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81.3% 52.3% 

 תיאור עסקי התאגיד -פרק א' 
 

 עסקי התאגיד  תיאור

  עסקיו התפתחות ותיאור התאגיד פעילות .1
 ברגר-דור השם תחת, 31.3.1992 ביום פרטית כחברה התאגדה"( החברה: "להלן) מ"בע השקעות דש מיטב .1.1

 באנגלית שמה שונה 31.3.2014 וביום הנוכחי לשמה שמה שונה 16.6.2013 ביום. מ"בע השקעות תיקי ניהול
 מניות. ציבורית לחברה החברה הפכה 12.5.1998 ביום ..Meitav Dash Investments Ltd לשם החברה של

 "(.הבורסה: "להלן) מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה למסחר רשומות החברה
-א"ת מדד, פיננסים א"ת מדד, 125-א"ת מדד, 90-א"ת מדד ברשימת נכללת החברה מניית, הדוח למועד .1.2

 .מעלה א"ת ומדד דיבידנד א"ת מדד, פלוס-ביטוח
"(, הקבוצה: "ביחד להלן) שלה המוחזקות החברות ובאמצעות בעצמה עוסקת החברה, הדוח למועד .1.3

, גמל קופות, השתלמות קרנות, לרבות פיננסיים נכסים ניהול בעיקר הכוללות ההון בשוק בפעילויות
 הקבוצה עוסקת, כן כמו. השקעות ותיקי נאמנות קרנות, התחייבות ותעודות סל תעודות, פנסיה קרנות

 קרנות הפצת, בנקאי חוץ אשראי, ביטוח סוכנויות', וברוקראז בורסה חבר פעילות כגון נוספות בפעילויות
 . ההון שוק ללימודי במכללה ומחזיקה זרות

 ופעילויות גופים של ורכישות מיזוגים מספר בשליטתה וחברות החברה ביצעו האחרונות השנים במהלך .1.4
 פועלת זה במועד. הקבוצה בתוך מבניים שינויים בוצעו וכן הקבוצה של עיסוקה בתחומי העוסקים
 .להלן 1.6 בסעיף המפורט ההחזקות במבנה הקבוצה

 .לןלה 1.7 סעיף ראה החברה מניות מלוא לרכישת עסקה אודות לפרטים .1.5
 רק החזקה שיעורי צוינו) הדוח למועד נכון בקבוצה המהותיות החברות של ההחזקות מבנה תרשים להלן .1.6

 (: מלאה בבעלות שאינן חברות של
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 מניות החברה לרכישת עסקה .1.7
התקשרה החברה עם תאגידים ייעודיים בשליטת קרן ההשקעות הבינלאומית  2016בנובמבר,  30ביום 

XIO Fund LP " :חברה "(, בהסכם לביצוע עסקת מיזוג, במסגרתה תרכוש הקרן, באמצעות הקרן)להלן
"(, את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה בדרך של מיזוג הרוכשתייעודית בשליטתה )להלן: "

"(. העסקה" או "הסכם המיזוג)להלן: " 1999-משולש הופכי, בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט
ת מלאה חברה פרטית בבעלול הפוךעם השלמת העסקה הייתה צפויה החברה לבהתאם להסכם המיזוג, 

"תאגיד מדווח" לאור העובדה שאגרות החוב )סדרה ג'( של החברה נסחרות בבורסה  ולהיוותרשל הרוכשת 
 אביב.-לניירות ערך בתל

מבעלי מניות החברה, כנגד תשלום תמורה, לפי אחת היו צפויות להירכש במסגרת העסקה מניות החברה 
 22תמורה במזומן בסך של  -( חלופת המזומןמהחלופות הבאות, לפי בחירת כל אחד מבעלי המניות: )א

 13.7ש"ח למניה, אשר מתוכה סך של  27.4תמורה משולבת בסך של  -ש"ח למניה; או )ב( החלופה הנוספת
ש"ח ישולם במזומן, וכן תתקבל אגרת חוב אחת, לא סחירה, בגין כל מניה של החברה, אשר תונפק על 

לגבי שתי החלופות ש"ח לכל מניה.  13.7רן, בסכום קרן של ידי חברה בת בבעלות מלאה )בעקיפין( של הק
החברה העניקה לקרן מספר  נקבעו הוראות נוספות בהסכם המיזוג לרבות התאמות ותנאים נוספים.

אורכות להגשת הבקשות לאישורים הרגולטוריים הנדרשים לשם ביצוע העסקה וכן הסכימה לשינוי מבנה 
 השליטה בתאגיד הרוכש. 

 XIO קבוצת עדכנה( הרגולטוריים לאישורים הבקשות להגשת האחרון המועד לפני יום) 20.8.2017 ביום
 את להגיש בכוונתה בסיסו שעל, העסקה השלמת לאחר בחברה הצפוי השליטה מבנה בדבר החברה את

 חורג לחברה XIO קבוצת שהציגה השליטה מבנה, החברה לעמדת. הרגולטוריים לאישורים הבקשות
 .הצדדים בין שהוסכם החדש השליטה ממתווה מהותי באופן

הודעה בכתב, לפיה מבנה השליטה שהציגה  XIOמסרה החברה לקבוצת  20.8.2017ביום , לכך בהמשך
 של הפרה ומהווה הצדדים בין שהוסכם החדש השליטה ממתווה מהותי באופן חורג לחברה XIOקבוצת 

 .זה בהקשר הצדדים בין שהושגו ההסכמות
 את הגישה לא XIOבחלוף המועד האחרון להגשת הבקשות לאישורים הרגולטוריים, ומאחר וקבוצת 

התכנס דירקטוריון  21.8.2017ביום  ,החדש השליטה מתווה בסיס על הרגולטוריים לאישורים הבקשות
 המיזוג הסכם ביטול על בכתב הודעה XIOהחברה והחליט על ביטול הסכם המיזוג ונמסרה לקבוצת 

 .דין כל פי ועל המיזוג הסכם פי על לחברה העומדת אחרת זכות מכל לגרוע מבלי וזאת, מיידי באופן
-2016-01)מס' אסמכתא:  1.12.2016של החברה מיום  יםמידי יםלפרטים נוספים אודות העסקה ראו דיווח

-2017-01כתא: )מס' אסמ 12.4.2017(, מיום 2017-01-025404)מס' אסמכתא:  19.3.2017(, מיום 135283
-2017-01)מס' אסמכתא  30.4.2017(, מיום 2017-01-043437)מס' אסמכתא:  27.4.2017(, מיום 039834
( 2017-01-071451)מס' אסמכתא:  9.7.2017(, מיום 2017-01-058359)מס' אסמכתא:  8.6.2017יום מ(, 044079
 בדוח זה על דרך ההפניה. ים(, הנכלל2017-01-072733)מס' אסמכתא:  22.8.2017ומיום 

 
  פנינסולה בקבוצת השקעה .1.8

 .להלן 11.13.3 -ו 11.13.2 סעיפים ראה בפנינסולה החברה השקעת אודות לפרטים
, החברה החלה לאחד את דוחותיה הכספיים של פנינסולה, והחל מהרבעון 2016ביולי,  3-החל מיום ה

 בר פעילות מגזרכ פנינסולהמתייחסת לפעילות האשראי החוץ בנקאי באמצעות  2016השלישי של שנת 
 . בנפרד המוצג דיווח

 .הכספיים לדוחות( 4()א)4 באור וכן להלן 11 סעיף ראה פנינסולה פעילות אודות לפרטים
 

 מיטב עם מיזוג .1.9
 של המניות בעלי עם מניות החלפת של דרך על מיזוג עסקת החברה השלימה 19.3.2013 ביום .1.9.1

 המניות הון מלוא את החברה רכשה במסגרתה אשר"(, מיטב: "להלן) מ"בע השקעות בית מיטב
, ובתמורה( העסקה השלמת במועד שהיו כפי) בה המניות מבעלי מיטב של והנפרע המונפק
 השלמת במועד מיטב במניות היחסי לחלקם בהתאם) במיטב המניות לבעלי החברה הקצתה
 המניות מהון 43%-כ העסקה השלמת במועד היוו אשר, החברה של מניות 28,930,868( העסקה
: ולהלן לעיל) בפועל החברה של ההצבעה מזכויות 45%-ו החברה של בפועל והנפרע המונפק

 "(. דש מיטב עסקת"
 פיננסים ברמ בין בחברה משותפת שליטה הסכם לתוקפו נכנס, דש מיטב עסקת השלמת במועד .1.9.2

 מאיה לבין, העסקה השלמת למועד עובר בחברה השליטה בעלת"(, פיננסים ברמ: "להלן) מ"בע
 כניסתו בעקבות(. סטפק צבי מר של בשליטתו חברה"( )מאיה: "להלן) מ"בע( יעלים) החזקות
 בעלי את סטפק צבי ומר פיננסים ברמ היוו, בחברה המשותפת השליטה הסכם של לתוקף
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 30.8.2012 מיום החברה של מיידי דיווח ראה המניות בעלי הסכם אודות לפרטים. בחברה השליטה
 .ההפניה דרך על זה בדוח הנכלל(, 2012-01-226407 אסמכתא מספר)

, להשלמתה מתלה תנאי היווה אשר, דש מיטב לעסקת העסקיים ההגבלים על הממונה אישור .1.9.3
 כלל או מיטב בשליטת חברות ידי על נוהלו אשר הסל תעודות פעילות כלל למכירת בכפוף ניתן

"(. הנמכרת הפעילות: "להלן) החברה בשליטת חברות ידי על נוהלו אשר הסל תעודות פעילות
"( פסגות: "להלן) מ"בע השקעות בית פסגות לפיה עסקה הושלמה 30.4.2013 ביום, לאמור בהתאם

 וגעש מ"בע אחזקות סל תעודות מיטב של והנפרע המונפק המניות הון מלוא את ממיטב רכשה
 וניהלה החזיקה באמצעותן אשר, מיטב של המלאה בשליטתה חברות שהיו, מ"בע שוק עשיית
. ח"ש מיליון 153-כ של כולל סך על עמדה העסקה תמורת. הסל תעודות פעילות כלל את מיטב

 דרך על זה בדוח הנכלל(, 2013-01-050029 אסמכתא' מס) 30.4.2013 מיום דיווח ראה לפרטים
 .ההפניה

 ביום ברמ קבוצת מכרה, האוצר במשרד וחסכון ביטוח, ההון שוק אגף להנחיית בהתאם .1.9.4
 אחזקות ברקת. נ.ב, מ"בע אחזקות ברקת אלי לחברות פיננסים בברמ אחזקותיה את 31.12.2015

 .שווים בחלקים מ"בע( 1995) אחזקות 63 ויובל מ"בע וסטודיו
 השלמת ממועד החל הדרגתי באופן מהותיים סינרגטיים יתרונות לחברה הביאה דש מיטב עסקת .1.9.5

 . דש מיטב עסקת
הגישו החברה והמוכרים זה לזה דרישות שיפוי בגין הוצאות שעשויות להיגרם  17.3.2016ביום  .1.9.6

להם עקב חבויות עבר במיטב ובחברה )בהתאמה(, הנובעות בעיקרן מהליכים משפטיים, ועל מנת 
 שהוגשו השיפוי דרישות אודות נוספים לפרטיםלשמור את זכותם לשיפוי מכוח הסכם המיזוג. 

)מס'  20.3.2016, ראה דיווח מיידי מיום עבר חבויות בגין לזה זה והמוכרים רההחב ידי על
 .ההפניה דרך על זה בדוח הנכלל( 2016-01-009456אסמכתא: 

 
 בקבוצה ומיזוגים מבנה שינוי .1.10

 תכליתו אשר בקבוצה ארגוני מבנה שינוי בוצע, 2013 יולי בחודש, דש מיטב עסקת השלמת לאחר .1.10.1
 אשר שונים ועיסוקים פעילויות של ותפעולית משפטית והאחדה מיזוג לבצע הייתה העיקרית

 בהתאם לכן, מס בדחיית בוצעו הפעולות מן חלק. החברהו מיטב ידי על בנפרד בעבר בוצעו
 מס לפקודת 104 -ו 103 סעיפים והוראות 8.7.2013 ביום שהתקבלה המיסוי החלטת להוראות

 למכירת הנוגעות שונות מגבלות, המבנה שינוי במהלכי שהשתתפו החברות על הוטלו, הכנסה
 נוספים לפרטים(. 1.1.2013 ביום שתחילתן) שנים לארבע שנתיים בין של לתקופות, ונכסים מניות
' מס) 31.3.2014 ביום שפורסם, 2013 לשנת החברה של התקופתי לדוח' א לחלק 1.10 סעיף ראה

 . ההפניה דרך על זה בדוח הנכלל( 2014-01-030798: אסמכתא
"( עם קמליהקמליה קפיטל מרקט בע"מ )להלן: "הושלם מיזוגה הסטטוטורי של  21.12.2015ביום  .1.10.2

להלן  10.16.1סעיף  ראה לפרטים ולתוך מיטב דש ברוקראז', תוך כדי חיסולה המשפטי של קמליה.
 . הכספיים לדוחות( 1()א)4 באורו

 ובאור להלן 7.19.2 סעיףראה אודות מיזוג איילון גמל ופנסיה בע"מ למיטב דש גמל,  לפרטים .1.10.3
 .הכספיים לדוחות( 7()א)4

החברה עם אלטשולר שחם בית השקעות בע"מ בהסכם על פיו מכרה  התקשרה 30.6.2016ביום  .1.10.4
 60%"(, אשר היוו מיטב דש בנפיטס: "להלןאת מלוא החזקותיה בחברת מיטב דש בנפיטס בע"מ )

מהון המניות המונפק והנפרע בפועל של מיטב דש בנפיטס. עם מכירתה של מיטב דש בנפיטס 
 חדלה החברה מעיסוקה בתחום שירותי הנאמנות וטיפול בתוכניות אופציות לעובדים. 

רכישת פעילות לקוחות מוסדיים ולקוחות עצמאיים בתחום שירותי ל עסקאותאודות  לפרטים .1.10.5
 15.2.2018וביום  25.1.2018ביום  שהושלמוערך של בנק ירושלים בע"מ יירות המסחר בנ

 .הכספיים לדוחות( 8()א)4 ובאור להלן 6.10.16)בהתאמה( ראה סעיף 
 ראה' מידי ה"ה יוהן קדוש וג'ו קטן, ברוקראזמניות מיטב דש  לרכישת התקשרותאודות  לפרטים .1.10.6

  .הכספיים לדוחות (1)א()4 באורו להלן 10.16.2סעיף 
 .  להלן 13.3.3ראה סעיף , 2017, מרץ בחודש בחברה לקוחות חטיבת הקמת אודות לפרטים .1.10.7
 להלן 13.5.1בע"מ ראה סעיף  1993לפרטים אודות מכירת החזקות החברה באדקו טכנולוגיות  .1.10.8

 .הכספיים לדוחות (1)ב()11 באורו
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 בחברה השליטה מבנה שינוי .1.11
, חברה שבעלי ברמ קבוצת בעלת השליטה בחברה היתה 19.3.2013ועד ליום  25.1.2010החל מיום  .1.11.1

המניות הסופיים בה הם מר אלי ברקת, מר ניר ברקת ומר יובל רכבי, המחזיקים כל אחד 
 . ברמ קבוצתמהונה המונפק של  33%-)באמצעות חברות בשליטתו( ב

, מישרין ובעקיפין()בסטפק צבי ומר פיננסים ברמ הם בחברה השליטה בעלי 19.3.2013 מיום החל .1.11.2
, בחברה ההצבעה מזכויות 28.36% -ו 29.43% המהוות החברה של מניותהדוח,  למועד המחזיקים

 בבעלותו חברה) ומאיה פיננסים ברמ בין בהתאמה. הזכויות בהון החברהמ 27.11%-ו %28.14 וכן
נחתם הסכם בעלי מניות המסדיר את שליטתם המשותפת בחברה. ( סטפק צבי מר של המלאה

)מס' אסמכתא  30.8.2012לפרטים אודות הסכם בעלי המניות ראה דיווח מיידי של החברה מיום 
 ההפניה. על דרך  , הנכלל בדוח זה(2012-01-226407
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 מגזרי פעילות .2
הקבוצה, באמצעות  -מן בינוני וארוך ( ניהול חיסכון לז1עיקר פעילות הקבוצה מתמקדת במגזרים הבאים: )

עוסקת בניהול של קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות "( דש גמל מיטב" ופנסיה בע"מ )להלן:מיטב דש גמל 
הקבוצה באמצעות   -( ניהול חיסכון שוטף 2מרכזיות לפיצויים, קרנות פנסיה וקופות גמל למטרה אחרת; )

עוסקת בשיווק וניהול תיקי השקעות ללקוחות "( טב דש ניהול תיקיםמיבע"מ )להלן: "מיטב דש ניהול תיקים 
 "(דש קרנות מיטבנאמנות בע"מ )להלן: " ולקוחות מוסדיים ובאמצעות מיטב דש קרנות , תאגידיםפרטיים

הקבוצה פועלת באמצעות תכלית מדדים בע"מ  -( תעודות סל ופקדון 3עוסקת בשיווק וניהול קרנות נאמנות; )
"( וחברות בנות שלה בניהול והנפקת תעודות סל, תעודות סחורה, תעודות פיקדון, מדדים תכלית)להלן: "

( חבר בורסה וברוקראז' 4תעודות משולבות, תעודות בחסר, תעודות באיזון )תעודות ממונפות( ומוצרי מדדים; )
 'מיטב דש ברוקראזו ורסה()שהינה חבר ב "( טרייד דש מיטבבע"מ )להלן: " הקבוצה, באמצעות מיטב דש טרייד -

שירותי מסחר , מעניקה שירותי חבר בורסה, שירותי משמורת ניירות ערך"(  מיטב דש ברוקראז'בע"מ )להלן: "
 –אשראי חוץ בנקאי ( 5) ;שירותי עשיית שוק והמרות מט"ח, וביצוע עסקאות בניירות ערך ישראלים וזרים

"( וחברות בנות שלה במתן אשראי פנינסולההלן: "הקבוצה פועלת באמצעות קבוצת פנינסולה בע"מ )ל
בעקבות העלייה לשליטה בקבוצת פנינסולה בע"מ ובהתאם לגישת מקבל לתאגידים קטנים ובינוניים. 

רואה החברה , 2016(, החל מהרבעון השלישי של שנת CODMההחלטות התפעוליות הראשי של החברה )
 . דיווחפעילות האשראי החוץ בנקאי כמגזר פעילות בר ב

פעילויות הקבוצה הנוספות  בדוחותיה הכספיים של החברה.מגזרים אלו מדווחים כמגזרי פעילות ברי דיווח 
  להלן. 12מתוארות במסגרת תחומי פעילות אחרים. לפרטים ראה סעיף לעיל,  1.3 כמתואר בסעיף
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 במניותיה ועסקאות החברה בהון השקעות .3
  לבורסה מחוץ החברה במניות עניין בעלי ידי על שבוצעו עסקאות .3.1

מניות של החברה  244,884"( רכשה אלטשולרשחם בע"מ )להלן: " אלטשולר 14.6.2016 ביום .3.1.1
 אלטשולרחדלה  20.6.2016והפכה לבעלת עניין בחברה. ביום  אגורות 1,142.03 של במחיר בבורסה

 לפרטים. לבורסה מחוץמניות  183,000למכירת  עסקהלהיות בעלת עניין בחברה וזאת עקב 
 2016-01-051780 ' אסמכתא: )מס 22.6.2016ומיום  16.6.2016נוספים ראה דיווחים מידיים מיום 

 בהתאמה(.  2016-01-063469-ו
 

 גיוס חוב  .3.2
 ערך ניירות סוגי להנפיק יכולה החברה באמצעותו החברה של מדף תשקיף פורסם, 4.6.2015 ביום .3.2.1

, שיוצעו ככל, הערך ניירות של הצעתם. "(המדף תשקיףהדין )להלן: " להוראות בהתאם, שונים
 המיוחדים הפרטים כל יושלמו בהם, מדף הצעת דוחות באמצעות תעשה בתשקיף הכלולים

, הצעתם ואופן המוצעים הערך ניירות תנאי ויתר המוצעות היחידות הרכב לרבות, הצעה לאותה
 .2015-01-040014: אסמכתא' מס 4.6.2015 מיום מיידי דיווח ראה לפרטים. עת באותה שיהיו כפי

 21.5.2017הודיעה רשות ניירות ערך לחברה כי בהמשך לבקשת החברה מיום  24.5.2017ביום 
בעניין הארכת תקופת תשקיף המדף, החליטה רשות ניירות ערך להאריך את התקופה להצעת 

. לפרטים נוספים ראה 4.6.2018חודשים נוספים, עד ליום  12-ניירות הערך על פי תשקיף המדף ב
 (.2017-01-053265)מס' אסמכתא:  25.5.2017דיווח מיידי מיום 

"( כי היא מותירה את דירוג האג"ח )סדרה מידרוגהודיעה מידרוג בע"מ )להלן: " 26.7.2017ביום  .3.2.2
ם נוספים ראה דיווח מיידי באופק יציב, על כנו. לפרטי A1.ilג'( שהונפק על ידי החברה בדירוג 

 (.2017-01-077340)מס' אסמכתא:  26.7.2017מיום 
לאגרות החוב )סדרה ג'(  באופק יציב A1.ilהודיעה מידרוג כי היא קובעת דירוג   3.9.2017ביום 

מיליון ש"ח ע.נ., וזאת לאור החלטה עקרונית שקיבל  110שתנפיק החברה בהיקף של עד 
, לביצוע הנפקת אגרות חוב לציבור, בדרך של הרחבת סדרת 3.9.2017דירקטוריון החברה ביום 

אגרות חוב קיימת )סדרה ג'(, אשר הונפקה לראשונה מכוח תשקיף מדף של החברה מיום 
29.11.2010 . 

לאגרות  באופק יציב A1.il דירוג פרסמה מידרוג עדכון לפעולת הדירוג וקבעה  5.9.2017ביום 
 מיליון ש"ח ע.נ..  150עד החוב שתנפיק החברה בסך של 

פרסמה החברה את תוצאות הנפקת אגרות חוב )סדרה ג'( בדרך של הרחבת סדרה  6.9.2017ביום  .3.2.3
. על פי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף, הציעה החברה 5.9.2017על בסיס דוח הצעת מדף מיום 

תשלומים  14-פירעון במיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'(, אשר עומדות ועמדו ל 150עד  לציבור
 3.95%)כולל( נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  2025עד שנת  2012שווים החל משנת 

מיליון ש"ח )בניכוי הוצאות  141 -וצמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן. החברה גייסה כ
 הנפקה(.

)ג( 20 באורדירקטוריון ולמועד הדוח ראה דוח לפרטים אודות אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה 
מיום , (2017-01-077695)מס' אסמכתא:  3.9.2017דיווחים מיידיים מיום  וכן לדוחות הכספיים,

(, מיום 2017-01-078184)מס' אסמכתא:  4.9.2017(, מיום 2017-01-077692)מס' אסמכתא:  3.9.2017
מיום ו (2017-01-078817מכתא: )מס' אס 5.9.2017מיום , (2017-01-078397)מס' אסמכתא:  5.9.2017
 הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה. ,(2017-01-079285)מס' אסמכתא:  6.9.2017

 

  של החברה כתבי אופציה .3.3
 כתבי האופציות שהוקצו לעובדי הקבוצה וחלקם מומשו למניות.הובשלו חלק מ 2017בשנת  .3.3.1
 . כתבי אופציה 3,679,220הינה , יתרת כלל כתבי האופציה הלא סחירים 28.2.2018ליום  .3.3.2
הקצאת כתבי אופציה, ללא תמורה, למנכ"ל  לענייןר דירקטוריון החברה ואודות איש לפירוט .3.3.3

לעובדים של החברה ושל וזה לדירקטורים שאינם בעלי שליטה(  ובכללהחברה, לנושאי משרה )
 .להלן 13.3.10סעיף  ראה, חברות בשליטתה
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  דיבידנדחלוקת דיבידנד ומדיניות חלוקת  .4
 דיבידנד חלוקת .4.1

דיבידנד  סכום הקובע היום חלוקה תאריך ההכרזה תאריך
 (ש"ח-למניה )ב

 דיבידנד סכום
* )במיליוני כולל

 (ש"ח

 13-כ 0.20 26/03/2018 09/04/2018 15/03/2018

 14.2-כ 0.22 26/11/2017 12/12/2017 15/11/2017

 9.7-כ 0.15 21/08/2017 03/09/2017 10/08/2017

 9.7-כ 0.15 04/06/2017 18/06/2017 22/05/2017

 14.2-כ 0.22 26/03/2017 9/04/2017 15/03/2017

 9.7-כ 0.15 11/12/2016 25/12/2016 30/11/2016

 9.7-כ 0.15 7/09/2016 20/09/2016 29/08/2016

 9.7-כ 0.15 1/06/2016 16/06/2016 23/05/2016

 14.1-כ 0.22 27/03/2016 11/04/2016 15/03/2016

____________________ 

 .החברה במניות המחזיקות מאוחדות לחברות דיבידנד בניכוי * 

 
 רווחים ניתנים לחלוקה  .4.2

  ."חשמיליון  179-יתרת הרווחים של החברה הניתנים לחלוקה הינה כ 31.12.2017נכון ליום 
 

 מגבלות על חלוקת דיבידנד  .4.3
מול בנקים התחייבה החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות בנוסף למגבלות בהתאם לחוק החברות, 

הדיבידנדים אותם תוכל אשר עשויים להשפיע על היקף ומול מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה, 
החברה לחלק )אך אינם מגבילים במישרין ביצוע חלוקת דיבידנד ע"י החברה(. לפרטים נוספים אודות 

  .הכספיים לדוחות( ה)20 באור חייבה החברה, ראהאמות המידה הפיננסיות בהן הת
 

 מדיניות חלוקת דיבידנד  .4.4
 50%-תחלק החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בשיעור שלא יפחת משל החברה, מדיניות הדיבידנד  על פי

 בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. הנקי מהרווח 
, להוראות 1999-קבועים בחוק החברות, התשנ"טהחלוקה כפופה לקיומם של רווחים המותרים לחלוקה ה

 כל דין ולכך שלא יהא בחלוקה כאמור כדי לפגוע בעסקיה ו/או בפעילותה של החברה.
דירקטוריון החברה רשאי לשנות את מדיניות החברה בחלוקת דיבידנדים, כפי שימצא לנכון מעת לעת, 

י דין ובלבד שדירקטוריון החברה ייתן דיווח או להחליט על חלוקות דיבידנד נוספות בגבולות המותר על פ
  על כך כמתחייב על פי דין.
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 מידע אחר .5
 תחומי הפעילות של התאגיד מידע כספי לגבי 

 . ים של החברההנתונים המובאים בסעיף זה הינם בהתאם לדוחות הכספיים המאוחד
 להסברים בקשר עם נתוניה הכספיים של החברה לתקופות המדווחות להלן ראה דוח הדירקטוריון.

 

 ( ש"ח)במיליוני  2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

ניהול 
קופות 
גמל 

וקרנות 
 פנסיה

ניהול 
תיקים 
וקרנות 
 נאמנות

תעודות 
 סל

חבר 
בורסה 
 'וברוקראז

אשראי 
חוץ 
 בנקאי

כ "סה התאמות אחרים
 מאוחד

 873  -  72  56  77  112  218  338  הכנסות מחיצונים

 -  (8) 6  -  -  -  2  -  הכנסות בין מגזרים

 873  (8) 78  56  77  112  220  338  כ הכנסות"סה
הפעילות עלות 

 638  - 56  30  56  66  140  290  מחיצונים

 (6) (6) -  -  -  -  -  -  עלויות בין מגזרים

 5  -  5  -  -  -  -  -  חלק ריווחי אקוויטי

 246  (2) 27  26  21  46  80  48  תוצאות המגזר
מיוחס לבעלי המניות 

 221  (2) 25  14  20  46  80  38  של החברה
לזכויות שאינן מיוחס 

 25  -  2  12  1  -  -  10  מקנות שליטה

 31,500  429  137  615  108  29,374  134  703  נכסי המגזר

 30,572  664  81  474  24  29,116  44  169  התחייבויות המגזר

 351  - 44 12  46  37  45  167  *עלויות קבועות

 281  (6) 12  18  10  29  95  123  *עלויות משתנות
 

 

  



   

9 

 (ש"ח)במיליוני  2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

ניהול 
קופות 
גמל 

וקרנות 
 פנסיה

ניהול 
תיקים 
וקרנות 
 נאמנות

תעודות 
 סל

חבר 
בורסה 
 'וברוקראז

אשראי 
חוץ 
 בנקאי

כ "סה התאמות אחרים
 מאוחד

 776  -  65  26  69  125  211  280  הכנסות מחיצונים

 -  (7) 5  -  -  -  2  -  בין מגזריםהכנסות 

 776  (7) 70  26  69  125  213  280  כ הכנסות"סה
עלות הפעילות 

 558  -  50  14  54  66  138  236  מחיצונים

 (3) (3) -  -  -  -  -  -  עלויות בין מגזרים

 4  -  1  3  -  -  -  -  חלק ריווחי אקוויטי

 225  (4) 21  15  15  59  75  44  תוצאות המגזר
מיוחס לבעלי המניות 

 211  (4) 16  9  12  59  75  44  של החברה
מיוחס לזכויות שאינן 

 14  -  5  6  3  -  -  -  מקנות שליטה

 30,892  297  136  527  108  29,109  197  518  נכסי המגזר

 30,125  882  27  414  17  28,652  11  122  התחייבויות המגזר

 335  -  40  8  46  51  58  132  *עלויות קבועות

 220  (3) 10  6  8  15  80  104  *עלויות משתנות
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 (ש"ח)במיליוני  2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

ניהול 
קופות גמל 

וקרנות 
 פנסיה

ניהול 
תיקים 
וקרנות 
 נאמנות

תעודות 
 סל

חבר בורסה 
 'וברוקראז

כ "סה התאמות אחרים
 מאוחד

 735  -  41  60  106  225  303  הכנסות מחיצונים

 -  (6) 4  -  -  2  -  הכנסות בין מגזרים

 735  (6) 45  60  106  227  303  כ הכנסות"סה

 508  -  30  51  61  138  228  עלות הפעילות מחיצונים

 (4) (4) -  -  -  -  -  עלויות בין מגזרים

 2  -  2  -  -  -  -  ריווחי אקוויטיחלק 

 233  (2) 17  9  45  89  75  תוצאות המגזר

מיוחס לבעלי המניות של 
 227  (2) 14  6  45  89  75  החברה

מיוחס לזכויות שאינן 
 6  -  3  3  -  -  -  מקנות שליטה

 33,058  361  52  105  31,823  198  519  נכסי המגזר

 32,394  859  24  13  31,340  15  143  המגזרהתחייבויות 

 293  -  22  44  49  58  120  *עלויות קבועות

 211  (4) 8  7  12  80  108  *עלויות משתנות
 

_____________________________ 

  

אשר חלקן ( ריטיינר)ביטוח וחלק מההוצאות המשפטיות , עלויות פרסום, בהתאם להערכת ההנהלה *
. לעלויות משתנות 20%-לעלויות קבועות ו 80%הוקצו , משמשות לפעילות השוטפת וחלקן לפיתוח עסקי

. עלויות שכר בסיסיות הינן מרכיב קבוע למעט חלק השכר המוענק לעובד כעמלות שיווק ובונוסים לסוגיהן
  .לעלויות קבועות 20%-לעלויות משתנות ו 80% הדיוור לעמיתים ולקוחות הוקצ
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 סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד  .6
 

 :הקבוצה פעילות על השפעה להם להיות עשויה או להם שיש העיקריים הגורמים יפורטו להלן
 
 ההון בשוק ומגמות בבורסה שערים ירידות .6.1

לירידה בהיקף הנכסים המנוהלים ירידות שערים בבורסה הן במניות והן באגרות חוב, עלולות לגרום 
בקבוצה, לעזיבת לקוחות, למעבר של לקוחות למוצרים סולידיים יותר ואשר בגינם דמי הניהול נמוכים 
יותר ולירידה בהכנסות מתחומי הברוקראז' ולפיכך עלולות לגרום לפגיעה מהותית בתוצאות העסקיות 

 של הקבוצה.
כאמור הינם, בין היתר, גורמים שאינם בשליטת החברה ואין הגורמים אשר עלולים לגרום לירידת שערים 

ביכולתה לחזות אותם, כגון: מצב השווקים הפיננסים בעולם ובעיקר בארה"ב ובאירופה, שינוי לרעה 
במצב הביטחוני ו/או הפוליטי בישראל, האטה כלכלית בארץ ובעולם, חריגה מיעדי האינפלציה, עליה 

י לטובה או ציפייה לשינוי לטובה במצב הכלכלי, מדיני וביטחוני, עשוי בשיעורי הריבית וכיו"ב. שינו
 להוביל להתפתחויות חיוביות בשוק ההון ולהיפך.

 תחרות וערוצי הפצה .6.2
כתוצאה מרפורמת בכר השתנתה מפת התחרות כך שעיקר נכסי הציבור מנוהלים ע"י חברות הביטוח 

 ובתי ההשקעות.
ציאלית של הקבוצה ונגישות הציבור למוצרים הפיננסיים אשר כפועל יוצא, פלטפורמת ההפצה הפוטנ

לגדול בעתיד גם בתחומי הגמל  וצפויים הסל בניהולה גדלו באופן מהותי בתחום קרנות הנאמנות ותעודת
 באמצעות הפריסה הרחבה של סניפי הבנקים בארץ.באופן משמעותי והפנסיה במידה והם יופצו 

 הרגולטור ידי על מבוצעות ולכן כמצופה לפועל יצאה לא הבנקים ידי על הפנסיוני החיסכון מוצרי הפצת
 הפעלת כי מעריכה החברהעל מנת לעודד הפצת מוצרים פנסיוניים על ידי הבנקים.  נוספות פעולות

 ההפצה ערוץ את לפתח הבנקים של הכדאיות על לחיוב תשפיע ותקין מלא באופן הפנסיונית המסלקה
למרות  לגופים מתחרים. זיקה ללא ההפצה ערוצי את תגדיל אשר עובדה, הפנסיוני החיסכון מוצרי של

  .מינורית הינה הבנקים"י ע פנסיוניים מוצריםהפצה של  ,הדוח למועד, האמור
חלק מהמטרות של רפורמת בכר טרם הושגו וחלקן הושגו באופן שונה מהתחזית. אי לכך, מקדמים 
הרגולטורים שינויי חקיקה והוראות שונות במטרה להביא לשינויים במבנה השוק הקיים ולהסדרה נוספת 

 בתחום. 
 כולל מלא באופן הפנסיונית המסלקה הפעלת לאחר ההפצה פוטנציאל בדבר זה בסעיף האמור המידע
 המסלקה של המלאה הפעלתה השפעת לרבות חיצוניים נתונים על המבוסס עתיד פני צופה מידע

 המפורטים לגורמים. התממשותם לאופן וודאות אין אשרעל השוק והכדאיות של הבנקים  הפנסיונית
 .בפרט הקבוצה פעילות ועל בכלל הישראלי ההון שוק על מהותי באופן שונה השפעה להיות עשויה לעיל

 רגולציה .6.3
בשנים האחרונות אנו עדים לגידול משמעותי בהיקף הרגולציה החלה על תחומי העיסוק של החברה 
ולריבוי הוראות רגולטוריות חדשות. יצוין כי בשנים האחרונות גוברת השפעת הרגולציה על אפיון 

בקרב סוגים שונים המוצרים והביקושים להם ומשפיעה באופן מהותי על תמהיל הביקושים בשוק ההון 
של לקוחות קצה. לאור ההחמרה ברגולציה החלה על פעילות הקבוצה ועל מנת לעמוד, ככל הניתן, 
בדרישות הרגולטוריות משקיעה הקבוצה משאבים כספיים וניהוליים, בין היתר, על מנת לחזק את מנגנוני 

 הבקרה והביקורת.
 הגברת האכיפה .6.4

חומים שונים בפעילות החברה, קובעים, בין היתר, מנגנוני אכיפה חוקי ייעול הליכי האכיפה החלים על ת
מנהליים, אשר נועדו לטפל בהפרות שונות, רשימות של הפרות )המסווגות לפי דרגות חומרה(, סנקציות 
שונות בגין ביצוען של ההפרות )קנסות מנהליים על יחידים ו/או חברות, הרחקה מתפקיד או התלייה של 

, איסור פעילות ותשלום לנפגע ההפרה(. חוקי ייעול האכיפה אוסרים על חברות היתרים ורישיונות
ויחידים לבטח את עצמם מראש כנגד קנסות מינהליים המוטלים במסגרת החוקים כאמור )למעט מקרים 
חריגים(. כמו כן החברות לא רשאיות לשפות ו/או לפצות עובדים ונושאי משרה בגין קנסות כאמור )למעט 

יגים(. הקבוצה פועלת לחיזוק מנגנוני הפיקוח, הבקרה והאכיפה ומקצה משאבים ניהוליים מקרים חר
 להלן. 13.14 ואחרים ליישום תכנית אכיפה ומניעה פנימית. לפרטים נוספים ראה סעיף

 פגיעה ברווחיות .6.5
חלה הפחתת דמי הניהול המקסימאליים לחברות המנהלות קופות גמל ושינוי רכיבי דמי  2013החל משנת 

הניהול שניתן לגבות. הפחתה זו יחד עם שחיקה קודמת מתמדת בדמי הניהול מביאה לירידה בהכנסות 
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ך ולהביא לפגיעה מדמי ניהול ממגזר ניהול חסכון לזמן בינוני וארוך. בנוסף, יוזמות חקיקה עשויות להמשי
 ושחיקה בדמי הניהול שגובה הקבוצה בעיקר בתחום החיסכון לזמן בינוני וארוך.

  1994-הסדרת פעילות תעודות הסל תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד .6.6
באמצעות חוק השקעות משותפות בנאמנות  2018פעילות תעודות הסל עתידה להיות מוסדרת בשנת 

את התשתית החוקית להפיכת המכשיר  מניח 28"(. תיקון 28תיקון "להלן: ) 2017-התשע"ז, (28)תיקון מס' 
בו התשואה הפיננסי המונפק כיום כתעודת סל, שהיא מוצר התחייבותי, לקרן נאמנות, שהיא מוצר פיננסי 

לפרטים אודות תיקון . המכשיר הפיננסי החדש ייקרא "קרן סל". ללקוח הינה התשואה שהשיג מנהל הקרן
  להלן. 9.14.1 והערכות החברה בעניינו ראה סעיף 28

כאשר במהלך שנה זו, החברה  2018שנת  במהלךהמעבר של תעודות הסל לקרנות סל צפוי להתרחש 
הכנת תפעל להתאים את פעילותה העסקית לשינויים במבנה השוק הקיים ולהסדרה החדשה לרבות 

נויים אפשריים במבנה החברות בקבוצה בתחום תעודות הסל וקרנות שיתשתית עסקית ורגולטורית ו
 הנאמנות. 

 
לאור השינויים הרבים והתהליכים המפורטים לעיל המתרחשים סימולטנית ואשר יש בהם כדי להשפיע על 
שוק ההון והסביבה העסקית של החברה, לעתים אף השפעות מנוגדות, אין ביכולתה של החברה להעריך כיצד 

 כל התהליכים הנ"ל על שוק ההון בכלל ועל פעילות הקבוצה בפרט. ישפיעו
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 מגזר ניהול חסכון לזמן בינוני וארוך )באמצעות ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה( .7
 מידע כללי על תחום הפעילות  .7.1

הקבוצה, באמצעות מיטב דש גמל, מנהלת קופות גמל לתגמולים ופיצויים, קרנות השתלמות, קופת גמל 
 מרכזית קופה, קופות גמל למטרה אחרתקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד, להשקעה, 
 "(. קופות גמלוקרנות פנסיה )להלן ביחד: "לפיצויים 

הושלם מיזוגה של  1.1.2017ים ושינויי מבנה במגזר זה. ביום במהלך השנים האחרונות בוצעו מספר מיזוג
(, תוך כדי חיסולה המשפטי של 31.12.2016)בתוקף מיום  איילון פנסיה וגמל עם ולתוך מיטב דש גמל

  .להלן 7.19.2איילון פנסיה וגמל לפרטים ראה סעיף 
קופות הגמל וקרנות הפנסיה מוקמות ומנוהלות על ידי הקבוצה מכוחם של הסדרים תחיקתיים ותקנון 
המסדירים, בין היתר, הוראות בדבר הפקדת כספים, משיכות כספים, העברות כספים, מדיניות השקעה, 

יתים לקופות דמי ניהול מרביים ועוד. התקנון וכל שינוי בו מאושר על ידי רשות שוק ההון. הפקדות העמ
הגמל וקרנות הפנסיה מבוצעות באופן שוטף )באמצעות הפקדות חודשיות( או באופן חד פעמי. מדיניות 
ההשקעות הכוללת של קופות הגמל וקרנות הפנסיה מותוות על ידי דירקטוריון החברה המנהלת, מיטב 

 , ומיושמת על ידי ועדת ההשקעות ומערך ההשקעות של החברה המנהלת.גמלדש 
 בנה תחום הפעילות ושינויים החלים בומ .7.1.1

קופות הגמל מהוות מסלול חיסכון לטווח בינוני וארוך הנהנה מהטבות במיסוי,  - קופות גמל
שמטרתו העיקרית היא צבירת כספי חיסכון שיהיו ניתנים למשיכה בעת הפרישה כקצבה חודשית 

מל מסווגות לפי ייעודן )ובמקרים מסוימים כסכום חד פעמי או סכומים חלקיים(. קופות הג
 ומטרות החיסכון.

לפרטים אודות הסביבה הכלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה, ובין היתר, 
 לעיל. 6פעילות הגמל והפנסיה ראה סעיף 

במוצר הגמל של החברה  המשולביםתאגיד לשיווק כיסויים ביטוחיים  סוכןלמיטב דש גמל רישיון 
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כיסויים ביטוחיים בקופות בהתאם  כאמור

לשינויים שאירעו ולשינויים שצפויים להתרחש להלן.  7.4לפרטים ראה סעיף  ,2013-גמל(, תשע"ג
הפחתת תשלומי בתחום קופות הגמל והשלכותיהם האפשריות על רווחיות הענף, ובכלל זה 

סעיפים  ראה, ילד לכל חסכון ותכניתצעות קופת גמל להשקעה באמ חסכוןעמלות לסוכנים, 
 .להלן 7.7.4-ו 7.17.4, 7.17.5

בשנים האחרונות קיימת מדיניות ממשלתית לעודד חיסכון קצבתי בקרב כלל  - קרנות פנסיה
 האוכלוסייה, על מנת להבטיח תנאי קיום מינימאליים לאחר גיל פרישה.

תיקות )קרנות שנסגרו לצירוף עמיתים חדשים החל מחודש שוק הפנסיה מורכב מקרנות פנסיה ו
מיטב דש איילון )אשר " 1995(, מקרנות פנסיה חדשות מקיפות, שהחלו לפעול בינואר 1995מרץ 

)אשר  2000פנסיה מקיפה" נמנית עליהן( ומקרנות פנסיה חדשות כלליות, שאושרו החל משנת 
 מיטב דש פנסיה כללית" נמנית עליהן(.איילון "

אשר מחייב הפרשות לפנסיה לכל פורסם צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק  2011בשנת 
 צירף למעגל המבוטחים עובדים רבים שלא היה להם ביטוח פנסיוני.ו שכיר

זכות הבחירה שניתנה לעובדים ביחס לבחירת המוצר הפנסיוני בו יופקדו כספי החיסכון הפנסיוני 
ים האמורים, יצרו קושי תפעולי אצל המעסיקים, שנבע מהצורך וכן, אפשרויות הניוד של הכספ

 במספר עלייה לבצע הפקדות פנסיוניות בגין עובדיהם לגופים מוסדיים שונים. על כן, חלה
. אלו הפקדות בביצוע השוטף הטיפול לצורך פנסיוניים הסדרים מנהלי עם שהתקשרו המעסיקים

לבנות  וושיווק לעמיתים, מעסיקים נדרש , לאור הוראות בקשר להפרדת תפעול2015ת בשנ
לשלם ישירות למנהל ההסדרים על ומחדש את תהליכי העבודה השוטפים מול מנהלי הסדרים 

ידי מנהל -פעילות התפעול לבין השיווק הפנסיוני על ביןתפעול העמיתים או לחילופין להפריד 
ביום לתוקפו  נכנסי, אשר ה הממונה את חוזר תפעול מוצר פנסיונמבהתאם לאמור, פרס .ההסדר

  חברות מנהלות והמעסיקים.ההיערכות ליישומו מצד מנהלי ההסדרים,  והצריך 2017ביולי,  1
אודות זכיית החברה בהליך תחרותי שנערך לפרטים אודות תיקוני חקיקה להפחתת דמי הניהול, 

ראה על ידי משרד האוצר לבחירת קרן פנסיה ברירת מחדל מתוך מטרה להפחית את דמי הניהול, 
  להלן. 7.17.8-ו 7.17.13 ,7.17.2 פיםסעי

 
 השתלמות קרנות
 את מזכה ההשתלמות קרן. בינוני עד קצר לטווח חסכון אפיק מהוות ההשתלמות קרנות

פטור ממס  פעמי חד בסכום כספו את למשוך החוסך יכול ובמסגרתה מס בהטבות החוסכים
 .המס הטבת על שמירה תוך לחסוך ולהמשיךשנים למטרת השתלמות  3בחלוף  או שנים 6 לאחר
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 , להלן מאפיינים ומגמות עיקריים נוספיםלעיל 6בסעיף בנוסף למפורט  - השוק מאפייני
 המשפיעים על פעילות הקבוצה בתחום ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה:

קופות גמל מהוות חיסכון פיננסי לטווח בינוני וארוך הנהנה מהטבות  - הטבות מס .7.1.1.1
עד לסכום מרבי שנקבע בפקודת )המפקיד בקופת גמל זכאי לניכוי בגין הפקדות . מיסוי

עד לסכום מרבי שנקבע )הפקדות  מההכנסה החייבת במס ולזיכוי מס בגין( מס הכנסה
 , העניק2012שנחקק בשנת  הכנסה מס לפקודת 190 'תיקון מס (.בפקודת מס הכנסה

בגיל הפרישה וליורשיו הטבות מיסוי נרחבות בכל הקשור לניהול כספים  לחוסך
המופקדים בקופות גמל. יוזמה רגולטורית נוספת בנושא זה הינה קופת גמל להשקעה 
המגלמת הטבות מס של עמיתים בקופות הגמל אחרי ולפני גיל הפרישה. לפירוט ראה 

 .להלן 7.17.4 -ו 7.17.3 פיםסעי
, קופות גמל לא משלמות לקצבה, הגמל לתגמולים ולפיצויים בשל היותן של קופות .7.1.1.2

קופות אלו סובלות , שלא ניתן למשוך מהן כספים אלא לאחר קבלת קצבה מינימלית
מאחר והראשונות אינן זכאיות לאגרות , מנחיתות מול קופות הגמל המשלמות לקצבה

שוטף קטן  אופןב בהן המופקדים חוב מיועדות שמונפקות על ידי המדינה וסך הכספים
 להשקעה גמל קופתמשרד האוצר בנושא  יוזמת. הענף ברמת 2008החל מינואר 

 כספים בהפקדת לגידול וסייעה, בו ההשקעה משך מבחינת גמיש חסכון מוצר מאפשרת
 .להלן 7.17.4 סעיףראה  לפירוט. להשקעה גמל לקופות

 הפעילותמגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום  .7.1.2
 להלן. 7.17לפירוט ראה סעיף 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שנויים במאפייני הלקוחות שלו .7.1.3

 להלן. 7.7.5סעיף  הלפירוט אודות קרן פנסיה ברירת מחדל, רא .7.1.3.1
 להלן. 7.7.4סעיף  החיסכון לכל ילד ראל גמל קופת הקמתלפירוט אודות  .7.1.3.2
 להלן. 7.7.3 סעיףלפירוט אודות קופת גמל להשקעה ראה  .7.1.3.3

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .7.1.4

הפחתת דמי . האחרונות בוצעה הפחתת דמי ניהול רגולטורית בשתי פעימות בשנים .7.1.4.1
בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים . 1.1.2014 ביום לתוקףהניהול האחרונה נכנסה 

דמי "(, הניהול דמי תקנות: "להלן) 2012-ב"התשע(, דמי ניהול( )קופות גמל)פיננסיים 
 4% ועד הצבורה מהיתרה 1.05% הניהול המקסימאליים בקופות גמל הינם עד

 שהייתה הניהול בדמי השחיקה עם ביחד זה רגולטורי שינוי. השוטפות מההפקדות
שחיקה ל בנוסף הובילזה  שינוי. ברווחיות לפגיעה הובילה התיקון לפני עוד קיימת

, במקביל. הניהול דמילגביהם לא חלה הפחתה רגולטורית בבדמי ניהול גם במוצרים 
ח לחודש "ש 6 של בסך, ביטוח קופות שאינן גמל בקופות, מינימאליםנקבעו דמי ניהול 

 .להלן 7.17.2 ראה סעיף לפרטים נוספים .2016החל משנת 
 השקעה מביצועי בעיקרה הושפעה אשר, בתחום תחרות בהמשך התאפיינה 2017 שנת .7.1.4.2

 את המסדירה ברגולציה האחרונות תייםשנכנסו לתוקף בשנ השינויים. בענף ג"קופ של
לפקודת מס  190ותיקון  להשקעה גמל קופת השקת, היתר ובין, גמל בקופות החיסכון

 הגיוסים במספר לגידול הובילוובמוצרי גמל  החיסכון אטרקטיביות את הגבירו, הכנסה
 השחיקה בשל, זאת עם. אחרים השקעה במוצרי כספים גיוס חשבון על, הגמל לקופות

 השחיקה מגמת כי צופה החברה, המתגברת והתחרות הגמל קופות בשוק הניהול בדמי
 . יותר מתון באופן אך, תמשיך ברווחיות

הושלם מיזוגה הסטטוטורי של איילון פנסיה וגמל עם ולתוך מיטב דש  1.1.2017ום יב .7.1.4.3
גמל, תוך כדי חיסולה המשפטי של איילון פנסיה וגמל והעברת הניהול של כל קופות 

לפרטים נוספים אודות . שהיו בניהולה עובר למועד המיזוגהפנסיה הגמל והקרנות 
 היקףב גידולל הביא, ג כאמורהמיזו. להלן 7.19.2סעיף  הרא, עסקת איילון והמיזוג

  .ולחשיפה לציבור חוסכים נרחב, בתחום הפנסיה ההחבר של הפעילות

 בקופות החיסכון את המסדירה ברגולציה הצפויים השינוייםהערכות החברה בדבר ההשפעה של 
ובקרנות הפנסיה על החברה הינו מידע צופה פני עתיד אשר אין וודאות לאופן התממשותו  הגמל

ואשר עשוי להתממש באופן ובמועדים שונים מכפי שמוערך על ידי החברה וזאת בין היתר 
  .בהתחשב בטעמי השוק
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 טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  שינויים .7.1.5

 למסלקה התחברותה לצורך רבים משאבים גמל דש מיטב השקיעה האחרונות בשנים .7.1.5.1
באופן מהותי על  השפיעה המלאה של המסלקה הפנסיונית הפעלתה. הפנסיונית

למועד  .סוכני ביטוח ויועצים פנסיונים, חוסכים השיווק והמעבר בין קופות גמל על ידי
עד לכינון פעילות בתחילת הדרך ויחלוף זמן  הפעילות המסלקה באופן מלא הינ, הדוח

 .בהיקף מלא וכולל באופן תקין ורצוף
תאפשר מתן מענה פנסיוני , החברה מעריכה כי הפעלת המסלקה באופן מלא ותקין

מקיף לציבור החוסכים בעצם העמדת מידע מקיף וכולל אודות חסכונות ציבור 
דיים הגופים המוס, כים הפנסיונייםסהעמדת מידע מקיף וכולל לשירות החו. החוסכים

ובעלי הרישיונות מהווה תשתית ראויה המסייעת לפיתוח שירותים דיגיטליים לציבור 
 . החוסכים והנגשת המידעים והמוצרים לחיסכון פנסיוני

, 2014-ד"תשע(, תשלומים לקופת גמל()קופת גמל)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .7.1.5.2
סכון הפנסיוני של המסדירות את אופן הדיווח של מעסיקים אודות הפקדות לחי

החילו חובה על מעסיקים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים , עובדיהם
. דיגיטליים בלבד ובאמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד שקבע משרד האוצר

על מעבידים , 1.2.2016-עובדים החל מ 100-החובה חלה על מעבידים המעסיקים מעל ל
ועל , 1.2.2017לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים מיום  המעסיקים

כן  .1.2.2018פחות מחמישים עובדים ביום עובדים ו 20-למעלה ממעבידים המעסיקים 
החילו התקנות על הגופים המוסדיים חובה להיזון חוזר אודות אופן קליטת הכספים 

ק על אופן הטיפול של הגוף כדי לאפשר בקרה מצד המעסי, ביחס לכל דיווח שמועבר
 .המוסדי בכספים שהופקדו

המשיכה החברה בפיתוח כלים דיגיטליים במטרה להנגיש את  2016-2017בשנים  .7.1.5.3
ההצטרפות למסלולי החיסכון וההשקעה של החברה ולהעניק לציבור הלקוחות מידע 

 הדיגיטלייםלפרטים אודות המוצרים  זמין לבחירת מסלולי החיסכון ומוצרי ההשקעה.
 להלן.  7.6.8של מיטב דש גמל ראה סעיף 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  .7.1.6
להערכת הקבוצה, "המאבק על ליבו של העמית" מתרכז ביכולת להניב תשואות עודפות לאורך 

מי הניהול, בשיעור דזמן לעומת מדדי השוואה ולעומת גופים מתחרים, בהתייחס לרמת הסיכון, 
ביכולת להעניק ללקוח, למנהלי ההסדרים ולסוכני הביטוח שירות זמין ואיכותי ובמאמצי השיווק 
והפרסום שיושקעו בפיתוח ובביסוס מותגים. להערכת הקבוצה, גורמי ההצלחה הקריטיים 

( תודעת שירות גבוהה וכן 3( כוח אדם מיומן ואיכותי; )2( תשואות; )1בתחום הפעילות הינם: )
שיווק, פרסום וניהול מנגנון שיווקי ( 5דמי ניהול; )( 4ניק ללקוח שירות זמין ואיכותי; )היכולת להע

-ו יעיל אשר יאפשר להגדיל את היקף הנכסים המנוהלים וכן השקעה בפרסום ובבניית מותגים;
להערכת הקבוצה שיעור דמי הניהול  .מודעות הציבור בחשיבות החיסכון הפנסיוני הגברת( 6)

האחרונות מרכיב חשוב במסגרת שיקולי החוסך בבחירת קופות גמל וקרנות  מהווה בשנים
, בפרט לאור הרפורמות להוזלת דמי הניהול שהעלו את הנושא לסדר היום הציבורי פנסיה

בדמי ניהול בין  השחיקה מגמת המשיכהשנת הדוח ולמודעות ציבור החוסכים. כאמור לעיל, ב
 ראות רגולציה. היתר עקב התחרות בשוק ועקב שינוי הו

 שינויים במערך הספקים  .7.1.7
 לא חל שינוי מהותי במערך הספקים. 2017בשנת 

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .7.1.8
מחסומי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות הם הוראות דין שונות, החלות על תחום 

ת הרישיונות, ההיתרים והאישורים, הדרושים המגבלות והתנאים הקבועים לקבל ,הפעילות
לעסוק בתחום הפעילות, לרבות עמידה בדרישות הון עצמי מזערי והכיסוי הביטוחי הנדרשים. 

וחוזר משרד האוצר בעניין ההון העצמי המזערי  2012הוראות התקנות שפורסמו בחודש פברואר 
 בעבר( לתחום הפעילות. הנדרש מחברה מנהלת, מהווים מחסום כניסה משמעותי )יותר מ

שוק  רשותעל מבקש או חברה המעוניינים לנהל קופות גמל וקרנות פנסיה לעמוד בדרישות 
בדבר: איתנות פיננסית של החברה ושל כל יחיד  בין היתר ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר

 המבקש להחזיק אמצעי שליטה בה, התוכנית העסקית של החברה, התאמתם של הדירקטורים
 וכיוצ"ב. , קיומו של גרעין שליטה יציבונושאי המשרה בחברה

להערכת החברה, חברות לניהול קופות גמל וקרנות פנסיה נדרשות להשקיע משאבים רבים 
ניהוליים, תפעוליים וכספיים על מנת לעמוד בדרישות הרגולציה. עובדה זו מהווה חסם משמעותי 
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נים להיכנס לתחום הגמל והפנסיה ומקשה מאוד על עבור גופים קטנים או גופים חדשים המעוניי
 גופים קטנים ובינוניים הקיימים בשוק.

חסם תפעולי משמעותי נוסף בתחום הפעילות, הינו קיומן של מערכות מידע המתאימות לתפעול 
מוצרי תחום הפעילות, אשר ביכולתן להתאים את התפעול להסדרים החוקיים/חוזים. להערכת 

ישות הרגולטוריות נדרשות מקצועיות והיכרות עם התחום על מנת להיכנס החברה, בנוסף לדר
ולהיות שחקן פעיל בו. עוד יצוין כי החקיקה בנושא הפחתת דמי הניהול המרביים שניתן לגבות 

ולהוות חסם כניסה תחום בלהקטין את רווחיות החברות להמשיך צפויה הקטינה ומעמיתים 
 נוסף לשחקנים חדשים.

ה אין חסמי יציאה משמעותיים בתחום פעילות זה, למעט סיום פעילות ניהול להערכת החבר
שוק  רשותקופות גמל המחייב את העברת הפעילות לחברה מנהלת אחרת, הכפופה לאישור 

 ההון.
 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .7.1.9

מנהלים. להערכת החברה, המוצרים התחליפים המובהקים הקיימים בשוק הינם תכניות ביטוחי 
לקרנות השתלמות, אשר הינן אפיק השקעה לטווח בינוני, אין מוצר השקעה תחליפי לאור 
השילוב הייחודי בין הטבת המס במועד ההפקדה, הפטור ממס בגין רווחים מניירות ערך )עד 

סדר לתקרה המותרת( והאפשרות למשיכת הכספים בטווח בינוני ללא מיסוי, בכפוף להוראות הה
 התחיקתי.

 מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו .7.1.10
  להלן. 7.7 לעיל וסעיף 4.7.1 ראה סעיף

 

  מוצרים ושירותים .7.2
ופיצויים, קופה מרכזית  לתגמולים גמל קופות 4למועד הדוח  מנהלת, גמל דש מיטב באמצעות, הקבוצה

קופות  3 קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, קרנות השתלמות, קופת גמל להשקעה, 3לפיצויים, 
 קרנות פנסיה. 2-ו 1גמל למטרה אחרת

 

הינן אפיק חסכון לטווח ארוך לשכירים ולעצמאים המשמש לצרכים  קופות גמל לתגמולים ופיצויים
 פנסיוניים )כאפיק עיקרי או משלים( אצל חלקים נרחבים בציבור. ההפקדות לקופות התגמולים והפיצויים

 מבוצעות ע"י הפרשות עובד והפרשות מעסיק או על ידי הפרשות עצמאי. 
במסגרת קופות הגמל שמנהלת מיטב דש גמל, קיימות: קופות גמל לתגמולים ופיצויים; קופת גמל 

למיטב דש גמל התחייבות להבטחת תשואה לעמיתי הקופה בשני מסלולי הבטחת  -מבטיחת תשואה 
המאפשרת לחוסך לנהל  - (I.R.A)תית ריאלית(; וקופת גמל בניהול אישי ריבית שנ 5.5%-ו 4.5%תשואה )

כל הפקדה  2008את כספיו באופן עצמאי או באמצעות מנהל תיקי השקעות עפ"י בחירתו. החל משנת 
 לקופת גמל מיועדת לגיל פרישה.

נזילים  אפיק חסכון לטווח בינוני לשכירים ולעצמאים, כאשר הכספיםהינן בעיקר  קרנות השתלמות
שנים ממועד ההפקדה הראשונה או במועד מוקדם יותר לצורך השתלמות, והכל  6וניתנים למשיכה לאחר 

העמיתים  רובבכפוף ובהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה ותקנון הקרן. למרות האמור, 
מס מעדיפים שלא למשוך את כספם בתום תקופת החיסכון המינימאלית, בין היתר, בשל הטבות ה

הגלומות באפיק השקעה זה. במיטב דש גמל קיימת קרן השתלמות בניהול אישי, המאפשרת לחוסך לנהל 
 את כספו באופן עצמאי או באמצעות מנהל תיקי השקעות, על פי בחירתו. 

מיועדות להפרשות מעסיקים עבור פיצויי פיטורים לעובדיהם, כאשר במקרה  קופות מרכזיות לפיצויים
עבודתו של עובד בנסיבות המזכות בפיצויים, יוכל המעסיק לשלם את הפיצויים )או חלק של הפסקת 

מהם( באמצעות הכספים הצבורים בחשבונו בקופה המרכזית לפיצויים. בהתאם להוראות החוק, החל 
 לא מבוצעות הפקדות לקופות מרכזיות לפיצויים. 2011משנת 

רים ולעצמאים, הפועלת על בסיס איזון אקטוארי מלא. הינה קרן פנסיה לשכי )חדשה( קרן פנסיה מקיפה
קרנות הפנסיה המקיפות זכאיות לרכוש אגרות חוב מיועדות )המבטיחות תשואה( בשיעורים הקבועים 
בהוראות הדין. הקרן הינה בעלת מסלולים שונים הכוללים כיסויים ביטוחיים ומשלמת תשלומי פנסיה 

פנסיית זיקנה; פנסיית שאירי פנסיונר; פנסיה לשאירי עמית; לעמיתים ולשאירים לפי המפורט להלן: 
 פנסיית נכות וזקיפת דמי גמולים לנכה; פנסיה לשאירי עמית שקיבל פנסיית נכות. 

                                                           
 ג"מיטב דש גמל לסגור את קופ דירקטוריון אישר, 25.12.2017 קופה לתשלום חגים והבראה, קופה לחופשה וקרן דמי מחלה. ביום  1

 ולמועד ₪מיליון  4.5-היקף הנכסים המנוהל בקופות הגמל למטרה אחרת עמד על כ 31.12.2017ליום  .למטרה אחרת שבניהולה
  .אפס הינה הללו הקופותהדוח יתרת 
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  להלן. 7.12.5הפנסיה, ראה סעיף  קרןלפרטים בדבר רכישת ביטוח משנה עבור עמיתי 
ה בלבד, המאפשרת הפקדות של עמיתים הינה קרן פנסיה לחסכון לזיקנ )כללית( קרן פנסיה משלימה

שכירים ועצמאיים והפקדות חד פעמיות. ניתן להפקיד לקרן זו הפקדות העולות בהיקפן על התקרה 
 אגרות חוב מיועדות. השקיע בהמותרת בקרן מקיפה. קרנות הפנסיה המשלימות אינן זכאיות ל

 שירותי מיטב דש גמל מופנים לכלל האוכלוסייה. 
מל וקרנות הפנסיה המנוהלים ע"י הקבוצה מוחזקים בבנקים, המשמשים כבנקאי ומרביתם נכסי קופות הג

מעניקים שירותי מחשוב, תפעול ושירותים שונים לעמיתים. לפירוט אודות שירותי התפעול ראה סעיף 
 להלן. 7.12.1

קופת גמל דות , וכן לפרטים אותכניות חסכון לכל ילדמיטב דש גמל במכרז לניהול לפרטים אודות זכיית 
, 7.7.3 , ראה סעיפיםעצמאי במעמד )שכירים ועצמאים( לעמיתים חדש מוצר הוספת -שעיקרה להשקעה 

  .להלן 7.17.4 -ו 7.7.4

 

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  .7.3
 משווי כאחוז הנגבים ניהול מדמי נובעות פנסיה וקרנות גמל קופות מניהולמיטב דש גמל  הכנסות .7.3.1

הניהול המרביים שחברה  דמי. ההפקדות מתוך כאחוז הנגבים ניהול מדמי וכן המנוהל הנכסים
 1.05%מנהלת רשאית לגבות במרבית קופות הגמל ובקרן פנסיה כללית הינם בשיעור של עד 

 רשאיתחברה מנהלת שמההפקדות. דמי הניהול המרביים  4%לשנה משווי הנכסים המנוהל ועד 
 6% ועד המנוהל הנכסים משווי לשנה 0.5% עד שלהינם בשיעור  ,המקיפה הפנסיה מקרןלגבות 

 םקרנות ההשתלמות הינמרשאית לגבות  מנהלת שחברהדמי הניהול המרביים מההפקדות. 
 משווי הנכסים המנוהל.  לשנה 2% עד של בשיעור
 לדוח הדירקטוריון. 1.3וסעיף  כספיים דוחות ראה המגזר ותוצאות הכנסות בדבר לפרטים

סוכנים נוכח התחרות הגבוהה בענף ונוכח פעילותם ההולכת וגוברת של מנהלי ההסדרים,  .7.3.2
נאלצות קרנות הפנסיה החדשות, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות להעניק לעמיתים ויועצים, 

. הטבות ועמלות אלו לערוצי ההפצהתגמול בסכומים גבוהים והטבות משמעותיות בדמי הניהול 
ול האפקטיביים הנגבים מהעמיתים. לפרטים בדבר התחרות בתחום הגמל מקטינות את דמי הניה

 להלן.  7.7והפנסיה, ראה סעיף 

 
ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה ביחס להכנסות בדוח  להלן סכום ושיעור הכנסות הקבוצה ממגזר .7.3.3

  : 20152 - 2017הכספי המאוחד בשנים 

 
2017 2016 2015 

הכנסות 
במיליוני 

 ש"ח

שיעור 
 מהכנסות

הכנסות 
במיליוני 

 ש"ח

שיעור 
 מהכנסות

הכנסות 
במיליוני 

 ש"ח

שיעור 
 מהכנסות

 338 38.7%  280 36.1%  303 41.2% 
 

 

                                                           
 להלן. 7.19.2. לפרטים ראה סעיף וגמל כוללת את פעילות איילון פנסיה 2017 שנת 2
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להלן פרטים אודות השיעור הממוצע של דמי הניהול שנגבו על ידי מיטב דש גמל ושווי הנכסים  .7.3.4
 : 20163 -2017המנוהל על ידה לשנת 

 

 

 

2017 2016 

 

שנתיים  דמי ניהול
 * ממוצעים

שווי נכסים 
ליוני יבמ
ליום  ש"ח

31.12.17 

דמי ניהול 
שנתיים 
 *ממוצעים

שווי נכסים 
 ש"חליוני יבמ

 31.12.16ליום 

 
קופות גמל 
לתגמולים 

 ופיצויים

 16,767  מהפקדות %0.50 18,730  מהפקדות %0.63

 -  מנכסים %0.63 -  מנכסים %0.60 

 

קופות גמל 
מרכזיות 
 לפיצויים

מנכסים  1,844  מנכסים %0.61 0.60%   1,659 

 
קרנות 

 השתלמות
 20,477  מנכסים  0.73% 21,960  מנכסים %0.69

קופת גמל  
 להשקעה

 36  מהפקדות %0.05 150  מהפקדות %0.00

 מנכסים %0.01 מנכסים %0.52 

 
קופות חיסכון 

 לכל ילד

 - - 189  מנכסים %0.23

 

קופות גמל 
 למטרה אחרת

 26  מנכסים 0.48%  24  מנכסים %0.46

קרן פנסיה  
 מקיפה

 2,487  מהפקדות %1.83 7,873 מהפקדות  2.63%

 מנכסים %0.22 מנכסים %0.27 

 

מכספי הפנסיונרים 
החדשים נגבו דמי 

ניהול בשיעור 
%0.5 

מכספי 
הפנסיונרים 

החדשים נגבו דמי 
ניהול בשיעור 

%0.5 

קרן פנסיה  
 כללית

 מנכסים %0.49 1.54%מהפקדות 

 מהפקדות %0.69 0.54%מנכסים  

 

מכספי הפנסיונרים 
החדשים נגבו דמי 

ניהול בשיעור 
%0.58 

מכספי 
הפנסיונרים 

החדשים נגבו דמי 
ניהול בשיעור 

%0.5 

 41,452  - 50,770  - כ"סה 
 

 

שיעור דמי הניהול השנתי הממוצע הינו סיכום של סך שיעור דמי הניהול החודשיים. * 
דמי הניהול החודשיים מחושבים כדמי הניהול שנגבים בפועל חלקי יתרות הנכסים בסוף 

 החודש.

 

                                                           
נכסים  מיליארד ש"ח 7.5-כנוהלו באיילון פנסיה וגמל  31.12.2016את עמיתי איילון פנסיה וגמל. ליום  יםלא כולל 2016נתוני שנת  3

 .בלבד כחודש במשך בפעילות מדובר 2016בשנת קופות גמל להשקעה  לגבי מנוהלים.
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להלן יובאו נתונים כלליים בדבר יתרות ותנועות הנכסים המנוהלים על ידי מיטב דש גמל בשנת  .7.3.5
 )במיליוני ש"ח(:  2017

 

 

 

קופות 
גמל 

לתגמולים 
 ופיצויים

קופות 
גמל 

מרכזיות 
 לפיצויים

קרנות 
 השתלמות

קופת 
גמל 

 להשקעה

קופות 
חיסכון 
לכל 
 ילד

קופות 
גמל 

למטרה 
 אחרת

קרנות 
 כ"סה פנסיה

 

יתרה ליום 
1.1.17  16,767  1,659  20,477  36  -  26  2,487 41,452 

 4,800  1,384  2  183  116  2,061  -  1,054  הפקדות 

 (2,173) (226) -  -  (6) (1,201) (154) (586) משיכות 

 

תשלום 
למקבלי 

 קצבה
 -  -  -  -  -  - (22) (22) 

 

התחשבנות 
עם מבטח 

 משנה
 -  -  -  -  -  - (9) (9) 

 
העברות 

 (3,649) (64) -  -  -  (2,389) (117) (1,079) נטו

 

קבלת 
נכסים עקב 

 מיזוג 
 1,544  355  1,737  -  -  -  3,880  7,516 

 

ירידה /עליה
בשווי 

הנכסים 
בניכוי 

הוצאות 
 שונות

 1,144  113  1,427  4  6  1  498  3,193 

 (338) (55) (5) -  -  (152) (12) (114) דמי ניהול 

 

יתרה ליום 
31.12.17  18,730  1,844  21,960  150  189  24  7,873 50,770 
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בשנת להלן יובאו נתונים כלליים בדבר יתרות ותנועות הנכסים שנוהלו על ידי מיטב דש גמל  .7.3.6
 :()במיליוני ש"ח 2016

 

 

קופות 
גמל 

לתגמולים 
 ופיצויים

קופות 
גמל 

מרכזיות 
 לפיצויים

קרנות 
 השתלמות

קופת 
גמל 

 להשקעה

קופות 
גמל 

למטרה 
 אחרת

קרנות 
 כ"סה פנסיה

יתרה ליום 
1.1.16  16,608  1,869  20,570  -  25  1,908 40,980 

 3,166  410  2  36  1,920  -  798  הפקדות

 (1,688) (38) (1) -  (1,112) (83) (454) משיכות
תשלום 
למקבלי 

 קצבה
 -  -  -  -  - (8) (8) 

התחשבנות 
עם מבטח 

 משנה
 -  -  -  -  - (5) (5) 

העברות 
 (2,019) 130  -  -  (1,390) (157) (602) נטו

ירידה /עליה
בשווי 

הנכסים 
בניכוי 

הוצאות 
 שונות

 525  40  638  -  -  103  1,306 

 (280) (13) -  -  (149) (10) (108) דמי ניהול

יתרה ליום 
31.12.16  16,767  1,659  20,477  36  26  2,487 41,452 

 

 

 מוצרים חדשים  .7.4
 חסכון לכל ילד ולפרטים אודות השקת קופתמיטב דש גמל במכרז לניהול תכניות לפרטים אודות זכיית 

  .להלן 7.7.3-ו 7.17.4, 7.7.4להשקעה, ראה סעיפים  גמל
 

 לקוחות  .7.5
קהל היעד של הקבוצה בקופות הגמל וקרנות הפנסיה הינו עובדים שכירים או עצמאים  .7.5.1

המעוניינים לשלב במרכיבי החיסכון הפנסיוני את מוצרי הקבוצה וליהנות מהטבות המס בגין 
ההפקדות. ניתן להצטרף לקופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי מיטב דש גמל באמצעות 

וכני ביטוח ומנהלי הסדרים, באמצעות משווקי הקבוצה וכן באמצעות פנייה יועצים פנסיונים, ס
ישירה למיטב דש גמל. מיטב דש גמל מאפשרת ללקוחותיה להצטרף לקרן הפנסיה ולקרנות 

הקבוצה  (.להלן 7.6.7 השתלמות למפקידים עצמאיים באמצעות מדיה דיגיטלית )ראה גם סעיף
 משקיעה מאמצים רבים ופועלת באפיקים שונים על מנת להגיע לקהל היעד.

דמי הניהול בכל קופה נקבעים בהתאם לסוג הקופה ובכפוף להוראות הדין. מיטב דש גמל נוהגת  .7.5.2
להעניק הנחות בדמי הניהול בהתאם למספר פרמטרים וביניהם: ערוץ ההפצה, דרך ההצטרפות, 

שורות להיקף נכסי קופת הגמל/קרן הפנסיה המנוהלים. מיטב דש גמל הסכמי מעסיק, הטבות הק
בשל נוהגת להעניק הנחות בדמי ניהול לעובדי הקבוצה, בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל. 

דמי הניהול. שחיקה מתמשכת בחלה בשנים האחרונות  הרבה בתחום קופות הגמל, התחרות
 להלן.  7.17.2ל ראה סעיף לפרטים בדבר שינוי במנגנון קביעת דמי הניהו
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איילון  לא עמיתיל 2016 בשנתלהלן פרטים אודות מספר חשבונות העמיתים במיטב דש גמל ) .7.5.3
 פנסיה וגמל(: 

 

 
 

מספר חשבונות עמיתים 
 31.12.17ליום 

מספר חשבונות 
 31.12.16עמיתים ליום 

 

קופות גמל לתגמולים 
 *ופיצויים

419,280 396,977 

 

קופות גמל מרכזיות  
 לפיצויים 

11,819 8,729 

 311,544 357,380 קרנות השתלמות   

 574 4,095 קופת גמל להשקעה 

 0 136,383 קופות חיסכון לכל ילד 

 69,240 256,874 **קרנות פנסיה 

 787,064 1,185,831 כ"סה 
 

 
_________________ 

 .אחרת למטרה קופות כולל* 
 מייצג 31.12.2017ליום  החשבונות מספר. אחד חשבון עמית לכל הפנסיה בקרנות** 

 998 -עמיתים שאינם פעילים ו 146,293, עמיתים פעילים 109,583מתוכם , מספר עמיתים

 29,411 מספר עמיתים, מתוכםמייצג  31.12.2016 ליום החשבונות מספר  .מקבלי קצבה

  .מקבלי קצבה 369-עמיתים שאינם פעילים ו 39,460, עמיתים פעילים
 ממשיכת בעיקר נובעת ופיצויים לתגמולים גמל קופות של החשבונות במספר הירידה

 בעלי ללקוחות מאפשר אשר חקיקה ותיקון השעה להוראת בהתאם קטנים חשבונות
 .מס תשלום ללא הכספים את למשוך, שנקבעו בתנאים, נמוכות יתרות

הנתונים המוצגים בטבלה לעיל, בגין מספרי חשבונות מחושבים לפי חשבונות של 
: 2017 בשנת( ז.ת מספר) לקוח להלן פירוט מספרי עמיתים ברמתהעמית ברמת מסלול. 

 קרנות, 10,451 לפיצויים מרכזיות גמל קופת, 287,909 ופיצויים לתגמולים גמל קופות
גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח  קופת, 3,749 להשקעה גמל קופת, 269,666 השתלמות

  .עמיתים 3 תקציבית בפנסיה להשתתפות קופהו 136,371לילד 
 לתגמולים גמל : קופות2016בשנת  ברמת לקוח )מספר ת.ז(להלן פירוט מספרי עמיתים 

 קופת, 224,985 השתלמות קרנות, 7,471 לפיצויים מרכזיות גמל קופת, 280,287 ופיצויים
 . 57( תקציבית בפנסיה להשתתפות וקופה אחרת למטרה קופות) אחר, 520 להשקעה גמל

 
 והפצה שיווק .7.6

 2005-ומערכת סליקה פנסיוניים(, תשס"החוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק  .7.6.1
מסדיר את נושא השיווק וההפצה של מוצרים פנסיונים וקובע חובת רישוי לסוכן שיווק פנסיוני 

לחוק  20לפירוט אודות עמדת הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, ותיקון וליועץ פנסיוני. 
חל איסור על חישוב עמלת  לפיו 2017-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשע"ז

אשר  ההפצה המשולמת לסוכן ביטוח בזיקה לדמי הניהול שייגבו מעמית המצטרף לקופת גמל
 החל מיום זה, נערכה החברה  להלן. 7.17.5סעיף  ראה ,2017באפריל,  1נכנס לתוקפו ביום 

, פרסמה הממונה על שוק ההון הבהרה ביחס 4.2.2018לשינויים במנגנון התגמול לסוכנים. ביום 
להליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני, במסגרתה הבהירה הממונה כי גוף מוסדי רשאי 
לשלם עמלה לסוכני הביטוח הפנסיוני רק במקרה בו ביצע הסוכן עסקה, שהינה חלק מביצוע 

ווק פנסיוני כקבוע בהוראות החוק. ככל שלא בוצע הליך שיווק פנסיוני, גוף מוסדי לא הליך שי
החברה צופה כי שינוי זה יקטין את סך התשלומים שמשלמת מיטב דש גמל ישלם לסוכן עמלות. 

 במסגרת ההבהרה, צוין כי בשל הפרקטיקה הקיימת, לא יופעל. קיימים לקוחות בגין לסוכנים
לעמלות אשר שולמו לסוכנים בשל ביצוע עסקאות ללא קיום הליך שיווק  הליך אכיפה בנוגע

  פנסיוני טרם פרסומה של ההבהרה.
דש גמל וסוכנויות הביטוח הפנסיוני שבבעלות הקבוצה מעסיקות משווקים  מיטב - ייעודי שיווק .7.6.2

 . הבסיסית למשכורתם בנוסף שיווק מעמלות המתוגמלים ייעודיים
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הסדרים פנסיוניים. למיטב דש גמל הסכמים שונים עם מאות סוכני ביטוח ומנהלי  - שיווק חיצוני .7.6.3
 היקףעמלות היקף התלויות ב וכן שוטפותעל פי מרבית ההסכמים, משולמות לסוכנים עמלות 

הזכאות לעמלה במרבית ההסכמים, חלה גם לאחר ביטולו של  . הסוכן שלהגיוסים החדשים 
הנ"ל מנוהלים בקבוצה, בכפוף להפסקת תשלום בהתקיים תנאים  ההסכם וכל עוד כספי הלקוחות

מסוימים הקבועים בחלק מההסכמים. חלקם של ההסכמים הינם משולבים לשיווק מכשירים 
פיננסיים נוספים של הקבוצה. לקבוצה אין הסכמי בלעדיות עם סוכניה. בנוסף, מעת לעת 

 . דיםביע עמידה עבור פעמיים חד תגמולים לסוכנים משולמים
כמו כן, למיטב דש גמל הסכמים עם מעסיקים וארגונים הקובעים כי עובדיהם, אשר יצטרפו  .7.6.4

, ניהול בדמי שונות מהנחות לקופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי הקבוצה, ייהנו
 המשק ענפי מכל מעסיקים אלפי עם התקשרויות לקבוצה. תנאים ללא או מסוימים בתנאים

 . מהמעסיקים במי תלות אין לקבוצה. לעובדיהם הנחות למתן
 של רחב בסיס ולקבוצה הואיל הפנימיים המשווקים או מהסוכנים במי תלות רואה לא הקבוצה .7.6.5

 . וסוכנים פנימיים משווקים
 ההפצה להסכמי בהתאם. בישראל הבנקים עם הפצה הסכמי גמל דש למיטב - הבנקים י"ע הפצה .7.6.6

להפצת קופות הגמל יהא זכאי הבנק  בתמורה, ייעוץ בהסכם לקוח עם התקשר והבנק במידה
)היועץ הפנסיוני( לעמלת הפצה. בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 

, שיעור עמלת ההפצה בשל עסקאות או בשל המשך חברות 2006-גמל()עמלות הפצה(, תשס"ו
ל הסכומים העומדים לזכות מסך כ 0.25%של  12-בקופה בעד כל חודש לא יעלה על החלק ה

הלקוח בקופת הגמל ביום העסקים האחרון של כל חודש. בהסכמים עם מיטב דש גמל נקבעה 
עמלת ההפצה על השיעור המירבי הקבוע בתקנות. לאור הפריסה הרחבה של סניפי הבנקים ישנו 

ין פוטנציאל להרחבת פלטפורמת ההפצה של הקבוצה בתחום קופות הגמל. יחד עם זאת, עדי
קיימים קשיים תפעוליים מסוימים בהפצת קופות גמל וקרנות פנסיה על ידי הבנקים, ולא ניתן 
עדיין להעריך במדויק, מתי ימצאו המנגנונים המתאימים אשר יאפשרו הפצה אופטימאלית של 

 . קופות גמל וקרנות פנסיה על ידי המערכת הבנקאית וכיצד אלה ישפיעו על פעילות הקבוצה
פצה הבנקאית פוטנציאל שיווקי גדול לעומת העבר, אולם לאור העובדה שהפצת למערכת הה

המוצרים הפנסיונים על ידי הבנקים לא יצאה לפועל כמצופה, קשה להעריך כיצד תשפיע מערכת 
 ההפצה על פעילות הגמל בקבוצה לאחר פעילות מלאה של המסלקה הפנסיונית. 

 ישיר באופן הפנסיה לקרן להצטרף ללקוחותיה מאפשרת גמל דש מיטב - דיגיטליים שירותים .7.6.7
 דש מיטב,  בנוסף. ההשתלמות לקרן לעצמאים ישירה הצטרפות וכן" דיגיטלית"פנסיה  באמצעות

מיכנה  מיטב דש גמל קרי, לה הינה דיגיטלית ההצטרפותקופת גמל להשקעה אשר  מנהלת גמל
מיטב תהליכי העבודה של קופת גמל להשקעה מול עמיתיה והנושא הוסדר בתקנונה.  מרביתאת 

מפעילה ערוצי הצטרפות דיגיטאליים גם לקרן פנסיה ברירת מחדל עבור העמיתים  דש גמל
 )שכירים ועצמאיים( ועבור מעסיקים המבקשים לצרף את עובדיהם.

מבוצעת  וההצטרפות, תיווך ללא, ישיר הינו העמית עם הקשר הדיגיטלית ההצטרפות במסגרת
באתר ייעודי. ההצטרפות הישירה מקטינה את העלויות ומאפשרת להוזיל  דיגיטליםבאמצעים 

הדיגיטליים לעמיתים קיימים  את שירותיה להרחיב נערכת מיטב דש גמלאת דמי הניהול. 
 הובלה נוספים למערך המוצרים הפנסיונים תוך יטלייםדיג מוצרים ולמצטרפים חדשים ולצרף

לקוח ל לאפשר מנת עלבכוונת הקבוצה להשקיע משאבים רבים בפיתוח,  .יהמסורת בתחום
 צורך בלי, רנטבאמצעות אתר האינט הקבוצה ידי על הניתנים לשירותיםלהצטרף  פוטנציאלי,

 זמינים יהיו אשר הקיימים לעמיתיה דיגיטליים שירותים מגוון לאפשרו/או  פרונטלית בפגישה
 .עת בכל להם ונגישים

 והשתתפות תקשורת באמצעי פרסום כגון שונים פרסום בערוצי מוצריה לפרסום פועלת הקבוצה .7.6.8
, בנוסףלזמן בינוני וארוך.  החסכוןביחס למוצרי מגזר ניהול  בפרט זאתו ואירועים בכנסים
. בשנה החולפת, עמיתיםנועד לתת מענה לפניות מצד  אשר, לקוחות שירות מערך לקבוצה

 השיווקמוצריה באמצעות  פרסום, העמיקה הקבוצה את הדיגיטלבעקבות פיתוחים בתחום 
 הקשרים הידוק שיאפשר באופן סוכניה עבור גםאמצעים דיגיטליים  פיתחה מיטב דש גמל. הישיר
 .  םעמיתיול סוכניםל השירותים ושיפור

 
 תחרות .7.7

 מאופיין בתחרות רבה בין מספר רב של גופים הפועלים בתחום.  הגמל קופות ניהול תחום .7.7.1
התחרות נובעת הן כתוצאה מגורמים כלכליים ומסחריים שהכתיבו את תחרות המחירים בשנים 
האחרונות )כגון: המחאה החברתית ותודעה ציבורית( והן כתוצאה מתהליכים פנימיים שהתרחשו 
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בתחום שוק ההון. תחרות המחירים משפיעה לרעה על רווחיות בחברות מתחרות מובילות 
 הגופים הפועלים בתחום זה.

 הניהול דמי בשיעור השחיקה ומגמת המחירים תחרות התגברות מגמת המשיכה 2017 בשנת
  .ברווחיות הירידה נמשכה מכך וכתוצאה ,משנים עברו באופן מתון יותראם כי הממוצע, 

המשפיעים ביותר על היכולת התחרותית של הגופים בתחום הינם, להערכת החברה, הגורמים 
איכות ביצועי הקופות )שהפך למרכיב משמעותי בהחלטת הלקוח(, איכות השירות ללקוח ושיעור 
דמי הניהול הנגבים. לצורך כך החברה פועלת להגדלה משמעותית של התקציבים המופנים לניהול 

השוק של הקבוצה בענף  נתח. ופרסום שיווק, לסוכנים שירות, לקוחות השקעות, תפעול, שירות
  .9.57%-בכ מסתכם, 31.12.2017ליום 

 חברות הינם הגמל קופות ניהול בתחום הקבוצה של העיקריים המתחרים, החברה ידיעת למיטב
 " ועוד. הראל", "כלל", "אקסלנס", "פסגות", "לפידות יליןשחם", " אלטשולר: "הגמל קופות ניהול

הנשלטות ברובן על  9-כבתחום קרנות הפנסיה קיים מספר מצומצם של קרנות פנסיה חדשות, 
, מגדל מקפת, הראל פנסיה ומיטבית מבטחים מנורהידי חברות הביטוח שהעיקריות ביניהן הינן: 

מהיקף הנכסים המנוהל בשוק  90%-של כלל ביטוח, כאשר ארבעתן מחזיקות בלמעלה מ עתודות
אלדובי, אשר זכתה לצד -ידי הלמן-חדשות. בנוסף, קרן הפנסיה המנוהלת עלקרנות הפנסיה ה

מהוה תחרות  החברה, בניהול אחת משתי קרנות הפנסיה ברירת מחדל במכרז שערך משרד האוצר
חלקה של הקבוצה בשוק קרנות הפנסיה החדשות , 31.12.2017ליום . להערכת הקבוצה, בחום זה

  .2.6%-עומד על כ
מתבטאת הן בהפחתת שיעור דמי הניהול הנגבים מעמיתים והן בשליטה על התחרות בענף 

 מקורות ההפצה של המוצרים הפנסיונים באמצעות מנהלי הסדר וסוכני ביטוח.
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל((, חל גידול  3)לאור תיקון  2008החל משנת 

מחד ולירידה בהצטרפות ובביצוע  במספר המצטרפים לקרנות הפנסיה החדשות המקיפות
 לקצבה מאידך. בנוסף לכך, ביטול המקדמים משלמות לאשוטפים לקופות גמל  תשלומים

המובטחים בביטוחי המנהלים הקצבתיים הוביל לירידה בכמות המצטרפים למוצר ביטוח 
המנהלים, וכך קרנות הפנסיה המקיפות החדשות הפכו לשחקן העיקרי בתחום החיסכון ארוך 

 הטווח. 
יש לציין, שלקרנות הפנסיה יתרונות מסוימים ביחס לקופות גמל לא משלמות לקיצבה, כדוגמת 

 אג"ח מיועדות שמנפיקה מדינת ישראל הנושאות ריבית קבועה. וכן  שאירים יטוח, בביטוח נכות
בגיל פרישה וליורשיו הטבות מס ואפשרות לחוסך  אשר העניק הכנסה מס לפקודת 190' מס תיקון .7.7.2

 קופות גמל.  לניהול כספים באמצעות קופות גמל, הגדיל את האטרקטיביות של חסכון באמצעות
המשמעויות שבבסיס התיקון מתרחשת בשוק בהדרגה, ובעיקר בשנים האחרונות,  הפנמת

 יותר לאטרקטיבי הגמל קופת מוצר את להפוך זה בכלי הגובר השימוש עשוי החברה ולהערכת
-2016 בשניםזו באה לידי ביטוי,  הפנמה מגמת. וכתוצאה מכך לגידול בהפקדות לקופות הגמל

 בדבר לפירוט. 190גמל מכוח תיקון  לקופותפים וצירוף עמיתים האצה של גיוס כס בתהליך, 2017
 להלן. 7.17.3סעיף  ראה 190 תיקון

-מיטב דש גמל להשקעה הינה מוצר חיסכון חדש, אשר הקמתה אושרה על - קופת גמל להשקעה .7.7.3
לפי א 70. תקרת ההפקדה השנתית לקופת הגמל להשקעה עומדת על 2016בסוף שנת ידי הממונה 

מהצבירה לשנה  1.05%על  עומדיםש"ח )צמוד למדד המחירים לצרכן( ודמי הניהול המקסימליים 
מההפקדות. החיסכון בקופת גמל להשקעה יחויב בתשלום מס רווחי הון רק במועד פידיון  4% וכן

הכספים ולא במהלך חיי החיסכון וחוסכים שישמרו על החיסכון עד גיל הזכאות לקצבת זקנה 
את כספי חיסכון זה בדרך של קצבה חודשית )ולא בתשלום הוני חד פעמי(, יהנו  ללקבויבחרו 

 מפטור ממס רווחי הון על החיסכון כולו.
פוליסות מהווה אלטרנטיבה לניהול השקעות באמצעות להשקעה , קופת גמל החברה להערכת

ולכן יננסי פקדונות בנקאיים ועוד מכשירי חסכון פניהול תיקים, חסכון של חברות הביטוח, 
 לפירוט נוסף בדבר קופות הגמל להשקעה, ראה סעיףאת היקף הנכסים בקופות הגמל.  הגדילה
  להלן. 7.17.4

מהשינויים כתוצאה  החסכון לטווח בינוני וארוךהערכותיה של הקבוצה בעניין השינויים הצפויים בשוק 
 הינן מידע צופה פני 7.7.1-7.7.3בסעיפים  הרגולטוריים שנערכו ושעתידים להיערך בתחום הגמל כמפורט

. התממשותו ו/או אי התממשותו של החברהעתיד המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת 
מידע צופה פני עתיד זה עלול להיות שונה באופן מהותי והוא תלוי, בין היתר, בהעדפות הצרכנים 

 .וכניסתם לתוקף של שינויים רגולטוריים נוספים
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 ילד לכל חיסכון דש מיטב – ילד לכל לחיסכון גמל קופת הקמת הממונה אישרה 1.1.2017 ביום .7.7.4
 המדינה שערכה במכרז גמל דש מיטב של זכייתה בעקבותהוקמה "( לילד חיסכון דש מיטב: "להלן)

 ילד לכל המדינה מפקידה אלו תוכניות במסגרת .ילד לכל החיסכון תכניות את ינהלו אשר לגופים
 האפשרות קיימת להורים כאשר, הילדים לקצבת מעבר בחודש"ח ש 50סכום של  - 18 גיל עד

 18 לגיל ילד של בהגיעו. הילדים קצבת חשבון על בחודש נוספים"ח ש 50-ב הסכום את להגדיל
 מענק יקבל 21 גיל עד החיסכון על שישמור וככל"ח ש 500 של פעמי-חד מענק, בנוסף, יקבל הוא
 12-מ באחת להשקעה גמל בקופת חיסכון בין לבחור יוכל הורה כל"ח. ש 500 של נוסף פעמי-חד

  .המדינה שערכה במכרז שזכו בנקים תשעה מבין באחד או להשקעה גמל קופות
בהמשך לרפורמה שקידם משרד האוצר, במסגרתה נערך הליך תחרותי בהובלת משרד האוצר  .7.7.5

 מסגרתאת דמי הניהול ב משמעותיתלהפחית  המטרתש מחדל ברירתפנסיה  לבחירת קרן
הודיע משרד  1.8.2016ביום חלש,  מיקוח כוח בעלות אוכלוסיות בקרב בפרטלפנסיה,  החיסכון

האוצר על בחירת קרן הפנסיה מיטב דש קרן פנסיה מקיפה כאחת משתי קרנות פנסיה ברירת 
 – 31.10.2018ועד ליום  1.11.2016וזאת החל מיום  תחרותיההליך המחדל שנבחרו במסגרת 

 תקופת הזכייה. 
ההליך התחרותי הגביר את התחרות בתחום והביא לשחיקה נוספת בדמי הניהול וברווחיות 
הענף. עם זאת, לבחירת מיטב דש פנסיה מקיפה כקרן ברירת מחדל נבחרת השפעה חיובית על 

אמצעות גידול בהיקף הנכסים ובמספר העמיתים החוסכים בב ביטוי לידי באה אשרפעילותה, 
  להלן. 7.17.8 סעיף ראה, ותנאיו התחרותי להליך ביחס לפירוטקרן פנסיה שבניהול מיטב דש גמל. 

הערכותיה של הקבוצה בעניין השינויים הצפויים בשוק הפנסיוני כתוצאה מפרסום תוצאות 
ההליך התחרותי לעניין קרן פנסיה ברירת מחדל והערכותיה של הקבוצה בדבר השפעת זכייתה 

, הינן מידע צופה העמיתים ובמספר הנכסים בהיקף הגידול לרבות, בהליך התחרותי על מגזר זה
פני עתיד המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה. התממשותו ו/או אי 
התממשותו של מידע צופה פני עתיד זה עלול להיות שונה באופן מהותי והוא תלוי, בין היתר, 

של המתחרים ושל הצרכנים בשוק ההון ובשינויים ברגולציה אשר לחברה אין באופן ההתנהלות 
 שליטה עליהם.

 מיזוגים בין חברות גמל ופנסיה ורכישת גופים קטנים, מביאים לצמצום מספר המתחרים בשוק .7.7.6
. כמו כן, הרגולציה הולכת ומכבידה על הגופים, בדרישות הון אך לא לצמצום עוצמת התחרות

, עלויות תפעול ומחשוב גבוהות מחד ובהפחתה בדמי הניהול מאידך. לאור האמורעצמי גבוהות, 
הגופים הגדולים משקיעים משאבים רבים בשיווק, פרסום  ולאור התחרות הגוברת בתחום,

 ושירות. 
כחלק מההתמודדות עם התחרות בתחום קופות הגמל וקרנות הפנסיה, משקיעה הקבוצה 

היתר, לחיזוק מותגי הקבוצה, חיזוק מערך ניהול ההשקעות, משאבים ניהוליים וכספיים, בין 
התפעול, שירות הלקוחות  כימער חיזוקהרחבת והשבחת מערך השיווק הפנימי והחיצוני, 

תפיסה שבמרכזה חווית שירות ללקוח מקדמת בין היתר, הוקמה חטיבת לקוחות אשר והרגולציה. 
 הקיימים. והעמקת הקשר עם לקוחות החברה בכל ערוצי התקשורת

 
 עונתיות  .7.8

הואיל והפקדות לקופות גמל של עצמאים ושכירים במעמד עצמאי מזכה בהטבות מס ניתן להבחין בגידול 
סכומי בהיקפי ההפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות לקראת סוף שנת המס. בנוסף קיימת עלייה ב

קר עקב ית הפנסיה בעהפקדות העמיתים בחודש אוגוסט בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות ובקרנו
יחד עם זאת, בשנים האחרונות קיים גידול במעבר חשבונות עמיתים בין  תשלומי הבראה בחודש זה.

 , ולכן תזרים ההפקדות במהלך השנה אינו קבוע כבעבר. ובין היצרנים השונים מוצרים פנסיוניים
 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .7.9
 להלן. 13.1לפרטים ראה סעיף 

 
 נכסים לא מוחשיים  .7.10

 "ח.שמיליון  500.6-יתרת הנכסים הלא מוחשיים והמוניטין המיוחסים למגזר מסתכמת ל 31.12.2017ליום 
 לבחינה שווי הערכת( 2017-01-100612 אסמכתא מספר) 30.9.2017 ליום הכספיים לדוחות צירפה החברה
ההנהלה סבורה כי אין צורך  31.12.2017ליום  נכון. והפנסיה הגמל לפעילות המיוחס מוניטין ערך לירידת

  להפחית את הנכסים הלא מוחשיים.
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 אנושי  הון .7.11
 116, סוחרים/עובדי השקעות 17עובדי הנהלה,  3, מתוכם 4עובדים 488הועסקו במגזר זה  31.12.2017ליום 

 עובדי שירות לקוחות.  147-עובדי תפעול ומטה ו 205עובדי מכירות ושיווק, 
 , עובדי השקעות/סוחרים 17עובדי הנהלה,  4. מתוכם 5עובדים 423הועסקו במגזר זה  31.12.2016ליום 

חל  2016 שנתעובדי שירות לקוחות. במהלך  119-עובדי תפעול ומטה ו 145עובדי מכירות ושיווק,  138
ומטה.  פעולתלקוחות, השירות  משרות( במספר המשרות במגזר זה, בעיקר ב5%–מישרות, כ 20גידול )

 . וגמל פנסיה איילוןעיקר הגידול נבע מהתארגנות לקראת המיזוג הצפוי עם  
בעיקר במשרות הינו  הגידול .( במספר המשרות במגזר זה15%–מישרות, כ 65חל גידול ) 2017במהלך שנת 

. עיקר הגידול נבע ובקיזוז צמצום במשרות בתחום המכירות והשיווק שירות הלקוחות, תפעול ומטה
 המיזוג עם איילון פנסיה וגמל. הרחבת פעילות מיטב דש גמל כתוצאה מ

מגזר זה, בדומה לחלק מהמגזרים בקבוצה, מקבל שירותי ניהול כלליים ממטה הקבוצה ומההנהלה הבכירה 
 הקבוצה רואה בהון האנושי משאב חשוב אשר ביכולתו להשפיע על רווחיות הקבוצה.בקבוצה. 

לבונוס חד פעמי או מתמשך,  ,זכאים בנוסף למשכורת הבסיס המגזרי חלק מעובד - תגמול עובדים
המחושב כפונקציה מתרומתו של העובד לגידול בנכסים המנוהלים בקופות הגמל או ברווחי החברה 

מנהלי ההשקעות זכאים לבונוס בגין  אנשי המכירות זכאים לעמלות מכירה כמקובל בשוק. המנהלת.
 מיתים. הישגיהם בתחום ניהול כספי הע

שכר , בין היתר, הוראות בדבר הסכם ההעסקה עם מנכ"ל מיטב דש גמל, קובע - מנכ"ל מיטב דש גמל
מענק מראש ו הוגדרו, זכאות לבונוס יעדים שנתי בכפוף לעמידתו ביעדים איכותיים וכמותיים שחודשי

תחרות. הסכם שיקול דעת ובהתאם למדיניות התגמול, תנאים נלווים, הוראות בדבר סודיות ואי ב
 חודשים.  3ניתן לביטול, ע"י מי מהצדדים, בהודעה מוקדמת של  עסקההה

  מדיניות תגמול
. על פי הוראות החוזר, גוף חוזר האוצר לדרישות בהתאם תגמול דירקטוריון מיטב דש גמל אישר מדיניות

ועובדים אחרים מוסדי נדרש לקבוע מדיניות תגמול, אשר תחול על בעלי תפקיד מרכזי, נושאי משרה 
 המשרה נושאיולבה  מרכזי תפקידלבעלי  ביחס תגמול עקרונות כוללת התגמול מדיניותבגוף המוסדי. 

מיטב דש  מיטב דש גמל וקבוצת בהתאם ליעדי ראויים תמריצים יצירת המכהנים במיטב דש גמל, תוך
 אלה.  יעדים להשגת מרכזיים תפקידים ובעלי נושאי המשרה של בפועל לתרומתם ובהתאם ארוך לטווח

 
  ספקים .7.12

 גמל דש למועד הדוח, נכסי קופות הגמל המנוהלים על ידי מיטב - השתלמות וקרנות גמל קופות .7.12.1
 רכשה אשר"( )מלםתפעול גמל בע"מ )להלן: " מלםבנק מזרחי טפחות בע"מ ומתופעלים על ידי 

הואיל וישנם גופים נוספים המעניקים שירותי  של ד.ס.ש ייעוץ ושירותים בע"מ(. הפעילותאת 
תפעול לקופות גמל, לקבוצה אין תלות בספקי שירותים אלו. על אף האמור, בעת החלפת ספק 
 שירותי תפעול, הסבת המערכות לספק חלופי מצריכה השקעת משאבים ניהוליים משמעותיים. 

 11.7 -וקרנות פנסיה סך של כשילמה מיטב דש גמל בגין שירותי תפעול קופות גמל  2017בשנת 
  .חש" מיליוני
 9.2-שילמה מיטב דש גמל בגין שירותי תפעול קופות גמל וקרנות פנסיה סך של כ 2016בשנת 

 מיליוני ש"ח.
נס טכנולוגיות בע"מ לקבלת רישיון  התוכנה ביתמיטב דש גמל התקשרה עם  - פנסיה קרנות .7.12.2

 . הפנסיה לעמיתישימוש במערכת תפעול 
 לעיל. 7.6.6ראה סעיף לפרטים אודות התקשרות בהסכמי הפצה עם בנקים,  .7.12.3
בקבוצה התקשרו בהסכמי סוכנים עם סוכני ביטוח פנסיוני ומנהלי אחרות חברות מיטב דש גמל ו .7.12.4

 אשר מסדירים את התגמול לסוכני הביטוח בגין מכירת מוצרים פנסיוניים. הסדר
 .Scor Global Life Reinsurance Co. Switzerland Ltdחברת עם בהסכם התקשרה גמל דש מיטב .7.12.5

. שיעור הכיסוי של מקיפה פנסיה קרן איילון מיטב לעמיתי משנה ביטוח לרכישת"( Scor: "להלן)
מהיקף התביעות. סכום הכיסוי במסגרת ביטוח המשנה  70%הוא  1.8.2016-החל ממבטח המשנה 

, ובעקבות 2016קרן הפנסיה. בחודש ספטמבר ב המבוטחבהסכם הנוכחי הינו עד תקרת השכר 
זכייתה של קרן הפנסיה המקיפה לקרן הפנסיה ברירת המחדל במכרז שערך משרד האוצר, נחתם 

מדיניות החיתום הרפואי והמקצועי  שונתהובמסגרתו  1.11.2016נספח חדש להסכם בתוקף מיום 
סכם מול מבטח המשנה על ה מיטב דש גמלחתמה  2018למצטרפים חדשים. בחודש פברואר 

                                                           
 מספר העובדים מחושב לפי תקנים. 4
 מספר העובדים מחושב לפי תקנים. 5
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שמאגד את כל הנספחים וההסכמים לרבות ההסכם של מבטח המשנה עם איילון פנסיה וגמל 
 לשעבר לכדי הסכם אחד מרכז.

 
 הון חוזר  .7.13

הכנסות המגזר נובעות מגביית דמי ניהול, הנגבים מידי חודש באופן שוטף. ספקי המגזר העיקריים הינם 
אשר העמלה המשולמת להם מחושבת על בסיס שיעור מהיקף הגורמים המתפעלים של קופות הגמל, 

הנכסים המנוהל בקופות הגמל )המתופעלות על ידי כל ספק(. הקבוצה נוהגת לשלם לספקים אלו באשראי 
ספקים שוטף. יתר ספקי המגזר הינם בעיקר ספקים שהינם סוכני ביטוח וכן יועצים ומשווקים להם 

 יום.  90עד  25ראי של שוטף פלוס משלמת הקבוצה בדרך כלל על בסיס אש
יתרת פריטי ההון החוזר, הכוללים בעיקר אשראי ספקים ונותני שירותים, מזומנים ושווי מזומנים, 

והשקעות השקעות לזמן קצר ואשראי לזמן קצר הינם פריטים המנוהלים ברמת מיטב דש ניירות ערך 
  להלן(. 13.4פרטים ראה סעיף והחברה )ל"( מיטב דש ניירות ערך והשקעותבע"מ )להלן: "

 
 השקעות  .7.14

, קרנות פנסיה וקרנות כחלק מפעילותה השוטפת של מיטב דש גמל נבחנות רכישות שונות של קופות גמל
 .השתלמות

 
 מימון  .7.15

מקורות המימון של מיטב דש גמל הם הון עצמי, יתרות חו"ז שוטפות מול החברה וכן הלוואות מתאגידים 
, צמודה מיליוני ש"ח 10.7 -של כבסך  הינה מתאגיד בנקאי ההדוח, יתרת ההלוואבנקאיים. נכון למועד 

 החברה העמידה ערבות לטובת תאגיד .5.8%למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 
 להערכת הקבוצה, ( לדוחות הכספיים.3()ה)20ראה באור בנקאי להבטחת פרעון ההלוואה. לפרטים נוספים 

 מיטב דש גמל לא תידרש בשנה הקרובה למקורות מימון חיצוניים נוספים. 
בהתאם להוראות הממונה, חברה מנהלת אשר ערכה ביטוח אחריות מקצועית או ביטוח לכיסוי מעילה 

סכום הביטוח )להלן: " להוראות הדיןבאמון של עובדיה, בסכום העולה על הסכום הנדרש ממנה בהתאם 
מסכום הביטוח  20%פחית את סכום ההון העצמי המזערי הנדרש ממנה בשיעור של "(, רשאית לההעודף

מיטב דש גמל למסכום ההון העצמי המזערי הנדרש.  30%העודף ובתנאי שהסכום המופחת לא יעלה על 
  מזערי.העצמי ההון ה סכום ביטוח עודף ולכן הופחתה דרישת

 
 מיסוי .7.16

הוראות פקודת מס הכנסה. כמו כן, מיטב דש גמל חלות על מיטב  -חוקי המס החלים על מיטב דש גמל 
דש גמל הינה מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף. בהתאם לכך, מיטב דש גמל כפופה לתשלום 

 לדוחות הכספיים. 30ראה באור לפרטים נוספים  מס שכר ומס רווח כמשמעותם בחוק מס ערך מוסף.
  .2012עד לשנת למיטב דש גמל שומות מס הנחשבות סופיות 

 
  הפנסיה וקרנות הגמל קופות פעילות תחום על ופיקוח מגבלות .7.17

הקבוצה בתחום קופות הגמל, כפופה לשורה ארוכה של מגבלות וכללים רגולטוריים הנקבעים  פעילות
 את, היתרבדין או בחוזרים של הממונה על שוק ההון והמסדירים שורה ארוכה של נושאים, הכוללים בין 

 הלבנת, עמיתים זכויות ניהול, תאגידי וממשל רגולציה נושאי, הגמל קופות ידי על ההשקעות ביצוע אופן
 ההון שוק על הממונה של אכיפה סמכויות, חירום במצבי עסקית המשכיות ניהול, ניהול ודמי עמלות, הון

שינויי חקיקה בריבוי תהליכי הסדרה, פרסום הוראות רגולטוריות ו והתאפיינ האחרונות יםהשנ. ועוד
 פעילות בתחום הקבוצה על החלות המהותיות הדין מהוראות חלק של פירוט יובא בקצב אינטנסיבי. להלן

 החברה פעילות על מהותית השפעה להן להיות עשויות או יש, החברה להערכת ואשר, הגמל קופות
 .ותוצאותיה

ותקנות מס הכנסה )כללים  2005 -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה .7.17.1
החוק, התקנות והחוזרים מכוחו  - מכוחם והתקנות 1964 -לניהול קופות גמל(, התשכ"ד ולאישור 

ותקנות מס הכנסה מסדירים את דרך הקמתה של קופת גמל, חלק מהוראות תקנון קופת גמל, 
כן, בפקודת מס  כמואת החובות המוטלות על חברה מנהלת ביחס לקופות הגמל שבניהולה. 

הניתנות  נקבעות הטבות המס הניתנות עקב הפקדת כספים בקופות הגמל והטבות המס -הכנסה 
 לכספים המשתלמים מקופות הגמל. 

 אי עמידה בהוראות החקיקה האמורות עלולה להוביל לתביעות כנגד מיטב דש גמל.
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, ותקנות מס 2012-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול(, התשע"ב .7.17.2
ון לדמי הניהול במוצרי , שעניינן תיק(4הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( )תיקון מס' 

 "(.התקנותהחיסכון הפנסיוני )להלן: "
להלן טבלה המתארת את שינוי מנגנון דמי הניהול השנתיים במוצרים השונים )למעט ביחס 

 לעמיתים מקבלי הקצבאות(:
 

דמי ניהול 
 יםימקסימל

 קרן פנסיה חדשה כללית קופת גמל

 +מהצבירה  2%עד  31.12.2012עד 
 מההפקדות 0%

 +מהצבירה  2%עד 
 מההפקדות 0%

בתקופת המעבר 
 2013בינואר  1מיום )

בדצמבר  31ועד יום 
2013 ) 

 + מהצבירה  1.1%עד 
 מההפקדות 4%עד 

  

 + מהצבירה  1.1%עד 
 מההפקדות 4%עד 

 +מהצבירה  1.05%עד  2014החל משנת 
 מההפקדות 4%עד 

 +מהצבירה  1.05%עד 
 מההפקדות 4%עד 

 
, בין היתר, בקרן פנסיה מקיפה חדשה, בקרנות הלא חל הרגולטורייםדמי הניהול הפחתת 

ת גמל והשתלמות, בקופת גמל מבטיחת תשואה, קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל מרכזית וקופ
למטרה אחרת. דמי הניהול המירביים בקופה משלמת לקיצבה שניתן לגבות מקצבאות לא יעלו 

ל המירביים שתהיה רשאית קופה לגבות בגין מנותקי דמי הניהו .מהצבירה 0.6%על שיעור של 
 מהצבירה.  0.3%לא יעלו על  האוצרקשר כהגדרתם על פי חוזר 

תקרת דמי הניהול, הקטינו את דמי הניהול שנגבים על ידי מיטב  והפחתתכניסת התקנות לתוקף 
 דש גמל לעומת דמי הניהול שהיו נגבים ללא השינוי האמור.

ניהול הדמי  1.1.2016ם תיקון לתקנות הקובע, בין היתר, כי החל מיום פורס 24.3.2014ביום 
 ש"ח  6שאינן קופות ביטוח יעמדו בסך לתגמולים  מינימאליים בקופות גמלה

 )צמוד למדד המחירים לצרכן(. לחודש
תיקון הפקודה שפורסם ביום  - (190)תיקון מס'  1961-התשכ"א פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ .7.17.3

שנערך  2005-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 8תיקון ו) 14.5.2012
בגיל פרישה וליורשים הטבות מיסוי וניהול כספים  כתיקון עקיף לו( נועד לאפשר לחוסך

בעת ביצוע  פטור ממס על רווחי הוןבאמצעות קופות גמל. בין יתרונות המס שעוגנו בתיקון: מתן 
אפשרות מעבר בין מסלולי  ;ב כאירועי מס באפיקי השקעה אחריםפעולות שעשויות להיחש

הכספים  במקרה בו בחר העמית לקבל אתהון רווחי ה עלמס מהשקעה ללא תשלום מס; פטור 
בשיעור  מופחת מס תשלום תוך מסוימים, בתנאים הקצבה, של פעמי חד כקצבה, ולחילופין, היוון

. ליורשיו של העמיתביחס  מיסויהטבות ; כמו כן עוגנו בתיקון על הרווחים הנומינאליים 15%
 . לעיל 7.7.2סעיף  לפירוט אודות הערכת החברה לעניין השלכות התיקון ראה

פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(  7.6.2016ביום  - להשקעה גמל קופת .7.17.4
אלפי  70עד לתקרה שנתית של  חסכוןבתנאים שנקבעו,  המאפשר 2016-(, התשע"ו15)תיקון מס' 

לפני גיל הפרישה כסכום  אףלמשוך את ההשקעה הצבורה  , באמצעות קופת גמל שתאפשרח"ש
 את שימשוך למשקיע הון רווחי על ממס מלא פטור וכן, הכספים משיכת עד מס דחייתחד פעמי, 

 והערכתעה לפרטים נוספים אודות קופת גמל להשק הכספים בגיל פרישה כקצבה חודשית.
 .לעיל 7.7.3 סעיף ראה להשקעה הגמל קופת השקת השלכות לעניין החברה

לעמדת  בהמשך - 2017-"זהתשע(, 20' מס()תיקון גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק .7.17.5
והבהירה  18.1.2015ביום  שפורסמההממונה על שוק ההון לעניין תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון 

כי תשלום דמי עמילות באופן אשר עומד ביחס ישר לגובה דמי הניהול שמשלם העמית, מעודד 
בעלי רישיון להציע ללקוחות מוצרים בדמי ניהול גבוהים יותר, ולפיכך הוא פסול ואינו עולה 

 ביום ,ישיוןבקנה אחד עם חובת הנאמנות שמוטלת הן על הגופים המוסדיים והן על בעלי הר
 חישוב על איסור חל לפיו( גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק תיקון אושר, 9.1.2017

לסוכן ביטוח בזיקה לדמי הניהול שייגבו מעמית המצטרף לקופת גמל,  המשולמת ההפצה עמלת
וכן נקבעה סנקציה עונשית שתחול על מפר ההוראה של שנת מאסר וקנס כספי. תחילתו של 

ניתוק הזיקה בין דמי הניהול המשולמים ע"י הלקוח לבין  לאור. 1.4.2017 ליום נקבע התיקון
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צפויים להביא להפחתה  שנקבעוסוכן המנגנונים מיטב דש גמל ל ידי על המשולמתהעמלה 
 . ברווחיות מהותית פגיעה חלה לא זהברווחיות. בשלב 

, פרסמה הממונה על שוק ההון הבהרה ביחס להליך שיווק פנסיוני בעת צירוף 4.2.2018ביום 
למוצר פנסיוני, במסגרתה הבהירה הממונה כי גוף מוסדי רשאי לשלם עמלה לסוכני הביטוח 

וני רק במקרה בו ביצע הסוכן עסקה, שהינה חלק מביצוע הליך שיווק פנסיוני כקבוע הפנסי
בהוראות החוק. ככל שלא בוצע הליך שיווק פנסיוני, גוף מוסדי לא ישלם לסוכן עמלות. במסגרת 
ההבהרה, צוין כי בשל הפרקטיקה הקיימת, לא יופעל הליך אכיפה בנוגע לעמלות אשר שולמו 

ע עסקאות ללא קיום הליך שיווק פנסיוני טרם פרסומה של ההבהרה. לפרטים לסוכנים בשל ביצו
 לעיל. 7.6סעיף נוספים ראה 

 מהווה מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכת 20' מס תיקון השלכותהערכות החברה לעניין  
הנהלת החברה והתנהגות שוק ההון, אשר התממשותו ו/או אי התממשותו עלול להיות שונה 
באופן מהותי מזה המוערך על ידי החברה, בין היתר, בעקבות אופן יישום הוראות הדין על ידי 

 הגופים השונים.

 (,של ניירות ערך והחזקהמכירה  ,על שירותים פיננסים )קופות גמל(, )רכישה תקנות הפיקוח .7.17.6
התקנות כאמור כוללות הוראות לעניין הגבלת רכישת ומכירת ניירות ערך  - 2009-התשס"ט

באמצעות צד קשור כך שמשקיע מוסדי יהיה רשאי לרכוש או למכור ניירות ערך באמצעות צד 
קשור ובלבד ששיעור עמלות הרכישה או המכירה בשל כלל הרכישות והמכירות שביצע המשקיע 

מלות הרכישה והמכירה ששילם המשקיע המוסדי מסך כל ע 20%במהלך השנה לא יעלה על 
במהלך השנה, וכן בתנאי שהעמלה שתשולם לצד קשור בשל רכישה או מכירה לא תעלה על 

 העמלה שתשולם לזוכה בהליך התחרותי שאינו צד קשור. 
פורסם תיקון לתקנות במסגרתו נכללו מספר תיקונים שמטרתם להסדיר  31.10.2017ביום 

והתקשרות לביצוע עסקאות בניירות ערך או  ליך תחרותי לבחירת ברוקרים עקרונות לעריכת ה
להגדלת מספר המשתתפים בהליך  במטבע חוץ עם צדדים קשורים. כמו כן, התווספה דרישה 

התחרותי וכן לביצוע הליך תחרותי לכל אפיק השקעה בניירות ערך בנפרד. תיקון התקנות מתיר 
ת ובתנאים שפורטו באמצעות מי שלא נבחר בהליך לבצע עסקה אקראית בנסיבות מיוחדו

תחרותי. בנוסף התקנות מסדירות את תחום החזקתם של ניירות ערך, ובמסגרת זו נקבעה חובת 
ביצוע הליך תחרותי שיתקיים אחת לחמש שנים לפחות, גם לצורך החזקה וסליקה של ניירות 

חובת ביצוע הליך למשקיע מוסדי ערך )קסטודי(, בין ארבעה משתתפים לפחות )לצד מתן פטור מ
שיתקשר בהסכם ישיר עם גלובל קסטודיאן(. עוד נקבע כי תשלום עמלה בגין סליקת ניירות ערך 

  לא ייגזר כשיעור מהיקף פעולה בניירות ערך. 
אושר תיקון לתקנות קופות גמל בניהול  2017בחודש פברואר  – (IRAקופות גמל בניהול אישי ) .7.17.7

ן הוגבלה התקרה להפקדה בקופת גמל בניהול אישי, הורחבו סוגי אישי. במסגרת התיקו
 התווספה אפשרות לניהול אישי במוצרים פנסיוניים נוספים, התווספו ,ההשקעות המותרים

 ביום ףלתוק נכנס תקנותתיקון לה. ועוד הקופה מנכסי ניהול ודמי עמלות גביית בדבר הוראות
29.5.2017 . 

קיום הליך תחרותי  הקובע חוזרהאוצר  משרדפרסם  13.3.2016ביום  - מחדל ברירת פנסיה קרן .7.17.8
שתי  וחסכון ביטוח, ההון שוקיקבע הממונה על  במסגרתוקרן פנסיה ברירת מחדל, בחירת ל

קרנות פנסיה חדשות מקיפות לפחות, שכל אחת מהן תהווה קופת ברירת מחדל. מטרת ההליך 
הינה הפחתה משמעותית בדמי הניהול במסגרת החיסכון לפנסיה, בפרט בקרב אוכלוסיות בעלות 
כוח מיקוח חלש ולכן דמי הניהול המקסימליים נקבעו על ידי משרד האוצר. אל הקרן יצורפו 

מקום לא בחרו להצטרף או להמשיך כעמיתים בקופת גמל אחרת ושבדים חדשים שאוטומטית עו
עבודתם לא הציע להם הסדר פנסיוני מוזל לאחר ביצוע הליך תחרותי, וכן יוכלו להצטרף אליה 

הודיע משרד האוצר על בחירת קרן  1.8.2016. ביום ותיקים שיפנו בבקשה לעשות זאתעובדים 
מקיפה כאחת משתי קרנות פנסיה ברירת מחדל שנבחרו במסגרת הפנסיה מיטב דש קרן פנסיה 

 .תחרותיההליך ה
פנסיה  ןקרכזכיית קרן הפנסיה מיטב דש קרן פנסיה מקיפה  בעקבותלפירוט אודות ההשלכות 

 לעיל. 7.7.5 סעיףברירת מחדל, ראה 
סגרת חוק במ - 18מס'  ןתיקו - 2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה .7.17.9

 2017לקופת גמל לקצבה החל משנת המס  העצמאים מרביתהתקציב, נקבעה חובת הפרשה של 
בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק. לצורך יישום חובת ההפקדה האמורה, תוקן גם חוק קופות 

(, במסגרתו הוסמך שר האוצר לקבוע הוראות ליישום תיקון החקיקה. בנוסף, 18הגמל )תיקון מס' 
וראות בדבר אפשרות עצמאי לבצע משיכה שלא בדרך של קצבה בנסיבות של אבטלה. נקבעו ה
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כמו כן תוקנה פקודת מס הכנסה באופן שמשיכת סכומים בידי עמית עצמאי במצב אבטלה 
להעניק הגנה פנסיונית מקיפה  -)בנסיבות המתוארות בחוק( תזכה לפטור ממס.  מטרת החוק 

לאפשר קיום בכבוד. להערכת החברה, כניסתו לתוקף של לעצמאים בהגיעם לגיל פרישה בכדי 
 גמל דש מיטבלהצטרף לקרן הפנסיה ברירת המחדל בניהול  נוספיםהתיקון לחוק יוביל עצמאיים 

 על מנת ליהנות מתנאי הקרן האטרקטיביים. 
, הקיבוציים ההסכמים חוק לפי במשק פנסיוני לביטוח ההפרשות הגדלת בדברצו הרחבה  .7.17.10

 השיעור ההפרש בוצעה העלאה של, 23.5.2016בהתאם לצו ההרחבה מיום  – 1957-"זהתשי
על  עמדולתגמולים  ותשיעור ההפרש - 2016: במשכורת חודש יולי פעימות 2-בלביטוח הפנסיוני 

 הועלו 2017ינואר חודש משכורת , ובעובדה על חשבון 5.75%-מעסיק ומהשכר על חשבון ה 6.25%
 עם. 6.5%-המעסיק ל על חשבון הפרשותשיעורי הו 6%-עובד להעל חשבון פרשות השיעורי ה

 .בהתאמה, עלה ההפקדות היקף, המוגדלים ההפרשה שיעורי של לתוקף כניסתם
בסעיף  טראה פירו – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל( .7.17.11

 לעיל. 7.1.5.2
פרסמה  25.12.2016ביום  - בקופה מרכזית לפיצוייםיתרות צבורות  7/2106חוזר מס הכנסה מס'  .7.17.12

יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים, אשר  7/2016רשות המסים את חוזר מס הכנסה מס' 
קובע כללים לשימוש והעברת כספים שנצברו בקופות מרכזיות לפיצויים. החוזר מורה בין היתר 

ם עובר יכספים לקופה מרכזית לפיצוי להעביר כספים שנצברו בשל עובדים אשר הופקדו בעבורם
לקופות האישיות לפיצויים של אותם עובדים וכן מאפשר להעביר את יתרת  31.12.2007ליום 

( 2008הכספים לרכיב הפיצויים בקופות גמל של עובדי המעסיק )גם אלה שהחלו לעבוד לאחר 
החוזר קובע כללים  מבלי שתותר הוצאה להפרשה לפיצויים עד למיצוי העודף האמור. כמו כן

כתוצאה מחוזר זה ניתן לראות  נוספים ביחס לכספים שיוותרו בקופות בניגוד להוראות החוזר.
 תימשך. זומגמה  כיוהחברה צופה  משיכה מוגברת של כספים מקופות מרכזיות

הגבלת דמי ניהול בקרנות  –הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תיקון  .7.17.13
הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שמטרתה  2016בחודש ינואר  - 2016–התשע"ו הפנסיה(,

דמי הניהול המרביים הנגבים בקרנות הפנסיה  כיוםדמי הניהול בקרנות הפנסיה.  הפחתת תקרת
מהסכום הנצבר. הצעת חוק זו מבקשת לקבוע שדמי הניהול  0.5%–, והפקדותמה 6%הם 

תיכנס לתוקף,  ככל שהצעת החוק מהסכום הנצבר. 0.25%–ו הפקדותמה 3%המרביים יעמדו על 
 החברה צופה פגיעה מהותית ברווחיות.

