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 בע"מ השקעות דש מיטב

 9312 ,בספטמבר 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 שלישיה "הרבעון )להלן: חודשים ושלושה הדוח"( "תקופת )להלן: חודשים תשעה של ותלתקופ

 .9312 ,בספטמבר 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
 ,בספטמבר 03 ליום התאגיד עסקי עדכון בדוח וכן 9312 לשנת החברה של התקופתי בדוח התאגיד

9312. 

 
 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 03.2.9312 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 252-לכ הסתכם 03.2.9312 ליום - החברה של המניות לבעלי המיוחס ההון 1.9.1
 בעיקר, נבע, הדוח בתקופת בהון השינוי .01.19.9312 ליום ש"ח מיליוני 295-לכ בהשוואה

 ש"ח, מיליוני 23-כ של בסך החברה של המניות לבעלי המיוחס לתקופה רווח מסה"כ
 ש"ח. מיליוני 03-כ של בסך הדוח בתקופת החברה של המניות לבעלי שולםש ומדיבידנד

 
 בהשוואה ש"ח מיליוני 930-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 195-לכ
 דיבידנד בניכוי ש"ח מיליוני 19-כ של בסך שליטה מקנות שאינן לזכויות המיוחס כולל
 בשותפות זכויות הענקתמ ,ש"ח מיליוני 19-כ של בסך שליטה מקנות שאינן יותלזכו
L.P II Capital Liquidity (ווידיטי"קלי "קרן הלן:ל) בסך שליטה מקנות שאינן זכויות בעליל 
 בקבוצת שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי הון ומהנפקת ש"ח מיליוני 11-כ של

 ש"ח. מיליוני 12-כ של בסך "(פנינסולה" )להלן: בע"מ פנינסולה
 

 1.0-כל בהשוואה ש"ח ימיליארד 1.1-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 ובחייבים מזומנים ושווי במזומנים בירידה

 
 בדומה ש"ח מיליוני 21-לכ הסתכמו 03.2.9312 ליום - גמל קופות עמיתי של השקעות 1.9.0

 לפירוט תשואה. מבטיחות גמל קופות נכסי יתרת כולל הסעיף .01.19.9312 ליום ליתרה
 .9312 לשנת הכספיים לדוחות 2ג'90 באור ראה נוסף

 
 לעומת ש"ח מיליוני 102-לכ הסתכמו 03.2.9312 ליום - חובה ויתרות הלוואות השקעות, 1.9.5

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

 ליקווידיטי. קרן במסגרת עתידיות הכנסות ומרכישת בפנינסולה
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 מיליוני 92-לכ הסתכמו 03.2.9312 ליום - כלולות בחברות הון ושטרי הלוואות השקעות, 1.9.1
 ברווחי החברה מחלק נובעת העלייה .9312.01.19 ליום ש"ח מיליוני 90-לכ בהשוואה ש"ח

 שהתקבל. דיבידנד בניכוי הכלולות החברות
 

 ליום ש"ח מיליוני 02-כ לעומת ש"ח מיליוני 122-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 119-לכ 93122.03. ליום
 בחכירות, החשבונאי הטיפול נייןלע הנחיות קובע אשר (11IFRS) 11 מס' בינלאומי דיווח

 125-כ של בסך ,1.1.9312 ביום הקבוצה, של חכירות בגין שימוש זכות נכסי נרשמו
 ש"ח מיליוני 0-כ של נטו, בסך, נוסף שימוש זכות נכס נרשם הדוח בתקופת .ש"ח מיליוני

 וריהוט, מציוד בעיקרו מורכב הקבוע הרכוש שאר ש"ח. מיליוני 12-כ של סך והופחת
 הקבוצה. במשרדי במושכר ושיפורים מחשבים

 
 -כ לעומת ש"ח מיליוני 1,103-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 1,120
 נדחות. רכישה הוצאות והיוון תוכנות רכישת בקיזוז מוחשיים

 
 229-כל בהשוואה ש"ח מיליוני 120-לכ הסתכמו 03.2.9312 ליום - שוטפות התחייבויות 1.9.2

 עלייה בניכוי זכות ויתרות בזכאים ירידהמ נובעת דהיהיר .01.19.9312 ליום ש"ח מיליוני
 רישום וכן ערך ניירות מכירת בגין התחייבויות בפנינסולה(, )בעיקר קצר לזמן באשראי
 .IFRS 11 יישום לאור זאת חכירה, בגין התחייבויות של שוטפות חלויות

 
-לכ בהשוואה ש"ח מיליוני 21,12-לכ הסתכמו 03.2.9312 ליום - שוטפות לא התחייבויות 1.9.13

 IFRS 11 לש לראשונה מיישום בעיקר נובעת העלייה .9312.01.19 ליום ש"ח מיליוני 209
 בסך בפנינסולה חוב אגרות וגיוס ,שוטפות( חלויות )בניכוי ש"ח מיליוני 152-כ של בסך
 אגרות פירעון בניכוי המאוחדים( הכספיים בדוחות 1 באור )ראה ש"ח מיליוני 932-כ של
 ש"ח. מיליוני 2 -כ של בסך הלוואה ופירעון ש"ח מיליוני 25-כ של בסך פנינסולה של חוב

 



 

 

 0 

 הפעילות תוצאות   1.0

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

 

 

 תשעה
 חודשים

9312 
 

 תשעה
 חודשים

9312   
 0 רבעון 

 0 רבעון  9312
 שנת  9312

9312 

          
          הכנסות
 320   80   79   241   237  ופנסיה גמל קופות מניהול

 נאמנות קרנות מניהול
 310   89   78   237   237  * סל קרנות/ותעודות

 26   7   7   19   20  השקעות תיקי מניהול
          

 656   176   164   497   494  השקעות מניהול הכנסות כ"סה
          

 105   25   24   76   80  מוסדי 'וברוקראז הבורסה מחבר
 חוץ אשראי בגין מימון הכנסות

 61   15   21   43   60   בנקאי
 68   15   18   52   58  אחרות

          
 890   231   227   668   692  הכנסות כ"סה

          
 הנהלה ,תפעול ,שיווק הוצאות
 688   175   173   513   527  וכלליות

          
 202   56   54   155   165  תפעולי רווח

          
 (3)  -   (4)  2   10  נטו ,ערך מניירות (הפסד) רווח

 (36)  (8)  (3)  (28)  (25) נטו ,מימון הוצאות
 (33)  (8)  (11)  (24)  (33) נטו ,אחרות הוצאות

 ,כלולות חברות ברווחי החברה חלק
 3   1   2   2   5  נטו

          
 133   41   38   107   122  מס לפני רווח

          
 56   16   11   44   40  הכנסה על מסים

          
 77   25   27   63   82  לתקופה רווח

          
 79   25   23   65   79  לתקופה כולל רווח כ"סה

          
          :ל מיוחס לתקופה רווח
 67   22   22   55   70  החברה של המניות בעלי

 10   3   5   8   12  שליטה מקנות שאינן זכויות

          
   ומיטב בע"מ נאמנות קרנות דש מיטב בין המיזוג בעקבות ,9312 לשנת השני מהרבעון החל *

  מניהול הכנסות גם כוללות נאמנות קרנות מניהול הכנסות בע"מ נאמנות קרנות ניהול תכלית   
 נאותה. השוואה לצורך זאת מחדש, מוצגים ההשוואה נתוני סל. קרנות   



 

 

 0 

 :ש"ח( )במיליוני (EBITDA) סיםומ והפחתות פחת מימון, לפני רווח
 

  

 תשעה
 חודשים

9312 
 

 תשעה
 חודשים

9312 
 0 רבעון 

 0 רבעון  9312
9312  2018 

           
EBITDA   223   185   65   67   235 

 
 

  

 תשעה
 חודשים

9312 
 

 תשעה
 חודשים

9312 
 0 רבעון 

 0 רבעון  9312
9312  2018 

           
 EBITDA     226   183   67   65   235 מנוטרלת

 
 

 991-כ של לסך המנוטרלת EBITDA -ה הסתכמה 9312 שנת של שלישיה ברבעוןו הדוח בתקופת
 בגין ש"ח מיליוני 9-כ של סך נוטרל הנוכחי ברבעון בהתאמה. ש"ח, מיליוני 12-וכ ש"ח מיליוני
 הדוח בתקופת .מניות רכישת בגין מותנית תמורה ועדכון מכביד חוזה בגין התחייבות רישום
 מניות. סמבוס תשלום ובגין לעיל האמור בגין ש"ח מיליוני 0-כ של סך נוטרל

 
 אשר 11 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 52-כ של וסך ש"ח מיליוני 935-כ של לסך 9312 שנת של שלישיה וברבעון

 
 הכנסות 1.0.1

 ש"ח מיליוני 992-כ של לסך הסתכמו 9312 שנת של שלישיה ברבעון הקבוצה הכנסות
  אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 901-כ לעומת

 
-כ של סך לעומת ש"ח מיליוני 129-כ של לסך הקבוצה הכנסות הסתכמו הדוח בתקופת

 אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 112
 

 הכנסות מוסדי, וברוקראז' בורסה מחבר הכנסותמ נובעת הדוח בתקופת העלייה עיקר
 להלן. שיוסבר כפי אחרות, והכנסות בנקאי חוץ אשראימ

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

 אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 23-כ לעומת ש"ח מיליוני 22-כ של לסך 9312
 ש"ח מיליוני 901-כ לעומת ש"ח מיליוני 902-כ של לסך ההכנסות הסתכמו הדוח בתקופת
 הניהול דמי בשיעור מירידה בעיקר נובעת הירידה .אשתקד המקבילה בתקופה

 הפנסיה. קרנות מניהול בהכנסות עלייה לעומת הגמל בקופות הממוצעים
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 במיליארדי) הקבוצה שבניהול הפנסיה קרנותו הגמל קופות נכסי היקף התפתחות להלן

  (:ח"ש
  

 ליום נכסים היקף

    0.11.19  30.9.19  30.9.18  31.12.18 

           
 וקרנות הגמל קופות נכסי

 50.9   52.6   55.4   56.3  הפנסיה
 
 
  

 *( ממוצע נכסים היקף
 שנת  0 רבעון  9 רבעון  0 רבעון    
    2019  2019  2018  2018 

           
 50.9   51.9   54.1   55.1   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 5 באור ראה לפרטים מוסדיים. ולקוחות
 

 נטו מחקות, וקרנות סל תעודות סל, קרנות נאמנות, קרנות מניהול הקבוצה הכנסות
  22-כ לעומת ש"ח מיליוני 22-כ של לסך 9312 שנת של השלישי ברבעון הסתכמו
 הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 902-כ של והכנסות אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני

 המיזוג בעקבות ,9312 לשנת השני מהרבעון החל .אשתקד המקבילה תקופהל דומהב
 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
 כוללות המקבילה בתקופה ההכנסות .נאותה השוואה לצורך זאת מחדש, מוצגים
 לתוקף. 92 תיקון כניסת טרם סל, מתעודות הכנסות

 
 2-כ של לסך 9312 שנת של השלישי ברבעון הסתכמו תיקים מניהול הקבוצה הכנסות
 בתקופת ש"ח מיליוני 93-כ של והכנסות אשתקד המקביל לרבעון בדומה ש"ח מיליוני

 .אשתקד המקבילה בתקופה חש" מיליוני 12-כ לעומת הדוח
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 122.03. 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
    4.11.19  30.9.19  30.9.18  31.12.18 

           
 22.0   29.1   23.7   24.2     סל תעודות/סל קרנות
 4.0   4.5   5.4   5.5     מחקות קרנות
 22.2   22.6   22.9   23.0   כספיות שאינן נאמנות קרנות
 7.5   5.2   7.2   7.1   כספיות נאמנות קרנות

 55.7   61.4   59.2   59.8   קרנות כ"סה
 (0.9)  (3.0)  (0.9)  (0.9)   הדדית החזקה בניכוי

           
 54.8   58.4   58.3   58.9   נטו ,קרנות כ"סה

           
 17.6   18.2   19.6   19.9   מנוהלים תיקים היקף
 בקרנות שהושקע התיקים חלק

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

 14.8   15.2   16.6   16.9  נטו ,תיקים היקף
 
 

 *(  ממוצע נכסים היקף
 שנת  0 רבעון  9 רבעון  0 רבעון    
    2019  2019  2018  2018 

           
 22.5   29.0   22.7   23.5     סל תעודות/סל קרנות
 4.0   4.4   4.8   5.2     מחקות קרנות
 21.5   22.0   23.1   23.1   כספיות שאינן נאמנות קרנות
 6.1   5.1   7.4   7.2   כספיות נאמנות קרנות

 54.1   60.5   58.0   59.0      קרנות כ"סה
 (0.9)  (3.1)  (0.9)  (0.9)    הדדית החזקה בניכוי

           
 53.2   57.0   57.1   58.1   נטו ,קרנות כ"סה

           
 17.7   17.9   18.8   18.9   מנוהלים תיקים היקף
 בקרנות שהושקע התיקים חלק

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

 14.7   14.9   15.8   15.9   נטו ,תיקים היקף
 
 

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

 לסך 9312 שנת של השלישי ברבעון הסתכמו מוסדי וברוקראז' בורסה מחבר הכנסות
 סךב והכנסות אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 95-כ לעומת ש"ח מיליוני 90-כ של
 המקבילה תקופהב ש"ח מיליוני 21-כ לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 23-כ של

 בעיקר ,הפעילות בהיקף מעלייה נובעת הדוח בתקופת בהכנסות העלייה .אשתקד
 שלהם. מהפעילויות שנבעו וההכנסות הלקוחות במספר גידול עקב זאת בורסה,ה בחבר
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 91-כ של לסך 9312 שנת של השלישי ברבעון הסתכמו - בנקאי חוץ מאשראי הכנסות
 לסך הדוח ובתקופת אשתקד, המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 15-כ לעומת ש"ח מיליוני

 העלייה .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 00-כ לעומת ש"ח מיליוני 13-כ של
 פנינסולה. של הממוצע האשראי בתיק מעלייה נובעת הדוח בתקופת בהכנסות

 
 ש"ח מיליוני 12-כ של לסך 9312 שנת של השלישי ברבעון הסתכמו אחרות הכנסות
 ש"ח מיליוני 52-כ של סךב והכנסות אשתקד המקביל רבעוןב ש"ח מיליוני 15-כ לעומת

 ההכנסות אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 59-כ לעומת הדוח בתקופת
 לייההע ואחרות. זרות קרנות הפצת ביטוח, מעמלות הכנסות כוללות האחרות
 .הקבוצה של הביטוח סוכנויות בהכנסות מעלייה נובעת הדוח בתקופת בהכנסות

 

 לסך 9312 שנת של שלישיה ברבעון הסתכמו - וכלליות הנהלה תפעול שיווק, הוצאות 1.0.9
-כ של סךו אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 125-כ לעומת ש"ח מיליוני 120-כ של
 .אשתקד המקבילה תקופהב ש"ח מיליוני 510-כ לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 592

 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'

  

 הסתכם - נטו ,נוסטרו בתיק השקעה למטרות המוחזקים ערך מניירות )הפסד( רווח 1.0.0
 3-כ של סך לעומת ש"ח מיליוני 0-כ של בסך בהפסד 9312 שנת של השלישי ברבעון
 הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 13-כ של ורווח אשתקד המקביל ברבעון ח"ש מיליוני
 בתקופת הרווח אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 9-כ של בסך רווח לעומת
 דצמבר חודש במהלך בשווקים הערך ירידות לאחר שבאה ערך מעליית נובע הדוח
 .זו בפעילות התנודתיות את המשקפת עובדה ,9312

 

 ש"ח מיליוני 0-כ של לסך 9312 שנת של שלישיה ברבעון הסתכמו - נטו מימון, הוצאות  1.0.0
 בתקופת ש"ח מיליוני 95-כ של וסך אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 2-כ לעומת
 המימון הוצאות .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 92-כ של סך לעומת הדוח

 לצרכן. המחירים במדד משינויים בעיקר מושפעות

 

 מיליוני 11-כ של סךב 9312 שנת של שלישיה ברבעון הסתכמו - נטו אחרות, וצאותה 1.0.5
 סךב הוצאותול אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 2-כ של בסך הוצאות לעומת ש"ח
 בתקופה ש"ח מיליוני 90-כ של סך לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 00-כ של

 נובעת אשתקד מקבילהה תקופהה לעומת הדוח בתקופת העלייה .אשתקד המקבילה
 סל. קרנות בגין נדחות הנפקה הוצאות מהפחתת בעיקר

 
 מס בחוק כמשמעותם כספיים מוסדות הינן הקבוצה מחברות חלק - הכנסה על סיםמ 1.0.1

 להרחבה רווח. מס גם אלו חברות משלמות לכך, בהתאם .1225 - תשל"ו מוסף, ערך
 .9312 לשנת הכספיים לדוחות 03 באור ראה

 ש"ח מיליוני 11-כ של סךל 9312 שנת של שלישיה ברבעון הסתכמו הכנסה על סיםמ
 בתקופת ש"ח מיליוני 03-כ של סךלו אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 11-כ לעומת
 בהוצאות הירידה .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 00-כ של סך לעומת הדוח

 עסקיים. הפסדים על נדחה מס נכסי מרישום בעיקר, נובעת, המסים
 

  



 

 

 2 

 מימון ומקורות נזילות 4.1

 

  ש"ח( )במיליוני שוטפת מפעילות שנבע המזומנים תזרים
 

 
 תשעה

 חודשים
9312 

 
 תשעה

 חודשים
9312 

 9312 שנת 

      
 77   63   82  פהלתקו רווח

 75   49   68  והפסד רווח לסעיפי התאמות
      

 152   112   150  והפסד רווח לסעיפי התאמות בתוספת לתקופה רווח
      

 (65)  (94)  (267) והתחייבויות נכסים בסעיפי שינוי
 (13)  (11)  -  הסל תעודות של והתחייבויות נכסים בסעיפי שינוי

      
 (לפעילות ששימש) מפעילות שנבע מזומנים תזרים כ"סה

 74   7   (117) שוטפת
 
 

 נכסי הפחתת לרבות והפחתות, מפחת בעיקר הושפעו והפסד רווח לסעיפי החיוביות ההתאמות
 מיליוני 21-כ של בסך הדוח בתקופת שהסתכמו IFRS 11 של לראשונה היישום עם שימוש, זכות
 ערך מניירות רווח בקיזוז אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 01-כ של סך לעומת ש"ח

 ש"ח מיליוני 1-כ לעומת ש"ח מיליוני 10-כ של בסך נטו הפסד, או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים
 אשתקד. המקבילה בתקופה

 
 ש"ח מיליוני 12-כ של סךל הדוח בתקופת הסתכם השקעה לפעילות ששימש המזומנים תזרים
 כתוצאה הינו התזרים עיקר אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 139-כ של סך לעומת

 מיליוני 03-כ של בסך ,נטו הפסד, או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים קצר לזמן השקעות מרכישת
 המקבילה בתקופה ש"ח. מיליוני 12-כ של בסך מוחשיים בלתי נכסיםו קבוע רכוש ורכישת ש"ח

 05-כ של כולל בסך מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש לרכישת שימש התזרים עיקר שתקדא
 ש"ח. מיליוני 12-כ של בסך נטו, קצר, לזמן השקעות ולרכישת ש"ח מיליוני

 

 ש"ח מיליוני 109-כ של בסך הדוח בתקופת הסתכם מימון פעילותל שנבע המזומנים תזרים
 אגרות מגיוס נבע התזרים עיקר אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 131-כ של סך לעומת

 שאינן זכויות לבעלי ליקווידיטי בקרן זכויות הענקת ש"ח, מיליוני 932-כ של בסך בפנינסולה חוב
 בסך שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי ןהו הנפקת ש"ח, מיליוני 52-כ של בסך שליטה מקנות

 בניכוי ש"ח מיליוני 93-כ של בסך בחסר ערך ניירות ממכירת ותמורה ש"ח מיליוני 99-כ של
 של המניות לבעלי ששולם דיבידנד ש"ח, מיליוני 25-כ של בסך פנינסולה של חוב אגרות פירעון
 של בסך שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי ששולם דיבידנד ש"ח, מיליוני 03-כ של בסך החברה

 .ש"ח מיליוני 93-כ של בסך חכירה בגין התחייבויות פירעוןו ש"ח מיליוני 19-כ
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, לחברה, 9312בספטמבר  03בתקופות של תשעה חודשים ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 
במאוחד, תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת אשר נובע מתזרים מזומנים שלילי מפעילות 

. דירקטוריון פנינסולה קבע כי ומעליה במזומנים מיועדים בשותפות מוגבלת שוטפת בפנינסולה
ם השלילי מהפעילות השוטפת הנ"ל כדי להצביע על בעיית נזילות בקבוצה אין בתזרים המזומני

מהסיבות המפורטות להלן: )א( פנינסולה פועלת בתחום מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים 
בישראל, לצרכי הון חוזר, בעיקר באמצעות מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים, לרבות 

כנגד קבלת ממסרים דחויים, לרבות ממסרים דחויים ממסרים דחויים עצמיים. מתן אשראי 
עצמיים הינו פעילות אשר מטבעה מתאפיינת בתזרים שלילי, אשר נוצר במועד מתן האשראי 
ללקוח והופך חיובי רק במועד מאוחר יותר, בו נפרע האשראי על ידי הלקוח בהתאם לתנאי 

)ב( -תוספת עמלה או ריבית והפירעון אשר נקבעו בין פנינסולה לבין הלקוח ואשר כוללים 
הגידול בתזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת של הקבוצה בתקופת הדוח נובע מירידה 

אגרות להרחבת סדרת האשראי הבנקאי של פנינסולה בתקופת הדוח אשר בוצע במקביל  בהיקף
 הכספיים(.' בדוחות יג1של פנינסולה ואשר מוצג בפעילות המימון )ראה באור )סדרה ב'( החוב 

 
 

 :ח"ש במיליוני - בנקאיים מתאגידים יתרות ריכוז להלן
 

 30.9.19  30.9.18  31.12.18 
      

 21   31   20  (שוטפות חלויות ללא) ק"לז בנקאיים מתאגידים אשראי

 344   247   385  (פנינסולה) בנקאי חוץ אשראי מימון לצורך אשראי
 חלויות כולל) בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות
 106   99   99  (שוטפות

 471   377   504  כ"סה
 
 
 

 המאזן תאריך לאחר אירועים 1.5
 

 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 א91 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 ,סיכונים 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 איהאשר בתחום העוסקת בפנינסולה,
 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 א91 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 הדוח 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 יבויותוהתחי 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,
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 תאגידי ממשל היבטי .0
 

 תרומות .0.1
 

 ש"ח. מיליוני 1.5-כ של סך הקבוצה תרמה הדוח בתקופת
 ש"ח אלפי 53 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 9310 ,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 91 תקנה ראו ,ל"הנ הדירקטורים של והידע ניסיונם אודות נוספים לפרטים

 .9312 לשנת התקופתי לדוח
 

 עם עובדים 92 קבוצהב מועסקים החברה, ידיעת ולמיטב 9312 בספטמבר, 03 יוםל נכון .0.0
 .עובדיה מכלל %2.9 -כ המהווים ,מוגבלויות

  



 

 

 19 

 הכספיים הדוחות אישור הליך בדבר ילויג .0
 

 הינו בישראל(, החשבון רואי לשכת של 21 דעת בגילוי )כמשמעותה העל בקרת על האחראי בחברה האורגן
 .(9312 לשנת נוספים פרטים לדוח 91 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

 שליין. ינאי דן אשר ומר באשר אבי מר נועם, רונית גב' הינו הועדה הרכב הדוח אישור למועד

 

 .9312 ,בנובמבר 10 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 בספטמבר, 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 ואת 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

 .יםבנושא 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 בנובמבר, 12 ביום
 

 והון המאוחדים הכספיים בדוחות ש"ח מיליוני 191 -כ של חיובי חוזר הון לחברה ,9312 ,בספטמבר 03 ליום
 עם שוטפות חו"ז יתרות לאור בעיקר וזאת סולו הכספיים בדוחות ש"ח מיליוני 2 -כ של בסך שלילי חוזר

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

 ((.10)ב'()13 )סעיף תקופתיים דוחות בתקנות כאמור האזהרה סימני מתקיימים לא כך ובשל ותיהבהתחייבוי
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  שווי הערכות .5

