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 יקום - 7102, במרץ 72
 

 ( NYSE:BSIישראל בע"מ ) אלון רבוע כחול

 71021 לשנתו רבעון הרביעילתוצאות כספיות 
 

 המקביל רבעוןמ' ש"ח ב 02.1לעומת מ' ש"ח  21-שהסתכם לכברווח התפעולי הרבעון  21%של  שיפור 

 .הפעילותתחומי הנובע משיפור בכל 

  72%של גידול מ' ש"ח,  72-הרבעון ל שהסתכם התפעוליברווח במגזר מתחמי תדלוק ומסחר זינוק  

 .מול רבעון מקביל

 להגדיל  םן שומרת על רווחיות מרשימה ויציבה. השלימה שני פרויקטים הרבעון אשר צפויי"רבוע נדל

 ברמה שנתית. 21% -את הרווח התפעולי של המגזר בכ

  ה .לאורך השנהברווחיות של מגה מרבעון לרבעון במגזר הסופרמרקטים המשך השיפור-EBITDA 

 .מההכנסות( 2.1%)ש"ח מ'  72-הסתכם הרבעון ל

  בהפסד התפעולי לעומת הרבעון המקביל 20%של במגזר הלא מזון קיטון. 

  מ' ש"ח. 711-הסתכם ל 7102מפעילות שוטפת לשנת תזרים המזומנים 

 עסקה למכירת השליטה בכפר השעשועיםההושלמה  לאחר תאריך המאזן.  

 מאוחדות תוצאות

 

 

 מיליוני ש"חב

 מחצית

 שניה

7102 

 מחצית

 ראשונה

7102 

 

 שינוי

 %-ב

 (3.2%) 63039  1,722  הכנסות ממכירות נטו

 1.2% 13301  0,202  רווח גולמי

 103.0% 33  72  תפעולי לפני אחרות רווח

 216.2% 37  002  רווח תפעולי לפני מימון

 

  

                                                 

 רטרוספקטיבינעשה באופן  התקן יישום 3(או התקן  11IFRS –"הסדרים משותפים" )להלן  311 מיישמת החברה את תקן דיווח בינלאומי 2013בינואר  1-מה החל 1

( joint venturesבהתאם לתקן לא ניתן יהיה עוד לאחד באיחוד יחסי השקעות בישויות בשליטה משותפת ).  כך שמספרי ההשוואה הוצגו מחדש (למפרע)יישום 

( joint operationsבמסגרת הדוחות המאוחדים אלא יש להציג את השקעות החברה בישויות אלו בהתאם לשיטת השווי המאזני3 השקעות בפעילויות משותפות )

ולשנה המסתיימת באותו מועד על הנכסים3  2012בדצמבר  31ימשיכו להיות מאוחדות באיחוד יחסי בדוחות המאוחדים של החברה. להשפעת יישום התקן ליום 

 ההתחייבויות3 ההון3 התוצאות ותזרימי המזומנים של החברה ראה בהמשך הדיווח.
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 רווח תפעולי לפי מגזרים 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .הרבעון שיפור בתוצאות למרות התגברות התחרות בשוקדור אלון ממשיכה להציג " – משותף"ל מנכ גנות לימור גברת

3 )בכפוף למספר תנאים( קצאת מקרקעיןה אושרהבמסגרת מהלכים שביצעה החברה לפיתוח תחומים ונכסים בבעלותה 

הקמת לבדרום אזור התעשייה של הרצליה לאורך כביש החוף3 צד ג'3 עם בחלקים שווים  הבמסגרת חברה משותפת בבעלות

כמו כן דור אלון מעמיקה את פעילותה בתחום הגז הטבעי  מ"ר שטח עיקרי ליעוד של תעסוקה. 523000-פרויקט בהיקף של כ

מ' דולר ארה"ב על  85-באמצעות חברה בת בהסכם לרכישת גז טבעי מהשותפים בשותפות תמר בהיקף של כ ע"י התקשרות

 כפוף לקבלת אישור רשות ההגבלים העסקיים.ב 3שנים 7פני תקופה של 

. 2013נמצאת בתהליך יישום התכנית האסטרטגית שלה3 אשר הביאה לשיפור הדרגתי בתוצאותיה בין הרבעונים בשנת מגה 

רשת המתחייבת למחירים זולים3 טריות  "YOUסניפים לרשת הדיסקאונט החדשה  " 11השלימה בימים אלו הסבת הרשת 

מהלך הרבעון כמו כן השיקה מגה ון ועד דימונה בדרום. לפריסה ארצית מעכו בצפ הובכך הגיע ושותפות אמיתית עם הלקוחות

סקאונט. בד ימוצרים ברשת "מגה בעיר" במטרה לצמצם את הפער בין עלות סל שכונתי לסל ברשתות הד 13000של הוזלת 

3 תוך הקטנת והתאמת שטחי המכירה בנית מרכז לוגיסטיבבד מגה ממשיכה בנדבכים נוספים בתוכנית האסטרטגית הכוללים 

מגזר הסופרמרקטים מראה שיפור מתמשך על   בחלק מהסניפים מה שצפוי להביא בעתיד חסכון משמעותי בעלויות.שטחים 

 תן לראות בתוצאות הרבעוניות:יכפי שנ פני השנה

 

 רבעון 
 ראשון

 רבעון
 שני

 רבעון
 שלישי

 רבעון
 רביעי

 28.7 23.7 11.0 (3.0) רווח תפעולי במ' ש"ח

 1.9% 1.5% 0.7% (0.2%) מהמכירותשיעור רווח תפעולי 

שלמה וה - הרבעון הושלמו שני פרויקטיםתנופת הפיתוח. שומרת על רבוע נדל"ן ממשיכה להציג שיפור בפעילותה השוטפת ו

 ( וכן מרכז מסחרי חדש ברכסים בשטח של 50%)חלק החברה למסחר מ"ר  123000קומה בקניון הדר בירושלים בשטח של 

על בחירת מנכ"ל רבוע כחול ומברכים אנו גאים  פרויקטים אלו צפויים לתרום לגידול ברווח התפעולי של החברה.מ"ר3  23600-כ

 המנכ"לים המוערכים במשק. 50נדל"ן3 מר זאב שטיין3 כאחד מ 

ערך מתוכננים מהלכים שיעניקו  2014. בשנת ש"חמ'  41רווח של  2013בשנת דיינרס ממשיכה להציג תוצאות טובות ורשמה 

. מהלכים אלה צפויים משמעותי לכרטיס בעיני הלקוח3 לצד פעילויות של הגדלת המכובדות של הכרטיס בקרב בתי העסק

 .YOUעם מועדון אשראי  להשביח את תוצאות החברה בטווח הבינוני ויטיבו כמובן

                                                 
2

 (אחרות והוצאות הכנסות לפני תפעולי רווח( )להלן כלולות חברות ברווחי וחלק להשקעה"ן נדל של הוגן בשווי עליה3 אחרות והוצאות הכנסות)לפני תפעולי רווח 

 7102 

 Q4/13 Q4/12 ש"חבמיליוני 2רווח תפעולי

 14.5 27.2 תדלוק ומסחר

 38.7 28.7 סופרמרקטים

 (13.4)  (7.9) לא מזון )מפעילות נמשכת(

 6.4 3.8 נדל"ן

Adjusted EBITDA 102.7 96.2 
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 לצד נמוכים מחירים ללקוחותיה המעניקה הסלולרית החברהYouPhone 3השנה ל  הצטרפו חדשים לקוחות אלפי עשרות

 של השוטפות התפעוליות בהוצאות ונכללות מהוונות אינן הלקוחות וגיוס החברה הקמת עלויות כי נציין. ביותר הטוב שירותה

 ותורמת לרווחיות החברות. הינה גורם מרכזי בהגדלת נאמנות הלקוחות ברשתות מגה ודור אלון YouPhone .החברה

 3 הסבת חנויות ששת לחנויות נעמן תוך יציאה מחנויות שאינן רווחיות השלימה ברבעון הרביעי אתבמגזר הלא מזון נעמן 

עלויות חד פעמיות של הסבת החנויות ומימוש המלאים של ששת המאופיינים ברווח  2013ובמהלך כתוצאה מכך נכללו הרבעון 

תחל  2013השלמת הארגון מחדש של נעמן גרופ ומאמינים שההשקעה בשנת  לאחר 2014. אנו יוצאים לשנת גולמי נמוך יותר

  להראות את אותותיה.

  ".לאחר תאריך המאזן הושלמה מכירת השליטה בכפר השעשועים
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 71023 של הרבעון הרביעי שלתוצאות 
 
 

 הכנסות ברוטו

מ' דולר ארה"ב(  13039.3$מ' ש"ח ) 33607.3 -הסתכמו לכ 2013של  הרביעיההכנסות )כולל היטלים ממשלתיים( ברבעון 

 ומסחר תדלוק במתחמיעיקר ב 4.9% -של כ קיטוןמ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד3  33794.7 -סות של כבהשוואה להכנ

  .בעיקר עקב ירידה במחיר הדלק

 
 ההכנסות ממכירות, נטו

 
 $13398.7 מ' דולר ארה"ב( לעומת 358.1מ' ש"ח ) 13243.1 -הסתכמו ברבעון ל –הכנסות מתחמי התדלוק ומסחר 

 מגידול בחלקו וקוזז הדלקים במחירימירידה  נבע הקיטון. עיקר 11.1% -כ של ירידהמ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד3 

 .הנוחות חנויות במכירות

 
מ'  $13588.4 מ' דולר ארה"ב( לעומת 430.8מ' ש"ח ) 13495.4 -להסתכמו ברבעון  – הכנסות מגזר הסופרמרקטים

בשטחי המכירה כתוצאה מסגירת  5%-של כ מקיטון בעיקרבמכירות נבע  הקיטון .ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

 .המקביל הרבעוןמול  הרבעון( SSS) זהים סניפיםמכירות ב 2.6% של ומירידהסניפים 

 
 המקבילרבעון ל בדומה$ מ' דולר ארה"ב( 22.3מ' ש"ח ) 77.3 -להסתכמו ברבעון  – הכנסות מגזר הלא מזון

   .אשתקד

 
 המקבילמ' ש"ח ברבעון  $8.6 מ' דולר ארה"ב( לעומת 2.7מ' ש"ח ) 9.2 -הרבעון ל הסתכמו – הכנסות מגזר הנדל"ן

 .לחיצוניים המושכרים בשטחים מגידול בעיקר נבע הרבעון בהכנסות הגידול .7.0% -גידול של כ3 אשתקד

 
 22.3% -$ מ' דולר ארה"ב( )כ182.0מ' ש"ח ) 631.6 -הסתכם לכ 2013של  הרביעיברבעון  הרווח הגולמי

ברווח  הקיטוןמההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד.  21.4%מ' ש"ח ) 658.6 -מההכנסות( בהשוואה לרווח גולמי של כ

בחלקו מגידול  קוזזו הסופרמרקטיםהגולמי במגזר  ברווח מקיטון בעיקר נבעהגולמי בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד 

 במגזר מתחמי תדלוק ומסחר.

 
מהכנסות(3  $15.7% מ' דולר ארה"ב( )56.4מ' ש"ח ) 195.6 -הסתכם הרווח הגולמי ל במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

 בעיקרברווח הגולמי נבע  גידולה. 7.6% של גידולמהכנסות(3  13.0%מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ) 181.7 -בהשוואה ל

 מפעילות הגולמי ברווח גידולומ 3הדלקיםכתוצאה מירידה במחירי  המקביללעומת הרבעון  הרבעוןמלאי  הפסדיב קיטוןמ

  .קמעונאיתה

 

 מהכנסות( בהשוואה  $26.3% מ' דולר ארה"ב( )113.3מ' ש"ח ) 393.1 -הסתכם הרווח הגולמי ל במגזר הסופרמרקטים

 מקיטון בעיקר נבע הגולמי ברווח הקיטון. 10.8%של  קיטוןמהכנסות(3  27.8%) אשתקד המקבילמ' ש"ח ברבעון  440.9 -ל

  .המכירה מרווחי להורדת החברה של יזומות ומפעולותבמכירות 

 

                                                 
3

 קמעונאות וסיטונאות לא מזון ונדל"ן. דיווח לפי מגזרים נכלל בדיווח זה בהמשך. 3:3 מתחמי  תדלוק ומסחר3 סופרמרקטיםבני דיווח החברה פועלת בארבעה מגזרים 
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ש"ח  30.4 -מהכנסות( בהשוואה ל $43.5% מ' דולר ארה"ב( )9.7מ' ש"ח ) 33.6 -הסתכם הרווח הגולמי ל במגזר הלא מזון

רווח ב בשיעור משיפור בעיקר נבע הגולמי ברווח הגידול. 10.5%של  גידולמהכנסות(3  39.4%) אשתקד המקבילברבעון 

  .נעמן המותג תחת עצמית להפעלה מזכיינות ששת חנויות העברת השלמת בעקבות הגולמי

 

 $21.2% מ' דולר ארה"ב(  )173.4מ' ש"ח ) 601.9 -הסתכמו לכ 2013של  הרביעיברבעון הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות 

 מההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד. 20.8%מ' ש"ח  ) 641.1 -מההכנסות(3 בהשוואה ל

 

$ מ' דולר ארה"ב(3 48.5מ' ש"ח ) 168.4 -ל וכלליות הנהלה3 מכירה3 הסתכמו הוצאות במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

 .חדשים מתחמים מפתיחת כתוצאה בעיקר3 2.2% -של כ גידול3 המקביל אשתקדמיליון ש"ח ברבעון  164.7 -בהשוואה ל

 

 $ מ' דולר ארה"ב(3 בהשוואה 105.0מ' ש"ח ) 364.4 -להסתכמו הוצאות מכירה הנהלה וכלליות  במגזר הסופרמרקטים

וקיטון בשטחי פעולות התייעלות מ בעיקרשנבע  בהוצאות 9.4% -של כ קיטון3 המקביל אשתקדברבעון מיליון ש"ח  402.3-ל

 מכירה.

