שינוי

 % -ב
 הסברי החברה 

שיעור רווחיות  
גולמית פעילות  

עדיקה )אחרי  
 משלוחים ללקוחות(

 35.5% 51.7%   17.2% 47.2%   

הוצאות מכירה  
 הנהלה וכלליות

 113,840 93,317 22.0 31,300 27,552 13.4 

לתקופה  סגורות  היו  חנויות החברה  בתקופה המקבילה אשתקד, 
ממושכת יותר מאשר בתקופה השנה. בהתאם, בתקופה אשתקד 
מעובדי   ניכר  חלק  וכן  ואחזקה  שכ"ד  שכר,  הוצאות  פחות  נצברו 

גידול בהוצאות הפרסום בנוסף חל    החברה הוצאו לחל"ת. השנה 
   .ת המשויכות לפעילות החברה בחו"לוהוצאו

שיעור הוצאות  
מכירה הנהלה  

 וכלליות
63.4% 48.4%   75.8% 46.4%   

רווח )הפסד( תפעולי 
לפני הוצאות תשלום  

מבוסס מניות,  
הוצאות מימון  

 והוצאות אחרות 

(50,138) 6,249   (24,194 ) 479   

)הוצאות(  הכנסות 
תשלום מבוסס  

 מניות
646 (2,138 )  682 (736 )  

הקיטון בהוצאות תשלום מבוסס מניות נובע מביטול בהכרה בהוצ' 
תשלום מבוסס מניות של חלק מחברי הנהלת החברה, בגין אופציות  
 שטרם הגיע מועד הבשלתן, וזאת בשים לב לסיום כהונתם בחברה.

 - ( 27.1) 1,015 740 (0.8) 3,359 3,232 הוצאות מימון, נטו 
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לשניים עשר  
החודשים 

שהסתיימו ביום 
  בדצמבר 31

2021 

לשניים עשר  
החודשים 

שהסתיימו ביום 
  בדצמבר 31

2020 

 שינוי

 % -ב

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו ביום 
  בדצמבר 31

2021 

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו ביום 
  בדצמבר 31

2020 

 שינוי

 % -ב
 הסברי החברה 

 - - 1,481 106.2 1,777 3,282 ,נטו הוצאות אחרות

החברה  החליטה  החברה,  נוקטת  בהם  ההתייעלות  מצעדי  כחלק 
פיתוח פלטפורמת מסחר מקוון עתידית ולפיכך הכירה   להפסיק את 

נכס  ירידת ערך  בגין  והפסד בהוצאות אחרות  רווח  החברה בדוח 
  615אלפי ש"ח, בהוצ' פיתוח שוטפות בסך  692בלתי מוחשי בסך  

אלפי ש"ח, ראה   210אלפי ש"ח ובהוצאות עתידיות בגין תוכנה בסך  
ליום    5ביאור   הכספי  לדוח  הכירה 2021בדצמבר,    30ו'  בנוסף   .

כ של  בסך  מוחשיים  נכסים  ערך  בירידת  ₪   1.7- החברה  מיליון 
 מיליון ₪.  0.6 -והפרשה לתביעות בסך של כ

   ( 1,271) (25,733)  ( 925) (56,006) הפסד לפני מיסים   

 מיסים על הכנסה  
שהוכר בשנה הוצאות המס נובעות בעיקר מהפחתה של נכס מס   156.3 639 1,637 13.0 1,912 1,665

 קודמת, מאחר ולחברה אין ודאות ביחס למימושו. 

הפסד מפעילויות 
 נמשכות 

(57,671) (2,837 ) -  (27,370 ) (1,910 )   

רווח מפעילות  
 שהופסקה

2,929 7,202 (59.3 ) הסתיים הסכם למתן שירותי תפעול לאתרי מותגי גולף   30.9.21-ב ( 81.7) 3,464 633 
,  דצמברב  30ליום  לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים   9)ראה ביאור  

הרווח הגולמי של מגזר שירותי המסחר המקוון ירד לאור    (. 2021
 הקיטון בהיקף פעילות האתרים הכלולים בהסכם השירותים. 

   1,554 (26,737)  4,364 ( 54,742)  רווח )הפסד(נקי 

EBITDA 
ב  2,227 (21,356)  14,434 (39,710) ומגידול    EBITDA  -הקיטון  הגולמית  ברווחיות  מקיטון  נובע 

 בהוצאות מכירה ושיווק. 
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 : אלפי ש"ח, נזילות .4

 
  31יום שנה שהסתיימה בל

 2021 בדצמבר 
  31יום שנה שהסתיימה בל

 2020 בדצמבר 
 הסברי החברה 

 תזרים מפעילות שוטפת 
 

(31,159) 
23,738 

  , וקיטון ביתרת ספקים   ש"ח וני  ימל   55-התזרים מפעילות שוטפת נובע מהפסד נקי של כ
במזומן שהוכרו ברווח והפסד שמקוזזים בנכסים    ןמיליוני ש"ח בהוצאות שאינ  28בניכוי  

 ש"ח  מיליוני  5-והתחייבויות בסכום של כ

תזרימי מזומנים מפעילות  
 השקעה 

 726 
(8,510 ) 

,  מיליוני ש"ח  5.6-קיטון במזומן מוגבל בסך של כפעילות השקעה נובע ממתזרים  ה
 שהושקעו בנכסים,.  ש"חמיליוני  3.4-כ בניכוי

מזומנים מפעילות  תזרימי  
 מימון

23,679 
(6,773 ) 

מה נובע  מימון  מפעילות  מתזרים  מניות  תקבולים  של  ואןפציות  הנפקת    35-כבסך 
ש"ח,   כמיליוני  חכירה בסך של  בגין  התחייבות  ש"ח    10- בניכוי פרעון  ופירעון  מליון 
 ש"ח  מיליון  2.5הלוואה בסך 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים  
 לסוף תקופה 

11,009 
17,763 
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 המימון  מקורות .5

החברה זה,  דוח  פרסום  למועד  פעילותה    נכון  את  באמצעות  השוטפת,  מממנת  סעיף  בעיקר  )ראו  בעלים  הלוואות 

בנוסף,  .  לחלק א' לדוח התקופתי(  10.15.1ומימון מחברת אשראי )ראו סעיף    (לחלק א' לדוח התקופתי  10.15.3.2

מיליון ש"ח, כמפורט    35.9-כ  כוללת )ברוטו( שלבתמורה    השלימה החברה בתקופת הדוח הנפקה פרטית של מניות

 . לפרק א' לדוח תקופתי זה  6.1בסעיף 

  ,וחוץ בנקאיים  ביחס לגיוס אשראי מתאגידים בנקאיים את האפשרויות העומדות לה  שוטף    באופן  בוחנתהחברה    כמו כן,

 המשך מימון פעילותה השוטפת. לצורך 

 אירועים לאחר תאריך הדוחות הכספיים .6

 . 2021, דצמברב 31לדוחות הכספיים ליום   25 לאחר תאריך הדוחות הכספיים, ראו באור  לאירועים

 ופיננסית דיווח על דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית  .7

המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה  

דירקטורים, וזאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות וסוגיות הבקרה    2( לחוק החברות, הינו  12)א()92לפי סעיף  

החשבונאית המתעוררות בהכנת דוחותיה הכספיים של החברה, תחומי פעילותה של החברה, גודלה של החברה והיקף  

ועי ניכר.  ומורכבות פעילותה, וכן בהתחשב בהרכב דירקטוריון החברה, אשר חבריו הינם בעלי ניסיון עסקי, ניהולי ומקצ

אלי    , מרמיכל דרבסקי גב' דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, כדלהלן:    5כיום מכהנים בדירקטוריון החברה  

לפרטים נוספים באשר לדירקטורים אלו, ראו    .ומר אורי אלון  זהר טל  מר  יםהחיצוני  יםוהדירקטור  מר זאב בן אשר  ,שפיר 

)מס'  2022במרץ,    2,  2020באוקטובר,  17  2021ביולי,  7  וכן דיווחים מיידים של החברה מהימים  פרק ד' לדוח תקופתי זה

 .(2022-01-025969- ו -,2021-01-088366  ,2021-01-088363, 2021-01-114213אסמכתאות:  

 דירקטורים בלתי תלויים .8

 , החברה לא אימצה במסמכי התאגדותה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים. דוח תקופתי זהלמועד 

 תרומות  .9

 בתקופת הדוח, תרמה החברה עודפי מלאי למלכ"רים וגופים נוספים בעלי מטרות חברתיות. 

 דירקטורים חיצוניים .10

כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה  ,  זהר טלמר  של    ואישרה האסיפה הכללית את מינוי ,  2021ביולי,    7  ום בי .10.1

. לפרטים נוספים ראו דיווחיה המיידים  2021ביולי,    7  ביום  השהחל( שנים,  3, בת שלוש )שנייהלתקופת כהונה  

(  2021-01-114213  -ו  2021-01-095343)מס' אסמכתאות:    2021  ביולי,  7-ו  ביוני   2של החברה מימים  

 . הפנייה אשר תוכנם נכלל בזאת על דרך  

  4לפרטים אודות סיום כהונתו של מר גיל ארזי כדירקטור חיצוני בחברה, ראו דיווחה המיידי של החברה מיום   .10.2

 (. 2022-01-001903)מס' אסמכתא:  2021  בינואר,

לתקופת    הכללית את מינוי של מר אורי אלון כדירקטור חיצוני בחברה  האסיפה  אישרה,  2022במרץ,    2ביום   .10.3

ידי האסיפה הכללית. לפרטים נוספים ראו  שנים החל ממועד אישור מינויו על    ( 3)  שלוש  כהונה ראשונה בת 

-2020  -ו  2022-01-011809)מס' אסמכתא:    2022  במרץ,  2-ו  בינואר,  26דיווחה המיידי של החברה מיום  

 אשר תוכנם נכלל בזאת על דרך הפנייה.  (,01-025969
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 גילוי בדבר המבקר הפנימי בחברה  .11

 . יוסי גינוסר :שם -

 . 2018באוגוסט,  14  :תאריך תחילת כהונה -

וכן מבקר פנים מוסמך. המבקר    ל עסקיםבחשבונאות ומנהרואה חשבון מוסמך, בעל תואר ראשון    :כישורי המבקר -

 פאהן קנה. מעניק שירותי ביקורת פנים, כמינוי אישי וכגורם חיצוני, באמצעות משרד  

למיטב ידיעת החברה, לפי הודעתו של מבקר הפנים, המבקר הפנימי    :עמידת המבקר הפנימי בדרישות חוקיות -

 . 1992-הביקורת הפנימית, התשנ"ב לחוק   8)ב( לחוק החברות, ובהוראות סעיף 146עומד בהוראות סעיף 

: המבקר הפנימי, על פי הודעתו, אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף  החזקה בניירות ערך של החברה -

 הדיווח.  קשור לחברה, כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות

המבקר הפנימי, אין למבקר הפנימי  : למיטב ידיעת החברה, ועל פי הודעת  קשרים עסקיים/מהותיים עם החברה -

זה   מונח  כהגדרת  לחברה,  קשור  גוף  עם  או  החברה  עם  אחרים  מהותיים  קשרים  או  מהותיים  עסקיים  קשרים 

 הדיווח. בתוספת הרביעית לתקנות

.  פאהן קנההמבקר הפנימי הינו נותן שירותים חיצוני לחברה מטעם משרד רו"ח    :תפקידים נוספים של המבקר -

ו כמבקר הפנימי של החברה, אין המבקר הפנימי מועסק על ידי החברה או מעניק לה שירותים חיצוניים  מלבד תפקיד

 .נוספים

גינוסרמינויו של מר  :  דרך המינוי - ועדת    ,2018באוגוסט,    14ביום  אושר    יוסי  לפי הצעת  בדירקטוריון החברה, 

הדירקטוריון    ועל בסיס הצעת ועדת הביקורת,  השנים,. לאחר בחינה מעמיקה של השכלתו וניסיונו רב  הביקורת

מתאים לכהן כמבקר הפנימי של החברה, וזאת בהתחשב, בין היתר, בסוג החברה, גודלה,  יוסי גינוסר מצא כי מר 

 היקף פעילותה ומורכבותה. 

 הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון.  :זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי -

לצרכים    תכנית הביקורת של המבקר הפנימי נקבעת אחת לשנה בהתאם   :כנית העבודה של המבקר הפנימית -

הביקורת לכל שנה על   המשתנים של החברה ובהתאם לעדיפות הנושאים השונים וחשיבותם. כמו כן נקבעים יעדי

של ליקויים הן ברמת התפעול והן    הביקורת, הסיכונים הנובעים מפעילות החברה, הסתברות קיומםפי תדירות  

נושאים המחויבים על פי דין, ממצאים מבדיקות קודמות ואירועים אחרים הנובעים מהביקורת    ברמת ההנהלה, 

ביקורת הם חברי  הגורמים המעורבים בקביעת תכנית ה .  החשבונאית הנערכת על ידי רואי החשבון של החברה

והמבקר חברי הדירקטוריון  תכנית העבודה    ועדת הביקורת,  היא המאשרת את  ועדת הביקורת  כאשר  הפנימי, 

 . השנתית

משתנה על פי תכנית הביקורת השנתית, כאשר  היקף העסקתו של המבקר הפנימי    :היקף העסקת המבקר הפנימי -

 שעות ביקורת.   270-להסתכם היקף העסקתו של המבקר הפנימי   1202בשנת 

בוצע עדכון סקר סיכונים והוגש דוח ביקורת פנים בנושא יישום המלצות  ,  1202בשנת  :  דין וחשבון המבקר הפנימי

כל אחד מהדוחות    של החברה סמוך לאחר מועד הגשת  המוסמכיםבישיבות האורגנים    דוח מלאי. התקיימו דיונים  –

 האמורים. 
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בפועל בביצוע המטלות, כאשר    ושקעאשר יוקבל את שכרו כנגד שעות העבודה יהמבקר  :תגמול המבקר הפנימי -

הביקורת. בתוצאות  תלוי  ואינו  משתנה  אינו  הפנים  למבקר  לשנת    התגמול  הפנימי  המבקר  טרחת    2021שכר 

ח. לאור האמור, דירקטוריון החברה בדעה כי אין בתגמול המבקר הפנימי כדי להשפיע  אלפי ש"   54  -הסתכם בכ

 על שיקול דעתו המקצועי. 

 רואה חשבון מבקר גילוי בדבר  .12

 . רואי חשבון,  ארנסט אנד יאנג ישראל קוסט פורר גבאי את קסירר  םמבקרים של החברה ה"ח הרו 

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

תוך התייחסות לשכר רואה  ,  היקף הביקורת ומורכבותהבמסגרתו נבחן  .  לאחר משא ומתן עם רואי החשבון המבקרים

 . חשבון מבקר המקובל בענף

 להלן פירוט ההוצאות בגין השכר ששולם לרואי החשבון המבקרים של החברה בשנת הדיווח ובשנה שקדמה לה:  

 ש"ח  אלפי, 2020 שנת ש"ח  אלפי, 2021שנת  

, שירותים הקשורים  שירותי ביקורת

 לביקורת ושירותי מס 
480 440 

 95 203   נלוויםשירותים 

 2022  במרץ 16

 ___________________     __________________ 

 "ר דירקטוריון יו  מנכ"ל החברה מ"מ 

 אייל גרינברג  שי עמיר 
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2021, בדצמבר 31ליום   מאוחדים דוחות כספיים

תוכן העניינים 

עמוד  

2 החשבון המבקר  הדוח רוא

3 על המצב הכספי מאוחדים  דוחות 

4 על רווח או הפסדמאוחדים  דוחות 

5 כולל ה על הרווח מאוחדים  דוחות 

6 הון העצמי בעל השינויים מאוחדים   ותדוח

7-8על תזרימי המזומנים מאוחדים  דוחות 

9-57המאוחדים   באורים לדוחות הכספיים

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



 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

   144דרך מנחם בגין  
 6492102אביב -תל

 +972-3-6232525 טל.

 972-3-5622555+ פקס

ey.com 

 החשבון המבקר  הדוח רוא

 לבעלי המניות של 

 עדיקה סטייל בע"מ 

  לימים  (החברה  -להלן  )  חברת הבתו  מ" עדיקה סטייל בעשל    המצורפים  על המצב הכספיהמאוחדים  הדוחות  ביקרנו את  

לכל  תזרימי המזומנים  ובהון  השינויים  הרווח הכולל,  ,  הפסדהרווח או    על  המאוחדים  ותדוח הואת    2020-ו  2021  בדצמבר,  31

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של .  2021בדצמבר,    31ביום    השהסתיימבתקופה  השנים  שלוש  אחת מ

 עה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. י החברה. אחריותנו היא לחוות ד

כ  ה שאוחד  ת ב  חברה לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של   הכלולים באיחוד מהווים  נכסיה  מכלל הנכסים    0.1%-אשר 

  ה שהסתיימ  ה לשנמכלל ההכנסות המאוחדות    0%-והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ,  2021בדצמבר    31  לימיםהמאוחדים  

בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו,    חברה   ה הדוחות הכספיים של אות  . 2021בדצמבר    31  ביום 

 , מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים. ה חבר הככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אות 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של  

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של  -. על1973-ואה חשבון(, התשל"גר פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת 

ובמידע   בסכומים  התומכות  ראיות  של  מדגמית  בדיקה  כוללת  ביקורת  מהותית.  מוטעית  הצגה  הכספיים  בדוחות  שאין  ביטחון 

חשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון  שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי ה

בסיס נאות לחוות    ת וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספק

 דעתנו. 

הנ"ל משקפים באופן    מאוחדיםה  הדוחות הכספייםרואי חשבון אחרים,    על דוחות שלבהתבסס על ביקורתינו ולדעתנו,  

ואת    2020-ו  2021  בדצמבר,  31  לימיםוהחברה המאוחדת שלה  מצב הכספי של החברה  הנאות, מכל הבחינות המהותיות, את  

בדצמבר,    31בתקופה שהסתיימה ביום  השנים  שלוש  מ לכל אחת  ותזרימי המזומנים שלה    בהוןהשינויים    יה,תוצאות פעולות

 . 2010-והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע ( (IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים  בהתאם  2021

ו' בדבר מצב עסקי החברה ותוכניות ההנהלה הנגזרות  1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לבאור   

 מיליון שח.  20בדבר התחייבות בלתי חוזרת של בעלת השליטה על העמדת הלוואה בסך של עד  21ולביאור מכך  

 קוסט פורר גבאי את קסירר   אביב, -תל

 בון רואי חש  2022,  מרץב 16
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 על המצב הכספימאוחדים דוחות 

 באור  

  31ליום 

  בדצמבר

2021   

  31ליום 

  בדצמבר

2020 

    נכסים שוטפים 

 17,763 11,009 4 מזומנים ושווי מזומנים 

 5,636 - 4 מזומנים מוגבלים 

 2,308 2,308  מזומן משועבד 

 8,049 6,951  לקוחות 

 )*( 12,140 -  בעלי שליטה 

 )*(  1,805 2,525 5 חייבים ויתרות חובה  

 - 1,526  מיסים שוטפים לקבל 

 40,573 28,581 6   מלאי

 88,274 52,900  סכום נכסים שוטפים

    נכסים לא שוטפים

 1,665 -  16 מסים נדחים 

 22,131 19,391 8 רכוש קבוע, נטו  

 1,632 96 9 נכסים בלתי מוחשיים  

 473 223  חייבים לזמן ארוך 

 76,497 81,130 7 נכסי זכות שימוש 

 102,398 100,840  נכסים לא שוטפים סכום 

 190,672 153,740  סכום נכסים

    התחייבויות שוטפות 

 118 - 16 מיסים שוטפים לשלם 

 38,868 23,567 10 ולנותני שירותים התחייבויות לספקים 

 14,169 10,180 11 זכאים ויתרות זכות  

 9,946 10,023 7 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 

 2,500 - 12 אשראי מתאגידים בנקאיים

 65,601 43,770  התחייבויות שוטפות סכום 

    לא שוטפות   התחייבויות

 873 744 15 מעביד, נטו -התחייבויות בשל סיום יחסי עובד 

 72,539 77,563 7 התחייבויות בגין חכירה 

 73,412 78,307  לא שוטפות  התחייבויותסכום 

 51,659 31,663 18   הון

 190,672 153,740  ה"כ ס

 *סווג מחדש 

 . המאוחדים  נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי  

 2022מרץ,  ב 16

 אייל גרינברג   שי עמיר    יובל כהן  

 הדירקטוריון יו"ר  מ"מ מנכ"ל  סמנכ"ל כספים   תאריך אישור הדוחות הכספיים   
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 הפסדעל הרווח או מאוחדים דוחות 

 באור  

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

 2021 בדצמבר 31

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

 2020 בדצמבר 31

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

 2019 בדצמבר 31

 136,768 192,758 ,691179  הכנסות 

 57,816 192,93 115,989 א' 19 המכירות  עלות

 78,952 566,99 ,70263    גולמי רווח

 65,936 86,295 105,506 ' ב19 ושיווק מכירה  הוצאות

 6,280 7,022 8,334 ' ג19 וכלליות   הנהלה הוצאות

  מבוסס תשלום הוצאות  לפני  תפעולי  )הפסד( רווח

 6,736 6,249 (50,138)  ואחרות   מניות

 237 1,777 3,282 ' ה19 , נטו אחרות הוצאות

 ( 2,256) ( 2,138) 646 ד' 21 מניות  מבוסס תשלום  (הוצאותהכנסות )

  מניות  מבוסס תשלום  הוצאות לאחר  תפעולי  רווח

 4,243 2,334 (52,774)  אחרות  והוצאות

 3,918 3,259 3,232 ' ד19 נטו , מימון הוצאות

 325 ( 925) (56,006)  ההכנסה על מסים לפני)הפסד(   רווח

 1,643 1,912 1,665 ה' 16 על ההכנסה   מיסים

 ( 1,318) ( 2,837) (57,671)  נמשכות   מפעילויות הפסד

 2,764  7,202 2,929 24   , נטושהופסקו מפעילויות רווח

 1,446 4,365 (54,742)    נקי  )הפסד( רווח

לבעלי מניות    המיוחס למניה)הפסד(   נקי רווח

 1,446 4,365 (742,54) 20 "ח( בשהחברה )

 0.08 0.22 ( .372)  ( למפרע)הותאם  בסיסי )הפסד( רווח

 ( 0.07) ( 0.14) ( .502)  ( למפרע)הותאם  נמשכות  מפעילויות הפסד

 0.15 0.36 0.13  ( למפרע)הותאם  שהופסקו מפעילויות רווח

 ( 0.06) 0.20 ( .312)  ( למפרע)הותאם   מדולל)הפסד(  רווח

 0.14 ( 0.13) ( .432)  ( למפרע)הותאם  נמשכות  מפעילויות הפסד

 0.07 0.05 0.12  ( למפרע)הותאם  שהופסקו מפעילויות רווח

 . המאוחדים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 על הרווח הכוללמאוחדים דוחות 

לשנה שהסתיימה   

 ביום 

   2021 בדצמבר 31

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

   2020 בדצמבר 31

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

 2019 בדצמבר 31

 1,446 4,365 (54,742) )הפסד( נקי  רווח

    כולל אחר )לאחר השפעת המס(:הפסד 

    סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד: 

 (96) - - רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת  

 

בהתקיים תנאים   סכומים שיסווגו מחדש לרווח או הפסד

 ספציפיים: 

 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 

 - - 

 39 

 (57)  - - כולל אחר  סה"ה הפסד

 1,389 4,365 (54,742) כולל  )הפסד( סה"כ רווח

 

 . המאוחדים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 הוןבעל השינויים  מאוחדים ותדוח

 הנתונים בטבלה באלפי ש"ח 

 

 הון 
 המניות 

 פרמיה 
על  
 מניות 

קרן הון בגין  
תשלום  
מבוסס  
 מניות 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
כספיים של  
 פעילויות חוץ 

יתרת  
 רווח

 סה"כ  )הפסד(

 42,802 3,814 - 7,685 31,301 2 2019בינואר,   1 ליום יתרה
  2019בינואר  1השפעה מצטברת ליום  

  -(IFRS16)לאחר אימוץ לראשונה של 
 - - כ.א.2ראה ביאור  

- - 

(1,380 ) (1,380 ) 
 1,446 1,446 - - - - רווח נקי 

 (57) (96) 39 - - - אחר  לכול)הפסד( רווח 

 1,389 1,350 39 - - - סה"כ רווח כולל 

 2,256 - - 2,256 - - תשלום מבוסס מניות 

 45,067 3,784 39 9,941 31,301 2 2019, בדצמבר  31 ליום יתרה
 4,365 4,365 - - - - רווח נקי 

 - - - - - - רווח כולל אחר 

 4,365 4,365 - - - - סה"כ רווח כולל 
 89 - - ( 5,368) 5,457 - מימוש אופציות 

 2,138 - - 2,138 - - תשלום מבוסס מניות 

 51,659 8,149 39 6,711 36,758 2 2020, בדצמבר  31 ליום יתרה
 (54,742) (54,742) - - - - הפסד 

 - - - - - - רווח כולל אחר 

 (54,742) (54,742) - - - - כולל   הפסדסה"כ 
 35,392 - - 5,036 30,355 1 פרטית  הנפקת מניות

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

 - - - ( 155) 155 (* מימוש אופציות 

 31,663 (46,542) 39 10,946 ,82667 3 2021, בדצמבר 31 ליום יתרה

 

 אלפי ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *(

 . המאוחדים  בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק 
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 על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

 

  לשנה
  שהסתיימה

 ביום 
  בדצמבר 31

, אלפי  2021
 ש"ח

  לשנה
  שהסתיימה

 ביום 
  בדצמבר 31

, אלפי  2020
 ש"ח

  לשנה
  שהסתיימה

 ביום 
  בדצמבר 31

, אלפי  2019
 ש"ח

    שוטפת  מפעילות מזומנים תזרימי

 1,446 4,365 (742,54) )הפסד(  נקי רווח

    : שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי  להצגת הדרושות  התאמות

    : הפסד  או  רווח  לסעיפי  התאמות
 13,843 13,599 ,89115 והפחתות   פחת

 - 1,477 ,9161 ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
   1,747 כוש קבוע ר  ערך ירידת 
 229 (61) ( 129) נטו מעביד, -עובד יחסי  סיום בשל  בהתחייבויות )ירידה( עלייה

 68 16 -  ובעלי מניות קודמים  מניות  מבעלי הלוואות בגין ריבית הוצאות
 - 174 140 הוצאות ריבית בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 2,981 2,612 ,3643 הוצ' ריבית בגין התחייבות בגין חכירה 
 1,727 1,912 1,882 ההכנסה   על מסים

 - - ( 1,182)   חכירה סיום בגין הכנסה

 2,256 2,138 ( 646) מניות  מבוסס תשלום

 21,104 21,867 983,22 סה"כ 

    : והתחייבויותבסעיפי נכסים   שינויים

 )*( (7) ( )*( 2,200) 13,238 ובעלי שליטה    בלקוחות)ירידה( ירידה 
 )*(  1,301 )*(  (067,1) ( 638) בחייבים ויתרות חובה   (עלייה)ירידה 

 (12,985) (17,207) ,99211 במלאי  (עלייהירידה )
 ( 1,617) 20,344 (14,987) שירותים  ולנותני לספקים בהתחייבויות עליה )ירידה(

 2,028 3,348 ( ,6403) זכות  ויתרות בזכאים)ירידה( )ירידה(  עלייה

 (11,280) 5,352 965,5 סה"כ 

    מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור: 
 ( 2,981) ( 2,786) ( 3,504) ריבית ששולמה 

 ( 2,277) ( 5,060) ( 1,861) ששולמו  מסים

 ( 5,258) ( 7,846) ( 5,365) סה"כ 

 6,012 23,738 (159,31) שוטפת  מפעילות שנבעו נטו מזומנים

    השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 ( 502) ( 291) - הפקדת מזומן לפיקדון משועבד 

 - ( 5,636) 5,636 תנועה במזומנים מוגבלים 
 ( 9,383) ( 2,463) ( ,7313)   קבועים נכסים רכישת

 ( 2,186) ( 120) ( 1,179)   מוחשיים בלתי בנכסים השקעה

 (12,071) ( 8,510) 726 השקעה  לפעילות ששימשו נטו מזומנים

    מימון  מפעילות מזומנים תזרימי
 - - ( 2,500) בנקאיים מתאגידים הלוואות  פרעון
 ( 1,716) ( 1,392) - קודמים  מניות מבעלי הלוואות  פרעון
 1,500 1,000 - בנקאיים מתאגידים הלוואות קבלת

 - - 5,036 אופציות הנפקת תקבולים בגין 
 - 89 ,53530 מניות  הנפקת תקבולים בגין 

 ( 6,743) ( 6,470) ( 214,9) פרעון התחייבות בגין חכירה 

 ( 6,959) ( 6,773) 679,23 מימון )ששימשו לפעילות(  מפעילות שנבעו נטו מזומנים
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 תזרימי המזומניםדוחות מאוחדים על  

 

 ביום  שהסתיימה לשנה

,  2021 בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 ביום  שהסתיימה לשנה

,  2020 בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 ביום  שהסתיימה לשנה

,  2019 בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 (59) - - הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 

    
 (13,077) 8,455 ( 6,754) מזומנים ושווי במזומנים)ירידה(  עלייה

 22,385 9,308 17,763 השנה  לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 השנה  לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת
 11,009 17,763 9,308 

      במזומן שלא מהותיות פעילויות

 914 322 10 רכישת רכוש קבוע באשראי 

 - 7,220 14,346 נכס זכות שימוש 

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

, תל  6וכתובתה הינה מיטב   2011בחודש אוגוסט בישראל החברה התאגדה והחלה את פעילותה העסקית  א.

 אביב. 

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

  החברה מותגים בינלאומיים נוספים.    והפצה של  בשיווקוכן    Adikaהנעלה ומוצרי אופנת בית, תחת המותג  

מסחר    מפעילה  האינטרנט    מקוונתפלטפורמת  אתר  תחת  וחנויות  www.adikastyle.comייחודית   ,

או   )קבועות  פיזיות  המותג  Pop-upקמעונאיות  תחת   )Adika  .משנת    נוסף החל  כך,  פועלת  2019על   ,

 . www.adika.comהאינטרנט  י אתר תחתהחברה בחו"ל במסחר קמעונאי מקוון תחת 

 . 'ב  18 לעניין הנפקת מניות החברה והפיכתה לחברה ציבורית ראה ביאור  .ג

 : התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם השפעת ד.