 
 הסכמי שיתוף פעולה .7.18

"( איי אי ג'יעם איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "החברה התקשרה  12.6.2014ביום  .7.18.1
בהסכם לשיתוף פעולה בעניין מכירת כיסויים ביטוחיים ללקוחות קבוצת מיטב דש. כמו כן, איי 

  הפוליסות האמורות. של כיצרן אי ג'י תשמש
לרכישת כיסויים ביטוחיים. החל בהסכם מיטב דש גמל התקשרה עם איילון חברה לביטוח בע"מ  .7.18.2

הביטוחיים לעמיתיה במסגרת מוצר , החלה מיטב דש גמל לשווק את הכיסויים 2015מינואר 
 .פרוגמל מנהלים

 
 הסכמים מהותיים  .7.19

חתמה מיטב דש גמל על הסכם עם הסתדרות העובדים  10.4.2013ביום  - מדינה עובדי הסכם .7.19.1
הכללית החדשה לגבי הצטרפות עמיתים המשתייכים להסתדרות עובדי המדינה לקרנות הפנסיה 

 בדמי ניהול לעובדי מדינה ובני משפחתם. שבניהולה. ההסכם קובע הטבות משמעותיות 
 9.5.2016ביום  -"( איילון קבוצת)להלן: " חברות מקבוצת איילון אחזקות בע"מ עםהסכם  .7.19.2

( מיטב דש גמל ובעלת המניות 1התקשרה מיטב דש גמל, בהסכם מיזוג שהצדדים לו הינם: )
"( ובעלות איילון פנסיה וגמל)להלן: " 6( איילון פנסיה וגמל בע"מ2)-הישירה בה מקבוצת החברה, ו

בנוסף, נחתם הסכם בעלי מניות המסדיר את ההחזקה . המניות הישירות בה מקבוצת איילון
 המשותפת במיטב דש גמל לאחר המיזוג. 

אישורה של , וקבלת אישורים רגולטוריים לרבות אישור הממונה על הגבלים עסקייםלאחר 
)בתוקף הושלמה העסקה  1.1.2017, ביום ון במשרד האוצרהממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכ

איילון פנסיה וגמל התמזגה במיזוג פטור ממס לתוך בהתאם להסכם המיזוג ו ,(31.12.2016מיום 
מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה  20%מיטב דש גמל כנגד הקצאת מניות המהוות 

                                                           
הפועלת בתחום החיסכון הפנסיוני לטווח הבינוני והארוך ומנהלת קופות , מ"של איילון אחזקות בע( בעקיפין)חברה פרטית בשליטתה  6

 .השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים קרנות, קופות גמל לחיסכון, לרבות קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית, גמל לקצבה
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כשהן  ,( לקבוצת איילון )וללא תמורה במזומן()לאחר ההקצאה )בדילול מלא( של מיטב דש גמל
 80%-כך שהחברה מחזיקה )בעקיפין, באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה( ב, נקיות וחופשיות

 מהון המניות של מיטב דש גמל. 20% -ממניות מיטב דש גמל וקבוצת איילון מחזיקה ב
 השלמתטרם  וניהלהי והארוך איילון פנסיה וגמל פועלת בתחום החיסכון הפנסיוני לטווח הבינונ

 נוהלומיליארד ש"ח  3.9 -כמיליארד ש"ח נכסים כאשר  7.5 -, כ31.12.2016נכון ליום ו המיזוג
בקופות גמל וקרנות השתלמות. סך ההכנסות של איילון פנסיה  נוהלהבקרנות הפנסיה והיתרה 

 . ח"שמיליוני  70 -הסתכמו לכ 2016וגמל בשנת 
ואיילון פנסיה וגמל בכלל  ופנסיה גמל דש מיטב בין המיזוג הטמעת הושלמה 2017 בשנת

 לאור משמעותי באופן עלו הפנסיה קרנות בתחום גמל דש מיטב של הפעילות היקפיהממשקים. 
 המשק של מחדל ברירת פנסיה לקרן מקיפה פנסיה מיטב איילון של ובחירתה המיזוג השלמת

  .הישראלי
-2016-01: אסמכתא)מס'  14.1.2016של החברה מיום  םמיידי יםלפרטים נוספים ראה דיווח

, (2016-01-061450מס' אסמכתא:  וכן-2016-01 062167)מס' אסמכתא:  9.5.2016 , מיום(010837
-2017-01)מס' אסמכתא  1.1.2017(, ומיום 2016-01-145258)מס' אסמכתא:  29.12.2016מיום 

000651). 
 דש גמל שירותי ניהול שונים מהחברה ומאיילון. מקבלת מיטב  1.1.2017החל מיום  .7.19.3

 
 הליכים משפטיים .7.20

לבית המשפט , 1.9.2014וביום  23.12.2012אשר הוגשו ביום  ותובקש ותלפרטים אודות תביע .7.20.1
 195-תביעה ייצוגית, בסך נומינאלי של ככ אשר אושרו ,המחוזי בתל אביב יפו כנגד מיטב דש גמל

 ()א( לדוחות הכספיים.2)ב()23, ראה באור בהתאמה מיליון ש"ח 251-ש"ח וכמיליון 
"ח, אשר הוגשו ש מיליון 50-לפרטים אודות תביעה ובקשה לאישור התביעה כייצוגית, בסך של כ .7.20.2

()ב( 2)ב()23לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו כנגד מיטב דש גמל, ראה באור  15.10.2013ביום 
 לדוחות הכספיים. 

כנגד מיטב דש גמל  10.7.2016לאישורה כייצוגית שהוגשו ביום  תובענה ובקשהלפרטים אודות  .7.20.3
 .לדוחות הכספיים (ג()2)ב()23באור לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ראה 

מיליון  110.6שלוש תובענות ובקשות לאשרן כייצוגיות בנושא דומה, בסך של לפרטים אודות  .7.20.4
לבית שהוגשו  )לטענת המבקשים(, בסך אשר לא ניתן להערכהש"ח ומיליון  67.4ש"ח; בסך של 

בחודשים אוקטובר, נובמבר מרכז, הדין האזורי לעבודה בירושלים ולבית המשפט המחוזי מחוז 
ראה  , נגד מיטב דש גמל ואיילון פנסיה וגמל בע"מ )אשר מוזגה למיטב דש גמל(2016ודצמבר, 

 .לדוחות הכספיים (ד()2)ב()23באור 
)אליו יש לצרף  מיליון ש"ח 1.5תביעה ובקשה לאישור התביעה כייצוגית בסך של לפרטים אודות  .7.20.5

לטענת  את סכום דמי הטיפול שגבתה איילון מלווים שאינם עמיתים, בהיקף שאינו ניתן להערכה
-, כנגד איילון פנסיה וגמל לבית המשפט המחוזי בתל26.2.2017( אשר הוגשה ביום המבקשים
 .( לדוחות הכספייםה()2)ב()23באור  האביב, רא

-תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתללפרטים אודות  .7.20.6
מיליוני  55משוער שלטענת המבקש עולה על  נגד מיטב דש גמל בסך 2017ביולי,  10 ביוםאביב 

 .( לדוחות הכספייםו()2)ב()23באור  הרא, ח"ש
אשר הינו ניהול כספים, מקבלת מיטב דש גמל, במהלך  בשל תחום עיסוקה של מיטב דש גמל, .7.20.7

העסקים הרגיל, פניות מלקוחות הכוללות טענות שונות. חלק מהפניות מובילות להגשת תביעות 
 משפטיות נגד מיטב דש גמל. הפניות האמורות אינן בסכומים מהותיים.

 
 יעדים ואסטרטגיה עסקית .7.21

 להלן. 13.11ראה סעיף 
 

 הקרובהצפי להתפתחות בשנה  .7.22
 7.17.3-ו 7.7.2בהתנהלות העמיתים בעקבותיו ראה סעיפים  ומגמות 190 תיקון אודות לפרטים .7.22.1

 .לעיל
  לעיל. 7.17.8-ו 7.7.5 לפרטים אודות קרן פנסיה ברירת מחדל ראה סעיפים .7.22.2
 לעיל. 7.17.4-ו 7.7.3 סעיפים ראה לפרטים אודות קופת גמל להשקעה .7.22.3
 לעיל. 7.19.2פנסיה וגמל, ראה סעיף  איילוןמיזוג ביחס ל איילון קבוצת עםסכם האודות  לפרטים .7.22.4
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 אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים .7.23
 להערכת. גמל דש מיטב לתוך ופנסיה גמל איילון מיזוג בהטמעת רבים משאבים הושקעו 2017 בשנת

 תידרש מיטב דש גמל להמשך השקעת משאבים בהטמעת הפעילות.  2018 בשנת החברה
 

 תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי התאגיד  .7.24
 להלן. 13.12ראה סעיף 

 
 דיון בגורמי סיכון  .7.25

 להלן. 13.13ראה סעיף 
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  מגזר שירותי ניהול חיסכון שוטף )באמצעות ניהול תיקים וקרנות נאמנות( .8
 

 מידע כללי על תחום הפעילות .8.1
לקוחות הבוחרים לנהל את כספם הקבוצה עוסקת במתן שירותי ניהול השקעות בניירות ערך עבור 

 באמצעות תיקי השקעות ו/או קרנות נאמנות.
הקבוצה, באמצעות מיטב דש ניהול תיקים, מנהלת תיקי השקעות בניירות ערך עבור לקוחות פרטיים, 

 קרנות נאמנות 176, 8.3.2018ם נכון ליו תאגידים וגופים מוסדיים ובאמצעות מיטב דש קרנות מנהלת,
קרנות נאמנות אשר השקעותיהן מנוהלות על ידי מנהלי השקעות חיצוניים במתכונת  39פתוחות )מתוכן 

כספים המנוהלים הבחלק מתיקי ההשקעות אותם מנהלת מיטב דש ניהול תיקים מושקעים  הוסטינג(.
י חברות )כולם או חלקם( בקרנות נאמנות המנוהלות על ידי מיטב דש קרנות ובתעודות סל המנוהלות ע"

והכל בהתאם למדיניות ההשקעות שהוסכמה עם הלקוחות. תפקידה העיקרי של הקבוצה  ת תכליתבקבוצ
במגזר ניהול החיסכון השוטף הינו ניהול תיקי השקעות בניירות ערך בהתאם למדיניות ההשקעות, רמות 

הנאמנות,  הסיכון ואפיקי ההשקעה המפורטים בהסכמי ההתקשרות עם הלקוחות או בתשקיפי קרנות
 המתבצע ע"י צוות מקצועי של מנהלי השקעות מורשים.

 במהלך השנים האחרונות בוצעו מספר מיזוגים ושינויי מבנה במגזר זה. 
 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .8.1.1

 ניהול תיקי השקעות
הקבוצה, באמצעות מיטב דש ניהול תיקים מעניקה ללקוחותיה שירות ניהול תיקי השקעות, 

נהל בהתאם להוראות הסכמי ניהול תיקי השקעות, מרביתם בנוסח סטנדרטי. הסכם ניהול המת
התיקים קובע, בין היתר, מדיניות השקעות, אשר נקבעת במסגרת הליכי בירור הנחיות וצרכים 
והכר את הלקוח, יפוי כח למנהל התיקים והיקף ההרשאה לפעול בתיק ההשקעות, שיעור דמי 

הל התיקים לגבות מהחשבון, מנגנון להעברת דיווחים, מנגנון עדכון הניהול אותו רשאי מנ
מדיניות ההשקעה, וכן פרטים בנוגע לאחריות מנהל ההשקעות, לחובת הסודיות המוטלת עליו 
ומידע אודות תאגידים קשורים והזיקה למוצריהם הפיננסיים, לרבות אפשרות להעדפת נכסים 

 פיננסיים של חברות הקבוצה.
 190' מספוליסות פיננסיות, תיקון  שינויים שחלו בתחום הפעילות כגון: הפצתלפרטים אודות 

ואפשרות חסכון באמצעות קופת גמל להשקעה,  , אפשרות החיסכון באמצעותלפקודת מס הכנסה
  .להלן 8.1.5-ו 8.7.5 ,8.7.4, 8.7.3 סעיפיםראה ניהול תיקים דיגיטלי, 
  ניהול קרנות נאמנות

באמצעות מיטב דש קרנות מעניקה לציבור המשקיעים שירות ניהול השקעות באמצעות  הקבוצה,
 קרנות נאמנות. קרן נאמנות מוקמת ופועלת מכוחו של הסכם קרן בין מנהל הקרן לבין נאמן.

בהסכם קרן נקבעים, בין היתר, מדיניות ההשקעות של הקרן )ניתנת לשינוי בהתאם להוראות 
"(, התקנות חוק השקעות משותפות)להלן: " 1994-מנות, התשנ"דחוק השקעות משותפות בנא

מכוחו והוראות הסכם הקרן(, שכרו המרבי של מנהל הקרן, שכרו המרבי של הנאמן, שיעור 
ההוספה המרבי שרשאי מנהל הקרן לגבות, וכן הוראות בדבר פירוק הקרן, רישום הבעלות 

 ביחידות הקרן וכינוס אסיפות בעלי יחידות.
רכישת יחידות בקרן נאמנות נעשית על פי תשקיף המתפרסם ע"י הקרן מידי שנה ודוחות הצעת ו

מיידיים המתפרסמים, מעת לעת, על פי דין. בהתאם לתקנות השקעות משותפות בנאמנות )פרטי 
הכולל, בין  פרק א'תשקיף של קרן כולל שני פרקים:  2009-תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו(, תש"ע

כלכליים/מספריים אודות פעילות הקרן ותיאור השינויים שחלו בקרן מאז פרסום היתר, נתונים 
הכולל ברובו פרטים הנוגעים למנהל הקרן, לנאמן, למנהל השקעות  פרק ב'התשקיף הקודם. 

 חיצוני )אם קיים( ופרטים אודות הקרנות המנוהלות ע"י מנהל הקרן. 
רך ועל החותמים על התשקיף חלות הוראות תשקיף קרן טעון היתר לפרסומו מאת רשות ניירות ע

לעניין אחריות, כמפורט בחוק השקעות משותפות ובחוק ניירות ערך. הכנסות הקבוצה מניהול 
  קרנות נאמנות הינן מדמי ניהול ושיעור הוספה.

-תקנות השקעות משותפות בנאמנות )הצעת יחידות של קרן חוץ( תשע"ול תיקוןלפרטים אודות 
 להלן.  8.16.5 סעיף ראהפשר הפצה בישראל של קרנות נאמנות זרות ללקוחות פרטיים, המא, 2016

 "תיקון)להלן:  2017-(, התשע"ז28חוק השקעות משותפות בנאמנות )תיקון מס' לפרטים אודות 
  להלן. 9.14.1סעיף  ( שעניינו הסדרת משטר תעודות הסל תחת משטר קרנות נאמנות ראה"28

 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותמגבלות, חקיקה,  .8.1.2
 להלן. 8.16 לפרטים ראה סעיף
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 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  .8.1.3
בקרנות הכספיות. שנת  פדיונותבקרנות המסורתיות ו יצירותהתאפיינה במגמה של  2017שנת 
 ספיות. החלה במגמת יצירות בקרנות המסורתיות והמשך פדיונות בקרנות הכ 2018

 32.4 -בכ 2017בשנת  גדלשווי נכסי ענף קרנות הנאמנות המסורתיות )לרבות קרנות מחקות( 
 2017מיליארד ש"ח בשנת  3.5 -. שווי נכסי ענף קרנות הנאמנות הכספיות קטן בכח"שמיליארד 

  .2017מיליארד ש"ח בשנת  2.1 -בכ גדלושווי נכסי ענף קרנות הנאמנות המחקות 
 בשווי הממוצע של הנכסים המנוהלים עלייהבשל  2017בשנת  עלוהכנסות מיטב דש קרנות 

 .השנה הממוצעים במהלך המשך שחיקה בשיעור דמי הניהול למרותבקרנות ו
ניכרת מגמת ירידה בהפניות של לקוחות מצד סוכנים ו/או מתווכים לחברות האחרונות בשנתיים 

של ניהול תיקים. זאת, כתוצאה מהעדפה ברורה של האחרונים מוצרים תחליפיים כדוגמת 
הפוליסה הפיננסית, אשר בה תהליך העברת הלקוח פשוט יותר וכן התגמול מצד חברות הביטוח 

 קים. גבוה משמעותית משל חברות ניהול התי
הגידול בגיוס כספים באמצעות פוליסות החרפת התחרות בתחום בעקבות לפרטים אודות 
קופת גמל להשקעה,  ואפשרות החיסכון באמצעותלפקודת מס הכנסה  190' מספיננסיות, תיקון 

תקנות השקעות משותפות בנאמנות ל ביחס לתיקוןכמו כן, להערכות החברה  .להלן 8.7ף סעיראה 
פשר הפצה בישראל של קרנות נאמנות זרות המא, 2016-של קרן חוץ( תשע"ו )הצעת יחידות

בתחום תעודות הסל וקרנות  התחרות על התיקון של לתוקף כניסתו והשלכותללקוחות פרטיים, 
 להלן. 8.16.5 סעיף ראה ,הנאמנות

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו  .8.1.4
 לעיל. 6התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ראה סעיף  לפרטים אודות

מיליארד ש"ח, לעומת  243 -כעמד היקף נכסי קרנות הנאמנות בישראל על סך של  2017בסוף שנת 
 15.4 -כ, מתוכם קרנות הנאמנות הכספיות היוו 2016ש"ח בסוף שנת  מיליארד 214.1-כסך של 

עמד שווי הנכסים המנוהל  31.12.2016, בהתאמה. נכון ליום מיליארד ש"ח 18.9 -מיליארד ש"ח וכ
, מתוכם ח"ש מיליארד 263 -כבחברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות בישראל על סך של 

  .7"ח נכסים מנוהלים עבור לקוחות מוסדייםשמיליארד  103 -כ
 הפעילות תחום על מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים שינויים .8.1.5

זיהוי, דיווח וניהול רישומים  חובות) נכנס לתוקף תיקון לצו איסור הלבנת הון 19.11.2017ביום 
"(. במסגרת תיקון הצו"להלן: ) 2010 –של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, תשע"א 

צו תיקון הצו רוככו הדרישות לזיהוי ואימות לקוח בפתיחת חשבון מנוהל בסיכון נמוך. תיקון ה
כאמור הינו צעד משלים להוראת רשות ניירות ערך לבעלי רשיון בקשר למתן שירותים תוך 

את התשתית הרגולטורית להשקה  האשר הכשיר 23.8.2016שימוש באמצעים טכנולוגיים מיום 
של שירות ניהול תיקים דיגיטלי. בהתאם, מיטב דש ניהול תיקים מיכנה מקטעים מתהליך שירות 

כמו כן, מיטב דש ניהול תיקים בוחנת אפשרות להשיק שירות ניהול תיקים ניהול התיקים. 
( ובתוך כך להרחיב את שירות ניהול התיקים גם לסכומי השקעה Full  Digitalדיגיטלי מלא )

    נמוכים יותר ולהנגיש את השירות לקהל לקוחות גדול יותר. 
 בהם גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים  .8.1.6

לדעת הקבוצה, הצלחת החברות העוסקות בתחום מבוססת בעיקרה על מספר גורמים, כדלקמן: 
תשואות עודפות לאורך זמן לעומת מדדי השוואה ולעומת גופים מתחרים בתחום;  - תשואות( 1)
מנהלי  - כוח אדם( 3עליהן מתבססים לשם השגת התשואה; ) והתנודתיות רמת הסיכון( 2)

השקעות מקצועיים ומנוסים הנתמכים בשירותי מחקר כלכלי, שיווק ושירות לקוחות מקצועיים; 
 - שיווק( 5תודעת שירות גבוהה עשויה לתרום להצלחת חברות העוסקות בתחום; ) - שירות( 4)

סים היכולת לבנות ולנהל מנגנון שיווקי יעיל שיאפשר נגישות לציבור רחב יותר והגדלת היקף הנכ
היכולת לטפח ולשמר מותג  - מיתוג( 6המנוהלים, לרבות באמצעות מערכת ההפצה הבנקאית; )

 איכותי.
 
 
 

                                                           
: בכתובת, חברות בעלות רישיוןמתוך נתונים שפרסמה הרשות לניירות ערך בדבר פעילות  7

p://www.isa.gov.il/%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d%20%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%97%d7%99%d7%9htt
.p030517d/Consultants_Marketers/Data%20on%20consultants%2c%20marketers%20and%20portfolio%20managers/Documents/
df 

 

http://www.isa.gov.il/%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d%20%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%97%d7%99%d7%9d/Consultants_Marketers/Data%20on%20consultants%2c%20marketers%20and%20portfolio%20managers/Documents/030517.pdf
http://www.isa.gov.il/%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d%20%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%97%d7%99%d7%9d/Consultants_Marketers/Data%20on%20consultants%2c%20marketers%20and%20portfolio%20managers/Documents/030517.pdf
http://www.isa.gov.il/%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d%20%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%97%d7%99%d7%9d/Consultants_Marketers/Data%20on%20consultants%2c%20marketers%20and%20portfolio%20managers/Documents/030517.pdf
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 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .8.1.7
מחסומי הכניסה העיקריים של מגזר שירותי ניהול חיסכון שוטף הינם מגבלות הנובעות מהוראות 

חלות על הפעילות בתחום הקובעות, בין היתר, צורך בקבלת היתרים ורישיונות, דין שונות ה
 חובת עמידה בהון עצמי מזערי וחובות ביטוח.

בנוסף, לאור ריבוי הוראות רגולטוריות, קיים יתרון לגודל ונדרשת רמת מקצועיות רבה לניהול 
 ולתפעול חברות לניהול תיקים ולניהול קרנות נאמנות.

סמי יציאה משמעותיים בתחום פעילות זה, למעט החובה לרכוש כיסוי ביטוחי ככלל, אין ח
 לתקופה שלאחר תום תקופת הפעילות.

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .8.1.8
קרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות הינם מוצרים תחליפיים לניהול חסכון שוטף. בנוסף, 
המוצרים התחליפים הקיימים לקרנות נאמנות ותיקי השקעות הינם, בין היתר, תכניות חיסכון, 

פיקדונות למיניהם, פוליסות קופת גמל להשקעה, , 190מס'  תיקון במסגרת גמל לקופות הפקדות
)קרנות סל  ונפקות על ידי חברות ביטוח, ניהול השקעות באופן עצמאי, תעודות סלפיננסיות המ
 בשנים האחרונות,ומוצרים מקבילים בשווקים זרים.  גידור קרנות(, קרנות זרות, 28לאחר תיקון 
עובדה  190לקופות הגמל במסגרת תיקון מס'  ובהפקדותבהפצת פוליסות פיננסיות נרשם גידול 

זו. כמו כן הושק מוצר קופת גמל להשקעה  מגמה נמשכה 2017 בשנתאשר מחריפה את התחרות. 
  .להלן 8.7 סעיףלפרטים נוספים ראה המהווה תחרות למוצרי התחום. 

הסל שמסדיר את פעילות תעודות הסל תחת משטר קרנות הנאמנות, ישווה לתעודות  28תיקון 
מאפיינים ורמת פיקוח דומה לזו של קרנות הנאמנות, ומשכך, עתיד להחריף את התחרות הקיימת 

והערכות החברה בנושא, ראה  28ממילא בין שני מוצרים אלה. לפרטים נוספים אודות תיקון 
 להלן.  9.14.1סעיף 

 ת בנכסיםלרצון לשמור על רלוונטיות ולספק מענה להשקעוו הנמוכה הריבית לסביבתבהמשך 
אלטרנטיביים, החברה, באמצעות תאגידים בשליטתה, הגבירה את מעורבותה בתחום קרנות 
ההשקעה באמצעות ייסוד קרנות כדוגמת: קרן פאגאיה מבית מיטב דש הפעילה בתחום האשראי 

ובאמצעות שיתוף פעולה עם קרן נדל"ן אמריקאית הארבור גרופ. החברה ממשיכה , P2Pהצרכני 
  ון פיתוח והשקה של מוצרים יחודיים בהתאם למגמות השוק והעדפות המשקיעים.מעת לעת לבח

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו .8.1.9
 להלן. 8.7ראה סעיף 

 
  ושירותים מוצרים .8.2

הקבוצה מעניקה שירותי ניהול תיקי השקעות ושיווק  - ניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות .8.2.1
השקעות עבור לקוחות, על ידי צוות מנוסה ומקצועי של מנהלי השקעות וסוחרים. ניהול תיקי 
השקעות מתבצע בחשבונות על שם הלקוחות המנוהלים בבנקים או אצל חברי בורסה, לרבות 

 מיטב דש טרייד )בהיותה חבר בורסה(. 
קרן נאמנות הינה נכס פיננסי המאפשר השקעה משותפת על ידי מספר  - אמנותניהול קרנות נ .8.2.2

לא מוגבל של משקיעים )אלא אם נקבע במפורש אחרת( בניירות ערך, נכסים פיננסיים סחירים, 
מזומנים, פקדונות, וניירות ערך לא סחירים )והכל לפי הסוגים והשיעורים הקבועים בהוראות 

ל הקרן(. קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל קרן. הקבוצה, באמצעות הדין ובמדיניות ההשקעות ש
קרנות  39קרנות נאמנות פתוחות )מתוכן  176, 8.3.2018 מיטב דש קרנות, מנהלת נכון ליום

נאמנות אשר השקעותיהן מנוהלות על ידי מנהלי השקעות חיצוניים במתכונת הוסטינג(, אשר 
 . לעיל 8.1.1 סעיףראה לפרטים נוספים, . אינן נסחרות בבורסה

הקבוצה משלבת ומשקיעה את הכספים המנוהלים )כולם  - ניהול באמצעות קרנות ותעודות סל .8.2.3
או חלקם( בקרנות נאמנות ותעודות סל המנוהלות על ידי הקבוצה, בכפוף למדיניות ההשקעות 

הון להנחיות ולצרכי הלקוח. מדיניות זו, הנהוגה במרבית שוקי ה בהתאםבכל תיק מנוהל 
בשילוב קרנות נאמנות ותעודות סל בתיק  המפותחים בעולם, מבוססת על היתרונות הגלומים

הלקוח, לרבות הגברת המקצועיות והיעילות והשגת אופטימיזציה של אפיקי ההשקעות, פיזור 
סיכונים וחלוקת השקעות בהתאם לתחומי ההתמחות של הקרנות. במקרה של ניהול תיק 

נאמנות המנוהלות על ידי הקבוצה, הלקוח משלם בגין הכספים  השקעות באמצעות קרנות
המנוהלים באמצעות קרנות המנוהלות על ידי מיטב דש קרנות רק דמי ניהול למנהל הקרן ולא 

 נגבים ממנו דמי ניהול נוספים בגין ניהול אותו חלק של תיק ההשקעות. 
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  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .8.3
הכנסות הקבוצה ממגזר ניהול החיסכון השוטף באמצעות ניהול תיקים וקרנות נאמנות מורכבות  .8.3.1

: מדמי הניהול הנגבים, לרוב, מידי חודש, ישירות מחשבון הלקוח. בתיקים מנוהלים( 1) -בעיקרן מ
: בקרנות נאמנות( 2שיעור דמי הניהול מושפע בעיקר מהיקף התיק המנוהל ומדיניות ההשקעות; )

 מתשלוםמי ניהול הנגבים מבעלי היחידות מידי יום ומשולמים למיטב דש קרנות מידי שבוע, מד
הנגבה בגין רכישת  8תפעול קרנות הוסטינג וכן משיעור הוספה בגיןמנהלי קרנות חיצוניים  מאת

יחידות בחלק מקרנות הנאמנות. שיעור דמי הניהול אותו גובה מיטב דש קרנות מבעלי היחידות 
הנאמנות המנוהלות על ידיה הינו כקבוע בתשקיפי הקרנות ובדיווחים המיידיים של בקרנות 

 מנהל הקרן. 
 . להלן 8.3.4נתונים בדבר שיעור דמי הניהול הממוצע לכל אפיק ראה סעיף ל

 1.3וסעיף  31.12.2017לפרטים בדבר הכנסות ותוצאות המגזר ראה דוחות כספיים מאוחדים ליום  .8.3.2
 לדוח הדירקטוריון. 

ממגזר שירותי ניהול חסכון שוטף )באמצעות ניהול תיקים  להלן סכום ושיעור הכנסות הקבוצה .8.3.3
  :  2015-2017וקרנות נאמנות( ביחס להכנסות בדוח הכספי המאוחד בשנים 

 2015שנת  2016שנת  2017שנת  

ניהול  
 תיקים

ניהול 
קרנות 
 *נאמנות

ניהול  כ"סה
 תיקים

ניהול 
קרנות 
 *נאמנות

ניהול  כ"סה
 תיקים

ניהול 
קרנות 
 *נאמנות

 כ"סה

הכנסות 
 (ש"חבמיליוני )

 26  192  218  30  181  211  35  190  225 

שיעור 
 מהכנסות 

3.0% 22.0% %25.0  3.9% 23.4% 27.3% 4.8% 25.8% 30.6% 

 

  ________________________ 

בגין קרנות נאמנות המוחזקות בתיקים נאמנות הינו חלק מהכנסות הקבוצה מניהול קרנות  *
 (.לעיל 8.2.3לפרטים ראה סעיף )מנוהלים עבור לקוחות הקבוצה 

  

                                                           
 .השנה(חלק מקרנות נאמנות שיעור הוספה )חלק גבו שיעור הוספה רק ב 7גבו  2017שנת  מהלךב 8
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ליום  קרנות דש מיטב ידי על המנוהלות הנאמנות קרנות קבוצות אודות כלליים פרטים להלן .8.3.4
2017.31.129 : 

31.12.17 
מספר  סוג הקרן

 קרנות
סך נכסים 

במיליוני )
 (ש"ח

טווח דמי 
ניהול 

 (באחוזים)

שיעור דמי 
ניהול 
ממוצע 
לאפיק 
ברוטו 

 (באחוזים)

שיעור דמי 
ניהול 
ממוצע 

לאפיק נטו 
 (באחוזים)

 0.93 1.28 1.1-1.47 219  2  גמישות

 1.15 1.4 0-2.8 1,501  15  מניות בארץ

 0.43 0.54 0-2.9 1,174  20  ל"מניות בחו

 0.05 0.15 0-0.18 4,580  4  קרנות כספיות

 -ח בארץ "אג
 שקליות

 11  2,402 0-0.69 0.36 0.17 

 0.31 0.64 0-0.95 4,036 18  מדינה -ח בארץ "אג

 -ח בארץ "אג
 חברות והמרה

 25  4,921 0-2.32 0.78 0.49 

 0.41 0.75 0-1.31 10,203  30  כללי -ח בארץ "אג

 0.33 0.62 0.25-1.25 328  9  ל"ח בחו"אג

 0.88 1.23 1.23-1.23 128  1  אגד קרנות

 0.6 0.95 0.45-2.83 4,072  42  הוסטינג

 - - - 33,564  177  כ"סה
 

 

  

                                                           
 הינם שהוצגו הניהול שיעור דמי, ברוטו / נטו() לאפיק ממוצע ניהול דמי שיעור לעניין; הרלוונטיות בקטגוריות נכללות מחקות קרנות 9

 .קרן סוג לכל, 31.12.2017 ליום מנוהלים נכסים בסך מחולקים, בגילום שנתי 31.12.2017 ליום הניהול סה"כ דמי
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 ליוםעל ידי מיטב דש קרנות  שנוהלופרטים כלליים אודות קבוצות קרנות הנאמנות  להלן
2016.31.1210  : 

 

31.12.16 
מספר  סוג הקרן

 קרנות
סך נכסים 

במיליוני )
 (ש"ח

טווח דמי 
ניהול 

 (באחוזים)

שיעור דמי 
ניהול 
ממוצע 
לאפיק 
ברוטו 

 (באחוזים)

שיעור דמי 
ניהול 
ממוצע 

לאפיק נטו 
 (באחוזים)

 1.06 1.41 1.1-1.49 410  3  גמישות

 1.27 1.5 0-2.8 1,191  12  מניות בארץ

 0.67 0.85 0-2.9 693  14  ל"מניות בחו

 0.06 0.16 0-0.18 5,133  4  קרנות כספיות

 -ח בארץ "אג
 שקליות

 11  1,815 0-1.07 0.45 0.21 

 0.41 0.73 0-1.24 4,432  20  מדינה -ח בארץ "אג

 -ח בארץ "אג
 חברות והמרה

 21  3,638 0-2.32 0.88 0.6 

 0.46 0.79 0-1.49 9,239  27  כללי -ח בארץ "אג

 0.37 0.68 0.25-1.25 757  9  ל"ח בחו"אג

 0.88 1.23 1.23-1.23 177  1  אגד קרנות

 0.73 1.08 0.45-2.83 3,670  34  הוסטינג

 - - - 31,155  156  כ"סה
 

 

  

                                                           
 הינם שהוצגו הניהול שיעור דמי(, ברוטו / נטו) לאפיק ממוצע ניהול דמי שיעור לעניין; הרלוונטיות בקטגוריות נכללות מחקות קרנות 10

  .קרן סוג לכל, 2016.31.12 ליום מנוהלים נכסים בסך מחולקים, בגילום שנתי 2016.1.123 ליום הניהול סה"כ דמי
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 11(ש"ח)במיליוני * 2017מיטב דש קרנות בשנת נתונים אודות תנועה בנכסי קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי  .8.3.5

 

מניות  גמישות
 בארץ

מניות 
 ל"בחו

קרנות 
 כספיות

ח "אג 
 -בארץ 

 שקליות

ח "אג 
 -בארץ 
 מדינה

ח "אג 
 -בארץ 

חברות 
 והמרה

ח "אג 
 -בארץ 
 כללי

ח "אג
 ל"בחו

אגד 
 קרנות

 כ"סה הוסטינג

יתרת 
 31,155  3,670  177  757  9,239  3,638  4,432  1,815  5,133  693  1,191  410  פתיחה

 17,836  3,725  5  228  3,640  2,940  1,852  1,322  2,293  837  891  103  יצירות

 (14,247) (1,170) (44) (632) (3,470) (1,873) (1,936) (782) (2,853) (692) (736) (59) פדיונות

 (226) (33) (2) (3) (75) (38) (28) (9) (7) (8) (20) (3) דמי ניהול

ירידה /עליה
בשווי 

הנכסים 
בניכוי 

הוצאות 
 שונות

(232)   175  344  14  56 (284)  254  869 (22) (8) (2,120) (954) 

יתרת 
 33,564  4,072  128  328  10,203  4,921  4,036  2,402  4,580  1,174  1,501  219  סגירה

 

 

 .31.12.2017 ביום הקרנות שיוך לפי הינם הנתונים* 

 

                                                           
 הרלוונטיות.  בקטגוריות נכללות מחקות קרנות 11
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 12(ש"חבמיליוני ) *2016שנוהלו על ידי מיטב דש קרנות בשנת נתונים אודות תנועה בנכסי קרנות הנאמנות 

 

מניות  גמישות
 בארץ

מניות 
 ל"בחו

קרנות 
 כספיות

ח "אג 
 -בארץ 

 שקליות

ח "אג 
 -בארץ 
 מדינה

ח "אג 
 -בארץ 

חברות 
 והמרה

ח "אג 
 -בארץ 
 כללי

ח "אג
 ל"בחו

אגד 
 קרנות

 כ"סה הוסטינג

יתרת 
 30,853  2,753  225  597  8,629  3,081  3,827  2,584  7,106  648  928  475  פתיחה

 14,261  1,884  3  439  4,633  1,768  1,630  794  1,743  505  603  259  יצירות
 (14,468) (982) (56) (285) (3,656) (1,271) (1,902) (1,378) (3,720) (461) (567) (190) פדיונות

(7) דמי ניהול   (15) (7) (10)  (10) (31) (28) (65)  (4)  (2) (36) (215) 
ירידה /עליה

בשווי 
הנכסים 

בניכוי 
הוצאות 

 שונות

(127)  242  8  14 (175)  908  88 (302)  10  7  51  724 

יתרת 
 31,155  3,670  177  757  9,239  3,638  4,432  1,815  5,133  693  1,191  410  סגירה

 

 

.31.12.2016 ביום הקרנות שיוך לפי הינם הנתונים* 

                                                           
 הרלוונטיות. בקטגוריות נכללות מחקות קרנות 12
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, השקעה מדיניות לפי קרנות דש מיטב ידי על המנוהלות הנאמנות קרנות נכסי התפלגות להלן .8.3.6

   2017.31.12:13 ליום

 
 

 

, מדיניות השקעה לפי קרנות דש מיטב ידי על המנוהלות הנאמנות קרנות נכסי התפלגות להלן
   2016.31.12:14 ליום

 
 לחלוקה בהתאם השקעה מדיניות לפי בוצעה הנאמנות קרנות לקטגוריות החלוקה 
 .ערך ניירות רשות של" על-כותרות"ל
 
 
 
 

                                                           
 הרלוונטיות.  בקטגוריות נכללות מחקות קרנות 13
 הרלוונטיות.  בקטגוריות נכללות מחקות קרנות 14

0.65% 4.47%
3.50%

13.65%

7.16%

12.02%

14.66%

30.40%

0.98%

0.38%

12.13%

גמישות

מניות בארץ

ל"מניות בחו

קרנות כספיות

שקליות-ח בארץ "אג

מדינה-ח בארץ "אג

חברות והמרה-ח בארץ "אג

כללי-ח בארץ "אג

ל"ח בחו"אג

אגד קרנות

הוסטינג

1.32%
3.82%

2.22%

16.48%

5.83%

14.23%

11.68%

29.65%

2.43%

0.57%

11.78%

גמישות

מניות בארץ

ל"מניות בחו

קרנות כספיות

שקליות-ח בארץ "אג

מדינה-ח בארץ "אג

חברות והמרה-ח בארץ "אג

כללי-ח בארץ "אג

ל"ח בחו"אג

אגד קרנות

הוסטינג
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  חדשים מוצרים .8.4
 כתעודת כיום המונפק הפיננסי המכשיר להפיכת החוקית התשתית את המניח 28 תיקון אודות לפרטים

 שייקרא חדש פיננסי מכשיר ויצירת, נאמנות לקרן, התחייבות של רכיב בעל מוצר שהיא, חוב מאיגרת סל
 . להלן 9.14.1 סעיף ראה" סל קרן"

 
  לקוחות .8.5

וקרנות נאמנות נמנים  15לקוחות הקבוצה במגזר החיסכון השוטף באמצעות ניהול תיקיםבין  .8.5.1
לקוחות פרטיים, אשר בידיהם וגופים מוסדיים )לרבות קופות גמל מפעליות(, מלכ"רים, תאגידים 

 הכנסה פנויה ו/או נכסים פנויים להשקעה.
סכם סטנדרטי, הכולל הסכם ההתקשרות עם לקוחות לניהול תיקי השקעות הינו בדרך כלל ה

הוראות בדבר אופן ניהול התיק, מידע אודות תאגידים קשורים והזיקה למוצרים הפיננסיים 
שלהם, לרבות אפשרות להעדפה של נכסים פיננסיים של חברות הקבוצה, שיעור דמי הניהול, 
י דיווחים ללקוח בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיק

"( וכן הוראות בדבר אשראי, ואחריות מנהל חוק הסדרת העיסוק)להלן: " 1995-השקעות, תשנ"ה
התיקים. דמי הניהול נקבעים במשא ומתן בין הלקוח לבין חברת ניהול התיקים. השיקולים 

 תאגידי או מוסדי(. ,העיקריים בקביעת דמי הניהול הינם: היקף התיק המנוהל וסוג הלקוח )פרטי
 הול נגבים מידי חודש )במקרים בודדים התשלום הינו רבעוני(.דמי הני

יחידות השתתפות של קרנות הנאמנות ניתן לרכוש באופן עצמאי, בכל בנק וחבר בורסה וכן 
באמצעות מנהל תיק השקעות. דמי הניהול בקרנות הנאמנות נקבעים בתשקיף הקרן ו/או בדוחות 

זהים לכל בעלי היחידות. גביית דמי הניהול מבוצעת מיידיים המתפרסמים על ידי מנהל הקרן והם 
 מידי יום ומועברת למיטב דש קרנות אחת לשבוע.

 חלק מחשבונות לקוחות מיטב דש ניהול תיקים הינם חשבונות בחבר הבורסה, מיטב דש טרייד. .8.5.2
 מביעים לקוחות, ההשקעות בתיקי התשואה בפוטנציאל והקיטון בשוקהריבית הנמוכה  לאור .8.5.3

. יותר גבוה תשואה פוטנציאל לאפשר במטרהי סיכון גבוה יותר, עלב מגוונים מוצריםב עניין
חוק ניירות ערך,  מכח" כשירבהגדרת המונח "לקוח  התיקון של 25.3.2016 ביוםלתוקף  כניסתו
" הכשירים"הלקוחות  קהל", הרחיבו את כשיר"לקוח  עבור מקלים כמותיים קריטריונים וקביעת

אפשרויות  תיקים ניהול דש מיטבבוחנת  בהתאם. אלו מעין מוצרים למכורו להם ניתן להציע א
 להפצת מוצרים כאמור. 

להלן התפלגות תיקי לקוחות המנוהלים על ידי מיטב דש ניהול תיקים, לפי היקפם הכספי ליום  .8.5.4
 : 31.12.2017וליום  31.12.2016

 2016 2017 היקף כספי

היקף כספי  מספר תיקים
במיליוני )

 (ש"ח

היקף כספי  מספר תיקים
במיליוני )

 (ש"ח
 39  502  35  458  ש"חאלפי  150עד 

 500עד  ש"חאלפי  150 -מ
 ש"חאלפי 

 2,164  701  2,364  770 

עד  ש"חאלפי  500 -מ
 ח"אלפי ש 1,500

 2,426  2,051  2,599  2,172 

עד  ש"חאלפי  1,500 -מ
 ח"אלפי ש 5,000

 818  2,060  869  2,200 

 13,437  309  12,843  324  ש"חאלפי  5,000מעל 

 18,618  6,643  17,690  6,190  כ"סה
 

 

 

 

 

                                                           
פיננסיים בע"מ, בעלת שליטה  בברמלקוחות החברות לניהול תיקים נכללים גם בעלי עניין בחברה, לרבות בעלי המניות הסופיים  בין 15

  .הרגיל העסקים ובמהלך שוק בתנאי נעשו אלו התקשרויות. וקרוביו בחברה השליטה מבעלי, סטפקבחברה ומר צבי 
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 בשנים תיקים ניהול דש מיטב ידי על המנוהלים הלקוחות תיקי בנכסי תנועה אודות נתונים להלן .8.5.5
 (: ח"ש במיליוני) 2016-2017

 2017 2016 

 19,357  18,618  יתרת פתיחה

 1,493  1,602  יצירות

 (2,580) (3,604) פדיונות

ירידה בשווי הנכסים /עליה
 348  1,074 בניכוי דמי ניהול והוצאות שונות

 18,618  17,690  יתרת סגירה
 

 
וקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי הקבוצה מופצות ונמכרות בבנקים ובאמצעות חברי  הואיל .8.5.6

הבורסה שאינם בנקים, אין בידי הקבוצה מידע אודות מרבית מחזיקי יחידות ההשתתפות, למעט 
מחזיקים ביחידות השתתפות במסגרת תיקי השקעות המנוהלים בקבוצה )לפירוט ראה סעיף 

 לעיל(. 8.2.3
 

  צהוהפ שיווק .8.6
לקבוצה עובדים העוסקים בשיווק תיקי השקעות ובשיווק קרנות נאמנות בתמורה  - פנימי שיווק .8.6.1

מדמי הניהול הנגבים מתיקי לקוחות אשר גויסו  נגזרתלעמלת שיווק. עמלת השיווק למשווקים 
ו/או שומרו באמצעותם או מהיקף הגידול בנכסי קרנות הנאמנות בבנקים שהוגדרו. לרוב העמלה 

העמלה משולמת כל עוד הנכסים הרלוונטיים  מסוימיםמשולמת באופן חד פעמי ובמקרים 
 שווקים הפנימיים. מנוהלים בקבוצה. במועד הדוח, הקבוצה לא רואה תלות במי מהמ

הקבוצה מתקשרת עם סוכנים חיצוניים להפניית לקוחות לניהול תיקי השקעות  - שיווק חיצוני .8.6.2
דמי הניהול הנגבים מתיקי לקוחות משיעור כזכאים לעמלה הנקבעת  הסוכנים מרביתבקבוצה. 

ים אשר גויסו באמצעות הסוכן, או כעמלה חודשית/ רבעונית, בהתאם להיקף הנכסים המנוהל
בתיקי ההשקעות של הלקוחות שהופנו על ידם. עיקר ההתקשרויות הן עם סוכני ביטוח. תפקידו 

, כאשר כל בלבד( leadשל הסוכן בהתאם להסכם הינו להפנות לקבוצה לקוח פוטנציאלי )
ההתקשרות עם הלקוח לרבות מתן ההצעה, חתימה על הסכם התקשרות, בירור הנחיות וצרכים 

, בתמורה להפניית לקוח אשר ככללח מבוצעים ע"י מיטב דש ניהול תיקים. וקשר שוטף עם הלקו
מדמי הניהול הנגבים מתיק  50%-40%חתם על הסכם התקשרות זכאי הסוכן לעמלה בשיעור של 

הלקוח. בנוסף, מעת לעת נערכים מבצעים לסוכנים אשר במסגרתם מקבלים הסוכנים תגמול חד 
ם סוכניה. במועד הדוח, הקבוצה לא רואה תלות במי פעמי. לקבוצה אין הסכמי בלעדיות ע

ידי חברות הביטוח וגיוס הולך וגדל  עלהתחזקות הפצת פוליסות פיננסיות  מהסוכנים החיצוניים.
, וכן היעדר כדאיות כלכלית אצל הסוכנים לשווק ולהפנות לקוחות של כספים לפוליסות אלה

 באמצעות פעילות ניהול התיקים שלה בערוץ ההפצמשמעותית  לניהול תיקי השקעות, פגעה
 .והביאה להסתמכות רבה יותר על השיווק הפנימי סוכנים

קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מיטב דש קרנות מופצות בעיקר על ידי הבנקים וחברי בורסה  .8.6.3
שאינם בנקים, המפיצים ללקוחותיהם קרנות נאמנות שונות, בהתאם לדרישת הלקוח או 

 2006-אם לתקנות השקעות משותפות בנאמנות )עמלת הפצה(, התשס"ובהמלצת הבנק. בהת
"( ולהוראות הסכמי ההפצה, הבנקים משמשים כמפיצים של יחידות תקנות ההפצה)להלן: "

השתתפות בקרנות הנאמנות, ובתמורה להפצת קרנות הנאמנות, הבנקים זכאים לעמלת הפצה 
אמצעותם. שיעור עמלת ההפצה שנקבע בשל יחידות של קרן בניהול מנהל הקרן המוחזקות ב

ע"י הבנקים הינו השיעור המרבי הקבוע בתקנות ההפצה מסך מחירי הפידיון היומי של כל 
היחידות המוחזקות עבור לקוחות הבנק, באמצעות הבנק. למועד זה, השיעורים השנתיים 

אג"ח ממשלתי מנכסיה ב 85%מחויבת להשקיע לפחות ה)קרן  1הקבועים בתקנות הינם: קרן מסוג 
שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע 

שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינו  ואג"ח קונצרני בדירוג גבוהמחדש אחת לשנה לפחות 
או  1קרן שאינה קרן מסוג ו חוץ קרן) 3; קרן מסוג 0.2% -, פקדונות ומזומנים( עולה על שנתיים

. כל אחד מהצדדים להסכמים רשאי לסיים את %0.1 -)קרן כספית(  4; קרן מסוג %0.35 -( 4
 ההסכם בהודעה מוקדמת בכתב.
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להתקשר בהסכם  מנהל קרן שיבקשבהתאם לתקנות ההפצה, כל בנק מחויב להתקשר עם כל 
יטב דש קרנות התקשרה עם מ הפצה בשיעור עמלה ובתנאי תשלום זהים עבור שירות זהה.

 מרבית הבנקים בהסכמי הפצה.
אפיק ההפצה העיקרי של קרנות הנאמנות הינו האפיק הבנקאי. לאור האמור, להערכת הקבוצה, 
היקף ההפצה של קרנות הקבוצה מתבסס בעיקרו, על ביצועי הקרנות, דירוגן במערכות הדירוג 

 עצים.הפנימיות של הבנקים והשירות המקצועי שמוענק ליו
 

  תחרות .8.7
הפעילות של ניהול החיסכון השוטף באמצעות ניהול תיקים וקרנות נאמנות מאופיין במספר רב  תחום

תחרות אשר גוברת בשנים האחרונות. להערכת הקבוצה, התחרות על ליבו של הלקוח ובשל מתחרים 
שיבותם של ביצועי נסובה סביב איכות ניהול ההשקעות, השירות ומיתוג המוצרים. בהתאם לכך, עולה ח

קרנות הנאמנות ותיקי ההשקעות, כגורם בעל השפעה מכרעת בתחרות. כתוצאה מהגורמים דלעיל, 
מעריכה הקבוצה, כי התחרות בענף קרנות הנאמנות עוד תגבר וכפועל יוצא מכך, ינותבו משאבים ניכרים 

 לשימור כח אדם איכותי, שיווק ופרסום.
ה בדמי הניהול בתעשיית קרנות הנאמנות. מעבר לתחרות הקיימת ירידה תמגמ המשיכהבשנה האחרונה 

בין החברות המנהלות קרנות נאמנות, קיימת תחרות חריפה מצד תעודות הסל, בעיקר בתחום המנייתי 
 . 16אך לא רק

ולהמשיך את התחרות נאמנות עתיד להסדיר את פעילות תעודות הסל תחת משטר קרנות  28תיקון 
 9.14.1 סעיף ראה, בנושא החברה והערכות  28 תיקוןאודות נוסף  מוצרים אלו. לפירוטהקיימת ממילא בין 

  .להלן
פשר הפצה בישראל של קרנות נאמנות המא, בנאמנות משותפות השקעות לתקנות לתיקון ביחס לפירוט

 8.16.5סעיף  ראה, בתחוםהתחרות  עלהשלכות התיקון  לגבי החברה ולהערכתזרות ללקוחות פרטיים, 
 להלן.

בשנים האחרונות התעצמה התחרות בתחום ניהול התיקים והיא באה לידי ביטוי בירידת דמי ניהול 
ובהגברת מאמצי השימור. פעילות ניהול התיקים עבור לקוחות מוסדיים מצויה אף היא בתחרות עזה, 

רותים אשר באה לידי ביטוי בירידות משמעותיות בשיעורי דמי הניהול במקביל לגידול ניכר בהיקף השי
הנלווים אשר מוענקים על ידי מנהל התיקים ללקוחות אלו )בעיקר שירותים הנובעים מהוראות 
רגולטוריות החלות על גופים מוסדיים(. לתיק מנוהל קיימים מוצרים תחליפיים נגישים בשוק. לפירוט 

 לעיל. 8.1.8ראה סעיף 
מחים בניהול תיקי השקעות בישראל פועלים עשרות רבות של גופים המת - ניהול תיקי השקעות .8.7.1

עבור לקוחות ומתן ייעוץ ו/או שיווק השקעות בתחום ניהול תיקי השקעות, ביניהם חברי בורסה, 
חברות הקשורות לבנקים, מנהלי תיקים פרטיים ובתי השקעות בינלאומיים. למיטב ידיעת 

", "אקסלנס", החברה, בין המתחרים העיקריים של חברות ניהול התיקים ניתן למנות את "פסגות
"אי.בי.אי", "פעילים", "מגדל שוקי הון", "הראל פיננסים", "אלטשולר שחם", "ילין לפידות" 

 ואחרים. 
אודות פעילות חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות  17הרשות לניירות ערך לנתוני בהתאם

מסך  7.1% -מהווה כסך הנכסים המנוהל במיטב דש ניהול תיקים  31.12.2016 ליום נכוןבישראל, 
ממספר  8% -הנכסים המנוהל בשוק ומספר הלקוחות המנוהלים במיטב דש ניהול תיקים מהווה כ

 הלקוחות המנוהלים על ידי כלל החברות לניהול התיקים.
מנהלי קרנות נאמנות, המנהלים  19בישראל פועלים  8.3.2018נכון ליום  - ניהול קרנות נאמנות .8.7.2

העיקריים של  . בין המתחרים18מיליארד ש"ח 244.1 -קרנות נאמנות בסכום של כ 1,444 -ביחד כ
מיטב דש קרנות, ניתן למנות מנהלי קרנות שונים כמו "פסגות", "הראל פיא", "אקסלנס", "מגדל", 
"אי.בי.אי", "אלטשולר שחם" ו"ילין לפידות" וכן מנפיקי מוצרי מדדים כמו "קסם", "פסגות" 

 -)כ 12.14% -, חלקה של מיטב דש קרנות בשוק קרנות הנאמנות הוא כ31.12.2017"הראל". ליום ו
התחרות המשיכה להיות עזה ובאה  2017כולל קרנות נאמנות במתכונת הוסטינג(. בשנת  13.8%

 לידי ביטוי בין היתר, בהמשך שחיקה בדמי הניהול.

                                                           
הנאמנות הינן מוצרים תחליפים זה לזה המצויים שניהם במקטע שוק אחד ובסביבת תעודות הסל וקרנות , יצוין כי בראיית החברה 16

מהשוני ברגולציה נכון למועד , בין היתר, קרנות הנאמנות לבין תחום תעודות הסל נובעתהסיבה לחלוקה בדוח זה בין תחום . תחרות אחת
בין קרנות הנאמנות לבין תעודות הסל וכן עקב טעמים  ,להלן 9.14.1 , כמפורט בסעיף28טרם כניסתו המלאה לתוקף של תיקון , זה

  .חשבונאיים
  .2016.31.12הנתונים נלקחו מפרסום הרשות בדבר פעילות חברות בעלות רישיון והינם מעודכנים ליום  17
 . ע"בהתאם לנתונים המפורסמים באתר רשות ני 18
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ידי חברות הביטוח  עלות לאחרונה, לאור התחזקות הפצת פוליסות פיננסי - פוליסות פיננסיות .8.7.3
וגיוס הולך וגדל של כספים לפוליסות אלה, הצטרפו לתחרות בתחום ניהול התיקים ובתחום 

 חברות ביטוח המשווקות פוליסות פיננסיות.  -קרנות הנאמנות 
העניק לחוסך בגיל פרישה וליורשיו הטבות  אשרהתיקון  - הכנסה מס לפקודת 190מס'  תיקון .8.7.4

על פי תיקון  הזכאים לחוסכים אלטרנטיבה מהווהקופות גמל  באמצעותכספים במיסוי בניהול 
 ראהבדבר עיקרי התיקון,  לפירוט, להשקיע באמצעות מנהל תיקים ו/או קרנות נאמנות. 190

 .לעיל 7.17.3-ו 7.7.2 סעיפים
להשקעה אשר מאפשר לעמית המצטרף  קופת גמלהושק מוצר  2016בשנת  - להשקעה גמל קופת .8.7.5

אליו למשוך את ההשקעה הצבורה אף לפני גיל הפרישה כסכום חד פעמי, במקביל למתן הטבות 
, ח"שאלפי  70מס. נכון למועד זה תקרת החסכון השנתית במסגרת קופת הגמל להשקעה הינה 

הגמל להשקעה התחרות מצד קופות תגדל בעתיד. ככל שהתקרה תגדל תקרה זו יתכן כי אולם 
 לעיל.  7.17.4-ו 7.7.3 סעיפים ראהנוסף לעניין מאפייני קופת הגמל להשקעה,  חריף. לפירוטת אף

ממשיך לגדול בקצב מהיר  בישראלקרנות הגידור  היקף הנכסים המנוהל בענף – גידור קרנות .8.7.6

. הגידול 2013בשנת  ש"חמיליארד  8-מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ 17.5-לכ 2017והגיע בשנת 
ובתשואות הנמוכות באג"ח אשר מעודדות  הנמוכהבנכסים כאמור מוסבר בסביבת הריבית 

משקיעים להשקיע בנכסים אלטרנטיביים כדוגמת קרנות גידור. עיקר המשקיעים בענף קרנות 
  .19(%65-%75הגידור הישראליות הינם משקיעים פרטיים )

לפקודת מס הכנסה וקופת הגמל  190תיקון מס' ת הפיננסיות, השינויים שחלו בשוק בעקבות הפוליסו
לנייד עתידים להמשיך ולהחריף את התחרות העזה ממילא בתחום ו להערכת החברהמחריפים ולהשקעה, 

את הביקושים ממוצרי המגזר למוצרים אחרים בשל הדמיון במאפייניהם וההטבות הכרוכות בהשקעה 
, והחברה אינה הקבוצה ברמתפגיעה מהותית ברווחיות  חלה לאעם זאת,  .ובהפצתם במוצרים החלופיים

הגיוסים יוסטו למוצרים אחרים שבניהול חלק משכן להערכתה צופה כי תחול פגיעה מהותית כאמור, 
 הקבוצה. 

וההשלכות על הרווחיות בקבוצה בתחום כולל מידע  בתחרות ייםהצפו השינוייםהמידע האמור בדבר 
המבוסס על הערכותיה של הנהלת החברה לגבי השינויים הצפויים במבנה השוק, לרבות צופה פני עתיד 

 הגמל וקופתתחילת הפצה של קרנות נאמנות זרות בישראל, התחזקות הפצת הפוליסות הפיננסיות 
, וההשלכה של האמור על התחרות. הערכות אלה עשויות להשתנות כתוצאה משינויים בשוק להשקעה
 .ברגולציהההון או 

 
 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .8.8

 להלן. 13.1לפרטים ראה סעיף 
 

  נכסים לא מוחשיים .8.9
יתרת הנכסים הלא מוחשיים והמוניטין המיוחסים למגזר שירותי ניהול חיסכון שוטף  31.12.2017ליום 

ההנהלה סבורה כי אין צורך להפחית את הנכסים  31.12.2017מיליון ש"ח. נכון ליום   191.5-מסתכמת לכ
  הלא מוחשיים.

 
  אנושי הון .8.10

עובדי  41עובדי הנהלה,  2, מתוכם 20עובדים 102הועסקו במגזר זה  31.12.2017ליום  .8.10.1
 עובדי שירות לקוחות.  17-עובדי תפעול ומטה ו 24עובדי מכירות ושיווק,  18השקעות/סוחרים, 

עובדי  40עובדי הנהלה,  2, מתוכם 21עובדים 107הועסקו במגזר זה  2016.31.12ליום 
 עובדי שירות לקוחות.  15-עובדי תפעול ומטה ו 25עובדי מכירות ושיווק,  25השקעות/סוחרים, 

בקבוצה, מקבל שירותי ניהול כלליים ממטה הקבוצה מגזר זה, בדומה לחלק מהמגזרים 
בהון האנושי משאב חשוב אשר ביכולתו להשפיע על הקבוצה רואה  ומההנהלה הבכירה בקבוצה.

 רווחיות הקבוצה.
 .להלן 13.3.3 לפירוט אודות שינוי מבני והקמת חטיבת הלקוחות של החברה, ראה סעיף .8.10.2

                                                           
 .4.2.2018ביום  heMarker Tבהתאם לנתונים שהתפרסמו בעיתון  19
 מספר העובדים בסעיף זה מחושב לפי תקנים. 20
 מספר העובדים בסעיף זה מחושב לפי תקנים. 21
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מנהלי התיקים הינם בעלי רישיון ובעלי השכלה, ניסיון ומומחיות בתחומם. הקבוצה רואה בהון  .8.10.3
ליים וכספיים בהכשרת העובדים ובשמירה על ההון האנושי משאב חשוב ומשקיעה משאבים ניהו

 האנושי. 
מנכ"ל מיטב דש קרנות ושל מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים קובעים, בין  הסכמי ההעסקה של .8.10.4

היתר, הוראות בדבר שכר חודשי, זכאות לבונוס שנתי הכפוף לעמידה ביעדים איכותיים 
עם מנכ"ל מיטב  ההעסקהרות. הסכם וכמותיים, תנאים נלווים והוראות בדבר סודיות ואי תח

עסקה הימים והסכם ה 120דש קרנות ניתן לביטול ע"י כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת של 
 90עם מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים ניתן לביטול ע"י כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת של 

 ימים. 
ת לעמלות או לבונוסים חלק מעובדי המגזר זכאים בנוסף למשכורתם הבסיסי - תגמול עובדים .8.10.5

משולמת כעמלה  -( עמלת שיווק 1בהתאם לפרמטרים שהוגדרו מראש. העמלות העיקריות הינן: )
חד פעמית או מחושבת כפונקציה של דמי הניהול הנגבים מלקוחות אשר גויסו על ידי אותם 

ן מחושבת כשיעור מתוך ההפרש שבין סך הכספים שנפדו לבי -( עמלת שימור 2העובדים; )
( בונוס למנהלי 3הכספים שנוספו להיקף תיק ההשקעות של כל מנהל תיק לקוחות, כפי שהוגדר; )

( עמלות בגין היקף הגידול בנכסי 4השקעות בהתאם לביצועים לעומת הבנצ'מארק הרלוונטי; )
 קרנות הנאמנות בבנקים שהוגדרו. 

 
  ספקים .8.11

ותוכנות מסחר ייעודיות של הבנקים  FCבתחום הפעילות נעשה שימוש בתוכנת דנאל  .8.11.1
תומכת בפעילות ניהול תיקי לקוחות, ביצוע החלטות, ניהול מידע,  FC המתפעלים. תוכנת דנאל

ניהול מערך אחורי והפקת דיווחים. להערכת הקבוצה, אין לתוכנת הדנאל תחליף זמין בעלות 
זה. הואיל ולא קיימת סבירה ולכן למרבית החברות בתחום ניהול תיקי השקעות תלות בספק 

תוכנת מדף הדומה לדנאל, הפסקת ההתקשרות עם דנאל תצריך השקעת תשומות רבות מצד 
הקבוצה וזמן הטמעה ארוך יחסית. כמו כן, ייווצר קושי בניהול השוטף של פעילות ניהול התיקים 

 אולם ניתן יהיה להמשיך בפעילות ניהול התיקים.
שירותי ברוקראז' ותפעול עבור קרנות הנאמנות שבניהולה מהבנק  מקבלתמיטב דש קרנות  .8.11.2

 הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.
בהתאם להוראות ההסכמים, מיטב דש קרנות נושאת מאמצעיה בתשלום התמורה בגין קבלת 
שירותי ברוקראז' ותפעול )בכפוף לחריגים מסוימים ביחס לעמלות סוכן בחו"ל ועמלות בגין 

ים בחלק מקרנות הנאמנות בהן קיימת פעילות נגזרים מוגברת, ואשר ביחס אליהן עסקאות בנגזר
מיטב דש קרנות התקשרה עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בדרך של מכרז, בהסכם 

ולמתן שירותי תפעול בגין קרנות אלו(. לאור העובדה, שמיטב דש קרנות  'למתן שירותי ברוקראז
ום עמלות כמתואר לעיל, לא היה צורך לערוך מכרז לקבלת שירותי בחרה לשאת מאמצעיה בתשל

לחוק השקעות  14ברוקראז' עבור קרנות נאמנות שבניהולה, כפי שנדרש בהוראות תיקון 
 משותפות.

מיטב דש קרנות התקשרה עם מספר מנהלי השקעות חיצוניים לצורך ניהול חלק מקרנות  .8.11.3
 . להלן 8.17.1ם, ראה סעיף הנאמנות במתכונת 'הוסטינג'. לפרטים נוספי

ם בקשר לקבלת המלצות לביצוע ימיטב דש קרנות התקשרה בהסכמים עם צדדים שלישי .8.11.4
 השקעות במספר קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות. 

 
  הון חוזר .8.12

ככלל, הקבוצה גובה מתיקי ההשקעות של לקוחותיה דמי ניהול על בסיס חודשי. בקרנות הנאמנות 
הול ומנוכים מנכסי הקרנות מידי יום, כאשר דמי הניהול משולמים למנהל הקרן ע"י מחושבים דמי הני

 הבנקאי מידי שבוע. 
לעיל, מחייבים את החברה על בסיס  8.11כמפורט בסעיף  ,מרבית הספקים המשויכים ספציפית למגזר זה

ת פריטי ההון יום. יתר 30-90חודשי. התשלומים לספקים מתבצעים בדרך כלל באשראי של שוטף פלוס 
החוזר, הכוללים בעיקר אשראי ספקים ונותני שירותים, מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר 
ואשראי לזמן קצר הינם פריטים המנוהלים ברמת מיטב דש ניירות ערך והשקעות והחברה )לפרטים ראה 

  להלן(. 13.4סעיף 
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  מימון .8.13
 מקורות המימון של פעילות המגזר הם הון עצמי ומימון בנקאי. 

 מיליון ש"ח בגין אשראי שוטף למיטב דש 22-ערבות לטובת תאגיד בנקאי בסך של כ העמידה החברה
 .קרנות

 
  מיסוי .8.14

חלות הוראות פקודת מס הכנסה. כמו כן, מיטב  במגזרעל החברות  - חוקי המס החלים על החברות במגזר
. בהתאם לכך, 1975-דש קרנות הכלולה במגזר הינה מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

מס שכר ומס רווח כמשמעותם בחוק מס ערך מוסף. מיטב דש ניהול תיקים הינה היא כפופה לתשלום 
 פיים.לדוחות הכס 30עוסק מורשה. לפרטים ראה באור 

. למיטב דש קרנות שומות מס הנחשבות 2013שנת  וכולללמיטב דש ניהול תיקים שומות מס סופיות עד 
  .2012סופיות עד לשנת 

 
 שעבודים וערבויות .8.15

( 4)ג()23ביצוע שנתנה מיטב דש ניהול תיקים ולשעבוד חשבון בנק, ראה באור אודות ערבויות  פרטיםל
 לדוחות הכספיים.

 
 מגבלות ופיקוח בתחום הפעילות  .8.16

 המסדירים רגולטוריים וכללים מגבלות של לשורה כפופה, השוטף החיסכון ניהול בתחום הקבוצה פעילות
, תאגידי וממשל רגולציה נושאי, לרישוי הקשורים נושאים היתר בין הכוללים, נושאים של ארוכה שורה

 המהותיות הדין מהוראות חלק של פירוט יובא להלן. ועוד דיווח חובת, עניינים ניגודי, עמלות, ביטוחים
 על מהותית השפעה להן להיות עשויות או יש, החברה להערכת ואשר, זה בתחום הקבוצה על החלות
 .ותוצאותיה החברה פעילות
מיטב דש ניהול תיקים כפופה להוראות חוק  - חוק הסדרת העיסוק והתקנות שהותקנו מכוחו .8.16.1

הסדרת העיסוק והתקנות שהותקנו מכוחו. חוק הסדרת העיסוק כולל הוראות הנוגעות לחובת 
"( כלפי בעל רישיוןרישוי, לחובות מנהל תיקים, משווק השקעות או יועץ השקעות )להלן: "

גילוי מידע ודיווחים. עוד קובע  הלקוח, לרבות חובת נאמנות, חובת זהירות, חובת סודיות וחובת
חוק הסדרת העיסוק הוראות בדבר פעולות שרשאי בעל רישיון לבצע עבור הלקוח ודרך ביצוען, 
הימנעות מניגוד עניינים, איסור קבלת תמריצים וטובות הנאה, גילוי נאות ללקוח, פעילויות 

חובת קיום הסכם ניהול אסורות על בעל רישיון, דרך קבלת אישור הלקוח לעסקאות מיוחדות, 
תיקים בכתב, מנגנון פיקוח משמעתי על בעלי רישיון, קנסות אזרחיים, כשירויות נושאי משרה 

 ובעלי רישיון, חובת קיום כיסוי ביטוחי והון עצמי מזערי.
לגבי לקוחות כשירים, החוק קובע פטורים והקלות בקשר להתקשרות ומתן שירותים של בעל 

  רישיון עם לקוח כשיר.
והצווים שהותקנו מכוחו קובעים  2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - חוק איסור הלבנת הון .8.16.2

הוראות שונות החלות על מנהלי תיקים, לרבות הוראות בדבר חובת זיהוי לקוחות, הליך הכרת 
הלקוח, אימות ורישום פרטי לקוחות, וכן דיווחים חודשיים ודיווחים שוטפים לרשות לאיסור 

לחשוף את חברות הקבוצה  עלולהון. אי עמידה בהוראות הדין בנוגע להלבנת הון הלבנת ה
 ועובדיה לסנקציות פליליות ואזרחיות.

זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים  חובות תיקון לצו איסור הלבנת הוןאודות  לפרטים
אודות בחינת החברה  לפרטיםלכך,  ובהמשך 2010 –למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, תשע"א 

 .לעיל 8.1.5את האפשרות לניהול תיקים באמצעים מקוונים, ראה סעיף 
בהתאם לדין החל, על מנהל תיקי השקעות ועל חברה לניהול קרנות נאמנות  - הון עצמי וביטוח .8.16.3

ניהול תיקים ומיטב דש קרנות עומדות  לעמוד בדרישות הון עצמי מזערי וביטוח. מיטב דש
 בדרישות אלה. 

מיטב דש קרנות כפופה לחוק השקעות משותפות והתקנות שהותקנו  - חוק השקעות משותפות .8.16.4
מכוחו. חוק השקעות משותפות קובע הוראות בדבר אישורים הנדרשים להקמת קרן נאמנות, 
החזקה באמצעי שליטה במנהל קרן, תנאי הכשירות של העובדים ו/או המשתתפים בקבלת 

קעות בקרן, דרישות מסוימות בקשר להרכב הדירקטוריון במנהל החלטות שעניינן ניהול תיק הש
הקרן, מינוי ועדת השקעות, חובת פרסום תשקיף לקרן שאושר על ידי הרשות, חובות המוטלות 
על מנהל הקרן והנאמן, עסקאות מותרות וסוגי נכסים והשיעורים המרביים שרשאי מנהל הקרן 

קאות בניגוד עניינים ואופן אישורן, קביעת מחיר להחזיק בנכסי הקרן, עסקאות מהותיות או עס
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היחידות ומחיר הפדיון, שווי מזערי של נכסי הקרן ומספר מזערי של בעלי היחידות, פעולות 
אסורות על מנהל הקרן, נאמן וגופים קשורים להם, הגדרת מעשים המהווים עבירות אזרחיות 

בלת שירותי ברוקראז', הון עצמי מזערי, או פליליות וסנקציות בגינן, חובת קיום הליך מכרז לק
 ביטוחי ועוד.חובת קיום כיסוי 

 והערכות, 1994-"דהתשנהסל תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות,  תעודות פעילות להסדרת
 .להלן 9.14.1סעיף  ראההחברה בנושא, 

במאי  5ביום  - 2016-תקנות השקעות משותפות בנאמנות )הצעת יחידות של קרן חוץ( תשע"ו .8.16.5
פורסמו תקנות השקעות משותפות בנאמנות ברשומות )הצעת יחידות של קרן חוץ(  2016

בישראל קרנות  ניתן להפיץותחילתן נקבעו לשישה חודשים מיום פרסומן. במסגרת התקנות 
נאמנות זרות ללקוחות פרטיים. להערכת החברה, הפנמת השוק את אפשרות הפצת קרנות זרות 

ות התיקון, צפויה להגדיל את התחרות העזה ממילא בתחום ויש בה כדי לפגוע בישראל בעקב
יחד עם זאת  בהכנסות החברה מהמגזר בעקבות אפשרות כניסת שחקנים חדשים לתחום בארץ.

לפרטים נוספים ראה  הפצה של קרנות נאמנות זרות ללקוחות פרטיים. הטרם החל 2017בשנת 
 .להלן 12.4 סעיף

החברה, בפרט בתחום קרנות  פעילות על זרות קרנות של ההפצה השפעת ייןבענ החברה הערכות
 עלול התממשותו אי ו/או התממשותו אשר עתיד פני צופה מידע מהווה הנאמנות ותעודות הסל,

ומתי  כיצד להעריך הקושי לאור היתר בין החברה, ידי על המוערך מזה מהותי באופן שונה להיות
 תחל הפצה כאמור.

אימוץ מתווה הרשות להגבלת תדירות העלאת דמי  עלהודיעה רשות ניירות ערך  4.4.2016ביום  .8.16.6
הניהול בקרן נאמנות על ידי כלל מנהלי הקרנות בישראל. על פי המתווה מתחייב מנהל קרן שלא 

 המהלך להעלות את שכרו או את שיעור ההוספה בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית.
לעודד תחרות אמיתית להורדת דמי  בכדיאפשר גילוי נאות למשקיעים ל נועד הרשות שהובילה

 . עד לעיגון הנושא בחקיקה, זאת ניהול
 

 הסכמים מהותיים שלא במהלך העסקים הרגיל  .8.17
שימשה מיטב דש קרנות כמנהל קרן  2017.31.12ליום  - התקשרות עם מנהלי השקעות חיצוניים .8.17.1

קרנות מנוהלות על ידי מנהלי השקעות חיצוניים )להלן: " אשר השקעותיהן, קרנות נאמנות 42של 
למיטב דש קרנות הסכמים לניהול השקעות , 31.12.2017נכון ליום "(. לצורך פעילות זו, הוסטינג

ההשקעות של קרנות נאמנות אלו. לפרטים אודות התנועה עם מנהלי השקעות חיצוניים לניהול 
'(, ראה סעיף הוסטינגות בניהול השקעות חיצוני )'בנכסי קרנות הנאמנות, לרבות קרנות נאמנ

 לעיל. 8.3.5
מעגן, בין היתר, את התחייבויותיו של מנהל  הסכם ההתקשרות עם מנהל ההשקעות החיצוני

ההשקעות החיצוני לעמוד בהוראות החוק, התחייבותו לדווח למנהל הקרן על שינויים טעוני 
דיווח, מסדיר את התנאים לסיום ההתקשרות, לרבות האפשרות של מנהל ההשקעות החיצוני 

ירותי ניהול ההשקעות, להעביר את הקרנות למנהל קרן אחר, וכן מסדיר את התמורה עבור ש
השתתפותו בהוצאות ניהול הקרן ואחריותו בגין עיצומים כספיים. מנהל ההשקעות החיצוני 

 נדרש להחזיק ברישיון לניהול תיקים במשך כל תקופת ההתקשרות.
מיטב דש קרנות התקשרה עם יועצים שונים בהסכמים במסגרתם מעניקים  - ייעוץ הסכמי .8.17.2

 .השקעות ביצועמלצות להיועצים למיטב דש קרנות ה
 

 הסכמי שיתוף פעולה .8.18
. נלווים שירותים וכן המחקות לקרנות וביצוע מסחר שירותי קרנות דש למיטב מעניקה מדדים תכלית
 לרבות הקרן עבור ישירים תשלומים בניכוי מהקרן ייגבו אשר החודשיים הניהול דמי למלוא זכאית תכלית

 שנתית אגרה, וולונטרי או סטטורי פרסום כל, תשקיף פרסום אגרות תשלום, הקרן דין עורך טרחת שכר
 עבור שישולמו תפעול דמי, ות/בקרן יחידות יצירת אגרת, ע"ני לרשות שנתית אגרה, הבורסה למסלקת

 ובניכוי, נוספת הוצאה וכל הקרן מנהל מאמצעי וממומנות מהן פטורה הקרן אשר עמלות תשלום, הקרן
  .בהסכם כמפורט, קרנות דש למיטב ישולם אשר קרן פר קבוע תשלום
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  הליכים משפטיים .8.19
 ואחריםובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, שהוגשה כנגד מיטב דש קרנות נאמנות  לתובענה .8.19.1

 ( לדוחות הכספיים. 3)ב()23 באורראה 
מיטב דש קרנות הודעה מרשות ניירות ערך על פתיחת הליך אכיפה מינהלי  קיבלה 24.7.2017ביום  .8.19.2

נקיטת אמצעי בקרה מספקים בקשר עם חריגה תוך יומית -כנגד מיטב דש קרנות בדבר אי
 19.10.2017"(. ביום הליך האכיפה המנהליממדיניות ההשקעה באחת הקרנות שבניהולה )להלן: "

 דש מיטבב הטענות המנהלי בצרוף חוות דעת מומחה. הגישה מיטב דש קרנות כתב תשובה לכת
 לא בסכום כספי עיצום תשלם במסגרתו ערך ניירות רשות עם אכיפה להסדר ההגיע קרנות
 .האכיפה ועדת טרם אושר ע"י ההסדר. מהותי

 
 יעדים ואסטרטגיה עסקית .8.20

 .להלן 8.21להלן וסעיף  13.11ראה סעיף 
 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .8.21
 החברה זה תיקון בעקבות(. להלן 9.14.1 )לפרטים ראה סעיף 28צפוי להיכנס לתוקפו תיקון  2018 בשנת

  להלן. 13.11ראה סעיף נערכת למיזוג תכלית מדדים ומיטב דש קרנות. בנוסף 
 

  תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי התאגיד .8.22
 להלן. 13.12ראה סעיף 

 
 דיון בגורמי סיכון .8.23

  להלן. 13.13לדיון בגורמי סיכון ראה סעיף 
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 סל תעודות מגזר .9
 

"( בניהול תכלית חברות: "ביחד )להלן שלה ונכדות בנות וחברותלמועד הדוח החברה פועלת באמצעות תכלית 
, תעודות סחורה, תעודות פיקדון, תעודות סלוהנפקת סוגים שונים של תעודות סל, ובין היתר: תעודות 

מנוטרלות מטבע ומוצרי מדדים )להלן  תעודות, תעודות בחסר, תעודות באיזון )תעודות ממונפות(, משולבות
 "(. תעודות סליכונו ביחד: "

 
 כללי על תחום הפעילות  מידע .9.1

הנפקת תעודות סל, העוקבות אחר מדדי מניות ואג"ח שונים בתכלית  חברותהחברה פועלת באמצעות 
. הפעילות במגזר זה (חוזים עתידיים בחו"לסחורות בחו"ל )באמצעות עקיבה אחר בארץ ובחו"ל ואחר 

ביצוע של כל העסקאות והפעולות הדרושות לצורך הנפקת תעודות הסל האמורות, המרתן ופדיונן,  כוללת
ת חברות תכלית על פי יוהתכסות בנכסי הבסיס, עקיבה וניהול נכסי הבסיס, לשם עמידה בהתחייבו

 שמתפרסמים מעת לעת. , התשקיפים
מיליארד  28.3 -נכסים של כ בהיקףסדרות של תעודות סל  178 , נוהלו ע"י חברות תכלית31.12.2017ליום 

 ש"ח )נטו, מוחזקים בידי הציבור(. 
 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .9.1.1

בות ( לרSPCחברות תכלית עוסקות בהנפקת תעודות סל באמצעות חברות ייעודיות פרטיות )
החזקת נכסי בסיס, ניהול ותפעול תעודות הסל. תעודת סל הינה מכשיר השקעה פאסיבי המבטיח 

הכספי של התעודה או להמיר  האת שוויי לקבלאחריו הוא עוקב. ניתן  הבסיס נכסאת תשואת 
 . הבסיס נכסאת התעודה ל

תעודות הסל מגובות בנכסי בסיס. מתוך תמורת ההנפקה רוכשות חברות תכלית נכסי בסיס ו/או 
 מכשירים פיננסיים ונגזרים לצורך עמידה בהתחייבויותיהן כלפי מחזיקי התעודות. 

תעודות הסל הינן למעשה תעודות שעל פיהן מתחייבת תכלית לשלם למחזיק התעודה את 
מטבע הייחוס, המהווה את נכס הבסיס של התעודה על פי או /ו השקעתו כשהיא צמודה למדד

, לתכלית קיימת מחויבות לשלם את ו/או דוח הצעת המדף תנאי התעודה. על פי תנאי התשקיף
הסכום כאמור, ללא תלות בהצלחתה בפועל לבצע פעילות כיסוי שתאפשר לה עמידה 

אחרת ולמחזיקי תעודות הסל  בהתחייבויותיה. מובהר כי קיימת הפרדה בין סדרה אחת לסדרה
 מסדרה אחת לא קמה זכות חזרה לנכסים המשועבדים לסדרות אחרות.

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  .9.1.2
חברות תכלית פועלות תחת מגבלות רגולטוריות, הכוללות, בין היתר, את הוראות חוק החברות 

וכן הוראות והנחיות רשות ניירות ערך והבורסה לרבות כללי  וחוק ניירות ערך והתקנות מכוחם,
רישום ושימור של מוצרי מדדים )כגון: דרישות הון עצמי מינימאלי, עמידה ביחס נכסים 

במקרים שונים(. בנוסף לרגולציה האמורה, להתחייבויות ומינוי עושה שוק רשמי לתעודה 
לתעודות שהונפקו, שנחתמו בין חברות  מחויבות חברות תכלית להוראות שטרי הנאמנות ביחס

 9.14תכלית לנאמן לתעודות הרלוונטיות שבמחזור. לפרטים אודות חקיקה ורגולציה, ראו סעיף 
 להלן. 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .9.1.3
על פעילות תעודות הסל את חוק יחיל  2018שצפוי להיכנס לתוקפו במהלך שנת  28 תיקון

על החברות העוסקות בניהול והנפקת תעודות  יחילהשקעות משותפות בנאמנות, וכפועל יוצא, 
 על יחולו אשר ייעודיותהוראות  וכןסל הוראות רגולטוריות והסדרה, החלים על קרנות נאמנות, 

 9.14.1ראה סעיף , עוליהשפעה על הרווח התפלרבות  28אודות השפעת תיקון  . לפרטיםסל קרנות
  להלן.

, אפשר הפצה של 2016 שנת מהלךתיקון תקנות השקעות משותפות בנאמנות, שנכנס לתוקפו ב
להגדיל את  עשויהערכת החברה, של, מהלךקרנות נאמנות זרות ללקוחות פרטיים בישראל, 

נכון למועד תחום בארץ. ל חדשים שחקנים כניסת אפשרות בעקבותבהכנסות  ולפגועהתחרות 
 והערכות התיקון אודות נוסףלפירוט הדוח החברה אינה רואה השפעה מהותית על פעילותה. 

  .9.14.4, ראה סעיף בנושא החברה
 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות  .9.1.4

חלה עליה בנכסי תעודות הסל כתוצאה מעליית מדדי חו"ל וגיוסים בתעודות  2017בשנת 
העוקבות אחר מדדי חו"ל אשר קוזזה על ידי ירידה במדדי ארץ, פדיונות בתעודות העוקבות אחר 

, היקף הנכסים בשוק הסל תעודות איגודעל פי נתוני מדדי ארץ וירידה בנכסי תעודות הפיקדון. 
 . "חשמיליארד  97.2-הינו כ 2017 דצמברחודש זה )בניכוי החזקות הדדיות( נכון לסוף 
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 תעודות פקדון.  21 מתוכןתעודות סל  692נסחרות בבורסה  31.12.2017סך הכל, נכון ליום 
 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .9.1.5

הצלחה העיקריים בתחום פעילות זה הינם: )א( הבנה של צורכי השוק להערכת הקבוצה, גורמי ה
ומתן שירות איכותי לערוצי ההפצה ולמשקיע הסופי; )ב( מגוון רחב של מוצרים  והמשקיעים

אשר יתאימו למשקיעים בעלי טעמים שונים; )ג( אמינות הגוף הפיננסי המנפיק; )ד( יכולת גבוהה 
  ת מסחר; )ה( כושר תחרותי בעמלות.של ניהול נכסים פיננסיים ופעילו

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .9.1.6
 החברה, חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות של חברות תכלית הינם: להערכת

 הון רגולטורי נדרש
תעודות הון עצמי בשיעורים הקבועים בתקנון והנחיות בהתאם לתקנון הבורסה נדרש ממנפיק 

הבורסה. כמו כן, נדרש הון התחלתי נוסף לשם ביצוע הליך הנפקה לציבור והקמת התשתית. 
היווה את הבסיס  את עיקרי מודל הפיקוח לתעודות סל אשרבעבר רשות ניירות ערך פרסמה 

דדים להקצות הון בגין סיכונים את מנפיקי מוצרי המלטיוטת תקנות חשבון מגבה אשר חייב 
 9.14.1 סעיףראה  28והשפעת תיקון  תפעוליים, סיכוני שוק וסיכוני אשראי. לפרטים נוספים

 . להלן
 ידע והון אנושי

כוח אדם מקצועי ומיומן בעל ידע והיכרות עם תחום  לצורך ביצוע פעילות חברות תכלית דרוש
פעילות זה ובמיוחד בתחום פעילות הכיסוי לשמירה על תנאי התעודות המוצעות על פי 

( במנגנון 28המעבר למשטר קרנות נאמנות )במסגרת תיקון  ו/או דוחות הצעת המדף. התשקיפים
בדה שקרנות סל נסחרות באופן של קרנות סל אינו צפוי להשפיע על חסם זה לרבות בשל העו

אשר יצריכו הון  OTCרציף וכן בשל העובדה שתמהיל הנכסים בקרנות הסל יכלול גם נכסי 
 אנושי מקצועי ומיומן.

 רישיונות ואישורים
חברות תכלית נדרשות לאישורי הרשויות לרבות אישור הבורסה ורשות ניירות ערך לפרסום 

כן, נדרשות החברות לרישיונות מאת עורכי המדדים, . כמו ו/או דוחות הצעת המדף תשקיפים
אשר התעודות עוקבות אחריהם. הפסקת תוקף הרישיון לשימוש במדד כלשהו או אי הארכת 
הסכם הרישיון עם עורך מדד, עלולה לגרום לכך שחברות תכלית ידרשו לבצע המרה כפויה של 

 עבר למשטר קרנות נאמנות.חסם כאמור אינו צפוי להשתנות עקב המ התעודות הרלוונטיות.
 מחסומי יציאה

חסם היציאה העיקרי של תחום הפעילות הינו התחייבויות כלפי מחזיקי תעודות הסל על פי 
עם זאת, יצוין כי חברות תכלית רשאיות לבצע המרה  יחדשטרי הנאמנות הרלוונטיים לכל סדרה. 

יוכלו המחזיקים בקרנות הסל , 28לאחר כניסתו לתוקף של תיקון  כפויה של התעודות בכל עת.
רה יבמסגרת פדיון ויצ -במסגרת המסחר הרציף והשני -לצאת מההשקעה בשני אופנים: האחד

אם כי על האחרון תושת עמלת יצירה ופדיון המהווה בפני עצמה סוג של חסם  –של קרנות סל 
 יציאה.

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות והשינויים החלים בהם  .9.1.7
חליפיים העיקריים לתעודות הסל הינם מוצרים פיננסיים כגון קרנות נאמנות, תה המוצרים

השואפות )אך לא מתחייבות( להשיג תשואה דומה או עודפת על מדדים )או על הרכב מדדים(, 
 - ETF כגון, ים בישראלצפואף מו לקרנות מחקות ומכשירים פיננסיים דומים הקיימים בחו"

(Exchange Traded Fundsכן .) ,בשוק ההון מכשירים פיננסים לא סחירים המוצעים על  קיימים
ידי הבנקים והמהווים אף הם תחליפים למוצרי חברות תכלית. תחליף נוסף הינו השקעה ישירה 

תחליף זה לא בהכרח בניירות הערך המרכיבים את המדד ו/או הנגזרים הפיננסיים על המדדים, 
ל התיק. כמו כן, תחליף אפשרי לתעודות מורכבות אפקטיבי, לאור פיזור ניירות הערך וגוד

מסוימות, הינו ניהול תיקים באמצעות מנהלי השקעות. התחליף העיקרי לתעודות 
 פיקדונות בנקאיים וקרנות נאמנות כספיות ו/או שיקליות.התחייבות/פיקדון הינו 

-ד"התשנ, בנאמנות משותפות השקעות חוק תחת הסל תעודות פעילות הסדרתאודות  לפירוט
 .להלן 9.14.1 סעיף ראההחברה בנושא  והערכות, 1994

 מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו .9.1.8
 להלן. 9.5לפרטים אודות התחרות בתחום ראה סעיף 
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 מוצרי חברות תכלית .9.2

מוצרי חברות תכלית הינם תעודות סל, תעודות סחורה, תעודות פקדון, תעודות משולבות, תעודות בחסר, 
)תעודות ממונפות( תעודות מנוטרלות מטבע ומוצרי מדדים. לתעודות מאפיינים שונים  באיזון תעודות

 .המעקב בנכסי יהוהן נבדלות אחת מהשני
 

  :31.12.2017ונפקו ליום להלן פירוט תעודות הסל של חברות תכלית שה
 נטו  שווי התחייבויות  שווי נכסים  (לפי נכס בסיס)סוג התעודות 

 ח"מיליוני ש                                                         

 29  7,414  7,443  מניות בארץ 

 72  11,300  11,372  ל"מניות בחו

 3  132  135  סחורות

 7  1,159  1,166  מורכבות

 17  2,059  2,076  שקל+ ח  "מט

 16  7,760  7,776  ח קונצרני "אג

 6  1,767  1,773  ח ממשלתי"אג

 6  186  192  שורט וממונפות

    

 156  31,777  31,933  כ"סה

    

 -  (3,416) (3,416) החזקות הדדיות בתעודות

    

 (1) -  (1) החזקה במניות החברה 

    

 155  28,361  28,516  כ "סה
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  :31.12.2016פירוט תעודות הסל של חברות תכלית שהונפקו ליום  להלן

 נטו  שווי התחייבויות  שווי נכסים  (לפי נכס בסיס)סוג התעודות 

 ח"מיליוני ש                                                       
 23  8,597  8,620  מניות בארץ 

 70  9,696  9,766  ל"מניות בחו

 3  159  162  סחורות

 9  1,272  1,281  מורכבות

 23  2,181  2,204  שקל+ ח  "מט

 15  7,701  7,716  ח קונצרני "אג

 6  2,047  2,053  ח ממשלתי"אג

 4  118  122  שורט וממונפות

    

 153  31,771  31,924  כ"סה

    

 13  (3,635) (3,622) בתעודותהחזקות הדדיות 

    

 (1) -  (1) החזקה במניות החברה 

    

 165  28,136  28,301  כ "סה
 

 

 :הסל תעודות בנכסי התנועות פירוט להלן

 31.12.17 31.12.16 

 ח''מיליוני ש 

 30,671  28,136  יתרת פתיחה

 (3,271) (1,905) צבירות נטו

בניכוי ירידה בשווי הנכסים /עליה
 810  2,217  הוצאות שונות

 (74) (87) *דמי  ניהול

 28,136  28,361  יתרת סגירה
 

הול נטו הנקובים הנגבים בתעודות ואינו כולל את כלל הכנסות ינו דמי הני* סעיף דמי הניהול ה
 .תכלית חברות

 

לשנת ו 0.4% על עומד 2017מפעילות תעודות הסל להיקף הנכסים הממוצע לשנת  ההכנסותבין סך  היחס
  .0.42% על 2016

 

 הכנסות ורווחיות  פילוח .9.3
הכנסות המגזר נובעות בעיקר מדמי ניהול ממחזיקי תעודות הסל, מהשאלות ומפעילות כיסוי ומימון. 

לדוח  1.3 ףוסעי 31.12.2017כספיים מאוחדים ליום לפרטים בדבר הכנסות ותוצאות המגזר ראה דוחות 
  הדירקטוריון.

 

 : 2015-2017סל ביחס להכנסות המאוחדות בשנים  תעודותלהלן ההכנסות ממגזר 
2017 2016 2015 

הכנסות 
במיליוני 

  ש"ח

שיעור 
 מהכנסות

הכנסות 
במיליוני 

 ש"ח

שיעור 
 מהכנסות 

הכנסות 
במיליוני 

 ש"ח

שיעור 
 מהכנסות 

113 12.9%  124 16.0%  107 14.5% 
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 והפצה שיווק .9.4
 ו/או דוחות הצעת מדףחברות תכלית מבוצעת על פי תשקיפים  יהצעה של המוצרים המונפקים ע" ככלל

 המונפקות התעודות לשיווק פועלות תכלית חברות, בנוסף. ערך ניירות ומרשותשקיבלו היתר מהבורסה 
 יםהתכנ העברת לצורך תיקים ומנהלי השקעות ליועצי מקצועיים כנסים עריכת ידי על בעיקר ידן על

 בהתאם הכל, עוקבות הן אחריהם העתידיים החוזים או המדדים, הסל תעודות, השוק עם בקשר העיוניים
 יועצי להשתתפות בקשר ערך ניירות רשות להוראות ובהתאם, לעת מעת שיהיו כפי הדין להוראות
 המשך לצורך, בנוסף. פרסומיים מוצרים וקבלת הפיננסיים הנכסים מנהלי שעורכים בכנסים השקעות

", סל תעודות תכליתהמותג " וחיזוק, בישראל המובילים הסל תעודות מגופי כאחד תכלית חברות מיצוב
  .התקשורת באמצעי ושיווקיים פרסומיים בקמפיינים לעת מעת תכלית חברות יוצאות
עם מיטב דש ניהול תיקים בהסכם לקבלת שירותי שיווק  מדדים תכליתהתקשרה  19.11.2014ביום 

מיטב דש ניהול תיקים לתכלית מדדים שירותי  מעניקה. על פי ההסכם, תכלית חברותתעודות סל של 
, כל זאת בתנאי שוק מקובלים מול גופים דומים. בתמורה ידהשיווק השקעות לתעודות הסל המנוהלות על 

ול תיקים תשלום המחושב בהתאם להחזקה הממוצעת של מיטב למיטב דש ניה מדדיםמשלמת תכלית 
מד בתוקפו למשך תקופת זמן בלתי מוגבלת, כאשר ודש ניהול תיקים בתעודות הסל של תכלית. ההסכם ע

  כל צד רשאי בכל עת ומכל סיבה שהיא, להביא הסכם זה לידי סיום על ידי מתן הודעה בכתב למשנהו.
 

 תחרות  .9.5
למיטב ידיעת הקבוצה, קיימים בשוק ההון מוצרים דומים לתעודות סל הכוללים מוצרי מדדים דומים וכן 
תעודות התחייבות/פיקדון דומות ו/או קרנות נאמנות ו/או פיקדונות מובנים המוצעים על ידי בנקים 

 בישראל. בכל הנוגע למדדי חו"ל קיימים מכשירים פיננסיים דומים בחו"ל. 
ות הסל מתאפיין בתחרות הן מצד תעודות דומות אשר מונפקות בישראל והן מצד מכשירים תעוד תחום

הניהול  דמיפיננסים אחרים אשר מהווים תחליף להשקעה בתעודות. עיקר התחרות מתבטאת בגובה 
הנגבים ממחזיקי התעודות, בסחירות ובמחיר הקניה והמכירה וכן בפיתוח תעודות מסוגים שונים 

 ור. קרנות הנאמנות בכלל וקרנות מחקות, בפרט, מהוות תחרות ישירה עם תעודות הסל. לציבוהנפקתן 
 ולהערכות, 1994-ד"התשנ, בנאמנות משותפות השקעות חוק תחת הסל תעודות פעילות הסדרת לעניין

, והחברה הסל תעודות פעילות על המשנה ולחקיקת לחוק התיקוניםשל  השפעתם להיקף ביחסהחברה 
 .להלן 9.14.1 סעיף ראה

 ,2016-תשע"ו תקנות השקעות משותפות בנאמנות )הצעת יחידות של קרן חוץ(תיקון  אודות לפירוט
ת החברה והערכולהפצה של קרנות נאמנות זרות ללקוחות פרטיים, ל המקומי השוק פתיחת אתמאפשר ה

 לעיל. 8.16.5התחרות בתחום, ראה סעיף  את הגבירזה צפוי ל מהלך ןבנושא לפיה
ואשר  ,אשר מתחרים בפעילותן של חברות תכלית ,גופים עיקריים נוספים 3, ישנם 31.12.2017 ליום נכון

סדרות של תעודות סל ותעודות פיקדון: קסם מקבוצת אקסלנס השקעות בע"מ,   514 - הנפיקו במצטבר כ
 שקעות.הראל סל בע"מ מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים ופסגות תעודות סל מקבוצת פסגות בית ה

החברה  הינהתכלית ו 29.2% חלקן של חברות תכלית בשוק תעודות הסל הינו 31.12.2017ליום  נכון
 בהיקף הנכסים.  ביותרלה וגדה

 תיקון של לתוקף כניסתוהמתחרים בקרנות הסל, בעקבות  במספר לאמור, קיימת אפשרות לגידול בהמשך
 . להלן 9.14.1 סעיףהחברה בעניין זה, ראה  והערכות 28 תיקון אודות. לפרטים נוספים 28

 מידע הינן לחוק התיקון השפעות בדבר החברה הערכות, לכך אי, עתיד פני צופה מידע הינו האמור המידע
 י"ע המוערך מזה מהותי באופן שונה להיות עלול התממשותו אי או/ו התממשותו אשר, עתיד פני צופה

, לאור אי המשנה בחקיקת שיקבעו הספציפיות להוראות באשר הוודאות אי לאור, היתר בין, החברה
 .העסקית והסביבה השוק תנאי ולאור הוודאות לגבי מועד כניסתו לתוקף

העיקריות להתמודדות חברות תכלית עם התחרות בשוק הינן: פעילות להנפקת תעודות המהוות  השיטות
אלטרנטיבה עדיפה לתעודות המונפקות על ידי המתחרות; העמדת מערך שירות לקוחות איכותי ומיומן; 

 עמידה במחירי שווי הוגן והקמת מנגנון לניהול סיכונים. 
 

 מקרקעין ומתקניםרכוש קבוע,  .9.6
 להלן. 113.ראה סעיף  לפרטים

 
 נכסים לא מוחשיים  .9.7

 259 -יתרת הנכסים הלא מוחשיים והמוניטין המיוחסים למגזר תעודות סל מסתכמת ל 31.12.2017ליום 
הערכת שווי לבחינה לירידת ערך מוניטין  31.12.2017 החברה צירפה לדוחות הכספיים ליום"ח. ש ןמיליו

 המיוחס לפעילות תעודות הסל.
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 הון אנושי  .9.8

עובדי  44עובדי הנהלה,  2מתוכם  ,22עובדים 80הועסקו במגזר תעודות סל  31.12.2017ליום 
 עובדי תפעול ומטה.  16-עובדי מכירות ושיווק ו 18השקעות/סוחרים/בקרת סיכונים, 

עובדי  42עובדי הנהלה,  2, מתוכם 23עובדים 82הועסקו במגזר תעודות סל  31.12.2016ליום 
 עובדי תפעול ומטה.  18-עובדי מכירות ושיווק ו 20השקעות/סוחרים/בקרת סיכונים, 

מגזר זה, בדומה לחלק מהמגזרים בקבוצה, מקבל שירותי ניהול כלליים ממטה הקבוצה ומההנהלה הבכירה 
 ע על רווחיות הקבוצה.בקבוצה. הקבוצה רואה בהון האנושי משאב חשוב אשר ביכולתו להשפי

הסכם ההתקשרות התקשרה החברה מול יו"ר החברות המדווחות בתכלית ב 2017עד לתום חודש מאי 
מועסק יו"ר החברות המדווחות בתכלית בהסכם  2017והחל מתחילת חודש יוני  ובבעלות חברהעם 

חודשי, תנאים נלווים, הוראות בדבר סודיות שכר קובע, בין היתר, הוראות בדבר  העסקה. הסכם ההעסקה
לסיום על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה  ןנית םהסכהואי תחרות וכן בונוס שנתי הנגזר מעמידה ביעדים. 

 חודשים. 4מוקדמת של 
 חברההסכם התקשרות עם התקשרה החברה מול מנכ"ל חברות תכלית ב 2017עד לתום חודש פברואר 

קובע,  מועסק מנכ"ל חברות תכלית בהסכם העסקה. הסכם ההעסקה 2017 והחל מחודש מרץ ובבעלות
חודשי, תנאים נלווים והוראות בדבר סודיות ואי תחרות. כמו כן, זכאי  שכרבין היתר, הוראות בדבר 

 4הסכם ניתן לסיום על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת של הלבונוס הנגזר מעמידה ביעדים. 
 חודשים. 

חלק מעובדי חברות תכלית זכאים בנוסף למשכורת הבסיס לבונוס יעדים ו/או לבונוס  - יםתגמול עובד
חד פעמי בהתאם לשיקול דעת ההנהלה. לעובדי השיווק ישנו מרכיב בונוס חד פעמי או מתמשך הניתן 

 לשינוי מעת לעת על ידי ההנהלה. 
 

 ספקים .9.9
אחר  של מוצרי מדדים העוקביםהנפקה  - הסכמי רישיון לשימוש במדדים מול עורכי המדדים .9.9.1

מדדים שונים טעונה קבלת רישיון מאת עורך המדד לייחוס. עורך המדד הינו הגוף שמחשב 
ומפרסם את המדד לייחוס. אשר על כן, חברות תכלית התקשרו בהסכמים שונים מול הבורסה 
 לצורך קבלת הרשאה לשימוש במדדים ישראליים ועם עורכי מדדים בחו"ל בקשר לשימוש

בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת לשנות את הרכב  םרשאי יםהמדד כיבמדדים זרים. עור
המדדים, לשנות את שמותיהם, להפסיק לחשבם או להפסיק לפרסמם. עורכי המדדים אינם 
אחראים כלפי חברות תכלית, כלפי רוכשי התעודות המוצעות או כלפי צד ג' כלשהו בגין נזקים 

שימוש בנתוני המדדים או ישירים, עקיפים, תוצאתיים או אחרים שייגרמו להם כתוצאה מ
כתוצאה מטעות, ליקוי או שגיאה שנפלו במדדים. עורכי המדדים מצידם רשאים לבטל את 
ההרשאה שניתנה לחברות תכלית במסגרת ההסכם ללא כל הודעה מוקדמת אם הפרה הקבוצה 
תנאי כלשהו מתנאי ההרשאה, כאשר לחברות תכלית לא תהייה כל טענה בקשר לביטול ההרשאה 

תחליף זמין שכן הפסקת אין עורכי מדדים אלו לחלק ממוש במדד כאמור. להערכת הקבוצה לשי
תוקף הרישיון לשימוש במדד כלשהו או אי הארכת הסכם הרישיון עם עורך המדד, עלול לגרום 

 לכך שחברות תכלית ידרשו לבצע המרה כפויה של התעודות הרלוונטיות. 
בזמן  ת מידע ונתונים על מדדים מקומיים וזריםמערכת המידע הממוחשבת, בלומברג, מספק .9.9.2

אמת לצורך מסחר בתעודות הסל וכמו כן מאפשרת קשר רציף ושוטף עם בנקים זרים בחו"ל 
לצורך פעילות חברות תכלית. להערכת הקבוצה, תוכנת הבלומברג ניתנת להחלפה בתוכנות 

וייווצר  ויכול חברות תכלית חלופיות, אך יחד עם זאת מערכות חלופיות אלו יצריכו תשומות מצד
 ניתן יהיה להמשיך בפעילות תעודות הסל(. כיקושי בניהול השוטף של פעילות תעודות הסל )אם 

 תשקיף ( אשר מפרסמותSPCפעילות הנפקת מוצרי המדדים מבוצעת באמצעות חברות ייעודיות ) .9.9.3
 שירותי נאמנות. ספקים בתחום שירותי דרוג ומכוחו מוצעים מוצרי המדדים. לחברות תכלית 

 לעיל. 8.18 סעיף ראהאודות הסכם שיתוף הפעולה בין תכלית מדדים למיטב דש קרנות  לפרטים .9.9.4
 .לעיל 9.4 סעיףאודות הסכם בין חברות תכלית לבין מיטב דש ניהול תיקים ראה  לפרטים .9.9.5
המפורטת בסעיף זה לעיל אשר יהיה  לתוקף, יתווסף ספק עיקרי לרשימה 28כניסת תיקון  עם .9.9.6

 תפעול שירותי יספק המתפעל. נקבעה טרם זה למועד נכון המתפעל זהותמתפעל לקרנות הסל. 
 .הסל קרנות לפעילות ובקרה

 
                                                           

 מספר העובדים מחושב לפי תקנים. 22

 מספר העובדים מחושב לפי תקנים. 23
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 הון חוזר  .9.10

חברות תכלית גובות את דמי הניהול באופן שוטף במהלך החודש ומשלמות לספקים בדרך כלל על בסיס 
 .להלן 13.4לפרטים נוספים ראה סעיף יום. עיקר ההון החוזר מנוהל ברמת הקבוצה,  60עד  30שוטף פלוס 

 
  מימון .9.11

מצעים מימון פעילות חברות תכלית מבוסס בעיקר על הלוואות שנתקבלו מהחברה ועל א .9.11.1
 עצמאיים של חברות תכלית. 

 ש"ח. מיליון 203 -יתרת ההלוואות שהחברה העמידה לתכלית מדדים הינה כ 31.12.2017ליום  .9.11.2
ההלוואות משמשות את תכלית מדדים למימון פעילותה לרבות לצורך עמידה בהון מינימאלי 

 רגולטורי ו/או בהתאם לנדרש על ידי חברת הדירוג, בחברות הייעודיות. 
אשראים אלו  ."on call"בנוסף, חברות תכלית משתמשות באשראים מתאגידים בנקאיים מסוג  .9.11.3

משמשים בעיקר כאשר חברות תכלית נדרשות למכור או לרכוש תעודות, בעת שנכסיהן מופקדים 
בפקדונות או מושקעים בנכסים שונים )לרבות במניות או בנכס הבסיס(. במקרים אלו, חברות 

מוש באשראים בנקאיים לטווח קצר, עד לשחרור כספי הפיקדונות או תכלית נדרשות לשי
 הכספים המושקעים בנכסים כאמור, לפי העניין.

 
 מיסוי  .9.12

בחוק מס ערך  כמשמעותוחברות תכלית מדדים הינן "מוסד כספי"  -המס החלים על החברות במגזר  חוקי
 ערך מס בחוק כמשמעותם רווח ומס שכר מס לתשלום כפופות הן, לכךבהתאם . 1975-מוסף, התשל"ו

 לדוחות הכספיים. 30ראה באור  נוסף לפירוט. מוסף
 .2012 לחברות במגזר שומות מס הנחשבות סופיות עד לשנת

 
  שעבודים .9.13

המלא והמדויק של כל התחייבויותיהן של  ןבהתאם להוראות תשקיפי חברות תכלית ולהבטחת קיומ
חברות תכלית כלפי מחזיקי התעודות התחייבו חברות תכלית לשעבד ו/או לגרום להטלת שעבוד קבוע 
ושוטף מדרגה ראשונה או שניה, לפי העניין, לטובת הנאמן, על הנכסים המשועבדים לסדרות בחשבונות 

ת מסדרות תעודות הסל, לרבות הסכמי השאלה אשר בהם מופקדים כספי תמורת ההנפקה בגין כל אח
ו/או על הזכויות הנובעות מעסקאות החלף באופן שהשעבוד השוטף לטובת הנאמן יחול על הנכסים 
)לרבות, מזומן, מניות, אגרות חוב ומכשירים פיננסיים( המופקדים ו/או שיהיו מופקדים מעת לעת 

של חברות תכלית בחשבונות  ןחול על זכויותיהבחשבונות המשועבדים והשעבוד הקבוע לטובת הנאמן י
המשועבדים, בכפוף להוראות המפורטות בשטרי הנאמנות ובדוחות הצעת המדף של חברות תכלית. 
מובהר כי מקום בו השעבוד לטובת הנאמן יהיה בדרגה שניה, שעבוד זה יהיה כפוף לשעבוד מדרגה 

 ראשונה לבנק בו מנוהלים החשבונות. 
 

 על פעילות חברות תכלית מגבלות ופיקוח .9.14
 - 1994-ד"התשנ, בנאמנות משותפות השקעות חוק תחת הסל תעודות פעילות הסדרת .9.14.1

 קרנות( )28' מס תיקון) בנאמנות משותפות השקעות חוק ברשומות פורסם 2017 באוגוסט 3 ביום
 תחום כי הוא לחוק התיקון של עיקרו, ההסבר מדברי שעולה כפי ."(28 תיקון: "להלן) -( סל

 אשר, כאמור, פיו על ומפוקח ערך ניירות חוק ידי על כיום מוסדר אשר סל בתעודות ההשקעה
 את להניח בא 28תיקון . החוק במסגרת ויפוקח יוסדר, הגילוי במישור כיום בעיקרומוסדר 

, התחייבותי מוצר שהיא, סל כתעודת כיום המונפק הפיננסי המכשיר להפיכת החוקית התשתית
 להשיג שנועד באופן משותפת השקעה ניהול על המבוסס פיננסי מוצר שהיא, נאמנות לקרן

". סל קרן" ייקרא החדש הפיננסי המכשיר. שנבחרה השקעות למדיניות בהתאם מסוימת תוצאה
 תוצאות השגת שייעודה קרן כלומר, מחקה לקרן מאפייניה רוב פי על דומה תהייה סל קרן

 דומה אשר, בבורסה נסחרות שיחידותיה סגורה קרן שהיא המדד במחיר השינוי משיעור הנגזרות
 קרן, האחד: מהותיים שינויים שני בתוספת בעולם המקובל האמריקאי ETF -ה למכשיר במהותה

 ידי על לציבור יוצעו והן היום הסל תעודות של לפעילותן בדומה רציף באופן סחירה תהיה הסל
 עמדה ובטיוטת" מחקות קרנות" בטיוטת תקנות שצויינו כפי למגבלות בכפוף קשורה חברה

 תכלול השני, הקרן. הסל בקרנות שוק עשיית יהיה עיסוקה מבנית, שעיקר בהפרדה העוסקת
 חסר תשואת והשלמת מחד עודפת תשואה קבלת של בדרך הקרן למנהל נוסף שכר של מנגנון
 להקמת הרלבנטיים התיקונים את רק כולל 28 תיקון. הסל קרן בתשקיף שיקבע בשיעור מאידך
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 העקרונות את תואמים והללו, החוק לפי להסדרה הסל תעודות ולהעברת סל לקרנות התשתית
 את מסמיך 28תיקון . הציבור להערות שפורסם בנוסח שהופיעו כפי הנושאים הסדרת אופן ואת
 הקניית. המוצר על שיחולו שונים ייעודיים הסדרים לעניין הוראות לקבוע הרשות ואת האוצר שר

 במהותן ומקצועיות מורכבות הוראות סמכות לקבוע אלה לגורמים הקנתה כאמור הסמכויות
 . המוצר של הייחודיים למאפיינים הנוגעות

 תקנות וטיוטות סל לקרן הייעודיות התקנות טיוטת הן הציבור להערות פורסמו, הדוח למועד נכון
 הן הערות מתן של זה שלב. טיוטת הוראות משלימותוכן  הסל קרן לפעילות התאמות בוצעו בהן

 את להעריך ניתן שלא אף על. הסתיים וטרם בעיצומו נמצא להוראות והן התקנות לטיוטות
 או/ו התקנות טיוטות כי לראות ניתן, סל לקרנות סל מתעודות המעבר של הסופית ההשפעה
(, OTC) סחירים שאינם נכסים לרכוש מחד( סל קרנות בהן) מחקות לקרנות מתירות ההוראות

 ההפקדה שיעור כדוגמת אחרים בנכסים השימוש שיעור את ניכר באופן מצמצמות מנגד אך
 ההוראות או/ו התקנות טיוטות השפעת את בוחנת עדיין החברה, כן כמו. קצוב לזמן בפיקדונות

 .ל"בחו והבנקים בארץ הבנקים מול הטכני התפעול ואופן העתידי נכסיה תמהיל על
 הסל תעודות חברות ידי על כיום המונפקות מטבע על סל תעודות כי נכון למועד זה לציין יש

 של במבנה ערך ניירות חוק הוראות תחת לחוק התיקון של לתוקף הכניסה לאחר גם יוותרו
 .חוב איגרת

התקבלה , 12.3.2018 ביום. 2018 יוני בחודש להתרחש צפויה הייתהלחוק תיקון ההחלתו של 
הודעה של רשות ניירות ערך על פיה ככל הנראה לא יסתייע להשלים את אישור התקנות מכוח 

לפני יציאת הכנסת לפגרה ומתוך רצון לתת ודאות לכל הגורמים המעורבים בנושא,  לחוק תיקוןה
לפעול על מנת רשות ני"ע יידחה. עוד נמסר כי בכוונת התיקון לחוק מועד הכניסה לתוקף של 

 . 2018תוקף בהמשך שנת לחוק ללים את כניסת התיקון להש
 

במסגרת בחינת ירידת ערך מוניטין שבוצעה על פעילות תכלית מדדים הוערך הרווח התפעולי 
 ח"שמיליוני  37.6 -( בסך של כ2018היה נכנס לתוקף בחודש יוני  28 )בהנחה שתיקון 2018בשנת 
 כי יובהר. (2017בשנת  מיליוני ש"ח 47)לעומת  ח"שמיליוני  45.7 -המייצגת בסך של כ ובשנה

לאור העובדה כי מועד התיקון, כמו גם מלוא השינויים הכרוכים בו אינם וודאיים ועשויים 
להשתנות באופן מהותי לאחר כניסתו של התיקון בפועל יתכן והתוצאות בפועל תהיינה שונות, 

 כולן או חלקן, באופן מהותי, לחיוב או לשלילה מהתוצאות המוערכות.
, 28תיקון  השפעות בדבר החברה הערכות, לכך אי, עתיד פני צופה מידע הינו האמור המידע
 אי או/ו התממשותו אשר, עתיד פני צופה מידע הינן הצפויה ברווח התפעולי הפגיעה לרבות

 הוודאות אי לאור, היתר בין, החברה י"ע המוערך מזה מהותי באופן שונה להיות עלול התממשותו
, לאור העדר וודאות לגבי מועד כניסת המשנה בחקיקת שיקבעו הספציפיות להוראות באשר
 .העסקית והסביבה השוק תנאי ולאור לתוקף 28תיקון 

  – 2012-טיוטת תקנות השקעות משותפות בנאמנות )חשבון מגבה(, התשע"ב .9.14.2
פרסמה רשות ני"ע את טיוטת תקנות השקעות משותפות בנאמנות )חשבון  2012בחודש מרס 

"( המסדירה את הסכום שיידרש מנהל תעודת תקנות חשבון מגבה"להלן: ) 2012 -מגבה( התשע"ב 
סל להפקיד ככרית בחשבון מגבה לעמידה בהתחייבויותיו למחזיקי תעודות הסל, לפי רכיבי 
הסיכון בפועל של מנהל תעודות הסל ובהתאם להגדרות שנקבעו בתקנות החשבון המגבה. לאור 

 תהיה לא זו טיוטהסבירות גבוהה כי  קיימת ל,שינויים במודל החקיקה שיחול על ענף תעודות הס
/הון  ערבות מנגנון וכן וביטוח עצמי הון תקנות יחולו זאת חלף, לתוקף החוק כניסת עם בתוקף
 לתוקף וייכנסו יושלמו מתיבשלב זה לא ניתן להעריך  .משתנים ניהול דמי הוראת פי על עצמי

 תכלית חברות עומדות. נכון להיום ועל פי טיוטת תקנות חשבון מגבה הנוכחית, החקיקה תיקוני
הסכום שהיו נדרשות החברות שהנפיקו תעודות נדרשות להפקיד בחשבון המגבה.  שהיו בסכום

סל ותעודות פיקדון שמצויות תחת ניהול משותף של תכלית מדדים )"קבוצת תכלית"(, להפקיד 
מיליון ש"ח )לפי רכיבי הסיכון בפועל לתאריך הדוח(.  131 -סך של כבחשבון המגבה היה עומד על 

ההון העצמי החשבונאי של החברות המנפיקות מקבוצת תכלית )"ההון העצמי"( הסתכם ליום 
מיליון ש"ח. ההון העצמי המוחשי בתוספת יתרת הלוואות בעלים  128 -לסך של כ 31.12.2017

יות בטחון בתעודות המגובות בערבות חברת האם, נדחות ו/או הלוואות שהועמדו לטובת כר
מיליון ש"ח. ההון העצמי המוחשי משמעותו ההון העצמי  151 -לסך של כ 31.12.2017הסתכם ליום 

לפי דוחות כספיים בניכוי הרכיבים הבאים ככל שנכללו בהון העצמי החשבונאי: א. הוצאות 
ים נדחים; ה. נכסים לא מוחשיים אחרים; הנפקה; ב. רכוש קבוע; ג. הוצאות מראש; ד. נכסי מיס

ו. חייבים שנכללו במאזן שהינם צדדים קשורים, פרט לחייבים שהינם חלק מקבוצת תכלית. 
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הלוואות בעלים נדחות משמעותן הלוואות שהעמידו בעלי מניות לקבוצת תכלית לצורך מימון 
סכום עודף, דהיינו לאחר לא ייפרעו אלא מתוך  ןפעילותן, ובלבד שבתנאי ההלוואה נקבע כי ה

שהתקיימו התנאים הקבועים בשטר הנאמנות שהיו מזכים את בעלי המניות למשוך את הסכום 
 כדיבידנד.

במסגרת הגברת מעורבות הנאמן בפיקוח ובקרה על תעודות הסל, גובש מתווה  - מתווה הנאמנים .9.14.3
להלן: תעודות הסל )פעולה המעגן את האופן בו תיערך עבודת הפיקוח והבקרה של הנאמן על 

 "(.מתווה הנאמנים"
, ובין היתר: א. מעמדו ותפקידו של הנאמן, תוך עקרונותמתווה הנאמנים מושתת על מספר 

התייחסות למעורבותו בהתנהלות השוטפת של התאגיד, לרבות בחינת הממשל התאגידי במנפיק 
וקיום ביקורות עתיות במתכונת שנקבעה. ב. המידע והסמכויות שיימסרו לנאמן לצורך ביצוע 

ד. הוראות לעניין שליטה בנכסים  תפקידו. ג. מערכות ממוכנות לביצוע בקרות בידי הנאמנים.
ומבוצע באופן , 2016באפריל  1וניהול חשבונות בתעודות הסל. הליך אימוץ המתווה החל ביום 

 מדורג.
, 2016 בנובמבר – 2016-תקנות השקעות משותפות בנאמנות )הצעת יחידות של קרן חוץ( תשע"ו .9.14.4

של קרן חוץ(. במסגרת  נכנסו לתוקפן תקנות השקעות משותפות בנאמנות )הצעת יחידות
נכון למועד הדוח החברה  התקנות ניתן להפיץ בישראל קרנות נאמנות זרות ללקוחות פרטיים.

זרות הקרנות ההפצת להערכת החברה אודות משמעויות  לא רואה השפעה מהותית על פעילותה.
 . לעיל 8.16.5 סעיף ראה  ,בישראל

 
 יעדים ואסטרטגיה עסקית .9.15

 להלן. 13.11ראה סעיף 
 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .9.16
(. בעקבות תיקון זה החברה לעיל 9.14.1)לפרטים ראה סעיף  28צפוי להיכנס לתוקפו תיקון  2018בשנת 

 להלן. 13.11ראה סעיף . בנוסף ומיטב דש קרנות נערכת למיזוג תכלית מדדים
 

 תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי התאגיד  .9.17
 להלן. 13.12ראה סעיף 

 
 דיון בגורמי סיכון  .9.18

 .להלן 13.13אודות גורמי סיכון החלים על כלל הקבוצה ומידת השפעתם על הקבוצה ראה סעיף  לפרטים
גורמי סיכון ספציפיים למגזר תעודות הסל ואשר להערכת החברה עשויה להיות להם השפעה  יפורטולהלן 

 לדוחות הכספיים. )א(21ראה באור  נוסף לפירוטמהותית על החברה. 
לעיל,  9.14.1להסדרת פעילות תעודות הסל תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות, כמפורט בסעיף 

עשויה להיות השלכה על גורמי הסיכון הרלוונטיים למגזר תעודות הסל. עם המעבר מתעודת סל לקרן 
 Fullמאפיין של  סל יחול שינוי מהותי והרכיב ההתחייבותי הקיים כיום בתעודות סל כמוצר בעל

Commitment  של מאפיין בעל למוצר יהפוך Best Effort ,משתנים ניהול דמי) מוגבלת רצועה למעט 
בגין הרכיב  ,הספציפי ןהסיכושיהיו לה מאפיינים של רכיב התחייבותי. לאור זאת  (השלילי בצידם

לפירוט נוסף לתוקף.  28צפוי להצטמצם, לאחר כניסת תיקון  ,ההתחייבותי המאפיין תעודות הסל
  .לעיל 9.14.1על החברה ראה סעיף  28ולהערכות החברה לעניין השפעת תיקון 

כל התחייבויותיהן של חברות תכלית  - כושר פירעון ועמידה בהתחייבויות של צדדים שלישיים .9.18.1
כלפי מחזיקי התעודות מובטחות במלואן על ידי הנכסים המגבים המופקדים בחשבונות 
המשועבדים. יכולת הפירעון של הבנקים בהם מנוהלים החשבונות המשועבדים והאיתנות 

ות על ידי הפיננסית של בנקים אלו מהווים גורם מהותי ליכולת הפירעון של תעודות ההתחייב
  .חברות תכלית

, ללא מתן החלטת הבורסה הרלוונטית להוציא נייר ערך כלשהו מהמדד - שינויים בהרכב מדד .9.18.2
 אפשרות למסחר במניה, עלולה להשפיע באופן מהותי לרעה על התוצאות העסקיות.

