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 יקום - 0351,  מרץ 03
 

 ( NYSE:BSIאלון רבוע כחול ישראל בע"מ )

 0352שנת ול הרביעי לרבעוןתוצאות כספיות 
 

  מיליארד ש"ח לעומת  5515 -כבהסתכמו  0352הכנסות החברה בניכוי היטלים ממשלתיים בשנת

  03501מיליארד ש"ח בשנת  5519

  03501מ' ש"ח בשנת  51019מ' ש"ח לעומת  1510 -כבהסתכם  0352רווח מפעולות בשנת 

 Adjusted EBITDA 03501שנת ' ש"ח מ 25511לעומת  0352בשנת ' ש"ח מ 23311-הסתכם ל 

  מ 50115 לעומתמ' ש"ח   52311 -כב מוהסתכ 0352בשנת מגזר מתחמי תדלוק ומסחר תוצאות '

  1בתקופה מקבילה אשתקד"ח ש

  שנת ' ש"ח במ 9910 לעומת"ח ש' מ 0910 -כב 0352בשנת הסופרמרקטים הסתכמו  מגזרתוצאות

מרווח  הוקוזז בעיקר מקיטון במכירות ושחיקת הרווח הגולמי השנבע 5312%-כ של ירידה, 0350

 המרלו"ג בראשון לציון1ממכירת 

  0350מ' ש"ח בשנת  0113לעומת מ' ש"ח  53015-כבהסתכמו  0352בשנת מגזר הנדל"ן תוצאות ,

מגידול בהכנסות ומרווחי שיערוך גבוהים יותר בהשוואה לתקופה  , בעיקר,, הנובע00% -גידול של כ

 מקבילה אשתקד1

 לעומת  המעבר לרווח -"חשמ'  5511-כבהסתכמו  0352תוצאות בשנת בית וטקסטיל  כלימגזר ב

  1מהתייעלות ומעליה במרווחיםנובע  0350שנת מ' ש"ח ב 013-כ של הפסד

  אחרים"מגזר" 

o  0313לעומת  0352בשנת ' ש"ח מ 5510 -כ דיינרס הינו נקי שלה רווחחלק החברה ב – דיינרס 

את מהלכיה השיווקיים ולפיכך בתוצאות דיינרס הגבירה  0352שנת ב1 0350שנת מ' ש"ח ב

 You1נכללו עלויות שהוצאו בגין השקת כרטיס אשראי בשיתוף אל על ומועדון 

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

 03501שנת ל בהשוואה 20% בשיעור של השנהבהפסד התפעולי  קיטוןהמודעות למותג1 

 בהשוואה"ח ש' מ 5119-כב םהסתכ 0352סניפים שהוחלט על הפסקת פעילותם בשנת ב ההפסד 

 03501 בשנת"ח ש' מ 1110 של , בסניפים הללו, בסךהפסדל

  מ' ש"ח1  5010-מ' ש"ח לעומת הטבת מס של כ 03919-הסתכמו בכ 0352הוצאות מסים בשנת

 מ' ש"ח1 50013מס בסך  יהוצאות מסים השנה כללו הפחתת נכס

 של בסך מ' ש"ח לעומת הפסד נקי  051 -בכהסתכם  0352בשנת של החברה נקי המצרפי ההפסד ה

מ'  00513-הסתכם בכהפחתת נכס המס ההפסד המצרפי הנקי בנטרול  03501מ' ש"ח בשנת  550

 ש"ח1
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  רווח והפסד מאוחד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מגזרים לפיתוצאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רבעון מ' ש"ח1  01בסך  מרלו"ג בראשון לציוןל הסמוך רבעון שלישי כולל רווח ממימוש חלק ממתחם

 נכסים1מ' ש"ח רווח ממימוש  53רביעי כולל 

 

 

 

 

 

 

 

 4102 4102 

 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 רווח והפסד מאוחד במיליוני ש"ח

 0,10519 0,05219 0,11519 0,11011 0,100 הכנסות ממכירות, נטו

 50515 53511 52210 51310 10010 רווח גולמי

 5213 5311 2315 1315 (0219) תפעולי לפני מימון)הפסד( רווח 

 (211) (0511) (5915) 5013 (00915) נקי )הפסד( רווח

Adjusted EBITDA 5111 50511 55312 1211 55913 

 4102 4102 

 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 "חש במיליוני תוצאות המגזר

 26.1 0015 0112 2212 0315 ומסחר תדלוק

 2215 (515) 5111 1911 (0912) *סופרמרקטים

 (019) 111 510 013 513 כלי בית וטקסטיל

 0910 0213 0011 5015 2213 "ןנדל

 0352 0350 

 1-12 1-12 "חש במיליוני המגזרתוצאות 

 50115 140.5 ומסחר תדלוק

 9910 0910 סופרמרקטים

 (013) 5511 כלי בית וטקסטיל

 0113 53015 "ןנדל
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כלכלית, -היום שנה מאתגרת מבחינת סביבה מקרו תמסכמ הקבוצה" – יצחק יו"ר דירקטוריוןבן מר עמית 

 בהנהלת החברה. םליישום האסטרטגיה וחילופים פרסונאליי וצעושבמהלכים פנימיים 

אלון רבוע כחול הינה קבוצת הקמעונאות הגדולה בישראל, הפועלת בתחומי הצריכה היומיומיים: מזון, דלק 

ותקשורת. תחומים אלו מאופיינים בשנים האחרונות בסביבה תחרותית גוברת, זאת לצד קיטון בהיקפי הצריכה 

על  נית האסטרטגית של "מגה"ביישום התוכ הלהאצמחד   2112ורגולציה מכבידה. עובדות אלו הביאו במהלך 

 11-ומאידך להתארכות פרק הזמן הנדרש להבשלתה. כך למשל צמצום של שטחי המסחר ויציאה מ עלויותיה

, 2112מ"ר והסבות סניפים שהתבצעו במהלך  20,111סניפים, מעבר למרכז לוגיסטי חדש בקיבוץ אייל בשטח של 

בהמשך. כמו כן, הסביבה  אמורה הקבוצה לראותלו הביאו לגידול בהוצאות בעוד שאת פירות  מהלכים א

 הרגולטורית המכבידה ואי בהירות סביב יישום חוק המזון האטו התקדמותם של חלק מהמהלכים. 

, את המרלו"ג השלימה בנייתם ואכלוסם של קומה נוספת בקניון הדר הרבוע נדל"ן השלימה שנה חיובית, במסגרת

ה, אשר החלו להניב ולתרום לתוצאותיה הכספיות. כמו כן, הושלמה הקמת ואת בית קומברס ברעננ בקיבוץ אייל

. בפרויקט השוק הסיטונאי הצפוי להיפתח רק עוד 2112חניון גבעון בתל אביב הצפוי להתחיל לפעול במהלך 

 01%למעלה משנה, התקשרה החברה עם שוכרי עוגן בתחום האופנה וכבר עתה הבטיחה את השכרתם של כ 

 .משטחי המסחר

דור אלון ממשיכה בביסוסה כחברה מובילה בתחום מתחמי התדלוק, זאת לצד מהלכים להצפת ערך ויצירת מקורות 

רווח נוספים כגון: פיתוח מתחמים בהם קיימות זכויות נדלן נוספות, השבחת קרקעות ומינוף הידע והניסיון לכניסה 

  לתחומים משיקים, כגון מיזמי הסבה ושיווק גז טבעי למפעלים.

בחודשים האחרונים דיווחה "אלון ריבוע כחול" על שינויים פרסונאליים בהנהלת הקבוצה ופרישתם של המנכ"לים 

המשותפים. עם זאת, ברצוני לחזור ולציין כי לכל אחת מחברות הקבוצה הנהלה עצמאית ופעילה, אשר ממשיכה 

  ופועלת להשגת היעדים באופן שוטף. ביישום תוכניות העבודה

 עשיה של רבות שנים על, הדירקטוריון וחברי המניות בעלי בשםזו אני מבקש להודות לדודי ויסמן  ותבהזדמנ

 ".ולאחל למנכ"ל הנכנס מר אביגדור קפלן בהצלחה במילוי תפקידו הקבוצה והובלת

 

 "למנכ מינוי

 .2112 למרס 21 -מה החל, החברה ל"כמנכ לשמש קפלן אביגדור מר של מינויו את אישר החברה דירקטוריון

 לישראל הדלק חברת אלון ל"וכמנכ 2112 מפברואר החל החברה של הדירקטוריון כחבר מכהן קפלן אביגדור מר

 בין, 2112-2113 הדסה הרפואי המרכז ל"כמנכ השנים בין שימש קפלן אביגדור מר. השנה תחילת מאז מ"בע

 שימש 2110-1111 השנים ובין מ"בע ביטוח עסקי החזקות כלל דירקטוריון ר"כיו שימש 2113-2110 השנים

 במנהל ומוסמך וסטטיסטיקה בכלכלה בוגר תואר בעל הינו קפלן אביגדור מר. ביטוח עסקי החזקות כלל ל"כמנכ

 דוקטור תואר בעל. בחיפה מהטכניון וניהול תעשיה בהנדסת ומוסמך בירושלים העברית מאוניברסיטה עסקים

 .  שבע בבאר גוריון בן מאוניברסיטת הבריאות במדעי

 

 שלמה למר ותודתה הערכתה את מביעה החברה. התפטרותו את הגיש בחברה כדירקטור המכהן אבן שלמה מר

 .תרומתו על אבן
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 0352 לשנת תוצאות 
 
 

 הכנסות ברוטו

מ' דולר ארה"ב( בהשוואה  3,012.2$מ' ש"ח ) 12,120.1 -כבהסתכמו  2112לשנת ההכנסות )כולל היטלים ממשלתיים( 

 הסופרמרקטים במגזרבעיקר  2.2% -של כ קיטוןאשתקד,  המקבילה בתקופהמ' ש"ח  12,001.1 -להכנסות של כ

  .והמסחר התדלוק ובמתחמי

 
 ההכנסות ממכירות, נטו

 
דולר ארה"ב(  מ' 1,221.0$מ' ש"ח ) 2,021.0 -בכ 2112 בשנתהסתכמו  –הכנסות מתחמי התדלוק ומסחר 

נבע מירידה  הקיטוןעיקר  .2.2% -של כ ירידהאשתקד,  ההמקביל בתקופהמ' ש"ח  2,121.2 -בהשוואה לכ

  .הדלקים במחירי

 
בהשוואה מ' דולר ארה"ב(  1,311.0$מ' ש"ח ) 2,222.1 -בכ  השנההסתכמו  – 1הכנסות מגזר הסופרמרקטים

מקיטון  בעיקרבמכירות נבע  הקיטון. 2.1% -אשתקד, קיטון של כ המקבילה בתקופהמ' ש"ח   2,113.0 -לכ