 
 מאוד מהותית שווי הערכת 5.1
 

 .9312 בספטמבר 03 ליום והפנסיה הגמל פעילות של מוניטין ערך ירידת בחינת - ההערכה נושא זיהוי
 .9312 בספטמבר 03 - ההערכה עיתוי
 בספרי מוצג ההערכה נשוא הנכס - 9312 בספטמבר 03 ליום החברה בספרי ההערכה נושא שווי

 ש"ח מיליוני 021.2-כ של לסך ומסתכם רבעונית הפחתה ובניכוי ההיסטורית לעלותו בהתאם החברה
  לקוחות(. וקשרי נדחות רכישה הוצאות )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 מיליוני 1.503-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 שותוברא

 .המצורפת בהערכה מצוינים

 .01 בינלאומי בתקן כהגדרתו הוגן שווי - ההערכה מודל

 03 ליום הכספיים לדוחות מצורפת אשר הערכה ראה - ערך לירידת הבדיקה בוצעה לפיהן ההנחות
 .9312 בספטמבר

 .%1.13 - מס( )אחרי השנתי ההיוון שיעור

 .%9.5 ארוך לטווח נומינאלי צמיחה שיעור - הצמיחה שיעור
 

 .9312 בספטמבר 03 ליום הכספיים לדוחות מצורפת אשר שווי הערכת ראה כאמור, הערכה בדבר
 
  תומהותי שווי תוהערכ 9.5
 

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

 .9312 ביוני 03 - ההערכה עיתוי

 בספרי מוצג ההערכה נשוא הנכס - 9312 ביוני 03 ליום החברה בספרי ההערכה נושא שווי
 נימיליו 921.0-כ של לסך ומסתכם רבעונית הפחתה ובניכוי ההיסטורית לעלותו בהתאם החברה

  לקוחות(. וקשרי )מוניטין ש"ח

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

  .החברה של הכספיים בדוחות הבדיקה נשוא

 ידי על בע"מ, כלכלי ייעוץ וריאנס ידי על נעשתה ערך לירידת הבחינה - המעריך אודות פרטים
 שיפוי הסכמי ניסיונו, השכלתו, בדבר נוספים פרטים (.MBA) רו"ח לוי, רם של בראשותו צוות

 03 ליום הכספיים לדוחות מצורפת אשר מאוד המהותית השווי בהערכת מצוינים וכיוצ"ב
 .9312 בספטמבר,

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

 .%9.5 ארוך לטווח נומינאלי צמיחה שיעור - הצמיחה שיעור
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 ליום נאמנות וקרנות תיקים ניהול פעילות של מוניטין ערך ירידת בחינת - ההערכה נושא זיהוי .ב
 .9312 ביוני 03

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

 של הערך כי שהסיכוי מכיוון בספרים. ערךה על מהותי באופן העל ההשבה בר סכום במסגרתה
 החברה השתמשה קלוש, םבספרי מהערך נמוך יהיה השוטפת בתקופה שיקבע ההשבה בר סכום

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

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

  לקוחות(. וקשרי טין)מוני

 לירידת בבחינה שנקבע ההערכה נושא שווי - הערך לירידת בבחינה שנקבע ההערכה נושא שווי
 הפנקסני השווי של בהפחתה צורך אין כן ועל ש"ח מיליוני 512.0-כ הינו ,9312 ביוני, 03 ליום ערך
  החברה. של הכספיים בדוחות הבדיקה נשוא הנכס מוצג פיו על

 ייעוץ וריאנס ידי על נעשתה ,9312 ביוני, 03 ליום ערך לירידת הבחינה - המעריך תאודו פרטים
 השכלתו, בדבר נוספים פרטים (.MBA) רו"ח לוי, רם של בראשותו צוות ידי על בע"מ, כלכלי

 לדוחות מצורפת אשר מאוד המהותית השווי בהערכת מצוינים וכיוצ"ב שיפוי הסכמי ניסיונו,
 .9312 פטמבר,בס 03 ליום הכספיים

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

 .%9.5 ארוך לטווח נומינאלי צמיחה שיעור - הצמיחה שיעור
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 9312 ,בספטמבר 03 ליום חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי .1
 

 ג' סדרה    

 הנפקה מועד  
 ,92.1.10 ,91.11.19 בתאריכים: סדרה והרחבות 91.19.13 ראשונית: הנפקה
 03.0.12-ו 1.2.12 ,15.2.93 ,9.19.10 ,5.9.10

 211,523,111 שהונפק ע.נ. נקוב שווי
 523,000,105 הדוח במועד ע.נ. 
 ש"ח מיליוני 132.2 הדוח למועד למדד משוערך 
 ש"ח מיליוני 2.0 שנצברה הריבית סכום 

 
 )שווי הכספי בדוח שווי

 ש"ח מיליוני 0.105 פינקסני(
 ש"ח מיליוני 2.122 בורסאי שווי  

 %0.25 הריבית שיעורי ריבית
 מועדי

 קרן תשלום
 9312 ,בדצמבר 13 ביום שווים תשלומים 2-ב לפירעון עומדת האג"ח קרן יתרת

 9395 ועד

 ריבית  
 9393 ביוני, 13 ביום תשלומים 1 שווים. תשלומים 10-ב משולמת הריבית יתרת

 .9395 עד 9312 ,בדצמבר 13 ביום תשלומים 2-ו 9395 עד
 לצרכן המחירים למדד הצמדה קרן הצמדה

 לצרכן המחירים למדד והצמדה %0.25 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  
 125321-31-9313 אסמכתא מספר - 95.11.13  
 030901-31-9311 אסמכתא מספר - 90.13.11  
 932522-31-9319 אסמכתא מספר - 10.2.19  

  
 בנובמבר, 93 ביום שעודכן כפי 922220-31-9319 אסמכתא מספר - 15.11.19

 (920212-31-9319 אסמכתא מספר 9319
 120211-31-9310 אסמכתא מספר - 12.11.10  
 332219-31-9315 אסמכתא מספר - 15.1.2  

  

 355229-31-9311 אסמכתא מספר - 92.2.11
 322003-31-9312 אסמכתא מספר  - 91.2.12
 322022-15-9312 אסמכתא מספר    - 5.2.12

 301101-31-9312 אסמכתא מספר  - 95.0.12
 311110-31-9312 אסמכתא מספר    - 2.2.12

 319002-15-9312 אסמכתא מספר  - 90.1.12
 

 אין לאג"ח משועבדים נכסים  

 
 ;1022933-30 ':טל .אביב-תל 10 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 בנובמבר, 12 החתימה: תאריך

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 2019 בנובמבר 17
 לכבוד,

 חברי דירקטוריון

 בע"מ מיטב דש השקעות

 

(, ביצעה חברת  " החברה " / " מיטב דש בהמשך לבקשת מיטב דש השקעות בע"מ )להלן: " 

בגין פעילות הגמל בחינה לירידת ערך מוניטין,  "(  וריאנס וריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ )להלן: " 

, אשר נוצר  בקבוצת מיטב דש  ( " והפנסיה   פעילות הגמל / "  " הפעילות )להלן: "  והפנסיה 

  בספטמבר  30ליום , השקעות בע"מ ומרכישות אחרות  בית כתוצאה מהמיזוג עם מיטב 

 "(. מועד ההערכה )להלן: "   2019

למטרת העבודה בלבד.   מיטב דשמיועדת לשימושה של    זו  לירידת ערך מוניטין בחינה  

 חוקעפ"י  לדיווחיה לבורסה ח הערכה זהדולצרף  תרשאי תהאדש  מיטבכי  מוסכם

 דיניעפ"י  המוגש דיווח אחר ולכל על פיו, או תקנות 1968-ח" ערך, התשכ ניירות

מוסמכת  רשות כל בפני או/ו בישראל משפטיים במסגרת הליכים וכן ערך, ניירות

 בישראל.

. במקום זאת, יש  חברה אין להפחית מוניטין הנובע מרכישה של    IAS 36  תקן בהתאם ל 

לבצע אחת לשנה )או יותר אם קיימים סימנים המצביעים כי יתכן וחלה ירידת ערך של 

אינו עולה על סכום  נכס זה( בחינה לירידת ערך של המוניטין בכדי לוודא שערכו בספרים  

 . ההשבה שלו - בר 

אשר קובע את הטיפול   IAS 36 - התבססנו על המתודולוגיה שנקבעה ב  בעבודה זו 

החשבונאי וההצגה, הנדרשים במקרה של ירידת ערך נכסים. התקן קובע את הנהלים  

ההשבה  - שעל תאגיד ליישם על מנת להבטיח שנכסיו לא יוצגו בסכום העולה על סכום בר 

ר ערכו בספרים עולה על  כאש  , ההשבה שלו - שלהם. נכס מוצג בסכום הגבוה מסכום בר 

 שיתקבל מהשימוש בנכס או ממימושו. הסכום  

 מטרת העבודה  

מגזר ל המשויךהמוניטין  האם חלה פגיעה בערךמטרת העבודה שלהלן הינה לבחון 

, למועד ההערכה, בהתאם הגמל והפנסיה, בו מתנהלת פעילות לטווח ארוךהחיסכון 

 . IAS 36לכללי תקן חשבונאות בינלאומי 

כיוון שמוניטין אינו מניב תזרים מזומנים באופן בלתי תלוי מנכסים אחרים, לא ניתן 

לקבוע את סכום בר ההשבה של מוניטין כנכס נפרד, על כן סכום בר ההשבה ייקבע 

יבה מזומנים של נכס היא ליחידה מניבה מזומנים אליה שייך המוניטין. יחידה מנ

הקבוצה הקטנה ביותר של נכסים, המכילה את הנכס, ומניבה תזרימי מזומנים חיוביים 

משימוש מתמשך שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים 

 אחרים.

פעילות הגמל והפנסיה כקבוצה הקטנה ביותר אליה זיהתה את  מיטב דשהנהלת 

 מזומנים חיובי בלתי תלוי משימוש מתמשך. םהמניב תזריהמוניטין, שייך 

 אמידת סכום בר השבה 

כגבוה מבין השווי ההוגן יחושב  של נכס או יחידה מניבה מזומנים השבה-רסכום ב

שווי השווי השימוש. יודגש כי עבודתנו כללה את בחינת  לבין בניכוי עלויות מכירה

של  שווי השימושולא כללה את בחינת  IFRS 13בהתאם לתקן  ההוגן של הפעילות

מס,  אחרי. תזרימי המזומנים העתידיים הוונו בשיעור ניכיון מתאים לתזרים הפעילות

 המשקף את הסיכון הגלום בפעילות.

 מתקבל שהיה המחיר הוא (Fair value) שווי הוגן – מכירה עלויות בניכוי הוגן שווי

 בין רגילה בעסקה התחייבות להעברת משולם שהיה המחיר או נכס במכירת

 .(13 בינלאומי דיווח תקן ות ר)בהתאם להגד המדידה במועד בשוק משתתפים
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 שיטות ההערכה 

על שיטת היוון תזרימי המזומנים. השימוש  ההתבססהפעילות של  הערכת השווי

מבוסס על הערכת יכולתו של העסק   של הפעילות  לצורך אמידת השווי ההוגן  זובגישה  

להפיק מזומנים. בהתאם לכך, מוערך שווי העסק באמצעות היוון תזרימי המזומנים, 

אשר צפוי כי יפיק בעתיד. תזרימי המזומנים העתידיים מהוונים במחיר הון המשקף 

את הסיכון הגלום בפעילות העסק, ומבטא את התשואה אשר משקיע היה מצפה 

 .סיכון דומהלקבל מעסק בעל 

 מקורות המידע 

 :הערכההלהלן מקורות המידע העיקריים ששימשו אותנו בביצוע 

"(  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: " של מיטב דש גמל  ים מבוקר  ים כספי  ות דוח  •

עד  2016 ים שנ ל והפנסיה  פעילות הגמל  של  ם ניהולי  ות דוח , 2018-2016 ים שנ ל 

 בספטמבר  30ליום של מיטב דש גמל  כספי סקור  דוח טיוטת ו  2019 ספטמבר 

2019 ; 

 ; דיווח מגזרי מתוך דוחות מיטב דש  •

 ;פעילות ה של    2019תקציב לשנת   •

 ;של הפעילות   המנוהל  הנכסים  תיק  היקף  להתפתחות  נתונים בנוגע  •

 ;מיטב דש והפעילות ת  ו שיחות עם הנהל  •

 וריאנס; בחברת נצבר וניסיון ידע •

 .פומביים מקורות מידע   •

נו בעבודה זו מסתמכת על הצהרת ההנהלה כי כל המידע שהועבר אלינו נמסר  מסקנת 

או פרט מידע  / או רלוונטי כלשהו ו / לא הושמט ולא הוסתר מסמך מהותי ו לנו בשלמותו וכי  

 
 .כפי שהתקבל מהנהלת החברה 1

או רלוונטי כלשהו. כמו כן, התבססנו על כך שכל הנתונים שהועברו לנו הינם / מהותי ו 

כי המידע והנתונים  ,הנחנו  , ר שנמסרו לנו. כמו כן סופיים וכי לא נעשו בהם שינויים לאח 

שהועברו אלינו הינם נכונים, שלמים ומדויקים. וריאנס לא נדרשה ולא לקחה על עצמה  

 לבצע כל אימות או סקירה של המידע כאמור.  

 עיגול ספרות 

הכפלה של המספרים המוצגים   /  עקב עיגול ספרות, תיתכן סטייה קלה בעת סכימה 

 . במסמך 

  המסקנ

    ש"ח(: מיליונילהלן טבלה המציגה את סיכום בחינת ירידת ערך המוניטין )

 סכום להפחתה סכום בר השבה 1ערך פנקסני  מועד ההערכה

 אין הפחתה 540.6 476.7 30/09/2019

מיליוני  476.7-מסתכם בכ פעילותנכון למועד ההערכה, הערך הפנקסני של ה

על פי  .מיליוני ש"ח 540.6-המסתכם בכ שלוש"ח, נמוך מסכום בר ההשבה 

, בשל העובדה שהערך הפנקסני, נמוך מסכום בר ההשבה שלו, IAS36הוראות 

 מוניטין.הלא נדרשת הפחתת ערך 
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 השווי   מעריך   ושל   וריאנס   של   מקצועי   ניסיון 

ניסיון רב בעבודות כלכליות בכלל ולצרכים חשבונאיים בפרט. וריאנס ביצעה  לוריאנס

חזקות והערכת שווי אופציות אמספר רב של הערכות שווי חברות, הערכת שווי 

ומכשירים פיננסיים על פי תקינה חשבונאית )בינלאומית ואמריקאית(. את הערכת 

רם לוי אשר הינו בעל ניסיון רב בניהול  רו"ח הכלולה בעבודה זו הובילהפעילות שווי 

ובביצוע הערכות שווי בכלל והערכות שווי מסוג זה בפרט. ניסיונו כולל בין השאר 

נשוא  פעילותהערכות שווי לחברות ציבוריות, בהיקפים דומים ואף גבוהים משווי 

 החברהערכה. רם הינו בעל השכלה מתאימה וניסיון רלוונטי עשיר )ראה פרופיל הה

 .('גוניסיון מעריך השווי בנספח 

 אי תלות והגבלת אחריות 

, על פי ההגדרות והתנאים שנקבעו בהסכם דשמיטב עבודה זו בוצעה לבקשת  .א

מצהירים  אנו .2019ספטמבר מחודש לבין וריאנס  מיטב דשההתקשרות בין 

בחברה , ואיננו בעלי עניין  במיטב דש או במיטב דש גמלבזאת כי אין לנו כל תלות  

 . 2בעתיד ןצפויים להפוך לבעלי עניין בה במיטב דש גמל או או

מיטב דש ל מידע אשר יובא לידיעתה על ידי  על מידע ציבורי וע  הסתמכהוריאנס   .ב

ולפיכך לא תישא באחריות לדיוק מידע זה ולשלמותו, כל עוד לא   ומיטב דש  גמל

קבע בית משפט בפסק דין חלוט כי פעלה ברשלנות רבתית או בזדון. בכפוף 

לאמור לעיל, יודגש כי לצרכי הכנת העבודה וריאנס יוצאת מנקודת הנחה לפיה 

הינם  ומיטב דש מיטב דש גמללה  מסרוכל הנתונים הפיננסיים והאחרים ש

נכונים ואמיתיים וכי הפעולות המבוצעות במסגרת השירות אינן מהוות ביקורת 

חשבונאית בהתאם לכללי הביקורת החשבונאים המקובלים ולפיכך לא תחווה 

 
 ת הרשות לניירות ערך בנושא אי תלות מעריכי שווי.דאי התלות נבחנה גם בשים לב לעמ  2

ו/או כלפי צד שלישי אחר בנוגע  מיטב דש גמלדעה ולא תקבל כל אחריות כלפי 

העתידיות כפי  לשלמות או דיוק המידע שהובא לידיעתה, לרבות לגבי התחזיות

שיוצגו בפניה. על אף האמור לעיל, וריאנס תבצע בדיקות סבירות מדגמיות של 

פי שיקול דעתה. במידה ווריאנס -המידע הנ"ל באותם עניינים המצדיקים זאת על

תחויב בפסק דין חלוט לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר לעבודה ו/או 

תשפה את וריאנס על פי  שמיטב דלשירות שיבוצעו במסגרת התקשרות זו, 

פעמים שכר הטרחה   3  -דרישתה בכתב בגין כל סכום שוריאנס תחויב בו מעבר ל

ששולם בפועל. חובת השיפוי לא תחול אם ייקבע ע"י בית המשפט בפסק דין 

חלוט כי וריאנס פעלה בקשר למתן השירות ו/או העבודה נשוא חוות הדעת 

 מיטב דשריאנס מתחייבת להודיע לברשלנות רבתית או בזדון או במתכוון. ו

ולחברות הבנות שלה על כל הליך משפטי שייפתח נגדה, בקשר לכל אירוע בגינו 

עשוי השיפוי לעיל לחול, ועל כל איום שיימסר לה בכתב לפיו הליך משפטי ייפתח 

נגדה, וזאת במהירות הראויה לאחר שייוודע לראשונה על כך ולא יאוחר משבעה 

ולחברות הבנות שלה כל מסמך שיימסר מיטב דש ן תעביר לימי עסקים. כמו כ

להתגונן כראוי ובכלל זה תמציא   מיטב דשלוריאנס בקשר לאותו הליך ותאפשר ל

לידיה כל מידע או מסמך הנדרש לה לשם כך. וריאנס לא תגיע לפשרה בכל הליך 

שלא  מיטב דשמראש ובכתב. כמו כן, מתחייבת מיטב דש משפטי ללא הסכמת 

ט הליכים משפטיים בקשר עם התקשרות זו, כנגד וריאנס ו/או מי לנקו

 .מהשותפים, המנהלים או העובדים בוריאנס, באופן אישי

וצאות העבודה אותה ביצענו אינן תלויות ו/או מושפעות משכר הטרחה אותו ת .ג

 קיבלנו עבור ביצועה. 
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כי מסקנותינו בעבודה זו מסתמכות במידה רבה על מידע צופה  ,עוד חשוב לציין .ד

מיטב דש דש ו/ או מיטב פני עתיד המבוסס בעיקרו על אינפורמציה הקיימת ב

נכון למועד כתיבת   ,במועד כתיבת עבודה זו וכולל הערכות, הנחות או כוונות  גמל

, העשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי בלבד. לפיכך ,עבודה זו

התוצאות בפועל, כולן או חלקן, עשויות להיות שונות באופן מהותי, לחיוב או 

לשלילה, מן התוצאות המוערכות, הנגזרות או המשתמעות ממידע שקיבלנו 

 . דש גמל דש ו/ או מיטבמיטב מהנהלת 

( ואינה מתיימרת לכלול Due Diligenceעבודה זו אינה מהווה בדיקת נאותות ) .ה

והמבחנים או כל מידע אחר הכלול בעבודת בדיקת  את המידע, הבדיקות

 .גמל דש נאותות, לרבות בדיקת חוזים והתקשרויות של מיטב

בלבד ולמטרה עבורה היא  עבודהנן רלוונטיות למועד היתוצאות עבודה זו ה .ו

 .בוצעה. כאמור, אין לעשות בעבודה זו שימוש כלשהו למעט למטרה זו

, והיא בוצעה בכפוף הפעילותשל  מוניטיןהבחינת עבודה זו מוגבלת לביצוע  .ז

 לתנאים והגבלות נוספים המתוארים בנספח א'. 

 כל הזכויות שמורות לוריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ. .ח

ובכל שאלה  ומיטב דש גמל דשמיטב רכת שווי זו להנהלת אנו מתכבדים לספק הע

              ועניין הקשורים לעבודה, אנא פנו לוריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ בטלפון 

5025155 - 03. 

 בכבוד רב,

 
 בע"מ וריאנס ייעוץ כלכלי
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םמילון מונחי  

 הפניה הגדרה

 איילון איילון חברה לביטוח בע"מ ואיילון חסכון לטווח ארוך בע"מ, יחדיו

 איילון פנסיה וגמל איילון פנסיה וגמל בע"מ

 דש גמל  דש גמל ופנסיה בע"מ 

 ההנהלה והפנסיה פעילות הגמלהנהלת ת מיטב דש והנהל

 וריאנס וריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ 

 ההערכהמועד  2019 בספטמבר 30

 החברה   /   דש  מיטב   השקעות בע"מ   מיטב דש 

 הפעילות     /     פעילות הגמל והפנסיה מיטב דש גמל  /   פעילות הגמל והפנסיה של קבוצת מיטב דש בע"מ הכוללת את    ופנסיה   מיטב דש גמל 

 IAS 36 "ירידת ערך נכסים" 36תקן חשבונאות בינלאומי 

 IFRS 13 מדידת שווי 13תקן דיווח כספי בינלאומי 

 EBITDA רווח לפני מימון, מס, פחת והפחתות

 WACC המשוקלל ההון מחיר
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 מבוא  .1

   מיטב דש 1.1

  ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מיטב דש מיטב דש הינה חברה 

ניהול    עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות, בפעילויות בשוק ההון הכוללות בעיקר 

קרנות  קרנות סל, נכסים פיננסיים כגון: קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה, 

השקעות. כמו כן, עוסקת מיטב דש,  קרנות נאמנות ותיקי מחקות, קרנות כספיות, 

אשראי   באמצעות חברות בנות, במתן שירותי חבר בורסה וברוקראז', סוכנויות ביטוח, 

 חוץ בנקאי )בעיקר באמצעות קבוצת פנינסולה בע"מ( והפצת קרנות זרות.  

במהלך השנים האחרונות ביצעו מיטב דש וחברות בשליטתה מספר מיזוגים ורכישות 

ויות העוסקים בתחומי עיסוקה של הקבוצה, וכן בוצעו שינויים מבניים  של גופים ופעיל 

בתוך הקבוצה. כיום, פועלת קבוצת מיטב דש במבנה ההחזקות להלן )צוינו שיעורי 

 החזקה רק של חברות שאינן בבעלות מלאה וכן צוינו רק חלק מהחברות בקבוצה(: 

 

 

 

 
 ש"ח קרנות בתיקים. ימיליארד 3  -כולל כ 3

 בספטמבר   30ליום    מיטב דש   התרשים הבא מתאר את היקף הנכסים המנוהלים על ידי 

סל, קרנות  קרנות בתחומי הפעילות העיקריים )קופות גמל, קרנות השתלמות,  2019

   (: )במיליארדי ש"ח   קרנות פנסיה( ו נאמנות, ניהול תיקים  

 

 ם *אחר = קרנות הוסטינג, קרנות זרות ונטרול קרנות בתיקי 

( מהיקף  41%  - קופות הגמל וקרנות הפנסיה מהוות חלק מהותי )כ   לעיל,   נתוני התרשים מ 

,  21% - מהוות כ  )כולל קרנות מחקות(  הסל כסים המנוהלים של מיטב דש. קרנות הנ 

 . %51  - מהווים כ     3התיקים המנוהלים ו  %22  - קרנות הנאמנות מהוות כ 

 

 

 

מיטב דש  
מ"השקעות בע

מיטב דש ניירות  
ערך והשקעות  

מ"בע

מיטב דש ניהול  
מ"תיקים בע

מיטב תכלית  
קרנות נאמנות  

מ"בע

מיטב דש גמל  
מ"ופנסיה בע

80%

מיטב דש  
מ"בע' ברוקראז

88.05%

מיטב דש טרייד  
מ"בע

קבוצת פנינסולה  
מ"בע

52.05%
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 פעילות הגמל והפנסיה  .2

 כללי 2.1

 הגמל פעילות  

משמשות בתור אפיק חיסכון לשכירים ועצמאיים לטווח ארוך, אשר משמש    קופות הגמל 

המפקיד בקופת גמל זכאי לניכוי בגין בקופות הגמל הטבת מס, ו לצרכים פנסיוניים. 

