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הננו מתכבדים להביא בזה את דוח הדירקטוריון של שופרסל בע"מ (להלן - "שופרסל" או "החברה") לתקופה של תשעה חודשים 

אשר נסתיימה ביום 30 ספטמבר 2017 (להלן - "תקופת הדוח")1 בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 

תש"ל - 1970.

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .1
נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד 1.1

שופרסל הינה בעלת רשת הסופרמרקטים הגדולה בישראל, המפעילה 276 סניפים בכל הארץ במסגרת מספר פורמטים 

בשטח כולל של כ-4952 אלפי מ"ר וכן מפעילה 4 מחסני אונליין בשטח של כ-9 אלפי מ"ר3. החברה מעסיקה כ-12.5 אלף 

עובדים (משרות מחושבות), והינה בעלת היקף מכירות שנתי של כ-11.8 מיליארד ש''ח. נכון ליום 30 ספטמבר 2017 

ולמועד פרסום דוח זה, בעלת השליטה בחברה הינה חברת השקעות דיסקונט בע"מ.

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

ומגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי.

לפרטים אודות מגזרי הפעילות כאמור ראה ביאור 6 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 30 ספטמבר 2017 

(להלן – "הדוחות הכספיים").

1.1.2    דיון ההנהלה בעיקרי התוצאות בתשעת החודשים של שנת 2017

לפרטים אודות סקירת הנהלת החברה את שנת 2016, ראה סעיף 1.1.2 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

31 בדצמבר 2016 ("דוח הדירקטוריון לשנת 2016") כפי שדווח במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 ביום 

21 בפברואר 2017 (אסמכתא מספר: 2017-01-016090) ("הדוח התקופתי").

תוצאות החברה בתשעת החודשים של שנת 2017 הושפעו ממספר גורמים:

עונתיות בין הרבעונים (ראה סעיף 1.2 להלן). 

המשך פיתוח הפלטפורמה הדיגיטלית של החברה שעיקרה מערכת "שופרסל online", ובכלל זה המשך פתיחת  

מחסנים ייעודיים לערוץ הפצה זה. שיעור המכירות של שופרסל "online" בתשעת החודשים של השנה עמד על           

כ-11.2% מהיקף המכירות של החברה בהשוואה לכ-8.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

המשך הרחבה וחיזוק המותג הפרטי. שיעור המכירות של מוצרי המותג הפרטי של החברה בתשעת החודשים של  

השנה עמד על כ-21% מכלל המכירות בתחום הקמעונאות בהשוואה לכ-19% בתקופה המקבילה אשתקד.

לעניין דוח זה, "מועד הדוח" או "תאריך הדוח" הינם תאריך הדוח על המצב הכספי ליום 30 ספטמבר 2017, אלא אם נאמר אחרת או משתמע אחרת   1

מתוכן הדברים.

2           לא כולל סניפים שבהיקף של כ-10 אלפי מ"ר שסגורים לשיפוץ נכון לתאריך הדוח.   

3                  מחסנים ייעודיים למטרת שיווק מוצרים מקוון דרך אתר האינטרנט של החברה.
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1.1.3      אירועים עיקריים שחלו בתקופת הדוח 

לפרטים אודות הודעת מימוש האופציה שנתנה החברה לפז חברת נפט בע"מ ("פז") בקשר עם החזקותיה של פז  

בשופרסל פיננסים שותפות מוגבלת (ובשותף הכללי שלה) ("שופרסל פיננסים"); להודעת החברה ללאומי קארד 

בע"מ ("לאומי קארד") בדבר אי חידוש את הסכם תפעול כרטיסי האשראי עימה; לכוונת החברה לממש גם את 

האופציה לרכישת החזקות לאומי קארד בשופרסל פיננסים; ולחתימת החברה על מסמך עקרונות עם חברת כרטיסי 

אשראי לישראל בע"מ כמי שתנפיק ותתפעל את כרטיסי האשראי ללקוחות החברה - ראה באור 5 לדוחות הכספיים.

החל מיום 7 באוגוסט 2017 מניית שופרסל נכללת במדד ת"א-35. 

ביום 29 ביוני 2017 אישרה הרשות לניירות ערך את בקשת החברה להאריך את תקופת תשקיף המדף של החברה  

מיום 26 ביוני 2015, ב-12 חודשים נוספים, דהיינו עד ליום 25 ביוני 2018.

בחודש יוני 2017, הנפיקה החברה לגופים מוסדיים 7,963,595 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של  

החברה אשר היוו במועד הנפקתן 3.43% מהון המונפק והנפרע של החברה (3.34% בדילול מלא), בדרך של 

הצעה פרטית. התמורה המיידית הכוללת ברוטו שהתקבלה בגין המניות הרגילות שהוקצו על- פי דוח ההצעה 

הסתכמה בכ-140 מיליוני ש"ח (כ-139 מיליוני ש"ח בניכוי הוצאות הנפקה). 

ביום 26 ביוני 2017, התקבלה דרישה כספית ושומה מרשות מקרקעי ישראל. לפרטים נוספים ראה ביאור 5 לדוחות  

הכספיים.

במהלך חודשים מרס ואפריל 2017 התקשרה החברה עם שלושה תאגידים בנקאיים (כל אחד בהתקשרות נפרדת)  

להעמדת מסגרת אשראי מובטחת לחברה, לתקופה של כשנתיים, בסכום של עד 100 מיליון ש"ח על-ידי כל תאגיד 

בנקאי אשר תהא ניתנת לניצול על-ידי משיכת אשראים לתקופות קצרות. לפרטים נוספים ראה באור 5 לדוחות 

הכספיים.

בחודש אפריל 2017, הנפיקה החברה לציבור 12,026,300 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של  

החברה אשר היוו במועד הנפקתן 5.36% מהון המונפק והנפרע של החברה (5.22% בדילול מלא), באמצעות דוח 

הצעת מדף. התמורה המיידית הכוללת ברוטו שהתקבלה בגין המניות הרגילות שהוקצו על- פי דוח ההצעה 

הסתכמה בכ-215 מיליוני ש"ח (כ-209 מיליוני ש"ח בניכוי הוצאות הנפקה).

בחודש אפריל 2017 התקשרה החברה בעסקה לרכישת מלוא הון המניות של ניו פארם דרגסטורס בע"מ. לפרטים  

נוספים ראה באור 5 לדוחות הכספיים.
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1.2 ניתוח תוצאות הפעילות

ניתוח תוצאות שלושת החודשים שנסתיימו ביום 30 ספטמבר 2017 לעומת התקופה המקבילה אשתקד 1.2.1

הכנסות מגזר הקמעונאות ברבעון השלישי השנה הסתכמו ב-3,008 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-3,029 מיליון ש"ח ברבעון המקביל 
אשתקד, קיטון של 0.7%. הפדיון בסניפי החברה ברבעון השלישי השנה קטן ב-1.1%, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, 

המיוחס בחלקו לעיתוי החגים. הפער בין הקיטון בהכנסות החברה לבין הקיטון בפדיון החברה מיוחס בחלקו לקיטון בפעילות 

הזכיינים4.

המכירות בחנויות זהות5 אשר פעלו באופן מלא ברבעון השלישי השנה וברבעון המקביל אשתקד קטנו בשיעור של 1.9%. הקיטון 

מיוחס בחלקו לעיתוי החגים.

המכירות למ"ר6 בחנויות החברה ברבעון השלישי השנה היו 6,174 ש"ח, בהשוואה ל-6,196 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון 

של 0.4%, אשר נבע בעיקר מקיטון במכירות כאמור לעיל. מנגד, צמצום שטחי מסחר. 

החל מדוחות כספיים ליום 30 ביוני 2017, החברה מכלילה את נתוני המכירות דרך מחסני האונליין כחלק מהמכירות בחנויות 

זהות וכחלק מחישוב מכירות למ"ר וכן את שטחי מחסני האונליין כחלק מחישוב מכירות למ"ר, לרבות מספרי ההשוואה.

הכנסות מגזר הנדל"ן ברבעון השלישי השנה הסתכמו ב-44 מיליון ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד. 

הכנסות מגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי ברבעון השלישי השנה הסתכמו ב-23 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-19 מיליון 
ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 21.1%, אשר נבע בעיקר מגידול בעמלות בגין מרווחי אשראי.

הכנסות החברה ברבעון השלישי השנה הסתכמו ב-3,020 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-3,042 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, 
קיטון של 0.7% אשר נבע בעיקרו ממגזר הקמעונאות כאמור לעיל.

ראה סעיף 3.1 לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי.    4
מכירות חנויות זהות – מכירות ברוטו של חנויות פעילות שנפתחו לפני חודש ינואר 2016.     5

שטחי הסניפים החדשים מחושבים באופן יחסי ממועד פתיחת הסניף. שטח הסניף הינו השטח ברוטו הכולל שטחי מכירה ושטחי תפעול נוספים.    6

תוצאות פעילות לשלושה 
חודשים שנסתיימו ביום          

30 ספטמבר 2016

תוצאות פעילות לשלושה 
חודשים שנסתיימו ביום          

30 ספטמבר 2017
מיליוני ש"ח אחוז מיליוני ש"ח אחוז

הכנסות 3,020 3,042

 *742 24.4% 777 25.7% רווח גולמי

*(638) 21.0% (662) 21.9% הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות

104 3.4% 115 3.8% רווח תפעולי 

 (39) (28) הוצאות מימון, נטו 
חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 1 -

רווח לפני מסים על ההכנסה 88 65

(14) (23) מסים על ההכנסה

רווח לתקופה 65 51

*ראה ביאור 2(ג) לדוחות הכספיים בדבר סיווג מחדש.



דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2017

    
שופרסל בערבון מוגבל

6

הרווח הגולמי ברבעון השלישי השנה הסתכם ב-777 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-742 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 
35 מיליון ש"ח. שיעור הרווח הגולמי היה 25.7% בהשוואה ל-24.4% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בסכום הרווח הגולמי 

ובשיעורו נבע בעיקר משיפור בתנאי הסחר, מתרומת המרכז הלוגיסטי בשוהם, גידול בנתח המותג הפרטי ותמהיל המבצעים.

הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות ברבעון השלישי השנה הסתכמו ב-662 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-638 מיליון ש"ח ברבעון 
המקביל אשתקד. שיעור ההוצאות מסך ההכנסות היה 21.9% בהשוואה ל-21.0% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות 

נבע בעיקר כתוצאה מעליה בהוצאות השכר ובכלל זה שכר מינימום (ראה סעיף 7.8 לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח 

התקופתי) ומגידול בהוצאות פחת. מנגד, העליה בהוצאות קוזזה בחלקה באמצעות תהליכי התייעלות.

הרווח התפעולי במגזר הקמעונאות ברבעון השלישי השנה הסתכם ב-84 מיליון ש"ח ובשיעור של 2.8% מההכנסות, בהשוואה 
ל-74 מיליון ש"ח ובשיעור של 2.4% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 10 מיליון ש"ח אשר נבע מהאמור לעיל.

הרווח התפעולי לפני הכנסות אחרות במגזר הנדל"ן ברבעון השלישי השנה הסתכם ב-37 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-36 מיליון 
ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי במגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי ברבעון השלישי השנה הסתכם ב-14 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-12 
מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השלישי השנה הסתכם ב-115 מיליון ש"ח ובשיעור של  3.8% מההכנסות, בהשוואה ל-104 
מיליון ש"ח ובשיעור של 3.4% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 11 מיליון ש"ח אשר נבע מהאמור לעיל.

הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) ברבעון השלישי השנה הסתכם ב-193 מיליון ש"ח ובשיעור של 6.4% 
מההכנסות, בהשוואה ל-171 מיליון ש"ח ובשיעור של 5.6% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מהשיפור 

ברווח התפעולי, כאמור לעיל.

הוצאות המימון, נטו ברבעון השלישי השנה הסתכמו ב-28 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-39 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 
הקיטון בהוצאות המימון נטו, נבע בעיקר מירידת המדד הידוע ברבעון השלישי השנה לעומת עליית המדד הידוע ברבעון המקביל 

אשתקד ומקיטון בהוצאות בגין עסקאות אקדמה. מנגד, חל גידול בהוצאות בגין עסקאות SWAP בהשוואה לתקופה המקבילה 

אשתקד.

הוצאות המס ברבעון השלישי השנה היו 23 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-14 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר 
מעליה ברווח לפני מס.

הרווח לתקופה ברבעון השלישי השנה הסתכם ב-65 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-51 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הבסיסי והמדולל למניה של החברה ברבעון השלישי השנה היה 0.28 ש"ח, בהשוואה ל-0.24 ש"ח ברבעון המקביל 
אשתקד.
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ניתוח תוצאות תשעת החודשים שנסתיימו ביום 30 ספטמבר 2017 לעומת התקופה המקבילה אשתקד 1.2.2

הכנסות מגזר הקמעונאות בתשעת החודשים השנה הסתכמו ב-8,892 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-8,940 מיליון ש"ח בתקופה 
המקבילה אשתקד, קיטון של 0.5%. הפדיון של החברה בתשעת החודשים השנה קטן ב-1.0%, בהשוואה לתקופה המקבילה 

אשתקד. הפער בין הקיטון בהכנסות החברה לבין הקיטון בפדיון החברה מיוחס בחלקו לקיטון בפעילות הזכיינים7.

המכירות בחנויות זהות8 אשר פעלו באופן מלא בתשעת החודשים השנה ובתקופה המקבילה אשתקד קטנו בשיעור של 1.2%. 

המכירות למ"ר9 בחנויות החברה בתשעת החודשים השנה היו 18,225 ש"ח, בהשוואה ל-18,122 ש"ח בתקופה המקבילה 

אשתקד, גידול של 0.6%, הנובע בעיקר מצמצום שטחי מסחר. 

ראה סעיף 1.2.1 לעיל שינויים לעניין הצגת המכירות בחנויות זהות והמכירות למ"ר.

הכנסות מגזר הנדל"ן בתשעת החודשים השנה הסתכמו ב-126 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-128 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה 
אשתקד. הירידה בהכנסות נובעת בעיקר משטחים פנויים בנדל"ן המניב.

הכנסות מגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי בתשעת החודשים השנה הסתכמו ב-64 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-55 מיליון 
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 16.4%, אשר נבע בעיקר מעמלות בגין מרווחי אשראי.

הכנסות החברה בתשעת החודשים השנה הסתכמו ב-8,924 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-8,974 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה 
אשתקד.

