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 עניינים תוכן
התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי.1

התאגיד עסקי תיאור מתוך עיקריים נתונים.1.1
החברה של המאוחדים הכספיים בדוחותיה עסקיים כמגזרים המדווחים הפעילות מגזרי תיאור.1.1.1

2016 שנת של הראשון ברבעון התוצאות בעיקרי ההנהלה דיון.1.1.2

 הדוח בתקופת שחלו עיקריים אירועים.1.1.3

הפעילות תוצאות ניתוח.1.2
אשתקד המקבילה התקופה לעומת 2016 במרס 31 ביום שנסתיימו החודשים שלושת תוצאות ניתוח.1.2.1

מימון ומקורות נזילות ,כספי מצב.1.3
אשתקד המקביל הרבעון לעומת 2016 שנת של הראשון הרבעון תוצאות ניתוח -מזומנים תזרים.1.3.1

פיננסים ויחסים נזילים נכסים יתרות.1.3.2

2016 במרס 31 ליום החוזר בהון הגירעון לאור החברה נזילות במצב בדירקטוריון דיון.1.3.3

ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה.2
בתאגיד שוק סיכוני ניהול על האחראי.2.1
שוק סיכוני תיאור.2.2

לצרכן המחירים מדד סיכוני.2.2.1

חליפין שער סיכוני.2.2.2

ריבית סיכוני.2.2.3

בישראל ערך ניירות מחירי סיכוני.2.2.4

הצמדה בסיסי דוח.2.3
רגישות מבחני.2.4

תאגידי ממשל.3
הכספיים הדוחות אישור הליך.3.1
הדירקטוריון ישיבות.3.2

התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר הגילוי הוראות.4
הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר אירועים בדבר גילוי.4.1

החוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי.5
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 שלושה של לתקופה )"החברה" או "שופרסל" - להלן( מ"בע שופרסל של הדירקטוריון דוח את בזה להביא מתכבדים הננו

 ),ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות בהתאם 1)"הדוח תקופת" - להלן( 2016 במרס 31 ביום נסתיימה אשר חודשים

.1970 - ל"תש

התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי.1
התאגיד עסקי תיאור מתוך עיקריים נתונים1.1

 בשטח פורמטים במספר הארץ בכל סניפים 273 המפעילה ,בישראל הגדולה הסופרמרקטים רשת בעלת הינה שופרסל

 שנתי מכירות היקף בעלת והינה ),מחושבות משרות( עובדים אלף 12.3-כ מעסיקה החברה .ר"מ אלפי 508-כ של כולל

 חברת הינה בחברה השליטה בעלת ,זה דוח פרסום ולמועד 2016 במרס 31 ליום נכון .ח''ש מיליארד 11.5-כ של

 .מ"בע דיסקונט השקעות

החברה של המאוחדים הכספיים בדוחותיה עסקיים כמגזרים המדווחים הפעילות מגזרי תיאור     1.1.1
 ן"הנדל מגזר ,הקמעונאות מגזר ,הכספיים בדוחותיה עסקיים כמגזרים המדווחים פעילות מגזרי בשלושה פועלת החברה

.אשראי כרטיסי לקוחות מועדון ניהול ומגזר

 2016 במרס 31 ליום החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות 6 ביאור ראה כאמור הפעילות מגזרי אודות לפרטים

").הכספיים הדוחות" – להלן(

2016 שנת של הראשון ברבעון התוצאות בעיקרי ההנהלה דיון    1.1.2

 ליום החברה ענייני מצב על הדירקטוריון לדוח 1.1.2 סעיף ראה ,2015 שנת את החברה הנהלת סקירת אודות לפרטים

 ביום 2015 לשנת החברה של התקופתי הדוח במסגרת שדווח כפי ")2015 לשנת הדירקטוריון דוח(" 2015 בדצמבר 31

").התקופתי הדוח(" )2016-02-036673 :מספר אסמכתא( 2016 בפברואר 29

:גורמים ממספר הושפעו 2016 שנת של הראשון ברבעון החברה תוצאות

להלן 1.2 סעיף ראה( עונתיות.(

נית"נדל התייעלות המשך.

פברואר מחודש לפעול שהחל בשוהם החדש הלוגיסטי המרכז של הדרגתית הפעלה.

הערים במרכזי מגה של סניפיה מכירת עם בקשר שונים לתרחישים עצמה את ולהכין לעקוב ממשיכה החברה 

").בעיר מגה" פורמט(

שופרסל" מערכת שעיקרה החברה של הדיגיטלית הפלטפורמה פיתוח האצת המשך online," פתיחת לרבות 

.ייעודיים מחסנים

הפרטי המותג חיזוק המשך.

הדוח בתקופת שחלו עיקריים אירועים1.1.3

ההסכמים של תוקפם הארכת בדבר התקופתי בדוח )התאגיד עסקי תיאור( 'א לחלק 14.4.1 לסעיף בהמשך 

 הקיבוציים ההסכמים של תוקפם הארכת על העובדים ונציגות החברה חתמו ,2016 באפריל 5 ביום ,הקיבוציים

.2017 בדצמבר 31 ליום עד האמורים

בהמשך וזאת ח"ש מיליון 100 של כולל בהיקף דיבידנד מניותיה לבעלי החברה שילמה 2016 באפריל 4 ביום 

.2016 בפברואר 28 ביום האמורה החלוקה את הדירקטוריון לאישור

 מתוכן אחרת משתמע או אחרת נאמר אם אלא ,2016 במרס 31 ליום הכספי המצב על הדוח תאריך הינם "הדוח תאריך" או "הדוח מועד" ,זה דוח לעניין           1
.הדברים
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הפעילות תוצאות ניתוח 1.2

 עיתוי .לאפריל 3-ה בתאריך הפסח חג ערב חל שבה 2015 שנת לעומת ,לאפריל 22-ה בתאריך הפסח חג ערב חל 2016 בשנת

 שנה של הראשון ברבעון שחלו המבצעים ועוצמת המכירות על וכן ספקים ,מלאי ,לקוחות כגון מאזניות יתרות על משפיע החג

 .אשתקד המקביל הרבעון על מהשפעתו קטנה השנה הראשון ברבעון הפסח חג השפעת .השנה לעומת קודמת

אשתקד המקבילה התקופה לעומת 2016 במרס 31 ביום שנסתיימו החודשים שלושת תוצאות ניתוח1.2.1

 המקביל ברבעון ח"ש מיליון 2,824-ל בהשוואה ,ח"ש מיליון 2,849-ב הסתכמו השנה הראשון ברבעון 2הקמעונאות מגזר הכנסות

 החברה של הפדיון .המזון קמעונאות בשוק שחלים השינויים עם החברה התמודדות בגין בעיקר שנבע %0.9 של גידול ,אשתקד

.אשתקד מקביל לרבעון בהשוואה 3.1%-ב גדל השנה הראשון ברבעון

 .%3.6 של בשיעור גדלו אשתקד המקביל וברבעון השנה הראשון ברבעון מלא באופן פעלו אשר 3זהות בחנויות המכירות

 .7.8%-בכ גדלו המכירות )הפסח חג מועד( עונתיות השפעת בנטרול

 גידול ,אשתקד המקביל ברבעון ח"ש 5,370-ל בהשוואה ח"ש 5,730 היו השנה הראשון ברבעון החברה בחנויות 4ר"למ המכירות

 .המסחר בשטחי ומצמצום במכירות מגידול בעיקר הנובע 6.7% של

.אשתקד המקביל ברבעון ח"ש מיליון 44-ל בהשוואה ,ח''ש מיליון 43-ב הסתכמו השנה הראשון ברבעון ן"הנדל מגזר הכנסות

 מיליון 16-ל בהשוואה ,ח"ש מיליון 18-ב הסתכמו השנה הראשון ברבעון 5אשראי כרטיסי לקוחות מועדון ניהול מגזר הכנסות

.אשראי מרווחי בגין מעמלות בעיקר נבע אשר ,12.5% של גידול ,אשתקד המקביל ברבעון ח"ש

 ,אשתקד המקביל ברבעון ח"ש מיליון 2,836-ל בהשוואה ,ח"ש מיליון 2,860-ב הסתכמו השנה הראשון ברבעון החברה הכנסות

.31.03.16 ליום כספי לדוח 6 ביאור ראה 2
 .2015 ינואר חודש לפני שנפתחו פעילות חנויות של ברוטו מכירות – זהות חנויות מכירות 3
  .נוספים תפעול ושטח מכירה שטחי הכולל ברוטו השטח הינו הסניף שטח.הסניף פתיחת ממועד יחסי באופן מחושבים החדשים הסניפים שטחי 4
 .האשראי כרטיסי לקוחות מועדון ניהול מגזר את לשקף מנת על מחדש סווגו 2015 לשנת 1 לרבעון ההשוואה נתוני 5

4

לשלושה פעילות תוצאות
ביום שנסתיימו חודשים
2015 במרס 31

לשלושה פעילות תוצאות
ביום שנסתיימו חודשים
2016 במרס 31

 מיליוני                   אחוז
ח"ש                   

 מיליוני              אחוז
ח"ש                     

                           2,836                      2,860 הכנסות

 22.2%              630  
                             

 26.0%         744
                             

גולמי רווח

וכלליות הנהלה ,שיווק ,מכירה הוצאות (650)       %22.7                (602)             21.2%  

    1.0%               28    3.3%          94 אחרות הכנסות לפני תפעולי רווח

נטו ,להשקעה ן"נדל ממימוש ורווח ההוגן בשווי עליה   1                        -                           

                          28 אחרות הכנסות לאחר תפעולי רווח 95                  
      

 נטו ,מימון הוצאות )21(                     )7(                         

                          21                     74 ההכנסה על מסים לפני רווח

                        )8(                    )21( ההכנסה על מסים

לתקופה רווח                                   53                                                         13                         
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.הקמעונאות ממגזר בעיקרו נבע אשר 0.8% של גידול

 של גידול ,אשתקד המקביל ברבעון ח"ש מיליון 630-ל בהשוואה ,ח"ש מיליון 744-ב הסתכם השנה הראשון ברבעון הגולמי הרווח

 הגולמי הרווח בסכום הגידול .אשתקד המקביל ברבעון 22.2%-ל בהשוואה %26.0 היה הגולמי הרווח שיעור .ח"ש מיליון 114

 בעקבות והתייעלות הפרטי המותג בנתח גידול ,6בחברה הזכיינים בתמהיל שינוי ,הסחר בתנאי משיפור בעיקר נבע ובשיעורו

).הכספיים לדוחות )א(5 ביאור ראה( העסקית התכנית יישום

 ברבעון ח"ש מיליון 602-ל בהשוואה ,ח"ש מיליון 650-ב הסתכמו השנה הראשון ברבעון וכלליות הנהלה ,שיווק ,מכירה הוצאות

 בהוצאות הגידול .אשתקד המקביל ברבעון 21.2%-ל בהשוואה 22.7% היה ההכנסות מסך ההוצאות שיעור .אשתקד המקביל

.סניפים והקטנת ומסגירה המינימום שכר בעלויות מגידול כתוצאה בעיקר נבע

 2.3% של ובשיעור ,ח"ש מיליון 66-ב הסתכם השנה הראשון ברבעון אחרות הוצאות לפני הקמעונאות במגזר התפעולי הרווח

 מהאמור נבע אשר ח"ש מיליון 69 של גידול ,אשתקד המקביל ברבעון 0.1% של ובשיעור ח"ש מיליון 3 של בסך להפסד בהשוואה

.לעיל

 מיליון 37-ל בהשוואה ,ח"ש מיליון 33-ב הסתכם השנה הראשון ברבעון אחרות הכנסות לפני ן"הנדל במגזר התפעולי הרווח

.ח"ש מיליון 3 בסך תחזוקה בהוצאות מגידול כתוצאה בעיקר נובע ברווח הקיטון .אשתקד המקביל ברבעון ח"ש

 10-ל  בהשוואה ,ח"ש מיליון 11-ב הסתכם השנה הראשון ברבעון אשראי כרטיסי לקוחות מועדון ניהול במגזר התפעולי הרווח

.אשתקד המקביל ברבעון ח"ש מיליון

 ,3.3% של ובשיעור ח"ש מיליון 95-ב הסתכם השנה הראשון ברבעון אחרות הכנסות לאחר החברה של התפעולי הרווח

 ממגזר בעיקר נבע אשר ח"ש מיליון 67 של גידול ,אשתקד המקביל ברבעון 1% של ובשיעור ח"ש מיליון 28-ל בהשוואה

.הקמעונאות

 ,5.9% של ובשיעור ח"ש מיליון 168-ב הסתכם השנה הראשון ברבעון )EBITDA( והפחתות פחת לפני התפעולי הרווח

 כאמור ,התפעולי ברווח מהשיפור בעיקר נבע הגידול .אשתקד המקביל ברבעון 3.1% של ובשיעור ח"ש מיליון 89-ל בהשוואה

.לעיל

 הגידול .אשתקד המקביל ברבעון ח"ש מיליון 7-ל בהשוואה ,ח"ש מיליון 21-ב הסתכמו השנה הראשון ברבעון נטו ,המימון הוצאות
 המקביל ברבעון המדד מירידת יותר קטן בשיעור ,2016 שנת של הראשון ברבעון המדד מירידת בעיקר נבע נטו המימון בהוצאות
.אשתקד

 .אשתקד המקביל ברבעון ח"ש מיליון 8 בסך מס להוצאות בהשוואה ,ח"ש מיליון 21 היו השנה הראשון ברבעון המס הוצאות
.לעיל מהאמור כתוצאה מס לפני ברווח משיפור כתוצאה בעיקר נבע הגידול

 .אשתקד המקביל ברבעון ח"ש מיליון 13-ל בהשוואה ,ח"ש מיליון 53-ב הסתכם השנה הראשון ברבעון לתקופה הרווח

