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 בע"מ השקעות דש מיטב

 9312 ,ביוני 03 ביום שהסתיימה לתקופה הדירקטוריון דוח
 

 "הקבוצה"( או החברה"" )להלן: בע"מ השקעות דש מיטב של הכספיים הדוחות את בזאת להגיש מתכבדים הננו
 ("9312 שנת של שניה "הרבעון )להלן: חודשים ושלושה הדוח"( "תקופת )להלן: חודשים שישה של ותלתקופ

 .9312 ,ביוני 03 ביום שהסתיימו
 

 התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .1
 

 עסקי תיאור - א' פרק ראה החברה, פעילות על והשפעתה העסקית הסביבה אורית אודות לפרטים 1.1
 .9312 ביוני, 03 ליום התאגיד עסקי עדכון בדוח וכן 9312 לשנת החברה של התקופתי בדוח התאגיד

 
 כספי מצב .1.9

 

 ליום הכספי המצב על יםהמאוחד ותבדוח ביטוי לידי שבא כפי החברה, של הכספי מצבה
 הסל. תעודות והתחייבויות נכסי של מאיחוד מהותית הושפע ,03.2.9312

 משותפות השקעות חוק מכוח סל לקרנות הסל תעודות הוסבו 9312 לשנת הרביעי ברבעון

 המצב על הדוח לעיל האמור לאור (."92 "תיקון )להלן: 9312-התשע"ז ,(92 'מס תיקון) בנאמנות
 החברות של השוטפות ההשקעות את כולל לא ,01.19.9312 וליום 93122.03. ליום הכספי,

 השוטפות ההתחייבויות את כולל לא ומנגד והפיקדון הסל תעודות לכיסוי הייעודיות המאוחדות
 הייעודיות המאוחדות החברות של השוטפות ההתחייבויות ואת והפיקדון הסל תעודות בגין

  והפיקדון. הסל תעודות לכיסוי
 
 ש"ח מיליוני 242-לכ הסתכם 03.2.9312 ליום - החברה של המניות לבעלי המיוחס ההון 1.1.9

 בעיקר, נבע, הדוח בתקופת בהון השינוי .01.19.9312 ליום ש"ח מיליוני 298-לכ בהשוואה
 ש"ח, מיליוני 42-כ של בסך החברה של המניות לבעלי המיוחס לתקופה רווח מסה"כ

 ש"ח. מיליוני 03-כ של בסך הדוח פתבתקו החברה של המניות לבעלי שולםש ומדיבידנד

 
 בהשוואה ש"ח מיליוני 122-לכ הסתכמו 03.2.9312 ליום - שליטה מקנות שאינן זכויות 9.1.9

 רווח מסה"כ בעיקר, נבע, הדוח בתקופת השינוי .01.19.9312 ליום ש"ח מיליוני 198-לכ
 דיבידנד בניכוי ש"ח מיליוני 2-כ של בסך שליטה מקנות שאינן לזכויות המיוחס כולל

 בשותפות זכויות הענקתמ ,ש"ח מיליוני 2-כ של בסך שליטה מקנות שאינן לזכויות
L.P II Capital Liquidity (ווידיטי"קלי "קרן הלן:ל) בסך שליטה מקנות שאינן זכויות בעליל 
 בקבוצת שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי הון מהנפקתו ש"ח מיליוני 92-כ של

 .ש"ח מיליוני 21-כ של בסך "(פנינסולה" )להלן: בע"מ פנינסולה
 

 1.4-כל בהשוואה ש"ח ימיליארד 1.8-לכ הסתכמו 03.2.9312 ליום - שוטפים נכסים 1.9.0
 קוזזה לקוחות ובאשראי קצר לזמן בהשקעות עלייה .01.19.9312 ליום ש"ח ימיליארד
 חובה. ויתרות חייביםוב מזומנים ושווי מזומניםב בירידה

 
-כ לעומת ש"ח מיליוני 22-לכ הסתכמו 03.2.9312 ליום - גמל קופות עמיתי של השקעות 1.9.4

 תשואה. מבטיחות גמל קופות נכסי יתרת כולל הסעיף .01.19.9312 ליום ש"ח מיליוני 22
 .9312 לשנת הכספיים לדוחות 2ג'90 באור ראה נוסף לפירוט

 
 לעומת ש"ח מיליוני 132-לכ הסתכמו 03.2.9312 ליום - חובה ויתרות הלוואות השקעות, 1.9.8

 אשראי הלוואות, השקעות, בעיקר כולל הסעיף .01.19.9312 ליום ש"ח מיליוני 23-כ
 לזמן לקוחות באשראי מגידול בעיקר נובעת העלייה ארוך. לזמן מראש והוצאות לקוחות

 .ליקווידיטי ובקרן בפנינסולה ארוך
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 מיליוני 92-לכ הסתכמו 03.2.9312 ליום - כלולות בחברות הון ושטרי הלוואות השקעות, 1.9.2
 ברווחי החברה מחלק נובעת העלייה .9312.01.19 ליום ש"ח מיליוני 94-לכ בהשוואה ש"ח

 שהתקבל. דיבידנד בניכוי הכלולות החברות
 

 ליום ש"ח מיליוני 02-כ לעומת ש"ח מיליוני 932-לכ הסתכם 03.2.9312 ליום - קבוע רכוש 1.9.2
 הסתכמו, אשר שימוש זכות נכסי כולל הקבוע הרכוש 1.1.9312-מה החל .01.19.9312

 תקן של 1.1.9312 מיום החל לראשונה, יישום לאור ש"ח. מיליוני 124-לכ 93122.03. ליום
 החשבונאי הטיפול לעניין הנחיות קובע אשר (IFRS 12) 12 מס' בינלאומי דיווח

-כ של בסך ,1.1.9312 ביום הקבוצה, של חכירות בגין שימוש זכות נכסי נרשמו בחכירות,
 מיליוני 2-כ של נטו, בסך, נוסף שימוש זכות נכס נרשם הדוח בתקופת .₪ מיליוני 128
 מציוד קרובעי מורכב הקבוע הרכוש שאר ש"ח. מיליוני 11-כ של סך הופחתו ש"ח

 הקבוצה. במשרדי במושכר ושיפורים מחשבים וריהוט,
 

 -כ לעומת ש"ח מיליוני 1,181-לכ הסתכמו 03.2.9312 ליום - נטו מוחשיים, בלתי נכסים 1.9.2
 בלתי נכסים מהפחתות בעיקר נובעת הירידה .9312.01.19 ליום ש"ח מיליוני 1,124

 נדחות. רכישה הוצאות והיוון תוכנות רכישת בקיזוז מוחשיים
 

 229-כל בהשוואה ש"ח מיליוני 312,1-לכ הסתכמו 03.2.9312 ליום - שוטפות התחייבויות 1.9.2
 קצר לזמן באשראי מעלייה נובעת העלייה .בהתאמה ,01.19.9312 ליום ש"ח מיליוני
 של שוטפות חלויות רישום וכן ערך ניירות מכירת בגין התחייבויות ,בפנינסולה( )בעיקר

 זכות. ויתרות בזכאים ירידה בניכוי IFRS 12 יישום לאור זאת חכירה, בגין התחייבויות
 

-לכ בהשוואה ש"ח מיליוני 1,383-לכ הסתכמו 03.2.9312 ליום - שוטפות לא התחייבויות 1.9.13
 IFRS16 של לראשונה מיישום בעיקר נובעת העלייה .9312.01.19 ליום ש"ח מיליוני 249
 של חוב אגרות פירעון בניכוי שוטפות( חלויות )בניכוי ש"ח מיליוני 122-כ של בסך

 ש"ח. מיליוני 82-כ של בסך פנינסולה

 



 

 

 0 

 הפעילות תוצאות   1.0

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

 

 

 מחצית
 מחצית  9312

9312    
 9 רבעון
 9 רבעון  9312

 שנת  9312
9312 

          
          הכנסות
 320   80   79   161   158  ופנסיה גמל קופות מניהול
 / תעודותו נאמנות קרנות מניהול
 013   22   23   142   182  * סל קרנות
 26   6   6   12   13  השקעות תיקי מניהול

          
 656   165   165   321   330  השקעות מניהול הכנסות כ"סה

          
 105   26   25   51   56  מוסדי 'וברוקראז הבורסה מחבר

 חוץ אשראי בגין מימון הכנסות
 61   14   21   28   39   בנקאי

 68   16   19   37   40  אחרות
          

 890   221   230   437   465  הכנסות כ"סה
          

 הנהלה ,תפעול ,שיווק הוצאות
 688   169   173   338   354  וכלליות

          
 202   52   57   99   111  תפעולי רווח

          
 (3)  1   3   2   14  נטו ,ערך מניירות (הפסד) רווח

 (36)  (14)  (17)  (20)  (22) נטו ,מימון הוצאות
 (33)  (9)  (10)  (16)  (22) נטו ,אחרות הוצאות

 ,כלולות חברות ברווחי החברה חלק
 3   -   2   1   3  נטו

          
 133   30   35   66   84  מס לפני רווח

          
 56   15   12   28   29  הכנסה על מסים

          
 77   15   23   38   55  לתקופה רווח

          
 79   17   24   40   56  לתקופה כולל רווח כ"סה

          
          :ל מיוחס לתקופה רווח
 67   13   19   33   48  החברה של המניות בעלי

 10   2   4   5   7  שליטה מקנות שאינן זכויות

          
 תכלית ומיטב בע"מ נאמנות קרנות דש מיטב בין המיזוג בעקבות הנוכחי, מהרבעון החל 

 מניהול הכנסות גם כוללות נאמנות קרנות מניהול הכנסות בע"מ נאמנות קרנות ניהול
 נאותה. השוואה לצורך זאת מחדש, מוצגים ההשוואה נתוני סל. קרנות
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 :ש"ח( )במיליוני (EBITDA) סיםומ והפחתות פחת מימון, לפני רווח
 

  

 מחצית
 מחצית  9312

 9 רבעון  9312
 9 רבעון  9312

9312  2018 

           
EBITDA   158   118   78   60   235 

 
 

  

 מחצית
 מחצית  9312

 9 רבעון  9312
 9 רבעון  9312

9312  2018 

           
 EBITDA    182   118   22   61   235 מנוטרלת

 
 

 
 182-כ של לסך המנוטרלת EBITDA -ה הסתכמה 9312 שנת של השני וברבעון הדוח בתקופת
 1-כ של סך נוטרל הנוכחי וברבעון הדוח בתקופת בהתאמה. ש"ח, מיליוני 22-וכ ש"ח מיליוני
 מניות. מבוסס תשלום בגין ש"ח מיליוני

 
 אשר 12 מספר בינלאומי כספי דיווח תקן הוראות את החברה מיישמת 1.1.9312 -ה מיום החל

 החברה רושמת התקן מיישום כתוצאה בחכירות. החשבונאי הטיפול לעניין הנחיות קובע
 בגין ליסינג והוצאות דירה שכר הוצאות חלף מימון והוצאות שימוש זכות נכסי הפחתת הוצאות
 הדוח בתקופת ,מסתכמת היתה EBITDA -ה התקן את מיישמת היתה לא החברה אם רכבים.

 .בהתאמה ,ש"ח מיליוני 29 -כ של וסך ש"ח מיליוני 142 -כ של לסך 9312 שנת של השני וברבעון

 
 הכנסות 1.0.1

 ש"ח מיליוני 903-כ של לסך הסתכמו 9312 שנת של שניה ברבעון הקבוצה הכנסות
  אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 991-כ לעומת

 
-כ של סך לעומת ש"ח מיליוני 428-כ של לסך הקבוצה הכנסות הסתכמו הדוח בתקופת

 אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 402
 

 חוץ ואשראי נאמנות קרנות מניהול הכנסותמ נובעת הדוח בתקופת העלייה עיקר
 להלן. שיוסבר כפי בנקאי,

 
 9312 שנת של השני ברבעון הסתכמו פנסיה וקרנות גמל קופות מניהול הקבוצה הכנסות

 בתקופת אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 23-כ לעומת ש"ח מיליוני 22-כ של לסך
 בתקופה ש"ח מיליוני 121-כ לעומת ש"ח מיליוני 182-כ של לסך ההכנסות הסתכמו הדוח

 בקופות הממוצעים הניהול דמי שיעורב מירידה יקרבע נובעת הירידה .אשתקד המקבילה
 .הפנסיה קרנות מניהול בהכנסות עלייה לעומת הגמל
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 במיליארדי) הקבוצה שבניהול הפנסיה קרנותו הגמל קופות נכסי היקף התפתחות להלן
  (:ח"ש

  

 ליום נכסים היקף
    1.8.19  30.6.19  30.6.18  31.12.18 

           
 וקרנות הגמל קופות נכסי

 50.9   51.2   54.7   55.0  הפנסיה
 
 
  

 *( ממוצע נכסים היקף
 שנת  9 רבעון  1 רבעון  9 רבעון    
    2019  2019  2018  2018 

           
 50.9   50.9   52.2   54.1   הפנסיה וקרנות הגמל קופות נכסי

 
 

  .9 לקיח תקופה וסוף לתחילת המנוהלים הנכסים של היתרות סכום - "ממוצע" *(
 

 שוטף חיסכון מניהול הקבוצה הכנסות
 

 הנאמנות, קרנות ניהול את כולל השוטף החיסכון ניהול מגזר הנוכחי, מהרבעון החל
 פרטיים לקוחות עבור ערך בניירות השקעה תיקי וניהול ושיווק הסל קרנות ניהול

 הכספיים. בדוחות 8 באור ראה לפרטים מוסדיים. ולקוחות
 

 נטו מחקות, וקרנות סל תעודות סל, קרנות נאמנות, קרנות ניהולמ הקבוצה הכנסות
 מיליוני 22-כ לעומת ש"ח מיליוני 23-כ של לסך 9312 שנת של השני ברבעון הסתכמו

 לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 182-כ של והכנסות אשתקד, המקביל רבעוןב ש"ח
 המיזוג בעקבות ,הנוכחי מהרבעון החל .אשתקד המקבילה תקופהב ש"ח מיליוני 142-כ

 הכנסות בע"מ נאמנות קרנות ניהול תכלית ומיטב בע"מ נאמנות קרנות דש מיטב בין
 ההשוואה נתוני לכך אי .סל קרנות מניהול הכנסות גם כוללות נאמנות קרנות מניהול
 נובעת הדוח בתקופת בהכנסות העלייה נאותה. השוואה לצורך זאת מחדש, מוצגים
 הכנסות כוללות המקבילה בתקופה ההכנסות המנוהלים. הנכסים בהיקף מעלייה

 לתוקף. 92 תיקון כניסת טרם סל, תעודותמ
 

 2-כ של לסך 9312 שנת של השני ברבעון הסתכמו תיקים מניהול הקבוצה הכנסות
 בתקופת ש"ח מיליוני 10-כ של והכנסות אשתקד המקביל רבעוןל בדומה ש"ח מיליוני

 בתקופת בהכנסות העלייה .אשתקד המקבילה בתקופה חש" מיליוני 19-כ לעומת הדוח
 המנוהלים. הנכסים בהיקף מעלייה נובעת הדוח
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 03.2.12 ליום )הנתונים הסל קרנות ,הנאמנות קרנות נכסי היקף התפתחות להלן
 וניהול לתוקף( 92 תיקון כניסת טרם סל, תעודות בגין הינם אשתקד המקביל ולרבעון
 (:ח"ש במיליארדי) הקבוצה שבניהול התיקים

   

 ליום נכסים היקף
    1.8.19  30.6.19  30.6.18  31.12.18 

           
 תעודות / סל קרנות

 22.0   92.2   23.4   90.2    סל
 4.0   4.3   8.3  5.2    מחקות קרנות
 22.2   21.3   23.2   23.2   כספיות שאינן נאמנות קרנות
 7.5   5.0   7.3   7.3  כספיות נאמנות קרנות

 55.7   82.0   58.9  59.3  קרנות כ"סה
 (0.9)  )0.1(   (0.9)  )3.2(  הדדית החזקה בניכוי

           
 54.8   82.9   58.0  58.4  נטו ,קרנות כ"סה

           
 17.6   17.7   19.3   12.8  מנוהלים תיקים היקף
 בקרנות שהושקע התיקים חלק

 (2.8)  (3.0)  (3.0)  (3.0)  הקבוצה של הנאמנות
           

 14.8   14.7   16.3   16.5   נטו ,תיקים היקף
 
 

 *(  ממוצע נכסים היקף
 שנת  9 רבעון  1 רבעון  9 רבעון    

    2019  2019  2018  2018 

           
 22.5   92.3   22.5   22.7     סל תעודות / סל קרנות
 4.0   4.1   4.0  4.2    מחקות קרנות
 21.5   21.0  99.6   90.1   כספיות שאינן נאמנות קרנות
 6.1   4.8   7.5   2.4   כספיות נאמנות קרנות

 54.1   82.9   56.9   82.3     קרנות כ"סה
 (0.9)  )0.1(   (0.9)  (0.9)    הדדית החזקה בניכוי

           
 53.2  88.2   82.3   57.1  נטו ,קרנות כ"סה

           
 17.7   17.7   18.3   18.8   מנוהלים תיקים היקף
 בקרנות שהושקע התיקים חלק

 (3.0)  (3.0)  (3.0)  (3.0)  הקבוצה של הנאמנות
           

 14.7   14.7   15.3   15.8   נטו ,תיקים היקף
 
 

 .9 חלקי תקופה וסוף לתחילת המנוהלים הנכסים של היתרות סכום - "ממוצע" *(
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 של לסך 9312 שנת של השני ברבעון הסתכמו מוסדי וברוקראז' בורסה מחבר הכנסות
 82-כ של לסך אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 92-כ לעומת ש"ח מיליוני 98-כ

 .אשתקד המקבילה תקופהב ש"ח מיליוני 81-כ לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני
 בחבר בעיקר ,הפעילות בהיקף מעלייה נובעת הדוח בתקופת בהכנסות העלייה

