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עדיקה סטייל בע"מ

 דוח הדירקטוריון 
2022, ביוני  30ה ביום חודשים שנסתיימושישה  שלושה של  לתקופה 

מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון לתקופה   "(החברה)" בע"מ עדיקה סטיילדירקטוריון 
(,  ומיידייםניירות ערך )דוחות תקופתיים בהתאם לתקנות  ,2022 ,ביוני 30ביום סתיימה נש

 . "(תקנות הדיווח )"  1970-תש"לה

ושינויים מהותיים שחלו   לאירועים  ומתייחסת  הינה מצומצמת בהיקפה  להלן  הסקירה שתובא 

אשר השפעתם מהותית. בהתאם, יש לעיין בדוח זה, יחד    ,במצב ענייני החברה בתקופת הדוח

, לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום  2021עם הדוח התקופתי לשנת  

(  2022-01-031258  )מספר אסמכתא:  2022,  במרץ  18  , כפי שפורסם ביום2021בדצמבר,    31

, כפי שפורסם על  2022במרץ,  31ליום , וכן עם הדוח הרבעוני של החברה "(הדוח התקופתי )"

."(דוח הרבעון הראשון)"  (2022-01-055290)מס' אסמכתא:    2022במאי,    31ידי החברה ביום  

, כהגדרת מונח זה בתקנה  "תאגיד קטן"מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה  
.  הדיווחג לתקנות 5

ההקלות   את  החברה  אימצה  החברה,  דירקטוריון  להחלטת  בתקנה  בהתאם  המפורטות 

( לתקנות הדיווח לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות מאד, צירוף  4ד)ב()5-( ו2ד)ב()5(, 1ד)ב()5
כלולה   חברה  של  כספיים  ומדווחת  ו דוחות  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  בדבר  דיווח  לעניין 

בהתאם להקלות האמורות.  

https://www.adikastyle.com/investorsדוחות מונגשים יפורסמו בקישור: 

בדוח   .א לתארם  שיש  בעניינים  וחידושים  ושינויים  הדוח  בתקופת  מהותיים  אירועים 
   התקופתי

תחומי הפעילות של החברה .1

וכן   3סעיף  תחומי הפעילות של החברה, ראו    בדבר לפרטים   לפרק א' לדוח התקופתי 

   להלן. זה 1האמור בסעיף 

מצבה הכספי של החברה .2

לדוחות הכספיים    1להלן ובאור    8לפרטים בדבר מצבה הכספי של החברה, ראו סעיף  

 .2022, ביוני 30ליום 

   בעלת השליטהעם הסכם לקבלת שירותי עזר לניהול   .3

החברה  ,  2022,  במאי  29  ביום של  הכללית  האסיפה  החברה  את  אישרה  התקשרות 

https://www.adikastyle.com/investors
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הסכם  ")בעלת השליטה, קבוצת גולף א.ק. בע"מ עם בהסכם לקבלת שירותי עזר לניהול 

  מהימים ראו את דיווחיה המידיים של החברה  ,  לפרטים נוספים  "(.גולף " -" ושירותי עזר

 2022במאי,    29-ו  2022במאי    25,  2022במאי    22,  2022במאי    15,  2022  באפריל   14

-2022, 2022-02-061639, 2022-01-058525 2022-02-048901: אסמכתאות' מס)

וכן באור    הנכללים בזאת על דרך ההפניה,  (בהתאמה  2022-01-066502-ו  01-052083

 . לדוחות הכספייםג'  6

ומשתמשת בשירותי שירותי העזר  הדוח, החלה החברה ליישם את הסכם  פרסום  למועד  

 שמעמידה לה גולף. הפצה ולוגיסטיקה 

 עסקת מיזוג עם גולף  .4

ומתן 2022ביוני,    27  ביום משא  לניהול  הצעה  מגולף  החברה  דירקטוריון  קיבל   ,

בפועל   החברה  של  והנפרע  המונפק  המניות  הון  מלוא  לרכישת  בעסקה  להתקשרות 

וזאת בדרך של עסקת מיזוג משולש הופכי, וכנגד תמורה במזומן אשר   ובדילול מלא, 

לשווי השוק של החברה   תשולם לכלל בעלי המניות של החברה, אשר תיקבע בשים לב

"( הגישה    , 2022באוגוסט,    3-ו  2022ביולי,    5בימים  "(.  הצעת המיזוג ומצבה הכספי 

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

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

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

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

לפרטים נוספים    .2022בספטמבר,    13להתכנס ביום    . האסיפה הכללית צפויהלעסקה

לדוח הכספי ואת דיווחיה המיידים    ד'  6ביאור    , ראווהסכם המיזוג  אודות הצעת המיזוג

ו 2022באוגוסט,  3,  2022ביולי,    6  2022ביוני,    28ימים  השל החברה מ באוגוסט   8-, 

אסמכתא:    2022 -ו  2022-01080289  ,-2022-01-066390,0707342022-01)מס' 

2022-01-099964 ).   

-2022)מס' אסמכתא:    2022באוגוסט,    9לזימון האסיפה הכללית, ראו דיווח מיידי מיום  

 "(. זימון האסיפה הכללית( )"01-100942

בכ המחזיקים  מניות  מבעלי  התחייבות  כתבי  החברה  קיבלה  הדוח,  פרסום  - למועד 

הם    15.65% לפיה  החברה,  המיזוג  ממניות  עסקת  אישור  בעד  להצביע  מתחייבים 

לזימון    3באסיפה הכללית. לפרטים נוספים בדבר כתבי ההתחייבות ותנאיהם, ראו סעיף  

 האסיפה הכללית. 

