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ו.

פרק א'  -תיאור עסקי התאגיד
חלק ראשון :תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה

.1

מבוא
בפרק זה מובא להלן תיאור עסקי עדיקה סטייל בע"מ ("החברה" ו/או "עדיקה" ,וביחד עם חברת הבת:
"הקבוצה") והתפתחות עסקיה.
מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה "תאגיד קטן" ,כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל"( 1970-תקנות הדיווח").
בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ,אימצה החברה את ההקלות המפורטות בתקנה 5ד(ב)(5 ,)1ד(ב)()2
ו5-ד(ב)( )4לתקנות הדיווח לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות מאד ,צירוף דוחות כספיים של חברה
כלולה ,לעניין דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית ,ומדווחת בהתאם להקלות האמורות .כמו כן,
בחר התאגיד לאמץ את ההקלה המנויה בתקנה 3ב לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור
הדוחות הכספיים) ,התש"ע ,2010-הקובעת פטור ממינוי ועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,כך שדוחותיו
הכספיים יובאו לדיון ולאישור הדירקטוריון בלבד.

.2

הגדרות
בדוח תקופתי זה ,יהיו למונחים המפורטים להלן את הפירושים המופיעים לצדם ,אלא אם הקשר הדברים
מחייב אחרת:
;Adika Style (Guangzhou) Trading Limited
"חברת הבת"
"חוק הגנת הפרטיות"
"חוק הגנת הצרכן"
"חוק החברות"
"חוק ניירות ערך"
"קבוצת גולף"
"התשקיף"

.3

חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א;1981-
חוק הגנת הצרכן ,תשמ"א;1981-
חוק החברות ,תשנ"ט;1999-
חוק ניירות ערך ,התשכ"ח;1968 -
קבוצת גולף א.ק .בע"מ;
תשקיף להשלמה הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר לציבור ותשקיף מדף
של החברה מיום  28בפברואר.2018 ,

פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
 .3.1.החברה התאגדה בישראל ביום  22באוגוסט ,2011 ,כחברה פרטית מוגבלת במניות בהתאם לחוק
החברות.
.3.2.

מיום הקמתה וכן למועד הדוח ,עוסקת החברה בעיצוב ,קניינות ,ייצור ,שיווק והפצה של פרטי
אופנה ,לרבות מוצרי הלבשה ,מוצרי הנעלה ומוצרי אופנת בית ,תחת המותג  Adikaוכן בשיווק
והפצה של מוצרים משלימים של מותגים בינלאומיים נוספים (כדוגמת ® Reebok®,Vansו-
®.)Adidas

.3.3.

בשנות פעילותה ,ביססה החברה את מעמדה כמותג המוביל בשוק האופנה המקוון בישראל וכפורצת
דרך וחלוצה בתחום המסחר הקמעונאי המקוון ( )E-commerceבישראל .במסגרת זו ,מפעילה
החברה פלטפורמת מסחר מקוונת תחת אתר האינטרנט  ,www.adikastyle.comהנחשב למוביל
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ומהגדולים בתחום בישראל ,וכן פועלת להרחבת פעילותה באמצעות הקמתה של רשת חנויות
קמעונאיות פיזיות תחת המותג  ,Adikaלצורך ניצול מיטבי של היתרונות הסינרגטיים הנובעים
מפעילות מקוונת לצד מכירה קמעונאית ישירה .נכון למועד הדוח ,החברה מפעילה  2חנויות
קמעונאיות פיזיות ו.Show Room-
.3.3.

בנוסף ,והחל ממועד פרסום התשקיף ,פועלת החברה בתחום מתן שירותי המסחר המקוון ,תוך ניצול
ניסיונה ומומחיותה בשלל ההיבטים הרלוונטיים לתחום המסחר המקוון ,מתוך מטרה להוות one-
 stop-shopלשירותי מסחר מקוון ,ללקוחות מענפים שונים.

.3.3.

לפרטים אודות השלמת עסקה לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה על ידי קבוצת
גולף בחודש אפריל "( 2013עסקת הרכישה") ,אודות הקצאת אופציות (לא רשומות) לחלק
מהמוכרים בעסקת הרכישה (לרבות מנכ"ל החברה) ,ובהמשך גם לעובדים נוספים בחברה ("מקבלי
האופציות") ,הניתנות למימוש מצטבר ל 23%-מהונה של החברה וכן אודות מכירת מניות מימוש
הנובעות מהאופציות (לא רשומות) שהובשלו במסגרת הצעת המכר על פי התשקיף ,ראו סעיפים 2.2
ו 3.2.2 -לתשקיף וכן תקנה  21לפרק ד' לדוח תקופתי זה.

.3.6.

ביום  13במרץ , 2018 ,הושלמה הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר לציבור על פי התשקיף ,ומניות
החברה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
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.3.3.

2011

2014

אפריל
2015

אוגוסט
2015

אפריל
2016

אבני דרך עיקריות בהתפתחות החברה:

• הקמת החברה והשקת פלטפורמת המסחר המקוונת הראשונה של החברה

• השקת פלטפורמת  E-Commerceמתקדמת מבחינת טכנולוגיה וממשק ,המאפשרת גם הקמת אתרים למותגים
נוספים בתוך זמן קצר ,על גבי תשתית קיימת

• קבוצת גולף רוכשת  100%ממניות עדיקה

• השקת פלטפורמת המסחר המקוונת למכירת מוצרי המותג Golf Kids & Baby

• השקת פלטפורמת המסחר המקוונת למכירת מוצרי המותג TopShop

• אפיון ופיתוח טכנולוגיות ותהליכים למרכז לוגיסטי חכם המותאם ,בין היתר ,לצרכיה הייחודיים של פעילות
 2015-2016מסחר מקוונת

נובמבר
2016

פברואר
2017

2017

2018

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

• השקת פלטפורמת המסחר המקוונת למכירת מוצרי המותג Golf & Co

• אפריל  - 2013פתיחת חנות הדגל במיקום מרכזי במתחם הדיזנגוף סנטר  -צעד ראשון משמעותי ביישום מודל ה-
Clicks to Bricks
• דצמבר  - 2013פתיחת חנות בקריון .כבר בשבועות הפעילות הראשונים ,הציגה החנות הנוספת פדיונות מהגבוהים
בענף.

• מכירת אתרי מותגי גולף והענקת זכות שימוש בקוד המקור לקבוצת גולף
• השקת פעילות החברה בתחום מתן שירותי המסחר המקוון
• פרסום התשקיף ורישום מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
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.3.8.

כאמור לעיל ,בשנות פעילותה ביססה החברה את מיצובה כמותג מוביל בשוק האופנה המקוון
בישראל ,ופיתחה מומחיות ו Know How -ייחודיים ,המאפשרים לה להמשיך ולשמור על מעמדה
כפורצת דרך וכחלוצה בתחום המסחר הקמעונאי .כפי שיפורט להלן בהרחבה ,מודל הפעילות של
החברה מתבסס על מספר עוגנים ,אותם זיהתה החברה כמשמעותיים לפעילותה העסקית ואותם
משכללת ומעדכנת החברה מעת לעת ,בהתאם לשינויים בשוק המסחר הקמעונאי:
Fast
Fashion
ייעול
לוגיסטי

Clicks to
Bricks

State of the
Art E-com
platform

Customer
Centric

מבקרים
חוזרים

מודלים
מתקדמים
בשיווק
דיגיטלי

-

-

Creative
& UI

קהל יעד
צעיר
ודינאמי
Social
Presence

החברה מיישמת במכירות מוצריה את מודל ה ,Fast Fashion-במסגרתו פועלת החברה
לפיתוח ,ייצור ,אספקה ומכירה בקבועי זמן קצרים של מוצרים התואמים ,ככל הניתן ,מגמות
וטרנדים עכשוויים בעולם האופנה .בהתאם לעקרונות מודל זה ,שמה החברה דגש על
אופטימיזציה וייעול של היבטים מסוימים במערכי הייצור ,הייבוא והשילוח ללקוחותיה ,כך
שתוכל לתכנן ,לעצב ,לייצר ולספק ללקוחותיה ,מוצרים עדכניים ,במהירות ובמחירים
תחרותיים .1בפועל ,בעוד עולם הקמעונאות המסורתי שואף לחזות את הטרנדים העתידיים
ולייצר את המוצרים ללקוחותיו לרוב כשישה עד שנים עשר חודשים מראש ,החברה ,באמצעות
מערך קניינות וזיהוי טרנדים פנימי ,פועלת לזהות טרנדים בזמן אמת ובהתאם ,לעצב ,לייצר,
לייבא ולשלח מוצרים ללקוחותיה בהתאם לטרנד נוכחי ,בתוך שלושה עד שישה שבועות ממועד
זיהוי הטרנד.
משנה חשיבות מקנה החברה לייעול הלוגיסטי של פעילותה ,שכן הוא עשוי להיות בעל השפעה
מהותית על תוצאות החברה ,בין היתר ,כתוצאה מהשפעתו על יכולת החברה לפעול במודל ה-
 .Fast Fashionבמסגרת זו ,מפעילה החברה מרכז לוגיסטי מתקדם ,המותאם לתהליכי
העבודה של עולם ה  ,E-Commerceבשילוב עם הצרכים המיוחדים של פעילות החברה
השוטפת ,כפי שהם מתעדכנים מעת לעת .פיתוח התהליכים הלוגיסטיים התבצע ומתבצע

 1לפרטים נוספים אודות מודל ה ,Fast Fashion -ראו סעיף  6.10.1.1לפרק זה.
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באופן עצמאי על ידי החברה ,באופן המאפשר למרכז הלוגיסטי של החברה לתמוך בפעילות
החברה השוטפת (לרבות בתקופות שיא) ומאפשר לחברה ליישם תהליכים המותאמים בצורה
מיטבית לצרכי החברה המשתנים ,יתרונות התומכים באופן מובהק בצמיחה המואצת של
החברה בשנים האחרונות והתורמים ליעילות וחיסכון משמעותי בעלויות התפעול .2הייעול
הלוגיסטי ,בשילוב עם מודל ה ,Fast Fashion -אף מאפשר לחברה לנהל את מלאי מוצריה
באופן מיטבי ,כך שביכולת החברה להזמין מלאי מוגבל בהתאם לטרנד נוכחי בתוך זמן קצר
ובהתאם להיקף המכירות בפועל ,לייצר ולייבא מלאי נוסף מאותו מוצר ,בתוך פרק זמן קצר
( .3)Try & Repeatהיבט משלים ליעילותה הלוגיסטית של החברה ,הוא היבט בקרת האיכות,
אותו גם מדגישה החברה בפעילותה השוטפת .שיפור תהליכי בקרת האיכות עשוי להיות בעל
השפעה משמעותית על היקף החזרות מוצרי החברה ,ובאופן טבעי ,לשפר משמעותית את יכולת

-

-

החברה להתייעל לוגיסטית ולנהל את המלאי שלה בצורה מיטבית .כמו כן ,נוכחותה של
החברה בסין ,באמצעות חברת הבת ,תומכת בהיבטים התפעוליים של החברה המתבצעים בסין
ומייעלת אותם ,באמצעות נוכחות מקומית בסמוך למקורות הרכש של החברה וחיזוק יכולת
החברה להגיב בזמן אמת לטרנדים משתנים ולייצר כמויות נוספות ממוצרים נמכרים קיימים,
על פי דרישה.
החברה מפעילה פלטפורמת מסחר מקוונת ייחודית למכירת מוצרי אופנה ועיצוב לצד יישום
מודל ה ,clicks to bricks-במסגרתו ,פלטפורמות מסחר מקוונות מתרחבות לפעילות גם
באמצעות חנויות קמעונאיות פיזיות ,לצורך ניצול היתרונות הסינרגטיים הטמונים בשילוב
4
פעילות מסחר מקוונת עם פעילות מסחר קמעונאית פיזית.
בנוסף ,פעילותה של החברה מבוססת על התמקדות בלקוחות ,ברצונותיהם ובצרכיהם
המשתנים ( .)coustemer centricקרי ,שיפור ושימור מערכת היחסים עם הלקוחות באמצעות
מערך שירות לקוחות איכותי ,בערוצים המותאמים לקהל היעד ,זאת לצד פרסונליציה של
הפעילות השיווקית ,ניתוח מעמיק של טרנדים עכשוויים ,פילוח פרסונלי של הdata base-
(אופטימיזציה לפי מאפיינים גיאוגרפיים ,הרגלי קנייה ,גודל סל ממוצע והתאמת המוצרים
ללקוח הרלוונטי וכו') ושימוש בחשבונות הענפים ברשתות החברתיות –  Facebookו-
 ,Instagramכדי לפרסם חנות ספציפית ,לקהל רלוונטי וספציפי .כמו כן ,ולאור העובדה כי
ליבת החברה היא טכנולוגיה אנליטית ,יש ביכולתה לעשות שימוש במודלים מתקדמים בשיווק
דיגיטלי ,תוך יישום אסטרטגיית שיווק שמטרתה לייצר תנועה ( )Trafficמשמעותית של
משתמשים לפלטפורמת המסחר המקוונת ולחנויות אותן מפעילה החברה ולחיזוק מוניטין
המותג ,וכן תוך שימוש בכלים המצויים בחזית החדשנות המודדים את אפקטיביות אמצעי
השיווק והפרסום ,מאפשרים הכוונה ממוקדת לקהל היעד בעלויות נמוכות.

-

כאמור ,עיקר פעולות השיווק מתבצע באמצעות ערוצי שיווק מקוונים ,תוך מתן דגש על פרסום
ממוקד לקהל יעד בעל מאפיינים מוגדרים .במסגרת זו ,עושה החברה שימוש נרחב ברשתות
החברתיות על-ידי פרסום תכנים מקוריים ושיתוף תכנים קיימים ,ולה פרופילים פעילים

 2לפרטים נוספים אודות מודל המרכז הלוגיסטי של החברה ויתרונות ייעול התהליכים הלוגיסטיים ,ראו סעיף 6.10.3.2לפרק זה.
 3לפרטים נוספים אודות מודל  ,Try & Repeatראו סעיף  6.10.1.1לפרק זה.
 4לפרטים נוספים אודות מודל ה ,Clicks to Bricks -ראו סעיף  6.10.1.1לפרק זה.
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ברשתות חברתיות כדוגמת ®( Facebookעם כ 230 -אלף עוקבים )5ו( Instagram® -עם כ-
 230אלף עוקבים .)3כל אלו תוך התמקדות בקהל יעד צעיר ודינאמי ,המובילה לשיעור מבקרים
חוזרים גבוה.6
-

יתרה מזאת ,החברה הינה גורם מוביל וייחודי בישראל ,המחזיק ב Know How -הרלוונטי
ומעסיק את כח האדם בעל הכישורים הרלוונטיים ,לצורך פיתוח ,ניהול ותפעול פלטפורמת
מסחר מקוונת מתקדמת ( )State of the Art E-com platformהמייצרת חווית קנייה ייחודית
בעבור קהלי היעד .פלטפורמת המסחר המקוונת של החברה פותחה באופן עצמאי על ידי
החברה ,על בסיס פלטפורמת  ,Magentoתוך שיפור ושידרוג תמידי ותוך שימת דגש תמידית על
מכלול הפרטים :נראות הפלטפורמה ,הפקות אופנה ברמה בינלאומית ,צילום המוצרים
הנמכרים תוך דגש על התאמות לעולם המסחר המקוון ,זרימת ממשק המשתמש ,תאימות
פונקציונליות למשתמשים מתחילים ומתקדמים ,תאימות למכשירים סלולריים ( mobile
 ,)firstהתאמת השפה בפלטפורמה לקהל צעיר ודינאמי וכו' .רובד נוסף הנדרש לפלטפורמה
איכותית הוא מהירותה ,היכולת שלה לתפקד תחת עומסים נקודתיים ,תוך שימור גמישותה
לשינויים מהירים המכותבים על ידי צוות השיווק של החברה .האמור ,מהווה רוח גבית גם

-

לשיפור העקבי של החברה במדדי יחס ההמרה ( ,)Conversion Rateכמפורט בסעיף 10.1.3.2
להלן.
החברה מציבה כמטרה להביא בכל עת לחידושים ,עדכונים ,שינויים וכן לשיפור תמידי בחוויות
המשתמש באמצעות עיצוב האתר והממשק ,הוספת כלי אופטימיזציה ורקומנדציה
( ,)Recommendationצילום סרטוני וידאו לפריטים כחלק מהצגתם באתר ועוד .לצד האמור,
עיצוב חנויות החברה הפיזיות" ,עוקב" אחר חוויית הקניה בפלטפורמת המסחר המקוונת של
החברה ( ,)Revolving Storesובכך יוצרות הפלטפורמות המקוונות והפיזיות השונות חוויית
קנייה ייחודית משלימה ,המסייעת להגדיל באופן הדדי וסינרגטי את תנועת הלקוחות ולשפר
את תוצאות תחום הפעילות (.)Creative & UI

.3.9.

הלכה למעשה ,מהווים שורת העוגנים המפורטת לעיל והתמחות החברה בהם ,את ייחודיות החברה
בשוק בישראל ,כמחזיקה ב Know How -בשלל ההיבטים הרלוונטיים ל ,E-Commerce -החל
משלב גיבוש תמהיל המוצרים הנמכרים ללקוחותיה ,דרך עיצוב ,ייצור יבוא ,שיווק ,מכירה ושילוח
(ככל שהמכירה התבצעה בפלטפורמת המסחר המקוונת) וכלה בשירות הלקוחות ובשימור הקשר עם
בסיס הלקוחות של החברה .בנוסף ,פיתחה החברה מומחיות בהיבטים הלוגיסטיים הרלוונטיים לכל
אחד מההיבטים האמורים ,אשר תומכת משמעותית במיצובה כמותג הישראלי המוביל בתחום
האופנה המקוונת בישראל .בנוסף ,מומחיות החברה והדגש אותו היא שמה על הפרמטרים
התפעוליים הקריטיים לפעילותה ( ,)KPI'sמביאים לצמיחה משמעותית במדדים העסקיים
הרלוונטיים לפעילותה ,והכל כמפורט להלן:

 5נכון ליום  13במרץ.2018 ,
 6לפרטים נוספים ראו סעיף  10.3.1.6.10.3.1לפרק זה.
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Conversion Rate
בשנים האחרונות מיקדה החברה מאמצים בשיפור יחס ההמרה ( ,)Conversion Rateדהיינו,
היחס שבין מספר הכניסות לאתר האינטרנט לבין מבצעי רכישה בפועל .שיפור ביחס ההמרה
מאפשר לחברה להגדיל את ההכנסות ,מבלי להגדיל את הוצאות המדיה לצורך הגדלת מספר
הכניסות לאתר ( .)Trafficה Conversion Rate -נמנה על הפרמטרים החשובים במסחר
קמעונאי מקוון ,והגדלתו היא לרוב גורם בעל השפעה חיובית משמעותית על תוצאות החברה.
במסגרת המאמצים האמורים ,עשתה החברה שימוש בכלי אופטימיזציה ורקומנדציה
( )Recommendationובאמצעים נוספים (למשל ,צילום סרטוני וידאו לפריטים כחלק מהצגתם
באתר) ,תוך בחינה מתמדת של השפעת כל אחד מהכלים על יחס ההמרה ותוך שיפור הדרגתי
ביחס ההמרה .להלן נתוני יחס ההמרה של החברה בין השנים :2013-2013

7

גידול ביחס Conversion Rate -
ההמרה
2.39%

2.11%
1.73%

1.54%
1.24%

2017

-

2016

2015

2014

2013

להערכת החברה ,יחס ההמרה הממוצע העולמי בתחום המסחר המקוון הינו בשיעור של כ-
 ,81%-3%בעוד בישראל השיעור הינו נמוך יותר.9
בד בבד לצמיחה בשיעור יחס ההמרה ,הציגה החברה שיעורי צמיחה גם במדדים רלוונטיים
נוספים לפעילות בתחום המסחר הקמעונאי ( ,)E-commerce and Retailובכללם המדדים
הבאים:

 7נתוני יחס ההמרה מבוססים על ניתוח מערכת  ,Google Analyticsומחושבים על בסיס מספר העסקאות באתר מחולק במספר
הכניסות לאתר.
 8הנתונים לגבי הענף הגלובאלי מתוך מחקר של .Ecommerce Foundation
 9לפי דוח של חברת  TASCמיוני  2016לפיו עבור שחקנים ממוצעים בישראל היחס עומד בין .1.3% - 1%

49574-3528533v6

א8-

KPI's
לקוחות פעילים*
באתר עדיקה בלבד
(באלפים)
סל ממוצע (ש"ח)**
מס' פריטים בסל -

לשניים עשר
לשניים עשר
החודשים שהסתיימו החודשים שהסתיימו
ביום  31בדצמבר
ביום  31בדצמבר
2016
2017

שיעור השינוי
(באחוזים)

102

70

46%

223
2.7

230
2.6

()3%
3%

כלל פעילות המסחר
הקמעונאי של עדיקה

מספר פריטים כולל
(באלפים)  -כלל

1,048

585

79%

פעילות המסחר
הקמעונאי של עדיקה

מספר עסקאות

391

224

75%

(באלפים) – כלל
פעילות המסחר
הקמעונאי של עדיקה

KPI's
לקוחות פעילים*
באתר עדיקה בלבד
(באלפים)
סל ממוצע (ש"ח)**
מס' פריטים בסל-
כלל פעילות המסחר
הקמעונאי של עדיקה

מספר פריטים כולל
(באלפים)  -כלל

שלושת החודשים
שהסתיימו ביום 31
בדצמבר 2017

שלושת החודשים
שהסתיימו ביום 31
בדצמבר 2016

שיעור השינוי
(באחוזים)

30

33

33%

233

233

()3.3%

2.8

2.3

3%

339

193

33%

פעילות המסחר
הקמעונאי של עדיקה

מספר עסקאות
(באלפים) – כלל

122

32

69%

פעילות המסחר
הקמעונאי של עדיקה

*לקוחות פעילים – לקוחות אשר ביצעו רכישה לפחות פעם אחת באתר עדיקה בתקופה
המדווחת.
**סל ממוצע – חושב על בסיס סכום כל העסקאות ,מחולק במספר העסקאות ,כולל מע"מ,
לכלל הפעילות הקמעונאית של עדיקה ,מבלי להתחשב בהחזרות ו/או החלפות ו/או זיכויים.
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מבנה האחזקות של החברה
נכון למועד הדוח ,החברה מחזיקה בחברת בת בבעלות מלאה אשר התאגדה בסין בשם Adika Style
10
.(Guangzhou) Trading Limited
להלן תרשים מבנה האחזקות של החברה:

עדיקה סטייל בע"מ

Adika Style
)(Guangzhou
Trading Limited
)(100%

.3

תחומי הפעילות של החברה
בתקופה המתוארת בדוח ,ועד למועד ההנפקה על פי התשקיף ,פעלה החברה בתחום המסחר הקמעונאי,
לרבות מסחר קמעונאי מקוון של אתרי מותגי גולף ,אותם השיקה החברה .בחודש אוגוסט ,2013 ,הושקה
בידי החברה פלטפורמת מסחר מקוונת למכירת מוצרי המותג " ,"Golf Kids & Babyבחודש אפריל,2016 ,
הושקה בידי החברה פלטפורמת מסחר מקוונת למכירת מוצרי המוצג " "TopShopבישראל ,וכן בחודש מרץ
 ,2013הושקה בידי החברה פלטפורמת מסחר מקוונת למכירת מוצרי המותג "."Golf&Co
ביום  26בפברואר ,2018 ,אישרו האורגנים המוסמכים של החברה ,את התקשרות החברה בהסכם למכירת
אתרי מותגי גולף והענקת רישיון שימוש בקוד המקור לקבוצת גולף ,כמפורט בתקנה 22לפרק ד' לדוח זה
וזאת בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים (ככל שיידרשו) .בד בבד ,התקשרה החברה עם קבוצת גולף בהסכם
למתן שירותי מסחר מקוון ("הסכם השירותים") ,לצורך ניהול ותפעול אתרי המותגים .לפרטים נוספים
אודות הסכם שירותים עם קבוצת גולף ,ראו בין היתר תקנה  22לפרק ד' לדוח זה .עם השלמת ההנפקה,
נכנסו הסכמים אלו לתוקפם ,החל מיום  1בינואר.2018 ,
בהתאם ,נכון למועד הדוח ,החברה פועלת בשני תחומי פעילות ,האחד ,תחום המסחר הקמעונאי תחת מותג
 ,)E-commerce and Retail( Adikaוהאחר תחום מתן שירותי מסחר מקוון ( E-commerce – Added
 ,)Value Servicesכמפורט להלן:

 10יוער כי תרגום שמה של חברת הבת לשפה האנגלית מובא בדוח זה לצרכי נוחות בלבד ,ואין מדובר בתרגום רשמי.
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.3.1.

תחום המסחר הקמעונאי ()E-commerce and Retail
כאמור לעיל וכמפורט בסעיף  10להלן ,במסגרת פעילותה בתחום זה ,מפעילה החברה פלטפורמת
מסחר אינטרנטית ייחודית למכירת מוצרי אופנה ועיצוב ,וכן מפעילה החברה ,כחלק ממודל ה-
( clicks to bricksכמפורט בסעיף  10.1.1להלן) ,חנויות קמעונאיות פיזיות.

.3.2.

תחום מתן שירותי מסחר מקוון ()E-commerce – Added Value Services
במסגרת פעילותה בתחום זה ,והחל ממועד התשקיף ,פועלת החברה במתן שירותי מסחר מקוון,
הכוללים שירותי טכנולוגיה ,ניהול אתרים ,שירותי תוכן וקריאייטיב ,שיווק אונליין ,תפעול רשתות
חברתיות ושירות לקוחות ,תוך שימוש באמצעים העומדים לרשותה בקשר עם פעילותה בתחום ה-
 .E-commerce and Retailנכון למועד הדוח ,פעילות זו עתידה להתבצע בעיקר עבור מותגי קבוצת
גולף ,אולם בהמשך ,עשויה החברה להעניק שירותים דומים גם ללקוחות נוספים .לפרטים נוספים
אודות הסכם שירותים עם קבוצת גולף ,ראו בין היתר תקנה  22לפרק ד' לדוח זה.
לפרטים אודות השפעת מכירת אתרי מותגי גולף והענקת רישיון שימוש בקוד המקור לבעלת
השליטה ,כמפורט בתקנה  22לפרק ד' לדוח זה ולהסכם השירותים עם קבוצת גולף על דוחותיה
הכספיים של החברה ,ראו סעיף  8להלן ,ביאור  20לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר,
 2013וכן סעיף  3לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח תקופתי זה.

.6

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
לפרטים נוספים אודות השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה ,ראו סעיפים  1.3ו 3.2.2 -לתשקיף.
לפרטים נוספים אודות הצעת מניות החברה לציבור על פי התשקיף ,ראו דיווח מיידי מיום  13במרץ2018 ,
(מס' אסמכתא ,)2018-01-023263 :אשר תוכנו נכלל כאן על דרך ההפניה.

.3

חלוקת דיבידנדים
 .3.1.פרטים בדבר דיבידנדים שחילקה החברה בשנתיים שקדמו למועד הדוח
בשנתיים שקדמו למועד הדוח ,לא ביצעה החברה חלוקת דיבידנד.
 .3.2.רווחים ניתנים לחלוקה
נכון ליום  31בדצמבר 2013 ,לחברה יתרה שלילית של רווחים (כהגדרת מונח זה בסעיף  302לחוק
החברות) הניתנים לחלוקה בסך של כ– ( )3.336מיליון ש"ח.
.3.3.

מדיניות חלוקת דיבידנד
למועד הדוח ,החברה טרם אימצה מדיניות חלוקת דיבידנד.
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חלק שני :מידע אחר
.8

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה
להלן מידע כספי מתוך הדוחות הכספיים של החברה לתקופה של שניים עשר חודשים אשר הסתיימה ביום
 31בדצמבר:2013 ,
הדוח על המצב הכספי:
ליום  31בדצמבר 2017
(באלפי ש"ח)

ליום  31בדצמבר 2016
(באלפי ש"ח)

נכסים שוטפים

28,983

16,323

נכסים לא שוטפים

13,360

12,369

סה"כ נכסים

33,333

28,693

התחייבויות שוטפות

22,308

13,831

התחייבויות לא שוטפות

18,233

13,318

הון עצמי

3,380

()2,396

סה"כ התחייבויות והון

33,333

28,693

דוחות רווח והפסד:
שניים עשר חודשים
המסתיימים ביום 31
בדצמבר 2017
(באלפי ש"ח)

שניים עשר חודשים
המסתיימים ביום 31
בדצמבר 2016
(באלפי ש"ח)

הכנסות

81,306

38,921

סך הרווח הגולמי

39,336

30,393

הוצאות מכירה ,שיווק,
הנהלה וכלליות

31,399

32,133

רווח (הפסד) תפעולי לפני
הוצאות תשלום מבוסס

8,133

()1,339

מניות
הוצאות תשלום מבוסס
מניות
רווח (הפסד) תפעולי לאחר
הוצאות תשלום מבוסס

3,326

2,631

332

()2,101

מניות
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להלן נתוני רווח והפסד (פרופורמה) בהתאם לפעילות החברה החל ממועד ההנפקה על פי התשקיף ,דהיינו
לאחר מכירת אתרי מותגי גולף והענקת רישיון שימוש בקוד המקור לבעלת השליטה ,כמפורט בתקנה 22
לפרק ד' לדוח זה והתקשרות בהסכם השירותים עם בעלת השליטה (כמפורט בתקנה  22לפרק ד' לדוח זה),
מתוך הדוחות הכספיים של החברה לתקופה של שניים עשר חודשים אשר הסתיימה ביום  31בדצמבר,
:2013
שניים עשר חודשים
המסתיימים ביום 31
בדצמבר 2017
(באלפי ש"ח)
הכנסות

39,393

שניים עשר חודשים
המסתיימים ביום 31
בדצמבר 2016
(באלפי ש"ח)
39,201

סך הרווח הגולמי

33,100

22,123

הוצאות מכירה ,שיווק,
הנהלה וכלליות

29,133

22,833

רווח (הפסד) תפעולי לפני
הוצאות תשלום מבוסס
מניות

3,933

()309

הוצאות תשלום מבוסס
מניות

3,326

332

רווח (הפסד) תפעולי לאחר
הוצאות תשלום מבוסס
מניות

2,319

()1,261

להסברי הדירקטוריון ביחס לנתונים הכספיים של החברה כפי שמופיעים בדוחותיה הכספיים המאוחדים,
ראו דוח הדירקטוריון של החברה אשר נכלל בדוח זה.

.9

סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
להלן יתוארו מגמות ,אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו-כלכלית של החברה ,אשר יש להם או צפויה
להיות להם השפעה מהותית על תוצאות או התפתחויות בתחומי הפעילות של החברה:
 .9.1.תחרות
בשנים האחרונות ענף הקמעונאות וענף האופנה בפרט ,מאופיין בתחרות עזה המושפעת בין היתר
מהתפתחויות בתחום המסחר הקמעונאי .בשל כך ,החברה מתמודדת עם תחרות מצד מגוון
מתחרים ברמה הבינלאומית והמקומית ,ובכלל זה פלטפורמות מקוונות בינלאומיות מבוססות
(כדוגמת Asos ,ו ,)Next-פלטפורמות מקוונות מקומיות בשלבי פיתוח שונים (כדוגמת Terminal-X
ו ,)Azrieli.com -חנויות פיזיות של רשתות מותגים בינלאומיים ומקומיים וכן פעילותן של רשתות
אלו בתחום המכירה המקוונת .תחרות זו ,משפיעה על הביקוש למוצרי החברה בקרב לקוחות
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החברה ,וכן עשויה להשפיע באופן מהותי על תימחורם ,על מצבה הכספי ותוצאותיה של החברה.

.9.2.

.9.3.

.9.3.

לפרטים נוספים אודות התחרות בתחום פעילות המסחר הקמעונאי ,ראו ,בין היתר ,סעיף 10.3.
להלן .מאחר ופעילות החברה בתחום מתן שירותי המסחר המקוון החל ממועד השלמת ההנפקה על
פי התשקיף ,צפויה לכלול בשלב הראשון מתן שירותים לבעלת השליטה בקשר עם מותגי קבוצת
גולף ,הרי שמגמות התחרות האמורות ,משפיעות באופן עקיף גם על פעילות זו של החברה .שינויים
בתמהיל ובהיקף פעילות החברה בתחום הפעילות ,עשויים להיות בעלי השפעה ,גם על הגורמים
התחרותיים עמם מתמודדת החברה .לפרטים נוספים אודות פיתוח תחום שירותי המסחר המקוון
כחלק מיעדיה והאסטרטגיה העסקית של החברה ,ראה בין היתר ,סעיף  12.3.להלן.
עונתיות
פעילות החברה מושפעת ממגמות עונתיות המאפיינות את תחום המסחר הקמעונאי של מוצרי
אופנה .בכלל זה ,החציון השני של כל שנה קלנדרית מתאפיין בעלייה בהיקף מחזור המכירות,
ובפרט בעלייה ניכרת בהיקף המכירות במהלך הרבעון הרביעי ,בעיקר בשל ימי מכירה מרוכזים
החלים במהלך החודשים נובמבר ודצמבר (כדוגמת  Black Fridayו .)Cyber Monday-לצד העלייה
בהיקף מחזור המכירות ,נערכת החברה גם לתגבור המלאי ובנוסף ,מתאפיינת עונה זו גם בגידול
מסוים בהוצאות החברה במהלך הרבעון הרביעי בציפייה למחזורי מכירות גבוהים כמפורט לעיל,
בין היתר בקשר עם גידול בהוצאות הפרסום ושכר העבודה .לפרטים נוספים אודות השפעת
העונתיות על תוצאות החברה ,ראו ,בין היתר ,סעיף  9.2.להלן.
מגמות אופנתיות
שינויים מיידים בהעדפות הצרכנים ובמגמות אופנתיות עשויים להיות בעלי השפעה מהותית על
תוצאות החברה והתפתחות עסקיה .כך למשל ,פגיעה ביכולת החברה לצפות ולהגיב לשינויים
בהעדפות הצרכנים ובמגמות אופנתיות בזמן אמת ,עשויה לגרום לירידה בהיקף מכירות החברה,
ולפיכך עלולה לגרום לפגיעה מהותית בתוצאות העסקיות של החברה .לפרטים נוספים אודות מודל
ה ,Fast Fashion -אותו מיישמת החברה בתחום המסחר הקמעונאי ,ראו סעיף  10.1.1להלן.
שינויים פוליטיים ,כלכליים ורגולטוריים בסין
חלק מהותי מפעילות החברה מבוסס על ייצור וייבוא מוצרי אופנה מסין ,בין היתר באמצעות
פעילות חברת הבת שהוקמה לצורך תמיכה וייעול של האופרציה הלוגיסטית הכרוכה בפעילות
המקומית בסין .בהתאם ,שינויים פוליטיים ,כלכליים או רגולטוריים בסין ,בקשר עם פעילות
החברה שם (לרבות שינויים בהסכמי סחר בין מדינתיים ,שיעורי המס המוטלים על יצואני טקסטיל,
אישורי תקינה ,הסכמי ספנות ותעופה ,הסכמי שיתוף פעולה פיננסיים בין מדינתיים ,דיני העבודה
ותנאי העסקה המקומיים בסין) ,עשויים להיות בעלי השפעה מהותית על תוצאות החברה
והתפתחות עסקיה .למיטב ידיעת החברה ,ההתפתחות המואצת בסין בשנים האחרונות ,הובילה
לשינויים רבים .בין היתר ,העלאת המיסים המוטלים על יצואני הטקסטיל ושינויים רגולטורים,
לרבות בתחום דיני העבודה .כמו כן ,למיטב ידיעת החברה ועל פי מקורות פומביים ,בחודש אפריל
 ,2013הודיע המשרד להגנת הסביבה הסיני ( )Ministry of Environmental Protectionעל כוונתו
לבצע מדידות זיהום אוויר במטרה לשפר את איכות האוויר בסין וכן בחינת עמידה של מפעלים
בתקנים סביבתיים .לחברה אין אפשרות לאמוד את מידת ההשפעה של הגורמים המנויים לעיל ושל
גורמים אחרים ,ככל שקיימים ,על הייצור והייבוא מסין ובפרט ,על מחירי הקניה של מוצריה
המיוצרים בסין.
לפרטים נוספים אודות פעילות חברת הבת בסין ,ראה בין היתר סעיף  10.9.להלן.
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.9.3.

מצב כלכלי במשק ,המצב הביטחוני בישראל ושינויים ברמת החיים ובהרגלי הצריכה
שינויים בהרגלי הצריכה (דוגמת שינוי ברמת החיים וההכנסה של משקי הבית ,האטה כלכלית או
מיתון ,צמיחה כלכלית ,קצב הגידול בכוח הקניה ,קצב גידול האוכלוסייה ,שינוי בשיעורי ריבית
ויכולת צרכנים ליטול אשראי ,שינויים גיאופוליטיים ,שינויים בהרגלי הצריכה שעשויים להיות
מושפעים ,בין היתר ,מסף הפטור ממע"מ על רכישות מקוונות מחו"ל ומתעריפי הטיסות לחו"ל
וכו') ,עשויים להיות בעלי השפעה מהותית על תוצאות החברה והתפתחות עסקיה .כך למשל ,מגמה
המשקפת ירידה בהרגלי הצריכה הפרטית של משקי הבית בישראל ,ובפרט בקרב לקוחות החברה,
עלולה לגרום לירידה בהיקף מכירות מוצרי החברה ,ולפיכך עלולה לגרום לפגיעה מהותית
בתוצאותיה העסקיות .בניגוד ,מגמה המשקפת עלייה בצריכה הפרטית עשויה להיות בעלת השפעה
חיובית מהותית על תוצאות החברה.

.9.6.

.9.3.

שינויים רגולטוריים בישראל
על פעילותה של החברה חלות הוראות הדין הכללי ,ובכלל זה הוראות חוק ,תקנות וצווים בענייני
ייבוא ,י יצוא מכסים ,הגנת הצרכן ,קניין רוחני ,דיני עבודה ,דיני איכות הסביבה ,רישוי עסקים
וכיו"ב .כתוצאה מכך ,שינויים ברגולציה החלה על פעילות החברה עשויים להשפיע באופן מהותי על
תימחורם של מוצרי החברה ,ועל מצבה הכספי ותוצאותיה של החברה .בנוסף ,על מנת לעמוד ככל
הניתן בדרישות הרגולטוריות ,משקיעה החברה משאבים כספיים וניהוליים ,בין היתר על מנת לחזק
את מנגנוני הבקרה של החברה.
לפרטים נוספים אודות המגבלות הרגולטוריות הספציפיות החלות על תחום פעילותה של החברה,
ראו בין היתר סעיף  10.13.להלן.
השפעות ייבוא נוספות
חלק מהותי מפעילות החברה מבוסס על ייבוא מוצרי אופנה מהמזרח הרחוק (ובפרט מסין) ,בין
היתר באמצעות התקשרויות מעת לעת עם נותני שירותי שילוח בינלאומי באמצעי תעופה ובכלים
ימיים .בהתאם ,שינויים מיידים הקשורים לייבוא מהמזרח הרחוק ,ובכלל זה ,שינויים בשיעורי
המכסים המוטלים על ייבוא מוצרי טקסטיל ובסיס תשלום המכסים ,תנודות במחירי השילוח
הבינלאומי באמצעי תעופה ,הנובעים ,בין היתר ,כתוצאה משינויים במחיר הנפט ותעריפי היטלי
הדלק ,ושינויים בביקוש לשילוח בינלאומי מוטס ביחס להיצע ,עלולים להשפיע באופן מהותי על
תימחורם של מוצרי החברה ,ועל מצבה הכספי ותוצאותיה של החברה .בנוסף ,עיכובים במשלוח
מוצרי החברה לישראל ,בפרט עקב שיבושים בנמלי תעופה ונמלי הים ובפעילות ספקי לוגיסטיקה
ושילוח בינלאומי ,עלולים לגרום לפגיעה מהותית בתוצאותיה העסקיות של החברה .בהקשר זה,

.9.8.

בחודש ינואר  ,2018נכנסה לתוקף תוכנית "נטו הוזלות" של משרד האוצר ,המביאה לביטול מכסים
בעלות של  368מיליון שקלים בשנה על מגוון רחב של מוצרים ,בכללם ,מוצרי חשמל ,מנורות,
מברשות ומתאמי תאורה ותמרוקים .כמו כן ,בהתאם לתוכנית יבוטלו המכסים על מוצרי
הטקסטיל ,הכוללים את כלל פרטי הביגוד ובהם מעילים ,שמלות ,חצאיות ,מכנסיים ,חולצות,
חגורות ,כפפות ,גרביים ,צעיפים ,ג'ינסים ,סוודרים ,גופיות ,והם יופחתו מ 6%-ל .0%-להערכת
החברה ,לא צפויה לתוכנית "נטו הוזלות" השפעה מהותית על פעילותה .לפרטים נוספים אודות
השפעות הייבוא ,ראו בין היתר סעיף  12.3.3להלן.
תנודות בשערי החליפין
רכישת מוצרי החברה מספקים בחו"ל ,ובפרט במזרח הרחוק ,נעשית במטבע חוץ בעוד מכירות
החברה נעשית ללקוחות מקומיים בשקלים ו/או באשראי שקלי לא צמוד .בהתאם ,תנודות בשערי
מטבע החוץ ,ובפרט שער הדולר והיואן ,עשויות לגרום לצורך בעדכון מחירי המכירה של החברה
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ו/או לשינויים ברווחיותה ,ובהתאם ,עשויות להיות בעלות השפעה מהותית על הכנסות ותוצאות
החברה והתפתחות עסקיה .החברה החלה בניתוח הנתונים בכדי לבצע פעולות גידור במהלך השנה,
על מנת לצמצם את החשיפה לתנודות בשערי מטבע החוץ כאמור.
לפרטים נוספים אודות גורמי הסיכון אשר עשויים להיות בעלי השפעה על תחומי פעילות החברה ,ראו סעיף
 12.3.להלן.

