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דוחות כספיים ביניים בלתי מבוקרים
ליום 31 במרס 2018



תוכן עניינים

פרק מבוא

דו״ח הדירקטוריון לתקופה של שלושה  חלק א׳ 
חודשים שהסתיימה ביום 31 במרס 2018.  

תמצית דו״חות כספיים ביניים מאוחדים  חלק ב׳ 
ליום 31 במרס 2018.  

תמצית מידע כספי נפרד ביניים ליום  חלק ג׳  
31 במרס 2018.  

דו״ח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית  חלק ד׳  
על הדיווח הכספי ועל הגילוי.  

שופרסל בע״מ דו״ח לרבעון ראשון לשנת 2018



פרק “מבוא” זה כולל, בין היתר, את דבר היו״ר והמנכ״ל, נתונים פיננסיים נבחרים, פרטים מרוכזים אודות אסטרטגיית 
החברה, וכן אירועים ונתונים מהותיים בתקופת הדיווח, בצורה גרפית/חזותית מיוחדת, לנוחיות המשקיעים. אין בפרק 

המבוא כדי לתאר באופן מלא את פעילות החברה ויש לקרוא אותו יחד עם כל יתר חלקי הדו״ח הרבעוני.
פרק המבוא עשוי להכיל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968, לרבות תחזיות, הערכות, 

אומדנים ומידע אחר בנוגע לאירועים ועניינים עתידיים. המידע צופה פני העתיד בפרק המבוא, ככל שנכלל, מבוסס על 
הערכות והנחות של הנהלת החברה נכון למועד פרסום הדו״ח, אשר על אף שהחברה סבורה שהינן סבירות, הרי שהן 

בלתי ודאיות מטבען בהיותן כרוכות בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה )לרבות גורמי הסיכון המפורטים בחלק א׳ 
לדו״ח התקופתי(, ובכלל זה גורמים שאינם מצויים בשליטת החברה, אשר כל אחד מהם, או שילוב שלהם, עשוי לפגוע 

בהתממשות אותן הערכות ותחזיות.



פרק מבוא
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תחום הפיננסים קיבל ברבעון זה תשומת לב מיוחדת עם 

השקת כרטיס האשראי החדש שלנו בשיתוף עם כאל. עד כה 
 תהליך גיוס הלקוחות לכרטיס החדש נחל הצלחה גדולה
ואנו ממשיכים במאמצינו, תוך גיוס לקוחות גם ברשת 

הבת ניו-פארם מתוך מטרה להציע ללקוחותינו את הערך 
המקסימלי גם באפיק פעילות חשוב זה.

ניו-פארם הצטרפה לקבוצת שופרסל בסוף 2017, וברבעון 

הראשון נכנס לתפקידו מנכ”ל  חדש לחברה, אורי וטרמן. 
נכון להיום הושלם תהליך הסבת הסניפים למערכות שופרסל 

והחברה נערכת להשקה מחודשת בהמשך השנה. אנו 
צופים כי שורה רחבה של מהלכי ההתארגנות וההיערכות 

שאנו נוקטים בהם כיום לקראת ההשקה, יובילו את החברה 
למיצובה החדשני שיטיב עם ציבור הלקוחות גם בשוק 

הפארם.  

שופרסל לעסקים הרחיבה את פעילותה ברבעון עם פתיחת 

חנות Cash & Carry הראשונה המיועדת למכירה סיטונאית, 
והמשך חיזוק האונליין וההפצה הישירה. פעילות זו מאפשרת 
הרחבת תחומי העשייה של החברה וקידום צמיחתה בשנים 

הבאות. 

ברבעון הראשון של השנה ביצענו הנפקת אג”ח מוצלחת 
שהסתכמה בגיוס של כ-560 מיליון שקל.  כמו כן, דירוג 

האג”ח של שופרסל הועלה ל: AA ע”י מעלות. במהלך הרבעון 
אף המשכנו בהתייעלות ובשיפור הפן התפעולי והלוגיסטי 
תוך שדרוג והתאמת סניפים ותיקים לסטנדרטים חדשניים 

המעניקים חוויית קניה איכותית ומהנה ללקוחותינו.  

בהסתכלות קדימה, אנו משקיעים ומפתחים תשתיות 
תפעוליות, לוגיסטיות, טכנולוגיות ואנושיות אשר יסייעו לנו 

בהתמודדות עם האתגרים הצפויים בשוק, יתמכו במתן מענה 
איכותי וחדשני לצרכי לקוחותינו ויהוו את הבסיס להצלחתנו 

גם בעתיד. 

אנו מודים לעובדי החברה ומנהליה אשר מהווים את הבסיס 
החשוב ביותר להצלחתנו. 

דבר היו״ר והמנכ״ל

איציק אברכהן

מנכ״ל שופרסל  
  

ישראל ברמן

יושב ראש דירקטוריון שופרסל

אנו שמחים להגיש בפניכם את דו״חותיה הכספיים של 
שופרסל לרבעון הראשון של שנת 2018. תוצאותינו העסקיות 

מבטאות פתיחה מרשימה לשנה, עם המשך צמיחה 
והתפתחות בתחומי העשייה הרבים והמגוונים שבהם אנו 

פועלים. 

כחלק מן האסטרטגיה של שופרסל אנו רואים את לקוחותינו 
כעומדים בליבת הפעילות שלנו, כאשר כל אחד ממנועי 

הצמיחה של החברה נועד לייצר עבורם שירות מיטבי וחוויה 
ייחודית, בד בבד עם השאת ערך מקסימלי עבור בעלי 

מניותינו.

מכירות האונליין הגיעו ברבעון זה לנתח של כ-14% מסך 

מכירות הרשת. זוהי צמיחה של 15% ברבעון לעומת 
אשתקד, ואנו צופים כי הביקוש לשירות יילך ויגבר. בתוך 

כך, אנו ממשיכים לשפר המערך הלוגיסטי שלנו ואת המענה 
ללקוחותינו בכל שלב במסע ההזמנה המקוונת.

המותג הפרטי הגיע לנתח של כ-24% מסך מכירות החברה – 

עלייה של כ-8% ברבעון לעומת אשתקד. אנו ממשיכים לפתח 
ולחזק המותג הפרטי של החברה, תוך קידום השקות מוצרים 

חדשים בקטגוריות רחבות ומגוונות. 

תחום המוצרים הטריים ממשיך ומתחזק, כחלק ממגמה 

עולמית מתרחבת. ברבעון זה השקנו סדרת בקר טרי ארוז, 
עופות פרימיום ומארזים חדשים של ירקות ופירות. אנו 

פועלים במרץ ומשקיעים רבות כדי לתת מענה טרי, חדשני, 
פשוט ומפתיע ללקוחותינו בתחום זה.

איציק אברכהן

מנכ״ל שופרסל  

  

ישראל ברמן

יו״ר דירקטוריון שופרסל
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רבעון 1 2018 בקצרה

 כ-560 מיליון
גיוס אג"ח  ש״ח

1.8 מיליון
לקוחות מועדון

פתיחת חנות
חלק ממדד ת"א 35 S&P מעלות

דרוג מנפיק
AA-

3.2
מיליארד ש"ח הכנסות

נתח אונליין

13.6%
 2.3 מיליארד

ש"ח שווי נכסים

תחילת פעילות 
וגיוס מאסיבי 

של כ-300 אלף 
לקוחות

 כ-520
 אלפי מ"ר
שטחי מסחר

נתח מותג פרטי 

24%
1.7 מיליארד ש"ח
חוב נטו – ירידה לרמה של

שופרסל נדל״ן:

עובדים15,000

60% נשים

כ-

כ-

כניסת רשת

5.2 מיליארד
)מאי 2018(ש"ח שווי שוק נוכחי 

ראשונה
* כולל ניו-פארם

 *

 *

 *
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 נתונים פיננסים עיקריים, רבעון ראשון 2018
)מיליוני ש"ח(

מניית שופרסל 
)ש"ח למניה(

שופרסל במספרים
Q1/2018Q1/2017שינוי %

3,1692,9049%הכנסות

85073815%רווח גולמי

%26.8%25.4%1.4% רווח גולמי

1131102%רווח תפעולי לפני הכנסות אחרות

0.2%-%3.6%3.8% רווח תפעולי לפני הכנסות אחרות

67661%רווח לרבעון ראשון

0.2%-%2.1%2.3% רווח לרבעון ראשון

EBITDA1931883%

EBITDA %6.1%6.5%-0.4%

* נכון לתאריך 10.5.18

0

20

10

* 2018201520142013 2016 2017
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רווח תפעולי - מאוחד
)מיליוני ש"ח(

חוב פיננסי*
)מיליוני ש״ח( )מיליוני ש״ח(

EBITDA

203
188 194 185 193

Q4-2017Q3-2017Q2-2017Q1-2017 Q1-2018

110
127

114 112 113

Q4-2017Q3-2017Q2-2017Q1-2017 Q1-2018

רווח תפעולי - מגזרים
)מיליוני ש"ח(

מכירות למ״ר/ שטחי 
מסחר/ הכנסות

חוב נטו** סגירה חוב ברוטו סגירה

מאוחדניופארםפיננסיםנדל״ןקמעונאות

3,01744211403,169הכנסות

2,8944120-2,904הכנסות

12331140265פער

רווח/הפסד תפעולי
8536-13-2113לפני הכנסות אחרות

 רווח/הפסד תפעולי
843213-110לפני הכנסות אחרות 

14-26-23 פער

* מגזר קמעונאות

מכירות למ״ר )אלפי ש״ח(

5.9

6.26.2
6.0 6.1

הכנסות )מיליארדי ש״ח(

Q4-2017Q3-2017Q2-2017Q1-2017 Q1-2018

2.9 2.92.9 3.03.0

Q1-2018Q1-2017

* התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואגרות חוב, כולל ריבית לשלם
** בניכוי מזומנים, שווי מזומנים, פקדונות לזמן קצר )בטוחות סחירות(

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500 20%

33%

20
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20
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20
16

20
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שטחי מסחר )אלפי מ״ר(

*

503

489
495

487
496
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אסטרטגיית הצמיחה

אונליין ודיגיטל

פיננסים טריות

 שירות
 וחווית
לקוח

תשתית וחוזקות

ניו-פארם מותג פרטי

שופרסל 
לעסקים

נדל"ן

בבסיס האסטרטגיה העסקית של שופרסל נמצאים לקוחותיה. החברה 
פועלת על מנת לענות על צרכיהם המשתנים ולספק להם את השירות 
הטוב ביותר ובמקביל להמשיך ולחזק את תשתיות החברה ולשפר את 

התוצאות ואת הרווחיות.



 7.

מותג פרטי אונליין ודיגיטל 
מכירות מותג פרטי )% מסך המכירות(מכירות שופרסל אונליין )% מסך המכירות(

*

11.8%
10.5%

11.2%
12.4%

13.6%

Q4-2017Q3-2017Q2-2017Q1-2017 Q1-2018

 * כולל מיון מספרי השוואה בעקבות מיון קטגוריות למותג הפרטי
במהלך 2018

22.1% 21.6% 22.1% 22.2% 23.8%

Q4-2017Q3-2017Q2-2017Q1-2017 Q1-2018
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חברי דירקטוריון והנהלהחברי דירקטוריון והנהלה
חברי דירקטוריון שופרסל

ישראל ברמן - יו״ר דירקטוריון 

מאוריסיו ביאור - סגן יו״ר דירקטוריון

IDB -שולם לפידות - מנכ״ל דסק״ש ו

דיאנה אלשטיין-דן

מיכאל בר חיים

גדעון שור

אלדד אברהם

יצחק עידן

איילת בן עזר

חררדו טיסברוביץ׳ - דירקטור חליף

מידע לבעלי המניות והמשקיעים
מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, 

במדד תל אביב 35. 
”SAE“ סמל המניה

משרדים ראשיים
שופרסל בע״מ, קריית שופרסל

רח׳ שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון 7536333
www.shufersal.co.il

קשר עם בעלי מניות
עו״ד דורון פיינברג, מזכירת החברה

שופרסל בע״מ ת.ד. 15103, ראשון לציון
רח׳ שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון 7505002

טל. 03-9481727 פקס: 03-9480917
doron@shufersal.co.il

הנהלת שופרסל

איציק אברכהן - מנכ״ל 

שלמה זהר* - משנה למנכ״ל ומנהל אגף מו״פ ונכסים

טליה הובר - סמנכ״ל כספים ואחראית על ניהול סיכוני שוק

אורי קילשטיין - סמנכ״ל סחר ושיווק

דוד לרון - סמנכ״ל תפעול ושרשרת אספקה

צביקה פישהיימר - סמנכ״ל משאבי אנוש, מינהל ומערכות מידע

ערן מאירי - יועץ משפטי

צבי ביידא - סמנכ״ל לקוחות ושירות

קשרי משקיעים
טליה הובר, סמנכ״ל כספים

טל. 03-9481527 פקס: 03-9480921
talih@shufersal.co.il

* מסיים כהונתו כנושא משרה ביום  30 ביוני 2018.