ראה סעיף 3.1 לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי.    7
מכירות חנויות זהות – מכירות ברוטו של חנויות פעילות שנפתחו לפני חודש ינואר 2016.     8

שטחי הסניפים החדשים מחושבים באופן יחסי ממועד פתיחת הסניף. שטח הסניף הינו השטח ברוטו הכולל שטחי מכירה ושטחי תפעול נוספים.    9

תוצאות פעילות לתשעה חודשים 
שנסתיימו ביום 30 ספטמבר 

2016

תוצאות פעילות לתשעה חודשים 
שנסתיימו ביום 30 ספטמבר 

2017
מיליוני ש"ח אחוז מיליוני ש"ח אחוז

הכנסות 8,924 8,974

 *2,196 24.5% 2,281 25.6% רווח גולמי

*(1,882) 21.0% (1,933) 21.7% הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות

314 3.5% 348 3.9% רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות

-  (8) הוצאות אחרות, נטו                                                                             
עליה בשווי הוגן ורווח ממימוש נדל"ן להשקעה, נטו 3  2

רווח תפעולי לאחר הכנסות (הוצאות) אחרות 343 316

 (95) (86) הוצאות מימון, נטו 
חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 4 -

רווח לפני מסים על ההכנסה 261 221

(55) (63) מסים על ההכנסה

רווח לתקופה 198 166

*ראה ביאור 2(ג) לדוחות הכספיים בדבר סיווג מחדש.
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הרווח הגולמי בתשעת החודשים השנה הסתכם ב-2,281 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-2,196 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה 
אשתקד, גידול של 85 מיליון ש"ח. שיעור הרווח הגולמי עמד על 25.6%, בהשוואה ל-24.5% בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול 

בסכום הרווח הגולמי ובשיעורו נבע בעיקר משיפור בתנאי הסחר, מתרומת המרכז הלוגיסטי בשוהם, גידול בנתח המותג הפרטי 

ותמהיל המבצעים.

הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות בתשעת החודשים השנה הסתכמו ב-1,933 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-1,882 מיליון ש"ח 
בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור ההוצאות מסך ההכנסות היה 21.7%, בהשוואה ל-21.0% בתקופה המקבילה אשתקד. 

הגידול בהוצאות נבע בעיקר כתוצאה מעליה בהוצאות השכר ובכלל זה שכר מינימום (ראה סעיף 7.8 לחלק א' (תיאור עסקי 

התאגיד) בדוח התקופתי) ומגידול בהוצאות פחת. מנגד, העליה בהוצאות קוזזה בחלקה באמצעות תהליכי התייעלות.

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות במגזר הקמעונאות בתשעת החודשים השנה הסתכם ב-264 מיליון ש"ח ובשיעור של 
3.0% מההכנסות, בהשוואה ל-228 מיליון ש"ח ובשיעור של 2.6% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 36 מיליון 

ש"ח אשר נבע מהאמור לעיל.

הרווח התפעולי לפני הכנסות אחרות במגזר הנדל"ן בתשעת החודשים השנה הסתכם ב-101 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-103 
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי במגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי בתשעת החודשים השנה הסתכם ב-40 מיליון ש"ח, בהשוואה     
ל-35 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי לאחר הכנסות (הוצאות) אחרות של החברה בתשעת החודשים השנה הסתכם ב-343 מיליון ש"ח ובשיעור של 
3.8% מההכנסות, בהשוואה ל-316 מיליון ש"ח ובשיעור של 3.5% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 27 מיליון 

ש"ח אשר נבע מהאמור לעיל.

הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) בתשעת החודשים השנה הסתכם ב-580 מיליון ש"ח ובשיעור של 6.5% 
מההכנסות, בהשוואה ל-525 מיליון ש"ח ובשיעור של 5.9% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע בעיקר מהשיפור 

ברווח התפעולי, כאמור לעיל.

הוצאות המימון, נטו בתשעת החודשים השנה הסתכמו ב-86 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-95 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
הקיטון בהוצאות המימון נטו, נבע בעיקר מירידה בהוצאות המימון כתוצאה מרישום הכנסות מביטול ירידת ערך הלוואה לחברה 

כלולה בסך של 14 מיליון ש"ח ומקיטון בסך החוב של החברה. מנגד, חל גידול בהוצאות בגין עסקאות SWAP ובגין עליית המדד 

בתקופה במצטברת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות המס בתשעת החודשים השנה היו 63 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-55 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע 
בעיקר מעליה ברווח לפני מס.

הרווח לתקופה בתשעת החודשים השנה הסתכם ב-198 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-166 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הבסיסי והמדולל למניה של החברה בתשעת החודשים השנה היה 0.89 ש"ח ו 0.88 ש"ח בהתאמה, בהשוואה ל-0.78 
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
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מצב כספי, נזילות ומקורות מימון 1.3

תזרים מזומנים- ניתוח תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2017 לעומת הרבעון המקביל אשתקד 1.3.1
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו ב-446 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2017, בהשוואה ל-257 מיליון ש"ח 

ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בתזרים המזומנים מהפעילות השוטפת נבע בעיקר משינויים בסעיפי ההון החוזר.

תזרים מזומנים לפעילות השקעה

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה הסתכמו ב-91 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2017, בהשוואה ל-210 מיליון ש"ח 

ברבעון המקביל אשתקד. המזומנים ששימשו לפעילות השקעה ברבעון השלישי של שנת 2017 כללו בעיקר רכישת רכוש קבוע 

בסך 76 מיליון ש"ח.

המזומנים ששימשו לפעילות השקעה ברבעון השלישי של שנת 2016 כללו בעיקר השקעה בפיקדון בסך 100 מיליון ש"ח ורכישת 

רכוש קבוע בסך 97 מיליון ש"ח.

תזרים מזומנים לפעילות מימון

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון הסתכמו ב-1 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2017, בהשוואה ל-7 מיליון ש"ח ברבעון 

המקביל אשתקד. 

תזרים מזומנים- ניתוח תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 לעומת התקופה המקבילה אשתקד 1.3.2
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו ב-711 מיליון ש"ח בתשעת החודשים של שנת 2017, בהשוואה ל-738 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בתזרים המזומנים מהפעילות השוטפת נבע בעיקר משינויים בסעיפי ההון החוזר.

תזרים מזומנים לפעילות השקעה

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה הסתכמו ב-176 מיליון ש"ח בתשעת החודשים של שנת 2017, בהשוואה ל-124 מיליון 

ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. המזומנים ששימשו לפעילות השקעה בתשעת החודשים של שנת 2017 כללו בעיקר רכישת 

רכוש קבוע בסך 233 מיליון ש"ח ומנגד תמורה ממימוש פיקדונות בסך 95 מיליון ש"ח.

המזומנים ששימשו לפעילות השקעה בתשעת החודשים של שנת 2016 כללו בעיקר רכישת רכוש קבוע בסך 263 מיליון ש"ח 

ומנגד תמורה ממימוש פיקדונות בסך 170 מיליון ש"ח.

תזרים מזומנים לפעילות מימון

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון הסתכמו ב-8 מיליון ש"ח בתשעת החודשים של שנת 2017 בהשוואה ל-773 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד. המזומנים ששימשו לפעילות מימון בתשעת החודשים של שנת 2017 כללו בעיקר פירעון אג"ח 

ותשלומי ריבית בסך 187 מיליון ש"ח, תשלום דיבידנד בסך 160 מיליון ש"ח ומנגד תמורה נטו מהנפקת הון מניות בסך 348 מיליון 

ש"ח.

המזומנים ששימשו לפעילות מימון בתשעת החודשים של שנת 2016 כללו בעיקר פירעון אג"ח ותשלומי ריבית בסך 628 מיליון 

ש"ח, תשלום דיבידנד בסך 100 מיליון ש"ח ורכישת (באמצעות שופרסל נדל"ן בע"מ) כל החזקות השקעות ביילסול (1987) בע"מ 

בחברת שופרסל ביילסול השקעות בע"מ כנגד סך של 30 מיליון ש"ח.
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יתרות נכסים נזילים ויחסים פיננסים 1.3.3

נכון לסוף הרבעון השלישי של שנת 2017 עמדו הנכסים נזילים נטו (מזומנים ושווי מזומנים ובטוחות סחירות) על 921 מיליון ש"ח, 

בהשוואה ל-697 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

בסוף שנת 2016, סך הנכסים הנזילים נטו (מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות לזמן קצר ובטוחות סחירות) עמדו על 494 מיליון 

ש"ח.

בסוף הרבעון השלישי של שנת 2017 עמדו ההתחייבויות למחזיקי אגרות חוב ולתאגידים בנקאיים, כולל ריבית לשלם (להלן – 

"החוב הפיננסי") על 2,355 מיליון ש"ח, לעומת 2,580 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

יחס החוב הפיננסי לסך נכסי החברה נכון לסוף הרבעון השלישי של שנת 2017 עמד על כ-31.5% בהשוואה לכ-35.5% ברבעון 

המקביל אשתקד. סך החוב הפיננסי לסוף שנת 2016 הסתכם לסך של 2,470 מיליון ש"ח ויחס החוב הפיננסי לסך נכסי החברה 

במועד האמור היה כ-36.5%.

נכון לסוף הרבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם סך ההון של החברה ב-1,686 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-1,214 מיליון ש"ח 

ברבעון המקביל אשתקד. יחס ההון לסך נכסי החברה נכון לסוף הרבעון השלישי של שנת 2017 עמד על כ-23% בהשוואה      

לכ-17% בסוף רבעון מקביל אשתקד.

נכון לסוף שנת 2016 הסתכם סך ההון של החברה ב-1,315 מיליון ש"ח ויחס ההון לסך נכסי החברה במועד האמור היה כ-19%.

דיון בדירקטוריון במצב נזילות החברה לאור הגירעון בהון החוזר ליום 30 ספטמבר 2017 1.3.4

נכון ליום 30 ספטמבר 2017 לחברה גירעון בהון חוזר (על בסיס מאוחד) בסך של כ-327 מיליון ש"ח, בהשוואה לגירעון בהון 

החוזר בסך של כ-440 מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר 2016 וגירעון בהון החוזר של כ-559 מיליוני ש"ח ליום 30 ספטמבר 2016, 

וכן גירעון בהון חוזר (סולו) ליום 30 ספטמבר 2017 בסך של כ-271 מיליוני ש"ח, בהשוואה לגירעון בהון החוזר בסך של כ-365 

מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר 2016 וגירעון בהון החוזר של כ-486 מיליוני ש"ח ליום 30 ספטמבר 2016.

הקיטון בגירעון בהון החוזר ליום 30 ספטמבר 2017 נובע בעיקר עקב החלפת אגרות חוב והארכת המח"מ ומנגד הצגת 

ההתחייבות בגין אופציה לרכישת שותפות בסך של כ-167 מיליוני ש"ח כהתחייבות לזמן קצר.

החברה סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2017 ואת תשעת החודשים הראשונים של השנה, בתזרים מזומנים חיובי מפעילות 

שוטפת (ראה סעיף 1.3.1 לעיל).

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

סדרות אגרות החוב ב' ו-ג' של החברה, יצר, בעבר, עומס פירעונות עתידי גבוה בין השנים 2016 עד 2019 (כולל), אולם בעקבות 

הנפקת אג"ח חדשה (סדרה ו') בעלת מח"מ ארוך שהנפיקה החברה ברבעון השלישי של שנת 2015, וכן ביצוע שתי הנפקות 

במחצית השנייה של 2016 (הצעות רכש חליפין) על-פיהן החליפה החברה אגרות חוב מסדרה עם מח"מ קצר (סדרה ב') באגרות 

חוב עם מח"מ ארוך (סדרה ו' וסדרה ה'), "שוטחו" פירעונות האג"ח של החברה והוארך המח"מ. כמו כן, ביום 3 בפברואר 2017, 

שולם התשלום האחרון למחזיקי אגרות החוב סדרה ג'. 

במהלך חודשים מרס ואפריל 2017, התקשרה החברה עם שלושה תאגידים בנקאיים (כל אחד בהתקשרות נפרדת) להעמדת 

מסגרת אשראי מובטחת לחברה, לתקופה של כשנתיים, בסכום של עד 100 מיליון ש"ח על-ידי כל תאגיד בנקאי אשר תהא ניתנת 

לניצול על-ידי משיכת אשראים לתקופות קצרות. נכון למועד פרסום דוח זה, מסגרות אשראי אלו טרם נוצלו. עוד יצוין, כי במהלך 

המחצית הראשונה של שנת 2017, הנפיקה החברה מניות רגילות של החברה בעבור תמורה נטו בסך כולל של כ-348 מיליוני 

ש"ח (ראה סעיף 1.1.3 לעיל).
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לאור כל האמור לעיל, ובהתחשב בזמינות החברה למקורות אשראי ומקורות מימון נוספים, ולאור יתרות המזומנים ושווי המזומנים 

של הקבוצה ותחזית תזרים מזומנים צפוי של הקבוצה לתקופה של שנתיים החל מיום 30 ספטמבר 2017, קבע הדירקטוריון כי על 

אף הגרעון בהון החוזר ליום 30 ספטמבר 2017, לא קיימת בעיית נזילות בחברה.

בהערכת נגישותה של החברה למקורות אשראי (לרבות הנפקות אג"ח נוספות, ככל שתידרשנה) וכן בהערכת נגישות החברה 

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

החברה, ניסיון העבר של החברה בגיוס חוב ומיחזור אשראי, יכולתה של החברה לממש נכסי נדל"ן והעובדה שבבעלות החברה 

וחברות מאוחדות שלה נכסי נדל"ן לא משועבדים. יצוין, כי נכון למועד הדוח, על נכסי החברה וחברות מאוחדות שלה קיים מספר 

שעבודים קטן בלבד בהיקף לא משמעותי, וכי אין לחברה התחייבויות שלא ליצור שעבודים על נכסיה למעט התחייבות החברה 

בשטרי הנאמנות של הסדרות ד', ה' ו-ו' וכן בהסכמי מסגרות האשראי מול התאגידים הבנקאיים המצוינים לעיל שלא ליצור שעבוד 

שוטף החל על כלל נכסיה.

יודגש, כי המידע על נגישות החברה למקורות מימון, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, 
המבוסס בעיקרו על תחזיות החברה. הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה, לרבות באופן מהותי, מכפי 

שהוערך, כתוצאה מהתנהגות השוק ומהתממשות גורמי הסיכון האמורים בסעיף 16 לחלק א' לדוח התקופתי.
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חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .2
האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד .2.1

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

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

בדוח הדירקטוריון לשנת 2016 אשר נכלל בדוח התקופתי. סיכוני השוק כוללים את השינויים בשווי מכשירים פיננסיים המושפעים 

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

סיכוני מדד המחירים לצרכן 2.2.1
החברה חשופה לשינויים במדד המחירים לצרכן הנוגעים בעיקר לאגרות החוב צמודות מדד שהחברה הנפיקה שיתרתן ליום 30 

ספטמבר 2017 הינה כ-1.5 מיליארד ש"ח (לעומת 2 מיליארד ש"ח ליום 30 ספטמבר 2016) ולתשלומים צמודי מדד בהיקף שנתי 

של 385 מיליון ש"ח.

נכון ליום 30 ספטמבר 2017 לחברה עסקאות SWAP להחלפת תזרימים שקליים צמודי מדד בתזרימים שקליים קבועים בגין 

אג"ח (סדרה ו') של החברה. סכום המכשירים המגדרים והמגודרים עומד על סך של 600 מיליוני ש"ח. העסקאות מטופלות 

כעסקת הגנה חשבונאית. 

ברבעון השלישי של שנת 2017 התהוו לחברה הוצאות מימון בגין עסקאות אלו בסך של כ-3 מיליון ש"ח.