ם חברות תכלית שואפות בפעילותן במניות, במכשירים פיננסיים ובנכסי - שינויים בנכסי הבסיס .9.18.3
נגזרים לגדר את החשיפה לשינויים בנכסי הבסיס )מדדי מניות, מדדי אגרות חוב ו/או חוזים 
עתידיים(, אולם פעילות זו אינה נטולת סיכונים וזאת בין היתר במקרים של תנודות חדות בנכס 
הבסיס ו/או קשיי סחירות אחרים בנכסי הבסיס או במכשירים פיננסיים, העלולים למנוע 
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ביצוע עסקאות ו/או המרות ועלולים ליצור מצב שבו לא ניתן לסגור פוזיציות אפשרות של 
 פתוחות ולא ניתן לבצע פעולות איזון יומיות.

המעקב  פגיעה ביכולת - פגיעה במעקב אחר השינויים במדדי ניירות הערך או בחוזים עתידיים .9.18.4
כלולים בהם או אחר של חברות תכלית אחר השינויים במדדי ניירות הערך או בניירות הערך ה

השינויים בחוזים העתידיים )לרבות בשל מקרים כגון: תקלות במערכת המסחר ו/או בקווי 
תקשורת אצל הברוקרים(, עלולה לפגוע ביכולתן של חברות תכלית לגדר את החשיפה לשינויים 

 במדדים או בחוזים אלו. 
על פעילות הקבוצה, בתחום בכפוף למגבלות המוטלות  - שינויים בשחקנים ושכלול שוק ההון .9.18.5

כניסתם  הפיננסים, פועלות חברות תכלית לניצול הזדמנויות מסוג של פערי מחירים. המכשירים
לצמצם הזדמנויות כאמור, דבר  ההצפויה של גורמים נוספים למסחר במכשירים פיננסיים, עלול

 .חברות תכליתשעלול להשפיע לרעה על תוצאותיהן העסקיות של 
החשיפה לגבי  מגביר את short))24ביצוע פעולות במסחר בחסר  - במסחר בחסר ביצוע פעולות .9.18.6

  קיימת סחירות נמוכה, הפסקת מסחר או קשיי סחירות אחרים. ןניירות ערך בה
במקרה בו חלק ניכר ממחזיקי תעודות  - המרה לא צפויה על ידי חלק ניכר ממחזיקי התעודות .9.18.7

מסדרה מסוימת יבקשו להמיר את התעודות במועד בו חברות תכלית לא נערכו לכך מראש, קיים 
סיכון באשר ליכולת חברות תכלית להמיר את מלוא הנכסים המגבים של התעודות ולהעביר 

 למחזיקי התעודות את מלוא סכום ההמרה באותו מועד. 
קיים סיכון כי אירוע הפרה הקשור לתעודות מסדרה  - ור לתעודות מסדרה אחתאירוע הפרה הקש .9.18.8

תכלית של מוניטין באחת ישפיע על מחזיקי התעודות מהסדרות האחרות בשל פגיעה בתדמית ו
)על אף העובדה כי קיימת הפרדה מבנית ומשפטית בתשקיפי תכלית בין סדרה אחת לסדרה 

 אחרת של תעודות(. 
ת תוקף הרישיון של חברות תכלית לשימוש במדד, עשויה לגרום לכך שחברות הפסק - רישיונות .9.18.9

 תכלית יאלצו לבצע המרה כפויה של התעודה הרלוונטית.
בתעודות  - עלות/רווח מנטרול חשיפה למט"ח )בתעודות אשר אינן כוללות רכיב קוואנטו( .9.18.10

זרים, סכום ההמרה למחזיק אינו צמוד לשער המטבע בו  שקליות )מנוטרלות מטבע( על מדדים
נקוב המדד לייחוס. העלויות או הרווחים הכרוכים בנטרול חשיפת התעודה לתנודות בשער 
המטבע הזר לייחוס הרלבנטי עשויים להשפיע על שווי התעודה. בתעודות שקליות על מדדים 

ת/רווחים הנובעים מפעולות נטרול זרים יתווסף או ינוכה משווי התעודה רכיב המשקף עלויו
החשיפה למטבע בגין התעודה. יצוין, כי במקרים קיצונים ההפסד מתעודות אלה עשוי להיות 

 ד. ומהותי מא
 ןת נכסים מגבים על מנת לעמוד בהתחייבויותיהותכלית מנהלחברות  – חשיפה לשינוי ריבית .9.18.11

קדונות יכלפי מחזיקי התעודות. כחלק מהנכסים המגבים מתכסות חברות תכלית בנכסים כגון פ
בתחומי הפעילות במכשירים  .יםומכשירים פיננסיים הרגישים לשינויים בשיעורי הריביות השונ

פיננסיים קיימים סיכונים הנובעים משינויים בשיעורי הריבית בישראל ו/או בחו"ל ומשינויים 
ריבית על פיקדונות בישראל ו/או בחו"ל. שיעורי הריבית משמשים כפרמטרים בתמחור בגובה ה

מכשירים פיננסיים ונגזרים בהם עשויה תכלית להשתמש לניהול השקעותיה. שינויים בלתי 
צפויים בשיעורי הריבית עשויים לגרום לתכלית ו/או לחברות מקבוצת תכלית רווח או הפסד 

 ננסיים, אשר מחיריהם השתנו בעקבות השינוי האמור בריבית. הנובע מהחזקה במכשירים פי

 

  

                                                           
 השאלת ידי על לרוב מתבצעת בחסר מכירה. ברשותו שאינם ערך ניירות במכירת מעוניין כלשהו גוף כאשר מתבצעת בחסר מכירה 24

 -הפוכה לקניית נייר ערך ובכך מאפשרת להרוויח כשמחיר נייר הערך יורד ולהפך  הינה פעולה בחסר מכירה. שלישי מצד הערך ניירות
 גורמת להפסד במקרה שנייר הערך עולה. לפיכך, לאור אופי המכירה בחסר המתואר לעיל, קיים סיכון במקרה של מכירה בחסר. 



   

59 

 מגזר חבר בורסה וברוקראז'  .10
 

 מידע כללי על תחום הפעילות .10.1
"( מעניקה שירותי חברות המגזרמיטב דש ברוקראז' )להלן ביחד: "ו הקבוצה באמצעות מיטב דש טרייד

שירותי , בניירות ערך ישראלים וזריםחבר בורסה, שירותי משמרת ניירות ערך, שירותי מסחר וביצוע 
 עשיית שוק, שירותי המרות מט"ח ושירותים נלווים ללקוחות מקומיים וזרים. 

 במהלך השנים האחרונות בוצעו מספר מיזוגים ושינויי מבנה במגזר זה. 
 הושלמו עסקאות לרכישת פעילות לקוחות מוסדיים ולקוחות עצמאיים 15.2.2018וביום  25.1.2018 ביום

 עסקת"-ו" ירושלים בנק: "להלן) מ"בעבנק ירושלים  של( בתחום שירותי המסחר בניירות ערך בהתאמה)
 להלן. 10.16.6ראה סעיף  לפרטים"(. ירושלים בנק

 בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה .10.1.1
 מיטב דש טרייד הינה חברה בבורסה ובמסלקת הבורסה.

בעלת רישיון שיווק השקעות מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ  החבר המיטב דש טרייד הינ
 "(. העיסוקהסדרת  חוק)להלן: " 1995-השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה

לרשות ניירות ערך בקשה לביטול רישיון שיווק  מיטב דש ברוקראז', הגישה 25.12.2017ביום 
 26ות ללקוחות כשירים בלבד. אי לכך, החל מיום עוסקת בשיווק השקע יאההשקעות הואיל וה

 אין רישיון שיווק השקעות. מיטב דש ברוקראז', ל2017בדצמבר, 
מיטב דש טרייד עוסקת במתן שירותי חבר בורסה לרבות שירותי מסחר, משמרת ניירות ערך, 

העצמאיים  הלקוחותושירותי שיווק השקעות. לאחר רכישת פעילות  , עשיית שוקשירותי ביצוע
 המסחר בתחום לפעולמיטב דש טרייד  החלה, להלן 10.16.6 בסעיף כמפורטשל בנק ירושלים, 

במיטב דש טרייד מתנהלים בעיקר חשבונות של לקוחות עצמאיים ולקוחות  .עתידיים בחוזים
המנהלים את תיק ההשקעות שלהם באמצעות מנהל תיקים )לרבות מיטב דש ניהול תיקים(. עם 

פרטיים, גופים מוסדיים ותאגידים ישראלים וזרים. בנוסף מעניקה מיטב  נמנים לקוחותהלקוחות 
ברוקראז' )קסטודיאן( בחשבונות ייעודיים ללקוחות מוסדיים באמצעות מיטב  דש טרייד שירותי

  "(.לידרשות' בית השקעות בע"מ )להלן: "ו לידרדש ברוקראז' ו
הבורסה המקומיים והזרים הפעילים בשוק המקומי בשנים האחרונות חל קיטון במספר חברי 

 ובהיקפי פעילותם.
מיטב דש ברוקראז' עוסקת במתן שירותי מסחר וביצוע עסקאות בניירות ערך בישראל ומחוץ 

, אשר כוללים, בעיקר, ביצוע הוראות קניה ללקוחות כשירים לישראל ושירותי שיווק השקעות
ם ובמתן שירותי מסחר וביצוע עסקאות בניירות ערך או מכירה של ניירות ערך סחירים וסליקת

זרים, לרבות תיווך בביצוע פעולות כאמור ופעולות הנלוות לאלה וכן הענקת שירותי מחקר כלכלי 
לאחר רכישת פעילות הלקוחות המוסדיים של בנק ירושלים, כמפורט בסעיף )מיקרו ומאקרו(. 

תן שירותים ללקוחות זרים בבורסה בישראל להלן, החלה מיטב דש ברוקראז' לפעול במ 10.16.6
(DMA .) מקומיים וזרים וכן לחברות בקבוצה בכפוף כשירים השירותים מוענקים ללקוחות

 להוראות הדין החלות על אותן חברות.
הכנסות הקבוצה במגזר זה נובעות בעיקרן מעמלות בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך, מדמי 

תרות זכות ומחיוב ריבית בגין יתרות חובה בחשבונות הלקוחות, משמרת, מהפרשי ריביות בגין י
מעמלות הפצה של קרנות שוק,  עשיית שירותי בגין מתשלוםמהפרשי שער בהמרת מט"ח, 

נאמנות, מדמי טיפול בחשבונות הלקוחות ומתשלום חודשי קבוע בגין שירותי חבר בורסה ללידר 
 מיטב דש ברוקראז'. לו

 האשר עשוי יםרחוק בורסה יתנאי הכשירות לחבר לשינויסה בנוגע צעת הבורה בדבר לפרטים
 להלן. 8510.1.-ו 6.10 פיםסעי ההבורסה שאינם בנקים, רא חבריהתחרות מול להגברת  להביא

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  .10.1.2
מהותי מתנודתיות שוקי ההון בארץ ובעולם, משינויים  פעילות הקבוצה במגזר זה מושפעת באופן

 במחזורי המסחר ומשינויי ריבית. 
בשנים האחרונות חל קיטון במספר חברי הבורסה המקומיים והזרים הפעילים בשוק המקומי 
ובהיקפי פעילותם, בין היתר, בשל הירידה במחזורי המסחר בבורסה. בתחום הברוקראז' המוסדי 

תחרות גוברת  קיימתיעד של גופים מוסדיים ולקוחות מתוחכמים וכשירים(, )המאופיין בקהל 
מצד הבנקים ושחיקה ברווחיות. לאור האמור, חל קיטון במספר הגופים שאינם בנקים העוסקים 

 בברוקראז' מוסדי. 
, נמשכת המגמה של גידול בהיקף ההשקעות של גופים מקומיים בניירות ערך זרים, דבר מאידך

 .הרלוונטיים בדסקים' ברוקראז דש מיטבהשפעה חיובית על היקף הפעילות של  אשר יש לו
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)להלן:  A-onlineברוקר מקבוצת -עסקת רכישת פעילות חבר הבורסה של אי להשלמת בהמשך
והרחבת פעילות מיטב  ( לדוחות הכספיים,3א)4ובאור  להלן 10.16.5 בסעיף כמפורט"(, ברוקר-אי"

גידול בהיקף הפעילות וברווחיות של חבר  חלתחום עשיית שוק והמרות מט"ח, לדש טרייד 
 הלהלן, צופ 10.16.6 בסעיף כמפורט ירושלים בנקשל עסקת  להשלמתה בהמשך כן כמוהבורסה. 
 . המגזר של וברווחיות הפעילות בהיקף נוסף גידולהחברה 

, מהווה מידע המגזר חברות של וברווחיות הפעילות בהיקף לגידול צפיהערכות החברה בדבר 
צופה פני עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה והתנהגות שוק ההון, אשר התממשותו ו/או 
אי התממשותו עלול להיות שונה באופן מהותי מזה המוערך על ידי החברה, בין היתר, בעקבות 

 .םהוראות רגולטוריות חדשות ו/או שינויים חיצוניים אשר לחברה אין שליטה עליה
 גורמי הצלחה הקריטיים בתחומי הפעילות והשינויים החלים בהם  .10.1.3

להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הינם כוח אדם איכותי ומנוסה, יכולת מחקר, 
יכולת שימור לקוח ומערכות מסחר תומכות, תודעת שירות גבוהה, יכולת לשמר מותג איכותי 

 תוך מתן מענה לשינויים בשוק ההון.
 חסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחומי הפעילות ושינויים החלים בהםמ .10.1.4

מחסומי הכניסה העיקריים לפעילות כחבר בורסה הינם אישור דירקטוריון הבורסה להצטרפות 
כחבר בורסה ועמידה בהוראות והנחיות תקנון הבורסה, לרבות דרישות הון עצמי מינימאלי 

ות להעמדת הון וערבויות מחבר במסלקת הבורסה, דרישות כפונקציה של היקפי הפעילות, דריש
 נזילות, דרישות פיננסיות ודרישות נוספות. אין מחסומי יציאה מהותיים לפעילות כחבר בורסה.

' להתקשר ברוקראז דש מיטבברוקראז' ללקוחות בניירות ערך, נדרשת  שירותיעל מנת להעניק 
חותיה בחשבונותיהם. לצורך כך מרבית הבנקים עם הבנקים השונים על מנת לבצע עסקאות ללקו

' כסולק מאושר לאחר שעמדה בתנאים שנקבעו על ידו. ברוקראז דש מיטבנדרשים לאשר את 
 מהווה חסם כניסה נוסף.הזה, כרוך, בין היתר, בהתממשקות מיכונית, הליך אישור 

מודל ההון העצמי המזערי הנדרש מחברי בורסה דרישות ההון על פי הפחתת  שעניינו למהלך
 .להלן 10.15.7 סעיף ראה, והשלכותיובנקים  שאינם

 מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו .10.1.5
 להלן. 10.6ראה סעיף 

 
  מוצרים ושירותים .10.2

(, השירותים העיקריים במגזר זה הינם: מסחר בניירות ערך, תיווך בביצוע פעולות כאמור )ברוקראז'
ופעולות הנלוות לאלה, שירותי הפצת ניירות ערך ויחידות השתתפות בקרנות נאמנות, מתן שירותי מסחר 
בניירות ערך זרים לגופים מוסדיים, קרנות גידור וחברות העוסקות במסחר בניירות ערך זרים וכן הענקת 

מורת ניירות ערך ומתן מעניקה שירותי מששירותי מחקר כלכלי מיקרו ומאקרו. בנוסף, מיטב דש טרייד 
אשראי ללקוחותיה לצורך רכישת ניירות ערך. השירותים מוענקים ללקוחות מקומיים וזרים. לאחר רכישת 

להלן(, מיטב דש טרייד  10.16.5סעיף  הברוקר )לפרטים נוספים בעניין זה רא-פעילות חבר הבורסה של אי
העצמאיים של בנק  הלקוחותהחלה לספק גם שירותי עשיית שוק והמרות מט"ח. לאחר רכישת פעילות 

. עתידיים בחוזים המסחר בתחום לפעולמיטב דש טרייד  החלה, להלן 10.16.6 בסעיף כמפורטירושלים, 
 שירותי להעניק' ברוקראז דש מיטב החלה, ירושלים בנק של המוסדיים הלקוחות פעילות רכישת לאחר
 בבורסה בישראל. זרים ללקוחות וביצוע מסחר

את שירותיה באמצעות הדסקים הבאים: דסק אג"ח ישראל, דסק מניות  המיטב דש ברוקראז' מעניק
)אשר החל את  DMA ודסקדסק מחקר, דסק ניירות ערך זרים , ECMדסק ישראל, דסק אג"ח חו"ל, 

 עסקת בנק ירושלים(.השלמת כתוצאה מ 2018פעילותו בחודש ינואר 
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  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .10.3
לדוח  1.3וסעיף  31.12.2017לפרטים בדבר הכנסות ותוצאות המגזר, ראה דוחות כספיים מאוחדים ליום 

בורסה וברוקראז' ביחס להכנסות בדוח  . להלן סכום ושיעור הכנסות* הקבוצה ממגזר חברהדירקטוריון
 : 2015-2017הכספי המאוחד בשנים 
2017 2016 2015 

הכנסות 
במיליוני 

 ש"ח

שיעור 
 מהכנסות

הכנסות 
במיליוני 

 ש"ח

שיעור 
 מהכנסות

הכנסות 
במיליוני 

 ש"ח

שיעור 
 מהכנסות

77 8.8%  69 8.9%  60 8.2% 
 

_____________________ 
 . שמעניקה מיטב דש טרייד כוללות הכנסות ממתן אשראיהכנסות המגזר * 
 

 לקוחות  .10.4
לקוחות הקבוצה במגזר זה הינם בעיקר לקוחות עצמאיים )פרטיים ותאגידיים( וגופים מוסדיים בארץ 

 . 25ובחו"ל
לקוחות חבר הבורסה חותמים על הסכם פתיחת חשבון במסגרתו מוסדרים התנאים לפעילות בחשבון, 

שחבר הבורסה רשאי לגבות מחשבון הלקוח בגין עסקאות המבוצעות בחשבון, הוראות לרבות העמלות 
לעניין דיווחים, שמירת סודיות וכדומה. חלק מהלקוחות מתקשרים בהסכם גם עם מיטב דש 

/לידר( 'ברוקראז'/לידר )לעיתים בהסכם משולב בין מיטב דש טרייד, לבין הלקוח לבין מיטב דש ברוקראז
מיטב דש ברוקראז'/לידר הרשאות לבצע עבורם פעולות בחשבון בהתאם לבמסגרתו הם מעניקים 

 להנחיות של הלקוח ובמסגרתו נקבעות עמלות הברוקראז'.
לפי בקשת הלקוח, נכללת בחלק מהסכמי פתיחת החשבון הסכמת חבר הבורסה להעמדת אשראי לטובת 

י המרבי אותו רשאית הקבוצה להעמיד ללקוחותיה נקבע על הלקוח לצורך ביצוע השקעות. היקף האשרא
ידי דירקטוריון מיטב דש טרייד, בהתאם להנחיות הבורסה. כבטחון לאשראי ללקוחות, שאינם לקוחות 

 קסטודיאן, משמש תיק ניירות הערך של הלקוח. 
 למועד הדוח לא קיימת לקבוצה תלות באיזה מלקוחותיה במגזר זה. 

 
 שיווק והפצה .10.5

לות השיווק במגזר חבר הבורסה והברוקראז' מבוצעת בעיקרה ע"י עובדי הקבוצה. לעיתים, חברות פעי
 המגזר נעזרות באופן מצומצם במשווקים חיצוניים.

, נכנס לתוקפו תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על חברי הבורסה שאינם בנקים, המאפשר 2015בדצמבר 
לקיים פגישות פרונטליות עם הלקוח אלא באמצעות מערכת להם לפתוח חשבונות במערכת סגורה מבלי 

בנקאית במערכת הבנקאית -אינטרנטית בלבד. מטרת התיקון הינה לעודד את התחרות של המערכת החוץ
המסחר בניירות ערך של לקוחות פרטיים ויצירת אלטרנטיבות אטרקטיביות לציבור הרחב. ביחס לפעילות 

 וכתוצאה, טריידדש  למיטבהליך יעיל יותר של גיוס לקוחות פרטיים ל תורמתהתיקון  שללתוקף  כניסתו
 ה. לפרטים נוספים, ראתמשיך זו שמגמה צופה. החברה טרייד דש מיטבהיקף הפעילות של במכך לגידול 

 להלן.  10.15.5סעיף 
במספר החשבונות בעקבות השימוש במערכת סגורה  גידולהמידע האמור בסעיף זה בדבר המשך מגמת ה

הינו מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה ואשר עשוי 
 .במערכת השימוש והיקף לאופן בהתאםלהתממש באופן אחר מהצפוי על ידי החברה וזאת בין היתר 

 
 תחרות  .10.6

רי העמלות, איכות המחקר הכלכלי, איכות שירותי התחום מאופיין בתחרות קשה, המתמקדת בשיעו
הביצוע, איכות כוח אדם, שירות הלקוחות ומכלול השירותים המוענקים ללקוחות. להערכת הקבוצה, 
מספר המתחרים בתחום זה הינו עשרות בודדות )כולל בנקים, חברי בורסה שאינם בנקים וחברות 

פומביים אודות גודל השוק אין ביכולתה של הקבוצה בארץ ובחו"ל(. הואיל ואין נתונים  -ברוקראז' 
 להעריך את חלקה. 

חברות המתחרים העיקריים של הקבוצה במגזר זה הינם הבנקים, חברי הבורסה שאינם בנקים וכן 
 "OGמקור ברוקראז' מקומיות וזרות ובהם, "אי.בי.איי", "פסגות", "לידר", "אקסלנס", "אופנהיימר", "

                                                           
התקשרויות אלה נעשו בתנאי שוק . נכללים לעיתים גם בעלי עניין ובעלי שליטה 'יטב דש ברוקראזבין לקוחות מיטב דש טרייד ומ 25

 . ובמהלך העסקים הרגיל
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צמיחה אורגנית של הפעילות, וכן בעת רכישת פעילות חבר הבורסה של חברת  לאור"סיטי". יצוין, כי ו
, 10.16.6 בסעיף כמפורטירושלים  בנקהשלמת עסקת עם ולהלן,  10.16.5סעיף ב כמפורטברוקר" -"אי

 . ןדש ברוקראז' את נתח השוק שלה ומיטבמיטב דש טרייד  והגדיל
רחוק תתקבל כפי שהיא משתקפת  בורסהתנאי הכשירות לחבר  לשינויככל שהצעת הבורסה בנוגע 

החברים הרחוקים  רגדיל את מספהשפורסמה להערות הציבור, עשוי מהלך זה ל המתוקנתבטיוטה 
 המתוקנת. לפרטים אודות הטיוטה בנקים שאינם הבורסה חבריבבורסה ולהגביר את התחרות מול 

  להלן. 8510.1.סעיף  הבנושא, רא החברה להערכותות הציבור ושפורסמה להער
 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .10.7
 להלן. 13.1לפרטים ראה סעיף 

 
 נכסים לא מוחשיים  .10.8

יתרת הנכסים הלא מוחשיים והמוניטין המיוחסים למגזר חבר בורסה וברוקראז'  31.12.2017ליום 
 מיליון ש"ח.  12.2-מסתכמת ל

עסקת רכישת פעילות הלקוחות העצמאיים והמוסדיים של בנק ירושלים בתחום שירותי המסחר  השלמת
 מיליון ש"ח למועד הרכישה. 21 -בניירות ערך הוסיפה להיקף הנכסים הבלתי מוחשיים סך של כ

-2017-01)מספר אסמכתא:  16.11.2017שפורסמו ביום  30.9.2017החברה צירפה לדוחות הכספיים ליום 
 .30.9.2017 ליום( את הערכת השווי ההוגן של הבורסה לניירות ערך 100612

 
 הון אנושי  .10.9

 6עובדי השקעות/סוחרים,   32עובדי הנהלה,  2מתוכם  ,26עובדים 66הועסקו במגזר זה  31.12.2017ליום 
 רות לקוחות.יעובדי ש 5-עובדי תפעול ומטה ו 21 עובדי מכירות ושיווק,

 7עובדי השקעות/סוחרים,  32עובדי הנהלה,  3מתוכם , 27עובדים 69גזר זה הועסקו במ 31.12.2016ליום 
 עובדי שרות לקוחות.  5 -עובדי תפעול ומטה ו 22עובדי מכירות ושיווק, 

וכן  השלמת עסקת בנק ירושלים בעקבות 19 - בגדל מספר העובדים במגזר  2018ינואר עד מרץ  בחודשים
 בעקבות גידול אורגני בפעילות. 

עובדי המגזר הינם בעלי השכלה, ניסיון ומומחיות בתחומם וחלקם בעלי רישיון שיווק השקעות. מגזר 
זה, בדומה לחלק מהמגזרים בקבוצה, מקבל שירותי ניהול כלליים ממטה הקבוצה ומההנהלה הבכירה 

 בקבוצה. הקבוצה רואה בהון האנושי משאב חשוב אשר ביכולתו להשפיע על רווחיות הקבוצה.
מנכ"ל מיטב דש ברוקראז' מעניק שירותי ניהול, באמצעות חברה בבעלותו,  - 28כ"ל מיטב דש ברוקראז'מנ

 יום.  120בהתאם להסכם ניהול. למועד הדוח כל צד רשאי להביא לסיום ההסכם בהודעה מוקדמת בת 
יין שכר הסכם העסקתו כמנכ"ל מיטב דש טרייד קובע, בין היתר, הוראות לענ - מנכ"ל מיטב דש טרייד

איכותיים וכמותיים שהוגדרו מראש מידי שנה  ביעדים לעמידתוכפוף בחודשי, זכאות לבונוס יעדים שנתי 
ולשיקול דעת החברה, תנאים נלווים, הוראות בדבר סודיות ואי תחרות. הסכם העסקה ניתן לביטול, ע"י 

 . חודשים 3מי מהצדדים, בהודעה מוקדמת בת 
חלק מעובדי המגזר, זכאים בנוסף למשכורתם החודשית, לבונוסים בהתאם לפרמטרים  - תגמול עובדים

 שהוגדרו מראש. 
מיטב דש  מעובדי לחלק אופציה כתבי הוענקו', ברוקראז דש מיטב שלבמסגרת הסכם המייסדים 

 מהונה המונפק של מיטב דש 9.85%-ב מחזיקים ברוקראזעובדי מיטב דש  ,הדוח למועד נכון .'ברוקראז
 ברוקראז'. 

זכויות הצבעה באסיפה הכללית ו/או  מוענקותבהסכמי ההעסקה של העובדים נקבע כי לעובדים לא 
 בדירקטוריון של מיטב דש ברוקראז' הנובעות ממימוש כתבי אופציה כאמור. 

 
 ספקים  .10.10

על ידי חברת  מיטב דש טרייד ומיטב דש ברוקראז' משתמשות בשירותי מחשוב הניתנים .10.10.1
"(, כמערכת לשירותי מסחר וניהול חשבונות של FMRאפ.אמ.אר. מחשבים ותוכנה בע"מ )להלן: "

עיבוד נתונים ומעניקה לקבוצה שירותי מסחר, פיתוח תוכנה, תמיכה  FMRלקוחות חבר הבורסה. 
נחתם הסכם התקשרות  2013באמצעות הפקת דוחות וממשק ישיר עם הבורסה. בחודש יולי, 

המסדיר, בין היתר, את מנגנון התמורה והתנאים המסחריים  FMRש בין מיטב דש טרייד לבין חד

                                                           
 מספר העובדים מחושב לפי תקנים. 26
 מספר העובדים מחושב לפי תקנים. 27
 '.המונפק של מיטב דש ברוקראזמהונה  %8.84 -למועד דוח זה כ, באמצעות חברה בבעלותו, מחזיק' ל מיטב דש ברוקראז"מנכ 28
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נחתמה תוספת להסכם. תוקף ההסכם הינו עד ליום  29.1.2015. ביום FMRבתמורה לשירותי 
אין תחליף זמין, לכן הקבוצה מעריכה, כי למיטב דש טרייד ולחברי בורסה  FMR-. ל31.12.2018

נקים מסוימים( תלות מהותית בשירותים שמעניק הספק הנ"ל. הפסקת אחרים )למעט ב
תפגע מהותית ביכולתן של מיטב דש טרייד ומיטב דש ברוקראז' לספק  FMRההתקשרות עם 

 21.1.2015 ביוםשירותי מסחר ללקוחותיהן וכפועל יוצא מכך, תפגע בהכנסותיהן וברווחיותן. 
מתן תוקף לצו מוסכם בין הממונה על ההגבלים עסקיים בירושלים  להגבלים הדין בית אישר

 המעניקה FMR של למערכת הקשור בכל ומגבלות כללים נקבעו במסגרתוFMR העסקיים לבין 
שירותי משרד אחורי על דרך של הפחתת חסמי כניסה למערכות מתחרות לשוק, יצירת אפשרות 

ביחס למערכות  FMRכח השוק של  והפחתתמעבר של חברי בורסה לספקי מערכות מתחרים 
 מידע אחרות.

מערכת שנהב מספקת לבנקים מערכת המשדרת ביצועים ומנהלת ספרים. ברוקרים המעוניינים  .10.10.2
לעבוד עם הבנקים או עם לקוחותיהם באופן שוטף מחויבים להסכם שירות עם המערכת. למועד 

' תלות אזברוקר דש למיטבהדוח, אין תחליף זמין למערכת שנהב ולכן הקבוצה מעריכה כי 
 מהותית בשירותים אלו. 

' משמשת כברוקר מייצג של סוסייטה ג'נרל ללקוחותיה בארץ ובחו"ל. סוסייטה ברוקראז דש מיטב .10.10.3
שירותי מסחר, בק אופיס, מידל אופיס ומחקר הכוללים סליקה והעברת ניירות  תג'נרל מספק

יטה ג'נרל ולכן אין תלות של סוסי לשירותיםערך זרים. להערכת החברה קיימים תחליפים זמינים 
 בספק. 

מיטב דש טרייד מעניקה ללקוחות מיטב דש ברוקראז' פלטפורמת מסחר ושירותי בק אופיס  .10.10.4
לצורך ביצוע פעולות בניירות ערך בבורסה בתל אביב. במסגרת זו, ככלל חותם הלקוח על הסכם 

להערכת החברה  ניהם.יעם מיטב דש טרייד ומיטב דש ברוקראז' המסדיר את מערכת היחסים ב
 תהא כרוכה במשאבים ניהוליים.  ספק החלפת זאת עם יחד, נוספים ספקים קיימים

הסכמי מתן שירותים, כנהוג בתחום חבר בברוקרים זרים  מספר עם התקשרהמיטב דש טרייד  .10.10.5
 הבורסה. 

פעילות הלקוחות המוסדיים בתחום שירותי המסחר בניירות  לרכישת ההשלמת עסק במסגרת .10.10.6
הצדדים  התקשרו, להלן 10.16.6 בסעיף כמפורטברוקראז' ע"י מיטב דש  ירושליםערך של בנק 

ימשיך להעניק למיטב דש ברוקראז' שירותי תפעול וחבר בורסה  ירושליםבהסכם תפעול לפיו בנק 
 כמה.בקשר עם הפעילות הנרכשת לתקופת מעבר שהוס

מיטב דש טרייד ומיטב דש  ,להלן 10.16.6 בסעיף כמפורט, ירושליםבנק  תעסקמהשלמת  כתוצאה .10.10.7
מערכת שנהב ומערכת ברוקראז פועלות באמצעות מערכות מחשוב ומסחר חדשות, לרבות 

 . Interactive Brokersערך זרים באמצעות  בניירות מסחר שירותיל
 

 הון חוזר  .10.11
ברוקראז' גובות מלקוחותיהן עמלות, בדרך כלל, בעת ביצוע פעולות בניירות מיטב דש ומיטב דש טרייד 

עם מיטב דש טרייד בהסכם לפיו מעניקה מיטב דש טרייד  וערך. מיטב דש ברוקראז' ולידר )אשר התקשר
שירותי חבר בורסה( משלמות למיטב דש טרייד סכום קבוע מידי  ןדש ברוקראז' ולקוחותיה ולמיטבללידר 

 , בהתאמה.חודש רבעון או
מרבית הספקים המשויכים ספציפית למגזר זה מחייבים את חברות המגזר על בסיס חודשי. התשלומים 

ימים. אשראי לקוחות קסטודיאן  90עד  30לספקים מתבצעים בדרך כלל באשראי של שוטף בתוספת 
בבנקים שונים.  on callנפרע ברובו בטווח של עד יומיים, לשם כך קיבלה מיטב דש טרייד מסגרות אשראי 

יתרת פריטי ההון החוזר, כוללים בעיקר עובדים ונותני שירותים. מיטב דש טרייד שעבדה לטובת מסלקת 
הסתכם הפיקדון  31.12.2016)ליום  31.12.2017מיליון ש"ח נכון ליום  19.9-הבורסה פיקדון בנקאי בסך של כ

מיליון ש"ח( הנכלל במסגרת  11.4-של כסך להבנקאי ששעבדה מיטב דש טרייד למסלקת הבורסה 
ההשקעות לזמן קצר, וזאת להבטחת התשלום של חלקה בקרן הסיכונים וכן כערובה לקיום כל שאר 
חיוביה כלפי המסלקה והכל בהתאם להוראות תקנון הבורסה. בנוסף, מיטב דש טרייד מחזיקה מזומנים 

 עמידתה בדרישות הון חוזר.  לצורך עמידתה בדרישת הבורסה לנכסים נזילים וכן לצורך
 השקעות לזמן קצר הינם פריטים המנוהלים ברמת הקבוצה.ומזומנים ושווי מזומנים 

 
 השקעות  .10.12

אמצעים נזילים  31.12.2017בהתאם להוראות תקנון הבורסה, מיטב דש טרייד נדרשה להעמיד ליום 
הסיכון הפיננסי הגלום נטו בסך חופשיים, נכסים המוכרים כחופשיים ואשראי כספי נזיל מובטח בניכוי 

 , במסגרת יתרות מזומנים, השקעות לזמן קצר ואשראי לקוחות.בעיקר"ח, הנכללים, שמיליון  60.9 -של כ
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 החשבונאי הטיפול אופן, ערך ניירות לחוק 63' מס תיקוןאודות שינוי מבנה הבעלות בבורסה,  לפרטים
הבורסה לקבלת הצעות  להצעתת מיטב דש טרייד "י מיטב דש טרייד, והיענוע הבורסה מניות בהחזקת

 .להלן 10.15.2סעיף  ראהעל ידם, מבעלי מניותיה לרכישת מניות המוחזקות 
 

 מימון  .10.13
(, אשר on callמקורות המימון של חברות המגזר הם הון עצמי, הלוואות מהחברה ואשראי בנקאי )

 החברות נוטלות מעת לעת. 
 

 מיסוי  .10.14
על חברות המגזר חלות הוראות פקודת מס הכנסה. כמו כן, מיטב  - החברות במגזרחוקי המס החלים על 

. בהתאם לכך, היא כפופה 1975-דש טרייד הינה מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
 לדוחות הכספיים. 30לתשלום מס שכר ומס רווח כמשמעותם בחוק מס ערך מוסף. לפרטים, ראה באור 

שומות מס הנחשבות ( 'ולקמליה )שמוזגה לתוך מיטב דש ברוקראזלמיטב דש ברוקראז'  ,למיטב דש טרייד
  .2012סופיות עד לשנת 

 
 מגבלות ופיקוח על תחום הפעילות  .10.15

מיטב דש טרייד הינה חבר בורסה ולכן כפופה לתקנון ולהנחיות הבורסה )להלן  - תקנון הבורסה .10.15.1
בין היתר, תנאי כשירות לחברות בבורסה, חובות "(. תקנון הבורסה קובע, תקנון הבורסהביחד: "

חברי הבורסה כלפי הבורסה וחבריה, פעילויות מותרות לחברי בורסה, כללי התנהגות של חברי 
הבורסה כלפי לקוחותיהם, חובת מינוי מבקר פנים, קצין ציות ובקר סיכונים וכן, הוראות בדבר 

מחייבים, בין היתר, שמירה על הון עצמי  פיקוח ובקרה על קיום תקנון הבורסה. תנאי הכשירות
מזערי, חובת קיום הון חוזר חיובי, נכסים חופשיים ונכסים נזילים בסכומים הקבועים בהנחיות, 
הגבלות על היקף האשראי שרשאי חבר בורסה להעמיד ללקוחותיו וכן, קריטריונים לכהונה 

ות תקנון הבורסה מיטב דש טרייד כדירקטור בחבר בורסה ומינוי דירקטור חיצוני. בהתאם להורא
נדרשת לקבל את אישור דירקטוריון הבורסה לשינויים בהחזקות בעלי עניין בה, לרבות העברת 

  שליטה בה )בחלקה או במלואה(.
 מיליון ש"ח )מתוכו 91.2 למועד הדוח, סכום הדרישה להון עצמי הנדרש ממיטב דש טרייד הינו

 מיליון ש"ח דרישה להון עצמי ראשוני(.  48.5
 מיטב דש טרייד עמדה בדרישות ההון והנזילות. 31.12.2017ליום 

 מתווה הבורסה חברי של הכללית האסיפה אישרה 30.7.2015 ביום - שינוי מבנה הבעלות בבורסה .10.15.2
 ניירות חוק פורסם 2017, באפריל 6-ב, לאמור בהמשך. בבורסה הבעלות מבנה לשינוי מעודכן

, ביום בהתאם .בבורסה הבעלות מבנה שינוי, שעניינו, 2017-ז"התשע (,63' מס תיקון) ערך
 5,300,416הוקצו ונרשמו על שם מיטב דש טרייד במרשם בעלי המניות של הבורסה  13.9.2017

מהון המניות של הבורסה. על  5.3% -מניות רגילות, ללא ע"נ, של הבורסה. מניות אלו מהוות כ
תיקון לחוק ניירות ערך שעניינו שינוי מבנה הבורסה, במידה ומיטב דש טרייד תמכור את פי ה

החזקתה או חלקה במניות הבורסה ותמורת המכירה תעלה על שיעור המניות הנמכרות כשהוא 
"(, שווי ההוןמיליוני ש"ח )להלן: " 508 -, שהינו כ31.12.2015מוכפל בהון העצמי של הבורסה ליום 

מיטב דש טרייד לבורסה סכום בגובה ההפרש בין תמורת המכירה לבין שווי ההון. כמו  יועבר ע"י
כן, רווח ההון שנצמח למיטב דש טרייד כתוצאה מההקצאה האמורה לא יחויב במס, אלא במועד 

 המימוש.  
 5%תיקון, שיעור ההחזקה לא יקנה זכויות מעבר לזכויות שמקנה החזקה של הבנוסף, על פי 

יות בבורסה וזאת לתקופה של חמש שנים, או עד מועד הנפקת מניות הבורסה לציבור מכלל הזכו
לדוחות  (1)10החשבונאי ראה ביאור ורישומן למסחר, לפי המוקדם. לפרטים אודות הטיפול 

 הכספיים. 
)מספר אסמכתא:  16.11.2017שפורסמו ביום  30.9.2017החברה צירפה לדוחות הכספיים ליום 

 . 30.9.2017 ליום ערך לניירות הבורסה של ההוגן השווי הערכת את( 2017-01-100612
 הבורסה לקבלת הצעות מבעלי להיענות להצעתמיטב דש טרייד אישר דירקטוריון  17.1.2018 ביום

בהתאם לאמור ובהתאם לתנאי הבורסה לקבלת  מניותיה לרכישת מניות המוחזקות על ידם.
 5.3% -מניות הבורסה המוחזקות על ידה )כ 5,300,000 למכורההצעות, הציעה מיטב דש טרייד 

ברוטו. בהתאם לתנאי הבורסה, ההצעה  ש"חמיליון  26.5מהונה של הבורסה( במחיר כולל של 
"(. בכל עת עד המועד הסופי: "להלן) 18.4.2018היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול עד ליום 
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ש טרייד הודעה בכתב כי היא מקבלת את למועד הסופי תהיה הבורסה רשאית ליתן למיטב ד
 לפי שיקול דעתה.  -ההצעה לגבי כל המניות המוצעות למכירה או לגבי כל חלק מהן 

יצוין, כי לא קיימת כל וודאות כי הבורסה תקבל את הצעת מיטב דש טרייד כולה או חלקה או 
וח מיידי מיום לפרטים נוספים ראה דיו כי עסקת מכירת מניות כאמור אכן תצא אל הפועל.

 . , הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה(2018-01-007174)מס' אסמכתא:  18.1.2018
בנוסף לחברותה בבורסה נמנית מיטב דש טרייד עם חברי מסלקת הבורסה ולכן  - העזר חוקי .10.15.3

"(. בהתאם לחוקי העזר קיימת ערבות חוקי העזרכפופה לחוקי העזר של מסלקת הבורסה )להלן: "
הדדית של חברי המסלקה כלפי הבורסה בקשר לנזק העלול להיגרם בשל מכירה בחסר או בשל 

טרייד בנזק העלול להיגרם כאמור, נקבע חוסר כיסוי כספי של אחד החברים. חלקה של מיטב דש 
סיכונים בה הפקידה  עפ"י יחס מחזורי העסקאות בבורסה בשנה שחלפה. במסגרת זו הוקמה קרן

 לעיל. 10.11מיטב דש טרייד סכומים הנגזרים מחלקה היחסי בקרן הסיכונים, כמפורט בסעיף 
מיטב דש טרייד בהיותה חבר בורסה כפופה להוראות חוק  - איסור הלבנת הון וצווים מכוחו חוק .10.15.4

 לעיל.  8.16.2איסור הלבנת הון והצווים שהותקנו מכוחו. לפרטים ראה סעיף 
, נכנס לתוקפו תיקון 2015בדצמבר  - לצו איסור הלבנת הון, חשבון במערכת סגורה 8ון מס' תיק .10.15.5

"( חשב"יםצו איסור הלבנת הון, שמטרתו הגברת התחרות בין חברי בורסה שאינם בנקים )להלן: "
"( בעיקר עבור שירותי הברוקראז'לבנקים בתחום מסחר ופעולות ביצוע בניירות ערך )להלן: "

רטיים בשל העובדה כי שירותי הברוקראז' בקרב הלקוחות הפרטיים נעשית ברובה לקוחות פ
 באמצעות הבנקים. 

 בעקבות התיקון, הונגשו חברי הבורסה שאינם בנקים לפעילות לקוחות קמעונאיים, באמצעות
מתן אפשרות לנהל חשבונות לקוח במערכת סגורה, אשר משמעה מתן פטור מחובת זיהוי פנים 
אל פנים )הוראה המכבידה על אפשרויות פתיחת חשבונות בחש"בים ומעבר של לקוחות 
מהבנקים( כאשר פעילות הלקוח אצל החש"ב תיעשה באמצעות "מערכת סגורה", כלומר 

קבוע של הלקוח והחזרתם לאותו חשבון קבוע בלבד באמצעות העברת כספים מחשבון בנק 
"(. הפעילות במערכת סגורה גרמה להקלה משמעותית, בפעילות מיטב המערכת הסגורה)ומכאן "

 דש טרייד ועזרה בהגברת התחרות בתחום זה. 
להוראות חוק הסדרת העיסוק, התקנות שהותקנו  המיטב דש טרייד כפופ - העיסוקחוק הסדרת  .10.15.6

ת וחוזרי רשות ניירות ערך המתייחסות לבעלי רישיון שיווק השקעות. לפרטים ראה מכוחו, הנחיו
 בוטל רישיון שיווק השקעות של מיטב דש ברוקראז'.  2017בדצמבר לעיל.  8.16.1סעיף 

, 14.9.2017ביום  – מודל ההון העצמי המזערי הנדרש מחברי בורסהדרישות ההון על פי הפחתת  .10.15.7
מתווה חדש ליישום המתודולוגיה החדשה לקביעת דרישות ההון אישר דירקטוריון הבורסה 

הבורסה שאינם בנקים. המתווה החדש ייושם באופן מדורג על פי אבני דרך כך  והנזילות מחברי
שבתום כל שלב יוחלפו במלואן הדרישות הנוכחיות בדרישות החדשות. בישיבת הדירקטוריון 

רישות ההון בגין הסיכון התפעולי. מועד התחילה של הבורסה אושר שינוי של ההוראות לחישוב ד
של הדרישה להון עצמי בגין הסיכון התפעלי יהיה לפי המאוחר מבין תום שישה חודשים מיום 
אישור רשות ניירות ערך את התיקון בהנחיות לבין המועד בו תאשר רשות ניירות ערך את השינוי 

 התאם למתווה החדש.בחישוב דרישות ההון המתייחס לחישוב ההון הכשיר ב
התקבל אישור רשות ניירות ערך לתיקון ההנחיות בקשר לדרישות ההון בגין  20.11.2017ביום 

 . 20.5.2018הסיכון התפעולי, והנחיות אלו ייושמו לכל המאוחר החל מיום 
מיליוני ש"ח,  17-המתייחס לסיכון התפעולי צפוי להקטין את הדרישה להון בכ 'יישום שלב א

 לתחום הכניסה בחסמי להקלה להביא עשויההמהלך  השלמת. 31.12.2017ביחס לדרישה ליום 
 .לתחום נוספים בורסה חברי לכניסתו הפעילות

דע צופה פני ווה מימה, ההון שוק על והשלכותיובחסמי הכניסה  הקלההערכות החברה בדבר 
עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה והתנהגות שוק ההון, אשר התממשותו ו/או אי 
התממשותו עלול להיות שונה באופן מהותי מזה המוערך על ידי החברה, בין היתר, בעקבות 

 הוראות רגולטוריות חדשות ו/או שינויים חיצוניים אשר לחברה אין שליטה עליהם.  
 תזכיר, פורסם 9.11.2017ביום  - רחוק לחבר בבורסה לחברות כשירות יטיוטה בקשר עם תנא .10.15.8

דירקטוריון אישר  22.2.2018רחוק. ביום  לחבר בבורסה לחברות כשירות מתוקן בקשר עם תנאי
. מטרת שינויי כשירות לחברות בבורסה לחבר רחוק ובתקנון הבורסההתנאי ב שינוייםהבורסה 

החברה, שינוי  והסרת חסמים שהיו על חברים מרחוק. להערכתחקיקה אלו הינה עידוד התחרות 
מנוסח התיקון שאושר ע"י דירקטוריון הבורסה רחוק, כפי שעולה  בורסהתנאי הכשירות לחבר 

של חברי בורסה  הכניסה חסמיאת  תקטין, לעניין תנאי כשירות לחברות בבורסה לחבר רחוק
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החברים הרחוקים בבורסה  רמספ תגדלהל להביא ועשויהרחוקים לתחום פעילות זה בארץ, 
  .בנקים שאינם הבורסה חבריולהגביר את התחרות מול 

ווה מידע צופה פני מה, הגדלת מספר החברים הרחוקים והגברת התחרות הערכות החברה בדבר
או אי /אשר התממשותו ו, עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה והתנהגות שוק ההון

 בעקבות, בין היתר, ה באופן מהותי מזה המוערך על ידי החברההתממשותו עלול להיות שונ
או שינויים חיצוניים אשר לחברה אין /הוראות רגולטוריות חדשות ו החלטות רשות ניירות ערך,

  שליטה עליהם. 
 (של ניירות ערך והחזקהמכירה  ,רכישה( )קופות גמל)פיננסיים תקנות הפיקוח על שירותים  .10.15.9

  לעיל. 6.7.17ראה סעיף לפרטים  –2009-"טתשס
תיקון לחוק ניירות  פורסם 2017, באפריל 6-ב - 2017-ז"התשע (,63' מס תיקון) ערך ניירות חוק .10.15.10

נוספים אודות שינוי מבנה  לפרטים. בבורסה הבעלות מבנה שינוי, השאר בין, שעניינוערך, 
 . לעיל 10.15.2 סעיף ראהומשמעויותיו,  בבורסה הבעלות

 באמצעות ערך בניירות מסחר שירותי למתן בהצעה פנייה על איסור התיקון מחילהיתר,  בין
 להיתר בהתאםאלא אם כן המערכת מנוהלת בידי הבורסה, למעט  ערך רותמערכת למסחר בניי

 . ערך ניירות רשות ראש יושבעל ידי  שניתן
  

 הסכמים מהותיים  .10.16
הושלמה עסקה לפיה  6.3.2013ביום  - הסכם לרכישת קמליה ומיזוגה עם מיטב דש ברוקראז' .10.16.1

מהון  60%"(, המוכריםמיטב רכשה מאי.בי.אי. בית השקעות בע"מ, יוהן קדוש וג'ו קטן )להלן: "
"ח )אשר שמיליון  16-"(, בתמורה לסך כולל של כהמניות הנמכרותהמניות של קמליה )להלן: "

 "(. העסקהלאי תחרות( )להלן: "חלק ממנו שולם לאי.בי.אי. בית השקעות בע"מ בגין התחייבות 
 -, ג'ו קטן 31.28% -, יוהן קדוש 60% -לאחר השלמת העסקה, בעלי המניות בקמליה היו מיטב 

למימוש  הניתנות) Call. בין הצדדים נחתם הסכם אופציה, לפיו הוענקו למיטב אופציות 8.72%
לקה( ומנגד הוענקה ליוהן בשתי מנות( לרכישת יתרת החזקות יוהן קדוש וג'ו קטן בקמליה )או ח

)הניתנת למימוש במנה אחת( למכור למיטב את יתרת החזקותיהם  Putקדוש וג'ו קטן אופציית 
או שמומשה באופן חלקי(, בתנאים הקבועים בהסכם  Call -)ככל שלא מומשה אופציית ה

 )לאחר שמיטב מוזגה 24.9.2013האופציה. יצוין כי במסגרת שינוי מבנה בקבוצה, ביום 
את  והשקעות ערך ניירות דש מיטב(, מכרה והשקעות ערך ניירות דש מיטבסטטוטורית לתוך 

 החזקותיה בקמליה לחברה.
תתמזג  לפיונחתם הסכם למיזוג סטטוטורי בין קמליה לבין מיטב דש ברוקראז',  20.2.2013ביום 

במישרין או קמליה עם ולתוך מיטב דש ברוקראז', כך שלאחר השלמת המיזוג תחזיק החברה )
)על בסיס דילול מלא( מהחברה הממוזגת. אחד התנאים המתלים שנקבעו בהסכם  57.9%בעקיפין( 

 המיזוג הינו הפסקת פעילויות מסוימות המבוצעות בקמליה טרם המיזוג. 
החברה את האופציה הראשונה לרכישת חלק מהחזקותיהם של מר יוהן  מימשה, 26.5.2015ביום 

מהונה המונפק והנפרע של קמליה )טרם  75% -החזיקה החברה ב זה מועד רולאחקדוש וג'ו קטן, 
 המיזוג(.

, הושלם מיזוגה הסטטוטורי של קמליה עם ולתוך מיטב דש ברוקראז', תוך 21.12.2015ביום 
 .קמליהחיסולה המשפטי של 

על מניות המיעוט בחברה הממוזגת. בעלי  חלועם השלמת המיזוג, האופציות כאמור לעיל, 
, מר 11.37% -, מר יוהן קדוש 66.77% -החברה  היומניות במיטב דש ברוקראז', לאחר המיזוג ה

 .9.85% -וקבוצת העובדים  8.84% -, רון סירני בע"מ 3.17% -ג'ו קטן 
"( בהסכם קדוש וקטן, התקשרה החברה עם ה"ה יוהן קדוש וג'ו קטן )להלן ביחד: "10.7.17ביום  .10.16.2

למכירת מניות, לפיו קדוש וקטן מכרו את כלל אחזקותיהם במיטב דש ברוקראז' לחברה. כתמורה 
מיליוני ש"ח נטו )לאחר קיזוז תשלומים בגין  4בעד רכישת המניות, שילמה החברה סך של 

התבטל התחייבויות לשיפוי וסילוק הלוואות(. כמו כן, במסגרת השלמת הסכם מכירת המניות, 
בעלי המניות ביחס לקדוש וקטן, ומר קדוש התפטר מתפקידו כיו"ר הדירקטוריון של מיטב  הסכם

 81.3% -למועד הדוח, לאחר השלמת הסכם מכירת המניות, החברה מחזיקה בכ .דש ברוקראז'
מהון המניות של מיטב דש ברוקראז', מר רון סירני מחזיק, באמצעות חברה בבעלותו המלאה, 

 -יות של מיטב דש ברוקראז' וקבוצת עובדי מיטב דש ברוקראז' מחזיקה בכמהון המנ 8.84% -בכ
 מהון המניות של מיטב דש ברוקראז'. 9.85%

מיטב דש טרייד מעניקה ללידר ושות' ולקוחותיה שירותי חבר  - למוסדיים עצמאי ברוקר הסכמי .10.16.3
טודיאן. בתמורה בורסה, לרבות קנייה ומכירה של ניירות ערך וסליקת ניירות ערך לחשבונות קס
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"ח צמוד למדד המחירים, שמיליון  1.2לשירותים זכאית מיטב דש טרייד לתשלום שנתי בסך של 
התחייבות מיטב דש טרייד למתן השירותים הינה כל עוד  .ח"ש מיליון 1.3 -ל 1.1.2016 -מ והחל

מחזורי הפעילות של לידר ושות' )לרבות לקוחותיה( באמצעות מיטב דש טרייד לא יעלו על פי 
 31.10.2011. ביום 31.8.2003שניים מהיקפם הממוצע בתקופת שלושת החודשים שהסתיימו ביום 

כל אחד מהצדדים באמצעות הודעה בכתב  נחתמה תוספת להסכם הכוללת הוראת ביטול על ידי
חודשים ממועד מתן ההודעה על סיום ההסכם,  3חודשים מראש. כמו כן, עד לאחר חלוף  9של 

אם ניתנה על ידי מיטב דש טרייד ללידר שות', תהיה לידר ושות' רשאית בהתקיים תנאים כאמור 
לידר ושות' העמידה לטובת חודשים נוספים.  3-בהסכם, להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת ב

"ח להבטחת נזק כספי שיגרם למיטב דש טרייד כתוצאה שמיליון  5מיטב דש טרייד פיקדון בסך 
 טרייד דש מיטבמפעילות לידר ושות' בחשבונותיה או בחשבונות לקוחותיה במיטב דש טרייד. 

 .דומים ותנאים במתכונת שירותים, קשורה חברה', ברוקראז דש למיטב מעניקה
 בין החברה לבין חברה בבעלות מר רון סירני, מנכ"ל מיטב דש ברוקראז' - סכם בעלי מניותה .10.16.4

, הסכם שמסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים בקשר עם ניהול מיטב דש וקבוצת העובדים
', הרכב ברוקראזדש  מיטבברוקראז' והבעלות בה, ובין היתר, נקבעו מגבלות עבירות על מניות 

יניות חלוקת רווחים והחלטות מיוחדות אשר מצריכות רוב מיוחד של בעלי מניות דירקטוריון, מד
 או דירקטורים. 

פעילות  את ההושלמה עסקה לפיה מיטב דש טרייד רכש 8.5.2016ביום  - ברוקר-רכישת פעילות אי .10.16.5
וכן שולם בשנת , ח"שמיליון  1.3-בסכום של כ A-onlineברוקר מקבוצת -חבר הבורסה של אי

שהוסכמו. הרכישה כוללת את  תנאיםהתקיימות  לאחרמיליון ש"ח נוספים  0.3-של כ סך 2017
ברוקר. -פעילות חבר הבורסה, ברוקראז', שירותי המרות מט"ח ופעילות עשיית השוק של אי

ברוקר -מיליון ש"ח בגין תיק אשראי לקוחות של אי 12.4 -ההשלמה שולם סך של כ במועדבנוסף, 
בהמשך לרכישת הפעילות מיטב דש טרייד החלה לפעול  ב דש טרייד בע"מ.שהועבר במלואו למיט

נוספים  הכנסהבתחומי פעילות חדשים של עשיית שוק והמרות מט"ח, המהווים מקורות 
 את רווחי המגזר. שהגדילו

, התקשרו 16.10.2017ביום  - רכישת פעילות הלקוחות העצמאיים והמוסדיים של בנק ירושלים .10.16.6
ומיטב דש ברוקראז' בהסכמים לרכישת פעילות הלקוחות העצמאיים והמוסדיים, מיטב דש טרייד 

"( בתחום שירותי המסחר בניירות ערך בנק ירושליםבהתאמה, של בנק ירושלים בע"מ )להלן: "
מיליוני ש"ח שישולמו במועד ההשלמה. למועד ההתקשרות, היקף  21-בתמורה כוללת של כ

מיליארד ש"ח. הסכמי הרכישה כוללים,  5 -הנרכשת הינו כהנכסים המנוהלים במסגרת הפעילות 
בין היתר, מצגים שונים כמקובל בעסקאות מסוג זה, וכן התחייבות של בנק ירושלים לשיפוי בגין 
הפרת מצגים וחבויות עבר בקשר עם הפעילות הנרכשת, וזאת בכפוף למגבלת זמן ותקרת שיפוי 

, כוללים הסכמי הרכישה מגבלות אי תחרות מסכום התמורה. כמו כן 100%מקסימאלית של 
 מסוימות החלות על בנק ירושלים למשך עד ארבע שנים ממועד השלמת העסקה. 

הושלמה עסקת רכישת פעילות הלקוחות המוסדיים בתחום שירותי המסחר  25.1.2018ביום 
ב דש "( ע"י מיטפעילות הלקוחות המוסדיים הנרכשת: "להלן) ירושליםבניירות ערך של בנק 

ברוקראז', כך שמיטב דש ברוקראז' רכשה את פעילות הלקוחות המוסדיים הנרכשת ושילמה 
מיליון ש"ח, והצדדים התקשרו בהסכם תפעול לפיו בנק  6.5תשלום בסך  ירושליםתמורתה לבנק 

ימשיך להעניק למיטב דש ברוקראז' שירותי תפעול וחבר בורסה בקשר עם פעילות  ירושלים
 ים הנרכשת לתקופת מעבר שהוסכמה.הלקוחות המוסדי

הושלמה עסקת רכישת פעילות הלקוחות העצמאיים בתחום שירותי המסחר  15.2.2018 ביום
 דש מיטבי "ע"( הנרכשת העצמאייםפעילות הלקוחות : "להלן) ירושלים בנקבניירות ערך של 

 מתוכם, ח"ש מיליוני 18.2-כ שללסך  הסתכמה, הפעילות רכישת של כוללתה עלותש כך, טרייד
 מיוחס ח"ש מיליוני 3.7 -כ של וסך הפעילות רכישת עבור ירושלים לבנק שולמומיליוני ש"ח  14.5

, שנרכש האשראי תיק כי יצוין. מיטב דש טריידל שהועבר ירושלים בנק לקוחות של אשראי לתיק
 . בעסקה שנרכשו הלקוחות של הערך ניירות בתיקי מובטח

 מבנקהלקוחות המוסדיים והלקוחות העצמאיים  פעילותהחברה בדבר השלכות רכישת  להערכות
 .לעיל 10.1.2סעיף  ראהירושלים, 

-2018-01)מס' אסמכתא:  28.1.2018לפרטים נוספים ראה דיווחים מידיים של החברה מיום 
-2017סמכתא: )מס' א 16.10.2017 מיום(, 2018-01-003700)מס' אסמכתא:  9.1.2018 מיום(, 009505

)מס' אסמכתא:  15.2.2018( ומיום 2017-01-082012)מס' אסמכתא:  17.9.2017(, מיום 01-089797
  .ההפניה דרך על זה בדוח הנכללים( 2018-01-015868

 לעיל. 10.10.1, ראה סעיף FMRאודות הסכם  לפרטים .10.16.7
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 פעולה שיתוף הסכמי .10.17

 שיתוף פעולה מהותיים., חברות המגזר אינן קשורות בהסכמי הדוח במועד
 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .10.18
 להלן. 13.11ראה סעיף 

 
 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  .10.19

 להלן. 13.11ראה סעיף 
 

 תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי התאגיד .10.20
 להלן. 13.12סעיף  ראה

 
 דיון בגורמי סיכון .10.21

 להלן. 13.13לדיון בגורמי סיכון ראה סעיף 
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  29בנקאימגזר אשראי חוץ  .11
 

 מידע כללי על תחום הפעילות  .11.1
 במתן : )א(עוסקת"( פנינסולה: "ביחד להלן) שלה בנות וחברות מ"בע פנינסולה קבוצת באמצעות החברה

מימון יבוא,  ,חוזר הון מימון כגון: למטרות שונות, בישראל לחברות קטנות ובינוניות אשראיפתרונות 
הזמנות, מימון השקעות טווח בינוני, מימון לרכישת ציוד, ועוד. העמדת מימון ספקים, מימון גישור, מימון 

ערבויות, , דחויים ממסרים)כגון  ביטחונות שונים מימון על ידי פנינסולה נעשית, בין היתר, כנגד קבלת
 אשראי מתן או/ו באקוויטי השקעה לקרן ניהול שירותי במתן)ב(  וכן  נכסי נדל"ן, ציוד, פיקדונות וכו'(;

 הפעילות במחזורי גידול ללקוחותיה מאפשרת פנינסולה פעילות. בישראל חברות קטנות ובינוניותל
 הינה פנינסולה .שוטפות בהתחייבויות ועמידה יותר מדויק באופן מזומנים תזרים תכנון, שלהם העסקית

 החלה החברה 2016 ביולי 3 מיום החל. בישראל בבורסה נסחרים שלה הערך ניירות אשר ציבורית חברה
 . פנינסולה של הכספיים דוחותיה את לאחד
 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .11.1.1

הפעילות בענף מתן האשראי לחברות קטנות ובינוניות מורכבת ממספר שחקנים כגון: המערכת 
, פעילות זו כמו החברההבנקאית, חברות כרטיסי האשראי וגופי מימון חוץ בנקאיים. להערכת 

בנקאי, הולכת וגדלה בשנים האחרונות וזאת, בין -הפעילות של תחום המימון החוץגם היקף 
היתר, לאור מגבלות שונות )רגולטוריות ותפעוליות( שהוטלו במערכת הבנקאית בשנים 
האחרונות על הענקת אשראי ללקוחות, לאור הליכי המימון המורכבים והאיטיים יותר במערכת 

י המסחריים הטיפוסיים במשק אשר מתארכים בשנים הבנקאית, וכן לאור תנאי האשרא
 האחרונות.

 השפעת גורמים חיצוניים על פעילות פנינסולה -מאפייני השוק .11.1.2
לעיל, להלן מאפיינים ומגמות עיקריים נוספים המשפיעים על פעילות  6בנוסף למפורט בסעיף 

שנן פחות פעילות פנינסולה מושפעת מהמצב הכלכלי במשק. מחד, כשבמשק יפנינסולה. 
עסקאות ופחות דרישה למימון, צפויה האטה גם בפעילות פנינסולה. מאידך, הרעה במצב הכלכלי 
יכולה לגרום לקושי בקרב גורמים רבים ליטול אשראי חדש בהיקפים גדולים מהמערכת 

בטווח הקצר, הזדמנות לגופים הפועלים בשוק האשראי החוץ לפחות  ,הבנקאית, דבר המייצר
מת פנינסולה, להגדיל את היקף פעילותם. יחד עם זאת, לשגשוג כלכלי במשק ישנה בנקאי, כדוג

השפעה חיובית על פעילות פנינסולה. שיעור הריבית במשק משפיע על פעילות פנינסולה, 
ומתבטא בשיעור הריבית או העמלה הנגבית מלקוחותיה. פנינסולה מושפעת גם ממגבלות בענף 

ברת הרגולציה על תאגידים בנקאיים בישראל תביא להגדלת הבנקאות בישראל, וצופה כי הג
הביקוש לאשראי חוץ בנקאי. תנאי האשראי הארוכים הנהוגים במשק הישראלי מאפשרים 
לפנינסולה ולמתחריה בתחום הפעילות לקבל דריסת רגל בשוק האשראי היות והם מסוגלים 

 הבנקאי. נוחים יותר ממקורות המימון בתנאים להעניק ללקוחות אשראי 
 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .11.1.3

 להלן.  11.12לפרטים ראה סעיף 
  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .11.1.4

להערכת פנינסולה, המצב הפיננסי במשק הישראלי, המתאפיין בין היתר בהגברת דרישות 
הרגולציה החלות על תאגידים בנקאיים ביחס להלימות הון ותנאי האשראי המסחריים הקיימים 
במשק, יגביר את הצורך במציאת מקורות מימון חוץ בנקאיים ובכך יגדיל את היקף הפעילות 

בישראל. מגבלות הלימות ההון של  לחברות קטנות ובינוניותוץ בנקאי בתחום מתן האשראי הח
המערכת הבנקאית וכן התפתחות ענף המימון החוץ בנקאי ושיפור תדמיתו בקרב לקוחות 
פוטנציאליים, מובילים לקוחות קיימים ופוטנציאליים לפנות לחברות העוסקות בתחום מתן 

נינסולה ומביאים להגדלת היקף הפעילות בתחום. וביניהם לפ לחברות קטנות ובינוניותהאשראי 
כפועל יוצא, השירות שניתן ללקוחות הולך ומשתפר והמרווחים בענף הולכים ומצטמצמים. 
שיפור תדמיתו של ענף האשראי החוץ בנקאי מהווה רכיב משמעותי באסטרטגיית הצמיחה של 

ת, יושר ושימוש במנגנוני פנינסולה. פנינסולה פועלת אל מול לקוחותיה בשקיפות מקסימאלי
פיקוח איכותיים. בעבר, פניה לאפיקי המימון החוץ בנקאי, כאלטרנטיבה למימון הבנקאי, נעשתה 

ולאחרונה ניכרת מגמה של פניה לאפיקי המימון החוץ  ובינוניות ותקטנ חברותבעיקר על ידי 
בעתיד, בעיקר בשל  ךתימשבנקאי מצד חברות גדולות. יצוין, כי לא קיימת וודאות כי מגמה זו 

 התפתחויות בחקיקה וברגולציה בתחום המימון החוץ בנקאי. 

                                                           
 .להלן 12.7 סעיף ראה לפרטיםמיטב דש הלוואות בע"מ )אשראי ללקוחות פרטיים( נכללים בתחומי פעילות אחרים.  פעילות 29
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 גורמי הצלחה קריטיים וחסמי כניסה ויציאה עיקריים בתחום הפעילות .11.1.5
על מנת שפנינסולה תגיע להיקף פעילות בו הרווח הגולמי מכסה את ההוצאות הקבועות ובכדי 

להיות בעלת הון עצמי ויכולת לגייס אשראי  שתוכל להעניק שירותים ללקוחותיה, היא נדרשת
ניתוח  ,חיצוני במינוף ובמחיר נוחים ותחרותיים. בנוסף, גורמים כגון ניהול מערך בחינת סיכונים

זמינות ויעילות   ,ביצוע בקרות, מוניטין ,פיזור סיכונים, הטמעת נהלי קליטת לקוחות  ,אשראי
 השירות תורמים להצלחת הפעילות בתחום. 

 מי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילותמחסו .11.1.6
לאור כניסת חקיקה חדשה, ונכון למועד זה, חסם הכניסה העיקרי לתחום הפעילות הוא הצורך 

על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, בקבלת רישיון מתאים 
לא יעסוק אדם במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי אלא אם  ,לפיוהואיל ו. 2016-תשע"ו

כן בידו רישיון למתן שירות בנכס פיננסי או רישיון למתן אשראי, לפי העניין, אשר ניתן על ידי 
 המפקח על נותני שירותים פיננסים. 

 לרוב וגביית ותקופת טווח קצר הינו ללקוחותיה פנינסולההאשראי שמעמידה  היתר ובין הואיל
 . פעילותה בתחום משמעותיים יציאה חסמי להערכתה אין, חודשים מספר על עולה אינה

 תחליפים לשירותים הניתנים במסגרת תחום הפעילות  .11.1.7
, הבנקים ידי על להינתן יכולים, פנינסולה ידי על הניתנים האשראי לשירותי חלופיים שירותים

 בהתאם היתר בין נבחנות השונות החלופות. על ידי בעלי רישיון מתאים לפי חוק הפיקוח או
 . הלקוחות פעילות והיקף לגודל

 
 מוצרים ושירותים  .11.2

למטרות שונות, כמפורט בסעיף בישראל,  לחברות קטנות ובינוניותאשראי  ,פנינסולה מעניקה .11.2.1
גם מול חברות מימון אחרות  פנינסולהכחלק מפעילותה בתחום הפעילות, פועלת . לעיל 11.1

מפוזרות בכל רחבי הארץ ה, פנינסולה)מנכי משנה( אשר פועלות באותם שווקים בהם פועלת 
אינה נוהגת  פנינסולהומממנות עסקאות קטנות יותר ובעלות פיזור גיאוגרפי רחב יותר, שאותן 

לבחירת מנהלים כאמור לעיל, בעקבות הזכייה במכרז בנוסף,  לבצע בעצמה בפעילותה השוטפת.
 השקעה באקוויטי ןלקרנות השקעה בעסקים בינוניים, החלה פנינסולה להעניק שירותי ניהול לקר

 . בישראל לחברות קטנות ובינוניות מתן אשראי או/ו
 נוהל בדיקות אשראי וניהול סיכונים .11.2.2

נוסה פנינסולה מנהלת מערך בחינת סיכוני אשראי באופן שוטף המורכב מוועדת אשראי ומצוות מ
ומיומן, על מנת למזער את הסיכונים הכורכים בפעילותה. טרם קבלת לקוח, נהוג לבצע בדיקות 
מקדימות ומול לקוחות קיימים מתבצעות בחינות תקופתיות על מנת לזהות שינויים ברמת 
הסיכון אצלם ואצל חייבים של לקוחות אלה. יצוין, כי על אף הבדיקות שנעשות אין ביטחון כי 

ה לא תיתקל לעיתים בקושי לגבות את הממסרים הדחויים שהועברו או הוסבו לה. פנינסול
משך תקופת התנאים המסחריים של ההתקשרות עם הלקוחות נגזרים ממספר קריטריונים כגון; 

, תקופת ההיכרות של פנינסולה עם הלקוח והיקף פעילותו מולה, רמת הבטוחות האשראי
 פיננסית. המועמדות על ידי הלקוח ואיתנותו ה

 
  30פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .11.3

לדוח  1.3וסעיף  31.12.2017לפרטים בדבר הכנסות ותוצאות המגזר, ראה דוחות כספיים מאוחדים ליום 
הדירקטוריון. להלן סכום ושיעור הכנסות הקבוצה ממגזר אשראי חוץ בנקאי ביחס להכנסות בדוח 

 :2016-2017הכספים המאוחד בשנים 
 

2017 2016 2015 

הכנסות 
במיליוני 

 ש"ח

שיעור 
 מהכנסות

הכנסות 
במיליוני 

 ש"ח

שיעור 
 מהכנסות

הכנסות 
במיליוני 

 ש"ח

שיעור 
 מהכנסות

56 6.41% 26 3.35% - - 
 

 

                                                           
, לאור איחוד פנינסולה 31.12.2016ועד ליום  2016במספרי ההשוואה מתייחסים לתקופה החל מהרבעון השלישי לשנת  2016נתוני שנת  30

 לדוחות החל מרבעון זה.
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 לקוחות  .11.4
בישראל המאוגדים כחברות, מחברות קטנות ובינוניות של פנינסולה מורכבים ברובם  לקוחותיה .11.4.1

, על פי שיתופיות ועוסקים מורשים, אשר מחזור ההכנסות השנתי שלהם נעשותפויות, אגודות 
. בנוסף, בין הלקוחות מצויות גם חברות )בקירוב( מיליון ש"ח 500מיליון ש"ח עד  5בין  רוב,

הינם מענפי המימון והפיננסיים, בניה וקבלנות משנה, של פנינסולה גדולות. מרבית לקוחותיה 
קלאות, הובלה ותחבורה, יבוא ומסחר, אלקטרוניקה, טכנולוגיה מפעלים ותעשייה, מזון וח

ותשתיות. ככל שפיזור תיק החייבים ותיק הלקוחות גדול יותר, כך תיק האשראי יציב יותר 
וההשפעה של אי פירעון חוב על ידי מושך בודד קטנה יותר על התיק בכללותו ולא פוגעת 

מיליון  557 -עומד על כ 2017בדצמבר  31ום ברווחיותה. היקף האשראי שהעמידה פנינסולה לי
 מיליארד ש"ח. 2.51 -עמד על כ 2017ש"ח. מחזור העסקאות שבוצעו ע"י פנינסולה בשנת 

צמצום הסיכונים הינו חלק מהותי מפעילות פנינסולה ומהווה את ליבת  - ניהול סיכוני אשראי .11.4.2
בדיקות נאותות הן ללקוחות והן פעילותה. ניהול הסיכונים מתבצע באמצעות נוהל מקיף לביצוע 

למושכים, בהתאם לגודל העסקה ומאפייניה. הנוהל כולל בדיקה וקליטה של לקוח חדש, בדיקת 
המושך, בחינת הממסר ותנאיו, זיהוי לקוח חדש בהתאם להוראות הדין, ערבות אישית, קביעת 

האשראי וביצוע  גובה העמלה הנגבית בעסקה, בקרת לקוחות, בקרת תיק האשראי, בקרת ביטוח
פעולות גבייה במצבים של קושי בפירעון. פנינסולה מבוטחת בפוליסת ביטוח אשראי המבטחת 

 את פעילותן של חברות הבת שלה.
 המחאות לגביהו פיזור תיק לקוחות .11.4.3

 של ביותר הגדולים והמושכים הלקוחות עשרת של חלקם את מפלחות שלהלן הטבלאות
, לגביה והמחאות לקוחות מיתרת באחוזים, 2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לתקופה פנינסולה

 מממסרים מורכבת להיות יכולה בודד לקוח של יתרה כי, יצוין. הכספיים בדוחות המופיעה, ברוטו
 ידי על שהובאו מממסרים מורכבת להיות יכולה בודד מושך של יתרה כי וכן מושכים כמה של

 . לקוחות מספר
 

)נתוני  2017בדצמבר  31טבלת פיזור עשרת הלקוחות ועשרת המושכים הגדולים ביותר ליום להלן 
 : פנינסולה(ברוטו מתוך תיק האשראי של 

 שיעור מתיק האשראי מושך שיעור מתיק האשראי לקוח

1 7.03% 1 1.87% 
2 5.45% 2 1.48% 
3 5.41% 3 1.01% 
4 4.61% 4 0.90% 
5 3.45% 5 0.72% 
6 3.40% 6 0.72% 
7 2.91% 7 0.67% 
8 2.60% 8 0.65% 

9 2.23% 9 0.64% 
10 2.16% 10 0.63% 

 



   

72 

התפלגות יתרות לקוחות, מסך לקוחות והמחאות לגביה ברוטו, לפי ענף פעילות לתקופה להלן 
 :2017בדצמבר  31ביום  השהסתיימ

הפעילות ענף הלקוחות תיק מסך שיעור   

 46.53% מימון ופיננסים

 14.65% ותעשיה מפעלים

 8.59% מזון וחקלאות

 5.80% יבוא ומסחר

 5.59% הובלה ותחבורה

 4.98% תשתיות 

 4.44% בניה וקבלנות משנה

 3.51% אנרגיה כימיקלים ודלק

 2.01% אלקטרוניקה וטכנולוגיה

 1.48% ביגוד והנעלה

 0.96% שירותים

 0.86% אחר

 0.60% חשמל

 100.0% "כסה

 
  מח"מ תיק הלקוחות –זמני פירעון פילוח לפי  .11.4.4

 : 2017 בדצמבר 31 ליום נכון פירעון זמני לפי – ללקוחות אשראי תיק מ"מח

 התיק מיתרת מצטבר אחוז התיק מיתרת נפרע אחוז * לפירעון ימים
0-30 31% 31% 
31-60 30% 61% 
61-90 %15  %76  
91-120 11% %87  
121-150 3% %90  
151-180 2% %92  
181-365 5% %97  
365> **3% 100% 

 . יום 120 עד של בטווח נפרע האשראי מתיק 87% -כ
 החוזי המועד ועד, 2017 בדצמבר 31 דהיינו, הדוח ממועד שנותרו הימים מספר – לפירעון ימים* 

 .החוב לפירעון
 היתרה את המתאר המדויק האחוז. שלמים לאחוזים בעיגול מוצגים שלעיל בטבלה האחוזים** 

 . הלקוחות מיתרת 2.9% הינו, שנה שמעל
 

 שיווק ומכירות  .11.5
 יםזקוק פנינסולה בחינת לפי אשר, ללקוחות ישירה פניה הינה פנינסולה פועלת בה העיקרית הגיוס שיטת

 ויועצים, אחרות מימון חברות לרבות מתווכים באמצעות לפנינסולה מופנים לקוחות, כן כמו. לשירותיה
 לקוחות ידי על פוטנציאליים לקוחות של הפניה הינה נוספת גיוס שיטת. פעילותה את המכירים פיננסים
 לרבות חיצוניים וגורמים פנימיים גורמים באמצעות מתבצעת והמכירות השיווק פעילות. קיימים

 . פומבי פרסום באמצעות
 

 תחרות .11.6
 ניכרת האחרונה בתקופה. רב לא שחקנים במספר השנים לאורך התאפיין פנינסולה של הפעילות תחום
 פרמטרים מספר סביב נסבה הפעילות בתחום התחרות. הפעילות לתחום נוספים שחקנים של כניסה

 הואיל. אישיים ויחסים העמלה גובה, השירות זמינות, ללקוח הניתן האשראי היקף, מוניטין: מרכזיים
של פנינסולה במדויק  חלקה את להעריך החברה של ביכולתה אין, השוק גודל אודות פומביים נתונים ואין

 העיקריים המתחרים, החברה ידיעת למיטב. יי רוב החברות העוסקות בענף האשראשכן אין גישה לנתונ
וכן החברות הגדולות  הגדולים המקומיים המסחריים הבנקים שמונת קבוצות הינם פנינסולה של

, בנוסף. מ"בע קפיטל ואמפא מ"בע אוינ אחים קבוצתנמנות  , למשל,שעוסקות בתחום הפעילות שבהן
שמהוות פועלות בתחום הפעילות גם חברות קטנות נוספות בסדרי גודל ובהיקפי פעילות נמוכים יותר 
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להתחרות בתנאי ובהיקף האשראי שהשחקנים הגדולים בתחום  ותמתקש ןתחרות פחותה היות וה
 גדול בתחום פעילותם היקף אשר הבנקים מלבד החברה להערכת מסוגלים להעניק ללקוחותיהם.

 . פנינסולה של מזה גדול שוק נתח מ"בע נאוי האחים לקבוצת ,משמעותית
 

 עונתיות  .11.7
, מסוים גידול. ניכרת בצורה פנינסולה פעילות היקף על המשפיעה בעונתיות מאופיין איננו הפעילות תחום
 וסופי חודש סופי, ומועדים לחגים הסמוכות בתקופות ניכר, פנינסולה פעילות בהיקפי, מהותי שאינו

 . קלנדריים רבעונים
 

 הון אנושי .11.8
כספים וניהול סיכוני עובדי  7עובדי הנהלה,  4, מתוכם 31עובדים 23הועסקו במגזר זה  31.12.2017ליום 

 עובדי שירות לקוחות.  6 -ו עובדי שיווק ומכירות 6, אשראי
, כספים וניהול סיכוני אשראי 7עובדי הנהלה,  3, מתוכם 32עובדים 22הועסקו במגזר זה  31.12.2016ליום 

 עובדי שירות לקוחות. 5עובדי שיווק ומכירות,  7
עובדי המגזר הינם בעלי ניסיון ומומחיות בתחומם. פנינסולה רואה בהון האנושי משאב חשוב ומשקיעה 

לה תכנית אופציות משאבים ניהוליים וכספיים בהכשרת עובדים ובשמירה על ההון האנושי. לפנינסו
 לעובדים, יועצים, נותני שירותים ונושאי משרה. 

, אשר למועד הדוח נמנה על בעלי השליטה הסכם ההעסקה עם מנכ"ל פנינסולה -מנכ"ל פנינסולה
, קובע, בין היתר, הוראות בדבר שכר חודשי, זכאות למענק שנתי ומענק בפנינסולה ומכהן בה כדירקטור

ביעדים ובהתאם למדיניות התגמול ותנאים נלווים. הסכם ההעסקה ניתן לביטול, מיוחד, בכפוף לעמידתו 
 9יום ועל ידי החברה תוך מתן הודעה מוקדמת של  120על ידי המנכ"ל תוך מתן הודעה מוקדמת של 

 חודשים. 
אישרה האסיפה הכללית של פנינסולה מדיניות תגמול לנושאי המשרה. עוד אישרה  2017בחודש אוקטובר 

 לעובדיםאופציות  1,375,000הוקצו  2018סיפה הכללית הענקת אופציות לנושאי משרה. בחודש ינואר הא
 אשר יבשילו על פני ארבע שנים.  בפנינסולהולנושאי משרה 

 
 הון חוזר .11.9

 מיליון ש"ח.  275 -, ההון החוזר של פנינסולה עומד על כ2017בדצמבר  31נכון ליום 
 

 מימון ואשראי .11.10
העמדת מסגרת אשראי והלוואות  ,הדוח פעילות פנינסולה ממומנת באמצעות הון עצמינכון למועד 

מבנקים בישראל וכן מהתמורה בגין אגרות החוב )סדרה א'(. למועד הדוח, לפנינסולה קווי אשראי 
בדצמבר  31מיליון ש"ח למימון פעילותה השוטפת. נכון ליום  550 -בנקים בישראל בסך כולל של כ מארבעה

 0.03%הלוואות פנינסולה מתאגידים בנקאיים הינן בעלות שיעור ריבית ממוצע בגובה פריים +  2017
 )ניצול בפועל של מקורות האשראי(. 

הנפקת אגרות חוב )סדרה א'( ומניות לציבור, מכוח תשקיף מדף. יצוין, כי הנפקת  ביצעהכמו כן, פנינסולה 
שמחייב את דירוג  1981-אג"ח ותעודות התחייבות כפופה לעמידה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

 האג"ח. 
וב מיליון ש"ח ע.נ. אגרות ח 224.5 -הנפיקה פנינסולה כ 6.4.2017במסגרת מכרז לציבור שהתקיים ביום 

ואינן  1.4%ש"ח ע.נ. כ"א, הנושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  1)סדרה א'(, רשומות על שם, בנות 
לדוחות  )ד(20יאור צמודות )קרן וריבית( למדד כלשהו. לפרטים נוספים אודות הנפקת אג"ח ראה ב

 . 31.12.2017הכספיים ליום 
מניות רגילות, רשומות על  10,200,000פנינסולה  הנפיקה 12.6.2017במסגרת מכרז לציבור שהתקיים ביום 

אגורות למניה  245ש"ח ע.נ כ"א של פנינסולה. המניות הונפקו במחיר המשקף מחיר של  0.1שם, בנות 
מניות בתמורה  4,657,000ש"ח. במסגרת ההנפקה רכשה החברה  מיליון 25 -כובסך הכל תמורה ברוטו של 

 מיליון ש"ח.  11.4-כוללת של כ
למועד הדוח עומדת פנינסולה במגבלות ובתנאים אשר נקבעו על ידי התאגידים הבנקאיים בקשר עם 
מתן האשראי. פנינסולה בוחנת מעת לעת התקשרויות לקבלת מסגרות אשראי נוספות, לצורך שמירה על 

 14,000 -יתרת אשראי של כ לפנינסולה 2017בדצמבר  31גמישות תפעולית ומימונית שוטפת. נכון ליום 
אלפי ש"ח בגין אגרות החוב )סדרה א'( שהנפיקה )נטו, בניכוי עלויות הנפקה(. נכון למועד הדוח, אגרות 

                                                           
 מספר העובדים מחושב לפי תקנים. 31
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בטווח ארוך   ilA-1בטווח קצר בדירוג  s&pעל ידי מעלות  החוב )סדרה א'( של פנינסולה מדורגות
ilA/Stable. 

 
 מיסוי .11.11

 ראה לפרטים. הכנסה מס פקודת הוראות חלות במגזר החברות על - במגזר החברות על החלים המס חוקי
 .הכספיים לדוחות 30 באור

 .2012 שנת וכוללשומות מס סופיות עד  פנינסולהל
 

  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד .11.12
שיונות ילרבהתאם  ,בישראל לחברות קטנות ובינוניות פנינסולה פועלת בתחום מתן האשראי  .11.12.1

אשר מסדיר את פעילות פנינסולה בתחום הפעילות למתן אשראי שקיבלה מכוח חוק הפיקוח, 
"( והצווים מכוחו, חוק איסור הלבנת הון)להלן: " 2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס וכן על פי

, וכן, בין היתר, בהתאם להוראות הכלליות שנקבעו בחוק 1973-חוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג
"( ובהתאם לתיקון לחוק איסור מימון טרור חוק)להלן: " 2005-איסור מימון טרור, התשס"ה

. בנוסף, ופקודות השטרות )נוסח חדש( "(חוק הבנקאות)להלן: " 1981-הבנקאות )רישוי(, התשמ"א
 פעילותה של פנינסולה.הסדרות רגולטוריות נוספות צפויות להשפיע על 

שר לתאגיד , נכנס לתוקפו תיקון לחוק הבנקאות המאפ2015בדצמבר  1ביום  - חוק הבנקאות .11.12.2
א לחוק ניירות ערך( החייבות 35שאינו תאגיד בנקאי, להנפיק תעודות התחייבות )כהגדרתן בסעיף 

לחוק ניירות ערך ולעסוק במתן אשראי כאחת, בכפוף לעמידה בתנאים  15בתשקיף לפי סעיף 
ולה נכון למועד הדוח וביחס לאגרות החוב )סדרה א'( של פנינסולה, עומדת פנינסשנקבעו בחוק. 

 בכל הוראות חוק הבנקאות הרלוונטיות.
אשרה הכנסת את החוק לצמצום השימוש  2018 במרץ 12ביום  -החוק לצמצום השימוש במזומן .11.12.3

המלצות הוועדה  על בסיס ועדת לוקר."(, המזומן לצמצום החוק)" 2018 -חבמזומן, התשע"
מגבלות באופן מדורג על לצמצום המזומן, הן לקבוע בחלקן בחוק  אשר אומצוהעיקריות כאמור, 

, וזאת במסגרת ההתמודדות עם העלמות המס והמאבק בהלבנת שימוש במזומן ובשיקים סחירים
 2019בינואר  1לצמצום המזומן עתיד להיות ביום החוק מועד תחילתו של הון ומימון טרור. 

ידות מגבלות על הסבת שיקים, עתחלק מהוראות החוק לרבות "(, כאשר התחילה יום"להלן: )
   חודשים לאחר יום התחילה. 6להיכנס לתוקף 

קובע   החוק –2016-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו .11.12.4
דרישות רישיון לעסקים במתן שירותים פיננסיים, הגבלות על ניהול העסקים בתחום וחובות 

פנינסולה בע"מ  -חברות בנות של פנינסולההתקבלו בידי  2017במאי דיווח שיחולו על העסקים. 
ופנינסולה אשראי מסחרי בע"מ, אישורים להמשיך לעסוק במתן אשראי בהתאם להוראות חוק 

רישיונות מורחבים למתן אשראי עבור  פנינסולההתקבלו בידי  2018בפברואר  4ביום  הפיקוח.
 שלה. ועבור החברות הבנות פנינסולה

החוק ככלל חל על לווים שאינם תאגידים  - 1993-"גהתשנ, איותבנק חוץ הלוואות הסדרת חוק .11.12.5
ובעיקרו קובע את שיעור הריבית המקסימלית על הלוואות ליחידים. חוק זה יחול על חלק 

בנקאיות -חוק הסדרת הלוואות חוץלאושר תיקון  18.7.2017יום במצומצם של פעילות פנינסולה. 
"(, אשר נועד להגן על הצרכנים בשוק האשראי ולהגביר 5-התיקון ה)" 2017-(, התשע"ז5)תיקון מס' 

את התחרות בשוק זה באמצעות קביעת תקרת ריבית מקסימלית על הלוואות ליחידים, חובות 
לחוק אינו חל על הלוואות  5-התיקון ה גילוי על המלווים וכן סנקציות מנהליות ופליליות.

ין קרובי משפחה. למעט מספר הוראות לתאגידים, על הלוואות ללא ריבית או על הלוואות ב
חודשים מיום פרסומו  15לחוק ייכנס לתוקף בתום  5-ספציפיות לגביהן נקבע אחרת, התיקון ה

לתוקף, ישונה גם שמו של החוק  5-(. עם כניסת התיקון ה2018בחודש נובמבר  –ברשומות )קרי 
 ".2017-והוא ייקרא "חוק אשראי הוגן, התשע"ז

תהא השפעה חיובית החברה בטווח הבינוני ארוך להסדרה הרגולטורית בחוקים השונים  להערכת
על פנינסולה. הגדרת דרישות רגולטוריות תשפיע לרעה על חלק מהמתחרים וכתוצאה מכך עשוי 

 נתח השוק של פנינסולה לגדול.
נכון למועד הדוח  -על פעילות פנינסולה אי תחולת חוק הריבית, התשי"ז )להלן: "חוק הריבית"( .11.12.6

עשה שר האוצר שימוש בסמכותו לקבוע בצו דרך כלל או לסוגים של הלוואות את שיעור הריבית 
המקסימאלי שמלווה רשאי לקבל מן הלווה ואת התנאים לצבירת ריבית בעד תקופת פחות 

היות וחברות  משלושה חודשים וקבע ריבית מקסימאלית עבור מילווה "צמוד ערך" בלבד.
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פנינסולה אינן מעניקות אשראי צמוד ערך כהגדרתו בצו, לא חל חוק הריבית על פעילותה של 
 פנינסולה נכון למועד הדוח. 

למיטב ידיעת החברה, פעילות אשראי חוץ בנקאי לחברות זוכה לעידוד מטעם הרגולטורים  .11.12.7
י החוץ בנקאי לחברות השונים. להערכת החברה, החקיקה הצפויה להסדיר את פעילות האשרא

תגביר את התחרות בשוק האשראי, בשים לב לכך, החברה רואה בהשקעה בתחום זה פוטנציאל 
 עסקי אשר יגוון את מקורות ההכנסה של החברה. 

 השונים הרגולציה מגורמי בנקאי חוץ אשראי פעילות לזכות צפויה לו לעידוד ביחס החברה הערכת
 פני צופה מידע ןהינ והשפעת ההסדרה הרגולטורית על פעילות פנינסולה, שהובאו לעיל כפי בישראל

 להתממש או להתממש שלא עשויות אלו הערכות. 1968-ח"תשכ, ערך ניירות בחוק זה מונח כהגדרת, עתיד
 ובין, החברה בשליטת שאינם מגורמים כתוצאה וזאת החברה ציפיית מכפי שונים במועדים או באופן
 עומדות אשר ישראל כנסת של חקיקה ודברי הרגולציה וגורמי ישראל ממשלת שהחלטות ככל היתר

 .זה למועד הידועים מאלו שונים יהיו שתנאיהן או יאומצו לא, הפרק על החברה ידיעת למיטב

 
  הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה .11.13

, הודיעה פנינסולה, כי זכתה, ביחד עם צדדים שלישיים )השותף הכללי(, 2015בדצמבר,  31ביום  .11.13.1
לחברות קטנות במכרז לבחירת מנהלים לקרנות השקעה בעסקים בינוניים שפרסמה הסוכנות 

במשרד הכלכלה והתעשייה. בעקבות הזכייה במכרז, החלה פנינסולה, לעסוק במתן  ובינוניות
בישראל. בחברות קטנות ובינוניות  מתן אשראיקרנות השקעה באקוויטי ו/או שירותי ניהול ל

הקימה פנינסולה, יחד עם הצדדים השלישיים, חברה פרטית מוגבלת במניות  2016בחודש ינואר 
"( השותף הכלליבשם פנינסולה ניהול קרנות בע"מ, אשר משמשת כשותף הכללי בקרן )להלן: "

שותפות מוגבלת בשם פנינסולה קרן צמיחה לעסקים בינוניים.  הקימו 2016וכן בחודש פברואר 
)הסכום  ₪מיליון  450 -נכון למועד זה, השלימה הקרן גיוס התחייבויות להשקעה בסך של כ

התחייבות השקעה של הממשלה,  . ההתחייבות כוללת בין השאר;המירבי על פי תנאי המכרז(
עה של קופות הגמל וקרנות הפנסיה התחייבות השקעה של השותף הכללי והתחייבות השק

אישרה  2015בדצמבר  6שבניהולה של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )חברה בת של החברה(. ביום 
האסיפה הכללית של פנינסולה תיקון להסכם המייסדים, אשר אפשר את השקעתה של מיטב דש 

החל ממועד זה ו 2016גמל ופנסיה בע"מ בקרן המיועדת. הקרן החלה לפעול בסוף חודש מרץ 
מספקת פנינסולה לחברת הניהול של הקרן שירותי ניהול בתמורה לדמי ניהול רבעוניים ודמי 

 .2016הצלחה ומכירה בהכנסות החל מהרבעון השני של שנת 
החברה הינה בעלת השליטה בפנינסולה כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך,  - השקעה בפנינסולה .11.13.2

התקשרה החברה בהסכם השקעה בפנינסולה לפיו תרכוש  13.8.2015. ביום 1968 -התשכ"ח
מהון המניות המונפק  20%החברה בדרך של הקצאה מניות בפנינסולה, אשר יהוו, לאחר הקצאתן, 

"(. ביום עסקת ההשקעהמיליון ש"ח )להלן: " 28.8 -והנפרע של פנינסולה וזאת בתמורה לסך של כ
פנינסולה וזאת במסגרת הקצאת מניות והצעת מהון המניות של  34%רכשה החברה  13.10.2015

, מיום 2015-01-096618 מס' אסמכתא 13.08.2015רכש )ראה הדיווחים המידיים של החברה מיום 
, 2015-01-133872 מס' אסמכתא 13.10.2015ומיום  2015-01-132402 מס' אסמכתא 12.10.2015

החברה הצעת רכש מיוחדת )ראה השלימה  3.7.2016(. ביום הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה
-2016מס' אסמכתא  8.5.2016, מיום 2016-01-073621 מס' אסמכתא 4.7.2016דיווחים מידיים מיום 

( , הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה2016-01-048744 מס' אסמכתא 13.6.2016, ומיום 01-061351
מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות  7.7%ממניות פנינסולה שהיוו  9,735,957 -ורכשה כ

ההצבעה של פנינסולה נכון ליום פרסום תוצאות הצעת הרכש המיוחדת, וזאת בתמורה לסך של 
מיליון ש"ח. בנוסף לרכישות המפורטות, רכשה החברה מניות נוספות של פנינסולה  14.6 -כ

מניות המונפק והנפרע מהון ה %3.5233 -ולמועד הדוח מחזיקה מניות של פנינסולה, המהוות כ
 .ההפניה דרך על זה לדוח מצורפים לעיל המידיים הדיווחים בדילול מלא(. 52.06%של פנינסולה )

התקשרה החברה בהסכם בעלי מניות עם מר מיכה אבני  3.7.2016ביום  -הסכם בעלי מניות .11.13.3
המניות מסדיר, "(. הסכם בעלי הסכם בעלי המניותהמסדיר את החזקותיהם בפנינסולה )להלן: "

בין היתר, את אופן ההצבעה של הצדדים ביחס למינוי דירקטורים, החלטות מהותיות אשר יחייבו 
אישור רוב מיוחד, החלטות אשר יחייבו התייעצות מוקדמת בין הצדדים וכן זכות למר אבני 

ום להצטרף למכירת מניות על ידי החברה בפנינסולה בנסיבות מסוימות )ראה דיווח מיידי מי
 (. , הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה2016-01-073885 מס' אסמכתא 4.7.2016

                                                           
 .מהונה המונפק של פנינסולה %0.96 -בכ( עבור לקוחותיהן)חברות בנות של החברה מחזיקות , 31.12.2017נכון ליום , בנוסף 33
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לפנינסולה הסכמים עם בנקים לקבלת קווי אשראי הקובעים התניות  -הסכמים עם בנקים .11.13.4
 פיננסיות שונות. 

העולמית  AIGפנינסולה התקשרה בהסכם ביטוח אשראי עם חברת  -הסכם ביטוח אשראי .11.13.5
לשם ביטוח חברות הבת של פנינסולה. הביטוח נעשה באמצעות באמצעות חברת הבת שלה, 

 פוליסת ביטוח אשראי. 
 

  הליכים משפטיים .11.14
 להליכים צד אינה והיא פנינסולה כנגד מהותיים משפטיים הליכים מתנהלים לא, הדוח למועד נכון

 . מהותיים משפטיים
 

 דיון בגורמי סיכון .11.15
הקבוצה ראה סעיף על ומידת השפעתם  הקבוצהלפרטים אודות גורמי סיכון החלים על כלל  .11.15.1

 להלן. להלן יפורטו גורמי סיכון ספציפיים למגזר אשראי חוץ בנקאי אשר להערכת פנינסולה 13.13
 עשויה להיות להם השפעה מהותית על פעילותה. 

הקטנת או ביטול הלוואות ומסגרות אשראי של פנינסולה מתאגידים  -מימון חיצוני וסיכוני נזילות .11.15.2
נקאיים, שינוי מהותי בתנאי פוליסת ביטוח האשראי וכן קשיים בהשגת מקורות מימון, עשויים ב

 לפגוע באופן משמעותי בהתפתחותה העסקית של פנינסולה ובהיקפי פעילותה. 
יה ועשוי לפגוע ברווחיותה אם הליכי ישיק שחוזר משית על פנינסולה עלויות גב -יהיסיכון גב .11.15.3

 יהפוך לחוב אבוד. הגבייה לא יצלחו והחוב 
ככל שמכל סיבה שהיא חברת ביטוח האשראי לא תעמוד בהתחייבויותיה  -ביטוח אשראי .11.15.4

העתידיות על פי פוליסת הביטוח, כלפי פנינסולה, יכול שתהא לכך השפעה על התוצאות 
העסקיות של פנינסולה. בנוסף, שינוי מהותי בתנאי הפוליסה או ביטולה יכול להביא לשינוי 

תנאי ההלוואות של פנינסולה מהתאגידים הבנקאיים אשר תנאיהן נסמכים בין היתר גם מהותי ב
 על ביטוח האשראי. 
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 תחומי פעילות אחרים .12
 

 הקבוצה פועלת בתחומי פעילות נוספים )שאינם מהווים מגזר בר דיווח(. 
 להלן פירוט תחומי הפעילות הנוספים של החברה:

 
 ייעוץ כלכלי, תיווך וייזום עסקאות  .12.1

בין יתר השירותים אותם מעניקה הקבוצה, החברה מעניקה )בעצמה ובאמצעות חברות בשליטתה( ייעוץ 
 כלכלי, תיווך וייזום עסקאות לגופים שונים. 

 
  סוכנויות ביטוח .12.2

בשנים האחרונות חיזקה החברה את זרוע ההפצה של המוצרים הפנסיוניים, בין היתר, באמצעות  .12.2.1
הקמת סוכנויות ביטוח, חלקן בבעלות מלאה וחלקן בשיתוף פעולה עם רכישת סוכנויות ביטוח, 

 : 34בעלי מניות אחרים. למועד הדוח מחזיקה החברה בסוכנויות הביטוח הבאות
 זקהשיעור הח שם סוכנות ביטוח

 60% מ"סלע סוכנות לביטוח בע

 88% **מ"מיטב דש סוכנות לביטוח בע

 88% ***מ"רימונים סוכנות לביטוח בע

 100% 35מ"מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע

 100% *מ"ב סוכנויות לביטוח בע.ק.י

 100% *מ"קריב סוכנויות לביטוח בע

 

 ב.ק.ילמ "קריב סוכנויות לביטוח בע א מניותוהסכם העברת מלנחתם  31.12.2016 ביום* 
  .להלן 12.2.2לפירוט נוסף ראה סעיף . מ"בע ביטוח סוכנויות

 3%-מניות רגילות בהחזקה רגילה ו 9%-המחזיק ב –רונן טוב  מר הנו הנוסף המניות בעל** 
 . מניות רגילות בהחזקה בנאמנות

 לביטוח סוכנות דש מיטבי "ע מוחזקמ "בע לביטוח סוכנות רימוניםמהון המניות של  88%***
  '.ג צדי "ע מוחזקות( 12%) רימונים מניות יתרת(. 88%-ב החברהי "עהמוחזקת )מ "בע
 

 בחלק מהסוכנויות מעמידה הקבוצה הלוואות בעלים לפי אבני דרך שנקבעו. 
אסטרטגיית הקבוצה בתחום זה הינה לחזק את זרועות ההפצה של הקבוצה מתוך מטרה לתת 

. סוכנויות הביטוח פועלות הביטוחיאים ללקוחותיה בתחום הפנסיוני, הפיננסי ופתרונות מל
 בסביבה תחרותית של סוכנויות ביטוח מתחרות, מנהלי הסדר ובתי השקעות. 

סוכנויות הביטוח מתקשרות עם לקוחות פרטיים ועסקיים בכל רחבי הארץ, למתן שירותים 
 ןת ללקוחותיהוהשקעות וחברות ביטוח ומספקפיננסיים, פנסיוניים וביטוחיים של מבחר בתי 

 פתרונות והתאמת צרכים מלאה.
י.ק.ב לההחזקה בקריב  העברתנחתם הסכם ל 31.12.2016 ביום - קריב סוכנויות לביטוח בע"מ .12.2.2

א לפקודת 104(, בהתאם לסעיף 100% -"י החברה ב)מוחזקת ע"( יקב)להלן: "סוכנויות ביטוח בע"מ 
 12.2.5 סעיף אודות רכישת יקב ראה יקב וקריב פעילות נרגיה ביןליצור סי במטרה מס הכנסה

 להלן. 
, ולאחר שנתקיימו התנאים 29.12.2015ביום  - רימונים סוכנות לביטוח בע"מב שליטהרכישת  .12.2.3

: להלןמ )"נט פיננסים והשקעות בע-החברה, מיו המתלים, הושלמה עסקה אשר במסגרתה רכשה
מהון המניות של  88%מ, "באמצעות מיטב דש סוכנות לביטוח בע"( וממר יעקב דהאן, נט-יו"

"(. כמו כן, במסגרת העסקה רכשה רימונים את רימונים: "להלןרימונים סוכנות לביטוח בע"מ )
-"( אשר הייתה מצויה בבעלותם של מר דהאן ויונט-אר: "להלןמ )"פעילות אר נט טכנולוגיות בע

ופיתוחים טכנולוגיים לשימוש סוכני ביטוח בתחום  נט. בבעלות אר נט, בין היתר, מערכות
-לכ הסתכמההחברה במסגרת העסקה  שילמההביטוח והחיסכון הפנסיוני. סך התמורה אותה 

"ח. כמו כן, רימונים התקשרה בהסכם ניהול עם מר דהאן אשר יכהן כמנהל בסוכנות שמיליון  16.3

                                                           
מ "נוקס ניהול עושר בע –החברה נמצאת בתהליך הגשת בקשות לקבלת רישיון סוכן ביטוח תאגיד לשתי חברות המוחזקות על ידה  34
 .(ממניותיה 51% -מ המחזיקה ב"רימונים סוכנות לביטוח בע באמצעות)מ "בע( 2018)גחלילית . א.וק( 59.3%)

מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ הינה בין היתר זרוע השיווק והמכירות של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ וזאת מכח הסכם  35
  ושירות לקוחות.  שימור, מכירותלעניין מתן שירותי שיווק,  13.4.2016מיקור חוץ שנחתם בין החברות בתאריך 
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וח עדכון מידע לגבי עסקי התאגיד שנכלל לד 3.6.3ולאמור בסעיף לעיל, בהמשך לאמור . רימונים
-2016-01)מס' אסמכתא:  1.12.2016ופורסם ביום  30.9.2016בדוח הרבעוני של החברה ליום 

( דחייה בשנה של התשלומים בהתאם להסכם 27.4.2017(, דירקטוריון החברה אישר )ביום 135316
מהון מניותיה,  12%נים ומחזיק בין סוכנות רימונים ובין מר דהאן המכהן כמנהל בסוכנות רימו

אלפי  360תשלומים רבעוניים זהים של  10 -במר דהאן עמלות נפרעים לרימונים את  תשלםלפיו 
 21.9.2015מיום  מיידיאה דיווח רמיליון ש"ח.  לפירוט נוסף  3.6-ככל תשלום ובסך כולל של  ₪

 .( אשר מצורף לדוח זה על דרך ההפניה2015-01-124077)מס' אסמכתא: 
הושלמה עסקה במסגרתה  23.3.2016ביום  - ( בע"מ2009רכישת בני שריד סוכנות לביטוח ) .12.2.4

"( ומר שריד, בעל סוכנות שריד: "להלן( בע"מ )2009התקשרה סלע עם בני שריד סוכנות לביטוח )
סלע ממר שריד את מלוא מניותיו בסוכנות  רכשה וכנות שריד, בהסכם, לפיוהמניות היחיד בס

"ח וכן תשלומים רבעוניים נוספים, ש מיליון 1.625 שלסך , בתמורה ב"(מניות שריד: "להלןשריד )
כפי שנקבעו במסגרת ההסכם, למשך תקופה בת שלוש שנים, החל ממועד השלמת העסקה, אשר 

עם השלמת העסקה כאמור סלע  .מיוחסות לפעילות סוכנות שרידייגזרו מההכנסות העתידיות ה
( בסוכנות שריד. כמו כן, במסגרת העסקה התקשרה סלע עם 100%בעלת מלוא המניות ) היתה

מר שריד וחברה בשליטתו, בהסכם לפיו, בין היתר, יוענק לסלע סיוע בשימור לקוחות, גיוס 
נחתם הסכם מיזוג  22.3.2016ביום  סלע.אל ולתוך לקוחות ובהעברת פעילות סוכנות שריד 

התקבל אישור שלטונות מס הכנסה למיזוג  2016ביוני,  30ביום סטטוטורי בין סלע לבין שריד. 
 לדוחות( 2)א()4 באור. לפרטים נוספים ראה , הושלם המיזוג2016בדצמבר,  31ן ליום וונכ

 .הכספיים
הושלמה עסקה לפיה החברה רכשה את  31.7.2016ביום  - י.ק.ב סוכנויות ביטוח בע"מ רכישת .12.2.5

עוסקת בתחום הביטוח ה"( יקב( של י.ק.ב סוכנויות ביטוח בע"מ )להלן: "100%מלוא המניות )
מיליון  8-החברה עבור המניות הנרכשות סך של כ שילמההאלמנטרי וביטוחי החיים. בתמורה 

ממועד השלמת העסקה, אשר נגזרים,  ש"ח, וכן תשלומים רבעוניים למשך חמש שנים, החל
בעיקרם, מההכנסות העתידיות של יקב. התשלומים הרבעוניים כאמור לא יפחתו מסך מצטבר 

בהתאם לתנאים ולמנגנון אשר נקבע בהסכם. מר קפלן ומר יעקובוביץ' )בעלי  מיליון ש"ח, 20של 
סכמים עימם. במסגרת המניות הקודמים בסוכנות( יכהנו כמנכ"לים משותפים של יקב בהתאם לה

מר קפלן ומר יעקובוביץ'. לפרטים נוספים אודות  של תחרות לאי ביחס הוראות ההסכם נקבעו
)מס'  31.7.2016מיום ו (2016-01-068527)מס' אסמכתא: 28.6.2016העסקה ראה דיווח מיידי מיום 

 באור ראהנוספים  לפרטים , הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.(2016-01-094228אסמכתא: 
 .הכספיים לדוחות( 5)א()4

 
 מכללה ללימודי שוק ההון .12.3

"(. מכללת מיטב דש מקיימת קורסים מכללת מיטב דשבמכללת מיטב דש בע"מ )להלן: "מחזיקה החברה 
רשות שוק השונים, כגון: קורסי הכנה לבחינות רישוי של רשות ניירות הערך ווהביטוח בתחומי שוק ההון 

 .ומסחר; קורסים מתקדמים בשוק ההון; קורסי השקעות ההון
עובדים ובנוסף למכללה התקשרויות עם מרצים חיצוניים.  10למועד הדוח במכללת מיטב דש מועסקים 

קהל היעד של המכללה הינו לקוחות פרטיים, ארגונים וחברות. למכללת מיטב דש מספר שיתופי פעולה 
 חום רווי תחרות.עם מכללות אחרות ועם חברות. תחום פעילות זה הינו ת

 
 הפצת קרנות זרות .12.4

הפצת קרנות "( בגלובליים שווקים)להלן: "הקבוצה עוסקת באמצעות מיטב דש שווקים גלובליים בע"מ 
בעלי המניות במיטב דש שווקים  ,31.12.2017נכון ליום . נאמנות זרות למשקיעים מוסדיים בישראל

שחם נאמנויות  אלטשולר( 19.99%וץ וניהול בע"מ )(, אורן קפלן ייע70.02%גלובליים בע"מ הינם החברה )
 (. %9.99בע"מ לטובת עובד )

, נכנס לתוקפו התיקון לחוק השקעות משותפות בנאמנות המסדיר את אופן הצעת 2016 נובמבר בחודש
. בהתאם לתיקון, ההסדר יוצר תשתית בישראל פרטייםיחידות השתתפות על ידי קרנות זרות למשקיעים 

הגדלת ל להוביל צפוי זה הסדריחידות לציבור בישראל. שרת למנהלי קרנות חוץ להציע משפטית המאפ
התחרות בשוק קרנות הנאמנות בישראל, והנגשת בתי ההשקעות המובילים בעולם לציבור בישראל. 
החברה רואה בתיקון זה הזדמנות להרחבת פעילות שווקים גלובליים ובוחנת את האפשרות להשתלב 

 לעיל. 8.16.5ראה סעיף פרטים נוספים אודות התיקון לחוק ל בתחום זה.
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  החיתום פעילות מכירת .12.5
הושלמה עסקה למכירת פעילות החיתום ממ.ד אוצר, המוחזקת במלואה על ידי החברה,  31.12.2013ביום 

ש"ח )כנגד הלוואת  ןמיליו 7-(, תמורת סך של כ"איפקס הנפקות" :לחברת איפקס הנפקות בע"מ )להלן
מהון המניות של איפקס הנפקות. יתרת המניות  19.99%בעלים ללא ריבית וללא הצמדה( והקצאה של 

באיפקס הנפקות מוחזקת ע"י מר אליאב בר דוד, מר אהרון סמרה וצדדים שלישיים. החברה העניקה יחד 
  הסכם בעלי מניות. עם יתר בעלי המניות לאיפקס הנפקות הלוואות בעלים. בין הצדדים נחתם

 
 ניהול והשקעה בקרן השקעות  .12.6

"( הינה שותפות קרן פאגאיה)להלן: " Pagaya Fund By Meitav Dash L.Pפאגאיה שותפות מוגבלת 
. החברה עוסקת 2017באפריל השקעות את פעילותה כקרן  אשר החלהמוגבלת המאוגדת באיי קיימן 

חברה בשליטת מיטב דש  -קרנות הלוואות בע"מ )"מדפ"( באמצעות השותף הכללי של קרן פאגאיה )מדפ 
. יתרת המניות במדפ מוחזקת על ידי פאגאיה השקעות ההשקעותבהפעלה וניהול של קרן  השקעות בע"מ(

ישראל בע"מ. הסכם המייסדים כולל הוראות בדבר אופן קבלת ההחלטות, מדיניות חלוקת רווחים 
 ת. והוראות בדבר זכות סירוב וזכות הצטרפו

( בארה"ב בהתאם למודל חיתום P2Pבהשקעה בהלוואות צרכניות עמית לעמית ) מתמקדתקרן פאגאיה 
 שפותח על ידי חברת פאגאיה השקעות ישראל בע"מ. 

 מיליון 10-של כ החברה השקיעה סך, מתוכם דולרמיליוני  44 -כ הינם הקרן נכסי סך הדוח למועד נכון
 ש"ח כשותף מוגבל בקרן פאגאיה. 
להשקיע בפאגאיה כשותפים מוגבלים באותם  ועשוייםשקיעו ה בחברהבנוסף, בעלי שליטה ונושאי משרה 

 התנאים כמו צדדים שלישיים.
 

 מיטב דש הלוואות  .12.7
פי 2לון פי-אימיטב דש הלוואות בע"מ )לשעבר: "מהון המניות של  80%רכשה החברה  6.11.2016ביום 

(, והחל מאותו מועד בהתאמה "מיטב דש הלוואות"-ו "הרכישה מועד")להלן:  (36"בע"מ 2012הלוואות 
 Paying. במסגרת הרכישה העבירה החברה לסוכן משלם ) מיטב דש הלוואותמחזיקה במלוא הון המניות ב

Agent למעט החברה(.  הלוואות דש מיטב( תשלום במזומן בסכום לא מהותי אשר יחולק בין בעלי מניות(
, 2020בע כי יועברו לבעלי המניות המוכרים תשלומים נוספים, עד לשנת כמו כן, במסגרת הרכישה נק

מיליון ש"ח. כמו כן, התחייבה  10)ככל שיהיו כאלו( עד לסך של   מיטב דש הלוואותשנגזרים מרווחיות 
החברה, בין היתר, לממן את פעילותה של מיטב דש הלוואות למשך תקופה נוספת ממועד הרכישה. מיטב 

. "peer-to-peer (P"2P) ינה פלטפורמת הלוואות אינטרנטית שמפגישה בין מלווים ללוויםדש הלוואות ה
מיליוני  31.3-הלוואות בסך של כ 1,620העמידה מיטב דש הלוואות באמצעות הפלטפורמה  2016 בשנת
-כ של כולל בסך הלוואות 1,380באמצעות הפלטפורמה  הלוואות דש מיטב העמידה 2017 ובשנתש"ח, 

  "ח.שמיליוני  30.2
באמצעות הפלטפורמה מיטב דש הלוואות הרחיבה את פעילותה של  החברה P2Pפעילות לצד 

ממקורותיה העצמיים, ולרכישת תיקי הלוואות ממשקיעים  לפעילות מתן אשראי צרכני האינטרנטית גם 
סי הלוואות אחרים בפלטפורמה )"שוק משני"(. פעילות זו כאמור מבוצעת על ידי תאגיד ייעודי אספי

 "(.SPC)שותפות מוגבלת( )"
פעילות מיטב דש הלוואות מושפעת מהמצב הכלכלי במשק. מחד, כשבמשק פוחת הצורך בדרישה למימון, 
צפויה האטה גם בפעילות מיטב דש הלוואות. מאידך, הרעה במצב הכלכלי יכולה לגרום לקושי בקרב 

רכת הבנקאית, דבר המייצר בטווח הקצר, גורמים רבים ליטול אשראי חדש בהיקפים גדולים מהמע
הזדמנות לגופים הפועלים בשוק האשראי החוץ בנקאי, כדוגמת מיטב דש הלוואות, להגדיל את היקף 
פעילותם. שיעור הריבית במשק משפיע על פעילות מיטב דש הלוואות, ומתבטא בשיעור הריבית או 

השלכות אודות אטרקטיביות בעבור  העמלה הנגבית מלקוחותיה. כמו כן, לשיעור הריבית במשק
משקיעים פוטנציאלים המבקשים להעמיד הלוואה כמלווים באמצעות פלטפורמת ההלוואות 
האינטרנטית. מיטב דש הלוואות מושפעת גם ממגבלות בענף הבנקאות בישראל, וצופה כי הגברת 

 אי. הרגולציה על תאגידים בנקאיים בישראל תביא להגדלת הביקוש לאשראי חוץ בנק
כנס לתוקפו נ 2017בחודש יוני . פעילותה של מיטב דש הלוואות כפופה להוראות דין שונות החלות עליה

חוק שירותים "להלן: ) 2016 –חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, תשע"ו 
. חוק 1.6.2017החל מיום  על פעילות מיטב דש הלוואות בתחום מתן האשראי הצרכני חל"( אשר פיננסיים

שירותים פיננסיים קובע, בין היתר, את הצורך בקבלת רישיון לצורך עיסוק במתן אשראי, כמו גם, מגבלות 
אודות שליטה, החזקת אמצעי שליטה או העברת אמצעי שליטה בחברות בעלות רישיון כאמור. כמו כן, 

                                                           
 .מ"בע הלוואות דש למיטב, החברות רשם אישור לכך שנתקבל לאחר, מ"בע 2012אות פי הלוו2לון פי-שונה שמה של אי 4.9.2017ביום  36
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 פרסום כללית לעניין התקשרות עם קטינים, חוק שירותים פיננסיים קובע חובת הון עצמי מזערי, הגבלו
. פיננסיים שירותים חוק של יעילה אכיפה לאפשר כדי לממונה הוקנו אשר שונות מנהליות וסמכויות
 2000 - ס"התש, הון הלבנת איסור חוק הוראות יחולו פיננסיים שירותים חוק של לתוקף כניסתו במסגרת
 . מיטב דש הלוואות של האשראי מתןו P2P פעילות על מכוחו והצווים

לתוקפו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, )תיקון  נכנס 1.2.2018ביום 
"(, אשר עוסק בהסדרת הפעילות של מתן אשראי חוץ בנקאי התיקון"להלן: ) 2017 –(, התשע"ז 4מס' 

"(. הוראות התיקון P2Pפלטפורמת ": להלןבאמצעות פלטפורמה מקוונת המתווכת בין מלווים ללווים )
, תנאים לקבלת רישיון, דרישות הון עצמי, הוראות P2Pקובעות, בין היתר, חובת רישוי של פלטפורמות 

  לעניין ממשל תאגידי, הגבלות על אופן הפעילות, כללים לשמירת ענייני הלקוחות וכו'.
 בקשה וכן בקשה לקבלת רישיון למתן אשראי, בקשר עם פעילות מתן האשראי מיטב דש הלוואות הגישה

לקבלת רישיון מורחב להפעלת מערכת לתיווך באשראי. בהתאם להוראות חוק שירותים פיננסיים 
, רשאים להמשיך לעסוק בפעילות הטעונה רישוי כל עוד לא ניתנה SPC –והתיקון, מיטב דש הלוואות וה 

כניסתו  ת כאמור מאחר ותאגידים אלו הינם "עוסק ותיק". קרי, מי שעסק ערב יוםהחלטת המפקח בבקשו
לתוקף של החוק ו/או התיקון בתחום פעילות הטעון רישוי מתן אשראי ו/או הפעלת מערכת לתיווך 

    באשראי.
למיטב ידיעת החברה, פעילות אשראי חוץ בנקאי לצרכנים זוכה לעידוד מטעם הרגולטורים השונים. 

ערכת החברה, עובדה זו תגביר את התחרות בשוק האשראי הצרכני, בשים לב לכך, החברה רואה לה
 בהשקעה בתחום זה פוטנציאל עסקי אשר עשוי לגוון את מקורות ההכנסה של החברה. 

הערכת החברה ביחס לעידוד לו צפויה לזכות פעילות האשראי החוץ בנקאי לצרכנים מגורמי הרגולציה 
. הערכות 1968-הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"חהשונים בישראל 

אלו עשויות שלא להתממש או להתממש באופן או במועדים שונים מכפי ציפיית החברה וזאת כתוצאה 
מגורמים שאינם בשליטת החברה, ובין היתר ככל שהחלטות ממשלת ישראל וגורמי הרגולציה ודברי 

יהיו  םלמיטב ידיעת החברה על הפרק, לא יאומצו או שתנאיה יםסת ישראל אשר עומדחקיקה של כנ
 שונים מאלו הידועים למועד זה.

על מנת שמיטב דש הלוואות תגיע להיקף פעילות בו הרווח הגולמי מכסה את ההוצאות הקבועות ובכדי 
שראי חיצוני במינוף ובמחיר שתוכל להעניק שירותים ללקוחותיה, היא נדרשת להיות בעלת יכולת לגייס א

נוחים ותחרותיים. בנוסף, גורמים כגון ניהול מערך בחינת סיכונים, מוניטין וזמינות השירות תורמים 
 להצלחת הפעילות בתחום.

צמצום הסיכונים הינו חלק מהותי מפעילות מיטב דש הלוואות ומהווה את ליבת  - ניהול סיכוני אשראי
ממוחשב המשלב נתונים דמוגרפיים ונתונים חיתום  מודלבצע באמצעות פעילותה. ניהול הסיכונים מת

 פיננסיים.
בענף, בנוסף לבנקים המסחריים המקומיים של מיטב דש הלוואות מתחריה הבולטים על  – תחרות

–נמנים בלנדר, טריא ו  P2P –ובתחום ה , וחברות כרטיסי האשראי, נמנים מימון ישיר ובנק ירושלים
BTB . בתחום הפעילות נסבה סביב מספר פרמטרים מרכזיים: מוניטין, היקף האשראי הניתן התחרות

 .ללקוח, זמינות השירות, שיעור הריביות וגובה העמלות
העניקה מספר ערבויות למספר משקיעים, אגב השקעתם בפלטפורמת ההלוואות של  החברה - ערבויות

  "ח.שמיליון  3-כ ועמד על ידי החברה הינוסכום הערבות הכולל שהלמועד הדוח, מיטב דש הלוואות. 
התקשרו החברה ומיטב דש הלוואות בהסכם מסגרת אשראי, אשר  12.2.2017ביום  - הסכמים מהותיים

. ש"חמיליון  70החברה למיטב דש הלוואות מסגרת אשראי בסכום כולל של עד  תעמידבמסגרתו 
במסגרת ההסכם כאמור, ישמשו את מיטב  ההלוואות אשר יועמדו על ידי החברה למיטב דש הלוואות,

 .דש הלוואות כמקורות לצורך מתן הלוואות קמעונאיות
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 מידע הנוגע לפעילות הקבוצה בכללותה .13
 

 מקרקעין ומתקנים, רכוש קבוע .13.1
 עיקר הרכוש הקבוע של הקבוצה הינו:

את  מפיון בבני ברק החברה שיפצה', בעקבות המעבר למגדל צ2014בשנת  - שיפורים במושכר .13.1.1
החברה באשדות הצפון של בוצעו שיפוצים בסניף , כמו כן .ששת הקומות אותן היא שוכרת במגדל

 .יעקב
לקבוצה מערכות מחשב ותקשורת מורכבות המאפשרות פעילות תקינה  - מחשבים וציוד היקפי .13.1.2

 בבורסה ובהשקעות אותן מבצעת הקבוצה. 
די הקבוצה המשמשים לצורך פעילותה לקבוצה ריהוט וציוד משרדי במשר - ריהוט וציוד משרדי .13.1.3

השוטפת. בעקבות מעבר משרדי הקבוצה למגדל צ'מפיון בבני ברק נרכש ריהוט וציוד משרדי 
 חדש והופחת ריהוט וציוד משרדי בו לחברה אין שימוש. 
לדוחות  12ראה באור  31.12.2017ליום לפירוט העלות המופחתת של הרכוש הקבוע של הקבוצה 

 הכספיים.
 

 נכסים לא מוחשיים .13.2
החברה וחברות בקבוצת מיטב דש בעלות סימני מסחר שונים הרשומים כדין במאגר סימני המסחר של 

הגישו בקשות לאישור סימני מסחר נוספים אשר בשלב זה  בקבוצה וחברותמשרד המשפטים. החברה 
סימני מסחר )נוסח נמצאות בבחינה אצל הגורמים הרלוונטיים ברשות הפטנטים,  והכל בהתאם לפקודת 

 13ראה באור  נכסים בלתי מוחשיים. לפירוט בנושא 1940ותקנות סימני המסחר,  1972-חדש( תשל"ב
 לדוחות הכספיים.