 המקביל ברבעון ח"ש 0.06-ל בהשוואה ,ח"ש 0.25 היה השנה הראשון ברבעון החברה של למניה והמדולל הבסיסי הרווח
.אשתקד

 .התקופתי לדוח )התאגיד עסקי תיאור( 'א לחלק 3.1 סעיף ראה 6
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מימון ומקורות נזילות ,כספי מצב1.3
אשתקד המקביל הרבעון לעומת 2016 שנת של הראשון הרבעון תוצאות ניתוח -מזומנים תזרים1.3.1

שוטפת מפעילות מזומנים תזרים

 ח"ש מיליון 469-ל בהשוואה 2016 שנת של הראשון ברבעון ח"ש מיליון 228-ב הסתכמו שוטפת מפעילות שנבעו נטו מזומנים

 חג עיתוי בגלל בעיקר ,החוזר בהון מהקיטון בעיקר נבע השוטפת מהפעילות המזומנים בתזרים הקיטון .אשתקד המקביל ברבעון

.המזון חוק והשפעת הפסח

השקעה מפעילות מזומנים תזרים

 ח"ש מיליון 548-ל בהשוואה ,2016 שנת של הראשון ברבעון ח"ש מיליון 191-ב הסתכמו השקעה מפעילות שנבעו נטו מזומנים

 ממימוש תמורה בעיקר כללו 2016 שנת של הראשון ברבעון השקעה מפעילות שנבעו המזומנים .אשתקד המקביל ברבעון

 .ח"ש מיליון 80 בסך קבוע רכוש רכישת ,ומנגד ח"ש מיליון 270 בסך פיקדונות

 ורכישת ח"ש מיליון 101 בסך קבוע רכוש רכישת בעיקר כללו 2015 שנת של הראשון ברבעון השקעה מפעילות שנבעו המזומנים

.ח"ש מיליון 694 בסך נטו סחירות בטוחות ממימוש תמורה ,ומנגד ח"ש מיליון 49 בסך סחירות בטוחות

מימון לפעילות מזומנים תזרים

 ח"ש מיליון 658-ל בהשוואה 2016 שנת של הראשון ברבעון ח"ש מיליון 659-ב הסתכמו מימון לפעילות ששימשו נטו מזומנים

 529 בסך ח"אג פירעון בעיקר כללו 2016 שנת של הראשון ברבעון מימון לפעילות ששימשו המזומנים .אשתקד המקביל ברבעון

 )1987( ביילסול השקעות החזקות כל )מ"בע ן"נדל שופרסל באמצעות( ורכישת ח"ש מיליון 99 בסך ריבית תשלומי ,ח"ש מיליון

.ח"ש מיליון 30 סך כנגד מ"בע השקעות ביילסול שופרסל בחברת  מ"בע

 ריבית ותשלומי ח"ש מיליון 530 בסך ח"אג פירעון בעיקר כללו 2015 שנת של הראשון ברבעון מימון לפעילות ששימשו המזומנים

.ח"ש מיליון 127 בסך

פיננסים ויחסים נזילים נכסים יתרות1.3.2

 ,ח"ש מיליון 516 על )סחירות ובטוחות מזומנים ושווי מזומנים( נטו נזילים הנכסים עמדו 2016 שנת של הראשון הרבעון לסוף נכון

.במזומנים מקיטון נבע נטו הנזילים בנכסים הקיטון .אשתקד המקביל ברבעון ח"ש מיליון 610-ל בהשוואה

 מיליון 1,026 על עמדו )סחירות ובטוחות קצר לזמן פיקדונות ,מזומנים ושווי מזומנים( נטו הנזילים הנכסים סך ,2015 שנת בסוף

.ח"ש

 – להלן( לשלם ריבית כולל ,בנקאיים ולתאגידים חוב אגרות למחזיקי ההתחייבויות עמדו 2016 שנת של הראשון הרבעון בסוף

 נכסי לסך הפיננסי החוב יחס .אשתקד המקביל ברבעון ח"ש מיליון 2,800 לעומת ,ח"ש מיליון 2,517 על ")הפיננסי החוב"

 .אשתקד המקביל ברבעון 39.8%-לכ בהשוואה %36.6-כ על עמד 2016 שנת של הראשון הרבעון לסוף נכון החברה

 עמד האמור במועד החברה נכסי לסך הפיננסי החוב ויחס ח"ש מיליון 3,129 של לסך הסתכם 2015 שנת לסוף הפיננסי החוב סך

.43.3%-כ על

 ח"ש מיליון 1,010-ל בהשוואה ,ח"ש מיליון 1,102-ב החברה של ההון סך הסתכם 2016 שנת של הראשון הרבעון לסוף נכון

      בהשוואה %16-כ על עמד 2016 שנת של הראשון הרבעון לסוף נכון החברה נכסי לסך ההון יחס .אשתקד המקביל ברבעון

.אשתקד מקביל רבעון בסוף 14%-לכ

.16%-כ  היה האמור במועד החברה נכסי לסך ההון ויחס ח"ש מיליון 1,170-ב החברה של ההון סך הסתכם 2015 שנת לסוף נכון
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2016 במרס 31 ליום החוזר בהון הגירעון לאור החברה נזילות במצב בדירקטוריון דיון1.3.3

 החוזר בהון לגירעון בהשוואה( ,ח"ש מיליון 833-כ של בסך )מאוחד בסיס על( חוזר בהון גירעון לחברה 2016 במרס 31 ליום נכון

 מיליוני 749-כ של בסך 2016 במרס 31 ליום )סולו( חוזר בהון גירעון וכן ),2015 בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליוני 348-כ של בסך

 במרס 31 ליום החוזר בהון הגירעון ).2015 בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליוני 253-כ של בסך חוזר בהון לגירעון בהשוואה( ,ח"ש

 .ח"ש מיליוני 628-כ של בסך הראשון הרבעון במהלך שבוצעו ריבית ותשלומי ח"אג פירעונות עקב בעיקר נובע 2016

.שוטפת מפעילות חיובי מזומנים בתזרים ,הראשון הרבעון את סיימה החברה כי ,יצוין

 ובעיקר ,החברה של 'ה-ו 'ד ',ג ',ב החוב אגרות סדרות של הפירעונות מבנה החברה של הקודמים הדירקטוריון בדיווחי שצוין כפי

 צפויה החברה כאשר ),כולל( 2019 עד 2016 השנים בין גבוה עתידי פירעונות עומס יוצר ,החברה של 'ג-ו 'ב החוב אגרות סדרות

 ,יצוין ).הצמדה הפרשי כולל לא ,וריבית קרן( שנה מדי ח"ש מיליוני 630-כ של ממוצע סכום חים"אג אותם בגין שנים באותן לפרוע

 פירעונות אותם עם להתמודדות מתווה החברה דירקטוריון אישר 2015 באוגוסט 4 ביום .זניח בהיקף מבנקים מימון לחברה כי

 הפירעון לסכום הקרוב בהיקף ,להן סמוך או )כולל( 2019 עד 2016 בשנים ,שנה מדי ח"אג תנפיק החברה פיו-על )"המתווה"(

 ארוכה לתקופה ח"אג הנפקת - קרי( ארוך מ"מח בעלי ממנו משמעותי חלק לפחות או ח"אג סדרות אותן בגין שנה באותה הנדרש

 והנפיקה האמור המתווה את לפועל להוציא החברה החלה 2015 שלישי ברבעון ).2019 שנת לאחר רק שיתחילו קרן פירעונות עם

 בגינה הקרן ואשר ,7.5-כ של ארוך מ"מח הנושאת )ברוטו( ח"ש מיליוני 317-כ של בסך  ')ו סדרה( חדשה ח"אג סדרת לציבור

 החברה של העצמאיים המקורות עם יחד( למימון תשמש 'ו סדרה הנפקת ).2028 שנת ועד( 2020 משנת החל להיפרע תתחיל

 הסכום( שבמחזור 'ה-ו 'ד ',ג ',ב החוב אגרות בגין ח"ש מיליון 726-כ של בהיקף 2016 בשנת החברה תשלומי )נוספים גיוסים או/ו

 'ו סדרה של השוטפים הריבית פירעונות כי ,יצוין ).זה דוח למועד סמוך עד שנצברו הצמדה והפרשי ריבית ,הקרן את  משקף ל"הנ

.החברה של העצמאיים מקורותיה מתוך יבוצעו

 המזומנים יתרות ולאור ),להלן כאמור( נוספים מימון ומקורות אשראי למקורות החברה בזמינות ובהתחשב ,האמור המתווה לאור

 קבע ,2016 במרס 31 מיום החל שנתיים של לתקופה הקבוצה של צפוי מזומנים תזרים ותחזית הקבוצה של המזומנים ושווי

.בחברה נזילות בעיית קיימת לא ,2016 במרס 31 ליום החוזר בהון הגרעון אף על כי הדירקטוריון

 למקורות החברה נגישות בהערכת וכן )המתווה במסגרת ח"אג גיוס זה ובכלל( אשראי למקורות החברה של נגישותה בהערכת

 יכולתה ,החברה של דירוגה ,החברה של החוב אגרות נסחרות בהם לפדיון התשואה שיעורי בחשבון נלקחו אפשריים נוספים מימון

 למועד נכון כי ,יצוין .משועבדים לא ן"נדל נכסי שלה מאוחדות וחברות החברה שבבעלות והעובדה ן"נדל נכסי לממש החברה של

 התחייבויות לחברה אין וכי ,משמעותי לא בהיקף בלבד קטן שעבודים מספר קיים שלה מאוחדות וחברות החברה נכסי על ,הדוח

 על החל שוטף שעבוד ליצור שלא 'ו-ו 'ה ',ד הסדרות של הנאמנות בשטרי החברה התחייבות למעט נכסיה על שעבודים ליצור שלא

.סדרה אותה מחזיקי הסכמת קבלת ללא נכסיה כלל

 את יספק הקרובות בשנים שוטפת מפעילות לחברה שינבע המזומנים תזרים ,החברה ולהערכת ,הדוח למועד נכון כי ,יצוין עוד

.החברה מצד הנדרשות וההשקעות השוטפת הפעילות צורכי

 .לעיל שתואר אופן באותו שיושלם או יושלם לעיל כאמור ח"אג להנפקות החברה של העסקי שהמתווה ודאות אין כי ,יודגש
 אישור לרבות ,דין פי-על הנדרשים האישורים לכל כפופים יהיו ותנאיהן ,היקפן ,ההנפקות מבנה ,ההנפקות עיתוי ,כן

 גיוס יכולת לרבות ,לעיל בסעיף כאמור החברה של וההכנסה המימון מקורות על המידע כי ,יודגש עוד .החברה דירקטוריון
 תחזיות על בעיקרו המבוסס ,1968-ח"התשכ ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע הינו ,החברה של החוב

 כתוצאה ,שהוערך מכפי ,מהותי באופן לרבות ,שונה באופן להתממש או להתממש שלא עשויה זו הערכה .החברה
.התקופתי לדוח 'א לחלק 16 בסעיף האמורים הסיכון גורמי ומהתממשות השוק מהתנהגות
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ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה.2
בתאגיד שוק סיכוני ניהול על האחראי.2.1

 .הובר טליה 'גב ,החברה של הכספים ל"סמנכ הינה בחברה הפיננסיים השוק סיכוני על האחראית

שוק סיכוני תיאור.2.2
 זה בנושא החברה לדיווחי ביחס ניהולם ודרכי שוק לסיכוני החברה של החשיפה בתחום מהותיים שינויים חלו לא הדוח בתקופת

 המושפעים פיננסיים מכשירים בשווי השינויים את כוללים השוק סיכוני .התקופתי בדוח נכלל אשר 2015 לשנת הדירקטוריון בדוח

.ערך ניירות ומחירי חוץ מטבע שערי ,לצרכן מחירים מדד ,ריבית בשיעורי משינויים

לצרכן המחירים מדד סיכוני2.2.1
 31 ליום שיתרתן הנפיקה שהחברה מדד צמודות החוב לאגרות בעיקר הנוגעים לצרכן המחירים במדד לשינויים חשופה החברה

.ח"ש מיליון 385 של שנתי בהיקף מדד צמודי ולתשלומים ח"ש מיליארד 2-כ הינה 2016 במרס

חליפין שער סיכוני2.2.2
.ל"מחו סחורות ייבוא בגין המטבע שערי על להגן הינה החברה מדיניות

 חודש עד לפירעון ב"ארה דולר מיליון 7-כ של בסך הדולר שער על פורוורד מסוג עתידיים חוזים לחברה 2016 במרס 31 ליום נכון

 .2016 אוקטובר חודש עד לפירעון אירו מיליון 6.6-כ של בסך האירו שער על פורוורד מסוג עתידיים וחוזים 2016 אוגוסט

 ח"ש מיליון 4-ל בהשוואה ,ח"ש מיליון 1-כ של בסך אלו חוזים בגין מימון הוצאות לחברה התהוו 2016 שנת של הראשון ברבעון

.אשתקד המקביל ברבעון

.מהותית אינה חליפין שער לסיכוני החברה חשיפת

ריבית סיכוני2.2.3
.קצר לזמן וההשקעות הפיקדונות ועל החברה של החוב מסך קטן חלק על ריבית בשיעורי לשינויים חשופה החברה

בישראל ערך ניירות מחירי סיכוני2.2.4
 מדינה חוב באגרות מושקע החברה של הכספיות מהיתרות וחלק היות בישראל ערך ניירות במחירי לשינויים חשופה החברה

 מ"בע מידרוג וחברת מעלות ידי-על המדורגות קבועה שקלית בריבית קונצרניות ח"ואג בארץ למדד צמודות קונצרניות חוב ואגרות

