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 19.4 מול) ת

  .מסניפים

 בפיתוחיכה 
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ברכת את מר

שהמרכז הכך ,

בדרך של מכיר

    

המביא סלולרית
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ייתהה 2012ת

U דיינרס ,נרס

ש' מ 20 -לכשנה

  

  

במג

מת

החב

קמע

במג

נעמ

מצפ

במה

קצב

שנת

דיינ

הש

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהשוואה) ב"ה

נסות דור אלון

'מ 1,299.7ת 

הכמותיות תו

ח"ש' מ 1,64

S (של בהיקף

ח"ש' מ 77.0

מזכיינות עברו

ח"ש' מ 9.2 - 

)מההכנסות 2

למי בהשוואה

 בהשוואה , )ת

, 0.5% - של כ

על  הדלקיםי 

  . בהמשך

הפסד מפעילות 

דולר ארה' מ 1

ר מגידול בהכנ

לעומת) ב"רה

במכיר מגידול

7.7לעומת ) ב

SSS( זהים ים
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ובחנויות שע 

-ל 2011של  י

21.9% - כ) (ב

ברווח הגול טון

מהכנסות 14.1
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ביחס לרבעון מ
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ראל בע
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 .שך הדיווח

יש -חול
שהסתיימו בי
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ר הגידול נבע
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0. -ח הגולמי ל
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רבעון המקביל

רבמול  2.2%

  
כנסות מגזר ה
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בהשוואה, )ב"
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של רביעיהעון 

של רביעיהבעון 
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.16.5%של  ל
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הבנזין מחירי ת
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ת החודשים ש

440.9 -מי ל

מהכנס 27.0%

ח"ש' מ 30.7

מהו שינוי ללא

012של  רביעי
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)ב"דולר ארה' 

 ברבעון מקביל

)ב"דולר ארה' מ

רווחלעומת ) ב

)ב"דולר ארה' 

0.7%(ח "ש' מ

- ימון נטו של כ

0.2% לעומת 

מסים בסך ות

-מבעיקר ( מס

'מ 55.7 -של כ

'מ$ 1.1(ח "ש

מקנות שליטה

דולר$ 0.05( 

מ$ 10.6(ח "ש

ח"ש' מ 17.9 

מ$ 0.6(ח "ש 

ב"דולר ארה' מ

'מ$ 2.4(ח "ש 

מ 21.0 - של כ

אה להוצאות מ

הרבעון 0.7%

להוצאוהשוואה 

למ עתודות על 

ש הפסדלעומת 

ש' מ 4.0- כם לכ

 זכויות שאינן מ

למניה ח"ש 0

  מ"
 2010בר 
ש' מ 39.7 -ד ל

  . לעיל

ד תפעולי בסך

'מ 2.3עולי של

$ 6.2(ח "ש' מ

'מ 9.1 -  של כ

בהשוואה לרווח

בהשווא) ב"ארה

%( במדד רידה

בה) ב"לר ארה

המס שיעור וי

ל) ב"דולר ארה

 בחברה הסתכ

מיוחס לבעלי

18. או) ב"רה

  

ראל בע
בדצמב 31ום

מקביל אשתקד

פסידים כאמור

לעומת הפס )ב

תפע לרווחתקד

מ 23.0בסך  ח

הסתכמו לסך

ב, )מההכנסות

דולר א' מ$ 9.1

מיר בע בעיקר

דול' מ$ 1.8(

שינ השפעת ה

ד' מ$ 3.9(, ח

לבעלי המניות

ה לות נמשכת

דולר א' מ$ 3

.  

יש -חול
שהסתיימו בי

5  

ח ברבעון המ"ש

אה מסניפים מפ

ב"דולר ארה' מ

.  

עון מקביל אשת

 .ל

רוומה החברה

2012של  ביעי

  . תקד

מ 1.7%) (ב"רה

1(ח "ש' מ .34

נוב, המימון נטו

ח"ש' מ 6.8 -

נכללה אשתקד

"ש' מ 14.4-לכ

רבעון המיוחס ל

מפעיל והרווח

3.1(ח "ש' מ 1

בחברה מניות

רבוע כח
ת החודשים ש

ש' מ 25.8 - י מ

תייעלות ומיציא

$ 3.5(ח "ש' מ

.לעיל כאמור ת

ח ברבע"ש' מ

ת כמתואר לעיל

רשמ 2012של

  

רבהות ברבעון

ון המקביל אשת

דולר אר' מ$ 13

  .147.7% ל

2 - הסתכמו לכ

בהוצאות ה טון

  .ת החוב

-הסתכמו לכ 2

המקביל רבעון

הסתכם ל 201

ברנמשכת  ות

)ב"דולר ארה

  ).ב

1.9- לכ סתכם

לבעלי כולו חס

בחזקות
שנה ולשלושת
הרווח התפעול

י נבע מצעדי ה

מ 13.0לי בסך

וכלליו הנהלה ת

5.0 -מתפעולי

הנהלה וכלליות

 רביעיהרבעון

.קביל אשתקד

אחרו הכנסות -

ח ברבע"ש' מ

3.9(ח "ש' מ 5

של גידול ,שתקד

ה 2012של  יעי

הקיט.  אשתקד

 מגידול במצבת

2012של  ביעי

בר .יל אשתקד

12של  רביעיה

מפעיל הרווח 

0.02$(למניה

ב"דולר ארה' מ

הסהרביעי  בעון

ומיוחח "ש' מ 10

החאלון 
לש

ה עלה - רקטים

ברווח התפעולי

הפסד תפעול - 

בהוצאות קיטון

רווח תב ירידה 

,וצאות מכירה

ב -  להשקעה 
ח ברבעון המק"

-אחרות נטו ) 

9.9חרות בסך 

52.0 -סתכם לכ

עון המקביל אש

רבהברבעון טו 

רבעון המקביל

וקוזזה בחלקה

רבהברבעון סה 

ברבעון המקבי

ברבעון משכת

.2011של  ביעי

ח ל"ש 0.06ו 

2.8$(ח "ש' מ

ברב מופסקת 

0.4-פסד של כ

גזר הסופרמר

השיפור ב. בעון

הלא מזוןגזר
קמ שנבע, תקד

– ן"גזר הנדל

קבות גידול בה

ן"יית ערך נדל
"ש' מ 13.8 - כ

הוצאות(נסות
מת הוצאות אח

הס ח מפעולות

ברבע) הכנסות

נט, צאות מימון
ח בר"ש' מ 41

ו )בעון המקביל

ים על ההכנס
ח "ש' מ 34.7

  ).25%-ל 18

נמ מפעילות ח
רבהח ברבעון 

או)  ב"ר ארה

 10.4 -בתכם

מפעילות סד
ה לעומת) ב"ה
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2012ל שנת 

ברבעון ח"ש' מ

דולר' מ$ 15.8

ח"ש' מ 35 - כ

דולר' מ$ 12.2

ח ברבעון"ש' 

,ן להשקעה"דל

9.8$(ח "ש' מ 

דולר' מ$ 8.2

ם נטו ששימשו

עה בפיקדונות

בסךזמן ארוך 

2012ל שנת 

ח ברבעון"ש 'מ

ח"ש' מ 67.4 

'מ$ 8.6(ח "ש

13.5$(ח "ש' מ

 -בסך כ ארוך 

'מ 81.1 -סך כ

של רביעיהעון 

מ 141.4 -ך כ

8( ח"ש' מ 59

ההון החוזר בכ

2(ח "ש 'מ 45

מ 70.0 בסך 

עיקר רכישת נד

36.5 -  בסך כ

(ח "ש' מ .30

רימי המזומנים

השקע, ח"ש' מ

לז תנושנ וואות

של רביעיהעון 

מ 93.9 - ך של כ

- ריבית בסך כ

ש' מ 32.1בסך 

מ 50.4ת בסך 

לזמן לוואותה 

בס ארוך לזמן ת

  מ"
 2010בר 

ברבע  הסתכמו

ות שוטפת בס

9 -ן מקביל בכ

מקיטון בצרכי ה

6. -הסתכמו לכ

עילות השקעה

כללו בע 2012 

אות לזמן ארוך

7.בסך  שקעה

תז 2011שנת 

 74.5ם בסך

הלו פירעוןיזוז 

הסתכמו ברבע

לות מימון בסך

תשלומי ר 201

ח ב"ופירעון אג 

וקבלת הלוואות 

פירעוןבעיקר  

הלוואות קבלת 

  

ראל בע
בדצמב 31ום

עילות שוטפת

 שנבעו מפעילו

בעון מול רבעו

וקוזז בחלקו מ

השקעה ה לות

 ששימשו לפע

של שנת ביעי

מתן הלווא, )ב"

ן להש"ונדל בוע

בש רביעיהבעון

 בלתי מוחשיי

בקי ח"ש' מ .8

מימון ה עילות

פעילל ששימשו

2של שנת  עי

)ב"דולר ארה

)ב"דולר ארה

כללו 2011נת

ח בקיזוז"ש' מ

יש -חול
שהסתיימו בי

6  

פעמ שנבעוטו

מי מזומניםיזר

הרבאשראי  סי

)ב"דולר ארה

ששימשו לפעיל

י מזומנים נטו

רהעה ברבעון

דולר ארה' מ$

קב רכוש ימוש

ברב). ב"ר ארה

השקעה ונכסים

1.קרקעין בסך

פעל ששימשו

מי מזומנים נטו

רבין ברבעון ה

'מ$ 26.9(ח "

'מ$ 30.8(ח "ש

של שנ הרביעי

מ 34.2 בסךח "

רבוע כח
ת החודשים ש

201   

 המזומנים נט

בהשוואה לתז

כרטי הקדמות

'מ$ 2.1(ח "ש

המזומנים נטו 

לתזרימ שוואה

לפעילות השקע

17.3$(ח "ש' מ

ממ תמורה זוז

דולר' מ$ 2.0(

ן לה"נדל, קבוע

ם על חשבון מק

נטו המזומנים

שוואה לתזרימ

פעילות מימול

"ש' מ 100.5ך

ש' מ 115.2 - כ

ברבעון  מימון

"אג פירעון, ח"

 .ח"ש

בחזקות
שנה ולשלושת

12של שנת  

תזרימי: טפת

)ב"דולר ארה

ב מקיטוןנבע 

ש' מ 8.0 בסך

תזרימי ה: קעה

בהש 2012נת

מנים ששימשו 

מ 64.4ים בסך

בקיז, כלולה ה

ח "ש' מ 7.3ך

רכישת רכוש ק

ח ותשלומים"ש

תזרימי  :ימון

בה) ב"לר ארה

ששימשו מנים

ן הלוואות בסך

ח בסך כ"קת אג

פעילותל ימשו

"ש' מ 75 בסך

ש' מ 209.4בסך

החאלון 
לש

רביעי רבעון 

 מפעילות שו
'מ$ 29.3(ח "