  זו   התפשטות .  בישראל  לרבות ,  העולם  במדינות   הקורונה   נגיף   התפשט ,  ולאחריה  2020שנת    במהלך 
 החברה.  פעילות על  מהותית השפעה בעלי  לגורמים להפוך  שעלולים ותדירים  שונים בשינויים מאופיינת

  על   וכן  וההתקהלות  התנועה  על  הגבלות  בדבר ,  2020,  בדצמבר   23  מיום  ישראל  ממשלת  החלטת  לנוכח
  הופעלו   לא  בישראל   החברה   חנויות,  בארץ  קניות   ומרכזי   קניונים  סגירת   לרבות ,  בישראל  המסחרית  הפעילות

"(,  השלישית   החנויות  סגירת  תקופת)"  2021,  בפברואר  21  ליום  ועד  2020,  בדצמבר  28  מיום  החל  וזאת
 . הסגר תקופת לסיום  עד תשלום ללא לחופשה  הוצאו החברה חנויות עובדי זו תקופה  במהלך כאשר

  החברה   ופעילות,  תשלום  ללא   לחופשה  הוצאו  לא   בחברה   גוהמרלו  המטה  עובדי  החנויות  סגירת   בתקופת 
 . ובעולם בישראל, החברה של המקוונת הקמעונאית  המסחר פעילות על התבססה

 . כסדרן נכון למועד פרסום הדוח כל חנויות החברה פועלות 

,  החברה   חנויות  פועלות   בהם  המושכרים  הנכסים  בעלי   מרבית   עם  להבנות   הגיעה   החברה   -   נכסים מושכרים
  אשר )  והשלישית  השניה,  הראשונה  החנויות  סגירת  תקופת  בגין  השכירות  בתשלומי   מסוימות  להקלות  ביחס

כ  בתקופת הדוח  החברה  תוצאות  על   מהותית  השפעה   בעלות   היו על  ש"ח. בתקופה  מיליוני    1.4-ועמדו 
  בדוחות   הוכרה  אשר  ארנונה  בתשלומי  להקלה  זכאיתהייתה החברה    וכן ,  (מליוני ש"ח  2.6-הקודמת סך של כ

 . 2020 לשנת   השני לרבעון החברה של הכספיים

 –  עובדי החברה

השלישית החנויות  סגירת  תקופת  לסיום   :במהלך  עד  תשלום  ללא  לחופשה  הוצאו  החברה  חנויות  עובדי 

      תקופת סגירת החנויות השלישית, כאשר עובדי המטה בחברה לא הוצאו לחופשה ללא תשלום.

-נגיף הקורונה החדש(, תש"ף –נכנס לתוקף חוק מענק לעידוד תעסוקה )הוראת שעה    2020ביוני   16ביום 

לום  )"חוק העידוד"( שנועד לתמרץ את החזרתם לעבודה של עובדים שהוצאו ככלל לחופשה ללא תש 2020

ה ללא    2020באפריל    30-ל  2020במרץ    1- בין  במהלך תקופת החופשה  ושקיבלו  הקורונה  בשל משבר 

לום דמי אבטלה. החוק מאפשר למעסיקים לקבל מענק עבור עובדים כאמור ששבו לעבודה בין החודשים  תש

יולי    2020ספטמבר    -אפריל   ההעסקה 2020אוקטובר    –)או  )"חודשי  העידוד(  חוק  בהוראות  כמפורט   ,

ל אחד  פעימות שוות עבור כ  4-ש"ח לחודש. ככלל, המענק יחולק ל  3,300המזכים"( ושמשתכרים לפחות  

על וזאת  המזכים,  ההעסקה  עובדים  -מחודשי  עבור  העובדים.  של  ההעסקה  רציפות  את  להבטיח  מנת 

  3,500ישולם מענק בסך כולל של    2020ובמהלך חודש מאי    2020באפריל    19-שהוחזרו לעבודה החל מה

)או    2020  ספטמבר  -ש"ח לחודש לעובד( ועבור עובדים שיוחזרו לעבודה במהלך החודשים יוני    875ש"ח )

  1,875ש"ח לעובד )  7,500מענק מרבי בסך כולל של    -, כמפורט בהוראות החוק(  2020אוקטובר    –יולי  

קיטון הוצאה בסך של  הכירה החברה ב  ידי החברה- ש"ח לחודש לעובד(. בעקבות החזרת עובדים מזכים על

 . לא קיבלה מענקים 2021, בשנת 2020בדוחותיה הכספיים לשנת  אלף ש"ח 491 -כ

http://www.adikastyle.com/
http://www.adika.com/
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 )המשך( כללי - : 1באור  

מתמודדת החברה עם קשיים משמעותיים    אבטלה  לדמי  הזכאות הארכתהממשלה בדבר  מדיניות  בעקבות 

 . והחנויות  הלוגיסטיקה  בתחומיבגיוס כוח אדם והחזרת עובדים מחל"ת, בפרט  

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

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

מ באופן  נפגעה  סחורות החברה(,  מירב  )באמצעותו משולחות  האווירי  שמעותי שרשרת  במחירי השילוח 

האספקה של החברה. יצוין כי נכון למועד הדוח, פעילות השילוח האווירי הבינלאומית שבה לתפקוד באופן  

  מלא אולם במחירי הובלה גבוהים באופן ניכר בהשוואה למחירים עימם פעלה החברה טרום תקופת הקורונה 

 . בצעת חלק מהשילוח בדרך של שילוח ימימוהחברה 

נכון לתאריך פרסום הדוח, פעילות הייצור של החברה בסין, אשר הושפעה בשל התפשטות    -  ייצורר  כוש

שבה   הקורונה,  בין  נגיף  אלו  בימים  גם  הקיימות  התנועה  מגבלות  לאור  זאת,  עם  יחד  סדירה.  לפעילות 

ממשרדי החברה   המדינות, ובפרט ביטולן של טיסות נוסעים, פועלת החברה מול גורמי הייצור בסין, בעיקר 

בישראל. לצורך כך, החברה פעלה לפתח יכולת בצד פיתוח המוצר, המאפשרת עבודה מרחוק מול גורמי  

 הייצור בסין כאמור ללא פגיעה מהותית בכושר הייצור של החברה.

ופן  , כי התפשטות נגיף הקורונה הינו אירוע שמעצם טיבו וטבעו, היקפו והשפעותיו נאמדים ומשתנים באיצוין

תדיר, ואינם בשליטת החברה, ובהתאם, הערכות החברה והמידע המובא כאן, מבוסס על המידע הזמין  

את כלל    לאמודלחברה נכון למועד הדוח ואלו עשויות להשתנות. כמו כן, בשלב זה, אין באפשרות החברה  

 יחס להיקפן או משכן. ההשלכות האפשריות על פעילותה ותוצאותיה )בטווח הקצר או הארוך( ואין כל ודאות ב

 : מלאי . ה

החברה,    כחלק של  ההתרחבות  גדולות    בצעהממדיניות  מלאי  רכישות  שנת  החברה  סוף    2020לקראת 

  40-לכ  30.06.2020  ביום"ח  ש  מליון  16-מכ   בחברה  המלאי  יתרות  את  הגדילו  אשר,  2021ותחילת שנת  

בהתאם לתכנון    להמכר . יתרות מלאי אלו, לא נמכרו בתקופה בה היו מיועדות  31.12.2020  ביום"ח ש  מליון 

ל,  הראשוני   ערך   לירידת  הפרשה  הדוח  בתקופת   החברה  ביצעה,  מימושו  ליכולת   החברה  ניתוחובהתאם 

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

 ב'. 3ור  בא

 : החברה של הכספי מצבה . ו

החברה רשמה  הדוח  נמשכות  הפסד  בתקופת  כ  מפעילויות  של  ש"   57.6  -בסך  שלילי  מיליון  ותזרים  ח 

 מיליון ₪.  31 -מפעילות שוטפת בסך של כ

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

, בשלב ראשון, החברה פועלת להתאמת מדיניות  כך  בכלל.  הגולמית כמו גם הרווחיות התפעולית  הרווחיות

  שטחים מושכרים,   צמצוםהמבצעים וההנחות, התאמת עלויות השיווק, חסכון במבנה הוצאות תפעוליות,  

ש כאמור  האדם, ייעול שרשרת האספקה ללקוחות החברה, לצד מעבר למרכז הלוגיסטי החד  בכחחסכון  

 והתייעלות בתפעולו.  (3) 17בביאור 

 בנוסף, פועלת החברה, לצמצום המלאי המוחזק בידה, בדרך של מבצעים והעמקת הנחות באופן מדוד 
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 )המשך( כללי - : 1באור  

הלוואה  גולף,התחייבה    2021במאי,    31ביום   לחברה  להעמיד  חוזרת  בלתי  בהתחייבות  או  ),  במלואה 

. לפרטים נוספים  , לכל צורך תזרימי של החברה("סכום ההלוואה" )מיליון ש"ח    20בסך כולל של עד    (בחלקים

 . 21ראה באור 

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

התקבלה תמורת ההנפקה נטו    2021באוגוסט,    19ש"ח. ביום    35,907,000ה כוללת )ברוטו( של  בתמור

באוגוסט פרעה החברה את התחייבותה בקשר    20וביום    ( גולף  תמורת "ח )לרבות  ש  35,439,000בסך של  

 . ח'(5באור עם הסכם האשראי של החברה עם תאגיד בנקאי )לפרטים נוספים ראה 

  בהתאם  גולף   מקבוצת"ח  ש   מיליון  4  סך  על   הלוואה   קבלת  על  החברה  הודיעה ,  2022,  בינואר  31  ביום

 . "להנ  חוזרת בלתיה להתחייבות

תקופת הפרעון הסופי הקבועה    16.03.2022ביום   תיקון  את  ודירקטוריון החברה  ועדת הביקורת  אישרו 

 . 31.12.2022במקום   31.12.2023-בכתב ההתחייבות, כך שתוארך ל

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

 .25( וכן באור  2022-01-013363- )מס' אסמכתא: ו  2022בינואר,    31דיווחה המיידי של החברה מיום    ראה

למועד החתימה על הדוחות הכספיים, ובהמשך לפעולות ותוכניות ההנהלה כאמור לעיל, להערכת הנהלת  

 הדירקטוריון, החברה תעמוד בהתחייבויותיה בהגיע מועד פרעונן. החברה ו

 הגדרות  .ז

 - בדוחות כספיים אלה 

 בע"מ.  עדיקה סטייל - החברה 

 קבוצת גולף א.ק. בע"מ.  - החברה האם 

 Adika Trading (Guangzhou) ) החברה והחברה המוחזקת שלה  - הקבוצה  

Adika inc ו- Adika style.inc 

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

 מאוחדים עם דוחות החברה. 

 . IAS 24- כהגדרתם ב - צדדים קשורים 

 . 2010-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע  - בעלי עניין ובעלי שליטה 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2באור  

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, למעט אם נאמר  

 אחרת. 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים  א.

 (. IFRSתקני  -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

-התש"עירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ני

2010 . 

 הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות. 

 הפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות. החברה בחרה להציג את פרטי הרווח או ה

 תקופת המחזור התפעולי  ב.

 המחזור התפעולי של הקבוצה הינו שנה. 

 דוחות כספיים מאוחדים  .ג

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות  

כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות  בנות(. שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש  

משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום  

. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות  שקעתוהתשואות שינבע מהישות המ 

רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה  

 השליטה. 

המדיניו  זהים.  ולתקופות  לתאריכים  ערוכים  הבת  והחברה  החברה  של  הכספיים  החשבונאית  הדוחות  ת 

בדוחות הכספיים של החברה הבת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה.  

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברה הבת בוטלו  

 במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. 

 ומטבע חוץ מטבע הפעילות, מטבע ההצגה  . ד

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  . 1

 מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח. 

הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח מאחר שהחברה בדעה שדוחות כספיים בש"ח מספקים מידע רלוונטי  

 למשקיעים ולמשתמשים בדוחות הכספיים הנמצאים בישראל. 

מהו מטבע הפעילות של כל חברה. מטבע הפעילות של    בקבוצההקבוצה קובעת עבור כל חברה  

 החברה הינו ש"ח. 

נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו מתורגמים 

ממוצעים   פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי חליפין לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח.

 בכל התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח )הפסד( כולל אחר. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור  

 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  . 2

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. 

לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך  

דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער, למעט אלה המהוונים לנכסים 

כשירים או נזקפים להון בעסקאות גידור, נזקפים לרווח או הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים 

נכסים הנקו העסקה.  במועד  החליפין  שער  לפי  מתורגמים  עלות  לפי  המוצגים  חוץ  במטבע  בים 

והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות  

 בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן. 

 פריטים כספיים צמודי מדד  . 3

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל )להלן  

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

 שווי מזומנים  .ה

ן קצר אשר אינם  שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמ 

 . שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ,מוגבלים בשעבוד 

 מלאי  . ו

מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי  

המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי  ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר  

 עלויות הדרושות לביצוע המכירה.

ומבצעת הפרשות מתאימות לירידת ערך מלאי ככל שהן    החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו

 אומדנים של החברה(.עיקרי הבדבר  3  באורנדרשות )ראה בנוסף 

 עלות המלאי נקבעת כדלקמן: 

 . יוצא ראשון"  -על בסיס "נכנס ראשון  - קנויים  ומוצרים  סחורות
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור  

 רכוש קבוע  .ז

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות, בתוספת עלויות רכישה ישירות, ככל וישנן, בניכוי פחת שנצבר,  

 בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת. 

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס,  

 : כדלקמן

 

 % 

 33 מחשבים ותוכנות 

 15 משרדי  ריהוט וציוד

 10 )ראה להלן( במושכר שיפורים 

 

)לרבות תקופת האופציה להארכה    השכירותשיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת  

 שבהם. הקצר , לפי השיפור או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של   שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה(

והשינויים    הפחת אורך החיים השימושיים, שיטת   נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה  כל  וערך השייר של 

הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו    ולהבא.- מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן

 כירה לבין המועד שבו הנכס נגרע. הנכס מסווג כמוחזק למ

 נכסים בלתי מוחשיים  .ח

 ותוכנות בפיתוח עצמי  אינטרנט י אתר

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות רכישה  

עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי, למעט עלויות פיתוח מהוונות, נזקפות    ישירות.

פי עלותם בניכוי  -לאחר ההכרה הראשונית, נכסים בלתי מוחשיים מוצגים על לרווח או הפסד בעת התהוותן.

 הפחתה מצטברת. 

  או  פיתוח מפרוייקט   הנובע   מוחשי  בלתי  כסנ עלויות מחקר, ככל וישנן, נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן.  

  שהוא  כך  מוחשי   הבלתי הנכס השלמת  של  הטכנולוגית  ההיתכנות את להוכיח ניתן   אם, מוכר עצמי  מפיתוח 

;  למוכרו   או  בו  ולהשתמש  מוחשי  הבלתי  הנכס  את   להשלים  החברה   כוונת   את;  למכירה  או   לשימוש  זמין  יהיה 

  הטבות   ייצור  מוחשי  הבלתי  הנכס  בו  האופן  את;  למוכרו   או  מוחשי  הבלתי  בנכס  להשתמש  היכולת  את

  הנכס   להשלמת  הזמינים,  ואחרים  פיננסיים ,  טכניים:  הנדרשים  המשאבים  של   קיומם  את ;  עתידיות  כלכליות

פי העלות  - הנכס נמדד על  .פיתוחו  במהלך  בגינו  ההוצאות  את  מהימן  באופן  למדוד  והיכולת  מוחשי  הבלתי

ההפ בניכוי  הפיתוח  ומוצג  כאשר  מתחילה  הנכס  הפחתת  שנצברה.  ערך  ירידת  ובניכוי  המצטברת  חתה 

הושלם והנכס זמין לשימוש. הנכס מופחת על פני אורך החיים השימושיים בנכס. בחינת ירידת ערך מתבצעת  

 אחת לשנה ולאורך תקופת הפיתוח. 

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

ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך.   על בסיס שיטת הקו הישר 

תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות  

הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות  בדפוס    בכל סוף שנה. שינויים באורך החיים השימושיים או

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.

  



 מ " עדיקה סטייל בע 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 15 
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 תוכנות 

,  מחומרה  אינטגרלי  חלק  המהוות  תוכנות.  ותוכנות  מחומרה   המורכבות  מחשב  מערכות  כוללים  הקבוצה  נכסי

  לתוכנות  רישיונות,  זאת   לעומת.  קבוע  כרכוש  מסווגות,  עליה   המותקנות  התוכנות  ללא  לפעול  יכולה  אינה  אשר

 . מוחשיים בלתי  כנכסים  מסווגים, לחומרה  נוספת פונקציונליות ומוסיפות   עצמן בפני העומדות 

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס,  

 כדלקמן: 

 % 

 25 תוכנות  

 25 אתר אינטרנט ותוכנות בפיתוח עצמי 

 )*(  סימן מסחרי ודומיין 

חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן  נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך  .  )*( אורך חיים לא מוגדר

שיטתי וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך.  

אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך החיים כבלתי מוגדר  

ות אינם תומכים עוד בהערכה כאמור, השינוי באורך החיים השימושיים  עדיין תקפה. אם האירועים והנסיב

מאותו מועד    מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי ובאותו מועד נבחנת גם ירידת ערך. החל

 מופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים השימושיים שלו. 

 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .ט

ה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים  החבר

אינה ברת השבה. במקרים בהם היתרה בדוחות  -בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים 

ההשבה -ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר -הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש  -שלהם. סכום בר

הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס.  מהוונים תזרימי המזומנים  

בר סכום  נקבע  עצמאיים  מזומנים  תזרימי  מייצר  שאינו  נכס  המזומנים  -בגין  מניבת  היחידה  עבור  השבה 

 שאליה 

 שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד. 

ההשבה -הפסד מירידת ערך של נכס, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר 

לנמוך מבין סכום  של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל 

ההשבה של הנכס. לגבי נכס  -ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( או סכום בר

 הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד. 

 : נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר/עלויות פיתוח שהוונו וטרם הופחתו שיטתית

בדצמבר, או לעתים קרובות יותר אם אירועים או שינויים    31הבחינה לירידת ערך נעשית אחת לשנה ליום  

 . בנסיבות מצביעים על סימנים המעידים כי קיימת ירידת ערך
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 מכשירים פיננסים  . י

מכשירים    –  9תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  את הוראות  יישמה החברה לראשונה    2018בינואר    1ביום  

 למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.   פיננסים )להלן "התקן"(

 המדיניות החשבונאית שמיושמת הינה כדלקמן: 

 כסים פיננסים נ . 1

עלויות   ובתוספת  ההוגן  בשווים  לראשונה  ההכרה  במועד  נמדדים  התקן  בתחולת  פיננסים  נכסים 

עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד  

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 

 גת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן: החברה מסוו

 )א( המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן 

 )ב( מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. 

 : כאשר מופחתת  בעלות חוב מכשירי מודדת החברה

הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים; המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים  

וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם 

 רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. 

זו נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות   המופחתת תוך  לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה 

 שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך. 

במועד ההכרה לראשונה חברה יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר חוב כנמדד בשווי  

הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה,  

 אף היא בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.  ההתחייבות הפיננסית המתייחסת נמדדת   לדוגמה במקרה בו

 פיננסיים   נכסים ערך ירידת  .1

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם נמדדים  

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 פסד; החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה לה 

אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה  חוב    מכשירי א(

בגין מכשיר חוב    שתוכרלהפסד  הפרשה  ה  –  או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך   ,לראשונה

 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או 12בתקופה של   חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי  זה

הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה    אשר חלהחוב    מכשירי ב(

שתוכר תביא בחשבון    להפסד  ההפרשה  ,לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך

 .לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר  -הפסדי אשראי החזויים 

נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא מיישמ ת את ההקלה  לחברה 

שנקבעה במודל, קרי החברה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים  

 לאורך כל חיי המכשיר. 

 . ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד הפרשה
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 נכסים פיננסיםגריעת  .2

 החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר: 

 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או  א(

החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות לקבלת   )ב(

עת העברת הנכס  תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות ב

 הפיננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על הנכס, או 

מהנכס   )ג( הנובעים  המזומנים  תזרימי  לקבלת  החוזיות  הזכויות  את  בידיה  מותירה  החברה 

לצד   במלואם  אלה  מזומנים  תזרימי  לשלם  חוזית  מחויבות  עצמה  על  נוטלת  אך  הפיננסי, 

 הותי שלישי, ללא עיכוב מ

 התחייבויות פיננסיות  .3

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן בשווי הוגן בניכוי  

של   במקרה  למעט  וזאת  הפיננסית,  ההתחייבות  של  להנפקה  במישרין  לייחס  שניתן  עסקה  עלויות 

או    התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביה עלויות עסקה נזקפות לרווח

 הפסד. 

 גריעת התחייבויות פיננסיות  .4

דהיינו, כאשר המחויבות שהוגדרה   – החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת 

 בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת. 

התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים  

 אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות. 

במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי ההתחייבות שונים  

 מהותית מהתנאים הקיימים. 

ההתחייבות   של  כגריעה  מטופל  השינוי  קיימת,  פיננסית  התחייבות  בתנאי  מהותי  שינוי  נעשה  כאשר 

קורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים  המ

 נזקף לרווח או הפסד. 

תזרימי   את  להוון  קרי  ההתחייבות,  סכום  את  לעדכן  נדרשת  החברה  מהותי,  אינו  השינוי  בו  במקרה 

 קפו לרווח או הפסד.המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים ייז

שיקולים   בחשבון  החברה  מביאה  קיימת,  התחייבות  בתנאי  מהותי  בשינוי  מדובר  האם  הבחינה  בעת 

 איכותיים וכמותיים. 
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 מדידת שווי הוגן  .  אי

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

 רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. 

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או  

 ( ביותר. advantageousבהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )

שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור  השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות  

 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 הטבות כלכליות  

בשוק שישתמש בנכס בשימוש  באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר  

 המיטבי שלו. 

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים  

להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש  

 בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. 

הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות  כל 

בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית למדידת השווי 

 ההוגן בכללותה: 

 ים. זה תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו  : 1רמה 

 בעקיפין.  במישרין או אשר ניתנים לצפייה 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה : 2רמה 

בנתוני שוק  שימוש נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא: 3רמה 

 ניתנים לצפייה(. 

 חכירות  . בי

למפרע חלקי  חכירות )להלן "התקן"(    -16דיווח כספי בינלאומי מספר  החברה בחרה ליישם את הוראות תקן  

 )ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה(. 

 בגין חכירות הינה כדלקמן:  2019בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום  

החוזה   לתנאי  בהתאם  כאשר  חכירה  כחוזה  בחוזה  מטפלת  מזוהה  החברה  בנכס  לשלוט  זכות  מועברת 

 לתקופת זמן בעבור תמורה. 

 הקבוצה כחוכר  .1

כנגד   שימוש  זכות  בנכס  התחילה בחכירה  במועד  מכירה  היא  חוכר  מהווה  החברה  בהן  העסקאות  עבור 

חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס    12התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד  

ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על  הבסיס בעל  

במסגרת מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת  ה.  פני תקופת החכיר 

ד,  בתקן ולא ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה כגון: שירותי ניהול, שירותי אחזקה ועו 

 . הכלולים באותה עסקה
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כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים בשיעור הריבית הגלומה   כוללת את  בגין חכירה  במועד התחילה התחייבות 

התחילה מודדת החברה  בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית התוספתי של החברה. לאחר מועד  

נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין    את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.

נכס זכות השימוש    חכירה בתוספת תשלומי חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.

 יים השימושיים שלו, או תקופת החכירה לפי הקצר שבהם. נמדד במודל העלות ומופחת לאורך הח 

להלן נתונים בדבר מספר שנות ההפחתה של נכסי זכות השימוש הרלוונטיות לפי קבוצות של נכסי  

 זכות שימוש: 

מספר   

 שנים 

 בעיקר 

   מבנים 

 6-12 9 

כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות  

IAS 36 . 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד  .2

תשלומי   חישוב  לצורך  התחילה  במועד  הקיים  המדד  בשיעור  החברה  משתמשת  התחילה  במועד 

 החכירה העתידיים. 

שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה משינוי במדד  בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר,  

מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה( ליתרת נכס זכות שימוש ונזקפים  

כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד  

 ום לתשלומי החכירה נכנס לתוקף(. )כלומר, במועד שבו התיא

 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה  .3

תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה  

כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את  

 י באופן סביר שהאופציה לביטול לא תמומש. החכירה כאשר ודא

במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת החברה מחדש 

את יתרת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת, לפי שיעור ההיוון המעודכן  

נכס זכות השימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או    ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת

 הפסד. 

 תיקוני חכירה  .4

כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל כעסקת חכירה  

נפרדת, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי החכירה המתוקנים,  

המעודכן ביום התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת  לפי שיעור ההיוון  

 נכס זכות השימוש. 

כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה, מכירה החברה ברווח או בהפסד  

לאחר   הנובע מהגריעה החלקית או המלאה של יתרת נכס זכות השימוש וההתחייבות בגין החכירה.

 מכן, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי 
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ביתרת  ה השינוי  סך  את  וזוקפת  התיקון  במועד  המעודכן  ההיוון  שיעור  לפי  המתוקנים,  חכירה 

 ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש. 

 תמורה משתנה  .5

לומי חכירה משתנים אשר מבוססים על ביצוע או שימוש ואינם תלויים במדד או בריבית, מוכרים  תש

כהוצאה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר וכהכנסה בעסקאות בהן החברה מהווה מחכיר, במועד  

 . היווצרותם

 הכנסות מחוזים עם לקוחות  . גי

הכנסות מחוזים עם לקוחות )להלן "התקן"(,    –   15בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  

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

 החשבונאית בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן: 

 בהכנסה   הכרה . 1

לתקן, הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות  בהתאם  

מועברות ללקוח. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי  

החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(. הכנסה מוכרת ברווח או הפסד 

ניתנות  עד למיד וכן ההכנסה והעלויות, אם רלוונטי,  יזרמו לחברה,  ה שצפוי שההטבות הכלכליות 

 למדידה מהימנה. 

בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או כסוכן  

או בשירות שהובטח טרם העברתו   שולטת בסחורה  היא  עיקרי כאשר  ספק  היא  בחוזה. החברה 

קוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים בהם החברה לל

 פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי. 

 הכנסות ממכירת סחורות  . 2

זמן, עם העברת   או הפסד בנקודת  השליטה על הסחורות  הכנסות ממכירת סחורות מוכרות ברווח 

 הנמכרות ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת הסחורה ללקוח. 

 שירותים  מתן הכנסות מ . 3

וצורך את ההטבות   זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל  הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך 

ח שבהן סופקו השירותים.  המופקות על ידי ביצועי החברה. ההכנסות מוכרות בהתאם לתקופות הדיוו

כאשר  ספציפיים,  בהסכמים  שסוכמו  התשלום  לתנאי  בהתאם  מלקוחותיה  תשלום  גובה  החברה 

התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה  

 החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח. 

 להחזרות   הפרשה . 4

בחלק מעסקאותיה מעניקה החברה ללקוח זכות להחזיר את המוצר לאחר רכישתו. בעסקאות הכוללות  

 אפשרות החזרה מכירה החברה בהכנסות בהתאם לתמורה אותה צופה 

לקבל החברה עבור מוצרים שלא קיים לגביהם צפי כי יוחזרו ומנגד מכירה החברה בהתחייבות להחזר.  

דיווח מעדכנת   יוחזרו  בסוף כל תקופת  ואשר  למוצרים שנמכרו  הצפי  החברה את הערכותיה בדבר 

 ומעדכנת את ההתחייבות להחזר בהתאם כנגד הכרה בהכנסות או קיטון של הכנסות. 
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 הנחות ללקוחות     .5

 סעיף מכירות. הנחות שוטפות ללקוחות נכללות בדוחות הכספיים עם הענקתן ונזקפות ל

 תמורה משתנה  .6

  חברה את מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה עם לקוח. בעת הפעלת שיקול דעת זה, ה  קובעת החברה  

שינויים   קנסות,  בהנחות,  בהתחשב  בחוזה,  משתנה  תמורה  כל  של  ההשפעה  את  מעריכה 

(variations.תביעות וכן תמורה שלא במזומן ,)    בקביעת ההשפעה של התמורה המשתנה, החברה

נקבע  העסקה  מחיר  לפיה  בתקן,  המצוינת  ביותר"  הסביר  "הסכום  בשיטת  כלל  בדרך  משתמשת 

החברה כוללת    סביר ביותר בתחום של סכומי תמורה אפשריים בחוזה. בהתחשב בסכום היחיד שהוא ה 

סכומים של תמורה משתנה, רק אם צפוי ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכום ההכנסות שהוכרו לא  

 יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה להשתנות התמורה תתברר לאחר מכן. 

 מניות  מבוסס תשלום  עסקאות . יד

)להלן  עובדים של החברה   מניות בתמורה למכשירים הוניים    -זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס 

 עסקאות המסולקות בהון(. 

 עסקאות המסולקות בהון 

עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים  

במוד  שימוש  באמצעות  נקבע  ההוגן  השווי  ההענקה.  מקובל.  במועד  אופציות  תמחור  העסקאות  ל  עלות 

המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל בהון על פני התקופה שבה תנאי  

)להלן   זכאים לגמול  במועד שבו העובדים הרלוונטיים  ומסתיימת  תקופת ההבשלה(.    -הביצוע מתקיימים 

דיווח עד למועד  ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות המסול קות במכשירים הוניים בתום כל מועד 

לגבי מספר   ביותר של הקבוצה  ואת האומדן הטוב  תקופת ההבשלה  חלוף  מידת  את  ההבשלה משקפת 

 המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר. 

יה  הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה שלהן תלו

תנאי   שאר  שכל  בהנחה  השוק,  תנאי  לקיום  קשר  ללא  שהבשילו  כהענקות  מטופלות  אשר  שוק  בתנאי 

 ההבשלה התקיימו. 

כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת הוצאה נוספת מעבר  

הכולל של התגמול המוענק או שמיטיב  להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן  

 עם העובד לפי השווי ההוגן במועד השינוי. 
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 מסים על ההכנסה  . וט

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

 להון. הנזקפים לרווח כולל אחר או 

 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 לחבות המס לתשלום בגין שנים 

 קודמות. 

 מסים נדחים  . 2

בדוחות   הנכללים  הסכומים  בין  זמניים  הפרשים  בגין  מחושבים  נדחים  הסכומים    הכספיים מסים  לבין 

 . המובאים בחשבון לצורכי מס 

הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק,    יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 

 . לתאריך הדיווח   בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד 

הפרשים זמניים   מידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים. בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים וב

בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס 

 נדחה מתאים. 

לא   הנדחים  המסים  ההשקעות    מובאיםבחישוב  מימוש  של  במקרה  חלים  שהיו  המסים  בחשבון 

כמו  כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין.  בחברות מוחזקות,  

לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר   ,כן

נ  מס  בחבות  כרוכה  אינה  הדיבידנד  חלוקת  ,  וספתשחלוקת  ליזום  שלא  החברה  מדיניות  בשל  או 

 חבות מס נוספת. על ידי חברה מאוחדת הגוררת דיבידנד 

שוטפת   מס  התחייבות  כנגד  שוטף  מס  נכס  לקיזוז  חוקית  זכות  קיימת  אם  מקוזזים  נדחים  מסים 

 והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס. 
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 )המשך( יניות החשבונאיתעיקרי המד  - : 2באור  

 התחייבויות של הטבות לעובדים  .טז

 בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:  

 הטבות עובד לזמן קצר   .1

במלואן לפני   להיות מסולקות  לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות  חודש לאחר תום    12הטבות 

השירותים המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות,  תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את  

ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות  

או   קיימת מחוייבות משפטית  ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה  תוכנית להשתתפות  או  בונוס במזומן  בגין 

ן שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את  משתמעת לשלם את הסכום האמור בגי 

 . הסכום

 הטבות לאחר סיום העסקה  .2

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

 כתוכניות להטבה מוגדרת. 

שלפיהן הקבוצה משלמת באופן  פיטורים  לחוק פיצויי    14לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף  

קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא  

ה השוטפת  הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופ 

 ובתקופות קודמות. 

הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית  

 במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד. 

. לפי החוק, זכאים  פיטוריםבנוסף, לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי  

ים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל סיום העסקה נמדדת לפי שיטת שווי  עובד 

אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת  

תזרימ  היוון  בסיס  על  מוצגים  הסכומים  התשלום.  עיתוי  של  הערכה  בסיס  על  וזאת  המזומנים    יעובדים, 

העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קונצרניות צמודות  

 מדד באיכות גבוהה, אשר מועד פרעונן דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה. 

שוטף בקרנות פנסיה  החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן  

נכסי התוכנית(. נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן    -וחברות ביטוח )להלן  

ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות  

 לקבוצה. 

המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות  ההתחייבות בשל הטבות לעובדים 

 ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית. 

 מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר בתקופת התהוותן. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור  

 רווח )הפסד( למניה  . זי

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות  

 המשוקלל שקיים במהלך התקופה.

מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה  

ומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה רק  מפעילויות נמשכות. מניות רגילות פוטנציאליות שה 

עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות  

 מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות המוחזקות על ידי החברה. 

 הפרשות  . חי

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה   IAS 37-הפרשה בהתאם ל

מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד  

אותה באופן מהימן. כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר  

וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד  יוכר   כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת 

 בניכוי החזר ההוצאה. 

 שהופסקו  פעילויות  .יט

תוצאות    ,פעילות שהופסקה הינה רכיב של החברה המהווה פעילות שמומשה או שמסווגת כמוחזקת למכירה 

 . וצגות בנפרד ברווח או הפסד, בניכוי השפעת המסהפעילות המתייחסות לפעילות שהופסקה מ 

 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים   - שינוי במדיניות חשבונאית .כ

 חכירות  ,IFRS 16-ל  2021תיקון נוסף מחודש אפריל    

  – : חכירות )להלן  16, תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי  2020בחודש מאי    IASB  -לאור משבר הקורונה, פרסם ה 

חכירה    בדמי  ליישם הקלה פרקטית לפיה שינויים  הינה לאפשר לחוכרים  2020(. מטרת תיקון  2020תיקון  

חל על צד    2020ים. תיקון  כתיקוני חכירה אלא כדמי חכירה משתנ   כתוצאה ממשבר הקורונה לא יטופלו 

 החוכרים בלבד. 

חל רק לגבי קיטון תשלומי החכירה בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד ליום   2020במקור, תיקון  

כי התיקון יחול לגבי    IASB -. עם זאת, המגיפה נמשכה מעבר לתקופה הצפויה, ולכן עדכן ה2021ביוני  30

ליום  קיטון תשלומי החכירה בעבור תשלומ תיקון    -)להלן  2022ביוני,    30ים המתייחסים לתקופה של עד 

 נשארים ללא שינוי.  2020(. הקריטריונים הנוספים ליישום תיקון  2021

, עם  2021באפריל    1לתקופות שנתיות המתחילות ביום   , יושם 2021פורסם באפריל   אשר  2021 תיקון 
 אפשרות ליישום מוקדם. 

כהתאמה    2021רואקטיבי, תוך הכרה בהשפעה המצטברת של יישום תיקון  ייושם באופן רט   2021תיקון  
 מיושם.   2021ליתרת הפתיחה של העודפים, בתחילת תקופת הדיווח השנתית הראשונה בה תיקון  

החברה בחרה ליישם את התיקון ביישום מוקדם ולהחילו עבור כל השינויים בדמי חכירה שנבעו כתוצאה  

הקורונה. ל  ממשבר  חודשים  בהתאם,  בגין  חכירה  תשלומי  על  שהתקבל  ויתור  מאי,  אור  אפריל,  מרץ, 

בדצמבר    31בשנה שהסתיימה ביום  אלפי ש"ח, הכירה החברה    2,618בסך    ספטמבר, אוקטובר ונובמבר 

 אלפי ש"ח, בהתאמה.  643-אלפי ש"ח ו  1,975בקיטון בהוצאות הפחת ובהוצאות המימון בסך של   2020
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 )המשך( המדיניות החשבונאיתעיקרי  - : 2באור  

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .אכ

  

 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים , 37IAS -ל  תיקון 

על החברה לכלול בעת הערכה האם חוזה  ש עלויות  בדבר    IAS 37- ל  תיקון   IASB- פרסם ה   , 2020  במאי 

 . התיקון( -)להלן   הוא חוזה מכביד 

לכלול בבחינה זו הן עלויות תוספתיות )כגון חומרי גלם ושעות עבודה ישירות( והן    בהתאם לתיקון, יש 

הקצאת עלויות אחרות הקשורות ישירות למילוי החוזה )כגון הפחתת רכוש קבוע וציוד המשמשים למילוי  

 החוזה(. 

התיקון יחול על חוזים  או לאחריו.  2022ר  לינוא  1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  יושם  התיקון 

 . אפשרי יישום מוקדם יותר  .  2022בינואר    1אשר ההתחייבויות בגינם טרם מולאו ליום  

 .הכספיים הדוחות על  מהותית השפעה להיות צפויה  לאלתיקונים לעיל , החברה  להערכת

 צירופי עסקים ,  IFRS 3  - תיקון ל 

מאי   ה 2020בחודש  פרסם   , -  IASB    בינלאומי כספי  דיווח  לתקן  עסקים ,  3תיקון  בהתייחס  צירופי   ,

ולהצגתם,   כספיים  דוחות  להכנת  למסגרת  התייחסות  להחליף  נועד  התיקון  המושגית.  למסגרת 

במרס,   שפורסמה  כספי  לדיווח  המושגית  למסגרת  את    2018בהתייחסות  משמעותית  לשנות  מבלי 

 דרישותיה. 

כדי להימנע ממצבים של הכרה    IFRS 3  - התיקון הוסיף חריג לעיקרון ההכרה בהתחייבות בהתאם ל 

 ( העסקים  צירוף  לאחר  מייד  הפסדים  או  מהתחייבויות  'day 2 gain or loss'ברווחים  הנובעים   )

 , במידה והיו מוכרים בנפרד. IFRIC 21או    IAS 37והתחייבויות תלויות שהיו נכנסים לתחולת  

שבתחולת   תלויות  התחייבויות  או  לחריג, התחייבויות  או  IAS 37בהתאם   ,IFRIC 21  במועד יוכרו   ,

 ולא בהתאם למסגרת המושגית.   IFRIC 21או    IAS 37הרכישה בהתאם להוראות  

 התיקון גם מבהיר שנכסים תלויים לא יוכרו במועד צירוף העסקים. 

 או לאחריו.   2022בינואר    1ופן פרוספקטיבי לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  התיקון ייושם בא 

 וטעויות  מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים IAS 8 -תיקון ל

בינלאומי   IASB -, פרסם ה2021בחודש פברואר   מדיניות חשבונאית, שינויים  :  8תיקון לתקן חשבונאות 

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

 "אומדנים חשבונאיים". 

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

החש במדיניות  משינויים  נבדלים  הם  וכיצד  חשבונאיים  באומדנים  שינויים  מהם  ומתיקוני  מבהיר  בונאית 

 טעויות. 

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

במדיניות חשבונאית ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה תקופה או אחריה. יישום   שינויים

 מוקדם אפשרי. 

 . בוחנת את השלכות התיקון על הדוחות הכספיים החברה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור  

 הכנסה על  מסים ,IAS 12 -תיקון ל

או    ""IAS 12  :)להלן   הכנסההמסים על  ,  12תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    IASB  -הפרסם    2021במאי  

 IASל  24 -ו  15לראשונה' במסים נדחים המובא בסעיפים ( אשר מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה  " התקן" 

 (." התיקון" :)להלן  12

הכרה בנכסי והתחייבויות מסים    IAS 12במסגרת הנחיות ההכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים, מחריג  

נדחים בגין הפרשים זמניים מסוימים הנובעים מההכרה לראשונה בנכסים והתחייבויות בעסקאות מסוימות.  

התיקון מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' ומבהיר כי הוא   יג זה מכונה 'חריג ההכרה לראשונה'.חר

אינו חל על הכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים הנובעים מעסקה אשר אינה צירוף עסקים ואשר בגינה  

 נוצרים הפרשים זמניים שווים בחובה ובזכות גם אם הם עומדים ביתר תנאי החריג. 

ייושם   בנוגע   או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי.  2023בינואר    1תקופות שנתיות המתחילות ביום  ל התיקון 

ושיקום  ל פירוק  בגין  בהתחייבות  והכרה  חכירה  הדיווח    םייוש  ןהתיקו  -עסקאות  תקופת  מתחילת  החל 

ה המצטברת  המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים בהם התיקון יושם לראשונה, תוך זקיפת ההשפע

 של היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר בהון, ככל שרלוונטי( למועד זה.

 .ה להערכת החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החבר 

 הכספיים  הדוחות בעריכת וההנחות   האומדנים, השיקולים קרי יע - : 3באור  

בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה את השיקולים  

 לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים: 

 השיקולים  א.

 שיעור היוון של התחייבות בגין חכירה  -

 החברה אינה יכולה לקבוע בנקל את שיעור הריבית הגלומה בחכירות ולכן לצורך חישוב 

הריבית   שיעור  החברה.  של  התוספתי  הריבית  בשיעור  משתמשת  היא  חכירה  בגין  ההתחייבויות 

התוספתי שקובעת החברה מהווה את שיעור הריבית שהחברה הייתה צריכה לשלם על הלוואה 

ירה ועם בטוחה דומה וזאת לשם השגת נכס בערך דומה לנכס זכות  לתקופה הדומה לתקופת החכ

עליהן   מימון  עסקאות  אין  בהם  במצבים  דומה.  כלכלית  בסביבה  והכל  מהחכירה  הנובע  השימוש 

החברה יכולה להתבסס היא קובעת את שיעור הריבית התוספתי בהתאם לסיכון המימוני המיוחס 

נוספים הנובעים מתנאים ומגבלות הקיימות בחוזה   לחברה, תקופת החכירה וכן משתנים כלכליים

 החכירה. החברה נעזרת לעיתים במעריך שווי חיצוני לצורך קביעת שיעור הריבית התוספתי. 

 אומדנים והנחות  ב.

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

ועל   באומדנים  החשבונאית  שינויים  והוצאות.  הכנסות  התחייבויות,  נכסים,  של  המדווחים  הסכומים 

 החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן. 

ואומדנים קריטיים   הדיווח  הודאות לתאריך  לאי  להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר 

בהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות  שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ו

 בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:
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 )המשך(  הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות   האומדנים, השיקולים קרי יע - : 3באור  

 נכסי מיסים נדחים  -

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

שטרם נוצלו, אם צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של  

ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום 

 החייבת במס הצפויה, מקורה ואסטרטגיית תכנון המס. ההכנסה  

 משפטיות  תביעות  -

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לחברה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות משתמעת  

למשאביה    כתוצאה תידרש  החברה  כי  לא  מאשר  סביר  יותא  כאשר  בעבר,  שהתרחש  מאירוע 

 הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 

 קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות  -

השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה באמצעות שימוש במודל  

ועל הנחות בדבר   ומחיר המימוש  נתוני מחיר המניה  אופציות מקובל. המודל מתבסס על  תמחור 

 תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי. 

 י מלא  ערך לירידת   הפרשה -

 לשנה את המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאם.החברה בוחנת אחת  

שנתיים  מלאי  , ככלל עד  החברה    ,שגילו  ולהערכת  היות  מופחת  הגבוה   ימכרלא  במחיר  ידה  על 

 50%מעלותו. מלאי שגילו עולה על שנתיים, אשר מוגדר על ידי ההנהלה כמלאי איטי, מופחת ב  

 שנים מופחת במלואו.  3מערכו, ומלאי אשר גילו עולה על 

נוספות    ספציפיות  בדיקותהחברה ביצעה    ,בתקופת הדוחשנצבר  בנוסף לכך, לאור היקפי המלאי  

 , בין היתר: כללו אשר

גם אם אינו עומד בקריטריון הכללי    , יקת גיל המלאי וביצוע הפרשה לירידת ערך בהתאם לגילובד  -

 . כאמור לעיל 

וביצוע הפרשה לירידת ערך בהתאם גם החודשים האחרונים    12לאורך    קצב גלגול המלאיניתוח    -

 אם אינו עומד בקריטריון הכללי כאמור לעיל. 

 ה' 1לפרטים נוספים ראה באור  

 עלויות פיתוח  -

לשם קביעת ירידת ערך, ההנהלה אומדת את תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע מהנכס עבורו מבוצע 

 הפיתוח, את שיעור ההיוון שמנכה את תזרים המזומנים ואת תקופת ההטבות הצפויה. 
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 עסקאות חכירה הכוללות אופציות הארכה וביטול  -

לצורך הערכה האם ודאי באופן סביר שהחברה תממש אופציה להארכת תקופת חכירה או לביטול  

תקופת חכירה, מביאה בחשבון החברה את כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות אשר יוצרות עבור  

סכומים משמעותיים שהושקעו בגין    החברה תמריץ כלכלי לממש או לא לממש את האופציה, כגון:

  ן שיפורים במושכר, חשיבות נכס הבסיס והייחודיות הטמונה בו לצורך פעילותה של החברה, ניסיו

 העבר של החברה בעסקאות חכירה דומות ועוד. 

לאחר מועד התחילה החברה מעריכה מחדש האם ודאי באופן סביר שהיא תממש או לא תממש 

אירוע משמעותי או שינוי משמעותי בנסיבות אשר יש בהן כדי להשפיע על  אופציה כאשר מתרחש  

שבוצעו במושכר ולא היו חזויים   םהחלטות החברה בדבר מימוש האופציה, כגון: שיפורים משמעותיי

במועד התחילה, התקשרות בחכירת משנה של נכס הבסיס לתקופה העולה על סוף תקופת החכירה 

 שנקבעה קודם לכן ועוד. 

 ומזומנים מוגבלים   מזומנים ושווי מזומנים - : 4באור  

 

  בדצמבר 31

אלפי   ,2021

 "חש

  בדצמבר 31

אלפי   ,2020

 "חש

 12,756 9,289 מטבע ישראלי 

 5,007 1,720 מטבע חוץ* 

 5,636 - מזומנים מוגבלים** 

 23,399 11,009 ה"כ ס

 בעיקר דולר  *

אלפ"ש שהתקבלו בגין מימוש אופציות    4,636סך של  כללה    2020בשנת    2020בשנת  יתרת המזומנים המוגבלים    **

אלפ"ש שהועמדו שהופקדו לפקדון חלף ערבות גולף אך אינם    1,000ומיועדים לעובדים ורשויות המס וסך של  

 משועבדים. 

 חייבים ויתרות חובה  - : 5באור  

 

  ,2021 בדצמבר 31

 "ח אלפי ש

  ,2020 בדצמבר 31

 "ח אלפי ש

 472 762 מקדמות לספקים 

 1,313 892 הוצאות מראש 

 - 616 מוסדות בחובה 

 20 255 חייבים אחרים

 ה"כ ס
2,525 1,805 

 מחדש ליתרת בעל שליטה.  סווגהחובה,  ויתרות  חייבים  ביתרת  31.12.2020 -ב  סווגהבעל שליטה אשר  יתרת *

 מלאי  - : 6באור  

 

  ,2021 בדצמבר 31

 "ח אלפי ש

  ,2020 בדצמבר 31

 "ח אלפי ש

 ,44635 39,232 ( 1) מלאי

 5,441 2,419 מלאי בדרך 

 40,887 41,651 בדרך סה"כ מלאי  

 ( 314) (13,070) בניכוי הפרשה לירידת ערך  

 573,40 581,28 מלאי לאחר הפרשה לירידת ערך * 

    .3)ה( ובאור 1אה ביאור * ר
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 חכירות  - : 7באור  

 חוכר  מהווה החברה בהן חכירה עסקאות  עבור גילויים

 לחברה הסכמי חכירה הכוללים חכירות של מבנים אשר משמשים הן לצורך קיום הפעילות השוטפת של החברה. 

 שנים.  13 -ל  6הסכמי החכירות של המבנים הינם לתקופה הנעה בין 

 חלק מהסכמי החכירה שבהן התקשרה החברה כוללים אופציות הארכה. 

 חכירה  עסקאות בדבר פירוטים .1

 

 

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

,  2021 בדצמבר 31

 אלפי ש"ח 

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

,  2020 בדצמבר 31

 אלפי ש"ח 

 2,612 3,364 הוצאות ריבית בגין התחייבויות חכירה 

 9,082 12,576 סך תזרים מזומנים שלילי עבור חכירות 

 

 דמי חכירה משתנים  .2

תשלומי   כוללים  החברה  את  המשמשות  חנויות  של  החכירה  מחוזי  לקצב  חלק  בהתאם  המשתנים  חכירה 

חכירה   תשלומי  הכוללות  חכירה  התקשרויות  בביצוע  החברה  מטרת  הספציפית.  מהחנות  הנובע  המכירות 

הכנסות הנובעות מפעילות החנות   לבין  בין העלויות הנובעות מחכירת החנות  משתנים הינה לבצע הקבלה 

מהפ הנובעות  הקבועות  העלויות  את  להפחית  זו  הקבלה  בגין תשלומי  ובאמצעות  פירוט  להלן  החנות.  עלת 

 החכירה הנובעים מחוזי החכירה של חנויות הכוללים תשלומי חכירה משתנים ותשלומי חכירה קבועים: 

 

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

,  2021 בדצמבר 31

 אלפי ש"ח 

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

,  2020 בדצמבר 31

 אלפי ש"ח 

 9,082 12,576 תשלומי חכירה קבועים 

 2,133 2,585 תשלומי חכירה משתנים 

 11,215 15,161 סה"כ תשלומי חכירה 
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 )המשך(  חכירות  - : 7באור  

 הארכה וביטול  אופציות .3

בניהול עסקאות   גמישות  אלה מקנות לחברה  אופציות  אופציות הארכה.  הן  הכוללים  חכירה  לחברה הסכמי 

 החכירה והתאמה לצרכים העסקיים של החברה. 

 משמעותי בבחינה האם ודאי באופן סביר כי אופציות הארכה וביטול ימומשו. החברה מפעילה שיקול דעת 

בהסכמי חכירה הכוללים תקופות חכירה שאינן ניתנות לביטול, כללה החברה במסגרת תקופת החכירה גם  

מימוש של אופציות הארכה הקיימות בהסכמים. בהסכמי חכירה אלו נוהגת החברה לממש את אופציות הארכה  

שבו אם נכס חלופי לא יהיה זמין באופן מיידי במועד סיום תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול    שכן במקרה 

 בפעילות השוטפת של החברה.  פגיעה  עלולה להיווצר לחברה

 גילויים בדבר נכסי זכות שימוש  .4

 אלפי ש"ח, מבנים 

  עלות 

 95,968 2021בינואר,   1יתרה ליום 

  תוספות במשך השנה: 

 ,49922 תוספות לנכסי זכות שימוש בגין חכירות חדשות בתקופה 

 147 התאמות בגין שינויים בתנאי החכירה 

 1,390 עדכונים לנכסי זכות שימוש בגין הצמדות למדד 

  גריעות במשך השנה: 

 (12,528) שהופסקו בתקופה גריעות מנכסי זכות שימוש בגין חכירות 

  גריעות מנכסי זכות שימוש בגין הצמדות למדד 

 ,476107 2021בדצמבר,   31יתרה ליום 

  פחת שנצבר 

 19,471 2021בינואר,   1יתרה ליום 

  תוספות במשך השנה: 

 ,27111 * פחת והפחתות

  במשך השנה: גריעות 

 ( 4,396) גריעות מנכסי זכות שימוש 

 ,34626 2021בדצמבר,   31יתרה ליום 

 81,130 2021בדצמבר,   31יתרת עלות מופחתת ליום  

 במהלך תקופת הדוח  ןשניתבגין שכר דירה  וויתור* כולל 
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 )המשך(  חכירות  - : 7באור  

 אלפי ש"ח, מבנים 

  עלות 

 89,312 2020בינואר,   1יתרה ליום 

  תוספות במשך השנה: 

 7,220 תוספות לנכסי זכות שימוש בגין חכירות חדשות בתקופה 

 - עדכונים לנכסי זכות שימוש בגין הצמדות למדד 

  גריעות במשך השנה: 

 - שימוש בגין חכירות שהופסקו בתקופה גריעות מנכסי זכות 

 564 גריעות מנכסי זכות שימוש בגין הצמדות למדד 

 95,968 2020בדצמבר,   31יתרה ליום 

  פחת שנצבר 

 9,079 2020בינואר,   1יתרה ליום 

  תוספות במשך השנה: 

 9210,3 * פחת והפחתות

  גריעות במשך השנה: 

 - גריעות מנכסי זכות שימוש 

 19,471 2020בדצמבר,   31יתרה ליום 

 76,497 2020בדצמבר,   31יתרת עלות מופחתת ליום  

  במהלך תקופת הדוח  שניתןבגין שכר דירה  וויתור* כולל 
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 נטו ,  קבוע רכוש - : 8  באור

 ח: " באלפי ש  -ההרכב 

 2021שנת 
 מחשבים
 ותוכנות 

 וציוד   ריהוט
 משרדי 

 שיפורים 
 סה"כ  במושכר 

     עלות 

 36,168 20,560 11,943 3,665 2021,  ינוארב  1יתרה ליום 

 3,420 1,740 1,226 454 השנה   במשך תוספות

 39,588 22,300 13,169 4,119 2021בדצמבר,   31יתרה ליום 

     פחת שנצבר 

 14,037 7,125 4,486 2,426 2021,  ינוארב  1יתרה ליום 

 4,413 2,003 1,754 656 הפחתה שהוכרה במהלך השנה 

 1,747 1,429 301 17 *  ירידת ערך

 20,197 10,557 6,541 3,099 2021בדצמבר,   31יתרה ליום 

 19,391 11,743 6,628 1,020 2021, בדצמבר  31 ליום  מופחתת עלות

 

 2020שנת 
 מחשבים
 ותוכנות 

 וציוד   ריהוט
 משרדי 

 שיפורים 
 סה"כ  במושכר 

     עלות 

 33,383 19,211 11,368 2,804 2020,  ינוארב  1יתרה ליום 

 2,785 1,349 575 861 השנה   במשך תוספות

 36,168 20,560 11,943 3,665 2020בדצמבר,   31יתרה ליום 

     פחת שנצבר 

 9,867 5,094 2,853 1,920 2020,  ינוארב  1יתרה ליום 

 4,170 2,031 1,633 506 השנה   במשך תוספות

 14,037 7,125 4,486 2,426 2020בדצמבר,   31יתרה ליום 

 22,131 13,435 7,457 1,239 2020, בדצמבר  31 ליום  מופחתת עלות

 )ו( 19 באור ראה  לפרטים* 
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 נכסים בלתי מוחשיים, נטו  - : 9באור  

 ח: " באלפי ש  -ההרכב 

 2021שנת 

 

סימן  
  מסחרי
 תוכנות  ודומיין 

 י אתר
 סה"כ  אינטרנט 

     עלות 

 7,132 6,065 751 316 2021,  ינוארב  1יתרה ליום 

 1,179 1,179 - - תוספות במשך השנה 

 8,311 7,244 751 316 2021בדצמבר,   31יתרה ליום 

     ה שנצבר הפחתה

 5,500 4,770 730 - 2021,  ינוארב  1יתרה ליום 

 799 778 21 - הפחתה שהוכרה במהלך השנה 

 1,916 1,696 - 220 * ירידת ערך 

 8,215 7,244 751 220 2021בדצמבר,   31יתרה ליום 

,  בדצמבר 31  ליום מופחתת  עלות יתרת
2021 96 - - 96 

 )ו( 19 באור ראה לפרטים* 

 2020שנת 

 

סימן  
  מסחרי
 תוכנות  ודומיין 

 י אתר
 סה"כ  אינטרנט 

     עלות 

 8,502 7,469 751 282 2020,  ינוארב  1יתרה ליום 

 107 73 - 34 תוספות במשך השנה 

 ( 1,477) ( 1,477) - - גריעות 

 7,132 6,065 751 316 2020בדצמבר,   31יתרה ליום 

     ה שנצבר הפחתה

 4,501 3,841 660 - 2020,  ינוארב  1יתרה ליום 

 999 929 70 - השנה   במשך תוספות

 5,500 4,770 730 - 2020בדצמבר,   31יתרה ליום 

,  בדצמבר 31  ליום מופחתת  עלות יתרת
2020 316 21 1,295 1,632 
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 התחייבות לספקים ולנותני שירותים  - : 10באור  

 

   2021 בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

   2020 בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 34,079 23,567   פתוחים חובות

 4,789 - המחאות לפרעון 

 38,868 23,567 סכום 

 זכאים ויתרות זכות  - : 11באור  

 

   2021 בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

   2020 בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 3,857 3,080 ( 1עובדים ומוסדות בגין שכר )

 867 948 הפרשה לחופשה והבראה 

 1,303 2,269   מלקוחות מקדמות 

 1,192 571 הפרשה להחזרות  

 3,557 3,301 הוצאות לשלם 

 3,393 11 מוסדות 

 14,169 10,180 סכום 

 א'. 21 ביאור ראה  קשורים וצדדים  עניין בעלי עם  ליתרות (1)

 הלוואות מתאגידים בנקאיים  - : 12באור  

 

   2021 בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

   2020 בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 2,500 - ( 1הלוואות מתאגידים בנקאיים )

 2,500 - סכום 

 %98.2 קבועה של "און קול" בריבית   הלוואת (1)
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 פיננסיים מכשירים  - : 13באור  

 נכסים פיננסיים  א.

 

   2021 בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

   2020 בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 20,189 6,951 נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת 

 התחייבויות פיננסיות  .ב

   2021 בדצמבר 31 

 באלפי ש"ח 

   0202 בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 136,040 ,115118 : התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

 שווי הוגן  ג.

מסים ,  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  הכספיים של לקוחות, חייבים ויתרות חובה,היתרה בדוחות  

תואמת או קרובה לשווי  והלוואות מבעלי מניות ובעלי מניות קודמים  זכאים ויתרות זכות  שוטפים לשלם,  

 ההוגן שלהם. 

 פיננסים  סיכונים ניהול בדבר  ההנהלה  ומדיניות יעדי . ד

.  וסיכון מחיר(  חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק )סיכון שער חליפיןפעילויות החברה  

שליליות   השפעות  למינימום  לצמצום  בפעולות  מתמקדת  החברה  של  הכוללת  הסיכונים  ניהול  תוכנית 

ברה  אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברה. ניהול הסיכונים מבוצע על ידי סמנכ"ל הכספים של הח

 בהתאם למדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון. 

 סיכון שוק  . 1

 חוץ  מטבע סיכון 

)החברה מבצעת רכש מלאי    סיכון מטבע חוץ נובע מעסקאות מסחריות עתידיות של רכישת מלאי

 התחייבויות שהוכרו הנקובים במטבע חוץ שאינו מטבע הפעילות של החברהמ   בעיקר במטבע היואן(,

 וממכירות במגזר הבינלאומי שעיקר ההכנסות הינן בדולר. 

 מדד  סיכון 

הוכרות    בגין חכירה   התחייבויות שהוכרו,  שכירות החנויותנובע מעסקאות מסחריות של    מדדסיכון  

 לאחר הצמדת המדד. 

 סיכון אשראי  

 לחברה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי. 

,  ובבנק בחו"ל  מופקדים בבנקים ישראליים גדולים   2021בדצמבר,    31המזומנים ושווי המזומנים ליום  

לקוחות ואשר   הכנסות החברה נובעות ממספר רב שללפיכך הסיכון בגין היתרות הנ"ל זניח. כמו כן,  

 מרביתן מתבצעות במזומן או באמצעות כרטיסי אשראי. 

  31אלפי ש"ח )   11,009ו המזומנים ושווי מזומנים בסך של  הסתכמ  2021בדצמבר,    31נכון ליום  

 .אלפי ש"ח( 17,763  – 2020בדצמבר,  
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 נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים  - : 14באור  

 הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר והטבות לאחר סיום העסקה. א.

