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 יקום - 2102, בנובמבר  26
 

 ( NYSE:BSIאלון רבוע כחול ישראל בע"מ )

 2102של  יםהראשונ ולתשעת החודשים שלישי לרבעוןתוצאות כספיות 
 

  ברבעון מ' ש"ח  2202מ' ש"ח לעומת הפסד נקי של  0201החברה עברה הרבעון לרווח נקי בסך

  0המקביל

 המקביל ברבעון' ש"ח מ 00101' ש"ח הרבעון לעומת מ 02107-מפעילות שוטפת הסתכם ל התזרים ,

 27%0עלייה של 

 של השניהרבעון  לעומת 77%-כ של עליה' ש"ח, מ 2100-הרבעון הסתכם ל מימון לפני תפעולי רווח 

 0המקביל הרבעון מול 12%ועליה של  לעומת הרבעון הראשון של השנה 662%, עליה של השנה

 Adjusted EBITDA השנה השני ברבעון' ש"ח מ 00102לעומת ' ש"ח הרבעון מ 01601-הסתכם ל 

 0המקביל ברבעון"ח ש' מ 02700לעומת ו

 ח ש' מ 2101 לעומתמ' ש"ח   2202 -לכ מוהסתכהרבעון  התוצאותמגזר מתחמי תדלוק ומסחר ב"

, הנובעת בעיקר מגידול בכמויות וברווחיות חנויות הנוחות 01% -מקביל, עלייה של כ רבעוןב

ומתחילת פעילות תחנת הכח במפעל סוגת ואשר קוזזה עקב השפעת מבצע צוק איתן והחרפת 

  התחרות0

 ברבעון  ' ש"חמ 2601 לעומת"ח ש' מ 1701 -לכהסופרמרקטים התוצאות הסתכמו הרבעון  במגזר

 כולל רווח ממימוש נכסים ויציאה מסניפים מפסידים0 026%-כ של עלייה, המקביל

 הרבעון לעומת הרבעון המקביל  11%-גידול בהכנסות משכ"ד מחיצוניים של כמגזר הנדל"ן ב

מ' ש"ח  2201לעומת מ' ש"ח  0200-הסתכמו לכהרבעון תוצאות בעקבות גידול בשטחים המושכרים0 

, הנובע משערוך הקניון בהקמה במתחם השוק הסיטונאי בתל 26% -קיטון של כ, רבעון מקבילב

 אביב שבוצע ברבעון המקביל אשתקד0

 000-כ של הפסדלעומת  הרבעון "חשמ'  101-תוצאות הרבעון הסתכמו לכבית וטקסטיל  כלימגזר ב 

הגידול נובע מגידול במכירות וברווחיות למרות הפגיעה שחוותה הקבוצה  0מ' ש"ח ברבעון המקביל

  עקב מבצע צוק איתן0

 מגזר אחרים 

o  הרבעון מ' ש"ח ברבעון המקביל 00לעומת רבעון ה' ש"ח מ 601 -נקי של כ רווח – דיינרס ,

 You0כרטיס האשראי בשיתוף אל על ומועדון הושפע מעלויות שהוצאו בגין השקת 

o  You Phone – כ מעמדה על שומרת-MVNO  שיווק והגברת  מהלכיב וממשיכה ביותר הגדול

 מול רבעון מקביל0 21% שלבהפסד התפעולי הרבעון  שיפור 0המודעות למותג
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כתוצאה  מ' ש"ח רווח ממימוש חלק ממתחם המרלו"ג בראשון לציון 22רבעון שלישי כולל  *

 60ממעבר למרלו"ג החדש באייל בסמוך לכביש 

 

 

  

 4102 4102 

 Q3 Q2 Q1 Q4 רווח והפסד מאוחד במיליוני ש"ח

 2,21607 2,70207 2,22607 2,22701 הכנסות ממכירות, נטו

 12706 61002 62202 61101 גולמירווח 

 6201 0101 2106 2100 רווח תפעולי לפני מימון

 (202) (2002) (0700) 0201 רווח נקי

Adjusted EBITDA 01601 00102 2202 01202 

 4102 4102 

 Q3 Q2 Q1 Q3 "חש במיליוני תוצאות המגזר

 2101 2700 1202 2202 ומסחר תדלוק

 2601 (606) 0102 1701 *סופרמרקטים

 (000) 102 007 101 כלי בית וטקסטיל

 2201 2201 2201 0200 "ןנדל

 2102 2101 

 1-9 1-9 "חש במיליוני תוצאות המגזר

 00202 01707 ומסחר תדלוק

 1100 6207 סופרמרקטים

 001 0101 כלי בית וטקסטיל

 1102 1206 "ןנדל
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אלון רבוע כחול מציגה הרבעון מעבר לרווח נקי, בעקבות שיפור בתוצאות " –גברת לימור גנות מנכ"ל משותף 

מרבית מגזרי הפעילות. כמו כל השוק חווינו במהלך הרבעון את השפעות מבצע צוק איתן אשר התרחש בחודשים 

יולי ואוגוסט והמשך מגמת הקיטון בצריכה לצד התגברות התחרות, יחד עם זאת מרבית חברות הקבוצה שמרו על 

 למרות תנאי השוק המאתגרים.  חהיצמיציבות ואף 

רבוע נדל"ן צומחת בהכנסות משכירויות וממשיכה לקדם פרויקטים כגון בית קומברס ברעננה המושלם בימים אלה, 

 .הושכרוכבר משטחי המסחר שלו  05%שיווק קניון תל אביב, אשר למעלה מ 

כמויות הדלקים הנמכרות והמשך מגמת הצמיחה בחנויות ברווח התפעולי בזכות גידול ב לגדולדור אלון המשיכה 

כמו כן, במהלך הרבעון החלה חברה בת של דור אלון באספקת הנוחות, זאת על אף השפעת מבצע צוק איתן 

 .קיטור לתחנת הכח במפעל סוגת

יפים סנ 20זוכה להצלחה מרשימה ומונה כבר  Youמגה ממשיכה ביישום התוכנית האסטרטגית ורשת הדיסקאונט 

אשר רושמים גידול דו ספרתי בהיקף המכירות שלהם. כמו כן במהלך הרבעון השלימה מגה יציאה ממספר סניפים 

אלפי מ"ר, אשר חלק  20 -סניפים בשטח כולל של כ 8ומנכסים עודפים וכן חתמה על הסכם להעברת פעילות של 

ם השנה. בתחילת הרבעון מגה התחילה מהם עברו במהלך הרבעון הנוכחי והיתרה צפויה לעבור לרוכש עד לתו

 להפעיל את המרלו"ג החדש בקיבוץ אייל. 

נעמן וורדינון ביצעו מהלכים משמעותיים אשר כעת מתחילים לשאת פרי. החברות ממשיכות לצמוח ומציגות גידול 

 במכירות החנויות הזהות וברווחיות למרות מבצע צוק איתן והתגברות התחרות בשוק. 

כרטיס אשראי אשר מעניק הטבות ייחודיות וצבירת נקודות נוסע  YOUבשיתוף אל על ומועדון דיינרס השיקה 

מתמיד על כל רכישה, כאשר רכישות המבוצעות ברשתות הקבוצה מזכות בצבירת נקודות מואצת. את הנקודות 

צאת בתנופת הנצברות ניתן יהיה לממש לכרטיסי טיסה באל על או לשוברי רכישה ברשתות הקבוצה. דיינרס נמ

 מ' ש"ח. 155צמיחה והחברה חילקה דיבידנד במהלך הרבעון בסך 

YouPhone  שומרת על מעמדה כ- MVNO  הגדול ביותר בישראל. החברה מגדילה את נאמנות הלקוחות

 ברשתות מגה ודור אלון ותורמת לרווחיות החברות, כמו כן החברה פועלת להשקת שירותים ומוצרים נוספים."
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 21021 שללרבעון השלישי תוצאות 

 

 הכנסות ברוטו

מ' דולר ארה"ב(  989.9$מ' ש"ח ) 3,649.6 -הסתכמו לכ 2514של  השלישיההכנסות )כולל היטלים ממשלתיים( ברבעון 

 במחירי  בעיקר מירידה הנובע 3.1% -של כ קיטוןמ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד,  3,960.9 -בהשוואה להכנסות של כ

 -מכירות הרבעון הושפעו כתוצאה ממבצע צוק איתן שחל בחודשים יולי .דור אלוןבמכירות שהביאה לירידה  הדלקים

 .2514אוגוסט 

 
 ההכנסות ממכירות, נטו

 
מ' דולר ארה"ב( לעומת  344.9$מ' ש"ח ) 1,294.0 -להסתכמו ברבעון  –הכנסות מתחמי תדלוק ומסחר 

וקוזז  הדלקיםבמחירי  מירידהנבע  הקיטון . עיקר1.4% -של כ ירידהמ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד,  1,292.4

 .הכמותיות במכירותמגידול בחלקו 

 
מ' דולר ארה"ב( לעומת  383.8$מ' ש"ח ) 1,418.2 -לברבעון הסתכמו  – 2הכנסות מגזר הסופרמרקטים

והסבת  צריכהבקיטון עיתוי החג, . עיקר הקיטון נבע מ3.4%מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ירידה של   1,468.6

  .אשר במהלך הסבתם היו סגורים Youסניפים לרשת 

 

מ'  69.2 לעומתמ' דולר ארה"ב(  19.6$מ' ש"ח ) 92.0 -ברבעון להסתכמו  – כלי בית וטקסטילהכנסות מגזר 

במכירות בתחום הטקסטיל לבית  מגידול נבע בהכנסות הגידול. 4.8% -של כ עליה אשתקד המקבילש"ח ברבעון 

וקוזז בחלקו מקיטון במכירות בתחום המוצרים לבית בשל סגירת סניפי ששת והסבת יתר חנויות ששת לשעבר 

 .2514אוגוסט  -ממבצע צוק איתן שחל בחודשים יוליכתוצאה הושפעו רבעון הלחנויות נעמן. מכירות המגזר 

 
 -ל 2513של  השלישימ' ש"ח ברבעון  9.8 -מ 34.9% -גידול בהכנסות שכר דירה של כ – הכנסות מגזר הנדל"ן

הגידול בהכנסות הרבעון נבע בעיקר מגידול בשטחים  .ארה"ב( ברבעון הנוכחי מ' דולר 3.6$מ' ש"ח ) 13.2

 .אשתקד מקבילה לתקופה בהשוואה לחיצונייםהמושכרים 

 
 22.0% -מ' דולר ארה"ב( )כ 196.5$מ' ש"ח ) 605.3 -הסתכם לכ 2514של  השלישיברבעון  הרווח הגולמי

של  קיטון, מההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד 22.0%מ' ש"ח ) 696.3 -מההכנסות( בהשוואה לרווח גולמי של כ

הגולמי במגזר  ברווח קיטוןמ בעיקר נבעברווח הגולמי בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד  קיטוןה. 3.8%-כ

 סופרמרקטים.ה

 
מהכנסות(,  16.0%מ' דולר ארה"ב( ) 09.5$מ' ש"ח ) 215.0 -הסתכם הרווח הגולמי ל במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

מגידול  נבע הגידול עיקר. 2.1% של גידולמהכנסות(,   16.5%מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ) 256.2 -בהשוואה ל

והחרפת  , השפעת מבצע צוק איתןברבעון הנוכחי מלאי גבוהים יותרבמכירות הכמותיות וקוזז בחלקו כתוצאה מהפסדי 

 התחרות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

                                                 
 המשך.החברה פועלת בארבעה מגזרים בני דיווח: מתחמי תדלוק ומסחר, סופרמרקטים, כלי בית וטקסטיל ונדל"ן. דיווח לפי מגזרים נכלל בדיווח זה ב 1

 .בהתאם תוקנו ההשוואה מספרי. המגזר במסגרת נכללים אינם ולכןעל הפסקת פעילותם  שהוחלט סניפיםהמגזר אינן כוללות  הכנסות 2
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מהכנסות( בהשוואה  20.9%מ' דולר ארה"ב( ) 99.4$מ' ש"ח ) 369.2 -הגולמי להסתכם הרווח  במגזר הסופרמרקטים

מקיטון במכירות בחלקו הקיטון נבע  .6.2%של  קיטוןמהכנסות(,  26.9%) 2513של  השלישימ' ש"ח ברבעון  391.6 -ל

 בתקופת סגורים היו חלקם אשר, YOU לרשתהסבת סניפים  בעקבות הגולמי המרווח בשיעור ומירידה כאמור לעיל

 .ההסבה

 