סיכוני שער חליפין 2.2.2
מדיניות החברה הינה להגן על שערי המטבע בגין ייבוא סחורות מחו"ל.

נכון ליום 30 ספטמבר 2017 לחברה חוזים עתידיים מסוג פורוורד על שער הדולר בסך של כ-3.7 מיליון דולר ארה"ב לפירעון עד 

חודש מרס 2018 וחוזים עתידיים מסוג פורוורד על שער האירו בסך של כ-5.5 מיליון אירו לפירעון עד חודש מאי 2018. 

ברבעון השלישי של שנת 2017 ובתקופה המקבילה אשתקד התהוו לחברה הכנסות מימון בגין חוזים אלו בסך של כ-3 מיליון 

ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון בסך של כ-1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

חשיפת החברה לסיכוני שער חליפין אינה מהותית.

סיכוני ריבית 2.2.3
החברה חשופה לשינויים בשיעורי ריבית על הפיקדונות וההשקעות לזמן קצר.

סיכוני מחירי ניירות ערך בישראל 2.2.4
החברה חשופה לשינויים במחירי ניירות ערך בישראל היות וחלק מהיתרות הכספיות של החברה מושקע באגרות חוב מדינה 

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

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

להלן דוח בסיסי הצמדה של החברה ליום 30 ספטמבר 2017:

ליום 30 ספטמבר 2017
מטבע חוץ מטבע ישראלי

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

נכסים שוטפים:

מזומנים ושווי מזומנים 901 - 10 - 911
בטוחות סחירות 6 4 - - 10

לקוחות 1,230 - - - 1,230
חייבים ויתרות חובה, לרבות נגזרים 59 5 8 73 145
מסים שוטפים - - - 10 10

מלאי - - - 706 706

נכסים שאינם שוטפים:

השקעה בחברה כלולה 89 - - - 89
השקעות אחרות 18 - - - 18

    נדל"ן להשקעה - - - 545  545
רכוש קבוע - - - 2,886 2,886

נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות - - - 910 910
מסים נדחים - - - 17 17

7,477 5,147 18 9 2,303 
 התחייבויות שוטפות:

חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 105 139 - - 244
ספקים ונותני שירותים 1,903 - 64 - 1,967

זכאים ויתרות זכות 248 11  - 656 915
הפרשות - - - 46 46

התחייבות בגין אופציה לרכישת שותפות 167  - - - 167

התחייבויות שאינן שוטפות:

אגרות חוב 767 1,344 - - 2,111
הטבות לעובדים -     - - 150 150
הפרשות - - - 25 25
מסים נדחים - - - 99 99
התחייבויות אחרות 11 -  -  56   67

הון  - - - 1,686 1,686
7,477 2,718 64 1,494 3,201 

- 2,429 (46) (1,485) (898)
           

חשיפה נטו (*)

(*) החשיפה נטו אינה כוללת התחייבויות חוץ מאזניות.
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מבחני רגישות .2.4
לא חלו שינויים מהותיים במבחני הרגישות כפי שהוצגו בדוח התקופתי.

היבטי ממשל תאגידי .3
הליך אישור הדוחות הכספיים  .3.1

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

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

חברי הוועדה הינם - מר מיכאל בר חיים (דח"צ ויו"ר הוועדה), מר יצחק עידן (דירקטור בלתי תלוי) ומר גדעון שור (דח"צ).

ביום 16 בנובמבר 2017 קיימה הוועדה ישיבה לדיון עקרוני ומקיף בסוגיות הדיווח המהותיות ולדיון וגיבוש המלצותיה לדירקטוריון 

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

.

ישיבות הדירקטוריון .3.2
הדירקטוריון קיים 14 ישיבות במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017. וועדות הדירקטוריון קיימו ישיבות נוספות.

הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד .4

גילוי בדבר אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .4.1

לפרטים בדבר הפרשות בגין תביעות והליכים משפטיים כנגד החברה במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת  

2017 ולאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראה ביאור 7 לדוחות הכספיים.

לפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי של החברה ליום 30 ספטמבר 2017 ראה ביאור 9 לדוחות  

הכספיים. 
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גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב .5
     נתונים ליום 30 ספטמבר 2017

סוג 
הצמדה

מועדי תשלום הריבית מועדי תשלום הקרן

עד החל מ-

שיעור 
הריבית 
הנקוב

ריבית 
אפקטיבית 

ליום 
ההנפקה

סוג 
הריבית

שווי 
בורסאי/ 

הוגן
(מיליוני 

ש"ח)

סכום 
הריבית 
שנצברה 
(מיליוני 

ש"ח)

יתרת הערך 
הנקוב, 
לרבות 
הצמדה 

(מיליוני ש"ח)

יתרת 
הערך 
הנקוב 
(מיליוני 

ש"ח)

יתרה 
בספרים 
(מיליוני 
ש"ח)*

סך תמורה 
במועד 

הנפקה בניכוי 
עמלות גיוס 
(מיליוני ש"ח)

ערך נקוב
במועד 

ההנפקה 
(מיליוני 

ש"ח)

מועד 
ההנפקה

סדרה

מדד

   מדד

   מדד

   מדד

מדד

מדד

לא צמוד

לא צמוד

מדד

מדד

ריבית שנתית ביום 31 במרס 
בשנים 2006-2019

ריבית שנתית ביום 31 במרס 
בשנים 2006-2019

ריבית שנתית ביום 31 במרס 
בשנים 2006-2019

ריבית שנתית ביום 31 במרס 
בשנים 2007-2019

ריבית שנתית ביום 31 במרס 
בשנים 2011-2019

ריבית שנתית ביום 8 
באוקטובר בשנים 2014-2029

ריבית שנתית ביום 8 
באוקטובר בשנים 2014-2029

ריבית שנתית ביום 8 
באוקטובר בשנים 2017-2029

ריבית שנתית ביום 8 
באוקטובר בשנים 2016-2028

ריבית שנתית ביום 8 
באוקטובר בשנים 2016-2028

31.3.2019

31.3.2019

31.3.2019

31.3.2019

31.3.2019

8.10.2029

8.10.2029

8.10.2029

8.10.2028

8.10.2028

31.3.2015

31.3.2015

31.3.2015

31.3.2015

31.3.2015

8.10.2014

8.10.2014

8.10.2017

8.10.2020

8.10.2020

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

2.99%

5.09%

5.09%

4.3%

4.3%

5.24%

5.02%

5.02%

4.30%

2.81%

3.12%

5.23%

4.81%

4.44%

3.82%

קבועה

קבועה

קבועה

קבועה

  קבועה

קבועה

קבועה

קבועה

קבועה

קבועה

37

21

13

32

22     

 
425

440

559

386

733

1

-

-

1

1      

11

18

23

13

26

34

19

13

30

21

384

364

463

317

601

28

16

10

24

17     

384

364

463

317

601

35

19

13

31

22     

392

380

492

327

644

498

299

200

499

421

468

444

**473

313

**643

500

280

184

436

306    

472

448

463

317

601

4/2005

11/2005 

3/2006

2/2007

12/2010

10/2013

10/2013

11/2016

09/2015

07/2016

סדרה ב'-

סדרה ד'-

סדרה ה'-

סדרה ו'-

2,668 94 2,246 2,224 2,355 4,258 4,007  

 *   ערך בספרים - הערך בספרים של קרן בתוספת ריבית מהוון לפי ריבית אפקטיבית ליום ההנפקה וצמוד למדד המחירים לצרכן לתאריך הדוח (סדרה ה' אינה צמודה למדד המחירים לצרכן).   
**  לא התקבלה תמורה במזומן בגין הנפקות אלו, אשר בוצעו במסגרת הצעת רכש חליפין לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה כמתואר בביאורים 1(ב)(6) ו-1(ב)(7) בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר

     2016 ("דוח כספי 2016") אשר היוו חלק מהדוח התקופתי. התמורות המצוינות לעיל מתייחסות לערך הנקוב של אגרת החוב (סדרה ב') שהוחלפו אגב הצעות רכש כאמור (כולל ריבית לשלם).
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הערות:
תשלומים על חשבון קרן אגרות החוב הינם תשלומים שנתיים. .1

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

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

 הנאמן של אגרות החוב (סדרה ד') ואגרות החוב (סדרה ה') הינו רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, מרחוב יד חרוצים 14, תל-אביב (טלפון: 03-6389200, פקס: 03-6389222). איש הקשר 

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

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

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

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 ועד למועד פרסום הדוח, החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות של אגרות החוב שבמחזור ולא התקיימו תנאים  .3

המקימים עילה להעמדת אגרות החוב של החברה שבמחזור לפירעון מיידי. 

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

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

לתנאים שנקבעו בשטר הנאמנות בהקשר זה. בעילות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב סדרות ד' ו-ה' נקבע, בין היתר, מקרה בו הועמד לפירעון מיידי חוב אחר שנטלה החברה 

מתאגיד בנקאי ו/או מוסד פיננסי (למעט חוב ללא יכולת חזרה – Non Recourse) ובלבד שהסכום הכולל שהועמד לפירעון מיידי הינו בהיקף העולה על 300 מיליון ש"ח, או הועמדה 

סדרה אחרת של אגרות חוב שהונפקה על ידי החברה לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה) בהיקף העולה על 40 מיליון ש"ח, והכל בתנאים שנקבעו בשטרי הנאמנות בהקשר זה. 

באגרות החוב (סדרה ו') נקבעה עילה דומה לזו שנקבעה בסדרות ד' ו-ה', ואולם בשונה מסדרות ד' ו-ה' עילת הפירעון המיידי בשל מקרה העמדה לפירעון מיידי של סדרת אגרות חוב 

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

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

ביום 8 באוקטובר 2017 פרעה החברה 29,524,500 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד') ו- 63,602,202 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה').  .7

בהתאם לתנאי שטרי הנאמנות של אגרות החוב של החברה סדרות ד', ה' ו-ו', רשאית החברה להעמיד את אגרות החוב סדרות ד', ה', ו- ו' לפדיון מוקדם (מלא או חלקי). לפרטים נוספים  .8

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

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

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

לפרטים נוספים אודות תנאיהן של אגרות החוב סדרות ד' ה' ו-ו' של החברה, לרבות התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות, התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף, ומגבלות בקשר   .9

לחלוקת  דיבידנד ראה ביאור 17 לדוח כספי 2016 אשר היווה חלק מהדוח התקופתי.

mailto:hermetic@hermetic.co.il
mailto:Trust@rpn.co.il
file:///C:/Users/hadasb/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/hadasb/AppData/sivang/AppData/Local/Microsoft/dh10/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IP4FH8KF/ori@slcpa.co.il
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להלן תוצאות חישוב אמות המידה הפיננסיות אשר החברה התחייבה לעמוד בהן על-פי תנאי אגרות החוב סדרות ד', ה' ו- ו' (וכן על פי הסכמי מסגרות אשראי עם שלושה תאגידים 

בנקאיים – ראה סעיף 1.1.3 לדוח) כאמור ליום 30 ספטמבר 2017 ובסמוך למועד חתימת הדוחות הכספיים: 

תוצאות החישוב בסמוך למועד חתימת הדוחות הכספיים* תוצאות החישוב ליום 30 ספטמבר 
2017

אמת המידה הפיננסית

19% 19% יחס חוב נטו לסך מאזן לא יעלה על 60%

1,686 מיליון ש"ח 1,686 מיליון ש"ח סך ההון של החברה (לרבות זכויות שאינן 
מקנות שליטה) לא יפחת מ- 550 מיליון ש"ח 

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

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

להלן תוצאות חישוב המגבלות לחלוקת דיבידנד אשר החברה התחייבה לעמוד בהן על-פי תנאי אגרות החוב סדרות ד', ה' ו- ו' (וכן על פי הסכמי מסגרות אשראי עם שלושה תאגידים 

בנקאיים – ראה סעיף 1.1.3 לדוח):

תוצאות החישוב ליום 30 ספטמבר 
2017

התנאי

1,686 מיליון ש"ח סך ההון של החברה (לרבות זכויות שאינן 
מקנות שליטה) לא יפחת מ- 750 מיליון ש"ח

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

    (*) בחישוב היחס חוב נטו ל EBITDA הופחתה מה-EBITDA הכנסה שנבעה משינוי בחוזה מכביד בסך של כ-11 מיליון ש"ח.

פרטים אודות דירוג האשראי של החברה .10

ביום 28 במאי 2017 פרסמה מעלות דוח דירוג מעודכן לחברה שבמסגרתו אשררה מעלות את דירוג החברה, "+iIA", ועדכנה את תחזית הדירוג לחיובית בשל המשך שיפור ביחסים 

הפיננסיים. דוח הדירוג האמור מצורף לדוח זה על דרך ההפניה לדיווח המיידי של החברה מיום 28 במאי 2017 (אסמכתא מספר: 2017-01-044968).
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פרטים אודות דירוג אגרות החוב שבמחזור  .11

דירוגים נוספים בתקופה שבין מועד ההנפקה המקורי לתאריך פרסום הדוח

דירוג תאריך

דירוג במועד 
ההנפקה

דירוג נוכחי 
ואופק דירוג 

נוכחי
שם חברה מדרגת סדרה

ilAA Stable 8.11.2005 (הרחבת סדרה)
ilAA Stable 7.2.2007 (הרחבת סדרה)
ilAA Stable 11.5.2009 (אישור דירוג)
ilAA Negative 24.5.2010 (אשרור דירוג והורדת תחזית דירוג החברה)
ilAA- Stable 21.12.2010 ו-26.12.2010 (הורדת דירוג והרחבת סדרה, בהתאמה)
ilAA- Stable 4.10.2011 (אישור דירוג)
ilAA- Negative 5.3.2012 (אישור דירוג והורדת אופק דירוג)
ilA+ Negative 20.9.2012 (הורדת דירוג ואשרור תחזית הדירוג)
ilA+ Negative 2.12.2012 (אשרור דירוג ותחזית דירוג)
ilA+ Negative 16.9.2013 (אשרור דירוג)
ilA+ Negative 3.10.2013 (אשרור דירוג)
ilA+ Stable 23.4.2014 (אשרור דירוג)
ilA Stable 6.5.2015 (הורדת דירוג ואשרור תחזית הדירוג)
ilA Positive 26.5.2016 (אשרור דירוג והעלאת תחזית הדירוג)
ilA+ Stable 20.9.2016 (העלאת דירוג והעלאת תחזית הדירוג)
ilA+ Positive 28.5.2017 (אשרור דירוג והעלאת תחזית הדירוג)

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

ilA+ Negative 3.10.2013 (דירוג ראשוני)
ilA+ Stable 23.4.2014 (אשרור דירוג)
ilA Stable 6.5.2015 (הורדת דירוג ואשרור תחזית הדירוג)
ilA Positive 26.5.2016 (אשרור דירוג והעלאת תחזית הדירוג)
ilA+ Stable 20.9.2016 (העלאת דירוג והעלאת תחזית הדירוג)
ilA+ Positive 28.5.2017 (אשרור דירוג והעלאת תחזית הדירוג)

ilA+ 
Negative

ilA+ 
Positive מעלות סדרה ד' - אגרות חוב רשומות למסחר

ilA+ Negative 3.10.2013 (דירוג ראשוני)
ilA+ Stable 23.4.2014 (אשרור דירוג)
ilA Stable 6.5.2015 (הורדת דירוג ואשרור תחזית הדירוג)
ilA Positive 26.5.2016 (אשרור דירוג והעלאת תחזית הדירוג)
ilA+ Stable 20.9.2016 (העלאת דירוג והעלאת תחזית הדירוג)
ilA+ Stable 15.11.2016 (דירוג ראשוני להרחבת סדרה)
ilA+ Positive 28.5.2017 (אשרור דירוג והעלאת תחזית הדירוג)

ilA+ 
Negative

ilA+ 
Positive מעלות סדרה ה' - אגרות חוב רשומות למסחר

ilA Stable 02.09.2015 (דירוג ראשוני)
ilA Positive 26.5.2016 (אשרור דירוג והעלאת תחזית הדירוג)
ilA (דירוג ראשוני להרחבת סדרה) 11.7.2016
ilA+ Stable 20.9.2016 (העלאת דירוג והעלאת תחזית הדירוג)
ilA+ Positive 28.5.2017 (אשרור דירוג והעלאת תחזית הדירוג)

ilA Stable ilA+ 
Positive מעלות סדרה ו' - אגרות חוב רשומות למסחר
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דוח רבעוני בדבר מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון
לנתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה, ראה דיווח מיידי בדבר מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון, שפרסמה 

החברה ביום פרסום הדוחות הכספיים, אשר המידע הנכלל בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

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

לחברה ומודים להם על כך.