מההכנסה החייבת במס ולזיכוי   , שנקבע בפקודת מס הכנסה  עד לסכום מרבי , הפקדות 

לחברה מנהלת אשר מאפשרות  נכנסו לתוקפן תקנות  2013בינואר . מס בגין הפקדות 

כיסויים ביטוחיים   של קופות גמל לרכוש בעבור עמיתיה בקופת גמל לקצבה שבניהולה 

 , ולמיטב דש גמל יש רישיון לשווק כיסויים אלו.מסוימים 

כון לטווח בינוני, כאשר ניתן למשוך את הכסף  משמשות כאפיק חיס   קרנות ההשתלמות 

שנים למטרות השתלמות.   3שנים לאחר ההפקדה הראשונה, או בחלוף    6הנצבר בקרן  

 לעיתים רבות חוסכים אינם מושכים את כספם בתום התקופה המינימאלית.   , בפועל 

  נועדו להפרשות מעסיקים לפיצויי עובדים בסיום העסקתם  קופות מרכזיות לפיצויים 

, אין הפקדות חדשות לקופות  2011בנסיבות המתאימות, בקופה מרכזית. החל משנת 

 המרכזיות, והכסף מופרש לקופה אישית של כל עובד.  

 פעילות הפנסיה 

אשר מבוססות    פנסיה לשכירים ולעצמאים,   נות קר   הינן   ( ות חדש )   ות פנסיה מקיפ   נות קר 

על איזון אקטוארי מלא. לקרנות אלו מסלולים שונים הכוללים כיסויים ביטוחיים, כגון 

פנסיית זקנה, פנסיית נכות וכו'. קרנות אלו זכאיות לרכוש אג"ח מיועדות בשיעורים 

 . בהוראות הדין   הקבועים 

הינן קרנות פנסיה לחסכון לזקנה אשר אינן זכאיות   ( כלליות )  משלימות פנסיה  נות קר 

להשקיע באג"ח מיועדות. חלק מהקרנות מאפשרות רכישת כיסויים ביטוחיים. החל מיום  

 , מיטב דש הוסיפה לקרן הכללית כיסויים ביטוחיים. 2019בספטמבר    1

נאמד  גמל,  דש  היקף נכסי הגמל והפנסיה שבניהול מיטב    2019  בספטמבר   30ליום  נכון  

   . ש"ח   י מיליארד   55.4- בכ 

 

 

 מיטב דש גמל ופנסיה  2.2

  והינה חברת בת של מיטב דש.  1994,  בדצמבר   15התאגדה ביום    ופנסיה   מיטב דש גמל 

ומספקת  מוצרים פנסיוניים מגוון רחב של פעילות הגמל והפנסיה של מיטב דש כוללת 

קופות קרנות פנסיה ו  , ללקוחותיה שירותים בתחום ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות 

למקרה אובדן כושר עבודה   י , קופות למטרה אחרת וכן שיווק כיסויי ביטוח פיצויים מרכזיות 

 ולמקרה מוות.

ניירות ערך טב דש  מי  ,מיטב דש גמל וחברת האם שלה  התקשרה  2016במאי    9ביום  

מיטב דש גמל ובעלת המניות  (1בהסכם מיזוג שהצדדים לו הינם ) ,השקעות בע"מו

איילון ( 2)-והישירה בה מקבוצת החברה, מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ 

 חברה לביטוח בע"מ)איילון  פנסיה וגמל ובעלות המניות הישירות בה מקבוצת איילון

איילון  מוזגה(. במסגרת ההסכם , להלן וביחד "איילון" ואיילון חסכון לטווח ארוך בע"מ

 מועד ההשלמה איילון פנסיה וגמלמם ולתוך מיטב דש גמל, באופן שבו  פנסיה וגמל ע

. ומיטב דש גמל נכנסה בנעליה לכל עניין ודבר  ממרשם רשם החברות  חוסלה ונמחקה

מההון המונפק והנפרע של מיטב דש גמל.  20%-ב מחזיקהלאחר המיזוג, איילון 

  .2017ינואר,  1-יום הב המיזוג הושלם
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 וקרנות הגמל  קופות את  מיטב דש גמל ופנסיה , מנהלת 2019 בספטמבר  30 ליום 

   : 4הבאות   הפנסיה 
 

 תחום פעילות שם הקופה

 קופת גמל לתגמולים מיטב דש בטחון

 ופיצוייםקופות גמל לתגמולים  מיטב דש גמל

 קופות גמל לתגמולים ופיצויים מיטב דש גמל בניהול אישי

 קופות גמל לתגמולים ופיצויים קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה

 קופות גמל לתגמולים ופיצויים מיטב דש אגוד תגמולים

 קופת גמל להשקעה מיטב דש גמל להשקעה

 לחיסכון לכל ילדמיטב דש קופת גמל להשקעה 
קופת גמל להשקעה לחסכון 

 ארוך טווח לילד

 למטרה אחרת הקופ מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 קרנות השתלמות מיטב דש השתלמות

 קרנות השתלמות קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

 קרנות השתלמות מיטב דש השתלמות בניהול אישי

 מרכזית לפיצוייםקופה  מיטב דש פיצויים

איילון מיטב פנסיה מקיפה )לשעבר מיטב דש פנסיה 
 מקיפה(*

 קרנות פנסיה

איילון מיטב פנסיה כללית )לשעבר מיטב דש פנסיה 
 כללית(*

 קרנות פנסיה

עם קרנות הפנסיה של איילון פנסיה   ן שמות קרנות הפנסיה שבניהול החברה בעקבות מיזוג  שונו  2017*בינואר 

 . וגמל בע"מ 

 
 מקור: נתונים שנמסרו מהנהלת החברה; 4

 פעילות הפנסיה והגמל  2.3

 ימיליארד   55.4 - כ מנהלת ו בתחום החיסכון הפנסיוני בישראל  פועלת מיטב דש גמל 

לרבות  פנסיוניים  מעמידה לרשות לקוחותיה מגוון רחב של מוצרים  ש"ח. מיטב דש גמל 

היצע גדול של מסלולי השקעה   וכן קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה, 

: גיל, טווח חיסכון, תנאי השוק,  המתאימים למגוון רחב של עמיתים עפ"י קריטריונים של 

 . רמת הסיכון לכל עמית התאמת  ניהול אישי, השקעה בפיקוח הלכתי ו 

 היקף נכסים מנוהלים 

 31ליום  יטב דש גמל מ  הנכסים המנוהלים על ידי התרשים הבא מתאר את היקף 

בחלוקה לקרנות פנסיה,   2019 בספטמבר  30ליום וכן  8201-6201בדצמבר בשנים 

   )במיליארדי ש"ח(: קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים וקופות גמל לתגמולים  

 

כוללים את נכסי    ואילך   2017שנת  מ הנתונים  הינם בגין נכסי מיטב דש גמל לפני המיזוג.    2016שנת  הנתונים ל * 

   מיטב דש גמל לאחר המיזוג עם איילון פנסיה וגמל. 
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מיוחס בעיקר למיזוג של מיטב דש גמל עם איילון  הגידול בהיקף הנכסים   2017בשנת 

היקף הנכסים נותר יציב ובדומה לשנת   2018בשנת  .2017פנסיה וגמל בתחילת שנת 

מגידול נבע בין היתר  2019בספטמבר  30 - הגידול בהיקף הנכסים נכון ליום ה . 2017

 וכן מתשואה חיובית גבוהה.  נבחרת הפנסיה ה בהיקף נכסי קרן  
 

6201-הטבלה הבאה מציגה את תשואות מיטב דש גמל ותשואות כלל השוק בין השנים  

 : 2019  בספטמבר   30  - החודשים שהסתיימו ב   12  - וכן נכון ל   8012

 תשואה מצטברת לתקופה
 

2016 2017 2018 9.2019 

 3.57% 0.98%- 6.32% 3.12% שמיטב ד תגמולים ואישית לפיצויים
 4.35% 1.01%- 6.83% 3.08% כלל השוק

שמיטב ד קרנות השתלמות   3.07% 6.63% -1.02% 3.66% 
 4.34% 1.22%- 6.90% 3.20% כלל השוק

שמיטב ד קרנות פנסיה חדשות  5.24% 7.18% 0.14% 4.24% 
 4.35% 0.94% 8.07% 4.18% כלל השוק

 

 

, משיעורי במידה רבה השינוי בהיקף הנכסים המנוהלים מידי שנה מושפע, כאמור, 

בתום שנה בה  התשואות אותן משיגות קופות הגמל וקרנות הפנסיה וההשתלמות. 

דפות ביחס לתשואות הממוצעות בשוק,  תשואות עו  והקרנות להשיג  מצליחות הקופות 

במהלך השנה העוקבת. בהתאם,  נכסי החברה  בצבירה נטו של  ניתן לראות מגמת עלייה  

נמוכות מהתשואות הממוצעות בשוק  נות בתום שנה במהלכה תשואות הקופות והקר 

 במהלך השנה העוקבת. של נכסי החברה  ניתן לראות מגמת ירידה בצבירה נטו  

השיגה מיטב דש גמל תשואות גבוהות מהתשואות הממוצעות בשוק,   2016בשנת 

הצבירה נטו  2017. במהלך מעט נמוכות יותר בקרנות ההשתלמות בקופות הגמל ו 

  2.1- מיליארדי ש"ח )מתוכה צבירה נטו שלילית של כ  1.0שלילי של נאמדה על סכום 

הנהלת החברה חלק  מיליארדי ש"ח מיוחסת לפעילות הגמל בלבד(. ע"פ מידע שנמסר מ 

לאחר המיזוג עם איילון פנסיה וגמל במהלך הרבעון הראשון של ארעו    נותדיו מהותי מהפ 

מיליוני ש"ח.    917- לילי של כ , במהלכו נאמדה הצבירה נטו בגמל על סכום ש 2017שנת  

  0.9הסתיימה עם צבירה נטו של  2018חל היפוך מגמה כך ששנת  2018בשנת 

נמשכה המגמה החיובית  2019החודשים הראשונים של שנת  תשעת ב . מיליארדי ש"ח 

 מיליארדי ש"ח.   0.6של צבירה נטו של  

 

 
 .מקור: גמל נט ונתוני חברה 5

  2018-2016  ב דש גמל ופנסיה בשנים מיט בנכסי  התרשים הבא מתאר את הצבירה נטו  

   : 5ש"ח( )במיליארדי    9201החודשים הראשונים של שנת    תשעת ל וכן  
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 דמי ניהול 

משווי הנכסים המנוהלים,    כשיעור הכנסות מיטב דש גמל נובעות מדמי ניהול אשר נגבים  

המקסימליים בשנים האחרונות בוצעה הפחתת דמי ניהול  מתוך ההפקדות.  וכשיעור 

  לתוקף בשתי פעימות. הפחתת דמי הניהול האחרונה נכנסה  הניתנים לגבייה עפ"י דין 

 1.05% - הוגבלו עד ל  בקופות הגמל  דמי הניהול בעקבותיה  ,2014בינואר  1- ביום ה 

קרנות הפנסיה ישנה נוסף, ב מההפקדות. ב  4%משווי הנכסים המנוהלים לשנה, ועד 

ת מההפקדות. בקרנו  6%משווי הנכסים המנוהלים ועד  0.5%מגבלה של עד 

ההגבלות על דמי הניהול,   משווי הנכסים המנוהל.   2%ההשתלמות ישנה מגבלה של עד  

 הובילוהתחרותיות בענף, והתגברות פעילות סוכנים, יועצים ומנהלי הסדרים,  יחד עם 

בדמי הניהול, ומתן הטבות למפיצים, מה שמביא לפגיעה בדמי  שחיקה מגמה של ל 

 הניהול האפקטיביים.

של קופות הגמל וקרנות  שיעור דמי הניהול הממוצע ת התרשים הבא מתאר א 

החודשים   תשעת ל וכן נכון  2018-2016 ההשתלמות של מיטב דש גמל בשנים 

 :   6( באחוזים )   9201הראשונים של שנת  

 

מיטב דש גמל לאחר המיזוג עם איילון   נכסי פעילות הגמל של סך הינם בגין  2017שנת החל מ *דמי הניהול 

 פנסיה וגמל 

 
 .מקור: דוחות כספיים מיטב דש גמל; גמל נט; נתונים שהועברו מההנהלה 6

  2016- ב   0.63%- ירד שיעור דמי הניהול הממוצעים בקופות הגמל מ   2016-2018בשנים  

. נכון  5.7%- ( של כ CAGR, שיעור גידול שלילי שנתי מורכב ) 2018- ב  0.56%- לכ 

, ירידה 0.52% - , שיעור דמי הניהול הממוצע בקופות הגמל נאמד בכ 2019 ספטמבר ל 

ירד שיעור דמי  2016-2018במקביל, בשנים  . 2018 ממוצע שנת ביחס ל  7.1% - של כ 

, שיעור  2018- ב   0.66%- לכ   2016- ב   0.73%- מ   הניהול הממוצעים בקרנות ההשתלמות 

, שיעור דמי 2019 ספטמבר ל נכון  . 4.9%- ( של כ CAGRגידול שלילי שנתי מורכב ) 

ביחס   4.6% - , ירידה של כ 0.63% - הניהול הממוצע בקרנות ההשתלמות נאמד בכ 

 .   2018ממוצע שנת  ל 

דמי הניהול  חלה מגמה מעורבת.  2016-2018שנים מהלך ה ב בקרנות הפנסיה 

-לכ   2016- ב   1.91%- מ גדלו  הממוצעים מההפקדות בקרנות הפנסיה של מיטב דש גמל  

. הגידול בדמי הניהול  2016ביחס לשנת  38%- גידול של כ , 2017בשנת  2.63%- כ ל 

הממוצעים נובע מהמיזוג עם איילון פנסיה וגמל אשר מאופיינים בדמי ניהול גבוהים יותר 

, נכסי הפנסיה שמקורם באיילון 2017מדמי הניהול בקרנות מיטב דש. נכון לדצמבר 

חל גידול מסך נכסי הפנסיה של מיטב דש גמל. לאור האמור,  49%- כ  היוו פנסיה וגמל 

בשנת  בשיעור דמי הניהול הממוצע של קרנות הפנסיה הממוזגות של מיטב דש גמל. 

, דמי הניהול הממוצעים מהפקדות  2019החודשים הראשונים של שנת    תשעת וב   2018

הירידה  , בהתאמה. 2.12% - ו  2.17% - בקרנות הפנסיה של מיטב דש גמל נאמדו בכ 

נובעת בין היתר מהעובדה שחלקה של קרן הפנסיה   2017לעומת שנת בדמי הניהול 

המשוקלל    הולך וגדל וכתוצאה מכך הממוצע של החברה  הנבחרת מתוך סך נכסי הפנסיה  

 של דמי הניהול נמוך יותר וכן מירידה בדמי הניהול בפנסית איילון. 
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 תוצאות עסקיות ניתוח . 3

  דוחות רווח והפסד 3.1

-2016 ים בשנ הגמל והפנסיה פעילות של נתוני רווח והפסד את להלן טבלה המציגה 

הדיווח פי נתוני  על  2019 בספטמבר  30שהסתיימו ביום  החודשים  תשעת ל ו  2018

 : ( ש"ח במיליוני  )   המגזרי 

 9.2018 9.2019 2018 2017 2016 רווח והפסד

 241 237 320 338 280 הכנסות מדמי ניהול

   1.5%- 5.3%- 20.7%   גידולשיעור 

 209 198 278 290 236 הוצאות תפעול

 32 39 42 48 44 רווח תפעולי

 13.2% 16.5% 13.1% 14.3% 15.7% שיעור מהמחזור
 

 הכנסות 

, קרנות ההשתלמות וקרנות קופות הגמלנכסי  מנובעות מדמי ניהול    הפעילותהכנסות  

הסתכמו הכנסות הפעילות  2019של שנת  החודשים הראשונים תשעתבהפנסיה. 

עיקר  .יליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקדמ 241-מיליוני ש"ח לעומת כ 237-בכ

  הירידה בהכנסות מיוחסת להמשך מגמת הירידה בדמי הניהול.

 5.3% -, שחיקה של כחמיליוני ש"  320 -ההכנסות הסתכמו בכ 2018בשנת 

מיליוני ש"ח  338-הסתכמו ההכנסות בכ 2017במהלך שנת . 2017בהשוואה לשנת 

. ראשית  אשר הושפעה ממספר מגמות 2016בשנת מיליוני ש"ח  280-לעומת כ

במהלך התקופה נמשכה השחיקה בדמי הניהול בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות 

לאחר המיזוג עם איילון , 2017בשנת בהתאמה. כמו כן,  5.5%-ו 4.8%בשיעור של 

, ש"ח. מאידך ידמיליאר 2.1-מהותית אשר הסתכמה לכ תנרשמה צבירה שלילי

קופה, הכנסות הפעילות, ביחס שנרשמו בת תלמרות הירידה בדמי הניהול והפדיונו

, גדלו כתוצאה מהמיזוג עם איילון פנסיה 2016להכנסות בתקופה המקבילה בשנת 

וגמל אשר הוביל לגידול בסך היקף הנכסים, ולגידול בשיעור דמי הניהול הממוצע 

 בקרנות הפנסיה.

 
מקור: דוחות כספיים מיטב דש גמל; גמל/פנסיה נט; נתונים שהועברו מההנהלה; מיטב דש  7

 .השקעות בע"מ

-2016להלן טבלה המציגה את הכנסות המגזר מפולחות בין הגמל לפנסיה לשנים 

 : ( ש"ח במיליוני  )   2019בספטמבר    30שהסתיימו ביום  ולתשעת החודשים    2018

 9.2018 9.2019 2018 2017 2016 רווח והפסד

 200 191 264 283 268 ת מגמלהכנסו

   4.4%- 6.5%- 5.5%   שיעור גידול

 41 47 56 55 13 הכנסות מפנסיה

   13.3% 1.4% 338.9%   שיעור גידול

 241 237 320 338 280 סה"כ הכנסות 

 

הטבלה הבאה מציגה את שווי הנכסים העיקריים בפעילות הגמל של מיטב דש גמל 

וכן עבור   2018-2017שנגבו בשנים  7)במיליוני ש"ח( ואת שיעור דמי הניהול הממוצעים 

 : 9201של שנת    החודשים הראשונים   תשעת 

    2017 2018 9.2019 

דמי     
 ניהול

שווי 
 נכסים

דמי 
 ניהול

שווי 
 נכסים

דמי 
 ניהול

שווי 
 נכסים

קופות גמל 
לתגמולים 

 ופיצויים

 מהפקדות
 מנכסים

0.63% 
0.60% 

18,730 
0.55% 
0.56% 

18,492 
0.49% 
0.52% 

19,791 

מרכזית 
 לפיצויים

 1,381 0.70% 1,513 0.67% 1,844 0.61% מנכסים

קרנות 
 השתלמות

 22,110 0.63% 21,103 0.66% 21,960 0.69% מנכסים

קופת גמל 
 להשקעה

 מהפקדות
 מנכסים

0.00% 
0.52% 

150 
0.00% 
0.53% 

311 
0.00% 
0.55% 

447 

חיסכון לכל 
 ילד

 477 0.23% 315 0.23% 189 0.23% מנכסים

מטרה 
 אחרת

 24 0.14% 22 0.14% 24 0.46% מנכסים

קרן פנסיה 
 מקיפה

 מהפקדות
 מנכסים

2.63% 
0.27% 

7,873 

2.17% 
0.21% 

9,193 

2.12% 
0.18% 

11,219 
קרן פנסיה 

 כללית
 מהפקדות
 מנכסים

1.54% 
0.54% 

1.68%
0.55% 

1.39%
0.54% 

 55,449  50,949  50,770   סה"כ 

 



 

 

 בחינת מוניטין – פעילות הגמל והפנסיה                            14                  בע"מ השקעותמיטב דש 
   MeitavDash Gemel Valuation_30 09 2019_Final 

ההכנסות מדמי הניהול היו  2017-2018כפי שניתן לראות מהטבלה לעיל בשנים 

 2.3במגמת ירידה. ירידה זו מיוחסת בעיקר לשחיקה בדמי הניהול. כמפורט בפרק 

נשחקו דמי לעיל, כתוצאה מהתחרות בענף ומהפחתת תקרת דמי הניהול בגמל, 

. גורם נוסף המשפיע על הכנסות החברה הינו שיעור התשואות הניהול הממוצעים

 החברה.  שמשיגות הקופות והקרנות של

 וצאות תפעולה

מתחלקים להוצאות ישירות  בהוצאות התפעול יםהנכלל םייההוצאה העיקר פיסעי

  ולהוצאות עקיפות.

והפצה עמלות תפעול  ועמלות סוכנים בעיקר  כוללות   פעילותההוצאות הישירות של ה

  .סוכניםבשנים האחרונות ישנה מגמה של ירידה בהוצאות עמלות לבנקים. 

שיווק באמצעות פנימיים ו  סוכניםמספר ערוצי הפצה: שיווק באמצעות    למיטב דש גמל

מיטב דש גמל דרים פנסיונים. כמו כן, לומנהלי הסקרי סוכנים  ,משווקים חיצוניים

עמלות בנוסף הפנימיים מתוגמלים ב. המשווקים הסכמי הפצה עם בנקים בישראל

נהלי הסדרים מהסכמים עם מאות סוכנים וגמל למיטב דש . למשכורתם הבסיסית

מדמי   50%-20%  בטווח שביןאת הסוכן בעמלה מתמשכת    זיכופנסיונים, אשר לרוב  

נערכים מבצעים אשר מזכים את הסוכנים בתגמול חד  ,הניהול. כמו כן, מעת לעת

הוצאות על עמלות הפצה לבנקים, אשר הבנק זכאי  דש גמל למיטבבנוסף,  פעמי.

פנסיוני במסגרת ייעוץ  מיטב דש גמללהן כאשר הוא מפיץ את קופות הגמל של 

  ללקוח.

בגין גיוסים   לא ניתן לשלם לסוכנים עמלות הנגזרות מדמי הניהול  2017החל מאפריל  

את מנגנון התשלום לרוב הסוכנים  מיטב דש גמל. בהתאם לאמור, שינתה חדשים

. התשלום לסוכן ומזכה אותם בשיעור קבוע עבור כל הצטרפותבגין גיוסים חדשים 

 . הנצברים שלו ןמשולם בגין הפקדות העמית וכספי החיסכו

ה באמצעים דיגיטליים, באופן ישיר, אשר מתפעלת מערך הפצ  מיטב דש גמלכמו כן,  

ולקרנות ההשתלמות  , גמל להשקעהלשירותי הפנסיהמאפשר הצטרפות עמיתים 

 , מה שמסייע בצמצום מהותי של עלויות ההפצה.ללא תיווך חיצוני

הוצאות שכר, הוצאות  כוללות בעיקר פעילות הגמל והפנסיהההוצאות העקיפות של 

 שכירות משרדים, כלי רכב, שכר טרחה מקצועי והוצאות אחרות.

 198 -הסתכמו הוצאות התפעול בכ 2019של שנת  החודשים הראשונים תשעתב

, 5%-ירידה של כ  דמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתק  209-מיליוני ש"ח לעומת כ

חלה ירידה בהוצאות אלו  2018במהלך שנת . IFRS16בעיקר לאור השפעת תקן 

. 2018ת מיליוני ש"ח בשנ 278 -לכ 2017מיליוני ש"ח בשנת  290 -מסך של כ

. 2016לשנת עלייה בסך ההוצאות ביחס  ותמשקפ 2017שנת הוצאות התפעול ב

, ונובעת בעיקרה מהמיזוג עם 2016החלה בשנת  מיטב דש גמלהעלייה בהוצאות 

איילון פנסיה וגמל. במסגרת המיזוג, נקלטו במיטב דש גמל עובדים אשר הועסקו 

באיילון פנסיה וגמל. כמו כן, המיזוג גרר הוצאות התארגנות חד פעמיות נוספות 

 שהובילו גם הן לגידול בהיקף ההוצאות הכולל. 