חלק א׳

דו״ח הדירקטוריון
 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

ביום 31 במרס 2018



חלק א'-
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה

 ביום 31 במרס 2018
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שופרסל בערבון מוגבל
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הננו מתכבדים להביא בזה את דוח הדירקטוריון של שופרסל בע"מ (להלן - "שופרסל" או "החברה") לתקופה של שלושה 

חודשים אשר נסתיימה ביום 31 במרס 2018 (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 קבוצת קמעונאות בעלת רשת הסופרמרקטים הגדולה בישראל. בחודש דצמבר 2017 השלימה הקבוצה 

את רכישת מלוא הון המניות המונפק של ניו פארם דראגסטורס בע"מ ("ניו פארם"). הקבוצה מפעילה 338 סניפים בכל 

הארץ מתוכם 274 סניפי שופרסל ו- 64 סניפי ניו פארם. סניפי שופרסל מופעלים במספר פורמטים. סך שטחי המסחר 

של הקבוצה  עומד על  כ-518  אלפי מ"ר מתוכם 4962  אלף מ"ר סניפי שופרסל ו- 22 אלף מ"ר סניפי ניו פארם, ובנוסף  

4 מחסני אונליין בשטח של כ-123 אלפי מ"ר.  הקבוצה מעסיקה כ-13.4 אלף עובדים (משרות מחושבות), והינה בעלת 

היקף הכנסות שנתי של כ-12.5 מיליארד ש''ח.

נכון ליום 31 במרס 2018 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 בארבעה מגזרי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים, מגזר הקמעונאות, מגזר הנדל"ן, 

מגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי ומגזר ניו פארם4.

לפרטים אודות מגזרי הפעילות כאמור ראה ביאור 6 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 במרס 2018 

(להלן – "הדוחות הכספיים").

1.1.2    דיון ההנהלה בעיקרי התוצאות ברבעון הראשון של שנת 2018

לפרטים אודות סקירת הנהלת החברה את שנת 2017, ראה סעיף 1.1.2 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

31 בדצמבר 2017 ("דוח הדירקטוריון לשנת 2017") כפי שדווח במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 ביום 

25 במרס 2018 (אסמכתא מספר: 2018-01-023709) ("הדוח התקופתי").

תוצאות החברה ברבעון הראשון של שנת 2018 הושפעו ממספר גורמים:

עונתיות (ראה סעיף 1.2 להלן). 

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

מחסנים ייעודיים לערוץ הפצה זה. ברבעון הראשון השנה המשיך הגידול המשמעותי במכירות תחום הקמעונאות 

באמצעות שופרסל online, והן היוו כ-13.6% מהיקף המכירות של התחום (בהשוואה לכ-11.8% ברבעון ראשון 

.(2017

המשך הרחבה וחיזוק המותג הפרטי ובכלל זה השקה של מוצרים בקטגוריות קיימות וחדשות. שיעור המכירות של  

מוצרי המותג הפרטי ברבעון הראשון של השנה היו כ-23.8% מכלל המכירות בתחום הקמעונאות, המהווה גידול 

לעומת שיעור מכירות המותג הפרטי ברבעון הראשון של 2017 (כ-22.1%5 מכלל המכירות בתחום הקמעונאות).

בחינה ויישום הטמעת פעילות ניו פארם בחברה, לרבות סינרגיות תפעוליות, רענון מותג ועוד.  

החברה החלה בביסוס מועדון לקוחות כרטיסי האשראי החדש. במהלך הרבעון הראשון של השנה הונפקו כ-300  

אלף כרטיסים.

1             לעניין דוח זה, "מועד הדוח" או "תאריך הדוח" הינם תאריך הדוח על המצב הכספי ליום 31 במרס 2018, אלא אם נאמר אחרת או משתמע אחרת מתוכן הדברים.

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

3                מחסנים ייעודיים למטרת שיווק מוצרים מקוון דרך אתר האינטרנט של החברה.
4          הנתונים בדוח זה ביחס למגזר פעילות ניו פארם אינם כוללים מספר השוואה לשנת 2017.

5            כולל מיון מספרי השוואה בעקבות מיון קטגוריות למותג הפרטי.
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אירועים עיקריים שחלו בתקופת הדוח 1.1.3

ביום 18 בינואר 2018, על פי דוח הצעת מדף, הנפיקה החברה בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב ה', כ-476 מיליוני  

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב מסדרה ה', בתמורה כוללת (ברוטו) בסך של כ-568 מיליון ש"ח.

ביום 18 בינואר 2018 השיקה החברה את הפעילות עם חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל. ראה גם ביאור 5(ה) לדוח על  

המצב הכספי.

החברה השלימה רכישה של 16% המוחזקים על ידי פז בשופרסל פיננסיים, שותפות מוגבלת כנגד תשלום סך של        

כ- 117 מיליון ש"ח, כך שהחזקותיה של החברה בשותפות עומדות על 80%. ראה גם ביאור 5(ג) ו- 5(ד) לדוח על המצב 

הכספי.

לפרטים אודות החלטת הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד על-ידי החברה בחודש מאי 2018, ראה באור 5(א) לדוחות  

הכספיים.
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1.2 ניתוח תוצאות הפעילות

בשנת 2018 חל ערב חג הפסח בתאריך ה-30 למרס, לעומת שנת 2017 שבה חל ערב חג הפסח בתאריך ה-10 לאפריל. עיתוי 

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

לעומת רבעון מקביל שנה קודמת. השפעת חג הפסח ברבעון הראשון השנה גדולה מהשפעתו על הרבעון המקביל אשתקד. 

ניתוח תוצאות שלושת החודשים שנסתיימו ביום 31 במרס 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד 1.2.1

הכנסות מגזר הקמעונאות ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב-3,017 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-2,894 מיליון ש"ח ברבעון המקביל 
אשתקד, גידול של 4.3% שנבע בעיקר מעונתיות. המכירות בסניפי החברה ברבעון הראשון השנה עלה ב-3.7% בהשוואה לרבעון 

מקביל אשתקד. הפער בין הגידול בהכנסות החברה לבין הגידול במכירות החברה מיוחס בעיקרו לגידול במתנת ההצטרפות 

למועדון כרטיס האשראי עקב החלפת מפעיל אשראי6. 

המכירות בחנויות זהות7  גדלו בשיעור של 2.8% אל מול רבעון המקביל אשתקד.

המכירות למ"ר8 בחנויות החברה ברבעון הראשון השנה עמדו על 6,138 ש"ח בהשוואה9 ל-5,856 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, 

גידול של 4.8% הנובע בעיקר מגידול במכירות ומצמצום בשטחי המסחר. 

הכנסות מגזר הנדל"ן ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב-44 מיליון ש''ח, בהשוואה ל-41 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 
העליה בהכנסות נובעת בעיקר מאכלוס שטחים פנויים ומשטחים חדשים בנדל"ן המניב.

ראה סעיף 3.3.3 לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי ובאור 30(א) לדוחות הכספיים ליום 31.12.2017 הכלולים בדוח התקופתי.    6
מכירות חנויות זהות – מכירות ברוטו של חנויות פעילות שנפתחו לפני חודש ינואר 2017.     7

שטחי הסניפים החדשים מחושבים באופן יחסי ממועד פתיחת הסניף. שטח הסניף הינו השטח ברוטו הכולל שטחי מכירה ושטחי תפעול נוספים.    8
9          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 .  

תוצאות פעילות לשלושה 
חודשים שנסתיימו ביום          

31 במרס 2017

תוצאות פעילות לשלושה 
חודשים שנסתיימו ביום          

31 במרס 2018
מיליוני ש"ח אחוז מיליוני ש"ח אחוז

הכנסות 3,169 2,904*

738 25.4% 850 26.8% רווח גולמי

*(628) 21.6% (737) 23.3% הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות

110 3.8% 113 3.6% רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

(1) (1) הוצאות אחרות, נטו                                                                             

רווח תפעולי לאחר הוצאות אחרות 112 109

 *(26) (28) הוצאות מימון, נטו 
חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 1 2

רווח לפני מסים על ההכנסה 85 85

(19) (18) מסים על ההכנסה

רווח לתקופה 67 66

 . IFRS 15 ראה ביאור 3(א) לדוחות הכספיים בדבר יישום*
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הכנסות מגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב-21 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-20 מיליון 
ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הכנסות מגזר ניו פארם ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב-140 מיליון ש"ח. המכירות למ"ר בחנויות ניו פארם ברבעון הראשון 
השנה עמדו על 6,237 ש"ח10.

הכנסות החברה ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב-3,169 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-2,904 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, 
גידול של 9.1% אשר נבע בעיקרו ממגזר הקמעונאות ומגזר ניו פארם שהחל את פעילותו השנה.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-850 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-738 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 
112 מיליון ש"ח. שיעור הרווח הגולמי היה 26.8% בהשוואה ל-25.4% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בסכום הרווח הגולמי 

ובשיעורו נבע בעיקר מהוספת פעילות ניו פארם, שיפור בתנאי הסחר, גידול בנתח המותג הפרטי, תמהיל המבצעים והתייעלות 

בפעילות המרלו"ג ושרשרת ההפצה.

הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב-737 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-628 מיליון ש"ח ברבעון 
המקביל אשתקד. שיעור ההוצאות מסך ההכנסות היה 23.3% בהשוואה ל-21.6% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות 

נבע בעיקר כתוצאה מהוספת פעילות ניו פארם, עלויות השקת כרטיס אשראי כ.א.ל ועליה בהוצאות השכר ובכלל זה שכר מינימום 

(ראה סעיף 7.8 לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי).

הרווח התפעולי במגזר הקמעונאות לפני הוצאות אחרות ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-85 מיליון ש"ח, ובשיעור של 2.8% 
בהשוואה ל-84 מיליון ש"ח ובשיעור של 2.9% ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי במגזר הנדל"ן ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-36 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-32 מיליון ש"ח ברבעון המקביל 
אשתקד אשר נבע מהאמור לעיל.

ההפסד התפעולי במגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-13 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח 
של  13 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד עקב עלויות השקת כרטיס אשראי כ.א.ל. 

הרווח התפעולי של החברה לאחר הוצאות אחרות ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-112 מיליון ש"ח ובשיעור של 3.5%, 
בהשוואה ל-109 מיליון ש"ח ובשיעור של 3.8% ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 3 מיליון ש"ח אשר נבע מהאמור לעיל.

הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-193 מיליון ש"ח ובשיעור של 6.1%, 
בהשוואה ל-188 מיליון ש"ח ובשיעור של 6.5% ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות המימון, נטו ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב-28 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-26 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 
הגידול בהוצאות המימון נבע מרישום הכנסות ברבעון המקביל אשתקד, בגין ביטול ירידת ערך הלוואה לחברה כלולה בסך של 14 

מיליון ש"ח, מנגד קיטון בהוצאות המימון בעיקר בגין הכנסות מעסקאות פורוורד ברבעון הראשון השנה.

הוצאות המס ברבעון הראשון השנה היו 18 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-19 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

שטח הסניף הינו השטח ברוטו הכולל שטחי מכירה ושטחי תפעול נוספים. כאמור לעיל, נתוני מגזר ניו פארם אינם כוללים מספרי השוואה לשנת 2017    10
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הרווח לתקופה ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-67 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-66 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הבסיסי והמדולל למניה של החברה ברבעון הראשון השנה היה 0.28 ש"ח, בהשוואה ל-0.31 ש"ח ברבעון המקביל 
אשתקד.

מצב כספי, נזילות ומקורות מימון 1.3
תזרים מזומנים- ניתוח תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2018 לעומת הרבעון המקביל אשתקד 1.3.1

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו ב-326 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2018 בהשוואה ל-196 מיליון ש"ח 

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

עיתוי חג הפסח.

תזרים מזומנים לפעילות השקעה

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה הסתכמו ב-407 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2018, בהשוואה ל-4 מיליון ש"ח 

ברבעון המקביל אשתקד. המזומנים ששימשו לפעילות השקעה ברבעון הראשון של שנת 2018 כללו בעיקר רכישת רכוש קבוע 

בסך 135 מיליון ש"ח והשקעה בפיקדונות בסך 251 מיליון ש"ח.

המזומנים ששימשו לפעילות השקעה ברבעון הראשון של שנת 2017 כללו בעיקר רכישת רכוש קבוע בסך 91 מיליון ש"ח ומנגד, 

תמורה ממימוש פיקדונות בסך 94 מיליון ש"ח.

תזרים מזומנים מפעילות מימון

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון הסתכמו ב-446 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2018 בהשוואה למזומנים ששימשו 

לפעילות מימון בסך של 191 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המזומנים שנבעו מפעילות מימון ברבעון הראשון של שנת 

2018 כללו בעיקר תמורה נטו מהנפקת אג"ח בסך 563 מיליון ש"ח ומנגד תשלום בגין מימוש התחייבות לשותפים בסך 117 

מיליון ש"ח.

המזומנים ששימשו לפעילות מימון ברבעון הראשון של שנת 2017 כללו בעיקר פירעון אג"ח בסך 172 מיליון ש"ח ותשלומי ריבית 

בסך 15 מיליון ש"ח.