מהכנסות(  08.2%מ' דולר ארה"ב( ) 11.4$מ' ש"ח ) 42.2 -הסתכם הרווח הגולמי ל כלי בית וטקסטילבמגזר 

הגולמי נבע . הגידול ברווח 0.2%של  גידולמהכנסות(,  08.5%) 2513של  שלישיהש"ח ברבעון מ'  45.1 -בהשוואה ל

 ., למרות השפעה שלילית של מבצע צוק איתןבעיקר מגידול במכירות

 

מ' דולר ארה"ב(   193.8$מ' ש"ח ) 642.1 -הסתכמו לכ 2514של  השלישיברבעון הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות 

 .מההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד 21.2%מ' ש"ח  ) 638.9 -מההכנסות(, בהשוואה ל 22.2%)

 

 מ' 169.9 -מ' דולר ארה"ב(, בהשוואה ל 46.0$מ' ש"ח ) 191.9 -, הסתכמו הוצאות אלו לבמגזר מתחמי תדלוק ומסחר

וכן מגידול בהפרשה לחובות  שנבע מפתיחת מתחמים חדשים 2.4% -של כ גידול, 2513של שנת  השלישיש"ח ברבעון 

 .2514מסופקים שנרשמה ברבעון השלישי של 

 

 מ' דולר ארה"ב(, בהשוואה  98.6$מ' ש"ח ) 364.3 -וכלליות להסתכמו הוצאות מכירה הנהלה  במגזר הסופרמרקטים

  .Youרשת  השקתמ בעיקר שנבע 1.1% -של כ גידול, 2513של  השלישיש"ח ברבעון  מ' 365.4 -ל

 

מ' דולר ארה"ב( בהשוואה   15.0$מ' ש"ח ) 38.8 -הסתכמו הוצאות מכירה הנהלה וכלליות ל כלי בית וטקסטילבמגזר 

 ששת. מסגירת סניפי כתוצאה בעיקרשנבע  בהוצאות 0.8% -של כ קיטון, 2513של  יהשלישש"ח ברבעון  'מ 41.2 -ל

 

מ' ש"ח  4.6 -מ' דולר ארה"ב( בהשוואה ל 1.2$) מ' ש"ח 4.3 -הסתכמו הוצאות מכירה הנהלה וכלליות לבמגזר הנדל"ן 

  .2513של  השלישיברבעון 

 

 4.4של  רווחמ' דולר ארה"ב( לעומת  $ 5.9מ' ש"ח ) 2.6בסך  רווחרשמה החברה  הרבעון –עליית ערך נדל"ן להשקעה 

 .2513 של השלישימ' ש"ח ברבעון 

 

מ' דולר ארה"ב( לעומת הוצאות  19.9$מ' ש"ח ) 66.5 -הסתכמו לסך של כ הרבעוןאחרות  הכנסות –אחרות נטו  הכנסות

מ' דולר  10.6$מ' ש"ח ) 09.9בסך  יםהכנסות אחרות כוללות רווח. 2513 של השלישיעון מ' ש"ח ברב 9.6אחרות בסך 

מיציאה מסניפים מרווחים שנבעו מ' ש"ח( ו 28ממימוש חלק ממתחם המרלו"ג בראשון לציון )בעיקר הנובעים  ארה"ב(

 .מפסידים

 

מ' ש"ח  18.2מ' דולר ארה"ב( לעומת  5.9$מ' ש"ח ) 3.3 -הסתכם הרבעון ל –החברה ברווחי חברות כלולות  חלק

 מ' ש"ח משערוך קניון תל אביב. 9ברבעון המקביל נכלל רווח בסך ברבעון המקביל אשתקד. 

 

מההכנסות(, בהשוואה לרווח  2.8%מ' דולר ארה"ב( ) 21.9$מ' ש"ח ) 85.1 -הסתכם הרבעון ל לפני מימוןמפעולות רווח 

 . 02.6%של  גידול ,2513של  השלישימההכנסות( ברבעון  1.9%מ' ש"ח ) 02.0של 
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 3.0%) מ' דולר ארה"ב( 12.5$)"ח ש' מ 44.4-ל מימון לפני מפעולות הרווחהסתכם  במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

 מגידול נבע הגידול עיקר. 9.6% -של כ גידול, 2513של שנת  השלישיש"ח ברבעון  מ' 45.0 -, בהשוואה למההכנסות(

 ברווח הגולמי וגידול בהכנסות אחרות.

 

, מההכנסות( 4.2%) מ' דולר ארה"ב( 16.5$מ' ש"ח ) 09.0 -ל רווח מפעולות לפני מימון םהסתכ במגזר הסופרמרקטים

רווח הון ממימוש חלק . תוצאות הרבעון כללו 129.4% -של כ גידול, 2513של  השלישיש"ח ברבעון  מ' 26.3 -ל בהשוואה

 מיציאה מסניפים מפסידים.ורווחים ממתחם המרלו"ג בראשון לציון 

 

 מההכנסות( 4.1%) מ' דולר ארה"ב( 5.8$מ' ש"ח ) 3.5 -מפעולות מימון ל רווח םהסתכ וטקסטיל בית כליבמגזר 

 וקיטוןנבע מגידול במכירות  מפעולות לרווח מעבר. 2513של  השלישי' ש"ח ברבעון מ 1.1 -כ של הפסדבהשוואה  ל

 .וכלליות הנהלה, מכירה בהוצאות

 

 -בהשוואה ל מההכנסות(, 91.3%) מ' דולר ארה"ב( 3.3$מ' ש"ח ) 12.1 -מפעולות מימון ל רווח םהסתכ במגזר הנדל"ן

אשר נבע מרווחי שיערוך נמוכים יותר ברבעון הנוכחי  46.2% -, קיטון של כ2513של  השלישי מ' ש"ח ברבעון 22.0

 לעומת רבעון מקביל אשתקד.

 

 85.6 -נטו של כ ,מ' דולר ארה"ב( בהשוואה להוצאות מימון 19.3$מ' ש"ח ) 63.9 -הסתכמו הרבעון להוצאות מימון, נטו 

 מדד עליית ובשיעור הפריים בריבית מירידהבהוצאות המימון נטו, נובע בעיקר  הקיטון. 2513 של השלישימ' ש"ח ברבעון 

 .לצרכן המחירים

 

 6.3בסך  מס להטבתמ' דולר ארה"ב( בהשוואה  1.1$מ' ש"ח ) 4.1 -ל והסתכמ הרבעון מסים הוצאותמסים על ההכנסה 

 . 2513 של השלישימ' ש"ח ברבעון 

 

של  השלישימ' ש"ח ברבעון  24.8 -של כ הפסדמ' דולר ארה"ב( לעומת  3.3$מ' ש"ח, ) 12.5-הרבעון הסתכם ל נקי רווח

ש"ח למניה  5.53מ' דולר ארה"ב(  או  5.0$מ' ש"ח )1.9 -המיוחס לבעלי המניות בחברה הסתכם לכ הרבעון הרווח. 2513

 מ' דולר ארה"ב(. 2.9$מ' ש"ח ) 15.1 -במקנות שליטה הסתכם  דולר ארה"ב( והרווח המיוחס לבעלי זכויות שאינן 5.51$)
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  2102של שנת  השלישירבעון לתזרים מזומנים 

 

של שנת  השלישיברבעון  פעילות שוטפת הסתכמומ שנבעותזרימי המזומנים נטו תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 

מ'  113.0 -מי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בסך כימ' דולר ארה"ב( בהשוואה לתזר 38.9$ש"ח ) מ' 143.9 -ל 2514

שינויים בהון חוזר מהגידול בתזרים מפעילות שוטפת הרבעון מול רבעון מקביל נבע  רעיק אשתקד.ש"ח ברבעון המקביל 

מ' דולר ארה"ב(  9.9$מ' ש"ח ) 29.2 -מ' דולר ארה"ב( וקוזז מקיטון ברווח התפעולי של כ 19.9$מ' ש"ח ) 66.2נטו בסך 

 ר ארה"ב(.מ' דול 1.9$מ' ש"ח ) 9.5למו בסך ווממסים שש

 

ח "ש מ' 24.9 -ל הרבעוןהשקעה הסתכמו  פעילותנבעו מתזרימי המזומנים נטו שמזומנים מפעילות השקעה: תזרימי 

מ' ש"ח ברבעון המקביל  145.2לתזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בסך  מ' דולר ארה"ב( בהשוואה 6.9$)

נדל"ן להשקעה בסך רכוש קבוע ו ממימוש תמורהכללו בעיקר  הרבעוןהשקעה  שנבעו מפעילותאשתקד. תזרימי המזומנים 

מ' דולר  31.3$מ' ש"ח ) 110.6ארה"ב(, תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים, נטו בסך  דולר 'מ 13.1$מ' ש"ח ) 48.2

רכישת נדל"ן להשקעה, בקיזוז  מ' דולר ארה"ב( 13.9$מ' ש"ח ) 01.3בסך  ופירעון הלוואות שניתנו לזמן ארוךארה"ב( 

תזרימי  2513של  השלישיברבעון . מ' דולר ארה"ב( 20.3$מ' ש"ח ) 93.3רכוש קבוע, ונכסים בלתי מוחשיים בסך 

המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה כללו בעיקר רכישת נדל"ן להשקעה, רכוש קבוע, ונכסים בלתי מוחשיים בסך 

מ'  31.9בסך ניירות ערך סחירים  ממימוש תמורה בקיזוז מ' ש"ח 112.1בסך  , השקעה בניירות ערך סחיריםמ' ש"ח 69.9

 "ח.שמ'  4.3בסך  השהתקבל וריביתש"ח 

 

ש"ח  מ' 362.9 -ל הרבעוןמימון הסתכמו  פעילותל ששימשונטו  תזרימי המזומנים תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

ח ברבעון "ש מ' 165.6 -פעילות מימון בסך של כל ששימשומ' דולר ארה"ב( בהשוואה לתזרימי מזומנים נטו  98.2$)

 368.1 בסך ארוך לזמן הלוואות פירעוןבעיקר  כללו הרבעוןפעילות מימון ל ששימשותזרימי המזומנים  המקביל אשתקד.

 קצר לזמן באשראי קיטון"ב(, ארה דולר' מ 91.3$"ח )ש' מ 263.0 בסך"ח אג פירעון, "ב(ארה דולר' מ 99.6$"ח )ש' מ

 ידי על וקוזזומ' דולר ארה"ב(   12.6$מ' ש"ח ) 46.0 -תשלומי ריבית בסך כו "ב(ארה דולר' מ 19.1$"ח )ש' מ 95.0 בסך

ברבעון  מימון פעילותל ששימשו מ' דולר ארה"ב(. המזומנים 154.0$מ' ש"ח ) 380.9 -בסך כ לזמן ארוךהלוואות קבלת 

מ' ש"ח, פירעון  343.4מ' ש"ח, פירעון אג"ח בסך  09.9 -בעיקר תשלומי ריבית בסך כ כללו 2513של שנת  השלישי

 על וקוזזומ' ש"ח   195.1בסך  מתאגידים בנקאיים, נטו קצר לזמן באשראי וקיטוןמ' ש"ח   46.8הלוואות לזמן ארוך בסך 

 מ' ש"ח . 130.8בסך  ארוךלזמן  הלוואה וקבלתמ' ש"ח   324.2 -הנפקת אג"ח בסך כ ידי
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 2102 של ראשוניםה חודשיםה לתשעתתוצאות 
 
 

 הכנסות ברוטו

 2,959.5$מ' ש"ח ) 15,941.2 -הסתכמו לכ 2514של  הראשונים בתשעת החודשיםההכנסות )כולל היטלים ממשלתיים( 

עיקר ב 4.6% -של כ קיטוןאשתקד,  המקבילה בתקופהמ' ש"ח  11,203.6 -מ' דולר ארה"ב( בהשוואה להכנסות של כ

  .מסחרהו תדלוקה במתחמיו הסופרמרקטים במגזר

 
 ההכנסות ממכירות, נטו

 
מ' ש"ח  3,910.6 -ל 2514של  החודשים הראשונים בתשעתהסתכמו  –הכנסות מתחמי התדלוק ומסחר 

. עיקר 4.9% -כ של ירידהאשתקד,  ההמקביל בתקופהמ' ש"ח  3,899.4מ' דולר ארה"ב( לעומת  1,550.6$)

 . הכמותיות במכירות מגידול בחלקו וקוזז הדלקים במחירימירידה  נבע הקיטון

 
מ' ש"ח  101.8,4 -ל 2514של  בתשעת החודשים הראשוניםהסתכמו  – 3הכנסות מגזר הסופרמרקטים