 .שלהם מהפעילויות שנבעו וההכנסות הלקוחות במספר גידול עקב זאת הבורסה,

 
 91-כ של לסך 9312 שנת של השני ברבעון הסתכמו - בנקאי חוץ מאשראי הכנסות
 לסך הדוח ובתקופת אשתקד, המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 14-כ לעומת ש"ח מיליוני

 העלייה .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 92-כ לעומת ש"ח מיליוני 02-כ של
 פנינסולה. של הממוצע האשראי בתיק מעלייה נובעת הדוח בתקופת בהכנסות

 
 לעומת ש"ח מיליוני 12-כ של לסך 9312 שנת של השני ברבעון הסתכמו אחרות הכנסות

 הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 43-כ של לסך אשתקד המקביל רבעוןב ש"ח מיליוני 12-כ
 כוללות האחרות ההכנסות אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 02-כ לעומת

 הדוח בתקופת בהכנסות העלייה ואחרות. זרות קרנות הפצת ביטוח, מעמלות הכנסות
 .הקבוצה של הביטוח סוכנויות בהכנסות מעלייה בעיקר, נובעת,

 
 של לסך 9312 שנת של שניה ברבעון הסתכמו - וכלליות הנהלה תפעול שיווק, הוצאות 1.0.9

 084-כ של סךו אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 122-כ לעומת ש"ח מיליוני 120-כ
 .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 002-כ לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני
 בהיקפי מגידול בעיקר נובעת אשתקד מקבילהה תקופהה לעומת בהוצאות העלייה

 הבורסה חבר במגזר וברוקרים בורסה מעלויות ובעיקר השונים במגזרים הפעילות
 בנקאי. החוץ האשראי במגזר מקורות גיוס מעלויות וכן המוסדי והברוקראז'

 

 ברבעון הסתכם - נטו ,נוסטרו בתיק השקעה למטרות המוחזקים ערך מניירות רווח 1.0.0
 מיליוני 1-כ של בסך רווח לעומת ח"ש מיליוני 0-כ של בסך לרווח 9312 שנת של השני

 רווח לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 14-כ של ורווח אשתקד המקביל ברבעון ח"ש
 נובע הדוח בתקופת הרווח אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 9-כ של בסך

 עובדה ,9312 דצמבר חודש במהלך בשווקים הערך ירידות לאחר שבאה ערך מעליית
 .זו בפעילות התנודתיות את המשקפת

 

 ש"ח מיליוני 12-כ של לסך 9312 שנת של שניה ברבעון הסתכמו - נטו מימון, הוצאות  1.0.4
 בתקופת ש"ח מיליוני 99-כ של וסך אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 14-כ לעומת
 המימון הוצאות .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 93-כ של סך לעומת הדוח

 לצרכן. המחירים במדד משינויים בעיקר מושפעות

 

 ש"ח מיליוני 13-כ של סךב 9312 שנת של שניה ברבעון הסתכמו - נטו אחרות, וצאותה 1.0.8
 של סךב הוצאותול אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 2-כ של בסך הוצאות לעומת

 המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 12-כ של סך לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 99-כ
 בעיקר נובעת אשתקד מקבילהה תקופהה לעומת הדוח בתקופת העלייה .אשתקד

 סל. קרנות בגין נדחות הנפקה הוצאות מהפחתת
 

 מס בחוק כמשמעותם כספיים מוסדות הינן הקבוצה מחברות חלק - הכנסה על סיםמ 1.0.2
 להרחבה רווח. מס גם אלו חברות משלמות לכך, בהתאם .1228 - תשל"ו מוסף, ערך
 .9312 לשנת הכספיים לדוחות 03 באור ראה

 ש"ח מיליוני 19-כ של סךל 9312 שנת של שניה ברבעון הסתכמו הכנסה על סיםמ
 בתקופת ש"ח מיליוני 92-כ של סךלו אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 18-כ לעומת
  .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 92-כ של סך לעומת הדוח
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 מימון ומקורות נזילות 4.1

 

  ש"ח( )במיליוני שוטפת מפעילות שנבע המזומנים תזרים
 

 מחצית 
 מחצית  9312

 9312 שנת  9312

      
 77   38   55  לתקופה רווח

 75   34   48  והפסד רווח לסעיפי התאמות
      

 152   72   133   והפסד רווח לסעיפי התאמות בתוספת לתקופה רווח
      

 (65)  (106)  (43) והתחייבויות נכסים בסעיפי שינוי
 (13)  4   -  הסל תעודות של והתחייבויות נכסים בסעיפי שינוי

      
 לפעילות( )ששימש מפעילות שנבע מזומנים תזרים כ"סה

 74   (30)  60  שוטפת
 
 

 נכסי הפחתת לרבות והפחתות, מפחת בעיקר הושפעו והפסד רווח לסעיפי החיוביות ההתאמות
 מיליוני 42-כ של בסך הדוח בתקופת שהסתכמו IFRS 12 של לראשונה היישום עם שימוש, זכות
 של בסך חוב אגרות משערוך ,אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 03-כ של סך לעומת ש"ח

 ערך מניירות רווח בקיזוז אשתקד, המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 0-כ לעומת ש"ח מיליוני 8-כ
 ש"ח מיליוני 9-כ לעומת ש"ח מיליוני 12-כ של בסך נטו הפסד, או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים
 אשתקד. המקבילה בתקופה

 
 ש"ח מיליוני 23-כ של סךל הדוח בתקופת הסתכם השקעה לפעילות ששימש המזומנים תזרים
 ש"ח מיליוני 130-כ של לסך הסתכם ואשר השקעה לפעילות ששימש מזומנים תזרים לעומת

 בסך נטו, ,קצר לזמן השקעות מרכישת כתוצאה הינו התזרים עיקר אשתקד. המקבילה בתקופה
 בתקופה ש"ח. מיליוני 10-כ של בסך מוחשיים בלתי נכסים ורכישת ש"ח מיליוני 03-כ של

 כולל בסך מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש לרכישת שימש התזרים עיקר אשתקד המקבילה
 ש"ח. מיליוני 83-כ של בסך ,נטו קצר, לזמן השקעות ולרכישת ש"ח מיליוני 02-כ של

 

 ש"ח מיליוני 21-כ של בסך הדוח בתקופת הסתכם מימון פעילותל ששימש המזומנים תזרים
 המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 149-כ של סךב מימון פעילותמ שנבע מזומנים תזרים לעומת

 ש"ח, מיליוני 82-כ של בסך פנינסולה של חוב אגרות לפירעון שימש התזרים עיקר אשתקד.
 ששולם דיבידנדל ,ש"ח מיליוני 12-כ של בסך בנקאיים מתאגידים קצר לזמן באשראי לשינוי
 שאינן זכויות לבעלי ששולם דיבידנד ח,ש" מיליוני 03-כ של בסך החברה של המניות לבעלי
 מיליוני 19-כ של בסך חכירה בגין התחייבויות פירעוןלו ש"ח מיליוני 2-כ של בסך שליטה מקנות

 92-כ של בסך שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי ליקווידיטי בקרן זכויות הענקת בניכוי ,ש"ח
 מיליוני 99-כ של בסך בפנינסולה יטהשל מקנות שאינן זכויות לבעלי הון הנפקת ש"ח, מיליוני

 ש"ח. מיליוני 93-כ של בסך בחסר ערך ניירות ממכירת ותמורה ש"ח
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 :ח"ש במיליוני - בנקאיים מתאגידים יתרות ריכוז להלן
 

 30.6.19  30.6.18  01.19.12  
       

 חלויות ללא) ק"לז בנקאיים מתאגידים אשראי
  24   4  (שוטפות

 
91 

 

 בנקאי חוץ אשראי מימון לצורך אשראי
  151   374  (פנינסולה)

 
044 

 

 כולל) בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות
  113   101  (שוטפות חלויות

 
132 

 

  288   479  כ"סה
 

421 
 

 
 
 

 המאזן תאריך לאחר אירועים 1.8
 

 ודוח המאוחדים הכספיים בדוחות 2 באור ראה המאזן, תאריך לאחר אירועים בדבר לפרטים
 התאגיד. עסקי עדכון
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  ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר פרטים .9

 

 בתאגיד שוק סיכוני ניהול על האחראי
 

 כישוריה ,השכלתה בדבר לפרטים כספים. כסמנכ"ל המכהנת רום עינת רו"ח - הדוח ליום האחראית שם

 התקופתי לדוח (החברה על נוספים פרטים) הרביעי לחלק א92 תקנה ראו ,האחראית של העסקי ונהיוניס
 .9312 שנתל

 ,הנאמנות וקרנות הסל קרנות פעילות את המרכזת ,"(תכלית" )להלן: מ"בע נאמנות קרנות תכלית במיטב

 הינם ,סיכונים ניהול מחלקת את מנהלת אשר עמר רויטל 'וגב משותפים מנכ"לים ניב, רפי מר סגל, איל מר

  .שוק סיכוני לניהול האחראים

 לאופר, רועי מר ערך, בניירות עסקאות וביצוע מסחר שירותי במתן העוסקת ,מ"בע ברוקראז' דש במיטב

  .שוק סיכוני לניהול האחראי הינו ,ניםסיכו ובקרת תפעול סמנכ"ל
 האחראי הינו רותם, איתן מר המנכ"ל, השקעות, תיקי בניהול העוסקת בע"מ, תיקים ניהול דש במיטב
  שוק. סיכוני לניהול
 לניהול האחראי הינו טובול, אושר מר המנכ"ל, בורסה, חבר שירותי במתן העוסקת בע"מ, טרייד דש במיטב
 השוק. סיכוני
 לניהול האחראי הינו ודירקטור, מנכ"ל אבני, מיכה מר בנקאי, החוץ האשראי בתחום העוסקת סולה,בפנינ

 פנינסולה. דירקטוריון פיקוח תחת פועל והוא שוק סיכוני

 אושר מר רותם, איתן מר ניב, רפי מר סגל, איל מר של העסקי וניסיונם כישוריהם ,השכלתם בדבר לפרטים

 לשנת התקופתי לדוח (החברה על נוספים פרטים) הרביעי לחלק א92 תקנה ראו אבני מיכה ומר טובול

9312. 
 

 התאגיד חשוף אליהם השוק סיכוני תיאור
 

 דוח ראה נוספים לפרטים החברה. חשופה אליהם השוק בסיכוני מהותיים שינויים חלו לא הדוח בתקופת
 .9312 שנתל החברה של התקופתי חהדו במסגרת שפורסם דירקטוריון

 

 רגישות ניתוחי

 
  והפסד לרווח נזקפים אשר ערך בניירות שינויים

 
 ביחס מהותיים שינויים חלו לא הדוח בתקופת המאזן. ליום בבורסה שווים לפי מוצגים סחירים ערך ניירות

 .9312 שנתל החברה של התקופתי בדוח המתואר לעומת ניהולם, ודרכי שוק לסיכוני לחשיפה
 

 החליפין בשערי שינויים
 

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

 .9312 שנתל החברה של התקופתי בדוח המתואר
 

 לצרכן המחירים במדד שינויים
 

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

 .9312 שנתל החברה של התקופתי בדוח המתואר לעומת ניהולם,
 
 
 
  



 

 

 11 

 תאגידי ממשל היבטי .0
 

 תרומות .0.1
 

 ש"ח. מיליוני 1.9-כ של סך הקבוצה תרמה הדוח בתקופת
 ש"ח אלפי 83 של סך על העולות תרומות מסוימים לגופים החברה תרמה הדוח בתקופת כן, כמו

 קרובו, או השליטה בעל כללי, מנהל דירקטור, החברה, לבין אלו גופים בין קשרים אין לתרומה.
 כאמור. לתרומות בקשר
 

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים .0.9
 

 מומחיות בעלי הדירקטורים של המזערי המספר כי החברה דירקטוריון קבע 9314 ,במרס 03 ביום
 בהיקף בהתחשב וזאת ,דירקטורים משלושה יפחת לא ,החברה בדירקטוריון ופיננסית חשבונאית

 ופיננסית חשבונאית מיומנות בעלי הדירקטורים מספר .ומורכבותה פעילותה מהות ,החברה
 בקרב הקיימת הגבוהה והפיננסית העסקית ,החשבונאית במיומנות בהתחשב גם נקבע בחברה
 .החברה נעזרת בו השוטף המקצועי החיצוני הייעוץ מערך ולאור ,בחברה בכירה משרה נושאי

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

 
 נוספים פרטים בדוח 92 תקנה ראו ,ל"הנ הדירקטורים של והידע ניסיונם אודות נוספים לפרטים

 .9312 לשנת התקופתי לדוח
 

 ,מוגבלויות עם עובדים 98 קבוצהב מועסקים החברה, ידיעת ולמיטב 9312 ביוני, 03 יוםל נכון .0.0
 .עובדיה מכלל %9.2 -כ המהווים
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 הכספיים הדוחות אישור הליך בדבר ילויג .4
 

 הינו בישראל(, החשבון רואי לשכת של 22 דעת בגילוי )כמשמעותה העל בקרת על האחראי בחברה האורגן
 .(9312 לשנת נוספים פרטים לדוח 92 תקנה )ראה החברה דירקטוריון

 

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

 הכספיים, בדוחות שייושמו הקריטיים והאומדנים המהותיות ההערכות את הרגיל, העסקים במהלך שאינן
 .בה שחלו השינויים ואת החשבונאית המדיניות את
 .9312 לשנת החברה של התקופתי מהדוח הועדה בהרכב שינוי חל לא

 

 .9312 ,באוגוסט 19 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 (,ISOX) כספי בדיווח הקשורות הפנימיות הבקרות נבחנו ,כן כמו .הכספיים הדוחות עם
 .9312 ביוני, 03 ליום 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 שני ותואר בכלכלה ראשון תואר בעל ,רביב אילן מר ,החברה

 מרכזים ,הכספים מחלקת ועובדי הכספים ל"סמנכ .חיצוניים שווי ומעריכי 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
 

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

 

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

 הוועדה המלצות את מציגה המאזן ועדת יו"ר כן, כמו הדירקטורים. לשאלות תשובות וניתנות דיון
 הדירקטוריון בישיבת בהן לדון יש לדעתה אשר הכספי בדיווח מהותיות סוגיות וכן ןלדירקטוריו שהועברו

 .םבנושאי דיון ונערך

 

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

 .הכספיים הדוחות אושריםמ כאמור, הדיון לאור הדירקטוריון. יחבר ידי על המועלות

 

  .הכספיים הדוחות ואושרו נדונו במסגרתה הדירקטוריון ישיבת התקיימה ,9312 באוגוסט, 14 ביום
 

 חוזר והון המאוחדים הכספיים בדוחות ש"ח מיליוני 482 -כ של חיובי חוזר הון לחברה ,9312 ביוני, 03 ליום
 חברות עם שוטפות חו"ז יתרות לאור בעיקר וזאת סולו הכספיים בדוחות ש"ח מיליוני 2 -כ של בסך שלילי

 בעיקר שמקורו שוטף מזומנים תזרים לחברה כי סבור והוא דיון קיים החברה דירקטוריון מוחזקות.
 לעמוד קושי צופה לא החברה כן ועל הקצר בטווח למשיכה הניתן מלאה, בבעלות מאוחדות מחברות

 ((.14)ב'()13 )סעיף תקופתיים דוחות בתקנות כאמור האזהרה סימני מתקיימים לא כך ובשל בהתחייבויותיה
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 מהותיות שווי הערכות .8

 
 

 

 .9312 ביוני 03 ליום סל קרנות ניהול פעילות של מוניטין ערך ירידת בחינת - ההערכה נושא זיהוי .א

 .9312 ביוני 03 - ההערכה עיתוי

 החברה בספרי מוצג ההערכה נשוא הנכס - 9312 ביוני 03 ליום החברה בספרי ההערכה נושא שווי
 ש"ח נימיליו 921.0-כ של לסך ומסתכם רבעונית הפחתה ובניכוי ההיסטורית לעלותו בהתאם
  לקוחות(. וקשרי )מוניטין

 ערך לירידת בבחינה שנקבע ההערכה נושא שווי - הערך לירידת בבחינה שנקבע ההערכה נושא שווי
 נשוא הנכס מוצג פיו על הפנקסני השווי של בהפחתה צורך אין כן ועל ש"ח ונימילי 092.9-כ הינו

  .החברה של הכספיים בדוחות הבדיקה

 צוות ידי על בע"מ, כלכלי ייעוץ וריאנס ידי על נעשתה ערך לירידת הבחינה - המעריך אודות פרטים
 וכיוצ"ב שיפוי הסכמי ניסיונו, השכלתו, בדבר נוספים פרטים (.MBA) רו"ח לוי, רם של בראשותו
 .9312 לשנת הכספיים לדוחות צורפה אשר מאוד המהותית השווי בהערכת מצוינים

 .02 בינלאומי בתקן כהגדרתו שימוש שווי - ההערכה מודל
 .%8.13 - מס( )אחרי השנתי ההיוון שיעור

 .%9.8 ארוך לטווח נומינאלי צמיחה שיעור - הצמיחה שיעור
 

 03 ליום נאמנות וקרנות תיקים ניהול פעילות של מוניטין ערך ירידת בחינת - ההערכה נושא זיהוי .ב
 .9312 ביוני

 מניבת היחידה את מרכיבים אשר וההתחייבויות הנכסים ,9312 ביוני 03 ליום נכון - ההערכה עיתוי
 סכום במסגרתה ,9312 ביוני, 03 ליום שבוצעה הבחינה מאז משמעותי באופן השתנו לא המזומנים

 ההשבה בר סכום של הערך כי שהסיכוי מכיוון בספרים. ערך על מהותי באופן העל ההשבה בר
 ליום שבוצע בחישוב החברה השתמשה קלוש, בספרים מהערך נמוך יהיה השוטפת בתקופה שיקבע

 ערך. לירידת הפרשה נדרשת לא פיו על ,9312 ביוני, 03

 החברה בספרי מוצג ההערכה נשוא הנכס - 9312 ביוני 03 ליום החברה בספרי ההערכה נושא שווי
 ש"ח נימיליו 121.2-כ של לסך ומסתכם רבעונית הפחתה ובניכוי ההיסטורית לעלותו בהתאם

