
 

 
  (אביב בע"מ-לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל 4לציבור )טיוטה מס'  1 טיוטה מס'

 8201 אפרילב 15מיום 
לרכוש ניירות ערך   טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב 

 פי טיוטת התשקיף. יתכנו שינויים בפרטים הנכללים בטיוטת התשקיף.-על

 )"החברה"( ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות )
  תשקיף

 לציבורהנפקה 

 של

לציבור על פי "(, אשר יוצעו המוצעותמניות ה" )להלן: החברה של"א כ נקוב ערך"ח ש 0.01רגילות, רשומות על שם, בנות  מניות [--] עד
 תשקיף זה.

 לציבור הצעה

 מניה יחידת מחיר על מכרז
 2007 -לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, תשס"זמוצעות  מוצעותה המניות

"(, בדרך של מכרז על מחיר מניה יחידת)להלן: ", ליחידה"ח ש [--]-מ יפחת שלא במחיר, יחידות [--]-ב"(, ההצעה תקנות)להלן: "
 היחידה, כשהרכב ומחיר של כל יחידה הינו כדלקמן: 

 
 למניה[ --] במחיר  רגילות  מניות 100    
 "חש [--] הליחיד מחיר"כ סה    

 
 [--] בשעה"(, הבקשות הגשת יום" או" המכרז יום)להלן: " 2018 [--]ב[ --]', [--]החתימות לרכישת היחידות תפתח ביום   רשימת

על אף האמור לעיל יודגש כי התקופה להגשת הזמנות על פי "(. החתימות רשימת סגירת מועד)להלן " [--]ותסתיים באותו יום בשעה 
 ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות. התשקיףשעות ממועד פרסום  שבעלא תתחיל לפני תום  התשקיף

 
 

 

 מדף תשקיף וכן
 לחוקא 23 סעיף להוראות בהתאם, החברה של ערך ניירות, לחוד או ביחד, ויוצעו יכולמכוחו  אשרזה מהווה גם תשקיף מדף,  תשקיף
"(, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה ערך ניירות חוק)להלן: " 1968-"חהתשכ, ערך ניירות

בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות  הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות,
 .עת באותה שיהיו כפי"(, הבורסהערך בתל אביב בע"מ )להלן: "

מניות רגילות, אגרות חוב שאינן  -יצוין כי מכח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין 
דרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה כפי שתהיינה מעת לעת(, אגרות חוב הניתנות להמרה ניתנות להמרה )לרבות ב

כפי שתהיינה מעת לעת(, כתבי הרגילות למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות 
ציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה , כתבי אופהרגילותאופציה הניתנים למימוש למניות 

 (."ניירות הערךלהלן: "לעיל ווניירות ערך מסחריים )

*** 

ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה יירשמו למסחר בבורסה  של ניירות הערך של החברה. הצעה זו הינה הצעה ראשונה לציבור
 אביב בע"מ.-לניירות ערך בתל

*** 

בטחוני, פוליטי הצב ו המהינ, פעילות של החברה, להערכת הנהלת החברה, נכון למועד התשקיף על בעל השפעה גדולההסיכון  םגור
  .לתשקיף 6.18סעיף  ראואודות יתר גורמי הסיכון העיקריים לפעילות החברה, נוספים לרבות לפרטים . וכלכלי בישראל

 
 5.2.1 וסעיף ד'3.6כמפורט בסעיף  ,ההנפקה כספי מתוך, לחברה השליטה בעלי ידי על שהועמדו הלוואות לפירעוןהחברה לפעול  בכוונת

  .לתשקיף

 בין החברה לבעלת השליטה בו לא נקבע הסדר לתיחום פעילות. 

 .לתשקיף 6.2.4סעיף  ראה ,דיבידנד חלוקת עם בקשראודות מגבלות  לפרטים

 אין חתם מתמחר להצעה על פי תשקיף זה. .בחיתום מובטחת אינה זה תשקיף פי על ההצעה

 אודות לפרטיםעל פי תשקיף זה.  יםניירות הערך המוצע כלעבור  הצפויהמהתמורה המיידית  %[--]-הנפקה מהוות כסך כל הוצאות ה
 .לתשקיף 5 פרק ראו ההנפקה ולרכז למפיצים עמלות, היתר בין, הכוללות בתשקיף הכרוכות ההוצאות כל סך
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 1 - א

 ( בע"מ )"החברה"(2016אייס קפיטל קמעונאות )
 "החברה"( :שקיף זה)בת

 

 מבוא - 1פרק 

 כללי 1.1

בהתאם לחוק  , כחברה פרטית בערבון מוגבל2016בנובמבר  13התאגדה בישראל ביום  החברה 
שינתה את  2017בפברואר  5( בע"מ וביום 2016, תחת השם קדמה השקעה )1999-החברות, תשנ"ט

 .הנוכחישמה לשמה 

* 

 הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה הינה הצעת ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור.    

* 

  התשקיףעל פי  ניירות הערךלרישום  1היתרים ואישורים 1.2

ניירות את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין להצעת  הקיבל החברה 
 ולפרסום התשקיף. , להנפקתם"(התשקיף" )להלן: זה על פי תשקיף הערך

* 

מתשקיף זה והעתק מההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום העסקים  עותק 
 הראשון שלאחר תאריך התשקיף.

* 

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או 
 .ניירות הערך המוצעיםשל  םמשום הבעת דעה על טיבאישור מהימנותם או שלמותם ואין בו 

* 

ושל בהון החברה בתאריך התשקיף, אישור לרישום למסחר של המניות הקיימות הבורסה נתנה 
 ."(המניות המוצעות)להלן: " המניות הרגילות המוצעות לציבור על פי תשקיף זה

 

הרישום למסחר של המניות הקיימות בהון החברה בתאריך התשקיף וכן המניות המוצעות על פי 
תשקיף זה מותנה בקיום הון עצמי מינימלי, בקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור במניות 

החזקות ציבור מינימאלי במניות החברה כנדרש מחברה חדשה ושיעור החברה ובקיום שווי 
 להלן.  2.3תאם לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו כמפורט בסעיף מסוגה של החברה בה

* 

אין לראות באישור הבורסה האמור משום אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או  
 המניות המוצעותלשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של 

 .ותמוצע ןבתשקיף או על המחיר בו ה

 

                                                           
 ]למועד הטיוטה, טרם התקבלו ההיתרים והאישורים הדרושים לפרסום התשקיף.[ 1



 2 - א

 המדף לתשקיף הנוגעים 1ואישורים היתרים א1.2

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות 
 להנפקתם, מדף הצעת דוחות באמצעות( "המדףתשקיף " )להלן: זה מדף תשקיףהערך על פי 

 .המדף תשקיף ולפרסום

* 

משום אימות הפרטים המובאים בו המדף אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף  
 שיוצעובו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך  ואיןאו אישור מהימנותם או שלמותם, 

 .המדף תשקיף פי על

* 

 -)ו( לחוק ניירות ערך, התשכ"חא 23פי תשקיף המדף כאמור בסעיף -הצעת ניירות ערך לציבור על
פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות -תעשה על "(החוק" )להלן: 1968

( ואשר בו "תקנות הצעת מדף")להלן:  2005-תשס"והניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך, 
 "(.דוח ההצעה"או " דוח הצעת המדף"יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה )להלן: 

* 

מניות רגילות, אגרות חוב שאינן נתנה אישור עקרוני המתייחס לרישום למסחר של  הבורסה
ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה כפי שתהיינה 

אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות מעת לעת(, 
כפי שתהיינה מעת לעת(, כתבי אופציה הניתנים הרגילות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות 

, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות הרגילותלמימוש למניות 
 פי על יוצעו אשר ("ניירות הערךלהלן: "ביחד וניירות ערך מסחריים )להמרה למניות החברה ו

  "(.העקרוני האישור)להלן: " מדף הצעת דוחות באמצעות זה מדף תשקיף

* 

או  המדףשל הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף  העקרוניאין לראות באישור 
למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך 

 הצעת בדוחות יוצעודוחות הצעת מדף או על המחיר בו הם  באמצעותהמדף  בתשקיף יוצעו אשר
 .המדף

* 

 של למסחר והרישום למסחר הערך ניירות לרישום אישור מהווה אינו העקרוני האישור מתן
יהיה כפוף לקבלת  ניירות הערך אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה באמצעות דוחות הצעת מדף

וק ניירות לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לח אישור
 ערך ותקנות הצעת מדף.

* 

 פי על למסחר הערך ניירות לרישום אישור למתן התחייבות משום העקרוני האישור במתן אין
 יחולו מדף הצעת"ח דו פי על למסחר ערך ניירות לרישום בקשה אישור על. מדף הצעת"ח דו

 פי על לרישום הבקשה הגשת בעת בתוקף שיהיו כפי פיו על וההנחיות הבורסה תקנון הוראות
 .המדף הצעת"ח דו

  

                                                           
 ]למועד הטיוטה, טרם התקבלו ההיתרים והאישורים הדרושים לפרסום התשקיף.[ 1
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 ויתרת רווחהמניות, קרנות הון  1.3

 

 התשקיף פרסום דלמוע נכון החברה שלהון המניות  1.3.1

   ונפרע מונפק הון  רשום הון   סוג המניות

  20,410,000   100,000,000   מניות רגילות 

 .נ.ע"ח ש 0.01 בנות

 

  )באלפי ש"ח( 2017 דצמברב 31של החברה ליום  עצמיהון הה 23.1.

 

 204  הון המניות
 19,796  פרמיה על מניות

 קרן בגין תשלום מבוסס מניות
 קרן בגין מדידה מחדש של תוכנית להטבה מוגדרת

 
 עודפיםיתרת 

 23 
22 
 

25,530 
   

 45,575  סה"כ הון
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  ההצעהפרטי  - 2פרק 

  לציבור המוצעים הערך ניירות .1.1

 בהנפקה הראשונה לציבור המוצעים הערך ניירות פרטי .1.1.1

כל אחת של החברה  נקוב ערךש"ח  0.01 בנותרגילות, רשומות על שם,  מניות [ --עד ]
 (."המניותו/או " "המוצעות מניותה)להלן: "

 ".המוצעים הערך ניירותהמניות תקראנה להלן גם: "

 לציבור הערך ניירות הצעת אופן .1.1

כמפורט בסעיף זה להלן )להלן:  אחיד מכרזלציבור בדרך של  ותהמניות מוצע .1.1.1
ורישומן למסחר המוצעות מניות ההקצאת ש מבלי לגרוע מכך הכלו "(המכרז"

  להלן. 1.3לרישום למסחר כאמור בסעיף כפופות לדרישות הבורסה 

מוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות ניירות המוצעות, המניות  .1.1.1
             "הצעה אחידה")להלן:  1007-ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, תשס"ז

 "(, במחיר שלאתויחידה)להלן: " יחידות [--]-(, ב, לפי העניין"תקנות ההצעה"-ו
"(, בדרך של מכרז על מחיר מינימאלי היחיד מחיר)להלן: " ש"ח ליחידה [--]-יפחת מ
 , כשהרכב ומחיר כל יחידה הינו כדלקמן:היחידה

 למניה [--] במחיר רגילות מניות 100
 "חש [--] סה"כ מחיר מינימאלי ליחידה

 עצמי והון ציבור החזקות ושווי שיעור, מזערי, פיזור בבורסה למסחר רישום .1.3

 המניותואת  המוצעות המניות את למסחר בה לרשום אישורה את נתנה הבורסה
, המכרז יום לאחר עסקים ימי 2 תוך. החברה של והנפרע המונפק בהון הקיימות

 המפורטים הערך ניירות את למסחר בה לרשום בבקשה לבורסה החברה תפנה
 .להלן כמפורט הבורסה בדרישות לעמידה בכפוף לעיל

לציבור ושל המניות  המוצעות המניות של למסחר רישום, הבורסה להנחיות בהתאם .1.3.1
 לאחר ,במניות הציבור החזקות שיעורו ששווי בכך מותנההקיימות בהון החברה 

 של מסוגה חדשה לחברה הבורסה בהנחיות מהקבוע יפחת לא, למסחר הרישום
"( וכן הציבור החזקות ושיעור שווי דרישות: "ולהלן)לעיל  בבורסה הנרשמת החברה

 כנדרש בתקנון ובהנחיות הבורסה. לאחר ההנפקה בעמידה בהון עצמי מינימלי 

לעניין דרישות ההון העצמי של החברה כתנאי לרישומם למסחר של ניירות הערך  .1.3.1
, ההון העצמי של 1017 בדצמבר 31, נכון ליום להלן 1.3.3המוצעים, כאמור בסעיף 

אלפי ש"ח. נכון למועד התשקיף החברה עומדת בהון  [--]-החברה הסתכם לסך של כ
 העצמי הנדרש מחברה חדשה מסוגה כהגדרתו בתקנון הבורסה.

רישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי הבהתאם לתקנון הבורסה, מותנה  .1.3.3
תשקיף זה בפיזור מזערי של החזקות הציבור בניירות הערך המוצעים כמפורט 

 בטבלה זו שלהלן:

 למחזיק מזערי החזקה שווי מזערי 1מחזיקים' מס הערך ירני סוג

 16,000 *100 מניות

עם עושה שוק לצורך עשיית שוק במניות החברה, מס' המחזיקים המזערי על פי תקנון  ככל והחברה תתקשר *
  .100חלף  35הבורסה וההנחיות על פיו, הינו 

                                                      
מחזיק אחד ששוי החזקותיו עולה על שווי אחזקה מזערי למחזיק הנדרש על  –" לעניין זה משמעו מחזיק"  1

 פי סעיף זה או מחזיק ביחס עם אחרים ששוי אחזקותיהם במשותף עולה על האחזקה המזערית כאמור.
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זה  1.3 ףכמפורט בסעי לרישום למסחר הבורסה דרישות התקיימו לא כי יתברר אם .1.3.2
יירשמו  לאניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה ואלו  הנפקת תתבטל אזי, לעיל

 יוקצו לאהמוצעים  הערך ניירות ,מהמזמינים כספים ייגבו לא, בבורסה למסחר
  .והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי למזמינים

 הצעה לציבור .1.2

 ליחידות הזמנות להגשת התקופה .1.2.1

 יום)להלן: " 1018 [--]ב [--]', [--] החתימות לרכישת היחידות תפתח ביוםרשימת 
 16:30באותו יום בשעה  ותסתיים 8:30 בשעה"(, הבקשות הגשת יום" או" המכרז

"(. על אף האמור לעיל יודגש כי התקופה החתימות רשימת סגירת מועד)להלן: "
שעות ממועד פרסום  שבעלא תתחיל לפני תום  התשקיףלהגשת הזמנות על פי 

 שעות מסחר לפחות. ומתוכן חמש התשקיף

  .הזמנות ולהגיש במכרז להשתתף רשאים חברהב העניין בעלי

 בקשות הגשת .1.2.1

, מרחוב [----] באמצעות לחברה תוגשנה יםהמכרז במסגרת יחידות לרכישת בקשות .1.2.1.1
 בבורסה אחרים חברים או בנקים סניפי באמצעות או( ״ההנפקה רכז״: להלן) [---]
 גבי על ביום המכרז 17:30לא יאוחר משעה  (בקשות״ לקבלת ״המורשים: להלן)

 .בקשות לקבלת המורשים אצל להשיגם שניתן טפסים

 המכרז ביום בקשות לקבלת למורשה שהוגשה במכרז יחידות לרכישת בקשה כל .1.2.1.1
 לשעה עד בקשות לקבלת המורשה ידי על תתקבל אם יום באותו כמוגשת תחשב
 ותתקבל ההנפקה רכז לידי הבקשות לקבלת המורשה ידי על שתועבר ובתנאי 16:30

 .17:30לשעה  עד ההנפקה רכז ידי על

 עד, המכרז ביום בקשות לקבלת המורשים ידי על ההנפקה לרכז תועברנה הבקשות .1.2.1.3
 האחרון המועד לחלוף עד סגורות תשארנה אשר סגורות במעטפות ,17:30לשעה 
 עם ביחד ונעולה סגורה לתיבה ההנפקה רכז ידי על ותוכנסנה, בקשות להגשת

 .ההנפקה לרכז ישירות הוגשו אשר הבקשות

 ההנפקה רכז וכלפי החברה כלפי וחייבים אחראים יהיו בקשות לקבלת המורשים .1.2.1.2
, נענו ואשר באמצעותם שהוגשו בקשות בגין לחברה שתגיע התמורה מלוא לתשלום
 .בחלקן או במלואן

 לא אשר, מניה תליחידבמחירים שונים  ותבקש שלושמזמין רשאי להגיש עד  כל   .1.2.1.5
"ח. ש 1יהיו בסך של  הנקוביםשמרווחי המחיר  ובלבד נימאלייהמ מהמחיר יפחתו
, ניתן יהא להגיש בקשות במחיר המינימאלי ובמחירים גבוהים ממנו דהיינו

 שתנקוב במחיר שאינו בקשה. וכדומה "חש [--]"ח, ש[ --]"ח, ש [--]במרווחים של 
במרווח שנקבע כאמור, תעוגל למחיר במרווח הקרוב כלפי מטה. כל מציע יציין 

המוצע על  היחידהאשר הוא מבקש לרכוש ואת מחיר  היחידותאת מספר  בקשתוב
שהוצע בה מחיר הנמוך  הבקש. ליחידהידו, אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי 

 שלא הוגשה.  הבקשכ יראוה, ליחידהמהמחיר המינימאלי 

 כלשהו חלק לגבי שתוגש בקשה. בלבד שלמות יחידות לרכישת בקשות להגיש ניתן .1.2.1.6
 הנקוב בלבד השלמות היחידות מספר לגבי המוגשת כבקשה אותה יראו, יחידה של
. מלכתחילה בה נכלל לא כאילו אותו יראו, בה הנקוב יחידה של כלשהו וחלק, בה

 .תתקבל לא ,אחת מיחידה פחות בה הנקוב היחידות שמספר בקשה

 ידי על הבקשות הגשת. חוזרות בלתי הינן במכרז היחידות לרכישת ההזמנות .1.2.1.7
 מצדם חוזרת בלתי התחייבותכ תיחשב לקוחותיהם עבור בקשות לקבלת המורשים

 מהיענות כתוצאה הםלקוחותיל שיוקצו הערך ניירות את לרכושלהיות אחראים 
 ולשלם, זה תשקיף לתנאי בהתאם באמצעותם ושהוגש תולבקש חלקית או מלאה

 .זה תשקיף תנאי פי על המלא המחיר את ההנפקה רכז באמצעות
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 מסווג משקיע וכן עימו הגר משפחת בן לרבות - זה לענין ״מזמין״ או ״מבקש״ .1.2.1.8
 .לתשקיף 1.2.6  סעיף פי על יחידות המזמין

 התמורה ותשלום תוצאותיו פרסום, המכרז הליכי .1.2.3

 נציג בנוכחות המעטפות ותפתחנה התיבה תיפתח ,17:30לאחר השעה , המכרז ביום .1.2.3.1
 הליכי של נאות קיום על ויפקח אשר, חשבון ורואה ההנפקה רכז נציג, החברה
 .להלן כמפורט, המכרז תוצאות ותעובדנה תסוכמנה וכן המכרז

 10:00 השעה עד(, ״הסליקה יום״: להלן) המכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום .1.2.3.1
 אשר בקשות לקבלת המורשים באמצעות, למבקשים ההנפקה רכז מסורי ,בבוקר

 את תכלול ההודעה. לבקשתם ההיענות מידת על הודעה, הבקשות הוגשו באמצעותם
 כמות את ,העניין לפי, במכרז שנקבע הריבית שיעור ואת המניה יחידות מחיר

 ההודעה קבלת עם. עבורן לשלם שעליו התמורה ואת למבקש נהוקצתש היחידות
 ליחידות בקשותיהם אשר, המבקשים יעבירו, בצהריים 11:00 השעה עד, יום באותו

 את, בקשות לקבלת המורשים באמצעות, ההנפקה לרכז, חלקן או כולן, נענו
 .נענו לגביהן שבקשות הרלוונטיות היחידות עבור לשלמה שיש התמורה

 ניירות לרשות מיידי בדוח החברה תודיע, המכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום .1.2.3.3
 .המכרז תוצאות את ולבורסה ערך

 היחידות והקצאת , שיעור הריבית במכרזהיחידותמחיר  קביעת .1.2.2

לרכישתן תענינה, תונפקנה במחיר אחיד ליחידת כל יחידות המניה שבקשות  .א
"( אשר האחיד המחיר" או "שיקבע הרכישה מחירמניות )להלן בסעיף זה: "

יהיה המחיר הגבוה ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידת מניות במחיר זה, ביחד 
עם בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממנו, יספיקו להקצאת כל יחידות המניות 

 על פי תשקיף זה. המוצעות לציבור

יה והמספר הכולל של יחידות המניה המבוקשות )לרבות יחידות מניה ה .ב
להלן(  1.2.6ממשקיעים מסווגים, כאמור בסעיף  שבקשות לרכישתן התקבלו

המוצעות לציבור, תענינה כל הבקשות  היפחת מהמספר הכולל של יחידות המני
 וונטיות, כאמור בסעיףבמלואן, בכפוף להתקיימות דרישות תקנון הבורסה הרל

שים מחיר יחידת מניה למבק מקרה כזה, יהיה מחיר יחידת המניהלעיל, וב 1.3
  .נהונפקת לאשלא תתקבלנה בגינן בקשות,  חידות המניה, ויתרת ימינימאלי

הכלולות בבקשות שתתקבלנה )לרבות  ההיה והמספר הכולל של יחידות המני .ג
שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים, כאמור בסעיף  היחידות המני

להלן( יהיה שווה או יעלה על מספר יחידות המניות המוצעות לציבור, אזי  1.2.6
 הקצאת יחידות המניות תעשה כדלקמן:

 תענינה במלואן. - בקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה .1

 לא תענינה. - ד ליחידהבקשות הנוקבות במחיר נמוך מהמחיר האחי .1

בקשות )לא כולל בקשות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים, בהתאם לסעיף  .3
תענינה באופן יחסי כך שכל  - להלן( הנוקבות במחיר האחיד ליחידה 1.2.6

המוצעות, שיוותר לחלוקה לאחר  המבקש יקבל מתוך סך יחידות המני
ליחידה ולאחר ענות לבקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד יה

הענות למשקיעים מסווגים אשר בקשו במחיר האחיד ליחידה, אם וככל 
שיהיו, חלק השווה ליחס שבין מספר יחידות המניות שהזמין בבקשה שבה 
נקב במחיר האחיד ליחידה לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל 

וגים, הבקשות שבהן ננקב המחיר האחיד בניכוי חלקם של המשקיעים המסו
 להלן(. 1.2.6)כאמור בסעיף 

 1.2.6 בסעיף כמפורט תיעשה, מסווגים למשקיעים מניות יחידות הקצאת .2
 .להלן



 2 -ב  

אם הקצאה כאמור בפסקה ג' לעיל, לא תביא להתקיימות פיזור במניות  .ד
לעיל, אזי תבוטל עדיפות ההקצאה למשקיעים  1.3.6המוצעות כאמור בסעיף 

 מסווגים, וכל הבקשות במכרז תענינה כדלקמן:

 - הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה הבקשות הנוקבות במחיר ליחידת מני .1
 תענינה במלואן.

לא  - הנמוך מהמחיר האחיד ליחידה הבקשות הנוקבות במחיר ליחידת מני .1
 תענינה.

ידי משקיעים מסווגים( הנוקבות במחיר בקשות )לרבות בקשות שהוגשו על  .3
תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך יחידות  - האחיד ליחידה

המוצעות, )שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות הנוקבות במחיר  ההמני
 הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה( חלק השווה ליחס שבין מספר יחידות המני

הכולל של היחידות הכלולות בכל שהזמין במחיר האחיד לבין המספר 
 הבקשות )כולל בקשות ממשקיעים מסווגים( שבהן ננקב המחיר האחיד.

אם בשל הקצאה כאמור בסעיף ד' לעיל, לא יביא להתקיימות דרישות הפיזור  .ה
לעיל, אזי הבקשות במכרז  1.3.6המזערי במניות המוצעות, כאמור בסעיף 

 תענינה כדלקמן:

לא  - חידת מניות הנמוך מהמחיר האחיד למניהבקשות הנוקבות במחיר לי .1
 תענינה.

בקשות הנוקבות במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידת מניות הגבוה  .1
מהמחיר האחיד ליחידה )לרבות בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים(, 
תענינה באופן יחסי, כך שכל מזמין במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר 

מהמחיר האחיד ליחידה, יקבל מתוך סך כל יחידות  הגבוה הליחידת מני
שהזמין  ההמניה המוצעות, מספר השווה ליחס שבין מספר יחידות המני

הגבוה ממנו לבין המספר  הבמחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידת מני
הכלולות בכל הבקשות, בהן ננקב המחיר האחיד  השל יחידות המני הכולל

 הגבוה ממנו. המני ליחידה ו/או מחיר ליחידת

אם כתוצאה מהקצאה כאמור בפסקה ה' לעיל לא תביא להתקיימות דרישות  .ו
לעיל, רכז ההנפקה  1.3.6הפיזור המזערי של המניות המוצעות כהגדרתו בסעיף 

 היקבע מחיר אחיד ליחידה חדש אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידת מני
"(. החדש ליחידה האחיד המחירושיהיה שונה מהמחיר האחיד ליחידה )להלן: "

המחיר האחיד ליחידה החדש יהיה המחיר ליחידה הגבוה ביותר שבו ניתן יהיה 
באופן שיתקיים הפיזור המזערי, כהגדרתו בסעיף  הלהקצות את יחידות המני

לעיל, ובלבד שלמבקש לא תוקצנה יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או  1.3
קב בבקשתו. היה ונקבע מחיר אחיד ליחידה גבוה מזה שננ הבמחיר ליחידת מני

חדש, כאמור בפסקה זו, תעשה ההקצאה בהתאם לאמור בפסקה ה' לעיל, 
ובמקום "המחיר האחיד ליחידה" יראו כאילו נאמר "המחיר האחיד ליחידה 

 החדש".

 באופן גם( לעיל 1.3.6 בסעיף כמפורט) מזערי פיזור להשיג יהיה ניתן לא אם .ז
, זה תשקיף פי על המוצעותהמניות  לגבי, לעילו'  בסעיף המתואר ההקצאה

 לא לעיל, 1.1.1בקשר עם המניות המוצעות כאמור בסעיף  ,ההנפקה תבוטל
 .ןבגינ מהמבקשים כספים יגבו ולאתוקצינה המניות המוצעות 

יווצרו שברי  ,על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ,המוצעות המניות בהקצאת אם .ח
הם יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של  ,יחידות

יחידות שינבעו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה, במחיר 
 .זה תשקיףעל פי  שנקבעובשיעור הריבית ליחידה 

מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שתוקצינה לו  כל
 או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.  כתוצאה מהיענות מלאה
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 המיוחד החשבון .1.2.5

 נושא מיוחד נאמנות חשבון בנקאי בתאגיד ההנפקה רכז יפתח המכרז יום לפני סמוך .1.2.5.1
 ידי על בלעדי באופן ינוהל זה חשבון(. ״המיוחד החשבון״: להלן) החברה ע״ש פירות

-, התשכ"חערך ניירות חוק להוראות בהתאם הועבור החברה בשם ההנפקה רכז
 לרכישת הבקשות בגין שיתקבלו הכספים כל. ("ערך ניירותחוק ")להלן:  1968

 .המיוחד לחשבון יועברו, שנענו בבקשות הכלולות היחידות

 אשר בקשות לקבלת המורשים יפקידו, יםהמכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום .1.2.5.1
 בחשבון, בצהריים 11:00 השעה עד, בקשותיהם את המבקשים הגישו באמצעותם

 הבקשה נענתה לגביהן אשר היחידות עבור המגיעה התמורה מלוא את, המיוחד
 שקליים נזילים בפיקדונות יושקעו האמורים הכספים. לתשקיף 1.2.2  בסעיף כאמור

 .יומי בסיס על ריבית ונושאיצמודים  לא

 המפורטים התנאים להתקיימות בכפוף, המכרז יום לאחר עסקים ימי שני תוך .1.2.5.3
 המיוחד בחשבון שיוותרו הכספים יתרת את ההנפקה רכז יעביר ,לעיל 1.3 בסעיף
 המוצעות המניותכנגד קבלת תעודות  וזאתכאמור להלן(  ה)או על פי הוראת לחברה

 (.״ההקצאה מועד״: להלן)

  מסווגים משקיעים .1.2.6

 ]יושלם[ .1.2.6.1

 :זה 1.2.6.1 בסעיף .1.2.6.1

המניות שהוגשו לגביהן הזמנות  כמות שבין היחס - ״של המניות יתר חתימת״
 על עולה שהוא ובלבד, לחלוקה שנותרה הכמות לבין, במכרז שנקבע היחידהבמחיר 

  .אחד

 שנוכתה לאחר, במכרז שהוצעה המניות כמות - ״לחלוקה שנותרתהמניות  כמות״
הגבוה ממחיר  מניה תליחיד במחיר הזמנות לגביהן שהוגשו המניות כמות ממנה
 .במכרז שנקבעהמניה  יחידת

 ההקצאה תהאמניות  של יתר חתימת של במקרה, לציבור הצעה אופן תקנות פי על
  :כדלקמן מסווגים למשקיעים

, יוקצו לכל משקיע מסווג מאה חמש פיעלתה חתימת היתר של המניות על  לא .א
, חמש פי( מהכמות שהתחייב לרכוש; עלתה חתימת היתר על 100%אחוזים )

 לרכוש.( מהכמות שהתחייב 50%זים )יוקצו לכל משקיע מסווג חמישים אחו

לעיל, אזי  'א בסעיף כאמור מספיקה לחלוקה שנותרה המניות כמות הייתה לא .ב
תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה למשקיעים המסווגים לפי חלקה היחסי של כל 

 מחירהתחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו 
 ידי. הזמנות המשקיעים המסווגים תיחשבנה הזמנות שהוגשו על מניה ליחידת
 למשקיעים ההקצאה. מניה תליחיד האחיד המחיר קביעת לצורך הציבור

 .במכרז שנקבע כפי, מניה תליחיד האחיד במחיר תהא המסווגים

שלא תתקיים חתימת יתר, תיחשבנה הזמנות המשקיעים המסווגים  במקרה .ג
גשו על ידי הציבור לצורך חלוקת המניות במסגרת המכרז כהזמנות שהו

 למזמינים. 

להם על פי סעיף  וההיענות המסווגים מהמשקיעים מוקדמות התחייבויות קבלת .ד
 בתקנות הקבועים העקרונות פי על תיעשה, תשקיף זה פרסום ערב לעיל 1.2.6
 . לציבור ההצעה אופן

 זו על העולה בכמות מניה יחידות ולרכוש להזמין יוכלו המסווגים המשקיעים .ה
 ותירכשנה שתוזמנה עודפות מניה יחידות ואולם המוקדמת בהתחייבותם הנקובה
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 שהוגשו כבקשות אלא, התשקיף לעניין מסווגים משקיעים כהזמנות תחשבנה לא
 .ועניין דבר לכל הציבור ידי על

 באמצעות ההנפקה לרכז תועבר המסווגים המשקיעים ידי על שתשולם התמורה .ו
, צהרייםב 11:00 השעה עד המכרז יום לאחר אחד מסחר יום, הבורסה חברי

  .לעיל 1.2.5.1 בסעיף כאמור המיוחד בחשבון ידיו על ותופקד

 [%--]של  בשיעורעמלת התחייבות מוקדמת  המסווגיםהחברה תשלם למשקיעים  .ז
 ןשביחס אליה בפועל ידם על שתרכשנה מניה יחידותמהמחיר המינימלי ל
לפרטים אודות עמלות ההפצה  .להגיש הזמנות המסווגיםהתחייבו המשקיעים 

 להלן. 5ראו פרק 

בו נקב  ליחידה המחיר את להעלותמסווג יהא רשאי, ביום המכרז,  משקיע .ח
ידי מסירת הודעה בכתב לרכז  על(, חש" 1של  במדרגותבהתחייבות המוקדמת )

  .ביום המכרז 17:30עד לשעה ההנפקה, אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה 

  ערך ניירות ותעודות ערך ניירות הקצאת .1.2.7

ציבור  החזקות ושיעורשווי  דרישות ,המזערי הפיזור תודריש להתקיימותבכפוף 
, למבקשים החברהתעביר לעיל,  1.3בסעיף  כאמור מינמילי עצמי הון ודרישות

 ביחידות הכלולות המניות את (״לרישומים החברה״ :להלן) [---] באמצעות
 ידי על, במלואה שולמה תמורתן ואשר, בחלקן או במלואן, נענו לרכישתן שהבקשות

 (.לרישומים החברה באמצעות) למבקשים המניות בגין תעודות משלוח

על שם החברה  תירשמנה לציבורהמוצעות מניות הו המניות הקיימות בהון החברה
 לטובת לוויתור או להעברה או לפיצול ניתנות תהיינה המניותתעודות  .םלרישומי

 בצירוף ומסירתו ,העניין לפי, ויתור או פיצול או העברה כתב למילוי בכפוף אחרים
 הוצאה או היטל או מס כל של המבקש ידי על לתשלום ובכפוף, לחברה, התעודות
 .בכך הכרוכים

 נמחק .1.2.8

 

 הון מדילול הימנעות .1.5

 תשקיף פי על המוצעים ערךה ניירות הקצאת ועד זה תשקיף תאריך שבין בתקופה
 משום בה שיש, זה תשקיף לפי ההנפקה להוציא, פעולה כל החברה תעשה לא, זה

וטיוטת  תשקיףה פרטי) ערך ניירות לתקנות 38 בתקנה כמשמעותו הון״ ״דילול
  .1969-תשכ״טה(, וצורה מבנה -התשקיף 

  הסדרים מעשיית הימנעות .1.6

 הסדרים מלעשות להימנע זה תשקיף על בחתימתם מתחייבים הדירקטוריםו החברה .1.6.1
 ופיזורם הפצתם, המוצעים הערך ניירות הצעת עם בקשר בתשקיף כתובים שאינם
 פי עלהערך המוצעים  ניירות לרוכשי זכות מלהעניק להימנע ומתחייבים בציבור

 .בתשקיף למפורט מעבר שרכשוהערך המוצעים  ניירות את למכור התשקיף

 ניירות לרשות להודיע זה תשקיף על בחתימתם מתחייבים הדירקטוריםו החברה .1.6.1
 עיףבס כאמור ההתחייבות את הסותר שלישי צד עם להם הידוע הסדר כל על ערך

 .לתשקיף 1.6.1 

 בקשר מלהתקשר להימנע זה תשקיף על בחתימתם מתחייבים הדירקטוריםו החברה .1.6.3
 ידיעתם מיטב שלפי כלשהו שלישי צד עם זה תשקיף פי על המוצעים הערך ניירותל

 .לתשקיף 1.6.1  עיףבס לאמור בניגוד הסדרים ערך ובדיקתם
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מהנפקה זו ממפיץ,  המוצעיםערך הלא יקבלו הזמנות לניירות  הדירקטוריםו החברה .1.6.2
 שלא התחייב בכתב לנהוג בהתאם להוראות פסקה זו. 

   מיסוי  .1.7

 הכנסות על פי דיני מדינת ישראל  מיסוי .1.7.1

תשקיף זה מתאים לאופי החברה כיום, ועליו להיבדק כל שנה או עם כל שינוי 
חקיקה, כמוקדם מביניהם. דוח המס אינו כולל השלכות מס מחוץ למדינת ישראל. 

 1961 -לכל מונח תהא המשמעות הנוגעת לו פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א
 "(.הפקודה)להלן: "

לשקול את השלכות  המשקיע עלבעת קבלת החלטות על השקעות כספים, כמקובל 
המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים. ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר 

את הוראות הדין כפי שהינן למועד התשקיף, ואלה  משקפותמיסוי ניירות הערך 
רך האמורים על פי תשקיף עשויות להשתנות עד למועד הצעתם בפועל של ניירות הע

/או מלאה או תאור וזה. כמו כן, ההוראות אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת 
בין היתר, את הוראות  ותכולל ואינןשל הוראות החוק הנזכרות בתשקיף, ממצה 

, הקובע מס נוסף 1013לינואר  1ותחילתו ביום  הפקודהב ששולב בהוראות 111סעיף 
, ואינן באות חדשים שקלים 800,000הכנסה שנתית העולה על  , לבעלי1%בשיעור של 

בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות יש לקבל  שאותומקצועי, ו משפטיבמקום יעוץ 
 הייחודיות לכל משקיע.

(, 127' התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס 1005ביולי  15יום ב
, הפקודההתיקון משנה באופן ניכר את הוראות  ״(.התיקון״: להלן) 1005-התשס״ה

אישרה  1008בדצמבר  19הנוגעת למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה. בנוסף, ביום 
 31"(, אשר פורסם ברשומות ביום 169תיקון ": להלןלפקודה ) 169הכנסת את תיקון 

יחס (, וחולל שינויים נוספים ב1009בינואר  1)ונכנס לתוקף ביום  1008בדצמבר 
טרם התפרסמו כל התקנות  זה, תשקיף למועד נכוןלמיסוי ניירות ערך. כמו כן, 

 .החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקון

חקיקה(  המס )תיקוני נטל לשינוי החוק ברשומות , פורסם1011בדצמבר  6ביום 
"(. בהתאם לחוק לשינוי נטל המס המס נטל לשינוי החוק)להלן: " 1011-"בהתשע
 םלהפחתת שיעורי המס ליחידי הבוטלה המגמ 1011נכנס לתוקף החל משנת אשר 

 התוכנית ליישום חקיקה י)תיקונ הכלכלית ההתייעלות בחוק שנקבע כפי, ולחברות
 . 1009-"טהתשס( 1009-1010 לשנים הכלכלית

החוק לשינוי סדרי עדיפויות )תיקוני חקיקה להשגת  פורסם 1013, אוגוסטב 5 ביום
 אשר"(, ההסדרים חוק)להלן: " 1013-(, התשע"ג1012-ו 1013ב לשנים יעדי התקצי

 שיעורי העלאת, היתר ובין, המיסוי בתחום ומגוונים רבים בנושאים תיקונים כולל
 כמו .ליחידים המס מדרגות ועודכנו 16.5% של לשיעור 1012 משנת החל חברות המס

יראו את הנכס שבשלו נרשמו  שיערוך מרווחי דיבידנד מחלקת אשר שחברה נקבע, כן
בדוחות הכספים של החברה המחלקת רווחי השערוך, כאילו נמכר ביום החלוקה 

 ונרכש מחדש ביום האמור.

שרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה, י, א1016בינואר,  2ביום 
בינואר,  1, אשר לפיו, בין היתר, הופחת שיעור מס החברות החל מיום 1016-התשע״ו

 .15%לשיעור של  16.5%, משיעור של 1016

חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת  אושר בכנסת 1016בחודש דצמבר, 
חוק ההסדרים , )להלן: "1016-(, התשע"ז1018-ו 1017יעדי התקציב לשנות התקציב 

תר, "(, אשר כולל תיקונים בנושאים רבים ומגוונים בתחום המיסוי, ובין הי2017
 1018והחל משנת  12%לשיעור של  1017הורדת שיעור מס חברות בהדרגה בשנת 

 . כמו כן, עודכנו מדרגות המס ליחידים.13%לשיעור של 
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מס היסף החל על הכנסות גבוהות בהתאם להוראות  1017עוד נקבע כי החל משנת 
ייבת והוא יחול לגבי יחיד אשר הכנסתו הח 3%ב לפקודה, יהיה בשיעור 111סעיף 

 ש"ח. )על סכום ההכנסה העולה על הסכום האמור(. 620,000בשנת המס עלתה על 

על פי תשקיף זה הסדרי המס  ניירות הערך המוצעיםלפי הדין הקיים כיום חלים על 
 המתוארים בתמצית להלן:

 רווח הון ממכירת ניירות הערך .1.7.1.1

ידי יחיד תושב -הון ריאלי ממכירת ניירות ערך עלהלפקודה, רווח  91לסעיף  בהתאם
לפקודה, אך בשיעור  111המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  בשיעורישראל חייב 

, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו 15%שלא יעלה על 
ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" -החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על

לפחות  10%-, ב2ו בעקיפין, לבדו או יחד עם אחרקרי, המחזיק, במישרין א-בחברה
כלשהו של אמצעי השליטה בחברה במועד מכירת ניירות הערך  מסוגבאחד או יותר 

החודשים שקדמו למכירה כאמור, שיעור המס לגבי רווח הון  11-או במועד כלשהו ב
 בניכוישתבע  נישוםכמו כן, לגבי  .30%ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 

הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך יחויב רווח ההון הריאלי ממכירת 
, עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות 30%ניירות הערך במס בשיעור של 

שיעור המס כאמור לא יחול לגבי יחיד  ( לפקודה.9א )א()101ריבית ריאלית לפי סעיף 
היא בגדר הכנסה מ"עסק" או "משלח יד",  שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך

 ( לפקודה. 1)1בהתאם להוראות סעיף

 ההכנסה את יראו המס ורשויות ערך ניירות ממכירת הכנסה שבידו מי כי, יצויין
 הכנסה על החלים המס דיני לגביו יחולו" או "משלח יד", עסק"מ כהכנסה כאמור

 :זה ובכלל", יד משלח" או "עסק"מ

 לאחרבידי יחיד, שיעור המס שיחול על ההכנסה,  ערך ניירות מכירת בעת 
ב 111-ו 111 בסעיפים כקבוע יהיהעל פי דין,  המותרים והקיזוזים הניכויים
 .לפקודה

 ההכנסה על שיחול המס שיעור, אדם בני חברניירות ערך בידי  מכירת בעת ,
 .לפקודה 116 בסעיף כקבוע יהיה, דין פי על המותרים והקיזוזים הניכויים לאחר

  פעילות האמורה בניירות ערך חייבת העל מוכר כאמור יהיה לבדוק האם
 חוק)להלן: " 1975"ו תשלברישום כמוסד כספי בהתאם לחוק מס ערך מוסף, 

 חוק להוראות בהתאם, כאמור פעילותו על ורווח שכר מס תשלום תוך"( "ממע
 .שנדרש ככל"מ, מע

 מדד הוא מדד, לפקודה 88 סעיף להוראות בהתאם כי יצויןהמונח מדד  לעניין
 רשאי, כדין חוץ במטבע נכס רכש חוץ תושב שבהיותו מי ואולם, לצרכן המחירים

 .כמדד הנכס נרכש שבו המטבע שער את שיראו לבקש

 הקבועחבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור  .1.7.1.1
 . לעיל כמפורט)א( לפקודה, 116 בסעיף

( לפקודה, 1)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  .1.7.1.3
פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתקיים התנאים 
הקבועים באותו סעיף. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך 

 רווח על שחלים המס שיעורי זה ובכלליחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד 
 אם אלא " או "משלח יד",עסק"-שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ ובלבד הון

. לא נקבעה להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס אחרת מפורשות נקבע
 .לפקודה 111בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 

                                                      
 .לפקודה 88כהגדרת מונח זה בסעיף 2 
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ניירות הערך המוצעים, לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת   .1.7.1.2
בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר 

)להלן:  1001-ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התשס"ג
, חייב )כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות( המשלם ("ההון מרווח הניכוי"תקנות 

מרווח ההון הריאלי  15%רך, ינכה מס בשיעור של למוכר תמורה במכירת ניירות הע
מרווח ההון כאשר המוכר  15%למט"ח בשיעור של  אוובנייר ערך שאינו צמוד למדד 

 (כמפורט לעיל) לפקודה)א( 116 בסעיף הקבועהינו יחיד, ובשיעור של מס חברות 
ופות ההון הריאלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם. כמו כן, לא ינוכה מס במקור לק

 גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. 

הוראות תקנות הניכוי מרווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם  .1.7.1.5
למוכר שהנו תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש מוכר 

תיחת החשבון ואחת לשלוש ימים מיום פ 12שהוא תושב חוץ למוסד הכספי בתוך 
על היותו תושב חוץ  1201שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס 

 ועל זכאותו לפטור.

יצוין, כי באם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו  .1.7.1.6
די י על)ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה 91הוראות סעיף 

 והמוכר, הריאלי ההון מרווח במקור המס נוכה לא באםבגין מכירה כאמור. המוכר 
 ביולי 31 ביום ההון רווח על דוח להגיש עליו, לפקודה 131 סעיף לפי דוח בהגשת חייב

 שקדמו החודשים בששת ערך ניירות מכירת בשל, מס שנת כל של בינואר 31 וביום
 הפקודה הוראות לפי החל המס בסכום מקדמה ולשלם הדיווח יום חל שבו לחודש

 .ההון רווח על הדוח הגשת עם המכירה בשל ההון רווח על

מכירת מ נבע אשרככלל, תושב חוץ )יחיד או חבר בני אדם( פטור ממס על רווחי הון  .1.7.1.7
( לפקודה, אם רווח ההון אינו במפעל 1)ב97ניירות ערך הנסחרים בבורסה מכח סעיף 

הקבע שלו בישראל ובלבד שרכש את ניירות הערך לאחר שנרשמו למסחר בבורסה. 
יום רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה ולא היה זכאי  היה

לפקודה, יחוייב חלק רווח ההון ( 3)ב97תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בסעיף 
שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רישומו למסחר בבורסה, בהתאם 

האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם ( לפקודה. 1)ב97לתנאים המפורטים בסעיף 
או  15%-תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל אםתושב חוץ 

או הרווחים של חבר בני אדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין,  יותר מההכנסות
א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, יחולו הוראות 68בהתאם לקבוע בסעיף 

אמנת המס )אם קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ. כמו כן, לא 
התקיים תנאים ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ ב-ינוכה מס במקור על

מסוימים )יצוין, כי על מנת להנות מהוראות אמנת מס יידרש המוכר להמציא מראש 
 אישור לפטור מניכוי מס במקור / ניכוי מס במקור בשיעור מופחת מרשות המסים(. 

 הפסדים קיזוז .1.7.1

, הפסדים בשנת המס שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים בשנת המס לככל .1.7.1.1
בידי מקבלם, יקוזזו כנגד רווח הון  בישראלהיו חייבים במס  ושאילו היו רווחי הון

רווח הון ) לה מחוצה או בישראל שהוא נכס כל ממכירתושבח מקרקעין  ראלי
, וכן, כנגד ריבית ודיבידנד ששולמו בגין (3.5-ל 1אינפלציוני חייב יקוזז ביחס של 

ריבית או ההחל על אותו נייר ערך או בגין ניירות ערך אחרים )בתנאי ששיעור המס 
ועל השיעור הקבוע  לפקודה)א( 116 בסעיף הקבועדיבידנד כאמור לא עולה על ה

 (, באותה שנת מס. ג)ב(, לפי העניין, אם הוא יחיד115( או 1ב)115בסעיפים 

מרווח הון, חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור  הניכוי תקנותבמסגרת  .1.7.1.1
ממכירת ניירות ערך נסחרים, יקזז החייב הפסד הון שנוצר ממכירת ניירות סחירים 

כל אלו:  שהתקיימו ובלבד, לפקודה 91 סעיף ותומעסקאות עתידיות בהתאם להורא
 תעתידי מעסקה או החייב של בניהולו שהיה ערך נייר ממכירת נוצר ההפסד

, ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, החייב של שבניהולו
 בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.
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במכירת מניה על ידי חבר בני אדם, יופחת ג לפקודה, 92להוראות סעיף  בהתאם .1.7.1.3
מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה 

החודשים שקדמו למכירה, אך לא יותר מסכום ההפסד, למעט דיבידנד  12שך במ
 או יותר. 15%ששולם עליו מס )למעט מס ששולם מחוץ לישראל( בשיעור של 

 בשנות לקיזוז ניתן יהיה, כאמור המס בשנת לקזז ניתן שלא ערך נייר ממכירת הפסד .1.7.1.2
 ושבח הון רווח כנגד, ההפסד היה שבה השנה לאחר זו אחר בזו הבאות המס

 המס לשנת דוח השומה לפקיד שהוגש ובלבד, לפקודה)ב( 91 בסעיף כאמור מקרקעין
 .ההפסד היה בה

 החברה מניותב שמקורוהמס שיחול על הכנסות מדיבידנד  שיעור .1.7.3

ובלבד שאינו דיבידנד שמקורו במפעל מאושר או , התאגידדיבידנד שמקורו במניות  .1.7.3.1
מפעל מוטב או מפעל מועדף או מפעל מועדף מיוחד כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות 

יהיה חייב, ככלל, במס בידי יחידים תושבי ישראל בשיעור של  , 1959-תשי"טההון, 
או במועד קבלת הדיבידנד  בתאגיד, למעט לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי 15%

 סעיף. 30%החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה  11-במועד כלשהו ב
)ב( לפקודה קובע, כי בחישוב הכנסתו החייבת של חבר בני אדם )למעט חברה 116

משפחתית(, לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורו בהכנסות 
בעקיפין מחבר בני אדם אחר שהופקו או שנצמחו בישראל ואשר נתקבלו במישרין או 

החייב במס חברות ואינו דיבידנד שמקורו במפעל מאושר או מפעל מוטב או מפעל 
בהכנסות שהופקו או נצמחו  ודיבידנד שמקור)ג( לפקודה קובע, כי 116 סעיףמועדף. 

חייב בשיעור מס חברות.  יהיהמחוץ לישראל וכן דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, 
למעט אם "הנישום  15%ידי חברה משפחתית יחויב בשיעור של דיבידנד המתקבל ב

המייצג" הינו "בעל מניות מהותי" בחברה המחלקת, שאז הדיבידנד ימוסה בשיעור 
שאינו בעל מניות מהותי )יחיד או חבר בני אדם( . דיבידנד בידי תושב חוץ 30%של 

בעל מניות  שהיהתושב חוץ  למעט, 15%בשיעור של בגין דיבידנדים  במסיהיה חייב 
, לו שקדמו חודשים 11-ב כלשהו במועד או הדיבידנד קבלת במועד, בחברה מהותי

, והכל כפוף לאמנות המס עליהן חתומה מדינת ישראל 30%יהא שיעור המס  שאז
 .מראש שיומצא המסים מרשות מתאים אישור וקבלת

 החלים המס לשיעורי בהתאם במס יחויב חייבת נאמנות קרן בידי המתקבל דיבידנד .1.7.3.1
. קרן שהכנסתו מ"עסק" או מ"משלח יד" אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת יחיד על

( 1)9נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף 
 אינן כאמור שההכנסות ובלבדלפקודה, יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור, 

 ".יד"משלח מ או"עסק" מ הכנסה מהוות

תאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, בה .1.7.3.3
 על דיבידנד במקור לנכות שיש המס "( שיעורתקנות הניכוי" :להלן) 1005-התשס"ו

 בחלוקה לבעל רבותל, התאגיד תמניו חוץ )יחיד או חבר בני אדם( בגין ולתושב ליחיד
במועד קבלת הדיבידנד או במועד מהותי בתאגיד,  מניות בעל שהנו כאמור ותמני

 ומוחזקות בחברת רשומות מניותיו החודשים שקדמו לו ואשר 11-כלשהו ב
 מניות מהותי בעל שהנו חוץ תושב או יחיד . לגבי15%של  עורשיב היההרישומים, י

 במקור בשל מס ינוכה הרישומים בחברת מוחזקות ואינן רשומות אינן מניותיו אשר
 המס במקור ניכוי . מובהר כי שיעור30%של  בשיעור כאמור מדיבידנד הכנסות
 מדינת עם שנכרתה מס כפל למניעת אמנהה להוראות כפוף הזר יהיה לתושב

 .תושבותו

 נוספים וגופים נאמנות גמל, קרנות לקופות תשלומים בגין ינוכה מס במקור לא .1.7.3.2
 תאימיםהמ האישורים המצאת לאחר וזאת, לפי הדין במקור מס הפטורים מניכוי

 מסוימים כאמור בהתקיים תנאים במקור מס ינוכה לא חוץ . לתושבידם על מראש
 .הניכוי בתקנות םהקבועי

-על במקור מס ינוכה דין פי-מוגבל על מס שיעור נקבע הדיבידנד שלגבי כלככן, -כמו .1.7.3.5
 תושב לגבי ישראל. תושב בני אדם חבר הנו המניות בעל אם גם שנקבע השיעור פי

 שנכרתה מס כפל למניעת להוראות האמנה גם בכפוף יהיה במקור ניכוי שיעור חוץ
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 מרשות מתאים אישור וקבלת המקבל של תושבותו למדינת ישראל מדינת בין
 .מראש םהמיסי

 תושב אדם בני חבר ששילם מדיבידנד ניכוי מס במקור 1013בינואר  1מיום  החל .1.7.3.6
 בחברה המוחזקות מניות בשל בבורסה למסחר רשומות ישראל שמניותיו

 .כספי מוסד באמצעות יהיהלרישומים, 
ידי מומחים, -לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי עלהכללי התיאור 

בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך 
 מנת להבהיר את תוצאות המס אשר-פי תשקיף זה, לפנות לייעוץ מקצועי על-על

 .יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות
 

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה, 
טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות 
לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה. 

דברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים, מטבע ה
 לרבות לעניין הסדרי המס שקיבלה החברה.

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס 
מובהר כי האמור  .בניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זההקשורות בהשקעה 

התשקיף, ואלה  המתוארות בו כפי שהינן למועדמשקף את הוראות הדין לעיל 
אינו בנוסף יש להדגיש, כי האמור לעיל  עשויות להשתנות ולהוביל לתוצאות שונות.

 .מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף

 המוצעות המניות תנאי .1.8
 

 על מוצעותה המניות. זה בתשקיף 2 בפרק מפורטות החברה למניות הנלוות הזכויות
, החברה של בהונה הקיימות הרגילות למניות זכויות שוות תהיינה זה תשקיף פי

 קהחלו ובכל, הטבה במניות או במזומנים הדיבידנדים במלוא בעליהן את ותזכינה
 .למסחר רישומן לאחר החברה ידי על שתחולק או עליה יוכרז אשר אחרת

 

  והפצה ריכוזהסכם  .1.9

 על פי תשקיף זה אינה מובטחת בהתחייבות חיתומית.  הערך המוצעים ניירותהנפקת  .1.9.1

 .להלן 5 פרק ראה והריכוז ההפצה עמלות לפרטים אודות .1.9.1
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 על פי תשקיף מדף ךהער ניירות הצעת - א'2 פרק

 

תשקיף זה, המהווה גם תשקיף מדף, תוכל החברה להציע ניירות ערך )מניות רגילות, אגרות  מכח
חוב שאינן ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה כפי 
שתהיינה מעת לעת(, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות 

רגילות כפי שתהיינה מעת לעת(, כתבי אופציה האגרות חוב הניתנות להמרה למניות קיימות של 
הניתנים למימוש למניות הרגילות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב וכתבי אופציה 
הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים )ביחד להלן 

א לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות 23"(, בהתאם להוראות סעיף הערך ניירותזה: " עיףבס
הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים הנדרשים לפי פרק ג' לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף 

, ביחס לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –וטיוטת תשקיף 
בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה בהתאם לתקנון והנחיות הערך והרכב היחידות המוצעות, 

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ולעמדות סגל רשות ניירות ערך כפי שיהיו באותה העת, 
בנוסף, החברה תוכל להציע  ובהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על פי דוח הצעת המדף כאמור.

 (.ATMכדי המסחר בבורסה )מנגנון  מכוח תשקיף המדף את ניירות הערך כאמור תוך
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 הון החברה והמחזיקים בו – 3פרק 
  לתשקיף זה. 6*יצוין כי למונחים בפרק זה תהא אותה המשמעות שניתנה להם בסעיף ההגדרות במבוא לפרק 

 הון המניות של החברה נכון למועד פרסום התשקיף .1.1

 בש"ח ונפרע מונפק הון בש"ח רשום הון סוג המניות
 0.01מניות רגילות בנות 

 ע.נ.ש"ח 
1,000,000 20,410,000  

 השינויים שחלו בהון החברה ממועד ייסודה .1.2

 השינויים שחלו בהון הרשום  .1.2.1

מניות רגילות בנות  100,000-ש"ח, מחולק ל 1,000הונה הרשום עמד על מועד הקמת החברה ב
 ש"ח ע.נ., כל אחת.  0.01

 להגדלת ההוןהתקבלו החלטות דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית,  2017בספטמבר  15ביום 
מניות רגילות בנות  100,000,000-ש"ח, המחולק ל 1,000,000-ש"ח ל 1,000-הרשום של החברה מ

רגילה המוחזקת על  כנגד כל מניה לבעלי המניות בחברה הטבה ת מניות והקצולש"ח ע.נ.  0.01
 כמתואר בטבלה שלהלן.ו כאמור קבלת ההחלטה המניות במועדידי בעלי 

 השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע  .1.2.2

ממועד הקמת החברה ועד לתאריך התשקיף לא חל שינוי בהון המניות המונפק והנפרע של 
 למעט כמפורט להלן: החברה

מועד  זהות המשקיעים ההשקעהאופן 
 השקעהה

מניות כמות 
 רגילות

 שהוקצתה

כמות 
ניות מ

 מוחזקת

התמורה 
שהתקבלה 

)באלפי 
 ש"ח(

 שיעור
 ההחזקה
 במניות
 החברה
במועד 

 ההקצאה

הנפקת מניות 
במועד הקמת 

 החברה

 2קדמה קפיטל 
בנובמבר  11

2016 

7,177 7,177 __ 71.77% 

 2קדמה קפיטל 
 )מקבילה(

2,621 2,621 --- 26.21% 

 –מנכ"ל החברה  הקצאת מניות 
 2% 1,240 205 205 2017ביוני  1 אוזנהאיציק 

הקצאת מניות 
 2קדמה קפיטל  הטבה

15 
בספטמבר 

2017
1

 

 ללא תמורה 14,754,000 14,746,621
72.1% 

הקצאת מניות 
 הטבה

 2קדמה קפיטל 
 )מקבילה(

 25.7% ללא תמורה 5,246,000 5,241,177

הקצאת מניות 
 הטבה

 –מנכ"ל החברה 
 2% ללא תמורה 410,000 409,795 איציק אוזנה
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 סחירות לא אופציות .1.1

)להלן:  2017אישר דירקטוריון החברה תכנית להקצאת אופציות לשנת  2017 וניבי 26 ביום
פיה יוענקו לניצעים, אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה.  על 2("2017"תכנית 

עם התכנית כאמור כי הקצאת אופציות מכוח  בקשר מועד באותו אישרהחברה  דירקטוריון
נושאי משרה בחברה שהינם תושבי ישראל על פי סעיף  ו/או דירקטורים ו/או התכנית לעובדים

בהקצאה ( תיעשה "הפקודה")להלן:  1961-התשכ"א לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, 102
תסווג כאופציה לפי סעיף "לא עובדים" -וכל אופציה שתוענק ל במסלול רווח הוןבאמצעות נאמן 

ניהול תגמולים  102מינויה של  אתמועד  באותוהחברה  דירקטוריוןכן אישר  כמו. )ט( לפקודה1
 . ולהקצאת האופציות האמורות לתכנית כנאמן( "הנאמן"בע"מ )להלן:  הוניים

למר איציק אוזנה, מנכ"ל  קצווה, ר דירקטוריון החברהואישלאחר  2017 בספטמבר 19 ביום
 כל בגין"ח ש 0.98 של מימוש במחיר 2017אופציות לא סחירות במסגרת תכנית  416,511 ברה,הח

 .2017 לתוכניתו 2017להסכם שנחתם עם איציק בפברואר  בהתאם וזאת רגילה מניה

כאמור  2ותנאי האופציות הלא סחירות שהוקצו 2017להלן יובאו תנאיה העיקריים של תכנית 
 :למר איציק אוזנה

 תנאי ההקצאה למר איציק אוזנה 2017 תוכנית 

עובד ו/או מי שאינו עובד של החברה או  כל הניצעים זהות
על ידי של כל חברה קשורה כפי שייקבע 

 דעתו שיקולפי -על, החברה דירקטוריון
ובלבד  )בכפוף לדין( והמוחלט הבלעדי

שעובדים או נושאי משרה יהיו זכאים לקבל 
 ולמעט, לפקודה 102פי סעיף -אופציות על

( 9)12 בסעיף)כהגדרתו  בחברה השליטה בעל
פי -על שהוקצו אופציות)להלן: " (לפקודה

 "(לפקודה 102  סעיף

 איציק אוזנהמר 

האופציות  סיווג
פי -על שהוקצו

 102 סעיף 
 לפקודה

 לנאמן הקצאהבכפוף להוראות הפקודה 
במסלול רווח הון או  הניצע עבור בנאמנות

 מסלול הכנסת עבודה

 הון רווח במסלול לנאמן הקצאה

 חסימה תקופת
לאופציות 

 פי-עלשהוקצו 
 102סעיף 

 לפקודה

האופציות ו/או מניות המימוש )לפי העניין( 
אשר תתקבלנה ממימוש האופציות, 
תוחזקנה בידי הנאמן ולא תהיינה ניתנות 

 של במלואן תשלום לפנילהעברה לידי העובד 
 מניות מכירת בגין העובד של המס חבויות

/או ו האופציות של העברתן או המימוש
לידי העובד. העברה כאמור  המימוש מניות

לפני חלוף תקופת החסימה, תגרום להחלת 
לפקודה על הניצע.  102סנקציות לפי סעיף 
"תקופת החסימה"  –לעניין סעיף זה 

תקופתה שתחילתה במועד ההקצאה וסיומה 
בהתאם למסלול המיסוי אשר יבחר על ידי 

 דירקטוריון החברה.

בהתאם למסלול רווח הון תקופת 
חודשים  24הא לתקופה של החסימה ת

מיום הקצאת האופציות )קרי, עד ליום 
 (.2019בספטמבר  19

 ההקצאה בעת הדירקטוריון ידי על ייקבע המימוש מחיר
 (לניצע מניצע שונה  ניתן שיהיה)

ש"ח בגין כל מניה רגילה של  0.98
 החברה

דירקטוריון החברה בדבר  על ידי מתן הודעה בכתב לחברה, בנוסח אשר ייקבע על ידי המימוש אופן
כמות האופציות אותן מבקש הניצע לממש למניות המרה בצירוף הסכום במזומן שיהיה 

  שווה באותו מועד למחיר המימוש הרלוונטי.

 התאמות
 למחיר

/כמות המימוש
 מניות

/סוג המימוש
 המימוש מניות

אחד מהאירועים המתוארים להלן זכויות הניצע לרכוש מניות מכוח התכנית  בקרות
 המניות בהון איחוד או פיצול של מקרהב – החברה של ההון במבנה שינוייותאמו: )א( 

הגדלת או הקטנת מספר המניות שהניצע יהא זכאי ההתאמה תבוצע על ידי ) החברה של
במקרה של חלוקת מניות הטבה לפני תום תקופת  – הטבה מניות חלוקת)ב( ; להן(

המימוש, יגדל מספר מניות ההמרה להן יהא זכאי הניצע עם מימוש האופציות; )ג( 
תאומץ שהתכנית החברה תפעל לכך  – החברה מיזוג או שלישי לצד החברה נכסי מכירת
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 תנאי ההקצאה למר איציק אוזנה 2017 תוכנית 

ות ערך למני תעל ידי החברה הקולטת והאופציות יוחלפו באופציות מקבילות שוו
, מכירה. במקרה של שלה האם חברת/או והחברה הקולטת ו/או חברת הבת שלה 

לקבוע לפי שיקול דעתו שכל אופציה שטרם מומשה  רשאי יהא החברה דירקטוריון
יהא רשאי  או לחילופין תומר או תוחלף לנייר ערך של החברה הרוכשת או השורדת

. של האופציות שתהיינה למימוש באופן מיידי (Vestingלהאיץ את תקופת ההבשלה )
ממועד מתן הודעה על אירוע  ימים 15לניצעים תהא תקופה של עד  -  מרצון פירוק( ד)

  .כאמור כדי לממש את כל האופציות ש"הבשילו" וטרם פקעו

החברה פועלת לתיקון לדיבידנד. ת אנוש הושמטה בתכנית ההתאמה ועקב טעיצוין כי 
טעות זו כך שבתנאי ההקצאה למר איציק אוזנה, תיכלל התאמה לדיבידנד, כפי 

 שהוסכם בין הצדדים. 

 תקופת
 המימוש

תחילתה במועד בו יוקצו האופציות לניצע 
: )א( וסיומה במוקדם מבין המועדים הבאים

(; 2026בדצמבר  11תום תקופת התכנית )קרי, 
 )ב( שלוש שנים ממועד הבשלת האופציות  או 

ההעסקה של סיום ימים לאחר מועד  90( ג)
והכל כל עוד לא נקבע אחרת בהסכם  3הניצע

 האופציות.

 2017ספטמבר ב 19תחילתה ביום 

 תקופות
 "הבשלה"

Vesting 

בכפוף לתנאי התוכנית, כל אופציה 
תהא ניתנת למימוש בהתאם 
למועדי ההקניה ובגין מספר 
המניות כפי שייקבע בכתב 
ההקצאה. אולם, האופציות לא 
תהיינה ניתנות למימוש לאחר 
מועד הפקיעה. האופציה עשויה 
להיות כפופה לתנאים נוספים 
הנוגעים למועד מימושה, כפי 

ון או שייקבע על ידי הדירקטורי
וועדת תגמול על פי שיקול דעתם. 
מועדי ההקניה של האופציות 

 . לניצע מניצע שונים להיות יכולים

תקופת ההבשלה תהא על בסיס שנתי במהלך 
חודשים שתחילתה במועד ההקצאה  42תקופה בת 

בה יובשלו, במועדים המפורטים מטה, מספר 
האופציות הנקוב לצד על מועד הבשלה, כמפורט 

                               להלן:

מועד סיום תקופת 
 ההבשלה

מספר האופציות 
 הניתנות למימוש

 208,266 2019במרץ  19

 104,111 2020במרץ  19

 104,112 2021במרץ  19

 416,531 סה"כ
 

 על מגבלות
 /מכירההמחאה

אינן ניתנות להעברה, להמחאה,  ,או זכויות הניצע בכל הקשור באופציותו/האופציות 
ולא יינתנו כבטוחה, ולא תינתן כל זכות בקשר עמן לצד שלישי כלשהו, למעט באופן 

כל זכויות הניצע לרכוש מניות מכוח מימוש אופציות על פי  .2017המתואר לפי תוכנית 
ו/או במקרה של פטירת הניצע, תינתן  ניתנות למימוש על ידי הניצע בלבד 2017תכנית 

 הזכות גם ליורשיו, על פי דין או על פי צוואה. 

 

 

 

                                                        
ו/או סיום כהונת  המועדים הבאים: )א( יום מסירת הודעה בדבר סיום מתן השירותים או סיום ההעסקה של הניצע בחברההמוקדם מבין  3

במקרה של סיום העסקה, ככל שהניצע . הניצע כנושא משרה בחברה, או )ב( מועד סיום מתן השירותים או סיום ההעסקה של הניצע בפועל
 האופציותורק לאותן אופציות אשר מועדי הזכאות בגינן אירעו טרם מועד סיום ההעסקה )להלן: "עובד של החברה, יהיה הניצע זכאי אך 

תפקענה כל האופציות שטרם "הבשילו". לגבי האופציות  סיום ההעסקה במועד"( או כפי שנקבע מפורשות בהסכם האופציה. שהבשילו
 קופותתל בהתאם, השירותים מתן או עבודה יחסי סיום מועדב הקנייתן מועד הגיע -שהבשילו עד לאותו מועד וטרם מומשו )קרי 

 למוקדם עד לחברה נמסרו הרלוונטי המימוש ומחיר המימוש הודעת כי לכך בכפוףאלו תהיינה ניתנות למימוש,  –( היופצאה של ההקניה
 תקופת תום( ג) ;אופציות ןאות של הרלוונטי ההבשלה ממועד שנים 1; )ב( ההעסקה סיום ממועד יום 90: )א( הבאים המועדים מבין

בהתאם לעניין, זכאים לממש את האופציות יהיו הניצע או יורשיו, במקרה שסיום העסקה נובע ממוות או מאבדן כושר עבודה,  .התכנית
 12בכפוף לכך כי הודעת המימוש ומחיר המימוש הרלוונטי נמסרו לחברה עד למוקדם מבין המועדים הבאים: )א( שהבשילו, כולן או חלקן, 

הסר ספק,  למען. התכנית( תום תקופת 1) ;אופציות ןאות של הרלוונטי ההבשלה ממועד חודשים 42ממועד סיום ההעסקה; )ב(  חודשים
 חבלה או גניבה, לאחר החברה של מסחרי סוד המהווה מידע מסירת, באמון מעילה, מרמה מעשהסיום היחסים נגרם בשל  ה בוקרבמ

 יפקעו והן חלפו בגינן הזכאות שמועדי האופציות לרבות מהן איזה או עבורו שהוקצו האופציות את לממש עובד אותו זכאי יהא לא, במזיד
 .כאמור ניצע אותו של העסקתו סיום במועד לאלתר



 
 4-ג 

 
 

 ניירות הערך המוחזקים על ידי בעלי עניין בחברה .1.4

ניירות הערך של החברה הינן , החזקות בעלי העניין בוהדירקטורים שלהלמיטב ידיעת החברה 
 כדלקמן:

 במניות החזקה המחזיק  שם
 רגילות

 __ליום  נכון
 2018 מרץב

 

 שיעור
 החזקה

 בהון
 ובהצבעה

ליום  נכון
 מרץב __

2018 
 

 במניות החזקה
 רגילות

 פרסום ערב
 זה תשקיף
 

 החזקה
 באופציות

 סחירות לא
 פרסום ערב

 זה תשקיף

 שיעור
 החזקה

 בהון
 ובהצבעה

 ערב
 פרסום

 זה תשקיף
 

ושיעור החזקה בניירות הערך של החברה לאחר  כמות
  4ההנפקה

 החזקה
 במניות

 החזקה
 באופציות

 לא
 סחירות

שיעור 
בהון 

 ובהצבעה
 

שיעור 
בהון 

ובהצבעה 
בדילול 

 5מלא
קפיטל  קדמה

, 2 פרטנרס
שותפות 
 מוגבלת

14,754,000  14,754,000 --- 72.1% 

[--] 

--- 

[--] [--] 

קפיטל  קדמה
 2 פרטנרס

)מקבילה(, 
שותפות 
 מוגבלת

5,246,000  5,246,000 

--- 

25.7% 

[--] 

--- 

[--] [--] 

, אוזנה איציק
"ל מנכ

 החברה
410,000 2% 410,000 416,511 2% 

[--] 
416,511 

[--] [--] 

 ציבור
 על בהנפקה

 התשקיף פי
--- --- --- --- --- 

[--] 
--- 

[--] [--] 

 "כסה
20,410,000 100% 20,410,000 416,531 100% 

[--] 416,531 100% 
100% 

 בחברה השליטה תבעל .1.5

ש.כ.ש.מ שותפות מוגבלת, הפועלת כשותף הכללי קדמה קפיטל בעלת השליטה בחברה הינה 

(GP של קרן קדמה, המאוגדת בפועל כשתי שותפויות המחזיקות במניות החברה )–  קדמה

מקבילה שותפות מוגבלת.  בעלי  2קדמה קפיטל פרטנרס -שותפות מוגבלת, ו 2קפיטל פרטנרס 

לעד שביט, גלעד הלוי גה"ה השליטה )בעקיפין( בקדמה קפיטל ש.כ.ש.מ שותפות מוגבלת הם 

. לפרטים (", לפי הענייןמנהלי הקרןאו " "בעלי השליטה)להלן: " , בחלקים שוויםואורי עינן

 לתשקיף זה.  6.1.4נוספים, ראה סעיף 

 ם בין בעלי המניות בחברה מיהסכ .1.6

, נחתם הסכם מייסדים בין בעלי המניות של החברה, המתוארים בסעיף 2017בפברואר  28ביום 

בעלי  ביןמערכת היחסים ואשר מסדיר את  2017ובאוגוסט  2017, אשר תוקן במרץ ללעי 1.1

מנכ"ל יובהר כי על אף ש (.", בהתאמההמייסדים"-ו "הסכם המייסדים)להלן: "המניות בחברה 

 .אינו מוגדר כבעל שליטה בחברה , הואהסכם המייסדים החברה נמנה על

 להלן עיקרי הסכם המייסדים:

אינו מוגבל בזמן ויבוא לכדי סיום בהסכמת הצדדים  ההסכם – המייסדיםתקופת הסכם  .א

  או בהתאם להוראת כל דין. 

                                                        
 .התשקיף פי על המוצעות היחידות כמות מלוא הקצאת נחתבה םושיעור ההחזקה בהם הינכמות ניירות הערך  4
 תמומשנהוטרם מומשו  שהוקצוהלא סחירות  האופציות 416,511 ושכל נרכשועל פי תשקיף זה  לציבורמלוא המניות המוצעות  כי בהנחה 5

 2017האופציות הלא סחירות שיכול ותוקצינה מכוח ובהתאם לתכנית  כלל את כולל אינוהאמור  החישובהחברה.  מניות 416,511-ל
. יצוין כי נכון למועד התשקיף, החברה לא הבטיחה לגורם כלשהו כי (לעיל 1.1.1תמומשנה למניות רגילות של החברה )עניין זה ראו סעיף ו

 סחירות הלא האופציותחה תיאורטית של מימוש כל דילול מלא נערך בהנב החברה של והנפרע המונפק ההוןיודגש כי  תקצה לו אופציות 
  לכמות מניות אשר תשקף את מספר האופציות הממומש.



 
 5-ג 

 
 

 

כל מניות החברה הינן שוות זכויות לכל דבר ועניין.  - בחברה המניות בעלי זכויות .ב

 הזכויות, ההטבות והמגבלות הצמודות למניות יהיו כמפורט בתקנון החברה. 

חודשים ממועד  24 למשך תקופה בת –העברת מניותל ו/או הוראות ביחסמגבלות  .ג

 1)קרי, החל מיום  ( בע"מ1970השלמת רכישת פעילות החברה מאלקטרה מוצרי צריכה )

איציק אוזנה שלא להעביר את מניותיו, כולן או חלקן, לאחר מר , התחייב (2017במרץ 

ופת תקבמקרים של העברה מותרת כפי שיוגדר בתקנון החברה )להלן: " ,למעט

, לקדמה תהא זכות סירוב ראשונה, במסגרתה איציק "(. לאחר תקופת החסימההחסימה

אוזנה לא יהיה רשאי להעביר את מניותיו בחברה )כולן או חלקן( לצדדים שלישיים מבלי 

 להציען תחילה לקדמה באותם התנאים.

יר לא יעב מהמייסדיםבכפוף לזכות הסירוב הראשונה העומדת לרשות קדמה, אף אחד 

להצטרף למכירה באותם  המייסדים ו בחברה לצד שלישי מבלי שיציע ליתראת מניותי

להצטרף למכירה, וביחס להון  מי שיבחרהתנאים, ובאופן יחסי לשיעור החזקותיהם של 

הסכם ( יפורט בtag alongהמניות המונפק והנפרע של החברה. מנגנון ההצטרפות האמור )

 . הלןל 1.7בעלי המניות כאמור בסעיף 

במידה והחברה  Putבמסגרת הסכם המייסדים העניקה קדמה למר אוזנה אופציית 

תבקש להפסיק את העסקתו בה שאז יהא רשאי מר אוזנה לחייב את קדמה לרכוש את 

 החזקותיו בחברה, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם המייסדים. 

לקדמה במקרה שמר אוזנה יעזוב את החברה מכל  Callמנגד, מר אוזנה העניק אופציית 

קדמה תהא רשאית לחייב את מר אוזנה למכור לה את החזקותיו  שאז, שהיא סיבה

 בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם המייסדים. בחברה, 

 

להעמיד לחברה  המייסדיםהתחייבו  המייסדיםבמסגרת הסכם  - הלוואות בעלים .ד

המייסדים ראטה בין -ליון ש"ח, אשר יפרעו פרומי 42הלוואות בעלים בסכום כולל של 

, בכפוף לאישור הבנקים המלווים של קדמה, בשני אשר העמידו את הלוואות הבעלים

בספטמבר  1מועדים: מחצית מסכומי ההלוואות והריבית שנצברה בגינן ייפרעו ביום 

נת החברה יצוין כי בכוואף האמור לעיל,  על. 20206במרץ  1, והיתרה תיפרע ביום 2019

 הבעלים הלוואות יתרתלייעד חלק מתמורת ההנפקה על פי תשקיף זה, לטובת פירעון 

קבלת תמורת ההנפקה בידי  במועד שיהיו כפי, בגינה שנצברה והריבית( נפרעה)שטרם 

 החברה. 

בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, בכוונת בעלי המניות של החברה להתקשר  .ה

בהסכם בעלי מניות אשר יסדיר את מערכת היחסים ביניהם, כבעלי מניות בחברה 

 ציבורית. 

                                                        
חתמו בעלי השליטה על הסכם הלוואות בעלים המסדיר את העמדת ההלוואות  2017באוגוסט  1יצוין כי ביום   6

האמורות על ידם ובמסגרתו נקבע, בנוסף לאמור ביחס לסכומי ההלוואות ומועדי פירעונן, כי ההלוואות ישאו ריבית  
בגובה שיעור הריבית המינימלית שתיקבע על פי הוראות פקודת מס הכנסה, וכי לחברה תהא הזכות לפרוע את  
כניסה של החברה להליכי חדלות פירעון תקים ההלוואות גם לפני מועדי הפירעון האמורים. עוד נקבע בהסכם כי  
על  מניותה בעלי חתמו ,2018בפברואר  15יצוין כי ביום  .לבעלי השליטה זכות להעמיד את ההלוואות לפירעון מיידי 

החברה גיוס הון באמצעות הנפקה  תיקון להסכם הלוואות הבעלים כאמור, במסגרתו נקבע כי אם וכאשר תשלים
  . זה, תיפרע יתרת הלוואות הבעלים והריבית שנצברה בגינםלציבור נשוא תשקיף 



 1 - ד 

 1הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 

, כפי שמפורסם על ידי החברה 2הזכויות הנלוות למניות החברה מעוגנות בתקנון החברה .1.1

רות ערך בכתובת: יבמקביל לפרסום התשקיף, באתר המגנ"א של רשות ני

www.magna.isa.gov.il . 

 תמצית הפרטים מתקנון החברה אודות הזכויות הנלוות למניות החברה:להלן תובא  .1.2

 0.01בנות הון המניות הרשום של החברה מורכב ממניות רגילות רשומות על שם  (א)

 (.המניות")להלן: "כל אחת  ערך נקוב ש"ח 

כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה,  (ב)

זכות להיות מוזמן  :התשלום בגינה נפרעו במלואן, תקנה למחזיק בהשכל דרישות 

ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה 

זכות לקבלת  ;שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף

זכות ; קודיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה, אם יחול

  להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה.

 :2להלן ריכוז הוראות התקנון המשקפות את עיקרי הזכויות הנלוות למניות החברה (ג)

 הסעיף/ים בתקנון ההוראות

 53-55  ההון שינוי

 161)א(, 81, 53-55 שינוי התקנון וההון

 11-19 העברת מניות החברה

 50-52  פדיוןבני ניירות ערך 

 56-63 אסיפות כלליות של בעלי המניות

   61-71 זכויות ההצבעה

 132-110 3חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

 151 זכויות בפירוק החברה

 לתשקיף 7ראה פרק  הזכות למינוי דירקטורים

 

____________________________ 
תנאי לרישום מניות החברה הוא שבהון החברה יהיה סוג מניות  1968-ב' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח16על פי סעיף   1

אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק  .לערכן הנקובאחד בלבד, המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס 
ובהתאם לתקנון הבורסה והנחיותיה, מניות בכורה, ובלבד שחלפה שנה מיום שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר 

של המוצא בהון . כל המניות ה נפרעות במלואןינהון המוצא של החברה תהיבכל המניות כפי שיהיו מעת לעת. 
מימוש האופציות הלא רשומות תרשמנה במרשם בעלי  ענההמניות שתנבכל ה ונמניות שתונפקההחברה, כל 

  המניות של החברה על שם חברה לרישומים בהתאם לתקנון הבורסה.
2

של ניירות הערך  של למסחר הרישום לפני, אוטומטי באופן לתוקף תכנסנה זה בפרק המתוארות התקנון הוראות  
 בפרק כאמור למסחר לרישום הבורסה דרישות התקיימו לפיו לציבור המכרז תוצאות היוודע עם, בבורסה החברה

  .זה לתשקיף 2
 .לעת מעת שיהיו כפי ולהוראותיה הבורסה מסלקת של העזר לחוקי כפופה דיבידנד וחלוקת הטבה מניות חלוקת  3

חלוקת דיבידנד למניות בכורה )ככל שתונפקנה מניות בכורה כאמור( תהא כפופה לתקנון הבורסה והנחיותיה, כפי 
 שיהיו מעת לעת.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/


 2 - ד 

לתקנונה הוראות בהתאם  151-ו 101, 75-78, 85-91, 62יצוין כי החברה כללה בסעיפים  .1.3

. "(חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 259-ו 107, 81, 59, 50לסעיפים 

 להלן נוסחם: 

 26 סעיף

 לפרק או מסוים לעניין אחר לאורגן הנתונות סמכויות ליטול רשאית הכללית האסיפה

 הכללית האסיפה נטלה. העניין בנסיבות הנדרש הזמן פרק על יעלה שלא מסוים זמן

 החובות, הזכויות המניות בעלי על יחולו, לדירקטוריון החוק לפי הנתונות סמכויות

, המחויבים בשינויים, סמכויות אותן הפעלת לעניין דירקטורים על החלות והאחריות

 ולאופן באסיפה להשתתפותם, בחברה להחזקותיהם לב בשים, עליהם יחולו זה ובכלל

 .החברות לחוק השישי החלק של והחמישי הרביעי, השלישי הפרקים הוראות, הצבעתם

 58 סעיף

 של רגיל ברוב הכללית האסיפה ידי-על בפעם פעם מידי ייקבע הדירקטוריון חברי מספר

 ובכללם, עשר שנים על יעלה ולא חברים משלושה יפחת שלא ובלבד, המניות בעלי

 .החיצוניים הדירקטורים

 86 סעיף

 באסיפה שתתקבל המניות בעלי של רגיל ברוב בהחלטה ייבחרו הדירקטורים (א)

 לאסיפה עד יכהן שנבחר דירקטור כל. אחרת כללית אסיפה בכל או השנתית

 .הבאה השנתית

 האסיפה אך, כאמור האסיפה ידי-על מינויו במועד תחל דירקטור של כהונתו  (ב)

 . האסיפה ממועד המאוחר מינוי מועד לקבוע יכולה

, המניות בעלי של רגיל ברוב, דירקטור לפטר עת בכל רשאית הכללית האסיפה  (ג)

. בחברה כדירקטור אחר אדם במקומו למנות עת אותה להחליט רשאית והיא

 לפני עמדתו את להביא סבירה הזדמנות תינתן היום סדר על שפיטוריו לדירקטור

 .הכללית האסיפה

 87 סעיף

 בדירקטוריון מקומו ממלא כדירקטור לשמש אדם למנות עת בכל זכאי דירקטור (א)

 להתמנות כשיר שאינו מי חליף כדירקטור ימונה לא"(. חליף דירקטור)"

 הדבר יותר כן אם אלא חליף כדירקטור או כדירקטור שמכהן מי וכן כדירקטור

 שמכהן מי את, דירקטוריון ועדת לחבר חליף דירקטור למנות ניתן. דין פי על

 מכהן אינו, הועדה לחבר חליף כדירקטור להתמנות שהמועמד ובלבד, כדירקטור

 יהא, חיצוני לדירקטור חליף דירקטור הוא ואם דירקטוריון ועדת באותה

 אלא חיצוני לדירקטור חליף דירקטור ימונה לא אולם. חיצוני דירקטור המועמד

 .בחוק אחרת נקבע אם למעט, בלבד זה( א) קטן סעיף פי על
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 ישיבת לכל הזמנות לקבל זכאי הוא יהא, בתוקף החליף הדירקטור מינוי עוד כל   (ב)

 ולהשתתף( הזמנות לקבל הממנה הדירקטור של זכותו שלילת בלא) דירקטוריון

 .הממנה הדירקטור נעדר ממנה דירקטוריון ישיבת בכל ולהצביע

 כל, נתמנה שלפיו המינוי-כתב להוראות כפוף, תהיינה החליף לדירקטור  (ג)

 . דירקטור כדין ודינו, מקומו ממלא משמש שהוא לדירקטור שישנן הסמכויות

 של כהונתו. המינוי לבטל עת בכל זכאי יהא חליף דירקטור שמינה דירקטור  (ד)

 הדירקטור: "ולהלן לעיל) שמינהו הדירקטור אם תיפסק חליף דירקטור

 אם או, התפטרותו על או כאמור המינוי ביטול על בכתב לחברה הודיע"( הממנה

 . אחרת בדרך נפסקה כדירקטור הממנה הדירקטור של כהונתו

 .לחברה בכתב בהודעה ייעשו מינויו וביטול חליף דירקטור של מינוי כל (ה)

  88 סעיף

 כדירקטור לכהן לכשירותו בכפוף ירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש,ד

 .הדין להוראות ובכפוף בחברה

  89 סעיף

 שרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:מ

 לחוק החברות. 229-231בסעיפים אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור  (א)

 לחוק החברות. 232אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף   (ב)

 א לחוק החברות.232במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    (ג)

לחוק  233אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף   (ד)

 החברות.

 אם הוכרז פושט רגל. (ה)

 במותו.  (ו)

 דין.אם נעשה פסול   (ז)

 א לחוק החברות.215א או 227במועד מתן הודעה לפי סעיף  (ח)

  90 סעיף

 עוד כל, דבר בכל לפעול רשאים הנותרים הדירקטורים יהיו, דירקטור משרת תתפנה אם

 המינימלי מהמספר הדירקטורים מספר פחת. דירקטורים משלושה פחות אינו מספרם

 למטרת כללית אסיפה כינוס לשם אלא לפעול רשאי הדירקטוריון יהיה לא, לעיל כאמור

 .נוספים דירקטורים מינוי

 91 סעיף

 דירקטורים או דירקטור עתידי למועד או מיידי באופן למנות רשאים הדירקטורים

 חברי של הכולל שהמספר ובלבד, הבאה השנתית לאסיפה עד יכהנו אשר נוספים

  .)ראו לעיל( לתקנון 86 בסעיף כמפורט החברים מספר על יעלה לא הדירקטוריון
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 75 סעיף

ין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית א

השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות 

כוח, -ידי באי-או בתקנון זה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על

 .זכויות ההצבעה בחברהמ (1/1בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע )( 2לפחות שני )

 76 סעיף

 היא, החוקי המניין יימצא לא לאסיפה שנקבע המועד מן השעה מחצית כעבור אם

 צוין אם, אחר מועד לכל או, מקום ובאותו שעה באותה, הבא בשבוע יום לאותו תידחה

 האסיפה נקראה שלשמם העניינים ידונו הנדחית ובאסיפה האסיפה על בהודעה

 מהמועד השעה מחצית כעבור חוקי מניין יימצא לא הנדחית באסיפה אם. הראשונה

 . שהוא משתתפים מספר בכל הנדחית האסיפה תתקיים אז כי, לאסיפה הקבוע

 רק הנדחית האסיפה תתקיים, מניות בעלי דרישת פי-על הכללית האסיפה כונסה אם

( 25%) אחוזים חמישה עשרים לפחות שלו, יותר או אחד, מניה בעל לפחות בה נכחו אם

  .בחברה ההצבעה מזכויות

 77 סעיף

ראש לאותה אסיפה. בחירת יושב ראש האסיפה תעשה -בכל אסיפה כללית ייבחר יושב

בתחילת הדיון באסיפה, שתפתח, בכפוף לקיום מנין חוקי, על ידי יו"ר הדירקטוריון או 

 .ן זהישהדירקטוריון הסמיך לענידירקטור על ידי 

 78 סעיף

 את לדחות, חוקי מניין בה שיש האסיפה בהסכמת, רשאי כללית אסיפה של ראש-יושב

 וממקום לזמן מזמן היום בסדר שפורט בנושא החלטה קבלת או הדיון, האסיפה

 באסיפה. זאת לעשות לו הורתה האסיפה אם כאמור לדחותם הוא וחייב, למקום

 לא או נסתיים לא בהם ושהדיון היום סדר על שהיו בעניינים אלא לדון אין הנדחית

  .הדחייה על הוחלט שבה באסיפה התחיל

 101 סעיף

 לכל אחד קול יהיה בדירקטוריון בהצבעה. רגיל ברוב יתקבלו בדירקטוריון החלטות

 . מכריע או נוסף קול יהיה לא הדירקטוריון ראש-ליושב. דירקטור

  115 סעיף

רשאית, לפטור מראש ובדיעבד נושא משרה בה מאחריותו, כולה או חברה ה (א)

 מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור   (ב)

עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה בחוק  כלפיה מאחריותו

 החברות.
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 תמורת ההצעה  - 5פרק 
 

 ההנפקה לחברהתמורת  5.1

 מהנפקת המניות על פי תשקיף זה הינה כדלקמן )באלפי ש"ח(:התמורה הצפויה ברוטו  

 אלפי ש"ח [---]-כ    התמורה הצפויה )ברוטו(   

 , 1בניכוי עמלות הפצה  

 אלפי ש"ח  [---]-כ   3וריכוז 2התחייבות מוקדמת  

 אלפי ש"ח [---]-כ     הוצאות אחרות  

 אלפי ש"ח [---]-כ    סה"כ הוצאות ההנפקה  

 אלפי ש"ח  [---]-כ    התמורה הצפויה )נטו(  

  "(תמורת ההנפקה)להלן: "        

  יעוד תמורת ההנפקה 5.2

שיפור בסיס ההון ופרעון הלוואות שהחברה חבה בהן כאמור להלן, תמורת ההנפקה תשמש ל 5.2.1

 בתוספתשאר, לבצע השקעות בצמיחת החברה, לרבות בדרך של רכישות, באופן שיאפשר, בין ה

החברה כפי ודירקטוריון על פי החלטות הנהלת  חוב חיצוני שילקח במועד ביצוע רכישות כאמור,

 .שתהיינה מעת לעת

 ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה

 לטובת פירעוןתמורת ההנפקה  את עיקרד לתשקיף זה, בכוונת החברה לייעד 3.5 כאמור בסעיף

, מיליון ש"ח( 23-)כ תשלום יתרת התמורה לאלקטרההלוואות שהחברה חבה בהם, לרבות 

ן בגינ שנצברה והריבית הבעלים הלוואות יתרתו מיליון ש"ח( 32-)כ הלוואות לזמן ארוך מהבנקים

נכון למועד התשקיף, ההנפקה בידי החברה. במועד קבלת תמורת  שיהיו כפי, מיליון ש"ח( 43-)כ

   ש"ח.  מיליון 98-האמורה עומדת על סך של כ)המצטברת( היתרה 

, 1970 –ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 10בתקנה בהתאם לקבוע 

החברה תעדכן בדוחותיה הכספיים שיפורסמו לאחר הפיכתה לחברה ציבורית, בדבר השימוש 

 תוך התייחסות לייעדים האמורים בסעיף זה לעיל.שעשתה בתמורת ההנפקה, 

לצורך השקעה בנגזרי מטבע שלא  הההנפק תאין בכוונת החברה לעשות שימוש בתמור יובהר כי 5.2.2

  .למטרות הגנות מטבע

 פי תשקיף מדף זה ועל פי דוחות הצעת-בנוגע לתשקיף המדף, במידה ויוצעו בעתיד ניירות ערך על 5.2.3

 פי-פקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית והשקעותיה של החברה, עלמדף, תמורת ההנ

היה ויקבע ייעוד ספציפי לתמורת ניירות  החלטות דירקטוריון החברה כפי שיתקבלו מעת לעת.

 בדוח הצעת המדף. פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, הוא יפורט-הערך על

 חיתום 5.3

 טחת בהתחייבות חיתומית. על פי תשקיף זה אינה מובהמניות הנפקת 

 סכום מינימלי 5.4

  לא נקבע סכום מינימלי להנפקה. 

                                                           
1

 ]יושלם[.   
2

 .לתשקיף 2בפרק  2.6.6.2לפרטים אודות עמלת התחייבות מוקדמת ראה סעיף   
3

 ]יושלם[.  
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 תיאור עסקי התאגיד - 6רק פ
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 3  - ו ............................................................ פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו 6.1
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד -חלק ראשון 
 הגדרות

 בפרק זה: עיםהנוחות, להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופי לשם
 .( בע"מ2016קפיטל קמעונאות ) אייס " החברה"

 . 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח "ערך ניירות חוק"

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט "חוק החברות"

 . 1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל דוחות"ה"תקנות 

 ישראלית שותפות מוגבלת. שותפות מוגבלת 2קדמה קפיטל פרטנרס  קפיטל" " קדמה

 72.3%-כממניות החברה, המהוות  14,754,000-המחזיקה במישרין ב

  ממניות החברה.