.מהותית אינה זו חשיפה הכספי המצב על הדוח לתאריך נכון .בהתאמה ,ומעלה A2 -ו ומעלה A  דירוג ברמות
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הצמדה בסיסי דוח.2.3

:2016 במרס 31 ליום החברה של הצמדה בסיסי דוח להלן

2016 במרס 31 ליום
חוץ מטבע ישראלי מטבע

כ"סה אחרים פריטים דולר בעיקר צמוד צמוד לא
ח"ש מיליוני ח"ש מיליוני ח"ש מיליוני ח"ש מיליוני ח"ש מיליוני

:שוטפים נכסים            

506  -  6  -  500 מזומנים ושווי מזומנים      
10  -  -  3  7 סחירות בטוחות      

162,1  -  -  -  162,1 לקוחות      
106  85  -  4  17 חובה ויתרות חייבים      
31  31  -  -  - שוטפים מסים      

736  736  -  -  - מלאי      

:שוטפים שאינם נכסים      

69  69  -  -  - כלולה בחברה השקעה      
11  -  -  -  11 אחרות השקעות      

495  495  -  -  - להשקעה ן"נדל                 
812,2  812,2  -  -  - קבוע רכוש      
860  860  -  -  - נדחות והוצאות מוחשיים בלתי נכסים             
73  73  -  -  - נדחים מסים      
718,6  611,5  6  7  697,1

           
:שוטפות התחייבויות            

2  -  -  2  -  ארוך לזמן הלוואות שוטפות חלויות            
598  -  -  447  151 חוב אגרות בגין שוטפות חלויות            
649,1  -  -  -  964,1 שירותים ונותני ספקים            

753  399  1  -  353 נגזרים לרבות ,זכות ויתרות זכאים            
67  67  -  -  - הפרשות            

:שוטפות שאינן התחייבויות            

2  -  -  2  -  ואחרים בנקאיים לתאגידים            
915,1  -  -  554,1  361 חוב אגרות            
141  141  -  - לעובדים הטבות                - 
191  54   -  - אחרות             137 
48  48  -  -  - הפרשות            
88  88  -  -  - נדחים מסים            

2101,  210,1  -  -  -  הון            
718,6  989,1  1  005,2  966,2

 -  262,3  5 )998,1( )269,1(
           

(*) נטו חשיפה            

.מאזניות חוץ התחייבויות כוללת אינה נטו החשיפה (*)
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רגישות מבחני.2.4
ח"ש במיליוני 2016 במרס 31 ליום שוק בגורמי לשינויים בהתאם ,רגישים למכשירים רגישות מבחני טבלאות

ריבית לשערי רגישות
מהשינויים )הפסד( רווח  הוגן שווי

 ליום
31.03.16

מהשינויים )הפסד( רווח רגישים מכשירים

 שינוי
  )ירידה(

 10% של
בריבית

 שינוי
 )ירידה(

 5% של
בריבית

 -ב  ירידה
2% 

בריבית

 -ב עלייה
2% 

בריבית

 שינוי
 )עלייה(

 5% של
בריבית

 שינוי
 )עלייה(

 10% של
בריבית

 שוק ריבית
 במועד
הדוח

)0.0( )0.0( )0.1( )4(  0.1  0.0  0.0 שנתקבלו הלוואות

)27.6( )13.8( )218.6( )2,670(  187.4  13.6  26.8 ח"אג סך

)0.9( )50.( )15.6( 394)(  14.6  0.5  0.9 1.21% 2005 'ב סדרה הנפקה

)0.5( )0.3( )8.7( 221)(  8.2  0.3  0.5 1.21% 2005 'ב סדרה הנפקה

)0.3( )0.2( )5.7( 145)(  5.4  0.2  0.3 1.21% 2006 'ב סדרה הנפקה

)0.8( )0.4( )13.6( 344)(  12.7  0.4  0.8 1.21% 2007 'ב סדרה הנפקה

)0.1( )0.0( )1.1( 65)(  1.1  0.0  0.1 1.08% 2009 'ג סדרה הנפקה

)60.( )30.( )9.5( 241)(  8.9  30.  60. 1.21% 2010 'ב סדרה הנפקה

)0.0( )0.0( )0.9( 53)(  0.9  0.0  0.0 1.08% 2010 'ג סדרה הנפקה

)7.0( )3.5( )56.9( )427(  47.0  3.4  6.8 2.69% 2013 'ד סדרה הנפקה

)9.2( )4.6( )53.9( )434(  44.9  4.5  8.9 3.68% 2013 'ה סדרה הנפקה

)8.1( )4.0( )52.7( )346(  43.7  4.0  7.9 3.35% 2015 'ו סדרה הנפקה

 0.0   0.0  0.1  2 )0.1(  (0.0) שניתנו הלוואות  (0.0)   

 0.0  0.0  0.8  423 )0.8( (0.0) פיקדונות  (0.0) 
                                                                     

לצרכן המחירים למדד רגישות                                                                             

מהשינויים )הפסד( רווח  הוגן שווי
 ליום

31.03.16

מהשינויים )הפסד( רווח

 10% של ירידה
במדד

 5% של ירידה
במדד

 5% של עליה
במדד

 של עלייה
במדד 10%

 מדד
בסיס

רגישים מכשירים

0.4 0.2 )4( )0.2( )0.4( 88.8 שנתקבלו בנקאיות הלוואות

211.8 105.9 2,118)( )105.9( )211.8( 74.3 ח"אג
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שוק למחיר רגישות

מהשינויים )הפסד( רווח מהשינויים )הפסד( רווח רגישים מכשירים

 10% של ירידה
שוק במחיר

 5% של ירידה
שוק במחיר

 ליום הוגן שווי
31.03.16

 5% של עליה
שוק במחיר

 10% של עלייה
שוק במחיר

)1( )0.5( 10 0.5 1 סחירות בטוחות



2016 במרס 31 ביום שנסתיימה חודשים שלושה של לתקופה החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

    
מוגבל בערבון שופרסל

תאגידי ממשל.3
 הכספיים הדוחות אישור הליך.3.1

 החברות תקנות להוראות בהתאם מונתה אשר ")הוועדה" - זה בסעיף להלן( החברה של הכספיים הדוחות לבחינת וועדה בחברה

.2010-ע"התש ),הכספיים הדוחות אישור הליך לעניין ותנאים הוראות(

 דירקטור( פורת בן צבי ומר )תלוי בלתי דירקטור( עידן יצחק מר ),הוועדה ר"ויו צ"דח( חיים בר מיכאל מר - הינם הוועדה חברי

).תלוי בלתי

 לדירקטוריון המלצותיה וגיבוש ולדיון המהותיות הדיווח בסוגיות ומקיף עקרוני לדיון ישיבה הוועדה קיימה 2016 במאי 10 ביום

.בישיבה נכחו הוועדה חברי כל .הכספיים הדוחות אישור הליך בעניין החברה

הדירקטוריון ישיבות.3.2
.נוספות ישיבות קיימו הדירקטוריון ועדות .2016 שנת של הראשונים החודשים שלושת במהלך ישיבות 5 קיים הדירקטוריון

התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר הגילוי הוראות.4

הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר אירועים בדבר גילוי.4.1

 הדוח תאריך ולאחר 2016 שנת של הראשון הרבעון במהלך החברה כנגד משפטיים והליכים תביעות בגין הפרשות בדבר לפרטים

.הכספיים לדוחות 7 ביאור ראה הכספי המצב על
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2016 במרס 31 ביום שנסתיימה חודשים שלושה של לתקופה החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

מוגבל בערבון שופרסל    
החוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי.5
2016 במרס 31 ליום נתונים     

 סוג
הצמדה

הריבית תשלום מועדי הקרן תשלום מועדי

עד -מ החל

 שיעור
 הריבית
הנקוב

 ריבית
 אפקטיבית

 ליום
ההנפקה

 סוג
הריבית

 שווי
 /בורסאי
הוגן

 מיליוני(
)ח"ש

 סכום
 הריבית
 שנצברה

 מיליוני(
)ח"ש

 הערך יתרת
 ,הנקוב
 לרבות
 הצמדה

)ח"ש מיליוני(

 יתרת
 הערך
 הנקוב

 מיליוני(
)ח"ש

 יתרה
 בספרים

 מיליוני(
)*ח"ש

 תמורה סך
 במועד

 בניכוי הנפקה
 גיוס עמלות

)ח"ש מיליוני(

נקוב ערך
 במועד

 ההנפקה
 מיליוני(

)ח"ש

 מועד
ההנפקה

סדרה

מדד

מדד   

מדד   

מדד  

מדד

צמוד לא

צמוד לא

מדד

צמוד לא

מדד

 במרס 31 ביום שנתית ריבית
2006-2019 בשנים

 במרס 31 ביום שנתית ריבית
2006-2019 בשנים

 במרס 31 ביום שנתית ריבית
2006-2019 בשנים

 במרס 31 ביום שנתית ריבית
2007-2019 בשנים

 במרס 31 ביום שנתית ריבית
2011-2019 בשנים

 בפברואר 3 ביום שנתית ריבית
2010-2017 בשנים

 בפברואר 3 ביום שנתית ריבית
2011-2017 בשנים

 8 ביום שנתית ריבית
2014-2029 בשנים באוקטובר

 8 ביום שנתית ריבית
2014-2029 בשנים באוקטובר

 8 ביום שנתית ריבית
2016-2028 בשנים באוקטובר

31.3.2019

31.3.2019

31.3.2019

31.3.2019

31.3.2019

3.2.2017

3.2.2017

8.10.2029

8.10.2029

8.10.2028

31.3.2015

31.3.2015

31.3.2015

31.3.2015

31.3.2015

3.2.2010

3.2.2011

8.10.2014

8.10.2014

8.10.2020

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.45%

5.45%

2.99%

5.09%

4.3%

5.24%

5.02%

5.02%

4.30%

2.81%

5.68%

4.82% 

3.12%

5.23%

4.44%

קבועה

קבועה

קבועה

קבועה

קבועה  

קבועה

קבועה  

קבועה

קבועה

קבועה

394

221

145

344

    241

65

     53

427

434

346

0

0

0

0

      0

1

      0

6

9

8

366

204

134

319

224

63

51

413

392

317

300

168

110

262

    184

63

51

413

392

317

365

205

135

324

    234

63

    52

416

398

321

498

299

200

499

421

496

      
382

468

444

313

500

280

184

436

    306

    500

    358

472

448

317

4/2005

11/2005

3/2006

2/2007

12/2010

8/2009

12/2010

10/2013

10/2013

09/2015

'-ב סדרה

'-ג סדרה

'-ד סדרה

'-ה סדרה

'-ו סדרה

2,670 24 2,483 2,260 2,513 4,020 3,801  

   ).לצרכן המחירים למדד צמודות אינן 'ה וסדרה 'ג סדרה ח"אג( הדוח לתאריך לצרכן המחירים למדד וצמוד ההנפקה ליום אפקטיבית ריבית לפי מהוון ריבית בתוספת קרן של בספרים הערך - בספרים ערך   * 
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2016 במרס 31 ביום שנסתיימה חודשים שלושה של לתקופה החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

מוגבל בערבון שופרסל    
:הערות

.שנתיים תשלומים הינם החוב אגרות קרן חשבון על תשלומים.1

 החוב לאגרות הנאמן אצל הקשר איש ).03-5271736 :פקס ,03-5274867 :טלפון( אביב-תל ,113 הירקון מרחוב ,מ"בע )1975( נאמנות הרמטיק הינו ')ב סדרה( החוב אגרות של הנאמן.2

.hermetic@hermetic.co.il :אלקטרוני דואר ,ד"עו ,אבנון דן מר הינו ')ב סדרה(

   הנאמן אצל הקשר איש ).03-5613824 :פקס 03-6237777 :טלפון( אביב -תל ,17 שדה יצחק מרחוב מ"בע )1992( לנאמנות חברה לזר שטראוס הינו ')ג סדרה( החוב לאגרות הנאמן 

.ori@slcpa.co.il :אלקטרוני דואר ,ד"ועו ח"רו ,לזר אורי מר הינו ')ג סדרה( החוב לאגרות

 הקשר איש ).036389222 :פקס ,03-6389200 :טלפון( אביב-תל ,14 חרוצים יד מרחוב ,מ"בע נאמנויות נבו פז רזניק הינו ')ה סדרה( החוב ואגרות ')ד סדרה( החוב אגרות של הנאמן

.Trust@rpn.co.il :אלקטרוני דואר ,ח"רו ,רזניק יוסי מר הינו ')ה סדרה( החוב ואגרות ')ד סדרה( החוב לאגרות הנאמן אצל

   הנאמן אצל הקשר איש ).03-5613824 :פקס 03-6237777 :טלפון( אביב -תל ,17 שדה יצחק מרחוב מ"בע )1992( לנאמנות חברה לזר שטראוס הינו ')ו סדרה( החוב אגרות של הנאמן

.ori@slcpa.co.il :אלקטרוני דואר  ,ד"ועו ח"רו ,לזר אורי מר הינו ')ו סדרה( החוב לאגרות

 תנאים התקיימו ולא שבמחזור החוב אגרות של הנאמנות שטרי לפי וההתחייבויות התנאים בכל עמדה החברה ,הדוח פרסום למועד ועד 2016 שנת של הראשונים החודשים בשלושת.3

 .מיידי לפירעון שבמחזור החברה של החוב אגרות להעמדת עילה המקימים

.אביב בתל ערך לניירות בבורסה למסחר רשומות החוב אגרות סדרות כל .מהותיות הינן ,לעיל בטבלה כמפורט ,שבמחזור החברה של החוב אגרות סדרות כל.4

 בהתאם והכל ,מיידי לפירעון החברה שהנפיקה חוב אגרות של אחרת סדרה העמדת של מקרה ,היתר בין ,נקבע ,החברה של ')ב סדרה( החוב אגרות של מיידי לפירעון להעמדה בעילות.5