  לקוחות(. וקשרי טין)מוני

 ערך לירידת בבחינה שנקבע ההערכה נושא שווי - הערך לירידת בבחינה שנקבע ההערכה נושא שווי
 פיו על הפנקסני השווי של בהפחתה צורך אין כן ועל ש"ח מיליוני 822.4-כ הינו ,9312 ביוני, 03 ליום
  .החברה של הכספיים בדוחות הבדיקה נשוא הנכס מוצג

 כלכלי ייעוץ וריאנס ידי על נעשתה ,9312 ביוני, 03 ליום ערך לירידת הבחינה - המעריך תאודו פרטים
 הסכמי ניסיונו, השכלתו, בדבר נוספים פרטים (.MBA) רו"ח לוי, רם של בראשותו צוות ידי על בע"מ,
 .9312 לשנת הכספיים לדוחות צורפה אשר מאוד המהותית השווי בהערכת מצוינים וכיוצ"ב שיפוי
 .02 בינלאומי בתקן כהגדרתו שימוש שווי - ההערכה מודל

 .%0.13 - מס( )אחרי השנתי ההיוון שיעור

 .%9.8 ארוך לטווח נומינאלי צמיחה שיעור - הצמיחה שיעור
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 9312 ,ביוני 03 ליום חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי .2
 
 

 ג' סדרה    

 הנפקה מועד  
 ,92.1.10 ,91.11.19 בתאריכים: סדרה והרחבות 91.19.13 ראשונית: הנפקה
 03.4.12-ו 2.2.12 ,18.2.93 ,9.19.10 ,8.9.10

 222,823,111 שהונפק ע.נ. נקוב שווי
 823,000,108 הדוח במועד ע.נ. 
 ש"ח מיליוני 210.3 הדוח למועד למדד משוערך 
 ש"ח מיליוני 1.0 שנצברה הריבית סכום 

 
 )שווי הכספי בדוח שווי

 ש"ח מיליוני 208.9 פינקסני(
 ש"ח מיליוני 223.1 בורסאי שווי  

 %0.28 הריבית שיעורי ריבית
 מועדי

 קרן תשלום
 1293 ,בדצמבר 13 ביום שווים תשלומים 2-ב לפירעון עומדת האג"ח קרן יתרת

 9398 ועד

 ריבית  
 9393 ביוני, 13 ביום תשלומים 2 שווים. תשלומים 10-ב משולמת הריבית יתרת

 .9398 עד 1293 ,בדצמבר 13 ביום תשלומים 2-ו 9398 עד
 לצרכן המחירים למדד הצמדה קרן הצמדה

 לצרכן המחירים למדד והצמדה %0.28 של שנתית ריבית ריבית 
 9313 נובמבר מדד בסיס  
 לא מרההל האג"ח האם  

  
 פדיון לביצוע התאגיד זכויות

 ל.ר. כפויה מוקדם/המרה
 אין ערבות  
 אין המאזן תאריך לאחר שינויים  

  
 מיידי לפרעון עילה התקיימות

 לא הדוח בתקופת
 בע"מ מידרוג המדרגת החברה שם דירוג

 יציב אופק עם A1.il הסדרה הנפקת למועד דרוג 
 יציב. אופק עם A1.il הדוח אישור למועד דרוג 
 דירוג: דוחות מועדי  
 228322-31-9313 אסמכתא מספר - 98.11.13  
 034902-31-9311 אסמכתא מספר - 90.13.11  
 932822-31-9319 אסמכתא מספר - 10.2.19  

  
 בנובמבר, 93 ביום שעודכן כפי 922224-31-9319 אסמכתא מספר - 18.11.19

 (920222-31-9319 אסמכתא מספר 9319
 120221-31-9310 אסמכתא מספר - 12.11.10  
 332229-31-9318 אסמכתא מספר - 18.1.2  

  

 388229-31-9312 אסמכתא מספר - 92.2.12
 322043-31-9312 אסמכתא מספר  - 92.2.12
 322022-18-9312 אסמכתא מספר    - 8.2.12

 341101-31-9312 אסמכתא מספר  - 98.4.12
 321214-31-9312 אסמכתא מספר    - 2.2.12

 329402-18-9312 אסמכתא מספר  - 90.2.12
 

 אין לאג"ח משועבדים נכסים  

 
 ;2022933-30 ':טל .אביב-תל 14 חרוצים יד 'מרח ,מ"בע נאמנויות נבו פז רזניק נאמן

 רזניק יוסי ו"חר
 

 על והחשבונאיים, המשפטיים ליועציה לחברה, תרומתם על לעובדיה יםמוד והמנכ"ל החברה דירקטוריון
 .בה שנתנו האמון על מניותיה ולבעלי המאומצת עבודתם

 
 
 
 

 רביב אילן
 מנכ"ל

 ברקת אלי 
 הדירקטוריון יו"ר

 
 9312 באוגוסט, 14 החתימה: תאריך

 
 

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



  

  

 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 
  :מנהלי הקבוצה הםשל 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

  סמנכ"ל בתאגיד ויועצת משפטית של התאגיד. -דוד -גב' ליאת כהן .3

  מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. -לין מר טדי  .4

  בע"מ.מיטב תכלית קרנות נאמנות  משותף מנכ"ל -מר איל סגל  .5

 קרנות נאמנות בע"מ. תכליתמיטב  משותף מנכ"ל -מר רפי ניב  .6

 מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.  -מר איתן רותם  .7

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

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

 סמנכ"ל משאבי אנוש של התאגיד. - קרן דיקמןגב'  .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 

ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים הכללי ונושא המשרה הבכיר 
האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי 
ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי 

  אות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.הור
  

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 

פועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות שמבצע ב
  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.
  

לתקופה  רבעוניפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הבדבר א הרבעוניבדוח 
 נמצאה הבקרה הפנימית בדבר הבקרה הפנימית האחרון) הרבעוניהדוח  -(להלן  2019, במרס 31שנסתיימה ביום 

 אפקטיבית.כ
  

יש בהם כדי לשנות את הערכת עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין ש
  האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון. 

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

  ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית. לידיעת
   



  

  

  מנהלים הצהרות
  

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

  הצהרת מנהלים
  הצהרת מנהל כללי

  אני, אילן רביב, מצהיר כי:
  
(להלן  2019של שנת  השניהתאגיד) לרבעון  -בחנתי את הדוח הרבעוני של מיטב דש השקעות בע"מ (להלן   )1(

  הדוחות);  -
  

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

  בהתייחס לתקופת הדוחות; 
  

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

  שאליהם מתייחסים הדוחות;
  

דוחות הכספיים של גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת וה  )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 הפנימית   (א)

של התאגיד לאסוף, על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו 
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 במישרין   (ב)
שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל או מעורבים עובדים אחרים 

  הגילוי;
  

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

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים   (א)
תקנות ניירות להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן ב

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

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

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

  
) לבין רבעונילא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (  (ג)

קטיביות מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפ
  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

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

  
      

    
  אילן רביב

  מנכ"ל
  2019, באוגוסט 14
  



  

  

  ):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 מיטב   )1(

"הדוחות" או "הדוחות לתקופת  -(להלן  2019של שנת  השניהתאגיד) לרבעון  -דש השקעות בע"מ (להלן 
  הביניים");

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

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

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

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

  
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:
  

עלתה של הבקרה הפנימית את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפ  (א)
על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר 
הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 

ות הדיווח הכספי לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנ
  והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

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

  הגילוי.
  

  -יחד עם אחרים בתאגידאני, לבד או   )5( 
  

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

אגיד ובחברות , מובא לידיעתי על ידי אחרים בת2010-ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
  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 

  ת מקובלים;הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאו
האחרון התקופתי לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח   (ג) 

מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול  ) לביןרבעוני(
לה בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנה

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

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

      

    
  עינת רום

  סמנכ"ל כספים
  2019, באוגוסט 14
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 עדכון מידע לגבי עסקי התאגיד

 1970-א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל39בהתאם לתקנה 
 

  :2018 להלן יובאו שינויים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד לעומת הדוח התקופתי לשנת
 

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .1
 

 עם מר צבי סטפק, מר אבנר סטפק ומר אלי ברקת הארכת הסכמי ניהול .1.1
בדבר אישור ועדת  2018לדוח התקופתי של החברה לשנת  13.3.8.5אמור בסעיף בהמשך ל

 חברה עם ניהול שירותי בהסכם החברה המשך התקשרותהתגמול ודירקטוריון החברה את 
 שירותי הסכםב החברה התקשרות מבעלי השליטה בחברה, המשך, סטפק צבי מר של בשליטתו

 התקשרות בנו של מר צבי סטפק, וכן המשך, סטפק אבנר מר של בשליטתו חברה עם ניהול
, "(הסכמי הניהול)להלן: " ברקת אלי מר של בשליטתו חברה עם ניהול שירותי בהסכם החברה
. המשך ההתקשרות בהסכמי הניהולאת אישרה האסיפה הכללית של החברה  26.5.2019ביום 

לפרטים נוספים ראה . 20.3.2019 מיום החל שנים שלוש של אמור הינן לתקופהההתקשרויות כ
(, מיום 2019-01-035536 -ו 2019-01-035542)מס' אסמכתא:  10.4.2019דיווחים מיידיים מיום 

( 2019-01-048502 :)מס' אסמכתא 20.5.2019מיום (, 2019-01-046900)מס' אסמכתא:  15.5.2019
נכלל בדוח זה על דרך  הםאשר האמור ב (2019-01-050986אסמכתא:  )מס' 26.5.2019ומיום 
 .ההפניה

 
 לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברהאישור מדיניות  .1.2

בדבר כינוסה  20.5.2019ומיום  15.5.2019, מיום 10.4.2019בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 
)מס' ( "האסיפה הכלליתלהלן: ")חברה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של ה

(, לאחר אישור ועדת בהתאמה 2019-01-048502-ו 2019-01-046900 2019-01-035542,אסמכתא: 
מדיניות לעניין תנאי אישרה האסיפה הכללית של החברה  26.5.2019התגמול והדירקטוריון, ביום 

ות, אשר תהא בתוקף בהתאם להוראות חוק החבר, כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה
 שנתית רב הינה מדיניות התגמולממועד אישור האסיפה הכללית. לתקופה של שלוש שנים, החל 

, תוך וליחס ביניהם משתנים בתגמול נושאי המשרהוכוללת הוראות לעניין רכיבים קבועים ו
ועי תנאי סף, טווחים ותקרות לרכיבי התגמול )בהתאם לביצועי החברה וביצ פרמטרים, קביעת

את ראה ואישור האסיפה הכללית, נושאי המשרה(. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול 
אשר  (2019-01-050986)מס' אסמכתא:  26.5.2019וכן דיווח מיידי מיום  ילים לעמיידיה יםדיווחה

 .נכלל בדוח זה על דרך ההפניה הםהאמור ב
 

 חלוקת דיבידנד .2
אג' למניה, המסתכם לסך  23-ה חלוקת דיבידנד בסך של כאישר דירקטוריון החבר 27.3.2019ביום  .2.1

 מיליון ש"ח. 15-של כ
אג' למניה, המסתכם לסך  23-אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ 27.5.2019ביום  .2.2

 .מיליון ש"ח 15-של כ
לסך אג' למניה, המסתכם  15-אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ 14.8.2019ביום  .2.3

 מיליון ש"ח. 10-של כ
 

 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות  .3
 מגזר אשראי חוץ בנקאי .3.1

אשראי, נכון ליום ולעניין מימון  2018לשנת  לדוח התקופתי 11.11לאמור בסעיף  בהמשך .3.1.1
מתאגידים  "(פנינסולהקבוצת פנינסולה בע"מ )להלן: ", האשראי המנוצל של 30.6.2019

 ליום נכון, כן . כמו0.3%ריבית ממוצע בגובה ריבית פריים מינוס בנקאיים הינו בשיעור 
מיליון  470-בנקים בישראל בסך כולל של כ משלושה, לפנינסולה קווי אשראי 30.6.2019

-כ של אשראי יתרת לפנינסולה, 30.6.2019 ליום נכון ש"ח למימון פעילותה השוטפת.
 עלויות בניכוי, נטו) שהנפיקה'( ב-ו' א סדרות) החוב אגרות בגין ח"ש אלפי 182,635
  (.הנפקה
מניות  13,230,000דוח הצעת מדף מכוחו הנפיקה  פנינסולהפרסמה  10.6.2019ביום 

פנינסולה ( הניתנים למימוש למניות רגילות של 2כתבי אופציה )סדרה  3,969,000רגילות, 
, כנגד פנינסולהשל  ( הניתנים למימוש למניות רגילות3כתבי אופציה )סדרה  3,969,000 -ו

 ."(והאופציות המניותהנפקת : ")להלן ש"ח )ברוטו( 30,561,300תמורה מיידית בסך של 
מניות רגילות של פנינסולה,  2,553,000במסגרת הנפקת המניות והאופציות רכשה החברה 



2 

נכון למועד פרסום (. 3כתבי אופציה )סדרה  765,900 -( ו2כתבי אופציה )סדרה  765,900
מהון המניות  52.01% -מניות פנינסולה, המהוות כ 81,954,465 -החברה מחזיקה ב הדוח

 .1בדילול מלא( 49.89%המונפק של פנינסולה )
ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  207,971,000הנפקה של  פנינסולה השלימה 16.7.2019 ביום .3.1.2

 הנושאות הסדר הרחבת של בדרך, "(אג"ח סדרה ב'" :)להלן ש"ח ע.נ. כ"א 1ב'( בנות 
ואינן צמודות )קרן וריבית( למדד כלשהו, בתמורה  1.5%ריבית שנתית קבועה בשיעור של 

פרעה  21.7.2019 ביום, אג"ח סדרה ב' להרחבת בהמשך אלפי ש"ח )ברוטו(. 208,595-לכ
 של כולל בסך פעילותה את הממנים הבנקאיים מהתאגידים שנטלה הלוואות, הפנינסול

 .הקיימות האשראי מסגרות היקף שינוי לאל ח"ש מיליון 210 -כ
הקצתה  2019, בחודש מרץ 2018לדוח התקופתי לשנת  11.9בהמשך לאמור בסעיף  .3.1.3

אופציות לא סחירות לעובדים בפנינסולה שאינם נושאי  150,000פנינסולה, ללא תמורה, 
ש"ח ע.נ. כ"א של  0.1מניות רגילות בנות  150,000משרה, הניתנות למימוש לעד 

 נסולה. פני
 

  (וקרנות ניהול תיקיםמגזר שירותי ניהול חיסכון שוטף )באמצעות  .3.2
ביום , 2018לדוח התקופתי לשנת  9.16 -ו 8.20.1, 1.9.9, 1.6 בהמשך לאמור בסעיפים .3.2.1

התקבלה מרשויות המס החלטת מיסוי בהסכם למיזוג בין מיטב דש קרנות  ,24.3.2019
מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ  תכליתעם ולתוך "( מיטב דש קרנותבע"מ )להלן: "

המיזוג הותנה  ב' לפקודת מס הכנסה.103, זאת בהתאם להוראות סעיף "(תכלית)להלן: "
 4.4.2019התקבלה תעודת מיזוג וביום  28.3.2019בתנאים מתלים אשר התקיימו, ביום 

רה החבשונה שמה של  28.4.2019ביום  הושלם המיזוג בין תכלית ומיטב דש קרנות.
  מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ.הממוזגת ל

, מגזר ניהול החיסכון השוטף כולל את 2019בעקבות המיזוג, החל מהרבעון השני לשנת 
ניהול קרנות הנאמנות, ניהול קרנות הסל ושיווק וניהול תיקי השקעה בניירות ערך עבור 

 דוחות הכספיים.ל 5לפרטים נוספים ראה ביאור לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים. 
 נות, לעניין פרסומן של תק2018לדוח התקופתי לשנת  8.15.5בהמשך לאמור בסעיף  .3.2.2

בחודש  , יצוין כי2016-השקעות משותפות בנאמנות )הצעת יחידות של קרן חוץ( תשע"ו
חברת בלקרוק ניהול נכסים אירלנד בע"מ רשמה למסחר בבורסה לני"ע  2019יולי 

העוקבות אחרי מדדי מניות ומדדי אג"ח בחו"ל ואשר ניתן קרנות סל זרות  15בישראל 
 סגמנט זה מהווה רכיב משמעותי מהכנסות המגזר. לרכוש אותן במטבע המקומי.

הפצת קרנות סל זרות בישראל, בדגש על אפשרות הרכישה של יחידות , להערכת החברה
 את התחרות הקיימת בתחום. בטווח הארוך להגביר הקרן בשקלים, עשויה 

הפצת קרנות סל זרות בעקבות  תחרות הקיימת בתחוםה הגברתערכות החברה בדבר ה
בישראל, מהווה מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה והתנהגות 

או אי התממשותו עלול להיות שונה באופן מהותי מזה /אשר התממשותו ו, שוק ההון
, איכות טעמי ו/או העדפות הלקוחותשינוי בבעקבות , בין היתר, המוערך על ידי החברה

 שינויים חיצוניים אשר לחברה אין שליטה עליהם.ועשיית השוק, יכולת ההפצה 
 

 תחומי פעילות אחרים .4
 סוכנויות ביטוח .4.1

אישר  27.5.2019ביום , 2018לדוח התקופתי של החברה לשנת  12.2.2בהמשך לאמור בסעיף 
ל החברה, את התקשרות החברה עם רימונים לאחר אישור ועדת הביקורת שדירקטוריון החברה 

"( לעניין שימוש במערכות המידע של רימונים וקבלת רימוניםסוכנות לביטוח בע"מ )להלן: "
 שירותים נוספים מרימונים בסכומים לא מהותיים לחברה. 

 מיטב דש הלוואות .4.2
יתרת ההלוואות , 2018לדוח התקופתי של החברה לשנת  12.7בהמשך לאמור בסעיף  .4.2.1

 30.6.19"( ליום מיטב דש הלוואותהעניקה החברה למיטב דש הלוואות בע"מ )להלן: "ש
  אלפי ש"ח. 42,474הינה 

למשקיעים כי החליטה להתמקד במתן  הודיעה מיטב דש הלוואות 2019בחודש יולי  .4.2.2
הלוואות צרכניות ממקורות עצמיים ולהפסיק את גיוס פעילות המשקיעים בפלטפורמת 

כספי  30.7.2019לא ניתן להשקיע כספים חדשים והחל מיום  . בהתאם לכךp2p-ה
 הלוואות שיוחזרו לא יושקעו בהלוואות חדשות. 