יודגש כי האמור לעיל ,ביחס להערכות החברה בקשר עם הסביבה הכללית בה היא פועלת וגורמים
חיצוניים אשר עשויים להשפיע על פעילותה ,מבוסס אך ורק על הערכות החברה וניסיונה נכון למועד דוח
זה והינו מידע הצופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר עשוי שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או
עשוי להתממש באופן שונה מכפי שתואר לעיל .זאת ,בשל היות המידע האמור ,מעצם טיבו וטבעו ,מידע
הנוגע לשינויים כלליים ורוחביים בשווקים ובתחומים בהם פועלת החברה ,אשר כפוף לשינויים ולגורמים
שאינם בשליטתה של החברה ואשר אין וודאות באשר לאופן ולמועד התממשותם וכן כפוף להתממשות
אילו מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  12.5.להלן.
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חלק שלישי :תיאור עסקי הקבוצה לפי תחומי פעילות
 .10תחום המסחר הקמעונאי
 .10.1.מידע כללי על תחום הפעילות
מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
.10.1.1
במסגרת פעילותה בתחום זה ,החברה ,שהינה חלוצה בתחום פעילות המסחר הקמעונאי
המקוון ( )E-commerceבישראל ,מפעילה פלטפורמת מסחר מקוונת תחת אתר
האינטרנט  ,www.adikastyle.comהנחשב למוביל ומהגדולים בתחום בישראל ,וכן
פועלת להרחבת פעילותה באמצעות הקמתה של רשת חנויות קמעונאיות פיזיות תחת
המותג  ,Adikaבאמצעות מכירת מוצרים משלימים של מותגים בינלאומיים נוספים
(כדוגמת ® Reebok®,Vansו.)Adidas®-
Fast Fashion
החברה מיישמת במכירות מוצריה את מודל ה ,Fast Fashion -במסגרתו פועלת החברה
לפיתוח ,ייצור ,אספקה ומכירה בקבועי זמן קצרים ( 3-6שבועות מזיהוי הטרנד ועד
אספקה ללקוח) מוצרים התואמים ,ככל הניתן ,מגמות וטרנדים עכשווים בעולם
האופנה .בהתאם לעקרונות מודל זה ,שמה החברה דגש על אופטימיזציה של היבטים
מסוימים במערכי הייצור ,הייבוא והשילוח ללקוחותיה ,כך שתוכל לתכנן ,לעצב ,לייצר
ולספק ללקוחותיה ,מוצרים עדכניים ,במהירות ובמחירים תחרותיים.
 1-3שבועות
Try & Repeat

זיהוי הטרנד

עיצוב
המוצר
ופיתוח

ייצור

שילוח אווירי

מכירה

 3-6שבועות

על פי מודל זה ,פועלת החברה לניטור יום יומי של המגמות העכשוויות ביותר בעולם
האופנה ,באמצעות מעקב אחר מובילי דעת קהל בינלאומיים ובאמצעות פעילות
משמעותית ברשתות חברתיות .להבדיל מהענף הקמעונאי המסורתי ,החברה מזהה
טרנדים אופנתיים עולמיים ומקומיים בזמן אמת ולא מנסה לחזות טרנדים עתידיים
כנהוג בענף הקמעונאות המסורתי ( 6-12חודשים קדימה) .המשמעות של זיהוי טרנדים
בזמן אמת היא שדגמי החברה נוחלים הצלחה רבה ובאחוזים גבוהים ,וכן כי לרוב,
החברה מקדימה משמעותית את השוק המקומי במכירת מוצרים התואמים לטרנדים
העכשוויים.
בשלב הבא ,ולאחר זיהוי מגמה בעלת פונטציאל ,פועלת החברה לפיתוח ועיצוב מוצרים
תוך התאמתם לקהל לקוחותיה ולסוג פעילותה .בסיום תהליך העיצוב פועלת החברה
לייצור המוצר ,תחילה באמצעות דוגמיות ( )samplesולאחר אישור הדוגמא מבצעת
החברה הזמנה ראשונה בהיקף מוצרים מדוד .במקביל ,החברה מבצעת תהליכים
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הנדרשים לצורך העלאתו ושיווקו של המוצר בפלטפורמת המסחר של החברה .הייצור
והאספקה המהירה מאפשרים לחברה לעבוד במודל ,Try & Repeatבמסגרתו ,מבצעת
החברה הזמנות ייצור מוצרים ראשוניות בהיקפים מדודים ,ובד ובבד עם מכירת
המוצרים ,מבצעת החברה אנליזה של הצלחת המכירות על בסיס יומי .בהתאם
לניתוחים סטטיסטיים בזמן אמת ,בוחנת החברה האם לבצע הזמנה חוזרת בהיקף גדול
יותר ,וכך מביאה לגידול במכירות של מוצרים מובילים ( )best sellersומקטינה
משמעותית את החשיפה למלאי בלתי מנוצל .הקטנת החשיפה למלאי בלתי מנוצל,
משמעותה גם כי החברה מציעה אחוזי הנחה נמוכים באופן יחסי לשוק ,המובילים
לשיעור רווחיות גולמית גבוה יותר וכן מאפשרת לחברה לפתוח במבצעי מכירות בשלב
מאוחר יחסית לעומת השוק.
בנוסף לאמור ,מנוע צמיחה משמעותי נוסף הנובע משימוש במודל הFast Fashion -
הוא היכולת של החברה להציג קולקציות חדשות על בסיס שבועי .כאמור בסעיף 3.8.
לעיל ,שימור המותג "עדיקה" כמותג מוביל בשוק בישראל בנוי ,בין היתר על העמדת
הלקוח במרכז ( .)Costumer Centricחידוש תמידי של היצע ותמהיל המוצרים
הנמכרים על ידי החברה ,בהתאם לטרנדים עדכניים ,מייצר התעניינות רבה ומשמר את
הקשר הרציף בין החברה ללקוחותיה ,הבא לידי ביטוי בין היתר ,בגיוס מבקרים חדשים
ובשימורם כמבקרים חוזרים בפלטפורמות השונות.
Clicks to Bricks
בשנים האחרונות ,ניכרות בענף המסחר הקמעונאי ,ובפרט בענף האופנה ,מספר מגמות
המושפעות בין היתר מהתפתחויות בתחום המסחר הקמעונאי המקוון ,ובכלל זה ,ביסוס
מעמדן המקומי של פלטפורמות מקוונות בינלאומיות ,כניסתן של פלטפורמות מקוונות
מקומיות בשלבי פיתוח שונים ופעילותן של רשתות מותגים בינלאומיים ומקומיים
בתחום המכירה המקוונת ( .)bricks to clicksבד בבד ,התפתחויות בתחום המסחר
הקמעונאי המקוון ,הובילו לאימוץ מודל ה ,clicks to bricks-במסגרתו ,פלטפורמות
מסחר מקוונות מתרחבות לפעילות גם באמצעות חנויות קמעונאיות פיזיות ,לצורך
ניצול היתרונות הסינרגטיים הטמונים בשילוב פעילות מסחר מקוונת עם פעילות מסחר
קמעונאית פיזית .בהתאם ,והחל מיום הקמתה ,פעלה החברה לאימוץ מודל זה והפעילה
חנויות זמניות ( )pop-upוהחל משנת  2013החלה להפעיל חנויות קבועות .הסינרגיה בין
פעילות המסחר הקמעונאי המקוון לבין החנויות הפיזיות באה לידי ביטוי ,בין היתר,
בהיזון חוזר של לקוחות בין הפלטפורמה לחנויות ולהיפך; החנויות הפיזיות מאפשרות
ללקוח "להרגיש" את המוצרים לפני ביצוע רכישה מקוונת ומנמיכה את חסמי הכניסה
של הלקוחות לרכישה באמצעות פלטפורמה מקוונת; הפלטפורמה המקוונת מביאה
לתנועה בחנויות הפיזיות (בין היתר ,בשל האפשרות העומדת ללקוחות לבצע החזרות
והחלפות של מוצרים אשר נרכשו בפלטפורמה המקוונת ,וכן האפשרות בעתיד לאסוף
מוצרים אשר נרכשו בפלטפורמה המקוונת ( ;))click and collectוכן ,מתאפשרת
אופטימיזציה של מלאי שכן מוצרים מסוימים מותאמים יותר לרכישה בצורה מקוונת
ואחרים במכירה בחנויות פיזיות .נכון למועד הדוח ,לצד פלטפורמת המסחר המקוונת,
החברה מפעילה  2חנויות קמעונאיות פיזיות .החברה גורסת כי פריסה של כמות מוגבלת
של חנויות פיזיות במיקומים אסטרטגיים ,אשר ייקבעו ,בין היתר ,בשים לרב לריכוז
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הגיאוגרפי של לקוחות פלטפורמת המסחר המקוונת ,תאפשר למקסם את היתרונות
הסינרגרטיים האמורים וההיזון החוזר בין הפלטפורמה לחנויות הפיזיות ואת
פוטנציאל הצמיחה הנובע מהם ,תוך שימור תהליכים יעילים ,מהירים וחיזוק מגמת
השיפור בחוויית הלקוח.
תחרות
כאמור לעיל וכפי שיפורט להלן ,בענף האופנה ניכרת בשנים האחרונות תחרות גוברת,
בין היתר עקב חדירתן של רשתות בינלאומיות לשוק הישראלי ,השקעת המתחרים
במיתוג ובפרסום רחב היקף .לצורך ביסוס בידול המותג ,מקפידה החברה על פנייה
לאפיקי אופנה נוספים כגון אופנת הבית ,ספורט ומוצרים משלימים נוספים דוגמת
מוצרי  ,Beautyוכן על שיפור מתמיד בחוויית הקנייה ,בין היתר ,באמצעות עיצובים
ייחודים ואירועי אופנה ,מכירה ושיווק שונים.
.10.1.2

מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
לפרטים נוספים אודות מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום
הפעילות ,ראו בין היתר סעיף  10.13.להלן.

.10.1.3

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
כאמור לעיל ,החברה היא השחקן הישראלי המוביל בתחום מסחר האופנה המקוון
בישראל .נתוני הצמיחה אותם הציגה החברה בשנים האחרונות ,הינם חלק ממגמה כלל
עולמית (ובישראל בפרט) של צמיחת שוק המסחר הקמעונאי המקוון ,לצד ניסיונה
הייחודי של החברה בתחום הפעילות וחתירה מתמדת לשיפור המאפיינים התפעוליים
של תחום פעילות זה ,כמפורט להלן:
שוק המסחר הקמעונאי המקוון
.10.1.3.1
למיטב ידיעת החברה ועל פי פרסומים פומביים ,בשנים האחרונות ניכרת
מגמת צמיחה חדה בסך המכירות ובנתח השוק של ענף המסחר הקמעונאי
המקוון ,בין היתר נוכח העובדה שרכישת מוצרים באמצעות אתרי מסחר
מקוונים הפכה לחלק אינטגרלי מתרבות הצריכה הכלל עולמית .בעוד ענף
הקמעונאות המסורתי בארה"ב הציג שיעורי צמיחה באחוזים בודדים (אם
בכלל) ,שוק ה E-Commerce -בארה"ב גדל ברבעון השלישי לשנת 2013
בכ 13.3%-לעומת התקופה המקבילה ב 11.2016 -בדומה ,על פי פרסומים
פומביים ,שוק האופנה וההנעלה הקמעונאי המסורתי רשם בחודש דצמבר
12
 2013צניחה של  18%במכירות ,לעומת דצמבר .2016

.https://www.census.gov/retail/mrts/www/data/pdf/ec_current.pdf 11
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מגמת הצמיחה המואצת של שוק המסחר המקוון לא פסחה על השוק
הקמעונאי בישראל ,ועל פי נתוני חברת הייעוץ  13,TASCשוק המסחר
המקוון בישראל צמח בשיעור שנתי של כ 23%-בשלוש השנים שקדמו לשנת
 .2016בכלל זה ,צמח משמעותית גם שוק המסחר המקוון של מוצרי
האופנה בישראל בשנים האחרונות ,בעיקר כתוצאה מגידול בשיעור
הישראלים הרוכשים לפחות פעם בשנה מוצרי אופנה באינטרנט (מ30% -
בשנת  2013לכ 60%-בשנת  .)2016כך למשל ,מסיכום נתוני השימוש של
הציבור הישראלי בכרטיסי אשראי בשנת  ,2013עולה כי העלייה החדה של
ביצוע רכישות באמצעות האינטרנט אפיינה גם את שנת  ,2013כאשר סך
מחזורי העסקאות באינטרנט עלו ב 16%-לעומת השנה הקודמת בעוד סך
מחזורי העסקאות בתחום האופנה באינטרנט זינק בכ.1436% -
ההתפתחות המשמעותית בשוק המסחר המקוון ,אשר היוותה רוח גבית
גם לצמיחתה המשמעותית של החברה בשנים האחרונות ,צפויה להמשיך
ולהציג נתוני צמיחה משמעותיים גם בשנים הקרובות ,הן בנתח מסך שוק
האופנה שישויך למסחר הקמעונאי המקוון והן בגידול בפדיון הכולל
ממסחר אופנה מקוון .תחזיות הצמיחה בישראל אף משמעותיות יותר ,בין
היתר ,עקב העובדה ששוק האופנה המקוון בישראל מתאפיין בנוכחות
משמעותית של שחקנים בינלאומיים ,הנובעת מנוכחות היסטורית דלה
יחסית של שחקנים מקומיים בשוק האופנה המקוון (הלכה למעשה ,אתר
האינטרנט של החברה אשר הושק בשנת  ,2011היה לאחד מחלוצי
המסחר המקוון באופנה בישראל ,עובדה אשר סייעה למיצובו כמותג
הישראלי המוביל בשוק מסחר האופנה המקוון בישראל) .על פי נתוני
חברת הייעוץ  ,TASCבין היתר ,עקב נוכחות גוברת של שחקניות
ישראליות בשוק המסחר הקמעונאי המקוון ,צפוי שוק האופנה המקוון
15
הישראלי ,כמעט להכפיל את עצמו עד לשנת .2020
.10.1.3.2

ניסיונה הייחודי של החברה בתחום הפעילות
כאמור לעיל ,החברה פיתחה את פלטפורמת המסחר המקוונת של מותגי
גולף על בסיס הפלטפורמה המתקדמת והטכנולוגיות של מוצרי ,Adika
המייצרת חווית קנייה ייחודית בעבור קהלי היעד של הפלטפורמות
השונות .במסגרת זו ,פועלת החברה באופן תמידי לזיהוי ובחינת ההיבטים
התפעוליים השונים ובחינת האפשרויות השונות לשיפור פרמטרים
שעשויים להיות בעלי השפעה על תוצאותיה.

http://tasc-consulting.com/_Uploads/dbsAttachedFiles/ecommerce.pdf 13
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כמפורט בהרחבה בסעיף  3.8.לעיל ,החברה הינה גורם מוביל וייחודי
בישראל ,המחזיק ב Know How -בשלל ההיבטים הרלוונטיים לE- -
 ,Commerceהחל משלב גיבוש תמהיל המוצרים הנמכרים ללקוחותיה,
דרך עיצוב ,ייצור יבוא ,שיווק ,מכירה ושילוח (ככל שהמכירה התבצעה
בפלטפורמת המסחר המקוונת) וכלה בשירות הלקוחות ובשימור הקשר עם
בסיס הלקוחות של החברה .בנוסף ,פיתחה החברה מומחיות בהיבטים
הלוגיסטיים הרלוונטיים לכל אחד מההיבטים האמורים ,אשר תומכת
משמעותית במיצובה כמותג הישראלי המוביל בתחום האופנה המקוונת
בישראל.
.10.1.3

התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
לפרטים נוספים אודות התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני
הלקוחות שלו ראו סעיף  10.1.1לעיל.

.10.1.3

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
 .10.1.3.1שימוש במודל ( ,Fast Fashionכמפורט בסעיף  10.1.1לעיל);
 .10.1.3.2יעילות לוגיסטית (כמפורט בסעיף 10.3.2לעיל);
 .10.1.3.3השימוש ביתרונות הסינרגטיים הטמונים ב( Clicks to Bricks -כמפורט
בסעיף  10.1.1לעיל);
 .10.1.3.3התמקדות בלקוחות (( )coustemer centricכמפורט בסעיפים 3.8.ו10.3.1 -
לעיל);
 .10.1.3.3שימוש במודלים מתקדמים בשיווק דיגיטלי (כמפורט בסעיף  10.3.1לעיל);
 .10.1.3.6מאגר לקוחות מגוון ומשמעותי ,קהל יעד צעיר ודינאמי;
 .10.1.3.3נוכחות משמעותית ברשתות חברתיות (כמפורט בסעיף  10.3.1לעיל);
 .10.1.3.8מבקרים חוזרים (כמפורט בסעיף  10.3.1לעיל);
 .10.1.3.9פיתוח פלטפורמת מסחר מקוונת מתקדמת ושימוש בכלי Creative & UI
(כמפורט בסעיף  10.1.3.2לעיל);
 .10.1.3.10בחינה שוטפת של צרכי החברה השוטפים וגורמי ההצלחה המשתנים,
ועדכונם ויישומם מעת לעת ובזמן אמת.

.10.1.6

שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
למיטב ידיעת החברה ,בשנים האחרונות מרבית הייצור בענף מקורו בספקים מהמזרח
הרחוק ובעיקר מסין ,הודו ובנגלדש .בצורה דומה ,ייצור המוצרים הנמכרים על ידי
החברה ,מתבצע בעיקרו באמצעות ספקים במזרח הרחוק ,ובעיקר בסין .להערכת
החברה ,היא אינה תלויה בספק ו/או ביצרן מסוים ,שכן ניתן לייצר את כל המוצרים
ובכמויות המיוצרות עבור החברה אצל מספר רב של ספקים ו/או יצרנים אחרים בסין
ו/או במדינות אחרות ,ללא תוספת מהותית בעלויות הייצור .מעת לעת ,מבצעת החברה
הערכה של טיב הספקים המייצרים את מוצרי החברה ופועלת לאיתור ספקים חדשים.
לפרטים נוספים אודות ספקי החברה ראו סעיף  12.3.13להלן.
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האמור לעיל ,ביחס להערכות החברה בקשר עם אי התלות בספק ו/או יצרן מסוים,
מבוסס אך ורק על הערכות החברה וניסיונה נכון למועד דוח זה והינו מידע הצופה פני
עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר עשוי שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או עשוי
להתממש באופן שונה מכפי שתואר לעיל .זאת ,בשל היות הערכה זו תלויה בשינויים
וגורמים אשר אינם בשליטתה של החברה ואשר אין וודאות באשר לאופן ולמועד
התרחשותן (למשל ,פגיעה בקשרים הכלכליים עם סין ,שינויים רגולטוריים בסין
וכו').
.10.1.3

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
 .10.1.3.1חסמי כניסה – להערכת החברה ,הקמת פלטפורמת מסחר מקוונת ,כרוכה
בחסמי הכניסה הבאים :איתנות פיננסית – נדרש הון משמעותי לשם מימון
עלויות פיתוח התשתית הטכנולוגית ,עלויות הקמת המערך הלוגיסטי ,וכן,
הוצאות פרסום ושיווק; ידע ויכולות טכנולוגיות – לצורך ייסוד פלטפורמת
מסחר מקוונת נדרש ידע טכנולוגי ייחודי לשם פיתוח תשתית מקוונת
איכותית; מערך תפעולי  -הקמת מערך תפעולי הכולל שירותי לוגיסטיקה,
מערכות מידע ושיווק מתקדמים וכוח אדם מיומן; מוניטין – למוניטין
חיובי ומותג חזק ומוכר יש השפעה מהותית על יכולת הפעילות בתחום;
מאגר לקוחות – למיטב ידיעת החברה ,בסיס לקוחות משמעותי הינו חסם
כניסה משמעותי לפעילות קמעונאית בכלל ומקוונת בפרט .להערכת
החברה ,חסמי הכניסה להקמת חנות פיזית בודדת בתחום הפעילות הינם

.10.1.3.2

.10.1.8

נמוכים ,והקמת חנות בודדת אינה מצריכה משאבים מיוחדים .ואולם,
יצירת סינרגיה בין פלטפורמת מסחר מקוונת לבין חנויות פיזיות תלויה
במידה רבה בגורמים המנויים לעיל.
חסמי יציאה – להערכת החברה ,חסמי היציאה מתחום הפעילות הינם
בעיקר העלויות הכרוכות בסגירת החנויות והתשלומים תחת הסכמי
השכירות בקשר עם חנויות כאמור .לפרטים נוספים אודות הסכמי
השכירות ראו סעיף  10.10.להלן.

תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
למוצרי החברה קיימים מוצרים תחליפיים רבים של רשתות אופנה מקומיות
ובינלאומיות המשווקים ברחבי ישראל בנקודות מכירות רבות ומגוונות וכן באתרי
אינטרנט ברחבי העולם ובישראל המשווקים לישראל .כאמור לעיל ,בידי החברה מספר
גורמי הצלחה עיקריים המעניקים לה יתרון על פני המתחרים.

.10.1.9

מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו
לפרטים בדבר מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו ,ראו סעיף 10.3.
להלן.
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 .10.2.מוצרים ושירותים
החברה מוכרת במסגרת פלטפורמת המסחר המקוון ומתחמי המכירה הפיזיים ,מוצרי אופנה
ועיצוב ,לרבות מוצרי הלבשה ,הנעלה ואופנה משלימים אשר קהל היעד שלהם הינן נערות ונשים
בגילאי  ,13-33המבצעות רכישה עבור עצמן ,וכן מוצרי אופנת בית .כל אלו נמכרים תחת המותג
 .Adikaבנוסף ,מוכרת החברה מוצרים משלימים של מותגים בינלאומיים נוספים (כדוגמת
® Reebok® ,Vansו .)Adidas®-כמו כן ,לאחרונה החלה החברה למכור מוצרי אופנת ספורט
( )Activeוהלבשה תחתונה לנשים ,תחת המותג  ,Adikaוכן מוצרי טיפוח ויופי (בין היתר של מותגי
טיפוח ויופי בינלאומיים ,כדוגמת ® Lorealו .)Maybelline®-במסגרת יישום האסטרטגיה של
החברה ,עתידה החברה להרחיב את קטגוריית מוצרי הטיפוח והיופי ולשווק במסגרתה קשת רחבה
יותר שלמוצרי טיפוח ויופי וכן מוצרים משלימים למוצרים אלו (לפרטים נוספים אודות אסטרטגיית
החברה ,ראו סעיף  12.3.להלן).
עיקר המוצרים הנמכרים בידי החברה מיוצרים על ידה ,בעיקר באמצעות ספקים במזרח הרחוק,
באמצעות יישום מודל ה .Fast Fashion -לפרטים נוספים אודות המודל האמור ,ראו סעיף 10.1.1
לעיל; לפרטים נוספים אודות כושר הייצור של החברה ,ראו סעיף  10.9.להלן.
 .10.3.פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
במסגרת פעילותה בתחום המסחר הקמעונאי ,לחברה מוצרים בקטגוריה אחת שהיא מוצרי אופנה
ועיצוב ,לרבות מוצרי הלבשה ,מוצרי הנעלה ,מוצרי אופנה משלימים ומוצרי אופנת בית .במסגרת
תחום זה ובהתאם ליישום מודל ה ,Fast Fashion -אין שוני מהותי מבחינת החברה בין המוצרים
השונים בתוך קטגוריית המוצרים ,ותמהיל המוצרים נקבע מעת לעת ,על בסיס החלטות שוטפות של
הנהלת החברה ובהתאם לצרכיה השוטפים ולמגמות משתנות בעולם בו פועלת החברה.
במהלך שנת  ,2013מכרה החברה באמצעות פלטפורמת המסחר המקוונת "עדיקה" כ3,300 -
מוצרים שונים.
 .10.3.לקוחות
לקוחות החברה הינם הרוכשים בפלטפורמת המסחר המקוונת של החברה וכן אלו הרוכשים את
מוצרי החברה בחנויות הזמניות ובחנויות הקבועות שמפעילה החברה .מרבית לקוחות החברה הינן
נערות ונשים בגילאי  ,13-33המבצעות רכישה עבור עצמן .אחד מן היתרונות המשמעותיים של
החברה במסגרת פעילותה הוא יכולת ההתאמה בין הלקוחה לבין מודלים בהם פועלת החברה ( Fast
 .)Fashion, Social Mediaהלקוחה האופיינית של החברה משולבת בצורה גבוהה ברשתות
החברתיות ,בהן היא נחשפת לטרנדים אופנתיים בעולם .השימוש במודל ה Fast Fashion-מאפשר
ללקוחה להבחין במהירות ולזהות את הטרנדים בהם היא צופה ברשתות החברתיות מתממשים
במוצרי החברה .יתרה מזאת ,הלקוחה האופיינית מרגישה בנוח עם ביצוע רכישה מקוונת וכן רכישה
באמצעות המכשיר הסלולרי (נכון למועד פרסום הדוח ,שיעור של כ 2/3-מכלל הרכישות בפלטפורמה
המקוונת מבוצעות ממכשירים סלולריים) .לחברה אין תלות בלקוח מסוים כלשהו אשר אובדנו
ישפיע באופן מהותי על תחום פעילותה .לפרטים נוספים אודות אשראי לקוחות החברה ,ראו סעיף
 10.13.3להלן.

49574-3528533v6

א23-

 .10.3.שיווק והפצה
שיווק
.10.3.1
שיווק מותגי ומוצרי החברה ללקוחותיה מתבצע באמצעות פלטפורמת המסחר
המקוונת ,רשתות חברתיות ,אירועי הפופ-אפ ( ,)Pop-Upוכן באמצעות החנויות
הזמניות והקבועות המנוהלות ומופעלות על-ידי החברה .פעילות השיווק של החברה
מתבצעת בצינורות שיווק מגוונים ,תחת המודל העסקי  – clicks to bricksדהיינו ,מודל
משולב וסינרגטי של פלטפורמה מקוונת לצד פעילות קמעונאית פיזית .לפרטים נוספים
אודות המודל האמור ,ראו סעיף  10.1.1לעיל.
החברה דוגלת בפרסונליציה של הפעילות השיווקית ,ביצוע ניתוח מעמיק של טרנדים
עכשוויים ,פילוח פרסונלי של ה( data base-אופטימיזציה לפי מאפיינים גיאוגרפיים,
הרגלי קנייה ,גודל סל ממוצע ,התאמת המוצרים ללקוח הרלוונטי ושימוש במערכת
שימור לקוחות) ושימוש בחשבונות ברשתות החברתיות –  Facebookו ,Instagram-כדי
לפרסם חנות ספציפית ,לקהל רלוונטי וספציפי .כמו כן ,ליבת החברה היא טכנולוגיה
אנליטית ,המאפשרת לה לעשות שימוש במודלים מתקדמים בשיווק דיגיטלי ,תוך יישום
אסטרטגיית שיווק שמטרתה לייצר תנועה ( )Trafficמשמעותית של משתמשים
לפלטפורמת המסחר המקוונת של החברה ולחנויות הפיזיות ולחיזוק מוניטין המותג,
תוך שימוש בכלים המצויים בחזית החדשנות המודדים את אפקטיביות אמצעי השיווק
והפרסום ,מאפשרים הכוונה ממוקדת לקהל היעד בעלויות נמוכות.
שיווק אונליין:
עיקר פעולות שיווק המותג ומוצרי החברה מתבצע באמצעות ערוצי שיווק מקוונים ,תוך
מתן דגש על פרסום ממוקד לקהל יעד בעל מאפיינים מוגדרים ,המביאה לשיעור
מבקרים חוזרים גבוה .ערוצי שיווק אלו כוללים ,בין היתר ,שיווק בפלטפורמת המסחר
המקוונת של החברה ,על-בסיס מודלים מקובלים בעולם השיווק והפרסום ,ובפרט,
כאלו המאפשרים פרסום ממוקד לקהל יעד בעל מאפיינים מוגדרים .בנוסף ,עושה
החברה שימוש נרחב ברשתות החברתיות על-ידי פרסום תכנים מקוריים ושיתוף תכנים
קיימים .לחברה יש פרופילים פעילים ברשתות חברתיות כדוגמת ®( Facebookעם כ-
 230אלף עוקבים )16ו( Instagram® -עם כ 230-אלף עוקבים ,)3באמצעותם מפרסמת
החברה ללקוחותיה ,באופן שוטף ,תכנים הכוללים ,בין היתר ,תכנים מקוריים ושיתוף
תכנים קיימים ,פרסומים על מוצרים חדשים ,על מבצעים ומכירות מיוחדות ,אירועי
פופ-אפ ,אירועי והפקות אופנה ,עדכוני אופנה ,ועדכונים שוטפים נוספים .כמו-כן,
החברה עושה שימוש בתוכן ממומן בשירותי החיפוש של  Googleוברשת החברתית
® ,Facebookובאמצעות מודלים המאפשרים פרסום ללקוח מסוים על-פי העדפותיו
האישיות .אסטרטגיית השיווק של החברה מעוצבת על מנת לייצר תנועה ()Traffic
משמעותית של משתמשים לפלטפורמת המסחר המקוונת של החברה ולחנויות הפיזיות
 16נכון ליום  13במרץ.2018 ,

49574-3528533v6

א23-

ואף לחיזוק מוניטין המותג .בהמשך לאמור ,משתמשת החברה באמצעים נוספים,
ובכלל זה ,חוויית המשתמש בפלטפורמת המסחר המקוון ,לצורך המרת ()conversion
תנועת הלקוחות ( )Trafficהמשמעותית ,למכירות בפועל.
במידה ופעילות החברה ברשתות החברתיות ובאתרי החיפוש ,תופסק מסיבה כלשהיא,
עשויה להיות לכך השפעה מהותית על הכנסות החברה ועל רווחיה ,שכן ,להערכת
החברה ,לחברה לא קיימות חלופות בישראל לשיווק אונליין אפקטיבי מבחינת היקף
החשיפה לקהל הלקוחות .עם זאת ,להערכת החברה ,הסבירות להפסקת הפעילות
האמורה הינה נמוכה ביותר.

יודגש כי האמור לעיל ,ביחס להערכת החברה מהווה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת
מונח זה בחוק ניירות ערך ,המבוסס בין היתר ,על תרומתו של ערוץ שיווק אונליין
לתוצאותיה העסקיות של החברה .התממשות הערכה זו או אי התממשותה ,כולה או
חלקה ,או התממשותה באופן שונה ,לרבות באופן שונה מהותית ,מכפי שנצפה ,תלויה
בין היתר ,בנסיבות בהן תידרש החברה להפסיק את פעילותה ברשתות החברתיות
ובאתרי החיפוש ,לשינויי מדיניות הרשתות החברתיות ואתרי החיפוש ולשינויים
נוספים במאפייני ערוצי השיווק האמורים.
אירועי פופ-אפ:
החברה פועלת למיתוג מוצריה ולגיוס לקוחות חדשים באמצעות אירועי פופ-אפ
הנערכים בכל רחבי הארץ .אירועים אלו נערכים בחללים מתחלפים ,לתקופת זמן
מוגבלת ,וזאת במטרה לקדם את מכירות המותג ,להגדיל את מעגל הלקוחות של
החברה ולמשיכתם של קהל הלקוחות לפלטפורמת המסחר המקוונת של החברה ,תוך
גיבוש יחסי אמון והיכרות עם החברה ועם המותג.
חנויות קמעונאיות פיזיות:
החברה פועלת להרחבת פעילותה באמצעות חנויות קמעונאיות פיזיות ,ובכלל זה ,חנות
הדגל של החברה ממוקמת במתחם דיזינגוף סנטר שבתל אביב ,מרכז מסחרי
מהמובילים בישראל ,חנות הממוקמת בקניון הקריון בקרית ביאליק ,הShow room -
הממוקם במתחם משרדי החברה והחנות בקניון "הזהב" בראשון לציון (אשר עתידה
להיפתח ,כמפורט בסעיף 10.10.3להלן) .חנויות החברה ,אופן פעילותן ואסטרטגיות
השיווק ,עוצבו באופן שינצל באופן מיטבי את היתרונות הסינרגטיים הנובעים מפעילות
מקוונת לצד מכירה קמעונאית ישירה .בנוסף ,נעשות פעולות המכירה והשיווק בחנויות,
בין היתר ,באמצעות צוותי מכירות ומבצעי שיווק נקודתיים בחנות .כמו כן ,פעילות
השיווק כוללת שילוט בחנות ובסביבתה וכן שיווק אונליין המבוסס על מיקום גיאוגרפי.
מאגר לקוחות ודיוור במכירה באינטרנט:
החברה מקדמת את מכירת מוצריה באמצעות הפעלת מאגר לקוחות ודיוור למכירה
באינטרנט ,אשר מנה נכון ליום  21במרץ ,2018 ,כ 280 -אלפי חברים .מאגר המידע
מאפשר לחברה ליצור קשר אישי עם לקוחותיה ופותח בפניה ערוץ שיווקי נוסף
באמצעות דיוור ישיר לקהל ממוקד.
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פעולות החברה בערוצי השיווק המתוארים לעיל ,הובילו לגידול וצמיחה מתמידים
בהיקפי פעילותה .כך למשל ,במהלך שנות פעילותה ,מצויה החברה בתהליך של גידול
מתמיד בצבירת לקוחות חדשים באתר עדיקה :בשנת  2013צבר אתר עדיקה כ 39-אלפי
לקוחות חדשים ,וזאת לעומת כ 31-וכ 29-אלפי לקוחות חדשים במהלך השנים  2016ו-
 ,2013בהתאמה ,ולעומת כ ,23 -כ 13 -וכ 3 -אלפי לקוחות חדשים במהלך השנים ,2013
 2013ו ,2012 -בהתאמה .עוד למשל ,במהלך שנות פעילותה ,גדל בהתמדה גם מספר
הפריטים הנמכר במסגרת הפעילות הקמעונאית של עדיקה :בשנת  ,2013נמכרו במסגרת
הפעילות הקמעונאית של עדיקה כ 1.03 -מיליון פריטים ,וזאת לעומת כ 383 -וכ262 -
אלפי פריטים במהלך השנים  2016ו ,2013 -בהתאמה ולעומת כ ,132 -כ 33 -וכ 11 -אלפי
פריטים במהלך השנים  2013 ,2013ו ,2012 -בהתאמה.
.10.3.2

הפצה
נכון למועד הדוח ,מוצרי החברה נקלטים ,מאוחסנים ומופצים ללקוחותיה ,באמצעות
המרכז הלוגיסטי הממוקם בתל אביב (ראה סעיף  10.10.1לפרק זה) .המרלו"ג פותח
בידי החברה והותאם באופן ייחודי לצרכיה ומביא ליעילות וחסכון משמעותי בעלויות
התפעול .המרלו"ג הותאם לתהליכי העבודה בעולם המסחר המקוון ,זאת ,בשילוב
התאמה לצרכיה הייחודיים של החברה במסגרת יישום מודל ה .Fast Fashionהמרלו"ג
תומך בפעילות השוטפת של החברה המתאפיינת במקרים רבים במועדים בהם קצב
המכירות הינו גבוה במאות אחוזים מהממוצע ,וכן תומך בצמיחה המואצת של החברה
בשנים האחרונות .מוצרי החברה הנמכרים באינטרנט מופצים באמצעות מיקור חוץ,
דואר שליחים ,דואר ישראל או באמצעות איסוף עצמי ,בהתאם להעדפת הלקוח.
החברה אף מאפשרת שירות משלוח  ,Adika Expressהמאפשר את אספקת המוצרים
ללקוחות באזורים מסוימים ,בתוך פרקי זמן קצרים (אשר עשויים להצטמצם עד כדי
שעתיים ממועד ההזמנה לבית הלקוח) .ההפצה לחנויות נעשית לפי הוראות הפצה
המתוכננות בהנהלת החברה ,בהתאם לתחזית המכירות ,מלאי החברה ,יעדי החברה
והמכירות בפועל .ההפצה לחנויות החברה (לרבות למחסנים הצמודים אליהן) ,מתבצעת
על בסיס יומי או שבועי בהתאם לצרכי החנות .כלי השינוע ומערכות המידע מאפשרים
פיקוח ובקרה המאפשר מענה מהיר ,גמישות בתפעול וניהול המלאי.
הסכם בלדרות:
אספקת המוצרים בפועל ללקוחות החברה אשר רכשו את המוצרים באמצעות
הפלטפורמה המקוונת ,נעשית בעיקרה באמצעות חברת שילוח .במסגרת הסכם
הבלדרות ,נקבעו התעריפים למשלוחים על פי יעדם ואופי המוצרים ,תנאי התשלום
ותנאי הביטוח והאחריות לשילוח המוצרים .הצדדים זכאים לבטל את ההסכם האמור
במתן הודעה מוקדמת של שלושה חודשים.
במסגרת פעילותה מבקשת החברה לייצר חווית קנייה איכותית ,לרבות ביחס לשילוח
מוצריה ,ולפיכך ,מעדיפה החברה כי לקוחותיה יעשו שימוש בשירותי הבלדרות
המוצעים על ידי חברת השילוח .לשם כך ,מסבסדת החברה ,במקרים מסוימים ובהתאם
לעלות ההזמנה של הלקוח ,את שירותי השילוח.
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במהלך שניים עשר החודשים שהסתיימו ביום  31בדצמבר ,2013 ,שילמה החברה בעבור
שירותי השילוח כ 3,311-אלפי ש"ח .לפרטים נוספים אודות הסכם הבלדרות ,ראו באור
.16ב 2.לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2013
 .10.6.צבר הזמנות
אין צבר הזמנות לחברה ,למעט צבר הזמנות בסכומים לא מהותיים.
 .10.3.תחרות
כאמור לעיל ,ענף הקמעונאות וענף האופנה בפרט ,מאופיין בתחרות עזה המושפעת ,בין היתר,
מהתפתחויות בתחום המסחר הקמעונאי .בשל כך ,החברה מתמודדת עם תחרות מצד מגוון
מתחרים ברמה הבינלאומית והמקומית ,ובכלל זה פלטפורמות מקוונות בינלאומיות מבוססות,
פלטפורמות מקוונות מקומיות בשלבי פיתוח שונים ,רשתות מותגים בינלאומיים ומקומיים
ופעילותן של רשתות המותגים בתחום המכירה המקוונת .בין המתחרים המרכזיים ,ניתן למנות את
 Asos ,Zaraואחרים להם פעילות מכירה נרחבת בישראל ,המבצעים מכירות לקהל יעד דומה של
החברה (חלקם באמצעות רשתות פיזיות וחלקם באמצעות אתרי אינטרנט) .בשנים האחרונות,
ניכרת גם מגמה של התרחבות התחרות מצד פעילות מכירה מקוונת של מוצרי אופנה על ידי גורמים
בישראל ,ובכלל זה ,החנויות המקוונות הקיימות של הרשתות ,Renuar ,Castro ,Hoodies
 Urbanica ,Twentyfoursevenואחרים.
החברה אינה יכולה לאמוד את נתח השוק שלה ביחס למתחרותיה בשוק הקמעונאי בישראל ,אולם
להערכת החברה ,היא מהווה גורם מוביל במסחר קמעונאי מקוון.
התחרות האמורה עשויה להשפיע (ואף באופן מהותי) על הביקוש למוצרי החברה בקרב לקוחותיה,
וכן עשויה להשפיע באופן מהותי על תימחורם ,על מצבה הכספי ותוצאותיה של החברה .התמודדות
החברה עם התחרות האמורה הינה באמצעות שימוש במודל  ,Fast Fashionהמאפשר לחברה לתכנן,
לעצב ,לייצר ולספק את מוצריה בזמן אמת בהתאם למגמות אופנתיות עדכניות בעולם ,ולנהל מלאי
בצורה אופטימאלית אשר יספק את דרישות השוק מבלי להיוותר עם מלאי עודף משמעותי .אספקת
מוצרים עדכניים ,בזמן שילוח אופטימלי ובמחירים תחרותיים ,לצד מערך שירות לקוחות ,משמשים
יחד בידי החברה ככלי להתמודדות עם התחרות הגוברת בתחום הפעילות .כמו כן ,בין הגורמים
החיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה ניתן למנות את השימוש ביתרונות
הסינרגטיים הטמונים בשילוב בחנויות זמניות ,אירועי פופ-אפ וחנויות קבועות במסגרת הפעילות
הקמעונאית של החברה ,המאפשרים למתג ולמצב את החברה ומוצריה ולהגיע לקהל לקוחות חדש
ומגוון יותר ,לצד אפשרות לבחינת היתכנות הצלחתם של מוצרים חדשים וביצוע אירועי מכירה
מיוחדים .יתרה מזאת ,החברה עושה שימוש במערך שיווק ופרסום מבוזר המבוסס רשתות
חברתיות ו ,Big Data-אשר מוביל לתנועה ( )Trafficמשמעותית של משתמשים לפלטפורמת
המסחר המקוונת של החברה ולחנויות הפיזיות ואף לחיזוק מוניטין המותג .זאת ,לצד חוויית
המשתמש בפלטפורמת המסחר המקוונת ,שעוצבה על מנת להגביר את שיעור ההמרה ()conversion
של התנועה ( )Trafficהמשמעותית למכירות בפועל.
בין הגורמים השליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה ,ניתן למנות שינויים במגמות
אופנה שלא נחזו כיאות על ידי החברה ,חוזקם של מתחרים מקומיים בינלאומיים בשוק המקומי,
וכניסתם של מתחרים חדשים (מקומיים ובינלאומיים) לפעילות קמעונאית בישראל.
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 .10.8.עונתיות
פעילות החברה מושפעת ממגמות עונתיות המאפיינות את תחום המסחר הקמעונאי של מוצרי
אופנה .בכלל זה ,מתאפיין החציון השני של כל שנה קלנדרית בעלייה בהיקף מחזור המכירות ,ובפרט
עלייה ניכרת בהיקף המכירות במהלך הרבעון הרביעי .זאת ,בעיקר בשל ימי מכירה מרוכזים החלים
במהלך החודשים נובמבר ודצמבר (כדוגמת  Black Fridayו .)Cyber Monday-לאור העלייה בהיקף
מחזור המכירות ,נערכת החברה גם בתגבור המלאי ובנוסף ,מתאפיינת עונה זו גם בגידול מסוים
בהוצאות החברה במהלך הרבעון הרביעי בציפייה למחזורי מכירות גבוהים כמפורט לעיל ,בין היתר
בקשר עם גידול בהוצאות הפרסום ושכר עבודה.
להלן התפלגות מכירות הקבוצה מפעילות עדיקה (המשקפות גם את מכירות הקבוצה בתחום
המסחר הקמעונאי בהתאם לדוח פרופורמה שנכלל בדוחות הכספיים) על-פי רבעונים בשנים  2013ו-
:2016
2017

2016
 %מכירות
18%

 %מכירות
20%

באלפי ש"ח
6,778

רבעון I

באלפי ש"ח
13,223

9,361

24%

רבעון II

15,926

24%

24%

רבעון III

15,624

24%

9,120

רבעון IV

21,336

32%

13,176

34%

סה"כ

66,139

100%

38,435

100%

להלן נתונים בדבר רווחיות גולמית מפעילות עדיקה (המשקפות גם את מכירות הקבוצה בתחום
המסחר הקמעונאי בהתאם לדוח פרופורמה שנכלל בדוחות הכספיים) על-פי רבעונים בשנים  2013ו-
:2016

רבעון I

2017
באלפי ש"ח  %הרווח
הגולמי
מהמכירות
כ-
20%
3,336

 %מכירות

57%

2016
באלפי ש"ח  %הרווח
הגולמי
מהמכירות
כ-
13%
3,333

 %מכירות

30%

רבעון II

9,233

23%

58%

3,633

26%

60%

רבעון III

8,813

23%

56%

4,984

23%

33%

רבעון IV

11,263
36,833

31%
100%

36%
57%

3,903
21,931

36%
100%

60%
57%

סה"כ

 .10.9.כושר ייצור
ייצור המוצרים הנמכרים על ידי החברה ,מתבצע בעיקרו באמצעות ספקים במזרח הרחוק ,ובעיקר
בסין .במסגרת זו ,פונה החברה באמצעות קניינים המועסקים בחברה ,יחד עם נציגי חברת הבת
ליצרנים וספקים מקומיים שונים ,כאשר דרישות הייצור והיקפי ההזמנות נקבעים מעת לעת ,על פי
צרכי החברה .להערכת החברה ,אין מגבלה מהותית על כושר היצור של החברה ,והחברה אינה
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תלויה בספק ו/או ביצרן מסוים ,שכן ניתן לייצר את כל המוצרים ובכמויות המיוצרות עבור החברה
אצל מספר רב של ספקים ו/או יצרנים אחרים בסין ו/או במדינות אחרות ,ללא תוספת מהותית
בעלויות הייצור .לעניין זה ,בחודש פברואר ,בו קיימות מגבלות בייצור בסין בשל חגים ומועדים
לאומיים (ראש השנה הסיני) ,פועלת החברה לייצור מלאי מספק מראש ,וככל הנדרש מייצרת
החברה באופן נקודתי בארה"ב .בנוסף ,להערכת החברה ,ניתן להגדיל את כושר הייצור ללא כל
מגבלות משמעותיות ותוך פרק זמן קצר .עם זאת גידול בכושר הייצור של החברה ,יחייב התאמה
ביכולותיה הלוגיסטיות של החברה ,ובפרט ,ביחס למרלו"ג .בהתאם להתפתחות עסקיה של החברה,
בוחנת החברה ותבחן מעת לעת ,את הצורך בהרחבת המרלו"ג הקיים או בהקמת מרכזים
לוגיסטיים נוספים.

האמור לעיל ,ביחס להערכות החברה בקשר עם אי התלות בספק ו/או יצרן מסוים או יכולתה
להגדיל את כושר הייצור (והתאמות שיידרשו ,ככל שיידרשו ,ליכולותיה הלוגיסטיות) ,מבוסס אך
ורק על הערכות החברה וניסיונה נכון למועד דוח זה והינו מידע הצופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,אשר עשוי שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או עשוי להתממש באופן שונה מכפי שתואר
לעיל .זאת ,בשל היות הערכה זו תלויה בשינויים וגורמים אשר אינם בשליטתה של החברה ואשר
אין וודאות באשר לאופן ולמועד התרחשותן (למשל ,פגיעה בקשרים הכלכליים עם סין ,שינויים
רגולטוריים בסין וכו').
בקרת איכות
חלק מהותי מפעילותה המקומית של החברה בסין וייצור המוצרים ,הינו בבקרת איכות על מוצרי
החברה המיוצרים בסין .החברה ,באמצעות עובדים ועובדי חברת הבת וקבלני משנה ,מבצעת
ביקורת של תהליכי הייצור וביקורת של רמת איכות המוצרים .הליכי בקרת האיכות נעשים באופן
מדורג ,כאשר בשלב ראשון מבוצעות בחינות לדוגמאות ראשוניות למוצרים שהזמינה החברה,
ובכללן בחינות של איכויות חומרי הגלם ,הצבע ,התפירה ועמידות בכביסות .לאחר אישור ייצור
ההזמנה במלואה ,על בסיס בחינת הדוגמא הראשונית וקבלת הסחורה בפועל בידי חברת הבת,
מתבצעות בדיקות של כלל המוצרים .בנוסף ,מפעילה החברה צוותי בקרת איכות בישראל,
המבצעים בחינה מדגמית נוספת .לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה עם חברת הבת בקשר
לשירותי חברת הבת ראו סעיף  10.18.3להלן.
 .10.10.רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
נכון למועד הדוח  ,לחברה אין מקרקעין בבעלותה ,ופעילותה (משרדים ,מחסנים וחנויות) נעשית
במקרקעין הנשכרים על ידה.
 .10.10.1מבנה משרדים ,מרלו"ג וחנות
החל מיום  1במאי ,2013 ,שוכרת החברה מבנה ברחוב קרמניצקי בתל-אביב בשטח של
כ 3,281-מ"ר ברוטו ,מתוכם כ 1,669 -מ"ר משמשים כמרכז הלוגיסטי העיקרי של
החברה ,כ 180-מ"ר משמשים כחנות והיתר כמשרדים .תקופת השכירות הראשונה
נקבעה ל 3-שנים ,כאשר לחברה קיימת אופציית הארכה לתקופה של  3שנים נוספות
(בסעיף זה" :תקופת האופציה") .במסגרת הסכם השכירות ,נקבע כי ככל שתקופת
האופציה לא תמומש במלואה ,תשלם החברה למשכיר פיצוי בסך של כ 830 -אלפי ש"ח
כשהוא צמוד למדד ותוספת מע"מ כדין .קבוצת גולף העמידה ערבות לקיום התחייבויות
החברה על פי הסכם השכירות בסך של  3,680,000ש"ח .החברה התחייבה כי  ,תפעל
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להסב את הערבות האמורה שהועמדה על ידי בעלת השליטה לטובתה ,כך שתועמד על
ידי החברה.
עוד נקבע כי החברה תשלם למשכיר או למי מטעמו דמי ניהול המשולמים למשכיר יחד
עם דמי השכירות.
הוצאות החברה בגין דמי השכירות ודמי הניהול עבור שניים עשר החודשים שהסתיימו
ביום  31בדצמבר 2013 ,אינן מהותיות ביחס לסך הוצאות החברה.
.10.10.2

חנות הדגל של החברה במתחם דיזינגוף סנטר
החל מחודש פברואר  ,2013שוכרת החברה חנות ומחסן במתחם דיזינגוף סנטר בתל
אביב בשטח של כ 333-מ"ר ובה גלריה בשטח של כ 100-מ"ר נוספים ,לצד מחסן ,בשטח
של כ 130-מ"ר .על פי תנאי הסכמי השכירות ,תקופת השכירות ביחס לשטח של כ113-
מ"ר מתוך החנות וכן ביחס למחסן הינה עד יום  28בפברואר( 2019 ,עם אופציה
לתקופות מצטברות נוספות של עד שבע שנים) ,וביחס לשטח הנוסף עד יום  28בפברואר,
( 2021עם אופציה לתקופות מצטברות נוספות של עד חמש שנים) .להבטחת מילוי
התחייבויותיה על פי ההסכם ,העמידה החברה למשכיר ,ערבות בנקאית אוטונומית על
סך  130,800ש"ח .בנוסף ,התחייבה החברה להעמיד למשכיר כתב ערבות בנקאית על סך
השווה לדמי השכירות בגין שלושה חודשי שכירות בתקופה החלה ,צמודים למדד
המחירים לצרכן.
הוצאות החברה בגין דמי השכירות ודמי הניהול עבור שניים עשר החודשים שהסתיימו
ביום  31בדצמבר 2013 ,אינן מהותיות ביחס לסך הוצאות החברה.
לפרטים אודות הסכם להמחאת זכויות הסכמי שכירות ,ראו תקנה 22לפרק ד' לדוח
תקופתי זה.
נכון ליום  31בדצמבר 2013 ,היו ההכנסות מפעילות חנות הדגל מהותיות ביחס לסך
הכנסות החברה ואף עשויות להמשיך ולהיות מהותיות ברבעונים הבאים .יובהר כי
במידה ופעילות החברה במסגרת חנות הדגל תופסק מסיבה כלשהיא ו/או במידה ותחל
מגמת קיטון בהיקף ההכנסות ,תהיה לכך השפעה מהותית על הכנסות החברה ועל
רווחיה.