 רווחיות תפעולית

 39 -, הרווחיות התפעולית הסתכמה ב2019ם הראשונים של שנת החודשי תשעתב

, בעיקר לאור בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 23% -מיליוני ש"ח, גידול של כ

 42 -חלה שחיקה ברווחיות התפעולית לכ 2018בשנת . IFRS16השפעת תקן 

. 2016לעומת  2017בשנת  תמיליוני ש"ח וזאת לאחר שיפור ברווחיות התפעולי

מההכנסות בין   17%-13%התפעולית, כשיעור מההכנסות, נע בטווח שבין    הרווחיות

 .9201החודשים הראשונים של שנת  ששתו 2018-2016השנים 

-2016 בשנים יות ההכנסות ושיעורי הרווח התפעוללהלן גרף המציג את התפתח

  :ש"ח( מיליוני) 2019ספטמבר ב 30 שהסתיימו ביום החודשים תתשעבוכן  2018
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  סקירה ענפית .4

 פנסיהקרנות , קרנות השתלמות וניהול קופות גמל כוללת פעילות הגמל והפנסיה

פעילויות אלה מושפעות באופן מהותי מהתנהגות  ציבור החוסכים בישראל.עבור 

שווקי ההון בארץ ובעולם. שווקי ההון מתאפיינים בתנודתיות רבה הנובעת בעיקר 

 משינויים ומציפיות לשינויים במצב הכלכלי, מדיני, פוליטי ובטחוני בארץ ובעולם.

 ועל מחירי ניירות הערך.  החוסכיםלתנודתיות זו ישנה השפעה על פעילות 

להלן מובאת סקירה ענפית של התפתחויות כלכליות ברמת המאקרו בכלל וברמת 

 .פעילות הגמל והפנסיהשוק ההון בפרט, להן השפעה ניכרת על 

 8התפתחויות כלכליות  4.1

 פעילות ראלית •

, 2019-2020בשנים    3.5%-ו  3.1%תחזית הצמיחה בישראל עומדת על  בארץ:  

בנק ישראל המשק נמצא בסביבה של בהתאמה. עפ"י נתוני חטיבת המחקר של  

 2019-לתחזית הצמיחה  תעסוקה מלאה והתוצר צומח בסביבות הפוטנציאל.

 .מעט בהשוואה לתחזית הקודמת, בהשפעת הירידה בסחר העולמינמוכה 

נרשמה בארה"ב צמיחה בשיעור  2019במהלך הרבעון השני של שנת  בארה"ב  

הורדת הריבית ביחס לעבר(.  )שיעור נמוך 6.2%ובסין בשיעור של  2.1%של 

של הפד מאזנת בין אבטלה שעודנה נמוכה מאוד אל מול אינפלציה מתונה 

וציפיות השווקים. בתוך כך בולטים שני סיכונים להמשך הצמיחה: מלחמת הסחר 

שבין ארה"ב לסין והאפשרות של יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי ללא הסכם 

משפיעים גם על הפעילות הכלכלית סחר באוקטובר הקרוב. גורמים אלה 

 בישראל.

צמיחת כלכלת ארה"ב  עפ"י אומדנים ראשוניים של משרד המסחר האמריקני

 3.1% -בקצב שנתי, בהשוואה ל 2.1%הסתכמה בכ  2019של  ברבעון השני

להיות הרכיב העיקרי  השני חזרה הצריכה הפרטית עוןהראשון. ברב ברבעון

 
כלכלית של    -התחזית המקרו;  2019אוגוסט  סקירה כלכלית שבועית, משרד האוצר,    :ותמקור  8

סקירה חודשית, לאומי,  –גלובאלי -מאקרו; 2019 יוליישראל,  חטיבת המחקר של בנק
 ,World Economic Outlook, Global Manufacturing Downturn; 2019אוגוסט 

Rising Trade Barriers, Oct 2019 החלטת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, אוקטובר ;
2019 ; 

 

לצדה, גם הצריכה הממשלתית הוסיפה להתרחב בקצב מהיר . שתורם לצמיחה

יחסית למגמה של השנים האחרונות. מנגד, ההאטה בצמיחה הובלה ע"י 

השני, בהמשך להתמתנות  ברבעוןהשקעות המגזר העסקי, שירדו קלות 

 .למגורים-קודמים ובהובלת ההשקעות בבנייה שלא ברבעונים

השני של  ברבעון 0.2%שיעור של התוצר של גוש האירו צמח ב :בגוש האירו

הראשון שהיה חריג  עון. קצב זה משקף ירידה מקצב הצמיחה של הרב2019

.הירידה בקצב הצמיחה אפיינה כל אחת מארבע  0.4%לטובה ונקבע על 

כאשר שוב, )גרמניה, צרפת, ספרד ואיטליה( הכלכלות הגדולות בגוש האירו 

וש האירו, בה נרשמה צמיחה הורגשה חולשה בגרמניה, הכלכלה הגדולה בג

שלילית תוך ירידה חדה יחסית בייצור התעשייתי על רקע חולשה ניכרת בייצוא 

נטו שגרע מהצמיחה, ובאיטליה, בה חל קיפאון בפעילות הכלכלית ועלייה במידת 

 היציבות הפוליטית.-אי

, נרשמה 2012לראשונה מאז , 2019רבעון השני של מהלך הב בבריטניה:

בכלכלה הבריטית בשלושת  0.2%של  קיטוןהאטה בכלכלה הבריטית. מדובר 

 . 2019ברבעון הראשון של  0.5%החודשים, לעומת צמיחה של 

 תחזית צמיחה עולמית •

IMF  (International Monetary Fund )עפ"י תחזית הצמיחה העולמית של ה

 2019בשנת    3.0%העולמי צפוי לעמוד על    , שיעור הצמיחה2019נכון לאוקטובר  

. עבור כלכלות מפותחות שיעור 2024בשנת  3.6%-, ו2020בשנת  3.4%

 1.6%, ולרדת ל2020וכן בשנת  2019בשנת  1.7%הצמיחה צפוי לעמוד על 

בשנת  3.9%. בכלכלות מתפתחות צפוי לעמוד שיעור הצמיחה על 2020בשנת 

 . 2024 בשנת 4.8%-ו 2020בשנת  4.6%, 2019
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  :2020,2024-20199תחזית הצמיחה העולמית בתוצר לשנים להלן גרף המציג את 

 אינפלציה וריבית •

עפ"י תחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל שיעור האינפלציה החזוי בארץ: 

 1.4%הינו  2020בארבעת הרבעונים המסתיימים ברבעון השני של שנת 

מוערך כי שיעור  2019-התקופה(. ב)בדומה לתחזית שוק ההון לאותה 

גם כן. חטיבת המחקר של   1.6%על    2020ובשנת    1.6%האינפלציה יעמוד על  

ר ובהמשך כבנק ישראל מעריכה ששוק העבודה ההדוק יוסיף לתמוך בעליות ש

 התכנות האינפלציה לתחום היעד. 

החליטה על השארת   2019הוועדה המוניטרית של בנק ישראל מחודש אוקטובר  

הוועדה מעריכה שלאור סביבת האינפלציה הריבית ללא שינוי. אף צוין כי 

בישראל, המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, ההתמתנות 

בכלכלה העולמית, והמשך הייסוף, יהיה צורך להותיר את הריבית ברמתה 

האינפלציה למשך זמן ממושך או להפחיתה על מנת לתמוך בתהליך שבסופו 

 .תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ושהמשק ימשיך לצמוח בקצב נאה

 
Global Manufacturing Downturn, Rising orld Economic Outlook, W: ותמקור 9

Trade Barriers, Oct 2019 ; 

חודשית, עלה לשיא -, התלת(מנוכה עונתיות)שיעור אינפלציית הליבה  בארה"ב:  

במונחים שנתיים. ההאצה באינפלציית הליבה  2.8%חודשים של  17של 

דיור, טיפול   בפרט שירותי)בחודשים האחרונים מובלת בעיקר ע"י שירותי הליבה  

. זאת, חלקית כתוצאה מלחצי ביקוש חזקים בשוק השכירות, אך (רפואי וטיסות

במידה רבה גם בשל הלחצים שמתחיל להפעיל שוק העבודה ההדוק על 

המחירים המקומיים. גורם נוסף שעשוי לדחוף את אינפלציית הליבה כלפי מעלה 

 בחודשים הבאים הוא ההסלמה במלחמת הסחר. 
 

-את הריבית בהוריד הפד  2019בחודש יולי  -נק המרכזי האמריקאי ריבית הב

חלה ירידה נוספת  2019. בחודש ספטמבר 2.25%-2.00%לרמה של  0.25%

 .2%-ל 1.75%לטווח שנע בין 

 

 1%קצב שנתי של  עמדה עלהאינפלציה במדינות גוש היורו  :בגוש האירו

לשכת הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי, יורוסטאט.  עפ"י נתוניבאוגוסט, 

( של ECBהאינפלציה כעת נמוכה משמעותית מיעד הבנק המרכזי של אירופה )

 , מה שמחזק את הטיעון כי יהיה עליו להתחיל לספק עוד תמריצים לכלכלה.2%
 

 (ECB)הבנק המרכזי האירופי שההערכה היא  -ריבית הבנק המרכזי האירופי 

 . -0.5%יותיר את הריבית ללא שינוי אשר עומדת כיום על 

לאישור  הממשלהבית הנבחרים דחה את לוח הזמנים שהציעה  בבריטניה:

באוקטובר  31-הסכם הברקזיט במטרה להוציא את בריטניה מהאיחוד עד ה

מהאיחוד ככל הנראה משמעות ההצבעה היא שמועד פרישת בריטניה  .2019

הפסד הממשלה בהצבעה על לוח הזמנים . לאחר יידחה בפרק זמן לא ידוע

 . מול הדולר 0.7%-ליש"ט ירדה בה

  .0.75%הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של  אנגליההבנק המרכזי של 
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  :2019-201310השינויים בריבית הבנקים המרכזיים בשנים המציג את  שלהלן גרףה

  11בישראל יםהפיננסי שווקיםהתפתחויות עיקריות ב 4.2

מחייב התייחסות נפרדת לרבעון הראשון של שנת תשע"ט,   12טיכום שנת תשע" ס •

. רבעון זה אופיין באירועים 2018שהוא למעשה הרבעון האחרון של שנת 

שנים שנסקו  10-משמעותיים בארה"ב כמו תשואות אג"ח של ממשלת ארה"ב ל

הגבוהה ביותר מזה כארבע שנים, וזאת   –  2018בנובמבר    3%-לרמה של יותר מ

לאות ריבית הפד ברבע אחוז כל אחת, השבתת הממשל בהשפעת שתי הע

האמריקאי והקפאת התקציב, והתפתחות מלחמת סחר בין ארה"ב לסין. אירועים 

, 12%-ובכ  18%-בכ  NYSE-וה  NASDAQאלו גרמו בין היתר לצניחת הבורסות  

מרבית התשואות החיוביות שנרשמו  2018ברבעון האחרון של  .תאמהבה

אביב מתחילת השנה הפכו לשליליות, המדדים שהציגו במדדים המובילים בתל 

רק מדדי ת"א בנקים, ת"א נפט וגז ות"א טכנולוגיה אילו  ירידות נחלשו עוד יותר, ו

בתחילת הרבעון השני של תשע"ט, )רבעון  סיימו את השנה עם תשואה חיובית.

 
, משרד האוצר, אגף הכלכלן 2019כלכלית, סבב שני -תחזית קונצנזוס מקרו: ותמקור 10

 הראשי; 
; סיכום חודש ספטמבר 2019בספטמבר   24, טמקור: הבורסה מסכמת את שנת תשע" 11

 הבורסה לניירות ערך;, 2019

הבורסה ( התהפכה המגמה והמסחר בבורסות בעולם כולל 2019מרץ  –ינואר 

אביב התאפיין בעליות שערים. בנקים מרכזיים בעולם נקטו במדיניות -בתל

מוניטרית מרחיבה והורידו את הריביות, כך גם הפד הוריד את הריבית זו הפעם 

ברבע אחוז, פעמיים, ותשואות אג"ח  2008-הראשונה מאז המשבר הפיננסי ב

 3.0%-ט לעומת כלקראת סוף תשע"   1.7%-שנים צנחו לכ  10-ממשלת ארה"ב ל

בסוף תשע"ח. בעקבות זאת, התעוררו ציפיות להותרת הריבית בארץ ללא שינוי 

 ואף להורדתה. 0.25%ברמה של 

נרשמו עליות שערים   –שלושת הרבעונים(    -החל ברבעון השני של תשע"ט )להלן •

בכל מדדי המניות המובילים בת"א, בהובלת מניות הנדל"ן מניות הטכנולוגיה 

-עלה בשלושת הרבעונים של תשע"ט בכ  35-קים הגדולים. מדד ת"אומניות הבנ

ד ברבעון הראשון של השנה. לעליית המד 10%-, זאת לאחר ירידה של כ1%1

תרמו בעיקר המניות הדואליות הנסחרות בנאסד"ק, מניות הנדל"ן ומניות 

הבנקים הגדולים, שקיזזו את ירידת מניות הפארמה הכלולות במדד ובראשן 

 ע. טב

 –מחזור היומי הממוצע בשוק המניות )לא כולל קרנות סל על מדדי מניות( ה •

מהמחזור בשנה  3%-מיליארד שקל בתשע"ט, גבוה בכ 1.1-הסתכם בכ

 הקודמת. 

שנים ברציפות.  5לאחר עלייה בת  12%-ירד ב מחזור המסחר באג"ח חברות •

 . 3%במחזורי המסחר באג"ח ממשלתי חלה עלייה של 

וזאת שוק אגרות החוב אופיין בעליות שערים  2019בר במהלך חודש ספטמ •

שנים בארה"ב  10-בהשפעת ירידת התשואות לפדיון של אג"ח ממשלתי ל

ערב ההודעה על  1.8%-בסוף ספטמבר, לעומת כ 1.7%שהגיעו לרמה של 

לפני שנה. ירידת התשואות   3.1%ולעומת    (בספטמבר  17-ב)הורדת ריבית הפד  

להמשך הורדת ריבית הפד, שהתממשו כאמור באמצע מבטאת ציפיות 

 .ספטמבר

 ; 2019בספטמבר   24-ועד ה 2018בספטמבר  9-בהשנה העברית אשר החלה  12
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 13התפתחות תיק נכסי הציבור  4.3

טריליון ש"ח בשנת  3.7עד  2015טריליון ש"ח בשנת  3.3-תיק נכסי הציבור עלה מכ

. הגידול 3.4% -( של כCAGR, עלייה המייצגת שיעור צמיחה שנתי מורכב )2018

, עלייה באג"ח ביתרת המזומן ופיקדונות הציבורעלייה מ בתיק נכסי הציבור נובע

באג"ח ל ועלייה בשווי ההשקעות בחו", בשווי המניות בארץהממשלתי, עלייה 

מיליארדי ש"ח  259 -עלה שוויו של תיק הנכסים בכ 2019נכון לחודש יולי . תאגידים

י ן ש"ח )עפ"י אומדן לחודש יולטריליו 3.9 -( ועמד בסופו על כ2018)לעומת סוף 

הגידול הכולל בסך הנכסים . 2018ביחס לסוף שנת  7%-(, גידול של כ2019

הפיננסיים מורכב מגידול חד בהחזקת הציבור במניות בארץ וגידול מרשים בהחזקות 

פילוח נתוני תיק הנכסים מגלה כי למרות הריבית האפסית, אפיק .  באג"ח ממשלתיות

-ופיקדונות בנקאיים, בהם מוחזקים טריליון וההחזקה הגדול ביותר הוא עדיין מזומן 

 מיליארד שקל. 320

 2019*– 2015התרשים הבא מתאר את התפתחות תיק הנכסים של הציבור בשנים 

 )במיליארדי ש"ח(:

 

2019הם עד חודש יולי  2019-*הנתונים ל

 
 . 9201התפלגות התיק לפי סוגי נכסים, ספט'  –ישראל  בנק 13

תיק נכסי הציבור מוחזק ברובו על ידי הציבור במישרין, כאשר יתרת התיק מוחזקת 

חזקות התיק על העל ידי הגופים המוסדיים. במהלך העשור האחרון חל גידול בשיעור  

-החזיקו הגופים המוסדיים בכ, 2019 יולילחודש נכון , כאשר ידי הגופים המוסדיים

 36% -חזקות של כהציבור, לעומת שיעור מתיק נכסי ה)כולל קרנות נאמנות(  53%

 .2000בשנת 

הגמל בחלקן של קופות  קיימת ירידה בשנים האחרונות -התפלגות תיק נכסי הציבור 

מכלל תיק נכסי הציבור  6.8%-כמשיעור של מתוך סך תיק נכסי הציבור ופיצויים 

קרנות  בחלקן של. לעומת זאת, 2019ביולי מכלל התיק  6.0%-כ, ל2012בשנת 

בהתאמה מכלל תיק   8.9%-ו  17.6%הפנסיה וביטוחי החיים חלה עלייה משיעור של  

 ,2019 ביוליבהתאמה מכלל התיק  11.9%-ו 21.1%-ל ,2012נכסי הציבור בשנת 

הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות לחוק  3וזאת לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 

, אשר הפך את קרנות הפנסיה וביטוחי ל"(גמל( )להלן "חוק הגמל" או "חוק קופות הגמ

 .החיים לאפיק חסכון אטרקטיבי לטווח הארוך

 הנכסים בתיק המנוהל בידי הגופים המוסדייםהתפלגות התרשים הבא מתאר את 

 :14)במיליארדי ש"ח( 2019נכון לחודש יולי ללא קרנות נאמנות 

 

 . 2019 אוק'התפתחות תיק הנכסים  של הציבור לפי הרכב מוסדי,    - ישראל בנק: מקור 14
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 15נף הגמלע 4.4

שנהנה מהטבות מס  בינוני עד ארוךקופות גמל הינן מכשיר חסכון לטווח  •

המטרה העיקרית של קופות המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה.  

הגמל הינה צבירת כספים לצרכי חסכון אשר ניתן יהיה למשוך אותן בפרישה 

מכשירים, ובהם קופות . השוק מורכב ממספר בסכום הוני חד פעמי או כקצבה

 גמל לתגמולים, קופות גמל לפיצויים וקרנות השתלמות.

במהלך השנים האחרונות מנהיגה ממשלת ישראל שורת רפורמות אשר משנות  •

ן יצירת שוק אחיד ותחרותי בתחום החיסכון ינאת פני הענף. מטרות החקיקה ה

רשות ו כן, לטווח ארוך והעדפה של מסלול הקצבה על פני המסלול ההוני. כמ

"חוק פנסיה חובה", שמטרתו הבטחת פנסיה לכל עובד,   -ב  משתמשת  שוק ההון  

 והביטוח.  כדי להגביר את התחרותיות בענף הפנסיה

האטה משמעותית בקצב שוק קופות הגמל התאפיין ב 2015ועד  2008משנת  •

 . הרפורמה ביטלה2008 -רפורמה שנכנסה לתוקף בההפקדות בענף בעקבות 

משיכת   ואפשרה,  ה )בקופות הגמל לתגמולים(חיסכון זאפיק  יב ההוני באת המרכ

הגידול בהיקף  .לכספים שהופרשו ממועד זה כספים כקצבה בגיל פרישה בלבד

החל . התיק שלמיוחס בעיקרו לתשואות  הללוהנכסים בענף, הנצפה בשנים 

ההפקדות החל , ניתן לראות שינוי מגמה בענף קופות הגמל, וקצב 2015משנת 

שינוי המגמה מיוחס בעיקר לתיקון  .לצמוח באופן מהותי ביחס לשנים קודמות

ומקבל קצבה העולה   60את גיל    מאפשר לחוסך שעברלפקודת מס הכנסה ה  190

למשוך כספים שיופקדו  2018בשנת  ש"ח, 4,418סכום הקצבה המזערי,  על

וזאת במקום מס רווח  על הרווח הנומינלי 15%לקופת הגמל במס רווח הון של 

  על הרווח הריאלי.  25%הון של 

 
 אגף , האוצר משרד; "עלני הבורסה, וחסכון ביטוח ההון שוק אגף , האוצר משרד: מקורות 15

 .גמל נטאתר החשב הכללי, מימון ואשראי; 

בישראל בשנים  קופות הגמלבענף  ההפקדותהתרשים הבא מציג את היקף 

במיליארדי ) 2019החודשים שהסתיימו באוגוסט  8וכן עבור  2018-2000

 : 16ש"ח(

 
 כוללים הפקדות בגין קופות גמל להשקעה.   2016הנתונים בשנת  *

חסכון כל   –כוללים הפקדות בגין קופות גמל להשקעה וכן קופות גמל    2017שנת **הנתונים החל מ 

 ילד. 
 

במהלך   חל שינוי מגמה והיקף ההפקדות עלה  2015מהתרשים ניתן לראות כי בשנת  

. הצמיחה 2018מיליארדי ש"ח בשנת  17-לרמה של כ והגיע 2018-2015השנים 

כנית חסכון לכל ילד ונובעת בין היתר גם כתוצאה מת 2017באפיק זה החל משנת 

וקופות גמל להשקעה ששיווקן החל רק  2016שלא באה לידי ביטוי בכלל בשנת 

ממוצעת קופות הגמל השיגו תשואה שלילית  2018במהלך . 2016באמצע נובמבר 

התשואות השליליות נבעו .  2011הראשונה מאז שנת    , התשואה השלילית1%-של כ

בשוקי המניות בעולם,  ,ל אפיקי ההשקעה המרכזייםלבעיקר מירידות השערים בכ

בשוק המניות בארץ ובשוק האג"ח הממשלתי והקונצרני בישראל. האפיק היחיד 

הפקדות בשנה לאור האמור קצב ה שמיתן את הירידות היה המט"ח )הדולר, האירו(.

 זו הואט. 