 בו מקרה ,היתר בין ,נקבע 'ה-ו 'ד סדרות החוב אגרות של מיידי לפירעון להעמדה בעילות .דומה עילה נקבעה לא ')ג סדרה( החוב באגרות .זה בהקשר הנאמנות בשטר שנקבעו לתנאים

 הינו מיידי לפירעון שהועמד הכולל שהסכום ובלבד )Recourse Non – חזרה יכולת ללא חוב למעט( פיננסי מוסד או/ו בנקאי מתאגיד החברה שנטלה אחר חוב מיידי לפירעון הועמד

 בתנאים והכל ,ח"ש מיליון 40 על העולה בהיקף )החברה ביוזמת שלא( מיידי לפירעון החברה ידי על שהונפקה חוב אגרות של אחרת סדרה הועמדה או ,ח"ש מיליון 300 על העולה בהיקף

 העמדה מקרה בשל המיידי הפירעון עילת 'ה-ו 'ד מסדרות בשונה ואולם ',ה-ו 'ד בסדרות שנקבעה לזו דומה עילה נקבעה ')ו סדרה( החוב באגרות .זה בהקשר הנאמנות בשטרי שנקבעו

 ).ח"ש מיליון 40 של סכום נקבע שם 'ה-ו 'ד לסדרות בניגוד( מיידי לפירעון שהועמד הסכום של מינימאלי בהיקף הותנתה לא אחרת חוב אגרות סדרת של מיידי לפירעון

.להלן כאמור ,פיננסיות מידה אמות כוללות ',ו-ו ',ה ',ד סדרות החוב אגרות .פיננסיות מידה אמות כוללות אינן החברה של  ')ג סדרה( החוב ואגרות ')ב סדרה(  החוב אגרות.6

 נוספים לפרטים ).חלקי או מלא( מוקדם לפדיון 'ו -ו ',ה ',ד סדרות החוב אגרות את להעמיד החברה רשאית ',ו-ו 'ה ',ד סדרות החברה של החוב אגרות של הנאמנות שטרי לתנאי בהתאם.7

 מיום החברה של המדף לתשקיף הנאמנות שטרי בנספח כמפורט( ')ה סדרה( החוב אגרות בגין הנאמנות לשטר 9.2 וסעיף ')ד סדרה( החוב אגרות בגין הנאמנות לשטר 9.2 סעיף ראה

 3 מיום החברה של המדף הצעת לדוח הנאמנות שטר בנספח כמפורט ')ו סדרה( החוב אגרות בגין הנאמנות לשטר 9.2 וסעיף )2013 בספטמבר 30 ביום שתוקן כפי ,2012 במאי 30

.2015 ביוני 25 מיום החברה של המדף תשקיף מכוח שפורסם 2015 בספטמבר

  בקשר ומגבלות ,שוטף שעבוד יצירת לאי התחייבות ,פיננסיות מידה באמות לעמידה התחייבות לרבות ,החברה של 'ו-ו 'ה ',ד סדרות החוב אגרות של תנאיהן אודות נוספים לפרטים.8

.2015 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים לדוחות 17 ביאור ראה דיבידנד  לחלוקת
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2016 במרס 31 ביום שנסתיימה חודשים שלושה של לתקופה החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

מוגבל בערבון שופרסל    

  הדוחות חתימת למועד ובסמוך 2016 במרס 31 ליום ,כאמור 'ו -ו 'ה ',ד סדרות החוב אגרות תנאי פי-על בהן לעמוד התחייבה החברה אשר הפיננסיות המידה אמות חישוב תוצאות להלן

 :הכספיים

החישוב תוצאות הפיננסית המידה אמת
*הכספיים הדוחות חתימת למועד בסמוך 2016 במרס 31 ליום

29% 29% 60% על יעלה לא מאזן לסך נטו חוב יחס

ח"ש מיליון 1,102 ח"ש מיליון 1,102  שאינן זכויות לרבות( החברה של ההון סך
 ח"ש מיליון 550 -מ יפחת לא )שליטה מקנות

    החברה של הכספיים בדוחות יופיעו נתונים שאותם כפי ,קלנדארי רבעון כל סיום במועד מידה אמות אותן לתוצאות הינה הפיננסיות המידה לאמות החברה התחייבות כי ,יובהר *

 .מבוקרים או סקורים ואינם ,בלבד בקירוב הערכה הינם "הכספיים הדוחות חתימת למועד בסמוך" בטור אפוא המופיעים והנתונים ,מועד לאותו המבוקרים או הסקורים

:2016 במרס 31 ליום 'ו -ו 'ה ',ד סדרות החוב אגרות תנאי פי-על בהן לעמוד התחייבה החברה אשר דיבידנד לחלוקת המגבלות חישוב תוצאות להלן

2016 במרס 31 ליום החישוב תוצאות התנאי

ח"ש מיליון 1,102  שאינן זכויות לרבות( החברה של ההון סך
ח"ש מיליון 750 -מ יפחת לא )שליטה מקנות

3.2 (*)  -ה לבין החברה של נטו החוב בין היחס
EBITDA 7 על יעלה לא השנתית

.ח"ש מיליון 12-כ של בסך מכביד בחוזה משינוי שנבעה הכנסה EBITDA-מה הופחתה EBITDA ל נטו חוב היחס בחישוב (*)

החברה של האשראי דירוג אודות פרטים.9
 של מיידי דוח ראה האמור הדירוג לדוח .החברה של החוב לאגרות יציבה הדירוג תחזית הותרת תוך לשופרסל 'ilA'+ -מ 'ilA'  :ל הדירוג הורדת על מעלות הודיעה 2015 במאי 6 ביום

 של בהיקף החברה של 'ו סדרה החוב אגרות להנפקת 'ilA'  דירוג מתן על מעלות הודיעה 2015 בספטמבר 2 ביום ).2015-01-013656 :מספר אסמכתא( 2015 במאי 6 מיום החברה

).2015-01-111957 :מספר אסמכתא ,2015 בספטמבר 2 מיום מיידי דוח ראה( .נ.ע ח"ש מיליון 400 עד
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מוגבל בערבון שופרסל    
 שבמחזור החוב אגרות דירוג אודות פרטים.10

הדוח פרסום לתאריך המקורי ההנפקה מועד שבין בתקופה נוספים דירוגים

דירוג תאריך

 במועד דירוג
ההנפקה

 נוכחי דירוג
 דירוג ואופק

נוכחי
מדרגת חברה שם סדרה

Stable ilAA )סדרה הרחבת( 8.11.2005
Stable ilAA )סדרה הרחבת( 7.2.2007
Stable ilAA  )דירוג אישור( 11.5.2009

Negative ilAA )החברה דירוג תחזית והורדת דירוג אשרור( 24.5.2010
Stable ilAA- )בהתאמה ,סדרה והרחבת דירוג הורדת( 26.12.2010-ו 21.12.2010
Stable ilAA- )דירוג אישור( 4.10.2011

Negative ilAA- )דירוג אופק והורדת דירוג אישור( 5.3.2012
Negative ilA+ )הדירוג תחזית ואשרור דירוג הורדת( 20.9.2012
Negative ilA+ )דירוג ותחזית דירוג אשרור( 2.12.2012
Negative ilA+ )דירוג אשרור( 16.9.2013
Negative ilA+ )דירוג אשרור( 3.10.2013

Stable ilA+ )דירוג אשרור( 23.4.2014
Stable ilA )הדירוג תחזית ואשרור דירוג הורדת( 6.5.2015

Stable AA Stable ilA מעלות למסחר רשומות חוב אגרות - 'ב סדרה

ilAA Stable )ראשוני דירוג( 27.7.2009
Negative ilAA )החברה דירוג תחזית והורדת דירוג אשרור( 24.5.2010

Stable ilAA- )בהתאמה ,סדרה והרחבת דירוג הורדת( 26.12.2010-ו 21.12.2010
Stable ilAA- )דירוג אישור( 4.10.2011

Negative ilAA- )דירוג אופק והורדת דירוג אישור( 5.3.2012
Negative ilA+ )הדירוג תחזית ואשרור דירוג הורדת( 20.9.2012

ilA+ Negative )דירוג ותחזית דירוג אשרור( 2.12.2012
ilA+ Negative )דירוג אשרור( 16.9.2013

Negative ilA+ )דירוג אשרור( 3.10.2013
Stable ilA+ )דירוג אשרור( 23.4.2014

Stable ilA )הדירוג תחזית ואשרור דירוג הורדת( 6.5.2015

Stable AA Stable ilA מעלות למסחר רשומות חוב אגרות - 'ג סדרה

Negative ilA+ )ראשוני דירוג( 3.10.2013
Stable ilA+ )דירוג אשרור( 23.4.2014

Stable ilA )הדירוג תחזית ואשרור דירוג הורדת( 6.5.2015

 ilA+
Negative Stable ilA מעלות למסחר רשומות חוב אגרות - 'ד סדרה

Negative ilA+ )ראשוני דירוג( 3.10.2013
Stable ilA+ )דירוג אשרור( 23.4.2014

Stable ilA )הדירוג תחזית ואשרור דירוג הורדת( 6.5.2015

 ilA+
Negative Stable ilA מעלות למסחר רשומות חוב אגרות - 'ה סדרה

Stable ilA )ראשוני דירוג( 02.09.2015 Stable ilA Stable ilA מעלות למסחר רשומות חוב אגרות – 'ו סדרה
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מוגבל בערבון שופרסל    

פירעון מועדי לפי התחייבויות מצבת בדבר רבעוני דוח.11
 מובא בו הנכלל המידע אשר ,הכספיים הדוחות פרסום ביום החברה שפרסמה ,פירעון מועדי לפי התחייבויות מצבת בדבר מיידי דיווח ראה ,החברה של ההתחייבויות מצבת בדבר לנתונים

.ההפניה דרך על זה בדוח
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מוגבל בערבון שופרסל

 תרומתם ועל והמסורה המקצועית עבודתם על החברה ולעובדי למנהלים הערכתם את מביעים החברה והנהלת הדירקטוריון

.כך על להם ומודים לחברה

             ____________                                 _______________                           ______________             

                     אברכהן איציק                            פישר שלום                                            ברמן ישראל          

                  ל"מנכ                                 הדירקטוריון של משותף ר"יו                       הדירקטוריון של משותף ר"יו    
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 שופרסל בע"מ
 

תמצית דוחות כספיים ביניים 
 מאוחדים

 6132 במרס 13ליום 
 )בלתי מבוקרים(

  
 
 



  
 

 
 

 
 שופרסל בע"מ

 
 6132 במרס 13תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 

 מבוקרים( )בלתי
 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
 
 
 

 2 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים
 
 

 : ות כספיים ביניים מאוחדיםתמצית דוח
 

 3 יםעל המצב הכספי ביניים מאוחד ותדוחתמצית 
 

 5 יםרווח והפסד ביניים מאוחד ותתמצית דוח
 

 6  מאוחדים ביניים אחר כוללרווח על  ותתמצית דוח
 

 7  יםעל השינויים בהון ביניים מאוחד ותתמצית דוח
 

 8 יםביניים מאוחד על תזרימי מזומנים ותדוחתמצית 
 

 01              יםביניים מאוחדכספיים וחות דתמצית לביאורים 
 

                                                                                                         



 
  

 

 
 

  

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו י צמא ע ת  ו רמ י פ ת  של  ו גד ו  המא

KPMG -ב  International  Cooperative ("KPMG International") .ישות שוויצרית 
 

 

 קסלמן וקסלמן      

 PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב     

 
 

 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של שופרסל בערבון מוגבל
 

 מבוא
 

הקבוצה(, הכולל את  –ידע הכספי המצורף של שופרסל בערבון מוגבל וחברות בנות שלה )להלן סקרנו את המ
המאוחדים על ואת הדוחות התמציתיים  2106במרס  30המאוחד ליום  התמציתיתמצית הדוח על המצב הכספי 

יימה באותו לתקופה של שלושה חודשים שהסת שינויים בהון ותזרימי המזומניםההרווח הכולל,  ,רווח והפסד
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן  .תאריך

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו  IAS 34חשבונאות בינלאומי 
אחריותנו היא להביע מסקנה על  .0771-ם(, התש"ללפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

 .מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו
 

יטת השווי המאזני מוחזקת המטופלת לפי ששל חברה  התמציתי לתקופת הבינייםלא סקרנו את המידע הכספי 
של לתקופת הביניים תי התמציהמידע הכספי  .2106במרס  30 וםמיליוני ש"ח לי 67 -הינה כאשר ההשקעה בה 

ככל שהיא מתייחסת  ,אותה חברה נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו
 .מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים ,לסכומים שנכללו בגין אותה חברה

 
 היקף הסקירה

 
סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים "חשבון בישראל  של לשכת רואי 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

 ,הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים
סקירה הינה  .ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים

פה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מצומצמת בהיק
בהתאם  .מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת

 .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת ,לכך
 

 מסקנה
 

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

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

ר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות לתשומת ליבנו דב
 .0771-הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 רואי חשבון                                                                                                                        רואי חשבון
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 שופרסל בערבון מוגבל
 

 יים מאוחדים ליוםתמצית דוחות על המצב הכספי בינ

 
 
 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13  

  6132 6132 6132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  

 
 נכסים

 

  
 

  

 746  611  212   מזומנים ושווי מזומנים
 271  -  -   פיקדונות לזמן קצר

 01  01  31   בטוחות סחירות
 0,045  0,270  3,326   וחותלק

 82  *017  312   חייבים ויתרות חובה
 32  35  13   מסים שוטפים

 643  837  612   מלאי

     
 2,728  2,884  6,223   סה"כ נכסים שוטפים

     
     

 67  43  26   השקעה בחברה כלולה
 05  02  33   השקעות אחרות
 468  467  562   נדל"ן להשקעה