  



   

82 

  הון אנושי .13.3
 הקבוצה רואה בהון האנושי משאב חשוב ולכן משקיעה משאבים רבים בשימור וגיוס כוח אדם איכותי
בעל ניסיון וידע בתחומי פעילותה. כמו כן, משקיעה הקבוצה משאבים כספיים וניהוליים בהכשרת כוח 

לאור מבנה ההחזקות בקבוצה, לחברה חברות בנות . חברי הנהלה 13בקבוצה למועד הדוח, . האדם הקיים
 מנכ"ל ונושאי משרה רלוונטיים. יםבהן ממונ

 
 ה:להלן תרשים המבנה הארגוני של הקבוצ
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 :37עובדים ונותני שירותים בהתאם לפירוט שלהלן 1,034הועסקו בקבוצה  2017.31.12ביום  .13.3.1
 

 

 מטה 
גמל 

 ופנסיה 

ניהול 
תיקים 
וקרנות 
 נאמנות  

תעודות 
 סל 

חבר 
בורסה 

 וברוקראז'

אשראי 
 חוץ בנקאי

סוכנויות 
 ביטוח

 פעילויות 
 נוספות38

 סכום כולל

 30 3 6 4 2 2 2 3 8 הנהלה
השקעות / 

 סוחרים
8 17 41 44 32 - - - 142 

תפעול 
 ומטה

99 205 24 16 21 7 45 10 427 

מכירות 
 ושיווק

9 116 18 18 6 6 49 9 231 

שירות 
 לקוחות

- 147 17 - 5 6 27 2 204 

"כסה  124 488 102 80 66 23 127 24 1,034 

  .חלקם במשרות מלאות וחלקם במשרות חלקיות עובדים זמניים 62-בקבוצה כהועסקו , בנוסף
 

 : 39עובדים ונותני שירותים בהתאם לפירוט שלהלן 1,008הועסקו בקבוצה  31.12.2016ביום  .13.3.2

 ופנסיה גמל מטה 

 ניהול
 תיקים
 וקרנות
 נאמנות

 בורסה חבר סל תעודות
 'וברוקראז

 חוץ אשראי
 בנקאי

 סוכנויות
 ביטוח

  תפעילויו
  40נוספות

 כ"סה

 34 3 7 3 3 2 2 4 10  הנהלה
 / השקעות
  סוחרים

9 17 40 42 32  -   -   -  140 

 תפעול
  ומטה

90 145 25 18 22 7 51 10 368 

 מכירות
  ושיווק

9 138 25 20 7 7 81 11 298 

 שירות
  לקוחות

 -  119 15  -  5 5 24  168 

 1,008 24 163 22 69 82 107 423 118  כ"סה 

  .עובדים זמניים חלקם במשרות מלאות וחלקם במשרות חלקיות 52 -בקבוצה כהועסקו , בנוסף
 

חלו שינויים רבים במצבת העובדים של הקבוצה,  2016במהלך שנת  – שינויים במצבת העובדים .13.3.3
 ובכלל, אחרות בפעילויות מעיסוק ויציאתה נוספות פעילויותלעיסוק ב החברה מכניסתשנבעו 

; 2016במהלך הרבעון הרביעי של  החברהאת  עובדיה ועזיבתחברת מיטב דש בנפיטס  מכירת: זה
סוכנויות ביטוח בצד המשך הגידול  רכישת, ו2016פעילות הביטוח בקבוצה במהלך שנת  הרחבת

פעילות האשראי החוץ  השתלבותבמוקד מכירות הביטוח והפעילות התפעולית בתחום הביטוח; 
; מיזוג איילון פנסיה הלוואות דש מיטבפנינסולה; רכישת פעילות ב הלשליט עליהבנקאי במסגרת 

יושם מיזוג איילון פנסיה וגמל עם מיטב דש גמל, אשר ההתארגנות לו החלה  2017בינואר  .וגמל
. עובדי איילון  פנסיה וגמל שהשתלבו בקבוצה הוצבו  2016בסוף הרבעון האחרון של שנת 

 יטב דש גמל ופנסיה. ביחידות התפעוליות הרלבנטיות במ
הקימה החברה חטיבת לקוחות בראשות מר ערן ספרנוביץ. חטיבת הלקוחות הוקמה  2017במרץ 

על מנת ליצור מבנה ממוקד לקוח. במסגרת זו אוחדו תחת החטיבה היחידות שעוסקות במכירות 
 300 -פנסיוניות, שירות הלקוחות ויחידת קשרי לקוחות בתחום ניהול התיקים והיחידה מונה כ

ע"י אנשי  one stop shopהמהלך הינו מתן שירות ללקוחות הקבוצה במתכונת עובדים. מטרת 
להתמודד עם התחרות שהתחזקה בתחום, בין היתר, בשל  מקצוע בעלי ידע רוחבי וזאת במטרה

 190, קופת גמל להשקעה ותיקון אישי בניהול גמל קופתמוצרים חדשים שהושקו לאחרונה כגון 
 לפקודת מס הכנסה.

                                                           
 הנתונים המוצגים הינם נתונים לפי תקנים. 37

 בשנת. הלוואות דש מיטבפעילות  וכןפעילות מכללת מיטב דש ושווקים גלובליים  2016 בשנת נכללו זו במסגרת –נוספות  פעילויות 38
 מ."של נוקס ניהול עושר בע פעילותה גם זו במסגרת נכללה 2017

 הנתונים המוצגים הינם נתונים לפי תקנים. 39
 .לעיל 83שוליים מספר  הערתראה  –נוספות  פעילויות 40
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עובדי הקבוצה ונותני השירותים מועסקים מכוח הסכמי העסקה אישיים או מכוח  - תנאי העסקה .13.3.4
הסכמים למתן שירותים באמצעות חברות בבעלותם. ההסכמים כוללים את תנאי 
העסקתו/התקשרותו של כל עובד/נותן שירותים )תגמול ותנאים סוציאליים, לפי העניין( ובין 

לפרטים אודות להם זכאי העובד/נותן השירותים. היתר, עמלות, מענקים ותשלומים נוספים 
 להלן. 13.3.11סעיף התאגדות עובדים, ראה 

הוראות הדין המסדירות את  - הגבלות על פעילות עובדים, נושאי משרה וחברי ועדות השקעות .13.3.5
פעילות הקבוצה בתחומים השונים ונהלי הקבוצה הפנימיים קובעים הגבלות שונות לעניין 

ערך של עובדים, דירקטורים וחברי ועדת השקעות בחברות הקבוצה פעילות בניירות 
בחשבונותיהם העצמיים. ההגבלות בעיקרן קובעות היכן יוחזק תיק ניירות הערך, את סוגי ניירות 

 הערך שניתן לרכוש ואופן מתן הוראות לביצוע פעילות בניירות ערך. 
מנהלים לעובדים ולת היקף החברה החליטה לאמץ תכנית אופציות רחב - תכנית אופציות .13.3.6

על פני חמש שנים, כאשר כל מנה  מבשיליםבקבוצה )למעט חברות שהוחרגו(. כתבי האופציה 
חודשים ממועד הבשלתה. מחיר המימוש הבסיסי של כתבי  12תהיה ניתנת למימוש במשך 

י האופציה ביחס לעובדים נקבע על פי מחיר המניה הממוצע במהלך ימי המסחר האחרונים שלפנ
מועד החלטת דירקטוריון החברה. מחירי המימוש יותאמו בהתאם לתוכנית האופציות והסכמי 

אופציה לנושאי המשרה הבכירה בקבוצה תותנה בהשגת הכתבי מ מנה כל של ההבשלהההקצאה. 
של החברה בשנה הקלנדארית שהסתיימה טרם מועד הזכאות. לפרטים   EBITDA-מיעדי ה 50%

 לדוחות הכספיים.  33ופציה ראה באור אודות הקצאות כתבי הא
 :הינה החברה של האופציה כתבי מצבת 28.2.2018 ליום

 

 
 

 האופציה כתבי יתרת

 107,641 2013 דצמבר 
 1,900,160 2014 ינואר 

 265,883 2014 אוגוסט 
 164,567 2015 ינואר 
 248,134 2015 יוני 

 130,500 2016 ינואר 
 371,720 2016 מאי 

 189,547 2016 אוגוסט 
 4,388 2016  ספטמבר
 34,180 2016  נובמבר
 2016  נובמבר

 הקצאה נוספת
17,500 

 245,000 2017 נובמבר

 3,679,220 כ"סה
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 נושאי משרה בכירה .13.3.7

 : ותפקידם למועד הדוחלהלן יוצגו נושאי המשרה הבכירה בחברה  .13.3.7.1

 תפקיד שם

 ר הדירקטוריון"יו 41אלי ברקת

 דירקטור 42צבי סטפק

 יון ואחראי פיתוח עסקידירקטורסגן יו"ר  43אבנר סטפק

 דירקטור חיצוני 44יעקב גולדמן

 דירקטורית חיצונית 45רונית נועם

 דירקטור אבי באשר

 דירקטור 46אריה נחמיאס

 דירקטור אשר דן ינאי שליין

 דירקטור יהונתן אלכסנדר אסיא

 דירקטור בלתי תלוי דוד ברוך

 ל"מנכ אילן רביב

 ל"משנה למנכ רונן טוב

 ל ויועצת משפטית"סמנכ דוד-ליאת כהן

 םל כספי"סמנכ 47עינת רום

 ל מערכות מידע"סמנכ גיל צבר

 חטיבת לקוחותסמנכ"ל  ערן ספרנוביץ

 ל שיווק ומכירות פיננסיות"סמנכ אסף עזרא

 סמנכ"ל משאבי אנוש שלומית לוי

                                                           
 . מבעלי השליטה בחברה, מ"בע פיננסיםמר אלי ברקת הינו אחד מבעלי המניות הסופיים בברמ  41
 .מר צבי סטפק הינו מבעלי השליטה בחברה 42
 .מבעלי השליטה בחברה, מר אבנר סטפק הינו בנו של מר צבי סטפק 43
 שלוש בת נוספת כהונה לתקופת בחברה חיצוני כדירקטור גולדמן יעקב מר של מינויו את הכללית האסיפה אישרה 6.10.2016 ביום 44

 .2016-01-060843 אסמכתא' מס, 6.10.2016 מיום דיווח . לפרטים ראה 12.9.2016 מיום החל, שנים
רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, לפרטים ' אישרה האסיפה הכללית את מינויה של גב 5.8.2015 ביום 45

 .2015-01-091920מס' אסמכתא  6.8.2015וכן דיווח מיום  2015-01-090474מס' אסמכתא  5.8.2015ראה דיווח מיום 
 .מבעלי השליטה בחברה -פיננסים  וברמ, ברמל כספים בקבוצת "כסמנכמר אריה נחמיאס מכהן  46
נוספים ר'  לפרטים, בחברה ראשית כחשבונאית כיהנה המינוי טרם, ו1.4.2017רו"ח עינת רום החלה לכהן בחברה כסמנכ"ל כספים ביום  47

 . ההפניה דרך על זה בדוח הנכלל, 035043-01-2017: אסמכתא' מס 2.4.2017 מיום מיידי דיווח
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 תפקיד שם

 סמנכ"ל אכיפה וניהול סיכונים אורןחגי 

 מבקר פנימי מאיר איליה

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל  רפי ניב
ל מיטב "מנכ: השפעה מהותית על התאגיד

 .מ"דש קרנות נאמנות בע

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל  איתן רותם
ל מיטב "מנכ: השפעה מהותית על התאגיד

 .מ"דש ניהול תיקים בע

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל  איל סגל
ל תכלית "מנכ: השפעה מהותית על התאגיד

 .מ"מדדים בע

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל  דוד אללוף
יו"ר החברות : השפעה מהותית על התאגיד

 .המדווחות בקבוצת תכלית

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל  טדי לין
נכ"ל מיטב מ: השפעה מהותית על התאגיד

 דש גמל ופנסיה בע"מ.

 CDO (Chief Digital) -מנהל תחום דיגיטל  עומר מילויצקי
Officer. 

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל  אושר טובול
השפעה מהותית על התאגיד: מנכ"ל מיטב 

 דש טרייד בע"מ

 

בעלי  דירקטורים, הדירקטורים המכהנים בחברה הינם בעלי כשירות מקצועית וביניהם
. מיומנות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בעלי ניסיון עשיר בתחום שוק ההון

  .דוח פרטים נוספיםל 26 תקנהראה לפרטים אודות הדירקטורים בחברה 

 ההנהלה הבכירה בחברה  .13.3.8

אישור האסיפה הכללית של  ואודותהעסקה עם המנכ"ל הסכם לפרטים אודות  - ל"מנכ .13.3.8.1
לתקופה של , ל החברה"והעסקתו של מר אילן רביב כמנכאת תנאי כהונתו החברה 

-2017-01מס' אסמכתא  2.2.2017ראה דיווח מיידי  ,1.1.2017שלוש שנים החל מיום 
הנכללים בדוח  ,2017-01-024327 מס' אסמכתא 14.3.2017מיום  מיידי, וכן דיווח 012495

 .)ג( לדוחות הכספיים(1()א)23ובאור  ,זה על דרך ההפניה
אודות הסכם ניהול עם חברה בשליטת מר אלי ברקת  לפרטים - דירקטוריון פעיל ר"יו .13.3.8.2

תקשרות בהסכם ההכללית של החברה את הארכת ה האסיפהולפרטים אודות אישור 
 30.3.2016מיום  מיידי דיווח ראה, 19.3.2016של שלוש שנים החל מיום ניהול לתקופה ה

-2016-01אסמכתא ' מס 10.5.2016 יוםמ, דיווח מיידי 2016-01-019419: אסמכתא' מס
 . הכספיים לדוחות( ב()1()א)23 באורוכן , 062572

עם חברה  ניהול הסכם אודותלפרטים  - עם מר צבי סטפק התקשרות בהסכם ניהול .13.3.8.3
האסיפה הכללית של החברה את אישור בשליטת מר צבי סטפק ולפרטים אודות 

, 19.3.2016ניהול לתקופה של שלוש שנים החל מיום התקשרות בהסכם ההארכת ה
, דיווח מיידי מיום 2016-01-019419מס' אסמכתא:  30.3.2016ראה דיווח מיידי מיום 

  .לדוחות הכספיים )א((1()א)23באור  , וכן2016-01-062572מס' אסמכתא  10.5.2016
הסכם ניהול עם חברה לפרטים אודות  - התקשרות בהסכם ניהול עם מר אבנר סטפק .13.3.8.4

האסיפה הכללית של בעלי המניות אישור בשליטת מר אבנר סטפק ולפרטים אודות 
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ניהול לתקופה של שלוש שנים החל מיום התקשרות בהסכם ההארכת השל החברה את 
, דיווח 2016-01-019419מס' אסמכתא:  30.3.2016ראה דיווח מיידי מיום  ,19.3.2016

לדוחות ( א()1()א)23באור  , וכן2016-01-062572' אסמכתא מס 10.5.2016מיידי מיום 
  .הכספיים

הפעילות השונים של החברה נעשית על  עבודת האנליזה וניתוח ההשקעה עבור תחומי - מחקר .13.3.9
 השונות לחברות מחקר שירותי ומעניקה החברה מטה עם הנמנית הפנימית המחקר מחלקת ידי

' קיימת מחלקת מחקר נפרדת המעניקה שירותי הברוקראז(. בנוסף, לחברת buy side) בקבוצה
 (. (sell sideאנליזה ומחקר ללקוחותיה וביניהם חברות הקבוצה 

 מדיניות ותוכניות תגמול .13.3.10

לעניין  מדיניות תגמול מעודכנתאישרה האסיפה הכללית של החברה  6.10.2016ביום  .13.3.10.1
)להלן:  חוק החברותתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה בהתאם להוראות 

גם לעניין תנאי הכהונה והעסקה של , מעבר לנדרש על פי דין, וכן, "(מדיניות התגמול"
החל , אשר תהא בתוקף לתקופה של שלוש שנים, נושאי המשרה הבכירה של החברה

שנתית וכוללת הוראות לעניין רכיבים  רב מדיניות התגמול הינה. 12.9.2016מיום 
תנאי , תוך קביעת פרמטרים, בתגמול נושאי המשרה וליחס ביניהםקבועים ומשתנים 

(. בהתאם לביצועי החברה וביצועי נושאי המשרה)טווחים ותקרות לרכיבי התגמול , סף
מספר ) 1.9.2016 מדיניות התגמול ראה דיווח מיידי מיוםאישור לפרטים נוספים בדבר 

 . פניה(, הנכלל בדוח זה על דרך הה2016-01-116446: אסמכתא
הקבוצה מעניקה בונוסים לעובדיה ולנותני השירותים שלה מעת לעת ובהתאם  .13.3.10.2

 . כישורי המנהלים והעובדים ומידת תרומתם וניסיונם המקצועי, לתוצאות הפעילות
ל "למנכ, ללא תמורה, אישר דירקטוריון החברה הקצאת כתבי אופציה 26.1.2014ביום  .13.3.10.3

למעט חברות )לנושאי משרה ולעובדים של החברה ושל חברות בשליטתה , החברה
, לא סחירים, רשומים על שם, כתבי אופציה 5,932,000בכמות כוללת של עד (, שהוחרגו

. נ.ש"ח ע 1מניות רגילות בנות  5,932,000לעד , בהנחת מימוש מלא, הניתנים למימוש
)ב( לדוחות 33ראה באור  לפרטים נוספיםכל אחת של החברה בכפוף להתאמות. 

  הכספיים.
 אישר 15.11.2017 ביום - בחברה שליטה בעלי שאינם לדירקטורים אופציות הקצאת .13.3.10.4

 פרטית הקצאה במסגרת סחירים לא אופציה כתבי 245,000 הקצאת החברה דירקטוריון

 בנות רגילות מניות 245,000 לעד, 48מלא מימוש בהנחת, למימוש הניתנים, מהותית לא
, החברה של והנפרע המונפק המניות מהון 0.36%-המהוות כ, החברה של א"כ. נ.ע ש"ח 1

 בעלי שאינם( חיצוניים דירקטורים לרבות) החברה דירקטוריון לחברי, תמורה ללא
 ביום. אופציה כתבי 35,000 יוקצו דירקטור לכל. קרוביהם או בחברה השליטה

 22.1.2018וביום  ,כאמור האופציות הקצאת את החברה שלאישרה האסיפה  28.12.2017
' מס) 22.11.2017 מיום מיידייםלפרטים נוספים ראה דיווחים התקבל אישור הבורסה. 

' מס) 28.12.2018 ומיום (2017-01-103207, ומס' אסמכתא: 2017-01-103216: אסמכתא
לדוחות  )ב(33באור , וכן הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה (2017-01-119308: אסמכתא
 הכספיים.

  כתבי אופציה במחזור )אשר הוקצו ולא פקעו(. 3,679,220נמצאים  28.2.2018נכון ליום  .13.3.10.5

 הודעות אודות הכרזת ארגון עובדים יציג בקרב עובדי החברה .13.3.11
לאחר בדיקת טפסי ההצטרפות ע"י רו"ח חיצוני בלתי תלוי, החברה הכירה בהסתדרות העובדים 

בין הצדדים מתקיים משא ומתן  .2.12.2016עובדי החברה נכון ליום הלאומית כארגון יציג בקרב 
 .לקראת חתימה על הסכם קיבוצי

 
 הון חוזר  .13.4

. והן נגבות באופן שוטף במהלך החודש או בסוף חודש, מרבית הכנסות הקבוצה הינן מניהול השקעות
אשראי  .מתן השירות הכנסות ממכללת מיטב דש נגבות לאורך. הכנסות מייעוץ נגבות לאחר מתן השירות

 ימים.  90עד  30הקבוצה נוהגת לשלם לספקיה בתנאי אשראי של שוטף בתוספת , בדרך כלל - ספקים
 

                                                           
לא יוקצו בפועל , בעת מימוש כתבי האופציה, ובהתאם(, Net Exercise" )מימוש נטו"כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בשיטה של  48

אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה , לחברי דירקטוריון החברה מלוא המניות הנובעות מהם
 (.2015-01-056994אסמכתא ' מס) 25.6.2015ראו המתאר אשר פורסם על ידי החברה ביום " מימוש נטו"שיטת הלפרטים אודות )
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 השקעות .13.5
 בעליאשר  .חברה פרטית כלולה הייתהבע"מ )להלן: "אדקו"(  1993אדקו טכנולוגיות  – אדקו .13.5.1

כנשיא  שכיהן(, 50.6%( ומר בני קונסטנטין )49.4%החברה ) היו 29.3.2017עד ליום  בה המניות
, נחתם הסכם בין החברה ומר בני קונסטנטין לבין 4.1.2017ביום ממלא מקום מנכ"ל(. כאדקו )ו

"( למכירת מלוא הון המניות )של החברה ושל מר בני א.מ.ת.א.מ.ת. מיחשוב בע"מ )להלן: "
והעסקה הושלמה. סך התמורה אים המתלים לעסקה התקיימו התנ 29.3.2017ביום קונסטנטין(. 

מיליוני ש"ח  1 -מיליוני ש"ח וסך של כ 12.8 -שנתקבלה בגין החזקות החברה באדקו הסתכמה לכ
הופקד בחשבון נאמנות להבטחת התחייבויות המוכרים לשיפוי כמפורט בהסכם. בעקבות 

( 1)ב()11 באור ראה נוספים לפרטים המכירה רשמה החברה רווח לא מהותי בדוחותיה הכספיים.
  .הכספיים בדוחות

 והיאחלק מפעילויות הליבה של החברה,  אדקו שללא היוותה פעילותה  אדקומכירת מניות  טרם
בשיווק תתי מערכות  כמפיצה וכנציגה של חברות מארה"ב, אירופה והמזרח הרחוק שימשה

של מוצרי מדף של החברות ה במכירת מגוון רחב תתמחוהלתחום המחשוב התעשייתי והצבאי, 
ה תומכלולים ייחודיים אותם היא בנ TURN KEYוכן בתכנון ואספקת פתרונות  האותן היא ייצג

 בהתאם למפרט הייחודי ללקוח.  
כמנכ"לים משותפים בחברה  בעברה"ה ויקטור שמריך ועידו נויברגר אשר כיהנו  - ווליו בייס בע"מ .13.5.2

להשקעות, תיווך בעסקאות, מיזוגים ורכישות, חיתום, הקימו מיזם אשר עוסק בפעילות בנקאות 
 22.5.2013"(. ביום ווליו בייסניהול והשקעה בקרנות גידור והשקעה בחברות ובניירות ערך )להלן: "

בווליו בייס. בהתאם להסכם השקיעה החברה בווליו בייס סכום חתמה החברה על הסכם השקעה 
מהונה המונפק של ווליו בייס בפועל.  19.95%המהוות "ח כנגדם הוקצו לה מניות שמיליון  15של 

 ( לדוחות הכספיים. 3)ב()11לפירוט נוסף בנושא ראה באור 
ממניות חברת החזקות מידרוג בע"מ  %10זיקה חמהשקעות ניירות ערך ודש מיטב  - מידרוג .13.5.3

הינה בחברת מידרוג בע"מ אשר  49%-"(. החזקות מידרוג מחזיקה בכהחזקות מידרוג)להלן: "
  חברה מדרגת. למועד הדוח, חברת מידרוג בע"מ מדרגת את אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה.

, הקובע כי 2014-לאור כניסתו לתוקף של החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד
אסור להחזיק אמצעי שליטה במניות חברת דירוג אשראי, החברה גוף מפוקח, כהגדרתו בחוק, ל

  על אמצעי השליטה שמניות אלו מקנות. ויתרה
( בע"מ, 2003) חייםסוכנות לביטוח  בנאותלפרטים אודות רכישת שליטה  - ביטוח סוכנויות .13.5.4

בע"מ ורימונים, חתימה על הסכם מיזוג סטטוטורי בין  2009סוכנות לביטוח רכישת בני שריד 
סוכנויות ביטוח בע"מ, ראה סלע לבין שריד והתקשרות החברה לרכישת מלוא המניות של יקב 

 .לעיל 12.2 ףסעי
 31.8.2014ביום  - "(נרוי, ולהלן: "מיטב טכ. פיננסיות בע"מנרוי טכנולוגיות בע"מ )לשעבר:  .13.5.5

 בנרוי, בהסכם השקעה לפיו, החברה תשקיע נרויהתקשרו החברה ושני משקיעים נוספים עם 
ממניות  42%-הדוח מחזיקה החברה בסכום שאינו מהותי וכן תעניק הלוואת בעלים. נכון למועד 

 . נרוי
לפרטים אודות עליה לשליטה של החברה בפנינסולה, איחוד דוחותיה  - בפנינסולה הסכם השקעה .13.5.6

הכספיים של פנינסולה ע"י החברה והתייחסות החברה לפעילות האשראי החוץ בנקאי באמצעות 
לדוחות  (4)א()4וכן באור  לעיל 11וסעיף  1.8פנינסולה כמגזר פעילות בר דיווח ראה סעיף 

 הכספיים.
אודות הסכם עם חברות מקבוצת איילון למיסוד פעילות משותפת  לפרטים – הסכם איילון .13.5.7

 לעיל. 7.19.2ף ראה סעיבתחומי הגמל והפנסיה 
מניות מיטב דש הלוואות ראה סעיף  לרכישת הסכםלפרטים אודות  – רכישת מיטב דש הלוואות .13.5.8

 לעיל.  12.7
פעילות לקוחות מוסדיים ולקוחות עצמאיים בתחום שירותי המסחר בניירות ערך של רכישת  .13.5.9

ת לקוחות מוסדיים ולקוחות עצמאיים לפרטים אודות הסכם לרכישת פעילו – בנק ירושלים
 .להלן 10.16.6ראה סעיף , בתחום שירותי המסחר בניירות ערך של בנק ירושלים בע"מ

 התקשרה החברה בהסכם השקעה והסכם בעלי 15.3.2018ביום  –ידיטיובליקוהשקעה  הסכם .13.5.10
ידיטי ו"( ועם מייסדיה. ליקוליקווידיטימניות עם ליקווידיטי קפיטל ג'נרל פרטנר בע"מ )להלן: "

 SaaSמתעתדת לפעול בתחום רכישת תיקי הכנסות של חברות טכנולוגיה, בדגש על חברות 
מחו"ל ומישראל, הן בעבור עצמה )נוסטרו( והן בעבור צדדים שלישיים, בתצורה של שותפות 
מוגבלת )קרן( אשר ליקווידיטי או תאגיד ייעודי אחר שיוקם על ידה, ישמשו כשותף הכללי של 

אלף דולר בליקווידיטי כנגד  540 -השותפות כאמור. במסגרת העסקה החברה תשקיע סך של כ



   

89 

מלא. כמו  הון המניות של ליקווידיטי בדילולמ 54% -חברה כך שהחברה תחזיק בהקצאת מניות ל
מנכ"ל החברה, מר אילן רביב, ישקיע  כן, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה,

מהון  6% -אלף דולר, כנגד הקצאת מניות בליקווידיטי, כך שיחזיק ב 60 -בליקווידיטי סך של כ
מיליון דולר,  3.4דיטי בדילול מלא. בנוסף, החברה התחייבה להשקיע סך של יוהמניות של ליקו

מהיקף  30%השתתפות במימון בעצמה או באמצעות משקיעים אשר יגוייסו על ידה, לשם 
שכבר התחייבו למימון  אחרים, וזאת  בנוסף למשקיעים ההשקעות הראשונות של ליקווידיטי

מנגנון חלוקת רווחים בין החברה לבין ליקווידיטי. . ביחס להשקעות אלו הוסכם על העסקאות
במסגרת העסקה נחתם הסכם עם בעלי מניות בליקווידיטי, ד"ר ירון סלע ומר רון דניאל, המסדיר 
את החזקות הצדדים בליקווידיטי. כמו כן, ה"ה ירון סלע ורון דניאל יעניקו שירותי ניהול 

 לליקווידיטי.
החברה פועלת להקמת קרן להשקעה בחברות טכנולוגיה  – טכנולוגיה בחברות להשקעות קרן .13.5.11

)ישראליים  מוסדיים ממשקיעים כספיםישראלית ביחד עם צדדים שלישיים. מטרת הקרן לגייס 
 .ישראליות טכנולוגיה חברותב רחב פיזורב השקעה לצורך( וזרים

 
 מימון  .13.6

באור ו הדירקטוריון דוחאודות אגרות החוב )סדרה ג'( שהנפיקה החברה, ראה  נוספיםלפרטים  .13.6.1
( לדוחות הכספיים. לפרטים נוספים אודות אמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות החוב 1)ג()20

 ( לדוחות הכספיים. 1()ה)20)סדרה ג'( ראה באור 
לפרטים אודות הלוואות מתאגידים בנקאיים, לרבות התניות פיננסיות ואחרות ראה באור  .13.6.2

 ( לדוחות הכספיים. 3()ה)20
 )א( לדוחות הכספיים.20האפקטיבית של ההלוואות בקבוצה הינה כמפורט בבאור  הריבית .13.6.3
 ( לדוחות הכספיים.3)ג()20לפרטים אודות עסקאות גידור ראה באור  .13.6.4

 
 מיסוי .13.7

 חוקי המס החלים על חברות הקבוצה .13.7.1
לגבי חוקי המס החלים על החברה וחברות מאוחדות, שיעורי המס החלים על רווחיה של חברות 

 )א( לדוחות הכספיים. 30ושומות מס, ראה באור בקבוצה 
 הפסדים מועברים לצורכי מס .13.7.2

 .)ו( לדוחות הכספיים30ראה באור 
 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד .13.8
חברות הקבוצה מפוקחות ע"י גורמים רגולטורים שונים לרבות, רשות ניירות ערך, משרד האוצר  .13.8.1

ביקורות ובדיקות מטעם גורמים שונים לרבות, והבורסה. בחברות הקבוצה מבוצעות מעת לעת 
ביקורות פנימיות, ביקורות מטעם משרד האוצר, ביקורות מטעם רשות ניירות ערך, הנאמנים 
לקרנות הנאמנות והבורסה. בנוסף, בשל תחום עיסוקן, מקבלות חברות הקבוצה במהלך העסקים 

לולות להוביל להגשת תביעות הרגיל פניות מלקוחות הכוללות טענות שונות. חלק מהפניות ע
משפטיות. חברות הקבוצה עשויות לחוב בסכומים בגין הפרשים וטעויות בפעילותן. ככל 
שבביקורות או בבדיקות כאמור ימצאו ממצאים או ליקויים מהותיים שמה הטוב של הקבוצה 

אחרות עלול להיפגע ובנוסף היא צפויה לקבלת דרישות לתיקון הליקויים, לקנסות ולסנקציות 
המפורטות בדין. על מנת לעמוד בהוראות הדין והרגולציה משקיעה הקבוצה משאבים רבים הן 
כספיים והן ניהוליים לצורך חיזוק מערכי בקרת הפנים, הציות, הרגולציה, הכשרת עובדים וכוח 

 האדם המקצועי.
לגבי הון פעילות הקבוצה מוסדרת במספר הוראות חוק ותקנות, הקובעות, בין היתר, כללים  .13.8.2

עצמי מינימאלי לחברות בתחומים בהם פועלת הקבוצה, כללים לגבי השקעות מותרות לחברות 
בתחומי הפעילות השונים, חובת קיום כיסוי ביטוחי, הרכבי דירקטוריון ומגבלות החלות על 

 עובדים בנוגע להשקעות עצמיות בניירות ערך. 
שרד האוצר העניק היתר שליטה להחזקת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במ - היתרים .13.8.3

אמצעי שליטה במבטח לבעלי השליטה בחברה. היתר השליטה ניתן בכפוף לתנאים המפורטים 
פנינסולה קיבלה רישיונות בהיתר הכוללים, בין היתר, הוראות בדבר שיעור ההון העצמי בחברה. 

לי השליטה בחברה היתר רשות ניירות ערך העניקה לבעלעסוק במתן אשראי וכן היתרי שליטה. 
להחזקת אמצעי שליטה בחברות לניהול קרנות נאמנות. הבורסה העניקה לבעלי השליטה בחברה 

על בעלי השליטה, בין היתר להחזקת אמצעי שליטה בחבר בורסה. היתרים אלו מטילים מגבלות 
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ונות היתר, לגבי העברת החזקותיהם בחברה. חלק מההתירים מטילים מגבלות גם על חברות ש
 בקבוצה.

לפרטים אודות מגבלות ופיקוח על חברות הקבוצה בכל אחד מתחומי פעילותה המרכזיים, ראה  .13.8.4
 לעיל. 11.12 -ו 10.15, 9.14, 8.16, 7.17סעיפים 

 
  הסכמים מהותיים .13.9

לפיהם מעניקות חברות , בין חברות הקבוצה קיימים הסכמים - התקשרויות בין קבוצתיות .13.9.1
, שירותי חשבות, הכוללים שירותי משרד, שירותי ניהול וייעוץ שוניםהקבוצה לחברות הבנות 

התשלום בגין השירותים נקבע . ב"שיווקי ומקצועי וכיוצ, אסטרטגי, עסקי, פיננסי, ייעוץ כלכלי
 . בהתאם להסכמים בין הצדדים

 ם.יילדוחות הכספ )ג((1)א()23באור וכן  לעיל 13.3.8.1לפרטים ראה סעיף  - ל"הסכם ניהול מנכ .13.9.2
 למיזוגהסכם עם חברות מקבוצת איילון לפרטים אודות  – חברות מקבוצת איילון עםהסכם  .13.9.3

( לדוחות 7)א()4וכן באור לעיל  7.19.2סעיף  ראה הגמל והפנסיהבתחום פעילות משותפת 
 הכספיים.

בהסכם בעלי מניות שקעה של החברה בפנינסולה, ולהתקשרות החברה הל – הסכם פנינסולה .13.9.4
 לעיל  11.13.3 -ו 11.13.3 פיםראה סעי בפנינסולה הצדדים אבני המסדיר את החזקות עם מר מיכה

 ( לדוחות הכספיים.4)א()4וכן באור 
ת לקוחות מוסדיים ולקוחות עצמאיים בתחום שירותי המסחר בניירות ערך פעילו לרכישת הסכם .13.9.5

 ( לדוחות הכספיים.8)א()4להלן וכן באור  6.610.1לפרטים ראה סעיף  - של בנק ירושלים בע"מ
 ( לדוחות הכספיים.2)א()23לפרטים ראה באור  - שכירות מיהסכ .13.9.6

 
 הליכים משפטיים .13.10

מיליון  50-בסך של כ 23.3.2009לתביעה ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית שהוגשו ביום  .13.10.1
( א()1)ב()23באור  לכאורה, בתשקיף פסיפיקה אחזקות בע"מ, ראהש"ח בגין פרטים מטעים, 

 חות הכספיים.לדו
בגין פרטים מטעים,  20.5.2009לתביעה ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית שהוגשו ביום  .13.10.2

 ( לדוחות הכספיים.ב()1)ב()23 באור לכאורה, בתשקיף לנדמארק גרופ בע"מ ראה
פעילות גורמים  בגין 14.9.2017ביום  ושהוגשכתביעה נגזרת  התביעה לאישורתביעה ובקשה ל .13.10.3

( לדוחות ג()1)ב()23 באור ראהפסיפיקה אחזקות בע"מ,  שונים לרבות החתמים בקשר עם
 הכספיים. 

 

 יעדים, אסטרטגיה עסקית וצפי התפתחות לשנה הקרובה  .13.11
הקבוצה שואפת להמשיך לספק ללקוחותיה שירות אמין, מקצועי והגון, תוך שהיא שומרת על המוניטין 

לקוחותיה, יועצי ההשקעות בבנקים, מנהלי ההסדרים וסוכני הביטוח איתם היא עובדת. החיובי שלה אצל 
 בד בבד פועלת הקבוצה לשמירה, חיזוק והשבחת מערכי הרגולציה, הציות, בקרת הפנים והדרכות עובדים.

תחומי פעילות  הרחיבה החברה את פעילותה לתחומי פעילות נוספים ופעלה לחיזוק 2016-2017בשנים 
למיסוד פעילות משותפת בתחומי הגמל , בין השאר באמצעות הסכם עם חברות מקבוצת איילון ימיםקי

 בנקאי באמצעות השקעה בפנינסולה-, באמצעות רכישת סוכנויות ביטוח, בתחום האשראי החוץוהפנסיה
בתחום  עצמאייםהלקוחות המוסדיים והלקוחות הפעילות , ובאמצעות רכישת ובמיטב דש הלוואות

בכוונת הקבוצה להמשיך ולצמוח בכל תחומי ניהול . שירותי המסחר בניירות ערך של בנק ירושלים
ולהגביר את מודעות הציבור, יועצי ההשקעות בבנקים, מנהלי  2018ההשקעות ותעודות הסל במהלך שנת 

 רחבותההסדרים וסוכני הביטוח למוצרים של הקבוצה ולשירותים אותם היא מעניקה. ייתכן ומגמת ההת
והגידול תתבצע בדרכים, אשר טרם הוחלטו על ידי החברה, כגון רכישות של חברות ו/או פעילויות דומות, 
מיזוג ו/או כניסה לתחומים משלימים לפעילות הקבוצה או באמצעות שיתופי פעולה. במסגרת זו החברה 

  כישת פעילויות.בוחנת מעת לעת גידול לא אורגני, מנהלת משאים ומתנים ובוחנת אפשרויות לר
במהלך שנת ובהתאם במסגרת זו, ובהרחבת פעילות האשראי.  החברה שואפת להתמקד בפעילויות הליבה

מכרה את החזקותיה באדקו. בנוסף רכשה החברה  2017-מכרה החברה את מיטב דש בנפיטס וב 2016
 2017נסולה, ובשנת את מלוא הון המניות של מיטב דש הלוואות, עלתה להחזקת שליטה בפני 2016בשנת 

בתחום שירותי המסחר בניירות ערך של  עצמאייםהלקוחות המוסדיים והלקוחות הפעילות רכשה את 
 .בנק ירושלים
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פיתחה הקבוצה  .החברה שואפת להוביל ביישום אפליקציות מתקדמות וערוצי הפצה דיגיטליים - דיגיטל
ושוקדת על פיתוח אפליקציה בתחום  הארוךלמוצרי החיסכון לטווח להצטרפות דיגיטלית  יותאפליקצ

  .ניהול התיקים
תחום הדיגיטל מצריך פיתוח ממשקים אלקטרוניים, לרבות השקעת משאבים ניהוליים וכספיים ובכוונת 

 החברה להקצות משאבים לפיתוח תחום זה.
לחברה  החברה רואה בתחום האשראי החוץ בנקאי מנוע צמיחה, אשר יאפשר - בתחום אשראי חוץ בנקאי

בה לאשראי בנקאי. בהתאם לכך, לגוון את מקורות ההכנסה. מדובר בתחום צומח המהווה אלטרנטי
הגדילה החברה את החזקותיה בפנינסולה, חברה ציבורית, העוסקת בתחום האשראי  בשנים האחרונות

 החוץ בנקאי ורכשה את מלוא הון המניות של מיטב דש הלוואות. 
 מקורות גיוון, הפעילות בהיקף גידול באמצעות ההון על התשואה את להגדיל הפנינסול בכוונת 2018 בשנת

 לשדרג, שלה המוניטין לחיזוק לפעול פנינסולה ממשיכה, בנוסף. השוטפים הסיכונים צמצום לשם הכנסה
 .ורווחיותה הכנסותיה, האשראי תיק להגדלת ופועלת שלה השיווקי המערך את

אורגני והן רכישות על מנת להגדיל את פעילותה בתחום האשראי הן גידול  2018החברה תבחן בשנת 
 החוץ בנקאי.

מקצועי ומנוסה , להשקיע משאבים בכוח אדם איכותי 2018הקבוצה תמשיך בשנת  - בתחום קופות הגמל
בכוונת הקבוצה . ובהגברת המודעות למוצרי הקבוצה וזאת על מנת להתמודד עם התחרות הגוברת בתחום

שימור הלקוחות , הקשר והמוניטין שלה עם לקוחותיה וכן את מערך השיווק הפנימי לשמר ולחזק את
 . הסדריםהלסוכני הביטוח ומנהלי לעמיתים, ומערך השירותים 

מיטב דש גמל פועלת למקסום תוצאותיה וביצועיה עבור עמיתי קופ"ג שבניהולה, תוך מתן שירות , בנוסף
מקורות ההכנסה שלה ואת מגוון השירותים אותם היא מעניקה מקצועי, מקיף ואיכותי ופועלת לגוון את 

והטמעת  ללקוחותיה, בין היתר, על ידי מכירת ביטוחים במסגרת קופות הגמל תוך התאמה לצרכי העמית
 .תהליכים דיגיטליים שיאפשרו נגישות וזמינות לעמיתי הקופות

וללות קופת גמל להשקעה, קרן הכשאושרו וכן יוזמות נוספות שמקדם משרד האוצר, חקיקה  יוזמות
 האטרקטיביות את להחזיר עשויות ימים לאריכות ביטוח עם אנונה, ילד לכל חסכון, מחדל ברירת פנסיה

 .האחרונות בשנים מנחיתות סבל אשר תחום, גמל קופות באמצעות חסכון של
וכן במכרז לניהול תכניות חסכון  קרן פנסיה ברירת מחדללבחירת זכתה החברה במכרז  2016במהלך שנת 

 . 7.7.5-ו 7.7.4 סעיפים לכל ילד. להערכות החברה ביחס לזכייתה במכרזים אלו, ראה
כדוגמת  ביטוחייםשלובים של חסכון ארוך טווח הכוללים רכיבים  מוצריםהחברה להמשיך ולפתח  בכוונת

 .נוספים ומוצרים לפנסיונרים, קצבה הפרוגמל
בכוונת הקבוצה להמשיך לשמור  - ן השוטף באמצעות ניהול תיקים וקרנות נאמנותבתחום ניהול החיסכו

על היקף הנכסים המנוהל על ידה בתחום זה, בין היתר, באמצעות המשך השקעה בכוח אדם איכותי, 
ואנשי שיווק. הקבוצה תפעל לגיוון תמהיל הלקוחות  לרבות במנהלי השקעות, מנהלי שירות לקוחות

בין השאר באמצעות בחינת השקעות במוצרים אלטרנטיביים שיתנו מענה להעדפות  והיצע המוצרים,
הקיימת מצד מנפיקי הפוליסות הפיננסיות והתחרות להתמודדות עם התחרות הלקוח. כן תפעל הקבוצה 

 . הקבוצה נערכת להתמודדות עם התחרותללקוחות פרטיים בישראלהפצת קרנות נאמנות זרות בעקבות 
, בין היתר, באמצעות שיתופי פעולה עם ניהול התיקיםתמשכת בדמי הניהול בתחום ועם השחיקה המ

חברות הביטוח לניהול השקעות של פוליסות פיננסיות ושיווקן. הקבוצה רואה בלקוחותיה וביועצי 
ההשקעות במערכת הבנקאית נכס מרכזי, אשר הקשר עימם נושא אופי מתמשך ולכן משקיעה משאבים 

 ,2018עות איכותי ובשירות אמין ומקצועי ללקוחות וליועצי השקעות בבנקים. בשנת רבים בניהול השק
החברה שואפת להגדיל את נתח השוק בקרנות המחקות, בין היתר, לאור גידול בביקושים אותם צופה 

על תחום פעילות קרנות הנאמנות  28תיקון  השלכות לעניין וודאות אי קיימתהדוח,  למועדהחברה. 
באשר להוראות הספציפיות  וודאותבשל חוסר ה הנאמנות לקרנות מתחרה כמוצר הסל קרנות כניסתו

 לפרטיםכיצד ייושם התיקון לחוק בשוק בכללותו מתי ושיקבעו בחקיקת המשנה ובשל אי הוודאות 
 לעיל.  9.14.1 סעיף, ראה בנושא בחברה והערכות 28 תיקון בדבר נוספים

כוונת הקבוצה לפתח מוצרים חדשים בהתאם לטעמי לקוחות הקצה ב 2018בשנת  - בתחום תעודות הסל
בנוסף, הקבוצה תשקיע משאבים רבים על מנת ולשמור על מעמדה כגוף מוביל בתחום תעודות הסל. 

 .לעיל 9.14.1 לפרטים ראה סעיף ,28להיערך לכניסתו לתוקף של תיקון 
והנגשת  קהל לקוחותיה תלהגדלתמשיך לפעול מיטב דש טרייד  - בתחום הברוקראז' וחבר הבורסה

לעיל, וכן בהמשך לגידול  10.16.6 בעקבות עסקת בנק ירושלים כמפורט בסעיף שירותיה לקהל רחב יותר.
  .תחום זה צופה החברה גידול נוסף בהיקף הפעילות וברווחיותהאורגני בתחום הפעילות בשנה החולפת, 

 תיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה, התנהגותו הצפויה שלהאמור בסעיף זה הינו מידע צופה פני ע
יוזמות שוק ההון ועל קביעת היעדים האסטרטגיים של החברה לאור הערכותיה האמורות. האמור בדבר 
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 אופן יישום והרחבת היקף הפעילות עשוי לא להתקיים, בין היתר, בעקבות מוצרים פיתוחחקיקה, 
או שינויים חיצוניים אחרים אשר עלולים לבטל ו/או להקטין את החקיקה ו/או שינויים בשוק ההון ו/

כדאיות הפעילות בתחום זה. במקרים כאמור תבחן הנהלת החברה את האסטרטגיה המפורטת לעיל ואת 
 היעדים וזאת על מנת לבדוק את התאמתם לשינויים עתידיים כאמור. 

 
 תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי התאגיד  .13.12

להביא לחיזוק המותג מיטב דש ולפעול להרחבת שירותיה בתחום הדיגיטל. להערכת בכוונת החברה 
 החברה, הרחבת שירותי החברה הדיגיטליים תביא לשיפור השירות ללקוחותיה וליעילות התפעולית.

האמור בסעיף זה הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על ההערכות הסובייקטיביות של הנהלת החברה 
עשוי לא להתקיים, בין היתר, בעקבות הוראות רגולציה  , אשררותים הדיגיטלייםבדבר הרחבת השי

 ובעקבות שינויים חיצוניים אשר לחברה אין שליטה עליהם.
 

  דיון בגורמי סיכון .13.13
 היקף עסקיה של הקבוצה ורווחיותה מושפעים מהותית ממצב שוק ההון

בעים מהסביבה הכלכלית בה פועלת לקבוצה גורמי סיכון שונים המשפיעים על פעילותה, חלקם נו
וחלקם אינהרנטיים לתחומי פעילותה של הקבוצה. להלן יתוארו, להערכת הקבוצה, גורמי הסיכון הקבוצה 

העיקריים המשפיעים על פעילותה, תוך התייחסות לתחומי הפעילות השונים, במידת הצורך. לסיכונים 
לסיכונים ספציפיים לתחום אשראי חוץ בנקאי ראה לעיל.  9.18ספציפיים לתחום תעודות הסל ראה סעיף 

בדוח  2לפרטים נוספים בדבר החשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם, ראה סעיף לעיל.  11.15סעיף 
 .הדירקטוריון

 מצב שוק ההון 
 יםלעיל, משברים בשוק ההון וירידות שערים בבורסה הן במניות והן באגרות חוב, עלול 6כמפורט בסעיף 

הנכסים המנוהלים בקבוצה, לעזיבת לקוחות, למעבר של לקוחות למוצרים סולידיים  רידה בהיקףלגרום לי
לגרום לפגיעה מהותית בתוצאות העסקיות  יםיותר ואשר בגינם דמי הניהול נמוכים יותר, ולפיכך עלול

 של הקבוצה.
בשליטת החברה ואין  הגורמים אשר עשויים לגרום לירידת שערים כאמור הינם, בין היתר, גורמים שאינם

ביכולתה לחזות אותם כגון: מצב השווקים הפיננסים בעולם, שינוי לרעה במצב הגיאופוליטי בישראל, 
רמות באופיינה  2017 שנתהאטה כלכלית בארץ ובעולם, אינפלציה, עלייה בשיעורי הריבית וכיו"ב. 

ן בכל הנוגע להשקעות פיננסיות את רמת הסיכו המעל אשרעובדה  ההון וקיעליות בשובמחירים גבוהות ו
 .להביא לפגיעה עסקית בפעילות ככל שתתרחש ירידה משמעותית בשווקים הועשוי

תחומים אלו, אשר מהותם חיסכון לטווח ארוך  - ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה
מושפעים פחות משינויים ותנודות במצב שוק ההון. שינוי לרעה במצב שוק ההון יביא, בעיקר,  ,ובינוני

לירידת ערך בנכסים המוחזקים עבור העמיתים של קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה 
 שבניהול הקבוצה ופחות למשיכת כספים על ידי לקוחות הואיל והכספים מופקדים בקופות הגמל, קרנות
ההשתלמות ובקרנות הפנסיה לתקופות בינוניות וארוכות והמפקידים נהנים מיתרונות מס ייחודיים גם 
בתקופה בה הנכסים נזילים. יחד עם זאת, מיתון מתמשך במשק המלווה בעלייה בשיעורי האבטלה ו/או 

היקפי  עשוי להגדיל את ש להתממשות של סיכוני נזילות ואשראי,שמשבר כלכלי גלובלי שילווה בח
 המשיכות מקופות הגמל וקרנות הפנסיה.

ירידות שערים מובילות לירידה בשווי  - ניהול חיסכון שוטף )באמצעות ניהול תיקים וקרנות נאמנות(
תיקי ההשקעות וקרנות הנאמנות אותם מנהלת הקבוצה הן כתוצאה מירידת ערך, הן כתוצאה 

צאה ממעבר לנכסים בעלי סיכון נמוך יותר בהם ממשיכת/פדיונות של כספים על ידי הלקוחות והן כתו
דמי הניהול נמוכים יותר וכפועל יוצא, עלולות להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה בתחום 

 זה. 
ירידה במחזורי המסחר בבורסה בתל אביב משפיעה באופן ישיר על היקף  - חבר בורסה וברוקראז'

 ' וכפועל יוצא על הכנסות ורווחיות המגזר.הפעילות במגזר חבר הבורסה והברוקראז
תנודות בשוק ההון משפיעות על מחירי הסחורות, שערי ניירות הערך והמדדים  - ניהול תעודות סל

אחריהם, המכשירים הפיננסיים והנגזרים הנסחרים בבורסות השונות ועל היקף פעילות הציבור  העוקבים
לפירוט  סיהן, על התחייבויותיהן ועל תוצאותיהן העסקיות.תכלית, על נכבשוק ההון, ולכן גם על חברות 

 . לעיל 9.18 סעיף אודות גורמי סיכון הרלוונטיים למגזר תעודות הסל ראה
לשירותי פנינסולה וכתוצאה מכך  בביקוש לפגוע עלולהבמשק  הכלכלי במצבהרעה  – בנקאי חוץ אשראי

לפירוט אודות גורמי סיכון הרלוונטיים למגזר  לגרום לקיטון בהיקף ובנפח העסקאות שהיא מבצעת.
  .לעיל 11.15 סעיףאשראי חוץ בנקאי ראה 
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 סביבת ריבית
סביבת ריבית נמוכה עד אפסית משפיעה לרעה על הכנסות הקבוצה. בפעילות מיטב דש טרייד סביבת 

בית המתקבלת ריבית נמוכה מקטינה את הכנסות המימון של מיטב דש טרייד, מכיוון שהמרווחים בין הרי
לריבית המשולמת מצטמצמים. בפעילות ניהול הנכסים סביבת ריבית נמוכה עד אפסית עלולה לגרום 

שינוי שיעורי הריבית בשווקים עלול להוביל לגידול  ניהול.הלפדיונות בקרנות כספיות וכן להורדת דמי 
 בעלויות המימון של פנינסולה ובכך לפגוע ברווחיותה.

נמוכה השפעה חיובית על הוצאות המימון של הקבוצה והיא עשויה להוביל לגידול  מנגד לסביבת ריבית
בפעילות המסחר בבורסות ולשינוי בתמהיל ההחזקות של ציבור המשקיעים לנכסים פיננסיים אשר בגינם 

 נגבים דמי ניהול גבוהים יותר.
 הון אנושי

ותיים. להון האנושי השפעה מהותית הקבוצה רואה חשיבות רבה בשימור וגיוס עובדים מקצועיים ואיכ
על יכולת הקבוצה לייצר תשואות עודפות לאורך זמן ביחס למתחרים. ככל שלא תצליח החברה לשמר 
ו/או לגייס כוח אדם איכותי בתחומי פעילותה המרכזיים, עלול הדבר, לפגוע ביכולת הקבוצה לגייס 

 לקוחות חדשים ולשמר את הקיימים. 
  תחרות

שוק ההון מאופיין בתחרות גדולה וחזקה בכל תחומי פעילותה של הקבוצה. בין הגורמים המתחרים בשוק 
ניתן למנות גורמים בעלי משאבים ארגוניים ושיווקיים ניכרים כגון: בנקים, קרנות השקעה זרות וחברות 

של הקבוצה.  ביטוח הפועלים באופן ישיר או באמצעות חברות בנות ובתי השקעות בתחומי הפעילות
בעקבות יישום רפורמת בכר, חל שינוי משמעותי במבנה שוק ההון ולמועד הדוח התחרות העיקרית של 
הקבוצה היא מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות. כיום התחרות מתמקדת על ליבו של הלקוח בטיב 

צועי מנהלי תיקי ואיכות השירות )לרבות שימוש בכלים וערוצים דיגיטליים(, וניתנת חשיבות רבה לבי
 ההשקעות, מנהלי קרנות הנאמנות ומנהלי קופות הגמל. 

בתחומי הגמל והפנסיה ערוצי ההפצה העיקריים, מעבר למשווקים פנימיים, הינם מנהלי ההסדרים וסוכני 
הביטוח אשר בנוסף על התחרות מול כל היצרנים האחרים, רובם נמצאים בבעלות של חברות הביטוח 

 ת חברות בנות ונכדות כיצרנים מתחרים לקבוצה.המשמשות, באמצעו
בתחומי קרנות הנאמנות ותעודות הסל, התחרות מתמקדת ביועצי ההשקעות בבנקים אשר מחוזרים על 

משקיעים תשומות רבות במיקוד תשומת הלב הניהולית של אשר רובם ידי כל המתחרים בתחומים אלו, 
תיה התחרותיות יהיו נמוכות, עשויה להיות לכך יועצי ההשקעות. ככל שהמיצוב של החברה ויכולו

 השפעה רעה מהותית על מצב הקבוצה.
  שינויים רגולטורים

עשור בפעילות שוק ההון מוסדרת ומפוקחת באמצעות גורמים ממשלתיים רבים. שוק ההון מתאפיין 
של ריבוי ב האחרון בשינויים רבים )חלקם נמצאים בעיצומם וחלקם טרם הבשילו לכדי חקיקה מחייבת(.

הקבוצה נדרשת, לאורך השנים, להשקיע משאבים כספיים , רגולציה בתחומי הפעילות של הקבוצה
רת וקיבבקרה, אכיפה וניהול סיכונים ווניהוליים רבים על מנת לעמוד בהוראות הרגולטוריות, ביעדי 

אמור יש השפעה פנים, הליכי ההטמעה וההדרכות לעובדים בנושאים הרגולטוריים. לחלק מהשינויים כ
 על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה.

מקופות תגמולים וקופות פיצויים פגעה מהותית הפחתת דמי הניהול המקסימאליים שניתן לגבות 
 לעיל.  7.1.4 לפרטים ראה סעיף. ברווחיות הקבוצה לאור חלקו של מגזר הגמל בפעילויות הקבוצה

עשויים להשפיע לרעה  ,ן שינויים רגולטוריים לא צפוייםבנוסף, שינויים רגולטורים אשר טרם הבשילו וכ
 הפעילות. על תחומי הפעילות של הקבוצה ועל הרווחיות מתחומי

 לכל השינויים הרגולטורים צפויה להיות השפעה ישירה על פעילות הקבוצה במידות שונות. 

 תביעות משפטיות 

ייצוגיות נגד גורמים שונים בשוק ההון בגין בשנים האחרונות הוגשו תביעות משפטיות לרבות תובענות 
בגין פעילויות אחרות בשוק ההון , כחתמים, מנהלי קופות גמל, מנהלי קרן, אחריות כמנהלי תיקים

לקבוצה ביטוחי . לקבוצה חשיפה תדמיתית וכלכלית בגין תביעות כאמור, לפיכך. ובעקבות מעילות עובדים
ן מכוסות במסגרת הפוליסות וכן יתכן כי במקרה של ריבוי אחריות מקצועית אולם חלק מהתביעות אינ

 גבול האחריות לא יכסה את מלוא הנזקים שעלולים להיגרם לקבוצה, תביעות או תביעה בהיקף כספי גבוה
 .כן יוביל לייקור בפרמיות הביטוח בהן נושאת הקבוצהו

 שינויי מדד 

קבועה הן מבנקים והן מהנפקה לציבור של  לקבוצה הלוואות לזמן ארוך הצמודות למדד ונושאות ריבית
לקבוצה חשיפה כלכלית וחשבונאית , לפיכך. אגרות חוב נושאות ריבית קבועה והצמודות לעליית המדד

 .לשינויים במדד המחירים לצרכן
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 מוניטין

תחום פעילותה של הקבוצה מאופיין בריבוי לקוחות ופרסומים רבים אודות הקבוצה ומתחריה באמצעי 
יועצי , וכן מאופיין ביחסי אמון מתמשכים בין הלקוח, לרבות ברשתות חברתיות, ת השוניםהתקשור

מוניטין הקבוצה ושמה הטוב מהווים . סוכני הביטוח לבין הקבוצהו מנהלי ההסדרים, ההשקעות בבנקים
פגיעה בשמה , אי לכך. גורם חשוב בהתקשרות הקבוצה עם לקוחות חדשים ושמירה על לקוחות קיימים

 .טוב של הקבוצה עשויה להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיותה

 אשראי לקוחות

מעניקה מעת לעת אשראי וערבויות ללקוחותיה לצורך רכישת , בהיותה חברה בבורסה, מיטב דש טרייד
האשראי והערבויות ניתנים כנגד ביטחונות בתיק  .ניירות ערך בבורסה בתל אביב וכן בשווקים זרים

הלקוחות ובהתאם לתקנון הבורסה או אשראי תוך יומי בעיקר ללקוחות מוסדיים לצורך ניירות הערך של 
למיטב דש טרייד חשיפה בגין מתן . תוך שימוש במסגרות אשראי מאושרות ומנוטרות פעילות קסטודיאן

 .אשראי כאמור

 אחריות לפרט מטעה

. בגין פרט מטעה בתשקיףקרנות הנאמנות ותעודות הסל מפרסמות תשקיף וחשופות לתביעות החברה, 
אולם ייתכן שגבול האחריות לא יכסה את מלוא הנזקים במקרה של , לקבוצה ביטוח אחריות מקצועית

 .תביעה

 סיכונים תפעוליים

עלולים לגרום למצב , ובקווי התקשורת כמו גם טעויות אנוש( FMRבעיקר )תקלות במערכות המסחר 
שגויות ו/או לחריגה ממסגרת בטחונות וסגירה כפויה של של אי ביצוע עסקאות ו/או ביצוע עסקאות 

תקלות במערכת תפעול העמיתים ותפעול . פוזיציות, ובכך לפגוע בתוצאות פעילות ניהול ההשקעות
 .ההשקעות בגמל ובפנסיה מהוות סיכון מהותי לפעילות הגמל והפנסיה

 סיכוני אבטחת מידע וסייבר

גדלים הסיכונים הנובעים , לפעילותה העסקית של החברה כפועל יוצא מחשיבותן של מערכות המידע
החברה מטמיעה אמצעים . שיבוש או פגיעה במידע הקיים במערכות עקב מתקפת סייבר, מהשבתה

בנוסף , המניעה והבקרה של סיכוני הסייבר, טכנולוגים ותהליכים אשר נועדו לשפר את יכולות הניטור
ממצאי הבחינות . י גורם בלתי תלוי"רה פנימיות וחיצוניות עלביצוע סקרי אבטחה סדירים ובחינות חדי

 .מחלקת מערכות המידעו על ידי מנהל אבטחת מידעוהבדיקות נדונים בהנהלת החברה ומטופלים 

 

המדורגים בהתאם להערכות הנהלת , בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם
 : סקי הקבוצההחברה על פי תוחלת ההשפעה שלהם על ע

 

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות הקבוצה בכללותה 

 השפעה נמוכה השפעה בינונית השפעה גדולה

    סיכוני מקרו

   X מצב שוק ההון

    סיכונים ענפיים

 תחרות
 

X  

   X שינויים רגולטורים

 תביעות משפטיות
 

X  

  X  אחריות לפרט מטעה

   X סיכונים תפעוליים

 סביבת ריבית
 

X  

   X סיכוני אבטחת מידע וסייבר
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 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות הקבוצה בכללותה 

 השפעה נמוכה השפעה בינונית השפעה גדולה

    סיכונים מיוחדים לחברה

   X הון אנושי

  X  שינויי מדד 

   X פגיעה בשמה הטוב של הקבוצה

 X   אשראי לקוחות

 

 תכנית אכיפה  .13.14
בהתאם לעקרונות ולקריטריונים שפורסמו על ידי רשות ניירות  ,אימצה תכנית אכיפה פנימית החברה

אשר (, ופנסיה גמל דש מיטב של לפעילות ביחס) האוצר משרד ולהוראות לקריטריונים גם ובהמשך ערך,
 .למבנה ואופי הפעילות של הקבוצהלאורך השנים הותאמה 

 כך ובכלל, ארגונית כלל ואכיפה ציות תשתיותושכלול  בפיתוחעוסקת  הקבוצה האחרונות השנים במהלך
, שוטפת הטמעה פעילות לצד, בקבוצה המהותיות החברות בכלל ציותסיכונים ו סקרימנהלת באופן רציף 

העסקיות ובין  היחידות בין עבודה ממשקי ובניית העבודה תהליכי של והבנייה האפיון פעולות המשך
שינויים במבנה תכנית האכיפה של הקבוצה ובפרט במסגרת זו, נערכו  יחידות הפיקוח והבקרה בקבוצה.

של החברה, וכן בתחומי האחריות של הממונה, אשר באו לידי ביטוי בתכנית האכיפה ונהלי האב הנלווים 
לה ובכלל כך במבנה הדיווח לאורגנים המוסמכים, גיבוש כלים ואמצעים ליישום בפועל של הוראות 

  חברות הקבוצה. תכנית האכיפה והטמעת הוראות הדין בקרב
 

 ביטוח ושיפוי .13.15
בהתאם להוראות הדין המסדירות את פעילות הקבוצה בתחומי עיסוקה השונים נדרשת הקבוצה להעמיד 

 . ביטוחי אחריות מקצועית בכל עיסוק בהתאם לדין החל

, לאחר אישור ועדת התגמול בעלי המניות של החברהאישרה האסיפה הכללית של  19.7.2017ביום 
ריון, את התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לתקופת ביטוח והדירקטו

חודשים( לכיסוי נושאי המשרה והדירקטורים בקבוצת מיטב  17) 19.11.2018עד ליום  20.6.2017החל מיום 
 דש, בהפניקס חברה לביטוח בע"מ. בנוסף, חודש כלל מערך הביטוחים של הקבוצה בתנאים דומים

-2017-01מס' אסמכתא: ) 26.6.2017מיום  יםמיידי יםדיווח אהלפוליסות הקודמות. לפרטים נוספים ר
( 2017-01-075231)מס' אסמכתא:  20.7.2017וכן דיווח מיידי מיום  (2017-01-065283, ומס' אסמכתא: 065301

 הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

, הקבוצה מבוטחת בביטוחי אחריות מקצועית, לרבות כיסוי בגין אי נאמנות עובדים בהפניקס בהתאם
  , כמפורט להלן:19.11.2018חברה לביטוח בע"מ, המכסים את פעילותה השוטפת של הקבוצה עד ליום 

בשיווק , בהתאם לחוק הסדרת העיסוק ולתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות - ניהול תיקי השקעות
למיטב דש ניהול תיקים פוליסה בגבול , 2000-ס"התש(, הון עצמי וביטוח)השקעות ובניהול תיקי השקעות 

 .ח למקרה ובסך הכול לתקופה"מיליון ש 42אחריות של 

במסגרת מערך הביטוח של קבוצת מיטב דש נערכה פוליסה לכיסוי אחריות  - 'חבר בורסה וברוקראז
דש , מ"מיטב דש טרייד בע: ת בקבוצה ובין היתר כוללת כיסוי לחברותמקצועית שכוללת מספר חברו

כ "מיליון ש"ח למקרה ובסה 43הפוליסה הינה בגבול אחריות של (. בלבד' בגין פעילות ברוקראז' )ברוקראז
 . לתקופה

כ לתקופה בגין שירותי "ח למקרה ובסה"מיליון ש 10.8פוליסה בגבול אחריות של  - 'מיטב דש ברוקראז
 . יווק השקעותש

בהתאם לחוק השקעות משותפות למיטב דש קרנות פוליסה בגבול אחריות של  - ניהול קרנות נאמנות
 . כ לתקופה"למקרה ובסה ח"מיליון ש 33

במסגרת מערך הביטוח של קבוצת מיטב דש נערכה פוליסה לכיסוי  - ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה
ח למקרה "מיליון ש 58.5הפוליסה הינה בגבול אחריות של . מ"בע אחריות מקצועית למיטב דש גמל ופנסיה

 .כ לתקופה"ובסה

 .כ לתקופה"ח למקרה ובסה"מיליון ש 30פוליסה בגבול אחריות של  - תכלית מדדים וחברות בנות
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 .ההשתתפות העצמית הקבועה בכל פוליסה עומדת בסכומים הקבועים בדין לגבי כל תחום פעילות

לקבוצה פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי , הנדרשים על פי הוראות הדין, החובהבנוסף לביטוחי 
לדירקטורים ונושאי המשרה  Run offביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה קבוצתי מסוג , משרה

במסגרת ( מטריה)ביטוח אחריות מקצועית ברובד שני , בחברה ובקבוצת מיטב דש המכסה פעילויות עבר
במסגרת פוליסה קבוצתית של  crimeביטוח , סה המשותפת למרבית החברות בקבוצת מיטב דשפולי

 .מיטב דש ופוליסת ביטוח עסק

 .לדוח פרטים נוספים( א)29ראה תקנה , לתיאור הכיסוי הביטוחי של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

 .לדוח פרטים נוספים( א)29ראה תקנה , לתיאור שיפויים לנושאי משרה

נוכח מקרי ביטוח רבים ותביעות שהוגשו , נוכח התנודתיות וחוסר הוודאות המאפיינים את שוק ההון
, בשנים האחרונות נגד גורמים שונים בשוק ההון ונוכח חוסר הוודאות בתחום הביטוח בארץ ובעולם

 . הקבוצה אינה יכולה להעריך אם הכיסוי הביטוחי המוקנה לה הינו נאות

 

 

* * * 
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 השקעות בע"ממיטב דש 

 7112, בדצמבר 11דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 
 

 "הקבוצה"(או  החברה"הננו מתכבדים להגיש בזאת את הדוחות הכספיים של מיטב דש השקעות בע"מ )להלן: "
שהסתיימו  ("7112של שנת  רביעיה"הרבעון ושלושה חודשים )להלן:  "תקופת הדוח"()להלן:  שנהלתקופה של 

 .7112, בדצמבר 11 ביום
 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .1
 

 כללי .1.1
 

תיאור  -' ראה פרק א, לפרטים אודות תיאור הסביבה העסקית והשפעתה על פעילות החברה 
 .עסקי התאגיד

 
לרכישת כל מניות החברה, ראה דיווחים  XIOלפרטים אודות ההסכם בין החברה לבין קרן  

מס' אסמכתא  17.0.7112, מיום 7112-11-174010מס' אסמכתא  11.1.7112מידיים של החברה מיום 
מס' אסמכתא  11.0.7112, מיום 7112-11-101012מס' אסמכתא  72.0.7112, מיום 7112-11-111910
-7112-11מס' אסמכתא  1.2.7112, 7112-11-149141מס' אסמכתא  9.0.7112, מיום 7112-11-100121

בדוחות הכספיים  1כמו כן, ראה באור . 7112-11-127211מס' אסמכתא  77.9.7112ומיום  121041
 .7112, בדצמבר 11המאוחדים ליום 

 
 מצב כספי .1.7

 

המצב הכספי, מושפע מהותית מצבה הכספי של החברה, כפי שבא לידי ביטוי בדוח המאוחד על 
מאיחוד של נכסי והתחייבויות תעודות הסל. בהתאם לכך, תחילה ניתנת התייחסות לנכסים 
ולהתחייבויות, שנכללו בדוח המאוחד על המצב הכספי, בגין פעילות תעודות הסל ולאחר מכן 

 מוצג מצבה הכספי של החברה בנטרול הנכסים וההתחייבויות כאמור לעיל.
"החברות ( )להלן: SPCוההתחייבויות כאמור מנוהלים תחת חברות למטרה מיוחדת )הנכסים 

 (.הייעודיות"
 

: להלן) השקעות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי תעודות סל ופיקדון 1.7.1
התחייבויות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי תעודות -ו"נכסים מגבים"( 

 ימיליארד 71-הסתכמו לכ 7112.11.17ליום  - "התחייבויות מגבות"(: להלן) סל ופיקדון
 1.4-ש"ח ולכ ימיליארד 79.0-ש"ח, בהתאמה, בהשוואה לכ ימיליארד 1.0-ש"ח ולכ
. הנכסים המגבים וההתחייבויות המגבות 11.17.7110ש"ח, בהתאמה ליום  ימיליארד

שעבוד קבוע ראשון לכיסוי הינם נכסים והתחייבויות, בחברות הייעודיות, המשועבדים ב
 ההתחייבויות ללקוחות תעודות סל ותעודות הפיקדון כאמור לעיל.

 
הסתכמו )בנטרול  7112.11.17ליום  - ופיקדון התחייבויות שוטפות בגין תעודות סל 1.7.7

ש"ח  ימיליארד 79.1-ש"ח, בהשוואה לכ ימיליארד 79.1-החזקות הדדיות של תעודות( לכ
ההתחייבויות כאמור נוצרו כתוצאה מרכישת תעודות סל ותעודות  .11.17.7110ליום 

 פיקדון על ידי הלקוחות.
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מיליוני ש"ח  917-הסתכם לכ 7112.11.17ליום  - ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה 1.7.1
השינוי בהון בתקופת הדוח נובע,  .11.17.7110מיליוני ש"ח ליום  011-בהשוואה לכ

 ,מיליוני ש"ח95 -כולל המיוחס לבעלי המניות של החברה בסך של כ בעיקר, מסה"כ רווח
קרן הון עקב זכויות מיעוט שנוצרו בעקבות מיזוג פעילות הגמל של איילון פנסיה וגמל 

 7112בינואר,  1-מיליוני ש"ח, החל מיום ה 01-, בסך של כ"איילון"(בע"מ )להלן: 
 09-כבתקופת הדוח בסך של  לבעלי המניות של החברה לםושו ומדיבידנד שהוכרז

 מיליוני ש"ח )בניכוי דיבידנד לחברות מאוחדות המחזיקות במניות החברה(.
 

 -מיליוני ש"ח לעומת כ 126-הסתכמו לכ 11.17.7112יום ל - זכויות שאינן מקנות שליטה 1.7.0
. השינוי בתקופת הדוח נבע, בעיקר, מזכויות שאינן 11.17.7110מיליוני ש"ח ליום  68

שנוצרו במסגרת מיזוג פעילות הגמל של  מיליוני ש"ח 41 -מקנות שליטה בסך של כ
מיליוני ש"ח שנוצר בעקבות  11-בדוחות הכספיים(, מסך של כ (2א')0איילון )ראה באור 

 בדוחות (0א')0באור ( )ראה "פנינסולה"להלן: גיוס הון בקבוצת פנינסולה בע"מ )
מיליוני  11-הכספיים(, סה"כ רווח כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ
מיליוני  9 -ש"ח, בניכוי דיבידנד שהוכרז ושולם לזכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ

 ש''ח.
 

ש"ח וללא נכסים מגבים,  ימיליארד 11.1-לכ מוהסתכ 7112.11.17ליום  - נכסים שוטפים 1.7.4
ש"ח  מיליארדי 1-ש"ח וכ ימיליארד 71.0-ש"ח בהשוואה לכ מיליארדי 1.7-לכ מוהסתכ

העלייה בנכסים השוטפים ללא הנכסים המגבים נובעת . 11.17.7110בהתאמה ליום 
 בעיקר מסעיפי מזומנים ושווי מזומנים ולקוחות )כולל אשראי לקוחות(.

 
מיליוני ש"ח לעומת  14-הסתכמו לכ 7112.11.17ליום  - ת של עמיתי קופות גמלהשקעו 1.7.0

הסעיף כולל יתרת נכסי קופות גמל מבטיחות . 11.17.7110מיליוני ש"ח ליום  11-כ
 .הכספיים דוחותב (9()ג)71באור תשואה. לפירוט נוסף ראה 

 
ש"ח מיליוני  02-הסתכמו לכ 7112.11.17ליום  - השקעות, הלוואות ויתרות חובה 1.7.2

הסעיף כולל בעיקר השקעות, הלוואות, . 11.17.7110ליום  ש"חמיליוני  11-בהשוואה לכ
במניות הבורסה לניירות ערך בתל  והשקעה לזמן ארוך , אשראי לקוחותהוצאות מראש

 .בדוחות הכספיים( (7)11( )ראה באור "הבורסה"אביב בע"מ )להלן: 
 

מיליוני  71-הסתכמו לכ 7112.11.17ליום  - הלוואות ושטרי הון בחברות כלולותהשקעות,  1.7.9
. הירידה נובעת מגידול מחלק החברה 11.17.7110מיליוני ש"ח ליום  70-ש"ח בהשוואה לכ

מיליוני  0 -מיליוני ש''ח בניכוי דיבידנד בסך של כ 4 -ברווחי החברות הכלולות בסך של כ
בסך  לחייבים ויתרות חובהמיליוני ש"ח ומיון הלוואה  7 -כ ש''ח, פרעון הלוואה בסך של

 מיליוני ש''ח. 1 -של כ
 

ליום  ש"ח מיליוני 07-לעומת כח מיליוני ש" 01-הסתכם לכ 7112.11.17ליום  - רכוש קבוע 1.7.1
והוא מורכב בעיקרו מציוד וריהוט, מחשבים ושיפורים במושכר במשרדי  11.17.7110
 הקבוצה. 

 
-מיליוני ש"ח לעומת כ 1,141-לכהסתכמו  7112.11.17ליום  - נכסים בלתי מוחשיים, נטו 1.7.11

העלייה נובעת ממיזוג פעילות הגמל של איילון, . 11.17.7110מיליוני ש"ח ליום  1,100
  רכישת תוכנות והיוון הוצאות רכישה נדחות, בקיזוז הפחתות.
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ש"ח וללא  ימיליארד 71.0-הסתכמו לכ 7112.11.17ליום  - התחייבויות שוטפות 1.7.11
התחייבויות בגין תעודות סל ופיקדון וללא התחייבויות שוטפות של חברות מאוחדות 

 71.1-מיליוני ש"ח בהשוואה לכ 001 -קדון, הסתכמו לכיייעודיות לכיסוי תעודות סל ופ
פות של ש"ח וללא התחייבות בגין תעודות סל ופיקדון, וללא התחייבויות שוט ימיליארד

מיליוני ש"ח  274-קדון, הסתכמו לכיחברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי תעודות סל ופ
הירידה נובעת בעיקר מפרעון אשראי לזמן קצר, זאת בעקבות גיוסי . 11.17.7110ליום 

 .ומירידה בהתחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר( 1.7.17סעיף אג"ח )ראה 
 

-מיליוני ש"ח בהשוואה לכ 121-הסתכמו לכ 11.17.7112ליום  - תהתחייבויות לא שוטפו 1.7.17
. העלייה נובעת, בעיקר, מגיוס אגרות חוב בחברה 11.17.7110מיליוני ש"ח ליום  971

ד' 71בדוחות הכספיים( ומגיוס אגרות חוב בפנינסולה )ראה באור  (1)ג'71)ראה באור 
 . בדוחות הכספיים(
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 תוצאות הפעילות  .1.1
 

  :דוחות רווח והפסד )במיליוני ש"ח(להלן 
 

 
 0רבעון   2015    7110  7112

 1רבעון   7112
 7רבעון   7112

 1רבעון   7112
7112 

              
              הכנסות

 83   84   83   88   303   280   338  מניהול קופות גמל ופנסיה
 31   33   23   26   107   124   113  מניהול תעודות סל

 48   48   48   48   190   181   192  קרנות נאמנות מניהול
 7   6   6   7   35   30   26  מניהול תיקי השקעות

              
 169   171   160   169   635   615   669  כ הכנסות מניהול השקעות"סה

              
 19   17  19   22   60   69   77  מוסדי' מחבר הבורסה וברוקראז

הכנסות מימון בגין אשראי חוץ 
 13   14  14   15   -   26   56  *בנקאי 
 22   19   16   15   41   65   72  אחרות

              
 223   771   209   221   736   775   874  כ הכנסות"סה

              
הנהלה , תפעול, הוצאות שיווק

 168   165   164   170   540   592   667  וכלליות
              

 55   40   45   51   196   183   207  רווח תפעולי
              

 1   -   1   2   -   (1)  4  נטו, מניירות ערך( הפסד)רווח 
 (6)  (13)  (3)  (8)  (26)  (31)  (30) נטו, הוצאות מימון

 (8)  (8)  9   (9)  (20)  (24)  (16) נטו, אחרות( הוצאות)הכנסות 

חלק החברה ברווחי חברות 
 1   1   3   -   3   6   5  נטו, כלולות

              
 43   10   55   36   153   133   170  רווח לפני מס

              
 17   15   21   11   62   45   64  מיסים על הכנסה

              
 26   71   34   25   91   88   106  רווח לתקופה

              
 26   21   34   25   91   87   106  כ רווח כולל לתקופה"סה

              
              :רווח לתקופה מיוחס ל

 24   19   31   21   88   80   95  בעלי המניות של החברה

 2   2   3   4   3   8   11  זכויות שאינן מקנות שליטה

              

 .7110, ביולי 1 -ה, כנסות הינן ממועד האיחוד לראשונה של פנינסולההה*( 
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 :( )במיליוני ש"ח(EBITDAרווח לפני מימון, פחת והפחתות ומיסים )
 

  
 0רבעון   2016  2017

 0רבעון   7112
7110 

         
EBITDA   258   207   59   40 

 

 

  
 0רבעון   2016  2017

 0רבעון   7112
7110 

         
 EBITDA     243   719   61   19 מנוטרלת

 

 

  
 0רבעון   2016  2017

 0רבעון   7112
7110 

רווח בתוספת 
התאמות לסעיפי 

 157   134   34   23   (FFO)רווח והפסד 
 

 
 -לסך של כ 7112בשנת  רביעיברבעון ה EBITDA -בנטרול הסעיפים אשר יפורטו להלן הסתכמה ה

 :מיליוני ש"ח 01
 

הסעיפים שנוטרלו כוללים הפרשי שיערוך בין שווים הכלכלי לצרכי כיסוי של חוזים עתידיים 
המשמשים כנכסים מגבים בתעודות סל לבין שווים ההוגן בדוחות הכספיים )שווי כלכלי לצרכי 
כיסוי הינו שוויו של החוזה כפי שנקבע בתשקיף התעודות(, הפסד מירידת ערך מוניטין במיטב 

 שינוי בהתחייבות מותנית בגין רכישת פעילות.ות בע"מ דש הלוואו
 

מיליוני ש"ח אשר כולל נטרול סעיפים כאמור לעיל, רווח  14-בתקופת הדוח נוטרל סך של כ
 משינוי זכויות במניות הבורסה, רווחי הון והוצאות תשלום מבוסס מניות.

 
 הכנסות .1.1.1

מיליוני ש"ח  771-הסתכמו לסך של כ 7112הכנסות הקבוצה ברבעון הרביעי של שנת 
מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובעת מהכנסות  112-לעומת כ

מניהול קופות גמל וקרנות פנסיה ומהכנסות חבר הבורסה וברוקראז' מוסדי, כפי 
 שיוסבר להלן.

 224-מיליוני ש"ח לעומת כ 920-כמו לסך של כהכנסות הקבוצה בתקופת הדוח הסת
 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

העלייה בהכנסות בתקופת הדוח נובעת, בעיקר, מאיחוד לראשונה של פנינסולה 
וממיזוג פעילות הגמל והפנסיה  7110וסוכנות ביטוח, החל מהרבעון השלישי של שנת 

 .7112של איילון, החל משנת 
 

עון הרביעי של שנת הסתכמו ברבצה מניהול קופות גמל וקרנות פנסיה הכנסות הקבו
מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 69 -מיליוני ש"ח לעומת כ88 -לסך של כ 7112

-בתקופת הדוח הסתכמו הכנסות הקבוצה מניהול קופות גמל וקרנות פנסיה לסך של כ
העלייה נובעת בעיקר ממיזוג  .7110מיליוני ש"ח בשנת  791-מיליוני ש"ח לעומת כ 119

 פעילות הגמל של איילון.
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במיליארדי )הפנסיה שבניהול הקבוצה קרנות להלן התפתחות היקף נכסי קופות הגמל ו
 (: ח"ש

  

 היקף נכסים ליום
    00.03.18  31.12.17  31.12.16  31.12.15 

           
נכסי קופות הגמל וקרנות 

 41.0   41.5   50.8   41.2   הפנסיה
 

 
 

 *(היקף נכסים ממוצע 
 0רבעון   שנת  1רבעון   0רבעון     
    2017  2017  2017  2016 

           
 41.4   01.1   49.3   50.2   נכסי קופות הגמל וקרנות הפנסיה

 

 

 .7לקי סכום היתרות של הנכסים המנוהלים לתחילת וסוף תקופה ח -" ממוצע" *(
לוקח בחשבון את הנכסים אשר מוזגו  7112 שנתחישוב היקף הנכסים הממוצע ל

 .במיזוג איילון
 

 09-הרווח התפעולי מניהול קופות גמל וקרנות פנסיה הסתכם, בשנת הדוח, לסך של כ
ממיזוג העלייה נובעת  .7110מיליוני ש"ח בשנת  00-מיליוני ש"ח לעומת סך של כ

 פעילות הגמל של איילון בניכוי שחיקה בדמי הניהול הממוצעים.
 

 -לסך של כ 7112הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת הכנסות הקבוצה מתעודות סל, נטו 
 111-מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד והכנסות של כ28 -מיליוני ש"ח לעומת כ 26

בהכנסות  . הירידה7110מיליוני ש"ח בשנת  170-מיליוני ש"ח בתקופת הדוח לעומת כ
בתעודות חו"ל, בגין קורלציה שלילית בין  מעלויותבתקופת הדוח נובעת בעיקר 

 השינויים במדדי חו"ל לבין השינויים בשערי מט"ח ומעלויות גלגול חוזים עתידיים.
 

( תכלית)סל שבניהול הקבוצה התעודות בהיקף הנכסים המנוהלים  התפתחות להלן
 (: ח"במיליארדי ש)

 

 היקף נכסים ליום
    00.03.18  31.12.17  31.12.16  31.12.15 

           
 34.1   31.8   31.8   71.1   תעודות סל ברוטו

           
(1.1)   החזקות הדדיות של תעודות סל   (3.4)  (3.6)  (3.4) 

           
 30.7   28.2   28.4   70.0   כ תעודות סל נטו"סה

 

 

 *(היקף נכסים ממוצע 
 0רבעון   שנת  1רבעון   0רבעון     

    2017  2017  2017  2016 

           
 28.4   28.3   27.3   79.1   כ תעודות נטו"סה

 

 

סכום היתרות של הנכסים המנוהלים של תעודות הסל לתחילת וסוף  -" ממוצע"  *(
 . 7תקופה חלקי 
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מיליוני ש"ח לעומת  00-הרווח התפעולי מתעודות סל הסתכם, בשנת הדוח, לסך של כ 
 בהכנסות. מהירידה נובעת הירידה. עיקר 7110מיליוני ש"ח בשנת  41-סך של כ

 
 -לסך של כ 7112הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת  הכנסות הקבוצה מקרנות נאמנות

 117-, והכנסות של כברבעון המקביל אשתקדמיליוני ש"ח  04-לעומת כמיליוני ש"ח  48
העלייה בהכנסות . 7110מיליוני ש"ח בשנת  191-מיליוני ש"ח בתקופת הדוח לעומת כ

 נובעת מעלייה בהיקף הנכסים המנוהלים.
 

 7-לסך של כ 7112הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת  הכנסות הקבוצה מניהול תיקים
מיליוני ש"ח בתקופת 26 -ד והכנסות של כרבעון המקביל אשתקל בדומהמיליוני ש"ח 

נובעת בתקופת הדוח הירידה בהכנסות . 7110מיליוני ש"ח בשנת  30-הדוח לעומת כ
 וירידה בממוצע דמי הניהול.מירידה בהיקף הנכסים המנוהלים 

 
להלן התפתחות היקף נכסי קרנות הנאמנות וניהול התיקים שבניהול הקבוצה 

 (:ח"במיליארדי ש)
   

 נכסים ליוםהיקף 
    00.03.18  31.12.17  31.12.16  31.12.15 

           
 21.0   22.4   24.9   70.0   קרנות נאמנות שאינן כספיות

 7.1   5.1   4.6   0.4   קרנות נאמנות כספיות
           

 28.1   27.5   29.5   71.1  כ קרנות נאמנות"סה

           
 19.4   18.6   17.7   17.7   היקף תיקים מנוהלים

חלק התיקים שהושקע בקרנות 
 (2.9)  (3.1)  (3.1)  (3.1)  הקבוצה

           
 16.5   15.5   14.6   14.2   נטו,  היקף תיקים

 

 

 *(היקף נכסים ממוצע  
 0רבעון   שנת  1רבעון   0רבעון     

    2017  2017  2017  2016 

           
 22.4   23.7   23.7   24.5   קרנות נאמנות שאינן כספיות

 5.2   4.9   4.8   4.7   קרנות נאמנות כספיות
           

 27.6   28.0   28.5   29.2   כ קרנות נאמנות "סה

           
 18.7   18.2   17.9   17.6   היקף תיקים מנוהלים

חלק התיקים שהושקע בקרנות 
 (3.1)  (3.0)  (3.1)  (3.1)  הקבוצה

           
 15.6   15.2   14.9   14.5   נטו, היקף תיקים

 

 

 .7סכום היתרות של הנכסים המנוהלים לתחילת וסוף תקופה חלקי  -" ממוצע" *(
 

 91-הרווח התפעולי מקרנות נאמנות ומניהול תיקים הסתכם, בשנת הדוח, לסך של כ
נובעת  העלייה. עיקר 7110מיליוני ש"ח בשנת  24-מיליוני ש"ח לעומת סך של כ

 בהכנסות. מהעלייה
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לסך  7112הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת  הכנסות מחבר בורסה וברוקראז' מוסדי
מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד והכנסות  16-מיליוני ש"ח לעומת כ 22-של כ
. העלייה 7110מיליוני ש"ח בשנת  01-מיליוני ש"ח בתקופת הדוח לעומת כ 22-של כ

)ראה באור  7110במהלך שנת ברוקר  -בתקופת הדוח נובעת בעיקר לאור רכישת אי 
 עלייה בהיקפי פעילות.מהדוחות הכספיים( וב (1א)0
 

-הסתכם, בשנת הדוח, לסך של כ חבר הבורסה והברוקראז' המוסדיהרווח התפעולי מ
נובעת  העלייה. עיקר 7110מיליוני ש"ח בשנת  14-מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 71

 .בהכנסות מהעלייה
 

 15 -לסך של כ 7112הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת  הכנסות מאשראי חוץ בנקאי
הכנסות של ומיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  11-לעומת סך של כמיליוני ש"ח 

הכנסות  .7110מיליוני ש"ח בשנת  70-לעומת כבתקופת הדוח  מיליוני ש"ח 56-כ
מיליוני ש"ח,  77-, בסך של כ7110פנינסולה בששת החודשים הראשונים של שנת 

 רשומות )בהתאם לחלקה של החברה( במסגרת חלק החברה ברווחי חברות כלולות.
 

מיליוני ש"ח  70-הסתכם, בשנת הדוח, לסך של כ אשראי חוץ בנקאיהרווח התפעולי מ
י נובע בעיקר ממועד האיחוד השינו. 7110מיליוני ש"ח בשנת  14-לעומת סך של כ

 לראשונה.
 

מיליוני ש"ח 15 -לסך של כ 7112הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת  הכנסות אחרות
מיליוני ש"ח  27-מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד והכנסות של כ19 -לעומת כ

. ההכנסות האחרות כוללות 7110מיליוני ש"ח בשנת  04-בתקופת הדוח לעומת כ
הכנסות מעמלות ביטוח, מכללה ללימודי שוק ההון, הפצת קרנות זרות ואחרות. 
העלייה בתקופת הדוח נובעת בעיקר מעמלות ביטוח לאור איחוד לראשונה של סוכנות 

 .7110ביטוח החל מהרבעון השלישי של שנת 
 

לסך  7112של שנת  רביעיהסתכמו ברבעון ה - הוצאות שיווק, תפעול הנהלה וכלליות .1.1.7
מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד והוצאות 164 -מיליוני ש"ח לעומת כ170 -של כ
 .7110מיליוני ש"ח בשנת  417-מיליוני ש"ח בתקופת הדוח לעומת כ 002-של כ

  
העלייה בהוצאות בתקופת הדוח, נובעת בעיקרה מאיחוד פעילות הגמל של איילון, 

, ואיחוד לראשונה של פנינסולה וסוכנות הביטוח, החל 7112בינואר,  1-החל מיום ה
 .7110מהרבעון השלישי של שנת 

 
מיליוני ש"ח  8-לסך של כ 7112של שנת  רביעיהסתכמו ברבעון ה - הוצאות מימון, נטו .1.1.1

מיליוני ש"ח בתקופת  11-מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וסך של כ 7-כלעומת 
השינוי בהוצאות המימון, נטו  .7110בשנת מיליוני ש"ח  11-הדוח לעומת סך של כ

 לעומת תקופה קודמת הושפע בעיקר מהפרשים במדד המחירים לצרכן בין התקופות.
 

מיליוני ש"ח  9-לסך של כ 7112של שנת  רביעיהסתכמו ברבעון ה - הוצאות אחרות, נטו .1.1.0
מיליוני ש"ח בתקופת  10-מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ולסך של כ6 -לעומת כ

השינוי בתקופת הדוח נובע . 7110מיליוני ש"ח בשנת  70-הדוח לעומת סך של כ
מיליוני ש"ח אשר נבעה מרווח משינוי זכויות של החזקת  77-בסך של כ מרישום הכנסה

בוצה במניות הבורסה בקיזוז הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו, בין היתר, הק
 במסגרת מיזוג פעילות הגמל של איילון ועדכון התחייבות מותנית בגין רכישת פעילות.
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חלק מחברות הקבוצה הינן מוסדות כספיים כמשמעותם בחוק מס  - מיסים על הכנסה .1.1.4
. בהתאם לכך, משלמות חברות אלו גם מס רווח. להרחבה 1124 -ערך מוסף, תשל"ו 

 .הכספייםדוחות ב 11ראה באור 

מיליוני ש"ח 11 -לסך של כ 7112של שנת  רביעימיסים על הכנסה הסתכמו ברבעון ה
מיליוני ש"ח בתקופת  00-המקביל אשתקד וסך של כ מיליוני ש"ח ברבעון4 -לעומת כ

להתאמה בין המס התיאורטי . 7110מיליוני ש"ח בשנת  04-הדוח לעומת סך של כ
בדוחות  ה'11סים בפועל, ראה באור יהנובע מהרווח לפני מס לבין הוצאות המ

 הכספיים.

 

 נזילות ומקורות מימון .1.0

 

  )במיליוני ש"ח( תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת
 

 2017  2016  2015 

      
 91   88   106  פהרווח לתקו

 52   46   51  התאמות לסעיפי רווח והפסד
      

רווח לתקופה בתוספת התאמות לסעיפי רווח והפסד 
(FFO)  157   134   143 

      
 -   10   (276) שינוי בסעיפי נכסים והתחייבויות

 (17)  23   (2) שינוי בסעיפי נכסים והתחייבויות של תעודות הסל
      

( ששימש לפעילות)כ תזרים מזומנים שנבע מפעילות "סה
 126   167   (121) שוטפת

 

 
ההתאמות החיוביות לסעיפי רווח והפסד שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים )הוצאות לא 

ונכסים בלתי מוחשיים תזרימיות( הושפעו בעיקר מהפחתות והוצאות פחת של רכוש קבוע 
מיליוני ש"ח בתקופה  01-מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 40-שהסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ

 77-המקבילה אשתקד ומרווח משינוי זכויות של החזקת הקבוצה במניות הבורסה בסך של כ
 .מיליוני ש"ח

 
נובע מתזרים  , לחברה, במאוחד, תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת אשרהדוחת בתקופ

מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בפנינסולה. דירקטוריון פנינסולה קבע כי אין בתזרים המזומנים 
מהסיבות המפורטות  בפנינסולההשלילי מהפעילות השוטפת הנ"ל כדי להצביע על בעיית נזילות 

י הון בישראל, לצרכ לעסקים קטנים ובנונייםלהלן: )א( פנינסולה פועלת בתחום מתן אשראי 
חוזר, בעיקר באמצעות מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים, לרבות ממסרים דחויים 
עצמיים. מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים, לרבות ממסרים דחויים עצמיים הינו פעילות 
אשר מטבעה מתאפיינת בתזרים שלילי, אשר נוצר במועד מתן האשראי ללקוח והופך חיובי רק 

ותר, בו נפרע האשראי על ידי הלקוח בהתאם לתנאי הפירעון אשר נקבעו בין במועד מאוחר י
)ב( הגידול בתזרים המזומנים -פנינסולה לבין הלקוח ואשר כוללים תוספת עמלה או ריבית ו

ף האשראי הבנקאי של קיהבתקופת הדוח נובע מירידה ב פנינסולההשלילי מפעילות שוטפת של 
בתקופת הדוח אשר בוצע במקביל להנפקת אגרות החוב של פנינסולה ואשר מוצג  פנינסולה

דירקטוריון החברה קיים דיון ולאור האמור  בדוחות הכספיים(. ד'71בפעילות המימון )ראה באור 
 ((.10)ב'()11לעיל לא מתקיימים סימני האזהרה כאמור בתקנות דוחות כספיים )סעיף 
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מיליוני ש"ח  71-הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ פעילות השקעהתזרים המזומנים ששימש ל

עיקר . 7110מיליוני ש"ח בשנת  40-לעומת תזרים מזומנים ששימש לפעילות השקעה בסך של כ
מיליוני ש"ח, מזומנים שנבעו  11-בסך של כהתזרים הינו כתוצאה משינוי בהשקעות לזמן קצר 

תמורה בגין מימוש חברה כלולה בתקופת ו מיליוני ש"ח 0-בגין מיזוג פעילות הגמל, בסך של כ
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים בסך כולל של  בקיזוז מיליוני ש"ח 17-הדוח, בסך של כ

שינוי ומיליוני ש''ח  11-כפירעון התחייבויות בגין צירוף עסקים בסך של  ,מיליוני ש"ח 17-כ
מיליוני ש''ח. בתקופה המקבילה אשתקד עיקר התזרים שימש  1-בפיקדונות מוגבלים בסך של כ

מיליוני ש"ח, השקעה בחברה כלולה בסך  10-לפירעון התחייבויות בגין צירוף עסקים בסך של כ
 11-בסך של כ ברוקר-רכישת אשראי לקוחות במסגרת רכישת פעילות אי ש"ח,מיליוני  2-של כ

מיליוני ש''ח ורכישת רכוש קבוע ונכסים  0-מיליוני ש"ח, שינוי בהשקעות לזמן קצר בסך של כ
 מיליוני ש"ח. 79-בלתי מוחשיים בסך כולל של כ

 
מיליוני ש"ח  111-הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ פעילות מימוןמ שנבעתזרים המזומנים 

עיקר השינוי נובע . 7110מיליוני ש"ח בשנת  91-סך של כתזרים ששימש לפעילות מימון בלעומת 
מיליוני ש"ח ומהנפקת אגרות חוב  101-מהנפקת אגרות חוב )סדרה ג'( של החברה בסך של כ

בניכוי פירעון  מיליוני ש"ח, בהתאמה 17-מיליוני ש"ח וכ 777-וגיוס הון בפנינסולה בסך של כ
מיליוני ש''ח ודיבידנד ששולם לבעלי מניות של  24-אגרות חוב )סדרה ג'( של החברה בסך של כ

 מיליוני ש''ח. 09-של כהחברה בסך 
 

 
 :ח"במיליוני ש -ריכוז יתרות מתאגידים בנקאיים להלן 

 

 31.12.17  30.9.17  31.12.16 
      

 22   -   5  (ללא חלויות שוטפות)ק "אשראי מתאגידים בנקאיים לז

 406   275   241  (פנינסולה)אשראי לצורך מימון אשראי חוץ בנקאי 
כולל חלויות )הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

 135   124   117  (שוטפות

 563   399   363  כ"סה
 

 

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן .1.4
 

בדוחות הכספיים המאוחדים וכן דוח  10לפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן, ראה באור 
 עסקי התאגיד.תיאור 
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 תמצית החשיפות לסיכוני שוק והסברי הדירקטוריון .1.0
 

 .להלן 7לגבי חשיפות לסיכוני שוק ראה הרחבה בסעיף 
 

 11 ליום( ח"במיליוני ש)ים ינטבהרגישות לשינויים בגורמי השוק הרללהלן סיכומי מבחני 
 : למכשירים שלא למטרת הגנה 7112, בדצמבר

 

 
מהשינויים ( הפסד)רווח 

  בגורם השוק
שווי הוגן של 

נכסים 
 והתחייבויות

 
מהשינויים ( הפסד)רווח 

 בגורם השוק

 המכשיר הרגיש
עלייה של 

%11  
עלייה של 

%4   
ירידה של 

%4  
ירידה של 

%11 

          

 ,כולל מניות)ע "שינויים בני
 (0)  (7)  01   7   0  (ח וכתבי אופציה"אג

 (84)  (42)  (834)  42   84  שינויים בשיעורי ריבית 

 (2)  (1)  21   1   2  שינויים בשערי החליפין 
שינויים במדד המחירים 

 53   72   (639)  (22)  (53) לצרכן
 

 
באמצעות מחלקת ניהול סיכונים בדיקות וביקורות לגבי תיק , בין היתר, ל החברה מבצע"מנכ

הכולל של הקבוצה והשינויים החלים בו כתוצאה משינויי מגמות ( נוסטרו)ההשקעות העצמי 
הסיכון שנקבעו על בשוק ההון וכן מבצע את השינויים בתיק ההשקעות והתאמתו למבנה ורמת 

 .ידי דירקטוריון החברה
 

אינם ', ח ג"אשר מקבלים ביטוי בשערי הבורסה של אג', ח סדרה ג"שינויים בשערי הריבית של אג
 (.למעט השפעות מדד)משפיעים על החברה מבחינה חשבונאית 

 
טוי כמו כן, לחברה חשיפה לשינויים בשערי חליפין כמפורט בטבלה לעיל אשר עשויים לקבל בי

. בנוסף, לחברה חשיפה מהותית למדד המחירים רךעירות בעיקר בשינויים בשווי ההוגן של ני
שנסחרות ויות החברה הנובעות מאגרות חוב . חשיפה מהתחייבאלצרכן אשר מחולקת לשניים: 

. חשיפה שנובעת מהחזקה של אגרות חוב ב נפקו בבורסה והלוואות שהועמדו מבנקים.הוו
תיק הנוסטרו של החברה אשר מקבלת ביטוי בשערי אגרות החוב בבורסה. )בעיקר סחירות( ב

ביצעה  11.17.7112ש"ח ליום  נימיליו 01-לגבי סך ההתחייבות בגין אגרות חוב בהיקף של כ
 החברה עסקת גידור להגנה מפני שינויים במדד המחירים לצרכן.

 
 :תעודות הסל בתקופת הדוח של תכלית מדדים בגין VAR -להלן תוצאות אמידת ה

 

         

במיליוני 
 ח''ש

          
 VAR  0.5ערך 

VAR 1.7  (מניות אוצר)מניות החברה המוחזקות על ידי החברות הייעודיות  עבור 
מניות החברה המוחזקות על ידי החברות הייעודיות בניכוי  VARכ ערך "סה

 0.5  (מניות אוצר)
 

 
שבסיום כל יום מסחר ובמהלכו הסכום בו יהיו חשופים החברות הייעודיות שואפות לכך 

לאפס בהתחשב , במידת האפשר, לשינויים בשערי המדד או המחיר הקובע הרלוונטי יהיה קרוב
 .בשיקולים עסקיים ובמגבלות טכניות
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 ( דלתא)חשיפה לשוק  -ניתוח רגישות 

 בגין פעילות תעודות הסל

 
מהשינויים ( הפסד)רווח 

  בגורם השוק
 היקף 

  החשיפה 
מהשינויים ( הפסד)רווח 

 בגורם השוק

  5%  10% המכשיר הרגיש
 לנכס 
 (10%)  (5%)  הבסיס

 במיליוני ש''ח 

          

 -   1   (7)  (1)  -  כ"סה
נכסים לסדרה שהם 

מניות )מניות החברה 
 -   -   (1)  -   -  ( *(באוצר

          

 -   1   (8)  (1)  -  כ"סה
 

 

 .חשיפה חשבונאית בלבד ולא כלכלית  *)

 

 
 ניתוח רגישות למטבע חוץ 

 פעילות תעודות הסלבגין 

  מהשינויים( הפסד)רווח  
היקף 

 מהשינויים( הפסד)רווח   החשיפה

  5%  10% המכשיר הרגיש
 לנכס  

 (10%)  (5%)  הבסיס

 במיליוני ש''ח 

          

 1   1   (71)  (1)  (1) *(נטו , כ חשיפה"סה
 

 

 
ל אליו צמודה "חוכאשר יורד מדד , ל"בתעודות שיקליות בהן מחויבים לתשואת מדד בחו *( 

מרבית החשיפה כאמור נובעת . קיימת חשיפה לעליית שער המטבע בו ולהיפך, התעודה
 .מתעודות כאמור

 
לתכלית מדדים קיים נוהל סגירת פוזיציות בהתאם לפערים הנוצרים מהתנודות לעיל על מנת 

י להיות יצוין כי במקרים קיצונים ההפסד מתעודות אלה עשו. שלא להגיע לחשיפות גדולות
 .מהותי מאוד לחברה
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 פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .7

 
 האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד

 
 כישוריה, לפרטים בדבר השכלתה הכספים.סמנכ"ל עינת רום המכהנת כ רו"ח -שם האחראי ליום הדוח 

לדוח התקופתי ( נוספים על החברהפרטים )א לחלק הרביעי 70ראו תקנה , תהעסקי של האחראי יונהוניס
 .7112שנת ל

' גבל סגל, מנכ"ל תכלית מדדים בע"מ ומר אי, המרכזת את פעילות תעודות הסל, מ"בתכלית מדדים בע
 . לניהול סיכוני שוק םהאחראי הינם, רויטל עמר אשר מנהלת את מחלקת ניהול סיכונים

 . האחראי לניהול סיכוני שוקהינו , מר רון סירני, ל"המנכ, מ"במיטב דש ברוקראז בע
 האחראי הינו, רותם איתן מר, ל"המנכ, השקעות תיקי בניהול העוסקת, מ"בע תיקים ניהול דש במיטב
  .שוק סיכוני לניהול

, העוסקת בתחום האשראי החוץ בנקאי, מר מיכה אבני, מנכ"ל ודירקטור, הינו האחראי לניהול בפנינסולה
 סיכוני שוק והוא פועל תחת פיקוח דירקטוריון פנינסולה.

א לחלק 70ראו תקנה , מר איל סגר ומר איתן רותםהעסקי של  כישוריהם וניסיונם, לפרטים בדבר השכלתם
 .7112לדוח התקופתי של שנת  (פרטים נוספים על החברה)הרביעי 

 
 תיאור סיכוני השוק אליהם חשוף התאגיד

 
להרחבה ראה דוח תיאור עסקי  .היקף עסקיה של הקבוצה ורווחיותה מושפעים מהותית ממצב שוק ההון

 .לדוחות הכספיים 71אור יבתאגיד ו
 

)החזקות בקרנות נאמנות להלן הרכב תיק ההשקעות של החברה וחברות מוחזקות, על פי אפיקי השקעה 
 פוצלו למרכיביהן( במיליוני ש"ח:

 

 31.12.17  31.12.16 
    

 181   238  פקדונות ומזומנים, ח ממשלתי"אג
 21   18  ח קונצרני"אג

 14   30  מניות וכתבי אופציה
 216   286  כ ללא תכלית"סה

, סלהשקעות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי תעודות 
 166   157  התחייבות ופיקדון

 25   17  ח קונצרני פיקדונות ומזומנים"אג, ח ממשלתי"אג
 31   26  מניות וכתבי אופציה

 11   6  חוזים עתידיים
 233   206  כ תכלית"סה

    
 449   492  כ"סה

    התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר
 (20)  (7) מניות

 (18)  -  קצר מועד מילווה
 (15)  -  נגזרים

 -   (22) ח קונצרני ואחר"אג
 (53)  (29) כ התחייבות בגין מכירת ניירות ערך בחסר"סה

    
 396   463  נטו, כ הרכב תיק השקעות"סה

    
 712   772  סכומים נדרשים בגין דרישות הון ואחרות בחברות מאוחדות
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 מיליוני ש"ח 172 -מיליוני ש"ח וסך של כ 111 -של כדרישות ההון בחברות מאוחדות כוללות דרישות בסך 
 , בהתאמה, בגין תכלית והיתרה בגין חברות מאוחדות אחרות.7110 -, ו7112 בדצמבר 11ליום 

 

 :חשיפה בפעילות מסחר בניירות ערך ומכשירים פיננסיים בתעודות הסל
 

בהנפקת תעודות סל, תעודות התחייבות ופיקדון ובהשקעה של סכומי ההנפקה  תכלית עוסקתקבוצת 
לדוח תיאור  1.19בנכסים מגבים ובהתחייבויות מגבות לצורך כיסוי ההתחייבויות. להרחבה ראה סעיף 

 .ב' לדוחות הכספיים21וכן באור  7112עסקי התאגיד לשנת 
 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים

 
פעילות )או התחייבויות המיוחסות לחברות הייעודיות /אינם כוללים את ההשקעות והנתונים להלן 

אשר מוצגות בסעיף נפרד בהמשך הדוח וכן אינם כוללים את הנכסים הפיננסיים ( תעודות הסל של תכלית
אגרות חוב ממשלתיות , מים"מק, היות והם מושקעים בפיקדונות בנקאיים, העודפים של תכלית מדדים

רים פיננסיים אשר לדעת תכלית מדדים הינם ברמת סיכון דומה וכן ניירות ערך בתכלית מדדים ובמכשי
הנכסים העודפים . אשר החשיפה נטו בגינם אינה מהותית לקבוצה, אשר מוחזקים כנגד ניירות ערך בחסר

תעודות ניירות הערך שלהם וניירות הערך בחסר מהווים חלק מפעילותן העסקית של , של תכלית מדדים
 .נטו, הסל וההכנסות בגינן נרשמות יחד עם ההכנסות מפעילות תעודות הסל

 
 11.17.7112ליום ( ח"במיליוני ש)להלן מבחני רגישות בהתאם לשינויים בגורמי השוק הרלוונטיים 

 
 אשר נזקפים לרווח והפסד  בניירות ערך סחיריםמבחן רגישות לשינויים 

 

 

( הפסד)רווח 
מהשינויים בגורם 

  השוק

שווי הוגן של 
 הנכס

 

( הפסד)רווח 
מהשינויים בגורם 

 השוק

 המכשיר הרגיש
עלייה של 

%11  
עלייה של 

%4   
ירידה של 

%4  
ירידה של 

%11 
          

 (0)  (7)  01   7   0  *(ניירות ערך סחירים 

כ מכשירים שלא למטרת "סה
 (0)  (7)  01   7   0  הגנה

 

 
"ח שנמכרו על ידי מיליוני ש 11-בסך של כהנתונים לעיל לא כוללים יתרת ניירות ערך בחסר  *(

הקבוצה כחלק מעסקאות )אשר הצד השני להן הינו בדרך כלל בנק בישראל( בהן רכשה הקבוצה 
ומכירת Call מכשירים פיננסיים נוספים לרבות אופציות וחוזים סינטטיים )קניה של אופציית 

החשיפה  ( והכל במחיר מימוש זהה ולתקופת מימוש זהה ושיעבדה פיקדונות, כך שסךPutאופציית 
 האפשרית לשינויים בגין כלל מרכיבי העסקה לשינויים במחירי מניות בבורסה, אינה מהותית.
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 ישות לשינויים בשיעורי הריביתמבחן רג
 

 

( הפסד)רווח 
מהשינויים בגורם 

  (ריבית)השוק 

שווי הוגן של 
 ההתחייבויות

 
מהשינויים ( הפסד)רווח 

 (ריבית)בגורם השוק 

 המכשיר הרגיש
עלייה של 

%11  
עלייה של 

%4   
ירידה של 

%4  
ירידה של 

%11 
          
          

 (62)  (31)  (619)  31   62  ' *(ח סדרה ג"אג
 (22)  (11)  (223)  11   22  *( ח חברה מאוחדת"אג

 (1)  (1)  (11)  1   1  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 1   1   15   (1)  (1) ח קונצרני"אג

 -   -  3   -  - מילווה קצר מועד
          

כ מכשירים שלא למטרת "סה
 (84)  (42)  (914)  42   84  הגנה

 

 

 .אביב-ירות ערך בתלוהן נסחרות בבורסה לניוהחברה המאוחדת אגרות החוב הונפקו על ידי החברה  *(

 
 מבחן רגישות לשינויים בנכסים שאינם סחירים זמינים למכירה

 

 

( הפסד)רווח 
מהשינויים בגורם 

  השוק

שווי הוגן של 
 נכס

 
מהשינויים ( הפסד)רווח 

 בגורם השוק

 המכשיר הרגיש
עלייה של 

%11  
עלייה של 

%4   
ירידה של 

%4  
ירידה של 

%11 
          

 -   -   4   -   -  השקעה במניות
          

כ מכשירים שלא למטרת "סה
 -   -   4   -   -  הגנה

 

 
 ישות לשינויים בשערי החליפיןמבחן רג
 

 

( הפסד)רווח 
מהשינויים בגורם 

שווי הוגן של   השוק
נכסים 

 והתחייבויות

 
מהשינויים ( הפסד)רווח 

 בגורם השוק

 המכשיר הרגיש
עלייה של 

%11  
עלייה של 

%4   
ירידה של 

%4  
ירידה של 

%11 
          

 (1)  -  8   -   1  מזומנים ושווי מזומנים
 (1)  (1)  13   1   1  השקעות לזמן קצר

          

כ מכשירים שלא למטרת "סה
 (2)  (1)  21   1   2  הגנה
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 מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן
 

 

( הפסד)רווח 
מהשינויים בגורם 

שווי הוגן של   השוק
נכסים 

 והתחייבויות

 

( הפסד)רווח 
מהשינויים בגורם 

 השוק

 המכשיר הרגיש
עלייה של 

%11  
עלייה של 

%4   
ירידה של 

%4  
ירידה של 

%11 
          

 (2)  (1)  22   1   2  השקעות לזמן קצר
 (1)  (1)  10   1   1  לקוחות ואשראי לקוחות

 -  -  3   -  -  חייבים ויתרות חובה
 2   1   (43)  (1)  (2) זכאים אחרים

 53   27   (619)  (27)  (53) *( 'ח סדרה ג"אג
התחייבויות לתאגידים 

 1   1   (11)  (1)  (1) בנקאיים
          

כ מכשירים שלא למטרת "סה
 53   72   (639)  (72)  (53) הגנה

 

 כולל השפעה בגין גידור אג"ח סדרה ג' לשינויים במדד.  *(
 

 תכלית מדדים בגין פעילות תעודות הסל של תכליתניתוחי רגישות של 
 

 (דלתא)חשיפה לשוק -ניתוח רגישות 

היקף   מהשינויים( הפסד)רווח  
חשיפה 
לנכס 
 הבסיס

 מהשינויים( הפסד)רווח  

 המכשיר הרגיש
עלייה של 

%11  
עלייה של 

%4   
ירידה של 

%4  
ירידה של 

%11 
          

          נכסים לסדרה
 (1,672)  (836)  16,724   836   1,672  נכסי בסיס הכלולים במדד

חוזים לנכס בסיס לתקופה 
 של
 (191)  (95)  1,906   95   191  חודשים 1עד    

אופציות לנכס בסיס 
 לתקופה

 1   -   (7)  -   (1) חודשים 1של עד    
ETF  89   44   887  (44)  (89) 

 SWAP  842   421   8,420  (421)  (842)עסקאות 
 ומוצרי מדדיםתעודות  סל 

 (343)  (171)  3,426   171   343  אחרים   
          

 (3,136)  (1,567)  31,356   1,567   3,136  כ נכסים"סה

          
חשיפה בגין תעודות 

 3,136   1,568   (31,363)  (1,568)  (3,136) שהונפקו
          

 -   1   (7)  (1)  -  כ"סה

נכסים לסדרה שהם מניות 
 -   -   (1)  -   -  ( *(מניות באוצר)החברה 

          
 -   1   (8)  (1)  -  כ"סה

 

הפרשים  NOTEביצוע עסקת על ידי , החשיפה צומצמה. חשיפה חשבונאית בלבד ולא כלכלית  *(
  .במזומן ללא זכות המרה על מניות החברה
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 ניתוח רגישות למטבע חוץ 

היקף   מהשינויים( הפסד)רווח  
חשיפה 
לנכס 
 הבסיס

 מהשינויים( הפסד)רווח  

 המכשיר הרגיש
עלייה של 

%11  
עלייה של 

%4   
ירידה של 

%4  
ירידה של 

%11 
          נכסים לסדרה

 (509)  (255)  5,092   255   509  ב"דולר ארה
 (57)  (29)  575   29   57  אירו

 (4)  (2)  39   2   4  לירה שטרלינג
 (3)  (2)  31   2   3  ין

 -   -   5   -   -  ואן
 (1)  (1)  11   1   1  קונג-דולר הונג

 (1)  (1)  13   1   1  ריאל
 (4)  (2)  37   2   4  רופי

 (1)  -   6   -   1  דולר אוסטרלי
 (580)  (292)  5,809   292   580  כ נכסים"סה

          התחייבויות לסדרה
 (511)  (256)  5,110   256   511  ב"דולר ארה

 (58)  (29)  579   29   58  אירו
 (4)  (2)  39   2   4  לירה שטרלינג

 (3)  (2)  31   2   3  ין
 -   -   5   -   -  ואן

 (1)  (1)  11   1   1  קונג-דולר הונג
 (1)  (1)  13   1   1  ריאל
 (4)  (2)  38   2   4  רופי

 (1)  -   6   -   1  דולר אוסטרלי
 (583)  (293)  5,832   293   583  כ התחייבויות"סה

נכסים בניכוי -נטו , חשיפה
          התחייבויות

 2   1   (19)  (1)  (2) ב"דולר ארה
(1) אירו    -  (4)   -  1  
(1)  -   -  רופי    -   - 
 1   1   (71)  (1)  (1) *(נטו  ,כ חשיפה"סה

 

 
, ל אליו צמודה התעודה"כאשר יורד מדד חו, ל"בהן מחויבים לתשואת מדד בחו בתעודות שיקליות *(

 .מרבית החשיפה כאמור נובעת מתעודות כאמור. קיימת חשיפה לעליית שער המטבע בו ולהיפך
לתכלית מדדים קיים נוהל סגירת פוזיציות בהתאם לפערים הנוצרים מהתנודות לעיל על מנת שלא  

יצוין כי במקרים קיצונים ההפסד מתעודות אלה עשוי להיות מהותי מאוד . להגיע לחשיפות גדולות
 .לחברה
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 11.17.7110ליום ( ח"במיליוני ש)להלן מבחני רגישות בהתאם לשינויים בגורמי השוק הרלוונטיים 
 

 מבחן רגישות לשינויים בניירות ערך אשר נזקפים לרווח והפסד 
 

 
מהשינויים ( הפסד)רווח 

  בגורם השוק

שווי הוגן של 
 הנכס

מהשינויים ( הפסד)רווח  
 בגורם השוק

 המכשיר הרגיש
עלייה של 

%12  
עלייה של 

%11 
ירידה של   

%4  
ירידה של 

%11 
          

(7)  02   7   4  *(ניירות ערך סחירים    (4)  
          

כ מכשירים שלא "סה
 (4)  (7)  02   7   4  למטרת הגנה

 

 

 
מיליוני ש"ח שנמכרו  על ידי  71-הנתונים לעיל לא כוללים יתרת ניירות ערך בחסר בסך של כ *(

הקבוצה כחלק מעסקאות )אשר הצד השני להן הינו בדרך כלל בנק בישראל( בהן רכשה הקבוצה 
ומכירת Call מכשירים פיננסיים נוספים לרבות אופציות וחוזים סינטטיים )קניה של אופציית 

פיקדונות, כך שסך החשיפה ( והכל במחיר מימוש זהה ולתקופת מימוש זהה ושיעבדה Putאופציית 
 האפשרית לשינויים בגין כלל מרכיבי העסקה לשינויים במחירי מניות בבורסה, אינה מהותית.

 
 מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית

 

 המכשיר הרגיש

מהשינויים ( הפסד)רווח 
  (ריבית)בגורם השוק 

שווי הוגן של 
 ההתחייבויות

 
מהשינויים ( הפסד)רווח 

 (ריבית)בגורם השוק 

עלייה של 
%11  

עלייה של 
%4   

ירידה של 
%4  

ירידה של 
%11 

          
 (56)  (28)  (556)  28   56  ' *(ח סדרה ג"אג

 (3)  (2)  (29)  2   3  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 2   1   16   (1)  (2) ח קונצרני"אג

 -   -   3   -   -  מילווה קצר מועד
מילווה קצר מכירות בחסר 

 (2)  (1)  (18)  1   2  מועד
          

כ מכשירים שלא למטרת "סה
 (59)  (29)  (584)  29   59  הגנה

 

 
 
 .אביב-אגרות החוב הונפקו על ידי החברה והן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל *(
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 מבחן רגישות לשינויים בנכסים שאינם סחירים זמינים למכירה
 

 

(  הפסד)רווח 
מהשינויים בגורם  

  השוק

שווי הוגן של 
 נכסים

 
מהשינויים ( הפסד)רווח 

 בגורם השוק

 המכשיר הרגיש
עלייה של 

%11  
עלייה של 

%4   
ירידה של 

%4  
ירידה של 

%11 
          

 -   -   4   -   -  השקעה במניות
          

כ מכשירים שלא "סה
 -   -   4   -   -  למטרת הגנה

 

 
 מבחן רגישות לשינויים בשערי החליפין

 

 המכשיר הרגיש

מהשינויים ( הפסד)רווח 
שווי הוגן של   בגורם השוק 

נכסים 
 וההתחייבות

 
מהשינויים ( הפסד)רווח 

 בגורם השוק

עלייה של 
%11  

עלייה של 
%4   

ירידה של 
%4  

ירידה של 
%11 

          
 (1.1)  (0.5)  11   0.5   1.1  מזומנים ושווי מזומנים

 (0.2)  (0.1)  2   0.1   0.2  השקעות לזמן קצר
          

כ מכשירים שלא למטרת "סה
 (1.3)  (0.6)  13   0.6   1.3  הגנה

 

 
 מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן

 

 
מהשינויים ( הפסד)רווח 

שווי הוגן של   השוקבגורם 
נכסים 

 וההתחייבות

 
מהשינויים ( הפסד)רווח 

 בגורם השוק

 המכשיר הרגיש
עלייה של 

%11  
עלייה של 

%4   
ירידה של 

%4  
ירידה של 

%11 
          

 (2)  (1)  16   1   2  השקעות לזמן קצר
 -   -   2   -   -  חייבים ויתרות חובה

 2   1   (18)  (1)  (2) זכאים אחרים
 48   24   (556)  (24)  (48) ' *(ח סדרה ג"אג

התחייבויות לתאגידים 
 3   2   (30)  (2)  (3) בנקאיים

          
כ מכשירים שלא למטרת "סה

 51   26   (586)  (26)  (51) הגנה
 

 
 כולל השפעה בגין גידור אג"ח סדרה ג' לשינויים במדד.  *(
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 של תכלית מדדים בגין פעילות תעודות הסל של תכליתניתוחי רגישות 
 

 (דלתא)חשיפה לשוק  -ניתוח רגישות  

היקף   מהשינויים( הפסד)רווח  
חשיפה 
לנכס 
 הבסיס

 מהשינויים( הפסד)רווח  

 המכשיר הרגיש
עלייה של 

%11  
עלייה של 

%4   
ירידה של 

%4  
ירידה של 

%11 
          

          נכסים לסדרה
 (1,829)  (915)  18,293   915   1,829  נכסי בסיס הכלולים במדד

חוזים לנכס בסיס לתקופה 
 של
 (330)  (165)  3,304   165   330  חודשים 1עד    

 אופציות לנכס בסיס לתקופה
 1   1   (15)  (1)  (1) חודשים 1של עד    

ETF  8   4   84  (4)  (8) 
 SWAP  621   311   6,213  (311)  (621)עסקאות 

 ומוצרי מדדיםתעודות  סל 
 (354)  (177)  3,540   177   354  אחרים   

          
 (3,141)  (1,571)  31,419   1,571   3,141  כ נכסים"סה

          
          התחייבויות לסדרה

          
חשיפה בגין תעודות 

 3,142   1,571   (31,418)  (1,571)  (3,142) שהונפקו
          

 1   -   1   -   (1) כ"סה

          

נכסים לסדרה שהם מניות 
 -   -   (1)  -   -  ( *(מניות באוצר)החברה 

          
 1   -   -   -   (1) כ"סה

 

 
הפרשים  NOTEעל ידי ביצוע עסקת , החשיפה צומצמה. חשיפה חשבונאית בלבד ולא כלכלית *(

 .במזומן ללא זכות המרה על מניות החברה
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 ניתוח רגישות למטבע חוץ 

היקף   מהשינויים( הפסד)רווח  
חשיפה 
לנכס 
 הבסיס

 מהשינויים( הפסד)רווח  

 המכשיר הרגיש
עלייה של 

%11  
עלייה של 

%4   
ירידה של 

%4  
ירידה של 

%11 
          

          נכסים לסדרה
          

 (496)  (248)  4,963   248   496  ב"דולר ארה
 (38)  (19)  377   19   38  אירו

 (6)  (3)  55   3   6  לירה שטרלינג
 (3)  (1)  30   1   3  ין

 (1)  -   6   -   1  ואן
 (2)  (1)  16   1   2  קונג-דולר הונג

 (4)  (2)  36   2   4  ריאל
 (2)  (1)  24   1   2  רופי

 (3)  (1)  29   1   3  דולר אוסטרלי
          

 (555)  (276)  5,536   276   555  כ נכסים"סה
          

          התחייבויות לסדרה
          

 (497)  (248)  4,969   248   497  ב"דולר ארה
 (37)  (19)  371   19   37  אירו

 (6)  (3)  55   3   6  לירה שטרלינג
 (3)  (1)  30   1   3  ין

 (1)  -   6   -   1  ואן
 (1)  (1)  14   1   1  קונג-דולר הונג

 (4)  (2)  36   2   4  ריאל
 (2)  (1)  24   1   2  רופי

 (3)  (1)  29   1   3  דולר אוסטרלי
          

 (554)  (276)  5,534   276   554  כ התחייבויות"סה
          

נכסים בניכוי -נטו , חשיפה
          התחייבויות

          
 1   -   (6)  -   (1) ב"דולר ארה

(1)  -   0  -   1 אירו  
 (1)  -   7   -   1  קונג-דולר הונג

          
 (1)  -   2   -   1  *(נטו , כ חשיפה"סה

 

 
, ל אליו צמודה התעודה"כאשר יורד מדד חו, ל"בתעודות שיקליות בהן מחוייבים לתשואת מדד בחו   *(

 .מרבית החשיפה כאמור נובעת מתעודות כאמור. קיימת חשיפה לעליית שער המטבע בו ולהיפך

לתכלית מדדים קיים נוהל סגירת פוזיציות בהתאם לפערים הנוצרים מהתנודות לעיל על מנת שלא 
יצויין כי במקרים קיצונים ההפסד מתעודות אלה עשוי להיות מהותי מאוד . להגיע לחשיפות גדולות

 .לחברה
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 (פעילות תעודות הסל)בתקופת הדוח של תכלית מדדים  ARV -שווי הוגן בסיכון תוצאות אמידה של ה
 

 VAR (Value at Risk) דיווח לפי מודל
 

. לצורך ניתוח סיכוני שוק  VARתכלית מדדים משתמשת בשיטת ערך סיכון, בגין פעילות תעודות הסל
על מנת  ומשתמשת בו, השיטה משקפת תלות הדדית בין משתני סיכון למשל שיעורי ריבית ושערי חליפין

טק הנדסת מימון -'שימוש בתוכנה שפותחה על ידי חברת הדג התכלית מדדים עוש. לאמוד סיכוני שוק
המכשירים , הנחות המודל, VAR-בדבר פרטים אודות הVAR (Value at Risk .)לצורך בחינת נתוני , מ"בע

 .לדוחות הכספיים ז'71ראה באור , וגורמי השוק הכלולים במודל ומגבלות המודל
 

 
ליום 

11.17.7112   

ממוצע 
בתקופת 
  הדיווח

מרבי בתקופת 
  הדיווח

מזערי 
בתקופת 
 הדיווח

        
 VAR  0.5   0.9   1.3   0.5ערך 

VAR מניות החברה המוחזקות  עבור
מניות )עודיות על ידי החברות היי

 0.2   0.2   0.2   0.2  (אוצר
מניות החברה בניכוי  VARכ ערך "סה

המוחזקות על ידי החברות הייעודיות 
 1.4  1.1  1.1  1.4 (מניות אוצר)

 

 
 .הדוח בתקופתאפס  -VAR  -ה מודל ידי על שנמדד מזה גדול היה בפועל ההפסד שבהן הפעמים מספר
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 היבטי ממשל תאגידי .1
 

 תרומות .1.1
 

 ש"ח. מיליוני 1.9 -כ של סך הקבוצהתרמה  7112 בשנת
לגוף מסוים. אין קשרים בין  ש"חאלפי  41בשנת הדוח העניקה החברה תרומות בסך העולה על 

מקבל התרומה לבין החברה, דירקטור, מנהל כללי, בעל השליטה או קרובו, בקשר לתרומות 
 כאמור.

