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פרק “מבוא” זה כולל, בין היתר, 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.
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הכנסות

גיוס אג״ח

חוב נטו

חציון 1 2019 - בקצרה

6.6

550כ-

מיליארד 
ש״ח

מיליארד 
ש״ח

מיליון 
ש״ח

מיליון 
ש״ח

שווי שוק נוכחי 

מיליארד 6.2כ-
ש״ח

יולי 2019

15%25%
נתח מותג פרטינתח אונליין
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נתונים פיננסים עיקריים, רבעון 2 וחציון 1, 2019 )מיליוני ש"ח(

שופרסל במספרים

Q2/2019Q2/2018%6 שינויM/20196M/2018שינוי %

3,4293,1479%6,5786,3164%הכנסות
9208518%1,7801,7015%רווח גולמי

0.2%27.1%26.9%0.2%-%26.8%27.0% רווח גולמי

13812312%26723613%רווח תפעולי לפני הכנסות/הוצאות אחרות
%4.0%3.9%0.1%4.1%3.7%0.4% רווח תפעולי לפני הכנסות/הוצאות אחרות
138139-1%2662516%רווח תפעולי לאחר הכנסות/הוצאות אחרות

0.4%4.0%4.0%0.0%-%4.0%4.4% רווח תפעולי לאחר הכנסות/הוצאות אחרות
4885-43%96152-37%רווח לתקופה

0.9%-1.3%1.5%2.4%-%1.4%2.7% רווח לתקופה

EBITDA31919266%62438562%
EBITDA %9.3%6.1%3.2%9.5%6.1%3.4%

IFRS16 בנטרול השפעת

Q2/2019Q2/2018%6 שינויM/20196M/2018שינוי %

3,4293,1479%6,5786,3164%הכנסות

9198518%1,7781,7015%רווח גולמי
0.2%27.0%26.9%0.1%-%26.8%27.0% רווח גולמי

121123-2%234236-1%רווח תפעולי לפני הכנסות/הוצאות אחרות
0.1%-0.4%3.6%3.7%-%3.5%3.9% רווח תפעולי לפני הכנסות/הוצאות אחרות
121139-13%233251-7%רווח תפעולי לאחר הכנסות/הוצאות אחרות

0.5%-0.9%3.5%4.0%-%3.5%4.4% רווח תפעולי לאחר הכנסות/הוצאות אחרות
5685-34%112152-27%רווח לתקופה

0.7%-1.1%1.7%2.4%-%1.6%2.7% רווח לתקופה

EBITDA21619213%4203859%
EBITDA %6.3%6.1%0.2%6.4%6.1%0.3%
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חוב פיננסי*
)מיליוני ש״ח( )מיליוני ש״ח(

EBITDA

חוב נטו** סגירה חוב ברוטו סגירה

מאוחדBeפיננסיםנדל״ןקמעונאות

6,21590433396,578הכנסות

6,01986402746,316הכנסות

1964365262פער

רווח/הפסד תפעולי
2007323-28267לפני הכנסות/הוצאות אחרות

 רווח/הפסד תפעולי
18271-15-6236לפני הכנסות/הוצאות אחרות

18238-2231 פער

רווח תפעולי - מאוחד
)מיליוני ש"ח(

מגזרים 
)מיליוני ש"ח(

6M - 2018 6M - 2019

* התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואגרות חוב, כולל ריבית לשלם
** בניכוי מזומנים, שווי מזומנים, פקדונות לזמן קצר )בטוחות סחירות(
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113

מכירות למ״ר/ שטחי 
מסחר/ הכנסות

* סניפי שופרסל
** מגזר קמעונאות

*** 12 חודשים אחרונים

193

Q1
2018

Q1
2018

2019***2015 2016 2017 2018

שטחי מסחר* )אלפי מ״ר(
514

502
487

507
509

11.8
12.2

12.4

11.5
11.8

הכנסות** )מיליארדי ש״ח(

מכירות למ״ר* )אלפי ש״ח(

22.3

23.9
24.7 24.8

24.2

* כולל השפעת IFRS16 של כ-101 מיליוני ₪
** כולל השפעת IFRS16 של כ-103 מיליוני ₪

* כולל השפעת IFRS16 של כ-16 מיליוני ₪
** כולל השפעת IFRS16 של כ-17 מיליוני ₪
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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.

אסטרטגיית הצמיחה

תיות וחוזקות ש ת

שופרסל 
נדל"ןעסקים

וח
לק

ירות וחווית  ש

פיננסים

 אונליין
ודיגיטל

מותג פרטי

טריות

Be
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מותג פרטי אונליין ודיגיטל 

21.8% 22.2%
23.5%

24.3%
25.1%

13.5%

H1
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H1
2018

14.0%

H2
2018

H2
2018

14.8%

H1
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H1
2019

11.8%

H2
2017

H2
2017

11.1%

H1
2017

H1
2017

מכירות מותג פרטי )% מסך המכירות*(מכירות שופרסל Online )% מסך המכירות*(

* מכירות סניפי שופרסל * מכירות סניפי שופרסל
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חברי דירקטוריון והנהלה
חברי דירקטוריון שופרסל

מאוריסיו ביאור - יו״ר דירקטוריון 

שולם לפידות

דיאנה אלשטיין-דן

מיכאל בר חיים

גדעון שור

אלדד אברהם

איילת בן עזר

רן גוטפריד

מיכל קמיר

חררדו טיסברוביץ׳- דירקטור חליף

הנהלת שופרסל
איציק אברכהן - מנכ״ל 

אורי קילשטיין - משנה למנכ״ל ומנהל אגף סחר ושיווק

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

דוד לרון - סמנכ״ל תפעול ושרשרת אספקה

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

שרון גמבשו - סמנכ״ל מו״פ ונכסים

ערן מאירי - יועץ משפטי

צבי ביידא - סמנכ״ל לקוחות ושירות

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
doronf@shufersal.co.il

קשרי משקיעים
טליה הובר, סמנכ״ל כספים

טל. 03-9481527 פקס: 03-9480921
talih@shufersal.co.il
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חודשים  שישה תקופה שלל )"החברה"או "שופרסל"  -  בזה את דוח הדירקטוריון של שופרסל בע"מ (להלן להגישמתכבדים  הננו

 - תש"ל  ,ידיים)יתקופתיים ומבהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות  1)"תקופת הדוח" - (להלן  9201 יוניב 30ביום  הסתיימנאשר 

1970.  
  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .1

  נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד 1.1

סניפים בכל הארץ  369שופרסל הינה קבוצת קמעונאות בעלת רשת הסופרמרקטים הגדולה בישראל. הקבוצה מפעילה 

מופעלים במספר פורמטים. סך שטחי המסחר של הקבוצה  . סניפי שופרסל Beסניפי  81 - סניפי שופרסל ו 288מתוכם 

 מרכזי 5 , לחברהבנוסף .Beמ"ר סניפי  לפיא 29 - מ"ר סניפי שופרסל ו פיאל 509מתוכם  ,אלפי מ"ר 538- עומד על כ

והינה בעלת היקף  אלף עובדים (משרות מחושבות) 14- הקבוצה מעסיקה כ אלפי מ"ר. 14- בשטח של כ 2שילוח ידניים

 מיליארד ש''ח. 13- שנתי של כהכנסות 

 דוחות הכספייםב 1אור יבראה  .החברה הינה חברה ללא בעל שליטהפרסום דוח זה,  ולמועד 2019 יוניב 30נכון ליום 

  .")הדוחות הכספיים השנתיים" –(להלן  2018בדצמבר  31המאוחדים של החברה ליום 

  של החברה בדוחותיה הכספיים המאוחדים תיאור מגזרי הפעילות המדווחים כמגזרים עסקיים     1.1.1

החברה פועלת בארבעה מגזרי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים, מגזר הקמעונאות, מגזר הנדל"ן, 

  .Beמגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי ומגזר 

ביוני  30המאוחדים של החברה ליום ים ביניכספיים  דוחותתמצית ב 6ביאור ראה מגזרי הפעילות כאמור לפרטים אודות 

  .")הדוחות הכספיים" –(להלן  2019

  9201של שנת  במחצית הראשונהעיקרי התוצאות דיון ההנהלה ב    1.1.2

לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  1.1.2, ראה סעיף 2018לפרטים אודות סקירת הנהלת החברה את שנת 

ביום  2018") כפי שדווח במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2018קטוריון לשנת דוח הדיר(" 2018בדצמבר  31

  ").הדוח התקופתי) ("2019-01-021672(אסמכתא מספר:  2019 במרס 17

  הושפעו ממספר גורמים: 2019של שנת  במחצית הראשונהתוצאות החברה 

 להלן). 1.2(ראה סעיף  בין הרבעונים עונתיות 

 מה הדיגיטלית של החברה שעיקרה מערכת "שופרסל המשך פיתוח הפלטפורonline" הקמת , ובכלל זה המשך

 מגזרמשמעותי במכירות הגידול ה המשיך השנהשל יים לערוץ הפצה זה. במחצית הראשונה מרכזי שילוח אוטומט

 13.5%- כל (בהשוואה בסניפי שופרסלהמכירות  מכלל 14.8%- היוו כ , אשרonlineבאמצעות שופרסל  הקמעונאות

 ).2018במחצית הראשונה של 

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

, המהווה גידול בסניפי שופרסלמכלל המכירות  25.1%- כ והימוצרי המותג הפרטי במחצית הראשונה של השנה 

 .)23.5%- כשעמד על ( 2018של  ת הראשונהבמחצילעומת שיעור מכירות המותג הפרטי 

  המשך פריסה והגדלת בסיס הלקוחות של רשתBe  ,לרבות סינרגיות תפעוליות, מיתוג מחדש, הרחבת סל המוצרים

 פתיחת סניפי קונספט והתרחבות רשתית.

 על כ , עמדה2019ביוני  30מצבת כרטיסי האשראי ליום . מועדון לקוחות כרטיסי האשראיס המשך הרחבת בסי - 

 .אלף כרטיסים במסגרת מועדון לקוחות כרטיסי האשראי החדש 565

 .המשך פיתוח תחום הנדל"ן המניב בקבוצה 

  

                                                      
  ., אלא אם נאמר אחרת או משתמע אחרת מתוכן הדברים2019 ביוני 30לעניין דוח זה, "מועד הדוח" או "תאריך הדוח" הינם תאריך הדוח על המצב הכספי ליום             1

    ים ייעודיים למטרת שיווק מקוון של מוצרים דרך אתר האינטרנט של החברה. מרכז        2
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 אירועים עיקריים שחלו בתקופת הדוח      1.1.3

  להלן: "תקן  16וח כספי בינלאומי , החברה מיישמת בדוחותיה הכספיים, את תקן דיו2019בינואר  1החל מיום)

IFRS16בינואר  1ברה בחרה ליישם את התקן, ביישום רטרוספקטיבי מותאם, תוך התאמת יתרת העודפים ליום "). הח

 בדוחות הכספיים. 3וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. לפרטים נוספים ראה ביאור  2019

  בגין נכס  , בדבר דרישה כספית ושומה מרשות מקרקעי ישראלהשנתייםבדוחות הכספיים  )2(ב7בהמשך לאמור בביאור

התקבלה החלטתה של השמאית המחוזית. להערכת החברה, לאחר  2019בינואר  1אותו חוכרת החברה בנתניה, ביום 

ש"ח בגין הדרישה  נימיליו 17- ות סכום דמי שימוש של כניתוח שעשתה, הקביעות שבהכרעת השמאית הממשלתית גוזר

  . 2019בפברואר  14האמורה. על החלטתה זו, החברה הגישה השגה שניה ביום 

  הנפיקה החברה אגרות חוב, בדרך של סדרה חדשה 2019בינואר  16על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום ,

 מיליוני 6 - הוצאות הנפקה בסך של כ תמורת ההנפקה נטו (בניכוי רך נקוב.ש"ח עמיליוני  555 - (סדרה ז'), בהיקף של כ

בדוחות הכספיים  17ת החוב ראה ביאור ולפרטים בדבר תנאי אגרש"ח.  מיליוני 549- ש"ח) הסתכמה לסך של כ

 השנתיים.

  ש"ח 0.67- מיליוני ש"ח המהווה כ 160, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 2019במרס  17ביום 

  .2019באפריל,  8. הדיבידנד שולם ביום 2019במרס  26למניה, למחזיקים במניות ביום 

  ואת הגשתה לרשות המיסים, 2019תכנית תגמול הוני  –הדירקטוריון את "שופרסל בע"מ  שר, אי2019במאי  28ביום "

ים, לא מות מותנות ביצועהקצאת כתבי אופציות ויחידות מניה חסו , לאחר שהתקבל אישורה של ועדת התגמול,וכן

ההקצאה ליו"ר ולמנכ"ל אושרה  סחירות, ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל החברה ולשבעה נושאי משרה נוספים בחברה.

 בדוחות הכספיים. ה5פרטים נוספים ראה ביאור . ל2019ביולי  16ית של החברה ביום באסיפה הכלל

 

  ניתוח תוצאות הפעילות 1.2

  
 .מרסב 30- שבה חל ערב חג הפסח בתאריך ה 2018, לעומת שנת אפרילב 19- ל ערב חג הפסח בתאריך הח 2019בשנת 

בראיית החברה, ניתוח התוצאות . המקביל אשתקדמהשפעתו על הרבעון  ה יותרגדולהשנה של  שניהון השפעת חג הפסח ברבע

   יותר את השינויים בין התקופות. נכון למחצית מייצג
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  לה אשתקדלעומת התקופה המקבי 9201 יוניב 03החודשים שנסתיימו ביום ניתוח תוצאות שלושת  1.2.1

ש"ח ברבעון המקביל  נימיליו 0023,- ש"ח, בהשוואה ל נימיליו 241,3- הסתכמו ב השני השנהברבעון  מגזר הקמעונאות הכנסות

בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. הפער  8.9%- ב גדלוהשנה  השניהמכירות בסניפי החברה ברבעון . 8.0% של גידול ,אשתקד

 תנתבמ הן להמשך גידול בפעילות הזכיינים והן לקיטוןמיוחס  החברה במכירות הגידולבהכנסות החברה לבין  הגידולבין 

  .3מול אשתקדכרטיס האשראי לקוחות ון ההצטרפות למועד

  מעיתוי חג הפסח. בעיקר הנובע גידול ,מקביל אשתקדהרבעון ל בהשוואה %5.7גדלו בשיעור של   4המכירות בחנויות זהות

, ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ,0796- ש"ח בהשוואה ל ,3826 עמדו על השנה השניבחנויות החברה ברבעון  5המכירות למ"ר

  .הנובע בעיקר מעיתוי חג הפסח 5.0%של  גידול

  

ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  מיליוני 24- ש''ח, בהשוואה ל נימיליו 46- הסתכמו ב ברבעון השני השנה מגזר הנדל"ןהכנסות 

  .שטחים פנוייםמאכלוס בעיקר  בעהגידול בהכנסות נ

  

ש"ח  מיליוני 19- ש"ח, בהשוואה ל מיליוני 24- בברבעון השני השנה הסתכמו  הכנסות מגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי

  .מועדון לקוחות כרטיסי האשראי החדש מגידול בפעילותאשר נבע בעיקר , 26.3%של  גידולברבעון המקביל אשתקד, 

  

, גידול ברבעון המקביל אשתקד ש"ח מיליוני 134- ש"ח, בהשוואה ל מיליוני 176- ברבעון השני השנה הסתכמו ב Beהכנסות מגזר 

בחנויות  6המכירות למ"ר עונתיות.מ חלקוחנויות זהות הנובע במדשים ומגידול בהכנסות נבע מפתיחת סניפים חאשר  31.3%ל ש

Be הנובע בעיקר  3.0%ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של  6,067- ש"ח, בהשוואה ל 5,884- ברבעון השני השנה הסתכמו ב

  מול אשתקד. 8.4%- גדלו ב Beזהות עקב פתיחת סניפים חדשים. המכירות בחנויות 

  

                                                      
  .הכלולים בדוח התקופתי שנתייםהדוחות הכספיים (א) ב30אור יוב לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי 3.3.3ראה סעיף      3

  בילות בשתי שנות ההשוואה.בתקופות מקמכירות ברוטו של חנויות פעילות  –מכירות חנויות זהות      4

  תפעול נוספים.   חישטח הסניף הינו השטח ברוטו הכולל שטחי מכירה ושט שטחי הסניפים החדשים מחושבים באופן יחסי ממועד פתיחת הסניף.   5

  שטח הסניף הינו השטח ברוטו הכולל שטחי מכירה ושטחי תפעול נוספים.     6

תוצאות פעילות לשלושה   
חודשים שנסתיימו ביום          

 2019 יוניב 30

תוצאות פעילות לשלושה 
חודשים שנסתיימו ביום          

 2018 יוניב 30
  ח"מיליוני ש  אחוז  ח"מיליוני ש  אחוז  
          
        

  3,147   3,429   הכנסות
          

  851   27.0%  920   26.8%  רווח גולמי
      

  (728)  23.1%  )782(  22.8%  הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות
          

 123   %3.9  813   .%04   לפני הכנסות אחרות רווח תפעולי
          

  16     -     עליה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה, נטו
          

  139     813     לאחר הכנסות אחרות רווח תפעולי
          

  )27(    )73(    נטו  הוצאות מימון,
  1     2     חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

          
  113     76     רווח לפני מסים על ההכנסה

      
 )28(   )19(    מסים על ההכנסה

          
  רווח לתקופה

  
   48     85  
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 ,ש"ח ברבעון המקביל אשתקד נימיליו ,1473- בהשוואה ל ש"ח, נימיליו ,4293- ב הסתכמו השנה השני ברבעון הקבוצההכנסות 

  אשר נבע בעיקרו ממגזר הקמעונאות. 9.0%של  גידול

  

גידול של  המקביל אשתקד, ברבעון ש"ח מיליוני 851- ל בהשוואה ש"ח, מיליוני 920- הסתכם בברבעון השני השנה  הרווח הגולמי

הרווח הגולמי  הגידול בסךברבעון המקביל אשתקד.  27.0%- בהשוואה ל 26.8 %עמד עלשיעור הרווח הגולמי ש"ח. מיליוני  69

  גידול בהכנסות הקבוצה. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי נבע מהשפעת עיתוי החג.עקב נבע בעיקר 

  

 ברבעון ש"ח נימיליו 728- בהשוואה לש"ח,  נימיליו 278- השנה הסתכמו ב השניברבעון  כלליותו הנהלהק, שיוו הוצאות מכירה,

בהוצאות  הגידול. ברבעון המקביל אשתקד 23.1%- בהשוואה ל, 22.8%היה וצאות מסך ההכנסות השיעור הד. המקביל אשתק

  .לראשונה IFRS16יס אשראי כ.א.ל ומיישום תקן קיטון בעלויות השקת כרטגידול במצבת הסניפים, ומנגד מ בעיקרנבע 

  

 .%13ובשיעור של  ש"ח נימיליו 102- הסתכם ב השנה השניברבעון  במגזר הקמעונאות אחרות הוצאות לפני התפעולי הרווח

 ש"ח אשר מיליוני 5של  גידולהמקביל אשתקד,  ברבעוןמההכנסות  3.2%ובשיעור של ש"ח  נימיליו 97- לבהשוואה  ,מההכנסות

  נבע מהאמור לעיל.