שותפות מוגבלת . שותפות מוגבלת )מקבילה( 2קדמה קפיטל פרטנרס  "קדמה קפיטל מקבילה"

-כממניות החברה, המהוות  5,246,000-במישרין ב קהיישראלית המחז

  ממניות החברה. 25.7%

אשר למיטב ידיעת החברה, קדמה קפיטל ש.כ.ש.מ שותפות מוגבלת,  "השותף הכללי"

המחזיקות קפיטל מקבילה, בקדמה קפיטל והינה השותף הכללי ב

  .במישרין במניות החברה

, חברה פרטית, אשר למיטב ידיעת קדמה קפיטל ג'י.פי.ג'י.פי בע"מ " קדמה ג'י.פי"

שביט, גלעד גלעד החברה, נמצאת בבעלות ובשליטה משותפת של ה"ה 

 .(", לפי הענייןמנהלי הקרןאו " "בעלי השליטה)להלן: " הלוי ואורי עינן

  . לעיל 3 בפרק 3.6ראו סעיף  המייסדים של החברהלפרטים אודות הסכם 

 Private)השקעות פרטית למיטב ידיעת החברה, קרן קדמה הינה קרן  "קרן קדמה"

Equity,) הלת על ידי בעלי השליטה ומנהלת השקעות. לפרטים והמנ

 להלן.  6.1.4נוספים ראו סעיף 

שניירות הערך שלה ( בע"מ, חברה ציבורית, 1970אלקטרה מוצרי צריכה ) "אלקטרה"

נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ואשר ממנה, במישרין 

 . ובעקיפין, נרכשה פעילות החברה

מוחזקת בחלקים שווים על ידי בעלי קדמה קפיטל ש.ה.ע בע"מ, ה ניהול"ה"חברת 

ניהול ופיתוח עסקי מעניקה לחברה שירותי . חברת הניהול השליטה

בהתאם להסכם ניהול שנחתם בין החברה לבין חברת הניהול. לפרטים 

 להלן. 8בפרק  (1) 8.1.1נוספים ראו סעיף 

חברה )בהתאם בעלי המניות של ה שהועמדה על ידי הלוואת בעלים בעלים"ה"הלוואת 

. לפרטים נוספים אודות הלוואת 2017במרץ  1לחלקם היחסי( ביום 
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 להלן.  8( בפרק 3) 8.1.1ראו סעיף  םהבעלי

 "מ.מע ללא הלקוחות ידי על משולמים אשר התקבולים סך "פדיון"

הבאות: הפחתה בגין הנחות  התאמותל בכפוף ,לעיל כהגדרתו הפדיון סך "מכירות"

תווי קניה, הפחתה בגין התאמת פדיון הזכיינים לסכום הנטו של עמלת 

 בפועל ללקוחות. אספקותהזכיינים, התאמה בגין 

 עסקיה התפתחות ותיאור החברה פעילות .6.1

 ההתאגדות וצורת ההתאגדות שנת .6.1.1

מוגבלת כחברה פרטית , 2016בנובמבר  13בישראל, ביום  תאגדה ונרשמהההחברה 

בפברואר  15. ביום "( בע"מ2016השקעה )-במניות לפי חוק החברות, תחת השם "קדמה

ממועד ( בע"מ". 2016"אייס קפיטל קמעונאות ) –שונה שם החברה לשמה הנוכחי  ,2017

הקמתה ועד למועד השלמת רכישת פעילות הרשת כמפורט להלן, לחברה לא הייתה כל 

 פעילות שהיא. 

 החברהילות תיאור כללי של פע .6.1.2

מוצרים החברה  הבמסגרתו מציע, אות, תחום הקמעוניחידתחום פעילות חברה ל

משווקים המוצרים  ., החצר והרכב(Home Improvementהבית ) לשדרוג ותחזוקת

-" והרשתרשת חנויות המופעלת על ידי החברה )להלן: "אמצעות ללקוחות הקצה ב

 6.2סעיף נוספים אודות תחום הפעילות ראו  לפרטים. ", לפי העניין(תחום הקמעונאות"

  להלן. 

 30-ברחבי הארץ )בהשוואה ל פעילים סניפים 291,2נכון למועד התשקיף, מונה הרשת 

, אתר אלפי מ"ר 55על פני שטח בר השכרה כולל של המשתרעים  ,(2016סניפים בשנת 

החברה בסניפי  בנוסף לעובדים המועסקים על ידיעובדים.  900-כ מעסיקהו סחר מקוון

, לטובת מסוימים הרשת מוצבים גם דיילים/סוכני מכירות המועסקים על ידי ספקים

לפרטים נוספים אודות סניפי הרשת ועיקרי הסכמי השכירות מכירות הספק הרלבנטי. 

 להלן.  6.8להלן. לפרטים אודות עובדי החברה ראו סעיף  6.7.1.7לגביהם ראו סעיף 

 החברהדי רכישת פעילות הרשת על י .6.1.3

 כללי 6.1.3.1

"( הושלמה עסקה בהתאם להסכם מועד השלמת הרכישה)להלן: " 2017במרץ  1ביום 

( ", לפי הענייןמועד החתימה"-ו "הסכם הרכישה)להלן: " 2016בדצמבר  14מיום 

, חברה בת של אלקטרה ( בע"מ1951ואלקטרה מוצרי צריכה )שנחתם בין אלקטרה 

הזכויות רכשה החברה מהמוכרות את  הבמסגרת, "( והחברההמוכרות)להלן ביחד: "

                                                      
, לאחר תאריך המאזן, נחתם הסכם שכירות חדש לפתיחת סניף באזור 2018 ינואריצוין כי במהלך חודש   1

. יובהר כי נכון למועד התשקיף הסניף החדש טרם נפתח, וכי להערכת החברה מועד הפתיחה פארק אפק
 . באירועים לאחר תאריך המאזן בדוח הדירקטוריון. ראו 2020שנת הצפוי שלו יהיה במהלך 

, לאחר תאריך המאזן, התקשרה החברה בהסכם עקרונות לא מחייב 2018יצוין כי במהלך חודש פברואר   2
באירועים לאחר תאריך המאזן בדוח שטח מסחרי במרכז קניות בסגולה. לפרטים נוספים ראו להשכרת 

  .הדירקטוריון
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וזאת  ("הפעילותו/או " "הממכר)להלן: " 3המשמשים לפעילות הרשת והנכסים

יצוין כי בתקופת  ."(המועד הקובע)להלן: " 2017בינואר  1החל מיום רטרואקטיבית 

מועד השלמת הרכישה, כל הנכסים ב הסתיימהמועד הקובע והביניים, שהחלה ב

והומחו נוהלו במסגרת מערך כספי חשבונאי של המוכרות התחייבויות בקשר לממכר הו

 להלן יפורטו עיקרי הסכם הרכישה: במועד השלמת הרכישה. במלואם לחברה

 

 רכיבי הממכר 6.1.3.2

פעילות ב המשרתים או משמשים את המוכרות כלל הנכסים המוחשיים והלא מוחשיים

 , ובכלל זה: וכפי שפורטו במסגרת הסכם הרכישה ,במועד הקובע פי שהיוכ הרשת

אשר שימשו  )לרבות הכלים והציוד( כל המלאי, המוצרים המיוצרים, הרכוש הקבוע .א

 את המוכרות לפעילות הרשת; 

אשר היו בתוקף במועד הקובע,  מועברות תקשרויותות של המוכרות בהזכויות וחוב .ב

הסכמי השכירות של סניפי , יםהתקשרויות ושיתופי פעולה עם צדדים שלישי לרבות

 ACE Hardware Internationalהתקשרות עם  מיהרשת, הסכמים עם ספקים, הסכ

Cooperative U.A. עם וACE Hardware International Holdings Ltd. (ביחד להלן 

להפצה של מוצרי אייס ו ACEלשימוש במותג ביחס "( אייס העולמית: "ו/או לחוד

ההסכמים )להלן: " בהתאם לתנאיהם כפי שהיו במועד הקובע הכל ,4העולמית

 . "(המועברים

 סופקו טרם ואשר שבוצעו הזמנות פי על מספקים מוצרים לקבלת הזכויות כל .ג

 צד לכל/או ו לספקים לתשלום בקשר החיובים וכל, הקובע למועד נכון למוכרות

  ;כאמור מוצרים בגין אחר שלישי

לגביהם בוצע תשלום קודם ת והנכסים הקשורים לפעילות הרשת אשר כל הזכויו .ד

אף אם הזכויות או הנכסים מתייחסים לתקופה מאוחרת יותר  ,למועד הקובע

 וכן מהמועד הקובע )כגון אגרות, שכר דירה ששולם מראש או תשלומים אחרים(

 םתשלומי שווה או תשלומים לקבל הקובע במועד שהן כפי המוכרות של זכויות

 ;(מספקים בונוסים)כגון 

 לניהול מידע למערכות ובקשרתוכנות ל בקשר המוכרות של והחובות הזכויות כל .ה

   הרשת; פעילות בתחום המוכרות פעילות

כל הזכויות והחיובים הקיימים בקשר למפעל לייצור מוצרים למכירה ברשת )מפעל  .ו

פעילות הרשת )לרבות להלן(, כל הקניין הרוחני ביחס ל 6.2.3ספץ כהגדרתו בסעיף 

יוצרים,  זכויותידע וסודות מקצועיים, פיתוחים, , סימני מסחר ,שמות מסחריים

/או והקשרים העסקיים  מכלולתהליכים, גילויים, שיטות ותוכניות ייצור, 

 ומאגרי רשימותוסודות מסחריים ושיווקיים,  תכניות, המוכרות של מסחריים

וחיובים באתרי האינטרנט של המוכרות (, זכויות ולקוחות ספקים על ומידע

 המשמשים לפעילות הרשת;

                                                      
 בתחילתנוסף בעיר נתיבות, אשר נסגר  ACEיצוין כי במועד השלמת הרכישה סניפי הרשת כללו סניף   3

 .2017י של שנת שלישהרבעון ה
 להלן. 6.14.1עולמית ראו סעיף החברה עם אייס ה ותלפרטים נוספים אודות התקשר  4
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כל הידע והמידע המשמשים את המוכרות בפיתוח המוצרים המיוצרים, בייצורם,   .ז

במכירתם, שיווקם, וכן מידע כלכלי, מסחרי, טכני, דיגיטלי, חשבונאי ושיווקי או 

רות בנוגע פיננסי הקשור בפיתוח המוצרים וכן כל ידע אחר המצוי אצל המוכ

 ;פעילות הרשתל

תקן, רישומי מאגרי מידע, אישורים רגולטורים הכל הרישיונות וההיתרים, תווי  .ח

 ;בקשר לפעילות הרשת בהתאם לתנאיהם במועד הקובע

להלן(, הן אלה  6.1.3.3החבויות כלפי העובדים המועברים )כהגדרתם בסעיף  כל .ט

ות בגין כספים או זכויות שמקורן לפני המועד הקובע והן לאחריו, לרבות חבוי

המגיעים למי מהעובדים המועברים בקשר עם תקופת העסקתם עובר למועד הקובע 

 או עם סיומה. 

כלפי צד  של המוכרות כולל כל התחייבות ו/או חוב ו/או חבות אינויובהר כי הממכר 

וכן אינו כולל אחריות לפעילות המוכרות באמצעות הרשת  עובר למועד הקובע שלישי

)למעט אך ורק בקשר עם העובדים המועברים כאמור, חבויות  הקובעעד למועד 

מקורם לפני המועד הקובע, חבויות ביחס לאחריות שלתשלום כספים לצדדים שלישיים 

לזיכויים  מוצרים ו/או שירותים שנמכור או סופקו לפני המועד הקובע, חבויות ביחס

שניתנו לפני המועד הקובע וחבויות בקשר עם החזרת מוצרים וביטול עסקאות עובר 

. הוראה זו אינה גורעת מאחריות "((.בממכר הכללות החבויותלמועד הקובע )להלן: "

 )המפורטות להלן(.  הרכישה המוכרות לעניין הוראות הפיצוי והשיפוי בהסכם

 המועברים העובדים 6.1.3.3

התקבל אישור מס  ,השלמת עסקת רכישת פעילות הרשת על ידי החברהכחלק מתנאי 

וכן  ,ת הרכישהעובדים שהועסקו על ידי המוכרות עובר למועד השלמהכנסה להעברת 

להעסקתם על ידי ( מסך העובדים 99%)המהווים  אלו עובדיםמ 882הסכמתם של 

העובדים )להלן: "ת הרכישה למועד השלמ עוברהחברה, בהתאם לתנאי העסקתם 

 העובדים מרבית השלמת הרכישהלעניין זה יצוין כי עובר למועד . "(המועברים

התקשרה  2017בפברואר  2ביום  .מיוחד הסכם קיבוציהועסקו באמצעות  המועברים

במסגרתו אומצו הסכמים מיוחד  בהסכם קיבוצי החברה עובדיכלל החברה מול 

. לפרטים נוספים ראו המועברים לעובדיםשנחתמו בין המוכרות קודמים וסיכומים 

   להלן. 6.8.3.1סעיף 

   התמורה 6.1.3.4

מיליון  145 בהתאם להוראות הסכם הרכישה סך התמורה בגין רכישת הזכויות הינה

 ת הרכישהמועד השלמלאחר בתוספת התאמות הון שבוצעו ו בתוספת מע"מ כדין ש"ח

שולם מיליון ש"ח  100של  ךס ,. מתוך סכום התמורה"(התמורה)להלן: " )כמפורט להלן(

נחלקה לשני למוכרות במועד השלמת הרכישה, ויתרת התמורה  לואומבעל ידי החברה, 

של בסך )א( סכום , באופן המפורט להלן: 2%של בשיעור תשלומים נושאי ריבית שנתית 

התשלום )להלן: " (2018 פברוארב 28ביום  שולםמיליון ש"ח )קרן וריבית(  23.4

 1עד ליום  םלו( אשר ישמיליון ש"ח )קרן וריבית 22.725של בסך )ב( סכום  ;"(הראשון

 "(. התשלום השני)להלן: " 2018בספטמבר 
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 אחריות ושיפוי 6.1.3.5

את החברה בגין כל נזק או הוצאה  הותשפינהמוכרות, ביחד ולחוד, תהיינה אחראיות 

א( שלהלן: ) ( בגין כל אחד מהאירועיםסביר שייגרמו לה )לרבות שכר טרחת עורך דין

מצגי המוכרות אינו נכון, אינו שלם ו/או אינו /או מהצהרות ואיזה מבמידה ויתגלה כי 

כל עילה אשר מדויק; )ב( הפרה של התחייבויות המוכרות על פי הסכם הרכישה; )ג( 

ו/או הנובעים  לרבות הליכים משפטיים הקודמים למועד זה קדמה למועד הקובע,

ניקיון )להלן: " , למעט החבויות הכלולות בממכרמאירועים שקדמו למועד הקובע

 "(.  עילות הפיצוי והשיפוי: "ביחד )להלן "(הליכים עובר למועד הקובע

המוכרות יהא לחוב בהתאם להוראות הסכם הרכישה, הפיצוי והשיפוי בו עשויות 

המוכרות בגין של חבות ההאחריות והיקף : תקרת הפיצוי והשיפוי: )א( כדלקמןמוגבל 

מסך התמורה ששולמה בפועל  50%עילות הפיצוי והשיפוי לא יעלה על תקרה של 

לשפות לא יידרשו המוכרות : רצפת הפיצוי והשיפוי)בתוספת מע"מ( במועד ההפרה; )ב( 

 )עלו הנזקים במצטבר מיליון ש"ח 1שאינם עולים על  מצטברים בגין נזקים או לפצות

: תקופת הפיצוי והשיפוי; )ג( מעל סכום זה, תחול חובת השיפוי מהשקל הראשון(

)קרי,  ת הרכישהחודשים ממועד השלמ 18תקופת הפיצוי והשיפוי תוגבל לתקופה של 

חודשים ממועד  36לטענות ודרישות עובדים, לתקופה של  יחס( וב2018ספטמבר עד 

על אף האמור לעיל,  ."(יצוי והשיפויתקופת הפ)להלן: " (2020מרץ עד השלמה )קרי, 

תקופת הפיצוי והשיפוי ביחס להודעה ו/או דרישת שיפוי ו/או דרישת פיצוי שנמסרו 

למוכרות בהתאם להוראות הסכם הרכישה במהלך תקופת הפיצוי והשיפוי, תהא עד 

יצוין כי במקרה של הפרת מצגים ו/או התחייבויות שמקורה לתום ההליכים בגינם. 

 ו במעשה מכוון, לא יחולו תקרת ותקופת הפיצוי והשיפוי המתוארות לעיל.   בזדון א

 איסור תחרות ושידול

ולתקופה  ת הרכישהשלמהכי החל ממועד המוכרות במסגרת הסכם הרכישה, התחייבו 

ת, ומעורב יהיוו/או  ועסקי(: )א( לא 2020במרץ  1חודשים )קרי, עד ליום  36של 

במישרין או בעקיפין, בהפעלת סניפים ו/או אתר אינטרנט בתמהיל מוצרים דומה באופן 

מוצרים בקטגוריות של כלי  ימכרומהותי לתמהיל הקיים ברשת במועד החתימה וכן לא 

; )ב( "(תחומי הפעילות המתחרים)להלן: " בית שאינם חשמליים ו/או נגרות ו/או צבע

לא  (ג; )בתחומי הפעילות המתחרים תלועהפלשהי מישות כ 5%-יותר מב יחזיקולא 

מי מהעובדים, המנהלים ואו ספקי השירותים/יועצים של החברה להפסיק או  נהתשדל

)ד( לא תשדל לקוחות ו/או ספקים של החברה, -להקטין את היקף עבודתו עם החברה; ו

 לחדול לעמוד עם הרוכשת בקשר עסקי או לשנות את טיבו של קשר שכזה.

 

בהסכם לקבלת שירותים  לקטרההחברה עם א התקשרהצוין כי, במועד ההשלמה, י עד

חודשים נוספים בגין שירותי  12-ל אופציהחודשים ממועד ההשלמה ו 12לתקופה של 

יבוא, אחזקה ומחשוב )בתקופת האופציה לא יכללו שירותי המחשוב(. נכון למועד 

  זה, החברה החליטה לממש את תקופת האופציה. תשקיף

 



    

 7 -ו 

הומחו מלוא זכויות למיטב ידיעת החברה, לעניין זה יצוין כי נכון למועד התשקיף, 

  .לידי החברה ממכרהכוללות ב ביחס לפעילות הרשת מוכרותלוהתחייבויות שהיו 

במועד  , לחברה לא הייתה כל פעילות.עד למועד השלמת הרכישה ,כמפורט לעיל

החל  החברה באופן רטרואקטיביזכויות הנרכשות לידי השלמת הרכישה הועברו ה

החברה ערכה שני סטים  בהתאם לכך,. 2017בינואר  1קרי החל מיום  מהמועד הקובע

ערוכים באופן  – 2017בדצמבר  31כספיים ליום  ותדוחדוחות כספיים: )א( נפרדים של 

( 2017במרץ  1מיום החל המשקף את פעילות הרשת ממועד השלמת הרכישה )קרי, 

 ת הדיווח, ללא הצגת נתוני השוואה עובר למועד העברת הזכויותועד לתום תקופ

; (לפי העניין ממועד העברת הפעילות", ה"התקופה שהחל-ו "כספיים)להלן: "דוחות 

כים באופן המשקף את העברת הזכויות הנרכשות, לו וער – פרופורמהדוחות )ב( 

שמוצגת בדוחות התקופה המוקדמת ביותר ידי החברה, החל מבזכויות אלו  חזקוהו

"דוחות  )להלן: ועד לתום תקופת הדיווח (2015ואר בינ 1הכספיים פרופורמה )

ראו  ,פרופורמההדוחות  לפרטים אודות ההנחות העיקריות בבסיס .פרופורמה"(ה

בדוחות  2017הנתונים לשנת  להלן. 9המצ"ב בפרק פרופורמה לדוחות  4ביאור 

בדוחות הכספיים בכך  2017מהנתונים של שנת הפרופורמה כוללים נתונים שונים 

בפברואר  28ועד ליום  2017בינואר  1שהם כוללים את הפעילות שנרכשה גם מיום 

2017. 

 2017לשנת  התוצאתייםלאמור לעיל, יובהר כי לכל אורך התשקיף, הנתונים  בהתאם

ל הינם לתקופה שהחלה ממועד השלמת הרכישה ועד לתום תקופת הדיווח )קרי, הח

. הנתונים לתקופות שקדמו (2017בדצמבר  31ועד ליום  )כולל( 2017במרץ  1מיום 

( הינם נתוני פרופורמה 2017בפברואר  28למועד השלמת הרכישה )קרי, עד ליום 

יצוין כי החברה סבורה כי הנתונים מהדוחות הכספיים . פרופורמההבהתאם לדוחות 

אה שכן הם כוללים מספר חודשים והנתונים מדוחות הפרופורמה, אינם ברי השוו

 שונה בין התקופות ועל כן, לא בוצעה השוואה כאמור. 

 

  קרן קדמה פרטים אודות .6.1.4

(. נכון Private Equityבעלת השליטה בחברה היא קרן קדמה, קרן השקעות פרטית )

מההון המונפק והנפרע של החברה כאשר  98%-למועד התשקיף מחזיקה קרן קדמה ב

    ( מוחזקות על ידי מר איציק אוזנה, מנכ"ל החברה. 2%יתרת הזכויות )

עבור  השקעות מנהלת קדמהנכון למועד התשקיף, ולמיטב ידיעת החברה, קרן 

 חברותברכישת פעילות של  עאשר מושקזרים וופרטיים, ישראלים משקיעים מוסדיים 

 "(.  קדמה חברות פורטפוליו)להלן: " מתחומי פעילות שונים

התקשרה ו/או עשויה להתקשר מעת  כחלק מפעילותה השוטפת של החברה היא יצוין כי

, סך שווי 2017בדצמבר  31כון ליום נ, כאשר קדמה חברות מפורטפוליועם חברות  לעת

 והסתכם ,חברה של אינו מהותי ואף זניח ביחס לסך הרכישות האמורות ההתקשרויות

 1,772סכום של ל 2018בדצמבר  31ועד ליום  הרכישה השלמת מועדשהחלה מבתקופה 
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לפרטים אודות אישור  בתקופה זו(. מסך רכישות החברה 0.7%מהווה )ה אלפי ש"ח

 להלן. 8( בפרק 2)8.1.1ההתקשרויות כאמור ראו סעיף 

  הניהול חברת עם ניהול הסכם .6.1.5

לפיו תעניק חברת  ניהולהתקשרה החברה עם חברת הניהול בהסכם  ,2017במרץ  1 ביום

 תבצע ובמסגרת "(הניהול הסכם)להלן: " הניהול לחברה שירותי ניהול ופיתוח עסקי

 שירותיכל פעולה הדרושה לקידום מטרות וענייני החברה )להלן: " חברה הניהול

 נציגים/או ו השליטה בעלימ חלק מכהנים יצוין כי במסגרת שירותי הניהול "(.הניהול

 הניהול הסכם. חברהב פעיל ודירקטור דירקטוריון"ר יו סגן, דירקטוריון"ר יוכ מטעמם

 בכפוף כי יצויןאלף ש"ח.  150 שלבתמורה חודשית  ,קצובה בלתי לתקופה הינו

לסכום חודשי של  החודשיים הניהול דמי יופחתו, זה תשקיף מכוח ההנפקה להשלמת

מעסיק בין החברה לבין  –יחסי עובד  יוצר אינוכי הסכם הניהול  יובהר. אלף ש"ח 80

ואופן  אודות הסכם הניהול נוספים לפרטים. מטעמה אדם כל/או חברת הניהול ו

 להלן.  8פרק ב (1)8.1.1ראו סעיף  אישורו במוסדות החברה

 החברה של החזקותמבנה  .6.1.6

מוחזקות ו/או קשורות  בנות כי נכון למועד התשקיף, לחברה לא קיימות חברותיצוין 

 . בלבדהחברה  על ידי , לרבות כל הזכויות והתחייבויות מוחזקותומלוא פעילות החברה

 הפעילות של החברה םתחו .6.2

 תחום ,אחד בתחום פעילה החברהולמועד פרסום התשקיף,  2017בדצמבר  31ליום  נכון .6.2.1

תחת  הפועלים סניפים בפריסה ארצית רשת החברה מפעילה במסגרתו, הקמעונאות

מכוח התקשרות החברה  ACEזכיינות לשימוש במותג  לרישיון בהתאם, ACEהמותג 

(, ", לפי הענייןסניפי הרשת" )להלן: Auto Depot תחת המותג העולמית, ו אייסעם 

 .והרכב החצר(, Home Improvement) הבית ותחזוקת לשדרוג מוצרים יםמשווקבהם 

 6.7.2או סעיף ר המשווקים בסניפי הרשת השונים רטים נוספים אודות המוצריםלפ

   להלן. 

 

סניפים  13מתוכם  5הארץ ברחבי סניפים 29-כ החברה מפעילה, התשקיף למועד נכון .6.2.2

 בלבד Auto Depot ממותגים תחת המותג סניפים 2, בלבד ACE המותג תחת ממותגים

 .ואתר סחר מקוון יחדיו( Auto Depotוסניף  ACEסניפים משולבים )קרי סניף  14-ו

 

החברה מפעל באשדוד בו מיוצרים מוצרי  מפעילה, כמו כן, במסגרת תחום הפעילות .6.2.3

נמכרים בסניפי ו ,הלקוחותרהיטים וחדרי ארונות המותאמים אישית לדרישות וצרכי 

ACE  ובאתר הסחר שלACE  "מוצרי ספץ"-ו "ספץמפעל )להלן: "תחת המותג "ספץ ,"

                                                      
 לעיל. 2-ו 1ראו ה"ש   5
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מייצר רהיטים אך ורק לשימוש  ספץמפעל נכון למועד התשקיף,  יובהר כי .(לפי העניין

, וזאת בהתאם לדרישת ושיקול דעתה הבלעדי של אחרים הרשת ולא ללקוחות חיצוניים

ילות הקמעונאית . פעילות הייצור במפעל ספץ מהווה תמיכה והעמקה של הפעהחברה

של החברה, בכך שהיא מאפשרת לחברה לספק ללקוחותיה מגוון נוסף של ריהוט 

ספץ" כחלק "לפרטים אודות הייצור במפעל ספץ וכן השינוי התדמיתי במוצרי  איכותי.

, בהתאמה, 6.7.5.1וסעיף  6.12ה"( ראו סעיף 'ממיתוג מוצרים אלו )שנקראו בעבר "דובל

  להלן.

 אזורי פעילות .6.2.4

רחבי מדינת ישראל. להלן מפה המציגה את מיקומם של בסים וסניפי הרשת פר

  :הסניפים הפעילים נכון למועד התשקיף

 ]יובהר כי החלוקה המוצגת במפה שלהלן לאזור צפון, מרכז ודרום הינה מטעמים גרפיים בלבד[
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 ממועד הקמתה החל השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .6.3

  :ממועד הקמתההחל , ועסקאות במניותיהר השקעות בהון החברה להלן פרטים בדב

מועד  זהות המשקיעים ההשקעהאופן 
 השקעהה

מניות כמות 
 רגילות

 שהוקצתה

 תכמו
מניות 
 מוחזקת

התמורה 
שהתקבלה 

)באלפי 
 ש"ח(

 שיעור
 ההחזקה
 במניות
 החברה
במועד 

 ההקצאה

הנפקת מניות 
במועד הקמת 

 החברה

 *2קפיטל קדמה 
בנובמבר  13

2016 

7,377 7,377 __ 73.77% 

 *2קדמה קפיטל 
 )מקבילה(

2,623 2,623 --- 26.23% 

 הקצאת מניות 
 –מנכ"ל החברה 

 זנהואאיציק 
 1,240 205 205 2017ביוני  1

2% 

הקצאת מניות 
 הטבה

 2קדמה קפיטל 

15 
בספטמבר 

2017
6

 

14,746,623 14,754,000 --- 
72.3% 

מניות הקצאת 
 הטבה

 2קדמה קפיטל 
 --- 5,246,000 5,243,377 )מקבילה(

25.7% 

הקצאת מניות 
 הטבה

 –מנכ"ל החברה 
 --- 410,000 409,795 איציק אוזנה

2% 

 ד לתשקיף זה. 3.6* לפרטים אודות הלוואות בעלים שהועמדו על ידי קדמה, ראה סעיף 

 חלוקת דיבידנדים .6.4

לקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה, התשקיף לא חיועד למועד  ממועד הקמת החברה .6.4.1

  ולא ביצעה רכישות עצמיות.

בכוונת החברה  אימצה מדיניות חלוקת דיבידנד. טרם, החברה התשקיףלמועד פרסום  .6.4.2

בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה יחולק 

ה הכספיים השנתיים של החברה לשנה אחוז מהרווח הנקי על פי דוחותי 35%לפחות 

 .שהסתיימה עובר למועד חלוקת הדיבידנד

 .ש"ח מיליון 25.5-כהינה  2017 בדצמבר 31היתרה הניתנת לחלוקה על ידי החברה ליום  .6.4.3

 מגבלות על חלוקת דיבידנד .6.4.4

, "(המימון הבנקאי: "בלבד זהעיף קטן ן לחברה )להלן בסשנית מימון בנקאיבמסגרת 

מניות בחברה, במישרין או הלא לבצע כל חלוקה ולא לשלם לבעלי  התחייבה החברה

בעקיפין, כל תשלום )לרבות גמול בגין שירותים ו/או החזר הלוואות בעלים(, למעט 

  7במסגרת ביצוע תשלומים מותרים.

                                                      
ש"ח  1,000-יצוין כי בתאריך זה התקבלה החלטת דירקטוריון החברה להגדלת ההון הרשום של החברה מ  6

 הקצאת מניות וכן לביצועש"ח ע.נ.  0.01מניות רגילות בנות  100,000,000-ש"ח, המחולק ל 1,000,000-ל
 לבעלי המניות בחברה בהתאם לחלקם היחסי במניות החברה טרם הגדלה כאמור. הטבה

 או עבורה החזר הוצאות בפועל שהוציאו בעלי המניות בקשר עם החברה -" תשלומים מותרים"לעניין זה,   7
בעלי מניות או קרוביו )לפי  דירקטורים ,אלף ש"ח בשנה, וכן תגמול לנושאי משרה 120עד לסך מצטבר של 

אלף ש"ח  150בגין כהונתם בחברה ותשלום דמי ניהול לחברת הניהול, בסכום שלא יעלה על  מקרה(ה
לעיל, בדבר התקשרות עם החברה עם חברת הניהול למתן  6.1.5לחודש. לעניין זה ראו סעיף  בתוספת מע"מ
   שירותי ניהול.
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מהשנה  ,המותר על פי דין החל 8למרות האמור לעיל יתאפשר לחברה לחלק דיבידנד

בכפוף לתנאים , (2020במרץ  1)קרי, החל מיום  הבנקאיהמימון השלישית להעמדת 

)לרבות התניות  א( עמידה בכל הוראות ההסכם להעמדת המימון בנקאיהבאים: )

של החברה לא יפחת מסך  9לפני ואחרי החלוקה; )ב( ההון העצמי המוחשי הפיננסיות(

 תפרע; )ג( במקביל לכל חלוקה, המאזןמסך  25%מיליון ש"ח ומשיעור של  75של 

מסכום החלוקה )להלן:  2/3רטה לכלל החוב, סך כולל של -פרו ,בפירעון מוקדםחברה ה

  להלן. 6.11ראו סעיף  כאמור לפרטים נוספים אודות המימון הבנקאי ."(חלוקה מותרת"

 מכוח ההנפקה להשלמת בכפוף כי, לעיל 5 בפרק 5.2.1לעניין זה יצוין, כמפורט בסעיף 

 הבנקאי המימון את לפרוע בכדי מהתמורה בחלק להשתמש החברה בכוונת, זה תשקיף

  .זו מגבלה ולהסרת

                                                      
ל מניות אחרות שיוצאו או יחלקו בגין, ", כהגדרתו בחוק החברות, מניות הטבה ו/או כדיבידנדלעניין זה, "  8

  בקשר ו/או במקום מניות בחברה.
" ההון העצמי, בתוספת יתרת סכומי הלוואות בעלים אשר לגביה נחתמו כלפי הון עצמי מוחשילעניין זה,"  9

( ונכסים בלתי מוחשיים שנוצרו Subordinationהגוף המממן, על ידי החברה ובעלי מניותיה, כתבי נחיתות )
מרכישת פעילות הרכש והובאו לידיעת הגוף המממן, בנכוי נכסים לא מוחשיים אחרים כגון: מוניטין, 
פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים וכיוצ"ב ובניכוי חייבים לחברה שהינם בעלי עניין 

קשורות של החברה שאינן מוחזקות על ידי החברה  ו/או חברות בבעלות בעלי עניין בחברה ואו חברות
 )כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך(.
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 אחר מידע - חלק שני

  הפעילות מיתחו לגבי כספי מידע .6.5

 נתונים בהתאם לדוחות כספיים  .6.5.1

 : הכספייםבהתאם לדוחות  2017בדצמבר  31לתקופה שהחלה ממועד השלמת הרכישה ועד ליום  להלן נתונים כספיים

 התקופה שהחלה ממועד העברת הפעילות 

 506,758 הכנסות מחיצוניים
 506,758 כ הכנסות"סה

 (479,964) עלויות המיוחסות לתחום הפעילות
 (1,264) עלויות שלא המיוחסות לתחום הפעילות

 (481,228) עלויותסה"כ 
 25,530 החברה לבעלים של סהמיוחרווח )הפסד( 

 345,920 נכסים שמיוחסים לתחום הפעילות
 345,920 סך הנכסים בדוח על המצב הכספי

 300,345 הפעילות של החברה התחייבויות שמיוחסות לתחום

 פרופורמהנתונים בהתאם לדוחות כספיים  .6.5.2

  :פרופורמהעל בסיס הדוחות כספיים  2015-ו 2016, 2017לשנים  פרופורמהלהלן נתונים 

  2015בדצמבר  31ביום  שנסתיימה לשנה 2016בדצמבר  31שנסתיימה ביום  לשנה 2017בדצמבר  31שנסתיימה ביום  לשנה  
 546,121  559,534  579,310 הכנסות מחיצוניים

 546,121  559,534  579,310 כ הכנסות"סה
 (522,187) ( 537,251) ( 555,025) לתחום הפעילותעלויות המיוחסות 

 64 ( 100) ( 10) שלא המיוחסות לתחום הפעילות  עלויות
 (522,123) ( 537,351) ( 555,035) סה"כ עלויות

 23,998  22,183  24,275 החברה לבעלים של סהמיוחרווח )הפסד( 
 --  286,882  345,920 נכסים שמיוחסים לתחום הפעילות

 --  286,882  345,920 הנכסים בדוח על המצב הכספי סך
 --  289,964  300,345 הפעילות של החברה התחייבויות שמיוחסות לתחום

 להלן. 6.19להסברים אודות התפתחויות בסעיפים הנ"ל ראו בסעיף 
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 10החברה פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה .6.6

 כללי

בישראל, והינה  בתחום הקמעונאותפעילות החברה מתמקדת נכון למועד התשקיף, 

 אירועים, מגמותכללי בדבר  תיאורמושפעת מהסביבה הכלכלית והכללית בה. להלן 

, להם להיות צפויהש או ,להם שיש בישראל, כלכלית המקרו בסביבה והתפתחויות

התוצאות העסקיות או למיטב ידיעת החברה והערכתה, השפעה כללית על 

הסקירה שלהלן כוללת גם התייחסות  ההתפתחויות בתחומי הפעילות של החברה.

 ה העולמית, בשל השפעתה על המשק הישראלי. ללכלכ

 הסביבה הכלכלית הגלובלית .6.6.1

חל שיפור משמעותי בסביבה הכלכלית הגלובלית. הצמיחה העולמית באה  2017בשנת 

-כעולמי, אשר קצב צמיחתו צפוי להסתכם לכדי לידי ביטוי גם בהתאוששות הסחר ה

, קצב התואם לראשונה מזה מספר שנים את התחזיות המוקדמות של הגופים 4.2%

הבינלאומיים. מגמות נוספות המעידות על התרחבות בפעילות הכלכלית הן העלייה 

במחירי הסחורות, השיפור בשוקי העבודה במדינות המפותחות, המשך העליות בשווקי 

ן, והמעבר ל"צמיחה מאוזנת" במסגרתה גם מדינות פריפריה באירופה )כגון ההו

איטליה וספרד( וגם שווקים מתעוררים, הצטרפו וצמחו במקביל למדינות המערב 

 המובילות )כגון ארה"ב וגרמניה(. 

יצוין כי המעבר לצמיחה מאוזנת יותר של הכלכלה העולמית בא לידי ביטוי גם בשיפור 

בודה, במיוחד במדינות בעלות שיעורי אבטלה גבוהים במיוחד )כגון יוון בנתוני שוק הע

וספרד(. בקרב מדינות מובילות, שיעורי האבטלה נמוכים מאלו שנרשמו טרום המשבר, 

אולם עד כה, התהדקות זו בשוק העבודה לא תורגמה להאצת גידול השכר בעולם )גם 

פיות להמשך אינפלציה נמוכה, לא בקרב הכלכלות החזקות( וזאת בין היתר לאור צי

שיעורים גבוהים של מועסקים, במשרות חלקיות שאינן מרצון והאטה בקצב צמיחת 

 הפריון. 

 2.2%-כ, המשקים המפותחים יצמחו ב11על פי התחזית המקרו כלכלית של בנק ישראל

. 2019-ב 3.9%-כוב 2018-ב 3.8%-כוהסחר העולמי יצמח ב 2019בשנת  2.0%-וב 2018-ב

נגזרות מהחוזים העתידיים על הריבית, ריבית ה ,ההון בעולם יוקושבעל פי ההערכות 

; מנגד, הריבית על הפיקדונות בגוש 2018בסוף  2.2%-כ צפויה להגיע לשיעור של Fed-ה

והצפי הוא שהריבית ( בקצב מתון מאוד -0.4%האירו צפויה לעלות מרמתה הנוכחית )

                                                      
, 2017בדצמבר  31-הסקירה שלהלן מבוססת על סקירה שפורסמה ע"י הכלכלן הראשי במשרד האוצר ב  10

 בכתובת:  וזמינה
http://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiraclacalit_31122017.pdf  

יובהר כי כל מידע אשר נלקח ממקורות נוספים, מלווה בהפניה למקור הרלוונטי. יצוין כי החברה לא פנתה 
מבי שפורסם לציבור. כל מידע אשר לקבלת הסכמת משרד האוצר להכללת האמור להלן, שהינו מידע פו

 נלקח ממקורות נוספים, מלווה בהפניה למקור הרלוונטי.  
 לתחזית המלאה באתר בנק ישראל, ראו:   11

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/ResearchDepart

mentForecast/forcast0118h.pdf 

http://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiraclacalit_31122017.pdf
http://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiraclacalit_31122017.pdf


    

 14 -ו 

  2019בסוף שנת  0.3%ועל  0%תעמוד על  2018בשנת 

לאומיים עדכנו כלפי מטה את תחזיותיהם לגבי האינפלציה במדינות -הגופים הבין

 1.9%-המפותחות. בהתאם לכך בבנק ישראל מניחים כי האינפלציה בהן תסתכם ב

מחיר  –. מחיר הנפט שמר על יציבות יחסית בתקופה האחרונה 2019-וב 2018בשנת 

דולרים  52דולרים, לעומת  62-כ עמד על רביעיעון הממוצע של חבית מסוג "ברנט" ברב

 .שלישיבממוצע ברבעון ה

הנתונים הכלכליים החיוביים אינם חפים מסיכונים ומושפעים במידה רבה מהסביבה 

הגיאופוליטית הגלובלית ומאירועים בלתי צפויים, לרבות בהקשרים של ביטחון אישי 

לסחר חוץ, ההשלכות שיהיו לבחירות וטרור, המדיניות של הממשל האמריקאי ביחס 

בבריטניה על תהליך ההיפרדות של הממלכה המאוחדת מגוש האירו, המצב במזרח 

התיכון, המתיחות הבינלאומית עם אירן, ההתכתשות הנמשכת בין ארה"ב לצפון 

 קוריאה, וכיו"ב.

 הסביבה המאקרו כלכלית בישראל .6.6.2

קרוב לשנה, אשר הינו  3%של , בקצב 2017כלכלת ישראל המשיכה לצמוח בשנת 

הצמיחה . 12(3.1%( ושל בנק ישראל )2.9%תחזיות של הכלכלן הראשי במשרד האוצר )ל

שב להתרחב.  הקיפה את כל רכיבי התוצר, כאשר לראשונה מזה שנתיים יצוא הסחורות

בעיקר  תפתחות זו נתמכה בשיפור משמעותי שחל בכלכלה הגלובלית בשנה החולפת,ה

. התוצר המקומי הגולמי צמח בשנת תרחבות של הסחר העולמילאור האצת קצב הה

, כאשר תרומתה של הצריכה הפרטית לצמיחה 2016ביחס לשנת  3%בשיעור של  2017

 . 201713ברבעון השלישי של שנת  58%בתמ"ג עמדה על 

 צריכה פרטית ותעסוקה

על משקף את העלייה בסטנדרט הצריכה, בדגש , 14המשך ההתרחבות בצריכה הפרטית

, ומּונע מהשיפור המתמשך בשוק 15בעלות רמות הכנסה נמוכות יותר אוכלוסיות

בתוך כך נמשכת מגמת  והורדות מסים על תצרוכת. העבודה, זמינות אשראי זול,

בהשוואה למדינות  החלחול של הצמיחה לשכבות החלשות, תופעה המייחדת את ישראל

מדינות  המשיך לרדת ומתקרב לממוצעשוויון ברוטו, בישראל -מפותחות אחרות. כך, אי

. במקביל, חלה ירידה גם בשיעור העוני, נתון (שוויון נטו-לצד ירידה של אי) OECD -ה

  במיוחד, בהתחשב בהמשך עלייתו של קו העוני. חיובי

                                                      
, ראו: 2017באוקטובר  19-כלית של בנק ישראל, אשר פורסמה בלתחזית המקרו כל  12

ocLib3/ResearchDepahttp://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/D
rtmentForecast/forcast1017.hn.pdf  

 על פי נתוני בנק ישראל הזמינים בכתובת:  13
http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/Indicators.aspx?Level=2&IndicatorId=7&Si

d=1  
. לנתונים 2017)במחירים קבועים( בשנת  3%-על פי נתוני בנק ישראל הצריכה הפרטית בישראל צמחה ב  14

 ראו: םהמלאי
http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/Indicators.aspx?Level=2&IndicatorId=7&Si

d=1  
 בשנים האחרונות, השתלבות האוכלוסיות החלשות במעגל העבודה תרמה לגידול בהכנסותיהן והובילה  15

 עבר לממוצע של כלל המשק(. התרחבות הצריכה בלטה בתחומים שבעבר נחשבומ)לגידול בהיקף הצריכה 
 ל"מותרות" כגון בעלות על רכב.

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/ResearchDepartmentForecast/forcast1017.hn.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/ResearchDepartmentForecast/forcast1017.hn.pdf
http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/Indicators.aspx?Level=2&IndicatorId=7&Sid=1
http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/Indicators.aspx?Level=2&IndicatorId=7&Sid=1
http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/Indicators.aspx?Level=2&IndicatorId=7&Sid=1
http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/Indicators.aspx?Level=2&IndicatorId=7&Sid=1
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 שוק ההון ומדיניות מוניטרית

המסחר  הגורם העיקרי שמשפיע על מגמת. 2.5%16-בכ 125 עלה מדד ת"א 2017 בשנת

. הריבית הנמוכה 2015 ישראל שנותרה ללא שינוי מאז מרץ וא ריבית אפסית של בנקה

מחירי  אלטרנטיביים ואלו דוחפים את המשקיעים לחפש אפיקי השקעה מאלצת את

התרחב פער הריביות השלילי לעומת  2017בשנת . הנכסים הריאליים כלפי מעלה

ביצע שלוש  Federal Reserve-הכאשר אל מול הריבית האפסית של בנק ישראל, ארה"ב, 

. אחת בשנה הקרובה והשווקים צופים שלוש עליות נוספות 2017העלאות ריבית בשנת 

 חוב גיוס מיכולת נהנית ישראל מדינתהתוצאות המשמעותיות של האמור, הינה ש

התיאוריה הכלכלית גורסת כי יצוין כי  .ב"לארה בהשוואה אף ,במיוחד נמוכות בעלויות

להתחזקות נוספת של השקל.  התקיים במידה וישנה ציפייההמשיך ליכולה ל תופעה זו

להעלות את הריבית בכדי  שינוי בכיוון הציפיות, בנק ישראל יידרש במידה ויחול

חשופה לשינויים בשיעור הריבית הואיל יצוין כי החברה  .הון יוצאות לצמצם תנועות

ראי צמוד פריים מתאגידים באמצעות אש מממנת את פעילותה, בין היתר, והחברה

 החברהלהשפיע על פעילות  בנקאיים. משכך, שינויים בשיעורי הריבית עלולים

 .ותוצאותיה העסקיות

 

 פעילות ריאלית

ירידה קלה מרמת השיא  2017היקף הפדיון של רשתות השיווק רשם בחודש נובמבר 

במגמת . מדד הרכישות בכרטיסי האשראי המשיך 2017שנרשמה בחודש אוקטובר 

. המדד ממשיך לשבור מדי 0.4%עלייה קלה של  2017העלייה, ורשם בחודש נובמבר 

חודש את רמת השיא. המדד המשולב של בנק ישראל למצב המשק מצביע על המשך 

, מהיר 0.25% -ב 2017מגמת הצמיחה במשק בקצב יציב. כך, המדד עלה בחודש נובמבר 

בחודשים  0.23% -ו 0.22%קודמים )במקצת מקצב הגידול שרשם המדד בחודשיים ה

, בהתאמה(. עלייתו של המדד בחודש נובמבר דומה לקצב 2017 אוקטובר –ספטמבר 

, אך נמוכה מקצב העלייה החודשי 2017העלייה החודשי הממוצע של המדד בשנת 

(. עלייתו של המדד בחודש נובמבר מיוחסת ברובה 0.38%הממוצע שנרשם אשתקד )

צריכה וביבוא תשומות, וכן לעלייה בפדיון בענפי המסחר  לעלייה ביבוא מוצרי

 .2017 והשירותים בחודש אוקטובר

 

 ת כלל משקיהכלכלית הפרטים נוספים אודות הפעילות  .6.6.3

 מצב הביטחוני מדיניה

בטחוני של המשק הישראלי ובין היקף המכירות של  -קיים יחס ישר בין המצב הכלכלי 

רותים לרכב. הידרדרות במצב הביטחוני, הסלמה הפעילות בתחום המוצרים לבית והשי

מחודשת במצב הביטחוני בלבנון בגבול הצפון או בשטחי יהודה ושומרון, חידוש 

מובן שהידרדרות למלחמה כוללת, עלולים להשפיע באופן כוהרחבת פעולות הטרור, ו

 .החברההענפים בהם פועלת  לרבותשלילי על כלכלת ישראל בכלל 

                                                      
ובוצע שינוי בהרכבו תוך ירידה של נתח מניות פארמה, מצד אחד, והעלייה  100אביב -השנה הורחב מדד תל  16

 נדל''ן והטכנולוגיה.הבמניות הפיננסים, 
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 חליפין של מט"חשינויים בשערי 

מתוך כלל המוצרים  החברהישירות על ידי  אשר יובאו, שיעור המוצרים 2017 בשנת

, מיובאים החברהמרבית המוצרים המיובאים על ידי . 25%-כ עמד עלהנרכשים על ידה 

מחירי המוצרים המיובאים נקובים  מארצות המזרח הרחוק ומקצתם מאירופה וארה"ב

בוחנת החברה ינויים בשער החליפין )בעיקר של הדולר( בעת ש בעיקר בדולר ארה"ב.

. להתאים את מחירי המכירה לצרכן על מנת שלא תפגע רווחיותה האם נדרש מעת לעת

ובמידת הצורך  ,ש"ח –כמו כן, החברה בוחנת את הצורך לגידור שער החליפין דולר 

 להערכת החברה ,תנקוט באסטרטגיות לגידור שער החליפין. בהתאם לאמור לעיל

יחד  .החברהעל פעילות  להשפיע באופן מהותיאינם צפויים  השינויים בשערי המט"ח

השפעה שלילית על  בעלות להיות עשויותבשער הדולר  תנודות קיצוניותעם זאת, 

  בצורה מלאה. הכתוצאה מאי יכולת להתאים את מחירי המכיר בטווח הקצר החברה

 עלייה בשיעורי האינפלציה

לעלייה בשיעורי האינפלציה במשק הישראלי השפעה על הוצאות השכירות בסניפים, 

הצמודות ברובן למדד המחירים לצרכן. במקרה של עלייה במדד חל גידול בהוצאות 

 .חברההמכירה ושיווק של החברה המשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של ה

 מכסים 

הפחתת המיסים עליה הכריז שר וכולל גם את מספר שנים,  שנמשךבהליך הדרגתי 

בוצעה הפחתת המכסים על יבוא מארצות המזרח הרחוק, אשר , 201717האוצר בדצמבר 

הביאה לירידה  וזוהובילה לירידה במחירי המוצרים המיובאים לישראל מארצות אלו, 

. הפחתת עלות המוצרים מחד הקנייה של המוצרים הנרכשים על ידי החברה במחירי

 רוב מוצרייצוין כי  לצרכן מאידך, לא פגעו ברווחיותה של החברה.והירידה במחיר 

לפיכך, שינוי מכסים על ייבוא סחורות ממדינות , ובאירופה, החברה מיוצרים במזרח

לגרור שינוי בהוצאות החברה  שויעו/או ממדינות אירופה מהן מייבאת החברה המזרח 

 .וברווחיה

 שכר מינימום

 -פורסם תיקון לחוק שכר מינימום )העלאת סכומי שכר מינימום  2017בנובמבר  7 ביום

, לפיו הועלה שכר המינימום, החל ממשכורת דצמבר 201718-הוראת שעה(, התשע"ח 

        28.49שכר מינימום לבוגר לשעה יעמוד על  ,(2018בתחילת ינואר  המשולמת) 2017

בשכר המינימום ראו  לפרטים אודות הערכת החברה לשינוי .19ש"ח לחודש 5,300-ו

 )ח( להלן. 6.18.2בסעיף 

 

                                                      
יר שר האוצר כי בשלב זה ישנו מקור תקציבי לביצוע תוכנית הפחתת המכסים יצוין כי במענה לשאלות הבה  17

ייבחן האופן בו השפיעה התוכנית על המחיר לצרכן וכן ייבחנו המקורות  2019, וכי לקראת שנת 2018בשנת 
בדצמבר  11התקציביים להמשך הפעלתה. לפרטים בדבר התוכנית ראו פרסום של משרד האוצר מיום 

2017 :http://mof.gov.il/Releases/Pages/neto_hozalot.aspx להתייחסות שר האוצר לנושא החלת .
: 2017בדצמבר  11מיום  The Marker -ראו לדוגמא כתבה של חגי עמית ב 2018התוכנית בשלב זה בשנת 

https://www.themarker.com/allnews/1.4676518. 
  http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_lsr_395574.pdfלפרסום ברשומות ראו:   18
לפרטים נוספים בנושא שכר מינימום ראו באתר משרד העבודה והרווחה בכתובת:   19

t/Payroll/Paghttp://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmploymen
es/MinimumWage.aspx  

http://mof.gov.il/Releases/Pages/neto_hozalot.aspx
https://www.themarker.com/allnews/1.4676518
https://www.themarker.com/allnews/1.4676518
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_395574.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmployment/Payroll/Pages/MinimumWage.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmployment/Payroll/Pages/MinimumWage.aspx
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 שינויים רגולטוריים

 לשיווק עלולים לייקר אתו לייבואבעיקר ביחס שינויים בחקיקה ובתקינה בישראל, 

בנוסף, רגולציה . החברהעלויות הייצור והמוצרים המיובאים ולהשפיע על רווחיות 

רווחיות החברה. על  אף היא הנוגעת לשעות ולימי הפעילות של החברה עלולה להשפיע

 החברהחקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על פעילות  לפרטים אודות מגבלות,

 לתשקיף.  6.7.1.8 סעיף ורא

 

 20(Commerce-e) המקווןשוק המסחר  .6.6.4

"המהפכה התעשייתית הרביעית" או "המהפכה הדיגיטלית", אשר ראשיתה באמצע 

את האופן שבו אנשים חיים, עובדים  , שינתה מן הקצה אל הקצה20-המאה ה

ומתקשרים זה עם זה, תוך שהיא מצמיחה טכנולוגיות המטשטשות את הקווים בין 

  .21העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי והביולוגי

אם בעבר הבטחת יתרון תחרותי בשוק הייתה נעוצה בראש ובראשונה במיקום 

השוק מתנהלים במרחב ובנגישות ללקוחות, הרי שכיום חלקים הולכים וגדלים מ

נטול הגבולות, אשר התחרות בו היא כמעט אינסופית, וחולשת על כל רובדי  יהווירטואל

 הפעילות המסחרית. 

הינו אחד מהענפים החווים את הצמיחה המשמעותית ביותר שוק המסחר המקוון 

 2-על כ 2016שוק המסחר המקוון העולמי עמד בשנת היקפו של בעולם בעשור האחרון. 

 . 2020טריליון דולר עד שנת  4-מלהיקף של למעלה צפוי להגיע , וריליון דולרט

 19)ראה ה"ש  TASCעל פי התחזית שפרסמה הצמיחה האמורה לא פסחה על ישראל, ו

שנת  שוק המסחר המקוון בישראל צפוי להכפיל את גודלו ואף למעלה מכך עדלהלן(, 

 15-וצפוי לצמוח לכש"ח, והוא  מיליארד 7-השוק הוערך בכגודל  2016בסוף שנת  .2020

 בארץ.  מסך שוק הקמעונאות 12%-כ, אז הוא צפוי להוות 2020מיליארד ש"ח בשנת 

 550-בכ 2016בשנת וערך הריהוט והאבזור לבית בישראל המכירות המקוון ל שוק

מסך שוק הריהוט והאבזור לבית בארץ. לאחר מספר שנים  5%-ש"ח, שהיוו כ מיליוני

בשנה(, הצפי הוא שבשנים הקרובות  10%-ח שוק זה באופן מתון )צמיחה של כבהן צמ

 שוק הריהוט והאבזור לביתמסך  10%יגדל השוק באופן משמעותי, עד לכדי שיעור של 

לגידול במכירות לפרטים אודות פעולות החברה להתאמת פעילות הרשת  בארץ.

 להלן.   6.7.5.1 -ו 6.7.1.12המקוונות ראו סעיפים 

 

 

 

                                                      
. המחקר זמין 2016במחקר שפרסמה ביוני  TASCהאמור מבוסס על נתונים שפרסמה חברת הייעוץ   20

יצוין כי   edFiles/ecommerce.pdfconsulting.com/_Uploads/dbsAttach-http://tascבכתובת: 
 החברה לא פנתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור. 

ראו את הדברים שכתב בנושא קלאוס שוואב, המייסד ויו"ר ההנהלה של הפורום הכלכלי העולמי בדבוס:   21
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001097376  

http://tasc-consulting.com/_Uploads/dbsAttachedFiles/ecommerce.pdf
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001097376
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001097376
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 :הסביבה המקרו כלכלית בישראללהלן ריכוז נתונים בדבר  .6.6.5

 2016 2017 22פרמטרים מאקרו כלכליים: 

 8,628,60024 23 8,781,500 אוכלוסייה

 1,220,330.8 1,258,394.4 25 (מחירים שוטפים, במיליוני ש"חתמ"ג )

 143.327 144.526  )באלפי ש"ח( תמ"ג לנפש

 4% 3% 28שיעור צמיחה שנתי של התמ"ג

 1.9% 1% 29שיעור צמיחה בתמ"ג לנפש

 4.8% 4.2% 30שיעור אבטלה

 -0.2% 0.3% 31שיעור אינפלציה

שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר וליורו ליום 
 32האחרון של התקופה

 ש"ח 3.4670דולר=  1

 ש"ח  4.1526אירו= 1

 ש"ח 3.8550דולר= 1

 ש"ח 4.0069אירו= 1

 

  

                                                      
. לפרטים Trading Economicsהנתונים להלן מבוססים על נתוני הבנק העולמי כפי שאלה מופיעים באתר   22

 . https://tradingeconomics.com/israel/forecastנוספים ראו: 
 על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הזמינים בכתובת:   23

ew.htmlhttp://www.cbs.gov.il/reader/mainind/indhebn  
 על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הזמינים בכתובת:   24

http://www.cbs.gov.il/publications18/yarhon1217/pdf/b1.pdf  
 על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הזמינים בכתובת:   25

http://www.cbs.gov.il/ts/ID1554f44a770ceb/  
, המבוססים על נתוני הרבעון השלישי 2017בדצמבר  31על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום   26

: 2017. לפרטים נוספים ראו פרסום בנושא אומדנים מוקדמים לחשבונות הלאומיים לשנת 2017ת של שנ
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201708389  

, לפרטים נוספים ראו פרסום בנושא 2016בדצמבר  29פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום על   27
 : 2016אומדנים מוקדמים לחשבונות הלאומיים לשנת 

daot/hodaa_template.html?hodaa=201608407http://www.cbs.gov.il/reader/newho  
, המבוססים על נתוני הרבעון השלישי 2017בדצמבר  31על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום   28

: 2017. לפרטים נוספים ראו פרסום בנושא אומדנים מוקדמים לחשבונות הלאומיים לשנת 2017של שנת 
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201708389  

, המבוססים על נתוני הרבעון השלישי 2017בדצמבר  31על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום   29
 : 2017ו פרסום בנושא אומדנים מוקדמים לחשבונות הלאומיים לשנת . לפרטים נוספים רא2017של שנת 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201708389  
 וזמינים בכתובת:  2017בנובמבר  2סמו ביום על פי נתוני בנק ישראל שפור  30

http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=16&Subject
Type=2  

 , הזמינים בכתובת: 2018בינואר  8על פי נתוני בנק ישראל מיום   31
http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=28&Subject

=2Type  
 2017. נתוני שע"ח לשנת http://www.bankisrael.gov.ilנתוני שע"ח נלקחו מאתר בנק ישראל בכתובת:   32

 .2017בדצמבר  29נכונים ליום 

https://tradingeconomics.com/israel/forecast
http://www.cbs.gov.il/reader/mainind/indhebnew.html
http://www.cbs.gov.il/reader/mainind/indhebnew.html
http://www.cbs.gov.il/publications18/yarhon1217/pdf/b1.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications18/yarhon1217/pdf/b1.pdf
http://www.cbs.gov.il/ts/ID1554f44a770ceb/
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201708389
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201708389
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201608407
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201608407
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201708389
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201708389
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201708389
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201708389
http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=16&SubjectType=2
http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=16&SubjectType=2
http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=28&SubjectType=2
http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=28&SubjectType=2
http://www.bankisrael.gov.il/
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 פעילותה םלפי תחו התאגיד עסקי תיאור - חלק שלישי

 הקמעונאותתחום  .6.7

 מידע כללי על תחום הפעילות .6.7.1

ומפעל  סניפי הרשת להשכרתבהסכמים  החברה במסגרת תחום הפעילות מתקשרת 6.7.1.1

הינם חלק  ועל פי רוב ,ברחבי הארץ אטרקטיביים מיםמים במיקווקממה, ספץ

למועד "(. יובהר כי נכון הסכמי השכירות)להלן: " יםפתוח יםמסחרי יםממרכז

החברה אינה בעלת זכויות הבעלות על השטחים המסחריים בהם פעילים  התשקיף,

  סניפי הרשת השונים.

הארכה, בכפוף  ותשנים, עם אופצי 5עד  3לרוב, לתקופות של  הסכמי השכירות הינם 6.7.1.2

חודשיים ו/או לשיעור מפדיון הסניף בתמורה לדמי שכירות , לתנאי הסכמי השכירות

יצוין כי החברה  .לטובת המשכיר בטחונות עמידהל בחלק מהסניפים וכן נדרשת החברה

)דוגמת סניף נתיבות  רווחים שאינםצמצום סניפים הרווחיים ולסניפים פועלת לחיזוק ה

 ,לפירוט סניפי הרשת .(2017 יוליבמהלך חודש שהחברה בחרה לסיים את פעילותו 

 תסגירעניין ת החברה לומדיניו בהם מתקשרת החברה עיקרי תנאי הסכמי השכירות

  להלן.   6.7.1.7.3ראו סעיף  ,פתיחת סניפיםו

איכות מלאי המוצרים המוצע לייחודיות ולרבה חשיבות מייחסת החברה הנהלת  6.7.1.3

הרשת  מוצרי בחירת בהתאם לכך, החלטות ההנהלה לעניין למכירה בסניפי הרשת.

נתוני רכישות הלקוחות ניתוח )א(  ת בין היתר על הנתונים הבאים:ומסתמכ השונים

; )ב( זיהוי מגמות וצווי אופנה בהתבסס על מחקרים שעורכת בסניפי הרשת השונים

ניתוח מגמות וצווי אופנה המבוצע על המחלקה הכלכלית של החברה ו/או בהתבסס על 

      ידי הספקים.

מקומיים ו/או  מלאי ספקי החברה עם מתקשרת, השונים ספקת מוצרי הרשתאלצורך  6.7.1.4

)להלן:  (לרבות ספקים של אייס העולמית ,)בעיקר מאזור המזרח הרחוק מחו"לספקים 

. נכון למועד התשקיף, לא קיימת לחברה (", לפי הענייןמוצרי הרשת"-ו "ספקי המלאי"

הנהלת תלות בספקי המלאי שלה, וככל שתידרש להחליף ספק כזה או אחר, להערכת 

, והחלפה כאמור אינה צפויה להיות כרוכה פעילות החברה לא צפויה להיפגע ,החברה

ספקי המלאי של החברה, לרבות אופן לפרטים אודות  לחברה. עלות מהותיתב

 .להלן 6.7.8ראו סעיף  מם,התקשרות החברה ע

החברה  מיוצרים באופן עצמאי על ידי רהיטים הנמכרים ברשתהכי חלק מ יצוין 6.7.1.5

  מפעל ספץ )עיקר הייצור הינו של ארונות וחדרי ארונות(. במסגרת

החברה הוא התקשרות עם ספקי שירותים שונים  ת שלילוהתפע פן נוסף הנוגע לפעילות 6.7.1.6

התקשרות עם ספקי  בין היתר,כוללים הלצורך הפעילות השוטפת של החברה, 

שינוע, הובלה, פריקה, אחסנה, ניהול מלאי,  )המעניקים לחברה שירותי לוגיסטיקה

שירות ניקיון ואבטחה לכלל סניפי  יספק התקשרות עם ,(תפעול וניהול מרכזי הפצה

אודות התקשרות עם  שירותי בלדרות ועוד. לפרטים נוספיםהתקשרות לעניין הרשת, 
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          להלן.   6.7.5.2ראו סעיף  ההלוגיסטיקספקי 

 ה(')לשעבר מפעל דובל מפעל ספץ 6.7.1.7

"(, מיוצרים בייצור עצמי רהיטים מפעל ספץבמפעל ספץ, הממוקם באשדוד )להלן: "

רהיטי )להלן: " ריהוט משרדיו, שידות, כונניות, ארונותלבית כגון: ארונות, חדרי 

בדצמבר  31נכון ליום בלבד.  אתר המקוון של החברהבו "(, הנמכרים בסניפי הרשתספץ

ובהם עובדי של החברה עובדים  53-כ ספץ מועסקים במפעל התשקיף,למועד ו 2017

הכפופים לסמנכ"ל התפעול ומכירות של  ייצור, אספקה, שירות, והתיאום הלוגיסטי

 החברה. 

מ"ר, הנמצא בבעלות של צד ג' שאינו  6,000-מפעל ספץ משתרע על שטח כולל של כ

ם להסכם שכירות שהוסב קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה, ומושכר לחברה בהתא

עם אופציית הארכה אוטומטית לתקופה  2019במרץ  31אליה מאלקטרה, וזאת עד ליום 

שנים. יצוין כי במסגרת שטח המפעל מאוחסן מלאי המוצרים שמיוצרים  5נוספת של 

 במסגרת המפעל וזאת עד להפצתם לסניפי הרשת השונים ו/או ישירות ללקוחות.  

באליים הנוגעים להסטת מקורות הייצור בתחום המוצרים לבית בעקבות השינויים הגלו

להתמקד בייצור  חברהבכלל וריהוט הבית בפרט, בעיקר למזרח הרחוק, בחרה ה

ומכירה של מוצרים בעלי איכות גבוהה תוך התמקדות בפתרונות המותאמים לצרכי 

שירות צוותי הלקוח. אופי פעילות זה נתמך בשירותי מכירה של צוות מוכרנים מקצועי ו

 הובלה והרכבה מיומנים.
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 הסכמי השכירות 6.7.1.8

 תנאים מהותיים של הסכמי השכירות  .6.7.1.8.1

  שלגביהם התקשרה החברה:יובא תיאור עיקרי התנאים של הסכמי השכירות  להלן

 הנכס
 המושכר

בהן פועלות חנויות הרשת. על פי רוב שוכרת החברה מהמשכיר  שונים שטחים מסחריים במרכזי מסחר
 גם שטחי אחסון ואזורי פריקה וטעינה של סחורות. 

 תקופת
 ההסכם

הסכמי השכירות, על פי רוב, הינם ארוכי טווח וכוללים אופציות להארכת תקופת השכירות. תקופות 
אשר אופציות ההארכה הנתונות לחברה שנים, כ 3-5השכירות הראשוניות הינן על פי רוב לתקופות של 

, וכפופות לעליה מדורגת שנים 17-ולא יותר מ כל אחת 3-5משתרעות על פני מספר תקופות נוספות בנות 
לפרטים נוספים אודות תקופת הסכמי השכירות הקיימים של בדמי השכירות בעקבות מימוש האופציה. 

 להלן.  6.9.1החברה נכון למועד התשקיף ראו סעיף 

 ביטול
 ההסכם

מרבית הסכמי השכירות כוללים עילות מקובלות לסיום מוקדם של ההסכם, לרבות בשל הפרה יסודית 
מצד השוכר, היעדר רישיונות הנדרשים לטובת ניהול העסק, כניסה של השוכר להליכי חדלות פירעון, 

  וכיו"ב.

דמי 
 השכירות

כפי שהוחלט בין הצדדים במסגרת  משתנהרכיב /או קבוע ומורכבים מרכיב  דמי שכירות ,פי רוב-על
מחיר ממוצע למ"ר והמרכיב המשתנה ,לרוב, נגזר מפדיון על בסיס המרכיב הקבוע הינו . ההתקשרות

 בסניפי הרשת.  

תשלומים 
 פיםסנו

משלמת החברה למשכיר או לחברת ניהול מטעמו, דמי ניהול  לדמי השכירות המופרטים לעיל, בנוסף,
נקבעים  דמי הניהולאשר כ בתמורה לקבלת שירותים ניהול הקשורים למתחם שבו פעיל הסעיף ואחזקה

 .בסכום קבוע למ"ר או בסכום קבוע כולל

 ביטוחים

לערוך ביטוחים כמקובל לאורך כל  החברההתחייבות של על פי רוב כוללים הסכמי השכירות  השוכר:
, פוליסת להבטחת פעילות צד ג', ביטוח מעבידים , לרבות ביטוחי גוף ורכוש, ביטוחיתקופת השכירות

 .כמפורט בהסכמי השכירות עסקים

מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים  באחריות המשכיר להתקשר בפוליסות לביטוח המבנה :המשכיר
 כמפורט בהסכמי השכירות.בביטוח אש מורחב והכל  המקובלים

שעות וימי 
 פעילות

, לזמנים בהם תהא החנות פתוחה לקהל הרחבמרבית הסכמי השכירות כוללים התחייבות של החברה 
מגבלות חקיקה החלות על  לפרטים אודות בהתאם לשעות הפעילות של המרכז המסחרי בו מצויה החנות.

 להלן. 6.7.1.8שעות וימי פעילות בסנפי הרשת ראו סעיף 

 שינויים
 במושכר

 . המשכיר של בכתב מוקדמת הסכמה מחייבים במושכר שינויים

 העברת
 זכויות

על פי רוב כוללים הסכמי השכירות הוראה לפיה המשכיר רשאי להעביר את זכויותיו בנכס ו/או מכוח 
ההסכם, בכפוף לשמירה על זכויות החברה. במרבית הסכמי השכירות העברת זכויות ו/או התחייבויות 

של המשכיר, ולהתקיימותם של תנאים נוספים הקבועים בהסכם,  החברה כפופה לאישור מראש ובכתב
בעיקר לעניין בטוחות. יצוין כי על פי רוב העברת זכויות לחברות קשורות ופעילות זכיינים בסניפים 
בהתאם לתנאים המוגדרים בהסכמי השכירות, אינן מהוות העברת זכויות אסורה. כמו כן, חלק מהסכמי 

על העברת שליטה בחברה במשך תקופת השכירות, בכללן: אישור מראש של השכירות כוללים מגבלות 
 המשכיר, שמירה על זכויות המשכיר במסגרת העברה כאמור וכיו"ב. 

 בטוחות
 למשכיר

במסגרת מרבית הסכמי השכירות לצורך הבטחת התחייבויות החברה מכוח הסכמי השכירות, מעמידה 
לטובת המשכיר. הערבויות ניתנות על פי רוב לתקופה  בנקאיות/חברהבטוחות הכוללות ערבויות החברה 

לפרטים אודות סך הערבויות  על ידי החברה לאורך תקופת השכירות. מדי שנה של שנה, ומחודשות
 להלן.  6.11.4שהעמידה החברה למשכירים השונים ראו סעיף 

 

 ניפים חדשיםופן בחינת תוצאות פעילות הסניפים והחלטה לסגירה/פתיחה של סא .6.7.1.8.2

הנהלת החברה מבצעת בדיקות רבעוניות לבחינת רווחיות סניפי הרשת השונים תוך 

 וכיו"בבחינת נתוני ההכנסות, רווחיות תפעולית, מכירות למ"ר, הוצאות ניהול הסניף 

"(. ככל שבדיקת הרווחיות מעידה על סניף בדיקת הרווחיותזה: " עיף קטן)להלן בס

המחלקה הכלכלית של החברה בדיקה מעמיקה לניתוח הפסדי מתבצעת במסגרת 

, לרבות השלכות סגירת הסניף על ההוצאות השוטפות של החברה, צפי תוצאות הסניף

בהתאם לבדיקה מתקבלת החלטת להתפתחות המכירות העתידיות של הסניף ועוד. 
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לשיפור התוצאות התפעוליות של הסניף על ידי פעולות להגדלת ההנהלה האם לפעול 

חזור המכירות של הסניף ו / או שיפור תנאי ההסכם מול המשכירים ו/ או התייעלות מ

 לסגירת הסניף. תפעולית אחרת או 

פתיחה של סניפים חדשים מתקבלת בהתאם לאישור דירקטוריון החברה החלטה על 

למגמות  ערניתלאחר קבלת המלצת הנהלת החברה לעניין זה. יש לציין כי החברה 

 וככל שתזוהה על ידי החברה כי עתיד להיפתח מרכז מסחרי אחר בארץהמסחריות 

, לפגיעה מהותית אשר מהווה הזדמנות ו/או שיהא סמוך לסניף קיים ושעלול להוביל

לאותו  קיים להעתיק פעילות סניף לפתוח סניף חדש ו/או עשויה הנהלת החברה לשקול

ז מסחרי חדש שהוקם מרכז מסחרי חדש )דוגמת העתקת סניף החברה בגן שמואל למרכ

 (.2016בעין שמר בשנת 

, ראה ביאור ח' וביאור ט' מכבידים שכירות והסכמי מכבידים חוזים בדבר לפרטים .6.7.1.8.3

 לתשקיף זה.   10, המצורפת כנספח לפרק (PPA) רכישה עלות הקצאתלעבודת 

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 6.7.1.9

 המפורטות להלן להוראות דיןבמסגרת תחום הפעילות, החברה מצאה לנכון להתייחס 

 שלהערכת החברה הינם בעלי השפעה על פעילותה:

 

על פי חוק התכנון והבניה, שימוש במקרקעין הטעון היתר או שימוש במקרקעין  .6.7.1.9.1

 לחוק התכנון 204בסטייה מהיתר או תכנית בנין ערים, מהווים עבירה על פי סעיף 

 1965 –והבניה התשכ"ה 

פועלים ללא היתר שימוש כנדרש בהתאם  סניפי הרשתחלק מנכון למועד התשקיף, 

"(. לצורך קבלת חוק התכנון והבניה)להלן: " 1965-לחוק התכנון והבניה התשכ"ה

ו/או בעלי הנכסים אל מול  ברהחת הרישיונות והיתרים בכל הסניפים האמורים, פועל

הרשויות הרלוונטיות בהליכים פרוצדורליים המצויים בשלבים שונים. יובהר כי אי 

קבלת ההיתרים לפי חוק התכנון והבניה, מונעת קבלת רישיון עסק ביחס לסניפים 

 האמורים. 

ות לצו לחוק התכנון והבניה ניתן להטיל סנקציות נוספות ובהן: 205כמו כן, על פי סעיף 

שהבניין או אותו חלק ממנו שנבנו ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית ייהרס, 

יפורק או יסולק על ידי הנשפט או על ידי הועדה המקומית, ולחייב את הנשפט בהוצאות 

  .הביצוע

זה:  בסעיף קטןירקונים" בפתח תקווה )להלן פאואר סנטר מתחם "יצוין כי  לעניין זה,

חקלאי  שימושמיועד לה בנוי על שטחסניף "ירקונים" של החברה,  פעיל"( בו המתחם"

 כיםהלי ים. בהתאם לכך, מתנהלת נכון למועד התשקיףוהמתאר הקיימעל פי תכניות 

)לרבות  מתחםב הפועלות החנויותכנגד  ,ובין היתר ,מתחםהמול בעלי  יםמשפטי

  .גשעניינו שימוש בנכס ללא היתר לשימוש חור, החברה(
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 להלן המידע העדכני הקיים בידי החברה בנוגע להליכים המשפטיים האמורים: 

אמור היה להיסגר  2017בספטמבר,  1, קבע בית משפט השלום כי ביום 2017במאי  .א

 המתחם;

מתחם תידחה עד הבית המשפט המחוזי כי סגירת קבע  2017באוגוסט,  13ביום  .ב

 ;למתן החלטה אחרת

דיון נוסף בבית המשפט המחוזי בלוד בגין מתחם  התקיים 2017בדצמבר,  31ביום  .ג

ירקונים ובסיומו בית המשפט החליט להמשיך בדיונים בכתב. דיוני הצדדים נקבעו 

 ;2018במרץ,  18במספר מועדים עד ליום 

בשלב זה בית המשפט פסק על צו עיכוב ביצוע לסגירת המתחם עד למתן פסק דין  .ד

 בנושא שיימסר לאחר מכן. 

, שגם אם יוחלט על סגירת המתחם, המשפט ביתברה ביקשה מכי הח יצוין .ה

כדי לאפשר לחברה להעביר את מרבית  2020שהסגירה בפועל תידחה לשנת 

 הפעילות לסניף החדש ליד פארק אפק.

מחזור  2017 בדצמבר 31לתקופה שהחלה במועד השלמת הרכישה ועד ליום יצוין כי 

מהרווח התפעולי  10%ומעל  החברה פדיוןמסך  9%-ווה כיה ירקונים בסניף פדיוןה

הקצתה החברה משאבים לאיתור סניף עקב היקף המכירות בסניף זה, . לתקופה זו

בהתאם לכך,  חלופי באזור המתחם שאליו תוכל החברה להעתיק את פעילות הסניף.

בהסכם שכירות לפתיחת סניף חדש באזור  החברה התקשרה 2018 ינוארחודש במהלך 

, אשר עתיד הממוקם בסמיכות גיאוגרפית לסניף "ירקונים" העין, בראש אפקפארק 

 אזור התעשייהוכן בוחנת החברה התקשרות לפתיחת סניף ב 2020שנת להיפתח במהלך 

 אוריבבלאחר תאריך המאזן  באירועיםלדוחות הכספיים ו 1ד29 אוריבבגם סגולה )ראו 

 (.יםהכספי ותלדוח 31

לפרטים בדבר השפעת סגירת סניף ירקונים, ככל שייסגר, על פעילות החברה בשנים 

ראו בהערכת השווי לבחינת ירידת ערך מוניטין פעילות הרשת המצ"ב ואילך,  2019

 .להלן 10לפרק  נספח א'כ

החשיפה שנוצרה לחברה מסגירת סניף ירקונים והשפעת  הערכותיה של החברה בדבר

ילותה, הכנסותיה, רווחיה ומצבה הכספי של החברה, לרבות סגירת סניף זה על פע

 בגדר מידע צופה פני עתיד ןהציאל הצמיחה בהעתקת הסניף כאמור לפארק אפק נפוט

מבוססות על המידע הקיים בידי . הערכות אלו כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך

להוצאות הכרוכות בהתממשות החברה כיום בנוגע לפעילותה, ועל תחזיותיה ביחס 

 הסיכון והעתקת הסניף כאמור לעיל. 

 

 רישוי עסקים  .6.7.1.9.2

"(, לא יעסוק חוק רישוי עסקים)להלן: " 1968 -בהתאם לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח 

רישוי  חוקבידו רישיון או היתר זמני על פי אדם בעסק טעון רישוי, אלא אם יש 

 פהכפווקבלתו ל ידי הרשות המקומית עסק ניתן ע רישיון ובהתאם לתנאיו. העסקים
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ברשות מחלקת הנדסה  אישור ,הבריאות משרד אישור ,אש כיבוי אישור להמצאת

 הפרקטיקה. נגישות ואישור משטרה אישור ,סביבה איכות אישור, המקומית הרלבנטית

   . בפועל העסק פתיחת לאחר רק עסק רישיון לקבל ניתן כי היא

בין  ,אי עמידה בהוראות רישוי העסקים עשויה עסקיםלחוק רישוי  16על פי סעיף 

היתר, לצוות על הפסקת העיסוק בעסק, לחלוטין או לתקופה שיקבע, אם בסגירת 

 .החצרים ואם בכל דרך אחרת על מנת להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק

 רישיונות עסקעם פועלים מסניפי הרשת  מרביתנכון למועד התשקיף, כאמור לעיל, 

 יצוין כי אי המצאת רישיון עסק מהווה עבירה פלילית. בהתאם לחוק רישוי העסקים

מקנה לרשות המקומית את הסמכות להוציא צו סגירה לסניף, וכן עלול לעלות לכדי ו

 הפרת הסכם השכירות הרלוונטי.

קיומו של רישיון עסק היא כתוצאה קרים אלו, הסיבה העיקרית לאי ממ חלקיובהר כי ב

בהתאם לתקנות "(. בעלותשינוי הזה בלבד: " עיף קטן)להלן בס שליטה בחברה שינוימ

, עסק אשר בוצע בו שינוי בעלות, יידרש 2000-רישוי עסקים )הוראות כלליות(, תשס"א

פועלת החברה  השלמת הרכישה בהתאם לכך, החל ממועד בהמצאת רישיון עסק חדש.

ונמצאת  מעודכנים כאמור לקבלת רישיונות מול הרשויות המקומיות הרלוונטיות

 בהליכים מתקדמים לקבלתם. 

או  ישנם סניפים בהם היעדרו של רישיון נובע מהפרות בהתאם לחוק התכנון והבנייה

  בשל הצורך בקבלת היתר לשימוש חורג.

להערכת החברה, החשיפה הנובעת מהיעדר רישיונות עסק בתוקף בחלק מסניפי הרשת 

החברה ערוכה אינה מהווה סיכון מהותי לכלל פעילות הרשת. יצוין כי כמתואר לעיל, 

פתיחה סניפים חלופיים בהוצאה  באמצעותלהתמודד עם התממשות סיכון כאמור 

    שאינה מהותית לפעילות החברה. 

השלכות היעדר רישיונות עסק בתוקף בחלק מסניפי  הערכותיה של החברה בדבר

בגדר מידע צופה  ןסותיה, רווחיה ומצבה הכספי ההכנ פעילותה, הרשת והשפעתן על

מבוססות על המידע הקיים . הערכות אלו כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך פני עתיד

להוצאות הכרוכות בידי החברה כיום בנוגע לפעילותה, ועל תחזיותיה ביחס 

 בהתממשות הסיכון כאמור. 

 פעלה והעסקה בשעות המנוחה השבועית ה הגבלות ופיקוח מכוח דיני העבודה .6.7.1.9.3

 הארץבמתחמים שונים הפזורים ברחבי  סניפים מסניפי הרשת 19מפעילה  חברהה

 .33יםבימי שבת וחג הפעילים

"(, חוק שעות העבודה)להלן: " 1951 –לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  9על פי סעיף 

ן הותרה על פי אלא אם כ, הינה אסורה, שלהם מנוחה השבועיתההעסקת עובדים ביום 

                                                      
פולג,  , רגבה,אתא , נצרת, עפולה, קריתסניפים 2 –להלן רשימת סניפי החברה הפועלים בשבת: חיפה   33

שפיים, כפר סבא, ירקונים )פתח תקווה(, חולון, יהוד, ראשון לציון, בילו סנטר, נמל תל אביב, סטאר סנטר 
 . רגבה, באר שבע, וסניפים( 2) אשדוד
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  .נכון למועד התשקיף, לחברה אין היתר כאמור היתר של שר העבודה.

המנוחה השבועית של עובדים יהודיים כוללת את יום  בהתאם לחוק שעות העבודה,

ניתן להעסיק עובדים שאינם יהודים ביום שבת, ובלבד שניתנה להם  השבת. בהתאם,

העובדים  ככל הידוע לחברה כי ה השבועית. יודגשבחירה בימים שישי או ראשון למנוח

ביום השבת, אינם בני הדת  Auto Depot-ו ACEבסניפי רשת  החברההמועסקים על ידי 

  .ולא בחרו בשבת כיום המנוחה השבועי שלהם היהודית

לחוק שעות העבודה, נקבע, בין היתר, כי בימי המנוחה הקבועים  )א(א'9סעיף בבנוסף, 

, לא יסחר בעל חנות 1948-כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח

 ACEבחנותו. בנוסף לחוק שעות העבודה, קיימים חוקי עזר מקומיים החלים על סניפי 

ם, לפיהם אסורה ואוטו דיפו הפועלים בשבת, בהתאם למיקומם הגיאוגרפי של הסניפי

 פתיחת עסקים בשבת. 

חוק לתיקון דיני הרשויות עבר בכנסת בקריאה שלישית ה 2018בינואר  9ביום כמו כן, 

–המקומיות )חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה(, התשע"ח

, הידוע בשם "חוק המרכולים". למרות שהשם הפופולרי של החוק מתייחס 201834

בלבד, למעשה תחולתו היא על כלל העסקים הפועלים בימי המנוחה )דהיינו,  למרכולים

בשבת ובימי חג יהודיים(, למעט בתי עסק אשר מוחרגים מפורשות במסגרת החוק כגון 

מסעדות, בתי עינוגים )בתי קולנוע, תיאטראות וכיו"ב( וחנויות נוחות בתחנות דלק. 

, אשר חתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחהחוקי עזר בעניין פתיהתיקון לחוק קובע כי 

יהיו טעונים הסכמה של שר הפנים לצורך פרסום  ידי הרשות המקומית,-נקבעים על

ברשומות, וכי הסכמת שר הפנים תינתן רק אם פתיחת העסקים בימי המנוחה כמוצע 

נכון  .בחוק העזר נדרשת כדי לספק צרכים שהם, לדעת שר הפנים, צרכים חיוניים

התשקיף ועקב הסערה הציבורית שעורר חוק המרכולים, שאלת אכיפת החוק למועד 

 בפועל עודנה לוטה בערפל. 

מחנויותיה הפתוחות  חלק ניכרתיאלץ לסגור בשבת ובימי חג  החברה מעריכה, כי אם

. יחד עם זאת, אין השפעה מהותית על הכנסותיה יכולה להיות לכךביום שבת וביום חג, 

סגירת הסניפים כאמור, זאת  להעריך בשלב זה את מידת ההשפעה שלביכולת החברה 

שאיסור הפעלת עסקים בשבת יחול על כלל שוק הקמעונאות, באופן מאחר  בין היתר

 בשבת.   החברהשעשוי למתן את ההשפעה השלילית הנובעת מסגירת העסקים של 

החברה כמפורט לעיל הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  הערכת

תידרש לסגור חנויות בשבת ובימי חג,  רשתהמבוסס על כך שהחברה מעריכה כי אם ה

תידרשנה גם מתחרותיה לסגור חנויות ומאחר שהחברה מעריכה שסגירת החנויות 

 החברהם קניות בחנויות בשבת ובימי חג לא תביא להפסד מלוא הלקוחות המבצעי

 החברהבמהלך יום השבת ויום החג, אלא למעבר של חלק מהלקוחות לרכישת מוצרי 

                                                      
 לפרטים אודות החוק והליך אישורו ראו באתר הכנסת:  34

http://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearc
h&lawitemid=2024342  

  http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_ls1_394825.pdfברי ההסבר ראו: להצעת החוק המלאה, ולד

http://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2024342
http://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2024342
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls1_394825.pdf
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בנוסף, סגירת החנויות בשבת ובימי חג תאפשר לחברה לפנות לקהל במהלך השבוע. 

נוסף אשר לא נהג לרכוש עד כה בסניפי הרשת מעצם היותה פעילה בשבת. לקוחות 

לביצוע ההתאמות בסעיפי ההוצאות התפעוליות השונות ככל כמו כן, תפעל החברה 

התממשות הערכה זו או אי התממשותה, או התממשותה באופן שונה, לרבות  .שניתן

ובהחלטות  הרשתתלויה בהתנהגות לקוחות , באופן שונה מהותית, מכפי שנצפה

חלק  הרשויות ומוסדות האכיפה, אשר יכולים לקבוע החלטות מסוימות אשר יחולו על

 .ובכך לשנות את תחזיות והערכות החברה כאמורמהעסקים 

 הצרכן הגנת דיני .6.7.1.9.4

על פי חוק  דיני הצרכנות, בתחוםחלות הוראות שונות  תחומי הפעילות של החברה על

 הגנת חוק)להלן: " מכוחו שהותקנו ותקנותלרבות צווים  1981-"אהתשמהגנת הצרכן, 

בדבר איסור הטעיית צרכנים, סימון מוצים, בין היתר מדובר בהוראות דין "(. הצרכן

סימון והצגת מחירים, חובות גילוי לצרכן, עריכת והצגת מבצעים, מדיניות החזרת 

מוצרים והצגתה וביטול עסקאות, אחריות מוצר, מתן תעודת אחריות, הוראות שונות 

  בעניין מכר מרחוק.

  התעשייההנחיות מנהל התקינה במשרד הכלכלה תקינה בהתאם ל .6.7.1.9.5

לרבות  תקינה במשרד הכלכלה אמון על ביצוע מדיניות התקינה הלאומיתהמינהל 

ייזום וביקורת על שינויים בתקנים קיימים, הכרזה על תקנים  קביעת עדיפויות בתקינה,

משרדי בנושאי תקינה ואימוץ תקינה -כרשמיים או הסרת רשמיותם, תיאום בין

, מפרסם מכון התקנים 1953-"גתשי חוק התקניםהוראות בהתאם ל 35בינלאומית.

מפרטים בקשר עם מוצרים  הכוללים שונים"( תקנים התקנים מכוןהישראלי )להלן: "

שונים, לרבות לגבי דרכי ייצורם, סימונם, ייעודם, פעולתם, התקנתם, דרכי השימוש 

נכון למועד בהם ועוד, במטרה לשמור על תקינותם וטיב איכותם של אותם מוצרים. 

למיטב ידיעת החברה, המוצרים הנמכרים על ידי החברה בסניפי הרשת התשקיף, 

בנוסף, החברה מחייבת את ספקיה, בהסכמים עמם, כי  עומדים בתקנים הנדרשים.

 .המוצרים הנמכרים לה, עומדים בהוראות חוק התקנים כאמור

 )להלן: "חוק הפרטיות"( 1981 –חוק הגנת הפרטיות, התשי"א  .6.7.1.9.6

וזכויות שונות בקשר עם הגנה על פרטיותו של אדם, ובכלל  ותחוק הפרטיות מפרט חוב

רישום מאגרי המידע בישראל, החלות בין היתר, על איסוף של מידע בהיקפים החובה ל

רשומות(, על איסוף של מידע "רגיש" )כדוגמת מצבו הכלכלי של  10,000רחבים )מעל 

לאדם עליו נאסף המידע אדם(, על איסוף מידע לצורך שליחת דברי פרסומות ודומיהם 

  במאגר ועוד.

מאגר לקוחות החברים של הרשת המאגד את לקוחות הרשת ואשר חברות מעניקה 

, חוק הפרטיותחוסה תחת הוראות "( מועדון הלקוחותהנחות ו/או הטבות )להלן: "

חוק של החברה, בו שמורים כל פרטי הלקוחות, עונה על דרישות מידע המאגר  ומשכך

                                                      
לפרטים נוספים בנושא מדיניות התקינה בישראל ראו באתר משרד הכלכלה והתעשייה בכתובת:   35

http://economy.gov.il/standartization/PolicyInIsrael/Pages/default.aspx  

http://economy.gov.il/standartization/PolicyInIsrael/Pages/default.aspx
http://economy.gov.il/standartization/PolicyInIsrael/Pages/default.aspx


    

 27 -ו 

אחריות לשמירת סודיות  ,לרבות חובות דיווח מסוימות לרשם מאגרי המידעהפרטיות 

  בטחת הנתונים שבמאגר.אהמידע והחובה ל

 )"חוק שוויון זכויות"( 1998 – ח"תשנ ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק .6.7.1.9.7

 לאפשר חובה לציבור שירות הנותנים עסק בתי על חלה זכויות שוויון חוק פי על

 .הציבור כלל עם יחד, ועצמאי מכובד, שוויוני באופן שירות לקבל מוגבלות עם לאנשים

. בנוסף, החברה לצורך הנגשתם בסניפיה ומבצעת באופן שוטף התאמות ביצעה החברה

הטמיעה באתר הסחר המקוון שלה כלים מתאימים כדי לאפשר את נגישותו בהתאם 

 להוראות חוק שוויון זכויות.

 

 וברווחיותושינוים בהיקף הפעילות בתחום  6.7.1.10

ממספר רב של הינו שוק מבוזר המורכב לרכב ולחצר לבית,  למוצרים שוק הקמעונאות

נתונים  חברהשחקנים, שאינם ניתנים להגדרה ו/או לאפיון מדויקים. לפיכך, אין בידי ה

בדבר השינויים בהיקף הפעילות בו או ברווחיותו. להערכת החברה, ניתן לזהות כי 

בתקופות בהן קיים שגשוג כלכלי בישראל לצד מצב בטחוני שפיר, ישנה עליה בצריכה 

 הפרטית אשר תורמת לגידול במכירות הרשת. 

פרסום בשנתיים שקדמו לדיון הממוצע למ"ר )באלפי ש"ח( להלן פרטים בדבר הפ

  : התשקיף

לתקופה שהחלה  
ממועד העברת 

 הפעילות

בדצמבר  31חודשים שהסתיימה ליום  12לתקופה של 
 )בהתאם לדוחות כספים פרופורמה(

2017 2017 2016 2015 

 פדיון ממוצע למ"ר
36 

1,089 1,036 969 890 

השטחים ששימשו 
 37 לחישוב )במ"ר(

54,833 54,913 56,034 60,072 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
חישוב סה"כ מ"ר ממוצע לחודש נעשה באופן יחסי לפי מספר חודשי הפעילות של כל חנות. נתוני הפדיון   36

 .לים את סיכום כל אמצעי התשלום כפי שהתקבלו בקופות החנויות ואינם כוללים מע"מכול
בממוצע  שטחים ציבוריים ומחסנים, , כולל קירותברוטונתוני שטח החנויות כוללים את שטחי המסחר   37

  לתקופה הנמדדת.
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 2017 עד 2015גרף המציג את הגידול בפדיון החברה בתחום הפעילות בין השנים  להלן

]יובהר כי הנתונים להלן הינם נתוני פרופורמה[ 

 

 ( אשר פעלו באופן מלאalesStore Same Sזהות )חנויות ב למ"ר פדיוןלהלן נתונים בדבר 

וחות כספיים בהתאם לד 2016-ו 2017בדצמבר  31ביום  במהלך השנים שהסתיימו

  :פרופורמה

לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

מס' סניפים 
 נמדדים

סך הכל שטח ששימש 
  38לצורך החישוב )מ"ר(

פדיון חודשי ממוצע 
  בחנויות זהותלמ"ר 

2017 

26 

49,563 1,030 

2016 49,666 992 

2015 50,112 912 

 
 20% כ הינו החברה פדיון מסך הזכיינים פדיון שיעור כי יצוין .נתוני הפדיון כוללים גם פדיון מזכיינים

 .אלה בשנים 
 

אשר פעלו  (Same Store Sales) זהות מחנויות פדיוןה תפתחותה את המציג גרף להלן

  2017-2015באופן מלא במהלך השנים 

 ]יובהר כי הנתונים להלן הינם נתוני פרופורמה[ 

 

 

                                                      
ם ומחסנים בממוצע , כולל קירות, שטחים ציבורייברוטונתוני שטח החנויות כוללים את שטחי המסחר   38

 לתקופה הנמדדת.