, המוכרת במחירים YOUסניפים לרשת  21 מהסבתו , הורדת מחיריםהתגברות התחרותומבצריכה הפרטית 

 .אשר במהלך הסבתם היו סגורים בחלקם נמוכים יותר,

 
 -בהשוואה לכמ' דולר ארה"ב(  11.2$מ' ש"ח ) 311.2 -כב השנההסתכמו  – כלי בית וטקסטילהכנסות מגזר 

 .אשתקד המקבילה בתקופהמ' ש"ח  311.0

 

מ' ש"ח  30.2 -בהשוואה לכמ' דולר ארה"ב(  $ 13.2מ' ש"ח ) 21.2 -כב השנה הסתכמו – הכנסות מגזר הנדל"ן

 .חיצונייםגורמים ל המושכרים בשטחים מגידול בעיקר נבע בהכנסות הגידול. 33.3% -, גידול של כ2113בשנת 

 
מההכנסות(  21.1% -מ' דולר ארה"ב( )כ 022.3$מ' ש"ח ) 2,221.1 -כבהסתכם  2112בשנת  הרווח הגולמי

 -, קיטון של כ אשתקד ההמקביל תקופהמההכנסות( ב 21.1%מ' ש"ח ) 2,213.2 -בהשוואה לרווח גולמי של כ

הגולמי במגזר  ברווח מקיטון נבעאשתקד  המקבילה תקופהברווח הגולמי בהשוואה ל הקיטון. 0.1%

 .הסופרמרקטים

 
מהכנסות(,  10.3%מ' דולר ארה"ב( ) 213.0$מ' ש"ח ) 111.1 -בכהרווח הגולמי הסתכם  במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

 .1.2% -גידול של כמהכנסות(.  12.3%אשתקד ) ההמקביל תקופהמ' ש"ח ב 100.0 -כבהשוואה ל

 

מהכנסות(  22.1%מ' דולר ארה"ב( ) 321.1$מ' ש"ח ) 1,323.1 -בכהסתכם הרווח הגולמי  במגזר הסופרמרקטים

 הגולמי ברווח הקיטון. 0.1%של  קיטוןמהכנסות(,  22.1%) אשתקד המקבילה בתקופהמ' ש"ח  1,201.1 -כבהשוואה ל

  .לעיל כאמורבמכירות  מקיטון נבע

 

                                                 
 .בהתאם תוקנו ההשוואה מספרי. המגזר במסגרת נכללים אינם ולכןעל הפסקת פעילותם  שהוחלט סניפיםהמגזר אינן כוללות  הכנסות 1
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מהכנסות(  21.3%מ' דולר ארה"ב( ) 22.0$מ' ש"ח ) 100.0 -בכהסתכם הרווח הגולמי  טילכלי בית וטקסבמגזר 

אשר נבע מגידול בשיעור  2.3%של  גידולמהכנסות(,  21.1%) תקופה מקבילה אשתקדבש"ח  מ' 120.2 -כבהשוואה ל

 .הרווח הגולמי

 

 22.2%מ' דולר ארה"ב(  ) 032.2$מ' ש"ח ) 2,221.1 -כבהסתכמו  2112בשנת הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות 

 .1.2%קיטון של , 2113בשנת מההכנסות(  21.0%מ' ש"ח  ) 2,212.1 -כמההכנסות(, בהשוואה ל

 

מ'  112.2$מ' ש"ח ) 011.0 -בכ 2112בשנת  וכלליות הנהלה, מכירה, הסתכמו הוצאות במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

הגידול נבע  עיקר. 2.0% -של כ גידול, אשתקד המקבילה תקופהמיליון ש"ח ב 023.0 -כדולר ארה"ב(, בהשוואה ל

 .2112במהלך שנת בהפרשה לחובות מסופקים  גידולוכן מ חדשים מתחמים מפתיחת כתוצאה

 

מ' דולר ארה"ב(,  321.2$מ' ש"ח ) 1,301.1 -בכהסתכמו הוצאות מכירה הנהלה וכלליות  במגזר הסופרמרקטים

 בשטחי מקיטוןבעיקר  שנבע בהוצאות 1.2% -של כ קיטון, אשתקד המקבילה תקופהמיליון ש"ח ב 1,313.1 -כבהשוואה ל

והתייקרויות ריאליות  YOUמהשקת רשת הנוספות שנבעו  העלויות  בחלקם עקב שהתקזזוהתייעלות  ומצעדי מכירה

 אחרות.

 

מ' דולר ארה"ב(  31.1$מ' ש"ח ) 122.2 -בכהסתכמו הוצאות מכירה הנהלה וכלליות  כלי בית וטקסטילבמגזר 

 . 2.2% -של כ קיטון, אשתקד המקבילה תקופה' ש"ח במ 121.2 -כבהשוואה  ל

 

מ'  11.0 -כמ' דולר ארה"ב( בהשוואה ל 2.3$מ' ש"ח ) 21.0 -בכהסתכמו הוצאות מכירה הנהלה וכלליות במגזר הנדל"ן 

  .2%-כ של גידולאשתקד,  המקבילה תקופהש"ח ב

 

כתוצאה מ' דולר ארה"ב(  12.1$מ' ש"ח ) 21.3בסך  רווחרשמה החברה  2112בשנת  –עליית ערך נדל"ן להשקעה 

  .2113שנת מ' ש"ח ב 21.0של  רווחמשערוך נכסים לשקעה בהשוואה ל

 

מ' דולר  2.1$מ' ש"ח ) 1.1 -של כסך בהסתכמו  2112 , נטו בשנתאחרות הכנסות –נטו  ,אחרות)הוצאות(  הכנסות

 ארה"ב( וכלל

המיוחס למגזר כלי בית בקיזוז הוצאות בגין הפחתת מוניטין  רווחים ממימוש נכסים ומיציאה מסניפים מפסידיםו בעיקר 

ובקיזוז הפרשה שרשמה החברה בגין  מ' דולר ארה"ב( 2.2$)מ' ש"ח  21.1ברבעון הרביעי של השנה בסך וטסקטיל 

 מ' ש"ח 21.2 -, לעומת הוצאות אחרות נטו של כמ' דולר ארה"ב( 1.1$מ' ש"ח ) 32.1השקעתה בכפר השעשועים בסך 

 .2113ת בשנ

 

דולר ארה"ב( לעומת  מ' 1.0$) מ' ש"ח 30.1 -של כסך ב 2112 בשנת הסתכם –החברה ברווחי חברות כלולות  חלק

  .2113בשנת ' ש"ח מ 21.2של  רווח

 

מההכנסות(,  1.2%מ' דולר ארה"ב( ) 12.2$מ' ש"ח ) 20.2 -בכ 2112 בשנתהסתכם  מפעולות לפני מימוןרווח 

 . 03.2%של  קיטון ,2113בשנת מההכנסות(  1.3%מ' ש"ח ) 123.1בהשוואה לרווח של 
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 2.1%) מ' דולר ארה"ב( 30.1$מ' ש"ח ) 121.2 -בכ לפני מימון מפעולות רווחההסתכם  במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

גידול נבע מגידול בחלק החברה ה עיקר 1.2% -של כ גידול, 2113שנת בש"ח  מ' 130.0 -, בהשוואה למההכנסות(

 חברות כלולות ומגידול בהכנסות אחרות. ברווחי

 
 1.1%) (מ' דולר ארה"ב 11.1$מ' ש"ח ) 31.3 -בכ לפני מימון הרווח מפעולות םהסתכ במגזר הסופרמרקטים

שנבע בעיקר מירידה במכירות וברווח  01.2% -של כ קיטון, 2113בשנת ש"ח  מ'  11.2 -כ, בהשוואה למההכנסות(

 הגולמי.

 

 2.1%)מ' דולר ארה"ב(  3.1$מ' ש"ח ) 11.2 -בכ לפני מימון מפעולות רווחה הסתכם וטקסטיל בית כליבמגזר 

נבע מגידול ברווח הגולמי וקיטון בהוצאות  המעבר לרווח תפעולי .2113 בשנת 2.1 -להפסד של כבהשוואה מההכנסות( 

 מכירה, הנהלה וכלליות.

 

 מההכנסות(, 211.0%) מ' דולר ארה"ב( 20.2$מ' ש"ח ) 112.0 -בכ לפני מימון מפעולות הרווח םהסתכ במגזר הנדל"ן

שיערוך גבוהים יותר  מגידול בהכנסות ומרווחי אשר נבע 30.0% -כ של גידול, 2113 בשנתמ' ש"ח  12.1 -כבהשוואה ל

 .2113לשנת בהשוואה 

 

מ' דולר ארה"ב( בהשוואה להוצאות מימון נטו של  22.3$מ' ש"ח ) 211.3 -כל 2112 בשנתהסתכמו הוצאות מימון, נטו 

בעיקר מהשפעת המדד על ההתחייבות הפיננסית של  נובעבהוצאות המימון נטו,  הקיטון. 2113בשנת מ' ש"ח  222.1 -כ

 מקבילה בתקופה 1.11% של עליה לעומת 1.1% בשיעור הידוע המדד ירד תקופהב)למדד החברה שחלקן צמודות 

 וקוזז בחלקו מעליה בשער החליפין של הדולר. חוב בריביות נמוכות יותר, גיוס (אשתקד

 

 מס להטבתמ' דולר ארה"ב( בהשוואה  22.1$מ' ש"ח ) 211.1 -כל והסתכמ 2112 בשנת המס הוצאותמסים על ההכנסה 

הפסדים במהלך הרבעון הרביעי השנה הפחיתה החברה את  מלוא נכס המס בגין . 2113 בשנתמ' ש"ח  12.1בסך 

 מ' ש"ח 132.1-כמועברים בחברות להן הפסד לצרכי מס העולה על שלוש שנים, ההשפעה על הוצאות המסים הסתכמה ב

 .מ' דולר ארה"ב( 33.1$)

 

מ'  01.2 -של כ הפסדמ' דולר ארה"ב( לעומת  13.0$מ' ש"ח, ) 302.1-כל 2112 בשנתהסתכם  נמשכת מפעילותהפסד 

מ' ש"ח  210.1-כבהמיוחס לבעלי המניות בחברה הסתכם  התקופהנמשכת  מפעילות ההפסד. 2113בשנת ש"ח 

דולר ארה"ב( והרווח מפעילות נמשכת המיוחס לבעלי זכויות שאינן  1.0$ש"ח למניה ) 0.32מ' דולר ארה"ב( או  111.1$)

 מ' דולר ארה"ב(. 13.0$מ' ש"ח ) 23.0 -כבמקנות שליטה הסתכם 

 