.10.10.3

חנות בקריון ,קרית ביאליק
החל מיום  26באוקטובר 2013 ,שוכרת החברה חנות ומחסן בקניון "הקריון" בקרית
ביאליק ,בשטח (נטו) של כ 230 -מ"ר וגלריה בשטח (נטו) של כ 33 -מ"ר) ,לצד מחסן,
בשטח (נטו) של כ 120 -מ"ר .על פי תנאי הסכם השכירות ,לצרכי חישוב תשלום דמי
השכירות ודמי הניהול ,לשטחים (נטו) תתווסף תוספת העמסה של חלק יחסי בשטחים
הציבוריים בשיעור של "( 13%שטח ברוטו") .תקופת השכירות הינה עד יום 23
באוקטובר ,2022 ,ולאחריה נקבעו שלוש תקופות שכירות נוספות ,בנות  3שנים כל אחת.
בהתאם לתנאי הסכם השכירות ,החברה העמידה ערבות בנקאית לטובת המשכיר בסך
השווה לדמי שכירות ,דמי ניהול וחניה בתוספת מע"מ בגין שני חודשי שכירות ,להבטחת
התחייבויותיה על פי הסכם השכירות .להערכת החברה ,הוצאות בגין דמי השכירות
והניהול במהלך שנת  2013הסתכמו בהיקפים לא מהותיים.
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לפרטים אודות הסכם להמחאת זכויות הסכמי שכירות ,ראו תקנה 22לפרק ד' לדוח
תקופתי זה.
.10.10.3

כחלק מהגשמת יעדיה העסקיים והאסטרטגיה של החברה ,כמתואר בסעיף  12.3.להלן,
בכוונת החברה לפעול להרחבת פעילותה במסגרת רשת חנויות קמעונאיות ,אשר תכלול
 8-6חנויות נוספות ,ובפרט ,לפעול להרחבת פעילותה במסגרת פתיחת  2-1חנויות ,ככל
הניתן ,כבר במהלך שנת  .2018בכוונת החברה לקבוע את פריסת החנויות הפיזיות
בהתאם לריכוז הגיאוגרפי של המשתמשים בפלטפורמת המסחר המקוונת ,ובכך להביא
לניצול היתרונות הסינרגטיים וההיזון החוזר בין הפלטפורמה לחנויות הפיזיות.
בהתאם לאמור ולהסכם המחאת זכויות הסכמי השכירות המתואר בתקנה  22לפרק ד'
לדוח תקופתי זה ,בכוונת החברה לפתוח חנות פיזית נוספת ב"קניון הזהב" בראשון
לציון (בתוך כחודש עד שלושה חודשים ממועד השלמת ההנפקה על פי התשקיף) לצד
מחסן ,בשטח (ברוטו) כולל של כ 333-מ"ר .על פי תנאי הסכם השכירות בו צפויה
להתקשר החברה ,תקופת השכירות תעמוד על כ 33-חודשים ,אשר תחילתם במועד
מסירת החזקה ,אשר לאחריה צפויות להיות שלוש תקופות אופציה נוספות ,בנות 3
שנים כל אחת .בהתאם לתנאי הסכם השכירות המתגבש בין הצדדים ,צפויה החברה
להידרש להעמיד בטחונות שונים להבטחת התחייבויותיה על פי הסכם השכירות ,כפי
שיסוכמו בין הצדדים.

יודגש כי האמור לעיל ביחס להכנסות החברה מפעילותה במסגרת חנות הדגל ,מידת
מהותיות ההכנסות והשפעתן הפוטנציאלית של אלו על תוצאות החברה ,כמו גם כוונת
החברה לפעול להרחבת פעילותה באמצעות רשת חנויות קמעונאיות ,ובכלל זה פתיחת
חנויות נוספות (לרבות במהלך  )2018ותנאי הסכם השכירות ביחס לחנות בקניון
"הזהב" ,מהווה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,המבוסס בין
היתר ,על תרומתה של חנות הדגל לתוצאותיה העסקיות של החברה ,תחזיות והערכות
של החברה בנוגע למגמות בענף האופנה ,על נתוני מכירות החברה וכן נתונים נוספים
שבידי הנהלת החברה .התממשות הערכות ו/או הכוונות האמורות או אי התממשותן,
כולן או חלקן ,או התממשותן באופן שונה ,לרבות באופן שונה מהותית ,מכפי שנצפה,
תלויות בין היתר ,במצב השוק ,בהתנהגות הצרכנים והלקוחות של החברה ,המשא
ומתן לעניין החנות בקניון "הזהב" ,מגמות נוספות בענף הקמעונאי ובשוק השכירות
הקמעונאית ,תוצאות החברה ו/או בהתממשות כל או חלק מגורמי הסיכון הרלוונטים
לחברה ,כמפורט בסעיף  12.5.לדוח זה.
.10.10.3

מבנה משרדים ומרכז לוגיסטי בסין
החברה שוכרת באמצעות חברת הבת מבנה ב ,Guangzhou City-המשמש כמרכז
לוגיסטי ומשרדים לצורך פעילותה השוטפת ,אשר תקופת השכירות לגביו הינה עד ליום
 31בינואר .2020 ,בנוסף ,ביום  23באוקטובר ,2013 ,התקשרה חברת הבת בהסכם
שכירות נוסף ביחס לשטח בצמוד למבנה הקיים ,אשר תקופת השכירות במסגרתו הינה
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עד ליום  22באוקטובר .2020 ,עלויות הסכמי השכירות האמורים אינן מהותיות ברמת
החברה.
.10.10.6

לפרטים נוספים אודות הרכוש הקבוע של החברה ראו ביאור  8לדוחות הכספיים
השנתיים.

 .10.11.נכסים לא מוחשיים
 .10.11.1אתרי האינטרנט :פלטפורמת המסחר המקוונת של החברה ()www.adikastyle.com
מהווה נכס בלתי מוחשי מהותי לחברה,בנוסף לאתרי מותגי גולף ,שפותחו ומנוהלים על
ידי החברה ,עד למועד השלמת הנפקה על פי התשקיף (לפרטים אודות הסכם בין החברה
לקבוצת גולף ,לפיו נמכרו אתרי מותגי גולף לחברה ,ראו תקנה  22לפרק ד' לדוח
.10.11.2

תקופתיזה).
סימני מסחר :סימני המסחר של החברה בישראל בקשר עם השם והלוגו של "עדיקה" ו-
” “Adikaמזוהים בצורה משמעותית עם החברה ומהווים את סימן ההיכר העיקרי
שלה .סימני המסחר של החברה מוטבעים על פרסומיה ועל מוצריה ,ומהווים כלי לזיהוי
וייחוד מוצרי החברה ולשיוך ערכיה של החברה למוצריה.
מאגרי מידע :בבעלות החברה מאגר מידע המכיל נתונים אודות מאגר הלקוחות של
החברה (כמפורט בסעיף  10.3.1לעיל) .מאגר המידע מצוי בתהליך רישום אצל רשם
מאגרי המידע ,על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות.

 .10.12.הון אנושי
 .10.12.1הקבוצה רואה בהון האנושי משאב חשוב בעל השפעה מהותית על היקף פעילות החברה
ותוצאותיה .בהתאם ,משקיעה הקבוצה משאבים רבים בגיוס כוח אדם איכותי,
בהכשרתו ובשימורו.
 .10.12.2להלן תרשים המבנה הארגוני של הקבוצה ,נכון למועד דוח זה:

מנכ"ל

סמנכ"ל
טכנולוגיות
ותפעול

סמנכ"ל
כספים

משנה
למנכ"ל

סמנכ"ל
קריאייטיב

סמנכ"לית
האופנה
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.10.12.3

נכון ליום  31בדצמבר ,2013 ,הועסקו בחברה  230עובדים .להלן פירוט מספר העובדים
בחברה לפי המבנה הארגוני של החברה:
31.12.17
13

הנהלה ומטה
33
תפעול ולוגיסטיקה
93
מוכרנים בחנויות
13
טכנולוגיה ותפעול אתרים
39
שיווק ומכירות
2
סין
213
סה"כ:

31.12.16
11
33
38
16
33
2
163

.10.12.3

שינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים בתקופה המתוארת בדוח:
במהלך התקופה המתוארת בדוח ,חל גידול במשרות עובדי החנויות ,אשר נבע כתוצאה
מרחבת פעילות החברה באמצעות חנויות קמעונאיות פיזיות ,לצורך ניצול מיטבי של
היתרונות הסינרגטיים הנובעים מפעילות מקוונת לצד מכירה קמעונאית ישירה.

.10.12.3

תלות מהותית בעובד מסוים
לפרטים נוספים אודות תלות החברה במר דוד שוורצברג ,מנכ"ל החברה ודירקטור ,ראו
סעיף  12.3.11להלן.

.10.12.6

תגמול עובדים ונושאי משרה ,הטבות וטיבם של תנאי ההעסקה
 התקשרותם של עובדי הקבוצה ונותני השירותים מעוגנת במסגרת הסכמי העסקהאישיים או הסכמים למתן שירותים באמצעות חברות בבעלות נותני שירותים
כאמור ,או הסכמי העמדת שירותים כעוסק מורשה.
 הסכמים כאמור מתייחסים ,בין היתר ,לתנאי התגמול ,ימי חופשה ,תנאים נלווים,הטבות סוציאליות ודרישת סודיות.
-

בקבוצה נהוגות מספר תכניות תמריצים ומענקים כמפורט להלן:


הסכמי העסקה ביחס לעובדי החנויות כוללים ,בין היתר ,תגמולים מעבר
לתגמול הבסיסי ,לפי שיקול דעת החברה ,כדוגמת תמריצים חודשיים בהתאם
לעמידה ביעדים וכן אחוז מסוים מפדיון החנות ביחס להסכמי העסקה של
מנהלי החנויות וסגניהם .בנוסף ,החברה מעניקה מעת לעת ,ועל פי שיקול
דעתה ,מענקים חודשיים ורבעוניים לעובדי מחלקת שירות הלקוחות.



בעקבות השלמת ההנפקה על פי התשקיף ,ובהתאם לשיקול דעת מנכ"ל
החברה ,תעניק החברה לעובדים של החברה ,מענק בגין מאמצים שהשקיעו
בתהליך ההנפקה ,בסך של כ 900 -אלפי ש"ח ,אשר צפוי להיות משולם
ממקורותיה העצמיים של החברה.
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מעת לעת ,מסתייעת החברה בשירותיהם של עובדי חברות כוח אדם .נכון למועד
הדוח ,הועסקו בחברה עובדי חברות כוח אדם כאמור במשרות חלקיות לזמן מוגבל
ובהיקפים שאינם מהותיים.
לפרטים אודות הסכמי העסקה של חמשת נושאי משרה הבכירה בעלי השכר הגבוה
ביותר בקבוצה ראו תקנה  21לפרק ד' לדוח תקופתי זה.
לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול של החברה ,ראו פרק ד' לדוח תקופתי זה.
לפרטים נוספים אודות תכניות אופציות (לא רשומות) בחברה ,ראו סעיפים  3.2.2ו-
 3.3לתשקיף.

 .10.13.ספקים
כאמור לעיל ,ייצור מוצרי החברה מתבצע בעיקרו באמצעות ספקים במזרח הרחוק ,ובעיקר בסין
(ובחודש פברואר מבצעת החברה ייצור נקודתי בארה"ב) .במסגרת פעילות החברה ,פונה החברה
באמצעות קניינים ומעצבים המועסקים בחברה יחד עם נציגי חברת הבת לספקים שונים .לחברה
אין הסכם ארוך טווח עם אף אחד מהספקים וההזמנות מתבצעות מעת לעת ,בהתאם למו"מ שבין
הצדדים .לקבוצה אין זכות החזרה בגין המוצרים הנרכשים על ידה ,למעט בשל פגמים במוצרים
הנרכשים מספקיה בחו"ל וכן ביחס למוצרים מסוימים הנרכשים במסגרת הסכמי ההצגה והמכירה
של מותגים שונים כמפורט בסעיף זה להלן.
לצורך תשלום לספקי החברה בחו"ל עבור ייצור מוצרי החברה ,התקשרה החברה עם סוכן מקומי,
באמצעותו מבצעת החברה את הזמנת ורכישת המוצרים והתשלום לספקים המקומיים בגין ייצור
המוצרים.
בנוסף לספקים המתוארים לעיל ,רוכשת החברה במסגרת פעילותה מוצרים בהתאם להסכמי הצגה
ומכירה של מוצרים משלימים שונים הנושאים את המותגים ®,Adidas® ,Reebok® ,Vans
® ,ESSIE® ,Garnier® ,Lorealו.Maybelline® -
נכון למועד פרסום הדוח לחברה אין תלות בספק מסוים.
 .10.13.הון חוזר
ההון החוזר של החברה כולל בעיקר מלאי ,אשראי לקוחות ואשראי ספקים ,כמפורט להלן:
 .10.13.1מדיניות החזקת מלאי מוצרים מוגמרים:
החברה מחזיקה מלאי מוצרים מוגמרים לשם הספקת מוצרי החברה ,לרוב לתקופה
ממוצעת של כ 2-3 -חודשים (וכן ,כ 2-6 -חודשים בתחום אופנת הבית) ,וזאת במטרה
לשמור על כמות מלאי אופטימלית אשר תספק את דרישות השוק מבלי להיוותר עם
מלאי עודף .עיתוי הרכישות למלאי והכמויות הנרכשות על-ידי החברה נעשים בחלוקה
לפי מוצרים ובהתחשב בעונתיות ובביקושים למוצרי החברה השונים ,על סמך ניסיון
העבר של החברה .כאמור ,הייצור והאספקה המהירה של מוצרי החברה מאפשרים לה
לעבוד במודל  ,Try & Repeatבמסגרתו ,החברה מבצעת הזמנות ייצור מוצרים
ראשוניות בהיקפים מדודים ,ובד ובד עם מכירת המוצרים מבצעת החברה אנליזה על
בסיס יומי של הצלחת המכירות .בהתאם לניתוחים סטטיסטיים בזמן אמת ,בוחנת
החברה האם לבצע הזמנה חוזרת בהיקף גדול יותר ,וכך מביאה לגידול במכירות של
מוצרים מובילים ( )best sellersומקטינה משמעותית את החשיפה למלאי בלתי מנוצל.
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לצד זאת ,מפעילה החברה מאמצי שיווק ייחודיים לשם מכירה של מלאים ממוצר
מסוים (ככל שהצטברו) ,כגון :מבצעים נקודתיים ,הסטת מלאי בין נקודות המכירה
השונות והפלטפורמה המקוונת ,שיווק ממוקד בפלטפורמה וברשתות החברתיות,
מכירות מיוחדות (לרבות מכירות סוף או אמצע עונה) וכן מכירה ב outlet -המקוון.
לפירוט נוסף אודות מדיניות הפחתות המלאי ראו ביאור  2לדוחות הכספיים השנתיים.
ימי המלאי הממוצעים בשנים  2013ו:2016-
ימי מלאי ממוצעים
.10.13.2

שנת 2017

שנת 2016

91

113

מדיניות החזרת מוצרים:
החברה נוהגת ,על-פי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו ,בקשר עם אפשרות החזרת מוצרים
על-ידי הלקוחות והשבת התמורה בגינם ללקוח .החברה מאפשרת גם החזרת מוצרים
וזיכוי כספי בגינם (למעט מוצרי הלבשה תחתונה) בנסיבות שאינן מחייבות את החברה
על-פי חוק הגנת הצרכן (כגון במקרים שבהם חלף המועד לביטול העסקה על-פי חוק
הגנת הצרכן) .לפרטים אודות סכומי מקדמות שהתקבלו מלקוחות כנגד החזרת
מוצרים ,ראו ביאור  11לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2013

.10.13.3

אשראי ספקים ולקוחות:
 .10.13.3.1החברה מקבלת אשראי מספקיה ,בהתאם להסכמות עם הספקים
השונים ,לתקופות משתנות ,בהתאם לסוג ההתקשרות ,שעיקרן בתנאים
של שוטף בתוספת  100-10ימים .נכון למועד פרסום הדוח ,האשראי
הממוצע אותו קיבלה החברה מספקיה היה של כ 123-ימים .ההיקף
הממוצע של האשראי מספקים של החברה במהלך שנת  ,2013הסתכם
בכ 13,600-אלפי ש"ח ,לעומת כ 10,300-אלפי ש"ח בשנת .2016
מכירות החברה הינן ללקוחות פרטיים ,כנגד חיוב כרטיסי אשראיPay- ,
 ,palכרטיסי מתנה (אלקטרוניים ופיזיים) ,ובחנויות הפיזיות גם במזומן.
על פי הסדרי הסליקה של החברה ,תמורת מכירות שבוצעו כנגד חיוב
כרטיסי אשראי תועבר לחברה ,בתנאי שוטף בתוספת  3-36ימים .רוב
המכירות הינן בכרטיסי אשראי.

 .10.13.מימון
החברה מממנת את פעילותה בעיקר באמצעות מקורותיה העצמיים ושימוש בהון חוזר .בנוסף,
הועמדו לחברה הלוואות בעלים וכן הועמדה לה מסגרת אשראי מתאגיד בנקאי ,והכל כמפורט להלן.
 .10.13.1מסגרת אשראי
לחברה הועמדה מסגרת אשראי בנקאי בהיקף של כ 3 -מיליון ש"ח .נכון למועד פרסום
הדוח ,ניצלה החברה סך של  330אלפי ש"ח מתוך מסגרת האשראי האמורה לצורך
העמדת ערבויות כאמור בסעיף  10.13.3.1להלן ,וכן סך של  300אלפי דולר ארה"ב
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כמסגרת לצורך ביצוע עסקאות גידור כאמור בסעיף  9.8.לעיל .כנגד מסגרת האשראי

.10.13.2

האמורה ,התחייבה החברה שלא לשעבד בשעבוד צף את נכסיה הקיימים או העתידיים,
אלא אם תקבל את הסכמתו המוקדמת של התאגיד הבנקאי.
הלוואות בעלים
 .10.13.2.1הלוואת בעלים שהועמדו על ידי בעלת השליטה :לפרטים אודות הלוואות
בעלים בסך מצטבר של  13מיליון ש"ח שהעמידה בעלת השליטה בחברה
לחברה ,אודות הלוואת בעלים שהומחתה לבעלת השליטה בחברה בסך
של כ 130 -אלפי ש"ח וכן לתנאי פירעון יתרת ההלוואות האמורות ,ראו
תקנה  22לפרק ד' לדוח תקופתי זה.
 .10.13.2.2הלוואת בעלים שהועמדה על ידי משקיעי עבר :ביום  23במאי,2013 ,
הועמדה לחברה הלוואה מקבוצת משקיעים בה באותה עת ,בסך כולל של
 1מיליון ש"ח ,נושאת ריבית שנתית בשיעור של  6%עד ליום  3באפריל,
 2013וריבית שנתית בשיעור של  3%החל מאותו מועד .הלוואת משקיעי
העבר וכל יתרת הלוואה נוספת (קרן וריבית) שתיוותר ,ככל שתיוותר,
תיפרע החל ממועד השלמת ההנפקה ,בתוך  18חודשים ,ב 3 -תשלומים,
חצי שנתיים ,שווים עד לפירעונה המלא.

.10.13.3

ערבויות
.10.13.3.1

החברה מעמידה ערבויות חברה וערבויות בנקאיות לקיום התחייבויותיה
על-פי הסכמי שכירות (ראה סעיף  10.18.לחלק זה) וכן לקיום
התחייבויותיה למול ספקיה .סך הערבויות הבנקאיות המוגבלות בסכום,

שהעמידה החברה ,הסתכמו נכון למועד פרסום הדוח בכ 330 -אלפי ש"ח.
 .10.13.3.2קבוצת גולף ,בעלת השליטה בחברה ,העמידה לצד שלישי ערבות בסך של
 3,680,000ש"ח ,להבטחת התחייבויות החברה על פי הסכם השכירות
בקשר עם המרכז הלוגיסטי של החברה ומשרדיה (כמפורט בסעיף
 10.10.1לעיל .17בעלת השליטה לא קיבלה כל תמורה מהחברה בשל כך.
החברה התחייבה כי תפעל להסב את הערבות האמורה שהועמדה על ידי
בעלת השליטה לטובתה ,כך שתועמד על ידי החברה.
לפרטים נוספים אודות ערבויות החברה ראו ביאור 16ג לדוחות הכספיים השנתיים.
 .10.16.סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
ביום  1ביולי  2011נכנס לתוקפו חוק להסדרת הטיפול באריזות ,תשע"א ,2011-שמטרתו צמצום
כמות פסולת האריזה ,מניעת הטמנתה ועידוד השימוש החוזר באריזות .חוק זה מחייב ,על פי
הכללים הקבועים בו ,מחזור פסולת אריזות בדרך של התקשרות עם "גוף מּוּכר".

 17נכון למועד הדוח ,ערבות שאינה מוגבלת בסכום שהעמידה קבוצת גולף כלפי צד שלישי בעבור החברה ,אשר עמדה בתוקפה במהלך
התקופה המתוארת בדוח ,בטלה ואינה בתוקף.

49574-3528533v6

א36-

 .10.13.מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
כפיפות הפעילות לחוקים מסוימים
ע ל תחום פעילותה של החברה חלות הוראות הדין הכללי ,בכלל זה דינים בענייני ייבוא ,ייצוא
מכסים ,הגנת הצרכן ,קניין רוחני ,דיני עבודה ורישוי עסקים.
כאמור ,על תחום פעילותה של החברה חלים דיני הצרכנות ,ביניהם ,חוק הגנת הצרכן וחוק הפיקוח
על מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,1933-לרבות צווים ותקנות שהותקנו מכוחם .בין היתר ,מדובר
בהוראות דין בדבר איסור הטעיית צרכנים ,הוראות בדבר סימון מחירים ,סימון מרכיבים ,הוראות
כביסה ,והוראות בעניין מדיניות החזרת מוצרים .לפרטים נוספים אודות מדיניות החזרת המוצרים
של החברה ,ראו סעיף  10.13.2לעיל.
בנוסף ,החברה מצויה בתהליך רישום של מאגר לקוחותיה כמאגר מידע על-פי הוראות חוק הגנת
הפרטיות ,לפיהן נתוני המידע שנכללים במאגר ישמשו אך ורק למטרות שלשמן הוקם המאגר .על
החברה חלות חובות דיווח מסוימות לרשם מאגרי המידע ,וכן חלה עליה אחריות לשמירת סודיות
המידע שברשותה והחובה להבטחת הנתונים שבמאגר .באשר להפצת חומר פרסומי ללקוחות
ודיוור ,החברה פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראת תיקון  30לחוק
התקשורת (בזק ושידורים) ,התשס"ח 2008-בעניין "ספאם".
על פי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח 1968-וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה1993-
(יחד" :חוק רישוי עסקים") ,הפעלת מרלו"ג החברה והחנויות הפיזיות טעונה קבלת רישיון עסק.
בנוסף ,קובע חוק רישוי עסקים סנקציות פליליות כלפי מי שעוסק ללא רישיון בעסק טעון רישיון.
חוק העונשין ,התשל"ז 1933-קובע ,כי בית המשפט רשאי ,בנוסף לכל עונש שיטיל ,לצוות על הפסקת
העיסוק בעסק.
נכון למועד הדוח ,החברה מצויה בהליכים לשם השלמת התהליכים הנדרשים לשם קבלת רישיון
עסק בתוקף למרלו"ג החברה בעיר תל אביב ,בהתאם לנדרש בחוק רישוי עסקים .החברה מעריכה
כי רישיון העסק יתקבל במהלך החודשים הקרובים .פעילותה של החברה בדיזינגוף סנטר או בקריון
אינה טעונה רישוי בידי החברה.

הערכות החברה ביחס לקבלת רישיון העסק למרלו"ג החברה הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה בהתחשב בהליכים בהם מצויה החברה לשם
השלמת התהליך .דרישות חדשות שיופנו לחברה מטעם העירייה ו/או מטעם גופים אחרים,
שינויים רגולטוריים ו/או התממשות אילו מגורמי הסיכון המתוארים להלן ,עלולים לגרום לכך
שהערכות אלו לא יתממשו ,כולן או חלקן ,או יתממשו באופן שונה ,לרבות באופן שונה מהותית
מכפי שנצפה.
חלק מהמוצרים המיובאים על ידי החברה מחייבים עמידה בתו תקן בינלאומי ,בו ,למיטב ידיעת
החברה ,עומדים ספקיה .בנוסף ,חלק מהמוצרים המיובאים על ידי החברה טעונים רישיון יבוא.
למיטב ידיעת החברה ,הגורמים המייבאים עבורה מוצרים כאמור ,עומדים בדרישות אלו.
כמו כן ,כפופה החברה להוראות הבאות:
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חוק העיצובים :ביום  3באוגוסט ,2018 ,עתיד להיכנס לתוקפו חוק העיצובים ,התשע"ז2013-
("חוק העיצובים") ,אשר נועד להחליף את פקודת הפטנטים והמדגמים  ,1923וכולל מספר
שינויים מהותיים בתחום ההגנה על עיצובים .חוק העיצובים נועד להוסיף הגנה מכח הדין בגין
עיצוב אופנה ועיצובים גם של עיצובים שאינם רשומים וגם של מוצרים בלתי מוחשיים כגון
סימנים גראפיים (אייקונים) ,תצוגות מסך ועוד ,זאת בנוסף להגנה שכבר הייתה קיימת מכח
החוק הקיים על עיצובים תעשייתיים (מדגמים) .בנוסף ,חוק העיצובים קובע הוראות חדשות
אשר יאפשרו לישראל להצטרף להסכם האג בדבר רישום בין לאומי של עיצובים תעשייתיים.
להערכת החברה ,לאור פעילותה במודל ה ,Fast Fashion-במסגרתו היא עוקבת אחר טרנדים
עכשוויים בעולם האופנה וכן לאור העובדה כי החברה אינה רושמת את עיצוביה במרשם
העיצובים ,חוק העיצובים ותקנותיו ,עשויים להשפיע על פעילותה של החברה .אולם ,בשים לב
לאפיוני המוצרים המעוצבים ,מיוצרים ונמכרים על ידי החברה ,נכון למועד זה להערכת
החברה ,השפעה זו צפויה להיות נמוכה ,אם בכלל.

יודגש כי האמור לעיל ,ביחס להערכת החברה את השפעתם הצפויה של חוק העיצובים
ותקנותיו ,מהווה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,המבוסס בין
היתר ,על ניתוח והערכות החברה את אופן פעילות שוק האופנה בכללותו ואת אפיוני המוצרים
המעוצבים ,מיוצרים והנמכרים על ידה .התממשות הערכה זו או אי התממשותה ,כולה או
חלקה ,או התממשותה באופן שונה ,לרבות באופן שונה מהותית ,מכפי שנצפה ,תלויה בין
היתר ,בגורמים שאינם בשליטת החברה ,לרבות אופן והיקף יישום חוק העיצובים ותקנותיו
ושינויים במגמות ובאופני הפעילות המקובלים בעולם האופנה ו/או הקניין הרוחני.
-

דיני העבודה השונים ,בין השאר ,חוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג ,1963-חוק חופשה שנתית,
תשי"א ,1931-חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א 1931-ועוד.

 חוקי הנגישות השונים ,בין השאר ,חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-עלתקנותיו ,להנגשת השירות הניתן על ידה.
 .10.18.הסכמים מהותיים
 .10.18.1הסכם הקמה ושכירות במבנה ברח' קרמניצקי
לפרטים נוספים אודות הסכם הקמה ושכירות ביחס למבנה ברח' קרמניצקי בתל אביב,
ראו סעיף  10.10.1לעיל.
 .10.18.2הסכם שכירות במתחם דיזנגוף סנטר
לפרטים נוספים אודות הסכם שכירות של חנות ומחסן במתחם דיזנגוף סנטר בתל
.10.18.3

.10.18.3

.10.18.3

אביב ,ראו סעיף  10.10.2לעיל.
הסכם שכירות בקריון
לפרטים נוספים אודות הסכם שכירות של חנות ומחסן בקריון ,קרית ביאליק ,ראו סעיף
 10.10.3לעיל.
הסכם להמחאת זכויות הסכמי שכירות
לפרטים אודות הסכם להמחאת זכויות הסכמי שכירות ,ראו תקנה 22לפרק ד' לדוח
תקופתי זה.
הסכם שירותים עם חברת הבת
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ביום  1ביולי ,2013 ,התקשרה החברה עם חברת הבת בהסכם למתן שירותים ,במסגרתו

.10.18.6

.10.18.3

.10.18.8

.10.18.9

התחייבה חברת הבת להעניק ,בין היתר ,את השירותים הבאים :בקרת איכות כאמור
בסעיף  10.9.לעיל; איתור וקשר עם ספקים; וקידוד המוצרים בטרם השילוח לחברה.
הסכם להפעלת אתרי מותגי גולף
לפרטים נוספים אודות הסכם להפעלת אתרי מותגי גולף ,אשר הגיע לסיומו עם השלמת
ההנפקה על פי התשקיף ,ראו תקנה 22לפרק ד' לדוח תקופתי זה .לפירוט אודות הסכם
השירותים המתואר בתחום הפעילות ראה תקנה 22לפרק ד' לדוח תקופתי זה.
הסכם לקבלת שירותי רכש מקבוצת גולף
לפרטים נוספים אודות הסכם לקבלת שירותי רכש מקבוצת גולף ,ראו תקנה  22לפרק ד'
לדוח תקופתי זה.
הסכם למכירת אתרי מותגי גולף
לפרטים אודות הסכם בין החברה לקבוצת גולף ,לפיו נמכרו אתרי מותגי גולף לחברה,
ראו תקנה 22לפרק ד' לדוח תקופתי זה.
הסכם בלדרות
לפרטים נוספים אודות הסכם בלדרות ,ראו סעיף  10.3.2לעיל.

 .11תחום מתן שירותי מסחר מקוון
החל ממועד השלמת עסקת הרכישה של החברה בידי קבוצת גולף בחודש אפריל ,2013 ,הפעילה החברה
פלטפורמות מסחר אינטרנטיות בעבור מותגי קבוצת גולף .במסגרת זו ,בחודש אוגוסט  ,2013הושקה בידי
החברה פלטפורמת מסחר מקוונת למכירת מוצרי המותג " ,"Golf Kids & Babyבחודש אפריל ,2016
הושקה בידי החברה פלטפורמת מסחר מקוונת למכירת מוצרי המותג " "TopShopבישראל ,וכן ,בחודש
פברואר  ,2013הושקה בידי החברה פלטפורמת מסחר מקוונת למכירת מוצרי המותג " ."Golf&Coהחל
ממועד ההנפקה על פי התשקיף ,החלה החברה בפעילות במסגרת תחום מתן שירותי המסחר המקוון.
לפרטים אודות הסכם למכירת אתרי מותגי גולף והענקת רישיון שימוש בקוד המקור לבעלת השליטה בה,
כמפורט בתקנה  22לפרק ד' לדוח תקופתי זה ולהתקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם בעלת
השליטה בה ,ראו ,בין היתר ,תקנה  22לפרק ד' לדוח תקופתי זה.
החל ממועד השלמת ההנפקה על פי התשקיף ,פועלתהחברה במתן שירותי טכנולוגיה ,פיתוח וניהול אתרים,
שירותי תוכן וקריאייטיב ,שיווק אונליין ,תפעול רשתות חברתיות ושירות לקוחות ,תוך שימוש באמצעים
העומדים לרשותה בקשר עם פעילותה בתחום ה ,E-commerce and Retail -לרבות ,תחזוקת מוצרים
קיימים והקמת מוצרים חדשים במערכת ,עדכון תכנים ,מחירים ומבצעים ,בקרת איכות על נראות
הפלטפורמה ,שירות לקוחות ,שיווק ופרסום מקוון של המותגים האמורים ,בין היתר ,באמצעות רשתות
חברתיות .נכון למועד הדוח ,התקשרה החברה בהסכם להענקת השירותים האמורים לקבוצת גולף ,וכן
מנהלת מגעים ראשוניים עם מספר גורמים נוספים ,לצורך בחינת האפשרויות העומדות לה להמשך פיתוח
תחום הפעילות.
ביום  26בפברואר ,2018 ,אישרו האורגנים המוסמכים של החברה ,את התקשרות החברה עם קבוצת גולף
בהסכם למתן שירותי מסחר מקוון ("הסכם השירותים") לתקופה של שלוש שנים ממועד השלמת ההנפקה,
במסגרתו תעניק החברה למותגי קבוצת גולף את השירותים האמורים לעיל .הסכם השירותים ייחשב כנכנס
לתוקף ,לכל דבר ועניין ,החל מיום  1בינואר( 2018 ,בסעיף זה" :המועד הקובע") ,והצדדים יבצעו
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התחשבנות ביחס לתקופה שבין המועד הקובע לבין מועד השלמת ההנפקה .לפרטים נוספים אודות הסכם
השירותים ,ראו תקנה 22לפרק ד' לדוח תקופתי זה.
לפרטים נוספים אודות תחום מתן שירותי המסחר המקוון ,ראו ביאור  20לדוחות הכספיים.
 .12מידע לגבי פעילות החברה בכללותה
 .12.1.מיסוי
לפרטים נוספים אודות דיני המס החלים על החברה ,ראו ביאור  13לדוחות הכספיים השנתיים.
 .12.2.הליכים משפטיים
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד פרסום הדוח לא תלויים ועומדים כנגד הקבוצה הליכים
משפטיים מהותיים כלשהם.
 .12.3.יעדים ואסטרטגיה עסקית
כפי שפורט לעיל בהרחבה ,החברה פועלת באופן תמידי לשיפור מדדיה התפעוליים השונים ,והכל
מתוך מטרה להביא לגידול וצמיחה בפעילות החברה ולשיפור בתוצאותיה .הנהלת החברה מתכוונת
להמשיך לפעול במטרה לשמר את מיצובה כגורם הישראלי המוביל בתחום מסחר האופנה המקוון
ולשמר את יתרונותיה התחרותיים הייחודיים ,תוך התמקדות בהיבטים הבאים:
-

המשך יישום מודלים מתקדמים הרלוונטיים לפעילותה :ובכללם ,מודל ה,Fast Fashion-
מודלים מתקדמים בשיווק דיגיטלי (ובפרט ,שיווק ממוקד) וקידום חווית קנייה איכותית
ומשלימה בפלטפורמות השונות של החברה;

-

המשך יישום מודל ה :Clicks to Bricks -בכוונת החברה לפעול להקמת רשת חנויות פיזיות,
אשר תכלול  6-8חנויות נוספות ,ובפרט ,לפעול לפתיחת  1-2חנויות ,ככל הניתן ,כבר במהלך
שנת  .2018בכוונת החברה לקבוע את פריסת החנויות הפיזיות בהתאם לריכוז הגיאוגרפי של
המשתמשים בפלטפורמת המסחר המקוונת ,ובכך להביא לניצול היתרונות הסינרגטיים
וההיזון החוזר בין הפלטפורמה לחנויות הפיזיות .לפרטים נוספים אודות כוונת החברה לפעול
לפתיחת חנות בקניון הזהב בראשון לציון ,ראו סעיף  10.10.3לעיל;

-

דגש על שיפור וייעול תהליכים תפעוליים :המשך ייעול ושיפור יכולותיה הלוגיסטיות של
החברה ,החל משלב העיצוב והייצור וכלה בהפצה ללקוחות ובהחזרת מוצרים;

-

שימור קהל הלקוחות :קהל הלקוחות של החברה הינו קהל צעיר (כמפורט בסעיף  1.1לדוח
הדירקטוריון המצורף לדוח תקופתי זה ,על פי נתוני רכישות אונליין לשנת " ,2013עדיקה" היא
הרשת המועדפת לאוכלוסייה הצעירה) .בהתאם ,שמה החברה דגש על שימור קהל הלקוחות
הקיים של החברה ,והרחבת הפעילות הקיימת במועד הנוכחי ,וכן בהמשך ,עם התבגרות קהל
היעד ,למשל ,באמצעות הרחבת הפעילות לתחום אופנת הילדים;

-

הרחבת פעילות :באמצעות הרחבת הפלטפורמות באמצעותן פועלת החברה (למשל ,באמצעות
השקת אפליקציית מובייל); בחינת הזדמנויות לרכישת חברות בתחום המסחר האלקטרוני (עם
עדיפות לאיתור חברות שמרכישתן עשויים לנבוע לחברה יתרונות סינרגטיים); הרחבת פעילות
החברה לפעילות בחו"ל ופיתוח אתרים ופעילות מסחר אלקטרונית תחת המותג "עדיקה".
בנוסף ,בוחנת החברה באופן שוטף ,את אפשרויות הרחבת הפעילות למוצרי אופנה ועיצוב
נוספים ,דוגמת מוצרי הלבשה ,חיזוק פעילות מוצרי הטיפוח והיופי באמצעות השקת קטגוריית
מוצרים רחבה ומבוססת ,אופנת ספורט וכן לפעילות בתחום אופנת הגברים והילדים;
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-

פיתוח תחום שירותי המסחר המקוון :כאמור לעיל ,החברה פיתחה בסיס ידע ייחודי בשוק ה-
 ,E-Commerceולמעשה הינה השחקנית המובילה בתחום בישראל ,בהיותה בעלת המומחיות
בכל שרשרת היכולות הלוגיסטיות הנדרשות לצורך תפעול פלטפורמת מסחר מקוון .בהתאם,
ובהמשך להתקשרות החברה בהסכם השירותים ,בכוונת החברה לבחון את האפשרויות
העומדות לה להמשיך ולפתח את התרחבות פעילותה מחברה ממוקדת מוצר ,לספק בתחום
שירותי המסחר המקוון.