2015 2016 2017 

641,586 651,882 682,734 

2015 2016 2017 

548,295 591,138 612,550 
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 שינויים במאפייני הלקוחות שלוהתפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או  6.7.1.11

הנמנים על רשתות בשנים האחרונות מאופיין תחום הפעילות בכניסת מתחרים חדשים 

המוכרים חלק  ",זארה הוםדוגמת רשת "פוקס הום" ורשת "מקומיות ובינלאומיות 

המאפשרת גם  ,מקוונתהתרחבות הפעילות הוזאת לצד  מהמוצרים הנמכרים ברשת

הגבירו כל אלה כניסה של שחקנים זרים שלא פעלו עד כה באופן נרחב בשוק הישראלי. 

. לפרטים אודות התחרות הקיימת בתחום בשוקאת התחרות הקיימת במידה ניכרת 

 להלן.  6.7.6 סעיף ראוהפעילות 

 גילוי ענפי 6.7.1.12

  

 לשנה שנסתיימה ביום

31.12.17 31.12.2016 31.12.2015 

 ש"ח באלפי

 נתונים כללים

השנה במהלך סניפים מספר  29 30 33 

ממוצע לשנת הפעילות שטח מסחר ברוטו )במ"ר(  54,913 56,034 60,072 

 הון אנושי
 799 784 807 סניפים 

 62 61 66 מטה

 תוצאות הפעילות
 47,826 49,871 54,447 הכנסות מעמלת זכיינים, נטו הכנסות

 498,295 509,663 524,863 הכנסות ממכירות מוצרים  

 עלות המכר
 1,591 1,495 1,616 עלויות קבועות

 295,976 300,917 318,366 עלויות משתנות

הוצאות שכר דירה מכירה 
 ושיווק )עבור סה"כ מ"ר(

 495 518 518 משתנות

 66,237 61,832 60,279 קבועות

 7,826 6,059 3,723 השקעות הוניות בסניפים 

  
 9,709 11,533 15,104 הוצאות פרסום   

 7,933 9,740 5,762 סך הוצאות פחת והפחתות

 23,998 33,652 36,150 רווח תפעולי

 (30,453) (34,759) (36,258) הון חוזר תפעולי

 נתונים בדבר פדיון ומכירות

 890 969 1,036 פדיון למ"ר לחודש ממוצע

 -- 7.8 3.6 שיעור השינוי בפדיון מחנויות זהות )%(

 לקוחות ןמועדונתונים בדבר 

 374 474 550 -)באלפים( כ לקוחותהמספר חברי מועדון 
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 שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות םטכנולוגיישינויים  6.7.1.13

 רכישות מקוונות

טכנולוגיות שאפשרו ת יוכתוצאה מהתפתחו הגידול בפעילות המסחרית המקוונת

, לרבות אינטרנטאמצעות רשת התים הניתנים בהשירוהיקף הרחבה משמעותית של 

על המודל עמוקות משפיעה , "(סמארטפונים)" באמצעות טלפונים סלולאריים חכמים

בשוק הקמעונאי של ימינו, נדרשים . העסקי המסורתי של הרשתות הקמעונאיות

 באמצעות האינטרנט,מכירה  שירות לקוחות ושירותי םלספק ללקוחותיההשחקנים 

יתאימו ת שלא וקמעונאי ותרשת. לשירותים הניתנים פיזית בסניפים עצמםוזאת בנוסף 

, עשויות למצוא עצמן מאבדות לקוחות קיימים ת אלויולהתפתחואת עצמן 

 ופוטנציאליים למתחרים אשר כן התאימו עצמם להרגלי הצריכה החדשים בשוק.

ראו בסקירה הכללית  E-commerce-לפרטים נוספים אודות הרכישות באינטרנט ו

   לעיל.  6.6.4בסעיף 

ביצעה בשנים האחרונות , האמורותת יולהתפתחופעילות החברה  התאמת לצורך

תמהיל אמצעי המדיה באמצעותם  שונהבמסגרתם  יםאסטרטגי מהלכיםהחברה 

שיווק ממדיות  ת פעילות הרשת, כך שהוסבו תקציבימפרסמת ומשווקת החברה א

ברשת  הפרסום הקלאסיות )שלטי חוצות/עיתונים( לפרסום במדיות החברתיות

תחת  , הפועלבאינטרנט מכירותהאתר  פתיחת הוקצו משאבים לצורך בנוסף .האינטרנט

נוספה  2017שנת בתחילת  אשרכ "(אתר האינטרנט)להלן: " "www.ace.co.ilדומיין: "ה

של מוצרי הרשת  לביצוע רכישות מקוונות אפשרות באתר האינטרנט של החברה

מערכות מידע התקשרה החברה עם נותני שירותים אשר פיתחו . בנוסף, השונים

המבצעים הרגלי הצריכה של הלקוחות  ה לנתח אתחברמתקדמות המאפשרות ל

י השיווקי ואתר האינטרנט לפרטים נוספים אודות המהלך האסטרטג .רכישות מקוונות

  להלן. 6.7.5.1של החברה ראו סעיף 

 מעגלמאפשר לרשת להגדיל את אמצעי ה רכישות המקוונותב הנהלת החברה רואה

וזאת ללא פגיעה בשיעור הרווחיות  ,לקוחות צעיריםקהלי פנייה ל לרבות ,לקוחותיה

אתר הסחר היו בגילאים  מבקרימ 60%-כ 2017בשנת יצויין כי סניפי הרשת. של פדיון בו

ברכישות  ןבאתר הסחר גבוה משיעור, שיעור הנשים שביצעו רכישות כמו כן. 44עד  25

 (.39%לעומת  52%סניפי הרשת )ב

למרות שניתנת ללקוחות האפשרות להזמין , הוא ששל הרכישות המקוונות יתרון נוסף

לאסוף את בוחרים  מרבית הלקוחותאת רוב המוצרים באמצעות משלוח לביתם, 

לבצע מכירות הזדמנות לחברה נוצרת  ובכך ,באופן פיזי בסניפי הרשת עצמם טוביןה

צעות באתר ובסניפים הפיזיים. יש לציין כי כל המכירות אשר מב ות אלונוספות ללקוח

נזקפות לאתר הסחר. המכירות הנוספות ככל שישנן, אשר בוצעו בסניפים במעמד 

  . הסניפיםאיסוף המוצרים, נזקפות לפדיון 

 

 

http://www.ace.co.il/
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  2017להלן גרף המציג את הפדיון באתר הסחר המקוון של החברה במהלך שנת 

 בחלוקה לרבעונים 

 ]יובהר כי נתוני רבעון ראשון הינם נתוני פרופורמה[ 

 

להלן גרף המציג את מספר העסקאות שבוצעו באתר הסחר המקוון של החברה במהלך 

 בחלוקה לרבעונים  2017שנת 

 תוני רבעון ראשון הינם נתוני פרופורמה[ ]יובהר כי נ

 

להלן גרף המציג את כמות הפריטים שנמכרו באתר הסחר המקוון של החברה במהלך 

 בחלוקה לרבעונים  2017שנת 

]יובהר כי נתוני רבעון ראשון הינם נתוני פרופורמה[ 

 

כי נתוני הרבעון הרביעי הושפעו בין היתר מהעובדה כי בחודש נובמבר מתקיימים אירועי מכירות  יובהר

 .הסיני הרווקים וחג" מאנדיי", "סייבר פריידיאינטרנטיים משמעותיים כגון "בלק 

Q1.2017 Q2.2017 Q3.2017 Q4.2017

2,093 
2,748 

4,013 

7,200 

Q1.2017 Q2.2017 Q3.2017 Q4.2017

4,622 
5,826 

8,930 

15,900 

Q1.2017 Q2.2017 Q3.2017 Q4.2017

6,090 
7,740 

12,971 

20,696 
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 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 6.7.1.14

 םהינ פעילות החברהבתחום החברה גורמי ההצלחה הקריטיים הנהלת להערכת 

 :כדלהלן

 ;מיקום הסניפים ופריסה גיאוגרפית המקנה יתרון על פני המתחרים (1)

 בניית מוניטין ואמינות כלפי קהל הצרכנים; (2)

 ;נראות הסניפים ומתן חווית קנייה ללקוחות (3)

 ;איכות המוצרים ואיכות השירותים המסופקים ברשתות (4)

  תומכות;ניהול מערך לוגיסטי מתקדם ומערכות מידע  (5)

 איתור והכשרת כח אדם מיומן ואיכותי; –כוח אדם איכותי  (6)

ביצוע פעולות שיווק ופרסום וחיזוק יכולות מכירה רשתית עצמאית, ובכלל  (7)

 ן של מכירה מחד ושל שימור חוג לקוחות מאידך;נזאת תפעול מערך מקוו

 ;תמחור, ניהול רכש ומלאי המוצרים (8)

ניהול מלאי  תוהמאפשרלמקורות פיננסים מגוונים  ונגישות איתנות פיננסית (9)

 וניהול שוטף של פעילות הסניפים;

יכולת ניתוח של השוק, הביקושים הקיימים מצד הלקוחות וצורכי הלקוחות,  (10)

 .יצירת יתרון תחרותי על גבי המתחריםו

 

 חסמי כניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם 6.7.1.15

  חסמי כניסה

 :כדלהלן םהינ חסמי הכניסה העיקריים של תחום הפעילותלהערכת החברה 

 ניהול כוח אדם; , לרבות ארצית ניסיון בתפעול רשת חנויותובהצורך בידע  (1)

 ;וניהול שוטף של החנויות הקבלת אישורים, רישיונות והיתרים לפתיח (2)

 הקמת מערך חנויות והכשרת עובדים;  (3)

 החברה ולפעילות השוטפת; מקורות פיננסיים משמעותיים להקמת (4)

מפולח וממוקד למכירות פיזיות בסניפי הרשת ולמכירות  הקמת מערך שיווק (5)

 ושירות; באינטרנט

התאמת המוצרים לדרישות הלקוחות תוך הקפדה על ייבוא ומכירה של  (6)

  מוצרים ייחודיים;

ניהול מערך לוגיסטי )הפצה ואחסנה( ומערך מחשוב תומך לזיהוי סטטוס  (7)

 פי הרשת; המלאי בסני

 יעיל ליצירת רווחיות; רכשו מערך סחר (8)

 ידי מיתוג ומודעות והשקעות במערכות מידע מתקדמות; -יצירת בידול על (9)
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  חסמי יציאה

שלגביהם  שכירותההסכמי מ שחרור הינוהיציאה העיקרי חסם  להערכת הנהלת החברה

 .  התקשרה החברה לפעילות הרשת

  והשינויים החלים בהםתחליפים למוצרי תחום הפעילות  6.7.1.16

חלק  .וניםמוכרת מגוון רחב מאד של מוצרים הכולל עשרות אלפי פריטים ש חברהה

לגבי  מהמוצרים הנמכרים ברשת נמכרים גם בחנויות ו/או רשתות קמעונאיות אחרות.

אלא מוצרים  זהיםלא קיימים מוצרים תחליפים  שמיובאים על ידי החברהמוצרים 

 . החברהדומים ו/או בעלי יכולות דומות הנמכרים על ידי מתחריה של 

  מוצרים ושירותים .6.7.2

מוצרים לשדרוג ותחזוקת הבית במסגרת סניפי הרשת השונים מוצעים ללקוחות מגוון 

(Home Improvementהחצר והרכב ,) קטגוריות ב, הכוללים בין היתר את המוצרים

 הבאות:

 המוצרים הנכללים בקטגוריה 39שם הקטגוריה

 מוצרי חשמל
מאריכים, מפצלים( , מוצרי  נורות, אביזרי חשמל )שקעים, מפסקים,

 רת ואלקטרוניקהוחשמל, מוצרי חימום וקירור, תקש

 גינה וחצר
ריהוט גינה, בריכות וג'קוזי, גינון, קמפינג ים וטיולים, גרילים, אחסון 

 ואבזור חוץ

 ספות, מיטות וכורסאות, שולחנות וכיסאותארונות ושידות,  ריהוט

 עיצוב הבית
 מוצרים לתחזוקת הבית, נות, מפות, כריות(,וטקסטיל לבית )ויל

שינה, מצעים( ועיצוב ונוי )תמונות מסגרת,  תטקסטיל )שמיכות, כריו
 פרחי נוי ועוד( 

)ארונות אינסטלציה )ברזים, אביזרי ביוב, ציוד לברזים(, אמבטיה  אמבטיה ואינסטלציה
 אמבטיה, מושבי אסלה, מקלחונים(, אביזרי אמבטיה, ראשי מקלחת

 ריהוט "ספץ"
ארונות הזזה, ארונות פתיחה, חדרי ארונות, עמדות עבודה, מיטות, 

 כונניות, שידות וכוורות, כיסאות

 גופי תאורה לבית ולחצר. תאורה

אביזרים  ,אלקטרוניקה ,לרכב אביזרי טיפוח ,40מצברים צמיגים, רכב
 , ושירותי מוסךלרכב אחרים

 חומרי בניין, איטום והדבקה, צבעים וטפטים וציוד צביעה צבע וחמרי בניין

 כלי עבודה וציוד טכני
אחסון כלי עבודה, כלי עבודה חשמליים, כלי עבודה ידניים וציוד 

 עבודה

 שטיחים ופרקטים שטיחים

                                                      
ין כי אין בחלוקה לקטגוריות המתוארות לעיל, בכדי להעיד על קיומו של שוני מהותי בסיכונים, אופן יצו  39

  השיווק, סוגי הלקוחות ומערך המכירה וההפצה של הקטגוריות השונות.
 

החלה החברה במתן שירותי החלפת מצבר גם באמצעות ניידות שירות בבית הלקוח. נכון למועד  2017בשנת   40
 התשקיף, לחברה שמונה ניידות פעילות בפריסה ארצית. 
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 40,000-המוצרים הבאים: כבין היתר נמכרו  2017בשנת נמכרו בסניפי הרשת כך למשל 

-כריות, כ 90,000-מאוורים, כ 55,000-מיקרוגלים וטוסטרים, כ 50,000-קומקומים, כ

 100,000-מערכות ריהוט גינה, כ 65,000-מוצרי קמפינג, כ 60,000-מגבות, כ 150,000

 45,000-כנוזל שמשות לרכב,  170,000-צמיגים וג'אנטים, כ 120,000-מגבים לרכב, כ

 פחי צבע. 110,000-מברגים וכ 45,000-יים, כדכסאות משר 35,000-ארונות, כ

 

אגף הסחר בחברה, בהתאם להנחיית הנהלת החברה, אחראי על בחירת מגוון המוצרים 

עיצוב ומגוון, מלאי איכות מוצרים קיימת הקפדה על  קטגורייתהנמכרים ברשת. בכל 

 מבקרים בתערוכות מנהלי הקטגוריותמענה לצרכי הלקוחות. הכל תוך מתן ו, המוצרים

המוצרים בהם הם מטפלים, וכן  קטגורייתב, על מנת לשמור על עדכון בארץ ובחו"ל

מגוון מוצרי הרשת מגיע  .בלבד ACEלזכייני  פתוחותהבתערוכות של אייס העולמית 

צעת החברה. מספקים מקומיים, זכיינים מקומיים, יבואנים ומיבוא עצמי אשר מב

מחלקת הסחר אשר בוחרת את מגוון המוצרים בסניפי הרשת אחראיים גם על 

גישת ההנהלה להתקשרות עם לפרטים אודות ההתקשרות עם הספקים השונים. 

 . להלן 6.7.8 סעיף ראו, וסוגי התקשרויות של הרשת עם ספקיה ספקים

 

 מוצרים  פדיוןפילוח  .6.7.3

או יותר מסך  10%בתחום הפעילות שההכנסה מהם מהווה יצוין פדיון מוצרים להלן  6.7.3.1

 החברה, בכל אחת מהתקופות שלהלן: פדיון 

 
ממועד  התקופה שהחלל

 העברת הפעילות

בהתאם לדוחות כספים ) בדצמבר 31יום בחודשים  12לתקופה של 

 (פרופורמה

 2015 שנת 2016שנת  2017שנת 

)באלפי  פדיון

 ש"ח(
 %-ב

)באלפי  פדיון

 ש"ח(

-ב

% 

)באלפי  פדיון

 ש"ח(

-ב

% 

 פדיון

)באלפי 

 ש"ח(

 %-ב

 14.35 92,087 16.1 104,846 16.5 112,258 16.2 96,595 מוצרי חשמל

 15.33 98,371 14.8 96,746 14.9 101,978 14.7 87,645  רכב

, חצר וןגינ

 וקמפינג

92,913 15.6 98,739 14.5 94,533 14.5 93,716 14.61 

 ריהוט

 להרכבה

 עצמית

82,058 13.8 93,171 13.7 79,248 12.2 73,104 11.39 
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או  10%להלן פדיון מוצרים בנטרול הזכיינים, בתחום הפעילות שההכנסה מהם מהווה 

 , בכל אחת מהתקופות שלהלן: בנטרול זכייניםיותר מסך פדיון החברה 

למעט בתחום מוצרי החשמל,  יצוין כי שיעור הרווחיות הגולמית בקטגוריות המהותיות,

בכללותה. בתחום מוצרי החשמל, בדומה למקובל בענף, שיעור דומה לזה של החברה 

 .35%עד  15%-כומהווה במרבית המקרים  הרווחיות הגולמית נמוך יותר

 השונות המוצרים מקטגוריות הרשת פדיוןהמייצגים את התפלגות  גרפים להלן 6.7.3.2

  הרלוונטיות לתקופות

 :לתקופה שהחלה ממועד העברת הפעילות

 

 

 

 

 

 

 

לתקופה שהחלה  
ממועד העברת 

 הפעילות

)בהתאם לדוחות כספים  בדצמבר 31יום בשהסתיימה חודשים  12לתקופה של 
 פרופורמה(

 2015שנת  2016שנת  2017שנת  

 
פדיון 

)באלפי 
 (ש"ח

 ב %
פדיון 

)באלפי 
 (ש"ח

 ב %
פדיון 

)באלפי 
 (ש"ח

 ב %
פדיון 

)באלפי 
 (ש"ח

 ב %

 16.3 83,354 18.7 97,025 18.2 98,665 17.7 84,225 מוצרי חשמל

 18.4 94,029 17.9 91,195 17.8 96,510 17.5 83,103 רכב

גינון, חצר 
 וקמפינג

81,601 17.1 86,744 16.0 86,146 16.6 86,815 17.0 

ריהוט להרכבה 
 עצמית

77,288 16.2 87,585 16.1 74,106 14.3 67,708 13.3 

 13.1 66,914 12.7 66,081 11.0 59,772 10.9 51,762 עיצוב הבית
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  :פרופורמה לנתוני בהתאם

       2017שנת 

 

 2016שנת 

 

 2015שנת 
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 לקוחות .6.7.4

)בסניפי  הרשת הינה רשת קמעונאית בפריסה ארצית ובהתאם לכך מכירות הרשת

 למגוון רחב של לקוחות תבצעותמ הרשת ו/או באמצעות אתר האינטרנט של החברה(

להצביע על לקוח מרכזי , ולא ניתן ן סוג לקוחות ספציפי, כאשר לא ניתן לאפייפרטיים

בוצעו בסניפים  2017בשנת  או יותר מהכנסות החברה מגיעות מרכישותיו. 10%-ש

הסל הממוצע לעסקה שבוצעה בשנת . 2016מיליון עסקאות בדומה לשנת  3.6 -ובאתר כ

 2016.41בשנת ב  179 -ש"ח לעומת סכום ממוצע של כ 188 -עמד על סכום של כ 2017

החלה לפעול בסניפים מערכת אלקטרונית לספירת לקוחות הנכנסים  2018 בשנת

 .לקוחות בממוצע בחודש 850,000-. נכון למועד התשקיף ביקרו בסניפי הרשת כלסניפים

 של הרשת מועדון לקוחות 6.7.4.1

"מועדון נכון למועד התשקיף, מפעילה החברה מועדון לקוחות, הפועל תחת השם 

ACE" (. הצטרפות מועדון הלקוחותחברים )לעיל ולהלן: "אלף  600-כ קיימים, בו"

חברי מועדון הלקוחות מקבלים בעלות סמלית, ובתמורה  כרוכהלמועדון הלקוחות 

נכון למועד תשקיף זה, טרם גישה למבצעים המוצעים רק לחברי מועדון הלקוחות. 

 . גיבשה החברה תוכנית נאמנות לקוחות

 תווי קניה 6.7.4.2

בהסכמים עם גופים  הרשת, מתקשרת החברה מכירותו לצורך הגדלת היקף הלקוחות

 /הטבההניתנים כשי ו/או כרטיסים נטענים גדולים המנפיקים תווי קניה

"(. תווי הקניה ניתנים למימוש תווי קניהבחברות שונות בארץ )להלן: " /חבריםלעובדים

 ,הבהתאם למדיניות תווי הקניי ,בכל סניפי הרשת בהתאם לערכם הנקוב, כאשר לרוב

רכישה בודדת. התמורה בגין תווי הקנייה משולמת במוגבל סכום הרכישה המקסימלי 

יום מיום סליקת תו הקנייה בסניפי הרשת בקיזוז עמלה  30-לחברה תוך תקופה של כ

לגוף שהנפיק את תו הקנייה. בין היתר, ניתן לציין את תווי הקנייה של רשתות יינות 

  ועוד. , ארגון "חבר"רדביתן, שופרסל, ויקטורי, לאומי קא

 מועדוני לקוחות חיצוניים  6.7.4.3

 גופים מסחריים עםסכמים הב היא מתקשרת ,של החברה ימערך השיווקהכחלק מ

"( כרטיסי אשראי למועדון לקוחות שאותם הם הגופים המנפיקים)להלן: " המנפיקים

. (העניין", לפי כרטיסי המועדוןאו " "חיצוניים מועדוני לקוחות)להלן: "מנהלים 

אפיקי השיווק של מועדוני מפרסמת החברה באמצעות  ,אלו תיובמסגרת ההתקשרו

אשר  החיצוניים בלבד לקוחות אלו מבצעים והטבות שניתנים לחברי מועדוני הלקוחות

  במעמד הרכישה בסניפי הרשת השונים. ש ומילמ ניתנים

מתחייבת החברה לכבד את כרטיסי  עם הגופים המנפיקים, להתקשרויותבהתאם 

                                                      

 ש"ח.   2יצוין כי בנתוני העסקאות ובסל הממוצע לעסקה נוטרלו עסקאות בסכום של עד   41
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המועדון בסניפיה ולהעניק את ההטבה כפי שהתחייבה בפרסומיה. בתמורה לצירוף 

 ותקבוע ותלעמל, זכאים הגופים המנפיקים הלקוחות ניהרשת כמוטבת מטעם מועדו

עמלה  את באחריות החברה להעבירומועדון השבוצעה באמצעות כרטיס  מסך המכירה

  . לגופים המנפיקים שובחוד זו מדי חודש

. שוניםחיצוניים  מועדוני לקוחותהסכמים עם  3-נכון למועד התשקיף, קשורה החברה ב

מרביתם של ההסכמים הינם לתקופה קצובה אשר מוארכת באופן אוטומטי בכל פעם 

, וזאת ההתקשרותאחד הצדדים על רצונו בסיום בתקופה נוספת, אלא אם כן הודיע 

  ות מסכום הרכישה.בתמורה לעמלות קבוע

 שיווק והפצה .6.7.5

 שיווק 6.7.5.1

לצד ההקפדה על איכות המוצרים הנמכרים ברשת, שמירה על רמת מחירים תחרותית 

הינו אחד  שיווקויצירת חוויית לקוח חיובית הן בחנויות הרשת והן במכירה המקוונת, ה

. התחרותי יתרונה על ולשמירההרשת  ייחודיות תליציר המשמשים המרכזיים מהכלים

 שמטרתםבתחום השיווק,  יםאסטרטגי מהלכים הרשת ביצעה האחרונות שנתייםב

, וזאת גם באמצעות הרשתפונה  אליהםהיעד  יקהל להרחיב את יתההי העיקרית

 פוטנציאלייםלקוחות  םנפגשת הרשת ע באמצעותם התקשורת ערוצימגוון  הרחבת

 וכלל יםהאסטרטגי המהלכים "(.יםהאסטרטגי המהלכיםזה בלבד: " טןק)להלן בסעיף 

  את הפעולות הבאות: היתר יןב

רשת וכן בעקבות הבהסתמך על סקרים ומחקרי שוק שעשתה  :ACEהמותג ענון יר .א

ענון" למותג י, בוצע "רעבודה אסטרטגית מעמיקה שבוצעה על ידי חברה חיצונית

ACE( "במסגרתו צומצם הדגש על מיתוג הרשת כרשת "עשה זאת בעצמך ,Do it 

Yourself – DIY )מיתוג הרשת כרשת לשדרוג הבית )דגש על  ניתןוHome 

Improvement תמהיל מ בחלק הביא לשינויאמור ה המיתוג(. יובהר כי מהלך

יצויין לקהל יעד רחב יותר.  ולפנותהמותג  לרענן אתבמטרה  המוצרים של החברה

של , שיעור המודעות הנעזרת 2017כי בסקר נכסיות מותג שביצעה החברה בשנת 

, שינתה החברה את שם המותג כחלק מהשינוי האמור. 92%המותג עמד על 

ולהדגיש את ייחודיות ואיכות  מטרה לחזק את המותגב"ספץ" וזאת "דובל'ה" ל

 . מיוצרים במפעלההמוצרים 

, אשר נבע בין היתר מהשינויים שחלו האסטרטגימהלך כחלק מה שיווק דיגיטלי: .ב

לעיל(,  6.7.1.12 -ו 6.6.4בעולם המדיה והמכירות המקוונות )לעניין זה ראו סעיפים 

)טלוויזיה, רדיו  "שיווק להמונים" - משאבים מערוצי השיווק הקלאסיים הוסבו

רשתות חברתיות  ,Google ועיתונים( לערוצי הדיגיטל השונים )אתר האינטרנט,

 Targeted) מטרה לבצע שיווק ממוקדוכיו"ב(, וזאת ב( Instagram-ו Facebook )כגון:

Marketing) בערוצים לקהלי יעד העושים שימוש  בו זמנית במספר ערוצים שונים

   ."(הסבת משאבים)להלן: " הדיגיטליים השונים
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כחלק מהמהלך האסטרטגי, הטמיעה החברה מערכות מידע מתקדמות, המופעלות 

( וכן ספקים חיצוניים המקושרים עם החברה In Houseעובדי הרשת ) באמצעות

בהסכמי מיקור חוץ מתאימים, המבצעות ניתוח נתונים על הרגלי הצריכה של 

לקוחות החברה המבצעים )או המתעניינים( רכישות באינטרנט ו/או חברי מועדון 

בסעיף  הלקוחות של הרשת ו/או אנשי הקשר של הרשת ברשתות החברתיות )להלן

", לפי העניין(. מערכות המידע מערכות המידע"-" וניתוח מאגרי המידעקטן זה: "

מאפשרות לחברה לבצע בו זמנית פנייה שיווקית יזומה, לעשרות אלפי לקוחות 

שונים מאושרי דיוור, המותאמת אישית לצרכי הלקוחות, כאשר הפנייה יכולה 

פנייה באמצעות דואר אלקטרוני, להתבצע בערוצי מדיה שונים הכוללים בין היתר 

ו/או באמצעות פרסום אינטרנטי מקוון ספציפי לאותם לקוחות )להלן  SMSהודעות 

 "(. פנייה יזומהבסעיף קטן זה: "

כמו כן, מערכות המידע מאפשרות לחברה לזהות כיצד הגיב הלקוח הפוטנציאלי 

ה בסניפי לפנייה היזומה ולהמשיך את מערכת היחסים עמו עד להשלמת הקניי

הרשת ו/או באתר האינטרנט, וכן לנטר פעילות דיגיטלית של לקוחות ו/או 

משתמשים, לאפיין דפוסי התנהגות של משתמשים במרחב המקוון ולקשרה עם 

הרגלי צריכה שלהם בחנויות. לפרטים אודות המחסן הלוגיסטי שהקימה החברה 

  6.7.5.2טרנט ראו סעיף לעניין ניהול מלאי ייעודי לרכישות המתבצעות באתר האינ

 להלן.

לגדול וצפוי להמשיך  המקוונותהרכישות  בהתאם להערכות הנהלת החברה, היקף

היקף השקעת החברה בשיווק הדיגיטלי, לרבות בשנים הקרובות ובהתאם לכך, 

בשדרוג אתר האינטרנט ו/או אפליקציות הסלולר של החברה ושיפור ומערכות 

   .לגדול בהתאםהמידע של הרשת צפוי להמשיך ו

 לעיל בדבר מועדון הלקוחות של החברה. 6.7.4.2ראו סעיף  מועדון הלקוחות:  .ג

פועלת בהתאם להוראות חוק הפרטיות לאופן ניהול  , למיטב ידיעתה,יצוין כי החברה

 מאגרי מידע, ונכון למועד התשקיף עומדת החברה בכל הוראות החוק כאמור. 

 הפצהאחסון ו 6.7.5.2

לסניפי הרשת  באופן הבא: )א( אספקה ישירה תהחברה פועלמערכת ההפצה של 

 ; )ב( מיקור חוץעמם התקשרה החברה המקומיים המלאיספקי  על ידי השונים

האחסון חברות : "סעיף זה בלבד )להלן שונות לוגיסטיקה חברות על ידי שתי המתבצע

על הנמכרים אחראיות לשינוע, הובלה, פריקה ואחסון של מלאי המוצרים ה "(ההפצהו

 ידי החברה באופן ישיר.

 מרכזינכון למועד התשקיף, מלאי המוצרים המיובא של החברה מאוחסן בשני 

"(. כל אחד מהמרכזים המרכזים הלוגיסטיים)להלן: " באשדוד וברמלה הלוגיסטיק

-וא'"  מפיץזה: " בסעיף קטןנפרדת )להלן  ת הפצההלוגיסטיים מופעל על ידי חבר

ו/או  מוצרי מפעל ספץ, מאוחסנים בתחומי המפעל, ומופצים לסניפי הרשת"(. ב' מפיץ"

רכז הלוגיסטי המ .קבלני משנה אשר אינם עובדי החברהעל ידי  ללקוחות הסופיים
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רכישות לטובת נועד לשמש לאחסון מלאי כמרכז ייעודי העל ידי החברה הושכר ברמלה 

מופעל ומנוהל על האמור  . המרכז הלוגיסטיהמתבצעות באתר האינטרנט של החברה

 .ב' מפיץידי 

הנהלת החברה, בהתאם הניתנות על ידי נעשית לפי הוראות הפצה  סניפי הרשתהפצה ל

של  ידעמערכות המוהמכירות בפועל. כלי השינוע ו החברהלתחזית המכירות, יעדי ה

מערכות . ווצרכיו בנפרד לפי דרישותי סניף, מאפשרים העברת סחורה לכל החברה

של ניהול , תוך יצירת אופטימיזציה םושליטה במלאי מאפשרות בקרהשל הרשת המידע 

 . סניפיםובין המרכזים הלוגיסטיים ל הסניפיםהסטת מלאי בין באמצעות המלאי 

החברה נכון למועד התשקיף, אין לחברה תלות הנהלת לעניין זה יצוין כי להערכת 

, ובמידה ויתבטל הסכם ההתקשרות עם אחת מהחברות ואף עם הפצהבחברות ה

ת עלות מהותיות כתוצאה מן הצורך לעבור לחברות ותוספשתיהן, לא צפויות 

 אחרות.  תלוגיסטיו

 תחרות  .6.7.6

הינו שוק  (, החצר והרכבHome Improvementלשדרוג ותחזוקת הבית )שוק המוצרים 

קם פעילים בחלק גדול יותר שחל יין בריבוי שחקניםרותי במיוחד, המאופתח

מהקטגוריות בהן פעילה הרשת וחלקם פעילים בפלח צר יותר של הקטגוריות בהן 

בתחום של החברה מתחריה העיקריים בין להערכת הנהלת החברה,  פועלת הרשת.

, כגון: רשתות למוצרי צריכה חשמלייםוה"הום סנטר" ניתן למנות את: מוצרי החשמל, 

בתחום מוצרי ", "שקם אלקטריק", "טרקלין חשמל" ועוד. "מחסני חשמל", "א.ל.מ

של מתחריה העיקריים בין . רשתות השיווק למזוןהחשמל הקטנים מתחרות גם חלק מ

ואת  החברה בתחום הרכב ניתן למנות בעיקר את המוסכים והפנצ'ריות ברחבי הארץ

ריח  לרכב )מים למגבים, מוצרי Impulseחנויות הנוחות בתחנות הדלק במוצרי 

של החברה בתחום מוצרי החצר ניתן למנות בעיקר מתחריה העיקריים . בין וכדומה(

של החברה מתחריה העיקריים בין  ועוד. GREENאת גנים ושושנים, איקאה, הום סנטר, 

 בתחום מוצרי ריהוט להרכבה עצמית, ניתן למנות בעיקר את "איקאה", "הום סנטר"

המשביר לצרכן", " נוספים בקטגוריות שונות כגון:כמו כן, לחברה מתחרים רבים  ועוד.

Fox Home, H&O, Golf, Zara Home,  ,וחנויות  טמבוריותרשתות השיווק למזון

 אחת אףיכולת להעריך את חלקה בהמתמחות בעיצוב ובריהוט. לחברה אין 

: כגון, חלק מהקטגוריותב משמעותי שחקן היא כי מעריכה החברה .לעיל מהקטגוריות

החברה, בין הגורמים  הנהלתלהערכת ריהוט לחצר וריהוט להרכבה עצמית.  ,רכב

 החיוביהמוניטין ניתן למנות את רשת המעמדה התחרותי של  החיוביים המשפיעים על

 של רחב מגוון הרשת בחנויות למצוא האפשרות את ,Auto Depot-ו ACE יםשל המותג

מיקומם  את ,אחת גג קורת תחת והרכב החצר, הבית לשדרוג איכותיים מוצרים

את מוצרי היבוא  שעות וימי הפעילות של חנויות הרשת, האטרקטיבי של סניפי הרשת,

שדרוג אתר את המחירים התחרותיים שמציעה החברה ללקוחותיה, את  הבלעדיים,

הקמת את האינטרנט של החברה דרכו יכולים הלקוחות לבצע רכישות של מוצרים ו

 דרך האתר.   שמבוצעותהמחסן הייעודי לרכישות 
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 עונתיות .6.7.7

 ממועדי הגדול בחלקה הנובעתבעונתיות  ותמאופיינתוצאות הפעילות של הרשת  נתוני

 ולקיץ לחורף אקליםהאויר )מוצרי  מזג השפעותחגי ישראל )פסח וחגי תשרי( ובנוסף מ

(, "חגי" שלישיובריכות שחיה ומוצרי קמפינג לעונת הקיץ(, חזרה ללימודים )רבעון 

 . ועוד( רביעי רבעון)במהלך  המקוונות הרכישות

בהתאם לכך, בראיה שנתית, הרבעון השני והשלישי הינם הרבעונים בהם הכנסות 

בעיתוי  רבה במידה תלוי הרבעונים בין ההפרשזאת,  עםהחברה הן הגבוהות ביותר. יחד 

 .הספציפית בשנה תשרי וחגי פסח

 

)באלפי ש"ח( לפי רבעונים ושיעורן  החברהפרטים ביחס להתפלגות שיעור הכנסות  להלן

  :דדתהנמ בתקופהמכלל הכנסות 

 

 נתונים בהתאם לדוחות פרופורמה 

 2015 שנת 2016שנת  2017שנת 

 %-ב הכנסות %-ב הכנסות %-ב הכנסות

רבעון 
 20.99  117,469 20.95  121,385 ראשון

135,243 24.76 

רבעון 
 27.18  152,096 26.48  153,400 שני

130,039 23.81 

רבעון 
 27.41  153,392 27.37  158,547 שלישי

156,537 28.66 

רבעון 
 24.41  136,578 25.20  145,978 רביעי

124,302 22.76 
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 חומרי גלם וספקים .6.7.8

של החברה מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרים ולצורך כך מתקשרת עם מספר רב 

ספקים, הן ספקים מקומיים )המייצרים ו/או מייבאים את מוצרים בעצמם( והן ספקים 

  .חוץ לישראל, בעיקר מהמזרח הרחוקמ

החברה מקבלת אשראי מספקיה השונים בהתאם לסוג ההתקשרות עמם )כמפורט 

  להלן. 6.17.1לפרטים נוספים אודות ימי אשראי ראו סעיף  להלן( ולמשא המתן מולם.

אסטרטגיית החברה להתקשרות עם ספקי המלאי, סוגי התקשרויות שבהם  עיקרילהלן 

על ספקים עיקריים של החברה בהתאם נוסף מתקשרת החברה עם ספקי המלאי ומידע 

 לכל אחד מסוגי התקשרויות כאמור.   

 אסטרטגיית החברה להתקשרות עם ספקי מלאי 6.7.8.1

את תמהיל  תקובעהנהלת החברה,  בהתאם להנחיותשל החברה,  הסחר מחלקת

ים משא ומתן עם הספקה שמקיימת את יא זאתהמוצרים שישווקו בסניפי הרשת, וה

  ותנאי התשלום. םבאשר למחירי הרכישה של המוצרי

תנאי סחר לייצר  מטרהבמחלקת הסחר מנהלת את ההתקשרויות עם ספקי המלאי 

 גודלהיתרון  ניצולוזאת על בסיס  לחברה לצורך השאת רווח מקסימלי אופטימליים

התקשרויות עם  ףהרכישות הנדרש לפעילות הרשת. לצד צמצום היק ףהיקהנובע מ

ם, מקפידה מחלקת הסחר לאתר ולשמר ספקים איכותיים יספקי מלאי לא רווחי

 ורווחים.   

כתוצאה ממדיניות זו, חל גידול ברווחיות החברה בשנים האחרונות, לעניין זה ראו 

 תוח רווחיות הכנסות החברה.לעיל בדבר ני 6.7.3סעיף 

 סוגי התקשרויות עם ספקים 6.7.8.2

   :להלן יפורטו סוגי התקשרויות המרכזיים של החברה עם ספקי המלאי שלה

 זכיינים .א

במסגרתן  ,ססות על תנאי מכר מותנה )קונסיגנציה(ולחברה התקשרויות המב

ת בבעלותו עד למכיר שארתנ "(הזכיינים/זכיין )להלן: "הסחורה שמציע הספק

העצמאות שמעניקה  ואלו הינ התקשרויות של מאפיין עיקרי המוצרים בסניפי הרשת.

ניהול  ;הצגת המוצרים אופן זכיינים באשר לאופן ניהול המוצר, לרבות:החברה ל

תוך תיאום ואישור  הכל - מוצריםהניקיון ותחזוקת  ;לסניפי הרשת ווהפצת המלאי

דמי שימוש להם  מועבר אליהם בניכויפדיון מכירות הזכיינים מראש על ידי החברה. 

 ,על פי רוב ,נקבעים האמוריםזכאית החברה במסגרת ההתקשרות. דמי השימוש 

בגין מכירת מוצרי הזכיינים, בשיעור שנקבע במסגרת הסכמי פדיון הכאחוז מ

הזכיינים נקבע סכום מינימלי לדמי לחלק מ, כאשר ביחס התקשרות עם הזכייניםה

ר. בנוסף, כוללים הסכמים אלו התחייבות של הזכיין השימוש השנתיים כאמו

להעמדת תקציב פרסום שנתי המשמש לקידום מוצריו באמצעות ערוצי השיווק של 

 החברה. 
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ישנם מספר זכיינים שהתקשרויות עמם כוללת הקצאת שטח מוגדר בסניפי הרשת 

 םבמסגרתו מתבצעת מכירת המוצרים באמצעות דיילים/מוכרנים מקצועיים מטע

תקציב להעמדת  הזכייןבנוסף, כוללים הסכמים אלו התחייבות של  42.הזכיינים הללו

בין באמצעות ערוצי השיווק של החברה.  המשמש לקידום מוצריו שנתיפרסום 

תאורה,  :ם בקטגוריותהזכיינים המרכזיים הנכללים בקבוצה זו, ניתן למנות זכייני

 .ומכונאות שטיחים, מוצרי אמבטיה, פרזול

, יתרה בהתמחות הצורך: הינם הזכיינות במודל השימוש בבסיס העומדים השיקולים

 בקטגוריות כי יצוין. הזכיין של לוגיסטית וגמישות/השרות המוצר ייחודיות

 בשיווק פועלת ולכן חהמהחברה רואה עצמה כמת ,6.7.3.1 בסעיף שפורטו, העיקריות

 (.להלן' ג-ו' ב בסעיפים)כמפורט  עצמאי באופן

 ספקי מלאי מקומיים .ב

על תנאי מכר רגילים  המבוססותלחברה התקשרויות עם ספקי מלאי מקומיים 

החברה מהספקים  רוכשת"(. במסגרת התקשרויות אלו, ספקים מקומיים)להלן: "

בין נקבעים בהתאם למשא ומתן מחירי העלות שלהם המקומיים מוצרים שונים אשר 

סניפי הרשת ין המקומיים אחראים על הפצת מלאי המוצרים ב םספקיה. הצדדים

 השונים.   

מאפיינים ייחודים אשר ההתקשרות עימם הינה בעלת  ,מקומיים םמספר ספקי ישנם

אלו מקומיים  םנוגע לכך שספקי, אשר המרכזי שבהם צבע(מוצרי ספקי בעיקר )

 הספקים בין .43בחנויות הרשת מעמידים דיילים/מוכרנים מקצועיים מטעמם

 עבודה כלי, צבע, רכב, חשמל: בקטגוריות ספקים למנות ניתן, המרכזיים המקומיים

 . הבית ועיצוב

   כספק מקומי צריכה מוצרי אלקטרה עם התקשרות

"( לצורך המשך "צאמ"מ )להלן: "בע צריכה מוצרי אלקטרה עם התקשרה החברה

"צ אמ. כמו כן, 2017לדוחות הכספיים לשנת  1ג'29קבלת שירותים כמפורט בביאור 

משמשת כספק מלאי מקומי בקטגוריית מוצרי החשמל כמפורט בסעיף זה לעיל. 

 פעילות הספק אינה מהותית לחברה.

   ספקי מלאי חו"ל .ג

וך בחירה של ת יחודייםים לייבוא מוצרי החברה מתקשרת עם ספקי מלאי מחו"ל

 לקהל לקוחותיה םיצרנים איכותיים ושמירה על מחירים תחרותיים ואטרקטיביי

  "(.ל"חו ספקי)להלן: "

. East Asia-ו AGD נכון למועד התשקיף, שני ספקי חו"ל המרכזיים של החברה הינם

 אייסנובעת בין היתר, ממערך הסכמים של החברה עם  AGDשרות עם ההתק

  להלן. 6.14.1ית כמפורט בסעיף העולמ

                                                      
 מעביד בין הדיילים/מוכרנים האמורים לבין החברה.-עובדיובהר כי לא מתקיימים יחסי   42
 .הדיילים/מוכרנים האמורים לבין החברהמעביד בין -יובהר כי גם במקרה זה לא מתקיימים יחסי עובד  43
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, במסגרת ההתקשרויות האמורות ניתנים לחברה שירותי קנייה וייצוג ברחבי ארה"ב

ו/או אסיה והמזרח הרחוק, מחקרי וסקרי שוק בנוגע לתנאי השוק, תמיכה  אירופה

בפיתוח מוצרים ודוגמיות, מעקב אחר הייצור וההזמנות של החברה, בדיקת איכות 

 בדרישות התקן הישראליות.    עמידה לצורך

בין ספקי חו"ל המרכזיים הנכללים בקבוצה זו, ניתן למנות ספקים בקטגוריות: 

 .ריהוט לחצר וריהוט להרכבה עצמית

שינועו, הובלתו, יצוין כי הפצת המוצרים המיובאים מספקי המלאי בחו"ל, לרבות 

 לעיל.  6.7.5.2כמפורט בסעיף  ההלוגיסטיקפריקתו, אחסנתו אחראיות חברות 

-כעוד יצוין כי לחברה ספק אחד מבין ספקי חו"ל, אשר הרכישות באמצעותו מהוות 

 16%-כו 13%-)כ 2017"ל לשנת חומסך הרכישות של הספקים המקומיים וספקי  14%

 כולל, ספק באף תלות לה אין כי מעריכה החברה(. בהתאמה 2015 ו 2016 לשנים

 הספק הנ"ל.

 .25%באמצעות ספקי חו"ל )מבין סך ספקי חו"ל ומקומיים( הינו כ שיעור הרכישות 

החברה נושאת בסיכוני המלאי "ל, חו וספקי מקומיים ספקים עם בהתקשרויות

 בסיכוני נושאת לא החברהלזכיינים  וביחסוקובעת את מחירי המוצרים לצרכן. 

על פי שיקול . הזכיין מספק לסניפים סחורות לצרכן המחירים את קובעת ולא המלאי

דעתו הן מבחינת המגוון והן מבחינת הכמויות המסופקות וזאת ללא שיקול דעתה של 

החברה. מלאי זה אינו נבדק עם קבלתו על ידי החברה ואינו נרשם בספרי החברה כך 

 שהמלאי הינו באחריותו המלאה של הזכיין.

 ביחסת המוצרים, לרבוכל סוגי ל יחסהחברה אחראית על הגבייה מלקוחותיה ב

 זו היא, וככזו מוצרים שהספקים שלהם עובדים עם החברה במודל הזכיינותל

  .לקוחות מול האשראי בסיכוני שנושאת

המוחלט  ברובלביצוע, ללא הגבלות משמעותיות,  החזרות מוצרים לספקים ניתנות

הספקים המקומיים. אין אפשרות לבצע החזרות בגין מוצרי  עם ההתקשרויותשל 

 .2017לא היו החזרות מהותיות לספק כלשהו בשנת  ספקי חו"ל.
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 עניינים הנוגעים לפעילות התאגיד בכללותו -חלק רביעי 

 הון אנושי .6.8

  להלן תיאור המבנה הארגוני של הנהלת החברה נכון למועד התשקיף: .6.8.1

 

 

 

 

 

 

 

 

עובדים. להלן התפלגות העובדים לפי  873, מועסקים בחברה 2017בדצמבר  31נכון ליום  .6.8.2

  :2017בדצמבר  31מחלקות נכון ליום 

 31.12.2017 שם המחלקה

 9  הנהלה

 14 סחר 

  6 משאבי אנוש

  812 (הסניפים עובדי כולל תפעול ומכירות )

 4 מערכות מידע

 9 שיווק

 8 כלכלה ובקרה

 12 כספים

 873 סה"כ

 הסכמי העסקההטבות וטיבם של  .6.8.3

 קיבוצי םהסכב מוסדרים, 44החברה מרבית עובדי תנאי העסקתם של-הסכם קיבוצי 6.8.3.1

 העובדים של החברה מיוחד שנחתם בין החברה לבין הסתדרות העובדים הלאומית וועד

בפברואר  10ועד ליום  2017במרץ  1. תקופת ההסכם הינה מיום 201745בפברואר  2ביום 

מסדיר את מערכת יחסי העבודה הקיבוצי ההסכם "(. ההסכם הקיבוצי)להלן: " 2019

וכולל, בין היתר, הוראות הנוגעות לנושאים הבאים:  ביחס למרבית עובדיה, בחברה

                                                      
רה הסכמים אישיים, באשר עימם יש לח –למעט מנהלי אגפים, סמנכ"לים, עובדים שפרשו לגמלאות ונוער   44

 ט להלן. רכפי שיפו
( בע"מ )להלן: 1970יצוין כי במסגרת ההסכם אומצו הסכמים קודמים שנחתמו בין אלקטרה מוצרי צריכה )  45

, וכן מסמך הבנות 2015בפברואר  12-ו 2014בפברואר  9"( לבין ההסתדרות הלאומית בימים אלקטרה"
 . 2016בפברואר  3שנחתם בין אלקטרה להסתדרות הלאומית ביום 
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, תנאי עבודה, תנאי שכר ורווחה לרבות תוספות שכר, מענקי הצטיינות, קבלת עובדים

הטבות שונות לעובדי החברה )לרבות השתתפות החברה , קרנות פנסיה והשתלמות

שת מחלה, סיום יחסי עבודה, בהוצאות השתלמות רווחה ונופש על בסיס שנתי(, חופ

התחייבות החברה . יצוין כי ועדויישוב חילוקי דעות, תשלום דמי חבר, דמי טיפול ודמי 

להסדרים  מכוסות ברובן על ידי הפקדות שוטפות מעסיק-בגין סיום יחסי עובד

יתר ההתחייבות בגין  .וביטוחי מנהלים פנסיהקרנות על שם העובדים ב פנסיוניים

  מופרשת בדוחות החברה בהתאם להערכת שווי אקטואר חיצוני. לפיטורים הפיצויים

בנוסף לעובדי החברה,  - מוכרנים המועסקים בסניפי הרשת ואינם עובדי החברה 6.8.3.2

וספקים שהינם עובדי הזכיינים והספקים  םפועלים בסניפי הרשת נציגים של זכייני

ם והספקים המעסיקים "(. על פי תנאי ההתקשרות עם הזכייניהמוכרנים)להלן: "

ו/או הספקים, ובין החברה  ם, המוכרנים הינם עובדי הזכייניהחברהמוכרנים בסניפיה 

 מרבית במסגרת יתרה מכך, .סיקמעלבין המוכרנים לא מתקיימים כל יחסי עובד 

ההסכמים בהם התקשרה החברה עם הזכיינים והספקים )לפי העניין(, התחייבו 

העלאת/קבלת טענה האחרונים לפצות את החברה בגין כל הוצאה שתגרם לה בקשר עם 

 המוכרנים. כי התקיימו יחסי עבודה בין החברה לבין

משקיעה משאבים בהדרכות החברה  – פיתוח הון אנושי, הדרכה, השקעות בהכשרה 6.8.3.3

וכן  לקידום לאופק העסקה של מועמדים/או מקצועיות לעובדיה בהתאם לתפקיד ו

הכשרות הנדרשות בהתאם לרגולציה למתן שירותים הניתנים בשוק )לדוגמא הכשרת 

הסכם הקיבוצי, כל אחד בנוסף, בהתאם להוראות ה .צמיגאים על ידי משרד התחבורה(

  יים של ההסתדרות הלאומית.ימי הדרכה שנת 15העובדים זכאי לעד  מחברי וועד

במסגרת ההסכם הקיבוצי, אימצו החברה  -טיפול בעובדים בעת סגירת סניף 6.8.3.4

וההסתדרות הלאומית את עיקרי הסיכום שנחתם בין ועד עובדי אלקטרה וההסתדרות 

. במסגרת זו אימצה החברה את עקרונות ההתנהלות 2016בפברואר  3הלאומית ביום 

לת ברשת החלטה על סגירה של סניפים, לרבות לעניין שנקבעו באשר למצב בו מתקב

בחינת המשך העסקתם של העובדים בסניפים אחרים של הרשת ותנאי סיום העסקת 

עובדים כאמור. יובהר כי נכון למועד התשקיף אין בכוונת החברה לבצע שינויים 

 ארגוניים בחברה. 

חברי הנהלת  ,נושאי המשרה – בהסכמי עבודה אישיים חברהבהעסקת עובדים בכירים  6.8.3.5

ההסכם הקיבוצי אינו חל עליהם, , אשר ועובדים בכירים אחרים בחברה החברה

מועסקים באמצעות הסכמי עבודה אישיים הכוללים בין היתר הוראות הנוגעות להגדרת 

דרש על פי דין(, מנגנוני בונוסים נהתפקיד, שכר קבוע )לרבות רכיב בגין שעות נוספות כ

הוצאות טלפון  תשלום, כגון רכבשתנה שהינו תלוי ביצועים, תנאים נלווים )ו/או שכר מ

'(, חופשה שנתית, ימי מחלה, דמי הבראה, הפרשות לתוכנית פנסיונית ולקרן נייד וכד

השתלמות, הוראות לעניין סיום יחסי עבודה לרבות חובות סודיות ואי תחרות ותקופת 

עם בעלי השליטה לעניין שירותי ניהול  . לפרטים בדבר הסכמי החברההודעה מוקדמת

 לתשקיף. 8לפרק  8.3ושירותי מנכ"ל ראו סעיף 
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 קבוע רכוש .6.9

 שכירות סניפים ומתקני החברה .6.9.1

הינה  בזכויות בעלות במקרקעין כלשהן, ונכון למועד התשקיף אינה מחזיקההחברה 

, לרבות מטה ההנהלה של ומתקניה הרשתסניפי  פועליםשוכרת את השטחים עליהם 

. לפרטים אודות הסכמי השכירות שלגביהם התקשרה חברה להפעלת סניפי החברה

לעיל וכן  6.7.1.7הרשת השנים וכן פירוט עיקרי הסכמי השכירות כאמור, ראו סעיף 

  להלן: כמפורט

 יתרת תקופת השכירות מספר נכסים

 סניפים

 שנים 6עד  13

 שנים 12-ל 7בין  10

 שנים 17 -ל 13בין  6

 שנים 25 -ל 18בין  0
 משרדים

 שנה 1
 מפעל ספץ

 שנים 6 1
 

 ציוד ורכוש קבוע .6.9.2

, למעט מלאי עסקי, כולל, בין היתר, חברההציוד והרכוש הקבוע אשר בבעלות ה

 .מחשבים וציוד היקפי, ציוד וריהוט משרדי ומלגזות

בדצמבר  31ליום  להלן יתרת העלות המופחתת המתואמת של הרכוש הקבוע של החברה

2017: 

 2017בדצמבר  31ליום  

פחת שנצבר  עלות )באלפי ש"ח(
 )באלפי ש"ח(

הפרשה לירידת 
 ערך

עלות מופחתת 
 )באלפי ש"ח(

  502       -   138  640 מחשבים וציוד היקפי

  3,461       -   279  3,740 ציוד וריהוט משרדי

  635       -   57  692 מלגזות וכלי רכב

 17,734       -   2,831  20,565 שיפורים במושכר

  22,332       -   3,305  25,637 סה"כ
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 נכסים לא מוחשיים .6.10

 סימני מסחר .6.10.1

סימני מסחר. סימני המסחר הפעילים המרכזיים של  11על שם החברה רשומים בישראל 

רהיטים תוצרת בית".  'הדובל"-ו", BBQ", "דיפו" / "אוטו  Auto Depotהרשת הינם: "

כמו כן, יצוין כי בימים אלו פועלת החברה לרישום סימני מסחר על המותגים " 

“Atmosphereספץ -ו" " 

 דומיינים .6.10.2

 להלן רשימת הדומיינים של הרשת: 

 Autodepot.co.il 

 Ace-Israel.co.il 

 Ace.co.il 

 מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים נוספים .6.10.3

 31ליום מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים אשר יתרתם המופחתת נכון לחברה 

לדוחות  10באור ראו  אלפי ש"ח. לפרטים נוספים 156,139 -הינה כ 2017 דצמברב

ובהערכת השווי לבחינת ירידת ערך מוניטין פעילות  2017בדצמבר  31ליום  הכספיים

 להלן.    10לפרק  'א נספחהרשת המצ"ב כ

  מידעמערכות  .6.10.4

לניהול רכש,  מורכבות מתוכנת קופות, מערכת החברהמערכות המידע הראשיות של 

(, אתר אינטרנט BI, מערכת מידע למנהלים )מלאי, יבוא והנהלת חשבונות מרכזית

ספקי הרשת ומערכות ייעודיות שונות. המערכות מקושרות ביניהן ונותנות  לשימוש

מערכות אחסון מרכזית  חברהל .החברה, למפעל ולמטה סניפי הרשתפתרונות מחשוב ל

לצורך אחסון מאגרי נתונים ולאחרונה הקימה את גיבוי חם להבטחת המשכיותה 

 (.KMTשל חברת  DRPהעסקית )הממוקם באתר 

מאפשרות ניהול מרכזי של קטלוג הפריטים, מחירים  החברהשל  מערכות המידע

ניהול תיקי יבוא, רישום ומעקב של תנועות ומבצעים, ניהול הרכש מספקים מקומיים ו

 שילוביםמלאי, הנהלת חשבונות, ניהול מועדוני לקוחות, העברת הוראות ייצור למפעל 

 וניהול שעות העבודה בסניפים.

ומספקת נתוני מכירות,  החברה( תפורה ומותאמת לצרכי BIמערכת המידע הניהולית )

 וונים.לקוחות ופריטים, בחתכים סטטיסטים רבים ומג

להמשיך להשקיע במערכות המידע בארגון, לרבות החלפת מערכות  החברהבכוונת 

( שדרוג והמערכת הפיננסית ישנות )כגון מערכת הקופות, מערכת נוכחות עובדים

מערכות קיימות )השקעה בפיתוח נוסף למערכת כספים וסחר( ורכישת מערכות חדשות. 

בתשתיות המחשוב הפיזיות ובאבטחת שקיע משיך ולהלה החברהבנוסף, בכוונת 

 שרידותן.
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 מימון .6.11

הלוואות , בעלים תהלווא, העצמי ונהה אמצעותב פעילותהמממנת את החברה  .6.11.1

מהבנקים ההלוואות . פעילותהל ש חיובי מזומנים תזרים מעודפימתאגידים בנקאיים ו

 בהתניות בעמידה מותנותו ערבויות/או ומובטחות בשעבודים  ההמועמדות לחבר

בכוונת החברה לייעד חלק מתמורת ההנפקה, לפירעון המימון  .כמפורט להלן פיננסיות

 לתשקיף. 5.2.1הבנקאי, כאמור בסעיף 

לפרטים אודות תנאי הלוואת הבעלים שהעמידו בעלי מניות החברה לטובת החברה,  .6.11.2

( 3) 8.1.1ראו סעיף מיליון ש"ח,   42.89הינה  2017בדצמבר  31אשר יתרתה נכון ליום 

בכוונת החברה לייעד חלק מתמורת ההנפקה, לפירעון הלוואות לתשקיף זה.  8לפרק 

 לתשקיף 5.2.1הבעלים, כאמור בסעיף 

 שעבודים .6.11.3

קיימים שעבודים קבועים ושוטפים, ללא  נכסי החברהעל כלל נכון למועד התשקיף, 

לפרטים נוספים . יםהגבלת סכום, להבטחת התחייבויותיה כלפי התאגידים הבנקאי

 ,2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  16אודות השעבודים של החברה ראו ביאור 

   לתשקיף. 9לפרק  המצורפים

 ערבויות .6.11.4

 ,לעיל( 6.7.1.7התקשרויות החברה בהסכמי שכירות )כמפורט בסעיף חלק מ במסגרת

בנקאיות או מכתבי  נדרשת החברה להעמיד ערבויותומסגרת פעילות ספקי יבוא המלאי 

, סך 2017בדצמבר  31לקיום התחייבויותיה על פי הסכמי שכירות אלו. נכון ליום  אשראי

בנוסף,  .מיליון ש"ח 28.7-הינו כשל החברה  ומכתבי האשראי הערבויות הבנקאיות

 כתבתן מל החברההעולמית, התחייבה  אייסהחברה לבין  ביןבמסגרת הסכם ההפצה 

לפרטים נוספים  .דולר מיליון 1של  בסכום העולמית אייסבת אשראי אוטונומי לטו

, 2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  ה'29החברה ראו ביאור  ערבויותאודות 

 .הלןל 9לפרק  המצורפים

 אשראי מסגרות .6.11.5

 כמפורט להלן: 46אשראי מסגרותלחברה 

 

 התשקיף מועד 2017 בדצמבר 31 יום

 לרשות העומד אשראי
 (ש"ח החברה )אלפי

 בפועל מנוצל אשראי
 (אלפי ש"ח)

 לרשות העומד אשראי
 (החברה )אלפי ש"ח

 בפועל מנוצל אשראי
 (אלפי ש"ח)

 מסגרות
 71,406  98,528  68,276  101,020 אשראי

 

                                                      

י מסגרות האשראי כוללות מסגרות למתן הלוואות בנקאיות וכן ערבויות בנקאיות וכתבי לעניין זה יובהר כ  46

ה לדוחות הכספיים של החברה 29ו  16לעיל. לפרטים נוספים ראו ביאורים  6.11.4אשראי כמתואר בסעיף 

 להלן. 9המצ"ב לפרק  2017בדצמבר  31ליום 
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 ריבית שיעורי .6.11.6

 וכן 2017 בדצמבר 31נתונים לגבי שיעורי ריבית ממוצעת בגין הלוואות נכון ליום  להלן

 : 2017 בדצמבר 31ליום החברה של  ההלוואותפרטים אודות הרכב 

 מטבע 
 31 ליום יתרה

 2017 בדצמבר
 ממוצעת ריבית

 )משוקללת(
 ריבית

 אפקטיבית

 בניכוי חלויות שוטפות ארוך לזמן הלוואות

 3.50% 3.50%  30,040,000 "חש בנקאיים ממקורות

 2.56% 2.56%  42,000,000 "חש בנקאיים שאינם ממקורות

 שוטפות חלויות כולל קצר לזמן הלוואות

 3.37% 3.37%  5,980,000 ש"ח בנקאיים ממקורות

 

 משתנה בריבית אשראי .6.11.7

נתונים בדבר אשראי בריבית משתנה שהועמדו לחברה על ידי גורמים מממנים  להלן

 (:ש"ח)באלפי 

 השינוי מנגנון
 האשראי סכום

 31 ליום
 2017 דצמברב

 הריבית שיעור
ממועד  המקסימאלית

 השלמת הרכישה

 הריבית שיעור
ממועד  המזערית

 השלמת הרכישה

 הריבית שיעור
 למועד סמוך

 התשקיף

 2.1% 2.1% 2.1% - 0.5%+  פריים

 2.5% 2.5% 2.5% - 0.9%+  פריים

 3.2% 3.2% 3.2%  2,500 1.6%+  פריים

 3.5% 3.5% 3.5%  33,520 1.9%+  פריים

 החברה נטלה לא ,סמוך למועד התשקיףוסיומה  2017 בדצמבר 31ראשיתה בתקופה ש .6.11.8

  .נוספות הלוואות

 למועד נכון בתוקף שהינם המהותיים ההלוואה הסכמי אודות עיקריים פרטים להלן .6.11.9

)לפירוט תניית שינוי שליטה, התחייבויות פיננסיות וחישוב אמות מידה  התשקיף

  :(להלן 6.11.10סעיף ראו  2017בדצמבר  31פיננסיות נכון ליום 
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מועד העמדת  המלווה
 ההלוואה

סכום מסגרת 
ההלוואה המקורי 

 )אלפי שקלים(
יתרת קרן ליום  קרן וריבית–תשלומים רבעוניים 

31.12.2017  
מועד פירעון 

 אחרון

/ בטחונות/ המחאת  שעבודים
דמי שכירות/ ביטוחים / 

 ערבויות

 ריבית שנתית
)ריבית אפקטיבית 

 )קבועה(
 הערות/פירעון מיידי

 בנק מקומי א'

בנק להלן: "

 "(מקומי א'

הסכם 

ההלוואה נחתם 

 5ביום 

בפברואר 

 ההלוואה2017

 1 הועמדה ביום

  2017במרץ 

 

מיליון ש"ח  20

 :בחלוקה הבאה

מיליון ש"ח  17.5

בהלוואה לזמן ארוך 

הלוואה )להלן: "

 "(לזמן ארוך

מיליון ש"ח  2.5

בהלוואה לזמן קצר 

הלוואה )להלן: "

 "(לזמן קצר

)להלן ביחד: 

 "(האשראים"

 תשלומי ריבית רבעוניים

תפרע החל   קרן ההלוואה לזמן ארוך

 19-חודשים ממועד העמדתה ב 6מתום 

כל ₪  660,00ניים, בסך ותשלומים רבע

 ש"ח. 5,620,000אחד ותשלום אחרון בסך 

תפרע בתשלום  קרן ההלוואה לזמן קצר

 אחד בתום שנה ממועד העמדתה.

: תשולם ריבית בגין כל אחת מההלוואות

חודשים רצופים, התשלום הראשון  3מדי 

חודשים ממעמד העמדת  3יחול בתום 

ההלוואה, והתשלום האחרון יחול במועד 

 התשלום האחרון של קרן ההלוואה.

מיליון ש"ח  18-כ

 בחלוקה שלהלן:

הלוואה לזמן 

מיליון  2.5קצר: 

 ש"ח;

הלוואה לזמן 

 15.52ארוך: 

 ליון ש"חמי

 2022במרץ  1

השעבודים שלהלן ייווצרו 

לטובת בנק א' ובנק ב' בהתאם 

 לחלקם היחסי בסך ההלוואות:

שעבוד שוטף כללי ראשון  (1)

בדרגה, ללא הגבלה 

בסכום, על כלל הנכסים 

והזכויות של החברה 

הקיימים והעתידיים 

ושעבוד קבוע ראשון 

בדרגה, ללא הגבלה 

בסכום, על הון המניות 

הבלתי נפרע והמוניטין של 

 החברה. 

שעבוד קבוע מדרגה  (2)

ראשונה והמחאה על דרך 

השעבוד, ללא הגבלה 

מניות בסכום, על כל 

 קדמה קפיטל בחברה.

שעבוד קבוע מדרגה  (3)

ראשונה והמחאה על דרך 

השעבוד, ללא הגבלה 

בסכום, על כל מניות 

קדמה קפיטל מקבילה 

 בחברה.

 הלוואה לזמן ארוך:

ריבית בשיעור פריים + 

1.9% 

 

 הלוואה לזמן קצר: 

 1.6%פריים + 

)ב( לחוק 13הוסכם כי סעיף  - פירעון מוקדם וולונטרי

לא יחול על הסכם ההלוואה,  1967-תשכ"זהמשכון 

והחברה תהא רשאית לפרוע בפירעון מוקדם את 

האשראים, כולם או חלקם בכפוף למתן הודעה מוקדמת 

ימי עסקים לבנק. סדר הפירעון של האשראים  3של 

במסגרת פירעון מוקדם יהיה ראשית להלוואה לזמן ארוך, 

העורק  כאשר פירעון חלקי יקטין את תשלומי ההלוואה

לאחר פירעון מלא שלה, להלוואה לזמן קצר(. כל פירעון 

מוקדם יבוצע בצירוף ריבית שנצברה וטרם שולמה בגין 

 סכום הפירעון המוקדם.

  – העמדה לפירעון מיידי ע"י הבנק

עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי, לרבות המקרים 

 הבאים:

הטלת עיקול על נכסי החברה, או נקיטה בפעולות  (1)

מיליון  3הוצאה לפועל בגין חובות העולים על סך של 

 ש"ח. 

, לדעת ן באופן מהותימאורע המרע או מסכ אם יארע (2)

לפרוע את חובותיה  חברהיכולת ה את הבנק,

)לרבות  והתחייבויותיה כלפי הבנק במלואם ובמועדם

( וזאת בין חברהה של שינוי מהותי לרעה במצב הכספי

 ובין אם לאו חברהרוע כאמור תלוי ביאם קרות הא

 21ואירוע כאמור, ככל שניתן לתיקון, לא תוקן תוך 

 ימים ממועד קרות אירוע כאמור

הנפקה של ני"ע למוכ"ז על ידי החברה, ללא הסכמת  (3)

 הבנק.

שינוי מהותי בתנאי רישיון/ זיכיון שקיבלה החברה,  (4)

תית יכולתו של הבנק אשר בעקבותיו תפגעו מהו

 להיפרע מחובות בגין האשראי במלואם ובמועדם.

פטירה, פסילת דין, מאסר, עזיבת הארץ, של החברה  (5)

 .האו של יחיד השולט במישרין או בעקיפין בחבר

 בנק מקומי ב'

בנק )להלן: "

 (מקומי ב'

הסכם 

ההלוואה נחתם 

 19ביום 

 2017בפברואר 

 10ותוקן ביום 

 מיליון ש"ח 52.5

 "( האשראי)להלן: "

 בחלוקה הבאה:

מיליון ש"ח  20

 תשלומי ריבית רבעוניים

מיליון ש"ח מקרן  10: קרן הלוואה

תשלומים רבעוניים  20-ההלוואה ייפרעו ב

אלף ש"ח כל אחד.  500שווים ורצופים של 

 2022במרץ  1 מיליון ש"ח 18

 1.9%: פריים +הלוואה

 לשנה

: מסגרת להון החוזר

לשנה  0.5%פריים + 

: עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי, פירעון מיידי

 לרבות המקרים הבאים:

נושה פיננסי של החברה הודיע כי בכוונתו להעמיד  (1)

מיליון ש"ח  3חובות של החברה העולים על סך של 
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מועד העמדת  המלווה
 ההלוואה

סכום מסגרת 
ההלוואה המקורי 

 )אלפי שקלים(
יתרת קרן ליום  קרן וריבית–תשלומים רבעוניים 

31.12.2017  
מועד פירעון 

 אחרון

/ בטחונות/ המחאת  שעבודים
דמי שכירות/ ביטוחים / 

 ערבויות

 ריבית שנתית
)ריבית אפקטיבית 

 )קבועה(
 הערות/פירעון מיידי

  2017באוגוסט  

ההלוואה 

 1 הועמדה ביום

  2017במרץ 

  

בהלוואה לתקופה 

שנים )להלן:  5של עד 

 "(ההלוואה"

מיליון ש"ח  17.5

במסגרת אשראי 

לזמן קצר למימון 

הון חוזר בהלוואות 

אונקול )להלן: 

המסגרת להון "

 "(החוזר

מיליון ש"ח  15

מסגרת אשראי לזמן 

קצר למימון ערבויות 

המסגרת )להלן: "

 ."(לערבויות

 

מיליון ש"ח נוספים ייפרעו בתשלום  10

ד לא שנים מהיום הקובע וע 5אחד בתום 

 .2022במרץ  15יאוחר מיום 

 

 ממסגרת ההון החוזר; 

 1.5%: מסגרת לערבויות

לשנה מהמסגרת 

לערבויות שתנוצל ביחס 

לערבויות לצד ג' כלשהו 

בישראל. ביחס 

לערבויות לצד ג' בחו"ל 

הריבית ייקבע  שיעור

 בהסכמה עם החברה.

 

לפירעון מיידי, והחברה לא הסדירה את העניין בתוך 

 הנושה בעניין. ימים מקבלת הודעת 7

חלה הרעה משמעותית לפי שיקול דעתו הסביר של  (2)

הבנק במצבה הכלכלי ו/או בכושר ההחזר הכספי של 

החברה באופן המסכן במידה ממשית את עמידת 

 החברה בהתחייבויותיה כלפי הבנק.

הנפקה של ני"ע למוכ"ז על ידי החברה, ללא הסכמת  (3)

 הבנק.

קיבלה החברה, שינוי מהותי בתנאי רישיון/ זיכיון ש (4)

אשר בעקבותיו תפגעו מהותית יכולתו של הבנק 

 להיפרע מחובות בגין האשראי במלואם ובמועדם.

: והחברה תהא רשאית לפרוע פירעון מוקדם וולונטרי

בפירעון מוקדם את האשראים, כולם או חלקם בכפוף 

ימי עסקים לבנק. במקרה של  5למתן הודעה מוקדמת של 

א ייפרע פרו ראטה מהסכומים פירעון מוקדם חלקי, הו

העתידיים להיפרע על פי לוח הסילוקין המקורי. לפרטים 

 לעיל. 6.4אודות מגבלת חלוקת דיבידנד ראו סעיף 
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   תניית שינוי שליטה ואמות מידה פיננסיות .6.11.10

 התאגיד
 המלווה

הקרן  יתרת
ליום 

31.12.2017  
 פיננסיות התחייבויות שינוי שליטה תניית תמצית

 31חישוב אמת מידה פיננסיות ותוצאותיו ליום 
 2017 דצמברב

 'א בנק

 מיליון ש"ח 18-כ

לא יהיה שינוי בשליטה בחברה במישרין ו/או בעקיפין ו/או בשיעור 

האחזקות של בעלי המניות בהון המניות ובזכויות ההצבעה בחברה נכון 

 , אלא בהסכמת הבנק מראש ובכתב, למעט שינוי2017במרץ  1ליום 

שכתוצאה ממנו שיעור ההחזקה של קדמה קפיטל יחד עם קדמה קפיטל 

 מהון המניות ובזכויות החתימה של החברה. 75%-מקבילה, לא יפחת מ

(1) EBITDA  47  מיליון ש"ח )סכום  25לא תפחת בכל עת מסך של

 (.2017במרץ  1-זה יהיה צמוד למדד החל מהמדד הידוע ב

 .1.2 -לא יפחת, בכל עת, מ 48(Debt Serviceיחס שירות החוב ) (2)

 ."חש מיליון 42-כ( 1)

 .6.9-כ( 2)

 'ב בנק

 "חש מיליון 18

יבוצע בחברה כל שינוי מבנה, לרבות מיזוג, הסדר או הקפאת הליכים,  לא

ארגון מחדש, ו/או כל העברה אחרת של נכסי החברה )כולם או חלקם( 

אף האמור לעיל, לא יראו  עלללא קבלת אישור הבנק מראש ובכתב. 

 המניות בעלישינוי שכתוצאה ממנו שיעור האחזקה של כשינוי שליטה 

בהון המניות וזכויות ההצבעה  75.1% -לא פחת מ בחברה הנוכחיים

 המניות בעלי יוותרו לאחריו אשר השליטה לשינוי יסרב לא הבנק. בחברה

 ההצבעה ויותוזכ המניות מהון 50.1%-מ למעלה של אחזקה עם הנוכחיים

  לחברה בכתב הודעה כך על וימסור  סבירים מטעמים אלא, בחברה

 

(1) EBITDA49 מיליון ש"ח.  25-לא תפחת מ 

 אם אלא, קלנדריתמיליון לשנה  12לא יעלה על  CAPEX50-ה (2)

 .ובכתב מראש הבנק הסכמת התקבלה

לא יעלה  CAPEX51בניכוי  EBITDA -ל נטו פיננסי חוב יחס (3)

מתום התקופה האמורה  4.5-חודשים, ו 18במשך  6.5על 

 .ואילך

 . 1.2-יפחת מ לא 52(DSCR) כיסוי יחס (4)

 . 1לא יעלה על  53להון חוזר תפעולי, –אשראי לזמן קצר  יחס (5)

 ."חשמיליון  42-( כ1)

 ."חשמיליון  2-כ( 2)

 .0.5-כ (3)

 .2-כ (4)

 אפס. (5)

                                                      
47  "EBITDA "- הבדיקה, לפני הוצאות מימון )ריבית, הפרשי  הסכום המצטבר של הרווח התפעולי לארבעת הרבעונים הקלנדריים העוקבים שמועד סיומם הינו מועד הדוחות הכספיים הרבעוניים האחרונים למועד

לא תכלול את המפורט להלן: )א( רווחי/הפסדי שיערוך של EBITDA -תה תקופה. למען הסר ספק הגדרת ההצמדה, הפרשי שער ומטבע ועמלות( ומיסים, בתוספת הוצאות פחת והפחתות שנרשמו בדוחות הכספיים באו
 ות.הוני )הקצאת אופציות( לעובדים, שאינן תזרימינדל"ן להשקעה; )ב( רווחי/הפסדי הון; )ג( רווחי/הפסדי שיערוך השקעות; )ד( רווח ממחיקת מוניטין שלילי; )ה( זקיפת הוצאות בגין תגמול 

48  "Debt Service "- .המנה המתקבלת מחלוקת התזרים הפנוי לשירות החוב, בשירות החוב 
סיומם הינו  העוקבים שמועד בניכוי השקעות )כערכן בדוח תזרים מזומנים מפעילות השקעה(, מיסים ודיבידנד שהוכרז )גם אם לא חולק בפועל( בארבעת הרבעונים הקלנדריים EBITDA – "תזרים פנוי לשירות החוב"

 מועד הדוחות הכספיים הרבעוניים האחרונים למועד הבדיקה.
בעוניים האחרונים למועד הסכום המצטבר של החלויות השוטפות בגין ריבית שהחברה שלמה במהלך ארבעת הרבעונים הקלנדריים העוקבים שמועד סיומם הינו מועד הדוחות הר –( Debt Service)" שירות החוב"

 .הבדיקה ת החלויות השוטפות בגין קרן שהחברה צפויה לשלם בגין ארבעת הרבעונים הקלנדריים העוקבים שלאחר מועד הדוחות הרבעוניים האחרונים למועדהבדיקה, בתוספ
49  " EBITDA  "– ( :הכנסות/הוצאות חד פעמיות; 3( הוצאות פחת והפחתות; )2( הפחתות/עליות ערך )לרבות בגין רכוש רבוע/מלאי/מוניטין(; )1הרווח התפעולי בדוחות הכספיים, בנטרול כל אחד מהמרכיבים הבאים )

( הוצאות בקשר עם הענקת מכשירים הוניים לעובדי החברה ו/או יועציה 5; )2017ה על הסכם הרכישה ועד לתום שנת מיליון ש"ח, ממועד החתימ 2.5( הוצאות בקשר עם עסקת הרכישה, בסכום מצטבר שלא יעלה על 4)
רלוונטי )לרבות הרבעון המסתיים יתבססו על נתונים הכלולים בדוח רווח והפסד ודוח תזרים מזומנים במהלך ארבעת הרבעונים )הרצופים( הקודמים למועד הבדיקה ה 1-3שאינן תזרימיות. למען הספר ספק, סעיפים 

 לפני מועד הבדיקה(.  

50   "CAPEX "– סעיף דומה תחת תזרימי מזומנים מפעולות השקעה. הוצאת הון המשמשת לרכישה, שדרוג נכסים פיזיים כגון ציוד, רכוש או מבני תעשייה כמופיע בדוח תזרימי המזומנים תחת רכישת רכוש קבוע או 
 -של החברה פחות הEBITDA -פירושו המנה המתקבלת מחלוקת סך החוב הפיננסי נטו של החברה למועד הדיווח ב –ביחס לכל מועד אליו מתייחסים בהתאמה  –" CAPEXבניכוי  EBITDA -ו ליחס חוב פיננסי נט"  51

CAPEXהחודשים שקדמו למועד הדיווח. 12-ב 

החודשים העוקבים המבטיחים  12-החודשים שקדמו למועד הדיווח בתוספת מזומן, פיקדונות קצרי מועד לא משועבדים ופיקדונות משועבדים אשר ישוחררו ב 12-ב EBITDA -היחס שבין ה – (DSCR" )יחס כיסוי"  52
החודשים שקדמו למועד הדיווח, לבין התחייבויות שוטפות )קרן ריבית,  12-ע בחודשים כאמור, וניירות ערך, לא משועבדים, למועד הדיווח, בניכוי מיסים והשקעות ברכוש קבו 12חוב שייפרע בתקופה שלא תעלה על 

 הוא יהיה רלוונטי בחישוב. הפרשי שער, הפרשי הצמדה וכיו"ב( לשנה קלנדרית קדימה, של החוב הפיננסי של החברה, ממנו ינוטרל רכיב הבולט בהלוואה בשנה הקלנדרית בה 
 המנה המתקבלת מחילוק האשראי הבנקאי המאזני לזמן קצר )לא כולל חלויות שוטפות( בגידול בצרכי ההון החוזר התפעולי.  –" תפעולייחס אשראי לזמן קצר להון חוזר "   53
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 מיסוי .6.12

 .עפ"י דיני המס הקבועים בישראל בהתאם לפקודת מס הכנסה ותקנותיה נישומה החברה .6.12.1

 1(. החל מיום 25%, 2016בשנת ו) 24% היה 2017שיעור מס החברות בישראל בשנת  .6.12.2

. לפיכך, החברה תחויב בישראל 23% הינו, שיעור מס החברות הישראלי 2018בינואר 

 ואילך. 2018בשנת  23%ובשיעור של  2017בשנת  24%במס בשיעור של 

, 2017 בדצמבר 31ליום  החברה של הכספיים לדוחותיה 28 ביאור וראלפרטים נוספים  .6.12.3

  .לתשקיף 9המצורפים לפרק 

 ייםהסכמים מהות .6.13

 ןהזיכיואייס העולמית והסכם  פרטים אודות רשת .6.13.1

כרשת קמעונאית  20-של המאה ה 20-אייס העולמית הוקמה בארה"ב בשנות הרשת 

, 2017בספטמבר  30, כאשר נכון ליום DIY-לתחזוקת הבית ותחום ההמעניקה פתרונות 

מדינות  60-סניפים בכ 5,000-בהתאם לפרסומי רשת אייס העולמית, מונה הרשת כ

 העולמית . רשת אייס54יתמסביב לעולם הפועלים תחת זיכיון של רשת אייס העולמ

ות הגדולה בעולם לחנויות לשיפור, עיצוב והחזקת הבית, ינימדורגת כרשת הזכי

בעולם של המגזין  ותהמובילנות יהזכירשתות  200בדירוג  6-ומדורגת במקום ה

Franchisetime
, McDonald's, 7-Elavenעולמיות כגון  זכיינות,בדירוג הכולל רשתות 55

KFC .ועוד  

כאשר  1992אייס העולמית העניקה לראשונה זיכיון להפעלת הרשת בישראל בשנת רשת 

לאורך השנים הועבר הזיכיון להפעלת הרשת לידי מספר סניף בילו. הסניף הראשון היה 

במועד השלמת  כאשר ,בעלות ברשת ובזיכיון כאמורהבעלים שונים שהחזיקו בזכויות 

ההסכמים שנחתם מול אייס העולמית הומחו מלוא זכויות אלקטרה במערך  הרכישה

  ."(מערך ההסכמים)להלן: " לחברה

 להלן פרטים אודות מערך ההסכמים:  

 הסכם רישיון (License Agreement) – הזכות להשתמש בסימני  לחברה ניתנה

המסחר של אייס העולמית במסגרת הפעלת סניפי הרשת בישראל וזאת לתקופה 

עם אופציה להארכה נוספת של ( 2012באוקטובר  30)החל מיום  של עשר שנים

צוין יבסכום לא מהותי.  וזאת בתמורה לדמי רישיון שנים, 10נוספת בת תקופה 

הסכם הרישיון קיימת לחברה זכות לביטול ההתקשרות על  להוראות כי בהתאם

העולמית  מנגד לאייס לאייס העולמית, חודשים 12ידי מתן הודעה מראש של 

אשר  הסכם הרישיון, יטול ההסכם הרישיון במקרה של הפרתקיימת זכות לב

ברה בעבירה הרשעת הח, של החברה מצגי שווא של בין היתר מתייחס למקרים

                                                      
54 -https://mms.businesswire.com/media/20171116005226/en/625039/5/FINAL_Ace_Hardware_q3

final_FINAL_Nov_15.jpg?download=1-infographic   
55  franchising-in-brands-biggest-the-2017/Ranking-.franchisetimes.com/Octoberhttp://www / 

https://mms.businesswire.com/media/20171116005226/en/625039/5/FINAL_Ace_Hardware_q3-infographic-final_FINAL_Nov_15.jpg?download=1
https://mms.businesswire.com/media/20171116005226/en/625039/5/FINAL_Ace_Hardware_q3-infographic-final_FINAL_Nov_15.jpg?download=1
https://mms.businesswire.com/media/20171116005226/en/625039/5/FINAL_Ace_Hardware_q3-infographic-final_FINAL_Nov_15.jpg?download=1
http://www.franchisetimes.com/October-2017/Ranking-the-biggest-brands-in-franchising
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שימוש ברישיון בניגוד ואשר עשויה לפגוע במוניטין של אייס העולמית, 

וטומטי גם של יצוין כי סיום הסכם הרישיון משמעו סיום א להוראות ההסכם.

     הסכם ההפצה )כמפורט להלן( וההפך.  

 ( הסכם הפצהDistribution Agreement) –  

הסכם להסדרת אופן רכישת מלאי מאייס העולמית ו/או חברות קשורות אליה 

"(. במסגרת הפצהההסכם "-" וספקי אייס העולמית")להלן:  ACEלסניפי 

שנתיות בסכומים מינימאליים הסכם ההפצה החברה התחייבה לבצע רכישות 

"( דרך המפיצים של אייס העולמית, כאשר סכום רכישה מינימלי)להלן: "

במידה והחברה תבצע רכישות שנתיות בסכום הנמוך מסכום הרכישה 

 דרש לתשלום עמלה בגין ביצוע חסר. יצוין כי נכון למועדיהמינימאלי היא ת

, סכומי הרכישה המינימליגדולים מ התשקיף החברה מבצעת רכישות בהיקפים

עקב ביצוע העמלה שהחברה עשויה לחוב בה וכמו כן, להערכת הנהלת החברה, 

 אינה מהותית ואף זניחה לסך פעילות החברה. , ככל שיהיה כזה בעתיד,חסר

 לעניין זה יצוין כי לצורך הבטחת התחייבויות החברה מכוח הסכם ההפצה

 בסכום העולמית אייסאשראי אוטונומי לטובת  כתבתן מל החברההתחייבה 

 כחלק AGD לפרטים אודות התקשרות החברה עם .1,000,000$מינימאלי של 

  .לעיל )ג( 6.7.8.2סעיף  ראו ההפצה מהסכם

 הסכם שעבוד   

מניות רישיון עם אייס העולמית, קיבלה החברה  כחלק מהתקשרות בהסכם

לשם הבטחת התחייבויות . מהותילא שווי בשל אייס העולמית  A-2מסוג 

ההפצה, התחייבה החברה להמחות, לשעבד החברה לפי הסכם הרישיון והסכם 

כל . כאמור מניותהמ הנובעות הזכויות כל אתולמשכן לטובת אייס העולמית 

שינוי בבעלות ו/או בהחזקה ו/או בזכויות הנובעות מהמניות האמורות לא יעשה 

ובכל מקרה, חלות מגבלות העברה  העולמית. ללא אישור מראש ובכתב של אייס

על מניות כאמור באופן שלא ניתן להעבירן לכל צד שלישי, פרט לזכייני אייס 

ספציפיים  העברה הגדרות ונהליבכפוף ל, (קיימים או פוטנציאלייםהעולמית )

  .ךשנקבעו לצורך כ

. אבדן זכות לחברה" הינה בעלת חשיבות ACEיצוין כי זכות השימוש במותג "לעניין זה 

ו/או בשל כל סיבה אחרת, עלול  מערך ההסכמיםהשימוש במותג, הן מכח ביטול 

בטווח הארוך, בהתאם . בטווח הקצר להשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה

להערכת הנהלה, ניתן יהא לצמצם באופן מהותי את הפגיעה של איבוד השימוש במותג 

מבוססת על העובדה  זו הערכה. חדש מיתוג תחת הרשת ותפעיל ייחודיות על שמירה תוך

ובהיותה  ACEבשימוש במותג יתרונות הקיימים שהנהלת החברה אינה מסתפקת ב

חיזוק המוניטין שלה כרשת לפועלת לבידולה והעולמית, ואייס חלק מרשת החברה 

כקמעונאית מובילה בארץ, אל מול מתחרותיה תוך שימת דגש, בין היתר, על רמת 

של הלקוחות ונקיטת פעולות השירות ומקצועיות המוכרנים, הגברת חווית הקניה 

 . הרשתיוצרות ערך מוסף ללקוחות נוספות ה
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 .לעיל 6.11 סעיףב ראו, של החברה מהותיים מימון הסכמי אודות לפרטים .6.13.2

  לעיל.  6.1.3הסכם רכישת הפעילות מאלקטרה ראו סעיף  לפרטים אודות .6.13.3

 ניהולם ודרכי סביבתיים סיכונים .6.14

על הרשת צפויות לחול הוראות שונות מתחומי איכות הסביבה, בעיקר בקשר לפעילות  .6.14.1

, כאשר להערכת החברה העיקריות שבהן הן אוטודיפוהפעלת המוסכים במסגרת סניפי 

 כלהלן:

, התקנות שהותקנו מכוחו, והוראות והנחיות  1961 – חוק מניעת מפגעים, התשכ"א .6.14.2

החוק למניעת "להלן: המשרד לאיכות הסביבה בתחום הטיפול בחומרים מסוכנים )

 "(מפגעים

החוק למניעת מפגעים קובע הוראות שונות בקשר עם החזקת, איסוף וטיפול בשמן 

רי החוק למניעת להלן תמצית עיק .Auto Depot הרלוונטיות לפעילות המוסכים בסניפי

ישנה חובה להציב מתקני איסוף )א(  :Auto Depotמפגעים בקשר לפעילות בסניפי 

ומסנני שמן  ייעודיים, בהתאם למפורט בחוק למניעת מפגעים, ולאחסן בהם שמן משומש

משומשים. הוצאת השמן המשומש ומסנני השמן המשומשים ממתקן האיסוף תתבצע 

שומש בעלת אישור של המשרד להגנת הסביבה. חברה לאיסוף שמן מ רק באמצעות

)ב(  .המנהלים פעילות זו האחריות לעמידה בהוראות אלו מוטלת על הזכייניםיובהר כי 

לאזור המוגדר  חל איסור לבצע תיקון, בדיקה או כל פעילות אחרת של מכונאות מחוץ

לשטח שמוגדר שם, לרבות בקשר למאפיינים מיוחדים הנדרשים  כ"שטח עבודה", כפי

 מסוגים שונים של המוסך. כן קיימת העבודה, ולרבות בקשר עם טיפולם של שפכים

העבודה  ימים על מנת לנקות את רצפת שטחחובה להשתמש בחומרים מסוגים מסו

בקשר עם  1993 –העובר על תקנות מניעת מפגעים )שמן משומש(, תשנ"ג  )ג( במוסך.

  או שניהם יחד.₪,  14,400מאסר או איסוף שמן ואופן סילוקו, דינו שישה חודשי 

החוק )להלן: " 2012"ב התשעלטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,  החוק .6.14.3

 "(לפסולת אלקטרונית

נכנס לתוקפו החוק לפסולת אלקטרונית במטרה לקבוע הסדרים  2014מרץ  בחודש

 עיקריתמצית  להלן. ומצברים סוללותזה  בכלללעניין טיפול סביבתי בציוד אלקטרוני ו

על  חובה)א( (: הרשת סניפי זהעל בתי עסק )ובכלל  שחלותאלקטרונית  לפסולתהחוק 

בתי עסק המוכרים סוללות ומצברים להתקין מכלים ייעודיים לסוללות ומצברים 

מסך משקל  50%על יצרן או יבואן של ציוד אלקטרוני למחזר  חובה; )ב( משומשים

 ומצברים סוללות של ויבואנים יצרנים על חובה; )ג( לשהיכ קלנדרית בשנההציוד שמכר 

 יצרנים על חובה; )ד( מסך משקל הסוללות או המצברים שמכרו בשנה 35%-25% למחזר

; )ה( ציוד אלקטרוני פסולת עם בקשראת כל עלויות הפינוי והטיפול  לממן ויבואנים

, כך. אלקטרונית פסולת שלסטנדרטים לפינוי וטיפול במתקני המיון והמחזור  נקבעו

להם בתי העסק  לשימוש מדריכים לפרסם יחויבוציוד אלקטרוני  שליצרנים ויבואנים 

 ציוד לכל חוזר לשימוש והכנה סביבתי טיפולעם  בקשרהם מוכרים ציוד כאמור 

  .אלקטרוני
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ובסמוך למועד התשקיף, למיטב ידיעת החברה היא אינה  2017בדצמבר  31נכון ליום 

  פרה כלשהי של חוקים ותקנות אלו.נמצאת בה

 "(צמיגים ולמיחזורלסילוק  חוק)להלן: " 2007-צמיגים, תשס"ז ולמיחזורלסילוק  חוק .6.14.4

של צמיגים באופן שיבטיח  החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, נועד להסדיר סילוק ומיחזור

הגנה על הסביבה ומניעת מפגעים, ובכלל זה שריפה בלתי מבוקרת, וצמצום ההטמנה של 

 צמיגים של והעברה פינוי לעניין הוראות, היתר בין קובע החוק. 56צמיגים באתרי פסולת

 רישום וניהול בהם מים הצטברות שימנע באופן צמיגים אחסון, עסק מבית משומשים

  ומשקלם הצמיגים פונו אליהם המקומות של ורטומפ מלא

  משפטיים הליכים .6.15

ולמועד התשקיף לא תלויים הליכים משפטיים מהותיים  2017בדצמבר  31נכון ליום 

ים אוריובב לעיל 6.7.1.9.1בסעיף  מלבד סניף ירקונים כאמור שהחברה הינה צד להם

 .לדוחות הכספיים 31ד ו 29

, התחייבו המוכרות הסכם רכישת פעילות הרשתבהתאם ל כי לציין יש זה לעניין

בגין כל עילה  כלפי החברה למתן אחריות ושיפוילעיל(  6.1.3.5)כהגדרת המונח בסעיף 

ליכים משפטיים הקודמים למועד לרבות ה ,(2017לינואר  1אשר קדמה למועד הקובע )

 6.1.3.5או סעיף לפרטים נוספים ר ., אך למעט בקשר עם החבויות הכלולות בממכרזה

 לעיל.