מ' דולר  1.0$מ' ש"ח ) 3.1-בכ 2112בשנת  הסתכםבחברה  המניותכולו לבעלי  המיוחס מופסקתמפעילות  הפסד

 . 2113בשנת ש"ח  מ' 31.1-הפסד של כ לעומתדולר ארה"ב(  1.11$) למניה"ח ש 1.12 אוארה"ב( 
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  0352שנת לתזרים מזומנים 

 

 מ' 212.1 -בכ 2112שנת ב שוטפת הסתכמופעילות מ שנבעותזרימי המזומנים נטו מזומנים מפעילות שוטפת: תזרימי 

.  2113בשנת מ' ש"ח  012.1 -מי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בסך כימ' דולר ארה"ב( בהשוואה לתזר 131.1$ש"ח )

 שהתקבלומ' ש"ח  22.2 בסךמס  ומהחזרי מקיטון ברווח השוטף נבע התקופות בין שוטפת מפעילות בתזרים הקיטון עיקר

 מ' דולר ארה"ב( השנה. 2.0$מ' ש"ח ) 10לעומת תשלומי מס בסך  אשתקד

 

 מ' 12.1 -בכ 2112בשנת השקעה הסתכמו  תזרימי המזומנים נטו ששימשו לפעילותתזרימי מזומנים מפעילות השקעה: 

. 2113בשנת מ' ש"ח  211.3לתזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בסך  מ' דולר ארה"ב( בהשוואה 11.2ח )"ש

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

 111.1-כ בסך בוע ונדל"ן להשקעהקרכוש  ממימוש תמורהבקיזוז  מ' דולר ארה"ב( 03.1$מ' ש"ח ) 323.3מוחשיים בסך 

, מ' דולר ארה"ב( 30.1$מ' ש"ח ) 121.2בסך  , נטותמורה ממימוש ניירות ערך סחירים ,"ב(ארה דולר' מ 20.2$"ח )ש' מ

 דולר' מ 3.2$מ' ש"ח ) 12.2וריבית שהתקבלה בסך  מ' דולר ארה"ב( 2.1$מ' ש"ח ) 11.0פירעון הלוואות שניתנו בסך 

תזרימי המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה כללו בעיקר רכישת רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה  2113 בשנת"ב(. ארה

 בקיזוז תמורה ,חמ' ש" 120.1 -בסך כ בניירות ערך סחירים, נטו מ' ש"ח, השקעה 223.0-כ ונכסים בלתי מוחשיים בסך

 וריבית שהתקבלה בסך 30.2 -כשנתנו בסך  נטו מ' ש"ח, פירעון הלוואות 12.2 -כ מימוש נדל"ן להשקעה ורכוש קבוע בסך

 מ' ש"ח.  10.1 -כ

 

 מ' 221.0 -בסך של כ בתקופהמימון הסתכמו  פעילותל ששימשונטו  תזרימי המזומנים תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

 בשנתח "ש מ' 202.2 -פעילות מימון בסך של כל ששימשומ' דולר ארה"ב( בהשוואה לתזרימי מזומנים נטו  111.1$ש"ח )

"ח ש' מ 200.2בעיקר פירעון הלוואות לזמן ארוך בסך  כללו בתקופהפעילות מימון ל ששימשותזרימי המזומנים  .2113

מ'  221.1 -מ' דולר ארה"ב(, תשלומי ריבית בסך כ 131.1$' ש"ח )מ 230.3 בסך"ח אג פירעון"ב(, ארה דולר' מ 121.0$)

"ב( ארה דולר' מ  11.0$"ח )ש' מ 22.0 בסך בנקאים מתאגידים קצר לזמן באשראי קיטוןמ' דולר ארה"ב(,  20.1$ש"ח )

הלוואות לזמן  קבלתמ' דולר ארה"ב( בקיזוז  12.3$מ' ש"ח ) 21.2 -כ דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה בסך ותשלום

זכויות שאינן מקנות שליטה בסך , רכישת מניות בחברות בנות על ידי מ' דולר ארה"ב( 111.0$מ' ש"ח ) 100.3ארוך בסך 

 ששימשו "ב(. המזומניםארה דולר 21.1$"ח )ש' מ 120.1והנפקת אג"ח בסך  מ' דולר ארה"ב( 11.1$מ' ש"ח ) 01.1

מ'  203.2מ' ש"ח, פירעון הלוואות לזמן ארוך בסך  011.1כללו בעיקר פירעון אג"ח בסך  2113 בשנת מימון פעילותל

מ' ש"ח  221.2 -מ' ש"ח, תשלומי ריבית בסך של כ 311.0ר מתאגדים בנקאיים, נטו בסך ש"ח, קיטון באשראי לזמן קצ

מ' ש"ח,  132.2מ' ש"ח וקוזז על ידי הנפקת אג"ח בסך של  31.1ותשלום דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה בסך 

זכויות שאינן מקנות שליטה בסך מ' ש"ח ורכישת מניות בחברות בנות על ידי בעלי  312.1קבלת הלוואות לזמן ארוך בסך 

 מ' ש"ח.       21.3
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 03522 של רביעילרבעון התוצאות 
 

 הכנסות ברוטו

מ' דולר ארה"ב(  021.3$מ' ש"ח ) 3,310.0 -כבהסתכמו  2112של  רביעיהההכנסות )כולל היטלים ממשלתיים( ברבעון 

 במחירי  בעיקר מירידה הנובע 0.3% -של כ קיטוןמ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד,  3,011.3 -בהשוואה להכנסות של כ

 מקיטון במכירות מגזר הסופרמרקטים. דור אלוןבמכירות הדלקים שהביאה לירידה 

 
 ההכנסות ממכירות, נטו

 
מ' דולר ארה"ב( לעומת  212.2$מ' ש"ח ) 1,122.1 -בכברבעון הסתכמו  –הכנסות מתחמי תדלוק ומסחר 

  .הדלקיםבמחירי  מירידה נבע הקיטון. עיקר 0.1% -של כ ירידהמ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד,  1,223.1

 
 מ' דולר ארה"ב( לעומת 332.1$מ' ש"ח ) 1,211.2 -בכברבעון הסתכמו  – 3הכנסות מגזר הסופרמרקטים

קיטון הורדת מחירי המכירה, נבע מ עיקר הקיטון .0.1%של מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ירידה  1,313.0

ומקיטון במכירות עדן טבע מרקט בעקבות  אשר במהלך הסבתם היו סגורים Youהסבת סניפים לרשת  ,צריכהב

 .סגירת מספר נקודות מכירה שהיו בתוך סניפי מגה

 

מ'  00.3 לעומתמ' דולר ארה"ב(  11.2$מ' ש"ח ) 00.1 -בכברבעון הסתכמו  – כלי בית וטקסטילהכנסות מגזר 

מקיטון במכירות תחום מוצרים לבית  נבע בהכנסות קיטוןה. 2.1% -של כ ירידה אשתקד המקבילש"ח ברבעון 

 המתקזז בחלקו בגידול במכירות תחום הטקסטיל לבית.

 
 -ל 2113של רביעי המ' ש"ח ברבעון  1.2 -מ 01.2% -שכר דירה של כגידול בהכנסות  – הכנסות מגזר הנדל"ן

הגידול בהכנסות הרבעון נבע בעיקר מגידול בשטחים  .מ' דולר ארה"ב( ברבעון הנוכחי 2.1$מ' ש"ח ) 12.2

 .אשתקד מקבילהה לתקופה בהשוואה חיצונייםגופים להמושכרים 

 
 21.2% -מ' דולר ארה"ב( )כ 132.1$מ' ש"ח ) 223.1 -כבהסתכם  2112של  רביעיהברבעון  הרווח הגולמי

של  קיטון, מההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד 21.1%מ' ש"ח ) 021.0 -מההכנסות( בהשוואה לרווח גולמי של כ

הגולמי במגזר  ברווח קיטוןמ בעיקר נבעברווח הגולמי בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד  קיטוןה. 12.1%-כ

 סופרמרקטים.ה

 
 10.2%מ' דולר ארה"ב( ) 20.0$מ' ש"ח ) 101.1 -בכהסתכם הרווח הגולמי  במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

 קיטוןה עיקר. 3.3% של קיטוןהכנסות(, המ  12.1%מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ) 112.0 -כנסות(, בהשוואה לההמ

 .כתוצאה מירידה במחירי הדלקים מהפסדי מלאי גבוהים יותר ברבעון הנוכחי לעומת רבעון מקביל אשתקד נבע

 

מהכנסות(  22.3%מ' דולר ארה"ב( ) 13.1$מ' ש"ח ) 201.2 -בכהסתכם הרווח הגולמי  במגזר הסופרמרקטים

מקיטון בחלקו הקיטון נבע  .11.1%של  קיטוןמהכנסות(,  22.1%) 2113של  רביעיהמ' ש"ח ברבעון  322.1 -בהשוואה ל

 בעקבות הגולמי המרווח בשיעור ומירידה גידול בהנחות תווי שי ,, מעלות הפעלת שני מרלו"גיםבמכירות כאמור לעיל

 ברבעון הרביעי של השנה. YOU לרשתהסבת סניפים 

                                                 
 ומסחר, סופרמרקטים, כלי בית וטקסטיל ונדל"ן. דיווח לפי מגזרים נכלל בדיווח זה בהמשך.החברה פועלת בארבעה מגזרים בני דיווח: מתחמי תדלוק  2

 .בהתאם תוקנו ההשוואה מספרי. המגזר במסגרת נכללים אינם ולכןעל הפסקת פעילותם  שהוחלט סניפיםהמגזר אינן כוללות  הכנסות 3
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מהכנסות(  21.0%מ' דולר ארה"ב( ) 1.0$מ' ש"ח ) 30.1 -בכהסתכם הרווח הגולמי  כלי בית וטקסטילבמגזר 

הגולמי נבע . הגידול ברווח 0.2%של  גידולמהכנסות(,  20.1%) 2113של רביעי הש"ח ברבעון מ'  32.0 -בהשוואה ל

 בתחום הטקסטיל.מקיטון בשיעור הרווח הגולמי הרווח הגולמי בתחום הבית והתקזז בחלקו מגידול בשיעור 

 

מ' דולר ארה"ב(   123.3$מ' ש"ח ) 210.1 -כבהסתכמו  2112של  רביעיהברבעון הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות 

 .אשתקד מההכנסות( ברבעון המקביל 21.1%מ' ש"ח  ) 211.1 -מההכנסות(, בהשוואה ל 23.2%)

 

 מ' 100.2 -מ' דולר ארה"ב(, בהשוואה ל 23.0$מ' ש"ח ) 111.3 -בכ, הסתכמו הוצאות אלו במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