  
 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .1.7

 
החברה כי המספר המזערי של הדירקטורים בעלי מומחיות  קבע דירקטוריון 7110, במרס 11ביום 

וזאת בהתחשב בהיקף , לא יפחת משלושה דירקטורים, חשבונאית ופיננסית בדירקטוריון החברה
מספר הדירקטורים בעלי . מהות פעילותה ומורכבותה ובהתחשב בגודלה של החברה, החברה

העסקית , במיומנות החשבונאיתמיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה נקבע גם בהתחשב 
ולאור מערך הייעוץ החיצוני , והפיננסית הגבוהה הקיימת בקרב נושאי משרה בכירה בחברה

 .המקצועי השוטף בו נעזרת החברה
 

 :הינם, בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, הדירקטורים, למועד פרסום הדוח
 

ן בניהול בעל תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשו - מר אבנר סטפק
 .ותקשורת

תואר שני במשפטים ותואר , בעל תואר שני במנהל עסקים - ח אבי באשר"רו
 .ראשון בכלכלה וחשבונאות

 .בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות - (צ"דח)ח יעקב גולדמן "רו

תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה  בעל - ח אריה נחמיאס"רו
 .וחשבונאות

בעלת תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה  - (צ"דח)ח רונית נועם "רו
 .וחשבונאות

 .במנהל עסקים ותואר ראשון בכלכלהשני בעל תואר  - מר דוד ברוך

 .בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות - ח אשר דן ינאי שליין"רו

לפרטים נוספים . מקצועי מיומנותם החשבונאית והפיננסית נובעת מהשכלה אקדמית או ניסיון
בדוח פרטים נוספים לדוחות  70ראו תקנה , ל"אודות ניסיונם והידע של הדירקטורים הנ

 .7112התקופתיים לשנת 
 

 גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים .1.1
 
 .תקנון החברה לא קובע הוראה בדבר מינוי דירקטורים בלתי תלויים 

 
 מכלל 1% -, המהווים כמוגבלויותעובדים עם  11קבוצה ב נכון למועד אישור הדוח מועסקים .1.0

 .עובדיה
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 מבקר פנים 1.4

 

 ח"רו, מאיר איליה: שם המבקר .א

 11.4.7111: תאריך תחילת כהונתו
מבקר , M.B.Aמוסמך במנהל עסקים , LL.Mמוסמך במשפטים : הכשרתו של מבקר הפנים

 .חשבוןרואה חשבון מוסמך מטעם מועצת רואי , CIAפנימי מוסמך בביקורת פנים 
ובהוראות סעיף  1111-תשנ"ט, ב( לחוק החברות)100מבקר הפנים עומד בהוראות סעיף 

 .1117-התשנ"ב, לחוק הביקורת הפנימית 9)א( וסעיף 1
 

ח "מבקר הפנים מעניק לחברה שירותי ביקורת פנים כגורם חיצוני מטעם משרד רו .ב
המבקר אינו , ידיעת החברהלמיטב "(. הולצמן -רוזנבלום : "להלן)הולצמן   -רוזנבלום 

 .מחזיק בניירות ערך של החברה או של גופים קשורים
הולצמן מבצעים עבור חברות בקבוצה דוחות ביקורת פנים מטעם הביקורת  - רוזנבלום

אין בכך כדי ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו של מבקר , למועד זה. הפנימית בחברות בנות
 .הפנים

 
את מינויו , לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת, דירקטוריון החברהאישר  11.4.7111ביום 

 .של מר מאיר איליה לתפקיד מבקר הפנים של החברה
 

 : תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור המינוי .ג
רו"ח מאיר איליה הינו בעל ידע וניסיון רב בביצוע ביקורת פנים במוסדות פיננסים לאור 

 .בתחוםמומחיותו 
הולצמן מהווה ערך  - ניסיונו של רו"ח איליה בתפקיד ראש תחום פיננסים ברוזנבלום

 .מוסף לביקורת הפנימית בקבוצה ומסייע ליישום של פיקוח על פעולות אכיפה וציות
ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי רו"ח איליה כשיר לעמוד בתפקידים המוטלים על 

תו הזמן והאמצעים לביצוע התפקיד ולמתן תרומה איכותית מבקר פנים וכי יש ביכול
 .לביקורת הפנימית בקבוצה בכללותה

 

 .מר אלי ברקת, ר דירקטוריון החברה"הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו .ד
 

סקר סיכונים על סמך  7112שנת ועדת הביקורת של החברה אישרה תוכנית ביקורת ל .ה
תוכנית הביקורת של המבקר הפנימי הינה . והנהלת החברההמלצותיהם של מבקר הפנים ו

 . שנתיתרב תוכנית 

 
ת ותוכניות העבודה של הביקורת הפנימית נבנות ע"י המבקר הפנימי של החברה ומאושר

 . ע"י ועדת הביקורת של החברה
 

שעות הביקורת נקבעו בהתאם להערכת ועדת הביקורת ומנכ"ל החברה בהתאם לנושאי  .ו
תכנית הביקורת קובעת . חשב בשעות ביקורת הפנים בחברות הבנותהביקורת ובהת

במידה ומבקר הפנים מוצא לנכון לבחון נושאים . נושאים לבדיקה ומגדירה מסגרת שעות
נדרש אישור ועדת , נוספים שהתעוררו במהלך הביקורת או להרחיב את היקף השעות

 . הביקורת
 

דוחות )בתקנות ניירות ערך  ןכהגדרתלא בוצעו עסקאות מהותיות , בתקופת הדוח
 . 1121-ל"תש(, תקופתיים ומיידיים

 

 מינוי המחייבות, ורגולציה דין להוראות כפופות החברה של הבנות מהחברות חלק כי יצוין .ז
 הביקורת תכנית. חברה כל של הדירקטוריון ידי על ממונה הפנימי המבקר. פנימי מבקר

 בהתאם, חברה בכל המוסמכים האורגנים ידי על ומאושרים נקבעים והיקפה הפנימית
מבקר הפנים בחברות משמש כמר אמיר לוי . פעילותה לתחום הרלוונטיות להוראות

 שירותי הבנות לחברות מעניק הבנות החברות של הפנים הבנות של החברה. מבקר
 הביקורת ממצאי. הצורך במידת, חיצוניים בגורמים ונעזר פנימי כגורם פנים ביקורת

 .חברה אותה של בדירקטוריון הביקורת ו/או עדתובו נידונים חברה בכל הפנימית
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תכנית העבודה של מבקר הפנים ערוכה בהתחשב בנושאי הביקורת שנערכו בשנים  .ח
קודמות תוך הכללת נושאים המהותיים לחברה. לעיתים חלים שינויים בתוכנית העבודה 
של המבקר הפנימי בהתאם לדרישת יו"ר הדירקטוריון או ועדת הביקורת. להלן יובא 

)לא  7112שלה בשנת  ובחברות הבנותפירוט של שעות ביקורת הפנים שבוצעו בחברה 
 : כולל ביקורת סוקס(

 

 מבקר פנים למועד הדוח תחומי פעילות
 שעות ביקורת

 7112בשנת 
 411 רו"ח מאיר איליה מיטב דש השקעות בע"מ

 0,211 מר אמיר לוי גמל ופנסיה 

 1,191 מר אמיר לוי ניהול תיקים 

 921 מר אמיר לוי קרנות נאמנות 

 111 מר אמיר לוי ' ברוקראז

 1,011 מר אמיר לוי חבר בורסה

 111 מר אמיר לוי מכללה

 021 מר אמיר לוי כלל חברות הקבוצה

 211 מר אמיר לוי חברות בקבוצת תכלית 

 111 רו"ח יוסי גנוסר קבוצת פנינסולה בע"מ 

 11,111 סה"כ

 

מבקר הפנים עורך את ביקורתו בכתב בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים כאמור בסעיף  .ט
וכאמור בחוק החברות, לרבות לפי תקני  1117-)ב( לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב0

. מבקר הפנים הצהיר אודות IIAביקורת מקובלים של לשכת מבקרי הפנים העולמית 
ייבותו למלא תפקידו בהתאם לתקנים כשירותו לכהן כמבקר פנים של החברה והתח

 .מקצועיים. במסגרת הדוחות הכספיים מבקר הפנים אישר את הצהרתו
 
מתמדת ובלתי אמצעית למערכות מידע של החברה , למבקר הפנים ניתנה גישה חופשית .י

, לחוק הביקורת הפנימית 1כאמור בסעיף , לרבות לנתונים כספיים, והחברות המוחזקות
 .1117-התשנ"ב

 

וחשבון על ממצאי המבקר הפנימי בחברה הוגשו בכתב לחברי ועדת הביקורת סמוך דין  .יא
, המועדים בהם התקיימו דיוני ועדת הביקורת של החברה. לפני הדיונים בועדת הביקורת

 ,19.4.7112, 4.1.7112: הינם הפנימית הביקורת לרבות בתוכנית ביקורת הפנים ובממצאי
עדות והתקיימו ישיבות בו, . בנוסף11.1.7119 -ו 0.7.19, 12.1.7119, 2.11.7112, 9.9.7112

 .הביקורת של החברות הבנות
 

רציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר , אופי, היקף, להערכת דירקטוריון החברה .יב
הפנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית 

 .בחברה ובחברות הבנות
 

 7 -של כהסתכם לסך  7112התקציב הכספי הכולל עבור עבודת הביקורת הפנימית בשנת  .יג
 מיליוני ש"ח.

 

 .המקצועי דעתו שיקול על משפיע אינו הפנימי המבקר תגמול, הדירקטוריון לדעת  .יד
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 גילוי בדבר שכר טרחה בגין שרותי רואה חשבון מבקר  1.0

 
     

 השרות שם המשרד המבקר
 7112שנת 

באלפי )
 (ח''ש

 7112שנת 
שעות 
 עבודה

 7110שנת 
באלפי )

 (ח''ש

 7110שנת 
שעות 
 עבודה

, גבאי את קסירר, פורר, קוסט
 14,703  1,850  10,100 7,114 ביקורת ומיסים רואי חשבון

, גבאי את קסירר, פורר, קוסט
 1,742  730  7,001 441 שירותי ייעוץ רואי חשבון

 קסלמן קסלמן רואי חשבון
 - מאוחדותחברות 

 747  90  1,191 171 ביקורת ומסים

רואי ' קופ ושות, שלוי, בן דוד
 חשבון

- חברה מאוחדת
 350  80  701 01 ביקורת ומסים

 

 
 

 :המבקררואה החשבון העקרונות לקביעת שכר הטרחה של 
 

המבקרים תוך התחשבות בניסיונם ובידע רואי החשבון החברה בוחנת את שכר הטרחה של 
במוניטין שלהם וביכולתם לתת ערך מוסף איכותי בביקורת הדוחות הכספיים , שלהם המקצועי

 . בקבוצה ובייעוץ עסקי כלכלי
 

 .הגורם המאשר את שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר הינו דירקטוריון החברה
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 ילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספייםג .0
 

של לשכת רואי החשבון בישראל(, הינו  20בגילוי דעת האורגן בחברה האחראי על בקרת העל )כמשמעותה 
 .(7112 לדוח פרטים נוספים לשנת 70דירקטוריון החברה )ראה תקנה 

 
דירקטוריון החברה מינה ועדת מאזן אשר משמשת כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים )הוועדה אינה וועדת 

הכספיים של החברה, לרבות עסקאות מהותיות הביקורת(, במטרה לבחון את הסוגיות המהותיות בדיווחים 
שאינן במהלך העסקים הרגיל, את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שייושמו בדוחות הכספיים, 

 .את המדיניות החשבונאית ואת השינויים שחלו בה
 

פיים בסמכויות הוועדה ותפקידיה נקבע: הוועדה תבצע עבודה מקדימה בכל הקשור לאישור הדוחות הכס
 :, בין היתר, דיון וגיבוש המלצות לדירקטוריון בכל אלותעל ידי הדירקטוריון, הכולל

 
 .ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים   א.

 .הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי   ב.

 .שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים    ג.

 .ם המהותיים של החברהיטיפול החשבונאי שיושם בעניינהמדיניות החשבונאית שאומצה וה   ד.

 ., שעליהם נסמכים נתונים בדוחות הכספייםןהערכות השווי, לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיס   ה.

 
ורו"ח  דח"צ(, רו"ח יעקב גולדמן )דח"צ(רו"ח רונית נועם ) -הרכב הוועדה למועד פרסום הדוח: יו"ר הוועדה 

אבי באשר. כל אחד מהחברים בוועדת מאזן הינו בעל היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ובעל מומחיות 
חברי הועדה, ראו תקנה אודות חשבונאית ופיננסית, והצהרתם בעניין זה הועברה לחברה. לפרטים נוספים 

מנותם החשבונאית . מיו7112לחלק הרביעי )פרטים נוספים על החברה( לדוח התקופתי לשנת  70
והפיננסית והיכולת של חברי וועדת המאזן לקרוא ולהבין דוחות כספיים, נובעת מהשכלה אקדמית וניסיון 

 .מקצועי
 

, נכנסו לתוקף תקנות החברות )הוראות ותנאים 7111בדצמבר,  11החל מאישור הדוחות הכספיים ליום 
(. וועדת המאזן "תקנות הליך אישור הדוחות" :לן)לה 7111-לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התשי"ע

 .פועלת בהתאם לתקנות הליך אישור הדוחות
 

 .7119, מרסב 17 -ו 2 בימים ישיבות הוועדה קיימה, הכספיים הדוחות אישור לצורך
 

 - כספיםה ל"סמנכו רביב אילן מר - ל"המנכ, המבקר החשבון רואה, הועדה חברי נכחו, האמורות בישיבות
 .רום עינת ח"רו
 

 בעניינים שיושם החשבונאי והטיפול שאומצה החשבונאית המדיניות נדונה, המאזן ועדת ישיבות במסגרת
 בקשר שנעשו ואומדנים הערכות, החברה של הכספיים בדוחות מהותיות סוגיות, התאגיד של המהותיים

 תוצאות סקירת, (ISOX) הכספי בדיווח הקשורות הפנימיות הבקרות נבחנו, כן כמו. הכספיים הדוחות עם
 .7112, בדצמבר 11 ליום הכספיים הדוחות של ובחינה, החברה פעילות

 
 על האחראית רום עינת ח"רו כספים ל"סמנכ באמצעות, היתר בין, לעיל האמור את בחנה המאזן ועדת
 בעל, רביב אילן מר, החברה ל"מנכ עם ויחד הכספיים הדוחות לעריכת הרלוונטיים החומרים כל ריכוז
 המבקר ח"רו במשרד שותף עם, הצורך לפי התייעצות תוך, בכלכלה ראשון ותואר ביצועים בחקר שני תואר

 המהותיות הסוגיות כל את מרכזים, הכספים מחלקת ועובדי הכספים ל"סמנכ. חיצוניים שווי ומעריכי
 לחלקן אשר, שבקבוצה משותפת ובשליטה הכלולות, הנכדות, הבנות בחברות. הדוחות לעריכת החשובות

 החברות של הכספים ומנהלי לים"המנכ ידי על הכספיים הדוחות נבדקים, עצמאיות כספים מערכות
 דעתו חוות את נותן החברה של החיצוני החשבון רואה. חברות אותן של הדירקטוריונים ידי על ומאושרים
 חברי ידי על המועלות לשאלות ומשיב הכספיים הדוחות עם בקשר החשבונאיות לסוגיות ביחס המקצועית

 .הוועדה
לאחר התקיימות הדיונים כאמור לעיל, המלצות וועדת המאזן יושמו על ידי הנהלת החברה בטיוטת 
הדוחות הכספיים שנשלחו לדירקטוריון זמן סביר לפני ישיבת הדירקטוריון. להנחת דעתו של הדירקטוריון, 
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סביר לפני הדיון בדירקטוריון וזאת בהתחשב בהיקף ומורכבות  המלצות הוועדה הועברו לדירקטוריון זמן
 .ימי עסקים הינם זמן סביר לקבלת המלצת וועדת המאזן 7ההמלצות. הדירקטוריון קבע כי 

 
במהלך ישיבת הדירקטוריון סוקרים המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים את פעילותה המאוחדת של החברה בתקופת 

האירועים הרלוונטיים בתקופת הדוח ואחריו. לאחר הסקירה נערך הדיווח, את התוצאות הכספיות ואת  
דיון וניתנות תשובות לשאלות הדירקטורים. כמו כן, יו"ר ועדת המאזן מציגה את המלצות הוועדה 

וכן סוגיות מהותיות בדיווח הכספי אשר לדעתה יש לדון בהן בישיבת הדירקטוריון  ןשהועברו לדירקטוריו
 .ונערך דיון בנושאים

 
בישיבת הדירקטוריון לאישור הדוחות התקופתיים, נוכחים גם רואה החשבון החיצוני של החברה אשר 
נותן את חוות דעתו המקצועית ביחס לסוגיות החשבונאיות בקשר עם הדוחות הכספיים, ומשיב לשאלות 

 .הדוחות הכספיים מאושריםהדירקטוריון. לאור הדיון כאמור, י המועלות על ידי חבר
 

 .הכספיים הדוחות ואושרו נדונו במסגרתה הדירקטוריון ישיבת התקיימה, 7119, במרס 14 ביום
 

 

 הערכות שווי .4

 
 ת מאודהערכות שווי מהותי 4.1

 

להלן פרטים  .הערכת שווי מהותית מאוד 7112, בדצמבר 11החברה צירפה לדוחות הכספיים ליום  .א
ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  ב)ט( לתקנות ניירות9אודות הערכות השווי בהתאם לתקנה 

 :1121-התש"ל
 

 .7112 בדצמבר 11ליום  תעודות הסלבחינת ירידת ערך מוניטין של פעילות  - זיהוי נושא ההערכה

 .7112 בדצמבר 11 - עיתוי ההערכה

הנכס נשוא ההערכה מוצג בספרי  - 7112 בדצמבר 11 שווי נושא ההערכה בספרי החברה ליום
ש"ח  נייליומ 741-החברה בהתאם לעלותו ההיסטורית ובניכוי הפחתה רבעונית ומסתכם לסך של כ

  ורכוש קבוע, הכל בגין פעילות תעודות הסל של תכלית(. מוניטיןשם מסחרי, )

בבחינה לירידת ערך שווי נושא ההערכה שנקבע  - שווי נושא ההערכה שנקבע בבחינה לירידת הערך
אין צורך בהפחתה של השווי הפנקסני על פיו מוצג הנכס נשוא מיליוני ש"ח ועל כן  112.7-הינו כ

  .הבדיקה בדוחות הכספיים של החברה

הבחינה לירידת ערך נעשתה על ידי וריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ, על ידי צוות  - פרטים אודות המעריך
פרטים נוספים בדבר השכלתו, ניסיונו, הסכמי שיפוי וכיוצ"ב . (MBAי, רו"ח )בראשותו של רם לו

 .מצוינים בהערכה שצורפה

 .10כהגדרתו בתקן בינלאומי  הוגןשווי  - מודל ההערכה
 11ראה הערכה אשר צורפה לדוחות הכספיים ליום  -ההנחות לפיהן בוצעה הבדיקה לירידת ערך 

 .7112 בדצמבר
 .11%-השנתי שיעור ההיוון 

 .7.4%שיעור צמיחה נומינאלי לטווח ארוך  - הצמיחהשיעור 

 
 .7112 בדצמבר 11בדבר הערכה כאמור, ראה הערכת שווי אשר מצורפת לדוחות הכספיים ליום 
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להלן  .ת מאודות שווי מהותיוהערכ .7112בספטמבר,  11החברה צירפה לדוחות הכספיים ליום  .ב
קנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ב)ט( לת9פרטים אודות הערכות השווי בהתאם לתקנה 

 :1121-ומיידיים(, התש"ל

 
 .7112בספטמבר  11בחינת ירידת ערך מוניטין של פעילות הגמל והפנסיה ליום  - זיהוי נושא ההערכה

 .7112בספטמבר  11 - עיתוי ההערכה
הנכס נשוא ההערכה מוצג בספרי  - 7112בספטמבר  11שווי נושא ההערכה בספרי החברה ליום 

מיליוני   417.0-ומסתכם לסך של כהחברה בהתאם לעלותו ההיסטורית ובניכוי הפחתה רבעונית 
  ש"ח )מוניטין, הוצאות רכישה נדחות וקשרי לקוחות(.

שווי נושא ההערכה שנקבע בבחינה לירידת ערך  - שווי נושא ההערכה שנקבע בבחינה לירידת הערך
פיו מוצג הנכס נשוא  מיליוני ש"ח ועל כן אין צורך בהפחתה של השווי הפנקסני על 429.1-הינו כ

  הבדיקה בדוחות הכספיים של החברה.

הבחינה לירידת ערך נעשתה על ידי וריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ, על ידי צוות  - פרטים אודות המעריך
ניסיונו, הסכמי שיפוי וכיוצ"ב (. פרטים נוספים בדבר השכלתו, MBAבראשותו של רם לוי, רו"ח )

 .המצורפתמצוינים בהערכה 

 .10כהגדרתו בתקן בינלאומי  הוגןשווי  - מודל ההערכה

 11לדוחות הכספיים ליום  מצורפתראה הערכה אשר  -ההנחות לפיהן בוצעה הבדיקה לירידת ערך 
 .7112בספטמבר 

 .11.0% - שיעור ההיוון השנתי
 .7.4%שיעור צמיחה נומינאלי לטווח ארוך  - שיעור הצמיחה

 
 .7112בספטמבר  11לדוחות הכספיים ליום  מצורפתבדבר הערכה כאמור, ראה הערכת שווי אשר 

 
 מדידת שווי הוגן של החזקה במניות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ - זיהוי נושא ההערכה

 .7112בספטמבר  11ליום 
 .7112 בספטמבר 11 - עיתוי ההערכה

הנכס נשוא ההערכה מוצג בספרי  - 7112בספטמבר  11שווי נושא ההערכה בספרי החברה ליום 
  ש"ח, נטו.מיליוני  77-לסך של כומסתכם  7112בספטמבר,  11לשווי ההוגן ליום החברה בהתאם 

בע"מ, על  וץפרייסווטרהאוסקופרס ייעהבחינה לירידת ערך נעשתה על ידי  - פרטים אודות המעריך
(. פרטים נוספים בדבר השכלתו, ניסיונו, הסכמי שיפוי וכיוצ"ב מצוינים MBA, רו"ח )שלום סופרידי 

 .המצורפתבהערכה 

 .11בינלאומי דיווח כהגדרתו בתקן  הוגןשווי  - מודל ההערכה
 11לדוחות הכספיים ליום  מצורפתראה הערכה אשר  -ההנחות לפיהן בוצעה הבדיקה לירידת ערך 

 .7112ספטמבר ב

 .9% - שיעור ההיוון השנתי
 .1%לטווח ארוך  ריאלישיעור צמיחה  - שיעור הצמיחה

 
 .7112בספטמבר  11לדוחות הכספיים ליום  מצורפתבדבר הערכה כאמור, ראה הערכת שווי אשר 
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 הערכת שווי מהותית 4.7
 

 הנאמנות וניהול תיקי השקעותקרנות בחינת ירידת ערך מוניטין של פעילות  - זיהוי נושא ההערכה
 .7112ביוני  11ליום 

 .7112ביוני  11 - עיתוי ההערכה

הנכס נשוא ההערכה מוצג בספרי החברה  - 7112ביוני  11 שווי נושא ההערכה בספרי החברה ליום
ש"ח  נייליומ 111.0-בהתאם לעלותו ההיסטורית ובניכוי הפחתה רבעונית ומסתכם לסך של כ

  וקשרי לקוחות(. )מוניטין

שווי נושא ההערכה שנקבע בבחינה לירידת ערך  - שווי נושא ההערכה שנקבע בבחינה לירידת הערך
אין צורך בהפחתה של השווי הפנקסני על פיו מוצג הנכס נשוא מיליוני ש"ח ועל כן  491.0-הינו כ

  .הבדיקה בדוחות הכספיים של החברה

ערך נעשתה על ידי וריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ, על ידי צוות  הבחינה לירידת - פרטים אודות המעריך
(. פרטים נוספים בדבר השכלתו, ניסיונו, הסכמי שיפוי וכיוצ"ב MBAבראשותו של רם לוי, רו"ח )

 .מצוינים בהערכת השווי המהותית מאוד אשר מצורפת

 .10שווי שימוש כהגדרתו בתקן בינלאומי  - מודל ההערכה
 .11.0% - )אחרי מס( שיעור ההיוון השנתי

 .7.4%שיעור צמיחה נומינאלי לטווח ארוך  - שיעור הצמיחה
 

 גילוי בדבר מעריך שווי מהותי מאוד 4.1
 

"( לשם בחינת ירידת ערך מוניטין "וריאנס -החברה התקשרה עם וריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ )להלן  
מחודש יולי  114-11של הפעילויות האמורות. לאור האמור בעמדת סגל רשות ניירות ערך מספר 

 , וריאנס הינו מעריך שווי מהותי מאוד.7114
מיליוני  1,117 -, מסתכם לכ7112, בדצמבר 11סך שווי נושאי ההערכה במקובץ בספרי החברה, ליום  

 ש"ח.
 7בין החברה ובין וריאנס לא קיימת תלות ופרטי ההתקשרות עם מעריך השווי בהתאם לסעיף  

, הינם כמתואר 1121 -לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל 
 בהערכות השווי.
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 7112, בדצמבר 11למחזיקי אגרות חוב ליום גילוי ייעודי  .0
 
 

 סדרה ג'    

 הנפקהמועד   
, 71.1.11, 71.11.17והרחבות סדרה בתאריכים:  71.17.11הנפקה ראשונית: 

 0.1.12-ו 71.9.14 ,7.17.11, 4.7.11
 990,411,111 ע.נ. שהונפק שווי נקוב

 
 421,911,010 ע.נ. במועד הדוח

 
 מיליוני ש"ח 011.1 משוערך למדד למועד הדוח

 
 מיליוני ש"ח 1.0 סכום הריבית שנצברה

 

שווי בדוח הכספי )שווי 
 מיליוני ש"ח 071.2 פינקסני(

 מיליוני ש"ח 021.4 שווי בורסאי  
 1.14% שיעורי הריבית ריבית

מועדי 
 קרן תשלום

 7119בדצמבר,  11תשלומים שווים ביום  9-יתרת קרן האג"ח עומדת לפירעון ב
 7174ועד 

 ריבית  
 7119ביוני,  11תשלומים ביום  9תשלומים שווים.  10-יתרת הריבית משולמת ב

 .7174עד  7119בדצמבר,  11תשלומים ביום  9-ו 7174עד 
 הצמדה למדד המחירים לצרכן קרן הצמדה

 
 והצמדה למדד המחירים לצרכן 1.14%ריבית שנתית של  ריבית

 7111מדד נובמבר  בסיס  
 לא מרהההאם האג"ח ל  

  
זכויות התאגיד לביצוע פדיון 

 ל.ר. כפויה מוקדם/המרה
 אין ערבות  
 אין שינויים לאחר תאריך המאזן  

  
התקיימות עילה לפרעון מיידי 

 לא בתקופת הדוח
 מידרוג בע"מ שם החברה המדרגת דירוג

 
 עם אופק יציב A1.il דרוג למועד הנפקת הסדרה

 
 עם אופק יציב. A1.il הדוחאישור דרוג למועד 

  

 מועדי דוחות דירוג:

  

 7111-11-014120 מספר אסמכתא - 74.11.11

  
 7111-11-110710 מספר אסמכתא - 71.11.11

  

 7117-11-719411 מספר אסמכתא - 11.9.17

  

בנובמבר,  71כפי שעודכן ביום  7117-11-721910 מספר אסמכתא - 14.11.17
 (7117-11-791109מספר אסמכתא  7117

 7111-11-111201 מספר אסמכתא - 12.11.11  
 7114-11-112207 מספר אסמכתא - 9.1.14  

  

 7110-11-144117 מספר אסמכתא - 79.1.10
 7112-11-122101מספר אסמכתא   - 70.2.12

 7112-14-129199 מספר אסמכתא - 4.1.12  
    
 אין נכסים משועבדים לאג"ח  

 
; 11-0191711': טל. אביב-תל 10 חרוצים יד' מרח, מ"בע נאמנויות נבו פז רזניק נאמן

 אלעד סירקיס ד"עו
 

לעובדיה על תרומתם לחברה, ליועציה המשפטיים והחשבונאיים, על  יםמודוהמנכ"ל דירקטוריון החברה 
 .עבודתם המאומצת ולבעלי מניותיה על האמון שנתנו בה

 
 
 
 
 

 אילן רביב
 מנכ"ל

 אלי ברקת 
 יו"ר דירקטוריון

 
 7119במרס,  14 תאריך החתימה:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 

1 

 

 

 מ"מיטב דש השקעות בע

 

 7112, בדצמבר 11דוחות כספיים מאוחדים ליום 

 

 

 תוכן העניינים

 עמוד 

 7 בקרה פנימית על דיווח כספי -דוח רואה החשבון המבקר 

 1 דוח רואה החשבון המבקר

 4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 6 אחר רווח כוללרווח או הפסד ודוחות מאוחדים על 

 2 דים על השינויים בהוןדוחות מאוח

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

8 

 14 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 117 רשימת חברות מוחזקות -נספח לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - -  

 

 
  



 

7 

 

 
 
 
 

 מ"דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של מיטב דש השקעות בע
 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

 
 בתקנות ניירות ערך( ג)ב 9בהתאם לסעיף 

 1921-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)
 

( החברה -להלן ביחד)וחברות בנות  מ"יווח כספי של מיטב דש השקעות בעביקרנו רכיבי בקרה פנימית על ד
הדירקטוריון וההנהלה של החברה . רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. 7112בדצמבר  11ליום 

אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על 
אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח . ל"ספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנדיווח כ

 .כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו
 

של לשכת רואי חשבון  114רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 
רכיבים אלה "(. 114תקן ביקורת "להלן ), על תיקוניו, "כספי ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח"בישראל 

לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של , בקרות ברמת הארגון( 1: )הינם
בקרות על תהליך תשלומי עמלות למשווקים ( 1); בקרות על תהליך תשלומים לספקים( 7); מערכות מידע

קופות , בקרות על תהליכי תשלומי עמלות הפצה לבנקים בקרנות נאמנות( 4); ם בקופות הגמלעצמאיים ופנימיי
בקרות על תהליך הכנסות ( 6); בקרות על תהליך תשלומי עמלות תפעול לבנקים בקופות הגמל( 5); גמל ופנסיה

הכנסות מדמי ניהול בקרות על תהליך ( 8) ;נות נאמנותרבקרות על תהליך הכנסות מק( 2); מקופות גמל ופנסיה
 בקרות על תהליך ניהול פעילות ההשקעות השוטפות של החברות( 9) ;מ"ונותני אשראי בקבוצת פנינסולה בע

כל אלה יחד מכונים להלן )בקרות על תהליך השכר ( 11); המאוחדות הייעודיות ותעודות סל בתכלית מדדים
 "(. רכיבי הבקרה המבוקרים"
 

פי תקן זה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה -על. 114תקן ביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם ל
במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קוימו באופן 

זיהוי רכיבי , ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי. אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות
וכן בחינה והערכה של , הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, הבקרה המבוקרים

לגבי אותם רכיבי , ביקורתנו. אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך
קורתנו התייחסה רק לרכיבי בי. כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות, בקרה

ולפיכך חוות , להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, הבקרה המבוקרים
ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי , כמו כן. דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד

חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות , פיכךהבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ול
 .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל. כאלה

 

עשויים שלא למנוע או , ורכיבים מתוכה בפרט, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, בשל מגבלות מובנות
גבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה הסקת מסקנות ל, כמו כן. לגלות הצגה מוטעית

לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים 
 .תשתנה לרעה

 

 11את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום , מכל הבחינות המהותיות, החברה קיימה באופן אפקטיבי, לדעתנו
 .7112בדצמבר 

 

את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים , בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ביקרנו גם
מיום , והדוח שלנו, 7112בדצמבר  11ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  7116-ו 7112בדצמבר  11
 .כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים, 7118, במרס 15
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 דוח רואה החשבון המבקר

 
 מ"לבעלי המניות של מיטב דש השקעות בע

 
( החברה -להלן ) מ"וחדים על המצב הכספי המצורפים של מיטב דש השקעות בעביקרנו את הדוחות המא

השינויים בהון , אחר כוללאו הפסד ורווח ואת הדוחות המאוחדים על הרווח  7116-ו 2017בדצמבר  11לימים 
דוחות כספיים אלה . 7112בדצמבר  11ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס . ם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברההינ
 .על ביקורתנו

 
 7.11% -כלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים 

והכנסותיהן הכלולות באיחוד , בהתאמה, 7116-ו 2017בדצמבר  11 לימיםמכלל הנכסים המאוחדים  1.26% -כו
, 7116-ו 2017בדצמבר  11 בימים ושהסתיימ לשניםמכלל ההכנסות המאוחדות  4.21%-כו 9.74%-כ מהוות

אשר חלקה של , בסיס השווי המאזניעל כמו כן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שמוצגות . בהתאמה

 11לשנים שהסתיימו בימים ח "מיליוני ש 1.6 -ח וכ"ש מיליוני 1.6-ל הסתכם לסך של כ"החברה ברווחי החברות הנ

הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים  הדוחות. בהתאמה, 7115 -ו 7116בדצמבר 

מבוססת על , ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו

  .בון האחריםדוחות רואי החש
 

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה . 1921-ג"התשל, (דרך פעולתו של רואה חשבון)

ביקורת כוללת בדיקה . וטעית מהותיתבמטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מ
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי . מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת 
רים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים אנו סבו. נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

 .בסיס נאות לחוות דעתנו
 

ל "הדוחות הכספיים המאוחדים הנ, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו
את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים , מכל הבחינות המהותיות, משקפים באופן נאות

השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש , ואת תוצאות פעולותיהן 7116-ו 7112מבר בדצ 11
והוראות  ((IFRS םבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיי 7112בדצמבר  11השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 .7111-ע"התש, (דוחות כספיים שנתיים)תקנות ניירות ערך 
 

ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על "של לשכת רואי חשבון בישראל  114קורת בהתאם לתקן בי, ביקרנו גם
, והדוח שלנו, 7112בדצמבר  11רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום , על תיקוניו, "דיווח כספי

 . כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי, 7118, במרס 15מיום 
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 הכספי המצב על מאוחדים דוחות
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 בדצמבר 11ליום   
  7112  7116 
 ח"מיליוני ש  
     

     נכסים שוטפים
     

 111   161   מזומנים ושווי מזומנים 
 118   117  5 השקעות לזמן קצר 

 דיות לכיסויהשקעות שוטפות של חברות מאוחדות ייעו
 78,618   78,981  6 ופיקדון, תעודות סל   

 519   597  2 אשראי לקוחות
 76   12  8 לקוחות

 71   71  9 חייבים ויתרות חובה
 9   14   מסים שוטפים לקבל

     
   11,112   79,677 

 11   -  1'ב11 נכסים מוחזקים למכירה
     
   11,112   79,611 

     וטפיםנכסים לא ש
     

 91   95  9'ג71 השקעות של עמיתי קופות גמל
 11   42  11 הלוואות ויתרות חובה, השקעות
 74   71  11 הלוואות ושטרי הון בחברות כלולות , השקעות

 47   41  17 רכוש קבוע
 77   11  'ב11 מסים נדחים

 1,166   1,151  11 נכסים בלתי מוחשיים

     
   1,161   1,758 

     
   11,511   11,891 

     

     
 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  



 מ"בע השקעות דש מיטב
 הכספי המצב על מאוחדים דוחות
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 בדצמבר 11ליום   
  2017  2016 
 ח"מיליוני ש  

     התחייבויות שוטפות
     

 512   416  14 אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
 78,114   78,179  15 ופיקדון, תעודות סל

 התחייבויות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי
 427   671  16 ופיקדון, תעודות סל   

 51   79  12 התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר
 61   21  18 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 98   177  19 זכאים ויתרות זכות
 2   17   מסים שוטפים לשלם

   79,599   79,111 
     התחייבויות לא שוטפות

     
 112   116  71 הלוואות מתאגידים בנקאיים

 495   681  71 אגרות חוב
 94   96  9'ג71 התחייבויות לעמיתי קופות גמל

 14   77   התחייבויות בגין רכישת פעילויות
 של אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות התחייבויות ב

 4   -  71 שליטה   
 71   18  7'ג71 זכאים אחרים

 2   2  77 התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 51   41  'ב11 מסים נדחים

   921   871 
 11,174   11,527   כ התחייבויות"סה

     
    74 הון 

     
 61   64   הון מניות 

 559   561   על מניותפרמיה 
 (54)  (57)  מניות אוצר

 15   14   קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
 114   129   יתרת רווח 

 (18)  16   קרנות אחרות
     

 699   817   הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
     

 68   176   זכויות שאינן מקנות שליטה
 262   978   כ הון "סה

     
   11,511   11,891 

          
     

         7118, במרס 15
   עינת רום        אילן רביב  אלי ברקת  תאריך אישור הדוחות 

   ל כספים "סמנכ  ל "מנכ  ר הדירקטוריון"יו  הכספיים
 



 מ"בע השקעות דש מיטב
 אחר כולל רווחו הפסד או רווח על מאוחדים דוחות
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 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 11   
   7112  7116  7115 
 ח"מיליוני ש   
 (למעט נתוני רווח למניה)  באור 
        

 216   249   818   76 נטו , עמלות ואחרות, הכנסות מדמי ניהול
 -   76   56    הכנסות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי

 216   225   824    כ הכנסות"סה
        

 541   597   662   72 הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
        

 196   181   712    רווח תפעולי
        

 מניירות ערך המוחזקים ( הפסד)רווח 
 -   (1)  4    נטו, למטרות השקעה בתיק נוסטרו   

 7   7   7   'א 78 הכנסות מימון
 (78)  (11)  (17)  'ב 78 הוצאות מימון

 (71)  (74)  (16)  79 נטו, הוצאות אחרות
 ת המטופלותחלק החברה ברווחי חברו

 1   6   5   11 נטו, לפי שיטת השווי המאזני    
        

 151   111   121    רווח לפני מסים על הכנסה
 67   45   64   'ג 11 מסים על הכנסה 

        
 91   88   116    לשנהרווח 

        
        (:לאחר השפעת המס)כולל אחר ( הפסד)רווח 

        
 -   (1)  1    אקטוארי בגין תכניות להטבה מוגדרת( הפסד)רווח 
 (1)  1   -    בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים( הפסד)רווח 
 1   (1)  (1)   בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה( הפסד)רווח 

        
 -   (1)  -    כ הפסד כולל אחר המיוחס לחברה"סה
        

 91   82   116    כ רווח כולל"סה
        

        :רווח מיוחס ל
 88   81   95    בעלי המניות של החברה

 1   8   11    זכויות שאינן מקנות שליטה
        
    116   88   91 

        :רווח כולל מיוחס ל
 88   29   95    בעלי המניות של החברה

 1   8   11    זכויות שאינן מקנות שליטה
        
 17   116   82   91 

        (ח"בש)רווח למניה המיוחס לבעלי מניות החברה 
 1.18   1.74   1.42    בסיסירווח 

        
 1.18   1.71   1.41    רווח מדולל

        
   .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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     ות החברהמיוחס לבעלי מני 

  הון מניות  
פרמיה על 

  מניות
מניות  

  אוצר

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  יתרת רווח  מניות

קרנות 
  כ"סה  אחרות

זכויות  
שאינן 
מקנות 
 כ הון"סה  שליטה

 ח"מיליוני ש 
                  

 612   7   615   (18)  61   8   (62)  559   61  7114, בדצמבר 11יתרה ליום 
                  

 91   1   88   -   88   -   -   -   -  רווח לשנה 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

 91   1   88   -   88   -   -   -   -  כ רווח כולל "סה
 (46)  -   (46)  -   (48)  -   7   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם

 בעלי זכויות שאינן מקנות דיבידנד ל
 (4)  (4)  -   -   -   -   -   -   -  שליטה   

 4   -   4   -   -   4   -   -   -  תשלום מבוסס מניות למניות החברה
 (1)  (1)  -   -   -   -   -   -   -  רכישות נטו של זכויות שאינן מקנות שליטה

הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 5   8   (1)  (1)  -   -   -   -   -  שליטה

זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברה 
 1   1   -   -   -   -   -   -   -  שאוחדה לראשונה

 רכישות נטו של מניות החברה על ידי
 2   -   2   -   -   -   8   (1)  -  חברות מאוחדות   

 664   9   655   (71)  111   17   (52)  558   61  7115, בדצמבר 11יתרה ליום 
                  

 88   8   81   -   81   -   -   -   -  רווח לשנה 
 (1)  -   (1)  (1)  -   -   -   -   -  נטו, הפסד כולל אחר

                  
 82   8   29   (1)  81   -   -   -   -  כולל ( הפסד)כ רווח "סה

 (44)  -   (44)  -   (46)  -   7   -   -  רז ושולםדיבידנד שהוכ
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (5)  (5)  -   -   -   -   -   -   -  שליטה   
 1   -   1   -   -   1   -   -   -  תשלום מבוסס מניות למניות החברה

זכויות שאינן מקנות שליטה בגין צירוף 
 54   54   -   -   -   -   -   -   -  עסקים

הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 6   7   4   4   -   -   -   -   -  שליטה

זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברה 
 1   1   -   -   -   -   -   -   -  שאוחדה לראשונה

גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה עקב 
 (1)  (1)  -   -   -   -   -   -   -  מכירת חברה מאוחדת

 רכישות נטו של מניות החברה על ידי
 7   -   7   -   -   -   1   1   -  חברות מאוחדות   

 262   68   699   (18)  114   15   (54)  559   61  7116, בדצמבר 11יתרה ליום 
                  

 116   11   95   -   95   -   -   -   -  רווח לשנה 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                  
 116   11   95   -   95   -   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 (48)  -   (48)  -   (51)  -   7   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (8)  (8)  -   -   -   -   -   -   -  שליטה   
 7   -   7   -   -   7   -   -   -  תשלום מבוסס מניות למניות החברה

 (15)  (6)  (9)  (9)  -   -   -   -   -  רכישות נטו של זכויות שאינן מקנות שליטה
 -   -   -   -   -   (1)  -   7   1  מימוש אופציות לעובדים

מקנות הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן 
 176   67   64   61   -   -   -   1   -  שליטה

הפחתת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 (1)  (1)  -   -   -   -   -   -   -  שליטה

רכישות נטו של מניות החברה על ידי חברות 
 (1)  -   (1)  -   -   -   -   (1)  -  מאוחדות

 978   176   817   16   129   14   (57)  561   64  7112, בדצמבר 11יתרה ליום 
                  
         

                  

         .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 11 

 7112  7116  7115 

 ח"מיליוני ש 
      

      מזומנים לפעילות שוטפתתזרימי 
      

 91   88   116  רווח לשנה
      

      :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
      

      :התאמות לסעיפי רווח והפסד
      

 6   2   2  פחת רכוש קבוע
 79   16   49  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

 -   71   1  יטיןהפסד מירידת ערך מונ
 -   (14)  -  רווח הון בהשגת שליטה בחברות כלולות

 (1)  -   (1) רווח ממימוש השקעה בחברה כלולה
 -   (6)  -  רווח הון ממימוש השקעה בחברה מאוחדת

 6   2   9  הפחתת הוצאות רכישה נדחות
 16   -   -  נטו, פדיונות נכסים של חברות מאוחדות ייעודיות

 (16)  -   -  נטו, טון בהתחייבויות של חברות מאוחדות ייעודיותקי
 1   4   (7) שערוך השקעות לעמיתי קופות גמל 

 (4)  (1)  7  שערוך התחייבויות לעמיתי קופות גמל
 (1)  -   (1) שינוי בהתחייבויות בגין רכישת פעילויות

 -   -   (1) שערוך הלוואות מתאגידים בנקאיים
 -   -   (7) כירת נכס פיננסי זמין למכירהרווח ממ

רווח משינוי זכויות במניות הבורסה לניירות ערך בתל אביב 
 מ"בע

(77)   -   - 
 -   (1)  -  שערוך נגזר פיננסי הנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי

 (7)  (1)  (1) נטו, המאזני   
 16   (4)  11  נטו, מסים נדחים

 (2)  (1)  (7) שערוך אגרות חוב
 1   -   -  נטו, שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

 מניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח ( רווח)הפסד 
 1   1   (1) נטו, או הפסד   

 4   1   7  תשלום מבוסס מניות
 מכר לבעלי זכויות שאינן שערוך התחייבויות בשל אופציות 

 1   -   1  מקנות שליטה   

  51   46   57 

      

      

  

      
 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  לשנה שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 11 

 7112  7116  7115  

  ח"מיליוני ש 
       

       :י בסעיפי נכסים והתחייבויות בגין פעילות תעודות הסלשינו
       

  111   (511)  (7,129) שערוך השקעות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות
  199   888   7,469  התחייבות ופיקדון, שערוך תעודות סל

  1,686   1,124   1,211  נטו, שינוי בנכסים
  1   (177)  148  נטו, שינוי בהתחייבויות
  (4,196)  (1,479)  (7,741) נטו, פיקדון והתחייבות, שינוי בתעודות סל
  177   51   17  נטו, שינוי בניירות ערך

  (117)  (72)  (22) שינוי בהתחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר
       
 (7)   71  (12)  
       

       :תשינויים בסעיפי נכסים והתחייבויו
       

  14   (11)  (99) לקוחות וחייבים ויתרות חובה, אשראי לקוחות

  -   41   (165) *(אשראי לזמן קצר לצורך מתן אשראי חוץ בנקאי 
 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

  (14)  -   (17) וזכאים ויתרות זכות   
       
 (726)   11   -  
       

  176   162   (171) שוטפת( ששימשו לפעילות)ו שנבעו מפעילות מזומנים נט
       
       
       
       

       'ד71ראה באור *( 

       

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 11 

 7112  7116  7115 

 ח"ני שמיליו 
      

      תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
      

 שינוי בהשקעות לזמן קצר הנמדדים בשווי הוגן דרך 
 (6)  6   11  נטו, רווח או הפסד   

 -   1   -  פרעון הלוואה מחברה מוחזקת
 (1)  (5)  (5) רכישת רכוש קבוע

 (15)  (71)  (72) רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 -   (11)  -  אשראי לקוחות רכישת

 7   -   17  תמורה ממימוש נכסים המוחזקים למכירה
 -   (16)  (11) פרעון התחייבות בשל צירוף עסקים

 (7)  -   (1) מתן הלוואה לזמן ארוך
 (11)  8   (9) נטו, שינוי בפיקדונות מוגבלים

 (61)  (2)  (1) השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 -   -   7  פרעון הלוואה לחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 מיזוג פעילות כנגד הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן 
 -   -   6  (ב)מקנות שליטה    

 (7)  (11)  -  (ג)רכישת חברות שאוחדו לראשונה 
 -   -   1  מכירת נכס פיננסי זמין למכירה
 -   4   -  (ד)ה מאוחדת שאוחדה בעבר תמורה ממימוש השקעה בחבר

      
 (92)  (56)  (71) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

      
      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

      
 141   -   141  (בניכוי הוצאות הנפקה)הנפקת אגרות חוב של החברה 

 -   -   777  (קהבניכוי הוצאות הנפ)הנפקת אגרות חוב של חברה מאוחדת 
 8   -   -  שינוי בהחזקות מניות באוצר

 (46)  (44)  (48) דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
 (4)  (5)  (8) דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 (7)  (7)  (7) פרעון התחייבויות לזמן ארוך
 (61)  (61)  (25) פרעון אגרות חוב של החברה

 -   6   (4) מאוחדתימוש אופציות בחברה מ
 (2)  -   (11) רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 (11)  (15)  (71) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 -   -   11  הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

 -   71   -  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 (11)  71   (12) נטו, קצר מתאגידים בנקאיים אשראי לזמן

      
 (11)  (81)  191  מימון( ששימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

      
 19   11   49  עלייה במזומנים ושווי מזומנים

      
 61   81   111  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

      
 81   111   161  מזומנים לסוף השנה יתרת מזומנים ושווי

      

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 11  

  7112  7116  7115 

 ח"מיליוני ש  
       
      מידע נוסף על תזרימי המזומנים של מפעילות שוטפת (א)

       
      פעילות הקבוצה למעט פעילות תעודות הסל 
       
      :מזומנים ששולמו במשך השנה עבור 
       
 14   41   43  ריבית 
       
 79   45   32  מסים על הכנסה 
       
      :מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור 
       
 5   54   68  ריבית 
       
 11   1   5  ים על הכנסהמס 
       
      פעילות תעודות הסל 
       
      :מזומנים ששולמו במשך השנה בפעילות תעודות הסל 
       
 5   6   2  ריבית 
       
 11   76   71  דיבידנד 
       
      :מזומנים שהתקבלו במשך השנה בפעילות תעודות הסל 
       
 146   724   729  ריבית 
       
 719   127   714  דיבידנד 
       
       
 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים 
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 לשנה שהסתיימה   
 בדצמבר 11ביום    

   7112  7116  7115 
 ח"מיליוני ש   

        
      ן לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהמיזוג פעילות כנגד הנפקת הו (ב)

       
       
 -   -   14  (למעט מזומנים ושווי מזומנים)הון חוזר  
 -   -   (67) נכסים בלתי מוחשיים המיוחסים לפעילויות 
 -   -   (48) מוניטין  
 -   -   (9) מסים נדחים 
 -   -   51  זכויות שאינן מקנות שליטה 
       

 -   -   (55) כ "סה 
       
 -   -   (55) כ בגין מיזוג "סה*(  
 -   -   61  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה כ כנגד הקצאת מניות"סה    
        
 -   -   6   כ מזומנים שנבעו מהמיזוג "סה    
        
      רכישת חברות שאוחדו לראשונה (ג)

       
      :ויות של החברות המאוחדות ליום הרכישהנכסים והתחייב 
       
 1   (21)  -  (למעט מזומנים ושווי מזומנים)הון חוזר  
 -   (1)  -  השקעות וחייבים אחרים, הוצאות מראש 
 -   (7)  -  רכוש קבוע 
 (7)  -   -  תוכנות 
 (17)  (47)  -  נכסים בלתי מוחשיים המיוחסים לפעילויות 
 (14)  (28)  -  יטין מונ 
 4   8   -  מסים נדחים 
 -   81   -  השקעה בחברה כלולה ליום הרכישה 
 1   54   -  זכויות שאינן מקנות שליטה 
       

 
 כ רכישת חברות ומתן הלוואה לחברות שאוחדו "סה
 (77)  (51)  -  *(לראשונה    

       
 (77)  (51)  -  רכישת חברות שאוחדו לראשונה *(  
 8   -   -  כ רכישה כנגד הקצאת מניות"סה 

 
 סכומים שטרם שולמו במועד הרכישה בגין חברות 

 17   -   -  שאוחדו לראשונה   
 -   47   -  כ רכישה כנגד התחייבות בגין תמורה מותנית"סה 
        
    -  (11)  (7) 
        

 .רד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפ
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 לשנה שהסתיימה   
 בדצמבר 11ביום    

   7112  7116  7115 

 ח"מיליוני ש   

        

      מימוש השקעות בחברה מאוחדת שאוחדה בעבר (ד)

       

 -   (1)  -  (למעט מזומנים ושווי מזומנים)הון חוזר  

 -   (1)  -  ת שליטהזכויות שאינן מקנו 

       

 
 כ נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום המכירה"סה
  -  (7)   - 

       

 -   (7)  -  נכסים והתחייבויות ליום המכירה 

 -   6   -  רווח הון ממכירת חברה מאוחדת 

        

    -   4   - 

        

      פעולות מהותיות שלא במזומן (ה)

        

 17   -   -  סכום שטרם שולם בגין חברה שאוחדה לראשונה 

        

        

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
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 כללי- : 1באור 

 
 תאור החברה .א
 

 החברה. 1997נוסדה והחלה לפעול בשנת ( החברה -להלן )מ "מיטב דש השקעות בע .1
עוסקת בעצמה ובאמצעות החברות המוחזקות שלה בפעילויות בשוק ההון הכוללות 

, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ,לרבות ,בעיקר ניהול נכסים פיננסיים
עוסקת  ,כמו כן. קרנות נאמנות ותיקי השקעות, תעודות סל ותעודות התחייבות

 ,סוכנויות ביטוח', רסה וברוקראזחבר בופעילות כגון , הקבוצה בפעילויות נוספות
 .מכללה ללימודי שוק ההוןמחזיקה בו הפצת קרנות זרות, אשראי חוץ בנקאי

 
נסחרות ( 'סדרה ג)החברה הינה חברה ציבורית אשר מניותיה ואגרות החוב שהנפיקה  .7

ראה ' בקשר לאגרות החוב שהונפקו והרחבות סדרה ג. בבורסה לניירות ערך בתל אביב
 .20באור 

 

התקשרה החברה עם תאגידים ייעודיים בשליטת קרן , 7116, בנובמבר 11יום ב .1
, בהסכם לביצוע עסקת מיזוג, (הקרן -להלן ) XIO Fund LPההשקעות הבינלאומית 
את , (הרוכשת -להלן )באמצעות חברה ייעודית בשליטתה , במסגרתה תרכוש הקרן

בהתאם , וג משולש הופכימלוא הון המניות המנופק והנפרע של החברה בדרך של מיז
בהתאם (. הסכם המיזוג או העסקה -להלן ) 1999-ט"התשנ, להוראות חוק החברות

לחברה פרטית בבעלות מלאה היתה צפויה להפוך החברה , ועם השלמתלהסכם המיזוג 
של ( 'סדרה ג)וזאת לאור העובדה שאגרות החוב " תאגיד מדווח" ולהיותשל הרוכשת 

 .אביב-ניירות ערך בתלהחברה נסחרות בבורסה ל
כנגד תשלום , מבעלי מניות החברההיו צפויות להירכש במסגרת העסקה מניות החברה 

חלופת ( א: )לפי בחירת כל אחד מבעלי המניות, לפי אחת מהחלופות הבאות, תמורה
תמורה  -החלופה הנוספת ( ב)או , ח למניה"ש 77תמורה במזומן בסך של  -המזומן 

להלן )ח ישולם במזומן "ש 11.2אשר מתוכה סך של , ח למניה"ש 72.4משולבת בסך של 
, לא סחירה, וכן תתקבל אגרות חוב אחת, (רכיב המזומן במסגרת החלופה הנוספת -

של ( בעקיפין)אשר תנופק על ידי חברה בת בבעלות מלאה , בגין כל מניה של החברה
במסגרת החלופה  ח"רכיב האג -להלן )ח לכל מניה "ש 11.2ם קרן של ובסכ, הקרן

לגבי שתי החלופות נקבעו הוראות נוספות בהסכם המיזוג לרבות התאמות (. הנוספת
 .ותנאים נוספים

 
להגשת הבקשות לאישורים הרגולטוריים החברה העניקה לקרן מספר אורכות 

 . ה וכן הסכימה לשינוי מבנה השליטה בתאגיד הרוכשעסקההנדרשים לשם ביצוע 
 

יום לפני המועד האחרון להגשת הבקשות לאישורים ) 7112, באוגוסט 71ביום 
את החברה בדבר מבנה השליטה הצפוי בחברה  XIOעדכנה קבוצת ( הרגולטוריים

שעל בסיסו בכוונתה להגיש את הבקשות לאישורים , לאחר השלמת העסקה
   .הרגולטוריים
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 (המשך) כללי- : 1באור 

 

 (המשך) תאור החברה .א
 
לפיה מבנה השליטה שהציגה , הודעה בכתב XIOבוצת מסרה החברה לק המשך לכךב

לחברה חורג באופן מהותי ממתווה השליטה החדש שהוסכם בין הצדדים  XIOקבוצת 
 .ומהווה הפרה של ההסכמות שהושגו בין הצדדים בהקשר זה

 XIOומאחר וקבוצת , בחלוף המועד האחרון להגשת הבקשות לאישורים הרגולטוריים
ביום  ,לאישורים הרגולטוריים על בסיס מתווה השליטה החדשלא הגישה את הבקשות 

התכנס דירקטוריון החברה והחליט על ביטול הסכם המיזוג ונמסרה  7112, באוגוסט 71
וזאת מבלי לגרוע מכל , הודעה בכתב על ביטול הסכם המיזוג באופן מיידי XIOלקבוצת 

 .יןזכות אחרת העומדת לחברה על פי הסכם המיזוג ועל פי כל ד
 

 הגדרות .א
 

 :בדוחות כספיים אלה
 

 . מ"מיטב דש השקעות בע - החברה

      
 .החברה והחברות המוחזקות שלה - הקבוצה

      
ואשר דוחותיהן ( IFRS10-כהגדרתה ב)חברות אשר לחברה שליטה בהן  - חברות מאוחדות 

 .מאוחדים עם דוחות החברה

      
ואשר , חברה השפעה מהותית בהן ואינן חברות מאוחדותחברות אשר ל -  חברות כלולות 

השקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה על 
 . בסיס השווי המאזני

   

 .חברות מאוחדות או חברות כלולות - חברות מוחזקות

   

בעלי עניין ובעל 
 שליטה

 .7111-ע"התש, (דוחות כספיים שנתיים)כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  -

   

 .IAS 24( 7119) -כהגדרתם ב - צדדים קשורים

   
 

 מדיניות חלוקת דיבידנד  .ב
 

קובעת כי החברה תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד , חלוקת הדיבידנד של החברהמדיניות 
 . בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברההנקי מהרווח  50%-בשיעור שלא יפחת מ

 
-ט"התשנ, מם של רווחים המותרים לחלוקה הקבועים בחוק החברותהחלוקה כפופה לקיו

או בפעילותה של /להוראות כל דין ולכך שלא יהא בחלוקה כאמור כדי לפגוע בעסקיה ו, 1999
אין בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכותו של דירקטוריון החברה לשנות את מדיניות . החברה

או להחליט על חלוקות דיבידנד , לעת כפי שימצא לנכון מעת, החברה בחלוקת דיבידנדים
נוספות בגבולות המותר על פי דין ובלבד שדירקטוריון החברה ידווח על כך כמתחייב על פי 

 .דין
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 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
, בכל התקופות המוצגות, המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות 

 .תלמעט אם צוין אחר
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א
 

 (.IFRS -להלן )הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
 

דוחות כספיים )הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך , כמו כן
 .7111-ע"התש, (םישנתי

 
 :ם הבאיםלמעט הפריטי, הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות

 
 נגזרים ומכשירים פיננסיים מסוימים אחרים אשר נמדדים בהתאם לשווים ההוגן; 
 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה; 
 נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים; 
 נכסים בשל הטבות לעובדים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים;  
 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני; 
 הפרשות; 
 התחייבות בגין עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן; 
 ות שליטהנאופציות לבעלי זכויות שאינן מק. 

 
 .החברה בחרה להציג את פריטי הרווח והפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות

 

 תקופת המחזור התפעולי .ב
 

 .תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה שנה
 

 דוחות כספיים מאוחדים .ג
 

חברות )ם המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן הדוחות הכספיי
החברות  -להלן ) (SPC - Special Purpose Company)חברות למטרה מיוחדת וכן  (בנות

אשר הוקמו לצורכי פעילות תעודות סל ותעודות התחייבות וכן פעילות הנפקת , (הייעודיות
מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות שליטה . אגרות חוב ורכישת נכסים מגבים

חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן , המושקעת
. שקעתוהיכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המ

. שיותבבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממ
ועד למועד בו הופסקה , איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה

 .השליטה
 

המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים . ל החברהבדוחות הכספיים ש
 .מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 (המשך) דוחות כספיים מאוחדים . ג
 

 מאוחדותייצגות את ההון בחברות מ מאוחדותזכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות 
הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות . לחברה האם, במישרין או בעקיפין, שאינו ניתן לייחוס

רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים . בנפרד במסגרת ההון של החברה
שליטה גם  הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות. לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה

אוחד על המצב הכספי הינה אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המ
 .שלילית

 

 .מוכר כשינוי בהון, תוך שימור שליטה, שינוי בשיעור ההחזקה
 

זכויות , הקבוצה גורעת את הנכסים ואת ההתחייבויות של החברה הבת, בעת אובדן שליטה
ההפרש בין . יבים אחרים של הון המיוחסים לחברה הבתכלשהן שאינן מקנות שליטה ורכ

 .התמורה לבין היתרות שנגרעו מוכר ברווח והפסד בסעיף הכנסות או הוצאות אחרות
 

 צירופי עסקים ומוניטין .ד

 

עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של . צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה
בכל צירוף . ויות שאינן מקנות שליטה בנרכשתהתמורה שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכ

החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם , עסקים
לשווים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של 

 .הנרכשת
 .עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח והפסד

זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם , בצירוף עסקים המושג בשלבים
להשגת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך 

 .ההשקעה הקודמת במועד העלייה לשליטה
 

כנכס או תמורה מותנית מסווגת . תמורה מותנית מוכרת בשוויה ההוגן במועד הרכישה
שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית . IAS 19-כהתחייבות פיננסית בהתאם ל

אם התמורה המותנית מסווגת . מוכרים בדוח רווח והפסד או בדוח על הרווח הכולל האחר
 . היא נמדדת לפי שוויה ההוגן במועד הרכישה ללא מדידה עוקבת, כמכשיר הוני

 

שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן , לפי העלותמוניטין נמדד לראשונה 
אם . מקנות שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו

 .הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה, סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי
 

 השקעות בחברות כלולות .ה
 

צה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית חברות כלולות הינן חברות שלקבו
 .ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני. אך לא שליטה, שלהן

 

ההשקעה בחברה הכלולה מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים , לפי שיטת השווי המאזני
. רה הכלולהלרבות רווח כולל אחר של החב, שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו

רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה מבוטלים בהתאם 
 .לשיעור ההחזקה

 

 נמדד לפי העלות , מוניטין בגין רכישת חברה כלולה מוצג כחלק מההשקעה בחברה כלולה
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 (המשך) השקעות בחברות כלולות .ה
 

מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה . אינו מופחת באופן שיטתיו
 .הכלולה בכללותה

 
המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברה הכלולה ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים

החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 
 .הכספיים של הקבוצהבדוחות 

 
שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או סיווגה 

 .כהשקעה המוחזקת למכירה
  

החברה מודדת בשווי הוגן השקעה כלשהיא שנותרה , במועד איבוד ההשפעה המהותית
שקעה בחברה ומכירה ברווח או הפסד בהפרש שבין התמורה ממימוש הה, בחברה הכלולה

הכלולה והשווי ההוגן של ההשקעה שנותרה לבין הערך בספרים של ההשקעה שמומשה 
 .במועד זה

 

 מטבע ההצגה ומטבע חוץ, מטבע הפעילות .ו
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 . ח"מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש
 

 פריטים כספיים צמודי מדד .7
 

פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן  נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על
בהתאם , בכל תאריך דיווח, מותאמים לפי המדד הרלוונטי( המדד -להלן )בישראל 

 .לתנאי ההסכם
 

 שווי מזומנים .ז
 

בתאגידים בנקאיים  פיקדונותהכוללות , שווי מזומנים נחשבים להשקעות שנזילותן גבוהה
ם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים שתקופת, לזמן קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד

, ממועד ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס
 .ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה

 

 לזמן קצר השקעות .ח
 

בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים  פיקדונותכולל 
מוצגים בהתאם  פיקדונותה. או מופקדים בנאמנות/או המוגבלים בשימוש ו ממועד ההשקעה
 .לתנאי הפקדתם
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 הפרשה לחובות מסופקים .ט
 

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה 
ייגרעו במועד בו ייקבע שחובות , רידה בערכםחובות לקוחות שחלה י. גבייתם מוטלת בספק

הקבוצה לא הכירה בהפרשה בגין קבוצות לקוחות המוערכות  .אלה אינם ניתנים לגבייה
 .מאחר שלא זיהתה קבוצות לקוחות בעלי מאפייני סיכוני אשראי דומים, באופן קבוצתי

 
חוץ בנקאי  באשר לקביעת הפרשה לחובות מסופקים בחברה מאוחדת העוסקת במתן אשראי

 .יא1ראה באור  -
 

 נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה .י
 

כאשר יישובם ייעשה בעיקר , נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה
האמור מתקיים כאשר הנכסים . באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך

קיימת תוכנית , יימת מחויבות של החברה למכירהק, זמינים למכירה מיידית במצבם הנוכחי
להסתיים בתוך שנה ממועד ( highly probable)לאיתור קונה והמימוש צפוי ברמה גבוהה 

נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה ומוצגים כנכסים שוטפים . הסיווג
 .כוי עלויות למכירהלפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בני, בנפרד

 

 הכרה בהכנסה .יא
 

צפוי , הכנסות מוכרות בדוח על הרווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן
שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין 

יכונים כאשר החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בס. העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן
במקרים בהם החברה פועלת כסוכן . הנגזרים מהעסקה ההכנסות מוצגות על בסיס ברוטו

 .ההכנסות מוצגות על בסיס נטו, מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה

 . ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות
 

בהכנסות של הקבוצה הנדרשות להתקיים על מנת  להלן הוראות ספציפיות בדבר הכרה
 :להכיר בהכנסה

 
נזקפות לרווח או הפסד על פני  ות ביטוחומעמל שירותי ניהול, הכנסות משירותי יעוץ .1

 .תקופת השירות
 

ההכנסות מעמלות בגין ביצוע פעולות בתיקי לקוחות ומשירותים אחרים  (א .7
נטו ברווח או  על בסיסוצגות בתחום ניירות ערך מוכרות במועד מתן השירות ומ

מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות , לאור העובדה כי החברה פועלת כסוכן, הפסד
 .הנגזרים מהעסקה

 

 .הכנסות מניהול נכסים מוכרות על פני תקופת השירות על בסיס צבירה (ב
 
חברה מאוחדת זוקפת הפרשה להחזרי דמי ניהול לעמיתים בהתאם להתחייבויותיה  .1

 .ם וכן על בסיס אומדנים המבוססים על נסיון העברפי ההסכמי-על
 

 הכנסות ריבית .4
 

 .הכנסות ריבית מוכרות על בסיס צבירה תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
הכנסות מימון בגין עסקאות מסחר בממסרים דחויים מוכרות לפי שיטת הריבית 

ממועד עסקת הריבית מחושבת לפי שיטה זו בגין החלק היחסי שנצבר . האפקטיבית
 .המסחר בממסרים דחויים ועד תום תקופת הדיווח
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 (המשך) הכרה בהכנסה .יא
 
 הכנסות מדיבידנד .5
 

הכנסות מדיבידנד מהשקעות במניות המטופלות כהשקעות המסווגות כנכסים 
 .דמוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנ, פיננסיים זמינים למכירה

 

 מסים על הכנסה .יב
 

למעט אם הן מתייחסות , תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד
 .לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון

 
 מסים שוטפים .1

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או 

וכן התאמות נדרשות בקשר , הדיווח עד לתאריך, אשר חקיקתם הושלמה למעשה
 .לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות

 
 מסים נדחים  .7

 
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים 

 .לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס
מומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס י

בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה , ההתחייבות תסולק
 .למעשה עד לתאריך הדיווח

 
, בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים

הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה 
 .וי מוכר נכס מס נדחה מתאיםשניצולם צפ

בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש 
כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה , ההשקעות בחברות מוחזקות

לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי , כמו כן. בעתיד הנראה לעין
, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, ת כדיבידנדיםחברות מוחזקו

או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד על ידי חברה מאוחדת הגוררת 
 .חבות מס נוספת

 
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס 

 . תה ישות החייבת במס ולאותה רשות מסשוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאו

 

 חכירות .יג
 

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים 
בהם לא מועברים באופן , הסכמי חכירה. IAS 12-במועד ההתקשרות על פי הכללים שנקבעו ב

. ם כחכירה תפעוליתמסווגי, ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס
 .תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה

 
מסווגים , נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לקבוצה

הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן . כחכירה מימונית
ור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים ומופחת לאורך תקופת של הנכס החכ

 .כנמוך שבהם, או תקופת החכירה, החיים השימושיים שלו
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 רכוש קבוע .יד
 

, בניכוי פחת שנצבר, עלות בתוספת עלויות רכישה ישירותהפריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי 
 .כוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפותובני

 
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

 :כדלקמן, השימושיים בנכס

 %בעיקר   % 

    
   75-11 מחשבים וציוד היקפי

 6  6-15 ריהוט וציוד משרדי
   לןראה לה שיפורים במושכר

 
לרבות תקופת )שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות 

או בהתאם לתקופת החיים המשוערת ( האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה
 .מביניהםלפי הקצר , של השיפור

 
סוף שנה שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל , אורך החיים השימושיים

הפחתת נכסים מופסקת . ולהבא-והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן
 .כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע

 

 נכסים בלתי מוחשיים .טו
 

לראשונה לפי העלות  םנכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה בה
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נמדדים לפי . ת עלויות רכישה ישירותבתוספ

 . השווי ההוגן במועד הרכישה
 

מופחתים על פני אורך החיים , בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדרנכסים 
השימושיים שלהם ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת 

תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה בגין נכס בלתי מוחשי עם אורך חיים שימושיים . רךע
 . מוגדר נבחנות לפחות אחת לשנה

 
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מגודר אינם מופחתים באופן שיטתי 

ירידת  וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי יתכן שחלה
אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך . ערך

, אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמור. החיים כבלתי מוגדר עדיין תקפה
השינוי באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי ובאותו מועד 

החל מאותו מועד מופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך . ידת ערךנבחנת גם יר
 .החיים השימושי שלו
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 (המשך) נכסים בלתי מוחשיים .טו
 

הוצאות ההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר נזקפים לרווח 
 :שיטת הקו הישר או על פי שיטת סכום ספרות השנים היורד כמפורט להלןאו הפסד על פי 

 

  קו ישר 
סכום ספרות 
 שנים יורד 

 שנים  שנים 

    

 1.5-11  4-15 לקוחות קשרי
 11  17-15 עודף עלות מיוחס לניהול קופות גמל ופנסיה

 (1בעיקר ) 1-5  2 עודף עלות מיוחס לניהול תיקים וקרנות נאמנות
 2   ף עלות מיוחס לבסיס לקוחות של חבר הבורסהעוד

 2   'עודף עלות מיוחס לבסיס לקוחות של פעילות ברוקראז
 4-6   עודף עלות מיוחס לבסיס לקוחות של פעילויות אחרות

   1.5-11 "תכלית"לשם מסחרי  מיוחסיםעודפי עלות 
   11-15 מותג

   1-1 אי תחרות
   5-2 אחרים
   1-4 תוכנות

 
 

 תוכנות
 

תוכנות . ופיתוח עצמי תוכנות ,נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה
, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, המהוות חלק אינטגרלי מחומרה

 יםומוסיפ םבפני עצמ יםשיונות לתוכנות העומדיר, לעומת זאת. מסווגות כרכוש קבוע
 .מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים, לחומרהפונקציונאליות נוספת 

מוכר כנכס רק אם ניתן להוכיח , הנובע מפרויקט פיתוח או מפיתוח עצמי, נכס בלתי מוחשי
כך שהוא יהיה זמין לשימוש או , את ההיתכנות הטכנולוגית של השלמת הנכס הבלתי מוחשי

את , או למוכרואת כוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו , למכירה
את קיומם של המשאבים , האופן בו הנכס הבלתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות עתידיות

הנדרשים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ואת היכולת למדוד באופן מהימן את ההוצאות 
 .במהלך פיתוחו, בגינו

 
 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .טז

 
נסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פינ

במקרים בהם . השבה-תרמאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה אינה ב
, ההשבה שלהם-היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר

נו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי יההשבה ה-סכום בר .ההשבה-מופחתים הנכסים לסכום בר
בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי . עלויות מכירה ושווי שימוש

בגין נכס שאינו מייצר . שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס
השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך -תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

 . דת ערך נזקפים לרווח או הפסדהפסדים מירי. הנכס
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 (המשך) ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .טז
 

מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו , למעט מוניטין, הפסד מירידת ערך של נכס
. רידת הערךההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מי-בקביעת הסכום בר

בניכוי פחת )ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר 
ביטול הפסד כאמור , לגבי נכס הנמדד לפי העלות. ההשבה של הנכס-או סכום בר( או הפחתה

 .נזקף לרווח או הפסד
 

 :איםהקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הב
 
 מוניטין בגין חברות מאוחדות .1

 
מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מוקצה במועד הרכישה לכל , לצורך בחינת ירידת ערך

אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויות להפיק תועלת מצירוף 
 .העסקים

 
או לעיתים קרובות יותר אם , אחת לשנה, החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין

 .ים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערךאירוע
 

ההשבה של היחידה -בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת הסכום בר
. שאליה הוקצה המוניטין( או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים)מניבת מזומנים 
ידות מניבות או קבוצה של יח)השבה של היחידה מניבת המזומנים -כאשר סכום בר

או קבוצה של )נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של היחידה מניבת מזומנים ( מזומנים
מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס , שאליה הוקצה המוניטין( יחידות מניבות מזומנים

 .הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות. ראשית למוניטין
 

 השקעה בחברה כלולה  .7
 

החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין , ישום שיטת השווי המאזנילאחר י
בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם . ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות

בחינת ירידת . קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה
 . מיוחס לחברה הכלולהכולל המוניטין ה, הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה

 

 מכשירים פיננסיים .יז
 
 נכסים פיננסיים .1
 

מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן IAS 39 נכסים פיננסיים בתחולת 
למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך , ובתוספת עלויות עסקה ישירות

 .והפסד אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח, רווח או הפסד
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 (המשך) פיננסיים מכשירים .יז
 

 (המשך) נכסים פיננסיים .1
 

הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על , לאחר ההכרה הראשונית  
 :סיווגם כמפורט להלן

 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (א
 

בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים אשר 
 .יועדו עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 
הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא 

בהפרדת נגזר הערכה מחדש של הצורך . הופכת להיות לראשונה צד להתקשרות
משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על 

 .תזרימי המזומנים מההתקשרות
 

מסווגים כמוחזקים , לרבות נגזרים משובצים שהופרדו מהחוזה המארח, נגזרים
 . למעט אם הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית, למסחר

 
המכשיר המשולב , נגזר משובץ אחד או יותרבמקרה של מכשיר פיננסי המכיל 

בשלמותו יכול להיות מיועד במועד ההכרה הראשונית בלבד כנכס פיננסי הנמדד 
 .בשווי ההוגן דרך רווח או הפסד

 

 הלוואות וחייבים (ב
 

הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים 
הלוואות מוצגות , הכרה הראשוניתלאחר ה. לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל

תוך שימוש בשיטת , עלויות עיסקה ישירות בתוספתעל פי תנאיהן לפי העלות 
חייבים לזמן קצר מוצגים לפי . ובניכוי הפרשה לירידת ערך, הריבית האפקטיבית

 .בדרך כלל בערכם הנומינלי, תנאיהם
 

 נכסים פיננסיים זמינים למכירה (ג
 

שיועדו ( שאינם נגזרים)כירה הינם נכסים פיננסיים נכסים פיננסיים זמינים למ
לאחר . כזמינים למכירה או שאינם מסווגים לאחת משלוש הקבוצות שלעיל

. נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן, ההכרה הראשונית
הפרשי , למעט בגין ריבית, רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן

מוכרים ברווח כולל , ים למכשירי חוב ודיבידנד ממכשיר הונישער המתייחס
כולל ( הפסד)הרווח , במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך. אחר

 .אחר מועבר לרווח או הפסד
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 (המשך) מכשירים פיננסיים .יז
 
 התחייבויות פיננסיות .7
 

הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות . ות לראשונה בשווי הוגןההתחייבויות מוכר
 .בעלות מופחתת מוצגות בניכוי עלויות עסקה ישירות

הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם , לאחר ההכרה הראשונית
 :כמפורט להלן

 

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת (א
 

, לרבות אגרות חוב, התחייבויות אחרותהלוואות ו, לאחר ההכרה הראשונית
מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש 

הפחתת הריבית האפקטיבית נזקפת לרווח והפסד . בשיטת הריבית האפקטיבית
 .לסעיף המימון

 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (ב
 
ת הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות פיננסיו

התחייבויות פיננסיות המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם 
 .ההכרה הראשונית בהן להיות מוצגות בשווי ההוגן דרך רווח או הפסד

 
התחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשו לצורכי מכירה 

רווחים או הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר . הבתקופה הקרוב
 .נזקפים לרווח או הפסד

מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם , לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, נגזרים
 . הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית

הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא 
הערכה מחדש של נגזר משובץ נעשית . ות לראשונה צד להתקשרותהופכת להי

רק כאשר יש שינוי בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומנים 
 .מההתקשרות

, ניתן לייעד התחייבות במועד ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 .IAS 93-והכל בכפוף לתנאים שנקבעו ב

 
 שווי הוגן .1
 

 פיננסיים הנסחרים בשוק פעילמכשירים  (א
 

 . שווים ההוגן נקבע על בסיס מחירי השוק בתאריך הדיווח
 

 מכשירים פיננסיים שלהם אין שוק פעיל (ב
 

שיטות אלו כוללות . שווים ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה
התייחסות לשווי השוק , התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק

היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה , יר אחר דומה במהותוהנוכחי של מכש
 .אחרות
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 (המשך) מכשירים פיננסיים .יז
 
 (המשך) שווי הוגן .1

 

 פיננסיים המשמשים כנכסים מגבים לתעודות סלמכשירים  (ג
 

גן נקבע על פי שווים ההו -מכשירים הנסחרים במספר שווקים פעילים  .1
המחיר בשוק הפעיל הרלוונטי ביותר למדידת הנכסים וזאת בהתחשב 

 .המגולם במדידת ההתחייבות הרלוונטית, בשווי נכסים אלו
 

מחירו נקבע בפערי זמן ביחס למדידת ההתחייבות אשר  מכשיר אשר .7
שוויו ההוגן נקבע על פי החישוב לשווי הנכס שגולם במדידת , בגינה

 .ן תעודת הסל הרלוונטיתההתחייבות בגי
  

 קיזוז מכשירים פיננסיים .4
 

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב 
וכן , הכספי אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו

ס קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכ
 .ולסלק את ההתחייבות במקביל

 
הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של 
.  הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים

אסור שהיא תהיה תלויה באירוע , על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי
 .או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה, ו פרקי זמן שבהם היא לא תחולעתידי או שיהי

 
 התחייבויות בשל אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה .5

 

( PUT)כאשר הקבוצה מעניקה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה אופציית מכר 
ת נוקט, למכור חלק או את כל החזקותיהם בחברה מאוחדת במשך תקופה מסוימת

 :החברה באחת משתי הגישות הבאות
 

 The parent has a present ownership interest in "במקרים בהם לדעת הקבוצה  (א

shares subject to the put option " ביום ההענקה מסווגות הזכויות שאינן מקנות
הקבוצה מודדת בכל תאריך דיווח את ההתחייבות . שליטה כהתחייבות פיננסית

ל בסיס אומדן הערך הנוכחי של התמורה שתועבר בעת מימוש הפיננסית ע
כאשר במקביל מטופלת החזקת בעלי הזכויות שאינן מקנות , אופציית המכר

בתקופות עוקבות למועד ההכרה בה לראשונה . שליטה כאילו היא בידי הקבוצה
 .שיערוך ההתחייבות נזקף לרווח והפסד

 

חית על המניות הכפופות לאופציות במקרים בהם לחברה אין זכויות בעלות נוכ (ב
גורעת את הזכויות שאינן מקנות שליטה ומציגה אותן אינה החברה , שהונפקו

הנגרעת מההון המיוחס לבעלי , בגין האופציות, ובמקביל זוקפת התחייבותבהון 
 .שינויים בהתחייבות נזקפים לדוח רווח והפסד. המניות בחברה
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 (המשך) נאיתעיקרי המדיניות החשבו -: 2באור 
 

 (המשך) מכשירים פיננסיים .יז
 

 גריעת מכשירים פיננסיים .6
 

 נכסים פיננסיים (א
 

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס 
או החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים , הפיננסי

לשלם את תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על עצמה מחויבות 
בנוסף העבירה באופן . ללא עיכוב משמעותי, שהתקבלו במלואם לצד השלישי

או לא העבירה ואף לא , ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס
הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את 

 .השליטה על הנכס
 

זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס ולא העבירה כאשר החברה העבירה את 
ולא הותירה באופן ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא 

מוכר נכס חדש בהתאם למידת המעורבות , העבירה את השליטה על הנכס
מעורבות נמשכת בדרך של ערבות לנכס המועבר . הנמשכת של החברה בנכס

הפנקסני המקורי של הנכס בדוחות הכספיים  נמדדת לפי הנמוך מבין השווי
 .והסכום המירבי של התמורה שהחברה עשויה להידרש לשלם בחזרה

 
 התחייבויות פיננסיות (ב

 
. בוטלה או פקעה, דהיינו נפרעה, התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת

פורע את ההתחייבות על ( הקבוצה)התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב 
או משוחרר משפטית , בנכסים פיננסיים אחרים או שירותים, שלום במזומןידי ת

 .מההתחייבות
 

 (פיקדון)התחייבויות בגין תעודות סל ותעודות התחייבות  .2
 

בותי ימוכרות לראשונה לפי ערכן ההתחי פיקדוןהתחייבויות בגין תעודות סל ותעודות 
ת אלו מוצגות בכל תקופת התחייבויו. המהווה עלות מותאמת ובניכוי עלויות הנפקה

המחושב לפי תנאי הנפקתן בניכוי יתרת הוצאות הנפקה  ,בותיידיווח לפי ערכן ההתחי
התחייבויות בגין תעודות . רווחים והפסדים נמדדים דרך רווח והפסד. שטרם הופחתה
. הינן מכשיר פיננסי מורכב הכולל חוזה מארח ונגזר משובץ פיקדוןהסל ותעודות 

תעודות סל )יש להפריד את הטיפול החשבונאי בין החוזה המארח  IAS 19 -בהתאם ל
והנגזר המשובץ שהינו ( כהלוואה פיקדוןותעודות  zero-coupon -המהוות הלוואה ב

והמטבע אליו  פיקדוןעסקת פורווארד על המדד שתעודות הסל צמודות לו ותעודות 
ודת הסל ותעודות החוזה המארח בתוך תע. ולמדוד כל אחד מהם בנפרד( צמודות
לדעת . לפי התקן אינו מחייב הצגה נפרדת של כל אחד מרכיבי המכשיר המורכב פיקדון
יחדיו משקפת באופן הנאות ביותר  פיקדוןהצגת רכיבי תעודת הסל ותעודות , החברה

 .את המהות הכלכלית של ההתחייבויות בגין התעודות
 

הנגזר , ל בתוכו נגזר משובץעל פי הוראות התקן כאשר מכשיר פיננסי מורכב כול
שינויים בשווי ההוגן לאורך חיי תעודת הסל ותעודות . המשובץ מוצג בשווי הוגן

השווי ההוגן של הנגזר המשובץ ליום הנפקת . נזקפים לדוח רווח והפסד פיקדון
הוצאות ההנפקה של תעודות , בהתאם. שואף לאפס פיקדוןתעודות הסל ותעודות 

הואיל , וחסו לפי יחסי השווי בין הנגזר המשובץ לחוזה המארחי פיקדוןהסל ותעודות 
הלוואה )והשווי של הנגזר המשובץ זניח עיקר הוצאות ההנפקה יוחסו לחוזה המארח 

 (.zero-coupon -ב
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 (המשך) מכשירים פיננסיים .יז

 
 (המשך) (פיקדון)התחייבות  התחייבויות בגין תעודות סל ותעודות .2

 
מופחתות בקו ישר לאורך חיי  פיקדוןעלויות הנפקת תעודות סל ותעודות , כמו כן

מוכרות  פיקדוןהתחייבויות בגין תעודות סל ותעודות . פיקדוןתעודות הסל ותעודות ה
 .לראשונה לפי ערכן ההתחייבותי

 
 נכסים והתחייבויות של חברות ייעודיות מאוחדות .8

 
החברה כלולים נכסים והתחייבויות של חברות ייעודיות מאוחדות המוצגים במאזן 

במסגרת הנכסים השוטפים ובמסגרת הנכסים שאינם , במסגרת הרכוש השוטף
על , משמשים לביצוע התחייבויות הקבוצהנכסים אלו הוצגו בשווים ההוגן ו. שוטפים
עודיות מאוחדות של שהונפקו על ידי מספר חברות יי תעודות ההתחייבות יפי תנאי
כוללים בעיקר הנכסים . זאת מכוח תשקיפים שפרסמו החברות הייעודיות, החברה

 .אגרות חוב קונצרניות במטבע חוץ המשועבדות לטובת הנאמנים למחזיקי התעודות
התחייבויות של החברות הייעודיות המאוחדות מוצגות במסגרת ההתחייבויות 

 .בהתאמה לנכסים המגביםהשוטפות וההתחייבויות הלא שוטפות 
 
 ערך נכסים פיננסיים ירידת .9

 
הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס 

 :פיננסי או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים
 

 נכסים פיננסיים המוצגים בעלות המופחתת (א
 

ו יותר השפיעו ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד א
. באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה

סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות 
שאינם )הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים 

ונים בהתאם לשיעור המהו, (כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו
אם הנכס הפיננסי נושא . הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי

. ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית, ריבית משתנה
בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן 

. הכרה בהפסדאובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ה
 .ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 (המשך) מכשירים פיננסיים .יז
 

 (המשך) ירידת ערך נכסים פיננסיים .9
 

 נכסים פיננסיים זמינים למכירה (ב
 

, מכשירים הוניים ראיה לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם
כוללת ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן 

הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק , בחינת שינויים בסביבה הטכנולוגית
בחינה של ירידה משמעותית או . בה פועלת החברה שהנפיקה את המכשיר

מובאות , במסגרת הבחינה ,כאשר, תלויה בנסיבות בכל תאריך דיווח, מתמשכת
בחשבון התנודתיות ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של מגמה מתמשכת של 

ויותר או משך זמן של ירידה בשווי  20%ירידה בשווי ההוגן בשיעור כולל של 
ההפסד המצטבר , כאשר קיימת ראיה לירידת ערך. ויותר חודשים 6ההוגן של 

, בתקופות עוקבות. לרווח או להפסד שנזקף לרווח כולל אחר מסווג מחדש
 .ביטול הפסד מירידת ערך נזקף לרווח כולל אחר

 
, ראיות לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חוב

כוללות אירוע אחד או יותר אשר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי 
יימת ראיה לירידת כאשר ק. המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההשקעה

מוכר כהפסד מירידת ערך ברווח , ההפסד המצטבר שנזקף לרווח כולל אחר, ערך
הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן , בתקופות עוקבות. או הפסד

אובייקטיבי את העלייה בשווי ההוגן לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד 
 .הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר ביטול כאמור נזקף לרווח או. מירידת הערך

 

 (הגנה)מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור  .יח

 
הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון עסקאות החלפה של   

 .כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשיעורי המדד (IRS)שיעורי ריבית 
 

משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות  רווחים או הפסדים הנובעים
 .גידור נזקפים מיידית לרווח או הפסד

 
עסקאות גידור כשירות לחשבונאות גידור בין היתר כאשר במועד יצירת הגידור קיים ייעוד 
ותיעוד פורמלי של יחסי הגידור ושל מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של הקבוצה לבצע 

ידור נבחן על בסיס מתמשך ונקבע בפועל שהוא בעל אפקטיביות גבוהה במהלך הג. גידור
 .תקופת הדיווח הכספי שאליהן יועד הגידור

 
מטופלות ( הגנה)העונות על הקריטריונים של עסקאות גידור תזרימי מזומנים עסקאות גידור 

 :כדלקמן
 

 .בשווים ההוגןנגזרים המשמשים לגידור תזרימי מזומנים מוצגים בדוחות הכספיים 
 
 :נזקפים כדלקמן, המגנים אפקטיבית על תזרימי המזומנים המגודרים, שינויים בשווי ההוגן
 

הינה בתקופת הדוח בה נזקפת ההוצאה בגין , של המכשיר המגדרזקיפה לדוח רווח או הפסד 
 .המכשיר הפיננסי המגודר

 
תזרימי מזומנים שטרם  המגנים אפקטיבית על, של המכשיר המגדר, שינויים בשווי ההוגן

 .נזקפים להון העצמי ונכללים במסגרת הרווח הכולל, נזקפו לדוח רווח או הפסד
 
 .דית לרווח או הפסדינזקפים מי, שאינם מהווים הגנה אפקטיבית, שינויים בשווי ההוגן
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מניות אוצר .יט
 

חברות מאוחדות מוצגות לפי העלות המקוזזת מההון של מניות החברה המוחזקות על ידי 
הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקף , מכירה, כל רווח או הפסד הנובע מרכישה. החברה

 . ישירות להון
 

 הפרשות .כ
 

( משפטית או משתמעת)מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות  IAS 12-בהתאם להפרשה 
דרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את צפוי שיי, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר

כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה . המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן
רק במועד בו קיימת וודאות , ההחזר יוכר כנכס נפרד, כגון בחוזה ביטוח, תוחזר לחברה

 .הההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצא. למעשה לקבלת הנכס
 

 :להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים

 
 תביעות משפטיות

 

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות 
( more likely than not)כאשר יותר סביר מאשר לא , משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר

 . המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימןכי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק 
 

 חוזים מכבידים
 

הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל מהחוזים על ידי הקבוצה 
ההפרשה . נמוכות ביחס לעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה במחויבויות החוזיות

לביטול החוזה והערך הנוכחי של  נמדדת על פי הנמוך מבין הערך הנוכחי של העלות החזויה
 .העלות החזויה נטו להמשך קיום החוזה

 
 היטלים

 

מטופלים בהתאם , היטלים המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה
לפיה ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את , IFRIC 71לפרשנות 

 .המחויבות לתשלום
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים .כא
 

  :בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים
 
 הטבות עובדים לזמן קצר .1

 
הבראה והפקדות , מחלה, ימי חופשה, הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות  

ייבות בגין בונוס התח. מעסיקים לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים
 מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות, במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים

משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד 
 .בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום

 
 הטבות לאחר סיום העסקה .7
 

ברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לח
 .להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת

 
לחוק פיצויי  14בהתאם לסעיף , לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת לחלק מהעובדים

פיטורין שלפיהן הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות 
ם בקרן לא הצטברו סכומים משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם א

מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה 
 . השוטפת ובתקופות קודמות

הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל 
 .לקבלת שירותי העבודה מהעובד

פיצויים בהתאם לחוק פיצויי בנוסף לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום 
. זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם, לפי החוק. פיטורין

ההתחייבות בשל סיום העסקה נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות 
, החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים. החזויה

הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי . רכה של עיתוי התשלוםוזאת על בסיס הע
שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה על אגרות חוב  .המזומנים העתידיים הצפויים

קונצרניות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הוא שקל ושמועד פרעונן דומה לתנאי 
 .החישובים נערכים על ידי אקטואר מוסמך. המחויבות של הקבוצה

 
ברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן הח

נכסי התוכנית (. נכסי התוכנית -להלן )קרנות פנסיה וחברות ביטוח , שוטף בקופות גמל
. הם נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות

 .ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה, ושי הקבוצהנכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נ
 

ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך 
 .הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית

 
 .בתקופה בה הן התהוו כולל אחרמדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח 
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים .כב
 

נותני שירותים אחרים של הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות /עובדים
 .או החברות המאוחדות/המסולקות במכשירים הוניים של החברה ו

 
קות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של עלות העסקאות עם עובדים המסול
השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור . המכשירים ההוניים במועד ההענקה

עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של , לגבי נותני שירותים אחרים. אופציות מקובל
בהם לא ניתן למדוד במצבים . השירותים המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו

הם נמדדים לפי השווי , את השווי ההוגן של השירותים המתקבלים בתמורה למכשירי הון
 . ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו

 
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל 

יימת במועד שבו העובדים בהון על פני התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים ומסת
 (.תקופת ההבשלה)הרלוונטיים זכאים לגמול 

 
למעט הענקות שההבשלה , הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת

, שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק
 .התקיימו( עאו ביצו/שירות ו)בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה 

 

 מגזרי פעילות - IFRS 8 .כג
 

בדיווח על הביצוע הכספי של מגזרי " גישת ההנהלה"החברה מיישמת את , IFRS 8 -בהתאם ל
המידע המגזרי הינו המידע שההנהלה משתמשת בו באופן פנימי לצורך הערכת . הפעילות

 . יםהביצוע המגזרי ולצורך החלטותיה על דרך הקצאת המקורות למגזרים התפעולי
 

 :מגזר פעילות הינו רכיב של הקבוצה העונה על שלושת התנאים הבאים
 
עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא עשוי להניב הכנסות ובגינן עשויות להתהוות לו  .1

 ;לרבות הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות בין חברות הקבוצה, הוצאות
 

ההחלטות התפעוליות הראשי  תוצאותיו התפעוליות נסקרות באופן סדיר על ידי מקבל .7
על מנת לקבל החלטות לגבי משאבים שיוקצו לו ועל מנת להעריך את , של הקבוצה

 ; ביצועיו
 

 .קיים לגביו מידע כספי נפרד זמין .1
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 

 רווח למניה .כד
 

ות החברה במספר רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מני
 .המניות הרגילות המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה

מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת 
מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה . את הרווח למניה מפעילויות נמשכות

ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי , ד ההמרהנכללות ברווח המדולל למניה רק עד למוע
חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן . למניה

 .חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות המוחזקות על ידי החברה
 

 השקעות של עמיתי קופות גמל והתחייבויות לעמיתי קופות גמל .כה
 

התחייבה לעמיתים להשלמת התשואה כפי שנקבעה בתקנון  ,מיטב דש גמל, חברה מאוחדת
  (. תשואה ריאלית 5.5%-ו 4.5%)במסלולים המבטיחים תשואה " מיטב דש בטחון"קופת 

הופקדו על ידי הקופה מבטיחת התשואה פיקדונות , בהתאם להסכם עם משרד האוצר
. בהתאמה 5.95%-ו 4.95%הצמודים למדד המחירים לצרכן ונושאים ריבית שנתית בשיעור של 

מיתרת נכסי קופה   85%סוכם כי סכומי הפיקדונות באוצר לא יעלו בכל עת על , כמו כן
בגין העמיתים להם , או מיתרת התחייבויות הקופה לפי הנמוך שבהן/מבטיחת תשואה ו

 (.התקרה המותרת-להלן) מובטחת תשואה
יהא על הקופה להשיב  הפיקדונות כאמור יעלה על התקרה המותרת כאמור במידה וסכום

 .כפי שהוגדרה בהסכם, לאוצר את התשואה העודפת
 

 סיווג מחדש .כו
 

סעיפים מסוימים בנתוני ההשוואה לתקופות , בסכומים לא מהותיים, החברה סיווגה מחדש
על מנת להתאימם להצגה , בדוח על המצב הכספי ובדוח על תזרימי המזומנים, קודמות

 .רים לא היתה השפעה על סך הרווח לשנהלסיווגים האמו. בתקופה הנוכחית

 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .כז
 
9 IFRS מכשירים פיננסיים 
 

, מכשירים פיננסיים - IFRS 9פרסם את הנוסח המלא והסופי של  IASB -ה 7114בחודש יולי 
סיווג מתמקד בעיקר ב IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים - IAS 19המחליף את 

 .IAS 19ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
 

בתקופות . כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן, התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה
עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים 

 :הבאים
רת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את הנכס מוחזק במסג -

 .תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם
לקבל , במועדים מסוימים, החברה זכאית, על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי -

 .תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן
 

ר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי המדידה העוקבת של כל ית
התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי . הוגן

 .חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
ם וההפרשי, נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן

אם .  על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר, ייזקפו לרווח והפסד או לרווח כולל אחר
חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח , מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר

 .או הפסד
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 (המשך) יישומםחדשים בתקופה שלפני  IFRSגילוי לתקני  .כז
 

לעניין גריעה ובקשר להתחייבויות פיננסיות קובע התקן את אותן ההוראות שנדרשות לפי 
לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי  IAS 19הוראות 

שמיוחס לשינויים בסיכון , סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות, בהתאם לתקן. ההוגן
 .ייזקף לרווח כולל אחר וכל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד, ראיהאש

 
אך מאפשר לחברות להמשיך  בנוסף כולל התקן דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור

במסגרת התקן החדש הורחבו דרישות . בנושא חשבונאות גידור IAS 19וליישם את הוראות 
 .הסיכונים של החברה הגילוי ביחס לפעילויות ניהול

 
 . 7118, בינואר 1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 
 .ללא תיקון מספרי השוואה 7118בינואר  1בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש ביום 

 

בחנה את ההשפעה הצפויה של התקן , העוסקת בתחום האשראי החוץ בנקאי, חברה מאוחדת
בכל הנוגע למודל החדש לבחינת ירידת ערך של נכסים פיננסיים , םהחדש על הדוחות הכספיי

מאחר ורוב הנכסים הפיננסיים של הקבוצה הינם . המבוסס על מודל הפסדי אשראי צפויים
החודשים הקרובים העריכה החברה  17אשראי ללקוחות שמועד הפירעון הינו במהלך 

החודשים  17-ת שיתרחשו במשוקללים בהסתברו, המאוחדת את הפסדי האשראי הצפויים
לגבי הלקוחות . הקרובים בהתבסס על ניסיון העבר וצפי לגבי הסתברות אירועים עתידיים

שאינם שוטפים בחנה החברה מאוחדת האם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי של 
הלקוח מאז מועד ההכרה לראשונה והכירה בהפסדי האשראי הצפויים משוקללים בהסתברות 

, בדצמבר 11נכון ליום , בהתאם להערכת החברה המאוחדת. מהלך אורך חיי הנכסשיתרחשו ב
ח אשר ירשמו בחברה "מיליוני ש 1.9 -ההפרשה לחובות מסופקים תגדל בסך של כ, 7112

 .המאוחדת כנגד הקטנת עודפים
 

חברה מאוחדת בתחום תעודות הסל תמשיך לייעד את הנכסים הפיננסים שמגבים את 
ין תעודות הסל לקבוצת השווי ההוגן דרך רווח או הפסד וכן תייעד במועד ההתחייבויות בג

המעבר גם את המזומנים ושווי המזומנים והפיקדונות הבנקאיים לזמן קצר לקבוצת השווי 
 .כפי שמאפשרות הוראות המעבר של התקן, ההוגן דרך רווח או הפסד

 
ליישום  ,ט האמור לעיללמע, ולהערכתה, הקבוצה בחנה את השלכות יישום התקן החדש

 .התקן לא צפויה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
 

15 IFRS - הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות 
 

התקן מחליף את ההנחיות הקיימות כיום לעניין הכרה בהכנסות ומציג מודל חדש להכרה 
בנקודת זמן אחת או : כנסההתקן קובע שתי גישות להכרה בה.  בהכנסה מחוזים עם לקוחות

המודל כולל חמישה שלבים לניתוח עסקאות על מנת לקבוע את עיתוי ההכרה . על פני זמן
התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו הקיימות , כמו כן. בהכנסה ואת סכומה

 .היום
 

, בינואר 1התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות השנתיות המתחילות ביום 
7118 . 

