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 השקעות בע"ממיטב דש 

  2018, במרס 31דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 
  

 "הקבוצה")או  החברה"הננו מתכבדים להגיש בזאת את הדוחות הכספיים של מיטב דש השקעות בע"מ (להלן: "
  .2018, במרס 31 ביום השהסתיימ "תקופת הדוח")(להלן:  חודשיםשלושה לתקופה של 

  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .1
  

תיאור  -אור הסביבה העסקית והשפעתה על פעילות החברה, ראה פרק א' ילפרטים אודות ת .1.1
 31 יוםוכן בדוח עדכון עסקי התאגיד ל 2017עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 

 .2018, במרס

  

  מצב כספי .1.2

 

מצבה הכספי של החברה, כפי שבא לידי ביטוי בדוח המאוחד על המצב הכספי, מושפע מהותית 
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.

) (להלן: "החברות SPCהנכסים וההתחייבויות כאמור מנוהלים תחת חברות למטרה מיוחדת (
  הייעודיות").

  

: להלן( ופיקדון וחדות ייעודיות לכיסוי תעודות סלהשקעות שוטפות של חברות מא  1.2.1
וחדות ייעודיות לכיסוי תעודות התחייבויות שוטפות של חברות מא- ו"נכסים מגבים") 

 מיליארדי 27- הסתכמו לכ 31.3.2018ליום  - : "התחייבויות מגבות")להלן( ופיקדון סל
 מיליארדי 0.6-ש"ח ולכ מיליארדי 29-ש"ח, בהתאמה, בהשוואה לכ מיליארדי 0.8-ש"ח ולכ

ם וההתחייבויות המגבות הינם נכסים . הנכסים המגבי31.12.2017ש"ח, בהתאמה ליום 
והתחייבויות, בחברות הייעודיות, המשועבדים בשעבוד קבוע ראשון לכיסוי 

  סל ותעודות הפיקדון כאמור לעיל.הההתחייבויות ללקוחות תעודות 

 

הסתכמו (בנטרול  31.3.2018ליום  - ופיקדון תחייבויות שוטפות בגין תעודות סלה  1.2.2
ש"ח  מיליארדי 28.3-ש"ח, בהשוואה לכ מיליארדי 26.1-החזקות הדדיות של תעודות) לכ

ההתחייבויות כאמור נוצרו כתוצאה מרכישת תעודות סל ותעודות  .31.12.2017ליום 
  .פיקדון על ידי הלקוחות

  

מיליוני ש"ח  809-הסתכם לכ 31.3.2018ליום  - ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה  1.2.3
. השינוי בהון בתקופת הדוח נבע, בעיקר, 31.12.2017מיליוני ש"ח ליום  802-בהשוואה לכ

מיליוני ש"ח,  20- מסה"כ רווח כולל המיוחס לבעלי המניות של החברה בסך של כ

 13-שולם לבעלי המניות של החברה בתקופת הדוח בסך של כהוכרז וטרם ומדיבידנד ש
  י דיבידנד לחברות מאוחדות המחזיקות במניות החברה).מיליוני ש"ח (בניכו

  

מיליוני ש"ח בהשוואה  124- הסתכמו לכ 31.3.2018ליום  -  שליטהזכויות שאינן מקנות   1.2.4
סה"כ רווח מבעיקר, . השינוי בתקופת הדוח נבע, 31.12.2017מיליוני ש"ח ליום  126- לכ

בניכוי דיבידנד  מיליוני ש"ח 3-כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ
  .מיליוני ש"ח 6 -לזכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ

  
ש"ח וללא נכסים מגבים,  ימיליארד 28.2- לכ מוהסתכ 31.3.2018ליום  -  שוטפים נכסים  1.2.5

ש"ח  ימיליארד 1.2-ש"ח וכ מיליארד 30.1- ש"ח בהשוואה לכ ימיליארד 1.2- לכ מוהסתכ
. העלייה במזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר 31.12.2017ליום  ,בהתאמה

  וחייבים ויתרות חובה קוזזה ע"י ירידה באשראי לקוחות.
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בדומה מיליוני ש"ח  95-הסתכמו לכ 31.3.2018ליום  - השקעות של עמיתי קופות גמל  1.2.6
לפירוט נוסף הסעיף כולל יתרת נכסי קופות גמל מבטיחות תשואה. . 31.12.2017 ליום

  .2017לשנת  לדוחות הכספיים 9'ג23ראה באור 

  
מיליוני ש"ח לעומת  64-הסתכמו לכ 31.3.2018ליום  -  השקעות, הלוואות ויתרות חובה  1.2.7

, אשראי הסעיף כולל בעיקר השקעות, הלוואות. 31.12.2017מיליוני ש"ח ליום  47-כ
מגידול באשראי לקוחות לזמן ארוך העלייה נובעת  .והוצאות מראש לזמן ארוך לקוחות

 .")פנינסולה(להלן: " בקבוצת פנינסולה בע"מ

  
מיליוני  22-הסתכמו לכ 31.3.2018ליום  - השקעות, הלוואות ושטרי הון בחברות כלולות  1.2.8

העלייה נובעת מחלק החברה ברווחי . 31.12.2017מיליוני ש"ח ליום  21- כ לעומתש"ח 
 החברות הכלולות.

  
מיליוני ש"ח ליום  40- מיליוני ש"ח לעומת כ 39-הסתכם לכ 31.3.2018ליום  - רכוש קבוע  1.2.9

והוא מורכב בעיקרו מציוד וריהוט, מחשבים ושיפורים במושכר במשרדי  31.12.2017
  הקבוצה

  
 - מיליוני ש"ח לעומת כ 1,165-לכהסתכמו  31.3.2018ליום  - נכסים בלתי מוחשיים, נטו  1.2.10

מרכישת נכסים בלתי  בעיקר . העלייה נובעת31.12.2017ני ש"ח ליום מיליו 1,150
מוחשיים במסגרת רכישת פעילות שירותי המסחר בניירות ערך ללקוחות העצמאיים 

, א')5". ראה באור פעילות בנק ירושליםוהמוסדיים של בנק ירושלים בע"מ (להלן: "
  ות.רכישת תוכנות והיוון הוצאות רכישה נדחות, בקיזוז הפחת

  

ש"ח וללא  מיליארדי 27.7-הסתכמו לכ 31.3.2018ליום  -  התחייבויות שוטפות  1.2.11
ופיקדון וללא התחייבויות שוטפות של חברות מאוחדות  התחייבויות בגין תעודות סל
 29.6-כ לעומתמיליוני ש"ח  738-קדון, הסתכמו לכיופ ייעודיות לכיסוי תעודות סל

העלייה נובעת בעיקר . , בהתאמה31.12.2017ליום  ש"ח,מיליוני  649-כוש"ח  מיליארדי
מדיבידנד שהוכרז וטרם שולם בחברה ובחברה מאוחדת וכן מעלייה באשראי לזמן קצר, 
התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר והתחייבויות לזכאים אחרים בניכוי ירידה 

  בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים.
  

- מיליוני ש"ח בהשוואה לכ 967-הסתכמו לכ 31.3.2018ליום  -  שוטפותהתחייבויות לא   1.2.12

. הירידה נובעת בעיקר מתשלום התחייבויות בגין 31.12.2017מיליוני ש"ח ליום  973
 רכישת פעילויות.
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  תוצאות הפעילות  .1.3

  
   :להלן תמצית דוחות רווח והפסד (במיליוני ש"ח)

  

 

 1רבעון 
2018 

 
 1רבעון 
2017   

 
שנת 
2017 

      

      הכנסות

 338   83   81  מניהול קופות גמל ופנסיה

 113   31   21  מניהול תעודות סל

 192   48   48  מניהול קרנות נאמנות

 26   7   6  מניהול תיקי השקעות

      

 669   169   156  כ הכנסות מניהול השקעות"סה

      

 77   19   25  מוסדי' מחבר הבורסה וברוקראז

 56   13   14  הכנסות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי 

 72   22   21  אחרות

      

 874   223   216  כ הכנסות"סה

      

 667   168   169  הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק

      

 207   55   47  רווח תפעולי

      

 4   1   1  נטו, רווח מניירות ערך

 (30)  (6)  (6) נטו, הוצאות מימון

 (16)  (8)  (7) נטו, הוצאות אחרות
 5   1   1  נטו, חלק החברה ברווחי חברות כלולות

      

 170   43   36  רווח לפני מס

      

 64   17   13  סים על הכנסהמ

      

 106   26   23  רווח לתקופה

      

 106   26   23  כ רווח כולל לתקופה"סה

      

      :רווח לתקופה מיוחס ל

 95   24   20  בעלי המניות של החברה

 11   2   3  זכויות שאינן מקנות שליטה
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  :) (במיליוני ש"ח)EBITDAסים (הפחתות ומ ,רווח לפני מימון, פחת
  

  
 

 

 1רבעון 
2018 

 
 1רבעון 
2017 

 2017 

         

EBITDA     58   63   258 
 

  

  
 

 

 1רבעון 
2018 

 
 1רבעון 
2017 

 2017 

         

 EBITDA      57   61   243 מנוטרלת
 

  

  
 

 

 1רבעון 
2018 

 
 1רבעון 
2017 

 2017 

         

רווח בתוספת 
התאמות לסעיפי 

 FFO(     36   42   157(רווח והפסד 
 

  
  

בשנת  ראשוןברבעון ההמנוטרלת  EBITDA - בנטרול הסעיפים אשר יפורטו להלן הסתכמה ה

  :מיליוני ש"ח 57 - של כלסך  2018
  

עתידיים ים שווים הכלכלי לצרכי כיסוי של חוזהסעיפים שנוטרלו כוללים הפרשי שיערוך בין 

המשמשים כנכסים מגבים בתעודות סל לבין שווים ההוגן בדוחות הכספיים (שווי כלכלי לצרכי 
בתשקיף התעודות), שינוי בשווי הוגן מניות הבורסה  כיסוי הינו שוויו של החוזה כפי שנקבע

  לניירות ערך בתל אביב בע"מ ותשלום מבוסס מניות.
  
  

 הכנסות .1.3.1

ש"ח מיליוני  216-הסתכמו לסך של כ 2018של שנת  ראשוןהכנסות הקבוצה ברבעון ה
  ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.מיליוני  223- סך של כלעומת 

  

הסתכמו ברבעון הראשון של שנת הכנסות הקבוצה מניהול קופות גמל וקרנות פנסיה 

מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  83- מיליוני ש"ח לעומת כ 81-לסך של כ 2018
  ממוצעים.הניהול ההירידה נובעת בעיקר מירידה בדמי 
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  ): ח"י שמיליארדב(להלן התפתחות היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול הקבוצה 
    

 היקף נכסים ליום

    06.05.18  31.3.18  31.3.17  31.12.17 

           
נכסי קופות הגמל וקרנות 

 50.8   48.6   50.6   51.1   הפנסיה
 

  
    

 *)היקף נכסים ממוצע 

 שנת  1רבעון   4רבעון   1רבעון     

    2018  2017  2017  2017 

           

 49.9   48.8   50.2   50.7   נכסי קופות הגמל וקרנות הפנסיה
 

  
   .2לקי סכום היתרות של הנכסים המנוהלים לתחילת וסוף תקופה ח - " ממוצע" *)

  
- לסך של כ 2018הסתכמו ברבעון הראשון של שנת הכנסות הקבוצה מתעודות סל, נטו 

הירידה לעומת . מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד 31- מיליוני ש"ח לעומת כ 21
מקביל אשתקד נובעת בעיקר מעלויות, בתעודות חו"ל, בגין קורלציה שלילית הרבעון ה

 ומעלויות מימון גבוהות יותרבין השינויים במדדי חו"ל לבין השינויים בשערי מט"ח 
  .בנגזרים

  
) תכלית(סל שבניהול הקבוצה התעודות בהיקף הנכסים המנוהלים  התפתחות להלן

  ): ח"י שמיליארדב(

 

 היקף נכסים ליום

    06.05.18  31.3.18  31.3.17  31.12.17 

           

 31.8   30.8   29.3   29.3  תעודות סל ברוטו

       

 (3.4)  (3.5)  (3.2)  (3.2) החזקות הדדיות של תעודות סל

       

 28.4   27.3   26.1   26.1  סל נטוכ תעודות "סה
 

 

 *)היקף נכסים ממוצע 

 שנת  1רבעון   4רבעון   1רבעון     

    2018  2017  2017  2017 

           

 28.3   27.7   28.1   27.3   נטו סל כ תעודות"סה
 

 

סכום היתרות של הנכסים המנוהלים של תעודות הסל לתחילת וסוף  -" ממוצע"  *)

   . 2תקופה חלקי 
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- לסך של כ 2018הסתכמו ברבעון הראשון של שנת  הכנסות הקבוצה מקרנות נאמנות

   .רבעון המקביל אשתקדל בדומהמיליוני ש"ח  48
  

 6-לסך של כ 2018שנת  ברבעון הראשון שלהסתכמו  הכנסות הקבוצה מניהול תיקים
הירידה . ש"ח ברבעון המקביל אשתקד מיליוני 7-של כלעומת סך "ח מיליוני ש

  .הממוצעים דמי הניהולבוירידה בהכנסות נובעת מירידה בהיקף הנכסים המנוהלים 
  

להלן התפתחות היקף נכסי קרנות הנאמנות וניהול התיקים שבניהול הקבוצה 
  ):ח"י שמיליארדב(

      

 היקף נכסים ליום

    06.05.18 31.3.18 31.3.17 31.12.17 

           

 24.9   23.0   24.6   24.9   קרנות נאמנות שאינן כספיות

 4.6   4.9   4.7   4.8   קרנות נאמנות כספיות

        

 29.5   27.9   29.3   29.7   כ קרנות נאמנות"סה

        

 17.7   18.3   17.5   17.8   היקף תיקים מנוהלים
חלק התיקים שהושקע בקרנות 

 (3.1)  (3.1)  (3.0)  (3.0)  הקבוצה

        

 14.6   15.2   14.5   14.8   נטו,  היקף תיקים
 

  

 *)היקף נכסים ממוצע  

 שנת  1רבעון   4רבעון   1רבעון     

    2018  2017  2017  2017 

           

 23.7   22.7   24.5   24.7   קרנות נאמנות שאינן כספיות

 4.9   5.0   4.7   4.6   קרנות נאמנות כספיות

        

 28.6   27.7   29.2   29.3   כ קרנות נאמנות "סה

        

 18.2   18.5   17.6   17.6   היקף תיקים מנוהלים
חלק התיקים שהושקע בקרנות 

 (3.0)  (3.1)  (3.1)  (3.1)  הקבוצה

        

 15.2   15.4   14.5   14.5   נטו, היקף תיקים
 

  

  .2סכום היתרות של הנכסים המנוהלים לתחילת וסוף תקופה חלקי  -" ממוצע" *)
  

לסך  2018הסתכמו ברבעון הראשון של שנת  מוסדי הכנסות מחבר בורסה וברוקראז'
 . העלייהאשתקד רבעון המקבילמיליוני ש"ח ב 19-מיליוני ש"ח לעומת כ 25-של כ

א') 5רכישת פעילות בנק ירושלים (ראה באור מבעיקר  נובעתבהכנסות בתקופת הדוח 
  .ומעלייה בהיקף הפעילות

  

 14-לסך של כ 2018הסתכמו ברבעון הראשון של שנת  מאשראי חוץ בנקאיהכנסות 

בהכנסות  מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה 13-ש"ח לעומת כמיליוני 
  .מעלייה בהיקף הפעילות נובעתבתקופת הדוח 
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מיליוני ש"ח  21-לסך של כ 2018הסתכמו ברבעון הראשון של שנת  הכנסות אחרות

ההכנסות האחרות כוללות  .מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד 22-כלעומת סך של 
   .ואחרות הפצת קרנות זרותהכנסות מעמלות ביטוח, מכללה ללימודי שוק ההון, 

  

לסך  2018של שנת  ראשוןהסתכמו ברבעון ה - הוצאות שיווק, תפעול הנהלה וכלליות .1.3.2
  .מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד 168-מיליוני ש"ח לעומת כ 169-של כ

   

ש"ח  מיליוני 6-לסך של כ 2018של שנת  ראשוןהסתכמו ברבעון ה -  הוצאות מימון, נטו .1.3.3
הוצאות המימון מושפעות בעיקר משינויים במדד  רבעון המקביל אשתקד.ל בדומה

   המחירים לצרכן.
  