וכן מגידול בהפרשה לחובות  שנבע מפתיחת מתחמים חדשים 1.1% -של כ גידול, 2113של שנת  רביעיהש"ח ברבעון 

  .מסופקים

 

 מ' דולר ארה"ב(, בהשוואה  03.0$מ' ש"ח ) 322.1 -בכוכלליות הסתכמו הוצאות מכירה הנהלה  במגזר הסופרמרקטים

  .Youרשת  השקתמ בעיקר שנבע 3.1% -של כ גידול, 2113של רביעי הש"ח ברבעון  מ' 312.1 -ל

 

מ' דולר ארה"ב( בהשוואה   1.0$ש"ח ) מ' 31.2 -בכהסתכמו הוצאות מכירה הנהלה וכלליות  וטקסטילכלי בית במגזר 

מקיטון בהוצאות תחום מוצרים  בעיקרשנבע  בהוצאות 2.1% -של כ קיטון, 2113של  רביעיהש"ח ברבעון  'מ 30.3 -ל

 .לבית

 

מ' ש"ח  2.2 -ארה"ב( בהשוואה ל מ' דולר 1.2$מ' ש"ח ) 2.1 -בכהסתכמו הוצאות מכירה הנהלה וכלליות במגזר הנדל"ן 

  .2113של  רביעי הברבעון 

 

של  רווחמ' דולר ארה"ב( לעומת  $ 1.0מ' ש"ח ) 31.3בסך  רווחרשמה החברה  הרבעון –עליית ערך נדל"ן להשקעה 

 .2113 שלרביעי המ' ש"ח ברבעון  31.1

 

 וצאותהמ' דולר ארה"ב( לעומת  11.1$מ' ש"ח ) 20.2 -של כסך בהסתכמו  הרבעוןאחרות  הוצאות –אחרות נטו  הוצאות

הוצאות אחרות הרבעון כוללות הוצאות בגין הפחתת  מוניטין בסך . 2113 שלרביעי העון מ' ש"ח ברב 3.1אחרות בסך 

 מ' 1.1$"ח )ש' מ 32.1 בסך השעשועים בכפר השקעתה בגין החברה שרשמה והפרשה (ב"ארהמ' דולר  2.2$) 21.1

 ."ב(ארהדולר 

 

מ' ש"ח  0.1מ' דולר ארה"ב( לעומת  $ 3.2מ' ש"ח ) 13.3 -בכהסתכם הרבעון  –החברה ברווחי חברות כלולות  חלק

 ברבעון המקביל אשתקד. 

 

מההכנסות(, בהשוואה  2.1%מ' דולר ארה"ב( ) 11.3$מ' ש"ח ) 12.1 -בכהסתכם הרבעון  לפני מימוןמפעולות  הפסד

המעבר להפסד נבע בעיקר ממגזר  .2113של  רביעי המההכנסות( ברבעון  2.3%מ' ש"ח ) 02.1לרווח של 

 הסופרמרקטים.

 

 2.1%) מ' דולר ארה"ב( 1.1$"ח )ש' מ 31.0-בכ מימון לפני מפעולות הרווחהסתכם  במגזר מתחמי תדלוק ומסחר

 מגידול נבע הגידול עיקר. 11.2% -של כ גידול, 2113של שנת  רביעי הש"ח ברבעון  מ' 20.1 -, בהשוואה למההכנסות(

 אחרות.בהכנסות 
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, (מההכנסות 2.3%) מ' דולר ארה"ב( 1.0$מ' ש"ח ) 21.2 -בכ מפעולות לפני מימון הפסד םהסתכ במגזר הסופרמרקטים

ירידה במכירות וירידה המעבר להפסד מפעילות נבע מ .2113של  רביעיהש"ח ברבעון  מ' 22.1 רווח בסךל בהשוואה

 ברווח הגולמי.

 

 מההכנסות( 1.2%) ב(מ' דולר ארה" 1.3$מ' ש"ח ) 1.1 -בכמימון לפני מפעולות  רווח םהסתכ וטקסטיל בית כליבמגזר 

ברווח הגולמי וקיטון  נבע מגידול מפעולות לרווח מעברה. 2113של  רביעיה' ש"ח ברבעון מ 2.1 -כ של הפסדבהשוואה  ל

 .וכלליות הנהלה, מכירה בהוצאות

 

 מההכנסות(, 200%) מ' דולר ארה"ב( 11.3$מ' ש"ח ) 22.1 -בכמימון  לפני מפעולות רווח םהסתכ במגזר הנדל"ן

חברות מרווחי ו מגידול בהכנסות שכ"ד אשר נבע 12% -של כ גידול, 2113של  רביעיה מ' ש"ח ברבעון 31.3 -בהשוואה ל

 גבוהים יותר הרבעון לעומת רבעון מקביל אשתקד. כלולות

 

 -נטו של כ ,מ' דולר ארה"ב( בהשוואה להוצאות מימון 13.3$מ' ש"ח ) 21.1 -בכהסתכמו הרבעון הוצאות מימון, נטו 

 וקוזז הדולר של החליפין בשער עליהמבהוצאות המימון נטו, נובע בעיקר  הגידול .2113 של רביעיהמ' ש"ח ברבעון  22.1

 .מגיוס חוב בריביות נמוכות יותר בחלקו

 

 מס וצאותלהמ' דולר ארה"ב( בהשוואה  22.0$מ' ש"ח ) 212.3 -בכ והסתכמ הרבעון מסים הוצאותמסים על ההכנסה 

במהלך הרבעון הרביעי השנה הפחיתה החברה את  מלוא נכס המס בגין  .2113 שלרביעי המ' ש"ח ברבעון  1.1בסך 

ברבעון הסתכמה  הפסדים מועברים בחברות להן הפסד לצרכי מס העולה על שלוש שנים, ההשפעה על הוצאות המסים 

 .מ' דולר ארה"ב( 20.3$)מ' ש"ח  101.1-בכ

 

מ'  12.2 -של כ מפעילות נמשכת רווחמ' דולר ארה"ב( לעומת  01.2$מ' ש"ח, ) 331.1-בכהרבעון הסתכם  נקי הפסד

. 2113של  רביעיהברבעון מ' ש"ח(  11.1 -מ' ש"ח )הכולל הפסד מפעילות מופסקת של כ 2.0-והפסד נקי של כש"ח 

ש"ח למניה  2.22מ' דולר ארה"ב(  או  13.2$מ' ש"ח ) 303.1 -כבהמיוחס לבעלי המניות בחברה הסתכם  הרבעון פסדה

 מ' דולר ארה"ב(. 0.2$מ' ש"ח ) 22.1 -בדולר ארה"ב( והרווח המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה הסתכם  1.22$)
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  0352של שנת  ירביעהרבעון לתזרים מזומנים 

 

של שנת  רביעיהברבעון  פעילות שוטפת הסתכמומ שנבעו ,תזרימי המזומנים נטותזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 

מ'  12.3 -שוטפת בסך כפעילות לשימשו מי מזומנים שימ' דולר ארה"ב( בהשוואה לתזר 1.1$ש"ח ) מ' 21.2 -בכ 2112

נבע אשתקד מפעילות שוטפת הרבעון מול רבעון מקביל המזומנים הגידול בתזרים  רעיק אשתקד.ש"ח ברבעון המקביל 

מ'  112.1 -של כבסך מקיטון ברווח התפעולי שקוזז מ' דולר ארה"ב(  31.1$מ' ש"ח ) 123.1שינויים בהון חוזר נטו בסך מ

 מ' דולר ארה"ב(. 3.0$מ' ש"ח ) 12.1 -של כ למו בסךומ' דולר ארה"ב( וממסים שש 20.3$ש"ח )

 

ח "ש מ' 31.1 -בכ הרבעוןהשקעה הסתכמו  פעילותנבעו מתזרימי המזומנים נטו שמזומנים מפעילות השקעה: תזרימי 

מ' ש"ח ברבעון  21.1 -של כ לתזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בסך מ' דולר ארה"ב( בהשוואה 1.1$)

נדל"ן רכוש קבוע ו ממימוש תמורהכללו בעיקר  הרבעוןהשקעה  שנבעו מפעילותהמקביל אשתקד. תזרימי המזומנים 

מ' ש"ח  11.1 -של כ ארה"ב(, תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים, נטו בסך דולר 'מ 12.1$מ' ש"ח ) 22.3להשקעה בסך 

מ'  10.0$מ' ש"ח ) 12.2רכישת נדל"ן להשקעה, רכוש קבוע, ונכסים בלתי מוחשיים בסך קיזוז במ' דולר ארה"ב(  10.2$)

תזרימי המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה כללו בעיקר רכישת נדל"ן  2113של  רביעיהברבעון  .ארה"ב( דולר

 מ' ש"ח 20.0בסך  , נטו, השקעה בניירות ערך סחיריםמ' ש"ח 02.1להשקעה, רכוש קבוע, ונכסים בלתי מוחשיים בסך 

 .מ' ש"ח  21.0שניתנו בסך  נטו רעון הלוואותיפ בקיזוז

 

ש"ח  מ' 23.1 -בכ הרבעוןמימון הסתכמו  פעילותל ששימשונטו  תזרימי המזומנים מזומנים מפעילות מימון:תזרימי 

ח ברבעון המקביל "ש מ' 32.2 -מימון בסך של כפעילות מ שנבעומ' דולר ארה"ב( בהשוואה לתזרימי מזומנים נטו  11.1$)

"ח ש' מ 111.1 בסך ארוך לזמן הלוואות פירעוןבעיקר  כללו הרבעוןפעילות מימון ל ששימשותזרימי המזומנים  אשתקד.