יתרות נכסים נזילים ויחסים פיננסים 1.3.2

נכון לסוף הרבעון הראשון של שנת 2018 עמדו הנכסים נזילים נטו (מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות לזמן קצר ובטוחות סחירות) 

על 1,097 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-395 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בנכסים הנזילים נטו נבע בעיקר מגידול 

במזומנים עקב הנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב ה' של החברה שבוצעה בחודש ינואר 2018.

בסוף שנת 2017, סך הנכסים הנזילים נטו (מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות לזמן קצר ובטוחות סחירות) עמדו על 482 מיליון 

ש"ח.

בסוף הרבעון הראשון של שנת 2018 עמדו ההתחייבויות למחזיקי אגרות חוב ולתאגידים בנקאיים, כולל ריבית לשלם (להלן – 

"החוב הפיננסי") על 2,763 מיליון ש"ח, לעומת 2,308 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. יחס החוב הפיננסי לסך נכסי 

החברה נכון לסוף הרבעון הראשון של שנת 2018 עמד על כ-33.3% בהשוואה לכ-32.4% ברבעון המקביל אשתקד. 

סך החוב הפיננסי לסוף שנת 2017 הסתכם לסך של 2,192 מיליון ש"ח ויחס החוב הפיננסי לסך נכסי החברה במועד האמור עמד 

על כ-30.5%.

נכון לסוף הרבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם סך ההון של החברה ב-1,735 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-1,224 מיליון ש"ח 

ברבעון המקביל אשתקד. יחס ההון לסך נכסי החברה נכון לסוף הרבעון הראשון של שנת 2018 עמד על כ-21% בהשוואה      

לכ-17% בסוף רבעון מקביל אשתקד.

נכון לסוף שנת 2017 הסתכם סך ההון של החברה ב-1,808 מיליון ש"ח ויחס ההון לסך נכסי החברה במועד האמור היה  כ-25%.
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דיון בדירקטוריון במצב נזילות החברה לאור הגירעון בהון החוזר ליום 31 במרס 2018 1.3.3

נכון ליום 31 במרס 2018 לחברה גירעון בהון חוזר (על בסיס מאוחד) בסך של כ-296 מיליון ש"ח, בהשוואה לגירעון בהון החוזר 

בסך של כ-788 מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017 וגירעון בהון החוזר של כ-592 מיליוני ש"ח ליום 31 במרס 2017, וכן גירעון 

בהון חוזר (סולו) ליום 31 במרס 2018 בסך של כ-307 מיליוני ש"ח, בהשוואה לגירעון בהון החוזר בסך של כ-494 מיליוני ש"ח 

ליום 31 בדצמבר 2017 וגירעון בהון החוזר של כ-711 מיליוני ש"ח ליום 31 במרס 2017.

הקיטון בגירעון בהון החוזר ליום 31 במרס 2018 נובע מהרחבה של סדרת אגרת החוב ה' של החברה בתמורה נטו של כ-563 

מיליון ש"ח.

החברה סיימה את הרבעון, בתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת (ראה סעיף 1.3.1 לעיל).

כפי שצוין בדיווחי הדירקטוריון הקודמים של החברה, עקב פעולות שנקטה החברה ובכללן החלפת אג"ח עם מח"מ קצר באג"ח עם 

מח"מ ארוך יותר, "שוטחו" פירעונות האג"ח של החברה והוארך המח"מ. 

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 

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). בנוסף, בחודש ינואר 2018, השלימה החברה הרחבה של סדרת אגרת החוב ה' של החברה בתמורה נטו של כ-563 מיליון 

ש"ח.

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 31 במרס 2018, קבע הדירקטוריון כי על 

אף הגרעון בהון החוזר ליום 31 במרס 2018, 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 הון, גיוס חוב ומיחזור אשראי, יכולתה של החברה לממש נכסי נדל"ן והעובדה שבבעלות 

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

מאוחדות שלה קיים מספר שעבודים קטן בלבד בהיקף לא משמעותי.

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 19 לחלק א' לדוח התקופתי.

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. 
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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 2017. 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 31 

במרס 2018 הינה כ-1.4 מיליארד ש"ח (בדומה ל- 1.4 מיליארד ש"ח ליום 31 במרס 2017) ולתשלומים צמודי מדד בהיקף שנתי 

של 427 מיליון ש"ח.

נכון ליום 31 במרס 2018 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 מליוני ש"ח. העסקאות מטופלות כעסקת הגנה 

חשבונאית. 

ברבעון הראשון של שנת 2018 התהוו לחברה הוצאות מימון בגין עסקאות אלו בסך של כ-2 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-3 מיליון ש"ח 

ברבעון המקביל אשתקד.

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

נכון ליום 31 במרס 2018 לחברה חוזים עתידיים מסוג פורוורד על שער הדולר בסך של כ-17.2 מיליון דולר ארה"ב לפירעון עד 

חודש דצמבר 2018, עסקאות צילינדר על שער הדולר בסך של כ-12 מיליון דולר ארה"ב לפירעון עד חודש נובמבר 2018 וחוזים 

עתידיים מסוג פורוורד על שער האירו בסך של כ-14.8 מיליון אירו לפירעון עד חודש דצמבר 2018. 

ברבעון הראשון של שנת 2018 התהוו לחברה הכנסות מימון בגין חוזים אלו בסך של כ-2 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון 

בסך של כ- 5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל 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.

מדיניות ההשקעות המעודכנת של החברה, כפי שאושרה על-ידי וועדת ההשקעות של החברה בחודש ינואר 2018, הינה כדלקמן: 

[א] כספים אשר מיועדים לפירעונות אג"ח, השקעות ותשלומים שוטפים בטווח של 6 חודשים יושקעו בפיקדונות בבנקים בהתאם 

לצרכי התזרים; ו-[ב] כספים אשר מיועדים לצרכים כאמור בטווח של מעל 6 חודשים יושקעו בהתאם למדיניות השקעות מעודכנת 

שעיקריה כדלקמן: יהיה ניתן להשקיע עד 15% מתיק ההשקעות של החברה בתעודות סל (או מכשירים פיננסים אחרים) העוקבים 

על מדדי מניות (מדד תל-אביב 35, מדד תל-אביב 90 ומדד ת"א 125). יתרת תיק ההשקעות תושקע ברובה באגרות חוב 

ממשלתיות, פיקדונות בנקאיים ומק"מ והיתרה תושקע בעיקרה באגרות חוב קונצרניות בדירוג A ומעלה.
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דוח בסיסי הצמדה .2.3

להלן דוח בסיסי הצמדה של החברה ליום 31 במרס 2018:

ליום 31 במרס 2018
מטבע חוץ מטבע ישראלי

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

            נכסים שוטפים:

      מזומנים ושווי מזומנים 715 - 22 - 737
      בטוחות סחירות 6 4 - - 10

      פיקדונות 350 - - - 350
      לקוחות 1,372 - - - 1,372

      חייבים ויתרות חובה, לרבות נגזרים 40 7 11 110 168
      מלאי - - - 829 829

      נכסים שאינם שוטפים:

            חייבים ויתרות חובה 7 - - - 7
      השקעה בחברה כלולה 37 - - 16 53
      הלוואה בחברה כלולה 34 - - - 34
      השקעה במניות הנמדדות לפי שווי הוגן 16 - - - 16

                 נדל"ן להשקעה - - - 593 593
      רכוש קבוע - - - 3,003 3,003
            נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות - - - 1,122 1,122

      מסים נדחים - - - 6 6
8,300 5,679 33 11 2,577 

           
            התחייבויות שוטפות:

            חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 131 175 - - 306
            ספקים ונותני שירותים 2,025 - 64 - 2,089
            זכאים ויתרות זכות 516 - - 747 1,263

            התחייבות בגין רכישת זכויות בשותפות 59 - - - 59
            הפרשות - - - 45 45

            התחייבויות שאינן שוטפות:
2,457 - - 1,231             אגרות חוב 1,226

            הטבות לעובדים -     - - 165 165
            התחייבויות אחרות -  - - 58   58
            הפרשות - - - 14 14

            מסים נדחים - - - 109  109

            הון  - - - 1,735 1,735   
8,300 2,873 64 1,406 3,957 

- 2,806 (31) (1,395) (1,380)
           

            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.

הוראות הגילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד .3

גילוי בדבר אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .3.1
לפרטים בדבר הפרשות בגין תביעות והליכים משפטיים כנגד החברה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2018 ולאחר  

תאריך הדוח על המצב הכספי ראה ביאור 7 לדוחות הכספיים.

לפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי של החברה ליום 31 במרס 2018 ראה ביאור 9 לדוחות  

הכספיים.
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גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב .4
נתונים ליום 31 במרס 2018

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

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 2018-2029

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

8.10.2029

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

8.10.2018

8.10.2020

8.10.2020

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

2.99%

5.09%

5.09%

5.09%

4.3%

4.3%

5.24%

5.02%

5.02%

4.30%

2.81%

3.12%

5.23%

4.81%

2.12%

4.44%

3.82%

קבועה

קבועה

קבועה

קבועה

  קבועה

קבועה

קבועה

קבועה

קבועה

קבועה

קבועה

37

20

13

32

22     

 
396

398

506

563

381

723

1

1

1

2

1      

5

8

10

12

6

12

34

19

13

30

21

354

336

427

476

317

601

28

16

10

24

17     

354

336

427

476

317

601

35

20

13

31

22     

357

342

450

565

321

607

498

299

200

499

421

468

444

**473

567

313

**643

500

280

184

436

306    

472

448

463

476

317

601

4/2005

11/2005 

3/2006

2/2007

12/2010

10/2013

10/2013

11/2016

01/2018

09/2015

07/2016

סדרה ב'-

סדרה ד'-

סדרה ה'-

סדרה ו'-

3,091 59 2,628 2,606 2,763 4,825 4,483  
*   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 בביאור 17 בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017. 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

בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2018 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

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  .7

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   .8

לחלוקת  דיבידנד ראה ביאור 17 לדוח כספי 2017 אשר היווה חלק מדוח התקופתי.

בחודש ינואר 2018, השלימה החברה הנפקה של אגרות החוב סדרה ה' של החברה בדרך של הרחבת הסדרה וזאת בתמורה לסך ברוטו של כ-568 מיליון ש"ח. .9

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


דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 31 במרס 2018

    שופרסל בערבון מוגבל

14

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 1.3.3 לדוח) כאמור ליום 31 במרס 2018 ובסמוך למועד חתימת הדוחות  הכספיים: 

תוצאות החישוב בסמוך למועד חתימת הדוחות הכספיים* תוצאות החישוב ליום 31 במרס 2018 אמת המידה הפיננסית
20% 20% יחס חוב נטו לסך מאזן לא יעלה על 60%

1,735 מיליון ש"ח 1,735 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 1.3.3 לדוח):

תוצאות החישוב ליום 31 במרס 2018 התנאי

1,735 מיליון ש"ח סך ההון של החברה (לרבות זכויות שאינן 
מקנות שליטה) לא יפחת מ- 750 מיליון ש"ח

(*) 2.2 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-3 מיליון ש"ח.
    

פרטים אודות דירוג האשראי של החברה .10

ביום 19 במרס 2018 פרסמה מעלות דוח דירוג מעודכן שבמסגרתו העלתה מעלות את דירוג אגרות החוב של החברה מ-"-iIAA" ל-"ilAA". יצוין כי דירוג החברה נותר "-iIAA" עם 

תחזית דירוג יציבה כפי שפורסם על-ידי מעלות במסגרת דוח הדירוג מיום 15 בינואר 2018. דוחות הדירוג האמורים מצורפים לדוח זה על דרך ההפניה לדיווחים המיידיים של החברה 

מיום 20 במרס 2018 (אסמכתא מספר: 2018-01-021540) ומיום 17 בינואר 2018 (אסמכתא מספר: 2018-15-005884).
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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  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)
ilAA- Stable 15.1.2018 (העלאת דירוג ועדכון תחזית הדירוג)
ilAA 19.3.2018 (העלאת דירוג)

AA Stable ilAA 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)
ilAA- Stable 15.1.2018 (העלאת דירוג ועדכון תחזית הדירוג)
ilAA 19.3.2018 (העלאת דירוג)

ilA+ 
Negative ilAA 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 ilAA מעלות סדרה ה' - אגרות חוב רשומות למסחר
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דירוג במועד דירוג נוכחי שם חברה מדרגתסדרה
ההנפקה

דירוגים נוספים בתקופה שבין מועד ההנפקה המקורי לתאריך פרסום הדוח

דירוגתאריך
ilAA- Stable 15.1.2018 (העלאת דירוג ועדכון תחזית הדירוג)
ilAA- Stable 21.1.2018 (הרחבת סדרה)
ilAA 19.3.2018 (העלאת דירוג)
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)
ilAA- Stable 15.1.2018 (העלאת דירוג ועדכון תחזית הדירוג)
ilAA 19.3.2018 (העלאת דירוג)

ilA Stable ilAA 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 

29 במאי 2018 
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 שופרסל בע"מ

 
 1038 במרס 13תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 

 מבוקרים( )בלתי
 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
 
 
 

 2 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים
 
 