בספטמבר,    13לפרטים נוספים אודות אסיפה כללית שנתית של החברה שתתכנס ביום  

איי2022 ה"ה  של  מחדש  מינויים  היתר,  בין  יומה,  סדר  על  אשר  )יו"ר    ל,  גרינברג 
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כדירקטורים   דירקטוריון החברה(, אלי שפיר, מיכל דרבסקי, ארנון תורן, זאב בן אשר, 

לתום  ועד  מינויים  ממועד  החל  נוספת  כהונה  לתקופת  חיצוניים(  דירקטורים  )שאינם 

 9האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  

 (. 2022-01-100942סמכתא: )מס' א 2022באוגוסט, 

 ; תנאי כהונה והעסקה שינויים בהנהלת החברה .5

, מונה מר נועם מלניק למנכ"ל החברה, והחל לכהן בתפקידו  2022במרץ,    16ביום   .5.1

של   דיווחה המיידילפרטים נוספים, ראו . 2022באפריל,  24כמנכ"ל החברה ביום 

מי  אסמכתא  2022במרץ,    16ם  והחברה   29ביום    (. 2022-01-031024  :)מס' 

אישרה האסיפה הכללית של החברה את תנאי כהונתו של מר נועם  ,  2022,  במאי

ראו  ,  לפרטים נוספים.  לרבות הקצאת כתבי אופציה  ל החברה,"מלניק בתפקיד מנכ

  22,  2022במאי    15,  2022באפריל    14  את דיווחיה המידיים של החברה מהימים

-2022-02:  אסמכתאות'  מס)  2022במאי,    29-ו  2022במאי    25,  2022במאי  

-2022- ו 2022-01-052083, 2022-02-061639,  2022-01-058525 048901

 ., הנכללים בזאת על דרך ההפניה(בהתאמה 066502-10

, מר שי עמיר חדל לכהן בתפקידו כממלא מקום מנכ"ל, 2022באפריל,    24יום  ב .5.2

לפרטים נוספים, ראו דיווחה    החברה.  תפקידו הקודם כמשנה למנכ"לכהן בושב ל

  (.2022-01-031021)מס' אסמכתא:    2022במרץ,    16המיידי של החברה מיום  

הוסכם על סיום כהונתו של מר עמיר בחברה, בתוקף החל   2022ביולי,    11ביום  

  .2022באוקטובר,  10יום מ

את  2022באוגוסט,    11ביום   .5.3 החברה  של  התגמול  ועדת  אישרה  חידוש  , 

לתקופה של   , ודירקטוריםהתקשרותה של החברה בפוליסה לביטוח נושאי משרה

ביום   שתחילתה  נוספים  חודשים  ליום    2022,  באוגוסט   16שלושה   31ועד 

של  ,  2022,  בדצמבר  התגמול  במדיניות  זה  לעניין  הקבועות  להוראות  בהתאם 

,  לחוק החברות (  א)א267פה הכללית לפי סעיף  החברה אשר אושרה בידי האסי

על פי תנאי פוליסת הביטוח, הקף הכיסוי הביטוחי לחברה יעמוד  .  1999-ט "התשנ

הפרמיה    ולגולף.מיליון דולר ארה"ב לחברה    10מיליון דולר ארה"ב, ובנוסף,    10על  

)כ הנ"ל  המשותפת  חודשים(    3.5-לתקופה  בפוליסה  החברה  של  חלקה  בגין 

 פי מפתח חלוקה שנקבע מראש.    -לחברה ולגולף הינה על

   הקצאת כתבי אופציה .6

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את  2022במרץ,  16-ו 14בימים 

כתבי אופציה שאינם    544,712תנאי הכהונה והעסקה של מר מלניק, לרבות הקצאת  
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ל לרשומים  תיאורטי(  )באופן  למימוש  הניתנים  בנות   544,712-מסחר,  רגליות  מניות 

, אישרו  2022במאי,    25"(. ביום  כתבי האופציה ש"ח ע.נ. כ"א של החברה )"  0.0001

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את תיקון מחיר המימוש של כתבי האופציה שהוקצו  

  במסגרת דוח מיידי על לעיל ו ורטולאחר קבלת האישורים הנדרשים כפי שפ .למר מלניק 

שפורסם ביום  כפי    ,במסגרתו תוקן מחיר המימוש של כתבי האופציה  ,אסיפה כללית  זימון

, למר 2022ביוני,    9ביום  הוקצו  (,  2022-01-052083)מס' אסמכתא:    2022במאי,    25

 כתבי האופציה.  544,712מלניק סך של 

   הסכמים מהותיים .7

   ידי קבוצת גולף-להעמדת הלוואה עלכתב התחייבות  .7.1

בסך    ,מצד גולףלהעמדת הלוואה  בלתי חוזרת  כתב התחייבות  אודות  לפרטים  

"(,  כתב ההתחייבותהחברה )"  של  תזרימי  צורך   לכל,  מיליון ש"ח  20  כולל של עד

סעיף  ראו    מיליון ש"ח  20מצטבר של  הלוואה בסך  תיקון מועד הפרעון ומשיכת  

  . להלן 8.2

 גולף מהצעת מיזוג  .7.2

 . לעיל 4סעיף  ראו

 החברה   של הפיננסי מצבה .8

 : הערת עסק חי .8.1

'  ה  1רואה החשבון המבקר של החברה הפנה את תשומת הלב לאמור בבאור  

מיליון   14.7ח ושל  "מיליון ש  26.6  -לדוחות הכספיים בדבר הפסדים בסך של כ

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

ביום  "ש שהסתיימו  חודשים  ושלושה  שישה  של  לתקופה  , 2022,  ביוני  30ח 

בדבר  ,  2022,  ביוני  30ח נכון ליום  "ליון שי מ  72.6יתרת הפסד בסך  ,  בהתאמה

תה של ההנהלה הנגזרות מכך ולכך שהמשך פעילו  מצב עסקי החברה ותוכניות

 .  החברה תלוי בהשגת מקורות מימון נוספים

מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה  ,  כלל הגורמים המצוינים לעיל

בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים .  של החברה כעסק חי

וההתחייבויות וסיווגם אשר ייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך  

 .ל כעסק חיולפעו

, פיים של החברה אשר פורסמו במסגרת הדוח התקופתי בהמשך לדוחותיה הכס .8.2
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  ביוני   28מהימים   של החברה    יםהמיידי  יםובהמשך לדיווחלדוח הרבעון הראשון  

 : מצבה הפיננסי של החברה, בדבר 2022 באוגוסט, 8-ו 2022, ביולי 31

מאי   לחודשים  בפועל  החברה  משמעותית    2022יולי    –תוצאות  נמוכות  היו 

 מתחזיות החברה, לאור ירידה במכירות בחנויות ובאתר החברה.  

)בעיקר בשוק הבינלאומי(   Fast Fashion-שוק אופנת הלמיטב ידיעת החברה,  

, והחברה מעריכה כי מגמה  לתקופות קודמות  סבל בחודשים אלו מירידות ביחס  

 זו עלולה להמשך.  

בהתאם לתוצאות בפועל ולמגמה הנ"ל, קטנו מכירות החברה בשוק הבינלאומי  

.  , וכן בשוק הישראלי בצורה מתונה יותרבאופן משמעותי ביחס לתקופות קודמות

בהמשך, הוחלט על הקטנת הוצאות השיווק למגזר הבינלאומי, באופן שצפוי לפגוע 

 בצורה משמעותית. בהכנסות החברה 

חברות מתחרות העניקו הנחות  ש  שהביאה לכךהיחלשות שוק האופנה העולמי )

עם(,  משמעותיות בבד  לצמצום    בד  החברה  של  מלאיפעולותיה  הביאו עודפי   ,

 לפגיעה בשיעור הרווח הגולמי של החברה בתקופה זו. 

אגרסיביים,   למבצעים  נוספים  שחקנים  גם  שלחה  אשר  בשוק  הביאה  החולשה 

 הגולמי יותר מהתחזית בחודשים אלו .  שיעור הרווחבלשחיקה 

לאורך זמן וחלק מתוצאותיה יבואו  )אשר יישומה נמשך  אף תכנית ההתייעלותעל 

, לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת  לידי ביטוי רק בחודשים הבאים(

להערכת החברה, תזרים המזומנים מפעילותה השוטפת של  .  מספר רבעוניםמזה  

סך של ולעמוד על  צפוי גם הוא להיות שלילי    2022החברה למחצית השנייה של  

מליון ש"ח    11.9-כמו כן, בהמשך להפסד נקי בסך של כש"ח.  מיליוני     16עד    14-כ

השני מליון ש"ח ברבעון    14.7, הפסידה החברה סך של  2022ברבעון הראשון של  

   .2022של 

כתב   מכוח  ההלוואה  מלוא  את  החברה  מימשה  זה,  דוח  פרסום  ליום  נכון 

 ההתחייבות.  

, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון  2022  באוגוסט,  7עקב מצבה הפיננסי, ביום  

"(, אשר  מימון הבינייםמיליון ש"ח )"  3בסך של עד    בינייםקבלת מימון  החברה  

לחברה   גולף  שתעמיד  ככל  לחברה.  בעלים  כהלוואת  להעמיד  התחייבה  גולף 

תמורת   תותאם  המיזוג,  עסקת  לאישור  הכללית  האסיפה  עד  נוספים  סכומים 

ראו   נוספים,  לפרטים  המיזוג.  הסכם  לתנאי  בהתאם  האסיפה  המיזוג,  זימון 
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 הכללית. 

כות את החברה בהתאם בה אלא כדי לז  שאין כעסקה    קבלת מימון הביניים אושרה

  2000-( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס2)1לתקנה  

 "(. תקנות ההקלות)"

לדוח הכספי    ה'1לפרטים נוספים אודות מצבה הפיננסי של החברה, ראו ביאור  

החברה    םהמיידידיווחיה  ואת    8  -ו  2022ביולי,    31ביוני,    28מהימים  של 

אסמכתא:    2022באוגוסט, -ו  2022-01-096724,  2022-01-066390)מס' 

  נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. בהם  (, אשר האמור  בהתאמה2022-01-099964

 לעיל.  4עסקת המיזוג, ראו סעיף אישור  לפרטים בדבר 

 הליכים משפטיים   .9

 .2022, ביוני 30 לדוחות הכספיים ליום 7לפרטים אודות הליכים משפטיים, ראו ביאור 

 לוגיסטית  תשתית  .10

סליקת המלאי  פעלה החברה לצמצום ו  2022לשנת    הראשוןהרבעון  בהמשך לאמור בדוח  

הרבעון  הקיים.   המלאי  2022לשנת  השני  במהלך  פריטי  כמות  את  החברה  הקטינה   ,