  

ש"ח ברבעון המקביל  מיליוני 35- ש"ח, בהשוואה ל מיליוני 37- ברבעון השני השנה הסתכם ב נדל"ןבמגזר ה התפעולי הרווח

  אשר נבע מהאמור לעיל. ש"ח מיליוני 2גידול של  ,אשתקד

  

 להפסדש"ח, בהשוואה  מיליוני 14- ברבעון השני השנה הסתכם ב ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראיהתפעולי במגזר  הרווח

עלויות השקת כרטיס אשראי בקיטון ו גידול בפעילות המגזר הגידול ברווח נבע עקב ,ש"ח ברבעון המקביל אשתקד מיליוני 2של 

  כ.א.ל.

  

 4להפסד של ש"ח, בהשוואה מיליוני  12- ברבעון השני השנה הסתכם ב Beבמגזר לפני הוצאות אחרות ההפסד התפעולי 

רשת, מיתוג מחדש, ההגידול בהפסד נבע מהמשך פריסה והגדלת בסיס הלקוחות של ש"ח ברבעון המקביל אשתקד,  ימיליונ

  .דרוג סניפי הרשתשו סל המוצרים, פתיחת סניפי קונספט הרחבת

  

 4.0%ובשיעור של  ש"ח נייליומ 813- ברבעון השני השנה הסתכם ב אחרות כנסותההרווח התפעולי של החברה לאחר 

מיליון ש"ח אשר  1קיטון של . רבעון המקביל אשתקדבמההכנסות  4.4%של  שיעורש"ח וב מיליוני 139 - ל , בהשוואהנסותמההכ

  עלייה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה אשתקד.נגד מלתקופה ו גידול ברווח התפעולימנבע 

  

 .%39ש"ח ובשיעור של  ימיליונ 319- ברבעון השני השנה הסתכם ב )EBITDAהרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (

מיישום בעיקרו נבע  הגידול .ברבעון המקביל אשתקדמההכנסות  6.1% ש"ח ובשיעור של מיליוני 192- בהשוואה ל מההכנסות,

  לראשונה. IFRS16תקן 

  

 רבעון המקביל אשתקד.ב ש"ח מיליוני 27- ש"ח, בהשוואה ל מיליוני 73- רבעון השני השנה הסתכמו בב נטו, המימוןהוצאות 

ית המדד בתקופה ומהשפעת הירידה מהשפעת עלילראשונה,   IFRS 16מיישום תקןהגידול בהוצאות המימון נבע בעיקר כתוצאה 

  עסקאות אקדמה. עלרבעון מקביל אשתקד) ב בשערי החליפין האמורים יהעלי(לעומת בשערי החליפין דולר ואירו 

  

  ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  נימיליו 28- ח, בהשוואה לש" מיליוני 19- ב והשנה הסתכמ ברבעון השני הוצאות המס
  

  רבעון המקביל אשתקד. ב ש"ח מיליוני 85- ש"ח, בהשוואה ל נימיליו 48- סתכם בההשנה  השניברבעון  לתקופה הרווח
  

  ד.ש"ח ברבעון המקביל אשתק .360- ל בהשוואה ש"ח, .20השנה היה  של החברה ברבעון השני הרווח הבסיסי והמדולל למניה
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  לעומת התקופה המקבילה אשתקד 2019ביוני  30ניתוח תוצאות ששת החודשים שנסתיימו ביום  1.2.2

מחצית ש"ח ב נימיליו 6,019- ש"ח, בהשוואה ל נימיליו 215,6- הסתכמו ב השנה במחצית הראשונה מגזר הקמעונאות הכנסות

למחצית בהשוואה  4.2%- ב גדלוהשנה  הראשונה במחציתרות בסניפי החברה המכי. %3.3 של גידול ,אשתקד המקבילה

הפער בין הגידול בהכנסות החברה לבין הגידול במכירות החברה מיוחס הן להמשך גידול בפעילות הזכיינים אשתקד.  המקבילה

  .7מול אשתקדכרטיס האשראי לקוחות ההצטרפות למועדון  תנתבמ והן לקיטון

  מחצית המקבילה אשתקד.האל מול  .%60גדלו בשיעור של   8הותהמכירות בחנויות ז

 ההמקביל במחציתש"ח  12,218- ל ש"ח בהשוואה ,28412 עמדו על השנה במחצית הראשונהבחנויות החברה  9המכירות למ"ר

  .0.5%, גידול של אשתקד

  

 מחצית המקבילהש"ח ב מיליוני 68- בהשוואה ל ש"ח, נייומיל 90- הסתכמו ב השנה במחצית הראשונה הכנסות מגזר הנדל"ן

  .שטחים פנויים אכלוסמ בעיקר בהכנסות נבע הגידול .אשתקד

  

 40- ש"ח, בהשוואה ל מיליוני 43- השנה הסתכמו ב במחצית הראשונה הכנסות מגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי

בפעילות מועדון לקוחות כרטיסי האשראי , אשר נבע בעיקר מגידול 7.5%של  גידולאשתקד,  מחצית המקבילהש"ח ב מיליוני

  החדש.

  

ש"ח במחצית המקבילה  מיליוני 274- ש"ח, בהשוואה ל מיליוני 339- במחצית הראשונה השנה הסתכמו ב Beהכנסות מגזר 

 Beבחנויות המכירות למ"ר  .חנויות זהותהכנסות ממגידול בדשים ונבע מפתיחת סניפים חאשר  23.7% , גידול שלאשתקד

, הנובע בעיקר 4.8% - של כ קיטוןש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  12,339 - , בהשוואה לש"ח 11,745- הסתכמו ב זובתקופה 

  מול אשתקד. 4.6%- גדלו ב Beהמכירות בחנויות זהות  עקב פתיחת סניפים חדשים.

  

                                                      
  .הכלולים בדוח התקופתישנתיים הדוחות הכספיים (א) ב30וביאור  קי התאגיד) לדוח התקופתילחלק א' (תיאור עס 3.3.3ראה סעיף      7

   בתקופות מקבילות בשתי שנות ההשוואה.מכירות ברוטו של חנויות פעילות  –מכירות חנויות זהות      8

  תפעול נוספים.   חירוטו הכולל שטחי מכירה ושטשטח הסניף הינו השטח ב שטחי הסניפים החדשים מחושבים באופן יחסי ממועד פתיחת הסניף.   9

  
  

תוצאות פעילות לשישה חודשים 
 2019ביוני  30שנסתיימו ביום 

תוצאות פעילות לשישה חודשים 
 2018ביוני  30שנסתיימו ביום 

  ח"מיליוני ש  אחוז  ח"מיליוני ש  אחוז  
          
        

  6,316   6,578   הכנסות
          

  1,701   26.9%  1,780   27.1%  רווח גולמי
      

  (1,465)  23.2%  )1,513(  23.0%  הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות
          

 236   %3.7  726   .%14   אחרות )הוצאותהכנסות (לפני  רווח תפעולי
          

  )1(   )1(                                                                                  הוצאות אחרות, נטו
  -     עליה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה, נטו

  
   16  

  
  251     626     אחרות )הוצאותהכנסות ( לאחר  רווח תפעולי

          
  )55(    )137(    נטו  הוצאות מימון,

  2     3     חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
          

  198     231     רווח לפני מסים על ההכנסה
      

 )46(   )36(    מסים על ההכנסה
          

  152     96     רווח לתקופה
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 מחצית המקבילהש"ח ב נימיליו 6,316- בהשוואה ל ש"ח, נימיליו 578,6- ב הסתכמו השנה במחצית הראשונה הקבוצההכנסות 

  אשר נבע בעיקרו ממגזר הקמעונאות. ,4.1%גידול של  ,אשתקד

  

 מחצית המקבילהב ש"ח מיליוני ,7011- ל בהשוואה ש"ח, מיליוני ,8071- השנה הסתכם ב במחצית הראשונה הרווח הגולמי

 אשתקד. מחצית המקבילהב 26.9%- בהשוואה ל ,27.1% עמד עלשיעור הרווח הגולמי ש"ח.  מיליוני 79של  גידול אשתקד,

 .עקב גידול בהכנסות הקבוצההרווח הגולמי נבע בעיקר  הגידול בסך

  

ש"ח  נימיליו ,4651- בהשוואה ל ש"ח, נימיליו ,3511- השנה הסתכמו ב במחצית הראשונה כלליותו הנהלהשיווק,  הוצאות מכירה,

  . אשתקד מחצית המקבילהב 23.2%- בהשוואה ל ,23.0%היה וצאות מסך ההכנסות השיעור הד. אשתק מחצית המקבילהב

 IFRS16קיטון בעלויות השקת כרטיס אשראי כ.א.ל ומיישום תקן ומנגד  גידול במצבת הסניפים,מ בעיקרבהוצאות נבע  הגידול

  לראשונה.

  

ר של ש"ח ובשיעו נימיליו 200- הסתכם ב השנה במחצית הראשונה במגזר הקמעונאותלפני הוצאות אחרות  התפעולי רווחה

 מיליוני 18, גידול של אשתקד מחצית המקבילהבמההכנסות  3.0%ובשיעור של ש"ח  נימיליו 182- ל בהשוואה ,מההכנסות 3.2%

  ש"ח אשר נבע מהאמור לעיל. 

  

מחצית ש"ח ב מיליוני 71- בהשוואה ל ש"ח, מיליוני 73- השנה הסתכם ב במחצית הראשונה נדל"ןבמגזר ההתפעולי  הרווח

  .ש"ח אשר נבע מהאמור לעיל מיליוני 2, גידול של אשתקד המקבילה

  

    בהשוואה ש"ח,  מיליוני 23- השנה הסתכם ב במחצית הראשונה התפעולי במגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי הרווח

השקת כרטיס  עלויות קיטוןגידול בפעילות המגזר ו, הגידול ברווח נבע עקב אשתקד מחצית המקבילהש"ח ב מיליוני 15של  להפסד

  אשראי כ.א.ל.

  

 6בהשוואה להפסד של ש"ח,  מיליוני 28- במחצית הראשונה השנה הסתכם ב Beבמגזר לפני הוצאות אחרות ההפסד התפעולי 

רשת, מיתוג מחדש, הש"ח במחצית המקבילה אשתקד, הגידול בהפסד נבע מהמשך פריסה והגדלת בסיס הלקוחות של  מיליוני

  .דרוג סניפי הרשתושת סניפי קונספט הרחבת סל המוצרים, פתיח

  

ובשיעור של  ש"ח נייליומ 266- השנה הסתכם ב במחצית הראשונה אחרות )הוצאותהכנסות (לאחר  התפעולי של החברה רווחה

 מיליוני 15של  גידולאשתקד,  מחצית המקבילהבמההכנסות  4.0%ובשיעור של ש"ח  נימיליו 251- לבהשוואה  ,מההכנסות 4.0%

  .נבע מגידול ברווח התפעולי לתקופה ומנגד עלייה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה אשתקדאשר  ש"ח
  

 %9.5ובשיעור של  ש"ח מיליוני 462- השנה הסתכם ב במחצית הראשונה )EBITDAהרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (

הגידול נבע בעיקר מיישום  .דאשתק מחצית המקבילהבמההכנסות  6.1%ש"ח ובשיעור של  מיליוני 385- בהשוואה ל ,מההכנסות

  .ומגידול ברווח התפעולי לראשונה IFRS16תקן 
  

 מחצית המקבילהש"ח ב מיליוני 55- בהשוואה ל ש"ח, מיליוני 137- השנה הסתכמו ב במחצית הראשונה נטו, המימוןהוצאות 

ליית המדד בתקופה מהשפעת עלראשונה,  IFRS16הגידול בהוצאות המימון נבע בעיקר כתוצאה מיישום תקן  אשתקד.

עסקאות  עלאשתקד)  עלייה בשערי החליפין האמורים בתקופה המקבילהומהשפעת הירידה בשערי החליפין דולר ואירו (לעומת 

  אקדמה.

  
  אשתקד.  מחצית המקבילהש"ח ב נימיליו 46- לש"ח, בהשוואה  מיליוני 36- ב הסתכמוהשנה  במחצית הראשונה הוצאות המס

 

  אשתקד.  מחצית המקבילהב ש"ח מיליוני 152- לבהשוואה  ש"ח, נימיליו 96- סתכם בההשנה  הראשונה במחצית לתקופה רווחה
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 מחצית המקבילהש"ח ב .460- ל בהשוואה ש"ח, .40השנה היה  במחצית הראשונהשל החברה  הבסיסי והמדולל למניה רווחה

  אשתקד.

  

 ןמצב כספי, נזילות ומקורות מימו 1.3
  

 מקביל אשתקדהרבעון הלעומת  2019שנת של  השנירבעון האות תוצ ניתוח - תזרים מזומנים 1.3.1

  פעילות שוטפתמתזרים מזומנים 

 ששימשולמזומנים נטו בהשוואה  ,2019 שנתשל  השנירבעון ש"ח ב נימיליו 274- הסתכמו בפעילות שוטפת מ שנבעומזומנים נטו 

 בעיקר נבעהמזומנים מהפעילות השוטפת  ריםבתז הגידול .ברבעון המקביל אשתקדש"ח  נימיליו 97בסך  פעילות שוטפתל

  לראשונה השנה. IFRS16ומיישום תקן  עיתוי חג הפסחמבעיקר  הנובעים הון החוזרשינויים בסעיפי המ

  פעילות השקעהל תזרים מזומנים

נטו מזומנים בהשוואה ל ,2019של שנת  השניברבעון ש"ח  נימיליו 180- בהסתכמו השקעה  פעילותל שימשושמזומנים נטו 

 השניברבעון  פעילות השקעהל ששימשוהמזומנים  ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מיליוני 243בסך  השקעהפעילות ל ששימשו

ש"ח  מיליוני 88בסך  בניירות ערך מוחזקים לפדיוןש"ח והשקעה  מיליוני 141כללו בעיקר רכישת רכוש קבוע בסך  2019של שנת 

  .ש"ח מיליוני 50נגד מימוש פיקדונות בסך ומ

ש"ח והשקעה  ונימילי 108כללו בעיקר רכישת רכוש קבוע בסך  2018ברבעון השני של שנת  פעילות השקעהששימשו להמזומנים 

   .ש"ח מיליוני 101פיקדונות לזמן קצר בסך ב

  פעילות מימוןלתזרים מזומנים 

 וששימשמזומנים נטו ל, בהשוואה 2019 נתששל  השנירבעון ש"ח ב נימיליו 214- הסתכמו בפעילות מימון ששימשו למזומנים נטו 

 2019פעילות מימון ברבעון השני של שנת ל ששימשוהמזומנים רבעון המקביל אשתקד. ש"ח ב מיליוני 224בסך פעילות מימון ל

ידים מתאגומנגד קבלת אשראי  ש"חמיליוני  160תשלום דיבידנד בסך ו ש"ח מיליוני 106בסך  ת בגין חכירהיוהתחייבופירעון כללו 

  .מיליוני ש"ח 52בסך  בנקאיים

ח ותשלום ש" יליונימ 64פירעון אג"ח ותשלומי ריבית בסך כללו  2018פעילות מימון ברבעון השני של שנת ל ששימשוהמזומנים 

  ש"ח.מיליוני  160דיבידנד בסך 

  

 אשתקד מחצית המקבילהלעומת ה 2019של שנת  המחצית הראשונהניתוח תוצאות  - תזרים מזומנים 1.3.2

  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 ניליומי 229- בהשוואה ל ,2019שנת של  במחצית הראשונהש"ח  נימיליו 471- הסתכמו במזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 

משינויים בסעיפי ההון החוזר נבע בעיקר המזומנים מהפעילות השוטפת  בתזרים הגידול .אשתקד מחצית המקבילהבש"ח 

  .השנהלראשונה  IFRS16מיישום תקן ו

  פעילות השקעהלתזרים מזומנים 

מזומנים נטו לבהשוואה , 2019של שנת  במחצית הראשונהש"ח  נימיליו 747- הסתכמו בהשקעה  פעילותל שימשושמזומנים נטו 

במחצית  פעילות השקעהל ששימשו. המזומנים אשתקד מחצית המקבילהש"ח ב נימיליו 650 בסך השקעה פעילותל ששימשו

ש"ח  מיליוני 350השקעה בפיקדונות בסך ש"ח,  מיליוני 274רכישת רכוש קבוע בסך כללו בעיקר  2019של שנת  הראשונה

במחצית הראשונה של שנת  פעילות השקעהששימשו להמזומנים . ש"ח מיליוני 99סך והשקעה בניירות ערך מוחזקים לפדיון ב

  ש"ח.  מיליוני 352השקעה בפיקדונות בסך ו ש"ח מיליוני 243רכישת רכוש קבוע בסך כללו בעיקר  2018

  פעילות מימוןמתזרים מזומנים 

מזומנים נטו ל בהשוואה 2019 שנתשל  במחצית הראשונהש"ח  נימיליו 165- הסתכמו בפעילות מימון משנבעו מזומנים נטו 

  אשתקד. מחצית המקבילהש"ח ב מיליוני 222שנבעו מפעילות מימון בסך 
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 ש"ח וקבלת נימיליו 549תמורה נטו מהנפקת אג"ח בסך כללו  2019של שנת  במחצית הראשונהת מימון פעילומ שנבעוהמזומנים 

שלום דיבידנד ש"ח, ת מיליוני 214יבויות בגין חכירה בסך פירעון התחיומנגד  ש"ח מיליוני 52י מתאגידים בנקאיים בסך אשרא

  "ח.ש מיליוני 62פירעון אג"ח וריבית בסך ש"ח ו מיליוני 160בסך 

ומנגד  ש"ח נימיליו 563ה נטו מהנפקת אג"ח בסך תמורכללו  2018המזומנים שנבעו מפעילות מימון במחצית הראשונה של שנת 

ופירעון אג"ח וריבית בסך  ש"ח נימיליו 117התחייבות לשותפים בסך  תשלום בגין מימושש"ח,  מיליוני 160תשלום דיבידנד בסך 

  .ש"ח מיליוני 64

  

  יחסים פיננסיםזילים ויתרות נכסים נ 1.3.3

 ובטוחות סחירות , פיקדונות לזמן קצרשווי מזומניםו (מזומנים נטו נכסים נזיליםה עמדו 2019של שנת  השנילסוף הרבעון נכון 

   ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. נימיליו 662- ש"ח, בהשוואה ל נימיליו 499 על) קאייםבניכוי אשראי מתאגידים בנ

  ש"ח.ני מיליו 337עמדו על  ים הנזילים נטו, סך הנכס2018בסוף שנת 

 –לתאגידים בנקאיים, כולל ריבית לשלם (להלן ולמחזיקי אגרות חוב התחייבויות ה עמדו 2019של שנת  השניהרבעון סוף ב

  .ברבעון המקביל אשתקדש"ח  נימיליו 2,726לעומת  ש"ח, נימיליו 3,146 על") הפיננסי החוב"

ברבעון  35.5%- בהשוואה לכ %26.7- כ עמד על 2019של שנת  השנירבעון נכון לסוף ה החוב הפיננסי לסך נכסי החברהיחס 

ש"ח ויחס החוב הפיננסי לסך נכסי החברה  נימיליו 2,534 של הסתכם לסך 2018סך החוב הפיננסי לסוף שנת . המקביל אשתקד

  .32.9%- כהיה במועד האמור 

ש"ח  נימיליו 1,827- בהשוואה ל ש"ח, נימיליו 1,762- ההון של החברה ב סךהסתכם  2019של שנת  השניהרבעון  לסוףנכון 

 -בהשוואה ל 15%- כעמד על  2019של שנת  השני נכון לסוף הרבעון נכסי החברה. יחס ההון לסך ברבעון המקביל אשתקד

  רבעון מקביל אשתקד.ב 23.8%

- היה כבמועד האמור  נכסי החברהיחס ההון לסך ו ש"ח נימיליו 1,956- ב ההון של החברהסך  הסתכם 2018לסוף שנת נכון 

25.4%.  