 הקיטון .0.6% -, קיטון של כאשתקד המקבילה בתקופהמ' ש"ח  4,399.8מ' דולר ארה"ב( לעומת  1,123.6$)

 אשר במהלך הסבתם היו סגורים YOUסניפים לרשת  מהסבתובשטחי המכירה  מקיטון בעיקרבמכירות נבע 

 .בחלקם

 
 08.2$מ' ש"ח ) 210.5 -ל 2514של  בתשעת החודשים הראשוניםהסתכמו  – כלי בית וטקסטילהכנסות מגזר 

  .1.9%, גידול של אשתקד המקבילה בתקופהמ' ש"ח  211.0לעומת מ' דולר ארה"ב( 

 

מ' דולר  9.9$מ' ש"ח ) 30.8 -ל 2514של  החודשים הראשונים בתשעת הסתכמו – מגזר הנדל"ןהכנסות 

 בעיקר נבע בהכנסות הגידול .23.5% -גידול של כ, אשתקד ההמקביל תקופהמ' ש"ח ב 29.1ארה"ב( לעומת 

 .לחיצוניים המושכרים בשטחים מגידול

 
מ' דולר ארה"ב(  013.2$מ' ש"ח ) 1,896.3 -הסתכם לכ 2514של  החודשים הראשונים בתשעת הרווח הגולמי

 ההמקביל תקופהמההכנסות( ב 21.6%מ' ש"ח ) 1,901.9 -שוואה לרווח גולמי של כמההכנסות( בה 22.3% -)כ

 ברווח מקיטון נבעאשתקד  המקבילה תקופהברווח הגולמי בהשוואה ל הקיטון. 2.8% -, קיטון של כאשתקד

 .הסופרמרקטיםהגולמי במגזר 

 
מהכנסות(,  16.2%מ' דולר ארה"ב( ) 163.1$מ' ש"ח ) 652.6 -הסתכם הרווח הגולמי ל במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

 מגידול נבע הגולמי ברווח הגידול עיקר. מהכנסות( 10.2%אשתקד ) ההמקביל קופהתמ' ש"ח ב 093.5 -בהשוואה ל

המקבילה  בהשוואה לתקופה הדלקיםכתוצאה מהחרפת התחרות בתחום  בחלקו גידול זה קוזז .הכמותיות במכירות

 .אשתקד

 

מהכנסות(  20.9%מ' דולר ארה"ב( ) 288.4$מ' ש"ח ) 1,560.6 -הסתכם הרווח הגולמי ל במגזר הסופרמרקטים

 הגולמי ברווח הקיטון. 0.4%של  קיטוןמהכנסות(,  20.6%) אשתקד ההמקביל בתקופהמ' ש"ח  1,126.0 -בהשוואה ל

  .לעיל כאמור במכירות מקיטון נבע

 

                                                 
 .בהתאם תוקנו ההשוואה מספרי. המגזר במסגרת נכללים אינם ולכןעל הפסקת פעילותם  שהוחלט סניפיםהמגזר אינן כוללות  הכנסות 3
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מהכנסות(  09.8%מ' דולר ארה"ב( ) 34.8$מ' ש"ח ) 128.0 -הסתכם הרווח הגולמי ל כלי בית וטקסטילבמגזר 

אשר נבע מגידול במכירות  0.5%של  גידולמהכנסות(,  09.9%) אשתקד ההמקביל תקופהש"ח ב מ' 122.4 -בהשוואה ל

  למרות ההשפעה השלילית של מבצע צוק איתן וכן מעלייה בשיעור הרווח הגולמי.

 

מ'  054.4$מ' ש"ח ) 1,863.6 -הסתכמו לכ 2514של  החודשים הראשונים בתשעתהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות 

, אשתקד ההמקביל תקופהמההכנסות( ב 25.8%מ' ש"ח  ) 1,881.5 -מההכנסות(, בהשוואה ל 22.5%דולר ארה"ב(  )

 .5.9%קיטון של 

 

מ' דולר  130.0$מ' ש"ח ) 055.0 -ל תקופהה וכלליות הנהלה, מכירה, הסתכמו הוצאות במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

 כתוצאה הגידול נבע עיקר .3.1% -של כ גידול, אשתקד ההמקביל תקופהמיליון ש"ח ב 480.4 -ארה"ב(, בהשוואה ל

 .2514ברבעון השלישי של  םשנרשבהפרשה לחובות מסופקים  גידולוכן מ חדשים מתחמים מפתיחת

 

 מ' דולר ארה"ב(, בהשוואה  282.5$מ' ש"ח ) 1,542.5 -הסתכמו הוצאות מכירה הנהלה וכלליות ל במגזר הסופרמרקטים

 מכירה בשטחי קיטוןמבעיקר  שנבע בהוצאות 1.9% -של כ קיטון, אשתקד לההמקבי תקופהבמיליון ש"ח  1,565.3 -ל

 והתייקרויות ריאליות אחרות. YOUכתוצאה מהשקת רשת  מעלויות בחלקו והתקזזהתייעלות  ומצעדי

 

מ' דולר ארה"ב( בהשוואה   31.9$מ' ש"ח ) 119.8 -הסתכמו הוצאות מכירה הנהלה וכלליות ל כלי בית וטקסטילבמגזר 

  .2.6% -של כ קיטון, אשתקד ההמקביל תקופהבש"ח  'מ 125.9 -ל

 

מ'  14.3 -מ' דולר ארה"ב( בהשוואה ל 4.5$מ' ש"ח ) 14.9 -הסתכמו הוצאות מכירה הנהלה וכלליות לבמגזר הנדל"ן 

  .2.8%-כ של גידול, אשתקד המקבילה תקופהש"ח ב

 

מ' דולר  0.4$מ' ש"ח ) 25.5בסך  רווחרשמה החברה  החודשים הראשונים בתשעת –עליית ערך נדל"ן להשקעה 

  .אשתקד ההמקביל תקופהבמ' ש"ח  10.9של  רווחארה"ב( לעומת 

 

 14.6$מ' ש"ח ) 03.8 -הסתכמו לסך של כ 2514 של הראשונים בתשעת החודשיםאחרות  הכנסות –אחרות נטו  הכנסות

  .יציאה מסניפים מפסידיםמימוש נכסים ומים מרווחוכללו בעיקר  מ' דולר ארה"ב(

 

 6.9$) מ' ש"ח 24.9 -סך של כל 2514של  הראשונים בתשעת החודשים הסתכם –החברה ברווחי חברות כלולות  חלק

  .אשתקד ההמקביל בתקופה' ש"ח מ 21.2 של רווח מ' דולר ארה"ב( לעומת

 

ארה"ב( מ' דולר  30.0$מ' ש"ח ) 131.1 -ל 2514של  הראשונים בתשעת החודשיםהסתכם  לפני מימוןמפעולות רווח 

של  גידול ,אשתקד ההמקביל בתקופהמההכנסות(  1.5%מ' ש"ח ) 89.9מההכנסות(, בהשוואה לרווח של  1.0%)

40.8%.  

 

, מההכנסות( 3%) מ' דולר ארה"ב( 29.9$מ' ש"ח ) 159.9 -ל מפעולות רווחה הסתכם במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

נבע מקיטון קיטון ה עיקר 2.2% -של כ קיטון, 2513של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםש"ח  מ' 112.4 -בהשוואה ל

 .במכירות וגידול בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות כאמור לעיל
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  , בהשוואהמההכנסות( 1.9%) מ' דולר ארה"ב( 18.6$מ' ש"ח ) 68.9 -ל הרווח מפעולות םהסתכ במגזר הסופרמרקטים

רווח הון . התוצאות התקופה כללו 24.9% -של כ גידול, 2513שנת של  בתשעת החודשים הראשוניםש"ח  מ' 00.1 -ל

 מיציאה מסניפים מפסידים.רווחים ממימוש חלק ממתחם המרלו"ג בראשון לציון ו

 

מההכנסות(  4.9%)מ' דולר ארה"ב(  2.8$מ' ש"ח ) 15.0 -מפעולות ל רווחה הסתכם וטקסטיל בית כליבמגזר 

נבע מגידול במכירות, גידול  אשר 905% -של כ גידול, 2513של  החודשים הראשוניםבתשעת  ' ש"חמ 1.5 -לבהשוואה  

 ברווח הגולמי וקיטון בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות.

 

 -בהשוואה ל מההכנסות(, 163.8%) מ' דולר ארה"ב( 10.9$מ' ש"ח ) 08.6 -מפעולות ל הרווח םהסתכ במגזר הנדל"ן

אשר נבע מרווחי שיערוך גבוהים יותר  63.9% -כ של גידול, 2513של  הראשונים החודשים בתשעתמ' ש"ח  30.8

 אשתקד. בהשוואה לתקופה מקבילה

 

מ' דולר ארה"ב(  43.1$מ' ש"ח ) 109.4 -ל 2514 של הראשונים בתשעת החודשיםהסתכמו הוצאות מימון, נטו 

 בעיקר נובעבהוצאות המימון נטו,  הקיטון. אשתקד ההמקביל בתקופהמ' ש"ח  259.3 -בהשוואה להוצאות מימון נטו של כ

 5.1% בשיעור הידוע המדד עלה תקופהה)מהשפעת המדד על ההתחייבות הפיננסית של החברה שחלקן צמודות למדד 

 .הפריים ריבית בשיעור מירידה וכן (,אשתקד מקבילה בתקופה 2.5% של עליה לעומת

 

מ' דולר ארה"ב(  5.6$מ' ש"ח ) 2.3 -ל ההסתכמ 2514 של הראשונים בתשעת החודשים המס הטבתמסים על ההכנסה 

 . אשתקד ההמקביל בתקופהמ' ש"ח  19.8בסך  מס להטבתבהשוואה 

 

מ' דולר ארה"ב( לעומת  9.5$מ' ש"ח, ) 20.9-ל 2514של  הראשונים בתשעת החודשיםהסתכם  נמשכת מפעילות הפסד

המיוחס לבעלי המניות  התקופהנמשכת  מפעילות ההפסד. אשתקד ההמקביל בתקופהמ' ש"ח  99.6 -של כ הפסד

דולר ארה"ב( והרווח מפעילות  5.22$ש"ח למניה ) 5.83מ' דולר ארה"ב( או  14.9$מ' ש"ח ) 00.1-בחברה הסתכם לכ

 מ' דולר ארה"ב(. 9.9$מ' ש"ח ) 29.2 -בנמשכת המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה הסתכם 

 

 אומ' דולר ארה"ב(  5.8$מ' ש"ח ) 3.1-ל התקופה הסתכםבחברה  המניותכולו לבעלי  המיוחס מופסקתמפעילות  הפסד

 . אשתקד ההמקביל בתקופהמ' ש"ח  13.5-הפסד של כ לעומתדולר ארה"ב(  5.51$) למניה"ח ש 5.50
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  2102של שנת  הראשונים לתשעת החודשיםתזרים מזומנים 

 

 הראשונים בתשעת החודשים שוטפת הסתכמופעילות מ שנבעותזרימי המזומנים נטו תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 

 -מי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בסך כימ' דולר ארה"ב( בהשוואה לתזר 129.3$ש"ח ) מ' 499.9 -ל 2514של שנת 

הון ב שינוייםמ נבע ותהתקופ בין שוטפת מפעילות בתזרים הקיטון עיקראשתקד.  המקבילה בתקופהמ' ש"ח  619.5

 ימיממהלכים שנקטה דור אלון בתקופה המקבילה לצמצום  כתוצאה, "ב(ארה דולר' מ 9.0$"ח )ש' מ 30.2 נטו בסך החוזר

 . אשתקד ההמקביל בתקופה שהתקבלומ' ש"ח  46.9 בסךוהקטנת מלאים, ומתקבולי מס  לקוחות אשראי

 

 מ' 111.9 -ל בתקופההשקעה הסתכמו  תזרימי המזומנים נטו ששימשו לפעילותתזרימי מזומנים מפעילות השקעה: 

בתשעת מ' ש"ח  229.2לתזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בסך  מ' דולר ארה"ב( בהשוואה 35.3ח )"ש

כללו בעיקר רכישת נדל"ן להשקעה,  בתקופהאשתקד. תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה  הראשונים החודשים

 69.1נטו בסך  לזמן ארוך, הלוואות ומתן מ' דולר ארה"ב( 68.1$מ' ש"ח ) 201.6רכוש קבוע, ונכסים בלתי מוחשיים בסך 

 דולר' מ 10.5$"ח )ש' מ 00.4 בסך רכוש רבוע ונדל"ן להשקעה ממימוש תמורהבקיזוז "ב( ארה דולר' מ 18.2$מ' ש"ח )