 .נט גמלאתר : מקור 16
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בקופות הגמל לסך הגיעו ההפקדות  2019בשמונת החודשים שהסתיימו באוגוסט 

הגידול בקצב מיליארדי ש"ח.  16-מיליארדי ש"ח המייצג קצב שנתי של כ 12של 

ההפקדות נובע בעיקרו מהתשואה החיובית שהשיגו קופות הגמל בתקופה זו, בהתאם 

 . 1.2כזיים כמפורט בפרק למגמה בכלל אפיקי ההשקעה המר

 להשקעה גמל קופת

קופת גמל להשקעה הינה תכנית חסכון לטווח הקצר, בינוני או ארוך. השקת קופות 

נכנסה לשוק בנובמבר של ו 2016במאי  30-ביום ההגמל להשקעה אושרה בכנסת 

אלפי  70ההפקדות לקופה מבוצעות ע"י העמית ומוגבלות לתקרה של  .אותה השנה

: דחיית מס רווחי הון עד יתרונותמספר  לקופת גמל להשקעה צמוד מדד. ש"ח בשנה

למשיכת הסכום, או לחלופין פטור מלא אם הכספים יימשכו כקצבה חודשית בגיל 

פת הגמל אופן ההפקדה לקו על גמישות מלאה(, 60פרישה )אפשרי החל מגיל 

קופות הגמל  )וללא קנס יציאה כמו כספי החיסכון נזילים בכל עת וכן ,להשקעה

עומדות   2019  אוגוסטלסוף  נכון  .  לקרן השתלמות או קופת גמל רגילה  הישנות( בניגוד

 ש"ח. מיליארדי 10.2ם של נכסי סךקופות הגמל להשקעה על 

 חסכון לכל ילד

ון לכל ילד" יצאה לפועל ומופקדים אליה תכנית "חיסכ 2017בינואר  1-החל מיום ה

ש"ח עבור כל ילד במדינת ישראל המשולמת בגינו קצבת ילדים ע"י  50מידי חודש 

המוסד לביטוח לאומי, וזאת בנוסף לתשלום קצבת הילדים השוטפת המשולמת 

ש"ח נוספים  50-עבורו. בנוסף, קיימת להורים אפשרות להגדיל את סכום החסכון ב

-ם המשולמת ע"י ביטוח לאומי, כך שהחיסכון החודשי יכול להסתכם במקצבת הילדי

תים . זכויות העמי21ד הגיעו לגיל המדינה תישא בכל עלויות הניהול עש"ח.  100

  .המנוהלות ע"י החברות מנוהלות יהיו אחידות בכל הקופות בקופה

מיתרת שנתי,  0.23%על  עבור חסכון לכל ילד עומדים שמשולמיםדמי הניהול 

המנהלת, ואלה יועברו לתשלום שיבוצע על  הנכסים הצבורה שמנוהלת אצל החברה

כי לא תגבה דמי ניהול מעבר לקבוע בהסכם  התחייבהידי המוסד. החברה המנהלת 

 . 21הגיעו של הילד הזכאי לגיל  עד המכרז

על סך נכסים של חסכון לילד  –עומדות קופת הגמל להשקעה  2019 לאוגוסטנכון 

 מיליארדי ש"ח. 7.3

 
 .נט גמל: מקור 17

 קרנות השתלמות

מאפיקי הינו אפיק חיסכון לטווח הבינוני כאשר להבדיל קרנות ההשתלמות  ענף •

בהם החוסך זכאי להטבות מיסוי רק כעבור עשרות שנות  החיסכון לטווח ארוך

להטבות מיסוי שמגיעות לבשלות כעבור החוסך  זכאי    חסכון, בקרנות ההשתלמות

הזה בשיעורי משיכות די גבוהים, וחוסכים  הענףשנים אחדות. בעבר התאפיין 

ונות ת גם לצריכה שוטפת. בשנים האחררבים בחרו להשתמש בכספי ההשתלמו

 םשזכאי הבודדים אחד מאפיקי החיסכון ההונייםהשתלמות הפכו לקרנות ה

שמור את להטבות מס. לאור זאת, גורמי מקצוע רבים החלו להמליץ לחוסכים ל

 לא להוציאם כאשר הופכים נזילים מבחינת הטבת המס. כספי ההשתלמות, ו

בישראל  קרנות ההשתלמותבענף  ההפקדותרשים הבא מציג את היקף הת

 במיליארדי)  2019החודשים שהסתיימו באוגוסט    8וכן עבור    2018-2000בשנים  

 :  17ש"ח(

 . 2019 באוגוסט 31-ועד ה  2019בינואר  1-מתייחסים לתקופה שבין ה 2019הנתונים לשנת 
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מהתרשים ניתן לראות כי ישנה מגמת עלייה רציפה בהפקדות לקרנות 

 2018, כאשר היקף ההפקדות בשנת 2018-2000ההשתלמות במהלך השנים 

, 2019מיליארדי ש"ח. בשמונת החודשים שהסתיימו באוגוסט    23.8-הסתכם בכ

מיליארדי ש"ח המייצג קצב   15.9הגיעו ההפקדות בקרנות ההשתלמות לסך של  

 מיליארדי ש"ח.  23.9שנתי של 

דות )עפ"י קצב הפק 2017-2019שיעור ההפקדות השנתיות ברוטו בשנים 

 בממוצע מיתרת הפתיחה של היקף הנכסים.  12%-שנתי( נאמד  בכ

וקרנות ההשתלמות שווי הנכסים בכלל קופות הגמל  2019אוגוסט בסוף חודש  •

מיליארדי ש"ח  269.3מיליארדי ש"ח, מתוכם  505.4-עמד על כבישראל 

 מיליארדי ש"ח בקרנות השתלמות. 236.1-ומנוהלים בקופות תגמולים ופיצויים 

 ותשואה נומינלית התרשים הבא מציג את היקף הנכסים בענף הגמל בישראל

 : 18ש"ח(וני )במילי 2019*- 2013בשנים 

 

  12-, נתוני התשואה המוצגים נכונים ל2019 אוגוסטנכונים לחודש  2019הנתונים לגבי שנת *

 .  2019 המסתיימים באוגוסטהחודשים 
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מיליארדי  347.3 -גדל מכסך הנכסים בענף קופות הגמל  2013-2016 יםבשנ

( של CAGRגידול שנתי מורכב )מיליארדי ש"ח, בהתאמה,  402.8-לכ ש"ח

ם, כאשר הן יממגמה חיובית בשווקים הפיננסי ה. מרבית העלייה נבע5.1%

השנים והן הבורסות בחו"ל רשמו עליות מרשימות במהלך הבורסה המקומית 

סך נכסי הגמל   2017רם הפקדות בקופות ההשתלמות. בסוף  שך זהנ"ל וכן מהמ

. העלייה מיוחסת בעיקר לרפורמות 2016ביחס לסוף  11%גדלו בשיעור של 

שך המ, גמל להשקעה וחסכון לכל ילד, וכאמור ל190בענף הגמללרבות תיקון 

 שנתבענף הגמל ב המצטברתהתשואה  זרם הפקדות בקופות ההשתלמות.

 2.8%סך נכסי הגמל גדלו בשיעור של  2018בשנת  .6.9%-בכ נאמדת 2017

. שיעור -1.2%-, ואילו התשואה המצטברת נאמדה בכ2018ביחס לסוף 

ל אפיקי ההשקעה לבעיקר מירידות השערים בכהתשואה השלילי מיוחס 

בשוקי המניות בעולם, בשוק המניות בארץ ובשוק האג"ח הממשלתי  ,המרכזיים

 505.4 -הסתכם בכ 2019סך הנכסים לחודש אוגוסט  והקונצרני בישראל.

, והתשואה המצטברת 2018ביחס לסוף שנת    9.6%-מיליארדי ש"ח, גידול של כ

. הגידול בהיקף הנכסים נובע בעיקרו מהתשואה החיובית 3.2%-נאמדה בכ

 כאמור. 

 תחרות בענף הגמל

קופות הגמל מאופיין בתחרות רבה כאשר פועלים בו מספר רב של  ענף •

שחם גמל  שחקנים. המתחרים העיקריים של החברה בענף הינם אלטשולר

ופנסיה בע"מ, פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, ילין לפידות קופות גמל 

בע"מ, הראל פנסיה וגמל בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, אקסלנס גמל 

והשתלמות בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, מגדל מקפת קרנות 

 אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ.-פנסיה וקופות גמל בע"מ והלמן

ות נובעת הן כתוצאה מגורמים כלכליים ומסחריים שהכתיבו את התחר •

המחאה , הכוללים בין היתר את תחרות המחירים בשנים האחרונות

והן כתוצאה מתהליכים פנימיים שהתרחשו בחברות מתחרות , החברתית

מובילות בתחום שוק ההון. תחרות המחירים משפיעה לרעה על רווחיות 

המשיכה מגמת התגברות  2018בשנת הגופים הפועלים בתחום זה. 
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תחרות המחירים ומגמת השחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים, אם כי 

 באופן מתון יותר משנים עברו.

הגרף שלהלן מציג את השחקנים העיקריים בענף קופות הגמל בישראל ואת נתח 

 : 201919 לאוגוסטהשוק שלהם 

 
אלטשולר  2019באוגוסט  31-לכפי שניתן לראות מהתרשים לעיל, נכון  •

הינה החברה הגדולה ביותר בשוק קופות הגמל גמל ופנסיה בע"מ שחם 

סך ההפקדות של אלטשולר שחם מהשוק כולו.  19%ומחזיקה בשיעור של 

נאמד בשיעור של   2019אוגוסט  -מכלל ההפקדות בשוק כולו בחודשים ינואר

 . 26%-כ

 
 .גמל נט: מקור 19

מסך היקף הנכסים של  19% -ראוי להדגיש כי אלטשולר שחם מהווה רק כ •

 -סך הצבירה נטו שלה עמדה על כ 2019כלל ענף הגמל, אך במהלך שנת 

 מסך הצבירה נטו של כלל הענף.  80%

 חסמי כניסה:  •

קבלת אישור רגולטורי לניהול קופות גמל מותנה בעמידה בהוראות  -

הדין הכוללות בין היתר עמידה בדרישות הון עצמי, קיום ביטוחים, 

 גרעין שליטה יציב וכ"א מיומן ומקצועי. 

השקעת משאבים ניהוליים, תפעוליים וכספיים רבים לצורך עמידה  -

 בדרישות רגולציה. 

ן להתאימן לדרישות הרגולציה ותחום תפעול מערכות מידע אשר נית -

 הפעילות.

חוק לקידום התחרות ולצמצום )"ה 2013חוק הריכוזיות משנת  -

( אשר מגביל החזקות מקבילות של פעילות 2013-, תשע"ד" הריכוזיות

 ראלית ופיננסית.

 : יציאהחסמי  •

לצורך סיום פעילות קיים הכרח להעביר את הפעילות לחברה מנהלת  -

צריך, בין היתר, קבלת אישור הממונה וכן קבלת אחרת, דבר אשר מ

 היתר שליטה לגוף הרוכש.

 הפנסיוני ןהחיסכו ענף 4.5

שנהנה מהטבות מס המעוגנות  ארוך חהינן מכשיר חסכון לטוו קרנות הפנסיה •

ניתן לחסוך  קרנות הפנסיהנות מס הכנסה. באמצעות בפקודת מס הכנסה ובתק

 מכשירים משני. השוק מורכב לצד כיסויים ביטוחייםם לצרכים פנסיונים כספי

קרן פנסיה חדשה )או "קרן פנסיה משלימה"( ו קרן פנסיה כללית הם, ועיקריים

 .מקיפה חדשה

ומשלבת חיסכון פנסיוני קרן פנסיה חדשה מקיפה היא הפנסיה הנפוצה ביותר  •

כים בשיטה של למקרי מוות או נכות של החוס ייםחארוך טווח עם כיסויים ביטו

תגמולים הביטוחים לעמיתי הקרן מתוך תשלומי הלמים  ומש  הלפי  ,ערבות הדדית

מנגנון זה מוזיל באופן משמעותי את עלויות הביטוח  .הביטוח של כלל העמיתים

בקרן ומעביר את הסיכון הגלום בביטוח על החוסכים בקרן. אלמנט נוסף בקרנות 
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אשר   ימנכסי הקרן באג"ח ייעוד  30%מקיפות הוא הזכאות להשקיע עד  הפנסיה ה

מבטיח תשואה סבירה בסיכון אפסי )עפ"י נתוני משרד האוצר, איגרות החוב 

לרשות בשנים האחרונות(.  4.86%המיועדות מספקות תשואה ראלית של 

אגרות החוב יופנו  אגרות החוב מיועדות וכל יתר 60%מקבלי הקצבאות יעמדו 

 0.5%בנוסף, תקרת דמי הניהול בקרנות המקיפות היא עד  תר החוסכים.לי

 מההפקדות. 6%-מהצבירה ו

קרן פנסיה כללית חדשה הינה חסכון פנסיוני שלרוב הוא ללא כיסוי ביטוחי   •

הקרן הכללית של מיטב דש כוללת כיסויים  2019באפריל  1)כאמור החל מיום 

. קרנות אלו נוצרו כתוצאה ייעודביטוחים( ושאינה זכאית להשקעה באג"ח י

מתקרת ההפקדה לקרנות הפנסיה המקיפות וכתוצאה מעמיתים שאינם עוברים 

חיתום בקרן המקיפה. בנוסף תקרת דמי הניהול בקרנות הכלליות היא עד 

 .מההפקדות 4%-מהצבירה ו 1.05%

התרשים הבא מציג  את היקף הנכסים בענף החיסכון הפנסיוני בישראל ותשואה 

החודשים  8וכן עבור  2018-2014בשנים בגין קרנות פנסיה מקיפות נומינלית 

 :20)במיליוני ש"ח( 2019שהסתיימו באוגוסט 

 
 2019חודשים המסתיים באוגוסט   12-למתייחסים  2019*הנתונים לשנת 

 
 פנסיה נט.אתר : מקור 20

מיליארדי   187.9-כמ  נכסי קרנות הפנסיה המקיפות גדלוסך    2018-2014  יםבשנ

שיעור  15%-כ, 2018מיליארדי ש"ח בשנת  329.4-לכ ,2014בשנת  ש"ח

המשיכה מגמת  2019במהלך שנת . בנכסים( CAGRצמיחה שנתי מורכב )

הסתכמו סך נכסי קרנות הפנסיה  2019העלייה בהיקף הנכסים כאשר באוגוסט 

מיליארדי ש"ח. הגידול בענף הפנסיה נובע, כאמור,  374.3-המקיפות בכ

לאפיק נסיה לחוק הגמל, אשר הפך את קרנות הפ 3כניסתו לתוקף של תיקון מ

צו הרחבה להסכם פנסיה חובה  גורם נוסף הינו חסכון אטרקטיבי לטווח הארוך.

 החיסכון התשואה הממוצעת בענף .2008 בשנת  נכנס לתוקףאשר  לשכירים

-2014. בשנים 2018בשנת  0.9%-לכ 2014בשנת  6% -ירדה מכ הפנסיוני

, הרבעון 2018עיקר הירידה מיוחסת לסביבת ריבית נמוכה. במהלך  2017

הרביעי היה נמוך במיוחד עם תשואות שליליות באפיקי החיסכון לטווח ארוך 

. בשוק הפנסיה מדובר 4.2וזאת בעקבות נתוני השוק כולו, כמפורט בפרק 

.  בשמונת החודשים שהסתיימו 2011בתשואה על ההשקעות הנמוכה מאז שנת  

חל שיפור והתשואה הממוצעת בגין קרנות הפנסיה המקיפות  2019באוגוסט 

 . 2014-2017, בטווח התשואות של השנים 3.6%-עלתה לכ

 3.1-כמ 2018-2014היקף נכסי קרנות הפנסיה הכלליות החדשות עלה במהלך  •

, שיעור צמיחה 2018מיליארדי ש"ח בשנת  6.3-לכ 2014בשנת מיליארדי ש"ח 

הסתכמו סך נכסי  2019. באוגוסט בנכסים 20.0%( של CAGRשנתי מורכב )

מיליארדי ש"ח. שיעור התשואה בקרנות  7.5 -קרנות הפנסיה הכלליות בכ

-ות, מכהפנסיה הכלליות החדשות ירד גם כן, בדומה לקרנות הפנסיה המקיפ

שיעור התשואה  2019. נכון לאוגוסט 2018-ב -1.7%-לכ 2014בשנת  5.3%

 . 3.5%-עלה לכ
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 תחרות בענף הפנסיה

 9ענף הפנסיה הינו ענף ריכוזי ועל כן מאופיין בתחרות נמוכה. בענף פועלות  •

קרנות חדשות בעוד שקרנות הפנסיה של חברות הביטוח, לרבות מנורה מבטחים 

בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, הראל פנסיה פנסיה וגמל 

 90%-מחזיקות ביותר מוהפניקס פנסיה בע"מ  כלל פנסיה וגמל בע"מ    ,וגמל בע"מ

בקרנות הפנסיה החדשות. חלקה של החברה מהענף כולו  יםהנכסים המנוהלמ

 . 2019נכון לאוגוסט  3%-נאמד בכ

 

בישראל ואת נתח הפנסיה    קרנותמציג את השחקנים העיקריים בענף    התרשים הבא

  :201921לאוגוסט השוק שלהם 

 

 

 
 פנסיה נט.: מקור 21

 והפנסיה פורמות ושינויים רגולטוריים בענף קופות הגמלר 4.6

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל. הרפורמות בחלו מספר רפורמות  בעשור האחרון

התמקדו בדילול שליטת הבנקים על קופות הגמל באמצעות פיזורם אצל מספר גופים 

 פרטיים, הקלה בניוד כספי חיסכון בין גופים שונים, קביעת פנסיה חובה לשכירים ועוד.

תוך הגדלת השקיפות מטרת רפורמות אלו הינה פתיחת תחרות משמעותית בענף, 

שונים ובין חברות השקעה  ולתם של החוסכים לבחור בין אפיקילחוסכים, וביסוס יכ

שונות. מטרה נוספת של הרפורמות הינה הוזלה של דמי הניהול אותם משלמים 

 החוסכים.

 להלן תיאור תמציתי של הרפורמות העיקריות:

 ענף הגמל

 

 רפורמת דמי הניהול בקופות הגמל  •

רפורמה בדמי בוועדת הכספים של הכנסת    אושרה  2012במהלך חודש פברואר  

 01/01/2013-מיום ההניהול של קופות הגמל. ע"פ הרפורמה החדשה, החל 

מהצבירה   1.1%על   מדהעתקרת דמי הניהול בביטוחי המנהלים ובקופות הגמל  

תקרת  עומדתואילך   01/01/2014-מיום המההפקדות השוטפות. החל  4%ו־

 מההפקדות.  4%מהצבירה ו־ 1.05%דמי הניהול על 
 

והוראת השעה( )הטבות מס לקצבה(,   190הכנסה )מס'   מס לפקודת 190תיקון   •

 2012 - התשע"ב

והוראת  190הכנסה )מס'  מס לפקודת אישרה הכנסת תיקון 2012 מאי בחודש

 לסעיף תיקון כלל  190. תיקון2012 - ת מס לקצבה(, התשע"בהשעה( )הטבו

בקופות גמל.  ופיצויים מוטבים כספי לעניין , בין היתר,גמל קופות בחוק  23

 לאחר התחשבנות עמית זכאי פיצויים, להם קבע כי כספי מוטבים וכספי התיקון

עת.  בכל למשוך אותם וניתן יהיה לחיסכון לגמ יועברו לחשבון חדש בקופת מס,

הוני  בסכום ומשיכה פטורה ממס תהיה פרישה בגיל של קצבה משיכה בדרך

מס הינה לעודד עמיתים להותיר את הטבות  מטרת ההון בלבד.   רווח תחויב במס

 .החסכונות, כך שישמשו אותם בעת הפרישה לגמלאות
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 משיכת כספים מקופות גמל •

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(פורסמו  24.3.2014ביום 

)הוראת שעה(,   )משיכת כספים מקופת גמל()חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה(

 ת משיכת כספי תגמולים מקופת גמל בתנאיומאפשר. התקנות 2014התשע"ד 

או ממנו, בחשבונו בקופה לא הופקדו כספים )ב( וכן לא הועברו אליו  )א( ש:

בינואר,  1כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת, לפי העניין, מיום 

ואילך, )ג( והיתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופת  2013

התקנות  ףש"ח. תוק 7,000לא עלתה על  2013בינואר,  1הגמל ביום שלפני 

 .2015 במרס, 31ממועד פרסומן ועד ליום 

 פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  חוקל  12'  מס  תיקון  פורסם  2015  גוסטבאו  5  ביום

 להתקין האוצר שר במסגרתו בין היתר הוסמך 2005-ה" התשס(, גמל קופות)

 8,000סכום נמוכים )עד  של הונית משיכה לבצע לעמיתים שתאפשרנה תקנות

מכוח התיקון הותקנו תקנות  .ותיקה פנסיה ומקרן לחיסכון גמל מקופתש"ח( 

הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )משיכת כספים מקופת גמל( )סכומים 

אלפי  8אשר מסדירות משיכת סכומים נמוכים של עד  2016 -נמוכים(, תשע"ו

 ש"ח.
 

 הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות •

ותים פיננסיים נכנס לתוקף תיקון לתקנות הפיקוח על שיר 2014באפריל  1ביום 

שמטרתו  2008-)קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות(, תשס"ח

סוגי ההוצאות שמותר לחברה מנהלת לנכות מתוך נכסי קופות הגמל   להסדיר את

 בנוסף לדמי הניהול. שבניהולה, וזאת

מצטברת   מספר שינויים, ובכלל כך קביעת מגבלה  נקבעובמסגרת התיקון כאמור,  

שווי המשוערך של נכסי קופת מסך כל ה 0.25%עלה על יכמותית בשיעור שלא 

 .ניהול חיצוניההוצאות הגמל לגבי חלק מ

פקעה הוראת השעה המסדירה הותרת הוצאות ישירות   2017בדצמבר    31ביום  

ר על ידי ועדת הכספים תיקון , אוש2018במאי    14בגין עמלת ניהול חיצוני. ביום  

 1לתקנות הוצאות ישירות באופן שהוראת השעה תוארך רטרואקטיבית מיום 

 .2019ועד סוף שנת  2018בינואר 

 

 

 

  –יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים  -וזר מס הכנסה ח •

קובע  אשר פרסמה רשות המסים חוזר מס הכנסה 2016בדצמבר,  25ביום 

לשימוש והעברת כספים שנצברו בקופות מרכזיות לפיצויים. החוזר מורה,  םכללי

להעביר כספים שנצברו בשל עובדים אשר הופקדו בעבורם כספים  בין היתר,

, לקופות האישיות לפיצויים 2007בדצמבר,    31  לקופה מרכזית לפיצוים עובר ליום

לרכיב הפיצויים  מאפשר להעביר את יתרת הכספים ובנוסףשל אותם עובדים 

מבלי ( 2008גם אלה שהחלו לעבוד לאחר )בקופות גמל של עובדי המעסיק 

 הוצאה להפרשה לפיצויים עד למיצוי העודף האמור.  שתותר

 חיסכוןפוליסות  •

של חברות  השקעה הן מכשיר (השקעהנקראות גם פוליסות )הפוליסות חיסכון 

ובכך מהוות מעין להשקעה לטווח קצר ובינוני  פוליסות חסכון נועדוהביטוח. 

פוקח על ממכשיר האלטרנטיבה בעיקר לקרנות הנאמנות )וגם לתעודות הסל(. 

 . ביטוח וחסכוןעל שוק ההון  הממונהידי 

מסלולים ושינוי הרכב היתרונות העיקריים במכשיר הינם פטור ממס במעבר בין 

התיק, העדר עלויות קניה, מכירה, שמירת נאמן ודמי נאמן וכן אפשרות להפקדות 

-0.9%שוטפות וחסכון בסכומים קטנים. דמי הניהול בפוליסות חיסכון נעים בין 

הינן  ן. פוליסות החיסכו2%בממוצע, כשדמי הניהול יכולים להגיע גם עד  1.2%

ח והשקיפות אינה מידית כפי שהיא בקרנות למעשה הסכם מול חברת הביטו

 למשל.ההשתלמות, 

   20תיקון  - 2005 -התשס"ה(, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל •

לחוק פיקוח על שירותים פיננסיים  20, פורסם תיקון מס' 2017בינואר  16ביום 

קופות , בו הורחב האיסור על חברה מנהלת של 2005-)קופות גמל(, התשס"ה

גמל לשלם לאדם עמלה או כל תמורה בגין הצטרפותו כעמית לקופות הגמל או 

המשך החברות בה, או בשל הפקדות כספים בקופה, משיכתם או העברתם, 

למעט מקרים בהם המדובר בעמלת הפצה לסוכן פנסיוני, לבעל רישיון סוכן 

תחושב ביטוח, ליועץ השקעות או משווק השקעות, באופן שעמלת ההפצה לא 

 בזיקה לדמי הניהול שהחברה המנהלת תגבה מעמית.

, פרסמה הממונה על שוק ההון הבהרה במסגרתה 2018בפברואר  4ביום 

הבהירה הממונה כי גוף מוסדי רשאי לשם עמלה לסוכני הביטוח הפנסיוני רק 

יצע הסוכן עסקה, שהינה חלק מביצוע הליך שיווק פנסיוני כקבוע בבמקרה בו 

ק. ככל שלא בוצע הליך שיווק פנסיוני, גוף מוסדי לא ישלם לסוכן בהוראות החו
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עמלות. במסגרת ההבהרה, צוין כי בשל הפרקטיקה הקיימת, לא יופעל הליך 

אכיפה בנוגע לעמלות אשר שולמו לסוכנים בשל ביצוע עסקאות ללא קיום הליך 

 של ההבהרה. רסומהפשיווקי טרם 

 הפנסיהענף 

 

 פנסיה חובה לשכירים •

נכנס לתוקף צו הרחבה להסכם פנסיה חובה לשכירים. הצו קובע  2008בשנת 

אחוזים קבועים  כי על כל מעסיק לדאוג לפנסיה של עובדיו על ידי הפרשת

 מהמשכורת של העובד לטובת חיסכון פנסיוני, שיכלול גם ביטוח כנגד אובדן

פנסיה מקיפה המוצר הביטוחי שהוגדר לצורך כך הינו קרן    .כושר עבודה או מוות

פורסם צו  2011ספטמבר  בחודש חדשה או קופת ביטוח )ביטוח מנהלים(.

 1957הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז  

 הצו. ראותיואת הו ומתקן מרחיבמעדכן, ו הקודם הרחבההאשר מבטל את צו 

ור ההפרשות לקופות לא יראו בשיע 1.1.2014כי החל מיום  ,היתר בין ,קובע

 משכר העובד, כהסדר מיטיב. 17.5%הגמל, הנמוך משיעור של 
 

 תכנית להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני  •

במשרד האוצר תכנית שמטרתה  פרסם אגף שוק ההון  2010בחודש נובמבר 

הגברת התחרות בענף החיסכון לטווח ארוך ושיפור טיב המוצרים הפנסיוניים 

המוצעים ומחירם. התכנית כוללת מספר תיקונים עיקריים בנושאים: אחידות 

 .ים, מתן זכות בחירת סוכן לחוסךרבמוצ

פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2014בחודש ספטמבר 

, שתכליתן להסדיר את אופן תשלום 2014 –שע"ד )ביטוח( )דמי עמילות( הת

דמי העמילות לסוכני הביטוח, לקבוע מגבלות ותנאים בנוגע לתשלומים ובכלל כך 

 לעגן את חובתם של הגופים המוסדיים בעניין זה.

