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 מ "בע ויזל  –  פוקס

 

  בישראל  בנות ויזל בע"מ )להלן: "החברה"( וחברות    - הננו מתכבדים להגיש את דו"ח הדירקטוריון של חברת פוקס  

ל יחד: "הקבוצה"(  )להלן  ביום  ו  תשעהובחו"ל  "   2020,  בספטמבר  30שלושה חודשים שהסתיימו    התקופה )להלן: 

 .1970 -תש"ל"(, בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, ההמדווחת

 

הכספ הבינלאומייםי הדוחות  החשבונאות  כללי  פי  על  ערוכים  המצורפים  רא IFRSים  נוספים  לפרטים   2באור    ו. 

, 2020במרץ    11מיום    2019)בדוח התקופתי לשנת    2019,  בדצמבר  31  ליום  החברה  של  השנתיים  הכספייםדוחות  ל

 . 2020, בספטמבר 30בדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  2, למעט האמור בבאור ( 2020-01-023382אסמכתא: 

 להלן.   1.5.1לפרטים בדבר השלכות נגיף הקורונה על פעילות הקבוצה ראו סעיף 

 

   חברה ה  עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .א

 

   העסקית הוסביבת הקבוצה של תמציתי תאור .1

 כללי      

של בגדים, הנעלה, אביזרי    והפצה  שיווק  ,החברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות, בעיצוב, קניינות

הנעלה    ופריטיאופנה, הלבשה תחתונה, כלי בית, טקסטיל לבית ומוצרי תינוקות וילדים, מוצרי אווירה וטיפוח  

 את כרטיס האשראי  השיקה החברה, במסגרת מועדון הלקוחות של החברה ,בנוסףוהלבשת ספורט. 

Dream Card VIP  (לאומי קארד מקס )לשעבר בשיתוף עם .  

 

 :  פעילות מגזרי המהווים עיקריים  פעילות תחומי   בשלושה פועלת קבוצהה    

 

 ואופנת הבית   אופנהפעילות  תחום .1.1

 
המותגים תחת  הבית  ואופנת  אופנה  פעילות  ובחו"ל  "FOX",  "American Eagle Outfitters":  תחום    , בישראל 

FOX Home" ,"Aerie" ,"The Children's Place"  ,"Mango"   מותגי "  -וURBN " (2020)עד חודש יולי  בישראל . 

 
 :משווק במספר ערוצי שיווק, כמפורט להלן הפעילות תחום

 

רשת    -   בישראל מכירה   • באמצעות  בישראל;ה מכירה  ו/או   חנויות  החברה  ידי  על  המופעלות  חנויות 

בהפעלה ישירה"( ומכירה סיטונאית  ישירה" או "חנויות    בהפעלה  "מכירה  :)להלן באמצעות מפעילי משנה 

 "מכירה לסיטונאים ולאחרים בישראל"(. :לחנויות ולגופים מוסדיים בישראל )להלן

 לזכיינים בחו"ל"(.   "מכירה :בחו"ל )להלן וסיטונאיםמכירה לזכיינים  - לשוק הבינלאומי  מכירה •

 

ליום   בפרק א' לדוח התקופתי  3.1-ו   1.2.1להרחבה בנושא תחום פעילות אופנה ואופנת הבית ראו סעיפים  

   .2019בדצמבר,  31
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 חנויות כדלקמן:  134, החברהמונה רשת החנויות, בהפעלה ישירה של  2020, בספטמבר 30ליום נכון 

 

 

* FOX Home  -  מפעילה רשת למכירת כלי בית וטקסטיל לבית באמצעות רשת חנויות    החברהFOX Home  נכון ליום .
משולבות בהן נמכרים פריטי הלבשה יחד עם פריטי כלי    חנויות  34  מתוכן)  חנויות  83  מונההרשת    2020,  בספטמבר  30

 . בית וטקסטיל(
** AE  -  נויות עצמאיות  ח  2  , מתוכן ישראלמובילים ב  בקניוניםהרשת    שלחנויות    74פועלות    2020,  בספטמבר  30ליום    נכון

 . (FWS להלן)קמעונאות בע"מ    דבליו. אסתחת חברה בת אף.   Aerieשל המותג  
איי    Free People)  -ו  URBN(Urban Outfitters ,Anthropologie   י מותגשל    תיוחנו  ***  אף.  יו.  בת  חברה  תחת 

 להלן.   1.5.11נוספים ראו סעיף  לפרטים    .קמעונאות בע"מ
    

   לחו"ל מכירה

 
בפעילות האופנה בשווקים    FOXהחברה פועלת בחו"ל ושואפת להגדיל את פריסת רשת החנויות תחת השם  

על מתבצעת  בחו"ל  החנויות  הקמת  מדינה.  בכל  בלעדיים  זכיינים  עם  בשיתוף  נוספים,  ידי  -בינלאומיים 

 ם.  הזכיינים אשר נושאים בכל הוצאות הקמת רשת החנויות, לרבות עלויות הלוגיסטיקה והפרסו

 .מדינות ברחבי העולם 6 -ב FOX נקודות מכירה תחת השם  109פועלות   2020 ,בספטמבר 30נכון ליום 

 

 וטיפוח  אווירה מוצריפעילות  תחום .1.2

 
ללין עוסקת בממכר של    רשת נרות, שמנים, אביזרים  חנויות  ואמבט, תכשירי טיפוח, סבונים,  גוף  תכשירי 

 ומתנות. 

  ללקוחות את מוצריה    ללין , משווקת  בנוסףבאמצעות רשת חנויות בישראל.    בעיקרללין משווקת את מוצריה  

השם    33-ב"ל  בחו  פועלת  ללין .  בישראל  מוסדיים תחת  בזכיינות  ארה"ב  ו  יפן  במדינות Laline חנויות 

 . ריקו  ופורטו )קליפורניה(

  מדינה   בכל  יעודיים  זכיינים  באמצעות  נוספים  בינלאומיים  בשווקים  החנויות  פריסת  את  להגדיל  שואפת  ללין 

 ישירה בקנדה. חנויות בהפעלה  9לללין  .או בהפעלה ישירה

 

 30/09/2019 31/12/2019 31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 

      
 116 114 114 114 112 מותג ללין בישראל חנויות             
  

 
  פתיהתקו  דוחלפרק א'  ב   3.2-ו   1.2.2לפרטים נוספים בדבר תחום פעילות מוצרי אווירה וטיפוח ראו סעיפים  

 . 2019בדצמבר,  31ליום 
 
 

  9201/09/30 9201/12/31 2020/03/31 2020/60/03 2020/90/03 

 FOX * 189 189 190 189 901חנויות 

 AE** 47 47 47 47 47חנויות 

 TCP 54 54 54 55 65 חנויות

 Mango 48 48 48 48 48 חנויות

 - URBN *** 6 6 6 6 חנויות

 134 345 345 344 344 "כסה
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 ספורטה תחום .1.3

 

בע"מ, העוסקת במכירת מוצרי ספורט ברשת חנויות       ריטיילורס  ,הבת  החברהתחום זה כולל את הפעילות של  

 בישראל. ודרים ספורט  ובקנדה ופוט לוקר  , באירופהנייק בישראל

בדצמבר,    31ליום    בפרק א' לדוח התקופתי  3.3-ו  1.2.3ראו סעיפים    הספורטלהרחבה בנושא תחום פעילות  

חנ.  2019 עם הפעלת  בדבר התקשרות בהסכמים בקשר  לפרטים  המותג  בנוסף,   Footמותגו  Nikeויות תחת 

Locker לדוחות הכספיים. ' ב8  -ו 'ד 5 יםראו ביאור  .ביניהן פולין והונגריה ,במספר מדינות באירופה 

 

 חנויות כדלקמן: 96, החברהמונה רשת החנויות, בהפעלה ישירה של  2020, בספטמבר 03נכון ליום 

 

 

 מגזר בר דיווח כמפורט להלן: מהוות אינןאשר  אחרות פעילויות לחברה .1.4

 

)בע  3020  אופנה  ושיווק  ייצור.ח.  א • נוספים  -  "( סאקס"  :להלן"מ  לדוחות  5ב')10באור    ראו  לפרטים   )

 . 2019בדצמבר,   31ליום  הכספיים

  31ליום    הכספיים  לדוחות (  3) ב'10לפרטים נוספים ראו באור    -  "בילי האוס"(  :"מ )להלן  בע   האוס  בילי •

   .2019בדצמבר, 

בדצמבר,    31ליום    לדוחות הכספיים(  6)ב'10לפרטים נוספים ראו באור    -  "יאנגה"(  :בע"מ )להלן  יאנגה •

2019 . 

לפרטים נוספים ראו באור    -בתחום האופנה והלייף סטייל    Terminal-Xאתר הסחר המקוון הרב מותגי    •

 .  2019בדצמבר,  31ליום  ( לדוחות הכספיים11)ב'10

  . "(שילב "  :ביחדלהלן  שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ ושסק שרותי ספקים ואם לילד ולתינוק בע"מ ) •

 .  2019בדצמבר,  31ליום   ( לדוחות הכספיים12)ב'10  לפרטים נוספים ראו באור

 

 

 

 

 

 

 

 

 9201/09/30 9201/12/31 2020/03/31 2020/60/03 2020/90/03 

 23 22 22 22 22 ישראל  נייקי

 9 8 8 8 7 נייקי קנדה 

 56 53 53 53 52 פוט לוקר 

 5 5 5 - - נייקי אירופה 

 3 1 - - - דרים ספורט 

 96 89 88 83 81 "כסה
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 כדלקמן: חנויות 701 מונות דיווח בר מגזר מהוות שאינן   האחרות הפעילויות 2020, בספטמבר 03נכון ליום 
 

  התקופתי דוח  לפרק א'  ב  1.2.4לפרטים נוספים בדבר פעילויות הקבוצה שאינן מהוות מגזר בר דיווח ראו סעיף  
 . 2019בדצמבר,  31ליום 

 

 :הדיווח  בתקופת מהותיים אירועים .1.5

 
   השלכות התפשטות נגיף הקורונה על פעילות הקבוצה .1.5.1

 

פוקד את העולם אירוע גלובלי בעל השלכות מאקרו כלכליות משמעותיות    2020החל מחודש ינואר   .א
ב  הקורונההתפרצות  שמקורו  רבות    (Covid-19)  נגיף  למדינות  הנגיף  התפשטות  מכן  ולאחר  בסין, 

לרבות   על    2020במרץ,    11ביום    .בישראלבעולם,  העולמי  הבריאות  ארגון  נגיףהכריז    התפשטות 
עולמית וננקטו צעדים שנועדו להאט את התפשטות נגיף הקורונה. כחלק מצעדי  הקורונה כמגיפה  

המגיפה הוטלו בתקופת הדוח מגבלות    הממשלות בעולם, ובכללן ממשלת ישראל, להתמודדות עם
חריפות על תנועת האזרחים, איסור התקהלות, הגבלת נוכחות כוח האדם במקומות עבודה, סגירת  

החל מסוף חודש  .  קניונים ומרכזי קניות, איסור פתיחת עסקים שלא הוגדרו חיוניים וכיוצא בזה
ות האמורות במטרה לצמצם על המגבל  הדרגתיותממשלת ישראל בשורה של הקלות    נקטהאפריל  

אך עם זאת בשל העלייה במספר הנדבקים ברחבי הארץ והתפרצות גל נוסף  ,  את ההשלכות הכלכליות
ה מיום  החל  תחלואה,  בדומה    2020בספטמבר,    18- של  חדשות  מגבלות  ישראל  ממשלת  הטילה 

 למגבלות שהוטלו בחודש מרץ השנה. 
 

ר צמצום פעילות המשק הישראלי, ובין היתר, סגירת  בדב  2020  ,במרץ  14לאור הנחיות הממשלה מיום  
נסגרו כלל חנויות    2020במרץ,    15- פעילות מסחר ובילוי והטלת הגבלות על תנועה והתקהלות, החל מה

  28הקבוצה )למעט אתרי הסחר של הקבוצה ומספר חנויות מצומצם של חברת הבת שילב(. החל מיום  
לפעילו  2020באפריל   חזרו  הקבוצה  להלן.  חנויות  כמפורט  הממשלה,  להוראות  בהתאם  בהדרגה  ת 

מרץ   חודש  מאמצע  החל  לפעילות  הן  אף  נסגרו  באירופה  הקבוצה  חנויות  דומה,  ועד    2020באופן 
  2020. חנויות הקבוצה בקנדה נסגרו אף הן לפעילות החל מאמצע חודש מרץ  2020לתחילת חודש מאי 

 הסגר הראשון(  -)להלן חודשים  3 -למשך כ
 

נסגרו שוב כלל חנויות הקבוצה בארץ )למעט    2020בספטמבר,    18- הנחיות הממשלה, החל מה  בעקבות
 הסגר השני(   -אתרי הסחר של הקבוצה ומספר חנויות מצומצם של החברה הבת שילב( )להלן

נפתחו גם החנויות    ולאחר מכןחזרו לפעילות חנויות הרחוב של הקבוצה    2020בנובמבר    8החל מיום  
חנויות    מסך  45%  -וה כיים הפתוחים. סך החנויות ברחוב ובמרכזים הפתוחים מהובמרכזים המסחר 

 להרחבה ראו להלן. . הקבוצה
 

 בסגר הראשון צעדי החברה לטיפול במשבר .ב
 

  להלן יובא פירוט של עיקרי הפעולות שננקטו על מנת להתמודד עם הפסקת עיקר הפעילות של הקבוצה   
   .בסגר הראשון

 
 צעדים תפעוליים להתמודדות עם המשבר:    

 

הגיעה   (1) תשלומי    הדוח  תקופת  במהלךהקבוצה  ישולמו  לא  כי  המשכירים  מרבית  מול  להסכמות 
ניהול  שכירות בה   ודמי  החנויות   נאסרה   בגין התקופה  כן,  2020במרץ    15)החל מה    פעילות  כמו   .)

להסכמה הגיעה  שכירות    הקבוצה  לתשלומי  ביחס  משכיריה  ניהול  עם  והקלות  ודמי  מופחתים 

  9201/09/03 9201/12/13 2020/03/13 2020/06/03 2020/09/03 

 19 19 19 19 19 סאקס

 42 42 41 40 39 בילי האוס 

 36 35 35 35 34 יאנגה 

 73 73 72 76 75 שילב 

 170 169 167 170 167 "כסה
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התגבשו  שבתקופה   המשכירים  מרבית  מול  זו,  ובמסגרת  לפעילות,  הקבוצה  חנויות  חזרת  לאחר 
  לפרטים.  2020י  יונ - הסכמות בדבר תשלום מופחת של תשלומי השכירות בעיקר בגין החודשים מאי

 . הכספיים לדוחותב'  2 - ו 1  יםבאור ראו נוספים

ללא תשלום החל מיום   (2) ומנהלי הקבוצה לחופשה  עובדי  , למעט מספר  2020במרץ    15הוצאת כלל 
)בהיקף/בשכר( לצורך    חלקית במתכונת    שעבדו  ,מטה הקבוצהב  לרבות   ,מצומצם של עובדים ומנהלים

 . בקבוצההעבודה  שכר עלויות את  משמעותית הקטינהזו   פעולההמשכיות עסקית.  

וכי הוא מוותר בשלב זה על  ,  באופן מלא  בתפקידוהודיע לחברה כי ימשיך לעבוד    נכ"ל החברה, ,מ (3)
בדומה, גם  .  2020תשלום משכורתו החודשית החל מהתשלום בגין המחצית השניה של חודש מרץ  

ו"ר דירקטוריון החברה הודיע על ויתור על התגמול החודשי לו הינו זכאי החל מהמחצית השניה של  י
. כמו כן, מנהלים בכירים נוספים בקבוצה )לרבות נושאי המשרה בחברה( הודיעו על  2020חודש מרץ 

 ויתור של מחצית משכרם. 
בקבוצ  עובדים  ובהתאם  בהדרגה,  לפעילות  חזרו  הקבוצה  שחנויות  ללא  לאחר  מחופשה  הוחזרו  ה 

מיום   החל  יו"ר    2020במאי    15תשלום,  החברה,  מנכ"ל  חזרו  הויתור(  ממועד  חודשיים  )בחלוף 
הדירקטוריון ומנהלים בכירים  בקבוצה )לרבות נושאי משרה(, בהתאם להודעתם, לקבל את התגמול  

      המלא לו הינם זכאים. 

פעולות  ו   הקבוצה  לעובדי  ורווחה  סיוע  של  בהיבטים,  היתר  בין,  המשבר  לניהול   עבודהצוותי    קמתה (4)
  הקבוצה  של  מיטבית  היערכותוכן  ,  המשתנה  למצב  נדרשותעסקיות    התאמות,  לקהילה  תרומהסיוע ו

לרבות חיזוק מותגי הקבוצה, בחינת הזדמנויות חדשות, היערכות למציאות החדשה  ,  לפעילות  לחזרה
  שוטפים   ודיווחים,  ארגוני  פנים  תקשור  ניהולש רב על  צריכה. במסגרת זו, ניתן דגולשינויים בהרגלי  

לפעילות,    .החברה  ולדירקטוריון   להנהלה לחזרה  הקבוצה  של  ההיערכות  שבה  במסגרת  בתקופה 
סגורותהחנויות   ההנהלה    ,היו  חזרה    על שקדה  תוכניות  על  הכנת  ושכר    עובדים,  מכירותבמיקוד 

  תשמר   לפעילות  חזרה תרחיש    בכלש  ובמטרה  שונים,בהתבסס על תרחישים    ,מלאי  יתרותו  עבודה
 . להכנסותההוצאות  רמת  של מקסימלית התאמה

  למקסום  והביאוהחזרה    עתמיטבית במוכנות  להשגת    לקבוצה  סייעומבעוד מועד    שהוכנו  התוכניות
   תוצאות הפעילות העסקית.

חורף   (5) עונת  של  להזמנות העתידיות  ביצעה התאמות  לתחזית  בהתאם    2020-2021הנהלת הקבוצה 
   בכל מותג. מכירות הקבוצה

שניתן את גובה ההוצאות    ככללהתאים    מנת עלניהול הדוק של הוצאות קבועות נוספות של הקבוצה   (6)
 : שננקטו הפעולות  בין .להיקף הפעילות

 
 .ספקים ויועצים ת עם קבלני משנה,יוהקפאת התקשרו •
 .הקפאת פעילות השיווק של החברה •
 לוגיסטיקה ותפעול. צמצום הוצאות   •
 . אחרות  והוצאות"ל לחו   נסיעות  הוצאותהקפאת  •

 
והוצאות ההנהלה   והשיווק  המכירה תבהוצאו  משמעותית   הביאו לירידהשננקטו כמפורט לעיל פעולות  ה

  הוודאות  אי   ובשללצד פעולות אלו    . וכן במהלך הרבעון השני  2020וכלליות במהלך החצי השני של מרץ  
פרויקטים של   להקפיאהחברה החליטה בתקופה בה נאסרה פעילות חנויות הקבוצה , שהוטלו והמגבלות

  חודשו   לפעילות  הקבוצהעם חזרת    .שהוטלו  התנועה  הגבלות   טול יוב   המצב  להתבהרות  עד  בינוי חנויות 
 שהוקפאו.  פרויקטיםכל ה

 
 ם פיננסיילחיזוק הגמישות והנזילות הצעדים 

 
המשבר עם  פרוץ  החברה בשנים האחרונות, נערכה החברה טרם    שבה נוקטתבהמשך ישיר לאסטרטגיה  

להערכתה    נזילות  תיתר אשר  להתמודד    מאפשרתגבוהה,  מיטבי  לה  המשבר  באופן  השלכות    ככל עם 
 ו/או יוחמרו. שיתארכו  

 
  ת:איתנותה הפיננסילחיזוק הנזילות ושמירה על עם פרוץ המשבר ביצעה החברה מספר צעדים 

 
  3הינן לתקופה של     ותההלווא מתאגידים בנקאיים גדולים.  מיליון ש"ח    200של    הלוואות בסך  2גיוס   .1

חודשים מיום    12. לחברה קיימת אפשרות להחזיר את החוב לאחר  שנים, צמודות לריבית הפריים
מיליון ש"ח    100-פרעה החברה כ  2020מוקדם. בחודש ספטמבר,  נטילת ההלוואות ללא קנס פרעון  

  מהלוואות אלו בפירעון מוקדם.
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  60.6  -בסך כולל של כ   ,בתה  חברותחלק מבבנקאיים גדולים    מתאגידים  מדינה   בערבות  אשראי   קבלת .2
כאשר בשנה הראשונה לא תצבור הקרן ריבית. תשלומי    ,לחמש שנים  ן הינ   ותההלווא  ש"ח.יון  מיל

ההלווא חודשיים.  בתשלומים  השנייה  מהשנה  החל  יתבצעו  והריבית  ריבית  ל   צמודות  ותהקרן 
גדולים    פוקסהחברה,    פריים.ה לעסקים  ההלוואות  מקרן  הלוואה  לקבלת  פעלה  לא  בע"מ,  ויזל 

  הנזילות  ההשקעות   וסך   הגבוהותהמזומנים    יתרות מצבה הפיננסי האיתן,    בערבות המדינה לאור
 שברשותה והצרכים הפיננסיים העתידיים שלא מצביעים על צורך בהלוואה.   קצר לזמן

שנוצרו .3 הנסיבות  לאור  החברה,  דירקטוריון  להחלטת  בין    בהתאם  הקורונה,  נגיף  התפרצות  בשל 
באותה    בשווקים   אי הוודאות בשל  ו  היתר, סגירת חנויות הקבוצה והוצאת עובדי הקבוצה לחל"ת,

בגין רווחי המחצית השניה של שנת  על הקפאת הדיבידנד    2020במרץ    15, הודיעה החברה ביום  עת
לאחר חזרת    .התבהרות הדברים , עד ל 2020במרץ    11שהוכרז ביום  מיליון ש"ח    49.1,על סך    2019

חלוקת דיבידנד בסך    על  2020ביוני,    25החליט דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  הקבוצה לפעילות,  
לאחר בחינה מעמיקה בדבר  , זאת  2019בגין רווחי המחצית השניה של שנת    ש"חמיליון      49.1-של כ

תזרים  , לרבות דוח  ההחלטה  עמידת החברה במבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות נכון למועד
והשלכות   התפתחויות  ובכללם  שונים  בתרחישים  בהתחשב  רגישות  ניתוחי  הכולל  חזוי  מזומנים 

הקורונה, מגיפת  של  עת,  אפשריות  באותה  ידועה  שהיתה  המכירות  המחזור  ניכרת  ובאופן    עליה 
 . שתואם את מדיניות חלוקת דיבידנדים אותה אמצה החברה

 להלן.  5.4חלוקת דיבידנד ראה סעיף  לפרטים נוספים בדבר 
 

 של חנויות הקבוצה:ופעילות החברה בעקבות הפתיחה  מהסגר הראשוןאסטרטגיית היציאה  .ג
 

חנויות הקבוצה ברחוב ובמרכזים מסחריים חזרו לפעילות בהדרגה, ובנוסף,    2020באפריל,    28החל מיום  
לפעילות, זאת בהתאם להקלות אשר הוצגו על  חנויות הקבוצה בקניונים חזרו    2020במאי,    7החל מיום  

שהוטלו   ובמגבלות  בהנחיות  לעמידה  בכפוף  לשגרה  המשק  של  הדרגתית  חזרה  בדבר  הממשלה  ידי 
 ביחס לכמות עובדים ולקוחות.  ,להבטחת בריאות הציבור, בין היתר

ל חנויות  ,2020,  במאי  15  יוםנכון  בודד של  )למעט מספר  חנויות הקבוצה בארץ  כל  בים המלח    נפתחו 
- ונכון לאמצע חודש יוני נפתחו כלל החנויות בארץ. החנויות באירופה )מותג נייקי( נפתחו בין ה  ,ובאילת(

 . יוניבסוף חודש  נפתחו  חנויותבקנדה )מותגים ללין ונייקי( ה במאי. 10ל  5
 

מחופשה   , החלה הקבוצה בתהליך החזרה הדרגתי של עובדיה2020באפריל,   28החל מיום  בעקבות זאת,
החברה מתקופת    ובדיע  של  חזר הרוב המוחלטמאי    הראשונה של חודש  מחציתה  שעדכך  ללא תשלום  

 "ת. החל

  
 של החברה אסטרטגיית היציאה כחלק מיישום באפריל,  28מיום לפעילות ההדרגתית החל   החזרה עם

  2020באפריל,    27-החל מה החזרת עובדיה מחל"ת    שביצעה החברה, בין היתר היו;מהמשבר, הפעולות  
     ,במאי 7-לקראת פתיחת החנויות במרכזים המסחריים, ועובדים נוספים בעקבות פתיחת הקניונים ב

הרלוונטיות, להבטחת בריאות    בהוראותשל חנויות הקבוצה ומשרדי מטה הקבוצה לעמידה מלאה    הכנה 
הקבוצה   הסכמות.  ולקוחותיהעובדי  בדבר  סעיף    שהושגו  לפרטים  ראו  הקבוצה  משכירי  מרבית  עם 

 ( לעיל.  1ב')1.5.1
  משרד  לרבות,  רגולטורים  מול  אחרים  קמעונאיים  עסקים  נציגות  עם  יחד  פעלה   החברה  הנהלתבנוסף  
הלוואות לעסקים קטנים    למתן  הממשלה   של  סיוע   קרן  במסגרת.  לפעילות  חזרה   מתווה  בגיבוש ,  האוצר

 ובינוניים נטלו חברות בנות בקבוצה הלוואות כפי שהוזכר לעיל. 
 

  כסיוע  2020הממשלה כי לא תגבה ארנונה מהעסקים לתקופה של שלושה חודשים בשנת   פרסמהכן,    כמו
 (. 2020של  לידי ביטוי החל מהרבעון השני  באהנחה ה)ה  המשבר  בתקופת לעסקים

 
  במסגרתו  2020-ף"התש (,  החדש  הקורונה  נגיף  -  שעה  הוראת)  תעסוקה  לעידוד  מענק   חוק עם    בקשר

  כמפורט,  תשלום  ללא  מחופשה  עובדים  החזרת  בגין   מענק   לקבלת הזמנים    ולוחות  הזכאות  תנאי  הוסדרו
דירקטוריון החברה כי לאור  החליט    2020,  ביוני  26, ביום  2020במרץ    31לדוחות הכספיים ליום    1בביאור  

לא  , החברה  ולטובת החברה וכלל בעלי מניותיה  השיפור הניכר במכירות לאחר חזרת הקבוצה לפעילות 
ביוני    26י מיום  דיווח מייד)ראו  תפנה לקבלת מענק מהמדינה בגין החזרת עובדים מחופשה ללא תשלום  

  על   החברה  ויתור  בקשר  נגזרת  תביעה  לאישור  בקשה. לפרטים בדבר  (2020-01-058702)אסמכתא:    2020
כ'  5  ביאור  ראו  דיבידנד  חלוקת  בדבר  2020  ביוני  25  מיום  החברה  דירקטוריון  והחלטת  המדינה  מענק

 . לדוחות הכספיים
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 בסגר השני  לטיפול במשברצעדי החברה  .ד

 
בסגר   פירוט עיקרי הפעולות שננקטו על מנת להתמודד עם הפסקת עיקר הפעילות של הקבוצה להלן 
 השני: 

 

בגין   (1) ניהול  ודמי  ישולמו תשלומי שכירות  כי לא  הגיעה להסכמות מול חלק מהמשכירים  הקבוצה 
 (.  2020בספטמבר  18  -התקופה בה נאסרה פעילות החנויות )החל מה

, למעט מספר  2020  בספטמבר  21לחופשה ללא תשלום החל מיום    הוצאת כלל עובדי ומנהלי הקבוצה (2)
ומנהלים עובדים  של  הקבוצהב  לרבות  ,מצומצם  )בהיקף/בשכר(    חלקיתבמתכונת  לעבודה    מטה 

 לצורך המשכיות עסקית. 

נוספים   (3) ונושאי משרה נוספים בחברה( וכן מנהלים בכירים  )לרבות מנכ"ל החברה  הנהלת החברה 
כמו    .2020  בספטמבר,  18- מיום ההחל    הם מוותרים על מחצית משכרםלחברה כי    והודיעבקבוצה,  

מיום   החל  זכאי  הינו  לו  החודשי  מהתגמול  מחצית  על  ויתור  על  הודיע  הדירקטוריון  יו"ר  כן, 
1.10.2020  . 

הזדמנויות  ,  לפעילות  לחזרה  הקבוצה  של  מיטבית  היערכות (4) בחינת  הקבוצה,  מותגי  חיזוק  לרבות 
 ריכה. צ כות למציאות החדשה ולשינויים בהרגלי חדשות, היער

  .שניתן את גובה ההוצאות להיקף הפעילות  ככללהתאים  ניהול הדוק של ההוצאות הקבועות בכדי   (5)
ב התמקדו  לעיל(  שצויינו  הפעולות  )מלבד  הפעולות  התקשרועיקר  משנה,  יו הקפאת  קבלני  עם  ת 

 לוגיסטיקה ותפעול. צמצום הוצאות ו הקפאת פעילות השיווק, ספקים ויועצים

 
והוצאות ההנהלה   והשיווק  המכירה תבהוצאו  משמעותית   הביאו לירידהשננקטו כמפורט לעיל פעולות  ה

   .הרביעיוכן במהלך הרבעון   2020 ספטמברוכלליות במהלך החצי השני של 
 

הביאה לאובדן הכנסות ברבעון    2020בספטמבר   18תאריך הסגר השני החל מהחברה מעריכה כי השפעת 
כ  של  של  ש"ח  מיליון    90-השלישי  הפעילות  תחומי  בכל  ביטוי  לידי  בא  במכירות  האמור  הקיטון  וכי 

 . החברה
 

 : להפעיל את אתרי האונליין שלההקבוצה המשיכה  אסרה פעילות חנויות הקבוצה, נ ן בהות בתקופ
  ממותגי  בחלק  בטלפון כן שירותי משלוחים  , אתר שילב ואתר ללין והוםטרמינל איקס, אתר פוקס  אתר  

עקב  הקבוצה משמעותית  גדלה  החנויות  סגירת  שלאחר  בתקופה  באתרים  המכירות    החנויות  סגירת. 
  .אשתקד  מקבילה לתקופה בהשוואה

 
ל  מאוחדות ה   ולחברות  לחברה נכון  מיליון ש"ח    731.9-כ  של  2020  בספטמבר  30-יום ה יתרת מזומנים 
מיליון ש"ח. סה"כ יתרת המזומנים ותיק ניירות    252.1-כ של    והשקעות לזמן קצר  ערך   ניירות   תיק   ויתרת 

 מיליון ש"ח.  984.0-כ  הערך הינה
 מיליון ש"ח   787.2- הינו כ  2020 בספטמבר 30-נכון לסך האשראי לזמן קצר ולזמן הארוך בדוח המאוחד 

   ארוך(. מיליון ש"ח לזמן 445.1-מיליון ש"ח לזמן קצר וכ 342.1-)כ

 
  ההשקעות  וסך  הגבוהותהמזומנים    ביתרותאיתנותה הפיננסית, הבאה לידי ביטוי    לאורלהערכת החברה,  

ס מימון בתנאים נוחים, פוחת היקף  ישברשותה, מח"מ הלוואות ארוך ויכולתה לגי   קצר   לזמן  הנזילות
הקורונה.   נגיף  התפשטות  בשל  יציבות  לחוסר  הקבוצה  של  החברה    הנהלתהחשיפה  כי  צופה  החברה 

להן   הפיננסיות  המידה  באמות  לרבות  והצפויות  הקיימות  בהתחייבויותיה  בהתאם    מחוייבתתעמוד 
 להסכמי המימון.  

 
גם החנויות    ולאחר מכן ות הרחוב של הקבוצה  חנוי חזרו לפעילות    2020בנובמבר    8החל מיום   נפתחו 

סך הפתוחים.  המסחריים  מהו  כמות  במרכזים  הפתוחים  ובמרכזים  ברחוב  כהחנויות    מסך   45%  -וה 
בארץ. עוד יצוין כי הנהלת הקבוצה פעלה לפתיחה של חנויות זמניות )פופ אפ(, בעלות    חנויות הקבוצה

ות ומרכזים פתוחים בכדי למקסם את המכירות בעת הזו  השקעה מינימלית, במקומות מרכזיים ברחוב 
באמצעות הגדלת מספר נקודות המכירה הניתנות להפעלה ובכדי להנגיש את המוצרים לקהל הלקוחות  

 . הפתוחים ובמרכזים רחובות חנויות פופ אפ ב  12נכון למועד הדוח נפתחו  שלה.
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החלה הקבוצה בתהליך החזרה הדרגתי של עובדיה  , החל מפתיחת חנויות הקבוצה כמפורט לעיל,  כמו כן
  2020בנובמבר    16החל מיום    .)לרבות עובדי מטה הקבוצה( בהתאם לצורכי הקבוצה  מחופשה ללא תשלום 

)בחלוף כחודשיים ממועד הויתור(, הנהלת החברה, מנהלים בכירים נוספים בקבוצה ויו"ר דירקטוריון  
      התגמול המלא לו הינם זכאים. החברה,  חזרו, בהתאם להודעתם, לקבל את 

 
הקורונה החליט לאמץ את ההצעה שהוצגה   קבינט  2020בנובמבר  24להודעת הממשלה מיום  בהתאם

, בכפוף  2020בדצמבר   6 ביום יסתיים ש פיילוט במסגרת לפתיחה ניסיונית מצומצמת של הקניונים 
לואה הכללית, יקבע מועד  לאישור תקנות בהתאם. בכפוף לממצאי הפיילוט ולתמונת מצב התח

  ם.הפתיחה של הקניוני
 

התפעולי הגבוהים ביותר  ברמת הכנסות וברווח   התאפיין בשנים קודמותהרביעי בקבוצה  הרבעון
בהשוואה ליתר הרבעונים. בהתבסס על המידע הידוע נכון למועד פרסום הדוח, בתקופה שלאחר תאריך  
המאזן ועד למועד פרסום הדוח, חלה ירידה בהכנסות הקבוצה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד לאור  

בנובמבר   8הרחוב החל מיום    , ופתיחת חנויות2020בספטמבר  18סגירת כלל חנויות הקבוצה החל מיום 
באופן הדרגתי ובמתכונת פעילות התואמת   הפתוחים מסחרייםהולאחר מכן חנויות במרכזיים   2020

את ההנחיות והמגבלות שנקבעו להבטחת בריאות הציבור )לרבות מגבלות ביחס לכמות הלקוחות(,  
 הקבוצה בקניונים נותרו סגורות במהלך כל התקופה.  כאשר חנויות  

ציין כי החל מפתיחת חנויות הרחוב ובהמשך פתיחת החנויות במרכזים הפתוחים, נכון למועד פרסום  יש ל
 הדוח חלה עליה ניכרת במחזורים בחנויות אלו בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 

 
  מידת ההשפעה על תוצאות הרבעון הרביעי ובכללן הכנסות הקבוצה והרווח התפעולי, ביחס לתוצאות

 . בהן הקלה או עי אשתקד תלויה, בין היתר, במידה ובמשך התארכות המגבלות הרבעון הרבי 

 
  תמהוו  לעיל ותוכניותיה להתמודדות עם משבר הקורונה  1.5.1הערכות החברה כמפורט בסעיף  יודגש כי  

למידת המשך    כפופות, בין היתר,ו 1968-"מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
ובעולם,   על תנועה והתקהלות בישראל  התפשטות הנגיף בעתיד, מידת ההחמרה או ההקלה במגבלות 

זה, אעל    להשפיע באופן מהותי  עלולים, מטבע הדברים,  אשר   ין  תחומי הפעילות של הקבוצה. בשלב 
על   השפעתן  מידת  שכן  ותוצאותיה,  פעילותה  על  האפשריות  ההשלכות  את  לאמוד  החברה  באפשרות 

למען הסר ספק, יובהר, כי הערכות   . במידה ובהיקף של התממשותן ,פעילות הקבוצה תלויה, בין היתר
 עתיד.   החברה כאמור לעיל, אינן וודאיות ואינן בשליטת החברה, ועל כן, הינן בבחינת מידע צופה פני

 

החברה  2020  ,בינואר  1ביום   .1.5.2 הקצתה  חסומות    104,483,  מניה  )מנכ"ל    RSUיחידות  ויזל  הראל  למר 
למנהלים נוספים בקבוצה    RSUיחידות מניה חסומות    88,308-ודירקטור בחברה ומבעלי השליטה בה( ו

 לדוחות הכספיים. ' א5לפרטים נוספים ראו באור   )לרבות נושאי משרה בחברה(.