 

מיליון  43.7 -$ מ' דולר ארה"ב( בהשוואה  ל12.0מ' ש"ח ) 41.5 -הסתכמו הוצאות מכירה הנהלה וכלליות לבמגזר הלא מזון 

 .התייעלות ומצעדי ששת ברשת סניפים מסגירתשנבע  בהוצאות 5.0% -של כ קיטון3 אשתקד המקבילברבעון ש"ח 

 

מ' ש"ח  2.2 -$ מ' דולר ארה"ב( בהשוואה ל1.6מ' ש"ח ) 5.4 -הסתכמו הוצאות מכירה הנהלה וכלליות לבמגזר הנדל"ן 

  הגידול בעלויות נבע בעיקר מעלויות הקשורות בהחזקת הנכסים והפעלתם. .2012של  הרביעיברבעון 

 

$ מ' דולר ארה"ב( 8.6מ' ש"ח ) 29.7 -הסתכם לכ 2013של  הרביעי)לפני הכנסות והוצאות אחרות( ברבעון רווח תפעולי 

ברווח  הגידול. 69.7%של  גידולמההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד3  0.6%מ' ש"ח ) 17.5 -מההכנסות( לעומת כ 1.0%)

 .ומסחר תדלוק מתחמי במגזרברווח התפעולי  מגידול בעיקר נבעהתפעולי 

 

מ'  14.5 לעומת "ב(ארה דולר' מ$ 7.8מ' ש"ח ) 27.2 -הסתכם ל הרבעוןרווח התפעולי ה – במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

 לעומת הרבעון יותר קטנים מלאי הפסדימ בעיקרברווח התפעולי נבע  הגידול3 87.6%של  גידול3 אשתקד המקבילש"ח ברבעון 

  .אשתקד המקביל הרבעון

 

' מ 38.7 של רווחמ' דולר ארה"ב(3 לעומת  8.3"ח )ש' מ 28.7 -ל הסתכם הרבעוןהתפעולי  הרווח – במגזר הסופרמרקטים

 הרווח בשיעור ומקיטון מכירה בשטחי מקיטון נבע התפעולי ברווח הקיטון .25.8% של קיטון3 אשתקד המקביל רבעוןבש"ח 

 .החדשה האסטרטגית התוכנית השפעת מתחילת כתוצאה הגולמי

 

 13.4הפסד תפעולי של  $ מ' דולר ארה"ב( לעומת2.3מ' ש"ח ) 7.9 -להסתכם  הרבעוןתפעולי ה ההפסד – במגזר הלא מזון

 הגולמיהרווח בשיעור  מגידולהתפעולי נבע  בהפסד קיטוןה .41.0% של בהפסד3 קיטון המקביל אשתקדברבעון מ' ש"ח 

 .בהוצאות ומקיטון

 

 הרביעימ' ש"ח ברבעון  $6.4 מ' דולר ארה"ב( לעומת 1.1מ' ש"ח ) 3.8 -להסתכם  הרבעוןתפעולי ה הרווח – במגזר הנדל"ן

 .וכלליות הנהלה מכירה בהוצאות מגידולברווח התפעולי נבע  הקיטון3 2012 של
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מ'  18.8של  רווח$ מ' דולר ארה"ב( לעומת 9.2מ' ש"ח ) 31.9בסך  רווחרשמה החברה  הרבעון –עליית ערך נדל"ן להשקעה 

 .ברכסים השלמת מרכז מסחרימ שערוך ירווח ונכלל הרבעון3 המקביל אשתקדברבעון ש"ח 

 

$ מ' דולר ארה"ב( לעומת 1.1מ' ש"ח ) 3.7 -הסתכמו לסך של כ הרבעוןאחרות  הוצאות –הכנסות )הוצאות( אחרות נטו 

  .2012 של הרביעימ' ש"ח ברבעון  9.2אחרות בסך  הכנסות

 

ברבעון מ' ש"ח  10.4לעומת  $ מ' דולר ארה"ב(1.8מ' ש"ח ) 6.1-להרבעון  הסתכם –חלק החברה ברווחי חברות כלולות 

 .המקביל אשתקד

 

מ'  55.9מההכנסות(3 בהשוואה לרווח של  $2.3% מ' דולר ארה"ב( )18.4מ' ש"ח ) 64.0 -הסתכם הרבעון ל רווח מפעולות

 ברווח מגידולמול רבעון מקביל נבע בעיקר  ברווח הגידול .14.5%של  גידול 3המקביל אשתקדברבעון מההכנסות(  1.8%ש"ח )

 .להשקעה ן"נדל ערך מעליית ברווח ומגידול התפעולי

 

מ'  32.1 -$ מ' דולר ארה"ב( בהשוואה להוצאות מימון נטו של כ12.9מ' ש"ח ) 44.7 -הסתכמו הרבעון להוצאות מימון, נטו 

ברבעון המקביל לעומת במדד ירידה גדולה יותר מבעיקר  נובעבהוצאות המימון נטו3  הגידול. המקביל אשתקדברבעון ש"ח 

 .הרבעון

 

 10.6בסך  מס הוצאותל$ מ' דולר ארה"ב( בהשוואה 2.0מ' ש"ח ) 7.1 -ל ההסתכמ הרבעון המס הוצאותמסים על ההכנסה 

  .המקביל אשתקדברבעון מ' ש"ח 

 

 רווח$ מ' דולר ארה"ב( לעומת 3.5מ' ש"ח3 ) 12.2-הסתכם לנמשכת  מפעילות הרבעון הרווח נמשכת מפעילות)הפסד(  רווח

-נמשכת ברבעון המיוחס לבעלי המניות בחברה הסתכם לכ מפעילות ההפסד. המקביל אשתקדברבעון מ' ש"ח  13.1 -של כ

$ דולר ארה"ב( והרווח מפעילות נמשכת המיוחס לבעלי 0.003ש"ח למניה ) $0.01 מ' דולר ארה"ב( או 0.2מ' ש"ח ) 0.8

 ארה"ב(.$ מ' דולר 3.7מ' ש"ח ) 13.0 -בזכויות שאינן מקנות שליטה הסתכם 

 

 או$ מ' דולר ארה"ב( 4.9מ' ש"ח ) 17.0-ל הרבעון הסתכםבחברה  המניותכולו לבעלי  המיוחס מופסקתמפעילות  הפסד

 . המקביל אשתקדברבעון מ' ש"ח  11.5-הפסד של כ לעומת$ דולר ארה"ב( 0.07) למניה"ח ש 0.26
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  7102של שנת  הרביעירבעון בתזרים מזומנים 

 

  2013של שנת  הרביעיברבעון  שוטפת הסתכמופעילות ל ששימשותזרימי המזומנים נטו תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 

מ' ש"ח ברבעון  140.1 -מי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בסך כי$ מ' דולר ארה"ב( בהשוואה לתזר3.5ש"ח ) מ' 12.3 -ל

"ח ש' מ 127.7 החוזרבהון  מגידול נבע הרבעון מול רבעון מקביל שוטפת מפעילות בתזרים הקיטון עיקרהמקביל אשתקד. 

 (."בארה דולר$ 9.1מ' ש"ח ) 31.8מפעולות בסך  התזרימי ברווח קיטוןומ "ב(ארה דולר' מ$ 36.8)

 

ח "ש מ' 41.1 -ל הרבעוןהשקעה הסתכמו  תזרימי המזומנים נטו ששימשו לפעילותתזרימי מזומנים מפעילות השקעה: 

מ' ש"ח ברבעון המקביל  71.6לתזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בסך  $ מ' דולר ארה"ב( בהשוואה11.8)

כללו בעיקר רכישת נדל"ן להשקעה3 רכוש קבוע3 ונכסים בלתי  הרבעוןאשתקד. תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה 

 דולר' מ$ 13.5"ח )ש' מ 46.8 בסך נטו סחירים ערך בניירות השקעה3 $ מ' דולר ארה"ב(18.1מ' ש"ח ) 62.9מוחשיים בסך 

 18.8 בסך קבוע רכוש ממימוש ותמורה"ב( ארה דולר' מ$ 14.4מ' ש"ח ) 49.8הלוואות שנתנו נטו בסך  פירעוןבקיזוז   "ב(ארה

תזרימי המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה כללו בעיקר  2012בשנת  הרביעי. ברבעון ("בארה דולר' מ$ 5.4מ' ש"ח )

מ' ש"ח  51.6בסך  נטו ארוך לזמן הלוואות מתןמ' ש"ח3  51.8רכישת רכוש קבוע3 נדל"ן להשקעה ונכסים בלתי מוחשיים בסך 

 11.1 קבוע רכושממימוש  תמורהו"ח ש' מ 22.7 קצר לזמן בפיקדונות קיטון' ש"ח בקיזוז מ 4.2בסך  נטו ערך בניירות והשקעה

 "ח.ש' מ

 

$ מ' 10.2ש"ח ) מ' 35.4 -ל הרבעוןמימון הסתכמו  פעילותמ שנבעונטו  תזרימי המזומנים תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

 ח ברבעון המקביל אשתקד."ש מ' 38.3 -מימון בסך של כפעילות ל ששימשודולר ארה"ב( בהשוואה לתזרימי מזומנים נטו 

$ מ' דולר ארה"ב( 48.3מ' ש"ח ) 167.8 -הנפקת אג"ח בסך כבעיקר  כללו הרבעוןפעילות מימון מ שנבעותזרימי המזומנים 

"ח ש' מ 114.2 בסך"ח אג פירעון ידי על וקוזזו$ מ' דולר ארה"ב( 48.8מ' ש"ח ) 169.4הלוואות לזמן ארוך בסך  קבלתו

 -תשלומי ריבית בסך כ3 "ב(ארה דולר' מ$ 29.3"ח )ש' מ 101.7"ב(3 פירעון הלוואות לזמן ארוך בסך ארה דולר' מ$ 32.9)

$ מ' דולר 4.5מ' ש"ח ) 15.5דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה בסך  תשלום$ מ' דולר ארה"ב(3 17.8מ' ש"ח ) 61.7

 ששימשו המזומנים "ב(.ארה דולר$ 3.1"ח )ש' מ 10.7וקיטון באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים3 נטו בסך  ארה"ב(

מ'  67.1 -תשלומי ריבית בסך כ3 מ' ש"ח 95.2הלוואות בסך  ןפירעובעיקר  כללו 2012של שנת  הרביעיברבעון  מימון פעילותל

מ'  31.3 -בסך כלזמן ארוך קבלת הלוואות  מ' ש"ח 115.2הנפקת אג"ח בסך  זוזיקבמ' ש"ח  32.1פירעון אג"ח בסך ו ש"ח

 .מ' ש"ח 9.6באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים3 נטו בסך  3 וגידולש"ח
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 7102 לשנתתוצאות 
 

 הכנסות ברוטו

מ' דולר ארה"ב( בהשוואה  43281.4מ' ש"ח ) 143860.9 -הסתכמו לכ 2013 לשנתההכנסות )כולל היטלים ממשלתיים( 

 תדלוק מתחמי במגזרעקב ירידת מחירי הדלקים בעיקר  5.0% -של כ קיטון3 2012בשנת מ' ש"ח  153640.3 -להכנסות של כ

 .ומסחר

 
 ההכנסות ממכירות, נטו

 
$ מ' דולר ארה"ב( לעומת 13481.0מ' ש"ח ) 53140.5 -ל 2013 שנתבהסתכמו  –הכנסות מתחמי תדלוק ומסחר 

 המכירות ומהפסקת הדלקים במחירי מירידהנבע  הקיטון. עיקר 11.0%של  קיטון3 2012 בשנתמ' ש"ח  53773.4

 .הנוחות חנויות במכירות מגידול בחלקו וקוזז הפלסטינאית לרשות

 

מ'  $63552.9 מ' דולר ארה"ב( לעומת 13823.5מ' ש"ח ) 63329.5 -ל השנההסתכמו  – הכנסות מגזר הסופרמרקטים

של  ומקיטון סניפים מסגירת כתוצאה המכירה בשטחי 4%-כ של מקיטון נבע במכירות הקיטון. 2012 בשנתש"ח 

 .2012 שנת( מול SSS) זהים סניפיםמכירות ב 1.0%

 