פרסמה הממונה על שוק ההון את עמדתה לעניין תשלום  2015בינואר  18ביום 

דמי עמילות באופן אשר עומד ביחס ישיר  גוף מוסדי לבעל רישיון לפיה תשלום

לגובה דמי הניהול שמשלם העמית, מעודד בעל רישיון להציע ללקוחות מוצרים 

בדמי ניהול גבוהים יותר ולפיכך פסול ואינו עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות 

 המוטלת על הגופים המוסדיים או בעלי הרישיון.

קופות הגמל לפיו חל איסור על חישוב   , אושר תיקון לחוק2017בינואר    9-ביום ה

עמלת הפצה המשולמת לסוכן ביטוח בזיקה לדמי ניהול שיגבו מעמית המצטרף 

 1-ביום הלקופות הגמל וכן נקבעה סנקציה עונשית שתחול על מפר ההוראה. 

 באפריל הוראת החוק נכנסה לתוקף. 
 

 הקמת מסלקה פנסיונית  •

בתוכה את המידע  מאגדתמסלקה פנסיונית בישראל אשר  הקיםמשרד האוצר 

. מטרת המסלקה הפנסיונית היא במשק יםהפנסיוני נותעל החוסכים ועל החסכו

טכנולוגי משותף שיאפשר מעבר של מידע וכספים מגוף פנסיוני  ממשקליצור 

למשנהו. דרישתו של משרד האוצר להקים מסלקה פנסיונית הגיעה על מנת 

ילות הבנקים בתחום הייעוץ הפנסיוני, ולהגביר את התחרות מול להגדיל את פע

 סוכנויות הביטוח.
 

 לעצמאיים חובה פנסיה •

את הצעת החוק  חקיקה אישרהענייני השרים ל ועדת 2015בחודש דצמבר 

שלעוסקים עצמאיים תהיה  באה על מנתלפנסיה חובה לעצמאים. הצעת החוק 

ל פרישה, בדיוק כמו ביטוח פנסיוני פנסיה לאחר פרישתם מהעבודה בהגיעם לגי

לחיסכון כסף  להפקיד    מחויבים  עצמאיים,  2017  הראשון לינוארמהחל  לשכירים.  

על עצמאי שהכנסתו עולה על מחצית השכר  חלההפנסיוני. חובת ההפקדה 

, 10%-ל 2%בין  נעהממוצע ועד לשכר הממוצע במשק. שיעור ההפקדה 

-עצמאי שהוא גם שכיר ושכרו גדול מ אך בהדרגה, בהתאם לרמת ההכנסה.

 ברוטו אינו מחויב להפריש. ש"ח 10,000

החוק הינו צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנכנס הרקע להצעת 

עם זאת, אך  על כל עובד שכיר יחול הסדר פנסיוני לפיו 2008לתוקפו בשנת 

מכוח  12%-אוכלוסיית העצמאים, המהווים כ אינה כוללת אתתחולת החוק 

 ניתתוכהעבודה במשק. כתוצאה מכך, חלק נכבד מהם אינו מבוטח במסגרת 

 ה.מהעצמאים אינם חוסכים כיום לפנסי 50%-40%-פנסיה, ועל פי ההערכות כ
 

   נבחרת פנסיה קרן •

, נבחרתהליך תחרותי לקרן פנסיה במשרד האוצר  החל 2015בחודש דצמבר 

וחסכון שתי קרנות פנסיה חדשות  במסגרתו קבע הממונה על שוק הון, ביטוחש

. מטרת ההליך הינה הפחתה נבחרת קרןווה מה מקיפות, שכל אחת מהן

בפרט בקרב אוכלוסיות  לפנסיה,במסגרת החיסכון  משמעותית בדמי הניהול

חלש שלא בחרו הסדר פנסיוני על אף שניתנה להם הזדמנות בעלות כוח מיקוח 

לעמיתים   .בתי ההשקעות מיטב דש והלמן אלדובי  -הזוכים במכרז היו  .  לעשות כן
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קרן (  2018באוקטובר   31ועד   2016בנובמבר    1-שהצטרפו בתקופת המכרז )מ

מההפקדות  1.31%י ניהול בשיעור של דמ גבתההפנסיה של מיטב דש 

דמי הניהול באותה התקופה מהצבירה בקרן.  0.01%החודשיות ושיעור של 

מההפקדות החודשיות  1.49%הינם קרן הפנסיה של הלמן אלדובי  שגבתה

בנובמבר   1-הקרנות החלו לפעול החל מה  מהצבירה בקרן.  0.001%ושיעור של  

שנים ממועד ההצטרפות   10ודמי הניהול האמורים יוותרו ללא שינוי למשך    2016

 לקרן הפנסיה.

פנסיה בדמי הניהול  בקרנותמאז כניסת הרפורמה לתוקף, שיעור החוסכים 

בענף הפנסיה ירידה בדמי הניהול ההולך ויורד.  המקסימליים המותרים בחוק

הסיבה  .נבחרותבמקביל לעלייה עקבית במספר המצטרפים לקרנות  התרחשה

לאור   מהצפוי הינה  נמוךעדיין    הנבחרותלקרנות    העיקרית בגינה קצב המצטרפים

מסך השכירים  80%-הגדולים במשק, אשר מעסיקים כ מעסיקיםהעובדה כי ל

ניתנה תקופת הערכות של שלוש שנים להצטרפותם להסדרי קרנות  במשק,

משרד האוצר )או ביצוע מכרז על ידי המעסיק בהתאם לקריטריונים  ת ע"ינבחרו

  .המפורטים בחוזר(

, פרסמה הממונה על שוק ההון הוראה המכילה כללים 2018באוגוסט  7ביום 

בנובמבר  1אשר על בסיסם יקבעו קרנות ברירת המחדל הנבחרות החל מיום 

אלו נקבעו שיעורי דמי . במסגרת כללים 2021באוקטובר  31ועד ליום  2018

ניהול מינימליים הן לגבי הפקדות והן לגבי צבירה וכן ייבחרו לפחות ארבע קרנות 

 נבחרות.

להלן . פורסמה הודעה לגבי הקרנות שזכו במכרז, 2018באוקטובר  14 -ביום ה

אשר זכו במכרז  הנבחרותקרנות הטבלה המציגה את תעריפי דמי הניהול ו

 :החדש

 
 דמי ניהול
 מצבירה

 דמי ניהול
 מהפקדות

 דמי ניהול
משוקללים 

 מצבירה

 0.15% 1.00% 0.05% המינימום ע"פ המכרז

 0.175% 2.49% 0.05% מיטב דש
 0.175% 1.49% 0.10% הלמן אלדובי

 0.175% 1.49% 0.10% אלטשולר שחם
 0.175% 1.68% 0.0905% פסגות

 

 

 רפורמת איחוד חשבונות הפנסיה •

 יועברושבמסגרתה חשבונות לא פעילים    רפורמהנכנסה לתוקפה    2016בנובמבר  

בוצעו עשר  היוםפעימות. עד  מספרב לחשבון הפעיל של החוסךבאופן אוטומטי 

פעימות ונותרה עוד פעימה אחת, שצפויה לסגור את כלל החשבונות הלא פעילים 

 הישנים.

חשבונות לא   נימיליו  2.2-בקרנות הפנסיה החדשות כהיו    לתחילת הרפורמהנכון 

פעילים המהווים כמחצית מהחשבונות בקרנות. סך הכספים המנוהלים 

ש"ח. ריבוי החשבונות הלא פעילים נובע,   ימיליארד  25-כב  נאמדבחשבונות אלה  

בין השאר, מכך שבשוק העבודה המודרני עובדים משנים בתכיפות מקום עבודה 

עת הצטרפותו למקום ולעיתים קרובות נפתחת לעובד תכנית פנסיונית חדשה ב

 .עבודה חדש

ניהול ממוצעים שנגבו מחשבון לא פעיל גבוהים כמעט כפליים מדמי ניהול הדמי 

שנגבים מחשבון פעיל. במרבית קרנות הפנסיה, עמיתים לא פעילים ישלמו דמי 

לעומת זאת, דמי הניהול הממוצעים על הצבירה בכלל  .0.5%ניהול מלאים של 

דמי ניהול שנגבו  2014האוצר, בשנת משרד לפי נתוני  .0.21%החשבונות הם 

  .מיליוני ש"ח 120-בפועל מעמיתים לא פעילים הסתכמו מעל ל
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 מתודולוגיה .5

 כללי  5.1

יוצגו את הנהלים שעל תאגיד ליישם בכדי להבטיח שנכסיו לא קובע  IAS36תקן 

-ההשבה שלהם. נכס מוצג בסכום, הגבוה מסכום בר-בסכום, העולה על סכום בר

ההשבה שלו, כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או 

 . ממימושו

 בדיקת ירידת ערך כוללת את השלבים הבאים:

 שלב זה כולל דרישה לזיהוי סימנים  -קביעת העיתוי הנדרש לבחינת ירידת הערך •

 המצביעים על ירידת ערך;

ההשבה של הנכס או של היחידה מניבת המזומנים אליה שייך -אמידת סכום בר •

הנכס. סכום בר השבה של נכס מוגדר כגבוה מבין מחיר המכירה נטו של הנכס 

 לבין שווי השימוש בו;

והקצאתו לנכסי היחידה מניבת הכרה ומדידה של ההפסד מירידת ערך  •

נכס יופחת לסכום בר ההשבה שלו, אם הסכום בר ההשבה ערכו של    -המזומנים  

 של הנכס נמוך מערכו בספרים. 

 מוניטין 5.2

אין להפחית מוניטין הנובע מרכישה של חברה. במקום זאת,  ,IAS 36לתקן  בהתאם

אחת לשנה )או יותר ,  (Impairment Test)  יש לבצע בחינה לירידת ערך של המוניטין

 אם קיימים סימנים המצביעים כי יתכן וחלה ירידת ערך של נכס זה(. 

 בעותהנו כלכליות עתידיות הטבות המייצג נכס הוא עסקים בצירוף שהוכר מוניטין

בנפרד.  בהם ולהכיר בנפרד לזהותם שלא ניתן עסקים בצירוף שנרכשו אחרים  מנכסים

בקבוצות  או אחרים בנכסים תלוי בלתי באופן מזומנים מפיק תזרימי אינו מוניטין

לא ניתן לקבוע את סכום בר ההשבה של המוניטין כנכס נפרד.  לפיכך,אחרות.  נכסים

כמתואר   ליחידה מניבת המזומנים אליה שייך המוניטיןייקבע    על כן, סכום בר ההשבה

 .להלן 5.3בסעיף 

 הגדרת יחידה מניבה מזומנים 5.3

יש ליישם את הטיפול החשבונאי בירידת ערך לגבי נכס  IAS 36בהתאם להוראות 

בודד. כאשר הדבר אינו אפשרי, מאחר והנכס מפיק תזרימי מזומנים רק ביחד עם 

נכסים אחרים, יש לבחון ירידת ערך באמצעות קיבוץ מספר נכסים לקבוצה שנקראת 

 "יחידה מניבה מזומנים".

 ההשבה-בר הסכום את לחשב יש, נכס של ערכו לירידת כלשהו סימן  ישנו אם" 

 על, הבודד הנכס של ההשבה-בר הסכום את לאמוד ניתן  לא אם .נכס אותו  של

 שייך אליה ,מזומנים-המניבה היחידה של ההשבה-בר הסכום את לחשב הישות

 (.IAS 36בתקן  66(" )סעיף הנכס של מזומנים-המניבה היחידה) הנכס

הקבוצה הקטנה ביותר של נכסים, המכילה את יחידה מניבת מזומנים של נכס היא 

שהם בלתי תלויים בעיקרם   ,הנכס, ומניבה תזרימי מזומנים חיוביים משימוש מתמשך

 בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים.

כקבוצה הקטנה ביותר של נכסים אליה שייך  הפעילותהנהלת הקבוצה זיהתה את 

המוניטין, המניב תזרימי מזומנים חיוביים בלתי תלויים משימוש מתמשך. על כן, מבחן 

 , כיחידה מניבת מזומנים.לפעילותירידת הערך המפורט בהמשך, מתייחס 

 השבה - אומדן סכום בר 5.4

מזומנים יש  כדי לבחון את הצורך להכיר בהפסד מירידת ערך בגין יחידה מניבה

להשוות בין הערך בספרים של היחידה לבין סכום בר ההשבה שלה. הערך בספרים 

המזומנים צריך להיקבע באופן עקבי עם האופן בו נקבע סכום בר  תשל היחידה מניב

 ההשבה של היחידה מניבה המזומנים.

או שווי השימוש,  כשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של הנכססכום בר ההשבה יחושב 

 כגבוה שבהם:

 שהיה המחיר הוא (Fair value) שווי הוגן – מכירה עלויות בניכוי הוגן שווי .א

 בעסקה התחייבות להעברת משולם שהיה המחיר או נכס במכירת מתקבל

 דיווח תקן ותר)בהתאם להגד המדידה במועד בשוק משתתפים בין רגילה

 .(13 בינלאומי
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הוא הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים שווי השימוש של הנכס  .ב

העתידיים, הצפויים לנבוע משימוש מתמשך בנכס וממימושו של הנכס בתום 

 החיים השימושיים שלו.

הערכת השווי נעשתה מנקודת .  מיטב דש גמלשל  השווי ההוגן  בעבודתנו הערכנו את  

 החברה הניחה השווי בהערכת. להלן( 5.5)כמפורט בסעיף  של משתתף שוקמבט 

 ההגדרה  על  לענות  עשויים  אשר  השחקנים  הם  הטווח  ארוך  החיסכון  בתחום  ששחקנים

התחום כולל מספר בתי השקעות אשר עונים על ההגדרה וכן  .שוק משתתפי של

חברות הגמל של חברות הביטוח. נתח השוק של החברה בתחום הגמל מרבית 

ואילו בתחום הפנסיה מהווה נתח השוק של  9% -וההשתלמות הינו בשיעור של כ

ישנם מספר גופים אשר עונים על  ערכת החברהבלבד. מכאן שלה 3% -החברה כ

 בחינה בסיס על, החברה להערכת. בנוסף, ההגדרה של משתתף שוק פוטנציאלי

 מחסומים קיימים לא, החברה של החיצוניים המשפטיים היועצים ידי על שנעשתה

 הגדולים  הגופים  מרבית  עם  עסקאות  ימנעו  כי  סביר  באופן  לצפות  ניתן  אשר  רגולטורים

בהקשר זה ניתן לציין כי קיימים שני רגולטורים   .הטווח  ארוך  החיסכון  בתחום  הפועלים

מרכזיים, שהינם, רשות ההגבלים העסקיים ורשות שוק ההון אשר בוחנים את שוק 

ה רחבה הכוללת, מעבר לנכסי הגמל וקרנות מהחיסכון ארוך הטווח מפריז

 ההשתלמות גם נכסי חיסכון ארוך טווח נוספים.

, נקטנו בשיטת היוון תזרימי המזומנים. מלמיטב דש גשל  השווי ההוגןלצורך אמידת 

 2020-2025ולשנים    2019של שנת    לרבעון האחרוןלשם כך, נחזו תזרימי המזומנים  

ידי ההנהלה והערכות שבצענו. -(, על בסיס תחזיות שנמסרו על2026ושנה מייצגת )

מיטב  שוויבנוסף, נקבע תזרים מייצג לאינסוף על בסיס התחזיות הנ"ל, לצורך אמידת  

בתום התקופה. תזרימי המזומנים החזויים לא כללו תזרימים עתידיים  דש גמל

 מפעילות מימון ותשלומי מס.

מיטב דש  תזרימי המזומנים הוונו בשיעור ניכיון המשקף את הסיכון הגלום בפעילות

. כיוון שהונח שהפעילות תמשיך להתקיים גם לאחר תום התקופה האמורה, גמל

נקבע, בהתאם, שווייה בתום התקופה כערך הנוכחי של זרמי המזומנים לאין סוף, על 

 . 2.5%בסיס התזרים המייצג, עם שיעור צמיחה שנתי קבוע של 

 13תקן דיווח בינלאומי  - שווי הוגן 5.5

הו שווי הוגן. שווי הוגן הוא מדידה מבוססת שוק ולא מגדיר מ 13תקן דיווח בינלאומי 

מדידה ספציפית ליישות. המטרה של מדידת שווי הוגן הינה לאמוד את המחיר שבו 

עסקה רגילה למכירת נכס או להעברת התחייבות תתרחש בין משתתפים בשוק, 

במועד המדידה בתנאי שוק נוכחיים )כלומר מחיר יציאה במועד המדידה מנקודת 

 בט של משתתף בשוק שמחזיק בנכס או שחב את ההתחייבות(.המ

, כאשר מחיר לנכס זהה או להתחייבות זהה אינו ניתן 13עפ"י תקן דיווח בינלאומי 

לצפייה, על יישות למדוד שווי הוגן תוך שימוש בטכניקת הערכה אחרת שממקסמת 

נתונים שאינם את השימוש בנתונים ניתנים לצפייה רלוונטיים וממזערת את השימוש ב

ניתנים לצפייה. שווי הוגן הוא מדידה מבוססת שוק ולכן נמדד תוך שימוש בהנחות 

 בעת תמחור הנכס או ההתחייבות. ןשמשתתפים בשוק ישתמשו בה

לישות חייבת להיות גישה לשוק העיקרי )או הכדאי ביותר( במועד ע"פ התקן, 

ת נושות )ולעסקים בתוך אותן ישויות( בעלות פעילויות נוהמדידה. בגלל שלישויות שו

כס מסוים או נ, השוק העיקרי )או הכדאי ביותר( לניםשועשויה להיות גישה לשווקים 

)ועבור עסקים בתוך אותן  שונותעבור ישויות  נהלהתחייבות מסוימת עשוי להיות שו

 נקודתבשוק( יישקל ממשתתפים   ישויות(. לכן, השוק העיקרי )או הכדאי ביותר( )וכך,

 .תנוהמבט של הישות, ובשל כך מתאפשרים הבדלים בין ישויות בעלות פעילויות שו

מוכרים בשוק   ( שהינם קונים אוMarket Participants)משתתפים בשוק  התקן מגדיר  

נים כס או של ההתחייבות שיש להם את כל המאפיינהעיקרי )או הכדאי ביותר( של ה

 ם:הבאי

 .י, כלומר הם לא צדדים קשוריםנתלויים אחד בשהם בלתי  .א

כס או ההתחייבות ולגבי העסקה נה סבירה לגבי הנהם בעלי ידע, יש להם הב .ב

באמצעות  להשיגויתן ניתן להשגה, כולל מידע שנתוך שימוש בכל המידע ה

 . הוגיםנאותות שהם רגילים ונ תבדיקו

 .כס או ההתחייבותנם יכולים להתקשר בעסקה עבור הה .ג

כס או ההתחייבות, כלומר הם בעלי נים להתקשר בעסקה עבור הננכו הם .ד

 ם מאולצים או מחויבים בדרך אחרת לעשות זאתנמוטיבציה אך אי
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 הישות, לשוק גישה להיות חייבת שלישות"למרות  כי קובע לתקן 20 סעיף כי יצוין

 ההתחייבות את להעביר או המסוים הנכס את למכור מסוגלת להיות צריכה אינה

 ".זה  בשוק  המחיר  על  בהתבסס  הוגן  שווי  למדוד  שתוכל  כדי  המדידה  במועד  המסוימת

 תמחור על מידע לספק כדי לצפייה שניתן שוק אין כאשר גם"  כי  קובעלתקן    21  סעיף

 שווי מדידת ,המדידה במועד התחייבות של העברה לגבי או נכס של המכירה לגבי

 בשוק משתתף של המבט מנקודת  ותישקל ,מועד באותו מתרחשת שעסקה תניח  הוגן

 לאמידת בסיס קובעת זו שבהנחה העסקה .ההתחייבות את שחב או בנכס שמחזיק

 ".ההתחייבות להעברת או הנכס למכירת המחיר

( most advantageous market)שוק הכדאי ביותר התקן העסקה תבוצע ב ע"פ

כס או שממזער את נ מתקבל ממכירה שלהשוק שממקסם את הסכום שהיה שהינו 

הסכום שהיה משולם להעברה של התחייבות, לאחר הבאה בחשבון של עלויות עסקה 

 .ושל עלויות הובלה

 מידרג שווי הוגן

קובע   13על מנת להגדיל עקביות והשוואתיות במדידות שווי הוגן, תקן דיווח בינלאומי  

ה נקבע בהתאם לנתונים, אשר שימשו מידרג שווי הוגן, הנחלק לשלוש רמות. מידרג ז

 לקביעת השווי ההוגן. 

השווי ההוגן מעניק את העדיפות הגבוהה ביותר  , מידרג13עפ"י תקן דיווח בינלאומי 

( ואת העדיפות 1למחירים מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים )נתוני רמה 

(. מדידת שווי 3הנמוכה ביותר לשימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה )נתוני רמה 

הוגן תבוצע בהתאמה לרמה הנמוכה ביותר האפשרית וזאת על בסיס מקור הנתונים 

 הקיימים למדידת השווי ההוגן של הנכס/ ההתחייבות. 

 להלן תיאור שלוש רמות המידרג:

נתונים אלה הינם מחירים מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים   -1נתוני רמה   •

עבור נכסים זהים או עבור התחייבויות זהות, אשר ליישות יש גישה אליהם 

הראייה המהימנה ביותר  במועד המדידה. מחיר מצוטט בשוק פעיל מספק את

 לשווי הוגן ויש להשתמש בו ללא תיאום.
 

נתונים אלה הינם נתונים, אשר מלבד נתונים מצוטטים הנכללים  -2נתוני רמה  •

עבור נכס או התחייבות במישרין או בעקיפין.   ניתנים לצפייה, הינם  1בנתוני רמה  

והן נתונים  1בנתוני רמה כוללים הן מחירים מצוטטים, הנכללים  2נתוני רמה 

 שאינם מחירים מצוטטים אשר ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.
 

עבור הנכס או  שאינם ניתנים לצפייהנתונים אלה הם נתונים  -3נתוני רמה  •

ההתחייבות. נתונים שאינם ניתנים לצפייה ישמשו כדי למדוד שווי הוגן במידה 

פייה אינם ניתנים להשגה. מטרת המדידה שבה נתונים רלוונטיים שניתנים לצ

של השווי ההוגן נותרת בעינה, כלומר מחיר יציאה במועד המדידה מנקודת 

המבט של משתתף שוק שמחזיק בנכס או שחב את ההתחייבות. לפיכך, נתונים 

שאינם ניתנים לצפייה ישקפו את ההנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בהן בעת 

 ולל הנחות לגבי סיכון.תמחור הנכס או ההתחייבות כ

בעבודתנו, לצורך הערכת השווי ההוגן של הפעילות, בחנו את הנתונים בהם עשינו 

שווי הוגן המתואר לעיל. לפעילות הגמל והפנסיה אין ציטוט  שימוש, בהתאם למידרג

בשוק פעיל וכן הנתונים בהם עשינו שימוש אינם ניתנים לצפייה ועל כן אמדנו את 

 .3השווי ההוגן של פעילות הגמל והפנסיה בהתאם לנתוני רמה 
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 אמידת סכום בר השבה .6

 הנחות כלליות  6.1

ויות מכירה, כבסיס עילות, בניכוי עללצורך עבודתנו אמדנו את השווי ההוגן של הפ

הוערך על ידי שימוש במודל היוון תזרימי מזומנים.  השווי ההוגן. לסכום בר השבה

ההערכה באמצעות מודל זה מתבססת על אומדן תזרימי המזומנים הצפויים 

 פעילות הגמל והפנסיהעל פני אופק התחזית. בבסיס גישה זו ההנחה כי הפעילות מ

הינה "עסק חי" אשר תמשיך בפעילות העסקית הנוכחית לאורך אופק פעילות 

  אינסופי.

בין היתר על תחזיות בראיית  ההתבסס הפעילותתחזית תזרימי המזומנים של 

, לרבות מההנהלהשהתקבלו  נתונים ( וכןmarket participantמשתתף שוק )

, ביחד עם נתונים פי הדיווח המגזרי ותוצאות היסטוריות אחרות  הנגזרות עלההוצאות  

 ציבוריים על הענף.