והלוואות בחברת בת בסך כולל  "ח ש מיליון 300  שלנטילת הלוואות לזמן ארוך על ידי החברה בסך כולל  .1.5.3
 לדוחות הכספיים. ' גי5  -יב' ו5  ,'ג5 ב',5לפרטים נוספים ראו באור  - מיליון ש"ח 30של 

  (המוחזקות על ידהבעצמה ובאמצעות חברות  )ריטיילורס  חברת הבת  התקשרה    ,2020  ,בפברואר  4ביום   .1.5.4
, לרבות  לפרטים נוספים. במספר מדינות באירופה Nike בהסכמים בקשר עם הפעלת חנויות תחת המותג

, ראו  2020במרץ    1השלמת עסקה לרכישת חנויות מזכיין קיים בהולנד, בלגיה והמבורג )גרמניה( ביום  
 ' לדוחות הכספיים.ד5באור 

"( וחברת  "שנידמן)להלן:  בע"מ   ן החברה, שנידמן אחזקות נחתמו הסכמים בי   ,2020  ,בפברואר  9ביום   .1.5.5
בע"מהבת   ו  90%מוחזקת  ש  "ריטיילורס")  ריטיילורס  החברה  ידי  שנידמן  10%-על  ידי  ולאומי    (על 

( למכירת מניות על ידי שנידמן ללאומי פרטנרס והקצאת מניות  "לאומי פרטנרס")להלן:  פרטנרס בע"מ  
פרטנרס.   ללאומי  ביום  בריטיילורס  הושלמה  באור  2020  ,במרץ  1העסקה  ראו  נוספים  לפרטים  '  ה5. 

 לדוחות הכספיים. 

 להלן.  5.4סעיף לפרטים נוספים ראו  -חלוקת דיבידנד ו  דיבידנד הקפאת ת דירקטוריון עלו החלט .1.5.6

, אסמכתא:  "2020"דוח אסיפת  )  מיוחדתשנתית ופירסמה החברה זימון אסיפה    2020במאי,    27ביום   .1.5.7
צ'פניק, חתנו של מר הראל ויזל  מענק מיוחד וחד פעמי למר תומר  ,  היתר  ביןלאישור,    (2020-01-053958

ר קידומו לתפקיד מנהל  העסקתו, לאו  )דירקטור ומנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה( וכן עדכון תנאי 
ל, לאור  פעילות נייקי הבינלאומית. בנוסף, אישור תנאי העסקתו של מר מורן ויזל, בנו של מר הראל ויז 

התקיימה אסיפה כללית של    2020  ,ביולי  7  ביום  קידומו לתפקיד סמנכ"ל מכירות רשת נייקי בישראל.
- וח'  5,  ז'5  יםלפרטים נוספים ראו ביאור  וכל ההחלטות שהועמדו להצבעה אושרו.  בעלי המניות בחברה

 לדוחות הכספיים. א' כ5
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עקב מגמת התייקרות כללית בארץ ובעולם בעלויות פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה,   .1.5.8
, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את תיקון תנאי  2020במאי    27- ו  26בתאריכים  

ח  וזאת בדרך של תיקון סעיף הביטו כאמור  "עסקת המסגרת" להתקשרויות החברה בפוליסות ביטוח  
.  2020במדיניות התגמול של החברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית. לפרטים נוספים ראו דוח אסיפת  

ביום   אישרה  התגמול  ועדת  כן,  לת  2020במאי    26כמו  )הקלות    לתקנות   1ב1קנה  בהתאם  החברות 
בעלי   עם  התש"סעניין(בעסקאות  בפוליסת  (  "תקנות ההקלות")  2000-,  החברה    ביטוחאת התקשרות 

בנוסף,    הכללית כאמור לעיל.   בכפוף לאישור האסיפהלסעיף הביטוח המתוקן במדיניות התגמול,  תאם  בה
את התקשרות החברה בפוליסת  בישיבותיהם האמורות לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו 

ביטוח בפוליסות  וכן  מדיניות התגמול,    הביטוח החדשה  במהלך תקופת  לבעלי השליטנוספות  ה  ביחס 
להוראות בהתאם  לעת,  מעת  שיהיו  כפי  וקרוביהם  ההקלות,    בחברה  הביטוח  בהתאם  תקנות  לסעיף 

הכללית כאמור לעיל. לפרטים נוספים ראו דיווח    בכפוף לאישור האסיפההמתוקן במדיניות התגמול,  
  האסיפה הכללית אישרה את ההחלטות כאמור (.  2020-01-054003)אסמכתא:    2020במאי    27מיידי מיום  
 .  2020ביולי   7לעיל ביום  

מניות של החברה, בתמורה    44,872-ל   RSUיחידות    44,872  ויזלמומשו על ידי מר    2020ביוני,    22  ביום .1.5.9
 ' לדוחות הכספיים. זי5נוספים ראו ביאור  לפרטיםאג' למניה.  30לתשלום בסך של 

חברת פרישיאייט בע"מ, לקבל מניות בהקצאה של  עם  אשר הוענקה לחברה במסגרת ההסכם    האופציה .1.5.10
חברת פרישיאייט, פקעה בהתאם לתנאיה, ללא מימושה על ידי החברה. הצדדים מנהלים מו"מ בקשר  

 ' לדוחות הכספיים. יט5נוספים ראו ביאור  לפרטיםעם חידוש האופציה לחברה ועדכון תקופת ההסכם. 

כי הצדדים סיכמו על  ,  בישראל URBN עדכנה החברה ביחס לפעילותה תחת מותגי   2020יולי,  ב   9  ביום .1.5.11
סגירה הדרגתית של הפעילות, זאת לאחר בחינה והערכה משותפת כי הפעילות לא צפויה לתרום באופן  

בתקופת הדיווח  כתוצאה מסגירת הפעילות הפחיתה החברה  .  URBNמשמעותי לתוצאות של החברה ושל  
  רכוש ש"ח,  מיליון    9.9-של כ  בסך  URBNזיכיון להקמה והפעלה של חנויות מותגי קבוצת  היתרת נכס   את

  מיליון   3.8-כבסך של  נדחים    מיסיםמחיקת נכסי  ו   ש"ח  מיליון  3.0-כ  של  בסך  ונכסים בלתי מוחשים  קבוע
 לדוחות הכספיים.  ב'כ5נוספים ראו ביאור  לפרטים "ח.ש

מהון מניותיה של החברה הבת, טרמינל איקס אונליין בע"מ    3.46%-, רכשה החברה כ2020ביולי,    19ביום   .1.5.12
אלפי ש"ח מבעלת מניות, הורוביץ יאנג החזקות בע"מ, כך    8,650  -)להלן: "טרמינל"( בתמורה לסך של כ

נוספים ראו    לפרטיםמהון מניותיה של טרמינל.    59.71%-שלאחר רכישת המניות מחזיקה החברה בכ
 .לדוחות הכספיים  כג'5ביאור 

( במסגרתו העניקה  JUMBO)להלן:  JUMBO S.A    ת התקשרה החברה בהסכם עם חבר  2020ביולי,    24ביום   .1.5.13
JUMBO   זכות בלעדית להקמה ותפעול של חנויות    )או בחברה בשליטתה(    הלחברJUMBO    בישראל תחת

של   המסחר  ביאור    לפרטים   "( JUMBO)"עסקת    JUMBOסימני  ראו  הכספיים.5נוספים  לדוחות   כד' 

לפרטים בדבר בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד החברה ונושאי משרה בה לעניין עיתוי מועד הדיווח על  
 כו לדוחות הכספיים.  5ראו ביאור  JUMBOעסקת 

 

 מהותיים לאחר תאריך הדיווח   אירועים .1.6

ועם  "(  פש"ה"להלן:  בע"מ )פועלים ונצ'רס  עם    מיםבהסכ  החברה  התקשרה  ,2020באוקטובר,    4-ביום ה .1.6.1
  בקשר עם עסקה לפיה    חברות בבעלות ובשליטה של ה"ה רויטל לוי ומירב כהן )להלן ביחד: "המוכרות"(

ה  20%מהמוכרות  תרכוש  פש"ה   )מהון  בע"מ  וסבונים  נרות  ללין  של  ובמקביל    (,"ללין"להלן:  מניות 
כך שלאחר השלמת העסקה מבנה ההחזקות בללין    מהון המניות של ללין,  5%מהמוכרות  תרכוש  החברה  

. עם  2020בנובמבר    2העסקה הושלמה ביום  .  20%-ופש"ה  25%-, המוכרות55%-כדלקמן: החברה   יהא
החל מהרבעון האחרון    בללין, ובהתאם תאחד את דוחותיה הכספיים  שולטתהחברה    השלמת העסקה,  

 . לדוחות הכספיים א'8ו ביאור  נוספים רא  לפרטים .2020של שנת 

בהסכמים עם    "(ריטיילורס: "להלן)התקשרה חברת הבת ריטיילורס בע"מ    2020באוקטובר,    19ביום   .1.6.2
Foot Locker Europe BV  (  :פוטלוקר"להלן)"    על ידי פוט    51%בקשר עם הקמת חברה משותפת )שמוחזקת

ו ריטיילורס(    49%-לוקר  ידי    Foot Locker  המותג תחת אונליין ופעילות חנויות והפעלת  לפיתוחעל 
 .לדוחות הכספיים  ב'8נוספים ראו ביאור    לפרטים  .באמצעות החברה המשותפת במספר מדינות באירופה

ישות המשפטית אשר תוקם  לפיו ה ם בין החברה לבין מר רונן אלעד  הסכנחתם    2020בנובמבר,    11ביום   .1.6.3
- על ידי פוקס וב  70%-חזק בתו,  בהתאם להסכם ג'מבו  ,בישראל  JUMBOבעתיד לצורך הפעלת חנויות  

 . לדוחות הכספיים 'ה8נוספים ראו ביאור  לפרטים. ידי אלעדעל  30%

  )באמצעות חברה בשליטתו( לפיו  מר רונן אלעדהסכם בין החברה לבין  נחתם    2020בנובמבר,    11ביום   .1.6.4
שילב שיווק ישיר  הון המניות של  מ  20%מניות המהוות    תרכוש החברה מאלעד   במועד השלמת העסקה,

ונצ'רס  הסכם בין פועלים  בנוסף נחתם    מיליון ש"ח.  30-לבית היולדת בע"מ בתמורה לסך של כולל של כ
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מהון המניות    20%מאלעד מניות המהוות    בע"מ לבין אלעד )באמצעות חברה בשליטתו( לפיו תרכוש פש"ה
מזכויות ההון וההצבעה בחברת ג'מבו אשר    20%של שילב וכן אלעד יקנה לפש"ה את הזכות להחזיק  

וזאת בתמורה לסך כולל של כ העסקה טרם    נכון למועד פרסום הדוח,   מיליון ש"ח.   40-תוקם בעתיד, 
 .לדוחות הכספיים ו'8נוספים ראו ביאור  לפרטיםהושלמה.  

 

  ים באור  , ראוחברות בקבוצהכנגד    ושהוגש  תוצוגייי  ותתביע, לרבות  מהותיים  הליכים משפטיים  בדבר  לפרטים .1.7
  לדוחות הכספיים  א'21  באור  כןוהכספיים  לדוחות    'ד8-ו   ג' 8,  כו'5,  'הכ5  ,'כ5  ,'ח י5  ,טז'5טו',  5  יד',5  ,יא'5  ,ט'5  ו',5

 . 2019בדצמבר,  31של החברה ליום 
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 והחשבונאי  המגזרי בדיווח  הצגתן לפי  בחברה הפעילויות  מבנה תרשים להלן  :מגזרי ניתוח .2

 חשבונאי  דוח  

 )**(  הבית ואופנת אופנה

 

  אווירה מוצרי
 וטיפוח 
100% 

 מהפעילות 

 ספורט פעילות 
100% 

 מהפעילות 
 

 אחרים 
 לא משויך  

100% 
 מהפעילות 

 

  לפני"כ סה
 התאמות 

 100% בסיס על
 מהפעילות 

 

   התאמות 
 לתוצאות הפעילות 

 

 סה"כ דוח כספי מאוחד
 )**( לתוצאות הפעילות  

 

 בישראל 
 מהפעילות 100%

 "ל לחו
100% 

 מהפעילות 

  הכנסות
 ממכירות 
 ושירותים 

 
 
 

FOX, FOX  Home, TCP, 

Mango, AE,      

     URBNמותגי

 

FOX, 

AE Kids 

Laline Nike Israel,  

Nike Canada 

& Europe, 

Foot Locker, 

Dream Sport 

Billabong 

Sacks, 

Yanga, 

Terminal-X,   

Shilav 

 

 - ביניים סיכום
  ואופנת אופנה 
 ,הבית

אווירה  מוצרי
 ,  וטיפוח 

   פעילות ספורט
 ואחרים

 

 :מכירות 100% בניכוי

Laline, Sacks 

 

 

 :  מכירות

FOX, FOX Home, TCP, Mango, Nike,  Nike 

Canada & Europe, Foot Locker, Terminal-X,   

 ,URBN Shilav, Yanga, AE,  Billabong  מותגי 

Dream Sport 

 גולמי  רווח 
 
 
 
 
 

FOX,  FOX Home, TCP,  

Mango, AE,    

  URBNמותגי

  

 

FOX, 

AE Kids 

Laline Nike Israel,  

Nike Canada 

& Europe, 

Foot Locker,  

Dream Sport 

Billabong 

Sacks, 

Yanga, 

Terminal-X,   

Shilav 

 - ביניים סיכום
  ואופנת אופנה 
 ,הבית

אווירה  מוצרי
 ,  וטיפוח 

   פעילות ספורט
 ואחרים

 

 :גולמי רווח  100% בניכוי

Laline,  Sacks 

 

 :  גולמי רווח 

FOX, FOX Home, TCP, Mango, Nike,  Nike 

Canada & Europe, Foot Locker, Terminal-X,   

 ,URBN Shilav, Yanga, AE,  Billabong  מותגי 

Dream Sport 

 רווח 
 תפעולי

 
 
 
 

FOX, FOX  Home, TCP,  

Mango, AE,    

    URBNמותגי

 

 

 

 

FOX, 

AE Kids 

Laline (*) 

 
Nike Israel,  

Nike Canada 

& Europe, 

Foot Locker,  

Dream Sport 

 

   )*(תפעולי  רווח 

Billabong,  

Sacks, 

Yanga, 

Terminal-X,   

hilavS   

 - ביניים סיכום
  ואופנת אופנה 
 ,הבית

אווירה  מוצרי
 ,  וטיפוח 

   פעילות ספורט
 ואחרים

 

)*(  רווח תפעולי  100% בניכוי
 : 

Laline,  Sacks 

 
  אקוויטי רווחי  50% בתוספת
 :לחברות

Laline,  Sacks 

 

 : תפעולי רווח 

FOX, FOX Home, TCP, Mango, Nike,  Nike 

Canada & Europe, Foot Locker, Terminal-X,   

 ,URBN Shilav, Yanga, AE,  Billabong  מותגי,

Dream Sport 
 :לחברות  אקוויטי רווחי  50% בתוספת

Laline,  Sacks  
 

 ה הרכיש )*( בניכוי עודפי עלות בגין

 2020עד חודש יולי  פעלוURBN  מותגי  )**( 
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פעילות  ת לתחומי  בחלוקה  הקבוצה  של  העסקית  הפעילות  ביום  ו  תשעהלוצאות  שהסתיימו  חודשים  שלושה 

 )באלפי ש"ח(: 20199.30. -וב  20209.03.

 FWS-בילי האוס, יאנגה ו וכן תוצאות    סאקסו  , תוצאות החברות המדווחות )לליןIFRS 11בהמשך ליישום תקן  

 המאזני.  (, מטופלות לפי שיטת השווי2019ביוני,  30עד ליום 

לצורך הצגת תוצאות הדיווח המגזרי בהתאם לתחומי הפעילות של החברה ולמידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות  

(, מוצגים נתוני המכירות והרווח המגזרי של החברות המדווחות לפי שיטת השווי  CODM-התפעוליות הראשי )ה

( ובמקביל מבוצעת התאמה של המכירות ושל הרווח המגזרי לצורך הצגת  100%פי שיעור החזקה מלא )המאזני, ל

 תוצאות הפעילות בהתאם לשיעור ההחזקות בפועל תחת עמודת ההתאמות. 

 

כתוצאה    2019ביולי,    1-ה החל מהג , בילי האוס ויאנFWSהחברה החלה לאחד את הדוחות הכספיים של החברות  

   .2019בדצמבר,  31ליום    לדוחות הכספיים 5באור טות במהעסקאות המפור

  
 חודשים )באלפי ש"ח(   9לתקופה של 

 
 
 
 
 
 
 

  

1-9/2020 

   אופנה ואופנת הבית       
(FOX, FOX Home, 

TCP, Mango, AE,  

    URBN  מותגי)

מוצרי 
אווירה 
 וטיפוח

(Laline ) 
 
  

 ספורט 
(Nike 

Israel,  

Nike    

Canada & 

Europe, 

Foot 

Locker,  

Dream 

Sport) 

 אחרים 
 לא משויך  
(Billabong, 

Sacks, 

Yanga, 

Terminal 

X, Shilav) 

סה"כ לפני  
 התאמות

על בסיס  
100%  

  מהפעילות

 התאמות
  

סה"כ דוח 
כספי 
 מאוחד

 בישראל 
 

 לחו"ל

 1,999,333 (174,887) 2,174,220 487,437 466,998 148,909 16,169 1,054,707 וניים הכנסות מחיצ

 -  (24,741) 24,741 3,405 -  -  -  21,336 הכנסות בין מגזריות

 1,999,333 (199,628) 2,198,961 490,842 466,998 148,909 16,169 1,076,043 סה"כ הכנסות

%9.84 % מסך ההכנסות   %70.  6.8% %2.12  %322.  100%  -  - 

 1,133,288 (120,771) 1,254,059 264,563 231,072 101,657 4,438 652,329 רווח גולמי 

 186,204 (20,481) 206,685 32,118 56,671 30,190 2,711 84,995 תפעולי  רווח

.%112 20.3% 16.8% 7.9%   שיעור רווח  6.5% %49.   - 9.3% 
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 חודשים )באלפי ש"ח(   3לתקופה של 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-9/2019 

   אופנה ואופנת הבית       
(FOX, FOX Home, 

TCP, Mango, AE,  

    URBN  מותגי)

מוצרי 
אווירה 
 וטיפוח

(Laline ) 
 
  

 ספורט 
(Nike 

Israel,  

Nike    

Canada, 

Foot 

Locker) 

 אחרים 
 לא משויך  
(Billabong, 

Sacks, 

Yanga, 

Terminal 

X, Shilav) 

סה"כ לפני  
 התאמות

על בסיס  
100%  

  מהפעילות

 התאמות
  

סה"כ דוח 
כספי 
 מאוחד

 בישראל 
 

 לחו"ל

( 426,780) 2,328,035 439,924 424,914 166,312 24,283 1,272,602 וניים הכנסות מחיצ  1,901,255 

( 7,976) 7,976 - - - - 7,976 הכנסות בין מגזריות  - 

( 434,756) 2,336,011 439,924 424,914 166,312 24,283 1,280,578 סה"כ הכנסות  1,901,255 

 -  -  100% 18.8% 18.2% 7.1% 1.0% 54.8% % מסך ההכנסות 

 1,070,190 (277,520) 1,347,710 248,091 208,044 112,704 7,223 771,648 רווח גולמי 

 141,117 (30,644) 171,761 10,489 42,948 28,745 4,740 84,839   תפעולי רווח

 7.4% -  7.4% 2.4% 10.1% 17.3% 19.5% 6.6%   שיעור רווח

 92,963 -  92,963 -  -  -  -  -  הכנסות אחרות 

  

7-9/2020 

 אופנה ואופנת הבית         
(FOX, FOX Home, 

TCP, Mango, AE,  

   URBN  מותגי)
  

מוצרי 
אווירה 
 וטיפוח

(Laline ) 

 ספורט 
(Nike 

Israel,  

Nike     

Canada 

& 

Europe 

Foot 

Locker,  

Dream 

Sport) 

 אחרים 
לא משויך  
(Billabong 

Sacks, 

Yanga, 

Terminal X, 

Shilav) 

סה"כ לפני  
 התאמות

על בסיס  
100%  

 מהפעילות
  

סה"כ דוח  התאמות
כספי 
 מאוחד

  

 לחו"ל בישראל 

 786,636 (67,535) 854,171 188,795 212,042 58,119 7,149 388,066 הכנסות מחיצוניים 

 - (9,919) 9,919 1,815 - - - 8,104 הכנסות בין מגזריות

 786,636 (77,454) 864,090 190,610 212,042 58,119 7,149 396,170 סה"כ הכנסות

 - - 100% 22.1% 24.5% 6.7% 0.8% 45.8% % מסך ההכנסות 

5445,22 (47,371) 492,596 102,492 106,420 40,245 2,008 241,431 רווח גולמי   

 75,764 (8,758) 84,522 12,282 31,877 13,129 1,273 25,961 תפעולי  רווח

 9.6% -  9.8% 6.4%   15.0% 22.6% 17.8% 6.6% שיעור רווח  
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לתקופה    החברה  של  הפעילות  מתחומי  אחד  כל  של  המשתנות   והעלויות  הקבועות  העלויות  של  פירוט  להלן

      :)באלפי ש"ח(  2019-2020שנים להמדווחת 

 

 חודשים )באלפי ש"ח(   9לתקופה של 
 

 
 הבית  ואופנת אופנה  

(FOX, FOX Home, AE, TCP, 

 ,URBN  Mango)מותגי

 אווירה וטיפוח  מוצרי
  Laline) )  

 ספורט   
(Nike Israel,  Nike Canada & 

Europe, Foot Locker, 

 Dream Sport) 

1-9/2020 1-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 

 424,914 466,998 166,312 148,909 1,304,861 1,092,212 הכנסות "כ סה

 208,044 231,072 112,704 101,657 778,871 656,767 גולמי   רווח

 94,216 98,746 50,030 41,535 411,328 343,878 קבועות  עלויות

 70,880 75,655 33,929 29,932 277,964 225,183 משתנות  עלויות

 42,948 56,671 28,745 30,190 89,579 87,706   תפעולי רווח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7-9/2019 

 אופנה ואופנת הבית         
(FOX, FOX Home, 

TCP, Mango, AE,  

   URBN  מותגי)
  

מוצרי 
אווירה 
 וטיפוח

(Laline ) 

 ספורט 
(Nike,  

Nike     

Canada,  

Foot 

Locker) 

 אחרים 
לא משויך  
(Billabong 

Sacks, 

Yanga, 

Terminal X, 

Shilav) 

סה"כ לפני  
 התאמות

על בסיס  
100%  

 מהפעילות
  

סה"כ דוח  התאמות
כספי 
 מאוחד

  

 לחו"ל בישראל 

( 70,808) 816,472 164,411 154,087 59,025 7,240 431,709 הכנסות מחיצוניים   745,664 

( 1,976) 1,976 - - - - 1,976 הכנסות בין מגזריות  - 

( 72,784) 818,448 164,411 154,087 59,025 7,240 433,685 סה"כ הכנסות  745,664 

  - -  100% 20.1% 18.8% 7.2% 0.9% 53.0% % מסך ההכנסות 

( 49,247) 470,714 92,439 76,199 40,539 1,696 259,841 רווח גולמי   421,467 

( 7,151) 57,824 6,514 16,384 11,247 1,192 22,487 תפעולי  רווח  50,673 

 6.8% -  7.1% 4.0% 10.6% 19.1% 16.5% 5.2% שיעור רווח  

 92,963 -  92,963 -  -  -  -  -  הכנסות אחרות 
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 חודשים )באלפי ש"ח(   3לתקופה של 
 
  

 הבית  ואופנת אופנה  
(FOX, FOX Home, AE, TCP, 

 ,URBN  Mango)מותגי

 אווירה וטיפוח  מוצרי
  Laline) )  

 ספורט   
(Nike Israel,  Nike Canada & 

Europe, Foot Locker, 

 Dream Sport) 

7-9/2020 7-9/2019 7-9/2020 7-9/2019 7-9/2020 7-9/2019 

 154,087 212,042 59,025 58,119 440,925 403,319 הכנסות "כ סה

 76,199 106,420 40,539 40,245 261,537 243,439 גולמי   רווח

 32,809 40,192 17,251 15,434 140,811 133,593 קבועות  עלויות

 27,006 34,351 12,041 11,682 97,047 82,612 משתנות  עלויות

 16,384 31,877 11,247 13,129 23,679 27,234   תפעולי רווח
 
 
 
 

  מתחומי   אחד  כל  עבור"ר  למ   ההכנסות  פירוט  וכן,  2020לשנת    הזהות  החנויות  במכירותהשינוי    פירוט  להלן

 :2019-2020 שניםלות המדווחות תקופל החברה של  הפעילות

 

         

 חודשים   9לתקופה של 

 

   זהות חנויות מכירות

 ספורט  וטיפוח אווירה מוצרי הבית  ואופנת אופנה 
1-9/2020 1-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 

"כ מכירות  סה
חנויות זהות ב

 * )באלפי ש"ח( 
831,795 753,380 300111, 00096, 337,795 271,092 

 
 

  (זהות בחנויות)לא  "רלמ מכירות

 
 ספורט  וטיפוח אווירה מוצרי הבית  ואופנת אופנה
1-9/2020 1-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 

   מכירות"כ סה
 ** )בש"ח(  ר"למ

1,128 1,057 53,02 2,741 2,906 2,655 

 שטחים"כ סה
לחישוב   ששימשו

מכירות למ"ר  
 *** )במ"ר(

124,149 127,637 778,5 5,752 22,585 17,781 

 

 14בינואר ועד    1לפיה חושבו נתוני החנויות הזהות בתשעת החודשים הראשונים הינה בין    התקופה הרלבנטית
, בעקבות הוראת הממשלה על סגירת כל המרכזים 2019וכן בשנת  2020בשנת  לספטמבר 17למאי ועד  7ובין  למרץ

 המסחריים בשל התפשטות מגיפת הקורונה כפי שהוסבר לעיל. 
 

 14בינואר ועד    1הינה בין    2020בתשעת החודשים הראשונים לשנת    כירות למ"רנתוני המלפיה חושבו    התקופה
   .לספטמבר 18לאפריל ועד  30למרץ ובין 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   17 

    

 חודשים   3לתקופה של 

 

   זהות חנויות מכירות

 ספורט  וטיפוח אווירה מוצרי הבית  ואופנת אופנה 
7-9/2020 7-9/2019 7-9/2020 7-9/2019 7-9/2020 7-9/2019 

"כ מכירות  סה
חנויות זהות ב

 * )באלפי ש"ח( 
335,149 312,511 30047, 42338, 151,307 120,170 

 

  (זהות בחנויות)לא  "רלמ מכירות

 
 ספורט    וטיפוח אווירה מוצרי הבית  ואופנת אופנה
7-9/2020 7-9/2019 7-9/2020 7-9/2019 7-9/2020 7-9/2019 

   מכירות"כ סה
 ** )בש"ח(  ר"למ

1,124 1,068 3,174 2,933 3,022 2,884 

 שטחים"כ סה
לחישוב   ששימשו

מכירות למ"ר  
 *** )במ"ר(

125,736 128,056 6,162 5,711 26,901 17,810 

 
 

בשנת   לספטמבר  17ועד    ליולי  1ברבעון השלישי הינה בין    נתוני החנויות הזהותלפיה חושבו    התקופה הרלבנטית
, בעקבות הוראת הממשלה על סגירת כל המרכזים המסחריים בשל התפשטות מגיפת הקורונה 2019וכן בשנת    2020

 כפי שהוסבר לעיל. 
 

 לספטמבר.  18ועד  ליולי  1הינה בין  2020ברבעון השלישי לשנת  המכירות למ"רנתוני  לפיה חושבו התקופה 
 
 
 

וסדיר  * רציף  באופן  פעלו  אשר  חנויות  רק  הן  המכירות  חישוב  לצורך  ששימשו  החנויות  התקופה   כלבמהלך  ( 
 . ואשר לא חל שינוי כלשהו בשטחן 2019וכן בשנת  2020בשנת הרלבנטית 

 

וכן תקופת הזמן שבה   ומושפעים בין היתר מהשינוי בגודל החנויות   זהות  חנויות המכירות למ"ר אינם נתוני    נתוני(  **
  בקופות  שהתקבלו  התשלום   אמצעי  כלכללו את    ר למ"  המכירות   חישוב   לצורךששימשו    המכירותנתוני    . פעלו  יות החנו 

הדרים קארד והנחות על תווי    עדון מימוש נקודות מו  לרבות,  והמבצעים  תההנחו  כל  ובניכוי"מ  מע  בניכוי,  החנויות
   .וכרטיסי מתנה  קניה

 
נתוני  *** החישוב    במ"ר  השטחים(  לצורך  ומחסנים.   הינםששימשו  ציבוריים  שטחים  כוללים  ואינם  נטו    במונחי 

 חישוב סה"כ השטחים לתקופה במ"ר נעשה באופן יחסי לפי מספר חודשי הפעילות של כל חנות. 
 
 
 

   הבית ואופנת אופנה הפעילות תחום 2.1

 

 בישראל אופנה ואופנת הבית  תחום 2.1.1

 
 מכירות

 

 )במיליוני ש"ח( חודשים   9לתקופה של 

 השינוי  שיעור 9201/9-1 2020/9-1 

 (16.0%) 1,280.6 1,076.0 מכירות 
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 )במיליוני ש"ח( חודשים   3לתקופה של 

 השינוי  שיעור 9201/9-7 2020/9-7 

 (8.7%) 433.7 396.2 מכירות 

 

מסגירת  נובעת  ,  אשתקד  ותהמקביל   ותלתקופ, בהשוואה  תוהמדווח  ר המכירות בתקופות במחזו  הירידה

עלייה במכירות  מ  שקוזז בחלקו,  הקורונה  נגיףהתפשטות    עקב  ת הסגרובתקופ  המרכזים המסחריים

 . בחנויות זהות

 

 גולמי רווח

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   9 לתקופה של

 2020/9-1 9201/9-1   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 ביחס שינוי השינוי  שיעור

 למחזור

 0.3% (15.5%) 60.3% 771.6 60.6% 652.3 גולמי  רווח

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   3 לתקופה של

 2020/9-7 9201/9-7   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 ביחס שינוי השינוי  שיעור

 למחזור

 1.0% (7.1%) 59.9% 259.8 60.9% 241.4 גולמי  רווח

 

אשתקד  הגולמי  רווחב  הירידה המקבילות  לתקופות  בהשוואה  המדווחות,    בעיקר   תנובע  ,בתקופות 

 .ת הסגר, כפי שהוסבר לעילובתקופסגירת מרכזי המסחר מ

הגולמי   הרווח  בשיעור  נובעת    ,בתקופות המדווחות, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקדהעלייה 

 .שער החליפין הממוצע של הדולר מול השקל היחלשות הרכש עקבבעלויות  מקיטוןבעיקר 

 

 תפעולירווח 

 

 )במיליוני ש"ח( חודשים   9לתקופה של 

 

 

 

 

 )במיליוני ש"ח( חודשים   3לתקופה של 

 

  תקופה המקבילה , בהשוואה לבתשעת החודשים הראשונים של השנהבשיעור הרווח התפעולי    העלייה

פעולות  וכן מ הגולמי הרווח  בשיעור העלייהו הזהות  בחנויות במכירות העלייהמבעיקר  נובעת ,אשתקד

  2020/9-1 9201/9-1     

  שיעור סכום   
 ממחזור 

  שיעור סכום 
 ממחזור 

  שיעור
 השינוי

 ביחס שינוי
 למחזור

 1.3% 0.2% 6.6% 84.8 7.9% 85.0 תפעולי רווח  

  2020/9-7 9201/9-7     

  שיעור סכום   
 ממחזור 

  שיעור סכום 
 ממחזור 

  שיעור
 השינוי

 ביחס שינוי
 למחזור

 1.4% 15.4% 5.2% 22.5 6.6% 26.0 תפעולי רווח  
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,  עודו  דירה  שכר  שכר עבודה,   ביניהן  העיקריותהחברה לצמצום של הוצאות ההפעלה    הנהלתשנקטה  

והפחתת רכוש קבוע  URBN ירידה הנובעת מרישום הוצאות בגין ירידת ערך זיכיון מותגי קבוצת  בקיזוז  

   .הוצאות מכירה ושיווקמיליון ש"ח בסעיף   12.9ל בסך ש

בעיקר    נובעת,  ברבעון השלישי, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקדבשיעור הרווח התפעולי    העלייה

החברה    הנהלתפעולות שנקטה  ומ  הגולמי  הרווח  בשיעור   העלייהו  הזהות  בחנויות  במכירות  העלייהמ

ירידה הנובעת מרישום  , בקיזוז  עודו  דירה  שכר  שכר עבודה,  ביניהן  העיקריותלצמצום הוצאות ההפעלה  

   ש"ח.מיליון  1.7בסך של URBN מותגי קבוצת בהפחתת רכוש קבוע 

 לעיל.   5'ג', ב   1.5.1 ביאור ראההוצאות  לצמצום החברה  פעולות  בדבר לפרטים

 

 "ל בחו  אופנה  תחום 2.1.2

 
 מכירות

 
 )במיליוני ש"ח( חודשים   9לתקופה של 

 השינוי  שיעור 9201/9-1 2020/9-1 

 (33.4%) 24.3 16.2 מכירות 

 

 )במיליוני ש"ח( חודשים   3לתקופה של 

 השינוי  שיעור 9201/9-7 2020/9-7 

 (1.4%) 7.2 7.1 מכירות 

 

  נובעת   אשתקד,  המקבילה תקופה  , בהשוואה לבתשעת החודשים הראשונים של השנהבמכירות    הירידה

 בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.  בין היתר  "לבחו  זכייניםלמהירידה במכירות 

 

 גולמי רווח

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   9 לתקופה של

 2020/9-1 9201/9-1   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 ביחס שינוי השינוי  שיעור

 למחזור

 (2.3%) (38.9%) 29.7% 7.2 27.4% 4.4 גולמי  רווח

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   3 לתקופה של

 2020/9-7 9201/9-7   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 ביחס שינוי השינוי  שיעור

 למחזור

 4.7% 17.6% 23.4% 1.7 28.1% 2.0 גולמי  רווח

 

  ים נובע   אשתקד,  ותהמקביל  ותת בהשוואה לתקופ והמדווח  ותבתקופ  רווח הגולמיה  שיעורב  השינויים

 בתמהיל המכירות בין המותגים שנמכרו ללקוחות בחו"ל.  מהשינויבעיקר 

אשתקד,    תקופה המקבילה, בהשוואה לבתשעת החודשים הראשונים של השנה  רווח הגולמיב  הירידה

 מהירידה בשיעור הרווח הגולמי וכן מהירידה במכירות כפי שהוסבר לעיל.נובעת בעיקר 



 

   20 

    

 תפעולי רווח

  

 )במיליוני ש"ח( חודשים   9לתקופה של 

 

 

 

 

 )במיליוני ש"ח( חודשים   3לתקופה של 

 

 

 

 

 

  , אשתקד  תקופה המקבילה, בהשוואה לבתשעת החודשים הראשונים של השנה  התפעוליברווח    הירידה

 כפי שהוסבר לעיל. ובשיעור הרווח הגולמי   במכירות מהירידהנובעת  

 

   וטיפוח  אווירה מוצרי פעילות תחום   2.2

מוצגות  בע  וסבונים  נרות)"ללין    וטיפוח  אווירה  מוצרי  פעילות  תחום  שלהפעילות    תוצאות  לפי "מ"( 

 (. 100%)  מלא החזקה שיעור

 
 מכירות

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   9של  לתקופה

 השינוי  שיעור 9201/9-1 2020/9-1 

 (10.5%) 166.3 148.9 מכירות 

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   3של  לתקופה

 השינוי  שיעור 9201/9-7 2020/9-7 

 (1.5%) 59.0 58.1 מכירות 

 

  מסגירת בעיקר    , נובעתאשתקד  ות המקביל  ותת בהשוואה לתקופוהמדווח  ות במכירות בתקופ  הירידה

 , בקיזוז העליה במכירות בחנויות זהות. הקורונה  מגיפת עקב  ת הסגרובתקופ  המרכזים המסחריים

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020/9-1 9201/9-1     

  שיעור סכום   
 ממחזור 

  שיעור סכום 
 ממחזור 

  שיעור
 השינוי

 ביחס שינוי
 למחזור

 (2.7%) (42.6%) 19.5% 4.7 16.8% 2.7 תפעולי רווח  

  2020/9-7 9201/9-7     

  שיעור סכום   
 ממחזור 

  שיעור סכום 
 ממחזור 

  שיעור
 השינוי

 ביחס שינוי
 למחזור

 1.3% 8.3% 16.5% 1.2 17.8% 1.3 תפעולי רווח  
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 גולמי רווח

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   9 של לתקופה

 2020/9-1 9201/9-1   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 ביחס שינוי השינוי  שיעור

 למחזור

 0.5% (9.8%) 67.8% 112.7 68.3% 101.7 גולמי  רווח

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   3 של לתקופה

 2020/9-7 9201/9-7   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 ביחס שינוי השינוי  שיעור

 למחזור

 0.5% (0.7%) 68.7% 40.5 69.2% 40.2 גולמי  רווח

 

  אשתקד   תקופה המקבילה , בהשוואה לבתשעת החודשים הראשונים של השנההגולמי  רווח  ב  הירידה

 ירידה במכירות, כפי שהוסבר לעיל.  הנובעת מ

בעיקר    תנובע  אשתקד  ות המקביל  ות בהשוואה לתקופבתקופות המדווחות  הגולמי  רווח  שיעור הב  העליה

 מתמהיל המכירות בין ערוצי המכירה השונים. 