  

 2019ביוני  30ליום נזילות החברה לאור הגירעון בהון החוזר קטוריון במצב דיון בדיר 1.3.4

ן החוזר ש"ח, בהשוואה לגירעון בהו מיליוני 568- לחברה גירעון בהון חוזר (על בסיס מאוחד) בסך של כ 2019ביוני  30נכון ליום 

, וכן גירעון 2018ביוני  30מיליוני ש"ח ליום  265- וגירעון בהון החוזר של כ 2018בדצמבר  31מיליוני ש"ח ליום  532- בסך של כ

מיליוני ש"ח ליום  656- מיליוני ש"ח, בהשוואה לגירעון בהון החוזר בסך של כ 702- בסך של כ 2019ביוני  30בהון חוזר (סולו) ליום 

 .2018ביוני  30מיליוני ש"ח ליום  315- וגירעון בהון החוזר של כ 2018בדצמבר  31

נבע בעיקר מהשפעת יישום לראשונה של  2018ביוני  30לעומת  2019ביוני  30ליום  (מאוחד וסולו) בגירעון בהון החוזר גידולה

, ביחס לגירעון בהון החוזר 2019 ביוני 30על הגירעון בהון החוזר ליום  IFRS16השפעת יישום לראשונה של תקן  .IFRS16תקן 

  .2019, קוזזה עם השפעת גיוס אג"ח סדרה ז' בינואר 2018בדצמבר  31ליום 

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

  

מסגרת אשראי מובטחת לחברה, החברה קשורה בהסכמים עם שלושה תאגידים בנקאיים (כל אחד בהתקשרות נפרדת) להעמדת 

ידי כל תאגיד בנקאי אשר תהא - ש"ח על מיליוני 100, בסכום של עד 2021מאי עד  ופה של כשנתיים שתסתיימנה בין מרסלתק

למועד מיליוני ש"ח, אך נכון  52נוצל מתוכן סך של  2019ביוני  30נכון ליום  .ידי משיכת אשראים לתקופות קצרות- ניתנת לניצול על

, הנפיקה החברה סדרת אגרת חוב חדשה (סדרה ז'), 2019עוד יצוין, כי בחודש ינואר  .המסגרות אינן מנוצלותם הדוח, פרסו

מיליוני ש"ח (לפרטים נוספים  549 - כנגד תמורה נטו של כ 2030ועד חודש אוגוסט  2020שתפרע (קרן) החל מחודש פברואר 

  ). 2018ר בדצמב 31דוחות הכספיים ליום ב )3(17 ביאורראה 
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לאור כל האמור לעיל, ובהתחשב בזמינות החברה למקורות אשראי ומקורות מימון נוספים, ולאור יתרות המזומנים ושווי המזומנים 

, קבע הדירקטוריון כי על אף 2019ביוני  30של הקבוצה ותחזית תזרים מזומנים צפוי של הקבוצה לתקופה של שנתיים החל מיום 

  לא קיימת בעיית נזילות בחברה. 2019ביוני  30ר ליום רעון בהון החוזיהג
  

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

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

החברה, ניסיון העבר של החברה בגיוס הון, גיוס חוב ומחזור 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 

  קטן בלבד בהיקף לא משמעותי. מאוחדות שלה קיים מספר שעבודים 

  

, 1968- יודגש, כי המידע על נגישות החברה למקורות מימון, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

המבוסס בעיקרו על תחזיות החברה. הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה, לרבות באופן מהותי, מכפי 

  לחלק א' לדוח התקופתי. 19מהתנהגות השוק ומהתממשות גורמי הסיכון האמורים בסעיף  שהוערך, כתוצאה

  

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .2

 האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד 2.1

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

  

 תיאור סיכוני שוק 2.2

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

. סיכוני השוק כוללים את השינויים בשווי מכשירים פיננסיים המושפעים משינויים בשיעורי ריבית, 2018בדוח הדירקטוריון לשנת 

  ות ערך.מדד מחירים לצרכן, שערי מטבע חוץ ומחירי נייר

  

  סיכוני מדד המחירים לצרכן 2.2.1

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

 מיליוני 423- כ ) ולתשלומים צמודי מדד בהיקף שנתי של2018ביוני  30ליום  בדומה ליתרהמיליארד ש"ח ( 1.3- הינה כ 2019ביוני 

  "ח.ש

להחלפת תזרימים שקליים צמודי מדד בתזרימים שקליים קבועים בגין אג"ח  SWAPלחברה עסקאות  2019ביוני  30נכון ליום 

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

  ת. והגנה חשבונאי

הוצאות בסך ש"ח, בהשוואה ל מיליוני 5.5- מימון בגין עסקאות אלו בסך של כ הכנסותהתהוו לחברה  2019ברבעון השני של שנת 

  ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מיליוני 3- של כ

  

  סיכוני שער חליפין 2.2.2

  מדיניות החברה הינה להגן על שערי המטבע בגין ייבוא סחורות מחו"ל.

דולר ארה"ב לפירעון עד  מיליוני 19- מסוג פורוורד על שער הדולר בסך של כ לחברה חוזים עתידיים ,2019ביוני  30נכון ליום 

וחוזים  2019דולר ארה"ב לפירעון עד חודש דצמבר  מיליוני 7- , עסקאות צילינדר על שער הדולר בסך של כ2020 מאיחודש 

, עסקאות צילינדר על שער 2021ר אירו לפירעון עד חודש נובמב מיליוני 60- עתידיים מסוג פורוורד על שער האירו בסך של כ

  . 2020אירו לפירעון עד חודש פברואר  מיליוני 5- האירו בסך של כ
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השוואה להכנסות מימון בסך ש"ח, ב מיליוני 2- התהוו לחברה הוצאות מימון בגין חוזים אלו בסך של כ 2019ברבעון השני של שנת 

  ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מיליוני 5 - של כ

  רה לסיכוני שער חליפין אינה מהותית.חשיפת החב

  

  סיכוני ריבית 2.2.3

  החברה חשופה לשינויים בשיעורי ריבית על הפיקדונות וההשקעות לזמן קצר.

  
  סיכוני שוק ההון בישראל 2.2.4

  החברה חשופה לשינויים במחירי ניירות ערך בישראל היות וחלק מהיתרות הכספיות של החברה מושקע בניירות ערך. 

 AA- , תיק ניירות הערך של החברה מורכב מאגרות חוב קונצרניות מוחזקות לצרכי פדיון, המדורגות ברמות דירוג נכון למועד הדוח

 ומעלה. נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי חשיפה זו אינה מהותית.

: [א] כספים , הינה כדלקמן2018ידי וועדת ההשקעות של החברה בחודש ינואר - מדיניות ההשקעות של החברה, כפי שאושרה על

חודשים יושקעו בפיקדונות בבנקים בהתאם לצרכי  6אשר מיועדים לפירעונות אג"ח, השקעות ותשלומים שוטפים בטווח של 

חודשים יושקעו בהתאם למדיניות השקעות שעיקריה כדלקמן:  6כספים אשר מיועדים לצרכים כאמור בטווח של מעל  ]התזרים; [ב

תעודות  - כדלקמן  ש"ח) באפיקים מנייתיים מיליוני 30 - של החברה (ולא יותר מ ההשקעותמתיק  15%יהיה ניתן להשקיע עד 

) (יצוין, כי המדיניות מאפשר 125ומדד ת"א  90אביב - , מדד תל35אביב - העוקבים על מדדי מניות (מדד תל סל/קרנות מחקות

מתיק ההשקעות יושקע  55%פה); לפחות מהאפיק המנייתי שבתיק ההשקעות בתעודות סל בארה"ב ואירו 20%השקעה של עד 

מהתיק) תושקע באגרות חוב קונצרניות  30%באגרות חוב ממשלתיות, פיקדונות בנקאיים ומק"מ, ויתרת תיק ההשקעות (עד 

  ומעלה. A בדירוג
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  דוח בסיסי הצמדה 2.3

  :2019 יוניב 30להלן דוח בסיסי הצמדה של החברה ליום 

  
  2019 ייונב 30ליום   
      מטבע חוץ  מטבע ישראלי  
  סה"כ  פריטים אחרים  דולר בעיקר  צמוד  לא צמוד  

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

 
  :נכסים שוטפים

  
          

  51   -   7   -  44   מזומנים ושווי מזומנים
  500   -   -   -   500   פיקדונות לזמן קצר

 1,305   -   -   -  1,305   לקוחות
 171   116   -  22  33   חייבים ויתרות חובה

  9   -   -   6   3   השקעות אחרות
  מלאי

  
 -   -   -   903   903 

  :שוטפים שאינםנכסים 
  

          

  102   4   -    92   6   חייבים ויתרות חובה
 59   22   -  -   37   כלולה השקעה בחברה

  32   -   -   -   32   הלוואה לחברה כלולה
 99  -   -  42   57   אחרותות השקע

 670   670   -   -   -   נדל"ן להשקעה    
 3,312  3,312   -   -   -   רכוש קבוע

  3,315   3,315   -   -   -   נכס זכות שימוש
 1,191  1,191   -   -   -   נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות

 44  44    -   -   -   מסים נדחים
   2,017   162   7   9,577   11,763  

  :התחייבויות שוטפות 
  

          

  52  -   -   -   52  אשראי מתאגידים בנקאיים
 230  -   -  66 164  גרות חובא שוטפות בגיןחלויות 

  348  -   1  347  -   חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה
 1,971  -   94 -  1,877  ספקים ונותני שירותים

 852 502 5  -  345  זכאים ויתרות זכות
 43  43  -   -  -   הפרשות

  11  -   -   -   11  שותפותבגין רכישת זכויות בתחייבות ה
  

  :התחייבויות שאינן שוטפות
  

          

 2,864  -   -  1,221 1,643  אגרות חוב
  3,239  -   7  3,228 4  התחייבות בגין חכירה

 225  225  -   -  -  , נטוהטבות לעובדים
 125  125  -   -   -   מסים נדחים
  41 41 - - -  אחרותהתחייבויות 

   -   -   -  1,762  1,762  
           

  11,763  2,698  107  24,86  4,096  הון
             

  חשיפה נטו (*)
  
)92,07(  

  
)4,700(  

  
)100(  

  
6,879  

  
 -  

  

  
 (*) 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.

 
  

 בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגידהוראות הגילוי  .3

  לאחר תאריך הדוח על המצב הכספימהותיים גילוי בדבר אירועים  3.1

הדוח ולאחר תאריך  2019החציון הראשון של שנת לפרטים בדבר הפרשות בגין תביעות והליכים משפטיים כנגד החברה במהלך 

 דוחות הכספיים.ב 7על המצב הכספי ראה ביאור 
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  י למחזיקי אגרות החובגילוי ייעוד .4
  2019 יוניב 03יום נתונים ל     

  

 סדרה
מועד 

 ההנפקה

 ערך נקוב
במועד 

ההנפקה 
(מיליוני 

  ש"ח)

סך תמורה 
במועד 

הנפקה בניכוי 
עמלות גיוס 
 (מיליוני ש"ח)

יתרה 
בספרים 
(מיליוני 
  ש"ח)*

יתרת 
הערך 
הנקוב 
(מיליוני 

  ש"ח)

יתרת הערך 
הנקוב, 
לרבות 
הצמדה 
  ח)(מיליוני ש"

סכום 
הריבית 
שנצברה 
(מיליוני 

  ש"ח)

שווי 
בורסאי/ 

  הוגן
(מיליוני 

  ש"ח)

סוג 
  הריבית

ריבית 
אפקטיבית 

ליום 
  ההנפקה

שיעור 
הריבית 

  הנקוב

 מועדי תשלום הקרן
  מועדי תשלום הריבית

סוג 
  הצמדה

 עד -החל מ

 
  - סדרה ד'

  
  

  - סדרה ה'
  
  
  
  
  
  
  
  

  -סדרה ו'
  
  
  
  
  

  - סדרה ז'

  
10/2013  

  
  

10/2013  
  
  

11/2016  
  
  

01/2018  
  
  

09/2015  
  

  
07/2016  

  
  

01/2019  

 
472  

  
  

448  
  

  
463  

  
  

476  
  
  

317  
  
  

601  
  
  

555  

 
468  
  

  
444  
  

  
473**  

  
  

568  
  
  

313  
  
  

 643**  
  
  

      549  

  
334  
  
  
318  
  
  
416  
  
  
515  
  
  
329 
  
  
624  
  
  

855  

  
325  
  
  
308  
  
  
391  
  
  
436  
  
  
317  
  
  
601  
  
  
555  

 
329  
  
  
308  
  
  
392  
  
  
436  
  
  
321  
  
  
610  
  
  
555  

 
7  

  
  
11  
  
  
15  
  
  
16  
  
  
10  
  
  
19  
  
  
9  

 
377  
  
  
368  
  
  
467 
  
  
521  
  
  
393  
  
  
746  
  
  

    598  

 
  קבועה

  
  

  קבועה
  
  

  קבועה
  
  

  קבועה
  
  

  קבועה
  
  

  קבועה
  
  

  קבועה

 
3.12%  

  
  

5.23%  
  
  

4.50%  
  
  

2.12%  
  
  

4.44%  
  
  

4.50%  
  
  

3.69%  

  
2.99%  

  
  

5.09%  
  
  

5.09%  
  
  

5.09%  
  
  

4.3%  
  
  

4.3%  
  
  

3.52%  

  
8.10.2014  

  
  

8.10.2014  
  
  

8.10.2017  
  
  

8.10.2018  
  
  

8.10.2020  
  
  

8.10.2020  
  
  

20.2.2022  

 
8.10.2029  

 
 

8.10.2029 
  
  

8.10.2029  
  
  

8.10.2029  
  
  

8.10.2028  
  
  

8.10.2028  
  
  

20.8.2030  

  
 8ריבית שנתית ביום 

  2014-2029באוקטובר בשנים 
  

 8ריבית שנתית ביום 
  2014-2029באוקטובר בשנים 
  

 8ריבית שנתית ביום 
  2017-2029באוקטובר בשנים 
  

 8ריבית שנתית ביום 
  2018-2029באוקטובר בשנים 
  

 8ריבית שנתית ביום 
  2016-2028באוקטובר בשנים 
  

 8ריבית שנתית ביום 
  2016-2028באוקטובר בשנים 
  

 20ריבית חצי שנתית ביום 
באוגוסט ובפברואר בשנים 

2019-2030  

  
  מדד
  
  
  ודלא צמ
  
  

  לא צמוד
  
  

  לא צמוד
  
  
  מדד
  
  
  מדד
  
  

  לא צמוד
  

    3,332 3,458  3,094  2,933  2,951 87 3,470           

  
  

  

 חירים לצרכן).   למדד המ ז' אינן צמודות-והערך בספרים של קרן בתוספת ריבית מהוון לפי ריבית אפקטיבית ליום ההנפקה וצמוד למדד המחירים לצרכן לתאריך הדוח (סדרה ה'  -*   ערך בספרים 

. התמורות 2017בדצמבר  31בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  17** לא התקבלה תמורה במזומן בגין הנפקות אלו, אשר בוצעו במסגרת הצעת רכש חליפין לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה כמתואר בביאור 

  ב') שהוחלפו אגב הצעות רכש כאמור (כולל ריבית לשלם).המצוינות לעיל מתייחסות לערך הנקוב של אגרת החוב (סדרה 
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  הערות:

 מיליוני ש"ח).  549 - ש"ח (תמורה נטו של כ מיליוני 555 - תמורה לסך ברוטו של כ, השלימה החברה הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ז') וזאת ב2019בחודש ינואר  .1

 רות החוב סדרה ב' (קרן וריבית)., פרעה החברה את מלוא יתרת אג2019 במרס 31ביום  .2

 20תשלומים חצי שנתיים, לא שווים, בימים  18ו' הינם תשלומים שנתיים. התשלומים על חשבון קרן אגרות החוב סדרה ז' הינם - תשלומים על חשבון קרן אגרות החוב סדרות ד' ה' ו .3

מהקרן, שני תשלומים של  6%מהקרן, שני תשלומים של  3%מהקרן, שני תשלומים של  2%לומים של (כולל) (שישה תש 2030עד  2022באוגוסט של כל אחת מהשנים  20בפברואר עד 

 מהקרן). 10%מהקרן ושני תשלומים של  9%מהקרן, ארבעה תשלומים של  7%

). איש הקשר 03-6389222, פקס: 03-6389200אביב (טלפון: - , תל14מ, מרחוב יד חרוצים "בע נאמנויות נבו פז הנאמן של אגרות החוב (סדרה ד') ואגרות החוב (סדרה ה') הינו רזניק .4

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

). איש הקשר אצל הנאמן   03-5613824פקס:  03-6237777אביב (טלפון:  - , תל17) בע"מ מרחוב יצחק שדה 1992נאמנות (הנאמן של אגרות החוב (סדרה ו') הינו שטראוס לזר חברה ל  

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

). אנשי הקשר אצל הנאמן לאגרות 03-5271736, פקס: 03-5544553, בני ברק (טלפון: 30) בע"מ, מדרך ששת הימים 1975סדרה ז') הינו הרמטיק נאמנות (הנאמן של אגרות החוב (  

  .ic@hermetic.co.ilhermetאורן ו/או מר דן אבנון, דואר אלקטרוני: - החוב (סדרה ז') הינם גב' מרב עופר

ועד למועד פרסום הדוח, החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות של אגרות החוב שבמחזור ולא התקיימו תנאים  2019במחצית השנה הראשונה של שנת  .5

  המקימים עילה להעמדת אגרות החוב של החברה שבמחזור לפירעון מיידי. 