הקיטוןעיקר  

בתשלומי המס

    .)ב"רה

 מפעילות השק
של שנ רביעיה

תזרימי המזומ 

ם בלתי מוחשי

לחברה בעיקר 

בסך השהתקבל

 כללו בעיקר ר

ש' מ 4.3 בסך 

 מפעילות מי
דול' מ$ 10.0( 

תזרימי המזומ 

פירעו, )ב"ארה

הנפק ידי על זו

שש המזומנים 

דיבידנד חלוקת

ראי לזמן קצר ב

רים מזומנים

רימי מזומנים
"ש 'מ 109.4 -

.קביל אשתקד

בומקיטון ) ב"ה

אר דולר' מ$ 9

רימי מזומנים
הברבעון ) ב"ה

.קביל אשתקד

ונכסים, ש קבוע

)ב"דולר ארה

ש וריבית )ב"ה

עילות השקעה

בשימוש גבלים

  .ח"ש' מ  16

רימי מזומנים
ח"ש 'מ 37.4 -

.קביל אשתקד

דולר א' מ$ 18

קוזו) ב"ר ארה

).ב"דולר ארה

ח, ח"ש 'מ 200

באשר וגידולח
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וואה להכנסות

שוואה לתקופה

לעומת) ב"רה

דלקים שלות 

6,723.8ומת 

S (בהיקף של

שנתבח "ש' מ

יינות לתפעול

'מ$ 9.1(ח "ש

בהשוואה) ות

יטון במכירות

, )מהכנסות 

 - בגובה של כ

 ערך המלאי 

בהש) ב" ארה

 דור אלון בהש

דולר אר' מ$ 

כירות הכמותי

לעו) ב"ר ארה

SSS(ם זהים 

מ 289.0עומת 

ת שעברו מזכ

ש' מ 33.9 - ל 

מההכנסו .22

בע בעיקר מק

14.9%) (ב"ה

פה מקבילה  ב

על הדלקיםרי 

  מ"
 2010בר 

דולר' מ 4,234

דול בהכנסות

1,589.9$(ח 

במכו הדלקים 

דולר' מ$ 1,75

מכירות סניפים

לע)  ב"לר ארה

ובחנויות הבית

2011 שנתב 

1% - כ) (ב"ה

רווח הגולמי נב

דולר ארה' מ 

י ביחס לתקופ

שינוי מחיר עת

ראל בע
בדצמב 31ום

4.0(ח "ש' מ 1

בע בעיקר מגיד

ח"ש' מ 5,935

במחיריעלייה 

55.4(ח "ש' מ

מקיטון במ קר

דול' מ$ 86.0

ה תחוםחנויות 

ח"ש' מ 31.0

  . מדדהת

דולר ארה' מ

הקיטון בר. 20

236.7$(ח "ש

ברווח הגולמ

השפע בקיזוז

יש -חול
שהסתיימו בי

7  

15,805.5 -  לכ

הגידול נוב. 4.3

5.2 - ל 2012

הגידול נבע מע

מ 6,552.9 - ב

בעיות נבעה

(ח "ש' מ 321

גידול בחמטון

 - מ 9.4% -  כ

שכרים ומעליית

761.4$(ח "ש

011 שנתב) ת

ש' מ 883.5 -

היהעלי). סות

הכמותיות ות

רבוע כח
ת החודשים ש

הסתכמו 201

3% - יה של כ

2 שנתבתכמו

עיקר ה. 11.9%

  .הנוחות

2012 בשנת

ירידה בהכנס

1.1 - ל  2012

סות נבע מקיט

שכר דירה של

בשטחים המוש

ש' מ 2,842.3

מההכנסות 23

-רווח הגולמי ל

מהכנס 16.5%

במכיר וגידול

בחזקות
שנה ולשלושת

2 בשנת) תיים

על, 2011נת

הסת –מסחר

%גידול של , 2

איות בחנויות ה

הסתכמו – ם

ה. 2.5% של

שנתבסתכמו

בהכנ הגידול

ל בהכנסות ש

ב מגידול שנבע

3 - הסתכם לכ

5%.(ח "ש' מ

הסתכם הר ר

%( 2011 שנת

הנוחות נויות

החאלון 
לש

2012  

היטלים ממשלת

שנבח "ש' מ 1

  .ד

  נטו, ות

י התדלוק ומ
2011שנת בח 

סות הקמעונא

הסופרמרקטים
ירידה, 2011

הס – הלא מזון

.11.1% - ל כ

גידו – ן"הנדל

ש, 2012שנת 

ה 2012 שנתב

מ 2,903.8 -  כ

  .קטים

תדלוק ומסח
בח "ש' מ 876

ח פעילות דול

2 בשנתצאות

  נסות ברוטו

כולל ה(כנסות

15,159.4 -  כ

קבילה אשתקד

כנסות ממכירו

כנסות מתחמ
ח"ש' מ 5,301

 מעליה בהכנס

כנסות מגזר ה
1שנת בח "ש

2.6.  

כנסות מגזר ה
של גידול, 201

  .צמי

כנסות מגזר ה
שב) ב"לר ארה

ב ווח הגולמי
ווח גולמי של

זר הסופרמרק

מגזר מתחמי 
6.0 - שוואה ל

מגינבעה  0.9

  . התקופות
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בהשוואה ) ת

 ושחיקה סות

 - בהשוואה ל

נסות כאמור 

20.7%() ב"

הגידול נרשם

מיליון 702.4 

על ידי פעולות

בהשוואה, )ב

  .רה

165.8- וואה ל

ח בתקופה"ש 

וכן, יהסיטונא 

49.3$(ח "ש 

קיטון של, קד

תחילת עקבות

דולר' מ$ 44.1

צעדיי "ע בחלקו

מהכנסות 27.3

בהכנסמקיטון 

ב) מהכנסות 4

מגידול בהכנ ר

דולר ארה' מ

עיקר . 1.8%

YouPh".  

- בהשוואה ל, 

קוזז בחלקו ע

"דולר ארה' מ

החבר במטה ת

בהשו) 3.2% 

'מ 15.6 - ה ל

במתחם השוק

'מ 184.1 - לכ

מקבילה אשתק

בע" סלולרלון 

(ח "ש' מ 164

ב וקוזז המלאי 

  מ"
 2010בר 

3%) (ב"ר ארה

בעה בעיקר מ

46.2%) (ב"ה

מי נבע בעיקר

מ$ 712.1(ח 

% - עליה של כ

"honeפעילות

,)ב"דולר ארה

לוק חדשים וק

מ$ 444.6(ח 

התייעלות צעדי

- של כ קיטון (

בהשוואה) דולר

ה את הקניון ב

הסתכם ל 201

בתקופה המ) 

אל"ב מהוצאות

8. - ל אשתקד 

ערך על דלקים

ראל בע
בדצמב 31ום

דולר' מ$ 479

אשר נב 3.4%

דולר ארה' מ

ברווח הגולמ

ח"ש' מ 2,65

ע, 2011 שנת

בהשקת פ רות

' מ$ 192.5(

 מתחמי תדל

"ש' מ 1,659

וצ סניפים ירת

)ב"דולר ארה

  .ם

ד' מ$ 7.6(ח "

ההבונ הבחבר

  .צמבר

12 שנתב) ן"ל

מההכנסות 2

ומופרמרקטים 

המקבילה ופה

הד מחירי שפעת

יש -חול
שהסתיימו בי

8  

9.1(ח "ש' מ 1

%ירידה של 

39.7$(ח "ש

הגידול, )נסות

58.2 - כמו לכ

שב) מההכנסות

הקשור הוצאות

ח"ש' מ 718.7

נבע מפתיחת

7.-  וכלליות ל

מסגשנבעה  0

ד' מ$ 43.0(ח

חובות מסופקי

"ש' מ 28.3 - ל

ה לדמי ניהול ב

דצ חודש הלך

וי הוגן של נדל

4%.(ח "ש' מ

מגזר הס רות

בתקח "ש' מ 1

מהשו השיווק י

רבוע כח
ת החודשים ש

1,788.6- למי ל

,)מהכנסות 2

'מ 148.3 - ל

מהכנ 50.5%

הסתכ 2012

מ 21.2%(ח 

ומה עצמית לה

7- צאות אלו ל

עיקר הגידול נ

  .2011 ל

מכירה הנהלה

0.8% - של כ ה

ח"ש' מ 160.4

ן בהפרשה לח

הלה וכלליות ל

רישום הפרשה

במ שהתקיים

ת ועלייה בשו

מ 292.0 - ת כ

במכי מקיטון ר

73.7 - פעולי מ

מרווח הפחתת

בחזקות
שנה ולשלושת
ם הרווח הגול

2011 )7.5%

רווח הגולמי ל

%(לה אשתקד

שנתב לליות

"ש' מ 2,611

בהפעל חנויות

הסתכמו הוצ ר

ע, 2.3% -  כ

של הרביעי עון

כמו הוצאות מ

ירידה, 2011

4 - צאות אלו ל

טון נבע מקיטו

ות מכירה הנה

הוצאות נבע מר

האופנה שבוע

הוצאות אחרות

לעומת) כנסות

בעיקרלי נבע

רד הרווח התפ

מה בעיקר נבע

החאלון 
לש

הסתכ רקטים

1 שנתבח "ש 

  .גולמי

הסתכם הר ון

קופה המקביל

הנהלה וכל, 
8. - שוואה ל

ל מעבר עקב 

תדלוק ומסחר
עליה של, 20

מהרבע החל עו

הסתכ רקטים

שנתבח "יון ש

הסתכמו הוצ ן

הקיט, 2011ת 

הסתכמו הוצא

הגידול בה, קד

ש בגין פרסום 

פני הכנסות ו

מהה 1.4% (

 ברווח התפעו

י תדלוק ומסחר

התפעולי ברווח

מגזר הסופרמר
'מ 1,850.8

ה הרווח שיעור

מגזר הלא מז
ח בת"ש 145

   .יל

,צאות מכירה
בה, )הכנסות

מזון הלאגזר

מגזר מתחמי ת
011 שנתבח

שבוצעתייעלות

מגזר הסופרמ
מילי 1,673.4

מגזר הלא מזו
שנתבח "ליון ש

ה ן"מגזר הנדל
מקבילה אשתק

בהוצאות ידול

ל(ח התפעולי 

)ב"דולר ארה

הקיטון. 36.9

  .ילותה

גזר מתחמי ת
ב הקיטון .)ב"ה

  . תייעלות

  

  

במ
- ל

בש

  
במ
5.9

לעי

  
הוצ
מה

במ

  
במ
"ש

הת

  
במ
 - ל

  
במ
מיל

  

במ
המ

מגי

  
רווח
'מ

9%

פע

  
במ
ארה

הת
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דולר' מ$ 34.5

הרבעון האחרון

'מ$ 3.2(ח "ש 

בתקופה) ב"רה

-כשל  רווחת 

  .ק הסיטונאי

לעומת) ב"ארה

החזקה ואיבוד

ח בתקופה"ש 

'מ 171.9 -ל כ

שכללה שתקד

סטאטוטורימס 

לעומת שיעור 

 יצרה החברה

בשנתח "ש' מ 

או)  ב"לר ארה

'מ 44.4 -בם 

)ב"ארה דולר$ 

5(ח "ש' מ 12

במהלך ה, עיל

'מ 12.1 בסך 

דולר אר' מ$ 1

לעומ) ב" ארה

י במתחם השוק

דולר א' מ$ .6

רידה בשיעור ה

'מ 317.0 -  כ

ת מימון נטו של

אש המקבילה ה

לעומת שיעור מ

32%טיבי של 

בגינו לא, חזקה

102.3 - של כ

דול' מ$ 5.2(ח 

 שליטה הסתכ

0.09$( למניה 

  מ"
 2010בר 

29.0 -שתקד ל

כאמור לע, לות

הפסד תפעולי

1.5(ח "ש' מ 5

דולר' מ$ .28

ך חלק המסחר

3(ח "ש' מ 23

ימרווח  בעיקר

ח תפעולי של

השוואה להוצאו

התקופה לעומת

ל 21%יבי של

שיעור מס אפק

דה בשיעור הח

 רווחלעומת ) 

ח"ש' מ 19.3 - 

 שאינן מקנות

ח"ש 0.34 או 

  

ראל בע
בדצמב 31ום

 המקבילה אש

 בצעדי התייע

לה אשתקד לה

5.6 - ל אשתקד

5(ח "ש' מ 10

ח משערוך"ש' מ

3.4 - לסך של כ

כוללות  תקופה

  .ח"ש

בהשוואה לרווח

בה) ב"לר ארה

ל התקופה, ימון

עור מס אפקטי

ש( אשתקד לה

שום רווח מיריד

)ב"דולר ארה' מ

-רה הסתכם לכ

 לבעלי זכויות

)ב"ארה דולר'

  .חברה

יש -חול
שהסתיימו בי

9  

ח בתקופה"ש

קוזזה בחלקה

  ).הרביעי

המקבי תקופה

המקבילה פה

 .לעיל אמור

06.4רווח בסך

מ 87.6כולל  2

הסתכמו ל 201

בת הכנסות. קד

'מ 19.6בסך ,

ב, )ב"לר ארה

דול' מ$ 65.8(

 בהכנסות המי

שי) (ב"ר ארה

המקבי תקופה

מריש הושפע 20

מ$ 17.0(, ח"ש

 המניות בחבר

משכת המיוחס

'מ$ 6.0(ח "ש

בח מניות בעלי

רבוע כח
ת החודשים ש

'מ 177.3 - מ

אשר ק מכירות

ון הנסגרו ברבע

בח "ש' מ .19

בתקופח "ש' מ

כא, לה וכלליות

שמה החברה ר

012 שנתבוח

12 שנתרות ב

אשתק המקביל

,נאי בתל אביב

דול' מ$ 84.1(

ח"ש' מ 245.8

נובע מקיטון, טו

  .ח"ש' מ

דול' מ$ 4.4(ח

בח "ש' מ 48.5

012 שנתביבי

ש' מ 63.6 - לכ

המיוחס לבעלי

וח מפעילות נמ

'מ 22.5-לכ כם

לב כולו ומיוחס 2

בחזקות
שנה ולשלושת
רווח התפעולי

קבות ירידה ב

מתוכם נ 7(ים

8 - התפעולי מ

  . ת

15.4 -פעולי מ

ת מכירה הנהל

רש 2012 שנת

הרו. ה אשתקד

אח הכנסות –

המ בתקופהח "

ם השוק הסיטו

ח"ש' מ 313

1.0.  