  
ליישומו לא צפויה השפעה , לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, להערכת החברה

 . מהותית על הדוחות הכספיים של החברה
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .כז
 

16 IFRS - חכירות 
 

בדבר חכירות על  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  IASB -פרסם ה 7116ר בחודש ינוא
אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש , או חלק מחוזה, פיו חכירה מוגדרת כחוזה
 .בנכס לתקופת זמן מוגדרת

 
התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי 

באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן ( מקרים מסוימיםפרט ל)
 .חכירות, IAS 12 -הקיים היום 

 
, כמו כן. חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי חכירה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש

 . החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד
 

ים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש תשלומי חכירה משתנים שאינם תלוי
 .יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם

 
על החוכר להעריך מחדש את , במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד

 .השימוש-ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות
 

ות בהתאם לטיפול רן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכיהתק
החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך 

 .כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה
 

סיווג , קרי, הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים
 .כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית

 
אימוץ . או לאחריו 7119, בינואר 1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 .בשלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם. מוקדם אפשרי
 

חור באחת מהחלופות כך שניתן לב, התקן כולל חלופות שונות עבור יישום הוראות המעבר
השפעת יישום התקן החדש , במקרה זה -יישום למפרע מלא : הבאות בעת היישום לראשונה

לתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת תיזקף להון והחברה תציג מחדש את דוחותיה 
לא תידרש הצגה , לפי גישה זו -או יישום למפרע חלקי , הכספיים המוצגים כמספרי השוואה

מספרי ההשוואה והתקן ייושם כך שההתחייבות תחושב תוך שימוש בריבית מחדש של 
עבור כל חכירה , החברה יכולה להחליט, ההיוון הקיימת במועד היישום לראשונה ולגבי הנכס

עם התאמות מסוימות או כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם , להכיר בגובה ההתחייבות, בנפרד
 .ייזקף להון, יווצר אם, להוראות התקן החדש והפרש כלשהו

 
לאמוד את , בשלב זה, אך אין ביכולתה, החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן

 .השפעתו על הדוחות הכספיים
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .כז
 

23 IFRIC - מסים על ההכנסהודאות הקשורה ל-טיפול באי 
 

ודאות הקשורה למסים על -טיפול באי - IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 7112בחודש יוני 
הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או (. הפרשנות -להלן )ההכנסה 

ודאות -מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי IAS 12התחייבויות בהתאם להוראות 
 . כנסההקשורה למסים על הה

 
ודאות המתייחסים למסים -הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי

הודאות הקשורה למסים -מדידת השלכות אי, בחינת התייחסות של רשויות המס, על הכנסה
 .הודאות-על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של אי

 
. 7119, בינואר 1מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  הפרשנות תיושם החל
 . אימוץ מוקדם אפשרי

 
 .לפרשנות לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים, להערכת החברה

 

 מדידת שווי הוגן .כח

 
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת 

 .ילה בין משתתפים בשוק במועד המדידההתחייבות בעסקה רג

 
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או 

 .ביותר( advantageous)בשוק הכדאי , או בהיעדר שוק עיקרי, ההתחייבות
 

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו 
בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים , הנכס או ההתחייבות בעת תמחור

 .הכלכליים שלהם
 

מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק 
הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר 

 .שלו בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי

 
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק 

תוך מקסום השימוש בנתונים רלוונטיים , נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן
 .שניתנים לצפייה ומזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה

 
ו שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן א

המשמעותית , בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, לקטגוריות בתוך מדרג השווי ההוגן
 :למדידת השווי ההוגן בכללותה

 
 .בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים( ללא התאמות) מחירים מצוטטים :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין  או  1כללו ברמה נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנ :7רמה 

 . בעקיפין
טכניקות הערכה ללא שימוש )נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה  :1רמה 

 (.בנתוני שוק ניתנים לצפייה
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 האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים- :3אור ב
 

הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה , נאית בדוחות הכספייםבתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבו
שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו , את השיקולים לגבי הנושאים הבאים

, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, בעת הכנת הדוחות הכספיים, כמו כן. בדוחות הכספיים
, ת ועל הסכומים המדווחים של נכסיםהערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאי

שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי . הכנסות והוצאות, התחייבויות
 .באומדן

 
מפורטים להלן הנושאים בהם הפעילה הקבוצה שיקול דעת וכן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות 

ריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים ק
עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות , באומדנים ובהנחות, שינוי מהותי בהן

 :הכספיים בשנת הדיווח הבאה
 

 תביעות משפטיות .א
 

הסתמכו , בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד חברות מוחזקות
הערכות אלה של היועצים המשפטיים . ת יועציה המשפטייםהחברות המוחזקות על חוות דע

וכן על הניסיון , בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי
או /מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט ו. המשפטי שנצבר בנושאים השונים

 .עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה, בבוררות
רים בהם היועצים המשפטיים המטפלים ישירות בתביעות לא יכולים להעריך את סיכויי במק

מבצעת הנהלת החברה המוחזקת בחינה לגבי אפשרות לסילוק התביעות טרם , התביעות
סיום ההליכים המשפטיים ומבצעת הפרשה במידה ונדרש ובמידה וניתן לבצע אומדן מהימן 

חדת קובעת כי אין בכוונתה לסלק את התביעות במקרים בהם הנהלת החברה המאו. דיו
לא מבוצעת הפרשה עד לקבלת , או בבוררות/המשפטיות טרם סיום ההליכים בבתי המשפט ו

 . הערכה לגבי סיכויי התביעות מהיועצים המשפטיים המטפלים ישירות בתביעות אלה
ת סיכויי במקרים בהם היועצים המשפטיים המטפלים ישירות בתביעות יכולים להעריך א

כי יותר סביר  הינה והערכת היועצים המשפטיים המטפלים ישירות בתביעות, התביעות
משפטית או )שלחברה המוחזקת קיימת מחויבות בהווה ( More Likely Than Not)מאשר לא 
מתבצעת הפרשה במידה שצפוי שהחברה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק , (משתמעת

נמדדת , כאשר השפעת ערך הזמן מהותית. באופן מהימן המחויבות וניתן לאמוד אותה
 .ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי

 

  ירידת ערך מוניטין .ב
 

הבחינה מחייבת את ההנהלה . הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה
לבצע אומדן של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת 

כמו כן . הוקצה המוניטין( שאליהן)שאליה ( או קבוצת יחידות מניבות מזומנים)ם המזומני
 . נדרשת ההנהלה לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה

 

 הוצאות רכישה נדחות .ג
 

עמלות לסוכנים ולמפקחי רכישה המשולמות עבור רכישת חוזים לניהול נכסים של קרנות 
אם ניתן לזהותן בנפרד ולמדוד ( DAC)וצאות רכישה נדחות פנסיה וקופות גמל נרשמות כה
מופחת על פני התקופה  DAC-ה. צפויה, באמצעות דמי ניהול, אותן באופן מהימן ואם השבתן

 . המשוערת לקבלת הכנסות מדמי ניהול
 

 11-שנים לחוזי גמל ו 6תקופת ההפחתה שנקבעה הינה תקופה של , פי אומדן החברהעל 
 .יהשנים לחוזי פנס

 
הקבוצה בוחנת את ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות מדי תקופת דיווח על בסיס 

יתכן שיהיה צורך , במידה ולא תתקיים ברות השבה. תיק חוזי הפנסיה והגמל בכללותם
 .בהאצת הפחתת הוצאות הרכישה הנדחות או אף במחיקת הוצאות הרכישה הנדחות
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 (המשך) וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים האומדנים, עיקרי השיקולים -:3באור 

 ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה רידתי .ד
 

בכל תאריך דיווח בוחנת הקבוצה האם קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שערכו של הנכס נפגם 
לצורך בחינת ירידת ערך כאמור מפעילה הקבוצה שיקול דעת לגבי . וקיימת ירידת ערך לגביו

ראיה אובייקטיבית המתייחסים לשיעור הירידה בשווי ההוגן באחוזים סממנים המעידים על 
 .וכן למשך תקופת הירידה בשווי ההוגן

 

 נכסי מסים נדחים .ה
 

, שטרם נוצלו, נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים
נדרש אומדן של . במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם

, ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי
 .'ב11באור ראה מידע נוסף ב. סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה

 

 הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה .ו
 

ך שימוש בטכניקות התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות לאחר סיום העסקה נקבעת תו
, חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון. הערכה אקטואריות

קיימת אי ודאות מהותית בגין אומדנים אלו . שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים
 .בשל היותן של התוכניות לזמן ארוך

 

 שווי הוגן של מכשיר פיננסי לא סחיר .ז
 

: נקבע כדלקמןבמידרג השווי ההוגן  1המסווג ברמה של מכשיר פיננסי לא סחיר השווי ההוגן 
בהתאם לתזרימי המזומנים העתידיים המהוונים לפי שיעורי  -לגבי הלוואות ואגרות חוב 

בהתאם  -לגבי כתבי אופציה . היוון שוטפים בגין פריטים בעלי תנאים ומאפייני סיכון דומים
אי ודאות בגין אומדן תזרימי המזומנים העתידיים ובגין אומדן קיימת . למודל הערכה מקובל

תנודתיות , סיכון אשראי, כגון סיכון נזילות, שיעורי ההיוון בהתחשב בהערכת סיכונים
 . וסטיות התקן הרלוונטיות

 

 קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות .ח
 

מצעות שימוש במודל תמחור באמחושב השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות 
על הנחות בדבר תנודתיות , מחיר המימוש, המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה. אופציות

 .דיבידנד צפוי ושיעור ריבית חסרת סיכון, אורך החיים הצפוי, צפויה
 

 הפרשה לחוזה מכביד .ט
  
ורה ההפרשה לחוזה מכביד חושבה על בסיס אומדן שערכה החברה לפער הצפוי בין התמ 

הפער מושפע מהמועד . שתתקבל משכירות משנה לבין חבות החברה על פי החוזים הנוכחיים
 .הצפוי להשכרת המשרדים בשכירות משנה ושכר הדירה שיתקבל

 

 הפרשה להחזר דמי ניהול .י
  

, בהתייחסההפרשה להחזר דמי ניהול לעמיתים בחברת הגמל חושבה על בסיס אומדן החברה 
 .ולהוראות חוזרי משרד האוצר ברלניסיון הע ,בין היתר
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 (המשך) האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים- :3באור 
 

 הפרשה לחובות מסופקים .יא
 

הפרשה לחובות מסופקים נבחנת בכל תאריך מאזן ועד מועד אישור הדוחות הכספיים 
לא תוכל לגבות את  ומוכרת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך שקיים סיכון שהחברה

בכל מקרה כאמור של ראייה אובייקטיבית או אינדיקציה לאי . הסכומים להם היא זכאית
מושך הממסר ומצבו , בו נבחנים החייב, נערך דיון לכל סכום ספציפי בסיכון, כיבוד הממסר

 .הביטחונות והיסטורית ההתקשרות באם ישנה, הפיננסי
 

החברה בוחנת במועדים , ת אירועי הפסד אחריםנוסף לבחינ, בהתאם למדיניות החברה
יום  91לגבי החובות שעבר מועד פירעונם מעל , המצוינים לעיל את כל החובות באופן פרטני

החברה שוקלת יצירת הפרשה לחובות , וטרם נגבו בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים
לגביה לא קיימת ראיה קבוצת הנכסים הפיננסיים ש, בנוסף. מסופקים ויוצרת הפרשה בהתאם

חלק מקבוצה . אובייקטיבית לירידת ערך נבחנת בנפרד סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים
 .זו שלא נפרע נכון למועד הבדיקה הנוספת נבחן במקובץ לירידת ערך על פי ניסיון החברה

 
 :מטפלת החברה כדלהלן, במידה וקיימת ראייה אובייקטיבית כאמור

פרש שבין ערכו של הנכס בספרים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי סכום ההפסד הינו הה
כשהם מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי של הנכס , המזומנים העתידיים מהנכס

כלומר שיעור הריבית האפקטיבי בחושב לגביו בעת ההכרה בו לראשונה בדוחות )הפיננסי 
לא מביאה החברה בחשבון , העתידיים מהנכסבבואה לאמוד את תזרימי המזומנים (. הכספיים

סכום . או שיפויים הצפויים להתקבל מחברת הביטוח, הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו
 .ההפסד נזקף לרווח או הפסד

 

 ת בגין צירופי עסקיםבות מותנהתחיי  .יב

 
בהתאם להערכת ת בגין צירופי עסקים ות מותניוהתחייבוהחברה מודדת את השווי ההוגן של 

מהוונים בשיעור הריבית  כאשר הם, סך התשלומים שנותרו כפי שנקבעו בהסכם הרכישה
 .לרווח או הפסד פיםנזק שיניים בשווי ההוגן. במועד צירוף העסקיםהאפקטיבי המקורי 
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 חברות בנות  -: 4באור  
 

 צירופי עסקים .א

 
 מ"קפיטל מרקט בע קמליה .1

 
(. קמליה -להלן ) מ"ת של קמליה קפיטל מרקט בעמהון המניו 61% נרכשו 7111, בינואר 1ביום 

קרנות גידור , גופים מוסדייםבעיקר במתן שירותי מסחר בניירות ערך זרים ל עסקהקמליה 
 לחברה, לפיו, כמו כן נחתם הסכם אופציה. וחברות העוסקות במסחר בניירות ערך זרים

להלן )י המניות בקמליה מניות בעללרכוש את ( הניתנות למימוש בשתי מנות) CALLאופציות 
במועדים שנקבעו בהסכם במחיר מימוש המשקף מכפיל על  (בקמליה מניות המיעוטבעלי  -

EBITDA אופציות  נהמשולא תמובמידה . של קמליה ערב המימוש כקבוע בהסכםCALL אלו ,
במסגרת הסכם  .למכירת כל החזקותיהם לפי אותו מחיר מימוש  PUTלמיעוט תהא אופציית

 -להלן )מ "בע' ות נקבע כי עם השלמת המיזוג בין קמליה לבין מיטב דש ברוקראזהאופצי
, יחולו האופציות על מניות המיעוט בחברה הממוזגת, כמפורט להלן, ('מיטב דש ברוקראז
 .7115המיזוג האמור הושלם בתום שנת . בשינויים המחויבים

 
 הרכישהנה ולאחר השלמת מימשה החברה את אופציית הרכש הראשו 7115, במאי 76ביום 

 .'מהון המניות הנפרע של מיטב דש ברוקראז 66.22% -החזיקה החברה ב
 

התקשרה החברה עם בעלי מניות המיעוט בקמליה בהסכם למכירת , 7112, ביולי 11ביום 
 במסגרת זו בוטלו)לחברה ' לפיו הם מכרו את כלל אחזקותיהם במיטב דש ברוקראז ,מניות

החברה מחזיקה , לאחר השלמת ההסכם, 7112, בדצמבר 11ליום . (CALL -וה  PUT-אופציות ה
כתמורה בעד רכישת המניות שילמה החברה . 'מהון המניות של מיטב דש ברוקראז 81.1% -בכ

 .(תשלומים בגין התחייבויות לשיפוי וסילוק הלוואות לאחר קיזוז)ח נטו "מיליוני ש 4סך של 
 
 מ"עב( 7119)בני שריד סוכנות לביטוח  .7

 
בהסכם עם בני ( סלע -להלן )מ "סוכנות לביטוח בעהתקשרה סלע , 7116 ,בפברואר 1ביום 

בעל המניות היחיד , ומר שריד( סוכנות שריד -להלן )מ "בע( 7119)שריד סוכנות לביטוח 
אשר )תנאים המתלים שנקבעו בו להתקיימות הבכפוף , לפיו, בהסכם, בסוכנות שריד

רכשה סלע ממר שריד את מלוא מניותיו , (7116שנת אשון של התקיימו בתום הרבעון הר
כפי , ח וכן תשלומים רבעוניים נוספים"מיליוני ש 1.6 -בסוכנות שריד בתמורה לסך של כ

אשר ייגזרו , החל ממועד השלמת העסקה, למשך תקופה בת שלוש שנים, שנקבעו בהסכם
סוכנות שריד  מוזגה 7116, צמברבד 11ביום . מההכנסות העתידיות המיוחסות לסוכנות שריד

התחייבויותיה ועובדיה תוך כדי חיסולה של סוכנות , ועברו לסלע כל נכסיההלתוך סלע ו
 . לפקודת מס הכנסה ב111והכל בפטור ממס בהתאם לסעיף , ללא פירוק, שריד

 
' ח111במסגרת האישור שנתקבל משלטונות מס הכנסה נקבע כי לעניין יישום הוראות סעיף 

יותרו לקיזוז כנגד ( סלע)או הקולטת ( סוכנות שריד)הפסדי החברה המעבירה , ודהלפק
ובלבד שבכל שנת מס לא יותר סכום העולה על , החל ממועד המיזוג, הכנסתה של הקולטת

מהכנסתה  51%מסך הפסדי החברה המעבירה והקולטת או על ( שנים 2פריסה על פני ) 14.1%
 .כנמוך, לפני קיזוז הפסדים משנים קודמות, החייבת של הקולטת באותה שנת מס
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 חברות בנות   -: 4באור 
 

 צירופי עסקים .א
 
 מ"ר וניירות ערך בעברוקר מסח -אי  .1

 
 -פעילות אי את ( מיטב דש טרייד -להלן )מ "מיטב דש טרייד בע רכשה, 7116, בינואר 76ביום 

עילות של מיטב דש טרייד וכן בתחום הפ( ברוקר -אי  -להלן )מ "ברוקר מסחר וניירות ערך בע
התקבלה החלטת מיסוי מרשות המסים המסדירה את אופן קיזוז , כמו כן. בתחום עשיית שוק

 .7116ההפסדים מניירות ערך לצרכי ניכוי מס במקור בתיקי הלקוחות המועברים בשנת 
 

יליוני מ 17.4 -ח שמתוכם סך של כ"מיליוני ש 11.2 -בתמורה לרכישת הפעילות שולם סך של כ
ברוקר שהועבר במלואו למיטב דש טרייד ואשר  -ח מיוחס לתיק אשראי הלקוחות של אי "ש

 .ברוקר שנרכשו בעסקה -היה מובטח בתיקי ניירות ערך של לקוחות אי 
 
 מ"קבוצת פנינסולה בע .4
 

מניות רגילות של  9,215,952פרסמה החברה הצעת רכש לרכישת עד , 7116, במאי 8ביום 
מהון המניות  2.2%, נכון למועד זה, אשר היוו( פנינסולה -להלן )מ "לה בעקבוצת פנינסו

 14 -מועד הקיבול האחרון נקבע ליום ה(. בדילול מלא 2.75%)המונפק והנפרע של פנינסולה 
 .7116, ביוני 72 -והוארך ליום ה 7116, ביוני

 
ת המוצעות הציעה החברה לרכוש מן הניצעים את המניו, על פי הצעת הרכש המעודכנת

 .ח לכל מניה"ש 1.5לרכישה במחיר של 
 

רכשה החברה , 7116, ביולי 1וביום , נענתה הצעת הרכש במלואה, 7116, ביוני 72ביום 
 .ח"מיליוני ש 14.6 -מניות רגילות של פנינסולה בתמורה לכ 9,215,952, במסגרתה

 
בעל מניות , יכה אבנינחתם הסכם בעלי מניות בין החברה לבין מר מ, 7116, ביולי 1ביום 

אשר מטרתו לקבוע את היחסים , ל פנינסולה ודירקטור בה"בפנינסולה המשמש גם כמנכ
ההסכם מסדיר את אופן . המשפטיים בין הצדדים לעניין מעמדם כבעלי מניות בפנינוסלה

ההצבעה של הצדדים ביחס למינוי דירקטורים לדירקטוריון פנינסולה כך שלחברה תעמוד 
החלטות מהותיות , יץ על מינוי מרבית הדירקטורים לדירקטוריון פנינסולההזכות להמל

בעיקר שינוי )מסוימות שיחייבו אישור רוב מיוחד מבין חברי הדירקטוריון של פנינסולה 
, (בתחום הפעילות של פנינסולה ועסקאות מהותיות של רכישה או מכירה של פעילות

ים לפני הבאתן לאסיפות בעלי המניות של החלטות שיחייבו התייעצות מוקדמת בין הצדד
וכן זכות למר אבני להצטרף למכירת ( לרבות שינוי מדיניות הדיבידנד של פנינסולה)פנינסולה 

 .מניות פנינסולה על ידי החברה בנסיבות מסויימות
 

החברה החלה לאחד את דוחותיה הכספיים של , 7116, ביולי 1-החל מיום ב, לאור האמור לעיל
רווח הון , 7116ברבעון השלישי של שנת , במסגרת צירוף העסקים רשמה החברה. הפנינסול

 . ח"מיליוני ש 11.7-בסך של כ
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 (המשך) חברות בנות   -: 4באור 
 

 (המשך) צירופי עסקים .א
 
 (המשך) מ"קבוצת פנינסולה בע .4
 

 (:ח"במיליוני ש)להלן נכסים והתחייבויות מזוהים שנרכשו 

   
מיליוני 

 ח"ש
    ם שוטפיםנכסי

 17    מזומנים ושווי מזומנים
 451    אשראי לקוחות

 7    חייבים ויתרות חובה
    464 

    נכסים לא שוטפים
 2    וחייבים אחרים רכוש קבוע

 9    נכסים בלתי מוחשיים
 46    מוניטין

 521    כ נכסים"סה
 

    
    התחייבויות שוטפות

 166    ם ואחריםאשראי מתאגידים בנקאיי
 1    סים שוטפים לשלםימ

 4    זכאים ויתרות זכות
    121 

 1    סים נדחיםיעתודה למ
 372    כ התחייבויות"סה
    

 149    נטו נכסים
    

 (54)   זכויות שאינן מקנות שליטה
 (81)   שווי הוגן של החזקות קודמות בחברה הכלולה

    
 15    העלייה לשליטהתמורה ששולמה במועד 

    
 

 
הקבוצה מודדת את הזכויות שאינן מקנות שליטה אשר מקנות זכות בעלות בהווה ומזכות 

הנובעות ( מניות רגילות)את מחזיקיהם בחלק יחסי מהנכסים נטו של הישות בעת פירוק 
מקנות זכויות שאינן . הניתנים לזיהוי של הנרכשת, נטו, מהרכישה לפי חלקן היחסי בנכסים

שליטה בגין כתבי אופציה סחירים נמדדו לפי שווי הוגן בהתאם למחירן בבורסה וכתבי 
 .אופציה לעובדים נמדדו לפי שווי הוגן שנקבע בהתבסס על נוסחת בלק אנד שולס

 
ח ערך נקוב על פי דוח "ש 1.1אלפי מניות בנות  11,711הנפיקה פנינסולה , 7112, ביוני 11ביום  

שפורסם על פי תשקיף מדף של , 7112, ביוני 11מה פנינסולה ביום הצעת המדף שפרס
. ח"מיליוני ש 75 -סך התמורה מהנפקת המניות הסתכמה לכ. 7116, בינואר 72פנינסולה מיום 

ח וסך "מיליוני ש 17 -אלפי מניות בתמורה לסך של כ 4,652במסגרת ההנפקה רכשה החברה 
 . ינן מקנות שליטהח התווסף לזכויות שא"מיליוני ש 11-של כ

 
. נ.ח ע"ש 1.1בנות , מניות רגילותאלפי  5,121רכשה החברה , 7112, ודצמבר נובמבר במהלך

אישור הדוחות הכספיים נכון למועד . ח"מיליוני ש 11.6-תמורה לסך של כב של פנינסולה
מהון המניות  57.71%-כ המהוות ,פנינסולהשל  מניותאלפי  25,717 -ב מחזיקה החברה

 (.בדילול מלא 57.15%)נפק של פנינסולה המו
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 (המשך) חברות בנות -: 4באור 
 

 (המשך) צירופי עסקים .א
 
 מ"בעסוכנויות ביטוח . ב.ק.י .5
 

. ב.ק.תרכוש את מלוא המניות של י, התקשרה החברה בהסכם לפיו, 7116, ביוני 78ביום 
ת בתחום הביטוח יקב הינה סוכנות ביטוח העוסק(. יקב -להלן )מ "סוכנויות ביטוח בע

באמצעות חברה )האלמנטרי וביטוח החיים אשר מצויה בבעלותם של מר בן ציון קפלן 
 .'ומר אבי יעקובוביץ( בשליטתו

 
בהתאם לתנאים , הושלמו התנאים המתלים להסכם ונרכשו המניות, 7116, ביולי 11ביום 

ח וכן ''מיליוני ש 8 -במועד השלמת העסקה סך של כ, החברה שילמה בעבור המניות. שנקבעו
, החל ממועד השלמת העסקה אשר נגזרים, תשלם תשלומים רבעוניים למשך חמש שנים

כמו כן הוערך השווי ההוגן של התשלומים  .מההכנסות העתידיות של יקב, בעיקרם
ח והוא נקבע תוך שימוש בתזרים מזומנים "מיליוני ש 14 -הרבעוניים העתידיים בסך של כ

 .הצפויים על פי המנגנון שנקבע בהסכם הרכישה מהוון של התשלומים
 

, לים משותפים של יקב"יכהנו כמנכ' בהסכם נקבע כי מר בן ציון קפלן ומר אבי יעקובוביץ
 . בהתאם להסכמים עימם

 
עדכנה החברה את השווי ההוגן של , לאור התוצאות העסקיות של יקב, 7112במהלך שנת 

 .ח בדוח רווח או הפסד"מיליוני ש 4 -התשלומים העתידיים ורשמה הוצאה של כ
 
 (מ"בע 7117פי הלוואות 7פי לון-אי -לשעבר)מ "מיטב דש הלוואות בע .6

 
 -להלן )מ "מהון המניות של מיטב דש הלוואות בע 81%רכשה החברה , 7116, בנובמבר 6ביום 

והחל מאותו מועד החברה ( מ"בע 7117פי הלוואות 7לון פי-אי לשעבר, מיטב דש הלוואות
 .חזיקה במלוא הון המניות במיטב דש הלוואותמ
 

תשלום במזומן בסכום ( Paying Agent)במסגרת הסכם הרכישה העבירה החברה לסוכן משלם 
 (.למעט החברה)לא מהותי אשר חולק בין בעלי מניות מיטב דש הלוואות 

 
עד , נקבע כי יועברו לבעלי המניות המוכרים תשלומים נוספים כמו כן במסגרת הרכישה

מיליוני  11עד לסך של ( ככל שיהיו כאלו)שנגזרים מרווחיות מיטב דש הלוואות , 7171לשנת 
 .ח"ש
 

-peer)מיטב דש הלוואות הינה פלטפורמת הלוואות אינטרנטיות שמפגישה בין מלווים ללווים 

to-peer .) בכוונת החברה להמשיך ולהפעיל את מיטב דש הלוואות בפעילות הנוכחית ובנוסף
ייע בטכנולוגיה שפותחה במיטב דש הלוואות כבסיס לפעילות מתן אשראי צרכני להסת

 .ממקורותיה
 

ח לטכנולוגיה "מיליוני ש 1.1-סך של כהחברה ייחסה את השווי ההוגן של מיטב דש הלוואות 
בחנה החברה את סכום בר ההשבה  7112במהלך שנת  .ח למוניטין"מיליוני ש 7.8 -וסך של כ

. סים למיטב דש הלוואות ונמצא כי הוא נמוך מהערך בספרי החברהשל הנכסים המיוח
ח אשר יוחס "מיליוני ש 7.8 -כתוצאה מכך רשמה החברה הפסד מירידת ערך בסך של כ

 .במלואו למוניטין ואשר נכלל בסעיף הוצאות אחרות
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 (המשך) חברות בנות -: 4באור 
 

 (המשך) צירופי עסקים .א

 

 מ"מ לבין איילון פנסיה וגמל בע"ה בעמיזוג בין מיטב דש גמל ופנסי .2
 

לתוך מיטב דש גמל ( איילון -להלן)מ "מוזגה איילון פנסיה וגמל בע, 7112, בינואר 1-ביום ה
עם השלמת המיזוג ובהתאם לאישור הממונה על שוק (. מיטב דש גמל -להלן )מ "בעופנסיה 

שהיו , ח"מיליארדי ש 2.5 -בהיקף של כ, נכסי עמיתים, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, ההון
 81%, בעקיפין, לאחר המיזוג מחזיקה החברה .עברו לניהול מיטב דש גמל, בניהול איילון

 .מהון המניות של מיטב דש גמל 71% -ממניות מיטב דש גמל וקבוצת איילון מחזיקה ב
 

להלן שווים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים שמוזגו לאחר הקצאת עודפי עלות 
 (:ח"במיליוני ש)מוניטין בהתאם לעבודת מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי וה
 

 110  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים
 9  מס נדחה

 4  נכס מס שוטף
 8  חייבים ויתרות חובה , לקוחות

 19  השקעות פיננסיות
 6  מזומנים ושווי מזומנים

   
 156  כ נכסים"סה
   

 20   ות זכותזכאים ויתר, ספקים
 74  מ"איילון חברה לביטוח בע

 1  התחייבויות פיננסיות
   

 45  כ התחייבויות"סה
   

 111  נטו, נכסים

   
   מזומנים אשר נבעו מהמיזוג

   
 6  מזומנים ושווי מזומנים בחברה הממוזגת למועד המיזוג

 -  מזומנים ששולמו תמורת המיזוג
   

 6  מהמיזוג כ מזומנים שנבעו"סה
 

 הקצאת עלות הרכישה
 

 :להלן פירוט הנכסים הבלתי מוחשיים שהוקמו בספרי החברה במסגרת המיזוג
 

  

סכום 
ההפחתה 
מיליוני 

  ח"ש

תקופת 
ההפחתה 

 שיטת ההפחתה  בשנים
       נכסים בלתי מוחשיים מזוהים

       
 פחת מואץ  11  71  תיק נכסים -קופות גמל 

       
 פחת מואץ  17  47  תיק נכסים -פנסיה קרנות 

       
 לא מופחת    48  מוניטין

       
     110  כ נכסים בלתי מוחשיים"סה
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 (המשך) חברות בנות -: 4באור 
 

 (המשך) צירופי עסקים .א

 

 (המשך) מ"מ לבין איילון פנסיה וגמל בע"מיזוג בין מיטב דש גמל ופנסיה בע .2
 

שאינן מקנות שליטה אשר מקנות זכות בעלות בהווה ומזכות הקבוצה מודדת את הזכויות 
הנובעות ( מניות רגילות)את מחזיקיהם בחלק יחסי מהנכסים נטו של הישות בעת פירוק 

 .הניתנים לזיהוי של הנרכשת, נטו, מהרכישה לפי חלקן היחסי בנכסים
 
 מ"בנק ירושלים בע .8
 

בהסכמים לרכישת ' יטב דש ברוקראזהתקשרו מיטב דש טרייד ומ, 7112, באוקטובר 16ביום 
של בנק , בהתאמה, פעילות שירותי המסחר בניירות ערך ללקוחות העצמאיים והמוסדיים

ח שישולמו במועד "מיליוני ש 71 -בתמורה כוללת של כ( הבנק -להלן )מ "ירושלים בע
היקף הנכסים המנוהלים במסגרת הפעילות , למועד החתימה על ההסכמים. ההשלמה
 .ח"ש ימיליארד 5 -הינו כ הנרכשת

מצגים שונים כמקובל בעסקאות מסוג זה וכן התחייבות , בין היתר, הסכמי הרכישה כוללים
וזאת בכפוף , של הבנק לשיפוי בגין הפרת מצגים וחבויות עבר בקשר עם הפעילות הנרכשת

י כוללים הסכמ, כמו כן. מסכום התמורה 111%למגבלת זמן ותקרת שיפוי מקסימאלית של 
הרכישה מגבלות אי תחרות מסוימות החלות על הבנק למשך עד ארבע שנים ממועד השלמת 

 .העסקה
כפופה לקבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים ואישור בית היתה השלמת העסקה 

  .להסבת הסכמים עם לקוחות, 1999-ט"תשנ, לחוק החברות 151המשפט להסדר על פי סעיף 
טב דש טרייד תשלם לבנק במועד השלמת העסקה את סכום מי, בנוסף על התמורה בעסקה

האשראי הכספי שהעמיד הבנק ללקוחות עד לתקרה שנקבעה בהסכם הרכישה ותבוא בנעלי 
 .הבנק באשראי זה

 
ת פעילות לאחר התקיימות התנאים המתלים הושלמה עסקת מכיר, 7118, בינואר 75ביום 

בנוסף התקשרה . ח"מיליוני ש 6.5לסך של בתמורה ' הלקוחות המוסדיים למיטב דש ברוקראז
שירותי ' ב דש ברוקראזעם הבנק בהסכם לפיו הבנק ימשיך לתת למיט' מיטב דש ברוקראז

 .בורסה בקשר עם הפעילות הנמכרת לתקופת מעבר שהוסכמה בין הצדדים תפעול וחבר
 

ב דש קוחות העצמאיים עם מיטהושלמה עסקת מכירת פעילות הל 7118, בפברואר 15ביום 
, ח"מיליוני ש 18.7 -הסתכמה לסך של כ, טרייד כך שהעלות הכוללת של רכישת הפעילות

ח "מיליוני ש 1.2 -ח שולמו לבנק עבור רכישת הפעילות וסך של כ"מיליוני ש 14.5מתוכם 
יצוין כי תיק האשראי  .מיוחס לתיק האשראי של לקוחות הבנק שהועבר למיטב דש טרייד

כמו כן נדרשת מיטב דש . יירות הערך של הלקוחות שנרכשו בעסקהמובטח בתיקי נ, שנרכש
 .טרייד להחזיק נכסים נזילים משתנים לפי תקנות הבורסה בגין הפעילות הנרכשת
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 (המשך) חברות בנות -: 4באור 
 

 זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות .ב
 

, למעט מוניטין, לרבות התאמות שווי הוגן שנעשו במועד הרכישה ,בישראלהפועלות הטבלה שלהלן מרכזת מידע בדבר החברות הבנות של הקבוצה 
 (.לפני ביטול עסקאות בין חברתיות)אשר בהן קיימות זכויות שאינן מקנות שליטה שהינן מהותיות לקבוצה 

 
 

 7112בדצמבר  11לשנה שהסתיימה ביום   7112בדצמבר  11ליום    

  

שיעור 
זכויות 

הבעלות 
שמוחזקות 

כויות י ז"ע
שאינן 
מקנות 
 שליטה 

נכסים 
 שוטפים

נכסים 
שאינם 
 שוטפים

התחייבויות 
 שוטפות

התחייבויות 
שאינן 
 שוטפות

כ "סה
  נכסים נטו

הערך 
בספרים 

של זכויות 
שאינן 
מקנות 
 הכנסות  שליטה

כ רווח "סה
( הפסד)

 כולל

רווח 
( הפסד)

שמוקצה 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

תזרים 
מזומנים 
מפעילות 

 תשוטפ

תזרים 
מזומנים 
מפעילות 
 השקעה

תזרים 
מזומנים 
מפעילות 
מימון ללא 
דיבידנד 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

דיבידנד 
ששולם 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

כ "סה
גידול 

במזומנים 
ושווי 
 מזומנים

                    

 71  5 718 (1) (716) 11 19 56  27  151 141 115 15 611 48% פנינסולה 

 4  -  (19) 11 11 (7) (17) 118  48  111 114 712 499 111 71% מיטב דש גמל ופנסיה 
   271 514 547 744 451  171  194 2 8 (716) 17 719 5  75 
                    

 

 7116בדצמבר  11לשנה שהסתיימה ביום   7116בדצמבר  11ליום    

  

שיעור 
זכויות 

הבעלות 
שמוחזקות 

י זכויות "ע
שאינן 
מקנות 
 שליטה 

נכסים 
 שוטפים

נכסים 
שאינם 
 שוטפים

התחייבויות 
 שוטפות

התחייבויות 
שאינן 
 שוטפות

כ "סה
  נכסים נטו

הערך 
בספרים 

של זכויות 
שאינן 
מקנות 
 הכנסות  שליטה

כ רווח "סה
 כולל

רווח 
שמוקצה 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

תזרים 
מזומנים 
מפעילות 

 שוטפת

תזרים 
מנים מזו

מפעילות 
 השקעה

תזרים 
מזומנים 
מפעילות 
מימון ללא 
דיבידנד 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

דיבידנד 
ששולם 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

כ "סה
גידול 

במזומנים 
ושווי 
 מזומנים

                    

 72  -  2 -  71 1 6 76  61  112 1 414 9 571 51% פנינסולה 
   571 9 414 1 112  61  76 6 1 71  - 2  -  72 
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 השקעות לזמן קצר -: 5באור 
 
 בדצמבר 11   
   7112  7116 
 ח"מיליוני ש   

 .א
 

נכסים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן ושינויים בו נזקפים לרווח 
    או הפסד

      
      
 -   11  קרנות השקעה  
 1   1  (1)ממשלתיים ( מ"מק)מלוות קצרי מועד   
 45   16  (7)מניות וכתבי אופציה   
 -   6  (7)עסקאות פורוורד   
 71   78   (7) אגרות חוב קונצרניות  
 47   46  אגרות חוב ממשלתיות  
 -   8  תעודות סל   
 1   -  אגרות חוב הניתנות להמרה למניות   
      
    112   117 
      

 .ב
 

השקעות עודפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי תעודות 
 166   152  (1)התחייבות ופיקדון , סל

      
 49   18  (5( )7)פיקדונות ומזומנים בתאגידים בנקאיים   .ג
      

 11   71  (4)פיקדונות משועבדים למסלקת הבורסה   .ד
      
    117   118 

 

 
 .21בוצה לסיכון אשראי ומטבע ראה באור למידע בדבר חשיפת הק

  .'ג23באשר לשעבודים וערבויות ראה באור 
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 (המשך) השקעות לזמן קצר -: 5באור 
 

 בדצמבר 11   
   7112  7116 
 ח"מיליוני ש   
      

      

 
לתקנות  6כולל פקדונות המשמשים בנאמנות בהתאם לסעיף  (1)

 1   1  7112 -ז "התשס, (חיתום)ניירות ערך 
      
    :כולל נכסים פיננסיים המשועבדים לתאגידים בנקאיים (2) 
 17   17  מניות   
 11   9  נגזרים  
 -   11  אגרות חוב קונצרניות     
      
    17   47 
      
 75   75  פקדונות ומזומנים בתאגידים בנקאיים  

      
    52   62 

 

 
לו מייצגות את ההפרש בין סך נכסי תעודות הסל בניכוי ההתחייבות השקעות עודפות א (1)

 (.ללא ניכוי של הוצאות הנפקה)ההתחייבות והפיקדון , למחזיקי תעודות הסל
ההשקעות העודפות הינן נכסים השייכים לקבוצה לצורך עמידה בהון מינימלי רגולטורי 

בחשבונות סדרות " ות בטחוןכרי"או המשמשות /בחברות הייעודיות המנהלות תעודות סל ו
ההשקעות העודפות . ההתחייבות והפיקדון בהתאם לנדרש על ידי חברת הדירוג, תעודות הסל

אגרות חוב ממשלתיות ובמכשירים , (מ"מק)מלוות קצרי מועד , מושקעות בפיקדונות בנקאיים
ד השקעות אלו משועבדות בשעבו. פיננסיים אשר לדעת הקבוצה הינם ברמת סיכון דומה

. ההתחייבות והפיקדון, קבוע ראשון לנאמן וזאת לכיסוי ההתחייבויות בגין תעודות הסל
 (.2)'ג71ראה באור , באשר לשעבודים וערבויות

 
 .(8)'ג71ראה באור  (4)

 
שהעמידה מיטב דש ( ח"מיליוני ש 77.6 - 7116, בדצמבר 11)ח "שמיליוני  12.5כולל סך של  (5)

 .ף"ף להבטחת פעילותה בשוק המעו"מסלקת המעוהחבר ב, טרייד כבטוחה לתאגיד בנקאי
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 פיקדוןו השקעות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי תעודות הסל -: 6באור 
 

, תעודות בחסר, תעודות סל, להלן הרכב הנכסים המגבים והתחייבויות בשל תעודות התחייבות
 :פיקדוןתעודות מורכבות ותעודות 

 
 הרכב היתרה

 בדצמבר 11 

 7112  7116 

 ח"מיליוני ש 

 11,974   11,911  התחייבויות ופיקדון, סך השקעות שוטפות לכיסוי תעודות סל
 בתוספת אשראי ויתרות זכות בשל מכירה בחסר שקוזזו 

 484   679  (1מהשקעות שוטפות    
 (1,677)  (1,416) בניכוי החזקות הדדיות בתעודות סל

 (17)  (8) (1 בניכוי החזקות במניות החברה
 (166)  (152) (7בניכוי השקעות עודפות המשועבדות והמסווגות להשקעות לזמן קצר 

 כ השקעות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי "סה
 78,618   78,981  התחייבות ופיקדון, תעודות סל   

 

 
 .16ראה באור  (1
 .5ראה באור  (7
 

 סוג נכסים
 בדצמבר 11 
 7112  7116 
 ח"מיליוני ש 

    :נמדדים בעלות מופחתת
 1,611   4,174  יתרות בתאגידים בנקאים

 5,141   5,286  פיקדונות בתאגידים בנקאים
    
  9,811   8,957 
    

 17   19  חייבים
    

    :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 8,511   2,511  מניות

 11,812   11,111  אגרות חוב
 145   742  נגזרים

 92   1,718  תעודות סל אחרות
    
  19,119   19,291 
    

 (166)  (152) השקעות עודפות המשועבדות והמסווגות להשקעות לזמן קצר
 כ השקעות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי "סה
 78,618   78,981  התחייבות ופיקדון, תעודות הסל   
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 (המשך) פיקדוןו שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי תעודות הסל השקעות -: 6אור ב

 
, ניירות הערך והפיקדונות משמשים לביצוע התחייבויות חברות ייעודיות על פי תנאי תעודות הסל

 השקעות אלו משועבדות בשעבוד קבוע ראשון לנאמן וזאת .תעודות הפיקדון ותעודות ההתחייבות
 .פיקדוןוה ההתחייבויות בגין תעודות הסלוי לכיס

 .15הפיקדון ראה באור ו לעניין תנאי תעודות הסל
 (.2)'ג71באשר לשעבודים וערבויות ראה באור 

 
 ותות לנכסים ולהתחייבויות הפיננסיסיכון מטבע וניתוח רגיש, חשיפת הקבוצה לסיכון שיעור ריבית

 .כשירים פיננסייםבדבר מ', ב71מפורטת בבאור , של תעודות הסל

 

 אשראי לקוחות -: 7באור 
 

 בדצמבר 11 

 7112  7116 

 ח"מיליוני ש 

    

 571   611  חובות פתוחים והמחאות לגביה

 (2)  (9) הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי

 (2)  (9) הכנסות מראש -בניכוי

  597   519 
 

 
 .למדד נטו הינו בשקל לא צמוד, עיקר יתרת אשראי ללקוחות

 
אשראי , חברה מאוחדת, במסגרת מהלך העסקים השוטף שלה נותנת מיטב דש טרייד .א

לקוחות ניירות הערך של התיק . ללקוחותיה בתנאי שוק לצורך מימון פעילותם בניירות ערך
 .('ב()7)'א21ראה גם באור . משמש בטחון לאשראי זה במיטב דש טרייד

 
ח של פנינסולה חורגות ממועד ''ש מיליוני 1בסך  חותיתרות לקו, 7112, בדצמבר 11נכון ליום  .ב

יתרות אלה קשורות . התשלום החוזי אך החברה לא הכירה בגינן בהפרשה לחובות מסופקים
גיול . ולהערכת החברה קיים סיכוי גבוה שסכומים אלה ייגבו, למספר לקוחות בלתי תלויים

 :הינו כלדקמן, יתרות לקוחות אלה
 

 בדצמבר 11 

 7112  7116 

 ח"מיליוני ש 

    

 1   -  חודשים 1לקוחות שמועד פירעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו עד 

 4   1  חודשים 1לקוחות שמועד פירעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו מעל 

  1   5 
 

 

 
יתרת אשראי לקוחות ברוטו שפנינסולה הכירה בהפרשה לחובות , 7112, בדצמבר 11נכון ליום 

 2 -כסך של  7116בדצמבר  11ליום )ח ''מיליוני ש 15 -הינו כ, ח''מיליוני ש 9 -של כקים בסך מסופ
 (.ח''מיליוני ש 11 -הינו כ, ח''מיליוני ש
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 לקוחות -: 8באור 
 

 בדצמבר 11 
 7112  7116 
 ח"מיליוני ש 
    

 76   12  *(חובות פתוחים 
 

 

 .יקי השקעות מנוהלים הנגבים באופן חודשיבעיקר דמי ניהול לקבל מקופות גמל ומת *( 
 

הפרשה לחובות מסופקים לפי תקופת )להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם ירידת ערך 
 (:הפיגור בגבייה ביחס לתאריך הדוח על המצב הכספי

 
לקוחות  

שטרם 
הגיע 
מועד 

פרעונם 
ללא )

פיגור 
 (בגבייה

            
             
             
   לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו  

  
 11עד 

  יום 61-91  יום 11-61  יום
 91-171 

  יום
 171מעל 

 כ"סה  יום
 ח"מיליוני ש 
              
 12   -   -   -   -   -   12  7112, בדצמבר 11

              
 76   -   -   -   -   1   75  7116, בדצמבר 11

 

 

 ם ויתרות חובהחייבי -: 9באור 
 

 בדצמבר 11 
 7112  7116 
 ח"מיליוני ש 
    

 7   1  מוסדות ממשלתיים
 1   4  יתרה שוטפת עם חברה המטופלת לפי שווי המאזני

 8   9  הוצאות מראש
 11   2  אחרים 

    
  71   71 
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 ן ארוךהלוואות ויתרות חובה לזמ, השקעות -: 10באור 
 

 בדצמבר 11 
 7112  7116 
 ח"מיליוני ש 
    

 4   5  השקעה בנכסים פיננסיים זמינים למכירה
 -   77  (1השקעה במניות הבורסה 

 1   6  הלוואה לזמן ארוך
 4   -  (7השקעה בנגזר פיננסי הנמדד בשווי הוגן 

 -   14  אשראי לקוחות לזמן ארוך
    
  42   11 

 

 

לניירות ערך בתל אביב לאישור בית משפט לתכנית ההסדר לשינוי מבנה הבורסה  בהמשך (1
, 7112, בספטמבר 11ביום , הוקצו ונרשמו, לחוק החברות 151לפי סעיף ( הבורסה -להלן)מ "בע

מניות אלו  .מיטב דש טריידעל שם של הבורסה , ללא ערך נקוב, גילותמניות ר 5,111,416
 .ת של הבורסהמהון המניו 5.1% -מהוות כ

במידה ומיטב דש טרייד קובע כי  שינוי מבנה הבורסהניירות ערך שעניינו חוק התיקון ל
שיעור המניות על המכירה תעלה  תתמורומניות הבורסה תמכור את החזקתה או חלקה ב

 518 -הינו כש, 7115, בדצמבר 11ליום הנמכרות כשהוא מוכפל בהון העצמי של הבורסה 

לבורסה סכום בגובה ההפרש בין י מיטב דש טרייד "יועבר ע, (שווי ההון - ןלהל)ח "מיליוני ש
רווח ההון שנצמח למיטב דש טרייד כתוצאה , כמו כן .תמורת המכירה לבין שווי ההון

על פי תיקון החוק לקידום , בנוסף. אלא במועד המימוש, מההקצאה האמורה לא יחויב במס
קה לא יקנה זכויות שמעבר לזכויות שמקנה החזקה שיעור ההחז, התחרות וצמצום הריכוזיות

או עד מועד הנפקת מניות , מכלל הזכויות בבורסה וזאת לתקופה של חמש שנים 5%של 
 .כמוקדם, הבורסה לציבור ורישומן למסחר

ורישום ( בשווי אפס)מיטב דש טרייד טיפלה בשינוי הזכויות בדרך של גריעת הזכות הישנה 
זאת , ש בהתאם להערכת שווי שנתקבלה ממעריך שווי חיצונישווי הוגן של הנכס החד

 -כתוצאה מהאמור לעיל נרשם סך של כ. 19' בהתאם לאמור בתקן חשבונאות בינלאומי מס
 .בדוח רווח והפסד, נטו, ח במסגרת הכנסות אחרות"מיליוני ש 77
 

 :וההיווןלהלן ניתוח רגישות לשווי ההוגן של הבורסה ביחס לשינויים בשיעורי הצמיחה 
 

 ח"מיליוני ש  
   

 7  בשיעור הצמיחה 1.5%גידול של 
 (7)  בשיעור הצמיחה 1.5%קיטון של 
 (1)  בשיעור ההיוון 1.75%גידול של 
 1  בשיעור ההיוון 1.75%קיטון של 

 
לקבל , אישר דירקטוריון מיטב דש טרייד להיענות לפניית הבורסה 7118, בינואר 12ביום 

בהתאם לאמור ובהתאם לתנאי . ניותיה לרכישת מניות המוחזקות על ידםהצעות מבעלי מ
מיליוני מניות הבורסה  5.1הציעה מיטב דש טרייד לבורסה לרכוש , הבורסה לקבלת ההצעות

ההצעה . ח"מיליוני ש 76.5במחיר כולל של , (מהונה של הבורסה 5.1%-כ)המוחזקות על ידה 
יצוין כי לא קיימת כל . 7118, באפריל 18ד ליום היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ע

או כי עסקת מכירת , וודאות כי הבורסה תקבל את הצעת מיטב דש טרייד כולה או חלקה
 . המניות כאמור אכן תצא אל הפועל

 
 .'א4ראה באור , אופציות רכש בגין זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת (7
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 י הון בחברות כלולות הלוואות ושטר ,השקעות -: 11באור 

 

 ההרכב .א
 

 חברות כלולות 
 בדצמבר 11 
 7112  7116 
 ח"מיליוני ש 

    
 15   16  עלות המניות

 4   5  נטו, שנצברו ממועד הרכישה רווחים
    
  71   19 
    

 5   -  יתרות חובה הלוואות לזמן ארוך
    
  71   74 

 

 

 ות כלולותפרטים נוספים באשר להחזקה בחבר .ב
 

 
 מ"בע 1991אדקו טכנולוגיות  .1

 
הינה חברה פרטית המשמשת כמפיצה ( אדקו -להלן )מ "בע 1991אדקו טכנולוגיות 

אירופה והמזרח הרחוק בשיווק תתי מערכות לתחום , ב"וכנציגה של חברות מארה
מהון המניות של אדקו ומר  49.4% -החברה מחזיקה בכ. המחשוב התעשייתי והצבאי

 . מהון המניות של אדקו 51.6% -מחזיק בכ, המכהן כנשיא אדקו, סטנטיןבני קונ
 1צמוד לדולר אך לא מתחת לשער הדולר מיום , שטר הון כללהההשקעה באדקו 

 .ח"מיליוני ש 7.1והלוואה צמיתה בסך  ח"שמיליוני  4.1בסך של , 7111בינואר 
 

. ת.מ.טנטין לבין אהסכם בין החברה ומר בני קונס הושלם, 7112, במרס 79ביום 
של החברה ושל מר בני )למכירת מלוא הון המניות .( ת.מ.א -להלן )מ "מיחשוב בע
ח בתוספת יתרת "מיליוני ש 9.4 -סך של כ קיבלה החברה בתמורה למניות(. קונסטנטין

סך . ובניכוי הסכום הכולל של שטרי ההון שיפרעו 7116, בדצמבר 11ההון העצמי ליום 
 . ח''מיליוני ש 11 -לסך של כ סתכמהההתמורה הכוללת 

 
 מ"איפקס הנפקות בע .7

 

מ אשר עוסקת בניהול "מהון המניות של איפקס הנפקות בע 19.99%החברה מחזיקה 
 . הפצה ויעוץ להנפקות, חיתום

 
 מ"ווליו בייס בע .1

 

מ אשר עוסקת בפעילות "מהון המניות של ווליו בייס בע 19.95%החברה מחזיקה 
ניהול והשקעה בקרנות , חיתום, מיזוגים ורכישות, יווך בעסקאותת, בנקאות להשקעות

 .גידור והשקעה בחברות ובניירות ערך
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 (המשך) הלוואות ושטרי הון בחברות כלולות ,השקעות -: 11באור 
 

 התנועה בהשקעות .ג
 

 חברות כלולות 
 בדצמבר 11 
 7112  7116 
 ח"מיליוני ש 
    

 97   74  יתרה לתחילת השנה
    

 1   1  נטו, חלק החברה ברווחי חברות כלולות
 2   1  השקעה בחברות כלולות

 -   (7) פרעון הלוואה מחברה כלולה
 -   (1) מיון הלוואה לחייבים ויתרות חובה

 14   -  רווח מעלייה לשליטה
 (81)  -  השגת שליטה בחברות כלולות

 (11)  -  העברה לנכסים מוחזקים למכירה
    

 74   71  יתרה לסוף השנה
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 כוש קבוער -: 12באור 
 
 

 
מחשבים  
  וציוד היקפי

ריהוט וציוד 
  משרדי

שיפורים 
 כ"סה  במושכר 

 ח"מיליוני ש 
        עלות

 171   54   15   51  7112, בינואר 1יתרה ליום 
 5   1   1   1  תוספות במשך השנה

        
 175   55   16   54  7112, בדצמבר 11יתרה ליום 

        פחת שנצבר        
 28   72   9   47  7112, בינואר 1יתרה ליום 

 2   7   1   4  תוספות במשך השנה
 85   79   11   46  7112, בדצמבר 11יתרה ליום         
, בדצמבר 11עלות מופחתת ליום         

7112  8   6   76   41 
 

 
 
 

 
 מחשבים

  וציוד היקפי
ריהוט וציוד 

  משרדי
שיפורים 
 כ"סה  במושכר

 ח"מיליוני ש 
        עלות

 117   57   15   45  7116, בינואר 1יתרה ליום 
 1   7   -   1  חברות שאוחדו לראשונה

 5   -   -   5  תוספות במשך השנה
 171   54   15   51  7116, בדצמבר 11יתרה ליום         
        פחת שנצבר        

 21   74   8   18  7116, בינואר 1יתרה ליום 
 1   1   -   -  חברות שאוחדו לראשונה

 2   7   1   4  תוספות במשך השנה
 28   72   9   47  7116, בדצמבר 11יתרה ליום         
, בדצמבר 11עלות מופחתת ליום         

7116  9   6   72   47 
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  נטו, לתי מוחשייםנכסים ב  -: 13באור 
 

 הרכב ותנועה .א
 

 
עודף 
  *(עלות 

אי 
  מוניטין  תחרות

תוכנות 
  מחשב

הוצאות 
רכישה 
 כ''סה  נדחות

 ח"מיליוני ש 
            עלות 
 1,792   57   86   894   5   761  7112, בינואר 1יתרה ליום  
 110   -   -   48   -   67  צירוף עסקים 
 35   2   72   -   -   1  תוספות במשך השנה 
 1,447   59   111   942   5   323  7112, בדצמבר 11יתרה ליום  
            הפחתה שנצברה 

 711   18   51   72   7   114  7112, בינואר 1יתרה ליום  
 1   -   -   1   -   -  הפסד מירידת ערך 
 58   9   15   -   1   11  תוספות במשך השנה 
 797   72   65   11   1   162  7112, בדצמבר 11יתרה ליום  
            11עלות מופחתת ליום  
 1,151   17   48   912   7   156  7112, בדצמבר 

 

 

  
עודף 
  *(עלות 

אי 
  מוניטין  תחרות

תוכנות 
  מחשב

הוצאות 
רכישה 
 כ''סה  נדחות

 ח"מיליוני ש  
            עלות 
 1,141   19   61   871   4   712  7116, בינואר 1יתרה ליום  
 171   -   7   24   1   41  חברות שאוחדו לראשונה 
 16   11   71   -   -   -  תוספות במשך השנה 
 1,792   57   86   894   5   761  7116, בדצמבר 11יתרה ליום  
            הפחתה שנצברה 
 166   11   18   2   7   118  7116, בינואר 1יתרה ליום  
 7   -   7   -   -   -  חברות שאוחדו לראשונה 
 71   -   -   71   -   -  הפסד מירידת ערך 
 41   2   11   -   -   76  תוספות במשך השנה 
 711   18   51   72   7   114  7116, בדצמבר 11יתרה ליום  
            11מופחתת ליום  עלות 
 1,166   14   16   862   1   176  7116, בדצמבר 

 

 
 
 

, תיקים וקרנות נאמנות ,עודף עלות המיוחס בעיקר לקשרי לקוחות בגין ניהול קופות גמל *(
מיליוני  17 -ח ומותג בסך של כ"מיליוני ש 144 -אשראי חוץ בנקאי וסוכנויות ביטוח בסך של כ

 (.ח בהתאמה"מיליוני ש 11 -ח ו"מיליוני ש 111סך של  7116בדצמבר  11ום לי) .ח"ש
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 (המשך) נטו, נכסים בלתי מוחשיים  -: 13באור 
 

 הוצאות הפחתה .ב
 

 :הוצאות הפחתה של הנכסים הבלתי מוחשיים מסווגות ברווח או הפסד באופן הבא
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 11   
   7112  7116  7115 
 ח"מיליוני ש   
        

 11   12   74   הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
 77   46   12   הוצאות אחרות

        
 15   61   61    כ"סה

 

 

 מוניטיןליחידות מניבות מזומנים הכוללות ירידת ערך בדיקת  .ג
 

 :כדלקמן, ת מזומניםיחידות מניבול המוניטין הוקצהלצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין 
 

 .ניהול תעודות סל ותעודות התחייבות .1
 .ניהול תיקים וקרנות נאמנות .7
 .ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה .1
 .'פעילות ברוקראז .4
 .רימונים -ניהול סוכנות ביטוח  .5
 .יקב וקריב -ניהול סוכנות ביטוח  .6
 .סלע -ניהול סוכנות ביטוח  .2
 .קבוצת פנינסולה -אשראי חוץ בנקאי  .8

 
 

 
של  7116-ו 7112, בדצמבר 11ות מניבות המזומנים לימים דן יתרת המוניטין אשר הוקצה ליחילהל

 :שהוקצתה לכל אחת מהיחידות מניבות מזומנים, האמורים לעיל, הנכסים הבלתי מוחשיים
 

 

יחידת 
תעודות סל 
ותעודות 
  התחייבות

יחידת ניהול 
תיקים 
וקרנות 
  נאמנות

יחידת ניהול 
קופות גמל 

 וקרנות
  'ברוקראז  פנסיה

יחידת ניהול 
סוכנויות 
לביטוח 

  (ראה להלן)

יחידות 
אשראי חוץ 

  בנקאי

כ "סה
מיוחס 

ליחידות 
מניבות 
 מזומנים

 7112בדצמבר  11יתרה ליום  
 ח"מיליוני ש 
              

 912   46   19   11   368   191   758  מוניטין
 

 

  רימונים  יקב וקריב   סלע 

ניהול יחידת 
סוכנויות 
   לביטוח

   7112בדצמבר  11יתרה ליום  

   ח"מיליוני ש 

          

   19   8   71   8  מוניטין
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 (המשך) נטו, נכסים בלתי מוחשיים  -: 13באור 
 

 (המשך) מוניטיןליחידות מניבות מזומנים הכוללות ירידת ערך בדיקת  .ג
 

  

 

יחידת 
תעודות 

סל 
ות ותעוד

  התחייבות

יחידת 
ניהול 
תיקים 
וקרנות 
  נאמנות

יחידת 
ניהול 

קופות גמל 
וקרנות 
  'ברוקראז  פנסיה

יחידת 
ניהול 

סוכנויות 
לביטוח 

ראה )
  (להלן

יחידות 
אשראי 

  חוץ בנקאי

מוניטין 
ארעי 
שטרם 
  הוקצה

כ "סה
מיוחס 

ליחידות 
מניבות 
 מזומנים

 7116בדצמבר  11יתרה ליום  
 ח"מיליוני ש 
                

 862   1   46   19   11   171   191   758  מוניטין
 

 
 

  רימונים  יקב וקריב  סלע 

יחידת ניהול 
סוכנויות 
   לביטוח 

   7116בדצמבר  11יתרה ליום  

   ח"מיליוני ש 

          

   19   8   71   8  מוניטין
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 (המשך) נטו, וחשייםנכסים בלתי מ  -: 13באור 

 
אשר עלולים לגרום ליתרה , שיפורטו להלן, למועד הדוח ההנהלה סבורה כי אין שינויים בהנחות

 .נטו לעלות על סכום בר ההשבה, בדוחות הכספיים של הנכסים הבלתי מוחשיים
 
 ניהול תעודות סל ותעודות התחייבות (1
 
בגין היחידה  7112, בדצמבר 11יום החברה ערכה את הבחינה השנתית לירידת ערך מוניטין ב 

סכום בר ההשבה של הנכסים . מניבת המזומנים ניהול תעודות סל ותעודות התחייבות
הנגזר , הוגןהמיוחסים ליחידת ניהול תעודות הסל ותעודות ההתחייבות נקבע על בסיס שווי 

הכנסות השתמשה החברה בתחזיותיה לגבי ה ,ההוגןשווי הבחישוב . משיטת היוון מזומנים
על בסיס רווחיותה , 7112, בדצמבר 11העתידיות אשר נגזרות מהיקף הנכסים המנוהלים ליום 

הערכות לגבי צמיחה , רווחיותה הצפויה בעתיד 7112, בדצמבר 11לתקופה שהסתיימה ביום 
סכום בר ההשבה גבוה מהערך בדוחות . 11% -ובשיעור היוון של כ 7.5%עתידית בשיעור של 

 .היחידה ולכן לא נדרשת הפרשה לירידת ערךהכספיים של 
 
 ניהול תיקים וקרנות נאמנות (7
 
בגין היחידה  7112, ביוני 11החברה ערכה את הבחינה השנתית לירידת ערך מוניטין ביום  

סכום בר ההשבה של הנכסים המיוחסים . מניבת המזומנים ניהול תיקים וקרנות נאמנות
הנגזר משיטת היוון , קבע על בסיס שווי שימושליחידת ניהול תיקים וקרנות נאמנות נ

השתמשה החברה , בחישוב שווי השימוש לפי שיטת היוון תזרימי המזומנים לפני מס. מזומנים
, ביוני 11בתחזיותיה לגבי ההכנסות העתידיות אשר נגזרות מהיקף הנכסים המנוהלים ליום 

, רווחיותה הצפויה בעתיד 7112 ,ביוני 11על בסיס רווחיותה לתקופה שהסתיימה ביום , 7112
סכום בר . 14.9% -ובשיעור היוון לפני מס של כ 7.5%הערכות לגבי צמיחה עתידית בשיעור של 

 .ההשבה גבוה מהערך בדוחות הכספיים של היחידה ולכן לא נדרשת הפרשה לירידת ערך
 
 ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה (1
 

בגין היחידה  7112, בספטמבר 11מוניטין ביום החברה ערכה את הבחינה השנתית לירידת ערך 
סכום בר ההשבה של הנכסים המיוחסים . מניבת המזומנים ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה

על בסיס היוון תזרימי , ליחידת ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה נקבע על בסיס שווי הוגן
י ההכנסות העתידיות אשר השתמשה החברה בתחזיותיה לגב, בחישוב השווי ההוגן. מזומנים

על בסיס רווחיותה לתקופה , 7112, בספטמבר 11נגזרות מהיקף הנכסים המנוהלים ליום 
הערכות לגבי צמיחה עתידית , רווחיותה הצפויה בעתיד 7112, בספטמבר 11שהסתיימה ביום 

סכום בר ההשבה גבוה מהערך בדוחות . 14.7% -של כ ובשיעור היוון 7.5%בשיעור של 
 .יים של היחידה ולכן לא נדרשת הפרשה לירידת ערךהכספ

ההנהלה , ביחס להנחות ששימשו לקביעת שווי השימוש של ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה 
סבורה כי אין שינויים אפשריים בהנחות שפורטו לעיל אשר עלולים לגרום ליתרה בדוחות 

 .ההכספיים של היחידה לעלות באופן משמעותי על סכום בר ההשב
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 (המשך) נטו, נכסים בלתי מוחשיים  -: 13באור 
 
 'ברוקראז (4
 

בגין היחידה  7112, בספטמבר 11החברה ערכה את הבחינה השנתית לירידת ערך מוניטין ביום    
סכום בר השבה של הנכסים המיוחסים ליחידה מניבת מזומנים . 'מניבת המזומנים ברוקראז

בחישוב שווי השימוש . הנגזר משיטת היוון מזומנים, נקבע על בסיס שווי שימוש', ברוקראז
השתמשה החברה בתחזיותיה לגבי ההכנסות , לפי שיטת הוון תזרימי המזומנים לפני מס

מיטב דש  -להלן )מ "בע' העתידיות אשר מתבססות על רווחיותה של מיטב דש ברוקראז
הערכות , ויה בעתידרווחיותה הצפ, 7112, בספטמבר 11לתקופה שהסתיימה ביום  ('ברוקראז

סכום בר ההשבה . 16.5% -ובשיעור היוון לפני מס של כ 7%לגבי צמיחה עתידית בשיעור של 
 .גבוה מהערך בדוחות הכספיים של היחידה ולכן לא נדרשת הפרשה לירידת ערך

 
 פעילות ביטוח יקב וקריב (5
 
בגין היחידה  7112, בספטמבר 11החברה ערכה את הבחינה השנתית לירידת ערך מוניטין ביום  

מ "מ וקריב סוכנויות לביטוח בע"ב סוכנויות ביטוח בע.ק.מניבת המזומנים פעילות הביטוח בי
 (. פעילות הביטוח -להלן )

, סכום בר ההשבה של הנכסים המיוחסים ליחידת פעילות הביטוח נקבע על בסיס שווי שימוש 
יטת היוון תזרימי המזומנים לפני בחישוב שווי השימוש לפי ש. הנגזר משיטת היוון מזומנים

השתמשה החברה בתחזיותיה לגבי ההכנסות העתידיות אשר מתבססות על רווחיות , מס
הערכות לגבי צמיחה עתידית , 7112, בספטמבר 11פעילות הביטוח לתקופה שהסתיימה ביום 

וחות סכום בר ההשבה גבוה מהערך בד. 12.6% -ובשיעור היוון לפני מס של כ 7%בשיעור של 
 .הכספיים של היחידה ולכן לא נדרשת הפרשה לירידת ערך

 
 רימונים -ניהול סוכנות ביטוח  (6

, סוכנות לביטוח רימוניםסכום בר השבה של הנכסים המיוחסים ליחידה מניבת מזומנים 
בחישוב שווי השימוש לפי שיטת . הנגזר משיטת היוון מזומנים, נקבע על בסיס שווי שימוש

השתמשה החברה בתחזיותיה לגבי ההכנסות העתידיות אשר , לפני מס ומניםהוון תזרימי המז
רווחיותה  ,7112, בדצמבר 11לתקופה שהסתיימה ביום  רימוניםשל  המתבססות על רווחיות

-מס של כ לפניובשיעור היוון  1.5%בשיעור של הערכות לגבי צמיחה עתידית  ,הצפויה בעתיד
דוחות הכספיים של היחידה ולכן לא נדרשת הפרשה סכום בר ההשבה גבוה מהערך ב .14.1%

 .לירידת ערך

 סלע -ניהול סוכנות ביטוח  (2

נקבע , סוכנות לביטוח סלעסכום בר השבה של הנכסים המיוחסים ליחידה מניבת מזומנים 
בחישוב שווי השימוש לפי שיטת הוון . הנגזר משיטת היוון מזומנים, על בסיס שווי שימוש

השתמשה החברה בתחזיותיה לגבי ההכנסות העתידיות אשר , ני מסלפ תזרימי המזומנים
רווחיותה  ,7112, בדצמבר 11לתקופה שהסתיימה ביום  סלעשל  המתבססות על רווחיות

-מס של כ לפניובשיעור היוון  7%בשיעור של הערכות לגבי צמיחה עתידית  ,הצפויה בעתיד
של היחידה ולכן לא נדרשת הפרשה סכום בר ההשבה גבוה מהערך בדוחות הכספיים  .15.1%

 .לירידת ערך
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 (המשך) נטו, נכסים בלתי מוחשיים  -: 13באור 
 

 קבוצת פנינסולה -אשראי חוץ בנקאי  (8

לפיכך  .הפנקסנימהערך גבוה , 7112, בדצמבר 11ליום בבורסה שווי מניות קבוצת פנינסולה 
לא נדרשת הפרשה לירידת  סכום בר ההשבה גבוה מהערך בדוחות הכספיים של היחידה ולכן

 .ערך

 מיטב דש הלוואות -אשראי חוץ בנקאי  (9

הנגזר משיטת , נקבע על בסיס שווי שימוש, סכום בר השבה של הנכסים המיוחסים ליחידה
השתמשה , לפני מס בחישוב שווי השימוש לפי שיטת הוון תזרימי המזומנים. היוון מזומנים

מיטב דש של  האשר מתבססות על רווחיות החברה בתחזיותיה לגבי ההכנסות העתידיות
הערכות לגבי  ,רווחיותה הצפויה בעתיד ,7112, בדצמבר 11לתקופה שהסתיימה ביום  הלוואות

שווי שימוש של מיטב  .12.6%-מס של כ לפניובשיעור היוון  1%בשיעור של צמיחה עתידית 
 7112, בדצמבר 11ון ליום נכ, ח''מיליוני ש 7.8-דש הלוואות בהתבסס על ההנחות לעיל הינו כ

 -כתוצאה מכך הוכר בתקופת הדוח הפסד מירידת ערך בסך של כ. והוא נמוך מהערך בספרים
ההפסד מירידת ערך כאמור יוחס במלואו למוניטין ונכלל בסעיף הוצאות . ח''מיליוני ש 7.8

 .אחרות

 בנקאיים ואחרים אשראי מתאגידים    -: 14באור 
 

 

 

שיעור 
הריבית 

 7116בדצמבר  11  7112בדצמבר  11  (1

 7112  
ללא 
  הצמדה

צמוד 
  כ"סה  למדד

ללא 
  הצמדה

צמוד 
 כ"סה  למדד

 ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  % 
              

 77   -   77   5   -   5   פריים (1אשראי לזמן קצר 
אשראי לצורך מימון אשראי חוץ 

 (1בנקאי 
+ פריים

1.1-1.8   741   -   741   416   -   416 
 חלויות שוטפות של הלוואות

 18   18   -   11   11   -   (7 לזמן ארוך   
 61   61   -   25   25   -   (7 חלויות שוטפות של אגרות חוב

 חלויות שוטפות של אגרות חוב 
 -   -   -   84   -   84   (7 של חברה מאוחדת   

              
    111   86   416   478   29   512 

 

 
 .1.6%בשיעור  ריבית הפריים הינה, 7112, בדצמבר 11ליום  נכון( 1
   .להלן 20ראה באור  (7
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 בנקאיים ואחרים אשראי מתאגידים    -: 14באור 
 

 אשראי מתאגידים בנקאיים פנינסולה
 

על , ל רכושהלהבטחת ההתחייבויות והערבויות האמורות רשמה פנינסולה שעבודים שוטפים ע
זכות החברה לפטור , מוניטין, שעבודים קבועים על הון המניות, נכסיה ועל זכויות הביטוח בגינם

לפנינסולה , כמו כן. מסמכים ושטרות שלה, או הנחה ממס וכן על ניירות ערך/או הקלה ממס ו/ו
יהיו שייכים לה הרכוש והזכויות מכל סוג שהוא ששייך לה או ש, הכספים, שיעבוד צף על כל הנכסים

המופקדים , ח והזכויות על פי הם והנובעות מהם"ובכלל זה כל הפיקדונות בשקלים ובמט, בעתיד
 .בבנק

 
התאגידים הבנקאיים המממנים את פעילותה של פנינסולה חתומים על , למיטב ידיעת פנינסולה

ים החתומים על הסכם בינבנקאי הקובע כי לטובת הבטחת התחייבויותיה של פנינסולה כלפי הבנק
על פנינסולה ליצור כלפי החתומים כאמור שעבוד שוטף כללי שווה בדרגה , ההסכם הבינבנקאי

 .לשעבודים של הגורמים המממנים האחרים( פסו-פרי)ובזכויות 
 

התאגידים הבנקאיים המממנים רשאים להעמיד לפירעון מיידי את ההלוואות אשר העמידו 
בל החלטה ביחס לשינוי מבנה או יהיה בכוונתה לעשות כן ללא פנינסולה תק( 1: )לפנינסולה אם

אם בוצע שינוי מבנה ללא קבלת אישור המממנים ( 7)או ; קבלת אישור המממנים מראש ובכתב
כי חל שינוי בבעלות או , לפי שיקול דעתם הבלעדי, אם יראו המממנים( 1)או ; מראש ובכתב

 .בשליטה בפנינסולה
 

מטילים שיעבוד שוטף כללי על נכסי , סולה עם תאגידים בנקאייםתנאי התקשרותה של פנינ
לרבות דרישה לעמידה באמות מידה , תהתקשרות הגבלות שונוהמטילים תנאי , בנוסף. פנינסולה
 .(Covenants)פיננסיות 

 
נותני האשראי , י תאגידים בנקאיים"פנינסולה נוהגת לשמור על יחסי המינוף הבאים כפי שנדרשו ע

 :שלה
 
 :'אגיד בנקאי את .1

  85%פנינסולה מתחייבת כי כל האשראים מהבנק ישמשו למימון לקוחותיה בשיעור של עד 
יתרת סכום החשבונית שנרכשה . ם לקוחותיהלוסכום המקדמה על כל חשבונית שתש מתוך

 .תמומן מתוך ההון העצמי של פנינסולה( 15%)

  או ; מהמאזן 15%( א) -לא יפחת מפנינסולה התחייבה כי שיעור ההון העצמי מסך כל המאזן
לצורך חישוב היחס יופחת מסך האשראים סכום . הגבוה מבין השנים, ח''מיליוני ש 72( ב)

 .ח''מיליוני ש 61הפקדונות והמזומן וזאת בסכום שלא יעלה על 

  ( 7)או ; מסך החוב במאזנה 11%( 1)פנינסולה התחייבה כי החוב של חייב בודד לא יעלה על
 .לפי הנמוך מביניהם, העצמי שלה מההון 75%

  מההון העצמי  171%לא יעלו על ( נטו)החייבים הגדולים של פנינסולה יחד  11החוב של
 .שלה

  פנינסולה התחייבה להחזיק בפוליסת ביטוח אשראי לפיה ביטוח החובה על מלוא עסקאות
מיליוני  18( ב)מסכום עסקאות הפקטורינג נטו של החברה או  16%( א) -לא יקטן מ, החברה

 .לפי הגבוה מביניהם, דולר

 פנינסולה התחייבה לקבל דירוג חברת ביטוח שלA  לפחות לפי דירוגים בינלאומיים. 

 מיתרת  91% -פנינסולה התחייבה להפקיד סכום כולל של ממסרים דחויים אשר לא יפחת מ
 .החוב של החברה לבנק
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-  (המשך) בנקאיים ואחרים אשראי מתאגידים    : 14באור 

 (המשך) אשראי מתאגידים בנקאיים פנינסולה
 

 :'תאגיד בנקאי ב .7

  פנינסולה התחייבה לא להלוות כספים לבעלי עניין שלה ולא לפרוע לבעלי העניין הלוואות
למעט שכר עבודה המשולם , ח לשנה''אלפי ש 711מעל סכום כולל של , קיימות או עתידיות

, כמקובל בחברות אחרות הדומות לפנינסולה, יותלמנהלים המועסקים בה וגם מחזיקים במנ
 .ללא הסכמת הבנק בכתב ומראש

 Cross Default- או מסמך כלפי תאגיד בנקאי או /או הסכם ו/אם פנינסולה תפר התחייבות ו
 פנינסולהאו אם תקום לנושה של /מממן אחר בקשר להלוואות שהעמיד לה אותו תאגיד ו

, ח עילה להקדמת פירעון או פירעון מיידי של חובותיו''אלפי ש 111שסכום נשייתו עולה על 
 .תהווה ההפרשה עילה עבור הבנק להעמיד את האשראי והחובות לפירעון מיידי

 תהווה ההפרה עילה עבור הבנק להעמיד את האשראי והחובות , פירעון מיידי של חובותיו
 .לפירעון מיידי

 חשי לבין נכסי המאזן בניכוי נכסים פנינסולה התחייבה לשמור על יחס בין הון עצמי מו
 . 15% -פיננסיים אשר לא יפחת מ

 או /עומדת לקבל מכלל הבנקים ו/פנינסולה התחייבה כי יחס האשראי הכולל שהיא קיבלה
בניכוי מזומנים שווי מזומנים ופקדונות בבנקים שאינם משועבדים )מוסדות כספיים אחרים 

שבוניות  והממסרים שפנינסולה מממנת מסך כל הח 85%לא יעלה על ( בשעבוד קבוע
 .במהלך העסקים הרגיל

  לא יעלה על ( א)פנינסולה התחייבה כי הסכום הכולל של חשבוניות ושקים של חייב בודד
לא ( ב)  ;מסך כל האשראים שהיא נתנה במסגרת עסקאות פקטורינג וניכיון שיקים 11%

ח ''מיליוני ש 11יעלה על סך של  בכל מקרה לא( ג) -מסך ההון העצמי שלה ו 11%יעלה על 
 .מהסכום המבוטח

 של שנת  1רבעונים רצופים ועוקבים החל מרבעון  4 -לפנינסולה לא יהיה הפסד נקי נטו ב
7111. 

  פנינסולה התחייבה שלא לבצע עסקאות פקטורינג וניכיון שיקים ללא ביטוח אשראי תקף
 .אלא אם תקבל מהבנק אישור לכך מראש ובכתב

 פנינסולההיקף ביטוח החייבים של , יסת הביטוח שפנינסולה התחייבה להחזיקעל פי פול 
 11%ההשתתפות העצמית של פנינסולה לא תעלה על . מיליוני דולר 75לא יפחת מסך של 

 .מהסכום המבוטח

 וזאת בכפוף לכך שהרווח , פנינסולה תהיה רשאית לשלם מדי שנה קלנדרית דמי ניהול
ח ''מיליוני ש 7.5לא יפחת מסכום של ( כספיים השנתייםלפי דוחותיה ה)השנתי שלה 

ותהיה רשאית לחלק מידי שנה קלנדרית כדיבידנד , ובכפוף לכך שלא אירע אירוע הפרה
, ח''מיליוני ש 7.5סכום השווה לרווח הנקי השנתי בניכוי ( כהגדרת המונח בחוק החברות)

 . וזאת בכפוף שלא אירע אירוע הפרה

 או תיתן בטוחה נוספת כלשהי/תגרום לרישום ו, י במקרה שתיצורפנינסולה התחייבה כ ,
או /תגרום לרישום ו, היא תיצור, אחר' או לצד ג/מכל סוג שהוא למי מהבנקים האחרים ו

 .תיתן לבנק בטוחה זהה או שוות ערך

 111% -פנינסולה התחייבה להפקיד סכום כולל של ממסרים דחויים אשר לא יפחת מ 
 (. לאחר ניכוי פיקדונות)בנק מיתרת החוב שלה ל
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 (המשך) בנקאיים ואחרים אשראי מתאגידים    -: 14באור 
 

 (המשך) אשראי מתאגידים בנקאיים פנינסולה
 

 :'תאגיד בנקאי ג .1

  התחייבויות שלה למוסדות פיננסיים ואחרים אשר הפנינסולה  התחייבה כי היחס בין יתרת
כמוצג , ומנים המופקדים אצל מוסדות פיננסייםבניכוי מז, הלוו לה כספים למימון פעילותה

 .6לבין ההון העצמי שלה לא יעלה בכל עת על , חות הכספיים"בדו

  מסך החייבים שלה  5%פנינסולה התחייבה כי החוב של חייב בודד כלפיה לא יעלה על
 .למעט אם ניתן לכך אישור הבנק בכתב ומראש

 15 -חייבים שלה לא יפחת בכל עת מפנינסולה התחייבה כי היקף ביטוח האשראי של ה 
 .דולרני מיליו

 או אשר /פנינסולה התחייבה כי תפקיד ממסרים דחויים אשר משועבדים לטובת הבנק ו
בסכום , הזכויות בגינם משועבדות לטובת הבנק ואשר מאפייניהם הוסכמו בינה לבין הבנק

 .הבנקמסך כל חובות והתחייבויות שלה כלפי  111% -כולל אשר לא יפחת מ

  פנינסולה התחייבה כי הסך המצטבר של ממסרים דחויים אשר יופקדו על ידה בחשבונות
מסך  4%( א: )הבנק ואשר יהיו משוכים על אותו מושך לא יעלה בכל עת על הנמוך מבין

 .ח"שמיליוני  71( ב)או ; הממסרים המשועבדים

  בתוספת , חות הכספייםהון עצמי כמוצג בדו)פנינסולה התחייבה כי ההון העצמי המוחשי
ובעלי  פנינסולהעל ידי , יתרת סכומי קרן הלוואות בעלים אשר לגביה נחתמו כלפי הבנק

מוניטין פטנטים סימני : נכסים בלתי מוחשים כגון( א: )ובניכוי, כתבי נחיתות, מניותיה
או /שהינם בעלי עניין ו לפנינסולהחייבים ( ב)'; מסחר שמות מסחריים זכויות יוצרים וכד

להבטחת חובותיהם  פנינסולהערבויות שניתנו על ידי ( ג); או חברות קשורות/חברות בנות ו
/ השקעות בחברות מוחזקות ( ד); או חברות קשורות/או חברות בנות ו/של בעלי עניין ו

המופיעות ( לשעבר זכויות מיעוט)זכויות  שאינן מקנות שליטה ( ה); קשורות/ בנות 
קרן הערכה מחדש בגין רכוש קבוע ( ו); (גבי דוחות מאוחדיםל)במסגרת ההון העצמי 

( ז); שנוצרה עקב אימוץ מודל הערכה מחדש בתקופה שלאחר גיבוש ההתניות הפיננסיות
מסך המאזן  15% -לא יפחת מסכום השווה ל, שלה הוצאות נדחות( ח); נכס מיסים נדחים
 (. בניכוי מזומנים)של החברה הבת 

 רבעונים רצופים עוקבים 4 -פסד נקי נטו בלפנינסולה לא יהיה ה. 
 

 :'תאגיד בנקאי ד .4

  ח או יחס הון ''מיליוני ש 72 -לא יפחת מ פנינסולהפנינסולה התחייבה כי ההון העצמי של
הגבוהה  - 15% -לא יפחת מ( בניכוי מזומן ופקדונות המופקדים בחשבון)עצמי למאזן 

 .מבניהם

 בניכוי מזומן ופיקדונות המופקדים )סי נטו פנינסולה התחייבה כי סך האשראי הפיננ
 .מסך תיק החייבים 85%בכל רגע לא יעלה על ( בחשבון

 מאזן במסך החוב  2.5%( 1) :פנינסולה התחייבה כי החוב של חייב בודד לא יעלה על
 .לפי הנמוך מבניהם, פנינסולהמההון העצמי של  75%( 7)או  פנינסולה

  מההון העצמי של  171%לא יעלה על ( נטו)נינסולה יחד החייבים הגדולים של פ 11החוב של
 .פנינסולה

 מסך  91% -פנינסולה התחייבה להפקיד סכום כולל של ממסרים דחויים אשר לא יפחת מ
 .הניצול בפועל של האשראי בחשבון

 רבעונים רצופים עוקבים 4 -לפנינסולה לא יהיה הפסד נקי נטו ב. 

  ביטוח אשראי כך שהיקף ביטוח האשראי של פנינסולה תהיה מבוטחת על ידי חברת
 .מיליוני דולר 41 -ת בכל עת מחהחייבים של פניניסולה לא יפ

 
נכון לתאריך הדוח עומדת פנינסולה במגבלות המוטלות עליה מכוח ההלוואות השונות שהוענקו לה 

 .על ידי תאגידים בנקאיים בישראל
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 קדוןיפו תעודות סל -: 15באור 
 

ות הפועלות בתחום הנפקת תעודות סל ותעודות פיקדון הרשומות למסחר בבורסה חברות ייעודי
תכלית מנפיקה ומנהלת במסגרת זו תעודות סל העוקבות . תכלית, חברה מאוחדתמנוהלות על ידי 

תעודות בחסר על מדדי מניות ואופציות כיסוי על מדדים , סקטורים/סחורות/אחרי מדדי מניות
 (.תהתעודו -להלן )וסחורות 

 
אשר הוקמה Special Purpose Company (SPC )כל אחת מהחברות המנפיקות הינה חברה ייעודית 

תעודות סחורה ותעודות בחסר וכן ניירות ערך אחרים שתכלית , לצורך ביצוע הנפקת תעודות סל
 .תהיה רשאית להנפיק כפי שיחליט דירקטוריון הבורסה

 

קן הבלעדי הינו הנפקת תעודות סל וטיפול תעודות הסל הונפקו באמצעות חברות שעיסו .א
התעודות הינן מכשיר העוקב במדויק אחר . בנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי התעודות

מדד כלשהו וניתן להמרה במניות או על פי שווי כספי בהתאם למדד הייחוס שנקבע לאותן 
בסיס שמניבים את תשואותיהם של מדדי מניות וסחורות  התעודות מגובות בנכסי. תעודות

בין בבנק ובין )מתוך כספי תמורת ההנפקה מפקידות החברות סכומים בחשבונות . שונים
או מכשירים פיננסיים ונגזרים שירכשו לצורך עמידה /וכן נכסי בסיס ו( במוסד כספי

התעודות יבוצע מתוך מימוש זכויות מחזיקי . בהתחייבויותיהן כלפי מחזיקי התעודות
 7112, בדצמבר 11ליום . התקבולים נטו שיתקבלו בפועל בידי החברות מהנכסים המשועבדים

 .ודות סלתע 121תכלית מנהלת 

 

תעודות פיקדון הונפקו באמצעות חברות שעיסוקן הבלעדי הינו הנפקת תעודות פיקדון  .ב
קרן )דות הפיקדון צמודות תעו. וטיפול בנכסים המשועבדים לטובת מחזיק תעודות הפיקדון

כל אחת מחברות . לשערי חליפין של מטבעות שונים מול השקל ונושאות ריבית( וריבית
אשר הוקמה לצורך Special Purpose Company (SPC )תעודות הפיקדון הינה חברה ייעודית 

כאשר מתוך כספי , ביצוע הנפקת תעודות הפיקדון וכל פעילות עסקית אחרת אסורה עליה
ורת ההנפקה מפקידות החברות פיקדונות בנקאיים אשר מגבים את התשלומים שהן תמ

זכויות החברות בפיקדונות המגבים הם מקור . מחויבות לשלם למחזיקי תעודות הפיקדון
תעודות הפיקדון מדורגות . הפירעון היחיד לגבי התחייבויות למחזיקי תעודות הפיקדון

על הדירוג של הבנקים בהם , בין היתר, וג זה נשעןדיר(. AAA-) -ו( AA)+בדרוגים שונים 
 .פיקדון תעודות 5תכלית מנהלת  7112, בדצמבר 11ליום . יופקדו הפיקדונות

 

 :ופיקדון להלן הרכב יתרת תעודות סל .ג
 בדצמבר 11   
   7112  7116 
 ח"מיליוני ש  סעיף 

      
 11,221   11,226   'ד התחייבות ופיקדון, תעודות סל

 (1,615)  (1,416)   החזקות הדדיות -ניכוי ב
 (17)  (11)   הוצאות הנפקה נדחות -בניכוי 

      
    78,179   78,114 
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 (המשך) פיקדוןו תעודות סל - :15באור 
 

 פרטים נוספים על הרכב נכסים והתחייבויות של החברות הייעודיות .ד
 

  7112בדצמבר  11ליום 
 

 

מדדי 
 מניות 
  ישראל

מדדי  
מניות 
  זרים

מדדי 
  סחורות

שערי 
  חליפין

מדדי 
 אגרות 

 כ"סה  אחרים  ח"ש  חוב
 ח"מיליוני ש 
 11,911   1,159    1,597   9,549    485   114   11,121   2,441  (1)נטו , נכסים מגבים

 11,226   1,145    1,591   9,572    469   117   11,111   2,411  תעודות
  11   21   7   16   77   7   14   152 

 בתוספת החזקה 
 -                  הדדית בתעודות   
                  

 כ השקעות "סה
 עודפות לכיסוי   
 התחייבויות של    
 152                  (7)תעודות    

 

 

 
  7116בדצמבר  11ליום 

 

 

כל מדדי 
מניות 
  ישראל

מדדי 
 מניות
  זרים

י מדד
  סחורות

שערי 
  חליפין

מדדי 
אגרות 

 כ"סה  אחרים  ח"ש  חוב
 ח"מיליוני ש 

                  
 11,974   1,411    1,599   9,269    615   167   9,266   8,671  (1)נטו , נכסים מגבים

 11,221   1,191    1,582   9,248    594   158   9,696   8,598  תעודות
  77   21   4   11   71   17   11   151 

 בתוספת החזקה 
 11                  הדדית בתעודות   
                  

 כ השקעות "סה
 עודפות לכיסוי   
 התחייבויות של    
 166                  (7)תעודות    

 

 

 .חדות יעודיותשל חברות מאו בניכוי אשראי ויתרות זכות ובניכוי התחייבות בשל ניירות ערך (1)
 .5ראה באור . השקעות אלו סווגו להשקעות לזמן קצר (7)

 
 בדבר מכשירים', ב71סיכון מחיר ולסיכוני מטבע מפורטת בבאור , חשיפת הקבוצה לסיכון אשראי

 .פיננסיים
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 ופיקדון התחייבויות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי תעודות סל -: 16באור 
 

ת מפעילות בניירות ערך ובאשראים המבוצעת לצורך צמצום החשיפה בגין התחייבויות הנובעו
פעילות זו הינה פעילות משלימה להשקעות שוטפות של חברות ייעודיות . והפקדון תעודות הסל

 .לעיל 15-ו 6ראה באורים , ופקדון לכיסוי תעודות סל
 

 בדצמבר 11   
   7112  7116 

 ח"מיליוני ש  מטבע 
      

 24   9   ח"ש מתאגידים בנקאים אשראי
 111   96   ב"דולר ארה 
 61   -   אירו 

 
דולר הונג 

 -   1   קונג
      
    116   714 
      

      התחייבויות בגין ניירות ערך
 14   716    מניות

 51   167    אגרות חוב
 119   111    נגזרים

 9   6    תעודות סל
    495   715 
      

 71   71    זכאים
      
    671   427 

 

 
 

 בדבר מכשירים', ב21סיכון מחיר ולסיכוני מטבע מפורטת בבאור , חשיפת הקבוצה לסיכון אשראי
 . פיננסיים

 

 בחסר התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך- : 17באור 

 

 בדצמבר 11   
   7112  7116 
 ח"מיליוני ש   
      

 71   2    ( 1)מניות 
 18   -    מילווה קצר מועד

 15   -    נגזרים
 -   18    ח ממשלתי"אג
 -   4    ח קונצרני"אג
      
    79   51 

 

 
 .התחייבויות בגין ניירות ערך נובעות ממכירה בחסר של ניירות ערך סחירים מושאלים (1)
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 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים -: 18באור 
 

 בדצמבר 11   
   7112  7116 
 ח"מיליוני ש   
      

 52   68    חובות פתוחים
 1   7    המחאות לפירעון

      
    21   61 

 

 
  .החובות לספקים אינם נושאים ריבית

 

 זכאים ויתרות זכות -: 19באור 

 

 בדצמבר 11   
   7112  7116 
 ח"מיליוני ש   
      

 52   57    ת בגין שכר עובדים ומוסדו
 11   8    מוסדות

 11   11    *(זכאים בגין רכישת מניות 
 1   -    החזר דמי ניהול לעמיתים

 8   11    הוצאות לשלם 
 1   1    הכנסות מראש

 -   1    מסלקת הבורסה
 1   -    לקוחות קסטודיאן

 -   79    התחייבות לבעלי מניות בחברה מאוחדת
 5   8    ות זכות וזכאים אחריםיתר

      
    177   98 

 

 

 .'א4ראה באור  *( 

 

 התחייבויות לא שוטפות -: 20באור 
 

 ההרכב .א
 

 7112, בדצמבר 11ליום 
 

סכום  
  הקרן

שיעור 
ריבית 
  נקוב

שיעור 
ריבית 

  יתרה  אפקטיבית

יתרה בניכוי 
חלויות 
 שוטפות

מיליוני  
  %  %  ח"ש

מיליוני 
  ח"ש

 ליוני מי
 ח"ש

 116   112   5.8-3.15  5.8-2.85  112  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 544   619   1.24-4.27  1.95  611  (7( )1( )'סדרה ג)אגרות חוב 

 119   771   1.4  1.4  771  אגרות חוב בחברה מאוחדת
  941       959   289 
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 (המשך) התחייבויות לא שוטפות -: 20באור 
 

 7116, בדצמבר 11יום ל
 

 
סכום 
  הקרן

שיעור 
ריבית 
  נקוב

שיעור  
ריבית 

  יתרה  אפקטיבית

יתרה בניכוי 
חלויות 
 שוטפות

מיליוני  
  %  %  ח"ש

מיליוני 
 ח"מיליוני ש  ח"ש

          
 112   115   5.8-1.15  5.8-7.6  115  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 495   556   1.98-4.72  1.95  548  (7( )1( )'סדרה ג)אגרות חוב 
התחייבות בשל אופציות מכר 

לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 4   4       4  שליטה 

  682       695   616 
 

 
 .סכום הקרן והריבית צמוד למדד (1
 .להלן 1'לעניין עסקת גידור ראה סעיף ג (7

 

 7112, בדצמבר 11מועדי הפרעון לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ליום  .ב

 

שנה  
  ראשונה

שנה 
  שנייה

שנה 
  שלישית

שנה 
  רביעית

שנה 
  חמישית

שנה 
שישית 

 כ"סה  *(ואילך 
 ח"מיליוני ש 
              

הלוואות 
מתאגידים 

 112   -   1   9   9   85   11  בנקאיים
סדרה )אגרות חוב 

 619   744   25   25   25   25   25  ('ג
אגרות חוב חברה 

 771   -   -   -   72   117   84  דתמאוח
 959   744   28   84   111   727   121  סך הכל

 

 

 .7175פרעון סופי בשנת  *(
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 (המשך) התחייבויות לא שוטפות -: 20באור 

 

  של החברה אגרות חוב .ג
 

, בדצמבר 2אשר תוקן ביום )פרסמה החברה תשקיף מדף , 7111, בנובמבר 78ביום  .1
בהתאם לדוח הצעת מדף שפורסם על פי , גייסה החברה 7111, בדצמבר 71 ביום(. 7111

סדרה )אגרות חוב ( בניכוי הוצאות הנפקה)ח "מיליוני ש 796-סך של כ, תשקיף המדף
סדרה )אגרות חוב . נ.ח ע"מיליוני ש 111הציעה החברה לציבור , פי דוח ההצעה-על(. 'ג
 .4.17%החוב עומד על  שיעור הריבית השנתית האפקטיבית לאגרות(. 'ג

בדצמבר בכל  11תשלומים שווים ביום  14-עומדות לפרעון ב( 'סדרה ג)אגרות החוב 
קרן )וצמודות  1.95%נושאות ריבית שנתית בשיעור של , 7175עד  7117אחת מהשנים 

 11-הריבית תשולם אחת לחצי שנה החל מה, כמו כן. למדד המחירים לצרכן( וריבית
 .להלן' ראה סעיף ד, לגבי אמות מידה פיננסיות. 7175, בדצמבר 11-ועד ל 7111, ביוני

 
והנפיקה סך של          ( 'סדרה ג)הרחיבה החברה את אגרות החוב  7117-7115בשנים 

בניכוי הוצאות )ח "מיליוני ש 518.2 -בתמורה כוללת של כ. נ.ח ע"מיליוני ש 492.14 -כ
 .4.72%-ל 1.98%ין שב צמודה ובשיעורי ריבית אפקטיבית( הנפקה

 
לאגרות באופן יציב  A1.ilהודיעה מידרוג כי היא קובעת דירוג , 7112, בספטמבר 1ביום 

וזאת לאור , .נ.ח ע"מיליוני ש 111שתנפיק החברה בהיקף של עד ( 'סדרה ג)החוב 
לביצוע הנפקת , 7112, בספטמבר 1החלטה עקרונית שקיבל דירקטוריון החברה ביום 

 5ביום  .('סדרה ג)בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב קיימת , וראגרות חוב לציב
באופן יציב  A1.ilג פרסמה מידרוג עדכון לפעולת הדירוג וקבעה דירו, 7112, בספטמבר

 . נ.ח ע"מיליוני ש 151לאגרות החוב שתנפיק החברה בסך של עד 

פי בהתאם לדוח הצעת מדף שפורסם על , גייסה החברה, 7112, בספטמבר 6ביום 
 ,('סדרה ג)אגרות חוב . נ.ח ע"מיליוני ש 171, כאמור לעילתשקיף מדף של החברה 

שיעור ריבית בו( בניכוי הוצאות הנפקה)ח "מיליוני ש 141 -של כ בתמורה כוללת
 .1.74%ל שצמודה אפקטיבית 

 
סדרה )אגרות חוב . נ.ח ע"מיליוני ש 521.81לחברה , הדוחות הכספייםלתאריך , כ"סה

 (. 'ג
 

 בגין הורדת דירוג( 'סדרה ג)תאמת שיעור ריבית אגרות החוב ה .7

 

יעודכן במהלך תקופת ריבית , על ידי חברה מדרגת( 'סדרה ג)ככל שדירוג אגרות החוב 
יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר ( 'סדרה ג)כך שהדירוג שיקבע לאגרות החוב , כלשהי

יעלה שיעור הריבית , (קוריהדירוג המ -להלן ) A1מדירוג ( הדירוג המופחת -להלן )
 1.75% -ב( 'סדרה ג)השנתית שנושאת יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

בגין כל דרגה מתחת לדירוג המקורי ועד לדרגה , 1.95% לשנה מעל לשיעור ריבית של
שיעור הריבית הנוסף ישולם בגין התקופה (. שיעור הריבית הנוסף -להלן ) Baa2של 

פרסום הדירוג המופחת ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי שתתחיל ממועד 
( 'סדרה ג)או עד להעלאת דירוג אגרות החוב , ('סדרה ג)מסולקת של אגרות החוב 

, ('סדרה ג)בגין כל העלאת דרגה של דירוג של אגרות החוב , שאז, בדרגה אחת או יותר
לא יפחת , ר הריביתכך שבכל מקרה שיעו, 1.75% -יופחת שיעור הריבית הנוסף ב

 .1.95% משיעור הריבית של
כאשר גם אם , Baa2כי העלאת שיעור הריבית כאמור תיעשה רק עד לדירוג של , מובהר

לא יועלה שיעור הריבית פעם  Baa2-דירוג הנמוך מ( 'סדרה ג)יקבע לאגרות החוב 
 .נוספת

 
המשך דירוג מ כי היא מאשרת את "הודיעה חברת מדרוג בע, 7112, ביולי 76ביום 

  .באופק יציב A1.ilדירוג , אגרות החוב של החברה
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 (המשך) התחייבויות לא שוטפות -: 20באור 

 

 (המשך) אגרות חוב של החברה.      ג
 

 ת גידוראועסק .1

 

חברה לבצע עסקה או עסקאות הגנה על האישר דירקטוריון  7111, באוקטובר 11ביום 
ח באמצעות התקשרות "ש נימיליו 111 בסכום של עד( 'סדרה ג)חלק מאגרות החוב 
וזאת על מנת לנטרל את החשיפה , עם בנקים ישראלים SWAP בעסקת או עסקאות

 ביום. צמוד מדד בקופון קבוע( בגין הקרן והריבית)על ידי החלפת תשלום קופון , למדד
התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי בעסקה לביצוע עסקת הגנה על  7111, בנובמבר 14

 6.46%נקובה בשיעור ח בתוספת ריבית "ש נימיליו 51 -ום אגרות חוב של כיתרת סכ
אחר התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי  7114, יוליב 7 ביום. על היתרה האמורה

ח בתוספת ריבית "ש נימיליו 51 -על יתרת סכום אגרות חוב של כהגנה נוספת  תבעסק
ותשקול מעת לעת ביצוע החברה בוחנת  .על היתרה האמורה 6.15%נקובה בשיעור 

 .בהתאם לתנאי השוק, בין היתר, עסקאות הגנה נוספות וזאת
ת את תזרימי ות הגנה אפקטיבית המגדראות בדוחות הכספיים כעסקומטופל העסקאות

 הדוחותלתאריך . המזומנים הצפויים לחברה מיתרת אגרות החוב בגינן בוצעה ההגנה
ת אוההוגן של עסק ןשוויח ו"מיליוני ש 61 -הכספיים הסתכם הערך הנקוב שגודר בכ

הכלולים בסעיפי זכאים אחרים לזמן קצר , ח"מיליוני ש 5 -הסתכם לסך של כההגנה 
 .בדוחות הכספיים, ולזמן ארוך

 
 אגרות חוב של חברה מוחזקת .ד
 

שבוצעה ( 'סדרה א)פרסמה פנינסולה את תוצאות הנפקת אגרות חוב , 7112, באפריל 9ביום 
שפורסם על פי תשקיף מדף של פנינסולה מיום , 7112, באפריל 5מדף מיום  על פי דוח הצעת

על ידי סטנד אנד פורס מעלות , 7112, באפריל 5ביום אגרות החוב דורגו . 7112, בינואר 72

 .Ailדרוג מ ב"בע
 

( קרן וריבית)ואינן צמודות , 1.4%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 
הסתכמה , במסגרת הצעה לציבור ,ך התמורה המידית בניכוי הוצאות הנפקהס. למדד כלשהו

 .ח"מיליוני ש 777.4 -לכ
 

ורציפים בשיעור של  בשמונה תשלומים רבעוניים שווים( קרן)אגרות החוב תעמודנה לפירעון 
 1החל ביום , אשר ישולמו מידי רבעון, כל אחד, מקרן ערכן הכולל של אגרות החוב 17.5%

 11-הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תשולם ב. 7118, באפריל
 .7112, ביולי 1-אשר ישולמו כל רבעון החל מיום ה, תשלומים
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 (המשך) התחייבויות לא שוטפות -: 20באור 

 

 אמות מידה פיננסיות .ה
 
 אגרות חוב .1
 

היא תעמוד , רתהיינה קיימות במחזו( 'סדרה ג)החברה התחייבה כי כל עוד אגרות חוב 
ת המפורטות להלן וכן אם החברה לא תעמוד בהן בכל מועדי הדיווח ובאמות המידה הפיננסי

 .תקום עילה להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי, של חמישה רבעונים רצופים

 

על בסיס דוחות , נקבעו אמות מידע פיננסיות( 'סדרה ג)בדוח הצעת המדף של אגרות חוב 
 :לןכמפורט לה, מאוחדים

 

  יחס חוב פיננסי נטו לרווח תפעולי .א
 

אשראי מתאגידים בנקאיים : התחייבויות שוטפות הכוללות -הוגדר " חוב פיננסי נטו"
הלוואות מתאגידים בנקאיים : הכוללות, בצירוף התחייבויות לא שוטפות, ואחרים

לזמן השקעות , מזומנים ושווי מזומנים: בניכוי נכסים שוטפים הכוללים, ואגרות חוב
הלוואות , השקעות: קצר ואשראי לקוחות וכן בניכוי נכסים לא שוטפים הכוללים

החוב הפיננסי נטו על מרכיביו כאמור לעיל אינו כולל נכסים , מובהר כי. ויתרות חובה
בדוחות הכספיים של החברה בגין ( לרבות באיחוד יחסי)והתחייבויות המאוחדים 

 (Special Purpose Entities/Companies/Vehicles)יים מכשירים פיננסיים של תאגידים ייעוד
 .או ירכשו על ידי חברה/או נרכשו ו/או יונפקו ו/אשר הונפקו ו

 
הרווח התפעולי הרבעוני החשבונאי המאוחד של החברה בניכוי  -הוגדר " רווח תפעולי"

לום תש: "7 כמשמעותו בתקן דיווח כספי בינלאומי)הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות 
א לתקנות 9כמשמעותו בתקנה )היה ותפרסם החברה דוח פרופורמה "(. מבוסס מניות

אזי ביחס לכל רבעון אשר בו , (1921-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך 
 . יילקח הרווח התפעולי הרבעוני מדוח הפרופורמה, תפרסם החברה דוח פרופורמה

 
פיננסי נטו לסוף כל רבעון לבין הרווח התפעולי היחס בין החוב ההחברה התחייבה כי 

המצטבר של החברה בארבעת הרבעונים הקלנדריים האחרונים שהסתיימו באותו 
 . 6 לא יעלה על, רבעון

 

  הון עצמי מינימלי .ב
 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לפי הדוחות  -הוגדר " הון עצמי"
 (. ות שליטהלא כולל זכויות שאינן מקנ)המאוחדים 

 

ההון , תהיינה קיימות במחזור( 'סדרה ג)כי כל עוד אגרות חוב , התחייבההחברה 
 .ח"ש מיליוני 111-העצמי של החברה לא יפחת מ
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 (המשך) התחייבויות לא שוטפות -: 20באור 
 

 (המשך) אמות מידה פיננסיות.      ה
 

, ('סדרה ג)ות של אגרות החוב החברה עמדה באמות המידה הפיננסי ות הכספייםלמועד הדוח
 .כמפורט לעיל

 
 : להלן תוצאות העמידה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לתאריכי החתך הבאים

  תאריך
יחס חוב פיננסי לרווח 

  תפעולי
הון עצמי מיוחס לבעלי 

 ח"מניות במיליוני ש
     

11.1.7112   1.77   221 
11.6.7112   1.19   281 
11.9.7112   1.45   811 

11.17.7112   1.15   817 
 

 
 אגרות חוב של חברה מוחזקת .7

 

 :בקשר להנפקת אגרות החוב פנינסולהלהלן אמות המידה הפיננסיות שהוטלו על 
 
 ח"ש יליונימ 81-לא יפחת מ הון העצמי של. 
 15% -יחס הון עצמי למאזן לא יפחת מ. 
 עלה על שיעור של שיעור השקים המשוכים על ידי אותה ישות משפטית לא י

 .מסך תיק האשראי ללקוחות ברוטו 11%

 

, עמדה באמות המידה הפיננסיות של אגרות החוב פנינסולה ות הכספייםלמועד הדוח
 .כמפורט לעיל

 

 תאגידים בנקאיים .1
 

כלפי תאגידים  הקבוצהבמסגרת ארגון מחדש של התחייבויות החברה וחברות  (א
בהסכם עם בנק ולפיו המחתה  7111 התקשרה החברה בחודש אוגוסט, בנקאיים

לחברה את התחייבויותיה ( דש -להלן )מ "ניירות ערך והשקעות בעדש מיטב 
, (7112, בדצמבר 11נכון ליום )ח "שני מיליו 11 -בסך כולל של כ, כלפי הבנק

אשר התמזגה עם ולתוך )מימון שונים בהם התקשרה בעבר מיטב  סכמיהמכוח 
, במסגרת המחאת ההתחייבויות כאמור(. מחותההתחייבויות המו -להלן ( )דש

עודכנה רשימת העילות להעמדת ההתחייבויות המומחות לפירעון מיידי על ידי 
 . הבנק

  
שעבדה דש לטובת הבנק מניות של , הבטחת פירעונן המלא כלפי הבנק לשם

את זכויותיה , לרבות ההכנסות מהן ופירותיהן, תכלית המוחזקות על ידה
לרבות הכספים והנכסים המופקדים בו וכן את זכויותיה לקבל , בחשבון בבנק

 . כספים מתכלית כדמי ניהול ועל חשבון הלוואות בעלים שהעניקה החברה
 

כי עד לפירעון מלוא סכום האשראי כלפי , היתר בין, התחייבה החברה, כמו כן
כהגדרתן בכתב )ימשיכו החברה וכן החברות הבנות המהותיות שלה , הבנק

, (כהגדרתם בכתב ההתחייבות)לעסוק בתחומי פעילותן העיקריים ( יבותההתחי
. ולא ישנו את אופי עסקיהן מבלי לקבל את הסכמת הבנק לכך בכתב ומראש

נקבעו במסגרת כתב ההתחייבות עילות להעמדת האשראי לפירעון , כמו כן
תעמודנה , (לפי העניין)התחייבה החברה כי החברה ותכלית , בנוסף. מיידי

 .אמות המידה הפיננסיות הבאותב
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 (המשך) התחייבויות לא שוטפות -: 20באור 
 

 (המשך) אמות מידה פיננסיות.      ה
 

 (המשך) תאגידים בנקאיים .1
 

כתב ההתחייבות קובע כי החברה נדרשת לעמוד באמות המידה הפיננסיות 
 :הבאות

 

 .ח"מיליוני ש 161-לא יפחת מ  EBITDA-סך ה

 .ח"מיליארד ש 11-ם של תכלית לא יפחת מסך הנכסים המנוהלי
 

החברה התקשרה עם שני תאגידים בנקאיים לנטילת מסגרת אשראי בסך של עד 
ולאחר מכן  7118ח עד תום שנת "מיליוני ש 111כ "סה, ח מכל אחד"מיליוני ש 51

בהתאם לכתב . חודשים כל אחת 17תתחדש מסגרת האשראי לתקופות בנות 
החברה לבין אחד התאגידים הבנקאים התווספה תניה ההתחייבות המתוקן בין 

פיננסית לפיה היחס בין החוב הפיננסי נטו לכל רבעון לבין הרווח התפעולי 
המצטבר של החברה בארבעת הרבעונים הקלנדריים האחרונים שהסתיימו 

תנייה זו הינה זהה לתנייה הקבועה באגרות החוב ) 6באותו רבעון לא יעלה על 
 ((.'סדרה ג)

 

בעקבות מיזוגה של מיטב גמל ופנסיה לתוך מיטב דש גמל אשר בעקבותיו  (ב
ולאור הלוואה , הומחו כל התחייבויותיה של מיטב גמל ופנסיה למיטב דש גמל

ח התחייבה מיטב דש "מיליוני ש 11-כהינה  7112, בדצמבר 11אשר יתרתה ליום 
לא יפחת סך , ההלוואה כלפי הבנק כי עד לפירעון מלוא סכום, בין היתר, גמל

נקבעו במסגרת , בנוסף. ח"מיליארד ש 72-מ, בכל עת, הנכסים המנוהלים על ידה
כתב ההתחייבות תניות סטנדרטיות בדבר קבלת הסכמת הבנק לשינוי מבנה 

. וכן תניות להעמדת ההלוואה לפירעון מידי, ושינוי השליטה במיטב דש גמל
החברה לטובת הבנק  העמידה, בהמשך להתקשרות בכתב ההתחייבות האמור

 .ערבות להבטחת פירעון ההלוואה
 

אשר  7112, בדצמבר 11נכון ליום , ח"שמיליוני  26-של כ לחברה הלוואות בסך (ג
החברה התחייבה על עמידה באמות מידה . 7119מועד פירעונה הינו יולי 

 :פיננסיות כדלקמן

 
 מיליוני 751כ ההון העצמי של החברה לא יפחת בכל עת מסך של "סה .1

 .ח"ש
ח "קדון לא משועבד או אגיאו חברות מאוחדות יפקידו פ/החברה ו .7

 .ממשלתיות או קרנות כספיות בסכום האשראי
במשך ( כולל תוצאות נוסטרו)לא יהא רשום הפסד תפעולי בדוח מאוחד  .1

 .שני רבעונים רצופים
של החברה לתאגידים בנקאים  המאוחדהיחס בין החוב הכולל במאזן  .4

 .1ב לבין ההון העצמי לא יעלה על ולבעלי אגרות חו

 

תכלית ומיטב דש גמל באמות המידה , עמדו החברה הדוחות הכספייםנכון לתאריך 
  .הפיננסיות המצוינות לעיל

 

 שעבודים ובטחונות .ו
 

 .'ג23ראה באור 
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 מכשירים פיננסיים -: 21באור 
 

 גורמי סיכון פיננסיים .א
 

סיכון מטבע )כגון סיכוני שוק , סיים שוניםפעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננ
 . סיכון אשראי וסיכון נזילות, (סיכון ריבית וסיכון מחיר, סיכון מדד המחירים לצרכן, חוץ

 

בעיקר תיק ניירות הערך של  ,סיכוני השוק משפיעים על השווי ההוגן של נכסי הקבוצה
והן על מרכיב ( הקבוצהנכסי  -להלן ( )נוסטרו)הקבוצה המוחזק למטרות השקעה עצמית 

נכסי קופות הגמל )ההכנסות של הקבוצה הנגזר משווי הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה 
 -להלן ( )'נכסי תעודות הסל וכו, נכסי תיקי ההשקעות, נכסי קרנות הנאמנות, וקרנות הפנסיה

 (.נכסי הקבוצה המנוהלים
 

. ת של הקבוצה בביצוע השקעותיהניהול הסיכונים הינו חלק אינטגרלי מפעילותה היומיומי
הקבוצה קבעה מגבלות להשקעה במניות ובאגרות חוב של נכסי הקבוצה וכן נעזרת בבדיקות 
שמבצעים אנליסטים בקבוצה בניהול ההשקעות של נכסי הקבוצה ושל נכסי הקבוצה 

 .המנוהלים
 

  .להלן' בדבר גורמי סיכון פיננסיים בתחום תעודות הסל ראה סעיף ב

 

 י שוקסיכונ .1
 
 סיכון מטבע וסיכון ריבית (א
 

בנוגע לנכסי הקבוצה ונכסי הקבוצה המנוהלים , סיכוני מטבע וסיכוני הריבית
מאחר שחלק , מגולמים בעקיפין גם בסיכוני מחיר אחר כפי שמפורט להלן

מהשקעות החברה לזמן קצר כוללות אגרות חוב וניירות ערך הנסחרים בבורסות 
 .זרות

 
נטו אשר צמודים למטבע חוץ שבגינו קיימת לקבוצה  ,הנכסים הפיננסיים

 11ליום ) 7112, בדצמבר 11 ח ליום"מיליוני ש 71-הינם כ, חשיפה לשינויי מטבע
 (.ח"מיליוני ש 11 -כ 7116, בדצמבר

 

 
מבחן רגישות לשינויים 

 ח"בשער החליפין של מט
 מהשינוי( הפסד)רווח  

  ח"עליית שע 
ירידת 

 ח"שע
 %5של   %5של  
 ח"מיליוני ש 
    

 (1.1)  1.1  7112שנת 

    
 (1.2)  1.2  7116שנת 
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 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 21באור 
 

 (המשך) גורמי סיכון פיננסיים .א
 

 (המשך) סיכוני שוק .1
 

 (המשך) סיכון מטבע וסיכון ריבית (א
 

אפשריים השינויים שנבחרו נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים 
 .סבירים במשתני סיכון אלה

 
 סיכון מדד המחירים לצרכן (ב
 

לקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב שהונפקו אשר צמודות 
אשר צמודות למדד ושבגינן , נטו, ההתחייבויות הפיננסיות. לשינויים במדד

ח "מיליוני ש 671-הינן כ, קיימת לקבוצה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן
 (. ח"מיליוני ש 597-כ 7116, בדצמבר 11ליום ) 7112, בדצמבר 11ליום 

 
נושאות ריבית , אשר נסחרות בבורסה, ('סדרה ג)החברה הנפיקה אגרות חוב 

לפיכך שוויין ההוגן של אגרות החוב , קבועה וצמודות למדד המחירים לצרכן
ראה ', רה גח סד"בדבר עסקת הגנה בגין חלק מאג. חשוף לסיכוני שוק ומדד

 .(1)'ג20באור 
 

מדיניות החברה הינה להגן מעת לעת בהתאם להחלטת הדירקטוריון על חלק 
 .מהשפעות המדד

 

 
מבחן רגישות לשינויים 
 במדד המחירים לצרכן

 מהשינוי( הפסד)רווח  
 עליית מדד 

 
 ירידת מדד

 %7.5של  %7.5של  
 ח"מיליוני ש 
    

 15   (15) 7112שנת 

    
 15   (15) 7116נת ש

 

 

השינויים שנבחרו נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים אפשריים 
 .סבירים במשתני סיכון אלה
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 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 21באור 
 

 (המשך) גורמי סיכון פיננסיים .א
 

 (המשך) סיכוני שוק .1
 

 סיכון ריבית (ג
 

ית ולפיכך חשופה החברה קדונות נושאי ריבילקבוצה יתרות מזומנים ופ
 .לשינויים בשערי הריבית

 
 תחום אשראי חוץ בנקאי

סיכון הריבית . סיכון השוק העיקרי אליו חשופה פנינסולה הינו סיכון הריבית
ובהונה העצמי כתוצאה משינויי בשיעור  פנינסולההוא הסיכון לפגיעה ברווחי 

ה מלקוחותיה לריבית נוהגת להתאים את גובה הריבית והעמל פנינסולה. הריבית
 . בנק ישראל וזאת על מנת למנוע את שחיקת המרווחים התפעוליים שלה

הורדה של ריבית בנק ישראל מגדילה את המרווח ואילו העלאה של הריבית 
 .בעסקאות קיימות לגביהן לא ניתן להעלות את הריבית, מקטינה את המרווח
והריבית על פי רוב מאחר והאשראי הינו לטווח קצת , להערכת פנינסולה

חשיפתה למצבים כאלה אינה , מותאמת ללקוח כתוצאה משינוי הריבית במשק
 .מהותית

 
 סיכון מחיר (ד

 

אגרות חוב , מניות. לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה
המסווגים כנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח , וכתבי אופציה

ה חשופה לסיכון בגין שינוי בשווי ההוגן הנקבע הקבוצ םאשר בגינ, והפסד
 . בהתבסס על מחירי שוק בבורסה

 

בעיקר כתבי אופציה )לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים שאינם סחירים 
אשר נכס הבסיס שלהם נסחר בבורסה והשקעות באגרות חוב שמחירן ( ונגזרים

בת שערוך נכסים נגזר מציטוטי שערי ריבית חסרת סיכון ופרמיות סיכון לטו
המושפע בעקיפין משינוי בשווי שוק של אגרות , "(מרווח הוגן)"בלתי סחירים 

, מניות(. להלן' יף חבסע 7 מכשירים פיננסים תחת רמה)חוב סחירות בבורסה 
מסווגים כנכסים פיננסיים , וקרנות השקעה נגזרים ,כתבי אופציה, אגרות חוב

הקבוצה חשופה לסיכון בגין ם אשר בגינ, הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 . שינוי בשווי ההוגן הנקבע בהתבסס על מחירי שוק בבורסה
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 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 21באור 
 

 (המשך) גורמי סיכון פיננסיים .א
 

 סיכון אשראי .7
 

קדונות לזמן קצר וניירות ערך סחירים אשר יפ, שווי מזומנים, לקבוצה מזומנים (א
חשופה , בשל כך. ים בנקאיים וחברי בורסה ישראליים וזריםמופקדים בתאגיד

ל ולקריסת "הקבוצה ליציבות המערכת הבנקאית וחברי הבורסה בארץ ובחו
 .תאגיד בנקאי או חבר הבורסה בו מופקדים כספים של הקבוצה

 

נותנת אשראי ללקוחותיה לרכישת , שהינה חברה בבורסה, חברה מאוחדת (ב
הבורסה ומקבלת מלקוחותיה כבטוחה את תיק ניירות ערך בהתאם לתקנון 
-לחברה מאוחדת חשיפה בגין אשראי תוך יומי ו. ניירות הערך המתנהל אצלה

overnight (T+1-5) , שניתן ללקוחות אשר ניתנים להם שירותי מסחר וסליקה
לטווח קצר ובגובה ההפרש בין מחיר , (לקוחות קסטודיאן)לתאגידים בנקאיים 

וזאת רק ( סגירת הפוזיציה)מחיר ביצוע הפעולה הנגדית  העסקה שבוצעה לבין
החשיפה לסיכוני אשראי בקשר ללקוחות . במקרה של התכחשות לקוח לעסקה

אלו הינה מוגבלת בשל מספר הלקוחות להם ניתן האשראי וכן בגין גובה 
 .האשראי שניתן ביחס לביטחונות

 
סי לא יעמוד בביצוע הסיכון שצד אחד של מכשיר פיננ)לקבוצה סיכוני אשראי  (ג

כתוצאה מהחזקת אגרות חוב ( המחויבות ויגרום לצד האחר להפסד כספי
הן במסגרת נכסי הקבוצה והן במסגרת נכסי , (בעיקר בגין אגרות חוב קונצרניות)

 . הקבוצה המנוהלים

 
 בתחום אשראי חוץ בנקאי (ד

אצל  סיכון אשראי הוא הסיכון שצד אחד למכשיר פיננסי יגרום להפסד פיננסי
סיכון האשראי של פניניסולה נובע בעיקר . האחר על ידי אי עמידה במחויבות

או נותני הממסרים הדחויים /מהסיכון שבאי עמידת לקוחותיה ו
. במידה וממסרים שניתנו על ידי לקוחות לא יכובדו, בהתחייבויותיהם כלפיה

של הסכום המייצג באופן הטוב ביותר את החשיפה המרבית לסיכון אשראי 
הינה הערך בספרים של , מבלי להתחשב בבטוחה כלשהי המוחזקת, פנינסולה

 .הנכסים הפיננסיים
פנינסולה אחראית לניהול וניתוח סיכון . פנינסולה ברמתסיכון האשראי מטופל 

סיכון . האשראי בגין כל לקוח חדש בטרם היא מציעה לו תנאי תשלום מקובלים
. מכשירים פיננסיים ופיקדונות בבנקים, אשראי נובע ממזומנים ושווי מזומנים

 .פנינסולה מתקשרת עם תאגידים בנקאיים הגדולים והמוכרים בישראל
הנהלת פנינסולה סוקרת את , במסגרת ההחלטה באם להתקשר עם לקוחות

בניסיון העבר עמו , תוך התחשבות במצבו הפיננסי, איכות האשראי של הלקוח
להקטנת סיכון האשראי על ידי פיזור פנינסולה פועלת . ובגורמים נוספים

תיק החייבים של , בנוסף .העסקאות בין לקוחות וחייבים בשווקים שונים
למעט סכומים שאינם מהותיים ולמעט התקשרויות עם גופים , פנינסולה

מבוטח בפוליסת ביטוח , (ב"חברות ממשלתיות וכיו, רשויות)בבעלות המדינה 
יטוחי כנגד חדלות פירעון ופשיטת רגל של פוליסה זו מעניקה כיסוי ב. אשראי
 . חייבים
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 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 21באור 
 

 (המשך) גורמי סיכון פיננסיים .א
 

 (המשך) אשראי ןסיכו .7
 

גבול האחריות בפוליסה ( 1: )הוראות כדלקמן, תנאי הפוליסה כוללים בין היתר
, מיליון דולר במדינות אחרות אלפי דולר עד 111-מיליוני דולר בישראל ו 51הינו 

הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה    (7); כאשר הסכום משתנה ממדינה למדינה
 1.5כאשר ההשתתפות העצמית של פנינוסלה עומדת על , 91%הינו בהיקף של 

; (השתתפות עצמית גלובלית מצטברת שנתית ולא למקרה בודד)מיליוני דולר 
לה רשאית להחליט להתקשר עם לקוחות עד על פי תנאי הפוליסה פנינסו  (1)

אלפי דולר ללא צורך  875אלפי דולר ובמקרים מסומים עד לסך של  185לסך של 
כתלות בבדיקות שמבצעת פנינסולה על , באישור מוקדם מחברת הביטוח

פרמיית הביטוח של פנינסולה בחלקה נגזרת מסך מחזור הפעילות  (4); הלקוח
ובכל , (חובות מסחריים בלבד)מכוסות ביטוחית של פנינסולה בעסקאות אשר 

שיעור , 7112בשנת . אלפי דולר בשנה 721מקרה לא תפחת מפרמיה בסך של 
 (5); 1.16% עלפרמיית הביטוח המחושבת על מחזור הסכומים המבוטחים עמד 

אינם חובות  הפוליסה אינה חלה על חובות שהתברר לגביהם בדיעבד שהם
ציין כי אין בפוליסה כדי למנוע מפנינסולה להתקשר בהקשר זה יש ל. מסחריים

 .מבוטחות שאינןבעסקאות 
 

 סיכון נזילות .1
 

(. 1.11 - 7116 ,בדצמבר 11ליום ) 7112, בדצמבר 11ליום  1.17לחברה יחס הון חוזר של 
 .החברה לא צופה סיכון נזילות ביחס לעמידה בהתחייבויות לסוגיהן

  



 מ"בע השקעות דש מיטב
   המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

81 

 (משךה) מכשירים פיננסיים -: 21באור 
 

 גורמי סיכון פיננסיים לתחום תעודות סל .ב
 

 כללי .1
 

הסכום בו יהיו החברות  ,המדיניות הינה לשאוף לכך שבסיום כל יום מסחר ובמהלכו
יהיה קרוב , הייעודיות חשופות לשינויים בשערי המדד או המחיר הקובע הרלבנטי

 .בהתחשב בשיקולים עסקיים ובמגבלות טכניות ,במידת האפשר לאפס
 

כחלק ( מניות אוצר)ין כי חברות תעודות הסל הייעודיות מחזיקות במניות החברה יצו
בהתאם לכך חשופה החברה לרישום הפסד חשבונאי במקרים של . מהנכסים המגבים

כאמור על מנת לצמצם את החשיפה . ולהיפך( מניות אוצר)עליית ערך במניות החברה 
ללא זכות המרה למניות )נים מבוצעות מעת לעת עסקאות במכשירים פיננסיים שו

 .SWAPועסקאות   NOTEעסקאות: כגון( החברה
 

 מדיניות לפעילות מול גופים פיננסיים זרים .7
 

המדיניות בנושא ניהול סיכוני האשראי לפעילות מול גופים פיננסיים זרים נחלקת 
 :לשני נושאים עיקריים

 

כללי על אותם פירוט ביחס לפעילות מול גופים פיננסיים זרים הכולל הסבר  (א
תנאי סף לחשיפה לגופים פיננסיים , פיננסיים הגדרת קבוצת מוסדות, גופים

מכשירים פיננסיים , בטחונות, ח"מט, פקדונות: זרים בפעילויות הבאות
הגבלת החשיפה לגופים פיננסיים זרים ברמת , מגבלה לסוג פעילות, והשאלות

ק בין קבוצות מוסדות תנאי שימור ביחס לשינוי בנ, הקבוצה וברמת התעודה
 .נהלים ובקרה שוטפת, פיננסיים כפי שהוגדרו

 

הגדרת פרופיל חשיפה הן לגופים פיננסיים זרים והן לגופים פיננסיים מקומיים  (ב
ח וסיכון "מט, באמצעות חלוקה לקטגוריות ודרגת חשיפה מרבית למניות

  .אשראי
 

 מדיניות בנושא תעודות מדורגות .1
 

משווי  81% ור ההשאלות בכל תעודה לא יעלה עלכי שיעבתעודות מדורגות הוחלט 
כמו כן הגופים עמם יתקשרו החברות הייעודיות לצורך ביצוע השאלות . ההתחייבות

או דירוג ) P-1-בינלאומי או ישראלי שאינו נמוך מ, קדונות לזמן קצרייהיו בעלי דירוג פ
 (.דירוג מקבילאו )אופק יציב  1Aa-ודירוג לזמן ארוך שאינו נמוך מ( מקביל

 

עשויים להיות גורמי סיכון אשר עשויים , להערכת החברה, על אף האמור לעיל
להשפיע על תוצאות פעילות החברות הייעודיות ועל יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן 

 .כלפי מחזיקי התעודות
 

 תנודות בשוק ההון עקב השפעת התרחשויות פוליטיות וכלכליות .4
 

, והחברות הייעודיות פועלות במישרין או באמצעות אחריםחברת ניהול תעודות הסל 
ונתונות לתנודות עקב השפעת גורמים פוליטיים , בתחומים שונים של שוק ההון

תנודות אלו משפיעות על . ואשר אין להן שליטה עליהם, בארץ ובעולם, וכלכליים
ונות ועל מחירי ניירות הערך והמכשירים הפיננסיים והנגזרים הנסחרים בבורסות הש

על התחייבויותיה , על נכסיה, ולכן גם על הקבוצה, היקף פעילות הציבור בשוק ההון
 .ועל תוצאותיה העסקיות
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 (המשך) מכשירים פיננסיים-: 21באור 
 

 (המשך) גורמי סיכון פיננסיים לתחום תעודות סל .ב
 

 סיכוני אשראי .5
 

ייבויות של התאגידים רעון והעמידה בהתחיהקבוצה חשופה לסיכון בקשר לכושר הפ
או שמולם תתבצע פעולת /קדונות ויכפ( נטו)בהם תופקד חלק מתמורת ההנפקה 

רעון של חברי הבורסה שעימם תתקשר יקיים סיכון בקשר לכושר פ, כמו כן. הכיסוי
הקבוצה בהסכמים של השאלת ניירות ערך ככל שתבוצענה התקשרויות כאמור וכן 

מורים בהתחייבויותיהם כלפי חברות הקבוצה לגבי עמידתם של חברי הבורסה הא
 .בתום תקופת ההשאלה, בכמות שהושאלה, להחזיר להן את ניירות הערך שהושאלו

 

 סיכון אי עקיבה אחרי נכס הבסיס .6
 

לגדר את החשיפה לשינויים במדדי ניירות הערך , בפעילות הכיסוי שואפת הקבוצה
די הקבוצה יעקבו באופן מלא אחר כך שהנכסים המוחזקים על י, (נכסי הבסיס -להלן )

 :להלן הסיכונים העיקריים. תשואות נכס הבסיס אולם פעילות זו אינה נטולת סיכון
 

 סיכון שוק (א
 

הפסקת המסחר או קשיי סחירות אחרים בנכסי , תנודות חדות בנכסי הבסיס
הבסיס והעדר סחירות מספקת בנכסי הבסיס עלולים למנוע אפשרות של ביצוע 

וכן עלולים , ולים ליצור מצב שבו לא ניתן לסגור פוזיציות פתוחותעסקאות ועל
ליצור פער בין מחירי המכשירים הפיננסיים שיוחזקו מעת לעת על ידי הקבוצה 

 .לבין מחיר ההמרה של התעודה
 

 סיכון נזילות (ב
 

סיכון נזילות הוא הסיכון שהקבוצה תתקשה לעמוד במחויבויות הקשורות 
 . ות המסולקות על ידי מסירת מזומן או נכס פיננסי אחרבהתחייבויותיה הפיננסי

 
את מידת , ככל הניתן, גישת הקבוצה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח

בתנאים רגילים ובתנאי לחץ , הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד
 .מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או פגיעה במוניטין

 
וכן שינויים במחירי מניות ואגרות , ך המדד על שינויים במדדהחלטות של עור

חוב הכלולים במדד או במשקל המניות ואגרות החוב במדד והעדר סחירות 
או במכשירים הפיננסיים שתרכוש הקבוצה כחלק /מספקת בנכסי הבסיס ו

עלולים ליצור מצב שבו לא ניתן לסגור פוזיציות פתוחות ולא , מפעילות הכיסוי
 .לבצע פעולות איזוןניתן 

 
 מכירה בחסר -סיכון השאלות  (ג

 
בהם קיימת סחירות נמוכה גוברת , החשיפה של הקבוצה בקשר עם ניירות ערך

כאשר ישנה הפסקת מסחר או , (השאלות)בעת ביצוע פעולות במסחר בחסר 
קשיי סחירות וכן עלולים להוביל למצב בו הקבוצה לא תצליח לסגור את עסקת 

ת ובמועדים הנדרשים במסגרת ביצוע פעילות הכיסוי ובהתאם ההשאלה בכמויו
 .לתנאי עסקאות ההשאלה
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 (המשך) מכשירים פיננסיים-: 21באור 
 

 (המשך) גורמי סיכון פיננסיים לתחום תעודות סל .ב
 

 (המשך) סיכון אי עקיבה אחרי נכס הבסיס .6
 

 סיכון שימוש בנגזרים (ד
 

', חוזים עתידיים וכו, אופציות: גוןכ, הקבוצה עשויה לעשות שימוש בנגזרים
: כגון)שימוש בנגזרים יוצר חשיפה לסיכונים נוספים . במסגרת פעילות הכיסוי

ביחס ( תנודתיות של נכס הבסיס ועוד, שינויים בציפיות השוק לשערי ריבית
ולפיכך עלולים לגרום לכך שלא תהיה עקיבה מלאה , לשימוש בנכסי בסיס בלבד

 .נכסי הבסיס בין תשואתם לתשואת
 
 סיכון תפעולי (ה

 
דורש מעקב ופיקוח רציף , גידור חשיפת הקבוצה לשינויים במדדי ניירות הערך

, פגיעה ביכולתה של הקבוצה לבצע מעקב כאמור. אחר השינויים במדדים
תקלות במערכות נתוני , מעילה באמון, כגון טעות אנוש)מסיבות תפעוליות 

 .להצליח לגדר את החשיפה כאמור עלולה למנוע מהקבוצה( מידע ומסחר
 

קיים סיכון כי בעת ההמרה או הפרעון מחזיקי התעודות מסדרה כלשהי , כמו כן
וזאת בין היתר אם פעולות , כולה או חלקה, לא יקבלו את תמורת ההמרה

הכיסוי אותן תנקוט הקבוצה יגרמו לכך שלא יהיה בידיה לפרוע את מלוא 
 .מאותה סדרההתחייבויותיה למחזיקי התעודות 

 
 קוואנטו וסיכוןסיכון מטבע  (ו

 

מטבע חוץ הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של סיכון 
 .מכשיר פיננסי ופיקדון ישתנו כתוצאה משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

סיכון חשיפה לקוואנטו נובע מחוסר קורלציה בין השינוי במטבע הייחוס של 
על מדדים ( מנוטרלות מטבע)ן מדד הייחוס שלה בתעודות שקליות התעודה לבי

 . ל"בחו

תעודות מנוטרלות מטבע הינן תעודות אשר המשקיע מעונין לרכוש חשיפה 
לקבוצה קיימים . ח בו נקוב המדד"למדד בינלאומי ללא החשיפה לרכיב המט

הן תעודות מנוטרלות מטבע ב -כיום שני סוגים של תעודות מנוטרלות מטבע 
רכיב הקוואנטו מושת על החברה ותעודות מנוטרלות מטבע בהן רכיב הקוואנטו 

 כוללותיש לציין כי תעודות מנוטרלות מטבע משני הסוגים . מושת על המחזיק
ח לבין "רכיב הפרשי ריביות המבטא את פער הריבית בין תשלום ריבית המט

ים מודל לאמידת לקבוצה קי. תקבול ריבית השקל בתוספת או בניכוי מרווחים
הסיכון כאמור שמשמעו שהחברה אומדת בתום כל יום מסחר בישראל את סך 
החשיפה הנוצרת מקוואנטו כחלק מהחשיפה לסיכון שוק בהתאם למגבלות 

  .שנקבעו במדיניות סיכוני שוק
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 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 21באור 
 

 ללא תחום תעודות הסל -ריכוז סיכון נזילות  .ג

 
 :לן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהווניםהטבלה שלה .1

 
 

 7112, בדצמבר 11ליום 

  עד שנה 
משנה עד 

  שנתיים
משנתיים עד 

  שנים 1
שנים עד  1-מ 

  שנים 4
שנים עד  4-מ

  שנים 5
שנים  5מעל 

 כ"סה  *(
 ח"מיליוני ש 

 746   -   -   -   -   -   746  ם בנקאיים אשראי מתאגידי
 79   -   -   -   -   -   79  התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר

 21   -   -   -   -   -   21  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 119   -   -   -   -   -   119  זכאים ויתרות זכות

 112   -   1   9   9   85   11  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 847   744   25   25   117   182   159  אגרות חוב

 11   -   -   4   8   11   11  התחייבויות בגין רכישת פעילויות 
 71   2   1   1   1   7   7  זכאים אחרים

  612   784   177   91   81   751   1,466 
 

 7116, בדצמבר 11ליום 

  עד שנה 
שנה עד מ

  שנתיים
משנתיים עד 

  שנים 1
שנים עד  1-מ

  שנים 4
שנים עד  4-מ

  שנים 5
שנים  5מעל 

 כ"סה  *(
 ח"מיליוני ש 

 478   -   -   -   -   -   478  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 51   -   -   -   -   -   51  התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר

 61   -   -   -   -   -   61  ני שירותיםהתחייבויות לספקים ולנות
 81   -   -   -   -   -   81  זכאים ויתרות זכות

 115   1   9   9   85   11   18  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 556   751   61   61   61   61   61  אגרות חוב

 42   1   6   6   9   11   11  התחייבויות בגין רכישת פעילויות
 4   -   -   -   -   4   -  התחייבויות בשל אופציות מכר לבעלי מניות שאינן מקנות שליטה

 71   11   1   1   7   7   7  זכאים אחרים
  218   89   152   29   29   766   1,189L 

 

 .7175עד שנת  *( 
 .מועדי המימוש החזויים של ההשקעות לזמן קצר הינם בטווח של עד שנה   
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 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 21באור 
 

 (המשך) ללא תחום תעודות הסל -ריכוז סיכון נזילות  .ג
 

 :להלן זמני הפרעון. סעיף זכאים אחרים כולל בעיקר התחייבות בגין חכירה מימונית .7
 

 7112בדצמבר  11  

 

תשלומי 
חכירה 

מינימיליים 
  עתידיים

מרכיב 
  ריבית

ערך נוכחי 
של תשלומי 

החכירה 
 המינימיליים

 ח"מיליוני ש 

      

 1   1   7  שנה ראשונה

 11   1   11  שנה שניה עד חמישית

 1   -   1  לאחר שנה חמישית

  16   7   14 
 

 

 תחום תעודות הסל -ריכוז סיכון נזילות  .ד
 

רעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות של חברות מאוחדות ייעודיות בתחום ילהלן מועדי הפ
גילוי זה אינו כולל סכומים אשר לגביהם קיימים . כולל אומדן תשלומי ריבית, תעודות הסל
 :הסכמי קיזוז

 

 7112בדצמבר  11  

 
הערך 
  בספרים

תזרים 
מזומנים 

 מיידי  חוזי
 ח"מיליוני ש 

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח 
      והפסד

 511   511   511  התחייבות בשל ניירות ערך  

      התחייבויות פיננסיות אחרות
 116   116   116  אשראי מתאגידים בנקאיים

 78,161   78,161   78,171  תעודות סל ופיקדון
 71   71   71  זכאים 

  78,442   78,486   78,486 
  78,951   78,989   78,989 
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 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 21באור 
 

 (המשך) תחום תעודות הסל -ריכוז סיכון נזילות  .ד
 

 7116בדצמבר  11 

 
הערך 
  בספרים

תזרים 
מזומנים 

 מיידי  חוזי

 ח"מיליוני ש 
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח 

      והפסד
 776   776   776  התחייבות בשל ניירות ערך 

      התחייבויות פיננסיות אחרות
 714   714   714  י מתאגידים בנקאייםאשרא

 78,116   78,116   78,191  תעודות סל ופיקדון
 71   71   71  זכאים 

  78,151   78,191   78,191 
  78,526   78,619   78,619 

 

 
 

 שווי הוגן .ה
 

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים 
 :פי שווים ההוגן-שלא על, המוצגים בדוחות הכספיים, פיננסיים

 

 שווי הוגן  יתרה 

 

11 
בדצמבר 

7112  

11 
בדצמבר 

7116  

11 
בדצמבר 

7112  

11 
בדצמבר 

7116 
 ח"מיליוני ש 
        

        התחייבויות פיננסיות
        

 116   112   116   112  ( 1( )1)הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 -   775   -   771  (4( )1)חוב חברה מאוחדת  אגרות

 611   629   552   621  (1( )7( )'סדרה ג)אגרות חוב 
        
  961   691   1,171   246 

 

 
השווי ההוגן מבוסס על היוון תזרימי המזומנים של ההלוואות בהתאם לציטוטים של  (1)

 . דומות שהתקבלו מהתאגידים הבנקאיים לגבי הלוואות הריביות
 .נסחרות בבורסה( 'סדרה ג)אגרות חוב  (7)
 .כולל חלויות שוטפות וריבית לשלם (1)
מ נסחרות בבורסה והשווי ההוגן הינו בהתאם למחירי "אגרות חוב קבוצת פנינסולה בע (4)

 .בורסה
 

, אשראי לקוחות, השקעות לזמן קצר, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים
אשראי מתאגידים בנקאיים , הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, ת חובהלקוחות חייבים ויתרו

התחייבויות בגין  ,זכאים ויתרות זכות, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים, לזמן קצר
תואמת והתחייבות בגין אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  רכישת פעילויות

 .או קרובה לשווי ההוגן שלהם
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 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 21באור 
 