מ' ש"ח בשנת  $321.1 מ' דולר ארה"ב( לעומת 96.1מ' ש"ח ) 333.7-הסתכמו השנה ל – הכנסות מגזר הלא מזון

 עצמית להפעלה מזכיינות ממעבר כתוצאה הבית בתחוםגידול מ נבע בהכנסות הגידול .3.9% -של כ גידול3 2012

 .והסבתן לחנויות נעמן וקוזז בחלקו מקיטון במכירות חנויות ורדינון בחנויות ששת

 

3 2012בשנת מ' ש"ח  30.6 $ מ' דולר ארה"ב( לעומת 11.1)מ' ש"ח  38.4 -הסתכמו השנה ל – הכנסות מגזר הנדל"ן

  .לחיצוניים המושכרים בשטחים מגידול בעיקר נבע בהכנסות הגידול

 

מההכנסות(  22.0% -$ מ' דולר ארה"ב( )כ754.1מ' ש"ח ) 23617.5 -הסתכם לכ 2013 בשנת הרווח הגולמי

 בעיקר נבעברווח הגולמי  הקיטון. 2012 בשנתמההכנסות(  21.7%מ' ש"ח ) 23752.5 -בהשוואה לרווח גולמי של כ

 .הסופרמרקטיםהגולמי במגזר  ברווח מקיטון

 

מהכנסות(3  15.3%)$ מ' דולר ארה"ב( 227.2מ' ש"ח ) 788.6 -הסתכם הרווח הגולמי ל ומסחרבמגזר מתחמי תדלוק 

לרשות  האספקה הפסקתמברווח הגולמי נבע בעיקר  הקיטוןמהכנסות(.  13.8%) 2012בשנת מ' ש"ח  797.0 -בהשוואה ל

 במתחמי תדלוק ומסחר וקוזז בחלקו מגידול ברווח מפעילות חנויות הנוחות. התחרות והחרפתהפלסטינאית 

 

 מהכנסות( בהשוואה  $26.0% מ' דולר ארה"ב( )473.9מ' ש"ח ) 13644.7 -הסתכם הרווח הגולמי ל במגזר הסופרמרקטים

של  יזומותברווח הגולמי נבע בעיקר מפעולות  הקיטון. 8.0%של  קיטוןמהכנסות(3  27.3%) 2012 בשנתמ' ש"ח  13788.6 -ל

 החברה להורדת מרווחי המכירה ומקיטון בשטחי המכירה.

 

 148.3 -מהכנסות( בהשוואה ל $44.7% מ' דולר ארה"ב( )43.0מ' ש"ח ) 149.3 -הסתכם הרווח הגולמי ל במגזר הלא מזון

 הרווח בשיעור מקיטון בחלקו וקוזז במכירות מגידול בעיקר נבע אשר 0.7% של גידולמהכנסות(3  46.2%) 2012 בשנתש"ח 

 .וקיטון במכירות בחנויות ורדינון ששת רשת מלאי למימוש מבצעיםשנבע מ הגולמי
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מההכנסות(3  $21.2% מ' דולר ארה"ב( )725.1מ' ש"ח ) 23516.9 -הסתכמו לכ 2013 בשנתהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות 

 .2012 בשנתמההכנסות(  20.3%מ' ש"ח  ) 23576.8 -בהשוואה ל

 

$ מ' דולר ארה"ב(3 188.4מ' ש"ח ) 653.9 -ל וכלליות הנהלה3 מכירה3 הסתכמו הוצאות במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

 .בהוצאות 0.4% -של כ גידול3 2012שנת במיליון ש"ח  651.5 -בהשוואה ל

 

 $ מ' דולר ארה"ב(3 בהשוואה 456.5מ' ש"ח ) 13584.3 -הסתכמו הוצאות מכירה הנהלה וכלליות ל במגזר הסופרמרקטים

 .מכירה בשטחי מקיטוןפעולות התייעלות ומ בעיקרשנבע  בהוצאות 4.7% -של כ קיטון3 2012 בשנתמיליון ש"ח  13662.4-ל

 

' מ 160.4 -$ מ' דולר ארה"ב( בהשוואה ל48.8מ' ש"ח ) 169.3 -ל וכלליות הנהלה3 מכירההסתכמו הוצאות במגזר הלא מזון 

 ופרסום שיווק בעלויות ומגידול עצמית להפעלה מזכיינות חנויות ממעברשנבע  בהוצאות 5.5% -של כ גידול3 2012 בשנתש"ח 

 .וקוזז בחלקו מצעדי התייעלות שננקטו

 

מ' ש"ח  13.4 -$ מ' דולר ארה"ב( בהשוואה ל5.7מ' ש"ח ) 19.8 -וכלליות להסתכמו הוצאות מכירה הנהלה במגזר הנדל"ן 

  .2012 בשנת

 

 $0.8% מ' דולר ארה"ב( )29.0מ' ש"ח ) 100.7 -הסתכם לכ 2013 בשנת)לפני הכנסות והוצאות אחרות( רווח תפעולי 

 בתקופהברווח התפעולי  הקיטון. 42.7%של  קיטון3 2012 בשנתמההכנסות(  1.4%מ' ש"ח ) 175.7 -מההכנסות( לעומת כ

 נבע בעיקר ממגזר הסופרמרקטים.

 

מ' ש"ח  145.5 לעומת "ב(ארה דולר' מ$ 38.8מ' ש"ח ) 134.8 -רווח התפעולי הסתכם לה – במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

 .והמסחר התדלוק במתחמימהחרפת התחרות  בעיקרברווח התפעולי נבע  הקיטון. 7.4% של קיטון3 2012 בשנת

 

 126.2לעומת רווח תפעולי של  "ב(3ארה דולר' מ 17.4$"ח )ש' מ 60.4 -להסתכם התפעולי  הרווח – הסופרמרקטיםבמגזר 

 הגולמי הרווח שיעור להורדת החברה של יזומות מפעולות נבע התפעולי ברווח הקיטון. 52.1% של קיטון3 שנה קודמת' ש"ח מ

 .וכלליות הנהלה מכירה בהוצאות מקיטון בחלקו וקוזז במכירות ומקיטון

 

מ' ש"ח  12.1תפעולי של  הפסד$ מ' דולר ארה"ב( לעומת 5.8מ' ש"ח ) 20.0 -ל הסתכםתפעולי ה ההפסד – במגזר הלא מזון

 ומימוש מלאים של ששת. נעמן לחנויות והסבתן עצמית להפעלה ששת חנויות ממעבר נבע בהפסד הגידול. 2012 בשנת

 

בשנת מ' ש"ח  $17.2 מ' דולר ארה"ב( לעומת 5.4מ' ש"ח ) 18.6 -ל הסתכם בתקופהתפעולי ה הרווח – במגזר הנדל"ן

 הנהלה מכירה בהוצאות מגידול בחלקו וקוזז דירה שכר בהכנסות מגידול3 הגידול ברווח התפעולי נבע 8.1%של  גידול3 2012

 .וכלליות

 

מ'  $16.9 מ' דולר ארה"ב( לעומת 13.7מ' ש"ח ) 47.6בסך  רווחרשמה החברה  2013 בשנת –עליית ערך נדל"ן להשקעה 

 . . עיקר עליית הערך השנה נרשמה בפרויקטים בייזום אותם החברה מקדמת2012בשנת ש"ח 
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$ מ' דולר ארה"ב( 6.2מ' ש"ח ) 21.5 -הסתכמו לסך של כ 2013נטו בשנת אחרות  הוצאות –הכנסות )הוצאות( אחרות נטו 

מסגירת סניפים בעיקר  נבעו 2013 בשנת אחרותה וצאותהה. 2012 בשנתמ' ש"ח  4.3בסך נטו אחרות הכנסות לעומת 

 .בעקבות יישום התוכנית האסטרטגית הסופרמרקטים במגזרוהתאמתם 

 

מ' ש"ח  87.1לעומת  "ב(ארה דולר' מ$ 7.8"ח )ש' מ 27.2-ל 2013בשנת  הסתכם –חלק החברה ברווחי חברות כלולות 

 עם השלמת רכישת המקרקעין.  2012נבע משערוך קניון תל אביב בשנת  2012. הקיטון ברווח השנה מול שת 2012בשנת 

 

מההכנסות(3 בהשוואה לרווח של  $1.3% מ' דולר ארה"ב( )44.3מ' ש"ח ) 153.9 -ל 2013 בשנתהסתכם  רווח מפעולות

  .45.8% של קיטון 20123 בשנתמההכנסות(  2.2%מ' ש"ח ) 283.9

 

3 2012 בשנת"ח ש' מ 241.9 לעומת$ מ' דולר ארה"ב( 73.2מ' ש"ח ) 254.0 -ל 2013 בשנתהסתכמו הוצאות מימון, נטו 

 .5%-כ של גידול

 

בסך  להטבת מס $ מ' דולר ארה"ב( בהשוואה3.7מ' ש"ח ) 12.7 -ל ההסתכמ 2013שנת בהטבת המס מסים על ההכנסה 

  .2012בשנת מ' ש"ח  2.9

 
 -של כ רווח$ מ' דולר ארה"ב( לעומת 25.2מ' ש"ח ) 87.4-הסתכם ל 2013 בשנת ההפסד נמשכת מפעילות)הפסד(  רווח

מ' ש"ח  115.7-המיוחס לבעלי המניות בחברה הסתכם לכ 2013 בשנתנמשכת  מפעילות ההפסד. 2012 בשנתמ' ש"ח  44.8

$ דולר ארה"ב( והרווח מפעילות נמשכת המיוחס לבעלי זכויות שאינן 0.50ש"ח למניה ) $1.75 מ' דולר ארה"ב( או 33.3)

 $ מ' דולר ארה"ב(.8.2מ' ש"ח ) 28.3 -במקנות שליטה הסתכם 

 

 או$ מ' דולר ארה"ב( 8.6מ' ש"ח ) 30.0-ל הסתכםבתקופה  בחברה המניות לבעלי כולו המיוחס מופסקתמפעילות  הפסד

 .2012 בשנתמ' ש"ח  22.5-הפסד של כ לעומת$ דולר ארה"ב( 0.13) למניה"ח ש 0.45
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  7102שנת לתזרים מזומנים 

 

ש"ח  מ' 604.7 -ל 2013שנת ב פעילות שוטפת הסתכמומ שנבעותזרימי המזומנים נטו תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 

של  גידול3 2012 בשנתמ' ש"ח  502.2 -מי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בסך כי$ מ' דולר ארה"ב( בהשוואה לתזר174.2)

מפעילות שוטפת נבע מקיטון בצרכי ההון החוזר בעקבות פעולות  בתזרים הגידול עיקר$ דולר ארה"ב(. 29.5מ' ש"ח ) 102.5

בסך  2013 שנתומהחזרי מס ב"ב( ארה דולר' מ$ 61.1מ' ש"ח ) 212.0שננקטו להקטנת ימי לקוחות והקטנת מלאים בסך 

 התזרימי ברווח קיטון ובקיזוז 2012 בשנת' ש"ח מ $18.7 מ' דולר ארה"ב( לעומת החזרי מס בסך 12.8מ' ש"ח ) 44.3

   "ב(.ארה דולר$ 38.9"ח )ש' מ 135.0 בסךהשנים  בין מפעולות

 

 מ' 270.3 -ל 2013 בשנתהשקעה הסתכמו  תזרימי המזומנים נטו ששימשו לפעילותתזרימי מזומנים מפעילות השקעה: 

. 2012 בשנתמ' ש"ח  395.3לתזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בסך  $ מ' דולר ארה"ב( בהשוואה77.9ח )"ש

כללו בעיקר רכישת נדל"ן להשקעה3 רכוש קבוע3 ונכסים בלתי  2013שנת בתזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה 

$ מ' דולר 45.8"ח )ש' מ 158.9ערך סחירים בסך  בניירות נטו השקעה$ מ' דולר ארה"ב(3 70.2מ' ש"ח ) 243.6מוחשיים בסך 

 הלוואות פירעוןארה"ב(3  דולר' מ$ 20.9מ' ש"ח ) 72.5קבוע בסך  ורכושנדל"ן להשקעה  ממימוש תמורה בקיזוזארה"ב( 

 בשנת$ מ' דולר ארה"ב(. 5.5מ' ש"ח ) 18.9בסך  השהתקבל וריבית"ב( ארה דור' מ$ 11.1"ח )ש' מ 38.5 בסך נטו שנתנו

תזרימי המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה כללו בעיקר רכישת רכוש קבוע3 נדל"ן להשקעה ונכסים בלתי מוחשיים  2012

' ש"ח מ 124.9"ח3 השקעות והלוואות לחברות כלולות ש' מ 37.6 -הלוואות לזמן ארוך בסך כ מתןמ' ש"ח3  272.4בסך 

 "ח. ש' מ 27.2ערך בסך  בניירות נטווהשקעה 

 

ש"ח  מ' 282.5 -ל 2013 בשנתמימון הסתכמו  פעילותל ששימשונטו  תזרימי המזומנים תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

. 2012 בשנתח "ש מ' 100.5 -פעילות מימון בסך של כמ שנבעו$ מ' דולר ארה"ב( בהשוואה לתזרימי מזומנים נטו 81.4)