8 -הסתכמו לכ 2

אות המימון נט

מ 100-בסך כ ס

ח"ש' מ 16.6 -

5 - מסים בסך כ

ר המס האפקטי

הסתכם  2012

ה 2012 בשנת

והרוו) ב" ארה

הסתכ 2012 ת

2011 בשנתח

החאלון 
לש

ירד הר רקטים

בעקהמדווחת  

סניפ 11סגירת 

ההפסד ה קטן 

קופה המדווחת

תפההרווח  רד

ת גידול בהוצאות

שבן להשקעה 

קופה המקבילה

אחרות נטו) ת
"ש' מ 16.9סך 

מגורים במתחם

3.9 - סתכם לכ

0%קיטון של  ד

2012 שנתבטו 

הגידול בהוצא. 2

אופציית דיינרס

-הסתכמו לכה 

אה להוצאות מ

שיעור). 24% 

2 בשנת משכת

נמשכת עילות

דולר$ 0.08( 

  ).ב"דולר ארה

בשנתמופסקת 

ח"ש' מ 18.6-כ 

גזר הסופרמר
בתקופה) ב"ה

לה החברה בס

גזר הלא מזון
בתק) ב"ר ארה

יר ן"גזר הנדל
בעקבותדווחת

"יית ערך נדל
ח בתק"ש' מ 41

הוצאות(נסות
צאות אחרות בס

יטה בחברת ה

ה ח מפעולות

קבילה אשתקד

נט, צאות מימון

2011 שנתבח

נסות משערוך א

ים על ההכנסה
בהשווא) 25%

של סטטוטורי

  .ים נדחים

נמ מפעילות ח
מפ הרווח. 20

ח למניה"ש .0

ד' מ$ 11.9(ח

מפעילות מ סד
של הפסד מת

  

  

במ
ארה

הח

  
במ
דול

  
במ
המ

  
עלי
1.9

  
הכנ
הוצ

שלי

  
רווח
המ

  

הוצ
ח"ש

הכנ

  
מס
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מס

מס

  
רווח
011
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ח"ש

  
הפ
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ח"ש 'מ .286

.בילה אשתקד

ת רכישת מלאי

)ב"ארה דולר 

תשלומי מס נטו

'מ$ 150.0(ח 

ופה המקבילה

ה ונכסים בלתי

)ב"דולר ארה 

ירות ערך בסך

תמורה, )ב"רה

'מ$ 3.3(ח "ש

מתן, ח"ש' מ 

השקעה ,ח"ש 

129.1$(ח "ש

 .בילה אשתקד

,)ב"דולר ארה 

-קאיים בסך כ

לזמן הלוואות 

המזומנים רימי

'מ 382.5בסך 

וקבלתח "ש' מ

1 -לכ 2012 

בתקופה המקב 

לעומת )ב"ארה

'מ$ 28.9( ח"ש

לעומת ת 201

ח"ש 'מ 560.0

ח בתקו"ש' מ 

ן להשקעה"נדל

'מ$ 27.3(ח "ש

והשקעה בניי) 

דולר אר' מ$ 4

ש' מ 12.5 של 

347.3 בסך 

'מ 102.6בסך 

  .ח"ש' מ 6

 'מ 482.1  -לכ

בתקופה המקב

'מ$ 135.0(ח 

 מתאגידים בנק

פירעון, )ב"ארה

תזר). ב"ר ארה

ב לזמן ארוך ת

מ 582.5 בסך 

  מ"
 2010בר 

שנתב הסתכמו

ח"ש' מ .627

א דולר' מ$ 66

ש' מ 107.8-  כ

2 שנתב )ב"ה

 -  הסתכמו לכ

547.4ה בסך

נ, ת רכוש קבוע

ש' מ 102.2 -כ

)ב"דולר ארה' מ

40.4(ח "ש' מ 

ת דיבידנד בסך

מוחשיים בלתי

בשימוש ב בלים

63.5קעה בסך

ל 2012שנת ב

ח ב"ש 'מ 110

ח"ש' מ 504.1 

ראי לזמן קצר

דולר א' מ$ 69

דולר' מ$ 56.1

פירעון הלוואות 

נטו,  בנקאיים

  

ראל בע
בדצמב 31ום

לות שוטפת ה

6 -טפת בסך כ

6.7(ח "ש' מ 24

התפעולי בסך

אר דולר' מ$ 4

השקעה עילות

עילות השקעה

 בעיקר רכישת

מן ארוך בסך כ

מ$ 18.7(ח "ש

150.9רך בסך 

וקבלת )ב"ארה

ב ונכסים שקעה

מוגב בפקדונות

ן להשק"ונדל ע

במימון הסתכמו 

0.7 - בסך של כ

- כ ח בסך" אג

וגידול באשר )ב

9.3(ח "ש' מ 25

(ח "ש' מ 209

,ח"ש' מ 174

קצר מתאגידים

יש -חול
שהסתיימו בי

10  

ו שנבעו מפעי

 מפעילות שוט

49.1בסך  20

מקיטון ברווח 

4.5( ח"ש' מ 1

 ששימשו לפע

ו ששימשו לפ

כללו 2012ת

תן הלוואות לזמ

ש' מ 69.9 בסך

מוש ניירות ער

דולר א' מ$ 11

להשן "נדל, וע

ב השקעה, יטה

קבוורכוש  מוש

מ בעו מפעילות

פעילות מימון ב

בעיקר הנפקת

ב"דולר ארה' מ

58.8 -ת בסך כ

9.3ח בסך " אג

4.9-כ בסךח "ג

אשראי לזמן ק

רבוע כח
ת החודשים ש

 המזומנים נטו

מזומנים שנבעו

12 שנתבן "דל

,ח"ש' מ 5.6

6.6ס נטו בסך

  .ד

 המזומנים נטו

מי מזומנים נט

שנתב השקעה

מת, )ב"ארהלר

בלים בשימוש

וז תמורה ממי

6.(ח "ש' מ 43

קבו רכוש שת

שלי לבעלי יקר

מיממוז תמורה

נטו שנב זומנים

נטו ששימשו לפ

כללו ב 2012ת

מ$ 159.2(ח "

ז תשלומי ריבית

ופירעון) ב"רה

אג ןעיקר פירעו

גידול ב בקיזוז

בחזקות
שנה ולשלושת

2   

תזרימי: טפת

אה לתזרימי מ

רקעין ברבוע נד

שתקד בסך של

יזוז החזרי מס

קבילה אשתקד

תזרימי: שקעה

לתזרימ שוואה

ימשו לפעילות

דול' מ$ 116.9

בפיקדונות מוגב

בקיז) ב"ר ארה

3.4שקעה בסך

רכי בעיקר ללו

בעח "ש' מ 14

ובקיזו ₪' מ 36

המזתזרימי : ון

רימי מזומנים נ

שנתבות מימון

"ש' מ 594.3

בקיזוז )ב"ארה

דולר אר' מ$ 9

כללו בע 2011

בח "ש' מ .222

החאלון 
לש

2012 לשנת 

 מפעילות שוט
בהשוו) ב"ארה

שת מלאי מקר

ה המקבילה אש

בק, הון החוזר

ח בתקופה המק

 מפעילות הש
בה 2012שנת 

 המזומנים שש

9(ח "ש' מ 436

השקעה ב, לולה

דולר' מ$ 47.7

להש ן"ונדל בוע

כל 2011 שנת

44.9 - בסך כ ך

6.4בסך ) יינרס

 מפעילות מימ
בהשוואה לתזר

 שנבעו מפעיל

זמן ארוך בסך

דולר' מ$ 55.0

93.8(ח "ש' מ 3

בשנתמימון  ת

7. - בית בסך כ

 .ח"ש' מ 21

רים מזומנים

רימי מזומנים
דולר א' מ$ 76

יטון נבע מרכיש

רקעין בתקופה

קיטון בצורכי הה

ח"ש' מ 79.4ך

רימי מזומנים
שב) ב"ר ארה

תזרימי. תקד

6.4חשיים בסך 

כל לחברהיקר

7(ח "ש' מ 178

קב רכוש ימוש

בש). ב"ר ארה

ארווואות לזמן 

די( כלולה ברה

רימי מזומנים
ב) ב"דולר ארה

רימי המזומנים

לת הלוואות לז

0(ח "ש' מ 205

350.3בסך  וך

לפעילות שימשו

ריב תשלומי, ח

3.7וואות בסך 

  

  

תז
  

תזר
).7

הק

מק

ומק

בסך

  
תזר
דול

אש

מוח

בעי

8.1

ממ

דול

הלו

בחב

  

תזר
ד' מ

תזר

קבל

5.4

ארו

שש

ח"ש

הלו

  



   

 

 ם

 ר

 ף

 י

 ת

ץ 

ת 

ן 

ם 

 

 

E 

 

 

י 

 

בהשוואה) סות

ח"ש' מ 568.9

והצעצועים נאי

בדצמבר 31 ם

בסעיף הכספי 

מספרי לרבות 

מפעילות הרווח

אימוץ. השקעה

קיטון בעתודות

לתיקון. ח"ש' מ

שינויים, נטו ימון

החברה .עונאות

נטרול תוך רות

EBITDA -חס ל

המקובלים נאות

מצביע אינו ,לכן

ידי על המדווחים

הכספיים דוחות

מההכנס 2.9%

9 - בהשוואה לכ

הפ תחום ילות

ליו. 2013 שנת

על המצב חדים

והפסד רווחה

ה לאחרבנפרד 

ן לה"ם בגין נדל

מוצגים הינם ק

מ 0.6ת שליטה 

מ )הוצאות(סות 

תעשיית הקמע ב

חב ובין תקופות

אין להתייח. בגינם

החשבונ עקרונות

ול הוניות שקעות

ה דומה בכינוי ם

הד מוצג בתמצית

  מ"
 2010בר 

%) (ב"לר ארה

ב) מההכנסות 3

פעימרכזת את 

ש במהלך עילות

המאוח בדוחות

הדוחות . טפים

ב והוצגונמשכת

 .מס לפני כות

מיסים נדחים, ה

י ההשוואה ה

ת שאינן מקנות

הכנס לפני כנסות

בקרב מקובל מדד

ת בין תפעוליים ם

ב הוצאות הפחת

לע בהתאם ערכו

ה כולל ,נוספות 

המכוני למדדים 

 – EBITDA המ

ראל בע
בדצמב 31ום

E3  ( 

דול' מ$ 24.1

3.7%) (ב"ארה

השעשועים המ

הפע מימוש את

בר השעשועים 

השוט תחייבויות

מהפעילות הנ 

נמשכ פעילויות

ם על ההכנסה

אמור על נתונ

ח וגידול בזכויו

(Non GAAP 

No (כהכ ומוגדר

מ זהו .והפחתות

ביצועים השוואות

הקבועים ובה סים

אשר נע ,מזומנים

חוב והתחייבויות

EBITDA -ה ת

לבין ה הנקי וח

יש -חול
שהסתיימו בי

11  

EBITDA(תות

(ח "ש' מ 89

  .2011שנת

דולר א' מ$ 126

חברת כפר  ש

א להשלים ברה

המיוחסים לכפ

וההת הנכסים

והופרד ופסקת

מפ המגזרים ות

מיסי IAS12-ל

 של השינוי ה

"ש' מ 2.4בסך

 .הפסד

(Pות המקובלים

on GAAP(לים

פחת  ,מיסים ,טו

ה מאפשר שהוא

הנכס של בגיל ,

מ תזרים ולנתוני

הח שירות  צרכי

את להשוות אין, 

הרו בין גישור ה

רבוע כח
ת החודשים ש

מס פחת והפח

EBIT 9.8 -לכ

בעון המקביל בש

6.0(ח "ש' מ 4

מימושחברה על

החב בכוונת .ון

ההתחייבויות ה

במסגרת מוש

המו הפעילות ת

תוצא את מציג

את התיקון ל 2

ההשפעה. רע

דול בעודפים ב

על דוח רווח וה

כללי החשבונאו

חשבונאות מקובל

נט אחרות) צאות

ש מאמינה שהיא

במיסים ,ההון ה

 אחר ביצועים ד

את בחשבון קח

החברה ובנוסף

ראה  .הללו דדים

בחזקות
שנה ולשלושת

 הוצאות מימון מ

TDAהסתכם 

ברב) ההכנסות

EBI 470.4 - לכ

2011.  

החליטה הח, 2

מזו הלא מגזר

הנכסים ו את ת

למימ המיועדים

תוצאותש כך ש

מ הפעילות גזרי

2012ל מינואר

של יישום למפ

ח וגי"ש' מ 3ל

פעה מהותית ע

   
ל בהתאם אינם

בהתאם לכללי ח

הוצ( הכנסות ,עה

כיוון ש ,עים נוסף

במבנ משוני עים

למדד, תפעולי ח

EBITDA לו אינו

לשימוש  זמינים

המד אופן חישוב

החאלון 
לש

  

לפנית נמשכת 

2012של  עי

מה 2.9%(ח "ש

ITDAהסתכם  

1בשנת ) כנסות

  ת הדוח

2012דצמבר  

במסגרתברה 

כוללת חברהה 

ה והתחייבויות 

מחדש הוצגואה 

מג על הדיווח .ת

ה מיישמת החל

נעשה בדרך ש

 נדחים בסך ש

 לא הייתה הש

                  
ש פיננסיים דים

הינו מדד שאינו ב

ן להשקע"של נדל

ביצוע כמדד זה 

הנובע טנציאליים

לרוו כתחליף או 

A. נזילות או חיות

שיהיו הסכומים 

בא שוני עקב רות

  

ונים נוספים 
  

מפעילותרווח 

רביהברבעון 

ש' מ 87.8 - לכ

2012 בשנת

מההכ 4.6%(

  

בתקופרועים
  

  כללי
בחודש  .א

הח של

2012,

נכסים

ההשווא

נמשכת

 

החברה  .ב

התקן נ

למסים

האמור

 

                  
במדד שימוש 3

EBITDA ה

בשווי הוגן ש

מדד מציגה

הפרשים פוט

יחיד כמדד

לרווח כמדד

על בהכרח

אחר חברות

.זו בהודעה

  

  

נת

1(

איר

         

  



ה 

1 

  ם

 

ם 

ל 

י 

ם 

ת 

ל 

ת 

ר 

ח 

 ,

ו 

 