 
 

                                                 
 המנוהלות על ידי חברות בקבוצה. סל ותעודות נאמנות בקרנות החזקותללא  1
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 השקעות .5
  ליקווידיטי .5.1

 ,Liquidity Capital II, קרן1.4.2019, ביום 2018לדוח התקופתי לשנת  13.5.8בהמשך לאמור בסעיף 

L.P ( :השלימה גיוס ראשון בסך של ליקווידיטי"להלן )"הסגירה "להלן: מיליוני דולר ) 30 -כ
מיליוני דולר, כאשר  7( סך של Capital Commitment) בליקווידטי השקיעה "(. החברההראשונה

. ליקווידטיחלק מסכום זה כבר הושקע בפועל לצורך מימון פעילות ההשקעות הראשונית של 
 דולר. מיליוני 8-השלימה ליקווידיטי גיוס נוסף בסך של כ 1.8.2019ביום 

נסות התקשרה בהסכמים עם מספר חברות לרכישת תזרימי הכ עד למועד פרסום הדוח ליקווידטי
צפויה לגייס משקיעים נוספים בהיקף  , והיאמיליוני דולר 170-כעתידיות בערך מצטבר של 

 2.4.2019"(. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום הסגירות הנוספות"להלן: השקעה מהותי )
 .נכלל בדוח זה על דרך ההפניה ואשר האמור ב (2019-01-031666סמכתא: )מס' א

בכוונת חברת ליקווידיטי להמשיך ולהגדיל את מקורותיה באמצעות הגדלת קרן ליקויידיטי 
 ובאמצעות מקורות נוספים. 

 ליקווידיטי לחברת( CLAאישר דירקטוריון החברה הלוואה המירה למניות ) 27.5.2019ביום 
החברה במסגרת זו יחד עם משקיעים אחרים. "( חברת ליקווידיטי)להלן: " בע"מ סי .אמ קפיטל
נכון למועד פרסום  מיליון דולר. 1סך של הלוואה המירה למניות עד ל ליקווידטיחברת ל תעניק

הדוחות מתקיימים מגעים מתקדמים עם משקיעים בינלאומיים וישראליים נוספים להשלמת 
 .CLA -גיוס ה

 , להגדלת קרן ליקווידיטי ולמגעים עם משקיעים נוספיםור ביחס לסגירות הנוספותהמידע האמ
 ם.כות החברה ואין כל וודאות להשלמתהינו מידע צופה פני עתיד המבוסס על הער

 
אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת, מסגרת להשקעה של  27.5.2019ביום  .5.2

חברה במיזמים של השקעות אלטרנטיביות בהתאם לסעיף יחד עם ה המנכ"ל ונושא משרה בכירה
לחוק החברות. בהתאם להחלטה המנכ"ל ונושא המשרה הבכירה מחויבים להשקיע יחד עם  255

החברה במיזמים של השקעות אלטרנטיביות כך שהיחס בין חלקה של החברה בהשקעה לחלקם 
אלפי דולר בכל  50ימלי של ועד לסך מקס 10%/90% עד יהא ונושא המשרה הבכירהשל המנכ"ל 

 אלפי דולר )בכל המיזמים( לתקופה של שנתיים.  200מיזם )יחדיו( ועד לסכום השקעה מצטבר של 
ככל שמי מהם יעזוב את הקבוצה מיוזמתו או ביוזמת החברה )בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי 

ש את לרכו חברה תהא האופציה, לחודשים ממועד ההשקעה 18פיטורים בלבד( בתקופה של 
 לשנה. 10%ת חלקו במחיר ההשקעה בתוספ

"(, רייגו"להלן: התקשרה החברה בהסכם השקעה בחברת רייגו השקעות בע"מ ) 21.7.2019ביום  .5.3
ביחד עם משקיעים נוספים, לרבות מנכ"ל החברה ומנהל תחום השקעות אלטרנטיביות. במסגרת 

גו בהתקיים תנאים שנקבעו. במקביל להסכם זו לחברה תוענק זכות לקבלת מניות מיעוט בריי
מהון המניות של  21%-האמור, התקשרה החברה בהסכם אופציה להגדלת חלקה ברייגו עד לכדי כ

"(. יצוין כי השלמת עסקת האופציה כפופה לתנאים עסקת האופציה"להלן: רייגו בדילול מלא )
ים להשלמת עסקת האופציה מתלים, ועל כן במועד זה לא קיימת כל ודאות כי התנאים המתל

  .אכן יתמלאו או כי עסקת האופציה אכן תושלם
במקביל להתקשרות בהסכם ההשקעה והסכם האופציה, התקשרו החברה, מנכ"ל החברה, מנהל 
תחום השקעות אלטרנטיביות בחברה ורייגו בהסכם בעלי מניות להקמת חברה חדשה, המסדיר 

צפויה לפעול כשותף הכללי של קרן השקעות את זכויותיהם בחברה חדשה. החברה החדשה 
 שתוקם על ידה. 

רייגו פועלת כיום בתחום של העמדת הלוואות )מגובות שעבודים( לרכישת נכסי נדל"ן בארה"ב 
  ( לצמצום הסיכון.big dataומשתמשת לצורך כך באלגוריתם ייחודי לניתוח מידע )

 
 הון אנושי .6

לאישור כהונתה אסיפה כללית  החברה תזמן, 14.8.2019בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום  .6.1
כמו כן, בהמשך . של גב' תמר יסעור כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה בת שלוש שנים

, 14.8.2019דירקטוריון החברה מיום אישור לו 13.8.2019לאישור ועדת התגמול של החברה מיום 
סחירים  כתבי אופציה לא 35,000החברה תקצה לגב' יסעור בכפוף לאישור מינויה כאמור, 

מניות רגילות בנות  35,000, לעד 2במסגרת הקצאה פרטית, הניתנים למימוש, בהנחת מימוש מלא
כתבי ל החברה )להלן: "הזכויות בהון ובהצבעה שמ 0.05%-הוות כע.נ. כ"א של החברה, המ₪  1

 התגמול ההוניתנית החברה ולתנאי תכ"(, ללא תמורה, בהתאם למדיניות התגמול של האופציה
 של החברה.

                                                 
 להלן. 3ראה הערת שוליים מספר לפרטים נוספים  2
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מיטב דש מונו מר אודי וייסמן ומר רועי בנטוב כמנכ"לים משותפים בחברת  30.6.2019ביום  .6.2
 . "(מיטב דש ברוקראז'ברוקראז' בע"מ )להלן: "

נחתם הסכם קיבוצי בין החברה לבין הסתדרות העובדים הלאומית וועד עובדי  6.8.2018ביום  .6.3
הקיבוצי, הוקמה ועדה שתפקידה לדון  "(. בהתאם להסכםבוציהקי ההסכםהחברה )להלן: "

"(, חובות עברבשאלת זכאות עובדים לתשלום בגין התקופה שקדמה לחתימת ההסכם )להלן: "
ככל שקיימת זכאות כזו, תוך שקלול הטבות שהעניקה החברה לעובדיה מעבר למתחייב ממנה 

ת קיומם של חובות עבר, וככל שיהיה מכוח הדין הקוגנטי. ככל שהועדה תגיע להסכמות בשאל
בכך צורך, תקבע הועדה את דרך הסדרתם, הן ביחס לעובדים קיימים והן ביחס לעובדים שכבר 
סיימו עבודתם בחברה. לא תגיע הועדה להסכמות, יפנו הצדדים למנגנון יישוב חילוקי הדעות 

  הקבוע בהסכם.
 

 ניירות ערך של החברה .7
 כתבי אופציה .7.1

קיעות בקשר לכתבי האופציה של החברה ומימוש כתבי אופציה של החברה להלן יפורטו פ
  ועד למועד הדוח: 2018ועד פרסום הדוח התקופתי לשנת למניות שאירעו ממ

 תאריך
 הדיווח

פקיעה/ 
 הקצאה/
 מימוש

כמות 
כתבי 
 אופציה

 
 3כמות מניות

 
 אסמכתא

 2019-01-078016 696 2,500 מימוש 28/07/2019
 2019-01-076576 2,212 6,745 מושמי 24/07/2019
 2019-01-075214 9,400 32,690 מימוש 22/07/2019

18/07/2019 
 2,097 5,676 מימוש

2019-01-074086 
 - 13,927 פקיעה

14/07/2019 
 1,317 3,651 מימוש

2019-01-071545 
 - 5,520 פקיעה

 2019-01-070600 899 2,481 מימוש 10/07/2019
 2019-01-070180 560 1,674 מימוש 09/07/2019

04/07/2019 
 448 1,192 מימוש

2019-01-068443 
 - 1,519 פקיעה

 2019-01-066400 3,244 8,823 מימוש 01/07/2019
 2019-01-065404 9,665 30,605 מימוש 30/06/2019

26/06/2019 
 8,736 27,744 מימוש

2019-01-063940 
 - 290 פקיעה

24/06/2019 
 1,454 5,856 מימוש

2019-01-062653 
 - 1,176 פקיעה

 2019-01-061762 286 968 מימוש 20/06/2019
 2019-01-059731 107 340 מימוש 17/06/2019
 2019-01-059005 4,334 12,742 מימוש 16/06/2019
 2019-01-058201 3,727 10,824 מימוש 13/06/2019
 2019-01-057850 4,737 13,542 מימוש 12/06/2019
 2019-01-057460 979 2,751 מימוש 11/06/2019
 2019-01-056911 68 220 מימוש 10/06/2019
 2019-01-056287 1,672 5,034 מימוש 06/06/2019
 2019-01-055828 1,159 4,043 מימוש 05/06/2019
 2019-01-055525 575,000 - 4הקצאה 04/06/2019
 2019-01-055447 1,061 3,249 מימוש 04/06/2019
 2019-01-055198 768 3,700 מימוש 03/06/2019

                                                 
מש את כתבי האופציה רק מניות בכמות יוקצו לניצע שמה, בפועל כתבי האופציהממימוש  שנבעון כמות המניות ילעני 3

ום בכתבי האופציה. בנוסף כמות המניות וכן תנאים נוספים של כתבי האופציה כפופים המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגל
 בתכנית האופציות ובהסכמי ההקצאה. להתאמות 

, ראה במסגרת הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית מניות חסומות של החברה 575,000לפרטים נוספים אודות הקצאת  4
 .להלן 7.2סעיף 
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תאריך 
 הדיווח

פקיעה/ 
 הקצאה/
 מימוש

כמות 
כתבי 
 אופציה

 
 כמות מניות

 
 אסמכתא

 2019-01-054727 24,118 74,057 מימוש 02/06/2019
 2019-01-053431 29,719 96,802 מימוש 30/05/2019

27/05/2019 
 599 2,112 מימוש

2019-01-051094 
 - 165 פקיעה

23/05/2019 
 5,103 21,442 מימוש

2019-01-049732 
 - 6,160 פקיעה

 2019-01-043999 3,091 15,477 מימוש 7/05/2019

05/05/2019 
 7,965 33,887 מימוש

2019-01-042985 
 - 1,470 פקיעה

01/05/2019 
 5,318 24,362 מימוש

2019-01-041923 
 - 2,275 פקיעה

29/04/2019 
 7,547 34,308 מימוש

2019-01-040726 
 - 3,036 פקיעה

 2019-01-040216 2,540 10,500 מימוש 28/04/2019
 2019-01-040078 1,840 7,654 מימוש 24/04/2019
 2019-01-039571 9,255 43,282 מימוש 21/04/2019
 2019-01-037603 3,412 18,978 מימוש 16/04/2019

11/04/2019 
 1,054 5,609 מימוש

2019-01-035887 
 - 1,960 פקיעה

08/04/2019 
 424 1,769 מימוש

2019-01-034534 
 - 26,250 פקיעה

07/04/2019 
 395 1,805 מימוש

2019-01-033790 
 - 424 פקיעה

 2019-01-033058 5,197 24,703 מימוש 04/04/2019
 2019-01-032290 1,547 8,639 מימוש 03/04/2019

02/04/2019 
 15 106 מימוש

2019-01-031762 
 - 3,448 פקיעה

 
כתבי אופציה, כמות  1,535,645 הינהציה הלא סחירים כלל כתבי האופ , יתרת24.7.2019ליום 

 66,072,952 הההון הרשום למסחר הינכמות ו מניות 69,058,111 ההון המונפק והנפרע הינה
 .מניות

 
 ת חסומותמניוהקצאת  .7.2

מניות  575,000 תהקצא , לאחר אישור ועדת התגמול,אישר דירקטוריון החברה 27.5.2019ביום 
נושאי משרה ועובדים  16 -מהונה המונפק של החברה( ל 0.87% -חסומות של החברה )המהוות כ

המניות החסומות יובשלו  (.בחברה נושאי משרה / נושאי משרה בכירה 6)מתוכם  של החברה
שנים מאותו  5שנים ממועד אישור ההקצאה ע"י הדירקטוריון ומחצית לאחר  3לאחר מחצית 

לפרטים נוספים למסחר בבורסה.  המניות החסומותאישור לרישום התקבל  4.6.2019ביום  מועד.
)מס'  4.6.2019ומיום  (2019-01-051565)מס' אסמכתא:  28.5.2019מיום  יםדיימי יםראה דיווח
  .נכלל בדוח זה על דרך ההפניה הםהאמור ב אשר( 2019-01-055525אסמכתא: 

 
 דירוג אג"ח .7.3

הודיעה מידרוג בע"מ כי היא מותירה את דירוג האג"ח )סדרה ג'( שהונפק ע"י  23.6.2019ביום 
באופק יציב, על כנו. לפרטים אודות דירוג החוב )סדרה ג'( של החברה ראה  A1.ilהחברה בדירוג 

נכלל בדוח זה על  בוהאמור אשר  (2019-01-062524)מס' אסמכתא:  23.6.2019דיווח מיידי מיום 
 .דרך ההפניה

 
   הליכים משפטיים .8

 לתביעהבהתייחס  2018בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת ()א( 1)ב()23בהמשך לאמור בביאור  .8.1
 26, נגד 23.3.2009ביום  מרכזובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי 

ביום , "(התובענה הייצוגית)להלן: " תבעים לרבות החתמים בהנפקה ובכלל זה מ.ד אוצר בע"מנ
יפו. בית -התקיים דיון בעניין ההליכים הקיימים בבית המשפט המחוזי בתל אביב 15.4.2019

 27.6.2019ביום  .את עמדתו ביחס לנוסח הסכם הפשרה המשפט הורה לכל מי שמעוניין להגיש
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ועל על פרסום  נוסח מחייב של הסכם הפשרה ית המשפט במסגרתה הורה עלניתנה החלטת ב
הודעה לעיתונות בקשר עם הסכם הפשרה, לצורך הגשת התנגדויות והודעות פרישה מטעם חברי 
קבוצה. נקבע, כי לאחר חלוף המועד להגשת התנגדויות, ואם לא יוגשו התנגדויות, יינתנו 

בי חלוקת סכום הפשרה ותשלום גמול ושכר טרחה הנחיות ביחס להגשת טענות הצדדים לג
פורסמו הודעות לעיתונות בהתאם להחלטת בית  6.8.2018ביום לתובעים המייצגים ובאי כוחם. 

  המשפט.
בהתייחס  2018בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  (ד()2()ב)23בהמשך לאמור בביאור  .8.2

 2016ודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר לאשרן כתובענות ייצוגיות שהוגשו בח ותלתובענות ובקש
ואיילון פנסיה וגמל בע"מ )אשר מוזגה  "(מיטב דש גמל)להלן: " ופנסיה בע"מ נגד מיטב דש גמל

ט המחוזי מחוז למיטב דש גמל(, לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים ולבית המשפ 1.1.2017ביום 
חלו ועד כה  2018ברה לשנת דוחותיה הכספיים של החמרכז, בנושא דומה, ממועד פרסום 

 בהליכים אלו ההתפתחויות להלן:
, הוגשה 26.6.2019 ביוםת, ובקשות לאישור התביעות והתובענות הייצוגישתי ביחס ל .8.2.1

 את הגישה טרם מיטב דש גמל, לפיכךבקשה לעכב את ההליך אשר טרם הוכרעה. 
 .סיכומיה

 נקבע, הוגשה ע"י עמותה אשרלאישור התביעה והתובענה הייצוגית נוספת ביחס לבקשה  .8.2.2
 .9.9.2019דיון הוכחות בעניין התאמת המבקשת כתובעת ייצוגית ליום 

לתביעה בהתייחס  2018בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  ג(()2)ב()23בהמשך לאמור בביאור  .8.3
נגד  10.7.2016ם המשפט המחוזי בתל אביב ביוובענה ייצוגית שהוגשה לבית ובקשה לאישורה כת

התקיים דיון הוכחות בתיק, במסגרתו נחקרו המבקשים. דיון  1.7.2019 ביום, ש גמלמיטב ד
 .23.1.2020הוכחות נוסף נקבע ליום 

לתביעה בהתייחס  2018בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת ( ז()2)ב()23בהמשך לאמור בביאור  .8.4
 ביום יבובענה ייצוגית שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אבובקשה לאישורה כת

התקיים דיון מקדמי  13.6.2019 ביום, נגד מיטב דש גמל וחמש חברות מנהלות נוספות, 20.3.2018
הדין האזורי  ניתנה החלטת בית 29.7.2019ביום בהליך בבית הדין האזורי לעבודה תל אביב. 