 כל סדרות אגרות החוב רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ז' של החברה הינן מהותיות.- ו' וסדרות אגרות החוב ד', ה',   .6

י סד פיננסז' כוללות עילות להעמדה לפירעון מיידי בהן נקבע, בין היתר, מקרה בו הועמד לפירעון מיידי חוב אחר שנטלה החברה מתאגיד בנקאי ו/או מו- אגרות החוב סדרות ד', ה', ו' ו .7

ש"ח, או הועמדה סדרה אחרת של אגרות חוב שהונפקה על ידי החברה לפירעון מיידי (שלא ביוזמת  מיליוני 300י הינו בהיקף העולה על ובלבד שהסכום הכולל שהועמד לפירעון מייד

ש"ח לפחות); והכל בתנאים  מיליוני 40נו עמדה לפירעון מיידי הישל סדרת אג"ח אחרת, הותנתה בכך שהיקף הסדרה האחרת שהו cross-defaultה' העילה של - ו 'החברה) (בסדרות ד

 שנקבעו בשטרי הנאמנות מכוחם הונפקו סדרות אגרות החוב הרלוונטיות בהקשר זה. 

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

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

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

לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ז') כמפורט בנספח שטר הנאמנות לדוח הצעת  9.2, וסעיף 2015ביוני  25שפורסם מכוח תשקיף המדף של החברה מיום  2015בספטמבר 

 .2019בינואר  16מיום המדף של החברה 

ז' של החברה, לרבות התחייבות לעמידה באמות מידה - לפרטים נוספים אודות תנאיהן של אגרות החוב סדרות ד' ה', ו' ו ז', כוללות אמות מידה פיננסיות.- אגרות החוב סדרות ד', ה', ו' ו .9

 אשר היווה חלק מהדוח התקופתי. 2018 בדצמבר 31ם ליום ייכספה ותדוחב 17ראה ביאור  לחלוקת דיבידנד פיננסיות, התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף, ומגבלות בקשר 
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ביוני  30פי תנאי מסגרות האשראי של החברה), ליום - ז' (ועל- פי תנאי אגרות החוב סדרות ד', ה', ו' ו- להלן תוצאות חישוב אמות המידה הפיננסיות אשר החברה התחייבה לעמוד בהן על

2019 :  

  ידה הפיננסיתאמת המ

  2019ביוני  30תוצאות החישוב ליום   
יחס חוב (פיננסי) נטו לסך מאזן לא יעלה על 

60%  
22.1%  

סך ההון של החברה (לרבות זכויות שאינן 
ש"ח  מיליוני 550 - נות שליטה) לא יפחת ממק

 800 - ו') ו- החוב ד', ה' ו (ביחס לאגרות
 ש"ח (ביחס לאגרות החוב סדרה ז')   מיליוני

  ש"ח מיליוני 1,762

 30מסגרות האשראי של החברה) ליום  פי תנאי- ז' (ועל- פי תנאי אגרות החוב סדרות ד', ה', ו' ו- להלן תוצאות חישוב המגבלות לחלוקת דיבידנד אשר החברה התחייבה לעמוד בהן על

  :2019 ביוני

  2019 ביוני 30תוצאות החישוב ליום   התנאי
ויות שאינן סך ההון של החברה (לרבות זכ

 מיליוני 750 - א יפחת ממקנות שליטה) ל
 1,000 - ו') ו- חוב ד', ה' וש"ח(ביחס לאגרות ה

  ש"ח (ביחס לאגרות החוב סדרה ז')   מיליוני

  ש"ח מיליוני 1,762

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

(ביחס לאגרות  5 - ו') ו- לאגרות החוב ד', ה' ו
  החוב סדרה ז') 

2.5  

  

  פרטים אודות דירוג האשראי של החברה .10

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

. דוחות הדירוג האמורים מצורפים לדוח זה על דרך )2019בינואר  27ידה ביום - שרר על(ואו 2018בינואר  15ידי מעלות במסגרת דוח הדירוג מיום - ורסם עלתחזית דירוג יציבה כפי שפ

בדצמבר  31), מיום 2018-01-021540(אסמכתא מספר:  2018במרס  20), מיום 2018-01-004839(אסמכתא מספר:  2018בינואר  15ההפניה לדיווחים המיידיים של החברה מיום 

 ).007858-01-2019(אסמכתא מספר:  2019בינואר  27) ומיום 005362-01-2019(אסמכתא מספר:  2019בינואר  16), מיום 120595-01-2019(אסמכתא מספר:  2018
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  פרטים אודות דירוג אגרות החוב שבמחזור  .11

  

 שם חברה מדרגת  סדרה
דירוג נוכחי 
ואופק דירוג 

 וכחינ

דירוג במועד 
 ההנפקה

 דירוגים נוספים בתקופה שבין מועד ההנפקה המקורי לתאריך פרסום הדוח

  דירוג  תאריך

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

Negative  

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

  ilA Stable  (הורדת דירוג ואשרור תחזית הדירוג) 6.5.2015
  ilA Positive (אשרור דירוג והעלאת תחזית הדירוג) 26.5.2016

  ilA+ Stable (העלאת דירוג והעלאת תחזית הדירוג) 20.9.2016

  ilA+ Positive  (אשרור דירוג והעלאת תחזית הדירוג) 28.5.2017
  ilAA- Stable  דירוג ועדכון תחזית הדירוג)(העלאת  15.1.2018

  ilAA (העלאת דירוג) 19.3.2018

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

Negative  

  ilA+ Negative (דירוג ראשוני) 3.10.2013

 ilA+ Stable (אשרור דירוג) 23.4.2014

  ilA Stable  ירוג)(הורדת דירוג ואשרור תחזית הד 6.5.2015
  ilA Positive (אשרור דירוג והעלאת תחזית הדירוג) 26.5.2016

  ilA+ Stable (העלאת דירוג והעלאת תחזית הדירוג) 20.9.2016
  ilA+ Stable  (דירוג ראשוני להרחבת סדרה) 15.11.2016

  ilA+ Positive  (אשרור דירוג והעלאת תחזית הדירוג) 28.5.2017
  ilAA- Stable  (העלאת דירוג ועדכון תחזית הדירוג) 15.1.2018

  ilAA- Stable (הרחבת סדרה) 21.1.2018
  ilAA (העלאת דירוג) 19.3.2018

  ilAA   ilA Stable  מעלות אגרות חוב רשומות למסחר - סדרה ו' 

  ilA Stable (דירוג ראשוני) 02.09.2015

  ilA Positive  ירוג והעלאת תחזית הדירוג)(אשרור ד 26.5.2016
   ilA (דירוג ראשוני להרחבת סדרה) 11.7.2016

  ilA+ Stable (העלאת דירוג והעלאת תחזית הדירוג) 20.9.2016

  ilA+ Positive  (אשרור דירוג והעלאת תחזית הדירוג) 28.5.2017
  ilAA- Stable  ג)(העלאת דירוג ועדכון תחזית הדירו 15.1.2018

  ilAA (העלאת דירוג) 19.3.2018

  ilAA (דירוג ראשוני) ilAA   ilA Stable 16.1.2019  מעלות אגרות חוב רשומות למסחר - סדרה ז' 
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  דוח רבעוני בדבר מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

התחייבויות לפי מועדי פירעון, שפרסמה  לנתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה, ראה דיווח מיידי בדבר מצבת

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

  

  

  

תרומתם על ו והמסורההדירקטוריון והנהלת החברה מביעים את הערכתם למנהלים ולעובדי החברה על עבודתם המקצועית 

  לחברה ומודים להם על כך.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

           _________________    __                      __________________                                        

                                   איציק אברכהן                                               סיו ביאורימאור             

      

   מנכ"ל                                        הדירקטוריון  יו"ר                   
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חלק ב׳

תמצית דו״חות כספיים 
ביניים מאוחדים

ליום 30 ביוני 2019



חלק ב'-

שופרסל בע"מ

תמצית דוחות כספיים ביניים 
מאוחדים

ליום 30 ביוני 2019
(בלתי מבוקרים)



שופרסל בע"מ

תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2019
(בלתי מבוקרים)

תוכן העניינים

עמוד

2 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים

תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים :

3 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים

5 תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים

6 תמצית דוחות על רווח כולל אחר ביניים מאוחדים 

7 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים 

9 תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים

ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים         11



            קסלמן וקסלמן, מת"ם חיפה בניין 25, ת.ד 15084 חיפה 3190500, ישראל
www.pwc.com/il ,+972-4-8605001 :טלפון: 972-4-8605000+, פקס            
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דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של שופרסל בערבון מוגבל

מבוא

סקרנו את המידע הכספי המצורף של שופרסל בערבון מוגבל וחברות מאוחדות (להלן- הקבוצה), הכולל את הדוח התמציתי על 
המצב הכספי ליום 30 ביוני 2019 ואת הדוחות התמציתיים על הרווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים 
לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי 
לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע 
כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. אחריותנו היא להביע 

מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות הביניים התמציתי של חברה שנכללה לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בה הינה    
כ-59 מיליוני ש"ח ליום 30 ביוני 2019, ואשר חלק החברה ברווחי החברה הנ"ל הסתכם לסך של 3 מיליוני ש"ח ו-2 מיליוני ש"ח 
לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאמה. המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אותה 
חברה נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין 

אותה חברה, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.

היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי 
רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים 
לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים 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 בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה

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

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות 
המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970.

קסלמן וקסלמן  חיפה
רואי חשבון                                          13 באוגוסט 2019  

 PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב
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שופרסל בערבון מוגבל

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים ליום

31 בדצמבר 30 ביוני 30 ביוני
*2018 *2018 2019

(מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

נכסים

מזומנים ושווי מזומנים 51 173 162
פיקדונות לזמן קצר 500 450 150

בטוחות סחירות - 39 25
לקוחות 1,305 1,183 1,244

חייבים ויתרות חובה 171 180 140
השקעות אחרות 9 - -

מלאי 903 761 820

סה"כ נכסים שוטפים 2,939 2,786 2,541

חייבים ויתרות חובה 102 - 16
השקעה בחברה כלולה 59 52 56
הלוואה לחברה כלולה 32 34 32

השקעות אחרות 99 16 9
נדל"ן להשקעה 670 626 664

רכוש קבוע 3,312 3,038 3,214
נכס זכות שימוש 3,315 - -

נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות 1,191 1,127 1,168
מסים נדחים 44 - 5

סה"כ נכסים שאינם שוטפים 8,824 4,893 5,164

סה"כ נכסים 11,763 7,679 7,705

בשם הדירקטוריון חתמו:

יו"ר הדירקטוריון 
מאוריסיו ביאור

מנכ"ל
איציק אברכהן

סמנכ"ל כספים
טליה הובר

תאריך אישור הדוחות: 13 באוגוסט 2019

* ראה ביאור 3 בדבר יישום לראשונה של IFRS 16. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש.

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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שופרסל בערבון מוגבל

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים ליום

31 בדצמבר 30 ביוני 30 ביוני
*2018 *2018 2019

(מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

התחייבויות

- 
219 

- 
273 

52 
230 

אשראי מתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות בגין אגרות חוב

חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה 348 - -
ספקים ונותני שירותים 1,971 1,905 2,014

זכאים ויתרות זכות 852 766 779
התחייבות בגין רכישת זכויות בשותפות 11 59 11
הפרשות 43 48 50

סה"כ התחייבויות שוטפות 3,507 3,051 3,073

אגרות חוב 2,864 2,453 2,315
התחייבות בגין חכירה 3,239 - -

הטבות לעובדים, נטו 225 174 199
הפרשות - 4 2

התחייבויות אחרות 41 47 43
מסים נדחים 125 123 117

סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות 6,494 2,801 2,676

הון

הון מניות 242 242 242
פרמיה על מניות 963 945 963
קרנות הון  30 26 23

(85) (85) (85) מניות באוצר
יתרת עודפים 612 699 813

סה"כ הון 1,762 1,827 1,956

סה"כ התחייבויות והון 11,763 7,679 7,705

* ראה ביאור 3 בדבר יישום לראשונה של IFRS 16. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש.

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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שופרסל בערבון מוגבל

תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים

שנה שנסתיימה 
ביום שלושה חודשים שנסתיימו ביום שישה חודשים שנסתיימו ביום

31 בדצמבר 30 ביוני 30 ביוני 30 ביוני 30 ביוני
*2018 *2018 2019 *2018 2019

(מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

הכנסות ודמי שכירות 6,578 6,316 3,429 3,147 12,847
עלות המכירות והשירותים  4,798 4,615 2,509 2,296 9,406

רווח גולמי 1,780 1,701 920 851 3,441

הוצאות מכירה ושיווק 1,413 1,376 731 679 2,806
הוצאות הנהלה וכלליות 100 89 51 49 182

סך הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה 
 וכלליות 1,513 1,465 782 728 2,988

רווח תפעולי לפני הכנסות
 (הוצאות) אחרות 267 236 138 123 453

(27) - - (1) (1) הוצאות אחרות, נטו 
עליה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה, נטו - 16 - 16 43

16 16 - 15 (1) סך הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו 

רווח תפעולי לאחר הכנסות
 (הוצאות) אחרות  266 251 138 139 469

(130) (34) (81) (66) (151) הוצאות מימון
הכנסות מימון 14 11 8 7 14

(116) (27) (73) (55) (137) הוצאות מימון, נטו

חלק ברווחי חברה מוחזקת 
המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 3 2 2 1 6

רווח לפני מסים על ההכנסה 132 198 67 113 359

(94) (28) (19) (46) (36) מסים על ההכנסה

רווח לתקופה 96 152 48 85 265

רווח בסיסי ומדולל למניה (ש"ח) 0.40 0.64 0.20 0.36 1.12

* ראה ביאור 3 בדבר יישום לראשונה של IFRS 16. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש.

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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שופרסל בערבון מוגבל

תמצית דוחות על רווח כולל אחר ביניים מאוחדים
                                    

שנה שנסתיימה שלושה חודשים שנסתיימו ביום שישה חודשים שנסתיימו ביום
31 בדצמבר 30 ביוני 30 ביוני 30 ביוני 30 ביוני

*2018 *2018 2019 *2018 2019
(מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

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

רווח לתקופה 96 152 48 85 265 

רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה
 שלאחר שהוכר ברווח הכולל 

 לראשונה הועבר או יועבר לרווח
 והפסד

החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן
 של מכשירים המשמשים לגידור תזרימי

13  מזומנים 9 16 -  14 

(3) (3) - (3) (2)
מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שהוכרו 

לראשונה ברווח הכולל ויועברו לרווח והפסד

סה"כ רווח כולל אחר לתקופה שלאחר
 שהוכר ברווח הכולל לראשונה הועבר

10  או יועבר לרווח והפסד, נטו ממס 7 13 - 11

פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו 
 לרווח והפסד

מדידה מחדש של תכנית הטבה
(19) (6) (20) (6) (20)  מוגדרת 

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

מסים בגין פריטי רווח כולל אחר 
 שלא יועברו לרווח והפסד 4 - 4 1 3

סה"כ הפסד כולל אחר לתקופה
(10) (5) (16) - (16)  שלא יועבר לרווח והפסד, נטו ממס

-  6  (16) 13 (9) רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, נטו ממס

סה"כ רווח כולל לתקופה 87 165 32 91 265  

* ראה ביאור 3 בדבר יישום לראשונה של IFRS 16. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש.

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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שופרסל בערבון מוגבל

תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים

פרמיה על 
סה"כ הון עודפים(1) מניות באוצר קרנות הון מניות הון מניות

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

לתקופה של שישה חודשים 
שהסתיימה ביום 30 ביוני 2019 (בלתי מבוקר)

1,956 813 (85) יתרה ליום 1 בינואר 2019 242 963 23
(122) (122) אימוץ IFRS 16 לראשונה (1) - - - -

1,834 691 (85)  23 963 242 IFRS 16 יתרה ליום 1 בינואר 2019 לאחר אימוץ
תשלום מבוסס מניות - - - - 1 1

(160) (160) דיבידנדים לבעלי המניות - - - -
רווח לתקופה - - - - 96 96
(9) (16) רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, נטו ממס - -  7 - 

1,762 612 (85) יתרה ליום 30 ביוני 2019 242 963 30 

לתקופה של שישה חודשים 
שהסתיימה ביום 30 ביוני 2018 (בלתי מבוקר)

1,808 698 (85) יתרה ליום 1 בינואר 2018 242 945 8
אימוץ IFRS 9 לראשונה  - - - - 13 13

1,821 711 (85)  8 945 242  IFRS 9 יתרה ליום 1 בינואר 2018 לאחר אימוץ
תשלום מבוסס מניות - - - - 1 1

(160) (160) דיבידנדים לבעלי המניות - - - -
רווח לתקופה - - - - 152 152

13 (5) רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, נטו ממס - -  18 - 
1,827 699 (85) יתרה ליום 30 ביוני 2018 242 945 26 

 

           (1)   ראה ביאור 3 בדבר יישום לראשונה של IFRS 16. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש.