                                                 __________________                ___________________           

             ישראל ברמן                                       איציק אברכהן                                 

                יו"ר הדירקטוריון                               מנכ"ל 

22 בנובמבר 2017
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 מוגבל בערבון שופרסל של המניות לבעלידוח סקירה של רואי החשבון המבקרים 
 
 

 מבוא
 

הקבוצה(, הכולל את הדוח  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של שופרסל בערבון מוגבל וחברות בנות שלה )להלן
ואת הדוחות התמציתיים ביניים על הרווח והפסד,  2317 בספטמבר 33ציתי ביניים ליום על המצב הכספי התמ

ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.  תשעההרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של 
שבונאות הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן ח

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד'  IAS 34בינלאומי 
. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי 1973-של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.
 

את המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של חברה שנכללה לפי שיטת השווי המאזני אשר  לא סקרנו
, ואשר חלק החברה ברווחי החברה הנ"ל הסתכם 2317 בספטמבר 33מיליוני ש"ח ליום  99-ההשקעה בה הינה כ

 ,תאריך ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תשעהש"ח לתקופה של  מיליוני 1-מיליוני ש"ח ו 4-של כלסך 
בהתאמה. המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של אותה חברה נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות 
הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה חברה, מבוססת על דוחות 

 הסקירה של רואי החשבון האחרים.
 

 היקף הסקירה
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  1ו בהתאם לתקן סקירה ערכנו את סקירתנ
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, 

ואחרים. סקירה הינה  בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 
מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם 

 לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
  

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות 
 .IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, 

הותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, מכל הבחינות המ
 .1973 –התש"ל 
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  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב
 



 

 3 

 שופרסל בערבון מוגבל
 

 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים ליום

 
 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03 ספטמברב 03  

  7302 7302 7302 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח ש"חמיליוני  מיליוני ש"ח  

 
 נכסים

 

  
 

  

 394  597  100   מזומנים ושווי מזומנים
 133  133  -   דונות לזמן קצרפיק

 13  13  03   בטוחות סחירות
 1,393  1,379  0,703   לקוחות

 97  *94  041   חייבים ויתרות חובה
 9  9  03   מסים שוטפים

 677  *747  232   מלאי

     
 2,349  2,916  0,307   סה"כ נכסים שוטפים

     
     

 71  69  91   ההשקעה בחברה כלול
 19  11  09   השקעות אחרות
 543  513  141   נדל"ן להשקעה

 2,942  2,942  7,992   רכוש קבוע
 995  965  103   נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות

 46  53  02   מסים נדחים

     
 4,415  4,353  4,421   שוטפים שאינםסה"כ נכסים 

     
 6,764  7,266  2,422   סה"כ נכסים

 
 
  )ג( בדבר סיווג מחדש.2ביאור ראה  *
 
 
 

 בשם הדירקטוריון חתמו:
 

 הדירקטוריון  יו"ר 

  ישראל ברמן

  

 מנכ"ל 

  אברכהן יציקא

 
 

 
 כספים סמנכ"ל

  הובר הטלי

 
 
 
 
 

 2317 בנובמבר 22הדוחות: תאריך אישור 
 
 
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ים מאוחדדוחות הכספיים ביניים המצורפים לתמצית ההביאורים 
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 שופרסל בערבון מוגבל
 

 ליום תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים

 
 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03 בספטמבר 03  

  7302 7302 7302 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

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

 
     התחייבויות

     
 2  3  -    ת שוטפות הלוואות לזמן ארוךחלויו

 295  472  744   חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
 1,797  2,334  0,122   ספקים ונותני שירותים

 656  951  101   זכאים ויתרות זכות
 -  -  022   התחייבות בגין אופציה לרכישת שותפות

 49  45  42   הפרשות

     
 2,799  3,475  0,001   וטפותסה"כ התחייבויות ש

     
     

 2,173  2,135  7,000   אגרות חוב

 143  146  013   לעובדים הטבות

 35  33  71   הפרשות

 159    143    -   התחייבות בגין אופציה לרכישת שותפות

 61  63  22   אחרותהתחייבויות 

 92  93  11   מסים נדחים

     
 2,663  2,577  7,417   ת שאינן שוטפותסה"כ התחייבויו

     
     הון
     

 243  243  747   הון מניות

 563  563  132   פרמיה על מניות

 14  13  4   הון  נותקר

 (95) (95) (91)  מניות באוצר

 596  499  201   יתרת עודפים

     

 1,315  1,214  0,292   סה"כ הון
     

 6,764  7,266  2,422   יות והוןסה"כ התחייבו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 ביניים מאוחדיםתמצית דוחות רווח והפסד 

 
 סתיימההשנה ש     
 ביום ימו ביוםסתיהשלושה חודשים ש סתיימו ביוםהדשים שחו תשעה 
 בדצמבר 00 ספטמברב 03 ספטמברב 03 ספטמברב 03 ספטמברב 03 
 7302 7302 7302 7302 7302 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
 
 

      
 11,942  3,342  0,373  9,974  9,174  ודמי שכירות מכירות

 עלות המכירות והשירותים 
 

 2,240  6,779*  7,740  2,333*  9,917* 

 2,925  742  222  2,196  7,790  רווח גולמי
      
 
 

     

 *2,354  *599  201  *1,772  0,932  הוצאות מכירה ושיווק
 152  39  40  113  072  הוצאות הנהלה וכלליות

      הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה סך 
 2,536  639  227  1,992  0,100  וכלליות

      
      

      רווח תפעולי לפני הכנסות
 419  134  001  314  049  אחרות )הוצאות( 

      
      

 1  -  -   -   (9) אחרות, נטו  )הוצאות( הכנסות
      עליה בשווי הוגן ורווח ממימוש נדל"ן

 26  -  -  2  0  להשקעה, נטו
 

 אחרות, נטו )הוצאות( סך הכנסות 
 
(1) 

 
 2 

 
 - 

 
 - 

 
 27 

      
      

      רווח תפעולי לאחר הכנסות
 446  134  001  316  040   אחרות )הוצאות( 

      
      

 (154) (44) (00) (111) (001) הוצאות מימון
 36  5  1  16  71  הכנסות מימון

 
 מימון, נטו הוצאות

 
(92) 

 
(95) 

 
(79) 

 
(39) 

 
(119) 

      
      

      חלק ברווחי חברה מוחזקת 
 2  -  0  -  4  לפי שיטת השווי המאזניהמטופלת  

      
      

 333  65  99  221  720   רווח לפני מסים על ההכנסה
      

 (69) (14) (70) (55) (20) מסים על ההכנסה
 
 

     

 262  51  21  166  019  לתקופה רווח
 
 

  
      רווח למניה

      
 1.23  3.24  3.79  3.79  3.91   למניה )ש"ח(רווח בסיסי 

 1.23  3.24  3.79  3.79  3.99  מדולל למניה )ש"ח(רווח 
 
 
 
 
 
 סיווג מחדש.( בדבר ג)2ראה ביאור * 
 
 
 

  .דוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםהביאורים המצורפים לתמצית ה
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 שופרסל בערבון מוגבל
 

 רווח כולל אחר ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על 

                                                
 

 סתיימההשנה ש     
 ביום סתיימו ביוםהשלושה חודשים ש סתיימו ביוםהחודשים ש תשעה 
 בדצמבר 00 ספטמברב 03 ספטמברב 03 ספטמברב 03 פטמברסב 03 
 7302 7302 7302 7302 7302 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

 
 

  262  51  21  166  019  רווח לתקופה

      
      ד( כולל אחר לתקופהרווח )הפס

      שלאחר שהוכר ברווח הכולל  
      הועבר או יועבר לרווח לראשונה 
      והפסד 

      
      החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן

      של מכשירים המשמשים לגידור תזרימי 
 2  (2) (1) (2) (03) מזומנים 

      
      ר לתקופהסה"כ רווח )הפסד( כולל אח

      שלאחר שהוכר ברווח הכולל 
      הועבר או יועבר לרווח לראשונה  
 2  (2) (1) (2) (03) והפסד, נטו ממס 

      
      מדידה מחדש של תכנית הטבה  

 (11) 3  (2) (13) (00) מוגדרת  
      

      קרן הערכה מחדש לגבי פריטי רכוש
 6  -  -  6  -  להשקעהקבוע שסווגו כנדל"ן  

      
      פריטי רווח כולל אחר בגין ים מס

 -  (1) 7  -  0  שלא יועברו לרווח והפסד 

      
       לתקופה חרכולל א סה"כ רווח )הפסד(

 (5) 2  (1) (4) (9) ממסשלא יועבר לרווח והפסד, נטו  

      
      

 (3) -  (03) (6) (09) ממסכולל אחר לתקופה, נטו  הפסד

      
   259  51  11  163  093  כולל לתקופה סה"כ רווח

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 השינויים בהון ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על 

 
    
         
   מתייחס לבעלים של החברה 

  זכויות שאינן       פרמיה על  
 הון סה"כ מקנות שליטה סה"כ עודפים אוצרמניות ב קרנות הון מניות הון מניות 

 
 

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

 ודשיםח לתקופה של תשעה
 )בלתי מבוקר( 7302בספטמבר  03שהסתיימה ביום 

        

         
 0,001  -  0,001  192  (91) 04  123  743   7302 בינואר 0יתרה ליום 

 0  -  0  0  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
 (023) -  (023) (023) -  -  -  -  דיבידנדים לבעלי המניות

 049  -  049  -  -  -  042  7  הנפקת מניות בתקופה
 019  -  019  019  -  -  -  -  לתקופה רווח

  (09) -   (09)  (9)  -   (03)  -  -  כולל אחר לתקופה, נטו ממסהפסד 

 
 7302 בספטמבר 03יתרה ליום 

 
 747 

  
 132 

  
 4  

 
(91) 

  
 201 

 
 0,292 

 
 - 

 
 0,292 

         
 חודשים לתקופה של תשעה

 )בלתי מבוקר( 7302בספטמבר  03יימה ביום שהסת
        

         
 1,173  9  1,161  439  (95) 7  563  243   7302 בינואר 0יתרה ליום 

 6  -  6  6  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
 (133) -  (133) (133) -  -  -  -  דיבידנדים לבעלי המניות

 (22) (9) (13) (13) -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 166  -  166  166  -  -  -  -  לתקופה רווח

  (6) -   (6)  (9)  -   3   -  -  כולל אחר לתקופה, נטו ממסהפסד 

 
 7302 בספטמבר 03יתרה ליום 

 
 243 

  
 563 

  
 13  

 
(95) 

  
 499 

 
 1,214 

 
 - 

 
 1,214 

         
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.מאוחדים דוחות הכספיים ביניים לתמצית ההמצורפים הביאורים 
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 שופרסל בערבון מוגבל           

 השינויים בהון ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על 

 
    
         
   מתייחס לבעלים של החברה 

  זכויות שאינן       פרמיה על   
 הון סה"כ מקנות שליטה סה"כ עודפים אוצרבמניות  קרנות הון מניות הון מניות 

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

 
 חודשים שלושהלתקופה של 

 )בלתי מבוקר( 7302בספטמבר  03שהסתיימה ביום 
        

         
 0,203  -  0,203  119  (91) 1  132  747   7302 ביולי 0יתרה ליום 

 0  -  0  0  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
 21  -  21  21  -  -  -  -  לתקופה רווח

 (03) -  (03) (1) -  (1) -  -  כולל אחר לתקופה, נטו ממס הפסד
 

 7302 בספטמבר 03יתרה ליום 
 
 747 

 
 132 

  
 4    

 
(91) 

 
 201 

  
 0,292 

 
 - 

 
 0,292 

         
 חודשים שלושהלתקופה של 

 )בלתי מבוקר( 7302בספטמבר  03שהסתיימה ביום 
        

         
 1,161  -  1,161  434  (95) 12  563  243   7302 ביולי 0יתרה ליום 

 2  -  2  2  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
 51  -  51  51  -  -  -  -  לתקופה רווח
 -  -  -  2  -  (2) -  -  קופה, נטו ממסכולל אחר לת רווח

 
 7302 בספטמבר 03יתרה ליום 

 
 243 

 
 563 

  
 13    

 
(95) 

 
 499 

  
 1,214 

 
 - 

 
 1,214 

         
 לשנה שהסתיימה

 )מבוקר( 7302בדצמבר  00ביום 
        

         
 1,173  9  1,161  439  (95) 7  563  243   7302 בינואר 0יתרה ליום 

 9  -  9  9  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
 (133) -  (133) (133) -  -  -  -  דיבידנדים לבעלי המניות

 (22) (9) (13) (13) -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 262  -  262  262  -  -  -  -  רווח לשנה

 (3) -  (3) (13) -  7  -  -  כולל אחר לשנה, נטו ממס הפסד
 

 7302בדצמבר  00יתרה ליום 
 
 243 

 
 563 

 
 14 

 
(95) 

 
 596 

 
 1,315 

 
 - 

 
 1,315 
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 שופרסל בערבון מוגבל

 תזרימי מזומנים ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על 

 
 

שנה      
 סתיימההש

 ביום סתיימו ביוםהשלושה חודשים ש סתיימו ביוםהחודשים ש עהתש 
 בדצמבר 00 ספטמברב 03 ספטמברב 03 ספטמברב 03 ספטמברב 03 
 7302 7302 7302 7302 7302 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 ני ש"חמיליו מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

 
 

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 
     

 רווח לתקופה

 

 019  166  21  51  262   

 התאמות:

 

     

 257  67  27  194  732  פחת רכוש קבוע 

 15  -  -  12  00  הפסדים מירידת ערך רכוש קבוע

  29  7  1  23  71  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות 

  69  14  70  55  20  נסהמסים על הכ

  6  (5) (1) 12  (77) , נטומוהכנסה ששול ים עלמס

 119  39  79  95  92  הוצאות מימון, נטו

      חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת

 (2) -  (0) -  (4) השווי המאזני 

 (26) -  -  (2) (0) , נטווי בשווי הוגןשינ

 (6) 1  (4) 1  (1) יםשינוי בהטבות לעובד

 9  2  0  6  0  תשלום מבוסס מניות

 (29) (9) (4) (33) (07) שינוי בהפרשה בגין חוזים מכבידים

 73  (219) (021) (229) (047) בלקוחותשינוי 

 (17) *4  (00) *(19) (11)  בחייבים ויתרות חובהשינוי 

 (21) *(139) (01) *(91) (71) במלאישינוי 

 (35) 161  030  199  010  ספקים ונותני שירותיםבשינוי 

 73  251  022  359  740  , הפרשות ואחרותבזכאים ויתרות זכות שינוי

 

 

 שוטפת נטו, שנבעו מפעילות מזומנים

 

 השקעהפעילות לתזרימי מזומנים 

 

 

 

 200 

 

 

 739 

 

 

 442 

 

 

 257 

 

 

 767 

 (325) (97) (22) (263) (700) רכישת רכוש קבוע 

 1  -  -  1  7  תמורה ממכירת רכוש קבוע 

 (31) (6) (2) (17) (79) בלתי מוחשיים השקעה בהוצאות נדחות ונכסים

 (29) (6) (2) (19) (00) ה, נטוהשקעה בנדל"ן להשקע

      )השקעה בפיקדונות(  תמורה ממימוש פיקדונות

 162  (131) (7) 169  10  , נטולזמן קצר 

 6  -  -  6  0    ה והכנסות מדיבידנדריבית שנתקבל

      

 

 השקעה ששימשו לפעילות, נטו מזומנים

  

(022) 

  

(124) 

 

(10) 

 

(213) 

 

(215) 

             
 )ג( בדבר סיווג מחדש.2ראה ביאור * 
 
 

 .מהםמהווים חלק בלתי נפרד מאוחדים דוחות הכספיים ביניים המצורפים לתמצית ההביאורים 



 

 01 

 ערבון מוגבלשופרסל ב
 

 תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים

 
 
 
 

שנה      
 סתיימההש

 ביום סתיימו ביוםהשלושה חודשים ש סתיימו ביוםהחודשים ש תשעה 
 בדצמבר 00 ספטמברב 03 ספטמברב 03 ספטמברב 03 ספטמברב 03 
 7302 7302 7302 7302 7302 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( מבוקר( )בלתי )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

 
           פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 

      
 (22) -  -  (22) -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 (9) -  -  (9) -  פירעון שטר הון
 (597) -  -  (529) (027) רעון אגרות חוביפ

 (3) (2) -  (2) -  עלויות עסקה בקשר לאגרות החוב שהוחלפו
 (174) -  -  (99) (01) ריבית ששולמה
 (133) -  -  (133) (023) דיבידנד ששולם

 -  -  -  -  049  תמורה מהנפקת הון מניות, נטו
 (3) (1) (0) (2) (7) מתאגידים בנקאיים  רעון הלוואות לזמן ארוךיפ

 (17) (4) -  (11) (2) שותפים משותפות משיכת

      
 

 ששימשו לפעילות מימוןמזומנים נטו, 
 
(9) 

 
(773) 

 
(0) 

 
(7) 

 
(914) 

      

 (362) 43  014  (159) 172  במזומנים ושווי מזומנים)קיטון( נטו  גידול
      

 746  547  112  746  094  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

      

  394  597  100  597  100  מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 שופרסל בערבון מוגבל
 

 7302בספטמבר  03ים מאוחדים ליום כספיים ביניתמצית דוחות ביאורים ל

 
 

 00 

 כללי - 0אור יב
 

 הישות המדווחת
 

( הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל וכתובתה רסל"ו/או "שופ "החברה" -שופרסל בערבון מוגבל )להלן 
 33המאוחדים של הקבוצה ליום ביניים הדוחות הכספיים תמצית , ראשון לציון. 33שמוטקין בנימין רחוב הרשמית היא 

"הקבוצה"( והשקעה בחברה כלולה.  -)להלן יחד החברה, של החברות הבנות שלהשל  , כוללים את אלה2317 בספטמבר
שהינה בעלת השליטה בחברה )הנמצאת בשליטת אי די בי  השקעות דיסקונט בע"מחברת ידי -מוחזקת בעיקר עלהחברה 

)באמצעות פועלת גם בתחום הנדל"ן  הקבוצהעוסקת בהפעלת רשת סופרמרקטים בישראל.  חברה לפתוח בע"מ(. הקבוצה
וכן בתחום ניהול מועדון  ומרכזים מסחריים קניוניםה שופרסל נדל"ן בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה( ובמסגרת זו מחזיק

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

 
 

 כספייםבסיס עריכת הדוחות ה - 7אור יב
 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.
 

ביניים ואינה כוללת את כל המידע הנדרש לתקופות , דיווח כספי IAS 34 -תמצית דוחות הביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל
 .2316בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום ליום ושנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים כספיים בדוחות 

 .1973 -כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 
 

 .2317 בנובמבר 22ביום  החברהתמצית דוחות הביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון 
 

שימוש באומדנים ושיקול דעת  ב.
 

 
בשיקול דעת  ת החברה להשתמשהנהל, נדרשת IFRS -לבהתאם  הביניים המאוחדים כספייםה דוחותבעריכת תמצית ה

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

בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות  שיקול הדעת של ההנהלה,
 .2316בדצמבר  31באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 

 
סיווג מחדש ג.

 

 

בעיקר הוצאות שכר של חלק מעובדיה  בתקופת הדוח סיווגה הקבוצה מחדש הוצאות הקשורות לפעילות האונליין, (1)
הקשורים לפעילות כאמור, מהוצאות מכירה ושיווק לעלות המכירות והשירותים בדוח רווח והפסד, על מנת לשקף באופן 
נאות יותר את ההוצאות הקשורות לעלות המכירות והשירותים. מספרי ההשוואה סווגו מחדש לשם עקביות, כך שסכום 

מיליוני ש"ח סווגו מהוצאות מכירה ושיווק לעלות המכירות והשירותים לשנה  29-מיליוני ש"ח ו 94מיליוני ש"ח,  112של 
, 2316 בספטמבר 33ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  תשעהולתקופות של  2316בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 בהתאמה. לסיווג האמור לא הייתה השפעה על סך הרווח התפעולי ועל הרווח לתקופה.

 
בוצה סיווגה מחדש מלאי במשגור המוחזק אצל צד ג' בדוח על המצב הכספי מיתרת חייבים ויתרות חובה למלאי. הק (2)

מיליוני ש"ח סווג מיתרת חייבים ויתרות חובה למלאי ליום  14מספרי השוואה סווגו מחדש לשם עקביות, כך שסכום של 
 .2316 בספטמבר 33
 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 0אור יב
 

המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות ביניים מאוחדים אלה, יושמה באופן עקבי ליישומה בדוחות הכספיים 
 -, למעט האמור להלן2316בדצמבר  31השנתיים אשר פורסמו על ידה ליום ולשנה שנסתיימה ביום 

 
 "(01"תקן  -להלן , הכנסה מחוזים עם לקוחות )IFRS 15תקן  .א

 
, השלימה הקבוצה את הבחינה להשלכות 2316בדצמבר  31( לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 2יח) 3בהמשך לביאור 

על דוחותיה הכספיים ולהערכתה ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים  IFRS 15יישום 
 המאוחדים.

 
 



 שופרסל בערבון מוגבל
 

 7302בספטמבר  03ים מאוחדים ליום כספיים ביניתמצית דוחות ביאורים ל

 
 

 01 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 0אור יב
                                                                 

 "(1"גרסה סופית של תקן  -, מכשירים פיננסיים )להלן IFRS 9 (2014)תקן  .ב
  

 , הובא מידע בדבר יישומו הצפוי של תקן דיווח כספי2316( לדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת 1יח) 3בהמשך לביאור 
, ההשפעה . בהתאם לכך2319( החל מהרבעון הראשון של שנת IFRS 9 -"מכשירים פיננסיים" )להלן  9בינלאומי 

מיליוני ש"ח נטו ממס אשר יזקפו ישירות לעודפים כהגדלת עודפים )זאת בקשר  23-תהיה בסך של כ 9של תקן הצפויה 
 (. 2316( לדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת 4)17, ראה גם ביאור 2316עם החלפות אגרות החוב שבוצעו בשנת 

 
 
 עונתיות - 4אור יב

 

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

 לתקופת החגים בישראל.

 
 אירועים בתקופת הדוח - 1ביאור 

 
 3.75 -"ח המהווה כמיליוני ש 163, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 2317בפברואר  21ביום  .א

 .2317במרס  21למחזיקים במניות ביום  2317באפריל  4 ש"ח למניה. הדיבידנד שולם ביום

 

, התקשרה החברה עם שלושה תאגידים בנקאיים )כל אחד בהתקשרות נפרדת( 2317מהלך חודשים מרס ואפריל ב .ב

ידי כל תאגיד בנקאי -מיליון ש"ח על 133 להעמדת מסגרת אשראי מובטחת לחברה, לתקופה של כשנתיים, בסכום של עד

ידי משיכת אשראים לתקופות קצרות. הסכמי המסגרת כוללים, בין היתר, התחייבויות של -אשר תהא ניתנת לניצול על

מידה באמות מידה פיננסיות, מגבלות על חלוקת דיבידנד, והתחייבות בקשר עם אי יצירת שעבוד שוטף, שהינן עהחברה ל

ו' )להתחייבויות אלו ראה ביאור -תחייבויות שנתנה החברה בשטרי הנאמנות לאגרות החוב סדרות ד', ה' ודומות לאותן ה

(. יצוין, כי העילות לפירעון מיידי הכלולות 2316בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום  17

נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, טרם באותם הסכמי מסגרת כוללות גם עילה במקרה של שינוי שליטה בחברה. 

 ניצלה החברה את המסגרות. 

 

, זוהו מספר סממנים המצביעים על שינוי בערכה של השקעה בחברה כלולה המטופלת לפי שיטת הרבעון הראשוןמהלך ב .ג

השבה של השווי מאזני, וזאת בערך גבוה יותר מערכה של ההשקעה בספרים. לאור כך, בחנה הקבוצה את הסכום בר ה

מיליון ש"ח.  14הכנסות מביטול ירידת ערך ההלוואה שניתנה לחברה הכלולה בסך של ברבעון הראשון ההשקעה ורשמה 

 ההכנסות סווגו בסעיף הכנסות מימון בדוח רווח והפסד.

 

החזקות בע"מ  365( עם המשביר "הרכישה הסכםאו " , התקשרה החברה בהסכם )"ההסכם"2317באפריל  6ביום  .ד

 133%וכרת" או "המשביר"( לרכישת כל מניותיה של המוכרת בניו פארם דראגסטורס בע"מ )"ניו פארם"( המהוות )"המ

. בגין העברת )"עסקת רכישת ניו פארם" או "העסקה"( מהונה המונפק והנפרע של ניו פארם )"המניות הנמכרות"(

 133סך כולל של  ת העסקהבמועד השלמפשיות, תשלם החברה למוכרת המניות הנמכרות לחברה, כשהן נקיות וחו

מיליון ש"ח )סכום זה ישמש, בין היתר, לפירעון חוב של המוכרת המובטח בשעבוד על המניות הנמכרות. כמו כן, סך של 

ידי -ידי החברה כנגד ביצוע תשלום בסכום זהה לניו פארם על-מיליון ש"ח מתוך הסכום האמור ישולם למוכרת על 12

כפופה לאישור תהיה העסקה פי ההסכם, -עלבגין יתרת חוב של אותה חברה בת לניו פארם(.  חברה בת של המוכרת

כן נקבעו בהסכם תנאים נוספים לביצוע השלמת העסקה ובכלל זה שחרור . הממונה על ההגבלים העסקיים )"הממונה"(

כן שחרור וביטול כל הערבויות וביטול כל הערבויות הקיימות של ניו פארם להתחייבויות של חברות בקבוצת המשביר, ו

במועד השלמת העסקה, עוד נקבע בהסכם, כי הקיימות של חברות בקבוצת המשביר להתחייבויות של ניו פארם. 

פארם , וכן כי ניו שנים ממועד השלמת העסקה 4תחרות בתחום הדראגסטור לתקופה שתחילתה -תתחייב המוכרת לאי

 התקופות שנקבעו בהסכם )שאינן עולות על שנה ממועד ההשלמה(, תמשיך לכבד גם לאחר מועד ההשלמה, ובמשך

 התחייבויות מסוימות לשיתוף פעולה עם המוכרת, אך תחדל מלשווק את המועדון ואת כרטיס האשראי של המוכרת. 
לפיה אושר המיזוג בכפוף לתנאים, על הגבלים עסקיים )"הממונה"( , נתקבלה החלטת הממונה 2317בספטמבר  6ביום 

עיקרם הוא דרישה למכירת תשע חנויות ניו פארם, בהתאם לרשימה שנקבעה, לרוכש אחד, אשר יאושר על ידי ש

הממונה מראש ומכירת חנות אחת של החברה לגורם אחר. בהחלטת הממונה נקבע, בין היתר, כי הרוכש של חנויות 

ודשים, וכן כי הרוכש של חנות הפארם יפעיל בכל אחת מהן חנות פארם למשך תקופה שלא תפחת משמונה עשר ח

  החברה יפעיל בה חנות פארם או חנות מזון למשך תקופה שלא תפחת משמונה עשר חודשים.
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כן נקבע באישור הממונה כי הרוכש יהיה בעל המשאבים והכישורים הנדרשים על מנת להפעיל את החנויות המועברות 

, וכן קיים לו תמריץ לעשות כן. כמו כן, נאסר על ובחברהיות פארם או כחנות מזון, לפי העניין, ולהתחרות בניו פארם כחנו

שנים ממועד  5לרכוש שליטה באף אחת מן החנויות המועברות במהלך )קרי, החברה וניו פארם( החברות המתמזגות 

 מתמזגות בביצוע המיזוג.העברתה. מכירת החנויות כאמור תושלם טרם יחלו החברות ה

פיה החברה, -בתוספת להסכם הרכישה על 2317בספטמבר  29ביום  בהמשך להחלטת הממונה, התקשרו הצדדים

חנויות זכיינות  2חנויות ניו פארם הנ"ל וכן עד  9 למכירת שלישיהמשביר וניו פארם יפעלו להתקשר בהסכם מכר עם צד 

"הסכמי  -ה להעבירה לפי החלטת הממונה )יחדכירת חנות המזון שעלישל ניו פארם נוספות, וכן החברה תפעל למ

פארם. בין הצדדים נקבע מנגנון להפחתת -בגין חנויות ניו פארם שתימכרנה כאמור לעיל תשולם לניו התמורה "(.המכר

התמורה שתשלם החברה למשביר על פי הסכם הרכישה, בין היתר, כנגזרת מהתמורות שתתקבלנה בניו פארם 

המועד האחרון לחתימת הסכמי המכר והמועד האחרון להשלמת עסקת רכישת  ירת חנויות ניו פארם כאמור לעיל.ממכ

ידי -, בהתאמה )ככל שלא יוארכו בהסכמה על2317בדצמבר  31וליום  2317בנובמבר  33ניו פארם נקבעו ליום 

 הצדדים(.