תשלום דיבידנד לזכויות שאינן "ב(, ארה דולר' מ 32.1$"ח )ש' מ 122.2 בסך"ח אג פירעון, "ב(ארה דולר' מ 20.0$)

מ' דולר ארה"ב(   12.1$מ' ש"ח ) 01.0 -תשלומי ריבית בסך כומ' דולר ארה"ב(  2.1$מ' ש"ח ) 11.1מקנות שליטה בסך 

, רכישת מניות בחברות בנות על מ' דולר ארה"ב( 21.1$מ' ש"ח ) 121.3 -בסך כ לזמן ארוךהלוואות קבלת  ידי על וקוזזו

מ' ש"ח  21.1בסך  וגידול באשראי לזמן קצר מ' דולר ארה"ב( 11.1$מ' ש"ח ) 01.1ידי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך 

קבלת הלוואות בעיקר  כללו 2113של שנת  רביעיהברבעון  מימון פעילותמ נטו שנבעו המזומנים. מ' דולר ארה"ב( 11.0$)

מ' ש"ח, פירעון  112.2פירעון אג"ח בסך מ מ' ש"ח וקוזז בעיקר 101.0מ' ש"ח, הנפקת אג"ח בסך  101.2לזמן ארוך בסך 

מתאגידים  קצר לזמן באשראינטו  וקיטון מ' ש"ח 01.1 -תשלומי ריבית בסך כ, מ' ש"ח 111.1הלוואות לזמן ארוך בסך 

 .מ' ש"ח 11.1בסך בנקאיים 

  



 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
 0232בדצמבר  13לשנה ולשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 

12 
 

 

 נתונים נוספים 

 

 (  EBITDA Adjusted4והפחתות )נמשכת לפני הוצאות מימון מס פחת  מפעילותרווח  (1

מהכנסות(  3.0%מ' דולר ארה"ב( ) 113.1$מ' ש"ח ) 211.2 -כב EBITDA Adjustedהסתכם  2112 בשנת

   .2113בשנת מהכנסות(  3.1%מ' ש"ח ) 201.2 -בהשוואה לכ

מהכנסות(  2.1%מ' דולר ארה"ב( ) 11.1$מ' ש"ח ) 00.0 -כב EBITDA Adjustedהסתכם  2112של  רביעיה ברבעון

 . (מהכנסות 2.2%) 2113של רביעי ה ברבעוןמ' ש"ח  111.1 -בהשוואה לכ

 

 אירועים בתקופת הדוח

 

 מגזר מתחמי תדלוק ומסחר

 שונים. חנויות נוחות בפורמטים 212 -תחנות דלק ו  211הפעילה דור אלון  2112 דצמבר ב 13 ליום .א

 תאהקצ' ג ולצד אלון לדור שווים בחלקים בבעלות משותפת חברה במסגרתאושרה  2112 פברואר בחודש .ב

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

כפופה למספר  האההקצ. המיועד לגופים המעסיקים עובדיםמ"ר שטח עיקרי  22,111-בהיקף של כ פרויקט

 ההיוון דמי גובה על השגה להגשת פועלת המשותפת החברה .מהווניםירה כתנאים ובכללם תשלום דמי ח

 .רשות מקרקעי ישראל מול העסקה מימוש השלמת והמשך

כוח ה, להסב את תחנת 22% ההחזקה בה הנו בת של דור אלון אשר שיעור , סיימה חברת2112בחודש יוני  .ג

 למפעל סוגת.קיטור במפעל סוגת בדרום הארץ לגז טבעי והחלה לספק 

 1ביום   שולם"ח אשר ש מיליון 31 של בסך דיבידנד חלוקת על אלון דור הכריזה 2112, בנובמבר 11 ביום .ד

 "ב(.ארה דולר' מ 0.1$)"ח ש' מ 23.2 -כהחברה  חלק 2112בדצמבר, 

 

  

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

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

 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 עונאות.תעשיית הקמ 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 ביצועים 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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 גזר הסופרמרקטיםמ

על  שהוחלט סניפיםה תוצאותשונים.  בפורמטיםסניפי סופרמרקט  111 מגההפעילה  2112 דצמברב 31ליום  .א

 .המגזרים לתוצאות ההתאמות במסגרת המגזרים בביאור מוצגותהפסקת פעילותם 

 

 ונסגר 2112 שנת במהלך .מ"ר 313,111 -כ כולל של בשטחסניפים  החברה הפעילה 2112 דצמבר ב 31ליום  .ב

כמו כן, במהלך  "ר.מ 2,311בשטח כולל של  סניפים שלושה ו"ר ונפתחמ 21,111בשטח כולל של  סניפים 11

 "ר.מ 12,311-כ של כולל בשטח בסניפים מסחר שטחי הוקטנו 2112שנת 

דולר  1,110$ש"ח ) 2,331 -בהסתכמו  2112של רביעי הלמ"ר במגזר הסופרמרקטים ברבעון  המכירות

 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  3,100ארה"ב( לעומת 

דולר ארה"ב( לעומת  2,010$ש"ח ) 10,101-בהסתכמו  2112 בשנתהסופרמרקטים  במגזר המכירות למ"ר

 .אשתקד ההמקביל בתקופהש"ח  11,101

 

מהוצאות מכירה, הנהלה רכש מלאי ושרשרת אספקה עלויות את סיווג החברה שינתה במהלך תקופת הדוח  .ג

 מספרי השוואה סווגו בהתאם. וכלליות לעלות המכירות.

 

 של הרביעי הרבעון במהלך העבירה במסגרתובהמשך למהלכי התוכנית האסטרטגית חתמה מגה על הסכם  .ד

האפשרות להשתמש  ניתנהלרוכש  אלפי מ"ר. במסגרת ההסכם, 22-סניפים בשטח כולל של כ 0 ,2112

ת והאספקה של מגה, עבור הסניפים שפעילותם הועברה ולמגה עומדת האופציה לרכוש חזרה בשירותי הקניינו

 בהסכם.סניפים אלה בתום תקופה שהוגדרה 

 

)להלן: "חוק המזון"( הכולל, בין  2112-אושר חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד 2112 חודש מרץב .ה

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

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

 המזון על החברה.

  מכירת מרלו"ג בראשון לציון .ו

, בחודש מ' ש"ח 32בראשון לציון תמורת אשר היווה חלק ממתחם המרלו"ג מגרש נמכר  2112בחודש יולי 

מ' ש"ח הופקדו בחשבון נאמנות   02מ' ש"ח. סך של  12תמורת  נמכר המרלו"ג בראשון לציון 2112דצמבר 

ותשולם עד לתום חודש  . יתרת התמורה מובטחת בערבות פיננסית של הרוכשים2112בינואר  2ביום  ווהועבר

הרווח שנבע מהמכירה  .2112בדצמבר  31. החזקה בלעדית במרלו"ג הועברה לטובת הרוכשים ביום 2112מרס 

 חרות.מ' ש"ח ברבעון הרביעי ונזקף לסעיף הכנסות א 21מ' ש"ח לפני מס, מתוכו  21-הסתכם בכ

 

  וטקסטיל בית כלימגזר 

 02 -לפי החלוקה הבאה: "נעמן" בזכיינות( 11 מתוכן) חנויות 112 החברה הפעילה 2112דצמבר ב 31 ליום

 .חנויות 20 -, "ורדינון"חנויות
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 מגזר נדל"ן

מהון המניות המונפק  1.0%"ן לרכישת נדל רבוע של רגילה רכש הצעת הושלמה, 2112בפברואר  23 ביום 1א

 חלק. החברה לרבות נדלן רבוע של המניות מבעלי 11.2% נענוהרכש  תמ' ש"ח. להצע 101-בתמורה לכ שלה

מ' ש"ח שולמה לבעלי זכויות  21-והיתרה בסך כ "חש' מ 121-כמהצעת הרכש עמדה על  בתמורההחברה 

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

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

 .12.11%עומד על  הרכש הצעת

 0ביום  שולםמיליון ש"ח אשר  21על חלוקת דיבידנד בסך של  רבוע נדל"ן ההכריז 2112, בנובמבר 12 ביום 1ב

 מ' דולר ארה"ב(. 1.0$מ' ש"ח ) 31.3-חלק החברה כ .2112בדצמבר, 

 
 מתחם השוק הסיטונאי 1ג

 דירות רוכשימכר עם  הסכמי

"ח )כולל ש מיליוני 1,122 של בהיקף מכר הסכמי 012-ב המגורים חברת התקשרה הדוחלמועד פרסום  בסמוך

 "מ(.מעכולל "ח )ש מיליוני 1,103-כ בסך מקדמות קיבלה וכן"מ(, מע

 בקניון מסחר שטחי

משטחי  21% -לכנחתמו או נמצאים בשלבי חתימה הסכמי שכירות ביחס  2112 מברדצב 31ליום  נכון

  המסחר.

 בהסכם"מ בע פיננסים ותיםושיר בביטוח השקעות הראלעם  ן"נדל רבוע התקשרה, 2112 במרס 31 ביום 1ד

 המשרדים מבנה בהקמת ן"מ' ש"ח למימון חלקה של רבוע נדל 112 -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. 2112 ממאי החל שנים 12 פני על תיפרע

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

 .לפרויקט

 איל בקיבוץ לוגיסטי מרכז 1ה

הוקם על ידי חברה  "גהמרלומ"ר.  20,111 -בשטח של כ בקיבוץ אייל  הלוגיסטי מרכזההושלם  2112 יוני בחודש

 סכם"ג בהתאם לההמרלולהפעיל את  מגההחלה  2112 יולי בתחילתוצד ג'.  ן"בשליטה משותפת של רבוע נדל

 בין  הצדדים.  השכירות

  ellsW Point 1ו

 מוקנית זכות"ן נדל ריבוע של בת לחברה וושינגטון מדינת של העליון המשפט בית אישר, 2112 באפריל 11 ביום

יחידות דיור, שטחים ציבוריים  3,111-כ של בנייה בהיקף", עירוני"מרכז  של ייעוד פי על מקרקעין לפיתוח

 ותוכניות פיתוח.

  אביב תל גבעון חניון 1ז

 החניון. חניה מקומות 1,111 וכולל משותפת בשליטה חברה באמצעות' ג וצד ן"החניון הוקם על ידי רבוע נדל 

  .פועלת על מנת לקבל אישור להפעלת החניוןלפני אכלוס והחברה  2 טופס קיבל
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 קומברס בית 1ח

 111-מ"ר וכ 20,211ברבעון הרביעי את הקמת מבנה המשרדים ברעננה בשטח כולל של  השלימה רבוע נדל"ן

  ( ומרבית השטחים נמסרו לשוכר.21%"ן במבנה למקומות חניה )חלק רבוע נד

 מגזר אחרים

 דיינרס

 על -וחברת אל הסכם שיתוף פעולה עם דיינרס

אל על נתיבי אוויר לישראל עם  על הסכם (21%)חברה כלולה המוחזקת בשיעור  דיינרס החתמ 2112יוני בחודש 

הטבות  םיקנו למחזיקיאשראי  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 ,

 אלונית, נעמן וורדינון, סי אספרסו ועוד.אלון, 

 עדכון הסכם דיינרס

שינויים בתנאי ההסכם  וכרטיסי אשראי לישראל בע"מ )"כאל"( אישרו החברה, דיינרס  2112בספטמבר  23ביום 

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

במקרים מסוימים כפי שמפורט   במידה וירכשו חזרה על ידי כאל קביעת שווי מניות דיינרס באופןשינויים ו 2111

 .בהסכם

 על ידי  דיינרס נדדיבידחלוקת 

מ' ש"ח על פי המפתחות הקבועים בהסכם למכירת  111בסך  דיבידנדחלקה דיינרס  2112בספטמבר  31ביום 