יצוין ,כי היעדים האמורים וכן האסטרטגיה העסקית של החברה ,ובכלל זה ,כוונות החברה בדבר
הרחבת היקף המכירות והרווחיות של מוצריה ופוטנציאל התרחבות פעילותה באמצעות פתיחת
רשת חנויות קמעונאיות בארץ ,מכירת מוצרי אופנה ועיצוב נוספים המיועדים לגברים וילדים,
בחינת פוטנציאל ההתרחבות לשווקים נוספים בחו"ל ,וכן כוונת החברה להמשיך ולפתח את
פעילותה בתחום מתן שירותי מסחר מקוון הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרת בחוק ניירות ערך,
המבוסס על ציפיות והערכות החברה ביחס להתפתחויות כלכליות ,חברתיות ואחרות ועל
השתלבותן אלה באלה וכן על אינפורמציה הקיימת בידי החברה נכון למועד פרסום הדוח .הערכות
אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה ,בעקבות
שינויים במצב הכלכלי של החברה ,וכן גורמים נוספים אשר אינם בשליטתה של החברה ואין
וודאות באשר לאופן ולמועד התממשותם.
 .12.3.צפי להתפתחות בשנה הקרובה
בכוונת החברה לפעול לשיפור מדדיה התפעוליים השונים ,והכל מתוך מטרה להביא
.12.3.1

.12.3.2
.12.3.3

לגידול וצמיחה בפעילות החברה ולשיפור בתוצאותיה ,להרחבת היקף המכירות
והרווחיות של מוצריה ,תוך דגש על המשך הסינרגיה בין פעילות פלטפורמת המסחר
המקוונת והחנויות הפיזיות ,הרחבת הפעילות למוצרי אופנה ועיצוב נוספים ,דוגמת
מוצרי הלבשה ,חיזוק פעילות מוצרי הטיפוח והיופי באמצעות השקת קטגוריית מוצרים
רחבה ומבוססת ,אופנת ספורט וכן לפעילות בתחום אופנת הגברים והילדים; כמו כן,
בוחנת החברה את המשך פיתוח התשתיות הלוגיסטיות שלה.
בכוונת החברה לפעול להשקעה בפיתוח אפליקציית מובייל משלימה לפלטפורמת
המסחר המקוונת.
כחלק מהגשמת יעדיה העסקיים והאסטרטגיה שלה ,בכוונת החברה לפעול להרחבת
פעילותה במסגרת רשת חנויות קמעונאיות ,אשר תכלול  6-8חנויות ,ובפרט ,לפעול
להרחבת פעילותה במסגרת פתיחת  1-2חנויות ,ככל הניתן ,כבר במהלך שנת .2018
לפרטים נוספים אודות כוונת החברה לפעול לפתיחת חנות בקניון הזהב בראשון לציון,
ראו סעיף  10.10.3לעיל

יצוין  ,כי הצפי להתפתחות בשנה הקרובה ,ובכלל זה ,כוונות החברה בדבר הרחבת היקף המכירות
והרווחיות של מוצריה ,פוטנציאל התרחבות פעילותה בשווקים נוספים בחו"ל ,פיתוח אפליקציית
מובייל משלימה ,ופתיחת חנויות נוספות (לרבות החנות בקניון הזהב בראשון לציון) ,הינו מידע
צופה פני עתיד כהגדרת בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ציפיות והערכות החברה ביחס
להתפתחויות כלכליות ,חברתיות ואחרות ועל השתלבותן אלה באלה וכן על אינפורמציה הקיימת
בידי החברה נכון למועד פרסום הדוח .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
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להתממש באופן שונה מכפי שנצפה ,בעקבות שינויים במצב הכלכלי של החברה ,וכן גורמים
נוספים אשר אינם בשליטתה של החברה ואין וודאות באשר לאופן ולמועד התממשותם.
 .12.3.דיון בגורמי סיכון
סיכוני מקרו
מצב כלכלי במשק ,המצב הביטחוני בישראל ושינויים ברמת החיים ובהרגלי הצריכה
.12.3.1
שינויים בהרגלי הצריכה (דוגמת שינוי ברמת החיים וההכנסה של משקי הבית ,האטה
כלכלית או מיתון ,צמיחה כלכלית ,קצב הגידול בכוח הקניה ,קצב גידול האוכלוסייה,
שינוי בשיעורי ריבית ויכולת צרכנים ליטול אשראי ,שינויים גיאופוליטיים וכו') ,עשויים
להיות בעלי השפעה מהותית על תוצאות החברה והתפתחות עסקיה .הגורמים אשר
עלולים להוביל לשינויי מגמה בהרגלי הצריכה הינם ,בין היתר ,גורמים שאינם בשליטת

.12.3.2

.12.3.3

.12.3.3

החברה ואשר אין ביכולתה לחזות אותם ,ובכלל זה ,שינוי ברמת החיים וההכנסה של
משקי הבית ,האטה כלכלית או מיתון ,צמיחה כלכלית ,קצב הגידול בכוח הקניה ,קצב
גידול האוכלוסייה ,שינוי בשיעורי ריבית ויכולת צרכנים ליטול אשראי ,שינויים
גיאופוליטיים (בפרט ,בישראל) וכיו"ב .החברה בוחנת אפשרות להרחבת פעילותה
לשווקים בינלאומיים ,בין היתר על מנת למתן השפעות אלו .לפרטים נוספים אודות
השפעת המצב הכלכלי במשק ,המצב הביטחוני בישראל ושינויים ברמת הצריכה
ובהרגלי הצריכה על תוצאות החברה והתפתחות עסקיה ,ראו סעיף  9.3.לעיל.
שינויים רגולטוריים בישראל
על פעילותה של החברה חלות הוראות הדין הכללי ,ובכלל זה הוראות חוק ,תקנות
וצווים בענייני ייבוא ,ייצוא מכסים ,הגנת הצרכן ,קניין רוחני ,דיני עבודה ,דיני איכות
הסביבה ,רישוי עסקים וכיו"ב .שינוי מהותי בכל אחד מהחוקים המהותיים המסדירים
את פעילות החברה ,עשוי להשפיע באופן מהותי על הכנסותיה ,תוצאותיה ומעמדה
התחרותי.
תנודות בשערי החליפין
פעילות הייצור והיבוא של החברה מתבצעת במטבעות זרים ,בעוד מטבע המכירה שלה
הוא מקומי בלבד .בהתאם ,תנודות בשערי החליפין עשויות להיות בעלי השפעות
מהותיות על פעילות החברה ותוצאותיה .לפרטים נוספים אודות השפעת תנודות שערי
החליפין על תוצאות החברה והתפתחות עסקיה ,ראו סעיף  9.8.לעיל.
השפעות ייבוא נוספות
חלק מהותי מפעילות החברה מבוסס על ייבוא מוצרי אופנה מהמזרח הרחוק (ובפרט
מסין) ,בין היתר באמצעות שילוח בינלאומי באמצעי תעופה ובכלים ימיים .נוכח
העובדה כי במסגרת פעילות החברה ,החברה מחזיקה מלאי מוצרים מוגמרים לשם
הספקת מוצרי החברה ,לרוב לתקופה ממוצעת של כ 2-3-חודשים (וכן 2-6 ,חודשים
בתחום אופנת הבית) ,וזאת במטרה לשמור על כמות מלאי אופטימלית אשר תספק את
דרישות השוק מבלי להיוותר עם מלאי עודף ,עיכובים בשילוח המוצרים המוגמרים (בין
אם בשל גורמי מקרו ,כגון שביתה בנמלים ,מגבלות על ייצוא מסין ,מגבלות על יבוא
לישראל ,השפעות מכס ועוד ,ובין אם בשל גורמים נוספים ,הנובעים למשל ,מצדדים
שלישיים עמם התקשרה החברה ,כמפורט בסעיף  12.3.13להלן) ,עשויים להיות בעלי
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השפעה מהותיות על תוצאות החברה ורווחיותה .לפרטים נוספים אודות השפעות ייבוא
נוספות על תוצאות החברה והתפתחות עסקיה ,ראו סעיף  9.3.לעיל.
סיכונים ענפיים
שינויים פוליטיים ,כלכליים ורגולטוריים בסין
.12.3.3
חלק מהותי מפעילות החברה מבוסס על ייצור וייבוא מוצרי אופנה מסין ,בין היתר
באמצעות פעילות חברת הבת שהוקמה לצורך תמיכה וייעול של האופרציה הלוגיסטית
הכרוכה בפעילות המקומית בסין .בהתאם ,שינויים פוליטיים ,כלכליים או רגולטוריים
בסין ,בקשר עם פעילות החברה שם עשויים להיות בעלי השפעה מהותית על תוצאות
החברה והתפתחות עסקיה .הגורמים אשר עלולים להוביל להשפעה כאמור הינם ,בין
היתר ,גורמים שאינם בשליטת החברה ואשר אין ביכולתה לחזות אותם ,ובכלל זה,

.12.3.6

.12.3.3
.12.3.8

.12.3.9

שינויים בהסכמי סחר בין מדינתיים ,שיעורי המס המוטלים על יצואני טקסטיל ,אישורי
תקינה ,הסכמי ספנות ותעופה ,הסכמי שיתוף פעולה פיננסיים בין מדינתיים ,דיני
העבודה ותנאי העסקה המקומיים בסין וכיו"ב .להערכת החברה ,גם מתחרותיה
חשופות לשינויים כאמור .בנוסף ,על מנת למתן השפעות אלו ,החברה מקיימת תהליך
איתור ספקים חדשים מעת לעת ומשמרת מערך ספקים במדינות נוספות במזרח הרחוק
מלבד סין .לפרטים נוספים אודות השפעת השינויים הפוליטיים ,הכלכליים
והרגולטוריים בסין על תוצאות החברה והתפתחות עסקיה ,ראו סעיף  9.3.לעיל.
תחרות
ענף האופנה ,הן המקוון והן הפיזי ,הוא תחום המאופיין בתחרותיות גבוהה ,עם
שחקנים מקומיים ובינלאומיים משמעותיים ,אשר גם הם בדומה לחברה ,פועלים ללא
הפסקה לשיפור מעמדם התחרותי .התחרות העזה בתחום עשויה להיות בעלת השפעה
מהותית על פעילות החברה ,ובפרט ,בקשר עם עלייה בהוצאות שיווק (או קיטון
באפקטיביות הוצאות השיווק הקיימות) ,קיטון במחיר המכירה לצרכן ,קיטון בהיקף
הלקוחות או היקף הכנסות החברה ועוד .לפרטים נוספים אודות השפעות תחרות על
תוצאות החברה והתפתחות עסקיה ,ועל אופן התמודדות החברה עם הסיכונים
הגלומים בגורם זה ,ראו סעיף  10.3.לעיל.
חוק העיצובים
כאמור לעיל בסעיף  10.13.לעיל ,ביום  3באוגוסט ,2018 ,יכנס לתוקפו חוק העיצובים,
המסדיר את ההגנה בגין עיצוב פונטים ,עיצוב אופנה ,עיצובים תעשייתיים ,זאת לצד
עיצובים של מוצרים בלתי מוחשיים כגון סימנים גראפיים (אייקונים) ,תצוגות מסך
ועוד .להערכת החברה ,לאור פעילותה במודל ה ,Fast Fashion-במסגרתו היא עוקבת
אחר טרנדים עכשוויים בעולם האופנה וכן לאור העובדה כי החברה אינה רושמת את
עיצוביה במרשם העיצובים  ,חוק העיצובים ותקנותיו ,עשוי להשפיע על פעילותה של
החברה .אולם ,בשים לב לאפיוני המוצרים המעוצבים ,מיוצרים ונמכרים על ידי
החברה ,נכון למועד זה להערכת החברה ,השפעה זו צפויה להיות נמוכה ,אם בכלל.
מגמות אופנתיות
תעשיית האופנה הקמעונאית חשופה למגמות אופנתיות המשתנות באופן תמידי .שינוי
תכוף במגמה אופנתית והיעדר יכולת מצד החברה לצפות ולהגיב במהירות לשינויים
בענף האופנה ולביקוש למוצרים מסוימים על פני אחרים ,במחירים תחרותיים ,עשויה
להיות בעלת השפעה מהותית על פעילות החברה .לצורך התמודדות עם גורם הסיכון
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האמור ,אימצה החברה את מודל ה ,Fast Fashion -שנועד לתמוך ביכולתה למזער את

.12.3.10

השפעות הסיכון האמור ,ובכללם ,השפעות מהותיות על היקף הכנסותיה ותוצאותיה
והיקפי המלאי שלה .לפרטים נוספים אודות השפעת מגמות אופנתיות על תוצאותיה
הכספיות של החברה ,ראו סעיף  9.3.לעיל.
חוויית משתמש/לקוח ושינויים במאפייני הצריכה של לקוחות היעד של החברה
שינויים במאפייני הצריכה של לקוחות היעד של החברה (בין אם צריכה מקוונת ובין אם
צריכה פיזית) ,ובפרט ,שינויים בהעדפות צרכנים הנוגעים לאופן רכישת המוצרים על
ידם ויכולת החברה להגיב לשינויים האמורים ,בפרט ,באמצעות יכולות טכנולוגיות
ומעקב תמידי אחר העדפות הלקוחות וחוויית המשתמש שלהם ,עשויים להיות בעלי
השפעה קריטית על פעילות החברה .החברה פועלת על מנת לספק ללקוחותיה חוויה

ייחודית וחיובית ,המשתנה מעת לעת ,הן בפלטפורמת המסחר המקוונת והן בחנויות
הפיזיות ,על מנת למשוך לקוחות נוספים מסביבת הצריכה לה הם מורגלים ועל מנת
לשמר את לקוחותיה.
סיכונים מיוחדים לקבוצה
 .12.3.11תלות באיש מפתח
מר דוד שוורצברג ,מנכ"ל החברה ודירקטור ,הוא איש מפתח בקבוצה .אם יחדל נושא
המשרה האמור מלעבוד בחברה עשויה להיות לכך השפעה על תוצאות החברה
והתפתחות עסקיה.
 .12.3.12תלות בכוח אדם מקצועי
פעילות החברה בתחום המסחר הקמעונאי המקוון ,ובפרט במסגרת מודל הFast -

.12.3.13

.12.3.13

.12.3.13

 ,Fashionמצריכה כוח אדם המתאפיין ברמת ידע ,מקצועיות ,ניסיון ובקיאות בענף
מסחר זה (לרבות בענפי הקניינות ,הרכש ,השיווק ,בקרת האיכות והלוגיסטיקה).
יכולתה של החברה להמשיך ולבצע את פעילותה ,וכן להרחיב אותה ,תלויה ביכולתה
לגייס ,להעסיק ולשמר כוח אדם מיומן ,בפרט בשים לב לתחרות הגוברת בתחום
הפעילות ,הבאה לידי ביטוי גם בתחרות על ההון האנושי המיומן בתחום.
תלות בספקי שירותים
במסגרת פעילותה בתחום המסחר הקמעונאי ,החברה מתקשרת עם ספקי שירותים
בתחומים שונים ,ובכלל זה ,שירותי שילוח בינלאומיים ועמילות מכס ,שירותי הזמנה
ורכישת מוצרים ותשלום לספקים וכן תשתיות שרתים עבור פעילות פלטפורמת המסחר
המקוונת .פגיעה באספקת השירותים כאמור ,עלולה לפגוע בפעילותה השוטפת של
החברה ,ולפיכך להשפיע על תוצאותיה הכספיות של החברה וברווחיה .לפרטים נוספים
אודות התקשרות החברה בהסכמים עם ספקי השירותים ,ראו סעיפים  10.2. ,10.1.6ו-
 10.13.לעיל.
סיכון מוניטין
גורמי הצלחה מהותיים לפעילות החברה הם שם החברה ,כתובת אתר האינטרנט
שלהם ,והמוניטין הנלווה אליהם .חוסר יכולת להגן על הקניין הרוחני האמור ,עשויים
להיות בעלי השפעה מהותית על מוניטין ותוצאות הקבוצה.
בקרת איכות המוצרים
פעילות החברה ,היקפה והמשך צמיחתה ,תלויים במידה רבה באיכות המוצרים אותם
היא מספקת ללקוחותיה .יכולת החברה לוודא את רמת האיכות של מוצריה ולספק
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ללקוחותיה מוצרים שיעמדו ברמת ציפיותיהם ,עשויה להיות בעלת השפעה קריטית על

.12.3.16

.12.3.13

.12.3.18

היקפי פעילותה ועל המוניטין שלה ,הן בשל סיכוני מוניטין והן בשל סיכוני ניהול מלאי.
לפרטים אודות מאמצי החברה בקשר עם בקרת איכות מוצריה ,ראו סעיף  10.9.לעיל.
איתנות טכנולוגית ,אבטחת מידע וסייבר
במסגרת פעילותה בתחום המסחר הקמעונאי ,החברה עלולה להיות חשופה לסיכונים
ואיומים הקשורים ביציבות מערכות המידע ,עמידתן בהיקפי פעילותה ,אבטחת מידע
וסייבר ,ובכלל זה כשלים טכניים ,עומס על שרתי המערכת ומתקפות קיברנטיות
העלולות להביא להשבתה ואף לניצול לרעה של מערכות המחשוב של החברה
ורשתותיה ,וכן ערעור או פגיעה במערכותיה מבוססות המחשב .כשל טכני ו/או תקיפת
תשתיות המחשוב של החברה והיעדר יכולת החברה להחזיר את מערכותיה לפעילות
תקינה בזמן סביר או היעדר יכולת טכנולוגית לעמוד בצרכי ובביקוש הלקוחות ,עלולה
להביא לפגיעה במוניטין החברה ועשוי אף לפגוע בתוצאותיה העסקיות .על מנת למזער
את הסיכונים האמורים ,משקיעה החברה משאבים רבים באיתנותה הטכנולוגית
(ובאבטחה נאותה של מערכותיה).
יכולות לוגיסטיות
גורם הצלחה משמעותי של פעילות החברה הוא יכולותיה הלוגיסטיות ,המתבססות ,בין
היתר ,על יכולת הייצור והשינוע ועל פעילות המרלו"ג (בקליטת המוצרים ובהפצתם אל
לקוחות החברה) .כשל בשרשרת הלוגיסטית של החברה ,לרבות כשל שעשוי לנבוע
מצדדים שלישיים (ספקי הייצור ,השינוע ,עמילות המכס וההפצה) ,או כשל או הפרעה
לפעילות המרלו"ג ,מסיבה כלשהיא (לרבות עקב היעדר שטח לוגיסטי מספק ,נזק למבנה
או אילוץ שיוביל לפינוי המרלו"ג במהלך תקופת השכירות) ,עלול להוביל לפגיעה
מהותית ביכולותיה הלוגיסטיות של החברה ,אשר בתורה ,עלולה להוביל לפגיעה
בהכנסות החברה וברווחיה וכן לפגיעה מהותית במוניטין שלה .מעבר לאמור ,כל אילוץ
שיוביל לפינוי המרלו"ג במהלך תקופת השכירות ,עשוי לדרוש מהחברה השקעות
מהותיות .לפרטים נוספים אודות הסכם שכירות המרלו"ג ,ראו סעיף  10.18.1לעיל.
שינויים בהפעלת חנות הדגל במתחם דיזינגוף סנטר
נכון ליום  31בדצמבר 2013 ,היו ההכנסות מפעילות חנות הדגל מהותיות ביחס לסך
הכנסות החברה ואף עשויות להמשיך ולהיות מהותיות ברבעונים הבאים .יובהר כי
במידה ופעילות החברה במסגרת חנות הדגל תופסק מסיבה כלשהיא ו/או במידה
והחברה לא תאתר מיקום חלופי בעל מאפיינים דומים לחנות הדגל ,עשויה להיות לכך
השפעה מהותית על הכנסות החברה ועל רווחיה .לפרטים נוספים אודות הסכם שכירות
חנות הדגל ,ראו סעיף  10.18.2לעיל.
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להלן טבלת סיכונים אפשריים ומידת השפעתם על רווחיות הקבוצה .הערכות הקבוצה מבוססות על
צפי סביר ולא על התרחשות אירועים חריגים בהיקפם ,בעוצמתם או במשך בזמן שלהם.
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות החברה

גורמי סיכון

השפעה גדולה

השפעה בינונית

השפעה נמוכה

סיכוני מקרו
מצב כלכלי במשק ,המצב
הביטחוני בישראל ושינויים

√

ברמת החיים ובהרגלי הצריכה
שינויים רגולטוריים בישראל

√

תנודות בשערי החליפין

√

השפעות ייבוא נוספות

√
סיכונים ענפיים

שינויים פוליטיים,
ורגולטוריים בסין

כלכליים

תחרות

√
√

חוק העיצובים

√

מגמות אופנתיות

√

חוויית משתמש/לקוח ושינויים
במאפייני הצריכה של לקוחות
היעד של החברה

√

סיכונים מיוחדים לחברה
תלות באנשי מפתח

√

תלות בכוח אדם מקצועי

√

תלות בספקי שירותים

√

סיכון מוניטין

√

בקרת איכות המוצרים

√

איתנות טכנולוגית ,אבטחת מידע
וסייבר

√

יכולות לוגיסטיות

√

שינויים בהפעלת חנות הדגל
במתחם דיזינגוף סנטר

√

Error! Unknown document property name.

49574-3528533v6

ב1-

עדיקה סטייל בע"מ
דוח הדירקטוריון
לתקופה של שנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר2017 ,

דירקטוריון עדיקה סטייל בע"מ ("החברה") מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון
לתקופה של שנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ,2017 ,בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,תש"ל"( 1970-תקנות הדיווח").
מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה "תאגיד קטן" ,כהגדרת
מונח זה בתקנה 5ג לתקנות הדיווח.
בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ,אימצה החברה את ההקלות המפורטות
בתקנה 5ד(ב)(5 ,)1ד(ב)( )2ו5-ד(ב)( )4לתקנות הדיווח לעניין צירוף הערכות שווי
מהותיות מאד ,צירוף דוחות כספיים של חברה כלולה ,לעניין דיווח בדבר
אפקטיביות הבקרה הפנימית ,ומדווחת בהתאם להקלות האמורות .כמו כן ,בחר
התאגיד לאמץ את ההקלה המנויה בתקנה 3ב לתקנות החברות (הוראות ותנאים
לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים) ,התש"ע ,2010-הקובעת פטור ממינוי ועדה
לבחינת הדוחות הכספיים ,כך שדוחותיו הכספיים יובאו לדיון ולאישור
הדירקטוריון בלבד.
פרק א :הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה
 .1תאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית
 .1.1כללי
מיום הקמתה וכן למועד פרסום דוח זה ,עוסקת החברה ,בעיצוב ,קניינות ,שיווק
והפצה של פרטי אופנה ,לרבות מוצרי הלבשה ,מוצרי הנעלה ומוצרי אופנת בית,
תחת המותג  Adikaוכן מותגים משלימים בינלאומיים נוספים (כדוגמת
® ,Reebok® ,Vansו.)Adidas®-
בשנות פעילותה ,יישמה החברה באופן עקבי אסטרטגיה של ייעול ושיפור מכלול
התהליכים הלוגיסטיים והטכנולוגיות הנדרשים לפעילותה ,שהובילה למיצובה
כמותג המוביל בשוק האופנה המקוון בישראל ולשימור מעמדה כפורצת דרך
וכחלוצה בתחום המסחר הקמעונאי המקוון .קהל לקוחותיה של החברה הינו נשים
בגילאים  ,15-45ובעיקר נערות בגילאים  .18-25כפי שיוצג בהרחבה להלן,
אסטרטגיית החברה האמורה הוכיחה את עצמה :הלכה למעשה ,על פי מחקרים,
הרשת המועדפת על האוכלוסייה הצעירה ( )16-18בישראל לקנייה מקוונת ,היא
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"עדיקה"  ,ואף ניתן לראות זאת בתנופת הצמיחה המשמעותית של החברה בשנים
האחרונות ובזינוק העקבי בהכנסותיה על פני שנות פעילותה.
נכון למועד דוח זה  ,מפעילה החברה פלטפורמת מסחר מקוונת תחת אתר
האינטרנט  ,www.adikastyle.comוחנויות קמעונאיות פיזיות (קבועות או )Pop-Up
תחת המותג  ,Adikaתוך ניצול מיטבי של יתרונות סינרגטיים הנובעים מפעילות
2

מקוונת לצד מכירה ישירה  .בנוסף ,החל ממועד השלמת הנפקת מניות החברה
לציבור ,פועלת החברה בתחום מתן שירותי המסחר המקוון ,במסגרתו תספק
החברה את השירותים האמורים על בסיס ניסיונה ומומחיותה בתחום (במתכונת
.)one-stop-shop
 .1.2התפתחות עסקי החברה
כאמור לעיל ,בשנות פעילותה ביססה החברה את מיצובה כמותג מוביל בשוק
האופנה המקוון בישראל ,ופיתחה מומחיות ו Know How -ייחודיים ,המאפשרים לה
להמשיך ולשמור על מעמדה כפורצת דרך וכחלוצה בתחום המסחר הקמעונאי.
כמפורט בהרחבה בפרק א' לדוח תקופתי זה ,מודל הפעילות של החברה מתבסס על
מספר עוגנים ,אותם זיהתה החברה כמשמעותיים לפעילותה העסקית ואותם
משכללת ומעדכנת החברה מעת לעת ,בהתאם לשינויים בשוק המסחר הקמעונאי:
Fast
Fashion
Creative
& UI

ייעול
לוגיסטי

Clicks to
Bricks

State of the
Art E-com
platform

Customer
Centric

מבקרים
חוזרים

מודלים
מתקדמים
בשיווק
דיגיטלי

קהל יעד
צעיר
ודינאמי
Social
Presence

 1על פי נתוני  PayPalלשנת .https://www.themarker.com/consumer/1.4372926 :2017
 2לפרטים אודות יישום מודל ה Clicks to Bricks -על ידי החברה ,ראו סעיף 10.1.1לפרק א' לדוח תקופתי זה; לפרטים
אודות כוונת החברה לפעול להרחבת פעילותה במסגרת הקמת רשת חנויות פיזיות ,ראו סעיף  12.3לפרק א' לדוח תקופתי
זה.
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החברה מיישמת במכירות מוצריה את מודל ה ,Fast Fashion-במסגרתו פועלת
החברה לפיתוח ,ייצור ,אספקה ומכירה בפרקי זמן קצרים את המוצרים
התואמים ,ככל הניתן ,מגמות וטרנדים עכשוויים בעולם האופנה .בהתאם
לעקרונות מודל זה ,שמה החברה דגש על אופטימיזציה וייעול של היבטים
מסוימים במערכי הייצור ,הייבוא והשילוח ללקוחותיה ,כך שתוכל לתכנן ,לעצב,
לייצר ולספק ללקוחותיה ,מוצרים עדכניים ,במהירות ובמחירים תחרותיים –
לפרטים נוספים אודות מודל ה ,Fast Fashion -ראו סעיף  10.1.1לפרק א' לדוח
תקופתי זה.



כמו כן ,משנה חשיבות מקנה החברה לייעול הלוגיסטי של פעילותה ,שכן הוא
עשוי להיות בעל השפעה מהותית על תוצאות החברה ,בין היתר ,כתוצאה
מהשפעתו על יכולת החברה לפעול במודל ה .Fast Fashion-במסגרת זו,
מפעילה החברה מרכז לוגיסטי מתקדם ,המותאם לתהליכי העבודה של עולם
ה ,E-Commerce-בשילוב עם הצרכים המיוחדים של פעילות החברה השוטפת,
כפי שהם מתעדכנים מעת לעת  -לפרטים נוספים אודות מודל המרכז הלוגיסטי
של החברה ויתרונות ייעול התהליכים הלוגיסטיים ,ראו סעיף  10.5.2לפרק א'
לדוח תקופתי זה.



הייעול הלוגיסטי ,בשילוב עם מודל ה ,Fast Fashion -אף מאפשר לחברה לנהל
את מלאי מוצריה באופן מיטבי ,כך שביכולת החברה להזמין מלאי מוגבל
בהתאם לטרנד נוכחי במועדים קצרים ,לנתח את היקף המכירות בפועל,
ובהתאם לייצר ולייבא מלאי נוסף מאותו מוצר בפרק זמן קצר (- )Try & Repeat
לפרטים נוספים אודות מודל  ,Try & Repeatראו סעיף  10.1.1לפרק א' לדוח
תקופתי זה.



החברה מפעילה פלטפורמת מסחר מקוונת ייחודית למכירת מוצרי אופנה ועיצוב
לצד יישום מודל ה ,clicks to bricks-במסגרתו ,פלטפורמות מסחר מקוונות
מתרחבות לפעילות גם באמצעות חנויות קמעונאיות פיזיות ,לצורך ניצול
היתרונות הסינרגטיים הטמונים בשילוב פעילות מסחר מקוונת עם פעילות
מסחר קמעונאית פיזית .הסינרגיה בין פעילות המסחר הקמעונאי המקוון לבין
החנויות הפיזיות באה לידי ביטוי ,בין היתר ,בהיזון חוזר של לקוחות בין
הפלטפורמה לחנויות ולהיפך; החנויות הפיזיות מאפשרות ללקוח "להרגיש" את
המוצרים לפני ביצוע רכישה מקוונת ומנמיכה את חסמי הכניסה של הלקוחות
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לרכישה באמצעות פלטפורמה מקוונת ועוד  -לפרטים נוספים אודות מודל ה-
 ,Clicks to Bricksראו סעיף  10.1.1לפרק א' לדוח תקופתי זה


בנוסף  ,פעילותה של החברה מבוססת על התמקדות בלקוחות ,ברצונותיהם
ובצרכיהם המשתנים ( .)customer centricקרי ,שיפור ושימור מערכת היחסים
עם הלקוחות באמצעות מערך שירות לקוחות איכותי ,בערוצים המותאמים
לקהל היעד ,זאת לצד פרסונליציה של הפעילות השיווקית ,ניתוח מעמיק של
טרנדים עכשוויים ,פילוח פרסונלי של ה data base-ושימוש בחשבונות הענפים
ברשתות החברתיות –  Facebookו ,Instagram-כדי לפרסם חנות ספציפית,
לקהל רלוונטי וספציפי .כמו כן ,החברה עושה שימוש במודלים מתקדמים בשיווק
דיגיטלי ,תוך יישום אסטרטגיית שיווק שמטרתה לייצר תנועה ()Traffic
משמעותית של משתמשים לפלטפורמת המסחר המקוונת ולחנויות אותן
מפעילה החברה ולחיזוק מוניטין המותג ,וכן שימוש בכלים המצויים בחזית
החדשנות המודדים את אפקטיביות אמצעי השיווק והפרסום ,מאפשרים הכוונה
ממוקדת לקהל היעד בעלויות נמוכות .כל אלו ,תוך התמקדות בקהל יעד צעיר
ודינאמי ,המובילה לשיעור מבקרים חוזרים גבוה  -לפרטים נוספים אודות אמצעי
השיווק של החברה ,ראו סעיף  10.5לפרק א' לדוח תקופתי זה.



יתרה מזאת ,החברה הינה גורם מוביל וייחודי בישראל ,המחזיק בKnow How -
הרלוונטי ומעסיק את כח האדם בעל הכישורים הרלוונטיים ,לצורך פיתוח ,ניהול
ותפעול פלטפורמת מסחר מקוונת מתקדמת ( State of the Art E-com
 )platformהמייצרת חווית קנייה ייחודית בעבור קהלי היעד .פלטפורמת המסחר
המקוונת של החברה פותחה באופן עצמאי על ידי החברה ,על בסיס פלטפורמת
 ,Magentoתוך שיפור ושידרוג תמידי ותוך שימת דגש תמידית על מכלול
הפרטים ,המהווה רוח גבית גם לשיפור העקבי של החברה במדדי יחס ההמרה
( ,)Conversion Rateכמפורט בסעיף  3.9לפרק א' לדוח תקופתי זה.



החברה מציבה כמטרה להביא בכל עת לחידושים ,עדכונים ,שינויים וכן לשיפור
תמידי בחוויות המשתמש באמצעות עיצוב האתר והממשק ,הוספת כלי
אופטימיזציה ורקומנדציה ( ,)Recommendationצילום סרטוני וידאו לפריטים
( )cat walkכחלק מהצגתם באתר ועוד .לצד האמור ,עיצוב חנויות החברה
הפיזיות" ,עוקב" אחר חוויית הקניה בפלטפורמת המסחר המקוונת של החברה
( ,)Revolving Storesובכך יוצרות הפלטפורמות המקוונות והפיזיות השונות
חוויית קנייה ייחודית משלימה ,המסייעת להגדיל באופן הדדי וסינרגטי את
תנועת הלקוחות ולשפר את תוצאות תחום הפעילות (.)Creative & UI
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הלכה למעשה ,מהווים שורת העוגנים המפורטת לעיל והתמחות החברה בהם ,את
ייחודיות החברה בשוק בישראל ,כמחזיקה ב Know How-בשלל ההיבטים
הרלוונטיים ל ,E-Commerce-החל משלב גיבוש תמהיל המוצרים הנמכרים
ללקוחותיה ,דרך עיצוב ,ייצור ,יבוא ,שיווק ,מכירה ושילוח (ככל שהמכירה התבצעה
בפלטפורמת המסחר המקוונת) וכלה בשירות הלקוחות ובשימור הקשר עם בסיס
הלקוחות של החברה .בנוסף ,פיתחה החברה מומחיות בהיבטים הלוגיסטיים
הרלוונטיים לכל אחד מההיבטים האמורים ,אשר תומכת משמעותית במיצובה
כמותג הישראלי המוביל בתחום האופנה המקוונת בישראל .מומחיות החברה והדגש
אותו היא שמה על הפרמטרים התפעוליים הקריטיים לפעילותה ( ,)KPI'sמביאים
לצמיחה משמעותית במדדים העסקיים הרלוונטיים לפעילותה ,לרבות שיפור יחס
ההמרה ( ,)Conversion Rateדהיינו ,היחס שבין מספר הכניסות לאתר האינטרנט
לבין מבצעי רכישה בפועל ,והכל כמפורט בסעיף  3.9לפרק א' לדוח תקופתי זה.
כחלק ממגמת הצמיחה העולמית בכלל ובישראל ,ובפרט של שוק המסחר
הקמעונאי המקוון ,ובשים לב לניסיונה הייחודי של החברה בתחום המסחר
הקמעונאי המקוון וליישום אסטרטגיה של חתירה לשיפור מתמיד של
פרמטרים תפעוליים משמעותיים ,הציגה החברה בשנים  2015-2016נתוני
צמיחה מואצת ,לצד שחיקה ברווחיות לאור השקעות בתשתיות ובפיתוח
הפלטפורמות המקוונות של מותגי גולף .נתוני שנת  ,2017לאחר השלמת
ההשקעות והפיתוחים האמורים ,והגברת החדירה של שוק הE-Commerce-
לישראל ,מציגים נתוני צמיחה מואצת במגמה דומה לשנים הקודמות ואף
יותר ,לצד שיפור משמעותי ברווחיות הפעילות (הנובעת ,בין היתר ,מיכולתה
של החברה להביא למינוף תפעולי ,בשים לב להוצאות הקבועות במבנה
פעילותה) וליצירת תזרים מזומנים נקי חיובי ,והכל כפי שיפורט בדוח זה להלן
של דירקטוריון החברה.
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 .2המצב הכספי
להלן תמצית נתוני מאזן על בסיס מאוחד (באלפי ש"ח):
ליום  31בדצמבר
2017

2016

שינוי
ב%-

רכוש שוטף

28,983

16,324

77.5

נכסים לא
שוטפים

15,460

12,369

25

סה"כ נכסים

44,443

28,693

55

התחייבויות
שוטפות

22,408

13,871

62

התחייבויות לזמן
ארוך

18,255

17,418

5

הון עצמי

3,780

()2,596

-

סה"כ
התחייבויות והון

44,443

28,693

55

הסברי החברה
הגידול בסך  12,659אלפי ש"ח בהשוואה ליום  31בדצמבר  2016נובע בעיקר מגידול בסך  7,009אלפי ש"ח
בסעיף לקוחות בגין חברות כרטיסי האשראי ,גידול בסך  4,061ש"ח ביתרת המזומנים וגידול של  1,513ש"ח
בסעיף המלאי.
הגידול בסך  3,091אלפי ש"ח בהשוואה ליום  31בדצמבר  2016נובע מגידול בסעיף נכסים בלתי מוחשיים,
ומסעיף ר"ק אשר נבעו ,בעיקר מהשקעות באתרי האינטרנט ומסעיף ר"ק בגין פתיחת שתי חנויות חדשות.
--הגידול בסך  8,537אלפי ש"ח בהשוואה ליום  31בדצמבר  2016נובע בעיקר מגידול בהתחייבויות לספקים ,עקב
גידול במכירות החברה בין תקופות ההשוואה ובשל פתיחת חנות חדשה בדצמבר  2017ותנאי התשלום
לספקים.
הגידול בסך  837אלפי ש"ח נובע מצבירת ריבית של  649אלפי ש"ח בגין הלוואות מבעלי מניות ומבעלי מניות
קודמים ומגידול בסך  188אלפי ש"ח בהתחייבות לתשלום פיצויי עובדים.

--
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 .3ניתוח תוצאות הפעילות:
להלן תמצית דוחות רווח והפסד על בסיס מאוחד (באלפי ש"ח):
לשניים עשר החודשים שהסתיימו ביום
 31בדצמבר
שינוי
2016
2017
ב%-

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31
בדצמבר
שינוי
2016
2017
ב%-

הכנסות
מפעילות עדיקה

66,149

38,435

72.1

21,376

13,176

52.2

הכנסות
מפעילות אתרי
גולף

15,257

10,486

45

6,219

4,655

33.6

רווח גולמי
פעילות עדיקה

36,847

21,941

67.6

11,265

7,904

42.5

55.7%

57%

1.3%

52.7%

60%

()7.3

רווח גולמי
מפעילות אתרי
גולף

12,729

8,654

47

5,291

3,899

35.7

הוצאות מכירה
הנהלה וכלליות

41,399

32,144

28.8

11,721

9,497

23.4

שיעור הוצאות
מכירה הנהלה
וכלליות

50.8%

65.7%

(14.9)%

42.5%

53.3%

()10.8

רווחיות גולמית
פעילות עדיקה

הסברי החברה
עיקר הגידול בהכנסות נובע מצמיחה משמעותית בפעילות
השוטפת הן בשל חדירה משמעותית של תחום המסחר המקוון
לישראל והן בשל בשלות המותג ,ובנוסף כתוצאה מפתיחת חנות
הדגל בדיזינגוף סנטר במהלך חודש מרץ  ,2017אשר השפיעה
רבות גם על צמיחת פעילות פלטפורמת המסחר המקוונת וכן
מפתיחת החנות בקריון בחודש דצמבר .2017
ההכנסות לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2017צמחו
הודות להשקת אתר "" "Golf &Coבחודש מרץ ,2017 ,ושנת
פעילות מלאה לאתר " ,TopShopשנפתח בחודש אפריל .2016
השחיקה ברווחיות הגולמית נובעת מהכנסת מוצרים משלימים
לפעילות עדיקה כדוגמת אופנת הבית ו ,Active-ומכירה בפועל
בשיעורי הנחה גבוהים יותר.
--עיקר הגידול ברווח הגולמי הנובע מפעילות אתרי גולף בתקופה
של שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2017אל מול התקופה
המקבילה ,נובע מגידול בהיקף מכירות אתרי גולף ופעילות
האתרים החדשים שהושקו.
עיקר הגידול בהוצאות בין תקופות ההשוואה הרלוונטיות נובע
מהרחבת מצבת כח האדם בחברה (הנובע מהרחבת הפעילות)
ממענק שימור חד פעמי למנכ"ל החברה ,ומגידול בהוצאות
הפחת וההפחתות.
---
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לשניים עשר החודשים שהסתיימו ביום
 31בדצמבר
שינוי
2016
2017
ב%-

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31
בדצמבר
שינוי
2016
2017
ב%-

הסברי החברה

רווח (הפסד)
תפעולי לפני
הוצאות תשלום
מבוסס מניות3

8,177

()1,549

)(628

4,835

2,306

107

הוצאות תשלום
מבוסס מניות

5,526

552

901

211

268

()21.3

952

928

2.6

263

416

()40

1,699

()3,029

)(156

4,361

1,622

169

מיסים על
הכנסה

833

-

-

1,309

-

-

רווח (הפסד) נקי

866

()3,029

)(128

3,052

1,622

88.16

11,711

785

-

5,835

2,589

125

1,500

-

-

250

-

-

13,211

-

-

6,085

2,589

135

 ,EBITDAבנטרול מענק שימור חד פעמי ,שאינו משקף את
פעילות החברה השוטפת

16.22%

1.6%

-

22.05%

14.52%

7.53

----

הוצאות מימון,
נטו
רווח (הפסד)
לפני מיסים

EBITDA4
מענק שימור חד
פעמי
EBITDA
מפעילות שוטפת
EBITDA
MARGIN

--השינויים בין תקופות ההשוואה הרלוונטיות נובע מאומדן עמידה
ביעדי הביצוע הבשלת אופציות שהוענקו למקבלי האופציות,
במסגרת עסקת הרכישה.
השינוי בהוצאות המימון בהשוואה הרבעונית נובע בעיקרו
משינויים בשערי החליפין
--הגידול בהוצאות המס נובע ממעבר החברה מהפסד בשנת 2016
לרווחיות בשנת 2017
--הגידול ב EBITDA -נובע בעיקרו מגידול משמעותי בפעילות
הקיימת ,אשר בצירוף היתרון לגודל הקיים במבנה התפעולי של
החברה ,יוצר רווחיות גבוהה.
---

 3הרווח התפעולי המתואם של החברה במהלך שנת  2017הסתכם לסך  9,677אלפי ש"ח.
 4רווח תפעולי ,לא כולל תשלום מבוסס מניות (אופציות) ולא כולל פחת והפחתות.
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 .4נזילות (אלפי ש"ח):

ליום  31בדצמבר

הסברי החברה

2017

2016

תזרים מפעילות שוטפת

10,171

3,223

תזרימי מזומנים מפעילות
השקעה

()6,110

()6,946

תזרימי מזומנים מפעילות
מימון

-

4,220

7,493

3,432

יתרת מזומנים ושווי
מזומנים לסוף תקופה

הגידול בתזרימי המזומנים מפעילותה השוטפת של החברה בין תקופות ההשוואה,
נבע בעיקר מגידול ברווחיות החברה המושפע מפתיחת חנויות פיזיות חדשות
והשקת אתר גולף אנד קו.
השינויים בתזרימי המזומנים מפעילות ההשקעה נבעו בעיקרם מקיטון בהשקעות
באתרי " "Golf &Coו ,"TopShop" -אשר מרבית העלויות בגינן התהוו במהלך
שנת  ,2016מנגד בשנת  2017נפתחו שתי חנויות פיזיות חדשות אשר הביאו
לגידול התשלומים בגין רכוש קבוע.
הקיטון בתזרימי המזומנים מפעילות מימון בין תקופות ההשוואה נובע מאי נטילת
הלוואות חדשות במהלך שנת  2017לעומת שנת  2016בה ניטלה הלוואת בעלים
והלוואת ( On Callאשר נפרעה ברבעון האחרון של שנת .)2016
---

 .5נתוני פרופורמה
ביום  14במרץ , 2018 ,התקשרה החברה בהסכם למכירת אתרי מותגי גולף לידי קבוצת גולף ,והענקת רישיון שימוש בקוד המקור ,לידי קבוצת גולף
("אתרי מותגי גולף" ו"-הסכם מכירת האתרים") ,אשר עד למועד ההנפקה ,היו בבעלות החברה והופעלו על ידה .הסכם זה נכנס לתוקפו ,החל מיום
 1בינואר ( 2018בסעיף זה " -המועד הקובע") .בד בבד ,התקשרה החברה עם קבוצת גולף בהסכם למתן שירותי תפעול לאתרי מותגי גולף ושירותי
הקמה ותפעול לזירות מקוונות חדשות של גולף למכירה באינטרנט ("הסכם השירותים") ,לפיו מעמידה החברה ,בין היתר ,שירותי טכנולוגיה ,ניהול
אתרים ,שירותי תוכן וקריאייטיב ,שיווק אונליין ,תפעול רשתות חברתיות ושירות לקוחות ("השירותים") ,לתקופה של שלוש שנים ממועד השלמת
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ההנפקה .הסכם השירותים נכנס לתוקף ,לכל דבר ועניין ,החל מיום  1בינואר( 2018 ,בסעיף זה" :המועד הקובע") ,והצדדים תבוצע התחשבנות ביחס
לתקופה שבין המועד הקובע לבין מועד השלמת ההנפקה.
לפרטים נוספים אודות הסכם מכירת האתרים והסכם השירותים ,ראו סעיף  7.5לפרק ד' לדוח תקופתי זה .בהתאם ובהמשך לדוחות הכספיים
פרופורמה כפי שנכללו במסגרת התשקיף ,במסגרת באור  20לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר ,2017 ,נכלל דוח פרופורמה ,אשר נועד
לשקף את נתוני החברה בהינתן הסכם מכירת האתרים והסכם השירותים בתקופה הרלוונטית .לפרטים אודות ההנחות שעמדו בבסיס דוח
הפרופורמה ,ראו דוחות כספיים פרופורמה של החברה לשנת .2017
להלן השפעת הסכם מכירת האתרים והסכם השירותים על הנתונים בתקופת הדיווח בהנחה שהושלם ביום  1בינואר :2016
לשנים עשר חודשים שהסתיימו ביום 31
בדצמבר 2017
(פרופורמה)
מאוחד
שירותי
מסחר קמעונאי
מסחר מקוון
"עדיקה"

לשנים עשר חודשים שהסתיימו ביום 31
בדצמבר 2016
(פרופורמה)
מאוחד
שירותי
מסחר קמעונאי
מסחר מקוון
"עדיקה"

הכנסות

66,149

13,345

79,494

38,435

10,766

49,201

עלות מכר

29,302

13,092

42,394

16,494

10,583

27,077

רווח גולמי

36,847

253

37,100

21,941

183

22,124

שיעור רווח גולמי
הוצאות שיווק,
מכירה והנהלה

55.7%

1.89%

46.6%

57.1%

1.75%

45%

27,769

-

27,769

22,833

-

22,833

הסברי החברה
עיקר הגידול בהכנסות משירותי המסחר המקוון נובע
מהשקת אתר  Golf&Coבמרץ  .2017לפירוט אודות הגידול
בהכנסות ממסחר קמעונאי "עדיקה" ראו "הכנסות מפעילות
עדיקה" בסעיף  3לעיל.
הגידול בעלות מתן השירותים עומד בהלימה עם הגידול
בהכנסות משירותים.
הרווח הגולמי של מגזר שירותי המסחר המקוון מהווה מרווח
קבוע בהתאם להסכם השירותים שנחתם בין הצדדים.
לפירוט אודות הרווחיות הגולמית של פעילות "עדיקה" ראו
"רווחיות גולמית פעילות עדיקה" בסעיף  3לעיל.
--לפירוט אודות הוצאות שיווק ,מכירה והנהלה ראו "הוצאות
שיווק ,מכירה והנהלה" בסעיף  3לעיל.
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לשנים עשר חודשים שהסתיימו ביום 31
בדצמבר 2017
(פרופורמה)
מאוחד
שירותי
מסחר קמעונאי
מסחר מקוון
"עדיקה"
רווח תפעולי
(בנטרול תשלום
מבוסס מניות)
שיעור רווח
תפעולי
פחת
EBITDA
מענק שימור חד
פעמי
 EBITDAמתואם
שיעור EBITDA

לשנים עשר חודשים שהסתיימו ביום 31
בדצמבר 2016
(פרופורמה)
מאוחד
שירותי
מסחר קמעונאי
מסחר מקוון
"עדיקה"

הסברי החברה

9,078

253

9,331

()892

183

()709

לפירוט אודות הרווח התפעולי ראו "רווח (הפסד) תפעולי
לפני הוצאות תשלום מבוסס מניות" בסעיף  3לעיל.