 הטבות לאחר סיום העסקה 

קמה   לעובדים  לדין,  פיטורילקבלת    זכאותבהתאם  בעת  פרישה  םפיצויים  מבצעת  .או  הפקדות    החברה 

מוגדרת   להפקדה  בתוכניות  משולב[  שוטפות  ]נוסח  ההרחבה  בצו  הקבועים  ההפרשה  לשיעורי  בהתאם 

התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות    2011לפנסיה חובה,  

החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת  

 העסקתו היוצרות את הזכות לקבלת הפיצויים. 

מסווגות כתוכנית להטבה  ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות ה

 מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן. 

 תוכניות להפקדה מוגדרת  .ב

פיו הפקדותיה  -, על1963-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ''ג  14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף  

ותה מכל התחייבות נוספת  השוטפות של החברה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות א 

תוכניות   מהוות  תגמולים  בגין  הפקדות  וכן  אלו  הפקדות  לעיל.  כאמור  הסכומים  הופקדו  בגינם  לעובדים, 

 להפקדה מוגדרת. 

 

 

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

,  2021 בדצמבר 31

 אלפי ש"ח 

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

,  2020 בדצמבר 31

 אלפי ש"ח 

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

,  2019 בדצמבר 31

 אלפי ש"ח 

בגין תוכניות   הוצאות

 1,547 1,752 2,033 מוגדרת *( הפקדהל

 . כולל הפקדות בגין שכר שהוון לנכסים בלתי מוחשיים *( 
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 )המשך( נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים - : 15באור  

 תוכניות להטבה מוגדרת  .ג

החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת, כאמור לעיל, מטופל  

החברה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה החברה מפקידה  על ידי  

 סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות. 

 )באלפי ש"ח(  שינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוגן של נכסי תוכנית  

 2021שנת 

 הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד

 

  1יתרה ליום 

 2021בינואר, 
 עלות שירות 

 שוטף 

הוצאות ריבית,  

 נטו

סה"כ הוצאות שנזקפו לרווח 

 או הפסד בתקופה

תשלומים  

 מהתוכנית

התחייבות נטו בגין  

 ( 450) 1,350 18 250 873 הטבה מוגדרת 

 הפסד )רווח( בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר 

 

תשואה על  

נכסי תוכנית 

* 

הפסד )רווח( 

אקטוארי בגין  

 סטיות בניסיון 

סה"כ השפעה על  

רווח כולל אחר  

 בתקופה
 הפקדות שהופקדו 

 על ידי המעביד 
 יתרה ליום

 2021בדצמבר,  31

התחייבות נטו  

בגין הטבה  

 744 - - -   מוגדרת 

 למעט סכומים שהוכרו בהוצאות ריבית נטו * 

 2020שנת 

 הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד

 

  1יתרה ליום 

 0202בינואר, 
 עלות שירות 

 שוטף 

הוצאות ריבית,  

 נטו

סה"כ הוצאות שנזקפו לרווח 

 או הפסד בתקופה

תשלומים  

 מהתוכנית

התחייבות נטו בגין  

 ( 360) 1233 23 276 934 הטבה מוגדרת 

 הפסד )רווח( בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר 

 

תשואה על נכסי  

 *תוכנית 

הפסד )רווח( 

אקטוארי בגין  

 סטיות בניסיון 

סה"כ השפעה על  

רווח כולל אחר  

 בתקופה
 הפקדות שהופקדו 

 על ידי המעביד 
 יתרה ליום

 0202בדצמבר,  31

התחייבות נטו  

בגין הטבה  

 873 - - -   מוגדרת 

 למעט סכומים שהוכרו בהוצאות ריבית נטו * 

 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
 , באחוזים 2021

  בדצמבר 31
 , באחוזים 2020

 2.89 3.63 שיעור ההיוון של התחייבות התוכנית 

 3.03 2.89 תשואה הצפויה על נכסי התוכנית השיעור 

 1.89 2.94 שיעור עליית שכר צפויה 
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 מסים על ההכנסה  - : 61באור  

 חוקי המס החלים על החברה  א.

 1985-ה" חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ 

לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד    2007פי החוק, עד לתום שנת  -על נמדדו התוצאות 

 המחירים לצרכן. 

  1985-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה  2008בחודש פברואר  

דדות התוצאות לצורכי  , נמ 2008ואילך. החל משנת    2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  

  31מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום  

 . 2007בדצמבר,  

המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש.  מים  

יטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת  התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ב

 . 2008( החל משנת 2007)לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס  

 שיעורי המס החלים על החברה  .ב

 .23%שיעור מס החברות בישראל   . 1

ית לשנות  אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכל   2016בדצמבר  

 1  , אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2016  –(, התשע"ז  2018  -ו  2017התקציב  

 . 23%לשיעור של   2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום   24%לשיעור של  2017בינואר,  

 (וארה"ב  )סין  מחוץ לישראל  השמקום התאגדות  החברה המאוחדת שיעורי המס העיקריים החלים על   . 2

 הינם: 

 . 25%שיעור מס החברות בסין לחברות תושבות סין הינו   .א

מליון    50-עובדים, סך הנכסים שלהן נמוך מ  300יחד עם זאת, חברות סיניות שמעסיקות עד  

מההכנסה    12.5%מליון יואן, מחוייבות במס רק בגין    1-יואן וההכנסה החייבת שלהן נמוכה מ

של החברה    רווחיהלפיכך,  (.  2.5%)שיעור מס אפקטיבי של    20%החייבת ובשיעור מס של  

 . המוטב הנ"לה סטייל בע"מ כפופות למס בשיעור הבת הסינית של עדיק

הינו   בדלוואר  החל  החברות  מס  ניו8.7%שיעור  במדינת  החל  המס  שיעור  ,  6.5%יורק  -, 

 . 21%ושעיור המס הפדרלי הינו   8.85%יורק הינו -שיעור המס החל בעיר ניו

 דיבידנד  חלוקת  .ב

  5%חלוקת דיבידנד מהחברה הבת הסינית כפופה לניכוי מס במקור בסין בשיעור של   (א

 הן לפי הדין הפנימי והן לפי האמנה למניעת כפל מס שנחתמה בין ישראל וסין. 

בישראל בשל  החברה (ב המס  כזיכוי מחבות  לדרוש  מסוימים, תוכל  לתנאים  בכפוף   ,

על ידי החברה הבת הסינית  בסין  מיסי החוץ ששולמו בגינו  הכנסת הדיבידנד מסין את  

 (. 1961-)ד( לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א126)בהתאם להוראות סעיף  

חלוקת דיבידנד מהחברה הבת בארה"ב כפופה לניכוי מס במקור בארה"ב בשיעור   (ג

 . 25%של 

 מס  שומות .ג

  כסופיות.  נחשבות  2017וכולל  עדסופיות מס לחברה שומות  
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 מסים על ההכנסה )המשך(  - : 16באור  
 מסים נדחים  . ד

 ההרכב: 

 באלפי ש"ח דוחות על המצב הכספי

 

  בדצמבר 31
2021 

  בדצמבר 31
2020 

התחייבויות  
 1,279 - בגין חכירה  

 - - רכוש קבוע 
  הטבות

 386 - לעובדים 

 - 1,665 

הכנסות  
)הוצאות(  

   מסים נדחים 
  מסים נכסי

 1,665 - * נטו ,  נדחים

 באלפי ש"ח  דוחות רווח או הפסד ורווח כולל אחר

 

31  
  בדצמבר
2021 

31  
  בדצמבר
2020 

31  
  בדצמבר
2019 

התחייבויות  
 ( 460) ( 407) ( 1,279) בגין חכירה  

 (36) 37 - רכוש קבוע 
  הטבות

 (80) (5) ( 386) לעובדים 

 (1,665 ) (375 ) (576 ) 

הכנסות  
)הוצאות(  

 ( 576) ( 375) ( 1,665) מסים נדחים 

  מסים נכסי
    * נטו ,  נדחים

 ( 2)טז  3באור * 

 מסים על ההכנסה )הטבת מס( הכלולים בדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר  ה.

 

 לשנה שהסתיימה ביום 

,  2021 בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 לשנה שהסתיימה ביום 

,  2020 בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 לשנה שהסתיימה ביום 

,  2019 בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 2,219 2,287 - מסים שוטפים 

 ( 576) ( 375) - מסים נדחים 

 - - 1,665 ירידת ערך מיסים נדחים 

 1,643 1,912 1,665 סה"כ 
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 מסים על ההכנסה )המשך(  - : 16באור  

 באור מס תאורטי  . ו

ברווח או    וההוצאות, הרווחים וההפסדים  בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות  התאמה  ת להלן מובא

 : הפסד  ואשנזקף ברווח  מסים על ההכנסה  , לבין סכום  שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי    יםהיו מתחייב הפסד  

 

לשנה שהסתיימה  
 ביום 

,  2021 בדצמבר 31
 אלפי ש"ח 

לשנה שהסתיימה  
 ביום 

,  2020 בדצמבר 31
 אלפי ש"ח 

לשנה שהסתיימה  
 ביום 

  בדצמבר 31
 אלפי ש"ח , 2019

לפני מסים על    )הפסד( רווח
 3,274 6,277 (53,077) ההכנסה 

 23% 23% 23% הסטטוטורי  שיעור המס 

המס   שיעורמחושב לפי  מס
 753 1,444 (12,208) הסטטוטורי 

עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה  
    הנובעת מהגורמים הבאים: 

הוצאות שאינן מותרות בניכוי  
 603 525 ( 227) לצורכי מס 

הפרשים זמניים בגינם לא  
 - - 821 נזקפו מסים נדחים 

הפסדים לצורכי מס בגינם לא  
 382 - 11,614 בתקופה  מסים נדחים הוכרו

 - - 1,665 מיסים נדחים ירידת ערך 

 (95) (57) - אחרים 

 1,643 1,912 1,665 מסים על ההכנסה 

 

 התחייבויות תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודים  - : 71אור  ב

 מהותיות  התקשרויות .א

  . 12  רבאוהתקשרויות עם צדדים קשורים ראה  לעניין .  1

 הסכם בלדרות עם חברת שליחויות  . 2

אספקת המוצרים בפועל ללקוחות החברה אשר רכשו את המוצרים באמצעות הפלטפורמה המקוונת,  

 נעשית בעיקרה באמצעות חברות שילוח. 

מוצריה,  לשילוח  ביחס  לרבות  איכותית,  קנייה  חווית  לייצר  החברה  מבקשת  פעילותה  במסגרת 

הבלדרות   בשירותי  שימוש  יעשו  לקוחותיה  כי  החברה  מעדיפה  חברות  ולפיכך,  ידי  על  המוצעים 

השילוח. לשם כך, מסבסדת החברה, במקרים מסוימים ובהתאם לעלות ההזמנה של הלקוח, את  

 שירותי השילוח. 

שילמה החברה בעבור שירותי    ,2020בדצמבר    31וביום    2021בדצמבר,    31ביום    בשנה שהסתיימה

 . אלפי ש"ח בהתאמה  23,118- ו  ש"חאלפי  26,524 -השילוח כ
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 חכירה  לתשלומי  התחייבות . 3

 משרדים  מבנה

 למשרדים   המיועד  ברוטו "ר  מ   1,660-כ  של  בשטחאביב  -תל,  6  מיטב  ברחוב   מבנה  שוכרתהחברה  

 אופציה  קיימת  לחברה  כאשר,  2023עד לחודש ספטמבר  הראשונה היא    השכירות  תקופת.  וסטודיו

 העמידה  החברה , בנוסף. נוספים חודשים 60-ב השכירות להארכת

( 6)  שישה  עבור  ניהול  ודמי  שכירות  דמי  בגובה  לתשלום  השווה  בסך  המשכיר  לטובת  בנקאית  ערבות

 . שכירות הסכם פי על התחייבויותיה להבטחת"מ,  מע  בתוספת שכירות חודשי

 וחנויות "ג מרלו

, אשר שימש אביב-בתל מבנה החברה שכרה, 2021ועד לחודש אוגוסט,   2015,  במאי 1  מיום החל

, התקשרה  2021במהלך הרבעון הרביעי לשנת    .כמרכז הלוגיסטי של החברה )"המרלו"ג הקודם"(

ה מרלו"ג הקודם. בהתאם להסכם, החברה שילמ בהחברה בהסכם לסיום מוקדם של הסכם השכירות  

 . 2021את דמי השכירות עבור המרלו"ג הקודם עד סוף אוקטובר  

תעבור   ,2021י  ביול  1התקשרה החברה בהסכם שכירות, לפיו החל מיום    2021במאי,    10ביום  

בהתאם להסכם השכירות, תשכור   .החברה למרכז לוגיסטי חדש, המותאם לצמיחה בהיקף פעילותה

מ"ר ברוטו בתוספת    4,300  - החברה חלק ממבנה במתחם פארק אפק בראש העין בשטח של כ

, אשר ישמש כמרכז הלוגיסטי העיקרי  (וכן שטחים תפעוליים צמודים)מ"ר ברוטו    1,200  -גלריה של כ

ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה ומע"מ.    176,000  -של החברה, בדמי שכירות חודשיים בסך של כ

  6שנים, כאשר לחברה ניתנה אופציית הארכה לתקופה של   6תקופת השכירות נקבעה לתקופה בת  

על פי הסכם השכירות,   שנים נוספות בתנאים כפי שנקבעו בהסכם השכירות. להבטחת התחייבויותיה 

כשהיא צמודה )ש"ח    620,000התחייבה החברה להעמיד ערבות בנקאית לטובת המשכיר בסך של  

 (. למדד

"קריון" קרית  ב נוסף, התקשרה החברה בהסכמי שכירות שונים ביחס לחנויות ב"דיזינגוף סנטר", 

אשדוד, "פארק הקרח"    Big Fashionביאליק, "קניון הזהב" בראשון לציון, "גרנד קניון" באר שבע,  

אפ ב"קניון הגדול"  -, "עיר ימים" נתניה, פופבאילת, קניון "עזריאלי" ת"א, "בילו סנטר" קרית עקרון 

 יורק. -בניואפ  -ופופ פתח תקווה

 מבנה משרדים ומרכז לוגסטי בסין 

  לוגיסטי  כמרכז  המשמש,  Guangzhou City-ב  מבנה   הסינית  הבת  חברתשוכרת באמצעות    החברה

.  2022,  בינואר   31  ליום   עד  הינה  לגביו  השכירות  תקופת  אשר,  השוטפת  פעילותה  לצורך  ומשרדים

 לשטח  ביחס  נוסף  שכירות   בהסכם  הסינית   הבת   חברת   התקשרה,  2017,  באוקטובר  23  ביום,  בנוסף

ליום    הוארכהתקופת השכירות במסגרתו    אשר ,  הקיים  למבנה  בצמוד  .  2022באוקטובר,    22עד 

 הסכמי השכירות האמורים אינן מהותיות ברמת החברה.  עלויות

 וערבויות  שעבודים .ב

  לקיום   וכן פי הסכמי שכירות  -ה מעמידה ערבויות חברה וערבויות בנקאיות לקיום התחייבויותיה עלחברה

שהעמידה החברה, הסתכמו נכון    סך הערבויות הבנקאיות המוגבלות בסכום,  .ספקיה   למול  התחייבויותיה

  2,308כנגד הערבויות הנ"ל העמידה החברה פקדון משועבד בסך   אלפי ש"ח.  3,444-למועד פרסום הדוח בכ

 אלפי ש"ח. 
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 )המשך(  התחייבויות תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודים - : 17באור  

 תביעות משפטיות  .ג

וחברותתוצאות  סיכויי  בהערכות   החברה  נגד  שהוגשו  המשפטיות  הסתמכו    התביעות  שלה,  מוחזקות 

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

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

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

 18-05-15396"צ  ת

(,  "המשיבות)"   לחברה  קשורות  שאינן  נוספות  חברות  שש  וכנגד  החברה  כנגד   הוגשה,  08.05.2018  ביום

המשפט המחוזי בירושלים בגין טענות הנובעות מחוק הגנת  -בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית, בבית

החברתית  1981-הצרכן, התשמ"א הרשת  באמצעות  לכאורה,  המתבצע  סמוי,  פרסום  קידום  עם  בקשר   ,

"צו עשה" המורה למשיבות ל הינם  הוסיף  "אינסטגרם". הסעדים העיקריים המבוקשים במסגרת הבקשה 

גילוי נאות ראוי לכל פרסום שמקודם על ידם ברשת החברתית "אינסטגרם", וכן פיצוי כספי בהתאם לסעיף  

. יצוין, כי המבקשים העריכו את גובה הנזק שנגרם בידי כלל  2006- )ג( לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו20

בסך   בכ  300המשיבות  חבר בקבוצה המוערכת  לכל  ב   100,000  -ש"ח  הגיעו    17.03.2019יום  חברים. 

פשרה,   להסדר  והחברה    אשר   לממשלה  המשפטי  היועץ  עמדת  לתיק  הוגשה  21.1.21  ביוםהמבקשות 

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

  המשפטי   ץ ע היו  לעמדת  תגובתם  את  להגיש  רשאים  יהיו  הצדדים  המשפט  בית  החלטת  פי  על.  מספקת

, התקיים דיון קדם משפט. במסגרת הדיון הציג בא כוח  13.2.2022יום  ב.  20.4.2021  ליום  עד  לממשלה

)"היועץ"( את עמדתו ביחס לאופן שבו נדרשות המשיבות לבצע גילוי במסגרת   היועץ המשפטי לממשלה 

ך "הגיונית", ולצד זאת גרס  פרסומיהן באינסטגרם. ב"כ היועץ הציג עמדה שלפיה על הגילוי להיעשות בדר 

כי אינו יכול להכריע בדבר אופן גילוי 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  

עסק באופן גילוי ברשתות חברתיות, ניתן לשאול ממנו    גילוי אפקטיבי לצרכנים, והבהיר כי הגם שהמחקר לא 

 את העקרונות הרלוונטיים עבור התובענה דנא. 

ליום  בתום הדיון קבע השופט כי על הצדדים להודיע לבית המשפט,   אם בכוונתם לבוא    , 13.3.2022עד 

ות בבקשה לאישור  בדברים בניסיון להגיע למתווה שיוביל לסיום ההליך המשפטי או אם בכוונתם לנהל הוכח 

היינו לחקור מי מהמצהירים או מעורכי חוות הדעת שהוגשו בתיק. בהינתן כי הצדדים יבחרו לקיים דיוני    -

הוכחות בתיק, קבע המותב כי יהא עליהם לתאם מועדים אפשריים עבור דיוני ההוכחות, אשר יתקיימו החל  

 . 2022מהמחצית השנייה של חודש יוני  

דיעה החברה כי היא מעוניינת לבטל את הסכם הפשרה. לפיכך, על החברה להגיש  , הו05.03.2022ביום  

תשובה לבקשת האישור. הואיל ובית המשפט טרם עודכן על אודות ביטולו של הסכם הפשרה, עדיין לא  

 נקבע מועד להגשת התשובה לבקשת האישור. 

 19-02-29651"צ  ת

  כתובענה  תובענה   לאישור בקשה"( המשיבות)" גולף קבוצת וכנגד החברה  כנגד הוגשה 12.02.2019 ביום

  פועלות   אינן  המשיבות  כי   המבקשת  טוענת  הבקשה   במסגרת.  אביב  בתל   המחוזי  המשפט   בבית  ייצוגית

  כספי  החזר ומתן  מכר  עסקאות של  ביטולן  עם  בקשר, 1981-"אהתשמ, הצרכן   הגנת  חוק להוראות   בהתאם

  הינם   הבקשה  במסגרת  המבוקשים  העיקריים  הסעדים.  המשיבות  של  האינטרנט  מאתרי  רכישה  במסגרת

  שנאמד   לכאורי"ח )נזק  ש   מיליון  31  בגובה   כספי  פיצוי  וכן   ההפרות   את   לתקן  למשיבות  המורה "  עשה"צו  

  הסדר   לאישור  בקשה  המשפט  לבית  הצדדים  הגישו,  03.10.2019  ביום(.  המבקשת  של  משוער  בחישוב

  לממשלה   המשפטי  היועץ  מטעם  הפשרה  להסכם   התנגדות  הוגשה  28.6.2020  ביום  .שבנדון   בתיק  פשרה

  תגובתן   את  המשיבות  הגישו  28.7.2020  ביום.  הפשרה  בהסדר  הוראות  מספר  של  תיקונן  על  שהמליץ

 ביום. הרלוונטיות  החוק  הוראות עם אחד  בקנה ועומד  ראוי  הפשרה  הסכם לפיה"ש  היועמ  לעמדת
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 פר סבמ לתמיכה  תצהיר  להגיש למשיבות  המשפט בית הורה  במסגרתו  בבקשה דיון נערך  05.01.2021

ניתן תוקף להסדר   25.11.2021ביום  .  24.3.2021 ליום עד וזאת המשיבות ידי על שהוצגו  מספריים  נתונים 

 הפשרה בין הצדדים, לפיו על החברות לפצות את הקבוצה הנפגעת בדרך של מתן זיכוי 

, ובנוסף, נקבעו סכומים כשכ"ט לב"כ התובעות, וכן סכומים לתרומה ולטובת הקרן  ברשתותכספי לרכישה  

 לתובענות יצוגיות. 

 19-11-52507"צ  ת

"( בקשה  המשיבות)"   לחברה  קשורות  שאינן  נוספות  חברות  וכנגד  החברה  כנגד  הוגשה  02.11.2019  ביום

כי   המבקשת  טוענת  הבקשה  במסגרת  בחיפה.  השלום  משפט  בבית  ייצוגית,  כתובענה  תובענה  לאישור 

המשיבה אינה מפרסמת את הסדרי הנגישות של סניפיה באתר האינטרנט ובכך מפרה את חוק שוויון זכויות  

הת מוגבלות,  עם  )התאמות  1998  –שנ"ח  לאנשים  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שיוויון  תקנות  את  וכן   ,

מיליון    1.8בסך של    נאמד  . סכום התביעה הכולל )ביחס לכלל המשיבות(2013  – הנגשיות לשירות(, תשע"ג  

  משפט   קדם  דיון  התקיים  22.10.2020  ביום,  לאישור  לבקשה  תשובה  המשיבה  הגישה  2.2.2020  ביוםש"ח.  

בית המשפט המליץ לצדדים לנסות ולהגיע להסכמות בינהם ולהגיש בקשת הסתלקות מוסכמת    ומ בסיו  אשר

, הוגשה בקשה    25.4.2021ביום    שאלת הגמול ושכר הטרחה לשיקול דעתו של בית המשפט.  השארתתוך  

ייצוגית מטעם המבקשת, במסגרתה הסכימו הצדדים כי    מוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור תובענה 

בתוספת  ש"ח    15,000ובשכר טרחת עו"ד בסך  ש"ח    1,500יבה תישא בתשלום גמול למבקשת בסך  המש

 , ניתן פסק דין המאשר את בקשת ההסתלקות על כל רכיביה.   25.4.2021ביום  מע"מ.

 20-05-7720ת.א 

אביבהוגשה    05.10.2020ביום   בתל  השלום  משפט  על  יפו- בבית  תביעה  החברה  אשר  -נגד  קבלן,  ידי 

בחנות החברה. במסגרת התביעה, טוען הקבלן כי    החברה התקשרה עימו בהסכם לביצוע עבודות שיפוץ

כ סך של  על  עומד  סכום התביעה  העבודות.  עבור  מלוא התמורה  את  לו  שילמה  לא    פי אל   900-החברה 

מטעמה.  09.08.2020  ביום ש"ח. ההגנה  כתב  את  החברה  ביום    הגישה  שהתקיים  משפט  קדם  בדיון 

 . הורה בית המשפט על מינוי מומחה לשם בחינת הטענות ההנדסיות של הצדדים 06.12.2020

ביום  ב שהתקיים  משפט  קדם  לסיום  10.2.2022דיון  כספית  הצעה  לצדדים  המשפט  בית  ההליך    הציע 

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

ביקש מהצדדים    התייחסות בית המשפט  המשפט.  הוצאות  עד  לסוגיית  זו  להצעה  ביחס  להודיע עמדתם 

 . 14.3.2022. כמו כן נקבע התיק לדיון הוכחות ליום 10.3.2022

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

 התובע מחוץ לכתלי בית המשפט. ומתן עם 

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

 נוספים כלשהם. 
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 הון מניות  - : 81באור  

 הרכב הון המניות  .א

 2021 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 ונפרע  מונפק רשום  

 235,59527, 100,000,000 ש"ח ע.נ. כ"א  0.0001מניות רגילות בנות  

 2020 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 ונפרע  מונפק רשום  

 21,187,884 100,000,000 ש"ח ע.נ. כ"א  0.0001מניות רגילות בנות  

 2019 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 ונפרע  מונפק רשום  

 19,038,980 100,000,000 ש"ח ע.נ. כ"א  0.0001מניות רגילות בנות  

 התנועה בהון המניות  ב.

, הושלמה הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר לציבור של מניות החברה על פי הודעה  2018במרץ,    14ביום   

)"ההודעה המשלימה"( ותשקיף להשלמה, הנפקה ראשונה לציבור והצעת    2018במרץ,    14משלימה מיום  

  5,284,700ו  )"התשקיף"(. על פי ההודעה המשלימה, הוקצו והועבר   2018בפברואר,   28מכר לציבור מיום  

  2,488,864-הוקצו בידי החברה ו  2,795,836ש"ח למניה, מתוכן    9.1מניות רגילות של החברה במחיר של  

והועברו   שהוקצו  הרגילות  המניות  בגין  )ברוטו(  הכוללת  התמורה  המכר.  בהצעת  המציעים  בידי  הועברו 

 אלפי ש"ח, כאשר  48,090-מסתכמת בכ

כ  25,442- תוך הסכום האמור סך של כמ וסך של  )ברוטו( שולם לחברה  אלפי ש"ח    22,648-אלפי ש"ח 

)ברוטו( שולם למציעים. סך ההוצאות בפועל שהוציאה החברה אשר היו כרוכות בהכנה ובפרסום התשקיף,  

אלפי    2,597-הכולל את סך ההוצאות שפורטו בתשקיף וכן יתר ההוצאות שהוצאו בקשר עמו, הסתכמו בכ

  21,359- נטו שהתקבלה בידי המציעים בגין מכירת מניות המכר הסתכמה בכש"ח )לפני מע"מ(. התמורה  

אלפי    22,865-אלפי ש"ח, והתמורה נטו שהתקבלה בידי החברה בגין הנפקת המניות ההקצאה הסתכמו בכ

 ש"ח.