 

 תפעולי רווח

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   9של  לתקופה

 2020/9-1 9201/9-1   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 ביחס שינוי השינוי  שיעור

 למחזור

 3.0% 5.2% 17.3% 28.7 20.3% 30.2 תפעולי   רווח

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   3של  לתקופה

 2020/9-7 9201/9-7   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 ביחס שינוי השינוי  שיעור

 למחזור

 3.5% 17.0% 19.1% 11.2 22.6% 13.1 תפעולי   רווח

 

נובעת    ,בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקדהעלייה בשיעור הרווח התפעולי בתקופות המדווחות,  

  בדבר   לפרטים  .ברשת   עיקריותה   ההפעלההוצאות  ב  וירידהחנויות הזהות  מכירות בב  מהעליהבעיקר  

 לעיל.  5' ג', ב   1.5.1  ביאור ראההוצאות  לצמצום החברה פעולות
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 ספורט  פעילות תחום   2.3

 

  מלא  החזקה   שיעור  לפי מוצגות  "מ"(  בע  ריטיילורס)"  הספורט  פעילות  תחום  שלהפעילות    תוצאות

(100% .) 

 
 מכירות

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   9של  לתקופה

 השינוי  שיעור 9201/9-1 2020/9-1 

 9.9% 424.9 467.0 מכירות 

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   3של  לתקופה

 השינוי  שיעור 9201/9-7 2020/9-7 

 37.6% 154.1 212.0 מכירות 

 

מהעליה    נובעת,  אשתקד  ותהמקביל  ותלתקופ , בהשוואה  תוהמדווח ותבתקופבמחזור המכירות    העליה

בחנויות   המסחרהבמכירות  בשטחי  גידול  עקב  במכירות  והגידול  בחלקו  ,זהות  של השפעמ   שקוזז    ה 

 .  הקורונה  נגיףעקב  סגירת המרכזים המסחריים בתקופות הסגר 

 

 גולמי רווח

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   9 של לתקופה

 2020/9-1 9201/9-1   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 ביחס שינוי השינוי  שיעור

 למחזור

 0.5% 11.1% 49.0% 208.0 49.5% 231.1 גולמי  רווח

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   3 של לתקופה

 2020/9-7 9201/9-7   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 ביחס שינוי השינוי  שיעור

 למחזור

 0.8% 39.6% 49.4% 76.2 50.2% 106.4 גולמי  רווח

 
המדווחות  הגולמירווח  ב  העליה בהשוואה  בתקופות  בעיקר  ת  נובע  ,אשתקד  ותהמקביל  ותלתקופ , 

 כפי שהוסבר לעיל.   כירותבמ עליההמ

  ות לתקופ החנויות בהשוואה    ברשת  ההנחות  בשיעור  מירידה  בעיקר  נובעת  ולמי בשיעור הרווח הג  העליה

 . אשתקד ותהמקביל 
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 תפעולי רווח

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   9של  לתקופה

 2020/9-1 9201/9-1   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 ביחס שינוי השינוי  שיעור

 למחזור

 2.0% 32.2% 10.1% 42.9 12.1% 56.7 תפעולי   רווח

 

 חודשים )במיליוני ש"ח(   3של  לתקופה

 2020/9-7 9201/9-7   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 ביחס שינוי השינוי  שיעור

 למחזור

 4.4% 94.5% 10.6% 16.4 15.0% 31.9 תפעולי   רווח

 
 

ברווח התפעולי   בעיקר    נובעת בתקופות המדווחות, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד,  העלייה 

  מצמצום הוצאות ההפעלה העיקריות   כןבחנויות הזהות ומהגידול בשטחי המסחר ו  מהעליה במכירות

המסחריים  מסגירת המרכזים  שנבעה  , בקיזוז ירידה  לעיל(  5' ג',  ב  1.5.1  ביאור)ראה    כפי שהוסבר לעיל 

 . עקב מגיפת הקורונהבארץ ובחו"ל  בתקופת הסגר

  נובעת בתקופות המדווחות, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד,  רווח התפעולי  שיעור ההעלייה ב

בתקופת הסגר ואחריו    צמצום הוצאות ההפעלה העיקריותו  בעיקר מהעליה במכירות בחנויות הזהות

 כפי שהוסבר לעיל. 
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 חשבונאי  דוח

 תוצאות הפעילות העסקית של הקבוצה  .3
 

  תשרי   חגי,  הפסח  חג  במהלך  מוגברות  במכירות  כלל  בדרך  המתבטאת,  מעונתיות  מושפעות  החברה   הכנסות .א

 כתוצאה מהשפעת מכירות עונת החורף.  השנה של הרביעי והרבעון

לפי שיטת השווי    החברה  .ב רווחי האקוויטי של החברות המטופלות  בחרה כמדיניות חשבונאית להציג את 

התפעולית    התפעולי  הרווח  במסגרת  המאזני  מהפעילות  חלק  מהווה  אלה  בחברות  שההשקעה  היות 

 והאסטרטגית של החברה. 

 
 

 המאוחדים )באלפי ש"ח(:  החשבונאיים תמצית דוחות הרווח והפסד   
 

 
 

 .המגזרי בניתוח לעיין  יש אשתקד  המקבילה  לתקופה בהשוואה בתוצאות לעיין  מנת על )*(
 
 
 
 
 
 

 
 לשנת   לרבעונים לתקופות

1-9/20 1-9/19 7-9/20 7-9/19 2019 

 2,764,934 745,664 786,636 1,901,255 1,999,333 ושירותים  ממכירות הכנסות

 1,194,619 324,197 341,411 831,065 866,045 המכירות עלות

 1,570,315 421,467 445,225 1,070,190 1,133,288 גולמי  רווח

 56.8% 56.5% 56.6% 56.3% 56.7% גולמי רווח שיעור

 1,291,723 364,670 363,408 915,905 928,569 ושיווק מכירה הוצאות

 36,961 9,750 11,306 24,454 30,346 וכלליות  הנהלה הוצאות

 91,945 92,805 -  90,862 (42) אחרות)הוצאות( הכנסות 

החברה ברווחי חברות המטופלות  חלק
 נטו, המאזנישיטת השווי  לפי

11,873 13,387 5,253 3,784 15,897 

 349,473 143,636 75,764 234,080 186,204 תפעולי רווח

 12.6% 19.3% 9.6% 12.3% 9.3% תפעולי רווח שיעור

 69,189 23,344 5,103 54,455 39,986 נטו, מימון הוצאות

 280,284 120,292 70,661 179,625 146,218 הכנסה  על יםלפני מס רווח

 39,220 7,014 16,559 17,646 39,538  הכנסה על מיסים

 241,064 113,278 54,102 161,979 106,680  נקי רווח

 8.7% 15.2% 6.9% 8.5% 5.3%  נקי רווח שיעור
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 מכירות

 

 "ח( ש)במיליוני חודשים   9לתקופה של 

 השינוי  שיעור 9201/9-1 2020/9-1 

 5.2% 1,901.3 1,999.3 מכירות 

 

 "ח( ש)במיליוני חודשים   3לתקופה של 

 השינוי  שיעור 9201/9-7 2020/9-7 

 5.5% 745.7 786.6 מכירות 

 

  נובעת ,  אשתקד  תקופה המקבילה, בהשוואה לבתשעת החודשים הראשונים של השנהבמחזור המכירות    העליה

ו  מחברותבעיקר   יאנגה  אוחדו לראשונה בדוחות    שתוצאותיהןהחברות שאוחדו(  -)להלן    FWS-בילי האוס, 

  , דרים ספורטמהגידול בפעילות בעיקר במותגים החדשים ביניהם  ,  2019השלישי של שנת    ברבעוןהכספיים  

בנטרול ההשפעה של סגירת   דול במכירות בחנויות הזהות,יוכן בג  אתר הסחר טרמינל איקסוב  באירופהנייקי 

   .הקורונה נגיףבעקבות התפשטות  ת הסגרובתקופ מרכזי המסחר

מעלייה במכירות    נובעת בעיקר  לרבעון המקביל אשתקד,, בהשוואה  השלישיברבעון  במחזור המכירות    העלייה

כפי שהוזכר לעיל, בנטרול  מותגי הספורט ואתר הסחר טרמינל איקס  ת  יובפעילובחנויות הזהות ומהגידול  

 הקורונה.   עקב התפשטות מגיפת השני   סגירת המרכזים המסחריים בתקופת הסגר השפעת

 

 גולמי רווח

 

 "ח( ש)במיליוני חודשים   9לתקופה של 

 2020/9-1 9201/9-1   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 למחזור  ביחס שינוי השינוי  שיעור

 0.4% 5.9% 56.3% 1,070.2 56.7% 1,133.3 גולמי  רווח

 

 "ח( ש)במיליוני חודשים   3לתקופה של 

 2020/9-7 9201/9-7   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 למחזור  ביחס שינוי השינוי  שיעור

 0.1% 5.6% 56.5% 421.5 56.6% 445.2 גולמי  רווח

 

 . 2 בסעיף , וצאות הפעילות העסקית של הקבוצה בחלוקה לתחומי פעילותת הרווח הגולמי ראו  לניתוח
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 ושיווק מכירה הוצאות

 

 "ח( ש)במיליוני חודשים   9לתקופה של 

 2020/9-1 9201/9-1   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 למחזור  ביחס שינוי השינוי  שיעור

  מכירה הוצאות 

 (1.8%) 1.4% 48.2% 915.9 46.4% 928.6 ושיווק 

 

 "ח( ש)במיליוני חודשים   3לתקופה של 

 2020/9-7 9201/9-7   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 למחזור  ביחס שינוי השינוי  שיעור

 (2.7%) (0.3%) 48.9% 364.7 46.2% 363.4 ושיווק   מכירה הוצאות 

 

והשיווק    העליה המכירה  השנהבהוצאות  של  הראשונים  החודשים  לבתשעת  בהשוואה  המקבילה,    תקופה 

  גידולהוצאות עקב הב  עליהמ  ,החברות שאוחדו  שלהמכירה והשיווק    הוצאות  מתוספת  בעיקרנובעת  אשתקד,  

  מיליון   12.9בסך של  URBN מותגי קבוצת  ורכוש קבוע  ירידת ערך זיכיון  הוצאות בגין  ומ  נטו,  המסחר  בשטחי

ווק שנקטה בהן  יהוצאות המכירה והש  צמצוםעקב פעולות  הפעלה עיקריות    בנטרול ירידה בהוצאות  ש"ח,

לפרטים נוספים    .ת הסגרו בתקופ  המסחריים   המרכזים  סגירת  על   הממשלה  הוראת  בעקבות  הקבוצה  הנהלת 

   .להלן  1.5.1ראו סעיף 

והשיווק    הירידה המכירה  הש בהוצאות  אשתקד,  לישברבעון  המקבילה  לתקופה  בהשוואה    בעיקר נובעת  י, 

  הקבוצה   הנהלתווק שנקטה בהן  יהוצאות המכירה והש  צמצוםעקב פעולות  הפעלה עיקריות  בהוצאות  מקיטון  

 . URBNמיליון ש"ח שנרשם כתוצאה מסגירת פעילות  1.7בנטרול הפסד בסך של , השני בתקופת הסגר

 

 וכלליות הנהלה הוצאות

 

 "ח( ש)במיליוני חודשים   9לתקופה של 

 2020/9-1 9201/9-1   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 למחזור  ביחס שינוי השינוי  שיעור

 0.2% 24.1% 1.3% 24.5 1.5% 30.3 וכלליות  הנהלה  הוצאות 

 

 "ח( ש)במיליוני חודשים   3לתקופה של 

 2020/9-7 9201/9-7   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 למחזור  ביחס שינוי השינוי  שיעור

 0.1% 16.0% 1.3% 9.8 1.4% 11.3 וכלליות  הנהלה  הוצאות 

 

ההנהלה  העליה השנה בהוצאות  של  הראשונים  החודשים  ,  אשתקד  ההמקביל  הלתקופ  בהשוואה,  בתשעת 

עקב פעולות לצמצום הוצאות  ות  ירידה בהוצא   בנטרול,  החברות שאוחדו  שלהוצאות    מתוספת  בעיקרנובעת  
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הקבוצה  בהן  שנקטה הסגר  המסחריים  המרכזים  סגירת  על  הממשלה  הוראת  בעקבות  הנהלת    . בתקופת 

   .להלן 1.5.1סעיף  לפרטים נוספים ראו 

אשתקד,    ההנהלהבהוצאות    העליה המקבילה  לתקופה  בהשוואה  השלישי,  מגידול    בעיקרנובעת  ברבעון 

פעולות לצמצום הוצאות  עקב  ירידה  בנטרול    ,בהוצאות שרותים מקצועיים להרחבת פעילות הספורט באירופה

   .להלן 1.5.1לפרטים נוספים ראו סעיף   .השני בתקופת הסגר הנהלת הקבוצה  בהן שנקטה

 

 אקוויטי רווחי

  

 "ח( ש)במיליוני חודשים   9לתקופה של 

 2020/9-1 9201/9-1   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 למחזור  ביחס שינוי השינוי  שיעור

 (0.1%) (11.3%) 0.7% 13.4 0.6% 11.9 אקוויטי  רווחי 

 

 "ח( ש)במיליוני חודשים   3לתקופה של 

 2020/9-7 9201/9-7   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 למחזור  ביחס שינוי השינוי  שיעור

 0.2% 38.8% 0.5% 3.8 0.7% 5.3 אקוויטי  רווחי 

 
 

 תפעולי רווח

 

 "ח( ש)במיליוני חודשים   9לתקופה של 

 2020/9-1 9201/9-1   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 למחזור  ביחס שינוי השינוי  שיעור

 (3.0%) (20.5%) 12.3% 234.1 9.3% 186.2 תפעולי   רווח

 

 "ח( ש)במיליוני חודשים   3לתקופה של 

 2020/9-7 9201/9-7   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 למחזור  ביחס שינוי השינוי  שיעור

 (9.7%) (47.3%) 19.3% 143.6 9.6% 75.8 תפעולי   רווח

 

 .2  בסעיף, וצאות הפעילות העסקית של הקבוצה בחלוקה לתחומי פעילותתהתפעולי ראו   הרווח לניתוח
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 מימון הוצאות

 

 "ח( ש)במיליוני חודשים  9לתקופה של 

 2020/9-1 9201/9-1   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 שינוי ביחס למחזור  השינוי  שיעור

 (0.9%) (26.6%) 2.9% 54.5 2.0% 40.0 הוצאות מימון, נטו 

ללא   הוצאות מימון, נטו

  תקןהשפעת יישום 

דיווח כספי בינלאומי  

 חכירות  - 16מספר 

13.2 0.7% 17.4 0.9% (24.1%) (0.2%) 

 

 "ח( ש)במיליוני חודשים  3לתקופה של 

 2020/9-7 9201/9-7   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 שינוי ביחס למחזור  השינוי  שיעור

 (2.5%) (78.1%) 3.1% 23.3 0.6% 5.1 הוצאות מימון, נטו 

  )הכנסות( הוצאות 

ללא השפעת   מימון, נטו 

דיווח כספי   תקן יישום 

  -  16בינלאומי מספר 

 חכירות 

(5.9 ) (0.8%) 9.6 1.3% - - 

 

הוצאות מימון מהתחייבות בגין  מ בעיקר    של השנה נבעובתשעת החודשים הראשונים  הוצאות המימון, נטו  

וריבית    שערוךש"ח,  מיליון    15.3-בסך של כ  על הלוואות  הוצאות ריביתש"ח,  מיליון    26.7- חכירה בסך של כ

שערוך יתרות  בקיזוז הכנסות ממיליון ש"ח,    3.0-ועמלות בסך של כ  מליון ש"ח  10.3  -בסך של כ   , נטוני"עמ

 מיליון ש"ח.    15.9-של כ מט"ח, נטו ועסקאות הגנה בסך

 

התחייבות בגין חכירה  בגין  מהוצאות מימון    נבעו  אשתקדהוצאות המימון, נטו בתשעת החודשים הראשונים  

הוצאות  ש"ח,  מיליון    18.5-שערוך יתרות מט"ח, נטו ועסקאות הגנה בסך של כש"ח,  מיליון    37.0- בסך של כ

מיליון ש"ח שקוזז    3.5  - מיליון ש"ח, מעמלות ושונות בסך של כ  11.1-על הלוואות זמן ארוך בסך של כריבית  

 מיליון ש"ח.   15.7- בחלקו משערוך וריבית ניירות ערך, נטו בסך של כ

 

המימון   הראשונים  הוצאות  החודשים  לראשונה  כוללות    2020לשנת  בתשעת  שאוחדו  חברות  של  הוצאות 

 . (2019החל מהרבעון השלישי של שנת   FWS- בילי האוס, יאנגה ו)חברות 

 

הוצאות מימון מהתחייבות בגין חכירה בסך של  בעיקר מ של השנה נבעו השלישיהוצאות המימון, נטו ברבעון  

,  מיליון ש"ח  1.1-ועמלות בסך של כ  ש"חמיליון    5.2-בסך של כ   על הלוואות  הוצאות ריביתש"ח,  מיליון    11.0-כ

שערוך יתרות מט"ח, נטו ועסקאות הגנה  ש"ח ומליון    9.1-משערוך וריבית מני"ע בסך של כבקיזוז הכנסות  

   ש"ח.מיליון  3.4 בסך

 

  13.7-הוצאות מימון מהתחייבות בגין חכירה בסך של כמ  נבעו  אשתקדברבעון השלישי    , נטוהמימון  וצאות ה

החל מהרבעון הראשון    חכירות   –  16יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  מיליון ש"ח )בעקבות  



 

   29 

    

שנת   כ(,  2019של  של  בסך  הגנה  ועסקאות  נטו  יתרות מט"ח,  ומיליון    8.8-משערוך  על  ש"ח  ריבית  הוצאות 

בסך   ארוך  זמן  כהלוואות  ש"ח  4.1-של  כ,  מיליון  של  בסך  ושונות  בחלקו  מיליון    1.2-מעמלות  שקוזז  ש"ח 

  מיליון ש"ח.  4.5-משערוך וריבית ניירות ערך, נטו בסך של כ

 

 
 המס )*(  נטל

 

 חודשים    9לתקופה של 

 2020/9-1 9201/9-1 

 10.6% 29.4% המס נטל  

 

 חודשים   3לתקופה של                                    

 2020/9-7 9201/9-7 

 6.0% 25.3% המס נטל  

 אקוויטי  רווחי  בנטרול )*( 

 

 נקירווח 

 

 "ח( ש)במיליוני חודשים   9לתקופה של 

 2020/9-1 9201/9-1   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 למחזור  ביחס שינוי השינוי  שיעור

 (3.2%) (34.1%) 8.5% 162.0 5.3% 106.7 נקי רווח  

 

 "ח( ש)במיליוני חודשים   3לתקופה של 

 2020/9-7 9201/9-7   

  שיעור סכום  

 ממחזור 

  שיעור סכום 

 ממחזור 

 למחזור  ביחס שינוי השינוי  שיעור

 (8.3%) (52.2%) 15.2% 113.3 6.9% 54.1 נקי רווח  

 

 למניה  רווח

 

 )בש"ח(  חודשים  9לתקופה של 

 2020/9-1 9201/9-1 

 12.42 7.61 בסיסי   למניהרווח  

 12.30 7.54 מדולל   למניה רווח  

 
 )בש"ח(  חודשים  3לתקופה של 

 2020/9-7 9201/9-7 

 8.56 3.76 בסיסי   למניהרווח  

 8.47 3.74 מדולל   למניה רווח  
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 חכירות  –  16מספר  השפעת היישום של תקן דיווח כספי בינלאומי  .4
 

 .  2019רבעון הראשון של שנת בחכירות  -  16תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  את לראשונה   מהייש  החברה

 .לציין את השפעות התקן על התוצאותן על הדוחות הכספיים החברה בחרה בשל ההשפעה של התק

 
 )באלפי ש"ח(: על דוח רווח והפסד המאוחד חכירות  - 16תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  השפעת

 
 

 1-9/20 7-9/20 

 כפי שדווח  סעיף 

  ללא השפעת

תקן דיווח  

כספי בינלאומי  

  -  16מספר 

 חכירות 

 כפי שדווח 

  ללא השפעת

תקן דיווח  

כספי בינלאומי  

  -  16מספר 

 חכירות 

רווחי  החברה ב חלק
 המטופלותחברות 

  שיטת השווי לפי
 נטו, המאזני

11,873 11,590 5,253 15, 38 

,379145 186,204 תפעולי  רווח  75,764 59,297 

, מימון )הכנסות( הוצאות

( 5,922) 5,103 13,224 39,986 נטו  

  על יםלפני מס רווח
 הכנסה

146,218 155132,  70,661 65, 219 

043,63 39,538 מיסים על הכנסה  16,559 15, 933 

112,69 106,680 נקי רווח  54,102 49,286 

מיוחס לבעלי  נקי ה רווח
 מניות החברה

102,978 601,39  50,876 4,64 66 

EBITDA 405,163 223,581 159,273 86,257 
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 1-9/19 7-9/19   

 

 

 

 כפי שדווח 

  ללא השפעת

תקן דיווח  

כספי בינלאומי  

  – 16מספר 

 חכירות 

 כפי שדווח 

  ללא השפעת

תקן דיווח  

כספי בינלאומי  

  – 16מספר 

 חכירות 

רווחי  החברה ב חלק
 חברות המטופלות 

שיטת השווי   לפי

 נטו, המאזני

13,387 13,089 3,784 3,480 

 132,086 143,636 207,198 234,080   תפעולי רווח

 39,123 50,673 114,235 141,117 ללא שערוך  תפעולי רווח

 9,589 23,344 17,441 54,455 נטו, מימון הוצאות

  על יםלפני מס רווח 
 הכנסה

179,625 189,757 120,292 122,498 

 7,574 7,014 20,057 17,646 מיסים הכנסה

 114,924 113,278 169,699 161,979  נקי רווח

 21,961 20,315 76,736 69,016 ללא שערוך  נקי רווח

מיוחס לבעלי  רווח נקי ה

 מניות החברה
167,894 174,451 115,633 116,865 

EBITDA 63,442  142,156 173,732 369,900 ללא שערוך 

 
 
 

פעילות    של הקבוצה   הרווח התפעולי   - וב  209.03.  ביום  שהסתיימו  חודשים  שלושהו  לתשעהבחלוקה לתחומי 

 )באלפי ש"ח(:  19.9.03

 
 

 חודשים )באלפי ש"ח(   9לתקופה של 

 

 
 
 

 
  

1-9/2020 
 אופנה ואופנת הבית         

(FOX, FOX Home, 

TCP, Mango, AE,  

    URBN  מותגי)

  מוצרי
  אווירה
 וטיפוח

(Laline ) 

 ספורט
(Nike, Nike 

Canada&Europe   

Foot Locker, 

Dream Sport) 

 אחרים
 משויך   לא

(Billabong, 

Sacks, Shilav 

Yanga, 

Terminal X) 

"כ  סה
 לפני

 התאמות 
 בסיס על

100%  
  מהפעילות 

"כ  סה התאמות 
  דוח

  כספי
 מאוחד 

 "ל לחו בישראל 

ללא  תפעולי רווח
יישום תקן דיווח 

 כספי בינלאומי 
 - 16מספר 

 חכירות

52,147 2,711 28,657 51,685 27,236 162,436 (17,057) 145,379 

 7.3% -  7.4% 5.5% 11.1% 19.2% 16.8% 4.8%   רווח שיעור
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 חודשים )באלפי ש"ח(   3לתקופה של 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

1-9/2019 
 אופנה ואופנת הבית         

(FOX, FOX Home, 

TCP, Mango, AE,  

    URBN  מותגי)

  מוצרי
  אווירה
 וטיפוח

(Laline ) 

 ספורט
(Nike, Nike 

Canada 

Foot Locker) 

 אחרים
 משויך   לא

(Billabong, 

Sacks, Shilav 

Yanga, 

Terminal X) 

"כ  סה
 לפני

 התאמות 
 בסיס על

100%  
  מהפעילות 

"כ  סה התאמות 
  דוח

  כספי
 מאוחד 

 "ל לחו בישראל 

ללא  תפעולי רווח
יישום תקן דיווח 

 כספי בינלאומי 
 חכירות – 16מספר 

 )ללא שערוך( 

66,254 4,740 26,614 39,009 5,246 141,863 (27,629 )  114,234 

 6.0% -  6.1% 1.2% 9.2% 16.0% 19.5% 5.2%   רווח שיעור

 
  

7-9/2020 
 אופנה ואופנת הבית         

(FOX, FOX Home, 

TCP, Mango, AE,  

    URBN  מותגי)

  מוצרי
  אווירה
 וטיפוח

(Laline ) 

 ספורט
(Nike, Nike 

Canada&Europe   

Foot Locker, 

Dream Sport) 

 אחרים
 משויך   לא

(Billabong, 

Sacks, Shilav 

Yanga, 

Terminal X) 

 לפני"כ סה
 התאמות 

 בסיס על
100%  

  מהפעילות 

"כ  סה התאמות 
  דוח

  כספי
 מאוחד 

 "ל לחו בישראל 

ללא  תפעולי רווח
יישום תקן דיווח 

 כספי בינלאומי 
 - 16מספר 

  חכירות

12,834 1,273 12,611 29,980 10,579 67,277 (7,980) 59,297 

 7.5% -  7.8% 5.6% 14.1% 21.7% 17.7% 3.2%   רווח שיעור

  
  

7-9/2019 
 אופנה ואופנת הבית         

(FOX, FOX 

Home, TCP, 

Mango, AE,  

    URBN  מותגי)

  מוצרי
  אווירה
 וטיפוח

(Laline ) 

 ספורט
(Nike, Nike 

Canada 

Foot Locker) 

 אחרים
 משויך   לא

(Billabong, 

Sacks, Shilav 

Yanga, 

Terminal X) 

"כ  סה
 לפני

 התאמות 
 בסיס על

100%  
  מהפעילות 

"כ  סה התאמות 
  דוח

  כספי
 מאוחד 

 "ל לחו בישראל 

ללא  תפעולי רווח
יישום תקן דיווח 

 כספי בינלאומי 
 חכירות – 16מספר 

 )ללא שערוך( 

18,570 1,192 10,199 15,283 4,448 49,692 (10,569 )  39,123 

 5.2% -  6.1% 2.7% 9.9% 17.3% 16.5% 4.3%   רווח שיעור
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 מזומנים מיותזרי מימון מקורות,נזילות עצמי,  הון, כספי מצב .5

 הכספי המצב 5.1

  3,906.9-מיליון ש"ח, לעומת כ  4,246.6-הסתכם בכ  2020,  בספטמבר  30  ליוםהמאזן המאוחד של החברה    סך

   .2019, בספטמבר 30ליום  מיליון ש"ח

 

המאוחד    המאזן   לעומת,  2020,  בספטמבר  30  ליום  המאוחד  המאזן   בסעיפי  העיקריים  השינויים   ניתוח  להלן 

 :2019, בספטמבר 30ליום 

 

-שהם כמיליון ש"ח    2,026.3-הסתכמו בכ  2020,  בספטמבר  30  ליום  השוטפים  הנכסים  סך  -  שוטפים  נכסים

כמסך    47.7% לעומת  כ  1,561.7-המאזן,  שהם  ש"ח    . 2019  ,בספטמבר  30ליום    המאזן  מסך  40.0%-מיליון 

השוטפים    עליהה חובהמלאי,  המזומנים,    ביתרת  גידולמ  תנובעבנכסים  ויתרות  שוטפות  ו   חייבים  חלויות 

 . קיטון בהשקעות לזמן קצר ולקוחותבקיזוז   ניירות ערך

 

מיליון ש"ח    2,220.3-הסתכמו בכ  2020,  בספטמבר  30  ליום   שוטפים  הלא  הנכסים  סך  -   שוטפים  לא  נכסים

,  בספטמבר  30ליום  מסך המאזן    60.0%-מיליון ש"ח שהם כ  2,345.2-מסך המאזן, לעומת כ  52.3%-שהם כ

ניירות ערך הנמדדים בעלות    ,זכות שימוש  ינכס  ביתרת  קיטוןמ  תנובע  בנכסים הלא שוטפים  ירידהה   .2019

ארוך,  נכסים בלתי מוחשיים אחרים  ,מופחתת לזמן  נדחים,  חייבים  ו ,  מיסים  פינוי חנויות    רכוש קבוע דמי 

 . בהשקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזניומוניטין גידול ב בקיזוז

  

מיליון ש"ח    1,409.8-הסתכמו בכ  2020,  בספטמבר  30  ליום  השוטפות   ההתחייבויות   סך   -  שוטפות  התחייבויות 

,  בספטמבר  30ליום  מסך המאזן    29.6%-מיליון ש"ח שהם כ  1,158.0-כ  לעומת,  המאזן  מסך  33.2%-שהם כ

התחייבויות לספקים  ,  בנקאייםאשראי מתאגידים  גידול ביתרת  מ  נובעת  השוטפות  בהתחייבויות  עליהה .  2019

 וזכאים ויתרות זכות.  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה ,ולנותני שירותים

 

שוטפות    בויותהתחיי שוטפות    -לא  הלא  ההתחייבויות  בכ   2020,  בספטמבר  30ליום  סך    1,740.0-הסתכמו 

  30ליום    המאזן  מסך  47.3%-ש"ח שהם כ  מיליון  1,848.2-כ  מסך המאזן, לעומת  41.0%-ש"ח שהם כ  מיליון

הלוואות  ,  התחייבות בגין חכירה  ביתרת  קיטוןמנובעת    בהתחייבויות הלא שוטפות  ירידהה   .2019,  בספטמבר

 . , נטוהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, בקיזוז גידול בוהכנסות מראש  , מיסים נדחיםמתאגידים בנקאיים

 

  ש"ח   מיליון  897.4-כ)ש"ח  מיליון    616.5- הסתכם בכ  2020,  בספטמבר  30ליום  ההון החוזר המאוחד של החברה  

מיליון    669.6-כ)ש"ח  מיליון    403.7-, לעומת כ(חכירות  -  16מספר  ללא יישום של תקן דיווח כספי בינלאומי  

 . 2019,  בספטמבר 30ליום   חכירות(  16 -ללא יישום של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  ש"ח

של תקן דיווח כספי    יישום  ללא  1.80)  1.44ו  הינ   2020,  בספטמבר  30ליום  היחס השוטף המאוחד של החברה  

 (,חכירות  16  -של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  יישום  ללא  1.75)  1.35, לעומת  (חכירות   -  16מספר  בינלאומי  

 . 2019, בספטמבר 30ליום 

של תקן דיווח כספי    יישום  ללא  1.18)  0.95הינו    2020,  בספטמבר  30  ליוםהיחס המהיר המאוחד של החברה  

,  חכירות( 16 -של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר ללא יישום 1.04) 0.8, לעומת (חכירות  - 16מספר בינלאומי 

 . 2019, בספטמבר 30ליום 
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 העצמי ההון 5.2

מיליון   900.7-ש"ח לעומת כ  מיליון 1,096.8-הסתכם בכ 2020, בספטמבר 30ליום סך ההון העצמי של החברה  

של השנה    תשעתבמהלך    .2019,  בספטמבר  30ליום  ש"ח   של  ב   גידולחל  החודשים הראשונים  ההון העצמי 

הנפקת מניות  מיליון ש"ח,    108.9-מרווח כולל בסך של כ נובע    גידולמיליון ש"ח. ה  117.7- כסך של  החברה ב

מיליון ש"ח, זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברה שאוחדה לראשונה    54.0בחברה מאוחדת בסך של  

  לם ששוש"ח, בקיזוז דיבידנד  מיליון    4.6-בסך של כ  עלות תשלום מבוסס מניותמיליון ש"ח ו  18.4-בסך של כ

דיבידנד לבעלי  ו  מיליון ש"ח  13.4-בסך של כ  זכויות שאינן מקנות שליטה  עסקאות עםש"ח,  מיליון    49.1בסך  

 ש"ח. מיליון   5.8-של כ זכויות שאינן מקנות שליטה בסך

  30ליום    23.1%-לכ  בהשוואה  25.8%-הינו כ   2020,  בספטמבר   30סך ההון העצמי מסך המאזן המאוחד ליום  

 . 2019, בספטמבר

 מימון ומקורות נזילות 5.3

  לזמן  ופקדונות  השקעות,  מזומנים:  הכוללים  פיננסיים  בנכסים  החברה  מחזיקה  2020,  בספטמבר  30  ליום  נכון

ת  יוחלו  בניכוי ,  ח"ש  מיליון   953.5-כ  של   בסך   מופחתת  בעלות  הנמדדים  ערך   ניירות  של  שוטפת   וחלות  קצר

  342.1-כ  של   בסך  קצר  לזמן  בנקאיים  מתאגידים  אשראי  הכוללות   קצר  לזמן  פיננסיות  התחייבויותת של  ושוטפ

)ההתחייבויות הפיננסיות  .  ח" ש  מיליון  611.4-כ  על   עומדות  קצר   לזמן,  נטו,  הפיננסיות  היתרות  סך  ש"ח.  מיליון 

 . אינן כוללות התחיבות בגין חכירה(

 

  קצר   לזמן  השקעות,  מזומנים:  הכוללים  פיננסיים  בנכסים   החברה  מחזיקה  2019,  בספטמבר  30  ליום  נכון

ת שוטפת  יוחלו  בניכוי,  ח" ש  מיליון  540.8-כ  של  בסך  מופחתת  בעלות  הנמדדים  ערך  ניירות  של  שוטפת  וחלות

  מיליון   196.6- כ  של  בסך  קצר  לזמן   בנקאיים  מתאגידים  אשראי   הכוללות   קצר  לזמן  פיננסיות  התחייבויותשל  

)ההתחייבויות הפיננסיות אינן  .  ח"ש   מיליון  344.2-כ  על  עומדות  קצר  לזמן,  נטו,  הפיננסיות   היתרות  סך  ,ח"ש

 כוללות התחיבות בגין חכירה(.

 יבידנד ד 5.4

   . 2019בדצמבר,    31ליום    לפרק א' לדוח התקופתי  1.4דיבידנד בחברה ראה סעיף  חלוקת  בדבר מדיניות    לפרטים

ש"ח  אלפי  49,100-החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ 2020במרץ,   11דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום   5.4.1

מרץ,    15. ביום  ש"ח לכל מניה רגילה  3.62-. הדיבידנד מהווה כ(2019)בגין רווחי המחצית השניה של שנת  

ב   2020 הוודאות  ואי  הקורונה  משבר  בשל  בשווקים  המצב  לאור  כי  החברה  החליט  הודיעה  זאת,  תקופה 

בהתאם, החלטה בעתיד לעניין  דירקטוריון החברה להקפיא את חלוקת הדיבידנד עד להתבהרות הדברים.  

חלוקת דיבידנד כאמור תתקבל, בין היתר, תוך בחינה חדשה ועצמאית של מבחני החלוקה הקבועים בחוק  

 החברות נכון למועד ההחלטה.