מיליוני  7-לסך של כ 2018של שנת  ראשוןהסתכמו ברבעון ה - הוצאות אחרות, נטו .1.3.4
   .אשתקד רבעון המקבילמיליוני ש"ח ב 8-כלעומת ש"ח 

  
חלק מחברות הקבוצה הינן מוסדות כספיים כמשמעותם בחוק מס  - סים על הכנסהמ .1.3.5

. בהתאם לכך, משלמות חברות אלו גם מס רווח. להרחבה 1975 -ערך מוסף, תשל"ו 
 .2017שנת להכספיים לדוחות  30ראה באור 

מיליוני ש"ח  13-סך של כל 2018של שנת  ראשוןסים על הכנסה הסתכמו ברבעון המ
עיקר השינוי נובע מרווח לפני מס  .מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד 17-לעומת כ

  .2018בשנת  23%- ל 2017בשנת  24%-ומירידה בשיעורי המס מ

 

 נזילות ומקורות מימון .1.4

 

   (במיליוני ש"ח) תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת

  

 
 1רבעון 
2018 

 
 1רבעון 
2017 

 2017שנת  

      

 106   26   23  פהרווח לתקו

 51   16   13  התאמות לסעיפי רווח והפסד

      
רווח לתקופה בתוספת התאמות לסעיפי רווח והפסד 

)FFO(  36   42   157 

      

 (276)  (9)  27  שינוי בסעיפי נכסים והתחייבויות

 (2)  (7)  11  שינוי בסעיפי נכסים והתחייבויות של תעודות הסל

      
) ששימש לפעילות(כ תזרים מזומנים שנבע מפעילות "סה

 (121)  26   74  שוטפת
 

  
ההתאמות החיוביות לסעיפי רווח והפסד שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים (הוצאות לא 

תזרימיות) הושפעו בעיקר מהפחתות והוצאות פחת של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים 
מיליוני ש"ח בתקופה  14-מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 16-כשהסתכמו בתקופת הדוח בסך של 

  .המקבילה אשתקד
  

בע מתזרים נ תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת אשר היה , לחברה, במאוחד,2017בשנת 
המזומנים  מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בפנינסולה. דירקטוריון פנינסולה קבע כי אין בתזרים

מהסיבות המפורטות  בפנינסולההשלילי מהפעילות השוטפת הנ"ל כדי להצביע על בעיית נזילות 
בישראל, לצרכי הון  לעסקים קטנים ובנונייםלהלן: (א) פנינסולה פועלת בתחום מתן אשראי 

חוזר, בעיקר באמצעות מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים, לרבות ממסרים דחויים 
מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים, לרבות ממסרים דחויים עצמיים הינו פעילות עצמיים. 

אשר מטבעה מתאפיינת בתזרים שלילי, אשר נוצר במועד מתן האשראי ללקוח והופך חיובי רק 
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במועד מאוחר יותר, בו נפרע האשראי על ידי הלקוח בהתאם לתנאי הפירעון אשר נקבעו בין 

(ב) הגידול בתזרים המזומנים -שר כוללים תוספת עמלה או ריבית ופנינסולה לבין הלקוח וא
ף האשראי הבנקאי של קיהבע מירידה בנ 2017בשנת  פנינסולההשלילי מפעילות שוטפת של 

וצג האשר בוצע במקביל להנפקת אגרות החוב של פנינסולה ואשר  2017בשנת פנינסולה 
  .בפעילות המימון

  
מיליוני ש"ח  65-הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ השקעה פעילותל ששימשתזרים המזומנים 

בתקופה מיליוני ש"ח  9- סך של כתזרים מזומנים שנבע מפעילות השקעה ואשר הסתכם ללעומת 
 26-שינוי בהשקעות לזמן קצר בסך של כעיקר התזרים הינו כתוצאה מאשתקד.  המקבילה

מיליוני ש"ח.  30-כולל של כ רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים בסךומיליוני ש"ח 
מזומנים שנבעו בגין מיזוג פעילות הגמל, בסך עיקר התזרים הינו מבתקופה המקבילה אשתקד 

מיליוני ש"ח בקיזוז רכישת  12-מיליוני ש"ח ותמורה בגין מימוש חברה כלולה, בסך של כ 6- של כ
  .מיליוני ש"ח 7-רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים בסך כולל של כ

  

מיליוני ש"ח לעומת  29-הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ פעילות מימוןמ שנבעתזרים המזומנים 
 אשתקד. בתקופה המקבילהמיליוני ש"ח  14- סך של כבתזרים מזומנים ששימש לפעילות מימון 

  עיקר התזרים הינו כתוצאה מגידול באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים.
  

  :ח"במיליוני ש -ריכוז יתרות מתאגידים בנקאיים להלן 
  

 31.3.18  31.3.17  31.12.17 
      

 5   46   35  )ללא חלויות שוטפות(ק "אשראי מתאגידים בנקאיים לז

 241   431   238  )פנינסולה(אשראי לצורך מימון אשראי חוץ בנקאי 

כולל חלויות (הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 117   129   117  )שוטפות

 363   606   390  כ"סה
 

  
  

 אירועים לאחר תאריך המאזן .1.5

  
בדוחות הכספיים המאוחדים ודוח  6בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן, ראה באור לפרטים 

 תאגיד.העדכון עסקי 
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 פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .2

 

  האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד
  

כישוריה , לפרטים בדבר השכלתהרו"ח עינת רום המכהנת כסמנכ"ל הכספים.  -שם האחראית ליום הדוח 

לדוח התקופתי ) פרטים נוספים על החברה(א לחלק הרביעי 26ראו תקנה , ונה העסקי של האחראיתיוניס

  .2017שנת של 

מנכ"ל  מר איל סגל ,")תכלית מדדים(להלן: " המרכזת את פעילות תעודות הסל, מ"בתכלית מדדים בע

  . לניהול סיכוני שוק םהאחראי םהינ, רויטל עמר אשר מנהלת את מחלקת ניהול סיכונים' גבו לית מדדיםתכ
  . הינו האחראי לניהול סיכוני שוק, מר רון סירני, ל"המנכ, מ"במיטב דש ברוקראז בע

 במיטב דש ניהול תיקים בע"מ, העוסקת בניהול תיקי השקעות, המנכ"ל, מר איתן רותם, הינו האחראי
  לניהול סיכוני שוק.

בפנינסולה, העוסקת בתחום האשראי החוץ בנקאי, מר מיכה אבני, מנכ"ל ודירקטור, הינו האחראי לניהול 
  סיכוני שוק והוא פועל תחת פיקוח דירקטוריון פנינסולה.

  

  תיאור סיכוני השוק אליהם חשוף התאגיד
  

חשופה החברה. לפרטים נוספים ראה דוח בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בסיכוני השוק אליהם 
  .2017שנת דירקטוריון שפורסם במסגרת הדוח התקופתי של החברה ל

  

  ניתוחי רגישות .2.1

  
או התחייבויות המיוחסות לחברות הייעודיות /הנתונים להלן אינם כוללים את ההשקעות ו

אינם כוללים את אשר מוצגות בסעיף נפרד בהמשך הדוח וכן ) פעילות תעודות הסל של תכלית(
, היות והם מושקעים בפיקדונות בנקאיים, הנכסים הפיננסיים העודפים של תכלית מדדים

אגרות חוב ממשלתיות ובמכשירים פיננסיים אשר לדעת תכלית מדדים הינם ברמת , מים"מק
אשר החשיפה , סיכון דומה וכן ניירות ערך בתכלית מדדים אשר מוחזקים כנגד ניירות ערך בחסר

ניירות הערך שלהם , הנכסים העודפים של תכלית מדדים. בגינם אינה מהותית לקבוצה נטו
וניירות הערך בחסר מהווים חלק מפעילותן העסקית של תעודות הסל וההכנסות בגינן נרשמות 

  .נטו, יחד עם ההכנסות מפעילות תעודות הסל

  
  )ח"כולל מניות ואג(שינויים בניירות ערך אשר נזקפים לרווח והפסד 

  
ניירות ערך סחירים מוצגים לפי שווים בבורסה ליום המאזן. בתקופת הדוח לא חלו שינויים 
מהותיים ביחס לחשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם, לעומת המתואר בדוח התקופתי של החברה 

  .2017שנת ל

  

  שינויים בשערי החליפין
  

היציג שפורסם על ידי בנק נכסים פיננסיים במט"ח או הצמודים למט"ח מוצגים לפי השער 
ישראל ליום המאזן. בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים ביחס לחשיפה לסיכוני שוק ודרכי 

  .2017שנת ניהולם, לעומת המתואר בדוח התקופתי של החברה ל
  

  שינויים במדד המחירים לצרכן
  

לחברה נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות אשר צמודים למדד המחירים לצרכן (בעיקר 
השקעות לזמן קצר ואגרות חוב סדרה ג'). בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים ביחס 

  .2017לחשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם, לעומת המתואר בדוח התקופתי של החברה לשנת 
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  (במיליוני ש"ח) ל תכלית מדדים בגין פעילות תעודות הסל של תכליתניתוחי רגישות ש  2.2
  

 )דלתא(חשיפה לשוק - ניתוח רגישות 

 
) הפסד(רווח 

היקף   מהשינויים
חשיפה 
לנכס 
 הבסיס

 
) הפסד(רווח 

 מהשינויים

 המכשיר הרגיש
עלייה של 

%10  
עלייה של 

%5   
ירידה של 

%5  
ירידה של 

%10 

          

 נכסים לסדרה

 (1,502)  (751)  15,024   751   1,502  נכסי בסיס הכלולים במדד

 חוזים לנכס בסיס לתקופה של
 (317)  (158)  3,165   158   317  חודשים 3עד    

ETF  103   52   1,031  (52)  (103) 

 SWAP  646   323   6,461  (323)  (646)עסקאות 
 תעודות  סל ומוצרי מדדים

 (319)  (160)  3,191   160   319  אחרים   

          

 (2,887)  (1,444)  28,872   1,444   2,887  כ נכסים"סה

          

 2,886   1,443   (28,856)  (1,443)  (2,886) חשיפה בגין תעודות שהונפקו

          

 (1)  (1)  16   1   1  כ"סה

          

נכסים לסדרה שהם מניות 
 -   -   (1)  -   -  ) *)מניות באוצר(החברה 

          

 (1)  (1)  15   1   1  כ"סה
 

  

 NOTEביצוע עסקת על ידי , צומצמה החשיפה. חשיפה חשבונאית בלבד ולא כלכלית   *)

  הפרשים במזומן ללא זכות המרה על מניות החברה.
  

   



 

 

 11  

  

  

 ניתוח רגישות למטבע חוץ 

 
) הפסד(רווח 

היקף   מהשינויים
חשיפה 
לנכס 
 הבסיס

 
) הפסד(רווח 

 מהשינויים

 המכשיר הרגיש
עלייה של 

%10  
עלייה של 

%5   
ירידה של 

%5  
ירידה של 

%10 
          נכסים לסדרה

 (523)  (262)  5,234   262   523  ב"דולר ארה
 (48)  (24)  477   24   48  אירו

 (4)  (2)  36   2   4  לירה שטרלינג
 (3)  (1)  27   1   3  ין

 (6)  (3)  58   3   6  ואן
 (1)  (1)  10   1   1  קונג- דולר הונג

 (2)  (1)  15   1   2  ריאל
 (3)  (2)  33   2   3  רופי

 -   -   5   -   -  דולר אוסטרלי
 (590)  (296)  5,896   296   590  כ נכסים"סה

          התחייבויות לסדרה
 (521)  (261)  5,215   261   521  ב"דולר ארה

 (47)  (24)  475   24   47  אירו
 (4)  (2)  36   2   4  לירה שטרלינג

 (3)  (1)  27   1   3  ין
 (6)  (3)  57   3   6  ואן

 (1)  (1)  10   1   1  קונג- דולר הונג
 (2)  (1)  15   1   2  ריאל
 (3)  (2)  33   2   3  רופי

 -   -   5   -   -  דולר אוסטרלי
 (587)  (295)  5,873   295   587  כ התחייבויות"סה

נכסים בניכוי - נטו , חשיפה
          התחייבויות

 (2)  (1)  19   1   2  ב"דולר ארה
 (1)  -   2   -   1  אירו
 -   -   1   -   -  ואן
 (3)  (1)  22   1   3  *)נטו , כ חשיפה"סה

 

  
ל אליו צמודה "כאשר יורד מדד חו, ל"בחויבים לתשואת מדד בתעודות שקליות בהן מחו  *)

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 
ההפסד מתעודות אלה עשוי ין כי במקרים קיצונים יצו. מנת שלא להגיע לחשיפות גדולות

  .להיות מהותי מאוד לחברה
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  )פעילות תעודות הסל(בתקופת הדוח של תכלית מדדים  VAR -שווי הוגן בסיכון תוצאות אמידה של ה
  

  Value at Risk( VAR( דיווח לפי מודל

  

. לצורך ניתוח סיכוני שוק  VARתכלית מדדים משתמשת בשיטת ערך סיכון, בגין פעילות תעודות הסל

ראה , גורמי השוק הכלולים במודל ומגבלות המודלהמכשירים, , הנחות המודל, VAR-בדבר פרטים אודות ה
  .2017שנת ל תקופתי של החברה דוח

  
  .2017שנת לבתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים לעומת המתואר בדוח התקופתי של החברה 
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 היבטי ממשל תאגידי .3
  

 תרומות .3.1
 

  ש"ח. מיליוני 0.7-כ של סךבתקופת הדוח תרמה הקבוצה 
אלפי ש"ח לגופים מסוימים. אין קשרים  50החברה תרומות בסך העולה על  תרמהבתקופת הדוח 

בין מקבל התרומה לבין החברה, דירקטור, מנהל כללי, בעל השליטה או קרובו, בקשר לתרומות 
  כאמור.