עם השלמת ההצעה לציבור ורישום מניות החברה למסחר, הואצה הבשלת יתרת אופציות אשר הוקצו לאחר  

 במסגרתה רכשה גולף את  2015ובסמוך למועד השלמת עסקה בחודש אפריל 

מנכ"ל   וביניהם  מועסקים בחברה  והנפרע של החברה, לחלק מהמוכרים אשר  המניות המונפק  הון  מלוא 

החברה ובהמשך גם לעובדים נוספים, ושטרם הובשלו נכון למועד ההנפקה על פי התשקיף, כך שאלו ניתנות  

מהונה המונפק של החברה. בהתאם להודעת מקבלי האופציות, מומשו    25%-במועד האמור לכלמימוש  

 מהונה המונפק של החברה.  15.23%-אשר היוו כ 2,900,944האופציות בהיקף של 

, אישר דירקטוריון החברה ביצוע מכרז להנפקה פרטית של מניות וכתבי אופציה )לא  2021ביולי,    25ביום  

הניתנים סוג המשקיעים בתוספת    סחירים(  עם  )הנמנים  למשקיעים  נערך  למניות החברה, אשר  למימוש 

תשכ"ח ערך,  ניירות  לחוק  ו1968-הראשונה  )"המכרז"  היחידה  מחיר  על  מכרז  של  בדרך  "ההנפקה  - (, 

  50-מניות רגילות של החברה, ו  100הפרטית"(. ניירות הערך הוצעו במכרז למשקיעים ביחידות הכוללות  

ניתנים  כתבי אופצ יה )לא סחירים(, הניתנים למימוש למספר זהה של מניות רגילות. כתבי האופציה יהיו 

למימוש, בכל יום מסחר, במהלך תקופה בת שלוש שנים החל ממועד ההקצאה. מחיר המימוש של כל כתבי  

 ש"ח לכל כתב אופציה.  7האופציה הינו 

יון חלופות מימון סבירות ונגישות אחרות, אשר  במסגרת אישור ביצוע המכרז כאמור, בחנו חברי הדירקטור 

ייתמכו בפעילותה השוטפת של החברה, בצמיחה בפעילותה, וכן בצרכיה התזרימיים, ובכלל זה את פירעון  

התחייבויותיה בהתאם להסכם אשראי של החברה עם תאגיד בנקאי )אשר נפרעו בפועל עם קבלת התמורה  

 . הכוללת(
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 ( המשך) הון מניות - : 18באור  

דירק2021ביולי,    26ביום   לרכישת  ,  ממשקיעים  התחייבות  ואישר  קיבל  החברה  יחידות    59,845טוריון 

של   )ברוטו(  כוללת  של    35,907,000בתמורה  אחיד  )"   600ש"ח, במחיר  ליחידה    ההנפקה  תמורת ש"ח 

"(. כמו כן, בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה למניות החברה, תשולם לחברה תמורה נוספת כוללת  הכוללת

 ש"ח.  20,945,750)ברוטו( בסך של  במזומן 

יצוין כי מתוך סך היחידות ביחס אליהן קיבלה ואישרה החברה התחייבות ממשקיעים כאמור במחיר היחידה  

ש"ח, הינן יחידות אשר ביחס    18,000,000יחידות בהיקף כספי כולל של    30,000שנקבע במכרז, סך של  

)" אליהן התקבלה   בע"מ  א.ק.  גולף  קבוצת  וגולף   תמורתהתחייבות מבעלת השליטה בחברה,    יחידות " -" 

 "(. גולף

  1,492,250מניות רגילות וכן    2,984,500הנפיקה החברה למשקיעים, סך כולל של    2021באוגוסט,    19ביום  

בידי החברה.  כתבי אופציה )לא סחירים(, וזאת כנגד קבלת תמורת ההנפקה הכוללת )לרבות תמורת גולף(  

 באוגוסט פרעה החברה את התחייבותה בקשר עם הסכם האשראי של החברה עם תאגיד בנקאי.  20ביום  

 .להלן ( 1ד')21 באור ראה אופציות לעובדים, נותני שירותים, דירקטורים ונושאי משרה  תכנית לעניין

 הפסד   ואפירוטים נוספים לסעיפי רווח  - : 91אור  ב

 פעילות עדיקה  המכירות עלות .א

לשנה   

 שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2021

 ש"ח

לשנה  

 שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2020

 ש"ח

לשנה  

 שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2019

 ש"ח

 56,639 86,181 79,816 קניות 

 9,523 23,118 26,524 משלוחים והובלות 

 488 475 679 אריזה ותיקונים 

 ( 4,896) (16,722) ( 2,579) במלאי שינויים  

 - 314 12,759 ירידת ערך מלאי  

 115,989 93,192 57,816 

 הוצאות מכירה ושיווק .ב

לשנה   

 שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2021

 ש"ח

לשנה  

 שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2020

 ש"ח

לשנה  

 שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2019

 ש"ח

 24,930 26,637 30,311 שכר עבודה ונלוות 

 5,314 7,719 10,365 וקדום מכירות פרסום  

 12,286 12,907 15,136 פחת והפחתות 

 2,071 1,788 2,749 שכר דירה משתנה ונלוות 

 1,201 1,045 1,779 מיסים ואגרות 

 2,462 3,506 4,551 אחזקה וחשמל 

 1,148 2,003 2,754 אחזקת אתר 

 1,365 1,382 765 עמלות כרטיסי אשראי 

 365 304 182 הוצאות מכירה ושיווק אחרות 

 68,592 57,291 51,142 
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 )המשך(  הפסד  ואפירוטים נוספים לסעיפי רווח  - : 19באור  

 הוצאות מכירה ושיווק הנובעות מפעילות מגזר חו"ל 

לשנה   

 שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2021

 ש"ח

לשנה  

 שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2020

 ש"ח

לשנה  

 שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2019

 ש"ח

 4,595 6,251 10,616 שכר עבודה ונלוות 

 6,689 15,049 17,568 פרסום וקדום מכירות 

 966 10 - פחת והפחתות 

 592 2,030 2,622 שכר דירה ונלוות 

 437 2,940 2,757 אחזקה וחשמל 

 321 1,660 2,209 עמלות כרטיסי אשראי 

 1,194 1,064 1,142 הוצאות מכירה ושיווק אחרות 

 36,914 29,004 14,794 

 הוצאות הנהלה וכלליות  .ג
 

לשנה   

 שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2021

 ש"ח

לשנה  

 שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2020

 ש"ח

לשנה  

 שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2019

 ש"ח

 )*(  3,395 )*(  2,815 2,752 שכר ונלוות  

 )*(  1,021 )*(  2,185 3,263 שירותים מקצועיים 

 691 864 816 ונלוות אחזקה 

 493 342 406 כיבודים, מתנות, תרומות וקנסות 

 285 374 488 פחת 

 397 442 609 הוצאות הנהלה וכלליות אחרות 

 8,334 7,022 6,280 

 מחדש סווג * 

 הוצאות מימון, נטו  . ד

לשנה   

שהסתיימה  

 ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2021

 ש"ח

לשנה  

שהסתיימה  

 ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2020

 ש"ח

לשנה  

שהסתיימה  

 ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2019

 ש"ח

 267 390 597 ריבית ועמלות 

 2,981 2,612 3,364 ריבית בגין התחייבות בגין חכירה

 601 241 ( 729) הוצאות הפרשי שער  

 הוצאות ריבית בגין הלוואות מבעלי מניות 

 69 16 - ובעלי מניות קודמים  

 2323, 3,259 3,918 
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 )המשך(  הפסד  ואפירוטים נוספים לסעיפי רווח  - : 19באור  

 , נטו הוצאות אחרות .ה

 2021 2020 2019 

 - - 1,747 ירידת ערך נכסים 

 - 1,477 916,1 ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים*

 - - 700 הפרשה לתביעות 

 - - ( ,1821) הכנסה בגין סיום חכירה  

 237 300 101 אחרות  

 2823, 1,777 237 

הנובעת מיתרת רכוש קבוע אשר לא   'נכסיםבגין  אלפי ש"ח    1,747  בסך  ערך  ירידת  נרשמה  הדוח  בתקופת  *
 . ש"ח(אלפי   1,747היה ניתן להעבירו במעבר מהמרלוג הישן למרלוג החדש )

אפליקציה  1,916  בסך   ערך   ירידת   נרשמה   הדוח  בתקופת  * של  עצמי  פיתוח  בגין  ש"ח  שכר    אלפי  והיווני 
. להערכת ההנהלה החדשה לא יעשה שימוש באפליקציה לאור מבנה כתיבת האפליקציה ואפיונה,  לפיתוחים

ויהיה רצון בהמשך לשימוש באפליק וככל  נתמכת  אינה  ציה כלשהי ככלי  הנ"ל מושתת על מערכת שכבר 
 .שיווקי, הרי שזו תפותח מחדש בטכנולוגיה אחרת

 רווח )הפסד( למניה    -: 20באור  

 פרוט כמות המניות והרווח )ההפסד( ששימשו בחישוב הרווח נקי )ההפסד( למניה 

 2021 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום

 נקי  )הפסד( כמות מניות משוקללת  

 אלפי ש"ח  אלפים 

 )742,54( 23,071 והרווח  כמות המניות  

 )742,54( 23,071 רווח נקי בסיסי לצורך חישוב  

 - 648 מניות רגילות פוטנציאליות מדללות השפעת 

 (742,54) 23,719 רווח נקי מדולל לצורך חישוב  

 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום

 רווח נקי כמות מניות משוקללת  

 אלפי ש"ח  אלפים 

 4,365 19,795 והרווח  כמות המניות  

 4,365 19,795 רווח נקי בסיסי לצורך חישוב  

 - 1,854 מניות רגילות פוטנציאליות מדללות השפעת 

 4,365 21,649 רווח נקי מדולל לצורך חישוב  

 2019 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום

 רווח נקי כמות מניות משוקללת  

 אלפי ש"ח  אלפים 

 1,446 19,038 והרווח  כמות המניות  

 1,446 19,038 רווח נקי בסיסי לצורך חישוב  

 - 1,330 מניות רגילות פוטנציאליות מדללות השפעת 

 1,446 20,368 רווח נקי מדולל לצורך חישוב  

 

 לעיל.   18  באורמספר המניות הותאם למפרע. ראה 
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 בעלי עניין וצדדים קשורים עם  ועסקאות יתרות  - : 12באור  

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים א.

 : , באלפי ש"ח2021בדצמבר,  31ליום   ,ההרכב 

 אנשי מפתח ניהוליים  שליטה  בעל 

 - - ( 1) לקוחות

 - - הכנסות לקבל  

 - - הוצאות לשלם 

 : , באלפי ש"ח0202בדצמבר,  31ליום   ,ההרכב 

 אנשי מפתח ניהוליים  שליטה  בעל 

 - 12,140 בעלי שליטה )*( 

 - 14 הוצאות לשלם 

   *סווג מחדש 

  2020השנים  ביותר במשך  הגבוהות  של בעל עניין    ףשוטה  החובת  ויתר הינן  אלפי ש"ח    4,348-ו  9,135 (1)

 בהתאמה.  2019-ו

 להלן   ד סעיף  ראה (2)

 קשורים  וצדדים  עניין בעלי עם עסקאות ב.

 לשנה שהסתיימה ביום  

, באלפי  2021 בדצמבר 31

 ש"ח

 לשנה שהסתיימה ביום 

, באלפי  2020 בדצמבר 31

 ש"ח

 לשנה שהסתיימה ביום 

, באלפי  2019 בדצמבר 31

 ש"ח

 17,041 24,854 11,929 הכנסות משרותים  

 235 74  קניות   

הוצאות מימון בגין הלוואות מבעלי  

 11 16 - מניות קודמים 

הוצאות מימון בגין הלוואות מבעלי  

 16 - - מניות 
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 ( המשך) בעלי עניין וצדדים קשוריםעם  ועסקאות יתרות  - : 21באור  

 הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין  ג.

לשנה   

 שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2021

 ש"ח

לשנה  

 שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2020

 ש"ח

לשנה  

 שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

, באלפי  2019

 ש"ח

 4,782 2,126 2,406 מטעמה  או בחברה למועסקים  ונלוות שכר

    מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות 

 3 2 2 צדדים קשורים ובעלי העניין המועסקים בחברה או מטעמה 

 שירותים, דירקטורים ונושאי משרהכנית אופציות לעובדים, נותני תו .ד

אופציות )לא    57,777אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית שאינה מהותית של    2019במרץ,    13ביום  

מניות רגילות בנות    57,777-רשומות( לעובדת בחברה שאינה נושאת משרה )"הניצעת"(, הניתנות למימוש ל

לניצעת, הינה במסגרת תנאי העסקתה של הניצעת כפי  ש"ח ע.נ של החברה לניצעת. ההקצאה    0.0001

שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, ובכפוף לתכנית האופציות, כפי שאושרה על ידי דירקטוריון  

 . 2018בפברואר,  26החברה ביום  

ופציות  הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות לעובדים בהתאם למודל הבינומי לתמחור א

 הינם כדלקמן :  לגבי התוכנית הנ"ל

מניות של חברות הפעולות בתחום דומה  של   הנתונים היסטוריים  על סמך  26.05%-הוערכה ב סטיית התקן

 . 1.25%-ושיעור הריבית השנתית חסרת הסיכון הוערכה בכ

מניות   כמות  בהונה הרשום,  עת  בכל  תוכנית, החברה תשמור  תקופת  שתהיה  בהתאם לתכנית, במהלך 

בהון המניות של   לכל התאמה אשר תעשה  בכפוף  פי התוכנית,  על  לצורך האופציות שהוענקו  מספיקה, 

החברה בדרך של פיצול מניות, איחוד מניות, חלוקה של דיבידנד במניות או מקרה דומה של ארגון מחדש  

 ם כך. של הון המניות, בכל זמן בעתיד ובמקרה הצורך, תגרום להגדלת ההון הרשום שלה לש

  ( רשומות)לא    אופציות  1,227,372  הקצאת  החברה  של  הכללית  האסיפה  אישרה,  2020,  ביולי  5  ביום
החברה של    0.0001בנות    החברה  של  רגילות   מניות   1,227,372-ל  למימוש  הניתנות  למנכ"ל  ע.נ  ש"ח 

החברה אשר הבשלתן כפופה למועדי הבשלה חודשיים, במנות שוות על פני שנה החל ממועד ההנפקה.  
"ח הוערך על ידי מעריך שווי חיצוני ביום הענקה תוך שימוש  ש  2,090,834השווי ההוגן של האופציות בסך  

 לו הוענקו. פיהם מכשירים א - במודל הבינומי בהתאם לתנאים ולנתונים על

לעובדים בחברה    ( רשומות)לא    אופציות  1,570,717  אישר דירקטוריון החברה הקצאת   2020  במאי,  13ביום  
משרה, נושאי  כפופה    החברה  של  רגילות  מניות  1,570,717  -ל  למימוש  הניתנות  שאינם  הבשלתן  אשר 

יום ההקצאה. השווי ההוגן  חודשים מ  18-למועדי הבשלה רבעוניים, במנות שוות על פני שלוש שנים החל מ 
ש"ח הוערך על ידי מעריך שווי חיצוני ביום הענקה תוך שימוש במודל הבינומי    2,286,438של האופציות בסך  

 פיהם מכשירים אלו הוענקו. -בהתאם לתנאים ולנתונים על
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 )המשך(  בעלי עניין וצדדים קשוריםעם  ועסקאות יתרות  - : 21באור  

לנושא  (  רשומות)לא  אופציות 571,169 רקטוריון החברה הקצאתי ד ואישרר   אישר, 2020, באוגוסט 6  ביום
ש"ח ע.נ של החברה.    0.0001בנות    החברה  של  רגילות   מניות  571,169-ל  למימוש   הניתנות משרה בחברה  

חודשים מיום    18-הבשלתן כפופה למועדי הבשלה רבעוניים, במנות שוות על פני שלוש שנים החל מ  אשר
  אישור"ח הוערך על ידי מעריך שווי חיצוני ביום  ש  1,337,443אה. השווי ההוגן של האופציות בסך  ההקצ

  מכשירים פיהם  -על  ולנתונים  לתנאים  בהתאם  הבינומי  במודל  שימוש  תוך(  2020,  אוגוסטב  6)  הדירקטוריון
 . הוענקו אלו

לנושא משרה  (  רשומות)לא   אופציות 80,335 אישר דירקטוריון החברה הקצאת  2020באוקטובר,  11ביום 
אשר  ש"ח ע.נ של החברה.    0.0001בנות    החברה   של  רגילות  מניות  80,335-ל  למימוש  הניתנות בחברה  

מ החל  שנים  שלוש  פני  על  שוות  במנות  רבעוניים,  הבשלה  למועדי  כפופה  מיום    18-הבשלתן  חודשים 
על ידי מעריך שווי חיצוני תוך שימוש במודל  ש"ח הוערך    379,546ההקצאה. השווי ההוגן של האופציות בסך  

 פיהם מכשירים אלו הוענקו.-הבינומי בהתאם לתנאים ולנתונים על

לנושאי משרה  (  רשומות)לא    אופציות  897,873  אישר דירקטוריון החברה הקצאת  2021בנובמבר,    3ביום  
בחברה   של    0.0001בנות    החברה  של  רגילות   מניות  897,873-ל  למימוש  הניתנותולעובדים  ע.נ  ש"ח 

חודשים    18-אשר הבשלתן כפופה למועדי הבשלה רבעוניים, במנות שוות על פני שלוש שנים החל מהחברה.  
בסך   השווי ההוגן של האופציות  תוך    2,040,281מיום ההקצאה.  חיצוני  שווי  ידי מעריך  על  הוערך  ש"ח 

 אלו הוענקו. פיהם מכשירים -שימוש במודל הבינומי בהתאם לתנאים ולנתונים על

אלפי  ( 2,138)-ו 646 שכר בגין התוכנית, כאמור לעיל, בסך (הוצאתהכנסות ) נכללה 2020 -ו  2021  בשנת
 בהתאמה  ש"ח.

 להלן טבלה הכוללת את השינויים במספר האופציות למניות, את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש שלהן: 

 2021שנת 

 

מספר  

 האופציות 

ממוצע  

משוקלל  

של מחיר  

  המימוש

 "ח בש

 3 3,594,777 אופציות למניות לתחילת השנה 

אופציות למניות שהוענקו במהלך  
 4.49 897,873 השנה 

אופציות למניות שמומשו במהלך 
 6.25 63,211 השנה 

אופציות למניות שפקעו במהלך  
 2,94 1,686,688 השנה 

 3.36 2,742,751 אופציות למניות לסוף השנה 

אופציות למניות אשר ניתנות  
 2.51 1,234,172 למימוש לסוף השנה 

 2020שנת 

 

מספר  

 האופציות 

ממוצע  

משוקלל  

של מחיר  

  המימוש

 ש"ח ב

 5.7 4,281,096 אופציות למניות לתחילת השנה 

אופציות למניות שהוענקו  
 2.6 3,449,593 במהלך השנה 

אופציות למניות שמומשו במהלך 
 5.1 3,463,764 השנה 

אופציות למניות שפקעו במהלך  
 9.1 672,148 השנה 

 3 3,594,777 אופציות למניות לסוף השנה 

אופציות למניות אשר ניתנות  
 3.43 1,032,008 למימוש לסוף השנה 
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 )המשך(  בעלי עניין וצדדים קשוריםעם  ועסקאות יתרות  - : 21באור  

 גולף  קבוצתל  החברה  שתעמיד שירותים למתן הסכם ה.

החברה עם קבוצת גולף בהסכם למתן שירותי תפעול לאתרי מותגי גולף,    , התקשרה2018במרץ,    14ביום  

תעמיד החברה, בין    , במסגרתו)בסעיף זה "המועד הקובע"(  2018בינואר    1לתקופה של שלוש שנים מיום  

 היתר, שירותי טכנולוגיה, ניהול אתרים, שירותי תוכן וקריאייטיב, שיווק אונליין, תפעול 

, הסכם השירותים נכנס לתוקף, לכל  עם השלמת ההנפקהלקוחות )"השירותים"(.  רשתות חברתיות ושירות  

התחשבנות ביחס לתקופה שבין המועד הקובע לבין מועד   יבצעו , והצדדיםמהמועד הקובע דבר ועניין, החל 

 השלמת ההנפקה. 

מיליון    9.05בתמורה להענקת השירותים לקבוצת גולף, תשלם קבוצת גולף לחברה תשלום שנתי בסך של  

  -אשר ישולם ב  לשנה(,  1.5%צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן )ועד לתקרה של    ש"ח )בתוספת מע"מ(, 

הסכום הקבוע(,    -להלןתשלומים חודשיים שווים, בגין ההוצאות הקבועות הנלוות להעמדת השירותים )  12

גולף על פי העלויות כפי שתהיינה  ובגין שירותי מדיה וקידום )על פי מסגרת תקציב שנתית( תשלם קבוצת  

ממחזור המכירות החודשי הכולל של   1.6%בפועל, וכן בגין שירות לקוחות תשלם קבוצת גולף סך המשקף 

 )כל העלויות  שירותים משלימים(-)להלן  אתרי מותגי גולף הקיימים

עוד תשלם   השנתית(. התמורה   -ייקראו להלן והשירותים המשלימים האמורות לעיל, דהיינו, הסכום הקבוע,  

גולף את ההוצאות בגין הפצת המוצרים שנרכשו באתרים המתופעלים כפי שתהיינה בפועל בין החברה לבין  

 ובתוספת מע"מ כדין.  10%ספק ההפצה, זאת בתוספת  

לנתון    ביחס  בהתאם ליעדים, וזאת  עוד נקבעו במסגרת ההסכם, מנגנונים להסדרת תשלום תמורה נוספת

  32.7-השווה ל( בגין מחזור מכירות  1, כמפורט להלן: )נתון הבסיס( -מיליון ש"ח )להלן 26ל סך שבסיס על 

תמורת    -  להלן מן התמורה השנתית )  15%היעד השנתי(, תשולם תוספת בשיעור של    -  להלן)מיליון ש"ח  

נתון הבסיס  ( במידה ומחזור המכירות השנתי של אתרי מותגי גולף הקיימים יהיה גבוה מ2העמידה ביעד(; )

הכולל, אך נמוך מן היעד השנתי, ישולם חלק יחסי מתמורת העמידה ביעד בהתאם למחזור המכירות השנתי  

( לתמורת  3בפועל;  בנוסף  תשולם  השנתי,  מהיעד  גבוה  יהיה  בפועל  השנתי  המכירות  ומחזור  במידה   )

למחזור המכירות השנתי  מההפרש שבין היעד השנתי    15%-7.5%העמידה ביעד, תמורה בשיעור שינוע בין  

 בפועל. 

לעומת הדין במועד חתימת ההסכם אשר בגינו   כי ככל שיחול שינוי בהוראות הדין  הצדדים,  עוד הסכימו 

תידרש החברה להוציא הוצאות משמעותיות )למעט חריגים( בקשר עם התאמת האתרים המתופעלים על  

בהתאם כאמור  בעלויות  תישא  גולף  ההסכם,  הוראות  פי  על  ובהתאם    ידה  בכפוף  והכל  בהסכם,  לקבוע 

 לתנאים ולחריגים שנקבעו בהסכם.

הכרוכים בשעות פיתוח העולות על המכסה  בנוסף, ככל שגולף תהא מעוניינת בפיתוחים טכנולוגיים נוספים  

בפועל ועד לתקרה חודשית כוללת בסך  גולף תחויב לכל שעת פיתוח  החודשית הקבועה בהסכם השירותים,  

 ש"ח )בתוספת מע"מ כדין(.  35,500

כמו כן, בעבור שירותים משלימים עודפים אשר יידרשו בידי גולף בקשר לאתרי מותגי גולף מעבר למכסה  

, וכן בעבור  בהסכם השירותים, תשלם גולף לפי מחירון קבוע שיפורט בהסכם השירותים  הוגדרהקבועה אשר  

שירותי קריאייטיב אשר יידרשו בידי גולף שלא לצורכי אתרי מותגי גולף, תשלם גולף סכום שלא יעלה על  

כי ככל שבמהלך תקופת הסכם השירותים  אלף ש"ח בחודש  50   תפתח ותתפעל. עוד התחייבה החברה 

שדרוג(,    -להלן הממשק הקיים במועד החתימה )  גרסה עדכנית שלהמבוססת על  בעבורה  רמה מקוונת  פלטפו 

 בהתאמה, וזאת ללא תמורה נוספת מצד גולף. לשדרוג אתרי מותגי גולף החברה  תפעל 

בכל עת במתן הודעה מראש של   2018ביוני,  30צת גולף החל מיום הסכם השירותים ניתן לביטול בידי קבו

בלבד במתן הודעה מראש של שלושה חודשים( )וככל שהודעה    TopShopשישה חודשים )וביחס לאתר  

או שלושה, לפי העניין, כאמור תחל    כאמור ניתנה בחציון השני של רבעון קלנדארי, תקופת ששת החודשים

,  TopShopהקלנדארי במהלכו ניתנה ההודעה כאמור(. ניתנה הודעת סיום רק ביחס לאתר  בתום הרבעון  

)אך לא לפני    TopShopלגבי התקופה שלאחר סיום מתן השירותים לאתר    20%-יופחת הסכום הקבוע ב

ו/או   השירותים  הסכם  את  לסיים  רשאית  תהא  לא  החברה  זה(.  לעניין  המוקדמת  ההודעה  תקופת  תום 

עיכבה תשלום לו זכאית החברה על פי הוראות    תן השירותים, למעט במקרה בו קבוצת גולףלהפסיק את מ

ש"ח ו/או במקרה של הליכי חדלות פירעון על פי התנאים    750,000ההסכם בסכום מצטבר העולה על סך של  

ר למתן  המפורטים בהסכם. יצוין, כי הסכם השירותים אינו קובע מגבלות אי תחרות לטובת קבוצת גולף, בקש

שירותי מסחר מקוון לצדדים שלישיים, אך קיימות הוראות אי תחרות לגבי עיסוק החברה במכירה קמעונאית  

 וסיטונאית של אופנת הלבשה ואופנת הבית, בדרך של שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים. 
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 )המשך(  בעלי עניין וצדדים קשוריםעם  עסקאות ויתרות  - : 21באור  

תקופת במהלך  בתוקפן  שיעמדו  בלעדי(,  )כסעד  שיפוי  בדבר  הוראות  נכללו  ההסכם  ההסכם    במסגרת 

בגין    24ובמהלך   ג'  צד  לתביעות  הנוגעות  עילות  של  )במקרה  גולף  ישפו  לפיו  סיומו,  שלאחר  החודשים 

המוצרים שנרכשו במסגרת האתרים או השימוש בהם, כפוף לחריגים וכן הנוגעות להפרת מצג ו/או הצהרה  

עילות הנוג )במקרה של  גולף בהסכם( והחברה  עות להפרת מצגים,  ו/או התחייבות מהותיים של קבוצת 

וכן, בנוסף, במקרה של עילות הנוגעות למעשה או   הצהרות או התחייבויות של החברה שנכללו בהסכם; 

מחדל של החברה או של ספקיה בכפוף לסטנדרט סבירות ובכפוף לחריגים שנקבעו בהסכם, ובלבד שלגבי  

חובת השיפוי של החברה כלפי   החריגים החברה תפעל למיצוי זכויות השיפוי שלה ולהקטנת הנזק(. תקרת

מיליון ש"ח. תקרת    7.5קבוצת גולף הינה בגובה הכספים שיתקבלו מהביטוח בגין נזקים ברי שיפוי בתוספת  

מיליון ש"ח. תקרות ומגבלת התקופה לגבי השיפוי    7.5חובת השיפוי של קבוצת גולף כלפי החברה הינה  

י, סודיות, פגיעות גוף ו/או בכל מקרה של תרמית או זדון,  לעיל לא יחולו במקרה של הפרת זכויות קניין רוחנ

וכן לא תחול במקרה של חובת השיפוי של גולף כלפי החברה על תביעות צד ג' בגין המוצרים שנרכשו או  

השימוש בהם(. החלטות החברה בקשר עם יישום הוראות השיפוי לעיל, תתקבלנה על ידי ועדת הביקורת  

בהסכם שורה של הוראות נוספות, לרבות, לעניין ביטוח, תניות סודיות, בוררות    של החברה. כמו כן, נכללו 

 ואי שידול. 

התקשרה  ,  2021במרץ,    8, ובהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מיום  2021בינואר,    19ביום  

מיום   החל  השירותים, בתוקף  להסכם  השירותים  2021בינואר,    1החברה בתוספת  יוארך הסכם  לפיה   ,

חודשיםותק ל תשעה  עד  של  זה  פה  ממועד  עד    החל  השירותים  2021בספטמבר,    30)קרי:  )"תקופת   )

הנוספת"(. עם סיומה של תקופת השירותים הנוספת, תחדל החברה מלפעול בתחום מתן שירותי המסחר  

גש  הבינלאומית, בד  ובפעילות   Adikaהמקוון, ופעילותה תתרכז בפעילות המסחר הקמעונאי תחת המותג  

 הבינלאומית.  על פעילות הליבה של החברה וחיזוק המותג על רקע הצמיחה בפעילות 

 : מהתוספת  הנובעים להסכם  העיקריים השינויים  פירוט  להלן

ש"ח    אלפי  750-תשלום חודשי קבוע בסך של כ  לחברה  גולףלהענקת השירותים, תשלם    בתמורה  :התמורה

.  טופשופתודיע על הפסקת מתן השירותים ביחס לאתר    שגולף"(. הסכום הקבוע יופחת, ככל  הקבוע   הסכום)" 

 לשנה.   1.5%הסכום הקבוע צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן עד לתקרה של  

, תשלם גולף סכומים משתנים בגין הוצאות מדיה וקידום ושירות לקוחות, וכן תשלם את הוצאות הפצת  בנוסף

המוצרים שנרכשו באתרים המתופעלים, כפי שתהיינה בפועל בין החברה לבין ספק ההפצה, בתוספת מע"מ  

 קבועה בהסכם המקורי(. שהייתה 10%כדין )אך ללא התוספת בסך 

ל  כן )"בונוס"(, במהלך התקופה שבין המועד הקובע    30-נקבע מנגנון להסדרת תוספת מותנית לתמורה 

  י ש"ח )"נתון הבסיס"(, ובגין אתר   30,000,000, בגין עמידה ביעד הכנסות העולות על  2021בספטמבר,  

ל יחושב בהתאם  וקידס בלבד. הבונוס  כאמור, כך שבגין  -מדרגות, עלגאק  בסיס מחזור מכירות האתרים 

ש"ח, תהיה החברה זכאית לבונוס )שיחושב    75,000,000מחזור מכירות העולה על נתון הבסיס ועד לסך של  

ממחזור מכירות בשכבת המכירות השולית שנקבעה    10%-ל  6%פי שיעור בונוס שבין  - באופן מצטבר על

מיליון ש"ח. ככל שהתוספת להסכם השירותים תבוא    4וס שלא יעלה על  בכל מדרגה( וזאת עד לסך בונ

, אזי תחשיב הבונוס יחושב לפי החלק היחסי. הבונוס ישולם במלואו  2021בספטמבר,    30לסיומה לפני  

 יום ממועד השלמת העברת האתרים לידי גולף.   90בתום  

ש"ח    1,123,000אתרים, בסך של  , תשלם גולף לחברה תמורה מותנית בגין העברה מוצלחת של הבנוסף

 יום מהשלמת העברת תפעול האתרים לידי גולף.  90בתוספת מע"מ, שתשולם בתום  

תהיה רשאית להודיע על סיום מתן השירותים ביחס    גולףביחס לתקופת ההסכם הנוספת,    -  השירותים  סיום

הפצה ושירות לקוחות, בהתאם  או קידס, וכן על סיום קבלת שירותי שליחות,    גאק,  טופשופ לכל אחד מאתרי  

ביחס לחלק מהאתרים/שירותים, תשלום הסכום הקבוע   שנקבעו בהסכם.  כפי  מוקדמת  הודעה  לתקופות 

 יופסק בתום תקופת ההודעה המוקדמת. 

  ישארו המקורי  גולף, כפי שנקבעו בהסכם    בין החברה לביןהשיפוי ההדדיות    התחייבויות  -ושיפוי  אחריות

לשיפוי בגין אירועים שעילתם בתקופת ההסכם הנוספת, תעמוד למשך    החברה  בתוקף, ואולם התחייבות

 . חודשים( 24בלבד )חלף   החודשים לאחרי 18תקופת התוספת ולמשך  

, לתוצאות הפעילות ראה  הסתיים הסכם למתן שירותי תפעול לאתרי מותגי גולף  2021בספטמבר,    30ביום  

 . 24ביאור 
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 להעמדת הלוואת בעלים על ידי גולף התחייבות בלתי חוזרת  ו.  