 2,810  2,677  6,836   רכוש קבוע
 857  826  821   נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות

 71  000  61   מסים נדחים

     
 4,312  4,056  5,161   שוטפים שאינםסה"כ נכסים 

     
 7,231  7,141  2,863   סה"כ נכסים

 
 
  )ג( בדבר סיווג מחדש.2ראה ביאור  *
 
 
 

 וריון חתמו:בשם הדירקט
 

 יו"ר משותף של הדירקטוריון  

  ישראל ברמן

  

 יו"ר משותף של הדירקטוריון 

  שלום פישר

  

 מנכ"ל 

  אברכהן יציקא

 
 

 
 סמנכ"ל כספים

  טליה הובר

 
 

 2106במאי  05תאריך אישור הדוחות: 
 

 לתי נפרד מהם.מהווים חלק במאוחדים דוחות הכספיים ביניים המצורפים לתמצית ההביאורים 
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 שופרסל בערבון מוגבל
 

 ליום תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים

 
 
 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13  

  6132 6132 6132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  

 
     התחייבויות

     
 3  3  6    ארוך חלויות שוטפות הלוואות לזמן

 674  588  268   חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
 0,804  *0,737  3,625   ספקים ונותני שירותים

 707  762  621   זכותזכאים ויתרות 
 66  *61  26   הפרשות

     
 3,276  3,352  1,185   סה"כ התחייבויות שוטפות

     
     

 01  00  6   לתאגידים בנקאיים ואחרים

 2,451  2,216  3,632   אגרות חוב

 030  057  353   לעובדים הטבות

 50  64  58   הפרשות

 54  058  363   אחרות

 88  82  88   מסים נדחים

     
 2,784  2,678  6,182   סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

     
     הון
     

 241  241  651   הון מניות

 561  561  221   ל מניותפרמיה ע

 7  7  36   הון  נותקר

 (85) (85) (82)  מניות באוצר

 437  282  162   יתרת עודפים

     

 0,060  0,114  3,316   סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה
     

 7  6  -   שאינן מקנות שליטהזכויות 
     

 0,071  0,101  3,316   סה"כ הון
     

 7,231  7,141  2,863   כ התחייבויות והוןסה"

 
 
 
  בדבר סיווג מחדש. )ג(2יאור ראה ב *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.מאוחדים דוחות הכספיים ביניים המצורפים לתמצית ההביאורים 
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 שופרסל בערבון מוגבל
 

 תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים

 
 
 שנה שנסתיימה    
 ביום שה חודשים שנסתיימו ביוםשלו  
 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13  
  6132 6132 6132  
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח ש"ח מיליוני  
 
     

 00,515  2,836  6,821   ת ודמי שכירותמכירו
 8,706  2,216  6,332   עלות המכירות והשירותים

     
 2,787  631  655   רווח גולמי

     
     

 2,385  572  236   הוצאות מכירה ושיווק
 031  31  13   הוצאות הנהלה וכלליות

     
 2,505  612  221   סך הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות

     
     

 274  28  65   רווח תפעולי לפני הכנסות אחרות 

     
 3  -  -   , נטואחרות הכנסות

 7  -  3   , נטונדל"ן להשקעה ורווח ממימוש בשווי הוגן עליה

     
 02  -  3   סך הכנסות אחרות, נטו 

     
     

 286   28  62   לאחר הכנסות אחרות רווח תפעולי

     
 (037) (05) (62)  הוצאות מימון
 52  8  2   הכנסות מימון

     
 (87) (7) (63)  טומימון, נ הוצאות

     
     

 077  20  65   רווח לפני מסים על ההכנסה
     

 (46) (8) (63)  מסים על ההכנסה

     
 053  03  21   רווח לתקופה

     
     

     מיוחס ל: רווח 
 051  03  21   השל החברם בעלי

 3  -  -   שאינן מקנות שליטהזכויות 

     
 053  03  21   לתקופה רווח

 
     
 
 

    

 1.70  1.16  1262   למניה )ש"ח( בסיסי ומדולל רווח
     
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.מאוחדים דוחות הכספיים ביניים המצורפים לתמצית ההביאורים 
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 שופרסל בערבון מוגבל
 

 מאוחדים בינייםאחר  כוללרווח תמצית דוחות על 

 
 
 שנה שנסתיימה   

 ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום  

 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13  
  6132 6132 6132 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  

 

 053  03  21   רווח לתקופה

     
     פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד

     
 7  (06) (6)  ידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרתמד
     

 -  -  2   קרן הערכה מחדש לגבי פריטי רכוש קבוע
     

 (2) 4  -   פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסדבגין ים מס

     
     ,שלא יועבר לרווח והפסד אחר לתקופה כוללסה"כ רווח )הפסד( 

 7  (02) (3)  ממסנטו 

     
     

 061  0  26   לתקופה כוללסה"כ רווח 

     
 

 מיוחס ל:סה"כ רווח כולל 
    

 057  0  26   של החברהבעלים 
 3  -  -   שאינן מקנות שליטהזכויות 

     
 061  0  26   לתקופהסה"כ רווח כולל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.מאוחדים ים ביניים דוחות הכספיהמצורפים לתמצית ההביאורים 
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 שופרסל בערבון מוגבל
 השינויים בהון ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על 

 
   
         
   מתייחס לבעלים של החברה 

  זכויות שאינן     קרן שערוך פרמיה על   
 ה"כס מקנות שליטה סה"כ עודפים אוצרבמניות  רכוש קבוע מניות הון מניות 

 ש"חמיליוני  ש"חמיליוני  ש"חמיליוני  ש"חמיליוני  ש"חמיליוני  ש"חמיליוני  ש"חמיליוני  ש"חמיליוני  

 
 שלושה חודשים לתקופה של 

 ()בלתי מבוקר 6132במרס  13ביום  הסתיימהש
        

         
 3,361  6  3,323  516  (82) 6  221  651   6132 בינואר 3יתרה ליום 

 6  -  6  6  -  -  -  -  ום מבוסס מניות, נטו ממסתשל
 (311) -  (311) (311) -  -  -  -  דיבידנדים לבעלי המניות

 (66) (6) (31) (31) -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 21  -  21  21  -  -  -  -  רווח לתקופה

 (3) -   (3)  (2)  -   2   -  -  כולל אחר לתקופה, נטו ממס רווח

 3,316  -  3,316  162  (82)  36  221  651  6132במרס  13יתרה ליום 

         
 שלושה חודשים לתקופה של 

 ()בלתי מבוקר 6132במרס  13ביום  הסתיימהש
        

         
 0,117  6  0,113  280  (85) 7  561  241  6132 בינואר 3יתרה ליום 

 03  -  03  03  -  -  -  -  רווח לתקופה
 (02) -   (02)  (02)  -   -   -  -  הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 0,101  6  0,114  282  (85)  7  561  241  6132במרס  13יתרה ליום 

         
  הסתיימהש שנהלתקופה של 

 (מבוקר) 6132 בדצמבר 13ביום 
        

         
 0,117  6  0,113  280  (85) 7  561  241   6132 בינואר 3יתרה ליום 

 0  -  0  0  -  -  -  -   תשלום מבוסס מניות, נטו ממס
 053  3  051  051  -  -  -  -  לשנה רווח
 7  -  7  7  -  -  -  -  כולל אחר לשנה, נטו ממס רווח

 0,071  7  0,060  437  (85) 7  561  241  6132בדצמבר  13יתרה ליום 

 
 

  
            

                    
 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.מאוחדים דוחות הכספיים ביניים המצורפים לתמצית ההביאורים   
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 שופרסל בערבון מוגבל
 תזרימי מזומנים ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על 

 
 
     
 שנה שנסתיימה ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום  

 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13  
  6132 6132 6132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  
 
 

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 

   

 לתקופהרווח 
 

 21  03  053 

    התאמות:
    

 236  58  26  פחת רכוש קבוע 
 22  6  33  הפסדים מירידת ערך רכוש קבוע

 26  5  2  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות 
 46  8  63  סים על הכנסהמ

 (23) (6) (1) מוהכנסה ששול ים עלמס
 6  -  -  התקבלוהכנסה ש ים עלמס

 87  7  63  הוצאות מימון, נטו
 (7) -  (3) להשקעה, נטו נדל"ן הוגן ורווח ממימוששינוי בשווי 

 (3) 2  6  יםבהטבות לעובדשינוי 
 (3) -  -  ממכירת רכוש קבוע רווח

 0  -  6  תשלום מבוסס מניות
 (28) (05) (5) שינוי בהפרשה בגין חוזים מכבידים

 (35) (087) (32) בלקוחותשינוי 
 3  *38  (66)  בחייבים ויתרות חובהשינוי 
 001  (86) (61) במלאי שינוי
 268  *367  366  בספקים ונותני שירותיםשינוי 
 71  *257  22  ואחרות הפרשות, בזכאים ויתרות זכותשינוי 

    
 747  467  668  שנבעו מפעילות שוטפת מזומנים נטו

    
 פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 

 
   

 (384) (010) (81) רכישת רכוש קבוע 
 06  0  3  תמורה ממכירת רכוש קבוע

 (25) (4) (1) תי מוחשייםבל השקעה בהוצאות נדחות ונכסים
 (6) (2) (1) השקעה בנדל"ן להשקעה

 20  -  -  מכירת נדל"ן להשקעהתמורה מ
 (3) -   -    מסים ששולמו בגין מכירת נדל"ן להשקעה ורכוש קבוע

 (52) (47) (1) רכישת בטוחות סחירות
 677  674  1  בטוחות סחירותתמורה ממימוש 

 (5) (2) -  ם עתידיים, נטותשלומי מזומנים בגין חוזי
 03  8  -  פירעון הלוואות לזמן ארוך

 8  4  2  תקבלהריבית שנ
 (271) -  270  תמורה ממימוש פיקדונות )השקעה בפיקדונות( לזמן קצר

 (0) (0) -  רכישת פעילות
 3  -  5  הכנסות מדיבידנד מחברה מוחזקת 

    
 02  548  363   השקעהנבעו מפעילות ש נטו מזומנים

    
    
    

  )ג( בדבר סיווג מחדש.2ראה ביאור  *
 

   

 
 
 

 
 

 

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהםמאוחדים דוחות הכספיים ביניים המצורפים לתמצית ההביאורים 
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 שופרסל בערבון מוגבל
 

  תזרימי מזומנים ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על 

 
 
     
 שנה שנסתיימה ביום יוםשלושה חודשים שנסתיימו ב  

 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13  
  6132 6132 6132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  

 
    פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 

    
 -  -  (66) רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 -  -  (8) פירעון שטר הון
 303  -  -  ורה מהנפקת אגרות חוב, נטותמ

 (588) (531) (266) רעון אגרות חוביפ
 (062) (027) (66) ריבית ששולמה

 (2) -  (3) מתאגידים בנקאיים  רעון הלוואות לזמן ארוךיפ
 (05) (0) -  משיכת שותפים משותפות 

    
 (454) (658) (226) לפעילות מימון ששימשו נטו מזומנים

    
 515  357  (651) במזומנים ושווי מזומניםנטו ( קיטון) גידול

    
 240      240     652  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

    
 746   611  212  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2מהווים חלק בלתי נפרד מהםמאוחדים דוחות הכספיים ביניים המצורפים לתמצית ההביאורים 



 שופרסל בערבון מוגבל
 

 6132במרס  13כספיים ביניים מאוחדים ליום מצית דוחות תביאורים ל
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 כללי - 3אור יב
 

 הישות המדווחת
 

( הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל וכתובתה ו/או "שופרסל" "החברה" -שופרסל בערבון מוגבל )להלן 
 במרס 30 המאוחדים של הקבוצה ליוםביניים הדוחות הכספיים תמצית , ראשון לציון. 31שמוטקין בנימין רחוב הרשמית היא 

החברה "הקבוצה"( והשקעה בחברה כלולה.  -)להלן יחד החברה, של החברות הבנות שלהשל  , כוללים את אלה2106
שהינה בעלת השליטה בחברה )הנמצאת בשליטת אי די בי חברה  השקעות דיסקונט בע"מחברת ידי -מוחזקת בעיקר על

פועלת גם  הקבוצהבהפעלת רשת סופרמרקטים בישראל.  עוסקת הקבוצה. ידי ישראלום נכסים בע"מ-ע"מ( ועללפתוח ב
ומרכזים  קניונים מחזיקהבאמצעות שופרסל נדל"ן בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה( ובמסגרת זו )בתחום הנדל"ן 

אשר במסגרת זו בתחום ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי )באמצעות שופרסל פיננסים שותפות מוגבלת( כן ו מסחריים
 ב.סחר בבורסה לניירות ערך בתל אבי. ניירות הערך של החברה רשומים למ"יש"-ו "שופרסל"את כרטיסי האשראי מציעה 

 

 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 6אור יב
 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א2
 

ניים ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בילתקופות , דיווח כספי IAS 34 -תמצית דוחות הביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל
 .2105בדצמבר  30ביום  סתיימההשלשנה ליום והכספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות כספיים בדוחות 

 .0771 -ים( התש"ל יכמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומייד
 

 .2106 במאי 05ביום  החברההביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון  תמצית דוחות
 

שימוש באומדנים ושיקול דעת  ב2
 

 
בשיקול דעת  ת החברה להשתמשהנהל, נדרשת IFRS -לבהתאם  הביניים המאוחדים כספייםהדוחות בעריכת תמצית ה

יובהר ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות 
 .אלהשהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים 

וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות  הקבוצהשיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של 
 .2105בדצמבר  30סתיימה ביום ם המאוחדים לשנה שהבדוחות הכספיי באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו

 
שינוי בסיווג 2ג

 

 
הקבוצה סיווגה מחדש חלק מיתרת המקדמות לספקים בדוח על המצב הכספי מיתרת החייבים ויתרות חובה ליתרת  (0)

 הספקים ונותני שירותים.