 וצפי להתפתחות בשנה הקרובה עסקית ואסטרטגיה יעדיםמודל עסקי,  .6.16

 מוצרים זה לקהל ומציעה, הביניים במעמד ישראלים בית למשקי פונה החברה

 (.value for money) אטרקטיבי ובמחיר טובה באיכות המתאפיינים

 ועל, הלקוחות לטובת ופונקציונלית בטוחה, נוחה קניה חווית על דגש שמה החברה

 קטגוריות מבחר מציעה החברה כן כמו. לאתר הפיזיות החנויות בין ונוח"חלק"  חיבור

 .נוחות פתיחה ושעות עשיר מוצרים מגוון, מוצר

במספר  מתמקדת החברהלבית, לחצר ולרכב,  הכלמהצעת הערך של רשת  כחלק

עבור לקוחותיה. קטגוריות  destinationקטגוריות מובילות בהן היא שואפת להיות 

אלה מאופיינות על ידי הצעת איכות/מחיר אטרקטיבית, מגוון רחב, יעוץ מכירתי 

 של רחב מגוון הרשת מציעה, בנוסף. אטרקטיבית מכירה וסביבת וזמין מקצועי

 והרכב החצר, הבית את לשדרג שמחפש ללקוח המאפשרות משלימות קטגוריות

הקטגוריות  (.”one stop shop“) אחד במקום שמחפש מה כל את למצוא אפשרות

העיקריות הינן: מוצרי חשמל, רכב, גינה וחצר וריהוט להרכבה עצמית. לפירוט נוסף 

 .6.7.3וסעיף  6.7.2ראה סעיף 

                                                      

56  http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Laws/Pages/TiresLaw.aspx 



  

    

 58 -ו 

 בעולם קמעונאות בניהול תפעולית מצוינות של מרכזית חוזקה על מסתמכת החברה

 בתפעול, האספקה שרשרת בניהול, הסחר ביכולות ביטוי לידי הבאה, הבית שדרוג

 .האלקטרוני ובמסחר בשיווק, החנויות

 ועל המכירה רצפת של אופטימיזציה, המגוון טיוב, התדמית חיזוק על דגש שמה החברה

 .והרחבתו הלקוחות בסיס מיצוי

 של מהיכרות, החברה בהנהלת הקיים הניהולי הניסיון על מתבססת הרשת אסטרטגיית

 אסטרטגית עבודה סמך ועל בפרט החברה פעילות ותחום בכלל הקמעונאות תחום

 שנעשו אסטרטגיות עבודות על השאר בין ונשענה האחרונה בשנה בחברה שנעשתה

 .האחרונות בשנים

 :החברה ידי על שהוגדרו כפי הקרובות לשנים העיקריים הצמיחה מנועי להלן

 

הקיימות בכלל ובחנויות  הרשת בחנויות למטרהתפעולי  והרווח המכירות הגדלת המשך .1

 :הבאים האמצעים על התבססות תוךזהות בפרט, 

 .הממוצע הקניה וסל בחנויות הביקורים תדירות הגדלת .א

 בהיבט והן המכירות בהיבט הן החברה יעילות לשיפור מדידה כלי הטמעת .ב

 .הרווחיות

 לקטגוריות נוספות בעולם שדרוג הבית )כגון מטבחים(.  כניסה .ג

 .הרשת של המובילות בקטגוריות תחרותיים ומחירים רחב מגוון על דגש תשימ .ד

 לרבות, ללקוח בשרות, הסניפים בנראות השקעה"י ע הקניה חווית שיפור .ה

 והכרת איתור, בחנות התמצאות המאפשרים אחרים ועזרים שילוט באמצעי

 .קניה החלטות וקבלת המוצרים

 ומיקום המחלקות השונות בחנות. הפלנוגרמה שיפור .ו

ובחינת גיבוש  עמם הקשר הידוק ,הלקוחות מועדון חברי מספר של הגדלה .ז

 .6.7.4.1לפרטים נוספים ראה גם סעיף  .תוכנית נאמנות לחברי המועדון

קישורו למותגי המשנה בפורמט  על ידי, בין השאר אייסבחיזוק מותג  השקעה .ח

 של מותג תומך.

 

החברה מאמינה באפשרות לצמיחה מהותית של מכירות אתר הסחר בשנים  –הסחר  אתר .2

ככלי לבידולה  (OmniChannel)הקרובות ומינוף האתר והקשר בינו לבין חנויות הרשת 

 ל ידיע בישראל המקוונות במכירות משמעותי נתח ותפיסת הישראלי בשוק החברהשל 

כנולוגיים לשיפור יחס ההמרה בין הגדלת נתח המבקרים באתר והמשך פיתוח כלים ט

המבקרים לקונים בפועל. בנוסף, החברה מאמינה כי באמצעות האתר ניתן יהיה להרחיב 

את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר ללא צורך בהצגתם בחנויות הפיזיות וכן 

יצוין כי בשנת לשמש כפלטפורמה בה יוכלו עסקים/ סוחרים להציג ולמכור את מוצריהם. 

, שיעור הרווחיות הגולמית של המכירות באתר הסחר נמוכה מזו אשר בסניפים, 2017

בעוד שיעור הרווח התפעולי באתר הסחר דומה לשיעור בסניפים. לפרטים נוספים ראה 

   .6.7.1.13גם סעיף 
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 ידי על הרכבבקטגוריית והגדלת המכירות של החברה  דיפו אוטו השם המסחרי חיזוק .3

מתוך הבנה שתחום הפנצ'ריות כיום נעדר תדמית חיובית,  'ריות.הפנצ בתחום זיכיונות

השם המסחרי החברה מעריכה כי  .תחושת בטחון בקניה, אמינות והוגנות בעיני הלקוחות

 אוטו דיפו יוכל לתרום לשיפור התדמית והגדלת המכירות בפנצ'ריות תחת הזיכיון.

ה כי אוטו דיפו מוביל באופן ניכר מסקרי נכסיות מותג שביצעה החברה לאורך השנים עול

 והעדפת קנייה בתחום מוצרים לרכב.  57במודעות בלתי נעזרת

מתמחות נוספות בעולם שדרוג  ות/רשת רכישת"י ע הרשת צמיחת של משמעותית הגדלה .4

החצר, באופן שיאפשר מינוף סינרגיה בין החברה הנרכשת והפעילות הקיימת /או הבית ו

בכוונת החברה לבחון  והן בהיבטים של שרשרת האספקה. בחברה, הן בהיבט הניהולי

באופן  לאחר השלמת ההנפקה רכישות אפשריות, כאמור לעיל, אשר עשויות לשפר

משמעותי את תוצאות החברה. יצויין כי תמורת ההנפקה תאפשר לחברה להקטין את 

 מינוף החברה לשיעור מינימאלי בכדי לאפשר את הרכישות כאמור. 

 

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, לעיל הינם היעדים האמורים הצפי ו

ואחרות  ענפיות ,המבוסס במידה מהותית על ציפיות והערכות לגבי התפתחויות כלכליות

ועל השתלבותן אלה באלה. יעדים אלה יכולים שלא להתממש או להתממש באופן שונה 

 המתוארים הסיכון מגורמי איזה התממשות מהותית מכפי שנחזה, בין היתר בשל

כלכלי במדינת ישראל או הבטחוני ו/או המצב ב שינוי לרעה ובפרט להלן 6.18 בסעיף

בשל קשיים באיתור זכיינים מתאימים למותג אוטו דיפו או איתור חברות מתאימות 

 .לרכישה

 הון חוזר .6.17

 הרכב ההון החוזר .6.17.1

לקוחות ואשראי ספקים, אשראי חברה מורכב בעיקרו ממלאי, ההון החוזר של ה

 להלן: כמפורט

של החברה.  מדיניות החזקת המלאי של החברה נקבעת בהתאם לתחזית מכירות: מלאי

את המלאי שבבעלותה ומעריכה את ההפרשות  רבעוןהנהלת החברה בוחנת מדי 

הנדרשות בגין מלאי איטי ומת, הפחתת מלאי לפי עלות או שווי שוק וכן בגין חוסרים 

ובהתחשב  ךמוגדר בהתאם לקטגוריה שאליו המוצר משתיי י מת/איטימלא במלאי.

 בגיל המלאי ובתחזית הגלגול שלו. 

מקבלת אשראי מספקיה בהתאם להסכמות עם הספקים  חברהה אשראי ספקים:

. לפרטים נוספים אודות ספקי המלאי של החברה בהתאם לסוג ההתקשרותו השונים

   לעיל. 6.7.8ואופן התקשרות החברה עמם ראו סעיף 

הינו ללקוחות פרטיים, כנגד חיוב כרטיסי  חברהקר מכירות העי: אשראי לקוחות

אשראי, מזומן, המחאות ותווי קניה. תנאי האשראי ללקוחות הינם כמקובל בשוק, 

                                                      

עמד שיעור המודעות הנעזרת של השם המסחרי אוטו  2016בסקר נכסיות מותג שביצעה בחברה בשנת   57

 .86%-דיפו על כ
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ירות הינן בכרטיסי אשראי בהתאם לאמצעי התשלום ולסכום הקניה. רוב המכ

 החברה מבצעתרבעון ובמהלך הרבעון במידת הצורך, לקראת סוף יצוין כי  .ןובמזומ

 .אשראי בכרטיסי ללקוחות חוב ניכיון

 המלאי וימי החברה של וספקים ללקוחות ממוצעים אשראי וימי אשראי היקפי להלן

 31ועד ליום השלמת הרכישה שהחברה מחזיקה בממוצע לתקופה שהחלה ממועד 

  פרופורמה: בהתאם לדוחות 2015-2017ולשנים  2017בדצמבר 

 לתקופה שהחלה ממועד הרכישה  
 דוחות פרופורמה

2017 2016 2015 

 103 92 91 90 ימי מלאי

 12 12 14 12 אשראי לקוחותימי 

 155 150 143 138 מקומיים ימי אשראי ספקים

 34 46 26 27 ימי אשראי ספקי חו"ל

 124 126 111 110 ממוצע כולל ימי אשראי ספקים

 90,793 89,979  86,700  88,765 יתרת מלאי )באלפי ש"ח(היקף ממוצע 

 28,800 22,117 23,172 22,809 היקף ממוצע יתרת לקוחות )באלפי ש"ח(

 144,388 134,779 140,274 138,345 ש"ח(היקף ממוצע יתרת ספקים )אלפי 

 

 תמצית ההון החוזר .6.17.2

        מסתכמת  2017 בדצמבר 31נכון ליום החברה יתרת ההתחייבויות השוטפות של 

 עמד על 2017בדצמבר  31ליום  החברהש"ח. סך הגירעון בהון החוזר של מיליון  224-בכ

לדוח  2.1לפרטים אודות הגרעון בהון החוזר ראו בסעיף  ש"ח. ליוןמי 56-סך של כ

  הדירקטוריון.

 
הסכום שנכלל בדוחות 

 ח("הכספיים )אלפי ש
התאמות )לתקופה של 

 חודשים(שניים עשר 
 סך הכל

  167,449 -  167,449 נכסים שוטפים

  223,937 -  223,937 התחייבויות שוטפות

עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות 
  (56,488) -  (56,488) השוטפות
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  סיכון גורמיב דיון .6.18

  סיכונים מאקרו כלכליים .6.18.1

ביטחוני, עלול לצמצם -לרעה במצב הפוליטימהותי שינוי  - מצב בטחוני וכלכלי בישראל .א

 באופן מהותי בהכנסות וכתוצאה מכך לפגוע -לסניפי הרשת את כניסת קהל היעד 

קיים יחס ישר בין משך השינוי לרעה במצב הבטחוני ו/או הכלכלי לבין מידת  .החברה

 .ההשפעה על תוצאות החברה

רים ימדד המחחשופה לשינויים בהחברה  – ובמדד המחירים לצרכן שינוי שערי ריבית .ב

להגדיל את עלייה בשיעור ריבית הפריים עלולה  .ביחס למרבית הסכמי השכירות לצרכן

 . לפגוע בתוצאותיה הכספיות של החברההוצאות המימון של החברה ועקב כך 

ידי החברה נרכשים על  ים עלמהמוצרים הנמכר שיעור מהותי – תנודתיות בשערי חליפין .ג

חשופה בש"ח, החברה מכירות החברה ללקוחותיה מתבצעות ש ,לאור כךבחו"ל.  ידה

בעת שינויים בשער החליפין )בעיקר של בשערי החליפין של מטבעות הייבוא.  לשינויים

להתאים את מחירי המכירה לצרכן על מנת שלא  בוחנת החברה מפעם לפעםהדולר( 

לפיכך, השפעת  כמו כן החברה בוחנת את הצורך לגידור שער הדולר. תפגע רווחיותה.

באופן מהותי. יחד עם  בחברהלא תפגע  החברההשינויים בשערי המט"ח על פעילות 

זאת, פיחות משמעותי של השקל יחסית לדולר יכול להביא לעליה של מכירי המוצרים 

ם גם אצל מתחרי הרשת, הנמכרים לצרכן ואף שעליית מחירים מעין זו צפויה להתקיי

 קיים חשש שמצב מעין זה יפגע במידה מסוימת במכירות הרשת

במהלך התקופה האחרונה ניכרת מגמה של עליות מחירים בשוק הסיני,  - עליות מחירים .ד

, בעיקר עקב התייקרות החברהאשר הנו המקור לחלק ניכר מהמוצרים הנמכרים על ידי 

עת שינויים במחירי הקנייה של המוצרים נוהגת חומרי הגלם ותשומות העבודה בסין. ב

 החברהלהתאים את מחירי המכירה לצרכן על מנת שלא תפגע רווחיותה. בנוסף,  החברה

נוהגת להצטייד במלאים בכמות מספקת של מוצרים המיובאים על ידה, מספר חודשים 

כיוון שגם  לפני מועד מכירתם הצפוי וזאת בין היתר על מנת להשיג מחירים זולים יותר.

רוכשים את מרבית מוצריהם מספקים דומים, השפעת השינויים במחירי  החברהמתחרי 

 .החברההמוצרים אינה צפויה להשפיע מהותית על מעמדה התחרותי של 

 סיכונים ענפיים .6.18.2

שביתה ממושכת של תנועת הסחורות בנמלים עלולה לפגוע ברווחיות  - שביתות בנמלים .ה

שביתות אלו על הגעת סחורות לישראל. לשביתה קצרה אין החברה לאור ההשלכה של 

 השפעה מהותית על רווחיות החברה.

המיובאים עלולים להשפיע על החברה שינויים בשיעורי המכסים על מוצרי  - מכסים .ו

להתאים את  , מעת לעת,החברהרווחיות החברה. בעת שינויים בשיעור המכסים, נוהגת 

 תפגע רווחיותה. מחירי המכירה לצרכן על מנת שלא
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המינימום  חשופה לגידול בהוצאותיה בשל עליה בשכר החברה – עלייה בשכר המינימום .ז

לעובדים  הנקבע בחוק. עליה בשכר מינימום יכול שתשפיע על עליית שכר כללית גם

 המשתכרים מעל שכר המינימום.

נובע מסניפים הפתוחים בשבתות. אם החברה חלק מהכנסות  -סגירת סניפים בשבת .ח

לסגור את הסניפים הפועלים בשבת עלול הדבר להשפיע לרעה על החברה תיאלץ 

 לעיל(. 6.7.1.9.3ות שלה )לפרטים נוספים ראה סעיף התוצאות הכספי

 סיכונים ייחודיים .6.18.3

  לעיל.  6.13.1לעניין זה ראו סעיף  - "ACEאבדן זכות השימוש במותג " .ט

פועלים ללא היתרי רישוי )רישיונות עסק החברה כיום מספר סניפים של  - רגולציה .י

כישלון בהשגת אישורים ורישיונות אלו עשוי להוביל לסגירת הסניפים כאמור וכיו"ב(. 

לעניין זה . בטווח הקצר/בינוני ובשל כך להשפיע לרעה על התוצאות הכספיות של החברה

 ות סטטוס היתרי והרישיונות של סניפי הרשת. לעיל לגילוי על אוד 6.7.1.8.2ראו סעיף 

שבו מתמחה החברה מאופיין בתחרות עזה. כמו כן, בשנים  תחום הפעילות –תחרות  .יא

ם מוצרי הבית מה שעשוי האחרונות ישנה כניסת רשתות המזון ו/או רשתות ביגוד לתחו

לת יחד עם זאת, להערכת הנהקת הרווחיות בתחום שבו פועלת החברה. יחלהוביל לש

ולרכב, המשך התייעלות החברה  , לחצרהחברה, מוניטין החברה בתחום המוצרים לבית

וכן אסטרטגיה השיווקית של החברה להרחבת המכירות המקוונות יוצר לחברה יתרון 

 יחסי לעומת מתחריה. 

מבטחת את הסיכונים הנקובים במסגרת מערך ביטוחיה   החברה -וחבויות רכוש סיכוני .יב

 מערךלתחום פעילותה ונעזרת ביועץ ביטוח חיצוני מומחה בתחום. במסגרת  בהתאםוכן 

כגון: אובדן רווחים, ביטוח אחריות  חבויות ביטוחי, פוליסות נכללות החברה ביטוחי

הביטוח יעודכנו מעת לעת  סכומיוביטוח נושאי משרה.  כלפי צד ג', חבות מעבידים

 הפוליסות וסייגי לתנאי כפופות חברהה פוליסותבהתאם לנתוני ועדכון הנהלת החברה 

 הכרוכות ההוצאות כאמור הביטוח פוליסות של קיומם אף על, לכך בהתאם. המקוריות

 ותוצאות עסקיה על משמעותי באופן להשפיע עשויות לקדמותו המצב והשבת בתיקון

 .החברה של פעילותה

מרבית לעיל, החברה הינה צד להסכם קיבוצי.  6.8.3.1כמפורט בסעיף  – הסכם קיבוצי .יג

כאמור ואין ביכולת החברה  עובדיה של החברה מועסקים תחת הסכם עבודה קיבוצי

סכסוך עם העובדים במצב של יחודש ובאילו תנאים. שההסכם הקיבוצי לדעת בבטחה 

אשר יהא כרוך בהשבתה או בפגיעה בפעילות החברה, עלול הדבר להיות בעל השפעה 

כן, כל פתיחה מחדש של -על עסקי החברה, מצבה הכספי ותוצאות פעילותה. כמו לרעה

הוצאות שכר נוספות כתוצאה מהענקת  השית על החברהלהסכמים קיבוציים עלולה 

 .זכויות כספיות נוספות לעובדים
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   של גורמי הסיכון האמורים על החברה: םלהלן הערכות החברה לגבי מידת השפעת

  גורם הסיכוןמידת ההשפעה של 

  השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

 כלכליים קרואמ םסיכוני 

   לי בישראלכמצב בטחוני וכל 

   שינוי שערי ריבית ובמדד המחירים לצרכן 

   תנודתיות בשער החליפין 

   עליות מחירים 

 סיכונים ענפיים 

   שביתות בנמל 

   מכסים 

    המינימוםעליה בשכר 

   סגירת סניפים בשבת 

 סיכונים מיוחדים לחברה 

   " אבדן זכות השימוש במותגACE" 

   רגולציה 

   תחרות 

   סיכוני רכוש וחבויות 

   הסכם קיבוצי 

 

המידע בדבר גורמי הסיכון שלעיל והשפעתם על החברה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו 

בחוק ניירות ערך. מידע זה נסמך, בין היתר, על הערכות החברה המבוססות על ניסיון העבר 

והיכרות את השווקים הרלבנטיים לתחומי פעילותה ומידע בנושא התפתחויות רגולטוריות 

הפעילות של החברה. החברה עשויה להיות חשופה בעתיד לגורמי סיכון הרלוונטיות לתחומי 

נוספים והשפעתו של כל גורם סיכון, היה ויתממש, עשויה להיות שונה מהערכות החברה. 

. התשקיףכאמור מידע צופה פני עתיד הוא מידע המבוסס על מידע הקיים בחברה בתאריך 

מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן 

  .זה
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 31 ביום שהסתיימה לתקופה התאגיד ענייני מצב על דירקטוריון דוח .6.19

 2017 בדצמבר
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 דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

 2017 דצמברב 31לתקופה שהסתיימה ביום 

 ( בע"מ2016דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון של אייס קפיטל קמעונאות )

בהתאם לתקנות ניירות  2017 דצמברב 31ביום  השהסתיימ שנהתקופה של ל ,("החברה)להלן: "

 . "(דוחותהתקנות )להלן: " 1970-ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל

 

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו  -חלק ראשון

 העצמי ותזרימי המזומנים שלו

 תיאור התאגיד וסביבתו העסקית .1

"(, מועד הקמת החברה)להלן: " 2016בנובמבר  13ונרשמה בישראל ביום החברה התאגדה 

"( חוק החברות)להלן: " 1999 –כחברה פרטית מוגבלת במניות לפי חוק החברות, התשנ"ט 

, שונה שם החברה לשמה 2017בפברואר  15ביום ( בע"מ. 2016תחת השם קדמה השקעה )

ממועד הקמתה ועד למועד השלמת רכישת  ( בע"מ".2016"אייס קפיטל קמעונאות ) –הנוכחי 

 פעילות הרשת כמפורט להלן, לחברה לא הייתה כל פעילות שהיא.

 14"( הושלמה עסקה בהתאם להסכם מיום מועד השלמת הרכישה)להלן: " 2017במרץ  1ביום 

 מוצרי צריכה חברות מקבוצת אלקטרה "( שנחתם ביןהסכם הרכישה)להלן: " 2016בדצמבר 

וזאת  )כהגדרתה להלן( רכשה החברה מהמוכרות את פעילות הרשת הבמסגרת, והחברה בע"מ

לפרטים נוספים אודות הסכם הרכישה  ."(המועד הקובע)להלן: " 2017בינואר  1החל מיום 

 . לתשקיף זה 6.1.3ראו סעיף 

החברה מוצרים לשדרוג מציעה לחברה תחום פעילות יחיד, תחום הקמעונאות, במסגרתו 

(, החצר והרכב. המוצרים משווקים ללקוחות הקצה Home Improvementותחזוקת הבית )

", לפי תחום הקמעונאות"-" והרשתבאמצעות רשת חנויות המופעלת על ידי החברה )להלן: "

נכון למועד התשקיף, מונה . עילל 6.2העניין(. לפרטים נוספים אודות תחום הפעילות ראו סעיף 

 אלפי מ"ר 55-כץ על פני שטח בר השכרה כולל של סניפים פעילים ברחבי האר 29-הרשת כ

עובדים.  900-כומופעלת על ידי  )כולל שטחים ציבוריים שהינם חלק מדמי שכר הדירה(

 6.7.1.7לפרטים נוספים אודות סניפי הרשת ועיקרי הסכמי השכירות לגביהם ראו סעיף 

 . תשקיף זהל 6.8. לפרטים אודות עובדי החברה ראו סעיף תשקיף זהל
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עד למועד השלמת הרכישה, לחברה לא הייתה כל פעילות. במועד השלמת הרכישה הועברו  יצוין כי

בינואר  1, קרי החל מיום החל מהמועד הקובע הזכויות הנרכשות לידי החברה באופן רטרואקטיבי

 31כספיים ליום  ותדוחהחברה ערכה שני סטים נפרדים של דוחות כספיים: )א(  בהתאם לכך,. 2017

 1ערוכים באופן המשקף את פעילות הרשת ממועד השלמת הרכישה )קרי, מיום  – 2017בדצמבר 

( ועד לתום תקופת הדיווח, ללא הצגת נתוני השוואה עובר למועד העברת הזכויות )להלן: 2017במרץ 

דוחות לפי העניין(; )ב(  "התקופה שהחלה ממועד העברת הפעילות",-" והכספייםדוחות ה"

החברה בידי כים באופן המשקף את העברת הזכויות הנרכשות, לו הועברו זכויות אלו וער – רמהופרופ

 (2015ואר בינ 1התקופה המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים פרופורמה )מאז ומעולם, החל מ

בבסיס  לפרטים אודות ההנחות העיקריות .פרופורמה"(ה"דוחות  ועד לתום תקופת הדיווח )להלן:

בדוחות  2017. הנתונים לשנת להלן 9המצ"ב בפרק פרופורמה לדוחות  4ביאור ראו  ,פרופורמההדוחות 

בדוחות הכספיים בכך שהם כוללים את  2017שונים מהנתונים של שנת נתונים הפרופורמה כוללים 

 .2017בפברואר  28יום ועד ל 2017בינואר  1הפעילות שנרכשה גם מיום 

הינם לתקופה  2017בהתאם לאמור לעיל, יובהר כי לכל אורך התשקיף, הנתונים התוצאתיים לשנת 

כולל ועד  ,2017במרץ  1שהחלה ממועד השלמת הרכישה ועד לתום תקופת הדיווח )קרי, החל מיום 

בפברואר  28. הנתונים לתקופות שקדמו למועד השלמת הרכישה )קרי, עד ליום (2017בדצמבר  31ליום 

 נתוניםהסבורה כי ( הינם נתוני פרופורמה בהתאם לדוחות הפרופורמה. יצוין כי החברה 2017

ברי השוואה שכן הם כוללים מספר חודשים  םאינ, פרופורמהדוחות ההכספיים והנתונים מ דוחותהמ

  .ועל כן, לא בוצעה השוואה כאמור שונה בין התקופות

   המצב הכספי .2

 )באלפי ש"ח(: הדוח על המצב הכספילהלן נתונים עיקריים מתוך סעיפי  2.1

 2017בדצמבר  31ליום נתונים 

 2017בדצמבר,  31ליום  סעיף

  167,449 נכסים שוטפים

  178,471 נכסים לא שוטפים

  345,920 סה"כ נכסים

  223,937 התחייבויות שוטפות

  76,408 התחייבויות לא שוטפות

  45,575 עצמיסה"כ הון 

  345,920 סה"כ התחייבויות והון

 

 בהון חוזר גרעון

, ליון ש"חמי 56-כשל  בסךבהון החוזר  גירעון לחברה, 2017 דצמברב 31 ליום נכון כי יצוין

 בעיית על להצביע כדי בכך אין כי, שביצע בחינה סמך על, קבע החברה דירקטוריון אולם

שהגירעון הנ"ל נובע בין היתר  ךכ על זו בקביעתו הסתמך החברה דירקטוריון. בחברה נזילות

מגירעון בהון החוזר התפעולי של החברה, בעיקר בשל ימי אשראי הספקים הגבוהים באופן 

מפעילות שוטפת של החברה חיובי  המזומנים משמעותי מימי אשראי הלקוחות. היות ותזרים 

בשנים האחרונות וצפוי להיות חיובי גם בשנה הקרובה, הרי שהגרעון בהון החוזר אינו מהווה 

סממן בעייתי לחברה. לכך יש להוסיף את מסגרת האשראי של החברה שצפויה לסייע לחברה 
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ת הרשת. יש בגין עסקת רכישת פעילונדחים להתנהל בשנה הקרובה, בעיקר לאור תשלומים 

לציין כי הנפקת המניות לציבור אותה מבקשת החברה לבצע בשנה הקרובה, אמורה אף לחזק 

 . באופן כללי ומאזן החברה את ההון החוזר

 

 פרופורמההנתונים בהתאם לדוחות  2.2

 רמה:ופרופהעל בסיס דוחות  2016-ו 2017רמה לשנים ולהלן נתוני פרופ

 פרופורמה הכספי המצב על הדוח תמצית להלן  2.2.1

 סעיף

 יתרה ליום

31.12.17 31.12.2016 

 אלפי ש"ח

  106,624  167,449 נכסים שוטפים

  180,258  178,471 נכסים לא שוטפים

  286,882  345,920 סה"כ נכסים

  163,902  223,937 התחייבויות שוטפות

  126,062  76,408 התחייבויות לא שוטפות

  (3,082)  45,575 סה"כ הון עצמי

  286,882  345,920 סה"כ התחייבויות והון

 

מיליון  107לעומת ש"ח מיליון  168-הסתכם בכ 31/12/2017פים ליום השוט הנכסים סך  2.2.2

אור י. השינוי נובע בעיקר עקב הגידול ביתרת המזומנים. ראה גם ב31/12/2016ליום ש"ח 

בנוסף, לאור צמיחה בפעילות החברה, גדלה גם  להנחות הפרופורמה בדוח הפרופורמה. 4

 יתרת המלאי.

 180-כלעומת ש"ח מיליון  178-הסתכם בכ 31/12/2017סך הנכסים הלא שוטפים ליום   2.2.3

 .31/12/2016ליום ש"ח מיליון 

 164-כלעומת ש"ח מיליון  224-הסתכם בכ 31/12/2017סך ההתחייבויות השוטפות ליום   2.2.4

. השינוי נובע בעיקר בשל רכישת פעילות הרשת אשר בגינה 31/12/2016ליום ש"ח מיליון 

יתרת חוב זה הופיעה  31/12/2016נכון ליום  ,אשרש"ח מיליון  45-כנותר חוב בסך של 

בנוסף, לאור צמיחה בפעילות החברה, גדלה גם יתרת  בהתחייבויות הלא שוטפות.

 .ונותני השרות הספקים

-כלעומת ש"ח מיליון  76-בכהסתכם  31/12/2017הלא שוטפות ליום  סך ההתחייבויות  2.2.5

בעיקר מרישום יתרת חוב רכישת פעילות . השינוי נובע 31/12/2016ליום ש"ח מיליון  126

 .לעיל 2.2.4כאמור בסעיף. ,התחייבויות השוטפותבהרשת 

השינוי לעומת ש"ח. מיליון  46-בכהסתכם  31/12/2017סך ההון העצמי של החברה ליום   2.2.6

וכן  לדוח הפרופורמה 4אור ימוסבר בהנחות הפרופורמה בב 31/12/2016היתרה ליום 

 .2017ברווח הנקי של שנת 
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  תוצאות הפעילות .3

 2017 בדצמבר 31 ליום עד הרכישה השלמת ממועד שהחלה לתקופה נתונים 3.1

 

 סעיף

בדצמבר,  31התקופה שהחלה ממועד העברת הפעילות ועד ליום 

2017 

  506,758 הכנסות ממכירות

  (279,627) עלות המכירות

  227,131 רווח גולמי

  (167,362) הוצאות מכירה ושיווק

  (20,991) הוצאות הנהלה וכלליות

  (11) הוצאות אחרות

  38,767 רווח מפעולות רגילות

  178 הכנסות מימון

  (4,138) הוצאות מימון

  34,807 לאחר הוצאות מימון, נטורווח מפעולות 

  (1,253) הוצאות אחרות בגין רכישת פעילות

  33,554 רווח לפני מסים על הכנסה

  (8,024) מסים על הכנסה

  25,530 רווח נקי

EBITDA1 43,233 

  .במלואה 2017הכוללים את שנת  ,דוחות הפרופורמהלהלן בגין  3.2סעיף הסבר ב ראה

 

 :לדוחות כספיים פרופורמה נתונים בהתאם 3.2

 סעיף

 בדצמבר 31לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

2017 2016 

 ש"חבאלפי 

  559,534  579,310 הכנסות ממכירות

  (302,021)  (319,542) עלות המכירות

  257,513  259,768 רווח גולמי

  (199,145)  (198,370) הוצאות מכירה ושיווק

  (24,616)  (25,238) הוצאות הנהלה וכלליות

  (100)  (10) הוצאות אחרות

  33,652  36,150 רווח מפעולות רגילות

  145  558 הכנסות מימון

  (4,219)  (4,808) הוצאות מימון

  29,577  31,900 רווח לפני מסים על הכנסה

  (7,395)  (7,625) מסים על הכנסה

 22,183  24,275 רווח נקי

EBITDA 41,912 43,392 

 

 

                                                      
1  EBITDA -  מימון )ריבית, הפרשי הצמדה, הפרשי שער ומטבע ועמלות( לפני הוצאות תקופה של הרווח התפעולי להסכום

 .ומיסים, בתוספת הוצאות פחת והפחתות שנרשמו בדוחות הכספיים באותה תקופה
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 הכנסות  3.2.1

מיליון  560-כ לעומת ש"חמיליון  579-לכ הסתכמו 2017 בשנת פרופורמההחברה  הכנסות

. 4.7%-כ על עמד. הגידול בפדיון 3.5%-כ של גידול, אשתקד מקבילהה בתקופה ש"ח

 1,012 -. פדיון למ"ר בחנויות זהות הסתכמו ל3.8%-כעמד על  2הגידול בפדיון חנויות זהות

 הגידול. אשתקד מקבילה בתקופה"ר למ ש"ח 976לעומת  ,חודשי בממוצע"ר למ ש"ח

 .הקניה תווי בתחום"פ שת והרחבת הסחר אתר הקמת בעיקר עקב נבע במכירות

 גולמי רווח  3.2.2

מיליון  258-כ לעומת ש"חמיליון  260-לכ הסתכם 2017 בשנת פרופורמההגולמי  הרווח

הגולמי נבע מהגידול  ברווחהגידול  .0.9%-כ של גידול, אשתקד מקבילהה בתקופה ש"ח

שיעור  .2017 בשנת יותר נמוך גולמי רווח שיעור עקב קוזז אשר לעיל כאמור בהכנסות

בתקופה  46%ממחזור המכירות, לעומת  44.8%עמד על  2017 בשנתהרווח הגולמי 

 ועקב הסחר באתר יחסית נמוך גולמי רווח שיעורמהמקבילה אשתקד. השינוי נובע 

 .הקניה תווי"פ שת הרחבת בגין יותר גבוהות הנחות

 

 ושיווק מכירה הוצאות  3.2.3

 199 לעומת ש"חמיליון  198-לכ 2017הסתכמו בשנת  פרופורמה ושיווק מכירה הוצאות

 .אשתקד המקבילה בתקופה ש"חמיליון 

 

 וכלליות הנהלה הוצאות  3.2.4

 .ש"חמיליון  25-לכ 2016-ו 2017הסתכמו בשנים  פרופורמה וכלליות הנהלה הוצאות

 

 תפעולי רווח  3.2.5

מיליון  33.6-כ לעומת ש"חמיליון  36-לכהסתכם  2017התפעולי פרופורמה לשנת  הרווח

 2017. שיעור הרווח התפעולי לשנת 7%-כאשתקד. עלייה של  מקבילהה בתקופה ש"ח

 נבעה התפעולי ברווח יהיהעל .אשתקד מקבילה בתקופה 6%-כלעומת  6.2%-כעמד על 

  כאמור לעיל. ,הגולמי ברווח הימהעלי בעיקרה

 

 נטו, מימון הוצאות  3.2.6

 4.1-כמיליון ש"ח לעומת  4.25-לכ הסתכמו 2017בשנת  ,פרופורמה ,נטו מימון הוצאות

 הוצאות של בהקשר הפרופורמה הנחות לענייןמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

  .הפרופורמה דוחות 4 ביאור ראה, המימון

 

 הכנסה על מסים לפני רווח  3.2.7

 29.6-כ לעומת ש"חמיליון  31.9-לכהסתכם  2017לשנת  פרופורמה מסים לפני הרווח

 יהימהעל בעיקרה נבעה מס לפני ברווח היהעלי. אשתקד המקבילה בתקופה ש"חמיליון 

 ברווח התפעולי כאמור לעיל. 

                                                      
 .2017-ו 2016שפעלו בשנים  סניפיםנתוני חנויות זהות מתייחסים ל  2
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 הכנסה על מסים  3.2.8

מיליון  7.4-כ לעומת ש"חמיליון  7.6-לכ הסתכמו 2017 לשנת פרופורמה מסים הוצאות

 בתקופה המקבילה אשתקד. ש"ח

 נקי רווח  3.2.9

-כ לעומת ש"חמיליון  24.3-לכהסתכם  2017של החברה לשנת  פרופורמה הנקי הרווח

. שיעור הרווח הנקי לשנת 9.4%-כעליה של  .אשתקד המקבילה בתקופה ש"חמיליון  22.2

  .אשתקד מקבילההבתקופה  4%-כלעומת  4.2%-כעמד על  2017

3.2.10   EBITDA 

 ש"חמיליון  43-כ לעומת ש"חמיליון  42-לכהסתכם  2017פרופורמה לשנת  EBITDA-ה

-כלעומת  7.2%-כעמד על  2017לשנת  EBITDA-ה אשתקד. שיעור המקבילה בתקופה

 . אשתקד מקבילה בתקופה 7.8%

 

  נזילות מקורות המימון .4

 כיוןינ)לרבות  התפעולי החוזר ההון אשראי ימיהחברה ממומנת מהונה העצמי,  פעילות  4.1

 .האשראי מסגרת יתרו, הלוואות הבנקים הבעלים הלוואת, אשראי( כרטיסי

 

 2017 בדצמבר 31 ליום עד הרכישה השלמת ממועד שהחלה לתקופה נתונים 4.2

 סעיף

בדצמבר,  31התקופה שהחלה ממועד העברת הפעילות ועד ליום 

2017 

 אלפי ש"ח

  62,757 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  (101,767) תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

  98,020 תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 

 מלאה.  כספים תשנ בגין כספיים םנתוני המציג להלן 4.3 סעיף ראה מפורט להסבר  4.2.1

 :2017החריגים בשנת המזומנים  תזריםאת נתוני  הדגישל יש  4.2.2

חודשים  10במהלך פעלה מזומנים מפעילות שוטפת הושפע מהעובדה שהחברה ה תזרים

שלילי  בתזרים אופייניםמאשר,  2017פברואר  -לא כללה את חודשים ינוארפעילותה ו

 .השוטפת פעילותמ

 בגין ש"חמיליון  100בסך  תשלוםהמזומנים לפעילות השקעה כולל בין היתר  תזרים

עסקת רכישת פעילות הרשת. מנגד, תזרים המזומנים מפעילות המימון כולל בין היתר 

בעלי המניות בסך  הלוואות, ש"חמיליון  40תקבול של הלוואות שונות מהבנקים בסך של 

 הנפקת הון המניות.  בגין ש"חמיליון  20-ו ש"חמיליון  42של 
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 פרופורמה כספייםבהתאם לדוחות  נתונים  4.3

 על בסיס הדוחות כספיים פרופורמה: 2016-ו 2017פרופורמה לשנים  נתונים להלן

 סעיף

 2017בדצמבר,  31לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

2017 2016 

 באלפי ש"ח

 39,721  37,634 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  (7,263)  (2,446) תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

  (31,801)  20,017 תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 

 שוטפת מפעילות מזומנים תזרים  4.3.1

-כ לעומת ש"חמיליון  37.6-לכהסתכם  2017המזומנים מפעילות שוטפת בשנת  תזרים

 החוזר בהון מירידה בעיקרו נובע ההפרשהמקבילה אשתקד.  בתקופהש"ח, מיליון  39.7

 .2016 בשנת התפעולי

 

 השקעה לפעילות מזומנים תזרים  4.3.2

 ש"חמיליון  2.4-לכפרופורמה הסתכם  2017המזומנים לפעילות השקעה בשנת  תזרים

 אשר השקעותהמנובעת  הירידה. אשתקד מקבילהה בתקופה ש"ח,מיליון  7.2-כ לעומת

עקב השלמת  בעיקר)הסחר, סניף עין שמר ושיפוץ מספר סניפים  אתר: 2016בשנת  שולמו

  .(אייסלטובת מיזוגם לתוך סניפי  אוטודיפוסגירת מספר סניפי 

 

 מימון מפעילות מזומנים תזרים  4.3.3

 כפי בעלים משיכותאו  השקעות עקב בעיקר מוסברת הפרופורמה בדוח המימון פעילות

 לדוח הפרופורמה. 4 בבאור ,הפרופורמה בהנחות שמוסבר
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  היבטי ממשל תאגידי –חלק שני 

 פטור מצירוף דוח וחוות דעת רואה חשבון מבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית .5

, (דוחות תקופתיים ומיידיים)תיקון)בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתקנות ניירות ערך 

הבקרה הפנימית על , החברה תהא פטורה מצירוף דוח בדבר אפקטיביות 2017-התש"ע

הדוחות וזאת עד לפרסום הדוח ג לתקנות  -12ב ו 2כקבוע בתקנות  הדיווח הכספי ועל הגילוי

 . 2019התקופתי של שנת 

לתקנות  (ג)ב9לתקנות הדוחות, הוראותיה של תקנה  (3ב)ג9 כן, בהתאם להוראות תקנה-כמו

דעתו של רואה החשבון יש לצרף לדוחותיה השנתיים של חברה את חוות  פיה-על ,הדוחות

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ובדבר חולשות מהותיות  המבקר שלה בדבר אפקטיביות

בטרם חלפו חמש שנים מעת שנעשתה תאגיד  לא יחולו על החברה ,שהוא זיהה בבקרה זו

 .תקנה מדווח למעט בקרות מקרים מסוימים שנקבעו באותה

 

  תרומות .6

 תרומות.לחברה אין מדינות בנושא מתן 

סך הוצאות התרומות של החברה בתקופה שהחלה ממועד השלמת הרכישה ובסמוך למועד 

אלפי  100-כאשר מתוך סכום זה, סכום של כש"ח, אלפי  130 -התשקיף הסתכמו לסכום של כ

ש"ח נתרם לארגון אשר לא קיימים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה ו/או קרובם ו/או נושא 

 משרה בה קשרים עמה. 

 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .7

( לחוק 12)א() 92סעיף  בהתאםהחליט הדירקטוריון,  2018 במרץ 5בישיבת הדירקטוריון מיום 

כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, לרבות  החברות

)שימונו בהתאם להוראות חוק החברות בכפוף להפיכת החברה לחברה ציבורית או  הדח"צים

 "(. המספר המזערי הראוי)כולל דח"צים( )להלן: " שנייםתאגיד מדווח, לפי העניין(, הוא 

המספר המזערי הראוי נקבע בהתחשב, בין השאר, בגודל החברה, תחומי פעילותה וטיב 

מתעוררות בבדיקת מצבה הכספי של החברה, עריכת הסוגיות החשבונאיות והפיננסיות ה

 דוחותיה הכספיים ואישורם. 

מומחיות  יבעל יםדירקטור שניחברה מכהנים בלעניין זה יצוין כי נכון למועד תשקיף זה, 

 . לתשקיף זה 7, כמתואר בפרק חשבונאית ופיננסית

  דירקטורים בלתי תלויים .8

, כהגדרת מונח זה רעי(-אחד )דני בן בלתי תלוי בחברה דירקטור ןמכהנכון למועד תשקיף זה, 

אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים,  לאבחוק החברות. החברה 

 כהגדרת המונחים בחוק החברות. 
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  מבקר פנימי .9

בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה,  .נכון למועד התשקיף לא מכהן בחברה מבקר פנים

 .על פי המועדים הקבועים בדיןמבקר פנים  למינויתפעל החברה 

 

  פרטים בדבר המבקר של התאגיד .10

  זהר ושות'. ,אלמגור ,החשבון בריטמן רואה הינם משרד -רואי החשבון המבקרים של החברה 

 להלן נתונים לגבי שכר טרחת רואה החשבון המבקר, והיקף השעות שבוצעו בחברה: 
 

 סוג השרות שם המשרד המבקר

 ממועד העברת הפעילות ההתקופה שהחל

 2017בדצמבר  31ועד ליום  

 באלפי ש"ח בשעות

בריטמן, אלמגור, זהר 

 ושות'
 180 1,800  ביקורת

בריטמן, אלמגור, זהר 

 ושות'
 100 500 תשקיף

בריטמן, אלמגור, זהר 

 ושות'

ליווי בעסקת רכישת 

 הפעילות)*(
550 750 

קוסט, פורר, גבאי את 

 קסירר 
 200 741 תשקיף

)*( מתן השירותים הקשורים לליווי העסקה )אשר כללו גם שירותי בדיקת נאותות( הסתיים עד למועד העברת הפעילות ולפני 

 מינויו של רואה החשבון המבקר. 

 

שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים מובא לאישור דירקטוריון החברה על בסיס שנתי. 

בין היתר, על תנאי השוק ולדעת דירקטוריון החברה הינו  גובה שכר הטרחה נקבע בהתבסס

   סביר ומקובל בהתאם לאופי החברה ולהיקף הפעילות שלה.
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד –חלק שלישי 

  אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .11

התקשרה החברה עם צד ג' שאינו קשור לחברה  , לאחר תאריך המאזן,2018בינואר  24ביום  .11.1

לפתיחת סניף חדש באזור פארק "( בהסכם שכירות המשכירו/או לבעלי השליטה )להלן: "

עתיד להיפתח נכון למועד התשקיף, אפק הממוקם בסמיכות גיאוגרפית לסניף ירקונים, אשר 

יצוין כי הנכס  "(.הנכס המושכר"-" והסכם השכירות: "בס"ק זה )להלן .2020במהלך שנת 

עם ההשלכות העתידיות, ככל שיהיו, לסגירת  ותהחברה להתמודדמפעולות המושכר הינו חלק 

 לעיל.  6לפרק  6.7.1.9.1 סניף ירקונים כמפורט בסעיף

כי הערכת החברה בדבר המועד המשוער לסיום עבודות הקמת המרכז המסחרי  יצוין

ר, מהווה מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו ובהתאמה לפתיחת סניף של החברה בנכס המושכ

בחוק ניירות ערך. הערכה זו מבוססת על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע להתקדמות 

הבנייה להקמת המרכז המסחרי, ואין כל וודאות כי הערכה זו תתממשנה כפי שמוערך, בין 

ה וכן עיכובים לא היתר, לאור עיכובים בקבלת היתר מהרשויות המקומיות, עיכובים בבני

 צפויים שיכולים ויחולו בעתיד. 

 , לאחר תאריך המאזן, התקשרה החברה עם צד ג' שאינו קשור לחברה2018בפברואר  25ביום  .11.2

סגולה  אזור התעשייה"( בהסכם עקרונות להשכרת שטח בהמציעו/או לבעלי השליטה )להלן: "

 מפעולות"(. יצוין כי הנכס המושכר הינו חלק הנכס המושכר"-" והסכם העקרונות)להלן: "

החברה להתמודדות עם ההשלכות העתידיות, ככל שיהיו, לסגירת סניף ירקונים כמפורט 

 לעיל.  6לפרק  6.7.1.9.1בסעיף 

 מחייב עם המציע;  שכירות( החברה תתקשר בהסכם 1ש: ) אין כל וודאותיודגש כי 

כאמור, תנאיו הסופיים לא יהיו שונים מהותית  שכירות( גם אם תתקשר בהסכם 2)-ו

 .הקיימים בהסכם העקרונותמהתנאים 

 
מינה דירקטוריון החברה את מר דני בן רעי כדירקטור בלתי תלוי  2018בינואר  10 ביום .11.3

בחברה, בהתאם להצהרת כשירות כדירקטור בלתי תלוי. פרטים אודות מר בן רעי ראו סעיף 

 זה.  לתשקיף 8.3.4לתשקיף זה. לפרטים אודות התגמול לו זכאי מר בן רעי ראו סעיף  7.1

 

להסכם דמי הניהול עם בעלי השליטה אשר קובע כי בכפוף  בוצע עדכון 2018בפברואר  .11.4

הנפקה לציבור של מניות החברה, ככל שתהיה, יופחתו דמי הניהול החודשיים להשלמת 

אלפי ש"ח. כמו כן, בוצע עדכון לתנאי הפרעון של הלוואת הבעלים בכפוף  80לסכום חודשי של 

 להשלמת הנפקה לציבור של מניות החברה, ככל שתהיה.
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  מאוד ת שווי מהותיותהערכ .12

 מעריך שווי מהותי 13.1

מעריך השווי העיקרי של נכסי החברה הוא פולברניס ברקת בן יהודה בע"מ )להלן: 

הנכסים  משווי 45%-(. שיעור הנכסים שהוערכו על מעריך השווי מהווה כמעריך השווי""

. מעריך השווי אינו תלוי בחברה. יצוין כי 2017בדצמבר  31, נכון ליום במאזן החברה

במסגרת ההתקשרות עם מעריך השווי נכללת תניית שיפוי, לפיה החברה מתחייבת 

לשפות את מעריך השווי בקשר עם כל פיצוי, אשר עולה על פי שלוש מגובה שכר הטרחה 

כלפי  ששולם על ידי החברה למעריך השווי בגין חוות הדעת, בו יהיה חייב מעריך השווי

צד שלישי בקשר עם חוות הדעת, לרבות, בכל ההוצאות שתידרשנה עבור ייצוג משפטי. 

  מעריך השווי.  ל ידיפרטים אודות הערכות שווי מהותיות מאוד שבוצעו עהלן ל

 .  הדוחותב)ט( לתקנות 8פרטים אודות הערכת שווי מהותיות מאוד בהתאם לתקנה  להלן 13.2

 נושא

 ההערכה

 עיתוי

 עדכון

 הערכת

 השווי

 שווי

 בדוחות

 הכספיים

 ליום

31.12.2017 

 בהתאם שווי

 הערכת לעדכון

)אלפי  השווי

 "ח(ש

 מעריך זיהוי

 השווי

 מודל

 הערכת

 השווי

 בבסיס שעמדו ההנחות

 השווי הערכת עדכון

ירידת בחינת 

 מוניטיןערך 

)שווי יחידה 

מניבת 

  מזומנים(

31 

 ,בדצמבר

2017 

166,912 347,910 

 פולברניס

ברקת בן 

 יהודה בע"מ

היוון 

תזרימי 

 מזומנים

 צמיחת ההכנסות:

2018 :4.8% 

2019 :-3.4% 

2020- 8.2% 

2021 :2%TV- 

 13.15%מחיר ההון: 

 עלות הקצאת

 רכישה

(PPA) 

במרץ,  1

2017 
-- -- 

פולברניס 

ברקת בן 

 יהודה בע"מ

היוון 

תזרימי 

 מזומנים

שיעור תמלוגים לשם 

 -מסחרי אוטו דיפו

1.75% 

 10.21%מחיר ההון 

 לתשקיף. 10לפרק  יםכנספח ת השווי מצ"בויצוין כי הערכ*

 

 

 

 

 2018 באפריל 15תאריך: 

 

 אורי עינן

  יו"ר דירקטוריון

 איציק אוזנה 

 מנכ"ל
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 ניהול החברה – 7פרק 

  דירקטוריון החברה .1.1

אורי עינן, יו"ר  שם
 דירקטוריון

דניאל בן רעי, דירקטור  טל גררה, דירקטורית גלעד שביט, דירקטור
 בלתי תלוי

שם באנגלית כפי 
 שמופיע בדרכון

Uri Einan Gilad Shavit Tal Gerera Daniel Ben Rei 

 021138338 039610898 022539241 024312308 מספר זיהוי
 08/03/1914 18/01/1984 09/10/1966 12/05/1969 תאריך לידה

מען להמצאת כתבי 
 דין-בי

מרכז עזריאלי בנין עגול 
. מנחם בגין 30קומה 

)קרן  , תל אביב132
  קדמה(

עגול מרכז עזריאלי בנין 
. מנחם בגין 30קומה 

)קרן  , תל אביב132
 קדמה(

מרכז עזריאלי בנין עגול 
. מנחם בגין 30קומה 

)קרן  , תל אביב132
 קדמה(

א', תל 3עמירן עמנואל 
 6908095אביב, 

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות
חברות בוועדה או 

וועדות של 
 הדירקטוריון

 לא לא לא לא

האם הינו דירקטור 
בלתי תלוי או 

דירקטור חיצוני 
 כהגדרתו 

בחוק החברות, 
 1999-התשנ"ט

)להלן: "חוק 
 חברות"(

 כן לא לא לא

האם חבר 
דירקטוריון זה הנו 

בעל מומחיות 
חשבונאית  

ופיננסית או 
 כשירות מקצועית

 לא כן לא כן

האם הינו דירקטור 
 לא לא לא לא חיצוני מומחה

הנו האם הדירקטור 
עובד של החברה, 

של חברה בת או 
חברה קשורה שלה 
 או של בעל עניין בה

יו"ר דירקטוריון 
בחברה וכן שותף בקרן 

-קדמה המחזיקה ב
מהון המניות  98%

המונפק והנפרע של 
 החברה.

שותף מנהל בקרן 
-קדמה המחזיקה ב

מהון המניות  98%
המונפק והנפרע של 

 החברה.

מנהלת השקעות בקרן 
 לא קדמה 

 10/01/2018 12/12/2011 14/11/2016 13/11/2016 תחילת כהונה
ראשון  תואר השכלה

, ומשפטיםבחשבונאות 
"א; ת מאוניברסיטת

 במנהל שני תואר
  ,(MBA) עסקים

INSEAD צרפת . 
 

תואר ראשון בכלכלה 
ומנהל עסקים, 

אוניברסיטת תל אביב; 
תואר שני במנהל 

(, MBAעסקים )
 אוניברסיטת תל אביב.

תואר ראשון 
בחשבונאות וכלכלה, 

אוניברסיטת תל אביב; 
תואר שני במימון, 

 אוניברסיטת תל אביב. 

תואר שני במנהל 
( , MBAעסקים )

INSEAD צרפת 
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 שם
אורי עינן, יו"ר 

 דירקטוריון
 טל גררה, דירקטורית גלעד שביט, דירקטור

דניאל בן רעי, דירקטור 
 בלתי תלוי

השנים  5-עיסוק ב
 האחרונות

בקרן מנהל שותף 
שותף בקרן קדמה; 

  KCPSההשקעות 

בקרן שותף מנהל 
; שותף בקרן קדמה

 . KCPSההשקעות 

מנהלת השקעות בקרן 
 קדמה קפיטל. 

 הבמחלקמנהלת 
הכלכלית במשרד רו"ח 

 ארנסט יאנג.

עסקי לפז חברת  ייעוץ
 פרטנרהנפט בע"מ, 

-ותקשורת בע"מ 
McKINSEY & 

COMPANY, INC. 
ISRAEL שותף ;

בקבוצת גרין לנטרן 
ביצוע ו( ואילך 2014)

 Privateהשקעות 
Equity אמצעותהב 

 פלייס בהולמס
, בע״מ אינטרנשיונל

מחלבות גד שיווק ב
סופר קופיקס בבע"מ ו

בע"מ; בעלים 
.ב.ר דודירקטור חברת 
( 2011החזקות וניהול )

 בע"מ
משמש כדירקטור 

 בחברות הבאות

קדמה קפיטל ש.ה.ע 
פמי פרימיום בע"מ; 

; וחברות בנות בע"מ
 ברנד תעשיות בע"מ

 ; )חברה ציבורית(

קדמה קפיטל ש.ה.ע 
פרימיום פמי בע"מ; 

בע"מ, גיל קאר 
( בע"מ, 98מערכות )

ברנד תעשיות בע"מ 
 )חברה ציבורית(

, ש.אל וחברות בנות
אחזקות בע"מ, 

( 2009קיסיפיאס מנוף )
 בע"מ. 

-- 

פלייס  הולמס
 בע״מ אינטרשיונל

)חברה ציבורית( 
חברות , וחברות בנות

; לנטרןגרין  בקבוצת
מחלבות גד שיווק 

החזקות  .ב.רדבע״מ; 
 ( בע"מ2011וניהול )

קרבה משפחתית 
לבעל עניין אחר 

 בחברה
 לא לא לא לא

האם הינו דירקטור 
שהחברה רואה 

אותו כבעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית לצורך 
עמידה במספר 
המזערי שקבע 

הדירקטוריון לפי 
( 12)א()92סעיף 

 לחוק החברות

 כן
 

 לא
 כן

 
 לא

האם הינו מורשה 
 חתימה עצמאי

 לא לא לא לא
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 נושאי משרה בכירה  .1.2

 שם

ברוך יצחק 
 אוזנה, מנכ"ל

דוד מור, סמנכ"ל 
 כספים

אילן מרום, 
סמנכ"ל תפעול 

 ומכירות

, נקש יפעת טולדו
סמנכ"ל שיווק 

 ופרסום

עליזה חגית 
, טראבוק

סמנכ"ל משאבי 
 אנוש

גיל זילברמן, 
 סמנכ"ל סחר

מירב אגוזי ספיר, 
-סמנכ"ל אוטו

 דיפו

עוזי לביא, 
סמנכ"ל כלכלה 

 ובקרה

)שמואל( שרון 
חיימוביץ, 

סמנכ"ל מערכות 
 מידע

שירן דדא, חשבת 
 החברה

שם 
באנגלית 

כפי שמופיע 
 בדרכון

Itzhak Baruch 
Uzana 

David Mor Ilan Marom Yifat Toledo 
Nakash 

Hagit Aliza 
Abukarat 

Gil Zilberman Mairav Egosi 
Sapir 

Uzi Lavi Sharon 
(Shmuel) 

Haimovitz 
Shiran Dada 

 038019493 029311914 025346024 029253945 022900203 031236189 031981894 023854810 061108585 029691276 מספר זיהוי

תאריך 
 לידה

06/08/1972 29/06/1982 22/01/1968 03/03/1915 10/11/1919 08/12/1966 15/05/1912 23/06/1913 15/04/1912 04/10/1985 

התפקיד 
שהוא 
ממלא 

בחברה, 
בחברה בת 

שלה, 
בחברה 
קשורה 

שלה  או 
בבעל עניין 

 בו

סמנכ"ל תפעול  סמנכ"ל כספים מנכ"ל
 ומכירות

סמנכ"ל שיווק 
 ופרסום

סמנכ"ל משאבי 
 אנוש

-סמנכ"ל אוטו סמנכ"ל סחר
 דיפו

סמנכ"ל כלכלה 
 ובקרה

סמנכ"ל מערכות 
 מידע

 חשבת החברה

תאריך 
תחילת 

 הכהונ
  בתפקיד

01/03/2017 

 

01/03/2011 

 

01/03/2011 

 

01/03/2011 

 

01/03/2011 

 

01/03/2011 

 

01/03/2011 

 

01/03/2011 

 

01/06/2011 20/08/2011 
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 שם

ברוך יצחק 
 אוזנה, מנכ"ל

דוד מור, סמנכ"ל 
 כספים

אילן מרום, 
סמנכ"ל תפעול 

 ומכירות

, נקש יפעת טולדו
סמנכ"ל שיווק 

 ופרסום

עליזה חגית 
, טראבוק

סמנכ"ל משאבי 
 אנוש

גיל זילברמן, 
 סמנכ"ל סחר

מירב אגוזי ספיר, 
-סמנכ"ל אוטו

 דיפו

עוזי לביא, 
סמנכ"ל כלכלה 

 ובקרה

)שמואל( שרון 
חיימוביץ, 

סמנכ"ל מערכות 
 מידע

שירן דדא, חשבת 
 החברה

תואר ראשון  השכלה
במנהל עסקים, 
מרכז ללימודים 
אקדמיים, אור 

 יהודה;

MBA מרכז ,
ללימודים 

אקדמיים, אור 
 יהודה

תואר ראשון 
בכלכלה 

וחשבונאות, 
אוניברסיטת בר 

 אילן;

רואה חשבון 
 מוסמך

תואר ראשון 
במנהל עסקים, 
אוניברסיטת 

 דרבי

ראשון  תואר
במנהל עסקים, 
המרכז האקדמי 

 רופין

MBA  עם
התמחות בשיווק 

ובמימון, 
האוניברסיטה 

העברית 
 בירושלים.

תואר ראשון 
בסוציולוגיה 

ואנתרופולוגיה, 
אוניברסיטת תל 

 אביב;

תואר שני בייעוץ 
ופיתוח ארגוני, 

המסלול האקדמי 
 המכללה למנהל.

תעודת חשב שכר 
בכיר, הסמכה 
מטעם לשכת 
רואי החשבון 

 בישראל. 

תעודת בגרות 
 מלאה

תואר ראשון  שנות לימוד 12
בכלכלה וניהול, 
האוניברסיטה 

 הפתוחה.

תואר ראשון 
עסקים,  במנהל

המכללה למנהל 
 ראשל"צ.

קורס מנהלי 
מערכות מידע 

(CIO.הטכניון ,) 

תואר ראשון 
בכלכלה, 
המכללה 

האקדמית תל 
 יפו; –אביב 

 
ראיית חשבון, 

אוניברסיטת בר 
 אילן; 

 
תואר שני 

בחשבונאות, 
ר באוניברסיטת 

 אילן;
 

רואת חשבון 
 מוסמכת.

 
 



 5 -ז 
 

 שם

ברוך יצחק 
 אוזנה, מנכ"ל

דוד מור, סמנכ"ל 
 כספים

אילן מרום, 
סמנכ"ל תפעול 

 ומכירות

, נקש יפעת טולדו
סמנכ"ל שיווק 

 ופרסום

עליזה חגית 
, טראבוק

סמנכ"ל משאבי 
 אנוש

גיל זילברמן, 
 סמנכ"ל סחר

מירב אגוזי ספיר, 
-סמנכ"ל אוטו

 דיפו

עוזי לביא, 
סמנכ"ל כלכלה 

 ובקרה

)שמואל( שרון 
חיימוביץ, 

סמנכ"ל מערכות 
 מידע

שירן דדא, חשבת 
 החברה

 5-עיסוק ב
השנים 

 האחרונות

קודם למינוי 
כמנכ"ל החברה, 

כיהן כמנכ"ל 
משנת  הרשת החל
2014.  

 2014-ל 2012בין 
כיהן כסמנכ"ל 

תפעול אייס 
אוטודיפו 

בקבוצת אלקטרה 
 מוצרי צריכה.

 וקודם למינוי
כסמנכ"ל 

הכספים של 
החברה כיהן בין 

 2016-ל 2014
כמנהל מחלקת 

הכספים של אייס 
אוטודיפו 

בקבוצת אלקטרה 
מוצרי צריכה; 

 2012בין השנים 
כיהן  2014-ל

כחשב אייס 
אוטודיפו 

בקבוצת אלקטרה 
 מוצרי צריכה.

 וקודם למינוי
כסמנכ"ל התפעול 

והמכירות של 
החברה, כיהן 

 2014משנת 
כסמנכ"ל התפעול 

והמכירות של 
אייס בקבוצת 

אלקטרה מוצרי 
צריכה. בין 

-ל 2011השנים 
כיהן כמנהל  2014

תפעול ומכירות 
של שקם 

אלקטריק 
ה בקבוצת אלקטר

 מוצרי צריכה.  

קודם למינויה 
כסמנכ"ל השיווק 

והפרסום של 
החברה, כיהנה 

 2016משנת 
כמנהלת השיווק 

-של אייס
אוטודיפו בחברת 
אלקטרה מוצרי 

צריכה. בין 
ל  2015השנים 
כיהנה  2016

כמנהלת השיווק 
והפרסום של 

CLUB365 בין .
-ל 2008השנים 
כיהנה  2014

כמנהלת השיווק 
של קבוצת 

קרייזי האופנה 
 ליין ולוצ'י. 

קודם למינויה 
כסמנכ"ל משאבי 

האנוש של 
החברה, כיהנה 

 2012משנת 
כמנהלת משאבי 
האנוש של אייס 

אוטודיפו 
בקבוצת אלקטרה 

 מוצרי צריכה. 

 

קודם למינויו 
כסמנכ"ל הסחר 
של החברה, כיהן 

 2016 -ל 2015בין 
כמנהל הסחר של 

 אייס אוטו דיפו
בקבוצת אלקטרה 

מוצרי צריכה. 
-2013בשנים 

ניהול חברת  2014
ייעוץ פרטית 
 בתחום הנדל"ן

 

קודם למינויה 
כסמנכ"ל 

אוטודיפו של 
החברה, כיהנה 

 2015משנת 
כמנהלת 
אוטודיפו 

בקבוצת אלקטרה 
מוצרי צריכה. בין 

-ל 1995השנים 
כיהנה  2015

כמנהלת סניפים 
 . באייס אוטודיפו

 

קודם למינויו 
כסמנכ"ל כלכלה 

ובקרה של 
החברה, כיהן 

 2014משנת 
כמנהל מחלקת 

כלכלה ובקרה של 
אוטודיפו -אייס

בקבוצת אלקטרה 
מוצרי צריכה. בין 

-ל 2012השנים 
כיהן כמנהל  2014

מחלקת כלכלה 
ובקרה של שקם 

אלקטריק 
בקבוצת אלקטרה 

 מוצרי צריכה.  

-2016בין השנים 
כיהו כמנהל  2011
ות מידע של מערכ

נגב קרמיקה 
וכסגן סמנכ"ל 

מערכות מידע של 
אפריקה ישראל 

 תעשיות.

 2006בין השנים 
כיהן  2016-ל

כמנהל תשתיות 
מיחשוב ואבטחת 

מידע בקבוצת 
אלקטרה מוצרי 

 צריכה. 

 2014בין השנים 
עבדה  2011-ל

כמתמחה ולאחר 
מכן כרו"ח 

במשרד רו"ח 
 פאהן קנה. 

 

האם הוא 
בעל עניין 

או בחברה 
בן משפחה 

של נושא 
משרה 

בכירה אחר 
או של בעל 

עניין 
 בחברה

 

 לא

 

 לא לא לא לא לא לא לא לא לא

האם הינו 
מורשה 
חתימה 
 עצמאי

 לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
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 1וראות תקנון החברה המתייחסות למינוי, כהונה ומילוי מקום של דירקטוריםה .1.3

תקנון ההתאגדות של החברה כולל, בין היתר, את ההוראות הבאות ביחס לחברי  .1.3.1
 הדירקטוריון:

 בתקנון הסעיפים הנושא

 דירקטורים שכר, כהונתם וסיום מינויים דרכי, הדירקטוריון חברי ספרמ
85-86 ,88-89 ,91-

92, 
 81 חליפיים דירקטורים
 93 חיצוניים דירקטורים

 94-91 הדירקטוריון  סמכויות
הדירקטורים לרבות, אופן זימון ישיבות הדירקטוריון, דרכי  פעולות

כינוסן, המניין החוקי לפתיחת הישיבה, דרכי ניהולה ואופן קבלת 
 פעולתןההחלטות בה, הקמת ועדות הדירקטוריון ואופן 

90, 98-113 

 נושא אחריות ביטוח, בחברה משרה לנושאי מראש מאחריות פטור מתן
 כמפורט הוצאה או חבות בשל משרה נושאי של בדיעבד שיפוי, משרה

 משרה נושא לשפות מראש והתחייבות בתקנון
154-159 

 

 חתימה עצמאיים מורשי .1.4

)ד( לחוק ניירות 31, כהגדרת המונח בסעיף עצמאי חתימה מורשה לחברה איןנכון למועד הדוח, 
 . 1968-ערך, התשכ"ח

 

 פרטים נוספים .1.5

  .1521920, ראשון לציון, מיקוד:2 שפיראמשה חיים רחוב  -המשרד הרשום של החברה .1.5.1
 

 132דרך מנחם בגין , דלויט ברייטמן אלמגור זהר, רו"ח הינם: רואי החשבון של החברה .1.5.2
 .61011010מיקוד:  1ת"א, מרכז עזריאלי 

 

                                                        
1

המפורסם על ידי החברה במקביל לפרסום , מתקנון החברה , לקוחותזה להלן 1.3בסעיף  ותהמפורטהוראות התקנון   
"א של רשות ניירות ערך בכתובת: המגנבאתר  החברה תקנון של מלאה בנוסח לעיין ניתןהתשקיף. 

www.magna.isa.gov.il.  לתוקף באופן אוטומטי, בכפוף להצלחת ההנפקה לפי התשקיף, לפני התקנון האמור ייכנס
החברה, עם היוודע תוצאות המכרז לציבור לפיו התקיימו דרישות הבורסה של הרישום למסחר של ניירות הערך 

 זה. לתשקיף 2בפרק  2.3לרישום למסחר כאמור בסעיף 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/


 

 1-ח

 ונושאי משרה בכירהבעלי עניין  - 8פרק 

 לתשקיף זה. 6*יצוין כי למונחים בפרק זה תהא אותה המשמעות שניתנה להם בסעיף ההגדרות במבוא לפרק 

  שליטהה יעסקאות עם בעל .1.1

 , אשר החברה(עניין אישי באישורההיה השליטה  יאו שלבעל) בחברההשליטה  ימיטב ידיעת החברה, ביחס לכל עסקה עם בעללהלן יובאו פרטים, לפי  .1.1.1

  או שהיא בתוקף במועד התשקיף. (2017במרץ  1החל ממועד השלמת הרכישה )בה  ההתקשר

 עוברברה יצוין כי העסקאות המתוארות בטבלה שלהלן אושרו ו/או אושררו )לפי העניין( על ידי דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות בח

  התשקיף. פרסומו של למועד

 תיאור העסקה וצדדיה #
העניין האישי של 

 השליטה יבעל

 השליטה בחברה ישל בעל )בחלקים שווים( בבעלות מלאה הנמצאת בע"מ, חברה פרטית קדמה קפיטל ש.ה.עהתקשרות החברה עם   .1
 15)אשר תוקן ביום  2017במרץ  1שנחתם ביום  ,"(ההסכם"( בהסכם למתן שירותי ניהול ופיתוח עסקי )להלן: "חברת הניהול)להלן: "

ובמסגרת זו תבצע כל פעולה הדרושה לקיום מטרות וענייני ( לפיו תעניק חברת הניהול שירותי ניהול ופיתוח עסקי 2011בפברואר 
 "(. להלן יובאו עיקרי ההסכם:השירותיםהחברה כפי שיתואם מראש עם החברה )להלן: "

חברת הניהול לספק את השירותים נשוא ההסכם באמצעות יועצים מטעמה אשר : במסגרת ההסכם התחייבה מהות והיקף השירותים
יעסקו, בין היתר, בליווי וייעוץ שוטף להנהלת החברה, בקרה  אשר, נוסף פעיל ודירקטור דירקטוריון"ר יו סגן, דירקטוריון"ר כיוישמשו 

 םעסקית, ייעוץ בפיתוח עסקי, מדיניות עסקית, אסטרטגיה, מימון, ליווי פרויקטים וכל שירות ו/או ייעוץ נוסף אחר שיהיה באפשרות
. היקף שירותי הניהול יהיה ככל שיידרש לצורך ביצוע לתת כפי שיידרש על ידי החברה מעת לעת, לצרכי קידום האינטרסים של החברה

השירותים בצורה הטובה והיעילה ביותר, כאשר השירותים יינתנו ממשרדי חברת הניהול ו/או כל מקום אחר שיוסכם על הצדדים. 
וכסגן וגלעד שביט, כיו"ר הדירקטוריון  הנים בעלי השליטה, ה"ה אורי עינןד התשקיף ובמסגרת ההסכם, מכלעניין זה יצוין כי נכון למוע

 . הניהול חברתבחברה, בהתאמה. בנוסף, הגב' טל גררה מכהנת בדירקטוריון החברה, מטעם  יו"ר הדירקטוריון

המירבית המותרת על פי לתקופה  תהאההתקשרות בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, : תקופת ההתקשרות והודעה מוקדמת
. במהלך תקופת ההסכם יהא רשאי כל מהצדדים, לפי שנים ממועד השלמת ההנפקה על פי התשקיף( 5דין )נכון למועד תשקיף זה, 

הניהול  חברת
הינה חברה 
בבעלות מלאה של 
בעלי השליטה 

 בחברה. 
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 תיאור העסקה וצדדיה #
העניין האישי של 

 השליטה יבעל

 יום מראש ובכתב לצד השני.   60שיקול דעתו להביא את ההסכם לסיומו בכל עת בהודעה של לפחות 

)להלן:  ש"ח בתוספת מע"מ כדין 150,000שירותים משלמת החברה לחברת הניהול דמי שירות חודשיים בסך של בתמורה : התמורה
בנוסף לדמי  אלף ש"ח.  10בכפוף להשלמת ההנפקה נשוא תשקיף זה, יפחתו דמי הניהול החודשיים לסך של יצוין כי  "(.דמי השירות"

  שר הוציאה חברת הניהול בקשר לפעילות החברה. השירות החברה תשיב לחברת הניהול הוצאות סבירות א

מטעמה ובין החברה  מימעסיק בין חברת הניהול ו/או -במסגרת ההסכם נקבע כי אין, ולא יהיו יחסי עובד :סיקמעאי קיום יחסי עובד 
 ו/או כל חברה אחרת מטעמה וכי השירותים ניתנים לחברה על ידי חברת הניהול כקבלן עצמאי לכל דבר. 

 הבאות:  התקשרויותלקרן קדמה ביחס  חברותעם  מעת לעת ובמהלך העסקים הרגיל של החברה החברה התקשרה  .2

של  "(. שווי הרכישות המצטבריקבי כרמל)להלן: "אגודת הכורמים קואופרטיב מ סניפי הרשתב כירהמלבקבוקי יין  מלאי רכישת (א)
כאשר  ש"ח 44,075הסתכמה לסכום של  2017בדצמבר  31ועד ליום  הרכישה השלמת ממועד המיקבי כרמל בתקופה שהחל החברה

 הסכום כאמור שולם במלואו נכון למועד התשקיף;

רכישות "(. שווי הש.א.לחברת ש.א.ל ציוד טכני בע"מ )להלן: "רכישת ציוד מלאי בריכות ביתיות ואביזרים לבריכות ביתיות מ (ב)
אלפי ש"ח,  1,570הסתכמה לסכום של   2017בדצמבר  31המצטבר מש.א.ל בתקופה שהחלה ממועד השלמת הרכישה ועד ליום 

  אלפי ש"ח. 201 הינה בסך של 2017בדצמבר  31ליום נכון  בגין רכישות אלו כאשר יתרת החוב

"(. שווי הרכישות המצטבר מגיל קאר בתקופה שהחלה קארגיל ( בע"מ )להלן: "91לרכב מחברת גיל קאר מערכות ) מוצריםרכישת  (ג)
, כאשר יתרת החוב בגין רכישות אלו נכון אלפי ש"ח 151 הסתכמה לסכום של 2017בדצמבר  31ממועד השלמת הרכישה ועד ליום 

  אלפי ש"ח.  144 הינה בסך של 2017בדצמבר  31ליום 

בעלי השליטה 
הינם מנהלי קרן 
קדמה שחברות 

אה בבעלותה המל
או החלקית 
התקשרו עם 

 החברה

 1)בהתאם לחלקם היחסי( ביום  העמידו בעלי המניות בחברה ,לתשקיף זה 3.6כמפורט בסעיף  ,במסגרת הסכם המייסדים של החברה  .3
רכישת פעילות הרשת  לצורךוזאת  , שאינה מובטחת בבטחונות,מיליון ש"ח 42של  כוללהלוואת בעלים בסכום  2017לאוגוסט 

מועד העמדת "-ו "הלוואת הבעלים)להלן: " מימון הפעילות השוטפת של החברהלפרק לעיל( וכן ל 6.1.3מהמוכרות )כמתואר בסעיף 
 מיליון ש"ח. 43-כ הת הבעלים היניתרת הלוואנכון למועד התשקיף,  (. "הלוואת הבעלים

הבעלים, ריבית שנתית בגובה שיעור הריבית המינימלית שנקבעה בהתאם הלוואת הבעלים נושאת, החל ממועד העמדת הלוואת 
, ייפרעו לחברהובכפוף לאישור הבנקים המלווים ( 2.56% -נכון למועד התשקיף) להוראות הרלוונטיות של פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[

; )ב( יתרת הלוואת הבעלים 2019בספטמבר  1מסכום הלוואת הבעלים והריבית שנצברה בגין סכום זה, תיפרע ביום  50%להלן: )א( דכ

בעלי השליטה 
העמידו את 

הלוואת הבעלים 
   לחברה.
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 תיאור העסקה וצדדיה #
העניין האישי של 

 השליטה יבעל

תיקון להסכם הלוואת הבעלים נקבע כי אם וכאשר  במסגרת)ג(  2020במרץ  1)שטרם נפרעה( והריבית שנצברה בגינה, תיפרע ביום 
, תפרע יתרת הלוואת הבעלים והריבית שנצברה (מכוח תשקיף זה)לרבות ציבור ל ת מניותפקתשלים החברה גיוס הון באמצעות הנ

, תושלם שזו ככל, ההנפקה תמורת כספימ חלקבדבר כוונת החברה להשתמש ב תשקיף זה,ל 5.2.1זה את סעיף  לעניין ראובגינה. 
 . במלואה או בחלקה, הבעלים הלוואת לפירעון

רוב בעלי המניות על פי שיקול דעתם הבלעדי, ניתן יהא לפרוע את הלוואת הבעלים בפירעון מיידי בקרות על אף האמור לעיל, בהחלטת 
אחד האירועים הבאים: )א( במקרה בו הוגשה בקשה לפירוק ו/או מינוי מנהל מיוחד ו/או מינוי כונס נכסים ו/או הקפאת הליכים נגד 

מיום הגשתם לבית המשפט; )ב( בכל מקרה בו ימונה ללווה כונס נכסים ו/או  30החברה לא תביא לביטול הליכים אלו תוך החברה ו
 יום.  30נאמן בפשיטת רגל ו/או מפרק ו/או מנהל מיוחד ו/או נאמן בהקפאת הליכים, והמינוי לא יבוטל תוך 

)לרבות בעל  התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אישר דירקטוריון החברה 2011 אפרילב[ --ביום ]  .4
קיימת , נכון למועד זה ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת., השליטה בחברה( בחברה

פוליסת הביטוח האמורה  ה.ועלת להארכתהחברה פו 2011במרץ  12ועד ליום  2017במרץ  1לתקופה החל מיום פוליסת ביטוח כאמור 
מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ולתקופה. פרמיית הביטוח השנתית עומדת על סך של  12.5חלה בארץ ובחו"ל והיא בגבולות אחריות של 

דולר   10,000דולר ארה"ב וסכום ההשתתפות העצמית של החברה ייקבע לפי סוג התביעה או מקום התביעה כמפורט להלן:  אלפי 13
 . "(פוליסת הביטוח)להלן: " דולר ארה"ב לתביעה בדיני ניירות ערך בארה"ב וקנדה 25,000-ו ארה"ב לתביעה בדיני ניירות ערך בישראל

בנוסף, במסגרת ההחלטה בדבר ההתקשרות בפוליסת הביטוח כאמור אושרה אף הארכת פוליסת הביטוח מעת לעת, באישור וועדת 
התגמול של החברה, כשזו תוקם, למשך תקופות ביטוח נוספות, ללא צורך באישור מחדש של האורגנים של החברה, וזאת בכפוף לכך 

מעת לעת את עמידת הפוליסה בתנאים הבאים: )א( פרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על שוועדת התגמול תאשר בעת חידוש הפוליסה 
 מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ולתקופה. [--]אלפי דולר ארה"ב; )ב( גבולות האחריות הינן בהיקף שאינו עולה על  [--]סך של 

לבעל השליטה 
בחברה ויתר 
נושאי המשרה 
המכהנים,  עניין 
אישי, לאור 

וטבים היותם מ
בהתקשרות 

 .האמורה

"( לשיפוי הדירקטורים ונושאי משרה כתב ההתחייבותמתן התחייבות )להלן: "אישר דירקטוריון החברה,  2011 אפרילב[ --ביום ]  .5
נושאי בכירה )לרבות בעל השליטה( בחברה ו/או בחברות בנות שלה, המכהנים או כפי שיכהנו בה מעת לעת )להלן, יחדיו בסעיף זה: "

"(, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שתוטל על נושא המשרה עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה משרה
)לרבות פעולות שבוצעו עובר למועד הענקת כתב ההתחייבות(, הקשורות במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי אירועים שנכללו 

ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לאירועים המזכים "( האירועים המזכיםהמזכים בשיפוי )להלן: "בכתב ההתחייבות ושסווגו כאירועים 
. התחייבות לשיפוי נושאי המשרה, כאמור לעיל, תחול בגין חבות או הוצאה כדלקמן: )א( כל חבות ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי

בישראל ומחוצה לה, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק  כספית אם וככל שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין,

השליטה  ילבעל
בחברה ויתר 
נושאי המשרה 
המכהנים, עניין 
אישי, לאור 
היותם מוטבים 

בהתקשרות 
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 תיאור העסקה וצדדיה #
העניין האישי של 

 השליטה יבעל

בורר שאושר בידי בית המשפט; )ב( כל חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה )לרבות כנושא משרה כהגדרתו בחוק ניירות ערך( בשל 
לרבות שכר טרחת עורך דין,  ()א( לחוק ניירות ערך; )ג( הוצאות התדיינות סבירות,1נד)א()52תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף 

שנושא המשרה הוציא או חויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי 
שממנו יזוכה או באישום פלילי שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; )ד( הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר 

רחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ט
)להלן:  1999-ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי )כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט

הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת "((, או שהסתיים ללא חוק החברות"
הוכחת מחשבה פלילית, או בקשר לעיצום כספי; )ה( הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל או מתנהל בעניינו, 

פי חוק החברות -חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי עללרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; )ו( כל 
 אשר בגינן ניתן ו/או יהיה ניתן לשפות נושא משרה.

שתשלם החברה )בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה החברה( לכל הכולל סכום השיפוי 
מההון העצמי של  25%ו יותר מסוגי האירועים המזכים, לא יעלה על נושאי המשרה, במצטבר, על פי כתב ההתחייבות, בגין אחד א

החברה במועד תשלום השיפוי בפועל, לפי הדוח הכספי המאוחד של החברה )סקור או מבוקר(, מעבר לסכומים שיתקבלו, אם יתקבלו 
לחוק  263המפורטים בסעיף  מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה, אם התקשרה. כתב ההתחייבות אינו חל על המקרים

   החברות.

 .האמורה

)לרבות בעל "( לנושאי המשרה המכהנים כתב הפטורמתן התחייבות לפטור )להלן: "אישר דירקטוריון החברה,  2011 אפרילב[ --ביום ]  .6
"(, לפיו החברה פוטרת מראש את נושא המשרה כאמור  מאחריותו, בשל נזק נושא המשרהשיכהנו מעת לעת )להלן: "או השליטה( 

שנגרם ו/או יגרם על ידו לחברה עקב הפרת חובת הזהירות שלו כלפיה, למעט במקרים בהם לא ניתן יהיה לפטור מראש את נושא 
ב הפרת חובת הזהירות "בחלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות. בהתאם פי דין, ובכלל זה עק-המשרה מאחריותו כלפי החברה על

להחלטת הדירקטוריון והאסיפה הכללית כאמור ובהתאם לנוסח כתב ההתחייבות, אין במתן הפטור או באי תחולתו כדי לגרוע מזכאות 
 מזכה ובכפוף להוראות כל דין. נושא המשרה לשיפוי כאמור בכתב ההתחייבות, ככל שפעולת נושא המשרה הינה בגדר אירוע 

השליטה  ילבעל
בחברה ויתר 
נושאי המשרה 
המכהנים, עניין 
אישי, לאור 
היותם מוטבים 

בהתקשרות 
 .האמורה
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  אמות מידה להתקשרויות עם חברות קרן קדמה הגדרת -נוהל עסקאות זניחות  .1.1.2

מוצרים  רכשה החברה מחברות קרן קדמה 2017( לעיל, בשנת 2.)1.1.1כמפורט בסעיף 

 אלפי ש"ח, סכום שאינו מהותי ואף זניח לחברה.   1,772-בהיקף כולל של כ שונים

 שנועד להגדירעסקאות זניחות נוהל  החברה, אישר דירקטוריון 2011 מרץב 5ביום  .א

אמות חברות קרן קדמה )להלן: " , להתקשרות החברה, מעת לעת, עםאמות מידה

שיתקיימו לגביה כל אחת מאמות המידה התקשרות . (", בהתאמההנוהל"-ו "המידה

ותאושר לחוק החברות(  1תסווג כעסקה שאינה חריגה )כהגדרת המונח בסעיף  במצטבר 

)להלן בס"ק קטן זה בלבד:  , ללא צורך באישור נוסףעל ידי הנהלת החברה בלבד

  .("ההתקשרויות"

)א(  אמות המידה שנקבעו להתקשרויות כהגדרתן לעיל, הינן:בהתאם לנוהל,  .ב

ההתקשרות הינה עסקה לרכישת מלאי ו/או מתן שירותים לחברה, הנמכרים ו/או 

במהלך העסקים הרגיל של החברה במסגרת תחום הפעילות של  , לפי העניין,ניתנים

 וינא( במונחים שנתיים) )ב( היקף ההתקשרותובנוסף, תחום הקמעונאות;  -החברה 

השנתיות של  השוואה לסך הרכישות)ב של החברה מסך הרכישות השנתיות 5%על  עולה

סך ההתקשרויות עם  הדוחות השנתיים האחרונים של החברה( וכןבהסתמך על  החברה

)ג( ובנוסף  מיליון ש"ח; 5של  שנתי היקף על יעלה קרן קדמה לא  ה מחברותאותה חבר

   יאשר את ההתקשרות לאחר שבחן שהינה בתנאי שוק.מנכ"ל החברה 

ועדת הביקורת של  השנתיים של החברה,הכספיים לשנה, בסמוך לאישור הדוחות  אחת .ג

לצורך בחינת עמידת הנוהל כאמור על פי  שאושרוהחברה תבחן את העסקאות 

תבחן ועדת הביקורת את אמות באותו מועד,  .אמות המידההעסקאות כאמור בתנאי 

המידה שנקבעו לצורך סיווג עסקאות לא חריגות עם בעלי שליטה ותקבע אמות מידה 

 מעודכנות לתקופה של שנה מראש.

 עסקאות עם בעלי עניין  .1.2

זנה, מנכ"ל ואיציק א מרובכלל כך )הסדרים בין בעלי מניות בחברה לפירוט בדבר 

 .זה לתשקיף 3.6 בסעיף, ראו (החברה

 לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה גמוליםת .1.3

 השהסתיימו שהחלה ממועד השלמת הרכישהבתקופה שניתנו  1פירוט התגמולים להלן .1.3.1

התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי  בעלי מחמשתלכל אחד  ,2017 דצמברב 31ביום 

 בחברה כהונתו עם בקשר לו ניתנו אשרוהמשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה 

 (: לחברה, במונחי עלות "חש)באלפי  שבשליטתה בתאגיד או

 

                                                      

 לחברה עלות במונחי -"תגמול"   1
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  2017 דצמברב 13ביום  השהסתיימו שהחלה ממועד השלמת הרכישהבתקופה 

 באלפי ש"חתגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמול 

 סה"כ 
 תפקיד שם

היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 החברה

 מענק    2שכר
תשלום 
מבוסס 
 מניות 

 אחר 

 1,534 [---] 23 490 1,021 2% מלאה מנכ"ל [1]איציק אוזנה 

 1,500 [---] [---] [---] 1,500 --- --- --- [2]חברת הניהול

 511 [---] [---] 126 462 --- מלאה סמנכ"ל סחר [3]גיל זילברמן 

תפעול סמנכ"ל  [4אילן מרום ]
 ומכירות

 526 [---] [---] 115 411 --- מלאה

 440 [---] [---] 101 339 --- מלאה סמנכ"ל כספים  [5דוד מור ]

פי תנאי העסקתו  על. 2014איציק אוזנה משמש כמנכ"ל הרשת החל משנת  מר [1]

( זכאי מר אוזנה לשכר חודשי ברוטו בסך של 2017 מרץהנוכחיים )בתוקף מחודש 

)להלן:  2017 פברוארלמדד המחירים לצרכן של חודש  צמוד שהינואלפי ש"ח  75

 :זה ובכלל, כמקובל נלווים תנאים"(. תנאי העסקתו כוללים הבסיס משכורת"

כולל נשיאה במלוא ההוצאות הקבועות והשוטפות בקשר אליו )מלוא המס  ,רכב

שיוטל על העובד בגין שווי ההטבה שתיזקף לו עקב העמדת הרכב לרשותו כאמור 

שיר ברכב החברה נייד ושלוחה של המכ טלפוןלעיל, יגולם על חשבון החברה(, 

 השימוש בשווי העובד על שיוטל המס)מלוא  בו השימוש בהוצאותנשיאה  כולל

(, הפרשות סוציאליות )קרן פנסיה או ביטוח מנהלים החברהע"י  לםויש בטלפון

לשכר )בשיעורים בהתאם לבחירתו(, קרן השתלמות בהתאם  הםשני או שילוב של

ממשכורתו מופרש על ידי החברה(, כאשר  7.5%-המנוכה ממשכורתו ו 2.5%של 

, בחוק כקבוע ההכנסה ממס הפטור הסכום לתקרת מעל הפקדות בגין המס שווי

יום ודמי מחלה בהתאם  24דמי הבראה, חופשה שנתית של . ל"המנכ ע״י שולםת

ינה )שלא למטרת מגורים( הישראלי וכן החזר הוצאות אש"ל אירוח ול חוקל

. הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי קצובה, החברה לנהלי בהתאםבארץ ובחו"ל 

תוך  אמסיבה שהי מכלכאשר כל אחד מהצדדים יכול לסיים את ההתקשרות 

יום. הסכם העסקה עם מר אוזנה כולל סעיף  90מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

אי תחרות לפיו במידה ויבואו לסיום יחסי עובד מעביד בין החברה לבין מר 

חודשים לאחר סיום יחסי עובד  12של  תקופה למשךאוזנה, יימנע מר אוזנה 

אוזנה  מר ,בנוסף. מעביד מלהתחרות עם החברה ו/או הרשת, בכל תחומי פעילותן

, כפי שיקבע על ידי דירקטוריון קלנדאריתבכל שנה  שנתילמענק יהיה זכאי 

לתכנית העבודה של החברה  בהתאם ,הבלעדיהחברה בהתאם לשיקול דעתו 

 למדיניות בכפוף גם, זה תשקיף פי על ההנפקה להשלמת ובכפוףלאותה שנה 

  :להלן לאמור בהתאם יחושב המענק. גובה החברה של התגמול

                                                      

 הפרשות ,משכורת לרבות ,השכר של הכוללת העלות את מהווה לעיל בטבלה הנקוב השכר רכיב -" שכר"  2
 .בחברה כמקובל נלווים ותנאים ,וטלפון רכב בעלויות נשיאה ,סוציאליות
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: להלן לאמור בהתאם חושב 2017על פי תנאי העסקתו, גובה המענק בגין שנת 

 עמידה בגין; ש"ח 10,000-ל זכאי היה התפעולי הרווח מיעד 10%-ב עמידה בגין

 125%-ב עמידה בגין; ש"ח 400,000-ל זכאי היה התפעולי הרווח מיעד 100%-ב

 הביצוע רמות בין המענק חישוב. ש"ח 100,000-ל זכאי היה התפעולי הרווח מיעד

 .ליניארי באופן מבוצע עילל

, זכאי מר אוזנה למענק שנתי בסכום 2017בדצמבר  31ליום  נכוןבהתאם לאמור, 

)במונחי עלות לחברה( וזאת בגין עמידה ביעד רווח תפעולי של  ש"חאלפי  490של 

בהתאם לתוכנית השנתית שאושרה על ידי דירקטוריון  2017החברה לשנת 

אופציות  416,531-אוזנה ל מרהוקצו ל 2017בשנת לאמור לעיל,  בנוסף. החברה

  לתשקיף זה.  3.3שאינן סחירות של החברה, כמתואר בסעיף 

אוזנה יהיה זכאי  מראושר על ידי דירקטוריון החברה כי  2011 באפריל 11 ביום

עמידה ביעד רווח תפעולי בהתאם לתכנית , בגין 2011שנת למענק שנתי בגין 

מיעד הרווח התפעולי יהיה  10%-העבודה של החברה לשנה, כך שבגין עמידה ב

-יה זכאי למיעד הרווח התפעולי יה 100%-; בגין עמידה בש"ח 100,000-זכאי ל

 900,000-מיעד הרווח התפעולי יהיה זכאי ל 120%-; בגין עמידה בש"ח 500,000

 .ליניארי באופן יבוצע להלן. חישוב המענק בין רמות הביצוע ש"ח

 חברה, הניהול חברת ידי על עסקי ופיתוח ייעוץ שירותי העמדתאודות  לפרטים [2]

 ;לעיל( 1) 1.1.1 בסעיף ראו, השליטה בעלי של ושליטתם בבעלותם פרטית

לעבוד החל ו 2017החל מחודש מרץ סחר כסמנכ"ל המר גיל זילברמן משמש  [3]

זכאי מר זילברמן לשכר חודשי ברוטו בסך  , היה2017בשנת . 2015בשנת ברשת 

 7,000 בסךוכן תוספת מוסכמת בגין עבודה בשעות נוספות  אלפי ש"ח 21,000של 

, זכאי מר זילברמן לשכר חודשי 2011ינואר . החל מחודש לחודש ברוטוש"ח 

אלפי ש"ח וכן תוספת מוסכמת בגין עבודה בשעות נוספות  32,000ברוטו בסך של 

תנאי העסקתו כוללים "(. המשכורת)להלן: " ש"ח ברוטו לחודש 1,000בסך 

רכב )מלוא המס שיוטל על העובד בגין שווי  זה: ובכלל, כמקובל נלווים תנאים

 ידיעל  ישולםההטבה שתיזקף לו עקב העמדת הרכב לרשותו כאמור לעיל, 

 נשיאתכולל העמדת טלפון נייד ושלוחה של המכשיר ברכב החברה (, העובד

 לםויש בטלפון השימוש בשווי העובד על שיוטל המס)מלוא  בו השימוש הוצאות

 של שילוב)קרן פנסיה או ביטוח מנהלים או  סוציאליות הפרשות, (העובד"י ע

 ממס הפטור הסכום תקרתל בהתאם השתלמות קרן(, ולבחירת בהתאם הםשני

ודמי מחלה בהתאם  יום 20של  בחוק, דמי הבראה, חופשה שנתית כקבוע הכנסה

הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל אחד  .הישראלי חוקל

תוך מתן הודעה  אשהי סיבה מכלים את ההתקשרות מהצדדים יכול לסי

יום. הסכם העסקה עם מר זילברמן כולל סעיף אי תחרות  60מוקדמת בכתב של 

לפיו במידה ויבואו לסיום יחסי עובד מעביד בין החברה לבין מר זילברמן, יימנע 

חודשים לאחר סיום יחסי עובד מעביד מלהתחרות  12מר זילברמן בתקופה של 

 . הרשת, בכל תחומי פעילותןו/או  העם החבר
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מר זילברמן למענק שנתי בסכום של  זכאי, 2017 בדצמבר 31 ליום נכון, בנוסף

 2017ש"ח וזאת בגין עמידה ביעד רווח תפעולי של החברה לשנת  אלפי 126

 2011בהתאם לתוכנית השנתית שאושרה על ידי דירקטוריון החברה. בגין שנת 

ואילך, כל עוד לא נקבע אחרת על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון, יהא זכאי מר 

 על שיקבע יתפעול רווח יעד של בקריטריון לעמידה בהתאםזילברמן למענק שנתי 

 של התגמול במדיניות הקבועות לתקרות ובהתאם החברה דירקטוריון ידי

משכורות;  2-מיעד הרווח התפעולי יהיה זכאי ל 10%-שבגין עמידה ב ךכ, החברה

משכורות ובגין עמידה  4-מיעד הרווח התפעולי יהיה זכאי ל 100%-בגין עמידה ב

חישוב המענק בין רמות כורות. מש 5-מיעד הרווח התפעולי יהיה זכאי ל 110%-ב

זה, "יעד הרווח התפעולי", יעד רווח  לעניין הביצוע להלן יבוצע באופן ליניארי.