ש"ח  אלפי    49,100-החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ  2020,  וניבי  25דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום   5.4.2

(, לאחר בחינה מעמיקה בדבר עמידת החברה במבחני החלוקה  2019)בגין רווחי המחצית השניה של שנת  

לרבות עליה ניכרת במחזור המכירות שהיתה ידועה במועד  הקבועים בחוק החברות נכון למועד ההחלטה,  

תזרים מזומנים חזוי הכולל ניתוחי רגישות בהתחשב בתרחישים שונים ובכללם התפתחויות  דוח ההחלטה, 

.  ובאופן שתואם את מדיניות חלוקת דיבידנדים אותה אימצה החברה  והשלכות אפשריות של מגפת הקורונה

אישור  לפרטים בדבר בקשה ל.  2020ביולי,    29וחולק בתאריך   ש"ח לכל מניה רגילה  3.62- הדיבידנד מהווה כ

והחלטת  נד  ד בדבר חלוקת הדיבי  2020ביוני    25תביעה נגזרת בקשר עם החלטת דירקטוריון החברה מיום  

 כ' לדוחות הכספיים.  5ראו ביאור  בדבר ויתור על מענק המדינה  2020ביוני   26הדירקטוריון מיום 
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 ש"חעל תזרימי המזומנים באלפי   מאוחדיםדוחות  תמצית 5.5

 ביום שהסתיימה לתקופה 
 בספטמבר 30

2020 2019 

 248,653 399,408  שוטפת מפעילות שנבעומזומנים נטו 
   לפעילות השקעה: ששימשו נטו מזומנים

נטו   .א   מוחשיים   לא  נכסים  ,קבוע  רכוש  לרכישת  ששימשומזומנים 
 וצירופי עסקים.  נטו

(78,065 ) (65,665 ) 

בנכסים  לפעילות השקעות אחרות    (ששימשו)  שנבעו  נטו  מזומנים  .ב
 פיננסיים, נטו 

141,082 (49,210 ) 

 - ( 2,066) צדדים קשורים לות שניתנו הלווא .ג
 (172,798) ( 696)  פעילות מימוןל שימשוש מזומנים נטו

 ( 1,038) 782 מזומנים  יתרות מתרגום הנובעת התאמה

 ( 40,058) 460,445 במזומנים ושווי מזומנים  עלייה )ירידה(

 שוטפת מפעילות מזומנים תזרים 5.6

יליון ש"ח, בהשוואה למזומנים  מ  399.4- הסתכמו בכהנוכחית   תקופה בשוטפת  פעילות  מו  נבע שנטו    המזומנים

 .אשתקד המקבילה בתקופה מיליון ש"ח  248.7-כ שלבסך   שוטפת שנבעו מפעילותנטו 

 

מיליון ש"ח בגין התאמות לסעיפי    306.1- מזומנים חיובי של כ  מתזרים  נבע  הנוכחיתתזרים המזומנים בתקופה  

בסעיפי ההון החוזר, נטו    ירידהבגין    חיוביתזרים מזומנים  ש"ח ומיליון    106.7-מרווח נקי של כ  ,רווח והפסד

מיליון    58.5-תשלומים, נטו בגין ריבית, מיסים ודיבידנד שהתקבל בסך של כבניכוי    ,מיליון ש"ח  45.1-של כ

 .ש"ח

 

אשתקד המקבילה  בתקופה  המזומנים  חיובי    נבע  תזרים  מזומנים  כמתזרים  בגין    191.7  -של  ש"ח  מיליון 

ובניכוי תשלומים, נטו בגין ריבית, מיסים  ש"ח  מיליון    162.0-התאמות לסעיפי רווח והפסד, מרווח נקי של כ

שלילי בגין עליה בסעיפי ההון החוזר, נטו    מיליון ש"ח ומתזרים מזומנים  67.6-ודיבידנד שהתקבל בסך של כ

 מיליון ש"ח.   37.5-של כ

 מימון  מפעילות מזומנים תזרים 5.7

  172.8- כמיליון ש"ח בהשוואה ל  0.7-הסתכמו בכ  הנוכחית  בתקופהמימון    פעילותל  ששימשונטו    המזומנים

 . אשתקד המקבילה  בתקופהמיליון ש"ח 

  263.0-של כ  סךפרעון הלוואות לזמן ארוך ב  כללו  הנוכחית  בתקופה  מימון  פעילותששימשו ל  נטו  המזומנים

מיליון ש"ח,    49.1ש"ח, דיבידנד ששולם בסך  מיליון    159.6- התחייבות בגין חכירה בסך של כ  פרעון  ש"ח,מיליון  

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  מיליון ש"ח ו   8.7-רכישת מניות של חברה בת בסך של כ

ש"ח, הנפקת מניות לבעלי  מיליון    378.7-של כ  סךקבלת הלוואות לזמן ארוך ב  ש"ח, בניכוימיליון    5.8בסך של  

בסך    מתאגידים בנקאיים  אשראי לזמן קצר  קבלתמיליון ש"ח,    54.0-זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ

   .מיליון ש"ח  4.4-וקבלת הלוואה מצדדים קשורים בסך של כש"ח  מיליון   48.3-של כ

 

התחייבות בגין חכירה בסך של    פרעון  כללובתקופה המקבילה אשתקד    מימון  פעילותל   ששימשו  נטו  המזומנים

  72.5- דיבידנד ששולם בסך של כ  "ח,שמיליון    135.1-של כ   סךפרעון הלוואות לזמן ארוך ב  ש"ח,מיליון    158.8-כ

קבלת  משקוזז בחלקו    מיליון ש"ח  3.0דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של  מיליון ש"ח,  

 מיליון ש"ח.  6.6-אשראי לזמן קצר בסך של כ ש"ח ומקבלתמיליון  190.0-כשל  סךהלוואות לזמן ארוך ב
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 ניהולם  ודרכי שוק לסיכוני  חשיפהבדבר   רטיםפ .ב

 האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה   

ניהול סיכוני שוק בחברה ה על  נוספים  הקבוצה, סמנכ"ל הכספים של  רניה  שחרנו מר  יהאחראי  . לפרטים 

   .2019 ,בדצמבר 31 ליום של הדוח התקופתי 'דא' לפרק 26אודותיו ראו תקנה 

 

 השוק  סיכוני תיאור

פעילות החברה כרוכה בגורמי סיכון חיצוניים שעלולה להיות להם השפעה מהותית על פעילותה העסקית ושלא  

 ניתן לכמת אותם.  

שינויים בשיעורי הריבית, שינויים  להחברה חשופה למגוון סיכוני שוק במהלך העסקים הרגיל שלה, ובעיקר  

החליפין   בשערי  שינויים  לצרכן,  המחירים  ערך  במדד  ניירות  בשערי  ושינויים  ויורו(  ארה"ב  דולר  )בעיקר 

כתוצאה מהחזקת תיק ניירות ערך, המשפיעים הן באופן ישיר והן באופן עקיף על    ובחו"ל  בבורסה בישראל 

 נכסיה הנזילים של החברה, התחייבויותיה והתוצאות העסקיות שלה. 

ם, במצב הביטחוני, בטעמי האופנה ובמזג האוויר  סיכוני שוק רבים, כגון שינויים בשכר המינימום, ברמת החיי

אינם בשליטת החברה ואינם ניתנים להגנה על ידי החברה. לעומת זאת, בסיכונים של שינויים בשער מטבע  

 ושחיקת נכסים נזילים החברה נוקטת מדיניות הגנות, כפי שיפורט להלן. 

ר העובדה כי מרבית מוצרי החברה נרכשים  בפעילותה בישראל, חשופה הקבוצה לשינויים בשערי החליפין לאו

 ונמכרים בשקלים.   וביורו בדולר ארה"ב

  בנוסף, חשופה החברה, בגין אשראי ספקים ואשראי ללקוחות בחו"ל, לשינויים בשער החליפין של דולר ארה"ב 

 . האשראי ללקוחות החברה בישראל הוא שקלי ואינו נושא ריבית.ויורו

 לעיל.  1.5.1נגיף הקורונה על תיק ניירות הערך של החברה, ראו סעיף לפרטים בדבר השפעת התפשטות 

 

 השוק סיכוני בניהול החברה מדיניות

 
 . 2019  לשנת התקופתי  בדוח האמור  לעומת  הדוח בתקופת שינוי חל לא

 

   בנגזרים פוזיציות

 
  בסךמורכבות*    שקל/דולר  אקדמה  בעסקאות  והתקשר  וחברות מאוחדות  החברה  2020,  בספטמבר  30ליום  

 של  ממוצע Knock In לדולר ושער ח" ש 3.434שער חליפין עתידי ממוצע של   לפימיליון דולר ארה"ב   100.6 של

 ש"ח לדולר.  3.344

דולר    מיליון  4.5  של  בסך,  להגנה  המיועדות  שקל /דולר  אקדמה   בעסקאות החברה וחברות מאוחדות התקשרו  

 .דולרל"ח ש 3.421לפי שער חליפין עתידי ממוצע של 

  יורו  מיליון  12.5  של  בסך,  להגנה  המיועדות  שקלאל מול ה  יורו  לקניית  אקדמה  בעסקאות   ההחברה התקשר

 . ליורוש"ח  3.926לפי שער עתידי ממוצע של 

ל  בעסקאות   ה החברה התקשר ה  יורו  תמכיראקדמה  עתידי    יורו   מיליון  6.0  של   בסךשקל  אל מול  לפי שער 

 .ליורוש"ח  4.211ממוצע של 
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החברה וחברות מאוחדות התקשרו בעסקאות אקדמה דולר/שקל מורכבות* בסך    2019,  בספטמבר  30ליום  

ממוצע של    Knock Inש"ח לדולר ושער    3.559מיליון דולר ארה"ב לפי שער חליפין עתידי ממוצע של    95.2של  

 ש"ח לדולר.  3.442

מיליון דולר לפי שער חליפין    27.1התקשרה בעסקאות אקדמה דולר/שקל המיועדות להגנה, בסך של    החברה

 ש"ח לדולר.  3.493עתידי ממוצע של 

יורו לפי שער עתידי    17.0החברה התקשרה בעסקאות אקדמה יורו/שקל המיועדות להגנה, בסך של   מיליון 

 ש"ח ליורו. 3.981ממוצע של 
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 )אלפי ש"ח(  2020 ,בספטמבר 03( ליום מאוחד)ו"ח בסיסי הצמדה דלהלן 

 

**מטבע חוץ  במטבע ישראלי    
 

   צמוד למדד לא צמוד 
דולר או 

 בהצמדה לו 
יורו או 

 בהצמדה לו 
פריטים שאינם  

 סה"כ כספיים
        נכסים

מזומנים ושווי  
 731,905 - 60,117 49,124  - 622,664 מזומנים 

השקעות לזמן  
 202,587 - - 21,757  - 180,830 *קצר

 253,968 - - 4,110  - 249,858 לקוחות 
חייבים ויתרות  

 152,202 71,435 7,643 4,696  955 67,473 חובה 
 693,956 693,956 - -  - - מלאי 

 391,102 391,102 - -  - - רכוש קבוע, נטו 
 1,377,634 1,377,634 - -  - - נכסי זכות שימוש 

ניירות ערך  
הנמדדים בעלות  

 49,536 0 - -  - 49,536 מופחתת 
 56,887 56,887 - -  - - מסים נדחים 

 17,642 17,642 - -  - - דמי פינוי חנויות 
נכסים בלתי  

 155,491 155,491 - -  - - מוחשיים, נטו 
 90,280 90,280 - -  - - מוניטין 

השקעות בחברות  
 73,380 73,380 - -  - - בשווי מאזני 

11,170,36 סך כל הנכסים   955  79,687 67,760 2,927,807 4,246,570 
 

       
        התחייבויות 

אשראי מתאגידים  
 75,378 - - 5,139  - 70,239 בנקאיים

התחייבויות  
לספקים ולנותני  

 437,966 - 50,758 141,612  - 245,596 שירותים 
זכאים ויתרות  

 348,742 211,740 4,028 3,866  6,718 122,390 זכות 
הלוואות  

מתאגידים  
 711,869 - - 4,516  - 707,353 בנקאיים

 24,787 24,787 - -  - - הכנסות מראש 
התחייבות בגין  
 1,497,519 - 116,914 68,878  1,311,727 - חכירה מימונית 

התחייבויות בשל  
סיום יחסי עובד  

 18,538 18,538 - -  - - מעביד, נטו 
 35,009 35,009 - -  - - מסים נדחים 

סך כל 
808,93,14 290,074 171,700 224,011  1,318,445 1,145,578 ההתחייבויות   

 
       

היתרה המאזנית,  
,762,0961 2,637,733 (103,940) (144,324)  (1,317,490) 24,783 נטו  

 
   לחברה קיימים ניירות ערך על בסיס ריבית הצמודה למדד המחירים לצרכן. השינוים בשווי ניירות ערך אלה     * 
 .מושפעים משערי המניות בבורסה וציפיות עתידיות        
 החשיפה של החברה למטבעות חוץ שאינם דולר ויורו אינה מהותית.  **
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 תאגידי  ממשל היבטי .ג

 תרומותהחברה בנושא  מדיניות .6

  חינוך   לענייני  מופנות  תרומותיה.  פוטנציאל  בעלות  אוכלוסיות  ובטיפוח   קהילתית  במעורבות  מאמינה  החברה

  רווחה  לארגוני   טובין  שוטף  באופן   החברה  מעבירה,  בנוסף.  הדירקטוריון  של  דעתו  לשיקול   בכפוף ,  לזולת  ועזרה

 .  לזולת בעזרה העוסקות ועמותות

   ."חשלפי א 1,348-סך של כ וחברות מאוחדות  החברה ו הדיווח תרמ  בתקופתסה"כ 

 

 וועדותיו החברה דירקטוריון הרכב .7

 מינויו של מר יובל ברונשטיין לדירקטור חיצוני   אישרה את 2020ביולי  7ביום  התקיימההאסיפה הכללית אשר  
לאוקטובר,    18תאריך  ב  חיצוני  כדירקטור  תפקידוסיים את  כהן  אלון  מר    .האסיפה, בתוקף החל ממועד  בחברה

 .  שנות כהונה 9בתום  2020
 . 2019הדוח התקופתי לשנת   בתקופת הדוח לעומת בהרכב הדירקטוריון לא חל שינוי , אלו שינוייםלמעט 

 

 נושאי משרה בכירה בחברה  .8

לאחר בחינה שביצעה החברה בדבר הגדרת נושאי משרה בכירה שהינם נושאי משרה בתאגיד בשליטת החברה  
וההתפתחות   הגידול  לאור  היתר  ובין  ערך,  ניירות  בחוק  המונח  כהגדרת  החברה,  על  מהותית  השפעה  בעלי 

המותג אמריקן איגל    מנכ"ל  בעסקיה של הקבוצה, הוחלט לגרוע ממצבת נושאי המשרה הבכירה בחברה את  
מעבר  .  2020ביוני    25, החל מיום  ואת מנכ"ל ללין, ולהוסיף את מר דב שנידמן, מנכ"ל ריטיילורס בע"מ  בישראל

  לכך, לא חל שינוי במצבת נושאי המשרה הבכירה של החברה.
 

   

 התאגיד  של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי .ד
 

 קריטיים  חשבונאים  אומדנים בדבר גילוי

 . 2019שינוי בתקופת הדוח לעומת הדוח התקופתי לשנת  לא חל
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 

   יםהחשבון המבקר י דוח סקירה של רוא
 

 לבעלי המניות של  

 
 בע"מ ויזל  -פוקס 

 
 מבוא 

 
דוח תמציתי מאוחד הקבוצה(, הכולל    - ויזל בע"מ וחברות בנות )להלן    - סקרנו את המידע הכספי המצורף של פוקס  

, רווח כולל, רווח או הפסדואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על    2020  בספטמבר  30ליום    על המצב הכספי
באותו תאריך. הדירקטוריון    וסתיימשלושה חודשים שהו   תשעהשל    ותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ

  -   IAS  34וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  
לפי פרק ד' של תקנות    אלהת ביניים  ו"דיווח כספי לתקופת ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ

ת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ  , 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל
 בהתבסס על סקירתנו.  אלה

 
אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים   של חברות שאוחדו  המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים את    סקרנולא  

כמו כן  .  3.2%-כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות    2020  ,בספטמבר  30ליום  נכסים המאוחדים  מכלל ה  3.1%-כ
אשר  המאזני,  השווי  בסיס  על  המוצגות  חברות  של  ביניים  לתקופות  התמציתי  הכספי  המידע  את  סקרנו  לא 

 ברווחי וצה  , ואשר חלקה של הקב2020  ,בספטמבר  30אלפי ש"ח ליום    23,884-כההשקעה בהן הסתכמה לסך של  
שלושה חודשים  ו   תשעהשל    ותלתקופח  אלפי ש"  522-וסך של כאלפי ש"ח    838-כהחברות הנ"ל הסתכם לסך של  

המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון  באותו תאריך.    ושהסתיימ
מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא  

 מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים. 
 

 היקף הסקירה 
 

"סקירה של מידע כספי   -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  
של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה  

מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 

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

 .בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת
 

 מסקנה 
 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  
 .IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

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

ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי  
 . 1970-, התש"לפרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(

 
 

 קסירר  את גבאי  קוסט פורר     אביב,-תל 
 רואי חשבון    2020,  בנובמבר 25



 ויזל בע"מ   - פוקס  
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 על המצב הכספי   מאוחדים   דוחות 

 
 

 
 

  בספטמבר  30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
       

       נכסים שוטפים
       

 271,460  189,681  731,905  מזומנים מזומנים ושווי 
 340,352  339,850  202,587  השקעות לזמן קצר 

 11,017  11,315  19,035  חלות שוטפת ניירות ערך הנמדדים בעלות מופחתת 
 306,866  279,260  253,968  לקוחות

 80,314  111,695  124,808  חייבים ויתרות חובה 
 608,399  629,911  693,956  מלאי 

       
  2,026,259  1,561,712  1,618,408 
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 59,006  63,184  30,501  ניירות ערך הנמדדים בעלות מופחתת 
 74,175  72,174  73,380  השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 36,672  37,048  27,394  חייבים לזמן ארוך 
 380,295  392,899  391,102  רכוש קבוע 

 1,413,748  1,425,399  1,377,634  נכסי זכות שימוש 
 19,753  20,642  17,642  דמי פינוי חנויות 

 173,921  187,096  155,491  נכסים בלתי מוחשיים אחרים
 90,280  81,628  90,280  מוניטין

 60,074  65,092  56,887  מסים נדחים 
       
  2,220,311  2,345,162  2,307,924 
       
  4,246,570  3,906,874  3,926,332 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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 על המצב הכספי   מאוחדים   דוחות 

 

 

 
 

  בספטמבר  30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
       

       התחייבויות שוטפות
       

 198,095  196,595  342,112  ואחרים אשראי מתאגידים בנקאיים 
 361,179  358,964  437,966  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 331,859  336,505  348,742  זכאים ויתרות זכות 
 274,896  265,899  280,983  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה

       
  1,409,803  1,157,963  1,166,029 
       

       לא שוטפות התחייבויות 
       

 1,272,654  1,297,406  1,216,536  התחייבות בגין חכירה 
 426,542  461,251  445,135   הלוואות מתאגידים בנקאיים

 27,235  28,039  24,787  הכנסות מראש 
 17,702  15,888  18,538  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 37,069  45,664  35,009  מסים נדחים 
       
  1,740,005  1,848,248  1,781,202 
       
       ון המיוחס לבעלי מניות החברהה
       

 135  135  136  מניותהון 
 190,248  190,248  193,084  פרמיה על מניות

 786  786  786  קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
 7,124  5,670  8,930  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

 30,010  30,010  59,312  קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 621,150  545,701  674,910  יתרת רווח

 296  393  1,094  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים  
       
  938,252  772,943  849,749 
       

 129,352  127,720  158,510  זכויות שאינן מקנות שליטה 
       

 979,101  900,663  1,096,762  סה"כ הון  
       
  4,246,570  3,906,874  3,926,332 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
 
 
 

       2020בנובמבר,  25
 שחר רניה  הראל ויזל   אברהם זלדמן   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  חבר דירקטוריון ומנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון   
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   הפסד   ו א רווח  מאוחדים על  דוחות  

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  בספטמבר  30ביום 
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  בספטמבר  30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי ש"ח 

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(
           

 2,764,934   745,664  786,636  1,901,255  1,999,333   ממכירות ומתן שירותיםהכנסות 
 1,194,619    324,197  341,411  831,065  045,686   עלות המכירות

           
 1,570,315   421,467  445,225  1,070,190  ,2881,133   רווח גולמי

           
 1,291,723   364,670  363,408  915,905  569,892   '(בכ5הוצאות מכירה ושיווק )ראו באור 

 36,961   9,750  11,306  24,454  346,03   כלליותוהוצאות הנהלה  
 91,945    92,805    -     90,862  ( 42)      הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות 
 11,873   נטו, המאזנילפי שיטת השווי 

 
13,387 

 
5,253 

 
3,784   15,897 

           
 349,473   143,636  75,764  234,080  ,204186   רווח תפעולי 

           
 18,083   4,563  12,512  15,851  22,936   הכנסות מימון
 ( 87,272)   ( 27,907)  ( 17,615)   ( 70,306)  ( 62,922)   הוצאות מימון 

           
 280,284   120,292  70,661  179,625  ,218146   רווח לפני מסים על הכנסה

 39,220   7,014  16,559  17,646   538,93    מסים על הכנסה
           

 241,064   113,278  54,102  161,979  680,610   נקי  רווח 
           

           מיוחס ל:
 243,423   115,633  50,876  167,894  978,210   בעלי מניות החברה 

 ( 2,359)  ( 2,355)   3,226  ( 5,915)  702,3   זכויות שאינן מקנות שליטה 
           
   680,106  161,979  54,102  113,278   241,064 

           
 18.01   8.56  3.76  12.42  17.6   רווח נקי בסיסי למניה )בש"ח(

           
 17.83   8.47  3.74  12.30  54.7   רווח נקי מדולל למניה )בש"ח(

 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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   כולל רווח  ה מאוחדים על  דוחות  

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  בספטמבר  30ביום 
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  בספטמבר  30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
           

 ,064241  113,278   102,45   161,979   680,610   נקי   רווח
           

רווח )הפסד( כולל אחר לאחר השפעת  
           מס: 

           
  או לרווח מכן לאחר יסווגו שלא סכומים
           :הפסד

           
  תוכניות  בגין אקטוארירווח )הפסד( 

 ( 2,484)  ( 735)  19  ( 1,377)  ( 63)  , נטו מוגדרת להטבה
 של נטו, אחר כוללהפסד ב הקבוצה חלק

  השווי  שיטת לפי המטופלות חברות
 ( 307)  -    -    -    -     המאזני

           
  הפסד  או לרווח שיסווגו סכומים

           ספציפיים  תנאים בהתקיים
           

התאמות הנובעות מתרגום דוחות  
 ( 494)  ( 426)  1,596   ( 604)  2,448   כספיים של פעילות חוץ   

,  אחר כוללברווח )הפסד(   הקבוצה חלק
  שיטת לפי המטופלות חברות של נטו

 ( 487)  ( 227)  17  ( 285)  ( 168)    המאזני  השווי
           

 ( 3,772)  ( 1,388)  1,632   ( 2,266)  2,217  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
           

 237,292   111,890   734,55   159,713   897,081  סה"כ רווח כולל

           
           מיוחס ל:

 239,800   114,263   687,15   165,648   658,310  בעלי מניות החברה 
 ( 2,508)  ( 2,373)  ,0474   ( 5,935)  ,2395  זכויות שאינן מקנות שליטה 

           
  897,081   159,713   734,55   111,890   237,292 

 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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 על השינויים בהון  מאוחדים  דוחות  
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות 
פרמיה על  

  מניות 

קרן בגין 
עסקה עם  
  בעל שליטה 

קרן בגין 
עסקאות  
תשלום  
מבוסס  
  מניות 

קרן בגין 
עסקאות עם  
בעלי זכויות  

שאינן 
מקנות  
  שליטה

 יתרת 
  רווח 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
 כספיים 

  סה"כ  של פעילות חוץ 
זכויות שאינן  
  מקנות שליטה 

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

 979,101  129,352   849,749   296   621,150   30,010  7,124  786  190,248  135  )מבוקר( 2020בינואר,   1יתרה ליום  
                     

 680,610    3,702   102,978   -   102,978   -  -  -  -  -    רווח נקי
 2,217  1,537   680   798   (118)  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר  

                     
 897,081    5,239   103,658   798   102,860   -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל 

                     
הנפקת הון מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות  

 -  -  -  -  ה'( 5באור  שליטה )ראו 
 

42,160   -  -   42,160   11,840  54,000 
 4,629  -   4,629   -  -   -  4,629  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 

 14  -   14   -  -   -  (2,823)   -  2,836  1  יז'( 5)ראו באור  מימוש כתבי אופציות לעובדים
זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברה  

 18,419  18,419   -   -  -   -  -  -  -  -  (2)ד'(5שאוחדה לראשונה )ראו באור  
 ( 49,100)   -   ( 49,100)    -  ( 49,100)    -  -  -  -  -  ששולם דיבידנד 

 )ראו זכויות שאינן מקנות שליטה עסקאות עם
 ( 0013,4)   (542)  ( ,85812)    -  -     ( ,85812)   -  -  -  -  '( גכ5באור 
 (5,798)   (5,798)    -   -  -   -  -  -  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד

                     
 1,096,762  158,510   938,252   1,094  674,910   59,312  8,930    786  193,084  136  2020,  בספטמבר 30יתרה ליום  

 
 
 
 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 על השינויים בהון  מאוחדים  דוחות  
 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות 
פרמיה על  

  מניות 

קרן בגין עסקה  
עם בעל  
  שליטה

קרן בגין 
עסקאות  
תשלום  

 מבוסס מניות 

קרן בגין  
עסקאות עם  
בעלי זכויות  
שאינן מקנות  

  שליטה
 יתרת 
  רווח 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
 כספיים 

  סה"כ  של פעילות חוץ 
זכויות שאינן  
  מקנות שליטה 

 סה"כ 
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

 812,841  43,561  769,280  1,262  543,447  30,010  3,392  786  190,248  135  )מבוקר( 2019בינואר,   1יתרה ליום  
 השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של

IFRS 16  2019בינואר,  1ליום    -  -  -  - 
 
-  (91,769 )  -  (91,769 )  (5,625)  (97,394 ) 

)לאחר אימוץ   2019בינואר,   1יתרה ליום  
 IFRS )  135  190,248  786  3,392 16לראשונה של תקן 

 
30,010  451,678  1,262  677,511  37,936  715,447 

                     
 161,979  (5,915)   167,894  -  167,894  -  -  -  -  -  )הפסד( רווח נקי 
 (2,266)  ( 20)   (2,246)    (869)  (1,377)  -  -  -  -  -  הפסד כולל אחר  

                     
 159,713  ( 5,935)   165,648  (869)  166,517  -  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל 

                     
זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברות  

 -  -  -  -  שאוחדו לראשונה 
 
-  -  -  -  98,719  98,719 

 2,278  -  2,278  -  -  -  2,278  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 
 ( 72,494)  -  ( 72,494)  -  ( 72,494)  -  -  -  -  -  ששולם דיבידנד 
 (3,000)  (3,000)   -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד

                     
 900,663  127,720  772,943  393  545,701  30,010  5,670  786  190,248  135  2019בספטמבר,   30יתרה ליום  

 
 
 
 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 על השינויים בהון  מאוחדים  דוחות  
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות 
פרמיה על  

  מניות 

קרן בגין 
עסקה עם  
  בעל שליטה 

קרן בגין 
עסקאות  
תשלום  
מבוסס  
  מניות 

קרן בגין 
עסקאות עם  
בעלי זכויות  
שאינן מקנות  

  שליטה
 יתרת 
  רווח 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
 כספיים 

  סה"כ  של פעילות חוץ 
זכויות שאינן  
  מקנות שליטה 

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

 1,053,821  155,803  898,018  302  624,015  72,170  7,525  786  193,084  136  2020,  יוליב 1יתרה ליום  
                     

 102,45    3,226  50,876  -  50,876  -  -  -  -  -    רווח נקי
 1,632  821    811  792  19  -  -  -  -  -  אחר   כוללרווח  

                     

 734,55    4,047  51,687  792  50,895  -  -  -  -  -  כולל רווח סה"כ 
                     

 1,405  -  1,405  -  -  -  1,405  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 
)ראו  זכויות שאינן מקנות שליטה עסקאות עם

 ( 13,400)   (542)   ( 12,858)   -  -  ( 12,858)   -    -  -  -  '( גכ5באור 
 (798)   (798)   -  -  -    -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

                     
 1,096,762  158,510  938,252  1,094  674,910  59,312  8,930    786  193,084  136  2020,  בספטמבר 30יתרה ליום  

 
 
 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 על השינויים בהון  מאוחדים  דוחות  
 
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות 
פרמיה על  

  מניות 

קרן בגין 
עסקה עם  
  בעל שליטה 

קרן בגין 
עסקאות  
תשלום  
מבוסס  
 מניות 

קרן בגין  
עסקאות עם  
בעלי זכויות  

שאינן 
מקנות  
  שליטה

 יתרת 
  רווח 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
 כספיים 

  סה"כ  של פעילות חוץ 
זכויות שאינן  
  מקנות שליטה 

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

 714,937  31,374  683,563  1,028  456,934  30,010  4,422  786  190,248  135    2019ביולי,   1יתרה ליום  
                     
 113,278  (2,355)  115,633  -  115,633  -  -  -  -  -  )הפסד(  רווח נקי 
 (1,388)  ( 18)  (1,370)  (635)  (735)  -  -  -  -  -  הפסד כולל אחר  

                     
 111,890  (2,373)  114,263  (635)  114,898  -  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל 

                     
זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברות  

 -  -  -  -  שאוחדו לראשונה 
 
-  -  -  -  98,719  98,719 

 ( 26,131)  -  ( 26,131)  -  ( 26,131)  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם 
 1,248  -  1,248  -  -  -  1,248  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 

                     
 900,663  127,720  772,943  393  545,701  30,010  5,670  786  190,248  135  2019בספטמבר,   30יתרה ליום  

 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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 על השינויים בהון  מאוחדים  דוחות  
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות 
פרמיה על  

  מניות 

קרן בגין עסקה  
עם בעל  
  שליטה

קרן בגין 
עסקאות  
תשלום  

 מבוסס מניות 

קרן בגין  
עסקאות עם  
בעלי זכויות  
שאינן מקנות  

  שליטה
 יתרת 
  רווח 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
 כספיים 

  סה"כ  של פעילות חוץ 
זכויות שאינן  
  מקנות שליטה 

 סה"כ 
 הון 

 מבוקר   
 אלפי ש"ח  
                     

 812,841  43,561  769,280  1,262  543,447  30,010  3,392  786  190,248  135    2019בינואר,   1יתרה ליום  
 השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של

IFRS 16  2019בינואר,  1ליום    -  -  -  - 
 
-   (569,09 )  -   (569,09 )   (254,4)   (499,49 ) 

)לאחר אימוץ   2019בינואר,   1יתרה ליום  
 IFRS )  135  190,248  786  3,392 16לראשונה של 

 
30,010  452,878  1,262  678,711  39,136  717,847 

                     
 241,064  (2,359)   243,423  -  243,423  -  -  -  -  -  )הפסד( רווח נקי 
 (772,3)   (149)   (3,623)   (966)  (657,2)   -  -  -  -  -  הפסד כולל אחר  

                     
 237,292  (2,508)    239,800  (966)  240,766  -  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל 

                     
טה שנוצרו בחברות  זכויות שאינן מקנות שלי

 -  -  -  -  שאוחדו לראשונה
 
-  -  -  -  95,724  95,724 

 3,732  -  3,732  -  -  -  3,732  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 
 ( 72,494)   -  ( 72,494)   -  ( 72,494)   -  -  -  -  -  ששולם דיבידנד 
 (3,000)   (3,000)   -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד

                     
 979,101  129,352  849,749  296  621,150  30,010  7,124  786  190,248  135  2019ר,  דצמבב 13יתרה ליום  

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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   תזרימי המזומנים על  מאוחדים  דוחות  

 

  
 החודשים שהסתיימו  9- ל

  בספטמבר  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  בספטמבר   30ביום    

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 241,064  113,278  54,102  161,979  106,680    נקי    רווח
           

תזרימי מזומנים    להצגתהתאמות הדרושות  
 : שוטפת  מפעילות

 
         

           
           התאמות לסעיפי רווח או הפסד: 

           
 305,866  85,424  77,409  217,439  201,065    פחת רכוש קבוע ונכסי זכות שימוש 

 56,170  14,994  15,405  39,804  336,81    הוצאות ריבית, נטו 
 17,141  6,059  6,102  11,344  17,894    ודמי פינויהפחתת נכסים בלתי מוחשיים  

  הפסד מירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
 '( בכ5ראו באור  )

 
  9,941   -   -   -   - 

  217    (154)    -    (135)  42  קבועממימוש רכוש  הפסד )רווח(    
שערוך נכסים מתאגידים בנקאיים  
 והתחייבויות אחרות לזמן ארוך 

 
  -  38    -  38   - 

חברות המטופלות לפי    ברווחי חלק הקבוצה  
 נטו ,  המאזני   השווי שיטת  

 
(11,873)  (13,387)  (5,253)  (3,784)  )15,897) 

 39,220  7,014  16,559  17,646  39,538    מסים על הכנסה 
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים,  

 נטו 
 

753  (1,229)  552    (181)  (852) 
ירידת )עליית( ערך ניירות ערך הנמדדים  

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 
  14,455  (8,054)  (7,720)    (2,080 )  (7,617) 

ניירות ערך הנמדדים בעלות  מ  הפסד
 מופחתת 

 
  2,715  314  132  182  1,185 

רווח ממדידה מחדש של השקעה בחברות  
 כלולות שאוחדו לראשונה 

 
  -  (92,963)    -  (92,963)  (92,963) 

 14,385  7,176    (986)  18,644  ( 9,861)    הפסד )רווח( מעסקאות אקדמה 
 3,732  1,248  1,405  2,278  4,629    עלות תשלום מבוסס מניות 

           
    306,111  191,739  103,605  22,973  320,587 

           : והתחייבויותבסעיפי נכסים    שינויים
           

 (62,504)  ( 19,967)    42,189     (34,875)  52,916    ירידה )עלייה( בלקוחות
 8,906  20,441    3,279   (12,821)  (13,869)  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 (54,076)  (70,080)  (99,853)  (76,397)  (76,829)  במלאי   עלייה
בהתחייבויות לספקים ולנותני    עלייה

 שירותים 
 
   77,304  59,992    126,698  37,956  67,779 

 22,598  20,456    ( 5,864)    26,596  5,601  בזכאים ויתרות זכות  )ירידה(    עלייה
           
    45,123  (37,505)    66,449    (11,194 )  (17,297) 

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה  
 עבור: 

 
         

           
 (67,741)  (17,526)  ( 18,984)    (47,605)  (44,836)  ריבית ששולמה

 12,339  2,224  1,231    8,280  6,689  ריבית שהתקבלה 
 (59,971)  (12,983)  ( 20,328)    (45,546)  (33,866)  מסים ששולמו 

 811  -   497    811  1,007  מסים שהתקבלו 
 16,500  4,000  2,500    16,500  12,500  דיבידנד שהתקבל 

           
  (58,506)  (67,560)    (35,084 )  (24,285)  (98,062) 
           

 446,292  100,772  189,072     248,653  399,408    מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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   על תזרימי המזומנים מאוחדים  דוחות  
 

  
 החודשים שהסתיימו  9- ל

  בספטמבר  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  בספטמבר   30ביום    

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 (57,867)  (8,467)  (641,81)  ( 46,924)    (930,85)  רכישת רכוש קבוע
 14,738    14,738  -    14,738  -   קמעונאות בע"מ   רכישת מניות באף.דבליו.אס

 (12,517)  ( 12,517)    -    ( 12,517)    -   רכישת מניות בבילי האוס בע"מ  
 (11,585)  ( 11,585)    -    ( 11,585)    -   רכישת מניות ביאנגה בע"מ 

 (5,248)  ( 2,500)    (420)  ( 2,500)    ( 1,260)    שילבנים בחברת הבת  זכיי רכישת  
)ראו    Retailors Germany GmbHרכישת חברת  

 א'( 4באור  
 
  (10,313 )   -    -   -   - 

  Retailors-FL NK Venturesהקמת חברה נכדה  
 (( 2ד')5)ראו באור  

 
18,419   -    -   -   - 

  נכדההחברה  הרכישת פעילות באמצעות  
Retailors-FL NK Ventures B.V    ראו באור(

 ב'(4

 

  (18,799 )   -     -   -   - 
 -   -   (500)  -   (500)    הפקדת פיקדון

 (10,422)  (2,441)  (3,370)  ( 7,386)    (7,294)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים ודמי פינוי
 628  154  -    509  112  תמורה ממימוש רכוש קבוע

ניירות ערך הנמדדים בשווי    (רכישתמכירת )
 הוגן דרך רווח או הפסד, נטו  

 
  123,810    (59,549 )    129,876  (13,186)  (60,488) 

בעלות  ניירות ערך הנמדדים  תמורה מפדיון  
 מופחתת  

 
17,772  10,339  11,563  4,801     13,944 

 -     -    -    -   ( 6,375)    קשורים בחברות בנות צדדים  ל הלוואות    מתן 
 -    -    4,309     -   4,309      צדדים קשורים בחברות בנות מהלוואות    גביית

           
ששימשו  )   שנבעו מפעילות  מזומנים נטו

 השקעה  (לפעילות
 
    5160,9  (114,875)    817,122  (31,003)  (128,817) 

           
           מזומנים מפעילות מימון תזרימי  

           
 -   -   -      -    14    יז'(5)ראו באור    מימוש כתבי אופציה לעובדים  

 (72,494)  (26,131)  (49,100)  (72,494)  (49,100)  לבעלי מניות החברהדיבידנד ששולם  
 -   -    ( 8,650)    -   (8,650)  '( גכ5רכישת מניות של חברה בת )ראו באור  

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות  
 שליטה 

 
(5,798)    (3,000 )  (798)     -  (3,000) 

 (228,149)  ( 64,308)    ( 67,263)    (158,841)  (159,571)  פרעון התחייבות בגין חכירה 
הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך    ן פרעו

 מתאגידים בנקאיים ואחרים 
 
(61262,9)  (135,087)  (164,012)  (43,909)  (172,518) 

קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  
 ואחרים 

 
  378,726  190,000  590  30,000  200,000 

( אשראי לזמן קצר מתאגידים  ן קבלת )פרעו
 ואחרים בנקאיים  

 
  48,269  6,624    (4,809 )  8,704  1,333 

 -   -   -   -   4,375    קבלת הלוואה מצדדים קשורים בחברה בת
לבעלי זכויות שאינן מקנות  הנפקת מניות  

 ה'( 5)ראו באור    שליטה
 
  54,000 ¤    -    -     -      - 

           
 (274,828)  (95,644)  (294,042)  (172,798)  (696)    ימשו לפעילות מימוןשש  מזומנים נטו

           
התאמה הנובעת מתרגום יתרות מזומנים ושווי  

 מזומנים  
 

782    (1,038 )  745  (778)  (926) 
           

 41,721  (26,653)  18,592  (40,058)  460,445    עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 
           

 229,739  216,334  713,313  229,739  271,460    מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופהיתרת  
           

 271,460  189,681  731,905  189,681  731,905    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

  . הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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   על תזרימי המזומנים מאוחדים  דוחות  

 
 
 

   
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  בספטמבר  30ביום 
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  בספטמבר  30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

   2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח    
            

           במזומןפעילות מהותית שלא  )א(
            
 8,721  447  ,2997  (3,116)  (9,576)  תנועה ברכישת נכסים באשראי 

 
כנגד  תנועה בנכס זכות שימוש

 , נטו התחייבות בגין חכירה
 
  34,856    173,495    37,111    52,108  223,062 

 
עסקאות עם זכויות שאינן  

 כג'( 5)ראו באור   מקנות שליטה
 
(4,750)    -  (4,750)    -   - 

 
בגין   תשלומי חכירהויתור על 

 פעילות מימון 
 
   52,338    -    8,393   -   - 

 
 

 . הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 כללי  - : 1באור 
 

ליום   מתומצתת  במתכונת  נערכו  אלה  כספיים    תשעה של    ותולתקופ  2020,  בספטמבר  30דוחות 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות    - באותו תאריך )להלן    ו שלושה חודשים שהסתיימו

ולשנה שהסתיימה באותו    2019בדצמבר,    31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  
 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(.  -ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן  תאריך

 
 גילוי בדבר השפעת התפשטות נגיף הקורונה 

 
פוקד את העולם אירוע גלובלי בעל השלכות מאקרו כלכליות משמעותיות    2020החל מחודש ינואר  

ב  הקורונההתפרצות  שמקורו  רבות   (COVID-19)  נגיף  למדינות  הנגיף  התפשטות  מכן  ולאחר  בסין, 
לרבות   על    2020  ,במרץ  11ביום  .  בישראלבעולם,  העולמי  הבריאות  ארגון  נגיף הכריז  התפשטות 

עולמית  כהקורונה   הקורונה"(.    )להלן:מגיפה  "משבר  ישראל  "המגיפה",  ממשלת  מצעדי  כחלק 
מגבלות חריפות על תנועת האזרחים,    2020במרץ,    15- החל מיום הלהתמודדות עם המגיפה הוטלו  

איסור התקהלות, הגבלת נוכחות כוח האדם במקומות עבודה, סגירת קניונים ומרכזי קניות ואיסור  
ממשלת ישראל בשורה של הקלות    אפריל נקטהחודש    מסוףהחל    פתיחת עסקים שלא הוגדרו חיוניים.