לפיו מכרה ניו  ,צד שלישי )"הרוכשת"(פארם לבין  נחתם הסכם בין ניו לאחר תאריך הדיווח, ,2317בנובמבר  9ביום 

חנויות ניו פארם נוספות המופעלות בזכיינות  2-חנויות ניו פארם האמורות וכן ב 9-פארם לרוכשת את פעילות ניו פארם ב

ן ש"ח, וזאת בנוסף לתשלום עלות המלאי )"הסכם מכירת החנויות"(. יצוין, כי לאור מנגנומיליון  11בתמורה לסך של 

ידי החברה בעסקת ניו פארם תופחת -הרי שהתמורה שתשולם למשביר על, הפחתת התמורה בין החברה לבין המשביר

 מיליון ש"ח.  2-בכ

הסכם מכירת החנויות כפוף לתנאים מתלים ובכלל זה אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לזהות הרוכשת, קבלת 

ם כמת קופות החולים מכבי וכללית להתקשר מול הרוכשת בהסכמיהסכמות נדרשות ממשכירים/זכיינים, וכן קבלת הס

מועד ההשלמה של הסכם מכירת החנויות יהיה עם השלמת התנאים המתלים  בקשר עם חנויות ניו פארם הנ"ל.

ובמקביל להשלמת עסקת ניו פארם. עם חתימת הסכם מכירת החנויות כאמור לעיל )וכפוף להשלמת התנאים המתלים 

שור הממונה לזהות הרוכשת( וכן מכירת חנות שופרסל כנדרש בהחלטת הממונה, החברה והמשביר יפעלו בו, לרבות אי

 להשלמת עסקת ניו פארם.

  רכישת ניו פארם.טרם הושלמה עסקת , הדוח פרסום למועד נכון

 

ות דוח הצעת ש"ח ערך נקוב באמצע 3.1מניות רגילות בנות  12,326,333, הנפיקה החברה לציבור 2317בחודש אפריל  .ה

 215-פי דוח ההצעה הסתכמה בכ -מדף. התמורה המיידית הכוללת ברוטו שהתקבלה בגין המניות הרגילות שהוקצו על

 מיליוני ש"ח בניכוי הוצאות הנפקה(. 239-מיליוני ש"ח )כ

 

אמצעות דוח ש"ח ערך נקוב ב 3.1מניות רגילות בנות  7,963,595, הנפיקה החברה לגופים מוסדיים 2317בחודש יוני  .ו

פי דוח ההצעה הסתכמה  -הצעה פרטית. התמורה המיידית הכוללת ברוטו שהתקבלה בגין המניות הרגילות שהוקצו על

 מיליוני ש"ח בניכוי הוצאות הנפקה(. 139-מיליוני ש"ח )כ 143-בכ

 

חברה בנתניה, , התקבלה דרישה כספית ושומה מרשות מקרקעי ישראל בגין נכס אותו חוכרת ה2317ביוני  26יום ב .ז

בטענה, לכאורה, לתשלומים המגיעים למנהל בשל שימוש בנכס למסחר והייטק במקום לתעשייה. על פי מכתב הדרישה, 

)לפני מע"מ( וסכום דמי השימוש החורג בגין  ש"חמיליון  43-סכום השימוש בגין שימוש חורג בגין תקופות העבר הינו כ

)לפני מע"מ(, כאשר לאחר תאריך זה על החברה  ש"חמיליון  2.35-מד על כעו 2319בינואר  29התקופה שתסתיים ביום 

על הסכומים  , הגישה החברה השגה2317באוגוסט  16ביום  יהיה להמציא את אישור הועדה המקומית לשימוש החורג.

מה התבססה, בין היתר, על יועציה המשפטיים ויצרה הפרשה מתאי החברה במכתב הדרישה ועל ההנחות שביסודו.

ליון ימ 13 -כליון ש"ח במזומן וימ 33 -כהחברה שילמה את התשלום המבוקש )נכון לתאריך הדוח,  בדוחות כספיים אלו.

 .ש"ח בערבות בנקאית(, תחת מחאה והגישה השגה. כעת החברה ממתינה למועד לדיון בהשגה אצל השמאי הממשלתי

 

 לחברההנתונה  CALL -על מימוש אופציית ה בע"מ )"פז"(חברת נפט  פזחברת ל החברההודיעה  ,2317ביולי  11ביום  .ח

וזאת  )"שופרסל פיננסים"( (שלה )ובשותף הכללי בשופרסל פיננסים שותפות מוגבלתלרכוש את כל החזקותיה של פז 

)"הסכם  2336באוגוסט  31בין החברה, פז ולאומי קארד בע"מ )"לאומי קארד"( מיום  בהתאם להסכם השותפות

ידי -, כפי שייקבע עלשופרסל פיננסיםפי הסכם השותפות, מחיר מימוש האופציה יהיה בהתאם לשווי -לע. השותפות"(

 . בשופרסל פיננסיםמעריך שווי שהוסכם, ובהתאם לשיעור חלקה של פז 
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על רצונה להשתתף ברכישת  לחברהזכות להודיע פי הסכם השותפות, ללאומי קארד, כפוף למגבלות רגולטוריות, -על

ולאומי קארד ירכשו את החזקות  החברהבהתאם לאותם תנאים, ובמקרה כאמור  בשופרסל פיננסיםהחזקותיה של פז 

את הודעת לאומי  החברהקיבלה  2317ביולי  26. ביום בשופרסל פיננסיםראטה ביניהם בהתאם לשיעור חלקם -פז פרו

 . בשופרסל פיננסיםרד מתכוונת להשתתף ברכישת החזקות פז קארד לפיה לאומי קא

ביולי  19ברצונה לחדש את הסכם התפעול עימה מיום שאין  לאומי קארדלהחברה הודיעה , 2317באוגוסט  29ביום 

 19ולפיכך ההסכם יסתיים ביום , להנפקה ותפעול של כרטיסי האשראי ללקוחות החברה )"הסכם התפעול"( 2336

, ומנגד לחברה CALL. יצוין, כי לפי הסכם השותפות במקרה של סיום ההסכם כאמור תהיה נתונה אופציית 2319בינואר 

, וזאת בהתאם החברהידי -על בשופרסל פיננסיםללאומי קארד, לרכישת כל החזקות לאומי קארד  PUTאופציית 

לשיעור חלקה של לאומי קארד ידי מעריך מוסכם שייקבע, ובהתאם -שתבוצע על לשופרסל פיננסיםלהערכת שווי 

מול לאומי קארד, כך שלאחר המימוש הנ"ל וכן  CALL -בכוונת החברה לפעול למימוש אופציית ה .בשופרסל פיננסים

 מימוש האופציה מול פז כאמור לעיל, תחזיק החברה בכל הזכויות בשופרסל פיננסיים.

לרכישת חלק השותפים בשופרסל פיננסים, רשומה התחייבות החברה בגין האופציות  2317 בספטמבר 33נכון ליום 

 מיליון ש"ח. 167בסך של 

וכאל על מסמך עקרונות להנפקה ותפעול של כרטיסי  החברהחתמו  לאחר תאריך הדיווח, ,2317בנובמבר  2ביום 

ת אשראי חוץ בנקאי ללקוחות החברה. נקבע במסמך העקרונות, כי הצדדים יפעלו כמיטב יכולתם על מנת להשיק א

)תאריך תום ההסכם עם לאומי קארד(. כן נקבע, כי הצדדים יפעלו לחתימת  2319בינואר  19מועדון האשראי ביום 

חודשים, כאשר  6הסכם מפורט )"ההסכם"( שיסדיר את מכלול הנושאים בין הצדדים בקשר למועדון האשראי וזאת בתוך 

 31ההסכם יהיה בתוקף ממועד חתימתו ועד ליום  עד לחתימת ההסכם המפורט, מסמך העקרונות יחייב את הצדדים.

, כאשר תקופה זו תוארך בכל פעם לתקופות נוספות של שנתיים כל אחת, אלא אם אחד הצדדים יודיע 2327בדצמבר 

 חודשים לפני תום כל תקופה. 12על רצונו שלא להאריך את ההסכם לתקופה נוספת, וזאת באמצעות הודעה שתינתן 

יר, בין היתר, את ההטבות שיינתנו ללקוחות שיחזיקו בכרטיס מועדון האשראי הן מצדה של כאל מסמך העקרונות מסד

, הוראות הנוגעות לגיוס לקוחות למועדון האשראי, תקציבי שיווק ופרסום, חלוקת שופרסל פיננסים/החברהוהן מצדה של 

 עלויות, והוראות הנוגעות לעמלות שייגבו ממחזיקי הכרטיס. 

ת קובע את חלוקת ההכנסות בין הצדדים בגין העמלה הצולבת בגין עסקאות שיבוצעו בכרטיסים, בגין מסמך העקרונו

יתרות אשראי נושאות ריבית מפעילות מועדון האשראי ובגין דמי הכרטיס שייגבו מהמחזיקים. כן ייגבו מהמחזיקים דמי 

ונות התחייבה כאל ביחס לכל אחת מהשנים חבר חודשיים בגין החברות במועדון האשראי. בנוסף, במסגרת מסמך העקר

מפעילות מועדון האשראי, כפי שהוגדרו  החברה ושופרסל פיננסיםכי במקרה שסך ההכנסות של  2323-ו 2319, 2319

מיליון ש"ח בקירוב(, כאל  65-במסמך העקרונות בכל אחת מאותן שנים, יפחת מסכום שנקבע במסמך העקרונות )כ

תום הרבעון הראשון בכל שנה ביחס לשנה הקודמת, והכול בכפוף לתנאים שנקבעו תשלם לחברה את ההפרש עד 

כי כפוף להשגת יעדים מהותיים של פעילות מועדון . עוד נקבע במסמך העקרונות, במסמך העקרונות בהקשר זה

השנה  מיליון ש"ח כל אחד בתום 35שני בונוסים של  מכאללקבל  שופרסל פיננסיםהאשראי שנקבעו, תהיה זכאית 

 הרביעית והשמינית להסכם. אין וודאות כי יתקיימו היעדים המזכים בבונוס כאמור.

ידי לאומי -ביחס לכרטיסי אשראי הקיימים שהונפקו על ידי לאומי קארד, הכרטיסים ימשיכו להיות מתופעלים עליצוין כי 

 קארד ומחזיקיהם יהיו רשאים לעשות בהם שימוש עד לתום התוקף הנקוב עליהם.
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 דיווח מגזרי - 2אור יב
 

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. 2316בדצמבר  31בדבר דיווח מגזרי בדוחות הכספיים ליום  32בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח וההפסד המגזרי זהה לזה שהוצג בביאור 
 דיניות החשבונאית.בדבר עיקרי המ 3המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו המוצגת בביאור 

 
 מידע אודות פעילות המגזרים בני הדיווח מוצג בטבלה להלן:

 
 )בלתי מבוקר(: 7302 בספטמבר 03סתיימה ביום נחודשים ש תשעהלתקופה של 

 
 

  
 

 מגזר קמעונאות

 
 

 מגזר נדל"ן

מגזר ניהול מועדון 
לקוחות כרטיסי 

 אשראי 

 
 

 התאמות למאוחד

 
 

 מאוחד

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

      

 9,174  (24) 24  07     9,917  סך הכנסות מחיצוניים

 -  (14) -  14  -  הכנסות שכירות בין המגזרים

 9,174  (019)  24   072  9,917  הכנסות המגזר

      

      הול מועדוןרווח תפעולי לפני הכנסות )הוצאות( אחרות ללא רווח מפעילות ני 

 039  (02) -  030  774  לקוחות כרטיסי אשראי  

 43  (43) 43  -  43  רווח תפעולי מניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי 

      

 049  (12) 43  030  724  רווח תפעולי לפני הכנסות )הוצאות( אחרות

 (1) (7) -  1  (9) הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

      

   040  (  11)   43    032    712  ווח תפעולי לאחר הכנסות )הוצאות( אחרותר

      

 (  001)     הוצאות מימון

   71      הכנסות מימון

   4      חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 (20)     מסים על הכנסה

      

   019      רווח לתקופה
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 דיווח מגזרי )המשך( - 2 אוריב
 
 

 )בלתי מבוקר(: 7302 בספטמבר 03סתיימה ביום חודשים שה תשעהלתקופה של 
 
 

 
  

 
 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 

      

 9,974  (55) 55  34     9,943  סך הכנסות מחיצוניים

 -  (94) -  94  -  הכנסות שכירות בין המגזרים

 9,974  (149)  55   129  9,943  הכנסות המגזר

      

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

 279  (17) -  133  193  לקוחות כרטיסי אשראי  

 35  (35) 35  -  35  רווח תפעולי מניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי 

      

 314  (52) 35  133  229  רווח תפעולי לפני הכנסות )הוצאות( אחרות

 2  (2) -  6  (2) הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

      

   316  (  54)   35    139    226  רווח תפעולי לאחר הכנסות )הוצאות( אחרות

      

 (  111)     הוצאות מימון

   16      הכנסות מימון

 (55)     מסים על הכנסה

      

   166      רווח לתקופה
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 דיווח מגזרי )המשך( - 2אור יב
 
 

 )בלתי מבוקר(:  7302 בספטמבר 03סתיימה ביום חודשים שה לתקופה של שלושה
 

 
  

 
 נאותמגזר קמעו

 
 

 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 

      

 0,373  (70) 70  07     0,339  סך הכנסות מחיצוניים

 -  (07) -  07  -  הכנסות שכירות בין המגזרים

 0,373  (11)  70   44  0,339  גזרהכנסות המ

      

 030  (2) -  02   23  רווח תפעולי ללא רווח מפעילות ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי 

 04  (04) 04  -  04  לקוחות כרטיסי אשראי רווח תפעולי מניהול מועדון 

      

   001  (  73)   04    02    94  תפעולירווח 

      

 (  00)     אות מימוןהוצ

   1      הכנסות מימון

 0      חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 (70)     מסים על הכנסה

      

   21      תקופהל רווח
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 דיווח מגזרי )המשך( - 2אור יב
 

 
 לתי מבוקר(: )ב 7302בספטמבר  03לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 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 

      

 3,342  (19) 19  13     3,329  סך הכנסות מחיצוניים

 -  (31) -  31  -  הכנסות שכירות בין המגזרים

 3,342  (53)  19   44  3,329  הכנסות המגזר

      