  
  נסיתדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופינ .3.2

  
קבע דירקטוריון החברה כי המספר המזערי של הדירקטורים בעלי מומחיות  2014, במרס 30ביום 

וזאת בהתחשב בהיקף , לא יפחת משלושה דירקטורים, חשבונאית ופיננסית בדירקטוריון החברה
מספר הדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית . מהות פעילותה ומורכבותה, החברה

העסקית והפיננסית הגבוהה הקיימת בקרב , נקבע גם בהתחשב במיומנות החשבונאיתבחברה 

  .ולאור מערך הייעוץ החיצוני המקצועי השוטף בו נעזרת החברה, נושאי משרה בכירה בחברה

  
  בתקופת הדוח לא חל שינוי בדירקטורים אשר הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.

  
בדוח פרטים נוספים  26ראו תקנה , ל"נוספים אודות ניסיונם והידע של הדירקטורים הנלפרטים 

  .2017לדוח התקופתי לשנת 
  

, מוגבלויותים עם עובד 31צה קבוב ולמיטב ידיעת החברה, מועסקים 2018במרס,  31יום נכון ל .3.3
  .מכלל עובדיה 3% - המהווים כ
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  ילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספייםג .4
  

של לשכת רואי החשבון בישראל), הינו  76האורגן בחברה האחראי על בקרת העל (כמשמעותה בגילוי דעת 

  .)2017לשנת לדוח פרטים נוספים  26דירקטוריון החברה (ראה תקנה 

 

דירקטוריון החברה מינה ועדת מאזן אשר משמשת כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (הוועדה אינה וועדת 
לבחון את הסוגיות המהותיות בדיווחים הכספיים של החברה, לרבות עסקאות מהותיות  הביקורת), במטרה

שאינן במהלך העסקים הרגיל, את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שייושמו בדוחות הכספיים, 

  .את המדיניות החשבונאית ואת השינויים שחלו בה
  .2017שנת ללא חל שינוי בהרכב הועדה מהדוח התקופתי של החברה 

 

  .2018, במאי 21 יוםב ישיבה הוועדה קיימה, הכספיים הדוחות אישור לצורך
 - כספיםה ל"סמנכו רביב אילן מר - ל"המנכ, המבקר החשבון רואה, הועדה חברי נכחו, ההאמור בישיבה

  .רום עינת ח"רו
  

 בעניינים שיושם החשבונאי והטיפול שאומצה החשבונאית המדיניות נדונה, המאזן ועדת ישיבת במסגרת
 בקשר שנעשו ואומדנים הערכות, החברה של הכספיים בדוחות מהותיות סוגיות, התאגיד של המהותיים

 תוצאות סקרונ), ISOXנבחנו הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח כספי (, כן כמו. הכספיים הדוחות עם
  .2018במרס,  31ליום  הכספיים הדוחות נבחנוו, החברה פעילות

  
 חשבון תרוא רום עינת ח"רו כספיםה ל"סמנכ באמצעות, היתר בין, לעיל האמור את בחנה המאזן ועדת

 ל"מנכ עם ויחד הכספיים הדוחות לעריכת הרלוונטיים החומרים כל ריכוז על תהאחראי, הבהכשרת
, הצורך לפי התייעצות תוך, ביצועים בחקר שניראשון בכלכלה ותואר  תואר בעל, רביב אילן מר, החברה

 מרכזים, הכספים מחלקת ועובדי הכספים ל"סמנכ. ומעריכי שווי חיצוניים המבקר ח"רו במשרד שותף עם
 כספים מערכות לחלקן אשר, מוחזקותה בחברות. הדוחות לעריכת החשובות המהותיות הסוגיות כל את

 ידי על ומאושרים החברות של הכספים ומנהלי לים"המנכ ידי על הכספיים הדוחות נבדקים, עצמאיות
 ביחס המקצועית דעתו חוות את נותן החברה של המבקר החשבון רואה. חברות אותן של הדירקטוריונים

  .הוועדה חברי ידי על המועלות לשאלות ומשיב הכספיים הדוחות עם בקשר החשבונאיות לסוגיות
  

ידי הנהלת החברה בטיוטת  לאחר התקיימות הדיונים כאמור לעיל, המלצות וועדת המאזן יושמו על
  .לדירקטוריון זמן סביר לפני ישיבת הדירקטוריון ההדוחות הכספיים שנשלח

 

במהלך ישיבת הדירקטוריון סוקרים המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים את פעילותה המאוחדת של החברה בתקופת 
הסקירה נערך הדיווח, את התוצאות הכספיות ואת האירועים הרלוונטיים בתקופת הדוח ואחריו. לאחר 

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

 

נוכח גם רואה החשבון החיצוני של החברה אשר נותן בישיבת הדירקטוריון לאישור הדוחות התקופתיים, 
את חוות דעתו המקצועית ביחס לסוגיות החשבונאיות בקשר עם הדוחות הכספיים, ומשיב לשאלות 

  .הדוחות הכספיים אושריםהדירקטוריון. לאור הדיון כאמור, מי המועלות על ידי חבר

 

  . הכספיים הדוחות ואושרו נדונו במסגרתה הדירקטוריון ישיבת התקיימה, 2018במאי,  24 ביום
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 2018, במרס 31למחזיקי אגרות חוב ליום גילוי ייעודי  .6
  
  

  סדרה ג'     

  מועד הנפקה   
, 29.1.13, 21.11.12והרחבות סדרה בתאריכים:  21.12.10הנפקה ראשונית: 

  6.9.17-ו 20.8.15 ,2.12.13, 5.2.13

  886,590,111  ע.נ. שהונפק  שווי נקוב
  571,809,363 ע.נ. במועד הדוח

  מיליוני ש"ח 598.3 משוערך למדד למועד הדוח
  מיליוני ש"ח 7.3 סכום הריבית שנצברה

שווי בדוח הכספי (שווי 
  מיליוני ש"ח 623.8 פינקסני)

  מיליוני ש"ח 685.9  שווי בורסאי   

  3.95%  שיעורי הריבית  ריבית

מועדי 
  קרן  תשלום

 2018בדצמבר,  10תשלומים שווים ביום  8-עומדת לפירעון ב יתרת קרן האג"ח
  2025ועד 

  ריבית   
 2018ביוני,  10תשלומים ביום  8תשלומים שווים.  16-יתרת הריבית משולמת ב

  .2025עד  2018בדצמבר,  10תשלומים ביום  8-ו 2025עד 

  הצמדה למדד המחירים לצרכן  קרן  הצמדה
  והצמדה למדד המחירים לצרכן 3.95%ריבית שנתית של  ריבית

  2010מדד נובמבר   בסיס   
  לא  מרהההאם האג"ח ל   

   
זכויות התאגיד לביצוע פדיון 

  ל.ר.  מוקדם/המרה כפויה
  אין  ערבות   

  שינויים לאחר תאריך המאזן   

ע.נ. אגרות חוב  80,000,000בוצעה הרחבת סדרה והונפקו  30.4.2018ביום 
 651,809,363סדרה ג'. לאחר הרחבת הסדרה ולמועד אישור הדוחות קיימים 

  ע.נ. אגרות חוב סדרה ג'.

   
התקיימות עילה לפרעון מיידי 

  לא  בתקופת הדוח

  מידרוג בע"מ  שם החברה המדרגת  דירוג
  עם אופק יציב A1.il הסדרהדרוג למועד הנפקת 

  עם אופק יציב. A1.il הדוחאישור דרוג למועד 
 מועדי דוחות דירוג:

 2010-01-695076 מספר אסמכתא  -  25.11.10
 2011-01-304236 מספר אסמכתא  -  23.10.11
 2012-01-208599 מספר אסמכתא  - 13.8.12

בנובמבר,  20כפי שעודכן ביום  2012-01-279894 מספר אסמכתא  -  15.11.12
 )2012-01-283968מספר אסמכתא  2012

  2013-01-193761 מספר אסמכתא  -  17.11.13   
  2015-01-007762 מספר אסמכתא  - 8.1.15   

  2016-01-055992 מספר אסמכתא  - 28.9.16
  2017-01-077340מספר אסמכתא   - 26.7.17
  2017-15-078388מספר אסמכתא     - 5.9.17

  2018-01-041131מספר אסמכתא   - 25.4.18
      
  אין  נכסים משועבדים לאג"ח   

  
; 03-6389200': טל. אביב-תל 14 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

  
  2018במאי,  24 תאריך החתימה:

  
  

- -  - -  - - -  - - -  - -  - - -  - - - - -  -  



  

  

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה בדבר דוח

 
  

  ג(א): 38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 
  

התאגיד), אחראית לקביעתה והתקיימותה  - ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של מיטב דש השקעות בע"מ (להלן 
  :קבוצה הםב ם הרלוונטייםמנהליהשל בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. לעניין זה, 

 מנכ"ל התאגיד. - מר אילן רביב  .1

  סמנכ"ל כספים של התאגיד.  -גב' עינת רום  .2

  ויועצת משפטית של התאגיד.סמנכ"ל  - דוד -כהןגב' ליאת  .3

  מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. - מר טדי לין  .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.  - מר איתן רותם  .7

 ייד בע"מ.מנכ"ל מיטב דש טר - מר אושר טובול  .8

  סמנכ"ל מערכות המידע של התאגיד.  - מר גיל צבר  .9

 סמנכ"ל משאבי אנוש של התאגיד. - גב' שלומית לוי  .10

 .מנכ"ל קבוצת פנינסולה בע"מ -מר מיכה אבני  .11

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

הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים הכללי ונושא המשרה 
האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי 

פי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על 
  הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

  
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 

מבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות ש
  הגילוי.

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

  שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
  

בר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי בדוח השנתי בד
הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון), העריכו  -(להלן  2017בדצמבר,  31לתקופה שנסתיימה ביום 

ד הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגי
 היא אפקטיבית. 2017בדצמבר,  31ית כאמור, ליום הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימ

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

  בדבר הבקרה הפנימית האחרון.  השנתיהאפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שנמצאה בדוח 
  

הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית למועד 
כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא  ןהאחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריו

  אפקטיבית.
  

   



  

  

  מנהלים הצהרות
  

  ):1ג(ד)(38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה   (א)
  

  הצהרת מנהלים
  מנהל כלליהצהרת 

  אני, אילן רביב, מצהיר כי:
  
 2018של שנת  הראשוןהתאגיד) לרבעון  - בחנתי את הדוח הרבעוני של מיטב דש השקעות בע"מ (להלן   )1(

  הדוחות);  - (להלן 
  

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה   )2(
המצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי ש

  בהתייחס לתקופת הדוחות; 
  

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

  שאליהם מתייחסים הדוחות;
  

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של   )4(
  התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

  
ותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המה  (א)

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

  - הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 
  

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו   (ב)
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח 

  הכספי ועל הגילוי;
  

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(
  

יומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וק  (א)
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות 

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

  
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים   (ב)

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

  
האחרון התקופתי ופה שבין מועד הדוח לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התק  (ג)

) לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת 2017בדצמבר  31הדוח התקופתי ליום (
הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של 

  התאגיד.
  

  ם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד
  

      

    
  אילן רביב

  מנכ"ל
  2018במאי,  24



  

  

  ):2ג(ד)(38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה   (ב)
  

  הצהרת מנהלים
  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  
  

  אני, עינת רום, מצהירה כי:
  
בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של   )1(

"הדוחות" או "הדוחות  -(להלן  2018של שנת  הראשוןהתאגיד) לרבעון  - מיטב דש השקעות בע"מ (להלן 
  לתקופת הביניים");

  
בדוחות לתקופת הביניים אינם לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול   )2(

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

  
הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר   )3(

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

  
של גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים   )4(

  התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
  

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   (א)
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע 

חר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו הכספי הא
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
שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית,  (ב)

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח 
  הכספי ועל הגילוי.

  
  - אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד  )5( 

  
דים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, המיוע  (א)

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות 
, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד 2010- ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

  ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 
וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם   (ב) 

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

האחרון התקופתי לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח   (ג) 
מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים  ) לבין2017בדצמבר  31תקופתי ליום הדוח ה(

ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות להערכתי את 
מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

  הגילוי של התאגיד.
  

  אמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין ב
  

      

    
  עינת רום

  סמנכ"ל כספים
  2018במאי,  24
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 4102, במאי 42

 
 עדכון מידע לגבי עסקי התאגיד

 0391-א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל93בהתאם לתקנה 
 

 :4109 להלן יובאו שינויים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד לעומת הדוח התקופתי לשנת
 

 חלוקת דיבידנד .0
אג' למניה, המסתכם לסך  41-דיבידנד בסך של כ אישר דירקטוריון החברה חלוקת 9.4102..0ביום  .0.0

בניכוי דיבידנד לחברות המאוחדות )מיליון ש"ח נטו  09-מיליון ש"ח ברוטו וכ 09.1-של כ
  (.המחזיקות במניות של החברה

אג' למניה, המסתכם לסך  .0-אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ 4102...42ביום  .0.4
בניכוי דיבידנד לחברות המאוחדות )ש"ח נטו  מיליון 3.2-ברוטו וכ מיליון ש"ח 01.4-של כ

  (.המחזיקות במניות של החברה
 

 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות  .4
  מגזר אשראי חוץ בנקאי .4.0

, על פי דוח הצעת מדף אשר פורסם על ידי 4109לדוח התקופתי לשנת  00בהמשך לאמור בסעיף 
מכוח תשקיף המדף של  4102באפריל  49"( ביום פנינסולה" קבוצת פנינסולה בע"מ )להלן:

 011,022,111, הנפיקה פנינסולה 4103בינואר  41שהוארך עד ליום  4101בינואר  49מיום  פנינסולה
 %..0ש"ח ע.נ. כ"א, הנושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  0אגרות חוב )סדרה ב'( בנות 

לפרטים נוספים  .ש"ח )ברוטו(מיליוני  32.9 -כ, בתמורה להוואינן צמודות )קרן וריבית( למדד כלש
 . 90.9.4102הכספיים ליום  לדוחותג' 1ראה ביאור אודות הנפקת אג"ח 

לעניין מימון אשראי, נכון ליום  4109לדוח התקופתי לשנת  00.01כמו כן, בהמשך לאמור בסעיף 
ריבית ות שיעור ריבית ממוצע בגובה , הלוואות פנינסולה מתאגידים בנקאיים הינן בעל90.9.4102

 )ניצול בפועל של מקורות האשראי(.  פריים
 

 מגזר חבר בורסה וברוקראז' .4.4
לעניין אישור דירקטוריון מיטב דש , 4109לדוח התקופתי לשנת  4..01.0בסעיף בהמשך לאמור 

יותיה להיענות להצעת הבורסה לקבלת הצעות מבעלי מנ"( מיטב דש טריידבע"מ )להלן: "טרייד 
מיליון מניות הבורסה המוחזקות ע"י מיטב דש טרייד  9..לרכישת מניות המוחזקות על ידם, בגין 

 09.2.4102מיליוני ש"ח ברוטו, ביום  ..41 -מהונה של הבורסה( במחיר כולל של כ 9%.. -)כ
הודעת הבורסה בדבר קיבול הצעת מיטב דש טרייד לרכישת מלוא מניות  חברההתקבלה ב
(. בהתאם להודעת הקיבול, "הודעת הקיבול: "וצעו על ידה לרכישה כאמור )להלןההבורסה ש

לאפשרות דחיית מועד זה בהסכמת הצדדים בכפוף  ,03.1.4102ליום  ההשלמת העסקה נקבע
 )במידת הצורך( והינה מותנית בקבלת אישור רשות ניירות ערך ואישור רשות ההגבלים העסקיים

ככל שהעסקה לא תושלם עד למועד האמור מכל סיבה, לרבות . ("םהאישורים הרגולטורי"להלן: )
בשל אי קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, וככל שלא יוארך מועד זה בהסכמה, העסקה 

 .תתבטל
יובהר כי השלמת העסקה תלויה כאמור בהתקיימותם של תנאים שונים, לרבות קבלת אישורים 

  אמורים יתקיימו ו/או שהעסקה תושלם.רגולטורים, וכי אין וודאות שהתנאים ה
 

 מגזר שירותי ניהול חיסכון שוטף )באמצעות ניהול תיקים וקרנות נאמנות(מגזר תעודות סל ו .4.9
לדוח  3.02 -, ו3.01, 3.02.0, ..3, 3.0.9, 2.40, 2.9, 2.0.2, 1.1 בהמשך לאמור בסעיפים .4.9.0

הכנסת את התקנות  אישרה ועדת הכספים של 4102במאי  0ביום , 4109התקופתי לשנת 
( )קרנות סל( 42הייעודיות לקרן סל מכוח חוק השקעות משותפות בנאמנות )תיקון מס' 

פורסם ברשומות התיקון לחוק.  4109באוגוסט  9"( וזאת לאחר שביום התיקון לחוק)"
וצפויה להסתיים  4102הרפורמה תיכנס לתוקפה באופן מדורג בתחילת חודש אוקטובר 

במהלך תקופה זו יוסבו תעודות הסל לקרנות סל וזאת בעשר פעימות לקראת סוף השנה. 
  שכל אחת מהן כוללת מוצרים המשתייכים לקבוצת סיווג דומות.