  2020בספטמבר,    18-החל מיום ה  , אךעל המגבלות האמורות במטרה לצמצם את ההשלכות הכלכליות
ישראל  ממשלת  הטילה  הארץ  ברחבי  ובתחלואה  בנגיף  הנדבקים  במספר  משמעותית  עלייה  בשל 
תיאור  במסגרת  להלן  ראו  לפירוט  השנה.  מרץ  בחודש  שהוטלו  למגבלות  בדומה  חדשות  מגבלות 

 השלכות "הגל הראשון" ו"הגל השני" של הקורונה. 
 

במסגרת ניהול משבר הקורונה, החברה מינתה צוותי עבודה לניהול המשבר, ובין היתר, בהיבטים של 
סיוע ורווחה לעובדי הקבוצה וסיוע לקהילה ולאוכלוסיות נזקקות, התאמות נדרשות למצב המשתנה,  

לפעילות,   לחזרה  הקבוצה  של  מיטבית  הזדמנויות  היערכות  בחינת  הקבוצה,  מותגי  חיזוק  לרבות 
ניהול תקשור  דשות, היערכות למציאות החדשה ולשינויים בהרגלי הצריכה. כמו כן, הושם דגש רב על  ח

 פנים ארגוני, ודיווחים שוטפים להנהלה ולדירקטוריון החברה. 
 

 על הקבוצה ה"גל הראשון" של הקורונה  השפעת 
 

למעט )  בישראל  צהנסגרו כלל חנויות הקבו  2020  ,במרץ  15-מה  בהתאם להוראות ממשלת ישראל, החל
באופן דומה, חנויות הקבוצה    . מצומצם של חברת הבת שילב(  ומספר חנויותשל הקבוצה  אתרי הסחר  

. חנויות  2020 ,ועד לתחילת חודש מאי 2020  , באירופה נסגרו אף הן לפעילות החל מאמצע חודש מרץ
עקב    .2020  ,במהלך חודש יוניונפתחו    2020  ,הקבוצה בקנדה נסגרו לפעילות החל מאמצע חודש מרץ

כלל   הוצאת  היתר  בין  שכללו  בהוצאות,  לחסכון  מהלכים  מספר  ביצעה  הקבוצה  ומנהלי כך    עובדי 
אשר    מטה הקבוצהלרבות ב  לחופשה ללא תשלום, וזאת למעט מספר מצומצם של עובדים  הקבוצה

על אף שימשיך  הודיע לחברה כי  החברה  . כמו כן, מנכ"ל  )בהיקף ובשכר(  במתכונת מצומצמת בלבד  פעל
מוותר על תשלום משכורתו החודשית החל מהתשלום בגין המחצית  לעבוד בתפקידו באופן מלא, הוא  

החודשי לו  . בדומה, גם יו"ר דירקטוריון החברה הודיע על ויתור התגמול  2020 ,השניה של חודש מרץ
)לרבות    בקבוצה   מנהלים בכירים נוספים. כמו כן,  2020הינו זכאי החל מהמחצית השניה של חודש מרץ  

 ר של מחצית משכרם. והודיעו על ויתנושאי המשרה בחברה( 
 

כמו כן, ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, לאור הנסיבות שנוצרו ואי הוודאות בשווקים במועד  
  , 2020במרץ,    11על הקפאת הדיבידנד שהוכרז ביום    2020במרץ,    15ה ביום  ההחלטה, הודיעה החבר

(, עד להתבהרות הדברים. לאחר פתיחת חנויות הקבוצה  2019של שנת    ה )בגין רווחי המחצית השניי
עת,   ניכרת במכירות באותה  עליה  בישיבתו מיום  ולאור מגמת    2020,  ביוני  25דירקטוריון החברה, 

נוספים ראו באור    יבידנד.דהחלוקת  על    החליט בקשה לאישור תביעה    בדבר  לפרטים  '.י5לפרטים 
 כ'.5 באור ראו זו החלטה עם בקשרנגזרת 
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 )המשך(  כללי - : 1באור 
 

  להסכמות מול מרבית המשכירים כי לא ישולמו תשלומי שכירות   הדוח  תקופת  במהלךהקבוצה הגיעה  
  ה הגיע . כמו כן, הקבוצה  (2020במרץ,    15-)החל מה  פעילות החנויות  נאסרה  בגין התקופה בה  ודמי ניהול

ביחס לתשלומי שכירות    להסכמה ניהול  עם משכיריה  והקלות לאחר חזרת חנויות ודמי  מופחתים 
מול מרבית המשכירים התגבשו הסכמות בדבר תשלום מופחת של הקבוצה לפעילות, ובמסגרת זו,  

   . 2020יוני  -תשלומי השכירות בעיקר בגין החודשים מאי
 

מיום   מסחריי  2020באפריל,    28החל  ובמרכזים  ברחוב  הקבוצה  בישראל חנויות  לפעילות   ם  חזרו 
מיום   ובנוסף, החל  זאת  חזבישראל  חנויות הקבוצה בקניונים    2020במאי,    7בהדרגה,  רו לפעילות, 

בהתאם להקלות אשר הוצגו על ידי הממשלה בדבר חזרה הדרגתית של המשק לשגרה, אשר אפשרו  
תחילה פתיחה של חנויות הקבוצה ברחוב ובמרכזים מסחריים ולאחר מכן בקניונים, בכפוף לעמידה 

ול עובדים  לכמות  ביחס  היתר  בין  הציבור,  בריאות  להבטחת  שהוטלו  ובמגבלות  קוחות.  בהנחיות 
, החלה הקבוצה בתהליך החזרה הדרגתי של עובדיה מחופשה  2020באפריל,    28בהתאם לכך, החל מיום  

מתקופת    הקבוצה  ובדיע  של  חזר הרוב המוחלטמאי    הראשונה של חודש  מחציתה  שעדכך  ,  ללא תשלום
 . חופשה ללא תשלוםה
 

, והמשיך  2020במרץ,    15יום  בנסיבות אלו, מנכ"ל החברה, אשר ויתר על מלוא שכרו בתקופה החל מ
ולהקדיש את כל זמנו ומרצו לטיפול וקידום כלל הסוגיות    בכל התקופה האמורה לעבוד במשרה מלאה

הנוגעות להשלכות על פעילות הקבוצה עקב החלטת הממשלה על סגירת החנויות והכנת הקבוצה  
)בחלוף חודשיים במהלכם ויתר על מלוא שכרו(,   2020במאי,    15עדכן כי החל מיום    ,לחזרה לפעילות

הכירה החברה בקיטון  על שכרו  לאור ויתור המנכ"ל )שהינו בעל שליטה בחברה(    יחזור לקבל את שכרו.
 אלפי ש"ח.  345-בסכום של כ  השנהבמחצית הראשונה של  בהוצאות הנהלה וכלליות 

 
  15לו הוא זכאי בגין התקופה החל מיום    כמו כן, יו"ר הדירקטוריון, אשר ויתר מיוזמתו על התגמול

נהלים בכירים נוספים . מלקבל את התגמול  רוחז יהוא    2020במאי,    15, עדכן כי החל מיום  2020במרץ,  
  2020במאי,    15לקבל החל מיום    חזרור של מחצית משכרם  ויתשהודיעו על ו )לרבות נושאי משרה(  

 שכר מלא. 
 

 במסגרתו  2020- ף"התש(,  החדש  הקורונה  נגיף  –  שעה  אתהור)  תעסוקה  לעידוד   מענק  חוק  עם  בקשר
,  תשלום  ללא  מחופשה  עובדים  החזרת  בגין  מענק  לקבלתהזמנים    ולוחות  הזכאות  תנאי  הוסדרו

לאור השיפור הניכר במכירות לאחר חזרת  , 2020, ביוני 26יום  בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מ
בקשה לאישור תביעה    בדברהמדינה. לפרטים  מ  המענק, החברה לא פנתה לקבלת  הקבוצה לפעילות

 דיבידנד   חלוקת  בדבר  2020  ,ביוני  25מיום    החברה  דירקטוריון  והחלטת  זו   החלטה  עם  בקשר  נגזרת
 להלן. כ'5 באור ראו

 
 על הקבוצה ה"גל השני" של הקורונה השפעת 

 
על הטלת   2020  ספטמבר,ב  18מיום    ישראל, החלבעקבות עלייה ניכרת בתחלואה החליטה ממשלת  

ובין היתר, על איסור פעילות מסחר. בהתאם כלל חנויות  מגבלות על פעילות המשק והתקהלויות 
מצומצם של חברת   ומספר חנויותשל הקבוצה  למעט אתרי הסחר  הקבוצה בישראל נסגרו לפעילות )

- בבלגיה ב,  2020בנובמבר,    2-גרו לפעילות בהחנויות של חברת הבת ריטיילורס בפולין נס  .הבת שילב(
ב  2020בנובמבר,    7 נסגרו חלק מהחנויות  ריטיילורס    . 2020לנובמבר,    23-ובקנדה  יתר החנויות של 

הדיווח. למועד  נכון  לפעילות  פתוחות  נסגרו    באירופה  בקנדה  ללין  משותפת  עסקה  של  החנויות 
 .2020לנובמבר,  23-בלפעילות 

  עובדי ומנהלי עה מספר מהלכים לחסכון בהוצאות, שכללו בין היתר הוצאת כלל  עקב כך,  הקבוצה ביצ
מטה הקבוצה  ומנהלים לרבות ב  לחופשה ללא תשלום, וזאת למעט מספר מצומצם של עובדים  הקבוצה

הנהלת החברה )לרבות כמו כן,    .חלקית )בהיקף ובשכר( לצורך המשכיות עסקיתבמתכונת    אשר פעל
לחברה כי    והודיע  בקבוצה  מנהלים בכירים נוספיםשרה נוספים בחברה( וכן  מנכ"ל החברה ונושאי מ

בנוסף, יו"ר דירקטוריון החברה,    . 2020  בספטמבר,  21- מיום ההחל    הם מוותרים על מחצית משכרם
לאור ויתור המנכ"ל )שהינו    .2020  באוקטובר,  1-הודיע כי הינו מוותר על מחצית שכרו החל מיום ה

הכירה החברה בקיטון בהוצאות   2020בספטמבר,  21- בחברה( על מחצית משכרו החל מהבעל שליטה 
 אלפי ש"ח.  30- הנהלה וכלליות ברבעון השלישי של השנה בסכום של כ
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 )המשך(  כללי - : 1באור 
 

המשכירים כי לא ישולמו תשלומי  מ  חלקלהסכמות מול    הדוח  תקופת   במהלךהקבוצה הגיעה  כמו כן, 
 .  (2020בספטמבר,  18-)החל מה פעילות החנויות נאסרה בגין התקופה בהודמי ניהול  שכירות

 
נפתחו גם החנויות    מכן  ולאחרחזרו לפעילות חנויות הרחוב של הקבוצה    2020  ,בנובמבר  8החל מיום  

ובמרכזים הפתוחים מהו  כמות   במרכזים המסחריים הפתוחים. סך   מסך   45%  - וה כהחנויות ברחוב 
עוד יצוין כי הנהלת הקבוצה פעלה לפתיחה של חנויות זמניות )פופ אפ(, בעלות  .  בארץ  חנויות הקבוצה 

השקעה מינימלית, במקומות מרכזיים ברחובות ומרכזים פתוחים בכדי למקסם את המכירות בעת הזו  
ה הניתנות להפעלה ובכדי להנגיש את המוצרים לקהל הלקוחות  באמצעות הגדלת מספר נקודות המכיר

 . הפתוחים ובמרכזים רחובותחנויות פופ אפ ב 12נכון למועד הדוח נפתחו  שלה.
 

של    ,כן  כמו הדרגתי  החזרה  בתהליך  הקבוצה  החלה  לעיל,  כמפורט  הקבוצה  חנויות  החל מפתיחת 
  16החל מיום    .התאם לצורכי הקבוצה)לרבות עובדי מטה הקבוצה( ב  עובדיה מחופשה ללא תשלום

(, הנהלת החברה, מנהלים בכירים נוספים בקבוצה  בחלוף כחודשיים ממועד הויתור)  2020  ,בנובמבר
   ., בהתאם להודעתם, לקבל את התגמול המלא לו הינם זכאיםויו"ר דירקטוריון החברה, חזרו

 
הקורונה החליט לאמץ את ההצעה שהוצגה    קבינט  2020  ,בנובמבר  24להודעת הממשלה מיום    בהתאם

, בכפוף  2020  ,בדצמבר  6  ביום יסתיים  ש  פיילוט  במסגרתלפתיחה ניסיונית מצומצמת של הקניונים  
מועד   יקבע  הכללית,  התחלואה  מצב  ולתמונת  הפיילוט  לממצאי  בכפוף  בהתאם.  תקנות  לאישור 

  ם.וניהפתיחה של הקני
 

קודמותהרביעי בקבוצה    הרבעון ביותר    התאפיין בשנים  וברווח התפעולי הגבוהים  הכנסות  ברמת 
הדוח,   פרסום  למועד  נכון  הידוע  המידע  על  הרבעונים. בהתבסס  ליתר  בתקופה שלאחר בהשוואה 

  תאריך המאזן ועד למועד פרסום הדוח, חלה ירידה בהכנסות הקבוצה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד
  8הרחוב החל מיום  , ופתיחת חנויות2020 ,בספטמבר 18לאור סגירת כלל חנויות הקבוצה החל מיום 

באופן הדרגתי ובמתכונת פעילות   הפתוחים   מסחרייםהולאחר מכן חנויות במרכזיים    2020  ,בנובמבר
)לרבות מגבלות ביחס לכמות   והמגבלות שנקבעו להבטחת בריאות הציבור  התואמת את ההנחיות 

 הקבוצה בקניונים נותרו סגורות במהלך כל התקופה.  חנויות  קוחות(, כאשר הל
יש לציין כי החל מפתיחת חנויות הרחוב ובהמשך פתיחת החנויות במרכזים הפתוחים, נכון למועד 

 .פרסום הדוח חלה עליה ניכרת במחזורים בחנויות אלו בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
ן הרביעי ובכללן הכנסות הקבוצה והרווח התפעולי, ביחס לתוצאות מידת ההשפעה על תוצאות הרבעו

 . בהן הקלה אוהרבעון הרביעי אשתקד תלויה, בין היתר, במידה ובמשך התארכות המגבלות 
 

  בין   תלויהתוצאות פעילות הקבוצה    להשפעתו ע  ומידת,  דינמי  אירוע  הינו  הקורונה  משבר  כי  יובהר
  הזמן  ומשך שיוטלו או יוסרו,    המגבלות  וחומרת  היקף ,  בעתיד  הנגיף  התפשטות  המשך   במידת  היתר

 . לשגרה מלאה חזרה  לשם שיידרש
 

 נזילות ויציבות פיננסית
 

הקבוצה נקטה בפעולות לשימור איתנותה הפיננסית וחיזוק יציבות וגמישות פיננסית. במסגרת זו,  
גדולים   ישראלים  בנקאים  תאגידים  עם  התקשרו  הבנות  מהחברות    ו עמידה  הםלפימים  בהסכחלק 

  ח. מיליון ש"  60.6-בערבות מדינה בסך כולל של כלחברות הבנות    ותהלווא התאגידים בתקופת הדוח
כאשר בשנה הראשונה לא תצבור    וניתנות לפירעון מוקדם   חמש שנים תקופה של  ל  ןהינ  ותא ההלוו

הריביות על  הקרן ריבית. תשלומי הקרן והריבית יתבצעו החל מהשנה השנייה בתשלומים חודשיים.  
 .פרייםה ריבית  ות צמודות לההלווא 

 
מיליון ש"ח    200בסך כולל של  קיבלה החברה הלוואות לזמן ארוך    2020בחודשים מרץ ואפריל,  בנוסף,  

  2020בחודש ספטמבר,    '.יג5-יב' ו 5לפרטים נוספים ראו באור  ,  משני תאגידים בנקאים ישראלים גדולים
 מיליון ש"ח מהלוואות אלו בפירעון מוקדם. 100-פרעה החברה כ

נים הנהלת החברה מעריכה, כי לאור איתנותה הפיננסית, הבאה לידי ביטוי, בין היתר, בסך המזומ
ושווי מזומנים, שיעור מינוף נמוך, מח"מ הלוואות ארוך, ויכולתה לגיוס מימון בתנאים נוחים, פוחת  

 .היקף החשיפה הפיננסית של החברה לחוסר יציבות בשל השפעת הקורונה
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 הקבוצה מימון של ההוצאות/הכנסות על  משבר הקורונה השפעת 
 

רשמה החברה הפסד  תקופת הדיווח  , במהלך  בבורסה כתוצאה ממשבר הקורונהלאור ירידות חדות  
מיליון    12.6-רווח של כעל ידי  מיליון ש"ח, נטו בגין תיק הניירות ערך של החברה, אשר קוזז    10.5-של כ

 רווח  רשמה החברה  2020של שנת  השלישי    הרבעוןבמהלך  "ח בגין עסקאות הגנה על הדולר והיורו.  ש
"ח בגין עסקאות  מיליון ש  1.0-של כ  ורווחמיליון ש"ח, נטו בגין תיק הניירות ערך של החברה    9.0-של כ

 הגנה על הדולר והיורו. 
 

 בחינת ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
 

לאומדנים   הקורונה(  נגיף  התפשטות  השלכות  )בעקבות  החברה  שערכה  עדכנית  בחינה  בעקבות 
העיקרים הנכללים בתחשיב הסכום בר ההשבה של היחידות מניבות המזומנים הרלוונטיות בקבוצה,  

לתקן   נכסים בהתאם  ערך  ירידת  על  בינלאומי  התגלו סימנים המעידים  ערך 36חשבונאות  ירידת   :
הוצאות בגין ירידת ערך זיכיון    2020שנת  של    במחצית הראשונהרשמה החברה  כתוצאה מכך    נכסים.

ובנוסף נמחקו נכסי מסים    מיליון ש"ח  9.9-כבסך של    URBNלהקמה והפעלה של חנויות מותגי קבוצת  
לפרטים נוספים לרבות החלטה בדבר סגירת הדרגתית של פעילות  מיליון ש"ח.    3.8-נדחים בסך של כ

 כב'.5ראו גם באור  URBNקבוצת  מותגי
 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים א. 

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

תקביניים  לתקופות של  ד'  פרק  לפי  הגילוי  להוראות  בהתאם  וכן  )דוחות  ,  ערך  ניירות  נות 
 . 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
לזו   עקבית  מאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  בעריכת  יושמה  אשר  החשבונאית  המדיניות 

 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, למעט האמור להלן:שיושמה בעריכת 
 

 : חכירות16תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי  ב. 
 

:  16, תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 2020בחודש מאי  IASB -לאור משבר הקורונה, פרסם ה
 התיקון(.   –חכירות )להלן 

מטרת התיקון הינה לאפשר לחוכרים ליישם הקלה פרקטית לפיה שינויים בדמי חכירה כתוצאה 
חול על צד  ממשבר הקורונה לא יטופלו כתיקוני חכירה אלא כדמי חכירה משתנים. התיקון י

 החוכרים בלבד. 
 :  במצטבר התיקון יחול רק לגבי שינויים בדמי החכירה העונים לשלושת הקריטריונים  

 
יותר  - נמוכים  או  מהותי  באופן  זהים  הינם  המעודכנים  העתידיים  החכירה  תשלומי 

 בהשוואה לתשלומים שהחוכר היה נדרש לשלם רגע לפני העדכון; 
ביוני    30בור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד ליום  קיטון תשלומי החכירה הינו בע -

 וכן;   2021
 לא בוצע שינוי מהותי ליתר התנאים של חוזה החכירה.  -

 
ביום   המתחילות  שנתיות  לתקופות  ייושם  עם    2020ביוני,    1התיקון  רטרואקטיבית,  ויחול 

 אפשרות ליישום מוקדם.
  



 ויזל בע"מ   - וקס  פ 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

58 

 
 

 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

חכירה  בדמי  השינויים  כל  עבור  ולהחילו  מוקדם  ביישום  התיקון  ליישם את  בחרה  הקבוצה 
 שנבעו כתוצאה ממשבר הקורונה.

בסך  ה ושלושה חודשים  תשעיתור שהתקבל על תשלומי חכירה לתקופות של  ו  בהתאם, לאור
  ות פאלפי ש"ח, בהתאמה, הכירו החברה וחברות מאוחדות בתקו  9,759- כו  אלפי ש"ח  60,858-כ

בקיטון בהוצאות הפחת בסך  2020, ספטמברב 30ביום  וה ושלושה חודשים שהסתיימתשעשל 
וקיטון בהוצאות המימון לתקופות של   אלפי ש"ח בהתאמה,  8,083-אלפי ש"ח וכ  51,760-של כ

 בהתאמה. ש"ח,אלפי  1,676- אלפי ש"ח וכ 9,098-של כ ושלושה חודשים בסך  תשעה
 
 

 עונתיות  - : 3באור 
 

הכנסות החברה מושפעות מעונתיות, המתבטאת בדרך כלל במכירות מוגברות במהלך חג הפסח, חגי  
 תשרי והרבעון הרביעי של השנה. יש לעיין בתוצאות הפעולות המדווחות בהתחשב בעונתיות זו. 

 
 

 צירופי עסקים - : 4באור 
 

 Germany GmbH Retailorsשת חברת רכי א. 

 

נייקי    המחזיקה בחנותAS Hamburg GmbH הושלמה עסקה לרכישת חברת    2020במרץ,    1ביום  
 Retailors Germany GmbH. -בהמשך שונה שם החברה ל . בהמבורג, גרמניה

Retailors Germany GmbH  על ידי החברה    נרכשהRetailors Europe BV,    המוחזקת במלואה על ידי
 (.1ד')5ראו באור וספים לפרטים נהבת ריטיילורס.  החברה
 

בהתאם   , Retailors Germany GmbHחברת  השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים של
 , הינם כדלקמן:להערכת שווי סופית

 שווי הוגן   
 ח "אלפי ש  

   נכסים 
 2,306   מלאי 

 25,252   נכס זכות שימוש 
 8,007   רכוש קבוע 

   
   התחייבויות

   
 25,252   התחייבות בגין חכירה 

   
 10,313   נכסים מזוהים, נטו

   
 10,313   סך עלות הרכישה, נטו 

 
 רכישהל שימשו מזומנים אשר 

 
 -    מזומנים ושווי מזומנים בחברה הנרכשת למועד הרכישה 

   
 10,313   מזומנים ששולמו תמורת הרכישה 

   
 ( 10,313)  מזומנים, נטו
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 )המשך(  צירופי עסקים - : 4באור 
 
 רכישת פעילות זכיין נייקי במערב אירופה ב.

 
  ארבע חנויות נייקי במערב אירופה הפעילות של  רכישת  ל  ה הושלמה עסק  2020  ,במרץ  1ביום  

החנויות בהולנד נרכשו על ידי החברה ההולנדית  .  מזכיין מקומי)שתיים בהולנד ושתיים בבלגיה(  
Retailors-FL NK Ventures B.V  המוחזקת החברה,  של  נכדה  חברה  הבת  51%,  חברת  ידי  על 

(. החנויות  2ד')5באור  לפרטים נוספים ראו  .  Foot Locker Europe BVעל ידי    49%- ריטיילורס ו
ידי חברה בלגית   ידי   במלואה  המוחזקת  Retailors-FL NK Belgium B.Vבבלגיה נרכשו על  על 

 . Retailors-FL NK Ventures B.V החברה ההולנדית
 

בהתאם להערכת שווי סופית  השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים של הפעילות,  
 הינם כדלקמן:

 שווי הוגן   
 ח "אלפי ש  

   נכסים 
 6,112  מלאי 

 90,890  נכס זכות שימוש 
 12,687  רכוש קבוע 

   
   התחייבויות

   
 90,890  התחייבות בגין חכירה 

   
 18,799  נכסים מזוהים, נטו

   
 18,799  סך עלות הרכישה, נטו 

 
 

   אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 5באור 
 
,  2020  ,בינואר  1, ביום  2019לדוחות הכספים השנתיים של החברה לשנת  ג'  21  בהמשך לבאור א. 

למר הראל ויזל )מנכ"ל ודירקטור בחברה   RSUיחידות מניה חסומות    104,483הקצתה החברה  
למנהלים נוספים בקבוצה )לרבות   RSUיחידות מניה חסומות    88,308-ומבעלי השליטה בה( ו 
 נושאי משרה בחברה(. 

 
ון ש"ח משני מילי  100קיבלה החברה הלוואות לזמן ארוך בסך כולל של    2020בחודש ינואר,   ב.

  2.0%תאגידים בנקאים ישראלים גדולים. ההלוואות הינן בריבית שנתית קבועה בשיעור של  
. תשלומי הריבית החלו  2020תשלומים רבעוניים שווים, החל מחודש אפריל,    20- ומשולמות ב

   ומשולמים מדי רבעון. 2020בחודש אפריל, 
 
  30רס הלוואות לזמן ארוך בסך כולל של  הבת ריטיילו  החברהקיבלה    2020בחודש פברואר,   ג.

מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי ישראלי גדול. ההלוואות הינן בריבית שנתית קבועה בשיעור של  
. תשלומי הריבית  2020תשלומים רבעוניים שווים, החל מחודש אפריל,    20- ומשולמות ב  2.0%

 ומשולמים מדי רבעון.  2020החלו בחודש אפריל, 
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 5באור 

 
ה  .ד חברות הבת    החברההתקשרה    2020  ,בפברואר  4-ביום  ובאמצעות  בעצמה  ריטיילורס 

המותג חנויות תחת  הפעלת  בקשר עם  בהסכמים  ידה  על  מדינות  "Nike" המוחזקות  במספר 
 :באירופה, כמפורט להלן

 
 יטיילורס החברה הבת רעל ידי    100%-המוחזקת ב"Retailors Europe BV"   חברתהסכם בין   .1

ובמדינות   (גרמניה(בקשר עם הפעלת חנויות נייקי בהמבורג   Nike לבין חברה מקבוצת
  5-שנים עם הארכה אוטומטית ל 5תקופת ההסכם תהיה עד למאוחר מבין: א.  .  נורדיות

נות ייחתם שנים נוספות; או ב. תקופת הסיום של כל הסכם ביחס לחנות. ביחס לכל ח
במהלך  ,  הסכם לחנויות  ביחס  לכל   3כאשר  ביחס  ההסכם  הראשונות, תקופת  השנים 

שנים נוספות, וביחס לחנויות שיפתחו   5-שנים עם הארכה אוטומטית ל  5-לחנות תהא  
שנים ממועד ההסכם, תקופת ההסכם ביחס לכל חנות תהא לשבע שנים.   3לאחר חלוף  

בעצמה ו/או באמצעות חברות בבעלות   Retailors Europe BVהחנויות אשר יופעלו על ידי  
  2020  ,במרץ  1-הביום  חדשות.  מלאה שלה יהיו חנויות שיירכשו מזכיינים קיימים וחנויות  

מיליון יורו    2.1- של כבהמבורג מזכיין קיים בתמורה לסך  הושלמה עסקה לרכישת חנות  
 א'. 4גם באור  ראו. אלפי יורו עבור המלאי 600-כשל )ללא מלאי(, ובתוספת 

Retailors Europe BV    .תממן את פעילותה ממקורותיה ו/או מקורות נוספים, ככל שיידרש
עלות ההשקעה וההשקעות בהון החוזר הצפויות בפעילות במהלך שלוש שנות הרישיון  

  .ח"שיליון  מ  65-הראשונות מוערכות בכ
 

-Retailors)  ("Retailors-FL")להלן:    "Retailors-FL NK Ventures"  חברת  הסכם בין נייקי לבין  .2

FL  חברת  על ידי   49%-ריטיילורס ו החברה הבת  על ידי    51%, מוחזקת Foot Locker Europe 

BV    בקשר עם הפעלת חנויות (להלן  3בהתאם להסכם בעלי המניות כמפורט בסעיף ,
קופת נייקי במדינות מסוימות במרכז אירופה, וכן בבלגיה ובהולנד. תקופת ההסכם ות

לעיל. החנויות אשר   1ההתקשרות ביחס לכל חנות הינה בהתאם למנגנון המפורט בסעיף  
ידי   על  חדשות.   Retailors-FLיופעלו  וחנויות  קיימים  מזכיינים  שיירכשו  חנויות  יהיו 

Retailors-FL    2020במרץ,    1חברות בבעלות מלאה שלה( רכשה ביום  )בעצמה ובאמצעות  
ו  2חנויות,    4מזכיין קיים   יורו )ללא   3.4-בבלגיה בתמורה לסך של כ  2-בהולנד  מיליון 

 ב'. 4ראו גם באור  .מיליון יורו לרכישת המלאי 1.6-(, ובתוספת של כמלאי
 Foot Locker Europe BV-ו ריטיילורסחברת הבת  השקיעו    2020לשנת    1- במהלך הרבעון ה

 .בהוןלפי חלקן היחסי  Retailors-FLהון של מיליון יורו ב 10
הושלמה עסקת רכישת שתי חנויות נייקי   , לאחר תאריך המאזן,2020 ,בנובמבר  1ביום  

ידי   בפולין מזכיין מקומי. ידי חברה פולנית המוחזקת במלואה על  החנויות נרכשו על 

Retailors-FL אלפי אירו 700-)כולל מלאי( הינו כ. סכום הרכישה.  
בקשר עם חנויות נוספות במדינות אלו    שא ומתןנמצאת בתהליכי מ  Retailors-FLכמו כן,  

 . בהסכםובמדינות נוספות הכלולות 
 
 : FL-Retailorsחברת הסכם בעלי מניות ביחס ל .3
 

,  Retailors-FL  בהסכם נקבעו הוראות ביחס לאופן קבלת החלטות באורגנים של א(
-Retailorsבבאופן שיאפשר לריטיילורס שליטה  )  Retailors-FL  לניהול והתפעול של

FL  .)  בדוחותיה את תוצאות פעילותה של  מאחדתבהתאם, ריטיילורס  Retailors-

FL  .  של    דירקטוריוןהכי  כמו כן נקבעRetailors-FL  כאשר  ,  ימנה ארבעה דירקטורים
ש למינוי  זכות  מניות  בעל  דירקטוריםלכל  יו"ר   ,ני  את  תמנה  ריטיילורס 

החלטות   מכריע.  קול  יהיה  ליו"ר  קולות,  שווין  של  ובמקרה  הדירקטוריון 
בדירקטוריון ובאסיפה יתקבלו ברוב רגיל, למעט החלטות מיוחדות אשר ידרשו  

 .את הסכמת שני בעלי המניות, כמקובל
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 )המשך(  הדיווחאירועים מהותיים בתקופת   - : 5באור 
 

בהסכם הוענקו אופציית מכר ואופציית רכש, באופן שככל שהחברה תחדל להיות  (ב
אופציה לחייב את -Foot Locker Europe BV בעלת שליטה בריטיילורס, תוקנה ל

. ככל שבעלת  Retailors-FL -ב   Foot Locker Europe BVריטיילורס לרכוש את מניות  
 Foot Locker Europe -תחדל לשלוט בFoot Locker Europe BV -השליטה הסופית ב 