הלוואה  גולף,התחייבה    2021במאי,    31ביום   לחברה  להעמיד  חוזרת  בלתי  בהתחייבות  או  ),  במלואה 

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

שיעור הריבית שתינתן בגין אגרת חוב של מדינת ישראל    .ישא ריבית בשיעור הגבוה מבין: א  (ככל שתועמד)

- מתאגיד בנקאי, על back to back שיעור הריבית בו תישא גולף בהלוואה שתיקח  .לתקופת ההלוואה; ב

ההלוואה לחברהמ להעמיד את  חודשי, החל מתום   .נת  בסיס  על  ידי החברה  על  לגולף  הריבית תשולם 

 .עמדהחודש בו הועמדה ההלוואה, ככל שתו

חודשים    12לא יאוחר מחלוף    .ההלוואה תוחזר לגולף על ידי החברה במועדים המנויים להלן, לפי המוקדם: א

, ובכפוף לכך שדירקטוריון החברה יקבע שלחברה יש אמצעים  ("תקופת ההלוואה" )ממועד מתן כל ההלוואה  

בחלוף שני  ב.  חודשים ממועד הפירעון; או    12נזילים מספקים לפירעון התחייבויותיה בתקופה של לפחות  

רבעונים ממועד תיקון הסכם מימון קיים של החברה עם תאגיד בנקאי או החלפתו בהסכם מימון חלופי עם  

, בכפוף לכך שלהערכת הנהלת החברה ודירקטוריון החברה, החזר  (ם המעודכן" "ההסכ) גורם מממן אחר  

כאמור לא יפגע ביכולתה של החברה לעמוד בתנאי ההסכם המעודכן, ובכפוף לכך שלחברה יש אמצעים  

לפחות   של  בתקופה  התחייבויותיה  לפירעון  מספקים  או    12נזילים  הפירעון;  ממועד  יום    ג.חודשים 

 לעיל לא יתקיימו  א' או ב'תנאי סעיף  .ככל ש 31.12.2022

ביחס לסכום ההלוואה הכולל שניתן בפועל במסגרת כתב ההתחייבות, תפרע החברה את חלק ההלוואה  

 .מתוך כלל ההלוואה שניתנה לחברה, יקיים את התנאי ,המקסימאלי שפירעונו

חלוף שני    .ההתחייבות הבלתי חוזרת להעמדת הלוואה מגולף לחברה הינה בתוקף עד למוקדם מבין: א

רבעונים ממועד עדכון הסכם המימון, ולהערכת הנהלת החברה ודירקטוריון החברה, החברה תעמוד בתנאי  

תקופה של  ההסכם המעודכן, ובכפוף לכך שלחברה יש אמצעים נזילים מספקים לפירעון התחייבויותיה ב 

 . 31.12.2022יום  . חודשים ממועד הפירעון; או ב 12לפחות  

 מליון ש"ח מתוך התחייבות גולף.  4מימשה החברה סך של  2022בחודש פברואר  

תקופת הפרעון הסופי הקבועה    16.03.2022ביום   תיקון  את  ודירקטוריון החברה  ועדת הביקורת  אישרו 

 . 31.12.2022במקום   31.12.2023-בכתב ההתחייבות, כך שתוארך ל

 עסקת מכירת מלאי עדיקה בחנויות גולף  .ז

ביום   החברה,  דירקטוריון  ידי  על  הוחלט  הביקורת  ועדת  להמלצת  את  2022לינואר,    9בהמשך  לאשר   ,

התקשרות החברה בעסקה עם קבוצת גולף, בעלת השליטה בחברה, בקשר עם מכירת מוצרי המלאי של  

 מיליון ש"ח.  2החברה בחנויות העודפים של קבוצת גולף אשר סכומה לא יעלה על 
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 בתקופת הדוח  מהותיים רועיםא  -: 22באור  

, מונה מר הסל  2020במאי,    6, מונה מר רועי הסל כממלא מקום מנכ"ל החברה וביום  2020באפריל,   19 ביום .א
אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת    2020במאי,    6  ביום.  2020במאי,    10כמנכ"ל החברה בפועל החל מיום  

 . 2020יל, באפר  16אישור ועדת התגמול, את תנאי כהונתו של מר הסל, וזאת בתוקף החל מיום  

"ל  כמנכ  בתפקידו   הסל  מר  של   הכהונה  תנאי   את  החברה  של  הכללית   האסיפה  אישרה,  2020,  ביולי   5  ביום
  של  רגילות  מניות  1,227,372-ל  למימוש  הניתנות (  רשומות)לא   אופציות 1,227,372 הקצאת לרבות,  החברה
ש"ח ע.נ של החברה אשר הבשלתן כפופה למועדי הבשלה חודשיים, במנות שוות על    0.0001בנות    החברה

"ח הוערך על ידי מעריך שווי  ש   2,090,834פני שנה החל ממועד ההנפקה. השווי ההוגן של האופציות בסך  
על ולנתונים  לתנאים  בהתאם  הבינומי  במודל  שימוש  תוך  הענקה  ביום  א-חיצוני  מכשירים  הוענקו.  פיהם  לו 

במקרה בו החברה תגייס הון כנגד הקצאת מניות או ניירות ערך המירים למניות ממשקיע שהינו צד שלישי,  
תוקצע למר הסל זכות להשתתף בהנפקה ולרכוש ניירות ערך, באופן שמיד לאחר ביצוע ההנפקה יישמר שיעור  

על מחיר ההנפקה או    50%חה של  בדילול מלא(, במחיר המשקף הנ  5%אחזקותיו )עד שיעור אחזקות של  
 במחיר המניה במועד הקובע, הגבוה מביניהם. 

 . החברה"ל למנכ  משנה לתפקיד  אלפסי אריאל   מר מונה, 2020,  במאי 20  ביום .ב

עם התפטרותו מונה מר אריאל אלפסי    חברה.כמנכ"ל העבודתו  את  מר רועי הסל    סיים  2021במאי    6ביום   .ג
. תקופת ההודעה המוקדמת  הודיע מר אלפסי על התפטרותו  2021באוקטובר    6ביום    כממלא מקום מנכ"ל. 

 . 2022בינואר  6הסתיימה ביום  

מונה מר עמיר לממלא מקום    2021באוקטובר  6ביום  . מונה מר שי עמיר למשנה למנכ"ל 2021ביוני  30ביום   . ד
 מנכ"ל. 

א לחוק    198ועיון במסמכים טרם הגשת תביעה נגזרת, בהתאם לסעיף    בקשה למתן צו לגילוי לפרטים אודות   .ה
 . ידי מר דוד שוורצברג, מנכ"ל החברה לשעבר -שהוגשה על -1999החברות, תשנ"ט 

בנובמבר    25ביום    רוזנפלד כסמנכ"ל הכספים של החברה., החל לכהן מר אורן  2020באוקטובר,    11ביום   . ו
 (. 2022באפריל  1הודיע מר רוזנפלד על התפטרותו )תקופת ההודעה המוקדמת תסתיים ביום   2021

מונה מר כהן לסמנכ"ל   2021בנובמבר   25מונה מר יובל כהן למשנה למנכ"ל. ביום  2021באוקטובר  27ביום  .ז
 הכספים של החברה. 

החברה בוחנת את המשך כדאיות הפעלת החנות  נסגרה החנות בניו יורק. בשלב זה  2021צמבר בד 27ביום  .ח
 כאמור. 
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 מגזרי פעילות  -  :23אור  ב

( לצורכי  CODMמגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי ) 

קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, החברה בנויה לפי מגזרי  

 של היחידות העסקיות ולה שני מגזרי פעילות: והשירותים פעילות בהתבסס על המוצרים 

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

השירותים( הכולל שירותי תפעול    - משלימה לנשים ואופנת הבית באתר האינטרנט ובחנויות, ומגזר השירותים )להלן  

  שונות   אפשרויות  ולפתח  לבחון  החברה  פועלתכן,    כמו  .2018בינואר,    1החל מיום    ואחזקה לאתרי אינטרנט חיצונים 

  – )להלן    בינלאומילפעילות בחו"ל במסגרת מגזר    Adikaון תחת המותג  פעילות המסחר הקמעונאי המקו  להרחבת

 . www.adika.comאתר בינלאומי תחת הכתוב   2019. החברה הקימה במהלך הרבעון הראשון לשנת בינלאומי(

 מוצג בדוחות הכספיים. ביצועי המגזרים )רווח מגזרי( מוערכים בהתבסס על רווח תפעולי כ

 : להלן הרכב הסעיף

 , באלפי ש"ח 2021, דצמברב  13שהסתיימה ביום  שנה ל

 

פעילות 

מגזר  

מכירות  

 עדיקה

פעילות 

מגזר  

 סה"כ  בינלאומי 

 179,691 ,67767 112,014 הכנסות 

 88,786 23,808 64,978 עלות המכר 

 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 גולמי רווח 

 113,840 36,914 ,92676 הוצאות תפעול 

 (50,138) (12,195) (,94337) )הפסד( תפעולי  רווח

 
 , באלפי ש"ח   2020,דצמברב  13שהסתיימה ביום  שנה ל

 

פעילות 

מגזר  

מכירות  

 עדיקה

פעילות 

מגזר  

 סה"כ  בינלאומי 

 192,758 65,362 127,396 הכנסות 

 69,600 22,609 46,991 עלות המכר 

 123,158 42,753 80,405 רווח גולמי לפני עלות משלוחים 

 23,592 14,772 8,820 עלות משלוחים  

 99,566 27,981 71,585 גולמי רווח 

 93,317 29,004 ,31364 תפעול הוצאות 

 6,249 ( 023,1) 7,272 )הפסד( תפעולי  רווח

http://www.adikastyle.com/
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 )המשך( מגזרי פעילות -  :23אור  ב

 , באלפי ש"ח 2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

 

פעילות  

מגזר  

מכירות  

 עדיקה 

פעילות  

מגזר  

 סה"כ  בינלאומי 

 769136, 15,277 121,491 הכנסות 

 46,805 6,793 40,012 עלות המכר 

 89,964 8,484 81,479 רווח גולמי לפני עלות משלוחים 

 10,011 1,485 8,526 עלות משלוחים  

 78,952 6,999 71,953 גולמי רווח 

 72,216 14,794 57,422 הוצאות תפעול 

 6,736 ( 7,795) 14,531 )הפסד( תפעולי  רווח
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 שהופסקו  פעילויות -  :24באור  

הסתיים הסכם למתן שירותי תפעול לאתרי מותגי גולף )להרחבה אודות ההסכם ראה    2021בספטמבר,    30ביום  

 (לעיל 'ה 21ביאור 

 : (21)ראה ביאור   שהופסקה  לפעילות המיוחסות הפעולות תוצאות על נתונים להלן 

 לשנה שהסתיימה ביום  

, אלפי  2021 בדצמבר 31

 ש"ח

 לשנה שהסתיימה ביום 

, אלפי  2020 בדצמבר 31

 ש"ח

 לשנה שהסתיימה ביום 

, אלפי  2019 בדצמבר 31

 ש"ח

 17,041 24,854 11,929 משרותים   הכנסות

 14,277 17,652 9,000 עלות השירותים  

 2,764 7,202 2,929 ההכנסה  על מסים לפני רווח

 - - - על ההכנסה   מיסים

,  שהופסקה מפעילות רווח

 2,764 7,202 2,929 נטו 

 (: לפעילות)ששימשו  מפעילות ושנבעו שהופסקה  לפעילות המיוחסים המזומנים תזרימי   על  נתונים להלן

 לשנה שהסתיימה ביום  

 , אלפי ש"ח 2021 בדצמבר 31

 לשנה שהסתיימה ביום 

 , אלפי ש"ח 2020 בדצמבר 31

 לשנה שהסתיימה ביום 

 , אלפי ש"ח 2019 בדצמבר 31

 2,764 7,202 2,929 שוטפות 

 - - - השקעה

 - - - מימון 

 תאריך המאזן אירועים לאחר   :  25באור  

 מליון ש"ח מתוך התחייבות גולף.  4מימשה החברה סך של  2022בחודש פברואר   .א

ההלוואה    מליון ש"ח.  3.5התקשרה החברה עם תאגיד חוץ בנקאי למתן אשראי בסך של    2022בחודש פברואר   .ב

 . 2022  תשלומים חודשיים החל מחודש יוני  33-. קרן ההלוואה תפרע ב2.5%נושאת ריבית בשיעור פריים + 

- - - - - - - - - - - - - -   - 
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 עדיקה סטייל בע"מ 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים 

 המיוחסים לחברה 

 תוכן העניינים 

 עמוד  

 32- ..................................................................................................... ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 

 4 ................................. לחברה המיוחסים  הפסד  או רווח על המאוחדים  הדוחות מתוך כספיים  נתונים 

 5 ................................. לחברה המיוחסים  הפסד  או רווח על המאוחדים  הדוחות מתוך כספיים  נתונים 

 6 .................................. לחברה המיוחסים   הכולל הרווח על המאוחדים  הדוחות מתוך כספיים  נתונים 

 87- .................................... לחברה המיוחסים  המזומנים  תזרימי על המאוחדים  הדוחות  מתוך נתונים 

 149- ....................................................................................................................... נוסף מידע
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 ג' 9דוח מיוחד לפי תקנה 

 נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים 

 המיוחסים לחברה 

  2021בדצמבר,    31להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות  9ם(, המוצגים בהתאם לתקנה  דוחות מאוחדי  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  

 . 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 ,  144מנחם בגין ' רח
 6492102אביב -תל

 

 +972-3-6232525 טל.

 972-3-5622555+ פקס

ey.com 

 לכבוד 

 בעלי המניות של עדיקה סטייל בע"מ 

 א.ג.נ., 

ג' לתקנות ניירות ערך  9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה   הנדון:  

 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

של עדיקה    1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9תקנה ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי 

ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן    2020-ו  2021בדצמבר    31החברה( לימים    -סטייל בע"מ וחברת הבת בע"מ )להלן  

ה של החברה. אחריותנו היא לחוות  . המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהל2021בדצמבר    31הסתיימה ביום  

 דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו. 

לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים להן,  

, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה  2020-ו  2021בדצמבר    31אלפי ש"ח לימים    580-אלפי ש"ח ו  776נטו הסתכמו לסך של  

בדצמבר    31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים    178-אלפי ש"ח ו  137אלפי ש"ח,    197ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של  

, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות  2019-ו  2020,  2021

 ., ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחריםדעתנו

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  

במידע הכספי הנפרד הצגה מוט  ראיות  להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין  כוללת בדיקה מדגמית של  עית מהותית. ביקורת 

התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת  

ההצגה  המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות  

 של המידע הכספי הנפרד בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם  

 . 1970-(, התש"לג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים9להוראות תקנה 

 קוסט פורר גבאי את קסירר   אביב, -תל

 רואי חשבון   2022במרץ,   16
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   המצב הכספי המיוחס לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

 
 באור 

,   2021  בדצמבר 31ליום 

 באלפי ש"ח 

,   2020  בדצמבר 31ליום 

 באלפי ש"ח 

    שוטפים נכסים 

 15,671 8,983 3 מזומנים ושווי מזומנים 

 5,636 -  מזומנים מוגבלים 

 2,308 2,308  מזומן משועבד 

 6,978 6,284  לקוחות 

 5,923 -  בעלי שליטה 

 9,746 3,550  חייבים ויתרות חובה  

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות  
 מוחזקות, נטו 

 
147 - 

 203 2,063 5 שוטפים לקבל מיסים 

 39,716 27,530  מלאי  

 86,181 50,865  סה"כ נכסים שוטפים 

    נכסים לא שוטפים

 473 223  חייבים לזמן ארוך 

 1,665 - 5 מסים נדחים 

 22,030 19,321  רכוש קבוע, נטו  

 1,632 96  נכסים בלתי מוחשיים 

 76,497 81,130  נכס זכות שימוש  

 102,297 100,770  נכסים לא שוטפים סה"כ 

 188,478 151,635  סה"כ נכסיםה 

    התחייבויות שוטפות 

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות  
 מוחזקות, נטו 

 
- 181 

 38,134 21,899  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 12,646 9,744 4 זכאים ויתרות זכות  

 9,946 10,023  התחייבויות בגין חכירה חלויות שוטפות של 

 2,500 -  אשראי מתאגידים בנקאיים

 63,407 41,666  סה"כ התחיבויות שוטפות 

    התחייבויות לא שוטפות 

 72,539 77,563  התחייבות בגין חכירה 

 873 744  מעביד, נטו -התחייבויות בשל סיום יחסי עובד 

 73,412 78,307  סה"כ התחייבויות לא שוטפות 

 51,659 31,662  הון  

 188,478 151,635  סה"כ 

 ______________  __________  __________  2022מרץ,   16

 אייל גרינברג   שי עמיר   יובל כהן  תאריך אישור הדוחות הכספיים  

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

 

 באור 

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

,   2021  בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

,   2020  בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

,   2019  בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 129,432 193,076 178,256  הכנסות מפעילות עדיקה 

 55,946 78,579 114,598  פעילות עדיקה עלות המכירות 

 73,486 114,497 63,658  רווח גולמי מפעילות עדיקה 

 58,979 102,316 105,779  הוצאות מכירה ושיווק

 6,280 7,022 8,334  הוצאות הנהלה וכלליות 

רווח )הפסד( תפעולי לפני הוצאות  
 8,227 5,159 (50,455)  תשלום מבוסס מניות ואחרות 

 237 1,777 3,282  הוצאות אחרות  

 ( 1,491) 876 328  )הפסדי( אקוויטי  רווחי

הכנסות )הוצאות( תשלום מבוסס  
 ( 2,256) ( 2,138) 646  מניות 

רווח )הפסד( תפעולי לאחר הוצאות  
 4,243 2,120 (52,763)  תשלום מבוסס מניות והוצאות אחרות 

 3,918 3,259 3,244  הוצאות מימון, נטו 

 325 ( 1,139) (56,007) 5 רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 1,643 1,698 1,665  מיסים על ההכנסה  

 ( 1,318) ( 2,837) (57,672)  הפסד מפעילויות נמשכות  

 2,764 7,202 2,929  רווח מפעילויות שהופסקו  

 1,446 4,365 (54,743)  רווח )הפסד( נקי  
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 על הרווח הכולל המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים 

  

 לשנה שהסתיימה ביום 
,   2021  בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 לשנה שהסתיימה ביום
,   2020  בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 לשנה שהסתיימה ביום
,   2019  בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 1,446 4,365 (54,742) רווח )הפסד( נקי  

רווח כולל אחר )לאחר השפעת  
    המס(:

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן  
    לרווח או הפסד: 

רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכניות   
 (96) - - להטבה מוגדרת 

 (96)  - - סה"ה רווח )הפסד( כולל אחר 

 1,350 4,365 (54,742) סה"כ רווח כולל 
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 נתונים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

 

לשנה שהסתיימה  
 ביום 

,   2021  בדצמבר 31
 באלפי ש"ח 

לשנה שהסתיימה  
 ביום 

,   2020  בדצמבר 31
 באלפי ש"ח 

לשנה שהסתיימה  
 ביום 

,   2019  בדצמבר 31
 באלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 1,446 4,365 (54,742) רווח )הפסד( נקי  

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  
    מפעילות שוטפת: 

    התאמות לסעיפי רווח או הפסד: 

 12,876 13,599 15,848 פחת והפחתות 

 - 1,477 1,916 ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים

 - - 1,747 ירידת ערך רכוש קבוע 

- בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובדעלייה 
 229 (61) ( 129) מעביד, נטו 

הוצאות ריבית בגין הלוואות מבעלי מניות ובעלי  
 68 16 - מניות קודמים 

 - 174 140 הוצאות ריבית בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 2,981 2,612 3,364 הוצ' ריבית בגין התחייבות בגין חכירה 

 1,643 1,698 1,665 מסים על ההכנסה 

   ( 1,182) הכנסה בגין סיום חכירה 

 2,256 2,138 ( 646) תשלום מבוסס מניות 

 20,053 21,653 22,723 סה"כ 

    : שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות

 2,469 2,373 6,616 ירידה )עלייה( בלקוחות 

 ( 7,687) 2,153 6,287 ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה  

 ( 6,708) (22,481) 12,187 עלייה במלאי 

ולנותני   לספקים  בהתחייבויות  )ירידה(  עליה 
 ( 4,076) 21,764 (15,930) שירותים

 578 3,414 ( 2,539) עלייה בזכאים ויתרות זכות 

 (15,424) 7,223 6,621 סה"כ 

ששולמו והתקבלו במהלך התקופה  מזומנים 
    עבור: 

 ( 2,981) ( 2,786) ( 3,504) ריבית ששולמה 

 ( 2,249) ( 5,036) ( 1,861) מסים ששולמו 

 - - - מסים שהתקבלו  

 ( 5,230) ( 7,822) ( 5,365) סה"כ 

 845 25,419 (30,763) מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
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 תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים מתוך הדוחות המאוחדים על 

 

לשנה שהסתיימה  
 ביום 

,   2021  בדצמבר 31
 באלפי ש"ח 

לשנה שהסתיימה  
 ביום 

,   0202  בדצמבר 31
 באלפי ש"ח 

לשנה שהסתיימה  
 ביום 

,   2019  בדצמבר 31
 באלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 ( 502) ( 291) - הפקדת מזומן לפיקדון משועבד 

 - ( 5,636) 5,636 במזומנים מוגבלים תנועה 

 ( 8,369) ( 2,442) ( 3,731) רכישת נכסים קבועים  

 ( 2,186) ( 120) ( 1,179) השקעה בנכסים בלתי מוחשיים  

 1,484 ( 1,039) ( 328) ירידה )עליה( בהשקעה בחברה בת  

 ( 9,573) ( 9,528) 398 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

    מפעילות מימוןתזרימי מזומנים  

 - - ( 2,500) פרעון הלוואה מתאגידים בנקאים 

 ( 1,716) ( 1,392) - פרעון הלוואות מבעלי מניות 

 1,500 1,000 - קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים

   5,036 תקבולים בגין הנפקת אופציות 

 - 89 30,356 תקבולים בגין הנפקת מניות 

 ( 6,743) ( 6,470) ( 9,213) התחייבות בגין חכירה   פרעון

 ( 6,959) ( 6,773) 23,679 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

 (15,687) 9,118 ( 6,688) עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

 22,240 6,553 15,671 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

 6,553 15,671 8,983 לסוף השנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

    פעילויות מהותיות שלא במזומן 

 914 322 10 רכישת רכוש קבוע באשראי 

 - 7,220 14,346 נכס זכות שימוש 
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 מידע נוסף 

 כללי  - : 1באור  

, תל  6וכתובתה הינה מיטב   2011בחודש אוגוסט החברה התאגדה והחלה את פעילותה העסקית בישראל  א.

 אביב. 

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

וכן בשיווק והפצה של מותגים בינלאומיים נוספים. החברה    Adikaהנעלה ומוצרי אופנת בית, תחת המותג  

האינטרנט   אתר  תחת  ייחודית  מקוונת  מסחר  פלטפורמת  וחנויות  www.adikastyle.comמפעילה   ,

או   )קבועות  פיזיות  המותג  Pop-upקמעונאיות  תחת   )Adika  משנת החל  כך,  על  נוסף  פועלת  2019.   ,

 , , www.adika.comהחברה בחו"ל במסחר קמעונאי מקוון תחת תחת אתרי האינטרנט 

 : השפעת תפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם ג.

  זו   התפשטות.  בישראל  לרבות,  העולם  במדינות   הקורונה  נגיף  התפשט,  ולאחריה  2020שנת    במהלך
 החברה.  פעילות על  מהותית השפעה בעלי  לגורמים להפוך  שעלולים ותדירים  שונים בשינויים מאופיינת

  על  וכן  וההתקהלות  התנועה  על  הגבלות  בדבר ,  2020,  בדצמבר   23  מיום  ישראל  ממשלת  החלטת  לנוכח
  הופעלו  לא  בישראל   החברה   חנויות,  בארץ  קניות  ומרכזי   קניונים  סגירת   לרבות ,  בישראל  המסחרית  הפעילות

"(,  השלישית   החנויות  סגירת  )"תקופת  2021,  בפברואר   21  ליום  ועד  2020,  בדצמבר  28  מיום  החל  וזאת
 . הסגר תקופת לסיום  עד תשלום ללא לחופשה  הוצאו החברה חנויות עובדי זו תקופה  במהלך כאשר

  החברה   ופעילות,  תשלום  ללא   לחופשה  הוצאו  לא   בחברה   גוהמרלו  המטה  עובדי  החנויות  סגירת   בתקופת 
 . ובעולם בישראל, החברה של המקוונת הקמעונאית  המסחר פעילות על התבססה

 נכון למועד פרסום הדוח כל חנויות החברה פועלות כסדרן. 

,  החברה  חנויות  פועלות  בהם  המושכרים  הנכסים  בעלי  מרבית  עם  להבנות  הגיעה   החברה  -  נכסים מושכרים
  והשלישית )אשר   השניה,  הראשונה  החנויות   סגירת  תקופת  השכירות בגין  בתשלומי   מסוימות  להקלות  ביחס

כ  תוצאות  על   מהותית  השפעה   בעלות   היו על  ועמדו  בתקופת הדוח  מיליוני ש"ח. בתקופה    1.4-החברה 
  בדוחות   הוכרה  אשר  ארנונה  בתשלומי  להקלה  הייתה החברה זכאית   וכן,  מליוני ש"ח(  2.6-הקודמת סך של כ

 . 2020 לשנת   השני לרבעון החברה של הכספיים

עובדי חנויות החברה הוצאו לחופשה ללא תשלום   :במהלך תקופת סגירת החנויות השלישית  -  עובדי החברה

 עד לסיום תקופת סגירת החנויות השלישית, כאשר עובדי המטה בחברה לא הוצאו לחופשה ללא תשלום. 

-קורונה החדש(, תש"ףנגיף ה –נכנס לתוקף חוק מענק לעידוד תעסוקה )הוראת שעה    2020ביוני   16ביום 

שנועד לתמרץ את החזרתם לעבודה של עובדים שהוצאו ככלל לחופשה ללא תשלום  )"חוק העידוד"(  2020

ה ללא    2020באפריל    30-ל  2020במרץ    1-בין  במהלך תקופת החופשה  ושקיבלו  הקורונה  בשל משבר 

שבו לעבודה בין החודשים  תשלום דמי אבטלה. החוק מאפשר למעסיקים לקבל מענק עבור עובדים כאמור ש

יולי    2020ספטמבר    -אפריל   ההעסקה 2020אוקטובר    –)או  )"חודשי  העידוד(  חוק  בהוראות  כמפורט   ,

פעימות שוות עבור כל אחד    4-ש"ח לחודש. ככלל, המענק יחולק ל  3,300המזכים"( ושמשתכרים לפחות  

על וזאת  המזכים,  ההעסקה  ההעסקה  -מחודשי  רציפות  את  להבטיח  עובדים  מנת  עבור  העובדים.  של 

  3,500ישולם מענק בסך כולל של    2020ובמהלך חודש מאי    2020באפריל    19-שהוחזרו לעבודה החל מה

)או    2020ספטמבר    -ש"ח לחודש לעובד( ועבור עובדים שיוחזרו לעבודה במהלך החודשים יוני    875ש"ח )

  1,875ש"ח לעובד )  7,500בסך כולל של  מענק מרבי    -, כמפורט בהוראות החוק(  2020אוקטובר    –יולי  

ידי החברה הכירה החברה בקיטון הוצאה בסך של  -ש"ח לחודש לעובד(. בעקבות החזרת עובדים מזכים על

 . 2020אלף ש"ח בדוחותיה הכספיים לשנת  491 -כ

הזכאות לדמי אבטלה מתמודדת החברה עם קשיים משמעותיים  בעקבות מדיניות הממשלה בדבר הארכת 

בגיוס כוח אדם והחזרת עובדים מחל"ת, בפרט בתחומי הלוגיסטיקה והחנויות. 

http://www.adikastyle.com/
http://www.adika.com/
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 )המשך(כללי  - : 1באור  

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

ותד  בהיקף  משמעותית  לפיחות  ועלייה  בשילוחים  עיכובים  טיסות,  לביטולי  כך  ועקב  המטען,  טיסות  ירות 

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

פן  האספקה של החברה. יצוין כי נכון למועד הדוח, פעילות השילוח האווירי הבינלאומית שבה לתפקוד באו 

מלא אולם במחירי הובלה גבוהים באופן ניכר בהשוואה למחירים עימם פעלה החברה טרום תקופת הקורונה  

 והחברה נבצעת חלק מהשילוח בדרך של שילוח ימי. 

נכון לתאריך פרסום הדוח, פעילות הייצור של החברה בסין, אשר הושפעה בשל התפשטות    -כושר ייצור  

שבה   הקורונה,  ס נגיף  בין  לפעילות  אלו  בימים  גם  הקיימות  התנועה  מגבלות  לאור  זאת,  עם  יחד  דירה. 

המדינות, ובפרט ביטולן של טיסות נוסעים, פועלת החברה מול גורמי הייצור בסין, בעיקר ממשרדי החברה  

בישראל. לצורך כך, החברה פעלה לפתח יכולת בצד פיתוח המוצר, המאפשרת עבודה מרחוק מול גורמי  

 מור ללא פגיעה מהותית בכושר הייצור של החברה.הייצור בסין כא

יצוין, כי התפשטות נגיף הקורונה הינו אירוע שמעצם טיבו וטבעו, היקפו והשפעותיו נאמדים ומשתנים באופן  

תדיר, ואינם בשליטת החברה, ובהתאם, הערכות החברה והמידע המובא כאן, מבוסס על המידע הזמין  

ויות להשתנות. כמו כן, בשלב זה, אין באפשרות החברה לאמוד את כלל  לחברה נכון למועד הדוח ואלו עש

 ההשלכות האפשריות על פעילותה ותוצאותיה )בטווח הקצר או הארוך( ואין כל ודאות ביחס להיקפן או משכן. 

 מלאי:  .  ד

כחלק ממדיניות ההתרחבות של החברה, בצעה החברה רכישות מלאי גדולות במהלך הרבעון הרביעי של  

ביום    16-, אשר הגדילו את יתרות המלאי בחברה מכ2021והרבעון הראשון של    2020שנת   מליון ש"ח 

יועדות  . יתרות מלאי אלו, לא נמכרו בתקופה בה היו מ31.12.2020מליון ש"ח ביום    40-לכ  30.06.2020

מליון    13-להמכר, וכתוצאה מהתיישנות המלאי, נאלצה החברה לבצע הפחתה בשוויו של מלאי בסך של כ 

 . 2021ש"ח בשנת 

 המצבה הכספי של החברה:  ה.

מיליון ש"ח מפעילויות    2.9-מיליון ש"ח ורווח של כ  57.7  -החברה רשמה הפסד מפעילויות נמשכות בסך של כ

 שהופסקו. 