 : ות כספיים ביניים מאוחדיםתמצית דוח

 
 3 יםעל המצב הכספי ביניים מאוחד ותדוחתמצית 

 
 5 יםרווח והפסד ביניים מאוחד ותתמצית דוח

 
 6  מאוחדים ביניים אחר כוללרווח על  ותתמצית דוח

 
 7  יםעל השינויים בהון ביניים מאוחד ותתמצית דוח

 
 8 יםביניים מאוחד על תזרימי מזומנים ותדוחתמצית 

 
 01              יםביניים מאוחדכספיים וחות דתמצית לביאורים 
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 מוגבל בערבון שופרסל של המניות לבעלידוח סקירה של רואי החשבון המבקרים 
 
 
 

 מבוא

 

 הדוח תמצית את הכולל(, הקבוצה – להלן) שלה בנות וחברות מוגבל בערבון שופרסל של המצורף הכספי המידע את נוסקר
 הרווח, והפסד רווח על המאוחדים התמציתיים הדוחות ואת 2108 במרס 30 ליום המאוחד התמציתי הכספי המצב על

 וההנהלה הדירקטוריון. תאריך באותו שהסתיימה שיםחוד שלושה של לתקופה המזומנים ותזרימי בהון השינויים, הכולל
 כספי דיווח" IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם זו ביניים לתקופת כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים
 דוחות) ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי זו ביניים לתקופת כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן", ביניים לתקופות

 .סקירתנו על בהתבסס זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו. 0771-ל"התש(, ומיידיים תקופתיים
 
 

 מיליוני ש"ח 202 -וכ 2.6%-מהווים כ באיחוד הכלולים נכסיה אשר, שאוחדה חברה של הכספיים הדוחות את סקרנו לא
מיליוני ש"ח לתקופה  1.0-וכ 2%-ולים באיחוד מהווה כ, והכנסותיה הכל2108 ,במרס 30מכלל הנכסים המאוחדים ליום 

. כמו כן, לא סקרנו את הדוחות הכספיים של חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 2108במרס,  30המסתיימת ביום 
 ,ח"ש מיליוני 0-, וחלקה של החברה ברווחיה הינו כ2108 במרס 30 מיליוני ש"ח ליום 53-אשר ההשקעה בה הינה כ

 חברות ןשל אותהמידע הכספי התמציתי לתקופת ביניים  .2108במרס  30ה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום לתקופ
ן ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אות ,נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו

 .מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים ,חברות
 

 הסקירההיקף 
 

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת "של לשכת רואי חשבון בישראל  0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
בעיקר עם אנשים  מבירורים,על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה  .שום נהלי סקירה אנליטיים ואחריםומיי ,האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים

ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע 

 דעת של ביקורתאין אנו מחווים חוות  ,בהתאם לכך .לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת
 

 מסקנה
 

אינו ערוך, מכל הבחינות  "ללא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנסקירתנו, בהתבסס על 

 .IAS 34 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ,המהותיות
 

 ממלא, מכל אינו ל"הנ הכספי שהמידע לנו לסבור הגורם דבר ליבנו לתשומת בא הקודמת, לא בפסקה לאמור בנוסף
 .0771 –ל "ומיידיים(, התש תקופתיים ערך )דוחות ניירות תקנות ד' של פרק לפי הגילוי המהותיות, אחר הוראות הבחינות
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 שופרסל בערבון מוגבל
 

 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים ליום

 
 
 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13  

  1038 1037 1037 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

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

 
 נכסים

 

  
 

  

 372  385  717   םמזומנים ושווי מזומני
 011  -  150   פיקדונות לזמן קצר

 01  01  30   בטוחות סחירות
 0,177  0,302  3,171   לקוחות

 020  *055  368   חייבים ויתרות חובה
 707  802  818   מלאי

     
 2,237  2,676  1,466   סה"כ נכסים שוטפים

     
     

 7  -  7   חייבים ויתרות חובה
 52  87  51   השקעה בחברה כלולה
 32  -  14   הלוואה לחברה כלולה

 06  08  36   ה במניות הנמדדות לפי שווי הוגןהשקע
 577  527  581   נדל"ן להשקעה

 2,756  2,881  1,001   רכוש קבוע
 0,002  *876  3,311   נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות

 7  36  6   מסים נדחים

     
 2,765  2,222  4,814   שוטפים שאינםסה"כ נכסים 

     
 7,212  7,021  8,100   סה"כ נכסים

 
 
  .IFRS15בדבר יישום  (א)3ראה ביאור  *
 
 
 

 בשם הדירקטוריון חתמו:
 

 יו"ר הדירקטוריון  

  ישראל ברמן

  

 מנכ"ל 

  אברכהן יציקא

 
 

 
 סמנכ"ל כספים

  טליה הובר

 
 

 2108במאי  27הדוחות: שור תאריך אי
 

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

 ליום תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים

 
 
 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13  

  1038 1037 1037 

 קר()מבו )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

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

 
     התחייבויות

     
 -  2  -    חלויות שוטפות הלוואות לזמן ארוך

 073  072  106   חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
 0,710  0,870  1,088   ספקים ונותני שירותים

 733  *0,087  3,161   זכותזכאים ויתרות 
 076  062  58   כישת זכויות בשותפותבגין רהתחייבות 

 28  51  45   הפרשות

     
 3,130  3,262  1,761   סה"כ התחייבויות שוטפות

     
     

 2,107  2,002  1,457   אגרות חוב

 061  038  365   , נטולעובדים הטבות
 05  31  34   הפרשות

 66  56  58   אחרותהתחייבויות 

 015  72  308   מסים נדחים

     
 2,365  2,232  1,801   סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

     
     הון
     

 222  221  141   הון מניות

 725  561  845   פרמיה על מניות

 8  00  35   הון  נותקר

 (85) (85) (85)  מניות באוצר

 678  *278  638   עודפים

     

 0,818  0,222  3,715   סה"כ הון
 

 
    

 7,212  7,021  8,100   סה"כ התחייבויות והון

 
 
 
 
 
  .IFRS15בדבר יישום  (א)3ראה ביאור  *
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 שופרסל בערבון מוגבל
 

 תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים

 
 
 שנה שנסתיימה    
 ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום  
 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13  
  1038 1037** 1037  
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח ש"ח מיליוני  
 

     
 00,852  2,712  1,368   ודמי שכירות הכנסות

 8,773  2,066  1,138   והשירותים המכרעלות 

     
 3,157  738  850   רווח גולמי

     
     

 2,231  *571  687   הוצאות מכירה ושיווק
 066  *38  40   הוצאות הנהלה וכלליות

     
 2,576  628  717   סך הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות

     
     

 263  001  331   אחרות  )הוצאות( רווח תפעולי לפני הכנסות

     
 (21) (0) (3)  , נטואחרות הוצאות

 36  -  -   , נטונדל"ן להשקעה ורווח ממימוש בשווי הוגן עליה

     
 06  (0) (3)  אחרות, נטו )הוצאות( סך הכנסות 

     
     

 277  017  331   אחרות )הוצאות( לאחר הכנסות רווח תפעולי

     
 (052) (22) (11)  הוצאות מימון
 28  08  4   הכנסות מימון

     
 (022) (26) (18)  מימון, נטו הוצאות

     
     חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת

 5  2  3   לפי שיטת השווי המאזני 

     
 361  85  85   רווח לפני מסים על ההכנסה

     
 (85) (07) (38)  מסים על ההכנסה

     
 275  66  67   תקופהרווח ל

     
 

 
    

 0.22  1.30  0.18   מניה )ש"ח(לבסיסי  רווח
 0.20  1.30   0.18      מניה )ש"ח(ל מדולל רווח

     
 
 
 
  )ג( בדבר סיווג מחדש.2ראה ביאור  *
  .IFRS15בדבר יישום  (א)3ראה ביאור  **
 
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.מאוחדים  דוחות הכספיים בינייםהמצורפים לתמצית ההביאורים 



 

6 

 

 שופרסל בערבון מוגבל 
 

 מאוחדים בינייםאחר  כוללרווח תמצית דוחות על 

 
 
 שנה שנסתיימה   
 ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום  

 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13  
  1038 1037 1037 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

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

 
 275  66  67   רווח לתקופה

     
     רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלאחר שהוכר ברווח

     הועבר או יועבר לרווח והפסדהכולל לראשונה  
     

     החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של מכשירים המשמשים
 (8)  (3) 1  לגידור תזרימי מזומנים 

     מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שהוכרו לראשונה ברווח הכולל ויועברו

 2 - -  לרווח והפסד

     
     סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלאחר שהוכר ברווח

 (6)  (3) 1   , נטו ממסהועבר או יועבר לרווח והפסדהכולל לראשונה 
     

     יועברו לרווח והפסדכולל אחר שלא  )הפסד(פריטי רווח 
     

 (06) -  -   מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת
     

 -  -  6   קרן הערכה מחדש לגבי פריטי רכוש קבוע שסווגו כנדל"ן להשקעה 
     
 2 -  (3)  פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד בגין ים מס
     

     ,שלא יועבר לרווח והפסד ופהאחר לתק כולל (הפסדרווח )סה"כ 
 (02) -  5   ממסנטו 

     
 (08) (3)  7   כולל אחר לתקופה, נטו ממס (הפסדרווח )

     
 257  63  74   לתקופה כוללסה"כ רווח 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רד מהם.מהווים חלק בלתי נפמאוחדים דוחות הכספיים ביניים המצורפים לתמצית ההביאורים 
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 שופרסל בערבון מוגבל
 השינויים בהון ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על 

 
     פרמיה על   
 הון סה"כ עודפים אוצרבמניות  קרנות הון מניות הון מניות 

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

 שלושה חודשים לתקופה של 
 ()בלתי מבוקר 1038במרס  13ום בי הסתיימהש

      

 3,808 688 (85) 8 845  141  1038 בינואר 3יתרה ליום 
 31 31 -  - -  -  (0) לראשונה IFRS 9אימוץ 

 IFRS 9  141  845 8 (85) 733 3,813לאחר אימוץ  1038 בינואר 3יתרה ליום 
 (360) (360) -  -  -  -  דיבידנדים לבעלי המניות

 *-  *-  -  -  -  -  בוסס מניותתשלום מ
 67 67  -  -  -  -  רווח לתקופה

 7  -   -  7  -  -  כולל אחר לתקופה, נטו ממס רווח
 3,715 638 (85) 35 845  141  1038במרס  13יתרה ליום 

       
 שלושה חודשים לתקופה של 

 ()בלתי מבוקר 1037במרס  13ביום  הסתיימהש
      

 0,305  586  (85) 02  561  221   1037 בינואר 3יתרה ליום 
 5  5  -  -  -  - (0) לראשונה IFRS 05 אימוץ

 IFRS 15  221  561  02 (85)  570  0,321לאחר אימוץ  1037 בינואר 3יתרה ליום 
 0  0  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

 (061) (061) -  -  -  -  דיבידנדים לבעלי המניות
 66 66  -  -  -  -  תקופהרווח ל

 (3)  -   -   (3)  -  -  הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס
 0,222  278  (85)  00  561  221  1037במרס  13יתרה ליום 

       
       (מבוקר) 1037 בדצמבר 13ביום   הסתיימהש לשנה

 0,305  586  (85) 02  561  221   1037 בינואר 3יתרה ליום 
 5  5  -  -  -  - (0) לראשונה IFRS 05 ץאימו

 IFRS 15   221  561  02 (85)  570  0,321לאחר אימוץ  1037 בינואר 3יתרה ליום 
 2  2  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

 37 - - - 37 *- מימוש כתבי אופציה לעובדים
 (061) (061) -  -  -  -  דיבידנדים לבעלי המניות

 328 - -  -  326   2  נטוהנפקת מניות, 
 275 275 -  -  -  -  רווח לשנה

 (08) (02) -  (6) -  -  כולל אחר לשנה, נטו ממס הפסד
 0,818 678 (85) 8 725  222  1037בדצמבר  13יתרה ליום 

 
 .IFRS9 -ו IFRS15בדבר יישום  3( ראה ביאור 0)         

  ון ש"ח.מילי 0 -*    מציין סכום הנמוך מ         
 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.מאוחדים דוחות הכספיים ביניים המצורפים לתמצית ההביאורים                    
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 שופרסל בערבון מוגבל
 תזרימי מזומנים ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על 

 
 
     
 שנה שנסתיימה ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום  

 ברבדצמ 13 במרס 13 במרס 13  
  1038 1037 1037 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

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

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 

   

 לתקופהרווח 
 

 67  66*  275 

    התאמות:
    

 285  68  76  פחת רכוש קבוע 
 05  -  -  הפסדים מירידת ערך רכוש קבוע

 32  8  7  ים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות הפחתת נכס
 85  07  38  סים על הכנסהמ

 (27) (8) (8) , נטומוהכנסה ששול ים עלמס
 022  *26  18  הוצאות מימון, נטו

 (5) (2) (3) חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 (36) -  -  טולהשקעה, נ נדל"ן שינוי בשווי הוגן ורווח ממימוש

 (6) (3) 4  בהטבות לעובדיםשינוי 
 (0) -  -  רווח ממכירת רכוש קבוע

 2  0  -  תשלום מבוסס מניות
 (26) (5) (1) שינוי בהפרשה בגין חוזים מכבידים

 08  *(231) (171) בלקוחותשינוי 
 (26) (58) (18)  בחייבים ויתרות חובהשינוי 
 32  (035) (333) במלאי שינוי