13.7%

1.89%

11.7%

()2.3%

1.7%

()1.4%

---

2,130
11,208

253

2,130
11,461

1,692
800

183

1,692
983

-----

1,500

-

1,500

12,708
19.2%

253
1.89%

12,961
16.3%

2.3%

1.7%

2.2%

---
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להלן עיקרי השפעת הסכם מכירת האתרים על הנתונים בתקופת הדיווח  -בהנחה שהושלם ביום  31בדצמבר :2017

נכסים שוטפים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
(פרופורמה)
נתוני הפרופורמה
התאמות הפרופורמה
נתונים בפועל
28,983
28,983

נכסים לא שוטפים

15,460

()4,520

10,940

סה"כ נכסים
התחייבויות שוטפות

44,443
22,408

()4,520
2,203

39,923
24,611

התחייבויות לא שוטפות

18,255

()14,100

4,155

סה"כ התחייבויות

40,663

()11,897

28,766

הון עצמי

3,780

7,377

11,157

סך הון עצמי והתחייבויות

44,443

()4,520

39,923

הסברי החברה
--הקיטון בשווי הנכסים הבלתי מוחשיים נובע מביצוע עסקת מכירת
האתרים.
כתוצאה מביצוע עסקת מכירת האתרים תיווצר לחברה חבות במס.
התמורה ממכירת האתרים נקבעה על בסיס הערכת שווי בלתי
תלויה על סך של  14.1מיליון ש"ח ,אשר תשולם לחברה בתשלום
אחד על דרך של פירעון על חשבון הלוואת הבעלים שהעמידה גולף.
תמורת מכירת האתרים ,אשר נקבעה על בסיס הערכת שווי בלתי
תלויה על סך של  14.1מיליון ש"ח בניכוי העלות המופחתת של
אתרי מותגי גולף בסך של  4,520אלפי ש"ח נטו ממס נזקפה ישירות
להון העצמי של החברה.
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 .6מקורות המימון
 .6.1נכון למועד פרסום דוח זה ,החברה מממנת ועתידה לממן את פעילותה השוטפת ,בעיקר
באמצעות תמורת ההנפקה לציבור כפי שהושלמה בחודש מרץ  ,2018ממקורותיה
העצמיים ושימוש בהון חוזר .בנוסף ,הועמדו לחברה הלוואות בעלים וכן הועמדה לה
מסגרת אשראי מתאגיד בנקאי ,והכל כמפורט בהרחבה להלן ובסעיף  10.15.2לפרק א'
לדוח תקופתי זה.
 .6.2הלוואות מתאגידים בנקאיים וחברת אשראי
נכון למועד פרסום דוח זה וליום  31בדצמבר ,2017 ,החברה אינה מממנת את פעילותה
באמצעות הלוואות מתאגידים בנקאיים ו/או חברות אשראי .לפרטים אודות מסגרת אשראי
שהועמדה לחברה על ידי תאגיד בנקאי ומנוצלת בחלקה נכון למועד פרסום דוח זה ,ראו
סעיף  10.15לפרק א' לדוח תקופתי זה.
הלוואות מבעלת השליטה ומבעלי מניות קודמים
לפרטים נוספים אודות הלוואות בעלים שהועמדו על ידי בעלת השליטה ועל ידי בעלי
מניות קודמים ,ראו סעיף  10.15.2לפרק א' לדוח תקופתי זה וכן ראו ביאור  12לדוחות
הכספיים ליום  31בדצמבר.2017 ,
 .7אירועים לאחר תאריך הדוחות הכספיים
 .7.1ביום  14במרץ ,2018 ,הושלמה הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר לציבור של מניות
החברה על פי הודעה משלימה מיום  14במרץ"( 2018 ,ההודעה המשלימה") ותשקיף
להשלמה ,הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר לציבור מיום  28בפברואר .2018 ,על פי
ההודעה המשלימה ,הוקצו והועברו  5,284,700מניות רגילות של החברה במחיר של 9.1
ש"ח למניה ,מתוכן  2,795,836הוקצו בידי החברה ו 2,488,864-הועברו בידי המציעים
בהצעת המכר .התמורה הכוללת (ברוטו) בגין המניות הרגילות שהוקצו והועברו מסתכמת
בכ 48,090-אלפי ש"ח ,כאשר מתוך הסכום האמור סך של כ 25,442-אלפי ש"ח (ברוטו)
שולם לחברה וסך של כ 22,648-אלפי ש"ח (ברוטו) שולם למציעים .סך ההוצאות בפועל
שהוציאה החברה אשר היו כרוכות בהכנה ובפרסום התשקיף ,הכולל את סך ההוצאות
שפורטו בתשקיף וכן יתר ההוצאות שהוצאו בקשר עמו ,הסתכמו בכ 2,597 -אלפי ש"ח
(לפני מע"מ) .מובהר ,כי נפלה טעות קולמוס בתיאור ההוצאות בהודעה המשלימה ,וכי סך
הוצאות עמלות התחייבות מוקדמת ,ריכוז ,הפצה וייעוץ אשר תואר בהודעה המשלימה
שולם בידי כל אחד מן החברה והמציעים ,בנפרד .לפיכך ,התמורה נטו שהתקבלה בידי
המציעים בגין מכירת מניות המכר הסתכמה בכ 21,359-אלפי ש"ח ,והתמורה נטו
שהתקבלה בידי החברה בגין הנפקת מניות ההקצאה הסתכמה בכ 22,705-אלפי ש"ח.
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ביום  21במרץ ,2018 ,נפתח המסחר במניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ .לפרטים נוספים ,ראו באור .17ו .לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר.2017 ,
 .7.2לאירועים נוספים לאחר תאריך הדוחות הכספיים ,ראו באורים .16ב.3.ד.17 ,ו 20 ,לדוחות
הכספיים ליום  31בדצמבר.2017 ,
 .8דיווח על דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה ,כפי שנקבע
על ידי דירקטוריון החברה לפי סעיף (92א)( )12לחוק החברות ,הינו  2דירקטורים ,וזאת
בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות וסוגיות הבקרה החשבונאית המתעוררות בהכנת
דוחותיה הכספיים של החברה ,תחומי פעילותה של החברה ,גודלה של החברה והיקף
ומורכבות פעילותה ,וכן בהתחשב בהרכב דירקטוריון החברה ,אשר חבריו הינם בעלי ניסיון
עסקי ,ניהולי ומקצועי ניכר .כיום מכהנים בדירקטוריון החברה  2דירקטורים בעלי מיומנות
חשבונאית ופיננסית ,כדלהלן :מר דוד שוורצברג וגב' נופר מלובני .לפרטים נוספים באשר
לדירקטורים אלו ,ראו פרק ד' לדוח תקופתי זה.
 .9דירקטורים בלתי תלויים
למועד התשקיף ,החברה לא אימצה במסמכי התאגדותה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים
הבלתי תלויים.
 .10דירקטורים חיצוניים
החברה פועלת למינוי דירקטורים חיצוניים ובהתאם להוראות הדין ,אשר אחד מהם לפחות
יהיה בעל מומחיות חשבונאית פיננסית.
 .11גילוי בדבר המבקר הפנימי בחברה
החברה פועלת למינוי מבקר פנימי כנדרש על פי דין ,בעקבות הפיכתה של החברה לציבורית.
 .12גילוי בדבר רואה חשבון מבקר
רואי החשבון המבקרים של החברה הינם :ארנסט אנד יאנג ישראל קוסט פורר גבאי את קסירר,
רואי חשבון.
שכר הטרחה של רואי החשבון בגין שירותי ביקורת נקבע על-ידי הדירקטוריון .שכר הטרחה בגין
שירותי ביקורת נקבע לאחר משא ומתן עם רואי החשבון המבקרים .במסגרתו נבחן היקף
הביקורת ומורכבותה ,תוך התייחסות לשכר רואה חשבון מבקר המקובל בענף.
שכר טרחת רואה החשבון המבקר בגין שנת  2017בגין שירותי ביקורת ,שירותים הקשורים
לביקורת ושירותי מס היה כ 660 -אלפי ש"ח .סך שעות העבודה שהושקעו בתקופה האמורה,
הסתכמו בכ 3,350 -שעות במהלך שנת .2017
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שכר הטרחה בסך כ 190-אלפי ש"ח ,בגין שירותים שאינם קשורים לביקורת נקבע בעיקר
בהתאם לסוג העבודה ,היקף שעות העבודה והנושא המבוקר .שירותים אלה כללו בעיקר ייעוץ
מס חד פעמי בקשר עם הקמת חברת הבת בסין ,במהלך שנת .2017

 21במרץ2018 ,

___________________
מנכ"ל החברה
דוד שוורצברג

__________________
יו"ר דירקטוריון
אפרים רוזנהויז
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עדיקה סטייל בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר2017 ,
תוכן העניינים

עמוד
דוח רואה החשבון המבקר

2

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

3

דוחות מאוחדים על רווח או הפסד

4

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

5

דוחות מאוחדים על השינויים בהון העצמי

6

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

7

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

8-42

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

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144
תל-אביב 6492102

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של
עדיקה סטייל בע"מ
ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של עדיקה סטייל בע"מ וחברת הבת (להלן -
החברה) לימים  31בדצמבר 2017 ,ו 2016-ואת הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ,הרווח הכולל ,השינויים
בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2017 ,דוחות כספיים
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה
בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה בת שאוחדה אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כ0.48%-
מכלל הנכסים המאוחדים לימים  31בדצמבר  ,2017והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ 0%-מכלל ההכנסות
המאוחדות לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2017הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו על ידי רואי חשבון
אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה חברה ,מבוססת
על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון
(דרך פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי
החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת
נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתינו וביקורת רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים
באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברה המאוחדת שלה לימים  31בדצמבר,
 2017ו 2016-ואת תוצאות פעולותיה ,השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים
בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2017 ,בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) )IFRSוהוראות תקנות
ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 21במרס 2018 ,

2

עדיקה סטייל בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

באור

ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח

רכוש שוטף
5

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות -כרטיסי אשראי
חייבים ויתרות חובה
מסים שוטפים לקבל
מלאי

6
7

7,493
13,247
1,109
7,134

3,432
6,238
862
171
5,621

28,983

16,324

נכסים לא שוטפים
15
8
9

מסים נדחים
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים

256
9,112
6,092

6,466
5,903

15,460

12,369

44,443

28,693

התחייבויות שוטפות
מיסים שוטפים לשלם
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

10
11

914
14,579
6,915

10,278
3,593

22,408

13,871

התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות מבעלי מניות ובעלי מניות קודמים

12
14

הון (גרעון בהון)

17

התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו

17,745
510

17,096
322

18,255

17,418

3,780

()2,596

44,443

28,693

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
 21במרס2018 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

ישי שמע
סמנכ"ל כספים

3

דוד שורצברג
מנכ"ל

אפרים רוזנהויז
יו"ר הדירקטוריון

עדיקה סטייל בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד

באור
הכנסות מפעילות עדיקה
הכנסות מפעילות אתרי גולף
סה"כ הכנסות

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
66,149
15,257
81,406

38,435
10,486
48,921

30,325
2,115
32,440

29,302
2,528

16,494
1,832

13,973
535

36,847
12,729
49,576

21,941
8,654
30,595

16,352
1,580
17,932

הוצאות מכירה ושיווק

18ג'

34,599

28,449

18,117

הוצאות הנהלה וכלליות

18ד'

6,800

3,695

1,639

רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות תשלום מבוסס מניות
הוצאות תשלום מבוסס מניות

20ד'2

8,177
5,526

()1,549
552

()1,824
3,777

2,651

()2,101

()5,601

952

928

497

1,699

()3,029

()6,098

833

-

37

866

()3,029

()6,135

18א'
18ב'

עלות המכירות פעילות עדיקה
עלות המכירות אתרי גולף
רווח גולמי מפעילות עדיקה
רווח גולמי מפעילות אתרי גולף
סך הרווח הגולמי

רווח (הפסד) תפעולי לאחר הוצאות תשלום מבוסס מניות
18ה'

הוצאות מימון ,נטו
רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

17

מיסים על ההכנסה
רווח נקי (הפסד)
רווח נקי (הפסד) למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח)

21
0.065
0.049

רווח (הפסד) בסיסי (הותאם למפרע ,ראה באור 17ד')
רווח (הפסד) מדולל (הותאם למפרע ,ראה באור 17ד')

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

4

()0.227
()0.227

()0.4612
()0.4612

עדיקה סטייל בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
866

רווח נקי (הפסד)

()3,029

()6,135

הפסד כולל אחר (לאחר השפעת המס):
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת

()16

()16

()16

סה"כ רווח (הפסד) כולל

850

()3,045

()6,151

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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עדיקה סטייל בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בגרעון בהון

הון
המניות

*)

קרן הון
בגין
תשלום
יתרת רווח
מבוסס
(הפסד)
מניות
אלפי ש"ח

פרמיה
על מניות

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר2015 ,

1

500

-

770

1,271

הפסד
הפסד כולל אחר

-

-

-

()6,135
()16

()6,135
()16

סה"כ הפסד כולל
תשלום מבוסס מניות
הנפקת מניות

-

1,000

3,777
-

()6,151
-

()6,151
3,777
1,000

יתרה ליום  31בדצמבר2015 ,

1

1,500

3,777

()5,381

()103

הפסד
הפסד כולל אחר

-

-

-

()3,029
()16

()3,029
()16

סה"כ הפסד כולל
תשלום מבוסס מניות

-

-

552

()3,045
-

()3,045
552

יתרה ליום  31בדצמבר2016 ,

1

1,500

4,329

()8,426

()2,596

רווח נקי
רווח (הפסד) כולל אחר

-

-

-

866
()16

866
()16

סה"כ רווח כולל
תשלום מבוסס מניות

-

-

5,526

850
-

850
5,526

יתרה ליום  31בדצמבר2017 ,

1

1,500

9,855

()7,576

3,780

*)

מייצג סכום הנמוך מ 1-אלפי ש"ח.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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עדיקה סטייל בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
866

רווח נקי (הפסד)

()3,029

()6,135

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
פחת והפחתות
עלייה בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
הוצאות ריבית בגין הלוואות מבעלי מניות ובעלי מניות קודמים
מסים על ההכנסה
תשלום מבוסס מניות

3,534
172
649
833
5,526

2,334
157
600
552

787
77
253
37
3,777

10,714

6433,

4,931

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
()7,009
()367
()1,513
4,301
3,218

()2,215
()148
()12
3,971
607

()2,745
18
()3,206
5,124
1,294

עלייה בלקוחות-כרטיסי אשראי
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
עלייה במלאי
עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה בזכאים ויתרות זכות

()1,370

2,203

485

()39
()39

406
406

()516
()516

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

10,171

3,223

()1,235

רכישת נכסים קבועים
השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

()3,856
()2,254

()2,810
()4,136

()4,743
()2,683

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()6,110

()6,946

()7,426

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:
מסים ששולמו
מסים שהתקבלו

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת הון
קבלת (פרעון) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ,נטו
קבלת הלוואות מבעלי מניות
קבלת (פרעון) הלוואות מתאגידים בנקאיים

-

5,000
()780

1,000
()634
10,000
()649

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

-

4,220

9,717

עלייה במזומנים ושווי מזומנים

4,061

497

1,056

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

3,432

2,935

1,879

7,493

3,432

2,935

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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עדיקה סטייל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :1

כללי
א.

החברה התאגדה והחלה את פעילותה העסקית בחודש אוגוסט .2011

ב.

החברה פועלת בתחום המסחר הקמעונאי המקוון בישראל של מוצרי אופנה ועיצוב וכן
מותגים בינלאומיים נוספים ,והכל באמצעות פלטפורמת מסחר אינטרנטית ייחודית .בנוסף,
פועלת החברה ליצירת סינרגיה בין פלטפורמת המסחר המקוונת ,לבין חנויות קמעונאיות
פיזיות .במסגרת זו ,מפעילה החברה מתחמי מכירה זמניים ( ,)Pop-Upחדר תצוגה והחל משנת
 2017חנויות קבועות.
לפרטים אודות הצעת מניות החברה לציבור ורישומן (להלן -ההנפקה) בבורסה לניירות ערך
בתל-אביב לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראו ביאור .17ו.

ד.

הגדרות

ג.

בדוחות כספיים אלה -
החברה

 -עדיקה סטייל בע"מ.

החברה האם

 -קבוצת גולף א.ק .בע"מ.

הקבוצה

 -החברה והחברה המוחזקת שלה.

חברות מאוחדות

 חברות אשר לחברה שליטה בהן (כהגדרתה ב (IFRS 10-ואשר דוחותיהןמאוחדים עם דוחות החברה.

צדדים קשורים

 -כהגדרתם ב.IAS 24-

בעלי עניין ובעלי  -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
שליטה
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות ,בכל התקופות המוצגות,
למעט אם נאמר אחרת.
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן  -תקני .)IFRS
כמו כן ,הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים
שנתיים) ,התש"ע.2010-
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות.
החברה בחרה להציג את פרטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.

ב.

תקופת המחזור התפעולי
המחזור התפעולי של הקבוצה הינו שנה.
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עדיקה סטייל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ג.

דוחות כספיים מאוחדים
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של חברות שלחברה יש שליטה
בהן (חברות בנות) .שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת,
חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת
להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת .בבחינת
שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות .איחוד
הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה ,ועד למועד בו הופסקה השליטה.
הדוחות הכספיים של החברה והחברה הבת ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הבת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה
בדוחות הכספיים של החברה .יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים
מעסקאות בין החברה והחברה הבת בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

ד.

מידע כספי נפרד
החברה מצאה לנכון לא להציג מידע כספי נפרד וזאת לאחר שבחנה את היקפי הנכסים,
ההתחייבויות ,ההכנסות ,הוצאות ההפעלה ,רווח/הפסד לפני מס ,הפעילות העסקית ,הלוואות
לזמן ארוך ,הסכמי אשראי והתקשרויות של חברת הבת ולאור העובדה כי נמצא כי תוספת
המידע האמור לציבור הינה זניחה.

ה.

מטבע הפעילות ,מטבע ההצגה ומטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח מאחר שהחברה בדעה שדוחות כספיים בש"ח
מספקים מידע רלוונטי למשקיעים ולמשתמשים בדוחות הכספיים הנמצאים בישראל.
הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה מהו מטבע הפעילות של כל חברה .מטבע
הפעילות של החברה הינו ש"ח.
נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות
שנוצרו מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח .פריטי דוח רווח או הפסד
מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות .הפרשי התרגום שנוצרו
נזקפים לרווח (הפסד) כולל אחר.

.2

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין
במועד העסקה .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים
במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד
זה .הפרשי שער ,למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים להון בעסקאות
גידור ,נזקפים לרווח או הפסד .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ
המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה .נכסים והתחייבויות
לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות
בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.

9

עדיקה סטייל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
.3

פריטים כספיים צמודי מדד
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן
בישראל (להלן  -המדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי ,בכל תאריך דיווח ,בהתאם
לתנאי ההסכם.

ו.

שווי מזומנים

ז.

שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן
קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד ,שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים
ממועד ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס,
ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה.
הפרשה לחובות מסופקים
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה
גבייתם מוטלת בספק .חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם נגרעים במועד בו נקבע שחובות
אלו אינם ניתנים לגביה.

ח.

מלאי
מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו .עלות המלאי כוללת את ההוצאות
לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים .שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר
המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי עלויות הדרושות לביצוע המכירה.
החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות מתאימות לירידת ערך
מלאי ככל שהן נדרשות (ראה בנוסף באור  3בדבר אומדנים של החברה).
עלות המלאי נקבעת כדלקמן:
סחורות ומוצרים קנויים -

ט.

על בסיס "נכנס ראשון  -יוצא ראשון".

רכוש קבוע
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות ,בניכוי פחת שנצבר ואינם כוללים הוצאות תחזוקה
שוטפת.
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים
השימושיים בנכס ,כדלקמן:
%
33
15
ראה להלן

מחשבים ותוכנות
ריהוט וציוד משרדי
שיפורים במושכר

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות (לרבות תקופת
האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה) או בהתאם לתקופת החיים המשוערת
של השיפור ,לפי הקצר שבהם.
אורך החיים השימושיים ,שיטת ההפחתה וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף
שנה והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן-ולהבא .לא היתה ירידת
ערך של רכוש קבוע בשנים .2015-2017
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באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
י.

נכסים בלתי מוחשיים
אתרי אינטרנט ותוכנות בפיתוח עצמי
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת
עלויות רכישה ישירות .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים בלתי מוחשיים מוצגים על-פי עלותם
בניכוי הפחתה מצטברת.
נכס בלתי מוחשי הנובע מפרוייקט פיתוח או מפיתוח עצמי מוכר ,אם ניתן להוכיח את
ההיתכנות הטכנולוגית של השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או
למכירה; את כוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; את
היכולת להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו; את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי ייצור
הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם של המשאבים הנדרשים :טכניים ,פיננסיים ואחרים,
הזמינים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי והיכולת למדוד באופן מהימן את ההוצאות בגינו
במהלך פיתוחו.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר ,מופחתים על פני אורך החיים
השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים
סימנים המצביעים על ירידת ערך .תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי
בעל אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה .שינויים באורך החיים
השימושיים או בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס
מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא .הוצאות ההפחתה בגין נכסים בלתי
מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר נזקפות לדוח רווח והפסד.
תוכנות
נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות .תוכנות המהוות חלק
אינטגרלי מחומרה ,אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה ,מסווגות כרכוש
קבוע .לעומת זאת ,רישיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת
לחומרה ,מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים
השימושיים בנכס ,כדלקמן:
%
תוכנות
אתר אינטרנט ותוכנות בפיתוח עצמי

יא.

25
25

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה
מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת-
השבה .במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר-
ההשבה שלהם ,מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם .סכום בר-ההשבה הינו הגבוה
מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש .בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי
המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס.
בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר-השבה עבור היחידה מניבת
המזומנים שאליה שייך הנכס .הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח או הפסד.
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הפסד מירידת ערך של נכס ,מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום
בר-ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך .ביטול ההפסד כאמור
מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת או הפחתה) או
סכום בר-ההשבה של הנכס .לגבי נכס הנמדד לפי העלות ,ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או
הפסד.
הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
עלויות פיתוח שהוונו
הבחינה לירידת ערך נעשית אחת לשנה ליום  31בדצמבר ,או לעתים קרובות יותר אם
אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על סימנים המעידים כי קיימת ירידת ערך.
יב.

מכשירים פיננסיים
.1

נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בתחולת  IAS 39מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן
ובתוספת עלויות עסקה ישירות ,למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד ,אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם
לאחת מארבע הקבוצות שלהלן:





נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
השקעות המוחזקות לפדיון.
הלוואות וחייבים.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה.

הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה
שאינם נסחרים בשוק פעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות מוצגות על פי תנאיהן
לפי העלות בתוספת עלויות עסקה ישירות ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית,
ובניכוי הפרשה לירידת ערך .חייבים לזמן קצר מוצגים לפי תנאיהם ,בדרך כלל בערכם
הנומינלי.
.2

התחייבויות פיננסיות
ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן .הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות
בעלות מופחתת מוצגות בניכוי עלויות עיסקה ישירות.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם
כמפורט להלן:
התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות והתחייבויות אחרות ,מוצגות על פי תנאיהן לפי
העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
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.3

גריעת מכשירים פיננסיים
א)

נכסים פיננסיים
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס
הפיננסי ,או כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי
המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי
המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי ,ללא עיכוב משמעותי .בנוסף
העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס ,או לא
העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים
לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.

ב)

התחייבויות פיננסיות
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת ,דהיינו ההתחייבות נפרעה,
בוטלה או פקעה .התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב (הקבוצה) פורע את
ההתחייבות על ידי תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים אחרים ,בסחורות או
שירותים ,או משוחרר משפטית מההתחייבות.

.4

ירידת ערך נכסים פיננסיים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס
פיננסי או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:
נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן
שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה .סכום
ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין
הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים (שאינם כוללים הפסדי אשראי
עתידיים שטרם התהוו) ,המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של
הנכס הפיננסי .אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה ,ההיוון נעשה בהתאם לשיעור
הריבית האפקטיבית הנוכחית .בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן
לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה
בהפסד .ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.

יג.

מדידת שווי הוגן
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת
התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או
ההתחייבות ,או בהיעדר שוק עיקרי ,בשוק הכדאי ( )advantageousביותר.
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השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו
בעת תמחור הנכס או ההתחייבות ,בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים
הכלכליים שלהם.
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק
הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר
בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
יד.

חכירות
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים
במועד ההתקשרות על-פי הכללים להלן שנקבעו ב:IAS 17-
הקבוצה כחוכר
.1

חכירה תפעולית
נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על
הנכס החכור ,מסווגים כחכירה תפעולית .תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או
הפסד בקו ישר באופן שוטף על פני תקופת החכירה.

טו.

הכרה בהכנסה
הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן ,צפוי שההטבות
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה
ניתנות למדידה באופן מהימן .כאשר החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים
מהעסקה ההכנסות מוצגות על בסיס ברוטו .במקרים בהם החברה פועלת כסוכן מבלי לשאת
בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה ,ההכנסות מוצגות על בסיס נטו .ההכנסות נמדדות
על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות ,הנחות כמות והחזרות.
לאור האמור ,בתקופות הדוח הכנסות מפעילות אתרי גולף מוצגות בנטו.
הכנסות ממכירת סחורות
הכנסות ממכירות סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים
הנגזרים מהבעלות על הסחורות לקונה ,והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת.
בדרך כלל ,מועד המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות
הנחות ללקוחות
הנחות שוטפות ללקוחות נכללות בדוחות הכספיים עם הענקתן ונזקפות לסעיף מכירות.

טז.

עסקאות תשלום מבוסס מניות
עובדים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים
הוניים (להלן  -עסקאות המסולקות בהון).
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עסקאות המסולקות בהון
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל
בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים
הרלוונטיים זכאים לגמול (להלן  -תקופת ההבשלה) .ההוצאה המצטברת המוכרת בגין
עסקא ות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את
מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים
ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.
הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת ,למעט הענקות שההבשלה
ש להן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק,
בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה התקיימו.
כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים ,מוכרת
הוצאה נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן
הכולל של התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד לפי השווי ההוגן במועד השינוי.
יז.

מסים על ההכנסה
תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד ,למעט אם הן מתייחסות
לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.
.1

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

.2

מסים נדחים
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין
הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או
ההתחייבות תסולק ,בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה
עד לתאריך הדיווח.
בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים.
הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה
שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים.
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש
ההשקעות בחברות מוחזקות ,כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה
בעתיד הנראה לעין .כמו כן ,לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי
חברות מוחזקות כדיבידנדים ,מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת,
או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד על ידי חברה מאוחדת הגוררת
חבות מס נוספת.
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס
שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.
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עדיקה סטייל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יח.

התחייבויות בשל הטבות לעובדים
בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:
.1

הטבות עובד לזמן קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 12
חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים
המתייחסים .הטבות אלו כוללות משכורות ,ימי חופשה ,מחלה ,הבראה והפקדות
מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים .התחייבות בגין מענק
במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים ,מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות
משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד
בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

.2

הטבות לאחר סיום העסקה
התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות
להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.
לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת ,בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן
הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או
משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי
לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות
קודמות.
הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים ,מוכרות כהוצאה
בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.
בנוסף ,לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי
פיטורין .לפי החוק ,זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם.
ההתחייבות בשל סיום העסקה נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות
החזויה .החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים,
וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום .הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי
המזומנים העתידיים הצפויים ,לפי שיעורי הריבית בהתאם לתשואה במועד הדיווח של
אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה ,אשר מועד פרעונן דומה לתקופת
ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה.
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן
שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח (להלן  -נכסי התוכנית) .נכסי התוכנית הם נכסים
המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות .נכסי
התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה ,ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך
הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית.
מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר בתקופת התהוותן.
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עדיקה סטייל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יט.

רווח (הפסד) למניה
רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר
המניות הרגילות המשוקלל שקיים במהלך התקופה.
מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת
את הרווח למניה מפעילויות נמשכות .מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה
נכללות ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה ,ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי
למניה .חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן
חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות המוחזקות על ידי החברה.

כ.

הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS 37-מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או
משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על
מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן .כאשר הקבוצה צופה שחלק או
כל ההוצאה תוחזר לחברה ,כגון בחוזה ביטוח ,ההחזר יוכר כנכס נפרד ,רק במועד בו קיימת
וודאות למעשה לקבלת הנכס .ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.
החזרות
החברה מכירה בהפרשה להחזרות על בסיס אומדן החזרת מוצרים לאחר תאריך הדיווח ,אשר
נמכרו בתקופת הדיווח ,וזאת בהתבסס על ניסיון העבר של החברה לגבי החזרת מוצרים.

17
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :3

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים ,הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה
את השיקולים לגבי הנושאים הבאים ,שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות
הכספיים:
א.

השיקולים
-

סיווג חכירה
לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית ,בוחנת החברה האם
החכירה מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס .בכלל
זאת בוחנת החברה ,בין היתר ,את קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי ,את
תקופת החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס ואת הערך הנוכחי של תשלומי
החכירה המינימליים ביחס לשווי ההוגן של הנכס.

ב.

אומדנים והנחות
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים ,והנחות המשפיעים על
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות
והוצאות .שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח
ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי
לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:
-

נכסי מיסים נדחים
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים
ניתנים לניכוי ,שטרם נוצלו ,אם צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה
לנצלם .נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן
להכיר בו בהתבסס על העיתוי ,סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ,מקורה
ואסטרטגיית תכנון המס.

-

קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות
השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה
באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל .המודל מתבסס על נתוני מחיר
המניה ומחיר המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות צפויה ,אורך החיים הצפוי ודיבידנד
צפוי.

-

הפרשה לירידת ערך מלאי
החברה בוחנת אחת לשנה את המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאם.
הבדיקות אותן מבצעת החברה כוללות ,בין היתר :בדיקת מחירי המכירה של פריטי
המלאי משנים קודמות הנמכרים בחנויות מול עלותם בספרי החברה וניתוח התנועה
במלאי לאורך השנים בכדי לבחון את קצב מכירות המלאי משנים קודמות .מלאי שגילו
עד שנתיים לא מופחת היות ולהערכת החברה ימכר על ידה במחיר הגבוה מעלותו.
ומלאי שגילו עולה על שנתיים ,אשר מוגדר על ידי ההנהלה כמלאי איטי ,מופחת ב
 50%מערכו ,ומלאי אשר גילו עולה על  3שנים מופחת במלואו.
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עדיקה סטייל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
באור -:4
א.

 - IFRS 15הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות
( IFRS 15להלן  -התקן החדש) פורסם על ידי ה IASB-בחודש מאי.2014 ,
התקן החדש מחליף את  IAS 18הכנסות IAS 11 ,חוזי הקמה ואת  IFRIC 13תכניות נאמנות
לקוחות IFRIC 15 ,הסכמים להקמת מבנים IFRIC 18 ,העברות של נכסים מלקוחות וSIC 31-
הכנסות  -עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום.
התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:
שלב - 1

זיהוי החוזה עם הלקוח ,לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים
( )modificationsבחוזים.
זיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות ( )distinctבחוזה.

שלב - 3

קביעת מחיר העסקה ,לרבות התייחסות לתמורה משתנה ,רכיב מימון
משמעותי ,תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה
היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים ,או באומדנים
והערכות.
הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע ,תוך הבחנה בין קיום מחויבות
במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

שלב - 2

שלב - 4
שלב - 5

התקן החדש ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1
בינואר .2018 ,התקן החדש מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות ,שלפיו
התקן החדש ייושם על חוזים קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך ,ולא תידרש
הצגה מחדש של מספרי ההשוואה .במקרה זה ,על החברה להכיר בהשפעה המצטברת של
יישום לראשונה של התקן החדש כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים (או רכיב אחר בהון,
כפי שמתאים) למועד היישום לראשונה .לחלופין ,התקן החדש מאפשרי יישום למפרע מלא
עם הקלות מסוימות.
בשלב זה ,החברה בוחנת את האפשרויות השונות ליישום התקן למפרע.
החברה החלה להיערך ליישום התקן החדש במועד המחייב תוך בחינת השפעתו האפשרית על
דוחותיה הכספיים כמפורט להלן:
הכנסות ממכירת סחורות
בחוזים עם לקוחות בהם מכירת סחורה צפויה להיות מחויבות הביצוע היחידה בחוזה,
החברה צופה כי ההכנסה תוכר בנקודת זמן שבה השליטה על הסחורה תעבור ללקוח ,בדרך
כלל בעת אספקת הסחורה ללקוח בדומה למועד ההכרה בהכנסה תחת התקנים הנוכחיים.
להערכת החברה ,לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש ,ליישומו לא צפויה השפעה
מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
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באור -:4

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)
ב.

 IFRS 9מכשירים פיננסיים
בחודש יולי  2014ה IASB-פרסם את הנוסח המלא והסופי של  - IFRS 9מכשירים פיננסיים,
המחליף את  - IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה( IFRS 9 .להלן  -התקן) מתמקד
בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת
.IAS 39
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן .בתקופות
עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים
הבאים:
-

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את
תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.

-

על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי ,החברה זכאית ,במועדים מסויימים ,לקבל
תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי
הוגן .התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי
חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן ,וההפרשים
ייזקפו לרווח והפסד או לרווח (הפסד) כולל אחר ,על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר
ומכשיר .אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר ,חובה למדוד אותם בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד.
כמו כן ,התקן כולל מודל חדש למדידת ירידת ערך של נכסים פיננסים.
לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי
הוראות  IAS 39לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי
ההוגן.
לפי התקן ,סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות  -שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי -
ייזקף לרווח כולל אחר .כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד.
התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור .
התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר.2018 ,
להערכת החברה ,לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש ,ליישומו לא צפויה השפעה
מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
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באור -:4

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)
ג.

 IFRS 16חכירות
בינואר  2016פרסם ה IASB -את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  16בדבר חכירות (להלן -
התקן החדש).
בהתאם לתקן החדש ,חכירה מוגדרת כחוזה ,או חלק מחוזה ,אשר מעביר בתמורה לתשלום
את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.
להלן עיקר השפעות התקן החדש:
 התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב
הכספי (פרט למקרים מסוימים ,ראה להלן) באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה
מימונית בהתאם לתקן הקיים IAS 17 -חכירות.
 חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות-שימוש .כמו כן,
החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
 תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או
שימוש (לדוגמה ,אחוז מהפדיון) יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד
המחכירים במועד היווצרותם.
 במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד ,על החוכר להעריך מחדש
את ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות-השימוש.
 התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול
החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי
ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה.
 הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים ,קרי,
סיווג כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.
התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2019או לאחריו.
אימוץ מוקדם אפשרי.

החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן החדש .היות והיקף חוזי השכירות של החברה הינו
משמעותי ,החברה מעריכה כי ליישום התקן החדש תהיה השפעה מהותית על היקף הנכסים
וההתחייבויות של החברה .יחד עם זאת ,בשלב זה ,אין ביכולתה להעריך את ההשפעה הכמותית על
הדוחות הכספיים.
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מזומנים ושווי מזומנים
 31בדצמבר
2016

2017
אלפי ש"ח
מטבע ישראלי
מטבע חוץ
פקדונות שקליים לזמן קצר

באור - :6

7,356
137
-

3,425
7
-

7,493

3,432

חייבים ויתרות חובה
 31בדצמבר
2016

2017
אלפי ש"ח
מקדמות לספקים
הוצאות מראש
מוסדות

באור - :7

208
714
187

367
495
-

1,109

862

מלאי
 31בדצמבר
2016

2017
אלפי ש"ח
מלאי
מלאי בדרך
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6,142
992

5,100
521

7,134

5,621
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רכוש קבוע ,נטו
ההרכב:
מחשבים
ותוכנות

שנת 2017

שיפורים
ריהוט וציוד
במושכר
משרדי
אלפי ש"ח

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2017 ,
תוספות במשך השנה

1,517
287

1,784
2,060

4,967
1,771

8,268
4,103

יתרה ליום  31בדצמבר2017 ,

1,804

3,844

6,738

12,386

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2017 ,
תוספות במשך השנה

630
459

463
415

709
598

1,802
1,472

יתרה ליום  31בדצמבר2017 ,

1,089

878

1,307

3,274

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2017 ,

715

2,966

5,431

9,112

שנת 2016

מחשבים
ותוכנות

שיפורים
ריהוט וציוד
במושכר
משרדי
אלפי ש"ח

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2016 ,
תוספות במשך השנה

1,005
512

1,179
605

3,143
1,824

5,327
2,941

יתרה ליום  31בדצמבר2016 ,

1,517

1,784

4,967

8,268

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2016 ,
תוספות במשך השנה

252
378

180
283

151
558

583
1,219

יתרה ליום  31בדצמבר2016 ,

630

463

709

1,802

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2016 ,

887

1,321

4,258

6,466

23

עדיקה סטייל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :9

נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
ההרכב:
שנת 2017
תוכנות
עלות

אתרי
אינטרנט
אלפי ש"ח

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר2017 ,

727

6,635

7,362

תוספות במשך השנה

16

2,238

2,254

יתרה ליום  31בדצמבר2017 ,

743

8,873

9,616

הפחתה שנצברה
יתרה ליום  1בינואר2017 ,

166

1,293

1,459

תוספות במשך השנה

206

1,859

2,065

יתרה ליום  31בדצמבר2017 ,

372

3,152

3,524

יתרת עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2017 ,

370

5,721

6,092

שנת 2016
תוכנות

אתרי
אינטרנט
אלפי ש"ח

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2016 ,

225

3,001

3,226

תוספות במשך השנה

502

3,634

4,136

יתרה ליום  31בדצמבר2016 ,

727

6,635

7,362

הפחתה שנצברה
יתרה ליום  1בינואר2016 ,

35

358

393

תוספות במשך השנה

131

935

1,066

יתרה ליום  31בדצמבר2016 ,

166

1,293

1,459

יתרת עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2016 ,

561

5,342

5,903
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התחייבות לספקים ולנותני שירותים
 31בדצמבר
2016

2017
אלפי ש"ח
חובות פתוחים ()1
המחאות לפרעון

באור - :11

13,041
1,538

7,336
2,942

14,579

10,278

זכאים ויתרות זכות
 31בדצמבר
2016

2017
אלפי ש"ח
עובדים ומוסדות בגין שכר ()1
מוסדות
הפרשה לחופשה והבראה
מקדמות מלקוחות
הפרשה להחזרות וזיכויים
הוצאות לשלם
אחרים

( )1ליתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ראה ביאור 20א'.
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3,590
602
932
503
845
443

1,445
186
417
872
392
281
-

6,915

3,593
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הלוואות מבעלי מניות ובעלי מניות קודמים
 31בדצמבר
2016

2017
אלפי ש"ח
בעלי מניות קודמים ()1
הלוואות מבעלי מניות ()2

()1

()2
()3
( )4

1,271
16,474

1,221
15,875

17,745

17,096

ביום  23במאי ,2013 ,קיבלה החברה הלוואה מבעלי המניות הקודמים על סך  1מיליון ש"ח
הנושאת ריבית שנתית בשיעור של  .6%בחודש מאי ,2015 ,כחלק מהסכם הרכישה עם גולף,
הוסכם שהלוואה זו תישא ריבית שנתית בשיעור זהה לשיעור הריבית שנושאת הלוואת גולף
( 4%ריבית שנתית) .יתרת ההלוואה מבעלי המניות הקודמים וכל יתרת הלוואה נוספת (קרן
וריבית) שתיוותר ,ככל שתיוותר ,תיפרע החל ממועד השלמת ההנפקה בתוך  18חודשים,ב4 -
תשלומים ,חצי שנתיים ,שווים עד לפירעונה המלא .בשנת  2017נזקפו לחברה הוצאות מימון
בסך של  49אלפי ש"ח.
ביום  5באפריל ,2015 ,במסגרת הסכם הרכישה עם גולף ,הוחלט על העמדת הלוואת בעלים
ע"י גולף לחברה בסכום מצטבר של  15,000אלפי ש"ח נושאת ריבית בשיעור של  .4%בשנת
 2017נזקפו לחברה הוצאות מימון בסך של  600אלפי ש"ח.
עוד נקבע בהסכם הרכישה כי פירעון ההלוואות כאמור יעשה אך ורק מתוך תזרים מזומנים
פנוי של החברה שאינו נדרש כדי לשרת את התחייבויות החברה ב 12-החודשים לאחר מועד
הפירעון ואינו נדרש לצורך התקציב או התכנית העסקית של החברה.
לעניין הסכם למכירת אתרי גולף ומועדי פירעון הלוואות הבעלים שנקבעו ראה באורים
20ד'( )4ו – 20ד'(.)7

באור  - :13מכשירים פיננסיים
א.

נכסים פיננסיים
 31בדצמבר
2016

2017
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת
ב.

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת:

ג.

13,247

6,345

38,196

29,131

שווי הוגן
היתרה בדוחות הכספיים של לקוחות כרטיסי אשראי ,חייבים ויתרות חובה ,התחייבויות
לספקים ולנותני שירותים ,מסים שוטפים לשלם ,זכאים ויתרות זכות והלוואות מבעלי מניות
ובעלי מניות קודמים תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
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באור  - :13מכשירים פיננסיים (המשך)
ד.

יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסים
פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכוני שוק (סיכון שער
חליפין וסיכון מחיר) .תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום
למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברה .ניהול הסיכונים
מבוצע על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה בהתאם למדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון.
.1

סיכון שוק
סיכון מטבע חוץ
סיכון מטבע חוץ נובע מעסקאות מסחריות עתידיות של רכישת מלאי והתחייבויות
שהוכרו הנקובים במטבע חוץ שאינו מטבע הפעילות של החברה .החברה מבצעת רכש
מלאי בעיקר במטבעות היואן והדולר.

.2

סיכון אשראי
לחברה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי.
המזומנים ושווי המזומנים ליום  31בדצמבר 2017 ,מופקדים בבנקים ישראליים גדולים,
לפיכך הסיכון בגין היתרות הנ"ל זניח .כמו כן ,הכנסות החברה נובעות ממספר רב של
לקוחות ואשר מרביתן מתבצעות במזומן או באמצעות כרטיסי אשראי.
נכון ליום  31בדצמבר 2017 ,הסתכמו המזומנים ושווי מזומנים בסך של  7,493אלפי
ש"ח ( 31בדצמבר 3,432 - 2016 ,אלפי ש"ח).

באור - :14

נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים
א.

הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר והטבות לאחר סיום העסקה.
הטבות לאחר סיום העסקה
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת
פיטורין או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות להפקדה מוגדרת לפי סעיף  14לחוק
פיצויי פיטורין כמתואר להלן .התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום
העסקה .חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף
ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו היוצרות את הזכות לקבלת הפיצויים.
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות ,בדרך כלל ,על ידי הפקדות המסווגות
כתוכנית להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן.

ב.

תוכניות להפקדה מוגדרת
לגבי חלק מתשלומי הפיצויים ,חלים תנאי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,התשכ''ג ,1963-על-
פיו הפקדותיה השוטפות של החברה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח ,פוטרות
אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים ,בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל .הפקדות אלו וכן
הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת.

2017
הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת*)
*)

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח

846

כולל הפקדות בגין שכר שהוון לנכסים בלתי מוחשיים.
27
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נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים (המשך)
תוכניות להטבה מוגדרת

ג.

החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת,
כאמור לעיל ,מטופל על ידי החברה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין
הטבות עובדים ובגינה החברה מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח
מתאימות.
א)

שינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוגן של נכסי תוכנית
שנת 2017
הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד

יתרה ליום
 1בינואר,
2017
התחייבות נטו
בגין הטבה
מוגדרת

322

עלות
שירות
שוטף

192

הוצאות
ריבית ,נטו

סה"כ
הוצאות
שנזקפו
לרווח או
הפסד
בתקופה

203

11

רווח (הפסד) בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר
תשואה על
נכסי
תוכנית
סה"כ
רווח
(למעט
הפקדות
השפעה
(הפסד)
סכומים
שהופקדו
אקטוארי על רווח
שהוכרו
על ידי
תשלומים בהוצאות בגין סטיות כולל אחר
המעביד
בתקופה
בניסיון
מהתוכנית ריבית נטו)

()31

-

16

16

יתרה ליום
 31בדצמבר,
2017

510

-

שנת 2016
הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד

יתרה ליום
 1בינואר,
2016
התחייבות נטו
בגין הטבה
מוגדרת

149

ד.

עלות
שירות
שוטף

168

הוצאות
ריבית ,נטו

סה"כ
הוצאות
שנזקפו
לרווח או
הפסד
בתקופה

5

173

רווח (הפסד) בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר
תשואה על
נכסי
תוכנית
סה"כ
רווח
(למעט
הפקדות
השפעה
(הפסד)
סכומים
שהופקדו
אקטוארי על רווח
שהוכרו
על ידי
תשלומים בהוצאות בגין סטיות כולל אחר
המעביד
בתקופה
בניסיון
מהתוכנית ריבית נטו)

()16

-

16

16

יתרה ליום
 31בדצמבר,
2016

322

-

נכסי התוכנית
נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך וכן פוליסות
ביטוח מתאימות.

ה.

ההנחות העיקריות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
 31בדצמבר
2016

2017
אלפי ש"ח
שיעור ההיוון של התחייבות התוכנית

3.29

3.58

שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית

3.58

3.74

שיעור עליית שכר צפויה

1.87

1.71
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מסים על ההכנסה
א.

חוקי המס החלים על החברה
חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ,התשמ"ה1985-
על-פי החוק ,עד לתום שנת  2007נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות
לשינויים במדד המחירים לצרכן.
בחודש פברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),
התשמ"ה 1985-המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  2008ואילך .החל משנת ,2008
נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד
המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום  31בדצמבר .2007 ,תיאומים המתייחסים לרווחי הון ,כגון
בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך ,ממשיכים לחול עד למועד המימוש .התיקון לחוק כולל,
בין היתר ,את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת
(לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס  )2007החל משנת .2008

ב.

שיעורי המס החלים על החברה
.1

שיעור מס החברות בישראל בשנת  25% -2016ובשנת .24% - 2017
בינואר  2016אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' ( )216הפחתת שיעור מס
חברות) ,התשע"ו ,2016 -אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות מ 26.5%-ל.25%-
תחילתו של תיקון זה ביום  1בינואר.2016 ,
בנוסף ,בדצמבר  2016אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום
המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2017ו ,)2018 -התשע"ז –  ,2016אשר כולל הפחתת
שיעור מס החברות החל מיום  1בינואר 2017 ,לשיעור של ( 24%במקום  )25%והחל
מיום  1בינואר 2018 ,לשיעור של .23%

.2

שיעורי המס העיקריים החלים על החברה המאוחדת שמקום התאגדותה מחוץ
לישראל (סין) הינם:
א.