יש לציין כי מתקיים שיח בין איגוד תעודות הסל לרשות ניירות ערך בנושא נוסח טיוטות 
 ההוראות והתקנות הייעודיות בקשר עם פעילות קרנות הסל. 

תעודות סל על מטבע המונפקות כיום על ידי חברות נכון למועד זה ש לציין כי יכמו כן, 
תיקון לחוק תחת הוראות חוק ניירות הגם לאחר הכניסה לתוקף של יוותרו תעודות הסל 

, אך ייתכן ויחולו שינויים מהותיים אשר, נכון למועד פרסום ערך במבנה של איגרת חוב
 .הדוח, טרם נקבעו סופית
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השפעות התיקון ר עתיד, אי לכך, הערכות החברה בדב ור הינו מידע צופה פניהמידע האמ
לחוק הינן מידע צופה פני עתיד, אשר התממשותו ו/או אי התממשותו עלול להיות שונה 

אי הוודאות באשר להוראות באופן מהותי מזה המוערך ע"י החברה, בין היתר, לאור 
 ה העסקית.תנאי השוק והסביבולאור  פציפיות שיקבעוהס

 
אישרה ועדת  02.9.4102, ביום 4109לדוח התקופתי לשנת  2.03.4בהמשך לאמור בסעיף  .4.9.4

מיטב דש את ההסדר בין מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ )להלן: "המינהלית האכיפה 
-כנגד מיטב דש קרנות בגין אי "( לרשות ניירות ערך לעניין הליך האכיפה המינהליקרנות

יומית ממדיניות ההשקעה באחת -קשר עם חריגה תוךקים בנקיטת אמצעי בקרה מספ
 . לא מהותישבניהולה, במסגרתו תשלם עיצום כספי בסכום הקרנות 

 
 הון אנושי .9

אישר הדירקטוריון לזמן אסיפה כללית שעל סדר יומה חידוש כהונתה של גב'  4102...42ביום   .9.0
כהונה נוספת )שלישית( בת  לתקופת 09.2.4102רונית נועם כדירקטורית חיצונית החל מיום 

 שלוש שנים.
הודעות אודות הכרזת ארגון בעניין  ,4109לדוח התקופתי לשנת  09.9.00בהמשך לאמור בסעיף   .9.4

וארגוניות סכמות מסחריות הגיעו לההחברה וועד העובדים עובדים יציג בקרב עובדי החברה, 
  הצדדים נערכים לניסוח הסכם משפטי. אודות הסכם קיבוצי.

 
 רות ערך של החברהניי .2

 
 כתבי אופציה .2.0

להלן יפורטו פקיעות בקשר לכתבי האופציה של החברה ומימוש כתבי אופציה של החברה 
 ועד למועד הדוח: 4109ועד פרסום הדוח התקופתי לשנת למניות שאירעו ממ

 תאריך
פקיעה/ 
 הקצאה/
 מימוש

כמות 
כתבי 
 אופציה

 
 1כמות מניות

 
 אסמכתא

 2018-01-041655 029 211 מימוש 4102/.49/1
 - 2,911 פקיעה

 2018-01-040857 - 9,443 פקיעה 4102/.44/1
 2018-01-047287 21 911 מימוש 4102/.01/1

 - 2,9.4 הפקיע
 2018-01-044035 13 221 מימוש 4102/.9/1

 - 4,131 הפקיע
 2018-01-043684 34 9.9 מימוש 4102/.4/1

 - 111,. הפקיע
 2018-01-040945 112 4,300 מימוש 12/4102/.4
 2018-01-040114 0,444 1,931 מימוש 49/12/4102

 - 0,121 הפקיע
 2018-01-039625 - 0,214 הפקיע 44/12/4102
 2018-01-039046 99 221 מימוש 09/12/4102
 2018-01-038701 001 19. מימוש 01/12/4102

 - 2,322 הפקיע
 2018-01-036049 11. 90.,9 מימוש 01/12/4102

 - 14.,9 הפקיע
 2018-01-032356 920 9,211 מימוש 43/19/4102
 2018-01-029077 022 322 מימוש 25/03/2018

 - .0,49 הפקיע
 2018-01-028210 0,099 2,332 מימוש 22/03/2018

 - 329 הפקיע
 2018-01-027700 0,220 1,421 מימוש 21/03/2018

 - 01,429 הפקיע

                                                 
מש את כתבי האופציה רק מניות בכמות יוקצו לניצע שמה, בפועל כתבי האופציהממימוש  שנבעולענין כמות המניות  1

המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה. בנוסף כמות המניות וכן תנאים נוספים של כתבי האופציה כפופים 
 בתכנית האופציות ובהסכמי ההקצאה. להתאמות 
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כתבי אופציה, כמות  3,599,228 , יתרת כלל כתבי האופציה הלא סחירים הינה 4102...44ליום 

 מניות. 68,106,621 ההון המונפק והנפרע הינה
  

 והרחבת סדרת אג"ח דירוג סדרת אג"חועדכון שור יא .2.4
הודיעה מידרוג  2.4102..4ביום , 4109לדוח התקופתי לשנת   9.4.9-ו 9.4.4בהמשך לאמור בסעיפים 

של עד  בהיקףלאגרות החוב )סדרה ג'( שתנפיק החברה  באופק יציב A1.il קובעת דירוג כי היא 
, 2.4102..4ביום  דירקטוריון החברה לאור החלטה עקרונית שקיבל ע.נ., וזאת ח"שמיליון  011

, אשר '(גרה הרחבת סדרת אגרות חוב קיימת )סדלביצוע הנפקת אגרות חוב לציבור, בדרך של 
  .43.00.4101מיום הונפקה לראשונה מכוח תשקיף מדף של החברה 

פרסמה החברה את תוצאות הנפקת אגרות חוב )סדרה ג'( בדרך של הרחבת סדרה  91.2.4102ביום 
 , הציעה החברה לציבורתשקיף המדף ודוח הצעת המדףפי  על זה.על בסיס דוח הצעת מדף מיום 

תשלומים שווים  02-רעון בילפ ועמדו '(, אשר עומדותגאגרות חוב )סדרה ש"ח ע.נ.  מיליון 011עד 
וצמודות  %.9.3בשיעור של קבועה נושאות ריבית שנתית  )כולל( .414 שנת עד 4104החל משנת 

ניכוי הוצאות במיליוני ש"ח ) 32.3 -סך של כ החברה גייסה)קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן. 
  בגין אגרות החוב )סדרה ג'( שיוקצו על פי דוח הצעת המדף.ברוטו(  ₪מיליון  9..3 -)כ הנפקה(

 ע.נ. 651,809,363המונפקת של החברה הינה  '(גחוב )סדרה האגרות כמות  4102...42נכון ליום 
ומס'  2018-01-041128)מס' אסמכתא:  2.4102..4 לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים מיום)

)מס'  91.2.4102 מיום (,2018-01-041791 )מס' אסמכתא: 43.2.4102 מיום (,2018-01-041131 אסמכתא:
-2018)מס' אסמכתא:  4102...0מיום (, 2018-01-042841ומס' אסמכתא:  2018-01-042319אסמכתא: 
 .((2018-01-043684)מס' אסמכתא:  4102...4( ומיום 01-043018

 
  הליכים משפטיים ..

 לתביעהבהתייחס  4109בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת ()א( 0)ב()49בהמשך לאמור בביאור  .0..
 41, נגד 49.9.4113ביום  מרכזובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי 
)להלן:  ("מ.ד אוצר)להלן: " נתבעים )לרבות החתמים בהנפקה ובכלל זה מ.ד אוצר בע"מ

בתיק שעניינו , 02.9.4102וביום  40.9.4102ום שהתקיימו ביבמהלך דיונים , "(התובענה הייצוגית"
)להלן:  "(פסיפיקהאחזקות בע"מ )להלן: "תביעה נגזרת שאושרה כנגד נושאי המשרה בפסיפיקה 

נערכו מגעים אינטנסיביים של משא ומתן בסופם ניתנה הצעת בית  ,"(התביעה הנגזרת שאושרה"
יסיים את כל ההליכים הקיימים  –המשפט ביחס למתווה פשרה אפשרי אשר אם ייחתם ויאושר 

  .בעניינה של פסיפיקה
הצדדים יגבשו הסדר ונקבע כי תוקף של החלטה להצעת הפשרה, בית המשפט תן נ 0.2.4102ביום 

החתמים הגישו  43.2.4102ביום . 4102...1אות הצעת הפשרה עד ליום פשרה בהתאם להור
כוב הליך התובענה הייצוגית והגשת לעיהודעה ובקשה בהסכמת המבקשים תובענה הייצוגית ב

כי בשלב זה  , בין השאר,קבע בית המשפט 4102...0ביום . תגובת החתמים לבקשת האישור
ישיבת קדם משפט נקבעה בתיק ליום תשובת החתמים לבקשת האישור.  מוארך המועד להגשת

00.1.4102 . 
לתביעה בהתייחס  4109נת בדוחותיה הכספיים של החברה לש()ג( 0)ב()49בהמשך לאמור בביאור  .4..

בין , 02.3.4109לבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום  כתביעה נגזרת שהוגשהובקשה לאישורה 
ניתנה  9.4102..4ביום לעיל,  0..לאור הליכי הפשרה, כמפורט בסעיף היתר נגד מ.ד. אוצר בע"מ, 

לבקשת  מועד להגשת תשובת המבקשים לתגובות המבקשיםהחלטת בית המשפט לעכב את ה
 האישור עד להחלטה אחרת.

לאור השלב המתקדם בו מצויים הליכי לעיל,  4..-ו 0..ביחס להליכים המפורטים בסעיפים 
הפשרה, מעריכים עורכי הדין המטפלים בתובענה כי כלל ההליכים המתנהלים בעניינה של 

  .פסיפיקה יסתיימו בפשרה
בהתייחס  4109ם של החברה לשנת בדוחותיה הכספיי (ד()4()ב)49בהמשך לאמור בביאור  .9..

 4101לאשרן כתובענות ייצוגיות שהוגשו בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר  ותלתובענות ובקש
פנסיה וגמל בע"מ )אשר מוזגה ביום  ואיילון"( גמל מיטב דשבע"מ )להלן: "נגד מיטב דש גמל 

האזורי לעבודה בירושלים (, לבית הדין "איילון פנסיה וגמל"למיטב דש גמל, להלן:  0.0.4109
הגישה הממונה על שוק ההון  4102...09ביום ולבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, בנושא דומה, 

ביטוח וחיסכון את עמדתה באשר לתביעה. בעמדה צוין, בין היתר, כי גופים מוסדיים רשאים 
מפורש  לגבות הוצאות ישירות מאת העמיתים או המוטבים גם אם הדבר אינו מצוין באופן

 בתקנון הגוף המוסדי ובלבד שהדבר נעשה בהתאם להוראות התקנות.
לתובענה בהתייחס  4109בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת ( ו()4)ב()49בהמשך לאמור בביאור  .2..

נגד  01.9.4109ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 
התקיים דיון בתיק בפני בית המשפט )המחלקה הכלכלית(.  09.2.4102 ביום, מיטב דש גמל

 נושאבהתאם להסכמת הצדדים, הועבר הדיון בבקשת האישור לבית הדין לעבודה )לרבות ב
. ( וכן נקבע כי המבקש יהיה זכאי להגיש לבית הדין לעבודה בקשת אישור מתוקנתהרשלנות
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להעריך את סיכוייה של  ביכולתם, אין ערכת עורכי הדין המטפלים בתובענה, בשלב מקדמי זהלה
  בקשת האישור והתביעה להתקבל.

 .כייצוגית לאשרה ובקשה תובענה, אביב בתל לעבודה האזורי הדין לביתהוגשה  41.9.4102ביום  ....
"( על הנתבעות: "מיטב דש גמל עם ביחד להלן) נוספות מנהלות חברות חמש נגד הוגשה התביעה

 בגין ביטוח דמי גביית הוא התביעה של עניינה .בניהול הנתבעותידי עמיתים בקרנות הפנסיה ש
 לייצג םיהייצוגי התובעים מבקשים אותה הקבוצה חברי. שארים להם שאין מעמיתים שארים

 מהנתבעות מי בידי המנוהלת פנסיה לקרן הצטרף או צורף אשר, שארים לו שאין מי כל הינם
 ציינו התובעים .שאירים לו שאין למרות שארים ביטוח בגין ביטוח דמי מהם גבתה הקרן ואשר

, אלה בימים .הקבוצה לחברי שנגרם הכולל הנזק שיעור את להעריך ביכולתם אין כי בתביעה
 את להעריך ניתן לא, בשלב מקדמי זה התביעה ונערכת להגיש תגובתה. אתמיטב דש גמל  לומדת
-2018אסמכתא:  ', מס01.2.4102יום ראה דיווח מיידי מלפרטים נוספים ) להתקבל התביעה סיכוי

01-036469 .) 
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 החשבון המבקר לבעלי המניות של מיטב דש השקעות בע"מדוח סקירה של רואה 

 
 

 מבוא
 

החברה(, הכולל את  -)להלן  מאוחדותסקרנו את המידע הכספי המצורף של מיטב דש השקעות בע"מ וחברות 
או התמציתיים המאוחדים על הרווח  ואת הדוחות 2018 במרס, 31ליום על המצב הכספי המאוחד הדוח התמציתי 

באותו תאריך. ה שלושה חודשים שהסתיימ שללתקופה , השינויים בהון ותזרימי המזומנים אחר כוללהפסד ורווח 
בהתאם לתקן חשבונאות  אלות ביניים והדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

לתקופת ביניים זו לפי  "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי - IAS 34בינלאומי 
. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע 1970-פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.
 

שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים התמציתי של חברות  לתקופת בינייםלא סקרנו את המידע הכספי 
 מכלל 11.2%-כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  2018, במרס 31מכלל הנכסים המאוחדים ליום  2.2%-כ

המידע הכספי לתקופת הביניים . באותו תאריך השלושה חודשים שהסתיימ של לתקופהההכנסות המאוחדות 
שלהם הומצאו לנו  ל ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירההתמציתי של אותן חברות לתקופה נסקר ע

מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון , ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, ומסקנתנו
 .האחרים

 
 היקף הסקירה

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

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

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

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

 מסקנה
 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים

 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ערוך"שהמידע הכספי הנ
 

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

אחר הוראות , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ממלא"הכספי הנלתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע 

 .1970-ל"התש(, דוחות תקופתיים ומיידיים)של תקנות ניירות ערך  'הגילוי לפי פרק ד
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 ליום     
 בדצמבר 31  במרס 31ליום  
 2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      נכסים שוטפים
      

 160   160   198  מזומנים ושווי מזומנים 
 332   408   355  השקעות לזמן קצר 

 השקעות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי
 28,981   27,819   26,985  ופיקדון תעודות סל   

 592   525   569  אשראי לקוחות
 37   37   35  לקוחות

 21   21   42  חייבים ויתרות חובה
 14   14   12  מסים שוטפים לקבל

      
  28,196   28,984   30,137 

      נכסים לא שוטפים
      

 95   94   95  השקעות של עמיתי קופות גמל
 47   24   64  הלוואות ויתרות חובה, השקעות
 21   24   22  הלוואות ושטרי הון בחברות כלולות , השקעות

 40   42   39  רכוש קבוע
 10   20   11  מסים נדחים

 1,150   1,170   1,165  נכסים בלתי מוחשיים

      
  1,396   1,374   1,363 

      
  29,592   30,358   31,500 

      

      
   .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 ליום     
 בדצמבר 31  במרס 31ליום  
 2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

      התחייבויות שוטפות
      

 416   554   445  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
 28,329   27,208   26,118  התחייבות ופיקדון, תעודות סל

 התחייבויות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי
 621   589   836  ופיקדון תעודות סל   

 29   86   35  התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר
 70   74   60  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 122   131   175  זכאים ויתרות זכות
 12   8   10  מסים שוטפים לשלם

 -   14   13  דיבידנד שהוכרז
  27,692   28,664   29,599 

      התחייבויות לא שוטפות
      

 106   113   104  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 683   494   682  אגרות חוב

 96   95   96  התחייבויות לעמיתי קופות גמל
 22   32   20  התחייבויות בגין רכישת פעילויות

 התחייבויות בשל אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 -   4   -  שליטה   

 18   21   17  זכאים אחרים
 7   8   7  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 41   42   41  מסים נדחים
  967   809   973 

 30,572   29,473   28,659  כ התחייבויות"סה
      

      ון ה
      

 64   63   64  הון מניות 
 561   561   563  פרמיה על מניות

 (52)  (54)  (51) מניות אוצר
 14   14   13  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

 179   143   184  יתרת רווח 
 36   43   36  קרנות אחרות

      
 802   770   809  הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

      
 126   115   124  זכויות שאינן מקנות שליטה

 928   885   933  כ הון "סה
      
  29,592   30,358   31,500 

       
 
 
 

  2018במאי,  24

     

 
 עינת רום  אילן רביב  אלי ברקת   תאריך אישור הדוחות 

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון   הכספיים
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 לשנה      
 שהסתיימה  שלושת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  במרס 31ביום   
  2018  2017  2017 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 (למעט נתוני רווח למניה)ח ''מיליוני ש  
       

 818   210   202  נטו , עמלות ואחרות, הכנסות מדמי ניהול
 56   13   14   הכנסות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי

 874   223   216   כ הכנסות"סה
       

 666   168   169  הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
      
 208   55   47  ווח תפעוליר
      

 רווח מניירות ערך המוחזקים 
 4   1   1  נטו, למטרות השקעה בתיק נוסטרו   

 2   -   -  הכנסות מימון
 (32)  (6)  (6) הוצאות מימון

 (17)  (8)  (7) נטו, הוצאות אחרות

 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות
 5   1   1  נטו, לפי שיטת השווי המאזני    

      
 170   43   36  רווח לפני מסים על הכנסה

 64   17   13  מסים על הכנסה 
      
 106   26   23  ווח לתקופהר
      

      (:לאחר השפעת המס)כולל אחר ( הפסד)רווח 
       

 1   -   -  רווח אקטוארי בגין תכניות להטבה מוגדרת

 (1)  -   -  הפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
      

 106   26   23  כ רווח כולל"סה
      

       :רווח מיוחס ל
 95   24   20   בעלי המניות של החברה

 11   2   3   זכויות שאינן מקנות שליטה
       
   23   26   106 

       :רווח כולל מיוחס ל
 95   24   20   בעלי המניות של החברה

 11   2   3   זכויות שאינן מקנות שליטה
       
   23   26   106 

רווח למניה המיוחס לבעלי מניות החברה 
 (ח"בש)

      
       

 1.47   0.37   0.31   רווח בסיסי 
       

 1.43   0.36   0.30   רווח מדולל
       

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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     מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
הון 

  מניות 

פרמיה 
על 

  מניות
מניות  

  אוצר

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

יתרת 
  רווח

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן 

מקנות  
 כ הון"סה  שליטה

 בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                  

 767   68   699   (18)  134   15   (54)  559   63  (מבוקר) 2017, בינואר 1יתרה ליום 
                  

 26   2   24   -   24   -   -   -   -  רווח לתקופה 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -  נטו, הפסד כולל אחר

                  
 26  2   24   -   24   -   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 (14)  -   (14)  -   (15)  -   1   -   -  דיבידנד שהוכרז וטרם שולם
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (5)  (5)  -   -   -   -   -   -   -  שליטה

 מימוש אופציות לעובדים

 -       
-   )*  2   -  (2)   -   -   -   -  - 

 1  -   1   -   -   1  -   -   -  תשלום מבוסס מניות למניות החברה
הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 111  50  61  61  -   -   -   -   -  שליטה
רכישות נטו של מניות החברה על ידי 

 (1)  -   (1)  -   -   -   (1)  -   -  חברות מאוחדות
                  

 885   115   770   43   143   14   (54)  561   63  2017במרס  31יתרה ליום 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

                  מיליוני ש"ח. 1 -*( נמוך מ

     מיוחס לבעלי מניות החברה 

   הון מניות  
פרמיה על 

  מניות
מניות  

  אוצר

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

יתרת 
  רווח

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן 

מקנות  
 כ הון"סה  שליטה

 בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                   
                   

 2018, בינואר 1יתרה ליום 
 928   126   802   36   179   14   (52)  561    64  (מבוקר)   

 השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ 
 בינואר  1ליום  SR I 9לראשונה של    
   2018  -    -   -   -  (1)   -  (1)   -  (1) 

 לאחר ) 2018בינואר  1יתרה ליום 
 SR I)  64    561  (52)   14   178   36   801   126   927 9אימוץ לראשונה של    
                   

 23   3   20   -   20   -   -   -    -  רווח לתקופה 
 -   -   -   -   -   -   -   -    -  נטו, רווח כולל אחר

                   
 23   3   20   -   20   -   -   -    -  כ רווח כולל "סה

 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 (6)  (6)  -   -   -   -   -   -    -  שליטה   

 (13)  -   (13)  -   (14)  -   1   -    -  דיבידנד שהוכרז וטרם שולם
 -   -   -   -   -   (2)  -   2    *(    -  מימוש אופציות לעובדים

 הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 1   1   -   -   -   -   -   -    -  שליטה   

 תשלום מבוסס מניות למניות
 1   -   1   -   -   1   -   -    -  החברה    
                   

 933   124   809   36   184   13   )51)  563    64  2018, במרס 31יתרה ליום 
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     מיוחס לבעלי מניות החברה 

  הון מניות  
פרמיה על 

  מניות
מניות  

  אוצר

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  יתרת רווח  מניות

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
מקנות שאינן 

 כ הון"סה  שליטה
 מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                  

 767   68   699   (18)  134   15   (54)  559   63  2017, בינואר 1יתרה ליום 
                  

 106   11   95   -   95   -   -   -   -  רווח לשנה 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                  
 106   11   95   -   95   -   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 (48)  -   (48)  -   (50)  -   2   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (8)  (8)  -   -   -   -   -   -   -  שליטה   
 -   -   -   -   -   (3)  -   2   1  מימוש אופציות לעובדים

 תשלום מבוסס מניות למניות
 2   -   2   -   -   2   -   -   -  החברה   

 רכישות נטו של זכויות שאינן מקנות 
 (15)  (6)  (9)  (9)  -   -   -   -   -  שליטה   

 הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן 
 126   62   64   63   -   -   -   1   -  מקנות שליטה   

 הפחתת הון לבעלי זכויות שאינן 
 (1)  (1)  -   -   -   -   -   -   -  מקנות שליטה   

 רכישות נטו של מניות החברה על
 (1)  -   (1)  -   -   -   -   (1)  -  ידי חברות מאוחדות   
                  

 928   126   802   36   179   14   (52)  561   64  2017, בדצמבר 31יתרה ליום 
                  

         .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 לשנה      
 שהסתיימה  שלושת החודשים  

 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  במרס 31ביום   
  2018  2017  2017 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"מיליוני ש  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 106   26   23   רווח לתקופה
       

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
       :מפעילות שוטפת   
       

       :התאמות לסעיפי רווח והפסד
       

 7   2   2   פחת רכוש קבוע
 49   12   14   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

 3   -   -   הפסד מירידת ערך מוניטין
 (1)  (1)  -   רווח ממימוש השקעה בחברה כלולה

 9   2   2   הפחתת הוצאות רכישה נדחות
 (2)  (1)  -   שערוך השקעות לעמיתי קופות גמל 

 2   1   -   שערוך התחייבויות לעמיתי קופות גמל
 (1)  -   -   שינוי בהתחייבויות בגין רכישת פעילויות

 (1)  -   -   שערוך הלוואות מתאגידים בנקאיים
 רווח משינוי זכויות במניות הבורסה לניירות 

 (22)  -   -   מ"ערך בתל אביב בע   
 (2)  -   -   רווח ממכירת נכס פיננסי זמין למכירה

 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות 
 (1)  (1)  (1)  נטו, לפי שיטת השווי המאזני   

 11   3   (1)  נטו, מסים נדחים
 (2)  (2)  (2)  שערוך אגרות חוב

 רווח מניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן 
 (1)  -   (2)  נטו, דרך רווח או הפסד   

 שערוך התחייבויות בשל אופציות מכר לבעלי 
 1   -   -   זכויות שאינן מקנות שליטה   

 2   1   1   תשלום מבוסס מניות

   13   16   51 

       

       

 
       

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 לשנה      
 שהסתיימה  שלושת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  במרס 31ביום   
  2018  2017  2017 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"מיליוני ש  
       

 שינוי בסעיפי נכסים והתחייבויות 
      :בגין פעילות תעודות הסל   
      

 שערוך השקעות שוטפות של חברות 
 (2,079)  (309)  447  מאוחדות ייעודיות   

 2,469   360   (290) התחייבות ופיקדון, שערוך תעודות סל
 1,713   1,120   1,552  נטו, שינוי בנכסים

 148   105   214  נטו, שינוי בהתחייבויות
 (2,243)  (1,257)  (1,921) נטו, פיקדון והתחייבות, שינוי בתעודות סל
 12   (69)  4  נטו, שינוי בניירות ערך

 שינוי בהתחייבויות בגין מכירת ניירות 
 (22)  43   5  ערך בחסר   
      
  11  (7)  (2) 
      

      :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
      

 לקוחות וחייבים , אשראי לקוחות
 (99)  (34)  (6) ויתרות חובה   

 אשראי לזמן קצר לצורך מתן אשראי חוץ 
 (165)  25   (3)  בנקאי   

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 (12)  -   36  וזכאים ויתרות זכות   
      
  27  (9)  (276) 
      
 (121)  26   74  שוטפת( ששימשו לפעילות)זומנים נטו שנבעו מפעילות מ
       
       
      
       
       
       
       

       

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 לשנה      
 שהסתיימה  שלושת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  במרס 31ביום   
  2018  2017  2017 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"מיליוני ש  

      תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
      

 שינוי בהשקעות לזמן קצר הנמדדות בשווי 
 13   3   (26) נטו, הוגן דרך רווח או הפסד   

 (5)  (2)  (1) רכישת רכוש קבוע
 (27)  (5)  (29) רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 -   -   (4)  רכישת אשראי לקוחות
 12   12   -  תמורה ממימוש נכסים המוחזקים למכירה

 (10)  (2)  (2) פרעון התחייבויות בגין צירוף עסקים
פרעון הלוואה לחברה המטופלת לפי שיטת 

 2   -   -   השווי במאזני
 (3)  -   -  מתן הלוואה לזמן ארוך

 (9)  (3)  (3) נטו, מוגבליםשינוי בפיקדונות 
 השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת 

 (1)  -   -  השווי המאזני   
 מיזוג פעילות כנגד הנפקת הון לבעלי זכויות 

 6   6   -   (ב)שאינן מקנות שליטה    
 1   -   -  מכירת נכס פיננסי זמין למכירה

      

 (21)  9   (65) השקעה( ששימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 141   -   -  (בניכוי הוצאות הנפקה)הנפקת אגרות חוב  של החברה 
 הנפקת אגרות חוב של חברה מאוחדת

 222   -   -  (בניכוי הוצאות הנפקה)   
 (75)  -   -  פרעון אגרות חוב

 -   (1)  -  שינוי בהחזקות מניות באוצר
 (48)  -   -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה

 דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן 
 (8)  (1)  (1) מקנות שליטה   

 (2)  (1)  (1) פרעון התחייבויות לזמן ארוך
 (4)  -   -  מימוש אופציות בחברה מוחזקת

 (11)  -   -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים  פרעון

 (20)  (7)  -  בנקאיים   
 13   -   1   הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 (17)  24   30  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
      

 191   14   29  זומנים נטו שנבעו מפעילות מימוןמ
      

 49   49   38  עלייה במזומנים ושווי מזומנים
      

 111   111   160  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה
      

 160   160   198  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 לשנה        
 שהסתיימה  שלושת החודשים   
 ביום  שהסתיימו   
 בדצמבר 31  במרס 31ביום    
   2018  2017  2017 
 מבוקר בלתי מבוקר   
 ח"מיליוני ש   
        

      מידע נוסף על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת (א)
       

 
 פעילות הקבוצה למעט פעילות 

      תעודות הסל   
       
      :מזומנים ששולמו במשך השנה עבור 
       
 43   5   4  ריבית 
       
 32   10   13  מסים על הכנסה 
       
        
        
      :מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור 
       
 68   16   13  ריבית 
       
 5   3   4  מסים על הכנסה 
       
        
        