BVתוקנה לריטיילורס אופציה לרכוש מ ,- Foot Locker Europe BVב  את מניותיה -
Retailors-FL  . בהתאם יקבע  לעיל,  במקרים  כאמור  מניות  רכישת  בגין  המחיר 

 . להערכת שווי ממעריך חיצוני בלתי תלוי, כפי שהוגדר בהסכם

 
-Retailors ישקיעו בFoot Locker Europe BV -ובהסכם נקבע כי ריטיילורס    -  ןמימו ג(

FL    של כולל  בהחזקות    20סכום  היחסי  חלקן  לפי  דולר,  .  Retailors-FLמיליון 
בעלי  להסכמת  כפופה  תהיה  לעיל,  האמור  לסכום  מעל  למימון  ביחס  החלטה 

 .המניות

 
 .כמקובלRetailors-FL -ות בבהסכם נקבעו הוראות ומגבלות בדבר העברת מני ד(

 
 של  חלקה של ריטיילורס בעלות ההשקעה וההשקעות בהון החוזר הצפויות בפעילות

Retailors-FL  )  בסעיף כמפורט  ההשקעה  הרישיון    3במהלך    (לעיל  ( )ג3כולל  שנות 
 .ש"חיליון  מ 45- הראשונות מוערך בכ

 
"(, "שנידמן)להלן:  בע"מ   נחתמו הסכמים בין החברה, שנידמן אחזקות  ,2020  ,בפברואר  9-ביום ה .ה

על ידי    10%-על ידי החברה ו   90%מוחזקת  ש  ("ריטיילורס"להלן:  )  ריטיילורס בע"מהבת    החברה
 : , כמפורט להלן("לאומי פרטנרס")להלן: שנידמן ולאומי פרטנרס בע"מ 

 
ולק דיבידנד לחברה ולשנידמן בסך בהתאם להסכמים, בסמוך לפני מועד השלמת העסקה, יח

מהון    2%ש"ח; במועד השלמת העסקה, שנידמן תמכור ללאומי פרטנרס  יליון  מ  50-כולל של כ
ש"ח, ומיד לאחר מכן, ריטיילורס תקצה  יליון  מ  12-המניות של ריטיילורס בתמורה בסך של כ

כ של  בסך  פרטנרס בתמורה  ללאומי  השיליון  מ  54- מניות  באופן שלאחר  העסקה  ש"ח,  למת 
בכ תחזיק  החברה  בכ,  82.57%-בכללותה,  תחזיק  פרטנרס  בכ  10.1%-לאומי  - ושנידמן תחזיק 

כמו כן, הוענקה ללאומי פרטנרס אופציה לקבל בהקצאה   .מהון המניות של ריטיילורס  , 7.33%
מניות של ריטיילורס בשיעור    (כפי שיוחלט על ידי החברה)ו/או לרכוש מהחברה ו/או שנידמן  

תהיה  9.9%-כ  שיהווה  האופציה  האופציה.  מימוש  בעת  ריטיילורס  של  המניות  ניתנת   מהון 
למימוש פעם אחת, במלואה. האופציה תהיה ניתנת למימוש בהודעת מימוש שתימסר במהלך  

לשנת    60 ריטיילורס  של  המבוקרים  הכספיים  הדוחות  ממועד  החל  תוספת שווי  .  2023יום 
ש"ח ולא יליון  מ  750-מכפיל על הרווח הנקי, אך לא פחות מלפי    קבע י המימוש בגין האופציה  

   .מיליון ש"ח 1,050-מיותר 
 

האופציה תהיה ניתנת למימוש מוקדם במקרה של הנפקה לציבור של ריטיילורס או במקרה בו  
במסגרת הסכם .  מהון המניות בריטיילורס בתנאים כפי שנקבעו  50%החברה תחדל להחזיק מעל  

כך שהחברה  ,  הוראות ביחס לאופן קבלת החלטות באורגנים של ריטיילורס  בעלי המניות נקבעו
רשאית למנות את רוב חברי הדירקטוריון ובכללם את יו"ר הדירקטוריון, והחלטות בדירקטוריון  
ובאסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות למעט רשימה מצומצמת של החלטות מיוחדות אשר 

. כמו כן, נקבעו בהסכם, בין היתר, הוראות כמקובל  ידרשו את הסכמת לאומי פרטנרס כמקובל
בנוסף,  בריטיילורס.  מניות  העברת  בדבר  ומגבלות  דיבידנד  חלוקת  מדיניות  למימון,  ביחס 

חלוף   לאחר  פרטנרס  ללאומי  מוגבלת  זכות  הוקנתה  המניות  בעלי  הסכם  שנים    5במסגרת 
למניות החברה ו/או    ( או חלקןכולן  )מתקופת מימוש האופציה, להמיר את מניותיה בריטיילורס  

למכור את מניותיה לריטיילורס ו/או בעלי מניותיה, כפי שיוחלט על ידי החברה, בתנאים כפי 
 הושלמה העסקה.  2020במרץ,  1- . ביום השנקבעו בהסכם
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 5באור 
 
תובענה  2020בפברואר,    9ביום   .  ו לאישור  בקשה  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית  הוגשה   ,

ונגד   "נייקי"(  )להלן:  בע"מ  ישראל  נייקי  נגד  ריטיילורס  החברהכייצוגית  )להלן  הבת  :                        בע"מ 
ביום    ."ריטיילורס"( לריטיילורס  הומצאה  עיקר הטענות המשפטיות  .  2020במאי,    11הבקשה 

ה מתבססות על הטענה כי נייקי היא בעלת מונופולין בשווקים בהם היא פועלת. בבקשה  בבקש
סביר למכור נעליים לחנויות קטנות ובינוניות בישראל ומפלה   בלתינטען כי נייקי מסרבת באופן  

ייבוא   נייקי מונעת  כי  נטען בבקשה  עוד  בישראל.  נעליה  בין החנויות השונות המוכרות את 
 ה. מקביל של מוצרי

ויש בכך הסדר   , בלבד  "Foot Locker"למותג  נמכרים  מסוימים  דגמים  כי  במסגרת הבקשה, נטען  
   בלתי חוקי, נוכח הטענה השגויה, שריטיילורס ונייקי נמנות על אותה קבוצה.  

התובעים הייצוגים בבקשה העריכו את היקף התביעה, ככל שתאושר כתובענה ייצוגית, בסכום  
 .2021בפברואר,  9דיון קדם משפט קבוע ליום   ."חשמיליון  7230.-כשל 

של   המשפטיים  יועציה  אינה  להערכת  ריטיילורס  לפיהם  הנתונים  על  בהתבסס  ריטיילורס, 
סיכוי    מחזיקה במניות נייקי ואינה לוקחת חלק בקביעת התנהלות נייקי נשוא בקשת האישור,

 .50%-הינם נמוכים מ נגד ריטיילורס להתקבלבקשת האישור 
 
תקבל אישור ועדת התגמול מיום  נאישר דירקטוריון החברה, לאחר ש  2020  ,בפברואר  13ביום   .  ז

ויזל, בנו של מר הראל ויזל )דירקטור, מורן  מר  אי העסקתו של  נעדכון תאת    2020אר,  בפברו  11
בה(,   השליטה  ומבעלי  בחברה  סמומנכ"ל  לתפקיד  קידומו  פעילותנבשל  מכירות  ייקי  נ כ"ל 

החבישראל מיום  ,  של  שנים,    3ולמשך    2020בפברואר,    1ל  לאישור האסיפה הכללית  בכפוף 
במרץ,   15, אך ביום  2020בפברואר,    20. החברה פרסמה את דוח זימון האסיפה ביום  החברה

בוטל זימון האסיפה, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, לאור סגירת חנויות הקבוצה    2020
לאחר שהנושא אושר מחדש בהתאם להוראות הממשלה.    והוצאת עובדיה לחופשה ללא תשלום

ה על   ידי האסיפה הכללית ביום  על  ודירקטוריון החברה, אושר הנושא  ועדת התגמול    7- ידי 
 '.אכ5לפרטים נוספים ראו באור  .2020ביולי, 

 
כ"ל  נסמקודם לתפקיד  מורן  ,  2020בפברואר,    1החל מיום  אי העסקה המוצעים,  נבהתאם לת 

כ"ל ריטיילורס, ויהא נבהיקף של משרה מלאה, בכפיפות למ ,ייקי בישראלנ ויותנחמכירות רשת  
אשר תעודכן בתוקף    ,2020ת  נבמהלך ש  אלפי ש"ח  25זכאי למשכורת חודשית ברוטו בסך של  

ש"ח. כמו כן, אלפי    27.5ואילך למשכורת חודשית ברוטו בסך של    2021  ,וארנבי  1החל מיום  
למע זכאי  יהיה  ש נמורן  התגמול נק  )לועדת  ברוטו  חודשיות  משכורות  שלוש  בגובה  תי, 

מטעמים שיירשמו, ובהתחשב תי מנק השנודירקטוריון החברה תהא הסמכות להפחית את המע
וסף )וכפי  נ(. בלרבות יעדים מדידים  כל שנה,בין היתר, בעמידה בפרמטרים שייקבעו בתחילת  

להפרשות סוציאליות, ימי חופשה, ימי    וכחים( מורן יהיה זכאינאי העסקתו הנשקיים ביחס לת
ו  נ מחלה, קרן השתלמות, הבראה והודעה מוקדמת על פי חוק, וכן בשל העובדה שתפקידו הי

ו ניידות בתדירות גבוהה, מורן יהא זכאי לרכב צמוד שעלות המס בגינ תפקיד "שטח" ודורש
ש. יצוין כי העמדת  ש"ח לחוד  800תגולם על ידי החברה, וכן להוצאות אש"ל וכלכלה בסך של  

המע וכן  וגילומו  השנהרכב  מנק  חלק  יהוו  לא  הפרשות תי  בחישוב  יבואו  ולא    המשכורת 
באפריל,    28ועד ליום    2020במרץ,    15יצוין כי בגין התקופה החל מיום    . סוציאליות של מורן

   , מורן שהה בחופשה ללא תשלום, בדומה ליתר עובדי הקבוצה. 2020

 
תקבל אישור ועדת התגמול מיום  נאישר דירקטוריון החברה, לאחר ש  2020  ,בפברואר  13ביום   . ח

חתנו של מר הראל ויזל )דירקטור )  יקנ צ'פ  תומר  חד פעמי למרמיוחד וק  נמע  2020,  בפברואר  11
בה השליטה  ומבעלי  בחברה  בחברה  (ומנכ"ל  בקנדה  נייקי  חנויות  רשת  מנכ"ל  של  ה(,  בת 

חי עלות מעביד(, נמשכורות במו  5.4-)כ  ש"ח ברוטואלפי    200ל  בסך ש,  באותה עת  ריטיילורס
 ויותניהול ותפעול של רשת ח, נבהקמהמר צ'פניק  יכרת של  נבגין מאמציו המיוחדים ותרומתו ה

בין השנים  חנויות נייקי בקנדה  בקנדה, במסגרת תפקידו הקודם כסמנכ"ל מכירות של רשת  ייקי  נ
לאחר ביטול (,  ש"ח ברוטואלפי    111)  2019  תנא זכאי בגין שק לו הונ וסף למענוזאת ב  ,2017-2019

הקודמת   הכללית  באור  זימון האסיפה  ועדת    ז'(5)ראו  ידי  על  אושר מחדש  שהנושא  ולאחר 
הכללית האסיפה  ידי  על  הנושא  אושר  החברה,  ודירקטוריון  ה  התגמול    . 2020,  ביולי  7- ביום 

 . 'אכ5לפרטים נוספים ראו באור 
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 5באור 
 
)להלן:   שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מהבת   ה חברההוגשה כנגד   2019בנובמבר,  14ביום   ט. 

 משיבות אחרות בקשה לאישור תובענה כייצוגית לבית משפט המחוזי בתל אביב.   21- "שילב"( ו
להם וקו מוצרים ללא שצורפו  בבסיס התובענה עומדת טענת המבקשים, לפיה המשיבות שיו

 . 1981- ברית וזאת בניגוד לחוק הגנת הצרכן התשמ"ההוראות שימוש ואזהרה בשפה הע
מיליון ש"ח,   22סכום התביעה הכולל )ביחס לכלל הנתבעים(, כתביעה ייצוגית, נאמד בסך של  

ש  לפיה י  2020ביוני,    9לאחר החלטת בית המשפט מיום  מיליון ש"ח מכל משיבה בהתאמה.  
ליועציה   המבקשים  כוח  בא  פנה  בנפרד,  מהנתבעות  אחת  כל  כנגד  התובענה  את  להגיש 
המשפטיים של שילב והבהיר כי בעקבות תשובת שילב לבקשת האישור, אינו עומד עוד על 

 אין בכוונתו להגיש תובענה חדשה נגדה.ותביעתו כנגד שילב 
 
  49,100-החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ   2020במרץ,    11דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום   י.

חלוקת דיבידנד , וזאת בהתאם למדיניות  (2019של שנת    ה)בגין רווחי המחצית השנייש"ח  אלפי  
הודיעה החברה כי   2020מרץ,    15. ביום  ש"ח לכל מניה רגילה  3.62-. הדיבידנד מהווה כבחברה
ה דירקטוריון  לאור  החליט  זאת,  בתקופה  הוודאות  ואי  הקורונה  משבר  בשל  בשווקים  מצב 

 החברה להקפיא את חלוקת הדיבידנד עד להתבהרות הדברים.
  49,100-יבידנד בסך של כדההחליט על חלוקת    2020,  ביוני  25דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום   

החברה במבחני החלוקה הקבועים בחוק  לאחר בחינה מעמיקה בדבר עמידת  וזאת    חאלפי ש"
נכון למועד ההחלטה ניכרת במחזור המכירות, שהיית לרבות  ,  החברות  ידועה למועד   העליה 

תזרים מזומנים חזוי הכולל ניתוחי רגישות בהתחשב בתרחישים שונים ובכללם  דוח  ההחלטה,  
הקורונה,   מגפת  של  אפשריות  והשלכות  שתואם  התפתחויות  מדיניוובאופן  חלוקת  את  ת 

 .דיבידנדים אותה אמצה החברה
לפרטים בדבר    .2020,  ביולי  29-ה  בתאריך  וחולק  ש"ח לכל מניה רגילה  3.62-הדיבידנד מהווה כ 

 כ' 5  ורביאהחלטת החברה בדבר חלוקת דיבידנד כאמור ראו    נגד  בקשה לאישור תביעה נגזרת
  להלן.

 
בקשה לאישור   בדבר  2019השנתיים של החברה לשנת  ' לדוחות הכספים  5(א)21בהמשך לבאור   יא.

מבקשת  ובה    משיבות אחרות  50- החברה ו כנגד  תובענה כייצוגית לבית משפט המחוזי בירושלים
עם   לאנשים  סניפיה  הנגשת  לעניין  הדין  הוראות  את  קיימה  לא  החברה  כי  טוענת  הבקשה 

 ה.מוגבלויות ובפרט, לעניין הצבת מכשירי שמיעה בסניפי 
ההסתלקות וקבע את שיעור הגמול ושכר    בקשת אישר בית המשפט את    2020במרץ,    15  ביום 

 הטרחה בסכומים שאינם מהותיים לחברה.
 

מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי    100קיבלה החברה הלוואה לזמן ארוך בסך של    2020,  בחודש מרץ יב. 
  12-ב  ותשולם  1.5%הינה בריבית צמודה לפריים בתוספת מרווח של  ישראלי גדול. ההלוואה  

  2020בחודש יוני,    החלו . תשלומי הריבית  2020תשלומים רבעוניים שווים, החל מחודש יוני,  
רבעון.  משולמיםו ספטמ  מדי  החברה  2020בר,  בחודש  זו    50-כ  פרעה  מהלוואה  ש"ח  מיליון 

 מוקדם. ןבפירעו
 
מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי   100קיבלה החברה הלוואה לזמן ארוך בסך של    ,2020  אפרילבחודש   .גי

  12-ב  משולמתו  1.5%הינה בריבית צמודה לפריים בתוספת מרווח של  ההלוואה  .  ישראלי גדול
  2020,  וליבחודש י   החלו. תשלומי הריבית  2020,  יולימחודש    תשלומים רבעוניים שווים, החל

  ן מיליון ש"ח מהלוואה זו בפירעו   50פרעה החברה    2020בחודש ספטמבר,    מדי רבעון.  משולמיםו
 מוקדם.
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 5באור 
 

בקשה לאישור תובענה כייצוגית לבית   לדוחות הכספים השנתיים בדבר  9('א)21  בהמשך לבאור .יד
משיבות    2- "( ולליןבע"מ )להלן: "ללין נרות וסבונים  כנגד עסקה משותפת    חיפהב  שלוםמשפט ה
סימון מוצריה  לא קיימה את הוראות הדין לעניין    לליןמבקשת הבקשה טוענת כי  , ובה  אחרות

מידה ובכך הפרה את תקנות הגנת הצרכן )מחיר ליחידת  באתר האינטרנט על פי מחיר ליחידת
ההסתלקות וקבע    בקשתאישר בית המשפט את    2020,  איבמ  27ביום  .  2008-"חמידה(, התשס

 .לללין זניחיםאת שיעור הגמול ושכר הטרחה בסכומים 
 

לדוחות הכספים השנתיים בדבר בקשה לאישור תובענה כייצוגית לבית   7(')א21בהמשך לבאור   .וט
ובה מבקשת   "(לי האוסיב)להלן: "  הבת בילי האוס בע"מ  החברהמשפט המחוזי בירושלים כנגד  

הבקשה טוענת כי בילי האוס לא קיימה את הוראות הדין לעניין הנגשת סניפיה לאנשים עם  
 . השמיעה בסניפי מוגבלות ובפרט, לעניין הצבת מכשירי

וזאת ללא צו הוצאות וללא    ניתן פסק דין המאשר את בקשת ההסתלקות  2020ביוני,    3ביום   
 .כל תשלום מצד בילי האוס

  
לדוחות הכספים השנתיים בדבר בקשה לאישור תובענה כייצוגית לבית   6(')א21בהמשך לבאור   .טז

)להלן: "שילב"(    שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מכנגד חברת הבת  משפט המחוזי בירושלים  
לא קיימה את הוראות הדין לעניין הנגשת   שילבובה מבקשת הבקשה טוענת כי  משיבות    30-ו

 . הניין הצבת מכשירי שמיעה בסניפילעסניפיה לאנשים עם מוגבלות ובפרט, 
וללא כל    ללא צו הוצאות   ניתן פסק דין המאשר את מחיקת בקשת האישור   2020ביוני,    9ביום 

 .שילבתשלום מצד 
 
בדבר תוכנית תגמול הוני למר הראל ויזל )מנכ"ל  לדוחות הכספים השנתיים  ג'  20בהמשך לבאור   . זי

  134,617הוענקו למר ויזל    2017ביוני,    28ה ביום  ודירקטור בחברה ומבעלי השליטה בה( במסגרת
מומשו על ידי מר   2020ביוני,    22, ובהתאם לתנאי תוכנית זו, ביום  RSUיחידות מניה חסומות  

 אג' למניה.  30מניות של החברה, בתמורה לתשלום בסך של   44,872-ל RSUיחידות  44,872ויזל  
 
 ריטיילורס   -  בקבוצה  בנות נוספותוכן כנגד חברות    הוגשה כנגד החברה  2020ביוני,    23ביום   . חי

שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ, שסק שירותי ספקים לאם לתינוק ולילד בע"מ,   , שילבבע"מ
בקשה  )להלן: "חברות הבנות"(,    בע"מבע"מ ועסקה משותפת ללין נרות וסבונים    האוס  בילי

  החברה וחברות הבנות ייצוגית לבית משפט המחוזי מרכז. לטענת המבקשת,  כלאישור תובענה  
)ביטול עסקה(, התשע"א   ואינן מאפשרות לצרכנים    2010  –מפירות את תקנות הגנת הצרכן 

ה וכי  החלפה,  פתק  זה  ובכלל  המקורית,  הקבלה  את  בידיהם  אין  כאשר  עסקה  חברה לבטל 
או רכישת מוצר חלופי בחנות. בנוסף נטען כי מאפשרות לצרכן רק קבלת זיכוי  וחברות הבנות

ה  ההחלפה  הבנותעל חלק מפתקי  וחברות  לעובדי   חברה  קוד שמיועד  שגוי  באופן  מסמנות 
ובכך יוצא כי הרוכשים אינם   –הקבוצה, שמשמעותו כי הטובין נרכשו בתווי קניה/שובר מתנה  

טוענות כי מאחר   ברות הבנותהחברה וחזכאים לתחולת הדין. זאת ועוד, נטען כי בניגוד לחוק,  
חברה וחברות מוצרים נרכשו בחנות עודפים, לא ניתן לקבל החזר כספי. טענה נוספת נגד ההו

שאינו מונע את מחיקת היא שהן נותנות ללקוחותיהן שוברי זיכוי או שוברי מתנה, באופן    הבנות
 הכתוב בהן. 

 
של   בסך  מוערך  ייצוגית,  כתביעה  הכולל,  התביעה  לבקשת    תשובה   .ש"ח  מיליון  150סכום 

 להערכת   .2021  במרץ  15  ליום  קבוע  משפט  קדם  דיון.  2020  ,בנובמבר  24האישור תוגש עד ליום  
, בהתבסס בין היתר על מידע שהוצג להם על ידי  וחברות הבנות  משפטיים של החברהיועציה ה

הבנות  החברה לאישור    סיכויי  ,וחברות  שתאושר  סתיים  לההבקשה  בהסדר מבלי  כייצוגית, 
 .50%-גבוהים מ חברות הבנותלו  פשרה או הסתלקות, בסכומים שאינם מהותיים לחברה
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, בדבר התקשרות החברה בהסכם עם חברת השנתייםלדוחות הכספיים    15(ב')21בהמשך לביאור   .יט

הוענקה לחברה במסגרת ההסכם, לקבל מניות בהקצאה של  פרישיאייט בע"מ, האופציה אשר  
, פקעה בהתאם לתנאיה, ללא מימושה על ידי החברה. הצדדים מנהלים בע"מ  חברת פרישיאייט

 מו"מ בקשר עם חידוש האופציה לחברה ועדכון תקופת ההסכם. 
 
ישה דחופה  קיבלה החברה פניה מבעלת מניות בחברה שעניינה התראה ודר  2020ביוני,    28ביום   כ.

לחוק החברות(, המהווה גם התראה טרם הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת,   194)לפי סעיף  
  2020  ,ביוני  25מיום   על מנת שהחברה תפעל באופן מיידי לביטול החלטתה על חלוקת דיבידנד

או שתפעל להגיש תביעה כנגד דירקטוריון החברה בגין נזקים שנגרמו לחברה עקב ההחלטה 
 הדיבידנד. חלוקתעל 

בסך של   שמוערך   במסגרת הפניה נטען כי בעקבות החלטת החלוקה ויתרה החברה על מענק
מהמדינה,    13-18 ש"ח  מחל"ת,  מיליון  עובדים  החזרת  וכי  בגין  לחברה  תדמיתי  נזק  נגרם  כי 

בתקופה בה קיים חשש שבעקבות מגפת הקורונה ייגרם נזק כלכלי משמעותי לחברה, לא היה  
 יבידנד. מקום לחלק ד
התקבלה במשרדי החברה פניה מקדימה מאת בעל מניות נוסף   2020ביוני,    28כמו כן, ביום  

לחוק החברות, שעניינה טענה לפיה דירקטוריון החברה החליט לוותר על    194בחברה לפי סעיף  
 מענקי המדינה כדי להכשיר את החלטת החברה לחלק דיבידנד.  

שבבית הגי  2020ביוני,    29ביום  בנוסף,   הכלכלית  למחלקה  בחברה  נוספת  מניות  בעלת  שה 
לפני   א לחוק החברות לגילוי ועיון במסמכים198המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לפי סעיף  

 . הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת
דיווחה החברה כי לאחר דיון בדירקטוריון החברה בפניות האמורות לעיל   2020  ,ביוני  30ביום  

ן החברה את יועציה המשפטיים לדחות את הפניות, זאת בין היתר מטעמים  הנחה דירקטוריו 
( התקבלה  2019)בגין רווחי שנת    2020ביוני,    25לפיהם ההחלטה בדבר חלוקת הדיבידנד מיום  

בהשלכות   בהתחשב  ולרבות  החלוקה  במבחני  החברה  עמידת  בדבר  מעמיקה  בחינה  לאחר 
חלוקת הדיבידנד בחברה ולטובת החברה וכלל הקורונה, ונעשתה באופן שתואם את מדיניות  

ויתור על מענק המדינה התקבלה אף היא לאחר בחינת   י בעלי מניותיה, וכן ההחלטה לעניין 
 השיקולים הרלוונטיים ולטובת החברה וכלל בעלי מניותיה.    

 
בקשה    2020ביוני,    30ביום   אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  שבבית  הכלכלית  למחלקה  הוגשה 

 . הראשונה הנזכרת לעיל תביעה נגזרת בגין הטענות אשר הועלו בפנייה המקדימה לאישור
 

 בימים   המשפט  לבית  הוגשו אשר  ותבקשה משותפת לאיחוד הבקש  וגשה ה 2020ביולי,    9ביום  
אישר בית המשפט את איחוד הבקשות.    2020ביולי,    16לעיל. ביום    כאמור  2020  ,ביוני  30-ו  29

 כי   נטען  במסגרתה,  נגזרת  תביעה  לאישור  המתוקנת  הבקשה  הוגשה  2020  ,באוגוסט  5  ביום
  וגרמו   בחברה  פגעו  דיבידנד  לחלק  החברה  והחלטת  מהמדינה  המענק  על  לוותר  החברה  החלטת

"ח נוספים בגין פגיעה  שיליון  מ  50-כ  של  צפוי  להפסד  וכן"ח  מש  13-18  לפחות  של  להפסד  לה
המבקשים לקבלת ים  רעותצפויה במכירות עקב מחאת הציבור. במסגרת הבקשה המתוקנת  

  של   קשוריםמסמכים הקשורים לטענתם להחלטות החברה מושא הבקשה, ובהם פרוטוקולים  
  2020באוגוסט,    6ביום    הדירקטוריון וכן התכתבויות עם רשויות המדינה בקשר למענק המדינה.

  2020  באוקטובר,  29שפט הקובעת כי תשובה לבקשה תוגש עד ליום  מהתקבלה החלטת בית ה
אם בדעתו להצטרף להליך.   2020בנובמבר,    30וכן כי היועץ המשפטי לממשלה יודיע עד ליום  

  הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר דיוני, אשר אושרה על ידי בית   2020באוקטובר,    20ביום  
בדצמבר,    16  סכם כי תשובה לבקשת האישור המאוחדת תוגש עד ליוםבמסגרתה הושפט  מה

2020 . 
 

הוצגו    להערכת אשר  ובמסמכים  בפרוטוקולים  עיון  לאחר  החברה,  של  המשפטיים  יועציה 
לדירקטוריון קודם לקבלת ההחלטות על חלוקת הדיבידנד ועל ויתור המענק, סיכוייה של בקשת 

 . 50%-האישור המאוחדת להידחות גבוהים מ
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התקיימה אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה אשר בה אושרו, בין היתר,   2020  ,ביולי  7  ביום   .אכ
ביטוח אחריות  עדכון סעיף  לדירקטור חיצוני בחברה; אישור  יובל ברונשטיין  מינויו של מר 
דירקטורים ונושאי משרה במדיניות התגמול של החברה בעקבות מגמת התייקרות כללית בארץ  

לעיל(;    ז'5ובעולם של עלויות הביטוח; אישור עדכון תנאי העסקתו של מר מורן ויזל )ראו באור  
לעיל(. כמו כן, במסגרת זימון  ח'  5מיוחד וחד פעמי למר תומר צ'פניק )ראו ביאור    אישור מענק

  1שנים, החל מיום    3עדכון תנאי כהונתו של מר תומר צ'פניק, למשך  אושר  האסיפה כאמור,  
ריטיילורס,   הבת  , לאור קידומו לתפקיד מנהל פעילות נייקי הבינלאומית בחברת 2020  ,ביוני

ה, חנויות נייקי בקנדה ובמספר מדינות באירופה. במסגרת עדכון תנאי  הכוללת נכון למועד ז
מסך    2020  ,ביוני  1העסקתו של צ'פניק: משכורתו החודשית )במונחי ברוטו( תעודכן החל מיום  

- , ול2021  ,ביוני 1ש"ח החל מיום  אלפי 50-ש"ח, ותעודכן ל אלפי 45ש"ח לסך של  אלפי 38של 
מיום  אלפי    55 החל  תבוטל 2022  , ניביו  1ש"ח  לישראל,  מגוריו  את  יעתיק  שצ'פניק  ככל   ;

אלפי    4; חלף תשלום ליסינג לרכב עד  ש"ח  אלפי   8.5ההשתתפות בדמי שכירות בסך של עד  
על   יעלה  שלא  בשווי  לרכב  זכאי  יהא  צ'פניק  בחודש,  ביחס לפי  א  200ש"ח  )כמקובל  ש"ח 
ות בשימוש ברכב וכן תגלם את  למנהלים אחרים בקבוצה(. החברה תישא בכל ההוצאות הכרוכ

,  2020משכורות ברוטו בגין שנת    8שווי השימוש בגינו; צ'פניק יהיה זכאי למענק שנתי בגובה  
יהיה זכאי    ואילך  2022רות ברוטו, ובגין שנת  משכו  10יהיה זכאי למענק בגובה    2021בגין שנת  

דירקטוריון החברה יהיו  משכורות ברוטו. על אף האמור, ועדת תגמול ו  13למענק שנתי בגובה  
רשאים להפחית את המענק )כולו או חלקו(, מטעמים שיירשמו, ובהתחשב בין היתר, בעמידה 
בפרמטרים שייקבעו בתחילת כל שנה, לרבות יעדים מדידים. כמו כן, תנאי העסקתו של צ'פניק  

מח ימי  השתלמות,  קרן  עבודה,  כושר  אובדן  ביטוח  לרבות  סוציאליות  הפרשות  לה כוללים 
עד   חוק,  פי  על  העסקתו    20והבראה  סיום  סלולרי. תנאי  טלפון  ואחזקת  בשנה  חופשה  ימי 

 יום.   60כוללים הודעה מוקדמת בת 
 

 Anthropologieבישראל ) URBN ביחס לפעילותה תחת מותגיעדכנה החברה    2020ביולי,    9ביום   .  בכ

Urban Outfitters  ו-  (Free People    חנויות, כי הצדדים סיכמו על סגירה   6  העדכון נכון למועד  הכללו
לתרום  צפויה  לא  הפעילות  כי  והערכה משותפת  בחינה  לאחר  זאת  הפעילות,  של  הדרגתית 

. בהתאם, החברה הגיעה להסכמות עקרוניות  URBNבאופן משמעותי לתוצאות של החברה ושל  
-TERMINAL  המקוון הרב מותגי, לסיום פעילות החנויות כאמור, כאשר אתר הסחר  URBNעם  

X    יוכל להמשיך למכור מותגים מסוימים מקבוצתURBN   .בתנאים כפי שיסוכמו בין הצדדים 
השלישי  הרבעון  במהלך  נסגרו  כאמור  החנויות  השנה כל  מרבית  .  של  את  מייעדת  החברה 

גירת כתוצאה מסהחנויות כאמור למותגי הספורט של הקבוצה )נייקי, פוט לוקר ודרים ספורט(.  
זיכיון להקמה והפעלה של חנויות  היתרת נכס    את  בתקופת הדיווח הפעילות הפחיתה החברה  

- כ של בסך ונכסים בלתי מוחשים קבוע רכושש"ח, מיליון  9.9-של כ בסך URBNמותגי קבוצת 
  החברה   סה"כ רשמה  ."חש  מיליון   3.8-כבסך של  נדחים    מיסיםמחיקת נכסי  ו  ש"ח  מיליון  3.0

חודשים ושלושה  תשעה  של  כ  יםהפסד  בתקופות  ש"ח  16.7- של  ש"ח,    1.7- וכ  מיליון  מיליון 
  , בגין ההפחתות כאמור.בהתאמה

 
ה . גכ )  החברה  התקשרה   ,2020ביולי,    19-ביום  בע"מ  אחזקות  יאנג  הורוביץ  עם  להלן:  בהסכם 

המונפק    מהון המניות   5%לרכישה של  "(  אקס.טי"להלן:  )ועם אקס.טי השקעות בע"מ  "הורוביץ"(  
מהורוביץ על ידי החברה    "(טרמינל"להלן:  )  ונפרע של חברת הבת טרמינל איקס אונליין בע"מ

ש"ח. חלקן של החברה ואקס.טי ברכישת  מיליון    12.5סך של  כוללת ב, בתמורה  ועל ידי אקס.טי
- ה, בתמורה לסך של כבהתאמ  1.54%- ו  3.46%מניות של טרמינל מהורוביץ כאמור לעיל הינו  

ו  8.6 ש"ח  בהתאמה.  3.9- מיליון  ש"ח,  הורוביץ    מיליון  של  במניות  חלקה  את  רכשה  החברה 
ביום   לעיל  הורוביץ  2020,  ביולי  19בטרמינל כאמור  ואקס.טי רכשה את חלקה במניות של   ,

 )לאחר שנתקבל אישור הממונה על התחרות(.    2020ביולי,  26בטרמינל ביום 
ה  לאחר החברה  השלמת  בכ,  59.71%- כב  מחזיקהעסקה,  מחזיקה  הורוביץ  ו  26.54%-אקס.טי 

 .  טרמינל, מהון המניות של 13.75%-כב מחזיקה
  



 ויזל בע"מ   - וקס  פ 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

67 

 
 

 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 5באור 
 

מהון המניות    2.75%-במסגרת ההסכם העניקו החברה ואקס.טי להורביץ אופציית מכר ביחס ל
מיליון    2.1- מיליון ש"ח וכ  4.8-מיליון ש"ח )סך של כ  6.9-בתמורה כוללת בסך של כשל טרמינל  

הרכישה    .2021לינואר,    1-ש"ח, בהתאמה(. האופציה תקפה ממועד חתימת ההסכם ועד ליום ה 
  12.9התמורה בסך  כעסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ולכן עודף  והאופציה טופלו  

 . קרן עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהש"ח נזקף בהון ל מיליון
 

חברה    החברההתקשרה    2020ביולי,    24ביום   . דכ עם  (  "JUMBO")להלן:  JUMBO S.A בהסכם 
 ות בלעדית להקמה ותפעול של חנויותזכחברה בשליטתה  /לחברה  JUMBO  במסגרתו העניקה 

JUMBO תחת סימני המסחר של  בישראל .JUMBO 

  JUMBO  מוכרת מגוון רחב  אשר  הינה חברת קמעונאות מובילה ביוון  ,  1986נוסדה בשנת  אשר
לרבות צעצועים, ביגוד, אביזרים לתינוקות, כלי    ממספר קטגוריותמוזלים  מאוד של מוצרים  

חנויות ביוון, בולגריה, קפריסין, רומניה ומדינות נוספות    80-מפעילה כ, ובית, ציוד משרדי ועוד
 .באירופה

במסגרת ההסכם נקבע כי החנות הראשונה בישראל תיפתח על ידי החברה לא יאוחר מסוף  
יצוין כי אין  (בכפוף לאפשרויות הארכת המועד בנסיבות מסוימות כפי שנקבעו)  2021ת  שנ  .