תפעולי כפי שיקבע על ידי דירקטוריון החברה בהתאם לשיקול דעת הבלעדי 

 ובהתאם לתוכניות העבודה של החברה לאותה שנה.

 ומועסק 2017 מרץ חודשמתפעול ומכירות החל סמנכ"ל משמש כאילן מרום מר  [4]

 . 2014החל משנת הרשת ידי  על

 23.2 של לשכר חודשי ברוטו בסך מרוםהיה זכאי מר )כולל(  2017עד לחודש מאי 

אלפי ש"ח  5.1מוסכמת בגין עבודה בשעות נוספות בסך אלפי ש"ח וכן תוספת 

, היה זכאי מר מרום לשכר חודשי ברוטו 2017. החל מחודש יוני ברוטו לחודש

 6.4אלפי ש"ח וכן תוספת מוסכמת בגין עבודה בשעות נוספות בסך  25.6 של בסך 

לשכר חודשי  מרוםזכאי מר  2011החל מחודש ינואר ואלפי ש"ח ברוטו לחודש 

 בסךספות ש"ח וכן תוספת מוסכמת בגין עבודה בשעות נו אלפי 21ברוטו בסך של 

 נלווים תנאים"(.תנאי העסקתו כוללים המשכורת)להלן: " ברוטו"ח שאלפי  7

רכב )מלוא המס שיוטל על העובד בגין שווי ההטבה שתיזקף  כך ובכלל, כמקובל

 טלפון העמדת ,לו עקב העמדת הרכב לרשותו כאמור לעיל ישולם על ידי העובד(

)מלוא  בו השימוש הוצאות נשיאת כולל החברה ברכב המכשיר של ושלוחה נייד

 הפרשות וכן (העובד"י ע ישולם בטלפון השימוש בשווי העובד על שיוטל המס

 בהתאם שניהם של שילוב או מנהלים ביטוח או פנסיה)קרן  סוציאליות

 כקבוע הכנסה ממס הפטור הסכום לתקרת בהתאם השתלמות קרן(, לבחירתו

 חוקודמי מחלה בהתאם ל יום  22, דמי הבראה, חופשה שנתית של בחוק

. הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל אחד מהצדדים הישראלי

יכול לסיים את ההתקשרות מכל סיבה שהיא ותוך מתן הודעה מוקדמת בכתב 

 יום. 60של 

"ח ש יאלפ 115מר מרום למענק שנתי בסכום של  זכאיבנוסף למועד התשקיף 

 לתוכנית בהתאם 2017 לשנת החברה של תפעולי רווח ביעד עמידה בגין וזאת

ואילך, כל עוד לא  2011שנת  בגין .החברה דירקטוריון ידי על שאושרה השנתית

נקבע אחרת על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון, יהא זכאי מר מרום למענק 

שנתי וזאת בהתאם לעמידה בקריטריון של יעד רווח תפעולי שיקבע על ידי 

 , החברהדירקטוריון החברה ובהתאם לתקרות הקבועות במדיניות התגמול של 

 בגין; משכורות 2-ל זכאי יהיה התפעולי הרווח מיעד 10%-ב עמידה שבגיןכך 
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-ב עמידה ובגין משכורות 4-ל זכאי יהיה התפעולי הרווח מיעד 100%-ב עמידה

 רמות בין המענק חישוב. משכורות 5-ל זכאי יהיה התפעולי הרווח מיעד 110%

 רווח יעד", התפעולי הרווח, "יעד זה לעניין.ליניארי באופן יבוצע להלן הביצוע

 הבלעדי דעת לשיקול בהתאם החברה דירקטוריון ידי על שיקבע כפי תפעולי

 .שנה לאותה החברה של העבודה לתוכניות ובהתאם

החל לנהל את  2014בשנת , 2012כחשב בשנת את דרכו ברשת  החלדוד מור  מר [5]

של כסמנכ"ל הכספים מכהן  2017חודש מרץ והחל ממחלקת הכספים של הרשת 

  החברה.

 11 לשכר חודשי ברוטו בסך של מורהיה זכאי מר )כולל(  2017 עד לחודש יוני

אלפי ש"ח  4.5מוסכמת בגין עבודה בשעות נוספות בסך אלפי ש"ח וכן תוספת 

, היה זכאי מר מור לשכר חודשי ברוטו בסך 2017. החל מחודש יולי ברוטו לחודש

אלפי   5.6אלפי ש"ח וכן תוספת מוסכמת בגין עבודה בשעות נוספות בסך  22.4 של

לשכר חודשי ברוטו בסך  מורזכאי מר  2011 מרץהחל מחודש וש"ח ברוטו לחודש 

אלפי  7אלפי ש"ח וכן תוספת מוסכמת בגין עבודה בשעות נוספות בסך  21של 

, כמקובל נלווים תנאים"(. תנאי העסקתו כוללים המשכורתש"ח ברוטו )להלן: "

רכב )מלוא המס שיוטל על העובד בגין שווי ההטבה שתיזקף לו עקב  כך ובכלל

טלפון נייד  העמדתהעמדת הרכב לרשותו כאמור לעיל ישולם על ידי העובד(, 

 שיוטל המס)מלוא  בו השימוש בהוצאותנשיאה  כוללושלוחה של המכשיר ברכב 

)קרן  ליותסוציא הפרשות כן(, העובד"י ע ולםיש בטלפון השימוש בשווי העובד על

 השתלמות קרןלבחירתו(,  בהתאם הםשני של שילוב או מנהלים ביטוח או פנסיה

, דמי הבראה, חופשה בחוקבהתאם לתקרת הסכום הפטור ממס הכנסה כקבוע 

. הסכם ההעסקה הינו הישראלי חוקודמי מחלה בהתאם ל  יום 23שנתית של 

 מכללתקופה בלתי קצובה, כאשר כל אחד מהצדדים יכול לסיים את ההתקשרות 

 למועד נכון, בנוסףיום.  60ותוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של  שהיא סיבה

ש"ח וזאת בגין עמידה  אלפי 101מר מור למענק שנתי בסכום של  זכאיהתשקיף 

התאם לתוכנית השנתית שאושרה על ב 2017ביעד רווח תפעולי של החברה לשנת 

 ידי על אחרת נקבע לא עוד כל, ואילך 2011 שנת בגין ידי דירקטוריון החברה. 

למענק שנתי וזאת בהתאם  מור מר זכאי יהא, והדירקטוריון התגמול וועדת

לעמידה בקריטריון של יעד רווח תפעולי שיקבע על ידי דירקטוריון החברה 

-ב עמידה שבגיןכך  דיניות התגמול של החברה, ובהתאם לתקרות הקבועות במ

 מיעד 100%-ב עמידה בגין; משכורות 2-ל זכאי יהיה התפעולי הרווח מיעד 10%

 הרווח מיעד 110%-ב עמידה ובגין משכורות 4-ל זכאי יהיה התפעולי הרווח

 יבוצע להלן הביצוע רמות בין המענק חישוב. משכורות 5-ל זכאי יהיה התפעולי

 על שיקבע כפי תפעולי רווח יעד", התפעולי הרווח, "יעד זה לעניין. ליניארי באופן

 העבודה לתוכניות ובהתאם הבלעדי דעת לשיקול בהתאם החברה דירקטוריון ידי

 .שנה לאותה החברה של
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   ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה .1.3.2

  לעיל.  (4)1.1.1ראו סעיף 

  נושאי משרהדירקטורים ושיפוי ופטור ל .1.3.3

 לעיל.   (6)1.1.1-ו (5)1.1.1ראו סעיף 

 גמול דירקטורים 1.3.4

 תחילת ממועד החל, , המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, זכאידניאל בן רעימר 

 וכהונת בגין( שנתי וגמול בישיבות השתתפות גמול) דירקטורים גמולל ,בחברה כהונתו

 השתתפות וגמול שנתי גמול: כדלקמן לתנאים בהתאם בחברהבלתי תלוי  כדירקטור

 לתקנות השלישית ובתוספת השנייה בתוספתהמפורטים  הקבועים הסכומים בגובה

 בהתאם, 2000-ס"התש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים) החברות

 . החברה של לסיווגה

 

 מדיניות תגמול .1.4

מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם להוראות פרק רביעי א' לחוק החברות, 

 15אושרה על ידי דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ביום 

 זה להלן.  1לפרק  נספח א'מצורפת כ אוהי 2011 אפרילב

 

  בכירה בחברההחזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין ונושאי משרה  .1.5

ערך של החברה, לפי מיטב ידיעת  בניירותאודות החזקות בעלי עניין בחברה  פרטיםל

)שאינם דירקטורים( החזקות נושאי משרה בכירה לרבות  החברה ודירקטורים שלה

 .זה לתשקיף 3.4, ראו סעיף החברה של ערך בניירות
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 מדיניות תגמולטיוטת  –נספח א' 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 בע"מ (2016אייס קפיטל קמעונאות )

 

 מדיניות תגמול נושאי משרה

 
  



2 
 

 כללי .1

"( בנוגע לתגמול נושאי החברה)"( בע"מ 2016אייס קפיטל קמעונאות )מסמך זה נועד לפרט את מדיניות 

  .התגמול, מרכיביו ואופן קביעתוהיקף  –של החברה  המשרה

 

-החברות א לחוק 267קביעת מדיניות התגמול של החברה ופרסומה הינם בהתאם להוראות סעיף 

החברה בכל הקשור  "(, ונועדו להגביר את מידת השקיפות של פעילותחוק החברות)" 1999התשנ"ט 

ביע את דעתם ולהשפיע על לה כולתם של כלל בעלי המניותילתגמול נושאי המשרה שלה ולשפר את 

 .מדיניות התגמול של החברה

 

לנושא משרה  יודגש, כי מדיניות זו איננה מקנה זכויות לנושאי משרה בחברה, ולא תהיה זכות מוקנית

המפורטים במדיניות התגמול.  בחברה, מכח עצם אימוץ מדיניות תגמול זו, לקבל איזה מרכיבי התגמול

ידי -אלו שיאושרו לגביו באופן ספציפי על נושא המשרה יהיו אך ורקרכיבי התגמול להם יהיה זכאי 

התגמול, הדירקטוריון, והאסיפה הכללית, לפי העניין, וכפוף  האורגנים המוסמכים לכך בחברה )ועדת

 (.להוראות כל דין

 

 הדבר כסטייה או פי מדיניות זו, לא ייחשב-במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שהינו פחות מהתגמול על

את אישור האסיפה הכללית  כחריגה ממדיניות תגמול זו, ותנאי העסקתו כאמור לא יצריכו בשל כך

 .ממדיניות התגמול הנדרש במקרה של אישור תנאי כהונה והעסקה בסטייה

 

הכללית של  ידי האסיפה-מדיניות התגמול תחול על תגמול שיאושר החל ממועד אימוץ המדיניות על

קיימות של החברה עם נושאי  י אין במדיניות התגמול כדי לפגוע בהתקשרויותהחברה ואילך. יצוין, כ

 .משרה

 

 .המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד

 

 

 מטרות מדיניות התגמול לנושאי המשרה .2

בראייה ארוכת טווח  מדיניות התגמול של החברה תומכת בהשגת מטרות החברה ותוכניות העבודה שלה

 :ונועדה להבטיח כי

 ציבור בעלי  תיווצר הלימה גבוהה בין האינטרסים של נושאי המשרה של החברה לבין אלו של

 .המניות של החברה, ובהתחשב בגודל החברה ובאופי פעילותה

 ארוכת טווח המדיניות תתרום לקידום מטרות החברה, תוכניות העבודה שלה ומדיניותה בראייה. 

 עסקית  החברה תוכל לגייס ולשמר מנהלים בכירים בעלי היכולת להוביל את החברה להצלחה

 .ולהתמודד עם האתגרים העומדים בפניה אל מול תנאי השוק והתחרות הגוברת

 סיכונים  לנושאי המשרה תהיה המוטיבציה להשיג רמה גבוהה של ביצועים עיסקיים מבלי ליטול

 .בלתי סבירים
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 מול  מרכיבים קבועים מול משתנים, קצרי טווח –בין מרכיבי תגמול שונים  יווצר איזון ראוי

 .ארוכי טווח ותגמול במזומן למול תגמול הוני

 בראייה  יווצר קשר בין תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל

 .ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה

 

 הערכים והאסטרטגיה העסקית של החברהתגמול נושאי משרה בראי  .3

  היחס בין התגמול של נושאי המשרה לתגמול של שאר עובדי החברה 3.1

נושא משרה  כאשר יבחנו ועדת התגמול והדירקטוריון את אישור תנאי הכהונה והעסקה של

נושא המשרה שתנאי העסקתו  בחברה, הם יבחנו, בין היתר, גם את היחס בין עלות ההעסקה של

והחציונית של שאר עובדי החברה ועובדי הקבלן  באים לאישור לבין עלות ההעסקה הממוצעתמו

השפעת היחסים האמורים על יחסי העבודה בחברה, ובשים לב  המועסקים אצל החברה; ואת

 .גודלה, תמהיל כוח האדם המועסק בה ואופי עסקיה ,לאופיה של החברה

 

 לתגמול נושאי המשרההקשר בין התוצאות העסקיות של החברה  3.2

מתוצאותיה העסקיות  מדיניות החברה הינה שהתגמול הכולל לנושאי המשרה נכון שיהיה מושפע

תוצאות אלו. ככל שדרג הניהול גבוה יותר,  של החברה ומתרומתו האישית של כל מנהל להשגת

ת העיסקיות והתרומה האישית של כל מנהל להשגת תוצאו כך צריכה לגדול השפעת התוצאות

המנהל. לצורך כך, ככל שדרג הניהול גבוה יותר שאיפת החברה הינה  אלו על התגמול של

 מרכיבי התגמול המשתנה, מסך חבילת התגמול הכולל, יהיה גדול יותר, באופן שמשקלם של

 .המפורט במדיניות תגמול זו

 

 עיקרי התפיסה ומדיניות התגמול של החברה .4

 תפיסת התגמול הכולל  4.1

מרכיב מתגמל את  הכולל של נושאי המשרה בחברה יהיה בנוי ממספר מרכיבים כך שכלהתגמול 

 :נושא המשרה עבור מרכיב שונה של תרומתו לחברה

 תנאים נלוויםב. – שכר בסיס )משכורת(; ו א.מרכיב זה כולל שני רכיבי משנה:  – 1מרכיב קבוע. 

 משקיע בביצוע  )משכורת( נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו הוא שכר הבסיס

יומי. שכר הבסיס מביא -באופן יום תפקידו בחברה ועבור ביצוע מטלות התפקיד השוטפות

נושא המשרה )כגון: ניסיונו, הידע שהוא מביא לתפקיד,  לידי ביטוי מצד אחד את כישוריו של

 השכלתו, הסמכות מקצועיות שצבר ועוד( ומצד שני אתבתחום העיסוק,  מומחיות שצבר

ייקבע, גם בשים לב  דרישות התפקיד ותחומי האחריות והסמכות שהוא נושא. גובה שכר זה

                                                           
כאמור  ,ככל שנושא משרה יועסק במתכונת של נותן שירותים )להבדיל מעובד(, אזי הרכיבים הקבועים הרלוונטיים  1

 .האקוויוולנטיים במדיניות תגמול זו, יתורגמו לערכי דמי הניהול
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והוא מביא לידי ביטוי גם את הצורך  לבסיס השכר המקובל במשק לבעלי תפקידים דומים

  .ם ומנוסים ברמה גבוהההחברה נושאי משרה מיומני לגייס ולשמר בתפקידים הבכירים של

 ימי חופשה,   ,, חלקם נובעים מהוראות הדין )כגון: הפרשות סוציאליותהתנאים הנלווים

בשוק העבודה )כמו חסכון בקרן  מחלה, הבראה וכיוצ"ב(, חלקם נובעים מנוהגים המקובלים

כן,  רכב, טלפון וכיוצא בזה. –מקובלים אחרים כגון  השתלמות( וחלקם הינם תנאים נלווים

 נושאי המשרה להחזר הוצאות אירוח ואש"ל במסגרת תפקידם בהתאם עשויים להיות זכאים

 .לנהלי החברה )לא נקבעה תקרה בנהלי החברה בהקשר זה(

 ו/או תגמול משתנה  ;מענק -מרכיב זה עשוי לכלול רכיב תלוי ביצועים, כדלקמן  – מרכיב משתנה

 :הוני

  להשגת יעדי החברה  המשרה עבור הישגיו ותרומתו מרכיב זה נועד לתגמל את נושא –מענק

 .במהלך התקופה עבורה משולם התגמול המשתנה

  לידי ביטוי בעליית  נועד לקשור בין השאת הערך לבעלי המניות כפי שזו באה –תגמול הוני

לנושאי המשרה בחברה. תגמול זה  ערך המניות של החברה לאורך זמן ובין התגמול הניתן

המשרה לבין בעלי המניות ומסייע ביצירת מוטיבציה  רסים בין נושאייוצר קרבת אינט

 .תפקידי מפתח בחברה ובשימור של בעלי

 

בבואם לדון  ,בכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי התגמול, יוצגו לועדת התגמול והדירקטוריון

 .המשרההתגמול של נושא  באישור כל אחד מרכיבי התגמול של נושא משרה, כלל מרכיבי חבילת

 

 רכיבי התגמול .5

 הרכיב הקבוע  5.1

 שכר בסיס  5.1.1

עד בחברה, ותהיה  המשכורת לנושא משרה תיקבע במהלך המשא ומתן לקליטתו לתפקיד

  .להלן 5.1.1.1בסעיף  ההאמורהתקרה 

)כולל: השכלתו,  רמת השכר שתקבע, בתוך הטווח כאמור, תביא לידי ביטוי את כישוריו

המשרה המיועד ומידת התאמתו  תחומי מומחיותו וכדומה( של נושאניסיונו המקצועי, 

למלא, מעמדו ותפקידו המיועד, אחריותו, ותוך  לדרישות התפקיד אותו הוא מיועד

 .קודמים עימו, ככל שהיו התייחסות להסכמי שכר

לאישור האורגנים  למניעת ספיקות, תנאי הכהונה והעסקה של נושא המשרה יהיו כפופים

 .פי הדין-לכך בחברה על המוסמכים

בהיותה של החברה, חברה גדולה בתחום הקמעונאות במשק הישראלי בכלל, שאיפתה 

הבכירים שלה יהיו מן השורה הראשונה של בעלי תפקידי ניהול  היא שנושאי המשרה

גיוס ושימור  במדינה. על כן מדיניות החברה היא לשאוף לקבוע שכר קבוע המאפשר בכיר

מהשכר החציוני בשוק  על כן השכר המוצע להם עשוי להיות גבוהמנהלים כנ"ל, ו

הרלוונטי ראה סעיף השוואה לשוק  הרלוונטי לתפקידים דומים )לענין הגדרת השוק
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הנוספים להציע חבילת תגמול כולל שתאפשר, כאמור  להלן( ובאמצעות מרכיבי התגמול

 .מנהלים מתאימים לעיל, לגייס ולשמר

 

 הבסיסשכר  תקרות  5.1.1.1

 :יהיו שכר הבסיס לנושאי המשרה בחברה תקרות

 ש"ח 80,000 יו"ר דירקטוריון

 ש"ח 95,000 מנכ"ל

 ח"ש 48,000 כפוף למנכ"לנושא משרה 

 

 

 השוואה לשוק )בנצ'מארק(  5.1.1.2

השכר לנושא משרה  במידת הצורך, ולפי שיקול דעת ועדת התגמול, לצורך קביעת

לעדכן את השכר של נושא משרה קיים,  האםחדש לחברה, או לצורך בחינה 

 לשכר המקובל בשוק הרלוונטי לתפקידים דומים בחברות תבוצע השוואה

העוסקות בתחום הקמעונאות דומות. לצורך ההשוואה יבחרו חברות מדווחות 

או בתחום עסקי קרוב ו/או חברות הדומות במאפייניהן הפיננסיים לאלו של 

 .חברות( 5הקיים )בהשוואה ייכללו לפחות  המידע הפומבי ועל בסיסהחברה 

 

ומלא בנוגע לשכר  מובן כי חברות שלא ניתן יהיה לאסוף לגביהן מידע אמין

אם יענו על מספר גדול מתוך  יכללו במדגם גם נושאי המשרה אצלן לא

 .המאפיינים הנ"ל

 )ככל שהמידע קיים( ההשוואה תקיף את כל מרכיבי חבילת התגמול ויוצגו בה

ם בתפקידים הטווח לרכיבים המשתניוסיס ותנאים נלווים לשכר ב הטווח

בבחינה  ,בכדי להבטיח הלימה בין כלל רכיבי התגמול המוצעים דומים.

של החברה, כך שייבחן ויוצג  השוואתית כאמור יינתן משקל גם להיבט הביצועים

ומיקומה בין חברות ההשוואה המופיעות בסקר  הקשר בין ביצועי החברה

השוואתים  והכל ככל שניתן להציג פרמטרים רלוונטיים מקשרים ,אתיההשוו

 .כאמור וכפוף למידע הזמין ככל שקיים

 

 השוואה פנימית  5.1.1.3

הגורמים הבאים וכן  בטרם קביעת שכרו של נושא משרה חדש, יובאו בחשבון

 :בחברה כולה ובהנהלתה השפעתם הצפויה על יחסי העבודה

  בחברה המשרה לנושאי משרה אחריםיחס השכר בין נושא. 

 ועובדי הקבלן  יחס השכר בין נושא המשרה לשאר העובדים בחברה

 .המועסקים אצל החברה
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להלן פירוט היחס בין תנאי התגמול של נושאי המשרה המכהנים בחברה, נכון 

למועד אישור מדיניות התגמול על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לבין 

  :2והחציוני של שאר עובדי החברה השכר הממוצע

 

 שכר חציוני שכר ממוצע 

 1:18.2 1:17.7 מנכ"ל

 1:4.4 1:4.2 כפוף למנכ"לנושא משרה 

 

ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היחס בין תנאי התגמול של נושאי המשרה 

כי  ואל מול שכר שאר עובדי החברה, ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני ומצא

סביר ואין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה וזאת, בין היתר, היחס 

לאור מבנה החברה, מעמדם, תפקידם והאחריות המוטלת על נושאי המשרה 

 .השונים בחברה

 

 קרונות בחינת שכר תקופתית ועדכונוע   5.1.2

הקבוע יבחן שכרם  ,בכדי לאפשר לחברה לשמר את נושאי המשרה בתפקידיהם לאורך זמן

השוק הרלוונטי לבעלי תפקידים  של נושאי המשרה אחת לשנה, ואם יידרש גם למול

לעדכון שכרם של נושאי המשרה )או חלק מהם( ותובא  דומים. במידת הצורך תוכן הצעה

 .המוסמכים בחברה לאישור האורגנים

 

 התנאים הנלווים  5.1.3

סוציאליים כמקובל  תנאיםהרכיב הקבוע בתנאי העסקתם של נושאי המשרה יכלול גם 

חופשה, מחלה, דמי הבראה, הפרשות לקרן  – בשוק העבודה ובהתאם לנוהג בחברה, כגון

מנהלים וקרן השתלמות, וביטוח אובדן כושר עבודה. כן, נושאי  פנסיה/קופת גמל/ביטוח

להיות גם  בחברה עשויים להיות זכאים לתנאים נלווים נוספים ואשר עשויים המשרה

עיתונות, סקר רפואי  ,רכב, טלפון, ביגוד -ידי החברה לצורכי מס, כגון -עלמגולמים 

 .וכדומה

 

 התגמול המשתנה  5.2

 :מרכיבי התגמול המשתנה נועדו להשיג מספר מטרות

 בראייה  התניית חלק מהתגמול לנושאי המשרה בהשגת מטרות ויעדים עיסקיים אשר

אינטרס משותף לנושאי  לבעלי המניות של החברה ויצירת ארוכת טווח, ישיאו ערך מירבי

 .המשרה ובעלי המניות

 שימור נושאי המשרה בתפקידיהם לאורך זמן.  

 הגברת המוטיבציה של נושאי המשרה להשיג את יעדי החברה לאורך זמן. 
                                                           

2
 תוני. נ2017דצמבר -חושבו על בסיס נתוני השכר בפועל בחודשים מרץ בין נושאי המשרה לשאר עובדי החברה היחס    

  .משרה 100%-מנורמלים ל שאינם נושאי משרה ובדי החברהע השכר של
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 הפיננסית והתפעולית  התאמת חלק מהוצאות השכר של החברה לביצועיה והגברת הגמישות

 .שלה

 

 מענק שנתי   5.2.1

אשר תובא לאישור  נושאי המשרה יהיו זכאים למענק שנתי על פי תכנית מענקים שנתית

וככל האפשר סמוך לאישור תוכנית  ,ועדת התגמול והדירקטוריון מראש לאותה שנה

תוכנית המענקים השנתית תהיה בהתאם לעקרונות  .העבודה/התקציב של החברה

 .האמורים להלן

 

 תנאי סף לקבלת מענק  5.2.1.1

ו/או  יעדי חברהביחס ל 75%-לא יהיה נמוך מ תנאי הסף לקבלת מענק שנתי

 5.2.1.9מפורט בסעיף ול דעת כקמענק בשיחריג לתנאי זה יהיה .  יעדים אישיים

  .להלן

 

 תקרת מענק  5.2.1.2

ולא יעלה על  ,כל נושא משרה יותאם לדרג אליו שייך נושא המשרהל מענקה

 (:משכורות בטבלה הבאה )במונחי מכפלתהמפורט 

 

 מענק תקרת  דרג

 משכורות 12עד  מנכ"ל

 משכורות 5עד  כפוף למנכ"לנושא משרה 

 

 המענקיםלתכנית  יעדיםהגדרת   5.2.1.3

לצורך קביעת גובה  ,המדדים והיעדים לפיהם ימדדו ביצועי נושאי המשרה

שיקול דעת אישיים ו יעדיםיעדי חברה,  –שלשה סוגים לכלול  יםלוהמענק, יכ

  מנהל.

אחד או השנתית  יקבעו ועדת התגמול והדירקטוריון בתוכנית המענקים בכל שנה

)ואת המשקל שיינתן לכל מדד חברה( כדלקמן  מתוך המדדים ברשימה יותר

 EBITDA: הרווח התפעולי, העסקיות של החברה לאותה שנה בהתאם לתכניות

יניות זו, דאו הרווח הנקי כפי שמשתקפים בדוחות הכספיים של החברה. במ

השפעות רכישות או הרווח לצורך חישוב המענק לנושאי המשרה לא יכלול: 

מכירות של החזקות בתאגידים ו/או נכסי תאגידים או של פעילויות חדשות; 

ם; ; הפרשה לנכסים מכבידיחברהשינויים מבניים; תשלום מבוסס מניות ב

השפעות תוצאות הליכים משפטיים; עלויות הנפקה וגיוס הון; והשלכות על 

. כמו כן, יוכל תוצאות כספיות שינבעו משינויים חשבונאיים/מיסויים בחברה

הדירקטוריון להגדיר ארועים ספציפיים בעלי אופי חד פעמי שיחייבו התאמה של 

 של הרווח לצורך חישוב המענק.



8 
 

נכ"ל, באישור ועדת התגמול, לקבוע לנושא משרה בנוסף, מדי שנה יוכל המ

ביצוע כאמור ייקבע גם משקלו מתוך  יעדי ביצוע אישיים. לכל יעדהכפוף למנ"כל 

 האישיים.  היעדיםסך המשקל של 

 

 אופן חישוב המענק בפועל לנושאי המשרה  5.2.1.4

מן היעד שהוגדר  100%-מענק המטרה הינו המענק המשולם עבור עמידה ב

האחוז בתוכנית המענקים השנתית ייקבע מדי שנה לנושא המשרה. 

"( שעד אליו לא ישולם תחתון סף ביצועיםהמינימאלי של עמידה ביעד )"

הביצועים  בהשגת סף לעיל; 5.2.1.1כפי שמפורט בסעיף  לנושא המשרה מענק

מדי שנה ייקבע בתוכנית ס. ממענק המטרה המיוח 50% עד ישולםהתחתון 

רף הביצועים המענקים השנתית האחוז המקסימלי של עמידה ביעד )"

או יותר. בהשגת רף הביצועים  110%"(. רף הביצועים העליון יהיה העליון

ישוב האחוז ח לעיל. 5.2.1.2כפי שנקבעה בסעיף מענק תקרת ה שולםתהעליון 

שבין סף הביצוע התחתון ועד רף  המטרה עבור כל רמת ביצועיםממענק 

יכול להיות מבוצע באופן לינארי לכל אורכו, באופן משתנה   הביצועים העליון

 או במדרגות, 

 

 פחתת המענק השנתיה 5.2.1.5

תחושב מידת  ,בכל שנה, בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים

כאמור לעיל, וסכום המענק  ,מנושאי המשרההעמידה ביעדים של כל אחד 

הדירקטוריון יהיה רשאי להפחית  .בהתאם לכך הכולל המגיע לנושא המשרה

של נושא משרה בנסיבות מיוחדות המצדיקות לפי  את המענק השנתי הכולל

מיוחדות  תנאי שוק מיוחדים או נסיבות –דעתו הפחתה כאמור, כגון  שיקול

 .המשרההקשורות עם תפקוד נושא 

 

 המשרה אפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם לנושאי  5.2.1.7

במקרה בו יתברר  נושאי המשרה ישיבו לחברה את סכום המענק או חלק ממנו

נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש  בעתיד כי חישוב המענק בוצע על סמך

 של החברה במהלך תקופה של ארבעה דוחות כספיים בדוחות הכספיים

ההשבה יהיה חלק המענק  תקופתיים עוקבים לאחר מועד אישור המענק. סכום

  .ששולם עקב הטעות

 

 נושא משרה חדש/נושא משרה שעזב  5.2.1.8

למענק השנתי )באופן  נושא משרה שהצטרף לחברה במהלך השנה יהיה זכאי

חודשים.  6ובלבד שעבד באותה שנה לפחות  ,יחסי לתקופת עבודתו באותה שנה(

)באופן  שעזב את החברה במהלך השנה יהיה זכאי למענק השנתי שא משרהנו

 6באותה שנה לפחות  יחסי לתקופת עבודתו באותה שנה( אם עבד בפועל
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והדירקטוריון יהיו רשאים להפחית את המענק )עד  חודשים, אך ועדת התגמול

  .כולו(

 

  מענק בשיקול דעת  5.2.1.9

עברה את תנאי הסף למתן מענק מבוסס יעדים כמפורט לא במידה והחברה 

מנכ"ל החברה יהיה רשאי להעניק מענק בשיקול דעת לנושאי משרה  ,עילל

בתרומתו של נושא המשרה לחברה, כאשר מענק זה לא  הכפופים לו, בהתחשב

 .יעלה על משכורת אחת

 

 גמול הונית  5.2.2

ושימור מנהלים, עשויה  הוני ככלי להנעתמתוך ראיית היתרונות הגלומים בתכניות תגמול 

להשתתף בתכנית תגמול הוני, כאשר  ,החברה להציע, מעת לעת, לנושאי המשרה שלה

נושא משרה יהיה בהתאם לתפקידו, מעמדו, הישגיו  היקף התגמול ההוני שיוענק לכל

  .וכיוצא בזה

 

 :תוכנית התגמול ההוני תהיה כפופה, בין היתר, למגבלות הבאות

 

 שישמש את החברה   שווי ההטבה לנושא משרה )בהתאם למודל שווי ההטבה . תקרה

"(, לא שווי הטבה שנתיהבשלה )" לדוחותיה הכספיים(, במועד ההענקה, לכל שנת

 :יעלה על התקרות הבאות

 

 תקרת שווי הטבה שנתי דרג

 משכורות 4עד  מנכ"ל

 משכורות 3עד  כפוף למנכ"לנושא משרה 

 

 שנים  שלושמתפחת  תקופת ההבשלה של יחידות התגמול ההוני לא .תקופת הבשלה

היחידות עשויות להיות מחולקות למנות  עד הבשלה של מלוא היחידות, כאשר מלוא

שנים )או תקופה ארוכה יותר(. תנאי  שלושפני אותן  אשר יבשילו לשיעורין על

 במקריםעשויים לכלול גם הוראות בדבר האצת תקופות ההבשלה  ההבשלה

העבודה בשל  המתאימים הנובעים משינוי שליטה בחברה או כתוצאה מסיום יחסי

  .נסיבות מיוחדות כגון נכות או מוות

 

  שיחידות התגמול   שנים מאז 3התקופה למימוש יחידות התגמול ההוני לא תעלה על

 .ההוני הרלוונטיות בשלו וניתנות למימוש
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 יחס בין רכיבים משתנים וקבועים  5.2.3

 –לעיל( )יחד  5.2.1סעיף  )ראה שנתימענק הה: שווי ההטבה השנתי, בצירוף מנכ"ל

מסך כל עלות השכר השנתית שלו )הן בגין  55%-מ "( לא יהיו יותרהרכיבים המשתנים"

 ם(.והן בגין הרכיבים הקבועי הרכיבים המשתנים

 5.2.1)ראה סעיף  המענק השנתיהשנתי, בצירוף שווי ההטבה  :כפוף למנכ"לנושא משרה 

מסך כל עלות השכר השנתית   40%-לא יהיו יותר מ "(יםהרכיבים המשתנ" –לעיל( )יחד 

 (.בגין הרכיבים המשתנים והן בגין הרכיבים הקבועים שלו )הן

 

 מענק מיוחד  5.2.4

מיוחד מענק  האורגנים המוסמכים של החברה יהיו רשאים להעניק לנושא משרה

החברה, כפוף לכך  לפעילות )"המענק המיוחד"( בשל תרומה מיוחדת של נושא המשרה

יובהר,  . משכורות של אותו נושא משרה 3לא יעלה בשנה קלנדארית על שהמענק המיוחד 

לעיל, ובכלל  5.2.1אחר ונפרד מהמענק השנתי האמור בסעיף  כי המענק המיוחד הינו מענק

 . ולתקרה של המענק השנתי  לקבלת המענק השנתי כפוף לתנאי הסף זה איננו

 

 ניהול שירותי הסכם  .6

 ניהול שירותיבאמצעות יועצים מטעמה מספקת בעלת השליטה  ,נכון למועד אישור מדיניות התגמול

ר דירקטוריון . הסכם הניהול כולל מתן שירותי יו"ר דירקטוריון, סגן יו"לחברה )להלן "הסכם ניהול"(

תקרת . בצורה הטובה והיעילה ביותר לצורך ביצוע השירותיםהדרוש היקף לחברה בודירקטור פעיל 

תקרת שכר הבסיס ליו"ר כפופה ל תהיהזה דמי הניהול עבור השירותים הניתנים במסגרת הסכם 

 .לעיל 5.1.1.1הדירקטוריון כפי שנקבעה בסעיף 

 

 כר דירקטוריםש .7

בהתאם  ,האורגנים המוסמכים של החברהוהכל כפוף לאישור  –דירקטורים בחברה יהיו זכאים 

המותרים לגמול דח"צים  לגמול שנתי וגמול השתתפות )בדומה לדח"צים( בטווחים –להוראות כל דין 

חיצוני(, כפי שיהיו מעת לעת. כן יהיו  לפי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור

שיקבלו את הוראות כל דין. הדירקטורים הנ"ל ו זכאים דירקטורים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות

שאר הוראות המדיניות לא יחולו  יהיו זכאים לקבל מהחברה רק את התגמול הנ"ל, וכלהגמול הנ"ל 

דירקטור שיועסק על ידי החברה בשכר או שיהיה זכאי  .לגביהם )אלא אם צוין במפורש אחרת(

ד יועסק בשכר או יהיה זכאי לתגמול זכאי לגמול דירקטורים כל עו לתגמול נפרד מהחברה לא יהיה

 דירקטורים המקבלים גמול שנתי וגמול השתתפות כאמור יהיו זכאים רק לתגמול הנ"ל .נפרד כאמור

 .וכל שאר הוראות המדיניות לא יחולו לגביהם )אלא אם צוין במפורש אחרת(

 

 נאי סיום כהונהת .8

 ודעה מוקדמתה 7.1

 חודשים.  3של עד נושא משרה יהיה זכאי לתקופת הודעה 
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תפקידו, אלא אם  במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את

המשרה יהיה זכאי להמשך כל  החברה שהוא לא ימשיך למלא את תפקידו בפועל, ונושא תחליט

המוקדמת ללא שינוי וניתוק יחסי העבודה בתום  תנאי הכהונה וההעסקה בתקופת ההודעה

שיקבל תשלום חלף פדיון הודעה מוקדמת ואז יבואו יחסי העבודה  ההודעה המוקדמת אותקופת 

דלעיל( הגדרה בסעיף תקופת ההודעה המוקדמת )שלא תחרוג מה .לפי העניין ,לסיום לאלתר

 .בהסכם ההעסקה תיקבע מראש

 

 ביטוח, שיפוי ופטור מאחריות .9

במדיניות  נוסף לחבילת התגמול כאמורנושא משרה בחברה )לרבות דירקטור( עשוי להיות זכאי, ב

נושא משרה, כתב שיפוי  תגמול זו, וכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך בחברה, לביטוח אחריות

 ופטור, והכל כפוף להוראות כל דין. 

 החל ממועד אישור מדיניות תגמול זו, החברה תהיה רשאית להתקשר, במהלך העסקים הרגיל ובכפוף

 הנדרשים בהתאם להוראות חוק החברות ו/או כל דין מחייב, בפוליסות ביטוחלקבלת האישורים 

עתידיות לאחריות דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת, אצל אותו 

או אצל מבטח אחר, בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד חידוש או הארכת פוליסת  מבטח

 .הביטוח

 

 של נושאי משרההותי בתנאי העסקה אישור שינוי לא מ .10

יהיה טעון את  שינוי לא מהותי ברכיבי השכר הקבועים/נלווים של נושא משרה הכפוף למנכ"ל החברה

המשרה אינם חורגים  ובלבד שתנאי כהונתו והעסקתו המעודכנים של נושא אישור המנכ"ל בלבד

מהעלות  10%שינוי של עד  -" מהותי שינוי לאמהתקרות וההוראות של מדיניות התגמול; לעניין זה, "

. יודגש, התגמול מדיניותבכל תקופת  נושא המשרה הכוללת של כל רכיבי השכר הקבועים/נלווים של

השכר הקבועים/נלווים שאושרה  מהותיות השינוי תיבחן לעומת העלות הכוללת של כל רכיביא. כי: 

וי תיבחן במצטבר, כך שהשינויים השינ מהותיות ב.במקור בידי ועדת התגמול והדירקטוריון; 

מהעלות הכוללת  10%מסוים לא יעלו, במצטבר, על  שיאושרו בידי מנכ"ל בלבד ביחס לנושא משרה

שאושרה במקור בידי ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס לאותו  של כל רכיבי השכר הקבועים/נלווים

 .ולשינויים כאמור, ככל שיבוצעו, ידווחו לועדת התגמ .נושא משרה

גם ביחס לשינוי לא מהותי  ,כאמור, יחולו, בשינויים המחויבים "שינוי לא מהותי"-הקריטריונים ל 

)ד( לחוק החברות. יובהר  272הוראות סעיף  בתנאי רכיבי השכר הקבועים/נלווים של המנכ"ל, לעניין

במועד העלות הכוללת של כל אותם רכיבים שאושרה במקור  למען הסר ספק, כי השינוי ייבחן לעומת

  .אישור מדיניות התגמול

 

 



 1 - ט

 דו"חות כספיים - 9פרק 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 2018, באפריל 15 תאריך:

  

 

 

 

 לכבוד

 )"החברה"( ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות ) של הדירקטוריון

 1יוסף ספיר 

 ראשון לציון

 

 נ.,ג.א.

 

 

 

 

 ( בע"מ2016טיוטת תשקיף הנפקה ראשונה לציבור וכן טיוטת תשקיף מדף של אייס קפיטל קמעונאות ):  הנדון

 

 בטיוטת הנפקה ראשונה לציבור וכן בטיוטת תשקיף מדף ( הפנייה של בדרך לרבות) להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 :להלן המפורטים שלנו הדוחות של והן בדוחות הצעת מדף שתפרסם החברה מכוח תשקיף המדף שבנדון

 

 ולשנה 2017בדצמבר,  31ום לי החברה של הכספיים על הדוחות 2018, באפריל 15מיום  המבקרים החשבון רואי דוח (1)

 . 2017מבר בדצ 31 ביום שהסתיימה

 

בדצמבר  31פרופורמה של החברה ליום ל הדוחות הכספיים ע 2018, באפריל 15מיום  מבקריםה חשבון רואי דוח (2)

 . 2017בדצמבר  31ולשנה שהסתיימה ביום  2017

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

 

 

 



 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 

 

 

 

 

2018, באפריל 15  

 

 

 לכבוד:

 ( בע"מ2016רקטוריון של חברת אייס קפיטל קמעונאות )יהד

 

 

של אייס קפיטל  הנפקה ראשונה לציבור וכן טיוטת תשקיף מדף הנדון: טיוטת תשקיף

 החברה(  –( בע"מ )להלן 2016קמעונאות )

 

 

בטיוטת הנפקה ראשונה הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפניה( 

לציבור וכן בטיוטת תשקיף מדף שבנדון והן בדוחות הצעת מדף שתפרסם החברה מכוח 

  :של הדוחות שלנו, המפורטים להלןתשקיף המדף 

 

על הדוחות הכספיים פרופורמה של  2018, באפריל 15דוח רואי החשבון המבקרים מיום 

את הדוח על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי ו 2016בדצמבר,  31החברה ליום 

 .2015בדצמבר,  31וביום  2016בדצמבר,  31שהסתיימו ביום המזומנים לשנים 

 

 

 

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר      

 רואי חשבון 

 



 

 

 ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות )
 

 2017בדצמבר  31ליום דוחות כספיים 
 



 

 

 ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות )
 

 

 

 2017דוחות כספיים לשנת 

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 ע מ ו ד 

  

  

  

 2 ח רואי החשבון המבקריםדו

  

  

  :2017דוחות כספיים לשנת 

  

 3 דוח על המצב הכספי

  

 4 דוח על הרווח הכולל

  

 5 דוח על השינויים בהון

  

 6-7 דוח על תזרימי המזומנים

  

 8-45 ים לדוחות הכספייםביאור
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 החשבון המבקרים לבעלי המניות שלדוח רואי 

 ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות )
 

 

 

 

 

 2017בדצמבר  31ום "החברה"( לי -( בע"מ )להלן 2016של אייס קפיטל קמעונאות ) ףביקרנו את הדוח על המצב הכספי המצור

 אלה כספיים . דוחות 2017בדצמבר 31 שהסתיימה ביום שנהל המזומנים מיבהון ותזרי , השינוייםעל הרווח הכולל את הדוחו

 .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דעה לחוות היא החברה. אחריותנו של וההנהלה באחריות הדירקטוריון הינם

 

 

רואה  של חשבון )דרך פעולתו רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות מקובלים בישראל, ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 ביטחון של סבירה להשיג מידה במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאתנו נדרש אלה תקנים פי-. על1973-ג"התשלחשבון(, 

 שבדוחות ובמידע בסכומים ראיות התומכות של מדגמית בדיקה כוללת מהותית. ביקורת מוטעית הצגה הכספיים שאין בדוחות

 הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים ושל האומדנים שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת הכספיים. ביקורת

לחוות  נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים בכללותה. אנו בדוחות הכספיים ההצגה נאותות וכן הערכת החברה של וההנהלה

 דעתנו.

 

 

בדצמבר  31 וםל החברה ליש הכספי המצב את הבחינות המהותיות, מכל נאות, באופן ל משקפים"הנ הכספיים לדעתנו, הדוחות

, בהתאם לתקני 2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום  ההמזומנים שלה לשנ מיאת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזריו 2017

 .2010-( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"עIFRSדיווח כספי בינלאומיים )

 

 

 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 חשבוןרואי 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 

 

 

 

2018, באפריל, 15  אביב,-תל
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 ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות )
 דוח על המצב הכספי

 

  

 בדצמבר 31ליום 

 

 2 0 1 7 ביאור

  

 ש"ח אלפי

 נכסים   
  

 נכסים שוטפים   
 59,010 5 מזומנים ושווי מזומנים  

 23,373 6 לקוחות

 2,525 7 חייבים ויתרות חובה

 82,541 8 מלאי

 סה"כ נכסים שוטפים
 

167,449 

 נכסים לא שוטפים   
 22,332 9 רכוש קבוע, נטו  

 10,217 10 נכסים בלתי מוחשיים

 145,922 10 מוניטין 

 סה"כ נכסים לא שוטפים
 

178,471 
   

 סה"כ נכסים
 

345,920 

 התחייבויות והון   
  

 התחייבויות שוטפות   
 5,980 11 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים  

 142,172 13 ספקים ונותני שרותים אחרים

 30,840 14 זכאים ויתרות זכות

 44,945 15 התחייבויות בגין רכישת פעילות

 סה"כ התחייבויות שוטפות
 

223,937 

 התחייבויות לא שוטפות   
 30,040 16 הלוואות מתאגידים בנקאיים  

 42,896 17 הלוואות בעלים

 1,397 19 התחייבויות אחרות

 1,417 28 סים נדחיםימ

 658 18 התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 סה"כ התחייבויות לא שוטפות
 

76,408 
   

 התחייבויותסה"כ 
 

300,345 

 20 הון   
 הון מניות 

 
204 

 פרמיה על מניות
 

19,796 

 23 36 קרן בגין תשלום מבוסס מניות

 22 18 קרן בגין מדידה מחדש של תוכניות להטבה מוגדת

 יתרת עודפים
 

25,530 

 סה"כ הון
 

45,575 
   

 סה"כ התחייבויות והון
 

345,920 

   
 

 

                                 2018, באפריל 15

 דוד מור  איציק אוזנה   אורי עינן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל    יו"ר דירקטוריון  
 

  הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות )
 הכוללדוח על הרווח 

 

 

 

  

שנסתיימה לשנה 
 בדצמבר 31ביום 

 

 )*( 2 0 1 7 ביאור

  

 אלפי ש"ח

 506,758 21 הכנסות ממכירות   

 (279,627) 22 עלות המכירות

 רווח גולמי
 

227,131 

 (167,362) 23 הוצאות מכירה ושיווק   

 (20,991) 24 הוצאות הנהלה וכלליות

 (11) 25 הוצאות אחרות

   

 רווח מפעולות רגילות
 

38,767 
   

   

 (4,138) 27 הוצאות מימון

 178 26 הכנסות מימון

   

 רווח מפעולות רגילות לאחר הוצאות מימון, נטו
 

34,807 

 (1,253) 34 הוצאות אחרות בגין רכישת פעילות   

 רווח לפני מסים על הכנסה   
 

33,554 

   

 (8,024) 28 מיסים על ההכנסה
   

   

 רווח לשנה
 

25,530 

 רווח כולל אחר   
  

 סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:   
 22 18 מדידה מחדש של התחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס  

 סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר לשנה   
 

22 
   

 סה"כ רווח כולל לשנה
 

25,552 

   
 

 .1 ביאור גם ראה. 2017, במרץ 1 מיום הינן החברה תוצאות )*(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות )
 דוח על השינויים בהון

 

 

 

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 

7 1 0 2 )*( 

 

 הון מניות
פרמיה על 

 מניות

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן בגין 
מדידה 

מחדש של 
תוכניות 
להטבה 
 סה"כ עודפים מוגדת

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 - - - - - - 2017בינואר,  1יתרה ליום        

 20,000 - - - 19,796 204 הנפקת הון מניות        

 23 - - 23 - - עלות תשלום מבוסס מניות       

 25,552 25,530 22 - - - רווח )הפסד( כולל לתקופה       

 45,575 25,530 22 23 19,796 204 2017בדצמבר,  31יתרה ליום        

       
 

 .1 ביאור גם ראה. 2017, במרץ 1 מיום הינן החברה תוצאות )*(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נפרד מהם.הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי 
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 ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות )
 דוח על תזרימי המזומנים

 

 

 

 

לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 
7 1 0 2 )*( 

 
 אלפי ש"ח

 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 25,530 רווח לתקופה   

 37,227 נספח א'    -התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת 

 
 62,757 מזומנים נטו מפעילות שוטפת 

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה  

 (1,775) רכישת רכוש קבוע ורכוש אחר   

 8 תמורה ממימוש רכוש קבוע

 (100,000) נספח ב' -רכישת פעילות

 
 (101,767) מזומנים נטו לפעילות השקעה 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון  

 2,500 אשראי לזמן קצר שהתקבל מתאגידים בנקאיים    

 37,500 קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים

 (3,980) פרעון הלוואות שהתקבלו מתאגידים בנקאיים

 20,000 הנפקת הון מניות

 42,000 הלוואות בעלים לזמן ארוך

 
 98,020 מזומנים נטו מפעילות מימון 

  

  

 59,010 במזומנים ושווי מזומניםעליה )ירידה( נטו 

 
 - מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

 
 59,010 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 

  
 

 .1 ביאור גם ראה. 2017, במרץ 1 מיום הינן החברה תוצאות)*( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 ( בע"מ2016קפיטל קמעונאות ) אייס
 דוח על תזרימי המזומנים

 

 

 

 
לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 
7 1 0 2 )*( 

 
 אלפי ש"ח

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת  

 
 

 הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 

 640 הטבות לעובדיםשינוי בהתחייבויות בגין  

 11 הפסד הון

 4,466 פחת והפחתות

 896 ריבית בגין הלוואת בעלים

 23 עלות תשלום מבוסס מניות

 2,635 שינוי בהתחייבות בגין מיסים נדחים 

 
8,671 

 
 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 

 6,042 קיטון במלאי 

 (23,373) גידול בלקוחות

 3,013 ויתרות חובהקיטון בחייבים 

 20,213 קיטון בחייבים בגין רכישת פעילות

 110 גידול בהתחייבות בגין רכישת פעילות

 16,636 גידול בספקים ונותני שירותים

 5,859 גידול בזכאים ויתרות זכות

 56 גידול בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 
28,556 

  

 
37,227 

 -נספח ב' 

 רכישת פעילות   

 (95,339) נכסים שוטפים 

 (20,213) חייבים בגין רכישת הפעילות

 (23,761) נכסים לא שוטפים

 (145,922) מוניטין

 (10,230) נכסים בלתי מוחשיים

 44,835 זכאים בגין רכישת הפעילות

 149,249 התחייבויות שוטפות

 1,381 התחייבויות לא שוטפות

 
(100,000) 

 -נספח ג' 

 נוסף על תזרימי המזומניםמידע    

 1,474 תשלומי ריבית 

  
 5,054 תשלומי מיסים 

  

 -נספח ד' 

 1,737 סכום הרכישות באשראי של רכוש קבוע ורכוש אחר   

  
 .1 ביאור גם ראה. 2017, במרץ 1 מיום הינן החברה תוצאות)*( 

 

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



 מ"( בע2016אייס קפיטל קמעונאות )
 ביאורים לדוחות כספיים
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 כללי - 1 ביאור

 

 :ופעילותה החברה של כללי תאור א.

 

חנויות בהן היא מוכרת בהפעלת רשת החברה( עוסקת  -מ )להלן( בע"2016חברת אייס קפיטל קמעונאות )

 ,ACEות המותגים: עהרשת(, באמצ -)להלן מוצרים מגוונים לשדרוג ותחזוקת הבית, החצר והרכב

AUTODEPOT ספץ(. -ומפעל ספץ )להלן 

 

דובלה(  -החברה עוסקת בייבוא ומסחר מוצרים לבית, לחצר ולרכב. כמו כן, מייצרת את ריהוט  ספץ )לשעבר 

  בישראל ומוכרת ריהוט זה בסניפי אייס. ספץבמפעל 

סניפים משותפים לאייס  14סניפי אייס,  13סניפים הכוללים  29נכון ליום החתימה על הדוחות הכספיים, לחברה 

 ליין(. -סניפי אוטודיפו וכן אתר סחר )און 2ואוטודיפו ו 

 

בעלי השליטה(. החברה רכשה את  -והינה בשליטת קרן קדמה קפיטל )להלן 2016הוקמה בנובמבר  החברה .ב

מועד -)להלן 2017במרץ,  1. העסקה הושלמה ביום 2016רכישת הפעילות( בדצמבר   -פעילות הרשת )להלן

ה, החלה אמ"צ( לחברה והחל מיום ז -ההשלמה(, בו למעשה הרשת עברה מחברת אלקטרה מוצרי צריכה )להלן

  .33ביאור  ראההפעילות, החברה בפעילותה העיקרית. לפרטים נוספים בגין רכישת 

 

 :הגדרות .ג

 

 "מ.בע( 2016) קמעונאות קפיטל אייס - החברה

 

 .בישראל חשבון רואי לשכת של 29 מספר דעת בגילוי כמשמעותם - קשורים צדדים

 

 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת כפי, לצרכן המחירים מדד - מדד

 

 "ב.ארה של דולר - דולר

 

 .המשותף האירופאי האיחוד מטבע - אירו

 

 קרן קדמה קפיטל - השליטה יבעל

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 :(IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים ) א.

 

"( ופרשנויות להם שפורסמו IFRS"תקני  -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

(. עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך יושמו IASBעל ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים )

 באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים אלה. 

 

 :ערך ניירות תקנות יישום .ב

 

"תקנות  -)להלן  2010-הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 דוחות כספיים"(.

 

 מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד: .ג

 

החברה סיווג הוצאות  הוצאות החברה בדוח על הרווח הכולל מוצגות בהתבסס על מהות ההוצאות. להערכת

 באופן זה מספק מידע מהימן ורלוונטי.

  



 מ"( בע2016אייס קפיטל קמעונאות )
 ביאורים לדוחות כספיים
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ: .ד

 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה: (1)

 

 מטבע הפעילות וההצגה של הדוחות הכספיים הוא ש"ח.

 

 תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות: (2)

 

 -בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע הפעילות שלה )להלן 

"מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות. בתום כל תקופת דיווח, פריטים 

ים כספי-כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו מועד; פריטים לא

הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו נקבע השווי ההוגן; 

כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף במועד ביצוע -פריטים לא

 כספי.-העסקה בקשר לפריט הלא

 

 :אופן הרישום של הפרשי שער (3)

 

 הפרשי שער מוכרים ברווח או הפסד בתקופה בה הם נבעו. 

 

 מזומנים ושווי מזומנים: .ה

 

מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות 

נו עולה על שלושה לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אי

 חודשים.

 

 עסקים צירוף .ו

 

רכישת הפעילות המהווה עסק נמדדת תוך שימוש בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת כשווי ההוגן המצרפי 

 למועד הרכישה של נכסים שניתנו והתחייבויות שהתהוו.

 

 התהוותן.עלויות עסקה, הקשורות במישרין לצירוף העסקים נזקפות לרווח או הפסד עם 

 

)מתוקן(  IFRS 3-הנכסים וההתחייבויות המזוהים של הפעילות הנרכשת, העומדים בתנאים להכרה בהתאם ל

"צירופי עסקים" מוכרים לפי שווים ההוגן במועד הרכישה, פרט למספר סוגי נכסים, אשר נמדדים בהתאם 

 להוראות התקנים המתייחסים.

 

מוניטין הנובע מרכישת הפעילות נמדד בגובה עודף עלות הרכישה על השווי ההוגן נטו של הנכסים המזוהים 

 וההתחייבויות של הפעילות שנרכשה במועד הרכישה. 

בשווי ההוגן נטו בנכסים המזוהים, בהתחייבויות שהוכרו עולה על  החברהאם, לאחר הערכה חוזרת, סך זכויות 

 העודף מוכר מיידית ברווח או הפסד.עלות צירוף העסקים, 

 

 מוניטין: .ז

 

מוניטין הנובע מרכישה של עסק נמדד בגובה עודף עלות הרכישה, על השווי ההוגן נטו של הנכסים המזוהים, 

ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של החברה או נמדד בגובה עודף עלות הרכישה, על חלק החברה בשווי 

מזוהים, ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של החברה שהוכרו במועד הרכישה. אופן ההוגן נטו של הנכסים ה

 מדידת המוניטין, בהתאם לחלופות המפורטות לעיל נקבע באופן פרטני בכל צירוף עסקים.

 

 מוניטין מוכר לראשונה כנכס לפי עלותו, ונמדד בתקופות עוקבות לפי עלותו בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.

 

לצורך בחינת ירידת ערך, מוניטין מוקצה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים של החברה שצפויה להן תועלת 

מהסינרגיה של צירוף העסקים. יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה מוניטין, נבדקות לצורך בחינת ירידת ערכן 

ירידת ערך אפשרית של יחידה כאמור. כאשר מידי שנה או בתדירות גבוהה יותר כאשר יש סימנים המעידים על 

סכום בר השבה של יחידה מניבה מזומנים נמוך מערכה בספרים של אותה יחידה, מוקצה ההפסד מירידת הערך 

ראשית להפחתת הערך בספרים של מוניטין כלשהו המיוחס ליחידה מניבת המזומנים. לאחר מכן, מוקצה יתרת 

ים אחרים של היחידה מניבת המזומנים, באופן יחסי לערכם בספרים. ההפסד מירידת ערך, אם נותרה, לנכס

 הפסד מירידת ערך של מוניטין אינו מבוטל בתקופות עוקבות.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור  

 

 רכוש קבוע: .ח

 

 כללי: (1)

 

קבוע הוא פריט מוחשי, אשר מוחזק לצורך שימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים, או  רכוש

להשכרה לאחרים, אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת. החברה מציגה את פריטי הרכוש 

 הקבוע שלה לפי מודל העלות. 

 

עלותם בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי  פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי -במודל העלות 

הפסדים מירידת ערך שנצברו. העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין 

 להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה. 

 

 הפחתת רכוש קבוע: (2)

 

פחת בעל עלות -י כל מרכיב של פריט רכוש קבוע ברהפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגב

משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט. ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני 

אורך החיים השימושיים הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה 

 ושיים.בחשבון של ערך שייר צפוי בתום החיים השימ

 

 :שימוש נעשה בהם הפחת ושיעורי השימושיים החיים אורך

 

 % אורך חיים שימושיים 

   

 33 3 היקפימחשוב וציוד 

 10 10 ציוד נלווהמלגזות ו

 7-15 6.66-14.29 וציוד , ריהוטמכונות

 )*(10 )*(10 שיפורים במושכר

   

 

פי שיעור הפחת שקבע מעריך השווי או שיפורים במושכר שנרכשו בעסקת הרכישה מופחתים על  )*(

 לפי תקופת השכירות שנותרה )כולל אופציות נוספות, במידה והחברה מעוניינת לממש אותן( כמוקדם.

שיפורים במושכר שנרכשו לאחר מועד עסקת הרכישה מופחתים על פי תקנות מס הכנסה )בשיעור של 

ה אינה מתכוונת לממש תקופות אופציה או על פי תום תקופת השכירות הנוכחית במקרה והחבר 10%

 (.נוספות

 

ערכי השייר, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת כספים. 

 שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא".

 

וע נקבע לפי ההפרש שבין רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קב

 התקבולים ממכירתו לבין ערכו בספרים במועד המכירה או ההוצאה משימוש, ונזקף לרווח או הפסד.

 

 נכסים בלתי מוחשיים, פרט למוניטין: .ט

 

נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית. נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך 

חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים, ונבדקים לצורך בחינת ירידת ערך אחת לשנה, או בכל עת שקיים 

 .IAS 36סימן, המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך בהתאם להוראות 

 

 ים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית.נכס

 

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים בקו ישר על פני אורך החיים השימושיים 

המשוער שלהם בכפוף לבחינת ירידת ערך. שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי בעל אורך 

 חיים מוגדר, מטופל בדרך של "מכאן ולהבא".
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 :)המשך( כסים בלתי מוחשיים, פרט למוניטיןנ .ט

 

בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים הפחת בהם נעשה שימוש  ושיעוריאורך החיים השימושיים 

 שימושיים מוגדר הינו כדלקמן:

 

 % חיים שימושייםאורך  

   
 8.45 11.84 שם מסחרי

 33 3 תוכנה
 33 3 אתר אינטרנט

   
 

 זלעניין הטיפול החשבונאי במוניטין, ראה ביאור 

 

 מוכרים ונמדדים בהתאם לאופן היווצרותם, לפי הקבוצות הבאות : החברההנכסים הבלתי מוחשיים של 

 

 :נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד (1)

 

בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד מוצגים לפי העלות בניכוי הפחתה והפסדים מירידת ערך שנצברו. נכסים 

הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר, מחושבת על בסיס הקו הישר על פני משך החיים 

השימושיים המשוער שלהם. אומדן משך החיים ושיטת ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר 

 עת שינויי אומדן מטופלת בדרך של "מכאן ולהבא".השפ

 

 נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים: (2)

 

נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים מוכרים בנפרד ממוניטין כאשר הם עומדים בהגדרת 

נכס וניתנים לזיהוי. נכסים בלתי מוחשיים ניתנים לזיהוי כאשר הינם ניתנים להפרדה או נובעים מזכויות 

 ים בשוויים ההוגן.חוזיות או משפטיות אחרות. נכסים בלתי מוחשיים כאלה יוכרו במועד צירוף העסק

 

בתקופות העוקבות להכרה הראשונית, נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים מוצגים לפי 

עלותם בניכוי הפחתה והפסדים מירידת ערך שנצברו. הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים 

ער שלהם. אומדן משך החיים מוגדר, מחושבת על בסיס הקו הישר על פני משך החיים השימושיים המשו

ושיטת ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת שינויי אומדן מטופלת בדרך של "מכאן 

 ולהבא".

 

 :למוניטין פרט, מוחשיים ובלתי מוחשיים נכסים ערך ירידת .י

 

כסיה המוחשיים האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נ החברהבתום כל תקופת דיווח, בוחנת 

ההשבה של הנכס במטרה לקבוע -והבלתי מוחשיים, למעט מלאי. במידה וקיימים סימנים כאמור, נאמד הסכום בר

ההשבה של נכס בודד, -את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר, אם בכלל. כאשר לא ניתן לאמוד את הסכום בר

אליה שייך הנכס. נכסים משותפים מוקצים המזומנים -ההשבה של היחידה מניבת-את הסכום בר החברהאומדת 

אף הם ליחידות המניבות מזומנים הבודדות במידה וניתן לזהות בסיס סביר ועקבי להקצאה כזו. במידה ולא ניתן 

להקצות את הנכסים המשותפים ליחידות מניבות המזומנים הבודדות על בסיס האמור, מוקצים הנכסים 

 מזומנים שלגביהן ניתן לזהות בסיס הקצאה סביר ועקבי.-יחידות מניבותהמשותפים לקבוצות הקטנות ביותר של 

 

נכסים בלתי מוחשיים שאינם זמינים עדיין לשימוש, נבחנים לצורך ירידת ערך אחת לשנה, או בתדירות גבוהה 

 יותר בהתקיים סימנים המצביעים על ירידת ערך של נכס.

 

הנכס בניכוי עלויות מימוש לבין שווי השימוש בו. בהערכת שווי השבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של -סכום בר

השימוש, אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס המשקף 

את הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם אומדן 

 י המזומנים העתידיים.תזרימ

 

מזומנים( נאמד כנמוך מערכו בספרים, הערך בספרים -ההשבה של נכס )או של יחידה מניבה-כאשר הסכום בר

ההשבה שלו. הפסד מירידת ערך מוכר מיידית -מזומנים( מופחת לסכום בר-של הנכס )או של היחידה מניבה

  כהוצאה ברווח או הפסד.
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 )המשך( שבונאיתעיקרי המדיניות הח - 2ביאור 

 

 מלאי: .יא

 

מלאי הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל, בתהליך ייצור לצרכי מכירה או חומרים שייצרכו 

 בתהליך הייצור או במהלך הספקת השירותים.

ככל שמדובר בספקי מלאי מקומיים, במרבית המקרים לחברה קיימת זכות החזרה של המלאי מול הספקים, לרוב 

החברה מכירה במלאי במועד בו השליטה במלאי עברה אליה מהספק גם אם יש לה זכות ההחזרה אינה מוגבלת. 

 זכות החזרה כאמור לעיל.

ש נטו שלו. עלות המלאי כוללת את כל עלויות הרכישה, עלויות מלאי מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין השווי מימו

עבודה ישירות, עלויות תקורה קבועות ומשתנות וכן עלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו ומצבו 

 הנוכחיים. 

 

שווי מימוש נטו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן 

החברה נקבע באופן בלעדי על ידי ללקוחות מלאי ה המכירה שלמחיר  העלויות הדרושות לביצוע המכירה.

 החברה. 

 

מלאי הנרכש בתנאי אשראי, אשר כוללים מרכיב מימון, מוצג לפי עלות התואמת את עלות הקנייה בתנאי אשראי 

הקנייה בתנאי אשראי רגילים, מוכר  רגילים. ההפרש בין סכום הקנייה בפועל לבין העלות התואמת את עלות

 כהוצאת ריבית בתקופת האשראי.

 

 עלות המלאי נקבעת כדלהלן:

 

 לפי שיטת ממוצע משוקלל נע - סחורות ומוצרים קנויים

 ממוצע משוקלל נעלפי עלות רכישה על בסיס  - חומרי גלם

 

 ידי החברה:-התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על .יב

 

 סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני: (1)

 

מכשירים פיננסיים לא נגזרים מסווגים כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני, בהתאם למהות ההסדרים 

 החוזיים שבבסיסם.

לאחר הפחתת כל התחייבויותיה. מכשירים  החברההוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי  מכשיר

נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין  החברההוניים שהונפקו על ידי 

 להנפקת מכשירים אלו.

 

 התחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא:

 

 .הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות

 .אחרות פיננסיות תהתחייבויו

 

 גריעת התחייבויות פיננסיות: (2)

 

דהיינו כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזה  -התחייבות פיננסית מוסרת כאשר, ורק כאשר, היא מסולקת

 נפרעת, מבוטלת או פוקעת.

מכשירים הוניים המונפקים על ידי החברה בתמורה לסילוק התחייבות פיננסית הם תמורה ששולמה כנגד 

ההתחייבות. בהתאם לכך, ההפרש בין השווי ההוגן של המכשירים ההוניים אשר הונפקו, לבין הערך סילוק 

 בספרים של ההתחייבות, נזקף לרווח או הפסד.

 

 התחייבויות פיננסיות אחרות: (3)

 

התחייבויות פיננסיות אחרות, )התחייבות בגין רכישת פעילות(, מוכרות לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי 

ויות עסקה. לאחר מועד ההכרה הראשונית התחייבויות פיננסיות אחרות נמדדות בעלות מופחתת תוך על

 שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

 

שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחישוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת 

האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק הוצאות ריבית על פני התקופה הרלוונטית. שיעור הריבית 

את הזרם החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית 

 לערכה בספרים, או מקום שמתאים, לתקופה קצרה יותר.
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור

 

 הכרה בהכנסה: .יג

 

התמורה שהחברה זכאית לקבל בגין הכנסה ממכירת  אוהכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה 

 סחורות או ממתן שירותים במהלך העסקים הרגיל. ההכנסה מוצגת בניכוי אומדנים להחזרות, הנחות וכדומה.

 

 סחורות: ממכירת הכנסות (1)

 

 התנאים הבאים:ההכנסה ממכירת סחורות מוכרת בהתקיים כל 

 

 ;החברה העבירה לקונה את הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על הסחורות 

  החברה אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת בדרך כלל, בעלות ואינה שומרת

 את השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרו;

 ;סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן 

  שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה; וכןצפוי 

 .העלויות שהתהוו או יתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן 

 

 ההכנסה ממכירת סחורות מוכרת במועד בו הן נמכרות ונמסרות ללקוח הסופי

 

הדיווח  החברה מכירה בהפרשה להחזרות בגין החזרת מוצרים לאחר תאריך המאזן אשר נמכרו בתקופת

 וזאת בהתבסס על ניסיון העבר של החברה לגבי החזרת מוצרים. 

 

 ריבית: הכנסות (2)

 

 הכנסות ריבית נצברות על בסיס עיתוי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

 

 :הכרה בהכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו (3)

 

על המלאי נשוא  והתשואות כמתווכת ללא נשיאה בסיכוניםמול זכיין  החברהבעסקאות בהן פועלת 

היא החייב  החברהמהעסקאות על בסיס נטו. הכנסות בגין עסקאות בהן  החברה, מוצגות הכנסות העסקה

 העיקרי, ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה, מוצגות על בסיס ברוטו.

 

 חכירות: .יד

 

הוצאות דמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה. בהסדרי חכירה 

בהם בתחילת תקופת החכירה לא משולמים דמי חכירה, או משולמים דמי חכירה מופחתיםמכירה החברה 

 בהוצאות על בסיס קו ישר, על פני תקופת החכירה.

 

 .ב3ראה ביאור  ,""חכירות IFRS 16ירות לעניין פרסום תקן חדש בנושא חכ

 

 הפרשות: .טו

 

 כללי: (1)

 

הפרשות מוכרות כאשר לחברה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע 

שהתרחש בעבר, בגינה צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את 

 המחויבות.

 

הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב 

המחויבות בהווה במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים 

ך במחויבות. כאשר ההפרשה נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות, הער

בספרים של ההפרשה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים. שינויים בגין ערך הזמן נזקפים 

 לרווח או הפסד.
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

 :)המשך( הפרשות .טו

 

 :)המשך( כללי (1)

 

על ידי צד שלישי, מכירה כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב 

( Virtually Certainהחברה בנכס, בגין ההשבה, עד לגובה ההפרשה שהוכרה, רק כאשר וודאי למעשה )

 שהשיפוי יתקבל וכן ניתן לאומדו באופן מהימן.

 
 חוזים מכבידים: (2)

 
מחויבויות בהווה הנובעות מחוזים מכבידים מוכרות ונמדדות כהפרשות. חוזה מכביד הינו חוזה, אשר 

לצורך עמידה במחויבות הכלולות בו עולות על התועלות הכלכליות  החברההעלויות הבלתי נמנעות של 
 הצפויות להיות מופקות בגינו.

 
 תביעות משפטיות: (3)

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

 לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.
 

 תשלומים מבוססי מניות: .טז
 

תשלומים מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומים, המסולקים במכשירים הוניים של החברה 
ההוגן של המכשירים ההוניים נמדדים בשווים ההוגן במועד ההענקה. החברה מודדת במועד ההענקה את השווי 

של תשלומים מבוססי מניות, ראה שולס )לעניין אופן מדידת השווי ההוגן -המוענקים על ידי שימוש במודל בלק
כאשר המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים עד אשר אותם עובדים משלימים תקופת שירות  .36ביאור 

מוגדרת, במהלכה העובדים עשויים להידרש לעמוד גם בתנאי ביצוע מסוימים, החברה מכירה בהסדרי התשלום 
ההבשלה כנגד גידול בהון, תחת סעיף "קרן הון בגין תשלום  מבוססי המניות בדוחות הכספיים על פני תקופת

מבוסס מניות" . בתום כל תקופת דיווח, אומדת החברה את מספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל. שינוי אומדן 
 ביחס לתקופות קודמות מוכר ברווח או הפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה.

 
 מיסים על הכנסה: .יז

 
סות( המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתרות המסים הוצאות )הכנ  (1)

 הנדחים, למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון, ולעסקאות צירופי עסקים.
 

 מסים שוטפים: (2)
 

במהלך תקופת הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה 
הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת פריטי הכנסות 
והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים במס או ניתנים לניכוי. 

י המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעור
 חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.

 
נכסים והתחייבויות מסים שוטפים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז 

 זמנית. את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו
 

 מסים נדחים: (3)
 

החברה יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם 
בדוחות הכספיים. יתרות המסים הנדחים )נכס או התחייבות( מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים בעת 

או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד תאריך מימושן, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו 
הדוח על המצב הכספי. התחייבויות מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם 
לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל 

ם שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכו
 ההפרש הזמני הניתן לניכוי.

 
החברה לא יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים הנובעים מההכרה לראשונה במוניטין, וכן מההכרה 
לראשונה בנכס או בהתחייבות במסגרת עסקה שאינה צירוף עסקים, כאשר במועד העסקה ההכרה 

 נכס או בהתחייבות לא משפיעה על הרווח החשבונאי ועל ההכנסה החייבת )הפסד לצרכי מס(.לראשונה ב
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

 :)המשך( מיסים על הכנסה .יז
 

 :)המשך( מסים נדחים (3)
 

 
לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת 

נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים, וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים 
 על ידי אותה רשות מס, ובכוונת החברה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטו.

 

 התחייבות בשל הטבות לעובדים: .יח

 

 הטבות לאחר סיום העסקה: (1)

 

התחייבות לפיצויי פיטורין. הטבות החברה לאחר סיום ו החברה לאחר סיום העסקה כוללות פנסיה הטבות

הינן בחלקן תוכניות להפקדה מוגדרת ובחלקן תוכניות להטבה מוגדרת. הוצאות בגין התחייבות העסקה 

( נזקפות Defined Contribution Planהחברה להפקדת כספים במסגרת תכנית להפקדה מוגדרת )

רווח או הפסד, במועד הספקת שירותי העבודה, בגינם מחויבת החברה לביצוע ההפקדה. ההפרש בין ל

כאשר סך ההפקדות  סכום ההפקדה העומד לתשלום, לבין סך ההפקדות ששולמו מוצג כהתחייבות

ששולמו עולה על ההפקדה הנדרשת בגין השירות שסופק עד לתאריך הדוח על המצב הכספי, ועודף זה 

 להקטנת ההפקדות העתידיות, או להחזר כספי, מכירה החברה בנכס. יוביל

 

( נזקפות לרווח או הפסד, תוך שימוש Defined Benefit Plan) הוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת

בהערכות אקטואריות המתבצעות בתום כל תקופת דיווח. הערך הנוכחי של מחויבות החברה בגין תכנית 

באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בגין התכנית תוך שימוש  להטבה מוגדרת ליום נקבע

בשיעור היוון המתאים לתשואות שוק של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה הנקובות במטבע בו ישולמו 

ההטבות בגין התכנית, ובעלות תקופות פדיון הזהות בקירוב למועדי הסילוק החזויים של התכנית. בהתאם 

 דיניות החשבונאית של החברה, עלות הריבית נטו נכללת בדוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר.למ

 

רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח הכולל האחר במועד היווצרותם, או מהוונים לעלות. עלות 

(, צמצומים או סילוקים מוכרים ברווח או הפסד במועד תיקון התכנית או Past Service Costשירות עבר )

או בהטבות בגין פיטורין, לפי המוקדם  IAS 37במועד ההכרה בעלויות בגין שינוי מבני קשורות לפי 

מביניהם. רווחים והפסדים אקטוארים שנזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד במועד 

 מאוחר יותר.

 

נכסי התוכנית נמדדים בשווי הוגן. הכנסת ריבית על נכסי תוכנית נקבעת על בסיס שיעור ההיוון של 

המחויבות לתחילת התקופה ונזקפת לרווח או הפסד כחלק מעלות הריבית נטו. ההפרש בין הכנסת 

ווג מחדש הריבית על נכסי תוכנית לבין התשואה הכוללת על נכסי התוכנית נזקף לרווח כולל אחר ולא יס

 לרווח או הפסד במועד מאוחר יותר.

 

התחייבות החברה בגין תכנית הטבה מוגדרת המוצגת בדוח על המצב הכספי כוללת את הערך הנוכחי של 

המחויבות בגין הטבה מוגדרת בניכוי שווים ההוגן של נכסי התוכנית. נכס נטו, המתהווה מהחישוב כאמור, 

דיות הזמינות לחברה בצורה של הקטנה בהפקדות עתידיות או מוגבל לגובה ההטבות הכלכליות העתי

"סכום  -החזר כספי, בין אם במישרין לחברה ובין אם בעקיפין לתוכנית אחרת שנמצאת בגירעון )להלן 

 התקרה"(.

 

 הטבות עובד לטווח קצר: (2)

 

שים מתום השנה חוד 12הטבות עובדים לטווח קצר, הן הטבות אשר צפויות להיות מסולקות במלואן לפני 

 בה ניתן השירות המזכה על ידי העובד

 

יבות החברה בגין שכר, חופשה וימי הבראה. הטבות יהטבות עובדים לטווח קצר בחברה כוללות את התח

אלו נזקפות לרווח והפסד במועד היווצרותן. ההטבות נמדדות על בסיס לא מהוון אותו חזויה החברה 

קצר להן זכאי העובד, לבין הסכום ששולם בגינן מוכר כנכס, או  לשלם. הפרש בין גובה ההטבות לזמן

 כהתחייבות.
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

 :)המשך( התחייבות בשל הטבות לעובדים .יח

 

 

 הטבות בגין פיטורין: (3)

 

עובדים לפני מועד הטבות בגין פיטורין הן הטבות אשר עומדות לתשלום כתוצאה מהחלטת החברה לפטר 

 הפרישה הרגיל או מהחלטת עובד להסכים לפרישה מרצון בתמורה להטבות אלו.

 

 ההטבות נמדדות על בסיס לא מהוון אותו חזויה החברה לשלם.

 

 

 בדוח על תזרימי המזומנים:שהתקבלה ששולמהסיווג ריבית  .יט

 

בידיה וכן תזרימי מזומנים בגין ריבית ששולמה  התקבלההחברה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית אשר 

כתזרימי מזומנים אשר שימשו או נבעו מפעילות שוטפת. תזרימי מזומנים בגין מסים על הכנסה מסווגים ככלל 

כתזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות שוטפת, למעט אלו אשר ניתנים לזיהוי בנקל עם תזרימי מזומנים אשר 

 ו מימון. שימשו לפעילות השקעה א

 

 

 תקני דיווח חדשים ופרשנויות שפורסמו - 3 ביאור

 

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר צפויה או 

 עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות:

 

 "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות": IFRS 15 .א

 

 מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:התקן קובע 

 

 זיהוי החוזה )או החוזים( עם הלקוח. (1)

 

 זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה. (2)

 

 קביעת מחיר העסקה. (3)

 

 הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע. (4)

 

 הכרה בהכנסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע. (5)

 

 ובנסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב, לעיתים, הפעלת שיקול דעת נרחב.המודל תלוי בעובדות יישום 

 

בנוסף, קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות, האומדנים המשמעותיים והשינויים בהם אשר 

שימשו בעת יישום הוראות התקן, וזאת על מנת לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את המהות, הכמות, 

 תוי והמהימנות של ההכנסות ושל תזרימי המזומנים הנובעים מהחוזים עם הלקוחות.העי

 

או לאחריו. יישום מוקדם  2018בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 בחרה שלא ליישם את התקן ביישום מוקדם. אפשרי. אולם, החברה

 

 של הכספיים דחותיה על מהותית כמותית השפעה צפויה לא התקן של לראשונה ליישום, החברה הנהלת להערכת

 .החברה
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 )המשך( תקני דיווח חדשים ופרשנויות שפורסמו - 3 ביאור

 

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר צפויה או 

 :)המשך( השפעה על תקופות עתידיותעשויה להיות להם 

 

 

 "חכירות": IFRS 16 .ב

 

"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את  IAS 17מבטל את  2016התקן החדש אשר פורסם בחודש ינואר 

הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )"חוכר"( והספק 

 )"מחכיר"(.

 

תקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר, בין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע מודל ה

חשבונאי אחיד ביחד לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש מחד להכיר בנכס 

 בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.

 

חודשים בלבד וכן  12אות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד הור

  ביחס לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך.

 

 התקן אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר.

 

או לאחריו. יישום מוקדם  2019בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

"הכנסות מחוזים עם לקוחות" מיושם אף הוא. ככלל, התקן ייושם למפרע,   IFRS 15כי  אפשרי, אך זאת בתנאי

אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות מסוימות במסגרת הוראות המעבר של התקן לעניין יישומו לתקופות 

 יישום מוקדם של התקן. החברה לא צופה  דיווח קודמות.

 

 הוראות התקן צפויות להשפיע על הטיפול החשבונאי בהסכמי חכירת נדל"ן ובנכסים נוספים בחברה.

 

, צפוי גידול בסך הנכסים וכנגד בסך ההתחייבויות בהיקף של היישום לראשונה של התקן במועדלהערכת החברה, 

 ₪.מיליון  250כ 

 

לראשונה, חלף הצגת הוצאות השכירות בגין הנכסים החכורים בחכירות בהתאם לכך, החל ממועד היישום 

תפעוליות, החברה תכיר בהוצאות פחת בגין הפחתות נכסי זכות השימוש שהוכרו ובנוסף יוכרו הוצאות המימון 

 בגין התחייבות חכירה.

 

בהיקף  שכירותצאות , לירידה בהו2017בהתבסס על תוצאות שנת  ,2018יישום התקן צפוי לגרום בשנת לפיכך, 

₪. מיליון   15ובהוצאות המימון בהיקף של כ ₪ מיליון  33בהיקף של כ ועליה בפחת והפחתות ₪ מיליון  41של כ 

מיליון  7קיטון ברווח לפני מס בהיקף של כ ול₪ מיליון  9גידול ברווח התפעולי בהיקף של כ בנוסף, צפוי לגרום ל

להיות גידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת וקיטון בתזרים המזומנים  כמו כן, כתוצאה מיישום התקן, צפוי₪. 

 ₪.מיליון  40מפעילות מימון  בהיקף של כ 

 

ההשפעה של יישום התקן על התוצאות הכספיות, על דוח תזרים המזומנים ועל הדוח על המצב הכספי מבוססת 

בהיקף בפועל של  תלויבי ההסכמים העתידיים צפי החברה לג. 2017בדצמבר,  31על חוזי החכירה הקיימים ליום 

החל מתחילת יישום  , בשיעור האינלפציה ובמשתנים כלכליים נוספיםהסכמי החכירה שהחברה תהיה צד להם

. כמו כן, החברה טרם בחנה את השפעת התקן באמצעות מעריך שווי כלכלי אלא הסתמכה לראשונה כאמור התקן

  על עשויות להיות שונות מהאומדן כאמור.התוצאות בפו החברה בלבד.על הערכת 

 .30להשפעת התקן על אמות המידה הפיננסיות ראה באור 
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 )המשך( תקני דיווח חדשים ופרשנויות שפורסמו - 3 ביאור

 

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר צפויה או 

 :)המשך( להיות להם השפעה על תקופות עתידיות עשויה

 "מכשירים פיננסיים": IFRS 9 .ג

 

 כללי:

 

התקן"( הינו התקן הסופי של פרויקט  -"מכשירים פיננסיים" )להלן  IFRS 9 (2014)תקן דיווח כספי בינלאומי 

. 2013-ו 2010, 2009שפורסמו בשנים  IFRS 9מכשירים פיננסיים. התקן מבטל את השלבים הקודמים של 

התקן הסופי כולל הוראות סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים אשר תוקנו ביחס לאלו שפורסמו בשלב הראשון בשנת 

, 2010, וכן, כולל את הוראות הסיווג והמדידה של התחייבויות פיננסיות כפי שפורסמו בשלב השני בשנת 2009

סס עקרונות לגבי חשבונאות גידור ומציג מודל חדש לבחינת הפסד חזוי מירידת ערך מציע מודל מעודכן יותר ומבו

 "בחינה מחדש של נגזרים משובצים". IFRIC 9כמפורט להלן. בנוסף, מבטל התקן את פרשנות 

 

 נכסים פיננסים:

 

 התקן קובע כי הנכסים הפיננסיים יוכרו וימדדו כלהלן:

 

  ההכרה לראשונה תחת אחת החלופות הבאות: עלות מופחתת, שווי הוגן מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר

דרך רווח או הפסד, או שווי הוגן דרך רווח כולל אחר. קביעת מודל המדידה יהיה בהתחשב במודל העסקי 

של הישות בנוגע לניהול נכסים פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים 

 נסיים.מאותם נכסים פינ

  ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אך ורק כאשר הייעוד מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה שהיה נוצר אילו 

 .הנכס היה נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

  ,מכשירי הון יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.ככלל 

  ,ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי הון לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. מכשירים שיועדו כאמור

לא יהיו כפופים יותר לבחינה לירידת ערך ורווח או הפסד בגינם לא יועבר לרווח או הפסד, לרבות בעת 

 המימוש.

  לא יופרדו מחוזה מארח הנמצא בתחולת התקן. חלף זאת, חוזים מעורבים יימדדו נגזרים משובצים

 בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן, בהתאם למבחני המודל העסקי ותזרימי המזומנים החוזיים.

 .מכשירי חוב יסווגו מחדש רק כאשר הישות משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים 

 ון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מכשירים אלו יימדדו לפי שווי השקעות במכשירי ה

הוגן. חלופת המדידה לפי עלות בנסיבות מסוימות בוטלה. יחד עם זאת התקן מציין שבנסיבות מסוימות 

 עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן.

 

 

 התחייבויות פיננסיות:

 

 באות בדבר התחייבויות פיננסיות:התקן קובע גם את ההוראות ה

 

  ,השינוי בשווי ההוגן של התחייבות פיננסית המיועדת בעת ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד

המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות, ייזקף ישירות לרווח כולל אחר אלא אם זקיפה זו יוצרת 

 (.Accounting Mismatchהחשבונאית )או מגדילה חוסר עקביות במדידה 

  כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת או מסולקת, סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו לרווח או

 הפסד.

  כל הנגזרים, בין אם נכסים או התחייבויות, יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לרבות מכשיר פיננסי

 הוני לא מצוטט שלא ניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן. נגזר המהווה התחייבות הקשור למכשיר
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 )המשך( תקני דיווח חדשים ופרשנויות שפורסמו - 3 ביאור

 

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר צפויה או 

 :)המשך( יותעשויה להיות להם השפעה על תקופות עתיד

 

 :)המשך( "מכשירים פיננסיים" IFRS 9 .ג

 

 ירידת ערך: 

 

מודל ירידת הערך החדש המבוסס על הפסדי אשראי צפויים ייושם למכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת או 

ומחויבויות כתובות למתן  IFRS 15לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר, חייבים בגין חכירה, נכסי חוזה המוכרים לפי 

 הלוואות וחוזי ערבות פיננסית.

 

החודשים הקרובים )בשנה  12-ההפרשה לירידת ערך תהיה לגבי הפסדים חזויים לפי הסתברות לחדלות פירעון ב

(. בחינה לכל אורך חיי המכשיר lifetimeהקרובה(, או לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר )

כון האשראי עלה משמעותית ממועד ההכרה לראשונה בנכס. גישה אחרת חלה אם הנכס הפיננסי נדרשת אם סי

 (.Credit-Impairedנוצר או נרכש כאשר הוא פגום )

 

 התקן מוסיף הנחיות הצגה וגילויים בקשר עם ירידות ערך של מכשירים פיננסיים.

 

 :מועד תחילה ואפשרויות אימוץ מוקדם

 

או לאחריו. יישום מוקדם  2018בינואר  1מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום התקן ייכנס לתוקף 

 אפשרי.

 

ככלל, הוראות התקן לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיות ייושמו למפרע, למעט חריגים מסוימים אשר נקבעו 

ת התקן לראשונה לא בהוראות המעבר של התקן. עוד נקבע, כי על אף היישום למפרע, חברות המיישמות א

תחויבנה לתקן את מספרי ההשוואה שלהן לתקופות קודמות. זאת ועוד, מספרי ההשוואה יהיו ניתנים לתיקון אך 

(. הוראות המתייחסות לגידור ייושמו, Hindsightורק כאשר תיקונם כאמור אינו עושה שימוש במידע בדיעבד )

 בל.ככלל, בדרך של 'מכאן ולהבא' עם יישום למפרע מוג

 

 של הכספיים דחותיה על מהותית כמותית השפעה צפויה לא התקן של לראשונה ליישום, החברה הנהלת להערכת

 .החברה
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 שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן  - 4ביאור 

 

 כללי: א.

 

נדרשת הנהלת החברה, במקרים מסוימים, לעיל,  2ביישום המדיניות החשבונאית של החברה, המתוארת בביאור 

להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם בספרים של נכסים והתחייבויות שאינם 

בהכרח בנמצא ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים 

 עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.הנחשבים כרלוונטיים. התוצאות בפועל 

 

האומדנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף. שינויים באומדנים החשבונאיים מוכרים רק 

בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה 

 משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.ובתקופות עתידיות במקרים בהם השינוי 

 

 גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן: .ב

 

 הפרשות להליכים משפטיים: (1)

 

לצורך בחינת הנפקות המשפטית של תביעות שהוגשו נגד החברה, וקביעת הסבירות כי הן תתממשנה 

לרעתה, מסתמכת הנהלת החברה על חוות דעת של יועצים משפטיים ומקצועיים. לאחר שיועציה של 

החברה מגבשים את עמדתם המשפטית ואת סיכוייה של החברה באשר לנשוא התביעה, בין אם החברה 

לשאת בתוצאותיה או שיש ביכולתה לדחות אותה, אומדת הנהלת החברה את הסכום אותו יש תצטרך 

 בדוחות הכספיים, אם בכלל. להפריש

 

 הטבות עובדים: (2)

 

הערך הנוכחי של התחייבות החברה לתשלום פיצויי פיטורין לעובדיה מתבסס על מספר רב של נתונים 

והנחות  שימוש במספר רב של הנחות לרבות שיעור היווןאשר נקבעים על בסיס הערכה אקטוארית, תוך 

. שינויים בהנחות האקטואריות עשויים להשפיע על ערכן בספרים של התחייבויות דמוגרפיות אחרות

החברה לתשלום פיצויי פיטורין. החברה אומדת את שיעור ההיוון אחת לשנה בהתבסס על שיעור היוון של 

 הה. הנחות מפתח אחרות נקבעות בהתבסס על התנאים השוררים בשוקבאיכות גבויות נקונצראגרות חוב 

 . ונתונים דמוגרפיים של החברה

 

 הפרשות מלאי: (3)

 

המלאי שבבעלותה, ומעריכה את ההפרשות הנדרשות בגין מלאי  הנהלת החברה בוחנת מדי תקופה את

מוגדר בהתאם  איטי/מתמלאי  .בגין חוסרים במלאי וכןושווי השוק  עלות , ההפרש בין, מלאי מתאיטי

בהתאם למדיניות החברה  .לקטגוריה שאליו המוצר משתייך ובהתחשב בגיל המלאי ובתחזית הגלגול שלו

מופחת  מעל שנתייםהגלגול שלו גילו הממוצע מעל שלוש שנים ובנושא מלאי איטי ומלאי מת, מלאי ש

 במלואו.

 

 :מוניטין ערך ירידת (4)

 

אור יירידת ערך של מוניטין, מבצעת הנהלת החברה אחת לתקופה )כאמור בבלצורך הקביעה האם חלה 

( אומדן של שווי השימוש של יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה המוניטין. לצורך חישוב שווי השימוש 2

מחשבת החברה את אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, הנובעים מכל אחת מהיחידות מניבות 

 כן את שיעור הניכיון המתאים בכדי לחשב את הערך הנוכחי.המזומנים, ו

 

 

 מזומנים ושווה מזומנים - 5ביאור 

 

 ההרכב:

 
 בדצמבר 31ליום 

 
7 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

 
  59,010 מזומן ושווה מזומן 
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 לקוחות - 6ביאור 

 

 ההרכב: א.

 

 בדצמבר 31ליום 

 

7 1 0 2 

 

 אלפי ש"ח

 11,704 )*( חברות כרטיסי אשראי  

 6,914 חייבים בגין תווי קניה

 4,658  המחאות לגבייה

 97 חובות פתוחים

 - הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי

 

23,373 

 

  לעיתים ניכיון חוב לקוחות בכרטיסי האשראי.)*( החברה מבצעת 

 

 :החברהסיכון האשראי על ידי  ניהול ב

 

 אשראי מתייחס לסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ויגרום להפסד פיננסי לחברה.  סיכון

 עמדו בתקופת האשראי שנקבעה להם. החברהמיתרת הלקוחות של  99.92%

טרם קבלת לקוח חדש, החברה אומדת את איכות האשראי המוענק ללקוח, ומגדירה מגבלות אשראי. המגבלות 

המיוחסות ללקוחות החברה נבחנות אחת לשנה, או לעיתים קרובות יותר, בהתבסס על מידע חדש שנתקבל, ועל 

 עמידתו בתשלומי חובות קודמים. 