)ירידה    2022ביחס לכמות הפריטים בסוף הרבעון הראשון של    10%-המוחזק בידיה בכ

 . (2021ביחס לכמות פריטי המלאי לסוף שנת  21%-של כ

חיצוניות   מחברות  לחנויות  ההפצה  מערך  את  החברה  העבירה  המאזן,  תאריך  לאחר 

 . לעיל 3עם גולף, כמפורט בסעיף שירותי העזר , בהתאם להסכם להפצה באמצעות גולף

   השפעת נגיף הקורונה על פעילות החברה  .11

"(  קורונה)"  COVID-19  המשיך להתפשט נגיף הקורונה,  במהלך תקופת הדוח ולאחריה

העולם בישראל,  במדינות  ותדירים .  לרבות  שונים  בשינויים  מאופיינת  זו  התפשטות 

נכון למועד פרסום  .החברה  פעילות  על  מהותית  שעלולים להפוך לגורמים בעלי השפעה

בכפוף לתקנות והנחיות להתמודדות עם נגיף  )כל חנויות החברה פועלות כסדרן  ,  הדוח

 . (כפי שאלו מתעדכנים מעת לעת, ונההקור

  לפרק  3.7ראו סעיף  ,  נגיף הקורונה על פעילות החברהת  לפרטים נוספים בדבר השפע 

 . לדוחות הכספיים השנתיים 1תקופתי ובאור הלדוח ' א
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 ה ובריבית יהשפעת עליה באינפלצ  .12

 . השפעת עליה באינפלציה ובריביתהחברה חשופה בפעילותה ל

סעיף  לפירוט   ראה  החברה  חשופה  אילהם  הסיכונים  כלל  בדוח    12.5בדבר  א'  לפרק 

 התקופתי למעט המפורט להלן: 

   שיעור האינפלציהעליית   .12.1

ודמי    החברה מושפעת מעליה בשיעור האינפלציה בעיקר בשל תשלומי השכירות

 1%לבעלי הנכסים אותם החברה שוכרת. החברה מעריכה כי עליה של    הניהול

  של   בסך בשיעור האינפלציה לאורך שנה מלאה עלול להגדיל את ההפסד הנקי  

 . ש"ח בשנה אלפי 120-כ

בחציון הראשון וברבעון השני השכירות    תשלומיהשפעת עליית האינפלציה על  

 ש"ח, בהתאמה. אלפי  73-ש"ח וכ אלפי  93-מסתכמת בכ 2022של שנת 

   עליית שיעור הריבית  .12.2

ומתאגיד חוץ בנקאי.  ףהחברה חשופה לשינוי בשיעור הריבית בהלוואותיה מגול

של   עליה  כי  מעריכה  עלול    1%החברה  מלאה  שנה  לאורך  הריבית   בשיעור 

 ש"ח בשנה. אלפי  235-להגדיל את ההפסד הנקי עד כ

המימון של החברה  בחציון הראשון וברבעון   הוצאות השפעת עליית הריבית על 

 מה.ש"ח, בהתא אלפי  7-ש"ח וכ אלפי  8- מסתכמת בכ 2022השני של שנת 
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 ת  פעילות בינלאומי .12.3

ינואר   מחודש  הדרגתי  2019החל  באופן  לפעול  החברה  החלה  המסחר    בתחום, 

בינלאומי )בדגש על ארה"ב(, וזאת, בין  בשוק ה  Adikaהקמעונאי המקוון תחת המותג  

המקומית   הלקוחה  שפרופיל  למסקנה  הובילו  אשר  החברה  לניתוחי  לב  בשים  היתר, 

 יל הלקוחה בשווקים מסוימים בחו"ל.בארץ דומה לפרופ

הגולמית   הרווחיות  לשיפור  פעולה  תכנית  החברה  מיישמת  רבעונים,  מספר  מזה 

ויוהתפעולית בהוצאות  חסכון  על  בדגש  היא  י,  בהם  בשווקים  התייעלות  תהליכי  שום 

במגזר  פועלת.   פעילותה  את  ניכר  באופן  לצמצם  החברה  החליטה  מכך,  כתוצאה 

הבינלאומי, וזאת על מנת לצמצם את הפסדיה במגזר זה, ולהתמקד במגזר הפעילות  

יצירת   על  ודגש  בישראל  הפיזיות  בחנויות  החברה  של  הפעילות  חיזוק  תוך  בישראל, 

omni-channel  הפיזיות לאתר החברה. ערוצית( משמעותית בין החנויות  -)סינרגיה רב  

במהלך גם    בהיקפי המכירות של המגזר הבינלאומיחדה  חלה ירידה  בשל המדיניות הנ"ל  

אשתקד  2022של  השני  הרבעון   המקבילה  לתקופה  בשיעור  ביחס  גידול  חל  ומנגד,   ,

יש לציין כי  .  הרווח הגולמי וצמצום בהפסד התפעולי, לעומת התקופה המקבילה אשתקד

מצמצום משמעותי של    כתוצאהנגרמה    ורי הפעילות הבינלאומיתבמחז   חלק מהירידה

   הוצאות השיווק של החברה במגזר זה.

)בהשוואה   2022לשנת    השנילהלן תוצאות פעילות המגזר הבינלאומי במהלך הרבעון  

  (:2021לשנת השני לפעילות המגזר הבינלאומי ברבעון 

 פעילות מגזר בינלאומי 

 

 2022שנת 

  רבעון שני

   2021שנת 

 רבעון שני

 18,995 6,737 הכנסות

 12,360 3,957 עלות המכר 

 6,635 2,780 רווח גולמי 

   

 9,391 4,841 הוצאות תפעול 

 ( 2,756) ( 2,061) הפסד תפעולי 
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הפעילות .13 בדבר  נוספים  החברה  הבינלאומית  לפרטים  סעיף  ,  של  לדוח   1.3.4ראו 

 .  הדירקטוריון בדוח התקופתי

 )פעילות ישראל ופעילות בינלאומית(  תחומי המסחר הקמעונאי

ו  בישראל  עדיקה  פעילות  )הן  החברה  של  הקמעונאי  המסחר  הפעילות  הן  תחומי 

הבינלאומית( הושפעו משמעותית ממספר גורמים להם השפעה מהותית על תוצאות  

מקיומם  השני  בכלל כך, הושפעו תוצאות הרבעון    . 2022של שנת  השני  החברה לרבעון  

  מתקופות קודמות אשר חייבו את החברה למכורשנותרו    של עודפי מלאי משמעותיים

מהרגיל נמוכים  במחירים  מוצריה  לפגוע    את  המשיכו  הגולמית  ואשר  ברווחיות 

עודפות לוגיסטיות  סעיף   ;  ולהוצאות  ראו  נוספים,  לדוח הדירקטוריון    1.3.3לפרטים 

 בדוח התקופתי.  