 רווח והפסד תחזית  6.2

 להלן פירוט הנחות היסוד ששימשו אותנו: 

 הכנסות

לאורך תקופת   תחזית להיקף תיק הנכסים המנוהל  תחזית ההכנסות נערכה ע"י בניית

התחזית. לצורך כך, אמדנו את השינוי בהיקף תיק הנכסים כפועל יוצא של השינוי 

בהיקף הגיוסים נטו )הפקדות בניכוי משיכות(, בתוספת התשואה הצפויה בתיק. היקף 

ההכנסות בכל אחת משנות התחזית חושב כמכפלה של שיעור דמי הניהול השנתי 

 לתקופה.  החזוי, בהיקף תיק הנכסים הממוצע

קופות , ולמטרה אחרת תגמוליםל כוללים קופות גמל והפנסיה הגמלפעילות נכסי 

דש מיטב  של   םנכסיה. היקף תיק  וקרנות פנסיה  קרנות השתלמות  ,ת לפיצוייםומרכזי

מפילוח תיק  ש"ח. ייליארדמ 55.4 -כהסתכם ב 2019בספטמבר  30נכון ליום  גמל

בקרנות  40%-מהתיק מנוהל בקופות תגמולים, כ 37.4%-נכסי הגמל עולה כי כ

 בקרנות הפנסיה. 20%-, וכיםבקופות מרכזיות לפיצוי 2.5%-כ ,השתלמות

  -שיעור הגיוסים נטו

לאור הרפורמות בשוק ההון בכלל ובנושא החיסכון הפנסיוני  -קופות גמל לתגמולים

ארוך, בעל מרכיב -בפרט, הפכו קופות הגמל לתגמולים ממכשיר חיסכון לטווח בינוני

היו מספר במהלך השנים האחרונות הוני, למכשיר חיסכון לגיל פרישה בלבד. 

ות אשר העלו את אטרקטיבי 190כוללות בעיקר את תיקון הרפורמות שיושמו 

התהפכה המגמה  2015לאור האמור, בשנת  ההשקעה בקופות הגמל לתגמולים.

 1%-בשוק קופות הגמל לתגמולים ושיעור הגיוסים נטו בכלל השוק הסתכם בכ

( קודמותדיונות גדולים יותר בשנים ופ 2014בשנת  1%)לעומת פדיונות נטו של 

ללו את קופות גמל , לאור רפורמות נוספות שכ2017בשנת . 1.6%-בכ 2016ובשנת 

-( עלה שיעור הגיוסים נטו והסתכם בכ4להשקעה וחסכון לכל ילד )כמפורט בפרק 

שיעור   2019  ספטמברבהחודשים שהסתיימו    9-נכון ל.  4.7%  -כ  2018ובשנת    5.2%

ללא קופות גמל להשקעה וחסכון לכל ילד שיעור ) 4.6%-הסתכם בכהגיוסים נטו 

 - 2015 בשנים דש מיטב של התגמולים בקופות .(1.9%-הגיוסים נטו הסתכם בכ

בהתאמה )כולל קופ"ג להשקעה   1.7%-ו  1.3%,  0.8%נרשמו פדיונות נטו של    2017

 1.9%התהפכה המגמה ונרשמו גיוסים נטו של  2018החל משנת וחיסכון לכל ילד(. 

 נרשמו גיוסים נטו של  2019 ספטמברהחודשים שהסתיימו ב 9-בו 2018בשנת 

-ללא קופות גמל להשקעה וחסכון לכל ילד שיעור הפדיונות נטו הסתכם בכ) 0.8%

 .(שנתי 0.7% -המשקפים פידיונות נטו של כ 0.5%

לשיעור יהיה בדומה  2019שיעור הפדיונות נטו ביתרת שנת בהערכת השווי הונח כי 

קצב ואילך, הונח כי   2020הפדיונות נטו המשתקף מהנתונים בפועל לשנה זו. לשנים  

לאיזון בשנת עד  לעיל הפדיונות נטו יואט בהדרגה לאור השינויים בתחום כמפורט

 נטוזה יהפוך לחיובי כך ששיעור הגיוסים שיעור ואילך הונח כי  2023משנת . 2022

 של  נטו  גיוסים  שיעור  הינו  שוקב  ההיסטוריראוי להדגיש כי הממוצע    .1%  -כיתאזן על  

  .2019 בספטמבר שהסתיימו החודשים 9-וב 2016-2018 בשנים 2% -כ

 להלן טבלה המרכזת את קצב הפדיונות/ גיוסים נטו בקופות הגמל:

  Q4 
2019 

2020 2021 … 2024 2025 

 1% 1%   0.4%- 1%- 0.7%- קצב פדיונות/ גיוסים נטו
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את הגידול הצפוי בקופות הגמל בגין קופות גמל להשקעה  גם בהערכת השווי אמדנו

ההכנסות . בתחזית  2017תכנית חסכון לכל ילד החלה לפעול בינואר    וחסכון לכל ילד.

לאורך שנות התחזית,   18הערכנו את מספר הילדים עד לגיל  מתוכנית חיסכון לכל ילד  

אפיק נוסף שוק.  הגמל, וכן את חלקה של מיטב דש ב  הצפויות לקופותהיקף ההפקדות  

נכון . 2016החלו לפעול באמצע חודש נובמבר אשר קופות הגמל להשקעה הינו 

 10.7-כב הסתכמו בשוק כולו , יתרת נכסי קופות הגמל להשקעה2019 ספטמברל

 ספטמבר-כאשר הצבירה נטו בתקופה זו במהלך החודשים ינואר ש"ח מיליארדי

אפיק חסכון זה מהווה למעשה מוצר תחליפי  .מיליארדי ש"ח 4-בכהסתכמה  2019

סוי ברור לקופות י, ולאור ההנחה כי ישנו יתרון מהאמור לעיללאור    .לפוליסות החיסכון

שנות התחזית היקף תיק הגמל להשקעה על פני מוצרים דומים, הונח כי במהלך 

 בשנה המייצגתויגיע גדל בהדרגה הנכסים בגין קופות הגמל להשקעה, בשוק כולו, י

, הונח כי חלקה של מיטב דש לנתונים היסטוריים. בהתאם ש"ח ימיליארד 27.3 -כל

 . מהשוק 4% -עד כה המסתכם בכמהיקף הגיוסים גמל בגיוסים יהיה בדומה לחלקה 

נסגרו הקופות המרכזיות לפיצויים  2008בינואר  1ביום  - מרכזיות לפיצוייםקופות 

כלל לקופות הפקדות לא מבוצעות  2011בינואר  1-מיום הבפני מצטרפים חדשים ו

, 2019 ספטמברלהחודשים שבין ינואר  תשעתוב 2016-2018בשנים . מרכזיות

שיעור  רשמה מיטב דש גמל, מרכזיות ניתן להפקיד כספים לקופותהיה  לא במהלכן

. לאור שיעור הגיוסים השלילי בשנים 16%-של כ שנתי ממוצעגיוסים נטו שלילי 

ולאור הוראות רשות שוק ההון המעודדת מעסיקים לפדות את הכספים האחרונות, 

הונח כי בתקופת התחזית, מגמה זאת צפויה להמשיך, וכי המצויים בקופה מרכזית, 

  לאורך שנות התחזית. 16%-תהיה כית נטו הצבירה השליל

הינם בעיקר תקופת  באפיק השקעה זה העיקרייםהיתרונות  - קרנות השתלמות

שנים לעומת עשרות  6-חיסכון קצרה יחסית לעומת קופות הגמל )תכנית חיסכון ל

לאור שיעורי הגיוסים נטו שנים בקופות הגמל( והטבות המס הניתנות בקרנות הנ"ל. 

 ספטמברבהחודשים שהסתיימו    תשעתוב  2016-2018  יםמיטב דש בשנשל    םהשלילי

לאורך שנות  בהדרגה יואטנטו  הפדיונותכי בשנות התחזית שיעור הונח  ,2019

ראוי לציין כי ואילך.  2024בשנים  3% -כשל  עד שיגיע לשיעור גיוסים נטו התחזית

 יםשיעור הגיוסהינה שמרנית ביחס ל  3%הנחת העבודה לגבי שיעור הצבירה נטו של  

  .6%-והסתכם בכ 9201-201422נטו הממוצע שהיה בכלל השוק בשנים 

 
 . 9201חודשים ראשונים של שנת  תשעת 22

 להלן טבלה המרכזת את קצב הפדיונות/ גיוסים נטו בקרנות ההשתלמות:

  Q4 
2019 

2020 2021 … 2024 2025 

 3% 3%   1%- 2.5%- 0.8%- קצב פדיונות/ גיוסים נטו

 

ענף הפנסיה בישראל מורכב מקרנות ותיקות וקרנות חדשות. ענף  – קרנות הפנסיה

הפנסיה הינו ריכוזי מאוד ועיקר נכסי הפנסיה מנוהלים על ידי חמש חברות הביטוח 

בענף הפנסיה עם נכסים מנוהלים בהיקף   בינונימהווה שחקן  גמל  הגדולות. מיטב דש  

גמל מעבר לכך, מיטב דש  .2019 בספטמבר 30-, נכון לש"ח ימיליארד 11.2-של כ

 .4.6  בפרק  שתואר  כפי  ,נבחרותהינה אחת מהחברות אשר זכו במכרז לניהול קרנות  

מנהלת את פעילות הפנסיה שלה כולל תיק הפנסיה שנרכש מאיילון גמל מיטב דש 

כיחידה אחת ועל כן הנחות העבודה הינן לכלל נכסי הפנסיה הכוללים את הקרנות 

שיעור הצבירה נטו בפעילות וכן את קרנות איילון. גמל ההיסטוריות של מיטב דש 

 16% -עמד על כ 2019של החודשים הראשונים  תשעתול 2018לשנת הפנסיה 

אינה בין היתר בשל העובדה שמיטב דש  בכלל הענף,    10%  -לעומת כבממוצע, זאת 

בתחום זה, והיקף הגיוסים השוטף מהווה אחוז גבוה יחסית מכלל גדולה  שחקנית

 . נכסיה

כל הגיוסים   ,הנבחרות  הקרנותבמכרז פנסיית  גמל  כמו כן, לאחר זכייתה של מיטב דש  

 מתבצעותשוטפות  הפקדות ואילוהקרן הנבחרת החדשים נעשים במסגרת פנסיית 

 עסקת במסגרת רכששנ הפנסיה ובתיקגמל  דש מיטב של הישן הפנסיה בתיק גם

 נבחרת לקרןההמשך  זכתה במכרז מיטב דש גמללעיל  4.6בפרק  יןשצו כפי. איילון

 המכרזביחס להיסטוריה לאור חובת קצב הגיוסים בפנסיה ימשיך ואף יגדל  וצופה כי

נמצאים בהסדרי הבמשק וצירוף עובדים לקרנות הפנסיה הנבחרות על ידי מעסיקים 

, קצב הגיוסים 2019ראוי להדגיש כי בתשעת החודשים הראשונים של שנת  .פנסיה

מעבר לכך, במהלך . 2018בקרן הנבחרת גבוה בהשוואה לזה שנחזה בסוף שנת 

על הסכמים עם מעסיקים גדולים ובולטים במשק  מיטב דש גמלחתמה  2019שנת 

דש גמל   הנהלת מיטבלקרן הנבחרת של מיטב דש גמל.  החדשים  להעברת עובדיהם  

 .2019מאמינה כי קצב המצטרפים החדשים יגדל בשנים הבאות בהשוואה לתוצאות 

 2.49%במכרז המחודש ) מיטב דש גמלהניהול בו זכתה  שיעור דמיכמו כן, 

מההפקדות( מאפשר לה לפתוח ערוץ הפצה גם עם סוכנים אשר לא התאפשר במכרז 
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יחד עם זאת, דמי הניהול המשוקללים של מיטב . הקודם לאור דמי הניהול הנמוכים

תחת המכרז המחודש )שיעור דמי ניהול משוקלל על הפקדות וצבירה גמל דש 

 ניהול המשוקללים של יתר החברות הזוכות. שיעור דמי הל זהים םמשוקלל( הינ

קצב גיוסים גבוה בקרן הפנסיה הנבחרת.   מיטב דש גמלמניחה הנהלת  לאור האמור,  

יצמח בצורה הדרגתית לאורך שנות  נבחרתהפנסיה ההונח כי היקף הנכסים בקרן 

הונח כי מגמה זו תימשך וכי שיעור הגיוסים נטו ברבעון האחרון של שנת  התחזית.

ואילך הונח קצב גיוסים  2021בשנים  .23%-יסתכם בכ 2020ועד שנת  2019

 4%-לכוהצטרפות עמיתים נמוך יותר ועל כן הונח כי שיעור הגיוסים נטו ירד בהדרגה  

 .2025בשנת 

 להלן טבלה המרכזת את קצב הפדיונות/ גיוסים נטו בקרנות הפנסיה:

  Q4 
2019 

2020 2021 … 2024 2025 

 4% 6%   18% 21% 2% פדיונות/ גיוסים נטוקצב 

 שיעור התשואה

לאור העובדה כי כאמור, היקף התיק מושפע גם משיעור התשואה של הנכסים בענף.  

חלק ניכר מקופות הגמל מושקעות באגרות חוב אשר התשואות בגינן נמוכות לאור 

ובהתאם לנתוני התשואה כיום בענף הגמל, סביבת הריבית הנמוכה השוררת במשק,  

משנת ויתייצבו על שיעור זה    5%-לכ  הבהדרג  היעל  םהתשואה השנתי  יהונח כי שיעור

  שנים האחרונות.  15 -בהתשואה הממוצע הענפי ואילך, בדומה לשיעור  2023

בדומה לקופות הגמל, קרנות הפנסיה מושקעות גם כן באגרות חוב אשר התשואות 

בגינן נמוכות לאור סביבת הריבית הנמוכה השוררת במשק. לאור העובדה שקרנות 

 4.9%-מניבות תשואה של כהפנסיה נהנות גם ממרכיב של אג"ח מיועדות אשר 

בממוצע בשנה, הונח כי שיעור התשואה בפנסיה יהיה מעט גבוה יותר בהתאם 

לתוצאות בפועל בשנים האחרונות.  לאור זאת הונח כי שיעור התשואה עבור קרנות 

ובשנים לאחר מכן הונח כי שיעורי התשואה  2019 בשנת 5%-בכ הפנסיה יסתכם

שיעור ל בדומה ,ואילך 2023משנת ל שיעור זה ויתייצבו ע 6%-לכ הבהדרגיעלו 

 .שנים האחרונות 15 -בהממוצע הענפי התשואה 

)מיליוני להלן טבלה המרכזת את היקף הנכסים המנוהלים לאורך שנות התחזית 

 ש"ח(:

  Q4 
2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 28.8 27.3 25.9 24.5 23.5 22.7 22.1 היקף נכסים גמל 

 29.7 27.6 25.7 24.1 23.0 22.2 22.0 היקף נכסים השתלמות 

 29.9 27.2 24.3 21.1 17.8 14.5 11.5 היקף נכסים פנסיה 

 88.5 82.1 75.8 69.7 64.3 59.4 55.6 סה"כ היקף נכסים 

 דמי הניהול

מבוסס על ממוצע משוקלל של דמי הניהול בכל קופה/קרן שנקבע שיעור דמי הניהול 

להערכת החברה, קיים מתאם חיובי בין שעורי התשואה והיכולת והיקף הנכסים בה. 

לפיכך, בראייה ארוכת טווח, החברה  הול גבוהים מהממוצע בשוק.ילגבות דמי נ

הפחות בממוצע כי היא צפויה להיות לכל  , בין היתר על סמך ניסיון עבר,מעריכה

התשואות בין שחקני הגמל, ובהתאמה לגבות דמי נהול בטווח הממוצע 

 פנסיהההפנסיה, שיעור דמי הניהול לוקח בחשבון את השפעת קרן  בקרנות בשוק.

  .נבחרתה

תימשך מגמת השחיקה בדמי הניהול הונח כי  - וקרנות השתלמות קופות הגמל

שנת  ברבעון האחרון שלועד מועד ההערכה. הונח כי  2012שהחלה בתחילת שנת 

ישחקו דמי הניהול הממוצעים בקופות הגמל לתגמולים,   2021  -  2020ובשנים    2019

הנחת . 10% -במצטבר בכבקופות המרכזיות לפיצויים ובקרנות ההשתלמות, 

כי העבודה הינה כי קצב השחיקה בדמי הניהול ימשך בשנים הקרובות ועל כן הונח 

 3%ימשיכו להישחק אך בקצב מתון יותר ועל כן הונח שחיקה של שיעור דמי הניהול 

הנחת ואילך. בשנה המייצגת  2024ת נמש 1%-ו 2023בשנת  2%, 2022בשנת 

שיעור דמי הניהול משקללת את הנחות החברה בדבר שיעורי דמי ניהול בתיק הקיים, 

 עלות שימור לקוחות קיימים וגיוס לקוחות חדשים. 

של בגין הנכסים המנוהלים במסגרת חסכון לכל ילד, הונח שיעור דמי ניהול קבוע 

 , בהתאם לתנאי המכרז. 0.23%
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בקרנות הפנסיה הונחה ירידה משמעותית בשיעור דמי הניהול  - קרנות הפנסיה

במהלך שנות התחזית, וזאת לאור אופי החוסכים בקרנות פנסיה אלו. החוסכים 

בקרנות הפנסיה הקיימות של מיטב דש גמל הינם בעיקר חוסכים ישירים, שלא הגיעו 

הפנסיה כוללות  בנוסף, קרנותבאמצעות סוכן בין היתר לאור דמי הניהול הנמוכים. 

אשר בהתאם למכרז שבו זכתה החברה, דמי הניהול בהן  נבחרותקרנות פנסיה 

דמי הניהול גם בקרנות  תיריד הכן צפוילפנסיה המוצעות בשוק והמקרנות  יםנמוכ

זכתה במכרז חדש  מיטב דש גמל, 4.6מנגד, כפי שתואר בפרק  הפנסיה האחרות.

בו שיעור דמי הניהול אשר ייגבו הינם גבוהים יותר מאשר היו   קרן פנסיה נבחרתבגין  

מצבירה ירדו בהדרגה  אי לכך, הונח כי דמי הניהול בקרנות הפנסיהבמכרז הקודם. 

המייצגת. שיעור דמי בשנה  0.08% -לכ 2019ביתרת שנת  0.18% -משיעור של כ

, 2% -ו 2.1% -כם בכסתצפוי לה 2020ולשנת  2019שנת יתרת לניהול מהפקדות 

 1.9%יעמוד על  ואילך, הונח כי שיעור דמי הניהול מהפקדות    2022לשנים    בהתאמה.

 לאורך שנות התחזית. 

הינו  שנאמדהנומינלי לטווח ארוך שיעור הצמיחה  - שיעור הצמיחה לטווח ארוך

2.5% . 

כולל שנה  2020-2025ולשנים  2019להלן תחזית ההכנסות לרבעון אחרון של שנת 

 מייצגת )מיליוני ש"ח(: 

  Q4 
2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
שנה  

 מייצגת

 123.4 120.4 115.6 111.1 108.4 108.0 109.5 28.8 23הכנסות גמל 

הכנסות  
 השתלמות 

34.0 128.8 126.3 127.5 132.1 140.2 149.4 153.1 

 96.4 94.1 91.8 88.8 85.3 81.0 75.7 15.3 הכנסות פנסיה 

 373.0 363.9 347.6 332.0 321.2 315.3 314.1 78.1 סה"כ הכנסות 

 
כולל הכנסות קופות גמל לתגמולים, קופות גמל להשקעה ואחרות, חיסכון לכל ילד וקופות  23

 מרכזיות לפיצויים.

 הוצאות ישירות

עמלות הפצה לבנקים,  ,לסוכניםהפצה והיקף  ההוצאות הישירות כוללות עמלות

 . הוצאות תפעולו

 הסוכנים וההפצה השוטפותעמלות  סעיף זה כולל את    –  עמלות סוכנים והפצה לבנקים

 .מיטב דש גמל צפויה לשלם לסוכנים אשרהחשבונאיות ההיקף גיוס מלות עאת  וכן

עד למועד ההערכה, מיטב דש גמל שילמה עמלות היקף לסוכנים בתחום הגמל בלבד 

עבוד עם סוכנים החלה ל  מיטב דש גמלובעקבות המכרז החדש של הקרנות הנבחרות  

תחום הפנסיה. ולשלם עמלות היקף גם ב הקרנות הנבחרותבחלק מתיק פנסיית 

הונח כי עמלות סוכנים והפצה לבנקים  2020ולשנת  2019ברבעון האחרון של שנת 

ואילך,   2021לשנים    מיליוני ש"ח, בהתאמה.  80.3-כ  -מיליוני ש"ח ו  20.3-יסתכמו בכ

מסך  27%-25% -כיהוו הכנסות, הונח כי עמלות הסוכנים וההפצה, כשיעור מסך 

  ההכנסות. 

כשיעור ברובם הוצאות התפעול לבנקים חושבו  - תפעול לבנקים ומחשובהוצאות 

  .מהנכסים המנוהלים בהתאם להסכמי התפעול הקיימים

 24הוצאות עקיפות

, כפי שתואר תחזית ההוצאות העקיפות מבוצעת מנקודת מבט של משתתף שוק

השווי הניחה החברה ששחקנים בתחום החיסכון ארוך הטווח הם  בהערכת. 5בפרק 

השחקנים אשר עשויים לענות על ההגדרה של משתתפי שוק כפי שהובאה לעיל. 

חברות הגמל מרבית התחום כולל מספר בתי השקעות אשר עונים על ההגדרה וכן 

 של חברות הביטוח. נתח השוק של החברה בתחום הגמל וההשתלמות הינו בשיעור

בלבד. מכאן  3% -ואילו בתחום הפנסיה מהווה נתח השוק של החברה כ 9% -של כ

ישנם מספר גופים אשר עונים על ההגדרה של משתתף שוק  שלהערכת החברה

 המוערכת צפויהפעילות  או מתמזג עם רוכשההונח כי משתתף שוק  .פוטנציאלי

לחסוך בעלויות עקב כפל בתפקידי ניהול ואחרים )כגון מנכ"ל, סמנכ"ל כספים, מנהל 

 פנים ביקורת מחלקת מנהל, תפעול מנהל, מחקר מחלקת מנהלהשקעות ראשי, 

 ,אחרות כגון תפעוליות ועלויותהעלויות הנלוות להעסקת כ"א וכדומה(,  לרבות

 ועלות מקצועי טרחה שכר, פרסום הוצאות, מידעתחזוקת מחשוב ומערכות 

בהתאם לכך, ההנהלה העריכה את החיסכון בעלויות כאמור מתוך סך  .דירקטורים

 .IFRS16ההוצאות העקיפות הינן הוצאות בנטרול השפעת תקן  24
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ההוצאות העקיפות הקיימות במיטב דש גמל אשר משתתף שוק לא היה נושא בהן, 

 ודש מיטב מיזוגוזאת על בסיס ניסיון עבר מעסקאות רכישה שביצעה החברה בעת 

. ע"פ הנהלת מיטב דש סך איילוןהפנסיה של פעילות הגמל ו רכישת בעתגמל וכן 

 שקיימנו שיחות"פ עש"ח.  מיליוני 23.8 -מסתכם בכלעיל  כמפורטהחיסכון בעלויות 

ומגמת בהתבסס על ניסיון העבר של החברה מעסקאות שביצעה  ו  החברה  הנהלת  עם

, על פי רוב ההתכנסות בשוק החוסכים לטווח ארוך על מנת ליהנות מיתרון לגודל

הסינרגיה מתחלקת בין המוכר לקונה, כאשר ברכישת חברות קטנות החלק המיוחס 

להן בסינרגיה גדול מחלקן בגוף המאוחד )לדוגמא בעסקת איילון(. הונח כי משתתף 

גדול ועל כן הסינרגיה תתחלק  -השוק הרלבנטי יהיה בסדר גודל של שחקן בינוני 

בהתאם שבסדרי גודל, קרה בעסקת מיטב ודש(.    באופן שווה בין הרוכש לחברה )מה

מנקודת מבט של משתתף שוק   גמל  דש  מיטבסך החיסכון נטו המיוחס ללכך, הונח כי  

יתרחש באופן  השווי הונח כי החיסכון בעלויות בהערכת. "חש ונימילי 11.9-נאמד בכ

 ואילך. 2021ובאופן מלא החל משנת  2020יחסי בשנת 

הוצאות שכר ונלוות, שכירות כגון קבועים רכיבים ההוצאות העקיפות כוללות בעיקר 

ברבעון האחרון  .וכדומה ואחזקה, שכר טרחה מקצועי, הוצאות משרדיות, ביטוחים

 מיליוני ש"ח  43-הונח כי ההוצאות העקיפות יסתכמו בכ  2020ובשנת    2019של שנת  

העקיפות ואילך הונח כי ההוצאות  2021לשנים  מיליוני ש"ח, בהתאמה. 162.5 -ו

מיליוני  172.9-מיליוני ש"ח לכ 157.4-מכ 2.5%עד  0.5%-יגדלו בשיעור שנתי של כ

 ש"ח בשנה המייצגת.