 (57) 77  388  בספקים ונותני שירותיםשינוי 
 63  371  154  ואחרות הפרשות, בזכאים ויתרות זכותשינוי 

    
 750  076  116  שנבעו מפעילות שוטפת מזומנים נטו

    
 פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 

 
   

 (362) (70) (315) רכישת רכוש קבוע 
 8  0  -  תמורה ממכירת רכוש קבוע

 (27) *(6) (38) בלתי מוחשיים השקעה בהוצאות נדחות ונכסים
 (06) (3) (1) , נטוהשקעה בנדל"ן להשקעה

 (020) -  -  רכישת חברה בת, בניכוי המזומנים שנרכשו
 0  -  3  פירעון הלוואות לזמן ארוך
 (2)  72  (153) , נטולזמן קצר קדונות(י)השקעה בפ תמורה ממימוש פיקדונות

 2  0  -   ריבית שנתקבלה והכנסות מדיבידנד

    
 (520) (2) (407)  ששימשו לפעילות השקעה נטו מזומנים

    
    
    

 .IFRS15בדבר יישום  (א)3ראה ביאור  *
 

   

 
 
 

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהםמאוחדים דוחות הכספיים ביניים המצורפים לתמצית ההביאורים 
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 בלשופרסל בערבון מוג
 

  תזרימי מזומנים ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על 

 
 
     
 שנה שנסתיימה ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום  

 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13  
  1038 1037 1037 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

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

 
    וןפעילות מיממתזרימי מזומנים 

    
 -  -  561  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
 -  -  (337) מימוש אופציה לרכישת שותפות

 (52) -  -  אשראי לזמן קצר
 (265) (072) -  רעון אגרות חוביפ

 (018) (05) -  ריבית ששולמה
 (061) -  -  דיבידנד ששולם

 328 - -  תמורה מהנפקת מניות
 37 - -  למניותפציה מימוש כתבי אותמורה מ

 (2) (0) -  מתאגידים בנקאיים  רעון הלוואות לזמן ארוךיפ
 (01) - -  גידורתשלומים בגין עסקאות 

 (02) (3) -  משיכת שותפים משותפות 
    

 (222) (070) 446  מימון (לפעילות ששימשושנבעו מפעילות ) ,נטו מזומנים
    

 (02) 0  165  וי מזומניםבמזומנים ושוגידול )קיטון( נטו 
    

 382     382    171  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
    

 372  385  717  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 שופרסל בערבון מוגבל
 

 1038במרס  13מאוחדים ליום  כספיים בינייםתמצית דוחות ביאורים ל
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 כללי - 3אור יב
 

 הישות המדווחת
 

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

החברה "הקבוצה"( והשקעה בחברה כלולה.  -)להלן יחד החברה, של החברות הבנות שלהשל  אלה, כוללים את 2108
דולפין נדרלנדס שהינה בעלת השליטה בחברה )הנמצאת בשליטת  השקעות דיסקונט בע"מחברת ידי  -מוחזקת בעיקר על

פועלת גם  הקבוצהבישראל. עוסקת בהפעלת רשת סופרמרקטים  הקבוצה. (בשליטת מר אדוארדו אלשטיין חברה בי.וי.
ומרכזים  קניונים מחזיקהבאמצעות שופרסל נדל"ן בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה( ובמסגרת זו )בתחום הנדל"ן 

וכן  "יש"-ו "שופרסל"את כרטיסי האשראי אשר במסגרת זו מציעה בתחום ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי  ,מסחריים
דראגסטורס בע"מ, חברה בבעלותה המלאה( אשר במסגרת זו משווקת ומוכרת  בתחום הפארם )באמצעות ניו פארם
 ב.סחר בבורסה לניירות ערך בתל אביניירות הערך של החברה רשומים למ .תרופות, מוצרי טבע ומוצרי קוסמטיקה

 
 

 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 1אור יב
 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.
 

ביניים ואינה כוללת את כל המידע הנדרש לתקופות , דיווח כספי IAS 32 -דוחות הביניים המאוחדים נערכה בהתאם לתמצית 
 .2107בדצמבר  30ביום  סתיימההשלשנה ליום והכספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות כספיים בדוחות 

 .0771 -ים( התש"ל ינות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידכמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתק
 

 .2108 במאי 27ביום  החברהתמצית דוחות הביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון 
 

שימוש באומדנים ושיקול דעת  ב.
 

 
בשיקול דעת  שת החברה להשתמהנהל, נדרשת IFRS -לבהתאם  הביניים המאוחדים כספייםהדוחות בעריכת תמצית ה

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

בהערכות הכרוכות וההנחות העיקריות ששימשו  הקבוצהשיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של 
 .2107בדצמבר  30סתיימה ביום בדוחות הכספיים המאוחדים לשנה שה באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו

 
שינוי בסיווג .ג

 

 
הקבוצה סיווגה מחדש את הוצאות שכר עבודה והוצאות נלוות, הוצאות אחזקה ומחשוב וההוצאות האחרות בין הוצאות 

העלויות. מספרי ייחוס לה וכלליות בדוח רווח והפסד, על מנת לשקף באופן נאות יותר את מכירה ושיווק להוצאות הנה
הנהלה וכלליות להוצאות מכירה ושיווק נטו, סווגו מהוצאות מיליוני ש"ח  0ההשוואה סווגו מחדש לשם עקביות, כך שסכום של 

א הייתה השפעה על סך הרווח התפעולי ועל . לסיווג האמור ל2107במרס  30שלושה חודשים שהסתיימה ביום  לשבתקופה 
 הרווח לתקופה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 שופרסל בערבון מוגבל
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 1אור יב
 

בתמצית דוחות ביניים מאוחדים אלה, יושמה באופן עקבי ליישומה בדוחות הכספיים  קבוצההמדיניות החשבונאית של ה
 :, פרט לאמור להלן2107בדצמבר  30ביום  סתיימהשהפורסמו על ידה ליום ולשנה אשר השנתיים 

 
 
 
 " או "התקן"(IFRS15" -הכנסה מחוזים עם לקוחות )להלן IFRS 15 תקן  .א

 
להלן ההשפעה של  IFRS15בדבר אימוץ מוקדם של  2107בדצמבר  30יח' לדוחות הכספיים ליום  3בהמשך לביאור 

 :2107במרס  30ל המצב הכספי ליום היישום המוקדם על הדוח ע
 
 

    

בהתאם למדיניות   
 קודמת

 -בהתאם ל השינוי
IFRS15 

 מיליוני ש"ח  

 
     

 055 (0) 056  חייבים ויתרות חובה
 876 0 875  נכסים בלתי מוחשים והוצאות נדחות

 0,087 (6) 0,073  זכאים ויתרות זכות
 278 6 272  יתרת עודפים

 
 

 :2107במרס  30תיימה ביום בדוח רווח והפסד לתקופה של שלושה חודשים שנס
 
 

    

בהתאם למדיניות   
 קודמת

 -בהתאם ל השינוי
IFRS15 

 מיליוני ש"ח  

 
     

 2,712 0 2,713  הכנסות
 08 (0) 07  הכנסות מימון

 571 (0) *570  הוצאות מכירה ושיווק

     

 
  )ג( בדבר סיווג מחדש.2ראה ביאור  *

 
 

 :2107במרס  30פה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום על תזרימי המזומנים לתקובדוח 
 
 

    

בהתאם למדיניות   
 קודמת

 -בהתאם ל השינוי
IFRS15 

 מיליוני ש"ח  

 
     

 26 0 25  הוצאות מימון נטו
 (231) (0) (227)  שינוי בלקוחות

השקעה בהוצאות נדחות ונכסים בלתי 
 מוחשיים

 (5) (0) (6) 
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 י המדיניות החשבונאית )המשך(עיקר - 1אור יב
 

 ("IFRS9מכשירים פיננסים )להלן: "תקן  IFRS 9  (1034תקן ) .ב

 
 , החל מהרבעון הראשון הקבוצה מיישמת את תקן2107בדצמבר  30( לדוחות הכספיים ליום 0יט) 3בהמשך לביאור 

IFRS9 שוואה, תוך התאמת יתרת העודפים תיקון מספרי ה ללא, 2108בינואר  0. הקבוצה בחרה ליישם את התקן החל מיום

 )מועד היישום לראשונה של התקן(. 2108בינואר  0אחרים ליום  מרכיביםו

 

, ישנן שלוש קטגוריות עיקריות למדידת נכסים פיננסיים: עלות מופחתת, שווי הוגן IFRS9בהתאם לגרסה הסופית של תקן 

וג לגבי מכשירי חוב מתבסס על המודל העסקי של הישות לניהול דרך רווח והפסד ושווי הוגן דרך רווח כולל אחר. בסיס הסיו

נכסים פיננסיים ועל מאפייני תזרימי המזומנים החוזיים של הנכס הפיננסי. השקעה במכשירים הוניים תימדד בשווי הוגן דרך 

, ולל האחר(ם בשווי ההוגן ברווח הכרווח והפסד )אלא אם החברה בחרה, בעת ההכרה הראשונית, להציג את השינויי

 לנכסים בקשר(, 2117) 7 לתקן בהתאם והמדידה הסיווג כללי את 2102 משנת החל מוקדם באימוץ אימצה הקבוצה

 :להלן המפורטים, IFRS9 תקן של הסופית הגרסה כללי יתר את מוקדם באימוץ לאמץ מבלי, פיננסיים

 

 כללי -חשבונאות גידור 

 

גיות גידור נוספות אשר נעשה בהן שימוש לצורכי ניהול סיכונים עשויות , אסטרטIFRS9בהתאם לגרסה הסופית של תקן 

הוחלף בדרישה לקשר כלכלי  ,הנוכחי לקביעת אפקטיביות הגידור 81% - 025% -להיות כשירות לחשבונאות גידור. מבחן ה

חדשים המהווים חלופות  בין הפריט המגודר לבין המכשיר המגדר, מבלי לקבוע סף כמותי. בנוסף התקן כולל מודלים

ונקבעו  IFRS9לחשבונאות גידור בהתייחס לחשיפות אשראי ולחוזים מסוימים אשר אינם בתחולת הגרסה הסופית של תקן 

 עקרונות חדשים לטיפול במכשירים מגדרים. כמו כן, נקבעו דרישות גילוי חדשות.

 

 ירידת ערך של נכסים פיננסיים

 

(. "Expected Credit Loss Model") מודל חדש להכרה בהפסדי אשראי צפויים לתכול IFRS9הגרסה הסופית של תקן 

, המודל החדש מציג גישת מדידה דואלית של ירידת ערך: אם סיכון האשראי המיוחס לנכס הפיננסיים החוב נכסיעבור מרבית 

האשראי הצפויים בשל הפיננסי לא עלה באופן משמעותי מאז ההכרה לראשונה, תירשם הפרשה להפסד בגובה הפסדי 

עשר החודשים לאחר מועד הדיווח. אם סיכון האשראי עלה באופן -אירועי כשל אשר התרחשותם אפשרית במהלך שנים

משמעותי, במרבית המקרים ההפרשה לירידת ערך תגדל ותירשם בגובה הפסדי האשראי הצפויים על פני מלוא אורך החיים 

 של הנכס הפיננסי.

 

 : על שינוי תנאים שחל בתקופות קודמות בהתחייבות פיננסית המטופלת בעלות מופחתת IFRS 9יישום  השפעת

 

, נקבע IAS 39. בתקופת היישום של החברה, שונו תנאי אגרות חוב מסויימות, שהונפקו על ידי  IAS 39בתקופת היישום של

( של שיעור הריבית האפקטיבי החל modificationכי שינוי התנאים האמור אינו מהותי ולפיכך טופל שינוי התנאים כהתאמה )

על אגרות החוב בתקופות עוקבות, כך שלשינוי התנאים לא הייתה השפעה מיידית על ההתחייבות הפיננסית בגין אגרות 

, גם אם שינוי התנאים אינו מהותי הוא משפיע באופן מיידי על ההתחייבות הפיננסית בגין אגרות IFRS 9החוב. במסגרת 

דת לאחר השינוי כערך הנוכחי של יתרת תזרימי המזומנים החוזיים החדשים כשהם מהוונים בריבית החוב, הנמד

האפקטיבית המקורית, והפער שבין ההתחייבות הפיננסית שבספרים )בתנאיה המקוריים( לבין הערך הנוכחי החדש שחושב 

  .הפסד או רווח לדוח/הכנסה כהוצאהנזקף 

 
 

 :2108ינואר ב 0על  המצב הכספי ליום  תקןיישום הלהלן ההשפעה של  

 
     
בהתאם למדיניות   

 קודמת
 -בהתאם ל השינוי

IFRS9 
 מיליוני ש"ח  

 
     

 5 (2) 7  מיסים נדחיםנכסי 
 2,075 (07) 2,072  אגרות חוב

 700 03 678  יתרת עודפים
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 עונתיות - 4אור יב
 

המשק בסמוך  קמעונאות מושפעות מעונתיות בשל תנאי הצריכה שלשל החברה בענף ה והמצב הכספי התוצאות העסקיות

 .לתקופת החגים בישראל

 

 

 

 אירועים בתקופת הדוח - 5ביאור 

 
ש"ח  1.68 -מיליוני ש"ח המהווה כ 061, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 2108במרס  25ביום  .א

, יתרת 2108במרס  30ליום . 2108באפריל  22ים במניות ביום למחזיק 2108במאי  8 למניה. הדיבידנד שולם ביום
 הדיבידנד כלולה במסגרת הזכאים ויתרות זכות.