 .בהסכם התחייבות של החברה ביחס לכמות חנויות
ל הינה  הראשונה  ההסכם  הראשו  12-תקופת  החנות  מפתיחת  החל  אפשרות שנים  עם  נה, 

ל הצדדים  בהסכמת  נוספות החל מחלוף    10-להארכה  החנות    10שנים  פתיחת  שנים ממועד 
 . הראשונה

 
למעט אחוז מסוים מהרכישות שהוחרג, ואותו תהיה  JUMBO -לישראל תהיה מ  רכישת המוצרים

 . רשאית החברה לרכוש ישירות מספקים אחרים, כפי שהוסדר בהסכם
 

הפעילות ממקורותיה העצמאיים ו/או מקורות נוספים, ככל שיידרש. עלות  החברה תממן את  
 מיליון ש"ח, לחנות. חנויות ג'מבו בישראל  15-18-ההשקעה והשקעות בהון החוזר מוערכת בכ

 .מ"ר 9,000-10,000צפויות להיות בגודל של 
 

קבעו  במסגרת העסקה, החברה רשאית לבטל את ההסכם בהתקיים נסיבות, כפי שהוגדרו ונ
הצדדים בין  שסוכם  כפי  ההסכם  לביצוע  במניעה  שעיקרן  הקשורה  )  בהסכם,  מניעה  לרבות 

)אשר חלפה ביום    חודשים 3, וזאת בתוך (ביכולת שימוש בישראל בסימניה המוכרים של ג'מבו
 .חודשים ממועד חתימת ההסכם 6, ובתוך  (2020 ,באוקטובר 24
 

 JUMBO  ,ולאחר שזו בקשה לרישום סימן מסחר מעוצבהגישה לרשם סימני המסחר, בין היתר ,
"המתנגדת"( אשר מפעילה בישראל מספר חנויות בישראל להלן:  )  צ'ק באס בע"מ חברת  קובלה,  

סטוק" "ג'מבו  השם  סימני,  תחת  לרשם  מעוצבים    הגישה  סימנים  לרישום  בקשות  המסחר 
" המילה  את  בבחינה "  JUMBOהכוללים  עדיין  הגישה    2020  ,בספטמבר  30ביום    .ומצויות 

המתנגדת הודעת התנגדות לרישום סימן המסחר המבוקש. לטענת המתנגדת, הסימן המבוקש  
ולתח הצרכן  להטעיית  לגרום  עלול  אופי מבחין,  בהיותו חסר  לרישום,  כשיר  בלתי אינו  רות 

הודעה שכנגד להודעת ההתנגדות, במסגרתה  JUMBOהגישה   2020באוקטובר,  11הוגנת. ביום 
, ועל אף שטרם החלה הפעילות  JUMBOהיא בעלת מוניטין בינלאומי בסימן    JUMBOצוין כי  

סימניה מוכרים היטב בארץ על ידי ציבור הצרכנים. בנוסף נטען כי המתנגדת שבישראל, הרי  
, וכי המתנגדת היא  JUMBOנה בחוסר תום לב ובמטרה להיבנות על המוניטין של  בחרה בסימ

. לחלופין צוין כי הסימן המבוקש  JUMBOשגרמה להטעיית הציבור ולתחרות בלתי הוגנת, ולא  
ישום מקביל של סימנים דומים או זהים, בנסיבות רכשיר לרישום שכן רשאי הרשם להורות על  

  מצויים   כיםיההל.  2020  ,בדצמבר  11הגיש ראיותיה עד לתאריך  המתנגדת צריכה להמתאימות.  
עומדות טענות טובות    JUMBO-ל,  החברה  של  המשפטיים   יועציה  להערכתאך  מקדמי    בשלב

     כי ההתנגדות תידחה. 50%-ולמעלה מוקיימים סיכויים טובים 
  '. וכ5זו ראו באור    מועד דיווח עסקה בקשר עם  ייצוגית  לפרטים בדבר בקשה לאישור תביעה  

לפרטים בדבר הסכם שנחתם בין החברה לבין מר רונן אלעד והסכם שנחתם בין רונן אלעד 
 ו'. 8- ה' ו8בישראל ראו באורים  JUMBOבקשר להחזקה  בפעילות  פועלים ונצ'רס בע"מלבין  
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 5באור 
 

)להלן:   שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מהוגשה כנגד חברת הבת    2020  באוגוסט,  12ביום   .הכ
 "שילב"( בקשה לאישור תובענה כייצוגית לבית משפט המחוזי בתל אביב. 

התקשורת    א' לחוק 30סעיף  המבקשים, לפיה שילב מפרה את  בבסיס התובענה עומדת טענת   
אשר לא נתנו את הסכמתם  בכך ששולחת הודעות דואר אלקטרוני לנמענים    )בזק ושידורים(

כתביעה ייצוגית,    סכום התביעה הכולל,לקבלת דברי פרסומת ואשר הביעו סירוב מפורש לעניין.  
כ של  בסך  ש"ח.    2.5-נאמד  הינו  מיליון  עם  ,  בשלב מקדמיההליך  יועציה  יחד  להערכת  זאת, 
של    רךבד  סתיים מבלי שתאושר כייצוגית,לההבקשה לאישור    סיכויי   ,החברההמשפטיים של  

 . 50%-גבוהים מלשילב , בסכומים שאינם מהותיים הסדר פשרההסתלקות או 
 
בחברה  2020  ,ספטמברב  24ביום   .וכ מניות  בעלי  ידי  על  תובענה    הוגשו  לאישור  בקשות  שתי 

החברה ונושאי משרה בה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. כנגד  כייצוגית  
הסכם זיכיון להפעלת כי החברה דיווחה על חתימת   המבקשים, בבסיס התובענה עומדת טענת 

וכי היה על    במועד מאוחר למועד  JUMBOבשם    רשת קמעונאית בו היה עליה לדווח עליה, 
  2020בספטמבר,    29ביום  .  חתימתה  וחר, עםהחברה לדווח על ההתקשרות בעסקה, לכל המא

התקבלה החלטת בית המשפט, לפיה הוגשו שתי בקשות אישור דומות, וכי על המבקשים בשני  
 התיקים להודיע האם הושג הסדר דיוני לגבי שמיעת בקשות האישור. 

החלטת הוגשו בהסכמה לאיחוד שתי הבקשות לעיל ובו ביום התקבלה    2020בספטמבר,    30ביום  
וכי התשובה    2020בנובמבר,    1בית המשפט הקובעת כי בקשה האישור המאוחדת תוגש עד ליום  

 . 2021בפברואר,  1לבקשה תוגש עד ליום 
 

הוגשה בקשת האישור המאוחדת. העילות שבבקשת האישור המאוחדת    2020בנובמבר,    1ביום   
, ולחוק ניירות ערך  1970- התש"ל  הן פעולה בניגוד לתקנות הדיווח )דוחות תקופתיים ומידיים(,

הפרת חובת תום לב בניגוד   (,נוסח חדש)עוולת הרשלנות מכוח פקודת הנזיקין    ,1968-התשכ"ח
התשל"ג כללי(,  )חלק  החוזים  הקבוצה    ,1973-לחוק  הדיווח.  תקנות  של  חקוקה  חובה  הפרת 

פוצלה לשתי תת קבוצות   הנזק בלבד)שבבקשת האישור המאוחדת  , האחת מוגדרת  (לצורך 
ויזל בע"מ, עד ליום   )כולל( ומכר את   2020ביולי,    23כ"כל מי שרכש מניות של חברת פוקס 

)כולל(, למעט   2020בספטמבר,    15ועד ליום    2020ביולי,    24המניות )או את חלקן( החל מיום  
ות  "כל מי שרכש מניכוהשניה מוגדרת    .המשיבים ו/או מי מטעמם ו/או גופים הקשורים עימם"

)כולל( ומכר את המניות )או את חלקן(    2020ביולי,    23של חברת פוקס ויזל בע"מ, לאחר יום  
)כולל(, למעט המשיבים ו/או מי מטעמם    2020בספטמבר,    15ועד ליום    2020ביולי,    24החל מיום  

  50ו/או גופים הקשורים עימם". הנזק לחברי הקבוצה המוזכר בבקשת האישור המאוחדת הינו 
 "ח.שמיליון  18.4"ח לפחות, או למצער שן מיליו

,  עיכוב הדיווח ומועד הדיווח תאמו את הוראות הדין   טיים של החברהיועציה המשפ  להערכת
 . 50%-סיכוייה של בקשת האישור המאוחדת להידחות גבוהים מוכן 
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 מכשירים פיננסיים -  :6באור 
 

 הנמדדים בעלות מופחתת שווי הוגן של ניירות ערך  א. 
 

,  ספטמברב   30ליום    2020,  ספטמברב  30יתרות ניירות הערך הנמדדים בעלות מופחתת נכון ליום  
אלפי ש"ח    70,023- כאלפי ש"ח ו  74,499-כ"ח,  אלפי ש  49,536- כהן    2019בדצמבר,    31וליום    2019

 בהתאמה. 
  30ליום    2020,  בספטמבר  30ם  הנמדדים בעלות מופחתת נכון ליוהשווי ההוגן של ניירות הערך  

ו  73,581-כש"ח,    אלפי  49,353-כהוא    2019בדצמבר,    31וליום    2019,  בספטמבר - כאלפי ש"ח 
  אלפי ש"ח בהתאמה. 69,860

 
 שווי יתר הנכסים הפיננסיים והתחייבויות של החברה תואם או קרוב לשווים ההוגן.

 

 
 סיווג מכשירים פיננסים לפי מדרג שווי הוגן  ב.

 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן 

 2020, בספטמבר 30  
 2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח   
     

 -    7202,08  ניירות ערך סחירים
 3,262   -    חוזי אקדמה על מטבע חוץ 

 
 פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן )התחייבויות(  נכסים

 2019, בספטמבר 30  
 2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח   
     

 -    339,850  ניירות ערך סחירים
 ( 10,859)  -    חוזי אקדמה על מטבע חוץ 

 
 פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן )התחייבויות(  נכסים

 2019בדצמבר,  31  
 2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח   
     

 -    340,352  ניירות ערך סחירים
 ( 6,600)  -    חוזי אקדמה על מטבע חוץ 

 
הוגן    הפיננסיים  המכשירים  של  ההוגן  שווים בשווי  הנמדדים  החברה    נסחרים  שאינםשל 

  שניתן   כמה  עד  מתבססות  אלו  שיטות.  שווי  הערכת  שיטות  באמצעות  נקבע  פעילים  בשווקים
  הישות   של  הערכות  על  שפחות  כמה  ומסתמכות,  זמינים  הםמאחר ש,  נצפים  שוק  נתוני  על

של המכשירים   הוגן   שווי   הערכות   לביצוע   נדרשיםה  המשמעותיים  הנתונים   כלש  מאחר.  עצמה
 .2ברמה  יםנכלל אלו מכשירים, לצפייה ניתנים הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן

 הערכת השווי בוצעה על בסיס מודל הערכה בלאק אנד שולס.
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 פעילותמגזרי  - : 7באור 
 

 כללי  א. 
 

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי  
(CODM)   ,לזאת בהתאם  ביצועים.  והערכת  משאבים  הקצאת  לגבי  החלטות  קבלת  לצורכי 

למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על תחומי הפעילות של הקבוצה  
 כדלקמן:

תחום אופנה 
ואופנת הבית  

 בישראל ובחו"ל  

עיצוב, יצור )באמצעות יצרני משנה בחו"ל(, הפצה, שיווק ומכירת פריטי  -
מותג   תחת  בישראל,   FOXאופנה  החברה  בחנויות  קמעונאית  במכירה 

 במכירה סיטונאית בישראל, במכירה לחו"ל באמצעות זכיינים וסיטונאים. 
, פריטי  American Eagleשיווק, הפצה ומכירת פריטי אופנה תחת המותג   - 

המותג   תחת  תחתונה  ובמכירה    Aerieהלבשה  בארץ  הרשת  בחנויות 
 ללקוחות בחו"ל. AE Kidsסיטונאית של מותג הילדים 

שיווק, הפצה ומכירת פריטי אופנת בית כגון: כלי בית ומוצרי טקסטיל  - 
 .FOX Homeלבית באמצעות רשת חנויות 

המותג   -  תחת  אופנה  פריטי  ומכירת  הפצה  הרשת    TCPשיווק,  בחנויות 
 בארץ.  

בחנויות הרשת    Mangoשיווק, הפצה ומכירת פריטי אופנה תחת המותג   - 
 בארץ. 

תחת   -  אופנה  ואביזרי  הבית  אופנת  אופנה,  פריטי  ומכירת  הפצה  שיווק, 
  Free People-ו  Urban Outfitters  Anthropologie,בישראל:    URBNמותגי  

 (.  2020בחנויות הרשת בישראל )עד חודש יולי,  
   

מוצרי  תחום 
 אווירה וטיפוח  

תחום זה כולל את הפעילות של עסקה משותפת ללין נרות וסבונים בע"מ,  -
העוסקת ביצור )באמצעות יצרני משנה בישראל( של סבונים, נרות, מוצרי 

בישראל, במכירה אמבט ומוצרי טיפוח ואווירה ומכירתם ברשת חנויות  
הרשת   ובחנויות  לזכיינים  ובמכירה  בישראל  ומוסדות  לגופים  סיטונאית 

 בחו"ל. 
   

תחום זה כולל את הפעילות של חברת הבת ריטיילורס בע"מ, העוסקת  -   ספורט תחום
במכירת מוצרי ספורט ברשת חנויות נייק בישראל, קנדה ואירופה ופוט 

 בישראל. ודרים ספורט לוקר
   

אחרים לא  
מיוחסים לתחום 

 פעילות

ושיווק   - ייצור  א.ח.  החברות  את  הכוללות  החברה  של  אחרות  פעילויות 
י  3020אופנה   בע"מ,  בילי האוס  טרמינל איקס בע"מ  אנגה בע"מ,  בע"מ, 

   .שילבוחברות 
 

האוס,  בילי  וכן תוצאות    , תוצאות החברות המדווחות )ללין, סאקסIFRS 11בהמשך ליישום תקן  
. לצורך הצגת תוצאות  המאזני  (, מטופלות לפי שיטת השווי2019ביוני,    30עד ליום    FWS-יאנגה ו

הדיווח המגזרי בהתאם לתחומי הפעילות של החברה ולמידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות 
, מוצגים נתוני המכירות והרווח המגזרי של החברות המדווחות  CODM)  -התפעוליות הראשי )ה 

שי )לפי  מלא  החזקה  שיעור  לפי  המאזני,  השווי  של  100%טת  התאמה  מבוצעת  ובמקביל   )
המכירות ושל הרווח המגזרי לצורך הצגת תוצאות הפעילות בהתאם לשיעור ההחזקות בפועל  

 תחת עמודת ההתאמות. 
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 )המשך(  פעילותמגזרי  - : 7באור 
 

 דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.
     סיכום   אחרים לא     אווירה  אופנה ואופנת הבית   
 סה"כ  התאמות   ביניים   מיוחס   ספורט  וטיפוח   בחו"ל  בארץ  
 אלפי ש"ח   

חודשים   תשעהלתקופה של 
  30שהסתיימה ביום 

)בלתי   2020, בספטמבר
 מבוקר(

 

     

 

         
 1,999,333  (174,887)  2,174,220  487,437  6,99864  148,909  16,169  1,054,707  הכנסות מחיצוניים 

                 
 -  (24,741)  24,741  3,405  -  -  -  21,336  מגזריות -הכנסות בין

                 
 1,999,333  (199,628)  2,198,961  490,842  466,998  148,909  16,169  1,076,043  סה"כ הכנסות

                 
 ,204186   (120,48)  685,620   32,118   671,65  30,190  12,71  84,995     רווח מגזרי

                 
                 

 ( 639,98)                 הוצאות מימון, נטו 
                 

 ,218146                  לפני מסים על הכנסה רווח

 

 
 

     סיכום   אחרים לא   ספורט  אווירה  אופנה ואופנת הבית   
 סה"כ  התאמות   ביניים   מיוחס )*(   )*(   וטיפוח   בחו"ל  בארץ  
 אלפי ש"ח   

לתקופה של תשעה חודשים  
  30שהסתיימה ביום 

)בלתי   2019בספטמבר, 
 מבוקר(

 

     

 

         
 1,901,255  (426,780)  2,328,035  439,924  424,914  166,312  24,283  1,272,602  הכנסות מחיצוניים 

                 
 -  ( 7,976)  7,976  -  -  -  -  7,976  מגזריות -הכנסות בין

                 
 1,901,255  (434,756)  2,336,011  439,924  424,914  166,312  24,283  1,280,578  סה"כ הכנסות

                 
 141,117   (30,644)  171,761  10,489   42,948  28,745  4,740  84,839     רווח מגזרי

                 
רווח ממדידה מחדש של השקעה  

  ושאוחד ותכלול ותבחבר
 92,963                  לראשונה

                 
 (54,455)                הוצאות מימון, נטו 

                 
 179,625                 רווח לפני מסים על הכנסה

 
 ד'.7סווג מחדש ראו באור  )*( 
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     סיכום   אחרים לא     אווירה  אופנה ואופנת הבית   
 סה"כ  התאמות   ביניים   מיוחס   ספורט  וטיפוח   בחו"ל  בארץ  
 אלפי ש"ח   

לתקופה של שלושה חודשים  
,  בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

 )בלתי מבוקר( 2020

 

     

 

         
 786,636  ( 67,535)   854,171  188,795  212,042  58,119  7,149  388,066  הכנסות מחיצוניים 

                 
 -  ( 9,919)  9,919  1,815  -  -  -  8,104  מגזריות -הכנסות בין

                 
 786,636  ( 77,454)   864,090  190,610  212,042  58,119  7,149  396,170  סה"כ הכנסות

                 
 764,57   ( 88,75)   ,52284   12,282   877,13  13,129  31,27  25,961    רווח מגזרי

                 
                 

 ( 5,103)                הוצאות מימון, נטו 
                 

 661,07                 לפני מסים על הכנסה רווח

 
     סיכום   אחרים לא   ספורט  אווירה  אופנה ואופנת הבית   
 סה"כ  התאמות   ביניים   )*(  מיוחס  )*(   וטיפוח   בחו"ל  בארץ  
 אלפי ש"ח   

לתקופה של שלושה חודשים  
בספטמבר,   30שהסתיימה ביום 

 )בלתי מבוקר( 1920

 

     

 

         
 745,664  (70,808)  816,472  164,411  154,087  59,025  7,240  431,709  הכנסות מחיצוניים 

                 
 -  ( 1,976)  1,976  -  -  -  -  1,976  מגזריות -הכנסות בין

                 
 745,664  (72,784)  818,448  164,411  154,087  59,025  7,240  433,685  סה"כ הכנסות

                 
 50,673   ( 7,151)  57,824   6,514   16,384  11,247  1,192  22,487     רווח מגזרי

                 
רווח ממדידה מחדש של השקעה  

  ושאוחד ותכלול ותבחבר
 92,963                 לראשונה

                 
 (23,344)                הוצאות מימון, נטו 

                 
 120,292                 רווח לפני מסים על הכנסה

 
 .ד'7ראו באור  סווג מחדש )*( 
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 אווירה  אופנה ואופנת הבית   
 

  
אחרים  

     סיכום   לא
 סה"כ  התאמות   ביניים   מיוחס   ספורט  וטיפוח   בחו"ל  בארץ  
 אלפי ש"ח   

  31לשנה שהסתיימה ביום 
 )מבוקר(  2019בדצמבר 

 
     

 
         

 2,764,934  (492,386)  3,257,320  609,744  612,580  222,121  30,529  1,782,346  הכנסות מחיצוניים 
                 

 -  (15,690)  15,690  1,706  -  -  -  13,984  מגזריות -הכנסות בין
                 

 2,764,934  (508,076)  3,273,010  611,450  612,580  222,121  30,529  1,796,330  סה"כ הכנסות

                 
 256,510  (36,915)  293,425  14,638  66,323  37,486  5,517  169,461     רווח מגזרי

                 
רווח ממדידה מחדש של  

 ותכלול ותהשקעה בחבר
 92,963                 לראשונה ושאוחד

                 
 (69,189)                הוצאות מימון, נטו 

                 
 280,284                רווח לפני מסים על הכנסה  

 
 ,FOX, FOX HOME, AMERICAN EAGLE, AERIE החברה קיבצה את מגזרי הפעילות הבאים:  ג.

MANGO, THE CHILDREN'S PLACE  מותגי   -וURBN   אופנה אחד  דיווח  בר  פעילות  למגזר 
המאפיינים  על  המבוסס  דעת  שיקול  ההנהלה  הפעילה  הקיבוץ  לצורך  בארץ.  הבית  ואופנת 

ים: מהות המוצרים, מהות תהליכי היצור, סוג או קבוצת לקוחות למוצרים ולשירותים  הבא
שלהם ושיטת ההפצה של המוצרים. כמו כן החברה בחנה את הדמיון במאפיינים הכלכליים של 
המגזרים המקובצים באמצעות בחינת מרווחי הרווחיות הגולמית והתפעולית הממוצעים בטווח 

 הארוך.
 

ואילך מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה    2019החל מהדוחות הכספיים לשנת   ד.
בוחן את תוצאות הפעילות של חברת הבת ריטיילורס בע"מ, העוסקת במכירת מוצרי ספורט  

-ורשת חנויות "מולטי  Foot Lockerברנד"  -רשת חנויות "מולטי,  Nikeברנד",  -ברשת חנויות "מונו
ספורט  ב דרים  חדש  ירנד"  מגזר  הציגה  הקבוצה  בהתאם,  אחד.  פעילות  כמגזר  מגזר   -חדיו 

לא מיוחס, מספרי ההשוואה    -הספורט. מאחר ופעילות אלו הוצגו בעבר במסגרת מגזרים אחרים
 הוצגו מחדש על מנת לשקף את השינוי במבנה המגזרים בני הדיווח של הקבוצה. 

 
 

  אירועים לאחר תאריך הדיווח - : 8באור 
 

ה . א ונצ'רס  עם    מיםבהסכ  החברה  התקשרה  ,2020באוקטובר,    4  - ביום  )פועלים  להלן:  בע"מ 
 חברות בבעלות ובשליטה של ה"ה רויטל לוי ומירב כהן )להלן ביחד: "המוכרות"(ועם  "(  פש"ה"

מניות של ללין נרות  מהון ה  20%תרכוש פש"ה מהמוכרות  במועד השלמת העסקה,    םבמסגרת
על ידי    50%- על ידי החברה ו  50%  שהוחזקה עד ליום המכירה)  ("ללין" להלן:  וסבונים בע"מ )

שווים( )בחלקים  של    , (המוכרות  לסך  ש"ח  71בתמורה  ובמקביל  מיליוני  החברה    תרכוש , 
לאחר השלמת העסקה  מיליון ש"ח.    17.5בתמורה לסך של    מהון המניות של ללין  5%מהמוכרות  

 .  20%-ופש"ה  25%-()בחלקים שווים  , המוכרות55%- כדלקמן: החברה  הינו מבנה ההחזקות בללין  
 בללין, ובהתאם תאחד את דוחותיה הכספיים   תשלוט לאחר השלמת העסקה כאמור, החברה  

מיליון    355שווי לללין של  כאמור לעיל משקפת  . העסקה  2020החל מהרבעון האחרון של שנת  
פי שווי לללין שלא יפחת  ש"ח, כאשר בהתקיים תנאים מסוימים, יחול מנגנון התאמה לתמורה ל

על    355-מ יעלה  ולא  ש"ח  התמורה    420מיליון  המנגנון,  בתנאי  לעמידה  בכפוף  ש"ח.  מיליון 
 . 2022לשנת   ללין המותנית תשולם לאחר אישור הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של 

  



 ויזל בע"מ   - וקס  פ 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

74 

 
 

 )המשך(  אירועים לאחר תאריך הדיווח - : 8באור 

 
ים של ללין, כך  נקבעו הוראות ביחס לאופן קבלת החלטות באורגנ יותנבמסגרת הסכם בעלי המ 

ות את רוב חברי הדירקטוריון ובכללם את יו"ר הדירקטוריון, והחלטות נשהחברה רשאית למ
החלטות  של  מצומצמת  רשימה  למעט  קולות  ברוב  יתקבלו  הכללית  ובאסיפה  בדירקטוריון 

קבעו בהסכם, בין היתר, הוראות  , נןמיוחדות אשר ידרשו את הסכמת פש"ה והמוכרות. כמו כ 
יות, נים שיחולו בעת העברת מנונגנד ומניות חלוקת דיבידנכמקובל ביחס למימון החברה, מדי

ראשו הצעה  זכות  למנ הכוללים  ביחס  לפוקס  רכש  אופציית  )לרבות  לפוקס  המוכרות נה  יות 
אים ובמועדים נתיות על ידי פש"ה בנואופציית מכר למוכרות כלפי פוקס במקרה של מכירת מ 

 .זכות גרירהו קבעו בהסכם(, זכות הצטרפותנכפי ש
אישור  , זאת לאחר שהתקיימו התנאים המתלים לרבות  2020  ,בנובמבר  2העסקה הושלמה ביום  

 התחרות.הממונה על 
ראשו לאומדן  החברה,נבהתאם  שערכה  ליום  י  בללין  ההשקעה  יתרת  על    30 ובהתבסס 

לשצפויה  ,  2020  ,בספטמבר האחרון  ברבעון  לרשום  מי 2020  תנהחברה  מבלי ) ימלינרווח 
 .מיליון ש"ח 128- ללין בגובה של כב  ההשקעהמשערוך  (ון ההתאמה לתמורהנגנלהתחשב במ

 
בהסכמים   "(ריטיילורס"להלן:  )התקשרה חברת הבת ריטיילורס בע"מ    2020באוקטובר,    19ביום   .ב

)להלן:    הולנדית ייעודית  בקשר עם הקמת חברה  "(לוקר  פוט"להלן:  )   Foot Locker Europe BVעם  
ה ו  51%שמוחזקת    "(,משותפת"החברה  לוקר  פוט  ידי  ריטיילורס  49%-על  ידי   לפיתוח  ,על 

באמצעות החברה המשותפת במספר    Foot Locker  המותג תחת אונליין ופעילות חנויות והפעלת
 להלן עיקרי ההסכמים:  .מדינות באירופה

 
 תפעיל  )בבעלותה חברות באמצעות או /ו בעצמה(  המשותפת החברה,  הסכםל בהתאם .1

  אוקראינה וקרואטיה  ,הרומני,  סלובקיה  ,הונגריה,  בפולין  Foot Lockerחנויות תחת המותג  
 "הטריטוריה"(.  :)להלן

  : )להלן  בהונגריה נוספת וחברה בפולין חברהת  המשותפ לחברה תעביר לוקר  פוט .2
)בכפוף לאישור   במדינות אלו  פוט לוקר  שלחנויות    7  הכוללות,  ("החברות הנרכשות"

 ביהמ"ש המקומיים בפולין ובהונגריה בהתאם לדין המקומי(.
בטריטוריה,   Foot Lockerהמותג  תחת  לחברה המשותפת תהיה בלעדיות בהפעלת חנויות   .3

בכפוף לעמידה במספר מינימלי של חנויות החל מסוף השנה החמישית, ביחס לטריטוריה  
 חנויות( וביחס לכל מדינה בפרט, כפי שהוגדר בהסכם.  55כולה )

 חודשים מפתיחה או רכישה של חנות בכל   12תהיה רשאית לאחר  החברה המשותפת   .4
 ות אונליין או להפעיל אתר מקוון קיים מדינה, להקים אתר ייעודי לאותה מדינה למכיר

 לוקר באותה מדינה, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.  של פוט
כל   שנים  10  נוספת של  הבאופן אוטומטי לתקופ  ויוארך  שנים  10-ל  הינה  םתקופת ההסכ .5

פוטאחת אם  אלא  ההסכ  ,  את  להאריך  שלא  תחליט  למסירתםלוקר  בכפוף  הודעה    , 
ריטיילורס בחברה    לוקר תרכוש את חלקה של  , פוטםההסכ  ךמוקדמת. במקרה שלא יואר

או לפי מכפיל על   המשותפת בהתאם למנגנון הערכת שווי על ידי מעריך שווי חיצוני
 הרווח הנקי, בהתאם לתנאים שסוכמו בהסכמים.

 
 הסכם בעלי מניות ביחס לחברה המשותפת: 

 
ביחס לאופן קבלת החלטות   .1 נקבעו הוראות   באורגנים של החברה המשותפתבהסכם 

בחברה  שליטה  לוקר  לפוט  באופן שיאפשר  המשותפת,  של החברה  והתפעול   ולניהול 
דירקטורים,   המשותפת. במסגרת זו, נקבע כי דירקטוריון החברה המשותפת ימנה ארבעה

יו"ר הדירקטוריון    כאשר לכל בעל מניות זכות למינוי שני דירקטורים; פוט לוקר תמנה את
בדירקטוריון ובאסיפה יתקבלו    של שווין קולות, ליו"ר יהיה קול מכריע. החלטות  ובמקרה

 הסכמת שני בעלי המניות.  ברוב רגיל, למעט החלטות מיוחדות אשר ידרשו את
  



 ויזל בע"מ   - וקס  פ 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

75 

 
 

 )המשך(  אירועים לאחר תאריך הדיווח - : 8באור 

 
בעלת   להיותבהסכם הוענקו אופציית מכר ואופציית רכש, באופן שככל שהחברה תחדל   .2

שליטה בריטיילורס, פוט לוקר תהיה רשאית לחייב את ריטיילורס למכור לפוט לוקר את 
לוקר תחדל בפוט  הסופית  השליטה  ככל שבעלת  המשותפת.  בחברה  לשלוט   מניותיה 

את מניותיה    לוקר, ריטיילורס תהיה רשאית לחייב את פוטלוקר לרכוש מריטיילורסבפוט
על ידי מעריך    ייקבע בהתאם למנגנון הערכת שווי הוגן   בחברה המשותפת. שווי החברה

 בהסכמים. שווי חיצוני או לפי מכפיל על הרווח הנקי, בהתאם לתנאים שסוכמו
עד   בהסכם נקבע כי ריטיילורס ופוט לוקר ישקיעו יחד בחברה המשותפת סכום כולל של .3

 של היחסי  המשותפת. העמדת חלקהמיליון דולר, לפי חלקן היחסי בהחזקות בחברה    20

 החברות  העברת באמצעות קרי,  בעין גם בחלקו ייעשה  לעיל כאמור במימון לוקר פוט

 ככל ,מלאי  בתוספת החברות נכסי של בספרים נטו שווי לפי,  המשותפת לחברה הנרכשות

 ,לעיל האמור לסכום מעל  למימון ביחס החלטה.  בהסכם המפורטים התנאים ויתקיימו
 .המניות בעלי להסכמת כפופה  תהיה

 . כמקובל המשותפת בחברה מניות העברת בדבר ומגבלות הוראות נקבעו בהסכם .4
 . ותהמני בעלי בהסכם ריטיילורס של להתחייבויותיה ערבה תהיה  פוקס .5
 

 החברה בפעילות  הצפויות החוזר בהון וההשקעות ההשקעה בעלות ריטיילורס של חלקה

 מיליון ש"ח.  35-כב מוערך הראשונות השנים 3 במהלך המשותפת
 אף ,  לוקר בפוט תחרות לאי והחברה ריטיילורס של התחייבות יש הצדדים בין  קיימים בהסכמים

 בקנדה ריטיילורס של ופעילותה בישראל  ספורט דרים ברשת ריטיילורס של פעילותה  כן, פי על
 תחת  הצדדים של המשותפת הפעילות  , כן כמו.  הצדדים בין  שהוסכם כפי   ,זו מהתחייבות  הוחרגו
במסגרת    Nikeוכן הפעלת חנויות תחת המותג    ((2ד')5)לפרטים נוספים ראו באור    Nikeהמותג  

הוחרגו מהתחייבות לאי   ((1ד')5)לפרטים נוספים ראו באור  לורס  פעילותה העצמאית של ריטיי
 לוקר.  טכפופה לאישור פו, הוסכם בין הצדדים, כי כל החרגה עתידית בנוסף .תחרות

 
ב המתוארים  ההסכמים  תחת  לעיל,    ב'8ביאור  לצד  העצמאית  ריטיילורס  לפעילות  ביחס 

הנכללות ולמדינות    )גרמניה(  ביחס לחנות בהמבורג)א(    סוכם בין הצדדים, כדלקמן:,   Nikeהמותג
ייבות כל  הסכמת פוט לוקר להפעלתן ניתנה כאמור לעיל, והיא תהיה בכפוף להתחבפעילות זו,  

לפעול    אחד של    (Reasionable Efforts)מהצדדים  בתקופה  נייקי  אישור  כפי  ) שנים  3לקבלת 
זו, לפעילות המשותפת תחת המותג(, להשהוגדרה עלות,  ,   Nikeעברת פעילות  וזאת במחירי 

שנקבעו   הצדדי")ובתנאים  התחייבות  ו)ב(  מנגנון  כפי  ם"(.  באירופה  נוספות  למדינות  ביחס 
ב הצדדישהוגדרו  אלו  ,  םין  מדינות  להחרגת  לוקר  פוט  הסכמת  שתינתן  ככל  כי  סוכם 

כהגדרתו ,  מההתחייבות לאי תחרות, הסכמה כאמור תינתן בכפוף למנגנון התחייבות הצדדים
 . אשר יחול ביחס למדיניות אלו, לעיל

 
  זכות לחברהלוקר לבין ריטיילורס למתן    כמו כן, במקביל, מתקיימים דיונים מתקדמים בין פוט

מיקומים של פעילותה העצמאית של בFoot Locker   המשותפת להפעלת חנויות תחת המותג
 .Nikeריטיילורס תחת המותג 

המותג   תחת  ריטיילורס  של  העצמאית  פעילותה  הדוח,  למועד  אחת    Nikeנכון  חנות  כוללת 
 במהבורג, גרמניה. 

 
וחברת    2020באוקטובר,    19ביום   ג. החברה  כנגד  קמעונאות  הבתהוגשה  דבליו אס   בע"מ   אף 

יפו לאשר ניהול תובענה כתובענה   -המחוזי בתל אביב  בקשה לבית המשפט    )להלן: "המשיבות"(
 ייצוגית. 

המבקש טענת  התובענה  הצרכן  לפיהות  בבסיס  הגנת  חוק  הוראות  את  מפרות  המשיבות   ,
ועס  1981-התשמ"א מיוחדת  מכירה  באשראי,  )מכירות  הצרכן  הגנות  ברוכלות( ותקנות  קה 
, בכך שמציגות מצגי שווא, לפיהם מתקיימים אצלהן, כמעט בכל עת, "מבצעי 1983-התשמ"ג

"קודמים",  מחירים  "המוזלים",  המחירים  לצד  קבע  דרך  מוצגים  במסגרתם  שונים,  הנחות" 
המוצעים. בהתאם אף, שיעורי ההנחה המוצגים    םגבוהים משיעורי ההנחה האמיתיי  יםפיקטיבי

סכום התביעה  המוצעים.    םוגבוהים משיעורי ההנחה האמיתיי  םשיבות הם פיקטיבייעל ידי המ
  מיליון ש"ח. 2.5-כ הכולל, כתביעה ייצוגית, מוערך בסך של
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 )המשך(  אירועים לאחר תאריך הדיווח - : 8באור 
 

לאישור  נוספת  בקשה  הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב    2020באוקטובר,    29ביום  בנוסף  
סכום התביעה הכולל,  .  בתביעה הראשונה הנזכרת לעילבגין הטענות אשר הועלו    ייצוגיתתביעה  

מעל   של  בסך  מוערך  הייצוגית,  ביום    50כתביעה  ש"ח.  שתי    הגישו  2020בנובמבר,    9מיליון 
 ל בקשה לאיחוד הליכים. המבקשות הנזכרות לעי

מקדמי,  ההליך בשלב  עם    הינו  של  יחד  המשפטיים  יועציה  להערכת    סיכויי   ,משיבות הזאת, 
לאישור   כייצוגית,לההבקשה  שתאושר  מבלי  פשרה  בדרך  סתיים  הסדר  או  הסתלקות  , של 

 . 50%-גבוהים מ משיבותבסכומים שאינם מהותיים ל
 

)להלן:  הוגשה    2020באוקטובר,    25ביום   ד. בע"מ  אונליין  איקס  טרמינל  הבת  חברת  כנגד 
"TERMINAL-X  .בחיפה השלום  משפט  לבית  כייצוגית  תובענה  לאישור  בקשה  בבסיס  "( 

מפרה את חוק הגנת הצרכן, תשמ"א    TERMINAL-Xהתובענה עומדת טענת המבקשת לפיה  
נת בעת השיווק  , בכך שהיא אינה מסמ1983תשמ"ג    ,(סימון טובין)הגנת הצרכן    ואת צו  1981

 מוצריה כדין ו/או מסמנת באופן שלא משקף נכונה את הרכב הבד.  מרחוק את הרכב הבד של
 ש"ח. מיליון   1.8סכום התביעה הכולל, כתביעה ייצוגית, מוערך בסך של  

  סיכויי ,  TERMINAL-Xזאת, להערכת יועציה המשפטיים של  יחד עם  ,  בשלב מקדמיהינו    ההליך
לאישור   כייצוגית,  סתיילההבקשה  שתאושר  מבלי  פשרה  בדרךם  הסדר  או  הסתלקות  , של 

 .50%-גבוהים מ, TERMINAL-X - לבסכומים שאינם מהותיים 

 
ישות  לפיו ה"אלעד"(  להלן:  הסכם בין החברה לבין מר רונן אלעד )נחתם    2020בנובמבר,    11ביום   ה.