הכספי(  השניברבעון   הדוח  שלאחר  בתקופה  פעולה  ,  )וכן  תכנית  החברה  מיישמת 

, באמצעות שינוי תמהיל המכירות בין ישראל  ליתהרווחיות הגולמית והתפעולשיפור  

השילוח לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הפרסום ולמגזר הבינלאומי והפחתת עלויות  

 11.4-בזכות צעדים אלו, הצליחה החברה להקטין את ההפסד התפעולי מסך של כ

ברבעון  ליון ש"ח  ימ  9.8-, להפסד תפעולי של כ2022של  הראשון  ליון ש"ח ברבעון  ימ

  הנוכחי.

ליון שקל בהכנסות החברה  ימ  29.5-יחד עם זאת, בשל צעדים אלו, נרשמה ירידה של כ

בתקופה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מרבית הירידה    (45%-)ירידה של כ

הבינלאומית מהפעילות  נבעה  כ,  חברה  במחזור  של  הכנסות  ממחזור  ירדה  - אשר 

ליון שקל בתקופה  ימ  6.7-, למחזור הכנסות של כ2021של  השני  ליון שקל ברבעון  ימ19

 הנוכחית. 

  .2022, ביוני 30לדוחות הכספיים של החברה ליום  1לפרטים נוספים ראו באור 

מיליון ש"ח לתקופה של שלושה חודשים    14.7  -בסך של כנקי  הפסד  החברה רשמה  

ביום   כ2022,  ביוני  30שהסתיימה  של  בסך  נקי  הפסד  לעומת  ש"ח ימ   9.8-,  ליון 

   בתקופה המקבילה אשתקד.
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  להלן פרטים על כמויות כח האדם בישראל בסניפי הרשת ובשאר המחלקות: .13.1

 ליום   

30.06.2022 

   ליום

 30.06.2021 

   ליום

31.12.2021 

  התקופההפרש באחוזים 

לעומת תקופה מקבילה  
 אשתקד 

 2.2 172 223 228 עובדי חנויות 

עובדי מרלוג  

 ומטה 

133 220 200 (48.6 ) 

היתר,   בין  הקיים,  המלאי  וסליקת  לצמצום  פועלת  חנות  החברה  פתיחת  באמצעות 

אפ זמנית בקניון עזריאלי רמלה אשר  -חנות פופ,  ( בקניון רננים )רעננה(outletפופאפ )

ובאמצעות מבצעים והנחות למימוש מלאים בכלל ערוצי  נפתחה לתקופת הקיץ בלבד  

  . להרחבת פעילותה בישראל באמצעות פתיחת חנויות נוספותפועלת  המכירה. החברה  

קניון חיפה וב2022  אפריל,  בחודש , 2022יולי,    חודש, פתחה החברה חנות בגרנד 

   .פתחה החברה חנות בקניון מלחה בירושלים
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 מדדים פיננסיים .14

רלוונט  נתונים בדבר להלן   לפעילותימדדים  -E)  בתחום המסחר הקמעונאי  החברה  ים 

commerce and Retail)    ביוני  30-שהסתיימה בלתקופה של שלושה חודשים  בישראל ,

2022:   

 אתר עדיקה ישראל בלבד 

 הסברי החברה: 
הירידה במחזור החברה  

באתר הישראלי, לוותה  

בירידה בכמות הלקוחות  

 KPI'sהפעילים

שלושת החודשים  

שהסתיימו ביום  

 2022ביוני,   30

שלושת החודשים  

שהסתיימו ביום  

 2021ביוני,   30

שיעור השינוי  

 )באחוזים(

פעילים* באתר    לקוחות 

 עדיקה בלבד )באלפים( 
41 48 (15 ) 

 כלל פעילות המסחר הקמעונאי של עדיקה  בישראל )חנויות ואתר( 

 הסברי החברה: 
העמקת מבצעי ההנחות הגדילה את הסל הממוצע, את מספר הפריטים בסל ואת כמות הפריטים  

  .הנמכרים
 המחזור הרבעוני ירד ביחס לתקופה המקבילה אשתקדיחד עם זאת, בשל קיטון בכמות העסקאות, סך 

KPI's 

שלושת החודשים  

שהסתיימו ביום  

 2022ביוני,   30

שלושת החודשים  

שהסתיימו ביום  

 2021ביוני,   30

שיעור  

השינוי  

 )באחוזים(

 4 165 171 סל ממוצע )ש"ח(**

 24 2.5 3.1 מס' פריטים בסל 

מספר פריטים כולל  

 )באלפים(  
541 492 10 

מספר עסקאות  

 )באלפים(  
174 200 (13 ) 

 לקוחות אשר ביצעו רכישה לפחות פעם אחת באתר עדיקה בתקופה המדווחת.   – פעילים לקוחות* 

ממוצע  ** לכלל    –   סל  מע"מ,  כולל  העסקאות,  במספר  מחולק  העסקאות,  כל  סכום  בסיס  על  חושב 

הפעילות הקמעונאית של עדיקה, מבלי להתחשב בהחזרות ו/או החלפות ו/או זיכויים.  
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 הסברי הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  . ב

 המצב הכספי  .1

  :להלן תמצית נתוני מאזן על בסיס מאוחד )באלפי ש"ח(

  