החייבים ויתרות חובה ליתרת מיליוני ש"ח סווג מיתרת  42מספרי השוואה סווגו מחדש לשם עקביות, כך שסכום של 

 .2105 במרס 30הספקים ונותני שירותים ליום 
 

, אשר התקבלו בגין תביעות ביטוח שנסגרו הקבוצה סיווגה מחדש חלק מיתרת נכסי הביטוח בדוח על המצב הכספי (2)
 מיתרת החייבים ויתרות חובה ליתרת הפרשות בהתחייבויות שוטפות. בעבר,

מיליוני ש"ח סווג מיתרת החייבים ויתרות חובה ליתרת  06ם עקביות, כך שסכום של מספרי השוואה סווגו מחדש לש

 .2105 במרס 30הפרשות בהתחייבויות שוטפות ליום 
 

  
 עיקרי המדיניות החשבונאית - 1אור יב

 
יים בתמצית דוחות ביניים מאוחדים אלה, יושמה באופן עקבי ליישומה בדוחות הכספ קבוצההמדיניות החשבונאית של ה

 .2105בדצמבר  30ביום  סתיימהשהפורסמו על ידה ליום ולשנה אשר השנתיים 
 

 
 עונתיות - 5אור יב

 

המשק בסמוך  של החברה בענף הקמעונאות מושפעות מעונתיות בשל תנאי הצריכה של והמצב הכספי התוצאות העסקיות

 .לתקופת החגים בישראל

 

 



 שופרסל בערבון מוגבל
 

 6132במרס  13כספיים ביניים מאוחדים ליום מצית דוחות תביאורים ל

 
 

 00 

 אירועים בתקופת הדוח - 2ביאור 

 
 

 ,ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2105 בדצמבר 30בדוחות הכספיים ליום  (ד)01 -ו (0()ב)0 יםר בביאורבהמשך לאמו 2א
מחודשת של סניפים בעלי הפסדים תפעוליים ותזרימיים במתחמים ביצעה החברה בחינה  במהלך תקופת הדוח

חנו אינם תורמים יותר, תפעולית בחכירה תפעולית( מתוך כלל הסניפים שנבסניפים ) 7סקנה כי הגיאוגרפים והגיעה למ
 ,מכיוון שכך .ולכן הוחלט לסגור אותם כיםדה מניבת המזומנים( אליו הם משויו/או אסטרטגית, למתחם הגיאוגרפי )היחי

החברה בוחנת ירידת ערך לסניפים אלו בנפרד מהיחידה מניבת המזומנים אליה שויכו ומחשבת סכום בר השבה לכל 
 סניף בפני עצמו. 

 של ההשבה בר סכוםה. IAS 36ערכה החברה בחינה של סכום בר ההשבה בהתאם להוראות  הסניפים הנ"ל, 7לגבי 
הנחת המפתח מימוש.  בניכוי עלויות (3)רמה  הוגן שווי על בהתבסס באופן עצמאי, דדהסניפים אשר מיועדים להיסגר נמ

לה לא יניבו הטבות כלכליות עד למועד ששימשה בחישוב הסכום בר השבה של הסניפים כאמור הינה כי סניפים א
סגירתם ועל כן ציוד ושיפורים במושכר שהוערך שלא ניתן למכור או להעביר לסניף אחר, הופחתו במלואם כאשר יתר 

 הנכסים נבחנו בהתבסס על צפי החברה לעניין ההטבות הכלכליות שתפיק מהם בסניפיה האחרים.
שנזקף  היסגר נמוך מערכם בספרים ולכן הוכר הפסד מירידת ערךסכום בר ההשבה של הסניפים אשר מיועדים ל

 2106במרס  30בתקופה שהסתיימה ביום לפני מס,  ש"ח,מיליוני  00-בסך של כלהוצאות מכירה ושיווק ברווח והפסד 
 בגין ציוד ושיפורים במושכר הקיימים בסניפים אלו. 

בהתאם להוראות  ש"ח, לפני מס,מיליוני  2-סכום של כב בנוסף, נרשמה הפרשה לחוזים מכבידים בגין סניפים אלו
IAS37 "הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים". 

 
, אשר קבע, 2106-(, התשע"ו206אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2106בינואר  4ביום  2ב

השפעת  .25%כך שיעמוד על  0.5%בשיעור של ואילך  2106בינואר  0בין היתר, הפחתת שיעור מס החברות, מיום 
 אינה מהותית. 2106במרס  30השינוי על הדוחות הכספיים ליום 

 
 1.47 -וה כמיליוני ש"ח המהו 011, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 2106בפברואר  28יום ב 2ג

 .2106במרס  20ביום למחזיקים במניות  2106באפריל  4 שולם ביוםש"ח למניה. הדיבידנד 
 

ה , במהלך הרבעון הראשון רכשה הקבוצ2105בדצמבר  30לדוחות הכספיים השנתיים ליום  34בהמשך לאמור בביאור  2ד
מיליון ש"ח כך  31בתמורה לסך של  ,שהוחזקו על ידי צד ג' ,ביילסול השקעות בע"מ את יתרת המניות בחברת שופרסל

שאינן מקנות שליטה, מניות החברה. העסקה טופלה כעסקה עם זכויות מ 011% -שלאחר הרכישה הקבוצה מחזיקה ב
 ש"ח. מיליוני 03ש"ח ובקיטון בעודפים בסך של  מיליוני 7הכירה בקיטון בזכויות שאינן מקנות שליטה בסך  ולפיכך, הקבוצה

 
 תוקפם על הארכתחתמה החברה  2106באפריל  5ביום במהלך תקופת הדוח עדכנה החברה את ההסכמים הקיבוציים ו 2ה

חלה ירידה בתשואות על אגרות חוב  2106במהלך הרבעון הראשון של שנת כמו כן,  .2107 בדצמבר 30 ליום עד
 קונצרניות באיכות גבוהה בישראל המשמשות להיוון מחויבות להטבה מוגדרת והטבות עובד אחרות לטווח ארוך.

 כאמור הינן: יםהשפעות השינוי
מיליוני  7-כ בסכום של 2106 במרס 30וכנית הטבה מוגדרת ועדכון יתרות המסים הנדחים ליום גידול בהתחייבות בגין ת

 .ש"ח, בהתאמה, אשר הוכרו כנגד רווח כולל אחרמיליוני  2-כש"ח ו
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 01 

 דיווח מגזרי - 2אור יב
 

 .ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2105 בדצמבר 30בדוחות הכספיים ליום  דיווח מגזריבדבר  32ור בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח וההפסד המגזרי זהה לזה שהוצג בביא
  , סווגו מחדש על מנת לשקף את מגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי האשראי. 2105במרס  30נתוני ההשוואה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  ,באותו ביאורלאמור  משךבה

 בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית. 3בונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו המוצגת בביאור המדיניות החש
 

 מידע אודות פעילות המגזרים בני הדיווח מוצג בטבלה להלן:
 

 )בלתי מבוקר(: 6132במרס  13לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 
 

 

  
 

 מגזר קמעונאות

 
 

 מגזר נדל"ן

מגזר ניהול מועדון 
כרטיסי לקוחות 
 אשראי 

 
 

 התאמות למאוחד

 
 

 מאוחד

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

      

 6,821 (38) 38  33     6,856  סך הכנסות מחיצוניים

 - (16) -  16  -  הכנסות שכירות בין המגזרים

 6,821 (21)  38   51  6,856  הכנסות המגזר

      

      ללא רווח מפעילות ניהול מועדון אחרות)הוצאות(  תפעולי לפני הכנסות רווח 

 81  (2) -  11   55 לקוחות כרטיסי אשראי  

 33  (33) 33  -  33  לקוחות כרטיסי אשראירווח תפעולי מניהול מועדון  

      

 65  (32) 33  11  22  אחרות)הוצאות(  רווח תפעולי לפני הכנסות

 3  -  -  1  (6) , נטואחרות )הוצאות(הכנסות 

      

   62  (  32)   33    12    25  אחרות)הוצאות(  תפעולי לאחר הכנסותרווח 

      

 (  62)     הוצאות מימון

   2      הכנסות מימון

 (63)     מסים על הכנסה

      

   21      לתקופה רווח

 
 



 שופרסל בערבון מוגבל
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 03 

 דיווח מגזרי )המשך( - 2אור יב

 

  :)בלתי מבוקר( 6132במרס  13לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 
 
 
 
  

 
 מגזר קמעונאות

 
 

 מגזר נדל"ן

מגזר ניהול מועדון 
לקוחות כרטיסי 

 אשראי 

 
 

 התאמות למאוחד

 
 

 מאוחד

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

      

 2,836 (06) 06  02     2,824  סך הכנסות מחיצוניים

 - (32) -  32  -  הכנסות שכירות בין המגזרים

 2,836 (48)  06   44  2,824  הכנסות המגזר

      

      לקוחות ניהול מועדון ללא רווח מפעילות אחרות רווח תפעולי לפני הוצאות 

 08  (6) -  37  (03) כרטיסי אשראי  

 01  (01) 01  -  01  קוחות כרטיסי אשראיל רווח תפעולי מניהול מועדון 

      

 28  (06) 01  37  (3) אחרות הוצאותתפעולי לפני )הפסד( רווח 

 -  0  -  (0) -  , נטואחרות הוצאות

      

   28  (  05)   01    36  (  3) אחרות רווח תפעולי לאחר הוצאות

      

 (  05)     הוצאות מימון

   8      הכנסות מימון

 (8)     מסים על הכנסה

      

   03      לתקופה רווח

 
 
 
 
 
 
 



 שופרסל בערבון מוגבל
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 04 

 דיווח מגזרי )המשך( - 2אור יב

 
 

  :)מבוקר( 6132בדצמבר  13לשנה שנסתיימה ביום 
 
 
  

 
 מגזר קמעונאות

 
 

 מגזר נדל"ן

מגזר ניהול מועדון 
לקוחות כרטיסי 

 אשראי 

 
 

 התאמות למאוחד

 
 

 מאוחד

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח יוני ש"חמיל מיליוני ש"ח 

      

 00,515  (67) 67  47     00,456  סך הכנסות מחיצוניים

 -  (030) -  030  -  הכנסות שכירות בין המגזרים

 00,515  (078)  67   081  00,456  הכנסות המגזר

      

      ניהול מועדון מפעילותללא רווח  אחרות)הוצאות(  רווח תפעולי לפני הכנסות 

 231  (26) -  047   017  *לקוחות כרטיסי אשראי  

 44  (44) 44  -  44  *לקוחות כרטיסי אשראי רווח תפעולי מניהול מועדון 

      

 274  (71) 44  047  050  אחרות)הוצאות(  רווח תפעולי לפני הכנסות

 02  05  -  0  (4) , נטואחרות הכנסות )הוצאות(

      

   286  (  55)   44    051    047  אחרות)הוצאות(  תפעולי לאחר הכנסותרווח 

      

 (  037)     הוצאות מימון

   52      הכנסות מימון

 (46)     מסים על הכנסה

      

   053      לשנה רווח

 
 
 

 * סווג מחדש.
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 ליכים משפטייםהתביעות ו - 6 ביאור
 

 מיליוני ש"ח. 06 -הנכללת בדוחות הכספיים בגין כלל התביעות נגד החברה הינה בסך של כהמצטברת  ההפרשה
 

בדוחות הכספיים  05אור י, ראה ב2105בדצמבר  30ליום  העומדים ותלוייםכנגד החברה,  והליכים משפטייםלגבי תביעות 
ולאחר תאריך הדוח  2106ך הרבעון הראשון בשנת כנגד החברה במהל והליכים משפטייםשינויים בתביעות להלן  .השנתיים

 :על המצב הכספי
 

 תביעות צרכניות  

 

 לגביית טענות שעניינן בעיקר בקשות לאישור תביעות צרכניות כתביעות ייצוגיות שלושבתקופת הדוח, הוגשו כנגד החברה 

ות, תוך גרימת נזקים ממוניים ושאינם או הפרת ההסכמים עם הלקוח ןרישיוכדין, התנהלות שלא על פי דין או  שלא כספים

 זה טרם מקדמיבשלב מיליוני ש"ח.  473 -. הסכום הכולל הנתבע מהחברה בגין תביעות אלו מסתכם בכממוניים ללקוחות

 הצלחתן.להעריך את סיכויי  ניתן

 

הסכום הכולל  ת.גיבקשה לאישור תביעה צרכנית כתביעה ייצוהוגשה כנגד החברה ונתבעים נוספים בנוסף, בתקופת הדוח 

 .הצלחתהש"ח. בשלב מקדמי זה טרם ניתן להעריך את סיכויי מיליוני  66 -כ מסתכם לסך של התביעהן המיוחס לחברה בגי

 

נדחו ונסתלקו מיליוני ש"ח  43 -בסכום מצטבר של כ בקשות לאישור תביעות צרכניות כתביעות ייצוגיות חמש, בתקופת הדוח

 לא מהותיים. בסכומים ,באישור בית המשפט

 21 -בסכום מצטבר של כצרכניות כתביעות ייצוגיות כנגד החברה ונתבעים נוספים כמו כן, שתי בקשות לאישור תביעות 

 בסכומים לא מהותיים.ח נדחו ונסתלקו באישור בית המשפט, מיליוני ש"

 

תנהלות הל ותטענ ות שעניינןיצוגיי כתביעות תוצרכני ותור תביעלאיש שלוש בקשותכנגד החברה  הוגשו לאחר מועד הדוח,

מסתכם  תביעות אלוחברה בגין המיוחס להכולל  ם. הסכוממוניים ללקוחות תוך גרימת נזקים ממוניים ושאינם שלא על פי דין,