 .המניות

 
  



 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
 0232בדצמבר  13לשנה ולשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 

10 
 

 כללי

 

 השעשועים כפר מכירת 51

 מופסקת כפעילותחזקותיה בכפר השעשועים אשר סווגה אמ 02%, השלימה קבוצת בי מכירת 2112בחודש פברואר 

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

. החברה בתנאים שנקבעו בהסכםקעה חזקותיה בכפר והרוכש נתן לחברה אופציה למכור לו את יתרת ההשאיתרת 

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

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

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

נחתם תיקון להסכם הכולל בין היתר מנגנון להתאמת התמורה שתקבל החברה כך  2112בחודש פברואר . העסקה

 32.1רשמה החברה הפרשה בסך  2112הרביעי של  ברבעון מ' ש"ח. 0שהתמורה הסופית מההסכם עשוי לקטון בעד 

 .השעשועים בכפר השקעתהמ' ש"ח בגין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :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

 

 

 ן"נדל לרבוע החברה בין כספיות יתרות הפקדת הסכם 01

 שנים שלוש של לתקופה כספיות יתרות בהסכם ן"נדל לרבוע החברה בין התקשרות אושרה, 2112 אפריל בחודש

תעמיד  החברה .ON-CALLמ' ש"ח בתנאי  121עד 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 

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

 שנים. 3-תוקף ההסכם הינו ל .מ' ש"ח 21-ל בחברה להפקיד ן"נדל רבוע שתוכל המקסימלית ההלוואה

 
 הפעילות תוצאות

 השלמת יום עד
 העסקה

שהסתיימה  שנה
 ביום 

 בדצמבר 13

 4132 4131 

 "חש אלפי "חש אלפי 

 3380310  000322  מכירות

 010300  10100  גולמי רווח

 (30102) (00200) )הפסד( תפעולי רווח

 מפעילות הפסד במסגרת שנכלל הפסד
 (000008) (102,2) והפסד ברווח מופסקת
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 נדלן רבוע מניות מכירת 01

מ' ש"ח, לאחר המכירה  01 -ממניות רבוע נדל"ן בתמורה לכ 2.1% -מכרה החברה כ 2112בדצמבר  10 -ב

מ'  21לעלות בספרים בסך מהון המניות של רבוע כחול נדל"ן. את ההפרש בין התמורה  01.11%מחזיקה החברה 

 ש"ח לאחר השפעת מס זקפה החברה ישירות להון.

 

 הנפקת אגרות חוב

 
מיליון ש"ח ערך נקוב אגרת חוב )סדרה ב'(  211של החלפה רבוע נדל"ן  שלימהה, 2112 בינואר 21 ביום .א

של  הרחבהכנגד ( על פי הצעת רכש חליפין חלקית "חשמ'  230)הרשומות בספרים בערך התחייבותי של 

 השפעה על דוח רווח והפסד. הייתה לא להחלפה"ח, שמיליון  202 של נקוב בערך אגרות חוב )סדרה ה'(

 
 A3 -ל, וכן הורידה  החברה ללניירות ערך מסחריים ש P-1מחדש דירוג  מידרוג אישרה, 2112 ,מרסב 10 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'  121בהיקף של עד  

 
"ח ש' מ 121 של פרטית הקצאה של בדרך החברה של'( ג)סדרה  חוב אגרות הורחבה, 2112 באפריל 3 ביום .ג

 .3.0% של תשואה המשקף, הנקוב מערכן 111.3% של במחיר מוסדיים למשקיעים'( ג)סדרה  חוב אגרות.נ. ע

 
 אירועים לאחר תאריך המאזן

מ' ש"ח, לאחר המכירה  12.3 -ממניות רבוע נדל"ן בתמורה לכ 2% -מכרה החברה כ 2112בפברואר  0 -ב .א

 מהון המניות של רבוע נדל"ן. %02.11מחזיקה החברה 

מ' ש"ח, לאחר המכירה  12.2 -ממניות רבוע נדל"ן בתמורה לכ 1% -מכרה החברה כ 2112בפברואר  20 -ב .ב

מהון המניות של רבוע נדל"ן. המכירה בוצעה על מנת להגדיל את שיעור החזקות  03.11%מחזיקה החברה 

 20.12.2112במועד הבדיקה הקרוב החל ביום  32%כהגדרתו בהנחיית הבורסה, למעל הציבור במניה, 

 ובאמצעות כך להגדיל את משקלה של מניית רבוע נדל"ן במדדים המחושבים ע"י הבורסה.

עם אופק שלילי את דירוג אגרות חוב סדרה ג' של החברה  A3, אישרה מדרוג מחדש דירוג 2112במרס  11 -ב .ג

 את דירוג ניירות ערך מסחריים של החברה. P2 -וכן הורידה ל

באפריל  12מ' ש"ח אשר ישולם ביום  31ן על חלוקת דיבידנד בסך "הכריזה רבוע נדל 2112במרס  10ביום  .ד

 מ' דולר ארה"ב(. 2.1$מ' ש"ח ) 11.1-. חלק החברה כ2112

 

 3.001 -דולר ארה"ב שווה ל  1, 2112 מברבדצ 31תרגום הנוחות של השקל החדש לדולר נעשה לפי שער חליפין ליום 

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

 

### 
 

של הודעת החברה לרשות ניירות ערך בארה"ב של הנוסח באנגלית מובהר בזאת כי נוסח זה הינו תרגום לעברית 

(SEC) .הנוסח המחייב הינו הנוסח באנגלית . 

 

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. 
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הדלק הגדולות , היא אחת מארבע חברות קמעונאות 10.23%( בע"מ המוחזקת בשיעור 1100אלון אנרגיה בישראל )

 212-תחנות דלק ו 211בישראל בהתבסס על מספר תחנות הדלק ומובילה בתחום חנויות הנוחות מפעילה רשת של 

 רבוע במגזר הסופרמרקטים, כחלוצה בתחום קמעונאות המזון המודרנית, אלוןחנויות נוחות בפורמטים שונים בישראל. 

חנויות סופרמרקט במותגים  113, מפעילה 111%חזקת בשיעור , באמצעות חברת הבת מגה קמעונאות בע"מ, המוכחול

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

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 , 11.21%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 03.11%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 111%בשיעור 

לחברי מועדון  YOUבתחום ההנפקה והסליקה של כרטיסי אשראי בישראל ומנפיקה את כרטיסי האשראי  21%בשיעור 

 כקמעונאית %111 בשיעור המוחזקת בת חברה"מ בע 000 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

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

הלב מופנית לכך שאין  . תשומת2113בדצמבר  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

  4132 בדצמבר 13ליום  

 )בלתי מבוקר(

 

  
  

 
 בדצמבר 13

 נוחות תרגום
 בדצמבר 13-ל

 4132 4131 4132 
 "בארה דולר אלפי ש"ח באלפי 

    
ם     נכסי

    :שוטפים נכסים
 ,08020  1000200  0020320  מזומנים ושווי מזומנים

 ,01000  8030000  1,00300  בנכסים פיננסיים  השקעה
 080022  010321  080120  קצר לזמן פיקדונות

 0,80088  300030010  3021201,0  לקוחות
חייבים אחרים כולל חלויות שוטפות של  הלוואות 

 3320022  3,,03,0  8120020  ארוך לזמן0 שניתנו
 320  000  102  נגזרים פיננסים מכשירים

 כמוחזקות המסווגות מימוש קבוצות של נכסים
 -  ,,0003  -  למכירה

 80330  020001  3,0202   לקבל הכנסה מסי
 ,,31302  200231,  3,,2330  מלאי

  0001,013,  103220083  0210,01 
    

    נכסים שאינם שוטפים:
 0230000  0,000,0  0000203  מאזני שווי בשיטת המטופלות השקעות

 30023  20230  80,03  נגזרים פיננסיים מכשירים
 100820  32,0032  30,0230  מקרקעין מלאי

 320088  20020,  200031  למכירה זמינים  פיננסיים  נכסים
 180020  ,000,,3  3120303  שוטפות חלויות בניכוי שניתנו הלוואות

 2000203  002120238  ,00100021  קבוע0 נטו  רכוש
 ,,,0200  0020802  0300,30  להשקעה"ן נדל

 0010001  300210002  303820181 נטובלתי מוחשיים והוצאות נדחות0  נכסים
 3102,3  100,30  200082  ארוך לזמן אחרים חייבים

 003,2  ,3,0010  000388  נדחים הכנסה מסי
  203000008  ,0233021,  308030203 
 000200323  003,00838  302,803,2  סך נכסים  
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 בדצמבר 13 

 נוחות           תרגום
 בדצמבר  13-ל

  4132 4131 4132 
 "בארה דולר אלפי ש"ח באלפי 
    

    התחייבויות והון 
    התחייבויות שוטפות:

  מתאגידיםקצר  לזמן והלוואות אשראי
 3000338  3000330  ,0080,0  ואחרים בנקאיים

 הניתנות  חובשוטפות של אגרות חוב  ואגרות  חלויות
 ,,30202  320128,  0012,,8  במניות להמרה

 שוטפות של הלוואות לזמן ארוך  חלויות
 000320  0230230  0310180  מתאגידים בנקאיים 
 1200833  300120,00  303020300  ספקים ונותני שירותים

 3320032  100023, 0010008  זכות ויתרות אחרים זכאים
 00028  0308,0  030030  מלקוחות פיקדונות
 001  0838,  302,2  נגזרים פיננסיים מכשירים

 0000,  10300  080101  לשלם הכנסה מסי
 300820  200302  00,00,  אחרות התחייבויות בגין הפרשות

  המסווגות מימוש קבוצות של התחייבויות
 - ,32022  -  למכירה כמוחזקות

  102,201,3  100800213  03,0033 
    

    :שוטפות שאינןהתחייבויות 
  ואחריםארוך מתאגידים בנקאיים  לזמןהלוואות 

 ,1,1008  300010203  308380,20  בניכוי חלויות שוטפות
 חוב הניתנות להמרה במניות בניכוי  אגרות

 00028  ,3083,  120013  חלויות שוטפות
 ,230012  000230003  002330000  שוטפות חלויות בניכוי חוב אגרות

 030088  3000000  3330030  אחרות התחייבויות
 800  00380 30013  נגזרים פיננסיים מכשירים

 320203  030128  ,23003  נטו0 לעובדים הטבותבשל  התחייבויות
 220320 3310021  0300010  נדחים הכנסה מסי