$ מ' דולר 173.2מ' ש"ח ) 601.1"ח בסך אגבעיקר פירעון  כללו 2013 בשנתפעילות מימון ל ששימשותזרימי המזומנים 

"ב(3 קיטון באשראי לזמן קצר מתאגידים ארה דולר' מ$ 75.8מ' ש"ח ) 263.2ארה"ב(3 פירעון הלוואות לזמן ארוך בסך 

$ מ' דולר ארה"ב( 72.1מ' ש"ח ) 250.4 -$ מ' דולר ארה"ב(3 תשלומי ריבית בסך כ86.9מ' ש"ח ) 301.8בנקאיים3 נטו בסך 

 הנפקת אג"ח בסך  ידי על וקוזזו$ מ' דולר ארה"ב( 8.9מ' ש"ח ) 30.7דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה בסך  ותשלום

$ מ' דולר ארה"ב( 112.9' ש"ח )מ 392.0ארוך בסך  לזמן$ מ' דולר ארה"ב(3 קבלת הלוואות 210.9מ' ש"ח ) 732.2 -כ

 $ מ' דולר ארה"ב(. המזומנים14.5מ' ש"ח ) 50.3זכויות שאינן מקנות שליטה בסך בעלי מניות בחברות בנות על ידי  ורכישת

 226.5' ש"ח3 קבלת הלוואות לזמן ארוך בסך מ 504.1 -אג"ח בסך כ הנפקתבעיקר  כללו 2012שנת ב מימון פעילותמ שנבעו

 342.3 בסךארוך  לזמןהלוואות  פירעון בקיזוז"ח ש' מ 177.8ול באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים3 נטו בסך ' ש"ח וגידמ

 "ח.ש' מ 253.0 -מ' ש"ח ותשלומי ריבית בסך כ 209.3מ' ש"ח3 פירעון אג"ח בסך 
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 נתונים נוספים 

 

 (  EBITDA Adjusted4לפני הוצאות מימון מס פחת והפחתות )מפעילות נמשכת רווח  (1

מההכנסות(  $3.6% מ' דולר ארה"ב( )29.6מ' ש"ח ) 102.7 -לכ EBITDA Adjustedהסתכם  2013של  הרביעיברבעון 

 .2012של  הרביעימההכנסות( ברבעון  3.1%מ' ש"ח ) 96.2 -בהשוואה לכ

מההכנסות( בהשוואה  $3.5% מ' דולר ארה"ב( )121.2מ' ש"ח ) 420.8 -לכ EBITDA Adjustedהסתכם  2013 שנתב

 .אשתקד המקבילה 2012 בשנתמההכנסות(  3.9%מ' ש"ח ) 498.5 -לכ

 

 אירועים בתקופת הדוח

 כללי

היישום הינו . "הסדרים משותפים" – IFRS11את תקן דיווח כספי בינלאומי  2013חברה מיישמת החל מינואר ה .א

המאוחדים באיחוד יחסי מוצגות במסגרת דוחות למפרע3 חברות בשליטה משותפת שהוצגו בעבר במסגרת הדוחות 

 כספיים אלו כחלק מהחברות הכלולות.

 :המסתיימת באותו מועדולשנה  2012בדצמבר  31 וםהדוחות הכספיים לילהלן השפעת השינוי האמור על 

 

 השפעה על הדוח על המצב הכספי:

 
 2132 בדצמבר 13ליום 
 )בלתי מבוקר( 

 כפי שדווח בעבר  
היישום השפעת 

 למפרע
כמדווח לאחר 
 יישום התקן

 ש"ח מיליוני 
    

 58556  (75) 585:9  שוטפים נכסים
    >נכסים שאינם שוטפים

  48;  799 ;56  חברות כלולותהשקעה ב
 74;68  (27:) 78979  שוטפים שאינםאחרים   נכסים

    
 6;;58  (2:) 68296  שוטפות התחייבויות

 58853  (3:4) 58:35  שוטפות שאינן התחייבויות

    

 387:9  (;3) 38828  הון

 
  

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

Adjusted EBITDA ( הינו מדד שאינו בהתאם לכללי חשבונאות מקובליםNon GAAPומוגדר )  שינויים בשווי הוגן  נטו3 מימון הכנסות )הוצאות( לפניכרווח החברה

 Adjusted EBITDA-ובתוספת חלק החברה ב פחת והפחתות מיסים3 חלק החברה ברווחי חברות כלולות3 נטו3 )הוצאות( אחרות הכנסות של נדל"ן להשקעה3

 ביצועים השוואות מאפשר שהוא מאמינה כיוון שהיא ביצועים נוסף3 כמדד זה מדד מציגה החברה תעשיית הקמעונאות. בקרב מקובל מדד זהו .בחברות כלולות

בגינם. אין  הקבועים ובהוצאות הפחת הנכסים של בגיל במיסים ההון3 במבנה משוני הנובעים הפרשים פוטנציאליים נטרול תוך חברות ובין תקופות בין תפעוליים

 החשבונאות לעקרונות בהתאם אשר נערכו מזומנים3 תזרים ולנתוני אחר ביצועים תפעולי3 למדד לרווח כתחליף או יחיד מדדכ Adjusted EBITDA -להתייחס ל

 מצביע אינו ולכן3 הוניות השקעות כולל נוספות3 החוב והתחייבויות שירות את צרכי בחשבון לוקח ינוא  Adjusted EBITDAנזילות. או לרווחיות כמדד המקובלים

 אחרות חברותידי  על המדווחים דומה בכינוי המכונים מדדיםל  Adjusted EBITDA-ה את להשוות החברה ובנוסף3 אין לשימוש שיהיו זמינים הסכומים על בהכרח

 זו. בהודעה הכספיים הדוחות מוצג בתמציתה  Adjusted EBITDA-לבין ה הנקי הרווח בין גישור ראה הללו. המדדים באופן חישוב שוני עקב

 



 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
 4232בדצמבר  53לשנה ולשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 

13 
 

 השפעה על דוח רווח והפסד:

 
 2132בדצמבר  13יום ב שהסתיימה לשנה

 )בלתי מבוקר(

 כפי שדווח בעבר  
השפעת היישום 

 למפרע
כמדווח לאחר 
 יישום התקן

 ש"ח מיליוני 
    

 3488:7  (387) 348:72  8 נטוהכנסות
 48974  (2;) 48:64  גולמי רווח
 398 (:) 3:6  שינויים לפני מפעולות רווח

 9:  9:  - כלולות חברות ברווחי החברה חלק
 39  (2;) 329  להשקעה"ן נדל ערך עליית

 6  (;3) 45  נטו אחרות הכנסות
 4:6  (52) 536  שינויים לאחר מפעולות רווח

 (464) 6 (468) נטו8 מימון הוצאות
 5  ;3  (38) (הכנסהה על מיסים הוצאותמס )הטבת 

 -  (34) 34  כלולות חברות ברווחי החברה חלק

 67  (;3) 86  נמשכת מפעילות נקי רווח

 
מאיבוד שליטה בחברה בשליטה  נובע מביטול רווח 2012בדצמבר  31עיקר הקיטון ברווח לתקופה לשנה שהסתיימה ביום 

 .IFRS11משותפת כתוצאה מיישום 
 

 השפעה על דוח תזרימי מזומנים:

 

 

 

 

 

 

 

 ב

 

 

באפריל  1-משותפת של החברה3 תוקף המינוי החל מ תלמנכ"לימונתה הגברת לימור גנות  2013במרץ  22ביום  .ב

2013. 

ישראל בע"מ" ל"אלון רבוע כחול -החברה שינתה את שמה מ"אלון החזקות ברבוע כחול 2013באפריל  24ביום  .ג

 ישראל בע"מ".

מ' ש"ח3 לאחר המכירה מחזיקה  49-ממניות רבוע נדל"ן בתמורה לכ 3.5%-מכרה החברה כ 2013במאי  7-ב .ד

 מ' ש"ח 20.9את ההפרש בין התמורה לעלות בספרים בסך  מהון המניות של רבוע כחול נדל"ן. 74.76%החברה 

 זקפה החברה ישירות להון. לאחר השפעת המס

 .2014במהלך שנת צפוי להיות מושלם החברה החליטה על מיזוג קבוצת בי לתוך מגה קמעונאות3 המיזוג  .ה

ת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 3 פורסם ברשומו2013באוגוסט  5ביום  .ו

 :הבאיםהחוק(3 אשר קבע3 בין היתר3 את השינויים  -)להלן  2013-(3 התשע"ג2014 -ו 2013לשנים 

  26.5% -ל 25%-המס יועלה משיעור ואילך3  2014החל משנת המס  -שיעור מס החברות העלאה. 

  3 ובכפוף להתקנת התקנות ע"י שר האוצר 2013באוגוסט  1 -החל מה -המחולקים כדיבידנד מיסוי רווחי שיערוך

רווחי שערוך3 יראו את הנכס שבגינו נרשמו רווחי השערוך במידה וחברה תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה מ

חי שערוך כנכס שנמכר ביום החלוקה )מכירה רעיונית( ועל כן רווחי שערוך אלה חייבים במס. רווהמחולקים 

 
 2132בדצמבר  13יום לשנה שהסתיימה ב

 )בלתי מבוקר(

 כפי שדווח בעבר  
השפעת היישום 

 למפרע
לאחר  כמדווח

 יישום התקן

 ש"ח מיליוני 
    

 724  425  ;;4  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
 (8;5) 399  (795) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

 323  (5:3) 6:4  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
 429  (3) :42  גידול במזומנים ושווי מזומנים

 74  (44) 96  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 ;47  (45) 4:4  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה
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וצר באישור ועדת הכספים של שר הא שייקבע ע"י הוגדרו בחוק כעודפים שלא נתחייבו במס חברות3 מהסוג 

 יחושב באופן מצטבר מיום רכישתו של הנכס.ו הכנסת3

 

3 אשר בו הושלמו הליכי החקיקה המתייחסים3 השפעת החוק על יתרות המסים 2013ברבעון השלישי של שנת 

 לא היתה מהותית. הנדחים של החברה 

. הוגן לשווי להשקעהמשערוך נכסי נדל"ן העונים להגדרת רווחי שיערוך הנובעים בעיקר  רווחיםלחברה עשויים להיות 

רווחי השערוך מהווים לצורכי מס הפרש עיתוי והחברה יצרה בגינם מסים נדחים שמועד התשלום בגינם עד לשינוי 

והחברה תחליט לחלק דיבידנד מתוך רווחם אלו השפעת החוק תביא להקדמת החוק היה בעת מימוש הנכס. במידה 

 תשלום המס למועד חלוקת הדיבידנד.

את כהונתו  סיים3 2006בתפקידו בחברה משנת  כיהןמר דרור מורן אשר  Youסמנכ"ל הכספים ומנכ״ל מועדון  .ז

 שנים.  7בחברה לאחר כהונה בת 

 ונדרולדה לסמנכ"ל הכספים של החברה החל מאותו מועד.מונה מר יהודה  2013בנובמבר  27ביום  .ח

 

 

 מגזר מתחמי תדלוק ומסחר

 .חנויות נוחות בפורמטים שונים 215 -תחנות דלק ו  206דור אלון הפעילה  2013 בדצמבר 31ליום  .א

' מ 15.7-כ החברה חלק"ב(3 ארה דולר' מ 5.5"ח )ש' מ 20דיבידנד בסך הכריזה על  אלון דור3 2013בחודש מרץ  .ב

 .2013באפריל  9הדיבידנד שולם ביום  "ב(.ארה דולר' מ 4.3"ח )ש

 19.6-כ החברה חלק"ב(3 ארה דולר' מ 7.1"ח )ש' מ 25דיבידנד בסך הכריזה על  אלון דור3 2013בחודש אוקטובר  .ג

 .2013באוקטובר  328 אשר שולם ביום "ב(ארה דולר' מ 5.5"ח )ש' מ

3 התקשרה דור אלון באמצעות חברה בת בהסכם לרכישת גז טבעי מהשותפים בשותפות 2013בנובמבר3  19ביום  .ד

שנים תוך התחייבות לכמות שנתית  7( על פני תקופה של BCM 0.36מ' דולר ארה"ב ) 85-תמר בהיקף של כ

 מינימלית. ההסכם כפוף לקבלת אישור רשות ההגבלים העסקיים.