YouPh והחלה

1 ב לכהן החל 

מיום החל נויים

כם מפורט עם

הספק כולל של

כוח את צורכי

חשמל לצדדים

יסב את, טבעי

וכן יפעיל, בעי

 .ט

בור מפעל סוגת

ם לצורך חיבור

 להקים בשטח

,כמו כן. ח" ש

בסכום שאינו, 

hone המותג 

 .2013אר 

קרן מוטי מר, 

המינ תוקף. רה

 

בהס)  התאגיד

בה, מפעל סוגת

ספק תחנת ה

למכור קיטור ו

ת ההולכה לגז 

באמצעות גז ט

בהסכם המפורט

לחיב") ז"נתג" 

  ").סכם

תקנים הדרושים

מתכנן התאגיד

מיליון 15-של כ

תקופת ההסכם

  מ"
 2010בר 

תחתהסלולר  

נתו בסוף פברוא

קמעונאות מגה

החברר "כיו ונה

.רמטים שונים

להלן( ) 55%

ת כוח בשטח מ

תס, אם להסכם

תאגיד רשאי ל

על סוגת לרשת

ת מזוט והן ב

 כפי שנקבעו ב

- להלן (מ " בע

ההס" - להלן (ז "

 ההולכה והמת

 הכוח אותה מ

  .ם נוספות

ערכות בסך ש

כה עד לתום ת

  

ראל בע
בדצמב 31ום

בתחוםילותה 

על סיום כהונ ד

מ חברתל "למנכ

מו בדר יצחק ר

יות נוחות בפור

%חזק בשיעור 

ד ויפעיל תחנת

בהתא. מגוואט

בנוסף יהיה ה

תאגיד את מפע

לה הן באמצעו

ובמועדיםנאים 

טבעי לישראל

"בעי על ידי נתג

אר את צנרת

הטבעי לתחנת

כה בחמש שנים

ת ההולכה המו

ן שירותי ההולכ

  .לאו אם 

יש -חול
שהסתיימו בי

12  

את פע, חברה

וורמברנדר זאב

ל קרן מוטי מר

ומר  החברהל "

חנו 209 -לק ו

מו(ת דור אלון

פיו יקים התאגיד

מ 64-תחנה כ

חודשים ו 11-

יחבר הת, אשון

מאפשר הפעל

הכל בתנ, סוגת

ם נתיבי הגז הט

תי הולכת גז טב

וללות בין השא

 הולכת הגז ה

 אופציה להארכ

חיבור למערכת

ז בגין"ים לנתג

תי ההולכה ובין

רבוע כח
ת החודשים ש

החהשיקה  20

ל החברה מר"כ

מינוי על חברה

"כמנכ ויסמן דוד

  .עסקתם

תחנות דל 202

תאגיד בשליטת

לפ, ")סוגת" -

היה הספק ה

שנים ו 24של

דים לשלב הרא

מתקן דואלי ה

גיה הקיים של ס

גיד בהסכם עם

ולמתן שירות, י

יות הכ התשת

תשתיות לצורך

עם 2029ביולי

עלויות בגין הח

 שנתיים שוטפ

שימוש בשירות

בחזקות
שנה ולשלושת

012י של שנת

 . חותיה

הודיע מנכ, 20

הח דיווחה, 20

ד מר מונה 20

ה בתנאי שינוי

  ר
2 אלון הפעילה

 חנת כוח

התקשר ת, 20

להלן(מ "ר בע

שלב הראשון י

שבמשך תקופה

י בשלב המקד

ם של סוגת למ

ת מתקן האנרג

התקשר התאג

רצית לגז טבעי

ז את"קים נתג

עי וכן תתקין ת

ב 31 שעד יום

שא התאגיד ב

את בתשלומים

עשה התאגיד 

החאלון 
לש
ך הרבעון השני

שירותים ללקוח

12בנובמבר  1

12 בנובמבר 2

 2013. 

12 בנובמבר 2

ללא, 2013 אר

 תדלוק ומסחר
דורבדצמבר  3

רות להקמת ת

012בפברואר  

בתי זיקוק לסוכ

בש. מגוואט 1

ה של סוגת ב

  .ם

כי, בע בהסכם

האנרגיה הקיים

 עבור סוגת את

,2012במרץ  

ת ההולכה האר

ת ההסכם תק

סוגת לגז טבע

  .סוגת

ם הינו לתקופה

נוש, ההסכם ת

ב התאגיד לשא

וזאת בין אם י 

במהלך  .ג

במתן ש

  
9 ביום  .ד

  
22 ביום  .ה

בינואר

  
27 ביום  .ו

בינוא 1

מגזר מתחמי
31ליום   .א

  
התקשר  .ב

8ביום 

סוגת ב

24עד 

האנרגי

שלישיי

  
עוד נקב

מתקן ה

ויתחזק

1ביום 

למערכ

במסגר

מפעל ס

מפעל ס

  
ההסכם

במסגר

התחייב

,מהותי

  

  



 (

 ן

ת 

 י

1 

י 

ע 

 ר

ה 

 י

ה 

 ם

 י

 ד

.  

 

)סכם השותפות

וןלדור א טוריון

הקלות(חברות 

טבעי גז תפות

15-ל הינה כם

 בשירות עצמי

בנוגע אלון דור 

מגזר של סקיות

מגה", סניפים 

 

רביעיהברבעון 

המקבילהה שנ

סניפים 9סגרו 

יולי חודשים לך

הציוד את כרה

.סניפים 7ברה 

להלן הס(תמר 

דירק. סוגת של

אם לתקנות הח

לשות לספק מר

ההסכ תקופת 

שמרווח השיווק

 ). מ" מע

התקשרות עם

העס התוצאות 

119 - "ה בעיר

.עדן בתוך מגה

ר הסתכמו ב"למ

  .שתקד

שבח "ש 18,09

ונס ר"מ 13,40

במהל, מעונאות

ומכ השכירות ת

וח מסרה החב

  מ"
 2010בר 

ם בשותפות ת

ש האנרגיה רכי

בהתא, ין אישי

תמ בשותפות 

.האספקה םסכ

20.  

כך ש, 95בנזין 

לפני(לליטר ' ג

דבר הפסקת הה

על מהותית ה

מג: "ה כדלקמן

סניפי ע 9תוכם 

המכירות ל. ר"

בעון המקביל אש

90לעומת ) ב"

00ח כולל של 

קמ מגה, הבת

זכויות את ברה

עד אישור הדו

  

ראל בע
בדצמב 31ום

בעי מהשותפי

צור הספקת תם

להיות בה עניי

השותפים ייבו

בהסהמפורטים 

14יל בתחילת 

 המפוקח של ב

א 3.8-פחתה ב

ת בדפלסטינאי

השפע צפויה א

ט לפי החלוקה

סניפים מת 20 -

מ 369,000של

ח ברב"ש 4,39

דולר ארה$ 4

סניפים בשט 1

ה חברת חתמה

החב העבירה

למו נכון ,ח"ש

יש -חול
שהסתיימו בי

13  

 לרכישת גז ט

שמטרת, תוקם

השליטה עשוי ל

התחי ההסכם

תאם לתנאים ה

וצפויה להתח,

מרווח השיווק

שירות מלא הופ

מאת הרשות הפ

לא. 2012 טובר

סניפי סופרמרק

-"ן טבע מרקט

כולל ש בשטח

94לעומת ) ב"ה

602,(ח "ש 17

10נפתחו  201

ח מפסידים פים

שבמסגרתם ם

 מיליון 26 -כ

רבוע כח
ת החודשים ש
גיד על הסכם

ש ככל, כחנת

אשר לבעלי ה

פי על. 2000

בהת, ר מעוקב

,המוקדם לפי,

עדכן את , מים

והתוספת לש) מ

ר אלון הודעה מ

באוקט 1 מיום

ס 212החברה

עד" -ו, סניפים

סניפים חברה

דולר ארה$ 1,1

7,180 -תכמו ל

12 בדצמבר 3

בסניפ לטיפול

םישלישי צדדים

של כוללת רה

בחזקות
שנה ולשלושת

חתם התאג 20

ם קיימים ותחנ

,עסקה חריגה

0- ס"תש, )עניין

מיליארד מטר

החוזית הכמות

ד האנרגיה והמ

מ"לפני מע(טר

לה במשרדי דור

החל, עת עזה

 .2012 ת

הפעילה ה 201

15 -"ל בשפע

ה הפעילה 201

128(ח "ש 4,2

הסת 2012ת

31ביום  התיימ

  .ר"מ ,20

החברה של ה

צ עם הסכמים

בתמור מסניפיה

החאלון 
לש

012בדצמבר  

הפעלת מתקני

את העסקה כע

 בעלי עם אות

1.68עד  של 

ה צריכת סיום או

במאי משרד 3

לליט' אג 4.7-  ב

ביוני התקבל 2

קת דלקים לרצו

בשנת ומסחר ק

 מרקטים
12 בדצמבר 3

זו", סניפים 67

  
12 בדצמבר 3

10-ל 2012נת 

שנתבר "רות למ

  .קד

שהסת השנהך 

490 כולל של 

האסטרטגי רת

על 2012  ט

מ לתשעה חס

9 ביום

לצורך ה

אישר א

בעסקא

בהיקף

א שנים

  
31ביום   .ג

הועלה

 
28ביום   .ד

לאספק

התדלוק

  
  
גזר הסופרממ
1ליום   .א

7 - "בול

1ליום   .ב

של שנ

המכיר

אשתק

במהלך

בשטח

  

במסגר  .ג

ואוגוסט

המתיי

 

  

  

  



ר 

ל 

 ,

 ם

ק 

 - 

ם 

ש 

ע 

ת 

ן 

ה 

חנויות במגזר 2

ת בי תיקח על

,תקבלוצת בי 

והצעצועים פנאי

 .ם

ן על חלק"ע נדל

-להלן (מרתף 

ח צמודים"פי ש

 

ככל שיבקש, ע

ידי רבוע עו על

 לדמי השכירות

ן"בין רבוע נדל

בודות ההקמה

  

 

 

 

24ינים אחרים 

קבוצ,  האמור

 הנכסים שקבו

 .ח"ון ש

הפ תחום ילות

אמצעות זכיינים

פיו תקים רבוע

ר שטח "מ ,2

אלפ 1,660של 

.7.5%-דלו ב

התחייבה לבצע

ות הגמר יבוצע

ת הגמר בנוסף 

ב. 2014ון של 

ועבמת המבנה 

ם שהסתיימו 
 בדצמבר 3

2011 

 18,602 

820  

)9,909(  

)10,366(

  מ"
 2010בר 

 

עיל יחד עם זכיי

כיינות ולהסכם

בסס על ערך

מיליו 11.2 של 

פע את מרכזת

בעיקר בא, ויות

ל, ")השוכר" -  

300-ר וכן כ"מ

חודשיים בסך ש

ת בתקופה זו יגד

וכן ה, ח"ליון ש

במידה ועבוד 

לת של עבודות

ברבעון האחרו

תרי בניה להקמ

חודשים 3
31 יוםב

2012  
  ח"ש

24,402  

11,206  

)4,606(  

)11,861( 

ראל בע
בדצמב 31ום

.)בזכיינות 21 

אשר הפע(כיין

תאם לתנאי הזכ

ההסכם ובהתב

מסופקים בסך

המ השעשועים

חנו 81 2012ר

201:  

להלן(ד שלישי 

מ 23,000- ל כ

לדמי שכירות ח

דמי השכירות,

מי 200-כת בכ

.ח"מיליון ש 75

מהעלות הכול

מבנה לשוכר ב

קיבלה היתן "ל

  תיימה 
  צמבר

2011  
ש אלפי

136,808  

11,94  

15,103(  

18,609(  

יש -חול
שהסתיימו בי

14  

מתוכן( מכירה

להסכם עם זה

בהת.  כלכליים

בעקבות . חוב

פרשה לחובות מ

כפר חברת ש

בדצמבר 31ם

12 ולשנת ביעי

ן לבין צד"ע נדל

בשטח עילי ש

שנים בתמורה ל

,שנים 5ת בעד

ר עלותו מוערכ

5ערכת של עד

7.5%בשיעור

 ולמסור את ה

דיווח רבוע נדל

שהסת שנה
בדצ 31 ביום
2012  

115,2   8

23,3  41

11,4(  )3

22,4(  )9

רבוע כח
ת החודשים ש

נקודות 138ה

צת בי כי הגיעה

ר נתון בקשיים

אי בתמורה לח

הפ 2011שנת

מימו על חברה

זון ומפעילה ליו

הרב לרבעון עים

קרונות בין רבוע

בנה משרדים ב

ש 10קופה של

את השכירות יך

ה מעטפת אשר

מר בעלות מוע

נתית מהשוכר ב

עבודות הבניה

לתאריך הד. ם

2

214

 308

)485
 לות

)468

בחזקות
שנה ולשלושת

בוצת בי הפעילה

הודיעה קבוצ, 2

אשר") הזכיינים

החנויות והמלא

חות הכספיים לש

הח החליטה, 2

מז הלא מגזר ת

השעשוע כפר ת

חתם מסמך עק

מב, תה ברעננה

כרו לשוכר לתק

 אופציה להארי

ה להקים מבנה

עבודות גמ, דה

ית לתמורה שנ

ה לסיים את ע

י פיצוי מקובלי

מפעי הפסד ת
  ד

החאלון 
לש

  זון

קבבדצמבר  31

2012באפריל  

ה" -להלן , מזון

 את מרבית ה

רה רשמה בדוח

012 דצמבר ש

במסגרת חברה

פעילות תוצאות

 ומברס
נח, 2012במאי 

קעין שבבעלות

אשר יושכ") נה

לשוכר קיימת 

ן התחייבה"נדל

ר שיבוצעו על י

היא תהיה זכא

  .שיים

ן התחייבה"נדל

 נקבעו מנגנונ

  

  
  עולי

במסגר שנכלל 
והפסד ברווח ת

מגזר הלא מז
1ליום   .א

  

18 -ב  .ב

הלא מ

עצמה

החבר

 

בחודש  .ג

הח של

ת להלן

  

 

  
  
  
  
  
  
  

  ן"מגזר נדל
בית ק  .א

ב 13-ב

ממקרק

המבנ"

,למדד

  
רבוע נ

השוכר

ן ה"נדל

החודש

  
רבוע נ

לשוכר

.החלו

  

  
  

  מכירות

גולמי רווח
תפע הפסד
נקי הפסד

מופסקת
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1 
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ם 
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 ב

ת 

 ה
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 ב

3 

 ,

ך 

ר 

 .