שיעור מס החברות בסין לחברות תושבות סין הינו  .25%לפיכך ,רווחיה של
החברה הבת הסינית של עדיקה סטייל בע"מ כפופות למס בשיעור זה.

ב.

חלוקת דיבידנד
א)
ב)

ג.

חלוקת דיבידנד מהחברה הבת הסינית כפופה לניכוי מס במקור בסין
בשיעור של  10%הן לפי הדין הפנימי והן לפי האמנה למניעת כפל מס
שנחתמה בין ישראל וסין.
החברה ,בכפוף לתנאים מסוימים ,תוכל לדרוש כזיכוי מחבות המס
בישראל בשל הכנסת הדיבידנד מסין הן את המס שנוכה במקור בעת
חלוקת הדיבידנד והן מס ששולם בסין על ידי החברה הבת הסינית בקשר
לרווחים מהם שולם הדיבידנד (בהתאם להוראות סעיף (126ד) לפקודת
מס הכנסה (נוסח חדש) ,התשכ"א.)1961-

שומות מס
טרם הוצאו שומות מס סופיות מאז היווסדה של החברה ,אולם השומות של החברה לשנות
המס עד וכולל  2014נחשבות כסופיות.
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מסים על ההכנסה (המשך)
ד.

מסים נדחים
ההרכב:
דוחות על המצב הכספי
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
נכסי מסים נדחים
הטבות לעובדים

-

256

הכנסות (הוצאות) מסים נדחים
נכסי מסים נדחים ,נטו

ה.

256

דוחות רווח או הפסד ורווח כולל אחר
 31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
()256

-

-

()256

-

-

-

מסים על ההכנסה (הטבת מס) הכלולים בדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
מסים שוטפים
מסים נדחים

ו.

1,089
()256

-

37

833

-

37

באור מס תאורטי
להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות ,הרווחים
וההפסדים ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום
מסים על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד:

2017

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח

2015

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

1,699

()3,029

()6,098

שיעור המס הסטטוטורי

24%

25%

26.5%

מס (הטבת מס) מחושב לפי שיעור המס
הסטטוטורי

408

()757

()1,616

עלייה (ירידה) במסים על ההכנסה הנובעת
מהגורמים הבאים:
הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחים
גידול בהפסדים לצורכי מס בגינם לא הוכרו
מסים נדחים בתקופה
ניצול הפסדים מועברים בגינם לא נוצרו
מיסים נדחים
יצירת מיסים נדחים לראשונה
אחרים

1,485
-

171
91

1,023
92

-

495

538

()1,003
()167
110

-

-

מסים על ההכנסה

833

-

37
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,ערבויות ושעבודים
א.

התחייבויות תלויות
ביום  18ביוני  2015הוגשה כנגד החברה וכנגד מנכ"ל החברה תביעה בסך של כ  630 -אלפי
ש"ח ובצידה תביעה לסעד הצהרתי בסכום של כ  314 -אלפי ש"ח.
עניינה של התביעה הוא בדרישת התובע לקבל דמי תיווך בגין העסקה שבה רכשה קבוצת
גולף א.ק .בע"מ (להלן" :גולף") את מלוא הון המניות של חברת עדיקה סטייל בע"מ .התובע
טוען כ י בין הצדדים קיים הסכם תיווך וכי הוא שימש ,כביכול ,הגורם היעיל שהוביל
להתקשרות הצדדים בעסקה .סכום התביעה משקף  2%מהסכום ששולם על ידי גולף עבור
מניות החברה.
ביום  28במרס 2017 ,התקיימה בתיק ישיבת הוכחות וסיכומים בעל פה .בסופה של ישיבה זו,
לצרכי פשרה ומבלי להודות בכל טענה ,התקבלה הסכמה בין הצדדים אשר קיבלה תוקף של
פסק דין ,ולפיה חברת דוד שורצברג ייעוץ והשקעות בע"מ תשלם לתובע את הסכומים
הבאים( :א)  100אלפי ש"ח בתוספת מע"מ( ,ב)  2אלפי ש"ח בגין אגרות המשפט ששילם
התובע ו( -ג)  12אלפי ש"ח (כולל מע"מ) בגין שכר טרחת עורך הדין ששילם התובע.

ב.

התקשרויות מהותיות
.1
.2

לעניין התקשרויות עם צדדים קשורים ראה באור .20

הסכם בלדרות עם חברת שליחויות
אספקת המוצרים בפועל ללקוחות החברה ,נעשית בעיקרה באמצעות חברת שליחויות
(להלן "השליח") במסגרת הסכם הבלדרות ,נקבעו התעריפים למשלוחים על פי יעדם
ואופי המוצרים ,תנאי התשלום ותנאי הביטוח והאחריות לשילוח המוצרים .הצדדים
זכאים לבטל את ההסכם האמור במתן הודעה מוקדמת של שלושה חודשים.
במסגרת פעילותה מבקשת החברה לייצר חווית קנייה איכותית ,לרבות ביחס לשילוח
מוצריה ,ולפיכך ,מעדיפה החברה כי לקוחותיה יעשו שימוש בשירותי הבלדרות
המוצעים על ידי "השליח" .לשם כך ,מסבסדת החברה ,במקרים מסוימים ובהתאם
לעלות ההזמנה של הלקוח ,את שירותי השילוח.

.3

התחייבות לתשלומי חכירה תפעולית
א)

מבנה משרדים ,מרלו"ג וחדר תצוגה
החל מיום  1במאי ,2015 ,שוכרת החברה מבנה ברחוב קרמניצקי בתל-אביב
בשטח של כ 3,281-מ"ר ברוטו ,מתוכם כ 849-מ"ר משמשים כמרכז הלוגיסטי
העיקרי של החברה ,כ 180-מ"ר משמשים כחדר תצוגה והיתר כמשרדים .תקופת
השכירות הראשונה נקבעה ל 5-שנים ,כאשר לחברה קיימת אופציית הארכה
לתקופה של  5שנים נוספות (בסעיף זה" :תקופת האופציה") .במסגרת הסכם
השכירות ,נקבע כי ככל שתקופת האופציה לא תמומש במלואה ,תשלם החברה
למשכיר פיצוי בסך של  836,063ש"ח כשהוא צמוד למדד ותוספת מע"מ כדין.
קבוצת גולף (המחזיקה ב  100%מהון המניות נכון ליום  31בדצמבר )2017
העמידה ערבות לקיום התחייבויות החברה על פי הסכם השכירות בסך של
 3,680,000ש"ח.
עוד נקבע כי החברה תשלם למשכיר או למי מטעמו דמי ניהול בניין על בסיס
 ,Cost+ 15%אשר ישולמו למשכיר יחד עם דמי השכירות.
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,ערבויות ושעבודים (המשך)
תשלומי החכירה המינימליים העתידיים לשלם ,ליום  31בדצמבר 2017 ,הינם:
אלפי ש"ח
שנה ראשונה
שנה שנייה עד שנה חמישית;
לאחר שנה חמישית

2,077
8,584
10,904
21,565

ב)

חנות הדגל של החברה במתחם דיזינגוף סנטר
החברה שוכרת חנות ומחסן במתחם דיזינגוף סנטר בתל אביב בשטח של כ354-
מ"ר ובה גלריה בשטח של כ 100-מ"ר נוספים ,לצד מחסן ,בשטח של כ 150-מ"ר.
על פי תנאי הסכמי השכירות ,תקופת השכירות ביחס לשטח של כ 114-מ"ר
מתוך החנות וכן ביחס למחסן הינה עד יום  28בפברואר ,2019 ,וביחס לשטח
הנוסף עד יום  28בפברואר .2021 ,לחברה האופציה לשכור את המושכר
לתקופות נוספות .להבטחת מילוי התחייבויותיה על פי ההסכם ,העמידה החברה
למשכיר ,ערבות בנקאית אוטונומית על סך  295אלפי ש"ח ,,נקבע עוד כי החברה
תשלם דמי ניהול בניין על בסיס  Cost+ 15%בנוסף החברה משלמת למשכיר
תשלום נוסף הנקבע כמנגנון ביחס לפדיון( .ראה בנוסף באור 20ד(.))3
תשלומי החכירה המינימליים העתידיים לשלם ,ליום  31בדצמבר 2017,הינם:
אלפי ש"ח
שנה ראשונה
שנה שנייה עד שנה חמישית
לאחר שנה חמישית

1,310
5,479
4,540
11,329

ג)

חנות בקריון ,קרית ביאליק
החל מיום  26באוקטובר 2017 ,שוכרת החברה חנות ומחסן בקניון "הקריון"
בקרית ביאליק ,בשטח (נטו) של כ 250 -מ"ר וגלריה בשטח (נטו) של כ 75 -מ"ר),
לצד מחסן ,בשטח (נטו) של כ 120 -מ"ר .על פי תנאי הסכם השכירות ,לצרכי
חישוב תשלום דמי השכירות ודמי הניהול ,לשטחים (נטו) תתווסף תוספת
העמסה של חלק יחסי בשטחים הציבוריים בשיעור של "( 15%שטח ברוטו").
תקופת השכירות הינה עד יום  25באוקטובר ,2022 ,ולאחריה נקבעו שלוש
תקופות שכירות נוספות ,בנות  5שנים כל אחת .בהתאם לתנאי הסכם
השכירות ,התחייבה החברה להעמיד ערבות בנקאית לטובת המשכיר בסך
השווה לדמי שכירות ,דמי ניהול וחניה בתוספת מע"מ בגין שני חודשי שכירות,
להבטחת התחייבויותיה על פי הסכם השכירות (הערבות צפויה להיות מוקמת
עד מועד ההנפקה בפועל) .במסגרת הסכמי השכירות נקבע עוד כי החברה
תשלם דמי ניהול בניין על בסיס  Cost+ 15%בגין החנות ודמי ניהול בגין הגלריה
בשיעור של  50%מתעריף דמי הניהול בגין החנות.
תשלומי החכירה המינימליים העתידיים לשלם ,ליום  31בדצמבר 2017,הינם:
אלפי ש"ח
שנה ראשונה
שנה שנייה עד שנה חמישית
לאחר שנה חמישית

861
3,450
14,262
18,573

32

עדיקה סטייל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :16

התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,ערבויות ושעבודים (המשך)
ד)

חנות בקניון הזהב ,ראשון לציון
לאחר מועד הדוח חתמה החברה על זכרון דברים להשכרת חנות ב"קניון הזהב"
בראשון לציון ,בשטח (ברוטו) כולל של כ 335-מ"ר .על פי תנאי זכרון הדברים
כאמור תקופת השכירות תעמוד על כ 37-חודשים ,אשר תחילתם במועד מסירת
החזקה ,אשר לאחריה צפויות להיות שלוש תקופות אופציה נוספות ,בנות 5
שנים כל אחת .בהתאם לתנאי הסכם השכירות המתגבש בין הצדדים ,צפויה
החברה להידרש להעמיד בטחונות שונים להבטחת התחייבויותיה על פי הסכם
השכירות ,כפי שיסוכמו בין הצדדים.

ה)

מבנה משרדים ומרכז לוגיסטי בסין
בGuangzhou -

החברה שוכרת באמצעות חברת הבת מבנה בשטח של כ 389-מ"ר
 ,Cityהמשמש כמרכז לוגיסטי ומשרדים לצורך פעילותה השוטפת .ביום 23
באוקטובר ,2017 ,התקשרה חברת הבת בהסכם שכירות נוסף ביחס לשטח של
כ 190-מ"ר ,בצמוד למבנה הקיים ,אשר תקופת השכירות במסגרתו הינה עד ליום
 22באוקטובר .2020 ,עלויות הסכמי השכירות האמורים אינן מהותיות ברמת
החברה.
ג.

באור - :17

שעבודים וערבויות
.1

החברה מעמידה ערבויות חברה וערבויות בנקאיות לקיום התחייבויותיה על-פי הסכמי
שכירות וכן לקיום התחייבויותיה למול ספקיה.

.2

החברה האם ,העמידה לצד שלישי ערבות חברה בסך של  3,680,000ש"ח להבטחת
התחייבויות החברה על פי הסכם השכירות בקשר עם המרכז הלוגיסטי של החברה
ומשרדיה .החברה התחייבה כי תפעל להסב את הערבות האמורה ,כך שתועמדנה על
ידה.

הון מניות
א.

הרכב הון המניות
 31בדצמבר  2016 ,2017ו2015-
מונפק
ונפרע
רשום
מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כ"א

ב.

1,000,000

133,332

התנועה בהון המניות
ההון המונפק והנפרע:
.1
.2
.3

ג.

בחודש יוני 2013 ,הונפקו  12,350מניות לפי  0.01ש"ח ע"נ תמורת  1,000אלפי ש"ח.
בחודש נובמבר 2014 ,הונפקו  8,230מניות לפי  0.01ש"ח ע"נ תמורת  500אלפי ש"ח.
בחודש ינואר 2015 ,הונפקו  12,752מניות לפי  0.01ש"ח ע"נ תמורת  1,000אלפי ש"ח.

בתאריך  5באפריל  2015רכשה קבוצת גולף א.ק בע"מ מניות החברה כך שמיד לאחר הרכישה
מחזיקה גולף א.ק בע"מ  100%ממניות החברה.
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הון מניות (המשך)
ד.

ביום  5בפברואר  2018ערכה החברה פיצול הון המניות כך שכל מניה בת  0.01ש"ח ע.נ פוצלה
ל 100-מניות בנות  0.0001ש"ח ע.נ כל אחת .לאחר פעולת הפיצול וטרם ההנפקה בבורסה,
לחברה הון מניות רשום של  100,000,000מניות רגילות בנות  0.0001והון מניות מונפק ונפרע
של  13,333,200מניות רגילות בנות  0.0001ש"ח ע.נ.
לחישוב הרווח למניה נלקחה בחשבון בכל התקופות הכלולות בדוחות הכספיים כמות המניות
הנ"ל לאחר הפיצול כאמור.

ה.

לעניין תכנית אופציות לעובדים ,נותני שירותים ,דירקטורים ונושאי משרה ראה באור 20ד'()2
להלן.

ו.

ביום  14במרץ ,2018 ,הושלמה הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר לציבור של מניות החברה
על פי הודעה משלימה מיום  14במרץ"( 2018 ,ההודעה המשלימה") ותשקיף להשלמה ,הנפקה
ראשונה לציבור והצעת מכר לציבור מיום  28בפברואר .2018 ,על פי ההודעה המשלימה,
הוקצו והועברו  5,284,700מניות רגילות של החברה במחיר של  9.1ש"ח למניה ,מתוכן
 2,795,836הוקצו בידי החברה ו 2,488,864-הועברו בידי המציעים בהצעת המכר .התמורה
הכוללת (ברוטו) בגין המניות הרגילות שהוקצו והועברו מסתכמת בכ 48,090-אלפי ש"ח,
כאשר מתוך הסכום האמור סך של כ 25,442-אלפי ש"ח (ברוטו) שולם לחברה וסך של כ-
 22,648אלפי ש"ח (ברוטו) שולם למציעים.

פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד
א.

עלות המכירות פעילות עדיקה
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
קניות
משלוחים והובלות
אריזה ותיקונים
שינויים במלאי

ב.

25,525
4,783
507
()1,513

12,705
3,341
461
()13

14,182
2,577
420
()3,206

29,302

16,494

13,973

עלות המכירות פעילות אתרי גולף
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
2,528

משלוחים והובלות
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פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד (המשך)
ג.

הוצאות מכירה ושיווק
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
שכר עבודה ונלוות
פרסום וקדום מכירות
פחת והפחתות
שכר דירה ונלוות
אחזקה וחשמל
הוצאות מכירה ושיווק אחרות

ד.

17,660
4,962
3,516
4,613
2,103
1,745

13,180
6,220
2,334
3,551
1,615
1,549

8,706
5,079
744
2,222
572
794

34,599

28,449

18,117

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
שכר ונלוות
שירותים מקצועיים
שכר דירה ונלוות
כיבודים ,מתנות ,תרומות וקנסות
פחת
הוצאות הנהלה וכלליות אחרות

ה.

4,379
898
663
541
117
202

2,078
735
223
297
110
252

671
522
238
92
43
73

6,800

3,695

1,639

הוצאות מימון ,נטו
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
ריבית ועמלות
הוצאות ריבית בגין הלוואות מבעלי מניות
ובעלי מניות קודמים

35

303

328

244

649

600

253

952

928

497
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רווח (הפסד) למניה
פרוט כמות המניות והרווח (ההפסד) ששימשו בחישוב הרווח נקי (ההפסד) למניה

2017
כמות
מניות
משוקללת
אלפים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2016

2015
כמות
מניות
משוקללת
אלפים

רווח
נקי
אלפי ש"ח

כמות המניות והרווח (ההפסד)

13,300

866

13,300

()3,029

13,300

()6,135

לצורך חישוב רווח נקי (הפסד)
בסיסי

13,000

866

13,300

()3,029

13,300

()6,135

השפעת מניות רגילות
פוטנציאליות מדללות

4,400

-

-

-

-

-

לצורך חישוב רווח נקי (הפסד)
מדולל

17,700

866

13,300

()3,029

13,300

()6,135

רווח נקי
אלפי ש"ח

כמות מניות
משוקללת
אלפים

הפסד
אלפי ש"ח

מספר המניות הותאם למפרע .ראה באור 17ד' לעיל.
באור - :20

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
ההרכב:
ליום  31בדצמבר2017 ,
אנשי מפתח
בעל
ניהוליים
שליטה
אלפי ש"ח
התחייבויות לספקים ונותני שירותים
עובדים ומוסדות בגין שכר ()1
הלוואות מבעלי מניות
הלוואות מבעלי מניות קודמים

7,372
16,474
-

1,572
1,271

ליום  31בדצמבר2016 ,
אנשי מפתח
בעל
ניהוליים
שליטה
אלפי ש"ח
התחייבויות לספקים ונותני שירותים
עובדים ומוסדות בגין שכר ()1
הלוואות מבעלי מניות
הלוואות מבעלי מניות קודמים

( )1ראה סעיף ד להלן
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ב.

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח

ג.

הוצאות מימון בגין הלוואות מבעלי מניות
קודמים

49

48

189

הוצאות מימון בגין הלוואות מבעלי מניות

600

552

64

הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח

ד.

שכר ונלוות למועסקים בחברה או מטעמה

5,371

מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר
וההטבות
צדדים קשורים ובעלי העניין המועסקים
בחברה או מטעמה

3

1,975

3

4,558

3

התקשרויות עם צדדים קשורים ובעלי עניין
.1

פרטים נוספים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מנכל החברה מר דוד שוורצברג
מר דוד שוורצברג מכהן כמנכ״ל החברה החל מיום  22באוגוסט  .2011ביום  5באפריל
 ,2015נחתם בין החברה לבין מר שוורצברג ,הסכם העסקתו הנוכחי ,כפי שעודכן
בחודש מרץ  ,2016בחודש נובמבר  2017ובחודש מרץ 2018 ,בין היתר ,את התנאים
הבאים:
-

-

שכר חודשי בסך של  60,000ש״ח (ברוטו) וכן שכר חודשי בסך של  66,000ש"ח
(ברוטו) ,החל ממועד השלמת ההנפקה (להלן " -המועד הקובע") ,ושכר חודשי
בסך של  70,000ש"ח (ברוטו) ,החל מתום שנה מהמועד הקובע.
בהתאם להסכמות שנקבעו בעסקת הרכישה של החברה בידי קבוצת גולף ,עובר
למועד אישור הדוחות הכספיים ,שולם למר שוורצברג מענק שימור חד פעמי,
תלוי ביצועים ,בסך של  500,000ש״ח לכל שנה למשך שלוש שנים החל מיום 5
באפריל ( 2015קרי ,בסך כולל של  1,500,000ש"ח ,אשר שולמו בתשלום חד
פעמי).
עוד קובע הסכם ההעסקה כי מנכ"ל החברה ,יהא זכאי למענק עד לתקרה של 8
משכורות ,שייקבע על בסיס משקולות ויעדים ,בשיקול דעת ועדת התגמול
והדירקטוריון ,והכל בכפוף ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.
על פי הסדר ההעסקה ,כפי שיעמוד בתוקפו החל מהמועד הקובע ,יכלול ההסדר
תנאים נלווים מקובלים ,ובכללם ,הפרשות לפוליסות ביטוח מנהלים ו/או קרן
פנסיה ,הכוללים הפרשות בגין תגמולים ,פיצויי פיטורין והפרשה בגין אובדן
כושר עבודה ,קרן השתלמות ,החזר הוצאות וארוחות ,הוצאות נסיעה ,הוצאות
טלפון סלולרי ומתנות לחג ,כמקובל בחברה למנהלים בכירים .בנוסף ,כולל
הסדר ההעסקה חופשה שנתית של  18ימי עבודה (הניתנת לצבירה עד ל27-
ימים) ,וכן דמי מחלה והבראה על-פי דין.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
-

-

-

בהסכם ההעסקה נקבעו הוראות בדבר אי תחרות לתקופה של  18חודשים מתום
תקופת ההעסקה ובדבר שמירת סודיות.
הסכם העסקה יהיה ניתן לסיום בכל עת על ידי מי מהצדדים ,באמצעות מתן
הודעה בכתב מראש של ארבעה וחצי חודשים לצד השני.
סמוך לאחר השלמת עסקת רכישת מניות החברה ,הקצתה החברה למר
שוורצברג אופציות לרכישת מניות רגילות של החברה .סמוך לאחר השלמת
עסקת הרכישה ,הקצתה החברה למר שוורצברג ,על-פי תוכנית ההקצאה הישנה,
 1,776,800אופציות לרכישת עד  1,776,800מניות רגילות של החברה (הותאם
למפרע לאחר פיצול המניות כאמור בבאור 17ד') ,אשר הבשלתן כפופה למועדי
הבשלה רבעוניים בלבד (כך שיובשלו במלואן ביום  1באפריל  ,)2018בהתאם
למזכר ההבנות כאמור בבאור 20ד'( .)2עם השלמת ההצעה לציבור ורישום
מניות החברה למסחר ,הואצה הבשלת יתרת האופציות , ,כך שהובשלו במלואן
 1,776,800אופציות של החברה .בהתאם להודעת מקבלי האופציות ,מומשו חלק
מהאופציות למניות רגילות של החברה והוצעו במסגרת הצעת המכר על פי
התשקיף.
ביום  13במרץ ,2018 ,בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה (כמתואר
בסעיף  2להלן) ,נחתם בין החברה לבין מר שוורצברג הסכם הענקת אופציות
למר שוורצברג .לפי הסכם ההקצאה ,תקצה החברה למר שוורצברג ,כפוף
לקבלת האישורים הנדרשים 391,107 ,אופציות למימוש של עד  391,107מניות
רגילות של החברה ,בנות  0.0001ש"ח ע.נ ,אשר תהוונה במועד הקצאתן 1.76%
מהון החברה בדילול מלא.
בנוסף ,נקבע בהסכם ההקצאה של מר שוורצברג כי החל משישה ( )6חודשים
לאחר השלמת ההנפקה( :א) במקרה של סיום על-ידי החברה שלא כתוצאה
מסיבה (כהגדרת מונח זה בתוכנית האופציות) ,או (ב) במקרה של סיום ביוזמת
מר שוורצברג מ"סיבה טובה" (כהגדרת מונח זה בהסכם העבודה של מר
שוורצברג) ,למעט נסיבות מסוימות שנקבעו ,מועדי ההבשלה של האופציות
יואצו כך שהאופציות שהיו אמורות להבשיל במהלך ששת החודשים שלאחר
מועד סיום ההעסקה (בסעיף זה " -מועד הסיום") ,יובשלו במלואם מיד לפני
מועד הסיום.

בנוסף לאמור לעיל ,מכהן מר שוורצברג כדירקטור בחברה ,ללא תמורה נוספת.
.2

תשלום מבוסס מניות
בחודש אפריל  ,2015הושלמה עסקה במסגרתה רכשה גולף את מלוא הון המניות
המונפק והנפרע של החברה (להלן -עסקת הרכישה).
לאחר ובסמוך למועד השלמת העסקה ,אישר דירקטוריון החברה תוכנית להקצאת
אופציות (להלן " -תוכנית ההקצאה") לחלק מהמוכרים אשר מועסקים בחברה ובניהם
מנכ"ל החברה ובהמשך גם לעובדים נוספים בחברה .האופציות ניתנות למימוש למניות
החברה שתהוונה עד  25%במצטבר מהון המניות המונפק של החברה בדילול מלא והן
הוקצו ללא תמורה ,בהתאם להוראות סעיף  102לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)
במסלול רווח הון באמצעות נאמן ובהתאם להוראות תקן בינלאומי מספר " ,2תשלום
מבוסס מניות" .מחיר המימוש של כל אופציה נקבע על  0.01ש"ח (ערכה הנקוב של כל
מניה).
בהתאם לתוכנית ההקצאה ,האופציות יבשילו בכפוף לעמידה בתנאי ביצוע על פני
תקופה של עד  4שנים ב 12-מנות רבעוניות .תנאי הביצוע מתבססים ,בין היתר ,על
יעדי הכנסות ממכירות של מוצרי החברה ,יעדי הכנסות ממכירת מוצרי גולף וכן יעדי
 EBITDAממכירת מוצרי החברה ומוצרי קבוצת גולף א.ק יחד .עמידה ביעד הכנסות
של מוצרי החברה תביא להבשלה של  1/4מהאופציות ,עמידה ביעד הכנסות של מוצרי
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קבוצת גולף א.ק תביא אף היא להבשלה של  1/4מהאופציות ועמידה ביעד ה EBITDA
תביא להבשלה של  1/2מהאופציות.
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פרט ליעדי הביצוע האמורים לעיל ,נקבע כי הבשלת האופציות תלויה אף היא בעלייה
לאויר של חנויות אונליין למוצרי קבוצת גולף א.ק בהתאם ללוח זמנים כמפורט
בתוכנית האופציות.
יעדי הביצוע נחלקים לרף עמידה מלאה ולרף תחתון שעמידה בו מזכה בהבשלה
חלקית.
השווי ההוגן של האופציות בסך  9.8מליוני ש"ח הוערך על ידי מעריך שווי חיצוני ביום
ההענקה תוך שימוש במודל הבינומי בהתאם לתנאים ולנתונים על-פיהם מכשירים אלו
הוענקו.
הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות לעובדים בהתאם למודל
הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל הינם כדלקמן :
התנודתיות הצפויה הוערכה ב 70.2%-בהתאם לתנודתיות של חברות בתחום
הקמעונאות המקוונת ושיעור הריבית השנתית חסרת הסיכון הוערכה בכ.1.7%-
בשנת  2017נכללה הוצאת שכר בגין התוכנית ,כאמור לעיל ,בסך  5,458אלפי ש"ח
ובשנת  2016בסך  552אלפי ש"ח בהתאם להערכת העמידה ביעדי האופציות על ידי
הנהלת החברה.
ביום  13בנובמבר 2017 ,נחתם מזכר הבנות בין קבוצת גולף ,החברה וחמישה מנהלים
בכירים בחברה (לרבות מנכ"ל החברה) אשר הינם חלק ממקבלי האופציות (להלן -מזכר
ההבנות) .במסגרת מזכר ההבנות נקבע ,כי האופציות למקבלי האופציות יבשילו על-פי
מועדי הבשלה רבעוניים בלבד ,ולא יחולו יעדי ביצוע להבשלה (כך שיובשלו במלואן
ביום  1באפריל .)2018
עם השלמת ההצעה לציבור ורישום מניות החברה למסחר ,הואצה הבשלת יתרת
האופציות שטרם הובשלו נכון למועד ההנפקה על פי התשקיף ,כך אלו ניתנות למימוש
במועד האמור לכ 25%-מהונה המונפק של החברה .בהתאם להודעת מקבלי האופציות,
מומשו האופציות למניות בהיקף של  2,900,944המהוות כ 15.23% -מהונה המונפק של
החברה.
תכנית אופציות לעובדים ,נותני שירותים ,דירקטורים ונושאי משרה
ביום  26בפברואר ,2018 ,דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית אישרו תכנית אופציות
(שאינן סחירות) ,לצורך קידום טובת החברה ויעדיה באמצעות מתן תמריצים ותגמול
לעובדים ,לנושאי משרה ולנותני שירותים (יחידים וחברות) בחברה ובתאגידי הקבוצה,
בכדי לעודד אותם להמשיך ולתרום לחברה ובכדי שיהיה להם עניין קנייני בהצלחה
ארוכת הטווח של החברה ,בפיתוח עסקיה ,בהשאת רווחיה ושיפור תוצאותיה (להלן-
התכנית או תכנית האופציות) .תכנית האופציות תנוהל על ידי דירקטוריון החברה ,או
על ידי ועדת התגמול שהוסמכה על ידי הדירקטוריון לנהל תוכנית זו.
בהתאם לתכנית האופציות ובכפוף לכל דין ,יהיו האורגנים המוסמכים של החברה
רשאים להקצות כתבי אופציה לא סחירים למימוש למניות החברה לעובדים ,נותני
שירותים ,דירקטורים ונושאי משרה בחברה או בחברות קשורות (אך לא של חברה
קשורה שאינה חלק מן הקבוצה) (להלן-כתבי האופציה או האופציות ו -הניצעים,
בהתאמה).
בכפוף לתכנית האופציות ולאישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית ,נחתמו בין
החברה לבין נושאי משרה ועובדים בחברה או בחברות קשורות ,הסכמי הענקת
אופציות .לפי הסכמי ההקצאה ,סמוך לאחר השלמת ההנפקה ,בכפוף להצלחת ההנפקה
ובחלק מהסכמי ההקצאה גם בהתאם ליעדים שיקבעו ,תקצה החברה לנושאי המשרה
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והעובדים כאמור ,אופציות לרכישה של מניות רגילות של החברה ,בנות  0.0001ש"ח
ע.נ ,.אשר הבשלתן כפופה למועדי הבשלה רבעוניים ,במנות שוות ,על פני שלוש שנים
החל ממועד ההנפקה .מחיר המימוש לכל אופציה יהא המחיר למניה לפיו יונפקו מניות
החברה
באור - :20
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בהנפקה .בחלק מהסכמי ההקצאה נקבעו תנאים הנוגעים להאצה השונים מהקבוע
בתוכנית האופציות.
בהתאם לתכנית ,במהלך תקופת תוכנית ,החברה תשמור בכל עת בהונה הרשום ,כמות
מניות שתהיה מספיקה ,לצורך האופציות שהוענקו על פי התוכנית ,בכפוף לכל התאמה
אשר תעשה בהון המניות של החברה בדרך של פיצול מניות ,איחוד מניות ,חלוקה של
דיבידנד במניות או מקרה דומה של ארגון מחדש של הון המניות ,בכל זמן בעתיד
ובמקרה הצורך ,תגרום להגדלת ההון הרשום שלה לשם כך.
אם אופציה תפקע או תבוטל מכל סיבה ,מבלי שתבשיל במלואה ,או שניצע יוותר על
מימוש אופציה כאמור ,אזי המניות אשר היו כפופות לאופציה ישמשו לשם הקצאתן
מחדש בתנאי התוכנית לניצעים אחרים.
תכנית האופציות הינה בהתאם למסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף (102ב)()2
ו(102-ב)( )3לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א( 1961-להלן "סעיף  .)"102אולם,
ניתן יהיה להקצות מכוח התכנית אופציות במסלול מיסוי שונה ,והכל בהתאם
להוראות הדין.
.3

המחאת זכויות הסכמי שכירות
ביום  13במרץ ,2018 ,התקשרה החברה בהסכם לפיו ,כפוף להסכמת המשכירים ,יומחו
כל זכויותיה והתחייבויותיה של קבוצת גולף ,או לחילופין ,יתאפשר לחברה להתקשר
בהסכמי שכירות ישירים עם המשכירים ,והכל ביחס לחנויות הבאות )1( :חנות ומחסן
במתחם דיזינגוף סנטר בתל אביב ,כמפורט בבאור .16ב.3.ב; ( )2חנות ומחסן בקריון
בקרית ביאליק ,כאמור בבאור .16ב.3.ג 1ו )3(-חנות ומחסן בקניון הזהב בראשון לציון,
כאמור בביאור .16ב.3.ד .בגין המחאת החנויות כאמור ,שילמה החברה לידי קבוצת
גולף סכום חד-פעמי בסך של  1,650,000ש"ח בתוספת מע"מ כדין.

.4

הלוואות בעלים
כאמור בבאור  ,)2(12ביום  5באפריל ,2015 ,במסגרת עסקת הרכישה ,העמידה קבוצת גולף
לחברה הלוואת בעלים בסכום מצטבר של  15מיליון ש"ח הנושאת ריבית שנתית בשיעור של
( 4%להלן הלוואת גולף) .תמורת הסכם מכירת האתרים( ,אשר נקבעה על בסיס הערכת שווי
בלתי תלויה כאמור בסעיף  7להלן) ,תשולם על דרך של פירעון הלוואת גולף ,יתרת הלוואת
גולף בסך של כ 2.4-מיליון ש"ח (נכון ליום  31בדצמבר ,)2017 ,וכל יתרת הלוואה נוספת (קרן
וריבית) שתיוותר ,ככל שתיוותר ,תיפרע בתשלומים חודשיים קבועים של  150,000ש"ח ,עד
לפירעונה הסופי ,וכלל שהסכם השירותים בתוקף ,הפירעון כאמור יבוצע על דרך של קיזוז
הסכום האמור מכל תשלום לה זכאית החברה מתוך תמורת הסכם השירותים .גולף התחייבה
שלא לדרוש או לפעול לפרעונה של ההלוואה כאמור ,עד למועד בו יחדלו מי ממקבלי
האופציות מלהחזיק מניות או אופציות בחברה.

.5

הסכם להפעלת אתרי מותגי גולף
החל ממועד השלמת עסקת הרכישה ועד למועד השלמת ההנפקה ,פיתחה והפעילה החברה
עבור בעלת השליטה פלטפורמות מסחר אינטרנטיות למכירת מותגי גולף (ובכללם למכירת
מוצרי המותגים " ,"Golf Kids & Babyהמותג " "TopShopוהמותג "( )"Golf&Coלהלן -הסכם
תפעול אתרי מותגי גולף) .על פי תנאי ההסכם בין החברה לבעלת השליטה בה ,הקימה
החברה את פלטפורמות המסחר האינטרנטיות עבור מותגי גולף ומכרה את מוצרי המותגים
האמורים באמצעות הפלטפורמות האמורות ,בעלת השליטה רכשה את המוצרים והחברה
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תפעלה את שינוע המוצרים ללקוחות .הכל ,כנגד תשלום של החברה לבעלת השליטה על
בסיס עלות רכישת המוצרים ואספקתם למרכז הלוגיסטי של החברה ,בתוספת תמורה על
בסיס  +Costאו על בסיס אחוז מוסכם מההכנסות .עם השלמת ההנפקה ,ובד בבד עם
כניסתם לתוקף של הסכם מכירת
באור - :20
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האתרים והסכם השירותים המתוארים להלן ,הגיע ההסדר לתפעול אתרי מותגי גולף
במתכונותו הקודמת לסיומו.
.6

הסכם לקבלת שירותי רכש מגולף
ביום  14במרץ ,2018 ,התקשרה החברה בהסכם עם קבוצת גולף ,לתקופה של שלוש שנים
ממועד השלמת ההנפקה,במסגרתו תעניק קבוצת גולף לחברה שירותי רכש וקניינות ,לרכישת
מוצרים בתחום אופנת הבית ,בהיקף שנתי שלא יעלה על  5מיליון ש"ח .במסגרת ההסכם
האמור ,נקבע כי בתמורה לשירותים שתעניק קבוצת גולף ,תשלם החברה לקבוצת גולף את
עלות רכישת המוצרים בתוספת ( 10%וכן תוספת מע"מ כדין) או עמלה בסך המשקף 10%
מהתמורה שתשולם על ידי החברה לספק הרלוונטי (ככל שההתקשרות עם הספק נעשתה
באופן ישיר בהתאם להסכם זה וכן בתוספת מע"מ כדין).

.7

הסכם למכירת אתרי מותגי גולף
ביום  14במרץ ,2018 ,התקשרה החברה בהסכם למכירת אתרי מותגי גולף לידי קבוצת גולף
("אתרי מותגי גולף" ו"-הסכם מכירת האתרים") ,אשר עד למועד ההנפקה ,הופעלו על ידי
החברה בהתאם להסכם תפעול אתרי מותגי גולף (כאמור בסעיף  5לעיל) .במסגרת הסכם
מכירת האתרים ,תעניק החברה לקבוצת גולף רישיון שימוש כלל עולמי ובלתי הדיר בקוד
המקור הקשור לאתרי מותגי גולף ולאתרים נוספים שהיא עשויה להפעיל (שאינו קוד מקור
ייעודי ,כהגדרתו להלן) .כמו כן ,תמכור החברה לקבוצת גולף ,בין היתר ,את פעילות אתרי
גולף ,וכן את כל הזכויות בקשר עם אתרי מותגי גולף ,לרבות ,קוד המקור אשר פותח באופן
ייעודי עבור אתרי מותגי גולף ("קוד מקור ייעודי") ,הזכויות הקנייניות המשמשות את אתרי
מותגי גולף בלבד (ולמעט כמפורט בהסכם) ,המוניטין הנצבר בגינם ,כל מאגרי המידע
הקשורים באתרי מותגי גולף ואת כל הזכויות בתכנים המופיעים באתרי מותגי גולף.
עם השלמת ההנפקה ,נכנס הסכם מכירת האתרים לתוקף ,לכל דבר ועניין ,החל מיום 1
לינואר ( 2018להלן " -המועד הקובע") והצדדים יבצעו התחשבנות ביחס לתקופה שבין המועד
הקובע לבין מועד השלמת ההנפקה .תמורת מכירת האתרים ,אשר נקבעה על בסיס הערכת
שוי בלתי תלויה על סך של  14.1מיליון ש"ח ,תשולם לחברה בתשלום אחד על דרך של פירעון
על חשבון הלוואת גולף ,כאמור בסעיף  4לעיל.

.8

הסכם למתן שירותים שתעמיד החברה לקבוצת גולף
ביום  14במרץ ,2018 ,התקשרה החברה עם קבוצת גולף בהסכם למתן שירותי תפעול לאתרי
מותגי גולף ,לתקופה של שלוש שנים מיום  1בינואר ( 2018בסעיף זה "המועד הקובע"),
במסגרתו תעמיד החברה ,בין היתר ,שירותי טכנולוגיה ,ניהול אתרים ,שירותי תוכן
וקריאייטיב ,שיווק אונליין ,תפעול רשתות חברתיות ושירות לקוחות ("השירותים") .עם
השלמת ההנפקה ,הסכם השירותים נכנס לתוקף ,לכל דבר ועניין ,החל מהמועד הקובע,
והצדדים יבצעו התחשבנות ביחס לתקופה שבין המועד הקובע לבין מועד השלמת ההנפקה.
בתמורה להענקת השירותים לקבוצת גולף ,תשלם קבוצת גולף לחברה תשלום שנתי בסך של
 9.05מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ) ,צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן (ועד לתקרה של 1.5%
לשנה) ,אשר ישולם ב 12 -תשלומים חודשיים שווים ,בגין ההוצאות הקבועות הנלוות
להעמדת השירותים (להלן -הסכום הקבוע) ,ובגין שירותי מדיה וקידום (על פי מסגרת תקציב
שנתית) תשלם קבוצת גולף על פי העלויות כפי שתהיינה בפועל ,וכן בגין שירות לקוחות
תשלם קבוצת גולף סך המשקף  1.6%ממחזור המכירות החודשי הכולל של אתרי מותגי גולף
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
הקיימים (להלן-שירותים משלימים) (כל העלויות האמורות לעיל ,דהיינו ,הסכום הקבוע,
והשירותים המשלימים ייקראו להלן -התמורה השנתית) .עוד תשלם גולף את ההוצאות בגין
הפצת המוצרים שנרכשו באתרים המתופעלים כפי שתהיינה בפועל בין החברה לבין ספק
ההפצה ,זאת בתוספת  10%ובתוספת מע"מ כדין.
באור - :20

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
עוד נקבעו במסגרת ההסכם ,מנגנונים להסדרת תשלום תמורה נוספת בהתאם ליעדים ,וזאת
ביחס לנתון בסיס על סך של  26מיליון ש"ח (להלן -נתון הבסיס) ,כמפורט להלן )1( :בגין
מחזור מכירות השווה ל 32.7-מיליון ש"ח (להלן  -היעד השנתי) ,תשולם תוספת בשיעור של
 15%מן התמורה השנתית (להלן  -תמורת העמידה ביעד); ( )2במידה ומחזור המכירות השנתי
של אתרי מותגי גולף הקיימים יהיה גבוה מנתון הבסיס הכולל ,אך נמוך מן היעד השנתי,
ישולם חלק יחסי מתמורת העמידה ביעד בהתאם למחזור המכירות השנתי בפועל; ( )3במידה
ומחזור המכירות השנתי בפועל יהיה גבוה מהיעד השנתי ,תשולם בנוסף לתמורת העמידה
ביעד ,תמורה בשיעור שינוע בין  7.5%-15%מההפרש שבין היעד השנתי למחזור המכירות
השנתי בפועל.
עוד הסכימו הצדדים ,כי ככל שיחול שינוי בהוראות הדין לעומת הדין במועד חתימת ההסכם
אשר בגינו תידרש החברה להוציא הוצאות משמעותיות (למעט חריגים) בקשר עם התאמת
האתרים המתופעלים על ידה על פי הוראות ההסכם ,גולף תישא בעלויות כאמור בהתאם
לקבוע בהסכם ,והכל בכפוף ובהתאם לתנאים ולחריגים שנקבעו בהסכם.
בנוסף ,ככל שגולף תהא מעוניינת בפיתוחים טכנולוגיים נוספים הכרוכים בשעות פיתוח
העולות על המכסה החודשית הקבועה בהסכם השירותים ,גולף תחויב לכל שעת פיתוח
בפועל ועד לתקרה חודשית כוללת בסך  35,500ש"ח (בתוספת מע"מ כדין).
כמו כן ,בעבור שירותים משלימים עודפים אשר יידרשו בידי גולף בקשר לאתרי מותגי גולף
מעבר למכסה קבועה אשר הוגדרה בהסכם השירותים ,תשלם גולף לפי מחירון קבוע שיפורט
בהסכם השירותים .עוד התחייבה החברה כי ככל שבמהלך תקופת הסכם השירותים תפתח
ותתפעל פלטפורמה מקוונת בעבורה המבוססת על גרסה עדכנית של הממשק הקיים במועד
החתימה (להלן -שדרוג) ,תפעל החברה לשדרוג אתרי מותגי גולף בהתאמה ,וזאת ללא תמורה
נוספת מצד גולף.
הסכם השירותים ניתן לביטול בידי קבוצת גולף החל מיום  30ביוני 2018 ,בכל עת במתן
הודעה מראש של שישה חודשים (וביחס לאתר  TopShopבלבד במתן הודעה מראש של
שלושה חודשים) (וככל שהודעה כאמור ניתנה בחציון השני של רבעון קלנדארי ,תקופת ששת
החודשים או שלושה ,לפי העניין ,כאמור תחל בתום הרבעון הקלנדארי במהלכו ניתנה
ההודעה כאמור) .ניתנה הודעת סיום רק ביחס לאתר  ,TopShopיופחת הסכום הקבוע ב20%-
לגבי התקופה שלאחר סיום מתן השירותים לאתר ( TopShopאך לא לפני תום תקופת ההודעה
המוקדמת לעניין זה) .החברה לא תהא רשאית לסיים את הסכם השירותים ו/או להפסיק את
מתן השירותים ,למעט במקרה בו קבוצת גולף עיכבה תשלום לו זכאית החברה על פי הוראות
ההסכם בסכום מצטבר העולה על סך של  750,000ש"ח ו/או במקרה של הליכי חדלות פירעון
על פי התנאים המפורטים בהסכם .יצוין ,כי הסכם השירותים אינו קובע מגבלות אי תחרות
לטובת קבוצת גולף ,בקשר למתן שירותי מסחר מקוון לצדדים שלישיים ,אך קיימות הוראות
אי תחרות לגבי עיסוק החברה במכירה קמעונאית וסיטונאית של אופנת הלבשה ואופנת
הבית ,בדרך של שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים.