 ,"חברת ג'מבו"( בישראללהלן:  )  JUMBOהמשפטית אשר תוקם בעתיד לצורך הפעלת חנויות  
. לפרטים נוספים בדבר ידי אלעדעל    30%- על ידי פוקס וב  70%- חזק בתו  ,בהתאם להסכם ג'מבו

זכג'מבוהסכם   למתן  חנויות,  של  ותפעול  להקמה  בלעדית  סימני   בישראל JUMBO ות  תחת 
 .כד'5ראו באור , JUMBO המסחר של 

 
)באמצעות חברה בשליטתו(    מר רונן אלעדבין החברה לבין  הסכם  נחתם    2020בנובמבר,    11ביום   ו.

הון המניות  מ  20%מניות המהוות    , תרכוש החברה מאלעדההשלמה )כהגדרתו להלן(במועד  לפיו  
מיליון    30-של כבתמורה לסך של כולל    "שילב"(ן:  ללהשילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ )של  

ש"ח. בנוסף, יחול מנגנון תוספת עתידית לתמורה מותנה בתוצאות ומוגבל בתקרה, וזאת ביחס  
מהון המניות של שילב. מועד ההתאמה   10%  ה לחלק מהמניות הנרכשות על ידי פוקס המהוו

חודשים ממועד השלמת העסקה,    36לתמורה )בכפוף לזכאות לתוספת לתמורה( יחול בחלוף  
לבין אלעד  "פש"ה"(  להלן:  )הסכם בין פועלים ונצ'רס בע"מ  בנוסף נחתם  לתנאי המנגנון.  בכפוף  

מאלעד מניות    , תרכוש פש"ה ההשלמה )כהגדרתו להלן(במועד  )באמצעות חברה בשליטתו( לפיו  
מזכויות    20%מהון המניות של שילב וכן אלעד יקנה לפש"ה את הזכות להחזיק    20%המהוות  

מיליון ש"ח.   40- ג'מבו אשר תוקם בעתיד, וזאת בתמורה לסך כולל של כ  ההון וההצבעה בחברת
בנוסף, סוכם בין פש"ה לבין אלעד מנגנון תוספת עתידית לתמורה מותנה בתוצאות ומוגבל 
בתקרה. מובהר כי העסקה בין פש"ה לאלעד אינה מותנית בתחילת פעילות תחת הסכם ג'מבו 

 במועד מסוים או בכלל. 
 

קאות האמורות תתקיים באותו מועד וכמקשה אחת בכפוף להתקיימותם של  ההשלמה של העס
תנאים מתלים כפי שנקבעו ביחס לכל עסקה, לרבות אישור בנקים, משכירים ואישור הממונה 

יום ממועד חתימת ההסכמים, כאשר לכל צד קיימת   60על התחרות, ככל שיידרש, וזאת בתוך  
התנאים המתלים למשך תקופה שלא תעלה על   אפשרות להאריך את המועד להתקיימותם של

 "מועד ההשלמה"(.  להלן: ימים )  30
- ואלעד  20%- , פש"ה70%-עם השלמת העסקאות מבנה ההחזקות בשילב יהא כדלקמן: פוקס

10% . 
 

נקבעו הוראות ביחס לאופן קבלת החלטות שנחתם בין הצדדים  במסגרת הסכם בעלי המניות  
שהחברה רשאית למנות את רוב חברי הדירקטוריון ובכללם את יו"ר    כך באורגנים של שילב,  

רשימה  למעט  קולות  ברוב  יתקבלו  הכללית  ובאסיפה  בדירקטוריון  והחלטות  הדירקטוריון, 
  . בוע בהסכםבהתאם לקמצומצמת של החלטות מיוחדות אשר ידרשו את הסכמת פש"ה ואלעד  
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 )המשך(  אירועים לאחר תאריך הדיווח - : 8באור 
 

חלוקת  מדיניות  החברה,  למימון  ביחס  כמקובל  הוראות  היתר,  בין  בהסכם,  נקבעו  כן,  כמו 
דיבידנד ומנגנונים ומגבלות שיחולו בעת העברת מניות, הכוללים זכות הצעה/סירוב ראשונה  

 זכות גרירה.ו זכות הצטרפות ,לפוקס
 

פוקס תהיה רשאית להחליט נקבע כי  בין פש"ה, החברה ואלעד,  שנחתם  הסכם נוסף  רת  במסג 
הבלעד דעתה  שיקול  ג'מבוי  לפי  חברת  לתחילת    ,האם  ובסמוך  בכפוף  בעתיד  תוקם  אשר 

בבעלות מלאה של   הפעילות בהתאם להסכם ג'מבו, תוקם כחברה בת/ישות משפטית אחרת  
  , 70%-הצדדים בה יהיו במישרין וכדלקמן: פוקסשילב או במסגרת חברה אחרת אשר החזקות  

ייכנס לתוקף   .10%-ואלעד  20%-פש"ה ג'מבו  כי במועד הקמת חברת  בין הצדדים,  עוד סוכם 
הסכם בעלי מניות בין הצדדים בנוסח הסכם בעלי המניות אשר נחתם בין הצדדים ביחס לשילב 

 .הנזכר לעיל
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - -  -  - -  - 
F:\W2000\w2000\12553\M\20\C9-FOX-IFRS.docx 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים לחברה 
 

 2020,  בספטמבר  30ליום  
 
 

 בלתי מבוקרים 
 
 
 

 תוכן העניינים 
 
 

 עמוד 
  
  

 79-80 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
  
  

 81-82 המצב הכספי המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 
  
  

 83 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד המיוחסים לחברה 
  
  

 84 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה 
  
  

המזומנים   תזרימי  על  המאוחדים  הדוחות  מתוך  כספיים  המיוחסים נתונים 
 לחברה 

85-86 

  
  

 87-88 מידע נוסף
 
 
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - 
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 ד' 38דוח מיוחד לפי תקנה  

 
 המאוחדים ביניים    הדוחות הכספיים   נתונים כספיים ומידע כספי מתוך 

 
 לחברה המיוחסים  

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים  מתוך הדוחות הכספיים    לחברההמיוחסים  להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד  
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם   -  המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2020,  בספטמבר  30ליום  

 . 1970-התש"ל ,ידיים(י לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ ד'38לתקנה 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 

 לכבוד 
 ויזל בע"מ   - פוקס    חברת   של   המניות   בעלי 

 
 .ג.נ., א
 
 

  ד' לתקנות ניירות ערך 38על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקרהנדון:  
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא 
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
)להלן    ויזל  - פוקס  של    1970-התש"ל ליום    -בע"מ  שלושה  ו  תשעהשל    ותולתקופ  2020  ,בספטמבר  30החברה(, 

ריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באח  ו חודשים שהסתיימ
 אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

 
של חברות מוחזקות אשר הנכסים המידע הכספי ביניים  הביניים הנפרד מתוך  לתקופת  המידע הכספי  את    סקרנולא  

ואשר   2020,  בספטמבר  30אלפי ש"ח ליום    42,425-כבניכוי ההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של  
של    ותש"ח לתקופ  אלפי  4,909-וכ  אלפי ש"ח  3,929-כהחברות הנ"ל הסתכם לסך של    חלקה של החברה ברווחי

הנפרד  באותו תאריך, בהתאמה.    ושלושה חודשים שהסתיימו  תשעה  הביניים  של אותן  המידע הכספי לתקופת 
 למידע הכספיחברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת  

 .האחרים החשבוןבגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי  
 
 

 היקף הסקירה 
 

"סקירה של מידע כספי   -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים 

איים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונמורכבת מבירורים,  
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .  ואחרים

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

 .חווים חוות דעת של ביקורתבביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מ
 
 

 מסקנה 
 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  
ד' לתקנות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  

 . 1970-ידיים(, התש"לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומי
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2020בנובמבר,   25
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 המיוחסים לחברה   ים על המצב הכספי המאוחד הדוחות  נתונים כספיים מתוך  

 
 

 
 

  בספטמבר  30 ליום
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 "ח ש אלפי  

       שוטפים נכסים
       

 136,858  84,022  471,411  מזומנים  ושווי  מזומנים
 340,352  339,850  202,087  קצר   לזמן השקעות

 11,017  11,315  19,035  מופחתת  בעלות הנמדדים  ערך ניירות שוטפת חלות
 152,661  158,725  134,605  לקוחות
 36,370  52,314  40,921  ויתרות חובה חייבים 

 19,340  16,428  36,982  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות
 283,308  315,752  300,086  מלאי 

       
  1,205,127  978,406  979,906 
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 59,006  63,184  30,501  מופחתת  בעלות הנמדדים  ערך ניירות
 589,466  604,812  507,158  נכסי זכות שימוש 

 394,131  371,830  413,333  המאזני  השווי שיטת לפי המטופלות בחברות השקעות
 10,350  10,350  15,975  לחברה מוחזקת   ההלווא

 194,957  202,243  175,861  רכוש קבוע 
 10,411  10,905  9,154  חנויות  פינוי דמי

 11,889  11,710  11,289  אחרים מוחשיים בלתי נכסים
 8,631  8,631  8,631  מוניטין

 23,678  23,422  23,661  נדחים  מסים
       
  1,195,563  1,307,087  1,302,519 
       
  2,400,690  2,285,493  2,282,425 

 
 
 

 מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 
 



 ויזל בע"מ   - פוקס  
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 המיוחסים לחברה   ים על המצב הכספי המאוחד הדוחות  נתונים כספיים מתוך  

 
 

 
 

  בספטמבר  30 ליום
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 "ח ש אלפי  

       התחייבויות שוטפות
       

 130,315  130,290  180,823  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 84,783  105,729  127,982  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 124,435  133,916  123,064  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה
 238  1,963  676  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות

 222,425  233,217  139,233  זכאים ויתרות זכות 
       
  684,566  605,115  562,196 
       

       לא שוטפות התחייבויות 
       

 278,888  308,809  297,836   הלוואות מתאגידים בנקאיים
 27,235  28,039  24,787  הכנסות מראש 

 553,526  560,579  462,376  התחייבות בגין חכירה 
 10,831  10,008  11,755  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

       
  796,754  907,435  870,480 
       
       ון המיוחס לבעלי מניות החברהה
       

 135  513  136  הון מניות
 190,248  8190,24  193,084  פרמיה על מניות

 786  786  786  קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
 7,124  5,670  8,930  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

 30,010  30,010  312,59  קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 621,150  545,701  910,467  יתרת רווח

 296  393  1,094  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים  
       

 849,749  772,943  252,389  סה"כ הון  
       
  690,02,40  2,285,493  2,282,425 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
 
 
 

       2020בנובמבר,  25
 שחר רניה  הראל ויזל   אברהם זלדמן   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  חבר דירקטוריון ומנכ"ל  הדירקטוריון יו"ר   
 



 ויזל בע"מ   - פוקס  
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 חברה הפסד המיוחסים ל   ו א על רווח    ים המאוחד   ות נתונים כספיים מתוך הדוח 

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  בספטמבר  30ביום 
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  בספטמבר  30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
           

 1,455,432   349,854  325,241  1,035,842  890,731  הכנסות ממכירות ומתן שירותים
 559,168   138,028  124,142  407,912  342,863  עלות המכירות

           
 896,264   211,826  201,099  627,930  547,868  רווח גולמי 

           
 704,698   178,890  166,274  518,668  428,949  הוצאות מכירה ושיווק 

 21,185   4,989  6,370  13,902  16,877  כלליותוהוצאות הנהלה  
 90,333    92,963   -    90,377    ( 42)   הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

חלק החברה ברווחי חברות / שותפות  
, המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי  

 43,979   נטו

 

 26,626 

 

28,489 

 

10,908   48,603 
           

 309,317   131,818  56,944  212,363  145,979  רווח תפעולי 
           

 18,156   4,564  11,040  15,904  17,763    הכנסות מימון
 ( 53,316)   ( 16,934)  ( 9,083)  ( 45,754)  ( 41,261)  הוצאות מימון 

           
 274,157   119,448  58,901  182,513   122,481   רווח לפני מסים על הכנסה

 30,734   3,815  8,025  14,619   19,503    מסים על הכנסה
           

 243,423   115,633  50,876  167,894   102,978   המיוחס לחברה   רווח נקי 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
 



 ויזל בע"מ   - פוקס  
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 המיוחסים לחברה   ים על הרווח הכולל המאוחד הדוחות  נתונים כספיים מתוך  

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  בספטמבר  30ביום 
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  בספטמבר  30ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
           

 243,423  115,633  50,876  167,894  102,978  המיוחס לחברה  רווח נקי
           

רווח )הפסד( כולל אחר לאחר השפעת  
           מס: 

           
  לרווח מכן לאחר יסווגו שלא סכומים

           :הפסד או
           

  תוכניות  בגין אקטוארירווח )הפסד( 
 ( 1,879)  ( 735)  19  ( 1,377)  ( 172)  מוגדרת  להטבה

,  אחר כוללברווח )הפסד(  חברהה חלק
  שיטת לפי המטופלות חברות של נטו

 ( 778)  -  -  -  54    המאזני  השווי
           

  הפסד  או לרווח שיסווגו סכומים
           ספציפיים  תנאים בהתקיים

           
,  אחר כוללברווח )הפסד(  חברהה חלק

  שיטת לפי המטופלות חברות של נטו
 ( 966)  ( 635)  792  ( 869)  798  המאזני  השווי

           
אחר כולל  )הפסד(  רווח  המיוחס   סה"כ 

 ( 3,623)  ( 1,370)  811  ( 2,246)  680  לחברה 
           

 239,800  114,263  51,687  165,648  103,658   המיוחס לחברה סה"כ רווח כולל

 
 
 

 הכספי הנפרד. המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע  
 



 ויזל בע"מ   - פוקס  
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 המיוחסים לחברה   על תזרימי המזומנים מאוחדים  ה דוחות  נתונים כספיים מתוך ה 

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  9- ל

  בספטמבר  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  בספטמבר   30ביום    

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 243,423    115,633  50,876    167,894    978,210    רווח נקי המיוחס לחברה
           

תזרימי מזומנים    להצגתהתאמות הדרושות  
 : שוטפת  מפעילות

 
         

           
           התאמות לסעיפי רווח או הפסד: 

           
 156,019    39,296  32,121  119,283    684,92    פחת רכוש קבוע ונכסי זכות שימוש 

 23,694    6,256   6,663  19,320    14,756    הוצאות ריבית, נטו 
 5,194    1,291   1,343  3,875    4,052    ודמי פינויהפחתת נכסים בלתי מוחשיים  

 63    -   -     19  42  ממימוש רכוש קבועהפסד  
חברות המטופלות לפי    ברווחי חלק החברה  

 נטו ,  המאזני   השווי שיטת  
 
(43,979)  (26,626)  (28,489)  (10,908)   (48,603) 

 30,734    3,815  8,025  14,619    19,503    מסים על הכנסה  
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים,  

 נטו 
 
  700  (386)  700  (188)  (216) 

ירידת )עליית( ערך ניירות ערך הנמדדים  
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 
  14,455  (8,054)    (7,720 )  (2,080)  (7,617) 

ניירות ערך הנמדדים בעלות  הפסד מ
 מופחתת 

 
  2,715  314  132  182    1,185 

 3,732    1,248  1,405  2,278  4,629     עלות תשלום מבוסס מניות 
רווח ממדידה מחדש של השקעה בחברה 

 מוחזקת 
 
  -  (92,963)    -  (92,963)  (92,963) 

 10,500    5,640    (796)  13,927    (7,074)  הפסד )רווח( מעסקאות אקדמה 
           
    725,49    45,606  13,384  (48,411)    81,722 

           : והתחייבויותבסעיפי נכסים    שינויים
           

 (13,376)  (20,464)  8,334    (19,440)  18,056    ירידה )עלייה( בלקוחות
 (7,540)  16,763    ( 733,3)    (9,762)   ( 436,17)    בחייבים ויתרות חובהירידה )עלייה(  

 (2,431)  ( 55,452)    (55,562)  (34,875)  (16,778)  במלאי   עלייה
עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני  

 שירותים 
 
  41,264    25,606     45,270    23,996    5,611 

 21,614    34,122    (377)    31,823    6,972    עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות  
           
    32,078  (6,648)  (6,068)  (1,035)    3,878 

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה  
 עבור: בחברה  

 
         

           
 ( 35,436)    (8,868)  (9,324)  (27,311)  ( ,67521)    ריבית ששולמה

 12,339    2,224  1,219  8,280  6,680  ריבית שהתקבלה 
 ( 39,616)    (7,214)  (12,183)  (31,255)  ( 18,435)    מסים ששולמו 

 811    -   -   811  510  מסים שהתקבלו 
 27,500     12,000  13,331  27,500    68,331    דיבידנד שהתקבל 

           
    35,411  (21,975)    (9576, )  (1,858)    (34,402 ) 
           

 294,621    64,329    51,235  184,877    192,526      מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 



 ויזל בע"מ   - וקס  פ 
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 המיוחסים לחברה   תזרימי המזומנים על  מאוחדים  ה דוחות  נתונים כספיים מתוך ה 

 

  
 החודשים שהסתיימו  9- ל

  בספטמבר  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  בספטמבר   30ביום    

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 (17,074)  2,622    (1,224)  (17,174)  (9,184)  רכישת רכוש קבוע
קמעונאות   רכישת מניות באף.דבליו.אס

 בע"מ 
 
  -  (2,437)    -  (2,437)  (2,437) 

 (24,000)  (24,000)  -    (24,000)  -    ¤ רכישת מניות בבילי האוס בע"מ
 (13,130)  (13,130)  -    (13,130)  -     רכישת מניות ביאנגה בע"מ 

 (5,062)  (620)  (756)  (4,066)  ( 2,194)    רכישת נכסים בלתי מוחשיים ודמי פינוי
 504  -    -    355  112  תמורה ממימוש רכוש קבוע

רכישת ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן 
 דרך רווח או הפסד, נטו

 
  123,810  (59,549)    129,876  (13,186)  (60,488) 

 13,944  4,801    11,563    10,339    17,772    בעלות מופחתת ניירות ערך הנמדדים    פדיון 
צדדים קשורים בחברות  ל הלוואות    מתן 

 בנות 
 
(1,875)    -      -    -    - 

צדדים קשורים בחברות  מהלוואות    גביית
 בנות 

 
  4,308    -    4,308    -    - 

הלוואות לזמן ארוך לחברה     )מתן( פרעון   
 מוחזקת 

 
  (5,625 )  25    -    -  25 

           
ששימשו  שנבעו מפעילות ) מזומנים נטו  

 השקעה  (לפעילות
 
  124,271  (109,637)    143,767  (45,950)  (107,718) 

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

           
 (72,494)  (26,131)  (49,100)  (72,494)  (49,100)  דיבידנד ששולם  

 -    -    (8,650)  -    (8,650)  רכישת מניות של חברה בת 
 (117,994)  (30,231)  (29,135)  (89,131)  (69,233)  פרעון התחייבות בגין חכירה 

הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן    ן פרעו
 ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים

 
(230,794)  (90,546)  (152,208)  (35,308)  (120,510) 

קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים  
 בנקאיים ואחרים 

 
300,000  100,000    -   -  100,000 

אשראי לזמן קצר מתאגידים    ן רעופ
 בנקאיים ואחרים 

 
  -    (14,660 ) ¤    -  (1,184)  (14,660) 

 -    -   -    -   14    מימוש כתבי אופציות לעובדים 
           

 (225,658)  (92,854)  (239,093)  (166,831)  (57,763)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון
           

 (38,755)  (74,475)  (44,091)  (91,591)  334,553    במזומנים ושווי מזומנים   (ירידהעלייה )
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  
 התקופה

 
  136,858  175,613    515,502  158,497  175,613 

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף  

 התקופה
 
  471,411  84,022    471,411  84,022  136,858 

           
           פעילות מהותית שלא במזומן  )א( 
            

 
בנכס זכות שימוש כנגד    תנועה

 התחייבות בגין חכירה 
 
(2,903)    16,060  2,211  (650)    28,389 

 1,864    (701)  415    (913)  183  תנועה ברכישת נכסים באשראי  

 
בעלי מניות אחרים  עסקה עם  

 בחברה מוחזקת
 
(4,750)    -  (4,750)    -     - 

 
בגין   חכירהויתר על תשלומי  

 פעילות מימון 
 
  66822,    -    5053,    -      - 



 ויזל בע"מ   - וקס  פ 
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 מידע נוסף 

 
 
 כללי  .1
 

ליום   מתומצתת  במתכונת  ערוך  זה  נפרד  כספי  שלושה  ו  תשעהשל    ותולתקופ   2020,  בספטמבר   30מידע 
תקנה    ו שהסתיימחודשים   להוראות  בהתאם  תאריך,  תקופתיים  38באותו  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  ד' 

יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים  .  1970-ומיידיים(, התש"ל
לווה  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נ  2019בדצמבר,    31השנתיים של החברה ליום  

 .אליהם
רא החברה  על  והשפעותיו  הקורונה  משבר  השלכות  בדבר  ביניים    1באור    ולפרטים  הכספיים  לדוחות 

 מאוחדים. 
 
 
 החשבונאית המדיניות  עיקרי .2
 

כספי המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע ה
 עט האמור להלן: , למ2019בדצמבר,  31הנפרד ליום 

 
 : חכירות16תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 

 
: חכירות )להלן  16, תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי  2020בחודש מאי    IASB  -לאור משבר הקורונה, פרסם ה

 התיקון(.  -
מטרת התיקון הינה לאפשר לחוכרים ליישם הקלה פרקטית לפיה שינויים בדמי חכירה כתוצאה ממשבר 

 הקורונה לא יטופלו כתיקוני חכירה אלא כדמי חכירה משתנים. התיקון יחול על צד החוכרים בלבד. 
 :  במצטבר רק לגבי שינויים בדמי החכירה העונים לשלושת הקריטריונים   התיקון יחול

 
תשלומי החכירה העתידיים המעודכנים הינם זהים באופן מהותי או נמוכים יותר בהשוואה לתשלומים   •

 היה נדרש לשלם רגע לפני העדכון;  שהחוכר

 וכן;   2021ביוני   30קיטון תשלומי החכירה הינו בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד ליום   •

 לא בוצע שינוי מהותי ליתר התנאים של חוזה החכירה.  •
 

ום  ויחול רטרואקטיבית, עם אפשרות לייש   2020ביוני,    1התיקון ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום  
 מוקדם.

 
בחרה ליישם את התיקון ביישום מוקדם ולהחילו עבור כל השינויים בדמי חכירה שנבעו כתוצאה  החברה   

 ממשבר הקורונה. 
  4,076-ו   26,588ושלושה חודשים בסך    תשעה תשלומי חכירה לתקופות של  יתור שהתקבל על  ו  בהתאם, לאור

, ספטמברב  30ביום    וושלושה חודשים שהסתיימ   תשעה של    ות בתקופ  הכירה החברהאלפי ש"ח בהתאמה,  
וקיטון בהוצאות   אלפי ש"ח בהתאמה,  3,444-אלפי ש"ח וכ  22,796-בקיטון בהוצאות הפחת בסך של כ  2020

 בהתאמה. אלפי ש"ח  632- אלפי ש"ח וכ 3,791- בסך של כ ושלושה חודשים  תשעההמימון לתקופות של 
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 מידע נוסף 

 
 

 משמעותיים בתקופת הדיווח אירועים  .3
 

אלפי   49,100-החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ 2020במרץ,   11דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום  א. 
. ביום ש"ח לכל מניה רגילה  3.62-. הדיבידנד מהווה כ(2019של שנת    הש"ח )בגין רווחי המחצית השניי

בשווקים בשל משבר הקורונה ואי הוודאות בתקופה  הודיעה החברה כי לאור המצב    2020מרץ,    15
 זאת, החליט דירקטוריון החברה להקפיא את חלוקת הדיבידנד. 

אלפי    49,100-דיבידנד בסך של כההחליט על חלוקת    2020,  ביוני  25דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום  
חוק החברות נכון  לאחר בחינה מעמיקה בדבר עמידת החברה במבחני החלוקה הקבועים בוזאת ש"ח 

תזרים ידועה למועד ההחלטה, דוח    ה, לרבות עליה ניכרת במחזור המכירות, שהיית למועד ההחלטה
והשלכות   התפתחויות  ובכללם  שונים  בתרחישים  בהתחשב  רגישות  ניתוחי  הכולל  חזוי  מזומנים 

 .חברהאפשריות של מגפת הקורונה, ובאופן שתואם את מדיניות חלוקת דיבידנדים אותה אמצה ה
 .  2020, ביולי 29- ה בתאריך וחולק ש"ח לכל מניה רגילה  3.62-הדיבידנד מהווה כ

 
כ ב. בסך  הלוואה  החברה  העניקה  חודש אפריל  לחבר  5.6- בתחילת  ש"ח  איקס  תמיליון   הבת טרמינל 

 בע"מ. אונליין
 

אלפי ש"ח,   50,000על חלוקת דיבידנד בסך של  חברת הבת ריטיילורס בע"מ  הכריזה    הדיווחבתקופת   ג.
 . 2020בפברואר,   27שולם לחברה ביום    אלפי ש"ח מסכום זה 45,000 אשר

 
  20,000ת דיבידנד בסך של  ועל חלוק  ללין נרות וסבונים בע"מ  עסקה משותפתהכריזה    הדיווחבתקופת   ד.

אלפי ש"ח   5,000-ו   2020,  במרץ  3שולם לחברה ביום    אלפי ש"ח מסכום זה  5,000  אלפי ש"ח, אשר
 . 2020ביוני,   18לחברה ביום   מושולנוספים 

 
על חלוקת דיבידנד בסך    בע"מ  3020א.ח ייצור ושיווק אופנה    עסקה משותפתהכריזה    תקופת הדיווחב ה.

 . 2020,  ביולי 23שולם לחברה ביום   אלפי ש"ח מסכום זה 2,500 אלפי ש"ח, אשר 5,000של 
 

 אלפי ש"ח, 10,000על חלוקת דיבידנד בסך של חברת הבת בילי האוס בע"מ הכריזה הדיווח  תקופתב ו.

 . 2020באוגוסט,  19 יוםאשר שולם במלואו לחברה ב
 

  1,629על חלוקת דיבידנד בסך של  אף. דבליו. אס קמעונאות בע"מ  הבת    חברתהדיווח הכריזה    תקופתב ז.
 . 2020באוגוסט,  26שולמו לחברה ביום  זה  אלפי ש"ח מסכום 831-כאשר  אלפי ש"ח,

 
 
 

 
 

 
- -  - -  - --  - -  -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  - 
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 (: א) ג 38 תקנה לפי הגילוי ועל כספי הדיווח על הפנימית  הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח

בע"מ  -  פוקס   של  הדירקטוריון   בפיקוח,  ההנהלה "להלן)  ויזל    לקביעתה  אחראית(,  "התאגיד: 
 . בתאגיד הגילוי ועל  הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה של והתקיימותה

  :הם  ההנהלה חברי, זה לעניין

 כללי.  מנהל , הראל ויזל. 1

 , סמנכ"ל הכספים.שחר רניה. 2

 

  בידי   תוכננו  אשר  בתאגיד  הקיימים  ונהלים  בקרות  כוללת  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  פנימית  בקרה
  שמבצע   מי  בידי  או  פיקוחם  תחת  או  הכספים  בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה  ונושא  הכללי  המנהל
  סביר  בטחון  לספק  נועדו  ואשר  התאגיד  דירקטוריון  קוחבפי,  האמורים  התפקידים  את  בפועל

  מידע   כי  ולהבטיח,  הדין  להוראות  בהתאם  הדוחות  ולהכנת  הכספי  הדיווח  למהימנות  בהתייחס
  במועד  ומדווח מסוכם, מעובד, נאסף  הדין הוראות פי  על  מפרסם שהוא בדוחות לגלות נדרש  שהתאגיד
 . בדין הקבועים ובמתכונת

  לגלותו  נדרש  שהתאגיד  מידע   כי  להבטיח   שתוכננו   ונהלים  בקרות,  השאר  בין ,  לתכול   הפנימית   הבקרה
  בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה  ולנושא  הכללי  למנהל  לרבות,  התאגיד  להנהלת  ומועבר  נצבר,  כאמור

  במועד   החלטות  קבלת  לאפשר  מנת  על   וזאת,  האמורים   התפקידים  את  בפועל  שמבצע  למי  או  הכספים
 . הגילוי לדרישות בהתייחס, המתאים

  בטחון  לספק  מיועדת  אינה  הגילוי  ועל   הכספי  הדיווח   על  פנימית  בקרה,  שלה  המבניות   המגבלות  בשל
 . תתגלה או  תימנע בדוחות מידע השמטת  או מוטעית שהצגה מוחלט

  לדוח  צורף  אשר  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  בדבר  רבעוניה  בדוח
  הפנימית   הבקרה  בדבר  הרבעוני  הדוח"  להלן:)  2020,  ביוני  30  ביום   שנסתיימה  לתקופה  רבעוניה

 נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית.(, "האחרון

  את   לשנות  כדי  בהם   שיש  עניין  או  אירוע  כל  וההנהלה   הדירקטוריון  לידיעת  הובא  לא,  הדוח  למועד  עד
  הפנימית   הבקרה  דברהשנתי ב  הובאה במסגרת הדוחש  כפי  הפנימית  הבקרה  של  האפקטיביות   הערכת

 ;האחרון

השנתיה  על  בהתבסס,  הדוח  למועד בדוח  הפנימית  הבקרה  של  האפקטיביות    הבקרה  בדבר  ערכת 
  הבקרה  , לעיל  כאמור  והדירקטוריון  ההנהלה   לידיעת   שהובא  מידע  על   ובהתבסס,  האחרון  הפנימית 
   .אפקטיבית היא  הפנימית
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 מנהלים  הצהרת

 כללי  מנהל הצהרת

 : כי מצהירהראל ויזל, , אני

בע"מ    -  פוקס  של  הרבעוני  הדוח  את   בחנתי (1 " )ויזל   2020שנת    של  השלישי  לרבעון(  "התאגידלהלן: 
 (. "הדוחותלהלן:")

  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית  עובדה  של  נכון  לא  מצג  כל  כוללים  אינם  הדוחות,  ידיעתי  לפי (2
  מטעים   יהיו  לא,  מצגים  אותם  נכללו  בהן  הנסיבות   לאור,  בהם  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית

 .הדוחות לתקופת בהתייחס

 הבחינות   מכל,  נאות  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים   הדוחות,  ידיעתי  לפי (3
 ולתקופות   לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות,  הכספי  המצב  את,  המהותיות

 . הדוחות מתייחסים שאליהם

התאגיד  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי (4 לועדלדירקטוריון,  של  לבחינת    הביקורת  ת,    הדוחותולוועדה 
  על   הפנימית  הבקרה   לגבי  ביותר  העדכנית  הערכתי  על  בהתבסס,  מאזן(ה)ועדת    התאגיד  של  הכספיים

 : הגילוי ועל הכספי הדיווח

 הפנימית   הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  את (א)
, לאסוף  התאגיד  של  יכולתו  על  לרעה  להשפיע   סביר  באופן  העלולים  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על

 והכנת   הכספי   הדיווח  במהימנות  ספק  להטיל  בו  שיש  באופן  כספי  מידע  על  לדווח  או  לסכם,  לעבד
 – וכן; הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות

 או  במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  בה,  מהותית  שאינה  ובין  מהותית  בין,  תרמית  כל (ב)
 . הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים

 : בתאגיד אחרים עם ביחד או לבד, אני (5

  המיועדים ,  ונהלים   בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או,  ונהלים  בקרות  קבעתי (א)
  ניירות   בתקנות  כהגדרתן  שלו  מאוחדות  חברות   לרבות,  לתאגיד  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח

ולמידע  2010  –"עהתש(,  שנתיים   כספיים  חותדו)  ערך הכספיים  לדוחות  רלוונטי  שהוא  ככל  כספי , 
בדוחות, הכלול   במהלך   בפרט ,  המאוחדות  ובחברות  בתאגיד   אחרים  ידי  על  לידיעתי  מובא   אחר 

  – וכן ; הדוחות של ההכנה תקופת

ונהלים    וקיומם  קביעתם  וידאתי  או,  ונהלים  בקרות  קבעתי (ב) בקרות   המיועדים ,  פיקוחי  תחתשל 
, הדין  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח

 .מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות

 לבין   האחרוןהתקופתי    הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או   אירוע  כל  לידיעתי  הובא  לא ( ג)
 הבקרה  לאפקטיביות   בנוגע  וההנהלה  הדירקטוריון  מסקנת  את  לשנות  כדי  בו  יש  אשר,  זה  דוח  מועד

 . התאגיד של הגילוי  ועל הכספי הדיווח על הפנימית

 

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

 

 

      _ ____________                                                                                          ____________________ 
 הראל ויזל, מנכ"ל ודירקטור                                                                                            2020, בנובמבר 25    
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 מנהלים  הצהרת

 הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת

   :כי מצהיר, שחר רניה, אני

   - פוקס של הביניים לתקופת בדוחות הכלול  האחר  הכספי המידע ואת ביניים הכספיים הדוחות את  בחנתי (1
בע"מ ")  ויזל    לתקופת   הדוחות"  או"  הדוחות"להלן:  )  2020שנת    של  השלישי  לרבעון(  "התאגיד להלן: 

 (. "הדוחות הכספיים ביניים או " "הביניים

  כוללים   אינם הביניים  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר הכספי  והמידע  ביניים הכספיים  הדוחות, ידיעתי  לפי (2
  שנכללו   שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר   ולא,  מהותית  עובדה  של  נכון  לא  מצג  כל

 .דוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים אותם נכללו  בהן הנסיבות לאור, בהם

 משקפים   הביניים  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידע  ביניים  הכספיים   הדוחות,  ידיעתי  לפי (3
 של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות,  הכספי  המצב   את ,  המהותיות  הבחינות  מכל,  נאות  באופן

 . הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים התאגיד

התאגיד  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי (4 לועדלדירקטוריון,  של  לבחינת  ו  הביקורת  ת,    הדוחותלוועדה 
המאזן()  התאגיד  של  הכספיים   על   הפנימית  הבקרה   לגבי  ביותר  העדכנית  הערכתי  על  בהתבסס,  ועדת 

 : הגילוי ועל הכספי הדיווח

 על  הפנימית  הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  את (א)
 הכלול   האחר  הכספי  ולמידע  ביניים  הכספיים  לדוחות  מתייחסת   שהיא  ככל,  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח
,  לעבד ,  לאסוף  התאגיד  של  יכולתו  על  לרעה  להשפיע  סביר  באופן  העלולים,  הביניים  לתקופת  בדוחות

 הדוחות   והכנת  הכספי  הדיווח  במהימנות  ספק  להטיל  בו  שיש  באופן  כספי   מידע  על  לדווח  או  לסכם
 – וכן; הדין להוראות בהתאם הכספיים

 או   במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  בה,  מהותית  שאינה  ובין  מהותית   בין,  תרמית  כל (ב)
 . הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים

 : בתאגיד אחרים עם ביחד או לבד, אני (5

ונהלים    וקיומם  קביעתם   וידאתי  או,  ונהלים  בקרות   קבעתי (א) בקרות    המיועדים ,  פיקוחנו  תחתשל 
 ערך  ניירות  בתקנות  כהגדרתן  שלו  מאוחדות  חברות  לרבות,  לתאגיד  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח

אחר 2010  –"עהתש(,  שנתיים  כספיים  חותדו) כספי  ולמידע  הכספיים  לדוחות  רלוונטי  שהוא  ככל   ,
בדוחות,   תקופת   במהלך  בפרט,  המאוחדות  ובחברות  בתאגיד   אחרים  ידי  על  לידיעתי   מובא  הכלול 

 – וכן; הדוחות של ההכנה

 המיועדים ,  ונהלים   בקרות  של   פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או,  ונהלים  בקרות  קבעתי (ב)
, הדין  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח

 .מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות

 לבין  האחרוןהתקופתי    הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע   כל  לידיעתי  הובא  לא ( ג)
 לתקופת  בדוחות  הכלול  אחר   כספי  מידע  ולכל  ביניים  הכספיים  לדוחות  המתייחס ,  זה  דוח  מועד

  לאפקטיביות  בנוגע  וההנהלה  הדירקטוריון  מסקנת  את   להערכתי  ,לשנות  כדי  בו   יש  אשר,  הביניים
 . התאגיד של הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה

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

 

 

___________ _                                   ____________________                          
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