 
אגרות חוב מסדרה ה'  רך נקובש"ח עמיליוני  276-, הנפיקה החברה, בדרך של הרחבה, כ2108במהלך חודש ינואר  .ב

. לפרטים 2.02%עור הריבית האפקטיבית הינו ש"ח, שימיליון  568-כ בסך של (ברוטו)הקיימת שלה, בתמורה כוללת 
 .2107בדצמבר  30לדוחות הכספיים ליום  07בדבר תנאי אגרת החוב ראה ביאור 

 
הנתונה לחברה  CALL -, בדבר אופציית ה2107בדצמבר  30בדוחות הכספיים ליום  05בהמשך לאמור בביאור  .ג

שותפות"(, שילמה החברה לפז, במהלך חודש מרס "ה :לרכישת החזקותיה של פז בשותפות שופרסל פיננסים )להלן

מהחזקות פז בשותפות, כך שהחזקותיה של  06%מיליוני ש"ח, וזאת עבור  007, בגין מימוש האופציה סך של 2108

  .81%החברה עומדות על 

 
 2116באוגוסט  30פי הסכם שותפות מיום -, על2107בדצמבר  30בדוחות הכספיים ליום  05בהמשך לאמור בביאור  .ד

"( בין החברה, לאומי קארד, ופז חברת נפט בע"מ, במקרה של סיום "הסכם לאומי קארד", לחברה הסכם השותפות)"

  PUTלרכישת אחזקותיה של לאומי קארד בשותפות וללאומי קארד הייתה נתונה אופציית CALLהייתה נתונה אופציית 

יום ממועד סיום "הסכם  61לפנות למעריך מוסכם תוך  למכירת אחזקותיה בשותפות לחברה ולצורך כך כל צד היה רשאי

נכון למועד  .( לצורך קביעת שווי אחזקותיה של לאומי קארד בשותפות2108במרס  08לאומי קארד" )דהיינו, עד יום 

מוסכם, וממילא לא בוצעה אליו פניה מעריך יום ממועד סיום הסכם לאומי קארד( לא מונה  61)בחלוף מעל  פרסום הדוח

בקשר עם החזקות לאומי  PUT-וה CALL-לאור זאת, לעמדת החברה, פקעו אופציות ה תאם להסכם השותפות.בה

קארד בשותפות )להליך משפטי שפתחה לאומי קארד נגד שופרסל, בין היתר, בקשר עם פקיעת האופציות ראה גם 

 )ג((.7ביאור 

 

סי חתמו החברה וכרטי 2107בנובמבר  2ביום , 2107בדצמבר  30א בדוחות הכספיים ליום 31בהמשך לאמור בביאור  .ה

"( להנפקה מסמך העקרונות"( על מסמך עקרונות )"כאל" –ב ישראל בע"מ )יחד אשראי לישראל בע"מ ודיינרס קלו

 08. הפעילות הושקה ביום "(הפעילות)" ידי כאל ללקוחות החברה-ותפעול של כרטיסי אשראי חוץ בנקאי שיונפקו על

 ך תום הסכם לאומי קארד(.)תארי 2108בינואר 
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 דיווח מגזרי - 6אור יב
 

 .ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2107 בדצמבר 30בדוחות הכספיים ליום  דיווח מגזריבדבר  32בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח וההפסד המגזרי זהה לזה שהוצג בביאור 
 בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית. 3מוצגת בביאור המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו ה

 
 מידע אודות פעילות המגזרים בני הדיווח מוצג בטבלה להלן:

 
 )בלתי מבוקר(: 8103במרס  13לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 

 
 

  
 

 מגזר קמעונאות

 
 

 מגזר נדל"ן

מגזר ניהול 
מועדון לקוחות 
 כרטיסי אשראי 

 
 

 ניו פארם

 
 

 למאוחד התאמות

 
 

 מאוחד

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

       

 1,368 (13) 340  13  31     1,037  סך הכנסות מחיצוניים

 - (11) - -  11  -  הכנסות שכירות בין המגזרים

 1,368 (51) 340   13   44  1,037  הכנסות המגזר

       

ללא רווח מפעילות  אחרותהוצאות תפעולי לפני  ))הפסד ווחר
 לקוחות כרטיסי אשראיניהול מועדון 

  
 88   

  
 16 

  
- 

 
(1) 

 
(6) 

  
 316 

 (31) 31  - (31) -  (31) תפעולי מניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי )הפסד( רווח

       

 331  7  (1) (31) 16  85  אחרותהוצאות תפעולי לפני )הפסד( רווח 

 (3) -  (3) -  -  -  , נטואחרות הוצאות

       

   331    7  (1)   (31)   16    85  אחרותהוצאות תפעולי לאחר )הפסד( רווח 

       

 (  11)      הוצאות מימון

   4       הכנסות מימון

 3       חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 (38)      סים על הכנסהמ

       

   67       לתקופה רווח
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 דיווח מגזרי )המשך( - 6אור יב

 

  :)בלתי מבוקר( 7103במרס  13לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 
 
 
 
  

 
 מגזר קמעונאות

 
 

 מגזר נדל"ן

מגזר ניהול מועדון 
לקוחות כרטיסי 

 אשראי

 
 

 התאמות למאוחד

 
 

 מאוחד

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח י ש"חמיליונ 

      

 2,712 (21) 21  01     *2,872  סך הכנסות מחיצוניים

 - (30) -  30  -  הכנסות שכירות בין המגזרים

 2,712 (50)  21   20  2,872  הכנסות המגזר

      

      הול מועדוןללא רווח מפעילות ני אחרות הוצאותרווח תפעולי לפני  

 77  (6) -  32  * 71 לקוחות כרטיסי אשראי  

 03  (03) *03  -  *03  רווח תפעולי מניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי 

      

 001  (07) 03  32  82  אחרותהוצאות רווח תפעולי לפני 

 (0) -  -  -  (0) , נטואחרות הוצאות

      

   017  (  07)   03    32    83  אחרות הוצאותתפעולי לאחר רווח 

      

 (  22)     הוצאות מימון

   *08      הכנסות מימון

 2      חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 (07)     מסים על הכנסה

      

   66      לתקופה רווח

 
 

 .IFRS15בדבר יישום  (א)3ראה ביאור  *
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 דיווח מגזרי )המשך( - 6אור יב

 
 

  :)מבוקר( 7103בדצמבר  13לשנה שנסתיימה ביום 
 
 
 

 "ןמגזר נדל מגזר קמעונאות

מגזר ניהול מועדון 
לקוחות כרטיסי 

 מאוחד התאמות למאוחד אשראי

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

      

 00,852  (87) 87  23     00,817  סך הכנסות מחיצוניים

 -  (025) -  025  -  הכנסות שכירות בין המגזרים

 00,852  (202)  87   068  00,817  הכנסות המגזר

      

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

 217  (23) -  036   272  לקוחות כרטיסי אשראי  

 56  (56) 56  -  56  לקוחות כרטיסי אשראי תפעולי מניהול מועדוןרווח  

      

 263  (77) 56  036  351  אחרות)הוצאות(  רווח תפעולי לפני הכנסות

 06  (22) -  27  (7) , נטואחרות הכנסות )הוצאות(

      

   277  (  013)   56    085    320  אחרות)הוצאות(  תפעולי לאחר הכנסותרווח 

      

 (  052)     הוצאות מימון

   28      הכנסות מימון

 5      לפי שיטת השווי המאזני חברה מוחזקת המטופלתחלק ברווחי 

 (85)     מסים על הכנסה

      

   275      לשנה רווח
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 ליכים משפטייםהתביעות ו - 7ביאור 
 

 
 להלן) שונים משפטיים הליכים נגדה ועומדים תלויים או משפטיות תביעות בוצההק חברות כנגד הוגשו השוטף העסקים במהלך
 (."משפטיות תביעות" :זה בסעיף
 בדוחות כללונ ,המשפטיות התביעות לסיכוי באשר משפטיות דעת חוות על ,היתר בין, המתבססת הקבוצה חברות הנהלות לדעת

 .כאמור המשפטיות מהתביעות כתוצאה החשיפה וילכיס ,הפרשות נדרשו בו במקום, נאותות הפרשות הכספיים
 

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

נכון למועד הדוח, אגרה בהתאם להיקף התביעה,  מחייבות תשלום לא היויצוין, כי מאחר והגשת בקשות להכרה בתובענות כייצוגיות 
 .סכומי התביעה עשויים להיות גבוהים מהיקף החשיפה האמיתי בגין התביעות האמורות

 
 בהתאם מסווגותכשהן  ,1038 במרס 31 ליום נכון שבתוקף הקבוצה של התלויות ההתחייבויות תיאור להלן. 3 .א

 מים:דו מאפיינים בעלות לקבוצות

 
 ש"ח. נימיליו 0-*     מציין סכום הנמוך מ

   החברה בנפרד.מיליוני ש"ח בהן לא צוין סכום כנגד  68 -חברה ונתבעים נוספים בסך של כ**    כולל תביעות כנגד ה
 מיליוני ש"ח בהן לא צוין סכום כנגד החברה בנפרד. 225 -ביעות כנגד החברה ונוספות בסך של ככולל ת  ***

 אשר בגינן קיימותל שתאושרנה כתביעות ייצוגיות שבגינן לא צויין סכום התביעה, ככ החברה**** קיימות תביעות נוספות כנגד 
 חשיפה נוספת. לחברה       

 
 
 
 
 

 התביעות מהות תביעות קבוצת
 יתרת

 ההפרשה

 סכום
 החשיפה
 הנוספת

סכום החשיפה 
בגין תביעות 
שטרם ניתן 
להעריך את 

 סיכוייהן

 
 
 
 

 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

05 0,160** 275*** 3,553 

 עובדים תביעות
 

 ידי 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

-* 2 7 33 

ויות לקוח, רש-ספק
 וכללי

בגין מחלוקות  משפטיות תביעות
מסחריות עם ספקי שירותים ו/או מוצרים 
והליכים משפטיים מצד המדינה, גופים 

בגין  לרבותממשלתיים ורשויות המדינה 
הליכים בתחום הרגולציה החלה על 
החברה ומחלוקות כספיות שונות בנוגע 
  לכספים המשולמים ע"י החברה לרשויות.

5 03 -  38 

 14 *- 6 08 תביעות נזיקין בטיפול חברות הביטוח לקוחות תביעות נזיקין 

 סה"כ
 

18 3,084 481 3,604**** 
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 )המשך( משפטייםליכים התביעות ו - 7 ביאור
 

 )המשך( .א

, בחלוקה 1038 במרס 13. להלן פרוט מספרן וסכומן של ההתחייבויות התלויות של הקבוצה שבתוקף נכון ליום 1  

 לפי סכום התביעה:

 סכום התביעות מספר תביעות  סכום התביעה

 (ש"חמיליוני )  

 *378 *732 (ום נגד החברהנוספות ואשר צוין סכ)כולל תביעות נגד החברה ו ש"חמיליון  011עד 

 873 3 "חש מיליון 511 ועד"ח ש מיליון 011

 - 5 תביעות בהן לא צוין סכום התביעה

 - 3 כנגד החברה ונוספים התביעה סכום צוין לא בהן תביעות

 303 7 תביעות נגד החברה ונתבעים נוספים יחדיו בהן לא צוין סכום נגד החברה בנפרד

 3,604 751 סה"כ

 
 .ש"ח מיליוני 22של תביעות בהיקף  2108במרס  30ליום  תביעות נזיקין לקוחות 602ימות קי *
 

 אחרות תביעות עובדים, קבלני משנה, ספקים, רשויות ותביעות   .ב

שונות על ידי עובדים, קבלני משנה, ספקים, רשויות  משפטיות תביעות חברהה כנגד הוגשו השוטף העסקים במהלך

עניינן בעיקר טענות להפרת הוראות הדין ביחס לסיום העסקת עובדים ותשלומי חובה לעובדים, וכן תביעות אחרות, ש

  טענות להפרת הסכמים ותשלומי חובה לרשויות.

 מיליוני ש"ח. 27 -כ של לסך אלו מסתכם תביעות הכולל הנתבע מהחברה בגין , הסכום2108 במרס 31 ליום
  
מנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה לשעבר של החברה וארבעה מנהלים הוגש כתב אישום נגד החברה, ס 2102בשנת 

 -נוספים בחברה )שאינם נושאי משרה(. בכתב האישום נטען לעבירות על הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 
)"החוק"(, בקשר להעסקת עובדים בשעות נוספות מעבר למותר בחוק. לדעת הנהלת החברה, ובהסתמך על  0750

של יועציה המשפטיים, אם וככל שבסיומו של הליך כאמור תימצא החברה אשמה באישומים שיטענו  חוות דעתם
 נגדה, אזי חשופה החברה לתשלום קנס לא מהותי.