3 מקרקעין תאהקצ' ג ולצד אלון לדור שווים בחלקים בבעלות משותפת חברה במסגרתאושרה  2014 פברואר בחודש .ה

בהיקף  פרויקט הקמת היתר ביןלתוכנית בנין עיר שאושרה3  בהתאם המאפשרת3 הרצליהשל  התעשייה אזורבדרום 

ירה כדמי חתנאים ובכללם תשלום כפופה למספר  האההקצמ"ר שטח עיקרי ליעוד של תעסוקה.  523000-של כ

 .המנהל מול העסקה מימוש השלמת והמשך ההיוון דמי גובה על השגה להגשת פועלת המשותפת החברה .מהוונים

 

 
 גזר הסופרמרקטיםמ

סניפים3  116 -סניפי סופרמרקט לפי החלוקה כדלקמן: "מגה בעיר" 213הפעילה החברה  2013 בדצמבר 31ליום  .א

 21 -"עדן טבע מרקט" -סניפים3 ו 20 -סניפים3 "זול בשפע" 42 -"מגה בול"סניפיםYOU"-4  3סניפים3 " 19-"מגה"

 סניפי עדן בתוך מגה. 9סניפים מתוכם 

 
 ונסגר 2013 שנתבמהלך  מ"ר. 3603000 -כ כולל של בשטחסניפים  החברה הפעילה 2013 בדצמבר 31ליום  .ב

 .מ"ר 43000סניפים בשטח כולל של ארבעה ונפתחו  "רמ 123600בשטח כולל של  שלושה סניפים

ש"ח  43210דולר ארה"ב( לעומת  13148$ש"ח ) 33986-ל 2013של שנת  הרביעיהמכירות למ"ר הסתכמו ברבעון 

 ברבעון המקביל אשתקד.

ש"ח בתקופה  173180ארה"ב( לעומת  $ דולר43946ש"ח ) 173169 -להסתכמו  2013שנת בהמכירות למ"ר 

 המקבילה אשתקד.
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 הלא מזוןמגזר 

3 חנויות 65 -לפי החלוקה הבאה: "נעמן" בזכיינות( 16 מתוכן) חנויות 131 החברה הפעילה 2013 בדצמבר 31 ליום .א

 חנויות ויתר נעמן לחנויות ששת חנויות 18 הוסבו 2013 יולי בחודש. חנויות 17 -"בייבי"ד"ר ו חנויות 49 -"ורדינון"

 .2013לתום שנת עד נסגרו ששת 

 
על מימוש כפר השעשועים3 נכללות תוצאות כפר  2012לאור החלטת החברה בחודש דצמבר  -מופסקת פעילות  .ב

 32014 בחודש פברואר "(מס)לאחר  מופסקת מפעילות הפסדהשעשועים בדוח הרווח והפסד המאוחד במסגרת "

 .ראה אירועים לאחר תאריך המאזן 3הושלמה העסקה למכירת כפר השעשועים

 :תוהמדווח ותלתקופ השעשועים כפר פעילות תוצאות להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מגזר נדל"ן

 בית קומברס .א

למכירת מחצית מזכויותיה בנכס להראל השקעות ביטוח  בהסכם"ן נדל רבוע התקשרה3 2013 בינואר 21-ב

 .מיתרת עלות ההקמה 50%-ב הראל כן תישאכמו  .מ' ש"ח 51-בתמורה ל הראל( -)להלן  ושירותים פיננסיים בע"מ

במועד  אשר תשולם נוצלו שטרם"ר מ 23500 של בהיקףן זכאית לתמורה נוספת עבור זכויות בניה "בנוסף רבוע נדל

אופציה לרכוש  תהיה. עוד נקבע בהסכם כי במידה וזכויות הבניה במקרקעין יוגדלו להראל נדחה בהתאם להסכם

 .שיתוף הסכם נחתם והראל"ן נדל רבוע ביןמזכויות אלו בתמורה שתקבע בהתאם לשווי הזכויות.  50%

ובתקופת  ברבעון הראשוןהתמורה האמורה משקפת שווי הוגן של חלק המקרקעין שמומש ולפיכך החברה רשמה 

 2012מיליון ש"ח בנוסף לרווח שנרשם בשנת  5.5 -רווח משינויים בשווי הוגן של הנדל"ן להשקעה בסך של כהדוח 

 מיליון ש"ח. 4 -בסך של כ

 

 תקווה בפתח כהן בית .ב

 בתמורה מסוימים לתנאים בכפוף תקווה בפתח הנכס לרכישת אופציה"ן נדל רבוע העניקה3 2012 נובמבר בחודש

 התשלום בתנאי עמדו. הרוכשים לא מכר הסכם ונחתם האופציה מומשה 2013 במרץ 6 ביום"ח. ש' מ 56-לכ

 .סווגה את הנכס לסעיף נדל"ן להשקעה "ןנדל רבועבהתאם3  .הסכם המכירה בוטל 2014של  הראשון ברבעוןו

  

 
 

 שנה שהסתיימה 
 בדצמבר 13ביום 

 

שלושה חודשים שהסתיימו 
 בדצמבר 13ביום 

 2131 2132 2131 2132 

 "חש אלפי 

 468624  8352;3  3378436 3368:59  מכירות

 338626  ;;882  :45852 ;458:4  גולמי רווח

 (78793) (78867) (:34886) (8597:) תפעולי הפסד
 מפעילות הפסד במסגרת שנכלל הפסד

 (338687) (:39824) (:44868) (6;;8;4) והפסד ברווח מופסקת
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  -מסחרי שכונתי ברכסים מרכז .ג

את הקמת המרכז המסחרי השכונתי למסחר ומרפאות ברכסים  ן"רבוע נדלהשלימה  2013הרביעי לשנת  ברבעון

  .רמ" 23600 -בשטח של כ

 

 הדר בירושלים קניון .ד

 -ב רבוע נדל"ן מחזיקה)בו  בירושלים הדר קניון ושדרוג נוספת קומה הקמת הושלמה 2013 לשנת הרביעי ברבעון

 .(חניונים והיתרה למסחר"ר מ 123000)מתוכם3  מבונים"ר מ 343000-כ של בשטח(3 מהזכויות 50%

 

 חלוקת דיבידנד .ה

  החברה חלק"ב(3 ארה דולר' מ 13.7"ח )ש' מ 50 בסך דיבידנד על הכריזה"ן נדלכחול  רבוע3 2013בחודש מרץ 

 .2013 באפריל 23 ביום שולם הדיבידנד"ב(. ארה דולר' מ 10.7"ח )ש' מ 39-כ

 חלק"ב(3 ארה דולר' מ 11.3"ח )ש' מ 40 בסך דיבידנדחלוקת  על הכריזה"ן נדלכחול  רבוע3 2013בחודש אוקטובר 

 .2013 באוקטובר 28 ביום3 אשר שולם "ב(ארה דולר' מ 8.5"ח )ש' מ 30-כ החברה

 
 מתחם השוק הסיטונאי .ו

 הסכמי מימון וליווי

חברה המוחזקת בשיעור  ("חברת המגורים"מגדלי לב תל אביב בע"מ )להלן חתמו חברת  2013ביוני  26ביום 

ע"י  50%חברה המוחזקת בשיעור  )להלן "חברת הקניון"(וחברת קניון העיר תל אביב בע"מ  ע"י רבוע נדל"ן 49.5%

)להלן: "הרוכשות"( על הסכם מימון עם תאגידים בנקאיים לפיו יעמידו התאגידים הבנקאיים מימון  רבוע נדל"ן

עיקר לצורך מתן ערבויות חוק מכר מיליארד שקל ב 2 -ומסגרות אשראי לחברת המגורים בהיקף כולל של עד כ

מיליון ש"ח לחברת הקניון לצורך השלמת  450 -לרוכשי הדירות וכן מימון ומסגרות אשראי בהיקף כולל של עד כ

)להלן  2016במרס  31בנייתם של המרתפים ושלד הקניון3 מסגרות האשראי הכספי נושאות תאריך פירעון של 

 לשנה.  2%ת של פריים בתוספת "מועד הפירעון הסופי"(3 ויישאו ריבי

זאת בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם וחברת הקניון תהיה רשאית לפרוע את מלוא האשראי בפירעון מוקדם 

 המימון.

 הסכם עם התאגידים הבנקאיים נקבעו עילות לפירעון מיידי של האשראי.הבמסגרת 

מיליוני ש"ח3  25-מתמדת בהיקף כולל של כן ערבות "רבוע נדל ההעמידלהבטחת התחייבויות חברת המגורים 

מיליון ש"ח.  כמו כן  50ן ערבות מתמדת בהיקף כולל של "להבטחת התחייבויות חברת הקניון העמידה רבוע נדל

 חברת המגוריםכי מלוא העודפים שיצטברו בפרויקט המגורים לאחר פירעון מלוא האשראי של  הרוכשותהתחייבו 

 ישמשו כבטוחה לפירעון האשראי של חברת הקניון. 

בהסכם המימון נקבעו מספר תנאים לכניסתו של ההסכם לתוקף בין היתר רישום משכנתא3 שעבודים והערת 

 אזהרה לטובת התאגידים הבנקאיים. 

נקאי נכנסו הסכמי המימון לתוקף וחברת המגורים פרעה הלוואות שהעמיד לה תאגיד ב 2013באוגוסט  8ביום 

נים של ההסכם3 זאת כנגד שחרור תקבולי מקדמות מרוכשי דירות במלוא סכום ההלוואות שעם משהינו אחד הממ

 . תכניסת הסכם המימון לתוקף היו מצויים בפיקדונו

ליון ש"ח מתוך מסגרת האשראי לשם פירעון הלוואות ימ 334.4חברת הקניון ניצלה  2013בדצמבר  31ליום 

 מנים של ההסכם.מי שהינו אחד המשנלקחו מתאגיד בנקא
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 היתר בנייה

 .בפרויקטבאוגוסט התקבל היתר בניה להקמת הקניון3 שטחי מסחר ומרכז הספורט  12ביום 

 הסכמי מכר עם רוכשי דירות

מיליוני ש"ח )כולל  13641הסכמי מכר בהיקף של  677-הדיווח התקשרה חברת המגורים בבסמוך למועד פרסום 

 מיליוני ש"ח )כולל מע"מ(. 962-מקדמות בסך כמע"מ(3 וכן קיבלה 

 
 הנפקת אגרות חוב

ד'( של דור אלון בדרך של הקצאה פרטית -ו' ג ותת אגרות החוב )סדרוסדר ו3 הורחב2013 בינואר 31 ביום .א

מערכן הנקוב3 המשקף תשואה של  97.95% במחיר'( גש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  'מ 21למשקיעים מוסדיים של 

 .5.2% -מערכן הנקוב3 המשקף תשואה של כ 103.8% במחיר'( דש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  'מ 129-ו 5.3% -כ

 
ש"ח  'מ 76במאי3 הורחבה סדרת אגרות החוב )סדרה ד'( של רבוע נדל"ן בדרך של הקצאה פרטית של  20ביום  .ב

 .2.8%שקף תשואה של מערכן הנקוב3 המ 117.9%ע.נ. אגרות חוב )סדרה ד'( למשקיעים מוסדיים במחיר של 

 
ש"ח ע.נ.  'מ 100ת אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה בדרך של הקצאה פרטית של 3 הורחבה סדרביולי 10ביום  .ג

 .3.9%מערכן הנקוב3 המשקף תשואה של  99.3%אגרות חוב )סדרה ג'( למשקיעים מוסדיים במחיר של 

 
של  והנפקה לציבור בדרך של הקצאה פרטיתביולי3 הורחבה סדרת אגרות חוב )סדרה ד'( של רבוע נדל"ן  11ביום  .ד

מערכן הנקוב3 המשקף  117.2%במחיר של  ולציבור ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ד'( למשקיעים מוסדיים מ' 167

 .2.6%תשואה של 

 
ש"ח ע.נ  מ' 33של רבוע נדל"ן בדרך של הנפקה לציבור של  באוגוסט3 הורחבה סדרת אגרות חוב )סדרה ד'( 7ביום  .ה

 .2.7%המשקף תשואה של  117.8%אגרות חוב )סדרה ד'( במחיר של 

 
בתמורה ש"ח ע.נ.  'מ 121.7לציבור סדרת אג"ח חדשה )סדרה ה'( הנפיקה רבוע נדל"ן  20133 3באוקטובר 30ביום  .ו

אגרות החוב . 3.5% של תשואה המשקף3 הוצאות הנפקה( מ' ש"ח )בניכוי 120.7-לערכן הנקוב אשר הסתכמה בכ

בשיעור של  ויהי כאשר ארבעת התשלומים הראשונים3 2018החל משנת  בשישה תשלומים שנתיים לפירעון עומדות

אגרות מהערך הנקוב של  35%בשיעור של  ויהיהאחרונים התשלומים  ושניאגרות החוב מהערך הנקוב של  7.5%

אשר תשולם בתשלומים  3.3%החוב צמודות )קרן וריבית( למדד ונושאות ריבית שנתית בשיעור של  אגרותהחוב. 

 A1. אגרות החוב רשומות למסחר ודורגו ע"י מידרוג בדירוג 2014החל ממאי  נובמברומאי  בחודשיםחצי שנתיים3 

 עם אופק יציב. במסגרת שטר הנאמנות3 רבוע נדל"ן התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות מסוימות. 