 

 

 חייבים ויתרות חובה - 7ביאור 

 

 ההרכב:

 

 בדצמבר 31ליום 

 

7 1 0 2 

 

 אלפי ש"ח

  1,529 מקדמות לספקים  

  432 הוצאות מראש

  500 הכנסות לקבל

  64 אחרים

 

2,525  
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 מלאי - 8ביאור 

 

 ההרכב: .א

 

 בדצמבר 31ליום 

 

7 1 0 2 

 

 אלפי ש"ח

 
  77,248 קנויים מוצרים מלאי 

  5,293 בדרך מלאי

 

82,541  

  

 

 :נוסף מידע ב

 

 :מלאי בגין הפרשה כוללת בספרים המלאי יתרת

 

 בדצמבר 31ליום 

 

7 1 0 2 

 

 אלפי ש"ח

  2,351 איטי מלאי בגין הפרשה  

 

2,351  

  

 

 

 רכוש קבוע - 9ביאור 

 

 ההרכב:

 

שיפורים 
 במושכר

מכונות, 
 ריהוט וציוד

מלגזות 
 וציוד נלווה

מחשוב 
 סה"כ וציוד היקפי

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 עלות:      

  -  -  -  -  - )*( 2017בינואר  1יתרה ליום      

  23,761  348  712  3,014  19,687 רכישת פעילות )*(

  1,896  292  -  726  878 תוספות 

 (20)  - (20)  -  - גריעות

 

20,565  3,740  692  640  25,637  

      

 פחת שנצבר:      

  -  -  -  -  - )*( 2017בינואר  1יתרה ליום      

 3,306  138  58   279  2,831 תוספות 

 (1) -  (1) -  -  גריעות

 

 2,831  279  57  138  3,305 

 עלות מופחתת:      

 22,332  502  635  3,461  17,734  2017בדצמבר  31יתרה ליום      

      

 .33-ו 1  ים. ראה גם ביאור2017במרץ,  1וצאות החברה הינן מיום ת )*(
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 מוחשיים בלתי ונכסים מוניטין - 10ביאור 

 

 :ההרכב א.

 

 שם מסחרי מוניטין )**(

נכסים 
בלתי 

מוחשיים 
 סה"כ אחרים

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 עלות:     

  -  -  -  - )*( 2017בינואר  1יתרה ליום     

  156,152  1,036  9,194  145,922 רכישת פעילות )*(

  1,147  1,147  -  - תוספות 

  -  -  -  - גריעות

 

145,922  9,194  2,183  157,299  

     

 פחת שנצבר:     

  -  -  -  - )*( 2017בינואר  1יתרה ליום     

  1,160  513  647  - תוספות 

  -    - גריעות

 

-  647  513  1,160  

 עלות מופחתת:     

  156,139  1,670  8,547  145,922 2017בדצמבר  31יתרה ליום     

 

     

 

 33-ו 1  ביאורים גם ראה. 2017, במרץ 1 מיום הינן החברה תוצאות)*( 

 בכללותה החברה פעילות את המשקפת מזומנים מניבות יחידות לקבוצת משוייך המוניטין)**( 

 

 שנתית ערך ירידת בחינת ב.

 

המזומנים נקבע לפי שווי שימוש, המבוסס על תחזיות תזרימי מזומנים -סכום בר ההשבה של היחידה מניבת

(DCFכפי שנאמדו על ,)- שנים. שיעור הניכיון לאחר מס לפיו הוונו תזרימי  לשלושידי ההנהלה לתקופה של

 לתקופה זו חושבו תוך שימוש בשיעור צמיחה שנתי קבוע. תזרימי מזומנים מעבר 13.11%המזומנים הינו 

לכל שנה, המהווה את שיעור הצמיחה הממוצע לטווח הארוך בתחום הפעילות של החברה.   2%של  ומשוער

 הערכת השווי נערכה על ידי מעריך שווי חיצוני.

  

 :הן השימוש שווי בחישוב ששימשו המפתח הנחות (1)

 

 

הנכיון משקף את הערכות שוק לגבי ערך הזמן של הכסף וכן את הסיכונים שיעור  -שיעור הנכיון • 

הספציפיים של הנכס. בקביעת שיעור הנכיון הראוי, החברה התייחסה לתשואה של אגרות חוב ממשלתיות 

 לא צמודות לטווח ארוך.

 

שיעור הצמיחה מבוסס על מידע ענפי קיים, על בסיס שיעורי הצמיחה  -שיעור הצמיחה לטווח הארוך •  

 ההיסטוריים של החברה ועל בסיס הערכות הנהלת החברה.

 

 .רגישות סכום בר ההשבה לשינויים בהנחות המפתח (2)

 

בשיעור  1%מיליוני ש"ח מהערך בספרים שלה. ירידה של  181 -סכום בר ההשבה של הפעילות גבוה ב

מיליוני  19  כ וח הארוך שנלקח בחשבון בחישוב שווי השימוש של הפעילות תביא לקיטון שלהצמיחה לטו

במחיר שיעור הנכיון שנלקח בחשבון בחישוב שווי השימוש  1%עליה בשיעור של  ש"ח בסכום בר ההשבה.

 בסכום בר ההשבה.₪ מיליוני  23של הפעילות תביא לקיטון של 

 

 



 מ"( בע2016אייס קפיטל קמעונאות )
 ביאורים לדוחות כספיים

 

24 

 גידים בנקאייםאשראי לזמן קצר מתא - 11ביאור 

 

 ההרכב:

 

  שיעור הריבית

 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר  31ליום 

 7 1 0 2 7 1 0 2 

 

 אלפי ש"ח %

  P+1.6% 2,500 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים )*(   

  P+1.9% 3,480 חלויות שוטפות )**(

  

5,980  

   

  2018, למרץ 2 בתאריך נפרעה ההלוואה )*(

 16ביאור ראה גם  )**(

 

 

 דמי חכירה לשלם  - 12ביאור 

 

 הסדרי חכירה תפעולית:

 

 כללי: א

 

 -התקשרה בהסדרי חכירה תפעולית של מבנים בהם מופעלות החנויות לתקופות של מספר חודשים ועד כ החברה

אין אופציה לרכישת  לחברהשנים נוספות.  17.5שנים, הכוללות מספר תקופות אופציית הארכה של עד  6

 הנכסים.

 

 .בסניףמכירות הדמי השכירות כוללים מרכיב תשלום, המותנה בהיקף סניף אחד בו  ישנו

 

 :כהוצאה שהוכרו תשלומים ב.

 

 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 

7 1 0 2 )*( 

 

 אלפי ש"ח

  51,136  תשלומי חכירה מינימליים

  444  דמי שכירות מותנים

  (598) תקבולים בגין חכירות משנה

 

50,982  

  

 

  



 מ"( בע2016אייס קפיטל קמעונאות )
 ביאורים לדוחות כספיים

 

25 

 

 דמי חכירה לשלם  - 12ביאור 

 

 הסדרי חכירה תפעולית: ג.

 

 התחייבויות לתשלומי חכירה מינימליים עתידיים בגין חכירות תפעוליות שאינן ניתנות לביטול:

 

 בדצמבר 31 ליום

 

7 1 0 2  

 

 אלפי ש"ח

  55,605 במשך שנה אחת

  84,805 השנייה ועד השנה החמישית בשנה

  2,909 בשנה השישית ואילך

 

143,319  

  

 

 דמי השכירות המוצגים לעיל אינם מהוונים.

 

סך תשלומי חכירת משנה מינימליים עתידיים שחזויים להתקבל בהתאם לחכירות משנה שאינן ניתנות לביטול 

 (.ש"חאלפי  499 -2019,  ש"חאלפי  499 -2018)   ש"חאלפי  998בתום תקופת הדיווח הינם 

 

בנוגע להתחייבויות לתשלומי חכירה מינימליים עתידיים בגין חכירות תפעוליות שאינן ניתנות לביטול, הכירה 

 בהתחייבויות הבאות: החברה

 

 

 בדצמבר 31ליום 

 
7 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

 (30)ראה ביאור מכבידים חוזי חכירה 
 

  1,623 שוטף

 
 

  259 לא שוטף

  

 

 

 ספקים ונותני שירותים - 13ביאור 

 

 ההרכב:

 

 בדצמבר 31ליום 

 

7 1 0 2 

 

 אלפי ש"ח

  141,223 חשבונות פתוחים  

  949 המחאות לפרעון

 

142,172  
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 זכאים ויתרות זכות - 14יאור ב

 

 ההרכב:

 
 בדצמבר 31ליום 

 
7 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

  
 15,709 שכר עובדים והתחייבויות בגין

 3,468 מוסדות ממשלתיים

 7,732 מקדמות מלקוחות

 1,623 הפרשה לחוזים מכבידים

 840 הפרשה לזיכויים

 1,468                                   אחרים

 

30,840 

  

 

 פעילות רכישת בגין התחייבות - 15ביאור 

 

 .33ראה ביאור  - פעילות רכישת בגין לשלם בהתחייבות מדובר

 

 

 מתאגידים בנקאיים הלוואות - 16ביאור 

 

 ההרכב:

 

  הריבית שיעור

 

 בדצמבר 31 ליום  בדצמבר 31 ליום

 7 1 0 2 7 1 0 2 

 

 "חש אלפי %

  P+1.9% 33,520 בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות   

 ארוך לזמן הלוואות של שוטפות חלויות -בניכוי
 

(3,480)  

  

30,040  

   
 

 40מתאגידים בנקאיים הלוואות בסך כולל של  ,במועד ההשלמה נטלה החברה ,הפעילות רכישת עסקת מימון לצורך
. ההלוואות לזמן ארוך נושאות ריבית כמופרט להלן שנים 5חודשים והיתרה ל  12ש"ח ל  מיליון 2.5מיליון ש"ח, מתוכן 

 . 1.9%בשיעור של פריים+ 
 

 :הפרעון מועדי להלן
 

  3,480 עד שנה

  4,640 שנה שניה

  4,640 שנה שלישית

  4,640 שנה רביעית

  16,120 שנה חמישית 

 
33,520  

  

 
 .להלן 30באור  ראה -אמות מידה פיננסיות בגין הלוואות אלה  לבאור

 

במסגרת נטילת ההלוואות, התחייבה החברה לא לבצע כל חלוקה של דיבידנד במהלך שלוש שנים ממועד נטילת 

 ההלוואות. ממועד זה, תותר חלוקת דיבידנד בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכמי ההלוואה.

 

 להבטחת האשראי שקיבלה החברה מתאגידים בנקאיים נרשמו השעבודים הבאים:

 החברה של והזכויות הנכסים כלל על בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון כללי שוטף שעבוד

 קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד, ללא הגבלה בסכום, על כלל מניות החברה  שעבוד
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 הלוואת בעלים - 17 ורביא

 

 ההרכב:

 

  הריבית שיעור

 

 בדצמבר 31 ליום  בדצמבר 31 ליום

 7 1 0 2 7 1 0 2 

 

 "חש אלפי %

  42,896 2.56% ארוך לזמן בעלים הלוואת   

   

 

 ."חש 42,000של  ךהפעילות, התקבלה הלוואת בעלים לזמן ארוך בסלצורך רכישת 

 

 2019, בספטמבר 1 ביום תיפרע שמחציתה כך מועדים בשני, תיפרע המניות בעלי הלוואת, הבנקים לאישור בכפוף

במסגרת תיקון  .הכנסה מס לפקודת)י(  3 לסעיף בכפוף ריבית נושאת ההלוואה.  2020, במרץ 1 ביום תיפרע והיתרה

להסכם הלוואת הבעלים נקבע כי אם וכאשר תשלים החברה גיוס הון באמצעות הנפקה מהציבור, תפרע במלואה, יתרת 

 הלוואת הבעלים והריבית שנצברה בגינה. 

 

 

 

 הטבות לעובדים - 18 ורביא

 

 ההרכב: א.

 

 
 בדצמבר 31 ליום

 
7 1 0 2 

 
 "חש אלפי

  
 658  העסקה סיום לאחר הטבות

  
 :קצר לטווח לעובדים הטבות

 
 15,709  וסוציאליות משכורות, עבודה שכר

  
 :הכספי המצב על בדוח הצגה

 
 :עובדים הטבות בגין התחייבות

 
 15,709  שוטפת

 658  פתשוט לא
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 )המשך( הטבות לעובדים - 18 ורביא

 

 מידע נוסף: ב.

 

 הטבות לאחר סיום העסקה:

 

 מוגדרת:תכניות להפקדה  (1)

 

 תכניות בגין פיצויי פרישה ופיטורין:

 

 הפקדותיה פיו -על-1963 ג''התשכ ,פיטורין פיצויי לחוק 14 סעיף תנאי הפיצויים חלים מתשלומי חלקבגין 
 נוספת התחייבות מכל אותה פוטרות ,ביטוח בחברות בפוליסות או/ו פנסיה בקרנות הקבוצה של השוטפות

 להלן. כאמור הסכומים הופקדו לעובדים, בגינם
 

 

 תכניות להטבה מוגדרת: (2)

 

 כללי: )א(

 

 התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין:

 

 בעת פיטורין לעובד פיצויים לשלם החברה את מחייבים בישראל פיטורין פיצויי וחוק העבודה דיני
 פיטורין פיצויילחוק  14 סעיף לפי מוגדרת להפקדה בתוכניות שוטפות הפקדות לבצע או פרישה או

 התחייבות חישוב .העסקה סיום לאחר כהטבה מטופלת כך בשל החברה התחייבות .להלן כמתואר
 העובד משכורת ומבוסס על בתוקף העסקה הסכם פי על מתבצע לעובדים הטבות בשל החברה
 .הפיצויים לקבלת הזכות את יוצרים אשר העסקתו ותקופת

 כתוכנית המסווגות הפקדות ידי על ,כלל בדרך ,ממומנות העסקה סיום לאחר לעובדים ההטבות
 .להלן כמפורט מוגדרת להפקדה כתוכנית או מוגדרת להטבה

 

המחויבות האמורה חושבה תוך שימוש בהערכה אקטוארית. ההערכה האקטוארית של המחויבות 

 להטבה מוגדרת של החברה בוצעה על ידי אקטואר, חבר אגודת האקטוארים בישראל. 

 

 ההנחות האקטואריות העיקריות לתום תקופת הדיווח: )ב(

 

 
 בדצמבר 31 ליום

 
7 1 0 2 

 
% 

  
 1.64 ההיוון שיעורי

 2.79 חזויים משכורות העלאת שיעורי

 22-47 ועזיבה תחלופה שיעורי

 0.78 חזוי אינפלציה שיעור

 2.46 שיעור הכנסות מריבית

 

 קרנותההנחות בדבר שיעור התמותה העתידי מבוססות על נתונים סטטיסטיים שפורסמו על ידי 

ישה שנלקח בחשבון הינו . גיל הפרחדשה פנסיה בקרן לחברים, 2017 בשנתה החדשות סיהפנ

 .לנשים 64 -לגברים ו 67הצפוי בפועל,  לפי

 

הרשת בגין אחוזי העובדים שסיימו הנחת שיעורי ההתפטרות ופיטורין מבוססת על נתוני עבר של 

 את עבודתם בהתפטרות בהשוואה לכלל כמות העובדים שעזבו את הרשת באותה קבוצת גיל.

 

של רשות ניירות ערך בישראל בדבר קיומו של שוק  21-1בהתאם לעמדת סגל חשבונאית מספר 

בות בגין הטבות , לצורך היוון המחוי2015בדצמבר  31עמוק לאגרות חוב קונצרניות, החל מיום 

לעובדים, עושה החברה שימוש בשיעור היוון המתאים לתשואות השוק על אגרות חוב קונצרניות 

באיכות גבוהה. בתקופות דיווח קודמות ובמהלך התקופה השוטפת, למעט חישוב יתרת המחויבות 

ות , עשתה החברה שימוש בשיעור היוון המתאים לתשואות השוק של אגר2015בדצמבר  31ליום 

 חוב ממשלתיות.
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 הטבות לעובדים )המשך( - 18ביאור 

 

 מידע נוסף: )המשך( ב.

 

 הטבות לאחר סיום העסקה: )המשך(

 

 תכניות להטבה מוגדרת: )המשך( (2)

 

 ניתוחי רגישות להנחות אקטואריות עיקריות: )ג(

 

האקטואריות ניתוחי הרגישות שלהלן נקבעו בהתבסס על שינויים אפשריים באופן סביר בהנחות 

 לתום תקופת הדיווח.

 

 ניתוח הרגישות אינו מתחשב בתלות הדדית כלשהי הקיימת בין ההנחות:

 

 בשיעור מההנחות אחת כל של והקטנה הגדלה תחת מחדש חושבה החבות הרגישות ניתוח לצורך

 .10% של

 

של ההנחות האקטואריות המציג את השינויים במחויבות האקטוארית  הרגישות ניתוח להלן

 :  ₪()באלפי 

 שינוי בהנחות 

 

-10% 10% 

  8  (7) הנחת גידול השכר

  (10)  10 הנחת שיעור עזיבה

  (56)  51 הנחת שיעור התפטרות
 

 

 סכומים שהוכרו בדוח רווח והפסד בגין תכניות הטבה מוגדרת: )ד(

 

 

שהסתיימה לשנה 
 ביום

 

7 1 0 2 )*( 

 

 "חש אלפי

 1,847  שוטף שירות עלות  

 (14) ריבית עלות

  1,833 

  

 

 התנועה בערך הנוכחי של המחויבות בגין תכנית הטבה מוגדרת: )ה(

 

 

 בדצמבר 31 ליום

 

7 1 0 2 

 

 "חש אלפי

 -  פתיחה יתרת  

 1,847  שוטף שירות עלות

  

  :מחדש מדידות בגין הפסדים

 29  כלכליות בהנחות משינויים הנובעים אקטואריים)רווחים(  הפסדים

 1,876  סגירה יתרת

  

 

 

 1 ביאור גם ראה. 2017, במרץ 1 מיום הינן החברה תוצאות )*(
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 הטבות לעובדים )המשך( - 18ביאור 
 

 מידע נוסף: )המשך( ב.
 

 הטבות לאחר סיום העסקה: )המשך(
 
 להטבה מוגדרת: )המשך( תכניות (2)

 
 התנועה בערך הנוכחי של הנכסים בגין תכנית הטבה מוגדרת: )ו(

 
 בדצמבר 31 ליום

 
7 1 0 2  

 
 "חש אלפי

 -  פתיחה יתרת  

 1,147  המעסיק ידי על הפקדות

 14  להטבות נכסים בגין ריבית הכנסות

  

 :מחדש מדידות בגין הפסדים
 58  כלכליות בהנחות משינויים הנובעים אקטואריים)הפסדים(  רווחים 

  

 1,219  סגירה יתרת

  
 

 :מוגדרת הטבה בגין נטו התחייבות (ז)

 
 בדצמבר 31 ליום

 
7 1 0 2 

 
 "חש אלפי

  

 658  סגירה יתרת

  

 
 :הסכמים קיבוציים החלים על עובדי החברה (ח)

 
מיוחד שנחתם בין החברה לבין  קיבוצי םהסכב מוסדרים, מרבית עובדי החברה תנאי העסקתם של

. תקופת ההסכם הינה 2017בפברואר  2ביום  העובדים של החברה הסתדרות העובדים הלאומית וועד
מסדיר את הקיבוצי ההסכם )להלן: "ההסכם הקיבוצי"(.  2019בפברואר  10ועד ליום  2017במרץ  1מיום 

וכולל, בין היתר, הוראות הנוגעות לנושאים הבאים:  ביחס למרבית עובדיה, מערכת יחסי העבודה בחברה
, תנאי עבודה, תנאי שכר ורווחה לרבות תוספות שכר, מענקי הצטיינות, קרנות פנסיה קבלת עובדים

הטבות שונות לעובדי החברה )לרבות השתתפות החברה בהוצאות השתלמות רווחה ונופש , והשתלמות
יישוב חילוקי דעות, תשלום דמי חבר, דמי טיפול ודמי עבודה, על בסיס שנתי(, חופשת מחלה, סיום יחסי 

 מכוסות ברובן על ידי הפקדות שוטפות מעסיק-התחייבות החברה בגין סיום יחסי עובד. יצוין כי ועדו
יתר ההתחייבות בגין הפיצויים  וביטוחי מנהלים. פנסיהקרנות על שם העובדים ב להסדרים פנסיוניים

 ת החברה בהתאם להערכת שווי אקטואר חיצוני.לפיטורים מופרשת בדוחו
 
 
 

 :הטבות עובדים לזמן קצר (3)
 

החברה מבצעת הפרשה לחופשה על פי ימי החופשה להם זכאי העובד. החברה מניחה כי העובדים ינצלו 
 את כל ימי החופשה שלהם תוך שנה.

 
 (ה)כאשר מדובר בעובד המועסק בחברה מעל שנ שנה חצי כל הבראה דמי משלמת החברה
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 התחייבויות אחרות לזמן ארוך - 19ביאור 

 

 ההרכב:

 
 בדצמבר 31ליום 

 
7 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

  
 1,138 הפרשה לשכירות מדורגת

 259 )*( חוזים מכבידים

 

1,397 

  

 29 ביאור ראה )*(

 

 

 הון - 20ביאור 

 

 הרכב הון המניות: א.

 

 בדצמבר 31ליום 

 

7 1 0 2  

 

 מונפק ונפרע ם ו ש ר

   

 20,410,000 100,000,000 ערך נקוב ש"ח 0.01כמות מניות רגילות בנות 

   

 

 התפתחות הון המניות: ב.

 

הושקעו כהון מניות )בתמורה להקצאת  אשראלפי ש"ח  20,000בעלי המניות הזרימו לצורך רכישת הפעילות, 

מניות הטבה בגין כל  1,999הוקצו   2017ש"ח כל אחת. בנוסף, בספטמבר  0.01. של מניות רגילות בע.נ 10,205

 ש"ח כל אחת(. 0.01מניות הטבה בע.נ של  20,399,795מניה רגילה ובסך הכל 

 

 :החברה"ל למנכ מניות מבוסס תשלום עלות ג.

 

 מניות מבוסס תשלום עלות בדבר 36ביאור  ראה

 

 

 הכנסות - 21ביאור 

 

 ההרכב:

 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 
7 1 0 2 )*( 

 
 אלפי ש"ח

  
 459,415 הכנסות ממכירת מוצרים

 47,343 3יג2ביאור ראה  -זכיינים, נטו מעמלתהכנסות 

 

506,758 

  

 

 

 

 

 

 

 1 ביאור גם ראה. 2017, במרץ 1 מיום הינן החברה תוצאות )*(
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 עלות המכירות - 22ביאור 

 

 ההרכב: א.

 

 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 

7 1 0 2 )*( 

 

 אלפי ש"ח

 260,485 קניות  

 6,042 ירידה במלאי

 4,516 שכר עבודה ונלוות

 62 פחת

 3,527 הוצאות ייצור אחרות

 4,995 אחרות

 279,627 

  

 

 מידע נוסף: ב.

 

 .רהיטים לייצור" ספץ" למפעל  גם מתייחסות המכר בעלות ההוצאות

 

 

 הוצאות מכירה ושיווק - 23ביאור 

 

 ההרכב:

 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 

7 1 0 2 )*( 

 

 אלפי ש"ח

 60,506 שכר עבודה, נלוות ורווחה  

 50,615 שכר דירה

 26,490 מסים עירוניים, אחזקת מבנים וציוד

 13,555 פרסום וקידום מכירות

 3,807 עמלות כרטיסי אשראי ושיקים

 3,463 פחת

 1,735 אחזקת רכב

 2,818 הובלות

 4,373 אחרות

 167,362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .1 ביאור גם ראה. 2017, במרץ 1 מיום הינן החברה תוצאות )*(
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 יותהוצאות הנהלה וכלל - 24ביאור 

 

 ההרכב:

 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 

7 1 0 2 )*( 

 

 אלפי ש"ח

 12,972 שכר עבודה, נלוות ורווחה  

 1,500 דמי ניהול

 2,628 שכר דירה, מיסים, אגרות ואחזקה

 859 שירותים מקצועיים

 1,614 אחזקת רכב

 941 פחת והפחתות

 477 אחרות

 20,991 

  

 

 הוצאות אחרות - 25יאור ב

 

 ההרכב:

 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 

7 1 0 2 )*( 

 

 אלפי ש"ח

 11 הפסד ממימוש רכוש קבוע  

 11 

  

 

 

 הכנסות מימון - 26ביאור 

 

 :ההרכב

 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 

7 1 0 2 )*( 

 

 אלפי ש"ח

  

 178 שער הפרשי

 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ראה גם ביאור 2017במרץ,  1תוצאות החברה הינן מיום  )*(
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 הוצאות מימון - 27ביאור 

 

 :ההרכב

 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 

7 1 0 2 )*( 

 

 אלפי ש"ח

  

  הוצאות ריבית: א.

 
 

 48 הוצאות ריבית בגין הלוואות לזמן קצר

 1,115 הוצאות ריבית בגין הלוואות לזמן ארוך

 896 הוצאות ריבית בגין הלוואת בעלים לזמן ארוך

 861 הוצאות ריבית בגין התחייבות בגין רכישת פעילות          

 2,920 

  

  אחרות: ב.

  

 756 עמלות בנקים

 462 הוצאות מימון אחרות

 1,218 
  

 4,138 

  

 

 

 מסים על ההכנסה - 28ביאור 

 

 :כללי

 

 טרם הוגש לרשויות דוח מס ולחברה אין שומות סופיות כלשהן. 2017מכיוון שהחברה הוקמה בשנת  .א

 

מס הכנסה הקובע כי שיעור מס החברות יופחת  פורסם חוק לתיקון פקודת 2016בתחילת חודש ינואר  (1) .ב

(. שיעור מס החברות החדש יחול על הכנסה שהופקה או שנצמחה החל 26.5%)במקום  25%לשיעור של 

 .2016בינואר  1מיום 

 

, פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2016בדצמבר  29ביום  (2)

 , במסגרתו נחקק שינוי מס כדלקמן:2016-(, התשע"ז2018-ו 2017לשנות 

 

בינואר  1על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום  2017בשנת  24%-ל 25%-שיעור מס החברות יופחת מ

 .2018בינואר  1ואילך על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום  2018בשנת  23%-וימשיך ויופחת ל 2017

 

 

 :הכספי המצב על בדוח המוצגותיתרות מסים  .ג

 

 

 בדצמבר  31ליום 

 

7 1 0 2 

 

 אלפי ש"ח

  

 (5,389) )בגין מסים שוטפים( התחייבויות שוטפות

  

 (1,417) )בגין מסים נדחים( התחייבויות לא שוטפות

  
 .1. ראה גם ביאור 2017במרץ,  1תוצאות החברה הינן מיום  )*(
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 מסים על ההכנסה )המשך( - 28ביאור 

 

 מסים נדחים:יתרות  .ד

 

 הרכב נכסי )התחייבויות( מס נדחה מפורטים כדלהלן:

 

 

 1יתרה ליום 

 2017בינואר 

מסים נדחים 

שהתקבלו 

במסגרת רכישת 

 *(*) פעילות

תנועה שוטפת 

 ברווח והפסד

 31יתרה ליום 

 2017בדצמבר 

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 1,426 208 1,218 - הטבות עובדים     

 (3,105) (3,105) - - נכסים לא שוטפים

 262 262 - - שכירות מדורגת

 (1,417) (2,635) 1,218 - סה"כ

     

 .33ראה ביאור  *(*)

 

 מיסים המתייחסים לרכיבי רווח כולל אחר: ה.

 

 לשנה שהסתיימה 

 

 בדצמבר  31יום ב

 

7 1 0 2 )*( 

 

 ש"חאלפי 

  

  :מוגדרת הטבה בגין נטו נכסים של מחדש מדידה

  

 29 סכומים לפני מס

 (7) השפעת המס

 22 סכומים בניכוי מס

  
 

 כנסה שהוכרו בדוח רווח והפסד:ההוצאות מסים על ה .ו

 

 לשנה שהסתיימה 

 

 בדצמבר  31יום ב

 

7 1 0 2 )*( 

 

 ש"חאלפי 

  

 5,389 הוצאות מסים שוטפים

 2,635 הוצאות מסים נדחים

 8,024 סך הכל הוצאות מס

  
 .1 ביאור גם ראה. 2017, במרץ 1 מיום הינן החברה תוצאות )*(

  



 מ"( בע2016אייס קפיטל קמעונאות )
 ביאורים לדוחות כספיים

 

36 

 מסים על ההכנסה )המשך( - 28ביאור 
 
 התאמת הוצאות )הכנסות( מסים לרווח )הפסד(: .ז

 
 ההפרש בין סכום המס המחושב על הרווח לפי שעורי המס הרגילים לבין סכום ההפרשה למסים מוסבר להלן:

 

 לשנה שהסתיימה 

 

 בדצמבר  31יום ב

 

7 1 0 2 )*( 

 

 ש"חאלפי 

  

 33,554 רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

 24% שיעור המס הסטטוטורי

 (8,053) מס מחושב בהתאם לשיעורי המס הסטטוטורי

  

 (24) הוצאות שאינן מותרות בניכוי

 62 התאמות עקב שינויים בשיעורי המס

 (9) אחרות

 29 
  

 (8,024) הכנסהמסים על 

  
 
 

 וערבויות יםהפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלוי - 29ביאור  
 

 :ותנועה הרכב א.
 
 :ההפרשות הרכב (1)

 

התחייבויות 
 שוטפות

התחייבויות לא 
 שוטפות

 

 בדצמבר 31ליום 

 

7 1 0 2 

 

 אלפי ש"ח

   

 - 156 ד סעיףראה  -הליכים משפטיים

 259 1,623 ב סעיףראה  -חוזים מכבידים

 
  

 259 1,779 סה"כ הפרשות

   
 
 :התנועה בהפרשות (2)

 

 חוזים מכבידים משפטיים הליכים

 

 בדצמבר 31ליום 

 

7 1 0 2 

 

 אלפי ש"ח

 
  

 - - 2017, בינואר 1 ליום יתרה

 3,386 - )*( פעילות רכישת

 - 156 קיימות הפרשות עדכון

 (1,504) - שהופשרו סכומים

 1,882 156 2017, בדצמבר 31 ליום יתרה

   

 
 .1 ביאור גם ראה. 2017, במרץ 1 מיום הינן החברה תוצאות )*(

 
 
 
 



 מ"( בע2016אייס קפיטל קמעונאות )
 ביאורים לדוחות כספיים

 

37 

 )המשך( וערבויות יםהפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלוי - 29ביאור 
 

 :מכביד לחוזה הפרשה .ב

 

 לבין השכירות דמי של ההוגן השווי בין ההפרש בגובה מכביד חכירה חוזה בגין בהפרשה הכירה החברה (1)

 שאינה החכירה תקופת בגין לשלם החברה מחויבת אותם, העתידיים החכירה תשלומי של הנוכחי הערך

 .(2017, בדצמבר 31 מיום םחודשי 24 עד של בתקופה להסתיים צפוייםאשר ) לביטול ניתנת

 

  החכירה מיהסכ תום עד הצפוי ההפסד בגובה יםמכביד חכירה יחוז יןגב בהפרשה הכירה החברה (2)

 .(2017, בדצמבר 31 מיום חודשים 3 עד של בתקופה להסתיים צפוייםאשר ) יםהמחייב

 

 :התקשרויות .ג

 

 12 ו חודשים 12 של לתקופה שירותים לקבלת בהסכם"צ אמ עם התקשרה החברה, ההשלמה במועד (1)

 לא האופציה)בתקופת  ומחשוב אחזקה, יבוא בשירותי מדובר. נוספת אופציה כתקופת נוספים חודשים

החברה החליטה לממש את תקופת , זה נכון למועד החתימה על דוח כספי (.המחשוב שירותי ייכללו

 האופציה.

 

 ההסכם מתוקף. בחברה השליטה בעלי עם ניהול בהסכם החברה התקשרה, הפעילות רכישת במועד (2)

 לבעלי תשלם החברה ובתמורה עסקי ופיתוח ניהול שירותי לחברה להעניק השליטה יבעל מחוייבת

לאחר תאריך  .32 ביאור גם ראה. ובתוספת מע"מ בחודש ₪ אלפי 150 של בסכום ניהול דמי השליטה

אשר קובע כי בכפוף להשלמת הנפקה לציבור של מניות  ,בוצע עדכון להסכם 2018בפברואר המאזן, 

 .ובתוספת מע"מ ₪אלפי  80החברה, ככל שתהיה, יופחתו דמי הניהול החודשיים לסכום חודשי של 

 .32ראה ביאור  

 

 :רשת אייס העולמיתהסכם עם  (3)

   

. במועד השלמת 1992העולמית העניקה לראשונה זיכיון להפעלת הרשת בישראל בשנת  רשת אייס

 הרכישה הומחו מלוא זכויות אלקטרה במערך ההסכמים שנחתם מול אייס העולמית לחברה.

 

 סכמי החברה עם רשת אייס העולמית :  להלן פרטים אודות ה 

 

הזכות להשתמש בסימני המסחר של אייס לחברה ניתנה  –( License Agreementהסכם רישיון ) .א 

באוקטובר  30העולמית במסגרת הפעלת סניפי הרשת בישראל וזאת לתקופה של עשר שנים )החל מיום 

שנים, וזאת בתמורה לדמי רישיון בסכום לא  10(  עם אופציה להארכה נוספת של תקופה נוספת בת 2012

ת לחברה זכות לביטול ההתקשרות על ידי מתן מהותי. יצוין כי בהתאם להוראות הסכם הרישיון קיימ

חודשים לאייס העולמית, מנגד לאייס העולמית קיימת זכות לביטול ההסכם הרישיון  12  הודעה מראש של

במקרה של הפרת הסכם הרישיון, אשר בין היתר מתייחס למקרים של מצגי שווא של החברה, הרשעת 

אייס העולמית, ושימוש ברישיון בניגוד להוראות ההסכם. החברה בעבירה אשר עשויה לפגוע במוניטין של 

 יצוין כי סיום הסכם הרישיון משמעו סיום אוטומטי גם של הסכם ההפצה )כמפורט להלן( וההפך.  

      

)להלן:  ACEהסכם להסדרת אופן רכישת מלאי מאייס העולמית ו/או חברות קשורות אליה לסניפי  . ב

"הסכם ההפצה"(. במסגרת הסכם ההפצה החברה התחייבה לבצע רכישות -העולמית" ו "ספקי אייס

שנתיות בסכומים מינימאליים )להלן: "סכום רכישה מינימלי"( דרך המפיצים של אייס העולמית, כאשר 

במידה והחברה תבצע רכישות שנתיות בסכום הנמוך מסכום הרכישה המינימאלי היא תידרש לתשלום 

צוע חסר. יצוין כי נכון למועד התשקיף החברה מבצעת רכישות בהיקפים גדולים מסכומי עמלה בגין בי

הרכישה המינימלי, וכמו כן, להערכת הנהלת החברה, העמלה שהחברה עשויה לחוב בה עקב ביצוע חסר, 

 ככל שיהיה כזה בעתיד, אינה מהותית ואף זניחה לסך פעילות החברה. לעניין זה יצוין כי לצורך הבטחת

התחייבויות החברה מכוח הסכם ההפצה התחייבה החברה למתן כתב אשראי אוטונומי לטובת אייס 

 $.1,000,000העולמית בסכום של 
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 וערבויות )המשך( יםהפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלוי - 29ביאור 

 

 :התקשרויות .ג

 

 :)המשך( רשת אייס העולמיתהסכם עם  (3)

 

 )המשך(: להלן פרטים אודות ההסכמי החברה עם רשת אייס העולמית

 

של אייס  A-2כחלק מהתקשרות בהסכם רישיון עם אייס העולמית, קיבלה החברה  מניות מסוג  .ג

העולמית בשווי לא מהותי. לשם הבטחת התחייבויות החברה לפי הסכם הרישיון והסכם ההפצה, 

, לשעבד ולמשכן לטובת אייס העולמית את כל הזכויות הנובעות מהמניות התחייבה החברה להמחות

כאמור. כל שינוי בבעלות ו/או בהחזקה ו/או בזכויות הנובעות מהמניות האמורות לא יעשה ללא אישור 

מראש ובכתב של אייס העולמית. ובכל מקרה, חלות מגבלות העברה על מניות כאמור באופן שלא ניתן 

שלישי, פרט לזכייני אייס העולמית )קיימים או פוטנציאליים(, בכפוף להגדרות ונהלי להעבירן לכל צד 

 העברה ספציפיים שנקבעו לצורך כך.

 

 :משפטיות תביעות .ד

 

יש לסגור את מתחם הקניות פאואר  2017בספטמבר,  1, קבע בית משפט השלום כי ביום 2017במאי  (1)

 2017באוגוסט,  13. ביום סניף ירקונים( -)להלן אשר כולל בין היתר גם את סניף החברה סנטר ירקונים

בדצמבר,  31בית המשפט המחוזי קבע כי סגירת מתחם הקניות תידחה עד למתן החלטה אחרת. ביום 

התקיים דיון נוסף בבית המשפט המחוזי בלוד ובסיומו בית המשפט החליט להמשיך בדיונים בכתב.  2017

. בשלב זה בית המשפט פסק על צו עיכוב 2018במרץ,  18וני הצדדים נקבעו במספר מועדים עד  ליום די

שיעור הפדיון בסניף האמור מהווה כ ביצוע לסגירת המתחם עד למתן פסק דין בנושא שיימסר לאחר מיכן. 

 . 2017בדצמבר,  31מסך פדיון החברה לשנה שנסתיימה ב  9%

התקשרה  2018 ינואר, לאחר תאריך המאזן, במהלך חודש ירקונים לסניף חלופות אחר חיפוש במסגרת

 בסמיכות הממוקם, סניף אפק( -)להלן אפקבהסכם שכירות לפתיחת סניף חדש באזור פארק  החברה

חתמה על מסמך , החברה . כמו כן2020שר עתיד להיפתח במהלך שנת גיאוגרפית לסניף ירקונים, א

 .באזור התעשיה סגולהעקרונות לשכירות סניף נוסף 

 

אשר סכומן אינו כנגד החברה הוגשו מספר תביעות משפטיות הקשורות במרביתן לפעילות השוטפת שלה,  (2)

בהתבסס על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, הדוחות הכספיים הנ"ל  . להערכת הנהלת החברה,מהותי

 .כוללים הפרשה נאותה בגין תביעות אלו

 

 

 :שניתנו על ידי החברהערבויות ה.     

 

 -החברה המציאה להבטחת תשלומים לספקים ו/או משכירים, ערבויות בנקאיות ומכתבי אשראי בסכום כולל של כ

 .2017בדצמבר,  31אלפי ש"ח, ליום  32,173
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 אמות מידה פיננסיות - 30ביאור 

 

  :הבאות פיננסיות מידה באמות לעמוד החברה התחייבה, בנקאיים מתאגידים ארוך לזמןבגין הלוואות 

 

 .ש"חמיליון  25הרבעונים האחרונים לא יפחת מ  4)רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות( ב  EBITDAה  .א

 

בניכוי השקעות/מיסים/דיבידנד שהוכרז( לבין שרות החוב )ריבית חלויות  EBITDAהיחס שבין התזרים הפנוי ) .ב

 4ם המאזן בתוספת הקרן של החלויות השוטפות שישולמו ב הרבעונים האחרונים ליו 4שוטפות ששולמו ב 

 .1.2הרבעונים הקרובים לאחר יום המאזן( לא יפחת מ 

 

)הוצאות הון המשמשות לרכישה, כמופיע בדו"ח תזרימי המזומנים תחת רכישת רכוש קבוע( לא יעלה  CAPEXה  .ג

 מראש. לשנה קלנדרית, אלא אם התקבלה הסכמת הבנק לכך ש"חמיליון  12על 

 

עד התשלום המלא של עסקת רכישת הפעילות.  6.5לא יעלה על  CAPEXבניכוי  EBITDAיחס חוב פיננסי נטו ל  .ד

 .4.5לאחר מכן לא יעלה על 

 

בתוספת מזומנים ובניכוי מיסים והשקעות לבין ההתחייבויות  EBITDA)היחס שבין ה  DSCRיחס הכיסוי  .ה

 .1.2מ  השוטפות של החוב הפיננסי( לא יפחת

 

יחס אשראי לזמן קצר )לא כולל חלויות שוטפות( להון חוזר תפעולי )הגידול בצורכי ההון החוזר התפעולי( לא יעלה  .ו

 .1על 

 

 , עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות האמורות.2017, בדצמבר 31נכון ליום 

 

, ככל שתידרש, תיפנה החברה לבנקים על מנת IFRS 16 ב, בעת יישום לראשונה של תקן3כמו כן, בהמשך לביאור 

 .הפיננסיותלהתאים את אמות המידה 

 

 אירועים מהותיים לאחר תקופת הדוח  - 31ביאור 

 

 .מינה דירקטוריון החברה את מר דני בן רעי כדירקטור בלתי תלוי בחברה 2018בינואר  10ביום  .א

 

, הממוקם אפקבאזור פארק התקשרה החברה בהסכם שכירות לפתיחת סניף חדש  2018בינואר  24ביום  .ב

. כמו כן, החברה חתמה על 2020בסמיכות גיאוגרפית לסניף ירקונים, אשר עתיד להיפתח במהלך שנת 

 מסמך עקרונות לשכירות סניף נוסף באזור התעשיה סגולה.

 

י הניהול עם בעלי השליטה אשר קובע כי בכפוף להשלמת הנפקה בוצע עדכון להסכם דמ 2018בפברואר  .ג

 .ש"חאלפי  80לציבור של מניות החברה, ככל שתהיה, יופחתו דמי הניהול החודשיים לסכום חודשי של 

 

, החברה מניות של לציבור הנפקה להשלמת בכפוף הבעלים הלוואת של הפרעון לתנאיי עדכון בוצע, כן כמו  .ד

 .שתהיה ככל

 

רישום למסחר של מניה הנובעת מהמרת בהתאם להוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, בחברה חדשה,  .ה

ש"ח. לאור  1-רשום מותנה בכך שמחיר המניה הנובעת מההמרה כאמור לא יפחת משאינו נייר ערך המיר 

החברה(, העלאת , אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת הסכמת מנכ"ל 2018באפריל  15האמור, ביום 

ש"ח וזאת בכדי לעמוד בדרישות הבורסה. השפעת התיקון  1ש"ח כך שתעמוד על  0.02-מחיר המימוש ב

 .36ראה ביאור  איננה מהותית לתוצאות החברה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מ"( בע2016אייס קפיטל קמעונאות )
 ביאורים לדוחות כספיים

 

40 

 

 קשורים וצדדים עניין בעלי עם ועסקאות יתרות  - 32ביאור 

 

 :קשורים צדדים עם יתרות א.

 
 בדצמבר  31ליום 

 
2017 

 
  

 בעלי השליטה
 

 צדדים קשורים אחרים

 
 באור

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 
     

 13 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 

- 
 

352  

 
  

   
 14 זכאים ויתרות זכות

 

176  
 

- 

 

 :עם בעלי עניין וצדדים קשורים עסקאות ב.

 

 

 

 

 דצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 

 (*) 2017 

   

 השליטהבעלי 
 

 צדדים קשורים אחרים

 

 באור
 

 אלפי ש"ח
 

 אלפי ש"ח

 
     

 22 1ראה סעיף  -קניות 

 

- 

 

1,772  

   
 

 
 

 24 2ראה סעיף ב  -הוצאות דמי ניהול

 

1,500  

 

- 

 :קשורים צדדים בגין הוצאות 

 

 :ובעלי שליטה קשורים צדדים עם העסקאות תנאי

 

 .שוק במחירי מבוצעות שוריםק מצדדים הקניות .1

. לעדכון ההסכם עם בעלי השליטה ניהול דמי בגין בחודש ₪ אלפי 150 השליטה לבעלי משלמת החברה .2

 .31ראה באור 

 

 :השליטה ימבעל שהתקבלה הלוואה ג.

  הריבית שיעור 

 בדצמבר 31 ליום בדצמבר 31 ליום 

 

7 1 0 2 7 1 0 2 

 

 "חש אלפי %

  42,896 2.56% (17ראה ביאור ) ארוך לזמן בעלים הלוואת   

  

42,896  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1 ביאור גם ראה. 2017, במרץ 1 מיום הינן החברה תוצאות )*(
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 )המשך( קשורים וצדדים עניין בעלי עם ועסקאות יתרות  - 32ביאור 

 

 :קשורים וצדדים עניין לבעלי/הטבות תגמול .ד

 

 שלא במזומן )כגון רכב(.  הטבותלבחברה זכאים, בנוסף לשכר גם  הבכירים המנהלים

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 7 1 0 2 )*( 

 אלפי ש"ח מספר אנשים 

   

  1,021 1 עלות שכר עבודה )*(

  499 1 מענקים )**(

  23 1 תשלומים מבוססי מניות )*(

 

 2017דצמבר, -בגין חודשים מרץ )*(

 2017בגין שנת  )**(

 

מהון המניות של  2%איציק אוזנה, מנכ"ל החברה )להלן: "המנכ"ל"( אשר מחזיק מר ין העסקת הטבות בג

 :החברה

 

ש"ח ויותאם לעליית  75,000בהסכם העסקתו של מנכ"ל החברה, נקבע כי שכרו החודשי ברוטו יהיה  (1)

 המדד אחת לחודש.

ביטוח אחריות נושאי לתשלומים והפרשות סוציאליות כמקובל ולכיסוי ביטוחי במסגרת זכאי  בנוסף הוא

 .משרה ולכתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה

מענק כספי שנתי הנגזר מגובה הרווח התפעולי השנתי של החברה כמפורט במדיניות זכאי ל להמנכ" (2)

מעביד בין הצדדים מכל סיבה שהיא, יהיה זכאי  -כמו כן, במקרה של סיום יחסי עובד התגמול של החברה.

 .משכורות חודשיות 3-לות בסכום השווה למר אוזנה למענק הסתג

 .36ראה ביאור  -להענקת כתבי אופציה למנכ"ל (3)

 

 :ביטוח נושאי משרה ודירקטורים ה. 

 

)לרבות בעל השליטה בחברה( בחברה,  בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה התקשרה החברה

ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים  2018במרץ  12ועד ליום  2017במרץ  1לתקופה החל מיום 

מיליון  12.5בחברה, כפי שיהיו מעת לעת. פוליסת הביטוח האמורה חלה בארץ ובחו"ל והיא בגבולות אחריות של 

דולר ארה"ב וסכום  אלפי 13דולר ארה"ב, לתביעה ולתקופה. פרמיית הביטוח השנתית עומדת על סך של 

 . קבע לפי סוג התביעה או מקום התביעהההשתתפות העצמית של החברה יי

 

 הפעילות  רכישת  - 33ביאור 

 

 צ"אמ מחברת פעילות רכישת א.

 

. החל מיום זה, החלה  2017במרץ,  1העסקה הושלמה ביום  מחברת אמ"צ.  רשתההחברה רכשה את פעילות 

 החברה בפעילותה העיקרית.

 

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין  145בהתאם להוראות הסכם הרכישה סך התמורה בגין רכישת הזכויות הינה 

ובתוספת התאמות הון שבוצעו לאחר מועד השלמת הרכישה )להלן: "התמורה"(. מתוך סכום התמורה, סך של 

התמורה נחלקה לשני במועד השלמת הרכישה, ויתרת  לאמ"צמיליון ש"ח שולם על ידי החברה, במלואו  100

מיליון ש"ח )קרן  23.4, באופן המפורט להלן: )א( סכום בסך של 2%תשלומים נושאי ריבית שנתית בשיעור של 

מיליון ש"ח )קרן  22.7כ )להלן: "התשלום הראשון"(;  )ב( סכום בסך של  2018בפברואר  28וריבית( שולם ביום 

פי עסקת הרכישה, אמ"צ התחייבה  עלהלן: "התשלום השני"(.)ל 2018בספטמבר  1וריבית( אשר ישולם עד ליום 

מיליון ש"ח. לאור העובדה כי נכון למועד ההשלמה הועברו נכסים בסכום  10להעביר לחברה נכסים, נטו בשווי של 

מיליון ש"ח. עיקר החוב הינו בגין יתרת הלקוחות אשר  20 -נמוך יותר, נוצרה חבות של אמ"צ לחברה בסך של כ

  .ן היה להסב לחברהלא נית

ביחס לפעילות  לאמ"צלמיטב ידיעת החברה, הומחו מלוא זכויות והתחייבויות שהיו  2017בדצמבר,  31נכון ליום 

 הרשת הכוללות בממכר לידי החברה.
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 )המשך(הפעילות  רכישת  - 33ביאור 

 

 :ברכישה נטו מזומנים זרימת ב.

 

 

 "חש אלפי

  144,835 הרכישה עלות"כ סה  

 (44,835) הפעילות רכישת עבור במזומן שלא תמורה - בניכוי

  100,000 במזומן ששולמה תמורה

  - שנרכשו מזומנים ושווי מזומנים - בניכוי

  100,000 "כסה

  

 :והתחייבויות נכסים בגין הרכישה במועד שהוכרו הסכומים ג.
 

 :הפעילות רכישת ליום מאזן
 

 נכסים
 

 
 "חש אלפי

 שוטפיםנכסים 
  5,538 חייבים ויתרות חובה  

  20,213 חייבים בגין רכישת פעילות
  88,583 מלאי 

  1,218 מס נדחה

  115,552 שוטפים נכסים"כ סה

 נכסים לא שוטפים  
  23,761 רכוש קבוע, נטו  

  10,230 נכסים בלתי מוחשיים

  145,922 מוניטין

  179,913 שוטפים לא נכסים"כ סה

 
 

  295,465 סה"כ נכסים

 התחייבויות והון  
 

 התחייבויות שוטפות  
  124,268 ספקים ונותני שרותים אחרים  

  22,936 זכאים ויתרות זכות 

  2,045 חוזים מכבידים

  149,249 סה"כ התחייבויות שוטפות

 התחייבויות לא שוטפות  
  1,341 הסכמי שכירות מכבידים 

 40  התחייבויות בגין הטבות לעובדים 

  1,381 סה"כ התחייבויות לא שוטפות

  150,630 סה"כ התחייבויות  

  144,835 סה"כ הון   
  

  295,465 סה"כ התחייבויות והון

  
 

 :מוניטין ד.
 

 "ח.ש מיליוני 146-כ של בגובה מוניטין לחברה נוצר הפעילות רכישת מעסקת כתוצאה
 .10 ביאור גם ראה
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 )המשך( הפעילות רכישת - 33ביאור 

 
 :לרכישה הקשורות עלויות ה.

 
 לשנה בדוח על הרווח הכוללנכללו  נוספים העלויות הקשורות לרכישה בגין יעוץ משפטי, ושירותים מקצועיים

 .אלפי ש"ח 1,253 -במסגרת הוצאות אחרות בסך של כ 2017 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה
   

 :העסקים מצירוף בנפרד שהוכרו עסקאות ו.
 

 .1ג29ביאור  ראה
 

 עסקאות שאינן במזומן - 34ביאור 
 

 צפוי אשר, חודשים 3 -כ למשך ספקים באשראי ח"ש אלפי 868 בסך ציוד החברה רכשה 2017 שנת במהלך .א

 .2018 שנת של הראשון הרבעון תום עד משולם להיות

 

( אינטרנט אתר פיתוח בגין עלויות, תוכנות) מוחשיים בלתי נכסים בגין עלויות היוונהו רכשה 2017 שנת במהלך .ב

 של הראשון הרבעון תום עד משולם להיות צפוי אשר, חודשים 3 -כ למשך ,ספקים באשראי ח"ש אלפי 869 בסך

 2018 שנת

 

 

 פיננסיים מכשירים - 35 ביאור

 

 :גורמי סיכונים פיננסיים .א

 

לסיכונים פיננסיים שונים, כגון: סיכון מטבע וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור פעילויות החברה חושפות אותה 

 ריבית.

 

החברה לא השתמשה במכשירים פיננסיים  הדיווח,כון לתקופת נעל ידי הנהלת החברה.  ניהול הסיכונים מבוצע

במכשירים נגזרים. לאחר תאריך המאזן החברה המשיכה לבחון את הסיכונים הפיננסיים והחלה להשתמש 

החברה לא מיישמת חשבונאות גידור בגין מכשירים פיננסיים  פיננסיים נגזרים למטרות גידור סיכון המטבע.

 נגזרים אלו

 

 ידי הדירקטוריון.-השימוש במכשירים פיננסיים נגזרים נעשה בהתאם למדיניות החברה שאושרה על

 

 :סיכון מטבע (1)

מכירות החברה מכיוון שחו"ל. ביבוא מ החברה נרכשים על ידהידי  ים עלמהמוצרים הנמכרשיעור מהותי 

 .)בעיקר דולר( בשערי החליפין של מטבעות הייבוא חשופה לשינוייםבש"ח, החברה ללקוחותיה מתבצעות 

בכדי  הסיכון בשינויים בשער החליפין אופיין על ידי החברה כסיכון בינוני אשר יש לבחון לעיתים תכופות.

להתאים את מחירי  החברהבמקרה של תנודתיות קיצונית יש באפשרותה של  ,להפחית את הסיכון

מכיוון שהחברה לא הבחינה כמו כן, החברה בוחנת את הצורך לגידור שער הדולר.  .של מוצריה המכירה

תקופת הדוח, לא השתמשה במכשירים ב אשר יכולה לפגוע בתוצאות החברה בתנודתיות קיצונית

. החברה עוקבת אחר סיכוני השוק באמצעות הנהלת החברה, בתקופת הדוח פיננסיים לגידור המטבע

המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים, אשר מדווחים לדירקטוריון החברה ובאמצעות התייעצויות שוטפות. לאחר 

 תאריך המאזן החלה החברה להשתמש במכשירים פיננסיים לגידור המטבע.

 

 :סיכון נזילות (2)

 .16ההתחייבויות, ראה באור  באשר למועדי פרעון

 

 ריבית סיכון  (3)

 לפגוע בתוצאותיה להגדיל את הוצאות המימון של החברה ועקב כך עלייה בשיעור ריבית הפריים עלולה  

 הכספיות של החברה. 

 

  מדד המחירים לצרכן: ןסיכו ( 4)

דמי השכירות המשולמים  .ביחס למרבית הסכמי השכירות מדד המחירים לצרכןחשופה לשינויים בהחברה 

למשכירים במרבית ההסכמים צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן. עליית מדד המחירים לצרכן כאמור, 

  ולמים למשכירים. שגורמת לגידול בדמי השכירות המ
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 פיננסיים )המשך( מכשירים - 35 ביאור

 

 )המשך(: גורמי סיכונים פיננסיים .א

 

 אשראי:סיכון  (5)

 .6אשראי ראה באור לסיכון  

 

 :שווי הוגן ב.

 

לדעת החברה, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, אשראי 

מתאגידים בנקאיים ואחרים, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי 

 ההוגן שלהם.

 

 תשלום מבוסס מניות  - 36ביאור 

 

 :פירוט התוכניות של הקצאת כתבי אופציה לבעלי תפקידים בחברה .א

 

אישר דירקטוריון החברה תוכנית להקצאה של כתבי אופציה בלתי סחירים. במסגרת  ,2017בחודש ספטמבר 

נכנס , בהתאם להסכם שנחתם עם מנכ"ל החברה ושכתבי אופציה למנכ"ל החברה 416,513התוכנית, הוענקו 

 כתבי האופציה הוקצו במסלול הוני בהתאם להוראות רשויות המס. .2017במרץ,  1לתוקפו ביום 

 

חודשים תבשלנה חצי מכמות האופציות  18שנים ממועד ההענקה, כך שלאחר  3.5האופציות תבשלנה במהלך 

שהוענקו ובכל שנה שלאחר מכן תבשלנה רבע מכמות האופציות שהוענקו ובלבד שהמנכ"ל ימשיך לעבוד בחברה 

 עד למועדי ההבשלה הרלוונטיים. 

 :ך התקופהשווי הוגן של מכשירים הוניים שהוענקו במהל .ב

 

 השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל, נאמד תוך יישום מודל בלק ושולס.

 של ההוגן השווי על, שוק תנאי למעט, ההבשלה תנאי השפעת את בחשבון החברה הביאה לא זו במסגרת

 .המוענקים ההוניים המכשירים

 

 :המודל ביישום שימשו אשר הפרמטרים להלן

 אופציה למנכ"ל תוכנית רכיב

  

 0.98 מחיר מניה ממוצע )בש"ח(

 0.98 מחיר מימוש )בש"ח(

 25% *(*תנודתיות צפויה )

 2-4 (*אורך חיי כתבי האופציה )בשנים( )*

 1.5% שיעור הריבית חסרת סיכון

 0 שיעור דיבידנד צפוי

 

 .בחברה העובד של לתפקיד בהתאם הינו האופציה כתבי חיי אורך

 

 כתבי חיי אורך. השוואה חברות של היסטורית תנודתיות בסיס על נקבעה הצפויה התנודתיות )**(

 ההנהלה ולתחזית ההבשלה לתנאי בהתאם נקבע הממוצע האופציה

 

 לתקופה: החברהפרטים לגבי ההשפעה של עסקאות תשלום מבוסס מניות על הרווח של  .ג

 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 

7 1 0 2 )*( 

 

 אלפי ש"ח

 והוכרו החברה"ל למנכ שהוענקו אופציות בגין מניות מבוסס תשלום בגין כוללת הוצאה  

  23 בתקופה כהוצאה מיידי באופן

 .1. ראה גם ביאור 2017במרץ,  1תוצאות החברה הינן מיום  )*(  

  



 מ"( בע2016אייס קפיטל קמעונאות )
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 לפרסום הכספיים הדוחות אישור - 37 ביאור

 

 על ידי דירקטריון החברה. 2018, באפריל 15הדוחות הכספיים אושרו לפרסום ביום 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות )

 

 דוחות כספיים פרופורמה

 

 2017בדצמבר,  31ליום 

 

 

 

 תוכן עניינים

 

 עמוד 

  

  

 2-3 יםחשבון המבקרה ירוא ותדוח

  

 4 דוח על המצב הכספי פרופורמה

  

 5 הרווח הכולל פרופורמה דוח על

  

 6-7 השינויים בהון העצמי פרופורמהדוח על 

  

 8-9 תזרימי המזומנים פרופורמהדוח על 

  

 10-42 באורים לדוחות הכספיים פרופורמה
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

 ( בע"מ2016חברת אייס קפיטל קמעונאות )
 

 

 

 

 

 31החברה( ליום  -( בע"מ )להלן 2016קפיטל קמעונאות ) ביקרנו את הדוח על המצב הכספי פרופורמה המצורף של חברת אייס

 ואת הדוח על הרווח הכולל פרופורמה, השינויים בהון פרופורמה ותזרימי המזומנים פרופורמה לשנה שהסתיימה 2017בדצמבר 

 על דיעה לחוות היא החברה. אחריותנו של וההנהלה באחריות הדירקטוריון הינם . דוחות פרופורמה אלה2017בדצמבר   31ביום

 .ביקורתנו על בהתבסס אלה דוחות פרופורמה

 

רואה  של חשבון )דרך פעולתו רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות מקובלים בישראל, ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 ביטחון של סבירה להשיג מידה במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי -. על1973-ג"חשבון(, התשל

 שבדוחות ובמידע בסכומים ראיות התומכות של מדגמית בדיקה כוללת מהותית. ביקורת מוטעית פרופורמה הצגה שאין בדוחות

 הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים ושל האומדנים שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת פרופורמה. ביקורת

לחוות  נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים בכללותה. אנו בדוחות פרופורמה ההצגה נאותות וכן הערכת החברה של וההנהלה

 .דעתנו

 

 הכספי המצב נאות, מכל הבחינות המהותיות, את באופן ל משקפים"הנ פרופורמה , הדוחותביקורתנו על בהתבסס לדעתנו,

רמה, השינויים בהון העצמי פרופורמה ותזרימי ואת תוצאות פעולותיה פרופו 2017בדצמבר  31ליום  החברה של פרופורמה

( והוראות תקנה IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2017בדצמבר  31 ביום שהסתיימה המזומנים פרופורמה לשנה

בדוחות  4וזאת על בסיס ההנחות המפורטות בביאור  1970 -א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9

 ספיים פרופורמה.הכ

 

 

 

 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 

 

 

 

 ( בע"מ2016דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אייס קפיטל קמעונאות )

 

 

הדוחות על השינויים בהון פרופורמה, הדוחות על  ואת, 2016, בדצמבר 31 ליום ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי פרופורמה

  2015בדצמבר,  31 -ו 2016מבר, בדצ 31ביום  שהסתיימו לשניםתזרימי המזומנים פרופורמה והדוחות על הרווח הכולל 

החברה(. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה  -( בע"מ )להלן 2016המצורפים של אייס קפיטל קמעונאות )

בהתאם למדיניות החשבונאית  שבוצעהשל החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו 

 לתקנותא' 9 תקנהובהתאם ל לדוחות הכספיים פרופורמה 4אור יהנחות הפרופורמה המפורטות בב, ל2אור יהמפורטת בב

 .1970 -"להתשניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה 

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון 1973-חשבון(, התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. 

הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 

בסיס נאות לחוות  מספקתוההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

 דעתנו.

 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הדוחות הכספיים פרופורמה הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את 

לשנים , ואת תוצאות פעילותה פרופורמה של החברה 2016בדצמבר  31המצב הכספי פרופורמה של החברה ליום 

להנחות , 2אור יבהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בב 2015, בדצמבר 31 וםובי 2016בדצמבר  31יום שהסתיימו ב

א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( 9לתקנה  ובהתאםלדוחות הכספיים פרופורמה  4אור יהמפורטות בב

 .1970 -"להתש
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 "מבע( 2016) קמעונאות קפיטל אייס

 וחות על המצב הכספי פרופורמהד

   
 בדצמבר 31ליום 

   
7 1 0 2 

 
2016 

 
 באור

 
 אלפי ש"ח

 נכסים
     

 נכסים שוטפים      
     

 5 מזומנים ושווי מזומנים
 

59,010 
 

3,805 

 6 לקוחות
 

23,373 
 

22,223 

 7 ויתרות חובה חייבים
 

2,525 
 

2,336 

 8 מלאי
 

82,541 
 

78,260 

 סה"כ נכסים שוטפים
  

167,449 
 

106,624 

 נכסים לא שוטפים      
  

 רכוש קבוע, נטו   
  

22,332 
 

23,949 

 נכסים בלתי מוחשיים
  

10,217 
 

10,387 

 מוניטין 
  

145,922 
 

145,922 

 סה"כ נכסים לא שוטפים
  

178,471 
 

180,258 

   
 סה"כ נכסים   

  
345,920 

 
286,882 

 התחייבויות והון      
  

 התחייבויות שוטפות         
  

 9 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים   
 

5,980 
 

2,820 

 11 ספקים ונותני שרותים אחרים
 

142,172 
 

135,242 

 12 זכאים ויתרות זכות
 

30,840 
 

25,840 

 14 בגין רכישת פעילותהתחייבויות 
 

44,945 
 

- 

 סה"כ התחייבויות שוטפות
  

223,937 
 

163,902 

 התחייבויות לא שוטפות      
  

 13 הלוואות מתאגידים בנקאיים   
 

30,040 
 

37,180 

 15 הלוואות בעלים
 

42,896 
 

42,000 

 14 התחייבויות בגין רכישת פעילות
 

- 
 

45,000 

 16 התחייבויות אחרות
 

1,397 
 

1,882 

 18 סים נדחיםימ
 

1,417 
 

- 

 17 התחייבויות בגין הטבות לעובדים
 

658 
 

- 

 סה"כ התחייבויות לא שוטפות
  

76,408 
 

126,062 

   
 סה"כ התחייבויות   

  
300,345 

 
289,964 

 הון      
  

 הון מניות   
  

204 
 

204 

 פרמיה על מניות
  

19,796 
 

19,796 

 מבוסס מניות קרן בגין תשלום
  

23 
 

- 

 קרן בגין מדידה מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת
  

22 
 

- 

 יתרת עודפים
  

25,530 
 

(23,082) 

 סה"כ הון
  

45,575 
 

(3,082) 

 סה"כ התחייבויות והון
  

345,920 
 

286,882 

 

 

                                 2018, באפריל 15

 דוד מור  איציק אוזנה   אורי עינן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל    יו"ר דירקטוריון  
 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים פרופורמה.



 ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות )
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 פרופורמה על הרווח הכולל ותדוח

 

 

   
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

   
2017 

 
2016 

 
2015 

 
 באור

 
 אלפי ש"ח

   
     

 א 20 הכנסות ממכירות
 579,310 

 
559,534 

 
546,121 

 ב 20 עלות המכירות
 (319,542) 

 
(302,021) 

 
(297,080) 

   
 רווח גולמי     

  259,768 
 

257,513 
 

249,041 

   
 ג 20 הוצאות מכירה ושיווק     

 (198,370) 
 

(199,145) 
 

(205,140) 

 ד 20 וכלליותהוצאות הנהלה 
 (25,238) 

 
(24,616) 

 
(19,967) 

 אחרות הכנסות )הוצאות(
  (10) 

 
(100) 

 
64 

   
 רווח תפעולי     

  36,150 
 

33,652 
 

23,998 

   
 ה 20 הכנסות מימון      

 558 
 

145 
 

64 

 ה 20 הוצאות מימון
 (4,808) 

 
(4,219) 

 
(4,823) 

   
 רווח לפני מסים על הכנסה     

  31,900 
 

29,577 
 

19,239 

        

 18 מיסים על ההכנסה
 (7,625) 

 
(7,395) 

 
(5,098) 

   

 רווח נקי     
  24,275 

 
22,183 

 
14,141 

   
   רווח כולל אחר )לאחר השפעת מס(:     
     

   
סכומים אשר לא יסווגו מחדש לאחר מכן      

   לרווח או הפסד
     

   
מחדש של התחייבות נטו בגין מדידה      

 22   הטבה מוגדרת
 

- 
 

- 

   
 סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר      

  22 
 

- 
 

- 

   
 סה"כ רווח כולל      

  24,297 
 

22,183 
 

14,141 

 
 
 

 

 

 

 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים פרופורמה

 

  



 ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות )
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 פרופורמהדוחות על השינויים בהון העצמי 

 

 

 
  2017, בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 
 )מבוקר(

 
 הון מניות 

 
פרמיה על 

  מניות

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

קרן בגין 
מדידה 

מחדש של 
תוכניות 
להטבה 
 מוגדרת

 
 עודפים

 
 סה"כ

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 204 2017בינואר,  1יתרה ליום             
 

19,796 
 

- 
 

- 
 

(23,082) 
 

(3,082) 

 - השקעות בעלים            
 

- 
 

- 
 

- 
 

24,337 
 

24,337 

 - עלות תשלום מבוסס מניות            
 

- 
 

23 
 

- 
 

- 
 

23 

 - רווח כולל             
 

- 
 

- 
 

22 
 

24,275 
 

24,297 

בדצמבר,  31יתרה ליום             
2017 204 

 
19,796 

 
23 

 
22 

 
25,530 

 
45,575 

 

 

 

 
  2016, בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 
 )מבוקר(

 
 הון מניות 

 
פרמיה על 

  מניות

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

קרן בגין 
מדידה 

מחדש של 
תוכניות 
להטבה 
 מוגדרת

 
 עודפים

 
 סה"כ

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 204 2016בינואר,  1יתרה ליום             

 

19,796 
 

- 
 

- 
 

(15,331) 
 

4,669 

 - בעלים משיכות            
 

- 
 

- 
 

- 
 

(29,934) 

 

(29,934) 

 - רווח כולל             
 

- 
 

- 
 

- 
 

22,183 

 

22,183 

בדצמבר,  31יתרה ליום             
2016 204 

 
19,796 

 
- 

 
- 

 
(23,082) 

 
(3,082) 

 

 

 

 

 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים פרופורמה
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 דוחות על השינויים בהון העצמי פרופורמה )המשך(

 

 

 
  2015, בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 
 )מבוקר(

 
 הון מניות 

 
פרמיה על 

  מניות

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

קרן בגין 
מדידה 

מחדש של 
תוכניות 
להטבה 
 מוגדרת

 
 עודפים

 
 סה"כ

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

בינואר,  1יתרה ליום             
2015 204 

 
19,796  

- 
 

- 
 

(9,165) 
 

10,835 

 - משיכות בעלים            
 

- 
 

- 
 

- 
 

(20,307) 
 

(20,307) 

 - רווח כולל             
 

- 
 

- 
 

- 
 

14,141 

 

14,141 

בדצמבר,  31יתרה ליום             
2015 204 

 
19,796 

 
- 

 
- 

 
(15,331) 

 
4,669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים פרופורמה
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 פרופורמהדוחות על תזרים המזומנים 

 

 
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 
7 1 0 2 

 
6 1 0 2 

 
5 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
     

 
 24,275 נקירווח      

 
22,183 

 
14,141 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים ושווי מזומנים מפעילות 
 13,359 נספח א'  -שוטפת 

 
17,538 

 
11,801 

 
 37,634 מזומנים נטו מפעילות שוטפת     

 
39,721 

 
25,942 

 
 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה     
     

 
 (2,454) רכישת רכוש קבוע ורכוש אחר     

 
(7,374) 

 
(3,877) 

 8 תמורה ממימוש רכוש קבוע
 

111 
 

22 

 
 (2,446) מזומנים נטו לפעילות השקעה     

 
(7,263) 

 
(3,855) 

 
 תזרימי מזומנים מפעילות מימון     
     

 
 23,997 השקעות )משיכות( בעלים     

 
(31,801) 

 
(21,515) 

 (3,980) פרעון הלוואות שהתקבלו מתאגידים בנקאיים
 

- 
 

- 

 
 20,017 מזומנים נטו מפעילות מימון     

 
(31,801) 

 
(21,515) 

 
 55,205 ושווי מזומנים עליה נטו במזומנים     

 
657 

 
572 

 
 3,805 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה     

 
3,148 

 
2,576 

 
 59,010 מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה     

 
3,805 

 
3,148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים פרופורמה
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  המזומנים פרופורמהדוחות על תזרים 

 

 
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 
7 1 0 2 

 

6 1 0 2 

 

5 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

 

 אלפי ש"ח

 

 אלפי ש"ח

 
 -נספח א'      

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים ושווי מזומנים מפעילות      

 שוטפת

 הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:           

 658 שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים     

 

- 

 

- 

 11 הפסד הון

 

98 

 

(5) 

 5,762 פחת והפחתות

 

9,740 

 

7,933 

 896 שערוך הלוואת בעלים לזמן ארוך

 

- 

 

- 

 23 עלות תשלום מבוסס מניות

 

- 

 

- 

 1,417 שינוי בהתחייבות בגין מיסים נדחים 

 

- 

 

- 

 
8,767 

 

9,839 

 

7,928 

 
 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:     

 (4,281) קיטון )גידול( במלאי     

 

5,702 

 

5,557 

 (1,150) קיטון )גידול( בלקוחות

 

(302) 

 

3,800 

 (189) קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה

 

650 

 

1,391 

 (55) קיטון בהתחייבות בגין רכישת פעילות

 

- 

 

- 

 5,659 שירותיםגידול )קיטון( בספקים ונותני 

 

7 

 

(11,222) 

 4,875 גידול בזכאים ויתרות זכות

 

1,153 

 

3,531 

 (267) גידול )קיטון( בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 

489 

 

816 

      

 
4,592 

 

7,699 

 

3,873 

 
     

 
13,359 

 

17,538 

 

11,801 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 :ופעילותה החברה של כללי תאור

 

חנויות בהן היא בהפעלת רשת החברה( עוסקת  -( בע"מ )להלן2016חברת אייס קפיטל קמעונאות )

 ,ACEות המותגים: עהרשת(, באמצ -)להלן מוצרים מגוונים לשדרוג ותחזוקת הבית, החצר והרכבמוכרת 

AUTODEPOT ספץ(. -ומפעל ספץ )להלן 

 -החברה עוסקת בייבוא ומסחר מוצרים לבית, לחצר ולרכב. כמו כן, מייצרת את ריהוט  ספץ )לשעבר 

 נכון ליום החתימה על הדוחות הכספיים בישראל ומוכרת ריהוט זה בסניפי אייס. ספץדובלה( במפעל 

סניפי  2סניפים משותפים לאייס ואוטודיפו ו  14סניפי אייס,  13סניפים הכוללים  29, לחברה פרופורמה

 ליין(. -אוטודיפו וכן אתר סחר )און

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 

בעקביות, בכל התקופות המוצגות, למעט המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים 

  אם נאמר אחרת.

 

 :מדיניות חשבונאית א.

 

 4אור ילהנחות המפורטות בב, 2אור ילמדיניות החשבונאית המפורטת בבהדוחות ערוכים בהתאם 

א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( 9לתקנה  ובהתאםלדוחות הכספיים פרופורמה 

 .1970 -"להתש

 

 :מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד . ב

 

הוצאות החברה בדוח על הרווח הכולל מוצגות בהתבסס על מהות ההוצאות. להערכת החברה סיווג 

 הוצאות באופן זה מספק מידע מהימן ורלוונטי. 

 

 :מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ .ג

 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה: (1)

 

 וההצגה של הדוחות הכספיים הוא ש"ח.מטבע הפעילות 

 

 תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות: (2)

 

בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע הפעילות שלה 

"מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות. בתום כל תקופת  -)להלן 

קובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו מועד; דיווח, פריטים כספיים הנ

כספיים הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו -פריטים לא

כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי -נקבע השווי ההוגן; פריטים לא

 כספי.-עסקה בקשר לפריט הלאחליפין שבתוקף במועד ביצוע ה

 

 אופן הרישום של הפרשי שער: (3)

 

 הפרשי שער מוכרים ברווח או הפסד בתקופה בה הם נבעו. 
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 )המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 

 

 :מזומנים ושווי מזומנים .ד

 

, פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי

פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו 

 עולה על שלושה חודשים.

 

 :מוניטין .ה

 

מוניטין הנובע מרכישה של עסק נמדד בגובה עודף עלות הרכישה, על השווי ההוגן נטו של הנכסים 

ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של החברה או נמדד בגובה עודף עלות הרכישה, על חלק המזוהים, 

החברה בשווי ההוגן נטו של הנכסים המזוהים, ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של החברה שהוכרו 

ירוף במועד הרכישה. אופן מדידת המוניטין, בהתאם לחלופות המפורטות לעיל נקבע באופן פרטני בכל צ

 עסקים.

 

מוניטין מוכר לראשונה כנכס לפי עלותו, ונמדד בתקופות עוקבות לפי עלותו בניכוי הפסדים מירידת ערך 

 שנצברו.

 

לצורך בחינת ירידת ערך, מוניטין מוקצה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים של החברה שצפויה להן 

נים להן הוקצה מוניטין, נבדקות לצורך בחינת תועלת מהסינרגיה של צירוף העסקים. יחידות מניבות מזומ

ירידת ערכן מידי שנה או בתדירות גבוהה יותר כאשר יש סימנים המעידים על ירידת ערך אפשרית של 

יחידה כאמור. כאשר סכום בר השבה של יחידה מניבה מזומנים נמוך מערכה בספרים של אותה יחידה, 

רך בספרים של מוניטין כלשהו המיוחס ליחידה מניבת מוקצה ההפסד מירידת הערך ראשית להפחתת הע

המזומנים. לאחר מכן, מוקצה יתרת ההפסד מירידת ערך, אם נותרה, לנכסים אחרים של היחידה מניבת 

 המזומנים, באופן יחסי לערכם בספרים. הפסד מירידת ערך של מוניטין אינו מבוטל בתקופות עוקבות.

 

 רכוש קבוע: .ו

 

 כללי: (1)

 

קבוע הוא פריט מוחשי, אשר מוחזק לצורך שימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים, רכוש 

או להשכרה לאחרים, אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת. החברה מציגה את 

 פריטי הרכוש הקבוע שלה לפי מודל העלות. 

 

פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר,  -במודל העלות 

ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו. העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן 

לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו 

  ההנהלה.

 

 הפחתת רכוש קבוע: (2)

 

פחת בעל עלות -הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר

משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט. ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר 

ושו המיועד על פני אורך החיים השימושיים הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימ

 תוך הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי בתום החיים השימושיים.
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 ))המשך עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 

 

 : )המשך(רכוש קבוע .ו

 

 הפחתת רכוש קבוע: )המשך( (2)

 

 

 

 :שימוש נעשה בהם הפחת ושיעורי השימושיים החיים אורך

 % אורך חיים שימושיים 

   

 33 3 היקפימחשוב וציוד 

 10 10 מלגזות וציוד נלווה

 7-15 6.66-14.29 מכונות, ריהוט וציוד

 )*( 10 )*(10 שיפורים במושכר

   

שיפורים במושכר שנרכשו בעסקת הרכישה מופחתים על פי שיעור הפחת שקבע מעריך השווי או  )*(

 מעוניינת לממש אותן( כמוקדם.לפי תקופת השכירות שנותרה )כולל אופציות נוספות, במידה והחברה 

שיפורים במושכר שנרכשו לאחר מועד עסקת הרכישה מופחתים על פי תקנות מס הכנסה )בשיעור של 

או על פי תום תקופת השכירות הנוכחית במקרה והחברה אינה מתכוונת לממש תקופות אופציה  10%

 (.נוספות

 

ס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת ערכי השייר, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכ

 כספים. שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא".

 

רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע נקבע לפי ההפרש שבין 

 לרווח או הפסד.התקבולים ממכירתו לבין ערכו בספרים במועד המכירה או ההוצאה משימוש, ונזקף 

 

 :  נכסים בלתי מוחשיים, פרט למוניטין .ז

 

נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית. נכסים בלתי מוחשיים בעלי 

אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים, ונבדקים לצורך בחינת ירידת ערך אחת לשנה, או בכל 

 .IAS 36עת שקיים סימן, המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך בהתאם להוראות 

 

ים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית. נכסים בלתי מוחשיים בעלי נכס

אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים בקו ישר על פני אורך החיים השימושיים המשוער שלהם בכפוף 

יים מוגדר, לבחינת ירידת ערך. שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי בעל אורך ח

 מטופל בדרך של "מכאן ולהבא".

 

הפחת בהם נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך  ושיעוריאורך החיים השימושיים 

 חיים שימושיים מוגדר הינו כדלקמן:

 

 % אורך חיים שימושיים 

   
 8.45 11.84 שם מסחרי

 33 3 תוכנה
 33 3 אתר אינטרנט

   
 

 מוכרים ונמדדים בהתאם לאופן היווצרותם, לפי הקבוצות הבאות : החברההנכסים הבלתי מוחשיים של 

 

 :נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד (1)

 

נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד מוצגים לפי העלות בניכוי הפחתה והפסדים מירידת ערך 

 מוגדר, מחושבת על בסיס הקו הישר על שנצברו. הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים 
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 ))המשך עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 

 

 :  )המשך( ןנכסים בלתי מוחשיים, פרט למוניטי .ז

 

 )המשך(: נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד (1)

 

פני משך החיים השימושיים המשוער שלהם. אומדן משך החיים ושיטת ההפחתה נבחנים בתום כל 

 דיווח כאשר השפעת שינויי אומדן מטופלת בדרך של "מכאן ולהבא".שנת 

 

 נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים: (2) 

 

נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים מוכרים בנפרד ממוניטין כאשר הם עומדים 

בהגדרת נכס וניתנים לזיהוי. נכסים בלתי מוחשיים ניתנים לזיהוי כאשר הינם ניתנים להפרדה או 

נובעים מזכויות חוזיות או משפטיות אחרות. נכסים בלתי מוחשיים כאלה יוכרו במועד צירוף 

 ים בשוויים ההוגן.העסק

 

בתקופות העוקבות להכרה הראשונית, נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים 

מוצגים לפי עלותם בניכוי הפחתה והפסדים מירידת ערך שנצברו. הפחתת נכסים בלתי מוחשיים 

ער בעלי אורך חיים מוגדר, מחושבת על בסיס הקו הישר על פני משך החיים השימושיים המשו

שלהם. אומדן משך החיים ושיטת ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת שינויי 

 אומדן מטופלת בדרך של "מכאן ולהבא".

 

 :ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, פרט למוניטין .ח

 

האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסיה  החברהבתום כל תקופת דיווח, בוחנת 

ההשבה של -המוחשיים והבלתי מוחשיים, למעט מלאי. במידה וקיימים סימנים כאמור, נאמד הסכום בר

הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר, אם בכלל. כאשר לא ניתן לאמוד את הסכום 

המזומנים אליה -ההשבה של היחידה מניבת-את הסכום בר החברהההשבה של נכס בודד, אומדת -בר

שייך הנכס. נכסים משותפים מוקצים אף הם ליחידות המניבות מזומנים הבודדות במידה וניתן לזהות 

בסיס סביר ועקבי להקצאה כזו. במידה ולא ניתן להקצות את הנכסים המשותפים ליחידות מניבות 

, מוקצים הנכסים המשותפים לקבוצות הקטנות ביותר של יחידות המזומנים הבודדות על בסיס האמור

 מזומנים שלגביהן ניתן לזהות בסיס הקצאה סביר ועקבי. -מניבות

 

נכסים בלתי מוחשיים שאינם זמינים עדיין לשימוש, נבחנים לצורך ירידת ערך אחת לשנה, או בתדירות 

 נכס.גבוהה יותר בהתקיים סימנים המצביעים על ירידת ערך של 

 

השבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות מימוש לבין שווי השימוש בו. -סכום בר

בהערכת שווי השימוש, אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור 

הסיכונים הספציפיים ניכיון לפני מס המשקף את הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת 

 לנכס בגינם לא הותאם אומדן תזרימי המזומנים העתידיים.

 

מזומנים( נאמד כנמוך מערכו בספרים, הערך -ההשבה של נכס )או של יחידה מניבה-כאשר הסכום בר

ההשבה שלו. הפסד מירידת ערך -מזומנים( מופחת לסכום בר-בספרים של הנכס )או של היחידה מניבה

 הוצאה ברווח או הפסד.מוכר מיידית כ
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 ))המשך עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 

 

 :מלאי .ט

 

מלאי הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל, בתהליך ייצור לצרכי מכירה או חומרים 

 שייצרכו בתהליך הייצור או במהלך הספקת השירותים.

המקרים לחברה קיימת זכות החזרה של המלאי מול  ככל שמדובר בספקי מלאי מקומיים, במרבית

הספקים, לרוב זכות ההחזרה אינה מוגבלת. החברה מכירה במלאי במועד בו השליטה במלאי עברה אליה 

 מהספק גם אם יש לה זכות החזרה כאמור לעיל.

יות הרכישה, מלאי מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין השווי מימוש נטו שלו. עלות המלאי כוללת את כל עלו

עלויות עבודה ישירות, עלויות תקורה קבועות ומשתנות וכן עלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו 

 ומצבו הנוכחיים. 

 

שווי מימוש נטו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה 

מכירה של המלאי ללקוחות החברה נקבע באופן בלעדי מחיר ה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה.

 על ידי החברה. 

 

מלאי הנרכש בתנאי אשראי, אשר כוללים מרכיב מימון, מוצג לפי עלות התואמת את עלות הקנייה בתנאי 

אשראי רגילים. ההפרש בין סכום הקנייה בפועל לבין העלות התואמת את עלות הקנייה בתנאי אשראי 

 את ריבית בתקופת האשראי.רגילים, מוכר כהוצ

 עלות המלאי נקבעת כדלהלן:

 

 לפי שיטת ממוצע משוקלל נע - סחורות ומוצרים קנויים

 לפי עלות רכישה על בסיס ממוצע משוקלל נע - חומרי גלם

 

 

 ידי החברה:-התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על .י

 

 הוני:סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר  (1)

 

מכשירים פיננסיים לא נגזרים מסווגים כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני, בהתאם למהות 

 ההסדרים החוזיים שבבסיסם.

 

לאחר הפחתת כל התחייבויותיה.  החברהמכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי 

בניכוי הוצאות המתייחסות נרשמים לפי תמורת הנפקתם  החברהמכשירים הוניים שהונפקו על ידי 

 התחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא: במישרין להנפקת מכשירים אלו.

 התחייבויות פיננסיות אחרות.יות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד )ב( התחייבויות פיננס (א)

 

 התחייבויות פיננסיות: גריעת (2)

 

דהיינו כאשר המחויבות שהוגדרה  -היא מסולקתהתחייבות פיננסית מוסרת כאשר, ורק כאשר, 

 בחוזה נפרעת, מבוטלת או פוקעת.

מכשירים הוניים המונפקים על ידי החברה בתמורה לסילוק התחייבות פיננסית הם תמורה 

ששולמה כנגד סילוק ההתחייבות. בהתאם לכך, ההפרש בין השווי ההוגן של המכשירים ההוניים 

 ים של ההתחייבות, נזקף לרווח או הפסד.אשר הונפקו, לבין הערך בספר

 

 התחייבויות פיננסיות אחרות: (3)

 

(, מוכרות לראשונה בשווי הוגן לאחר פעילות רכישת בגין התחייבותהתחייבויות פיננסיות אחרות, )

ניכוי עלויות עסקה. לאחר מועד ההכרה הראשונית התחייבויות פיננסיות אחרות נמדדות בעלות 

 שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.מופחתת תוך 

 

שוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל ישיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לח

הקצאת הוצאות ריבית על פני התקופה הרלוונטית. שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה 

החיים הצפוי של באופן מדויק את הזרם החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך 

 ההתחייבות הפיננסית לערכה בספרים, או מקום שמתאים, לתקופה קצרה יותר.
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 ))המשך עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 

 

 הכרה בהכנסה: .יא

 

התמורה שהחברה זכאית לקבל בגין הכנסה  אוהכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה 

ממכירת סחורות או ממתן שירותים במהלך העסקים הרגיל. ההכנסה מוצגת בניכוי אומדנים להחזרות, 

 הנחות וכדומה.

 

 סחורות: ממכירת הכנסות (1)

 

 ההכנסה ממכירת סחורות מוכרת בהתקיים כל התנאים הבאים:

 

ואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על החברה העבירה לקונה את הסיכונים והתש -

 הסחורות;

החברה אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת בדרך כלל, בעלות ואינה  -

 שומרת את השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרו;

 סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן; -

 וכןצפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה;  -

 העלויות שהתהוו או יתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן. -

 

החברה מכירה . ההכנסה ממכירת סחורות מוכרת במועד בו הן נמכרות ונמסרות ללקוח הסופי

בהפרשה להחזרות בגין החזרת מוצרים לאחר תאריך המאזן אשר נמכרו בתקופת הדיווח וזאת 

 ה לגבי החזרת מוצרים. בהתבסס על ניסיון העבר של החבר

 

 ריבית: הכנסות (2)

 הכנסות ריבית נצברות על בסיס עיתוי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית 

 האפקטיבית.

 

 הכרה בהכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו (3)

והתשואות על המלאי נשוא  כמתווכת ללא נשיאה בסיכוניםמול זכיין  החברהבעסקאות בהן פועלת 

 החברהמהעסקאות על בסיס נטו. הכנסות בגין עסקאות בהן  החברה, מוצגות הכנסות העסקה

 היא החייב העיקרי, ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה, מוצגות על בסיס ברוטו.
 

 :חכירות .יב

 

הוצאות דמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה. בהסדרי 

חכירה בהם בתחילת תקופת החכירה לא משולמים דמי חכירה, או משולמים דמי חכירה מופחתים, וכן 

 כירה.מתקבלות הטבות נוספות מהמחכיר, מכירה החברה בהוצאות על בסיס קו ישר, על פני תקופת הח

 

 .3"חכירות", ראה ביאור  IFRS 16לעניין פרסום תקן חדש בנושא חכירות 

 

 :הפרשות .יג

 

 כללי: (1)

 

הפרשות מוכרות כאשר לחברה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע 

שהתרחש בעבר, בגינה צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת 

 לסלק את המחויבות.

 

הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב 

המחויבות בהווה במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות 

יישוב הכרוכים במחויבות. כאשר ההפרשה נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך 

המחויבות, הערך בספרים של ההפרשה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים. שינויים 

 בגין ערך הזמן נזקפים לרווח או הפסד.
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 ))המשך עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 

 

 :)המשך( הפרשות .יג

 

 :)המשך( כללי (1) 

 

בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי, כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות 

מכירה החברה בנכס, בגין ההשבה, עד לגובה ההפרשה שהוכרה, רק כאשר וודאי למעשה 

(Virtually Certain .שהשיפוי יתקבל וכן ניתן לאומדו באופן מהימן ) 

 

 :חוזים מכבידים (2)

 

שות. חוזה מכביד הינו חוזה, מחויבויות בהווה הנובעות מחוזים מכבידים מוכרות ונמדדות כהפר

לצורך עמידה במחויבות הכלולות בו עולות על התועלות  החברהאשר העלויות הבלתי נמנעות של 

 הכלכליות הצפויות להיות מופקות בגינו.

 

 :תביעות משפטיות (3)

 

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לחברה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות 

ה מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי החברה תידרש משתמעת כתוצא

 למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

 

 :מניות מבוססי תשלומים .יד

 

תשלומים מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומים, המסולקים במכשירים 

מודדת במועד ההענקה את  החברהנמדדים בשווים ההוגן במועד ההענקה.  החברההוניים של 

שולס )לעניין אופן מדידת -בלק השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים על ידי שימוש במודל

המכשירים ההוניים המוענקים  . כאשר23ראה ביאור מניות, השווי ההוגן של תשלומים מבוססי 

אינם מבשילים עד אשר אותם עובדים משלימים תקופת שירות מוגדרת, במהלכה העובדים עשויים 

מכירה בהסדרי התשלום מבוססי המניות  החברהלהידרש לעמוד גם בתנאי ביצוע מסוימים, 

בגין תשלום בדוחות הכספיים על פני תקופת ההבשלה כנגד גידול בהון, תחת סעיף "קרן הון 

את מספר המכשירים ההוניים הצפוי  החברהבתום כל תקופת דיווח, אומדת . מבוסס מניות" 

 להבשיל. שינוי אומדן ביחס לתקופות קודמות מוכר ברווח או הפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה.
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 ))המשך עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 

 

 הכנסה:מיסים על  .טו

 

  הוצאות )הכנסות( המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתרות

המסים הנדחים, למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון, ולעסקאות צירופי 

 עסקים.

 

 מיסים שוטפים: 

הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה במהלך 

תקופת הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת 

פריטי הכנסות והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים 

ניתנים לניכוי. נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס במס או 

 וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי. 

נכסים והתחייבויות מסים שוטפים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת 

שהוכרו וכן כוונה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את לאכיפה לקזז את הסכומים 

 ההתחייבות בו זמנית.

 

 מיסים נדחים: 

החברה יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין 

המס  ערכם בדוחות הכספיים. יתרות המסים הנדחים )נכס או התחייבות( מחושבות לפי שיעורי

הצפויים בעת מימושן, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם 

הושלמה למעשה, עד תאריך הדוח על המצב הכספי. התחייבויות מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, 

בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות 

י מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי הכספיים. נכס

 שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי.

 

החברה לא יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים הנובעים מההכרה לראשונה במוניטין, וכן 

ות במסגרת עסקה שאינה צירוף עסקים, כאשר במועד מההכרה לראשונה בנכס או בהתחייב

העסקה ההכרה לראשונה בנכס או בהתחייבות לא משפיעה על הרווח החשבונאי ועל ההכנסה 

 החייבת )הפסד לצרכי מס(.

 

נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה 

כנגד התחייבויות מסים שוטפים, וכאשר הם מתייחסים למסים על לקיזוז נכסי מסים שוטפים 

ההכנסה המוטלים על ידי אותה רשות מס, ובכוונת החברה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים 

   השוטפים על בסיס נטו.
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 ))המשך עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 

 

 התחייבות בשל הטבות לעובדים: .טז

 

 :העסקההטבות לאחר סיום  (1)

 

הטבות החברה לאחר סיום העסקה כוללות פנסיה, התחייבות לפיצויי פיטורין. הטבות החברה 

לאחר סיום העסקה הינן בחלקן תוכניות להפקדה מוגדרת ובחלקן תוכניות להטבה מוגדרת. 

 Definedהוצאות בגין התחייבות החברה להפקדת כספים במסגרת תכנית להפקדה מוגדרת )

Contribution Plan נזקפות לרווח או הפסד, במועד הספקת שירותי העבודה, בגינם מחויבת )

החברה לביצוע ההפקדה. ההפרש בין סכום ההפקדה העומד לתשלום, לבין סך ההפקדות ששולמו 

מוצג כהתחייבות כאשר סך ההפקדות ששולמו עולה על ההפקדה הנדרשת בגין השירות שסופק 

ועודף זה יוביל להקטנת ההפקדות העתידיות, או להחזר עד לתאריך הדוח על המצב הכספי, 

 כספי, מכירה החברה בנכס.

 

( נזקפות לרווח או הפסד, תוך שימוש Defined Benefit Planהוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת )

בהערכות אקטואריות המתבצעות בתום כל תקופת דיווח. הערך הנוכחי של מחויבות החברה בגין 

גדרת ליום נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בגין תכנית להטבה מו

התכנית תוך שימוש בשיעור היוון המתאים לתשואות שוק של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה 

הנקובות במטבע בו ישולמו ההטבות בגין התכנית, ובעלות תקופות פדיון הזהות בקירוב למועדי 

כנית. בהתאם למדיניות החשבונאית של החברה, עלות הריבית נטו נכללת הסילוק החזויים של הת

 בדוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר.

 

רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח הכולל האחר במועד היווצרותם, או מהוונים לעלות. 

הפסד במועד תיקון  (, צמצומים או סילוקים מוכרים ברווח אוPast Service Costעלות שירות עבר )

או בהטבות בגין פיטורין,  IAS 37התכנית או במועד ההכרה בעלויות בגין שינוי מבני קשורות לפי 

לפי המוקדם מביניהם. רווחים והפסדים אקטוארים שנזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח 

 או הפסד במועד מאוחר יותר.