 ( VAR-להלן(  Value at Risk))מודל שווי הוגן בסיכון  .ו
 
  VAR (Value at Risk) -דיווח לפי מודל ה  .1
 

המנהלת את פעילות תעודות הסל משתמשת בשיטת ערך , תכלית, חברה מאוחדת
יכון השיטה משקפת תלות הדדית בין משתני ס. לצורך ניתוח סיכוני שוק VARסיכון 

תכלית . למשל שיעורי ריבית ושערי חליפין ומשתמשת בו על מנת לאמוד סיכוני שוק
מ לצורך בחינת "טק הנדסת מימון בע -'י חברת הדג"עושה שימוש בתוכנה שפותחה ע

תכלית משתמשת במודל שווי הוגן בסיכון לצורך חישוב תרחיש , כמו כן. VARנתוני 
 .ר מעיינה וייסמן"בי ואהל ודא' קיצון על פי מתודולוגיה של פרופ

 
  VAR -אודות מודל ה  .7

 
VAR ה. הינו מודל הבוחן את ערך השווי ההוגן בסיכון של תיקים שונים-VAR  מתייחס

 . חשיפת החברה לסיכוני שוק בטווח זמן נתון בהסתברות נתונה להפסד של
VAR אומדת  תכלית. הוא אחוזון של התפלגות תשואת תיק השקעות בשקליםVAR 

של התפלגות תשואת  5%-שהוא האחוזון ה( VAR 5% -להלן ) 95%במובהקות של 
 ח המשמעות היא כי על פי אומדן"ש ניליוימ 1-שווה ל VAR 5%כאשר , למשל. התיק

ח "ש ניליוימ 1ההפסד של התיק בתקופת ההחזקה יהיה , 5% בהסתברות של, VAR-ה
 .או יותר

 -ללות בניית תרחישים בשיטות שונות כו VAR-שיטות החישוב המקובלות לאמידת ה
כמו כן יש הנותנים משקל . שיטת מונטה קרלו והשיטה האנליטית, השיטה ההיסטורית

למשל משקל גבוה יותר לתרחישים  -לתרחישים שונים "( החלקה מקדם)"שונה 
 .היסטוריים מאוחרים יותר

 .בשיטה ההיסטורית VARתכלית בחרה במודל 
 

, 1921-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)תקנות ניירות ערך עוד יצוין כי בהתאם ל
מדידה שבועית ובמרווחי זמן קבועים של , 7118 החל משנת, מבוצעת על ידי תכלית

VAR . בדצמבר 11בנוסף מציגה תכלית החל מתום שנת הדיווח שהסתיימה ביום ,
ובהקות של ברמת מ, 7114, בדצמבר 11והחל מיום ) 95%ברמת מובהקות של , 7119

 . VAR -המזערי והממוצע לפי שיטת ה, מידע על ערך ההפסד המרבי, (111%
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 (המשך) מכשירים פיננסיים    -: 21באור 
 
 (המשך) ( VAR-להלן(  Value at Risk))מודל שווי הוגן בסיכון  .ו

 
 הנחות ופרמטרים בבסיס המודל .1

 
פה ההיסטורית הריצות מבוצעות בשיטת הסימולציה ההיסטורית כאשר התקו (א

 .שנתיים אחורנית ששימשה בחישוב הינה של
נעשה שימוש בנתונים  -עקב רעשים וחוסר סינכרוניזציה בנתונים יומיים  (ב

 . שבועיים ונירמולם לרמת תשואה יומית
אינם  IRFהנתונים ההיסטוריים שלו בפרויקט )כאשר חסר פקטור סיכון מסוים  (ג

כמו כן מוגדר  .י דומה ככל האפשרנעשה שימוש בפקטור סיכון תחליפ( מלאים
 .מחמיר לניירות ערך ללא היסטוריה מתאימה" קנס"

. תיקים המכילים תערובת דומה של שורט ולונג רגישים יותר להנחות וטעויות (ד
היסטורית השונה במעט מההתנהגות  75א "ההתנהגות ההיסטורית של מדד ת

על ידי  75יק של סל לפיכך הסתכלות על ת, 75א "של הסל הנוכחי של מניות ת
תגרום לחשיפה מלאכותית ( בלונג)מול מניות בודדות ( בשורט)העמדת המדד 

אופן ההצגה של ההתחייבויות בסלים השונים תלוי במבנה , על כן. לסיכון
 . מרכיבי הנכסים

נרצה להציג מולו  - 75א "אופציה על מדד ת עבור מרכיב נכסים של, לדוגמה
נרצה  -ואילו עבור מרכיב נכסים של מניות בודדות  ,75א "מרכיב התחייבות כת

שזה בעצם פירוק של מדד , להציג מולו מרכיב התחייבות כסל של מניות בודדות
, IRFלמניות עבורן חסרה היסטוריה זמינה בנתוני פרויקט . למרכיביו 75א "ת

 . יוגדר קנס מחמיר
ות היתר אין טעם בגלל סחירות נמוכה של מני -עבור תעודות סל על מדד היתר  (ה

במקרה זה נעשה שימוש . בעבודה לפי מניות בודדות או לפי הביתא שלהן
 .פקטור סיכון מחמיר המוגדר לכל ניר ערךב

נעשה שימוש בפקטור סיכון מחמיר ח קונצרני "אגתעודות סל על מדדי עבור  (ו
 . המוגדר לכל ניר ערך
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 (המשך) מכשירים פיננסיים    -: 21באור 
 
  בתקופת הדוח של פעילות תעודות הסל VAR-אמידה של התוצאות  .ז

 
 Backtesting -העל סמך הממצאים שנערכו ניתן ללמוד כי לא קיימת חריגה ממשית בתוצאות 

ביחס לתעודות כמפורט  VAR -ביחס לתעודות לעומת התוצאות המתקבלות ביישום מודל ה
אות המתקבלות במסגרת יישום ממצאים אלו מעניקים תוקף ברמת ודאות גבוהה לתוצ. להלן

 .על נכסי החברות הייעודיות VAR-מודל ה
 

ליום  
11.17.12  

ממוצע 
בתקופה 
  הדיווח

מירבי 
בתקופת 
  הדיווח

מיזערי 
בתקופת 
  הדיווח

  ח"מיליוני ש 
  RAV  1.5   1.9   1.1   1.5ערך 
של מניות  RAVערך 

החברה המוחזקות על 
ידי החברות הייעודיות 

  1.7   1.7   1.7   1.7  (אוצרמניות )
  RAV  1.2   1.1   1.5   1.2כ ערך "סה

 

 
 . VAR - 1-מספר הפעמים שבהן ההפסד בפועל היה גדול מזה שנמדד על ידי מודל ה

 
 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן .ח

 

קבוצות בעלות  לפי, לפי שווי הוגן מסווגים בדוחות הכספייםהמכשירים הפיננסיים המוצגים 
נקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש אשר  ,למדרג שווי הוגן כדלהלן, מאפיינים דומים

 : לקביעת השווי ההוגן
 

 . בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים( ללא התאמות)מחירים מצוטטים  :   1רמה 
ה במישרין אשר ניתנים לצפיי, 1שנכללו ברמה , נתונים שאינם מחירים מצוטטים   :7רמה 

 .בעקיפיןאו 
טכניקות הערכה ללא שימוש  )תונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה נ :1רמה 

 (.בנתוני שוק ניתנים לצפייה
 

 (קדוןיהתחייבות ופ, ללא תעודות סל)מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן 
 

 1רמה   7רמה   1רמה   
 ח"מיליוני ש  7112, בדצמבר 11

       :ם פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדנכסי
 71   1   118   אגרות חוב ותעודות סל, מניות ואופציות

 -   6   -   חוזי אקדמה וחוזים עתידיים
       :נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 4   -   1   מניות 
       
   119   9   72 

 

       התחייבויות פיננסיות
 -   -   79   אגרות חוב ואופציות סחירות ,מניות

 -   5   -   חוזי אקדמה על מדד המשמשים לגידור
 11   -   -   התחייבות מותנית בגין צירוף עסקים

       
   79   5   11 
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 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 21באור 
 

 (המשך) סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן .ח
 

 1רמה   7רמה   1 רמה  
 ח"מיליוני ש  7116בדצמבר  11

       :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 1   -   117   אגרות חוב ותעודות סל, מניות ואופציות

 -   11   -   חוזי אקדמה וחוזים עתידיים
 4   -   -   השקעה בנגזר פיננסי הנמדד בשווי הוגן

       :ינים למכירהנכסים פיננסיים זמ
 4   -   1   מניות 

       
   111   11   9 

 

       התחייבויות פיננסיות
 -   -   51   אגרות חוב ואופציות סחירות, מניות

 -   5   -   חוזי אקדמה על מדד המשמשים לגידור
 42   -   -   התחייבות מותנית בגין צירוף עסקים

       
   51   5   42 

 

 
 :1להלן התנועה בנכסים פיננסיים המסווגים לרמה 

 

        

 

נכסים 
פיננסיים 

בשווי הוגן 
דרך רווח 
  או הפסד

נכסים 
פיננסיים 
זמינים 
  למכירה

התחייבויות 
בגין רכישת 

 כ"סה  פעילויות
 ח"מיליוני ש 
        

 (18)  (42)  4   5  7112, בינואר 1יתרה ליום 
        

 22   -   -   77  ח שהוכר ברווח או הפסדסך רוו
 (4)  -   -   (4) מכירת נכסים

 14   14   -   -  פרעון התחייבויות 
  -       

 (6)  (11)  4   71  7112, בדצמבר 11יתרה ליום 
 

 

 

נכסים 
פיננסיים 

בשווי הוגן 
דרך רווח 
  או הפסד

נכסים 
פיננסיים 
זמינים 
  למכירה

התחייבויות 
רכישת  בגין

 כ"סה  פעילויות

 ח"מיליוני ש 
        

 (7)  (8)  7   4  7116, בינואר 1יתרה ליום 
 1   -   7   1  סך רווח שהוכר ברווח או הפסד

 (19)  (19)  -   -  רכישות
        

 (18)  (42)  4   5  7116, בדצמבר 11יתרה ליום 
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 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 21באור 
 

 (המשך) סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן .ח
 

להלן פירוט הרמות בהיררכיות השווי ההוגן בהשקעות שוטפות של חברה מאוחדת ייעודית 
 :והתחייבויות שוטפות של חברה מאוחדת ייעודית

 
 7112בדצמבר  11 

 כ"סה  1רמה   7רמה   1רמה  
 ח"מיליוני ש 

ן דרך רווח או נכסים פיננסים בשווי הוג
        :הפסד

        
 5,497   -   -   5,497  אגרות חוב ממשלתיות

 4,819   -   -   4,819  אגרות חוב קונצרניות סחירות
 2,517   -   712   2,795  מניות סחירות

 1,718   -   882   111  תעודות סל
 12   129   -   196  (PAAS)עסקאות החלף ריבית 

 17   -   11   7  תאופציו
 41   -   18   7  חוזי אקדמה וחוזים עתידיים

        
  12,958   1,151   -   19,119 

        :התחייבויות פיננסיות
        

 167   -   -   167  אגרות חוב קונצרניות סחירות
 771   -   -   771  מניות סחירות

 6   -   -   6  תעודות סל
 7   5   -   2  (PAAS)חלף ריבית עסקאות ה

 111   -   92   6  חוזי אקדמה וחוזים עתידיים
        
  199   117   -   511 
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 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 21באור 
 
 (המשך) ם פיננסיים לפי מדרג שווי הוגןסיווג מכשירי .ח
 

 7116בדצמבר  11 
 כ"סה  1רמה   7רמה   1רמה  

 ח"ש מיליוני 
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או 

        :הפסד
        

 5,554   -   -   5,554  אגרות חוב ממשלתיות
 5,761   -   181   5,187  אגרות חוב קונצרניות סחירות 

 8,511   -   21   8,461  מניות סחירות
 92   -   84   11  תעודות סל

 61   96   -   152  (PAAS)עסקאות החלף ריבית 
 115   -   9   96  אופציות

 81   -   24   9  חוזי אקדמה וחוזים עתידיים
        
  19,725   515   -   19,291 

        :התחייבויות פיננסיות
        

 51   -   -   51  אגרות חוב קונצרניות סחירות
 46   -   -   46  מניות סחירות

 9   -   -   9  תעודות סל
 9   11   -   19  (PAAS)עסקאות החלף ריבית 

 12   -   12   -  חוזי אקדמה וחוזים עתידיים
 81   -   1   87  אופציות

        
  199   78   -   772 

 

 
 מידע נוסף לגבי השקעות מהותיות בנכסים פיננסיים .ט

 
 .IAS 39 -לאין השקעות מהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם 
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 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 21באור 
 

 IAS 39 -תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל .י
 

    

 

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

ללא  
 הצמדה

 

תעודות סל 
הצמדה 
למדדים 

 שונים
 

מבטיחות 
תשואה 
למדדים 

 שונים
 

 כ"סה
 

במטבע חוץ או 
 ובהצמדה ל

      אחר  דולר 
 ח"מיליוני ש 
              7112, בדצמבר 11

 161   -   -   157   -   -   8  מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי 
 117   11   165   99   77   -   11  הוגן דרך רווח או הפסד
השקעות שוטפות של 

חברות מאוחדות 
וי תעודות ייעודיות לכיס

 78,981   -   78,981   -   -   -   -  סל ופיקדון
נכסים פיננסיים זמינים 

 5   -   -   5   -   -   -  למכירה
קופות מבטיחות תשואה 

1)  -   -   -   -   -   95   95 
 41   -   -   12   1   -   -  *(הלוואות וחייבים 

  71   -   75   791   79,146   178   79,611 
 

 

    

 

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

ללא  
 הצמדה

 

תעודות סל 
הצמדה 
למדדים 

 שונים
 

מבטיחות 
תשואה 
למדדים 

 שונים
 

 כ"סה
 

במטבע חוץ או 
 בהצמדה לו

      אחר  דולר 
 ח"מיליוני ש 
              7116, בדצמבר 11

 111   -   -   111   -   1   11  מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי 
 118   41   166   117   15   -   7  הוגן דרך רווח או הפסד
השקעות שוטפות של 

חברות מאוחדות 
ייעודיות לכיסוי תעודות 

 78,618   -   78,618   -   -   -   -  סל ופיקדון
נכסים פיננסיים זמינים 

 4   -   -   4   -   -   -  למכירה
קופות מבטיחות תשואה 

1)  -   -   -   -   -   91   91 
 14   -   -   17   7   -   -  *(הלוואות וחייבים 

  17   1   12   778   78,224   116   79,168 
 

 

 .לא כולל לקוחות ואשראי לקוחות *(
 

 :להלן הרכב קופות מבטיחות תשואה (1

 בדצמבר 11  

  7112  7116 
 ח"מיליוני ש  
     

 5   6  נכסי חוב סחירים
 81   81  פיקדונות באוצר
 1   1  לרבות פיקדונות בבנקים, הלוואות וחייבים

 2   2  השקעות פיננסיות אחרות
  95   91 
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 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 21באור 
 

 IAS 39 -תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל .יא

 

 

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  ללא הצמדה  לצרכן

תעודות סל 
הצמדה 
למדדים 

 כ"סה  שונים
 ח"מיליוני ש 
        7112, בדצמבר 11

 78,179   78,179   -   -  תעודות סל ופיקדון
 התחייבויות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות

 671   671   -   -  לכיסוי תעודות סל ופיקדון   
 1,756   -   611   645  *(התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת 

  645   611   78,951   11,716 
 

 

 

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  ללא הצמדה  לצרכן

תעודות סל 
הצמדה 
למדדים 

 כ"סה  שונים
 ח"מיליוני ש 

        7116, בדצמבר 11

 78,114   78,114   -   -  תעודות סל ופיקדון
 התחייבויות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות

 427   427   -   -  לכיסוי תעודות סל ופיקדון   
 1,195   -   586   619  *(התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת 

  619   586   78,526   79,221 
 

 
 .ותני שירותיםהתחייבות לספקים ונלא כולל  *(                            

  

 

 לעובדים נכסים והתחייבויות בשל הטבות- : 22באור 
 

הטבות אחרות לטווח ארוך , הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות לעובדים כוללות הטבות לזמן קצר
 .והטבות בגין פיטורים

 

 הטבות לאחר סיום העסקה .א
 

על החברה לשלם ( םחוק פיצויי פיטורי -להלן ) 1961-ג"תשכ, בהתאם לחוק פיצויי פיטורים
פיצויים לעובד בעת פיטורים או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת 

התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה . לחוק פיצויי פיטורים כמתואר להלן 14לפי סעיף 
ת החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם יוחישוב התחייבו. לאחר סיום העסקה

בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת  העסקה
 .הפיצויים

 
על ידי הפקדות המסווגות , בדרך כלל, ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות

 .כתוכנית להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן
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 (המשך) ובדיםנכסים והתחייבויות בשל הטבות לע- : 77באור 
 

 (המשך) הטבות לאחר סיום העסקה .א
 

 (המשך) תוכניות להפקדה מוגדרת .1
 

פיו -על, לחוק פיצויי פיטורים 14חלים תנאי סעיף , חלק מתשלומי הפיצויים לגבי
או בפוליסות /או קרנות פנסיה ו/הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקופות גמל ו

בגינם הופקדו , ת נוספת לעובדיםפוטרות אותה מכל התחייבו, בחברות ביטוח
הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות . הסכומים כאמור לעיל

  .להפקדה מוגדרת
 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 11 
 7112  7116  7115 
 ח"מיליוני ש 
      

 2   8   11  הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת
 

 
 דרתתוכניות להטבה מוג .7

 
, החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת

 מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות, כאמור לעיל
או קרנות פנסיה /בקופות גמל ומפקידה סכומים בגין הטבות עובדים ובגינה הקבוצה 

 .או בפוליסות בחברות ביטוח/ו
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 (המשך) נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים- : 77אור ב
 

 שינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוגן של נכסי תוכנית (א
 
 7112שנת  

       בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר( הפסד)רווח     הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד   

 

יתרה ליום 
, בינואר 1

7112  

עלות 
שירות 
  שוטף

ת הוצאו
, ריבית
  נטו

עלות 
שירות עבר 
והשפעת 
  סילוקים

כ "סה
הוצאות 
שנזקפו 

לרווח או 
הפסד 
  בתקופה

תשלומים 
  מהתוכנית

תשואה על 
נכסי 

תוכנית 
למעט )

סכומים 
שהוכרו 

בהוצאות 
  (ריבית נטו

רווח 
( הפסד)

אקטוארי 
בגין 

שינויים 
בהנחות 

  הדמוגרפיות

רווח 
( הפסד)

אקטוארי 
בגין 

שינויים 
 בהנחות

  הפיננסיות

רווח 
( הפסד)

אקטוארי 
בגין סטיות 

  בניסיון

כ "סה
השפעה על 
רווח כולל 

אחר 
  בתקופה

הפקדות 
שהופקדו 
על ידי 
  המעביד

יתרה 
 11ליום 

, בדצמבר
7112   

   79   -   7   1   1   -   -   4   1   -   1   7   78  התחייבויות להטבה מוגדרת
   77   1   1   -   -   -   1   7   1   -   1   -   71  שווי הוגן של נכסי תוכנית

נטו בגין הטבה ( נכס)התחייבות 
   2   (1)  1   1   1   -   (1)  7   7   -   -   7   2  מוגדרת 

 

 
 7116שנת  

       בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר( הפסד)רווח     הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד   

 

יתרה ליום 
, ינוארב 1

7116  

עלות 
שירות 
  שוטף

הוצאות 
, ריבית
  נטו

עלות 
שירות עבר 
והשפעת 
  סילוקים

כ "סה
הוצאות 
שנזקפו 

לרווח או 
הפסד 
  בתקופה

תשלומים 
  מהתוכנית

תשואה על 
נכסי 

תוכנית 
למעט )

סכומים 
שהוכרו 

בהוצאות 
  (ריבית נטו

( הפסד)רווח 
אקטוארי 

בגין שינויים 
בהנחות 

  הדמוגרפיות

 רווח
( הפסד)

אקטוארי 
בגין 

שינויים 
בהנחות 
  הפיננסיות

רווח 
( הפסד)

אקטוארי 
בגין סטיות 

  בניסיון

כ "סה
השפעה על 
רווח כולל 

אחר 
  בתקופה

הפקדות 
שהופקדו 
על ידי 
  המעביד

כניסה 
  לאיחוד

יתרה ליום 
, בדצמבר 11

7116 
 78   5   -   -   -   -   -   -   7   1   -   1   7   77  התחייבויות להטבה מוגדרת

 71   5   1   -   -   -   -   -   1   -   -   -   -   16  שווי הוגן של נכסי תוכנית

נטו בגין ( נכס)התחייבות 
 2   -   (1)  -   -   -   -   -   1   1   -   1   7   6  הטבה מוגדרת 
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 (המשך) נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים- : 77באור 
 

 פירוט נכסי התוכנית לפי שווי הוגן (ב
 בדצמבר 11   
   7112  7116 
 ח"מיליוני ש   
      

 1   7    מזומנים ושווי מזומנים
 5   4    מכשירי הון
 17   11    מכשירי חוב

 1   1    אחר
      
    77   71 

 

 

 ההנחות העיקריות בגין תוכנית להטבה מוגדרת (ג
   7112  7116 
   %  % 

 4.15-7.6  1.19-7.16   שיעור היוון 
 1.1  1.1   שיעור ממוצע עליית שכר צפויה

 

  
נקבעו על בסיס עקום התשואה  7116 -ו 7112, בדצמבר 11שיעורי ההיוון לימים 

 .של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל, למועד הדיווח
 
 

 זומנים עתידייםעיתוי ואי וודאויות של תזרימי מ, סכומים (ד
 

לכל הנחה , להלן שינויים אפשריים הנחשבים לסבירים לסוף תקופת הדיווח 
 :אקטוארית בהנחה שיתר ההנחות האקטואריות נותרו ללא שינוי

     

השינוי 
במחויבות 
להטבה 
 מוגדרת

    
מיליוני 

 ח"ש
     

     מבחן רגישות לשינוי בשיעור עליית שכר צפויה
     

     : תוצאה מהשינוי כ
 1.5    (%1במקום ) %4עליית שכר של 

     
   מבחן רגישות לשינוי שיעור ההיוון של התחייבות ונכסי התכנית

     
   :השינוי כתוצאה מ

 (1.5)  %1עליית שיעור היוון של 
 1.5  %1ירידת שיעור היוון של 

 

  



 מ"בע השקעות דש מיטב
   המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

92 

 ושעבודים ערבויות, התחייבויות תלויות, התקשרויות- : 71באור 
 

  התקשרויות .א
 

 התקשרות החברה בהסכמי ניהול עם בעלי שליטה ונושאי משרה  .1
 

 -להלן ) אבנר סטפקומר ( צבי -להלן , מבעלי השליטה בחברה)צבי סטפק מר  (א
 (אבנר

  
 שירותי ניהול באמצעות חברות בשליטתם

 
אישרה האסיפה הכללית של החברה הארכת התקשרות , 7116, במאי 9ביום 

 .בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברות בשליטתם של צבי ואבנר החברה
, שירותים כדירקטור פעיל, באמצעות חברת ניהול בשליטתו, צבי מעמיד לחברה

, בכפוף להסכמתו ולאישור האורגנים הרלבנטיים, בהיקף של משרה מלאה וכן
. וצהאו חבר בוועדות בחברות בקב/דירקטור ו, ר דירקטוריון"שירותי כהונה כיו

תשלם החברה לחברת הניהול דמי ניהול , בתמורה להענקת שירותי הניהול
צמודים לעליית מדד , מ לחודש"ח בתוספת מע"אלפי ש 115חודשיים בסך של 

 (.7117בגין חודש אפריל )המחירים לצרכן 
עד למתן הודעה , צבי מסר לחברה הודעה חד צדדית כי על אף האמור לעיל

יהיו דמי הניהול , תאם לשיקול דעתו המוחלטבה, אחרת לחברה על ידו
 .מ"בתוספת מע( צמוד)ח "אלפי ש 115החודשיים אשר ישולמו לו בסך של 

שירותים כסגן , באמצעות חברה בשליטתו, מעמיד לחברה( בנו של צבי)אבנר 

בכפוף להסכמתו ולאישור , פעיל בהיקף של משרה מלאה וכןר דירקטוריון "יו
או חבר בוועדות בחברות /שירותי כהונה כדירקטור ו, האורגנים הרלבנטיים

תשלם החברה לחברת הניהול דמי , בתמורה להענקת שירותי הניהול. בקבוצה
צמודים לעליית , מ לחודש"ח בתוספת מע"אלפי ש 115ניהול חודשיים בסך של 

 (.7117בגין חודש אפריל )מדד המחירים לצרכן 
עד למתן הודעה , אף האמור לעילאבנר מסר לחברה הודעה חד צדדית כי על 

יהיו דמי הניהול , בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, אחרת לחברה על ידו
 .מ"בתוספת מע( צמוד)ח "אלפי ש 92.5החודשיים אשר ישולמו לו בסך של 

 .כמקובל בחברה, שיפוי וביטוח, צבי ואבנר זכאים לפטור
 

 מענק שנתי
 

ואבנר מענק שנתי לאחר  מחברות הניהול של צביהחברה תשלם לכל אחת 

, מ כדין"בתוספת מע, אישור הדוחות הכספיים בגין השנה הקלנדארית הקודמת

 .High Water-markוזאת בכפוף למנגנון 
הרווח הנקי המיוחס : כדלקמן" רווח חישובי תזרימי"במסגרת המנגנון הוגדר 

ם לבעלי המניות של החברה לשנה קלנדארית על פי הדוחות הכספיים השנתיי
בניכוי רווחים ( א: )המבוקרים לשנה קלנדארית כלשהי בהתאמות הבאות

 בתוספת המענק ( ב)-ו; (בניכוי מס)נטו  ובתוספת הפסדים הוניים חד פעמיים
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 (המשך) ערבויות ושעבודים, התחייבויות תלויות, התקשרויות- : 71באור 
 

 (המשך) התקשרויות .א
 

 (המשך) עלי שליטה ונושאי משרההתקשרות החברה בהסכמי ניהול עם ב .1
 

אם וככל ששולמו ובניכוי מס חברות , של צבי ואבנר, השנתי לחברות הניהול
( ד); כנגד מיסים נדחים -בתוספת הוצאות מס ובניכוי הכנסות מס ( ג); בגינם

בתוספת הוצאה או ( ה)-ו; הפחתות רכוש אחר ופחת רכוש קבוע 111%בתוספת 
והפסד של החברה ואשר הוגשה בגינם דרישת  הפסד שנרשמו בדוחות רווח

או רווח שנרשמו בדוחות רווח והפסד של /שיפוי לחברה ובניכוי הכנסה ו
, בנטרול השפעות המס -בשני המקרים נטו  -החברה כתוצאה משיפוי לחברה 
 .ואך ורק בקשר עם הסכם המיזוג

 
שובי תזרימי בתוספת רווח חי, כאמור, מדי שנה יחושב הרווח החישובי התזרימי

החל מהשנה שבו חל מועד תחילת , של כל אחת מהשנים שקדמו לשנה הנמדדת
חלקי מספר השנים שנכללו בחישוב כאמור  (7111קרי שנת )שירותי הניהול 

במידה והרווח (. הרווח החישובי התזרימי המצטבר לתשלום מענק שנתי -להלן )
מדדת יהיה מעל לרף החישובי התזרימי המצטבר לתשלום מענק שנתי לשנה נ

תשלם החברה לכל אחת מחברות , (הרף המינימלי -להלן )ח "מיליוני ש 98של 
 :וזאת בהתאם למדרגות והשיעורים כדלקמן, הניהול את המענק השנתי

 
מצטבר לתשלום מענק שנתי לשנה התזרימי החישובי הרווח ההיה ו -

מיליוני  111-ל( ח"מיליוני ש 98בסך של )נמדדת הינו בין הרף המינימלי 
ההפרש שבין הרף המינימאלי לסכום הנמוך מבין הרווח החישובי , ח"ש

יכונה )ח "מיליוני ש 111-התזרימי המצטבר לתשלום מענק שנתי בפועל ו
החברה תשלם לחברות , (ההפרש לחישוב שכבת המענק הראשונה -להלן 

( בהתאמה) 7.75%-ו 1.25%הניהול של צבי ואבנר מענק שנתי בגובה 
שכבת המענק  -להלן )הפרש לחישוב שכבת המענק הראשונה מה

 (.הראשונה
 
היה והרווח החישובי התזרימי המצטבר לתשלום מענק שנתי לשנה   -

 111ההפרש שבין , ח"מיליוני ש 161-ח ל"מיליוני ש 111בין , הינונמדדת 
ח לסכום הנמוך מבין הרווח החישובי התזרימי המצטבר "מיליוני ש

ההפרש  -יכונה להלן )ח "מיליוני ש 161-שנתי בפועל ולתשלום מענק 
, החברה תשלם לחברות של צבי ואבנר, (לחישוב שכבת המענק השנייה

 1.75%-ו 7.75%מענק שנתי בגובה , בנוסף לשכבת המענק הראשונה
שכבת המענק  -להלן )מההפרש לחישוב שכבת המענק השנייה ( בהתאמה)

 (. השנייה
 

י התזרימי המצטבר לתשלום מענק שנתי לשנה היה והרווח החישוב  -
ח לרווח "מיליוני ש 161ההפרש שבין , ח"מיליוני ש 161מעל  הינונמדדת 

ההפרש  -להלן )החישובי התזרימי המצטבר לתשלום מענק שנתי בפועל 
החברה תשלם לחברות הניהול של צבי , (לחישוב שכבת המענק השלישית

מענק , ולשכבת המענק השנייה בנוסף לשכבת המענק הראשונה, ואבנר
מההפרש לחישוב שכבת המענק ( בהתאמה) 4.75%-ו 1%שנתי בגובה 

  (.שכבת המענק השלישית -להלן )השלישית 
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 (המשך) ערבויות ושעבודים, התחייבויות תלויות, התקשרויות- : 71באור 
 

 (המשך) התקשרויות .א
 

 (המשך) ושאי משרההתקשרות החברה בהסכמי ניהול עם בעלי שליטה ונ .1
 

, בכל מקרה סך העלות הכוללת השנתית לחברה בגין תגמולו של כל אחד מהם
לא , (החזר ההוצאות והמענק השנתי, לרבות דמי הניהול)בכל שנה קלנדארית 

צמוד למדד חודש אפריל , ח"מיליוני ש 7.5סך של ( א: )תעלה על הנמוך מבין
המעביד הממוצעת לשנה  בעלות 11תקרה המתקבלת ממכפלת ( ב), 7117

קלנדארית רלבנטית של העשירון התחתון של עובדי הקבוצה ויחידים 
תקרה קוגנטית מחייבת אחרת ( ג), המועסקים באמצעות הסכמי ניהול בקבוצה

וזאת בתוקף החל מן , לתגמול נושאי משרה אשר תחול על פי דין על החברה
אי משרה אשר עמדו המועד בו תחול התקרה כאמור ביחס להסכמים עם נוש

 .בתוקפם טרם מועד כניסת התקרה כאמור לתוקף
 

 מיליוני 1.8 -ולכ 1.9 -הסתכמה לכ 7112ואבנר בשנת סך עלות העסקתם של צבי 
 -כ, 7115שנת . בהתאמה, ח"מיליוני ש 1.2 -וכ 1.8 -כ: 7116שנת )בהתאמה , ח"ש

 .(בהתאמה, ח"מיליוני ש 1.6 -וכ 1.2
 

 תקופת ההתקשרות
 

הינה לתקופה של שלוש , רות החברה בהסכמי הניהול עם צבי ואבנרהתקש
כל צד יהא רשאי להפסיק , במהלך תקופת ההסכם. 7116, במרס 19מיום , שנים

בהודעה מוקדמת בכתב של שישה חודשים מראש , את ההתקשרות בכל עת
אך החברה תהיה רשאית , ובתקופה זו ימשיכו לחול כל הוראות הסכמי הניהול

ובלבד שתשלם את מלוא התמורה על , על מתן בפועל של שירותי הניהול לוותר
 .פי הסכמי הניהול

 
 מר אלי ברקת (ב

 
אישרה האסיפה הכללית של החברה את הארכת התקשרות  7116, במאי 9ביום 

ר "יו, החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברה בשליטתו של מר אלי ברקת
לתקופה של שלוש שנים שתחילתן ביום , (מר ברקת -להלן )דירקטוריון החברה 

 .7116, במרס 19
מר ברקת מעניק לחברה שירותי ניהול שכוללים את כל הפעולות הנעשות בדרך 

בהיקף של , ר דירקטוריון פעיל של חברה מסוגה וגודלה של החברה"י יו"כלל ע
ח "אלפי ש 81בתמורה לתגמול חודשי כולל בסך של , משרה לפחות 41%

 .מ"בתוספת מע
עד למתן הודעה אחרת , מר ברקת מסר הודעה חד צדדית כי על אף האמור לעיל

יהיו דמי הניהול החודשיים אשר , המוחלט בהתאם לשיקול דעתו, לחברה על ידו

שיפוי , מר ברקת זכאי לפטור. מ"ח בתוספת מע"אלפי ש 64ישולמו לו בסך של 
רה בגין תגמולו של סך העלות הכוללת השנתית לחב .כמקובל בחברה, וביטוח

לא תעלה על , (לרבות דמי ניהול והחזר הוצאות)מר ברקת בכל שנה קלנדארית 
מחייבת אחרת לתגמול נושאי משרה אשר תחול על פי דין כל תקרה קוגנטית 

וזאת בתוקף החל מן המועד בו תחול התקרה כאמור ביחס , על החברה
כניסת התקרה  להסכמים עם נושאי משרה אשר עמדו בתוקפם טרם מועד

 .כאמור לתוקף
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 (המשך) ערבויות ושעבודים, התחייבויות תלויות, התקשרויות- : 71באור 
 

 (המשך) התקשרויות .א
 
 (המשך) התקשרות החברה בהסכמי ניהול עם בעלי שליטה ונושאי משרה .1

 

 (המשך) אלי ברקתמר  (ב
 

 כל צד רשאי להביא את הסכם הניהול לסיום בהודעה מוקדמת של שלושה
מר ברקת .  חודשים מראש ובתקופה זו ימשיכו לחול כל הוראות הסכם הניהול

, מ"מהון המניות של ברמ פיננסים בע 11% -מחזיק באמצעות חברות בשליטתו ב
הסתכמה  7112סך עלות העסקתו של מר ברקת בשנת . מבעלות השליטה בחברה

 (.בכל שנה ח"מיליוני ש 1.8-כ: 7115 -ו 7116שנת )ח "מיליוני ש 1.8 -לכ

 

 ל החברה"מנכ (ג
 

אישרה ואשררה האסיפה הכללית של החברה את הארכת , 7112, במרס 14ביום 
ל החברה ואת תנאי "כמנכ( מר רביב -להלן )ההתקשרות עם מר אילן רביב 

 .כהונתו
בינו לבין החברה  ומתקיימים, ל החברה במשרה מלאה"כהן כמנכממר רביב 

ביב מכהן גם כדירקטור בחברות בנות של יצוין כי מר ר. מעביד-יחסי עובד
 .זאת ללא שכר נוסף, החברה

 
 שכר בסיס

צמוד , ח ברוטו לחודש"אלפי ש 175בתמורה זכאי מר רביב לשכר בסיס של 
זכאי לתנאים נלווים , כמו כן. 7112, בינואר 1למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 

שיפוי , ביב זכאי לפטורמר ר .(לרבות רכב והפרשות סוציאליות)והחזר הוצאות 
 .כמקובל בחברה, וביטוח

 
 מענק קבוע

או )ח ברוטו "אלפי ש 281בנוסף זכאי מר רביב למענק שנתי קבוע בסכום של 
ככל שההסכם יעמוד בתוקפו חלק משנה קלנדארית , ם זהוחלק יחסי מסכ

מר רביב יהיה זכאי לקבל  (.ובכפוף להוראות מדיניות התגמול של החברה
וזאת בדרך של תשלום של שניים עשר , חשבון המענק הקבוע מקדמות על

: על אף האמור לעיל. ח ברוטו לחודש"אלפי ש 65תשלומים חודשיים שווים בסך 
לה  בהשנתי אשר יוצ EBITDA -מיעד ה 21%-ככל שהחברה לא תעמוד ב( א)

ביחס לשנה כלשהי על ידי דירקטוריון החברה אזי לא יהיה זכאי מר רביב 
-ל 21%ככל שהחברה תעמוד בטווח שבין ( ב. )קבוע בגין אותה השנהלמענק ה

לה ביחס לשנה כלשהי על ידי  בהשנתי אשר יוצ EBITDA -מיעד ה 85%
אלפי  184דירקטוריון החברה אזי היא זכאי מר רביב למענק קבוע שנתי בסך 

 .ח ברוטו בלבד בגין אותה השנה"ש
לה  בהשנתי אשר יוצ EBITDA -או יותר מיעד ה 85% -ככל שהחברה תעמוד ב

ביחס לשנה כלשהי על ידי דירקטוריון החברה יהיה מר רביב זכאי למלוא רכיב 
של המענק הקבוע יבוצע בשנה העוקבת ( המלא/ החלקי )הקיזוז . המענק הקבוע

 .בדרך של קיטון בסכום התשלום החודשי בגין המענק הקבוע
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 (המשך) ערבויות ושעבודים, התחייבויות תלויות, התקשרויות- : 71באור 
 
 (המשך) התקשרויות .א

 
 (המשך) התקשרות החברה בהסכמי ניהול עם בעלי שליטה ונושאי משרה .1

 

 (המשך) ל החברה"מנכ (ג
 

 מענק שנתי מבוסס יעדים מדידים
ם למר רביב מענק שנתי בסך של עד חמש משכורות על פי עמידה החברה תשל

יקבע מדי שנה מראש על ידי דירקטוריון בתכנית יעדים מדידים שנתית אשר ת
 .על פי שיקול דעתו, החברה

 
 מענק בשיקול דעת

ועדת התגמול והדירקטוריון רשאים להעניק למר רביב מענק שנתי בשיקול 
 .ת שכר הבסיס בשלושלאשר סכומו הכולל לשנה לא יעלה על מכפ, דעת

 
 תקרת התגמול

מול להם זכאי מר רביב לא ההוצאה החזויה של החברה בגין כלל רכיבי התג
ששילמה , לפי עלות משרה מלאה, מהתגמול הנמוך ביותר 15תעלה על פי 

 .בשנה שקדמה למועד ההתקשרות, החברה לעובד החברה
 

 תקופת ההסכם
ויעמוד בתוקפו לתקופה של  7112, בינואר 1הסכם ההעסקה נכנס לתוקפו ביום 

 (.7171, בינואר 1קרי עד ליום )שלוש שנים 
צד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת בהודעה מוקדמת בכתב של כל 

שישה חודשים מראש כאשר בתקופת ההודעה המוקדמת ימשיכו לחול כל 
הוראות הסכם ההעסקה אך החברה תהיה רשאית לוותר על מתן בפועל של 

 .(מצידו של מר רביב)עבודה 
 

שנת ) ח"שמיליוני  1 -הסתכמה לכ 7112סך עלות העסקתו של מר רביב בשנת 
בדבר הקצאת כתבי (. ח"מיליוני ש 1.6 -כ 7115ח ושנת "מיליוני ש 4.1 -כ 7116

 .להלן 11ראה באור , אופציות לא סחירים
 

העניק מר רביב שירותי ניהול לחברה באמצעות , 7116, בדצמבר 11עד ליום 
ח צמודים למדד "אלפי ש 141חברה בשליטתו בדמי ניהול חודשיים בסך של 

בנוסף היתה זכאית החברה שבשליטתו להעמדת רכב לרבות  .המחירים לצרכן
וכן למענק שנתי  ח לחודש"אלפי ש 17כל העלויות בגינו בעלות שלא תעלה על 

על פי עמידה בתכנית , מ"ח צמוד למדד ובתוספת מע"מיליוני ש 1שלא יעלה על 
ל ידי אשר נקבעה מדי שנה מראש ע, יעדים איכותיים וכמותיים שנתית

ככל שחברת הניהול ומר רביב יעמדו ביעדים שנקבעו באופן  ,דירקטוריון החברה
 .בהתאם לתנאי התוכנית, הזכאות לבונוס השנתי כאמור היתה יחסית, חלקי
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 (המשך) ערבויות ושעבודים, התחייבויות תלויות, התקשרויות- : 71באור 
 
 (המשך) התקשרויות .א

 
קומות משרדים בשטח  6בהסכם שכירות של  הקבוצהה התקשר 7111, באוגוסט 4ביום  .7

תקופת השכירות הינה . מפיון'מחסנים וחניות במגדל צ, ר ברוטו"מ 9,211-כולל של כ
עם שלוש אופציות להארכת תקופת , 7114, בינואר 1שנים מיום  11למשך של 

דמי השכירות השנתיים שתשלם הקבוצה . בנות שלוש שנים כל אחת, השכירות
. מ"בתוספת הפרשי הצמדה ומע, ח לשנה"מיליוני ש 14.5-ר יעמדו על סך של כלמשכי

, ארנונה עירונית, דמי ניהול, חניות, מחסנים, בגין שכירות המשרדים הינוהתשלום 
החברה ערבה לקיום . ודמי השתתפות בעלות עבודות ההכשרה במשרדים

 .בהסכםמ "ניירות ערך והשקעות בעדש מיטב התחייבויותיה של 
 

לקבוצה הסכמים עם מנהלים בחברות בנות לפיהם ישולם להם שכר בסיס ובונוסים  .1
התגמול לנושאי המשרה בחברה כפוף למדיניות . בהתאם לעמידתם ביעדים שנקבעו

או /לעיתים מוענקות למנהלים בחברות בנות מניות ו, כמו כן. התגמול של החברה
 .אופציות למניות בחברות שבניהולם

 

 -להלן )מ "בע ומלם תפעול גמלמ "בנק מזרחי טפחות בע, הדוחות הכספייםנכון למועד  .4
. משמשים כמתפעלים של קופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות בקבוצה( המתפעלים

 back" )משרד אחורי"במסגרת זו מעניקים המתפעלים למיטב דש גמל שירותי תפעול ו

office )דיווחים לעמיתים ולרשויות, תרבין הי, הכוללים, וניהול חשבונות העמיתים ,
 . העברות תשלומים ושירותי מחשוב

 

התקשרה בהסכמים עם משווקים שונים לשיווק קופות , מיטב דש גמל, חברה מאוחדת .5
מחושבות היו  7112, במרס 11אשר עד ליום הגמל שבניהולה בתמורה לעמלות 

 1החל מיום  .וקיםבשיעורים שונים מהכנסותיה שמקורן בנכסים שגויסו על ידי המשו
 .העמלות אינן נגזרות מההכנסות בגין הנכסים בגויסו 7112, באפריל

הזכאות לעמלה במרבית ההסכמים חלה גם לאחר ביטולו של ההסכם וכל עוד כספי 
הלקוחות שהופנו על ידי המשווק מנוהלים במיטב דש גמל בכפוף לתנאים המצוינים 

 .בכל הסכם
תנאי , גופים שהינם צדדים קשורים ובעלי עניין מיטב דש גמל נמניםלקוחות עם 

 .ההתקשרות איתם אינם חורגים מהמקובל
 

חתמה על הסכמי הפצה עם מרבית הבנקים בישראל ובכללם עם חמשת , מיטב דש גמל .6
מיטב דש גמל התקשרה . הבנקים הגדולים להפצת חלק מהקופות המנוהלות על ידה

מוצריה ובכוונתה להתקשר עם יועצים  עם יועצים פנסיוניים נוספים לצורך הפצת
 . פנסיוניים נוספים

 

חברה מאוחדת העוסקת בניהול קרנות נאמנות התקשרה בהסכמי , מיטב דש קרנות .2
בהתאם להוראות הסכמי ההפצה . הפצה עם מרבית הבנקים המסחריים בישראל

ישמשו הבנקים כמפיצים של יחידות השתתפות בקרנות הנאמנות שבניהול החברה 
ובתמורה התחייבה החברה המאוחדת לשלם לבנקים עמלות הפצה , אוחדתהמ

, (עמלות הפצה)בשיעורים המירביים הקבועים בתקנות השקעות משותפות בנאמנות 
 (. עמלות הפצה -להלן ) 7116-ה"התשס
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י מיטב דש קרנות הינן קרנות נאמנות "מקרנות הנאמנות המנוהלות ע חלק .8
 -להלן )אשר השקעותיהן מנוהלות על ידי מנהלי השקעות חיצוניים , "מתארחות"

, החברה המאוחדת אחראית באופן מלא לקרנות אלה, במתכונת הוסטינג(. הוסטינג
ות החיצוניים ומנהלי ההשקע ,לרבות ביחס לניהול ותפעול של קרנות הנאמנות

ניהול יומי של נכסי הקרנות , בין היתר, הכוללים, מעניקים שירותי ניהול השקעות
הוראות הסכם הקרן , בכפוף להחלטת ועדת ההשקעות ודירקטוריון החברה המאוחדת

. תשקיף הקרן והוראות כל דין ותחת פיקוח החברה המאוחדת והנאמנים, הרלוונטי
זכאי כל מנהל השקעות חיצוני לתמורה חודשית  בתמורה לשירותי ניהול ההשקעות

, מהכנסות דמי הניהול ומשיעור הוספה הנגבה במכירת יחידת הקרן, ככלל, הנגזרת
פרסומים סטטוטוריים , אגרות יצירה, בניכוי הוצאות ישירות לרבות עמלות הפצה

 התקשרותהצדדים רשאים לבטל את עצם ה. ואגרות רשות ובורסה לניירות ערך
 . ם בהודעה מראש במועדים המפורטים בהסכם הרלוונטיביניה

 

, ח חיצוני בלתי תלוי"לאחר בדיקת טפסי ההצטרפות על ידי רו, 7116, בנובמבר 8ביום  .9
נכון  .הכירה החברה בהסתדרות העובדים הלאומית כארגון יציג בקרב עובדי החברה

ת חתימה על בין הצדדים משא ומתן לקראלמועד אישור הדוחות הכספיים מתקיים 
 .הסכם קיבוצי

 

 התחייבויות תלויות .ב
 

פניות מלקוחות או , מקבלות חברות הקבוצה במהלך העסקים הרגיל, בשל תחום עיסוקן
. חלק מהפניות עלולות להוביל להגשת תביעות משפטיות. ספקים הכוללות טענות שונות

במקרים בהם היקף . חברות הקבוצה עשויות לחוב בסכומים בגין הפרשים וטעויות בפעילותן
 נכללהלא , או שלא ניתן לבצע אומדן סביר לגביהן/החבויות בגין האמור לעיל אינו מהותי ו

 .הפרשה בדוחות הכספיים
 

 תביעות כנגד חברות חיתום .1
 

הוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז כתב תביעה ובקשה  7119, במרס 71ביום  (א
ר "רות הילל ספרוני וד' בלפיהם תובעים הג, לאישור התביעה כתובענה ייצוגית

לרבות )נתבעים  76מאת ( בהתאמה, המבקשים-התובענה ו -להלן )ברק שנהב 
ח "מיליוני ש 51לפחות סך של , (מ"אוצר בע. ד.החתמים בהנפקה ובכלל זה מ

 -להלן )מ "בתשקיף פסיפיקה אחזקות בע, לכאורה, "פרטים מטעים"בגין 
 (.פסיפיקה

 

לאור הליך פללי שהתקיים ולאור ניסיון להגיע , תרבין הי, לאחר עיכובים בהליך
. הגישו המבקשים בקשה לחדש את ההליכים בתיק 7116, ביולי 19ביום , לפשרה

החל מאותו מועד מתקיימים הליכים מקדמיים בתיק לרבות בקשה לצרוף 
 .מוצגים מהתיק הפלילי

 
 11המועד להגשת תגובה מתוקנת לבקשת האישור מטעם החתמים חל ביום 

 .7118, ביוני 11ישיבת קדם משפט קבועה ליום . 7118, במאי
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 (המשך) תביעות כנגד חברות חיתום .1
 
אור ל, (מ"אוצר בע. ד.לרבות מ)להערכת עורכי הדין המייצגים את החתמים  

ההצלחה א ניתן להעריך בשלב זה את סיכויי ל, ראשוני בו מצוי ההליךהשלב ה
אוצר . ד.בקשת האישור והתובענה ואת מידת החיוב הכספי שתחויב בו משל 
נכללה בדוחות הכספיים . מ אם תתקבלנה בקשת האישור והתובענה"בע

 .הפרשה בהיקף לא מהותי
 
כתב תביעה ובקשה  הוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז 7119, במאי 71ביום  (ב

לאישור התביעה כתובענה ייצוגית בגין פרטים מטעים לכאורה בתשקיף 
כתב התביעה הוגש על ידי הראל פיא (. לנדמארק -להלן )מ "לנדמארק גרופ בע
ד אוצר בסכום .נתבעים ובהם מ 16מ ומר אשר ספיר כנגד "קרנות נאמנות בע

נהל קונסורציום ראשי ד אוצר שימשה כמ.מ. ח"מיליוני ש 194-כולל של כ
 7117, בדצמבר 72ביום . 7112, במאי 71בהנפקת לנדמארק על פי תשקיף מיום 

בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית בגין חלק 
הוגשה לבית המשפט הודעה אודות , 7112, במרס 15ביום ו מעילות התובענה

ניתן פסק דינו , 7112, ספטמברב 5ביום . י כל הצדדים"פשרה ע הסכםחתימת 
וניתנו הנחיות לגבי פרסום , במסגרתו אושר הסדר הפשרה, של בית המשפט

, בספטמבר 5פסק הדין שניתן ביום . אישור ההסדר והנחיות בקשר עם ביצועו
ונכון למועד אישור הדוחות הכספיים נמשך תהליך ביצוע , הפך לחלוט, 7112

 .ר ועל פי הוראות פסק הדיןעל פי המתווה שנקבע בהסד, ההסדר

 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה , 7112, בספטמבר 14ביום  (ג
אוצר . ד.בין היתר כנגד החתמים לרבות מ, ובקשה לאשרה כתביעה נגזרת

במסגרתן טוענים המבקשים כי תוצאות , (המשיבים -להלן )ונתבעים נוספים 
הותירו  7112ועד לחודש יוני  7116המעשים של המשיבים בתקופה שבין מרס 

ללא אמצעים נזילים ועם חובות ( פסיפיקה -להלן )מ "את פסיפיקה אחזקות בע
המבקשים טוענים בין השאר להפרת הוראות דין . ח"מיליוני ש 51-של למעלה מ

, בבקשת האישור והתביעה, ביחד ולחוד, הסעדים המבוקשים מהמשיבים. שונות
פיצוי בגין , התנאים וטובות ההנאה, כספיםהינם בין היתר השבת מלוא ה

סעד שיהווה תרופה לנזק  ,י פסיפיקה בגין עסקאות שונות"כספים ששולמו ע
פיצוי בגין הקצאת זכויות על סמך מסמכים מזויפים , העקיף שנגרם לפסיפיקה

 .ח"מיליוני ש 51 -ובסך הכל פיצוי בסך של כ

 
שה לסילוק על הסף של בקשת הוגשה מטעם החתמים בק 7118, בינואר 18ביום 

הוגשה בקשה מטעם  ,7118, בינואר 79ביום ו( בקשת הסילוק -להלן )האישור 
בקופת בית  ח"אלפי ש 411החתמים לחיוב המבקשים בהפקדת ערובה בסך 

דיון קדם . הוגשה תגובת החתמים לבקשת האישור 7118, במרס 1ביום . המשפט
במסגרתו צפוי בית המשפט לדון  ,7118, באפריל 71משפט בתיק נקבע ליום 

ובבקשות  בבקשת הפקדת הערובה בבקשת הסילוק שהוגשה על ידי החתמים
  .סילוק נוספות שהוגשו על ידי משיבים נוספים בתיק

 
 ,להערכת עורכי הדין המטפלים בתביעה, שבו מצוי ההליך הראשונינוכח השלב 

, אישור ושל התביעהסיכויי ההצלחה של בקשת הלא ניתן להעריך בשלב זה את 
אם תתקבלנה בקשת האישור  ד אוצר.מוב יואת מידת החיוב הכספי שתח

 .והתביעה
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 גמל ופנסיה -הליכים משפטיים ותביעות  .7

 

משפט המחוזי בתל אביב תביעה ובקשה הוגשה לבית ה 7117, בדצמבר 71ביום  (א
 -להלן ) 7116-ו"תשס, לאישור התביעה כייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות

לטענת . ח כנגד מיטב דש גמל"מיליוני ש 195-בסך נומינלי של כ, (התובענה
 -להלן )על מיטב דש גמל היה לגבות מעמיתי קופת הגמל תגמולים , התובע
אפס דמי ניהול על יתרת הנכסים  7112, ביוני 11ליום  אשר הצטרפו עד, (הקופה

, מההפקדות 1%טוען התובע כי היה על מיטב דש גמל לגבות , בנוסף. הצבורה
למרות שהוראות הדין אסרו על חברות מנהלות קופות גמל לגבות דמי ניהול 

 1969התובענה מתבססת על מסמך משנת . (7111, בינואר 1עד ליום ) מההפקדות
לא היה , ההסכמים והמסמכים שהוצגו למיטב דש גמל, ל פי התקנוןאשר ע

י מיטב דש גמל ומקל וחומר "מועד רכישת הקופה ע, 7112בתוקף כבר בשנת 
רכישת הקופה בוצעה לאחר קבלת אישור משרד האוצר . אינו בתוקף כיום

 .וגביית דמי הניהול בוצעה בהתאם לתקנון הקופה ולהוראות הדין

הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה  7114בספטמבר  1ביום , בנוסף
, 7116-ו"תשס, ובקשה לאישור התביעה כייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות

מיטב , לטענת התובע. ח כנגד מיטב דש גמל"מיליוני ש 751 -בסך נומינלי של כ
ל דמי ניהו, דש גמל העלתה לתובע ולחברי הקבוצה העמיתים בקופת תגמולים

לטענת התובע דמי הניהול של הקבוצה צריכים להיות בשיעור אפס . שלא כדין
שתי התביעות האמורות  .והעלאתם עומדת בניגוד להסכמים שנחתמו בעניין

 . אוחדו ונידונות במאוחד
 

החליט בית המשפט לדחות את בקשת האישור כנגד , 7115, באוגוסט 11ביום 
דמי ניהול שלא כדין מעמיתים הנמנים  מיטב דש גמל ביחס לטענה בדבר גביית

על עובדי בנק הפועלים ולקבל את בקשת האישור ביחס ליתר חברי הקבוצות 
 . הנטענות בבקשות האישור

, 7112, בנובמבר 77ביום . התקיימו הליכים מקדמיים בתיק 7112במהלך שנת 
הוגש קובץ מסמכים משותף הכולל את המסמכים עליהם מתבקשים הצדדים 

בגין חלק מהמסמכים לא היתה הסכמה ובהקשר זה תלויה ועומדת . מךלהסת
הוגשו תצהירי התובעים , 7118, בינואר 11ביום . בקשה מטעם מיטב דש גמל

, באפריל 11המועד להגשת תצהירי מיטב דש גמל הינו עד . וחוות דעת מטעמם
7118. 

כנגד למיטב דש גמל טענות טובות להערכת עורכי הדין המטפלים בתביעה 
, כי לאחר מיצוי ההליכים המשפטיים 51%-קיים סיכוי גבוה מהחלטת האישור ו

 .תתקבל עמדת מיטב דש גמל ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים
 

הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ובקשה  7111, באוקטובר 15ביום  (ב
בסך של , 7116-ו"סתש, לאישור התביעה כייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות

מיטב דש גמל העלתה , לטענת התובע. ח כנגד מיטב דש גמל"מיליוני ש 51-כ
לתובע דמי ניהול מבלי לשלוח אליו הודעה מוקדמת בדבר כוונתה להעלות את 

 . דמי הניהול

הוגשו מספר בקשות ביניים , ועד למועד הדוחות הכספיים 7112במהלך שנת 
 (חקירת מצהירים) התקיים דיון הוכחות, מיהתקיים דיון מקד, ותגובות להן

  .והוגשו סיכומים מטעם הצדדים בתיק
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דש גמל בקשה למחיקת סעיפים הוגשה על ידי מיטב , 7118, בפברואר 76ביום  

 . מהתשובה של המבקש נוכח הרחבת חזית

 More likely")יותר סביר  ,להערכת עורכי הדין המייצגים את מיטב דש גמל 

than not") , היה . יתקבלו והבקשה תידחה מיטב דש גמלכי טענות ההגנה של
כויי בשלב ראשוני זה להעריך את סי לא ניתן, התובענה כייצוגית ותאושר

אם  מיטב דש גמלההצלחה של התובענה ואת מידת החיוב הכספי שתחויב בו 
 .תתקבל התובענה

 

אביב תובענה ובקשה -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל, 7116, ביולי 11ביום  (ג
 . לאישורה כתובעה ייצוגית נגד מיטב דש גמל

 
ה מיטב דש קרן פנסי"העמיתים המשתייכים לקרן הפנסיה , מבקשיםה לטענת
המנוהלת על ( לשעבר יובלים קרן פנסיה מקיפה לשכירים ועצמאיים" )מקיפה

היינו מעבר )אשר הפקידו לקרן הפנסיה דמי גמולים ביתר , ידי מיטב דש גמל
לא מקבלים וגם לא יקבלו בעתיד כל קצבת פנסיה בגין , (לתקרה הקבועה בדין

ופקדו ביתר לא אותם כספים שהופקדו ביתר והכל כאשר אותם דמי גמולים שה
נותרים בידיה של מיטב דש גמל והיא אף גובה , מושבים לאותם עמיתים

כי מיטב , עוד נטען. בגינם דמי ניהול וכן נמנעת ממתן פרטים אודותיהם( וגבתה)
דש גמל התרשלה בכך שלא יידעה את עמיתיה בתקנון הקרן לפיו אין כל 

ואף הודיעה למבקש , דיןאפשרות חוקית להפקיד כספים מעבר לשיעור הקבוע ב
נהגה מיטב , כוללת את מלוא דמי הגמולים שנגבו וכן" ההכנסה המבוטחת"כי 

דש גמל ברשלנות בכך שלא הסבירה באופן שוטף כי העמיתים לא יהיו זכאים 
היינו מעבר לתקרה הקבועה )לכל קצבה בגין אותם דמי גמולים שהופקדו ביתר 

 (.בדין
 

נה החלטת בית המשפט המחוזי לפיה הבקשה נית, 7112, בינואר 11ביום 
שהגישה מיטב דש גמל בקשר לדחיית בקשת האישור על הסף מפאת חוסר 
סכמות עניינית התקבלה באופן חלקי ונקבע כי הסמכות העניינית בבקשת 

. מצויה בידי בית הדין לעבודההאישור ככל שהיא נוגעת לעילות שאינן נזיקיות 
הגישו המבקשים לבית המשפט המחוזי בקשת , 7112, בפברואר 1ך ביום משכ

ממנה הוסרו כל העילות שהיו בבקשה המקורית מלבד עילות , אישור מתוקנת
 .הגזל והרשלנות הנזיקיות

 
הגישה מיטב דש גמל את תגובתה לבקשת האישור , 7112, במאי 2ביום 

ם התקיים דיון קד, 7118, בינואר 18ביום . המתוקנת שהוגשה על ידי המבקשים
במסגרתו הציע בית המשפט לצדדים לגבש הסכמות לסיום , משפט בתיק

יתקיים דיון הוכחות , ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמות. המחלוקות ביניהם
 .7118, בנובמבר 71בתיק ביום 

 
בשל השלב המקדמי בו מצויה , להערכת עורכי הדין המייצגים את מיטב דש גמל

 .י הבקשה לאישור התובענה להתקבללא ניתן להעריך את סיכוי, התובענה
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הוגשו נגד מיטב דש גמל ואיילון , 7116נובמבר ודצמבר , בחודשים אוקטובר (ד
 -להלן , למיטב דש גמל 7112, בינואר 1אשר מוזגה ביום )מ "פנסיה וגמל בע

לבית הדין , שלוש תובענות ובקשות לאשרן כייצוגיות בנושא דומה( איילון
 .האזורי לעבודה בירושלים ולבית המשפט המחוזי מחוז מרכז

איילון לא היו רשאיות לנכות מנכסי / בבקשות נטען כי מיטב דש גמל  
. הרלבנטיתגין ביצוע עסקאות בנכסי קופת הגמל העמיתים הוצאות ישירות ב

הסעד שהתבקש הינו השבת ההוצאות הישירות שנגבו מנכסי הקופה בגין 
סך הנזק לקבוצה הוערך על ידי התובעים בסך . ביצוע עסקאות בנכסי הקופה

 .סך שלא ניתן להערכהבח ו"מיליוני ש 62.4-סך של כ, ח"מיליוני ש 111.6-של כ
פיים חלו בהליכים משפטיים סועד למועד אישור הדוחות הכ 7112במהלך שנת 

 :אלו ההתפתחויות להלן

 

 62.4-ביחס לבקשות לאישור התביעות והתובענות הייצוגית בסך של כ (1)
הגישה  7112, באפריל 9ביום , ח"מיליוני ש 111.6-ח ובסך של כ"מיליוני ש

שת הגישה המבק, 7112, בדצמבר 1ביום . הלבקשה מיטב דש גמל תשוב
התקיים דיון קדם , 7118, בינואר 11תגובה לתשובת מיטב דש גמל וביום 

, ביולי 15וביום , ביוני 17לחקירת המצהירים ביום התיק נקבע . משפט בתיק
7118.  

 
ביחס לבקשה לאישור התביעה והתובענה הייצוגית בסכום לגביו נטען כי  (7)

ר התיק לבית הדין הועב, 7112, במרס 14ביום , אינו ניתן להערכה בשלב זה
 4ביום . הליכים מקדמיים ובקשות בינייםהוגשו ו האזורי לעבודה בירושלים

 11דיון בתיק נקבע ליום . הגישה מיטב דש גמל תשובה לבקשה, 7118, בינואר
 . 7118, במאי

 
טרם שהחל הדיון , שלב המקדמינוכח ה, להערכת עורכי הדין המטפלים בתביעות

סבורים כי למיטב דש גמל הם , המידע שנמסר להם עד כהועל בסיס , ןגופ ותבבקש
כי בית , (51%ההסתברות אינה עולה על , דהיינו)אין זה צפוי  וכי טענות הגנה טובות

 . הדין יקבל את הבקשות
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אביב יפו בקשה -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל, 7112, בפברואר 76ביום  (ה

, פי חוק תובענות ייצוגיות-לאישור תביעה כייצוגית ותובענה ייצוגית על
התובעת  -הבקשה לאישור ו -להלן )ידי עמותת צדק פיננסי -על, 7116-ו"התשס

 1אשר מוזגה עם לתוך מיטב דש גמל ביום )סיה וגמל כנגד איילון פנ( הייצוגית
 .ונתבעות אחרות (7112, בינואר

  
ידי התובעת הייצוגית היא בגבייה -פי הנטען על-על, עיקר עניינה של התביעה 

חברי הקבוצה אותם . אסורה של תשלומים בגין הקמת הלוואות או הטיפול בהן
או /ו גוף אשר נטל הלוואה ומבקשת התובעת הייצוגית לייצג הינם כל אדם א

או /קיבל אשראי מהנתבעות ונגבו ממנו כספים בקשר עם הקמת הלוואה ו
 . הטיפול בה

 
מיליוני  1.5 -ידי התובעת הייצוגית ב-נזקה של איילון פנסיה וגמל מוערך על

לסכום זה יש לצרף את דמי הטיפול שגבתה , ולטענת התובעת הייצוגית, ח"ש
י התובעת "ע) בהיקף שאינו ניתן להערכה, עמיתים איילון מלווים שאינם

, סעד הצהרתי להפרת סעיפי חוק( 1: )עיקר הסעדים המבוקשים הינם. (הייצוגית
הפרת חובת האמון שחייבות הנתבעות וכן סעד הצהרתי כי הנתבעות התעשרו 

להורות על פיצוי  -פיצויים והשבה ( 7) -ו; שלא כדין על חשבון חברי הקבוצה
בתוספת הפרשי , ידי השבת הסכומים שנגבו מהם בניגוד לדין-קבוצה עלחברי ה

 . ריבית והצמדה
 

אושרה בקשה לאיחוד כל התובענות שהוגשו בנושא , 7112, בדצמבר 12ביום 
עוד הוסכם במסגרת הדיון כי הצדדים יפנו . התובענה דנן תחת מוטב אחד

 .תחילה להליך גישור
 

, בשל השלב המקדמי בו מצויה התובענה, קשהבבלהערכת עורכי הדין המטפלים  
 .או הבקשה להתקבל/לא ניתן להעריך את סיכוי התביעה ו

 

תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית לבית  הוגשה 7112, ביולי 11ביום  (ו
על פי (. בקשת האישור -להלן )אביב נגד מיטב דש גמל -המשפט המחוזי בתל

הינן סביב הליך פלילי שהתנהל כנגד עיקר הטענות , הנטען בבקשת האישור
אשר )מ "באיפקס ניהול קופות גמל בע( הנאשם -להלן )מנהל השקעות לשעבר 

הנאשם הורשע (. איפקס גמל -להלן , מוזגה לפני מספר שנים למיטב דש גמל
בעבירות של תרמית , בין השאר, במסגרת הסדר טיעון, 7112, במאי 75ביום 

מרמה והפרת אמונים , גניבה בידי מורשה, מהקבלת דבר במר, בניירות ערך
עיקר ההרשעה הינה בגין עסקאות עצמיות ומתואמות . הלבנת הוןובתאגיד 

 .שביצע הנאשם

 
הינה בגין אחריותה של איפקס גמל , כפי הנטען, עיקרה של בקשת האישור  

עמיתיה דאז עקב פעולות הנאשם והנזקים שנגרמו לכספי ל שנגרמולהפסדים 
בין השאר עקב רשלנותה של איפקס גמל בשמירה על כספי , העמיתים
סכום הכספים , על מנת להעריך את ערכו של הליך זה לחברי הקבוצה .העמיתים

 .ח"מיליוני ש 55עולה על , המשוער המגיע לחברי הקבוצה לטענת המבקש
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בתקופת הדוח הגישה מיטב דש גמל בקשה לסילוק על הסף וכן הוגשו בקשות   
 .ביניים ותגובות להן על ידי הצדדים

 
הגיש המבקש  7118בינואר  4ביום , בעקבות קבלת חומרי חקירה מהפרקליטות  

בית המשפט עיכב את . ישור ולצירוף ראיות נוספותבקשה לתיקון בקשת הא
 .הדיון ואת ההכרעה בבקשת תיקון זו עד להכרעה בבקשת הסילוק על הסף

 
 הבקשה סיכויי את להעריך ניתן לא, התובענה מצויה בו המקדמי השלב בשל  

 . להתקבל התובענה לאישור
 
 8ביניהם , גופים נוספים 14הוגשה כנגד מיטב דש קרנות וכנגד , 7114, בדצמבר 11ביום  .1

להלן )גופים המשמשים כנאמנים לקרנות נאמנות  6 -גופים המשמשים כמנהלי קרנות ו
תובענה ובקשה לאישורה כתובעה ייצוגית לבית המשפט המחוזי , (הנתבעים -וביחד 

חובת , היא להפרת חובת הנאמנות, כפי שנטען, עיקרה של התובענה .בתל אביב
לכאורה ', פות הקבועות בדין בשל חיוב וגביית עמלות ברוקראזהזהירות וחובות נוס

 72או המפוקחות על ידי הנתבעים עד ליום /בקרנות הנאמנות המנוהלות ו, גבוהות
מיליוני  771 -סכום התובענה הכולל הוערך על ידי התובעים בסך של כ. 7111, בדצמבר

 .ח"י שמיליונ 16.7 -מתוכו מיוחס למיטב דש קרנות סך של כ, ח"ש

 
הגיש המבקש בקשות להסתלקות מהבקשה לאישור התביעה כייצוגית , 7112בשנת 

אישר בית , 7112, באוקטובר 7ביום . ולדחיית התביעה האישית לגבי כל הנתבעים
 8ביום . ואת דחיית התביעה האישיתהמשפט את בקשת ההסתלקות האחרונה 

, 7112, באוקטובר 7מיום  הודיע בית המשפט כי ההחלטה האמורה 7112, באוקטובר
 .כמוה כפסק דין המסיים את התובענה

 

 ערבויות ושעבודים .ג
 

לרבות ההכנסות מהן , לטובת הבנק מניות של תכלית המוחזקות על ידהשעבדה דש  .1
לרבות הכספים והנכסים המופקדים בו וכן את , את זכויותיה בחשבון בבנק, ופירותיהן

 .הול ועל חשבון הלוואות בעליםזכויותיה לקבל כספים מתכלית כדמי ני

 

במסגרת הסכמי שכירות העמידו החברה והחברות המאוחדות ערבויות צמודות למדד  .7
נכון למועד . כבטוחה לבעלי הנכסים לקיום התחייבויותיהן בהתאם להסכמי השכירות

 .ח"שמיליוני  1.8 -ך של כהדוח הסתכמו ערבויות כאמור לס

 
תנית לבעלי המניות הקודמים של יקב שעבדה לצורך הבטחת פירעון התמורה המו .1

את מלוא הון המניות המונפק , ללא הגבלה בסכום, החברה בשעבוד ראשון בדרגה
 . 7119, ביולי 11עד ליום , והנפרע של יקב

 

העמידה מיטב דש ניהול תיקים ערבויות ביצוע לטובת לקוחות  7112, בדצמבר 11ליום  .4
, בקשר עם ערבויות אלו, דש ניהול תיקים שעבדהמיטב . ח"מיליוני ש 1.4 -כבסך של 

קדונות יהפ, בנקאי את כל זכויותיה בחשבון כולל כל ניירות הערךלטובת תאגיד 
 .או הקשורות אליהם/והזכויות הנובעות ו
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ף וסולקת את "מנהלת את פעילותה בשוק המעו, מיטב דש טרייד ,חברה מאוחדת .5
ף "ניירות הערך בהם היא סוחרת באמצעות הסכם עם בנק שהוא חבר במסלקת המעו

מיטב דש טרייד מחויבת לפעול על פי כל הוראות (. ף"מסלקת המעו -להלן )מ "בע
סלקה ף כאילו היתה חברת מ"ף הנוגעות לפעילות במעו"הבורסה ומסלקת המעו

 .בעצמה

 

יצירת זכויות עתידיות עבור חבר בורסה או עבור , ף"בהתאם להוראות מסלקת המעו
. לקוחות מחייבת את חבר המסלקה לבצע את ההתחייבות בשל אותן זכויות עתידיות

להבטחת התחייבויות אלה עשויה מיטב דש טרייד להידרש להעמיד לחבר המלווה 
 .עםבטוחות בהיקף הכספי הנדרש מפעם לפ

 
   מיטב דש טרייד בטוחות בגין התחייבות זו בסך של העמידה 7112, בדצמבר 11ליום 

 .ח"מיליוני ש 17.5-כ
 
, ת בתאגידים בנקאייםמבצע תמאוחד הח אשר חבר"לצורך פעילות בניירות ערך ובמט .6

ניירות הפיקדונות ו, את הכספים המאוחדת כבטחון לאשראי שניתן לה ההחבר השעבד
  .שיוחדו לפעילות בתאגידים הבנקאיים יו בחשבונותיההערך אשר יה

 
 שעבודים וערבות בגין תעודות הסל  .2
 

תעודות התחייבות ותעודות פיקדון , להבטחת תשלום סכומי ההמרה בגין תעודות הסל
שחברות מאוחדות תצענה בהנפקות נוספות ולהבטחת הקיום המלא והמדויק של כל 

התחייבו החברות המאוחדות לשעבד בשעבוד , ינןיתר התחייבויות חברות מאוחדות בג
את חשבונות הבנק , בגין כל סדרה בנפרד, קבוע ושוטף ראשון בדרגה לטובת הנאמן

או שבהם יופקדו /בהם יופקדו כספי תמורת ההנפקה בגין סדרת תעודה כלשהי ו
הנכסים והמכשירים הפיננסיים אשר נועדו לשמש בטוחה כלפי מחזיקי תעודות 

 . כל זאת לא מאוחר מתאריך הנפקת התעודות ביחס לכל תעודה בנפרד, סדרהמאותה ה
 

או שיהיו מופקדים מעת לעת /השעבוד השוטף יחול על הנכסים המופקדים ו
והשעבוד הקבוע יחול אך ורק על יתר , בחשבונות הבנק המשועבדים לסדרה כלשהי

 .זכויותיהן של חברות מאוחדות בנכסים המשועבדים לאותה סדרה
 
רשמו חברות מאוחדות , בהתייחס לתעודות ההתחייבות ותעודות הפיקדון ,בנוסף

לרבות , לטובת הנאמן שעבוד צף מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על כלל נכסיהן
ובמסגרתו התחייבו לא לשעבד נכס מנכסיהן לטובת גורם כלשהו , הונן הבלתי מונפק
 .בכתב ומראש, ללא הסכמת הנאמן

 
ללא צורך בהסכמת , החברות המאוחדות רשאיות, תייחס לתעודות הסלבה ,כמו כן

להעביר חלק מהנכסים המשועבדים לאותה , הנאמן ומחזיקי תעודות של סדרה כלשהי
ל אשר ישועבדו בשעבוד שוטף מדרגה שניה "סדרה לחשבונות בנק אחרים בארץ ובחו

או שוטף /ד קבוע ומחזיקי תעודות של אותה סדרה לאחר שעבוהנאמן לציבור לטובת 
או מוסד פיננסי אחר /ל ו"בארץ ובחו, או בנק/מדרגה ראשונה לטובת חבר בורסה ו

וכל זאת לצורך , לרבות בתי השקעה מדורגים או ברוקרים מדורגים ,ל"בארץ ובחו
 .או מקורות מימון לפעילות הכיסוי של חברות מאוחדות/העמדת בטחונות ו
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 (המשך) ערבויות ושעבודים, יות תלויותהתחייבו, התקשרויות- : 71באור 
 

 (המשך) ערבויות ושעבודים .ג
 
 (המשך)שעבודים וערבות בגין תעודות הסל  .2

 
מימוש זכויות המחזיקים בתעודות מסדרה כלשהי יבוצע אך ורק מתוך התקבולים נטו 
שיתקבלו מהנכסים המשועבדים לטובת אותה סדרה ופירותיהם ללא זכות חזרה 

ולים נטו הנובעים מהנכסים המשועבדים לסדרה אחרת ותביעה כלפי התקב
 .ופירותיהם

 
 מיליוני 19.9-מסלקת הבורסה פיקדון בנקאי בסך של כ הפקידה לטובת טרייד מיטב דש .8

מסלקת הבורסה  לטובת שועבדהפיקדון מ .ח הנכלל במסגרת ההשקעות לזמן קצר"ש
לקה כי חלקה של קבעה המס, 7112 אוקטובר בחודש .בדרגה ראשונה בשעבוד קבוע

 19.9-לא יפחת מ הדוחות הכספייםליום  הסיכונים של הבורסה בקרן מיטב דש טרייד
 .בקביעה זו תמדוע מיטב דש טרייד. ח"ש נימיליו

 
 השקעות של עמיתי קופות גמל והתחייבויות לעמיתי קופות גמל .9

 
התחייבה לעמיתים להשלמת התשואה כפי שנקבעה בתקנון קופת  מיטב דש גמל

  (. תשואה ריאלית 5.5%-ו 4.5%)במסלולים המבטיחים תשואה " יטב דש בטחוןמ"
הופקדו על ידי הקופה מבטיחת התשואה פיקדונות , בהתאם להסכם עם משרד האוצר

 5.95%-ו 4.95%הצמודים למדד המחירים לצרכן ונושאים ריבית שנתית בשיעור של 
מיתרת  85%א יעלו בכל עת על סוכם כי סכומי הפיקדונות באוצר ל, כמו כן. בהתאמה

בגין , או מיתרת התחייבויות הקופה כנמוך שבהם/נכסי קופה מבטיחת תשואה ו
במידה וסכום הפיקדונות כאמור יעלה על התקרה . העמיתים להם מובטחת תשואה

כפי שהוגדרה , המותרת כאמור יהא על הקופה להשיב לאוצר את התשואה העודפת
 .בהסכם

בהתקיים התנאים )חלק מהעמיתים בקופות גמל מסוימות ל ההתחייב מיטב דש גמל
בנק מזרחי  .של העמית לסכום שלא יפחת מסכום התקבולים הנומינליים( שנקבעו

תעמוד הערבות  .להתחייבות זו ערבותהעמיד ( בנק מזרחי -להלן )מ "טפחות בע
בכל , טיבאופן אוטומ, ותתחדש( 7112יוני )בתוקפה עד לחלוף שנתיים ממועד חתימתה 

אלא אם הבנק יודיע שישה חודשים , חודשים 74לתקופה נוספת בת , תום תקופה
הערבות מוגבלת עד . מראש ובכתב למיטב דש גמל על אי רצונו בחידוש הערבות

במידה ובנק מזרחי יידרש לשלם סכום כלשהו מכוח . ח"מיליוני ש 11לסכום של 
 .הזכות חזרה למיטב דש גמל ולחברתהא לו , הערבות

 
, את רכישת כל פעילות קופת תגמוליםמיטב דש גמל  שלימהה 7112 חודש יוניב .11

חברה לניהול  -גד גמולים מכלול הזכויות וההתחייבויות של , פעילות ההשקעה שלה
דמי הזכות לקבלת , לגבי ניהול הקופה ונכסיה( גד גמולים -להלן )מ "קופות גמל בע

כל נתוני עמיתי הקופה אשר היו כלולים וכן להעברת , ניהול בעבור ניהול הקופה
 .מוניטין הקופה והשם המסחרי של הקופה, במאגר המידע של גד גמולים

, ביוני 78קיימת ערבות של בנק מזרחי כלפי עמיתים בקופה שהצטרפו לקופה עד ליום 
, לכך שאם יגיעו לעמית או לבאים מכוחו הסכומים העומדים לרשותם בקופה, 7112

. פחות כל התקבולים בחשבון למעט ניכויים כמפורט בתקנון הקופהישולמו להם ל
הערבות תעמוד בתוקפה עד . 7119, במאי 1הערבות לא חלה על הפקדות החל מיום 

בכל תום , באופן אוטומטי, ותתחדש( 7112יוני )לחלוף שנתיים ממועד חתימתה 
דשים מראש אלא אם הבנק יודיע שישה חו, חודשים 74לתקופה נוספת בת , תקופה

הערבות תהא מוגבלת עד לסכום . ובכתב למיטב דש גמל על אי רצונו בחידוש הערבות
, במידה ובנק מזרחי יידרש לשלם סכום כלשהו מכוח הערבות. ח"מיליוני ש 11של 

  .זכות חזרה למיטב דש גמל ולחברהתהא לו 
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 (המשך) ערבויות ושעבודים, התחייבויות תלויות, התקשרויות- : 71באור 
 

 (המשך) ערבויות ושעבודים .ג
 

אגב , העניקה החברה מספר ערבויות למספר משקיעים 7115-7116במהלך השנים  .11
סכום הערבות הכולל . השקעתם בפלטפורמת ההלוואות של מיטב דש הלוואות

 .ח"מיליוני ש 1 -שהועמד על ידי החברה הינו סך של כ
 

  הון- : 24באור  
 

 הרכב הון המניות .א

 
 בדצמבר  11 
 7116  7112  7116 -ו 7112 
 מונפק ונפרע   רשום 

 
מספר 

 מספר המניות   המניות
 62,517,871  62,995,914   111,111,111 א"כ. נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות 

 

 

 התנועה בהון המניות .ב
 

 :ההון המונפק והנפרע
 

 מספר מניות      
       

 62,517,871      7112, בינואר 1יתרה ליום 
 481,181       מימוש אופציות לעובדים למניות

 62,995,914     7112, בדצמבר 11יתרה ליום 
 

 

 מניות אוצר -מניות החברה המוחזקות על ידי חברות מאוחדות  .ג
 

 :החזקות החברות המאוחדות במניות החברה הינן כדלקמן
 

 בדצמבר 11    
    7112  7116 

      
 1,117,196  1,178,612   ת מספר המניות המוחזקו

      
 4.46%  4.45%   שיעור המניות המוחזקות מההון המונפק 

      
 ח"מיליוני ש   
      

 54  57   (בניכוי דיבידנדים)עלות 
 

 
מניות החברה בתעודות הסל המנוהלות  ממכירת תבמספר המניות המוחזקות נובע הירידה

 .על ידי חברה מאוחדת
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 (המשך) הון- : 24באור 
 

 ניהול ההון בחברה .ד
 

 .ההון העצמי של החברה משמש לפיתוח עסקי החברה ולשמירה על יציבותה .1
 

מכוח . חברות הקבוצה פועלות מכוח חוקים ותקנות המסדירים את אופן פעילותן .7
. חברות הקבוצה בעמידה בדרישות הון עצמי מזעריחלק מבות החוקים והתקנות מחוי

חברות הקבוצה בדרישות ההון העצמי והנזילות  עומדות כל 7112 ,בדצמבר 11 ליום
 .הנדרש מהן

 

 מדיניות דיבידנד .ה
 

 . 'ג1 ראה באור, בדבר אימוץ מדיניות דיבידנד על ידי החברה
 

 .'ד20ראה באור , מידה פיננסיותבדבר דרישה לעמידת החברה באמות  .ו
 

 חלוקת דיבידנד .ז
 

למניה המסתכמים לסך נטו  'אג 24בסך של  בריםהוכרזו ושולמו דיבידנדים מצט 7112בשנת 
 (.בניכוי דיבידנד לחברות מאוחדות המחזיקות במניות החברה)ח "מיליוני ש 48-של כ

 .'ב34ראה גם באור , בדבר דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך הדיווח
 

למניה המסתכמים לסך נטו  'אג 61בסך של  הוכרזו ושולמו דיבידנדים מצטברים 7116בשנת 
 (.בניכוי דיבידנד לחברות מאוחדות המחזיקות במניות החברה)ח "מיליוני ש 44-כ של

 
המסתכמים לסך נטו למניה  'אג 21בסך של הוכרזו ושולמו דיבידנדים מצטברים  7115בשנת 

  (.בניכוי דיבידנד לחברות מאוחדות המחזיקות במניות החברה)ח "מיליוני ש 46-של כ
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 (המשך) הון- : 24באור 
 

 רנות הון אחרותק .ח

 

 

 
אופציות 

מכר 
לבעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 
עסקאות 

  גידור

עסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך הכל  אחר  שליטה

 ח"מיליוני ש 
 (18)  (1)  -   (1)  (14) 7115, בינואר 1יתרה ליום 

רווח בגין נכסים פיננסיים זמינים 
 1   1   -   -   -  למכירה

ימוש אופציות מכר לבעלי זכויות מ
 -   -   (9)  -   9  שאינן מקנות שליטה

הנפקות הון לבעלי זכויות שאינן 
 (1)  -   (1)  -   -  מקנות שליטה

הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי 
 (1)  -   -   (1)  -  מזומנים

 (71)  -   (17)  (4)  (5) 7116, בינואר 1יתרה ליום 
ת מכר לבעלי זכויות מימוש אופציו

 4   -   4   -   -  שאינן מקנות שליטה
הפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים 

 (1)  (1)  -   -   -  למכירה
הפסד אקטוארי בגין תוכניות 

 (1)  (1)  -   -   -  להטבה מוגדרת
רווח בגין עסקאות גידור תזרימי 

 1   -   -   1   -  מזומנים
 (18)  (7)  (8)  (1)  (5) 7116, בדצמבר 11יתרה ליום 

מימוש אופציות מכר לבעלי זכויות 
 (1)  -   (8)  -   5  שאינן מקנות שליטה

הפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים 
 (1)  (1)  -   -   -  למכירה

רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה 
 1   1   -   -   -  מוגדרת

רכישות של זכויות שאינן מקנות 
 (6)  -   (6)  -   -  טהשלי

הנפקות הון לבעלי זכויות שאינן 
 61   -   61   -   -  מקנות שליטה

 16   (7)  41   (1)  -  7112, בדצמבר 11יתרה ליום 
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  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 25באור 
 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .א
 

 1271, בדצמבר 11ליום 

 
  ראה באור

חברות 
  כלולות

בעל עניין 
וצדדים 
 קשורים 

 ח"מיליוני ש   
      

 -   4   9 *(חייבים ויתרות חובה 
 (1)  -    זכאים ויתרות זכות

      
 -   4    יתרת החובה הגבוהה ביותר במהלך השנה*(    

 

 
 

 7116, בדצמבר 11ליום 

 
  ראה באור

חברות 
  כלולות

 בעל עניין
וצדדים 
 קשורים 

 ח"מיליוני ש   
      

 -   1    *(חייבים ויתרות חובה 
 -   9   11  **( הלוואות ושטרי הון בחברות כלולות

 (5)  -    זכאים ויתרות זכות
      

 -   1    יתרת החובה הגבוהה ביותר במהלך השנה*(    
 

 

 .רת נכסים מוחזקים למכירהח המוצגים במסג"מיליוני ש 5-כולל סך של כ(   **
 

 הטבות לבעלי עניין .ב

 
 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 11 
 7112  7116  7115 
 ח"מיליוני ש 
      

 8  8  2 שכר ונלוות למועסקים בחברה או מטעמה

      
 שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה

 1  1  1 או מטעמה   

      
      ם השכר וההטבותמספר האנשים אליהם מתייחסי

      
 4  4  4 בעלי העניין המועסקים בחברה או מטעמה 

 2  2  2 דירקטורים שאינם מועסקים בחברה
      
 11  11  11 
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 (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים- : 25באור 

 

 הטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים .ג

 
 לשנה שהסתיימה ביום 
 דצמברב 11 
 7112  7116  7115 
 ח"מיליוני ש 
      

 8  8  8 הטבות לזמן קצר
 1   1   - תשלום מבוסס מניות

      
 8  9  8 

      
 4  4  4 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

 

 

 סקאות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםע .ד
 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 11 

 7112  7116  7115 
 ח"מיליוני ש 
      

 11  11  11 שכר עבודה ונלוות
 

 

 צדדים קשוריםתנאי העסקאות עם  .ה
 

' שירותי ברוקראז, בין היתר, וכוללות, עסקאות עם צדדים קשורים מבוצעות במחירי שוק
צדדים קשורים  בורקרנות פנסיה וקרנות נאמנות המנוהלות ע, קופות גמל ,ניהול תיקים

 .לו לעילבמחירי שוק ולא נכל
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 (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים- : 25באור 
 

 מדיניות החברה בעניין עסקאות זניחות .ו

 

. קווים מנחים וכללים לסיווגן של עסקאות בעלי שליטה כעסקאות זניחות החברה אימצה
על כללים אלו ישמשו גם לצורך בחינת היקף הגילוי לגבי עסקה עם בעל שליטה או שלב

דוחות תקופתיים )לתקנות ניירות ערך  77שליטה יש באישורה עניין אישי כקבוע בתקנה 
מבנה  -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )לתקנות ניירות ערך  54ובתקנה  1921-ל"תש, (ומיידיים

כי עסקת בעל שליטה תחשב , דירקטוריון החברה קבע, במסגרת זו. 1969-ט"תשכ, (וצורה
  :יימו בה כל התנאים הבאיםכעסקה זניחה אם יתק

 

 וגם; (כמשמעות מונח זה בחוק החברות)העסקה אינה חריגה  .1
הינה ממין העסקות אשר החברה מתקשרת בהן , העסקה אינהרנטית לפעילות החברה .7

וההתקשרות בה אינה יוצאת דופן או מחייבת קבלת , במהלך העסקים הרגיל שלה
עניין לא נראה שיש לעסקה חשיבות ממכלול נסיבות ה וגם; החלטה ניהולית חריגה

 .לציבור מבחינת השפעתה על החברה או בשל כך שנדרש לדווח עליה באופן מיידי

למתן שירותים מהקבוצה לבעל שליטה או שלמי מבעלי השליטה עניין  ביחס לעסקאות .1
  -אישי בה 

אם הן נעשות תחת אותם כללי הטבות  -עסקאות בתחום החיסכון ארוך הטווח  1.1
 . ם לעובדי הקבוצהשניתני

אם היחס בין היקף ההכנסה  -עסקאות שאינן בתחום החיסכון לטווח ארוך  1.7
השנתי החזוי לקבוצה מהענקת שירות זה לסך ההכנסות של הקבוצה במאוחד 

ובלבד שהיחס בין , (1.5%)בשנה הקלנדרית האחרונה אינו עולה על חצי אחוז 
ת זה לסך ההכנסות של היקף ההכנסה השנתי החזוי לקבוצה מהענקת שירו

הקבוצה משירות זה בשנה הקלנדרית האחרונה אינו עולה על עשרה אחוז 
לבעל השליטה לא יפחת ( 'דמי ניהול וכד, לרבות עמלה)המחיר  וגם; (11%)

מהמחיר הממוצע ללקוח בעל היקף פעילות דומה בקשר עם אותו שירות ביותר 
 .(1%)  מאחוז אחד

מוצרים בידי החברה מבעלי שליטה או שלמי מבעלי /ביחס לעסקה לקבלת שירותים .4
 - השליטה עניין אישי בה

ח "ש נילקבוצה אינה עולה על חמישה מיליו( השנתית)המוצר /אם עלות השירות 4.1
כשסכום זה מותאם לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן ביחס למדד )

 וגם; (7114שפורסם בגין חודש ינואר 
ההוצאות כל החזוי לקבוצה בגין העסקה לסך  היחס בין היקף ההוצאה השנתי  4.7

 .(1.5%)של הקבוצה בשנה הקלנדרית האחרונה אינו עולה על חצי אחוז 
 -ביחס לעסקאות השקעה במעורבות הקבוצה ובעלי השליטה  .5

אם היחס בין היקף ההשקעה מצד החברה ביחס לשווי כלל ההשקעות לזמן  5.1
ות ההשקעה אינו עולה על ארוך של החברה במאוחד במועד קבלת ההחלטה אוד

 וגם; (1.5%)חצי אחוז 
אם היחס בין היקף ההשקעה מצד החברה לבין ההון העצמי המאוחד של  5.7

 (.1%)החברה לפי הדוח הכספי האחרון אינו עולה על אחוז אחד 
מובהר כי בכפוף לכך שהעסקה אינה עסקה חריגה השקעות בחברות ציבוריות  5.1

מהון המניות של אותן החברות יסווגו  5%-אשר בעל השליטה מחזיק מתחת ל
 .כעסקאות זניחות
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 (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים- : 25באור 
 

 (המשך) מדיניות החברה בעניין עסקאות זניחות .ו
 

לא ייחשבו כעסקאות , עסקאות אשר לבעלי השליטה בחברה יש בהן זיקה עודפת, יובהר כי 
ובהתאם לא ייחשבו כעסקאות , ה כאמור זיקה עודפת מהותיתאשר יוצרות לבעלי השליט

אם סכומן הכולל של כל העסקאות " ענין אישי"אשר לבעל שליטה כלשהו בחברה יש בהן 
אינה , במונחים שנתיים,  אשר ביחס אליהן יש לבעל השליטה זיקה עודפת, כאמור מאותו סוג

 .ביחס לכל בעל שליטה, ח"ש 711,111עולה על 
 

, אינן רלוונטיות לבחינת זניחותה של עסקה, ם בהם אמות המידה המפורטות לעילבמקרי 
, תיחשב העסקה כזניחה בהתאם לאמת מידה רלוונטית אחרת שתקבע על ידי ועדת הביקורת

בהתאם לאמת המידה הרלוונטית לעסקה תהא בשיעור שאינו עולה , ובלבד שהיקף העסקה
כן היקף העסקה לא יעלה על סך של חמישה מאמת המידה הרלוונטית שתיקבע ו 1%על 

כשסכום זה מותאם לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן ביחס למדד שפורסם )ח "ש נימיליו
 (. 7114בגין חודש ינואר 

.  זניחותן של עסקאות שלובות או מותנות במסגרת אותה התקשרות תבחן באופן מצרפי 
על פי היקפה היחסי , כל עוד העסקה בתוקף, זניחות עסקה רב שנתית תיבחן מחדש מדי שנה

 . של העסקה באותה שנה מתוך ההיקף הכולל של העסקה הרלוונטית
הביקורת של החברה כי יראו בעסקאות העומדות בתנאים  תקבעה ועד, בנוסף לאמור לעיל 

אחת , ועדת הביקורת תבחן מראש. לעיל כעסקאות שאינן חריגות 7-5הקבועים בסעיפים 
ובמידת הצורך , לעיל הינה עסקה שאינה חריגה 7-5עסקה העומדת בסעיפים כי , לשנה

 .מדיניות זו נבחנת אחת לשנה על ידי ועדת הביקורת .יעודכנו הפרמטרים הרלוונטיים

 
 עמלות ואחרות, הכנסות מדמי ניהול -: 26באור 

 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 11  
  7112  7116  7115 
 ח"מיליוני ש  
       

 111   781   118  ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה  
 112   174   111  (1נטו  , תעודות סל 
 191   181   197  ניהול קרנות נאמנות 
 15   11   76  ניהול תיקי ניירות ערך  
 61   69   22  מוסדי' חבר בורסה וברוקראז 
 19   45   58  הכנסות מעמלות ביטוח  
 77   71   14  דמי ניהול ואחרות , יעוץ 

       
   818   249   216 

 

 
 :נטו, להלן הרכב הכנסות מתעודות סל ופיקדון (1

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 11 
 7112  7116  7115 
 ח"מיליוני ש 
      

 71   47   71  נטו, רווח מניירות ערך ומימון
 8   2   5  נטו, הכנסות מהשאלות

 29   25   82  נטו, הכנסות מדמי ניהול תעודות סל
      
  111   174   112 
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 והוצאות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק -: 27באור 
 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 11 
 7112  7116  7115 
 ח"מיליוני ש 
      
 779   755   781  ( 7( )1)שכר עבודה ונלוות  
 144   141   167  עמלות למשווקים 
 15   19   18  שכר טרחה מקצועי 
 14   12   71  פרסום 
 16   12   71  שכר דירה ואחזקה 
 11   17   17  אגרות 
 11   9   11  משרדיות ותקשורת 
 41   48   54  עמלות תפעול ומחשוב  
 11   12   74  פחת והפחתות 
 14   14   15  אחזקת רכב וחניה 
 4   1   7  תשלום מבוסס מניות  
 7   7   7  תרומות 
 -   -   1  פיצוי לקוחות 
 -   5   15  הוצאות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי 
 2   11   11  אחרות 

       
  662   597   541 

 

 

 .מ"וחדות שהן מוסדות כספיים לעניין חוק מעחברות מא בגיןכולל מס שכר בגין שכר ונלוות  (1)

 . לחברות בבעלות מנהלים בקבוצה לרבות דמי ניהול (7)

 

 מימון( הוצאות)הכנסות  -: 28באור 
 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 11  
  7112  7116  7115 
 ח"מיליוני ש  
      הכנסות מימון .א
 1   -   1  ריבית והפרשי הצמדה ממס הכנסה 

 
הכנסות מימון בגין אופציות לבעלי זכויות שאינן 

 1   1   -  מקנות שליטה
 -   1   1  אחרים 
   7   7   7 

      הוצאות מימון .ב
 5   5   4  הוצאות מימון בגין התחייבויות לזמן ארוך 
 18   71   71  הוצאות מימון בגין אגרות חוב  

 
ויות שאינן הוצאות מימון בגין אופציות לבעלי זכ

 1   -   -  מקנות שליטה

 
החלק שאינו אפקטיבי של השינוי בשווי הוגן של 

 1   7   1  גידור תזרימי מזומנים
 1   5   4  אחרים 
   17   11   78 
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 נטו, הוצאות אחרות -: 29באור 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 11  
  7112  7116  7115 
 ח"מיליוני ש  
       
 (77)  (76)  (14) הפחתת נכסים בלתי מוחשיים 
 -   (71)  (1) ירידת ערך מוניטין בחברה מאוחדת 
 -   14   -  רווח הון מעלייה לשליטה בחברות מוחזקות 
 -   6   1  רווח הון ממימוש השקעה בחברה כלולה 
 -   -   (7) הפסד משינוי בהתחייבויות בגין רכישת פעילויות 

 
ח משינוי זכויות במניות הבורסה לניירות ערך רוו

 -   -   77  בתל אביב

 7   7   -  נטו, אחרות 
       
  (16)  (74)  (71) 

 

 

 מסים על הכנסה -: 30באור 
 

 פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה .א
 

 שיעור מס חברות (1
 

 75% - 7116ת בשנ, 76.5% - 7115 שנת: שיעור מס החברות בישראל הינו כדלקמן
חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות . 74% - 7112ובשנת 

 .שחל בשנת המכירה
 

לפקודת מס הכנסה אשר הוריד את  716פורסם תיקון מספר , 7116, בינואר 5ביום 
 .7116החל משנת המס , 75%לשיעור של  76.5%שיעור מס החברות משיעור של 

 
 .ם לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס שלעילהמיסים השוטפי

 
אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית  7116בדצמבר  77ביום , כמו כן

, 7116-ז"התשע( 7118 -ו 7112תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב )
בשתי  71% -ל 75%את הורדת שיעור מס חברות משיעור של , בין היתר, אשר קבע

והפעימה השנייה  7112החל מינואר , 74%הפעימה הראשונה לשיעור של . פעימות
 .ואילך 7118החל מינואר  71%לשיעור של 

 
, 7116, בדצמבר 11השפעת השינויים המתוארים לעיל על הדוחות הכספיים ליום 

 .ח שנרשמו כהכנסות מסים נדחים"מיליוני ש 1 -מתבטאת בסך של כ
 

 מס רווח (7
 

בהתאם לכך . מחברות הקבוצה הינן מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף חלק
 . מס רווח( 74%)חל עליהן בנוסף למס חברות 
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 מסים על הכנסה -: 30באור 
 

 (המשך) פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה .א
 

 (המשך) מס רווח (7
 

שיעור המס על )ף אישרה מליאת הכנסת את צו מס ערך מוס, 7115, באוקטובר 17ביום 
הקובע כי שיעור מס הרווח המוטל על  7115-ו"התשע, (תיקון( )רים ומוסדות כספיים"מלכ

 .7115, באוקטובר 1וזאת החל מיום , 12%-ל 18%-מוסדות כספיים יירד מ
ירד משיעור שיעור המס הסטטוטורי אשר חל על מוסדות כספיים כתוצאה מהשינוי האמור 

לאחר )ואילך  7116משנת מס  15.9%לשיעור של ו, 7115בשנת  12.58%לשיעור של  12.21%של 
  .(7116החל משנת מס  75%הפחתת שיעור מס החברות לשיעור של 

ושיעור המס הסטטוטורי שיחול על מוסדות  12%הינו  7118 -ו 7112שיעור מס הרווח לשנים 
 .בהתאמה, 14.19%-ו 15.14%כספיים הינו 

 
 

  מסים נדחים .ב
 

  
הפסדים 

  ועבריםמ

נכסים 
בלתי 

  מוחשיים
הטבות 

  לעובדים

הוצאות 
הנפקה 
 כ"סה  אחר  נדחות

 ח"מיליוני ש  

            מסים( התחייבויות)נכסי  

            נטו, נדחים     

             
 (5)  (1)  9   4   (47)  75  7115בינואר  1יתרה ליום  
 (16)  -   (1)  -   (9)  (6) שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 
 (4)  -   -   -   (4)  -  חברה שאוחדה לראשונה 
 (25)  (1)  8   4   (55)  19  7115בדצמבר  11יתרה ליום  

 4   5   (1)  -   -   -  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 
 (8)  1   -   -   (9)  -  חברה שאוחדה לראשונה 
 (29)  5       7   4   (64)  19  7116בדצמבר  11יתרה ליום  

 (11)  (7)  (1)  -   (1)  (5) שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 
 9   -   -   -   -   9  צירוף עסקים 
 (31)  1   6   4   (67)  23  7112בדצמבר  11יתרה ליום  
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 (המשך) מסים על הכנסה -: 30באור 
 

 (המשך) מסים נדחים .ב
 

 :מוצגים בדוח על המצב הכספי כדלקמןהמסים הנדחים 
 

 בדצמבר 11   
   7112  7116 
 ח"מיליוני ש   
      

 77   11    נכסים לא שוטפים
 (51)  (41)   התחייבויות לא שוטפות

      
   (11)  (79) 

 

 
 .בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש מחושביםיתרות המסים הנדחים 

 
 הכנסה הכלולים בדוחות על הרווח הכולל מסים על .ג

 
 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 11 
 7112  7116  7115 
 ח"מיליוני ש 
      

 11   11   14  מסים שוטפים
 16   (4)  11  מסים נדחים

 (7)  (1)  (1) מסים בגין שנים קודמות
 18   12   19  מ בגין דמי ניהול בין חברתיים"מע

רות המסים הנדחים בעקבות שינוי בשיעור התאמת ית
 -   -   1  המס 

      
  64   45   67 

 

 

 

 שומות מס .ד
 

      ת המסוהנחשבות כסופיות עד וכולל שנסופיות ולחברה ולחלק מחברות הקבוצה שומות מס 
7111-7114. 
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 (המשך) מסים על הכנסה -: 30באור 
 

 מס תיאורטי .ה
 

הרווחים , שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, המס להלן מובאת התאמה בין סכום
לבין , וההפסדים בדוח על הרווח הכולל היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי

 :סכום מסים על ההכנסה שנזקף בדוח על הרווח הכולל
 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 11 
 7112  7116  7115 
 ח"מיליוני ש 
      

לא כולל את חלק החברה )ים על ההכנסה רווח לפני מס
 151   172   165  (נטו, חברות ושותפויות כלולות( בהפסדי)ברווחי 

      
 26.5%  25.0%  24.0% *(שיעור המס הסטטוטורי  

      
 41   17   41  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

 -   1   1  נטו, הפרשים תמידיים בהכרה בהכנסות ובהוצאות
 1   1   1  תשלום מבוסס מניות

 (1)  (6)  (1) הכנסות פטורות
הפסדים מועברים והפרשים זמניים , ניצול הפרשי עיתוי

 (1)  -   (1) משנים קודמות שלא נזקפו בגינם בעבר מסים נדחים
 1   2   8  הפסדים והפרשי עיתוי שלא נוצרו בגינם מסים נדחים

 -   (2)  (7) גינם מסים נדחים הפסדים משנה קודמת שנוצרו ב
 (1)  (1)  (1) מסים נדחים ושוטפים בגין שנים קודמות 

הפרשים בגין שיעור מס שונה החל על חברות הקבוצה 
 71   77   77  ( מוסד כספי)

 -   (1)  1  נטו, עדכון בגין שינוי בשיעורי המס
 -   (1)  (4) אחר

 67   45   64  מסים על הכנסה
 

 

 .שיעור המס החל על החברה וחברות מאוחדות בקבוצה שאינן מוסדות כספיים *(
 

 הפסדים מועברים לצורכי מס .ו
 

הפסדים , לצורכי מסעסקיים לחברה ולחברות מאוחדות הפסדים , סמך הערכת החברהעל 
הוניים והפסדים ריאליים מניירות ערך סחירים המועברים לשנים הבאות המסתכמים לסך של 

החברה והחברות המאוחדות לא (. ח"ש מיליוני 111-כ - 7116, בדצמבר 11)ח "ש יונימיל 194-כ
ח מתוך ההפסדים המועברים "ש נימיליו 788-בגין כ 7112, בדצמבר 11יצרו מסים נדחים ליום 

 (. ח"ש נימיליו 711-כ - 7116, בדצמבר 11)כאמור לעיל 
    .בחברה בפטור ממס על חלק מההפסדים חלות מגבלות לאחר שינוי מבנה שאירע
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 מגזרי פעילות -: 31באור 
 

 כללי .א
 

 :מגזרי פעילות עסקית בני דיווח בחמישההקבוצה פועלת  .1
 

חיסכון מגזר ניהול 
 לזמן ארוך ובינוני

, פעילות המגזר הינה שיווק וניהול קופות תגמולים ופיצויים -
קרנות פנסיה , קופות מרכזיות לפיצויים, קרנות השתלמות

 . טרה אחרתוקופות למ
   

החיסכון מגזר ניהול 
 השוטף

פעילות המגזר הינה שיווק וניהול תיקי השקעה בניירות ערך  -
 .עבור לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים וניהול קרנות נאמנות

   

מגזר תעודות סל 
 קדוןיופ

תעודות התחייבות , פעילות המגזר הינה ניהול תעודות סל -
 .קדוןיותעודות פ

   

גזר חבר בורסה מ
 מוסדי 'וברוקראז

, מוסדי 'פעילות המגזר הינה מתן שירותי חבר בורסה וברוקראז -
שירותי משמרות בניירות ערך וביצוע , הכוללים בין היתר

 . עסקאות בניירות ערך למגוון רחב של לקוחות

בעקבות העלייה לשליטה בפנינסולה ובהתאם לגישת מקבל  - אשראי חוץ בנקאי
רואה , (CODM)ת התפעוליות הראשי של החברה ההחלטו
את פעילות , 7116החל מהרבעון השלישי של שנת , הקבוצה

האשראי החוץ בנקאי כמגזר פעילות בר דיווח ובהתאם הציגה 
 .בשינויים המחויבים, הקבוצה מחדש את המגזר

 

ות הפעילויות הנוספות בקבוצה שנכללות במגזר האחרים הן בעיקר פעילויות סוכנוי
למעט סוכנות ביטוח הנמצאת בבעלות מלאה של החברה שנכללה במגזר )הביטוח 

 .הפצת קרנות זרות ומכללה ללימודי שוק הון, (ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה
 

ההנהלה עוקבת אחר תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות שלה בנפרד לצורכי  .7
 . לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים קבלת החלטות

ביצועי המגזרים מוערכים בהתבסס על רווח או הפסד תפעולי שבמקרים מסויימים 
 . נמדד באופן שונה מרווח או הפסד תפעולי בדוחות הכספיים המאוחדים
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 (המשך)מגזרי פעילות - : 31באור 
 
 (המשך) כללי .א

 

הכנסות המימון והמסים על ההכנסה מנוהלים על בסיס קבוצתי , הוצאות המימון
הכוללות בעיקר הפחתת נכסים בלתי , הוצאות אחרות. נם מיוחסים למגזרי פעילותואי

מוחשיים אינן מיוחסות למגזרי פעילות מכיוון שאינן משמשות את מקבל ההחלטות 
הוצאות שלא הוקצו למגזרים , כמו כן. התפעוליות הראשי לקבלת החלטות תפעוליות

 .כוללות בעיקר הוצאות מטה
 

, נסות בין מגזרים כאילו שההכנסות התהוו מצדדים שלישייםהקבוצה מטפלת בהכ .1
 .ומשכך מכירה בהן לפי מחירי שוק שוטפים

 
כלולה מניית  בדוחות הכספיים המאוחדיםבמסגרת התחייבויות בגין תעודות הסל  .4

כנגד אותן התחייבויות מחזיקות . החברה במספר מדדים אחריהם עוקבות תעודות הסל
, כחלק מהנכסים המגבים להתחייבויותיהן, עודות הסלהחברות הייעודיות של ת

מניות אלה מוצגות כמניות , בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. במניות החברה
הרווחים או ההפסדים משערוך וממימוש מניות אלו מנוטרלים בדוחות , אוצר ולפיכך

חלטות לצורך קבלת ה לא מנטרל מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי. הרווח וההפסד
 .את הרווחים וההפסדים שנובעים מההתחייבויות הנובעות ממניות החברה

 
כ "הכנסות החברה במאוחד בדוח על הרווח הכולל שונות מסה, כתוצאה מהאמור לעיל

 .ההכנסות במאוחד של המגזרים
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 (המשך) מגזרי פעילות- : 31באור 
 

 דיווח בדבר מגזרי פעילות .ב
 7112 בדצמבר 11לשנה שהסתיימה ביום  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  שוטף

תעודות 
סל 

  ופיקדון

חבר 
בורסה 
' וברוקראז
  מוסדי

אשראי 
 כ "סה  התאמות  אחרים  חוץ בנקאי

 ח"מיליוני ש 
                הכנסות

                
 821   -   27   56   22   117   718   118  הכנסות מחיצוניים
 -   (8)  6   -   -   -   7   -  הכנסות בין מגזרים

                
 821   (8)  28   56   22   117   771   118  כ הכנסות"סה
                

 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
 5   -   5   -   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                
 746   (7)  72   76   71   46   81   48  ווח מגזריר
                

 (15)               הוצאות שלא הוקצו למגזרים 
 1                רווח מהתחייבות הנובעת ממניות אוצר

 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 
 4                נטו, נוסטרו   

 (11)               נטו, הוצאות מימון
 (16)               נטו, הוצאות אחרות

                
 121                רווח לפני מסים על הכנסה

                
                מידע נוסף

                
 79,118   -   -   -   -   79,118   -   -  נכסי המגזר

 7,167   -   -   -   -   -   -   -  נכסים שלא הוקצו
                

 11,511                כ נכסים"סה
 

  



 מ"בע השקעות דש מיטב
   המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

172 

 (המשך) מגזרי פעילות- : 31באור 
 
 (המשך) דיווח בדבר מגזרי פעילות .ב

 7116בדצמבר  11לשנה שהסתיימה ביום  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  שוטף

תעודות 
סל 

  קדוןופי

חבר 
בורסה 
' וברוקראז
  מוסדי

אשראי 
 כ "סה  התאמות  אחרים  חוץ בנקאי

 ח"מיליוני ש 
                הכנסות

                
 226   -   65   76   69   175   711   781  הכנסות מחיצוניים
 -   (2)  5   -   -   -   7   -  הכנסות בין מגזרים

                
 226   (2)  21   76   69   175   711   781  כ הכנסות"סה
                

 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
 4   -   1   1   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                

 775   (4)  71   15   15   59   25   44  רווח מגזרי
                

 (12)               ות שלא הוקצו למגזרים הוצא
 (1)               הפסד מהתחייבות הנובעת ממניות אוצר

 הפסד מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 
 (1)               נטו, נוסטרו   

 (11)               נטו, הוצאות מימון
 (74)               נטו, הוצאות אחרות

 7                חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני ברווחיברה חלק הח
                

 111                רווח לפני מסים על הכנסה
                

                מידע נוסף
                

 78,224   -   -   -   -   78,224   -   -  נכסי המגזר
 7,112   -   -   -   -   -   -   -  נכסים שלא הוקצו

                
 11,891                כ נכסים"סה
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 (המשך) מגזרי פעילות- : 31באור 
 

 (המשך) דיווח בדבר מגזרי פעילות .ב
 7115בדצמבר  11לשנה שהסתיימה ביום  

 
ניהול 

חיסכון לזמן 
  בינוני וארוך

ניהול 
חיסכון 
  שוטף

תעודות סל 
  יקדוןופ

חבר בורסה 
' וברוקראז
 כ "סה  התאמות  אחרים  מוסדי

 ח"מיליוני ש 
              הכנסות

              
 215   -   41   61   116   775   111  הכנסות מחיצוניים
 -   (6)  4   -   -   7   -  הכנסות בין מגזרים

              
 215   (6)  45   61   116   772   111  כ הכנסות"סה
              

 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
 7   -   7   -   -   -   -  נטו, המאזני   
              

 711   (7)  12   9   45   89   25  רווח מגזרי
              

 (16)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים 
 1              ות הנובעת ממניות אוצררווח מהתחייב
 (76)             נטו, הוצאות מימון

 (71)             נטו, הוצאות אחרות
 השווי    חברה המטופלת לפי שיטת ברווחיחלק החברה 

 המאזני   
 
 המאזניהההמאזניהמאזני המאזניהשווי 

             1 
              

 151              הרווח לפני מסים על הכנס
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 (המשך) מגזרי פעילות    -: 31באור 
 

 ספקים עיקריים .ג
 

לחברה . כמערכת לשירותי מסחר וניהול חשבונות FMRחברה מאוחדת משתמשת בתוכנת 
 .ל"המאוחדת ולחברי בורסה אחרים תלות בשירותי הספק הנ

 

 רווח למניה -: 32באור 
 

 כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח למניה פרוט
 

 בדצמבר 11לשנה שהסתיימה ביום  
 7112  7116  7115 

כמות מניות  
  רווח  משוקללת

כמות מניות 
  רווח  משוקללת

כמות מניות 
 רווח  משוקללת

 
  אלפים

מיליוני 
  אלפים  ח"ש

מיליוני 
  אלפים  ח"ש

מיליוני 
 ח"ש

            

חישוב רווח  בסיסי לצורך 
 88   61,977   81   64,762   95   64,272  למניה

            
לצורך חישוב רווח  מדולל 

 88   61,977   81   64,941   95   66,552  למניה 

            
 

 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות החברה -: 33באור 
 

 ל"ל ולמשנה למנכ"הקצאת כתבי אופציה למנכ .א
 

הקצתה החברה למר רביב , כמפורט להלן, 7114, במאי 71ת ההקצאה מיום במסגר .1
 217,111לעד , בהנחת מימוש מלא, כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש 217,111

בעקבות התקשרות החברה  .כל אחת של החברה. נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות 
אם לתנאי הסכם הקצאת ובהתלעיל ( 1)א1כאמור בבאור , בהסכם למכירת השליטה בה

הובשלו מיידית עם חתימת , מהאופציות שטרם הבשילו 51%, האופציות עם מר רביב
בגין הענקת כתבי האופציות כאמור הסתכמו  7112בשנת  ההוצאות שנרשמו. ההסכם

, ח"שמיליוני  1.8-וכ 1.9-סך של כ - 7115 -ו 7116שנת )ח "ש נימיליו 1.7 -כלסך של 
 .(בהתאמה

 
כתבי אופציה לא סחירים הניתנים  118,711הוקצו למר טוב  7114, בפברואר 75ביום  .7

מניות החברה כחלק מתנאי ההתקשרות  118,711לעד , בהנחת מימוש מלא, למימוש
, בדצמבר 1מועד הערכת האופציות נקבע על פי מועד הקובע להקצאה ביום  .עימו
7111. 

 
כתבי  82,511החברה למר טוב הקצתה , 7114, באוקטובר 1במסגרת ההקצאה מיום 

מניות  82,511לעד , בהנחת מימוש מלא, אופציה לא סחירים נוספים הניתנים למימוש
 .כל אחת של החברה. נ.ח ע"ש 1רגילות בנות 

 
בגין הענקת כתבי האופציות כאמור הסתכמו לסך של  7112בשנת  ההוצאות שנרשמו

 (.בהתאמה, ח"ש נימיליו 1.4-כו 1.1 -כסך של  - 7115 -ו 7116שנת ) ח"ש נימיליו 1.7 -כ
 

  



 מ"בע השקעות דש מיטב
   המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

111 

 (המשך) עסקאות תשלום מבוסס מניות החברה- : 33באור 
 

 לנושאי משרה ולעובדים של החברה תוכנית אופציות .ב
 

על ידי האסיפה  7111, בספטמבר 17במסגרת מדיניות התגמול של החברה שאושרה ביום 
להקצות , מעת לעת, ן החברה רשאיםכי ועדת התגמול ודירקטוריו, הכללית של החברה נקבע

 .כתבי אופציה, בין היתר, (שאינם בעלי שליטה בה)לנושאי משרה בחברה 
 

, אישר דירקטוריון החברה הקצאת כתבי אופציה 7114, בינואר 76-ו 7111, בדצמבר 75בימים 
, לנושאי משרה ולעובדים של החברה ושל חברות בשליטתה, ל החברה"למנכ, ללא תמורה

לא , רשומים על שם, (מסגרת ההקצאה -להלן ) כתבי אופציה 5,917,111כוללת של עד  בכמות
. נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות  5,917,111לעד , בהנחת מימוש מלא, הניתנים למימוש, סחירים

 . כל אחת של החברה בכפוף להתאמות
 

כתבי אופציה לא  745,111אישר דירקטוריון החברה הקצאת  7112, בנובמבר 15ביום , כמו כן
. דירקטורים 2-ל, מניות החברה 745,111לעד , בהנחת מימוש מלא, סחירים הניתנים למימוש

 .ההקצאה אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה
 

 להלן התנועה בגין כתבי האופציה שהונפקו והממוצע המשוקלל של מחיר המימוש
 

  מספר כתבי אופציה 
ממוצע משוקלל של מחיר 

 (ח''בש)וש המימ

 2017  2016  2017  2016 

        

 12.14  12.01  5,542,180  5,572,097 בינואר 1יתרה ליום 

 11.30  14.61  1,004,023  57,109 הוענקו במשך השנה

 12.18  12.21  (492,848)  (1,328,623) מומשו במשך השנה

 11.75  11.86  (481,258)  (416,324) פקעו במשך השנה

 12.01  11.85  5,572,097  3,884,259 בדצמבר 11יתרה ליום 
 

 
 ההענקה של כתבי האופציהאישור  במועדלהלן הפרמטרים ששימשו למדידת השווי ההוגן 

 

 7116שנת   7112שנת  

  דירקטורים 

נושאי 
משרה 
 עובדים  עובדים  בכירה

        

 1.3  0.05  0.02  0.9 (ח''במיליוני ש)שווי הוגן במועד הענקה 

 9.92-15.18  14.67  14.49  14.42 מחיר המניה במועד ההענקה

 21.97-30.07  22.02-28.94  22.02-28.94  26.43-30.09 )%(תנודתיות צפויה 

 0.46-1.35  0.42-1.16  0.42-1.16  0.28-1.05 )%(שיעור ריבית חסרת סיכון 

 6עד  1  6עד  1  6עד  1  6עד  1 (שנים)משך החיים החזוי של האופציות 

    -      -      -      -  )%(תשואת הדיבידנד בגין המניה 
 

 
  



 מ"בע השקעות דש מיטב
   המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

 

111 

 לאחר תאריך הדיווח יםאירוע- : 34באור 
 

המסתכם לסך של , ח למניה"ש 1.7הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  7118, במרס 15ביום  .א
 (.המאוחדות המחזיקות במניות של החברה בניכוי דיבידנד לחברות)נטו , ח"מיליוני ש 11 -כ

 

התקשרה החברה בהסכם השקעה והסכם בעלי מניות עם ליקווידיטי קפיטל , 7118, במרס 15ביום  .ב
ליקווידיטי מתעתדת לפעול בתחום רכישת . ועם מייסדיה( ליקווידיטי -להלן )מ "נרל פרטנר בע'ג

הן בעבור עצמה , ל ומישראל"מחו SaaSבדגש על חברות , תיקי הכנסות של חברות טכנולוגיה
אשר ליקווידיטי או תאגיד ( קרן)בתצורה של שותפות מוגבלת , והן בעבור צדדים שלישיים( נוסטרו)

במסגרת העסקה החברה . ישמשו כשותף הכללי של השותפות כאמור, ייעודי אחר שיוקם על ידה
 -לחברה כך שהחברה תחזיק באלפי דולר בליקווידיטי כנגד הקצאת מניות  541 -תשקיע סך של כ

לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת , כמו כן. מהון המניות של ליקווידיטי בדילול מלא 54%
כנגד , אלפי דולר 61 -ישקיע בליקווידיטי סך של כ, מר אילן רביב, ל החברה"מנכ, ודירקטוריון החברה

, בנוסף. וידיטי בדילול מלאמהון המניות של ליקו 6% -כך שיחזיק ב, הקצאת מניות בליקווידיטי
בעצמה או באמצעות משקיעים אשר יגוייסו על , מיליוני דולר 1.4החברה התחייבה להשקיע סך של 

וזאת בנוסף , מהיקף ההשקעות הראשונות של ליקווידיטי 11%לשם השתתפות במימון , ידה
ל מנגנון חלוקת להשקעות אלו הוסכם ע ביחס. למשקיעים אחרים שכבר התחייבו למימון העסקאות

ר "ד, במסגרת העסקה נחתם הסכם עם בעלי מניות בליקווידיטי. רווחים בין החברה לבין ליקווידיטי
ה ירון סלע ורון דניאל "ה, כמו כן. המסדיר את החזקות הצדדים בליקווידיטי, ירון סלע ומר רון דניאל

 .יעניקו שירותי ניהול לליקווידיטי

 

 .לעיל( 8)'א4ראו באור , מ"לים בעלעניין השלמת עסקת בנק ירוש .ג

 

 

 



 מ"בע השקעות דש מיטב
 המאוחדים הכספיים לדוחות נספח

117 

 
 רשימת חברות מוחזקות

 

 שיעור בעלות 

 
בדצמבר  11

7112  
בדצמבר  11

7116 
 % 

 111  111 מ"מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע
 111  111 מ "אוצר בע. ד.מ

 111  111 מ"דש איפקס מיזוגים ורכישות בע
 111  - (1)מ "בע( 1998. )א.דש איפקס החזקות ד

 111  111 מ "דש איפקס טכנולוגיות בע
 49.4  - מ"בע 1991אדקו טכנולוגיות 

 48.86  57.71 (1)מ "קבוצת פנינסולה בע
 111  111 (מ"בע 7117הלוואות פי 7לון פי-אי -לשעבר)מ "מיטב דש הלוואות בע

 88  88 מ"מיטב דש סוכנות לביטוח בע
 66.22  81.1 מ "מיטב דש ברוקראז בע

 111  111 מ"מיטב דש טרייד בע
 61.11  61.11 (7)מ "מיטב דש יועצי משכנתאות בע
 21.11  21.11 מ"מיטב דש שווקים גלובליים בע

 61  61 מ "סלע סוכנות לביטוח בע
 111  111 מ "מכללת מיטב דש בע

 47  47 מ"נרוי טכנולוגיות פיננסיות בע
 111  111 מ "מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע

 19.95  19.95 מ"ווליו בייס בע
 111  111 מ"ב סוכנויות ביטוח בע.ק.י

 21  21 מ"מיקדו קרנות גידור בע
 -  25 מ"מדפ קרנות הלוואות בע

 -  59.1 מ"נוקס ניהול עושר בע
    

    :מ"חברות המוחזקות על ידי מיטב דש טרייד בע
    

 111  111 ( 7)מ "בע( 7111)גאון השקעות בפיננסים 
 111  111 ( 7)מ "בע( מבלל)גאון השקעות בפיננסים 

 111  111 ( 7)מ "ה החזקות בע.ב.ג.מ
    

    :מ"אוצר בע. ד.חברה המוחזקת על ידי מ
    

 19.99  19.99 מ"איפקס הנפקות בע
 19.99  19.99 מ"איפקס קפיטל מרקט בע

    
    : מ"יטוח בעסוכנויות ב. ב.ק.חברה המוחזקת על ידי י

    
 111  111 מ"יות לביטוח בעוקריב סוכנ

    
    :מ"חברה המוחזקת על ידי מיטב דש סוכנות לביטוח בע

    
 88  88 מ "רימונים סוכנות לביטוח בע

    
    

 

 
 
 

 
 



 מ"בע השקעות דש מיטב
 המאוחדים הכספיים לדוחות נספח

111 

 
 (המשך) רשימת חברות מוחזקות

 
 שיעור בעלות 

 
בדצמבר  11

7112  
בדצמבר  11

7116 
 % 
    

    :מ"חברות המוחזקות על ידי מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע
    

 111  81 מ "מיטב דש גמל ופנסיה בע
 111  111 מ "תכלית מדדים בע

 111  111 מ"מיטב דש קרנות נאמנות בע
 111  111 מ "מיטב דש ניהול תיקים בע

 111  111 מ "מיטב דש נכסים בע
 111  111 ( 7)דוברת שרם אנטרפרייזס 

 68.9  111 מ"מיטב הנפקות ופיננסים בע
 111  111 מ"ים בעמיטב דש שווקים פיננס

 111  - (1)מ "בית השקעות בע -מילניום 
    

    :מ"חברה המוחזקת על ידי מיטב הנפקות ופיננסים בע
    

 111  111 מ"בע( חיתום)ישיר בית השקעות 
    

    :מ"ל ידי מיטב דש הלוואות בעחברה ושותפות מוגבלת המוחזקת ע
    

 -  111 (4)מ "יפי בע'לון ג-אי
 -  99 (4)אספיסי הלוואות שותפות מוגבלת 

    
 

 
 

 (.2)'א4ראה באור  (1)

 .חברה לא פעילה (7)

 .פירוק מרצון פורקה במסגרת (1)

 .באספיסי הלוואות שותפות מוגבלת 1%מ הינה השותף הכללי בשיעור "יפי בע'לון ג-אי (4)
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 (המשך) שימת חברות מוחזקותר
 

 שיעור בעלות 

 
בדצמבר  11

7112  
בדצמבר  11

7116 
 % 

    (: חלקן בעקיפין)מ "חברות המוחזקות על ידי תכלית מדדים בע
    

 100  100 מ"אינדקס תעודות סל בע
    

 100  100 מ"סינרגטיקה חיתום בע
    

 100  100 מ"תכלית מכשירים פיננסיים בע
    

 100  100 מ"תכלית גלובל בע
    

 100  100 מ"גלובל מצבור וסחר בע
    

 100  100 מ"תכלית תעודות סל בע
    

 100  100 מ"בע( אינדקס)מצבור וסחר 
    

 100  100 מ "תכלית פקדונות בע
    

 100  100 מ"בע( פקדונות)מאגר וסחר 
    

 100  100 מ"תכלית מטבעות בע
    

 100  100 מ"בע( מטבעות)מאגר וסחר 
    

 100  100 מ"תכלית מכשירים מורכבים בע
    

 100  100 מ"תכלית מורכבות בע
    

 100  100 מ"מורכבות מצבור וסחר בע
    

 100  100 מ"תכלית דולר עולמי בע
    

 100  100 מ"בע( דולר)מאגר וסחר 
    

 100  100 מ "תכלית אינדקס סל בע
    

 100  100 מ "תכלית אינדקס מחסנית סל בע
    
    

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 מיטב דש השקעות בע"מ 
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
 המיוחסים לחברה

 
 7112בדצמבר  11ליום 

 
 

 תוכן העניינים
 

 עמוד 

 2 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר

 3 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

 5 אחרכולל או הפסד ורווח נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח 

 6 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

 9 מידע נוסף

 
 
 

- - - - - - - - - - - -  
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 לכבוד
 בעלי המניות של חברת מיטב דש השקעות בע"מ

 , בני ברק11דרך ששת הימים 
 

 א.ג.נ.,
 

 
 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר  הנדון:

 1921-התש"לג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 
 

 
ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

ולכל אחת משלוש  7112-ו 2017בדצמבר  11 לימים החברה( -של מיטב דש השקעות בע"מ )להלן  1921 -התש"ל
ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי  2017בדצמבר  11הסתיימה ביום שאחרונה שבהן השנים 

הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד 
 בהתבסס על ביקורתנו.