 
הוגש ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה לפיה נדחתה בקשה לאישור תביעה במהלך תקופת הדוח 

 וני ש"ח. בשלב מקדמי זה לא ניתן להעריך את סיכויי הערעור.מילי 258 -בסכום של ככנגד החברה ייצוגית 
 

 פרטים בדבר תביעות לאחר תאריך הדוח .ג

 -כ של כולל ת כנגד החברה בסכום וייצוגי ות כתביעותצרכני שלוש בקשות לאישור תביעות לאחר תאריך הדוח, נתקבלו
 מילוני ש"ח. 83

 -כתביעות ייצוגיות נגד החברה ונתבעים נוספים בסכום כולל של כבקשות לאישור תביעות צרכניות  חמשכמו כן, נתקבלו 
 מיליוני ש"ח ללא ציון סכום בנפרד כנגד החברה. 22

 21 -בנוסף, נתקבלה בקשה לאישור תביעה צרכנית כתביעה ייצוגית נגד החברה ונתבעים נוספים בסכום כולל של כ
 מיליוני ש"ח. 5-כבלבד הינו  המיליוני ש"ח, כאשר סכום התביעה כנגד החבר

 סיכויי התביעות לא ניתנים להערכה בשלב מקדמי זה.
  כמו כן, נדחתה ונסתלקה בקשה לאישור תביעה צרכנית כתביעה ייצוגית נגד החברה ונתבעים נוספים בסכום כולל של 

 מיליוני ש"ח בסכומים לא מהותיים 7-כ
 

ולצדו בקשה למתן צווים  לאומי קארדידי  -הוגש עלהומצא לשותפות כתב תביעה ש ,2108באפריל  22 ביוםבנוסף, 
)שני  השותף הכלליסלמן רו"ח(, השותפות וממשרד קסלמן וקהחברה וכן כנגד רו"ח של השותפות )זמניים, כנגד 

במסגרת התביעה התבקש בית המשפט, בין היתר, לתת צו שמצהיר כי כל פעילות . האחרונים כנתבעים פורמליים(
וחייבת להתבצע במסגרתה, וזאת גם אם שירותי  לשותפותהכנסותיו( שייכת  ראי שופרסל" )על כלל"מועדון כרטיסי אש

ההנפקה והתפעול ניתנים על ידי חברה שאינה לאומי קארד, או לחילופין כי הרווחים מפעילות מועדון כרטיסי אשראי 
ל וללאומי קארד בהסכם השותפות עומדות , וכן ליתן צו המצהיר כי האופציות המוקנות לשופרסשופרסל ישויכו לשותפות

במסגרת הסעדים שהתבקשו כנגד הרו"ח המבקר של  .בתוקף ולא פקעו ולמנות מעריך שווי לצורך הערכת שווי לשותפות
התבקש בית המשפט להורות לרו"ח המבקר למנות את רו"ח אורי כהן כמעריך מוסכם  ,השותפות בגדרי התביעה

ין להורות לרו"ח המבקר של השותפות למנות רואה חשבון אחר לשם ביצוע הערכת שווי לקביעת שווי השותפות ולחלופ
הודיעו החברה  2108במאי  28ביום ה את האמור בתביעה והגישה בקשה לסילוקה על הסף. לשותפות. החברה דוח

 ת סיכויילהעריך אבשלב מקדמי זה לא ניתן  ולאומי קארד לבית המשפט על העברת המחלוקות ביניהם לגישור.
 התביעה.
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 מכשירים פיננסים - 8ביאור 
 

 מכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד

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

 ם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.תואהלוואות ואשראי לזמן קצר ולזמן ארוך,  ,זכאים אחריםו

 , הינם כדלקמן:דוח על המצב הכספיבספרים המוצגים ב גרות החוב והערךאהשווי ההוגן של 
       
 1037 בדצמבר 13ליום  1037 במרס 13ליום  1038 במרס 13ליום  

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

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

 מבוקר מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 
       

 2,528  2,072 2,521  2,316 1,083  1,761 אגרות חוב )כולל ריבית לשלם(

 

 .(0השווי ההוגן של אגרות החוב הינו השווי הבורסאי )רמה  

 
 

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

 :הרמות השונות הוגדרו כדלקמן

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

 
 
 
 1037בדצמבר  13 ליום 1037במרס  13 ליום 1038במרס  13 ליום 

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

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 
             נכסים פיננסיים

 01 - - 01 01 - - 01 30 - - 30 בטוחות סחירות

             הגנה על עסקאות -פורוורד

 - - - - - - - - 3 - 3 - "חצמודות מט 

 06 06 - - 08 08 - - 36 36 - - השקעה **

 30 3 36 17 01 - 08 28 01 - 06 26 

             :התחייבויות פיננסיות

SWAP- (8) - (8) - (5) - (5) - (7) - (7) - החלפת ריביות 

             הגנה על עסקאות -פורוורד

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

 - (7) - (7) - (8) - (8) - (8) - (8) 

             

 30 (6) 36 10 01 (8) 08 21 01 (8) 06 08 

 
  מיליון ש"ח. 0 -מציין סכום הנמוך מ    *
 סי הנמדדהשקעה במניות לא סחירות של חברת שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ, המטופלת כנכס פיננ **
  בשווי הוגן דרך רווח והפסד.     
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 אירועים לאחר תאריך הדוח - 8ביאור 
 

בהסכם קומבינציה והסכם שיתוף ועסקה  של החברהבבעלותה המלאה  בתחברת , התקשרה 2108באפריל  26ביום  .א
 היזם( חברה בשליטת בעלי השליטה בחברה. -ים לקרקעות בע"מ )להלן-משותפת עם חברת גב

מ"ר ברעננה,  8,811 -מזכויות הבעלות במקרקעין בשטח של כ 67.5%הבת ליזם  מכור חברתבהתאם להסכם ת
הבת והיזם בעלי הזכויות במושע בפרוייקט  מהיזם. עם השלמת הפרוייקט יהיו חברת בתמורה לקבלת שירותי בנייה

 ליזם. 67.5% -הבת ו לחברת 31.5%אם ליחס קומבינציה של בהת
    ממועד חתימת ההסכם: אישור העסקה  יםחודש 22להתקיימות התנאים הבאים תוך כניסת ההסכם לתוקף כפופה 

 החברהאסיפת בעלי המניות של  ידי האורגנים המוסמכים של שני הצדדים ומתן תוקף לתב"ע מפורטת לפרויקט.-על
 . 2108ביוני  5 -זומנה ל

 
ם עם צד שלישי אשר יספק ויקים את אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכ 2108במאי  27ביום  .ב

מ"ר( אותו תקים החברה )ראה להלן(שישמש  32,111 -)בהיקף של כ מודיעיןב חדש פעילות האוטומציה למרכז אוטומטי
מ"ר( אשר ישמש גם  8,011 -של החברה, וכן למחסן קיים של החברה בקדימה )בשטח בנוי של כ Online -הלפעילות 

 .Online -ה תכמרכז אוטומטי לפעילוהוא 
 מאותו צד שלישי לפיו תרכוש החברהאחר, אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם עם צד שלישי כן 

מזכויות החכירה שיש לצד השלישי במקרקעין פנויים באזור התעשייה במודיעין, כאשר הצדדים יקימו עליו מרכז  25%
 6,111 -מ"ר ומבנה משרדים בהיקף של כ 32,111 -היקף של כלוגיסטי )ברמת מעטפת וללא מערכות האוטומציה( ב

לצד השלישי, בחלקים בלתי  75% -לשופרסל ו 25%"הפרויקט"( כאשר חלקי הצדדים בפרויקט יהיו  -מ"ר )ביחד 
מסוימים ביניהם. החברה תשכור מהפרוייקט, בשכירות לטווח ארוך, את המרכז הלוגיסטי, אשר ישמש כמרכז אוטומטי 

 . , כאמור לעילשל החברה )"מרכז אוטומטי מודיעין"( Online -ת הלפעילו
 611 -סך ההשקעות בגין הקמת המרכזים האוטומטיים במודיעין ובקדימה כאמור לעיל מוערכות, נכון למועד הדוח, בכ

פני תקופה -ה על, והן תיפרשנמיליון ש"ח )יצוין, כי רוב הסכום כאמור הינו בגין התשלום עבור ציוד האוטומציה והקמתו(
   . שנים 2 -של כ
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ד' לתקנות ניירות ערך 12הנדון: דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 
 3791 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 מבוא

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

ולתקופה של שלושה חודשים  8103במרס  30החברה(, ליום  –של שופרסל בערבון מוגבל )להלן  0971  -התש"ל 
שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 

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

לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של החברות המוחזקות אשר ההשקעה בהן 
מיליוני ש"ח  3-בהפסדיהן הסתכם לסך של כ החברה , וחלקה של8103במרס  30מיליוני ש"ח ליום  075-הינה כ

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי התמציתי לתקופת ביניים של אותן חברות 
נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין 

 חרים.אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון הא
 

 היקף הסקירה
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת 

והחשבונאיים, ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים  מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים
ואחרים. סקירה הינה 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 

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

 מסקנה
 

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

 .0971 –קופתיים ומיידיים(, התש"ל ניירות ערך )דוחות ת
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3 

 

 
 
 במרס 13  

8132 

 במרס 13

8139 

 בדצמבר 13

8139 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( תי מבוקר()בל  

 מיליוני ש"ח ש"חמיליוני  מיליוני ש"ח  

 
    נכסים

    
    

 מזומנים ושווי מזומנים
 פיקדונות לזמן קצר

 071 
 151 

 373 
 - 

 343 
 011 

 01  01  31  בטוחות סחירות
 0,114  0,866  3,808  לקוחות

 039  053  319  חברות מוחזקות 
 018  *040  311  יתרות חובהחייבים ו

 686  795  911  מלאי

    
 8,389  8,733  1,117  סה"כ נכסים שוטפים

    
    

 06  03  30  ה במניות הנמדדות לפי שווי הוגןהשקע
 0,056  904  3,371  השקעות בחברות מוחזקות

 331  396  113  אגרות חוב מחברה מאוחדת
 444  451  511  חברות מוחזקות

 0,681  0,561  3,090  רכוש קבוע
 987  *395  719  נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות

 7  34  -   מסים נדחים

    
 4,551  4,867  1,981  שוטפיםשאינם סה"כ נכסים 

    
 6,379  7,115  2,111  סה"כ נכסים

 
 
 
  .IFRS15 בדבר יישום (ב)8ראה ביאור  *
 
 

 ון חתמו:בשם הדירקטורי
 
 
 

  יו"ר הדירקטוריון 

  ישראל ברמן
  
 מנכ"ל 

  אברכהן יציקא
 
 

 
 סמנכ"ל כספים

  טליה הובר
 
 

 8103 במאי 89תאריך אישור הדוחות: 
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ל בערבון מוגבלשופרס  

 

ליום ביניים הכספי נתונים על המצבתמצית   
 

4 

 

 
 

 מרס    ב 13  
8132 

 במרס     13
8139 

 בדצמבר 13
 8139 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

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

 

 התחייבויות 
 

   

 65  65  05  שטרי הון לחברות מוחזקות
 073  098  110  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב

 0,614  0,709  3,211  ספקים ונותני שירותים
 77  95  71  חברות מוחזקות

 633  *0,066  3,837  ים ויתרות זכותזכא
 076  068  57  התחייבות בגין רכישת זכויות בשותפות

 45  51  11  הפרשות

 
 סה"כ התחייבויות שוטפות

  
 1,030 

  
 3,449 

 
 8,383 

    
    

 8,109  8,004  8,159  אגרות חוב
 051  034  350  , נטולעובדים הטבות

 05  31  31  הפרשות
 64  54  55  אחרותחייבויות הת

    
 8,843  8,338  8,028  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

    
    

 הון
 

   

 848  841  818  הון מניות
 945  561  715  פרמיה על מניות

 3  00  35  רנות הוןק
 (35) (35) (25) מניות באוצר

 693  *493  032  יתרת עודפים

 
  סה"כ הון

  
 3,915 

  
 0,884 

  
 0,313 

    
 6,379  7,115  2,111  סה"כ התחייבויות והון

 
 
 
  .IFRS15בדבר יישום  (ב)8ראה ביאור  *
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 שופרסל בערבון מוגבל

 

רווח והפסד ביניים נתוניתמצית   

5 

 

 
שנה שנסתיימה  שלושה חודשים שנסתיימו ביום  

 ביום

 8139 בדצמבר 13 8139במרס  13 8132במרס  13  

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

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

 

    
    

 00,688   8,351   8,793  ודמי שכירות הכנסות
 3,781  8,049  8,812  המכר והשירותיםעלות 

    
 8,918  710  901  רווח גולמי

    
 8,434  *614  091  ה ושיווקהוצאות מכיר

 הוצאות הנהלה וכלליות
 

 11  37*  060 

 8,645  640  911  שיווק, הנהלה וכלליות ,סך הוצאות מכירה

    
 857  61  57  אחרות הוצאותתפעולי לפני רווח 

    
 ( 9)  (0)  -  , נטואחרותהוצאות            

    
 