 

ת ריבית על נכסי תוכנית נקבעת על בסיס שיעור ההיוון של נכסי התוכנית נמדדים בשווי הוגן. הכנס

  המחויבות לתחילת התקופה ונזקפת לרווח או הפסד כחלק מעלות הריבית נטו. ההפרש בין הכנסת

הריבית על נכסי תוכנית לבין התשואה הכוללת על נכסי התוכנית נזקף לרווח כולל אחר ולא יסווג 

 ותר.מחדש לרווח או הפסד במועד מאוחר י

 

התחייבות החברה בגין תכנית הטבה מוגדרת המוצגת בדוח על המצב הכספי כוללת את הערך 

הנוכחי של המחויבות בגין הטבה מוגדרת בניכוי שווים ההוגן של נכסי התוכנית. נכס נטו, המתהווה 

 מהחישוב כאמור, מוגבל לגובה ההטבות הכלכליות העתידיות הזמינות לחברה בצורה של הקטנה 

 

בהפקדות עתידיות או החזר כספי, בין אם במישרין לחברה ובין אם בעקיפין לתוכנית אחרת 

 "סכום התקרה"(. -שנמצאת בגירעון )להלן 

 

  הטבות עובד לטווח קצר: (2)

 

חודשים מתום  12הטבות עובדים לטווח קצר, הן הטבות אשר צפויות להיות מסולקות במלואן לפני 

 .ה על ידי העובדהשנה בה ניתן השירות המזכ

הטבות עובדים לטווח קצר בחברה כוללות את התחייבות החברה בגין שכר, חופשה וימי הבראה. 

הטבות אלו נזקפות לרווח והפסד במועד היווצרותן. ההטבות נמדדות על בסיס לא מהוון אותו 

חזויה החברה לשלם. הפרש בין גובה ההטבות לזמן קצר להן זכאי העובד, לבין הסכום ששולם 

 כנכס, או כהתחייבות. בגינן מוכר 

 

 :הטבות בגין פיטורין (3)

 

הטבות בגין פיטורין הן הטבות אשר עומדות לתשלום כתוצאה מהחלטת החברה לפטר עובדים 

 לפני מועד הפרישה הרגיל או מהחלטת עובד להסכים לפרישה מרצון בתמורה להטבות אלו.

 

 ההטבות נמדדות על בסיס לא מהוון אותו חזויה החברה לשלם.
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 ))המשך עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 

 

 בדוח על תזרימי המזומנים:  שהתקבלה/  ששולמהסיווג ריבית  .יז

 

בידיה וכן תזרימי מזומנים בגין ריבית ששולמה  התקבלההחברה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית אשר 

מזומנים אשר שימשו או נבעו מפעילות שוטפת. תזרימי מזומנים בגין מסים על הכנסה מסווגים  כתזרימי

ככלל כתזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות שוטפת, למעט אלו אשר ניתנים לזיהוי בנקל עם תזרימי 

 מזומנים אשר שימשו לפעילות השקעה או מימון. 

 

 רסמותקני דיווח חדשים ופרשנויות שפו -:3 ביאור

 

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר צפויה או 

 עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות:

 

 "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות": IFRS 15 א.

 

 התקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:

 

 )או החוזים( עם הלקוח. זיהוי החוזה (1)

 

 זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה. (2)

 

 קביעת מחיר העסקה. (3)

 

 הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע. (4)

 

 הכרה בהכנסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע. (5)

 

 נרחב.יישום המודל תלוי בעובדות ובנסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב, לעיתים, הפעלת שיקול דעת 

 

בנוסף, קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות, האומדנים המשמעותיים והשינויים בהם 

אשר שימשו בעת יישום הוראות התקן, וזאת על מנת לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את 

 וזים עם הלקוחות.המהות, הכמות, העיתוי והמהימנות של ההכנסות ושל תזרימי המזומנים הנובעים מהח

 

או לאחריו. יישום  2018בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 מוקדם אפשרי. אולם, החברה בחרה שלא ליישם את התקן ביישום מוקדם.

 

 הדוחותי על מהותית כמותית השפעה צפויה לא התקן של לראשונה ליישום, החברה הנהלת להערכת

 .החברה של הכספיים
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 )המשך( תקני דיווח חדשים ופרשנויות שפורסמו -:3 ביאור

 

 "חכירות": IFRS 16 ב.

 

"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע  IAS 17מבטל את  2016התקן החדש אשר פורסם בחודש ינואר 

את הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )"חוכר"( 

 והספק )"מחכיר"(.

 

התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר, בין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע 

ביחד לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש  מודל חשבונאי אחיד

 מחד להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.

 

חודשים בלבד  12הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד 

  נכסים בעלי ערך נמוך.וכן ביחס לחכירות של 

 

 התקן אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר.

 

או לאחריו. יישום  2019בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

לל, התקן "הכנסות מחוזים עם לקוחות" מיושם אף הוא. ככ  IFRS 15כי  מוקדם אפשרי, אך זאת בתנאי

ייושם למפרע, אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות מסוימות במסגרת הוראות המעבר של התקן 

 החברה לא צופה יישום מוקדם של התקן.  לעניין יישומו לתקופות דיווח קודמות.

 

 הוראות התקן צפויות להשפיע על הטיפול החשבונאי בהסכמי חכירת נדל"ן ובנכסים נוספים בחברה.

 

להערכת החברה, במועד היישום לראשונה של התקן, צפוי גידול בסך הנכסים וכנגד בסך ההתחייבויות 

 ₪.מיליון  250בהיקף של כ 

 

בהתאם לכך, החל ממועד היישום לראשונה, חלף הצגת הוצאות השכירות בגין הנכסים החכורים בחכירות 

ות השימוש שהוכרו ובנוסף יוכרו הוצאות תפעוליות, החברה תכיר בהוצאות פחת בגין הפחתות נכסי זכ

 המימון בגין התחייבות חכירה.

 

, לירידה בהוצאות שכירות 2017בהתבסס על תוצאות שנת  ,2018לפיכך, יישום התקן צפוי לגרום בשנת 

ובהוצאות המימון בהיקף של כ ₪ מיליון  33ועליה בפחת והפחתות בהיקף של כ ₪ מיליון  41בהיקף של כ 

ולקיטון ברווח לפני מס ₪ מיליון  9בנוסף, צפוי לגרום לגידול ברווח התפעולי בהיקף של כ ₪. ן מיליו  15

כמו כן, כתוצאה מיישום התקן, צפוי להיות גידול בתזרים המזומנים מפעילות ₪. מיליון  7בהיקף של כ 

 ₪.מיליון  40שוטפת וקיטון בתזרים המזומנים מפעילות מימון  בהיקף של כ 

 

של יישום התקן על התוצאות הכספיות, על דוח תזרים המזומנים ועל הדוח על המצב הכספי ההשפעה 

. צפי החברה לגבי ההסכמים העתידיים תלוי 2017בדצמבר,  31מבוססת על חוזי החכירה הקיימים ליום 

בהיקף בפועל של הסכמי החכירה שהחברה תהיה צד להם, בשיעור האינלפציה ובמשתנים כלכליים 

החל מתחילת יישום התקן לראשונה כאמור. כמו כן, החברה טרם בחנה את השפעת התקן  נוספים

באמצעות מעריך שווי כלכלי אלא הסתמכה על הערכת החברה בלבד. התוצאות בפועל עשויות להיות 

 שונות מהאומדן כאמור. 

 .19באור  ראההפיננסיות להשפעת התקן על אמות המידה 
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 )המשך( דיווח חדשים ופרשנויות שפורסמו תקני -:3 ביאור

 

 

 "מכשירים פיננסיים": IFRS 9 .ג

 

 :כללי

 

התקן"( הינו התקן הסופי של  -"מכשירים פיננסיים" )להלן  IFRS 9 (2014)תקן דיווח כספי בינלאומי 

 2010, 2009שפורסמו בשנים  IFRS 9פרויקט מכשירים פיננסיים. התקן מבטל את השלבים הקודמים של 

. התקן הסופי כולל הוראות סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים אשר תוקנו ביחס לאלו שפורסמו 2013-ו

, וכן, כולל את הוראות הסיווג והמדידה של התחייבויות פיננסיות כפי שפורסמו 2009בשלב הראשון בשנת 

סס עקרונות לגבי חשבונאות גידור ומציג מודל , מציע מודל מעודכן יותר ומבו2010בשלב השני בשנת 

"בחינה  IFRIC 9חדש לבחינת הפסד חזוי מירידת ערך כמפורט להלן. בנוסף, מבטל התקן את פרשנות 

 מחדש של נגזרים משובצים".

 

 :נכסים פיננסים

 

 התקן קובע כי הנכסים הפיננסיים יוכרו וימדדו כלהלן:

 

  ההכרה לראשונה תחת אחת החלופות הבאות: עלות מופחתת, מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר

שווי הוגן דרך רווח או הפסד, או שווי הוגן דרך רווח כולל אחר. קביעת מודל המדידה יהיה 

בהתחשב במודל העסקי של הישות בנוגע לניהול נכסים פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי 

 נסיים.המזומנים החוזיים הנובעים מאותם נכסים פינ

  ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל

אחר לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אך ורק כאשר הייעוד מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה 

 שהיה נוצר אילו הנכס היה נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

  ,מכשירי הון יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.ככלל 

  ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי הון לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. מכשירים שיועדו 

כאמור, לא יהיו כפופים יותר לבחינה לירידת ערך ורווח או הפסד בגינם לא יועבר לרווח או הפסד, 

 לרבות בעת המימוש.

 לא יופרדו מחוזה מארח הנמצא בתחולת התקן. חלף זאת, חוזים מעורבים יימדדו  נגזרים משובצים

בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן, בהתאם למבחני המודל העסקי ותזרימי המזומנים 

 החוזיים.

 .מכשירי חוב יסווגו מחדש רק כאשר הישות משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים 

  הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מכשירים אלו יימדדו השקעות במכשירי 

לפי שווי הוגן. חלופת המדידה לפי עלות בנסיבות מסוימות בוטלה. יחד עם זאת התקן מציין 

 שבנסיבות מסוימות עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן.

 

 התחייבויות פיננסיות:

 

 הבאות בדבר התחייבויות פיננסיות:התקן קובע גם את ההוראות 

 

  השינוי בשווי ההוגן של התחייבות פיננסית המיועדת בעת ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח

או הפסד, המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות, ייזקף ישירות לרווח כולל אחר אלא 

 (.Accounting Mismatchאית )אם זקיפה זו יוצרת או מגדילה חוסר עקביות במדידה החשבונ

  כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת או מסולקת, סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו לרווח
   או הפסד.
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 )המשך( תקני דיווח חדשים ופרשנויות שפורסמו -:3 ביאור

 

  ,לרבות מכשיר כל הנגזרים, בין אם נכסים או התחייבויות, יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

פיננסי נגזר המהווה התחייבות הקשור למכשיר הוני לא מצוטט שלא ניתן למדוד את שוויו ההוגן 

 באופן מהימן.

 

 ירידת ערך: 

 

מודל ירידת הערך החדש המבוסס על הפסדי אשראי צפויים ייושם למכשירי חוב הנמדדים לפי עלות 

 IFRS 15מופחתת או לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר, חייבים בגין חכירה, נכסי חוזה המוכרים לפי 

 ומחויבויות כתובות למתן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית.

 

 ם":"מכשירים פיננסיי IFRS 9 .ג

 

 ירידת ערך: 

 

 

החודשים הקרובים  12-ההפרשה לירידת ערך תהיה לגבי הפסדים חזויים לפי הסתברות לחדלות פירעון ב

(. בחינה לכל אורך חיי lifetime)בשנה הקרובה(, או לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר )

לראשונה בנכס. גישה אחרת חלה אם  המכשיר נדרשת אם סיכון האשראי עלה משמעותית ממועד ההכרה

 (.Credit-Impairedהנכס הפיננסי נוצר או נרכש כאשר הוא פגום )

 

 התקן מוסיף הנחיות הצגה וגילויים בקשר עם ירידות ערך של מכשירים פיננסיים.

 

 מועד תחילה ואפשרויות אימוץ מוקדם:

 

או לאחריו. יישום  2018בינואר  1ביום  התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות

 מוקדם אפשרי.

 

ככלל, הוראות התקן לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיות ייושמו למפרע, למעט חריגים מסוימים אשר נקבעו 

בהוראות המעבר של התקן. עוד נקבע, כי על אף היישום למפרע, חברות המיישמות את התקן לראשונה 

ההשוואה שלהן לתקופות קודמות. זאת ועוד, מספרי ההשוואה יהיו ניתנים  לא תחויבנה לתקן את מספרי

(. הוראות המתייחסות Hindsightלתיקון אך ורק כאשר תיקונם כאמור אינו עושה שימוש במידע בדיעבד )

 לגידור ייושמו, ככלל, בדרך של 'מכאן ולהבא' עם יישום למפרע מוגבל.

 

 חותיהוד על מהותית כמותית השפעה צפויה לא התקן של לראשונה ליישום, החברה הנהלת להערכת

 .החברה של הכספיים

 

 אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה -: 4באור 

 

 :אירוע הפרופורמה א.

 

( ""הרוכשת -, החברה )להלן2017בדצמבר,  31הכספיים של החברה ליום  לדוחות 34בביאור כאמור 

 "המוכרת"(.  –מקבוצת אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ )להלן  אייס אוטודיפו רשתרכשה את פעילות 

 

אוטו  "אייס רשתהתקשרה החברה בהסכם עם המוכרת לרכישת פעילות  2016בדצמבר,  14בתאריך 

"(. במסגרת ההסכם בין הרוכשת למוכרת, רכשה הרוכשת את כל הזכויות /הפעילותהרשת" -)להלן דיפו"

, וכן התחייבויות הרשתהמשמשים את המוכרת בקשר לפעילות והנכסים )המוחשיים והבלתי מוחשיים( 

בקשר עם ההסכמים המועברים כהגדרתם בהסכם הרכש, בקשר לאחריות למוצרים, בקשר לחובות 

 ותשלומים לצדדים שלישיים )לרבות ספקים( וחיובים נוספים המפורטים בהסכם בין הצדדים. 

 

מיליון ש"ח שולמו במועד  100ני ש"ח, כאשר מיליו 145הפעילות בוצעה בתמורה לסך של  רכישת

מיליון ש"ח נוספים  22.5ו  2018, בפברואר 28 ב שולמו בתוספת ריבית₪ מיליון  22.5ההשלמה. 

 .2018בספטמבר,  1ישולמו ב  בתוספת ריבית
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 )המשך( אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה -: 4באור 

 

מיליון ש"ח. לאור  10התחייבה להעביר לחברה נכסים, נטו בשווי של  המוכרתפי עסקת הרכישה,  על

לחברה בסך  המוכרתהעובדה כי נכון למועד ההשלמה הועברו נכסים בסכום נמוך יותר, נוצרה חבות של 

 31מיליון ש"ח. עיקר החוב הינו בגין יתרת הלקוחות אשר לא ניתן היה להסב לחברה נכון ליום  20 -של כ

 את העברת החוב לחברה במלואו.השלימה  המוכרת.  2017בדצמבר, 

 

"( ולאחר שהתקיימו התנאים המתלים לעסקה, הושלמה ההשלמה"מועד  –)להלן  2017במרס,  1ביום 

 .2017בינואר,  1מהמוכרת לחברה, רטרואקטיבית ליום  הרשת ההעסקה על פי תנאיה. במועד זה עבר

 

על ידי החברה, לחברה לא הייתה פעילות עסקית הרי שמדובר ברכישה על ידי  רשתמאחר וטרם רכישת ה

( לתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים ומיידים התש"ל 6א)9תאגיד נעדר פעילות ובהתאם לתקנה 

 (, נערכו דוחות כספיים פרופורמה.1970)

 

כוללים את נתוני  הדוחות הכספיים פרופורמה נועדו לשקף את הדוחות הכספיים של החברה כשהם

 שנרכשה על ידי החברה. הרשתפעילות 

 

 :ההנחות ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים פרופורמה ב.

 

, כפי שדווחו במסגרת הדוחות הכספיים הרשתדוחות הפרופורמה נערכו על בסיס הנתונים הכספיים של 

שיפורטו להלן. השנתיים של המוכרת לתקופות הדיווח המוצגות ובהתבסס על הנחות הפרופורמה 

לעיל. דוחות  2המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת דוחות הפרופורמה הינה כפי שמתוארת בבאור 

 הפרופורמה נערכו תחת ההנחות הבאות:

 

על ידי החברה, כאילו  הפעילותהדוחות הכספיים פרופורמה נערכו על מנת לשקף את רכישת  .1

 1ורמה אלו )המוצגת בדוחות כספיים פרופתחילת התקופה המוקדמת ביותר קודם לבוצעה 

  (.2015, בינואר

 

החברה מימנה את ההשקעה בפעילות הנרכשת באמצעות מימון זר לטווח ארוך הנושא ריבית,  .2

הלוואת בעלים נושאת ריבית והון עצמי. לפיכך, הכירה החברה בעלויות מימון בדוחות על הרווח 

( 1.9%פרופורמה בגין המימון הזר בהתאם לשיעור הריבית מול התאגיד הבנקאי )פריים + הכולל

הרלוונטי בכל אחת מהשנים  בגין הלוואת הבעלים' י3ובעלויות מימון נוספות בשיעור ריבית 

 (בהתאמה, 2.56% -ו 2.56%, 3.05% של ריבית שיעור 2017 -ו 2016, 2015 שנת) צגותהמו

ימון כאמור לא נפרע בהתאם לתנאי ההלוואות המקוריים. הוצאות מימון אלו זאת תחת ההנחה כי מ

הוצגו חלף הוצאות מימון שנזקפו בנתונים הכספיים הנפרדים של המוכרת בגין הלוואות מתאגידים 

לטובת מימון פעילות המוכרת בתקופות הפרופורמה. הנחת  הרשתבנקאיים שניטלו על ידי 

 בסוף כל שנה על ידי החברה. משולמותריבית הפרופורמה הינה כי הוצאות ה

מהתקופה רכיבי ההון העצמי כאמור לעיל, הון מניות ופרמיה, משתקפים בדוחות החברה החל 

 המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות כספיים פרופורמה אלו.

 

מיליון ש"ח, בשני  45 -כחלק מעסקת רכישת הפעילות תשולם יתרת התמורה למוכרת, בסך של כ .3

פרופורמה  הכולל. החברה כללה עלויות מימון נוספות בדוחות על הרווח א4, כאמור בבאור מועדים

בהתאם לשיעור הריבית הקבוע בהסכם הרכישה בגין תמורת הרכישה שטרם שולמה נכון למועד 

( זאת תחת ההנחה כי יתרת תמורת הרכישה לא נפרעה נכון לתקופות הפרופורמה. 2%) הרכישה

 בסוף כל שנה על ידי החברה. משולמותרמה הינה כי הוצאות הריבית הנחת הפרופו

 

ערב רכישתה הייתה הפעילות הנרכשת חטיבה בפעילות הסולו של המוכרת ומשכך  –עודפים  .4

העודפים המיוחסים לפעילות החטיבה שימשו את פעילותה של המוכרת במקביל לרישום יתרת 

 בכל תקופת דיווחעודפים אלו נמשכו  קחה הנחה לפיהחו"ז כנגד המוכרת. בדוחות הפרופורמה נל

ונרשמו בדוח כמשיכת  לבעלי המניותרעיוני חולקו כדיבידנד ובדוחות הפרופורמה  ובמועד העסקה

 .בעלים

 

פרופורמה כולל ביטול יתרת הפרשה בגין  דוח על המצב הכספי –הפרשה למיצוע בגין שכר דירה  .5

וזאת לאור העובדה שליום הרכישה, בהתאם לעבודת  2016 בדצמבר, 31מיצוע שכר דירה ליום 

מיוחסת תמורה לפריט זה שהיה כלול כחלק מהיתרות בגין (, לא PPAהקצאת תמורת הרכישה )

  הפעילות הנרכשת כפי שהוצגו בספרי המוכרת.
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 )המשך( אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה -: 4באור 

 

בהתאם לשווי הרכוש הקבוע  הינהפרופורמה  המצב הכספיבדוח על יתרת הרכוש הקבוע הכלולה  .6

 הדוח על המצב הכספיבנוסף, (. PPAכפי שנמדד כחלק מעבודת הקצאת תמורת הרכישה )

את סגירתם של מספר סניפים מפסידים אשר לגביהם  משקף 2016בדצמבר,  31פרופורמה ליום 

התאמה להוצאות הפחת  בוצעה . לא2016בדצמבר,  31קיבלה החברה החלטה לסוגרם נכון ליום 

 פרופורמה. הכוללבגין הסניפים כאמור לעיל במסגרת הדוחות על הרווח 

 

יתרת המוניטין הכלול בתקופות המוצגות בדוח זה משקפת את המוניטין של הפעילות הנרכשת,  .7

 .(PPA) תמורת הרכישהבהתאם לעבודת הקצאת 

 

 השם המסחריגות בדוח זה משקפת את שווי בתקופות המוצ "אוטודיפו" השם המסחרייתרת  .8

פרופורמה  הכולל. הדוחות על רווח (PPA) האמור בהתאם לעבודת הקצאת תמורת הרכישה

האמור בתקופות הפרופורמה השונות בהתאם לאורך החיים הצפוי  השם המסחריכוללים הפחתת 

 .(PPA) כפי שנקבע על ידי מעריך השווי במסגרת הקצאת תמורת הרכישה

 

של המוכרת, שאינן יתרות תפעוליות  החברהמול חברות  הרשתיתרות צדדים קשורים של  .9

הכלולות כחלק מיתרות הספקים והלקוחות, נוטרלו מהנתונים הכספיים הכלולים בתקופות 

 המוצגות בדוח זה. 

 

פרופורמה ערוכים תחת ההנחה שהוצאות המיסים השנתיות משולמות  הכוללדוחות על הרווח  .10

מיסים ב תנועותופן שוטף בהתאם לשיעור המס הידוע בכל שנה מדווחת. לפיכך, לא נכללו בא

 נדחים.

 

הכירה החברה בהפרשות בגין חוזים מכבידים  (PPA) במסגרת עבודת הקצאת תמורת הרכישה .11

ובהתחייבויות בגין הסכמי חכירות תפעוליות בתנאים נחותים לעומת תנאי השוק. יתרות כאמור 

 .2016בדצמבר,  31פרופורמה ליום  הדוח על המצב הכספינכללו במסגרת 

 

כך בוטלה יתרת ולפי החברה משלמת את התחייבויותיה בגין יחסי עובד מעביד בסוף כל שנה .12

 .2016בדצמבר,  31ההתחייבות בגין הטבות עובדים ליום 

 

ודמי ניהול לבעלי המניות הקודמים של הפעילות נכללו בדוחות על הרווח ם בינחברתיים חיובי .13

פרופורמה בכל אחת מתקופות הפרופורמה עד למועד הרכישה. החל ממועד זה נכללו דמי  הכולל

להתקשרות נמשכת בקשר  24ראה גם ביאור  י מניותיה .עם בעל ניהול בהתאם להסכם החברה

 בתמורה שונה.

 

עלויות אלה  .2017פרופורמה לשנת  הכוללנוטרלו בדוח על הרווח  עסקת רכישת הפעילותעלויות  .14

 .2015בינואר,  1העודפים מיום  נזקפו ליתרת הפתיחה של

 

 

 מזומנים ושווי מזומנים -: 5באור 

 

 
 בדצמבר 31ליום  

 
 7 1 0 2   6 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח 

 
 

  59,010  מזומן ושווה מזומן   
 

3,805  
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 לקוחות -: 6באור 

 

 ההרכב: א.

 

 
 בדצמבר 31ליום  

 
 7 1 0 2   6 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח 

 
 

  15,386   11,704  )*( חברות כרטיסי אשראי   
  2,073   6,914  חייבים בגין תווי קניה

  4,557   4,658  המחאות לגבייה
  425   97  חובות פתוחים

  (218)   -  הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי
     

  22,223   23,373  לקוחות, נטו

 

 החברה מבצעת לעיתים ניכיון חוב לקוחות בכרטיסי האשראי. )*(

 

 :החברהסיכון האשראי על ידי  ניהול .ב

 

 אשראי מתייחס לסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ויגרום להפסד פיננסי לחברה.  סיכון

 עמדו בתקופת האשראי שנקבעה להם. החברהמיתרת הלקוחות של  99.92%

טרם קבלת לקוח חדש, החברה אומדת את איכות האשראי המוענק ללקוח, ומגדירה מגבלות אשראי. 

חות החברה נבחנות אחת לשנה, או לעיתים קרובות יותר, בהתבסס על מידע המגבלות המיוחסות ללקו

 חדש שנתקבל, ועל עמידתו בתשלומי חובות קודמים. 

 

 

 חייבים ויתרות חובה -: 7באור 

 
 בדצמבר 31ליום  

 
 7 1 0 2   6 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח 

 
 

  1,055   1,529  מקדמות לספקים   
  723   432  הוצאות מראש
  549   500  הכנסות לקבל

   9            64  אחרים

     
  2,525   2,336  

 

 

 מלאי -: 8באור 

 
 בדצמבר 31ליום  

 
 7 1 0 2   6 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח 

 
 

  71,044   77,248  מלאי מוצרים קנויים   

  7,216   5,293  מלאי בדרך

     
  82,541   78,260  

 

כוללת יתרת הפרשה בגין מלאי איטי  2016בדצמבר,  31וליום  2017בדצמבר,  31המלאי בספרים ליום  יתרת

  .בהתאמה ש"ח,אלפי  3,060 -אלפי ש"ח וכ 2,351 -בסך של כ
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 לזמן קצר מתאגידים בנקאייםאשראי  -: 9באור 

 

 ההרכב:

   שיעור הריבית  

 
 ליום  

 בדצמבר 31ליום   בדצמבר  31

 
 2017  7 1 0 2 

 
6 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח  % 

 
   

 -   P+1.6%  2,500  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים )*(   
  P+1.9%  3,480   2,820  חלויות שוטפות )**(

       
    5,980   2,820  

 

 .2018, מרץב 2 נפרעה לאחר תאריך המאזן ביום  ההלוואה )*(  

 .13ראה גם ביאור  )**( 

 

 

 דמי חכירה לשלם   - :10ביאור 

 

 הסדרי חכירה תפעולית:

 

 כללי: .א

 

מספר  לתקופות של מבנים בהם מופעלות החנויותהתקשרה בהסדרי חכירה תפעולית של  החברה

אין  לחברהשנים נוספות.  17.5של עד אופציית הארכה מספר תקופות , הכוללות שנים 6 -חודשים ועד כ

דמי השכירות כוללים מרכיב תשלום המותנה בהיקף סניף אחד בו  לחברהאופציה לרכישת הנכסים. 

 בסניף.מכירות ה

 

 :כהוצאה שהוכרו תשלומים ב.

 

  

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 
  

7 1 0 2  

 
  

 אלפי ש"ח

 
  

 
 תשלומי חכירה מינימליים 

  

61,227  

 דמי שכירות מותנים

  

518  

 תקבולים בגין חכירות משנה
  

(679)  

 
  

61,066  

 

 הסדרי חכירה תפעולית:

 

 מליים עתידיים בגין חכירות תפעוליות שאינן ניתנות לביטול:יהתחייבויות לתשלומי חכירה מינ ג.

 

 

  

 בדצמבר 31ליום 

 
  

7 1 0 2 

 
  

 אלפי ש"ח

 
  

 
 במשך שנה אחת

  

55,605  

 בשנה השנייה ועד השנה החמישית
  

84,805  

 ואילך בשנה השישית

  

2,909  

 
  

143,319  
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 )המשך(: דמי חכירה לשלם  - :10ביאור 

 

 דמי השכירות המוצגים לעיל אינם מהוונים.

 

סך תשלומי חכירת משנה מינימליים עתידיים שחזויים להתקבל בהתאם לחכירות משנה שאינן ניתנות 

 (.ש"חאלפי  499 -2019,  ש"חאלפי  499 -2018)   ש"חאלפי  998לביטול בתום תקופת הדיווח הינם 

 

בנוגע להתחייבויות לתשלומי חכירה מינימליים עתידיים בגין חכירות תפעוליות שאינן ניתנות לביטול, 

 :בהתחייבויות הבאות החברההכירה 

 

   

 בדצמבר 31ליום 

 
  

7 1 0 2 

 
  

 אלפי ש"ח

 (16חוזי חכירה מכבידים )ראה ביאור 

  
 

 פתשוט

  

                    
1,623  

   
 

 פתשוטלא 

  

259 

 

 

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים -: 11באור 

 
 בדצמבר 31ליום  

 
 7 1 0 2   6 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח 

 
 

  134,642   141,223  חשבונות פתוחים   
  600   949  המחאות לפרעון

     
  142,172   135,242  

 

 

 זכאים ויתרות זכות -: 12באור 

 
 בדצמבר 31ליום  

 
 7 1 0 2   6 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח 

 
 

  13,474   15,709  עובדים והתחייבויות בגין שכר   
  3,764   3,468  מוסדות ממשלתיים
  5,245   7,732  מקדמות מלקוחות

  1,504   1,623  הפרשה לחוזים מכבידים
  808   840  הפרשה לזיכויים

 1,045    1,468  אחרים

     
  30,840   25,840  
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 הלוואות מתאגידים בנקאיים -: 13באור 

 
 :ההרכב א.

   שיעור הריבית  

 
 בדצמבר 31ליום   ליום  

 
בדצמבר  31 

2017  7 1 0 2 
 

6 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח  % 

 
   

  P+1.9%  33,520   40,000  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים   
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן  -בניכוי

 ארוך
 

  (3,480)  
 

(2,820)  

       
    30,040   37,180  

 

, מתאגידים בנקאיים הלוואות בסך במועד ההשלמה , נטלה החברההפעילות רכישת עסקת מימון לצורך
שנים. ההלוואות לזמן ארוך  5חודשים והיתרה ל  12ש"ח ל  מיליון 2.5מיליון ש"ח, מתוכן  40כולל של 

 . 1.9%נושאות ריבית בשיעור של פריים+ 
 
 :ר תאריך המאזןמועדי פרעון, הלוואות ומימוש התחייבויות אחרות לאח ב.

 
 בדצמבר 31ליום   מועדי פרעון

 
 7 1 0 2   6 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח 

 
 

  2,820   3,480  עד שנה   
  7,140   4,640  שניהשנה 

  4,640   4,640  שנה שלישית
  4,640   4,640  שנה רביעית

  4,640   16,120  שנה חמישית 
  16,120  -  שנה שישית

     
  33,520   40,000  

 
 .להלן 19באור  ראה -אמות מידה פיננסיות בגין הלוואות אלה  לבאור

 

החברה לא לבצע כל חלוקה של דיבידנד במהלך שלוש שנים ממועד במסגרת נטילת ההלוואות, התחייבה 

 נטילת ההלוואות. ממועד זה, תותר חלוקת דיבידנד בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכמי ההלוואה.

 

 להבטחת האשראי שקיבלה החברה מתאגידים בנקאיים נרשמו השעבודים הבאים:

קבוע  שעבוד החברה של והזכויות הנכסים כלל על בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון כללי שוטף שעבוד

 מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד, ללא הגבלה בסכום, על כלל מניות החברה 

 

 פעילות רכישת בגין התחייבות -:14באור 

 

 א.4ביאור ו 1ראה ביאור  -התחייבות לשלם בגין רכישת פעילות 

 

  בעלים הלוואת -:15באור 
   שיעור הריבית  

 
 בדצמבר 31ליום   ליום  

 
בדצמבר  31 

2017  7 1 0 2 
 

6 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח  % 

 
   

 42,000   42,896  2.56%  ארוך לזמן בעליםהלוואת    

 

 "ח.ש 42,000של  ךלצורך רכישת הפעילות, התקבלה הלוואת בעלים לזמן ארוך בס

 

, בספטמבר 1 ביום תיפרע שמחציתה כך מועדים בשני, תיפרע המניות בעלי הלוואת, הבנקים לאישור בכפוף

 .הכנסה מס לפקודת)י(  3 לסעיף בכפוף ריבית נושאת ההלוואה.  2020, במרץ 1 ביום תיפרע והיתרה 2019

במסגרת תיקון להסכם הלוואת הבעלים נקבע כי אם וכאשר תשלים החברה גיוס הון באמצעות הנפקה מהציבור, 

 .ת שנצברה בגינהתפרע במלואה, יתרת הלוואת הבעלים והריבי
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 התחייבויות אחרות לזמן ארוך  -:16באור 

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 

 בדצמבר 31ליום 

 
7 1 0 2 

 

6 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

 

 אלפי ש"ח

  
 

 
 1,138 הפרשה לשכירות מדורגת

 

- 

 259 חוזים מכבידים

 

1,882 

 

1,397 

 

1,882 

 

 

 הטבות לעובדים - 17 ורביא

 

 ההרכב: א.

 

 
 בדצמבר 31 ליום

 
7 1 0 2 

 
 "חש אלפי

  
 658  העסקה סיום לאחר הטבות

  
 :קצר לטווח לעובדים הטבות

 
 15,709  וסוציאליות משכורות, עבודה שכר

  
 :הכספי המצב על בדוח הצגה

 
 :עובדים הטבות בגין התחייבות

 
 15,709  שוטפת

 658  פתשוט לא

 

 מידע נוסף: ב.

 

 העסקה:הטבות לאחר סיום 

 

 תכניות להפקדה מוגדרת: (1)

 

 תכניות בגין פיצויי פרישה ופיטורין:

 

 פיו -על-1963 ג''התשכ ,פיטורין פיצויי לחוק 14 סעיף תנאי הפיצויים חלים מתשלומי בגין חלק

 מכל אותה פוטרות ,ביטוח בחברות בפוליסות או/ו פנסיה בקרנות הקבוצה של השוטפות הפקדותיה

 להלן. כאמור הסכומים הופקדו לעובדים, בגינם נוספת התחייבות
 

 תכניות להטבה מוגדרת: (2)

 

 כללי: )א(

 

 התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין:

 

בעת  לעובד פיצויים לשלם החברה את מחייבים בישראל פיטורין פיצויי וחוק העבודה דיני
לחוק  14 סעיף לפי מוגדרת להפקדה בתוכניות שוטפות הפקדות לבצע או פרישה או פיטורין

 סיום לאחר כהטבה מטופלת כך בשל החברה התחייבות .להלן כמתואר פיטורין פיצויי

 העסקה הסכם פי על מתבצע לעובדים הטבות בשל החברה התחייבות חישוב .העסקה

 לקבלת הזכות את יוצרים אשר העסקתו ותקופת העובד משכורת ומבוסס על בתוקף

 .הפיצויים
 המסווגות הפקדות ידי על ,כלל בדרך ,ממומנות העסקה סיום לאחר דיםלעוב ההטבות

 כתוכנית
 .להלן כמפורט מוגדרת להפקדה כתוכנית או מוגדרת להטבה
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 )המשך( הטבות לעובדים -17 ורביא

 

המחויבות האמורה חושבה תוך שימוש בהערכה אקטוארית. ההערכה האקטוארית של 

המחויבות להטבה מוגדרת של החברה בוצעה על ידי אקטואר, חבר אגודת האקטוארים 

 בישראל. 

 

 ההנחות האקטואריות העיקריות לתום תקופת הדיווח: )ב(

 

 
 בדצמבר 31 ליום

 
7 1 0 2 

 
% 

  
 1.64 ההיוון שיעורי

 2.79 חזויים משכורות העלאת שיעורי

 22-47 ועזיבה תחלופה שיעורי

 0.78 חזוי אינפלציה שיעור

 2.46 שיעור הכנסות מריבית

 

ההנחות בדבר שיעור התמותה העתידי מבוססות על נתונים סטטיסטיים שפורסמו על ידי 

ישה שנלקח . גיל הפרחדשה פנסיה בקרן לחברים, 2017 בשנתה החדשות סיהפנ קרנות

 .לנשים 64 -לגברים ו 67הצפוי בפועל,  לפיבחשבון הינו 

 

הנחת שיעורי ההתפטרות ופיטורין מבוססת על נתוני עבר של הרשת בגין אחוזי העובדים 

שסיימו את עבודתם בהתפטרות בהשוואה לכלל כמות העובדים שעזבו את הרשת באותה 

 קבוצת גיל.

 

של רשות ניירות ערך בישראל בדבר קיומו  21-1בהתאם לעמדת סגל חשבונאית מספר 

 , לצורך היוון המחויבות 2015בדצמבר  31של שוק עמוק לאגרות חוב קונצרניות, החל מיום 

 

 :)המשך( ההנחות האקטואריות העיקריות לתום תקופת הדיווח )ב(

 

בגין הטבות לעובדים, עושה החברה שימוש בשיעור היוון המתאים לתשואות השוק על 

ות חוב קונצרניות באיכות גבוהה. בתקופות דיווח קודמות ובמהלך התקופה השוטפת, אגר

, עשתה החברה שימוש בשיעור 2015בדצמבר  31למעט חישוב יתרת המחויבות ליום 

 היוון המתאים לתשואות השוק של אגרות חוב ממשלתיות.

 

 ניתוחי רגישות להנחות אקטואריות עיקריות: )ג(

 

שלהלן נקבעו בהתבסס על שינויים אפשריים באופן סביר בהנחות ניתוחי הרגישות 

 האקטואריות לתום תקופת הדיווח.

 

 ניתוח הרגישות אינו מתחשב בתלות הדדית כלשהי הקיימת בין ההנחות:

 

 מההנחות אחת כל של והקטנה הגדלה תחת מחדש חושבה החבות הרגישות ניתוח לצורך

 .10% של בשיעור

 

של ההנחות האקטואריות המציג את השינויים במחויבות האקטוארית  הרגישות ניתוח להלן

  : ₪()באלפי 

 שינוי בהנחות 

 

-10% 10% 

  8  (7) הנחת גידול השכר

  (10)  10 הנחת שיעור עזיבה

  (56) 56 הנחת שיעור התפטרות
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 הטבות לעובדים )המשך( - 17ביאור 

 

 מידע נוסף: )המשך( ב.

 

 העסקה: )המשך(הטבות לאחר סיום 

 

 סכומים שהוכרו בדוח רווח והפסד בגין תכניות הטבה מוגדרת: )ד(

 

 

לשנה שהסתיימה 
 ביום

 

7 1 0 2 )*( 

 

 "חש אלפי

 1,847  שוטף שירות עלות  

 (14) ריבית עלות

  1,833 

  

 

 התנועה בערך הנוכחי של המחויבות בגין תכנית הטבה מוגדרת: )ה(

 

 

 בדצמבר 31 ליום

 

7 1 0 2 

 

 "חש אלפי

 -  פתיחה יתרת  

 1,847  שוטף שירות עלות

  

  :מחדש מדידות בגין הפסדים

 29  כלכליות בהנחות משינויים הנובעים אקטואריים)רווחים(  הפסדים

 1,876  סגירה יתרת

  

 
 התנועה בערך הנוכחי של הנכסים בגין תכנית הטבה מוגדרת: )ו(

 
 בדצמבר 31 ליום

 
7 1 0 2  

 
 "חש אלפי

 -  פתיחה יתרת  

 1,147  המעסיק ידי על הפקדות

 14  להטבות נכסים בגין ריבית הכנסות

  

 :מחדש מדידות בגין הפסדים
 58  כלכליות בהנחות משינויים הנובעים אקטואריים)הפסדים(  רווחים 

  

 1,219  סגירה יתרת

  
 

 :מוגדרת הטבה בגין נטו התחייבות (ז)

 
 בדצמבר 31 ליום

 
7 1 0 2 

 
 "חש אלפי

  

 658  סגירה יתרת

 
  



 ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות )

 ביאורים לדוחות פרופורמה

 

32 

 )המשך( הטבות לעובדים - 17ביאור 
 

 מידע נוסף: )המשך( ב.
 

 הטבות לאחר סיום העסקה: )המשך(
 
 תכניות להטבה מוגדרת: )המשך( (2)

 
 הסכמים קיבוציים החלים על עובדי החברה: (ח)

 
מיוחד שנחתם בין  קיבוצי םהסכב מוסדרים, מרבית עובדי החברה תנאי העסקתם של

בפברואר  2ביום  העובדים של החברה החברה לבין הסתדרות העובדים הלאומית וועד

)להלן:  2019בפברואר  10ועד ליום  2017במרץ  1. תקופת ההסכם הינה מיום 2017

ביחס  מסדיר את מערכת יחסי העבודה בחברההקיבוצי ההסכם "ההסכם הקיבוצי"(. 

, תנאי קבלת עובדיםוכולל, בין היתר, הוראות הנוגעות לנושאים הבאים:  ת עובדיה,למרבי

, עבודה, תנאי שכר ורווחה לרבות תוספות שכר, מענקי הצטיינות, קרנות פנסיה והשתלמות

הטבות שונות לעובדי החברה )לרבות השתתפות החברה בהוצאות השתלמות רווחה 

יישוב חילוקי דעות, תשלום דמי יום יחסי עבודה, ונופש על בסיס שנתי(, חופשת מחלה, ס

מכוסות  מעסיק-התחייבות החברה בגין סיום יחסי עובד. יצוין כי ועדוחבר, דמי טיפול ודמי 

וביטוחי  פנסיהקרנות על שם העובדים ב להסדרים פנסיוניים ברובן על ידי הפקדות שוטפות

רשת בדוחות החברה בהתאם יתר ההתחייבות בגין הפיצויים לפיטורים מופ מנהלים.

 להערכת שווי אקטואר חיצוני.

 
 הטבות עובדים לזמן קצר: (3)

 
החברה מבצעת הפרשה לחופשה על פי ימי החופשה להם זכאי העובד. החברה מניחה כי 

 העובדים ינצלו את כל ימי החופשה שלהם תוך שנה.
 

 .)כאשר מדובר בעובד המועסק בחברה מעל שנה שנה חצי כל הבראה דמי משלמת החברה

 

 

 מסים על הכנסה -: 18באור 

 

 החברהשיעורי המס החלים על 

 

 2017אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2016בדצמבר 

 24%לשיעור של  2017בינואר,  1, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2017 – (, התשע"ז2018 -ו

הינו  2017שיעור מס החברות בישראל בשנת  .23%לשיעור של  2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום 

 .26.5%הינו  2015ובשנת  25%הינו 2016, בשנת 24%

 
 יעור מס החברות החל בשנת המכירה. חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בש

 
 :יתרות מיסים המוצגות בדוח על המצב הכספי  .א

 

 

 בדצמבר  31ליום 

 

7 1 0 2 

 

 אלפי ש"ח

  

 (5,389) )בגין מסים שוטפים( התחייבויות שוטפות

  

 (1,417) )בגין מסים נדחים( התחייבויות לא שוטפות

  
 

  



 ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות )

 ביאורים לדוחות פרופורמה

 

33 

 )המשך( מסים על הכנסה -: 18באור 

 

 :יתרות מיסים נדחים . ב

 

  

 יתרה ליום
 2017בינואר  1

 

מסים נדחים 
שהתקבלו 
במסגרת 
רכישת 

 פעילות)*(
 

תנועה שוטפת 
 ברווח והפסד

 

 יתרה ליום
בדצמבר  31

2017 

  

 אלפי ש"ח

 

 אלפי ש"ח

 

 אלפי ש"ח

 

 אלפי ש"ח

 הטבות עובדים         
 

- 
 

1,218 
 

208 
 

1,426 

 שוטפים לא נכסים
 

- 
 

- 
 

(3,105) 
 

(3,105) 

 שכירות מדורגת
 

- 
 

- 
 

262 
 

262 

 סה"כ
 

- 
 

1,218 
 

(2,635) 
 

(1,417) 

 

 :מסים על הכנסה הכלולים ברווח או הפסד .ג

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
7 1 0 2 

 

6 1 0 2 

 

5 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

      

 4,990 הוצאות מיסים שוטפים
 

7,305 
 

4,985 

 -  -  2,635 הוצאות מיסים נדחים

 4,985  7,305  7,625 סך הוצאות מיסים
 

 

 בדוח על הרווח הכולל האחר:מסים על הכנסה הכלולים  .ד

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
7 1 0 2 

 

6 1 0 2 

 

5 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

      

 29 סכומים לפני מס
 

- 
 

- 

 -  -  (7) השפעת מס 

 -  -  22 סכומים בניכוי מס 
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 תלויות, ערבויות ושעבודים, התקשרויות ועמידה ביחסים פיננסייםהתחייבויות  - :19באור 

 

 :ותנועה הרכב א.
 
 :ההפרשות הרכב (1)

 

התחייבויות 
 שוטפות

התחייבויות לא 
 שוטפות

 

 בדצמבר 31ליום 

 

7 1 0 2 

 

 אלפי ש"ח

   

 - 156 ד ראה סעיף -הליכים משפטיים

 259 1,623 ב ראה סעיף -חוזים מכבידים

 
  

 259 1,779 סה"כ הפרשות

 
 :התנועה בהפרשות (2)

 

 חוזים מכבידים משפטיים הליכים

 

 בדצמבר 31ליום 

 

7 1 0 2 

 

 אלפי ש"ח

 
  

 - - 2017, בינואר 1 ליום יתרה

 3,386 -  פעילות רכישת

 - 156 קיימות הפרשות עדכון

 (1,504) - שהופשרו סכומים

 1,882 156 2017, בדצמבר 31 ליום יתרה

 

 :מכביד לחוזה הפרשה .ב

 

 דמי של ההוגן השווי בין ההפרש בגובה מכביד חכירה חוזה בגין בהפרשה הכירה החברה (1)

 בגין לשלם החברה מחויבת אותם, העתידיים החכירה תשלומי של הנוכחי הערך לבין השכירות

 31 מיום חודשים 24 עד של בתקופה להסתיים צפוייםאשר ) לביטול ניתנת שאינה החכירה תקופת

 (.2017, בדצמבר

 

  החכירה הסכמי תום עד הצפוי ההפסד בגובה מכבידים חכירה חוזי בגין בהפרשה הכירה החברה (2)

 (.2017, בדצמבר 31 מיום חודשים 3 עד של בתקופה להסתיים צפוייםאשר ) המחייבים

 

 :התקשרויות .ג

 

 ו חודשים 12 של לתקופה שירותים לקבלת בהסכם"צ אמ עם התקשרה החברה, ההשלמה במועד (1)

)בתקופת  ומחשוב אחזקה, יבוא בשירותי מדובר. נוספת אופציה כתקופת נוספים חודשים 12

החברה החליטה נכון למועד החתימה על דוח כספי זה, (. המחשוב שירותי ייכללו לא האופציה

 לממש את תקופת האופציה.

 

 מתוקף. בחברה השליטה בעלי עם ניהול בהסכם החברה התקשרה, הפעילות רכישת במועד (2)

 החברה ובתמורה עסקי ופיתוח ניהול שירותי לחברה להעניק השליטה יבעל מחוייבת ההסכם

 ביאור גם ראה. ובתוספת מע"מ בחודש ₪ אלפי 150 של בסכום ניהול דמי השליטה לבעלי תשלם

אשר קובע כי בכפוף להשלמת  ,בוצע עדכון להסכם 2018בפברואר לאחר תאריך המאזן,  .21

הנפקה לציבור של מניות החברה, ככל שתהיה, יופחתו דמי הניהול החודשיים לסכום חודשי של 

 .ובתוספת מע"מ ₪אלפי  80

 

 :רשת אייס העולמיתהסכם עם       (3)

במועד  .1992רשת אייס העולמית העניקה לראשונה זיכיון להפעלת הרשת בישראל בשנת 

הומחו מלוא זכויות אלקטרה במערך ההסכמים שנחתם מול אייס העולמית  השלמת הרכישה

 .לחברה
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 )המשך( התחייבויות תלויות, ערבויות ושעבודים, התקשרויות ועמידה ביחסים פיננסיים - :19באור 

 

 )המשך(: התקשרויות .ג

 

 :)המשך( רשת אייס העולמיתהסכם עם       (3)

 

 :  החברה עם רשת אייס העולמית  הסכמילהלן פרטים אודות 

 

לחברה ניתנה הזכות להשתמש בסימני המסחר של  –( License Agreementהסכם רישיון ) )א(

אייס העולמית במסגרת הפעלת סניפי הרשת בישראל וזאת לתקופה של עשר שנים )החל 

, שנים 10(  עם אופציה להארכה נוספת של תקופה נוספת בת 2012באוקטובר  30מיום 

וזאת בתמורה לדמי רישיון בסכום לא מהותי. יצוין כי בהתאם להוראות הסכם הרישיון 

חודשים לאייס  12קיימת לחברה זכות לביטול ההתקשרות על ידי מתן הודעה מראש של 

קיימת זכות לביטול ההסכם הרישיון במקרה של הפרת העולמית, מנגד לאייס העולמית 

יחס למקרים של מצגי שווא של החברה, הרשעת הסכם הרישיון, אשר בין היתר מתי

החברה בעבירה אשר עשויה לפגוע במוניטין של אייס העולמית, ושימוש ברישיון בניגוד 

להוראות ההסכם. יצוין כי סיום הסכם הרישיון משמעו סיום אוטומטי גם של הסכם ההפצה 

 )כמפורט להלן( וההפך.  

 

 

 ACEייס העולמית ו/או חברות קשורות אליה לסניפי הסכם להסדרת אופן רכישת מלאי מא  )ב(

"הסכם ההפצה"(. במסגרת הסכם ההפצה החברה -)להלן: "ספקי אייס העולמית" ו

התחייבה לבצע רכישות שנתיות בסכומים מינימאליים )להלן: "סכום רכישה מינימלי"( דרך 

העולמית, כאשר במידה והחברה תבצע רכישות שנתיות בסכום הנמוך  המפיצים של אייס

מסכום הרכישה המינימאלי היא תידרש לתשלום עמלה בגין ביצוע חסר. יצוין כי נכון למועד 

התשקיף החברה מבצעת רכישות בהיקפים גדולים מסכומי הרכישה המינימלי, וכמו כן, 

  להערכת הנהלת החברה, העמלה שהחברה

עשויה לחוב בה עקב ביצוע חסר, ככל שיהיה כזה בעתיד, אינה מהותית ואף זניחה לסך 

פעילות החברה. לעניין זה יצוין כי לצורך הבטחת התחייבויות החברה מכוח הסכם ההפצה 

התחייבה החברה למתן כתב אשראי אוטונומי לטובת אייס העולמית בסכום של 

1,000,000.$ 

 

של  A-2ם רישיון עם אייס העולמית, קיבלה החברה  מניות מסוג כחלק מהתקשרות בהסכ )ג(

אייס העולמית בשווי לא מהותי. לשם הבטחת התחייבויות החברה לפי הסכם הרישיון 

והסכם ההפצה, התחייבה החברה להמחות, לשעבד ולמשכן לטובת אייס העולמית את כל 

החזקה ו/או בזכויות הנובעות הזכויות הנובעות מהמניות כאמור. כל שינוי בבעלות ו/או ב

מהמניות האמורות לא יעשה ללא אישור מראש ובכתב של אייס העולמית. ובכל מקרה, 

חלות מגבלות העברה על מניות כאמור באופן שלא ניתן להעבירן לכל צד שלישי, פרט 

לזכייני אייס העולמית )קיימים או פוטנציאליים(, בכפוף להגדרות ונהלי העברה ספציפיים 

 נקבעו לצורך כך.ש

 

 :משפטיות תביעות .ד

 

יש לסגור את מתחם הקניות  2017בספטמבר,  1, קבע בית משפט השלום כי ביום 2017במאי  (1)

 13. ביום סניף ירקונים( -)להלן פאואר סנטר ירקונים אשר כולל בין היתר גם את סניף החברה

בית המשפט המחוזי קבע כי סגירת מתחם הקניות תידחה עד למתן החלטה  2017באוגוסט, 

התקיים דיון נוסף בבית המשפט המחוזי בלוד ובסיומו בית  2017בדצמבר,  31אחרת. ביום 

במרץ,  18המשפט החליט להמשיך בדיונים בכתב. דיוני הצדדים נקבעו במספר מועדים עד  ליום 

לב זה בית המשפט פסק על צו עיכוב ביצוע לסגירת המתחם עד למתן פסק דין בנושא . בש2018

ך פדיון החברה לשנה שנסתיימה מס 9%שיימסר לאחר מיכן. שיעור הפדיון בסניף האמור מהווה כ 

  .2017בדצמבר,  31ב 

 2018 ינוארחודש במסגרת חיפוש אחר חלופות לסניף ירקונים, לאחר תאריך המאזן, במהלך 

סניף אפק(,  -)להלן אפקבהסכם שכירות לפתיחת סניף חדש באזור פארק  החברההתקשרה 

. כמו כן, 2020הממוקם בסמיכות גיאוגרפית לסניף ירקונים, אשר עתיד להיפתח במהלך שנת 

 החברה חתמה על מסמך עקרונות לשכירות סניף נוסף באזור התעשיה סגולה.
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 )המשך( ערבויות ושעבודים, התקשרויות ועמידה ביחסים פיננסייםהתחייבויות תלויות,  - :19באור 

 

 )המשך(: משפטיות תביעות .ד

 

אשר כנגד החברה הוגשו מספר תביעות משפטיות הקשורות במרביתן לפעילות השוטפת שלה,  (2)

בהתבסס על חוות דעתם של יועציה המשפטיים,  . להערכת הנהלת החברה,סכומן אינו מהותי

 .הדוחות הכספיים הנ"ל כוללים הפרשה נאותה בגין תביעות אלו

 

 :ערבויות שניתנו על ידי החברה .ה

 

החברה המציאה להבטחת תשלומים לספקים ו/או משכירים, ערבויות בנקאיות ומכתבי אשראי בסכום כולל 

 .2017ר, בדצמב 31אלפי ש"ח, ליום  32,173 -של כ

 

 פיננסיות מידה באמות לעמוד החברה התחייבה, בנקאיים מתאגידים ארוך לזמןבגין הלוואות  ו.

 :הבאות

 

מיליון  25הרבעונים האחרונים לא יפחת מ  4)רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות( ב  EBITDAה  .1

 ש"ח.

בניכוי השקעות/מיסים/דיבידנד שהוכרז( לבין שרות החוב  EBITDAהיחס שבין התזרים הפנוי ) .2

הרבעונים האחרונים ליום המאזן בתוספת הקרן של החלויות  4)ריבית חלויות שוטפות ששולמו ב 

 .1.2הרבעונים הקרובים לאחר יום המאזן( לא יפחת מ  4השוטפות שישולמו ב 

 

)הוצאות הון המשמשות לרכישה, כמופיע בדו"ח תזרימי המזומנים תחת רכישת רכוש  CAPEXה  .3

 מיליון ש"ח לשנה קלנדרית, אלא אם התקבלה הסכמת הבנק לכך מראש. 12קבוע( לא יעלה על 

עד התשלום המלא של עסקת  6.5לא יעלה על  CAPEXבניכוי  EBITDAיחס חוב פיננסי נטו ל  .4

 .4.5כן לא יעלה על רכישת הפעילות. לאחר מ

בתוספת מזומנים ובניכוי מיסים והשקעות לבין  EBITDA)היחס שבין ה  DSCRיחס הכיסוי  .5

 .1.2ההתחייבויות השוטפות של החוב הפיננסי( לא יפחת מ 

יחס אשראי לזמן קצר )לא כולל חלויות שוטפות( להון חוזר תפעולי )הגידול בצורכי ההון החוזר  .6

 .1יעלה על התפעולי( לא 

 

 , עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות האמורות.2017, בדצמבר 31נכון ליום 

 

, ככל שתידרש, תיפנה החברה IFRS 16 ב, בעת יישום לראשונה של תקן3כמו כן, בהמשך לביאור 

 לבנקים על מנת להתאים את אמות המידה הפיננסיות.
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 פירוטים נוספים לסעיפי דוחות על הרווח הכולל -:20באור 
 

 :הכנסות ממכירות א.

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
7 1 0 2 

 

6 1 0 2 

 

5 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

  
 524,863 הכנסות ממכירת מוצרים    

 

509,663 

 

498,295 

 54,447 זכיינים, נטו מעמלתהכנסות 

 

49,871 

 

47,826 

 

579,310 

 

559,534 

 

546,121 

 
 

 :עלות מכר .ב

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
7 1 0 2 

 
6 1 0 2 

 
5 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

 308,464 קניות      
 

282,930 
 

276,818 
 (4,280) ירידה )עלייה( במלאי

 
5,702 

 
5,556 

 5,349 שכר עבודה ונלוות
 

4,594 
 

4,369 
 121 פחת

 
349 

 
347 

 4,221 הוצאות ייצור אחרות
 

3,756 
 

3,575 
 5,667 אחרות

 
4,690 

 
6,415 

 
319,542 

 
302,021 

 
297,080 

 
 ההוצאות בעלות המכר מתייחסות גם  למפעל "ספץ" לייצור רהיטים.
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 )המשך( פירוטים נוספים לסעיפי דוחות על הרווח הכולל -:20באור 
 

 :הוצאות מכירה ושיווק .ג

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
7 1 0 2 

 

6 1 0 2 

 

5 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

  
  71,148 שכר עבודה, נלוות ורווחה    
 

69,325  
 

71,319  

  60,797 שכר דירה
 

62,350  
 

66,732  

  31,924 מסים עירוניים, אחזקת מבנים וציוד
 

34,283  
 

35,680  

  15,104 פרסום וקידום מכירות
 

11,533  
 

9,709  

  4,456 ושיקיםעמלות כרטיסי אשראי 
 

4,907  
 

5,523  

  4,505 פחת 
 

7,940  
 

6,065  

  2,093 אחזקת רכב
 

2,171  
 

2,293  

  3,154 הובלות
 

2,232  
 

2,028  

  5,189 אחרות
 

4,404  
 

5,791  

 

198,370  

 

199,145  

 

205,140  

 
 :הוצאות הנהלה וכלליות .ד

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
7 1 0 2 

 

6 1 0 2 

 

5 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

  
  15,614 שכר עבודה, נלוות ורווחה    
 

16,251  
 

12,975  

  3,359 שכר דירה, מיסים, אגרות ואחזקה
 

2,840  
 

2,761  

  1,003 שירותים מקצועיים
 

1,004  
 

532  

  1,874 אחזקת רכב
 

1,726  
 

1,865  

  1,136 פחת והפחתות
 

1,453  
 

1,521  

  1,760 בינחברתיים ודמי ניהולחיובים 
 

984  
 

- 

  492 אחרות
 

358  
 

313  

 

25,238  

 

24,616  

 

19,967  

 
 הכנסות והוצאות מימון  ה.

 

 הכנסות מימון: .1 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
7 1 0 2 

 

6 1 0 2 

 

5 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

  
 558 הפרשי שער    
 

144 
 

64 

 

558 

 

144 

 

64 
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 )המשך( פירוטים נוספים לסעיפי דוחות על הרווח הכולל -:20באור 
 

 הוצאות מימון: . 2
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
7 1 0 2 

 

6 1 0 2 

 

5 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

 א. הוצאות ריבית:
 

הוצאות ריבית בגין הלוואות לזמן     
 53 קצר

 
87 

 
512 

הוצאות ריבית בגין הלוואות לזמן 
 1,348 ארוך

 
1,400 

 
1,400 

הוצאות ריבית בגין הלוואת בעלים 
 1,075 לזמן ארוך

 
1,075 

 
1,281 

הוצאות ריבית בגין התחייבות בגין 
 1,011 רכישת פעילות

 
900 

 
900 

 

3,487 

 

3,462 

 

4,093 

 ב. אחרות:
 

 831 עמלות בנקים    

 
519 

 
465 

 490 הוצאות מימון אחרות

 
238 

 
265 

 

1,321 

 

757 

 

730 

 
 

    

 

4,808 

 

4,219 

 

4,823 

 
 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -:21באור 
 

 :קשורים צדדים עם יתרות א.
2017, בדצמבר 31ליום     

  בעלי השליטה    
צדדים קשורים 

 אחרים
 אלפי ש"ח  באור  
       

  352  -  11  1ראה סעיף ב  -התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

       
 -   176  12  2ראה סעיף ב  -ויתרות זכותים אזכ

 

 : קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות ב.

 
2017 ,דצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום     

  בעלי השליטה    
צדדים קשורים 

 אחרים
 אלפי ש"ח  באור  
       

ב20  קניות   -  1,772  

ד20  הוצאות דמי ניהול   1,500   - 

 
 הוצאות בגין צדדים קשורים:

 
 תנאי העסקאות עם צדדים קשורים ובעלי שליטה:

 
 הקניות מצדדים קשורים מבוצעות במחירי שוק. .1
בחודש בגין דמי ניהול. לעדכון ההסכם עם בעלי ₪ אלפי  150החברה משלמת לבעלי השליטה  .2

 .ב25השליטה ראה באור 
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 )המשך( עם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות  -:21באור 
 

 
 . 15ראה באור  -השליטה מבעלת שהתקבלה הלוואה ג.

 

 :ביטוח נושאי משרה ודירקטורים .ד

 

)לרבות בעל השליטה בחברה(  בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה התקשרה החברה

ביחס לכל הדירקטורים ונושאי  2018במרץ  12ועד ליום  2017במרץ  1בחברה, לתקופה החל מיום 

המשרה המכהנים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת. פוליסת הביטוח האמורה חלה בארץ ובחו"ל והיא 

מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ולתקופה. פרמיית הביטוח השנתית עומדת על סך  12.5בגבולות אחריות של 

קבע לפי סוג התביעה או מקום דולר ארה"ב וסכום ההשתתפות העצמית של החברה יי אלפי 13של 

 . התביעה

 
 ביאור מכשירים פיננסים  -:22באור 

 
 :גורמי סיכונים פיננסיים .א

 

פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון: סיכון מטבע וסיכון תזרים מזומנים בגין 

 שיעור ריבית.

 

לתקופת הדיווח, החברה לא השתמשה במכשירים ניהול הסיכונים מבוצע על ידי הנהלת החברה. נכון 

פיננסיים נגזרים. לאחר תאריך המאזן החברה המשיכה לבחון את הסיכונים הפיננסיים והחלה להשתמש 

במכשירים פיננסיים נגזרים למטרות גידור סיכון המטבע. החברה לא מיישמת חשבונאות גידור בגין 

 .מכשירים פיננסיים נגזרים אלו

 

 :טבעסיכון מ (1)

 

מכירות מכיוון שחו"ל. ביבוא מ ידי החברה נרכשים על ידה ים עלמהמוצרים הנמכרשיעור מהותי 

בשערי החליפין של מטבעות  חשופה לשינוייםבש"ח, החברה החברה ללקוחותיה מתבצעות 

הסיכון בשינויים בשער החליפין אופיין על ידי החברה כסיכון בינוני אשר יש  .)בעיקר דולר( הייבוא

במקרה של תנודתיות קיצונית יש באפשרותה  בכדי להפחית את הסיכון, לבחון לעיתים תכופות.

כמו כן, החברה בוחנת את הצורך לגידור  .של מוצריה להתאים את מחירי המכירה החברהשל 

 אשר יכולה לפגוע בתוצאות החברה מכיוון שהחברה לא הבחינה בתנודתיות קיצוניתשער הדולר. 

. החברה עוקבת בתקופת הדוח לא השתמשה במכשירים פיננסיים לגידור המטבע תקופת הדוח,ב

אחר סיכוני השוק באמצעות הנהלת החברה, המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים, אשר מדווחים לדירקטוריון 

החברה ובאמצעות התייעצויות שוטפות. לאחר תאריך המאזן החלה החברה להשתמש במכשירים 

 פיננסיים לגידור המטבע.

 

 :סיכון נזילות (2)

 .13באשר למועדי פרעון ההתחייבויות, ראה באור 

 

 ריבית סיכון  (3)

לפגוע להגדיל את הוצאות המימון של החברה ועקב כך עלייה בשיעור ריבית הפריים עלולה 

 בתוצאותיה הכספיות של החברה.

 

 סיכון מדד המחירים לצרכן:  ( 4)

. דמי השכירות ביחס למרבית הסכמי השכירות לצרכןמדד המחירים חשופה לשינויים בהחברה 

המשולמים למשכירים במרבית ההסכמים צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן. עליית מדד 

  המחירים לצרכן כאמור, גורמת לגידול בדמי השכירות המשולמים למשכירים. 

 

 אשראי:סיכון  (5)

 .6לסיכון אשראי ראה באור  
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 מכשירים פיננסים )המשך(ביאור  -:22באור 
 

 :שווי הוגן ב.

 

לדעת החברה, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, אשראי 

מתאגידים בנקאיים ואחרים, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה 

 לשווי ההוגן שלהם.

 
 

 תשלום מבוסס מניות  -:23באור 
 
 

 פירוט התוכניות של הקצאת כתבי אופציה לבעלי תפקידים בחברה  א.

 

אישר דירקטוריון החברה תוכנית להקצאה של כתבי אופציה בלתי סחירים.  ,2017בחודש ספטמבר 

, בהתאם להסכם שנחתם עם מנכ"ל כתבי אופציה למנכ"ל החברה 416,513במסגרת התוכנית, הוענקו 

כתבי האופציה הוקצו במסלול הוני בהתאם להוראות רשויות  .2017במרץ,  1שנכנס לתוקפו ביום החברה ו

 המס.

 

תבשלנה חצי מכמות  חודשים 18שנים ממועד ההענקה, כך שלאחר  3.5 במהלךהאופציות תבשלנה 

ובלבד שהמנכ"ל  שהוענקוהאופציות שהוענקו ובכל שנה שלאחר מכן תבשלנה רבע מכמות האופציות 

 ימשיך לעבוד בחברה עד למועדי ההבשלה הרלוונטיים. 

 

 שווי הוגן של מכשירים הוניים שהוענקו במהלך התקופה  ב.

 

 השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל, נאמד תוך יישום מודל בלק ושולס. 

תנאי שוק, על השווי ההוגן של  במסגרת זו לא הביאה החברה בחשבון את השפעת תנאי ההבשלה, למעט

 .המכשירים ההוניים המוענקים

 

 להלן הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל:

 תוכנית אופציה למנכ"ל רכיב

  

 0.98 מחיר מניה ממוצע )בש"ח(

 0.98 מחיר מימוש )בש"ח(

 25% תנודתיות צפויה )*(

 2-4 אורך חיי כתבי האופציה )בשנים( )*(

 1.5% חסרת סיכוןשיעור הריבית 

 0 שיעור דיבידנד צפוי

 

התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של חברות השוואה. אורך חיי כתבי האופציה  )*(

  הממוצע נקבע בהתאם לתנאי ההבשלה ולתחזית ההנהלה.

 אורך חיי כתבי האופציה הינו בהתאם לתפקיד של העובד בחברה.

 

 

 :לתקופה החברהפרטים לגבי ההשפעה של עסקאות תשלום מבוסס מניות על הרווח או ההפסד של .  ג

 

 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 
7 1 0 2  

 
 אלפי ש"ח

 והוכרו החברה"ל למנכ שהוענקו אופציות בגין מניות מבוסס תשלום בגין כוללת הוצאה
  23 בתקופה כהוצאה מיידי באופן

 

23  
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 התקשרות נמשכת בתמורה שונה  -:24באור 
 

הושלמה עסקת רכישת פעילות אייס אוטודיפו מאלקטרה מוצרי צריכה בע"מ על ידי  2017בפברואר,  28ביום 
ושינוי בעלי המניות, חתמה החברה על הסכם דמי ניהול עם בעלי החברה. במסגרת השלמת עסקת הרכישה 

, לפיו עבור העמדת שירותי ניהול, שירותי ייעוץ, שירותי פיתוח עסקיים קפיטל, קרן קדמה מניותיה החדשים
 ש"חאלפי  150 -ושירותים אחרים הנדרשים לשם ניהול החברה, תשלם החברה דמי ניהול חודשיים בסכום של כ

, עם השלמת עסקת הרכישה כאמור לעיל, החברה משלמת לבעלי 2017החל מחודש מרס,  )בתוספת מע"מ(.
 מניותיה החדשים את דמי הניהול החודשיים בהתאם להסכם. 

בוצע עדכון להסכם דמי הניהול עם בעלי השליטה אשר קובע כי בכפוף להשלמת הנפקה לציבור  2018בפברואר 
 אלפי ש"ח. 80הניהול החודשיים לסכום חודשי של של מניות החברה, ככל שתהיה, יופחתו דמי 

 
להלן נתוני דוח על הרווח הכולל פרופורמה לו נכללו בהם עלויות השירותים שנקבעו בהסכם דמי הניהול החדש 

, חלף עלויות דמי הניהול ששולמו כאמור לעיל 2018, אשר עודכן בפברואר של החברה עם בעלי מניותיה החדשים
 מוצגות בדוח על הרווח הכולל פרופורמה:למוכרות בתקופות ה

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

 
7 1 0 2 

 

6 1 0 2 

 

5 1 0 2 

 
 אלפי ש"ח

      
  24,297 רווח כולל 

 
22,183  

 
14,141  

 עלויות דמי ניהול שנכללו בדוחות על הרווח הכולל 
1,760  

 
984  

 
-  

עלויות דמי ניהול בהתאם להסכם דמי ניהול עם בעלי 
  (960) המניות החדשים 

 
(960)  

 
(960)  

רווח לשנה פרופורמה בהתאם להסכם דמי ניהול 
 מעודכן 

         
25,096   22,207  13,181  

  
 

 חתקופת הדולאחר מהותיים אירועים  -: 25באור 

 

 .החברה את מר דני בן רעי כדירקטור בלתי תלוי בחברהמינה דירקטוריון  2018בינואר  10ביום  .א

 

, אפקבאזור פארק התקשרה החברה בהסכם שכירות לפתיחת סניף חדש  2018בינואר  24ביום  .ב

. כמו כן, 2020הממוקם בסמיכות גיאוגרפית לסניף ירקונים, אשר עתיד להיפתח במהלך שנת 

 ור התעשיה סגולה.החברה חתמה על מסמך עקרונות לשכירות סניף נוסף באז

 

בוצע עדכון להסכם דמי הניהול עם בעלי השליטה אשר קובע כי בכפוף להשלמת  2018בפברואר  .ג

 80הנפקה לציבור של מניות החברה, ככל שתהיה, יופחתו דמי הניהול החודשיים לסכום חודשי של 

 .ש"חאלפי 

 

 מניות של לציבור הנפקה להשלמת בכפוף הבעלים הלוואת של הפרעון לתנאיי עדכון בוצע, כן כמו  .ד

 .שתהיה ככל, החברה

 

רישום למסחר של מניה הנובעת בהתאם להוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, בחברה חדשה,  .ה

רשום מותנה בכך שמחיר המניה הנובעת מההמרה כאמור לא יפחת שאינו מהמרת נייר ערך המיר 

אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת הסכמת , 2018באפריל  15ש"ח. לאור האמור, ביום  1-מ

ש"ח וזאת בכדי לעמוד  1ש"ח כך שתעמוד על  0.02-מנכ"ל החברה(, העלאת מחיר המימוש ב

 .23ראה ביאור  בדרישות הבורסה. השפעת התיקון איננה מהותית לתוצאות החברה.

 

 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 פרק 10 - פרטים נוספים
 חוות דעת עורך דין 10.1

 החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה: 

 
 Israel Shimonov  ישראל שמעונוב

 Amir Bartov  אמיר ברטוב

 Dudi Berland  דודי ברלנד

 Nir Cohen Sasson  ניר כהן ששון

 Oren Elkabetz  אורן אלקבץ

 Jonathan Robinson  יונתן רובינזון

 Ayana Wechsler  עיינה וקסלר

 Corinne Bitton  קורין ביטון

 Liron Azriel  לירון עזריאל

 Shimrit Melman  שמרית מלמן

 Roy Niron  רועי נירון

 Ran Felder  פלדררן 

 Barak Baruch  ברק ברוך

 Ayelet Berkovits  איילת ברקוביץ

 Maayan Blumenfeld  מעיין בלומנפלד

 Benjamin Ben Zimra  בנימין בן זמרה

 Ben Peleg  בן פלג

 Ido Lachman  עידו לכמן

 Yonatan Gelbach  יונתן גלבך

 David Mizrahi  דוד מזרחי

 Matan Hayouka  מתן חיוקה
-------- 

 ,איגור כץ

 מנהל מחלקה מקצועית

 -------- 
Igor Katz, 
Head of Professional Dept. 

 
 לכבוד

 ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות )
 ,2 שפיראמשה חיים רחוב 

 7527920ראשון לציון 
 2018 [--ב] [--]

 
 ג.א.נ.,

 

של לציבור בדבר הצעה להשלמה תשקיף טיוטת  -)"החברה"(  ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות ) הנדון:
 טיוטת תשקיף מדף של החברה כןו )"ניירות הערך המוצעים"(מניות רגילות של החברה 

 

 :לדעתנו לאשר בזאת כי והרינלבקשתכם, 

בכוונת החברה להציע  ופיעל  תשקיףטיוטת הבנכונה  תוארוניירות הערך המוצעים הזכויות הנלוות ל א.

 .("התשקיף טיוטת" להלן:)המוצעים ניירות הערך  את

 .תשקיףטיוטת בואר באופן המתהמוצעים ניירות הערך החברה מוסמכת להנפיק את  ב.

 תשקיף.טיוטת בהדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים  ג.
 

 .תשקיףטיוטת הבכלל יזו ת נודעתכי חוות מים מסכי והרינ

 

 בכבוד רב,
 

 מעיין בלומנפלד, עו"ד , עו"דקורין ביטון
 עורכי דין –שמעונוב ושות' 
 
 
 



 

 2-י 

 קתםבקשר להצעת ניירות הערך והנפהוצאות  10.2

הסכום המשוער של כל ההוצאות הקשורות בהצעת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה והנפקתם  10.2.1

 אלפי ש"ח.  [-----]-הוא כ

 

על  יםהמוצעכל ניירות הערך עבור הצפויה מהתמורה המיידית  [----]-סך כל הוצאות ההנפקה מהוות כ 10.2.2

 .פי תשקיף זה

 

  אחריםהמוצעים וניירות ערך ערך הדמי עמילות בקשר לניירות  10.3

 לעיל. [----]לפרטים אודות עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים מסווגים ראו בסעיף  10.3.1

  לעיל. [----]בסעיף מפיצים ראו ללפרטים אודות עמלות  10.3.2

ילות בקשר לחתימה או החתמה על החברה לא שילמה או התחייבה לשלם בשנתיים האחרונות דמי עמ 10.3.3

 ניירות ערך שהנפיקה.

 

 הקצאת ניירות ערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים 10.4

בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא  

 19שר ביום אופציות לא סחירות אשר דירקטוריון החברה אי 416,531, למעט בתמורה למזומנים

להקצות למר איציק אוזנה, מנכ"ל החברה במסגרת התכנית להקצאת אופציות לשנת  2017בספטמבר 

ותאני האופציות הלא סחירות  2017. לפרטים אודות תנאיה העיקריים של תכנית האופציות לשנת 2017

 לתשקיף.  3בפרק  3.3שהוקצו ראו בסעיף 

 

 עיון במסמכים 10.5

תקנון ההתאגדות של החברה ניתנים לעיון תזכיר ומוחוות דעת הנזכרת בתשקיף מכל  ,עותק מהתשקיף

 שפיראמשה חיים ובמשרדי החברה ברחוב  www.magna.isa.gov.ilבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך 

 בשעות העבודה המקובלות. ראשון לציון, ,2

 

 כות שווי מהותיות מאודהער 10.6

לתשקיף, הערכות השווי הבאות  6לדוח הסברי הדירקטוריון המהווה חלק מפרק  13כמפורט בסעיף 

דוחות תקופתיים ( לתקנות ניירות ערך )9ב)8מוגדרות כהערכות שווי מהותיות מאוד בהתאם לתקנה 

ת ערך מוניטין )שווי יחידה בחינת יריד: )א( להלן 10לפרק  נספח א'ומצ"ב כ 1970-ומיידים(, התש"ל

 .(PPAהקצאת עלות רכישה ))ב( -; ומניבת מזומנים(

http://www.magna.isa.gov.il/


 

 3-י 

 נספח א'
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 לכבוד
 "(החברה)" ( בע"מ2016אייס קפיטל קמעונאות )

 
 

  אישור הכללת הערכות שווי  הנדון:
 
 
 טיוטת תשקיףמסגרת בת הדוחות המתוארים לעיל להכלל מסכימים אנו כי להודיעכם נוריה

 : הנפקה ותשקיף מדף של החברה
 ;2018בינואר  1יום מדוח הקצאת עלות הרכישה פעילות אייס אוטודיפו  .א
, על בסיס הדוחות 2018 מרץהערכת שווי לצורך בחינת ירידת ערך מוניטין מחודש  .ב

  .   2017בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום 
 

 .תשקיףטיוטת הב ייכלל זה מכתבנו כי מסכימים אנו
 
 
 
 

 בברכה,
 

 
 בע"מ יהודה-פולברניס ברקת בן



 

  

  יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בן

 www.pbb.co.il|   03-7529002| פקס:  03-7529000| טלפון:  5252103, רמת גן 3בית ערן הדר, רחוב בצלאל 

  2018 ,ינואר 1 

  

  

  

  

  

  

   תמורת רכישתהקצאת 

   אייס אוטו דיפו פעילות 
  

  

  

    

  

  בע"מ  )2016( אייס קפיטל קמעונאות
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   דוד מור, סמנכ"ל כספים

  בע"מ )2016( קמעונאות אייס קפיטל

  

  הנכבד, מורמר 

ידי אייס קפיטל ") נתבקשה על מעריך השווי" - בע"מ (להלן  פולברניס ברקת בן יהודהחברת 

אוטו  פעילות אייסרכישת להקצות את תמורת  )"החברה" -להלן (בע"מ ) 2016( קמעונאות

ליום ) לשוויים ההוגן של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, "הנרכשת הפעילות" - להלן(דיפו 

 החברהמידע שהתקבל מהנהלת ), על בסיס "שלמת העסקהמועד ה" - להלן ( 2017, במרץ 1

  .הנרכשת הפעילותונתונים פיננסיים אחרים הקשורים עם 

  

חוות דעת זו מיועדת לצרכי עריכת דוחות כספיים והיא נערכה בהתאם לתקני חשבונאות 

בטיפול החשבונאי בצירופי עסקים ובנכסים בלתי  הדנים) IAS 38 -ו  IFRS 3Rבינלאומיים (

מידע נתונים כספיים של הפעילות הנרכשת וכן על מוחשיים. לצורך חוות הדעת הסתמכנו על 

, באשר לתחזיות תזרימי מזומנים ואומדנים נוספים, בקשר עם החברהשהתקבל מהנהלת 

  עסקת הרכישה.

  

ההוגן של הנכסים המוחשיים ווי את הש אמוד, המובאת להלן, הינה לחוות הדעתמטרת 

משקיע רציונאלי,  בעסקה עם כפי שעשוי להיקבע, הנרכשת הפעילותוהבלתי מוחשיים של 

על בסיס שיקולים כלכליים של הטווח הארוך. בבדיקה אין התייחסות לשיקולים  בלתי תלוי,

ייע לסזו הינה  חוות דעתהעשויים להשפיע על אומדן השווי עבור משקיע ספציפי. מטרת 

לצורך של הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים השווי ההוגן  לאמוד את החברהלהנהלת 

זו לא תשמש למטרות  חוות דעתלפיכך,  ולמטרה זו בלבד. החברההדוחות הכספיים של 

לא יוכל לעשות בה שימוש כלשהו או להסתמך  שלישיצד וכן  אחרות ולא תופץ לגוף שלישי

  ישורינו מראש ובכתב.ה שהיא ללא אעליה לכל מטר

  

כללה עריכת בירורים עם האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ועל תחזיות  חוות דעתנו

 בחברהשהתקבלו באמצעות דיונים, אשר ערכנו עם עובדים בכירים ונושאי משרה אחרים 

. התחזיות, כוללות נתונים ומסתמכות על מקורות מידע םבהתבסס על מיטב ידיעתם וניסיונ

דיקה או בחינה עצמאית בלתי הנראים לנו כאמינים, שלמים ועדכניים, אולם לא ביצענו כל ב

  על מנת לאמת את הנתונים, כאמור. תלויה

  

למועד ככלל, התחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים ומתבססות על הנחות סבירות 

, אשר נערכו להשתנות לאורך תקופת התחזית, ועל כן תחזיות הרכישה. הנחות אלו עשויות
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, עשויות להיבדל מהתוצאות הפיננסיות בפועל או/ו מתחזיות שתעשינה במועד למועד הרכישה

מאוחר יותר. על כן לא ניתן להתייחס לתחזיות שנערכו ברמת הביטחון המיוחסת לנתוני 

דעה באשר להתאמת התחזיות שנערכו לתוצאות  מחוויםאין אנו  דוחות כספיים מבוקרים.

  תתקבלנה בפועל.הפיננסיות ש

  

ככל הערכת שווי כלכלית, אף הערכה זו התבססה על המידע האמור. שינויים במידע זה, או 

משום  בחוות דעתנומידע נוסף, עשויים להשפיע, על תוצאות הבדיקה. לפיכך, אין לראות 

אימות כלשהו לנכונותם, לשלמותם או דיוקם של נתונים אלו, אלא הערכה כלכלית 

  . חוות הדעתודלים כלכליים כמפורט להלן ובגוף המבוססת על מ

  

של השווי ההוגן  אומדןלהלן מתייחסת למכלול הפרמטרים הכלכליים הקשורים ב חוות הדעת

בלבד ואין בה משום המלצה  הפעילות הנרכשתהנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים של 

  . כלשהולפעולה כלשהי, לרבות המלצת השקעה במכשיר פיננסי 

  

כי למעט במקרים בהם ייקבע על ידי בית המשפט שמעריך  לחברהבין מעריך השווי  מוסכם

השווי פעל ברשלנות רבתי או בזדון, לא יישא מעריך השווי בכל אחריות כלפי החברה או 

לחילופין כלפי צד שלישי. החברה מתחייבת לשפות את מעריך השווי בקשר עם כל פיצוי, אשר 

הטרחה שישולם ע"י החברה למעריך השווי בגין חוות הדעת, בו  עולה על פי שלוש מגובה שכר

יהיה חייב מעריך השווי כלפי צד שלישי בקשר עם חוות הדעת, לרבות, בכל ההוצאות 

שתידרשנה עבור ייצוג משפטי לרבות יעוץ וחוות דעת מומחים. הוצאות אלו תועברנה למעריך 

 וי לחברה.יום מהרגע שהודיע עליהן מעריך השו 30השווי תוך 

  

, בעלי הפעילות הנרכשתהרינו להצהיר, כי אין לנו כל עניין אישי במניות החברה ו/או 

מניותיהן או צדדים קשורים להן, כמוגדר בדין או בפסיקה ולא מתקיימת בנו כל תלות או 

  זיקה אליהם או לצדדים קשורים אליהם כהגדרתם בחוק החברות.

  

 על ידי הפעילותת לסייע לכם בקשר עם הקצאת תמורת רכישת אנו מעריכים את ההזדמנו

, או בחוות דעתנו. במידה שדרושות לכם הבהרות בנוגע לכל אחד מהנושאים הכלולים החברה

  במידה שתידרש לכם. הכל מידע נוסף, נשמח להרחיב
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  ):אלפי ש"ח( להלן ריכוז הקצאת תמורת הרכישה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

144,835תמורה להקצאה

נכסים שוטפים

5,538חייבים ויתרות חובה

20,213חייבים שונים בגין עסקת הרכישה

88,583מלאי

1,218מס נדחה

נכסים לא שוטפים

23,761רכוש קבוע

1,036רכוש אחר

9,194שם מסחרי "אוטו דיפו"

התחייבויות שוטפות

(124,268)ספקים ונותני שירותים אחרים

(22,936)זכאים ויתרות זכות

(2,045)חוזים מכבידים

התחייבויות לא שוטפות 

(40)התחייבויות בגין הטבות לעובדים

(1,341)הסכמי שכירות מכבידים

145,922מוניטין (ערך שיורי)

144,835סה" כ  

הקצאת תמורת רכישת פעילות אייס אוטו דיפו 
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 מידע אודות המומחים

במתן שרותי  מתמחה )יהודה ושות' בע"מ-בן קלו-דה :לשעבר( יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בן

 מוחשיים בלתי נכסים, מיזמים, פעילויות, ייעוץ כלכלי והערכות שווי בלתי תלויות לחברות

פיננסיים. חוות הדעת הכלכליות מבוצעות ע"י צוות מומחים הכולל רואי חשבון  כשיריםמו

  וכלכלנים.

 200 -מ למעלה תלויות עבור-), ביצעה החברה מגוון רחב של עבודות בלתי1998הקמתה (בשנת מאז 

  .פרטיים ולקוחות פרטיות חברות מאות לצד, ובאירופה ב"בארה, בארץ הנסחרות ציבוריות חברות

חשבונאיים  צרכים: ביניהן מגוונות, כלכליות למטרות דעת עריכת חוות כולל הרב ניסיוננו

חוות דעת  מס, צרכי), והאמריקאית הבינלאומית התקינה לכללי בהתאם כספיים (דיווחים

בדיקות נאותות,  ,ורכישות מיזוגים: כגון בתהליכים וכן חוות דעת כלכליות הנדרשות משפטיות

  ועוד. לציבור הנפקה, הון גיוס בדיקות כדאיות,

  .גבוהה שירותמהימנות ותודעת , מקצועיות על דגש שמה יהודה-בן ברקת פולברניס

  שותף מנהל - שי פולברניס רו"ח

בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. מחזיק רישיון  B.A בעל תואר •

  ישראלי לראיית חשבון.

. ניסיונו הרב כולל מגוון יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בןאת  2007רו"ח פולברניס מנהל משנת  •

חברות ציבוריות ומאות חברות  200 -יות, עבור למעלה מרחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלו

פרטיות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי מוחשיים 

  (מוניטין וכד'), מכשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.

נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות,  פולברניס רו"חהתמחותו וניסיונו של  •

  .גיוס הון, הנפקה לציבור, דיווח כספי בהתאם לכללי בינלאומית ואמריקאית

פולברניס עבד מספר שנים בתחום הביקורת, בתחום הייעוץ הכלכלי ובמחלקת מיזוגים  רו"ח •

ובמהלכן היה שותף ), PricewaterhouseCoopers(ורכישות במשרד רו"ח קסלמן את קסלמן 

 בליווי עסקאות משמעותיות במשק הישראלי.  

  שותף מנהל -רו"ח ערן ברקת 

בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. מחזיק רישיון  B.Aבעל תואר  •

  ישראלי לראיית חשבון.

ב כולל ניסיונו הר בע"מ.יהודה -בפולברניס ברקת בןכמנהל בכיר  2007ברקת מכהן משנת  רו"ח •

חברות ציבוריות ומאות  200 -מגוון רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ
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חברות פרטיות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי 

  מוחשיים (מוניטין וכד'), מכשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.

ברקת נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות, גיוס  רו"חניסיונו של התמחותו ו •

  .)IFRS; US-GAAPהון, הנפקה לציבור, דיווח כספי בהתאם לכללי בינלאומית ואמריקאית  (

) כמנהל Ernest&Young  )E&Yמס' שנים בפירמת החשבונאות הבינלאומיתברקת עבד  רו"ח •

כמנג'ר בניהול תיקי ביקורת של חברות ציבוריות מהגדולות בתחום ביקורת, במהלכן שימש 

 והמובילות במשק הישראלי וביצע, בין היתר, בדיקות נאותות בתחום המיזוגים והרכישות. 

  

  בכבוד רב,

  שי פולברניס, רואה חשבון

  

_______________________  
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  תיאור עסקת הרכישה .1

) בע"מ 1970( מוצרי צריכה אלקטרהבהסכם עם  תקשרה החברהה, 2016 בדצמבר, 14ביום 

אוטו -") לרכישת פעילות רשת אייסהמוכרות" -(להלן  מ) בע"1951( ואלקטרה מוצרי צריכה

  דיפו. 

  :להלן עיקרי ההסכם

של המוכרת  המוחשיים והלא מוחשיים הנכסיםכלל הפעילות הנרכשת כוללת את  .1

אשר כוללים בין היתר את הנכסים  ,הנרכשת משמשים את המוכרת בתחום הפעילותה

 כדלקמן:

המוכרות לתחום הרכוש הקבוע  אשר משמשים את ו כל המלאי, המוצרים המיוצרים •

 .הנרכשת הפעילות

חוזים והתקשרויות אחרות, לרבות התקשרויות ושיתופי פעולה עם צדדים שלישיים,  •

הסכמים עם ספקים ויועצים. הסכמים אלו כוללים את ההסכם עם אייס העולמית 

 ואת הסכמי השכירות של הפעילות הנרכשת.

  .במפעל הרהיטיםכל הזכויות והחיובים הקיימים  •

(לרבות שמות מסחריים, סימני מסחר  פעילות הנרכשת הקניין הרוחני הקשור בכל  •

 .וכדומה)

 מיליון ש"ח אשר תשולם כדלקמן: 145התמורה בעבור רכישת הפעילות נקבעה בסך של   .2

 מיליון ש"ח ישולם במזומן במועד השלמת העסקה. 100סך של  •

כל אחד. על  ש"חמיליון  22.5בשני תשלומים שווים של מיליון ש"ח ישולם  45סך של  •

והתשלום השני ישולם  2018במרץ,  1 - פי הסכם הרכישה, התשלום הראשון ישולם ב

 .2%לתשלומים, כאמור, תיתווסף ריבית שנתית בשיעור של  .2018בספטמבר,  1 -ב

הנרכשים בניכוי סך  המוחשייםסך הנכסים  בהתאם להסכמות הצדדים נקבע כי .3

במידה אלפי ש"ח.  10,000-ל םיסתכ הרכישהעסקת החבויות המועברות במסגרת 

יתברר כי ההפרש בין סך הנכסים המוחשיים לעומת סך החבויות הכלולות עולה על ש

יתברר כי למוכרות את עודף הנכסים, ואילו במידה שהחברה אלפי ש"ח, תשלם  10,000

אלפי ש"ח,  10,000 -לבין החבויות הכלולות נמוך מ הפער בין הנכסים המוחשיים

 לחברה את גובה הפער, כמוסבר לעיל.המוכרות  תשלמנה

 , הושלמה עסקת הרכישה.2017, במרץ 1ביום 
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  בע"מ )2016( אייס קפיטל קמעונאות -חברה הרוכשת ה .2

 2016בנובמבר,  13התאגדה ונרשמה ביום  )בע"מ (החברה )2016( יס קפיטל קמעונאותאי

, קרן השקעות קדמה קפיטלא קרן הי אייס קפיטלהמניות של  תכחברה פרטית בישראל. בעל

  .פרטית ישראלית
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   אייס אוטו דיפו -הנרכשת הפעילות  .3

  רקע  .3.1

. ביום 1992בנובמבר,  24אייס אוטו דיפו בע"מ נתאגדה ונרשמה כחברה פרטית בישראל ביום 

למסחר בבורסה לניירות ערך בתל  בע"מ דיפו אוטו אייס , נרשמו מניות2007בנובמבר,  14

) בע"מ 1970אלקטרה מוצרי צריכה ( 2012באפריל,  1 ביוםאביב והיא הפכה לחברה ציבורית. 

אשר הייתה באותו  דיפו טוס אואיי פעילות רכשה את") אלקטרה מוצרי צריכה" - (להלן 

, התקשרה החברה בהסכם לרכישת 2016בדצמבר,  14כאמור, ביום  הליכים. בהקפאתמועד 

  פעילות אייס אוטו דיפו מאלקטרה מוצרי צריכה.

 Homeהפעילות הנרכשת כוללת פעילות קמעונאית בתחום מוצרים לשדרוג הבית (

Improvement) "מוצרי "עשה זאת בעצמך ,(Do It Yourself ומוצרים שונים לרכב (

). נכון למועד השלמת Auto Depot) ואוטו דיפו (ACEהנמכרים תחת המותגים אייס (

סניפים של חנויות אייס בפריסה ארצית. רשת אייס  30העסקה, הפעילות הנרכשת כוללת 

האמריקאית, רשת   Ace Hardware Internationalמהווה זכיין בלעדי של") הרשת" - (להלן 

  סניפים ברחבי ארה"ב. 4,000המונה מעל 

   אוטו דיפו פעילות אייס .3.2

רשת אייס מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרים, לרבות רהיטים להרכבה עצמית, 

שטיחים ופרקטים, כלי עבודה ידניים וחשמליים, אביזרי תאורה, חשמל ומוצרי 

ב ונוי, צבע וחומרי בניין, אביזרים לאמבטיה, אלקטרוניקה, טקסטיל וכלי בית, מוצרי עיצו

גינון וחצר ועוד. בנוסף, רשת אייס משווקת באופן בלעדי ריהוט לבית המיוצר על ידה 

  ונמכרים ברשת אייס בלבד, תחת המותג "דובל'ה". 

אביזרים ומוצרים לרכב הנמכרים תחת השם המסחרי רשת אייס בנוסף, כאמור לעיל, מוכרת 

"AUTO DEPOTהחל  ". תחת המותג אוטו דיפו, מציעה הרשת מגוון רחב של מוצרים לרכב

ממוצרי צורך כגון צמיגים ומצברים, דרך מוצרי בטיחות, אלקטרוניקה, ומולטימדיה, ומגוון 

סניפים הפועלים כחנות משותפת  14 -רחב של אביזרים לרכב. המותג אוטו דיפו נמכר ב

צמאיים. כמו כן, חלק מהמוצרים הנמכרים בסניפים סניפים ע 2- בצמוד לסניפי רשת אייס ו

הנ"ל נמכרים גם במחלקות רכב קטנות יותר בחנויות אייס בהן לא קיימת מחלקה נפרדת 

  הממותגת כ"אוטו דיפו".
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  תחרות  .3.3

ביניהם רשתות שיווק ייעודיות (ביניהן:  ,לבית מוצרים המוכריםבארץ פועלים גופים רבים 

"), Golf & Co" -" ו Fox Home" ,"H&Oמשביר לצרכן", ""הום סנטר", "איקאה", "ה

רשתות מזון, חנויות ורשתות רהיטים, רשתות למוצרי חשמל וחנויות פרטיות אחרות, לרבות 

"טמבוריות" (שהינן חנויות קטנות ושכונתיות המוכרות מוצרים לבית לצרכנים באזור 

  גאוגרפי מסוים). 