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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           שופרסל בערבון מוגבל
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים

פרמיה על 
סה"כ הון עודפים(1) מניות באוצר קרנות הון מניות הון מניות

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

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום 30 ביוני 2019 (בלתי מבוקר)

1,729 579 (85) יתרה ליום 1 באפריל 2019  242 963 30
תשלום מבוסס מניות - - - - 1 1

רווח לתקופה - - - - 48 48
(16)  (16) הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס - -  - - 

1,762 612 (85) יתרה ליום 30 ביוני 2019 242 963 30

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום 30 ביוני 2018 (בלתי מבוקר)

1,735 618 (85) יתרה ליום 1 באפריל 2018  242 945 15
תשלום מבוסס מניות - - - - 1 1

רווח לתקופה - - - - 85 85
6  (5) רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, נטו ממס - -  11 - 

1,827 699 (85) יתרה ליום 30 ביוני 2018 242 945 26

לשנה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר 2018 (מבוקר)

 1,808  698 (85) יתרה ליום 1 בינואר 2018 242  945  8 
אימוץ IFRS 9 לראשונה - - - - 13 13

1,821 711 (85) 8 945 242 IFRS 9 יתרה ליום 1 בינואר 2018 לאחר אימוץ
תשלום מבוסס מניות - - - - 1 1

מימוש כתבי אופציה לעובדים  -* 18 - - - 18
(160) (160) דיבידנדים לבעלי המניות - - - -

זכויות שפקעו בגין דיבידנדים שהוכרזו ולא מומשו   - - - - 11 11
רווח לשנה - - - - 265 265

- (15) רווח (הפסד) כולל אחר לשנה, נטו ממס - - 15 -
1,956 813 (85) יתרה ליום 31 בדצמבר 2018 242 963 23

         *    מציין סכום הנמוך מ- 1 מיליון ש"ח. 
                   (1)   ראה ביאור 3 בדבר יישום לראשונה של IFRS 16. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש.

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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שופרסל בערבון מוגבל
תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים

שנה שנסתיימה 
ביום

שלושה חודשים שנסתיימו ביום שישה חודשים שנסתיימו ביום

31 בדצמבר 30 ביוני 30 ביוני 30 ביוני 30 ביוני
*2018 *2018 2019 *2018 2019

(מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

רווח לתקופה 96 152 48 85 265  

התאמות:

פחת רכוש קבוע  168 154 85 78 319
- הפחתה של נכסי זכות שימוש 171 - 86 -

(4) (4) - (4) רווח מעליית ערך רכוש קבוע -
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות  18 15 10 8 32 
מסים על הכנסה 36 46 19 28 94 
(66) (17) (20) (26) (43) מסים על הכנסה ששולמו, נטו
הוצאות מימון, נטו  137 55 73 27 116

חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 
(6) (1) (2) (2) (3)  השווי המאזני

(43) (16) - (16) שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה, נטו -
14 שינוי בהטבות לעובדים 2    5    2    1   

3 הפסד ממכירת רכוש קבוע 1    -    -    -   
תשלום מבוסס מניות 1  1  1  1  1

(19) (13) - (16) שינוי בהפרשה בגין חוזים מכבידים -
(146) 191 (8) (82) (61) שינוי בלקוחות 
(23)  4  9 (25) (7) שינוי בחייבים ויתרות חובה 

(101)  68  92 (43) (83) שינוי במלאי
83 (200) (41) (2) (33) שינוי בספקים ונותני שירותים

שינוי בזכאים ויתרות זכות והפרשות
29 (337) (80) ואחרות 71 17

548 (97) 274 229 471 
מזומנים נטו, שנבעו מפעילות (ששימשו 

לפעילות) שוטפת

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

(568) (108) (141) (243) (274) רכישת רכוש קבוע 
תמורה ממכירת רכוש קבוע - 1 - 1 1

(73) (12) (23) (31) (46) השקעה בהוצאות נדחות ונכסים בלתי מוחשיים 
(19) (3) (5) (6) (6) השקעה בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה

שינוי בפיקדון משועבד -  6  -  6  6
6 2 (1) 2 (2) שינוי במזומנים בגין חוזים עתידיים, נטו

(16) (30) 25 (30) מימוש (השקעה) בבטוחות סחירות, נטו 26
- - (88) - (99) השקעה בניירות ערך מוחזקים לפדיון
פירעון הלוואות שניתנו לזמן ארוך 3 1 2 - 3

(49) (101) 50 (352) (350) מימוש (השקעה) בפיקדונות, נטו
ריבית ודיבידנד שנתקבלו  1 2 1 2 7

(702)
 

(243)
 

(180)
 

(650)
 

(747) מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה
       

* ראה ביאור 3 בדבר יישום לראשונה של IFRS 16. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש.

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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שופרסל בערבון מוגבל

תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים

שנה שנסתיימה יום שלושה חודשים שנסתיימו ביום שישה חודשים שנסתיימו ביום
31 בדצמבר 30 ביוני 30 ביוני 30 ביוני 30 ביוני

*2018 *2018 2019 *2018 2019
(מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

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

תזרימי מזומנים לפעילות מימון     

(146) - - (117) רכישת זכויות בשותפות -
תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו 549 563 - - 563

(191) (58) - (58) (59) פירעון איגרות חוב 
(119) (6) - (6) (3) ריבית ששולמה

- - (106)   -    (214) פירעון התחייבויות בגין חכירה
(160) (160) (160) (160) (160) דיבידנד ששולם

אשראי מתאגידים בנקאיים 52 - 52 - -
תמורה ממימוש כתבי אופציה למניות -  -  -  -  18

(10) תשלומים בגין עסקאות גידור - - - -
(11) משיכת שותפים משותפות - - - -

(56) (224) (214) 222 165 
מזומנים נטו, שנבעו מפעילות (ששימשו 

לפעילות) מימון

(210) (564) (120) (199) (111) קיטון נטו במזומנים ושווי מזומנים

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 162 372 171 737 372

מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 51 173 51 173 162 

* ראה ביאור 3 בדבר יישום לראשונה של IFRS 16. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש.

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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ביאור 1 - כללי
הישות המדווחת

שופרסל בערבון מוגבל (להלן- "החברה" ו/או "שופרסל") הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל וכתובתה 
הרשמית היא רחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון. תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה ליום 30 ביוני 
2019, כוללים את נתוני הדוחות הכספיים של החברה ושל החברות הבנות שלה (להלן יחד- "הקבוצה") וכן את זכויות 
החברה בחברה כלולה. נכון למועד הדוח, החברה הינה חברה ללא בעל שליטה, כהגדרת המונח "שליטה" בסעיף 1 לחוק 
ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הקבוצה עוסקת בהפעלת רשת סופרמרקטים בישראל וכן בתחום ניהול מועדון לקוחות כרטיסי 
אשראי, במסגרת זו מציעה את כרטיסי האשראי "שופרסל" ו-"יש". הקבוצה פועלת גם בתחום הנדל"ן (באמצעות שופרסל 
נדל"ן בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של החברה), במסגרת זו מחזיקה קניונים ומרכזים מסחריים וכן מחזיקה בחברה 
בת, בבעלות מלאה (בי דראגסטורס בע"מ), הפועלת בתחום הפארם ובמסגרת זו חברת הבת משווקת ומוכרת תרופות, 

מוצרי טבע ומוצרי קוסמטיקה. ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 

ביאור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.

תמצית דוחות הביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל- IAS 34, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את כל המידע הנדרש 
בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. 

כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל - 1970.

תמצית דוחות הביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 13 באוגוסט 2019.

שימוש באומדנים ושיקול דעת  ב.

בעריכת תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים בהתאם ל- IFRS, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת 
בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר 

שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
למעט המפורט להלן, שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו 

בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים.

בחינה האם הסכם מכיל חכירה – ראה ביאור 3 להלן. ●

קביעת תקופת החכירה – ראה ביאור 3 להלן. ●

קביעת שיעור ההיוון בגין חכירה – ראה ביאור 3 להלן. ●
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ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית
פרט לאמור להלן, המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה, יושמה באופן עקבי 
למדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים השנתיים. להלן תיאור השינויים העיקריים במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות 

כספיים ביניים מאוחדים אלה:

יישום לראשונה של IFRS 16, חכירות (להלן "תקן 16")

בהמשך לביאור 3כ' לדוחות הכספיים השנתיים, החל מיום 1 בינואר 2019 (להלן- "מועד היישום לראשונה") הקבוצה 
מיישמת את תקן 16, אשר החליף את תקן חשבונאות בינלאומי 17, חכירות (בסעיף זה- "התקן הקודם"). 

ההשפעה העיקרית של יישום התקן מתבטאת בביטול הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג חכירה כתפעולית (חוץ מאזנית) או 
כמימונית והצגת מודל אחיד עבור חוכרים לטיפול החשבונאי בכלל החכירות, באופן דומה לטיפול בחכירות מימוניות בהתאם 
לתקן הקודם. עד למועד יישום תקן 16, הקבוצה סיווגה את מרבית החכירות בהן היא החוכרת, כחכירות תפעוליות, כיוון 

שהיא לא נשאה באופן מהותי בכל הסיכונים והתשואות מהנכסים. נכסים חכורים שסווגו כחכירה מימונית כללו בעיקר מבנים.

בהתאם לתקן 16, במועד תחילת חוזה החכירה, הקבוצה מכירה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה עבור כל 
החכירות בהן לקבוצה זכות לשלוט על השימוש בנכסים מזוהים לתקופת זמן מוגדרת, למעט חריגים המנויים בתקן. בהתאם 
לכך, החל ממועד היישום לראשונה של תקן 16, חלף רישום של תשלומי שכירות בגין חכירות, אשר הוצגו בסעיפי עלות 
המכר והוצאות מכירה ושיווק בדוח על הרווח או הפסד, הקבוצה מכירה בהוצאות פחת והפחתות בגין נכסי זכויות שימוש 
ובהוצאות מימון בגין התחייבויות חכירה. בנוסף, הקבוצה בוחנת את הצורך ברישום ירידת ערך בגין נכסי זכויות שימוש, 

.IAS 36 בהתאם להוראות

הקבוצה בחרה ליישם את התקן ביישום רטרוספקטיבי מותאם, תוך התאמת יתרת העודפים ליום 1 בינואר 2019 וללא הצגה 
מחדש של מספרי השוואה. הקבוצה בחרה ליישם את הוראות המעבר באופן בו במועד היישום לראשונה היא הכירה 
בהתחייבות חכירה לפי הערך הנוכחי של יתרת תשלומי החכירה העתידיים, מהוונים לפי שיעור ריבית ההיוון למועד היישום, 
המחושב בהתאם למח"מ של יתרת תקופת החכירה. במקביל, הכירה הקבוצה בנכסי זכויות השימוש של חלק מחוזי החכירה 
כאילו התקן היה מיושם ממועד תחילת החכירה, כשהם מהוונים על ידי שימוש בשיעור ההיוון של מועד היישום לראשונה.  
בגין יתר החכירות, הכירה הקבוצה בנכסי זכויות שימוש בסכום הזהה להתחייבות החכירה. ההפרש בין סכום ההתחייבויות 

לסכום נכסי זכויות השימוש שהוכרו במועד היישום לראשונה, בהתחשב בהשפעת המס, נזקף לעודפים.

לגבי נכסים שהקבוצה מחכירה לצדדים שלישיים (בחכירת משנה), אותם היא חוכרת בעצמה (בחכירה ראשית), הקבוצה 
בוחנת חכירות משנה אלו ביחס לנכס זכות השימוש מהחכירה הראשית. בכל חכירות המשנה של הקבוצה אשר סווגו 
כחכירות מימוניות, נכסי זכויות השימוש בגין החכירות הראשיות הקשורות אליהן, נגרעו והוכרו כנכסי חייבים בגין חכירות 

המשנה.

ריבית ההיוון ששימשה לחישוב ומדידה, חושבה לפי ריבית נומינאלית ליום 1 בינואר 2019 בטווח של 4.6%-1%.

במסגרת היישום לראשונה של התקן, בחרה הקבוצה להשתמש בהקלות המעשיות הבאות, לגבי חכירות שבהן היא החוכרת:

ליישם שיעור היוון יחיד לתיק של חכירות עם מאפיינים דומים באופן סביר.  
להסתמך על ההערכה האם חכירות הן מכבידות, בעת יישום IAS 37 מיד לפני מועד היישום לראשונה של התקן  

כחלופה לביצוע בדיקת ירידת ערך.
שלא ליישם את התקן לגבי חכירות שנותרו להן פחות מ- 12 חודשים נכון למועד יישום התקן לראשונה ולחכירות שבהן  

ערך הבסיס הוא בעל ערך נמוך.
להשתמש ב"ראייה לאחור" לצורך קביעת תקופת החכירה במצב בו החוזה כולל אופציות להאריך או לבטל את  

החכירה.
לא לכלול עלויות ישירות ראשוניות במדידה של נכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה. 

כמו כן, יצוין כי הקבוצה בחרה שלא לכלול במסגרת מדידת ההתחייבות את הסכומים המתייחסים לרכיבים שאינם חכירה.
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ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

להלן ההשפעות יישום תקן 16 לראשונה על המצב הכספי של הקבוצה ליום 1 בינואר 2019 :

בהתאם למדיניות 
הנוכחית

השפעת יישום 
IFRS 16

בהתאם למדיניות 
קודמת

מיליוני ש"ח

נכסים שוטפים

חייבים ויתרות חובה  140 13 153

נכסים שאינם שוטפים

חייבים ויתרות חובה  16 72 88
נכס זכות שימוש - 3,304 3,304

נכסי מסים נדחים 5 37 42
3,434 3,413 21 

התחייבויות שוטפות

(345) (345) חלויות שוטפות התחייבות בגין חכירה -
(46) 4 (50) הפרשות

(391) (341) (50)

התחייבויות שאינן שוטפות

(3,209) (3,209) התחייבות בגין חכירה -
- 2 (2) הפרשות

(3,209) (3,207) (2)

הון

(691) 122 (813) יתרת עודפים

כתוצאה מיישום תקן 16, בקשר עם חכירות שסווגו כחכירות תפעוליות לפי התקן הקודם, במהלך תקופת הדיווח, הכירה 
הקבוצה בנכסי זכות שימוש וחייבים ומנגד בהתחייבויות, בגין חכירות, בסכום של כ- 141 מיליוני ש"ח.   
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ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

להלן ההשפעות יישום תקן 16 לראשונה על תוצאות הקבוצה

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2019 :

בהתאם למדיניות 
הנוכחית

השפעת יישום 
IFRS 16

בהתאם למדיניות 
קודמת

מיליוני ש"ח

(4,798) 2 (4,800) עלות המכר

רווח גולמי 1,778 2 1,780

(1,413) 31 (1,444) הוצאות מכירה ושיווק

רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) 
אחרות* 234 33 267

(137) (52) (85) הוצאות מימון, נטו

132 (19) רווח לפני מסים על הכנסה 151

(36) 3 (39) מסים על הכנסה

96 (16) רווח לתקופה 112

* גידול של כ- 171 מיליון ש"ח הוצאות פחת ומנגד, קיטון של כ- 204 מיליון ש"ח הוצאות שכר דירה.

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2019 :

בהתאם למדיניות 
הנוכחית

השפעת יישום 
IFRS 16

בהתאם למדיניות 
קודמת

מיליוני ש"ח

(2,509) 1 (2,510) עלות המכר

רווח גולמי 919 1 920

(731) 16 (747) הוצאות מכירה ושיווק

רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) 
אחרות* 121 17 138

(73) (26) (47) הוצאות מימון, נטו

67 (9) רווח לפני מסים על הכנסה 76

(19) 1 (20) מסים על הכנסה

48 (8) רווח לתקופה 56

* גידול של כ- 86 מיליון ש"ח הוצאות פחת ומנגד, קיטון של כ- 103 מיליון ש"ח הוצאות שכר דירה.
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ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

להלן ההשפעות יישום תקן 16 לראשונה על תזרימי המזומנים של הקבוצה

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2019 :

בהתאם למדיניות 
הנוכחית

השפעת יישום 
IFRS 16

בהתאם למדיניות 
קודמת

מיליוני ש"ח

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת  257  214 471

165 (214) תזרים מזומנים מפעילות מימון  379

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2019 :

בהתאם למדיניות 
הנוכחית

השפעת יישום 
IFRS 16

בהתאם למדיניות 
קודמת

מיליוני ש"ח

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת  168  106 274

(214) (106) (108) תזרים מזומנים לפעילות מימון 

להלן ההשפעות יישום תקן 16 לראשונה על אמות המידה להן נדרשת החברה 

ליום 30 ביוני 2019:

בהתאם למדיניות 
הנוכחית

השפעת יישום 
IFRS 16

בהתאם למדיניות 
קודמת

22% (9%) 31% יחס חוב פיננסי נטו לסך מאזן

1,762 (138) 1,900 סך ההון של החברה (במיליוני ש"ח)

 EBITDA -יחס חוב פיננסי נטו ל
2.5 (0.7) 3.2 השנתית
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ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

להלן עיקרי השינויים במדיניות החשבונאית בעקבות יישום התקן החל מיום 1 בינואר 2019:

קביעה אם הסדר מכיל חכירה (1)

במועד ההתקשרות בחכירה, הקבוצה קובעת אם ההסדר הוא חכירה או מכיל חכירה, תוך בחינה האם ההסדר מעביר זכות 
לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום. בעת ההערכה האם הסדר מעביר את הזכות לשלוט בשימוש 

בנכס מזוהה, הקבוצה בוחנת האם לאורך תקופת החכירה יש לה את שתי הזכויות הבאות:
הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה; וכן (א)

הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה. (ב)

נכסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה (2)

חוזים המקנים לקבוצה שליטה בשימוש בנכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה, מטופלים כחכירות. בעת ההכרה 
לראשונה הקבוצה מכירה בהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתידיים (תשלומים אלו אינם כוללים 
תשלומי חכירה משתנים מסוימים), ובמקביל מכירה הקבוצה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין 

תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו, ובתוספת עלויות ישירות שהתהוו בחכירה. 

הקבוצה בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות לטווח קצר של עד שנה או חכירות בהן נכס הבסיס הוא בעל ערך 
נמוך, מטופלות באופן בו דמי החכירה נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה, ללא הכרה בנכס 

ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי. 