 אחרות הוצאות רווח תפעולי לאחר
 

  
57 

 
 59 

  
843 

    
 (058) (43) (18) הוצאות מימון 
 הכנסות מימון

 
 31   08  48 

 (001) (30) (88) הוצאות מימון, נטו

    
 090  49  18  רווח מחברות מוחזקות

    
 389  77  97  לפני מסים על ההכנסה רווח

    
 (54) (00) (38) מסים על ההכנסה

    
 875  66  09  לתקופה  רווח

 

 
 
 

  .בדבר סיווג מחדש (א)8ראה ביאור *            

 . IFRS15בדבר יישום  (ב)8ראה ביאור  **
 

            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 שופרסל בערבון מוגבל

 

 תמצית נתונים על הרווח הכולל ביניים

6 

 

 
 
 שנה שנסתיימה ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום  

 8139 בדצמבר 13 8139במרס  13 8132במרס  13  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

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

 

 875  66  09  לתקופה  רווח

    
    רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלאחר שהוכר ברווח

    הכולל לראשונה הועבר או יועבר לרווח והפסד
    

 של השינוי בשווי ההוגן של מכשירים המשמשים החלק האפקטיבי
 לגידור תזרימי מזומנים

 8  (3) (3) 

מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שהוכרו לראשונה ברווח הכולל 
 ויועברו לרווח והפסד

  
 - 

  
 - 

 
 8 

    
שלאחר שהוכר לראשונה  לתקופהכולל אחר )הפסד( סה"כ רווח 

 ווח והפסדברווח הכולל הועבר או יועבר לר
 
 8 

 
(3) 

 
(6) 

    
    פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד

    
 (06) -  -  מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת

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

    
 4  -   (3) והפסד פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח בגין מסים

    
    

שלא יועבר לרווח והפסד,  לתקופהכולל אחר  (הפסדרווח )סה"כ 
 נטו ממס

  
 5 

 
 - 

 
(08) 

    
 

 , נטו ממסלתקופהכולל אחר  (הפסדרווח )
  
 9  

  
(3) 

 
(03) 

 
  לתקופהכולל  רווחסה"כ 

   
 91  63  857 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .ומנהמידע המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד מ
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ייםתמצית נתונים על תזרימי המזומנים בינ  

7 

 

 
 
 

 

 
 שנה שנסתיימה ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום  

 8139בדצמבר  13 8139במרס  13 8132במרס  13  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

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

 

    ומנים מפעילות שוטפתמז תזרימי
    

 275  *66  09  לתקופה  רווח
    

    התאמות:
    

 244  57  01  פחת רכוש קבוע 
 6  -  -  הפסדים מירידת ערך רכוש קבוע

 30  7  9  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות 
 54  00  38  מסים על הכנסה

 (9) (0) (7) , נטומוהכנסה ששול ים עלמס
 בהטבות לעובדים שינוי

 יםמכביד ן חוזיםשינוי בהפרשה בגי
 5  
(1) 

(3) 
(5) 

(7) 
(86) 

 (0) -  -  רווח ממכירת רכוש קבוע
 001  *30  88  מימון, נטו הוצאות

 4  0  -  תשלום מבוסס מניות
 39  (8) (18) חברות מוחזקות

 (090) (49) (18) רווח מחברות מוחזקות
 31  *(838) (859) ותבלקוח שינוי
  (34) (55) (82) בחייבים ויתרות חובה  שינוי
 37  (038) (311) במלאי שינוי
 (45) 79  811  בספקים ונותני שירותים שינוי
 67  370  101  אחרותבזכאים ויתרות זכות, הפרשות ו שינוי

    
 634  044  871  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

    
 

 פעילות השקעהלי מזומנים תזרימ
 

   

 (384) (63) (382) רכישת רכוש קבוע 
 7  -  -  תמורה ממכירת רכוש קבוע

 (45) *(6) (37) השקעה בהוצאות נדחות ונכסים בלתי מוחשיים 
 (086) -  -  רכישת חברה בת

 (58) -  -  הלוואה לחברה בת
 -  -  -  נטו מכירת בטוחות סחירות,

 -  -  -  רכישת פעילות
 0  -  -  התקבלנריבית ש

 (4)  94  (853) תמורה ממימוש פיקדונות )השקעה בפיקדונות( לזמן קצר, נטו

 (172)  81 (543) 
    מזומנים נטו מפעילות השקעה בגין עסקאות עם חברות     
 מוחזקות     
 

 -  85  48 

 (510) 45  (172) השקעה )ששימשו לפעילות( פעילותשנבעו ממזומנים נטו 

  
 

 .IFRS15יישום בדבר  )ב(8ראה באור  * 
 

 .המידע המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו
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ייםתמצית נתונים על תזרימי המזומנים בינ  

8 

 

 
 

 שנה שנסתיימה ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום  

 8139בדצמבר   13 8139במרס  13 8132במרס  13  

 ()מבוקר )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

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

 

    פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
    

 -  -  501  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
 (865) (078) -  גרות חובפירעון א

 -   -     (339) מימוש אופציה לרכישת שותפות
 (061) -  -  דיבידנד ששולם

  343  -  -  תמורה מהנפקת מניות
 39  -  -  למניות תמורה ממימוש כתבי אופציה
 (01) -  -  תשלומים בגין עסקאות גידור

 (013) (05) -  ריבית ששולמה

    
 (056) (037) 110  לפעילות( מימון , שנבעו מפעילות )ששימשונטו מזומנים

    
 (83) 8  118  במזומנים ושווי מזומניםנטו גידול )קיטון( 

    
 370  370  112  ושווי מזומנים לתחילת התקופהמזומנים 

    
 343  373  071  מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .המידע המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו
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 כללי - 3ביאור 

 
 -)להלן  8103 במרס 30של הקבוצה ליום ביניים הדוחות הכספיים המאוחדים  מציתת נתונים כספיים מתוךתמצית להלן 

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

 של התאגיד.ביניים נפרד הכספי המידע תמצית ה"התוספת העשירית"( בעניין  -)להלן  0971-התש"לתקופתיים ומיידיים( 
וביחד עם  8107בדצמבר  30יש לקרוא את תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 

 .8103במרס  30וליום  8107בדצמבר  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 (8)

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

 במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי מאזני.

 
 

 ביניים מידע הכספי הנפרדתמצית השיושמה בעיקרי המדיניות החשבונאית  - 8 ביאור
 

ת החשבונאית אשר פורטו במידע המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זו, הינה בהתאם לכללי המדיניו
 כספיים ביניים המאוחדים. )ב( בדוחות8ביאור ראה גם  .8107בדצמבר  30הכספי הנפרד ליום 

 
 סיווג מחדש .א
 

הקבוצה סיווגה מחדש את הוצאות שכר עבודה והוצאות נלוות, הוצאות אחזקה ומחשוב וההוצאות האחרות בין הוצאות 
ות בדוח רווח והפסד, על מנת לשקף באופן נאות יותר את ייחוס העלויות. מספרי מכירה ושיווק להוצאות הנהלה וכללי

נטו, סווגו מהוצאות הנהלה וכלליות להוצאות מכירה  מיליוני ש"ח 0ביות, כך שסכום של ההשוואה סווגו מחדש לשם עק
השפעה על סך הרווח . לסיווג האמור לא הייתה 8107במרס  30ושיווק בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 .התפעולי ועל הרווח לתקופה
 
 
  " או "התקן"(IFRS15" -הכנסה מחוזים עם לקוחות )להלן  IFRS15תקן  .ב

 
 :8107במרס  30להלן ההשפעה של היישום המוקדם על הדוח על המצב הכספי ליום 

 
 
 

 
 
 

   

בהתאם   
 למדיניות קודמת

 -בהתאם ל השינוי
IFRS15 

 מיליוני ש"ח  

 
     

 040 (0) 048  חייבים ויתרות חובה
 395 0 394  נכסים בלתי מוחשים והוצאות נדחות

 0,066 (6) 0,078  זכאים ויתרות זכות
 493 6 498  יתרת עודפים
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 ביניים  מידע הכספי הנפרדתמצית השיושמה בעיקרי המדיניות החשבונאית  - 8 ביאור
 )המשך(     

 
 )המשך( " או "התקן"(IFRS15" -מחוזים עם לקוחות )להלןהכנסה   IFRS15תקן  .ב
 
 

 :8107במרס  30בדוח רווח והפסד לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 
 
 

    

בהתאם   
 למדיניות קודמת

 -בהתאם ל השינוי
IFRS15 

 מיליוני ש"ח  

 
     

 8,351 0 8,349  הכנסות
 08 (0) 03  הכנסות מימון

 614 (0) *615  ושיווק הוצאות מכירה

     

 
  .( בדבר סיווג מחדשא)8ראה ביאור  *

 
 

 :8107במרס  30בדוח על תזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 
 
 

 
 

    

בהתאם   
 למדיניות קודמת

 -בהתאם ל השינוי
IFRS15 

 מיליוני ש"ח  

 
     

 30 0 31  הוצאות מימון נטו
 (838) (0) (830)  וחותשינוי בלק

השקעה בהוצאות נדחות ונכסים בלתי 
 מוחשיים

 (5) (0) (6) 

 
 
 

 (IFRS9"מכשירים פיננסים )להלן: "תקן   IFRS 9(8131תקן ) .ג
 

 )ב( בדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.3ראה ביאור   IFRS9 ליישום תקן 
 

 

 

 אירועים בתקופת הדוח  - 1ביאור 
 

 בדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 7-ו 5 יםראה ביאור ,הדוחלגבי אירועים בתקופת 

 
 
 

 תקופת הדוחאירועים לאחר  - 1ביאור 
 

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

 הבקרה אפקטיביות בדבר 8102של שנת  ראשוןרבעון  דוח

לתקנות  ג82 לפי תקנה הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית

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

 :"(תקנות הדוחות)"
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 ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר 8102 של שנת ראשוןרבעון  דוחמצורף בזאת 

 :לתקנות הדוחות ג)א(82 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 מידעו.  צבי פישהיימר, סמנכ"ל משאבי אנוש, מנהל 6

 ;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.

 

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

(, העריכו הפנימית האחרון הבקרה בדבר השנתי הדוח – )להלן  2117בדצמבר  31ביום  שנסתיימה לתקופה

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

 אפקטיבית. היא 2117 בדצמבר 31כאמור, ליום  הפנימית הבקרה הגיעו למסקנה כי

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

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

 

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

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

 .אפקטיבית
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  :מנהלים הצהרות

 :לתקנות הדוחות (1)ד()ג38 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת ( 1)א
 

 מנהלים הצהרת
 מנכ"ל הצהרת

 :כי מצהיר ,איציק אברכהן, אני
 
של שנת  הראשוןלרבעון  (התאגיד – להלןחברת שופרסל בע"מ ) של וניהדוח הרבע את בחנתי .1

 (.הדוחות –  להלן) 2118
 
 של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ,ידיעתי פיל .2

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

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

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

 
לוועדה לבחינת ו הביקורת ועדתול ,לדירקטוריון ,ידתאגה 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 ויהגיל ועל הכספי הדיווח על הפנימית
 ספק להטיל בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם ,לעבד ,לאסוף התאגיד

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

 לו שכפוף מי או מנכ"לה במעור בהש ,מהותית שאינה ובין מהותית בין ,תרמית כל .ב
 על הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם 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 םהמיועדי
 ;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 וב יש אשר ,זה דוח מועד לבין) 2117בדצמבר  31התקופתי ליום 
 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה הדירקטוריון

 .התאגיד של
 

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

____________        ______________ 
 איציק אברכהן                          2118במאי  22 

                                                                          "למנכ                                  
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 :( לתקנות הדוחות2)ד()ג38נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה   הצהרת ( 2)א
 

 מנהלים הצהרת
 הבכיר ביותר בתחום הכספים נושא המשרה הצהרת

 :כיה מצהיר ,הובר הטלי, אני
 

 בינייםהלתקופת הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות  את בחנתי .1
או  הדוחות –  להלן) 2118של שנת  הראשוןלרבעון  (התאגיד – להלןחברת שופרסל בע"מ ) של

 (.הדוחות לתקופת הביניים

 
 אינם לתקופת הביניים הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ותהדוח ,ידיעתי פיל .2

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

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

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

 
לוועדה לבחינת ו הביקורת ועדתול ,ןלדירקטוריו ,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 תייחסת ככל שהיא מ ,הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית
 להשפיע סביר באופן העלולים ,לתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות

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

 –וכן
 

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

 .הגילוי ועל הכספי הדיווח
 

 :בתאגיד אחרים עם יחד או לבד ,אני  .5
 

 ,ונהלים בקרות שליקוחי פ 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 אחרון ה הדוח מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג

המתייחס לדוחות הכספיים ביניים  זה, דוח מועד לבין (2117בדצמבר  31ליום  התקופתי
 , להערכתילשנות כדי בו יש אשר ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים,

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

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

____________      ______________________ 
 הובר הטלי               2118במאי  22 

                                סמנכ"ל כספים           



20
18

ת 
שנ

 ל
1 

עון
רב

ח 
דו״

ך 
יל

שב
 ב

ות
למ

עו
ם 

כי
ופ

ה

www.shufersal.co.il


		2018-05-29T12:31:08+0000
	Not specified