 .הצלחתן להעריך את סיכויי ניתן זה טרם מיליוני ש"ח. בשלב מקדמי 01 -בכ

מיליוני ש"ח באישור בית המשפט,  35 -ות בסכום של כייצוגי ביעותות כתצרכני בקשות לאישור תביעות חמש כמו כן, נדחו

 -וכן נדחתה בקשה לאישור תביעה צרכנית כתביעה ייצוגית כנגד החברה ונתבעים נוספים בסכום של כ תיים,בסכומים לא מהו

 מיליוני ש"ח, ללא הוצאות. 00
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 מכשירים פיננסים - 8ביאור 
 

 נסים הנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבדמכשירים פינ

עות השקמזומנים, לקוחות, חייבים אחרים,  הערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסיים מסוימים לרבות מזומנים ושווי

 הם.תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהלוואות ואשראי לזמן קצר ולזמן ארוך,  ,זכאים אחריםספקים ו אחרות לזמן קצר, נגזרים,

 , הינם כדלקמן:דוח על המצב הכספיבספרים המוצגים ב גרות החוב והערךאהשווי ההוגן של 
       
 6132 בדצמבר 13ליום  6132 במרס 13ליום  6132 במרס 13ליום  

 שווי הוגן הערך בספרים שווי הוגן הערך בספרים שווי הוגן הערך בספרים 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח יליוני ש"חמ מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

 מבוקר מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 
       -אגרות חוב )כולל ריבית לשלם(

 3,248  3,024 2,772  2,774 6,261  6,231 3רמה 

 

 של מכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן שווי הוגן תהיררכי
 של הנכסים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, בהתאם לשיטת הערכה. הטבלה להלן מציגה ניתוח

 :הרמות השונות הוגדרו כדלקמן
 

 .נכסים או התחייבויות זהיםבשוק פעיל ל (וש במחירים מצוטטים )לא מותאמיםשווי הוגן הנמדד על ידי שימ :3רמה 
 לעיל. 0או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה , במישרין מהשוק שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים :6רמה 
 .ינם מבוססים על נתוני שוק נצפיםשווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שא :1רמה 

 
 
 6132בדצמבר  13 ליום 6132במרס  13 ליום 6132במרס  13 ליום 

 סה"כ 1רמה  3רמה  סה"כ 1רמה  6רמה  3רמה  סה"כ 1רמה  6רמה  3רמה  

 מיליוני ש"ח ליוני ש"חמי מיליוני ש"ח 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 
            נכסים פיננסיים
 01  -  01  01  -  -  01  31  -  -  31  בטוחות סחירות

 05  05  -  02  02  -  -  33  33  -  -  השקעה *

  31  -  33  63  01  -  02  22  01  05  25 

            :התחייבויות פיננסיות
            הגנה על עסקאות -פורוורד

 -  -  -  (2) -  (2) -  (3) -  (3) -  צמודות מט"ח 

  - (3)  - (3)  - (2)  - (2)  -  -  - 

               
  31 (3)  33  61  01 (2)  02  21  01  05  25 

 
 

 אביב בע"מ, המטופלת כנכס פיננסי הנמדד  השקעה במניות לא סחירות של חברת שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בתל *
 מיליוני ש"ח. 4-קיבלה החברה דיבידנד בסך של כ 2106ברבעון ראשון  בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

 
 

 



 

 

 -'גחלק 
 

 בע"משופרסל 
 

 מידע כספי נפרדתמצית 
 ליוםביניים 

 6132 מרסב 13
 (ים)בלתי מבוקר

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 שופרסל בע"מ
 

 6132מרס ב 13מידע כספי נפרד  ליום תמצית 

 מבוקרים( )בלתי
  

 
 

 עמוד  תוכן העניינים
 
 

 2   של רואי החשבון המבקרים מיוחדדוח 
 

 :תמצית מידע כספי נפרד ביניים
 

 3   תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים
 

 5   רווח והפסד ביניים תמצית נתוני
 

 6   תמצית נתונים על הרווח הכולל ביניים
 

 7                                                                                  תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים
 

 9   המידע הכספי הנפרד ביניים מידע נוסף לתמצית
 

   



 
  

 

 

 

    

 

  

 
 

 לכבוד
 בעלי המניות של שופרסל בע"מ

 
 
 

על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה  יםהחשבון המבקר רואיהנדון: דוח מיוחד של 
 3791 -ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 13

 
 מבוא

 
ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 33א לפי תקנה סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המוב

שלושה חודשים של  הולתקופ 6106 במרס 30החברה(, ליום  –של שופרסל בערבון מוגבל )להלן  0971  -התש"ל 
המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  .באותו תאריך השהסתיימ

 .בהתבסס על סקירתנו זוביניים  לתקופתיא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד אחריותנו ה
 

לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר ההשקעה בה 
ידי רואי הדוחות הכספיים של אותה חברה נסקרו על  .6106 במרס 30מיליוני ש"ח ליום  69 -של כהסתכמה לסך 

 ,ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותה חברה ,חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו
 .מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים

 
 היקף הסקירה

 
 סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים"של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת 
ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים  ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,מבירורים

לתקני ביקורת מקובלים  סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם .ואחרים
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים 

 .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת ,בהתאם לכך .בביקורת
 

 מסקנה
 

יבנו דבר הגורם לנו לסבור בהתבסס על סקירתנו, ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ל
ד' לתקנות 33בהתאם להוראות תקנה  ,ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות"שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ

 .0971 –ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן                                                                                                                         סומך חייקין
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 שופרסל בערבון מוגבל

 

ליום ביניים הכספי נתונים על המצבתמצית   
 

3 

 

 
 
 במרס 13  

6132 

 במרס 13

6132 

 בדצמבר 13

6132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( מבוקר()בלתי   

 מיליוני ש"ח ש"חמיליוני  מיליוני ש"ח  

 
    נכסים

    
    

 מזומנים ושווי מזומנים
 פיקדונות לזמן קצר

 071 
 - 

 530 
 - 

 697 
 671 

 01  01  31  בטוחות סחירות
 ,0,19  0,6,5  3,332  לקוחות

 066  061  322  חברות מוחזקות 
 76  *016  311  חובה חייבים ויתרות
 63  60  60  מסים שוטפים

 630  ,36  962  מלאי

    
 6,967  6,913  6,213  סה"כ נכסים שוטפים

    
    

 05  06  33  השקעות אחרות
 791  693  977  השקעות בחברות מוחזקות

 חברות הקבוצה -ושטרי הון הלוואות 
 אגרות חוב מחברה מאוחדת

 חברות מוחזקות

 03 
 002 
 096 

 33 
 666 
 633 

 ,3 
 6,, 
 636 

 60,,0  0,395  3,012  רכוש קבוע
 357  ,36  323  נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות

 36  015  91  מסים נדחים

    
 193,,  166,,  0,301  שוטפיםשאינם סה"כ נכסים 

    
 7,161  6,969  2,993  סה"כ נכסים

 
 
 בדבר סיווג מחדש. 6ראה ביאור   * 

  
 

 בשם הדירקטוריון חתמו:
 

 יו"ר משותף של הדירקטוריון  

  ישראל ברמן

  

 יו"ר משותף של הדירקטוריון 

  שלום פישר

  

 מנכ"ל 

  אברכהן יציקא

 
 

 
 סמנכ"ל כספים

  טליה הובר

 
 6106 במאי 05תאריך אישור הדוחות: 

 

.ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו המידע המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד



 שופרסל בערבון מוגבל

 

ליום ביניים הכספי נתונים על המצבתמצית   
 

4 

 

 
 

 מרס    ב 13  
6132 

 במרס     13
6132 

 בדצמבר 13
 6132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח ש"ח מיליוני מיליוני ש"ח  

 

 התחייבויות 
 

   

 65  65  22  שטרי הון לחברות מוחזקות
 ,67  533  273  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב

 0,656  *0,311  3,330  ספקים ונותני שירותים
 31  91  313  חברות מוחזקות

 633  ,,7  919  זכאים ויתרות זכות
 66  *61  22  הפרשות

 
 סה"כ התחייבויות שוטפות

  
 1,131 

  
 3,3,7 

 
 3,661 

    
    

 51,,6  6,616  3,732  אגרות חוב
 067  053  319  לעובדים הטבות

 50  ,6  03  הפרשות
 50  055  337  אחרות

    
 6,679  6,573  6,637  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

    
    

 הון
 

   

 6,1  6,1  601  הון מניות
 561  561  221  פרמיה על מניות

 7  7  36  רנות הוןק
 (35) (35) (32) מניות באוצר

 39,  636  192  יתרת עודפים

 
 המיוחס לבעלים של החברה "כ הוןסה

  
 3,316 

  
 0,11, 

  
 0,060 

    
 7,161  6,969  2,993  סה"כ התחייבויות והון

 
 
 בדבר סיווג מחדש. 6ראה ביאור   * 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 .המידע המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 



 שופרסל בערבון מוגבל

 

נתוני רווח והפסד בינייםתמצית   
 

5 

 

 
 שנה שנסתיימה ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום  

 6132 בדצמבר 13 6132במרס  13 6132במרס  13  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  

 

    
    

 00,677   6,777   6,317  ת ודמי שכירותמכירו
 3,666  6,079  6,172  והשירותים עלות המכירות

    
 6,655  593  930  רווח גולמי

    
 50,,6  591  210  הוצאות מכירה ושיווק

 הוצאות הנהלה וכלליות
 

 13  63  06, 

 6,575  603  222  שיווק, הנהלה וכלליות ,סך הוצאות מכירה

    
 31  (61) 07  אחרות הוצאותתפעולי לפני )הפסד( רווח 

    
 3  -  -  רווח הון

 (,) -  (3) נטו ,אחרות הוצאות           

    
 (0) -  (3) אחרות, נטו  הוצאותסך 

    
 79  (61) 03  אחרות הוצאותתפעולי לאחר )הפסד( רווח 

    
 (0,3) (61) (69) הוצאות מימון 
 הכנסות מימון

 
 3   00   56 

 (96) (9) (37) הוצאות מימון, נטו

    
 076  39  03  רווח מחברות מוחזקות

    
 059  01  91  לפני מסים על ההכנסה חרוו

    
 (9) 3  (39) מסים על ההכנסה

    
 051  03  21  לתקופה המיוחס לבעלים של החברה רווח

 

 
 
 

 
 
 

  .המידע המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו

 



לשופרסל בערבון מוגב  

 

נתונים על הרווח הכולל בינייםתמצית   
 

6 

 

 
 
 שנה שנסתיימה ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום  

 6132 בדצמבר 13 6132במרס  13 6132במרס  13  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  

 

 051  03  21  לתקופה המיוחס לבעלים של החברה רווח

    
    רווח והפסד)הפסד( כולל אחר שלא יועברו לפריטי רווח 

    
 9  (06) (9) מוגדרת מדידה מחדש של תכנית הטבה

 -  -  2  קרן הערכה מחדש לגבי פריטי רכוש קבוע
 (6) ,  -  פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסדמסים בגין 

    
שלא יועבר  לתקופהכולל אחר  (הפסדרווח )סה"כ 

 לרווח והפסד, נטו ממס
  
(3) 

  
(06) 

 
 7 

    
 מיוחס לבעלים של ה לתקופהכולל  רווחסה"כ           
 החברה          

   
 26  0  057 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ומנהמידע המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד מ
 
 
 
 
 



 שופרסל בערבון מוגבל

 

נתונים על תזרימי המזומנים בינייםתמצית   
 

7 

 

 

 
 שנה שנסתיימה ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום  

 6132בדצמבר  13 6132במרס  13 6132במרס  13  

 )מבוקר( י מבוקר()בלת )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  

 

    מזומנים מפעילות שוטפת תזרימי
    

 150  03  21  של החברה םלתקופה המיוחס לבעלי רווח
    

    התאמות:
    

 199  9,  26  פחת רכוש קבוע 
 61  6  33  הפסדים מירידת ערך רכוש קבוע

 66  5  2  שיים והוצאות נדחות הפחתת נכסים בלתי מוח
 9  (3) 39  מסים על הכנסה

 (3) (6) (3) מוהכנסה ששול ים עלמס
 בהטבות לעובדים שינוי

 , נטויםמכביד ן חוזיםשינוי בהפרשה בגי
 6 
(0) 

 0 
(05) 

(,) 
(63) 

 (3) -  -  רווח ממכירת רכוש קבוע
 96  9  37  מימון, נטו הוצאות

 0   -  6  תשלום מבוסס מניות
 (9) 6  33  חברות מוחזקות

 (076) (39) (03) רווח מחברות מוחזקות
 (,3) (090) (61) בלקוחות שינוי
  2   *33  (62) בחייבים ויתרות חובה  שינוי
 013  (35) (70) במלאי שינוי
 660  *379  303  בספקים ונותני שירותים שינוי
 97  *666  37  רותאחבזכאים ויתרות זכות, הפרשות ו שינוי

    
 706  69,  660  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

    
 

 פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
 

   

 (673) (30) (27) רכישת רכוש קבוע 
 ,0  0  3  תמורה ממכירת רכוש קבוע

 (65) (,) (1) השקעה בהוצאות נדחות ונכסים בלתי מוחשיים 
 (56) (9,) (3) רכישת בטוחות סחירות

 697  ,69  3  תמורה ממימוש בטוחות סחירות
 5  -  -  פירעון הלוואות לזמן ארוך

 (0) (0) -  רכישת פעילות
 5  ,  3  התקבלנריבית ש

 (671) -  691  לזמן קצר )השקעה בפיקדונות( תמורה ממימוש פיקדונות
 , נטומזומנים בגין חוזים עתידייםתשלומי      

 
 - (6) (5) 