ה בכללותה את הבקשה. דיון חקירות קבוע ליום תלגילוי המסמכים, אשר דחהמבקשים  תבבקש
30.1.2020. 
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  בע"מ השקעות דש מיטב של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
  
  

  מבוא
  

 את הכולל החברה), - (להלן מאוחדות וחברות בע"מ השקעות דש מיטב של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 או הרווח על המאוחדים התמציתיים הדוחות ואת 2019 ,ביוני 30 ליום הכספי המצב על המאוחד התמציתי הדוח
 ובאות ושהסתיימ חודשים שלושהו שישה של ותלתקופ המזומנים ותזרימי בהון ייםהשינו אחר, כולל ורווח הפסד
 לתקן בהתאם אלו ביניים לתקופות כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה הדירקטוריון .ךתארי

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

  
 מהווים באיחוד הכלולים נכסיהן אשר שאוחדו חברות של התמציתי ביניים תלתקופ הכספי המידע את סקרנו לא

 ,%11.4-וכ %11.5- כ מהוות באיחוד הכלולות והכנסותיהן 2019 ,ביוני 30 ליום המאוחדים הנכסים מכלל %29.2-כ
 המידע .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים שלושהו שישה של ותלתקופ המאוחדות ההכנסות מכלל בהתאמה

 הסקירה שדוחות אחרים חשבון רואי ידי על נסקר לתקופה חברות אותן של התמציתי הביניים לתקופת הכספי
 הסקירה דוחות על מבוססת ,חברות אותן בגין הכספי למידע מתייחסת שהיא ככל ,ומסקנתנו לנו הומצאו שלהם

 .האחרים החשבון רואי של
 

  הסקירה היקף
  

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

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

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

  מסקנה
  

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

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

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

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

 .1970-ל"התש ),ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות תקנות של 'ד פרק לפי הגילוי
  

  

  
 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,-תל
 חשבון רואי   2019 באוגוסט, 14

 

  קסירר את גבאי פורר קוסט
   ,144 בגין מנחם דרך
  6492102 אביב-תל
 

  +6232525-3-972   טל.

  972+-5622555-3  פקס

ey.com 
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 ליום     
 בדצמבר 31  ביוני 30ליום  
 2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      נכסים שוטפים
      

 278   169   217  מזומנים ושווי מזומנים 
 182   386   262  השקעות לזמן קצר 

 השקעות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי
 -    26,265   -   תעודות סל ופיקדון   

 768   604   877  אשראי לקוחות
 32   31   31  לקוחות

 164   23   83  חייבים ויתרות חובה
 9   10   7  מסים שוטפים לקבל

      
  1,477   27,488   1,433 

      נכסים לא שוטפים
      

 96   96   97  השקעות של עמיתי קופות גמל
 80   69   109  הלוואות ויתרות חובה, השקעות

 24   22   26  השקעות בחברות כלולות 
 37   40   209  רכוש קבוע

 20   12   16  מסים נדחים
 1,174   1,157   1,151  בלתי מוחשיים נכסים

      
  1,608   1,396   1,431 

      
  3,085   28,884   2,864 

      

      
   .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  בע"מ השקעות דש מיטב
  הכספי המצב על מאוחדים דוחות
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  ליום     
  בדצמבר 31  ביוני 30ליום  

 2019  2018  2018  
  מבוקר  בלתי מבוקר 
  ח"מיליוני ש 

      התחייבויות שוטפות
      

  573   385   697  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
  -    25,593   -   התחייבות ופיקדון, תעודות סל

 התחייבויות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי
  -    640   -   תעודות סל ופיקדון   

  10   32   40  התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר
  80   64   72  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  294   137   195  זכאים ויתרות זכות
  15   10   14  מסים שוטפים לשלם

 1,018   26,861   972  
       התחייבויות לא שוטפות

      
  97   101   92  הלוואות מתאגידים בנקאיים

  669   812   633  אגרות חוב
  98   98   99  התחייבויות לעמיתי קופות גמל

  11   16   5  התחייבויות בגין רכישת פעילויות
  13   15   168  התחייבויות בגין חכירה

  -    -    1  זכאים אחרים
  8   7   8  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  46   42   44  מסים נדחים
 1,050   1,091   942  

  1,914   27,952   2,068  כ התחייבויות"סה
       

       הון 
      

  64   64   64  הון מניות 
  513   563   517  פרמיה על מניות

  -    )51(  -   מניות אוצר
  14   13   11  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

  200   187   218  יתרת רווח 
  34   35   38  קרנות אחרות

      
  825   811   848  הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

       
  125   121   169  זכויות שאינן מקנות שליטה

  950   932   1,017  כ הון "סה
      
 3,085   28,884   2,864  

         
  
  
  

   2019 באוגוסט, 14

     

 
 רום עינת   רביב אילן  ברקת אלי    הדוחות אישור תאריך

 כספים סמנכ"ל    מנכ"ל  יוןדירקטורה יו"ר    הכספיים



  בע"מ השקעות דש מיטב

  אחר כולל רווחו הפסד או רווח על מאוחדים דוחות
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 )למעט נתוני רווח למניה(ח ''מיליוני ש 
          

 829   207   209   409   426  נטו , עמלות ואחרות, ניהולהכנסות מדמי 
 61   14   21   28   39  הכנסות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי

 890   221   230   437   465  כ הכנסות"סה
          

 688   169   173   338   354  הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
          

 202   52   57   99   111  רווח תפעולי
          

 מניירות ערך המוחזקים ) הפסד(רווח 
 )3(  1   3   2   14  נטו, למטרות השקעה בתיק נוסטרו   

 1   1   1   1   1  הכנסות מימון
 )37(  )15(  )18(  )21(  )23( הוצאות מימון

 )33(  )9(  )10(  )16(  )22( נטו, הוצאות אחרות

 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות
 3   -    2   1   3  נטו, לפי שיטת השווי המאזני    

          
 133   30   35   66   84  רווח לפני מסים על הכנסה

 56   15   12   28   29  מסים על הכנסה 
          

 77   15   23   38   55  רווח לתקופה
          

          ):לאחר השפעת המס(רווח כולל אחר 
          

 2   2   1   2   1  רווח בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
          

 79   17   24   40   56  כ רווח כולל"סה

          
          :רווח לתקופה מיוחס ל

 67   13   19   33   48  בעלי המניות של החברה
 10   2   4   5   7  זכויות שאינן מקנות שליטה

          
  55   38   23   15   77 

          :רווח כולל מיוחס ל
 69   15   20   35   49  בעלי המניות של החברה

 10   2   4   5   7  זכויות שאינן מקנות שליטה
          
  56   40   24   17   79 

         רווח למניה המיוחס לבעלי מניות החברה 
          

 1.03   0.20   0.29   0.51   0.74  רווח בסיסי 

          
 1.02   0.20   0.29   0.50    0.73  רווח מדולל

          
 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  בע"מ השקעות דש מיטב

  בהון השינויים על מאוחדים דוחות
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     מיוחס לבעלי מניות החברה 

   הון מניות  
פרמיה על 

  מניות

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

יתרת 
  רווח

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן 

מקנות  
 כ הון"סה  שליטה

 בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                 

 2019, בינואר 1יתרה ליום 
 950   125   825   34   200   14   513    64  )מבוקר(   
                 

 55   7   48   -   48   -   -    -  רווח לתקופה 
 1   -   1   1   -   -   -    -  נטו, רווח כולל אחר

                 
 56   7   49   1   48   -   -    -  כ רווח כולל "סה

 )30(  -   )30(  -   )30(  -   -    -  דיבידנד שהוכרז ושולם
  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות

  )9(   )9(   -    -    -    -    -     -   שליטה    
 -   -   -   -   -   )4(  4    *)   -  מימוש אופציות לעובדים

  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 22   19   3   3   -   -   -    -  שליטה   

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

  השקעה בהון השותפות על ידי בעלי
 27   27   -   -   -   -   -    -  שאינן מקנות שליטה זכויות    
                 

 1,017   169   848   38   218   11   517    64  2019, ביוני 30יתרה ליום 

 
     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 
   1ליום  IFRS 9לראשונה של    
 )1(  -   )1(  -   )1(  -   -   -   -  2018בינואר    

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

 38   5   33   -   33   -   -   -   -  רווח לתקופה 
 2   -   2   2   -   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                  
 40   5   35   2   33   -   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 )23(  -   )23(  -   )24(  -   1   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 )7(  )7(  -   -   -   -   -   -   -  שליטה   
  )7(   )4(   )3(   )3(   -    -    -    -    -   רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

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

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

 -   -   -   -   -   )2(  -   2   *)  -  מימוש אופציות לעובדים
                  

 932   121   811   35   187   13   )51(  563   64  2018ביוני  30יתרה ליום 
                  

         מיליוני ש"ח 1 -נמוך מ*) 

                  

         .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  בע"מ השקעות דש מיטב

  בהון השינויים על מאוחדים דוחות
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     מיוחס לבעלי מניות החברה 

  הון מניות  
פרמיה על 

  מניות

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

יתרת 
  רווח

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן 

מקנות  
 כ הון"סה  שליטה

 בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                

 961   122   839   34   214   11   516   64  2019, באפריל 1יתרה ליום 
                

 23  4   19   -   19   -   -   -  רווח לתקופה
 1   -   1   1   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                
 24   4   20   1   19   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 )15(  -   )15(  -   )15(  -   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם
  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 )3(  )3(  -   -   -   -   -   -  שליטה   
  תשלום מבוסס מניות למניות 

 1   -   1   -   -   1   -   -  החברה   
  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן 

 22   19   3   3   -   -   -   -  מקנות שליטה   
  השקעה בהון השותפות על ידי בעלי

 27   27   -   -   -   -   -   -  זכויות שאינן מקנות שליטה    
 -   -   -   -   -   )1(  1   *)  -  מימוש אופציות לעובדים

                
 1,017   169   848   38   218   11   517   64  2019, ביוני 30יתרה ליום 

 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה 

  הון מניות  
פרמיה על 

  מניות
מניות  

  אוצר

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  יתרת רווח  מניות

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן מקנות 

 כ הון"סה  שליטה
 בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                  

 933   124   809   36   184   13   )51(  563   64  2018, באפריל 1יתרה ליום 
                  

 15   2   13   -   13   -   -   -   -  רווח לתקופה 
 2   -   2   2   -   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                  
 17   2   15   2   13   -   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 )10(  -   )10(  -   )10(  -   -   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 )1(  )1(  -   -   -   -   -   -   -  שליטה   
 )7(  )4(  )3(  )3(  -   -   -   -   -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

                  
 932   121   811   35   187   13   )51(  563   64  2018, ביוני 30יתרה ליום 

                   
                  מיליוני ש"ח 1 -נמוך מ*) 

         .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  בע"מ השקעות דש מיטב

  בהון השינויים על מאוחדים דוחות
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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
שאינן מקנות 

 כ הון"סה  שליטה
 מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                  

 928   126   802   36   179   14   )52(  561   64  2018, בינואר 1יתרה ליום 
  השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ 

  בינואר  1ליום  IFRS 9לראשונה של    
   2018  -   -   -   -  )1(   -  )1(   -  )1( 

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

 77   10   67   -   67   -   -   -   -  רווח לשנה 
 2   -   2   2   -   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                  
 79   10   69   2   67   -   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 )43(  -   )43(  -   )45(  -   2   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 )8(  )8(  -   -   -   -   -   -   -  שליטה   
 הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן 

 1   1   -   -   -   -   -   -   -  מקנות שליטה   
 תשלום מבוסס מניות למניות

 2   -   2   -   -   2   -   -   -  החברה   
 רכישות נטו של זכויות שאינן מקנות

 )8(  )4(  )4(  )4(  -   -   -   -   -  שליטה   
 -   -   -   -   -   )2(  -   2   *)   -  מימוש אופציות לעובדים

 -   -   -   -   -   -   50   )50(  -  קבלת מניות באוצר כדיבידנד בעין
                  

 950   125   825   34   200   14   -   513   64  2018, בדצמבר 31יתרה ליום 
                  

        .ח"מיליוני ש 1 -נמוך מ*) 

         .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים הבאורים

                  



  בע"מ השקעות דש מיטב

  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  החודשיםששת  

 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

          תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
          

 77   15   23   38   55  רווח לתקופה
          

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
          :מפעילות שוטפת   
          

          :התאמות לסעיפי רווח והפסד
          

 7   1   7   3   13  פחת רכוש קבוע
 56   13   17   27   36  נכסים בלתי מוחשייםהפחתת 

 1   -    -    -    -   מימוש השקעה בחברה מאוחדתמהפסד הון 
 9   2   2   4   5  הפחתת הוצאות רכישה נדחות

 )1(  )1(  )1(  )1(  )1( שערוך השקעות לעמיתי קופות גמל 
 2   2   1   2   1  שערוך התחייבויות לעמיתי קופות גמל

 -    -    1   -    1  שערוך הלוואה שניתנה לזמן קצר
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות 

 )3(  -    )2(  )1(  )2( נטו, לפי שיטת השווי המאזני   
 )6(  )1(  1   )2(  2  נטו, מסים נדחים

 6   5   9   3   5  שערוך אגרות חוב
 מניירות ערך הנמדדים בשווי ) רווח(הפסד 

 2   -    )2(  )2(  )16( נטו, הוגן דרך רווח או הפסד   
 2   -    1   1   1  תשלום מבוסס מניות

  45   34   34   21   75 

          

          

 

          

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  בע"מ השקעות דש מיטב

  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
          

 שינוי בסעיפי נכסים והתחייבויות 
          :בגין פעילות תעודות הסל   
          

 שערוך השקעות שוטפות של חברות 
 )94(  )647(  -    )200(  -   מאוחדות ייעודיות   

 483   785   -    495   -   התחייבות ופיקדון, שערוך תעודות סל
 4,444   1,372   -    2,924   -   נטו, שינוי בנכסים

 )308(  )196(  -    18   -   נטו, שינוי בהתחייבויות
 )4,550(  )1,310(  -    )3,231(  -   נטו, פיקדון והתחייבות, שינוי בתעודות סל
 32   )9(  -    )5(  -   נטו, שינוי בניירות ערך

 שינוי בהתחייבויות בגין מכירת ניירות 
 )20(  )2(  -    3   -   ערך בחסר   
          
   -   4    -  )7(  )13( 
          

          :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
          

 לקוחות וחייבים , אשראי לקוחות
 )347(  )15(  )147(  )21(  )53( ויתרות חובה   

  -   -   )16(   -   )16(  בשותפות מוגבלת מזומנים מיועדים
 אשראי לזמן קצר לצורך מתן אשראי חוץ

 103   )87(  94   )90(  156  בנקאי   
 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 179   )31(  )22(  5   )127(  וזכאים ויתרות זכות   
          
 )40(  )106(  )91(  )133(  )65( 
          

  ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 74   )104(  )34(  )30(  60  שוטפת) לפעילות   
          
          
          
          
          
          
          

          

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  בע"מ השקעות דש מיטב

  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

          תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
          

  השקעות לזמן קצר הנמדדות ) רכישת(מימוש 
 )28(  )24(  1   )50(  )30( נטו, הוגן דרך רווח או הפסד בשווי   

 )4(  )2(  )1(  )3(  )1( רכישת רכוש קבוע
 )52(  )7(  )7(  )36(  )13( רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 )4(  -    -    )4(  -   רכישת אשראי לקוחות
 )10(  )4(  )4(  )6(  )6( התחייבויות בגין צירוף עסקים פרעון

 )13(  -    -    -    )3( מתן הלוואה לזמן ארוך
 )11(  )1(  )5(  )4(  )7( נטו, שינוי בפיקדונות מוגבלים

 173   -    -    -    -   )ג(מימוש תעודות סל שאוחדו בעבר 
    תמורה ממימוש מניות הבורסה לניירות ערך 

 27   -    -    -    -   מ"בתל אביב בע   
          

) שימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 78   )38(  )16(  )103(  )60( השקעה   
          

          תזרימי מזומנים לפעילות מימון
          

  בניכוי הוצאות (של החברה  הנפקת אגרות חוב
 95   95   -    95   -   )הנפקה   

 הנפקת אגרות חוב של חברה מאוחדת
 98   98   -    98   -   )בניכוי הוצאות הנפקה(   

 )87(  -    -    -    -   פרעון אגרות חוב של החברה
 )86(  )29(  )28(  )29(  )57( פרעון אגרות חוב של חברה מאוחדת

 1   -    -    -    -   שינוי בהחזקות מניות באוצר
 )43(  )23(  )30(  )23(  )30( דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה

 דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן 
 )8(  )6(  )9(  )7(  )9( מקנות שליטה   

 )2(  -    )5(  )1(  )12( בגין חכירהפרעון התחייבויות 
  בעלי זכויותעל ידי שותפות  השקעה בהון

 -    -    27   -    27  מקנות שליטה שאינן    
 )8(  )7(  -    )7(  -   רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 )11(  )4(  )2(  )4(  )5( בנקאיים   

 1   -    22   1   22  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 -    -    20   -    20  חסר בתמורה ממכירת ניירות ערך 

 16   )11(  )7(  19   )17( נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
          

) שימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 )34(  113   )12(  142   )61( מימון   
          

 118   )29(  )62(  9   )61( במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 
          

 160   198   279   160   278  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה
          

 278   169   217   169   217  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  בע"מ השקעות דש מיטב

  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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 לשנה          
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  ביוני 30 ביום  ביוני 30ביום   
  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"מיליוני ש  
           

 )א(
מידע נוסף על תזרימי המזומנים 

          מפעילות שוטפת
           

 
 פעילות הקבוצה למעט פעילות 

          תעודות הסל   
           
          :מזומנים ששולמו במשך השנה עבור 
           
 48   17   17   21   24  ריבית 

           
 44   7   10   20   24  מסים על הכנסה 

           
           
           
          :מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור 
           
 83   21   32  34   52  ריבית 

           
 7   -    2   4   7  מסים על הכנסה 

           
           
           
          פעילות תעודות הסל 
           

 
 מזומנים ששולמו במשך השנה בפעילות 

          :תעודות הסל   
           
 9   4   -    6   -   ריבית 

           
 21   4   -    11   -   דיבידנד 

           

 
 מזומנים שהתקבלו במשך השנה 

          :בפעילות תעודות הסל   
           
 218   67   -    136   -   ריבית 

           
 148   71   -    115   -   דיבידנד 

           
           