, החברה נוקטת בתכנית פעולה לשיפור הרווחיות הגולמית כמו גם  2021החל מסוף הרבעון השני לשנת  

הרווחיות התפעולית, הנפרסת על מספר רבעונים. בכלל כך, בשלב ראשון, החברה פועלת להתאמת מדיניות  

ת עלויות השיווק, ולחסכון במבנה הוצאות תפעוליות, צמצום שטחים מושכרים,  המבצעים וההנחות התאמ 

צמצום וחסכון בכח האדם, ייעול שרשרת האספקה ללקוחות החברה, לצד מעבר למרכז הלוגיסטי החדש  

 ב'. 5כאמור בביאור 

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

התקבלה תמורת ההנפקה נטו    2021באוגוסט,    19ש"ח. ביום    35,907,000בתמורה כוללת )ברוטו( של  

באוגוסט פרעה החברה את התחייבותה בקשר   20ש"ח )לרבות תמורת גולף( וביום    35,439,000בסך של 

 עם הסכם האשראי של החברה עם תאגיד בנקאי. 
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 )המשך(כללי  - : 1באור  

 על ידי קבוצת גולף בהתאם לכתב התחייבות:  הלוואה שהועמדה   

סך  2022בינואר,    31ביום   גולף בהתאם    4, הודיעה החברה על קבלת הלוואה על  מיליון ש"ח מקבוצת 

 במאי  31להתחייבות בלתי חוזרת להעמדת הלוואה אשר הועמדה לחברה מצד קבוצת גולף ביום 

ודירקטוריון הח  16.03.2022ביום   ועדת הביקורת  הפרעון הסופי הקבועה  אישרו  תקופת  תיקון  את  ברה 

 . 31.12.2022במקום   31.12.2023-בכתב ההתחייבות, כך שתוארך ל

למועד החתימה על הדוחות הכספיים, ובהמשך לפעולות ותוכניות ההנהלה כאמור לעיל, להערכת הנהלת  
 החברה והדירקטוריון, החברה תעמוד בהתחייבויותיה בהגיע מועד פרעונן. 

 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונם לתקני חשבונאות קיימים  -שינוי במשיניות חשבונאית - : 2באור  

 חכירות  - IFRS 16 -תיקון ל

  התיקון(.  –: חכירות )להלן 16, תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 2020בחודש מאי  IASB - לאור משבר הקורונה, פרסם ה 

חכירה כתוצאה ממשבר הקורונה    בדמי  ליישם הקלה פרקטית לפיה שינויים  מטרת התיקון הינה לאפשר לחוכרים

 חכירה אלא כדמי חכירה משתנים. התיקון יחול על צד החוכרים בלבד. כתיקוני  לא יטופלו

הבאים    הקריטריונים  לשלושת  העונים  הקורונה  ממשבר  כתוצאה  החכירה  בדמי  שינויים  לגבי  רק  יחול  התיקון 

 במצטבר: 

לתשלומים   • בהשוואה  יותר  נמוכים  או  מהותי  באופן  זהים  הינם  המעודכנים  העתידיים  החכירה  תשלומי 

 היה נדרש לשלם רגע לפני העדכון;   שהחוכר

 ; וכן, 2021ביוני   30קיטון תשלומי החכירה הינו בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד ליום    •

 לא בוצע שינוי מהותי ליתר התנאים של חוזה החכירה.  •

 שום מוקדם. ויחול רטרואקטיבית, עם אפשרות ליי 2020ביוני   1התיקון ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום   

החברה בחרה ליישם את התיקון ביישום מוקדם ולהחילו עבור כל השינויים בדמי חכירה שנבעו כתוצאה ממשבר  

ויתור שהתקבל על תשלומי חכירה בגין חודשים מרץ, אפריל, מאי, ספטמבר, אוקטובר    הקורונה.  בהתאם, לאור 

בקיטון בהוצאות הפחת    2020בדצמבר    31יום  אלפי ש"ח, הכירה החברה בשנה שהסתיימה ב  2,618ונובמבר בסך  

 אלפי ש"ח, בהתאמה.  643-אלפי ש"ח ו 1,975ובהוצאות המימון בסך של 
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 ומזומנים מוגבלים   שווי מזומניםומזומנים  - : 3באור  

 , באלפי ש"ח2020בדצמבר   31 , באלפי ש"ח2021בדצמבר   31 

 12,756 9,289 מטבע ישראלי 

 2,915 ( 306) מטבע חוץ* 

 5,636 - מזומנים מוגבלים** 

 8,983 21,307 

 בעיקר דולר  *

שהתקבלו בגין מימוש אופציות ומיועדים    אלפ"ש  4,636המוגבלים כוללת סך של    2020בשנת    יתרת המזומנים  **

 אלפ"ש שהועמדו שהופקדו לפקדון חלף ערבות גולף אך אינם משועבדים.   1,000לעובדים ורשויות המס וסך של  

 זכאים ויתרות זכות  - : 4באור  

 , באלפי ש"ח2020בדצמבר   31 , באלפי ש"ח2021בדצמבר   31 

 3,661 3,079 עובדים ומוסדות בגין שכר  

 867 948 הפרשה לחופשה והבראה 

 1,174 2,203 מקדמות מלקוחות  

 615 360 הפרשה להחזרות  

 3,268 3,154 הוצאות לשלם 

 3,061 - מוסדות 

 9,744 12,646 

 מסים על ההכנסה  - : 5באור  

 חוקי המס החלים על החברה  א.

 1985-)תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"החוק מס הכנסה 

לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד    2007פי החוק, עד לתום שנת  -על נמדדו התוצאות 

 המחירים לצרכן. 

  1985-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה  2008בחודש פברואר  

, נמדדות התוצאות לצורכי  2008ואילך. החל משנת    2008התיאומים משנת  המגביל את תחולתו של חוק  

  31מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום  

. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול  2007בדצמבר,  

למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי  עד  

 . 2008( החל משנת 2007הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס  

 שיעורי המס החלים על החברה  ב.

 .23%שיעור מס החברות בישראל  

לית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  אושר חוק ההתייעלות הכלכ  2016בדצמבר  

  2017בינואר,    1  , אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2016  – (, התשע"ז  2018  - ו  2017

 . 23%לשיעור של   2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום   24%לשיעור של 
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 מסים על ההכנסה )המשך(  - : 5באור  

 שומות מס  ג.

 . נחשבות כסופיות  2017שומות מס סופיות עד וכולל  לחברה  

 מסים נדחים  ד. 

 ההרכב:

 דוחות על המצב הכספי 

 

31  
  בדצמבר 

2021  , 
באלפי  

 ש"ח 

31  
  בדצמבר 

2020  , 
באלפי  

 ש"ח 

התחייבויות בגין  
 1,279 - חכירה  

 - - רכוש קבוע 

 386 - הטבות לעובדים 

 - 1,665 

הכנסות )הוצאות(  
   מסים נדחים 

 1,665 - נכסי מסים נדחים, נטו 

 דוחות רווח או הפסד ורווח כולל אחר

 

31  
  בדצמבר 

2021  , 
באלפי  

 ש"ח 

31  
  בדצמבר 

2020  , 
באלפי  

 ש"ח 

31  
  בדצמבר 

2019  , 
באלפי  

 ש"ח 

התחייבויות בגין  
 ( 460) ( 407) 1,279 חכירה  

 (36) 37 - רכוש קבוע 

 (80) (5) 386 לעובדים הטבות 

 1,665  (576 ) 

הכנסות )הוצאות(  
 ( 576) ( 375) 1,665 מסים נדחים 

נכסי מסים  
    נדחים, נטו 

 מסים על ההכנסה )הטבת מס( הכלולים בדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר  ה.

 

 לשנה שהסתיימה ביום

באחפי  , 2021  בדצמבר 31

 ש"ח 

 לשנה שהסתיימה ביום

, באחפי  2020  בדצמבר 31

 ש"ח 

 לשנה שהסתיימה ביום

, באחפי  2019  בדצמבר 31

 ש"ח 

 2,219 2,073 - מסים שוטפים 

 ( 576) ( 375) 1,665 מסים נדחים 

 1,665 1,698 1,643 

 

 מסים על ההכנסה המתייחסים לסעיפי הון  ו.

 

 לשנה שהסתיימה ביום

באחפי  , 2021  בדצמבר 31

 ש"ח 

 לשנה שהסתיימה ביום

, באחפי  2020  בדצמבר 31

 ש"ח 

 לשנה שהסתיימה ביום

, באחפי  2019  בדצמבר 31

 ש"ח 

הטבת מס בגין הנפקת  

 מניות 
- - - 
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 מסים על ההכנסה )המשך(  - : 5באור  

 באור מס תאורטי  ז.

וההוצאות, הרווחים וההפסדים ברווח או  להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות  

 הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד: 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
,  2021  בדצמבר 31

 באחפי ש"ח 

 לשנה שהסתיימה ביום
,  2020  בדצמבר 31

 באחפי ש"ח 

 לשנה שהסתיימה ביום
,  2019  בדצמבר 31

 באחפי ש"ח 

 3,274 5,187 (53,077) רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 23% 23% 23% שיעור המס הסטטוטורי  

מס )הטבת מס( מחושב לפי שיעור  
 753 1,193 (12,208) המס הסטטוטורי 

עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה  
    הנובעת מהגורמים הבאים: 

לצורכי  הוצאות שאינן מותרות בניכוי 
 603 525 ( 227) מס

הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים  
 -  821 נדחים 

בהפסדים לצורכי מס בגינם לא הוכרו  
 382 - 11,614 מסים נדחים בתקופה 

 - - 1,665 ירידת ערך מיסים נדחים 

 -   יצירת מיסים נדחים לראשונה 

 (95) (20) - אחרים 

 1,643 1,698 1,665 מסים על ההכנסה 

 עם חברות מוחזקות יתרות  - : 6באור  

 יתרות עם חברות מוחזקות  . 1

 ההרכב 

 

, באלפי  2021  בדצמבר 31

 ש"ח 

, באלפי  2020  בדצמבר 31

 ש"ח 

   יתרות חובה:

 - 147 נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו 

 1,971 1,048 חייבים ויתרות חובה לזמן קצר 

   זכות:יתרות 

 181 - נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו 

 - - זכאים ויתרות זכות  

 עסקאות עם חברות מוחזקות  . 2

לשנה שהסתיימה   

 ביום 

,  2021  בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

 לשנה שהסתיימה ביום

,  2020  בדצמבר 31

 באלפי ש"ח 

לשנה שהסתיימה  

 ביום 

,  2019  בדצמבר 31

 ש"ח באלפי 

 1,104 2,543 1,042 מכירות 

 3,960 4,449 3,448 קבלת שירותים 

 



 1-ד

 פרטים נוספים על החברה  - 'פרק ד

 עדיקה סטייל בע"מ   : שם החברה 

 514659614 : מס' החברה ברשם

 . 2021 , בדצמבר 31  תאריך המאזן: 

 . 2022, במרץ 16   : תאריך הדוח

 . 2021 ,בדצמבר  31השנה שהסתיימה ביום   תקופת הדוח: 

  :מוחזקות לתאריך המאזן רשימת השקעות בישויות  -11תקנה  .1

    ע"י החברה  שיעורי החזקה    

 שם החברה 

סוג 
  המניה

  ערכהו
 הנקוב

מספר  
מניות 

 מונפקות

בדוח   ערך 
ליום  הכספי 
31.12.2021  

ש"ח   באלפי 
 )סולו( 

 בהצבעה  בהון
סמכות  
למינוי 

 דירקטורים

יתרת  
אגרות  

חוב, 
שטרי  

הון 
והלוואות 

באלפי  
 ש"ח 

תנאי  
 הלוואה 

מועדי 
 פירעון

Adika Style 
(Guangzhou) 

Trading 
Limited 

 - - 0 100% 100% 100% 776 20 רגילה 

Adika, Inc  
(1) 

 - - 0 100% 100% 100% ( 629) 1,000 רגילה 

(1) Adika Inc  ב  100%מחזיקה בAdika Style Inc . 

 :שינויים בהשקעות בישויות מוחזקות בתקופת הדוח  - 12תקנה  .2

 שינויים בהשקעות ובהון  .2.1

 . בחברות הבנותבתקופת הדוח לא חלו שינויים בהשקעות החברה 

 שינויים בהלוואות  .2.2

 נות.ת הב ו בתקופת הדוח לא חלו שינויים בהלוואות החברה בחבר

 : הכנסות הישויות המוחזקות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן - 13תקנה  .3

 שם החברה 

 רווח

 )הפסד(

 לפני מס 

 רווח

 )הפסד(

 לתקופה

 2021בדצמבר   31ליום 

 דמי ניהול ריבית נומינלית  דיבידנד 

 אלפי ש"ח 

Adika Style (Guangzhou) Trading Limited 206 206 - - - 

Adika, Inc. 131 131 - - - 



 2-ד

 מסחר בבורסה   - 20תקנה  .4

ויועצים  -לא סחירות שהוענקו על  אופציות  63,211  מומשומהלך תקופת הדוח,  ב ידי החברה לנושאי משרה, עובדים 

 פי התשקיף וסמוך לאחר מכן. - עובר למועד ההנפקה על

 של החברה, כמפורט להלן: ומניות בנוסף, במהלך תקופת הדוח הוקצו אופציות )לא רשומות( 

מניות של החברה הוקצו למשקיעים, כולל קבוצת    5,984,500-ו  אופציות )לא רשומות( של החברה  2,992,250 •

  2021ביולי    28מיום    מיידי על הצעה פרטית חריגהראו דיווח    והמניות,  רטים נוספים אודות כתבי האופציהלפ  גולף.

 . שר תוכנו נכלל כאן על דרך ההפניהא, (2021-01-059167אסמכתא:)מס' 

רשומות   897,873 • )לא  הוקצו  אופציות  בחברה(  משרה  ונושאי  בדיווח  ,לעובדים  הצעה    יםמיידי  יםכמפורט  על 

אסמכתא:    2021  בדצמבר,  23  -ו  בנובמבר,  4מהימים  פרטית    -ו  2021-01-094246מס' 

 . נכלל כאן על דרך ההפניה ם שר תוכנא ,2021-01-184140

  1תשלומים לנושאי משרה בכירה  - 21תקנה  .5

  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 

 תפקיד  שם
היקף 

 משרה 

שיעור  

החזקה  

 בהון

 מענק  שכר 

תשלום  

מבוסס  

 מניות

 

 אחר 
 סה"כ  רכב

 אריאל אלפסי 

 ( 5.1 )ר' סעיף

משנה  

  מנכ"לל

 לשעבר 

100% - 945,185 - (200,588 ) - - 744,627 

 אורן רוזנפלד 

 ( 5.2 )ר' סעיף

סמנכ"ל  

  כספים

 לשעבר 

100% - 755,278 
45,00

0 
(39,195) - 30,959 729,043 

 רועי הסל 

 ( 5.3 )ר' סעיף

  מנכ"ל

 לשעבר 
100% 1.52% 413,540 - 75,414 - - 488,954 

 שי עמיר 

 ( 5.4)ר' סעיף 

מ"מ  

 מנכ"ל 
100% - 368,883 - 46,718 - - 415,601 

קארין אברג'יל  

 סיידא 

 ( 5.5)ר' סעיף 

 382,364 - - - - 382,364 - 100% חשבת

 

 

 . 2021התגמולים לנושאי משרה בחברה מובאים בדוח זה, בהתאם לנתונים כפי שהוכרו בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  1



 3-ד

 מ"מ מנכ"ל החברה לשעבר   – אלפסי אריאל  מר .5.1

הודיע מר אריאל    2021באוקטובר,   5. ביום 2020במאי,  20כמשנה למנכ"ל החברה, החל מיום   כיהןאלפסי  אריאלמר 

סיים מר אלפסי את תקופת העסקתו    2022בינואר,    5ביום    לדירקטוריון החברה על רצונו לסיים את תפקידו.אלפסי  

 : הבאים לתנאים, היתר בין, זכאיהיה  אלפסי מר, בחברהלתנאי העסקתו   התאםב, 2022בינואר,   5עד יום בחברה. 

 ש״ח )ברוטו( .  60,000שכר חודשי של  •

  התגמול   ועדת  דעת  בשיקול,  ויעדים  משקולות   בסיס   על   שייקבע ,  משכורות  4  עד   של  לתקרה  עד  שנתי   מענק •

 . החברה של התגמול מדיניות להוראות ובהתאם בכפוף והכל,  והדירקטוריון

, קרן השתלמות, החזר הוצאות נסיעה, השתתפות  פיטורין  ופיצויי  פנסיוני  הסדרנלווים מקובלים ובכללם,    תנאים •

ש"ח בחודש )לרבות    500ש"ח בחודש, והוצאות טלפון סלולרי בסך של עד    1,000בהוצאות אחזקת רכב בסך של  

 פי דין. -ימי עבודה, וכן דמי מחלה והבראה על   18גילום מס בגין שווי ההטבה(. בנוסף, חופשה שנתית של  

חודשים מתום תקופת ההעסקה ובדבר שמירת    12בהסכם ההעסקה נקבעו הוראות בדבר אי תחרות לתקופה של   •

 יות. סוד

אופציות )לא רשומות(   571,169תנאי התגמול בגין העסקתו של מר אלפסי, הקצתה החברה למר אלפסי,    במסגרת •

אשר הבשלתם כפופה למועד    החברה  של.נ  ע"ח  ש  0.0001  בנותמניות רגילות    571,169  לעד  למימוש  הניתנים

על פני שלוש שנים החל מ מיו  18- הבשלה רבעוניים, במנות שוות  הקצאת    אודות  לפרטיםההקצאה.  ם  חודשים 

01-2020-)מס' אסמכתא:    2021באוקטובר,    15האופציות ותנאיהן כאמור ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  

פקעו  (.  038401 בחברה,  אלפסי  מר  של  העסקתו  סיום  פקיעת    אופציות.  498,574עם  אודות  נוספים  לפרטים 

 . 2022בינואר,   20מיום  האופציות של מר אלפסי, ראו דיווחה המיידי של החברה

 . בחברה כמקובל,  ולשיפוי משרה נושא  אחריות לביטוח  זכאיהיה  אלפסי מר •

 כספים לשעבר הסמנכ"ל  – רוזנפלד אורן  מר .5.2

החל    .2021בנובמבר,    25ועד יום    2020,  באוקטובר   11"ל הכספים של החברה החל מיום  כסמנכ אורן רוזנפלד כיהן    מר

רוזנפלד    מרבמהלך תקופת העסקתו,    , מצוי מר רוזנפלד בתקופת הודעה מוקדמת.2022באפריל,    1ממועד זה ועד  

 היה זכאי, בין היתר, לתנאים הבאים: 

 ש״ח )ברוטו( .  45,000שכר חודשי של  •

  התגמול   ועדת  דעת  בשיקול,  ויעדים  משקולות   בסיס   על   שייקבע ,  משכורות  3  עד   של  לתקרה  עד  שנתי   מענק •

 . החברה  של התגמול מדיניות  להוראות  ובהתאם בכפוף  והכל , )בהמלצת הממונה הישיר( והדירקטוריון

אחזקת  השימוש ו, קרן השתלמות, השתתפות בהוצאות  פיטורין  ופיצויי   פנסיוני  הסדרנלווים מקובלים ובכללם,    תנאים  •

ש"ח בחודש )לרבות גילום מס    500, והוצאות טלפון סלולרי בסך של עד  בהתאם לנהליה כפי שיהיו מעת לעתרכב  

 פי דין. - עבודה, וכן דמי מחלה והבראה על ימי 18שנתית של בגין שווי ההטבה(. בנוסף, חופשה 

ודשים מתום תקופת ההעסקה ובדבר שמירת  ח  12של  ר אי תחרות לתקופה  בהסכם ההעסקה נקבעו הוראות בדב •

 סודיות. 

מר    במסגרת • של  העסקתו  בגין  התגמול  למר  רוזנפלדתנאי  החברה  הקצתה  )לא    80,335,  רוזנפלד,  אופציות 

אשר הבשלתם כפופה    החברה  של.נ  ע"ח  ש  0.0001  בנותמניות רגילות    80,335  לעד  למימוש  הניתניםרשומות(  

הקצאת    אודות  לפרטים.  חודשים מיום ההקצאה  18-שנים החל מ  למועד הבשלה רבעוניים, במנות שוות על פני שלוש

01-2020-)מס' אסמכתא:    2020באוקטובר,    14ותנאיהן כאמור ראו דיווחה המיידי של החברה מיום    האופציות

028681 .) 

 . בחברה  כמקובל,  ולשיפוי משרה נושא  אחריות לביטוח זכאי היה  רוזנפלד  מר •



 4-ד

 מנכ"ל החברה לשעבר  –מר רועי הסל   .5.3

  מר היה  לתנאי העסקתו,    בהתאם .  2021במאי,    6עד ליום    2020במאי,    10מיום    כמנכ"ל החברהכיהן  מר רועי הסל  

 תנאים הבאים: ל, בין היתר,  זכאי הסל

 2. 2020,  באפריל  15ש״ח )ברוטו(, החל מיום  70,000שכר חודשי בסך של   •

  וכן , קרן השתלמות, החזר הוצאות כמקובל בחברה,  פיטורין  ופיצויי  פנסיוני  הסדרתנאים נלווים מקובלים, ובכללם,   •

)לרבות   דלק בגין השימוש ברכב הפרטי שלו    אגרה   בכבישי   ושימוש  ביטוחים,  שנתי   רישוי  עלויותהחזר הוצאות 

 פי דין. -ימי עבודה, וכן דמי מחלה והבראה על 18(. בנוסף, חופשה שנתית של עבודה בנסיעות

של   • לתקופה  תחרות  אי  בדבר  הוראות  נקבעו  ההעסקה   תקופת)"   ההעסקה  תקופת  מתוםחודשים    6בהסכם 

  בדבר   הוראות  נקבעו  העסקה  בהסכםכמו כן,    שידול בתקופת ההגבלה.-כמו כן התחייב מר הסל לאי  "(.ההגבלה 

 . סודיות שמירת

  1,227,372  ההחבר  הקצתה הקצאה פרטית מהותית למר הסל, במסגרתה    החברה ביצעהכהונתו,  כחלק מתנאי   •

ש"ח ע.נ. כ"א    0.0001מניות רגילות בנות    1,227,372עד  כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר, הניתנים למימוש ל

  30. לפרטים נוספים אודות הקצאת האופציות ותנאיהן כאמור, ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  של החברה

הוענקה למר הסל ניתנת למימוש )באופן חלקי או  האופציה ש  (.060553-01-2020)מס' אסמכתא:    2020ביוני,  

 . 2022במאי,  6, קרי, עד ליום חודשים לאחר מועד סיום יחסי העבודה בין רועי לחברה 12מלא( עד 

 מר הסל זכאי לביטוח אחריות נושא משרה ולשיפוי, כמקובל בחברה.  •

, עד למועד סיום כהונתו כמנכ"ל החברה,  כדירקטור בחברה, ללא תמורה נוספת  הסלמר    כיהן בנוסף לאמור לעיל,   •

01-2021-מס' אסמכתא:    2021במאי,    6. לפרטים נוספים, ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  2021במאי,    6

799350 . 

 החברה מ"מ מנכ"ל    –מר שי עמיר  .5.4

החל לכהן כממלא מקום    2021באוקטובר,    5, וביום  0212ביולי,    1כמשנה למנכ"ל החברה, החל מיום    שי עמיר כיהןמר  

מר עמיר ישוב לתפקידו כמשנה למנכ"ל    2022במרץ,    16בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  מנכ"ל החברה.  

  לתנאים,  היתר  בין,  זכאי  עמיר   מר  היה  ,בחברהלתנאי העסקתו    בהתאם  .2022באפריל,    24החברה, זאת החל מיום  

 : הבאים

 ש״ח )ברוטו(.  45,000שכר חודשי של  •

  התגמול   ועדת  דעת  בשיקול,  ויעדים  משקולות   בסיס   על   שייקבע ,  משכורות  3  עד   של  לתקרה  עד  שנתי   מענק •

 . החברה של התגמול מדיניות להוראות ובהתאם בכפוף והכל,  והדירקטוריון

אחזקת  השימוש ו, קרן השתלמות, השתתפות בהוצאות  פיטורין  ופיצויי   פנסיוני  הסדרנלווים מקובלים ובכללם,    תנאים  •

הזכאות  בחודש ))ברוטו( ש"ח  150,, והוצאות טלפון סלולרי בסך של עד בהתאם לנהליה כפי שיהיו מעת לעתרכב 

ימי עבודה, וכן דמי מחלה והבראה    18, חופשה שנתית של  (. בנוסףכאמור אינה מהווה רכיב שכר לכל דבר ועניין

 דין.  פי-על

תקופת ההעסקה ובדבר שמירת    חודשים מתום  12ל  כם ההעסקה נקבעו הוראות בדבר אי תחרות לתקופה שבהס •

 סודיות. 

 

הזכות לעדכן את החברה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי הוא מבקש לקבל משכורת בשיעור   עמדה על אף האמור, למר הסל  2
 נמוך יותר, ובלבד שיהא לפחות בשיעור שכר המינימום, בהתאם להוראות הדין.  
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מר    במסגרת • של  העסקתו  בגין  התגמול  למר  עמירתנאי  החברה  הקצתה  אופציה  272,083,  עמיר,  )לא    כתבי 

אשר הבשלתם כפופה    החברה  של.נ  ע"ח  ש   0.0001  בנותמניות רגילות    272,083  לעד  למימוש  יםהניתנרשומות(  

הקצאת    אודות  לפרטיםחודשים מיום ההקצאה.    18-רבעוניים, במנות שוות על פני שלוש שנים החל מלמועד הבשלה  

מיום    האופציות החברה  של  המיידי  דיווחה  ראו  כאמור  אסמכתא:  2021בנובמבר,    4ותנאיהן  01-2021-)מס' 

942460 .) 

 . בחברה כמקובל,  ולשיפוי משרה נושא אחריות לביטוח  זכאי עמיר מר •

 חשבת החברה  –גב' קארין אברג'יל סיידא  .5.5

גב'  ,  בחברה  הלתנאי העסקת  בהתאם  .2019במרץ,    24, החל מיום  גב' קארין אברג'יל סיידא מכהנת כחשבת החברה

 : הבאים לתנאים, היתר  בין, אברג'יל סיידא זכאית

 )ברוטו(. ש״ח  20,000שכר חודשי של  •

ובכללם,    תנאים  • מקובלים  קרן השתלמות,  פיטורין  ופיצויי   פנסיוני  הסדר נלווים  דין, ,  פי  על  נסיעה  הוצאות    החזר 

 פי דין. - עבודה, וכן דמי מחלה והבראה על ימי 15שנתית של חופשה 

ודשים מתום תקופת ההעסקה ובדבר שמירת  ח  12של  בהסכם ההעסקה נקבעו הוראות בדבר אי תחרות לתקופה   •

 סודיות. 

הוכרו    אלפי ש"ח   154-ש"ח, אשר מתוכם סך של כ  אלפי  2,040  כהינו    2021סך שווי האופציות שהוענקו במהלך שנת  

 . 2021בדצמבר,  31בדוחות הכספיים לתקופה שהסתיימה ביום  

 בחברה  גמול לדירקטורים .5.6

 המירבי   שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום  תשלום גמולזכאים ל היו    הדירקטורים המכהנים בחברה כל    בתקופת הדוח,

והוצאות  ל הקבוע בתוספת הרביעית   גמול  )כללים בדבר  תקנות  )"   2000-וני(, התש"סלדירקטור חיצתקנות החברות 

(. הדירקטורים אשר סווגו על ידי הדירקטוריון כדירקטורים מומחים, כהגדרת המונח בתקנות הגמול, היו זכאים  " הגמול

 א לתקנות הגמול. 5בהתאם לתקנה לגמול 

טור מומחה למשך הרבעון  לאור מצבה הפיננסי של החברה, הסכימו הדירקטורים שסווגו כמומחים לוותר על גמול דירק

 ולקבל בתקופה זו גמול דירקטור שאינו מומחה. 2022הראשון לשנת  

בתקנון החברה  שיפוי וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כקבוע    פטור,  הדירקטורים ליהנות מהסדרי זכאים  כמו כן,  

תקנה  ראו    קטורים ונושאי משרה בחברהוביטוח אחריות דיר  שיפויבדבר הסדרי פטור,  לפרטים נוספים    מקובל בחברה.וכ

 .להלן א'29

 . "חשאלפי  879לסך של   2021סך התגמולים ששולמו לדירקטורים בחברה בהתאם לאמור לעיל, הסתכמו בשנת 

 חברה השליטה ב -א 21תקנה  .6

 "( בע"מ  א.ק.  גולף  קבוצת  הינה  בחברה  השליטה  ב"(  גולף בעלת  של    60.13%  -המחזיקה  המניות    החברה מהון 

שליטה" בחוק החברות ובחוק  "   . למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בגולף )כהגדרת המונחבדילול מלא(  55.03%)

מההון המונפק ומזכויות ההצבעה    52.69% "(, חברה פרטית, המחזיקהכת"ש ניירות ערך( היא כלל תעשיות בע"מ )" 

בגולף. למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בכת"ש היא חברת אקסס איי אי בע"מ, שהינה חברת בת בבעלות מלאה  

אשר מלוא הון מניותיה מוחזק על ידי    )חברה שהתאגדה בלוקסמבורג  AI Diversified Holdings S.a r.lשל חברת  

, שבשליטת מר לן בלווטניק, שהינו בעל השליטה  Access Industries, מקבוצת  AI Diversified Parent  S.a r.lחברת  

 בעקיפין בחברה(. 
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 עסקאות עם בעלי שליטה  - 22תקנה  .7

להלן פירוט, לפי מיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעלת השליטה בחברה או עסקאות שלבעל השליטה בחברה  

ועד למועד הגשת    2021, או במועד מאוחר לסוף שנת  2021הן בשנת  יש עניין אישי באישורן, שהחברה התקשרה ב

 דוח זה, או שהינן בתוקף במועד פרסום הדוח: 

 ( לחוק החברות 4)270עסקאות המנויות בסעיף 

 הסכם למתן שירותים לקבוצת גולף  .7.1

גולף    , התקשרה החברה2018במרץ,    14ביום   גולף בהסכם למתן שירותי תפעול לאתרי מותגי  עם קבוצת 

, במסגרתו תעמיד החברה, בין היתר, שירותי טכנולוגיה, ניהול  2018בינואר,    1לתקופה של שלוש שנים מיום  

זה:   )בסעיף  לקוחות  ושירות  חברתיות  רשתות  תפעול  אונליין,  שיווק  וקריאייטיב,  תוכן  שירותי  אתרים, 

  החל   בתוקף אשר היה  ,  השירותים  להסכם  בתוספת  החברה   התקשרה  2021בינואר,    19  ביום "(.  השירותים" 

ביום  חודשים  תשעה  עד  של  לתקופה   השירותים  הסכם  וארךה   לפיה,  2021,  בינואר  1  מיום   30  והסתיים 

לפעול בתחום מתן שירותי המסחר המקוון,  ו של הסכם השירותים, חדלה החברה עם סיומ  3. 2021, בספטמבר 

ובפעילותה    Adikaכך שהחל ממועד זה פעילות החברה מתרכזת בפעילות המסחר הקמעונאי תחת המותג  

,  , לרבות בדבר תנאי ההסכםלפרטים נוספים הבינלאומית, בדגש על פעילות הליבה של החברה וחיזוק המותג. 