 2021ביוני  30 2022ביוני  30 
 שינוי 

 % -ב
בדצמבר  31

 הסברי החברה  2021

(45.0) 65,721 36,167 נכסים שוטפים   52,900 
ש"ח נובעת בעיקר מירידה ביתרות    מליון  29-הירידה בהיקף הנכסים השוטפים בסך של כ

מליון ש"ח וירידה ביתרת   4- מליון ש"ח, ירידה ביתרת מזומנים בסך של כ  23-מלאי בסך של כ
 מליון ש"ח.  4-בעלי שליטה בסך של כ

(15.7) 118,434 99,888 נכסים לא שוטפים   100,840 
בנכסי זכות שימוש )בעיקר המרלו"ג    מירידהביתרת הנכסים השוטפים נובעת בעיקר    הירידה

מליון ש"ח    2-מליון ש"ח בניכוי ירידה ביתרת רכוש קבוע בסך שכ  11-בכ  קטנו( אשר  הישן
 מליון ש"ח 1-בסך של כ 12/2021-וירידה בנכסים בלתי מוחשיים אשר הופחתו ב

(26.1) 184,155 136,055 סה"כ נכסים   153,740  

(50.7) 64,829 31,940 התחייבויות שוטפות   43,770 

מליון ש"ח נובעת בעיקר מירידה בהתחייבויות   32-הירידה בהתחייבויות השוטפות בסך של כ
ש"ח )בעיקר כתוצאה מהירידה בהיקפי הפעילות    מליון  17-לספקים ונותני שירותים בסך של כ

מליון ש"ח   13-והיבוא של החברה( ומירידה ביתרת חלויות הלוואות לזמן ארוך בסך של כ
כתוצאה מפירעון הלוואות לתאגידים בנקאיים בתמורה שהתקבלה מהנפקה פרטית שבצעה  

 החברה. 

התחייבויות לא 
 שוטפות

95,205 90,008 5.8 78,307 

נובעת    5-העליה ביתרת ההתחייבויות הלא שוטפות בסך של כ ביתרת    מקיטוןמליון ש"ח 
(, הישןשכירות )בעיקר המרלוג  מ  יציאהמליון ש"ח בשל    10-התחייבות בגין חכירה בסך של כ

מליון ש"ח כמפורט    13-מקבוצת גולף בסך של כו  2-מאחרים בסך שך כומהעמדת הלוואה  
 לעיל.

(69.6) 29,318 8,910 הון   31,663 

כ של  בסך  העצמי  בהון  של    18-הירידה  בתקופה  מההפסד  בעיקר  נובעת  ש"ח    4מליון 
( האחרונים  כQ3.2021 – Q2.2022הרבעונים  של  בסך  תמורת    56-(  בניכוי  ש"ח,  מליון 

מליון   3-מליון ש"ח, וקרן הון מעסקאות בעלי שליטה בסך של כ  35-הנפקה פרטית בסך של כ
 ש"ח. 

סה"כ התחייבויות  
 והון 

136,055 184,155 (26.1)  153,740 --- 
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   ניתוח תוצאות הפעילות: .2

   :להלן תמצית דוחות רווח והפסד על בסיס מאוחד )באלפי ש"ח( .2.1

 
חודשים   שלושה ל

שהסתיימו ביום 
 2022 ביוני 30

חודשים   שלושה ל
שהסתיימו ביום 

 2021 ביוני 30

 ינוי ש
 % -ב

לשנה שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום 

2021 
 הסברי החברה 

(32.9) 44,933 30,150 הכנסות מפעילות עדיקה   179,691 
המכירות  במחזור  מפגיעה  בעיקר  נובעת  בהכנסות  הירידה 

 לעיל. 1.12הבינלאומיות, כמפורט בסעיף 

רווח גולמי פעילות עדיקה )לפני משלוחים  

 ללקוחות(
15,992 28,834 (44.8)  90,905 

בעיקר   נובעת  הגולמי  הרווח  בסכום  במחזורי הירידה  מהירידה 

 הפעילות בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

 שיעור רווחיות גולמית פעילות עדיקה 

 )לפני משלוחים ללקוחות(
53.0% 64.2%  50.6% 

. 

רווח גולמי פעילות עדיקה )אחרי  

 משלוחים ללקוחות(
13,104 21,319 (38.5)  63,702 

הגולמי   הרווח  בסכום  במחזורי הירידה  מהירידה  בעיקר  נובעת 

 הפעילות בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

שיעור רווחיות גולמית פעילות עדיקה  

 )אחרי משלוחים ללקוחות( 
43.5% 47.4%  35.5% 

 

 113,840 (18.6) 28,074 22,860 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות
נובעת בעיקר מצמצום כוח הירידה בהוצאות מכירה הנהלה וכלליות  

 אדם בתקופה הנוכחית ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. 

  63.4%  62.4% 75.8% שיעור הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

רווח )הפסד( תפעולי לפני הוצאות תשלום  

מבוסס מניות, הוצאות מימון והוצאות 

 אחרות

(9,756) (6,755) 44.4 (50,138) 

 

  646  723 (267) תשלום מבוסס מניותהכנסות )הוצאות( 

 3,232 52.0 1,378 2,095 הוצאות מימון, נטו 

הפרשי  מהוצאות  בעיקר  נובעת  ברבעון  המימון  בהוצאות  העלייה 

החברה  לטובת  גולף  ידי  על  שהועמדה  ההלוואה  מריבית  שער, 

 ומריבית הסכמי חכירה חדשים.