---------------
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טל+972-3-6232525 .
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דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של עדיקה סטייל בע"מ
ביקרנו את הדוח המאוחד על המצב הכספי פרופורמה המצורף של עדיקה סטייל בע"מ (להלן  -החברה)
ליום  31בדצמבר  2017ואת הדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר פרופורמה לכל אחת מהשלוש שנים
בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2017דוחות כספיים פרופורמה אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה
של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים פרופורמה אלה בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה בת שאוחדה אשר נכסיה הכלולים באיחוד פרופורמה מהווים
כ 0.48%-מכלל הנכסים המאוחדים פרופורמה לימים  31בדצמבר  ,2017והכנסותיה הכלולות באיחוד פרופורמה
מהוות כ % 0-מכלל ההכנסות המאוחדות פרופורמה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2017הדוחות הכספיים
של אותה חברה בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת
לסכומים שנכללו בגין אותה חברה ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון
(דרך פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים פרופורמה הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת
בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים פרופורמה .ביקורת כוללת גם בחינה
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן
הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים פרופורמה בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון
האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים פרופורמה הנ"ל
משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי פרופורמה של החברה ליום  31בדצמבר
 2017ואת תוצאות פעולותיה פרופורמה ,לכל אחת מהשלוש שנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בבאור  ,1ולהנחות המפורטות בבאור  ,3לדוחות הכספיים פרופורמה
ובהתאם לתקנה  9א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .1970-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 21במרס2018 ,
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עדיקה סטייל בע"מ
דוחות מאוחדים תמציתיים ביניים פרופורמה על המצב הכספי

ליום  31בדצמבר2017 ,
נתוני
התאמות
הפרופורמה
נתונים בפועל הפרופורמה
אלפי ש"ח
בלתי מבוקר
נכסים:
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות-כרטיסי אשראי
חייבים ויתרות חובה
מלאי
נכסים לא שוטפים:
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים
מסים נדחים

התחייבויות והון (גירעון בהון):
התחייבויות שוטפות:
התחייבויות לספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
מסים שוטפים לשלם

7,493
13,247
1,109
7,134

-

7,493
13,247
1,109
7,134

28,983

-

28,983

9,112
6,092
256

()4,520
-

9,112
1,572
256

15,460

()4,520

10,940

44,443

()4,520

39,923

14,579
6,915
914

2,203

14,579
6,915
3,117

22,408

2,203

24,611

17,745
510

()14,100
-

3,645
510

18,255

()14,100

4,155

סך התחייבויות

40,663

()11,897

28,766

הון עצמי

3,780

7,377

11,157

44,443

()4,520

39,923

התחייבויות לא שוטפות:
הלוואות מבעלי מניות ובעלי מניות קודמים
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים פרופורמה.

 21במרץ 2018,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

ישי שמע
סמנכ"ל כספים

3

דוד שורצברג
מנכ"ל

אפרים רוזנהויז
יו"ר דירקטוריון

עדיקה סטייל בע"מ
דוחות תמציתיים ביניים פרופורמה על הרווח הכולל

נתונים
בפועל

 31בדצמבר 2017
התאמות
הפרופורמה

נתונים
נתוני
בפועל
הפרופורמה
אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2016
נתוני
התאמות
הפרופורמה
הפרופורמה

נתונים
בפועל

 31בדצמבר 2015
התאמות
הפרופורמה
אלפי ש"ח

נתוני
הפרופורמה

הכנסות מפעילות עדיקה
הכנסות מפעילות אתרי גולף
הכנסות משירותים

66,149
15,257
-

()15,257
13,345

66,149
13,345

38,435
10,486
-

()10,486
10,766

38,435
10,766

30,325
2,115
-

()2,115
3,977

30,325
3,977

סה"כ הכנסות

81,406

()1,912

79,494

48,921

280

49,201

32,440

1,862

34,302

עלות המכירות פעילות עדיקה
עלות המכירות אתרי גולף
עלות השירותים

29,302
2,528
-

()2,528
13,092

29,302
13,092

16,494
1,832
-

()1,832
10,583

16,494
10,583

13,973
535
-

()535
3,923

13,973
3,923

רווח גולמי מפעילות עדיקה
רווח גולמי מאתרי גולף
רווח גולמי משירותים

36,847
12,729
-

()12,729
253

36,847
253

21,941
8,654
-

()8,654
183

21,941
183

16,352
1,580
-

()1,580
53

16,352
53

סך הרווח הגולמי

49,576

()12,476

37,100

30,595

()8,471

22,124

17,932

()1,527

16,405

הוצאות מכירה ושיווק

34,599

()12,028

22,571

28,449

()8,029

20,420

18,117

()3,001

15,116

הוצאות הנהלה וכלליות

6,800

()1,602

5,198

3,695

()1,282

2,413

()481

1,158

רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות תשלום מבוסס מניות

8,177

1,154

9,331

()1,549

840

()709

()1,824

1,955

131

הוצאות תשלום מבוסס מניות

5,526

-

5,526

552

-

552

3,777

-

3,777

רווח (הפסד) תפעולי לאחר הוצאות תשלום מבוסס מניות

2,651

1,154

3,805

()2,101

840

()1,261

()5,601

1,955

()3,646

הוצאות מימון ,נטו

952

()564

388

928

()525

403

497

()51

446

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

1,699

1,718

3,417

()3,029

1,365

()1,664

()6,098

2,006

()4,092

מיסים על ההכנסה

833

412

1,245

-

-

-

37

-

37

רווח נקי (הפסד)

866

1,306

2,172

()3,029

1,365

()1,664

()6,135

2,006

()4,129

רווח (הפסד) בסיסי למניה

0.065

0.098

0.163

()0.227

0.1022

()0.1248

()0.4612

0.1612

()0.31

רווח (הפסד) מדולל למניה

0.049

0.074

0.123

()0.227

0.1022

()0.1248

()0.4612

0.1612

()0.31

הביאורים

המצורפים

מהווים

חלק

בלתי
4

נפרד

מהדוחות

1,639

הכספיים

פרופורמה.

עדיקה סטייל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים מאוחדים תמציתיים פרופורמה ביניים

באור - 1

כללי
א.

דוחות כספיים פרופורמה אלו נערכו בהתאם להוראות תקנה  9א' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970-ומתייחסים למכירת אתרי מותגי גולף לידי
קבוצת גולף ומתן שירותי תפעול לאתרי מותגי גולף ,וזאת על פי תנאי הסכם מכירת אתרי
מותגי גולף והסכם למתן שירותים שתעמיד החברה לקבוצת גולף שנחתמו בין החברה לבין
קבוצת גולף ,כמתואר בביאור  2להלן (להלן" :אירוע הפרופורמה").

ב.

דוחות כספיים פרופורמה אלו נועדו לשקף למפרע את ארוע הפרופורמה ,כלהלן:
בדוח על המצב הכספי פרופורמה  -בהנחה שהושלם ביום  31בדצמבר;2017 ,
בדוחות על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר פרופורמה  -בהנחה שהושלם ביום  1בינואר
 ,2015תחת ההנחות המפורטת בביאור  3להלן.

ג.

באור - 2

עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמו בדוחות הפרופורמה ,בכפוף להנחות העיקריות
ולהתאמות שנכללו בהם כמתואר בביאור  ,3הינם עיקביים לאלו ששימשו בעריכת הדוחות
הכספיים ,עליהם מתבססים דוחות הפרופורמה כלעיל .בהתאם לכך ,יש לעיין בדוחות
הפרופורמה ביחד עם הדוחות הכספיים של החברה לתקופות הרלוונטיות כלעיל.
דוחות פרופורמה מעצם טיבעם ,מבוססים על הנחות ,הערכות ואומדנים ועל כן אין לראות
בנתוני הפרופורמה כי הם בהכרח משקפים את תוצאות הפעילות ,המייצגות ו/או העתידיות
של החברה לאחר העברת הפעילות.

אירוע הפרופורמה
א.

הסכם למכירת אתרי מותגי גולף
ביום  14במרץ ,2018 ,התקשרה החברה בהסכם למכירת אתרי מותגי גולף לידי קבוצת גולף
("אתרי מותגי גולף" ו"-הסכם מכירת האתרים") ,אשר עד למועד ההנפקה ,הופעלו על ידי
החברה בהתאם להסכם תפעול אתרי מותגי גולף .במסגרת הסכם מכירת האתרים ,תעניק
החברה לקבוצת גולף רישיון שימוש כלל עולמי ובלתי הדיר בקוד המקור הקשור לאתרי
מותגי גולף ולאתרים נוספים שהיא עשויה להפעיל (שאינו קוד מקור ייעודי ,כהגדרתו להלן).
כמו כן ,תמכור החברה לקבוצת גולף ,בין היתר ,את פעילות אתרי גולף ,וכן את כל הזכויות
בקשר עם אתרי מותגי גולף ,לרבות ,קוד המקור אשר פותח באופן ייעודי עבור אתרי מותגי
גולף ("קוד מקור ייעודי") ,הזכויות הקנייניות המשמשות את אתרי מותגי גולף בלבד (ולמעט
כמפורט בהסכם) ,המוניטין הנצבר בגינם ,כל מאגרי המידע הקשורים באתרי מותגי גולף ואת
כל הזכויות בתכנים המופיעים באתרי מותגי גולף.
עם השלמת ההנפקה ,נכנס הסכם מכירת האתרים לתוקף ,לכל דבר ועניין ,החל מיום 1
לינואר ( 2018להלן " -המועד הקובע") והצדדים יבצעו התחשבנות ביחס לתקופה שבין המועד
הקובע לבין מועד השלמת ההנפקה .תמורת מכירת האתרים ,אשר נקבעה על בסיס הערכת
שוי בלתי תלויה על סך של  14.1מיליון ש"ח ,תשולם לחברה בתשלום אחד על דרך של פירעון
על חשבון הלוואת גולף.

5

עדיקה סטייל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים מאוחדים תמציתיים פרופורמה ביניים

באור - 2

אירוע הפרופורמה (המשך)
ב.

הסכם למתן שירותים שתעמיד החברה לקבוצת גולף
ביום  14במרץ ,2018 ,התקשרה החברה עם קבוצת גולף בהסכם למתן שירותי תפעול לאתרי
מותגי גולף ,לתקופה של שלוש שנים מיום  1בינואר ( 2018בסעיף זה "המועד הקובע"),
במסגרתו תעמיד החברה ,בין היתר ,שירותי טכנולוגיה ,ניהול אתרים ,שירותי תוכן
וקריאייטיב ,שיווק אונליין ,תפעול רשתות חברתיות ושירות לקוחות ("השירותים") .עם
השלמת ההנפקה ,הסכם השירותים נכנס לתוקף ,לכל דבר ועניין ,החל מהמועד הקובע,
והצדדים יבצעו התחשבנות ביחס לתקופה שבין המועד הקובע לבין מועד השלמת ההנפקה.
בתמורה להענקת השירותים לקבוצת גולף ,תשלם קבוצת גולף לחברה תשלום שנתי בסך של
 9.05מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ) ,צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן (ועד לתקרה של 1.5%
לשנה) ,אשר ישולם ב 12 -תשלומים חודשיים שווים ,בגין ההוצאות הקבועות הנלוות
להעמדת השירותים (להלן -הסכום הקבוע) ,ובגין שירותי מדיה וקידום (על פי מסגרת תקציב
שנתית) תשלם קבוצת גולף על פי העלויות כפי שתהיינה בפועל ,וכן בגין שירות לקוחות
תשלם קבוצת גולף סך המשקף  1.6%ממחזור המכירות החודשי הכולל של אתרי מותגי גולף
הקיימים (להלן-שירותים משלימים) (כל העלויות האמורות לעיל ,דהיינו ,הסכום הקבוע,
והשירותים המשלימים ייקראו להלן -התמורה השנתית) .עוד תשלם גולף את ההוצאות בגין
הפצת המוצרים שנרכשו באתרים המתופעלים כפי שתהיינה בפועל בין החברה לבין ספק
ההפצה ,זאת בתוספת  10%ובתוספת מע"מ כדין.
עוד נקבעו במסגרת ההסכם ,מנגנונים להסדרת תשלום תמורה נוספת בהתאם ליעדים ,וזאת
ביחס לנתון בסיס על סך של  26מיליון ש"ח (להלן -נתון הבסיס) ,כמפורט להלן )1( :בגין
מחזור מכירות השווה ל 32.7-מיליון ש"ח (להלן  -היעד השנתי) ,תשולם תוספת בשיעור של
 15%מן התמורה השנתית (להלן  -תמורת העמידה ביעד); ( )2במידה ומחזור המכירות השנתי
של אתרי מותגי גולף הקיימים יהיה גבוה מנתון הבסיס הכולל ,אך נמוך מן היעד השנתי,
ישולם חלק יחסי מתמורת העמידה ביעד בהתאם למחזור המכירות השנתי בפועל; ( )3במידה
ומחזור המכירות השנתי בפועל יהיה גבוה מהיעד השנתי ,תשולם בנוסף לתמורת העמידה
ביעד ,תמורה בשיעור שינוע בין  7.5%-15%מההפרש שבין היעד השנתי למחזור המכירות
השנתי בפועל.
עוד הסכימו הצדדים ,כי ככל שיחול שינוי בהוראות הדין לעומת הדין במועד חתימת ההסכם
אשר בגינו תידרש החברה להוציא הוצאות משמעותיות (למעט חריגים) בקשר עם התאמת
האתרים המתופעלים על ידה על פי הוראות ההסכם ,גולף תישא בעלויות כאמור בהתאם
לקבוע בהסכם ,והכל בכפוף ובהתאם לתנאים ולחריגים שנקבעו בהסכם.
בנוסף ,ככל שגולף תהא מעוניינת בפיתוחים טכנולוגיים נוספים הכרוכים בשעות פיתוח
העולות על המכסה החודשית הקבועה בהסכם השירותים ,גולף תחויב לכל שעת פיתוח
בפועל ועד לתקרה חודשית כוללת בסך  35,500ש"ח (בתוספת מע"מ כדין).
כמו כן ,בעבור שירותים משלימים עודפים אשר יידרשו בידי גולף בקשר לאתרי מותגי גולף
מעבר למכסה קבועה אשר הוגדרה בהסכם השירותים ,תשלם גולף לפי מחירון קבוע שיפורט
בהסכם השירותים .עוד התחייבה החברה כי ככל שבמהלך תקופת הסכם השירותים תפתח
ותתפעל פלטפורמה מקוונת בעבורה המבוססת על גרסה עדכנית של הממשק הקיים במועד
החתימה (להלן -שדרוג) ,תפעל החברה לשדרוג אתרי מותגי גולף בהתאמה ,וזאת ללא תמורה
נוספת מצד גולף.
הסכם השירותים ניתן לביטול בידי קבוצת גולף החל מיום  30ביוני 2018 ,בכל עת במתן
הודעה מראש של שישה חודשים (וביחס לאתר  TopShopבלבד במתן הודעה מראש של
שלושה חודשים) (וככל שהודעה כאמור ניתנה בחציון השני של רבעון קלנדארי ,תקופת ששת
החודשים או שלושה ,לפי העניין ,כאמור תחל בתום הרבעון הקלנדארי במהלכו ניתנה
ההודעה כאמור) .ניתנה הודעת סיום רק ביחס לאתר  ,TopShopיופחת הסכום הקבוע ב20%-
לגבי התקופה שלאחר סיום מתן השירותים לאתר ( TopShopאך לא לפני תום תקופת ההודעה
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המוקדמת לעניין זה) .החברה לא תהא רשאית לסיים את הסכם השירותים ו/או להפסיק את
מתן
באור - 2

אירוע הפרופורמה (המשך)
השירותים ,למעט במקרה בו קבוצת גולף עיכבה תשלום לו זכאית החברה על פי הוראות
ההסכם בסכום מצטבר העולה על סך של  750,000ש"ח ו/או במקרה של הליכי חדלות פירעון
על פי התנאים המפורטים בהסכם .יצוין ,כי הסכם השירותים אינו קובע מגבלות אי תחרות
לטובת קבוצת גולף ,בקשר למתן שירותי מסחר מקוון לצדדים שלישיים ,אך קיימות הוראות
אי תחר ות לגבי עיסוק החברה במכירה קמעונאית וסיטונאית של אופנת הלבשה ואופנת
הבית ,בדרך של שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים.

באור - 3

הנחות עיקריות ששימשו לעריכת דוחות הביניים פרופורמה
דוחות הכספיים פרופורמה נערכו על מנת לשקף את המצב הכספי של החברה ליום  31בדצמבר
 ,2017תחת ההנחה שארוע הפרופורמה הושלם באותו יום ,ואת תוצאות הפעולות לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר ,2017 ,תחת ההנחה שארוע הפרופורמה הושלם ביום  1בינואר .2015
א.

תמורת מכירת האתרים ,אשר נקבעה על בסיס הערכת שווי בלתי תלויה על סך של 14,100
אלפי ש"ח בניכוי העלות המופחתת של אתרי מותגי גולף בסך של  4,520אלפי ש"ח נטו ממס
נזקפה ישירות להון.
השפעת המס בגין העסקה חושבה לפי שיעור המס הסטטוטורי לשנת .23% -2018

ב.

ג.

בהתאם לכך ,כוללות התאמות הפרופורמה לתוצאות הפעולות את העניינים הבאים:
.1

ביטול ההכנסה מפעילות אתרי גולף בהתאם להסכם הקיים והוספת הכנסה ממתן
שירותים בהתאם להסכם כפי שצפוי לחול לאחר ההנפקה ,כאמור לעיל ולאמור בסעיף
 2להלן.

.2

ביטול עלות המכר מפעילות אתרי גולף בהתאם להסכם הקיים והוספת עלות
השירותים בהתאם להסכם כפי שצפוי לחול לאחר ההנפקה ,כאמור לעיל תחת ההנחה
כי ההוצאות הקבועות בסך של  9,050אלפי ש"ח כפי שנקבעו בהסכמות כאמור לעיל
אשר יוחסו בנתוני הפרופורמה לפי יחס של  40%לאתר גולף קידס 40% ,לאתר גולף קו
ו 20% -לאתר טופשופ ונכללו לפי האתרים שבגינם ניתנו שירותים בכל תקופת דיווח.

.3

ביטול הוצאות הפחתה בגין אתרי מותגי גולף.

.4

הפחתת הוצאות המימון בגין הפחתת יתרת הלוואות הבעלים בגובה  14,100אלפי ש"ח
המהווה את סך תמורת מכירת האתרים אשר נקבעה על בסיס הערכת שווי בלתי
תלויה.

ביום  5בפברואר  2018ערכה החברה פיצול הון המניות כך שכל מניה בת  0.01ש"ח ע.נ פוצלה
ל 100-מניות בנות  0.0001ש"ח ע.נ כל אחת .לאחר פעולת הפיצול וטרם ההנפקה בבורסה,
לחברה הון מניות רשום של  100,000,000מניות רגילות בנות  0.0001והון מניות מונפק ונפרע
של  13,333,200מניות רגילות בנות  0.0001ש"ח ע.נ.
לחישוב הרווח למניה בדוחות הכספיים פרופורמה נלקחה בחשבון כמות המניות הנ"ל לאחר
הפיצול כאמור.
-----
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ד1-

פרק ד'  -פרטים נוספים על החברה
שם החברה:

עדיקה סטייל בע"מ

מס' החברה ברשם:

51-465961-4

תאריך המאזן:

 31בדצמבר.2017 ,

תאריך הדוח:

 21במרץ.2018 ,

תקופת הדוח:

השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר. 2017 ,

.1

תקנה  -11רשימת השקעות בישויות מוחזקות לתאריך המאזן:

סוג המניה מספר
מניות
שם החברה וערכה
מונפקות
הנקוב
Adika
Style
(Guangzh
)ou
Trading
Limited

.2

רגילה

20

ערך בדוח שיעורי החזקה
הכספי ליום ע"י החברה
31.12.2017
באלפי ש"ח
סמכות
(סולו)
בהצבעה למינוי
בהון
דירקטורים

()131

100%

100%

יתרת
,
חוב
אגרות
תנאי
שטרי הון הלוואה
והלוואות
באלפי ש"ח

0

100%

מועדי פירעון

-

-

תקנה  - 12שינויים בהשקעות בישויות מוחזקות בתקופת הדוח:
 .2.1שינויים בהשקעות ובהון
בתקופת הדוח לא חלו שינויים בהשקעות החברה בחברת הבת שלה.
 .2.2שינויים בהלוואות
בתקופת הדוח לא חלו שינויים בהלוואות החברה בחברת הבת שלה.

.3
שם החברה

תקנה  - 13הכנסות הישויות המוחזקות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן. :
רווח
(הפסד)
לפני מס

)10,188( Style
Adika
)(Guangzhou
Trading
Limited

ליום  31בדצמבר 2017

רווח
(הפסד)
לתקופה

אלפי ש"ח

()159,686

-

דיבידנד

ריבית נומינלית
-

דמי ניהול
-

ד2-

.4

תקנה  - 20מסחר בבורסה
ביום  21במרץ ,2018 ,נרשמו למסחר  19,038,980מניות רגילות של החברה מכוח תשקיף הנפקה
ראשונה ,הצעת מכר ,תשקיף מדף ותשקיף להשלמה מתאריך  28בפברואר( 2018,מס' אסמכתא2018- :
 )01-016362והודעה משלימה מיום  14במרץ( 2018 ,מס' אסמכתא.)2018-01-024241 :

.5

תקנה  - 21תשלומים לנושאי משרה בכירה

פרטי מקבל התגמולים
שם
דוד

צבי אלון
טום רום
ליבנה
ברבי

שיעור

היקף

תפקיד

שוורצברג

תגמולים בעבור שירותים

משרה
100%

מנכ"ל
אונליין

מנהל
מרקטינג
סמנכ"ל

קריאטיב

החזקה

שכר

מענק

בהון

תשלום
מבוסס מניות

דמי ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

סה"כ

רכב

9.99%

924,356

1,500,000

2,209,206

-

-

-

-

4,633,563

3.28%

491,094

-

724,632

-

-

-

-

1,215,725

100%

2.2%

611,206

-

485,906

-

-

-

-

1,097,112

100%

2.2%

616,206

-

485,906

-

-

-

66,746

1,168,902

100%

1

מנהל
טכנולוגיות
ראשי
משנה

למנכ"ל

אורנה

ומנהלת תחום

אלוביץ'

השיווק

100%

-

1%

221,070

557,600

-

-

-

והפיתוח העסקי
2

 .5.1מנכ"ל החברה ,מר דוד שוורצברג
מר דוד שוורצברג מכהן כמנכ״ל החברה החל מיום  22באוגוסט  .2011ביום  5באפריל  ,2015נחתם בין
החברה לבין מר שוורצברג ,הסכם העסקתו הנוכחי ,כפי שעודכן בחודש מרץ  ,2016בחודש נובמבר 2017
ובחודש מרץ  ,2018הכולל ,בין היתר ,את התנאים הבאים:
 שכר חודשי בסך של  60,000ש״ח (ברוטו) וכן שכר חודשי בסך של  66,000ש"ח (ברוטו) ,החל ממועד
השלמת ההנפקה לציבור ,קרי 21 ,במרץ ,2018 ,ושכר חודשי בסך של  70,000ש"ח (ברוטו) ,החל
מתום שנה ממועד השלמת ההנפקה.
 בהתאם להסכמות שנקבעו בעסקת הרכישה של החברה בידי קבוצת גולף (בסעיף  5זה" :עסקת
הרכישה") ,עובר למועד הדוח ,שולם למר שוורצברג מענק שימור חד פעמי ,תלוי ביצועים ,בסך של
 500,000ש״ח לכל שנה למשך שלוש שנים החל מיום  5באפריל ( 2015קרי ,בסך כולל של 1,500,000
ש"ח ,אשר שולמו בתשלום חד פעמי והוכרו במלואם בדוחות הכספיים לתקופה שהסתיימה ביום 31

1

היקף המשרה עודכן למשרה מלאה החל מחודש נובמבר 2017

 2ממייסדי החברה.

778,670
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בדצמבר.)2017 ,
 עוד קובע הסכם ההעסקה כי מנכ"ל החברה ,יהא זכאי למענק שנתי עד לתקרה של  8משכורות,
שייקבע על בסיס משקולות ויעדים ,בשיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון ,והכל בכפוף ובהתאם
להוראות מדיניות התגמול של החברה.
 ה סכם ההעסקה כולל תנאים נלווים מקובלים ,ובכללם ,הפרשות לפוליסות ביטוח מנהלים ו/או קרן
פנסיה ,הכוללים הפרשות בגין תגמולים ,פיצויי פיטורין והפרשה בגין אובדן כושר עבודה ,קרן
השתלמות ,החזר הוצאות וארוחות ,הוצאות נסיעה ,הוצאות טלפון סלולרי ומתנות לחג ,כמקובל
בחברה למנהלים בכירים .בנוסף ,כולל הסדר ההעסקה חופשה שנתית של  18ימי עבודה (הניתנת
לצבירה עד ל 27-ימים) ,וכן דמי מחלה והבראה על-פי דין.
 בהסכם ההעסקה נקבעו הוראות בדבר אי תחרות לתקופה של  18חודשים מתום תקופת ההעסקה
ובדבר שמירת סודיות.
 הסכם העסקה ניתן לסיום בכל עת על ידי מי מהצדדים ,באמצעות מתן הודעה בכתב מראש של
ארבעה וחצי ( )4.5חודשים לצד השני.
 סמוך לאחר השלמת עסקת הרכישה ,הקצתה החברה למר שוורצברג  1,683,000אופציות לרכישת
 1,683,000מניות רגילות של החברה ,על-פי תכנית להקצאת תגמול הוני ,כפי שאושרה על ידי
דירקטוריון החברה ביום  5באפריל 2015 ,ותוקנה ביום  26בפברואר( 2018 ,בסעיף  5זה" :תוכנית
ההקצאה הישנה") אשר הבשלתן כפופה למועדי הבשלה רבעוניים בלבד (כך שיובשלו במלואן ביום
 1באפריל .)2018
ביום  28ביוני 2017 ,אישרו דירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה הקצאה של  93,800אופציות
לרכישת  93,800מניות רגילות של החברה על-פי תוכנית ההקצאה הישנה אשר הבשלתן כפופה
למועדי הבשלה רבעוניים בלבד (כך שיובשלו במלואן ביום  1באפריל .)2018
עם השלמת ההצעה לציבור ורישום מניות החברה למסחר כמתואר בסעיף  1לעיל ,הואצה הבשלת
יתרת האופציות ,כך שהבשילו במלואן  1,776,800אופציות של החברה .לפרטים אודות מימוש חלק
מהאופציות למניות רגילות של החברה והצעתן לציבור במסגרת הצעת המכר ,ראו סעיף 2.2
לתשקיף ודיווח אודות תוצאות ההצעה לציבור מיום  15במרץ( 2018 ,מס' אסמכתא2018-01- :
.)025264
 ביום  13במרץ ,2018 ,בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות ,נחתם בין החברה לבין מר שוורצברג
הסכם הענקת אופציות למר שוורצברג .לפי הסכם ההקצאה ,תקצה החברה למר שוורצברג ,כפוף
לקבלת האישורים הנדרשים 391,107 ,אופציות למימוש של עד  391,107מניות רגילות של החברה,
בנות  0.0001ש"ח ע.נ ,אשר תהוונה במועד הקצאתן  1.76%מהון החברה בדילול מלא ,על-פי תנאי
הקצאת  2018ותנאי האופציות הנוספים( 3לפרטים נוספים ראו סעיף  3.3לתשקיף).
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בהתאם לאמור בסעיפים  3.3.4 ,3.3.3ו 8.1.4-לתשקיף ,ולאור ביצוע ההקצאות הנוספות ,יתואם מספר האופציות אשר יוקצו בהתאם
לסעיפים האמורים כך שיוקצו בפועל אופציות המהוות את השיעורים המפורטים בסעיפים  3.3.4 ,3.3.3ו 8.1.4-לתשקיף מהון החברה בדילול
מלא ,והכל בכפוף להחל טות ולאישורים שיידרשו לצורך הקצאה כאמור .מובהר כי הבורסה טרם נתנה את אישורה לרישום למסחר של
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 ביום  26בפברואר 2018 ,אישר דירקטוריון החברה ,בכפוף לעמידה ביעד רווח תפעולי של החברה
לפני הוצאות תשלום מבוסס מניות (אופציות) ולא כולל פחת והפחתות ( ,)EBITDAבנטרול מענק
שימור חד פעמי ,במהלך שנת  2017מכלל פעילות החברה ("יעד ה 4)"EBITDA-בטווח של 12.5-10
מיליון ש"ח ועל פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ,תקצה החברה למר שוורצברג עד 300,000
אופציות (לא רשומות) למימוש של עד  300,000מניות רגילות של החברה ,בנות  0.0001ש"ח ע.נ.
אשר תהוונה במועד הקצאתן עד  1.29%מהון החברה בדילול מלא; ככל שיעד ה EBITDA-יהיה
מעל  12.5מיליון ש"ח ,תקצה החברה למר שוורצברג עד  600,000אופציות (לא רשומות) למימוש של
עד  600,000מניות רגילות של החברה ,בנות  0.0001ש"ח ע.נ .אשר תהוונה במועד הקצאתן עד
 2.58%מהון החברה בדילול מלא ,כפוף למנגנון ההתאמה ביחס לכמות המניות בהנפקה וכפוף
לתקרת המחסנית למנהלים כמפורט בסעיף  3.3.5לתשקיף ,כך שלכל המנהלים (כהגדרתם בסעיף
האמור) לא תוקצינה יותר מ 842,658 -אופציות (לא רשומות) .אופציות אלו יוקצו על פי על פי תנאי
הקצאת  2018ותנאי האופציות הנוספים (לפרטים נוספים ראו סעיף  3.3לתשקיף) .נכון למועד
פרסום דוח זה ,האופציות האמורות טרם הוקצו בפועל.
 בנוסף ,נקבע בהסכם ההקצאה של מר שוורצברג כי החל משישה ( )6חודשים לאחר השלמת
ההנפקה( :א) במקרה של סיום על-ידי החברה שלא כתוצאה מסיבה (כהגדרת מונח זה בתוכנית
האופציות) ,או (ב) במקרה של סיום ביוזמת מר שוורצברג מ"סיבה טובה" (כהגדרת מונח זה בהסכם
העבודה של מר שוורצברג) ,למעט נסיבות מסוימות שנקבעו ,מועדי ההבשלה של האופציות יואצו כך
שהאופציות שהיו אמורות להבשיל במהלך ששת החודשים שלאחר מועד סיום ההעסקה (בסעיף זה
 "מועד הסיום") ,יובשלו במלואם מיד לפני מועד הסיום. בנוסף לאמור לעיל ,מכהן מר שוורצברג כדירקטור בחברה ,ללא תמורה נוספת.

 .5.2משנה למנכ"ל ,צבי אלון
מר צבי אלון מכהן כמנהל האונליין מרקטינג של החברה החל מחודש אפריל 2015 ,ועתיד לכהן כמשנה
למנכ"ל החברה ,החל מיום  1בינואר  .2018ביום  5באפריל  ,2015נחתם הסכם העסקתו ,כפי שתוקן
בחודש נובמבר  2017ובחודש פברואר  ,2018הכולל ,בין היתר ,את התנאים הבאים:
 שכר חודשי של  30,000ש״ח (ברוטו) ,בגין העסקה בהיקף של  60%משרה (היקף המשרה עודכן
למשרה מלאה החל מחודש נובמבר  ,)2017וכן שכר חודשי של  50,000ש"ח (ברוטו) ,בגין העסקה
בהיקף משרה מלאה ,החל מחודש נובמבר  .2017עוד קובע ההסכם ההעסקה כי מר אלון ,יהא זכאי
למענק עד לתקרה של  6משכורות ,שייקבע על בסיס משקולות ויעדים ,בשיקול דעת ועדת התגמול
והדירקטוריון והכל בכפוף ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.
 הסכם ההעסקה כולל תנאים נלווים מקובלים ,ובכללם ,הפרשות לפוליסות ביטוח מנהלים ו/או קרן
פנסיה ,קרן השתלמות\החזר הוצאות וארוחות ,הוצאות נסיעה ומתנות לחג ,כמקובל בחברה

המניות שתנבענה מהאופציות (הלא רשומות) שיוקצו לצורך ההתאמות האמורות לעיל .ההקצאה בפועל תהיה כפופה לכל דין ובכפוף לאישור
הבורסה והוראות תקנון הבורסה ,כפי שיהיו במועד ההקצאה.
4
כמות האופציות (לא רשומות) שתוקצה בפועל תיקבע על בסיס נתוני התוצאות הכספיות המבוקרות של החברה לשנת .2017
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למנהלים בכירים .בנוסף כולל הסדר ההעסקה ,חופשה שנתית ,וכן דמי מחלה והבראה על-פי דין.
 בהסכם ההעסקה נקבעו הוראות בדבר אי תחרות לתקופה של  18חודשים מתום תקופת ההעסקה
ובדבר שמירת סודיות.
 הסכם העסקה יהיה ניתן לסיום בכל עת על ידי מי מהצדדים ,באמצעות מתן הודעה בכתב מראש
של שלושה חודשים לצד השני.
 סמוך לאחר השלמת עסקת הרכישה ,הקצתה החברה למר אלון  222,200אופציות לרכישת 222,220
מניות רגילות של החברה ,על-פי תכנית ההקצאה הישנה ,אשר הבשלתן כפופה למועדי הבשלה
רבעוניים בלבד (כך שיובשלו במלואן ביום  1באפריל .)2018
ביום  28ביוני 2017 ,אישר דירקטוריון החברה הקצאה של  360,600אופציות לרכישת  360,600מניות
רגילות של החברה על-פי תוכנית ההקצאה הישנה אשר הבשלתן כפופה למועדי הבשלה רבעוניים
בלבד (כך שיובשלו במלואן ביום  1באפריל .)2018
עם השלמת ההצעה לציבור ורישום מניות החברה למסחר כמתואר בסעיף  1לעיל ,הואצה הבשלת
יתרת האופציות ,כך שהבשילו במלואן  582,800אופציות של החברה( .בהתאם למזכר ההבנות.
לפרטים נוספים ,ראה סעיף  3.2.2לתשקיף)
לפרטים אודות מימוש חלק מהאופציות למניות רגילות של החברה והצעתן לציבור במסגרת הצעת
המכר ,ראו סעיף  2.2לתשקיף ודיווח אודות תוצאות ההצעה לציבור מיום  15במרץ( 2018 ,מס'
אסמכתא.)2018-01-025264 :
 ביום  13במרץ ,2018 ,בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות ,נחתם בין החברה לבין אלון הסכם הענקת
אופציות .לפי הסכם ההקצאה ,תקצה החברה למר אלון  391,107אופציות למימוש של עד 391,107
מניות רגילות של החברה ,בנות  0.0001ש"ח ע.נ ,אשר תהוונה במועד הקצאתן  1.76%מהון החברה
בדילול מלא ,על-פי תנאי הקצאת  2018ותנאי האופציות הנוספים( 5לפרטים נוספים ראו סעיף 3.3
לתשקיף).
 ביום  28בפברואר 2018 ,אישר דירקטוריון החברה ,הקצאה של עד  400,000אופציות למימוש של עד
 400,000מניות רגילות של החברה ,בנות  0.0001ש"ח ע.נ ,.אשר תהוונה במועד הקצאתן עד 1.72%
מהון החברה בדילול מלא ,על פי תנאי הקצאת  2018ותנאי האופציות הנוספים (כהגדרתם בסעיף
 3.3לתשקיף) ,כפוף לשיקול דעת הדירקטוריון ולמנגנון ההתאמה ביחס לכמות המניות בהנפקה
וכפוף לתקרת המחסנית למנהלים כמפורט בסעיף  3.3.5לתשקיף ,כך שלכל המנהלים (כהגדרתם
בסעיף האמור) לא תוקצינה יותר מ 842,658 -אופציות (לא רשומות) .נכון למועד פרסום דוח זה,
האופציות האמורות טרם הוקצו בפועל.
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בהתאם לאמור בסעיפים  3.3.4 ,3.3.3ו 8.1.4-לתשקיף ,ולאור ביצוע ההקצאות הנוספות ,יתואם מספר האופציות אשר יוקצו
בהתאם לסעיפים האמורים כך שיוקצו בפועל אופציות המהוות את השיעורים המפורטים בסעיפים  3.3.4 ,3.3.3ו8.1.4-
לתשקיף מהון החברה בדילול מלא ,והכל בכפוף להחלטות ולאישורים שיידרשו לצורך הקצאה כאמור .מובהר כי הבורסה
טרם נתנה את אישורה לרישום למסחר של המניות שתנבענה מהאופציות (הלא רשומות) שיוקצו לצורך ההתאמות האמורות
לעיל .ההקצאה בפועל תהיה כפופה לכל דין ובכפוף לאישור הבורסה והוראות תקנון הבורסה ,כפי שיהיו במועד ההקצאה.
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 .5.3סמנכ"ל טכנולוגיה ,מר ליבנה ברבי
מר ליבנה ברבי מכהן כסמנכ״ל טכנולוגיה החל מחודש ינואר .2012 ,ביום  5באפריל  ,2015נחתם הסכם
העסקתו ,כפי שתוקן בחודש נובמבר  2017ובחודש פברואר  ,2018הכולל ,בין היתר ,את התנאים
הבאים:
 שכר חודשי בסך של  40,000ש״ח (ברוטו) וכן שכר חודשי בסך של  45,000ש"ח (ברוטו) ,החל ממועד
השלמת ההנפקה לציבור ,ושכר חודשי בסך של  48,000ש"ח (ברוטו) ,החל מתום שנה ממועד
השלמת ההנפקה .עוד קובע הסכם ההעסקה כי מר ברבי ,יהא זכאי למענק עד לתקרה של 6
משכורות ,שייקבע על בסיס משקולות ויעדים ,בשיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון ,והכל
בכפוף ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.
 הסכם ההעסקה כולל תנאים נלווים מקובלים ,ובכללם ,הפרשות לפוליסות ביטוח מנהלים ו/או קרן
פנסיה ,הכוללים הפרשות בגין תגמולים ,פיצויי פיטורין והפרשה בגין אובדן כושר עבודה ,קרן
השתלמות ,החזר הוצאות וארוחות ,רכב על חשבון החברה ,הוצאות טלפון סלולרי ומתנות לחג,
כמקובל בחברה למנהלים בכירים .בנוסף כולל הסדר ההעסקה חופשה שנתית של  18ימי עבודה
(הניתנת לצבירה עד ל 27-ימים) וכן ,דמי מחלה והבראה על-פי דין.
 בהסכם ההעסקה נקבעו הוראות בדבר אי תחרות לתקופה של  18חודשים מתום תקופת ההעסקה
ובדבר שמירת סודיות.
 הסכם העסקה יהיה ניתן לסיום בכל עת על ידי מי מהצדדים ,באמצעות מתן הודעה בכתב מראש
של שלושה חודשים לצד השני.
 סמוך לאחר השלמת עסקת הרכישה ,הקצתה החברה למר ברבי  355,500אופציות לרכישת 355,500
מניות רגילות של החברה ,על-פי תכנית ההקצאה הישנה ,אשר הבשלתן כפופה למועדי הבשלה
רבעוניים בלבד (כך שיובשלו במלואן ביום  1באפריל .)2018
ביום  28ביוני 2017 ,אישר דירקטוריון החברה הקצאה של  35,300אופציות לרכישת  35,300מניות
רגילות של החברה על-פי תוכנית ההקצאה הישנה אשר הבשלתן כפופה למועדי הבשלה רבעוניים
בלבד (כך שיובשלו במלואן ביום  1באפריל .)2018
עם השלמת ההצעה לציבור ורישום מניות החברה למסחר כמתואר בסעיף  1לעיל ,הואצה הבשלת
יתרת האופציות ,כך שהבשילו במלואן  390,800אופציות של החברה( .בהתאם למזכר ההבנות.
לפרטים נוספים ,ראה סעיף  3.2.2לתשקיף)
לפרטים אודות מימוש חלק מהאופציות למניות רגילות של החברה והצעתן לציבור במסגרת הצעת
המכר ,ראו סעיף  2.2לתשקיף ודיווח אודות תוצאות ההצעה לציבור מיום  15במרץ( 2018 ,מס'
אסמכתא.)2018-01-025264 :
 ביום  13במרץ ,2018 ,בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות ,נחתם בין החברה לבין מר ברבי הסכם
הענקת אופציות .לפי הסכם ההקצאה ,תקצה החברה למר ברבי  213,331אופציות למימוש של עד
 213,331מניות רגילות של החברה ,בנות  0.0001ש"ח ע.נ ,אשר תהוונה במועד הקצאתן  0.96%מהון
ממייסדי החברה.
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החברה בדילול מלא ,על-פי תנאי הקצאת  2018ותנאי האופציות הנוספים( 7לפרטים נוספים ראו
סעיף  3.3לתשקיף)
 ביום  26בפברואר 2018 ,אישר דירקטוריון החברה ,הקצאה של עד  200,000אופציות למימוש של עד
 200,000מניות רגילות של החברה ,בנות  0.0001ש"ח ע.נ על פי תנאי הקצאת ,אשר תהוונה במועד
הקצאתן  0.86%מהון החברה בדילול מלא ,על פי תנאי הקצאת  2018ותנאי האופציות הנוספים
(כהגדרתם בסעיף  3.3לתשקיף) ,כפוף לשיקול דעת הדירקטוריון ולמנגנון ההתאמה ביחס לכמות
המניות בהנפקה וכפוף לתקרת המחסנית למנהלים כמפורט בסעיף  3.3.5לתשקיף ,כך שלכל
המנהלים (כהגדרתם בסעיף האמור) לא תוקצינה יותר מ 842,658 -אופציות (לא רשומות) .נכון
למועד פרסום דוח זה ,האופציות האמורות טרם הוקצו בפועל.
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 . 5.4סמנכ"ל קריאטיב ,טום רום
מר טום רום מכהן כסמנכ"ל קריאטיב החל מחודש אוגוסט .2011 ,ביום  5באפריל  ,2015נחתם הסכם
העסקתו ,כפי שתוקן ,בחודש נובמבר  2017ובחודש פברואר  ,2018הכולל ,בין היתר ,את התנאים
הבאים:
 שכר חודשי של  40,000ש״ח (ברוטו) וכן שכר חודשי בסך של  45,000ש"ח (ברוטו) ,החל ממועד
השלמת ההנפקה לציבור ,ושכר חודשי בסך של  48,000ש"ח (ברוטו) ,החל מתום שנה ממועד
השלמת ההנפקה .עוד קובע ההסכם ההעסקה כי מר רום ,יהא זכאי למענק עד לתקרה של 6
משכורות ,שייקבע על בסיס משקולות ויעדים ,בשיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון ,והכל
בכפוף ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.
 על פי הסכם ההעסקה עם מר רום ,כפי שיעמוד בתוקפו החל מהמועד הקובע ,יכלול ההסדר תנאים
נלווים מקובלים ,ובכללם ,הפרשות לפוליסות ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה ,הכוללים הפרשות
בגין תגמולים ,פיצויי פיטורין והפרשה בגין אובדן כושר עבודה ,קרן השתלמות ,החזר הוצאות
וארוחות ,הוצאות נסיעה הוצאות טלפון סלולרי ומתנות לחג ,כמקובל בחברה למנהלים בכירים.
בנוסף ,כולל הסדר ההעסקה ,חופשה שנתית של  18ימי עבודה (הניתנת לצבירה עד ל 27-ימים) .וכן,
דמי מחלה והבראה על-פי דין.
 בהסכם ההעסקה נקבעו הוראות בדבר אי שידול לתקופה של  12חודשים מתום תקופת ההעסקה
ובדבר שמירת סודיות.
 הסכם העסקה יהיה ניתן לסיום בכל עת על ידי מי מהצדדים ,באמצעות מתן הודעה בכתב מראש
של שלושה חודשים לצד השני.
 סמוך לאחר השלמת עסקת הרכישה ,הקצתה החברה למר רום  355,500אופציות לרכישת 355,500
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בהתאם לאמור בסעיפים  3.3.4 ,3.3.3ו 8.1.4-לתשקיף ,ולאור ביצוע ההקצאות הנוספות ,יתואם מספר האופציות אשר יוקצו
בהתאם לסעיפים האמורים כך שיוקצו בפועל אופציות המהוות את השיעורים המפורטים בסעיפים  3.3.4 ,3.3.3ו8.1.4-
לתשקיף מהון החברה בדילול מלא ,והכל בכפוף להחלטות ולאישורים שיידרשו לצורך הקצאה כאמור .מובהר כי הבורסה
טרם נתנה את אישורה לרישום למסחר של המניות שתנבענה מהאופציות (הלא רשומות) שיוקצו לצורך ההתאמות האמורות
לעיל .ההקצאה בפועל תהיה כפופה לכל דין ובכפוף לאישור הבורסה והוראות תקנון הבורסה ,כפי שיהיו במועד ההקצאה.
ממייסדי החברה.