      ללא רווח מפעילות ניהול מועדון אחרות רווח תפעולי לפני הכנסות 

 92  (6) -  36   62  לקוחות כרטיסי אשראי  

 12  (12) 12  -  12  לקוחות כרטיסי אשראי רווח תפעולי מניהול מועדון 

      

   134  (  19)   12    36    74  אחרות תפעולי לאחר הכנסותח רוו

      

 (  44)     הוצאות מימון

   5      הכנסות מימון

 (14)     מסים על הכנסה

      

   51      לתקופה רווח
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 דיווח מגזרי )המשך( - 2אור יב

 
 

 )מבוקר(: 7302בדצמבר  00לשנה 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 

      

 11,942  (75) 75  44     11,799  סך הכנסות מחיצוניים

 -  (126) -  126  -  הכנסות שכירות בין המגזרים

 11,942  (231)  75   173  11,799  הכנסות המגזר

      

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

 372  (23) -  136   259  לקוחות כרטיסי אשראי  

 47  (47) 47  -  47  לקוחות כרטיסי אשראי רווח תפעולי מניהול מועדון 

      

 419  (73) 47  136  336  אחרות)הוצאות(  רווח תפעולי לפני הכנסות

 27  37  -  (14) 4  , נטואחרות הכנסות )הוצאות(

      

   446  (  33)   47    122    313  אחרות)הוצאות(  תפעולי לאחר הכנסותרווח 

      

 (  154)     הוצאות מימון

   36      הכנסות מימון

 2      לפי שיטת השווי המאזני חברה מוחזקת המטופלתרווחי חלק ב

 (69)     מסים על הכנסה

      

   262      לשנה רווח

 
 

 



 שופרסל בערבון מוגבל
 

 7302בספטמבר  03ים מאוחדים ליום כספיים ביניתמצית דוחות ביאורים ל

 
 

 11 

 ליכים משפטייםהתביעות ו - 2 ביאור
 

 להלן) שונים משפטיים הליכים נגדה ועומדים תלויים או משפטיות תביעות הקבוצה חברות כנגד הוגשו השוטף העסקים במהלך
 (."משפטיות תביעות" :זה סעיףב

 בדוחות כללונ ,המשפטיות התביעות לסיכוי באשר משפטיות דעת חוות על ,היתר בין, המתבססת הקבוצה חברות הנהלות לדעת
 .כאמור המשפטיות מהתביעות כתוצאה החשיפה לכיסוי ,הפרשות נדרשו בו במקום, נאותות הפרשות הכספיים
 

 לחברה קיימת בגינן אשר מדויק תביעה סכום בתביעה צוין שלא ייצוגיות כתובענות בתביעות רלהכי בקשותקיימות  החברה כנגד
  .לעיל לאמור מעבר נוספת חשיפה

יצוין, כי מאחר והגשת בקשות להכרה בתובענות כייצוגיות אינן מחייבות תשלום אגרה בהתאם להיקף התביעה, סכומי התביעה 
 .אמיתי בגין התביעות האמורותעשויים להיות גבוהים מהיקף החשיפה ה

 
 , מסווגות בהתאם7302 בספטמבר 30 ליום נכון שבתוקף הקבוצה של התלויות ההתחייבויות תיאור . להלן0 .א

 דומים: מאפיינים בעלות לקבוצות

 
 מיליוני ש"ח.  1-ין סכום הנמוך ממצי  *   

 מיליוני ש"ח בהן לא צוין סכום כנגד החברה בנפרד. 7-כולל תביעות כנגד החברה ונוספות בסך של כ **   
 מיליוני ש"ח בהן לא צוין סכום כנגד החברה בנפרד. 26-***  כולל תביעות כנגד החברה ונוספות בסך של כ

 ת כנגד החברה שבגינן לא צויין סכום התביעה, ככל שתאושרנה כתביעות ייצוגיות אשר בגינן קיימתקיימות תביעות נוספו*** *
 לחברה חשיפה נוספת.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התביעות מהות תביעות קבוצת
 יתרת

 ההפרשה

 סכום
 החשיפה
 הנוספת

סכום החשיפה 
בגין תביעות 
שטרם ניתן 
להעריך את 

 ייהןסיכו

 
 
 
 

 סה"כ

 ש"חמיליוני   

 תייצוגיו תביעות לאישור בקשות בעיקר צרכניות-ייצוגיות
 כדין שלא כספים לגביית טענות שעניינןו

 או ביחס למוצרים שירותים במתן ופגיעה
 .הקבוצה חברות ידי על המסופקים

9 1,226** 93*** 0,071 

 עובדים תביעות
 

 ייד על שהוגשו משפטיות תביעותר בעיק
 החברה של לשעבר ועובדים עובדים
דרישה דיני עבודה ובכלל זאת,  שעניינן

 כרכיבים שונים שכר ברכיבי הכרהל
 לעובדי שונים תשלומים חישוב לצורך

 .החברה

-* 5 2 2 

לקוח, רשויות -ספק
 וכללי

בגין מחלוקות  משפטיות תביעות
מסחריות עם ספקי שירותים ו/או מוצרים 

המדינה, גופים והליכים משפטיים מצד 
בגין  לרבותממשלתיים ורשויות המדינה 

הליכים בתחום הרגולציה החלה על 
החברה ומחלוקות כספיות שונות בנוגע 

  לכספים המשולמים ע"י החברה לרשויות.

4 1 -  1 

 74 *- 6 19 תביעות נזיקין בטיפול חברות הביטוח לקוחות תביעות נזיקין 

 סה"כ
 

00 0,709 17 0,020**** 
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 )המשך( ליכים משפטייםהתביעות ו - 2 ביאור

 
 )המשך( .א

 
, 7302 ספטמברב 03. להלן פרוט מספרן וסכומן של ההתחייבויות התלויות של הקבוצה שבתוקף נכון ליום 7  

 בחלוקה לפי סכום התביעה:
 

 סכום התביעות מספר תביעות  סכום התביעה

 ש"ח(מיליוני )  

 *474 *773 (נוספות ואשר צוין סכום נגד החברה)כולל תביעות נגד החברה ו ש"חמיליון  133עד 

 954 3 "חש מיליון 533 ועד"ח ש מיליון 133

 - 4 תביעות בהן לא צוין סכום התביעה

 - 3 כנגד החברה ונוספים התביעה סכום צוין לא בהן תביעות

 33 5 תביעות נגד החברה ונתבעים נוספים יחדיו בהן לא צוין סכום נגד החברה בנפרד

 0,020 299 סה"כ

 
 .ש"חמיליוני  24של תביעות בהיקף  2317בספטמבר  33ליום  תביעות נזיקין לקוחות 671קיימות  *

 
 לאחר תאריך הדוחפרטים בדבר תביעות  .ב

 

בקשות לאישור תביעות צרכניות כתביעות ייצוגיות כנגד החברה בסכום  ארבעלאחר תאריך הדוח, הוגשו כנגד החברה 
 מילוני ש"ח. 97 -של כ

 
 179בנוסף, הוגשה בקשה לאישור תביעה צרכנית כתביעה ייצוגית כנגד החברה ונתבעים נוספים בסכום כולל של 

 ון סכום התביעה כנגד החברה בנפרד.ללא צי ,מיליוני ש"ח
 

נגד החברה ונתבעים נוספים, כאשר הסכום  תייצוגי ת כתביעהצרכני בקשה לאישור תביעה ונסתלקה כמו כן, נדחתה
 ש"ח, בסכומים לא מהותיים.מיליוני  3-המיוחס לחברה הינו כ

 
 -ברה ונתבעים נוספים בסכום כולל של כבנוסף, נדחתה ונסתלקה בקשה לאישור תביעה צרכנית כתביעה ייצוגית נגד הח

 מיליוני ש"ח, כאשר לא צוין סכום התביעה כנגד החברה בנפרד. 4
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 מכשירים פיננסים - 9ביאור 
 

 מכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד

עות השקמזומנים, לקוחות, חייבים אחרים,  ים ושוויהערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסיים מסוימים לרבות מזומנ

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

 , הינם כדלקמן:דוח על המצב הכספיבספרים המוצגים ב אגרות החוב והערךהשווי ההוגן של 
       
 7302 בדצמבר 00ליום  7302 בספטמבר 03ליום  7302 ספטמברב 03ליום  

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

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

 )מבוקר( )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 
       
 2,633  2,469 2,753  2,577 7,229  7,011 גרות חוב )כולל ריבית לשלם(א

 

 (.1השווי ההוגן של אגרות החוב הינו השווי הבורסאי )רמה 

 

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

 :הרמות השונות הוגדרו כדלקמן
 

 .נכסים או התחייבויות זהיםבשוק פעיל ל (וש במחירים מצוטטים )לא מותאמיםשווי הוגן הנמדד על ידי שימ :0רמה 
 ל.לעי 1, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה מהשוק שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים :7רמה 
 .ינם מבוססים על נתוני שוק נצפיםשווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שא :0רמה 

 
 
 7302בדצמבר  00 ליום 7302בספטמבר  03 ליום 7302בספטמבר  03 ליום 

 סה"כ 0רמה  0רמה  סה"כ 0רמה  7רמה  0רמה  סה"כ 0רמה  7רמה  0רמה  

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( מבוקר( )בלתי 

 
            נכסים פיננסיים
 13  -  13  13  -  -  13  03  -  -  03  בטוחות סחירות

 19  19  -  11  11  -  -  09  09  -  -  השקעה **

  03  -  09  79  13  -  11  21  13  19  29 

            :התחייבויות פיננסיות
SWAP-(2) -  (2) -  (77) -  (77) -  החלפת ריביות  -  -*  -* 

               
  03 (77)  09  2  13 (2)  11  19  13  19  29 

 
 

 מיליון ש"ח. 1 -*    מציין סכום הנמוך מ
 **  השקעה במניות לא סחירות של חברת שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ, המטופלת כנכס פיננסי הנמדד

  י הוגן דרך רווח והפסד.בשוו     
 
 
 

 אירועים לאחר תאריך הדוח - 1ביאור 
 

ת כמי שתנפיק ותתפעל א עם חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מחתימת החברה על מסמך עקרונות אודות לפרטים  .א
 )ח( לדוח זה.5יאור ראה בכרטיסי האשראי ללקוחות החברה, 

 
 )ד( לדוח זה. 5י, בגין מכירת חנויות ניו פארם, ראה ביאור בין ניו פארם לצד שליש םלפרטים אודות חתימת הסכ .ב

   
 



 

 

 -'גחלק 
 

 בע"משופרסל 
 

 מידע כספי נפרדתמצית 
 ליוםביניים 

 1327 ספטמברב 03
 (ים)בלתי מבוקר

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 שופרסל בע"מ
 

 1327 בספטמבר 03מידע כספי נפרד  ליום תמצית 

 מבוקרים( )בלתי
  

 
 

 עמוד  תוכן העניינים
 
 

 2   של רואי החשבון המבקרים מיוחדדוח 
 

 :ינייםתמצית מידע כספי נפרד ב
 

 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   לתמצית המידע הכספי הנפרד בינייםמידע נוסף 
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 לכבוד
 בעלי המניות של שופרסל בע"מ

 
 
 

ד לתקנות ניירות ערך 03הנדון: דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 
 2773 -)דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 

 
 מבוא

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

 תשעהולתקופה של  7107 בספטמבר 31החברה(, ליום  –של שופרסל בערבון מוגבל )להלן  0971  -התש"ל 
ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 

 .. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנוהחברה
 

לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר ההשקעה בה הינה 
 4-כלסך של  הסתכם ל"הנ ההחבר ברווחי החברה חלק , ואשר7107 בספטמבר 31מיליוני ש"ח ליום  39 -כ

. המידע בהתאמה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך תשעהמיליוני ש"ח לתקופה של  0-מיליוני ש"ח ו
הכספי התמציתי לתקופת ביניים של אותה חברה נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו 

מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון  ,ברהומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותה ח
 .האחרים

 
 היקף הסקירה

 
סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים "של לשכת רואי חשבון בישראל  0ערכנו 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 ,וריםמביר

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

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

 מסקנה
 

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

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

 קסלמן וקסלמן    חיפה       

                                          רואי חשבון  7107 בנובמבר 77

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב



 שופרסל בערבון מוגבל

 

ליום ביניים הכספי נתונים על המצבתמצית   
 

3 

 

    
 ברבספטמ 03  

1327 

 בספטמבר 03

1322 

 בדצמבר 02

1322 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח ש"חמיליוני  מיליוני ש"ח  

 
    נכסים

    
    

 370  573  377  מזומנים ושווי מזומנים
 011  011  -  קדונות לזמן קצריפ

   01  01  23  בטוחות סחירות
 0,133  0,379  2,272  לקוחות

 034  065  243  חברות מוחזקות 
 30  *73  202  חייבים ויתרות חובה

 3  5  4  מסים שוטפים
 663  *735  237  מלאי

    
 7,395  3,111  0,303  סה"כ נכסים שוטפים

    
    

 03  00  23  השקעות אחרות
 393  345  723  השקעות בחברות מוחזקות

 חברות הקבוצה -ושטרי הון הלוואות 
 אגרות חוב מחברה מאוחדת

 חברות מוחזקות

 - 
 434 
 437 

 43 
 456 
 449 

 - 
 450 
 391 

 0,553  0,455  2,834  רכוש קבוע
 393  363  737  נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות

 44  51  28  מסים נדחים

    
 4,747  4,077  4,038  שוטפיםשאינם סה"כ נכסים 

    
 6,637  7,077  7,040  כ נכסיםסה"

 
 
 )ב( בדבר סיווג מחדש.7ראה ביאור   * 
 
 

 בשם הדירקטוריון חתמו:
 
 

 יו"ר הדירקטוריון  

  ישראל ברמן

  

 מנכ"ל 

  אברכהן יציקא

 
 

 
 סמנכ"ל כספים

  הובר הטלי

 
 

 7107 בנובמבר 77תאריך אישור הדוחות: 
 

 .רד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנוהמידע המצורף לתמצית המידע הכספי הנפ
 
 
 



 שופרסל בערבון מוגבל

 

ליום ביניים הכספי נתונים על המצבתמצית   
 

4 

 

 
       בספטמבר 03  

1327 
       בספטמבר 03

1322 
 בדצמבר 02

 1322 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

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

 

 התחייבויות 
 

   

 65  65  28  שטרי הון לחברות מוחזקות
 795  477  144  ות חובחלויות שוטפות בגין אגר

 0,634  0,346  2,332  ספקים ונותני שירותים
 37  076  72  חברות מוחזקות

 635   937   373  זכאים ויתרות זכות
 -  -  227  שותפותהתחייבות בגין אופציה לרכישת 

 49  45  42  הפרשות

 
 סה"כ התחייבויות שוטפות

 
 0,037 

 
  3,436 

 
 7,761 

    
    

 7,073  7,015  1,222  אגרות חוב
 036  040  242  לעובדים הטבות

 35  33  18  הפרשות
 059    041    -  התחייבות בגין אופציה לרכישת שותפות

 59  53  22  אחרות

 
 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

  
 1,043 

 
 7,477 

 
 7,567 

    
 הון

 
   