תזרימי  2513 של הראשונים בתשעת החודשים. "ב(ארה דולר' מ 3.1$מ' ש"ח ) 11.3"ב( וריבית שהתקבלה בסך ארה

המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה כללו בעיקר רכישת רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה ונכסים בלתי מוחשיים בסך 

 146.0בקיזוז תמורה מימוש ניירות ערך סחירים בסך  ,חמ' ש" 208.6נטו  ,השקעה בניירות ערך סחירים מ' ש"ח, 185.9

מ' ש"ח, פירעון  01.3מ' ש"ח, בקיזוז תמורה מימוש נדל"ן להשקעה בסך  22.9-ואה לזמן ארוך בסך כמ' ש"ח ומתן הלו

 מ' ש"ח. 19.2מ' ש"ח וריבית שהתקבלה בסך  18.8הלוואות שניתנו לזמן ארוך בסך 

 

ש"ח  מ' 414.6 -ל בתקופהמימון הסתכמו  פעילותל ששימשונטו  תזרימי המזומנים תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

 בתקופהח "ש מ' 319.9 -מימון בסך של כפעילות ל ששימשומ' דולר ארה"ב( בהשוואה לתזרימי מזומנים נטו  112.2$)

פירעון הלוואות לזמן ארוך בסך בעיקר  כללו בתקופהמימון פעילות ל ששימשותזרימי המזומנים  אשתקד. ההמקביל

תשלומי ריבית מ' דולר ארה"ב(,  115.9$' ש"ח )מ 459.9 בסך"ח אג פירעון"ב(, ארה דולר' מ 128.6$"ח )ש' מ 490.3

  20.8$מ' ש"ח ) 90.0, קיטון באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאים בסך מ' דולר ארה"ב( 43.5$מ' ש"ח ) 108.9 -בסך כ

 קבלתמ' דולר ארה"ב( בקיזוז  15.9$מ' ש"ח ) 45.3שליטה בסך דיבידנד לזכויות שאינן מקנות  ותשלום דולר ארה"ב(מ' 

 דולר 42.2$"ח )ש' מ 106.5בסך  ( והנפקת אג"ח מ' דולר ארה"ב 164.8$מ' ש"ח ) 659.5הלוואות לזמן ארוך בסך 

תשלומי ריבית  ר בעיק כללו 2513של שנת  הראשונים בתשעת החודשים מימון פעילותל ששימשו "ב(. המזומניםארה

 486.9, פירעון אג"ח בסך "ח ש' מ 291.1 בסך נטו, בנקאיים מתאגידים קצר לזמן באשראי קיטוןמ' ש"ח,  188.9 -בסך כ

מ'  10.2מקנות שליטה בסך  שאינןזכויות  לבעלידיבידנד  ותשלוםמ' ש"ח  161.0פירעון הלוואה לזמן ארוך בסך  ,מ' ש"ח

  .מ' ש"ח 222.6בסך  לזמן ארוך מ' ש"ח  וקבלת הלוואות 064.4 -הנפקת אג"ח בסך כ ידי על וקוזזוש"ח  
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 נתונים נוספים 

 

 (  EBITDA Adjusted4נמשכת לפני הוצאות מימון מס פחת והפחתות ) מפעילותרווח  (1

 4.9%ארה"ב( )מ' דולר  36.9$מ' ש"ח ) 136.0 -לכ EBITDA Adjustedהסתכם  2514של  השלישי ברבעון

 השניברבעון  ₪מ'  115.4-ולכ (מהכנסות 4.2%) 2513של  השלישי ברבעוןמ' ש"ח  129.1 -מהכנסות( בהשוואה לכ

 .מהכנסות(  3.8%של השנה )

מ' דולר ארה"ב(  89.8$מ' ש"ח ) 331.9 -לכ EBITDA Adjustedהסתכם  2514של  הראשונים החודשיםבתשעת 

 .2513של  הראשונים בתשעת החודשיםמהכנסות(  3.8%מ' ש"ח ) 342.0 -מהכנסות( בהשוואה לכ 3.9%)

 

 אירועים בתקופת הדוח

 

 מגזר מתחמי תדלוק ומסחר

 שונים. חנויות נוחות בפורמטים 210 -תחנות דלק ו  258הפעילה דור אלון  2514 בספטמבר 35 ליום .א

 תאהקצ' ג ולצד אלון לדור שווים בחלקים בבעלות משותפת חברה במסגרתאושרה  2514 פברואר בחודש .ב

 הקמת היתר ביןלתוכנית בנין עיר שאושרה,  בהתאם המאפשרת, הרצליהשל  התעשייה אזור, בדרום מקרקעין

תנאים ובכללם כפופה למספר  האההקצמ"ר שטח עיקרי ליעוד של תעסוקה.  02,555-בהיקף של כ פרויקט

 השלמת והמשך ההיוון דמי גובה על השגה להגשת פועלת המשותפת החברה .מהווניםירה כתשלום דמי ח

 .המנהל מול העסקה מימוש

כוח במפעל ה, להסב את תחנת 00%, סיימה חברת בת של דור אלון אשר מוחזקת בשיעור 2514בחודש יוני  .ג

 למפעל סוגת.קיטור סוגת בדרום הארץ לגז טבעי והחלה לספק 

 

 גזר הסופרמרקטיםמ

על  שהוחלט סניפיםה תוצאותשונים.  בפורמטיםסניפי סופרמרקט  256 מגההפעילה  2514 בספטמבר 35ליום  .א

 .המגזרים לתוצאות ההתאמות במסגרת המגזרים בביאורהפסקת פעילותם מוצגים 

 

 תשעת החודשים במהלך .מ"ר 333,355 -כ כולל של בשטחסניפים  החברה הפעילה 2514 בספטמבר 35ליום  .ב

בשטח כולל של  סניפים שני וונפתח"ר מ 23,355בשטח כולל של  סניפים תשעה ונסגר 2514 של הראשונים

                                                 
 (Non GAAP)לכללי החשבונאות המקובלים  בהתאם שאינם פיננסיים במדדים שימוש 4

Adjusted EBITDA ( הינו מדד שאינו בהתאם לכללי חשבונאות מקובליםNon GAAP )שינויים  נטו, מימון הכנסות )הוצאות( לפניכרווח החברה  ומוגדר

 Adjusted-, בתוספת חלק החברה בפחת והפחתות מיסים, ברווחי חברות כלולות,חלק החברה  נטו, )הוצאות( אחרות הכנסות בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה,

EBITDA בחברות כלולות, בתוספת ב-EBITDA  של סניפים שהוחלט על הפסקת פעילותם ובתוספת רווחי שיערוך שנצברו בגין נכסי נדל"ן שמומשו בתקופה

 כיוון שהיא ביצועים נוסף, כמדד זה מדד מציגה החברה תעשיית הקמעונאות. בקרב מקובל מדד זהו ושל רווחי הון ממימוש של נכסי נדל"ן בשימוש עצמי.

 של בגיל במיסים ההון, במבנה משוני הנובעים הפרשים פוטנציאליים נטרול תוך חברות ובין תקופות בין תפעוליים ועיםביצ השוואות מאפשר שהוא מאמינה

 תזרים ולנתוני אחר ביצועים תפעולי, למדד לרווח כתחליף או יחיד מדדכ Adjusted EBITDA -בגינם. אין להתייחס ל הקבועים ובהוצאות הפחת הנכסים

החוב  שירות את צרכי בחשבון לוקח ינוא  Adjusted EBITDAנזילות. או לרווחיות כמדד המקובלים החשבונאות לעקרונות בהתאם אשר נערכו מזומנים,

 Adjusted-ה את להשוות החברה ובנוסף, אין לשימוש שיהיו זמינים הסכומים על בהכרח מצביע אינו ולכן, הוניות השקעות כולל נוספות, והתחייבויות

EBITDA  לבין ה הנקי הרווח בין גישור ראה הללו. המדדים באופן חישוב שוני עקב אחרות ידי חברות על המדווחים דומה בכינוי המכונים מדדיםל-Adjusted 

EBITDA  זו. בהודעה הכספיים הדוחות מוצג בתמציתה 
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-כ של כולל בשטח בסניפים מסחר שטחי הוקטנו הראשונים תשעת החודשיםכמו כן, במהלך  "ר.מ 3,855

 "ר.מ 9,955

מ' דולר  1,216$ש"ח ) 4,494 -הסתכמו ל 2514של  השלישילמ"ר במגזר הסופרמרקטים ברבעון  המכירות

 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  4,395ארה"ב( לעומת 

ש"ח  13,358-להסתכמו  2514של שנת  הראשונים בתשעת החודשיםהסופרמרקטים  במגזר המכירות למ"ר

 אשתקד. ההמקביל בתקופהש"ח  13,190דולר ארה"ב( לעומת  3,652$)

 

הנהלה וכלליות מהוצאות מכירה, רכש מלאי ושרשרת אספקה במהלך תקופת הדוח סיווגה החברה עלויות  .ג

 מספרי השוואה סווגו בהתאם. לעלות המכירות.

 

סניפים בשטח כולל  8המשך למהלכי התוכנית האסטרטגית חתמה מגה על הסכם עקרונות להעברת פעילות ב .ד

לרוכש תינתן האפשרות להשתמש בשירותי הקניינות והאספקה של  אלפי מ"ר. במסגרת ההסכם, 20-של כ

שפעילותם הועברה ולמגה עומדת האופציה לרכוש חזרה סניפים אלה בתום תקופה מגה, עבור הסניפים 

 סניפים ויתרת הסניפים תועבר עד לסוף השנה. 4עד למועד הדיווח הועברו  שהוגדרה במזכר העקרונות.

 
)להלן: "חוק המזון"( הכולל, בין  2514-אושר חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד 2514 חודש מרץב .ה

, הוראות המסדירות פעילות ספקים וקמעונאים, הוראות בדבר תחרות גאוגרפית של קמעונאים והוראות היתר

בדבר שקיפות מחירים. להערכת החברה, לא ניתן להעריך למועד זה את מידת ההשפעה העתידית של חוק 

 המזון על החברה.

 

  וטקסטיל בית כלימגזר 

 66 -לפי החלוקה הבאה: "נעמן" בזכיינות( 11 מתוכן) חנויות 114 החברה הפעילה 2514 בספטמבר 35 ליום

 .חנויות 48 -, "ורדינון"חנויות

 

 מגזר נדל"ן

מהון המניות המונפק  9.8%"ן לרכישת נדל רבוע של רגילה רכש הצעת הושלמה, 2514בפברואר  23 ביום 0א

 חלק. החברה לרבות נדלן רבוע של המניות מבעלי 99.2% נענוהרכש  תמ' ש"ח. להצע 165-בתמורה לכ שלה

מ' ש"ח שולמה לבעלי זכויות  45-והיתרה בסך כ "חש' מ 125-כמהצעת הרכש עמדה על  בתמורההחברה 

שאינן מקנות שליטה ונכללה בדוחות הכספים של החברה במסגרת תזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון 

של החברה ברבוע נדל"ן לאחר  ההחזקה שיעור בסעיף "דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה".

 .94.91%עומד על  הרכש הצעת

 

 מתחם השוק הסיטונאי 0ב

 דירות רוכשימכר עם  הסכמי

"ח ש מיליוני 1,699 של בהיקף מכר הסכמי 686-ב המגורים חברת התקשרה הדיווחלמועד פרסום  בסמוך

 "מ(.מע"ח )כולל ש מיליוני 1,112-כ בסך מקדמות קיבלה וכן"מ(, מע)כולל 

 בקניון מסחר שטחי

משטחי  06% -לכנחתמו או נמצאים בשלבי חתימה הסכמי שכירות ביחס  2514 בספטמבר 35ליום  נכון

 המסחר. 
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 בהסכם"מ בע פיננסים ותיםושיר בביטוח השקעות הראלעם  ן"נדל רבוע התקשרה, 2514 במרס 31 ביום 0ג

 המשרדים מבנה בהקמת ן"מ' ש"ח למימון חלקה של רבוע נדל 150 -להעמדת מסגרת אשראי בהיקף של כ

 ההלוואה קרןריבית משתנה צמודה לפריים.  ויישאו כהלוואה יחשבו האשראי ממסגרת שינוצלו הסכומים. ברעננה

את זכויותיה במבנה  ן"נדל רבוע שיעבדה ההלוואה להבטחת. 2510 ממאי החל שנים 10 פני על תיפרע

של ההלוואה לרבות התניות פיננסיות ביחס  מיידיהמשרדים כולל זכויות נלוות. כמו כן, נקבעו תנאים לפירעון 

 .לפרויקט

 

 איל בקיבוץ לוגיסטי מרכז 0ד

הוקם על ידי חברה  "גהמרלומ"ר.  28,555 -בשטח של כ בקיבוץ אייל  הלוגיסטי מרכזההושלם  2514 יוני בחודש

 סכם"ג בהתאם לההמרלולהפעיל את  מגההחלה  2514 יולי בתחילתוצד ג'.  ן"בשליטה משותפת של רבוע נדל

 בין  הצדדים.  השכירות

  ellsW Point 0ה

 מוקנית זכות"ן נדל ריבוע של בת לחברה וושינגטון מדינת של העליון המשפט בית אישר, 2514 באפריל 15 ביום

יחידות דיור, שטחים ציבוריים  3,555-כ של בנייה בהיקף", עירוני"מרכז  של ייעוד פי על מקרקעין לפיתוח

 ותוכניות פיתוח.