ד8-

מניות רגילות של החברה ,על-פי תכנית ההקצאה הישנה ,אשר הבשלתן כפופה למועדי הבשלה
רבעוניים בלבד (כך שיובשלו במלואן ביום  1באפריל .)2018
ביום  28ביוני 2017 ,אישר דירקטוריון החברה הקצאה של  35,300אופציות לרכישת  35,300מניות
רגילות של החברה על-פי תוכנית ההקצאה הישנה אשר הבשלתן כפופה למועדי הבשלה רבעוניים
בלבד (כך שיובשלו במלואן ביום  1באפריל .)2018
עם השלמת ההצעה לציבור ורישום מניות החברה למסחר כמתואר בסעיף  1לעיל ,הואצה הבשלת
יתרת האופציות ,כך שהבשילו במלואן  390,800אופציות של החברה( .בהתאם למזכר ההבנות.
לפרטים נוספים ,ראה סעיף  3.2.2לתשקיף).
לפרטים אודות מימוש חלק מהאופציות למניות רגילות של החברה והצעתן לציבור במסגרת הצעת
המכר במסגרת ההצעה לציבור ,ראו סעיף  2.2לתשקיף ודיווח אודות תוצאות ההצעה לציבור מיום
 15במרץ( ,מס' אסמכתא.)2018-01-025264 :
 ביום  13במרץ ,2018 ,בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות ,נחתם בין החברה לבין מר רום הסכם
הענקת אופציות .לפי הסכם ההקצאה ,תקצה החברה למר רום  213,331אופציות למימוש של עד
 213,331מניות רגילות של החברה ,בנות  0.0001ש"ח ע.נ ,אשר תהוונה במועד הקצאתן  0.96%מהון
החברה בדילול מלא ,על-פי תנאי הקצאת  2018ותנאי האופציות הנוספים( 9לפרטים נוספים ראו
סעיף  3.3לתשקיף).
 ביום  26בפברואר 2018 ,אישר דירקטוריון החברה ,הקצאה של עד  200,000אופציות למימוש של עד
 200,000מניות רגילות של החברה ,בנות  0.0001ש"ח ע.נ ,.אשר תהוונה במועד הקצאתן עד 0.86%
מהון החברה בדילול מלא ,על פי תנאי הקצאת  2018ותנאי האופציות הנוספים (כהגדרתם בסעיף
 3.3לתשקיף)  ,כפוף לשיקול דעת הדירקטוריון ולמנגנון ההתאמה ביחס לכמות המניות בהנפקה
וכפוף לתקרת המחסנית למנהלים כמפורט בסעיף  3.3.5לתשקיף ,כך שלכל המנהלים (כהגדרתם
בסעיף האמור) לא תוקצינה יותר מ 842,658 -אופציות (לא רשומות) .נכון למועד פרסום דוח זה,
האופציות האמורות טרם הוקצו בפועל.

. 5.5

משנה למנכ"ל ומנהלת תחום השיווק והפיתוח העסקי ,אורנה אלוביץ'
 גב' אורנה אלוביץ' כיהנה כמשנה למנכל ,מנהלת תחום שיווק ואחראית פיתוח עסקי של החברה
מיום  26במאי 2015 ,ועד ליום  31בדצמבר ,2017 ,וזאת מכח הסכם שירותים שנחתם בין החברה
לבין חברה בשליטתה ובבעלותה המלאות של אורנה אלוביץ' ("חברת השירותים") ,הכולל ,בין
היתר ,את התנאים הבאים:
 בגין העמדת שירותי חברת הניהול ,שולם לחברת השירותים תשלום חודשי קבוע בסך  43,182ש"ח,
בתוספת מע"מ כדין.
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בהתאם לאמור בסעיפים  3.3.4 ,3.3.3ו 8.1.4-לתשקיף ,ולאור ביצוע ההקצאות הנוספות ,יתואם מספר האופציות אשר יוקצו
בהתאם לסעיפים האמורים כך שיוקצו בפועל אופציות המהוות את השיעורים המפורטים בסעיפים  3.3.4 ,3.3.3ו8.1.4-
לתשקיף מהון החברה בדילול מלא ,והכל בכפוף להחלטות ולאישורים שיידרשו לצורך הקצאה כאמור .מובהר כי הבורסה
טרם נתנה את אישורה לרישום למסחר של המניות שתנבענה מהאופציות (הלא רשומות) שיוקצו לצורך ההתאמות האמורות
לעיל .ההקצאה בפועל תהיה כפופה לכל דין ובכפוף לאישור הבורסה והוראות תקנון הבורסה ,כפי שיהיו במועד ההקצאה.

ד9-

 הסכם השירותים כלל תניות מסחריות מקובלות להסכמים מסוג זה ובכללן ,ימי היעדרות ,החזר
הוצאות שהוצאו במסגרת מתן השירותים ,עבור נסיעות ,אירוח וחניה ,וכן הוראות בדבר סודיות ואי
תחרות.
 החברה הקצתה לחברת השירותים אופציות לרכישת מניות רגילות של החברה .נכון למועד פרסום
התשקיף ,הקצתה החברה לחברת השירותים ,על-פי תכנית ההקצאה הישנה  177,800אופציות
לרכישת עד  177,800מניות רגילות של החברה ,אשר הבשלתן כפופה למועדי הבשלה רבעוניים בלבד
(כך שיובשלו במלואן ביום  1באפריל ( )2018בהתאם למזכר ההבנות .לפרטים נוספים ,ראה סעיף
 3.2.2לתשקיף) .עם השלמת ההצעה לציבור ורישום מניות החברה למסחר כמתואר בסעיף  4לעיל,
הואצה הבשלת יתרת האופציות ,כך שהבשילו במלואן  177,800אופציות של החברה ,המהוות 1%
מהון החברה .לפרטים אודות מימוש אופציות עובר למועד ההנפקה בפועל ,ראו פרק  3לתשקיף.
 כאמור לעיל ,ביום  31בדצמבר  2017חדלה גב' אורנה אלוביץ' מכהונתה כנושאת משרה בחברה
והחל מיום  1בינואר ,2018 ,ממלאת תפקיד של עובדת בחברה.
 ביום  13במרץ , 2018 ,בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה ,נחתם בין החברה לבין גב'
אלוביץ' הסכם הענקת אופציות .לפי הסכם ההקצאה ,תקצה החברה לגב' אלוביץ'  92,444אופציות
למימוש של עד  92,444מניות רגילות של החברה ,בנות  0.0001ש"ח ע.נ ,אשר תהוונה במועד
הקצאתן  0.4%מהון החברה בדילול מלא ,על-פי תנאי הקצאת  2018ותנאי האופציות הנוספים
(לפרטים נוספים ראו תקנה 29א להלן) .10כמו כן ,בהתאם לתכנית ההקצאה הישנה ,ביום  13במרץ,
 , 2018נחתם בין החברה לגב' אלוביץ' הסכם הענקת אופציות .לפי הסכם ההקצאה ,סמוך לאחר
המועד הקובע ,הקצתה החברה לגב' אלוביץ'  44,444אופציות למימוש של עד  44,444מניות רגילות
של החברה ,אשר תהוונה במועד הקצאתן  0.19%מהון החברה בדילול מלא.
 .5.6גמול לדירקטורים בחברה
הדירקטורים המכהנים בחברה זכאים לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום המזערי,
בהתאם לדרגת החברה ,הקבוע בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס"( 2000-תקנות הגמול") ,כפי שיעודכן מעת לעת .למען הסר ספק,
יובהר כי מר שוורצברג אינו זכאי לשכר בגין כהונתו כדירקטור בחברה .כמו כן ,זכאים הדירקטורים
ליהנות מהסדרי פטור ,שיפוי וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כקבוע בתקנון החברה וכמקובל
בחברה .לפרטים נוספים בדבר הסדרי פטור ,שיפוי וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה
ראו תקנה 29א' להלן.
 .6תקנה 21א  -השליטה בחברה
בעלת השליטה בחברה הינה קבוצת גולף א.ק .בע"מ ("גולף") המחזיקה ב 85.22%-מהון המניות של
החברה בחברה .למיטב ידיעת החברה ,בעלת השליטה בגולף (כהגדרת המונח "שליטה" בחוק החברות
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בהתאם לאמור בסעיפים  3.3.4 ,3.3.3ו 8.1.4-לתשקיף ,ולאור ביצוע ההקצאות הנוספות ,יתואם מספר האופציות אשר יוקצו
בהתאם לסעיפים האמורים כך שיוקצו בפועל אופציות המהוות את השיעורים המפורטים בסעיפים  3.3.4 ,3.3.3ו8.1.4-
לתשקיף מהון החברה בדילול מלא ,והכל בכפוף להחלטות ולאישורים שיידרשו לצורך הקצאה כאמור .מובהר כי הבורסה
טרם נתנה את אישורה לרישום למסחר של המניות שתנבענה מהאופציות (הלא רשומות) שיוקצו לצורך ההתאמות האמורות
לעיל .ההקצאה בפועל תהיה כפופה לכל דין ובכפוף לאישור הבורסה והוראות תקנון הבורסה ,כפי שיהיו במועד ההקצאה.
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ובחוק ניירות ערך) היא כלל תעשיות בע"מ ("כת"ש") ,חברה פרטית ,המחזיקה  53.06%מההון המונפק
ומזכויות ההצבעה בגולף ( ,51.99%בדילול מלא) .למיטב ידיעת החברה ,בעלת השליטה בכת"ש היא
חברת אקסס איי אי בע"מ ,שהינה חברת בת בבעלות מלאה של חברת AI Diversified Holdings S.a
( r.lחברה שהתאגדה בלוקסמבורג אשר מלוא הון מניותיה מוחזק על ידי חברת AI Diversified Parent
 ,S.a r.lמקבוצת  ,Access Industriesשבשליטת מר לן בלווטניק ,שהינו בעל השליטה בעקיפין בחברה).
.7

תקנה  - 22עסקאות עם בעלי שליטה
להלן פירוט ,לפי מיטב ידיעת החברה ,בדבר כל עסקה עם בעלת השליטה בחברה או עסקאות שלבעל
השליטה בחברה יש עניין אישי באישורן ,שהחברה התקשרה בהן בשנת  ,2017או במועד מאוחר לסוף
שנת  2017ועד למועד הגשת דוח זה ,או שהינן בתוקף במועד פרסום הדוח:
 .7.1העמדת ערבויות מצד בעלת השליטה לטובת פעילות החברה :בעלת השליטה בחברה ,העמידה
לצד שלישי ערבות בסך של  3,680,000ש"ח להבטחת התחייבויות החברה על פי הסכם השכירות
בקשר עם המרכז הלוגיסטי של החברה ומשרדיה (כמפורט בסעיף  10.10.1לפרק א' לדוח תקופתי
זה) .11בעלת השליטה לא קיבלה כל תמורה מהחברה בשל כך .החברה התחייבה כי בכפוף
להשלמת ההנפקה  ,תפעל להסב את הערבות האמורה שהועמדה על ידי בעלת השליטה לטובתה,
כך שתועמד על ידי החברה.
 .7.2הלוואות בעלים :ביום  5באפריל ,2015 ,במסגרת עסקת הרכישה ,העמידה קבוצת גולף לחברה
הלוואת בעלים בסכום מצטבר של  15מיליון ש"ח הנושאת ריבית שנתית בשיעור של  ,4%בנוסף,
במסגרת עסקת הרכישה ,הומחתה לידי קבוצת גולף הלוואת בעלים נוספת ,אשר הועמדה לחברה
על ידי דוד שוורצברג ,מנכ"ל החברה (באמצעות חברה בשליטתו) ועדי רונן ,שיתרתה באותה העת
עמדה על כ 130-אלפי ש"ח (יחד" :הלוואת גולף") .תמורת הסכם מכירת האתרים ,כהגדרתו
בסעיף  7.4להלן (על סך של  14.1מיליון ש"ח) ,תשולם על דרך של פירעון הלוואת גולף .יתרת
הלוואת גולף בסך של כ 2.4 -מיליון ש"ח (נכון ליום  31בדצמבר  ,2017וכל יתרת הלוואה נוספת
(קרן וריבית) שתיוותר ,ככל שתיוותר ,תיפרע בתשלומים חודשיים קבועים של  150,000ש"ח ,עד
לפירעונה הסופי ,וככל שהסכם השירותים בתוקף ,הפירעון כאמור יבוצע על דרך של קיזוז
הסכום האמור מכל תשלום לה זכאית החברה מתוך תמורת הסכם השירותים.
 .7.3הסכם להפעלת אתרי מותגי גולף :החל ממועד השלמת עסקת הרכישה ועד למועד השלמת
ההנפקה ,פיתחה והפעילה החברה עבור בעלת השליטה פלטפורמות מסחר אינטרנטיות למכירת
מותגי גולף (ובכללם למכירת מוצרי המותגים " ,"Golf Kids & Babyהמותג ""TopShop
והמותג ""( )"Golf&Coהסכם תפעול אתרי מותגי גולף ו"-אתרי מותגי גולף" ,בהתאמה) .על פי
תנאי ההסכם בין החברה לבעלת השליטה בה ,הקימה החברה את פלטפורמות המסחר
האינטרנטיות עבור מותגי גולף ומכרה את מוצרי המותגים האמורים באמצעות הפלטפורמות
האמורות ,בעלת השליטה רכשה את המוצרים והחברה תפעלה את שינוע המוצרים ללקוחות.
הכל ,כנגד תשלום של החברה לבעלת השליטה על בסיס עלות רכישת המוצרים ואספקתם למרכז
הלוגיסטי של החברה ,בתוספת תמורה על בסיס  Cost+או על בסיס אחוז מוסכם מההכנסות.
 11נכון למועד הדוח ,ערבות שאינה מוגבלת בסכום שהעמידה קבוצת גולף כלפי צד שלישי בעבור החברה ,אשר עמדה בתוקפה
במהלך התקופה המתוארת בתשקיף ,בטלה ואינה בתוקף.
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עם השלמת ההנפקה ,ובד בבד עם כניסתם לתוקף של הסכם מכירת האתרים והסכם השירותים
המתוארים להלן ,הגיע ההסדר לתפעול אתרי מותגי גולף במתכונתו הקודמת לסיומו.
 .7.4הסכם למכירת אתרי מותגי גולף :ביום  14במרץ ,2018 ,התקשרה החברה בהסכם למכירת אתרי
מותגי גולף לידי קבוצת גולף ("הסכם מכירת האתרים") אשר עד למועד ההנפקה ,הופעלו על ידי
החברה בהתאם להסכם תפעול אתרי מותגי גולף כאמור .במסגרת הסכם מכירת האתרים,
תעניק החברה לקבוצת גולף רישיון שימוש כלל עולמי ובלתי הדיר בקוד המקור הקשור לאתרי
מותגי גולף ולאתרים נוספים שהיא עשויה להפעיל (שאינו קוד מקור ייעודי ,כהגדרתו להלן) .כמו
כן ,תמכור החברה לקבוצת גולף ,בין היתר ,את פעילות אתרי גולף ,וכן את כל הזכויות בקשר עם
אתרי מותגי גולף ,לרבות ,קוד המקור אשר פותח באופן ייעודי עבור אתרי מותגי גולף ("קוד
מקור ייעודי") ,הזכויות הקנייניות המשמשות את אתרי מותגי גולף בלבד (ולמעט כמפורט
בהסכם) ,המוניטין הנצבר בגינם ,כל מאגרי המידע הקשורים באתרי מותגי גולף ואת כל הזכויות
בתכנים המופיעים באתרי מותגי גולף .עם השלמת ההנפקה ,נכנס הסכם מכירת האתרים
לתוקף ,לכל דבר ועניין ,החל מיום  1לינואר ( 2018בסעיף זה " -המועד הקובע") והצדדים יבצעו
התחשבנות ביחס לתקופה שבין המועד הקובע לבין מועד השלמת ההנפקה .תמורת מכירת
האתרים ,בסך של  14.1מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ) תשולם לחברה בתשלום אחד ,אשר נקבעה
על בסיס הערכת שווי בלתי תלויה אשר נערכה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ,על דרך
של פירעון על חשבון הלוואת גולף ,כהגדרתה בסעיף  7.2לעיל .להערכת החברה ,ועל בסיס
אומדנים ראשוניים (שאינם סקורים או מבוקרים) ,השלמת עסקת מכירת האתרים תניב לחברה
רווח הון של כ 8.5-9.5-מיליון ש"ח (לפני מס) .במסגרת ההסכם נכללו הוראות בדבר אחריות
ו שיפוי (כסעד בלעדי) ,כמפורט להלן :החברה תישא באחריות כלפי גולף לגבי התקופה שקדמה
למועד הקובע ביחס לכל חבות או נזק בקשר עם האתרים הנמכרים וכן נזקים שעילתם לפני
המועד הקובע והנזק בגינם התמשך עד לחלוף  12חודשים ממועד ההנפקה וכן בגין הפרת מצגים
והתחייבויות של החברה במסגרת הסכם מכירת האתרים וגולף תישא באחריות כלפי החברה
בקשר עם תביעות צד ג' בגין מוצרים שנמכרו לפני המועד הקובע או תביעות קניין רוחני לגבי
חומרים שנמסרו לחברה על ידי גולף ונעשה בהם שימוש לטובת האתרים הנמכרים וכן בגין
הפרת מצגים והתחייבויות של גולף במסגרת הסכם מכירת האתרים .השיפוי בגין הוראות
האחריות כפי שנקבעו לעיל הינו בלתי מוגבל בסכום ,למעט נושאים שלא פורטו לעיל והפרת
מצגים והתחייבויות של גולף ,שתקרת השיפוי לגביהם תהא תמורת המכירה ,ולגבי שיפוי
החברה ביחס לתביעות צד ג' בגין נזק שנגרם ממוצרי גולף (שאינו נזק גוף או קניין רוחני),
שתקרת השיפוי לגביהם תהא תמורת ההזמנה במסגרתה הוזמן אותו מוצר .החלטות החברה
בקשר עם יישום הוראות השיפוי לעיל ,תתקבלנה על ידי ועדת הביקורת של החברה .כמו כן,
נכללו בהסכם שורה של הוראות נוספות ,לרבות ,תניות סודיות ובוררות.

הערכת החברה בנוגע לרישום רווח הון בדוחות החברה בשנת  2018כתוצאה ממכירת הנכס הינו
מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח 1968-ומבוסס ,בין השאר ,על
האמור לעיל וכן על הערכות החברה בדבר ביצוע ההסכם ,עלויות העסקה ועלויות שונות לחברה
בקשר עם הנכס .המידע עשוי שלא להתממש באופן מלא ככל שהערכות החברה האמורות
יתקיימו באופן שונה מהצפוי.
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 .7.5הסכם למתן שירותים שתעמיד החברה לקבוצת גולף :ביום  14במרץ ,2018 ,התקשרה החברה
עם קבוצת גולף בהסכם למתן שירותי תפעול לאתרי מותגי גולף ("הסכם השירותים") לתקופה
של שלוש שנים מיום  1בינואר( 2018 ,בסעיף זה" :המועד הקובע") ,במסגרתו תעמיד החברה ,בין
היתר ,שירותי טכנולוגיה ,ניהול אתרים ,שירותי תוכן וקריאייטיב ,שיווק אונליין ,תפעול רשתות
חברתיות ושירות לקוחות (בסעיף זה" :השירותים") .עם השלמת ההנפקה ,הסכם השירותים
נכנס לתוקף ,לכל דבר ועניין ,החל מהמועד הקובע ,והצדדים יבצעו התחשבנות ביחס לתקופה
שבין המועד הקובע לבין מועד השלמת ההנפקה.
בתמורה להענקת השירותים לקבוצת גולף ,תשלם קבוצת גולף לחברה תשלום שנתי בסך של
 9.05מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ) ,צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן (ועד לתקרה של 1.5%
לשנה) ,אשר ישולם ב 12 -תשלומים חודשיים שווים ,בגין ההוצאות הקבועות הנלוות להעמדת
השירותים ("הסכום הקבוע") ,ובגין שירותי מדיה וקידום (על פי מסגרת תקציב שנתי) תשלם
קבוצת גולף על פי העלויות כפי שתהיינה בפועל ,וכן בגין שירות לקוחות תשלם קבוצת גולף סך
המשקף  1.6%ממחזור המכירות החודשי הכולל של אתרי מותגי גולף הקיימים ("שירותים
משלימים") (כל העלויות האמורות לעיל ,דהיינו ,הסכום הקבוע והשירותים המשלימים ייקראו
להלן" :התמורה השנתית ") .עוד תשלם גולף את ההוצאות בגין הפצת המוצרים שנרכשו
באתרים המתופעלים כפי שתהיינה בפועל בין החברה לבין ספק ההפצה ,זאת בתוספת 10%
ובתוספת מע"מ כדין .עוד נקבעו במסגרת ההסכם ,מנגנונים להסדרת תשלום תמורה נוספת
בהתאם ליעדים ,וזאת ביחס לנתון בסיס על סך של  26מיליון ש"ח ("נתון הבסיס") ,כמפורט
להלן )1( :בגין מחזור מכירות השווה ל 32.76-מיליון ש"ח ("היעד השנתי") ,תשולם תוספת
בשיעור של  15%מן התמורה השנתית ("תמורת העמידה ביעד"); ( )2במידה ומחזור המכירות
השנתי של אתרי מותגי גולף הקיימים יהיה גבוה מנתון הבסיס ,אך נמוך מן היעד השנתי ,ישולם
חלק יחסי מתמורת העמידה ביעד בהתאם למחזור המכירות השנתי בפועל; ( )3במידה ומחזור
המכירות השנתי בפועל יהיה גבוה מהיעד השנתי ,תשולם בנוסף לתמורת העמידה ביעד ,תמורה
בשיעור שינוע בין  7.5%-15%מההפרש שבין היעד השנתי למחזור המכירות השנתי בפועל .עוד
הסכימו הצדדים ,כי ככל שיחול שינוי בהוראות הדין לעומת הדין במועד חתימת ההסכם אשר
בגינו תידרש החברה להוציא הוצאות משמעותיות (למעט חריגים) בקשר עם התאמת האתרים
המתופעלים על ידה על פי הוראות ההסכם ,גולף תישא בעלויות כאמור בהתאם לקבוע בהסכם,
והכל בכפוף ובהתאם לתנאים ולחריגים שנקבעו בהסכם.
בנוסף ,ככל שגולף תהא מעוניינת בפיתוחים טכנולוגיים הכרוכים בשעות פיתוח העולות על
המכסה החודשית הקבועה בהסכם השירותים ,גולף תחויב לכל שעת פיתוח בפועל ועד לתקרה
חודשית כוללת בסך  35,500ש"ח (בתוספת מע"מ כדין) .כמו כן ,בעבור שירותים משלימים
עודפים אשר יידרשו בידי גולף בקשר לאתרי מותגי גולף מעבר למכסה קבועה אשר הוגדרה
בהסכם השירותים ,תשלם גולף לפי מחירון קבוע שיפורט בהסכם השירותים ,וכן בעבור שירותי
קריאייטיב אשר יידרשו בידי גולף שלא לצורכי אתרי מותגי גולף ,תשלם גולף סכום שלא יעלה
על  50אלף ש"ח בחודש .עוד התחייבה החברה כי ככל שבמהלך תקופת הסכם השירותים ,תפתח
ותתפעל פלטפורמה מקוונת בעבורה המבוססת על גרסה עדכנית של הממשק הקיים במועד
החתימה ("שדרוג") ,תפעל החברה לשדרוג אתרי מותגי גולף בהתאמה ,וזאת ללא תמורה נוספת
מצד גולף.
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הסכם השירותים ניתן לביטול בידי קבוצת גולף החל מיום  30ביוני 2018 ,בכל עת במתן הודעה
מראש של שישה חודשים (וביחס לאתר  TopShopבלבד במתן הודעה מראש של שלושה
חודשים) (וככל שהודעה כאמור ניתנה בחציון השני של רבעון קלנדארי ,תקופת ששת החודשים
או שלושה ,לפי העניין ,כאמור תחל בתום הרבעון הקלנדארי במהלכו ניתנה ההודעה כאמור).
ניתנה הודעת סיום רק ביחס לאתר  ,TopShopיופחת הסכום הקבוע ב 20%-לגבי התקופה
שלאחר סיום מתן השירותים לאתר ( TopShopאך לא לפני תום תקופת ההודעה המוקדמת
לעניין זה) .החברה לא תהא רשאית לסיים את הסכם השירותים ו/או להפסיק את מתן
השירותים ,למעט במקרה בו קבוצת גולף עיכבה תשלום לו זכאית החברה על פי הוראות ההסכם
בסכום מצטבר העולה על סך של  750,000ש"ח ו/או במקרה של הליכי חדלות פירעון על פי
התנאים המפורטים בהסכם .יצוין ,כי הסכם השירותים אינו קובע מגבלות אי תחרות לטובת
קבוצת גולף ,בקשר למתן שירותי מסחר מקוון לצדדים שלישיים ,אך קיימות הוראות אי תחרות
לגבי עי סוק החברה במכירה קמעונאית וסיטונאית של אופנת הלבשה ואופנת הבית ,בדרך של
שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים.
במסגרת ההסכם נכללו הוראות בדבר שיפוי (כסעד בלעדי) ,שיעמדו בתוקפן במהלך תקופת
ההסכם ובמהלך  24החודשים שלאחר סיומו ,לפיו ישפו גולף (במקרה של עילות הנוגעות
לתביעות צד ג' בגין המוצרים שנרכשו במסגרת האתרים או השימוש בהם ,כפוף לחריגים וכן
הנוגעות להפרת מצג ו/או הצהרה ו/או התחייבות מהותיים של קבוצת גולף בהסכם) והחברה
(במקרה של עילות הנוגעות להפרת מצגים ,הצהרות או התחייבויות של החברה שנכללו בהסכם;
וכן ,בנוסף ,במק רה של עילות הנוגעות למעשה או מחדל של החברה או של ספקיה בכפוף
לסטנדרט סבירות ובכפוף לחריגים שנקבעו בהסכם ,ובלבד שלגבי החריגים החברה תפעל למיצוי
זכויות השיפוי שלה ולהקטנת הנזק) .תקרת חובת השיפוי של החברה כלפי קבוצת גולף הינה
בגובה הכספים שיתקבלו מהביטוח בגין נזקים ברי שיפוי בתוספת  7.5מיליון ש"ח .תקרת חובת
השיפוי של קבוצת גולף כלפי החברה הינה  7.5מיליון ש"ח .תקרות ומגבלת התקופה לגבי השיפוי
לעיל לא יחולו במקרה של הפרת זכויות קניין רוחני ,סודיות ,פגיעות גוף ו/או בכל מקרה של
תרמית או זדון ,וכן לא תחול במקרה של חובת השיפוי של גולף כלפי החברה על תביעות צד ג'
בגין המוצרים שנרכשו או השימוש בהם) .החלטות החברה בקשר עם יישום הוראות השיפוי
לעיל ,תתקבלנה על ידי ועדת הביקורת של החברה .כמו כן ,נכללו בהסכם שורה של הוראות
נוספות ,לרבות ,לעניין ביטוח ,תניות סודיות ,בוררות ואי שידול .יצויין ,כי הצדדים קיימו משא
ומתן להתקשרות בהסכם השירותים ולהערכת החברה ,העסקה הינה בשווי הוגן על-פי כללי
חשבונאות מקובלים.
 .7.6המחאת זכויות הסכמי שכירות :ביום  13במרץ ,2018 ,התקשרה החברה בהסכם לפיו ,כפוף
להסכמת המשכירים ,יומחו כל זכויותיה והתחייבויותיה של קבוצת גולף ,או לחילופין ,יתאפשר
לחברה להתקשר בהסכמי שכירות ישירים עם המשכירים ,והכל ביחס לחנויות הבאות )1( :חנות
ומחסן במתחם דיזינגוף סנטר בתל אביב ,כמפורט בסעיף  10.10.2לפרק א לדוח זה; ( )2חנות
ומחסן בקריון בקרית ביאליק ,כמפורט בסעיף  10.10.3לפרק א לדוח זה; ו )3(-חנות ומחסן
בקניון הזהב בראשון לציון כמפורט בסעיף  10.10.4לפרק א לדוח זה .בגין המחאת החנויות
כאמור ,למועד הדוח ,שילמה החברה לידי קבוצת גולף סכום חד-פעמי בסך של  1,650,000ש"ח
(מתוכו סך של  500,000ש"ח בגין דמי פינוי בעבור כל חנות ובסה"כ  1,500,000ש"ח; והיתרה,
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בסך של  150,000ש"ח עבור ריהוט וציוד בחנות בקניון הזהב) ,בתוספת מע"מ כדין .במסגרת
ההסכם נכללו הוראות בדבר שיפוי ,לפיהן החברה תשפה את גולף בגין נזקים שנגרמו לגולף עד
המועד בו התקשרה החברה במישרין מול המשכיר ותשפה החברה את גולף במקרה של נזקים
שנגרמו לעדיקה בגין התקופה שקדמה לקבלת החזקה על ידה בכל אחת מהחנויות ,ללא הגבלה
בסכום ,והכל בכפוף ובהתאם לתנאים ולחריגים שנקבעו בהסכם .החלטות החברה בקשר עם
יישום הוראות השיפוי לעיל ,תתקבלנה על ידי ועדת הביקורת של החברה .כמו כן ,נכללו בהסכם
שורה של הוראות נוספות ,לרבות ,תניות סודיות ובוררות .להערכת החברה ,ההתקשרות
האמורה בהסכם להמחאת זכויות הסכמי השכירות הינה בתנאי שוק.
 .7.7הסכם לקבלת שירותי רכש מגולף :ביום  14במרץ ,2018 ,התקשרה החברה בהסכם עם קבוצת
גולף ,לתקופה של שלוש שנים ממועד השלמת ההנפקה ,במסגרתו תעניק קבוצת גולף לחברה
שירותי רכש וקניינות ,לרכישת מוצרים בתחום אופנת הבית ,בהיקף שנתי שלא יעלה על  5מיליון
ש"ח .במסגרת ההסכם האמור ,נקבע כי בתמורה לשירותים שתעניק קבוצת גולף ,תשלם החברה
לקבוצת גולף את עלות רכישת המוצרים בתוספת ( 10%וכן בתוספת מע"מ כדין) או עמלה בסך
המשקף  10%מהתמורה שתשולם ע"י החברה לספק הרלוונטי (ככל שההתקשרות עם הספק
נעשתה באופן ישיר בהתאם להסכם זה) (וכן בתוספת מע"מ כדין) .גולף תהא רשאית לסיים את
ההסכם בהודעה מראש של שישה ( )6חודשים ,החל מיום  .31.12.2018במסגרת ההסכם נכללו
הוראות בדבר שיפוי (כסעד בלעדי) ,לפיהן תשפה גולף את החברה ,למעט במקרה של מעשה או
מחדל של החברה ,וזאת ,עד לסכום התמורה בגין הרכש הרלוונטי (בהתאם למגבלות והחרגות
נוספות לחובת השיפוי וחלוקת האחריות בין החברה לבין גולף ,כפי שנקבעו בהסכם) ולמעט
במקרה של נזקי גוף וקניין רוחני ביחס למוצרים שנרכשו ממלאי גולף ,שאז לא יוגבל השיפוי
בסכום .החלטות החברה בקשר עם יישום הוראות השיפוי לעיל ,תתקבלנה על ידי ועדת הביקורת
של החברה .כמו כן ,נכללו בהסכם שורה של הוראות נוספות ,לרבות ,תניות סודיות ובוררות.
יצויין כי הצדדים קיימו משא ומתן להתקשרות בהסכם האמור ולהערכת החברה ,העסקה הינה
בשווי הוגן על-פי כללי חשבונאות מקובלים.
 .7.8פוליסת ביטוח קבוצתית :ביום  26בפברואר ,2018 ,אישרו האורגנים המוסמכים של החברה ,את
אחוז השתתפות החברה בפוליסת הביטוח הקבוצתית של קבוצת גולף לתקופה החל מיום 1
במרץ 2018 ,עד כולל  30ביוני .2019 ,במסגרת פוליסת הביטוח הקבוצתית מבוטחת החברה
בנושאים הבאים :ביטוח אש מורחב; אחריות כלפי צד ג'; אחריות מעבידים; אחריות מוצר;
כה"ס כספים; כה"ס רכוש במעבר; מעילה באמון .הפרמיה השנתית בגין חלקה של החברה
בפוליסה הקבוצתית הינה על-פי מפתחות חלוקה שנקבעו מראש ,בהתאם למהות ועניין כל אחת
מפוליסות הביטוח השונות המתוארות לעיל.
כמו כן ,הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,מבוטחים בפוליסה לביטוח נושאי משרה
קבוצתית ,הכוללת חברות שונות מקבוצת גולף .על פי תנאי פוליסת הביטוח ,גבול האחריות
בפוליסה הקבוצתית לא יעלה על סך של  15,000,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופה .הפרמיה
השנתית בגין חלקה של החברה בפוליסה הקבוצתית הינה  7,500דולר .בנוסף ,ההשתתפות
העצמית הינה  7,500דולר ,למעט בתביעות ניירות ערך בארה"ב/קנדה 350,000 -דולר וכל תביעה
אחרת בארה"ב/קנדה 35,000 -דולר.
בנוסף ,הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,מבוטחים בפוליסת  ,POSIהמעניקה כיסוי ביטוחי
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נוסף וחד פעמי בגבול אחריות של עד  5,000,000דולר לצורך כיסוי הוצאות הגנה משפטיות
לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בגין אירועים הקשורים להצעה לציבור לתקופה של  7שנים
(נוסף על כיסוי למציעים ולמצגי בעלת השליטה בחברה) .הפרמיה השנתית בגין חלקה של
החברה הינה  22,000דולר .בנוסף ,ההשתתפות העצמית הינה  25,000דולר ,למעט בתביעות
בארה"ב/קנדה 40,000 -דולר.
.8

תקנה  - 24החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
לפירוט מצבת ניירות הערך של החברה ראו דיווח מיידי של החברה מיום  21במרץ( 2018 ,אסמכתא:
 )2018-01-027865המובא בזאת על דרך ההפניה.

.9

תקנה 24א  -הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים למועד פרסום הדוח
לפירוט מצבת ניירות הערך של החברה ראו דיווח מיידי של החברה מיום  19במרץ( 2018 ,אסמכתא:
 ,)2018-01-026455המובא בזאת על דרך ההפניה.

.10

תקנה 24ב  -מרשם בעלי המניות
לפירוט מרשם בעלי המניות של החברה ראה דיווח מיידי של החברה מיום  19במרץ( 2018 ,אסמכתא:
 ,)2018-01-026455המובא בזאת על דרך ההפניה.
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תקנה 25ב  -מען רשום
כתובת:

יונה קרמניצקי  ,3תל אביב

כתובת דואר אלקטרוני:

www.adikastyle.com

טלפון:

03-5029715

פקסימיליה:

03-5029721
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.12

תקנה  -26הדירקטורים של החברה

תעודת זהות
תאריך הלידה
מען להמצאת כתבי בי-דין
נתינות
חברות בועדה
דירקטוריון

או

בועדות

דירקטור בלתי תלוי או חיצוני
האם הינו בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית או בעל
כשירות מקצועית

אפרים רוזנהויז
050700202

דוד שוורצברג
038714978

נופר מלובני
034188912

ניר אינגביר
037684636

איריס בק קודנר
022194674

30.6.1951

06.06.1976

15.8.1977

2.11.1975

20.11.1965

רחוב פנחס רוזן  ,57תל רחוב פרישמן  ,46תל מרכז עזריאלי ,המגדל טיומקין  12תל אביב
המשולש ,קומה 45
אביב-יפו
אביב-יפו
ישראלית
ישראלית
ישראלית
ישראלית

הרימון  ,11זכרון יעקוב,
ת.ד ,2008 .מיקוד 30900
ישראלית

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

בעל כשירות מקצועית

מומחיות כשירות מקצועית
מומחיות בעלת
בעל
חשבונאית ופיננסית
חשבונאיות ופיננסית

יו"ר דירקטוריון קבוצת מנכ"ל החברה
האם הוא עובד של התאגיד ,גולף א.ק .בע"מ
חברת בת ,חברה קשורה או של
בעל עניין
1.1.2011
3.6.2016
לכהן
החל
בו
התאריך
כדירקטור
עסקים תואר ראשון בכלכלה
מנהל
בוגר
עסקים,
 Polytechnic of Centralומנהל
האוניברסיטה העברית,
השכלתו בציון המקצועות או London
נרכשה
שבהם
התחומים
ירושלים; תואר שני
נרכשה
שבו
המוסד
ההשכלה,
פיננסית,
בכלכלה
והתואר האקדמי או התעודה
האוניברסיטה העברית,
המקצועית שהוא מחזיק בהם
ירושלים

סמנכ"ל יועצת משפטית ,לא
מזכירת חברה ומנהלת
כלל
אנוש,
משאבי
תעשיות בע"מ.
26.2.2018
26.2.2018
תואר ראשון במשפטים,
אוניברסיטת תל אביב;
ראשון
תואר
בחשבונאות,
אוניברסיטת תל אביב;
למנהלים,
תוכנית
אוניברסיטת הרווארד
ארה"ב.

תואר ראשון במדעי
ופילוסופיה,
המחשב
אוניברסיטת תל אביב;
תואר שני במנהל עסקים
המכון
,
()MBA
האירופאי ללימודי מנהל
עסקים ()INSEAD

בעלת כשירות מקצועית

דירקטורית
גולף א.ק .בע"מ.

בקבוצת

26.2.2018
תואר ראשון בכלכלה,
חיפה;
אוניברסיטת
תואר שני במנהל עסקים,
אוניברסיטת בר אילן;
מנהיגות יצירתית ויזמות
חברתית עסקית ,לימודי
THNKתעודה,
.Amsterdam
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דוד שוורצברג
אפרים רוזנהויז
יו"ר דירקטוריון קבוצת מנכ"ל ודירקטור בחברה
גולף א.ק .בע"מ; דירקטור
בחברות מקבוצת חוגלה-
קיברלי :חוגלה-קימברלי
התעסקותו בחמש השנים
חוגלה-קימברלי
בע"מ,
שיווק בע"מ ומולטי שיווק
בע"מ.
יו"ר דירקטוריון קבוצת []-
גולף א.ק .בע"מ ,יו"ר
פירוט התאגידים בהם מכהן דירקטוריון גולף ניהול
יו"ר
בע"מ,
מותגים
כדירקטור
דירקטוריון כיתן תעשיות
טקסטיל בע"מ.
האם הוא בן משפחה של בעל לא
עניין אחר בתאגיד
האם הוא דירקטור שהחברה לא
רואה אותו כבעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
סעיף
לפי
הדירקטוריון
(92א)( )12לחוק החברות

נופר מלובני
סמנכ"ל יועצת משפטית,
מזכירת חברה ומנהלת
כלל
אנוש,
משאבי
תעשיות בע"מ; מזכירת
חברה ,כלל תעשיות
בע"מ.

איריס בק קודנר
ניר אינגביר
בכירה
דיגיטל סמנכ"לית
סמנכ"ל
וחדשנות ,גלובס ,יועץ  e-לשיווק גלובלי ותקשורת
 ,commerceמנכ"ל  Shiftהתאגיד ,טבע תעשיות
פרמצבטיות בע"מ.
 ,a Giftחברת הזנק

דירקטורית בקבוצת גולף []-
א.ק בע"מ; כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה בע"מ; כלל
סאן בע"מ; חברות מטה
פרטיות בשליטת כלל
תעשיות בע"מ.

דירקטורית
גולף א.ק .בע"מ.

לא

לא

לא

לא

כן

כן

לא

לא

בקבוצת

ד18-

תקנה 26א' – נושאי משרה בכירה
השכלה

תעסוקה בחמש השנים
האחרונות

מספר תעודת
זהות

תאריך לידה

תפקיד שממלא
בחברה

תפקידים שממלא בחברות
בנות ,חברות קשורות או
בבעלי עניין בחברה

האם בן משפחה של
נושא משרה אחר או
של בעל עניין

דוד שוורצברג

038714978

06.06.1976

מנכ"ל

[]-

לא

צבי אלון

038651600

27.03.1976

משנה למנכ"ל

[]-

לא

ליטל שוורצברג

040138984

19.08.1980

מנהלת האופנה

[]-

במנהל מנהלת האופנה בחברה;
ראשון
תואר
כן -
המרכז
עסקים,
תקן סגנית מנהלת מחלקה
אחות של מנכ"ל הבינתחומי הרצליה
עסקית בבנק הפועלים
החברה ודירקטור.
[מסלול הכשרה לניהול];
מנהלת הרכש וקניינית
ראשית בחברה

תואר ראשון בכלכלה מנכ"ל ודירקטור בחברה
עסקים,
ומנהל
העברית,
האוניברסיטה
שני
תואר
ירושלים;
פיננסית,
בכלכלה
העברית,
האוניברסיטה
ירושלים
תואר ראשון במדעי מנהל אונליין מרקטינג
המכללה בחברה; מייסד מנכ"ל
המחשב,
ודירקטור בחברת וויטווב
האקדמית תל אביב-יפו
בע"מ; עובד אוברנק בע"מ;
אקספינטור בע"מ.

טום רום

301752044

02.08.1988

סמנכ"ל
קריאייטיב

[]-

לא

השכלה תיכונית

ליבנה ברבי

65733800

24.02.1984

מנהל
טכנולוגיות
ראשי

[]-

לא

השכלה תיכונית

מנהל קריאטיב בחברה
מנהל
בחברה

טכנולוגיות

ראשי

ד19-

השכלה

תעסוקה בחמש השנים
האחרונות

מספר תעודת
זהות

תאריך לידה

תפקיד שממלא
בחברה

תפקידים שממלא בחברות
בנות ,חברות קשורות או
בבעלי עניין בחברה

האם בן משפחה של
נושא משרה אחר או
של בעל עניין

סמנכ"ל כספים בחברה;
טלדור
כספים
מנהל
מערכות מחשבים ()1986
בע"מ; סמנכ"ל כספים ווי!
בע"מ

ישי שמע

021476395

03.03.1980

סמנכ"ל כספים

[]-

לא

תואר ראשון בכלכלה
ומנהל עסקים ,מרכז
אריאל;
אוניברסיטאי
לימודי ראיית חשבון,
אוניברסיטת בר אילן -
תעודת רואה חשבון

אלינה
זיסקוביץ

303998884

17.09.1988

חשבת

[]-

לא

תואר ראשון בכלכלה חשבת בחברה; עוזרת חשב
וחשבונאות ,אוניברסיטת בשטראוס מים בע"מ;
חברת צוות ביקורת בסומך
בן גוריון  -רואת חשבון
חייקין

ד20-
.13

תקנה 26ב'  -מורשה חתימה של החברה
נכון למועד הדוח ,אין מורשי חתימה עצמאיים בחברה.

.14

תקנה  - 27רואה החשבון המבקר של החברה
רואה החשבון של החברה הינם קוסט פורר גבאי את קסירר ,מרחוב מנחם בגין  ,144תל אביב.

.15

תקנה  :28שינוי בתזכיר או בתקנון
לפרטים אודות פיצול הון שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  5בפברואר ,2018 ,ראו סעיף
 16להלן.

.16

תקנה  :29המלצות והחלטות הדירקטורים
ביום  5בפברואר הוחלט לפצל את הון המניות של החברה ,כך שההון הרשום של החברה יעמוד על סך
של עשרת אלפים ( )10,000ש"ח ,והרכב ההון ישתנה ל-מאה מיליון ( )100,000,000מניות רגילות בנות
 0.0001ש"ח ערך נקוב כל אחת.

.17

תקנה 29א'  -החלטות החברה
אישור מדיניות תגמול
לפרטים אודות מדיניות תגמול שאושרה בחברה עובר להשלמת ההנפקה ,ראו סעיף  8.4לתשקיף.
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
לפרטים אודות פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית ,ראו סעיף  7.8לעיל.
פטור ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה
ביום  26בפברואר ,2018 ,אישרו האסיפה הכללית ודירקטוריון החברה ,הענקת כתבי פטור ושיפוי
לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת ו/או יהיו מועסקים מטעם החברה
בחברות בנות ו/או קשורות של החברה כמפורט בכתב הפטור והשיפוי .במסגרת כתב הפטור והשיפוי,
לפרטים נוספים ראו סעיף  8.3לתשקיף ,נקבע כדלקמן:
שיפוי  -החברה מתחייבת לשפות מראש את נושאי המשרה האמורים בגין כל חבות או הוצאה (כמפורט
בכתב השיפוי) ו/או הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שיפוי לפי חוק אכיפה מנהלית ובכפוף
להוראותיו ,ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי הכולל לא יעלה ,במצטבר ,על סכום השווה ל25% -
מההון העצמי של החברה (כפי שיהיה ,לפי דוחותיה הכספיים של החברה הידועים לפני מתן השיפוי
בפועל ,ובתוספת סכום השווה לסך כל תגמולי הביטוח שהחברה תקבל מזמן לזמן ,אם תקבל ,בגין אחד
או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי) ,או על סך של  5מיליון דולר ,לפי הגבוה מביניהם ,וזאת
לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד ,למקרה בודד ובמצטבר לכל המקרים .כמו כן ,התחייבה החברה
לשפות את נושאי המשרה כאמור בדיעבד.
פטור  -בכפוף להוראות חוק החברות ,החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה ,מאחריותו ,כולה
או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה וכלפי יתר החברות בקבוצה .יובהר ,כי פטור
כאמור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש עניין אישי בה
(וזאת גם אם העניין האישי הוא של נושא משרה אחר מנושא המשרה שלו הוענק הפטור).

____ 21במרץ___2018 ,

_________________

_________________

תאריך

אפרים רוזנהויז ,יו"ר הדירקטוריון

דוד שוורצברג ,מנכ"ל ודירקטור

פרק חמישי
דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,דוד שוורצברג ,מצהיר כי:
()1

בחנתי את הדוח התקופתי של עדיקה סטייל בע"מ (להלן  -החברה) לשנת ( 2017להלן -
הדוחות);

()2

לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים,
לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

()3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

()4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון
החברה ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי
ובגילוי ובבקרה עליהם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
 21במרץ2018 ,
תאריך

__________________________
דוד שוורצברג ,מנכ"ל החברה ודירקטור

הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,ישי שמע ,מצהיר כי:
()1

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של עדיקה סטייל בע"מ (להלן -
החברה) לשנת ( 2017להלן -הדוחות);

()2

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא
נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו
בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

()3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

()4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון
החברה ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי
ובגילוי ובבקרה עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
 21במרץ2018 ,
תאריך

________________________
ישי שמע ,סמנכ"ל הכספים