ת 

ת 

בביצוע עבודות

יטוח ושירותים

לתמורה נוספת

קבע בהסכם כי

 בהתאם לשווי

 קניון העיר תל

1נדי השקעות 

31- מסתיימת ב

ל פי ההסכמים

לתמורה נוספת

לב למגדליח "ש

 קרן ההלוואות

ההלוואה. בעון

לערובתחייבה 

  .נוספים בויות

תנאים התקיים

אביב תל קניון

3ביום .  החניה

, של החניונים

ם המוערך בסך

בני דרך באשר

.התחלת עבודה

פרה יסודיתל ה

 יחרוג מלוחות

לן אשר החל ב

אל השקעות ב

ע נדלן זכאית ל

עוד נק. להסכם

מורה שתקבע

וחברת) "ורים

ד עם חברת גינ

ה לתקופה שמ

רת התמורה על

להיות זכאיות ל

 .נוספת מורה

ש' מ 487-כ( ח

כאשרחודשים 

מדי רבשולמים 

ן הת"רבוע נדל

והתחייב וספים

בה ,ון תל אביב

 חברתל חסת

ומרתפי השלד

 עבודת השלד

לקבלן סכום ות

וחות זמנים ואב

ם מקבלת צו ה

מים במקרה של

קבלן יקדים או

  מ"
 2010בר 

החברה עם קב

להרא יה בנכס

רבוע בנוסף מה

דחה בהתאם ל

זכויות אלו בת

חברת המגו"ן 

יחד 50%קיפין 

זכויות החכירה

מוכרות את יתר

עשויות ל כרות

לתמ המוכרות 

"ש' מ 730של 

ח 18קופה של

המש 2%+ריים

טובת הבנק ור

נו לביטחונות ף

ת לחברת קניו

המיוח) ח"ש' מ

  .מידי פירעון

ה עבודות ביצוע

לביצוע כלל") 

הרוכש ישלמו 

הסכם נקבעו ל

חודשים 19תוך 

 פיצויים מוסכמ

ת במקרה שה

ראל בע
בדצמב 31ום
התקשרה ה 20

מחצית מזכויותי

ת עלות ההקמ

במועד נד שולם

מז 50%לרכוש 

להל(מ "יב בע

ן בעק"רבוע נדל

את רכישת ז

כשות שילמו למ

המו. מ"רוף מע

זכאיותיווח לא 

 מבנק בסכום ש

הועמדו לתק ת

תית בשיעור פר

יות בקרקע לט

בנוסף, הבנק פי

ת הלוואה נוספ

מ 243( הלוואה

  .2014 ינואר

לפ ההלוואה את

ב והחל, פרויקט

"הקבלן: "להלן

 ביצוע העבודה

במסגרת הה, )ח

צוע העבודות ת

 נקבעו בחוזה

וב בונוס וקנסו

  .2012, לי

יש -חול
שהסתיימו בי

15  

012 ספטמבר

למכירת מ םכ

מיתר 50%- ב

אשר תש נוצלו

אופציה ל תהיה

  .ף

דלי לב תל אבי

ר החזיקה מועד

,")גינדי"להלן

הרוכ. א"אי בת

בציר) ח"ש' מ

נכון למועד הדי

כשות הלוואות

ההלוואות, )ביב

ת ריבית שנת

הזכו שועבדו

כלפ הרוכשות ת

הבנק להעמדת

הה קרן בסכום

בי 15 ליום עד

א להעמיד בנק

הפ באתר דיפון

ל( קבלן מבצע

תמורת, ספות

ח"מיליון ש 143

ב לסיים את ביצ

וכן, לרוכשותת

ע  מנגנון לחישו

ביול 4בלן ביום

רבוע כח
ת החודשים ש

בחודש, רויקט

בהסן "נדל בוע

ח וכן תישא"ש

שטרםר "מ 2

תגדלו להראל

שיתו הסכם תם

 החברות מגד

מ לאותו אשר

( ,גינדי ויגאל

 השוק הסיטונא

365ן "בוע נדל

, בפרויקטרות

אמור קבלו הרוכ

אב תל העיר ן

ונושאו תקופה

חת ההלוואות

מחובות 50%- ל

קבלה הסכמת ה

בו המקורי ואה

וזאת אחד לום

ל המאפשרים

והד החפירה ת

על הסכם עם

עבודות גמר נוס

3 -ן כ"נדל בוע

הקבלן התחייב

לן לתת ערבויות

וסף לכך נקבע

בודה נמסר לקב

בחזקות
שנה ולשלושת
דות העפר בפר

רב התקשרה

ש' מ 51-ורה ל

500, של היקף

יוג ה במקרקעין

נחת והראלן "ל

 : נאי
השלימו, 2012

)"הרוכשות"לן

שליטת משה

בחלק ממתחם

חלק רב(ח "ש

יר מכירת הדירח

רת התמורה כא

לקניוח "ש' מ

 אחד בסוף ה

להבט. מוקדם

ל בסכום וגבלת

התק, 2012 ר

ההלוו פירעון ד

בתשל תיפרע ת

תנאים נקבעו ה

עבודו הסתיימו

תמו הרוכשות ע

מבני הציבור וע

רחלק (ח "שון

כאשר ה,  לעיל

 התחייב הקבל

בנ,  ידי הקבלן

צו התחלת עב

החאלון 
לש

לביצוע עבוד שך

  . ה

,2013 בינואר 

מ בתמ"ים בע

בהזכויות בניה 

ה וזכויות הבניה

נדל רבוע בין. ת

ם השוק הסיטונ

2במאי  31ום 

להל(מ "ביב בע

ב ותאגידמ "ע

ב 2099אוגוסט 

'מ 730סך של 

שר תיגזר ממח

שם תשלום יתר

243-ו אביב ל

חזר בתשלום

מתנת לפירעון

מו בלתי ערבות

בדצמב 31 ום

במועד, סוימים

הנוספת הלוואה

ההלוואה הסכם

ה הרבעון מהלך

חת 2012, ולי

חלק המסחרי ו

מיליו 286 -ל כ

ביצוע העבודות

מסגרת החוזה

ל חוזה זה על

.זמנים שנקבעו

בהמש

ההקמ

21-ב

פיננסי

עבור ז

במידה

הזכויות

  

מתחם  .ב

 בי

אב

בע

בא

בס

אש

  

לש

תל

תו

נית

בע

  

בי

מס

הה

בה

  

 במ

בי

הח

של

לב

במ

של

הז
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העקרונות מיום

לפרויקט השוק

נ תמורת סך"ע

חברתנפק של 

השלימו 2012

שקעה בחברת

במסגרתח "ש 

חברה בחברת

נובעת משערוך

רכת רבוע נדלן

מתוכם, ח"ש' 

)50%ן בקניון 

ההקמה כי כה

גידים מוסדיים

עמידו סכום של

דצמבר מחודש

.4.1% בשיעור

צמודה תהיה ת

כבטוחה. לוואה

למסמך ה") פת

נדי בכל הנוגע 

ח ע"ש 1ת בת 

ון המניות המונ

2, ביוני 29ום 

ולפיכך הה ,20

'מ 19.6ך של 

של השקעת הח

  

עליית ערך הנ

להער, סי חניה

מ 1,239 של 

"לק רבוע נדל

יבוע נדלן מער

ן מקבוצת תא

המלווים יע. ות

מ שנתיים החל 

 ריבית שנתית

הנוספת הלוואה

הם תפרע ההל

  מ"
 2010בר 

התוספ: "להלן( 

חברה לבין גינ

ניה אחת נוספ

מהו 50.5% - ב

בי. ת המונפק

012 של השני 

קפה רווח בסך

השווי ההוגן ש

 .ים במועד זה

ח לפני מס מ"

ולשני מפלס קט

 .2013 מהלך

כוללת בסכום

ח(בקניון הדר 

רב, ר"מ 22,00

לקבלת מימו) 

מהזכויו 50%-

תשלומים חצי

למדד ונושאת

הה, מת הבניה

תם מועדים בה

  

ראל בע
בדצמב 31ום

מהווה תוספת

 היחסים בין ה

קצתה לגינדי מ

ב) בשרשור(די

מהון המניות 4

הרבעון מתום ל

ן ז"רבוע נדל .

ההפרש בין ה

בספר השנכלל

"מיליון ש 87.6

בפרויקדירות 

במ יתקבלו חניה

דירות למכירת

ב נוספת סחרית

00-שטח של כ

)להלן ההלוואה

ן ב" רבוע נדל

 17-ח יפרע ב

לוואה צמודה ל

עם תום השלמ

ותפרע באות ה

  .ירושלים

יש -חול
שהסתיימו בי

16  

ינדי בהסכם המ

המסדיר את")

הק המגורים ת

יקה גינדה מחז

49.5% - קה ב

החל משותפת

. השווי המאזני

את המהווה

שי ההשקעה כפ

6 -  בסך של כ

652-רי בניה ל

והח המסחר חי

חוזי מכר 61

מס קומה של

ניה עליונים בש

ל(כם הלוואה

בו מחזיקה, ם

ח"ש' מ 42.5ל

ההל.  ההלוואה

ח ע"ש' מ 40ך

ההלוואה הסכם

ה בקניון הדר ב

רבוע כח
ת החודשים ש

ן וגי" רבוע נדל

"סמך העקרונות

חברת, לתוספת

לאחר ההקצאה

מחזיק) שרשור

 .  אמור

חברה בשליטה

ל בסיס שיטת

והפסד רווח ח

ובין יתרת ה, טה

ן רווח"בוע נדל

 .תל אביב

התקבלו היתר

שטח, בפרויקט

9על  המגורים

 .ח"ש

הקמתה החלה

ושה מפלסי חנ

201.  

ן בהס"בוע נדל

ן הדר בירושלי

ם כאשר סך ש

 בתום תקופת

ה נוספת בסך

בה שנקבע גנון

ן את זכויותיה"ל

בחזקות
שנה ולשלושת

התקשרו 201

מס: "להלן( 20

בהתאם ל. אביב

כך של, ח"פי ש

ב(ן "רבוע נדל

ע ההקצאה כא

חדלה להיות ח

נרשמה על ביב

בדוח אחרות ת

 הירידה משליט

רשמה רב 201

רת קניון העיר ת

, 2012צמבר

הדירות 70 תר

החתמה חברת

'מ 603 הדיווח

ה, 2012 שנת

ר וכן שלו"מ 1

13 שנת של רון

התקשרה רב

ה להגדלת קניון

שנים 10ה של

ע בסכום אחד

ת לקבל הלווא

למנג בהתאם

עבדה רבוע נדל

החאלון 
לש

2, ביוני 29ום 

010, באפריל 1

סיטונאי בתל א

אלפ 300 - ל כ

ואילו ר מגורים

צדדים את ביצו

ח המגוריםברת 

אב תל לב גדלי

והוצאות כנסות

מגורים במועד

12 שנת מהלך

מקרקעין בחבר

חודש דצ מהלך

ליתתרי הבניה 

ח הדיווח מועד

התקבלו למועד 

 הדר
של הראשון ן

2,000-  של כ

האחר ברבעון ם

,2012ביוני  5

ע תוספת בנייה

ח לתקופה"ש' מ

והיתרה תפרע 

ן אפשרות" נדל

ריבית ותישא 

ק ההלוואה שיע

 בי

15

הס

של

המ

הצ

חב

מג

הכ

המ

 במ

המ

 במ

הי

 למ

הת

  

קניון ה  .ג
ברבעו

בשטח

תושלם

  

5ביום 

לביצוע

מ 125

2013

לרבוע

למדד

לסילוק

  

  



ם 

 .