      פעילות תעודות הסל 
       

 
 מזומנים ששולמו במשך השנה בפעילות 

      :תעודות הסל   
       
 7   2   2  ריבית 
       
 20   6   7  דיבידנד 
       

 
 מזומנים שהתקבלו במשך השנה 

      :בפעילות תעודות הסל   
       
 279   95   69  ריבית 
        
 234   39   44  דיבידנד 
       
        
        
 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
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 לשנה       
 שהסתיימה  שלושת החודשים   
 ביום  שהסתיימו   
 בדצמבר 31  במרס 31ביום    

   2018  2017  2017 
 מבוקר בלתי מבוקר   
 ח"מיליוני ש   

        
      מיזוג פעילות כנגד הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה (ב)

       
       
 14   14   -  (למעט מזומנים ושווי מזומנים)הון חוזר  
 (62)  (62)  -  לפעילויותנכסים בלתי מוחשיים המיוחסים  
 (48)  (48)  -  מוניטין  
 (9)  (9)  -  מסים נדחים 
 50   50   -  זכויות שאינן מקנות שליטה 
       

 (55)  (55)  -  כ "סה 
       
 (55)  (55)  -  כ בגין מיזוג "סה 
 61   61   -  כ כנגד הקצאת מניות"סה 
        
 6   6   -   כ מזומנים שנבעו מהמיזוג "סה 
        
        

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 לשנה       
 שהסתיימה  החודשיםשלושת    
 ביום  שהסתיימו   
 בדצמבר 31  במרס 31ביום    

   2018  2017  2017 

 מבוקר בלתי מבוקר   

 ח"מיליוני ש   

        

      פעולות מהותיות שלא במזומן (ג)

        

 -   14   13  דיבידנד שהוכרז 

 -   5   5  דיבידנד שהוכרז לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

        

        

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
 



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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 כללי - :1 באור
 

 חודשים לושהש של הלתקופו 2018 במרס, 31 ליום מתומצתת במתכונת נערכו אלה כספיים דוחות
 בהקשר אלה בדוחות לעיין יש מאוחדים(. ביניים כספיים דוחות - )להלן תאריך באותו השהסתיימ

 תאריך באותו שהסתיימה לשנהו 2017 בדצמבר, 31 ליום החברה של השנתיים הכספיים לדוחות
  המאוחדים(. השנתיים הכספיים הדוחות - )להלן אליהם נלוו אשר ולבאורים

 
 המדיניות החשבונאיתעיקרי  -: 2באור 

 

 תכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםמ .א
 

דיווח כספי  34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
לתקופות ביניים, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 

 .1970-התש"לתקופתיים ומידיים(, 
 

, למעט האמור מדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםה .ב
 .עקבית לזו שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים להלן,

 
 9( 2014, הקבוצה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי )2018החל מהרבעון הראשון לשנת 

IFRS  מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה".  39אשר החליף את תקן חשבונאות בינלאומי"
, ללא תיקון של מספרי ההשוואה, 2018בינואר,  1הקבוצה בחרה ליישם את התקן, החל מיום 

מיליוני  1 -תוך התאמת יתרת העודפים למועד האמור. כתוצאה מכך ירדה יתרת העודפים בכ
 שראי לקוחות באותו הסכום.ש"ח במקביל לירידה ביתרת א

 
מיישמת הקבוצה לראשונה את תקן דיווח כספי בינלאומי  2018בינואר,  1כמו כן, החל מיום 

לא קיימת  IFRS 15( אשר קובע הנחיות לעניין ההכרה בהכנסה. ליישום IFRS 15 -)להלן  15
 השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. 

 

 מכשירים פיננסיים -: 3באור 
 

 שווי הוגן .א
 

היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים הטבלה שלהלן מפרטת את 
 פי שווים ההוגן:-פיננסיים, המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על

 

 שווי הוגן  יתרה 

 
במרס  31

2018  
במרס  31

2017  
בדצמבר  31

2017  
במרס  31

2018  
במרס  31

2017  
בדצמבר  31

2017 

 
בלתי 
  מבוקר

בלתי 
  מבוקר  מבוקר

בלתי 
  מבוקר

בלתי 
 מבוקר  מבוקר

 ח"מיליוני ש 
            

התחייבויות 
            פיננסיות

            
הלוואות 

מתאגידים 
 117   129   117   117   129   117  ( 3( )1)בנקאיים 

אגרות חוב 
חברה מאוחדת 

(3( )4)  224   -   223   196   -   225 
אגרות חוב 

 679   614   686   621   562   624  (3( )2'( )סדרה ג)
            
  965   691   961   999   743   1,021 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 3באור 

 

 )המשך( שווי הוגן .א
 

השווי ההוגן מבוסס על היוון תזרימי המזומנים של ההלוואות בהתאם לציטוטים של  (1)
 הריביות שהתקבלו מהתאגידים הבנקאיים לגבי הלוואות דומות. 

 .אגרות חוב )סדרה ג'( נסחרות בבורסה (2)

 שוטפות וריבית לשלם.כולל חלויות  (3)

השווי ההוגן הינו בהתאם למחירי ו נסחרות בבורסהאגרות חוב קבוצת פנינסולה בע"מ  (4)
 בורסה.

 

 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן .ב
 

מסווגים, לפי קבוצות  ,לפי שווי הוגן בדוח על המצב הכספיהמכשירים הפיננסיים המוצגים 
ווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש בעלות מאפיינים דומים, למדרג ש

 לקביעת השווי ההוגן: 
 

 מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  :1רמה 
, אשר ניתנים לצפייה במישרין 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים, שנכללו ברמה  : 2רמה 

 או בעקיפין.
מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש נתונים שאינם  : 3רמה 

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
 

 ופקדון( מדדים בשווי הוגן )ללא תעודות סלמכשירים פיננסיים הנ
 
 3רמה   2רמה   1רמה   
 ח"מיליוני ש  (בלתי מבוקר) 2018, במרס 31

       נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 25   3   103   אגרות חוב ותעודות סל, מניות ואופציות

 -   6   -   חוזי אקדמה וחוזים עתידיים
       נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 4   -   1   מניות 
       
   104   9   29 

 

 
       התחייבויות פיננסיות

 -   -   35   אגרות חוב ואופציות סחירות, מניות
 -   5   -   חוזי אקדמה על המדד המשמשים לגידור

 31   -   -   צירוף עסקיםהתחייבות מותנית בגין 
       
   35   5   31 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 3באור 

 
 )המשך( סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן ב.

 
 )בלתי מבוקר(: 3להלן 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 
        

 (6)  (33)  4   23  2018, בינואר 1יתרה ליום 
        

 2   -   -   2  סך רווח שהוכר ברווח או הפסד
 2   2   -   -  פרעון התחייבויות 

         
 (2)  (31)  4   25  2018, במרס 31יתרה ליום 

 

 
, במסגרת 1, נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 2018, במרס 31בנוסף קיימים, ליום 

  מיליוני ש"ח. 7 -כהשקעות של עמיתי קופות גמל, בסך של 
 
 
 3רמה   2רמה   1רמה   
 ח"מיליוני ש  (בלתי מבוקר) 2017, במרס 31

       נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 1   -   134   אגרות חוב ותעודות סל, מניות ואופציות

 -   10   -   חוזי אקדמה וחוזים עתידיים
 4   -   -   השקעה בנגזר פיננסי הנמדד בשווי הוגן

       פיננסיים זמינים למכירהנכסים 
 4   -   1   מניות 

       
   135   10   9 

 

       התחייבויות פיננסיות
 -   -   86   מניות ואופציות סחירות

 -   6   -   חוזי אקדמה על המדד המשמשים לגידור
 43   -   -   התחייבות מותנית בגין צירוף עסקים

       
   86   6   43 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 3באור 
 

 )המשך( סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן ב.

 

 ) בלתי מבוקר(: 3להלן 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 
        

 (38)  (47)  4   5  2017, בינואר 1יתרה ליום 
        

 4   4     -  פרעון התחייבויות 
        

 (34)  (43)  4   5  2017, במרס 31יתרה ליום 
 

 
, במסגרת 1, נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 2017 במרס 31 ליוםבנוסף קיימים, 

 מיליוני ש"ח. 5 -השקעות של עמיתי קופות גמל, בסך של כ
 
 
 3רמה   2רמה   1רמה   
 ח"מיליוני ש  (מבוקר) 2017בדצמבר  31

       נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 23   3   108   אגרות חוב ותעודות סל, מניות ואופציות

 -   6   -   חוזי אקדמה וחוזים עתידיים
       נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 4   -   1   מניות 
       
   109   9   27 

 

 
 

       התחייבויות פיננסיות
 -   -   29   אגרות חוב ואופציות סחירות, מניות

 -   5   -   חוזי אקדמה על המדד המשמשים לגידור
 33   -   -   מותנית בגין צירוף עסקיםהתחייבות 

       
   29   5   33 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 3באור 
 

 )המשך( סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן ב.
 

 )מבוקר(: 3להלן 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 
        

 (38)  (47)  4   5  2017, בינואר 1יתרה ליום 
 22   -   -   22  סך רווח שהוכר ברווח או הפסד

 14   14   -   -  פרעון התחייבויות 
 (4)  -   -   (4) מכירת נכסים

        
 (6)  (33)  4   23  2017, בדצמבר 31יתרה ליום 

 

 
 

להלן פירוט הרמות בהיררכיות השווי ההוגן בהשקעות שוטפות של חברה מאוחדת ייעודית 
 והתחייבויות שוטפות של חברה מאוחדת ייעודית:

 
 (בלתי מבוקר) 2018במרס  31 

 כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה  
 ח"מיליוני ש 

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או 
        :הפסד

        
 5,599   -   166   5,433  אגרות חוב ממשלתיות

 4,841   -   132   4,709  אגרות חוב קונצרניות סחירות
 6,423   -   -   6,423  מניות סחירות

 1,029   -   1,010   19  תעודות סל
 4   10   -   14  (RAWS)עסקאות החלף ריבית 

 -   -   -   -  אופציות
 37   -   36   1  חוזי אקדמה וחוזים עתידיים

        
  16,589   1,354   -   17,943 

        :התחייבויות פיננסיות
        

 59   -   -   59  אגרות חוב קונצרניות סחירות
 235   -   -   235  מניות סחירות

 1   -   -   1  תעודות סל
 41   186   -   227  (RAWS)עסקאות החלף ריבית 

 104   -   102   2  עתידייםחוזי אקדמה וחוזים 
        
  338   288   -   626 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 3באור 

 
 )המשך( סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן ב.

 
 (מבוקרבלתי ) 2017במרס  31 

 כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה  
 ח"מיליוני ש 

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או 
        :הפסד

        
 5,193   -   -   5,193  אגרות חוב ממשלתיות

 5,090   -   -   5,090  אגרות חוב קונצרניות סחירות
 7,536   -   23   7,513  מניות סחירות

 144   -   134   10  תעודות סל
 112   78   -   190  (RAWS)עסקאות החלף ריבית 

 79   -   -   79  אופציות
 52   -   2   50  חוזי אקדמה וחוזים עתידיים

        
  18,047   237   -   18,284 

        :התחייבויות פיננסיות
        

 61   -   -   61  אגרות חוב קונצרניות סחירות
 157   -   -   157  מניות סחירות

 2   -   -   2  תעודות סל
 6   20   -   26  (RAWS)עסקאות החלף ריבית 

 129   -   119   10  עתידייםחוזי אקדמה וחוזים 
 51   -   -   51  אופציות

        
  287   139   -   426 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 3באור 

 
 )המשך( סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן ב.

 
 (מבוקר) 2017בדצמבר  31 

 כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה  
 ח"מיליוני ש 

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או 
        :הפסד

        
 5,492   -   -   5,492  אגרות חוב ממשלתיות

 5,032   -   213   4,819  אגרות חוב קונצרניות סחירות 
 7,319   -   24   7,295  מניות סחירות

 1,218   -   887   331  תעודות סל
 17   179   -   196  (RAWS)עסקאות החלף ריבית 

 12   -   10   2  אופציות
 40   -   38   2  חוזי אקדמה וחוזים עתידיים

        
  17,958   1,351   -   19,309 

        :התחייבויות פיננסיות
        

 162   -   -   162  אגרות חוב קונצרניות סחירות
 216   -   -   216  מניות סחירות

 6   -   -   6  תעודות סל
 2   5   -   7  (RAWS)עסקאות החלף ריבית 

 103   -   97   6  עתידייםחוזי אקדמה וחוזים 
        
  392   102   -   494 
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 מגזרי פעילות -: 4באור 
 

 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 השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים, קרנות פנסיה 

 וקופות למטרה אחרת. 
   

החיסכון מגזר ניהול 
 השוטף

פעילות המגזר הינה שיווק וניהול תיקי השקעה בניירות ערך  -
 קרנות נאמנות.עבור לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים וניהול 

   

מגזר תעודות סל 
 ופקדון

פעילות המגזר הינה ניהול תעודות סל, תעודות התחייבות  -
 קדון.יותעודות פ

   

מגזר חבר בורסה 
 מוסדי וברוקראז'

, מוסדי פעילות המגזר הינה מתן שירותי חבר בורסה וברוקראז' -
הכוללים בין היתר, שירותי משמרות בניירות ערך וביצוע 

 עסקאות בניירות ערך למגוון רחב של לקוחות. 