תקופת חכירה (3)

תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך או 
לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהקבוצה תממש או לא תממש את האופציה, בהתאמה.

תשלומי חכירה משתנים (4)

תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער, נמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד או בשער הקיים במועד תחילת 
החכירה ונכללים במדידה של התחייבות החכירה. כאשר חל שינוי בתזרים המזומנים של דמי חכירה עתידיים הנובע מהשינוי 

במדד או בשער, יתרת ההתחייבות מעודכנת כנגד נכס זכות השימוש.

תשלומי חכירה משתנים אחרים שאינם נכללים במדידת ההתחייבות כגון דמי שכירות מבוססי פדיון, נזקפים לרווח והפסד 
במועד שבו התנאים לתשלומים אלו מתקיימים.

הפחתת נכס זכות שימוש (5)

לאחר מועד תחילת החכירה, נכס זכות שימוש נמדד בשיטת העלות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידות ערך 
שנצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה. הפחת מחושב על בסיס קו-ישר על פני אורך החיים 

השימושיים או תקופת החכירה החוזית, כמוקדם מבניהם.

הערכה מחדש של התחייבות בגין חכירה (6)

בעת התרחשות אירוע משמעותי או שינוי משמעותי בנסיבות אשר בשליטת הקבוצה אשר משפיע על ההחלטה אם ודאי 
באופן סביר שהקבוצה תממש אופציה, שלא נכללה קודם לכן בקביעת תקופת החכירה, או לא תממש אופציה שנכללה קודם 
לכן בקביעת תקופת החכירה, הקבוצה מודדת מחדש את התחייבות החכירה בהתאם לתשלומי החכירה המעודכנים תוך 
שימוש בריבית היוון מעודכנת. השינוי בערך בספרים של ההתחייבות מוכר כנגד הנכס זכות שימוש, או מוכר ברווח והפסד 

אם הערך בספרים של נכס זכות השימוש הופחת במלואו.
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ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

תיקוני חכירה (7)

הקבוצה מטפלת בתיקון חכירה, כחכירה נפרדת במקרים בהם תיקון חכירה מגדיל את היקף החכירה על ידי הוספת זכות 
להשתמש בנכס בסיס אחד או יותר, וכן התמורה בגין החכירה גדלה בסכום התואם את המחיר הנפרד עבור הגידול בהיקף 

ותיאומים מתאימים כלשהם למחיר נפרד זה, על מנת לשקף את הנסיבות של החוזה. 

ביתר המקרים, במועד התחילה של תיקון חכירה, הקבוצה מקצה את התמורה בחוזה המעודכן בין רכיבי החוזה, קובעת את 
תקופת החכירה המתוקנת ומודדת את התחייבות החכירה על ידי היוון תשלומי החכירה המעודכנים באמצעות שיעור היוון 

מעודכן.

עבור תיקוני חכירה שמקטינים את היקף החכירה, הקבוצה מכירה בקיטון בערך בספרים של נכס זכות השימוש על מנת 
לשקף את הביטול החלקי או המלא של החכירה, ומכירה ברווח או הפסד הנובע מהפער בין הקיטון בנכס זכות השימוש 

למדידה מחדש של ההתחייבות בגין החכירה ברווח והפסד. 

עבור תיקוני חכירה אחרים, הקבוצה מודדת מחדש את ההתחייבות בגין חכירה כנגד נכס זכות השימוש.

חכירות משנה (8)

בחכירות בהן הקבוצה מחכירה את נכס הבסיס בחכירת משנה, הקבוצה בוחנת את סיווג חכירת המשנה כחכירה מימונית או 
תפעולית, ביחס לזכות השימוש שהתקבלה מהחכירה הראשית. הקבוצה בחנה חכירות משנה הקיימות במועד היישום 
לראשונה בהתאם ליתרת תנאיהן החוזיים נכון לאותו מועד. נכסי זכות שימוש בגין חכירות משנה אשר סווגו על ידי הקבוצה 

כחכירות מימוניות, נגרעים ומוכרים כנכס חייבים.

ביאור 4 - עונתיות

התוצאות העסקיות והמצב הכספי של החברה בענף הקמעונאות מושפעות מעונתיות בשל תנאי הצריכה של המשק בסמוך 
לתקופות החגים בישראל.

ביאור 5 - אירועים מהותיים בתקופת הדיווח

בהמשך לאמור בביאור 7ב(2) בדוחות הכספיים השנתיים, בדבר דרישה כספית ושומה מרשות מקרקעי ישראל בגין נכס  א.
אותו חוכרת החברה בנתניה, ביום 1 בינואר 2019 התקבלה החלטתה של השמאית המחוזית. להערכת החברה, לאחר 
ניתוח שעשתה, הקביעות שבהכרעת השמאית הממשלתית גוזרות סכום דמי שימוש של כ-17 מיליוני ש"ח בגין הדרישה 

האמורה. על החלטתה זו, החברה הגישה השגה שניה ביום 14 בפברואר 2019. 

על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 16 בינואר 2019, הנפיקה החברה אגרות חוב, בדרך של סדרה חדשה  ב.
(סדרה ז'), בהיקף של כ- 555 מיליוני ש"ח ערך נקוב. תמורת ההנפקה נטו (בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ- 6 מיליון 
ש"ח) הסתכמה לסך של כ- 549 מיליון ש"ח. לפרטים בדבר תנאי אגרות החוב ראה ביאור 17 לדוחות הכספיים 

השנתיים.

ביום 17 במרס 2019, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 160 מיליוני ש"ח המהווה כ-0.67 ש"ח  ג.
למניה, למחזיקים במניות ביום 26 במרס 2019. הדיבידנד שולם ביום 8 באפריל, 2019.

לעדכונים בדבר התפתחויות הקשורות לתביעות משפטיות, ראה ביאור 7. ד.
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ביאור 5 - אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך)
ביום 28 במאי 2019, החליט דירקטוריון החברה לאמץ את "שופרסל בע"מ - תכנית תגמול הוני 2019" ( להלן –  ה.
"התכנית") ולהגישה לרשות המיסים, וכן לאשר הקצאת כ- 5,075 אלפי כתבי אופציות (להלן- "האופציות") וכ- 310 אלפי 
יחידות מניה חסומות מותנות ביצועים (להלן - "יחידות מניות חסומות"), לא סחירות, ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה, 
בכפוף לאישור האסיפה הכללית, ולשבעה נושאי משרה נוספים בחברה (להלן- "הניצעים"). מתוך הכמות כאמור, כ- 554 
אלפי אופציות וכ- 34 אלפי יחידות מניה חסומות יוקצו ליו"ר דירקטוריון החברה וכ- 1,661 אלפי אופציות וכ- 102 אלפי 
יחידות מניה חסומות יוקצו למנכ"ל החברה. האופציות ויחידות המניות החסומות לניצעים מוצעות בהתאם לתכנית ובהתאם 
להוראות מסלול רווח הון הקבועות בסעיף 102(ב)(2) ("מסלול רווח הון") לפקודת מס הכנסה, ותופקדנה בידי נאמן במשך 
התקופות הקבועות בסעיף 102(ב)(2) לפקודה. האופציות ויחידות המניות החסומות הוענקו לניצעים ללא תמורה. שווי 

האופציות ויחידות המניה החסומות במועד הענקתן, הוערך בסך כולל של כ- 27.8 מיליוני ש"ח.  
ביום 16 ביולי 2019, אישרה האסיפה הכללית של החברה את ההקצאה ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה.

מספר 
משך החיים החוזיים המכשירים

של המכשיר* תנאי ההבשלה* (באלפים) תנאי המכשיר סוג המכשיר

4 שנים- מנה ראשונה 
ושנייה

5 שנים- מנה שלישית
6 שנים- מנה רביעית

יבשילו ב-4 
מנות שנתיות 

שוות 

5,075 כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה בת 0.1 
ש"ח ע.נ., לפי מחיר מימוש של 25.97 ש"ח (מחיר 
המימוש יהיה מתואם דיבידנד). מימוש כתב האופציה 

יבוצע במתכונת של "מימוש נטו".

כתבי 
אופציות 

יחידות המניות 
החסומות תמומשנה 

באופן אוטומטי במועד 
ההבשלה הרלוונטי 
(בתנאי של עמידה 

בתנאי הביצוע) 

יבשילו ב-4 
מנות שנתיות 

שוות 

310 כל יחידת מניה חסומה תמומש באופן אוטומטי למניה 
רגילה בת 0.1 ש"ח ע.נ., ללא תוספת מימוש ובתנאי 
של עמידה בשני תנאי ביצוע מצטברים כדלהלן [א] סך 
ההכנסות של החברה (מכל פעילויותיה) בשנה 
הקלנדארית האחרונה שהסתיימה לפני מועד ההבשלה 
הרלוונטי  (להלן - "שנת המדד") הינו לפחות 90% 
מסך ההכנסות של החברה בשנה הקלנדארית שקדמה 
לשנת המדד; ו- [ב] הרווח (לאחר מס) המיוחס לבעלים 
של החברה לשנת המדד, יהיה לפחות 230 מיליון ש"ח 
ביחס לשנת 2019 ו- 240 מיליון ש"ח ביחס ליתר 

השנים.  

יחידות מניה 
חסומות 

* החל ממועד אישור הדירקטוריון, 28 במאי, 2019.

פרטים בדבר מדידת השווי ההוגן של תכניות תשלומים מבוססי מניות
 

השווי ההוגן של האופציות ויחידות המניה החסומות, אשר משמש את החברה לצרכי הרישום החשבונאי, נקבע במועד 
ההענקה, בהתאם לאמור להלן:

שווי הוגן של כתבי אופציה נמדד באמצעות מודל בלאק ושולס. הנחות המודל כוללות את מחיר המניה למועד המדידה, מחיר 
המימוש של המכשיר, תנודתיות צפויה (על בסיס הממוצע המשוקלל של התנודתיות ההיסטורית במניות החברה על פני 
התקופה הצפויה של האופציות), אורך החיים הצפוי של המכשירים (אורך חיי האופציה ביחס לכל הניצעים ייקבע על בסיס 
ההנחה שכל האופציות ימומשו ביום האחרון של תקופת המימוש) ושיעור ריבית חסרת סיכון (על בסיס אגרות חוב ממשלתיות 
שקליות, כאשר יתרת התקופה שלהן שווה לאורך החיים הצפוי של האופציות). תנאי שירות אינם נלקחים בחשבון בעת 

קביעת השווי ההוגן.

שווי הוגן של יחידות מניה החסומות נמדד בהתאם לשווי המניה במועד השערוך בניכוי ציפיות דיבידנד עד למועד ההבשלה 
של כל מנה. תנאי שירות וכן תנאי ביצוע אינם נלקחים בחשבון בעת קביעת השווי ההוגן של יחידות המניה החסומות.
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ביאור 6 - דיווח מגזרי
בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח וההפסד המגזרי זהה לזה שהוצג בביאור 32 בדבר דיווח מגזרי בדוחות הכספיים השנתיים, פרט לאמור להלן:

השפעות יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות, כאמור בביאור 3, על תוצאות המגזרים בני הדיווח של הקבוצה אינן נסקרות באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעולי 
הראשי למדידת תוצאות המגזרים מאחר שההנהלה סבורה כי תוצאות הפעילות ללא השפעות התקן, הינן המדד הרלוונטי ביותר להערכת תוצאות המגזרים. קרי תוצאות המגזרים להלן משקפות 

הוצאות שכירות לפי התקינה שהייתה קיימת עובר לאימוץ התקן. השפעות תקן 16 על המגזרים בני הדיווח של החברה נכללות בטור ההתאמות למאוחד. 
מידע אודות פעילות המגזרים בני הדיווח מוצג בטבלה להלן:

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2019 (בלתי מבוקר):

מאוחד התאמות למאוחד BE מגזר

מגזר ניהול 
מועדון לקוחות 
כרטיסי אשראי  מגזר נדל"ן מגזר קמעונאות

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

6,578 (43) סך הכנסות מחיצוניים 6,215 24 43 339
- (66) הכנסות שכירות בין המגזרים - 66 - -

6,578 (109) הכנסות המגזר 6,215 90  43  339

 רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות ללא רווח מפעילות ניהול מועדון
244 22 (28)   לקוחות כרטיסי אשראי 177 73 -

23 (23)  רווח תפעולי מניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי 23 - 23 -

267 (1) (28) רווח (הפסד) תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות 200 73 23
(1) - - - - (1) הוצאות אחרות, נטו

  266   (1) (28) רווח (הפסד) תפעולי לאחר הוצאות אחרות 199   73   23

  (151) הוצאות מימון
הכנסות מימון 14  

חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 3
(36) מסים על הכנסה

רווח לתקופה 96  
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ביאור 6 - דיווח מגזרי (המשך)

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2018 (בלתי מבוקר):

מאוחד התאמות למאוחד* BE מגזר

מגזר ניהול 
מועדון לקוחות 
כרטיסי אשראי  מגזר נדל"ן מגזר קמעונאות

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

6,316 (40) סך הכנסות מחיצוניים 6,019 23 40 274
- (63) הכנסות שכירות בין המגזרים - 63 - -

6,316 (103) הכנסות המגזר 6,019 86  40  274

 רווח (הפסד) תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות ללא רווח מפעילות
251 (11) (6)   ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי 197 71 -
(15) 15 - (15) - (15)  הפסד תפעולי מניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי

236 4 (6) (15) רווח (הפסד) תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות 182 71
15 (2) (3) הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו - 20 -

  251   2 (9)   (15) רווח (הפסד) תפעולי לאחר הכנסות (הוצאות) אחרות 182   91  

  (66) הוצאות מימון
הכנסות מימון 11  

חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 2
(46) מסים על הכנסה

רווח לתקופה 152  

* ראה ביאור 3 בדבר יישום לראשונה של IFRS 16. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש.
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ביאור 6 - דיווח מגזרי (המשך)

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2019 (בלתי מבוקר):

מאוחד התאמות למאוחד BE מגזר

מגזר ניהול 
מועדון לקוחות 
כרטיסי אשראי  מגזר נדל"ן מגזר קמעונאות

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

3,429 (24) סך הכנסות מחיצוניים 3,241    12 24 176
- (34) הכנסות שכירות בין המגזרים - 34 - -

3,429 (58) הכנסות המגזר 3,241 46  24  176

 רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות ללא רווח מפעילות ניהול מועדון
124 11 (12)   לקוחות כרטיסי אשראי 88 37 -

14 (14)  רווח תפעולי מניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי 14  - 14 -

  138   (3) (12) רווח (הפסד) תפעולי 102   37   14 

  (81) הוצאות מימון
הכנסות מימון 8  
חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 2

(19) מסים על הכנסה

רווח לתקופה 48  
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ביאור 6 - דיווח מגזרי (המשך)

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2018 (בלתי מבוקר):

מאוחד התאמות למאוחד* BE מגזר

מגזר ניהול 
מועדון לקוחות 
כרטיסי אשראי  מגזר נדל"ן מגזר קמעונאות

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

3,147 (19) סך הכנסות מחיצוניים 3,002    11 19 134
- (31) הכנסות שכירות בין המגזרים - 31 - -

3,147 (50) הכנסות המגזר 3,002 42  19  134

 רווח (הפסד) תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות ללא רווח מפעילות 
125 (5) (4)   ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי 99 35 -

(2) 2 - (2) - (2)  הפסד תפעולי מניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי

123 (3) (4) (2) רווח (הפסד) תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות 97 35
16 (2) (2) הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו - 20 -

  139   (5) (6)   (2) רווח (הפסד) תפעולי לאחר הכנסות (הוצאות) אחרות 97   55  

  (34) הוצאות מימון
הכנסות מימון 7  
חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 1

(28) מסים על הכנסה

רווח לתקופה 85  

* ראה ביאור 3 בדבר יישום לראשונה של IFRS 16. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש.
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ביאור 6 - דיווח מגזרי (המשך)

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 (מבוקר): 

מאוחד התאמות למאוחד* Be מגזר

מגזר ניהול 
מועדון לקוחות 
כרטיסי אשראי מגזר נדל"ן מגזר קמעונאות

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

12,847 (86) 552 סך הכנסות מחיצוניים 12,246    49 86
- (128) - הכנסות שכירות בין המגזרים - 128 -

12,847 (214) 552 הכנסות המגזר 12,246 177  86 

רווח (הפסד) תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות ללא רווח מפעילות 
452 (22) (29)  ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי 359  144 -

1 (1) - רווח תפעולי מניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי 1 - 1

453 (23) (29) רווח (הפסד) תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות 360 144 1
16 (12) (26) - 58 (4) הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

  469 (35) (55) רווח (הפסד) תפעולי לאחר הכנסות (הוצאות) אחרות 356   202   1  

  (130) הוצאות מימון
הכנסות מימון 14  

חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 6
(94) מסים על הכנסה

 רווח לשנה 265  

* ראה ביאור 3 בדבר יישום לראשונה של IFRS 16. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש.
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ביאור 7 - תביעות והליכים משפטיים
במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד חברות הקבוצה תביעות משפטיות או תלויים ועומדים נגדה הליכים משפטיים שונים (להלן 

בסעיף זה: "תביעות משפטיות").
לדעת הנהלות חברות הקבוצה המתבססת, בין היתר, על חוות דעת משפטיות באשר לסיכוי התביעות המשפטיות, נכללו בדוחות 

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

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

יצוין, כי מאחר והגשת בקשות להכרה בתובענות כייצוגיות לא חויבו בתשלום אגרה בהתאם להיקף התביעה, סכומי התביעה עשויים 
להיות גבוהים מהיקף החשיפה האמיתי בגין התביעות האמורות.

ריכוז ההתחייבויות התלויות של הקבוצה: א.

1. להלן תיאור ההתחייבויות התלויות של הקבוצה שבתוקף נכון ליום 30 ביוני 2019, מסווגות בהתאם לקבוצות 
בעלות מאפיינים דומים:

*    מציין סכום הנמוך מ-1 מיליוני ש"ח.  
**   כולל תביעות כנגד החברה ונתבעים נוספים בסך של כ- 41 מיליוני ש"ח בהן לא צוין סכום כנגד החברה בנפרד.

***  כולל תביעות כנגד החברה ונוספות בסך של כ- 210 מיליוני ש"ח בהן לא צוין סכום כנגד החברה בנפרד.
**** קיימות תביעות נוספות כנגד החברה שבגינן לא צוין סכום התביעה, אשר בגינן קיימת לחברה חשיפה נוספת, ככל שתאושרנה     

כתביעות ייצוגיות.