 
אשר הנכסים בניכוי  מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות הנפרדהמידע הכספי  את לא ביקרנו

בדצמבר  11מיליוני ש"ח לימים  121.1-מיליוני ש"ח וכ 121.2-של כ נטו הסתכמו לסך, ת המיוחסים להןוהתחייבוי
 2.9-מיליוני ש"ח, כ 1..1-של כ הסתכם לסך ל"הנ החברות ברווחי החברה של חלקהואשר , בהתאמה, 7112-ו 2017

, בהתאמה. הדוחות 2015-ו 7112, 2017בדצמבר,  11מיליוני ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  7.1-מיליוני ש"ח וכ
הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא 

 מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
 

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן . בישראלערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 
. את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית

ביקורת . ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד
שבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים כוללת גם בחינה של הכללים הח

אנו . שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד
 .סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

 
מכל , המידע הכספי הנפרד ערוך, חריםבהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון א, לדעתנו

 .1921-ל"התש(, דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך ' ג9בהתאם להוראות תקנה , הבחינות המהותיות
 

 

 

 

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל

 רואי חשבון  7111במרס,  .1

 

 פורר גבאי את קסירר וסטק

 , 3עמינדב ' רח

  6076073אביב -תל

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  
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 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים

1 

      

      
 בדצמבר 11ליום    
   7112  7112 
 ח"מיליוני ש  באור 
      

      נכסים שוטפים
      

 71   5.    מזומנים ושווי מזומנים
 17   12   'א1 השקעות לזמן קצר

 1   11    חייבים ויתרות חובה
 751   7.1    ז שוטפות עם חברות מוחזקות"יתרות חו

 11   -    נכסים מוחזקים למכירה
      
    157   797 
      

      נכסים לא שוטפים
      

 1   5    הלוואות ויתרות חובה, השקעות
 71   12    ושטרי הון בחברות כלולות, השקעה

 נטו לרבות, נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות
 1,7.2   1,115   2 מוניטין   

 12   15    רכוש קבוע
 11   57    נכסים בלתי מוחשיים

 1   5   'א. מסים נדחים
      
    1,515   1,1.2 
      
    1,2.2   1,251 

      

      

      

      

   .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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 לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים

5 

      

      

 בדצמבר 11ליום    

   7112  7112 

 ח"מיליוני ש  באור 
      

      התחייבויות שוטפות
      

 11   .2   'א5 אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
 19   71    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 21   1.   'ב5 זכאים ויתרות זכות
 112   11    ז שוטפות עם חברות מוחזקות"יתרות חו

      

    755   721 
      התחייבויות לא שוטפות

      
 112   112   'ג5 הלוואות מתאגידים בנקאיים

 .59   55.   'ג5 אגרות חוב
 התחייבויות בשל אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות

 5   -   'ג5 שליטה   
 71   11    זכאים אחרים

 .7   71    התחייבויות בגין רכישת מניות
 15   15    הלוואות מחברות מוחזקת

 2   2    התחייבויות בשל הטבות לעובדים
      
    211   221 
      

 959   9.5    כ התחייבויות"סה
      

      הון 
      

 21   25    הון מניות 
 9..   21.    פרמיה על מניות

 (5.)  (7.)   מניות אוצר
 .1   15    מבוסס מניותקרן מעסקאות תשלום 

 115   129    יתרת רווח 
 (11)  12    קרנות אחרות

      
 299   117    כ הון המיוחס לבעלי מניות של החברה"סה

      
    1,2.2   1,251 
      
      
      

      

   
         7111במרס,  .1

   עינת רום  אילן רביב  אלי ברקת  תאריך אישור הדוחות 
   סמנכ"ל כספים   מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון  הכספיים

 

       

       

 



 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה המיוחסים אחר כולל רווחו הפסד או רווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים

. 

        

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 11  

   7112  7112  711. 

 ח"מיליוני ש   
        

 .77   712   792    הכנסות מדמי ניהול מחברות מוחזקות
        

 711   771   7.2    הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
        

 .7   .1   51    רווח תפעולי
        

 מניירות ערך המוחזקים למטרות ( הפסד)רווח 
 (1)  (7)  7    נטו, נוסטרוהשקעה בתיק    

 .1   .1   19    הכנסות מימון מחברות מוחזקות
 (11)  (11)  (57)   הוצאות מימון

 -   71   (1)   נטו, אחרות( הוצאות)הכנסות 
 1   2   1    נטו, חלק החברה ברווחי חברות כלולות

 11   21   11    נטו , חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
        

 97   11   99    רווח לפני מסים על הכנסה
        

 5   -   5    מסים על הכנסה
        

 11   11   .9    רווח מיוחס לחברה
        

לאחר השפעת )כולל אחר המיוחס לחברה ( הפסד)רווח 
        (:המס

        
 -   (1)  1    אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת( הפסד)רווח 
 (1)  1   -    תזרים מזומניםבגין עסקאות גידור ( הפסד)רווח 
 1   (1)  (1)   בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה (הפסד)רווח 

        
 -   (1)  -    כ הפסד כולל אחר המיוחס לחברה"סה

        
 11   29   .9    כ רווח כולל המיוחס לחברה "סה

        
        
        
        
        

   .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 11 
 7112  7112  711. 
 ח "מיליוני ש 
      

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
      

 11   11   .9  רווח מיוחס לחברה 
      

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
      :החברה

      
      :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה

      
 5   .   2  פחת רכוש קבוע

 5   1   11  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
 -   (2)  -  רווח ממימוש השקעה בחברה מאוחדת

 1   1   1  הפחתת הוצאות רכישה נדחות
 -   -   (7) רווח ממכירת נכס פיננסי זמין למכירה

 -   -   (1) רווח ממימוש השקעה בחברה כלולה
 -   -   5  שינוי בהתחייבויות בגין רכישת פעילויות

 (2)  (11)  3  שערוך הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך לחברות מוחזקות
 בניכוי , חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות

 (21)  (51)  (1.) נטו, דיבידנד שהתקבל   
 -   (15)  -  רווח מהשגת שליטה בחברות כלולות

 בניכוי , חלק החברה רווחי חברות כלולות
 (7)  (1)  -  נטו, דיבידנד שהתקבל   

 5   -   5  נטו, מסים נדחים
 (2)  (1)  (7) שערוך אגרות חוב

 שערוך התחייבויות בשל אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן
 1   -   1  מקנות שליטה   

 (1)  -   -  נטו, שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
 5   1   7  תשלום מבוסס מניות

 1   7   -  נטו, הפסד מניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
      
 (24)  (.1)  (.1) 
      

      :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה
      

 11   95   26  יתרות של חברות מוחזקות
 7   (1)  (7) חייבים ויתרות חובה

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 (2)  17   1  וזכאים ויתרות זכות   
      
  25   111   79 
      

 9.   .17   92  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה

      

 

 
 .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 11 

 7112  7112  711. 

 ח "מיליוני ש 
      

      תזרימי מזומנים לפעילות השקעה של החברה
      

 רכישת ניירות ערך הנמדדים 
 (2)  (1)  (5) נטו, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   

 (7)  (5)  (5) רכישת רכוש קבוע
 (15)  (19)  (71) רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 -   -   17  נכסים המוחזקים למכירהתמורה ממימוש 
 (1)  (12)  (2) מתן הלוואות לחברות מוחזקות
 52   1   -  פרעון הלוואות חברות מוחזקות

 -   (7)  (1) פרעון התחייבות בשל צירוף עסקים
 -   -   (1) מתן הלוואות לזמן ארוך

 -   (.7)  (11) השקעה בחברות מוחזקות
 -   2   -  מוחזקתתמורה ממכירת חברה 

 (21)  (2)  -  השקעה בחברות כלולות
 -   -   7  פרעון הלוואה לחברה כלולה

 -   -   1  מכירת נכס פיננסי זמין למכירה
      

 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
 (19)  (22)  (7.) של החברה   
      

      תזרימי מזומנים לפעילות מימון של החברה
      

 151   -   151  (בניכוי הוצאות הנפקה)הנפקת אגרות חוב של החברה 
 (21)  (21)  (.2) פרעון אגרות חוב

 (7)  (7)  (7) פרעון התחייבויות לזמן ארוך
 (2)  -   (5) פרעון התחייבויות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 (11)  11   (19) נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
 (51)  (52)  (1.) דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה

 -   71   -  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 (.1)  (7)  (1) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

      
 -   (21)  (11) מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה

      
 71   (15)  15  במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)עלייה 

      
 15   15   71  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

      
 15   71   5.  תרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנהי
      
      
      

      
 .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 11 

 7112  7112  711. 

 ח"מיליוני ש 
      

      מידע נוסף על תזרימי המזומנים של הפעילות השוטפת
      

      :מזומנים ששולמו במשך השנה בחברה עבור
      

 11   79   71  ריבית
      

 -   1   -  מיסים על הכנסה
      
      
      
      
      
      

 .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
 



  בע"מ השקעות דש מיטב

 
 נוסף מידע

  

9 

אופן עריכת הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה המיוחסים לחברה  -: 1באור 
  עצמה

 

 הגדרות

 

 :בדוחות כספיים אלה
 

 מיטב דש השקעות בע"מ. - החברה

   

שותפויות , חברות כלולות
 ובעל ענייןהקבוצה  ,כלולות

כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים  -
 הדוחות המאוחדים(. -)להלן  7112של החברה לשנת 

   

כהגדרתן בדוחות המאוחדים, למעט אם ניתן גילוי נפרד לחברות  - חברות מוחזקות
 .ושותפויות כלולות

 

 ' ג9מידע לגבי הצגת הדוחות הכספיים בהתאם לתקנה  -: 7 באור
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים הנפרדים
 

נערכו (, הנתונים הכספיים -להלן )המיוחסים לחברה , הנתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדים
לרבות , 1921 -ל"התש(, דוחות תקופתיים ומיידיים)קנות ניירות ערך לת' ג9נה בהתאם להוראות תק

כמו כן נכללו (. התוספת העשירית -להלן )הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות 
בהתאם לדרישות הגילוי האמורות , גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, במסגרת המידע הנוסף להלן

ככל שמידע זה לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן , בתקנה האמורה וכמפורט בתוספת העשירית
 .מתייחס במפורש לחברהה

 

  נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה .א
 

מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה  
נתונים אלו משקפים את היתרות , כמו כן. ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות

, לעניין זה. המוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדיםההדדיות בין החברה לחברות 
ככל , ובהתאמה, IAS 1נתונים אלו הוצגו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

ההכרה והמדידה נעשו בהתאם לעקרונות . לאופן הפירוט בדוחות על המצב הכספי, שרלוונטי
ך שעסקאות אלו טופלו כעסקאות ההכרה והמדידה שנקבעו בתקני דיווח כספי בינלאומיים כ

 .שבוצעו מול צדדים שלישיים
 

  הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה .ב
 

, בפילוח בגין רווח או הפסד, מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים
וגו באותו אופן בו נתונים אלו סו. ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות, המיוחסים לחברה

 . בדוחות הרווח והפסד המאוחדים וסווג
 

הנתונים משקפים את תוצאות הפעילות בגין עסקאות הדדיות שבוטלו במסגרת , כמו כן
נתונים אלו הוצגו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי , לעניין זה. הדוחות המאוחדים

IAS 1 ,בדוחות על הרווח הכולללאופן הפירוט , ככל שרלוונטי, ובהתאמה . 
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 )המשך(' ג9מידע לגבי הצגת הדוחות הכספיים בהתאם לתקנה  -: 7 באור
 

  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה .ג
 

המיוחסים לחברה ותוך פירוט , מוצגים סכומי תזרימי המוזמנים הכלולים בדוחות המאוחדים 
 .המאוחדיםנתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות . מרכיביהם

  

 

 נכסים פיננסיים -: 1 באור
 

 השקעות לזמן קצר .א

 בדצמבר 11  

 7112  7112 

 ח"מיליוני ש 
    
    

 -   11   קרנות השקעה
  1   1 

 1   1   מניות וכתבי אופציה
 2   1   אגרות חוב קונצרניות

     

   12   17 
 

 

 תנאי הצמדה של השקעות לזמן קצר .ב
 

 :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

בהצמדה  
למדד 

המחירים 
 לצרכן

   

ללא 
 הצמדה

  

  
צמוד 
 כ"סה   לדולר

 ח"מיליוני ש 

        

 12   .   11   7  7112, בדצמבר 11ליום 

 17   2   -   .  7112, בדצמבר 11ליום 
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 התחייבויות פיננסיות -:5באור 
 

 ואחרים יםבנקאי יםאשראי מתאגיד .א

 
 בדצמבר 11  בדצמבר 11  שיעור ריבית 

 7112  7112  7112 

   
צמוד 
  כ"סה  מדד

ללא 
  הצמדה

צמוד 
 כ"סה  מדד

 ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  % 
            

חלויות שוטפות של 
 1   1   -   -   -   5.2+צמוד הלוואות 

חלויות שוטפות של 
 21   21   -   .2   .2   1.75-5.72 אגרות חוב

 19   -   19   -   -   1+פריים הלוואות לזמן קצר
            
    2.   2.   19   27   11 

 

 
 

  זכאים ויתרות זכות .ב
 
 בדצמבר 11 

 7112  7112 

 ח "מיליוני ש 
    

 57   51  עובדים ומוסדות בגין שכר 
 1   2  זכאים בגין רכישת מניות 

 5   1  הוצאות לשלם
 5   1  מוסדות

 -   1  מיסים שוטפים לשלם
 1   5  זכאים ויתרות זכות אחרים

    
  .1   21 
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 (המשך) התחייבויות פיננסיות -:5 באור

 

 לא שוטפותהתחייבויות  .ג

 
 ההרכב .1

 
 7112, בדצמבר 11ליום 

 

  סכום הקרן 
שיעור ריבית 

  נקוב
שיעור ריבית 

  יתרה  אפקטיבית

יתרה בניכוי 
חלויות 
 שוטפות

 
מיליוני 

 ח"מיליוני ש  %  ח"ש
          

 הלוואות מתאגידים
 בנקאיים   

         
 112   112   2.88-2.6  1-1.71+פריים  112 

 55.   219   1.75-5.72  .1.9  211  (1'( )סדרה ג)אגרות חוב 
          

 2.1   .27       212  כ"סה
 

 
 

 7112, בדצמבר 11ליום 

  סכום הקרן 
שיעור ריבית 

  נקוב
שיעור ריבית 

  יתרה  אפקטיבית

יתרה בניכוי 
חלויות 
 שוטפות

 
מיליוני 

 ח"מיליוני ש  %  ח"ש
          

 הלוואות מתאגידים
 בנקאיים   

       5.2+מדד  
 112   112   2.88-4.6  1-1.71+פריים  112 

 .59   2..   4.27-1.98  .1.9  51.  (1'( )סדרה ג)אגרות חוב 
 התחייבויות בשל אופציות

 מכר לבעלי זכויות   
 5   5   1.33    5  שאינן מקנות שליטה   
          

 .21   222       2.9  כ"סה
 

 
 .סכום הקרן צמוד למדד (1)
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 (המשך) התחייבויות פיננסיות -:5באור 

 

 (המשך) התחייבויות לא שוטפות .ג
 

 7112, בדצמבר 11ליום  רעון לאחר תאריך הדיווח על המצב הכספייהפ מועדי .7
 

 
שנה 

  ראשונה
שנה 
  שנייה

שנה 
  שלישית

שנה 
  רביעית

שנה 
  חמישית

שנה 
שישית 

 כ"סה   *(ואילך 
 ח"מיליוני ש 
              

הלוואות מתאגידים 
 112   -   1   9   9   .1   -  בנקאיים

סדרה )אגרות חוב 
 219   755   .2   .2   .2   .2   .2  '(ג
              

 .27   755   21   15   15   121   .2  סך הכל
 

 
 ..717עד שנת  *(

 
' ד20ראה באור . למועד הדוח החברה עמדה באמות המידה הפיננסיות של אגרות החוב .1

 .לדוחות הכספיים המאוחדים

 

  סיכון נזילות המיוחס לחברה .ד
 

 .סיכון נזילות ביחס לעמידה בהתחייבויות לסוגיהןהחברה לא צופה 
רעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי יהטבלה שלהלן מציגה את זמני הפ

 :התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים
 
 7112, בדצמבר 11

 
שנה 

  ראשונה
שנה 
  שנייה

שנה 
  שלישית

שנה 
  רביעית

שנה 
  חמישית

שנה 
שישית 

 כ"סה  *(ואילך 
 ח"מיליוני ש 
              
שראי מתאגידים א

 112   -   .   9   9   11   -  בנקאיים
 התחייבויות לספקים

 71   -   -   -   -   -   71  ולנותני שירותים   
 51   -   -   -   -   -   51  זכאים ויתרות זכות

 219   755   .2   .2   .2   .2   .2  '(סדרה ג)אגרות חוב 
התחייבויות בגין רכישת 

 79       .   1   1   1  מניות
 71   2   1   1   1   7   7  זכאים אחרים

              
 .15   7.1   11   97   .9   121   1.2  סך הכל
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 (המשך) התחייבויות פיננסיות -:5 באור

 

 (המשך) נזילות המיוחס לחברהסיכון  .ג
 
 7112, בדצמבר 11

 
שנה 

  ראשונה
שנה 
  שנייה

שנה 
  שלישית

שנה 
  רביעית

שנה 
  חמישית

שנה 
שישית 

 כ"סה  *(ואילך 

 ח"מיליוני ש 
              
 172   1   9   9   .1   -   71  שראי מתאגידים בנקאייםא

התחייבויות לספקים 
 ולנותני

 19   -   -   -   -   -   19  שירותים   
 1.   -   -   -   -   -   1.  זכאים ויתרות זכות

התחייבויות בגין רכישת 
 11   -   2   2   2   2   1  מניות

 2..   7.1   21   21   21   21   21  '(סדרה ג)אגרות חוב 
 התחייבויות בשל אופציות

 מכר לבעלי זכויות שאינן   
 5   -   -   -   -   5   -  מקנות שליטה   

 77   11   1   1   7   7   7  זכאים אחרים
              

 111   725   29   29   1.5   25   121  סך הכל
 

 
 ..717עד שנת  *( 
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 מסים על הכנסה -: . באור
 

  מסים נדחיםהרכב  .א
 

 
דוחות על המצב 

 דוחות על הרווח הכולל  הכספי

 

  בדצמבר 11

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 11 

 7112  7112  7112  7112  711. 

 ח"מיליוני ש 

          

          נכסי מסים נדחים

          

 (5)  -   (5)  5   -  הפסדים מועברים לצורכי מס
 -   -   -   1   1  השקעות המוצגות בשווי הוגן

 -   -   -   (1)  (1) רכוש קבוע

 -   -   -   5   5  הטבות לעובדים

          

       1   5  נכסי מסים נדחים

          

 מסים על הכנסה
 (5)  -   (5)     בגין מסים נדחים

 

 

 בדוחות על הרווח הכוללות הכלולהמיוחסות לחברה ומס  הוצאות .ב
 

 לשנה שהסתיימה ביום     

 בדצמבר 11     

     7112  7112  711. 

 ח"מיליוני ש     

          
 5   -   5     מסים נדחים

          
 

 

 הפסדים מועברים .ג
 

על סמך הערכת החברה, לחברה הפסדים הוניים והפסדים ריאליים מניירות ערך סחירים 
 27 -כ 7112בדצמבר,  11מיליוני ש"ח ) 2. -המועברים לשנים הבאות המסתכמים לסך של כ

 (.ש"ח, כולל הפסדים עסקייםמיליוני 
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 יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות -: 2 באור
 

המוחזקות שוכרות משרדים מהחברה ומשתתפות בהוצאות נלוות הקשורות חלק מהחברות  .א
דמי השכירות וההוצאות הקשורות למושכר זהים לגובה דמי השכירות וההוצאות . למושכר

 .על פי החלק היחסי במושכר, שמשלמת החברה עבור השטחים המושכרים
 

כמי ניהול בין מוחזקות מקבלות שירותים שונים מהחברה בהתאם להסחלק מהחברות ה .ב
-ו 7112, 7112המוחזקות. בגין שירותים אלה, שילמו חברות מוחזקות בשנים החברה לחברות 

לאור  .מיליוני ש"ח, בהתאמה225 -מיליוני ש"ח וכ236 -מיליוני ש"ח, כ 297-סך של כ .711
העובדה שהחברה מעניקה שירותי ניהול לחברות בקבוצה ובעקבות השלמת רה ארגון 

רותים כהגדרתם בהסכם, לרבות שרותי יקשרה החברה בהסכם למתן מכלול ש, התהבקבוצ
שוטפים, שרותי כוח אדם, שרותי ייעוץ משפטי ורגולציה,  ניהול שוטפים, שרותי תפעול

פיתוח עסקי, יעוץ אסטרטגי, שרותי מחשוב, שרותי תיווך ללקוחות ולמשקיעים, שרותי 
התקשרות עם ספקים ונותני שירותים אחרים, סיוע באיתור וביצוע השקעות לשם התרחבות 

)חברה  ות ערך והשקעות בע"מנייר דשמיטב עסקית ובהסכם משולש עם חברות בקבוצה ועם 
וביניהם  דש( לקבלת שרותי ניהול אשר יוענקו לחברה על ידי דש -מאוחדת של החברה( )להלן

שרותי כספים ופיננסים, רכש ואחזקה, משאבי אנוש, ביקורת אשראי וניהול סיכונים ושרותי 
 ביקורת פנים.

, אישר 7112במרס,  .1יום ב .7112ביוני  11-והסתיימה ב לשלוש שנים תהתקופת ההסכם הי
דירקטוריון החברה תוספת להסכמי דמי הניהול, למעט הסכם דמי הניהול עם מיטב דש גמל 

, במסגרת הסכם המיזוג עם איילון 7112בינואר,  1-ופנסיה בע"מ, אשר עודכן, בתוקף החל מה
, 7112י, ביול 1פנסיה וגמל בע"מ )להלן מיטב דש גמל( )ראה להלן(, זאת בתוקף החל מיום 

ימים. ככל  21כל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מראש ובכתב של  שנים. 1לתקופה של 
שבתקופת ההסכם יתקיימו אירועים חריגים באופן שמצריך שינוי במנגנון התמורה ו/או 

 בשינוי היקפי שירותי הניהול התמורה תבחן על ידי הצדדים.
 

ל דמי ניהול בשיעורים כפי שנקבעו בהתאם להוראות ההסכם, נקבע כי החברה תקב
, מיטב דש בע"מ , מיטב דש קרנותמדדים בע"מ בהסכמים מההכנסות השנתיות של תכלית

, ובלבד שדמי הניהול לא יצרו לחברות הבנות בע"ממיטב דש ניהול תיקים ו טרייד בע"מ
  הפסד לפני מס.

 
, 7112בנובמבר,  71בקשר לדמי הניהול אשר יתקבלו ממיטב דש גמל נחתם הסכם, ביום 

, לתקופה של ארבע שנים, בין מיטב דש גמל והחברה, לפיו, 7112בינואר,  1בתוקף מיום 
החברה תעניק למיטב דש גמל שירותי ניהול כמפורט לעיל ובתמורה תשלם מיטב דש גמל 
לחברה במשך תקופת ההסכם, סכום שנתי השווה להחזר העלויות של החברה )כמפורט 

מיליוני ש"ח )כפוף להתאמות בשנה השלישית או  19סכום שנתי של  בהסכם( ובתוספת
. 7111בינואר,  1 -, בתוקף מהלאחר תאריך המאזן עודכן הסכם דמי הניהולהרביעית להסכם(. 

בהתאם להסכם המתוקן תשלם מיטב דש גמל סכום שנתי השווה להחזר העלויות של החברה 
 מיליוני ש''ח. 5 בתוספת סכום שנתי של

 

 היתרות והתוצאות הכספיות עם חברות מוחזקות ניתנו בגוף הדוח.כל  .ג
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 חברות מוחזקותעם הלוואות  -: 2 באור
 

, אשר ניתנו דש, חברת בת של תכלית( -)להלן  החברה העניקה הלוואות לתכלית מדדים בע"מ .א
יתרת  .7111-ו 7111במסגרת השלמת רכישות פעילות תעודות הסל )תכלית ואינדקס(, בשנים 

אינן צמודות ונושאות  מיליוני ש"ח. ההלוואות 111-הינה כ 7112ר, בדצמב 11ההלוואות ליום 
צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית  -7112)בשנת  %.ריבית בשיעור 

 מיליוני ש"ח. 1 -בתקופת הדוח פרעה תכלית סך של כ .(2%בשיעור של 
 

החברה העניקה הלוואות לחברות מוחזקות וקיבלה הלוואות מחברות מוחזקות בקשר עם  .ב
)בשנת  %.פעילותה השוטפת. יתרות אלו ברובן אינן צמודות למדד ונושאות ריבית בשיעור 

 7112(. בשנת 2%צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור  -7112
מיליוני ש"ח והכנסות  11 -ת המימון של החברה לסך של כהסתכמו, בגין יתרות אלו, הוצאו

 מיליוני ש"ח. 19 -המימון לסך של כ
 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 1 באור
 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .א
 

 7112בדצמבר,  11ליום 
 
 

 
 בדצמבר 11

7112  
 בדצמבר 11

7112 

 
 מיליוני ש''ח

    
 1   5  ויתרות חובהחייבים 

 
 (.)  (1) זכאים ויתרות זכות

 
 1   5  יתרת החובה הגבוהה ביותר במהלך השנה

 
 

  



  בע"מ השקעות דש מיטב

 
 נוסף מידע

  

11 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 1 באור

 

 הטבות לבעלי עניין .ב
 
 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 11 
 7112  7112  711. 
 ח"מיליוני ש 
      

 1  1  2 שכר ונלוות למועסקים בחברה או מטעמה

      
 שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה

 1  1  1 או מטעמה   

      
      מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות

      
 5  5  5 בעלי העניין המועסקים בחברה או מטעמה 

 2  2  2 דירקטורים שאינם מועסקים בחברה
      
 11  11  11 

 

 

 הטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים .ג
 
 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 11 
 7112  7112  711. 
 ח"מיליוני ש 
      

 1  8  8 הטבות לזמן קצר
 1   1   - תשלום מבוסס מניות

      
 8  9  8 

      
 4  4  4 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 



   

1 

 

 פרטים נוספים על התאגיד -חלק ד' 
 

 תמצית דוחות על הרווח הכולל לכל אחד מהרבעונים -' א10תקנה 
 

 . ראה דוח הדירקטוריון
 שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף -' ג10תקנה 

 
 החברה את תוצאות הנפקת אגרות החוב, סדרה ג' בדרך של הרחבת סדרה. במסגרת זו פרסמה 6.9.2017ביום 

 פעילותה במסגרת ההנפקה בתמורת השתמשה החברה)בניכוי הוצאות הנפקה(.  ₪מיליון  141-החברה גייסה כ
 .השוטפת

 לתאריך המאזן 1מהותיותבת ובחברות קשורות -רשימת השקעות בחברות - 11תקנה 
 

מייצג את השווי בספרים של השקעות בתאגידים מהותיים המוחזקים על ידי , ספי בטבלה שלהלןהערך בדוח הכ
חברה בבעלות מלאה של החברה , מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מהחברה במישרין או בעקיפין באמצעות 

הערך בספרים שלהלן , ניירות ערךדש מיטב באשר לתאגידים המוחזקים על ידי "(. מיטב דש ניירות ערך: "להלן)
או מוניטין המיוחסים להשקעה /בתוספת עודפי עלות ו ניירות ערךדש מיטב הינו ערכם בדוח כספי נפרד של 

 .בתאגיד הרלוונטי מנקודת ראותה של החברה

 שם החברה

 סוג המניה

 וערכה

 הנקוב

מספר מניות 
 מונפקות

בדוח  ערך
הכספי 

הנפרד ליום 
31.12.2017 

 ₪ במיליוני

 החזקהשיעורי 

 י החברה"ע
יתרת 

, אגרות חוב
שטרי הון 
והלוואות 

 ₪במיליוני 

תנאי 
  הלוואה

 פירעוןמועדי 

 בהצבעה בהון
סמכות 
למינוי 

 דירקטורים

 דש מיטב
 תיקים ניהול

 מ"בע

 רגילה
0.001 ₪ 

 .נ.ע

82,977 

 

55 100% 100% 100% - - - 

 דש מיטב
 קרנות

 נאמנות
 מ"בע

 ₪ 1 רגילה
 .נ.ע

458,559 167 100% 100% 100% - - - 

 גמל דש מיטב
 ופנסיה

 2מ"בע

 0.43 רגילה

 .נ.ע ₪

 נקבע טרם 5% 59 753/ 80% 80% 252 8,980,313

 תכלית
 מ"בע מדדים

 0.1 רגילה

 .נ.ע ₪

 נקבע טרם 5% 114 100% 100% 100% 252 33,637

 דש מיטב
  מ"בע טרייד

 ₪ 1 רגילה
 .נ.ע

 הון שטר 30 100% 100% 100% 132 26,656,360
 30"ס ע

 ₪ מיליון
 צמוד לא

 ולא
 נושא
 .ריבית

ההון  שטר
יוחזר במועד 
הפירוק וניתן 

מוקדם  לפדיון
ע"י החלטת 

מיטב דש 
 טרייד.

 דש מיטב
 'ברוקראז

 0.1 רגילה

 .נ.ע ₪
2,375 12 81.31% 81.31% 5/6 - - - 

 

                                                           
 .במאוחד החברה מהכנסות 2.5%המהותיות נקבע על שיעור של  רף, בהתאם להחלטת ועדת מאזן 1

ממניות מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ  %80הושלמה עסקת מיזוג איילון פנסיה וגמל בע"מ לתוך מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. מאותו מועד,  1.1.2017ביום  2
 מוחזקים ע"י חברות מקבוצת איילון. 20%-מוחזקות ע"י החברה ו

 דח"צים. 3דירקטורים, מתוכם  7בדירקטוריון  3
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 קבוצת
 פנינסולה

  4בע"מ

 מניות
 0.1 רגילות

 נ..עח "ש

75,201,869 125 52.23% 52.23% -5 - - - 

 
  בת ובחברות קשורות מהותיות בשנת הדיווח-שינויים בהשקעות בחברות - 12תקנה 

 
 .לדוח תיאור עסקי התאגיד 11.13.2ראה סעיף  -השקעה בקבוצת פנינסולה בע"מ 

 לדוח תיאור עסקי התאגיד. 13.5.1ראה סעיף  –( בע"מ 1993מכירת החזקות החברה באדקו טכנולוגיות )

 

רווח )הפסד( כולל של כל חברה בת וקשורה מהותית והכנסות החברה מהן לתקופה שהסתיימה ביום   - 13תקנה 
 *, מדיבידנד, דמי ניהול וריבית7201.31.12
 

 רווח נקי  שם החברה

 ₪במיליוני 

 רווח כולל

 ₪במיליוני 

 דיבידנד

 ₪במיליוני 

דמי ניהול 
 ₪במיליוני 

ריבית 
נומינלית 

 ₪במיליוני 

מיטב דש ניהול 
 מ"תיקים בע

7 7 15 29 - 

מיטב דש קרנות 
 מ"נאמנות בע

22 22 30 53 - 

מיטב דש גמל ופנסיה 
 מ"בע

(9) (9) - 137 7 

 10 61 - 7 7 מ"תכלית מדדים בע

 - 15 4 28 28 מ"מיטב דש טרייד בע

 מיטב דש ברוקראז'
 בע"מ

4 4 6 - - 

פנינסולה קבוצת 
 בע"מ

10 10 4 - - 

 *סכומים המועברים ע"י חברות בנות של החברה נרשמים במסגרת היתרה השוטפת של החברה מול החברות הבנות. 

אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו , רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן - 14תקנה 
 העיקריים של התאגיד

 .עיסוק עיקרי של החברהמתן הלוואות אינו 

 לדוח תיאור עסקי התאגיד. 11לפרטים אודות מגזר אשראי חוץ בנקאי, ראה סעיף 

 לדוח תיאור עסקי התאגיד. 12.7לפרטים אודות פעילות מתן אשראי ללקוחות פרטיים, ראה סעיף 

  2017מסחר בבורסה בשנת  - 20תקנה 
 

ע.נ., עקב מימוש אופציות לא סחירות  ₪ 1 בנות ,החברה של רגילות מניות 480,881 הונפקו הדיווח שנתבמהלך 
 שהונפקו לעובדי החברה.

 ע.נ. כל אחת של החברה. ₪ 1אגרות חוב )סדרה ג'( בנות  120,000,000במהלך שנת הדיווח הונפקו 

 .בתקופת הדוח לא חלו הפסקות מסחר בבורסה

פסקת מסחר קצובה טכנית, האין פירושה הפסקת מסחר קצרה עקב אירוע או בעיה  –" הפסקת מסחר בבורסה)"
 (.בגין פרסום דוחות מהותיים, פירעון אג"ח או פקיעת כתבי אופציה

 

                                                           
 .אגורות 189.90 הינומ "בע אביב בתל ערךפנינסולה בע"מ בבורסה לניירות שער מנית קבוצת  31.12.2017 ליום 4
מהון המניות ולכן יש לה את הסמכות למנות את כלל הדירקטורים, למעט  %50 -קבוצת פנינסולה בע"מ הינה חברה ציבורית. החברה מחזיקה למעלה מ 5

-2016-01אסמכתא  )מס' 4.7.2016נסולה בע"מ ראה דיווח מיידי של החברה מיום דירקטורים חיצוניים. לפרטים אודות הסכם בעלי מניות בקבוצת פני
 ה.(, הנכלל בדוח זה על דרך ההפני073885
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 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה - 21תקנה 
 

ביותר מבין נושאי לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים  2017להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת  .1
 (:₪המשרה הבכירה בחברה או בתאגידים בשליטתה )באלפי 

 סה"כ תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים* פרטי מקבל התגמולים
תגמול 
בשנת 
2017 

סה"כ 
תגמול 

לפי חוק 
התגמול 
בשנת 

20176 

היקף  מין תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 
בהון 

 התאגיד

 מענק/ שכר

 בונוס

תשלום 
 מבוסס
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

דמי  ריבית אחר עמלה
 שכירות

 אחר

 אילן
 7רביב

 2,500 3,034 2 - - 144 - - - 225 903 1,760 1.12% 100% זכר "למנכ

 רונן
 8טוב

 משנה
 "ללמנכ

 2,179 2,512 11 - - 27 - - - 184 730 1,560 0% 100% זכר

 צבי
 9סטפק

 דירקטור
 פעיל

 1,859 1,859 - - - - - - 1,392 - 467 - 27.15% 100% זכר

 10אבנר
 סטפק

סגן יו"ר 
 דירקטורו

 פעיל

 1,781 1,781 - - - - - - 1,180 - 601 - 1.07% 100% זכר

מיכה 
 אבני

מנכ"ל 
 פנינסולה

 1,626 1,693 - - - 127 - - - - 649 917 %0 100% זכר

 כולל הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים. .שכר מס או/ו מ"מעאינם כוללים  הנתונים *

המטלות והיקף , תוצאותיה, מורכבות עסקיה, בהתחשב בהיקף פעילות הקבוצה, להערכת דירקטוריון החברה
לכל אחד מחמשת נושאי  התגמולוכן בהתייחס לתגמול של חברות דומות, , האחריות של נושאי המשרה הבכירה בה

  .הינו הוגן וסביר ותואם את מדיניות התגמול של החברה, המשרה הבכירה המפורטים בטבלה שלעיל

 2017ביעדי מנכ"ל לשנת  עמידה .2

(, 50%) פיננסיים יעדים :כדקלמן הינו קטגוריה כל של משקלה אשר קטגוריות למספר היעדים חולקו 2017בשנת 
 ביעדים העמידה בחינת. (12.5%) דיגיטל יעדו( 37.5%( )מגזריים)יעדים  הקיימת הפלטפורמה השבחת יעדי

 .מראש שנקבעו ולטווחים היעדים לטבלת בהתאם החברה דירקטוריון ידי ועל התגמול ועדת ידי על בוצעה

, והשקעות גמלהגדלת הכנסות פנינסולה , התייעלות יעדי. במלואם הושגו ודיגיטל מנוטרלת EBITDA יעדי
  .חלקי בשיעור הושגוופנסיה  השתלמות

בשל מגבלת חוק שכר בכירים לא שולם למנכ"ל תגמול בגין בונוס יעדים )על אף עמידה ביעדים( וכן תגמול 
 בשיקול דעת הדירקטוריון.

פיננסים ברמ בשילמה החברה לחברה בשליטתו של מר אלי ברקת, אחד מבעלי המניות הסופיים  2017בשנת  .3
בגין תפקידו של מר אלי ברקת כיו"ר דירקטוריון פעיל.  ₪ אלפי 768של  סךבע"מ, מבעלי השליטה בחברה, 

 . הכספיים לדוחות (ב1)א23באור לפרטים אודות הסכם ההתקשרות, ראה 

                                                           
בהגדרות לא כולל הפקדות והפרשות לפיצויי פיטורין ותגמולים )לרבות אובדן כושר עבודה( על פי דין וחבות עבר בגין כתבי אופציה, אשר לא נכללות  6

)א( לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל 2חישוב סכום ההתקשרות בסעיף  "תגמול" לצורך
 .2016-תגמול חריג(, תשע"ו

  דוחות הכספיים.(ג ל1א)23אור כתבי אופציה. לפרטים אודות הסכם ההתקשרות, ראה ב 439,200 למועד הדוח מחזיק מכהן כמנכ"ל החברה. רביב אילן מר  7
, צמוד למדד המחירים לצרכן וכן למענק יעדים שנתי ₪אלפי  104בסך של  לשכר חודשי ברוטוחברה. מר טוב זכאי ה"ל למנכ כמשנה מכהןמר רונן טוב   8

 .הכתבי אופצי 160,141 . למועד הדוח מחזיק₪אלפי  800שלא יעלה על 
 .הכספיים לדוחות(א 1א)23 באור ראה, ההתקשרות הסכם אודות לפרטיםמבעלי השליטה בחברה.   הינו סטפק צבי מר  9

, ההתקשרות הסכם אודות לפרטים מבעלי השליטה בחברה.דירקטור וסגן יו"ר הדירקטוריון בחברה. הינו בנו של מר צבי סטפק  הינו סטפק אבנר מר 10
 .הכספיים לדוחות(א 1א)23 באור ראה
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 בחברה לדירקטורים 2017לעיל, החברה שילמה בשנת  3וכמפורט בסעיף  לעיל 1בנוסף למפורט בטבלה בסעיף  .4
 . ₪11 אלפי 995-כ של כולל בסכום וגמול שכר

 השליטה בחברה -א 21תקנה 
 

חברה , 514351873 .פ.מ ח"בע וברמ פיננסים 07957319 .ז.בעלי השליטה בחברה הינם מר צבי סטפק ת, למועד הדוח
ברקת ה אלי "ה)מר ניר ברקת (, ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו)שבעלי המניות הסופיים בה הינם מר אלי ברקת 

מ נחתם הסכם בעלי מניות המסדיר "בע לברמ פיננסיםבין מר צבי סטפק . ומר יובל רכבי( וניר ברקת הינם אחים
 .את שליטתם המשותפת בחברה

 עסקאות עם בעל שליטה - 22תקנה 
 

חברות , שהחברה, להלן פירוט אודות עסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן
בשליטתה או חברות קשורות שלה התקשרו בהן בשנת הדיווח או במועד מאוחר לסוף שנת הדיווח ועד למועד 

 :הגשת הדוח או שהן עדיין בתוקף במועד הדוח

 )להלן: "חוק החברות"( 1999-( לחוק החברות, התשנ"ט4)270עסקאות המנויות בסעיף  .1

בהתאם ישור ועדת הביקורת של החברה( אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת א 30.5.2013ביום  .1.1
"(, תקנות ההקלות)" 2000-ב לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס1להוראות תקנה 

את תנאי העסקתה של הגב' מרים סטפק, אחותו של מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, כעוזרת יו"ר 
אודות תנאי העסקתה של הגב' מרים סטפק ראה . לפרטים חברה בת של החברה בהיקף של משרה מלאה

. ( הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה2013-01-081172אסמכתא )מספר  30.5.2013של החברה מיום  ידיווח מייד
אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה( את העלאת  26.1.2014ביום 

ן הענקת כתבי אופציה של החברה לגב' סטפק, במסגרת תכנית השכר החודשי שישולם לגב' מרים סטפק וכ
אסמכתא )מספר  29.1.2014פרטים ראה דיווח מיידי של החברה מיום ל. אופציות לכלל עובדי הקבוצה

 .הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה (2014-01-027130

קטוריון החברה( את אישרה האסיפה הכללית )לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת ודיר 27.9.2012ביום  .1.2
התקשרות החברה בעסקת מיזוג על דרך של החלפת מניות עם בעלי המניות של מיטב בית השקעות בע"מ 

( הנכלל בדוח 2012-01-246441אסמכתא  פר)מס 27.9.2012דיווח מיידי מיום לפרטים, ראה "(, מיטב)להלן: "
 .זה על דרך ההפנייה

 לרכוש ביטוח נושאי משרה עבור נושאי המשרה במיטבדש -עסקת מיטבחלף התחייבות החברה במסגרת  .1.3
, רכשו בסמוך למועד השלמת העסקה החברה ומיטב )כל אחת בנפרד( "(מיטבבית השקעות בע"מ )להלן: "

  .העסקהנושאי המשרה בהן טרם השלמת אחריות לכיסוי  Run Offביטוח 

יים בגין הצהרות ומצגים וכן בגין חבות עבר. התחייבו הצדדים בשיפויים הדדדש -עסקת מיטבבמסגרת  .1.4
אישר הדירקטוריון את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח מצגים ושיפויים  7.5.2013ביום במסגרת זו, 

וגבול האחריות לבעלי המניות במיטב )טרם העסקה(  ₪מיליון  65לעסקה. גבול האחריות לחברה הינו 
. תקופת הכיסוי הינה בהתאם לסעיפי השיפוי ₪מיליון  5בסך ה הינ. ההשתתפות העצמית ₪מיליון  54הינו 

השיפוי  כי תקופתיצויין . לכל תקופת הפוליסה ₪מיליון  2.16בהסכם. סך הפרמיה בגין הפוליסות הינה 
  .בגין חלק מהנושאים אשר בגינם חלה חובת שיפוי על פי תנאי העסקה טרם חלפה

מר צבי סטפק, מבעלי המשך ההתקשרות עם אישרה האסיפה הכללית של החברה את  9.5.2016ביום  .1.5
מר אבנר סטפק, בנו  המשך ההתקשרות עםאת ובמשרה מלאה השליטה בחברה, כדירקטור פעיל בחברה 
. 19.3.2016במשרה מלאה לתקופה של שלוש שנים החל מיום של מר צבי סטפק, כסגן יו"ר דירקטוריון 

 30.3.2016צבי סטפק ואבנר סטפק, ראה דיווח מיידי מיום אי ההתקשרות עם ה"ה לפרטים אודות תנ
 הכספיים. לדוחות )א((1)א23ביאור  וכן ההפנייההנכלל בדוח זה על דרך ( 2016-01-019419מספר אסמכתא )

לפרטים אודות הודעתם החד צדדית של ה"ה צבי סטפק ואבנר סטפק על הפחתה של דמי הניהול שישולמו 
 (2012-01-302607)מספר אסמכתא  5.12.2012על ידי החברה, ראה הדיווח המיידי של החברה מיום  להם

 .הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה

החברה בהסכם שירותי ניהול עם מר אלי התקשרות המשך את אישרה האסיפה הכללית  9.5.2016ביום  .1.6
. לפרטים נוספים אודות 19.3.2016מיום  שנים החל 3לתקופה של  ברקת בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל

הנכלל  (2016-01-062572מספר אסמכתא ) 10.5.2016תנאי התגמול של מר אלי ברקת ראה דיווח מיידי מיום 
 הכספיים. ותלדוח (ב()1()א)23 ורוכן ביא .בדוח זה על דרך ההפנייה

                                                           
 "ח בגין כהונתו כדירקטור בתכלית מדדים.ש אלפי 64 -, שולם למר דוד ברוך סך של כבנוסף  11
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הניהול המשולמים לו על ידי לפרטים אודות הודעתו החד צדדית של מר אלי ברקת על הפחתה של דמי 
הנכלל בדוח  (2012-01-302607)מספר אסמכתא  5.12.2012החברה, ראה הדיווח המיידי של החברה מיום 

 .זה על דרך ההפנייה

ב לתקנות החברות )הקלות בעסקאות 1אישר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות תקנה  15.3.2018ביום  .1.7
של  בתו, רחל סטפק ד"ר"(, את תנאי העסקתה של תקנות ההקלות"להלן: ) 2000-עם בעלי עניין(, התש"ס

בשכר שלא  חלקימשרה חברה בהיקף ב בתפקיד רפרנטית דיגיטלמר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, 
סטפק ראה  רחל ד"ר. לפרטים אודות תנאי העסקתה של יעלה על השכר הממוצע במשק )למשרה מלאה(

 . ( הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה2018-01-025477אסמכתא )מספר  18.3.2018של החברה מיום  ידיווח מייד

 לפרטים אודות הסדרי פטור ושיפוי לדירקטורים )לרבות, לפי העניין, למר אלי ברקת(, ראה דיווח מיידי .1.8
להליכי אכיפה מנהלית,  הנוגעיםוכן ביחס לכתבי שיפוי  2010-01-437943מספר אסמכתא  31.3.2010מיום 

הנכלל בדוח זה על דרך ( 2012-01-019173מספר אסמכתא ) 18.1.2012אה דיווח מיידי של החברה מיום ר
 .ההפנייה

לפרטים בדבר אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח גם ביחס לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה  .1.9
 להלן. 29תקנה בחברה, ראה 

 ( לחוק החברות4)270עסקאות שאינן מנויות בסעיף  .2

חברות בשליטת ה"ה ניר ברקת, אלי מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, חברה בשליטתו, קרוביו ו .2.1
, מבעלי השליטה בחברה, התקשרו עם מיטב דש ברמ פיננסיםברקת ויובל רכבי, בעלי המניות הסופיים ב

ניהול  ניהול תיקים בע"מ, חברה בבעלות ובשליטה מלאה של החברה )בעקיפין( בהסכם להענקת שירותי
 ןוהינ מהוות "עסקה חריגה" )כהגדרת מונח זה בחוק החברות(, ןת איניוהשקעות בתיק מנוהל. ההתקשרו

 עם לקוחות אחרים בסדר גודל דומה.בתנאים דומים לתנאי התקשרותה של מיטב דש ניהול תיקים 

מנהלת קופות גמל החברה )בעקיפין(,  ת"(, חברה בשליטמיטב דש גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: " .2.2
מהוות "עסקה  ןת איניואשר בחרו להתקשר עמה. ההתקשרו ברמ פיננסיםוקרנות פנסיה עבור עובדים ב

בתנאים דומים והנחות כמקובל בהתקשרויותיה של מיטב  ןוהינחריגה" )כהגדרת מונח זה בחוק החברות(, 
 דש גמל עם עובדי חברות אחרות בסדר גודל דומה. 

, במהלך העסקים לעת מעת, מוענקיםקות שירותי ביצוע בניירות ערך. במסגרת זו בקבוצה מעני חברות .2.3
אינן מהוות "עסקה חריגה" )כהגדרת  ההתקשרויות/או קרוביהם. והשליטה  לבעליהשוטף שירותים גם 

 מונח זה בחוק החברות(, והינן בתנאים דומים כמקובל בהתקשרויות דומות. 

הביקורת השקעה של מיטב דש גמל עבור עמיתיה בחברת אורקם טכנולוגיות אישרה ועדת  4.2.2018ביום  .2.4
בע"מ כעסקה שאינה חריגה שלמר אלי ברקת )יו"ר דירקטוריון החברה ואחד מבעלי המניות הסופיים 
בברמ פיננסים מבעלות השליטה בחברה( יש בה עניין אישי, הואיל וקבוצת ברמ )שמר ברקת הינו אחד 

 באורקם. (6%-קטנה )כ ים בה( הינה בעלת מניותמבעלי המניות הסופי

 

 מדיניות החברה בעניין עסקאות זניחות  .3

 .הכספיים לדוחות (ו)25 ביאור ראהזניחות לפרטים אודות נוהל עסקאות 

 

וני"ע של חברות מוחזקות של החברה שפעילותן  ע אחרים של החברה"ני ,החזקות בעלי ענין במניות - 24 נהקת
 תאריך הדו"חל, מהותית לפעילות החברה

 .ההפניה דרך על זה בדוח נכללה, (2018-01-002494 אסמכתא)מספר מס'  7.01.2018לפרטים, ראה דיווח מיידי מיום 

 

 םן רשום, מונפק וניירות ערך המיריהו -א' 24תקנה 
 

 .אחת כל. נ.ע ₪ 1 בנות רגילות מניות 100,000,000 -מ המורכב, ₪ 100,000,000 :רשום הון

 אשר, בנות חברות י"ע המוחזקות מניות 2,985,159מתוכן  מניות 67,995,904 :31.12.2017 יוםל המונפק המניות הון

 .בהצבעה זכויות מקנות אינן אולם בהון זכויות מקנות
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 אופציה כתבי או/ו מניות להקצאת תגמול כניתת החברה דירקטוריון אישר 17.3.2011ביום  :המירים ערך ניירות

( 11/4 סחירים לא)אופציה  כתבי 3,884,259קיימים  בחברה, הדוח למועד .הכנסה מס לפקודת 102 לסעיף בהתאם

 .אחת כל. נ.ע ₪ 1 12בנות רגילות מניות 3,884,259-ללמימוש  ניתניםה

 

 מרשם בעלי המניות -ב' 24תקנה 
 

 

 המניות  סוג ע"ני מספר מען זיהוי מספר המחזיק שם

 הנקוב וערכן

 המניות כמות

טפחות חברה  מזרחי
 מ"בעלרישומים 

, 7 ז'בוטינסקי 510422249
 גן רמת

 רגילות  מניות 1081843

 .נ.ע ₪ 1 בנות

67,995,894 

 , 18 ברגסון 64837123 יהודה לב בר

 אביב תל

 רגילות  מניות 1081843

 .נ.ע ₪ 1 בנות

10 

 

 מען רשום -א' 25תקנה 
 

 .5112302 בני ברק (,26קומה )מפיון 'מגדל צ, 30ששת הימים ' רח :המען הרשום

 Liatc@mtds.co.il: כתובת הדואר האלקטרוני

 03-7903000: טלפון

 03-5169001 :פקסימיליה

 הדירקטורים של התאגיד - 26תקנה 
 

 דירקטורים המכהנים בחברה למועד הדוח

 ברקת אלי: שם

  058368143 :תעודת זהות

 20.10.1963 :תאריך לידה

 .תל אביב, 19יואב  :דין-מען להמצאת כתבי בי

 .ישראלית :נתינות

 . ועדה לבחינת כדאיות כלכלית :דירקטוריון בוועדותחברות 

 .לא :צ"דח

 .לא :דירקטור בלתי תלוי

 .מקצועיתכשירות  :בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית

, מ"דירקטור בחברת ברמ פיננסים בע :חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה, חברה בת, עובד של החברה
בקבוצת ברמ ( דרך חברות שבבעלותו)דירקטור ובעל מניות , ל"מנכ. מ"מבעלי השליטה במיטב דש השקעות בע

 .מ"בעלת השליטה בברמ פיננסים בע, מ"בע

 15.2.2010 :כדירקטורתאריך תחילת כהונה 

 19.1.2011 :ר דירקטוריון"תאריך תחילת כהונה כיו

 .האוניברסיטה העברית ירושלים ,בוגר מדעי המחשב ומתמטיקה :השכלה

קפיטל יועצים  מ.ר.ב מנהל, מ"בע ברמ קבוצת ל"ומנכ ר"יו, מייסד שותף :התעסקות בחמש השנים האחרונות

 .BRM Capital LPומנהל קרן הון סיכון  שותף, מ"בע

 ברמ, מ"בע ברמ קבוצתדש השקעות בע"מ, דירקטור ב מיטב דירקטוריון"ר יו :כדירקטור מכהן בהם תאגידים

 בנון, מ"בעברקת  אלי, מ"בעיועצים  קפיטל. מ.ר.ב, מ"בע' מדיהפאת, מ"בעאחזקות  ברקת אליפיננסים בע"מ, 

 BRM Capital fund (Annex) GP, מ"בעברקת  ניר, מ"בעניהול קרנות  איי. י'ג. איי, Gigaspaces Ltd, מ"בעהחזקות 

                                                           
אלא , ובהתאם לא יוקצו בפועל לניצע שמימש את כתבי האופציה מלוא המניות הנובעות מהם(, Net Exercise" )מימוש נטו"כתבי האופציה ניתנים למימוש בשיטה של  12

 .הכספי הגלום בכתבי האופציה רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה
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LTD ,Playscape (לשעבר Mominis ,)מבע וסטודיו אחזקות ברקת.נ. ב" ,LOGDOG LTD ,Meta Netwroks ,עמותת 

 ."BRM Capital Ltd" סיכון ההון קרן מנהל שותף, אביב תל אוניברסיטת של הנאמנים בחבר חבר ",שמש קרן"

פיננסים ברמ ב, באמצעות חברות בשליטתו 33.3% -מר אלי ברקת מחזיק ב :משפחה של בעל עניין אחר בחברהבן 
בקבוצת  33.3% -אשר מחזיק אף הוא ב, מר אלי ברקת הינו אחיו של מר ניר ברקת. בעלת השליטה בחברה, מ"בע

 .מ באמצעות חברות בשליטתו"ברמ בע

 .לא :ת חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזעריהאם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיו

 

 סטפק צבי: שם

  007957319 :תעודת זהות

 26.5.1946 :תאריך לידה

 .5259665, רמת גן, 7יעלים  :דין-מען להמצאת כתבי בי

 .ישראלית :נתינות

 .ועדה לבחינת כדאיות כלכלית :דירקטוריון בוועדותחברות 

 .לא :צ"דח

 .לא :דירקטור בלתי תלוי

 .כן :בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית

מכהן כדירקטור בחברה במשרה מלאה.  :חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה, חברה בת, עובד של החברה
 .לפרטים אודות כהונה בדירקטוריונים בחברות בקבוצה ראה להלן

 19.3.2013 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור

 .אוניברסיטת תל אביב, במנהל עסקים MBAמוסמך ; בוגר היסטוריה אוניברסיטת תל אביב :השכלה

ר דירקטוריון מיטב דש קרנות "יו; מ"ר דירקטוריון מיטב בית השקעות בע"יו :התעסקות בחמש השנים האחרונות
 .מ"בע נאמנות

דש קרנות  מיטב, "מבע והשקעות ערך ניירות דש מיטבמיטב דש השקעות בע"מ,  :תאגידים בהם מכהן כדירקטור

השקעות  אבנץ ,מ"בע החזקות( אמיר) נילי, מ"בע( יעלים)החזקות  מאיה, מ"בעמיטב דש  מכללת, מ"בענאמנות 

 נוקס ניהול עושר בע"מ. (,בפירוק מרצון) מ"בע

 .פיתוח עסקיר דירקטוריון ואחראי "סגן יוהמכהן כאביו של מר אבנר סטפק  :בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה

 .לא :האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי

 

 סטפק אבנר: שם

  027378058 :תעודת זהות

 21.10.1974 :תאריך לידה

 , שדה ורבורג.32ההדרים  :דין-מען להמצאת כתבי בי

 .ישראלית :נתינות

 .ועדה לבחינת כדאיות כלכלית :דירקטוריון בוועדותחברות 

 .לא :צ"דח

 .לא :דירקטור בלתי תלוי

 .כן :בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית

מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה  :חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה, חברה בת, עובד של החברה
 .כהונה בדירקטוריונים בחברות בקבוצה ראה להלןלפרטים אודות  .במשרה מלאה עסקי פיתוח ואחראי

 .19.3.2013 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור

 -אוניברסיטת תל אביב ו, במנהל עסקים EMBAמוסמך ; אוניברסיטת תל אביב, בוגר ניהול ותקשורת :השכלה
Northwestern. 

במיטב דש ניירות  דירקטורמ, "בעדירקטוריון מיטב בית השקעות  ר"יו סגן :האחרונות השנים בחמש התעסקות

מ, "בע"מ, , דש איפקס מיזוגים ורכישות בע מרקטסקפיטל  קמליהבע"מ,  בנפיטס, מיטב דש ערך והשקעות בע"מ, 

 ארלוזורוב חברה בע"מ,  ביתמ, "ווליו מיזוגים ורכישות בע 'יאה פלטפורמות מחשוב בע"מפנגמיטב שוקי הון בע"מ, 



   

8 

ישראל בע"מ, דירקטור  טריידינג איטורו, ראייה ולקויי עיוורים קטינים לקידום אגודה - אלי"ע של המנהל בוועד חבר
  .בע"מ 1993טכנולוגיות  באדקו

, מיטב דש ברוקראז' בע"מ, מ"בעדש ניהול תיקים  מיטב מיטב דש השקעות בע"מ, :כדירקטור מכהן בהם תאגידים
 לביטוח סוכנות דשמיטב  "מ,בע שכנתאותיועצי מ מיטב דשמיטב דש הלוואות בע"מ, קבוצת פנינסולה בע"מ, 

, מיקדו קרנות גידור מ"בעהנפקות ופיננסים  מיטב ,לביטוח בע"מ, סלע סוכנות לביטוח בע"מ סוכניות.ק.ב י ,"מבע
איטורו  ,מ"בעבית השקעות חיתום  ישיר ,מדפ קרנות הלוואות בע"מ, בע"מ,  2012פי הלוואות 2לון פי-בע"מ, אי

, מ"בעמאיה השקעות  פליקן, מ"בע אסטרטגיות 10 שירה, מ"בע החזקות( מאיה) טיילורמיידישראל בע"מ,  טריידינג

, eToro Group Ltd ,eToro Group LTD (BVI), מ"בע סוחרים 10 נטע, מ"בע פיננסיות. טכנרוי , מ"בע החזקות 10 נטע

 בנוסף, מכהן כדירקטור במספר חברות בפירוק מרצון. .עדיפות לנכים בע"מ ,זיקית טכנולוגיות בע"מ

ואשר הינו מבעלי השליטה , המכהן כדירקטור בחברה, בנו של מר צבי סטפק :בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
 .המשותפת בחברה

 .כן :האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי

 

 יעקב גולדמן : שם

  053515409 :תעודת זהות

 10.7.1955 :תאריך לידה

 .הוד השרון, 39נחליאלי ' רח :דין-מען להמצאת כתבי בי

 .ישראלית :נתינות

 ועדת תגמול., ועדה לבחינת כדאיות כלכלית, ועדת מאזן, ועדת ביקורת :דירקטוריון בוועדותחברות 

 .כן :צ"דח

 .כן :דירקטור בלתי תלוי

 .כן :מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועיתבעל 

 .כן :דירקטור חיצוני מומחה

 .לא :חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה, חברה בת, עובד של החברה

 .16.9.2010 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור

 .ח"מוסמך כרו. אביב-אוניברסיטת תל, תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות :השכלה

 חברת) מ"בע( 2002)ניהול והשקעות  גולדמן-מעניתחברת ודירקטור בל "מנכ :התעסקות בחמש השנים האחרונות

 .וכחבר בעמותות שונות מכהן כדירקטור בחברות ציבוריות שונות .גולדמן מר של בבעלותו חברה(, ייעוץ

מיטב  :בחברות חיצוני דירקטור; מ"בעהזהב  בית, מ"בע סולושנז מנט'טלמנג מר :כדירקטור מכהן בהם תאגידים
 .בע"מ ביופארמהפייט  -כןו מ"בע מדיקל אייסקיורדש השקעות בע"מ, פתאל נכסים )אירופה( בע"מ, 

 .לא :בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה

 .כן :האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי

 

 נועם רונית: שם

 028955961  :זהות תעודת

 13.10.1971 :לידה תאריך

 .רעננה, 11 הכלנית' רח :דין-בי כתבי להמצאת מען

 .ישראלית :נתינות

  .וועדת הסכם קיבוצי ועדת תגמול ,מאזן ועדת, ועדת ביקורת :דירקטוריון בוועדות חברות

 .כן :צ"דח

 .כן :תלוי בלתי דירקטור

 .כן :מקצועית כשירות או ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל

 .כן :מומחה חיצוני דירקטור

 .לא :חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה, בת חברה, החברה של עובד
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 .14.8.2012 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור

. אוניברסיטת תל אביב, בוגרת כלכלה וחשבונאות ;אוניברסיטת תל אביב, במנהל עסקים MBAמוסמכת  :השכלה
 . חשבון רואת

 . מתן שירותי יעוץ פיננסי ועסקי לחברות, שותפה בקסלמן וקסלמן רואי חשבון :התעסקות בחמש השנים האחרונות

 .מיטב דש השקעות בע"מ, אם.אר.פי השקעות בע"מ :חיצונית תאגידים בהם מכהן כדירקטור

 .לא :בחברה אחר עניין בעל של משפחה בן

 .כן :המזערי במספר עמידה לצורך ופיננסית חשבונאית מומחיות כבעל בדירקטור רואה החברה האם

 

 אבי באשר: שם

 054339940 :תעודת זהות

 15.10.1956 :תאריך לידה

 .תל אביב, 11יוסף מילוא  :דין-מען להמצאת כתבי בי

 .ישראלית :נתינות

 .ועדת מאזן וועדה לבחינת כדאיות כלכלית, ועדת ביקורת :דירקטוריון בוועדותחברות 

 .לא :צ"דח

 .לא :דירקטור בלתי תלוי

 .כן :בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית

בחברות בנות  כיהן כדירקטור. לא :חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה, חברה בת, עובד של החברה
 .2014בקבוצה עד לתחילת שנת 

 15.2.2010 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור

בוגר ; אוניברסיטת בר אילן, מוסמך במשפטים; האוניברסיטה העברית ירושלים, מוסמך במנהל עסקים :השכלה
 .בעל רישיון רואה חשבון. האוניברסיטה העברית ירושלים, כלכלה וחשבונאות

ל "מנכדירקטור במיטב דש השקעות בע"מ,  :תאגידים בהם מכהן כדירקטור והתעסקות בחמש השנים האחרונות
חבר ועד המנהל בעמותת בית ספר בטבע,  בוועד חבר. חברה בבעלותו המלאה, מ"באשר אחזקות בעב ודירקטור

, דירקטור במסלול האקדמי של המכללה למנהל, (2014)עד  מ"איטורו בעב דירקטורמנהל אילן איגוד ילדים נפגעים, 

מיטב : בחברות בשליטת החברה דירקטוריוןר "כיהן כיו 2014עד ינואר  בע"מ. קמפוסייםיו"ר דירקטוריון פתרונות 

  .מ"מ ותכלית תעודות סל בע"מיטב דש ניהול תיקי השקעות בע, מ"דש קרנות נאמנות בע

 .לא :בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה

 .כן :האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי

 

 אריה נחמיאס: שם

 069124634 :זהותתעודת 

 9.3.1963 :לידה תאריך

 .79304כוכב מיכאל  מושב, 43 הזית :דין-בי כתבי להמצאת מען

 .ישראלית :נתינות

 .ועדה לבחינת כדאיות כלכלית :דירקטוריון בוועדות חברות

 .לא :צ"דח

 .לא :תלוי בלתי דירקטור

 .כן :מקצועית כשירות או ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל

, מ"בע ברמכספים בקבוצת  ל"סמנכ :חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה ,בת חברה, החברה של עובד

 . מ"בעפיננסים  בברמהשליטה בחברה ומכהן כדירקטור  בעלי

 29.6.2011 :כדירקטור כהונה תחילת תאריך

 .ח"רו. גוריון בן אוניברסיטת, עסקים במנהל מוסמך. גוריון בן אוניברסיטת, בוגר כלכלה וחשבונאות :השכלה
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  ; מ"בע ברמכספים בקבוצת  ל"סמנכ :האחרונות השנים בחמש התעסקות

פיננסים  ברמ, מ"בעדש ניירות ערך והשקעות  מיטבמיטב דש השקעות בע"מ,  :כדירקטור מכהן בהם תאגידים

 . .SWEET INN LUX S.A.R.L  ,ברצלונה הולדינגס בע"מ ,א.ר. נחמיאס בע"מ ,מ"בע

 .לא :בחברה אחר עניין בעל של משפחה בן

 .כן :עמידה במספר המזערי לצורך ופיננסית חשבונאית מומחיות כבעל בדירקטור רואה החברה האם

 

 שליין ינאי דן אשר: שם

 059642991 :זהות תעודת

 8.4.1966 :לידה תאריך

 .60990 ,227, ת.ד. שפיים קיבוץ :דין-בי כתבי להמצאת מען

 . ישראלית :נתינות

 .לא :דירקטוריון בוועדות חברות

 .לא :צ"דח

 .לא :תלוי בלתי דירקטור

 .כן :מקצועית כשירות או ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל

 .לא :בה עניין בעל של או החברה של קשורה חברה, בת חברה, החברה של עובד

 25.12.2013 :כדירקטור כהונה תחילת תאריך

 .ח"רו. ירושלים העברית האוניברסיטה, ובחשבונאות כלכלהבתואר ראשון בוגר  :השכלה

 שפיים חוצותודירקטור ב ל"מנכדירקטור במיטב דש חיתום והנפקות בע"מ,  :האחרונות השנים בחמש התעסקות

 . השרון חוף האזורית במועצה מליאה חבר; מ"בעבבריטיש ישראל השקעות  צ"דח; ח"אגש

 ח"אגש חומש חנה יד תעשיותדירקטוריון  ר"יובמיטב דש השקעות בע"מ,  דירקטור: כדירקטור מכהן בהם תאגידים

 .מ"בע ח"שפיים אגש וניהול עסקים חקלאות; מ"בע

 .לא :בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה

 .כן :האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי

 

  אסיאאלכסנדר  יהונתן: שם

 040852352 :זהות תעודת

 1.3.1981 :לידה תאריך

 .סביון, 35 התומר :דין-בי כתבי להמצאת מען

 .ישראלית :נתינות

 .לא :דירקטוריון בוועדות חברות

 .לא :צ"דח

 .לא :תלוי בלתי דירקטור

 .כן :מקצועית כשירות או ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל

חברת  ל"ומנככי הינו מייסד  יצוין. לא :בה עניין בעל של או החברה של קשורה חברה, בת חברה, החברה של עובד

eToro Group Ltd  (14%-כ)במניותיה  מחזיקה, בחברה השליטה מבעלי, ברמאשר קבוצת. 

 25.12.2013 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור

המרכז הבינתחומי , מדעי המחשבמוסמך ; האוניברסיטה הפתוחה, בוגר מדעי המחשב ומנהל עסקים :השכלה
 .מייקרוסופט, מתכנת מוסמך; ץ השקעותותיקים ויע קורס ניהול; הרצליה

 .eToro Group Ltd -ל ודירקטור ב"מנכ :התעסקות בחמש השנים האחרונות

איטורו , בע"מ טכנולוגיות קולו, eToro Group Ltd מיטב דש השקעות בע"מ,דירקטור ב :תאגידים בהם מכהן כדירקטור
 .טריידינג ישראל בע"מ
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 .לא :בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה

 .לא :המזערי במספר עמידה לצורך האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 

 דוד ברוך: שם

 56073554: תעודת זהות

 26.11.1959: תאריך לידה

 .רעננה, 35איינשטיין : דין-מען להמצאת כתבי בי

 . ישראלית :נתינות

  .וועדת הסכם קיבוצי ועדת תגמול :עדות דירקטוריוןוחברות בו

  לא: צ"דח

 .כן :דירקטור בלתי תלוי

 .כן: בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית

 .לא :חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה, חברה בת, עובד של החברה

 17.7.2013: תאריך תחילת כהונה כדירקטור

 . האוניברסיטה העברית ירושלים, מוסמך מנהל עסקים; האוניברסיטה העברית ירושלים, בוגר כלכלה :השכלה

 .ודירקטור בחברות ציבוריות שונות יו"ר קרן השקעות פרטית :התעסקות בחמש השנים האחרונות

, "מבעדה זראסאי גרופ , מ"בע 1ריט מ, "דש השקעות בע"מ, תכלית מדדים בע מיטב: תאגידים בהם מכהן כדירקטור

חברה פרטית בבעלות הסוכנות )מ "השתתפויות בנכסים בישראל בע, מ"יקב רמת הגולן בע, מ"בע גרופאיי די או 

 סושיאל, המשולש החוט עמותת(, צהלאומית )חל" הספרייהמעטפת פיננסית ליזם, עמותת לתת,  יסודות .(היהודית
 .אקסטל לימיטד בע"מירקטור חיצוני: דכ מכהן (.)חל"צ פיננס

 .לא :בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה

 .כן :האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי

 

 נושאי משרה בכירה של התאגיד -א' 26תקנה 
 

 אילן רביב: שם

 068493931 :תעודת זהות

 12.1.1962 :תאריך לידה

 (.1.4.2010-מיטב בית השקעות בל "החל לכהן כמנכ) 1.4.2013 :תאריך תחילת הכהונה

 .ל"מנכ :התפקיד בחברה

; מ"ל מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מנכ :חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה, תפקיד בחברה בת
, מ"דש איפקס מיזוגים ורכישות בע, מ"מיטב דש שווקים גלובליים בע, מ"בע ברוקראז'מיטב דש : דירקטור בחברות

 .מיקדו קרנות גידור בע"מ ,קבוצת פנינסולה בע"מ

 .לא :בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין

 ,Imperial College-מוסמך חקר ביצועים וניהול ב; פיליפינים, אוניברסיטת אטנאו די מנילה, בוגר כלכלה :השכלה

University of London.  

ל מיטב "מנכו מ"ל מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מנכ"ל החברה, מנכ :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
 .מ"בית השקעות בע

 

 רונן טוב: שם

 058763418 :תעודת זהות

 16.5.1964 :תאריך לידה

 1.8.2013 :תאריך תחילת הכהונה

 .ל"משנה למנכ :התפקיד בחברה
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. מיטב דש גמל ופנסיה בע"מדירקטוריון יו"ר  :חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה, תפקיד בחברה בת
דירקטור במ.ד. אוצר בע"מ, מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, יקב סוכנות לביטוח בע"מ, מיטב דש סוכנות 

  .לביטוח בע"מ, רימונים סוכנות לביטוח בע"מ

 .לא :בכירה אחר או של בעל ענייןבעל עניין או בן משפחה של נושא משרה 

מימון במנהל עסקים עם התמחות במוסמך ; ירושלים, האוניברסיטה העברית, בוגר כלכלה ומנהל עסקים :השכלה
 .לימודי אקטואריה אוניברסיטת חיפה; האוניברסיטה העברית ירושלים, ושיווק

  החברה. משנה למנכ"ל :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

 

 דוד-ליאת כהן: שם

 027142645 :תעודת זהות

 28.4.1974 :תאריך לידה

 19.10.2005 :תאריך תחילת הכהונה

 .ל ויועצת משפטית"סמנכ :תפקיד בחברה

 . יועצת משפטית ומזכירת חברה של חברות הקבוצה :חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה, תפקיד בחברה בת

 .לא :בכירה אחר או של בעל ענייןבעל עניין או בן משפחה של נושא משרה 

 . ד"עו; המכללה למנהל, במשפטים בוגרת :השכלה

 . ל ויועצת משפטית בחברה"סמנכ :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

 

 ספרנוביץ ערן: שם

 038231163 :תעודת זהות

 10.11.1975 :תאריך לידה

 18.8.2014 :תאריך תחילת הכהונה

 .הלקוחות, חבר הנהלהסמנכ"ל חטיבת :תפקיד בחברה

מנכ"ל מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני, דירקטור  :חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה, תפקיד בחברה בת
 במיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ.

 .לא :בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין

  .יזרעאלבוגר כלכלה וניהול, מכללת עמק  :השכלה

מנהל סמנכ"ל מכירות ארוך טווח בחברה, סמנכ"ל חטיבת הלקוחות בחברה,  :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
, דירקטור במיטב דש סוכנות מערך הסוכנים בדש גמל ופנסיה בע"מ; מנכ"ל מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

 .בע"מלביטוח, דירקטור בסלע סוכנות לביטוח וקריב סוכנות לביטוח 

 

 גיל צבר: שם

 013368287 :תעודת זהות

 28.7.1968 :תאריך לידה

 1.1.2014 :תאריך תחילת הכהונה

 .ומנהל מערכות מידע בקבוצה ל מערכות מידע"סמנכ :תפקיד בחברה

 דירקטור במיטב דש נכסים בע"מ. :חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה, תפקיד בחברה בת

 .לא :של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענייןבעל עניין או בן משפחה 

 . מכללת רופין, בוגר מנהל עסקים; אוניברסיטת בר אילן, מוסמך משפטים :השכלה

ל מערכות מידע בפסגות בית השקעות "סמנכסמנכ"ל מערכות מידע בחברה,  :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
  .מ"בע

 

 אסף עזרא: שם

 027210988 :תעודת זהות

 22.2.1974 :תאריך לידה
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 17.7.2013 :תאריך תחילת הכהונה

 .נותן שירותים לחברות הקבוצה, ל שיווק ומכירות פיננסיות"סמנכ :תפקיד בחברה

יו"ר  בע"מ. 2012פי 2לון פי-יו"ר דירקטוריון אי :חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה, תפקיד בחברה בת
 .לא :בכירה אחר או של בעל עניין בעל עניין או בן משפחה של נושא משרהדירקטוריון במיטב דש הלוואות בע"מ 

בעל רישיון משווק ; קריית אונו, הקריה האקדמית, מוסמך מנהל עסקים; מכללת רופין, בוגר מנהל עסקים :השכלה
 (. מרצון בהתליה)השקעות 

ל שיווק ומכירות בתכלית "סמנכ בחברה, ל שיווק ומכירות פיננסיות"סמנכ :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
 .מנהל אגף לקוחות בהראל פיננסים ,מ"מדדים בע

 
 שלומית לוי: שם

 56005861 :תעודת זהות

 1.9.1959 :תאריך לידה

 2.3.2014 :תאריך תחילת הכהונה

 .ל משאבי אנוש"סמנכ :תפקיד בחברה

 .לא :חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה, תפקיד בחברה בת

 .לא :בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין

בוגרת התוכנית ; אוניברסיטת תל אביב, בוגרת פסיכולוגיה; אוניברסיטת תל אביב, מוסמכת פסיכולוגיה :השכלה
 .אוניברסיטת תל אביב, הדו שנתית להנחיית קבוצות

דירקטור ; ל משאבי אנוש בריטאליקס"סמנכ סמנכ"ל משאבי אנוש בחברה, :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
 .למשאבי אנוש בקודאק אי אל

 
 עינת רום: שם

 022884837 :תעודת זהות

 17.1.1967 :תאריך לידה

 9.4.2014 :תאריך תחילת הכהונה

 .שירותים לכלל חברות הקבוצה מעניקה ,בחברהסמנכ"ל כספים  :תפקיד בחברה

 :בה עניין בבעל או החברה של קשורה חברה, בת בחברה תפקיד

' ברוקראז דש מיטב"מ, בע פיננסיים שווקים דש מיטב"מ, בע נכסים דש מיטב"מ, בע מדדים בתכלית דירקטורית
 ."מבע

 .לא :בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין

 . ח"רו בוגרת כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב; מוסמכת משפטים אוניברסיטת בר אילן; :השכלה

, חשבונאית סומך חייקין KPMG -ב "סניור מנג'ר"חשבונאית ראשית בחברה,  :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
 .חברהראשית ב

 

 חגי אורן: שם

 035811934 :תעודת זהות

 5.12.1978 :תאריך לידה

 סמנכ"ל ניהול סיכונים ואכיפה., מונה ל8.10.15. ביום 11.1.2012 :תאריך תחילת הכהונה

 .ממונה אכיפה פנימית בחברות בקבוצהו סמנכ"ל ניהול סיכונים ואכיפה :תפקיד בחברה

 . :חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה, תפקיד בחברה בת

 .לא :או של בעל עניין בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

 .ד"עו .המרכז הבינתחומי, ומנהל עסקים בוגר משפטים :השכלה

 בקבוצה.פנימית ממונה אכיפה  ,בחברה סמנכ"ל ניהול סיכונים ואכיפה :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
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 מאיר איליה: שם

 024664633 :תעודת זהות

 16.3.1970 :תאריך לידה

 30.5.2013 :תאריך תחילת הכהונה

 .מבקר פנימי :תפקיד בחברה

 .לא :חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה, תפקיד בחברה בת

 .לא :או של בעל עניין בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

-בוגר מנהל עסקים; המכללה למנהל, מוסמך מנהל עסקים; אוניברסיטת בר אילן, מוסמך משפטים :השכלה
 .ח"רו; C.I.Aמבקר פנימי מוסמך ; המכללה למנהל, חשבונאות

 .ח"רו, הולצמן-רוזנבלום, מבקר פנימי, שותף :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

 

 רפי ניב: שם

 058255167 :תעודת זהות

 28.5.1963 :תאריך לידה

 5.2.2010 :תאריך תחילת הכהונה

ל מיטב דש קרנות נאמנות "מנכ: נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד :תפקיד בחברה
 .מ"בע

 מ."ל מיטב דש קרנות נאמנות בע"מנכ :חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה, תפקיד בחברה בת

 .לא :בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין

 .אוניברסיטת בר אילן, מנהל עסקיםמוסמך ; מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון, נדסת תעשייה וניהולהבוגר  :השכלה

  ,.מ"ל מיטב דש קרנות נאמנות בע"מנכ :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

 

 רותם איתן: שם

 038462446 :תעודת זהות

 30.3.1976 :תאריך לידה

 1.9.2014 :תאריך תחילת הכהונה

ל מיטב דש ניהול תיקים "מנכ: נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד :תפקיד בחברה
 מ. "בע

דירקטור  .מ"ל מיטב דש ניהול תיקים בע"מנכ :חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה, תפקיד בחברה בת
 .ניהול עושר בע"מ נוקסובחברת  קרנות הלוואות בע"מ במדפ

 .לא :משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענייןבעל עניין או בן 

 .; מנהל השקעותאוניברסיטת תל אביב, בוגר משפטים כלכלה; אוניברסיטת בן גוריון, מוסמך מנהל עסקים :השכלה

 ל מיטב דש ניהול תיקים בע"מ; "סמנכ מ,"ל מיטב דש ניהול תיקים בע"מנכ :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

 

 סגל איל: שם

 022328942 :תעודת זהות

 22.6.1966 :תאריך לידה

 30.5.2013 :תאריך תחילת הכהונה

 . מ"ל תכלית מדדים בע"מנכ: נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד :תפקיד בחברה

, מ"בעמורכבות  תכלית: בחברות ל"כמנכמשמש  :בה עניין חברה קשורה של החברה או בבעל, תפקיד בחברה בת

 פיקדונות תכלית, מ"בעמטבעות  תכלית, מ"בעדולר עולמי  תכלית, מ"בעתעודות סל  תכלית, מ"בע גלובל תכלית

  . "ר דירקטוריון מיטב דש טרייד בע"מיוו מ"בעאינדקס סל  תכלית, מ"בע

 .לא :בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין

 .אוניברסיטת באר שבע, מוסמך מנהל עסקים; העבריתהאוניברסיטה , המזון מדעיבוגר  :השכלה
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 .מ"ל תכלית בית השקעות בע"מנכ, מ"ל תכלית מדדים בע"מנכ :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

 

 דוד אללוף: שם

 302068374 :תעודת זהות

 15.6.1971 :תאריך לידה

 30.5.2013 :תאריך תחילת הכהונה

יו"ר דירקטוריון פעיל של : בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגידנושא משרה  :תפקיד בחברה
, תכלית גלובל "מבע סל מחסנית אינדקס תכלית, החברות: תכלית תעודות סל בע"מ, תכלית אינדקס סל בע"מ

 סינרגטיקה, בע"מ תפיקדונותכלית  ,בע"מ, תכלית דולר עולמי בע"מ, תכלית מורכבות בע"מ, תכלית מטבעות בע"מ
, מאגר "מבע סל תעודות אינדקס ,חיתום בע"מ, תכלית מכשירים פיננסיים בע"מ, תכלית מכשירים מורכבים בע"מ

מצבור וסחר בע"מ, מצבור וסחר )אינדקס( בע"מ, מאגר ומסחר )מטבעות( בע"מ,  ומסחר )פקדונות( בע"מ, גלובל
דש טרייד בע"מ.  במיטבוחבר בוועדת ביקורת  דירקטור. מאגר ומסחר )דולר( בע"מ, מורכבות מצבור וסחר בע"מ

 כיהן כמנכ"ל משותף בחברות מקבוצת תכלית. 30.6.2014עד ליום 

 .לא :אחר או של בעל עניין רה בכירהבעל עניין או בן משפחה של נושא מש

 .נתניה מכללת, בוגר מנהל עסקים :השכלה

משותף ודירקטור  ל"מנכ יו"ר דירקטוריון פעיל של החברות המנויות לעיל, :האחרונות השנים בחמש עסקי ניסיון

ובקבוצת , מ.ב השקעות, נילי השקעות בחברת מגנוליה אינווסמנט, גבניה דירקטור .סל תעודות תכלית קבוצת -
 "מייקל דייוויס".

 

 טדי לין :שם

 317514842 :תעודת זהות

 29.5.1978 :תאריך לידה

 .מכהן כמנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ( 30.9.2014)החל מיום  26.1.2014 :תאריך תחילת הכהונה

 מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה: נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד :תפקיד בחברה
 .בע"מ

 .בע"מ מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה :חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה, תפקיד בחברה בת

 .לא :בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין

 .ח"רו; העבריתהאוניברסיטה , מוסמך מנהל עסקים; העבריתהאוניברסיטה , וחשבונאות בוגר כלכלה :השכלה

מבקר פנים בחברות בנות בקבוצת מיטב , בע"מ מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
 פרטית(., דירקטור בחברת אמור לוז בע"מ )חברה מ"מבקר פנים ראשי במיטב בית השקעות בע, דש

 

 מילויצקיעומר  :שם

 031115603 :תעודת זהות

 17.4.1980 :תאריך לידה

 24.03.15 :תאריך תחילת הכהונה

 (CDOמנהל דיגיטל ) :תפקיד בחברה

 לא :חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה, תפקיד בחברה בת

 לא :או של בעל עניין בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

 בתקשורת וניהול, המסלול האקדמי, המכללה למנהל בוגר :השכלה

-פיתוח עסקי בלאומי קארד, פיתוח עסקי ב, בחברה (CDOמנהל דיגיטל ) :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
Ynet. 
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 13בולואושר ט :שם

 034461533 :תעודת זהות

 25.11.1977 :תאריך לידה

 201814 ינואר :תאריך תחילת הכהונה

 מנכ"ל מיטב דש טרייד. :תפקיד בחברה

דירקטור במיטב דש ניהול תיקים בע"מ, תכלית  :חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה, תפקיד בחברה בת
גלובל בע"מ, תכלית מטבעות בע"מ, הבורסה לניירות ערך בת"א, תכלית דולר עולמי בע"מ, תכלית פקדונות בע"מ, 

חבר ועדת ביקורת  מורכבות בע"מ, תכלית מדדים בע"מ, תכלית תעודות סל בע"מ.תכלית אינדקס סל סע"מ, תכלית 
 של מיטב דש ניהול תיקים בע"מ וחברות תכלית )המפורטות לעיל(.

 לא :או של בעל עניין בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

במנהל עסקים, המסלול האקדמי, המכללה למנהל; בוגר כלכלה וניהול, המסלול האקדמי המכללה  MBA :השכלה
 למנהל.

 ל מסחר בחברת מיטב דש טרייד. מנכ"ל מיטב דש טרייד, סמנכ" :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

 

 הדוח בתקופת כהונתם את שסיימו התאגיד של בכירה משרה נושאי

 אריק פרץ: שם

 031761257 :זהותתעודת 

 22.7.1974 :תאריך לידה

 (כספים ומטהמכהן כסמנכ"ל  30.4.2014)החל מיום  12.10.2013 :תאריך תחילת הכהונה

 31.3.2017סיום כהונה:  תאריך

 נותן שירותים לחברות הקבוצה.ל כספים ומטה, "סמנכ :תפקיד בחברה

מ, מיטב דש ברוקראז' "דירקטור בתכלית מדדים בע :חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה, תפקיד בחברה בת
 בע"מ, מיטב דש נכסים בע"מ, דש איפקס טכנולוגיות בע"מ, מיטב דש שווקים פיננסיים בע"מ. 

 .לא :בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין

; האוניברסיטה העברית ירושלים, משפטיםמוסמך ; האוניברסיטה העברית ירושלים, מוסמך מנהל עסקים :השכלה
 .ח"רו; האוניברסיטה העברית ירושלים, בוגר כלכלה וחשבונאות; האוניברסיטה העברית ירושלים, בוגר משפטים

ל מטה ופיתוח עסקי בפסגות "בחברה, סמנכ CFO -ו ל כספים ומטה"סמנכ :ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
  מ."בית השקעות בע

 

 מורשי חתימה עצמאיים - ב26תקנה 
 

 . אין

 רואה החשבון של התאגיד - 27תקנה 
 

 .אביב-תל, 3עמינדב ' רח -מען משרדו .  ח"רו, קוסט פורר גבאי את קסירר

 שינוי בתזכיר או בתקנון - 28תקנה 
 

 אין.
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 המלצות והחלטות הדירקטורים והחלטות האסיפה הכללית )מיוחדת( - 29תקנה 
 

 לדוח תיאור עסקי התאגיד. 4ראה סעיף לפרטים בדבר חלוקות דיבידנד  .1

אישרה האסיפה הכללית )מיוחדת( של החברה )לאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון(  28.12.2017ביום  .2
הענקת כתבי אופציה לדירקטורים שאינם בעלי שליטה או קרוביהם. לפרטים ראה דוח מיידי של החברה מיום 

 ( הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה.2017-01-103216)מספר אסמכתא  22.11.2017

של החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון( את  )מיוחדת( אישרה האסיפה הכללית 19.7.2017ביום  .3
 א להלן.29. לפרטים ראה תקנה התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

תנאי ההעסקה כללית )מיוחדת( של החברה )לאחר אישור הדירקטוריון( את  אישרה אסיפה 14.3.2017ביום  .4
נוספים בעניין תנאי ההעסקה והתגמול של מנכ"ל החברה, לפרטים  והתגמול של מנכ"ל החברה, מר אילן רביב.

, 2017-01-024327-ו 2017-01-012495)מספרי אסמכתא:  15.3.2017-ו 2.2.2017דיווחים מיידיים מימים ראה 
 .הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה בהתאמה(

 

 החלטות החברה -א' 92תקנה 
 

, החברה התחייבה, בכפוף להוראות כל דין, לפטור את 28.11.2006בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום  .1

בין במישרין הדירקטורים ונושאי המשרה מכל אחריות כלפי החברה בשל כל נזק שיגרם לה ו/או שנגרם לה, 

ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה, בפעולותיהם בתום לב ובתוקף היותם נושאי משרה בחברה. 

הפטור כאמור יחול רק ועד כמה שנושא המשרה אינו זכאי לשיפוי על פי הפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה 

ם ונושאי המשרה בה, כפי שיהיו מעת לעת, הנערכת על ידי החברה. כמו כן, החברה העניקה לכל הדירקטורי

שיפוי מראש בשל כל חבות או הוצאה, בגין פעולות שנעשו ו/או ייעשו על ידם בתוקף היות הדירקטור או נושא 

המשרה דירקטור או נושא משרה בחברה או מטעם החברה בחברות המוחזקות על ידי החברה. סכום השיפוי 

לו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שיירכש ע"י החברה שתשלם החברה )בנוסף לסכומים שיתקב

מעת לעת( לכל הדירקטורים ונושאי המשרה במצטבר על פי כל כתבי הפטור והשיפוי, בגין אחד או יותר מסוגי 

 מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים 25%האירועים המפורטים בכתב הפטור והשיפוי, לא יעלה על 

, הגבוה ₪אלפי  5,500ו הסקורים של החברה אשר יהיו ידועים ביום קרות כל אירוע או עד סך של המבוקרים א

הענקת כתבי הפטור  אישרו אתועדת הביקורת ודירקטוריון החברה  ."(המקורי השיפוי כתב)להלן: " מביניהם

למידע  .( לתקנות ההקלות5ב)1והשיפוי לדירקטורים אשר הינם בעלי השליטה בחברה, בהתאם להוראות תקנה 

 נכלל בדוח זה על דרך ההפנייה.ה, (2006-01-145900מס' אסמכתא ) 28.11.2006ראה דיווח מיידי מיום נוסף, 

ברה תיקון לכתב הפטור והשיפוי שהוענק לנושאי המשרה אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון הח 29.5.2011ביום  .2

במסגרת התיקון כאמור הוגבל סכום השיפוי הכולל על פי כתב השיפוי, כך שסכום בחברה שאינם דירקטורים. 

מההון  25%השיפוי המצטבר שתשלם החברה על פי כל כתבי הפטור והשיפוי, לא יעלה במצטבר על הגבוה מבין 

 100הדוחות הכספיים האחרונים של החברה לפני קרות האירוע בר השיפוי או סך של העצמי של החברה לפי 

( )"כתב 2011-01-166419)מס' אסמכתא:  29.5.2011. לפרטים ראו הדיווח המיידי של החברה מיום ₪מיליון 

רה לנושאי . יובהר, כי כתב השיפוי המתוקן הוצא על ידי החבהנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה השיפוי המתוקן"(

משרה שאינם דירקטורים בלבד, וכי ביחס לנושאי משרה שהינם דירקטורים ממשיכות לחול הוראות כתב 

נכלל בדוח ה, (2011-01-166419מס' אסמכתא ) 29.05.2011ראה דיווח מיידי מיום למידע נוסף,  .יהשיפוי המקור

 זה על דרך ההפנייה.

לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה( החברה )אישרה האסיפה הכללית של  23.2.2012ביום  .3

הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לרבות לדירקטורים ולנושאי המשרה הנמנים על בעלי 

בהתאם להוראות כתב השיפוי כאמור, סכום השיפוי הכולל על השליטה בחברה, ביחס להליך אכיפה מנהלית. 

מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של  25%יעלה במצטבר על  פי כתב השיפוי לא

)מס'  18.1.2012החברה שהיו ידועים במועד תשלום השיפוי בפועל. לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 23.02.2012ום מי םיימייד יםראה דיווחלמידע נוסף,  .הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה (2012-01-019173אסמכתא: 

בדוח זה על דרך  יםנכללה(, 2012-01-019173)מס' אסמכתא  18.01.2012-ו (2012-01-051144 מס' אסמכתא)

 ההפנייה.
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חברות בנות העניקו שיפוי ופטור לנושאי המשרה בהן בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכל כתב שיפוי ופטור,  .4

שאי המשרה ובכפוף להוראות הדין. סכומי השיפוי הינם לרבות במקרים של תביעות והוצאות נלוות כנגד נו

חברות הבנות בהתאם להסכמות הבהתאם למפורט בכתבי השיפוי. החברה העניקה התחייבות לשיפוי לחלק מ

 בין הצדדים.

אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון( את התקשרות  27.5.2013ביום  .5

"( בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג הפניקסיקס חברה לביטוח בע"מ )"החברה עם הפנ

Run off  מועד השלמת עסקת מיטב דש(, לתקופת  19.3.2013ועד ליום  25.1.2010, המכסה פעילות עבר החל מיום(

 8.5.2013 הימיםמ םדיווחים מיידילמידע נוסף, ראה . 18.3.2020ועד ליום  19.3.2013שנים החל מיום  7ביטוח של 

נכללים ה(, 2013-01-073549)מס' אסמכתא  27.05.2013-ו (2013-01-057148 -ו 2013-01-057064)מס' אסמכתא: 

 .בדוח זה על דרך ההפנייה

אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון( את התקשרות  9.2.2016ביום  .6

ניקס בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בקבוצה, לתקופת ביטוח החל מיום החברה עם הפ

 19.1.2016חודשים( בהפניקס. למידע נוסף, ראה דיווחים מיידיים מהימים  17) 18.6.2017ועד ליום  19.1.2016

נכללים בדוח ה( 2016-01-025900)מס' אסמכתא  10.2.2016-( ו2016-01-013498-ו 2016-01-013462)מס' אסמכתא 

 זה על דרך ההפניה.

אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון( את התקשרות  19.7.2017ביום  .7

החל מיום החברה עם הפניקס בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בקבוצה, לתקופת ביטוח 

 26.6.2017 חודשים( בהפניקס. למידע נוסף, ראה דיווחים מיידיים מהימים 17) 19.11.2018ועד ליום  20.6.2017

 ( הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.2017-01-075231)מס' אסמכתא  20.7.2017-( ו2017-01-665301)מס' אסמכתא 

ברת אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת( השקעה של מנכ"ל החברה בח 15.3.2018ביום  .8

לדוח תיאור  13.5.10לפרטים נוספים ראה סעיף  לחוק החברות. 255ליקווידיטי יחד עם החברה, בהתאם לסעיף 

 עסקי התאגיד.
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____________________ 

 מ"יטב דש השקעות בעמ

 

    :החותמים שמות

 .הדירקטוריון ר"יו, ברקת אלי

 .ל"מנכ, רביב אילן
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 1תאגידי ממשל שאלון

 

 הדירקטוריון עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

1. 
 

 יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל

 

 כאמור, ימים 90 על עולה אינה חיצוניים דירקטורים שני כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל ואולם, החברות לחוק( 10()ב.)א363 בסעיף

 בין הפרדה תוך, בדיעבד שאושרה כהונה תקופת גם זה ובכלל) הדיווח בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד
 (: השונים החיצונים הדירקטורים

 

 יעקב גולדמן':  א דירקטור
 

 רונית נועם': ב דירקטור

 

 

  

                                                                 

 . 16.3.2014פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום  1
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 .2:זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים החיצוניים הדירקטורים מספר

2. 
 

 3/10: זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים 3תלויים הבלתי הדירקטורים 2שיעור

 

 : ______.5התאגיד 4בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור

 

(.בתקנון הוראה נקבעה לא) רלוונטי לא 

_____ _____ 

3. 
 

 בשנת קיימו הם כי ונמצא( תלויים הבלתי והדירקטורים) החיצוניים הדירקטורים עם בדיקה נערכה הדיווח בשנת
( תלויים והבלתי) החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק( ו)-ו( ב)240 סעיף הוראת את הדיווח

 (.תלוי בלתי או) חיצוני כדירקטור לכהונה הנדרשים התנאים בהם מתקיימים וכן בתאגיד המכהנים

  

4.  
 למעט) בעקיפין או במישרין, הכללי למנהל 6כפופים אינם, הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל

 (.לעובדים נציגות בתאגיד קיימת אם, עובדים נציג שהוא דירקטור

  

                                                                 
 .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -"שיעורבשאלון זה, " 2
 כהגדרתם בחוק החברות.לרבות "דירקטורים חיצוניים"  3
 הוראות המפקח על הבנקים(. -"תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד )לדוגמא בתאגיד בנקאי  -לענין שאלה זו  4
 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 5

גיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה )למעט דירקטור( ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התא -לעניין שאלה זו   6
 התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו
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  עמדו שלא הדירקטורים שיעור יצוין  -( כאמור הכללי למנהל כפוף הדירקטור, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם
 : _____.האמורה במגבלה

5. 
 

 ולא בדיון נכחו לא, הישיבה של יומה סדר שעל עסקה באישור שלהם אישי ענין של קיומו על שהודיעו הדירקטורים כל
 (:החברות לחוק( ב)278 סעיף לפי המתקיימות בנסיבות הצבעה או/ו דיון למעט) כאמור בהצבעה השתתפו

  -"  נכון לא" הינה תשובתכם אם

 :סיפה( א)278 סעיף להוראות בהתאם ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 (.המתאימה במשבצת   xלסמן יש)    לא  כן 

:  א ק"בס כאמור בנסיבות למעט בהצבעה  השתתפו או/ו בדיון נכחו כאמור דירקטורים בהם הישיבות שיעור יצוין
 ._____  

  

6. 
1.  

 בישיבות נכח לא, בתאגיד אחר בכירה משרה נושא או דירקטור שאינו(, מטעמו מי או/ו קרובו לרבות) השליטה בעל
 . הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון

 

 משרה נושא או/ו דירקטוריון חבר שאינו מטעמו מי או/ו קרובו או/ו שליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם
 בישיבות נוסף אדם כל נוכחות לגבי הבאים הפרטים יצוינו –( כאמור הדירקטוריון בישיבות נכח בתאגיד בכירה

 :כאמור הדירקטוריון

 

 : _____.זהות

 

 (: _____.וקיים ככל) בתאגיד תפקיד
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 (: _____.עצמו השליטה בעל אינו שנכח מי אם) השליטה לבעל הזיקה פירוט

 (.המתאימה במשבצת   xלסמן יש)  לא    כן : ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 נוכחות: _____, ידו על מסוים נושא הצגת לשם הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון בישיבות 7נוכחותו שיעור
 : _____אחרת

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא

 הדירקטורים וכישורי כשירות

  
 נכון

 
 נכון לא

7. 
 

, בתאגיד הדירקטורים כלל של כהונתם את מיידית לסיים האפשרות את המגבילה הוראה קיימת לא התאגיד בתקנון

 . 8(מגבלה נחשבת אינה רגיל ברוב קביעה – זה לעניין) חיצוניים דירקטורים שאינם

   – יצוין( כאמור מגבלה קיימת, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

  

                                                                 
 תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרובו ו/או מי מטעמו. 7

 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 8
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 ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור: א.

  

  
 ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:  ב.

  

  
 ._____מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים:  ג.

  

  
 ._____הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון:  ד.

  

8. 
 

 התאגיד על החל הדין ובתחום התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכנית לעריכת דאג התאגיד
 לתפקיד, השאר בין, המותאמת, מכהנים דירקטורים להכשרת המשך תכנית לעריכת דאג וכן, והדירקטורים

 . בתאגיד ממלא שהדירקטור

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)    לא   כן: הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם יצוין -"נכון" הינה תשובתכם אם

  

9. 
 א
א
. 

 . ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של נדרש מזערי מספר נקבע בתאגיד

 .3: שנקבע המזערי המספר יצוין -" נכון" הינה תשובתכם אם

  

ב
. 

 - הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים מספר

 . 7: 9ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי

 10: 10מקצועית כשירות בעלי

  

                                                                 
 .2005 –קצועית(, התשס"ו חר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מלא 9

 . 9ר' ה"ש  10



6 

 למעט) ביותר הנמוך המספר של הנתון יינתן, הדיווח בשנת כאמור הדירקטורים במספר שינויים שהיו במקרה
 .הדיווח בשנת שכיהנו סוג מכל דירקטורים של( השינוי מקרות ימים 60 של זמן בתקופת

10. 
 
א
. 

 .המינים משני חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שנת בכל

 : _____.האמור התקיים לא בו( בימים) הזמן פרק יצוין -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

 ואולם, ימים 60 על עולה אינה המינים משני דירקטורים כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
: המינים משני דירקטורים בתאגיד כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל

._____ 

 
 

ב
. 

 : זה שאלון פרסום למועד נכון התאגיד בדירקטוריון המכהנים מין מכל הדירקטורים מספר

  9: גברים
 .1: נשים

_____ 
_____ 

 )וכינוס אסיפה כללית( הדירקטוריון ישיבות

  
 נכון

 
 נכון לא

11. 
 

 א.
 הדיווח:  כל רבעון בשנת במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר

 2  (: 2017רבעון ראשון )שנת 
 7           רבעון שני:               

 6          רבעון שלישי:            
 3           רבעון רביעי:             

_____ 
 

_____ 
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 ב.
 בישיבות השתתפותו 11שיעור יצוין, הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים משמות אחד כל לצד

 במהלך שהתקיימו( להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון ועדות ישיבות לרבות - זה ק"בס) הדירקטוריון
 (: כהונתו לתקופת ובהתייחס) הדיווח שנת

 (.הדירקטורים מספר לפי נוספות שורות להוסיף יש)

_____ _____ 

שיעור  שם הדירקטור
השתתפותו 

בישיבות 
 דירקטוריוןה

 

 שיעור
 השתתפותו

           בישיבות
 ועדת

 12ביקורת 

 שיעור
 השתתפותו

  בישיבות
 הועדה
 לבחינת
 הדוחות

                 13כספיים

 שיעור
 השתתפותו

               בישיבות
 ועדת

                                   14תגמול

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות 
)תוך  בהן הוא חבר

 ציון שם הועדה(

עדה לבחינת כדאיות ו - - - 89% אלי ברקת
 67% –כלכלית 

ועדה לבחינת כדאיות     83% צבי סטפק   
  100% -כלכלית 

 

  
 

ועדה לבחינת כדאיות     100% אבנר סטפק 
  100% -כלכלית 

 

                                                                 
 . 2ר' ה"ש  11
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 12
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 13

 בוועדה זו. לגבי דירקטור החבר 14
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גולדמן,  יעקב
 דח"צ

ועדה לבחינת כדאיות  100% 100% 100% 94%
  100% -כלכלית 

 

  
 

רונית נועם, 
 דח"צ

100% 100% 100% 100%  
 

 

  
 

ועדה לבחינת כדאיות   100% 100% 94% אבי באשר
  100% -כלכלית 

 

  
 

ועדה לבחינת כדאיות     100% אריה נחמיאס
  100% -כלכלית 

 

  
 

אשר דן ינאי 
 שליין 

94%     
 

 

  
 

יהונתן 
 אלכסנדר אסיא 

83%     
 

 

  
 

  86%   89% דוד ברוך
 

 

12. 
1.  

 המשרה ונושאי הכללי המנהל בידי התאגיד עסקי ניהול לעניין לפחות אחד דיון הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת
  .עמדתם את להביע הזדמנות להם וניתנה נוכחותם בלא, לו הכפופים

 

  



9 

 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

 
 נכון לא

13. 
 

 דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

ימים כאמור  60תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם 
כיהן  לא )בימים( בה הזמן ( לחוק החברות(, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת2א.)363בסעיף 

 ._____ :בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור

 

  

41. 
 

 כללי.מנהל  בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

ימים כאמור בסעיף  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 
כיהן בתאגיד  לא )בימים( בה הזמן ( לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת6א.)363

 ._____ :מנכ"ל כאמור
 

  

15. 
הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר בהתאם בתאגיד בו מכהן יו"ר  

 .15)ג( לחוק החברות121להוראות סעיף 

ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור(. לא רלוונטי( 

  

16. 
  הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ 

  –אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון( 

  

 _____ _____ ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:  א.

                                                                 
 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  15
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 ב.

    :16)ג( לחוק החברות121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה

 כן  

 לא 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

_____ _____ 

17. 
 

  מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד, למעט כדירקטור. אינובעל שליטה או קרובו 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

  

 

 הביקורת ועדת 

  
 נכון

 
 נכון לא

18. 
 

 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת
_____ _____ 

 קרובו. או השליטה בעל א.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

 
 

 
  הדירקטוריון. ר"יו ב.

 

                                                                 
 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  16
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  בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור ג.
 

  קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור ד.
 

 השליטה. בעל על שעיקר פרנסתודירקטור  ה.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

 
 

19. 
 

מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, לא נכח בשנת הדיווח בישיבות 

 )ה( לחוק החברות. 115ועדת הביקורת, למעט בהתאם להוראות סעיף 

  

20. 
 

 חברי של רוב היה הדיווח בשנת שהתקיימו הביקורת ועדת ישיבות בכל החלטות ולקבלת לדיון חוקי מנין

 . חיצוני דירקטור היה לפחות מהם ואחד תלויים בלתי דירקטורים היו הנוכחים רוב כאשר, הועדה

 : _____. כאמור הדרישה התקיימה לא בהן הישיבות שיעור יצוין  -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

  

 נוכחות ובלא המבקר החשבון ורואה הפנימי המבקר בנוכחות לפחות אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת .21

 .התאגיד של העסקי בניהול ליקויים לעניין, הוועדה חברי שאינם בתאגיד משרה נושאי של

  

 לבקשת או/ו הועדה ר"יו באישור זה היה, הועדה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .22

 (. קרובו או שליטה בעל שאינו התאגיד ומזכיר המשפטי היועץ לגבי) הועדה

 

  

 בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגבי הביקורת ועדת שקבעה הסדרים בתוקף היו הדיווח בשנת .23

 .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול לליקויים
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 המבקר החשבון רואה של עבודתו היקף כי דעתה את הניחה (הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו) הביקורת ועדת .24

 .ראויים  וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם נאותים היו, הדיווח בשנת הכספיים לדוחות ביחס טרחתו ושכר

  

 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה( בעבודתה -הועדה לבחינת הדוחות הכספיים )להלן  תפקידי

  
 נכון

 
 נכון לא

 הדיון לקראת הועדה המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו( בימים) הזמן פרק יצוין .א .25

 .ימי עסקים 2: הכספיים הדוחות לאישור  בדירקטוריון

_____ _____ 

 

 .ב
 העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד הדיון בדירקטוריון לאישורמספר הימים שחלפו בפועל בין מועד 

 : הכספיים הדוחות

 ימי עסקים.     2(: 2017דוח רבעון ראשון )שנת 
                        .ימי עסקים 2דוח רבעון שני: 

 ימי עסקים. 2 דוח רבעון שלישי:
 ימי עסקים. 2: דוח שנתי

 
_____ 

 
_____ 

 
שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד הדיון בדירקטוריון מספר הימים  ג.

 לאישור הדוחות הכספיים:

 .ימי עסקים 2 (:2017 שנת) ראשון רבעון דוח

                     .ימי עסקים 2  :שני רבעון דוח

 ימי עסקים. 2 :שלישי רבעון דוח

 ימי עסקים. 2דוח שנתי: 
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 התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, והדירקטוריון הועדה ישיבות בכל השתתף התאגיד של המבקר החשבון רואה  .26

 .הדיווח בשנת הנכללות לתקופות המתייחסים

 : ______השתתפותו שיעור יצוין", נכון לא" הינה תשובתכם אם

  

27. 
 _____ _____ להלן: המפורטים התנאים התקיימו בכל שנת הדיווח ועד לפרסום הדוח השנתי, כל בועדה

 
 .)במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור( מספר חבריה לא פחת משלושה א.

  

 
 ב.

 

 כהונת חברי ועדת ביקורת(. )ג( לחוק החברות )לענין-ב( ו)115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו

  

 
 יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני. ג.

  

 
 כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.  ד.

  

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל  ה. 
 מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

  

 
 חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים. ו.

  

 
 ז.

החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי  המניין החוקי לדיון ולקבלת
 תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

  

 
יצוין ביחס לאיזה דוח )תקופתי/רבעוני( אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, 

 ._____: התקיים שלא התנאי וכןלא התקיים התנאי האמור 
_____ _____ 
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 תגמול ועדת 

  

 נכון

 

 נכון לא

 הדיון במועד) רוב בה היוו החיצוניים והדירקטורים חברים שלושה לפחות, הדיווח בשנת, מנתה הועדה  .28

 (.בועדה

 (.דיון התקיים לא) רלוונטי לא 

  

 כללים) החברות לתקנות בהתאם הינם הדיווח בשנת הגמול ועדת חברי כל של והעסקתם כהונתם תנאי  .29

   .2000-ס"התש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר
  

 - הדיווח בשנת כיהן לא התגמול בועדת  .30
 

_____ 
 

_____ 

 .קרובו או השליטה בעל .א

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

  

   .הדירקטוריון ר"יו .ב 

   .בשליטתו תאגיד בידי או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור .ג
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   .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור .ד

 .השליטה בעל על פרנסתו שעיקר דירקטור .ה

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

  

 מי כי הועדה ר"יו קבע אם למעט, התגמול ועדת בישיבות הדיווח בשנת נכחו לא קרובו או שליטה בעל  .31

 .מסוים נושא הצגת לשם נדרש מהם

 

  

 עסקה לאישור( ג()1()1ג)272-ו( 3()ג)272(, ג)א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון התגמול ועדת .32
 . הכללית האסיפה של התנגדותה למרות, תגמול מדיניות או

 – יצוין" נכון לא" הנה תשובתכם אם

 : ______כאמור שאושרה העסקה סוג

 : ______ הדיווח בשנת בסמכותם שימוש נעשה בהן הפעמים מספר
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  מבקר פנים

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 .בתאגיד הפנימי המבקר על הארגוני הממונה הוא התאגיד ל"מנכ או הדירקטוריון ר"יו .33
  

 . הדיווח בשנת העבודה תכנית את אישרו הביקורת ועדת או הדירקטוריון ר"יו .34

 (.במשבצת המתאימה   x)יש לסמן  : _____הדיווח בשנת הפנימי המבקר עסק בהם הביקורת נושאי יפורטו, בנוסף

 

  

  חברות בנות(. שעות )לא כולל 500: (17בשעות) הדיווח בשנת בתאגיד הפנימי המבקר העסקת היקף .35
_____ _____ 

  .הפנימי המבקר בממצאי( בדירקטוריון או הביקורת בועדת) דיון התקיים הדיווח בשנת
  

 עם מהותיים עסקיים קשרים מקיים אינו וכן מטעמו מי או מבקר ח"רו, קרובו, בתאגיד ענין בעל אינו הפנימי המבקר .36

 .  בשליטתם תאגידים או קרובו, בו השליטה בעל, התאגיד

  

                                                                 

 כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העניין. 17
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 עניין בעלי עם עסקאות

 
 
 נכון

 
 לא נכון

37.  

 .ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי-על מועסק אינו( שבשליטתו חברה לרבות) קרובו או השליטה בעל

  – יצוין( ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי על מועסק קרובו או השליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

 באמצעות או/ו שבשליטתם חברות לרבות) התאגיד ידי-על המועסקים( השליטה בעל לרבות) הקרובים מספר -

 .4(: ניהול חברות

 : בדין הקבועים האורגים בידי אושרו כאמור הניהול שירותי או/ו העסקה הסכמי האם  -

 כן 

 לא   

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

 (. _____.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא
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 2018במרץ,  15

 רונית נועם :יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים                              יעקב גולדמןיו"ר ועדת הביקורת:                              אלי ברקתיו"ר הדירקטוריון:                          

 

                                                                 
וכן פעילה בחו"ל בתחום  ( מפתחת ומשווקת פלטפורמת מסחר אינטרנטית ורשת חברתית להשקעות"eToro")  eToro Group Ltd. חברת ביצוע בניירות ערךבמתן שירותי  החברה עוסקת, בין היתר,  - 38שאלה  18

וכן בעלי המניות  יננסים בע"מ, מבעלי השליטה בחברה(חברה אחות של ברמ פ) מחזיקה קבוצת ברמ בע"מלמיטב ידיעת החברה, לאור השוני במיקוד העסקי של הפעילויות לא נקבעו הסדרי תיחום פעילות. . ההשקעות

ומחזיק  eToro  -מר אבנר סטפק, המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון בחברה, מכהן גם כדירקטור ב ;(בדילול מלא 14%)  eToro-בהסופיים בה באמצעות חברות בשליטתם )מר אלי ברקת, מר ניר ברקת ומר יובל רכבי( מניות 

וכדירקטור בחברה בת של  eToro  -כדירקטור ב; מר אבי באשר, דירקטור בחברה כיהן eToro)שיעור זניח(; מר יוני אסיא, דירקטור בחברה הינו מבין המייסדים ומכהן כמנכ"ל של  eToroבמניות וכתבי אופציה של 

eToro  של ומחזיק במניות ובכתבי אופציהeToro בשיעור זניח. 
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 .18(יותר או אחד בתחום) התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל, התאגיד ידיעת למיטב

 :בו השליטה ובעל התאגיד בין פעילויות לתיחום הסדר נקבע האם יצוין –" נכון לא"  הינה תשובתכם אם

  כן  

 לא  

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא

  



 

 

 דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 
 

ב)א( לתקנות ניירות ערך 9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 
 :0991 -)דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 

 
לקביעתה  םהתאגיד(, אחראי -, בפיקוח הדירקטוריון של מיטב דש השקעות בע"מ  )להלן מנהלי הקבוצה

 הם: מנהלי הקבוצהוהתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. לעניין זה, 

 מנכ"ל התאגיד. -מר אילן רביב  .1

 סמנכ"ל כספים של התאגיד.  - עינת רום גב' .2

 סמנכ"ל בתאגיד ויועצת משפטית של התאגיד. -דוד -גב' ליאת כהן .3

 מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. - לין טדימר  .4

 מנכ"ל תכלית מדדים בע"מ. -מר איל סגל  .5

 מנכ"ל מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ. -מר רפי ניב  .6

 מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.  - רותם איתןמר  .7

 מנכ"ל מיטב דש טרייד בע"מ. -מר אושר טובול  .8

 סמנכ"ל מערכות המידע של התאגיד.  - מר גיל צבר .9

 סמנכ"ל משאבי אנוש של התאגיד. -גב' שלומית לוי  .11

 מנכ"ל קבוצת פנינסולה בע"מ -מיכה אבני מר  .11

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

שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי 
בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת 
הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות 

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

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 

 לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.את התפקידים האמורים, וזאת כדי 
 

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.

 
הבקרה הפנימית מבוסס סיכונים תוך מתן דגש בהתאם להנחיית רשות ני"ע, יש לאמץ מודל להערכת אפקטיביות 

על היבט המהותיות. בהתאם לכך, התהליכים המהותיים מאד נקבעו בהתאם למתודולוגיה שאומצה על ידי החברה 
בשינויים המחייבים. בהתאם  הנחיות רשות ני"עעל ידי חברות בארה"ב, אשר הותאמו ל SOX404ביישום 

   תיים מאד נגזר מהדוחות הכספיים של החברה במאוחד.למתודולוגיה, קביעת התהליכים המהו
 

בדיקה והערכה של הבקרה  , כל אחד בתחום פעילותו ואחריותו,ו, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעמנהלי הקבוצה
 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה. 

, כל אחד בתחום פעילותו ו מנהלי הקבוצהוהגילוי שביצעהערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 
 :  )ככל שהדבר נדרש ורלבנטי( בפיקוח הדירקטוריון כללהו ואחריותו כאמור

 

 כדלהלןקביעת תהליכים עסקיים מהותיים מאוד לדיווח הכספי ,: 

 תשלומים לספקים  .1

  .הגמל בקופותופנימיים  עצמאיים למשווקים עמלות תשלומי .2

 אמנות, גמל ופנסיה(.נ)בקרנות  לבנקים הפצה עמלות תשלומי .3

 תשלומי עמלות תפעול לבנקים )בקופות הגמל(. .4

 הכנסות מקופות גמל ופנסיה. .5

 הכנסות מקרנות נאמנות. .6

 ניהול פעילות ההשקעות השוטפות של החברות המאוחדות הייעודיות ותעודות סל בתכלית מדדים.  .7

 שכר. .8

 בוצת פנינסולה בע"מהכנסות ממתן הלוואות וניכיון צ'קים בק .9
              

 ואשר נחשבים כמהותיים מאוד: הנחיות הרשות לני"עבנוסף קיימים שלושה תהליכים שנקבעו ב 
 .ELC- Entity Level Control)) בקרות ברמת הארגון .1

 .(ITGC)בקרות כלליות על מערכות מידע  .2

  תהליך סגירת הדוחות הכספיים. .3



 

 

 

 הבקרה הפנימית ותיעוד התהליכים העסקיים והבקרות הפנימיות  ביצוע הליך הערכת הסיכונים של
 הקיימות על הדיווח הכספי והגילוי, בהתאם לתהליכים המפורטים לעיל.

 .ביצוע הליך ניתוח פערים קיימים בתכנון הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 .ביצוע אימות לבקרות חדשות ובקרות מפתח ותיקון פערים שהתגלו 
  ביצוע בדיקת אפקטיביות הבקרה(Testing) .לבקרות מפתח, ובחינת הנהלה לפערים שהתגלו 

  .דיווח רבעוני לועדת מאזן בדבר בקרות פנימיות הקשורות בדיווח הכספי והגילוי 
 

 
בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון  ו מנהלי בקבוצהבהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצע

 2117בדצמבר,  31והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 
 היא אפקטיבית.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 הצהרות מנהלים:

 
 (:0ב)ד()9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(

  
 הצהרת מנהלים

 מנהל כלליהצהרת 

 אני, אילן רביב, מצהיר כי:

 הדוחות(; -)להלן  2117התאגיד( לשנת  -בחנתי את הדוח התקופתי של מיטב דש השקעות בע"מ )להלן  (1)

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ  (2)

 לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; כדי שהמצגים שנכללו בהם,

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,  (3)

מתייחסים את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם 

 הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד,  (4)

 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

תה של הבקרה הפנימית על הדיווח את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעל )א(

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 

בין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים כל תרמית, בין מהותית ו )ב(

 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע  קבעתי בקרות ונהלים, )א(

תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן ב

של , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה 2111-התש"ע

 -הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן  )ב(

סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי 

 חשבונאות מקובלים;

פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות הערכתי את האפקטיביות של הבקרה ה )ג(

 הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

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

 

   

  
 רביב אילן

 "למנכ

 2118, במרס 15

 
  



 

 

 
 

 (:2ב)ד()9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  )ב( 
  

 הצהרת מנהלים
 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 
 כי: ה, מצהירעינת רוםאני, 

התאגיד( לשנת  -בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של מיטב דש השקעות בע"מ )להלן  (1)

 הדוחות(; -)להלן  2117

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית  (2)

ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

פי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, ל (3)

את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

 הדוחות;

הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד, גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות  (4)

 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח  )א(

ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 

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 

בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים  כל תרמית, )ב(

 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

ת ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרו )א(

תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן ב

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי 2111-התש"ע

 -וחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן אחרים בתאגיד ובחברות המא

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבטיח באופן  )ב(

סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי 

 חשבונאות מקובלים;

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות  )ג(

הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני 

 הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

 

 

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

 

   

  
 עינת רום

 כספים "למנכס

 2118, במרס 15
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