 741  741  141  הון מניות
 561  561  732  על מניות פרמיה

 04   01   4  רנות הוןק
 (35) (35) (38) מניות באוצר
 536  439  227   יתרת עודפים

 
  סה"כ הון

 
 2,232 

 
 0,704 

 
 0,305 

    
 6,637  7,077  7,040  סה"כ התחייבויות והון

 
 
 
 
 
 
 

 
 .תי נפרד ממנוהמידע המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בל

 



 שופרסל בערבון מוגבל

 

רווח והפסד ביניים נתוניתמצית   

5 

 

 שנסתיימה שנה     
 ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום חודשים שנסתיימו ביום תשעה 

 בדצמבר  02 בספטמבר 03 בספטמבר 03 בספטמבר 03 בספטמבר 03 
 1327 1322 1327 1322 1322 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 ליוני ש"חימ ש"חליוני ימ ליוני ש"חימ ליוני ש"חימ ליוני ש"חימ 

  
           

      
 00,679  7,937  1,722  3,306  3,788  ודמי שכירות  מכירות

 *3,337  *   7,730     1,117  *6,709  2,873  עלות המכירות והשירותים

 
 רווח גולמי 

  
 1,228 

  
 7,197 

  
 704 

  
 716 

  
 7,797 

      
 *7,476  *609  201  *0,375  2,383  וצאות מכירה ושיווקה

 045  35  42  015  212  הוצאות הנהלה וכלליות

 
 סך הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות

  
2,772 

  
 0,931 

  
 270 

  
 654 

  
 7,570 

      
 770  57  22  067  274  אחרות )הוצאות( תפעולי לפני הכנסות רווח

      
 4  0  -  0  (3) אחרות, נטו  (הוצאות) הכנסות

      
 775  53  22  063  232  אחרות (הוצאות) רווח תפעולי לאחר הכנסות

      
 (057) (47) (00) (019) (224) הוצאות מימון 
 67  03  20  35  07  הכנסות מימון

      
 (91) (79) (13) (74) (78) הוצאות מימון, נטו

      
 077  34  43  019  217  רווח מחברות מוחזקות

      
 317  53  32  713  143  רווח לפני מסים על ההכנסה

      
 (45) (7) (22) (37) (41) מסים על ההכנסה

      
 

 לתקופה רווח 
 
 273 

 
 066 

 
 28 

 
 50 

  
 767 

 
 

 
 )ב( בדבר סיווג מחדש.7ראה ביאור   * 
 

 
 

  .מצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנוהמידע המצורף לת

 



 שופרסל בערבון מוגבל

 

ייםבינהכולל רווח העל  נתוניםתמצית   

6 

 

 
 שנה שנסתיימה     
 ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום חודשים שנסתיימו ביום תשעה 

 בדצמבר 02 בספטמבר 03 בספטמבר 03 בספטמבר 03 בספטמבר 03 
 1327 1322 1327 1322 1322 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( בוקר()בלתי מ )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

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

 
      

 767  50  28  066  273  רווח לתקופה

      
      ברווחסד( כולל אחר לתקופה שלאחר שהוכר רווח )הפ

      הכולל לראשונה הועבר או יועבר לרווח והפסד
 

ל השינוי בשווי הוגן של מכשירים החלק האפקטיבי ש
 המשמשים לגידור תזרימי מזומנים

 
 
(23) 

 
 
(7) 

 
 
(8) 

 
 
(7) 

 
 
 7 

      
      שהוכר כולל אחר לתקופה שלאחר (הפסדרווח )סה"כ  
      ,לרווח והפסד יועבר לראשונה ברווח הכולל הועבר או 
   7  (7) (8) (7) (23) נטו ממס 

      
      

 (00) 3  (7) (01) (22) מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת   
      

      שסווגו כנדל"ן קרן הערכה מחדש לגבי פריטי רכוש קבוע
    6  -  -  6  -  להשקעה

      
 -  (0) 1  -  0  יועברו לרווח והפסדמסים בגין פריטי רווח כולל אחר שלא 

      
           

      שלא יועבר( כולל אחר לתקופה סדהפסה"כ רווח )
 (5) 7  (8) (4) (3)  לרווח והפסד, נטו ממס

      
      

 (3) -  (23) (6) (23) כולל אחר לתקופה, נטו ממס הפסד

      
      

 759  50  88  061  233   כולל לתקופהסה"כ רווח 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ומניניים מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ב



 שופרסל בערבון מוגבל

 

נתונים על תזרימי המזומנים בינייםתמצית   

7 

 

 
 

 שנה שנסתיימה     
 ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום חודשים שנסתיימו ביום תשעה 

 בדצמבר 02 בספטמבר 03 בספטמבר 03 בספטמבר 03 בספטמבר 03 
 1327 1322 1327 1322 1322 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

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

      מזומנים מפעילות שוטפת תזרימי
      

 של החברהם רווח לתקופה המיוחס לבעלי
 

 273  066  28  50  767 

      התאמות:
 707  55  21  067  272  פחת רכוש קבוע 

 05  -  -  07  4  הפסדים מירידת ערך רכוש קבוע
 77  7  7  71  14  נדחותהפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות 

 45  7  22  37  41  מסים על הכנסה
 03  -  (1) 03  (7) ששולמו, נטו מסים על הכנסה

 (6) 0  (4) -  (8) בהטבות לעובדיםשינוי 
 (73) (3) (4) (31) (21) שינוי בהפרשה בגין חוזים מכבידים, נטו

 91  79  13  74  78  מימון, נטוהוצאות 
 3  7  2  6  0  תשלום מבוסס מניות

 57  46  40  69  82  חברות מוחזקות
 (077) (34) (43) (019) (217) רווח מחברות מוחזקות

 69  (703) (228) (779) (203) בלקוחות שינוי
 (  09) *3  (21) (*07) (20) שינוי בחייבים ויתרות חובה

 (  09) *(016) (08) *(90) (14) איבמלשינוי 
 (76) 049  172  097  248  בספקים ונותני שירותים שינוי
 33  750  233  373  187  אחרותהפרשות ו בזכאים ויתרות זכות, שינוי

 
 שוטפת מזומנים נטו, שנבעו מפעילות

 
 877 

  
 653 

 
 438 

 
 735 

  
 670 

      

 פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
 

     

 (765) (73) (71) (719) (132) רכישת רכוש קבוע 
 0  -  -  0  2  רכוש קבוע ממכירתתמורה 

 (30) (6) (7) (07) (13) השקעה בהוצאות נדחות ונכסים בלתי מוחשיים
 0  -  2  0  2  תקבלהנריבית ש
 )השקעה בפיקדונות( ממימוש פיקדונות תמורה

   , נטוקצר לזמן 
  

70 
  

063 
 
(1) 

 
(010) 

  
067 

      
 (204) (56) (33) (031) (037) 

      מזומנים נטו מפעילות השקעה בגין     
 49  (7) 23  9  41  עסקאות עם חברות מוחזקות

      
 

 השקעה ששימשו לפעילותמזומנים נטו, 
 
(71) 

 
(47) 

 
(73) 

 
(037) 

 
 (33) 

 
 )ב( בדבר סיווג מחדש.7ראה ביאור   * 
 

 .דע המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנוהמי



 שופרסל בערבון מוגבל

 

נתונים על תזרימי המזומנים בינייםתמצית   

8 

 

 
 
 שנה שנסתיימה     
 ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום חודשים שנסתיימו ביום תשעה 

 בדצמבר 02 בספטמבר 03 בספטמבר 03 בספטמבר 03 בספטמבר 03 
 1327 1322 1327 1322 1322 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( קר()בלתי מבו )בלתי מבוקר( 

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

 
      פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 

      
  (011) -  -  (011) (223) דיבידנד ששולם

 -  -  -  -  043  , נטותמורה מהנפקת הון מניות
 (3) (7) -  (7) -  חלףעלויות עסקה בקשר לאג"ח שהו

 (537) -  -  (579) (271) פירעון אגרות חוב
 (074) -  -  (99) (28) ריבית ששולמה

      
 (364) (2)  -  (730) 2  ( מימוןששימשו לפעילות, שנבעו מפעילות )מזומנים נטו

      
 (376) 46  008  (009) 832  במזומנים ושווי מזומנים גידול )קיטון(

      
 697  537  841  697  072  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

      
      

 370  573  377  573  377  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 שופרסל בערבון מוגבל

 

1327 בספטמבר 03ידע הכספי הנפרד ביניים ליום מידע נוסף לתמצית המ  

9 

 

 

 
 כללי - 2ביאור 

 

 -)להלן  7107 בספטמבר 31ליום  החברהשל 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  ד33 תקנההוראות "(, המוצגים בהתאם לביניים
 של התאגיד.ביניים נפרד הכספי המידע תמצית ה"התוספת העשירית"( בעניין  -)להלן  0971-התש"לתקופתיים ומיידיים( 

וביחד עם  7106בדצמבר  30יש לקרוא את תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 
 .7107 בספטמבר 31וליום  7106בדצמבר  30הדוחות המאוחדים ליום 

 

 – במידע כספי נפרד זה
 

 שופרסל בערבון מוגבל. - החברה (0)
 

, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין, ברות, לרבות שותפותח - חברות מאוחדות/חברות בנות (7)
 עם דוחות החברה.

 

כלולה, , שהשקעת החברה בהן או עסקה משותפת וחברות, לרבות שותפותת חברות מאוחדו - חברות מוחזקות (     3)   
 במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי מאזני.

 
 ביניים מידע הכספי הנפרדתמצית השיושמה בעיקרי המדיניות החשבונאית  - 1 ביאור

 

 מדיניות חשבונאית .א
 

, הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו במידע זהבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים המדיניות החש
  בדוחות כספיים ביניים מאוחדים. 3למעט המפורט בסעיף , 7106בדצמבר  30הכספי הנפרד ליום 

 כספיים ביניים המאוחדים. בדוחות )ב(7ביאור ראה גם בנוסף, 
 

 סיווג מחדש .ב
 

מחדש הוצאות הקשורות לפעילות האונליין, בעיקר הוצאות שכר של חלק  החברההדוח סיווגה בתקופת   (0)
מעובדיה הקשורים לפעילות כאמור, מהוצאות מכירה ושיווק לעלות המכירות והשירותים בדוח רווח והפסד, על 

אה סווגו מנת לשקף באופן נאות יותר את ההוצאות הקשורות לעלות המכירות והשירותים. מספרי ההשוו
מיליוני ש"ח סווגו מהוצאות מכירה  79-מיליוני ש"ח ו 34מיליוני ש"ח,  007מחדש לשם עקביות, כך שסכום של 

ולתקופות של תשעה ושלושה  7106בדצמבר  30ושיווק לעלות המכירות והשירותים לשנה שהסתיימה ביום 
א הייתה השפעה על סך הרווח , בהתאמה. לסיווג האמור ל7106בספטמבר  31חודשים שהסתיימו ביום 

 התפעולי ועל הרווח לתקופה.

 
סיווגה מחדש מלאי במשגור המוחזק אצל צד ג' בדוח על המצב הכספי מיתרת חייבים ויתרות חובה  החברה  (7)

מיליוני ש"ח סווג מיתרת חייבים ויתרות  04למלאי. מספרי השוואה סווגו מחדש לשם עקביות, כך שסכום של 
 .7106 בספטמבר 31חובה למלאי ליום 

 

 אירועים בתקופת הדוח  - 0ביאור 
 

 .בדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 7ו  5לגבי אירועים בתקופת הדוח ראה ביאור 
 

 

 אירועים לאחר תאריך הדוח - 4ביאור 
 

 בדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 9לגבי אירועים לאחר תאריך הדוח ראה ביאור 
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 -'דחלק 

 הבקרה אפקטיביות בדבר 7102של שנת  שלישירבעון  דוח

לתקנות  ג83 לפי תקנה הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית

 0721-תש"להניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 :"(תקנות הדוחות)"
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 ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר 7102 של שנת שלישירבעון  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,  ה.  טלי3

 אספקה;לרון, סמנכ"ל תפעול ושרשרת דוד .  4

 ;.  אורי קילשטיין, סמנכ"ל סחר ושיווק5

 ;מערכות מידעונהל י.  צבי פישהיימר, סמנכ"ל משאבי אנוש, מ6

 ;ערן מאירי, היועץ המשפטי. 7

 . צבי ביידא, סמנכ"ל לקוחות ושירות.8

 

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

או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים יותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, הכללי ונושא המשרה הבכיר ב

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי  סביר ביטחון אשר נועדו לספק ,ורים, בפיקוח דירקטוריון התאגידמהא

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.

 

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

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

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

 הגילוי.

 

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

 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 

 יהרבעונלדוח  צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר הרבעוני בדוח

נמצאה  (,הפנימית האחרון הבקרה בדבר הרבעוני הדוח – )להלן  2317 ביוני 33ביום  שנסתיימה לתקופה

 הבקרה הפנימית כאפקטיבית.

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

 ;הפנימית האחרון. הבקרה בדבר הרבעוני בדוחשנמצאה  כפי הפנימית הבקרה של האפקטיביות

 

 שהובא מידע על ובהתבסס הפנימית האחרון בדבר הבקרה האמור בדוח הרבעוני על בהתבסס הדוח, למועד

 .אפקטיבית היא הפנימית הבקרה כאמור לעיל והדירקטוריון ההנהלה לידיעת
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  :מנהלים הצהרות
 :תקנות הדוחותל (1)ד()ג38 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת ( 1)א
 

 מנהלים הצהרת
 מנכ"ל הצהרת

 :כי מצהיר ,איציק אברכהן, אני
 
של שנת  השלישילרבעון  (התאגיד – להלןחברת שופרסל בע"מ ) של הדוח הרבעוני את בחנתי .1

 (.או הדוחות לתקופת הביניים הדוחות –  להלן) 2317
 
 של מצג בהם חסר ולא תיתמהו 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 תתוצאו ,הכספי המצב את ,המהותיות הבחינות
 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

 
לוועדה לבחינת ו 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 תוהכנ 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 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 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 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

 מסקנת את לשנות כדי בו יש אשר ,זה דוח מועד לבין) 2317 ביוני 33התקופתי ליום 
 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה הדירקטוריון

 .התאגיד של
 

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

____________        ______________ 
 איציק אברכהן                          2317 בנובמבר 22 

                                                                          "למנכ                                  
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 :( לתקנות הדוחות2)ד()ג38נושא 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
 הדוחות –  להלן) 2317של שנת  השלישילרבעון  (התאגיד – להלןברת שופרסל בע"מ )ח של

 (.או הדוחות לתקופת הביניים
 
 אינם לתקופת הביניים הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות הדוחות ,ידיעתי פיל .2

 כדי הנחוץ תמהותי 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

 
לוועדה לבחינת ו 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 ימיתהפנ 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 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 של פיקוחי תחת וקיומם 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 ולכל  זה, דוח מועד לבין (2317 ביוני 33ליום  התקופתי
 את , להערכתילשנות כדי בו יש ראש מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים,

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

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

____________      ______________________ 
 הובר הטלי               2317 בנובמבר 22 

                                סמנכ"ל כספים           
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