           
 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 



  בע"מ השקעות דש מיטב

  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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 לשנה          
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום   

  2019  2018  2019  2018  2018 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 ח"מיליוני ש  

           
 )ב(

מימוש השקעות בחברה מאוחדת 
          שאוחדה בעבר

           

 4   -    -    -    -   )למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  

           

 
  כ נכסים והתחייבויות של החברה "סה
 4   -    -    -    -   המאוחדת ליום המכירה   

           

 4   -    -    -    -   נכסים והתחייבויות ליום המכירה 

 )4(  -    -    -    -   תמורה שלא במזומן 

    -    -    -    -    - 

           

           

          מימוש תעודות סל שאוחדו בעבר )ג(

           

 
  השקעות שוטפות של חברות מאוחדות 

 24,796   -    -    -    -   ייעודיות   

 
  התחייבויות של חברות מאוחדות 

 )320(  -    -    -    -   ייעודיות   

 )24,303(  -    -    -    -   התחייבויות תעודות סל ופיקדון 

           

 
  כ נכסים והתחייבויות של החברות "סה
 173   -    -    -    -   המאוחדות ליום המכירה    

           

           

           

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 



 מ"בע השקעות דש מיטב

    מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

  

14  

 כללי  - :1 באור

  
 לושהוש שישה של ותלתקופו 2019 ביוני, 30 ליום מתומצתת במתכונת נערכו אלה כספיים דוחות

 אלה בדוחות לעיין יש מאוחדים). ביניים כספיים דוחות - (להלן תאריך באותו ושהסתיימ חודשים
 באותו שהסתיימה לשנהו 2018 בדצמבר, 31 ליום החברה של השנתיים הכספיים לדוחות בהקשר

  .המאוחדים) השנתיים הכספיים הדוחות - (להלן אליהם נלוו אשר ולבאורים ךתארי
 

  החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור
  

  מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות של העריכה תכונתמ  .א
  

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

  .1970-התש"ל דיים),יומי תקופתיים
  

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

  
16 IFRS - חכירות   

 2019 בינואר, 1 מיום החל המאוחדים השנתיים הכספיים בדוחות כו'2 בבאור כמפורט
 קובע אשר )IFRS 16 - (להלן 16 בינלאומי כספי דיווח תקן את לראשונה הקבוצה מיישמת
   בחכירות. החשבונאי הטיפול לעניין הנחיות

  
  כדלקמן: הינה חכירות בגין ,2019 בינואר, 1-ה מיום החל שמיושמת, החשבונאית המדיניות

  
 וזאת חכירה בגין התחייבות כנגד שימוש זכות בנכס החכירה תחילת במועד מכירה החברה
 נמוך, ערך בעל הבסיס נכס בהן חכירה ועסקאות חודשים 12 עד של לתקופה חכירה למעט

 תקופת פני על ישר בקו הפסד או ברווח כהוצאה החכירה בתשלומי להכיר החברה בחרה בהן
 הניתנת ההקלה את ליישם החברה בחרה חכירהה בגין ההתחייבות דידתמ במסגרת החכירה.

 ואחזקה, ניהול שירותי כמו חכירה שאינם לרכיבים חכירה רכיבי בין הפרדה ביצעה ולא בתקן
  עסקה. באותה כלולים אשר

  
 בעסקאות החברה מטפלת העסקתו, מתנאי כחלק מהחברה לרכב העובד זכאי בהן בעסקאות

  משנה. חכירת כעסקת ולא IAS 19 להוראות בהתאם עובד כהטבות אלה
  

 מהוונים שולמו, שטרם החכירה תשלומי כל את כוללת חכירה בגין התחייבות התחילה במועד
 הריבית בשיעור או בנקל לקביעה ניתנת היא כאשר בחכירה הגלומה הריבית בשיעור

 החכירה בגין ההתחייבויות את החברה מודדת התחילה מועד לאחר החברה. של התוספתי
  האפקטיבית. הריבית בשיטת

  
 תשלומי בתוספת חכירה בגין ההתחייבות בגובה מוכרים התחילה במועד השימוש זכות נכסי

 זכות נכסי שהתהוו. עסקה עלויות של ובתוספת לפניו או התחילה במועד ששולמו חכירה
 שבהם. קצבה לפי החכירה תקופת או שלהם, השימושיים החיים לאורך מופחתים השימוש

  .IAS 36 להוראות בהתאם ערך ירידת החברה בוחנת ערך, לירידת סימנים מתקיימים כאשר
  

 כתוצאה העתידיים החכירה תשלומי בגובה שינויים חוכר, מהווה החברה בהן בעסקאות
 ליתרת חכירה) בגין ההתחייבות על החל ההיוון בשיעור שינוי (ללא מהוונים במדד ימשינו

 שינוי חל כאשר רק החכירה, בגין ההתחייבויות ליתרת כהתאמה ונזקפים שימוש זכות נכס
  במדד. משינוי הנובע המזומנים בתזרימי

  
  
  
  
  



 מ"בע השקעות דש מיטב

    מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

  

15  

  (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור
  

 להאריך אופציה ידי על המכוסות תקופות גם כוללת לביטול ניתנת שאינה החכירה תקופת
 שינוי חל בו במקרה תמומש. להארכה האופציה כי סביר, באופן ודאי, כאשר החכירה את

 החכירה, בגין ההתחייבויות יתרת את מחדש החברה מודדת ההארכה, אופציית למימוש בצפי
 סך כאשר בצפי, השינוי ביום המעודכן ןההיוו שיעור לפי המעודכנת החכירה לתקופת בהתאם
  הפסד. או לרווח לכך ומעבר לאיפוסו עד השימוש זכות נכס ליתרת נזקף השינוי

  
 כעסקת פלומט ואינו החכירה היקף את מקטין ואינ אשר החכירה לתנאי תיקון מבוצע כאשר
 לתנאי בהתאם החכירה, בגין תיוההתחייבו יתרת את מחדש החברה מודדת נפרדת, חכירה

 ביתרת השינוי סך את וזוקפת התיקון ביום המעודכן ההיוון שיעור לפי המתוקנים, החכירה
  שימוש. זכות נכס ליתרת החכירה בגין תיוההתחייבו

  
 ברווח החברה מכירה החכירה, בהיקף לקיטון מביא אשר החכירה לתנאי תיקון מבוצע כאשר

 תווההתחייב השימוש זכות נכס תיתר לש המלאה או החלקית מהגריעה הנובע בהפסד או
 בהתאם חכירהה בגין תיוההתחייבו יתרת את מחדש החברה מודדת מכן, לאחר החכירה. בגין

 השינוי סך את וקפתוז התיקון במועד המעודכן ההיוון שיעור לפי המתוקנים, החכירה לתנאי
  השימוש. זכות נכס ליתרת החכירה בגין תוההתחייב ביתרת

  
 תובהתחייב לראשונה היישום דבמוע הכירה לפיה חלקי למפרע יישום תבגיש בחרה הקבוצה

 שיעור לפי מהוונים העתידיים החכירה תשלומי יתרת של הנוכחי הערך לפי חכירה בגין
 זכות בנכס תולהתחייב הזהה בסכום הכירה במקבילו זה למועד החוב של התוספתי הריבית
 או כסכנ הוכרו אשר שנצברו או מראש מוששול חכירה תשלומי בגין מותאם בחכירה, שימוש

  לראשונה. היישום מועד לפני תוכהתחייב
  

 חכירה חוזי בגין 2019 בינואר 1 ליום התקן של לראשונה ליישום המתייחסים נתונים להלן
  :.לראשונה היישום במועד בתוקף אשר

  
  

 1 ביום החברה של הכספיים הדוחות על התקן של לראשונה היישום השפעות ריכוז .1
  :2019 בינואר

  

    

 בהתאם
 למדיניות
    השינוי   הקודמת

 שמוצג כפי
 -ל בהתאם

16 IFRS  
  ש"ח מיליוני    
  מבוקר בלתי    

              2019 בינואר, 1 ליום
              

              שוטפים לא נכסים
              

  212    175    37     קבוע רכוש
              

              שוטפות התחייבויות
              

  312    18    294     זכות ויתרות זכאים
              
              

              שוטפות לא התחייבויות
              

  170    157    13     חכירה בגין התחייבויות
              

  200    -    200     רווח יתרת
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  (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור
  

 המתאימה הנומינלי הריבית שיעור קביעת לצורך חיצוני שווי במעריך נעזרה הקבוצה .2
 חוזי למח"מ בהתאם החברות, של המימוני לסיכון בהתאם זאת החכירה, חוזי להיוון

 בו הנומינליים ההיוון שיעורי טווח .אחרים כלכליים למשתנים בהתאם וכן החכירה
 בין נע חכירה בגין ההתחייבות למדידת תקןה של לראשונה היישום במועד שימוש נעשה

 בקבוצות שוני החכירה, תקופת באורך מהבדלים מושפע זה טווח ,%4.84 - ל %1.48
 וכדומה. הקבוצה חברות של ההיוון שיעורי בין שינוי השונות, הנכסים

 

23 IFRIC - הכנסה על למסים הקשורה ודאות- באי טיפול  

  

 הקשורה ודאות-באי טיפול - IFRIC 23 הוראות את החברה מיישמת ,2019 בינואר, 1-מה החל
  הכספיים. הדוחות על מהותית השפעה אין האמורה הפרשנות ליישום הכנסה. על למסים

 
 פיננסיים מכשירים - :3 באור

 

  הוגן שווי  .א
  

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

  

 הוגן שווי  יתרה 

 
 ביוני 30

2019  
 ביוני 30

2018  
 בדצמבר 31

2018  
 ביוני 30

2019  
 ביוני 30

2018  
 בדצמבר 31

2018 

 
 בלתי
  מבוקר

 בלתי
  מבוקר  מבוקר

 בלתי
  מבוקר

 בלתי
 מבוקר  מבוקר

 ח"ש מיליוני 

            

 התחייבויות
            פיננסיות

            

 הלוואות
 מתאגידים

 106   113   101   106   113   101   )3( )1( בנקאיים

 חברה חוב אגרות
 240   295   185   239   295   184  )4( )3( מאוחדת

 חוב אגרות
 669   769   690   632   719   635  )3( )2( ')ג סדרה(

            
  920   1,127   977   976   1,177   1,015 

 

  

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

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

 לשלם. וריבית שוטפות חלויות כולל )3(

 למחירי בהתאם הינו ההוגן השוויו בבורסה נסחרות בע"מ פנינסולה קבוצת חוב אגרות )4(
 בורסה.
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  (המשך) פיננסיים מכשירים - :3 באור

  
  הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג  .ב

  
 קבוצות לפי מסווגים, ,הוגן שווי לפי הכספי המצב על בדוח המוצגים הפיננסיים המכשירים

 ששימש הנתונים למקור בהתאם הנקבע כדלהלן הוגן שווי למדרג דומים, מאפיינים בעלות
   ההוגן: השווי לקביעת

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

  בעקיפין. או

 שימוש ללא הערכה (טכניקות לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים   :3 רמה
  לצפייה). ניתנים שוק בנתוני

  
  ופקדון) סל תעודות (ללא הוגן בשווי מדדיםהנ פיננסיים מכשירים

  

 3 רמה  2 רמה  1 רמה  
 ח"ש מיליוני  )מבוקר בלתי( 2019 ,ביוני 30

       הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 32   4   143   חוב ואגרות אופציות ,מניות
        אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 4   -    -     מניות

       
   143   4   36 

 

  

       פיננסיות התחייבויות
 -    -    39   סחירות ואופציות חוב אגרות ,מניות

 -    1   -    לגידור המשמשים המדד על אקדמה חוזי
 -    1   -    והחלף אקדמה חוזי

 15   -    -    עסקים צירוף בגין מותנית התחייבות
       
   39   2   15 

 

  
  מבוקר): (בלתי 3 לרמה המסווגים הפיננסיים ובהתחייבויות בנכסים התנועה להלן

 

 נכסים
 פיננסיים

 הוגן בשווי
 רווח דרך
  הפסד או

 נכסים
 פיננסיים

 בשווי
 דרך הוגן
 כולל רווח

   אחר

 התחייבויות
 רכישת בגין

 כ"סה  פעילויות
 ח"ש מיליוני 
        

 15   )21(  4   32  2019 ,בינואר 1 ליום יתרה
        

 או ברווח שהוכר הפסד סך
 )2(  -    -    )2( הפסד

 19   -    -    19  רכישות
 )17(  -    -    )17( מימושים

 6   6   -    -    התחייבות פרעון
        

 21   )15(  4   32  2019 ,ביוני 30 ליום יתרה
 

  
 במסגרת ,1 ברמה הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים ,2019 ,ביוני 30 ליום קיימים, בנוסף

  ש"ח. מיליוני 11 -כ של בסך גמל, קופות עמיתי של השקעות
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 (המשך) פיננסיים מכשירים - :3 באור

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

  

 3 רמה  2 רמה  1 רמה  
 ח"ש מיליוני  )מבוקר בלתי( 2018 ,ביוני 30

       הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 58   5   107   סל ותעודות חוב אגרות ,ואופציות מניות

 -    12   -    עתידיים וחוזים אקדמה חוזי
        אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 4   -    1    מניות

       
   108   17   62 

 

  

       פיננסיות התחייבויות
 -    -    32   סחירות ואופציות חוב אגרות ,מניות

 -    3   -    לגידור המשמשים המדד על אקדמה חוזי
 27   -    -    עסקים צירוף בגין מותנית התחייבות

       
   32   3   27 

 

  
  מבוקר): בלתי( 3 לרמה המסווגים הפיננסיים ובהתחייבויות בנכסים התנועה להלן

  

 

 נכסים
 פיננסיים

 הוגן בשווי
 רווח דרך
  הפסד או

 נכסים
 פיננסיים
 בשווי

 דרך הוגן
 כולל רווח

   אחר

 התחייבויות
 רכישת בגין

 כ"סה  פעילויות
 ח"ש מיליוני 
        

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

 2   -    -    2  הפסד או ברווח שהוכר רווח סך
 23   -    -    23  רכישות

 6   6   -    -    התחייבויות פרעון
        

 35   )27(  4   58  2018 ,ביוני 30 ליום יתרה
 

  

  
 במסגרת ,1 ברמה הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים ,2018 ביוני 30 ליום קיימים, בנוסף

  ש"ח. מיליוני 7 -כ של בסך גמל, קופות עמיתי של השקעות
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 (המשך) פיננסיים מכשירים - :3 באור

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

  

 3 רמה  2 רמה  1 רמה  
 ח"ש מיליוני  )מבוקר( 2018 ,בדצמבר 31

       הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 32   4   93    חוב ואגרות אופציות ,מניות
       אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 4   -    -     מניות

       
   93   4   36 

 

  
  

       פיננסיות התחייבויות
 -    -    6   סחירות ואופציות חוב אגרות ,מניות

 -    2   -    לגידור המשמשים המדד על אקדמה חוזי
 -    3   -    והחלף אקדמה חוזי

 21   -    -    עסקים צירוף בגין מותנית התחייבות
       
   6   5   21 

 

  
  (מבוקר): 3 לרמה המסווגים הפיננסיים ובהתחייבויות בנכסים התנועה להלן

 

 נכסים
 פיננסיים

 הוגן בשווי
 רווח דרך
  הפסד או

 נכסים
 פיננסיים

 בשווי
 דרך הוגן
 כולל רווח

   אחר

 התחייבויות
 רכישת בגין

 כ"סה  פעילויות

 ח"ש מיליוני 
        

 4   )33(  4   33  2018 ,בינואר 1 ליום יתרה
   ברווח שהוכר )הפסד( רווח סך
 2   )1(  -    3  הפסד או   

 23   -    -    23  רכישות
 )27(  -    -    )27( מימושים

 13   13   -    -    התחייבויות פרעון
        

 15   )21(  4   32   2018 ,בדצמבר 31 ליום יתרה
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  (המשך) פיננסיים מכשירים - :3 באור

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

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

  .2018 ,ביוני 31 ליום ייעודית מאוחדת חברה של שוטפות והתחייבויות
  

 )מבוקר בלתי( 2018 ביוני 30 
 כ"סה  3 רמה  2 רמה  1 רמה 

 ח"ש מיליוני 
 או רווח דרך הוגן בשווי פיננסים נכסים
        :הפסד

        
 3,243   -    3,243   -   קצר לזמן פקדונות

 4,941   -    163   4,778  ממשלתיות חוב אגרות
 4,567   -    122   4,445  סחירות קונצרניות חוב אגרות
 6,394   -    -    6,394  סחירות מניות

 84   -    76   8  סל תעודות
 SWAP(  3   133    -   136( ריבית החלף עסקאות

 147   -    138   9  עתידיים וחוזים אקדמה חוזי
        
  15,637   3,875    -   19,512 

        :פיננסיות התחייבויות
        

 52   -    -    52  סחירות קונצרניות חוב אגרות
 255   -    -    255  סחירות מניות

 SWAP(   -   53    -   53( ריבית החלף עסקאות
 87   -    62   25  עתידיים וחוזים אקדמה חוזי

        
  332   115    -   447 
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 מוחשיים בלתי נכסים - :4 באור

  
 בגין 2019 ,ביוני 30 יוםל מוניטין ערך לירידת השנתית הבחינה את החברה ערכה הדוח בתקופת  .א

 ליחידת המיוחסים הנכסים של ההשבה בר סכום .סל קרנות ניהול המזומנים מניבת היחידה
 הוגןה שוויה בחישוב מזומנים. היוון משיטת הנגזר ,הוגן שווי בסיס על נקבע סל קרנות ניהול

 המנוהלים הנכסים מהיקף נגזרות אשר העתידיות ההכנסות לגבי בתחזיותיה ברההח השתמשה
 רווחיותה ,2019 ,ביוני 30 ביום שהסתיימה לתקופה רווחיותה בסיס על ,2019 ,ביוני 30 ליום

 -כ של מס לפני היוון ובשיעור %2.5 של בשיעור עתידית צמיחה לגבי הערכות בעתיד, הצפויה
 של לסך ,2019 ,ביוני 30 ליום נכון מסתכם, הסל קרנות ליחידת הוקצה אשר המוניטין .510.%