סה"כ

סכום החשיפה 
בגין תביעות 
שטרם ניתן 
להעריך את 

סיכוייהן

סכום
החשיפה
הנוספת

יתרת
ההפרשה מהות התביעות קבוצת תביעות

מיליוני ש"ח
1,542 ***702 **824 16 בעיקר בקשות לאישור תביעות ייצוגיות 

ושעניינן טענות לגביית כספים שלא כדין 
ופגיעה במתן שירותים או ביחס למוצרים 

המסופקים על ידי חברות הקבוצה.

ייצוגיות-צרכניות

10 3 6 1 בעיקר תביעות משפטיות שהוגשו על ידי 
עובדים ועובדים לשעבר של החברה 

שעניינן דיני עבודה ובכלל זאת, דרישה 
להכרה ברכיבי שכר שונים כרכיבים 

לצורך חישוב תשלומים שונים לעובדי 
החברה.

תביעות עובדים

21  - 17 4 תביעות משפטיות בגין מחלוקות 
מסחריות עם ספקי שירותים ו/או מוצרים 

והליכים משפטיים מצד המדינה, גופים 
ממשלתיים ורשויות המדינה לרבות בגין 

הליכים בתחום הרגולציה החלה על 
החברה ומחלוקות כספיות שונות בנוגע 

לכספים המשולמים ע"י החברה לרשויות. 

ספק-לקוח, רשויות 
וכללי

29 *- 7 תביעות נזיקין בטיפול חברות הביטוח           22 תביעות נזיקין לקוחות 

****1,602 705 854 43 סה"כ
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ביאור 7 - תביעות והליכים משפטיים (המשך)

ריכוז ההתחייבויות התלויות של הקבוצה (המשך) א.

2. להלן פרוט מספרן וסכומן של ההתחייבויות התלויות של הקבוצה שבתוקף נכון ליום 30 ביוני 2019, בחלוקה 
לפי סכום התביעה:

סכום התביעות מספר תביעות  סכום התביעה
(מיליוני ש"ח)

*414 *743 עד 100 מיליון ש"ח (כולל תביעות נגד החברה ונוספות ואשר צוין סכום נגד החברה)
937 3 100 מיליון ש"ח ועד 500 מיליון ש"ח

- 5 תביעות בהן לא צוין סכום התביעה
- 2 תביעות בהן לא צוין סכום התביעה כנגד החברה ונוספים

251 7 תביעות נגד החברה ונתבעים נוספים יחדיו בהן לא צוין סכום נגד החברה בנפרד
1,602 760 סה"כ

*    קיימות 613 תביעות נזיקין לקוחות ליום 30 ביוני 2019 בהיקף תביעות של 29 מיליוני ש"ח.

פרטים בדבר בקשות לאישור תביעות ייצוגיות  ב.

במהלך התקופה הוגשו כנגד חברות הקבוצה 10 בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בסכום כולל של כ- 32 מיליוני ש"ח.

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

במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד החברה תביעות משפטיות שונות על ידי עובדים, קבלני משנה, ספקים, רשויות וכן 
תביעות אחרות, שעניינן בעיקר טענות להפרת הוראות הדין ביחס לסיום העסקת עובדים ותשלומי חובה לעובדים, טענות 
להפרת הסכמים ותשלומי חובה לרשויות. ליום 30 ביוני 2019, הסכום הכולל הנתבע מהחברה בגין תביעות אלו מסתכם 

לסך של כ- 31 מיליוני ש"ח.

בשנת 2014 הוגש כתב אישום נגד החברה, סמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה לשעבר של החברה וארבעה מנהלים 
נוספים בחברה (שאינם נושאי משרה) (להלן: "המנהלים"). בכתב האישום נטען לעבירות על הוראות חוק שעות עבודה 
ומנוחה, התשי"א - 1951 ("החוק"), בקשר להעסקת עובדים בשעות נוספות מעבר למותר בחוק. ביום 1 באוגוסט 2019 
ניתנה הכרעת דין על-פיה המנהלים זוכו מהעבירות המיוחסות להם ואילו החברה הורשעה בעבירות המיוחסות לה. טיעון 
לענין העונש ביחס לחברה נקבע ליום 8 בספטמבר 2019. לדעת הנהלת החברה ובהסתמך על חוות דעתם של יועציה 

המשפטיים, החברה חשופה לתשלום קנס לא מהותי.

בנוסף, ביום 24 באפריל 2018, הומצא לשופרסל פיננסים, שותפות מוגבלת (להלן "השותפות") כתב תביעה שהוגש על- 
ידי לאומי קארד ולצדו בקשה למתן צווים זמניים, כנגד החברה וכן כנגד רו"ח המבקר של השותפות (ממשרד קסלמן 
וקסלמן רו"ח), השותפות והשותף הכללי (שני האחרונים כנתבעים פורמליים). במסגרת התביעה התבקש בית המשפט, 
בין היתר, לתת צו שמצהיר כי כל פעילות "מועדון כרטיסי אשראי שופרסל" (על כלל הכנסותיו) שייכת לשותפות וחייבת 
להתבצע במסגרתה וזאת גם אם שירותי ההנפקה והתפעול ניתנים על ידי חברה שאינה לאומי קארד, או לחילופין כי 
הרווחים מפעילות מועדון כרטיסי אשראי שופרסל ישויכו לשותפות וכן ליתן צו המצהיר כי האופציות המוקנות לשופרסל 
וללאומי קארד בהסכם השותפות עומדות בתוקף ולא פקעו ולמנות מעריך שווי לצורך הערכת שווי לשותפות. במסגרת 
הסעדים שהתבקשו כנגד הרואה חשבון המבקר של השותפות בגדרי התביעה, התבקש בית המשפט להורות לרו"ח 
המבקר של השותפות למנות את רו"ח אורי כהן כמעריך מוסכם לקביעת שווי השותפות ולחלופין להורות לרו"ח המבקר 
של השותפות למנות רואה חשבון אחר לשם ביצוע הערכת שווי לשותפות. החברה דוחה את האמור בתביעה והגישה 
בקשה לסילוקה על הסף. ביום 28 במאי 2018 הודיעו החברה ולאומי קארד לבית המשפט על העברת המחלוקות 

ביניהם לגישור. בשלב מקדמי זה לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה.
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ביאור 7 - תביעות והליכים משפטיים (המשך)

פרטים בדבר תביעות לאחר תאריך הדיווח ד.

כנגד החברה ואחרים הוגשה בקשה לאישור תביעה צרכנית כתביעה ייצוגית בסכום של כ- 4 מיליוני ש"ח. סיכויי  .1
התביעה לא ניתנים להערכה בשלב מקדמי זה.

כנגד החברה הוגשה בקשה לאישור תביעה כתביעה ייצוגית בסכום של כ- 3 מיליוני ש"ח. סיכויי התביעה לא  .2
ניתנים להערכה בשלב מקדמי זה.

כנגד חברה בת הוגשה בקשה לאישור תביעה כתביעה ייצוגית בסכום שאינו מהותי. סיכויי התביעה לא ניתנים  .3
להערכה בשלב מקדמי זה.

ארבע בקשות לאישור תביעות צרכניות כתביעות ייצוגיות נגד החברה, בסכום כולל של כ- 467 מיליוני ש"ח,   .4
נדחו ונסתלקו באישור בית המשפט.

שתי בקשות לאישור תביעות צרכניות כתביעות ייצוגיות נגד החברה, האחת בסכום של כ- 19 מיליוני ש"ח  .5
והשנייה ללא סכום נקוב, נסתיימו בהסכמי פשרה לפיהם החברה תשלם סכום כולל של כ- 1 מיליוני ש"ח.

לעדכון בדבר הכרעת דין, מיום 1 באוגוסט 2019, בכתב האישום כנגד החברה, סמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה  .6
לשעבר של החברה וארבעה מנהלים נוספים בחברה (שאינם נושאי משרה) ראה סעיף ג לעיל.

ביאור 8 - מכשירים פיננסים

מכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד
הערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסיים מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים אחרים, השקעות 

אחרות לזמן קצר, נגזרים, ספקים וזכאים אחרים, הלוואות ואשראי לזמן קצר ולזמן ארוך, תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
השווי ההוגן של אגרות החוב וניירות ערך מוחזקים לפדיון וערכם, כפי שמוצג בדוח על המצב הכספי, הינו כדלקמן:

ליום 31 בדצמבר 2018 ליום 30 ביוני 2018 ליום 30 ביוני  2019
שווי הוגן הערך בספרים שווי הוגן הערך בספרים שווי הוגן הערך בספרים

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח
(מבוקר) (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

2,756 

-

2,534 

-

3,007

-

2,726

-

3,470

101

3,094

99

אגרות חוב (כולל ריבית לשלם)

ניירות ערך מוחזקים לפדיון                       

השווי ההוגן הינו השווי הבורסאי (רמה 1).
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ביאור 8 - מכשירים פיננסים (המשך)

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

הרמות השונות הוגדרו כדלקמן:

רמה 1: שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים (לא מותאמים) בשוק פעיל לנכסים או התחייבויות זהים.
רמה 2: שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים מהשוק, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה 1 לעיל.

רמה 3: שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.

ליום 31 בדצמבר 2018 ליום 30 ביוני 2018 ליום 30 ביוני 2019
סה"כ רמה 3 רמה 2 רמה 1 סה"כ רמה 3 רמה 2 רמה 1 סה"כ רמה 3 רמה 2 רמה 1

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר

נכסים פיננסיים
25 - - 25 39 - - 39 - - - - בטוחות סחירות
6 - 6 - 4 - 4 -    18 - 18 SWAP- החלפת ריביות    -

פורוורד- הגנה על עסקאות
4 - 4 -  5 - 5 - - - - - צמודות מט"ח
9 9 - - 16 16 - - 9 9 - - השקעה *

44 9 10 25 64 16 9 39 27 9 18 -
התחייבויות פיננסיות:

פורוורד- הגנה על עסקאות
- - - - - - - - (5) - (5) - צמודות מט"ח
- - - - - - - - (5) - (5) -

44 9 10 25 64 16 9 39 22 9 13 -

* השקעה במניות לא סחירות של חברת שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ, המטופלת כנכס פיננסי הנמדד
     בשווי הוגן דרך רווח והפסד. 

ביאור 9 - אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח

לפרטים בדבר התפתחויות הקשורות לתביעות משפטיות, לאחר תקופת הדיווח, ראה ביאור 7ד.
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  לכבוד
  בעלי המניות של שופרסל בע"מ

  
  
  

ד לתקנות ניירות ערך 38החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה הנדון: דוח מיוחד של רואי 
 1970 - (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 

  
  מבוא

  
ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

של שישה ושלושה  ותולתקופ 2019ביוני  30החברה), ליום  –לן של שופרסל בערבון מוגבל (לה 1970  - התש"ל 
חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 

  .בהתבסס על סקירתנו אלהת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ
  

את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר ההשקעה בה הינה לא סקרנו 
מיליוני ש"ח  3לסך של  הסתכם ל"הנ רההחב ברווחי החברה חלק , ואשר2019ביוני  30מיליוני ש"ח ליום  59 - כ
לתקופת  המידע הכספי ., בהתאמהסתיימו באותו תאריךשל שישה ושלושה חודשים שה ותמיליוני ש"ח לתקופ 2- ו

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

  
  היקף הסקירה

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

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

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

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

  מסקנה
  

רתנו, ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור בהתבסס על סקי
ד' לתקנות 38בהתאם להוראות תקנה  ,ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות"שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ

  .1970 –ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 
  
  
  

    
  
  
  למן קסלמן וקס        חיפה 
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  ביוני 30  
2019 

  ביוני 30
2018*  

  בדצמבר 31
2018*  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  מיליוני ש"ח  ש"חמיליוני   מיליוני ש"ח  

 
     נכסים

       
        

  153  106  42  מזומנים ושווי מזומנים
  150     450     500   פיקדונות לזמן קצר

  25  39  -   בטוחות סחירות
  1,109  1,080  1,140  לקוחות

  119   225   123   חברות מוחזקות 
  104  139  146   חייבים ויתרות חובה

   -    -   9   השקעות אחרות
  697   661   759  מלאי

     
  2,357   2,700   2,719  סה"כ נכסים שוטפים

     
        

  9   16   99  ות אחרותהשקע
  16  -   82   חייבים ויתרות חובה

  1,233   1,222   1,272   השקעות בחברות מוחזקות
  אגרות חוב מחברה מאוחדת

 חברות מוחזקות
 351   
 531   

 383   
 557   

 363  
 583  

  178  -   313   שטרי הון מחברות מוחזקות
  1,806   1,702   1,848   רכוש קבוע

    -   2,820   נכס זכות שימוש
  965     941     986   נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות

  5              -               39  מסים נדחים
       

  5,158   4,821   8,341   שוטפיםשאינם סה"כ נכסים 
      

  7,515   7,521   11,060   סה"כ נכסים
  
  
  

  בשם הדירקטוריון חתמו:
  
 
  

 יו"ר הדירקטוריון   
   סיו ביאורימאור

   
 מנכ"ל  

   אברכהן יציקא
  

  
  

 סמנכ"ל כספים
   טליה הובר

  
  2019באוגוסט  13הדוחות: תאריך אישור 

  
  
  

  מחדש. וצגוה לא ההשוואה מספרי שנבחרה, המעבר לשיטת בהתאם .IFRS 16של תקן  לראשונה יישום בדבר 2ביאור  * ראה
  

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



 שופרסל בערבון מוגבל
 

ליום ביניים הכספי נתונים על המצבתמצית   
 

4 
 

  
       ביוני 30  

2019 
     ביוני   30

2018*  
  בדצמבר 31

 2018*  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

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

  התחייבויות 
 

    

  -   -   52   קאייםאשראי מתאגידים בנ
  65   65   65   שטרי הון לחברות מוחזקות

  219   273   230  גרות חובחלויות שוטפות בגין א
  -    -  301   חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה

  1,825   1,753   1,844  ספקים ונותני שירותים
  133   99   94   חברות מוחזקות

  717   724   788  ויתרות זכותזכאים 
  11   59   11   חייבות בגין רכישת זכויות בשותפותהת

  43   42   36   הפרשות
  

 סה"כ התחייבויות שוטפות
   
 3,421  

   
 3,015  

  
 3,013  

       
       
  2,315   2,453   2,864  גרות חובא

  -    -   2,762   התחייבות בגין חכירה
  188   164   211  , נטולעובדים הטבות

  2    4    -   הפרשות
  -      12      -   יםמסים נדח

  41   46   40   אחרותהתחייבויות 
       

  2,546    2,679    5,877  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
        

       
  הון

 
      

  242   242   242   הון מניות
  963   945   963  פרמיה על מניות

  23    26    30   רנות הוןק
  )85(  )85(  )85(  מניות באוצר

  813   699   126   יתרת עודפים
  

   סה"כ הון
   
 1,762  

   
 1,827  

   
 1,956  

        
  7,515   7,521   11,060   סה"כ התחייבויות והון

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  מחדש. הוצגו לא ההשוואה מספרי שנבחרה, המעבר לשיטת בהתאם .IFRS 16 תקן של לראשונה יישום בדבר 2ביאור  ראה *
  

  .ניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנוהמידע המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד בי
  



 שופרסל בערבון מוגבל
 

נתוני רווח והפסד בינייםתמצית   
 

5 
 

  שנסתיימה שנה          
  ביום  שלושה חודשים שנסתיימו ביום  שישה חודשים שנסתיימו ביום  
  בדצמבר  31 ביוני 30 ביוני 30 ביוני 30 ביוני 30  
  2019 2018* 2019 2018* 2018*  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  ליוני ש"חימ  מיליוני ש"ח  ליוני ש"חימ  מיליוני ש"ח  ליוני ש"חימ  

                  
                

            
  12,086   2,965   3,207   5,936   6,149  ודמי שכירות  הכנסות

  8,980   2,194   2,376   4,402   4,543  עלות המכירות והשירותים
  

 רווח גולמי 
   
 1,606  

   
 1,534  

   
 831  

   
 771  

   
 3,106  

           
  2,682   652   653   1,322   1,260  הוצאות מכירה ושיווק

  155   42   41   76   79  הוצאות הנהלה וכלליות
  

 סך הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות
   
 1,339  

   
 1,398  

   
 694  

   
 694  

   
 2,837  

           
  269   77   137   136   267  אחרות הוצאותתפעולי לפני רווח 
           

  )5(  )1(  -   )1(  )1( אחרות, נטו  הוצאות
           
           

  264   76   137    135    266  אחרותהוצאות רווח תפעולי לאחר 
           

  )131(  )32(  )74(  ) 64(  ) 138( הוצאות מימון 
  47   12   18   22   28  הכנסות מימון

            
  )84(  )20(  )56(  )42(  )110( הוצאות מימון, נטו

           
  138   45   )21(  87   )40( מחברות מוחזקות(הפסד) רווח 
           
  318   101   60   180   116  לפני מסים על ההכנסה רווח

           
  )53(  )16(  )12(  )28(  )20( מסים על ההכנסה

  
  לתקופה רווח 

  
 96  

  
 152  

  
 48  

  
 85  

   
 265  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  מחדש. הוצגו לא ההשוואה מספרי שנבחרה, המעבר לשיטת בהתאם .IFRS 16 תקן של לראשונה יישום בדבר 2ביאור  ראה *

  
  

  .מידע המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנוה
  

            



 שופרסל בערבון מוגבל
 

ביניים ם על הרווח הכוללנתוניתמצית   
 

6 
 

    
  שישה חודשים שנסתיימו ביום

  
  שלושה חודשים שנסתיימו ביום

שנה שנסתיימה 
  ביום

  בדצמבר  31 ביוני 30 ביוני 30 ביוני 30 ביוני 30  
  2019 2018* 2019 2018* 2018*  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  ליוני ש"חימ  ליוני ש"חימ  ליוני ש"חימ  ליוני ש"חימ  ליוני ש"חימ  

  
  265  85  48  152  96   הלתקופ ווחר

            
            רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה שלאחר שהוכר ברווח

  הכולל לראשונה הועבר או יועבר לרווח והפסד
  

          

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

  
 9  

  
 16  

  
 -   

  
 14  

  
 13  

            
מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שהוכרו לראשונה ברווח הכולל 

  ויועברו לרווח והפסד
   
 )2(   

   
)3( 

   
  -    

   
)3( 

  
)3(  

            
סה"כ רווח כולל אחר לתקופה שלאחר שהוכר ברווח הכולל 

  לראשונה הועבר או יועבר לרווח והפסד, נטו ממס
  
  
 7   

  
  