( וכן דיווחה המשלים  2021-01-008212)מס' אסמכתא:    2021אר,  בינו  20ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  

אישור התוספת להסכם השירותים, מיום    אסיפה הכללית המיוחדת שעל סדר יומה היה של החברה בקשר עם ה

יצויין, כי הצדדים קיימו משא ומתן להתקשרות בהסכם  (.  2021-01-025338)מס' אסמכתא:    2021במרץ,    2

 פי כללי חשבונאות מקובלים. - בשווי הוגן על הייתהברה, העסקה השירותים ולהערכת הח

 גולף  קבוצת מצד  הלוואה להעמדת חוזרת בלתי התחייבות .7.2

, התחייבה קבוצת גולף, בעלת השליטה בחברה, בהתחייבות בלתי חוזרת להעמיד לחברה  2021במאי,    31ביום  

עד  הלוואה   של  כולל  בסך  בחלקים(  או  )"   20)במלואה  ש"ח  ההלוואהמיליון  של  סכום  תזרימי  צורך  לכל   ,)"

שאין  המפורטת להלן, וקבעו כי מהווה עסקה    העסקהועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את    החברה. 

לזכות את החברה  כדי  אלא  עניין(,  2)1בהתאם לתקנה    בה  בעלי  עם  )הקלות בעסקאות  החברות  ( לתקנות 

-2021:  אאסמכת)מס'    2021,  במאי  31  לפרטים נוספים, ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  .2000-התש"ס

01-093324.) 

 : בלתי חוזרתההתחייבות כתב ה מתוךעיקריות  הוראות להלן

שא ריבית בשיעור הגבוה מבין: )א( שיעור הריבית שתינתן בגין אגרת חוב  י סכום ההלוואה )ככל שתועמד( י  -

 back to backשל מדינת ישראל לתקופת ההלוואה; )ב( שיעור הריבית בו תישא גולף בהלוואה שתיקח  

ידי החברה על בסיס  -מתאגיד בנקאי, על מנת להעמיד את ההלוואה לחברה. הריבית תשולם לגולף על 

 החודש בו הועמדה ההלוואה, ככל שתועמד. חודשי, החל מתום 

ההלוואה תועמד בתנאים של עסקה שאין בה אלא כדי לזכות את החברה בהתאם לתקנות ההקלות, ובכלל   -

כך, לא תובטח בביטחונות כלשהם ותהיה נחותה משאר ההתחייבויות של החברה כלפי צדדים שלישיים,  

 ולא תהיה מותנית באמות מידה פיננסיות. 

מחלוף  ההלוואה   - יאוחר  לא  )א(  המוקדם:  לפי  להלן,  המנויים  במועדים  החברה  ידי  על  לגולף    12תוחזר 

"(, ובכפוף לכך שדירקטוריון החברה יקבע שלחברה  תקופת ההלוואה חודשים ממועד מתן כל ההלוואה )" 

הפירעון; או )ב( חודשים ממועד  12יש אמצעים נזילים מספקים לפירעון התחייבויותיה בתקופה של לפחות 

תיקון הסכם מימון רבעונים ממועד  או    "(מימוןה הסכם  )"  קיים של החברה עם תאגיד בנקאי  בחלוף שני 

 

ם  ( יו30סתיים בפועל לאחר שלושים )ה טופשופ השירותים ביחס לאתר  מתן  2021במרץ,  1להודעת קבוצת גולף מיום  בהתאם 3
 ממועד ההודעה האמורה.
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"( "(, בכפוף לכך שלהערכת הנהלת  ההסכם המעודכןהחלפתו בהסכם מימון חלופי עם גורם מממן אחר 

בתנאי ההסכם המעודכן,    החברה ודירקטוריון החברה, החזר כאמור לא יפגע ביכולתה של החברה לעמוד

חודשים    12ובכפוף לכך שלחברה יש אמצעים נזילים מספקים לפירעון התחייבויותיה בתקופה של לפחות  

. ככל שתנאי סעיף )א( או )ב( לעיל לא יתקיימו ביחס לסכום ההלוואה  31.12.2022ממועד הפירעון; או )ג( יום  

חברה את חלק ההלוואה המקסימאלי שפירעונו,  הכולל שניתן בפועל במסגרת כתב ההתחייבות, תפרע ה

 מתוך כלל ההלוואה שניתנה לחברה, יקיים את התנאי. 

החברה תהא רשאית להחזיר את ההלוואה )קרן וריבית שטרם שולמה( בכל נקודת זמן, ללא תשלום בגין   -

 פירעון מוקדם. 

למוקדם מבין: )א( חלוף שני  ההתחייבות הבלתי חוזרת להעמדת הלוואה מגולף לחברה הינה בתוקף עד   -

, ולהערכת הנהלת החברה ודירקטוריון החברה, החברה תעמוד בתנאי  רבעונים ממועד עדכון הסכם המימון

ההסכם המעודכן, ובכפוף לכך שלחברה יש אמצעים נזילים מספקים לפירעון התחייבויותיה בתקופה של  

 . 31.12.2022הפירעון; או )ב( יום  חודשים ממועד 12לפחות  

 לפרק א' לדוח תקופתי זה.  . 10.15.2לפרטים בדבר פרעון הלוואה לתאגיד בנקאי, ראו סעיף  

כתב  ל  בהתאם  גולף  מקבוצת"ח  ש  מיליון  4  סך  על  הלוואה  קבלת  על  החברה  הודיעה ,  2022,  בינואר  31  ביום

- )מס' אסמכתא: ו  2022בינואר,    31של החברה מיום    המיידי . לפרטים נוספים ראו דיווחה  כאמור  התחייבות ה

2022-01-013363 .) 

ודירקטוריון החברה את תיקון תקופת הפרעון  ,  2022,  במרץ  16  ביום ועדת הביקורת  הקבועה  הסופי  אישרו 

לפרטים נוספים ראו דיווחה  ,  2022בדצמבר,    31במקום    2023בדצמבר,    31-כך שתוארך לבכתב ההתחייבות,  

 (. 2022-01-031006)מס' אסמכתא:  2022,  במרץ 16של החברה מיום   המיידי

 גולף  לקבוצת פרטית  הנפקה .7.3

כתבי    1,500,000-מניות רגילות של החברה, ו  3,000,000  הושלמה הקצאה של,  2021בספטמבר,    30ביום  

במסגרת מכרז  גולף  מניות רגילות של החברה, לקבוצת    1,500,000-אופציה )לא סחירים( הניתנים למימוש ל

 . להנפקה פרטית

 :הפרטית ההנפקה בדבר נוספים פרטים להלן .7.3.1

, אישר דירקטוריון החברה ביצוע מכרז להנפקה פרטית של מניות רגילות  2021ביולי,  25ביום   -

של החברה וכתבי אופציה )לא סחירים( הניתנים למימוש למניות החברה, וזאת במסגרת מכרז  

על מחיר היחידה אשר נערך למשקיעים הנמנים עם סוג המשקיעים בתוספת הראשונה לחוק  

 "(. ז המכרניירות ערך )" 

טרם המכרז, קבוצת גולף הודיעה לחברה על כוונתה להגיש הזמנות במכרז בהיקף כספי של   -

מיליון ש"ח. זאת, כאשר השתתפותה במכרז תיעשה בתנאים זהים ליתר המשקיעים    20עד  

ידי רכז  -מאחר והמכרז ינוהל על  – שישתתפו בו וכאשר אין ערובה כי הצעתה במכרז תתקבל  

בנוסף, בהתאם לעמדת יועץ כלכלי חיצוני, כפי שהוצגה בפני ועדת    כרז.הנפקה על פי כללי המ

הביקורת ודירקטוריון החברה, שיעור הניכיון אשר ישתקף במחיר המזערי ליחידה הינו סביר  

ומכאן, שאין הטבה כלשהי לבעלת השליטה    – ביחס לעסקאות הקצאה פרטית אחרות בשוק  

אף האמור, א ודירקטוריון החברה, למען  בביצוע ההנפקה הפרטית. על  ועדת הביקורת  ישרו 

(  5)1-( ו4)1ידי גולף במסגרת המכרז, בהתאם לתקנה -הזהירות בלבד, את הגשת ההצעה על

 "(. תקנות ההקלות )"  2000-לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס

הכוללות   - ביחידות  ערך  ניירות  למשקיעים  הוצעו  המכרז,  של  מניו   100במסגרת  רגילות  ת 

 "(.יחידות כתבי אופציה )לא סחירים( )"   50-החברה, ו

  59,845, דירקטוריון החברה קיבל ואישר התחייבות ממשקיעים לרכישת 2021ביולי,  26ביום   -
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של   )ברוטו(  כוללת  של    ש"ח,  35,907,000יחידות בתמורה  אחיד  ליחידה    600במחיר  ש"ח 

ות אשר ביחס אליהם קיבלה ואישרה החברה  )"תמורת ההנפקה הכוללת"(. מתוך סך היחיד 

כספי    30,000התחייבויות ממשקיעים כאמור במחיר האחיד ליחידה, סך של   יחידות בהיקף 

ש"ח הינן יחידות אשר ביחס אליהן התקבלה החברה התחייבות מבעלת    18,000,000כולל של  

 "(. יחידות גולף" - " ותמורת גולף השליטה בחברה )" 

, פרסמה החברה דוח מיידי בדבר הצעה פרטית  2021ביולי,    28, ביום  בהמשך לתוצאות המכרז -

 "(, ביחס להקצאת היחידות למשקיעים. דוח ההצעה הפרטית)" 

ביום   - הפרטית,  ההצעה  דוח  במסגרת  שפורטו  כפי  הנדרשים  האישורים  קבלת    19לאחר 

סך של  2021באוגוסט,   גולף(  )למעט  הוקצו למשקיעים  קבלת  וזאת    יחידות,  29,845,  כנגד 

 תמורת ההנפקה הכוללת )לרבות תמורת גולף( בידי החברה. 

עם זאת, בהמשך לדין ודברים בין החברה לבין רשות ניירות ערך ולאחר קבלת אישור ועדת   -

ההצעה   בדוח  כמפורט  גולף  לקבוצת  גולף  יחידות  הקצאת  החברה,  ודירקטוריון  הביקורת 

לפרטים נוספים, ראו    .י האסיפה הכלליתיד-על  2021בספטמבר,    30אושרה ביום  הפרטית,  

 (. 2021-01-149862)מס' אסמכתא:   2021בספטמבר,  30דיווחה המיידי של החברה מיום  

 פוליסת ביטוח קבוצתית .7.4

, ועד  2021,  באוגוסט   16  מיום  שתוקפה של קבוצת גולף,  במסגרת פוליסת הביטוח הקבוצתית    מבוטחת החברה  

;  הרכוש  בביטוח  המכוסה  פיזי  מנזק  תוצאתי  אובדן  ביטוח;  רכוש  ביטוחבנושאים הבאים:    2022באוגוסט,    15ליום  

  וביטוח; בהעברה  סחורה; עובדים נאמנות ;  ובהעברה  בכספת כספים;  מוצר חבות ; מעבידים חבות'; ג צד  ביטוח 

מפתחות חלוקה  פי  -. הפרמיה השנתית בגין חלקה של החברה בפוליסה הקבוצתית הינה עלקבלניות   עבודות 

 שנקבעו מראש, בהתאם למהות ועניין כל אחת מפוליסות הביטוח השונות המתוארות לעיל. 

פוליסת   פי תנאי  נושאי משרה. על  ונושאי המשרה בחברה, מבוטחים בפוליסה לביטוח  כן, הדירקטורים  כמו 

  5וליסה לחברה ובנוסף,  דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הפ   מיליון  5יעמוד על    הביטוחי הכיסוי    היקף הביטוח,  

  ולבעלת   לחברהמיליון דולר ארה"ב    10במסגרת פוליסת ביטוח ברובד עודף, ובנוסף,    נוספיםדולר ארה"ב    מיליון

בגין חלקה של  ארה"ב והפרמיה    דולר  48,444- כפוליסת החברה עומדת על    בגין . הפרמיה השנתית  השליטה

דולר    אלפי  100  עד. ההשתתפות העצמית הינה  "בארה דולר    27,444  -כהינה    משותפתההחברה בפוליסה  

  לתביעה "ב  ארהאלפי דולר    300  - דולר ארה"ב לתביעה בשאר העולם ו  7,500ארה"ב לתביעה בארה"ב ובקנדה,  

 . ובקנדה"ב  בארה  ערך  בניירות

המעניקה כיסוי ביטוחי נוסף וחד פעמי  POSI  בנוסף, הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, מבוטחים בפוליסת 

ונושאי המשרה  "ב  ארה   5,000,000בגבול אחריות של עד   לצורך כיסוי הוצאות הגנה משפטיות לדירקטורים 

של   לתקופה  לציבור  להצעה  הקשורים  אירועים  בגין  כיסו  7בחברה  על  )נוסף  בעלת  שנים  ולמצגי  למציעים  י 

דולר. בנוסף, ההשתתפות העצמית    22,000השליטה בחברה(. הפרמיה השנתית בגין חלקה של החברה הינה  

 דולר.  40,000 -דולר, למעט בתביעות בארה"ב/קנדה  25,000הינה  

 ( לחוק החברות 4)270מנויות בסעיף   שאינןעסקאות 

 עסקת מכירת מלאי עדיקה בחנויות גולף .7.5

לאשר את התקשרות    ,2022לינואר,    9ביום    בהמשך להמלצת ועדת הביקורת הוחלט על ידי דירקטוריון החברה,

החברה בעסקה עם קבוצת גולף, בעלת השליטה בחברה, בקשר עם מכירת מוצרי המלאי של החברה בחנויות  

 .מיליון ש"ח  2על  יעלה  אשר סכומה לא  קבוצת גולף של העודפים
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 ות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה החזק - 24תקנה  .8

מס' )  2022בינואר,    9מיום  ה המיידי של החברה  חברה ראו דיווחהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בלפירוט  

 .דרך ההפניה כאן על  המובא בזאת  2022-01-004539: אסמכתא

 הדוחהון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים למועד פרסום  -א 24תקנה  .9

-2022-01  )אסמכתא:   2022בינואר,    20  החברה מיוםמיידי של  ראו דיווח    של החברה  ערך הלפירוט מצבת ניירות  

 , המובא בזאת על דרך ההפניה. (009136

 מרשם בעלי המניות  -ב 24תקנה  .10

-2022-01)אסמכתא:    2022בינואר,    20  ראו דיווח מיידי של החברה מיום לפירוט מרשם בעלי המניות של החברה  

 . , המובא בזאת על דרך ההפניה(009136

 מען רשום  -ב 25תקנה  .11

 , תל אביב 6מיטב  כתובת:

  yuval.c@adikastyle.com אלקטרוני: כתובת דואר

 03-5029708 טלפון

 03-5029721 פקסימיליה:
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 חברה הדירקטורים של ה  -26תקנה  .12

 
 אייל גרינברג 

 יו"ר הדירקטוריון
 ארנון תורן  זהר טל  אורי אלון אשר -זאב בן שפיר אלי מיכל דרבסקי

 054121678 54993076 027904994 007340110 024586562 024586562 032052979 תעודת זהות 

 14/07/1957 18/12/1957 24/11/1970 20/01/1945 14/06/1971 05/12/1980 26/03/1975 תאריך הלידה 

 דין-תמען להמצאת כתבי בי
,  סטימצקי לב הארץ

שדרות הדקלים, ראש  
 העין )קאסם(

קדושי השואה  
 תל אביב  20

קבוצת גולף,  
, נתניה  5המלאכה 

4250540 

רמת גן    20כרמלי  
5222333 

 , תל אביב 6מיטב 
, הוד השרון  22שחף 

4535122 
 , מבשרת ציון 35ענבר  

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות

חברות בועדה או בועדות 
 דירקטוריון 

 לא לא לא
חבר ועדת הביקורת  

)המשמשת גם כועדת  
 וועדת מאזן   התגמול(

ועדת הביקורת  חבר 
)המשמשת גם כועדת  

 וועדת מאזן   התגמול(

חבר ועדת הביקורת  
)המשמשת גם כועדת  

 וועדת מאזן   התגמול(
 לא

דירקטור בלתי תלוי או  
 חיצוני

 לא דירקטור חיצוני  דירקטור חיצוני  לא לא לא לא

בעל מומחיות חשבונאית  
כשירות  ופיננסית או 

 ? מקצועית
- 

בעלת  
מומחיות  

חשבונאית  
 ופיננסית 

בעל מומחיות  
 חשבונאית ופיננסית 

בעלת מומחיות  
 חשבונאית ופיננסית 

בעל מומחיות  
 חשבונאית ופיננסית 

  בעל כשירות מקצועית
חיות חשבונאית  ומומ

 ופיננסית 
 בעל כשירות מקצועית 

האם הוא עובד של  
התאגיד, חברת בת, חברה  

 קשורה או של בעל עניין

ודירקטור, קבוצת  מנכ"ל  
 גולף 

 לא
כספים  סמנכ"ל 

כ"ל,  ומשנה למנ 
 קבוצת גולף 

 לא לא לא לא

התאריך בו החל לכהן  
 כדירקטור

417.10.2021 14.10.2021 14.10.2021 19.04.2020 02.03.2022 7.2107.0  5 06.03.22 

 

 .  2020,  בספטמבר  17 ביום בחברה כדירקטור   שמונה לאחר, 2021, באוקטובר  14 ביום הדירקטוריון"ר כיו לכהן החל גרינברג אייל מר  כי  יצוין  4

 . 2021ביולי,   7ביום  כדח"צ מחדש  לכהן  , ומונה 2021ביולי,   2ביום חדל לכהן בתפקידו , 2018ביולי,  2החל לכהן כדח"צ החל מיום זהר טל  מר 5
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 אייל גרינברג 

 יו"ר הדירקטוריון
 ארנון תורן  זהר טל  אורי אלון אשר -זאב בן שפיר אלי מיכל דרבסקי

השכלתו בציון המקצועות  
או התחומים שבהם נרכשה  

ההשכלה, המוסד שבו  
נרכשה והתואר האקדמי או  
התעודה המקצועית שהוא  

 מחזיק בהם 

לימודי תקשורת  
שיווקית, המרכז  

הבינתחומי במסלול  
 Whartonמשולב עם 

Business School . 

בוגרת תואר  
שני במנהל  

עסקים 
בהתמחות  

מימון,  
אוניברסיטת  

 ;  תל אביב

בוגרת תואר  
ראשון  

במשפטים  
וחשבונאות,  
אוניברסיטת  

 תל אביב. 

  ראשון  תואר בוגר 
  עסקים במנהל 

  בהתמחות
  המסלול,  בחשבונאות

  המכללה של האקדמי
 . למנהל

בוגר סוציולוגיה  
 וארצות מתפתחות;  

מוסמך במנהל עסקים  
  אוניברסיטת תל –

 אביב 

ר קורס דירקטורים,  גבו
המרכז הבינתחומי  

 הרצליה;  

במנהל   MBAבוגר 
התמחות   –עסקים 

מימון, אוניברסיטת בן  
 גוריון;  

במדעי   BAבוגר 
המדינה, אוניברסיטת  

 תל אביב. 

תואר ראשון בכלכלה  
ולימודי עבודה )חטיבה  
מורחבת(, אוניברסיטת  

 תל אביב; 

Diploma in 
Business Studies  ,

City Of London 
Polytechnic, 

London ; 

MSc In Business 
Management  ,

Imperial Collage of 
Science and 
Technology, 

London – 
University of 

London 

בוגר תואר ראשון  
במדעי החברה,  

האוניברסיטה  
 העברית. 

סקים  מנכ"ל ומנהל ע התעסקותו בחמש השנים
 ראשי בקבוצת גולף; 

( 2005מנכ"ל סטימצקי )  
 . G Groupבע"מ, מנכ"ל 

מנהלת  
פרוייקטים  

בקבוצת גולף;  
משנה למנכ"ל  

  COOו
בבאומן בר  

ריבנאי;  
סמנכ"לית  

בבאומן    םכספי
 בר ריבנאי. 

"ל כספים  סמנכ
ומשנה למנכ"ל  
 בקבוצת גולף. 

הבנק   ,דירקטור חיצוני  
 הבינלאומי הראשון; 

כלל   ,דירקטור חיצוני  
 תעשיות בע"מ; 

ן מנהלים ויועץ  מאמ
 ארגוני 

משנה למנכ"ל בקבוצת  
 ישראכרט; 

 מנכ"ל קבוצת גוליבר.  

מנכ"ל, נטרא יעוץ  
 כלכלי בע"מ; 

 

 מנכ"ל קניוני עזריאלי;  

משנה למנכ"ל קבוצת  
 עזריאלי. 
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פירוט התאגידים בהם  
 מכהן כדירקטור 

;  דירקטור בקבוצת גולף 
 ( בע"מ; 2005סטימצקי )

מזמור )א.ג.( ניהול  
 בע"מ; השקעות 

 אור גאפ השקעות בע"מ;  

אור גאפ ניהול תיקים  
בע"מ; ג. המרלוג בלב  

 הארץ בע"מ; 

 ג'י פרו בע"מ; 

 עד תדמית בע"מ;  -גיל

 ג.קיד בע"מ; 

ענבר מרחב ג'י פרסום  
 ושיווק בע"מ; 

ג.יפית ייעוץ והשקעות  
 בע"מ; 

אייל גרינברג אחזקות  
 בע"מ; 

אבן החכמים בע"מ;  
 אר.או.איי מדיה בע"מ; 

 בע"מ;   14ג. אבישי 

 מארין מדיקל בע"מ;  

טלוויזיה   –ג.יפית 
 . ועיתונות בע"מ

- 

גולף ניהול מותגים  
 . בע"מ

- - 

נטרא יעוץ כלכלי  
 ; בע"מ

 ; טל נמטל בע"מ

קרן המלגות ע"ש  
שושנה ופנחס ספיר  
)הקדש, ע"י עירית  

 ; סבא(-כפר

פניקס חברה לביטוח  
 ; בע"מ

 . פניקס אחזקות בע"מ

- 
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 אייל גרינברג 

 יו"ר הדירקטוריון
 ארנון תורן  זהר טל  אורי אלון אשר -זאב בן שפיר אלי מיכל דרבסקי

האם הוא בן משפחה של  
 בעל עניין אחר בתאגיד

 לא לא לא לא לא לא לא

  נראה ע"י החברההאם 
כבעל מומחיות חשבונאית  

ופיננסית לצורך עמידה  
במספר המזערי שקבע  
הדירקטוריון לפי סעיף  

 ( לחוק החברות 12)א()92

 לא לא לא כן  כן  כן  לא

 

כדירקטור חיצוני בחברה, ראו דיווחיה המיידים של    גיל ארזי, כדירקטורים בחברה, וכן מר  נופר מלובנייהודה בן עזרא,  רועי הסל,  לפרטים נוספים אודות סיום כהונתם של ה"ה  :  דירקטוריוןהרכב הב  שינויים*
(. 2021-01-175191  -ו, 2021-01-088342, 2021-01-088330,  2021-01-079935  )מס' אסמכתא: 2021בדצמבר,  1  -ו ,2021באוקטובר,  17, 2021במאי,  6החברה מהימים 
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 נושאי משרה בכירה  –א' 26תקנה 
 

 

 

מספר תעודת 
 זהות

תאריך   תאריך לידה 
תחילת  
 הכהונה

תפקיד  
שממלא  
 בחברה 

תפקידים שממלא  
בחברות בנות,  

חברות קשורות או  
בבעלי עניין 

 בחברה 

האם בן  
משפחה של  

משרה  נושא  
אחר או של  

 בעל עניין

 תעסוקה בחמש השנים האחרונות השכלה 

משנה   2021יולי   06.07.1972 029273836 שי עמיר 
 למנכ"ל 

תואר ראשו במנהל עסקים,   לא -
המסלול האקדמי המכללה  
למנהל; תואר שני במנהל  

 עסקים, אוניברסיטת תל אביב. 

מ"מ מנכ"ל החברה, מנכ"ל ג'ימס 
אלשרד שותפות אופנה, מנכ"ל  -ריצ'רסון

חזי בנק, סמנכ"ל פיתוח  
, מנכ"ל חטיבת   Wework Israelותפעול 

 ריטייל קבוצת מובמנט. 

נובמבר   16.07.1969 024087843 יובל כהן
2021 

סמנכ"ל  
 כספים 

תואר ראשון בכלכלה   לא -
וחשבונאות, אוניברסיטת תל  

 אביב. 

  , כספיםמשנה למנכ"ל בחברה; סמנכ"ל  
IDIGITAL   אייקון גרופ(; סמנכ"ל(

 S-WEAR , כספים

מרץ   14.05.1979 036250579 גיל נוי
2022 

סמנכ"ל  
 סחר

תואר ראשון במנהל עסקים,   לא -
מכללת רופין; תואר שני במנהל  

 עסקים, מכללת קריית אונו 

מנהל קולקציה וסחר של חטיבת  
 קבוצת גולף , האופנה

קארין 
  ליאברג'

 סיידא

מרץ   31.07.1985 037102589
2019 

תואר ראשון בחשבונאות ומנהל   לא - חשבת
עסקים ומשפטים, המרכז  

 הבינתחומי, הרצליה. 

שיווק ציוד משרדי ונייר  -גרפיטי, חשבת
 בע"מ; חשבת בחברה 

יוסי 
 גינוסר

אוגוסט   13.11.1958 055377071
2018 

מבקר  
 פנימי 

נהל  תואר ראשון בחשבונאות ומ לא -
עסקים, האוניברסיטה העברית,  

בעל תואר מוסמך   ירושלים;
במנהל עסקים, אוניברסיטת  

 שיקגו, ארה"ב. 

 מנכ"ל, פאהן קנה ניהול ובקרה בע"מ 
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 מורשה חתימה של החברה  - 'ב26תקנה  .13

 . נכון למועד הדוח, אין מורשי חתימה עצמאיים בחברה 

 של החברה המבקר רואה החשבון   - 27תקנה  .14

 . , תל אביב144רואה החשבון של החברה הינם קוסט פורר גבאי את קסירר, מרחוב מנחם בגין 

 : שינוי בתקנון28תקנה  .15

של החברה את תיקונו של תקנון החברה. לפרטים נוספים, ראו דיווחיה    הכלליתאישרה האסיפה    2022במרץ,    2ביום  

-2022-01,  2022-01-011809)מס' אסמכתא:    2022במרץ,    2-ו  2022לינואר,    26המיידים של החברה מהימים  

 בהתאמה(, הנכללים בזאת על דרך ההפניה.   2022-01-025693-ו  025690

 לטות אסיפה כללית מיוחדת והח : המלצות והחלטות הדירקטורים29 תקנה .16

תוספת  , אשר על סדר יומה היה אישור  2021במרץ,    8אודות אסיפה כללית מיוחדת מיום    לפרטים .16.1.1

דיווחה המשלים של החברה בקשר עם האסיפה הכללית  להסכם השירותים עם קבוצת גולף, ראו  

 (. 2021-01-025338)מס' אסמכתא:   2021במרץ,  2המיוחדת, מיום 

מינוי מר    אישור , אשר על סדר יומה היה  2021ביולי,    7אודות אסיפה כללית מיוחדת מיום    לפרטים  .16.1.2

-2021)מס' אסמכתא:    2021ביוני,    2זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה, ראו דיווחה של החברה מיום  

01-095343.) 

ה היה אישור  , אשר על סדר יומ 2021בספטמבר,    30  מיום אודות אסיפה כללית מיוחדת    לפרטים  .16.1.3

של החברה   המיידיהקצאת ניירות ערך לקבוצת גולף במסגרת מכרז להנפקה פרטית, ראו דיווחה  

 (. 2021-01-139239)מס' אסמכתא:  2021באוגוסט,  26מיום  

, אשר על סדר יומה בין היתר,  2022במרץ,    2אסיפה כללית מיוחדת מיום  אודות    נוספים  לפרטים  .16.1.4

)מס' אסמכתא:   2022לינואר,    26דיווחה המיידי של החברה מיום    והחברה, רא היה תיקון תקנון  

 . בהתאמה(  2022-01-025693-ו  2022-01-025690, 2022-01-011809
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 החלטות החברה  - 'א29תקנה  .17

 אחריות דירקטורים ונושאי משרה  ביטוח .17.1

 לעיל.   7.4לפרטים אודות פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית, ראו סעיף 

 דירקטורים ונושאי משרה  פטור ושיפוי .17.2

האסיפה הכללית ודירקטוריון החברה, הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים  , אישרו  2018בפברואר,    26ביום  

ונושאי משרה המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת ו/או יהיו מועסקים מטעם החברה בחברות בנות ו/או  

 קשורות של החברה כמפורט בכתב הפטור והשיפוי. במסגרת כתב הפטור והשיפוי, נקבע כדלקמן:

תחייבת לשפות מראש את נושאי המשרה האמורים בגין כל חבות או הוצאה )כמפורט בכתב  החברה מ  -  שיפוי

השיפוי( ו/או הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שיפוי לפי חוק אכיפה מנהלית ובכפוף להוראותיו, ובלבד שהסכום  

ה )כפי שיהיה,  מההון העצמי של החבר  25%  -המרבי של השיפוי הכולל לא יעלה, במצטבר, על סכום השווה ל

לפי דוחותיה הכספיים של החברה הידועים לפני מתן השיפוי בפועל, ובתוספת סכום השווה לסך כל תגמולי  

הביטוח שהחברה תקבל מזמן לזמן, אם תקבל, בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי(, או על  

, וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר  מבניהםמיליון דולר, לפי הגבוה  5סך של 

 לכל המקרים. כמו כן, התחייבה החברה לשפות את נושאי המשרה כאמור בדיעבד. 

או    -  פטור כולה  בה, מאחריותו,  נושא משרה  לפטור מראש  רשאית  חוק החברות, החברה  להוראות  בכפוף 

יובהר, כי פטור כאמור לא    פיה וכלפי יתר החברות בקבוצה. מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כל

יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש עניין אישי בה )וזאת גם אם 

 העניין האישי הוא של נושא משרה אחר מנושא המשרה שלו הוענק הפטור(. 

 . לתשקיף  8.3 לעיל וסעיף 5.4ף סעיגם לפרטים נוספים ראו  

 

  2022,  במרץ 16

 עדיקה סטייל בע"מ  תאריך 

 

 שמות החותמים ותפקידם: 

 מנכ"ל החברה מ"מ , שי עמיר

 כספים , סמנכ"ל יובל כהן
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