מוצרים הנמכרים ברשת אייס, בעיקר בכלי בית בשנים האחרונות גברה התחרות בחלק מה

בסיסיים ובמוצרי החשמל בכלל, הנובעים מהעמקת התחרות מצד רשתות קיימות וכניסת 

רשתות המזון לתחומי פעילות אייס, תוך שהן מנצלות שטחי מסחר עודפים, ומוכרות 

ה) מוצרים ברווחיות נמוכה (מתוך כוונה להגדיל את מספר הקונים וסל הקניה ברשתות אל

  ".IMPULSEבעלי מאפיינים של מוצרי "

התחרות בקטגוריית הרכב הינה גדולה גם כן, על אף שלא קיימת בישראל רשת גדולה 

ומשמעותית הפועלת בתחום. התחרות קיימת בעיקר מול חנויות חלקי חילוף פרטיות, 

ן לרכב, חשמלאי רכב, מוסכים, חנויות פרטיות ורשתות המתמחות במערכות שמע ומיגו

פנצ'ריות ותחנות דלק. המתחרים מספקים מוצרים דומים למוצרי אוטו דיפו ולעתים אף 

מיצרנים ומותגים זהים, ועל כן פועלת הרשת לבדל עצמה, בין היתר בעזרת יבוא עצמאי 

בהיקף מצומצם וקבלת זיכיונות בלעדיים למוצרים ומותגים ספציפיים. מנגד, לחלק ממתחרי 

בתחום פעילות זה יתרונות הנובעים מפריסה גיאוגרפית של סניפיהם ומהרגלי הקניה  הרשת

  של קהל הלקוחות. 

שוק האביזרים לרכב מורכב בעיקרו ממאות חנויות אביזרים ותחנות שטיפה הפזורות ברחבי 

ישראל. ברשתות שיווק מתחרות, לרבות "הום סנטר" ורשתות השיווק למזון, קיימות 

מחלקות רכב. בנוסף, בשנים האחרונות הצטרפו גם תחנות הדלק, דרך מכירה גם ברשתות 

  העצמאיות שלהן.   

  רותיםמוצרים ושי .3.4

הבית, עיצובו ואחזקתו, לשדרוג רשת אייס הינה רשת קמעונאית המתמחה במתן פתרונות 

מגוון המוצרים שרשת אייס מציעה ללקוחותיה וכן מוצרים לרכב תחת המותג אוטו דיפו. 

כולל בין היתר: רהיטים ורהיטים להרכבה עצמית, שטיחים ופרקטים, כלי עבודה ידניים 

ל ומוצרי אלקטרוניקה, טקסטיל וכלי בית, מוצרי עיצוב ונוי, צבע וחשמליים, תאורה, חשמ

בתחום הרכב נמכרים מגוון וחומרי בניין, אביזרים לאמבטיה, פרזול, מחנאות, גינון ועוד. 

רחב של מוצרים הכוללים בין היתר שמנים, צמיגים, מצברים, מערכות בטיחות, 

  אלקטרוניקה ומולטימדיה.
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  עונתיות .3.5

בית אינו מאופיין בעונתיות מובהקת. עם זאת, ניתן להצביע על גידול תחום המוצרים ל

במכירות רשת אייס בתחום המוצרים לבית בסמוך ולפני עונות החגים (חגי תשרי ופסח), 

באופן המשפיע על התנודות במכירות בין הרבעונים. כיוון שלקוחות רבים נוהגים לבצע את 

חג, שני הרבעונים הראשונים של כל שנה הקניות לחגים בשבועות הקודמים למועד ה

מושפעים מעיתוי חג הפסח ושני הרבעונים האחרונים מושפעים מעיתוי חגי תשרי. תנודתיות 

נוספת הינה בהרגלי הצריכה של הלקוחות ובמגוון המוצרים הנמכרים במהלך עונות השנה, 

   המושפעים ממזג האוויר (מוצרי חימום ומוצרי קירור).

לרכב אינו מאופיין בעונתיות מובהקת. עם זאת, ניתן להצביע על גידול  תחום המוצרים

במכירות בהתאם לשינויי מזג האוויר ולפני עונות החגים (חגי תשרי ופסח), המשפיע על 

התנודות במכירות בין הרבעונים. השפעת מזג האוויר (חורף וקיץ) נובעת מצרכי הלקוחות 

מושפעות מהגברת קניות הכוללת בתקופת חגי ובנוסף, בתקופות החגים שבהם הקניות 

ישראל. בעונת החורף קיימת דרישה מוגברת של אביזרים לחורף (מגבים ומצברים) ובקיץ 

  קיימת דרישה מוגברת לאביזרי הצללה ומוצרי קיץ נוספים.

  

  

  



 

יהודה בע"מ- פולברניס ברקת בן                                     - 13 -           

 

   מתודולוגיה .4

והנחיות הערכת השווי ההוגן של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, מבוססת בעיקר על כללים 

ועל פרסום ) IAS 38- ו IFRS 3R, IFRS 13שנקבעו על פי תקני חשבונאות בינלאומיים (

  .AICPA Practice Aidאמריקאי, 

מגדיר את הקריטריונים לזיהוי נכסים בלתי מוחשיים ומגדיר כיצד יש  ,38 תקן בינלאומי

  למדוד את ערכם של נכסים בלתי מוחשיים  שנרכשו כחלק מצירוף עסקים.

זיהוי הנכסים  -, ולאחריו המוחשיים, נטותהליך הקצאת תמורת הרכישה כולל זיהוי הנכסים 

שנרכשו במועד הרכישה והערכת שווים ההוגן. יתרת תמורת הרכישה שלא  הבלתי מוחשיים

למוניטין או תוכר כרווח בגין רכישה במחיר ניתן לייחס לאחד מהמרכיבים האמורים תיוחס 

  .לילי)הזדמנותי (מוניטין ש

זיהוי נכס בלתי מוחשי מותנה בעמידה באחד משני התנאים  - זיהוי נכס בלתי מוחשי

  הבאים: 

ניתן להפריד את הנכס ולפצל אותו מהישות וניתן למכור אותו, להעביר אותו, להעניק  �

רישיון להשתמש בו, להשכיר אותו או להחליפו בנפרד או יחד עם חוזה קשור, נכס קשור 

 קשורה.או התחייבות 

הנכס נובע מזכויות חוזיות או משפטיות אחרות, מבלי להתחשב אם זכויות אלה ניתנות  �

  להעברה או ניתנות להפרדה מהישות או מזכויות וממחויבויות אחרות. 

במקרה ולנכס בלתי מוחשי שנרכש בצירוף עסקים, יש אורך חיים  - מדידת השווי ההוגן

  הוגן ניתן למדידה באופן מהימן.מוגדר, אזי הנחת הבסיס הינה ששוויו ה

כולל מדרג שווי הוגן הקובע שלוש רמות שונות לפי סדר העדיפויות של  IFRS 13לצורך כך 

  להלן רמות המדרג השונות לשווי הוגן: הנתונים במדידת שווי הוגן.

מחירי שוק מצוטטים אשר ניתנים לצפייה בשוק פעיל (מחיר ני"ע, נגזר  - 1נתוני רמה  �

 כיו"ב);פיננסי ו

מחירי שוק שאינם מצוטטים אשר ניתנים לצפייה (במישרין או בעקיפין)  - 2נתוני רמה  �

בשוק פעיל (מחיר מצוטטים לפריטים דומים בשוק פעיל, מחיר מצוטטים זהים דומים 

 בשוק לא פעיל וכיו"ב);

 טכניקות הערכה והערכות שווי. - נתונים אשר אינם ניתנים לצפייה  - 3נתוני רמה  �

IFRS 13  גישות הערכה שונות לתמחור נכסים אשר יש להשתמש בהן באמידת שווי  3מגדיר

הוגן. גישות אלו, משקפות עסקאות ופרקטיקות שוטפות, בתעשייה אליה משתייך הנכס, 
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ולהלן הגישות: גישת ההכנסות, (הגישה הנפוצה ביותר והנחשבת כמבוססת ביותר, הן 

 ה מימונית פרקטית) גישת העלות וגישת השוק.מבחינה כלכלית תיאורטית והן מבחינ

o גישה זו מנתחת ומודדת את התוחלת המהוונת של התמורה הכלכלית  -  גישת ההכנסות

המזומנים העתידי הצפוי לנבוע מהנכס המוערך. תזרים מזומנים זה  הנובעת מתזרים

מהוון למועד ההערכה בשיעור היוון המותאם, בין היתר, למידת הסיכון הגלומה 

בתחזיות על פני משך אופק ההיוון. בהערכת שווי על בסיס גישה זו נהוג להשתמש 

 בשיטות הבאות :

על פי שיטה זו מוערך שוויו של נכס  - )Relief from Royalty"פטור מתמלוגים" ( �

בלתי מוחשי על פי היוון תשלומי "התמלוגים הראויים", שהיה בעל הנכס נדרש 

לשלם לצורך השימוש בנכס לולא היה בבעלותו. שיטה זו משמשת בעיקר להערכת 

שווים של נכסים בלתי מוחשיים הרשומים באופן משפטי על שם החברה כגון: 

 ר, שמות מסחריים, אתרי אינטרנט, פטנטים  וכיו"ב.מותגים, סימני מסח

על פי שיטה זו מוערך שווי הנכס  - )Excess Earnings(היוון הרווחים העודפים  �

הבלתי מוחשי לפי היוון "הרווחים העודפים" העתידיים המיוחסים לנכס. רווחים 

ואה עודפים מוגדרים כהפרש שבין הרווחים התפעוליים הצפויים מהנכס ובין התש

הראויה על השווי ההוגן של הנכסים אשר תורמים לרווחים התפעוליים, כאמור. 

 בנושא. AICPA Practice Aid-התשואה הראויה נאמדה על בסיס הנחיות ה 

נכסים תורמים אלו כוללים נכסים בלתי מוחשיים כגון: מותגים, הסכמים, חוזים 

 קבוע והון חוזר. ונכסים מוחשיים כגון: רכוש והון אנושי מיומן ועוד.

o גישה זו מודדת את שוויו של הנכס הבלתי מוחשי על בסיס עלות  - גישת העלות

ייצורו עד למועד הערכת השווי. בגישה זו מודדים את עלויות פיתוח הנכס 

הבלתי מוחשי, תוך התייחסות לעלויות אותן הייתה מוציאה ישות בפיתוח נכס 

 דומה, לו התחילה מבראשית.

o בהתאם לגישה זו, השווי ההוגן מתחשב במחירים ששולמו  - גישת השוק

לאחרונה תמורת נכסים דומים, עם התאמות שנעשו במחירי השוק נקובים על 

מנת לשקף את המצב והשימושיות של הנכס המוערך באופן יחסי לנכסים 

 המקבילים בשוק.
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  אורך חיים שימושיים 

ו מוגדר או בלתי מוגדר (נכס בעל אורך ראשית יש להעריך האם אורך החיים של הנכס הינ

חיים מוגדר מופחת באופן שיטתי ואילו נכס ללא אורך חיים מוגדר נתון לבחינה של ירידת 

  ערך כל שנה או כאשר מתקיים סממן לכך).

כאשר הנכס נובע מזכויות חוזית או זכויות משפטיות, אורך החיים לא יעלה על תקופת 

זכויות, כאמור, אורך החיים הכלכלי יהיה בהתאם למספר הזכויות וכאשר לא מוגדרות 

  השנים בהן צפויות הטבות הכלכליות עתידיות אשר ניתן ליחסן לנכס.

קרי,  ,""Market Participantדרך הפעולה בייחוס עלות הרכישה, הנדרשת בתקינה, הינה 

הפעילים  ליםננקטים על ידי רוכשים פוטנציאהערכת השווי ההוגן על בסיס שיקולים שהיו 

  בשוק בו פועלת החברה, ולא על בסיס שיקולים המיוחדים לרוכש בלבד.

מדידת השווי, הלכה למעשה, הינה תהליך אשר כולל אמידת זרם מזומנים עתידי על פני ציר 

זמן וגזירת המשמעויות הכלכליות הנובעות מהנכסים או מיחידת מניבת המזומנים 

כל שניתן, גם את השפעתם האפשרית של גורמים המוערכים. הערכת השווי משקללת, כ

אקסוגנים ואנדוגנים על החברה ועל תוחלות זרמי המזומנים מהנכסים המוערכים, הן 

 באמצעות תחזית למספר השנים בהן צפויות הטבות הכלכליות עתידיות אשר ניתן ליחסן

ות הגלומה המשקפים, בין היתר, את מידת אי הוודא לנכס והן באמצעות שיעורי ההיוון

  בתחזיות הקשורות לנכס.

לשם היוון תזרים המזומנים העתידי למועד הרכישה ולשם אמידת שיעורי תשואה ראויים 

הערכות שוק שוטפות של ערך  את מחיר ההון המשקףיש לקבוע תי מוחשיים, לנכסים בל

הזמן של הכסף וכן את הסיכונים הספציפיים של הנכס או הפעילות הנבחנת, אשר בגינם לא 

- הותאמו האומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים. מחיר ההון מחושב באמצעות מודל 

Weighted Average Cost Of Capital (WACC) דהיינו, ממוצע משוקלל של מקורות ,

  המימון אשר נקבע להלן:

WACC=Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/V  

  כאשר:

E -  ווי שוקבמונחי ש ההון העצמיהינו.  

 D-  .הינו שווי השוק של החוב  

V ) =E+D (- .שווי השוק של כלל מקורות המימון של החברה 

 Ke - .הינו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי מניות ברמת סיכון דומה  

 - K ,הנקבע על ידי ממוצע משוקלל של מקורות החוב הפיננסים של החברה.הינו מחיר החוב  
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T -  .שיעור המס הסטאטוטורי לטווח ארוך שחל על החברה  

  חישוב התשואה על ההון העצמי נקבע כדלקמן:

Ke=Rf+β*(Rm-Rf)+P  

Rf -  .הינו שיעור הריבית חסרת הסיכון  

β -  היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת מקדם הסיכון היחסי. מקדם זה משקף את הסיכון

הביטא הינה  ומבוסס על רמת המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו.

  המדד לסיכון "הסיסטמטי" של החברה.

רגישות גבוהה לשינויים במצב השוק (קרי, במקרה של  לעסק, 1- כאשר מקדם זה גדול מ

שגשוג יושפע הענף לטובה יותר  מיתון יושפע הענף לרעה יותר מענפים אחרים, ובמקרה של

  .מהממוצע לשינויים במצב השוק יותררגיש  העסקשווי  ), וכפועל יוצא,מענפים אחרים

 - (Rm-Rf) הינה פרמיית הסיכון הממוצעת, פרמיה זו נקבעת כהפרש בין תשואת השוק לבין

  הריבית הריאלית חסרת הסיכון. 

P - רבות, פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של שיעור תשואה נוסף, המשקף סיכון ספציפי, ל

  העדר סחירות וגודל.

  הטבת המס המהוונת

  הוגן של הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים כולל שני מרכיבים: השווים 

  השווי הכלכלי של הנכס, אשר חושב בהתאם לאחת הגישות, כאמור לעיל. .א

בניכוי לצרכי מס), , (תלוי אם הפחתת הנכס מותרת תהטבת המס, המעשית או התיאורטי .ב

1אשר תנבע מהפחתה של הנכס לצרכי מס.
 

במדריך לשכת רואי החשבון האמריקאית) מחייבים את  5.3.102התקנים החשבונאיים (סעיף 

הכללתו של רכיב הטבת המס, גם בעסקת רכישת נכסים בלתי מוחשיים המבוצעת בדרך של 

  צורך מס. רכישת מניות, אשר אינה מאפשרת בפועל את הפחתת הנכס ל

הטבת המס בנכסים הבלתי מוחשיים שהוערכו חושבה בהתאם להנחיות של תקנות מס 

    הכנסה באשר להפחתת נכסים בלתי מוחשיים.

                                            

שהטבת המס אין להוסיף רכיב זה לאמידת השווי אשר הוערך על בסיס גישת השוק, היות וגישה זו מניחה  1

 מגולמת בשווי השוק של הנכסים, מהם נגזר שווי הנכס המוערך.
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  הרכב התמורה .5

"התמורה שהועברה בצירוף עסקים תימדד בשווי  R3 IFRS בתקן בינלאומי 37על פי סעיף 

הוגן, אשר יחושב כסיכום של ערכי השווי ההוגן של הנכסים שהועברו ע"י הרוכש, 

ההתחייבויות שהתהוו לרוכש מול הבעלים הקודמים של הנרכש והזכויות ההוניות שהונפקו 

   "ע"י הרוכש.

 אלפי ש"ח 145,000בסך של סך התמורה בעבור הפעילות הנרכשת נקבעה , 1כאמור בפרק 

  כמפורט להלן: 

  .אלפי ש"ח 100,000סך של במועד השלמת העסקה תשלם החברה  -מזומן  .1

אלפי ש"ח ישולם בשני  45,000בהתאם להסכם בין הצדדים, סך של  -תשלום עתידי  .2

 תשלומים כדלהלן:

בתוספת ריבית  אלפי ש"ח 22,500 סך של -חודשים ממועד השלמת העסקה  12בחלוף  •

 .התשלוםשנצברה ממועד ההשלמה ועד למועד  2%שנתית של 

בתוספת ריבית  אלפי ש"ח 22,500סך של  -חודשים ממועד השלמת העסקה  18בחלוף  •

 .התשלוםשנצברה ממועד ההשלמה ועד למועד  2%שנתית של 

  ש"ח):הטבלה שלהלן מציגה את אופן חישוב השווי ההוגן של התשלום העתידי (אלפי 

  

על מנת להוון את התשלום העתידי לערכו הנוכחי, השתמשנו בשיעור ריבית  -ריבית להיוון 

   אשראי לזמן קצר של הפעילות הנרכשת. , הזהה לשיעור הריבית בגין2.3%של שנתי 

 ריכוז ממצאים

 

מספר 

תשלום
ריבית (2%)תשלוםמועד תשלום

סך תשלום כולל 

ריבית

תקופה להיוון 

(שנים)

תשלום 

מהוון

101/03/201822,50045022,950122,434

201/09/201822,50068023,1801.522,401

45,00046,13044,835סה" כ

שווי הוגןהרכב התמורה

100,000תמורה במזומן

44,835תשלום עתידי 

144,835סה" כ
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  זיהוי ומדידת הנכסים וההתחייבויות של הפעילות הנרכשת .6

   של הפעילות הנרכשתזיהוי הנכסים וההתחייבויות   .6.1

  נכסים "מאזניים", נטו

הנכסים שהועברו הינם חייבים ויתרות חובה, מלאי ורכוש קבוע. כמו כן,  ,במסגרת העסקה

הועברו לחברה התחייבויות בגין ספקים ונותני שירותים, זכאים במסגרת רכישת הפעילות, 

  ).6.2והתחייבויות בגין הטבות לעובדים (ראה פירוט בסעיף  ויתרות זכות

  נכסים "חוץ מאזניים", נטו

תהליך איתור וזיהוי הכנסים החוץ מאזניים כלל שיחות והתייעצויות עם הנהלת החברה. 

. מלבד הנכסים, כאמור, לא דיפו"שם מסחרי "אוטו הנכסים "החוץ מאזניים" שזוהו הינם 

  ילות הנרכשת.זוהו נכסים נוספים בפע

  הנכסים הבלתי מוחשיים הנוספים שנבחנו, כללו בין היתר:

  לקוחות מועדון

פעילות ההפצה של הפעילות הנרכשת (מוצרי "עשה זאת בעצמך", מוצרים לשיפור הבית 

הצרכנים מתבצעת באמצעות רשת חנויות אייס אוטו דיפו.  ומוצרים ושירותים לרכב)

אשר חלקם נמנים בין חברי  מזדמנים הינם, בעיקר, לקוחות הנרכשת הפעילות של הסופיים

, כאשר עלות 2014הנרכשת הוקם בשנת  הפעילותמועדון לקוחותיה. מועדון הלקוחות של 

נה כוללת תשלום דמי חבר ההצטרפות למועדון הינה חד פעמית (במועד ההצטרפות) ואי

שנתיים. אין למועדון הלקוחות תכנית נאמנות (צבירת נקודות וכיו"ב) וההטבות העיקריות 

שמקנה מועדון הלקוחות הינן מבצעים לחבריו (ולמצטרפים חדשים), כמו גם הנחה על רכישה 

הנהלת החברה סבורה כי הסיבה העיקרית להצטרפות חברים  המבוצעת במועד ההצטרפות.

הצטרפות למועדון אשר מקנה חדשים למועדון הלקוחות, הינה ביצוע קניה מעל סכום מסוים, 

  סמלית. בעלות (אפקטיבית) הלקוחות 

אלפי חברים ומשמש את הפעילות  474 -נכון למועד הרכישה, מונה מועדון הלקוחות כ

לאחר שחבר מועדון נמצא ברשימת (רת שוטפת עם חברי המועדון הנרכשת בעיקר לתקשו

  ). חדשים ולמצטרפיםאזי יש מבצעים ספציפיים שמוצעים לחברים  ,הדיוור

בבדיקה סטטיסטית שביצעה הנהלת החברה עולה כי בשנים שקדמו למועד רכישת הפעילות,  

מוצע של לקוח שאינו סל הקניה הממוצע של חבר מועדון היה גבוה בהשוואה לסל הקניה המ

חבר מועדון. על פי הערכת הנהלת החברה, המקור לפער כאמור, הינו בראש ובראשונה 

ואילו מאפייני הלקוחות שבחרו להיות חברי מועדון וכן תמהיל המוצרים ומיקום הסניפים, 

. משני חשיבות בסדר הינן ,לעיל כאמור בדוור המועדון לחברי שמוצעות הספציפיות ההצעות

כמו כן, מעריכה הנהלת החברה כי חלק ניכר מהלקוחות אשר רשומים כחברי מועדון, נהגו 
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משמעותי החלק ההחברה מעריכה שהנהלת  הצטרפותם. כלומר,לבצע רכישות אף טרם 

אינו יתר הלקוחות, סל הקניה של סל הקנייה של חברי מועדון הלקוחות לבין ין מהפער ב

  .היותם חברי מועדוןמיוחס לעצם 

  מהתמורה. חלק הלקוחות מועדוןלייחסנו  לא ,לעיל לאמור ובהתאם לפיכך,

  הסכם זיכיון

הוסכם כי הסכם הזיכיון  ,, במסגרת הסכם רכישת פעילות אייס ואוטו דיפו1כאמור בפרק 

אייס " -(להלן  ACE HARDWARE CORPORATIONובין  המוכרותשנחתם בין 

  יועבר לחברה. 2012 ביולי, 12") מיום ארה"ב

על פי החברה, ההסכם מסדיר את זכותה לעשות שימוש בסימני המסחר בקשר עם הקמה 

והפעלה של סניפים, וכן פרסון בשלטי חוצות, פרסום של סחורות ומוצרים בסניפי הרשת 

 400,000, החברה תשלם לאייס ארה"ב בכל שנה תשלום בסך הזיכיוןבישראל. בעבור מתן 

  שווים. תשלומים 4 -דולר ב

אלא אם אחד הצדדים יחליט על סיומו קודם.  29.10.2022תקופת ההסכם הינה עד ליום 

שנים נוספות. החברה יכולה לסיים  10 -לאחר תאריך זה, קיימת אפשרות להארכת ההסכם ב

  חודשים מראש. 12את ההסכם כפוף להודעה בכתב של 

במסגרת רכישת הפעילות, נחתם ההסכם מחדש עם אייס ארה"ב  מסרה כי הנהלת החברה 

אלפי דולר בשנה עבור השימוש  400, קרי, תשלום בסך טרם הרכישה ששררותנאים אותם הב

  בזיכיון.

דהיינו,  ,שוקהתנאי אנו סבורים כי האמור לעיל, מצביע על כך כי תנאי ההסכם משקפים 

שכן אחרת מול משתתפי השוק המגוונים (התנאים אשר היו נקבעים במו"מ משקפים את 

אי לכך, לא ייחסנו להסכם  .)אחד הצדדים היה פועל לבטל את ההסכם או לשנות אותו

  הזיכיון חלק מהתמורה.

  שם מסחרי דובל'ה

רשת אייס משווקת באופן בלעדי רהיטים לבית ולחדר האמבטיה, , 3.2כאמור בפרק 

פעילות " -ד, תחת המותג "דובל'ה" (להלן המיוצרים על ידה ונמכרים ברשת אייס בלב

  "). במסגרת הפעילות הנרכשת, הועברו לחברה כל הזכויות במותג "דובל'ה".דובל'ה

ממחזור  7% - פעילות דובלה מסך הפעילות הנרכשת אינה מהותית (כעל פי הנהלת החברה, 

ה השם המסחרי דובל'כי  נמצאהמכירות). כמו כן מניתוח שביצעה הנהלת החברה, 

(המוצרים שנמכרים  ואף לא להיקף המכירות הרווח הגולמי לשיעורתורם אינו (לכשעצמו) 

תחת מותג זה אינם "נהנים" ממעמד של מוצרי "פרימיום" בעלי מיתוג אשר מצדיק בקרב 
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שם ב להשתמשבכוונתה אין ולפיכך  ,מתחרים)מוצרים הצרכנים מחירים גבוהים יותר ביחס ל

  המסחרי דובל'ה בעתיד.

 ה", קיים (ככל שקיים) ערך כלכלי מהותי 'מצאנו כי למותג "דובל, לא בהתאם לאמור לעיל

  חלק מהתמורה.ולכן לא ייחסנו למותג זה 

  אתר אינטרנט

במסגרת הרכישה הועברו לחברה זכויות בעלות באתר האינטרנט של הפעילות הנרכשת, אשר 

נכון למועד השלמת העסקה  ).סקההע השלמתמועד  טרם (כחודשיים 2017 ,החל לפעול בינואר

הסתכם  2017מסרה הנהלת החברה כי הפדיון מאתר האינטרנט בחודשים ינואר ופברואר, 

לסך מצטבר (ולא מהותי) של כמיליון ש"ח, וכן כי באותה עת לא היתה ברורה מידת הצלחתו 

  המסחרית בעתיד.

י "מאזני" כחלק מהנכסים עלויות הקמת ופיתוח אתר האינטרנט קיבלו ביטוהואיל וכמו כן, 

, והואיל )6.2ראה פרק  - אש"ח בסעיף "רכוש אחר"  700 -(נטו) שהועברו במסגרת העסקה (כ

 אינה כרוכה בפרק זמן ניכרכי על פי אומדני הנהלת החברה הקמת אתר אינטרנט דומה, 

מצאנו כי ככל שקיים ערך כלכלי לאתר האינטרנט, הרי שאינו  ,(כמספר חודשים ספורים)

  מהותי ולכן לא ייחסנו לו חלק מתמורת הרכישה.
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   שווי הוגן של הנכסים וההתחייבויות .6.2

הנרכשים והמזוהים של יבויות יהנכסים וההתחהשווי ההוגן של הטבלה שלהלן מציגה את 

   ):אלפי ש"ח( השלמת העסקהלמועד  הפעילות הנרכשת

  

  

  

  

  

  

ביאורשווי הוגן

נכסים שוטפים

א'5,538חייבים ויתרות חובה

ב'20,213חייבים שונים בגין עסקת הרכישה

ג'88,583מלאי

1,218מס נדחה

115,552סה"כ

נכסים לא שוטפים

ד'23,761רכוש קבוע

1,036רכוש אחר

ה'9,194שם מסחרי אוטו דיפו

ו'145,922מוניטין

179,913סה"כ

295,465סה"כ נכסים

התחייבויות שוטפות

124,268ספקים ונותני שירותים

ז'22,936זכאים ויתרות זכות

ח'2,045חוזים מכבידים

149,249סה"כ

התחייבויות לא שוטפות

40התחייבויות בגין הטבות לעובדים

ט'1,341הסכמי שכירות מכבידים

1,381סה"כ

150,630סה"כ התחייבויות

144,835 נכסים/ (התחייבויות), נטו
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  ביאורים

  חייבים ויתרות חובה -ביאור א' 

  הטבלה שלהלן מפרטת את יתרת החייבים ויתרות החובה (אלפי ש"ח):

  

בזמן הקצר (פרק זמן של שנה)  היתרות חייבים ויתרות חובה הינן יתרות שוטפות, קרי, תפדינ

  ולפיכך, ערכן בספרים משקף בקירוב את שוויין ההוגן.

  חייבים בגין עסקת רכישה  -' בביאור 

, על פי ההסכם בין הצדדים, נקבע כי במידה שסך ההפרש בין הנכסים 1כאמור בפרק 

אלפי ש"ח, תשלמנה  10,000 -המוחשיים הנרכשים לבין ההתחייבויות הכלולות יהיה נמוך מ

 המוכרות לחברה את גובה הפער. 

), עודף ההתחייבויות הכלולות על הנכסים המוחשיים 1.3.2017במועד השלמת העסקה (

אלפי ש"ח ועל כן המוכרות התחייבו להעביר לחברה סך  10,213 -נרכשים נאמד בסך של כה

  אלפי ש"ח.  20,213 - של כ

  מלאי  -' גביאור 

במסגרת רכישת הפעילות יועבר כל המלאי של אוטו דיפו ואייס (מלאי , 1כאמור בפרק 

הממוקם בסניפים  ), לרבות מלאילמעט מלאי בקונסיגנציה ומלאי זכיינים מוצרים מוגמרים

 עצמם.

  המורכב מ: אייס ואוטו דיפומלאי שהיה בידי כל הבמועד השלמת העסקה, הועבר לחברה 

 מלאי בסיסי הקיים בסניפים. •

 מלאי ייבוא בדרך. •

 מלאי מפעל דובלה ומלאי תצוגות דובלה. •

רי , קשווה בקירוב לערכו בספרי המוכרותעל פי הנהלת החברה, השווי ההוגן של המלאי הינו 

  .אלפי ש"ח 88,583 -סך של כ

  

  

4,515 הוצ' מראש

915 מקד' לספקים

101 הכנס' לקבל

7 הלוואות לעובד

5,538 סה"כ

חייבים ויתרות חובה
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  רכוש קבוע  -' דביאור 

, במסגרת רכישת הפעילות הועבר כל הרכוש הקבוע ונכסי המיטלטלין 1כאמור בפרק 

ו/או בשימושן, לרבות רכוש קבוע המצוין בטופס יא',  שבבעלותן של אייס ואוטו דיפו

  מחשבים וציוד נוסף המותקן בכל הסניפים, רכבים, מכונות וציוד אחר.

 זגולההוגן של הרכוש הקבוע ונכסי המיטלטלין נאמד באמצעות יועץ חיצוני, "א.  השווי

 .אלפי ש"ח 23,761 -"מ שמאים ומעריכים", בסך של כ) בע2001( סיקור

  שם מסחרי אוטו דיפו -  'הביאור 

שיווק אביזרים, חלפים, מוצרים יתר, , הפעילות הנרכשת כוללת, בין ה3כאמור בפרק 

, הפעילותאוטו דיפו". במסגרת רכישת ושירותים לרכב והתקנתם, תחת השם המסחרי "

  כאמור, הועברו לחברה כל הזכויות בשם המסחרי "אוטו דיפו". 

("פטור  "Relief from Royalty"סחרי הוערך בשיטת מההשווי הכלכלי של השם 

על פי שיטה זו מוערך שוויו של נכס בלתי מוחשי על פי היוון תשלומי  מתמלוגים"),

השימוש בנכס "התמלוגים הראויים", (נטו ממס), שהיה בעל הנכס נדרש לשלם לצורך 

בלתי מוחשי  התשלום השכיח והמקובל ביותר עבור שימוש בנכסאילולא היה בבעלותו. 

כדוגמת שם מסחרי, הינו תמלוגים כשיעור מסך ההכנסות. תמלוגים אלו הוונו לערך נוכחי 

  .של אוטו דיפו )WACCבשיעור היוון, המשקף את מחיר ההון (

הנגזרות  הפעילות הנרכשתעל בסיס נתוני ואומדני הנהלת החברה בנינו תחזית להכנסות 

   בטבלה שלהלן: , כפי שמשתקפותאוטו דיפומהשם מסחרי 

 

  להכנסות החזויות שיעור התרומה

מכירת מוצרים ואביזרים לרכב, כפי חית והעתידית) של כלל הפעילות הקמעונאית (הנוכ

שמוצגת בתחזית ההכנסות המפורטת לעיל תבוצע תחת השם המסחרי אוטו דיפו. לפיכך 

3-12/201720182019202020212022202320242025202620272028

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%שיעור התרומה של השם המסחרי

להכנסות החזויות

69,55376,32879,78681,38283,01084,67086,36388,09189,85291,65093,48395,352סך ההכנסות המשויכות לשם המסחרי

1,2171,3361,3961,4241,4531,4821,5111,5421,5721,6041,6361,669חיסכון בתמלוגים בגין השם המסחרי

(384)(376)(369)(362)(355)(348)(341)(334)(328)(321)(307)(292)מגן מס על ההוצאה

9251,0291,0751,0971,1191,1411,1641,1871,2111,2351,2601,285חיסכון בתמלוגים בניכוי מגן המס

0.421.342.343.344.345.346.347.348.349.3410.3411.34שנים

888903857793734679629582539498461427תזרים מזומנים מהוון

7,990שווי שם מסחרי

1,203הטבת מס

9,194סה" כ

שם מסחרי אוטו דיפו
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קופה שמתחילה , בתלהכנסות החזויות אוטו דיפוהתרומה של השם המסחרי נאמד שיעור 

  .100% -ב ,2028במועד הרכישה ומסתיימת בשנת 

  הכנסות

אוטו דיפו בתקופה שמתחילה במועד הרכישה ומסתיימת המשויכות לשם המסחרי הכנסות ה

 2023הנהלת החברה. הכנסות אוטו דיפו החל משנת לתחזית נאמדו בהתאם  2022בשנת 

  מדי שנה. 2%נאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע של 

  שיעור התמלוגים

, אותו הייתה החברה לשם המסחריהכנסות המיוחסות השיעור התמלוגים הינו השיעור מסך 

מוכנה לשלם אילולא היה השם המסחרי בבעלותה. על מנת לאמוד את שיעור התמלוגים 

אית הפועלת בתחום פעילותה של רשת המקובל בעבור שימוש בשם מסחרי של רשת קמעונ

ניסינו לאתר עסקאות בהן ניתנו זכויות שימוש בשם מסחרי עבור תשלום תמלוגים  ,אוטו דיפו

  מהמכירות. 

הואיל ולא נמצאו עסקאות של שימוש בשם מסחרי של רשת קמעונאית הפועלת בתחום 

הנהלת החברה ובהסתמך על פעילותה של אוטו דיפו, אמדנו את שיעור התמלוגים בהיוועץ עם 

ים המקובל בעבור שימוש בשם מסחרי. שיעור ניסיוננו המקצועי באשר לשיעור תמלוג

תוך בחינת שיעור הרווח התפעולי הממוצע של אוטו דיפו לאורך החיים  התמלוגים נאמד,

ומתחזית הרווח התפעולי לשנים  2017לשנת  ם, כפי שעולה מתקציב החברההשימושיי

 מסך 1.75% -כ שלשיעור התמלוגים לשם המסחרי נאמד בשיעור ). 5.5% -(כ העוקבות לה

  ההכנסות של אוטו דיפו.

  אורך חיים שימושיים

שנים. אורך החיים  11.84אורך החיים השימושיים שנקבע לשם המסחרי אוטו דיפו הינו 

  השימושיים נקבע בהתאם לתקופה בה צפויות להתקבל הטבות כלכליות מהשם המסחרי.

  הטבת מס

  ., כולל הטבת מס מהוונתהשם המסחרי אוטו דיפוהשווי ההוגן של 

כפי שמצוין במתודולוגיה, שווים ההוגן של הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים כולל את 

  , אשר תנבע מהפחתה של הנכס לצורכי מס.תמרכיב הטבת המס, המעשית או התיאורטי

 (אלפי ש"ח): פואוטו דילהלן סיכום הערכת שווי השם המסחרי 
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הואיל ובמסגרת הערכת השווי של השם המסחרי "אוטו דיפו" נעשה שימוש בשיעור תמלוגים, 

פעילות  תוך התחשבות בשיעור הרווח התפעולי הצפוי של ,באופן אמפירי , כאמור,נקבעאשר 

 רגישות המתארת את שווי השם המסחרי של אוטו דיפומצאנו לנכון להציג טבלת אוטו דיפו, 

  אלפי ש"ח) כתלות בשיעור התמלוגים, כמוצג להלן:(

  

  מוניטין - 'וביאור 

  .8ראה פרק 

  זכאים ויתרות זכות -  'זביאור 

  הטבלה שלהלן מפרטת את יתרת הזכאים ויתרות זכות (אלפי ש"ח):

  

בזמן הקצר (פרק זמן של  ההתחייבויות שוטפות אשר תפדינ יתרות זכאים ויתרות זכות הינן

  שנה) ולפיכך, ערכן בספרים משקף בקירוב את שוויין ההוגן.

   יםמכביד יםחוז -' ח ביאור

הסכמי השכירות של סניפי אייס ואוטו , במסגרת רכישת הפעילות הוסבו כל 1כאמור בפרק 

מכלל היא צפויה לחדול את פעילותם של שני סניפים . הנהלת החברה מסרה כי לחברה דיפו

11.84אורך חיים שימושיים

1.75%שיעור תמלוגים

7,990שווי שם מסחרי (ללא הטבת מס

1,203הטבת מס

9,194סה" כ

 שם מסחרי אוטו דיפו

0.75%1.25%1.75%2.25%2.75%שיעור תמלוגים

3,9406,5679,19411,82114,448שווי הוגן

שווי השם המסחרי אוטו דיפו

8,142 עובדים ומוסדות

784 מעמ ומ"ה

5,161 מקד' מלקוחות

4,635 חופשה

403 הבראה

593 הכנס' מראש

855 זיכויים

1,053 שונות 

1,310 חוז אמצ-נטו שוטף 2017

22,936 סה"כ

זכאים ויתרות זכות
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הסניפים שהועברו במסגרת רכישת הפעילות, וכי לא יהיה בהם שימוש. עם זאת החברה 

  תישא בהוצאות השכירות בגינם עד לתום תקופת החוזה שהוסב בגינם.

על מנת לאמוד את השווי ההוגן של החוזים המכבידים פנתה החברה ליועץ חיצוני, "גרינברג 

אלפי  2,045 -ושות' בע"מ". השווי ההוגן של החוזים המכבידים נאמד בסך של כ אולפינר

  .ש"ח

  הסכמי שכירות מכבידים -' טביאור 

הסכמי השכירות של סניפי אייס ואוטו , במסגרת רכישת הפעילות הוסבו כל 1כאמור בפרק 

זים לחברה. על מנת לבחון האם גלומים בהסכמי השכירות חוזים מכבידים או חו דיפו

סמוך ב בשוק מיטיבים, קרי, תעריפי שכירות הגבוהים או נמוכים מהתעריפים הנהוגים

מועד הרכישה עבור השכרת נכסים דומים, פנתה החברה ליועץ חיצוני, "גרינברג אולפינר ל

אלפי  1,341 -ושות' בע"מ". השווי ההוגן של הסכמי השכירות המכבידים נאמד בסך של כ

  .ש"ח

מועד השלמת ב הפעילות הנרכשתבאשר ליתר הנכסים וההתחייבויות אשר מופיעים במאזן 

  משקף בקירוב את שווים ההוגן.  בספריםכי ערכם  הסבורהחברה , הנהלת העסקה
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  של אוטו דיפומחיר ההון  .7

- להלן , (Weighted Average Cost Of Capital -  נקבע בהתאם למודל המחיר ההון 

WACC(:דהיינו, ממוצע משוקלל של מקורות המימון אשר נקבע להלן ,  

WACC=Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/V  

D/V -  חברות הינו היחס המייצג בין השווי הכלכלי של החוב לבין סך מקורות המימון של

 .Damodaran Onlineכפי שנאמד באתר  ,קמעונאיות הפועלות בענף הרכב

  .37.5%הינה רמת המינוף אשר נאמדה לטווח הארוך 

V ) =E+D (-  אוטו דיפושווי השוק של כלל מקורות המימון של  

Kd  -  4.64% -במחיר החוב נאמד.   

 T-  שיעור המס האפקטיבי פעילות אוטו דיפושיעור המס האפקטיבי לטווח ארוך שחל על .

  .23%לטווח ארוך אשר נאמד בעבודתנו הינו 

Ke - .הינו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי מניות ברמת סיכון דומה  

  שיעור התשואה על ההון העצמי נקבע כדלקמן:

Ke=Rf+β*(Rm-Rf)+P 

  כאשר:

Rf  -  התשואה בהתבסס על  2.49% -ן בכסיכו תחסר הנומינלית ריביתהר ועישאמדנו את

  לטווח ארוך. שחרמסוג  אגרת חוב ממשלתית לפדיון של

  β -  כפי  הרכבהפועלות בענף קמעונאיות חברות  25נאמדה בהתבסס על מדגם הכולל

  .0.91אשר שימשה אותנו בחישובנו הינה  β -. הDamodaran Onlineשפורסם באתר 

 Rm-Rf-  לפרמיית הסיכון המאפיינת  בהתאם 6.69% -בכנאמדה פרמיית הסיכון הממוצעת

  .Damodaran Onlineישראלי, כפי שפורסם באתר השוק האת 

 P-  שיעור תשואה נוסף, המשקף סיכון ספציפי, לרבות, פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של

וזאת בהסתמך על מחקרם של  5.6%העדר גודל. פרמיית הסיכון שנלקחה בעבודתנו הינה 

Duff & Phelps בהסתמך על ניסיוננו כמעריכי שווי.ו   
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כמפורט  10.21%שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי מניות הינו בהתאם לפרמטרים אלו, 

  בטבלה הבאה: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

פרמטר
שיעור שנלקח 

בחוות הדעת
פירוט / הסבר

β0.91בהתאם למדגם חברות בעלות אופי פעילות דומה לאוטו דיפו

Rf2.49%תשואה לפדיון של אגרות חוב ממשלתיות מסוג שחר לטווח ארוך

(Rm-Rf)6.69%פרמיית הסיכון המאפיינת את השוק הישראלי

P5.6%Duff & Phelps בהסתמך על ניסיוננו כמעריכי שווי ועל מחקרם של

Ke14.18%

Kd4.64%מחיר החוב שמשלמת אוטו דיפו לטווח הארוך

D/V37.5%שיעור המינוף של אוטו דיפו בטווח הארוך

E/V62.5%

T23%שיעור מס חברות בישראל בטווח הארוך

WACC10.21%
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 יהכרה במוניטין או ברווח מרכישה במחיר הזדמנות .8

הרוכש יכיר במוניטין למועד הרכישה שיימדד כעודף  IFRS 3Rבתקן בינלאומי  32על פי סעיף 

  של (א) על פני (ב) להלן:

  הסכום הכולל של: )א(

 התמורה שהועברה; -

 הסכום של זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכש; -

בצירוף עסקים שהושג בשלבים, השווי ההוגן למועד הרכישה של הזכות ההונית  -

 בנרכש שהוחזקה קודם לכן על ידי הרוכש. 

הסכום נטו למועד הרכישה של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות  )ב(

 שניטלו.

 

  .5ראה פרק  - שהועברה תמורה

  .6ראה פרק  - נטו ,יםמזוה נכסים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

144,835תמורה

1,088בניכוי התחייבויות מזוהות, נטו

145,922מוניטין

אופן חישוב המוניטין
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 סיכום הקצאת תמורת הרכישה  .9

הנכסים וההתחייבויות שווי ההוגן של תמורת הרכישה ל הקצאתהטבלה הבאה מציגה את 

  (אלפי ש"ח):הפעילות הנרכשת של 

  

  

    

144,835תמורה להקצאה

נכסים שוטפים

5,538חייבים ויתרות חובה

20,213חייבים שונים בגין עסקת הרכישה

88,583מלאי

1,218מס נדחה

נכסים לא שוטפים

23,761רכוש קבוע

1,036רכוש אחר

9,194שם מסחרי "אוטו דיפו"

התחייבויות שוטפות

(124,268)ספקים ונותני שירותים אחרים

(22,936)זכאים ויתרות זכות

(2,045)חוזים מכבידים

התחייבויות לא שוטפות 

(40)התחייבויות בגין הטבות לעובדים

(1,341)הסכמי שכירות מכבידים

145,922מוניטין (ערך שיורי)

144,835סה" כ  

הקצאת תמורת רכישת פעילות אייס אוטו דיפו 
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 2018אפריל,  10 

 , סמנכ"ל כספיםדוד מור

 בע"מ אייס קפיטל קמעונאות

 

 ,הנכבד מורמר 

 

מעריך " -)להלן   בע"מ, יהודה ושות'-קלו בן-, לשעבר: דהיהודה בע"מחברת פולברניס ברקת בן 

לבחון את  ("החברה" -להלן )בע"מ  (2016) ידי אייס קפיטל קמעונאות"( נתבקשה על השווי

 -ברכישת פעילות רשת אייס אוטו דיפו )להלן  שהוכרהצורך בהכרה מהפסד ירידת ערך המוניטין 

 "(. מועד הערכת השווי" -)להלן  2017בדצמבר,  31ליום  "(הרשת"/ "אוטו דיפורשת אייס "

חוות דעת זו מיועדת לצרכי עריכת דוחות כספיים והיא נערכה בהתאם לכללים ולהנחיות שנקבעו 

לצורך חוות דעתנו הסתמכנו על נתונים  , "ירידת ערך נכסים".IAS 36בינלאומי בתקן חשבונאות 

וכן על מידע שהתקבל מהנהלת החברה, באשר פו אייס ואוטו דיפיננסיים הקשורים ברשת 

 לתחזיות תזרימי מזומנים ואומדנים נוספים אחרים. 

המוניטין , המובאת להלן, הינה לבחון האם נדרש להכיר בהפסד מירידת ערך חוות הדעתמטרת 

, דהיינו, האם סכום בר ההשבה של יחידה מניבת אוטו דיפופעילות רשת אייס רכישת ב שהוכר

 .בספרים, קטן מערכה אוטו דיפורשת אייס ים, המזומנ

הצורך בהכרה בהפסד מירידת ערך לסייע להנהלת החברה בבחינת  נערכה על מנתזו  חוות דעת

לפיכך, חוות דעת זו לא תשמש  לצורך הדוחות הכספיים ולמטרה זו בלבד.מוניטין, כאמור לעיל, 

לא יוכל  שלישיצד וזכרים להלן( וכן למטרות אחרות ולא תופץ לגוף שלישי )למעט, הגופים המ

 לעשות בה שימוש כלשהו או להסתמך עליה לכל מטרה שהיא ללא אישורינו מראש ובכתב. 

עריכת בירורים עם האחראים  עיון בנתונים פיננסיים היסטוריים, התבססה על חוות דעתנו

ת דיונים, אשר באמצעו החברההנהלת לעניינים הכספיים והחשבונאיים ועל תחזיות שהתקבלו מ

. םבהתבסס על מיטב ידיעתם וניסיונ ערכנו עם עובדים בכירים ונושאי משרה אחרים בחברה

התחזיות, כוללות נתונים ומסתמכות על מקורות מידע הנראים לנו כאמינים, שלמים ועדכניים, 

 .על מנת לאמת את הנתונים, כאמור דיקה או בחינה עצמאית בלתי תלויהאולם לא ביצענו כל ב

למועד עריכת חוות ככלל, התחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים ומתבססות על הנחות סבירות 

להשתנות לאורך תקופת התחזית, ועל כן תחזיות, אשר נערכו ליום הדעת. הנחות אלו עשויות 

מאוחר הבדיקה, עשויות להיבדל מהתוצאות הפיננסיות בפועל או/ו מתחזיות שתעשינה במועד 

לא ניתן להתייחס לתחזיות שנערכו ברמת הביטחון המיוחסת לנתוני דוחות כספיים  יותר. על כן
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דעה באשר להתאמת התחזיות שנערכו לתוצאות הפיננסיות  מחוויםאין אנו  מבוקרים.

 שתתקבלנה בפועל.

ככל הערכת שווי כלכלית, אף הערכה זו התבססה על המידע האמור. שינויים במידע זה, או מידע 

משום אימות  חוות דעתנו. לפיכך, אין לראות בחוות הדעתים להשפיע, על תוצאות נוסף, עשוי

כלשהוא לנכונותם, לשלמותם או דיוקם של נתונים אלו, אלא הערכה כלכלית המבוססת על 

 . חוות הדעת להלןמודלים כלכליים כמפורט בגוף 

כלכליים הקשורים להלן מתייחסת למכלול הפרמטרים הש מוניטיןהבחינת הצורך בירידת ערך 

ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהיא,  אוטו דיפו בלבדשל רשת אייס  סכום בר ההשבהבקביעת 

 לרבות המלצת השקעה במכשיר פיננסי כלשהוא. 

מוסכם בין מעריך השווי לחברה כי למעט במקרים בהם ייקבע על ידי בית המשפט שמעריך השווי 

מעריך השווי בכל אחריות כלפי החברה או לחילופין כלפי  פעל ברשלנות רבתי או בזדון, לא יישא

צד שלישי. החברה מתחייבת לשפות את מעריך השווי בקשר עם כל פיצוי, אשר עולה על פי שלוש 

מגובה שכר הטרחה שישולם ע"י החברה למעריך השווי בגין חוות הדעת, בו יהיה חייב מעריך 

רבות, בכל ההוצאות שתידרשנה עבור ייצוג משפטי השווי כלפי צד שלישי בקשר עם חוות הדעת, ל

יום מהרגע שהודיע  30לרבות יעוץ וחוות דעת מומחים. הוצאות אלו תועברנה למעריך השווי תוך 

 עליהן מעריך השווי לחברה.

אוטו דיפו, בעלי במניות החברה ובמניות רשת אייס  הרינו להצהיר, כי אין לנו כל עניין אישי

קשורים להן, כמוגדר בדין או בפסיקה ולא מתקיימת בנו כל תלות או זיקה  מניותיהן או צדדים

 אליהם או לצדדים קשורים אליהם כהגדרתם בחוק החברות.

המוניטין ערך ירידת  בהכרה מהפסדהצורך  לבחון אתאנו מעריכים את ההזדמנות לסייע לכם 

נוגע לכל אחד מהנושאים במידה שדרושות לכם הבהרות ב. אוטו דיפוברכישת רשת אייס  שהוכר

 במידה שתידרש לכם. ה, או כל מידע נוסף, נשמח להרחיבחוות דעתנוהכלולים ב

 

 :(ש"חריכוז ממצאים )אלפי 

347,910סכום בר השבה

166,912ערך בספרים

-הפחתה נדרשת

ריכוז ממצאים
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 מידע אודות המומחים

במתן שרותי  מתמחה (יהודה ושות' בע"מ-בן קלו-דה :לשעבר) יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בן

 מוחשיים בלתי נכסים, מיזמים, פעילויות, יות לחברותייעוץ כלכלי והערכות שווי בלתי תלו

פיננסיים. חוות הדעת הכלכליות מבוצעות ע"י צוות מומחים הכולל רואי חשבון  כשיריםמו

 וכלכלנים.

 -מ למעלה תלויות עבור-(, ביצעה החברה מגוון רחב של עבודות בלתי1998מאז הקמתה )בשנת 

 ולקוחות פרטיות חברות מאות לצד, ובאירופה ב"בארה, בארץ הנסחרות ציבוריות חברות 200

 .פרטיים

חשבונאיים  צרכים: ביניהן מגוונות, כלכליות למטרות דעת עריכת חוות כולל הרב ניסיוננו

חוות דעת  מס, צרכי(, והאמריקאית הבינלאומית התקינה לכללי בהתאם כספיים )דיווחים

בדיקות נאותות,  ,ורכישות מיזוגים: גוןכ בתהליכים וכן חוות דעת כלכליות הנדרשות משפטיות

 ועוד. לציבור הנפקה, הון גיוס בדיקות כדאיות,

 .גבוהה מהימנות ותודעת שירות, מקצועיות על דגש שמה יהודה-בן ברקת פולברניס

 שותף מנהל - שי פולברניס רו"ח

 בעל תואר B.A ן בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. מחזיק רישיו

 ישראלי לראיית חשבון.

  ניסיונו הרב כולל מגוון יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בןאת  2007רו"ח פולברניס מנהל משנת .

חברות ציבוריות ומאות חברות  200 -רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ

נכסים בלתי פרטיות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חברות, פעילויות, מיזמים, 

 מוחשיים )מוניטין וכד'(, מכשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.

  פולברניס נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות,  רו"חהתמחותו וניסיונו של

 .גיוס הון, הנפקה לציבור, דיווח כספי בהתאם לכללי בינלאומית ואמריקאית

 ר שנים בתחום הביקורת, בתחום הייעוץ הכלכלי ובמחלקת מיזוגים פולברניס עבד מספ רו"ח

(, ובמהלכן היה שותף PricewaterhouseCoopers)ורכישות במשרד רו"ח קסלמן את קסלמן 

 בליווי עסקאות משמעותיות במשק הישראלי.  
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 שותף מנהל -רו"ח ערן ברקת 

  בעל תוארB.A בן גוריון. מחזיק רישיון  בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת

 ישראלי לראיית חשבון.

 ניסיונו הרב כולל  יהודה בע"מ.-בפולברניס ברקת בןכמנהל בכיר  2007ברקת מכהן משנת  רו"ח

חברות ציבוריות ומאות  200 -מגוון רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ

וי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי חברות פרטיות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שו

 מוחשיים )מוניטין וכד'(, מכשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.

  ברקת נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות, גיוס  רו"חהתמחותו וניסיונו של

 .(IFRS; US-GAAPת  )הון, הנפקה לציבור, דיווח כספי בהתאם לכללי בינלאומית ואמריקאי

 מס' שנים בפירמת החשבונאות הבינלאומיתברקת עבד  רו"חErnest&Young  (E&Y כמנהל )

בתחום ביקורת, במהלכן שימש כמנג'ר בניהול תיקי ביקורת של חברות ציבוריות מהגדולות 

 והמובילות במשק הישראלי וביצע, בין היתר, בדיקות נאותות בתחום המיזוגים והרכישות. 

 

 

 בכבוד רב,

 שי פולברניס, רואה חשבון

 

_______________________ 
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 רקע   .1

כוללת  הרשתפעילות . 2017, במרץ 1ברה ביום אוטו דיפו נרכשה על ידי החאייס  רשת פעילות

רכב הנמכרים החצר וה(, Home Improvementפעילות קמעונאית בתחום מוצרים לשדרוג הבית )

 הרשתפעילות , הערכת השווינכון למועד  (.Auto Depot( ואוטו דיפו )ACEתחת המותגים אייס )

 Ace Hardware זכיין בלעדי של הינה החברהסניפים של חנויות בפריסה ארצית.  29כוללת 

International  סניפים ברחבי ארה"ב. 4,000האמריקאית, רשת המונה מעל 

  פעילותתיאור ה .1.1

, לשדרוג הבית, החצר והרכב מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרים רשת אייס אוטו דיפו

, אביזרי תאורה, לרבות רהיטים להרכבה עצמית, שטיחים ופרקטים, כלי עבודה ידניים וחשמליים

חשמל ומוצרי אלקטרוניקה, טקסטיל וכלי בית, מוצרי עיצוב ונוי, צבע וחומרי בניין, אביזרים 

אביזרים ומוצרים  "אוטודיפו"תחת השם המסחרי  רשתהוכרת בנוסף, מלאמבטיה, גינון וחצר. 

ולטימדיה, לרכב החל ממוצרי צורך כגון צמיגים ומצברים, דרך מוצרי בטיחות, אלקטרוניקה, ומ

נמכרים גם במחלקות רכב לאבזור ושדרוג הרכב חלק מהמוצרים   ומגוון רחב של אביזרים לרכב.

בנוסף,  אוטו דיפו.תחת השם קטנות יותר בחנויות אייס בהן לא קיימת מחלקה נפרדת הממותגת 

ותג רשת בלבד, תחת המסניפי המשווקת באופן בלעדי ריהוט לבית המיוצר על ידה ונמכר ב החברה

 . ("דובל'ה" :"ספץ" )לשעבר

 סניפים 2בלבד,  אייס המותג תחת ממותגיםסניפים  13 החברה מפעילה למועד הערכת השווי, נכון

 אוטו דיפו וסניף אייס )קרי סניף ותפיםסניפים מש 14 -בלבד ו "אוטודיפו" ממותגים תחת המותג

 אתר סחר מקוון.החלה החברה להפעיל  2017. בשנת יחדיו(

 ת תחרו .1.2

אשר חלקם פעילים במרבית , , לחצר ולרכבלבית מוצרים המוכריםבארץ פועלים גופים רבים 

הקטגוריות הנמכרות ברשת וחלקם מתמחים בקטגוריות ספציפיות. בין מתחריה של הרשת ניתן 

", Fox Home" ,"H&O ","Golf & Co"הום סנטר", "איקאה", "המשביר לצרכן", "למנות את 

פרטיות וחנויות  , תחנות דלקות ורשתות רהיטים, רשתות למוצרי חשמלרשתות מזון, חנוי

לרבות "טמבוריות" )שהינן חנויות קטנות ושכונתיות המוכרות מוצרים לבית לצרכנים מתמחות 

 , רשתות המתמחות במערכות שמע ומיגון לרכב, ופנצ'ריותבאזור גאוגרפי מסוים(

הנמכרים ברשת, בעיקר בכלי בית בסיסיים בשנים האחרונות גברה התחרות בחלק מהמוצרים 

וכניסת רשתות  שחקנים אחרים בשוקובמוצרי החשמל בכלל, הנובעים מהעמקת התחרות מצד 

תוך שהן מנצלות שטחי מסחר עודפים, רשת בחנויות ה חלקן נמכרות גםקטגוריות שהמזון ל
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יה ברשתות אלה( ומוכרות ברווחיות נמוכה )מתוך כוונה להגדיל את מספר הקונים וסל הקנ

 ".IMPULSEמוצרים בעלי מאפיינים של מוצרי "

 מוצרים ושירותים .1.3

. החצר והרכב הינה רשת קמעונאית המתמחה במתן פתרונות לשדרוג הבית, אוטו דיפו רשת אייס

רשת מציעה ללקוחותיה כולל בין היתר: רהיטים ורהיטים להרכבה עצמית, המגוון המוצרים ש

ודה ידניים וחשמליים, תאורה, חשמל ומוצרי אלקטרוניקה, טקסטיל שטיחים ופרקטים, כלי עב

וט גן, ומגוון ריה, בניין, אביזרים לאמבטיה, פרזול וכלי בית, מוצרי עיצוב ונוי, צבע וחומרי

 .מוצרים בתחום הרכב

 עונתיות .1.4

אינו מאופיין בעונתיות מובהקת. עם זאת, ניתן להצביע על  , לחצר ולרכבתחום המוצרים לבית

רשת בסמוך ולפני עונות החגים )חגי תשרי ופסח(, באופן המשפיע על התנודות הגידול במכירות 

במכירות בין הרבעונים. כיוון שלקוחות רבים נוהגים לבצע את הקניות לחגים בשבועות הקודמים 

למועד החג, שני הרבעונים הראשונים של כל שנה מושפעים מעיתוי חג הפסח ושני הרבעונים 

ם מושפעים מעיתוי חגי תשרי. תנודתיות נוספת הינה בהרגלי הצריכה של הלקוחות האחרוני

 חימוםאקלים לובמגוון המוצרים הנמכרים במהלך עונות השנה, המושפעים ממזג האוויר )מוצרי 

  (., מוצרי קמפינג ובריכות שחיה בקיץומוצרי קירור בחורף
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  מתודולוגיה .2

(, קובע נהלים שעל ישות ליישם כדי להבטיח "התקן" - להלן, )IAS 36, תקן חשבונאות בינלאומי

שנכסיה לא יוצגו בסכום, העולה על הסכום בר ההשבה שלהם. נכס )או יחידה מניבת מזומנים( 

מוצג בסכום, הגבוה מסכום בר ההשבה שלו, כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל 

חלה ירידת ערך והתקן דורש מהישות להכיר בהפסד מהשימוש בנכס או ממכירתו. במקרה זה 

 . מירידת ערך

של נכס או יחידה  השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירההתקן מגדיר סכום בר השבה כגבוה מבין 

בהם. דהיינו, במקרה בו השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה או  שווי השימושלבין  ,מניבת מזומנים

 ם מהערך הפנקסני, לא נדרשת הישות להכיר בהפסד מירידת ערך. שווי השימוש או שניהם, גבוהי

  :להלן בסדר יורד,  13IFRS -השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה נאמד בהתאם למדרג המצוין ב

  מחירי שוק מצוטטים אשר ניתנים לצפייה בשוק פעיל )מחיר ני"ע, נגזר פיננסי  - 1נתוני רמה

  וכיו"ב(.

  שוק שאינם מצוטטים אשר ניתנים לצפייה )במישרין או בעקיפין( בשוק מחירי  - 2נתוני רמה

פעיל )מחירים מצוטטים לפריטים דומים בשוק פעיל, מחירים מצוטטים זהים דומים בשוק 

 לא פעיל וכיו"ב(. 

  טכניקות הערכה והערכות שווי. -נתונים אשר אינם ניתנים לצפייה  - 3נתוני רמה 

 או יחידה מניבת מזומנים כוללת את השלבים הבאים :של נכס  שווי השימוש אמידת

 אשר ישתקפו בחישוב  שווי השימוש בנכס: זיהוי המרכיבים 

  ;אומדן של תזרימי המזומנים העתידיים שהישות מצפה להפיק מהנכס 

  ;תחזיות לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנים אלה 

  שיעור שוק שוטף של ריבית חסרת סיכון; ערך הזמן של הכסף, המיוצג ע"י 

  המחיר לנשיאת אי וודאות, שטבועה בנכס; וכן 

   גורמים אחרים, כגון היעדר נזילות, אי סחירות ואי גודל אשר ישתקפו בתמחור תזרימי          

 המזומנים שהישות מצפה להפיק מהנכס. 

 ליים, שינבעו משימוש מתמשך אומדן של תזרימי המזומנים העתידים, הן החיוביים והן השלי

 בנכס וממימושו הסופי; וכן

 .יישום שיעור ניכיון )מחיר ההון( מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים אלו 
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 :תזרימי המזומנים ן ומדידתבסיס לאומד

  ביסוס תחזיות תזרימי המזומנים על הנחות סבירות ומבוססות, המייצגות את האומדן הטוב

חום של התנאים הכלכליים, שישררו במהלך יתרת אורך החיים ביותר של ההנהלה לגבי הת

 השימושיים של הנכס.

  כספיים, העדכניים ביותר, שאושרו תקציבים/תחזיות  עלביסוס תחזיות תזרימי המזומנים

ע"י ההנהלה. אמידת תחזיות תזרימי מזומנים לתקופה שמעבר לתקופה, המכוסה ע"י 

ידי אקסטרפולציה של אותן תחזיות, תוך שימוש  התקציבים/תחזיות העדכניות ביותר, על

בשיעור צמיחה קבוע או יורד לשנים שלאחר מכן, אשר לא יעלה על שיעור הצמיחה הממוצע 

 לזמן ארוך בענף , במדינה, בשוק בו פועלת החברה. 

  יכללו: לאאומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים 

  מימון;תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעילות 

 ;תשלומי או תקבולי מיסים על הכנסה 

  אומדן תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים החזויים לנבוע משינויים מבניים עתידיים או

 .מהגדלה או שיפור של ביצועי הנכס/יחידה מניבת המזומנים

 אתלמועד בחינת הצורך בירידת ערך הנכסים, יש לקבוע  יםלשם היוון תזרים המזומנים העתידי

הערכות שוק שוטפות של ערך הזמן של הכסף וכן את הסיכונים הספציפיים  מחיר ההון המשקף

של הנכס או הפעילות הנבחנת, אשר בגינם לא הותאמו האומדנים של תזרימי המזומנים 

 Weighted Average Cost Of Capital-העתידיים. מחיר ההון מחושב באמצעות מודל 

(WACC)ל של מקורות המימון אשר נקבע להלן:, דהיינו, ממוצע משוקל 

WACC=Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/V 

 כאשר:

E -  ווי שוקבמונחי ש ההון העצמיהינו. 

 D-  .הינו שווי השוק של החוב 

V ( =E+D )- .שווי השוק של כלל מקורות המימון של החברה 

 Ke- .הינו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי מניות ברמת סיכון דומה 

 - Kמחיר החוב, הנקבע על ידי ממוצע משוקלל של מקורות החוב הפיננסים של החברה. הינו 

T -  לטווח ארוך שחל על החברה.  הסטטוטורישיעור המס 

 חישוב התשואה על ההון העצמי נקבע כדלקמן:
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Ke=Rf+*(Rm-Rf)+P 

Rf -  .הינו שיעור הריבית חסרת הסיכון 

 -  הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת ומבוסס מקדם הסיכון היחסי. מקדם זה משקף את

הביטא הינה המדד לסיכון  על רמת המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו.

 "הסיסטמטי" של החברה.

רגישות גבוהה לשינויים במצב השוק )קרי, במקרה של מיתון  לעסק, 1-כאשר מקדם זה גדול מ

מקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר מענפים יושפע הענף לרעה יותר מענפים אחרים, וב

 .מהממוצע לשינויים במצב השוק יותררגיש  העסקשווי  (, וכפועל יוצא,אחרים

 - (Rm-Rf) הינה פרמיית הסיכון הממוצעת, פרמיה זו נקבעת כהפרש בין תשואת השוק לבין

 הריבית הריאלית חסרת הסיכון. 

P - ציפי, לרבות, פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של העדר שיעור תשואה נוסף, המשקף סיכון ספ

 סחירות וגודל. 
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 השימוש שוויתמצית הערכת  .3

 ם בשיטת היוון זרמי המזומנים העתידייאייס אוטו דיפו  שתרשל שווי השימוש  .3.1

)אלפי  בשיטת היוון זרמי המזומנים העתידיים שתרההטבלה שלהלן מציגה את שווי השימוש של 

 :ש"ח(

T.Vתחזית 2020תחזית 2019תקציב 2018בפועל 2017

3.4%8.2%2.0%-3.5%5.0%צמיחת הכנסות

579,310608,103587,664635,825648,542הכנסות 

(357,542)(350,532)(323,980)(335,248)(319,542)עלות המכר 

259,768272,855263,684285,293290,999רווח גולמי

44.8%44.9%44.9%44.9%44.9%שיעור רווח גולמי

(208,746)(204,653)(192,819)(201,695)(193,865)הוצאות מכירה ושיווק

(29,252)(28,678)(27,597)(26,197)(24,102)הוצאות הנהלה וכלליות

(3,500)(5,735)(6,364)(5,827)(5,641)הוצאות פחת

36,16039,13536,90446,22749,502רווח תפעולי לפני מס

6.2%6.4%6.3%7.3%7.6%שיעור רווח תפעולי לפני מס

(332)(1,258)534(783)שינויים בהון חוזר

5,8276,3645,7353,500התאמות בגין פחת

(3,500)(4,000)(5,000)(6,000)השקעות לשימור הרכוש הקבוע

38,18038,80246,70449,169תזרים מזומנים תפעולי

35,49231,17132,423248,824תזרים תפעולי מהוון

347,910
סה"כ סכום בר השבה רשת 

אייס אוטו דיפו
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 הנחות עבודה עיקריות

  הכנסות

 ניתוח נתוני עבר

 )אלפי ש"ח(: 2015-2017שנים ב הרשת הכנסותהטבלה שלהלן מציגה את 

201520162017

2.5%3.5%שיעור צמיחה
 546,121559,534579,310הכנסות

 משתקפת יציבות )יחסית( בהיקף הכנסות הרשת 2015-2017כפי שניתן לראות בטבלה, בשנים 

אלפי  546,121 -בשנה )הכנסות הרשת צמחו מכ 3% -בשיעור ממוצע של כיחד עם צמיחה מתונה 

גידול (. על פי הנהלת החברה, מקור ה2017אלפי ש"ח בשנת  579,310 -לכ 2015ש"ח בשנת 

)סניפים סניפים זהים מגידול בהכנסות  הינו 3.5% -בשיעור של כ 2017בשנת בהכנסות הרשת 

כפי ( "זהים סניפים" -; להלן ובשנה שקדמה לה 2017בשנת  פעלו לאורך שנה מלאהאשר 

. 2017במהלך הרבעון הראשון של שנת של הרשת אתר אינטרנט  ותחילת פעילות המשךשמתואר ב

  .2016בהשוואה לשנת  הרשת הכנסותמנסגר סניף נתיבות אשר גרע  2017מנגד, בשנת 

  2018תקציב לשנת 

שאישרה מועצת המנהלים של החברה לשנה זו. על פי  תקציבמבוססות על  2018ההכנסות לשנת 

בהשוואה  5% -בשיעור של כצפויות לצמוח רשת השל  יההכנסות ,2018שנת ל החברה תקציב

 בהכנסות צפוי לנבוע מהגורמים הבאים:הנהלת החברה מסרה כי הגידול . 2017לשנת 

  כי בכל אחת מהשנים  חברה מסרה כי מניתוח שביצעה עולההנהלת ה - זהיםהכנסות מסניפים

-כגדל הפדיון ב 2016שנת בכך ש יפים זהיםהרשת מסנעלה פדיון  2015-2017לאורך השנים 

. בהמשך לאמור לעיל סבורה הנהלת החברה כי מגמת הצמיחה 2017בשנת  4% -ובכ 10%

 9כי ביום  בהקשר זה נציין .3% -עלייה של כותסתכם ב 2018תימשך גם בשנת בסניפים הזהים 

)חוקי עזר  מקומיותבכנסת בקריאה שלישית החוק לתיקון דיני הרשויות העבר  2018בינואר, 

בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה(, הידוע בשם "חוק המרכולים". נכון למועד 

אכיפת החוק בפועל  סוגייתהערכת השווי ועקב הסערה הציבורית שעורר חוק המרכולים, 

והאופן שבו ינהג שר פנים כזה או אחר בכלים שחוק המרכולים מקנה לו ביחס לחוקי עזר 

. בנוסף, במידה שאכן ייאכף איסור הפעלת עסקים בערפל יםלוט םעודוניים הנוגעים לעניין, עיר

בשבת באופן שונה מהיום, הרי שיחול השינוי על כלל שוק הקמעונאות, כך שההשפעה השלילית 

הנובעת מסגירת העסקים של החברה בשבת עשויה להתמתן. רוצה לומר, כי אכיפת החוק 

לק מהלקוחות יסבו את רכישותיהם המתוכננות משבת ליתר ימי עשויה להוביל לכך שח

השבוע. כמו כן, ציינה הנהלת החברה כי קיימות הזדמנויות עסקיות חיוביות )או מקזזות( 
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מסגירת סניפים בשבת כגון, פנייה לקהלי לקוחות נוספים שלא נהגו לרכוש, עד כה, את מוצרי 

לא נלקחה בחשבון השפעה  2018לשנת  בתקציב הרשת הרשת מעצם היותה פעילה בשבת.

שפועלים  הרשתאם יסגרו סניפי חברה לוקחת בחשבון שנהלת ההמספרית של חוק המרכולים. 

 , שנכון למועד הערכת השווי,כך בשלאך , יהעל תוצאותהשפעה לכך עשויה להיות כיום בשבת 

 ככל תוהשפעל ביחסוהן  ,הן ביחס לסיכויי התממשות חשש מעין זהרב הנסתר על הגלוי, 

 . 2018בתקציב לשנת ביטוי כמותי  שפעה פוטנציאלית זוניתן להלא יתממש, ש

 החלה החברה להפעיל לראשונה אתר אינטרנט דרכו 2017 בשנתכאמור לעיל,  - אתר אינטרנט ,

ניתן לבצע הזמנות של מוצרים ולאסוף אותם או באחד מסניפי הרשת או באמצעות משלוח עד 

הסתכם ממנו פדיון וה 2017נט החל לפעול במהלך הרבעון הראשון של שנת הבית. אתר האינטר

אתר האינטרנט הכנסות  2018. על פי תקציב הרשת, בשנת 2017מיליוני ש"ח בשנת  16 -בכ

ת ואנדוגנית הודות להשקע, והן (משום שיפעל על פני שנה מלאהאקסוגנית )הן  צפויות לצמוח

, כך ששיעורן מסך ההכנסות בשנת 2018תר בשנת הרשת בפרסום לצורך קידום האשתבצע 

 מסך הכנסות הרשת. 5% -יסתכם לכ 2018

 ואילך 2019תחזית לשנים 

נכון למועד הערכת השווי, מתקיימים הליכים משפטיים מול בעלי המתחם בו לפי הנהלת החברה, 

)אשר רקונים סניף י ייסגר 2018בסוף שנת ייתכן ו, ההנהלהת ועל פי הערכפועל סניף ירקונים. 

ובמידה בעקבות סגירת המתחם בו פועל הסניף. אי לכך הינו אחד הסניפים הראשיים של הרשת( 

אלפי  587,644 -בכ תסתכמנה 2019מעריכה הנהלת החברה כי הכנסות הרשת בשנת  יסגר הסניףוי

. הערכת הנהלת החברה לגבי הכנסות הרשת 2018בהשוואה לשנת  3.4% -בכ תרדנהש"ח, קרי 

)בדומה לשיעור הגידול  3% -מתבססת על גידול בהכנסות מסניפים זהים בשיעור של כ 2019נת בש

אתר  בהכנסותגידול  ובהמשך, כאמור למגמת הצמיחה בסניפים הזהים( 2018הצפוי בשנת 

 האינטרנט של הרשת, ומנגד ירידה בהכנסות, כאמור, בעקבות סגירתו של סניף ירקונים. 

 2019בהשוואה לשנת  8.2% -בכ תצמחנהכי הכנסות הרשת  החברה צופה הנהלת 2020בשנת 

לשיעור הצמיחה הצפוי בהכנסות הרשת  "ח. הסיבותאלפי ש 635,825 -בסך של כ ותסתכמנה

סניף אשר יהווה אלטרנטיבה לזו ) הינה פתיחתו הצפויה של סניף אפק בתחילת שנה 2020בשנת 

דרך  ההכנסותוהמשך צמיחת כנסות מסניפים הב 3% -בשיעור של כ צמיחה ירקונים, כאמור(,

  .אתר האינטרנט

ואילך  2021כשנה מייצגת למחזור הכנסות, לפיכך החל משנת  2020בחוות דעתנו התייחסנו לשנת 

 .2%נאמד שיעור צמיחה פרמננטי )נומינאלי( בשיעור של 
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 רווח גולמיעלות המכר ו

 ניתוח תוצאות עבר

 )אלפי ש"ח(: 2015-2017הרווח הגולמי בשנים ושיעור  רעלות המכהטבלה להלן מציגה את 

201520162017

546,121559,534579,310הכנסות

(319,542)(302,021)(297,080)עלות המכר 

249,041257,513259,768רווח גולמי

 45.6%46.0%44.8%שיעור רווח גולמי

 46%שיעור הרווח הגולמי של הרשת היה יציב ונע בטווח של בין  2015-2016 יםניתן לראות כי בשנ

 -לכ 2016בשנת  46% -מכ הרשתחלה ירידה בשיעור הרווח הגולמי של  2017בשנת . 45.6% -

 הן 2017ת לירידה בשיעור הרווח הגולמי בשנת והעיקריהסיבות . לפי הנהלת החברה, 44.8%

הנחות גבוהות יותר בגין הרחבת שת"פ ומתן  האינטרנטשיעור הרווח הגולמי הנמוך יחסית באתר 

כך ששיעור הרווח הגולמי המשוקלל של  ,בסניפי הרשתהמקובלות בהשוואה להנחות  תווי הקניה

 .1.2% -בשיעור של כירד הרשת 

 ואילך 2019ית לשנים ותחז 2018תקציב לשנת 

רווח הגולמי שיעור הבקל משקף שיפור  , כפי שנאמד על ידי הנהלת החברה,2018התקציב לשנת 

כי  מסרה . הנהלת החברה2018בשנת  44.9% -לשיעור של כ 2017בשנת  44.8% -משיעור של כ

שיפור הודות לצפוי לנבוע בעיקר , 2018שנאמד בתקציב לשנת רווח הגולמי בשיעור ההשיפור 

 הסכמים עם ספקי הרשת.

 -כ בשיעור של החברה, קרי לתקציבבהתאם  2018שיעור הרווח הגולמי בשנת  נאמד בחוות דעתנו

ואילך, הערכנו כי שיעור הרווח הגולמי יישאר יציב בהתאם לשיעורו  2019החל משנת . 44.9%

 . 2018החזוי בשנת 

 יותתפעולת יועלו

 וצאות מכירה ושיווקה

פרסום, שיווק כוללות בעיקר הוצאות שכר דירה של הסניפים, שכר ונלוות, הירה והוצאות המכ

 מיסים ואגרות, פחת חשמל ואחרות.

 )אלפי ש"ח(: 2015-2017שיווק בשנים ההטבלה להלן מציגה את סך הוצאות המכירה ו

201520162017

546,121559,534579,310הכנסות

199,075191,205193,865הוצאות מכירה ושיווק )ללא פחת(

 36.5%34.2%33.5%שיעור מהמכירות
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לשיעורן הן בשיעור הוצאות מכירה ושיווק בהשוואה  חלה ירידה ניכרת 2016 בשנתניתן לראות כי 

אלפי ש"ח  199,075 -אלפי ש"ח בהשוואה לסך של כ 191,205 -סך של כוהן בהיקפן ) 2015בשנת 

אלפי ש"ח  193,865 -לסך של כ חל גידול בהוצאות מכירה ושיווק 2017בשנת (. 2015בשנת 

 -מכ, תוך ירידה בשיעורן מסך ההכנסות 2016אלפי ש"ח בשנת  191,205 -כבהשוואה לסך של 

לירידה הניכרת בהוצאות המכירה ושיווק  הסיבות. 2017 שנתב 33.5% -לכ 2016בשנת  34.2%

 .ובהוצאות שכר דירה בעקבות סגירת סניפים ירידה בהוצאות שכר הינן 2016ללא פחת בשנת 

צפוי מסך ההכנסות )ללא פחת( מכירה ושיווק השיעור הוצאות , 2018החברה לשנת תקציב פי על 

צופה הנהלת  2019החל משנת  .33.2% -כב ולהסתכם, 2017שנת יעורו בשל לרדת מעט בהשוואה

בהשוואה  בהדרגה החברה כי שיעור הוצאות המכירה ושיווק ללא פחת מסך ההכנסות יקטן

בשנת  32.2% -ל הוצאות אלו, ויסתכם בכהודות לגמישותן המובנית ש 2018שנת לשיעורו הצפוי ב

ביחס להכנסות  לא פחתלשיווק ההוצאות המכירה ושיעור ואילך הנחנו כי  2021החל משנת . 2020

 בשנה. 2% -תשמורנה על ערכן הריאלי, קרי תצמחנה בשיעור של כ

 הוצאות הנהלה וכלליות

חזקת מחשבים הוצאות ההנהלה וכלליות מורכבות בעיקר מהוצאות שכר ונלוות, רכב והסעות, א

 ויועצים ואחרות.

 )אלפי ש"ח(: 2015-2017נהלה וכלליות בשנים הטבלה להלן מציגה את סך הוצאות הה

201520162017

546,121559,534579,310הכנסות

18,44623,16324,102הוצאות הנהלה וכלליות )ללא פחת(
 3.4%4.1%4.2%שיעור מהמכירות
 הן בהיקפן והן ,ללא פחת חלה עלייה בהוצאות ההנהלה וכלליות 2016בשנת  ניתן לראות כי

חלה  2017. בשנת 2016בשנת  4.1% -לכ 2015בשנת  3.4% -עלה מכאשר מתוך ההכנסות  בשיעורן

 23,163 -ה לכאלפי ש"ח בהשווא 24,102 -לכ)ללא פחת( בסך הוצאות ההנהלה וכלליות  עלייה

 .2016כך ששיעורן מתוך ההכנסות נותר יציב בדומה לשיעורן בשנת , 2016אלפי ש"ח בשנת 

 2015בהשוואה לשנת  2016 בשנתבשיעור הוצאות הנהלה וכלליות מסך ההכנסות ובהיקפן  הגידול

, בין ף זה הועמסוהרשת בבעלות אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ )ובסעי ההייתבתקופה בה  מקורו

( ע"י 2017החל ממועד רכישת הרשת )מרץ,  הקשורות עם ניהול הרשת(. הוצאות מטה היתר,

החברה משקפות עלויות הנהלה וכלליות, עלויות ישירות הכרוכות בניהול הרשת, ולפיכך 

  משמשות כבסיס לתקציב ולתחזית הוצאות הנהלה וכלליות בחוות דעתנו.
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 10.4% -לגדול בכ ות ההנהלה וכלליות ללא פחת צפויהוצא סך 20181נת על פי תקציב החברה, בש

גידול  הינה 2018הנהלה וכלליות בשנת הלגידול הצפוי בהוצאות  . הסיבה2017בהשוואה לשנת 

משרות הקשורות לאתר האינטרנט של הרשת וגידול במספר אנשי כמות הבהוצאות השכר )גידול ב

נהלת החברה כי הוצאות ההנהלה וכלליות ללא פחת תגדלנה צופה ה 2019 בשנת. מערכות מידע(

כתוצאה מהמשך גידול בהוצאות השכר )בעיקר בהקשר של אתר  2018בהשוואה לשנת  5.3% -בכ

 ל הרשת( וגידול בהוצאות שכר דירה.האינטרנט ש

נאמדו בהתבסס על תקציב הנהלת החברה  2018-2020הוצאות ההנהלה וכלליות ללא פחת בשנים 

לאחר התמורות הצפויות בהרכב והיקף הוצאות  .2019-2020ותחזיותיה לשנים  2018ת לשנ

הינן הוצאות קבועות הוצאות ההנהלה והכלליות, אשר  נאמדו ,2018-2020הנהלה וכלליות בשנים 

בשנה, אשר  2% -גידול של כ בשיעור מישות נמוכה ביחס לצמיחת ההכנסות,במהותן בעלות ג

 .הריאליערכן  משקף שמירה על

 הוצאות פחת

הוצאות הפחת לאורך שנות התחזית נאמדו בהתבסס על הוצאות הפחת הצפויות בגין רכוש קבוע 

, נכון למועד הערכת השווי, בתוספת הפחתת ההשקעה המתוכננת ורכוש בלתי מוחשי קיימים

 לאורך שנות התחזית.

 התאמות

 פחת והשקעות הוניות

תזרימי המזומנים העתידיים נאמדים עבור , במתודולוגיהכפי שפורטו , IAS 36להנחיות בהתאם 

היחידה מניבת המזומנים במצבה הנוכחי, ולכן שווי השימוש כולל אך ורק תזרימי מזומנים 

, וכן את ההשקעות הצפויות בשנת הדרושים על מנת לשמר את היחידה במצבה הנוכחישליליים 

לפי . ה בנוסף פירוט בביאור הכנסות לעיל(הכרוכות בפתיחתו המתוכננת של סניף אפק, )רא 2019

צפויה הנוכחי הנהלת החברה, ההשקעה השנתית הנדרשת על מנת לשמר את היחידה במצבה 

לרמת ההשקעות  תתייצבנה. הוצאות הפחת בשנות התחזית הוצאות הפחתלהיות גבוהה מ

ות החל משנת מגן המס בגין עודף הוצאות הפחת על ההשקעות ההוני .2029ההוניות החל משנת 

 הובא לידי ביטוי בחישוב שיעור ההיוון לפני מס. 2028ועד לשנת  2021

 השקעות בהון חוזר

במועד הערכת השווי  החברהההשקעות בהון החוזר נאמדו כהפרשים בין יתרות ההון החוזר של 

ואילך. היתרות  2018בדצמבר בכל אחת משנות התחזית החל משנת  31לבין ערכן המשוער ביום 

                                            

 מגלם השלכות החוק להעלאת שכר המינימום. 2018בהקשר זה נציין כי על פי הנהלת החברה התקציב לשנת  1
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של הרשת  2017כפי שמשתקפת מתוצאות שנת  משוערות נאמדו בהתבסס על מדיניות האשראיה

 .2017בהתבסס על מדיניות ימי המלאי כפי שמשתקפת מתוצאות שנת ומול לקוחותיה וספקיה 

 מיסים על הכנסה

, שווי השימוש מחושב על בסיס כפי שפורטו במתודולוגיה, (51סעיף ) IAS 36בהתאם להנחיות 

 השפעת המס מגולמת דרך מחיר ההון )ראה הסבר להלן(.  מי המזומנים לפני השפעת המס.תזרי

 שיעור צמיחה פרמננטי

, אשר, בין היתר, משקף את הציפיה 2%לצורך חישוב ערך השייר נלקח שיעור צמיחה פרמננטי של 

 ך.האינפלציונית לטווח הארוך ואת שיעור גידול האוכלוסייה בישראל החזוי לטווח הארו

  מחיר ההון

, (WACC-להלן ) ,Weighted Average Cost Of Capital - נקבע בהתאם למודל המחיר ההון 

 דהיינו, ממוצע משוקלל של מקורות המימון אשר נקבע להלן:

WACC=Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/V 

 כאשר:

 D/V-  אמדנו . הרשתהינו היחס המייצג בין השווי הכלכלי של החוב לבין סך מקורות המימון של

, וזאת בהתאם לרמת המינוף של 12.2% -בטווח הארוך בכ הרשתאת רמת המינוף אשר תייצג את 

 חברות ההשוואה במועד הערכת השווי.

V ( =E+D) -  אוטו דיפורשת אייס שווי השוק של כלל מקורות המימון של. 

Kd - נכון למועד  תהרשבהתבסס על מחיר החוב של  ,4.58% -מחיר החוב הנומינלי אשר נאמד בכ

 .תחת התאמות מח"מ לטווח ארוך הערכת השווי

 T-  אשר  . שיעור המס האפקטיבי לטווח ארוךהרשתשיעור המס האפקטיבי לטווח ארוך שחל על

 )שווה לשיעור המס הסטטוטורי(. 23%נאמד בעבודתנו הינו 

Ke - .הינו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי מניות ברמת סיכון דומה 

 התשואה על ההון העצמי נקבע כדלקמן:שיעור חישוב 

P  + (Rf - Rm*) + fR=Ke :כאשר 

Rf -  התשואה לפדיון בהתבסס על  ,1.87% -ן בכסיכו תחסר הנומינלית ריביתהר ועישאמדנו את

 שחר לטווח הארוך. מסוג  ת חוב ממשלתיותואגר של
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 - את ה אמדנו-   מוצרים  חום הקמעונאותבתבהתבסס על מדגם של שלוש חברות הפועלות

  .שתלרמאפייני סיכון דומים ובעלות , ולרכב לבית

 להלן המדגם:

βuחברה

The Home Depot, Inc. (HD)1.08

Lowe's Companies Inc. (LOW)1.06

Genuine Parts Company (NYSE:GPC)1.09

 1.08ממוצע

lβ - ה -   הממונפת משקפת את תשואת המניה ביחס לתשואת השוק )תשואת השוק עבור חברות

  -האמדנו את , ומבטאת סיכון סיסטמטי של החברה. S&P 500)המדגם היא תשואת מדד 

 שנתיים.ות על פני עישבובהתבסס על תצפיות 

Implied β - בחישוב ה-β   המשתמעת(Implied Leveraged Beta)יש להוסיף ל ,- uβ  של כל

והמס הספציפיים של החברה. להלן המשוואה  המינוףהשפעת  , אתחברה מהמדגם לעיל

 באמצעותה נטרלנו את השפעת ההון הזר:

βl = βu* (D/E* (1-T) +1) 

  .1.19 הינהישובנו בחאשר שימשה אותנו   -ה 

Rm-Rf -  השוק , בהתאם לפרמיית הסיכון המאפיינת את 5.89% -נאמדה בכפרמיית הסיכון

 .Demodaran Onlineבאתר  שפורסםכפי  Moodys. פרמיית הסיכון נאמדה ע"י ישראליה

P -  שיעור תשואה נוסף, המשקף סיכון ספציפי, לרבות, פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של העדר

 & Duffשל  םבהסתמך על מחקר, וזאת 5.59%.  פרמיית הסיכון שנלקחה בחישובינו הינה גודל

Phelps סיוננו כמעריכי שווי. יובהסתמך על נ 
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 הבאה: כמפורט בטבלה 13.15%אלו, מחיר ההון הינו בהתאם לפרמטרים 

פרמטר
שיעור שנלקח 

בחוות הדעת
פירוט / הסבר

βu1.08בהתאם למדגם חברות בעלות אופי פעילות דומה

B implied1.19חישוב הביטא המשתמעת של הרשת

Rf1.87%
תשואה לפדיון של אגרות חוב ממשלתיות מסוג 

שחר לטווח ארוך

(Rm-Rf)5.89%פרמיית הסיכון המאפיינת את השוק הישראלי

P5.59%
בהסתמך על ניסיוננו כמעריכי שווי ועל מחקרם 

Duff & Phelps של

Ke14.49%

Kd4.58%מחיר החוב שמשלמת הרשת לטווח הארוך

D/V12.2%שיעור המינוף של הרשת בטווח הארוך

E/V87.8%

T23%שיעור מס חברות בטווח הארוך

WACC13.15%  

, ע"י פני מסלבהתאם לתקן יש לאמוד את שווי השימוש באמצעות תזרימי מזומנים מהוונים 

שימוש במחיר הון מתאים. בחוות דעתנו נאמד מחיר ההון לפני מס באמצעות איטרציה בין שווי 

 .(IRRלבין תזרים המזומנים ללא השפעת המס ) לאחר מס(השימוש )כפי שחושב 

 .15.72% -אמה הינו מחיר ההון המתוקנן לאחר ההת

 רגישות ניתוח .3.2

למחיר ביחס  אייס ואוטו דיפוום בר ההשבה של רשת סכניתוח רגישות של  הטבלה הבאה מציגה

  ההון ושיעור הצמיחה הפרמננטי )אלפי ש"ח(:

#######3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%

13.72%437,839421,177405,936391,942379,049

14.72%401,187387,368374,635362,866351,955

15.72%370,311358,687347,910337,891328,553

16.72%343,946334,050324,826316,209308,139

17.72%321,173312,660304,689297,209290,177

מחיר 

ההון

שיעור צמיחה פרמננטי
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 אוטו דיפואייס הרכב יחידה מניבת המזומנים, רשת  .3.3

להלן טבלה המפרטת את מרכיבי היחידה מניבת המזומנים, כפי שמוצגים בספרי החברה )אלפי 

 (:ש"ח

54,476מזומנים ושווי מזומנים

23,373לקוחות

2,461חייבים ויתרות חובה

82,541מלאי

22,332רכוש קבוע, נטו

10,217נכסים בלתי מוחשיים

145,922מוניטין
(142,172)ספקים ונותני שירותים אחרים

(30,840)זכאים ויתרות זכות

(1,397)התחייבויות אחרות

166,912סה"כ

מרכיבי יחידה מניבת מזומנים

 

 

 ריכוז ממצאים .4

 בספרים )אלפי ש"ח(:ה בהשוואה לערכ אוטו דיפואייס רשת של בה להלן סכום בר הש

347,910סכום בר השבה

166,912ערך בספרים

-הפחתה נדרשת

ריכוז ממצאים
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 רכישת הפעילות לתמורה ששולמה עבורהשוואה  - נספח א' .5

 ,במרץ 1והושלמה ביום  2016, בדצמבר 14נחתמה ביום  עסקת רכישת פעילות אייס אוטו דיפו

 ש"ח.יליון מ 145סך של ב. תמורת העסקה נקבעה בין מוכר מרצון וקונה מרצון 2017

שנאמד הפעילות  ין תמורת העסקה לבין סכום בר ההשבה שלהפער ב מסרה כי הנהלת החברה

 הבאות: נובע בעיקר מהסיבותהערכת השווי  במועד

  תוצאות  על בסיס 2016באמצע שנת  כמהרכישת הפעילות סו עבורששולמה התמורה

שהיו נמוכות משמעותית  ,2015הפעילות בשנת ועל בסיס תוצאות  2016חלקיות של שנת 

שהיו נמוכות עוד יותר ולא  2014בשנת  הפעילותועל תוצאות  ,2017-ו 2016מאלו של שנת 

 כללו רווח נקי כלל.

 רבמועד העסקה לחברה לא היו באופק חלופות לסניף ירקונים והיה חשש שהסניף ייסג 

רת הסניף ובנוסף ההליך המשפטי אפשר את דחיית סגי 2017. במהלך שנת 2017במהלך שנת 

 .2020מצאה החברה מיקום לסניף חלופי אשר צפוי להיפתח בשנת 

 סמוך מאוד למועד ביצוע העסקה ולא הייתה  בפעילות מסחריתהחל  אתר האינטרנט

ברורה מידת הצלחתו העתידית. נכון למועד הערכת השווי, אתר האינטרנט הוכיח יכולת 

 בשנים הקרובות.  להתפתחות הרשתואה בו מנוע צמיחה מכירה והנהלת החברה ר
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