 13  

  
  
  -  

  
  
 11  

  
  
 10  

            
            פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד

            
  )17(  )6(  )19(  )6(  )19(  מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת

            
קרן הערכה מחדש לגבי פריטי רכוש קבוע שסווגו כנדל"ן 

  להשקעה
   
  -  

  
 6  

   
  -  

   
  -  

  
 6  

            
  )2(  -    )1(  -    )1(  רווח כולל אחר בגין חברות מוחזקות

            
  3   1   4    -    4   מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד

                 
            כ הפסד כולל אחר לתקופה סה"

  )10(  )5(  )16(   -    )16(  נטו ממסשלא יועבר לרווח והפסד, 
            

  
  רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, נטו ממס

  

  
)9 (  

  
 13  

  
)16 (  

  
 6  

  
  -   

  
  סה"כ רווח כולל לתקופה 

          
 87   165   32   91   265   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מחדש. הוצגו לא ההשוואה מספרי שנבחרה, המעבר לשיטת בהתאם .IFRS 16 תקן של שונהלרא יישום בדבר 2ביאור  ראה *
  

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



 שופרסל בערבון מוגבל
 

נתונים על תזרימי המזומנים בינייםתמצית   
 

7 
 

  שנה שנסתיימה          
  ביום  שלושה חודשים שנסתיימו ביום  שישה חודשים שנסתיימו ביום  
  בדצמבר  31 ביוני 30 יביונ 30 ביוני 30 ביוני 30  
  2019 2018* 2019 2018* 2018*  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  ליוני ש"חימ  ליוני ש"חימ  ליוני ש"חימ  ליוני ש"חימ  ליוני ש"חימ  

 

            מזומנים מפעילות שוטפת תזרימי
       

  של החברה םרווח לתקופה המיוחס לבעלי
  

 96  152  48  85  265  

       התאמות:
  267   66   71   129   137   פחת רכוש קבוע 

 32  8  9  15  17   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות
   -   -  73    -  146   הפחתה של נכסי זכות שימוש

 53  16  12  28  20   מסים על הכנסה
  )51(  )12(  )14(  )21(  )28(  ששולמו, נטו מסים על הכנסה

 18  2  1   7   1   בהטבות לעובדיםשינוי 
 )19( )13( -  )16( -   חוזים מכבידים, נטושינוי בהפרשה בגין 

   -   -   -        -        1   הפסד ממכירת רכוש קבוע
 84  20  56   42   110   הוצאות מימון, נטו

  1   1   1   1   1   תשלום מבוסס מניות
  24   )107(  36   )149(  38   חברות מוחזקות

  )138(  )45(  )14(  )87(  )30(  רווח מחברות מוחזקות
 )104( 182  )10( )75( )31(  בלקוחות שינוי

  )10( 9  11   )19(  )21(  שינוי בחייבים ויתרות חובה
  )71( 69  102  )35( )62(  במלאישינוי 
   208  )98( )44( 142  19   בספקים ונותני שירותים שינוי
   19  )338( )54( 25  66   אחרותות זכות, הפרשות ובזכאים ויתר שינוי

            
) פעילותמפעילות (ששימשו ל שנבעו מזומנים נטו

  שוטפת
  

   
 480 

   
 139 

  
 284 

  
)155( 

   
 578 

       

  פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
  

     

 )447( )78( )102( )206( )176(  רכישת רכוש קבוע 
 1   1   -   1   -   רכוש קבוע ממכירתתמורה 

 )66( )11( )22( )30( )43(  מוחשייםהשקעה בהוצאות נדחות ונכסים בלתי 
  )16(  )30(  25   )30(  26   בבטוחות סחירות, נטו )השקעהמימוש (

   -  -   )88(  -   )99(  השקעה בניירות ערך מוחזקים לפדיון
  )198(   -    )67(    -   )153(  הלוואה לחברת בת

  2   -   1   -   1   ריבית שנתקבלה
  -   -   1   -    2   לזמן ארוךשניתנו פירעון הלוואות 

  )49(  )101(  50   )352(  )350(  השקעה בפיקדונות, נטו
  6   2   )1(    2    )2(  , נטומזומנים בגין חוזים עתידייםב שינוי
            

       )794(  )615(  )203(  )217(  )767(  
  עסקאות עם  מזומנים נטו מפעילות השקעה בגין

  מוחזקותחברות 
   
 10  

   
 12  

   
 -   

   
 12   

   
 39  

       
  

  השקעהלפעילות מזומנים נטו ששימשו 
  
)784( 

  
)603( 

  
)203( 

  
)205( 

  
 )728( 

  
  
  
  
  
  מחדש. הוצגו לא ההשוואה מספרי שנבחרה, המעבר לשיטת בהתאם .IFRS 16 תקן של לראשונה יישום בדבר 2ביאור  ראה *

  
  .ספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנוהמידע המצורף לתמצית המידע הכ



 שופרסל בערבון מוגבל
 

נתונים על תזרימי המזומנים בינייםתמצית   
 

8 
 

  
  שנה שנסתיימה          
  ביום  שלושה חודשים שנסתיימו ביום  שישה חודשים שנסתיימו ביום  
  בדצמבר  31 ביוני 30 ביוני 30 ביוני 30 ביוני 30  
  2019 2018* 2019 2018* 2018*  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

 
            פעילות מימוןמ תזרימי מזומנים 

            
  563   -   -       563       549   גרות חוב, נטותמורה מהנפקת א
 )191( )58( -  )58( )59(   פירעון אגרות חוב

   -  -   )91(  -   )186(  התחייבות בגין חכירהפירעון 
  )160(  )160(  )160(  )160(  )160(  דיבידנד ששולם

  18    -    -  -  -   תמורה ממימוש כתבי אופציה למניות
  )146(   -    -   )117(  -   שותפותב רכישת זכויות

  )10(  -   -   -   -   תשלומים בגין עסקאות גידור
  -   -   52   -   52  מתאגידים בנקאייםאשראי 

 )119( )6( -  )6( )3(  ריבית ששולמה
       

ששימשו שנבעו מפעילות ( מזומנים נטו
  מימון )לפעילות

  
 193   

  
 222   

   
)199( 

   
)224( 

  
)45( 

       
 )195( )584( )118( )242( )111(  במזומנים ושווי מזומנים קיטון

       
 348  690  160    348    153   מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

       
 153  106  42  106  42   זומנים ושווי מזומנים לסוף התקופהמ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  מחדש. הוצגו לא ההשוואה מספרי שנבחרה, המעבר לשיטת בהתאם .IFRS 16 תקן של לראשונה יישום בדבר 2ביאור  ראה *
  

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



 שופרסל בערבון מוגבל
 

9201 ביוני 30יניים ליום ידע הכספי הנפרד במידע נוסף לתמצית המ  

9 
 

 

  
  כללי -  1ביאור 

  
 -(להלן 2019 ביוני 30של הקבוצה ליום ביניים הדוחות הכספיים המאוחדים  תמצית נתונים כספיים מתוךתמצית להלן 

מידע תמצית " - , המיוחסים לחברה עצמה (להלן כספיים בינייםמאוחדים"), המפורסמים במסגרת דוחות כספיים "דוחות 
"התקנה") והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך  - (להלן  ד38תקנה הוראות גים בהתאם ל"), המוצביניים כספי נפרד

של ביניים נפרד הכספי המידע תמצית ה"התוספת העשירית") בעניין  -(להלן  1970- התש"ל(דוחות תקופתיים ומיידיים) 
  התאגיד.

וביחד עם  2018בדצמבר  31רד ליום יש לקרוא את תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים ביחד עם המידע הכספי הנפ
  .2019 ביוני 30וליום  2018בדצמבר  31המאוחדים ליום הכספיים הדוחות 

  
  – במידע כספי נפרד זה

  
  שופרסל בערבון מוגבל. - החברה  )1(
  
, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין, ברות, לרבות שותפותח - חברות מאוחדות/חברות בנות  )2(

  ם דוחות החברה.ע
  
כלולה,  , שהשקעת החברה בהןאו עסקה משותפת וחברות, לרבות שותפותת חברות מאוחדו - חברות מוחזקות  )     3(   

  במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי מאזני.
  
  
  

  ביניים מידע הכספי הנפרדתמצית השיושמה בעיקרי המדיניות החשבונאית  -  2 ביאור
  

לאמור להלן, המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זו, הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית  פרט
  . 2018בדצמבר  31אשר פורטו במידע הכספי הנפרד ליום 

  
 )16", חכירות (להלן: "תקן  IFRS 16יישום לראשונה של תקן

  
. להרחבה בדבר עיקרי השינויים במדיניות החשבונאית 16קן , החברה מיישמת לראשונה את ת2019בינואר  1החל מיום 

  המאוחדים.  בדוחות הכספיים 3אה ביאור ר
  

  להלן השפעות יישום התקן המיוחסות לתמצית מידע כספי נפרד זה:
  

 2019בינואר  1השפעה על המצב הכספי ליום   .א
 
 

בהתאם למדיניות   
  קודמת

השפעת יישום 
IFRS16  

בהתאם למדיניות 
 נוכחית

  מיליוני ש"ח  
         נכסים שוטפים

  116   12   104    חייבים ויתרות חובה 
         נכסים שאינם שוטפים

  66   50   16    חייבים ויתרות חובה 
  2,865   2,865   -     נכס זכות שימוש

  42   37   5    נכסי מסים נדחים
   21   2,952   2,973  

         התחייבויות שוטפות
  )304(  )304(  -     ת בגין חכירהחלויות שוטפות התחייבו

  )39(  4   )43(   הפרשות
   )43(  )300(  )343(  

         התחייבויות שאינן שוטפות
  )2,788(  )2,788(  -     התחייבות בגין חכירה

  -   2   )2(   הפרשות
   )2(  )2,786(  )2,788(  

         הון
  )691(  122   )813(   יתרת עודפים
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ביניים  מידע הכספי הנפרדתמצית השיושמה באית עיקרי המדיניות החשבונ -  2 ביאור

  משך)(ה
 

 השפעה על תוצאות החברה   .ב
  

 2019 ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום  שישהלתקופה של 
  
 

    

בהתאם למדיניות   
  קודמת

השפעת יישום 
IFRS16  

בהתאם למדיניות 
 נוכחית

  מיליוני ש"ח  
  
  

 4,543  )2( 4,545  עלות המכר
        

  1,606   2   1,604   ולמירווח ג
        

  1,260   )29(  1,289   הוצאות מכירה ושיווק
        

  267   31   236   רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות*
        

  110   44   66   הוצאות מימון, נטו
        

  40   6   34   הפסד מחברות מוחזקות**

        

  116   )19(  135   רווח לפני מסים על הכנסה
        

  20   )3(  23   מסים על הכנסה

        

  96   )16(  112   רווח לתקופה
  
 
 

  מיליון ש"ח הוצאות שכר דירה. 177 - מיליון ש"ח הוצאות פחת ומנגד, קיטון של כ 146 - *   גידול של כ
 להלן. '** ראה סעיף ה
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ביניים  פי הנפרדמידע הכסתמצית השיושמה בעיקרי המדיניות החשבונאית  -  2 ביאור

  משך)(ה
 

 השפעה על תוצאות החברה (המשך)  .ב
  

 2019 ביוני 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
  
 

    

בהתאם למדיניות   
  קודמת

השפעת יישום 
IFRS16  

בהתאם למדיניות 
 נוכחית

  מיליוני ש"ח  
  
  

 2,376  )1( 2,377  עלות המכר
        

  831   1   830   רווח גולמי
        

  653   )15(  668   הוצאות מכירה ושיווק
        

  137   16   121   רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות*
        

  56   21   35   הוצאות מימון, נטו
        

  21   4   17   הפסד מחברות מוחזקות**

        

  60   )9(  69   רווח לפני מסים על הכנסה
        

  12   )1(  13   מסים על הכנסה

        

  48   )8(  56   רווח לתקופה
  
 
 

  מיליון ש"ח הוצאות שכר דירה. 89 - מיליון ש"ח הוצאות פחת ומנגד, קיטון של כ 73 - *   גידול של כ
 להלן. '** ראה סעיף ה

  
 
 השפעה על תזרים המזומנים של החברה   .ג

  
 2019 ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום  שישהלתקופה של 

  
     

בהתאם למדיניות   
  ודמתק

השפעת יישום 
IFRS16  

בהתאם למדיניות 
 נוכחית

  מיליוני ש"ח  
  
  

  480   186    294    תזרים מפעילות שוטפת
         

  193   )186(  379    תזרים מפעילות מימון 
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ביניים  מידע הכספי הנפרדתמצית השיושמה בעיקרי המדיניות החשבונאית  -  2 ביאור
  משך)(ה

  
 (המשך)מנים של החברה השפעה על תזרים המזו  .ג
  

 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של 
  

     
בהתאם למדיניות   

  קודמת
השפעת יישום 

IFRS16  
בהתאם למדיניות 

 נוכחית
  מיליוני ש"ח  

  
  

  284   91    193    תזרים מפעילות שוטפת
         

  )199(  )91(  )108(   תזרים מפעילות מימון 
  
  
  
 2019 ביוני 30ל אמות מידה ליום השפעה ע  .ד
  

  בדוחות הכספיים המאוחדים. 3להשפעת יישום התקן על אמות המידה, ראה ביאור 
  
  

 השפעה על מדיניות חשבונאית המיושמת במידע כספי נפרד זה  .ה
  

  הצגה של עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות
  

ואשר מבוטלות במסגרת הכנת הדוחות הכספיים  16הכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות הדדיות, אשר בתחולת תקן 
. יתר ההכנסות וההוצאות הנובעות מעסקאות ביניים זה נפרדתמצית מידע הכספי המאוחדים, לא קיבלו ביטוי במסגרת 

הדדיות, אשר בוטלו במסגרת הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים, ממשיכות להיות מוצגות בנפרד מהרווח מחברות 
  קאות דומות מול צדדים שלישיים.מוחזקות, יחד עם עס

  
  וח יובתקופת הדמהותיים אירועים  -  3ביאור 

  
מיליוני ש"ח כל אחד לחברה. שטרי  30, הנפיקה חברה בת חמישה שטרי הון בסך של 2019בינואר  1ביום   .א

שנים  ההון אינם צמודים, אינם נושאי ריבית ומועד פירעונם טרם נקבע, אך לא ניתנים לפירעון לפני תום חמש
 .2019בינואר  1מיום 

 
  מיליוני ש"ח. 10בתקופת הדוח, חילקה חברה בת בבעלות מלאה דיבידנד בסך   .ב

 
 בדוחות הכספיים המאוחדים. 5בדבר אירועים מהותיים נוספים בתקופת הדיווח, ראה ביאור  לפרטים  .ג

  
  וחיוהד קופתלאחר תמהותיים אירועים  -  4ר ביאו

  
 בדוחות הכספיים המאוחדים. 9תקופת הדיווח, ראה ביאור לאחר בדבר אירועים מהותיים  לפרטים

 
  

 



חלק ד׳

 דו״ח בדבר אפקטיביות
 הבקרה הפנימית על

הדיווח הכספי ועל הגילוי



דוח רבעון שני של שנת 2019 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי 
תקנה 38ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

חלק ד'-
דוח רבעון שני של שנת 2019 בדבר אפקטיביות הבקרה 

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38ג לתקנות 
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

("תקנות הדוחות"):



דוח רבעון שני של שנת 2019 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי 
תקנה 38ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

מצורף בזאת דוח רבעון שני של שנת 2019 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 
הגילוי לפי תקנה 38ג(א) לתקנות הדוחות:

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

של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

איציק אברכהן, מנכ"ל החברה; .1

אורי קילשטיין, משנה למנכ"ל ומנהל אגף סחר ושיווק; .2

דוד לרון, סמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה; .3

טליה הובר, סמנכ"ל כספים; .4

צבי פישהיימר, סמנכ"ל משאבי אנוש, מנהל מערכות מידע; .5

צבי ביידא, סמנכ"ל לקוחות ושירות; .6

שרון גמבשו, סמנכ"ל מו"פ ונכסים; .7

ערן מאירי, היועץ המשפטי; .8

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

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

האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי 

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

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

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

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

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

הגילוי.

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.

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

לתקופה שנסתיימה ביום 31 במרס 2019  (להלן – הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון), נמצאה 

הבקרה הפנימית כאפקטיבית. 

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

האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי שהובאה במסגרת הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון;  

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

לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.
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תקנה 38ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

הצהרות מנהלים :

(א1)  הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג(ד)(1) לתקנות הדוחות:

הצהרת מנהלים
הצהרת מנכ"ל

אני, איציק אברכהן, מצהיר כי:

בחנתי את הדוח הרבעוני של חברת שופרסל בע"מ (להלן – התאגיד) לרבעון השני של שנת  .1
2019 (להלן –  הדוחות).

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  .2
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון, לוועדת הביקורת ולוועדה לבחינת  .4
הדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  א.
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

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

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנכ"ל או מי שכפוף לו  ב.
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי;  

5. אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים,  א.
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 
כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, מובא לידיעתי על-
ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים,  ב.
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (הדוח  ג.
הרבעוני ליום 31 במרס 2019) לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת 
הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

של התאגיד.

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

 ______________ ____________
 13 באוגוסט 2019                    איציק אברכהן

                          מנכ"ל                                                                          
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(א2)  הצהרת  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג(ד)(2) לתקנות הדוחות:

הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

אני, טליה הובר, מצהירה כי:

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  .1
של חברת שופרסל בע"מ (להלן – התאגיד) לרבעון השני של שנת 2019 (להלן –  הדוחות או 

הדוחות לתקופת הביניים).

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם  .2
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי 
שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  .3
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון, לוועדת הביקורת ולוועדה לבחינת  .4
הדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  א.
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים 
ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע 
לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו 
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; 

וכן–

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנכ"ל או מי שכפוף לו  ב.
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי.

5. אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים,  א.
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 
כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, מובא לידיעתי על-
ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן– 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים,  ב.
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (הדוח  ג.
הרבעוני ליום 31 במרס 2019) לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל 
מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את 
מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

הגילוי של התאגיד.

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

 ______________________ ____________
 13 באוגוסט 2019         טליה הובר

    סמנכ"ל כספים                               
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