  אביב תל גבעון חניון 0ו

 החניון. חניה מקומות 1,555 וכולל משותפת בשליטה חברה באמצעות' ג וצד ן"החניון הוקם על ידי רבוע נדל 

 של השנה.  הרביעיברבעון  להיפתח וצפוי זמני 4 טופס קיבל

 מגזר אחרים

 דיינרס

 על -הסכם שיתוף פעולה עם דיינרס וחברת אל

אל על נתיבי אוויר לישראל עם  על הסכם (49%)חברה כלולה המוחזקת בשיעור  דיינרס החתמ 2514יוני בחודש 

הטבות  םלמחזיקי יקנואשראי  הכרטיסי  ."FLY CARD"כרטיסי אשראי ממותגים  ה שללהנפק על"(-בע"מ )"אל

 FLYבגין ביצוע עסקאות בכרטיסי אשראי "של אל על הכוללות בין היתר צבירת נקודות נוסע מתמיד  תייחודיו

CARD ." 

יהיו חברים במועדון  דיינרס מסוג  "FLY CARD" לבין אל על לפיו מחזיקי  YOUבנוסף, נחתם הסכם בין מועדון 

YOU   :ויזכו לצבירת נקודות מואצת בגין רכישותיהם בנקודות המכירה של חברות הקבוצה כגוןYOU מגה, דור ,

 אלון, אלונית, נעמן וורדינון, סי אספרסו ועוד.

 עדכון הסכם דיינרס

שינויים בתנאי ההסכם  וכרטיסי אשראי לישראל בע"מ )"כאל"( אישרו החברה, דיינרס  2514בספטמבר  23ביום 

יולי להארכת הסכם המועדון עד בין היתר אשר כוללים  YOUבתנאי הסכם מועדון ו מניות דיינרס מכאלשת לרכי

במקרים מסוימים כפי שמפורט   במידה וירכשו חזרה על ידי כאל קביעת שווי מניות דיינרס באופןשינויים ו 2519

 .בהסכם

 על ידי  דיינרס נדדיבידחלוקת 

מ' ש"ח על פי המפתחות הקבועים בהסכם למכירת  155בסך  דיבידנדדיינרס חלקה  2514בספטמבר  35ביום 

 .המניות
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 כללי

 ן"נדל לרבוע החברה בין כספיות יתרות הפקדת הסכם

 שנים שלוש של לתקופה כספיות יתרות בהסכם ן"נדל לרבוע החברה בין התקשרות אושרה, 2514 אפריל בחודש

תעמיד  החברה .ON-CALLמ' ש"ח בתנאי  105עד לסך  ן"נדל ברבוע להפקיד או לקבל החברה תוכל במסגרתו

 שסך כך החברה בבעלות ן"נדל רבוע מניות על קבוע שיעבוד ן"נדל רבועשיופקדו אצלה על ידי  לסכומיםכבטוחה 

 ההלוואה היקף יופחת, דירוג רמות בשלוש ירד החברה של החוב אגרות ודירוג במידה. 2פי מ יפחת לא הבטוחות

 .בחברה להפקיד ן"נדל רבוע שתוכל המקסימלית

 

 השעשועים כפר מכירת

 מופסקת כפעילותחזקותיה בכפר השעשועים אשר סווגה אמ 60%, השלימה קבוצת בי מכירת 2514בחודש פברואר 

את  בתנאים מסויימיםמ' ש"ח שישולמו על פי תנאי ההסכם. קבוצת בי נתנה לרוכש אופציה לרכוש  13-בתמורה לכ

. החברה בתנאים שנקבעו בהסכםחזקותיה בכפר והרוכש נתן לחברה אופציה למכור לו את יתרת ההשקעה איתרת 

להעמיד לטובת בנק הפועלים מכתב נוחות בגין יתרת מסגרת האשראי של כפר השעשועים והרוכש חתם  תמשיך

לבנק ועם השלמת רכישת מלוא המניות את החוב  בהדרגהבמקביל על ערבות לחשבון. כמו כן התחייב הרוכש להקטין 

 מימוש למועד עדאת חלקה בתוצאות כפר השעשועים  כללההבנק. החברה  לטובת הנוחות מכתב יפקעעל ידי הרוכש 

 .הפעילות ממימוש הפסד או רווח נבע לא לחברה. העסקה

 

 

 :כפר למכירת ששימש המזומנים תזרים להלן

 
 "חש אלפי 

 (00222) בכלולה השקעה

 (00222) ארוך לזמן חייבים

 010,32 למכירה כמוחזקים שסווגו מימוש קבוצת של נכסים

 (0000,0) למכירה כמוחזקות שסווגו מימוש קבוצת של התחייבויות

 (00230) שהופסקה פעילות למכירת ששימשו מזומנים

 

 
 

 
 הפעילות תוצאות

 השלמת יום עד
 העסקה

 חודשים תשעה
 שהסתיימו 

 בספטמבר 03 ביום
 שהסתיימה ביום  שנה

 בדצמבר 03

 4332 4330 4330 

 "חש אלפי 

 3380310  020020 000322  מכירות

 010300  300012 10100  גולמי רווח

 (30102) (00012) (00200) )הפסד( תפעולי רווח

 מפעילות הפסד במסגרת שנכלל הפסד
 (000008) (,,3000) (102,2) והפסד ברווח מופסקת
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 דירקטוריםמינוי 

 .בחברה כדירקטורים רובינשטיין ועודד כהן יונל, וייס דן"ר ד"ה  ה את מינה החברה דירקטוריון

 הינו וייס מר. חשבון בראיית ומוסמך 2553 משנת אביב תל באוניברסיטת לניהול הפקולטה סגל חבר הינו וייס דן"ר ד

 תל מאוניברסיטת בכלכלה דוקטורט תואר וכן עסקים במנהל ותואר וניהול תעשיה בהנדסה טכניון בוגר תואר בעל

 .אביב

 ומדעי במתמטיקה ראשון תואר בעל והינו ביטוח מגדל קבוצת"ל כמנכ 2513 ועד 2558 השנים בין שימש כהן יונל מר

 .אביב תל מאוניברסיטת המחשב

הינו בעל תואר ראשון אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע"מ ו -עודד רובינשטיין משמש כמנכ"ל משקי הנגב מר

 בכלכלה ומנהל עסקים ממדרשת רופין ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. 

 

 הנפקת אגרות חוב

 
מיליון ש"ח ערך נקוב אגרת חוב )סדרה ב'(  255של החלפה רבוע נדל"ן  שלימהה, 2514 בינואר 29 ביום .א

של  הרחבהכנגד ( על פי הצעת רכש חליפין חלקית "חשמ'  238)הרשומות בספרים בערך התחייבותי של 

 השפעה על דוח רווח והפסד. הייתה לא להחלפה"ח, שמיליון  260 של נקוב בערך אגרות חוב )סדרה ה'(

 
 A3 -ל, וכן הורידה  החברה ללניירות ערך מסחריים ש P-1מחדש דירוג  מידרוג אישרה, 2514 ,מרסב 18 ביום .ב

הנפקת אגרות חוב  לחברה מידרוגכן, אישרה  כמו .החברה של' ג וסדרה' א סדרה חוב אגרותאת דירוג  יציב

  או סידרה חדשה. 'ג סידרה הרחבת של רךדב"ח שמ'  105בהיקף של עד  

 
"ח ש' מ 105 של פרטית הקצאה של בדרך החברה של'( ג)סדרה  חוב אגרות הורחבה, 2514 באפריל 3 ביום .ג

 .3.8% של תשואה המשקף, הנקוב מערכן 151.3% של במחיר מוסדיים למשקיעים'( ג)סדרה  חוב אגרות.נ. ע

 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן

 

 8מיליון ש"ח אשר ישולם ביום  05על חלוקת דיבידנד בסך של  רבוע נדל"ן ההכריז 2514, בנובמבר 12 ביום .א

 מ' דולר ארה"ב(. 15.1$מ' ש"ח ) 39.3-חלק החברה כ .2514בדצמבר, 

 9"ח אשר ישולם  ביום ש מיליון 35 של בסך דיבידנד חלוקת על אלון דור הכריזה 2514, בנובמבר 19 ביום .ב

 "ב(.ארה דולר' מ 6.4$"ח )ש' מ 23.0 -כהחברה  חלק 2514בדצמבר, 

 

 

 3.690 -דולר ארה"ב שווה ל  1, 2514 ספטמבר 35תרגום הנוחות של השקל החדש לדולר נעשה לפי שער חליפין ליום 

 ש"ח. תרגום הנוחות נעשה אך ורק לנוחות הקורא.

 

### 
 

.  (SEC)מובהר בזאת כי נוסח זה הינו תרגום לעברית לנוחות בלבד של הודעת החברה לרשות ניירות ערך בארה"ב 

 הנוסח המחייב הינו הנוסח באנגלית.
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דיווח הינה חברת הקמעונאות  בנימגזרי פעילות  ארבעה"( פועלת בכחול רבועאלון רבוע כחול  ישראל בע"מ )להלן "אלון 

אביב דור -באמצעות חברת הבת הנסחרת בבורסה בתל כחול רבועבמגזר מתחמי תדלוק ומסחר, אלון הגדולה בישראל. 

, היא אחת מארבע חברות קמעונאות הדלק הגדולות 98.43%( בע"מ המוחזקת בשיעור 1988אלון אנרגיה בישראל )

 210-תחנות דלק ו 258בישראל בהתבסס על מספר תחנות הדלק ומובילה בתחום חנויות הנוחות מפעילה רשת של 

 רבועבמגזר הסופרמרקטים, כחלוצה בתחום קמעונאות המזון המודרנית, אלון חנויות נוחות בפורמטים שונים בישראל. 

חנויות סופרמרקט במותגים  256, מפעילה 155%, באמצעות חברת הבת מגה קמעונאות בע"מ, המוחזקת בשיעור כחול

ברמת שירות  "Non-Food"וכן מגוון מוצרי  "Near Food"רי מזון, מוצרי שונים, אשר כל אחד מהם מציע מגוון מוצ

בבורסה בתל אביב נעמן  הנסחרתבת, האמצעות חברה ב כחול רבוע, אלון כלי בית וטקסטילומחירים שונה. במגזר ה

פועלת כקמעונאית וסיטונאית ומפעילה חנויות מתמחות בהפעלה עצמית , 99.01%בשיעור  המוחזקת)נ.ו.( בע"מ,  גרופ

באמצעות  כחול רבוע. במגזר הנדל"ן, אלון לבית וטקסטיל ביתל מוצרים בתחום Non Foodובזכיינות ומציעה מגוון מוצרי 

, מחזיקה, מחכירה, ומפתחת 94.91%הבת הנסחרת בבורסה בת"א, רבוע כחול נדל"ן בע"מ המוחזקת בשיעור  תחבר

באמצעות חברת הבת אלון סלולר בע"מ, המוחזקת  פועלת כחול רבוע אלון, בנוסף. פרויקטיםנדל"ן מסחרי מניב ויזום 

ישראל בע"מ, חברה כלולה המוחזקת  קלוב דיינרסבאמצעות חברת ובישראל   MVNOכמפעילת רשת 155%בשיעור 

לחברי מועדון  YOUבתחום ההנפקה והסליקה של כרטיסי אשראי בישראל ומנפיקה את כרטיסי האשראי  49%בשיעור 

 כקמעונאית %155 בשיעור המוחזקת בת חברה"מ בע 888 והפצה שיווק בייבי"ר ד ובאמצעות הלקוחות של הקבוצה

 .תינוקות מוצרי בתחום וסיטונאית
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 אמירות צופות פני עתיד

 

 U.S. Private Securities –בחוק ה  safe harbor –הודעה זו כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בהוראות ה 

Litigation Reform Act of 1995 אמירות צופות פני עתיד עשויות לכלול, אך לא רק, תכניות או תחזיות בנוגע לעסקי .