ת 

ת 

 י

 ,

י 

5 

י 

 

ן בהסכם"נדלע 

.טי בקיבוץ איל

תומר המסגרת

 בתום תקופת

סגרת האשראי

,התאם להיתר

י"ע הוקם סחרי

  .חלקים שווים

56- בתמורה לכ

ה תשולם בשני

על ידי רבוע 50

המרכז הלוגיסט

ג ת"מגה למרלו

שנה והיתרה 

מס חה לסילוק

  .איל ברבוע

לו העבודות ב

המס המרכז. ב

רכז המסחרי בח

אים מסוימים ב

תמורה והיתרה

  מ"
 2010בר 

0%קת בשיעור 

בוע להקמת ה

בניה וכניסת מ

14ניים במשך 

כבטו.  לפריים

בעלי המניות בא

 הלוגיסטי והח

הרחב לקהל ה

מקרקעין והמר

וה בכפוף לתנא

מהת 20%מה 

  

ראל בע
בדצמב 31ום

חברה המוחזק

ח לאיל ברב"ש

חר השלמת הב

מים רבעונשלו

שתנה צמודה

ם ערבות של ב

הקמת המרכז

בנתני השרון ת

אל מחזיקות ב

כס בפתח תקו

 מכר לפיו שול

יש -חול
שהסתיימו בי

17  

")איל ברבוע"

ש' מ 90 בסך

ולאח )חודשים

ח יפרעו בת"ש

בית שנתית מ

הקמה נתנה גם

 היתר בניה לה

 תניה
קריית בשכונת

ן והרא"נדל רבוע

יה לרכישת הנ

 ונחתם הסכם

רבוע כח
ת החודשים ש

להלם(מ "ע בע

מסגרת אשראי

18(  ההקמה

ש' מ 63כאשר

אה נושאת ריב

עין ולתקופת ה

איל ברבוע ידי

20.  

נת, השרון יית
מרכז המסחרי

ר. הראל ביטוח

 תקווה
ן אופצ"בוע נדל

האופציה משה

 .יום 150

בחזקות
שנה ולשלושת

שרה איל ברבוע

קאי להעמיד מ

עמד לתקופת

כ, שנים 15ל

אשראי וההלוו

זכויות במקרקע

התקבל בי 20

014 בתחילת ה

קר - מסחרי כז
נפתח המ 201

הב חברת עם ת

ת כהן בפתח ת
העניקה רב, 20

מומ 2013מרץ

0- יום ו 120חר

החאלון 
לש

 ג אייל
ביולי התקש 12

 עם תאגיד בנק

ת האשראי תוע

ש לתקופהאה 

מסגרת ה. אה

אה ישועבדו ה

12ספטמבר  ש

צפויה הבניה ת

מרכ הקמת קט
12ספטמבר  ש

בשותפותן "נדל

יה למכירת בית
012ר ש נובמב

במ 6ביום . ח"

מים שווים לאח

"מרלו  .ד
2ביום 

מימון

מסגרת

להלווא

ההלווא

ההלווו

בחודש

השלמ

  

פרויק  .ה
בחודש

רבוע 

  

אופצי  .ו
בחודש

"ש' מ

תשלו
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מיליוני 150של 

5. . 

לדירוג  A1רוג 

ח"ש' מ 200ד 

6-מ של עד כ"

119.9טית של 

ף תשואה של

ח"ש מיליוני 35

המשקף, הנקוב

ח"ש' מ 170ד 

 .חודשים 3 

מיליוני 46 של 

- 6.9%. 

מיליוני 49 של 

6. 

110רטית של 

 .4.8% - כ

מומשומתוכם  

  . 'דרה ג

טית למשקיעים

-ו 5.3% -של כ

 

צאה פרטית ש

8%.שואה של 

מדיר,  החברה

חוב בסך של עד

"ה חדשה במח

ל הקצאה פרט

המשק, הנקוב

5ה פרטית של 

מערכן ה 89.5

ם בסך של עד

בכל המחזיק ת

קצאה פרטית

ף תשואה של כ

הקצאה פרטית

6.0% - ה של כ

של הקצאה פר
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פעלה עצמית 

חרת בבורסה 
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ראל בע
בדצמב 31ום
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פועלת, 100%
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של הקבוצ וחות

בחזקות
שנה ולשלושת

עה על חלוקה ד

שולם ביוםינד
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ש לדולר נעשה ל
  .קורא

להל(מ "ראל בע
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ל השקל החדש
 ורק לנוחות הק

ישר –בוע כחול 

הסופרמרקטים

00% בשיעור 
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דאות וגורמים 

יכ; יות החברה

רבעוניות בתוצא
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משפיעים אחרי

לב מופנית לכך

ק למועד הודעה

תחייבת לעדכן א

וסח זה הינו תר

  .לית

פנ ירות צופות

דעה זו כוללת א
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228,13  
92,814  

654,209  
3,387,522  

  

 
349,15  

1,790 
106,064  

 
48,609  

206,784  
2,867,496  

970,114  
1,406,79  

33,640  
121,  

6,112,384  

9,499,906  

רבוע כח
ת החודשים ש
דוחות מאוחדי

31ליום  

בלת(

  

 4
 3
 6
 3

, ניתנו
 2
  -

1   ירה
 4
 9
 2

 7
0

 4
  -
 9
 4
 6
 4
 5
 0

,935

 4

 6

  

בחזקות
שנה ולשלושת

שנשל  הלוואות

למכי כמוחזקות

  ת

  נטו, ת

החאלון 
לש

  
  

  

  נכסים

  ם
  יים 

לויות שוטפות ש
   

  רים
כ המסווגות מוש

 
  ות

  רים

  קרקעין 
  ים למכירה

י חלויות שוטפו

 והוצאות נדחות
  ארוך

  :שוטפים
ם ושווי מזומנים
ה בנכסים פיננסי
 ות לזמן קצר

ת
 אחרים כולל ח

 ארוך
ים פיננסים נגזר

מימ קבוצות של
  כנסה לקבל 

 :שוטפיםאינם
ה בחברות כלולו
ים פיננסיים נגז

  מקרקעין
ים על חשבון מק
 פיננסיים  זמיני

בניכוי שניתנות
  נטו , קבוע

  להשקעה
בלתי מוחשיים
 אחרים לזמן א

  כנסה נדחים

  סים

  

  

  
  

ש נכסים 
מזומנים
השקעה
פיקדונו
לקוחות

חייבים  
לזמן
מכשירי
נכסים 
מסי הכ
 מלאי

  
  

נכסים שא
השקעה
מכשירי
מלאי מ
תשלומ
נכסים 
הלוואו
רכוש ק

ן ל"נדל
נכסים ב
חייבים
מסי הכ

  

סך נכס     
 



  גום נוחות
  בדצמבר 3

2012  
אלפי דולר 

  ב"ארה
  

313,  

148,  

67,  
334  
173  

7  
4  
2  

16  

23,  

1,093  

338  
24  

548  
39  
1  

18  
49  

1,021,  
2,114,  

21,  
326,  

2,  
30,(  

319,  
110,  
430,  

2,544,  

  מ"
 2010בר 

תרג  
1-ל

 
א

  

  
  214

 992

 362
  ,782

 ,477
 ,504
 ,706
 ,712
 ,791

 518

  ,058

  

  

  ,708
 ,217

  ,843
 ,878
 ,710
 ,893

  ,230
  479
  537

  

  

  
 399

  622

 476
  )797

  698
  607
  305
  842

  
  

ראל בע
בדצמב 31ום

  
  דצמבר

2011 

  ח"ש י
  

  

  
 1,036,928 

 212,726  

 311,642  
 1,243,914 
 730,985  
 27,733  

2,814  
 6,311  
 78,266  

  -  

 3,651,319 

  

  

 1,240,487 
 118,826  
 2,034,047 
 264,597  
 16,701  
 62,245  

   159,769* 
 3,896,672 
 7,547,991 

  

  

  
 79,881  
 1,219,279 

)9,672(  
  )106,434*(

 1,183,054 
   363,172* 

 1,546,226 
 9,094,217 

  
  

יש -חול
שהסתיימו בי

23  

בד 31
2012  

אלפי
  

1,169,2

556,1 

251,4 
1,249,7

647,5
28,0
17,5
10,1
62,6

87,7 
4,080,3 

1,264,3  
90,4  

2,048,8  
148,8  

6,3  
70,5  

183,7  
3,813,1  
7,893,5  

79,8  
1,219,2  

9,2  
114,9(  

1,193,4  
412,9  

1,606,3  
9,499,9  

רבוע כח
ת החודשים ש

  
  

229   חרים
ות

 188

 463
 743
 587
 011

566
 124
 681

 ת
 794

 386
  

  

ניכוי
 396

402   שוטפות
 829
 865
 382
 529
 776
 179
 565

  

  

  

 881
 279

 245
)965

 440
 901
 341
 906

  
  

בחזקות
שנה ולשלושת

  

ים בנקאיים וא
רות  חוב  הניתנו

רוך מתאגידים

כמוחזקות סווגות

איים ואחרים בנ

בניכוי חלויות ש

  טו

  ה

  ת הדוח

החאלון 
לש

  
  

  
  

תחייבויות והון

 
מן קצר מתאגיד
אגרות חוב  ואגר

הלוואות לזמן אר

  ים
  ת זכות

 
  גזרים

  בויות אחרות
המס מימוש צות

  :טפות
מתאגידים בנקא

להמרה במניות ב
  ויות שוטפות

 
  גזרים

נט, בות לעובדים

לי מניות החברה

  ליטה

  ן

ירועים בתקופת

הת

 :שוטפותויות
אי והלוואות לזמ
ת שוטפות של א

  מרה במניות
ת שוטפות של ה

  קאיים
ם ונותני שירותי
ם אחרים ויתרות
 נות מלקוחות

רים פיננסיים נג
  הכנסה לשלם

התחייבות בגין
קבוצ של יבויות
  כירה

ויות שאינן שוט
ות לזמן ארוך מ

  ויות שוטפות
ת חוב הניתנות ל
ת חוב בניכוי חלו
 יבויות אחרות
רים פיננסיים נג
יבויות בשל הטב

  הכנסה נדחים

  חייבויות

י המיוחס לבעל
  מניות
  ת הון

  ת אחרות
  )הפסד( רווח

שאינן מקנות של
 ן

תחייבויות וההון

ראה אי,  למפרע

  

  

  

התחייבו
אשרא
חלויות
להמ
חלויות
בנק
ספקים
זכאים
פיקדונ
מכשיר
מסי ה
הפרשו
התחיי
למכ

  

 

התחייבו
הלווא
חלו
אגרות
אגרות
התחיי
מכשיר
התחיי
מסי ה

  
סך  התח

  

  הון

הון עצמ
הון המ
קרנות

קרנות
יתרת 

 
זכויות ש
סך ההון

סך ההת
 

  
יישום* 



  נוחות 
 נה
ביום  המ

  צמבר

20  

דולר 
  ב"

4  

 

3  

2  

 

 

 

 

 

  

תרגום נ
שנל

הסתיימש
בדצ 31

012

אלפי ד
ארה

  4,234,005

 791,630 

  3,442,375

  2,680,969

 761,406 

 712,081 

 49,325  

 10,463  

)4,196(  

 28,502  
  

 84,094  

 19,790  

)85,627( 

)65,837( 

 3,221  

 21,478  

 4,437  

 17,044  

)6,019(  

 11,025  

  

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  מ"
 2010בר 

2012  

ים שהסתיימו 
  בדצמבר 3

2011  

  )ניה

 3,722,049 

 701,232  

 3,020,817 

 2,332,263 

 688,554  

 671,502  

 17,052  

  -  

)9,854(  

 13,781  
  

 20,979  

 9,358  

)50,968(  

)41,610(  

)407(  

)21,038(  

 34,669  

)55,707(  

)10,366(  

)66,073(  

  

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ראל בע
בדצמב 31ום

       וחדים
 בדצמבר 31ם

החודשי 3
31-ב

2012  

ט נתוני רווח למ

3,831,867  

 717,111  

3,114,756  

 2,433,754  

681,002  

 661,135  

19,867  

16,888  

)7,816(  

 23,030  
  

 51,969  

 14,143  

)48,315(  

)34,172(  

 3,355  

 21,152  

 6,765  

 14,387  

)11,861(  

 2,526  

  

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

יש -חול
שהסתיימו בי

24  

וח והפסד מאו
שהסתיימו ביום

  )לתי מבוקר
  

 31 ביום ימה
  מבר

2011  

למעט(ח "לפי ש

15,159,447 

 2,813,671  

12,345,776 

 9,442,009  

2,903,767 

 2,611,801  

291,966 

1,637 

)18,529( 

 41,913  
  

 316,987  

 156,567  

)328,493(  

)171,926(  

 5,746  

 150,807  

 48,485 
 102,322  

)18,609(  

 83,713  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

רבוע כח
ת החודשים ש

דוחות רוו       
ה החודשים ש

בל(

שהסתיי שנה
בדצמ

2012  

אל

15,805,539 

 2,955,154  

12,850,385 

 10,008,056  

2,842,329 

 2,658,198  

184,131 

39,058 

)15,663( 

 106,399  
  

 313,925  

 73,875  

)319,644(  

)245,769(  

 12,024  

 80,180  

 16,561 
 63,619  

)22,468(  

 41,151  

  

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

בחזקות
שנה ולשלושת

ושלוש לשנה

 
  י הוגן של

אות 

 נטו,קעה

  ות

  )מס

החאלון 
לש

  

  

  