 3,282  1,620 2,556 )הוצאות( אחרות. נטו
סניפי ירידת ערך  מהפרשה לבתקופה נובעות  הרבעון  הוצאות אחרות  

 להלן( 4 ראה סעיף )בהתאם להערכת שווי שבוצעה. הרשת 

 (56,006) 62.5 (9,030) (14,674) הפסד לפני מיסים  
במחזורי  מהירידה  בעיקר  נובעת  הגולמי  הרווח  בסכום  הירידה 

 המקבילה אשתקד. הפעילות בתקופה הנוכחית לעומת התקופה 

  )1,665(  171 3   מיסים על הכנסה 

  (57,671) 59.5 (9,201) (14,677) הפסד מפעילויות נמשכות

  (54,742) 50.4 (9,759) (14,677) הפסד נקי 

EBITDA (5,730) (2,678) 114.0 (39,710)  
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  נזילות )אלפי ש"ח(: .2.2

 

לששה  
חודשים  

שהסתיימו 
 ביוני 30ביום 

2022 

לששה  
חודשים  

שהסתיימו 
 ביוני 30ביום 

2021 

לשלושה חודשים  
 30שהסתיימו ביום 

 2022 ביוני

לשלושה חודשים  
שהסתיימו ביום 

 הסברי החברה  2021 ביוני 30

 התזרים השלילי מפעילות שוטפת נגרם בעיקר מההפסד לתקופה  (6,649) (5,533) (16,109) (16,117) תזרים מפעילות שוטפת 

תזרימי מזומנים מפעילות  
 השקעה 

(1,765) 3,755 (1,425) 853 
משועבד   בפקדון  מזומן  מהפקדת  בעיקר  נגרם  בתקופה  השלילי  התזרים 

 ומרכישת רכוש קבוע

תזרימי מזומנים מפעילות  
 מימון 

14,425 6,484 3,270 484 
תזרימי המזומנים מפעילות מימון נבעו בעיקר מקבלת הלוואה מחברת גולף  

 ומהעמדת אשראי מתאגיד חוץ בנקאי

מזומנים יתרת מזומנים ושווי 
 לסוף תקופה 

7,552 11,893 7,552 11,893 
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 מקורות המימון  .3

בהמשך לאמור בדוח התקופתי, בדבר כוונת החברה לבחון באופן שוטף את האפשרויות 

או מימון חיצוני  אשראי מתאגידים בנקאיים  משוק ההון וכן קבלת  העומדות לה ביחס לגיוס  

 . , לצורך המשך מימון פעילותה השוטפתאחר 

 הלוואת בעלים  3.1

הביקורת  ,  2021,  במאי  30ביום   .3.1.1 ועדת  קבלת  אישרו  החברה  ודירקטוריון 

גולף מצד  חוזרת  בלתי  הלוואה  ,התחייבות  לחברה    או   במלואה)  להעמיד 

עד של  כולל  בסך  ש"ח  20  בחלקים(  החברה    של  תזרימי  צורך   לכל,  מיליון 

לתקנות ההקלות. לפרטים    1פי תקנה  -"(, וזאת כעסקה מזכה עלההתחייבות )"

,  2021במאי,    31נוספים אודות ההתחייבות, ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  

אסמכתא:   ביאור    , 2021-01-093324)מס'  ליום    1וכן  הכספיים   31לדוחות 

 .  2021במרץ, 

תיקון  2022  במאי  29ביום   .3.1.2 את  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  אישרו   ,

בדצמבר,    31-כך שתוארך ל  תקופת הפרעון הסופי הקבועה בכתב ההתחייבות,  

במקום  2024 של    2023בדצמבר,    31,  המיידי  דיווחה  ראו  נוספים  לפרטים 

 1וכן ביאור ( 2022-01-055179)מס' אסמכתא:  2022 במאי, 31החברה מיום 

 . 2022, ביוני 30ספיים ליום לדוחות הכ

סך  2022ביוני,    8ביום   .3.1.3 על  קבלת הלוואה  על  הודיעה החברה  ש"ח   6,  מיליון 

"(, בהתאם להתחייבות בלתי חוזרת להעמדת הלוואה אשר הועמדה  ההלוואה )"

,  וזאת כעסקה  , כמפורט לעיל2021במאי,    31ביום    לחברה מצד קבוצת גולף

ת. לפרטים נוספים אודות קבלת ההלוואה  לתקנות ההקלו  1פי תקנה  -מזכה על

)לרבות תנאי ריבית, מועד פירעון הקרן והריבית, אופן הפירעון ובטחונות(, ראו  

מיום   החברה  של  המיידי  אסמכתא:    2022ביוני,    8דיווחה  -2022-01)מס' 

 . 2022ביוני,  30לדוחות הכספיים ליום  1( וכן ביאור 071143

מיליון ש"ח    2הודיעה החברה על קבלת הלוואה על סך  ,  2022ביולי,    5ביום   .3.1.4

"(, בהתאם לכתב ההתחייבות, כמפורט לעיל,  וזאת כעסקה  ההלוואה הנוספת)"

לתקנות ההקלות. לפרטים נוספים אודות קבלת ההלוואה    1פי תקנה  -מזכה על

)לרבות תנאי ריבית, מועד פירעון הקרן והריבית, אופן הפירעון ובטחונות(, ראו  

מיום  דיו החברה  של  המיידי  אסמכתא:    2022ביולי,    6וחה  -2022-01)מס' 

 . 2022ביוני,  30לדוחות הכספיים ליום  1( וכן ביאור 070734

מיליון ש"ח  2, הודיעה החברה על קבלת הלוואה על סך 2022באוגוסט,  7ביום  .3.1.5
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האחרונה)" וזאת  ההלוואה  לעיל,   כמפורט  ההתחייבות,  לכתב  בהתאם   ,)"

נוספים אודות קבלת   1פי תקנה  -כה עלכעסקה מז לתקנות ההקלות. לפרטים 

אופן   והריבית,  הקרן  פירעון  מועד  ריבית,  תנאי  )לרבות  האחרונה  ההלוואה 

)מס'    2022באוגוסט,    8הפירעון ובטחונות(, ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  

 .  2022ביוני,  30לדוחות הכספיים ליום  1וכן ביאור  2022-09964אסמכתא: 

לפרטים בדבר מימון ביניים שעשויה גולף להזרים לחברה מכח הסכם המיזוג,   .3.1.6

 לעיל.  8.2ראו סעיף 

לחברה   גולף  שהעמידה  ההלוואה  סכום  מלוא  את  החברה  ניצלה  הדוח,  פרסום  למועד  נכון 

 במסגרת כתב ההתחייבות.  