  103800232  100120813  0300028 

 300220032  00,0008,0  008300103  סך  התחייבויות 
    

    הון
    הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה

 020282  000333  000333  הון המניות 
 1310202  300300000  300300000  קרנות הון

 300030  180202  3,,0,0   אחרות קרנות
 (3320031) (0000,33) (0230300) הפסד יתרת

  ,080,00  302280308  3010830 
 3000,00  8120303  8000202  שליטה מקנות שאינן זכויות

 ,,00,03  308320232  303230030  סך ההון

 000200323  003,00838  302,803,2  סך ההתחייבויות וההון
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      דוחות רווח והפסד מאוחדים       
 0238 בדצמבר 13שלושה חודשים שהסתיימו ביום לו שנהל

 )בלתי מבוקר(
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ראה אירועים בתקופת הדוח במגזר הסופרמרקטים -מחדש*סווג  

 
 
 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
  שנה שהסתיימה 

  בדצמבר 13-ב
  שהסתיימו חודשים 1

  בדצמבר 13-ב

 נוחות  תרגום
 שנהל

 השהסתיימ
 13 ביום

 בדצמבר
 4132 4131 4132  4131 4132 

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

 "בארה

 10,300083  10,200022 1012,0311  3803,203,0  3802830218  הכנסות

 0,30238  0020123 0120283  000080200  000300200  ממשלתיים היטלים בניכוי

 0038803,8  0031,0080 002030032  33033,0182  3302,20020  ת0 נטווהכנסות ממכיר

 000030022  *000320118 002830302  *001300310  30,820000  המכירות עלות

 000020,  030,23, 2,,2010  002010223  0083000,2  גולמי רווח

 100800,  *2030308 20,02,2  *008000322  008200023  מכירה0 הנהלה  וכלליות הוצאות

 080810  00013 030021  10280  ,02021  אחרות הכנסות

 (000823) (,0,3,) (0801,2) (0802,0) (300188) אחרות הוצאות

 300001  130020 ,12003  800230  220023  בשווי הוגן של נדל"ן  להשקעה0 נטו  שינויים

 00002  ,022, 310180  000033  100000  ברווחי חברות  כלולות חלק

 380828 80238, (080008) 3210012  2,0033  מימון לפני תפעולי  רווח

 320330  3208,2 320222  0303,3  30003,  מימון הכנסות

 (020020) (20331,) (30030,) (1100338) (0010281) מימון הוצאות

 (280102) (880033) (2303,0) (,028023) (0330020) נטו0 מימון הוצאות

 (,,1003) ,30000 (,30,003) (3220233) (3220283) הכנסה על מסים לפני (הפסדרווח )

 2100,2  00328 0300003  (0,,300) 0200322  ים על הכנסה )הטבת מס(מס

 (,01030) 300300 (1100238) (300838) (,1,8030) נמשכת מפעילות (הפסדרווח ) 

 (030) (300203) -  (000008) (102,2) (מס)לאחר  מופסקת מפעילות הפסד 

 (080,32) (,8031) (1100238) (3300823) (1,000,3) לתקופה (הפסד) נקי רווח 

  
 

   

      : מיוחס

 (3230822) (300300) (1,10080) (3820,02) (8030003) לבעלי מניות החברה

 310310  300001  1,,080  030030  210330  שליטה מקנות שאינן זכויותלבעלי 

      
למניה המיוחס לבעלי מניות  (הפסדרווח )

      החברה:

      ובדילול מלא: בסיסי (הפסדרווח )

 (8,.3) (2.23) (2.20) (3.02) (12.,) נמשכת פעילות

 (2.23) (,2.0) - (2.82) (2.22) מופסקת פעילות

 (,.82) (0.02) (2.20) (2.00) (3.,2) 

 המניות מספר של משוקלל ממוצע
)באלפי  למניה הרווח בחישוב הרגילות

      ש"ח(

 20028,  20028,  20028,  20028,  20028, ובדילול מלא בסיסי
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 0238 דצמברב 13שלושה חודשים שהסתיימו ביום לו שנהל
 )בלתי מבוקר( 

 

 
 13-שנה שהסתיימה ב

  בדצמבר 
  שהסתיימו חודשים 1

  בדצמבר 13-ב

  נוחות תרגום
 שנהל

  השהסתיימ
 בדצמבר 13 -ב

 4132  4131 4132  4131 4132 

 באלפי ש"ח 
 דולר אלפי

 "בארה
      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

 מסים על הכנסה  לפני (הפסדרווח )
 (,,1003) ,30000 (,30,003) (3220233) (3220283) נמשכת מפעילות

 (033) (300203) - (000008) (102,2) מפעילות מופסקת )לפני מס( הפסד
 (80,08) (00,12)  (380023) 880023  (300030)  נטו0 )ששולמו( שהתקבלו הכנסה מסי

 את להציג מנת על הדרושות התאמות
 שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי

 30201,2  (330021)  3,00213  020233,  ,30022,  )א(

 3120230  (300002)  000288  280,08,  2220033  שוטפתנטו שנבעו מפעילות  מזומנים
      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 (200002) (130130) (280308) (3820220) (0020022) רכישת רכוש קבוע 

 (330,33) (0102,3) (00820) (030283) (000100) להשקעה"ן נדל רכישת

 (0018,) (082) (30230) (,30022) (0,0302)  מוחשיים בלתי נכסים רכישת
פיקדונות                  )רכישת( ממימוש  תמורה

 (312) (30002)  (80822) 00181  (228) לזמן קצר0 נטו 

 020022  3300,2  280112  ,03033  3220082  ממימוש רכוש קבוע  תמורה

 00022  -  -  230000  30022  להשקעה"ן נדל ממימוש תמורה

 000101  010000  3800220  00200,8  1030803 סחירים ערך ניירות ממימוש תמורה

 (300,2,) (3020232) (030223) (1000322) (0130010) בניירות ערך סחירים  השקעה

 (30333) (000822)  (30,33) (1,0,32) (00183) כלולות לחברות והלוואות השקעות

 (0208,1) (30130) (300813) (080023) (000232) ארוך לזמן הלוואות מתן

 300,30  8,,320  30238  000812  0,0000  ארוך לזמן שנתנו הלוואות פירעון
 (210) - - - (00230) מאיחוד יציאה

 10303  30038  ,3080  330001  3001,3  שהתקבלה ריבית
 פעילותמ (ששימשושנבעו ) נטו מזומנים

 (300002) (830202) ,100,2  (00200,0) (080013) השקעה
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 תזרימי המזומניםדוחות מאוחדים על 
 0238 בדצמבר 13שלושה חודשים שהסתיימו ביום לו שנהל

 )בלתי מבוקר( 
  

  

 
  שנה שהסתיימה

  בדצמבר  13-ב
  שהסתיימו חודשים 1

 בדצמבר  13-ב

  נוחות תרגום
 שנהל

    השהסתיימ
 בדצמבר 13 -ב

 4132 4131 4132  4131 4132 

 ש"ח אלפי 
 דולר אלפי

 "בארה
      ת מימון:יומפעילותזרימי מזומנים 

 מקנות שאינן זכויות לבעלי ששולם דיבידנד
 (3200,0) (320222) (300201) (120001) (200100) שליטה

 820,28  3,00333  -  0100332  3230320  חוב אגרות מהנפקת תמורה
 (3100303) (3380030) (3080233) (230380,) (21,0020)  חוב אגרות פירעון
 30002,0  ,3,0013  ,320012  1000222  0,30130  ארוך לזמן הלוואות קבלת
 (3220031) (3230,30) (3330202) (0,10323) (,23,010) ארוך לזמן הלוואות פירעון
לזמן קצר מתאגידים בנקאיים  באשראי שינוי

 (330008) (320,20) 800,03  (1230030) (820002) ואחרים0 נטו
 שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות

 300003  ,0028 00,02,  220113  00,02,  שליטה איבוד אינה שתוצאתן בת בחברה
אקדמה חוזי ממימוש תמורה  (20010) (000,3) (20010)  (23) (30182) 

ששולמה ריבית  (0020,00) (0220830) (,30080) (,30,01) (2,0080) 

 (2,,3300) 120882 (,80002) (0300800) (8200,30)   מימון לפעילות (ששימשושנבעו ) נטו מזומנים
      

 (0003,) (300002) 000088  230022  (0,0810) בנקאי ואשראי מזומנים שווי, במזומנים גידול
 38  32 23  (0) 21  מזומנים ושווי מזומנים בגין שער הפרשי

מזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי  יתרת
 0000,0  ,103030  0,00130  0200282  1320003  בתחילת התקופה

מזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי  יתרת
 010331  1320003  0380,30  1320003  0380,30  לגמר התקופה



 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
 0232בדצמבר  13לשנה ולשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 

22 
 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 0238 בדצמבר 13ביום  השלושה חודשים שהסתיימלו שנהל

 )בלתי מבוקר( 
 

  

 
  שנה שהסתיימה

  צמברדב  13-ב
 חודשים  שהסתיימו  1 

  בדצמבר   13-ב

 תרגום נוחות   
  שנהל

   השהסתיימ
 13 -ב

 בדצמבר
 4132 4131 4132 4131 4132 

 "חש אלפי 
 דולר אלפי

 "בארה
      

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

 
 

      התאמות בגין:  
 030,30  0100,,  0,0121  0,00383  ,003020  פחת והפחתות  
 (300001) (130020) (,12003) (800230) (220023) בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה0 נטו שינויים  
 (00002)  (,022,) (310180) (000033) (100000) רווחי חברות כלולותבחלק החברה   

 00003  30032  ,0000  320212 130222  שהתקבל דיבידנד
 - - - (323) - מרכיב ההטבה בהענקת אופציות שהוענקו לעובדים  
 (300001) (30300)  (300210) (00,13) (000,08) רווח ממימוש וגריעת רכוש קבוע   
 20,20  380222 000222  020030  000222  הפרשה לירידת ערך נכסים  
 )רווח( משינוי בשווי הוגן של מכשירים  הפסד  

 302  (20018)  00382  (30,02) 082  פיננסיים נגזרים
הפרשי הצמדה בגין אגרות חוב0 הלוואות     

 (20,) 003  (03) 200000  (001,0) והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 (008,1) (20280) 00080  (00,13) (00200) נטו0 לעובדים הטבות בשל התחייבויות

ערך של נכסים פיננסיים0 פיקדון  ושל יתרות   עליית  
 (10003) (20023) (20,10) (3300,2) (300000) חובה לזמן ארוך נטו

 2301,3  200,00  ,20000  00808,0  3000003  ריבית ששולמה0 נטו  
      שינויים  בסעיפי רכוש והתחייבויות:  
 (001) (30223) (023) (00030) (10230) רכישת מלאי מקרקעין  
 880,88  0310,22 00002,2  ,3,0001  3010,30  אחרים ובחייבים בלקוחות ירידה  
עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני   