 נדרשת לא ולכן היחידה של הכספיים בדוחות מהערך גבוה ההשבה בר סכום ש"ח. מיליוני 258
 ערך. לירידת הפרשה

 
 המזומנים מניבת היחידה את מרכיבים אשר וההתחייבויות הנכסים ,2019 ביוני, 30 ליום נכון  .ב

 מוניטין ערך לירידת הבחינה מאז משמעותי באופן השתנו לא נאמנות וקרנות תיקים ניהול
 על מהותי באופן עלה ההשבה בר סכום חישוב בה 2018 ביוני, 30 ליום נכון החברה שערכה

 נמוך יהיה השוטפת בתקופה שיקבע ההשבה בר סכום של הערך כי יכויוהס בספרים הערך
 על 2018 ביוני, 30 ליום שבוצע בחישוב החברה השתמשה לכך, אי קלוש. הינו בספרים מהערך

 רווחיותה בסיס על נבנתה ,1820 ,ביוני 30 יוםל הבחינה ערך. לירידת הפרשה נדרשת לא פיו
 צמיחה לגבי הערכות בעתיד, הצפויה רווחיותה ,8201 ,ביוני 30 ביום שהסתיימה לתקופה
 ליחידת הוקצה אשר המוניטין .%3.10 -כ של מס לפני היוון ובשיעור %2.5 של בשיעור עתידית

   ש"ח. מיליוני 191 של לסך ,2019 ,ביוני 30 ליום נכון מסתכם, נאמנות וקרנות תיקים ניהול
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 פעילות מגזרי - :5 באור

  

  כללי  .א

  
 :דיווח בני עסקית פעילות מגזרי  בארבעה פועלת הקבוצה .1

  
 חיסכון ניהול מגזר

 ובינוני ארוך לזמן
 ופיצויים, תגמולים קופות וניהול שיווק הינה המגזר פעילות -

 פנסיה קרנות לפיצויים, מרכזיות קופות השתלמות, קרנות
   אחרת. למטרה וקופות

      
 החיסכון ניהול מגזר

 השוטף
 להלן ב'6 בבאור כאמור המיזוג ובעקבות הנוכחי מהרבעון החל -

 השקעה תיקי וניהול שיווק כולל השוטף החיסכון ניהול מגזר

 ניהול ,מוסדיים ולקוחות פרטיים לקוחות עבור ערך בניירות
 .סל קרנות וניהול נאמנות קרנות

      
 בורסה חבר מגזר

 מוסדי וברוקראז'
 ללקוחות בעיקר בורסה חבר שירותי מתן הינה המגזר פעילות -

 בין הכוללים ,יםמוסדי ללקוחות ברוקראז' ושירותי פרטיים
 בניירות עסקאות ביצוע ,ערך בניירות משמרות שירותי היתר,

  לקוחות. של רחב למגוון שונות ואשראי עו"ש ופעילויות ערך
      
 ובינוניים קטנים לתאגידים אשראי מתן הינה המגזר פעילות    -  בנקאי חוץ אשראי      

  .בע"מ פנינסולה קבוצת באמצעות בישראל
 

 סוכנויות פעילויות בעיקר הן האחרים במגזר שנכללות בקבוצה הנוספות הפעילויות
 במגזר שנכללה החברה של מלאה בבעלות הנמצאת ביטוח סוכנות (למעט הביטוח
 נמכרה אשר ון,הה שוק ללימודי מכללהו זרות קרנות הפצת ),ובינוני ארוך לזמן חיסכון

  .2018 יולי, בחודש
  

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

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

  

 קבוצתי בסיס על יםמנוהל ההכנסה על והמסים המימון הכנסות ,המימון הוצאות
 בלתי נכסים הפחתת בעיקר הכוללות ,אחרות הוצאות .פעילות למגזרי יםמיוחס םואינ

 לקבלת ההנהלה את משמשות שאינן מכיוון פעילות למגזרי מיוחסות אינן מוחשיים

 הוצאות בעיקר כוללות למגזרים הוקצו שלא הוצאות ,כן כמו .תפעוליות החלטות
  .מטה

  
 ,שלישיים מצדדים התקבלו שההכנסות כאילו מגזרים בין בהכנסות מטפלת הקבוצה .3

  .שוטפים שוק מחירי לפי בהן מכירה ומשכך
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  פעילות מגזרי - :5 באור

  

  כללי  .א

  
 מניית כלולה המאוחד במאזן הסל תעודות בגין התחייבויות במסגרת ,2018 בשנת .4

 מחזיקות התחייבויות אותן כנגד .הסל תעודות עוקבות אחריהם מדדים במספר החברה
 ,להתחייבויותיהן המגבים מהנכסים כחלק ,הסל תעודות של הייעודיות החברות
 כמניות תמוצגו אלה מניות ,החברה של המאוחדים הכספיים בדוחות .החברה במניות

 בדוחות מנוטרלים אלו מניות וממימוש משערוך ההפסדים או הרווחים ,ולפיכך אוצר
 החלטות קבלת לצורך מנטרל לא הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל .וההפסד הרווח

 .החברה ממניות הנובעות מההתחייבויות שנובעים וההפסדים הרווחים את
  

 להיות יכולות הכולל הרווח על בדוח במאוחד החברה הכנסות ,לעיל מהאמור כתוצאה
  .המגזרים של במאוחד ההכנסות כ"מסה שונות

  

 .IFRS 16 את החברה מיישמת ,2019 בינואר, 1-ה מיום החל לעיל, ב'2 בבאור כאמור .5
 שאינן מכיוון השונים פעילות למגזרי מיוחסות אינן שימוש זכות נכסי הפחתת הוצאות

 .תפעוליות החלטות לקבלת ההנהלה את משמשות
 

 קרנות ניהול את כולל השוטף החיסכון ניהול מגזר הנוכחי, מהרבעון החל לעיל, כאמור .6
 לקוחות עבור ערך בניירות השקעה תיקי וניהול ושיווק הסל קרנות ניהול הנאמנות,

 התפעוליות ההחלטות מקבל לגישת בהתאם הינה ההצגה מוסדיים. ולקוחות פרטיים

 המיזוג ובעקבות הנוכחי מהרבעון החל רואה, אשר )CODM( החברה של הראשי
 הקבוצה הציגה לכך בהתאם דיווח. בר כמגזר הפעילות את להלן, ב'6 בסעיף המתואר

 המחוייבים. בשינויים המגזר, את מחדש
  

  
  
  
  
 

 

 



 מ"בע השקעות דש מיטב

    מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

  

24  

           )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 2019ביוני  30ששת החודשים שהסתיימו ביום    

  

 

ניהול 
חיסכון 

לזמן בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  שוטף

חבר 
בורסה 
' וברוקראז
  מוסדי

אשראי 
חוץ 
 כ "סה  התאמות  אחרים  בנקאי

 בלתי מבוקר   

 ח"מיליוני ש   

              הכנסות  

                

 465   -    40   39   56   172   158  הכנסות מחיצוניים  
 -    )3(  3   -    -    -    -   ת בין מגזריםהכנסו  

                
 465   )3(  43   39   56   172   158  כ הכנסות"סה  

                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 3   -    3   -    -    -    -   נטו, המאזני   

                

 144   -    17   20   19   61   27  רווח מגזרי  

                

 )30(             )1(הוצאות שלא הוקצו למגזרים   

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 14              נטו, נוסטרו   

 )22(             נטו, הוצאות מימון  

 )22(             נטו, הוצאות אחרות  

                

 84              רווח לפני מסים על הכנסה  

                

              כולל הפחתת נכסי זכות שימוש) 1(  
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           )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              )המשך( מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 2018ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  ששת   

  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 

   * שוטף

חבר 
בורסה 
 'וברוקראז
   מוסדי

אשראי 
 כ "סה  התאמות  אחרים  חוץ בנקאי

 בלתי מבוקר   

 ח"מיליוני ש   

              הכנסות  

                

 437   -    37   28   51  160   161  הכנסות מחיצוניים  

 -    )2(  2   -    -  -    -   בין מגזריםהכנסות   
                
 437   )2(  39   28   51  160   161  כ הכנסות"סה  

                

  
  חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

  1    -     1    -     -   -     -    המאזני, נטו   

                        

 117   -    9    13   16  55   24  רווח מגזרי  

                
 )17(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים   

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 2              נטו, נוסטרו   
 )20(             נטו, הוצאות מימון  

 )16(             נטו, אחרות הוצאות  

                

 66              רווח לפני מסים על הכנסה  

                

  ניהול קרנות הסל ושיווק וניהול תיקי השקעה בניירות ערך , מגזר ניהול החיסכון השוטף כולל את ניהול קרנות הנאמנות, החל מהרבעון הנוכחי*   
  החל , אשר רואה )CODM(ההצגה הינה בהתאם לגישת מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של החברה . עבור לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים  
  בשינויים , בהתאם לכך הציגה הקבוצה מחדש את המגזר. את הפעילות כמגזר בר דיווח, להלן' ב6מהרבעון הנוכחי ובעקבות המיזוג המתואר בסעיף   
 .המחוייבים  
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           )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              )המשך( מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 2019ביוני  30שלושת החודשים שהסתיימו ביום    

  

 

ניהול 
חיסכון 

לזמן בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  שוטף

חבר 
בורסה 
 'וברוקראז
  מוסדי

אשראי 
חוץ 
 כ "סה  התאמות  אחרים  בנקאי

 בלתי מבוקר   

 ח"מיליוני ש   

              הכנסות  

                

 230   -    19   21   25   86   79  הכנסות מחיצוניים  

 -    )2(  2   -    -    -    -   ין מגזריםהכנסות ב  

                

 230   )2(  21   21   25   86   79  כ הכנסות"סה  

                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 2   -    2   -    -    -    -   נטו, המאזני   

                
 74   -    9   10   8   30   17  רווח מגזרי  

                
 )15(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים   

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 3              נטו, נוסטרו   

 )17(             נטו, הוצאות מימון  

 )10(             נטו, הוצאות אחרות  

                

 35              רווח לפני מסים על הכנסה  
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           )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              )המשך( מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 2018ביוני  30שלושת החודשים שהסתיימו ביום    

  

 
ניהול חיסכון 
לזמן בינוני 

  וארוך

ניהול 
חיסכון 

  * שוטף

חבר 
בורסה 
 'וברוקראז
  מוסדי

אשראי 
חוץ 
 כ "סה  התאמות  אחרים  בנקאי

 בלתי מבוקר   

 ח"מיליוני ש   

              הכנסות  

                

 221   -    16   14   26   85   80  הכנסות מחיצוניים  

 -    )1(  1   -    -    -    -   ין מגזריםהכנסות ב  

                

 221   )1(  17   14   26   85   80  כ הכנסות"סה  

                
 59   -    -    7   9   32   11  רווח מגזרי  

                
 )7(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים   

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 1              נטו, נוסטרו   

 )14(             נטו, הוצאות מימון  

 )9(             נטו, אחרות הוצאות  

                
 30              רווח לפני מסים על הכנסה  

                

ניהול קרנות הסל ושיווק וניהול תיקי השקעה בניירות ערך , מגזר ניהול החיסכון השוטף כולל את ניהול קרנות הנאמנות, החל מהרבעון הנוכחי*   
החל , שר רואהא )CODM(ה ההצגה הינה בהתאם לגישת מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של החבר. עבור לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים  
בשינויים , בהתאם לכך הציגה הקבוצה מחדש את המגזר. את הפעילות כמגזר בר דיווח, להלן' ב6 מהרבעון הנוכחי ובעקבות המיזוג המתואר בסעיף  
 .המחוייבים  
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           )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום    

  

 
ניהול 

חיסכון לזמן 
  וארוךבינוני 

ניהול 
חיסכון 

  * שוטף

חבר 
בורסה 
' וברוקראז
  מוסדי

אשראי 
 כ "סה  התאמות  אחרים  חוץ בנקאי

 מבוקר   

 ח"מיליוני ש   

              הכנסות  

                

 890   -    68   61   105   336   320  הכנסות מחיצוניים  
 -    )5(  5   -    -    -    -   ין מגזריםהכנסות ב  

                

 890   )5(  73   61   105   336   320  כ הכנסות"סה  

                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 3   -    3   -    -    -    -    נטו, המאזני   

                
 238   -    16   30   33   117   42  רווח מגזרי  

                
 )33(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים   

  
 הפסד מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 )3(             נטו, נוסטרו   
 )36(             נטו, הוצאות מימון  

 )33(             נטו, הוצאות אחרות  

                

 133              רווח לפני מסים על הכנסה  

                
                

  

ניהול קרנות הסל ושיווק וניהול תיקי השקעה בניירות ערך , הנאמנותמגזר ניהול החיסכון השוטף כולל את ניהול קרנות , החל מהרבעון הנוכחי* 
החל , שר רואהא )CODM(ה ההצגה הינה בהתאם לגישת מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של החבר. עבור לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים  

בשינויים , בהתאם לכך הציגה הקבוצה מחדש את המגזר. בר דיווחאת הפעילות כמגזר , להלן' ב6מהרבעון הנוכחי ובעקבות המיזוג המתואר בסעיף   
 .המחוייבים  
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 הדוח בתקופת מהותיים אירועים  - :6 באור

 
 שונים, ערך ניירות סוגי להנפיק תוכל מכוחו מדף תשקיף החברה פרסמה ,2019 בפברואר, 27 ביום  .א

 הצעת דוחות באמצעות תעשה בתשקיף הכלולים הערך ניירות של הצעתם הדין. להוראות בהתאם
 תנאי ויתר המוצעות היחידות הרכב לרבות הצעה, לאותה המיוחדים הפרטים כל יושלמו בהם מדף,

 העת. באותה שיהיו כפי הצעתם, ואופן המוצעים הערך ניירות
  

 התקבלה ,2019 במרס, 24 ביום המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות ג'4 בבאור לאמור בהמשך  .ב
 עם קרנות) דש מיטב -  (להלן בע"מ קרנות דש מיטב בין למיזוג בהסכם מיסוי החלטת המס מרשויות

 ב'103 סעיף להוראות בהתאם זאת תכלית), - (להלן בע"מ נאמנות קרנות ניהול מדדים תכלית ולתוך
 4 ביוםו 2019 במרס, 28 ביום התקיימו, אשר מתלים בתנאים הותנה מיזוגה הכנסה. מס לפקודת

 באפריל, 28 ביום קרנות. דש ומיטב תכלית בין המיזוג הושלםו מיזוג תעודת התקבלה ,2019 באפריל,
 .מ"בע נאמנות קרנות תכלית למיטב הממוזגת החברה של שמה שונה ,2019

  
 התקשרות המשך התגמול, ועדת אישור לאחר רה,החב דירקטוריון אישר 2019 במרס, 27 ביום  .ג

 לאישור בכפוף סטפק, אבנר ומר סטפק צבי מר ברקת, אלי מר בשליטת חברות עם ניהול בהסכמי
 הכללית. האסיפה

 הניהול. בהסכמי ההתקשרות המשך את החברה של הכללית האסיפה אישרה ,2019 במאי, 26 ביום
 אישרה כן, כמו .2019 במרס, 20 מיום החל שנים שלוש של לתקופה הינן כאמור ההתקשרויות

 כהונה תנאי לעניין מדיניות והדירקטוריון, התגמול ועדת אישור לאחר החברה של הכללית האסיפה
 של לתקופה בתוקף תהא אשר ,החברות חוק להוראות בהתאם ,בחברה משרה נושאי של והעסקה

 הוראות וכוללת שנתית רב הינה התגמול מדיניות .הכללית האסיפה אישור ממועד החל ,שנים שלוש
 תנאי ,פרמטרים קביעת תוך ,ביניהם וליחס המשרה נושאי בתגמול ומשתנים קבועים רכיבים לעניין

  .התגמול לרכיבי תותקרו טווחים ,סף
  
 של לסך המסתכם למניה, ש"ח 0.23 של בסך דיבידנד חלוקת על החברה הכריזה 2019 במרס, 27 ביום  .ד

 .2019 באפריל, 21 ביום שולם הדיבידנד ש"ח. מיליוני 15 -כ
  

 לסך המסתכם למניה, ש"ח 0.23 של בסך דיבידנד חלוקת על החברה הכריזה ,2019 במאי, 27 ביום
 .2019 ,יוניב 18 ביום שולם הדיבידנד ש"ח. מיליוני 15 -כ של

  

 קרן ,2019 באפריל 1 ביום המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות )3א'(4 בבאור לאמור בהמשך  .ה

L.P II, Capital Liquidity 1 וביום דולר מיליוני 30-כ של בסך ראשון סגיו השלימה הקרן) -  (להלן 

 הדוחות אישור למועד שנכון כך ,דולר מיליוני 8-כ של בסך נוסף גיוס הקרן השלימה ,2019 באוגוסט,
 .דולר מיליוני 40 -כ של בסך משקיעים של התחייבויות ברשותה הכספיים

 כבר זה מהסכום כשליש כאשר דולר, מיליוני 7 של סך )Commitment Capital( בקרן תשקיע החברה  
 בפועל. הושקע

 - (להלן למניות המירה הלוואהב השתתפותה את החברה דירקטוריון אישור ,2019 במאי, 27 ביום  

CLA(, להלן בע"מ סי אמ. קפיטל ליקווידיטי לחברת אחרים, משקיעים עם יחד) - .(ליקווידיטי 
 נכון דולר. מיליון 1 של סךל עד למניות המירה הלוואה ווידיטילליק תעניק החברה זו במסגרת

 נוספים וישראלים בינלאומיים משקיעים עם מגעים מתקיימים הכספיים הדוחות אישור למועד

  .CLA -ה גיוס להשלמת
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 (המשך) הדוח בתקופת מהותיים אירועים  - :6 באור

  

 ובקשה לתביעה בהתייחס המאוחדים השנתיים הכספיים בדוחות )א)(1(23 בביאור לאמור בהמשך  .ו

 26 נגד ,2009 במרס 23 ביום מרכז המחוזי המשפט לבית שהוגשה ייצוגית כתובענה לאישורה
 דיון התקיים ,2019 באפריל, 15 ביום ,מ"בע אוצר ד.מ זה ובכלל בהנפקה החתמים לרבות נתבעים