 קטנים ובינוניים. לתאגידיםפעילות המגזר הינה מתן אשראי   -אשראי חוץ בנקאי    
 

הפעילויות הנוספות בקבוצה שנכללות במגזר האחרים הן בעיקר פעילויות סוכנויות 
הביטוח )למעט סוכנות ביטוח הנמצאת בבעלות מלאה של החברה שנכללה במגזר 

 מכללה ללימודי שוק ההון.הפצת קרנות זרות ו(, חיסכון לזמן ארוך ובינוני
 

יות שלה בנפרד לצורכי ההנהלה עוקבת אחר תוצאות הפעילות של היחידות העסק .2
 . לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים קבלת החלטות

ימים רווח או הפסד תפעולי שבמקרים מסוביצועי המגזרים מוערכים בהתבסס על 
 . נמדד באופן שונה מרווח או הפסד תפעולי בדוחות הכספיים המאוחדים

 

על בסיס קבוצתי  ותהכנסות המימון והמסים על ההכנסה מנוהל, הוצאות המימון
הכוללות בעיקר הפחתת נכסים בלתי , הוצאות אחרות. ואינם מיוחסים למגזרי פעילות

מוחשיים אינן מיוחסות למגזרי פעילות מכיוון שאינן משמשות את ההנהלה לקבלת 
הוצאות שלא הוקצו למגזרים כוללות בעיקר הוצאות , כמו כן. החלטות תפעוליות

 .מטה
 

, מצדדים שלישיים התקבלוכאילו שההכנסות  מגזריםת בין הקבוצה מטפלת בהכנסו .3
 .ומשכך מכירה בהן לפי מחירי שוק שוטפים

 
במסגרת התחייבויות בגין תעודות הסל במאזן המאוחד כלולה מניית החברה במספר  .4

כנגד אותן התחייבויות מחזיקות החברות . מדדים אחריהם עוקבות תעודות הסל
. במניות החברה, כחלק מהנכסים המגבים להתחייבויותיהן, הייעודיות של תעודות הסל

, מניות אלה מוצגות כמניות אוצר ולפיכך, בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
. הרווחים או ההפסדים משערוך וממימוש מניות אלו מנוטרלים בדוחות הרווח וההפסד

ווחים לצורך קבלת החלטות את הר לא מנטרל מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי
 .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 -: 4באור 
                  
                מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                  
 2018במרס  31שלושת החודשים שהסתיימו ביום    

  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  שוטף

תעודות 
  סל ופקדון

חבר 
בורסה 
' וברוקראז
  מוסדי

אשראי 
 כ "סה  התאמות  אחרים  חוץ בנקאי

 בלתי מבוקר   
 ח"מיליוני ש   
                הכנסות  
                  
 216   -   21   14   25   21   54   81  הכנסות מחיצוניים  
 -   (2)  1   -   -   -   1   -  הכנסות בין מגזרים  
                  
 216   (2)  22   14   25   21   55   81  כ הכנסות"סה  

                  

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 1   -   1   -   -   -   -   -  נטו, המאזני   

                  
 58   -   9   6   7   4   19   13  רווח מגזרי  
                  
 (10)               הוצאות שלא הוקצו למגזרים   

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 1                נטו, נוסטרו   
 (6)               נטו, הוצאות מימון  
 (7)               נטו, הוצאות אחרות  
                  
 36                רווח לפני מסים על הכנסה  
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             (המשך) מגזרי פעילות -: 4באור 
                  
                (המשך) מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                  
 2017במרס  31שלושת החודשים שהסתיימו ביום    

  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  שוטף

תעודות 
  סל ופקדון

חבר 
בורסה 
' וברוקראז
  מוסדי

אשראי 
 כ "סה  התאמות  אחרים  חוץ בנקאי

 בלתי מבוקר   
 ח"מיליוני ש   
                הכנסות  
                  
 223   -   22   13   19   31   55   83  הכנסות מחיצוניים  
 -   (2)  1   -   -   -   1   -  הכנסות בין מגזרים  
                  
 223   (2)  23   13   19   31   56   83  כ הכנסות"סה  
                  

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 1   -   1   -   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                  
 64   (1)  10   6   5   14   20   10  רווח מגזרי  
                  
 (8)               הוצאות שלא הוקצו למגזרים   

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 1                נטו, נוסטרו   
 (6)               נטו, הוצאות מימון  
 (8)               נטו, הוצאות אחרות  
                  
 43                רווח לפני מסים על הכנסה  
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             (המשך) מגזרי פעילות -: 4באור 
                  
                מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                  
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום    

  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  שוטף

תעודות 
  סל ופקדון

חבר 
בורסה 
' וברוקראז
  מוסדי

אשראי 
 כ "סה  התאמות  אחרים  חוץ בנקאי

 מבוקר   
 ח"מיליוני ש   
                הכנסות  
                  
 873   -   72   56   77   112   218   338  הכנסות מחיצוניים   
 -   (8)  6   -   -   -   2   -  הכנסות בין מגזרים  
                  
 873   (8)  78   56   77   112   220   338  כ הכנסות"סה  
                  

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 5   -   5   -   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                  
 246   (2)  27   26   21   46   80   48  רווח מגזרי  
                  
 (35)               הוצאות שלא הוקצו למגזרים   
 1                רווח מהתחייבות הנובעת ממניות אוצר  

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 4                נטו, נוסטרו   
 (30)               נטו, הוצאות מימון  
 (16)               נטו, הוצאות אחרות  
                  
 170                רווח לפני מסים על הכנסה  
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 מהותיים בתקופת הדוחאירועים  -: 5באור 

 
מיטב דש ( בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר התקשרות 8)א()4בהמשך לאמור בבאור  .א

ראז'( וקמיטב דש בר -בע"מ )להלן ומיטב דש ברוקראז' מיטב דש טרייד(  -בע"מ )להלן טרייד 
מוסדיים, בהתאמה, עצמאיים ורותי המסחר בניירות ערך ללקוחות בהסכמים לרכישת פעילות שי
, לאחר התקיימות התנאים המתלים 2018בינואר,  25ביום  ,הבנק( -של בנק ירושלים בע"מ )להלן 

 6.5הושלמה עסקת מכירת פעילות הלקוחות המוסדיים למיטב דש ברוקראז' בתמורה לסך של 
 להעניקוקראז' עם הבנק בהסכם לפיו הבנק ימשיך מיליוני ש"ח. בנוסף התקשרה מיטב דש בר

למיטב דש ברוקראז' שירותי תפעול וחבר בורסה בקשר עם הפעילות הנמכרת לתקופת מעבר 
( ייחסה מיטב דש ברוקראז' סך PPAבמסגרת הקצאת תמורה הרכישה ) שהוסכמה בין הצדדים.

 ש"ח למוניטין.מיליוני  0.4 -מיליוני ש"ח לקשרי לקוחות וסך של כ 6.1 -של כ
 

הושלמה עסקת מכירת פעילות  , לאחר התקיימות התנאים המתלים,2018בפברואר,  15ביום  
מיטב דש טרייד, כך שהעלות הכוללת של רכישת הפעילות, הסתכמה לסך להלקוחות העצמאיים 

 -כמיליוני ש"ח שולמו לבנק עבור רכישת הפעילות וסך של  14.5מיליוני ש"ח, מתוכם  18.2 -של כ
מיליוני ש"ח מיוחס לתיק האשראי של לקוחות הבנק שהועבר למיטב דש טרייד. יצוין כי תיק  3.7

האשראי שנרכש, מובטח בתיקי ניירות הערך של הלקוחות שנרכשו בעסקה. כמו כן נדרשת מיטב 
במסגרת  דש טרייד להחזיק נכסים נזילים משתנים לפי תקנות הבורסה בגין הפעילות הנרכשת.

מיליוני ש"ח לקשרי  14.3 -( ייחסה מיטב דש טרייד סך של כPPAתמורה הרכישה )הקצאת 
 מיליוני ש"ח למוניטין. 0.2 -לקוחות וסך של כ

 
התקשרה החברה בהסכם השקעה והסכם בעלי מניות עם ליקווידיטי , 2018, במרס 15ביום  .ב

ליקווידיטי מתעתדת לפעול בתחום . ועם מייסדיה( ליקווידיטי -להלן )מ "נרל פרטנר בע'קפיטל ג
הן בעבור , ל ומישראל"מחו SaaSבדגש על חברות , רכישת תיקי הכנסות של חברות טכנולוגיה

קיימנית אשר ( קרן)בתצורה של שותפות מוגבלת , והן בעבור צדדים שלישיים( נוסטרו)עצמה 
Liquidity Capital (Cayman) G.P , בעלי  ,ע ומר רון דניאלמשותפת של מר ירון סלחברה בבעלות

במסגרת העסקה החברה השקיעה . הינה השותף הכללי של השותפות כאמור, ליקווידיטיב מניות
 54% -אלפי דולר בליקווידיטי כנגד הקצאת מניות לחברה כך שהחברה מחזיקה ב 540 -סך של כ

הביקורת לאחר קבלת אישור ועדת , כמו כן. מהון המניות של ליקווידיטי בדילול מלא
, אלפי דולר 60 -השקיע בליקווידיטי סך של כ, מר אילן רביב, ל החברה"מנכ, ודירקטוריון החברה

. מהון המניות של ליקווידיטי בדילול מלא 6% -ומחזיק ב, כנגד הקצאת מניות בליקווידיטי
בעצמה או , מיליוני דולר 3.4החברה התחייבה להשקיע סך של , במסגרת העסקה כאמור

לשם ביצוע ההשקעות הראשונות של ליקווידיטי. , ת משקיעים אשר יגוייסו על ידהבאמצעו
במסגרת . ביחס להשקעות אלו הוסכם על מנגנון חלוקת רווחים בין החברה לבין ליקווידיטי

המסדיר את , מר ירון סלע ומר רון דניאל, העסקה נחתם הסכם עם בעלי מניות בליקווידיטי
ה ירון סלע ורון דניאל יעניקו שירותי ניהול "ה, כמו כן. יהחזקות הצדדים בליקווידיט

 .לליקווידיטי
 

לתביעה בהתייחס הכספיים השנתיים המאוחדים  בדוחות( א()1()ב)23בהמשך לאמור בביאור  .ג
, 2009במרס,  23 ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז ביום

במהלך , (ד אוצר.מ -להלן)מ "ד אוצר בע.בהנפקה ובכלל זה מלרבות החתמים )נתבעים  26נגד 
בתיק שעניינו תביעה נגזרת , 2018במרס,  14 וביום 2018במרס,  21 דיונים שהתקיימו ביום

נערכו מגעים (, התביעה הנגזרת שאושרה -להלן)שאושרה כנגד נושאי המשרה בפסיפיקה 
אינטנסיביים של משא ומתן בסופם ניתנה הצעת בית המשפט ביחס למתווה פשרה אפשרי אשר 

 -להלן)מ "יסיים את כל ההליכים הקיימים בעניינה של פסיפיקה אחזקות בע -אם ייחתם ויאושר 
 (. פסיפיקה
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 )המשך( מהותיים בתקופת הדוחאירועים  -: 5באור 

 
ונקבע כי הצדדים , נתן בית המשפט תוקף של החלטה להצעת הפשרה 2018באפריל,  1 ביום

באפריל,  29 ביום. 2018במאי,  6 יגבשו הסדר פשרה בהתאם להוראות הצעת הפשרה עד ליום
הגישו החתמים בתובענה הייצוגית הודעה ובקשה בהסכמת המבקשים לעיכוב הליך  2018

קבע בית  2018במאי,  1 ביום. שורהתובענה הייצוגית והגשת תגובת החתמים לבקשת האי
ישיבת . כי בשלב זה מוארך המועד להגשת תשובת החתמים לבקשת האישור, בין השאר, המשפט

 . 2018ביוני,  11 קדם משפט נקבעה בתיק ליום

 

לתביעה בהתייחס בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ( ג()1()ב)23בהמשך לאמור בביאור  .ד
בספטמבר,  14 נגזרת שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ביוםובקשה לאישורה כתביעה 

 25 ביום, לעיל )ג(5 בביאורכמפורט , לאור הליכי הפשרה, מ"אוצר בע. ד.בין היתר נגד מ, 2017
ניתנה החלטת בית המשפט לעכב את המועד להגשת תשובת המבקשים לתגובות  2018במרס, 

 .המבקשים לבקשת האישור עד להחלטה אחרת

לאור השלב המתקדם בו מצויים הליכי , לעיל)ד( 5-ו )ג(5 בביאוריםיחס להליכים המפורטים ב
מעריכים עורכי הדין המטפלים בתובענה כי כלל ההליכים המתנהלים בעניינה של , הפשרה

 . פסיפיקה יסתיימו בפשרה
 

ובענות לתבהתייחס בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים  (ד()2()ב)23בהמשך לאמור בביאור  .ה
נגד מיטב  2016נובמבר ודצמבר , ייצוגיות שהוגשו בחודשים אוקטוברלאשרן כתובענות  ותובקש

 2017בינואר,  1 אשר מוזגה ביום)מ "ואיילון פנסיה וגמל בע (מיטב דש גמל -בע"מ )להלן דש גמל
המשפט לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים ולבית (, איילון פנסיה וגמל -להלן, למיטב דש גמל

הגישה הממונה על שוק ההון ביטוח  2018במאי,  15 ביום, בנושא דומה, המחוזי מחוז מרכז
כי גופים מוסדיים רשאים לגבות , בין היתר, בעמדה צוין. וחיסכון את עמדתה באשר לתביעה

מצוין באופן מפורש בתקנון הגוף  הוצאות ישירות מאת העמיתים או המוטבים גם אם הדבר אינו
 .ובלבד שהדבר נעשה בהתאם להוראות התקנות המוסדי

 
לתובענה בהתייחס בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ( ו()2()ב)23בהמשך לאמור בביאור  .ו

ביולי,  10 ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום
המחלקה )התקיים דיון בתיק בפני בית המשפט  2018באפריל,  17 ביום, נגד מיטב דש גמל 2017

לרבות )הועבר הדיון בבקשת האישור לבית הדין לעבודה , בהתאם להסכמת הצדדים(. הכלכלית
וכן נקבע כי המבקש יהיה זכאי להגיש לבית הדין לעבודה בקשת אישור ( הרשלנות נושאב

ין ביכולתם להעריך את א, בשלב מקדמי זה, ערכת עורכי הדין המטפלים בתובענהלה. מתוקנת
 . סיכוייה של בקשת האישור והתביעה להתקבל

 
, הוגשה תובענה ובקשה לאישורה כתובעה ייצוגית לבית הדין האזורי 2018במרס,  20ביום  .ז

מיטב דש חמש חברות מנהלות נוספות )להלן, ביחד עם ולעבודה בתל אביב נגד מיטב דש גמל 
 הנתבעות( על ידי עמיתים בקרנות הפנסיה שבניהול הנתבעות. - גמל

 
 הקבוצה חברי. שארים להם שאין מעמיתים שארים ביטוח דמי גביית הוא התביעה של עניינה
 הצטרף או צורף אשר, שארים לו שאין מי כל הינם לייצג םיהייצוגי התובעים מבקשים אותה
 שארים ביטוח בגין ביטוח דמי מהם גבתה הקרן ואשר מהנתבעות מי בידי המנוהלת פנסיה לקרן

 הכולל הנזק שיעור את להעריך ביכולתם אין כי בתביעה ציינו התובעים .שאירים לו שאין למרות
  הקבוצה לחברי שנגרם

 
מיטב דש גמל לומדת את התביעה ונערכת להגיש תגובתה. בשל השלב המקדמי בו מצויה 

 התובענה, לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה להתקבל. 
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  הדיווח מועדאירועים לאחר  -: 6באור 

 

לאגרות החוב באופן יציב  A1.ilכי היא קובעת דירוג בע"מ , הודיעה מידרוג 2018, באפריל 25ביום  .א

וזאת לאור החלטה עקרונית ., נ.מיליוני ש"ח ע 100שתנפיק החברה בהיקף של עד '( סדרה ג)

בדרך של , לביצוע הנפקת אגרות חוב לציבור, 2018, באפריל 25שקיבל דירקטוריון החברה ביום 

 אשר הונפקה לראשונה מכוח תשקיף מדף של'(, סדרה ג)הרחבת סדרת אגרות חוב קיימת 
, גייסה החברה, בהתאם לדוח הצעת מדף 2018, באפריל 30ביום  .2010בנובמבר,  29החברה מיום 

ניכוי הוצאות הנפקה( במיליוני ש"ח ) 94.9 -החברה סך של כשפורסם על פי תשקיף מדף של 
מיליוני ש"ח ע.נ.  100אגרות חוב )סדרה ג'(. על פי דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור עד 

 .0.98%אפקטיבית לאגרות החוב בהנפקה עומד על הריבית הב )סדרה ג'(. שיעור אגרות חו
בדצמבר בכל אחת  10תשלומים שווים ביום  8 -אגרות החוב )סדרה ג'( עומדות לפירעון ב

וצמודות )קרן וריבית( למדד  3.95%)כולל(, נושאות ריבית שנתית בשיעור  2025עד  2018מהשנים 
המונפקת של החברה  '(גסדרה )חוב האגרות כמות  למועד אישור הדוח,נכון  המחירים לצרכן.