  משלתיים

  נטו, 

הנהלה  וכלליות
י שינויים בשווי
והכנסות  והוצא

להשקן "נדל של

  טו

כלול חברות) די

  הכנסה ל

  )מסהטבת 

  נמשכת לות

מלאחר ( ופסקת

  ה

 נסות

יכוי היטלים ממ

,נסות ממכירות

  ות המכירות

  וח גולמי

ה, צאות מכירה
וח מפעולות לפני

ן להשקעה ו"דל
 חרות

  נסות אחרות

  צאות אחרות

ש הוגן בשוויייה

  וח מפעולות

  נסות מימון

  צאות מימון

נט, צאות מימון

הפסד( ברווחי ק

על מסים לפני וח

ה( הכנסה על סים

מפעי) הפסד(וח

מו מפעילותסד

לשנה) הפסד( וח

  

  

הכ

בני

הכ

עלו

רוו

הוצ
רוו
נד   
אח

הכ

הוצ

עלי
  

רוו

הכ

הוצ

הוצ

חל

רוו
  

מס

רוו

הפ

רוו
 

  
 
 
  

  
  
 
 
 
  
 
 
 



 
 

 

  נוחות 
 נה
ביום  המ

  צמבר

20  

דולר 
  ב"

 

 

 

  
  
  

  

תרגום נ
שנל

הסתיימש
בדצ 31

012

אלפי ד
ארה

  
  
  
)858(  
 11,883  

  

 
  

0.08  
)0.09(  
)0.01(  

  
0.08  

)0.09(  
)0.01(  

 

  
 65,954  
 65,954  

  מ"
 2010בר 

2012  

  

  

  
  
  

ים שהסתיימו 
  בדצמבר 3

2011  

  )ניה

  
  
  
)69,283(  
 3,210  

 
  
  
)0.89(  
)0.16(  
)1.05(  

  
)0.89(  
)0.16(  
)1.05(  

  

  
 65,954  
 65,954  

ראל בע
בדצמב 31ום

       וחדים
 בדצמבר 31ם

  

  
  
  

החודשי 3
31-ב

2012  

ט נתוני רווח למ

 
  
  
)7,822(  
 10,348  

 
  

  
0.06  

)0.18(  
)0.12(  

  
0.06  

)0.18(  
)0.12(  

  

  
 65,954  
 65,954  

יש -חול
שהסתיימו בי

25  

וח והפסד מאו
שהסתיימו ביום

  )לתי מבוקר
  

  

  
  
  

 31 ביום ימה
  מבר

2011  

למעט(ח "לפי ש

 
  
  
 59,513  
 24,200  

  

  
  

1.18  
)0.28(  

0.90  

  
1.07  

)0.28(  
0.79  

  

  
 65,940  
 66,167  

רבוע כח
ת החודשים ש

דוחות רוו       
ה החודשים ש

בל(

  

  
  
  

שהסתיי שנה
בדצמ

2012  

אל

 
  
  
)3,213(  
 44,364  

 
  

  
0.29  

)0.34(  
)0.05(  

  
0.29  

)0.34(  
)0.05(  

  

  
 65,954  
 65,954  

בחזקות
שנה ולשלושת

ושלוש לשנה

  טה

  :החברהת

ת הרגילות
  )ח"ש

החאלון 
לש

  

  

  

  ברה
אינן מקנות שליט

מניות חס לבעלי

 
  

 
  

של מספר המניות
באלפי ש(למניה 

  :וחס
בעלי מניות החב
בעלי זכויות שא

ח למניה המיוח
  :בסיסי ח

 נמשכת עילות
מופסקת עילות

  :מדולל ח
 נמשכת עילות
מופסקת עילות

מוצע משוקלל ש
בחישוב הרווח ל

 סיסי
  דילול מלא

  

  

  

  
 
 

 
  
מיו
לב
לב

  

רוו
רוו
פע
פע

 
רוו
פע
פע

 
  
ממ
ב
בס
בד



 
 
 

  חות 
 התיימ
  צמבר

 

  ב"רה

תרגום נוח
הסתש שנהל

בדצ 31ביום 

2012 

אלפי דולר אר

  

 21,478  

)4,679(  

 4,459  

 55,393  

 76,651  

  

)53,917(  

)51,354(  

)11,636(  

 2,080  

 5,408  

 6,214  

)18,728(  

 40,435  

)47,723(  

 3,348  

  -  

)17,091(  

)10,280(  

)6,412(  

 3,693  

)826(  

 6,766  

)150,023(  

  מ"
 2010בר 

2012  

  שהסתיימו 
  דצמבר

2011  

  

)21,038(  

)10,582(  

)18,315(  

 191,377  

 141,442  

 

)46,842(  

)13,058(  

)14,561(  

)493( 

 272 

  -  

)4,294( 

 41,553  

)51,247(  

  -  

  -  

  -  

 10,201  

)8,070( 

 16,047  

  -  

 512  

)69,980(  

ראל בע
בדצמב 31ום

המזומנים
 בדצמבר 31ם

החודשים  3
בד 31-ב

2012   

  ח"

 

21,152  

)6,861(  

)10,419(  

105,491  

109,363  

 

)39,226(  

)19,713(  

)5,511(  

23,849  

11,142  

19,588  

- 

30,060  

)34,212(  

1,500  

- 

)34,500(  

)1,961(  

)4,838(  

978  

- 

7,291  

)45,553(  

יש -חול
שהסתיימו בי

26  

ם על תזרימי ה
שהסתיימו ביום

  )לתי מבוקר

 31 ביום
 

2011  

"אלפי ש

150,80 

20,50( )

79,36( )

576,66  

627,59  

261,10( )

55,52( )

30,71( )

5,85( 

12,86 

50,60 

102,60( 

118,95 

122,64( )

36,41( 

20( )

144,96( )

9,18( )

22,88 

16,55  

547,35(  )

רבוע כח
ת החודשים ש
דוחות מאוחדים
ה החודשים ש

בל(

שהסתיימה נה
בדצמבר

2012   

 

80, 07

17,( )06

16, )68

206,   64

286,   97

201,( )01

191,( )24

43,( )17

7, )58

20, 64

23, 00

69,( )03

150, 57

178,( )46

12, - 

)15

63,( )00

38,( )62

23,( )87

13, 85

3,( - 

25,   52

560,(  )55

בחזקות
שנה ולשלושת
 ד

ושלוש לשנה

שנ

 
180  משכת

)468

647
תזרימי 

 783

 142

 

)273

)706

)439

 766

187

198

)910

945

)149

500

- 

)800

)377

)937

785
דה

)085

 256

039( ה

החאלון 
לש

  :לות שוטפת

נמ מפעילות נסה

  )מס לפני(ת 

 נטו, )ששולמו(

מנת להציג את ת
  ) א(שוטפת 

 עילות  שוטפת

  :לות השקעה

 

  חשיים 

נטו, קצר לזמן 

  קבוע 

  להשקעה

 בלים בשימוש

  ערך סחירים

  חירים 

 

  ך

  יטה

  קרקעין

  לזמן ארוך
ש חברה שאוחד

לפעילות השקעה

מזומנים מפעיל

הכנ על מסים ני

פעילות מופסקת

(נסה שהתקבלו 

ת הדרושות על מ
מנים מפעילות ש

ם נטו שנבעו מפע

מזומנים מפעיל

  רכוש קבוע 

 ן להשקעה"נדל

נכסים בלתי מוח

פיקדונות)ידול

ממימוש רכוש ק

ן ל"ממימוש נדל

 בפיקדונות מוגב

ממימוש ניירות

 בניירות ערך סח

   שהתקבל

  בחברה כלולה

ארוך לזמןוואות

וואות לבעל שלי

ם על חשבון מק

הלוואות שנתנו ל
ם שנגרעו ממימו

 יחסיד

  שהתקבלה

ם נטו ששימשו ל

  

  

 

 

  

תזרימי מ

לפנרווח 

מפ הפסד

מסי הכנ

התאמות
המזומ

מזומנים

תזרימי מ

רכישת ר

רכישת נ

רכישת נ

ג(קיטון

תמורה מ

תמורה מ

השקעה

תמורה מ

השקעה

דיבידנד

השקעה

מתן הלו

מתן הלו

תשלומים

פירעון ה
מזומנים
באיחוד

ריבית ש

מזומנים



 

 

 

  תרגום נוחות 
 ההסתיימש נה
 בדצמבר 31ם 

2012  

  ב"י דולר ארה

135  
56,(  

(  
159  
93,(  

55  

(  
69,(  

129

55,  

19,  

75,  

  תיימו 
  

ת
שנל

ביו

201  

אלפי

  - 
75(    -  

13(    -  
 ,048

34(  ),073

7(  )125(
81   ,201

200(  ),854
   -  

209   ,020

  -  
)752(

52(  )324
93( ,141  

22(   769
  -  

96   756

73   525

  מ"
 2010בר 

2012  

   

חודשים שהסת
בדצמבר 31-ב

20   11

  

 -  
)5,000

)3,848
11   -  
3(  )4,206

)7,290
5  1,101

10(  )0,843
)465( 

(  9,445

3  
 -  

6(  )2,799
3()3,902

2  )2,440
35  

25   6,155

28   3,750

ראל בע
בדצמב 31ום

  המזומנים
 בדצמבר 31ם

הח 3 31

2  012

  ח"אלפי ש

  

   -  
(   -  

(   -  
 15,194

1( )32,130

(   -  
2  50,399
3( )00,524
   -  

5 )2,928(

  -  
  -  

2(  )67,436
11()7,425  

(  26,385
)47(  

1   55,597

  81,935

יש -חול
שהסתיימו בי

27  

תזרימי הם על
שהסתיימו ביום

  )לתי מבוקר

ביום הסתיימה
  בדצמבר

  2011

 

)4,035(
)75,000

)30,669
- 

 )74,955

)15,217
13,648

 )82,557
)1,750(

82,503

143 
- 

 )22,771
)10,660

)30,418
37 

 04,131

 73,750

רבוע כח
ת החודשים ש
וחות מאוחדים
ה החודשים ש

בל( 

שה שנה

2012

- 
- 

- 
504,136 

)209,321(
ה
 )467( 

594,298 
)350,357(

- 
ם 

205,390 

- 
)2,808( 
)258,788(

482,083 ן

208,186 
)1( 

י
 73,750  

י
 281,935 

בחזקות
שנה ולשלושת
דו

ושלוש לשנה

 :מימון

 החברה
ת שאינן מקנות

נן מקנות שליטה
ה איבוד שליטה

 פקים
נקאייםבאגידים

עם ממימוש
 רה מאוחדת

מפעילות מימון
 מזומנים

 ווי מזומנים
 ואשראי בנקאי

 ואשראי בנקאי

החאלון 
לש

מפעילויות מם 

  באוצר
ם לבעלי מניות ה
ם לבעלי הזכויות

 ת אגרות חוב
  חוב 

עלי זכויות שאינ
 שתוצאתן אינה

  ת לזמן ארוך
  לזמן ארוךת 

לזמן ארוך מספ
 לזמן קצר מתא

  
ת מניות בקשר 
ת בחברה ובחבר

 אקדמה חוזי ש
ה

)ששימשו(נבעו 
שווי, במזומנים

  אי
גין מזומנים ושו

שווי מזומנים, 
  קופה

שווי מזומנים, 
  ה

 

 

 

תזרימי מזומני

רכישת  מניות ב
דיבידנד ששולם
דיבידנד ששולם

  שליטה
הנפקתמתמורה

פירעון אגרות ח
עסקאות עם בע
בחברה בת
קבלת הלוואות
פירעון הלוואות
פירעון אשראי 
שינוי באשראי

נטו, ואחרים
תמורה מהנפקת
כתבי אופציות

ממימושתמורה
ריבית ששולמה
מזומנים נטו ש

ב) קיטון(גידול 
ואשראי בנקא
הפרשי שער בג
יתרת מזומנים
בתחילת התק
יתרת מזומנים
לגמר התקופ

  

  



 

  גום נוחות 
 ההסתיימש 

  בדצמבר 31

2012  

  ב"דולר ארה

  

7  
2(  

  

  

  

 

 

  
5  

6(  
  

2  
1  

1(  
  

5  

 

  מו 
תרג

שנהל
ביום 

2  

אלפי ד

  

  
   76,815

(  )28,502

)5,256(

)3,221(

)132(  
 )3,877(
   -  

  1,894 

  9,075 
 566  

 )1,936(
   57,390

  
  

)66,738
 )3,132(
5   20,572
  17,309

4(  )12,226
 )3,208(
1   55,393

  

  
  

  -  

   7,465 

  

  מ"
 2010בר 

2012  

  

דשים שהסתיימ
  בדצמבר 31-

  2011

  
  

  

  70,158
 )13,781(

  -  

  407  

  582  
  2,319 

 6,474 

  5,353 

 )8,914( 
)324(  

 )2,074( 
  49,426

  
  

 )720(  
)2,485( 

   502,532
 4,294 

(  )427,743
  5,873 

   191,377

  
  

  

  -  

  10,769

  -  

ראל בע
בדצמב 31ום

  המזומנים
 בדצמבר 31ם

החוד 3 
-ב

2012

  ח"לפי ש

  
  

  

 71,714 
)23,030( 

  -  

)3,355( 

)1,815( 
)15,526( 
  -  

 )2,089( 

)18,803( 
 1,680  

)2,511( 
 52,408 

  
  