החברה, או הכנסות, הוצאות ורווחיות החברה בעתיד. אמירות צופות פני עתיד עשויות להיות, אך לא בהכרח, מזוהות 

ן", "מתכנן", "מאמין", ומילים ומונחים ע"י השימוש בניסוח צופה פני עתיד כגון "עשוי", "צופה", "מעריך", "מצפה", "מתכוו

בעלי אופי דומה. אמירות צופות פני עתיד מכילות גורמי סיכון ידועים ובלתי ידועים, אי וודאות וגורמים משפיעים אחרים 

אשר עשויים לגרום לכך שבפועל, אירועים, תוצאות, ביצועים, נסיבות והישגים עשויים להיות שונים באופן מהותי מכל 

 ע עתידי, תוצאות, ביצועים, נסיבות והישגים הבאים לידי ביטוי או נובעים מכללא מאותן אמירות צופות פני עתיד. אירו

גורמי סיכון, אי וודאות וגורמים משפיעים אחרים אלו כוללים, אך לא רק, את האמור להלן: השפעת המצב הכלכלי 

ל רווחיות החברה; יכולת החברה להתחרות ביעילות בישראל על המכירות בחנויות, מכירות מוצרים של החברה וע

בחנויות סופרמרקט הפועלות בפורמט מחירים מוזלים, חברות דלק גדולות ומתחרים אחרים של החברה; חקיקה ותקינה 

חדשות, לרבות חקיקה ותקינה הנובעות מהמלצות ועדות ממשלתיות ותקינה בקשר עם רכש מוצרי נפט ע"י חברות דלק 

י הנפט אשר כפופים לתקינה; תנודות רבעוניות בתוצאות הפעילות אשר עשויות לגרום לתנודתיות במחירי ומחיר מוצר

מניות החברה; תנודות במחירי מוצרי נפט והעלאת שיעורי הבלו על מכירת מוצרי נפט בישראל; גורמי סיכון הקשורים 

יות החברה; העלאה של שכר המינימום בתלות החברה במספר מוגבל של ספקים מרכזיים למוצרים הנמכרים בחנו

בישראל עשויה להשפיע על תוצאות הפעילות; פעולות רשות ההגבלים העסקיים בישראל עשויות להשפיע על יכולת 

החברה להוציא לפועל את אסטרטגיית הפעילות שלה ועל רווחיותה; השפעת עליות במחירי נפט, חומרי גלם ומחירי 

ת נזק העשוי להיגרם למוניטין החברה או לרשת חנויות המופעלת על ידה, ע"י ידיעות מוצרים בשנים האחרונות; השפע

בתקשורת או בדרך אחרת; מדיניות ממשלתית בקשר עם בנייה למגורים עשויה להיות בעלת השפעה שלילית על 

דיווחי החברה לרשות פעילותנו בתחום הבנייה למגורים; וגורמי סיכון, אי וודאות וגורמים משפיעים אחרים המפורטים ב

( , לרבות, אך לא רק, גורמי סיכון, אי וודאות וגורמים משפיעים אחרים המפורטים תחת SECניירות ערך בארה"ב )

. תשומת הלב מופנית לכך שאין 2513בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ליום  F-20-" בדוח הRisk Factorsהכותרת "

רלוונטיות רק למועד הודעה זו. מלבד התחייבויות החברה לגילוי שוטף להסתמך על אמירות צופות פני עתיד אלו, אשר 

של מידע מהותי בהתאם לדיני ניירות ערך הרלוונטיים, החברה איננה מתחייבת לעדכן אמירות צופות פני עתיד הנכללות 

 בהודעה זו.
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  4332 בספטמבר 03ליום  

 )בלתי מבוקר(

 

  
  

 
 בדצמבר 03 בספטמבר 03

 נוחות תרגום
 בספטמבר 03-ל

 4332 4330 4330 4332 
 "בארה דולר אלפי ש"ח באלפי 

     
ם      נכסי

     :שוטפים נכסים
 010203 1000200  11000,0  0,00000 מזומנים ושווי מזומנים

 3330810 8030000  ,88,033  8100,01 בנכסים פיננסיים  השקעה
 080110 010321  000203  300020 קצר לזמן פיקדונות

 1320080 300030010  2,,300200  303830012 לקוחות
חייבים אחרים כולל חלויות שוטפות של  הלוואות 

 3800,03 3,,03,0  8,001,3  0,,2820 ארוך לזמן0 שניתנו
 00280 000  22,  002,0 נגזרים פיננסים מכשירים

 - -  820,22  - למכירה מוחזקים נכסים
 כמוחזקות המסווגות מימוש קבוצות של נכסים

 - ,,0003  ,300002  - למכירה
 00100 020001  010320  ,,303  לקבל הכנסה מסי

 3230238 200231,  2300880  2200381 מלאי

  102,30100  101330030  103220083 3120802 
     

     נכסים שאינם שוטפים:
 0,30,22 0,000,0  ,0,80,2  ,000,,0 מאזני שווי בשיטת המטופלות השקעות

 30803 20230  10030  ,2081 נגזרים פיננסיים מכשירים
 100322 32,0032  32,0,32  3330,00 מקרקעין מלאי

 300033 20020,  220010  000313 למכירה זמינים  פיננסיים  נכסים
 120222 ,000,,3  0220133  3130108 שוטפות חלויות בניכוי שניתנו הלוואות

 0082,,, 002120238  002,30281  008,80182 קבוע0 נטו  רכוש
 0800200 0020802  100808,  0380,02 להשקעה"ן נדל

 1300381 300210002  300330213  303080813 נטובלתי מוחשיים והוצאות נדחות0  נכסים
 00,01 100,30  180010  120220 ארוך לזמן אחרים חייבים

 220003 ,3,0010  ,3,1003  0280288 נדחים הכנסה מסי
  ,023302,3  200830288  ,0233021, 30,800,83 
 0080302,3 003,00838  0010000,1  0032,08,2  סך נכסים  
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 בדצמבר 03 בספטמבר 03 

 נוחות           תרגום
  03-ל

 בספטמבר
  4332 4330 4330 4332 
 

 ש"ח באלפי
 דולר אלפי

 "בארה
     

     התחייבויות והון 
     התחייבויות שוטפות:

  מתאגידיםקצר  לזמן והלוואות אשראי
 30,0,32  3000330  3810000  00,0020 ואחרים בנקאיים

 הניתנות  חובשוטפות של אגרות חוב  ואגרות  חלויות
 30,0201  320128,  220013,  8,000,3 במניות להמרה

 שוטפות של הלוואות לזמן ארוך  חלויות
 030201  0230230  00,0013  ,002010 מתאגידים בנקאיים 
 1,00203  300120,00  301830802  ,,,301100 ספקים ונותני שירותים

 ,010001  100023,  03,0,03  30,0230 זכות ויתרות אחרים זכאים
 00210  0308,0  030228  000322 מלקוחות פיקדונות
 30330  0838,  320031  0033, נגזרים פיננסיים מכשירים

 80030  10300  00130  320202  לשלם הכנסה מסי
 3800,0  200302  200103  200000  אחרות התחייבויות בגין הפרשות

  המסווגות מימוש קבוצות של התחייבויות
 -  ,32022  020033  -  למכירה כמוחזקות

 103200082  100020220  100800213  302000200 
     

     :שוטפות שאינןהתחייבויות 
  ואחריםארוך מתאגידים בנקאיים  לזמןהלוואות 

 1,30212  300010203  300110,22  301200303  בניכוי חלויות שוטפות
 חוב הניתנות להמרה במניות בניכוי  אגרות

 30130 ,3083,  30011,  120030  חלויות שוטפות
 2000803 000230003  003200338  003830302  שוטפות חלויות בניכוי חוב אגרות

 120033 3000000  3180220  3380801  אחרות התחייבויות
 832  00380  10102  30002  נגזרים פיננסיים מכשירים

 ,,3800 030128  ,032,,  220000  נטו0 לעובדים הטבותבשל  התחייבויות
 210220 3310021  3020300  3000300  נדחים הכנסה מסי

  1002308,0  1031203,0  100120813  302220300 

 002380023  00,0008,0  003020038  000210020  סך  התחייבויות 
     

     הון
     הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה

 030,30  000333  000333  000333  הון המניות 
 1000033  300300000  300300000  300300000  קרנות הון

 3,0380  180202  110830  0,,200   אחרות קרנות
 (030822) (0000,33) (0200,31) (1100083) הפסד יתרת

 302030233  30208030,  302280308  00,0180 
 33,0302  8120303  8000321  8130,02  שליטה מקנות שאינן זכויות

 10103,0  308320232  302280280  308200023  סך ההון

 0080302,3  003,00838  0010000,1  0032,08,2  סך ההתחייבויות וההון
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      דוחות רווח והפסד מאוחדים       
 0238 בספטמבר 12שלושה חודשים שהסתיימו ביום ו לתשעה

 )בלתי מבוקר(
 

 
 

  ראה אירועים בתקופת הדוח במגזר הסופרמרקטים -מחדש סווג* 

 

 

 
  שהסתיימו חודשים 9

  בספטמבר 03-ב
  שהסתיימו חודשים 0

  בספטמבר 03-ב

 שנה
 שהסתיימה 

 03 -ב
 בדצמבר 

 נוחות  תרגום
 חודשים 9-ל

 שהסתיימו
 03 ביום

 בספטמבר
 4332 4330 4332  4330 4330 4332 

 (למניה רווח נתוני"ח )למעט ש אלפי 
 דולר אלפי

 "בארה

 ,0002,002  3803,203,0  100,20,02  10,800223  3300210,30  3200830023 הכנסות

 200832,  000080200  0220,88  0,00322  000280003  000200200  ממשלתיים היטלים בניכוי

 ,00000080 33033,0182  102320213  003300823  002800103  308300300 ת0 נטווהכנסות ממכיר

 ,,3003800  *001300310  *001110018  000100302 *002000803  020003,0,  המכירות עלות

 2310032  002010223  0,0000,  220033,  300230022  3030,0122  גולמי רווח

 22801,0  *008000322  *1303,0,  800320,  *303320033  303,10,83  מכירה0 הנהלה  וכלליות הוצאות

 330230  10280  03  0832,,  333  0311,,  אחרות הכנסות

 (10231) (0802,0) (00,02) (881) (300023) (300038) אחרות הוצאות

 20822  800230  80883  00,82  320,30  300000  בשווי הוגן של נדל"ן  להשקעה0 נטו  שינויים

 0,03,  000033  ,33001  10030  030322  080,22  ברווחי חברות  כלולות חלק

 120803  3210012  200223  320202  300003  3130312  מימון לפני תפעולי  רווח

 380220  0303,3  ,02023  330832  00021,  ,23001  מימון הכנסות

 (200313) (1100338) (32,0380) (3001,2) (0000223) (,033030) מימון הוצאות

 (,81031) (,028023) (3202,1) (10332,) (0200003) (3200102) נטו0 מימון הוצאות

 (00,82) (3220233) (0302,0) 3,0302 (3300100) (030022) הכנסה על מסים לפני (הפסדרווח )

 (10,) (0,,300) (00,1,) 80333 (300003) (00118) ים על הכנסה )הטבת מס(מס

 (00231) (300838) (030000) 300220 (,000,2) (020003) נמשכת מפעילות (הפסדרווח ) 

 (מס)לאחר  מופסקת מפעילות הפסד 
 (102,2) (3000,,) 

- (000,,)  (000008) (300) 

 (00380) (3300823) (0800,2) 300220 (3300200) (,03003) לתקופה (הפסד) נקי רווח 

  
 

    

       : מיוחס

 (320012) (3820,02) (120121) 30022 (,,30003) (230382) לבעלי מניות החברה

 00301  030030  20233  320320 320008  000328  שליטה מקנות שאינן זכויותלבעלי 

       
למניה המיוחס לבעלי מניות  (הפסדרווח )

       החברה:

       ובדילול מלא: בסיסי (הפסדרווח )

 (2.01) (3.02) (2.80) 2.21 (3.08) (2.31) נמשכת פעילות

 (2.23) (2.82) (2.28) - (2.02) (2.22) מופסקת פעילות

 (2.33) (3.08) 2.21 (2.8,) (0.02) (2.08) 

 המניות מספר של משוקלל ממוצע
)באלפי  למניה הרווח בחישוב הרגילות

       ש"ח(

 20028,  20028,  20028,  20028,  20028,  20028,  ובדילול מלא בסיסי
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תזרימי המזומניםדוחות מאוחדים על   
 0238 בספטמבר 12שלושה חודשים שהסתיימו ביום ו לתשעה