 
מ'  362 הורחבה סדרת אגרות חוב )סדרה ג'( של החברה בדרך של הקצאה פרטית של 2013בנובמבר  15 ביום .ז

 סך מתוך .3.3% של תשואה המשקף 103%ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'( למשקיעים מוסדיים במחיר של 

 .בנות מחברות התקבלה 25% -כ 3ההרחבה תמורת

 
)הרשומות  מיליון ש"ח ערך נקוב אגרת חוב )סדרה ב'( 200של החלפה שלימה רבוע נדל"ן ה3 2014 בינואר 27 ביום .ח

אגרות חוב )סדרה הרחבה של כנגד ( על פי הצעת רכש חליפין חלקית ש"חמ'  238בספרים בערך התחייבותי של 

 השפעה על דוח רווח והפסד. הלהחלפה לא הייתש"ח3 מיליון  265 בערך נקוב של ה'(
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 יציב A3 -ל 3 וכן הורידה החברה ללניירות ערך מסחריים ש P-1מחדש דירוג  מידרוג אישרה3 2014 3מרסב 18 ביום .ט

לחברה הנפקת אגרות חוב בהיקף של  מידרוגכן3 אישרה  כמו .החברה של' ג וסדרה' א סדרה חוב אגרותאת דירוג 

  או סידרה חדשה. ג' רך של הרחבת סידרהדבש"ח מ'  150עד  

 
 אירועים לאחר תאריך המאזן

בתמורה  שלה מהון המניות המונפק 7.8% לרכישת "ןנדל רבוע הושלמה הצעת רכש רגילה של3 2014בפברואר  23ביום  .א

בתמורה מהצעת החברה  חלק. החברה לרבות נדלן רבוע של המניות מבעלי 99.2% נענות הרכש להצע מ' ש"ח. 160-לכ

 .74.71%עומד על  הצעת הרכששל החברה ברבוע נדל"ן לאחר  חזקההה שיעור"ח3 ש' מ 120-כהרכש עמדה על 

 

שישולמו  מ' ש"ח 13-לכבתמורה  חזקותיה בכפר השעשועיםאמ 365% השלימה קבוצת בי מכירת 2014בחודש פברואר  .ב

. קבוצת בי נתנה לרוכש אופציה לרכוש במהלך תקופה של שנתיים מהשלמת העסקה את יתרת על פי תנאי ההסכם

 חזקותיה בכפר והרוכש נתן לחברה אופציה למכור לו את יתרת ההשקעה בתום השנתיים ולמשך חצי שנה. א

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

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

 .לטובת הבנק יפקע מכתב הנוחותעל ידי הרוכש 

 

 

ש"ח.  3.471 -דולר ארה"ב שווה ל  31 2013 בדצמבר 31תרגום הנוחות של השקל החדש לדולר נעשה לפי שער חליפין ליום 

 תרגום הנוחות נעשה אך ורק לנוחות הקורא.

 

### 
 

הינה חברת הקמעונאות בני דיווח מגזרי פעילות  הארבע"( פועלת ברבוע כחולישראל בע"מ )להלן "אלון  –אלון רבוע כחול 

אביב דור אלון -באמצעות חברת הבת הנסחרת בבורסה בתל רבוע כחולבמגזר מתחמי תדלוק ומסחר3 אלון הגדולה בישראל. 

3 היא אחת מארבע חברות קמעונאות הדלק הגדולות בישראל 78.43%( בע"מ המוחזקת בשיעור 1988אנרגיה בישראל )

נוחות  חנויות 215-תחנות דלק ו 206רשת של בהתבסס על מספר תחנות הדלק ומובילה בתחום חנויות הנוחות מפעילה 

3 באמצעות כחול רבועבמגזר הסופרמרקטים3 כחלוצה בתחום קמעונאות המזון המודרנית3 אלון בפורמטים שונים בישראל. 

סופרמרקט במותגים שונים3 אשר כל אחד  חנויות 3213 מפעילה 100%חברת הבת מגה קמעונאות בע"מ3 המוחזקת בשיעור 

שירות ומחירים שונה. במגזר הלא מזון3  ברמת "Non-Food"וכן מגוון מוצרי  "Near Food"מהם מציע מגוון מוצרי מזון3 מוצרי 

3 פועלת כקמעונאית וסיטונאית 100% בשיעור בת3 בי קמעונאות בע"מ3 המוחזקתהבעיקר אמצעות חברה  רבוע כחולאלון 

 רבוע כחולהנדל"ן3 אלון  . במגזרNon Foodומפעילה חנויות מתמחות בהפעלה עצמית ובזכיינות ומציעה מגוון מוצרי 

3 מחכירה3 3 מחזיקה74.71%בשיעור הבת הנסחרת בבורסה בת"א3 רבוע כחול נדל"ן בע"מ המוחזקת  תבאמצעות חבר

באמצעות חברת הבת אלון סלולר בע"מ3  פועלת רבוע כחול בנוסף3 אלון. פרויקטיםומפתחת נדל"ן מסחרי מניב ויזום 

בע"מ3 חברה כלולה  ישראל קלוב דיינרסבאמצעות חברת ו בישראל  MVNOכמפעילת רשת 100%המוחזקת בשיעור 

לחברי  YOUומנפיקה את כרטיסי האשראי  בתחום ההנפקה והסליקה של כרטיסי אשראי בישראל 49%המוחזקת בשיעור 

 .מועדון הלקוחות של הקבוצה
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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 לכלול3 אך לא רק3 תכניות או תחזיות בנוגע לעסקי .

אמירות צופות פני עתיד עשויות להיות3 אך לא בהכרח3 מזוהות ע"י החברה3 או הכנסות3 הוצאות ורווחיות החברה בעתיד. 

השימוש בניסוח צופה פני עתיד כגון "עשוי"3 "צופה"3 "מעריך"3 "מצפה"3 "מתכוון"3 "מתכנן"3 "מאמין"3 ומילים ומונחים בעלי 

וגורמים משפיעים אחרים אשר  אופי דומה. אמירות צופות פני עתיד מכילות גורמי סיכון ידועים ובלתי ידועים3 אי וודאות

עשויים לגרום לכך שבפועל3 אירועים3 תוצאות3 ביצועים3 נסיבות והישגים עשויים להיות שונים באופן מהותי מכל אירוע עתידי3 

 תוצאות3 ביצועים3 נסיבות והישגים הבאים לידי ביטוי או נובעים מכללא מאותן אמירות צופות פני עתיד. 

ות וגורמים משפיעים אחרים אלו כוללים3 אך לא רק3 את האמור להלן: השפעת המצב הכלכלי בישראל על גורמי סיכון3 אי וודא

המכירות בחנויות3 מכירות מוצרים של החברה ועל רווחיות החברה; יכולת החברה להתחרות ביעילות בחנויות סופרמרקט 

ל החברה; חקיקה ותקינה חדשות3 לרבות חקיקה הפועלות בפורמט מחירים מוזלים3 חברות דלק גדולות ומתחרים אחרים ש

ותקינה הנובעות מהמלצות ועדות ממשלתיות ותקינה בקשר עם רכש מוצרי נפט ע"י חברות דלק ומחיר מוצרי הנפט אשר 

כפופים לתקינה; תנודות רבעוניות בתוצאות הפעילות אשר עשויות לגרום לתנודתיות במחירי מניות החברה; תנודות במחירי 

נפט והעלאת שיעורי הבלו על מכירת מוצרי נפט בישראל; גורמי סיכון הקשורים בתלות החברה במספר מוגבל של  מוצרי

ספקים מרכזיים למוצרים הנמכרים בחנויות החברה; העלאה של שכר המינימום בישראל עשויה להשפיע על תוצאות 

יכולת החברה להוציא לפועל את אסטרטגיית הפעילות; פעולות רשות ההגבלים העסקיים בישראל עשויות להשפיע על 

הפעילות שלה ועל רווחיותה; השפעת עליות במחירי נפט3 חומרי גלם ומחירי מוצרים בשנים האחרונות; השפעת נזק העשוי 

להיגרם למוניטין החברה או לרשת חנויות המופעלת על ידה3 ע"י ידיעות בתקשורת או בדרך אחרת; מדיניות ממשלתית 

ייה למגורים עשויה להיות בעלת השפעה שלילית על פעילותנו בתחום הבנייה למגורים; וגורמי סיכון3 אי וודאות בקשר עם בנ

( 3 לרבות3 אך לא רק3 גורמי סיכון3 אי SECוגורמים משפיעים אחרים המפורטים בדיווחי החברה לרשות ניירות ערך בארה"ב )

בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ליום  F-20-" בדוח הRisk Factorsרת "וודאות וגורמים משפיעים אחרים המפורטים תחת הכות

. תשומת הלב מופנית לכך שאין להסתמך על אמירות צופות פני עתיד אלו3 אשר רלוונטיות רק למועד הודעה זו. מלבד 2012

מתחייבת לעדכן מידע מהותי בהתאם לדיני ניירות ערך הרלוונטיים3 החברה איננה התחייבויות החברה לגילוי שוטף של 

 אמירות צופות פני עתיד הנכללות בהודעה זו.

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

  המחייב הינו הנוסח באנגלית.
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  2131 בדצמבר 13ליום  

 )בלתי מבוקר(

 

 
 בינואר 3 בדצמבר 13

 נוחות  תרגום
 בדצמבר 13-ל

 2131 2132* 2132* 2131 
 

 "חש באלפי
 דולר אלפי

 "בארה
     

ם      נכסי
     :שוטפים נכסים

 58;48;  758834  4838896  ;544879  מזומנים ושווי מזומנים
 ;;36588  5228275  5478535  ;899:;6  בנכסים פיננסיים  השקעה

 498247  3238534  88368;  58:25;  קצר לזמן פיקדונות
 5748262  8:75;3876  :386378:4  54;384438  לקוחות

חייבים אחרים כולל חלויות שוטפות של  הלוואות 
 487:9:  62;8::4  :493847  4:88883  שניתנו8 לזמן ארוך

 :44  48765  -  4;9  מכשירים פיננסים נגזרים
 -  58832  68438;  -  מוחזקים למכירה נכסים
 4:8792  -  37;3558  8388;;  למכירה כמוחזקות המסווגות מימוש קבוצות של נכסים

 98489  43;3448  4::28;  478445   לקבל הכנסה מסי
 3958663  8898425  ;8668:2  8248235  מלאי

  583728;6:  585568263  582;28269  ;2989;5 
     

     שוטפים:נכסים שאינם 

 4998597  96:8334  488867;  848989;  השקעות המטופלות בשיטת שווי מאזני
 ;:387  8;:  2;389  78739  נגזרים פיננסיים מכשירים

 528985  3228257  3288286  32889:2  מקרקעין מלאי
 398583  69;8;4  9;6785  ;82847  למכירה זמינים  פיננסיים  נכסים

 4;6:82  4;582;3  4258728  48;3888  שוטפות חלויות בניכוי שניתנו הלוואות
 9528583  6;4897882  :48873889  4875782:6  קבוע8 נטו  רכוש

 ;9;4438  6:48553  8688;75  2;99286  להשקעה"ן נדל
 7;56889  2;3852583  384788833  384258947  נטובלתי מוחשיים והוצאות נדחות8  נכסים

 8;85;  588995  558473  548834  ארוך לזמן אחרים חייבים
 6:8443  5;86:;  3368:27  3898598  נדחים הכנסה מסי

  882338758  78:9;8435  7896:8;85  389538;54 

 8947;4885  8232;8:5:  84358476;  838486:6;  סך נכסים  
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 בינואר 3 בדצמבר 13 

 נוחות                תרגום
 בדצמבר  13-ל

  2131 2132* 2132* 2131 
 

 באלפי ש"ח
 דולר אלפי

 "בארה
     

     התחייבויות והון 

  התחייבויות שוטפות:
   

 מתאגידיםקצר  לזמן והלוואות אשראי
 8292;45  8823::;  8748;3834  8:34;4:  ואחרים בנקאיים

  חובשוטפות של אגרות חוב  ואגרות  חלויות
 3978:66  4348948  ::77883  8328576  במניות להמרה הניתנות

שוטפות של הלוואות לזמן ארוך  חלויות
 ;94855  ;52:827  46987:3  ;:47382  מתאגידים בנקאיים 
 8:;5778  6;:384468  3844:8235  384578849  ספקים ונותני שירותים

 7;3:587  88946;8  37;84:8  :859847  זכות ויתרות אחרים זכאים
 8424:  498955  4:8233  ;4:868  מלקוחות פיקדונות
 :38:8  48:36  398788  886:6  נגזרים פיננסיים מכשירים

 44;  88532  328346  ;;583  לשלם הכנסה מסי
 398275  ;:;978  :82879  2;83;7  אחרות התחייבויות בגין הפרשות

 המסווגות מימוש קבוצות של התחייבויות
 ;46886  -  6;989:  78778:  למכירה כמוחזקות

  58969825:  58;;684;8  587658:72  3829;874: 

   
 

 

   :שוטפות שאינןהתחייבויות 
 

 
 ואחריםארוך מתאגידים בנקאיים  לזמןהלוואות 

 :3;5888  384488335  383568658  384958793  בניכוי חלויות שוטפות
חוב הניתנות להמרה במניות בניכוי  אגרות

 398936  33:8:48  28624;  8386:8  חלויות שוטפות
 5;85883  482568269  ;4826:8:4  :4842:844  שוטפות חלויות בניכוי חוב אגרות

 ;59846  7;38286  3648238  4;84;34  אחרות התחייבויות
 42:  388923  885:4  48:69  נגזרים פיננסיים מכשירים