  631  566  91 
    מזומנים נטו מפעילות השקעה בגין עסקאות עם חברות     
 מוחזקות      

 
(31)  06  010 

 090  573  379  פעילות השקעהנבעו משמזומנים נטו 

  
 

 בדבר סיווג מחדש. 6* ראה באור 
 

 .והמידע המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנ



 שופרסל בערבון מוגבל

 

נתונים על תזרימי המזומנים בינייםתמצית   
 

8 

 

 
 

 שנה שנסתיימה ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום  

 6132בדצמבר   13 6132במרס  13 6132במרס  13  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  

 

    פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 
    

 303  -  -  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
 (533) (531) (267) גרות חוברעון אפי

 (066) (067) (77) ריבית ששולמה

    
 (37,) (657) (263) לפעילות מימוןו ששימש מזומנים נטו

    
 66,  351  (619) במזומנים ושווי מזומניםעליה )ירידה( 

    
 630  630  279  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

    
 697  530  071  מזומנים לסוף התקופהמזומנים ושווי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .המידע המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 
 
 
 

 



 שופרסל בערבון מוגבל

 

6132 במרס 13ידע הכספי הנפרד ביניים ליום מידע נוסף לתמצית המ  

9 

 

 

 

 
 כללי - 3ביאור 

 
 -לן )לה 6106 במרס 30של הקבוצה ליום ביניים הדוחות הכספיים המאוחדים  תמצית נתונים כספיים מתוךתמצית להלן 

 מידע כספי נפרדתמצית " -, המיוחסים לחברה עצמה )להלן כספיים ביניים"דוחות מאוחדים"(, המפורסמים במסגרת דוחות 
"התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות  -)להלן  ד33תקנה הוראות "(, המוצגים בהתאם לביניים

 של התאגיד.ביניים נפרד הכספי המידע תמצית ההעשירית"( בעניין "התוספת  -)להלן  0971-התש"לתקופתיים ומיידיים( 
וביחד עם  6105בדצמבר  30יש לקרוא את תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 

 .6106במרס  30וליום  6105בדצמבר  30הדוחות המאוחדים ליום 
 

 – במידע כספי נפרד זה
 
 ערבון מוגבל.שופרסל ב - החברה (0)
 
, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין, ברות, לרבות שותפותח - חברות מאוחדות/חברות בנות (6)

 עם דוחות החברה.
 
, שהשקעת החברה בהן  כלולה, או עסקה משותפת וחברות, לרבות שותפותת חברות מאוחדו - חברות מוחזקות (     3)   

 בדוחות הכספיים על בסיס השווי מאזני.במישרין או בעקיפין, 

 
 

 ביניים מידע הכספי הנפרדתמצית השיושמה בעיקרי המדיניות החשבונאית  - 6 ביאור
 

המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זו, הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו במידע 
 כספיים ביניים המאוחדים. )ב( בדוחות6ביאור  ראה גם .6105בדצמבר  30הכספי הנפרד ליום 

 
 סיווג מחדש 

 
ה סיווגה מחדש חלק מיתרת המקדמות לספקים בדוח על המצב הכספי מיתרת החייבים ויתרות חובה חברה (0)

 ליתרת הספקים ונותני שירותים.
ויתרות חובה מיליוני ש"ח סווג מיתרת החייבים  6,מספרי השוואה סווגו מחדש לשם עקביות, כך שסכום של 

 .6105במרס  30ליתרת הספקים ונותני שירותים ליום 
 
ה סיווגה מחדש חלק מיתרת נכסי הביטוח בדוח על המצב הכספי, אשר התקבלו בגין תביעות ביטוח חברה (6)

 שנסגרו בעבר, מיתרת החייבים ויתרות חובה ליתרת הפרשות בהתחייבויות שוטפות.
מיליוני ש"ח סווג מיתרת החייבים ויתרות חובה  06כך שסכום של  מספרי השוואה סווגו מחדש לשם עקביות,

 .6105במרס  30ליתרת הפרשות בהתחייבויות שוטפות ליום 
 

 

 אירועים בתקופת הדוח  - 1ביאור 
 
 

, אשר קבע, 6106-(, התשע"ו606אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  6106בינואר  ,ביום  .א
 .65%כך שיעמוד על  0.5%ואילך בשיעור של  6106בינואר  0הפחתת שיעור מס החברות, מיום בין היתר, 

 
חושבו בהתאם לשיעורי המס החדשים כפי שנקבע בחוק לתיקון פקודת מס  6106במרס  30יתרות המיסים הנדחים ליום 

מתבטאת  6106במרס  30יים ליום הכנסה, לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך. השפעת השינוי על הדוחות הכספ
מיסים ת כנגד הוצאו. עדכון יתרות המיסים הנדחים הוכר מיליוני ש"ח 5 -של כ  בקיטון ביתרות נכסי המסים הנדחים בסך

 מיליון ש"ח. 0 -בסך של ככנגד רווח כולל אחר ו מיליוני ש"ח , –של כ נדחים בסך 
 

 בדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 5בתקופת הדוח ראה ביאור  נוספים לגבי אירועים .ב

 



ל הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית ע 6102ראשון של שנת רבעון דוח 
 0791-תש"לה)דוחות תקופתיים ומיידיים(,  לתקנות ניירות ערךג 83תקנה 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -'דחלק 

 הבקרה אפקטיביות בדבר 6102של שנת  ראשוןרבעון  דוח

לתקנות  ג83 לפי תקנה הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית

 0791-תש"להניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 :"(תקנות הדוחות)"

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ל הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית ע 6102ראשון של שנת רבעון דוח 
 0791-תש"לה)דוחות תקופתיים ומיידיים(,  לתקנות ניירות ערךג 83תקנה 

 

 
 ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר 6102 של שנת ראשוןרבעון  דוחמצורף בזאת 

 :לתקנות הדוחות ג)א(83 לפי תקנה הגילוי
 

 והתקיימותה אחראית לקביעתה ,(התאגיד – )להלן חברת שופרסל בע"מ של הדירקטוריון בפיקוח ,ההנהלה

 .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה של

 

 :הם ההנהלה חברי ,זה לעניין

 ;החברה , מנכ"לאיציק אברכהן.  1

 ;משנה למנכ"ל ומנהל אגף מו"פ ונכסים.  שלמה זהר, 2

 ;סמנכ"ל כספיםהובר,  הטלי.  3

 .  אורי קילשטיין, סמנכ"ל סחר ושיווק;4

 ;ערן מאירי, היועץ המשפטי  .5

 אספקה;לרון, סמנכ"ל תפעול ושרשרת .  דוד 6

 ומערכות מידע. בי אנוש, מנהל. צבי פישהיימר, סמנכ"ל משא7

 

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי המנהל 

הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים 

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי  סביר ביטחון ועדו לספקאשר נוורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד האמ

פי -ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על

 הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

 

שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור,  הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים

נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי 

שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות 

 הגילוי.

 

יות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט בשל המגבלות המבנ

 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 

 התקופתילדוח  צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות י בדברשנתה בדוח

(, העריכו הפנימית האחרון הבקרה בדבר השנתי הדוח – להלן)  2115בדצמבר  31ביום  שנסתיימה לתקופה

זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד  הערכהבהתבסס על  וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד.דירקטוריון ה

 אפקטיבית. היא 2115 בדצמבר 31כאמור, ליום  הפנימית הבקרה הגיעו למסקנה כי

 הערכת את כדי לשנות בהם שיש עניין או אירוע כל וההנהלה הדירקטוריון לידיעת הובא לא הדוח, למועד עד

 ;  הפנימית האחרון הבקרה בדברשהובאה במסגרת הדוח השנתי  כפי ,הפנימית הבקרה של האפקטיביות

 

הפנימית  בדבר הבקרה הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי על בהתבסס הדוח, למועד

 היא הפנימית הבקרה כאמור לעיל והדירקטוריון ההנהלה לידיעת אשהוב מידע על ובהתבסס האחרון,

 .אפקטיבית
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  :מנהלים הצהרות
 :לתקנות הדוחות (1)ד()ג33 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת ( 1)א
 

 מנהלים הצהרת
 מנכ"ל הצהרת

 :כי מצהיר ,איציק אברכהן, אני
 
של שנת  הראשוןלרבעון  (דהתאגי – להלן)בע"מ  חברת שופרסל של הרבעוני הדוח את בחנתי .1

 (. הדוחות – להלן) 2116
 
 של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ,ידיעתי פיל .2

 לא ,מצגים אותם נכללו בהןש הנסיבות לאור ,בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה
 ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו

 
 מכל, נאות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות ,ידיעתי לפי .3

 התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות ,הכספי המצב את ,המהותיות הבחינות
 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

 
דה לבחינת לוועו הביקורת ועדתול ,לדירקטוריון ,תאגידה של המבקר החשבון לרואה גיליתי .4

 על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס ,תאגידל השהדוחות הכספיים 
 :הגילוי ועל הכספי הדיווח

 
 הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את .א

 של יכולתו על לרעה להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית
 ספק להטיל בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם ,לעבד ,לאסוף התאגיד

 –  וכן ;הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח במהימנות
 

 לו שכפוף מי או מנכ"לה במעור בהש ,מהותית שאינה ובין מהותית בין ,תרמית כל .ב
 על הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם ישש אחרים עובדים מעורבים או במישרין

 ;  הגילוי ועל הכספי הדיווח
 

 :בתאגיד אחרים עם יחד או לבד ,אני  .5
 

 ,ונהלים בקרות שלפיקוחי  תחת וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי .א
 ושל מאוחדות חברות לרבות ,תאגידל המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים
-על לידיעתי מובא, -2010ע"התש (,שנתיים כספיים חותוד) ערך ניירות בתקנות כהגדרתן

  –וכן ;הדוחות של ההכנה תקופת במהלך בפרט ,המאוחדות ובחברות בתאגיד אחרים ידי
 
 ,ונהלים בקרות שלפיקוחי  תחת וקיומם קביעתם וידאתי או ,ונהלים בקרות קבעתי .ב

 הכספיים הדוחות והכנת כספיה הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח המיועדים
 ;מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות ,הדין להוראות בהתאם

 
הדוח ) האחרון הדוח מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג

 מסקנת את לשנות כדי בו יש אשר ,זה דוח מועד לבין ) 2115בדצמבר  31התקופתי ליום 
 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגע להוההנה הדירקטוריון

 .התאגיד של
 

 .דין כל פי-על ,אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
 

____________        ______________ 
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 :( לתקנות הדוחות2)ד()ג33נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה   הצהרת ( 2)א
 

 מנהלים הצהרת
 נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים הצהרת

 :כיה מצהיר ,הובר הטלי, אני
 
 בינייםהלתקופת הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות  את בחנתי .1

או  הדוחות –  להלן) 2116של שנת  הראשוןלרבעון  (התאגיד – להלןחברת שופרסל בע"מ ) של
 (.הדוחות לתקופת הביניים

 
 אינם לתקופת הביניים י האחר הכלול בדוחותהכספיים ביניים והמידע הכספ הדוחות ,ידיעתי פיל .2

 כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא ,מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים
 בהתייחס מטעים יהיו לא ,מצגים אותם נכללו בהןש הנסיבות לאור ,בהם שנכללו שהמצגים
 ;הדוחות לתקופת

 
 לתקופת הביניים בדוחות הכלול אחרה כספיה מידעהו ביניים הכספיים הדוחות ,ידיעתי לפי .3

 ותזרימי הפעולות תוצאות ,הכספי המצב את ,המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים
 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים התאגיד של המזומנים

 
ינת לוועדה לבחו הביקורת ועדתול ,לדירקטוריון ,תאגידה של המבקר החשבון לרואה גיליתי .4

 על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס ,תאגידל הש הדוחות הכספיים
 :הגילוי ועל הכספי הדיווח

 
 הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את .א

ביניים  כספייםהלדוחות ככל שהיא מתייחסת  ,הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית
 להשפיע סביר באופן העלולים ,לתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות

 בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם ,לעבד ,לאסוף התאגיד של יכולתו על לרעה
 ;הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח במהימנות ספק להטיל

 –וכן
 

 לו שכפוף מי או מנכ"לה במעור בהש ,מהותית שאינה ובין מהותית בין ,תרמית כל .ב
 על הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין

 .הגילוי ועל הכספי הדיווח
 

 :בתאגיד אחרים עם יחד או לבד ,אני  .5
 

 ,ונהלים בקרות שלפיקוחי  תחת וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי .א
 ושל מאוחדות חברות לרבות ,תאגידל המתייחס מהותי שמידע להבטיח יםהמיועד

-על לידיעתי מובא, -2010ע"התש (,שנתיים כספיים חותוד) ערך ניירות בתקנות כהגדרתן
 – וכן ;הדוחות של ההכנה תקופת במהלך בפרט ,המאוחדות ובחברות בתאגיד אחרים ידי

 
 ,ונהלים בקרות של פיקוחי תחת מםוקיו קביעתם וידאתי או ,ונהלים בקרות קבעתי .ב

 הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח המיועדים
 ;מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות ,הדין להוראות בהתאם

 
)הדוח האחרון  הדוח מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג

המתייחס לדוחות הכספיים ביניים  זה, דוח מועד לבין (2115דצמבר ב 31ליום  התקופתי
 , להערכתילשנות כדי בו יש אשר ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים,

 הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה מסקנת הדירקטוריון את
 התאגיד. של ועל הגילוי

 
 .דין כל פי-על ,אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי גרועל כדי לעיל באמור אין
 

____________      ______________________ 
 הובר הטלי               2116במאי  15 

                                סמנכ"ל כספים           
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