 )בלתי מבוקר( 
 

 
  שהסתיימו חודשים 9

  בספטמבר 03-ב
  שהסתיימו חודשים 0

  בספטמבר 03-ב

 שנה
 שהסתיימה 

 בדצמבר  03 -ב

  נוחות תרגום
 חודשים 9-ל

  שהסתיימו
 03 -ב

 בספטמבר
 4332  4330 4332  4330 4330 4332 

 ש"ח אלפי 
 דולר אלפי

 "בארה
       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

 מסים על הכנסה  לפני (הפסדרווח )
 (00,82) (3220233) (0302,0) 3,0302 (3300100) (030022) נמשכת מפעילות

 (300) (000008) (,,000) - (,,3000) (102,2) מפעילות מופסקת )לפני מס( הפסד
 (,33)  880023  10202  (00280) 8,0301  (10008)   נטו0 )ששולמו( שהתקבלו הכנסה מסי

 את להציג מנת על הדרושות התאמות
 שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי

 3130021  020233,  3820022  3180221  0200838  2300233  )א(

 3000181  280,08,  33108,0  3810,00  3,00,8,  8000030  שוטפתנטו שנבעו מפעילות  מזומנים
       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 (8,0008) (3820220) (,82032) (10231,) (3230,02) (,303022) רכישת רכוש קבוע 

 (300212) (030283) (020000) (,03023) (00832,) (00000,) להשקעה"ן נדל רכישת

 (80030) (,30022) (00030) (30013) (,330,3) (300,03)  מוחשיים בלתי נכסים רכישת
פיקדונות                  )רכישת( ממימוש  תמורה

 30228  00181  10822  (10311)  802,3  ,1030  לזמן קצר0 נטו 

 300,31  ,03033  080  820008  00803  8,0,22 ממימוש רכוש קבוע  תמורה

 001,3  230000  -  00022  230000  30022  להשקעה"ן נדל ממימוש תמורה

 80223,  00200,8  130022  3320,80  38,0280  01,0830 סחירים ערך ניירות ממימוש תמורה

 (8200,3) (1000322) (3300310) (030,33) (0230,82) (3,00013) בניירות ערך סחירים  השקעה

 (30210) (1,0,32) ,31  (0,8) (00012) (2,,20) כלולות לחברות והלוואות השקעות

 (330301) (080023) (,1) (003,0) (,00030) (00380,) ארוך לזמן הלוואות מתן

 020013  000812  30002  230033  330003  080003  ארוך לזמן שנתנו הלוואות פירעון
 (2,2) - - - - (00230) מאיחוד יציאה

 102,0  330001  80128  008,0  300020 330183  שהתקבלה ריבית
 פעילותמ (ששימשושנבעו ) נטו מזומנים

 (120008) (00200,0) (3820083) 080002 (0000300) (3330013) השקעה
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 0238 בספטמבר 12שלושה חודשים שהסתיימו ביום ו לתשעה

 )בלתי מבוקר( 
  

  

 
  שהסתיימו חודשים 9

  בספטמבר 03-ב
  שהסתיימו חודשים 0

  בספטמבר 03-ב

 שנה
 שהסתיימה 

 בדצמבר  03 -ב

  נוחות תרגום
 חודשים 9-ל

    שהסתיימו
 03 -ב

 בספטמבר
 4332 4330 4332  4330 4330 4332 

 ש"ח אלפי 
 דולר אלפי

 "בארה
       ת מימון:יותזרימי מזומנים מפעילו

 מקנות שאינן זכויות לבעלי ששולם דיבידנד
 (320020) (120001) - - (320033) (,82003) שליטה

 800010  0100332  1080330  - 2,801,0  32,0280  חוב אגרות מהנפקת תמורה
 (3320303) (230380,) (,181010) (80200,1) (83,0012) (8200,01)  חוב אגרות פירעון
 3,80303  1000222  31200,3  1320000  0000,38  200231,  ארוך לזמן הלוואות קבלת
 (3030,82) (0,10323) (8,0003) (1,30322) (3,308,0) (,802010) ארוך לזמן הלוואות פירעון
לזמן קצר מתאגידים בנקאיים  באשראי שינוי

 (020380) (1230030) (3020201) (020222)  (0030310) (020833) ואחרים0 נטו
 שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות

 - 220113  (830) - 830000  - שליטה איבוד אינה שתוצאתן בת בחברה
אקדמה חוזי ממימוש תמורה  - (00030) -  - (000,3) - 

ששולמה ריבית  (3230000) (3330008) (8,020,) (200001) (0220830) (810232) 

 (3300030) (0300800) (3,20,28) (1,00020) (1300030) (8380,22)   מימון לפעילותששימשו  נטו מזומנים
       

 (310302)  230022  (3300812) (3080203)  00302,  (,830,0)  בנקאי ואשראי מזומנים שווי, במזומנים גידול
 3  (0) (01) 1 (08) 0 מזומנים ושווי מזומנים בגין שער הפרשי

מזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי  יתרת
 ,,3803  0200282  23,0128  82,0100  0200282  1320003  בתחילת התקופה

מזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי  יתרת
 020000 1320003  ,103030  0,00130  ,103030  0,00130  לגמר התקופה
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 0238 בספטמבר 12שלושה חודשים שהסתיימו ביום ו לתשעה

 )בלתי מבוקר( 
 

  

 
 חודשים  שהסתיימו  9 

  בספטמבר  03-ב
 חודשים  שהסתיימו  0 

  בספטמבר  03-ב

 שנה
 שהסתיימה 

 בדצמבר 03 -ב

 תרגום נוחות   
  חודשים 9-ל

   ושהסתיימ
  03 -ב

 בספטמבר
 4332 4330 4332 4330 4330 4332 

 "חש אלפי 
 דולר אלפי

 "בארה
     

 )א( התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 
המזומנים מהפעילות השוטפת                       

 
  

       התאמות בגין:  
 280000  0,00383  00,12,  ,0000,  0200088  0200001  פחת והפחתות  
 (20822) (800230) (80883) (00,82) (320,30) (300000) בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה0 נטו שינויים  
 (0,03,) (000033) (,33001) (10030) (030322) (080,22) חברות כלולותרווחי בחלק החברה   

 00800 320212  80013  030302  30022  120208  שהתקבל דיבידנד
 - (323) - -  (323) - מרכיב ההטבה בהענקת אופציות שהוענקו לעובדים  
 (3203,0) (00,13) 218  (30310,) ,,00,  (230,12)  הפסד )רווח( ממימוש וגריעת רכוש קבוע   
 - 020030  - - 0830,  - הפרשה לירידת ערך נכסים  
 )רווח( משינוי בשווי הוגן של מכשירים  הפסד  

 (30010) (30,02) ,0,  (30213) (00083) (0822,) פיננסיים נגזרים
הפרשי הצמדה בגין אגרות חוב0 הלוואות     

 (,3,) 200000  100003  0030, 230013  (,0000) והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 (10130)  (00,13) (00,20) (10323) (00230) (300203)  נטו0 לעובדים הטבות בשל התחייבויות

ערך של נכסים פיננסיים0 פיקדון  ושל יתרות   עליית  
 (30013) (3300,2) (80031) (30382) (20220) (003,0) חובה לזמן ארוך נטו

 130130 00808,0  ,23012  830012  0002,,3  3830230  ריבית ששולמה0 נטו  
       שינויים  בסעיפי רכוש והתחייבויות:  
 (038) (00030) (01,) (,,3) (,3003) (00,13) רכישת מלאי מקרקעין  
 (110022)  ,3,0001  (3300001) (3100830)  (810030) (,302088)  אחרים ובחייבים בלקוחות ירידה)עלייה(   
עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני   

 080300  (00322) 3000120  02,0320 ,000023  18302,2  שירותים וזכאים אחרים ויתרות זכות

 300022  210303  00 00320  30022,  8200,2  ירידה במלאי  

  2300233  0200838  2210318  3820022  ,020233 0210313 
       

 ומימוןהשקעה  פעילויות)ב( מידע בדבר 
       בתזרימי המזומנים: כרוכות ןשאינ      

       

 - 830080  030320 - 030320  - רכישת רכוש קבוע באשראי

 80080   300282  300282  באשראי קבוע רכוש תמורה ממימוש
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 מצבת התחייבויות, נטו
(מבוקר)בלתי   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  בנות מחברות התקבלו או שנתנו הלוואות ללא* 

 
 בדצמבר  03 בספטמבר   03

 נוחות תרגום
  03-ל

 בספטמבר
 4332 4330  4330 4332 

 "חש באלפי 
 דולר אלפי

 "בארה
 סולו* – כחול רבוע אלון             

 120012  1,0008  30011  3380030 מזומנים ושווה מזומנים

 100883 3120100  030080  3130188 פיננסיים בנכסים השקעה

 30103, ,300000  010,30  0200,13 נכסים"כ סה
 

     

     :ארוך ולזמן קצרלזמן  התחייבויות

 120232 3,00083  3,000,3  ,330001  בנקאיים מתאגידים קצר לזמן והלוואות אשראי

 300000 3300,83  3220121 830220 חוב אגרות של שוטפות חלויות

 1002,1 3020821  3020813  3020103  מסחריים ערך ניירות

 1308,8 3830308  3200030  3800301 בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות

 030,23 00,0380  3030001  1,80232 חוב אגרות

 0310332 0,30311  0820002  0300020 "כ התחייבויות סה

     

     :הון

 00,0180  302280308  ,30208030  302030233 החברה מניות לבעלי המיוחס עצמי הון

 (3880320) (20,0210) (030201,) (2120203) נטו0 התחייבויות סך
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 ADJUSTED EBITDA התאמה בין הרווח לתקופה ל 
 0238 בספטמבר 12שלושה חודשים שהסתיימו ביום ו לתשעה

 )בלתי מבוקר(  
 

 

 

 
   ".Adjusted EBITDA -ם. למידע נוסף ראה "נתונים נוספיםממימוש נכסימוצגים מחדש וכוללים רווח מספרי השוואה  *

 
  שהסתיימו חודשים 9

 בספטמבר  03 -ב
  שהסתיימו חודשים 0

 בספטמבר  03 -ב

 שנה
  שהסתיימה

 בדצמבר 03 -ב

 נוחות תרגום
  חודשים 9-ל

  שהסתיימו
 03 -ב

 בספטמבר
 4332 4330  4332 4330 4330 4332 

 "חש אלפי 
אלפי דולר      

 ארה"ב

 (00231) (300838) (030000) 300220 (,000,2) (020003) נמשכת מפעילות( הפסדרווח )

 (10,) (0,,300) (00,1,) 80333 (300003) (00118) (מס הטבתהוצאות מסים )

 (0,03,) (000033) (,33001) (10030) (030322) (080,22) כלולות חברות ברווחיהחברה  חלק
 EBITDA   Adjusted-ב החברה חלק

 00002  230302  000,3  ,30038 1,0082 180003 כלולות בחברות
סניפים שהוחלט על  של  EBITDA-ב חלק

 30238 0008,2 00000 300320 020013 130030 הפסקת פעילותם 

 ,81031  ,028023  3202,1  10332,  0200003  3200102  נטוהוצאות מימון0 

 (380208) 030233  00,28  (200,0,)  300382  (210380)  נטואחרות0  )הכנסות( הוצאות

 (20822) (800230) (80883) (00,82) (320,30) (300000) נדל"ן להשקעה של ההוגן בשווי שינויים

 280000 0,00383  00,12,  ,0000,  0200088  0200001  פחת והפחתות

 30180  330122  330122  030288  330122  120388   *םממימוש נכסירווח 

 - (323) -  -  (323) - בהענקת  אופציות לעובדים מרכיב ההטבה

EBITDA Adjusted 1130003 1800802 31,0208  3000303  8,30203  30000, 
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 דיווח מגזרי
 0238 בספטמבר 12חודשים שהסתיימו ביום  ותשעהשלושה ל

 )בלתי מבוקר( 
 

 דיווח מגזרי

הדיווח מתבסס על המבנה הארגוני של החברה, הדיווחים הפנימיים, אופן  .IFRS 8 -דיווח זה כולל מידע לפי מגזרים בהתאם ל

קמעונאות מזון, מתחמי תדלוק  -: סופרמרקטים דיווח בנימגזרים  ארבעהמציגה  החברה. ההחלטותהקצאת המשאבים וקבלת 

 הנפקהחלק החברה בפעילות  ,הסלולראת פעילות  בעיקרמגזר אחרים הכולל  בנוסףו , מגזר נדל"ןכלי בית וטקסטילומסחר, 

 .וכן את המרלו"ג בבאר טוביה ופעילות תחום מוצרי התינוקות כרטיסי אשראי של וסליקה

כוללות את הרווח התפעולי לפני הוצאות מימון  (CODMכפי שנסקרות על ידי מקבל ההחלטות הראשי ) המגזרים תוצאות

 קודמות לתקופות המגזרים תוצאות, עודפי עלות הפחתות וללא מפעילויות נמשכות לרבות חלק החברה ברווחי חברות כלולות

 מפעילות נמשכת. תקופות לאותן המאוחד בדוח לתוצאות ההתאמה ואת המגזרים תוצאות את לשקף מנת על הותאמו

 

 מגזרי הפעילות כוללים:

באמצעות החברה הבת דור אלון החברה עוסקת בפיתוח, הקמה ותפעול של תחנות תדלוק  –מתחמי תדלוק ומסחר  (1

ומרכזים מסחריים בסמיכות להם ושל חנויות נוחות עצמאיות ובשיווק של מוצרי דלק ומוצרים אחרים, באמצעות תחנות 

דלוק ובשיווק ישיר ללקוחות מגזר הדלק וחנויות הנוחות. תוצאות המגזר מוצגות בהתאם לדוח הכספי המדווח של דור ת

אלון, סיווג עמלות כרטיסי האשראי והפחתת עודפי העלות שיוחסו במועד הרכישה נכללו בהתאמות בין הרווח התפעולי של 

 המגזרים לרווח התפעולי במאוחד.