 שמעוניין מי לכל הורה משפטה בית .יפו-אביב בתל המחוזי המשפט בבית הקיימים ההליכים בעניין
 המשפט בית החלטת ניתנה 2019 ביוני, 27 ביום .הפשרה הסכם לנוסח ביחס עמדתו את להגיש

 חלוף לאחר כי נקבע, הקבוצה. חברי מטעם הפשרה הסכם של מחייב נוסח על הורה במסגרתה
 הצדדים טענות להגשת ביחס הנחיות יינתנו התנגדויות, יוגשו לא ואם ההתנגדויות, להגשת המועד

 למועד נכון .כוחם ובאי המייצגים לתובעים טרחה ושכר גמול ותשלום הרהפש סכום חלוקת לגבי
  לעיתונות. ההודעה פורסמה הכספיים, הדוחות אישור

 

 לתובענות בהתייחס המאוחדים השנתיים הכספיים בדוחות )ד)(2('ב23 בביאור לאמור בהמשך  .ז
 דש מיטב נגד 2016 ודצמבר נובמבר ,אוקטובר בחודשים שהוגשו ייצוגיות כתובענות לאשרן ובקשות

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

 אלו בהליכים חלו כה ועד המאוחדים השנתיים הכספיים הדוחות פרסום ממועד ,דומה בנושא
 :להלן ההתפתחויות

 הוגשה ,2019 ביוני, 26 ביום ,הייצוגיות והתובענות התביעות לאישור בקשות לשתי ביחס )1(
 .סיכומיה את הגישה טרם גמל דש מיטב לפיכך, הוכרעה. טרם אשר ההליך את לעכב בקשה

 דיון נקבע ,עמותה י"ע הוגשה אשר הייצוגית בענהוהתו התביעה לאישור נוספת לבקשה ביחס )2(
  .2019 בספטמבר, 9 ליום ייצוגית כתובעת המבקשת התאמת בעניין הוכחות

  
 הקצאת החברה, של התגמול ועדת אישור לאחר ,החברה דירקטוריון אישור ,2019 במאי, 27 ביום  .ח

 ושאינ 16 -ל החברה) של המונפק מהונה %0.88-כ (המהוות החברה של חסומות מניות 575,000
 יובשלו החסומות המניות .בכירה) משרה ונושאי משרה נושאי 6 (מתוכם החברה של ועובדים משרה

 מאותו שנים 5 לאחר ומחצית הדירקטוריון ידי על ההקצאה אישור ממועד שנים 3 לאחר מחצית
 נרשמו והמניות בבורסה למסחר החסומות המניות לרישום אישור התקבל ,2019 ביוני, 4 ביום ד.מוע

 ש"ח. מיליוני 6.9- כ של לסך הסתכם ההענקה במועד ההוגן השווי כאמור. למסחר
 

 מכוחו מדף הצעת דוח פנינסולה) - (להלן בע"מ פנינסולה קבוצת פרסמה ,2019 ביוני, 10 ביום  .ט
 למניות למימוש הניתנים )2 (סדרה אופציה כתבי 3,969,000 רגילות, מניות 13,230,000 הנפיקה

 של רגילות למניות למימוש הניתנים )3 (סדרה אופציה כתבי 3,969,000 - ו פנינסולה של רגילות
 והאופציות המניות הנפקת במסגרת (ברוטו). ש"ח מיליוני 30.6-כ של מיידית תמורה כנגד פנינסולה,

 765,900 -ו )2 (סדרה אופציה כתבי 765,900 פנינסולה, של רגילות מניות 53,0002,5 החברה רכשה
 מהונה %52.01 - כ החברה מחזיקה הכספיים הדוחות אישור למועד נכון ).3 (סדרה אופציה כתבי

 מלא). בדילול %49.89 -(כ פנינסולה של והנפרע המונפק
  
 לתביעה בהתייחס המאוחדים השנתיים הכספיים בדוחות )ז)(2('ב23 בביאור לאמור לאמור בהמשך  .י

 הדין), בית - (להלן אביב בתל לעבודה האזורי הדין לבית שהוגשה ייצוגית כתובענה לאישורה ובקשה
 בית החלטת ניתנה ,2019 ביולי, 29 וביום הדין בבית בהליך מקדמי דיון התקיים 2019 ביוני, 13 ביום
 30 - ה ליום נקבע חקירות דיון הבקשה. את בכללותה דחתה ראש מסמכים, לגילוי בבקשה הדין

 .2020 בינואר,
  
 ידי על שהונפק ג') (סדרה האג"ח דירוג את מותירה היא כי בע"מ מדרוג הודיעה ,2019 ביוני, 23 ביום  .יא

 כנו. על יציב, באופק A1.il בדירוג החברה
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   וחהד מועד לאחר אירועים  - :7 באור

  

 לתביעה בהתייחס המאוחדים השנתיים הכספיים בדוחות )(ג)2ב'(23 בביאור לאמור לאמור בהמשך  .א

 2019 ביולי, 1 ביום אביב, בתל המחוזי המשפט לבית שהוגשה ייצוגית כתובענה לאישורה ובקשה
 בינואר, 23 ליום נקבע נוסף הוכחות דיון המבקשים. נחקרו במסגרתו בתיק, הוכחות דיון התקיים

2020. 

 

 ב') (סדרה חוב אגרות ע.נ. ש"ח אלפי 207,971 של הנפקה פנינסולה השלימה ,2019 ביולי, 16 ביום  .ב

 %1.5 של בשיעור קבועה שנתית ריבית הנושאות סדרה הרחבת של בדרך כ"א, ע.נ. ש"ח 1 בנות
 (ברוטו). ש"ח מיליוני 208.6 -כ של לסך בתמורה כלשהו, למדד וריבית) (קרן צמודות ואינן

 

 רייגו), - (להלן בע"מ השקעות רייגו בחברת השקעה הסכםב החברה התקשרה ,2019 ביולי, 21 ביום  .ג

 במסגרת אלטרנטיביות. השקעות תחום ומנהל החברה מנכ"ל לרבות נוספים, משקיעים עם ביחד
 מניות לקבלת זכות אלטרנטיביות, השקעות תחום ולמנהל החברה למנכ"ל ,לחברה תוענק זו

 החברה התקשרה האמור, להסכם במקביל .בהסכם שהתקיימו התנאים בהתקיים ברייגו מיעוט

 -  (להלן מלא בדילול רייגו של המניות מהון %21 - כ לכדי עד ברייגו חלקה להגדלת אופציה בהסכם
 כי ודאות כל קיימת לא זה ובמועד מתלים לתנאים כפופה האופציה עסקת האופציה). עסקת

 תושלם. אכן האופציה עסקת כי או יתמלאו אכן האופציה עסקת להשלמת המתלים התנאים

  
 מנהל החברה, מנכ"ל החברה, התקשרו האופציה, ובהסכם ההשקעה בהסכם להתקשרות במקביל

 המסדיר חדשה, חברה להקמת מניות בעלי בהסכם ורייגו בחברה אלטרנטיביות השקעות תחום
 השקעות קרן של הכללי שותףכ לפעול צפויה החדשה החברה החדשה. בחברה זכויותיהם את

  ידה. על שתוקם
  

 בארה"ב נדל"ן נכסי לרכישת שעבודים) (מגובות הלוואות העמדת של בתחום כיום פועלת רייגו

  הסיכון. לצמצום )data big( מידע לניתוח ייחודי באלגוריתם כך לצורך ומשתמשת

 

 המסתכם למניה, ש"ח 15.0 של בסך דיבידנד חלוקת על החברה הכריזה ,2019 באוגוסט, 14 ביום  .ד

 .ש"ח מיליוני 10-כ של לסך

 

 

 

 



   

1  

   בע"מ השקעות דש מיטב
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  ערך ניירות לתקנות ד'38 תקנה לפי נפרד ביניים כספי מידע על המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח
  1970- התש"ל ומיידיים), תקופתיים (דוחות

  
  

  מבוא
  

 ומיידיים), תקופתיים (דוחות ערך ניירות לתקנות ד'38 תקנה לפי המובא הנפרד הביניים הכספי המידע את סקרנו
 שלושהו שישה של ותולתקופ 2019 ,ביוני 30 ליום החברה), - (להלן בע"מ השקעות דש מיטב של 1970-התש"ל

 של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינו הנפרד הביניים הכספי המידע תאריך. באותו ושהסתיימ חודשים
  סקירתנו. על בהתבסס זו ביניים לתקופת הנפרד הביניים הכספי המידע על מסקנה להביע היא אחריותנו החברה.

  
קות אשר המידע הכספי לתקופת הביניים הנפרד מתוך המידע הכספי ביניים של חברות מוחזאת  סקרנולא 

ואשר  2019 ,יוניב 30ח ליום "מיליוני ש 180 - לסך של כנטו הסתכמו , הנכסים בניכוי ההתחייבויות המיוחסים להן
ות לתקופ מיליוני ש"ח 5.1 -ש"ח וסך של כמיליוני  12 -הסתכם לסך של כ הנ"לחלקה של החברה ברווחי החברות 

של אותן  המידע הכספי לתקופת הביניים הנפרד. בהתאמהשל שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, 

למידע הכספי  מתייחסת ככל שהיא, חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו
  .אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים בגין

  

  הסקירה היקף
  

 לתקופות כספי מידע של "סקירה - בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 מורכבת ביניים לתקופות נפרד כספי מידע של סקירה הישות". של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים

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

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

  מסקנה
  

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

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

  

 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,-תל

 חשבון רואי  2019 באוגוסט, 14
   

  קסירר את גבאי פורר קוסט
   ,144 בגין מנחם דרך

 6492102 אביב- תל

  +6232525-3-972   טל.

  972+-5622555-3  פקס

ey.com 



   

3  

  
  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 2019 ביוני, 30 ליום

  .1970 - התש"ל דיים),ייומ 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  ביוני 30ליום  
 2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      נכסים שוטפים
      

 100   27   82  מזומנים ושווי מזומנים
 16   17   14  השקעות לזמן קצר

 12   13   10   חייבים ויתרות חובה
 222   250   192  ז שוטפות עם חברות מוחזקות"יתרות חו

      
  298   307   350 
      

      נכסים לא שוטפים
      

 4   4   3  הלוואות ויתרות חובה, השקעות
 17   17   19  ושטרי הון בחברות כלולות , השקעה

 נטו , נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות
 1,411  לרבות מוניטין   

 
 1,434 

 
 1,369 

 31   33   193  רכוש קבוע
 8   6   8  מסים נדחים

 47   45   48  נכסים בלתי מוחשיים
      
  1,682   1,539   1,476 
      
  1,980   1,846   1,826 

      

      

      

 .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  ביוני 30ליום  
 2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      התחייבויות שוטפות
      

 96   91   97  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
 20   15   14  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 65   55   75  זכאים ויתרות זכות
 133   91   119  חברות מוחזקותז שוטפות עם "יתרות חו

      

  305   252   314 
      התחייבויות לא שוטפות

      
 97   101   92  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 543   631   546  אגרות חוב
 2   3   1  זכאים אחרים

  11    12    158   התחייבות בגין חכירה
 12   15   7  התחייבות בגין רכישת פעילות

 14   14   15  מחברות מוחזקותהלוואות 
 8   7   8  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

      
  827   783   687 
      
 1,001   1,035   1,132  כ התחייבויות"הס
      

      הון 
      

 64   64   64  הון מניות 
 513   563   517  פרמיה על מניות

 -    )51(  -   מניות אוצר
 14   13   11  קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות

 200   187   218  יתרת רווח 
 34   35   38  קרנות אחרות

      
 825   811   848  כ הון מיוחס לבעלי מניות של החברה"סה

      
  1,980   1,846   1,826 

      
      
      

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

 

 
        2019 באוגוסט, 14

 רום עינת  רביב אילן  ברקת אלי    הדוחות אישור תאריך
 כספים סמנכ"ל   מנכ"ל  הדירקטוריון יו"ר    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  החודשים ששת 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח''ש מיליוני 
   

 267   64   76   129   145  הכנסות מדמי ניהול מחברות מוחזקות
          

 260   63   67   126   134  הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
          

 7   1   9   3   11  רווח תפעולי
          

 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות 
 2   1   -    1   -   נטו, השקעה בתיק נוסטרו   

 18   5   3   10   5  הכנסות מימון מחברות מוחזקות
 )45(  )19(  )18(  )27(  )24( הוצאות מימון

 )2(  -    -    -    -   נטו, הוצאות אחרות
 1   -    2   1   3  נטו, חלק החברה ברווחי חברות כלולות

 82   22   22   42   51  נטו , חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
          

 63   10   18   30   46  רווח לפני מסים על הכנסה
          

 )4(  )3(  )1(   )3(  )2( )הטבת מס(מסים על הכנסה 
          

 67   13   19   33   48  רווח מיוחס לחברה
          

 רווח כולל אחר המיוחס לחברה 
          ):לאחר השפעת המס(   
          

 רווח בגין עסקאות גידור תזרים 
 2   2   1   2   1  מזומנים   
          

 69   15   20   35   49  כ רווח כולל המיוחס לחברה "סה

          
          
          
          
          

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



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים

7  

 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים 
 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו 
 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח "מיליוני ש 
          

 פעילות שוטפת מתזרימי מזומנים 
          של החברה   
          

 67   13   19   33   48  רווח מיוחס לחברה 
          

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
          :מפעילות שוטפת של החברה   
          

          :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה
          

 6   2   6   3   12  פחת רכוש קבוע
 18   4   5   9   10  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

 1   -    -    -    -   הפסד הון ממימוש השקעה בחברה מאוחדת
 1   -    -    -    -   הפחתת הוצאות רכישה נדחות

 שערוך הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך 
 )3(  1   -    2   -   לחברות מוחזקות   

 ,חברות מאוחדותחלק החברה ברווחי 
 )55(  )9(  )3(  )25(  )19( נטו, בניכוי דיבידנד שהתקבל   

 חלק החברה ברווחי חברות 
 )1(  -    -    )1(  )1( נטו, בניכוי דיבידנד שהתקבל, כלולות   

 )4(  )3(  -    )3(  -   נטו, מסים נדחים
 1   -    -    -    -   שינוי בהתחייבויות בגין רכישת פעילויות

 3   5   9   3   5  שערוך אגרות חוב
 2   -    1   1   1  תשלום מבוסס מניות

 רווח מהשקעות לזמן קצר הנמדדות בשווי הוגן 
 )2(  )1(  )1(   )1(  )1(  נטו, דרך רווח או הפסד   
          
  7  )12(   17  )1(  )33( 
          

 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 
          :של החברה   
          

 127   )65(  57   )23(  17  יתרות של חברות מוחזקות
 6   2   4   -    )1( חייבים ויתרות חובה

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 3   )4(  )18(  )11(  )8( וזכאים ויתרות זכות   
          
  8  )34(   43  )67(   136 
          

  שימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 170   )55(  79   )13(  63  שוטפת של החברה) לפעילות   
          
 

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



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים

8  

 לשנה         

 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים 

 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו 

 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  

 2019  2018  2019  2018  2018 

 מבוקר  בלתי מבוקר 

 ח "מיליוני ש 
          

 תזרימי מזומנים לפעילות השקעה של 
          החברה   
          

 מימוש השקעות זמן קצר הנמדדות 
 3   4   -    1   2  נטו, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   

 )3(  )2(  )1(  )2(  )1( רכישת רכוש קבוע
 )24(  )5(  )5(  )12(  )11( רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 )94(  )8(  )5(  )72(  )9( מתן הלוואות לחברות מוחזקות
 62   19   6   26   7  פרעון הלוואות לחברות מוחזקות

 )8(  )3(  )3(  )5(  )5( פרעון התחייבויות בשל צירוף עסקים
 )21(  )6(  )8(  )20(  )17( השקעה בחברות מוחזקות

          

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של 
 )85(  )1(  )16(  )84(  )34( החברה

          
 פעילות מימון של לתזרימי מזומנים 

          החברה   
          

 95   95   -    95   -   )בניכוי הוצאות הנפקה(הנפקת אגרות חוב 
 )87(  -    -    -    -   פרעון אגרות חוב

 )2(  -    )6(  )1(  )12( התחייבויות לזמן ארוך פרעון
 -    )19(  -    -    -   נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 )45(  )24(  )30(  )24(  )30( דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
 פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 

 -    -    )2(  -    )5( בנקאיים   
          

  ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 )39(  52   )38(  70   )47( מימון של החברה) לפעילות   
          

 46   )4(  25   )27(  )18( במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עליה 
          

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 54   31   57   54   100  תקופה   
          

 100   27   82   27   82  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

          
          
          

          

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



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים

9  

 לשנה          

 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים  

 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  

 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום   

  2019  2018  2019  2018  2018 

 מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקרבלתי   

 ח"מיליוני ש  
           
 מידע נוסף על תזרימי המזומנים של  )א(

 הפעילות השוטפת   
         

           

 
 מזומנים ששולמו במשך השנה בחברה 

 :עבור   
         

           
 31   14   13   15   15  ריבית 

           
           
           
           
           

           

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



  בע"מ השקעות דש מיטב
 

  נוסף מידע

  

10  

  כללי .1
  

 חודשים שלושהו שישה של ותולתקופ 2019 ,ביוני 30 ליום מתומצתת במתכונת ערוך זה נפרד כספי מידע
 ),ידייםיומ תקופתיים (דוחות ערך ניירות לתקנות ד'38 תקנה להוראות בהתאם תאריך, ובאות ושהסתיימ

 השנתיים הכספיים הדוחות על הנפרד הכספי למידע בהקשר זה נפרד כספי במידע לעיין יש .1970-התש"ל
  אליהם. נלווה אשר הנוסף ולמידע תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2018 בדצמבר, 31 ליום החברה של
  

   מוחזקות מחברות דיבידנד .2
  

   .מוחזקות מחברות ש"ח נימיליו 32-כ בסך דיבידנד הוכרז הדוח בתקופת
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