 330210  (,03,001)  (0000302) (00322) ,,0203  שירותים וזכאים אחרים ויתרות זכות

 080200  (380000) 830330  210303  010880  במלאי)עליה( ירידה   

  ,30022,  ,020233  21303,0  (330021)  1,20302 
      

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

      

 30230  830080 80003  830080 80003  קבוע ונדל"ן להשקעה באשראי רכישת רכוש

 0100,0 - ,02083  - ,02083  באשראי קבוע רכוש תמורה ממימוש
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 מצבת התחייבויות, נטו
(מבוקר)בלתי   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 בנות מחברות תקבלושנ או שנתנו הלוואות ללא* 

 

      

 אלון רבוע כחול וחברות בנות בבעלות מלאה-רעון הלוואות ואג"חיפ

 

 סה"כ ואילך 4132 4132 4132 4132

"חש באלפי   

20,13,  אלון סולו   ,20,13   ,20,13   1200,03   22,0203  

0200,0  חברות בנות   ,00322   ,30308   3810030   1820222  

 

 31,0101   318001,   30,0302   8210,,0   3230,03  

 
 
 

 בדצמבר    13 
 נוחות תרגום

 בדצמבר  13-ל
 4132 4131 4132 

 "חש באלפי 
 דולר אלפי

 "בארה

 
 – כחול רבוע אלון            

 סולו*
 

 830033  1,0008  3,10000 מזומנים ושווה מזומנים

 000203 3120100  300323 פיננסיים בנכסים השקעה

 80200, ,300000  0230322 נכסים"כ סה

    :ארוך ולזמן קצרלזמן  התחייבויות

 080803 3220231  080002  בנקאיים מתאגידים קצר לזמן והלוואות אשראי

 ,8022  300012  300033  הלוואות של שוטפות חלויות

 300102 3300,83  800031 חוב אגרות של שוטפות חלויות

 120081 3020821  3020110 מסחריים ערך ניירות

 130038 3830308  3080332 בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות

 3308,0 00,0380  13,0302 חוב אגרות

 3320,03 0,30311  0030331 "כ התחייבויות סה

    :הון

 3010830  302280308  080,00, החברה מניות לבעלי המיוחס עצמי הון

 (3030280) (20,0210) (8020011) נטו0 התחייבויות סך

 כחול וחברות בנות בבעלות מלאהמצבת התחייבויות נטו, אלון ריבוע 

 בדצמבר    13 
 נוחות תרגום

 בדצמבר  13-ל
 4132 4131 4132 

 "חש באלפי 
 דולר אלפי

 "בארה

 0818,,  3020312 02301,1 ונכסים פיננסים מזומנים

 3020820 00012,, 00330,, התחייבויות לזמן קצר

 3310032 20,0008 0320088 התחייבויות לזמן ארוך

 12801,0 300,80020 301030311 סה"כ התחייבויות

 (0300011) (302330300) (303300002) סה"כ התחייבויות נטו
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 ADJUSTED EBITDA התאמה בין הרווח לתקופה ל 
 0238 בדצמבר 13שלושה חודשים שהסתיימו ביום לו שנהל

 )בלתי מבוקר(  
 

 

 

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

  שנה שהסתיימה 
 בדצמבר   13 -ב

  שהסתיימו חודשים 1
 בדצמבר   13 -ב

 נוחות תרגום
  שנה שהסתיימהל

 בדצמבר 13 -ב
 4132 4131  4132 4131 4132 
 אלפי דולר  ארה"ב     "חש אלפי 

 (,01030) 300300 (1100238) (300838) (,1,8030) נמשכת מפעילות( הפסדרווח )

 2100,2 00328 0300003 (0,,300) 0200322 (מס הטבתהוצאות מסים )

 (00002) (,022,) (310180) (000033) (100000) כלולות חברות ברווחיהחברה  חלק

 EBITDA   Adjusted-ב החברה חלק
 300103 380132 310,82 230302  ,80003 כלולות בחברות

סניפים שהוחלט על  של  EBITDA-ב חלק
 380200 30200 000338 0008,2 280211 הפסקת פעילותם 

 280102 880033 2303,0 ,028023  0330020 נטוהוצאות מימון0 

 (30000) 10,03 8,0320 030233  (00,00)  נטואחרות0  )הכנסות( הוצאות

 (300001) (130020) (,12003) (800230) (220023) נדל"ן להשקעה של ההוגן בשווי שינויים

 030,30 0100,, 0,0121  0,00383  ,003020  פחת והפחתות

 320082  - 030830  330122  2000,3   *רווח ממימוש נכסים

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

EBITDA Adjusted 8220222  8,30203 ,30033 3300213  3200038 
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 דיווח מגזרי
 0238 בדצמבר 13שהסתיימו ביום  שלושה חודשים שנה ולל

 )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

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

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

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

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

 מברדצב 31" מוצרים, כגון בריאות עזרי יופי, מוצרי תינוקות, מוצרי קוסמטיקה והיגיינה. ליום Near Foodטקסטיל, "

המגזר כולל גם נכסים  .פעילותם הפסקת על שהוחלט סניפים לרבות, סופרמרקטים 111, מגה קמעונאות מפעילה 2112

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,  112 פועלות 2112 מברדצב 13. 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 

תוצאות המגזר מוצגות בהתאם לדוח הכספי  במסגרת אחרים, מספרי השוואה סווגו בהתאם.מוצגות במגזר בעבר שנכללו 

המדווח של נעמן. הפחתת עודפי עלות וירידת ערך מוניטין נכללו בהתאמות בין הרווח התפעולי של המגזרים לרווח התפעולי 

 של המאוחד.
 

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

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

כמפעילת  %111סלולר בע"מ, המוחזקת בשיעור באמצעות חברת הבת אלון  פועלת כחול רבוע אלון – אחרים (5

בתחום  %21קלוב 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 %111בת המוחזקת בשיעור  "מ חברהבע 000 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 בדצמבר 13שהסתיימו ביום חודשים שלושה לשנה ול

 )בלתי מבוקר( 
 

4132דצמבר  31 -ב  השהסתיימשנה    

למאוחד התאמות         

 
מתחמי תדלוק 

 סופרמרקטים ומסחר
כלי בית 
 אחרים נדל"ן וטקסטיל

 סניפים
 על שהוחלט

 הפסקת
  פעילותם

התאמות 
 סך הכל אחרות

ש"חאלפי    

 -  1200101  33,0080  230323  0320333  208800080  803200,00  הכנסות המגזר0 נטו
 

3302,20020 

 -  (030220) -  80388  -  300003  -  830332  הכנסות בין מגזריות

 0083000,2  (2,2) 0032,,  (30083) 230323  0,00,,3  301210320  2,,0030  רווח )הפסד( גולמי

 ,003020  00211  380123  3301,3  -  20080  38,0,31  030030  פחת והפחתות

 020,33  (0201,1) (30332,) (10002,) 3200,32  330280  ,,1000  3820833  תוצאות המגזר

 (180800)        הוצאות משותפות שלא יוחסו

 (0330020)        הוצאות מימון0 נטו

 (3220283)        לפני מיסים על הכנסה הפסד

 

4131בדצמבר  13 -שנה שהסתיימה ב   

למאוחד התאמות         

 
מתחמי תדלוק 

 סופרמרקטים ומסחר
כלי בית 
 אחרים נדל"ן וטקסטיל

 סניפים
 על שהוחלט

 הפסקת
  פעילותם

התאמות 
 סך הכל אחרות

ש"חאלפי    

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

33033,0182 

 -  (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

 
 

הסופרמרקטים במגזר הדוח בתקופת אירועים ראה -מחדש סווג*   
 

 

 

 
  



 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
 0232בדצמבר  13לשנה ולשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 

31 
 

 דיווח מגזרי
 0238 בדצמבר 13שהסתיימו ביום שלושה חודשים לשנה ול

 )בלתי מבוקר( 

 

 

4132 בדצמבר 13 –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 

 -  020103  120201  320102  20308,  3000303,2  303810000  הכנסות המגזר0 נטו
 

002030032 

 -  (3300,3) -  30200  -  ,03  -  3,0,32  בין מגזריותהכנסות 

 2,,2010  (223) 30,20  (008,3)  320102  130230 0300830  33002,3  רווח )הפסד( גולמי

 0,0121  00003  00138  10030  -  30300  800002  010230  פחת והפחתות

 (20203,) (1,03,3) (020300) (800333) 810000  30210  (000813) 120,00  תוצאות המגזר

 (,0030)        הוצאות משותפות שלא יוחסו
 

 (2303,0)        הוצאות מימון0 נטו

 (,30,003)         לפני מיסים על הכנסה הפסד

4131 בדצמבר 31 -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 

 -  3030231 000,00  00010  30,00,  301010330  ,,3008102  הכנסות המגזר0 נטו
 

0031,0080 

 -  (030002) -  00200  -  0,13,  -  300030  הכנסות בין מגזריות

 030,23,  128  000022 (00101)  00010  1200,8  *1220380  3020200  רווח )הפסד( גולמי

 0100,,  ,3002  ,2020 00823  -  30000 110008  000283  פחת והפחתות

 020083  (3000,0) (,30030) (0821,) 100020  (00020) 880330  0,0380  תוצאות המגזר

 (0018,)        הוצאות משותפות שלא יוחסו
 

 (880033)        הוצאות מימון0 נטו

 ,30000        לפני מיסים על הכנסה רווח
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 דיווח מגזרי
 0238 בדצמבר 13חודשים שהסתיימו ביום  שלושהללשנה ו

 )בלתי מבוקר( 
 

 
 

  4132בדצמבר  13 -בשנה שהסתיימה  

  למאוחד התאמות      

 
מתחמי תדלוק 

 סופרמרקטים ומסחר
כלי בית 
 אחרים נדל"ן וטקסטיל

 סניפים
 על שהוחלט

 הפסקת
  פעילותם

התאמות 
 סך הכל אחרות

 אלפי דולר ארה"ב 

 0038803,8  -  000228  120200  310322  ,00000  301000208  300800231  הכנסות המגזר0 נטו

 -  (330100) -  ,,302  -  800,0  -  300103  הכנסות בין מגזריות

 000020,  (382) 300328  (00083) 310322  ,80038  1800010  02102,2  רווח )הפסד( גולמי

 030,30  00101  10,02  00003  -  30212  100,00  ,01082  פחת והפחתות

 010102  (330201) (300031) (3,0880) 0,0132  00002 320200  1,0301  תוצאות המגזר

 (,,303)        הוצאות משותפות שלא יוחסו

 (280102)        הוצאות מימון0 נטו

 (,,1003)        לפני מיסים על הכנסה הפסד

 

 


	אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (NYSE:BSI)
	תוצאות כספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2014