 

החברה מפעילה את רשת המזון הקמעונאית השנייה בגודלה במדינת ישראל. באמצעות חברת הבת, מגה  –סופרמרקטים  (2

מגוון רחב של מוצרי מזון ומשקאות וכן מגוון  הקמעונאות בע"מ )"מגה קמעונאות"(, המפעילה את סניפי הסופרמרקט ומציע

שבים ואביזרים למחשב, הבידור ומוצרי פנאי ומוצרי ", כגון כלי בית, צעצועים, מכשירי חשמל קטנים, מחFood-Nonמוצרי "

 בספטמבר 35" מוצרים, כגון בריאות עזרי יופי, מוצרי תינוקות, מוצרי קוסמטיקה והיגיינה. ליום Near Foodטקסטיל, "

המגזר כולל גם נכסים  .פעילותם הפסקת על שהוחלט סניפים לרבות, סופרמרקטים 256, מגה קמעונאות מפעילה 2514

ן"(, המשמשים את מגזר הסופרמרקטים וכוללים חנויות מחסנים "בבעלות רבוע כחול נדל"ן בע"מ )להלן "רבוע נדל

 במסגרתמספרי ההשוואה שהוצגו מחדש נכללים  לרבות פעילותם הפסקת על שהוחלטתוצאות הסניפים  ומשרדים.

בוחן את מגזר הסופרמרקטים ללא סניפים  CODM-שה מכיוון מאוחדהההתאמות של תוצאות המגזרים לדוח רווח והפסד 

 משותפות עלויות וכן ישירות עלויות בסיס על נעשתה, פעילותם הפסקת על שהוחלט לסניפים שיוחסו עלויותה. הקצאת אלו

 .שיחסכו
 

פעילה הן כקמעונאית והן כסיטונאית  נעמן"(, נעמןבע"מ ) " )נ.ו.( גרופ נעמןבאמצעות  חברת הבת – וטקסטיל בית כלי (3

החל מהרבעון באמצעות זכיינים.  חלקןחנויות,  114 פועלות 2514 ספטמברב 35. נכון ליום לבית וטקסטיל בית כליבתחום 

החברה מציגה במסגרת מגזר "כלי בית וטקסטיל" את פעילות כלי הבית והטקסטיל לבית של נעמן גרופ. יתר הפעילויות השני 

 במסגרת אחרים, מספרי השוואה סווגו בהתאם.מוצגות במגזר בעבר שנכללו 

 

באמצעות חברת הבת רבוע נדל"ן לחברה החזקות בנכסים מניבים בעיקר מרכזים מסחריים, מרכזים לוגיסטיים  –נדל"ן  (4

 מגורים "השוק הסיטונאי". ובנייני משרדים ובמקרקעין לצורך השבחתם והפקת תשואה ארוכת  טווח ובייזום פרוייקט

 

כמפעילת  %155באמצעות חברת הבת אלון סלולר בע"מ, המוחזקת בשיעור  פועלת כחול רבוע אלון – אחרים (5

בתחום  %49קלוב ישראל בע"מ, חברה כלולה המוחזקת בשיעור  דיינרסבאמצעות חברת  ,בישראל  MVNOרשת

 ,לחברי מועדון הלקוחות של הקבוצה YOUההנפקה והסליקה של כרטיסי אשראי בישראל ומנפיקה את כרטיסי האשראי 

מוצרי  בתחוםוסיטונאית  כקמעונאית %155בת המוחזקת בשיעור  "מ חברהבע 888 והפצהבייבי שיווק  רבאמצעות ד"

 המפעילה את המרלו"ג בבאר טוביה.קמעונאות בע"מ וכן באמצעות קבוצת בי תינוקות 
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 דיווח מגזרי
 0238 בספטמבר 12חודשים שהסתיימו ביום  ותשעהשלושה ל

 )בלתי מבוקר( 
 

4332 בספטמבר 03 -שלושת החודשים שהסתיימו ב    

למאוחד התאמות         

 
מתחמי תדלוק 

 סופרמרקטים ומסחר
 בית כלי

 אחרים נדל"ן וטקסטיל

 סניפים
 על שהוחלט

 הפסקת
  פעילותם

התאמות 
 סך הכל אחרות

 אלפי ש"ח 

 -  000033 0003,3  310080  000800  308330323  300080801  הכנסות המגזר0 נטו
 

003300823 

 -  (300230) -  30221  -  20030  -  300328 הכנסות בין מגזריות

 220033, (3,) 300001 (,0)  310080  800013  ,1,0002  0320820  גולמירווח )הפסד( 

 ,0000,  00321  10000  00882  -  30033  ,11008  010,08 פחת והפחתות

 310321  (330220) (3302,3) (,2023) 300320 ,0003 ,20083  8801,0  תוצאות המגזר

 (10003)        הוצאות משותפות שלא יוחסו
 

 (0332,1)        הוצאות מימון0 נטו

 ,30203        לפני מיסים על הכנסה רווח

4330 בספטמבר 03 -שלושת החודשים שהסתיימו ב    

למאוחד התאמות         

 
מתחמי תדלוק 

 סופרמרקטים ומסחר
כלי בית 
 אחרים נדל"ן וטקסטיל

 סניפים
 על שהוחלט

 הפסקת
  פעילותם

התאמות 
 סך הכל אחרות

 אלפי ש"ח 

 -  3830312 030080  00030  003,1,  308,30228  300000883  הכנסות המגזר0 נטו
 

102320213 

 -  (330210) -  -  -  30101  -  320320  הכנסות בין מגזריות

 0,0000,  830  110020 (20382)  00030  820332  *1030201  02,0023  רווח )הפסד( גולמי

 00,12,  ,3002  80231 00,03  -  30128  ,180,0  000,02  פחת והפחתות

 230233  (330820) (320238) (30,28) 000200  (30331) 0,0123  8208,3  תוצאות המגזר

 (20232)        הוצאות משותפות שלא יוחסו
 

 (3202,1)        הוצאות מימון0 נטו

 (0302,0)        לפני מיסים על הכנסה הפסד

 
 

הסופרמרקטים במגזר הדוח בתקופת אירועים ראה -מחדש סווג*   
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 דיווח מגזרי
 0238 בספטמבר 12חודשים שהסתיימו ביום  ותשעהשלושה ל

 )בלתי מבוקר( 
 

4332 בספטמבר 03 -החודשים שהסתיימו ב  תשעה   

למאוחד התאמות         

 
מתחמי תדלוק 

 סופרמרקטים ומסחר
כלי בית 
 אחרים נדל"ן וטקסטיל

 סניפים
 על שהוחלט

 הפסקת
  פעילותם

התאמות 
 סך הכל אחרות

ש"חאלפי    

 -  0380201  3,0002  1200,3  0380008  803230000  100320,12  הכנסות המגזר0 נטו
 

308300300 

 -  (200031) -  10280  -  330130  -  130808  הכנסות בין מגזריות

 (0) 20223,  (30032) 1200,3  3030280  302,20,00  200,28,  רווח )הפסד( גולמי
 

3030,0122 

 0200001  0122, 3300,0  00,80  -  80300  3210381  00,10,  פחת והפחתות

 3220032  (110222) (,810,3) (380030) 230,31  320230  30022, 3200321 תוצאות המגזר

 (080232)        הוצאות משותפות שלא יוחסו

 (3200102)        מימון0 נטו הוצאות

 (030022)        לפני מיסים על הכנסה הפסד

 

4330 בספטמבר 03 -החודשים שהסתיימו ב  תשעה   

למאוחד התאמות         

 
מתחמי תדלוק 

 סופרמרקטים ומסחר
כלי בית 
 אחרים נדל"ן וטקסטיל

 סניפים
 על שהוחלט

 הפסקת
  פעילותם

התאמות 
 סך הכל אחרות

ש"חאלפי    

 002800103  -  ,818002 000132  ,00031  0330820 801000330  103000802  הכנסות המגזר0 נטו

 -  (800220) -  -  -  ,02031  -  0,0,01  הכנסות בין מגזריות

 300230022  030 030322  (330232) ,00031  3000100  *,3030,021  2010200  רווח )הפסד( גולמי

 0200088  200,0  310200  00003  -  80381  ,3220,2  0323,,  פחת והפחתות

 3200033  (110331) (130333) (,080,0) 1200,1  020 220300  3300830  תוצאות המגזר

 (300002)        הוצאות משותפות שלא יוחסו

 (0200003)        הוצאות מימון0 נטו

 (3300100)        לפני מיסים על הכנסה הפסד

 
 

הסופרמרקטים במגזר הדוח בתקופת אירועים ראה -מחדש סווג*   
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 דיווח מגזרי
 0238 בספטמבר 12חודשים שהסתיימו ביום  ותשעהשלושה ל

 )בלתי מבוקר( 
 

 

4330 בדצמבר 03 -ב  השהסתיימ שנה   

  למאוחד התאמות      

 
מתחמי תדלוק 

 סופרמרקטים ומסחר
כלי בית 
 אחרים נדל"ן וטקסטיל

 סניפים
 על שהוחלט

 הפסקת
  פעילותם

התאמות 
 סך הכל אחרות

 "חשאלפי  

 33033,0182  -  2220310  3280010  1301,0  0010238  200010,10  ,20382083  הכנסות המגזר0 נטו

 -  (00800,) -  00200  -  0008,0  -  100132  הכנסות בין מגזריות

 002010223  30202  3300232  (310823) 1301,0  32303,1  *308330,32  0330,30  רווח )הפסד( גולמי

 0,00383  00201  330,02  ,32081 -  20012 3130012  330380  פחת והפחתות

 3000020  (8,0202) (220123) (130200) 020232  (30022) 000082  ,,31302  תוצאות המגזר

 (080208)        הוצאות משותפות שלא יוחסו

 (,028023)        הוצאות מימון0 נטו

 (3220233)        לפני מיסים על הכנסה הפסד

 

4332 בספטמבר 03 -החודשים שהסתיימו ב  תשעה   

  למאוחד התאמות      

 
מתחמי תדלוק 

 סופרמרקטים ומסחר
כלי בית 
 אחרים נדל"ן וטקסטיל

 סניפים
 על שהוחלט

 הפסקת
  פעילותם

התאמות 
 הכלסך  אחרות

 אלפי דולר ארה"ב 

 ,00000080 -  0,0333  010202 00,32  230332  303010,02  302220232  הכנסות המגזר0 נטו

 -  (380032) -  302 -  ,8002  -  30228  הכנסות בין מגזריות

 2310032 - 300,22  (,18) 00,32 180033  0330100  ,3,1023  רווח )הפסד( גולמי

 280000  ,3002 10010  00202  -  30122  030328  330122  פחת והפחתות

 800381 (,,002) (330301) (80223) 3203,1  ,0038  330208 000012  תוצאות המגזר

 (0,20,)        הוצאות משותפות שלא יוחסו

 (,81031)        הוצאות מימון0 נטו

 (00,82)        לפני מיסים על הכנסה הפסד

 

ראה אירועים בתקופת הדוח במגזר הסופרמרקטים -מחדשסווג *   
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