   אשראי מחברת הלוואה .3.2

החברה  ,  2022,  בינואר   31  ביום .3.2.1 התקשרות  את  החברה  דירקטוריון  אישר 

בנקאיבהסכם לקבלת הלוואה   חוץ  של  ,  מתאגיד  קרן  ,  ח"ש  מיליון  3.5בסכום 

 . להלן המפורטים בתנאים

)כפי    -  ריבית  - ה"פריים"  בשיעור  משתנה  ריבית  תישא  ההלוואה  קרן 

.  2.5%שתתעדכן מעת לעת במהלך תקופת ההלוואה( בצירוף שיעור של  

הריבית תחושב על היתרה הבלתי מסולקת של הקרן, על בסיס מספר הימים  

ינה צמודה  בכל תקופת חישוב ריבית, חלקי מספר הימים בשנה. ההלוואה א

 למדד המחירים לצרכן. 

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

. החברה התחייבה  2022ביוני,    15תשלומים חודשיים, החל מתאריך    33

ב הריבית  את  מ  36-לפרוע  החל  חודשיים,  .  2022במרץ,    15-תשלומים 

 כולה או חלקה, בכפוף   החברה רשאית לפרוע פירעון מוקדם של ההלוואה,

 לתשלומים עמלות מסוימות המפורטות בהסכם ההלוואה. -

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

על לחברה  האשראי  לחברת  שוברי  -המגיעים  ניכיון  בגין  ניכיון,  הסכם  פי 

 אשראי. ככל שתוותר יתרה, תחויב היתרה בידי החברה.

להבטחת פרעון ההלוואה, תעמיד החברה לחברת האשראי שטר    –  בטחונות -

 חוב בחתימת החברה. 
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 ב לתקנות ניירות ערך  8עיף פרטים בדבר הערכת שווי מהותית לפי ס .4

 שנעשתה לצורך בחינת ירידת ערך נכסי זכות שימוש

 תאור/ערך נושא מס

 רשת החנויות סניפי  זיהוי נושא ההערכה  .1

 2022ביוני,  30 עיתוי ההערכה  .2

 יובל כהן, סמנכ"ל הכספים של החברה  ת השווי כזהות מזמין הער  .3

 )ראה טבלה מפורטת להלן( מליון ש"ח 10.1 הנכסים בספרים )שווי פנקסני(ערך   .4

שנקבע  .5 כפי  ההערכה  נושא  שווי 
 בהתאם להערכה

 )ראה טבלה מפורטת להלן(מליון ש"ח  12.4

השכלה,  .6 לרבות  השווי  מעריך  זיהוי 
לצרכים שווי  הערות  בביצוע   נסיון 

בתא  מדווחים חשבונאיים  גידים 
ובהיקפים דומים לאלה של ההערכה 
המדווחת או העולים על היקפים אלה 

לר  ההערכה,  במזמין  ות ב ותלות 
התייחסות להסכמי שיפוי עם מעריך 

 השווי

 (MBAהעבודה נערכה בהובלת אורי סנופקובסקי ) 
אורי הינו שותף וראש תחום הערכות שווי תאגידיות, 

ומכשירים פיננסיים  בשווי הוגן   נכסים בלתי מוחשיים 
בע"מ ומנהל צוות מנוסה של אנליסטים, כלכלנים ורואי 

כלכלי ומימוני נרחב. אורי   ,חשבון בעלי ידע חשבונאי 
בעל ניסיון עשיר של כעשור במתן ייעוץ כלכלי והערכת 

של   ומכשירים   ,תאגידים שווי  מוחשיים  בלתי  נכסים 
הליכי  חשבונאיים,  צרכים  עסקאות,  לצרכי  פיננסיים, 

 .ודרישות רגולטוריות   שומה 
כסים בלתי נ לאורי ניסיון באלפי הערכות שווי תאגידים,  

בדיקות  רכישה,  עלויות  הקצאת  פגימת   מוחשיים, 
וניתוחי  כלכליות  בדיקות  הוגנות,  דעת  חוות  מוניטין, 

 .לכדאיות פרויקטים והשקעות עומק  
השווי   במעריך  תלוי  אינו  הסכמי המזמין  קיימים  ולא 

  שיפוי בין הצדדים. 

 רמת הסניף הבודד: , ב שח יבמיליונלהלן פירוט הערכת השווי 

מספר 
 חנות 

סכום בר  
 השבה 

ערך 
 פנקסני

גובה  
 הפחתה 

1 3.4 1.2 0.0 

2 2.4 0.8 0.0 

3 2.1 1.1 0.0 

4 0.9 0.8 0.0 

5 0.6 1.3 0.7 

6 1.2 2.3 1.0 

7 0.0 0.5 0.4 

8 0.8 1.1 0.3 

9 1.2 1.0 0.0 

 2.6 10.1 12.6 סך הכל 

 _______________________ _ _______________ ___ 

 נכ"ל החברהמ יו"ר הדירקטוריון    2022, באוגוסט 11
 ועם מלניקנ אייל גרינברג  
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