 .נ.ע 651,809,363 הינה
 

בדבר אישור דירקטוריון בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים  (1)10לאמור בבאור  בהמשך .ב
לקבל הצעות מבעלי מניותיה לרכישת מניות , להיענות לפניית הבורסה מיטב דש טרייד

 5.3%-כ) מיטב דש טריידמיליוני מניות הבורסה המוחזקות על ידי  5.3בגין , המוחזקות על ידם
במיטב התקבלה  2018, באפריל 16ביום , ח"מיליוני ש 26.5במחיר כולל של (, מהונה של הבורסה

לרכישת מלוא מניות הבורסה  מיטב דש טריידבדבר קיבול הצעת   הודעת הבורסה דש טרייד
 .הודעת הקיבול( -)להלן שהוצעו על ידה לרכישה כאמור

בכפוף לאפשרות דחיית , 2018, ביוני 19השלמת העסקה נקבעה ליום , בהתאם להודעת הקיבול
והינה מותנית בקבלת אישור רשות ניירות ערך ואישור רשות , מועד זה בהסכמת הצדדים

 ככל שהעסקה לא תושלם עד"(. האישורים הרגולטורים( )"במידת הצורך)ההגבלים העסקיים 
וככל שלא , לרבות בשל אי קבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים, למועד האמור מכל סיבה

 .העסקה תתבטל, יוארך מועד זה בהסכמה

יובהר כי השלמת העסקה תלויה כאמור בהתקיימותם של תנאים שונים, לרבות קבלת אישורים 
 תושלם.רגולטורים, וכי אין וודאות שהתנאים האמורים יתקיימו ו/או שהעסקה 

מיליוני  1.9 -סך של כבהדוחות הכספיים כוללים הכנסה שנרשמה במסגרת הוצאות אחרות, נטו, 
 .הנובעת מעדכון השווי ההוגן של מניות הבורסה, ח"ש

 

מכוח פנינסולה( דוח הצעת מדף  -, פרסמה קבוצת פנינסולה בע"מ )להלן 2018באפריל,  23ביום  .ג
מכוחו , 2019בינואר  26שהוארך עד ליום  2016בינואר  27מיום  פנינסולהתשקיף המדף של 

 ש"ח ע.נ. כל אחת. 1'( בנות באלפי אגורות חוב )סדרה  100,188הנפיקה פנינסולה לציבור 

 
, ואינן צמודות )קרן וריבית( למדד 1.5%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 

 מיליוני ש"ח. 98.7 -כלשהו. סך התמורה המידית )ברוטו( במסגרת הצעה לציבור, הסתכמה לכ
 

אגרות החוב האמורות תעמודנה לפרעון )קרן( בשמונה תשלומים רבעוניים שווים ורצופים 
. 2020באפריל  1 -החל ב מקרן ערכן הכולל, כל אחד, אשר ישולמו מדי רבעון, 12.5%בשיעור של 
תשלומים אשר ישולמו  15 -יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תשולם בהריבית על 

 .2018ביולי,  1 -כל רבעון, החל מה

 

הודעות אודות  בדברבדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים  (9)א()23 בהמשך לאמור בבאור .ד
החברה וועד העובדים הגיעו להסכמות מסחריות , הכרזת ארגון עובדים יציג בקרב עובדי החברה

 .הצדדים נערכים לניסוח הסכם משפטי. וארגוניות אודות הסכם קיבוצי
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 )המשך( הדיווח מועדאירועים לאחר  -: 6באור 

 
אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התקנות הייעודיות לקרן סל מכוח חוק  2018במאי,  1ביום  .ה

הרפורמה תיכנס לתוקפה באופן מדורג ( )קרנות סל(. 28השקעות משותפות בנאמנות )תיקון מס' 
 וצפויה להסתיים לקראת סוף השנה. 2018בתחילת חודש אוקטובר, 

 

ש"ח למניה, המסתכם לסך  0.15הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  ,2018במאי,  24ביום  .ו
 מיליוני ש"ח, נטו )בניכוי דיבידנד לחברות המאוחדות המחזיקות במניות של החברה(. 9.8-של כ
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  מיטב דש השקעות בע"מ 
  

  המאוחדים ביניים נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים
  המיוחסים לחברה

  
 2018במרס  31ליום 

 
  

  תוכן העניינים
  

 עמוד 

 2 של רואה החשבון המבקרדוח מיוחד 

 4 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

  או הפסד ורווח הדוחות המאוחדים על רווחנתונים כספיים מתוך 
 המיוחסים לחברהאחר כולל  

  
6 

 7 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

 10 מידע נוסף

  
  
  

- -  - -  - - -  - - -  - -  
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  ד' לתקנות ניירות ערך38דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 

  1970- (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  
  

  מבוא
  

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
שלושה חודשים  של ולתקופה 2018 במרס, 31ליום  החברה), -של מיטב דש השקעות בע"מ (להלן  1970-התש"ל

באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. ה שהסתיימ
  בהתבסס על סקירתנו. זוביניים  לתקופתאחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד 

  

ות אשר המידע הכספי לתקופת הביניים הנפרד מתוך המידע הכספי ביניים של חברות מוחזקאת  סקרנולא 
 2018 במרס, 31ח ליום "מיליוני ש 162.5 - לסך של כנטו הסתכמו , הנכסים בניכוי ההתחייבויות המיוחסים להן
של שלושה חודשים  לתקופה ח"שמיליוני  6.2 -ל הסתכם לסך של כ"ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות הנ

תן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון של או המידע הכספי לתקופת הביניים הנפרד. שהסתיימה באותו תאריך
אותן חברות מבוססת על  בגיןלמידע הכספי  מתייחסת ככל שהיא, אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו

  .דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים
  

  היקף הסקירה
  

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

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

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

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

  מסקנה
  

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור , ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחריםבהתבסס על סקירתנו, 

ד' לתקנות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
  .1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל

 רואי חשבון  2018במאי,  24
   

  קוסט פורר גבאי את קסירר

  , 3עמינדב ' רח

  6706703אביב - תל

  +972-3-6232525טל.   

  972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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  ד'38 תקנה לפי מיוחד דוח

  
  המאוחדים ביניים הכספיים הדוחות מתוך כספי ומידע כספיים נתונים

  לחברה המיוחסים
  
  

 החברה של המאוחדים ביניים הכספיים הדוחות מתוך לחברה המיוחסים נפרד כספי ומידע כספיים נתונים להלן
 לתקנה בהתאם המוצגים מאוחדים), דוחות -  (להלן התקופתי הדוח במסגרת מפורסמיםה 2018 במרס, 31 ליום

  .1970 - התש"ל ומידיים), תקופתיים (דוחות ערך ניירות לתקנות ד'38
  
  
  
  
  

  

 



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים

4  

      
 ליום     
 בדצמבר 31  במרס 31ליום  
 2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      נכסים שוטפים
      

 54   47   31  מזומנים ושווי מזומנים
 17   11   20  השקעות לזמן קצר

 13   13   21  חייבים ויתרות חובה
 258   245   237  ז שוטפות עם חברות מוחזקות"יתרות חו

      
  309   316   342 
      

      נכסים לא שוטפים
      

 4   2   4  הלוואות ויתרות חובה, השקעות
 16   21   17  ושטרי הון בחברות כלולות , השקעה

 נטו , נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות
 1,403  לרבות מוניטין   

 
 1,304 

 
 1,314 

 34   35   33  רכוש קבוע
 4   6   4  מסים נדחים

 42   34   44  נכסים בלתי מוחשיים
      
  1,505   1,402   1,414 
      
  1,814   1,718   1,756 

      

      

      

 .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד

  



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים

5  

      
 ליום     
 בדצמבר 31  במרס 31ליום  
 2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      התחייבויות שוטפות
      

 75   107   96  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
 23   18   14  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 58   65   60  זכאים ויתרות זכות
 88   76   118  חברות מוחזקות ז שוטפות עם"יתרות חו

 -    15   14  דיבידנד שהוכרז
      

  302   281   244 
      התחייבויות לא שוטפות

      
 106   106   104  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 544   493   542  אגרות חוב
 התחייבויות בשל אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן 

 -    4   -   מקנות שליטה   
 18   21   17  זכאים אחרים

 21   22   19  התחייבות בגין רכישת פעילות
 14   14   14  הלוואות מחברות מוחזקות

 7   7   7  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
      
  703   667   710 
      

 954   948   1,005  כ התחייבויות"סה
      

      הון 
      

 64   63   64  הון מניות 
 561   561   563  פרמיה על מניות

 )52(  )54(  )51( מניות אוצר
 14   14   13  קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות

 179   143   184  יתרת רווח 
 36   43   36  קרנות אחרות

      
 802   770   809  כ הון מיוחס לבעלי מניות של החברה"סה
      
  1,814   1,718   1,756 

      
 .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד

 
        2018במאי,  24

 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

6  

       
 לשנה      
 שהסתיימה  שלושת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  במרס 31ביום   
  2018  2017  2017 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח''מיליוני ש  
   

 297   76   65  הכנסות מדמי ניהול מחברות מוחזקות
      

 257   65   63  הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
      

 40   11   2  רווח תפעולי
      

 2   -    -   נטו, רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק נוסטרו
 19   5   5  הכנסות מימון מחברות מוחזקות

 )42(  )8(  )8( הוצאות מימון
 )3(  1   -   נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 

 3   -    1  נטו, חלק החברה ברווחי חברות כלולות
 80   17   20  נטו , חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

      
 99   26   20  רווח לפני מסים על הכנסה

      
 4   2   -   מסים על הכנסה 

      
 95   24   20  רווח מיוחס לחברה

      
      ):לאחר השפעת המס( כולל אחר המיוחס לחברה) הפסד(רווח 

      
 1   -    -   רווח אקטוארי בגין תכניות להטבה מוגדרת
 )1(  -    -   הפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

      
 95   24   20  כ רווח כולל המיוחס לחברה "סה

       
       
       
       
       

 .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד

 



 בע"מ השקעות דש מיטב
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7  

 לשנה      
 שהסתיימה  שלושת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  במרס 31ביום   
  2018  2017  2017 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח "מיליוני ש  
       

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
      של החברה   
      

 95   24   20  רווח מיוחס לחברה 
      

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
      :מפעילות שוטפת של החברה   
      

      :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה
      

 6   1   1  פחת רכוש קבוע
 13   3   5  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

 )1(  -    -    רווח ממימוש השקעה בחברה כלולה
 1   -    -   הפחתת הוצאות רכישה נדחות

 שערוך הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך 
 3   1   1  לחברות מוחזקות   

 ,חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות
 )53(  )11(  )16( נטו, בניכוי דיבידנד שהתקבל   

 )2(  -    -    רוווח ממכירת נכס פיננסי זמין למכירה
 חלק החברה ברווחי חברות 

 -    -    )1( נטו, בניכוי דיבידנד שהתקבל, כלולות   
 4   2   -   נטו, מסים נדחים

 4   -    -    שינוי בהתחייבויות בגין רכישת פעילויות
 )2(  )2(  )2( שערוך אגרות חוב

 שערוך התחייבויות בשל אופציות מכר 
 1   -    -   לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   

 2   1   1  תשלום מבוסס מניות
      
 )11(  )5(  )24( 
      

 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 
      :של החברה   
      

 26   )24(  42  יתרות של חברות מוחזקות
 )2(  -    )2( חייבים ויתרות חובה

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 1   2   )7( וזכאים ויתרות זכות   
      
  33  )22(   25 
      

 שוטפת ) שימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 96   )3(  42  של החברה   
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 לשנה      

 שהסתיימה  שלושת החודשים  

 ביום  שהסתיימו  

 בדצמבר 31  במרס 31ביום   

  2018  2017  2017 

 מבוקר בלתי מבוקר  

 ח "מיליוני ש  
       

 תזרימי מזומנים לפעילות השקעה של 
      החברה   
      
 השקעות זמן קצר הנמדדות השקעה ) מימוש( 

 )4(  1   )3( נטו, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   
 )4(  )1(  -   רכישת רכוש קבוע

 )23(  )4(  )7( בלתי מוחשיים רכישת נכסים
 12   12   -   תמורה ממימוש נכסים המוחזקים למכירה

 )7(  )1(  )64( מתן הלוואות לחברות מוחזקות
 2   -    -   פרעון הלוואה לחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 -    -    7  פרעון הלוואות לחברות מוחזקות
 )8(  )2(  )2( פרעון התחייבויות בשל צירוף עסקים

 )18(  -    )14( השקעה בחברות מוחזקות
 1   -    -   מכירת נכס פיננסי זמין למכירה

 )3(  -    -   מתן הלוואה לזמן ארוך
      

 )52(  5   )83( השקעה ) שימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
      
 זרימי מזומנים מפעילות מימון של ת
      החברה   
       

 141   -    -    )בניכוי הוצאות הנפקה(הנפקת אגרות חוב 
 )75(  -    -   פרעון אגרות חוב

 )2(  )1(  )1( פרעון התחייבויות לזמן ארוך
 )4(  -    -   פרעון התחייבויות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 )19(  26   19  נטו, מתאגידים בנקאייםאשראי לזמן קצר 
 )50(  -    -   דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה

 פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 )1(  -    -   בנקאיים   
      

 מימון ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו  שנבעו מפעילות 
 )10(  25   18  של החברה   
      
 34   27   )23( במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(ליה ע
      

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 20   20   54  תקופה   
      
 54   47   31  תרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופהי
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9  

 לשנה       

 שהסתיימה  שלושת החודשים   

 ביום  שהסתיימו   

 בדצמבר 31  במרס 31ביום    

   2018  2017  2017 

 מבוקר  בלתי מבוקר   

 ח"מיליוני ש   
        

 )א(
 מידע נוסף על תזרימי המזומנים של 

 הפעילות השוטפת   
     

       

 
 מזומנים ששולמו במשך השנה בחברה 

 :עבור   
     

       
 28   1   1  ריבית 

       
      פעולות מהותיות שלא במזומן של החברה )ב(
       
        
 -    15   14  דיבידנד שהוכרז 

        
 -    4   6  דיבידנד לקבל 
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  בע"מ השקעות דש מיטב
 

  נוסף מידע

  

10  

  כללי .1
  

ולתקופה של שלושה חודשים  2018, במרס 31מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), 38תאריך, בהתאם להוראות תקנה  ובאותשהסתיימה 

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים 1970-התש"ל
  תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם.ולשנה שהסתיימה באותו  2017בדצמבר,  31של החברה ליום 

 
, ח כל שטר"מיליוני ש 1 שטרי הון על סך 12 בע"מ הונפקו לחברה ע"י מיטב דש טרייד 2018בחודש פברואר  .2

ביום . משניכהון , ח"מיליוני ש 52 ךסל ע בע"מ למיטב דש טרייד הלוואה החברה נתנהכמו כן . כהון ראשוני
  .ח בפירעון מוקדם"מיליוני ש 8.5סך של  בע"מ טריידמיטב דש פרעה  2018במאי  2

  
   מחברות מוחזקות דיבידנד .3

  
   .מוחזקות מחברותש"ח  נימיליו 11-דיבידנד בסך כ הוכרזבתקופת הדוח 
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