 428765  838263  8679;8  938526  נטו8 לעובדים הטבותבשל  התחייבויות
 47;748  3538933  9::8;35  3:58925  נדחים הכנסה מסי

  58;528653  58853862;  5896:8;56  383548584 

 2;:484338  489:6;984  988478927  ;98899868  סך  התחייבויות 

     

     הון

     הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה
 458236  3::8;9  3::8;9  3::8;9  הון המניות 

 5738498  ;849;3843  ;849;3843  ;849;3843  קרנות הון

 83;8;  (8894;) 8467;  568797   אחרות קרנות
 (28778:) (3288656) (8888;34) (8833;49) הפסדיתרת 

  382768346  3839:895;  383:58276  52588;7 
 3468362  5858394  62:8:32  3;:6528  שליטה מקנות שאינן זכויות

 6498:57  387688448  ;387:9876  386:78237  סך ההון

 8947;4885  8232;8:5:  84358476;  838486:6;  סך ההתחייבויות וההון

     
     
    הדוח בתקופת אירועים ראה8 מחדש הוצג* 
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      דוחות רווח והפסד מאוחדים       
 4235 בדצמבר 53ושלושה החודשים שהסתיימו ביום  שנהל

 )בלתי מבוקר(
 

  

 

  השהסתיימ שנה
 בדצמבר 13-ב

  שהסתיימו החודשים 1
 בדצמבר 13-ב 

 נוחות  תרגום
 שנהל

  ההסתיימש
 בדצמבר 13-ב

 2131  2132* 2131  2132* 2131 

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

 ארה"ב

 684:38659  68934;589  588298472  3788628553  ;368:828:8  הכנסות

 88;788:  9398333  :992852  778376;48  ;96874;48  ממשלתיים היטלים בניכוי

 586468693  582998823  64;48:588  3488:78399  88562::338  ת8 נטווהכנסות ממכיר

 488928585  99;4863:8  484278556  548943;8;  848:8:54;  המכירות עלות

 :976832  87:8846  :853882  489748678  :48839872  גולמי רווח

 9478332  6;86382  8238:96  487988992  487388:77  מכירה8 הנהלה  וכלליות הוצאות

מפעולות לפני שינויים בשווי הוגן של  רווח
 :;;4:8  398752  8956;4  39788:8  3228875  נדל"ן להשקעה והכנסות והוצאות  אחרות

 :9:  8446;  :5;48  328:44  ;5826  אחרות הכנסות

 (98299) - (88838) (88766) (468789) אחרות הוצאות

 358932  3:8979  24;538  388:96  ;:6987  עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה8 נטו

 98:62  ;32857  88278  98282:  498433  ברווחי חברות  כלולות חלק

 ;66856  778:92  868236  :;:4:58  57;3758  מפעולות רווח

 448742  6;3785  378687  58224:  :9:838  מימון הכנסות

 (78925;) (698749) (8283:5) (52;5468) (55483:6) מימון הוצאות

 (9583:5) (548355) (:66893) (:4;4638) (4768238) נטו8 מימון הוצאות

 (4:8:56) 458959  8;84;3  92;638  (32282:3) הכנסה על מסים לפני)הפסד(  רווח

 (;5886) 328853  98326  (48:85) (348889) מסים על הכנסה )הטבת מס(

 (4783:7) 358328  4;3483  668:55  (98636:) רווח )הפסד( מפעילות נמשכת

 8863:  338687  :39824  :44868 6;;8;4  מפעילות מופסקת )לאחר מס( הפסד

 (558:48) 38863  (68:58) 448587  (:339862) לתקופה)הפסד(  וחור

      

      > מיוחס

 (98;638) (8737:) (;398:4) (29;398) (7;36788) לבעלי מניות החברה

 8372:  328378  5;;348  628494  4:84:9  שליטה מקנות שאינן זכויותלבעלי 

      
למניה המיוחס לבעלי מניות )הפסד(  רווח

      החברה:

      :ובדילול מלא בסיסי)הפסד(  רווח

 (2772) 2726 (2723) 2729 (3797) נמשכת פעילות

 (2735) (2739) (2748) (2756) (2767) מופסקת פעילות

 (4742) (2749) (2749) (2735) (2785) 

 הרגילות המניות מספר של משוקלל ממוצע
      )באלפי ש"ח( למניה הרווח בחישוב

 76;878  76;878  76;878  76;878  76;878  ובדילול מלא בסיסי
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 4235 בדצמבר 53ושלושה החודשים שהסתיימו ביום  לשנה

 )בלתי מבוקר( 
 

 

 שנה שהסתיימה 
 בדצמבר 13-ב

  שהסתיימו החודשים 1
 בדצמבר 13-ב 

  נוחות תרגום
 שנהל

  השהסתיימ
 בדצמבר 13-ב 

 2131  2132* 2131  2132* 2131 

 ש"ח אלפי 
 דולר אלפי

 "בארה

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
 לפני מסים על הכנסה )הפסד( רווח 

 (4:8:56) 458959  8;84;3  92;638  (32282:3) מפעילות נמשכת
 (8863:) (88687) (:39824) (:39868) (6;;8;4) מפעילות מופסקת )לפני מס( הפסד

 348973  (8936;) (48857) 3:8936  :66847   8 נטו)ששולמו( מסי הכנסה שהתקבלו
התאמות הדרושות על מנת להציג את 

 :5;8:;3  :354878  (25;338) 79;67:8  28733;8  תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת )א(

)ששימשו  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 3968436  3628348  (348492) 7248395  6;82688  שוטפת לפעילות(

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 (628558) (478625) (5:85:9) (:386867) (3628229) רכישת רכוש קבוע 

 (;48844) (6;:428) (458783) (868768) (38263;) להשקעה"ן נדל רכישת

 (58839) (78733) (62;) (4;6585) (348778)  מוחשיים בלתי נכסים רכישת
 ממימוש פיקדונות  תמורה

 897  448954  (38947) 78388  48565  ( לזמן קצר8 נטו בפיקדונות)השקעה 

 88326  338343  3:8987  ;42835  4383:8  ממימוש רכוש קבוע  תמורה

 368996  - - 58832  ;73849  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה

 :85867  648:34  958944  98826;3  4428486  סחירים ערך ניירות ממימוש תמורה

 (8456;32) (86;688) (3428732) (:4468:2) (8372;59) בניירות ערך סחירים  השקעה

 (;32878) (728:67) (8677;4) (;3468:9) (5888:7) כלולות לחברות השקעות והלוואות

 (;:;88) (3;388) (385:4) (5987:7) (:46847) מתן הלוואות לזמן ארוך

 4:8869  38;  28886:  358746  8657;;  פירעון הלוואות שנתנו לזמן ארוך

 78674  48326  38936  ;46856  45;3:8  שהתקבלה ריבית

 (998:86) (938845) (7;6382) (78498;5) (4928489) השקעה לפעילות ששימשו נטו מזומנים
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 4235 בדצמבר 53ושלושה החודשים שהסתיימו ביום  לשנה

 )בלתי מבוקר(
   

 

 שנה שהסתיימה 
 בדצמבר 13-ב

  שהסתיימו החודשים 1
 בדצמבר 13-ב 

  נוחות תרגום
 שנהל

  השהסתיימ
 בדצמבר 13-ב 

 2131  2132* 2131  2132* 2131 

 ש"ח אלפי 
 דולר אלפי

 "בארה

 ת מימון:יותזרימי מזומנים מפעילו
  

   
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (8:72:) - (378727) -  (528945) שליטה
 66;4328  6;33783  :3898:3  7268358  95483:7  חוב אגרות הנפקתתמורה מ

 (3;39583) (548352) (3368439) (8543;42) (8238369)  חוב אגרות פירעון
 58;3348  ;53852  85:8;38  :448869  48222;5  ארוך לזמן הלוואות קבלת
 (978:36) (:7837;) (32388:4) (5648536) (4858373) ארוך לזמן הלוואות פירעון

לזמן קצר מתאגידים בנקאיים  אשראישינוי ב
 (68;88:) 8825;  (328879) 7;39989  (;:52389) ואחרים8 נטו

עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 368724  - 48268  (689) :72855  שליטה איבוד אינה תוצאתןבחברה בת ש

אקדמה חוזי ממימושתמורה   (;898:) (48:2:) (73) - (48:36) 
ששולמה ריבית  (4728639) (4748;77) (8388;5) (898375) (948367) 

 (:3859:) (5:8557) 578667  3228766  (4:48694)   מימון מפעילות)ששימשו(  שנבעו נטו מזומנים

      
 מזומנים שווי, במזומנים )קיטון( גידול

 94;368  :52838  (42;398) 4298663  77;738  בנקאי ואשראי
 (5) (69) 37  (3) (;) בגין מזומנים ושווי מזומניםהפרשי שער 

נים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי מזומ יתרת
 968853  46;44:8  8;:54:8  738827  8267;47  בתחילת התקופה

נים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי מזומ יתרת
 8822;:  8267;47  3;;5328  8267;47  3;;5328  לגמר התקופה
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 מאוחדים על תזרימי המזומניםדוחות 
 4235 בדצמבר 53ושלושה החודשים שהסתיימו ביום  לשנה

 )בלתי מבוקר( 
  

 
 שנה שהסתיימה 

 בדצמבר 13-ב
  שהסתיימו החודשים 1

 בדצמבר 13-ב 

  נוחות תרגום
 שנהל

  השהסתיימ
 בדצמבר 13-ב 

 2131 2132* 2131 2132* 2131 

 
 "חש אלפי

 דולר אלפי
 "בארה

      
 )א( התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 

המזומנים מהפעילות השוטפת                       
 

 
      גין>התאמות ב  
 998762  928742  9;8885  49:8736  8363;48  פחת והפחתות  
 (358932) (3:8979) (24;538) (388:96) (;:6987) בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה8 נטו שינויים  
 (98:62) (;32857) (88278) (98282:) (498433)  רווחי חברות כלולותבחלק החברה   
 2;:48  ;45856  384:2  638766  328252  דיבידנד שהתקבל  
 (66) (38:37) - (5;6) (373)  לעובדיםההטבה בהענקת אופציות שהוענקו  מרכיב  
 (:97) (;37889) (9;:8:) (3688:6) (48853) רווח ממימוש וגריעת רכוש קבוע   
 88247  - 368722  - 34;428  הפרשה לירידת ערך נכסים  
 משינוי בשווי הוגן של מכשירים  רווח  

 (;;486) (38479) (56;78) (38659) (8897:) פיננסיים נגזרים
הפרשי הצמדה בגין אגרות חוב8 הלוואות     

 398488  (:38859) :;;  :842;4  ;4;8;7  והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 (;;483) 7;389  (78264) 48468  (98853) התחייבויות בשל הטבות לעובדים8 נטו

ערך של נכסים פיננסיים8 פיקדון  ושל   (עלייתירידת )  
 (58467) (58566) (:7892) 38844  (338487) יתרות חובה לזמן ארוך נטו

 :86888  4:;878  798894  44983:8  4468684  ריבית ששולמה8 נטו  
      שינויים  בסעיפי רכוש והתחייבויות>  
 (9:5) (38222) (38223) (58292) (48939) רכישת מלאי מקרקעין  
 ;7;6:8  ;626888  4358877  898772  58;8;38  אחרים ובחייבים בלקוחות ירידה  
)ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני עלייה   

 (:48:5) (8396;59) (58;4:88) (758557) (8:72;) וזכאים אחרים ויתרות זכותשירותים 
 378728  368238  (;4;368) (82;338) 758:43  ירידה )עלייה( במלאי  

  8;28733  67:8;79 (338;25)  354878:  3;:8;5: 

      
 ומימוןהשקעה  פעילויות)ב( מידע בדבר 

      בתזרימי המזומנים: כרוכות ןשאינ      
      

 23;358  498:88  ;6:846  498:88  ;6:846  באשראי"ן להשקעה ונדל קבוע רכוש רכישת

 - 338222  - 338222  - רכוש קבוע מימוש
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 מצבת התחייבויות, נטו
(מבוקר)בלתי   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  בנות מחברות התקבלו או שנתנו הלוואות ללא* 

 
 בדצמבר  13

 נוחות תרגום
 בדצמבר 13-ל

  2131 2132 2131 

 
 "חש באלפי

אלפי דולר 
 ארה"ב

 *סולו – רבוע כחול אלון             

 328874  ;4825  96;588  מזומנים ושווה מזומנים

 8:;5:8  ;8:864  3578544  השקעה בנכסים פיננסיים

 :885;6  :92868  8;39484  סה"כ נכסים
 

    

    >ארוך ולזמן קצרהתחייבויות לזמן 

 :6:854  69;3888  :389896  בנקאיים מתאגידים קצר לזמן והלוואות אשראי

 548674  ::489;  3348863  חוב אגרות של שוטפות חלויות

 ::5688  98:59:  3428625  ניירות ערך מסחריים

 2::628  ;378885  6;:3638  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 878375  7;39982  4488369  אגרות חוב

 4438723  8:38528  98:8:55  סה"כ התחייבויות 

    

    הון>

 7;52588  ;3839:895  382768346  הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה

 (3938:85) (:8328:5) (88759;7) סך התחייבויות8 נטו
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 ADJUSTED EBITDA התאמה בין הרווח לתקופה ל 
 4235 בדצמבר 53ושלושה החודשים שהסתיימו ביום  לשנה

 )בלתי מבוקר(  
 

 

 

  

 
  השהסתיימ שנה

 בדצמבר  13 -ב
  שהסתיימו חודשים 1

 בדצמבר  13 -ב

 נוחות תרגום
  שנהל

  השהסתיימ
 בדצמבר 13 -ב

  2131 2132*  2131 2132* 2131 

 
 "חש אלפי

אלפי דולר    
 ארה"ב

 (4783:7) 358328  4;3483  668:55  (98636:) נמשכת מפעילות)הפסד( רווח 

 (;5886) 328853  98326  (48:85) (348889) (הטבת מסהוצאות מס )

 (98:62) (;32857) (88278) (98282:) (498433) כלולות חברות ברווחיחלק החברה 
 EBITDA   Adjusted-חלק החברה ב

 ;36894  328232  88767  4;6689  738347  בחברות כלולות

 9583:5  548355  :66893  :4;4638  4768238  נטוהוצאות מימון8 

 ;;883  (8446;) :5889  (:6849) :43873  נטו)הכנסות( אחרות8 הוצאות 

 (358932) (3:8979) (24;538) (388:96) (;:6987) נדל"ן להשקעה שינויים בשווי ההוגן של

 998762  928742  9;8885  49:8736  8363;48  פחת והפחתות

 (66) (38:37) -  (5;6) (373) לעובדים מרכיב ההטבה בהענקת  אופציות

EBITDA Adjusted  642898:  6;:86;;  3248898  ;88467  3438445 
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 דיווח מגזרי

  2013 בדצמבר 31שהסתיימו ביום  ולשנה חודשיםלשלושה 

 )בלתי מבוקר( 
 

 דיווח מגזרי

הדיווח מתבסס על המבנה הארגוני של החברה3 הדיווחים הפנימיים3 אופן  .IFRS 8 -דיווח זה כולל מידע לפי מגזרים בהתאם ל

קמעונאות מזון3 מתחמי תדלוק  -: סופרמרקטים בני דיווחמגזרים  ארבעהמציגה  החברה. ההחלטותהקצאת המשאבים וקבלת 

וחלק החברה  הסלולראת פעילות בעיקר מגזר אחרים הכולל  בנוסףו קמעונאות וסיטונאות בתחום הלא מזון3 מגזר נדל"ןומסחר3 

 כרטיסי אשראי. של וסליקה הנפקהבפעילות 

 וללא המגזרים כוללות את הרווח התפעולי לפני הוצאות מימון מפעילויות נמשכות לרבות חלק החברה ברווחי חברות כלולות תוצאות

הותאמו קודמות לתקופות המגזרים תוצאות3 מוניטין הפחתות
5

 בדוח לתוצאות ההתאמה ואת המגזרים תוצאות את לשקף מנת על 

 מפעילות נמשכת. תקופות לאותן המאוחד

 
 מגזרי הפעילות כוללים:

תדלוק ומרכזים באמצעות החברה הבת דור אלון החברה עוסקת בפיתוח3 הקמה ותפעול של תחנות  –מתחמי תדלוק ומסחר  (1

מסחריים בסמיכות להם ושל חנויות נוחות עצמאיות ובשיווק של מוצרי דלק ומוצרים אחרים3 באמצעות תחנות תדלוק ובשיווק 

ישיר ללקוחות מגזר הדלק וחנויות הנוחות. תוצאות המגזר מוצגות בהתאם לדוח הכספי המדווח של דור אלון3 סיווג עמלות 

י העלות שיוחסו במועד הרכישה נכללו בהתאמות בין הרווח התפעולי של המגזרים לרווח כרטיסי האשראי והפחתת עודפ

 התפעולי במאוחד.

 
החברה מפעילה את רשת המזון הקמעונאית השנייה בגודלה במדינת ישראל. באמצעות חברת הבת3 מגה  –סופרמרקטים  (2

מגוון רחב של מוצרי מזון ומשקאות וכן מגוון  הומציעקמעונאות בע"מ )"מגה קמעונאות"(3 המפעילה את סניפי הסופרמרקט 

"3 כגון כלי בית3 צעצועים3 מכשירי חשמל קטנים3 מחשבים ואביזרים למחשב3 הבידור ומוצרי פנאי ומוצרי Food-Nonמוצרי "

3 2013 בדצמבר 31" מוצרים3 כגון בריאות עזרי יופי3 מוצרי תינוקות3 מוצרי קוסמטיקה והיגיינה. ליום Near Foodטקסטיל3 "

פרמרקטים. המגזר כולל גם נכסים בבעלות רבוע כחול נדל"ן בע"מ )להלן "רבוע נדלן"(3 סו 213לה מגה קמעונאות מפעי

 המשמשים את מגזר הסופרמרקטים וכוללים חנויות מחסנים ומשרדים.

 
פעילה הן  Bee"(3 קבוצת Beeבאמצעות  חברת הבת קבוצת בי קמעונאות בע"מ ) "קבוצת  בעיקר –לא מזון )קמעונאי וסיטונאי(  (3

באמצעות זכיינים3 בהתמחות  חלקןחנויות3  131פועלות  2013 בדצמבר 31כקמעונאית והן כסיטונאית בתחום הלא מזון. נכון ליום 

 בתחומים הבאים: כלי בית וטקסטיל לבית ותינוקות. המגזר כולל גם נכסים בבעלות רבוע נדלן המשמשים את המגזר. 

 
באמצעות חברת הבת רבוע נדל"ן לחברה החזקות בנכסים מניבים בעיקר מרכזים מסחריים3 מרכזים לוגיסטיים ובנייני  –נדל"ן  (4

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

 
  MVNOכמפעילת רשת %100באמצעות חברת הבת אלון סלולר בע"מ3 המוחזקת בשיעור  פועלת רבוע כחול אלון – אחרים (5

בתחום ההנפקה והסליקה של  %49קלוב ישראל בע"מ3 חברה כלולה המוחזקת בשיעור  דיינרסבאמצעות חברת ובישראל 

 לחברי מועדון הלקוחות של הקבוצה. YOUכרטיסי אשראי בישראל ומנפיקה את כרטיסי האשראי 

 

  

                                                 
5

"הסדרים משותפים" )חלק החברה בחברות שאוחדו בעבר באיחוד יחסי בדוחות המאוחדים של החברה ותוצאותיהן  IFRS 11ההתאמות כוללות יישום למפרע של  

 .מוצגות עתה במסגרת חלק החברה ברווחי חברות כלולות ונכללות בדיווח זה במסגרת תוצאות המגזרים(
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 דיווח מגזרי

  2013 בדצמבר 31שהסתיימו ביום ולשנה  חודשיםלשלושה 

 )בלתי מבוקר( 
 

 

2131 בדצמבר 13 -שלושת החודשים שהסתיימו ב    

 
מתחמי תדלוק 

 אחרים נדל"ן לא מזון סופרמרקטים ומסחר
התאמות 
 סך הכל למאוחד

ש"חאלפי    

 64;48:588  -  85;338  8455;  9984:8  6;785;386  384658288  הכנסות המגזר8 נטו

 -  (42;438) 48799  -  88853  -  348934  הכנסות בין מגזריות

 גולמי)הפסד( רווח 
 3;787;9  5;58276  558822  ;8455 (44;)  575  853882: 

 9;8885  38978  :3835  -  58334  5:8572  448263  פחת והפחתות
רווח )הפסד( מפעולות לפני שינויים 

בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה 
ורווח  והכנסות והוצאות אחרות

 :8;578  (8647:) (;9866) 58:22  (98:88) 8;4:88  498434  )הפסד( חברות כלולות

 :92846  (348984) (38285) 8474;5  (8469:) 43;488  488369  תוצאות המגזר

 (88456)       הוצאות משותפות שלא יוחסו
 

 (:66893)       הוצאות מימון8 נטו

 8;84;3        לפני מיסים על הכנסה רווח

        
 

2132 בדצמבר 13 -שלושת החודשים שהסתיימו ב    

 
מתחמי 

 אחרים נדל"ן לא מזון סופרמרקטים תדלוק ומסחר
התאמות 
 סך הכל למאוחד

 ש"חאלפי  

 582998823  -  54;68  87:2:  88;988  8597::387  :896:;385  הכנסות המגזר8 נטו

 -  (46;368) -  -  ;5862  -  338737  הכנסות בין מגזריות

 87:8846  793  (;;586) 87:2:  528573  ;5;6628  3:388:4  גולמי)הפסד( רווח 

 928742  48846  ;;482  -  :5832  48;8;5  448985  פחת והפחתות
רווח )הפסד( מפעולות לפני שינויים 

בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה 
ורווח  והכנסות והוצאות אחרות

 :44876  (328489) (4;3585) 88592  (;35858) :5:888  :36875  )הפסד( חברות כלולות

 :::828  (:328:4) (68573) 7;4684  (358346) 7;6:88  388423  תוצאות המגזר

 (:7823)       הוצאות משותפות שלא יוחסו
 

 (548355)       הוצאות מימון8 נטו

 458959        לפני מיסים על הכנסה רווח
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 דיווח מגזרי

  2013 בדצמבר 31שהסתיימו ביום  ולשנה חודשיםלשלושה 

 )בלתי מבוקר( 
 

 

2131 בדצמבר 13 -ב  השהסתיימ שנה   

 
מתחמי תדלוק 

 אחרים נדל"ן לא מזון סופרמרקטים ומסחר
התאמות 
 סך הכל למאוחד

ש"חאלפי    

 88562::338  -  668547  ;5:858  3;55588  ;868;8854  7836286:8  הכנסות המגזר8 נטו

 -  (;864;8) 48799  -  498689  -  85:7;5  הכנסות בין מגזריות

 :48839872  38292  (68769) ;5:858  8524;36  7;3886688  ;883::9  גולמי)הפסד( רווח 

 8363;48  98245  68773  -  338:42  3798827  8364::  פחת והפחתות
רווח )הפסד( מפעולות לפני שינויים 

בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה 
ורווח  והכנסות והוצאות אחרות

 3468899  (4;5589) (8;5784) 3:8826  (428249) 828659  3568973  )הפסד( חברות כלולות

 ;7;3998  (688797) (338967) 978237  (;43845) 59;658  35:8788  תוצאות המגזר

 (468246)       הוצאות משותפות שלא יוחסו
 

 (4768238)       הוצאות מימון8 נטו

 (32282:3)       לפני מיסים על הכנסה הפסד

        
 

2132 בדצמבר 13 -ב  השהסתיימ שנה   

 
מתחמי 

 אחרים נדל"ן לא מזון סופרמרקטים תדלוק ומסחר
התאמות 
 סך הכל למאוחד

 ש"חאלפי  

 3488:78399  -  983:7  ;52878  5438338  ;2;887748  :;7899585  הכנסות המגזר8 נטו

 -  (928877) -  -  :867;4  -  9;6383  הכנסות בין מגזריות

 489748678  (;;6) (338792) ;52878  :36:856  8836::389  6;;88;9  גולמי)הפסד( רווח 

 49:8736  :892;  ;;482  -  :33865  3898686  98:27:  פחת והפחתות
לפני שינויים רווח )הפסד( מפעולות 

בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה 
ורווח  והכנסות והוצאות אחרות

 76;8;;3  (658523) (:55884) 9;3983  (348294) 3488453  3678749  )הפסד( חברות כלולות

 52:8388  (;74858) (9::8;) 8524;;  (378672) 3598258  8756;36  תוצאות המגזר

 (:46848)       הוצאות משותפות שלא יוחסו
 

 (:4;4638)       הוצאות מימון8 נטו

 92;638        לפני מיסים על הכנסה רווח
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 דיווח מגזרי

  2013 בדצמבר 31שהסתיימו ביום  ולשנה חודשיםלשלושה 

 )בלתי מבוקר( 
 

 

2131 בדצמבר 13 -ב  השהסתיימ שנה   

 
מתחמי 

 אחרים נדל"ן לא מזון סופרמרקטים תדלוק ומסחר
התאמות 
 סך הכל למאוחד

 אלפי דולר ארה"ב 

 586468693  -  348992  338276  88359;  ;38:45874  3:;386:28  הכנסות המגזר8 נטו

 - (428224) 964  -  35;98  -  338569  הכנסות בין מגזריות

 :976832  ;52  (38532) 338276  658236  ;6958:5  4498424  גולמי)הפסד( רווח 

 998762  48246  38533  -  58627  678628  6;4785  והפחתותפחת 
רווח )הפסד( מפעולות לפני שינויים 

בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה 
ורווח  והכנסות והוצאות אחרות

 ;3;578  (8958;) (;32838) 78582  (78992) 398634  5:8:44  )הפסד( חברות כלולות

 738492  (:35863) (585:6) 438834  (;8833) :34887  43;8;5  תוצאות המגזר

 (43;88)       הוצאות משותפות שלא יוחסו
 

 (9583:5)       הוצאות מימון8 נטו

 (4:8:56)       לפני מיסים על הכנסה הפסד

 
 

 