)1,002( 
  -  
 437,638
  -  

)404,816(
 14,998 
 105,491

  
  

  

  -  

 27,866 

  

יש -חול
שהסתיימו בי

28  

ם על תזרימי ה
שהסתיימו ביום

  )לתי מבוקר

  

31 ביום תיימה
  דצמבר

2011 

אל

 

  

 
 273,746 
)41,913( 

  -  

)5,309(  

 3,270  
 2,448  
 7,815  

)107,553(

 71,465  
 177  

 1,190  
 184,963 

  
  

)5,637( 
)8,852(  
 104,743 
 102,603 

)10,198( 
 3,706  
 576,664 

  

  
  

 896  

 10,769  

 154,433 

רבוע כח
ת החודשים ש
וחות מאוחדים
ה החודשים ש

בל( 

שהסת שנה
בד

2012  

 

 

 
 286,751  
)106,399(  

)19,622(  

)12,024(  

)493(  
)14,475(  
  -  

 7,072  

 33,876  
 2,114  

)7,228(  
 214,236  

  
  

)249,134( 
)11,692(  
 76,796  
 64,618  

)45,640(  
)11,973(  
 206,783  

  

  
  

  -  

 27,866  

  -  

בחזקות
שנה ולשלושת
דו

ושלוש לשנה

 ת תזרימי
           

נטו, עה
ה בשליטה

ת כלולות

  שהוענקו   

 קבוע

ל מכשירים 

לוואות  

  נטו
פיקדון  , סיים

  :ת

  ן

  דירות
ני שירותים

  מימון
  :ם

רה במניות של 

  באשראי

 רה כלולה

החאלון 
לש

ות כדי להציג את
עילות השוטפת

ן להשק"של נדל
 החזקה בחברה

חברות) רווחי( די
 התקבל

נקת אופציות ש

ש וגריעת רכוש
   נכסים

י בשווי הוגן של
 

הל,  אגרות חוב
רות לזמן ארוך
,טבות לעובדים

של נכסים פיננס
 לזמן ארוך נטו

  ו

וש והתחייבויות
  עין

 מלאי מקרקעין
חייבים אחרים

ד רוכשי לקוחות
ת לספקים ולנות

  תרות זכות
  אי

ויות השקעה ומ
תזרימי המזומני

ב הניתנות להמר

ן להשקעה ב"דל

שת מניות בחבר

תאמות הדרושו
המזומנים מהפע

 :אמות בגין
  והפחתות

ה בשווי ההוגן ש
מירידה בשיעור

  שותפת
הפסד החברה ב

יכוי דיבידנד שה
יב ההטבה בהענ

  עובדים
ממימוש) רווח(ד

שה לירידת ערך
משינוי) רווח(ד 

 ננסיים נגזרים
שי הצמדה בגין
תחייבויות אחר
חייבויות בשל הט

ערך ש)  עליית( ת
של יתרות חובה ל

נטו, ת ששולמה

יים  בסעיפי רכו
שת מלאי מקרק
ומים על חשבון
ה בלקוחות ובח

מלה במקדמות 
בהתחייבויותה

כאים אחרים וית
במלא) עלייה(ה

ידע בדבר פעילו
אינן כרוכות בת

ש של אגרות חוב
  ברה

ת רכוש קבוע ונד

ש אופציה לרכיש

  

  

 

 

  

  

  

  

הת) א(
ה      

התא  

פחת  
עלייה  

רווח מ
מש

חלק  
בנ

מרכי  
לע 

הפסד  
הפרש  
הפסד  

פינ
הפרש  

וה
התח  
ירידת  

וש
ריבית  

  
שינוי  
רכיש 

תשל  
ירידה  
עלייה  
ירידה  

וזכ
ירידה  

  
  
מי) ב(

שא      
  

מימוש
החב

רכישת

מימוש



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

גום נוחות     
  בדצמבר 3

2012  

לפי דולר 
  ב"ארה

  

 

18,  

18,  

93,  

41,  

45,  

180,  

319,(  

162,( 

  מ"
 2010בר 

תרג
31-ל

20  

אל
א

  *לו 

 546

  331

  877

  

 

   108

   961

   808

   877

  

  

1,(  )698

  

(  )000

ראל בע
בדצמב 31ום
טו

  

  בדצמבר  3

011

  ח"אלפי ש

סול – ון החזקות 

 1,909  

 64,657 

 66,566 

  

  

 195,764

 171,555

 232,341

 599,660

  

  

),183,054

  

)533,094(

יש -חול
שהסתיימו בי

29  

נט, התחייבויות
)מבוקרלתי

31

 2012  

בא

אלו            

 2,039  

 68,429  

 70,468  

  

  

 347,572  

 156,639  

 171,002  

 675,213  

  

  

)1,193,440(  

  

)604,745(  

רבוע כח
ת החודשים ש
 מצבת ה

בל(  

 ות

בחזקות
שנה ולשלושת

בנו מחברות בלו

  ם בנקאיים

  ים

  ה

החאלון 
לש

התקב או שנתנו 

  ם

  ים

  ולזמן ארוך

קצר מתאגידים

תאגידים בנקאיי

  ן ארוך

לי מניות החברה

הלוואות ללא

ם ושווה מזומנים

 בנכסים פיננסיי

  כסים

ויות לזמן קצר ו

והלוואות לזמן 

מתת לזמן ארוך 

  חוב

תחייבויות לזמן

י המיוחס לבעל

  נטו, חייבויות

  

  

 



  

  

  

  

מזומנים

השקעה

כ נכ"סה
  

  

התחייבו

אשראי ו

הלוואות

אגרות ח

כ הת"סה

  

  הון

הון עצמ

  

סך התח



  רגום נוחות 
 ההסתיימש ה
  בדצמבר 31ם 

2012  

אלפי דולר  
  ב"ארה

17 

4  

3(  

65  

6(  

28( 

76  

  

126 

  יימו 
 

תר
שנהל

ביום

201  

א 

55(   ,044

34   ,437

 ),221

41   ,837

9  ),267

13(  ),506

70   ,815

 )132(

87   ,008

  מ"
 2010בר 

2012  

חודשים שהסתי
 בדצמבר 31-ב

20  11

1  )5,707

  4,669

   407 

   1,610

   9,854

2(  )3,781

7   0,158

   582 

8   7,796

ראל בע
בדצמב 31ום

EBITDA  
 בדצמבר 31ם

הח 3 3

  012

  ח"אלפי ש

 14,387

 6,765 

)3,355(

 34,172

)9,072(

)23,030

 71,714

)1,815(

 89,766

יש -חול
שהסתיימו בי

30  

Aח לתקופה ל
שהסתיימו ביום

  )לתי מבוקר

31 ביום תיימה
  דצמבר

2011

א

 102,322 

 48,485  

)5,746(  

 171,926 

 16,892  

)41,913( 

 273,746 

 3,270  

 568,986 

רבוע כח
ת החודשים ש
אמה בין הרווח
ה החודשים ש

בל(  

שהס שנה
בד

 2012  

 63,619  

 16,561  

)12,024(  

 245,769  

)23,395(  

)106,399(  

 286,751  

)493(  

 470,389  

בחזקות
שנה ולשלושת
התא

ושלוש לשנה

  

  שוטפת

) ברווחי

  נטו, ות

  עה

ת  אופציות

החאלון 
לש

מפעילות ש) פסד

   ל הכנסה
ב( בהפסדי ברה

  כלולותות 

  נטו,  מימון

אחרו) הכנסות( 

ן להשקע"רך נדל

  פחתות
ההטבה בהענקת

 דים

EB 

  

  

  

הפ(רווח 

מסים על
חלק החב
חברו

הוצאות

הוצאות

ית עריעל

פחת והפ
מרכיב ה
לעובד

BITDA

  

  

  
  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הן 

, ם

 

 

 

אופן הקצאת, ם

קמעונאות, סחר

כרטיסי של קה

מנת על ותאמו

תדלוק ומרכזים

ק ובשיווק ישיר

רטיסי האשראי

 .חד

מגה קמעונאות

 "Food-Non",

"Near Food"

212ת מפעילה 

 הסופרמרקטים

פעילה Beeת 

באמצעות זכייני

  .ת המגזר

גיסטיים ובנייני

MVN בישראל

כרטיסי אשראי

  .לא מזון

ווחים הפנימיים

חמי תדלוק ומס

וסלי הנפקהלות 

ה קודמות ופות

ל של תחנות ת

ת תחנות תדלוק

סיווג עמלות כ, 

התפעולי במאוח

, ת חברת הבת

 וכן מגוון מוצרי

, וצרי טקסטיל

מגה קמעונאות 

שים את מגזר

 Bee(" ,קבוצת

ב חלקן, חנויות 

ן המשמשים את

מרכזים לו, ים

 ".נאי

 Oפעילת רשת

 והסליקה של 

פת הדוח במגזר ה

  מ"
 2010בר 

 2012   

הדי, ל החברה

מתח, אות מזון

 החברה בפעיל

לתק המגזרים 

  .4משכת

הקמה ותפעול 

באמצעות, חרים

,וח של דור אלון

המגזרים לרווח 

באמצעות. שראל

 מזון ומשקאות

מוצרי פנאי ומ

,2012 דצמבר

המשמש, ")נדלן

קבוצת( "מ "ע

B  138מפעילה

עלות רבוע נדל

מרכזים מסחרי

השוק הסיטו"ם 

כמפ 100%עור 

תחום ההנפקה

אה אירועים בתקופ

ראל בע
בדצמב 31ום

בדצמבר 31

בנה הארגוני ש

קמעונ - רקטים 

וחלק סלולרהת

תוצאות, משכות

מפעילות נמ פות

,וסקת בפיתוח

דלק ומוצרים אח

ח הכספי המדוו

 התפעולי של ה

דלה במדינת יש

רחב של מוצרי

הבידור ו, חשב

בד 31ליום . נה

רבוע נ"להלן (

בי קמעונאות ב

Beeקבוצת  20

לל גם נכסים בב

מניבים בעיקר מ

 פרוייקט מגורים

המוחזקת בשי

בת 49%שיעור 

  .הקבוצה

עילות המופסקת רא

יש -חול
שהסתיימו בי

31  

  וח מגזרי
הסתיימו ביום

  )תי מבוקר

מתבסס על המב

סופרמר: לדיווח

כולל את פעילות

ון מפעילויות נמ

תקופ לאותן וחד

אלון החברה ע

ווק של מוצרי ד

ות בהתאם לדו

אמות בין הרווח

אית השנייה בגוד

ט ומציע מגוון ר

 ואביזרים למח

סמטיקה והיגיינ

מ"ן בע"ול נדל

 הבת קבוצת ב

012 בדצמבר 3

המגזר כול. קות

זקות בנכסים מ

ת  טווח ובייזום

,מ"ן סלולר בע

לה המוחזקת ב

ן הלקוחות של ה

עים לתוצאות הפע

רבוע כח
ת החודשים ש
דיוו

ולשנה שה שים

בלת( 

IFRS הדיווח מ

מגזרים ל רבעה

מגזר אחרים הכ

פני הוצאות מימ

המא בדוח אות

רה הבת דור א

 עצמאיות ובשי

ות המגזר מוצג

שה נכללו בהתא

 המזון הקמעונא

ניפי הסופרמרק

מחשבים, טנים

מוצרי קוס, וקות

עלות רבוע כחו

חברת מצעות

31נכון ליום . זון

טיל לבית ותינוק

ן לחברה החז"

ת תשואה ארוכ

חברת הבת אלו

חברה כלול, מ"

Y לחברי מועדו

חום הפנאי והצעצו

בחזקות
שנה ולשלושת

חודשלשלושה

S 8 -  בהתאם ל

ארמציגה  חברה

מ בנוסףו ן"ר נדל

וח התפעולי לפ

לתוצא ההתאמה

באמצעות החבר

ל חנויות נוחות

תוצא. ת הנוחות

סו במועד הרכיש

עילה את רשת

המפעילה את סנ

ל קטכשירי חשמ

מוצרי תינו, יופי

 גם נכסים בבע

 .רדים

באמ בעיקר – )

בתחום הלא מז

כלי בית וטקסט:

הבת רבוע נדל

השבחתם והפק

באמצעות ח לת

"לוב ישראל בע

YOUסי האשראי

   
 מימוש פעילות תח

החאלון 
לש

ל

ע לפי מגזרים 

הח. ההחלטות 

מגזר , הלא מזון

כוללות את הרו

ה ואת המגזרים 

  :לים

ב –וק ומסחר 

מיכות להם ושל

ר הדלק וחנויות

פי העלות שיוחס

החברה מפע –ם 

ה, ") קמעונאות

מכ, צעצועים, ת

 בריאות עזרי י

המגזר כולל. ם

ת מחסנים ומשר

)עונאי וסיטונאי

הן כסיטונאית ב

תחומים הבאים

מצעות חברת ה

קרקעין לצורך ה

פועלהחזקות  ון

קל דיינרסברת 

פיקה את כרטיס

                  
ליטה קבוצת בי על

  וח מגזרי
ח זה כולל מיד

שאבים וקבלת

טונאות בתחום 

  .ראי

המגזרים כ צאות
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