 שיעור מס

שיעור פחת רכוש קבוע.    הכולל  ,הוצאות המס של החברה מתבססות על רווח תפעולי

 ואילך.  2019בשנים  34.19%נלקח לגופים פיננסיים הינו המס ש

ישנם נכסים בלתי מוחשיים לפעילות הגמל והפנסיה בנוסף, נכון למועד ההערכה, 

אשר נלקחו בחשבון במסגרת   ש"ח  נימיליו  90.7-הניתנים להפחתה לצרכי מס בסך כ

צבורים עסקיים חישוב המס לאורך שנות התחזית. כמו כן לפעילות ישנם הפסדים 

שווי כולל את . השווי ההוגן של מגן המס ש"ח נימיליו 147.2-הניתנים לניצול בסך כ

לנצל הפסדים אלה  הפעילותנאמד בהתאם ליכולתה של אשר ההפסדים הצבורים 

וכן את השווי ההוגן של מגן המס הנגזר מההפחתות המוכרות  לאורך שנות התחזית

 למס בתקופה שלאחר השנה המייצגת. 

כולל  5202-2020שנים ול 2019 של שנת לרבעון האחרוןלהלן תחזית רווח והפסד 

  )מיליוני ש"ח(:שנה מייצגת 

  Q4 
2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
שנה  

 מייצגת

 373.0 363.9 347.6 332.0 321.2 315.3 314.1 78.1 הכנסות 

 2.5% 4.7% 4.7% 3.3% 1.9% 0.4%   שיעור גידול 

 112.2 117.1 109.3 102.0 96.5 94.4 93.9 23.7 הוצאות ישירות 

 172.9 168.7 165.4 162.1 159.7 157.4 162.5 43.0 הוצאות עקיפות 

 285.1 285.8 274.6 264.1 256.2 251.7 256.4 66.7 סך הוצאות 

EBITDA 11.4 57.7 63.6 65.0 67.9 72.9 78.1 87.8 

שיעור  
 מההכנסות 

15% 18% 20% 20% 20% 21% 21% 24% 

 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 14.0 16.0 4.7 פחת  

 75.8 66.1 60.9 55.9 53.0 49.6 41.7 6.7   רווח תפעולי

 (25.9) (19.8) (16.9) (14.5) (13.3) (11.9) (8.8) (0.9) הוצאות מס 

רווח תפעולי 
 לאחר מס 

5.9 32.9 37.7 39.7 41.3 44.0 46.3 49.9 



 

 

 בחינת מוניטין – פעילות הגמל והפנסיה                            36                  בע"מ השקעותמיטב דש 
   MeitavDash Gemel Valuation_30 09 2019_Final 

 תחזית תזרים המזומנים  6.3

 השקעות הוניות

כמו כן כוללות ההשקעות   ההשקעות ההוניות כוללות השקעות ברכוש קבוע ובתוכנה.

הונח כי סך ההשקעות ההוניות  אשר ישולמו לסוכנים.התזרימיות את עמלות ההיקף 

בדומה מיליוני ש"ח,  4.7-בכ יסתכמו 2019ביתרת שנת בגין רכוש קבוע ותוכנה 

 בשנים .2019 שנת של הראשונים החודשים לתשעתלהשקעה הרבעונית בפועל 

 מיליוני ש"ח.  12  -לכמיליוני ש"ח    16  -צפויות לנוע בין כהללו  ההשקעות    2020-2025

בגין פעילות הגמל  עמלות ההיקף התזרימיותכמו כן כוללות ההשקעות את הוצאות 

בסעיף ההשקעות . סך עמלות ההיקף אשר נכללו הפנסיה הנבחרתקרן פעילות ו

יליוני ש"ח במהלך שנות התחזית. מ 22.2-כ 11.1צפויות לנוע בטווח שבין  ההוניות

 בשנה המייצגת הונח כי ההשקעות תהיינה בגובה הפחת.

יתרות נכסים בלתי מוחשיים ויתרות מוניטין ופנסיה    מיטב דש גמלל    -  פחת והפחתות

  .אשר נלקחו בחשבון בחישוב הוצאות המס הניתנות להפחתה לצורכי מס

 פעילות ומדיניותה, השינוי בהון החוזר הינו זניח.הלאור אופי  - שינוי בהון חוזר

  מחיר הון

ההון לצורך אמידת מחיר ההון יישמנו את מודל הממוצע המשוקלל של עלות 

(WACCעל מנת שישקף את הסיכון הגלום בתזרימי )  שיעור פעילותהמזומנים של ה .

  .10.1%הינו ההיוון המתקבל 

 
מימון יתרת הון עצמי מזערי חושב על בסיס פער הריביות הקיים בין עלות ההלוואה והריבית   25

 על פיקדון בגובה ההון העצמי הנדרש. הוצאות מימון נטו הוונו לאינסוף.
מגן מס בגין הפסדים צבורים, נכסים בלתי מוחשיים וכן בגין הפער בגין ההשקעה בשנה  26

 .המייצגת ואילךהמייצגת להשקעה החזויה מהשנה 

 5202-2020שנים ול 2019שנת  לרבעון האחרון שללהלן תזרים המזומנים החזוי 

 )מיליוני ש"ח(:כולל שנה מייצגת 

 

 סיכום שווי הפעילות  6.4

  במיליוני ש"ח

 528.5 שווי פעילות

 (17.3)   25מזערי עצמי הון יתרת מימון

 30.4 26שווי מגן מס

 (1.0) 27בניכוי עלויות מכירה

 540.6 הוגןשווי 

למועד הערכה, נאמד והפנסיה  גמלפעילות השל  ההוגןשווי הלאור האמור לעיל 

   יליוני ש"ח )במעוגל(.מ 540.6-בכ
 

ע"פ המידע שנמסר לנו מהנהלת מיטב דש גמל, עלויות המכירה בענף אינן מהותיות ועל כן  27
 מיליוני ש"ח. 1-הונח עלויות בסך של כ

  Q4 
2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
שנה  
 מייצגת

רווח תפעולי  
 לאחר מס 

5.9 32.9 37.7 39.7 41.3 44.0 46.3 49.9 

פחת והפחתות  
DAC  

 חשבונאיות  
7.3 25.6 24.6 23.7 26.0 28.7 31.6 23.1 

 (23.1) (34.2) (33.3) (34.1) (34.1) (32.9) (31.4) (7.8) הוניות השקעות 

תזרים מזומנים  
 פנוי

5.4 27.0 29.4 29.2 33.2 39.5 43.6 49.9 

 673.1        ערך שייר 

תזרים מזומנים  
 פנוי

5.4 27.0 29.4 29.2 33.2 39.5 43.6 723.0 

תזרים מזומנים  
 מהוון

5.3 25.2 24.8 22.4 23.1 25.0 25.1 377.6 
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  ומסקנותסיכום  .7

 ש"ח(:    מיליונילהלן טבלה המציגה את סיכום בחינת ירידת ערך המוניטין )

 סכום להפחתה סכום בר השבה 28ערך פנקסני  מועד ההערכה

 אין הפחתה 540.6 476.7 30/09/2019

מיליוני  476.7-מסתכם בכ פעילותנכון למועד ההערכה, הערך הפנקסני של ה

על פי  .מיליוני ש"ח 540.6-המסתכם בכ ש"ח, נמוך מסכום בר ההשבה שלו

, בשל העובדה שהערך הפנקסני, נמוך מסכום בר ההשבה שלו, IAS36הוראות 

 מוניטין.הלא נדרשת הפחתת ערך 

 ניתוח רגישות  7.1

ע"י בדיקת השפעת שני פרמטרים  פעילות הגמל והפנסיהערכנו ניתוח רגישות לשווי 

 מרכזיים במודל: מחיר ההון ושיעור הצמיחה לטווח הארוך. 

 (לפני מס) מחיר ההון   

  9.1% 9.6% 10.1% 10.6% 11.9% 

שיעור 
צמיחה 
לטווח 
 ארוך

1.0% 519.5 487.7 459.3 433.9 378.8 

1.5% 550.6 514.9 483.3 455.1 394.7 

2.0% 586.1 545.6 510.2 478.8 412.2 

2.5% 627.0 580.7 540.6 505.4 431.5 

3.0% 674.5 621.2 575.3 535.6 453.1 

3.5% 730.6 668.2 615.4 569.9 477.2 

4.0% 797.6 723.7 661.9 609.5 504.4 

 
 .כפי שהתקבל מהנהלת החברה 28

 השוואה להערכת שווי קודמת 7.2

 תקופתייםדוחות ערך ) ניירות לתקנות )ד(ב8 לתקנה בהתאם הנדרשים פרטים להלן

 והפנסיה פעילות הגמלשל  קודמות שווי להערכות , בנוגע -1970ל"התש (,ומידיים

 :)במיליוני ש"ח( שנערכו על ידי וריאנס

שווי  מועד הערכה נושא העבודה
 פעילות

תקינה 
 רלוונטית

שיטת  
 הערכה

 פרמטרים עיקריים

בחינה לירידת 
 **ערך מוניטין 

30/09/2018 539 IAS 36 DCF 
 10.5% –שיעור היוון 

 2.5% –צמיחה לט"א 

בחינה לירידת 
 **ערך מוניטין 

30/09/2017 857  IAS 36 DCF 
 10.6% –שיעור היוון 

 2.5% –צמיחה לט"א 

 DCF - 730 01/01/2017 *הערכת שווי 
 10.9% –שיעור היוון 

 2.5% –צמיחה לט"א 

בחינה לירידת 
 **ערך מוניטין 

30/09/2016 519 IAS 36 DCF 
 10.8% –שיעור היוון 

 2.5% –צמיחה לט"א 
 *שווי פעילות כולל מגן מס של החברה הממוזגת. 

 שווי פעילות מיטב דש גמל ופנסיה בלבד** 
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 תנאים והגבלות -נספח א'

, המבקרים מיטב דש,  מיטב דש גמלריון והנהלת  ומסמך זה מיועד לצרכיהם של דירקט

. אין להשתמש בו, מיטב דשוהיועצים המשפטיים של  של מיטב דשהבלתי תלויים 

קבלת אישור בכתב ומראש להפיצו או לצטטו למטרה אחרת בכל מסמך שהוא, ללא 

למרות האמור לעיל, מוסכם כי תהיו רשאים לצרף את  מוריאנס יעוץ כלכלי בע"מ.

או תקנות על פיו,  1968-תוצר העבודה לדיווחים על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח

ו מחוצה לה או הנחיות ולכל דיווח אחר המוגש על פי דיני ניירות ערך בארץ א

של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ות  אחרות, לרב  רגולטוריות

ולכלול את תוכן תוצר העבודה בדיווחים כאמור, ואנו נשתף פעולה ככל הנדרש, ומבלי 

לגרוע מכלליות האמור לרבות על ידי חתימה על מסמכים הדרושים לצורך דיווחים 

 .כאמור

מיטב דש ו מיטב דשהתבססנו על נתונים שנתקבלו מהחברות  במסמך הערכה זה

הכוללים: דוחות כספיים, תחזיות, ניירות עבודה תפעוליים וחומר רקע נוסף הכולל   גמל

. לא בחנו את אמינות הנתונים שהתקבלו ולא ביצענו בדיקה הפעילותמידע אודות 

מידע זה משקף נאמנה  כלשהיא כי מידע זה הינו שלם מדויק ומעודכן ואנו מניחים כי

 ומצבה הפיננסי. הפעילותאת תוצאות 

התחזיות מתייחסות לאירועים עתידיים ומבוססות על הנחות שלא בהכרח 

נטית. כתוצאה מכך לא ניתן וותישארנה תקפות במהלך תקופת התחזית הרל

להסתמך על נתוני התחזיות כאילו היו באותו היקף ותוקף של הדוחות הכספיים 

 המבוקרים.
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 קביעת מחיר ההון -נספח ב' 

 CAPM-חישבנו עפ"י מודל ה הגמל והפנסיהפעילות לצורך קביעת מחיר ההון של 

הינה פרטית לגביה  והפעילותמחיר הון המשקף את רמת הסיכון של החברה. מאחר 

חסרים חלק מהנתונים הנדרשים לקביעת מחיר ההון, הסתמכנו על נתוני חברות 

 הפעילות.ציבוריות העוסקות בתחום 

 להלן חישוב מחיר ההון:

WACC= Ke * E / (E + D) + Kd * D / (D + E) * (1 - T) 

Ke= Rf + Rp * BETA+ Sp  

 כאשר:

 הערך משמעות החלק

Kd  3.1% 29)לפני מס(  הריבית השולי הנדרש על החובשיעור 

T 34.2%  30שיעור המס 

Rf 2.1% 31ריבית חסרת סיכון 

Rp 6.91% 32פרמיית הסיכון למשקיעים מעבר לשער ריבית חסרת סיכון 

BETA 0.86 33)ממונפת מחדש( סיכון החברות במדגם ביחס לשוק 

Srp 3% 34פרמיית סיכון ספציפית 

Ke  11% התשואה הנדרש להון העצמישיעור 

E / (D + E) 90% 35 חלק ההון העצמי במימון הפעילות 

 )במעוגל( .1%10 -ב( המתקבל ע"פ הנתונים הנ"ל נאמד WACCשיעור ההיוון )

 
בהתאמה לאינפלציה  ההערכה מועדמתבסס על שיעור תשואות האג"ח של החברה ל 29

 ולמח"מ.
 בישראל. מוסדות פיננסיםעל  שחלשיעור המס   30
 30שנים, ליום  18-כתשואה לפדיון על אג"ח מדינה לא צמוד "שחר" לתקופת פדיון של  31

 (. Reuters )מקור: מערכת 2019 בספטמבר

Guide to Cost of Capital published by Duff  –Valuation Handbook  9201מקור:    32
& Phelps, LLC . 

 חברות המדגם.ע"פ נתוני  33
, כולל פרמיית 3%לאור התנודתיות בענף שוק ההון, נלקחה פרמיית סיכון ספציפית בסך  34

 וכן פרמיה ספציפית בגין אי הודאות בפעילות הקרן הנבחרת. 2%חברות קטנות בשיעור של 
 הנורמטיבי של החברה בשנים האחרונות.ההון בראיית משתתף שוק בהתבסס על מבנה  35
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 פרטי מעריך השווי  -ג'נספח 

 כללי

המתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי, עסקי  ,וריאנס הינה חברה מובילה, בלתי תלויה

  וציבוריות, בוגרות וחברות הזנק ומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות

(Start-up)  החברה בתחומי הייעוץ  ומשרדי ממשלה. המקצועיות הרבה של צוות

השקעה, מיזוגים , הכלכלי מסייעת ללקוחותינו בתהליכי גיוס כספים, הנפקה לציבור

 .ורכישות וכן בדיווחים הכספיים שלהם

 רה ניסיון רב במתן שירותי ייעוץ והערכות שווי מסוגים שונים בהתאם לכללילחב

כמו כן,  (US GAAP). והאמריקאי (IFRS) התקינה החשבונאית הבינלאומית

 . SEC ,IASB (IFRS ,)AICPA ,IRS -ה מבוצעות וערוכות לפי דרישות עבודותינו

ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת:  פרטים נוספים אודות וריאנס

www.variance.co.il. 

 הצוות המוביל

 . מנהל ותףש מייסד, – (רם לוי )רו"ח

 לרם ניסיון עשיר בליווי וייעוץ לחברות ועסקים במשק הישראלי. ניסיונו של רם כולל

מובילות במשק הישראלי ולחברות הזנק. ניסיונו של רם כולל ייעוץ עסקי לחברות 

שווי חברות, מיסוד תוכניות למטרת מיזוגים ושיתופי פעולה עסקיים, בחינת  הערכות

חוות דעת לבתי משפט, בניית מודלים פיננסיים ובדיקות כדאיות  BOTפרויקטי 

קסלמן פיננסיים לפני עבודתו בוריאנס שימש כמנהל בכיר ב והתכנות של פרויקטים.

(PriceWaterhouseCoopers Corporate Finance).  כמו כן, כיהן כסמנכ"ל פיתוח

פיננסי בחברות ייעוץ פרטיות. לרם תואר  עסקי בחברת ספקטרוניקס בע"מ וכיועץ

אקדמי(, כמו כן, תואר ראשון במדעי  למנהל )מסלולראשון בחשבונאות מהמכללה 

 .אילן-במימון מאוניברסיטת בר התמחות (,MBA)החיים ותואר שני במנהל עסקים 

  שותף, מנהל תחום הערכות שווי - אמנון אלון

ייעוץ לחברות פרטיות  הכולל בין היתר ניסיון בתחומים פיננסיים נרחבים לאמנון

בחינת פרויקטים  ,וציבוריות בתחומים של הערכות שווי, בחינות כדאיות כלכליות

ורכישות. לפני  ויעוץ במיזוגים project finance -ובניית מודלים פיננסים בתחום ה

כאנליסט  הצטרפותו לוריאנס, אמנון עבד בבנק דיסקונט במחלקה לליווי פרויקטים

במסגרת תפקיד זה עסק בפרויקטים רבים בתחום  BOT-בתחום הומנהל פרויקטים 

( ופרויקטי נדל"ן. לאמנון תואר ראשון בכלכלה BOT/PFI) project finance -ה

 ,( עם התמחות במימוןMBAבמנהל עסקים ) מרילנד ותואר שני מאוניברסיטת

 .רסיטת ג'ונס הופקינס )בהצטיינות(מאוניב

   

http://www.variance.co.il/
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 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה בדבר דוח
 

 
 ג)א(: 83דוח 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'  .11
 .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  2119, יוניב 31שנסתיימה ביום 

 אפקטיבית.כ
 

שיש בהם כדי לשנות את הערכת עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין 
 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()83הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(
 

 הצהרת מנהלים
 הצהרת מנהל כללי

 אני, אילן רביב, מצהיר כי:
 
 2119של שנת  השלישיהתאגיד( לרבעון  -בחנתי את הדוח הרבעוני של מיטב דש השקעות בע"מ )להלן  (1)

 הדוחות(;  -)להלן 
 

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות; 
 

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

 שאליהם מתייחסים הדוחות;
 

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

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

 הגילוי;
 

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

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

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2111-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(

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

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

ביות מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטי
 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
 2119, נובמברב 17
 



 

 

 (:2ג)ד()83הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  )ב(
 

 הצהרת מנהלים
 נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים הצהרת

 
 

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

"הדוחות" או "הדוחות  -)להלן  2119של שנת  השלישיהתאגיד( לרבעון  -דש השקעות בע"מ )להלן 
 ם"(;לתקופת הביניי

 
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 
 לתקופת דוחות;בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 
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 
 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 
החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של  גיליתי לרואה (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(
ספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר על הדיווח הכ

הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 
לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי 

 ים בהתאם להוראות הדין; וכןוהכנת הדוחות הכספי
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.

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

 
רות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, המיועדים קבעתי בק )א(

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 
, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2111-ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 תקופת ההכנה של הדוחות; וכן המאוחדות, בפרט במהלך 
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 
 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

האחרון התקופתי אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  לא הובא לידיעתי כל )ג( 
מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול  ( לביןרבעוני)

בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה 
 בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

 
 מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או 
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 2019, בנובמבר 17

 
 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
אג' למניה, המסתכם  15-אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ 17.11.2019ביום  .2.4

 מיליון ש"ח. 10-לסך של כ
 

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

נכון ליום אשראי, ולעניין מימון  2018לשנת  לדוח התקופתי 11.11לאמור בסעיף  בהמשך .3.1.1
מתאגידים  "(פנינסולהקבוצת פנינסולה בע"מ )להלן: ", האשראי המנוצל של 30.9.2019

 ליום נכון, כן . כמו0.3%בנקאיים הינו בשיעור ריבית ממוצע בגובה ריבית פריים מינוס 
מיליון  470-בנקים בישראל בסך כולל של כ משלושה, לפנינסולה קווי אשראי 30.9.2019

-כ של אשראי יתרת לפנינסולה, 30.9.2019 ליום נכון ילותה השוטפת.ש"ח למימון פע
 עלויות בניכוי, נטו) שהנפיקה'( ב-ו' א סדרות) החוב אגרות בגין ח"ש אלפי 182,635
פרסמה מדרוג, דוח דירוג ראשוני לפנינסולה לטווח ארוך,  22.10.2019ביום  (.הנפקה
 עם תחזית דירוג יציבה.  A2בדירוג 
מניות  13,230,000דוח הצעת מדף מכוחו הנפיקה  פנינסולהפרסמה  10.6.2019ביום 

פנינסולה ( הניתנים למימוש למניות רגילות של 2כתבי אופציה )סדרה  3,969,000רגילות, 
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, כנגד פנינסולה( הניתנים למימוש למניות רגילות של 3כתבי 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 
נכון למועד פרסום (. 3כתבי אופציה )סדרה  765,900 -( ו2כתבי אופציה )סדרה  765,900

מהון המניות  51.53%-כ מניות פנינסולה, המהוות 81,954,465 -הדוח החברה מחזיקה ב
 .1בדילול מלא( .%9049המונפק של פנינסולה )

ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  207,971,000הנפקה של  פנינסולה השלימה 16.7.2019 ביום .3.1.2
 הנושאות סדרה הרחבת של בדרך, "(אג"ח סדרה ב'" :)להלן ש"ח ע.נ. כ"א 1ב'( בנות 

ודות )קרן וריבית( למדד כלשהו, בתמורה ואינן צמ 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 ללא ח"ש מיליון 210 -כ

הקצתה  2019, בחודש מרץ 2018לדוח התקופתי לשנת  11.9עיף בהמשך לאמור בס .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 
 פנינסולה. 

נכנסו לתוקפן  25.8.2019, ביום 2018לדוח התקופתי לשנת  11.13בהמשך לאמור בסעיף  .3.1.4
נכנסו לתוקפן הוראות חוק  15.9.2019וביום  1993-הוראות חוק אשראי הוגן, תשנ"ג

 .  2018-חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח
אישרה  22.10.2019, ביום 2018לדוח התקופתי לשנת  11.14.2בהמשך לאמור בסעיף  .3.1.5

נינסולה את תיקון הסכם ההשקעה שנחתם אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בפ
וקובע תחרות התניית אי  התיקון מבהיר את. 13.8.2015בין החברה לבין פנינסולה ביום 

תהיה רשאית לבצע רכישה או השקעה )בעצמה או באמצעות חברות קשורות כי החברה 
 שלה( בתאגידים העוסקים במתן אשראי מחוץ לישראל בלבד, אך ורק אם העסקה הוצעה

ון נתחילה לפנינסולה וזו החליטה שאינה מעוניינת לבצעה בעצמה והכל בהתאם למנג
 שנקבע. 

 
  (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
יסוי בהסכם למיזוג בין מיטב דש קרנות התקבלה מרשויות המס החלטת מ ,24.3.2019

מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ  עם ולתוך תכלית"( 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 
החברה שונה 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 

ניירות ערך עבור ניהול קרנות הנאמנות, ניהול קרנות הסל ושיווק וניהול תיקי השקעה ב
 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

ק ניהול נכסים אירלנד בע"מ רשמה למסחר בבורסה לני"ע חברת בלקרו 2019יולי 
קרנות סל זרות העוקבות אחרי מדדי מניות ומדדי אג"ח בחו"ל ואשר ניתן  15בישראל 

 סגמנט זה מהווה רכיב משמעותי מהכנסות המגזר. לרכוש אותן במטבע המקומי.
של יחידות הפצת קרנות סל זרות בישראל, בדגש על אפשרות הרכישה , להערכת החברה

 את התחרות הקיימת בתחום. בטווח הארוך להגביר הקרן בשקלים, עשויה 
הפצת קרנות סל זרות בעקבות  תחרות הקיימת בתחוםה הגברתהערכות החברה בדבר 

בישראל, מהווה מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה והתנהגות 
ל להיות שונה באופן מהותי מזה או אי התממשותו עלו/אשר התממשותו ו, שוק ההון

, איכות שינוי בטעמי ו/או העדפות הלקוחותבעקבות , בין היתר, המוערך על ידי החברה
 שינויים חיצוניים אשר לחברה אין שליטה עליהם.ועשיית השוק, יכולת ההפצה 

 
 
 
 
 

                                                 
 המנוהלות על ידי חברות בקבוצה. סל ותעודות נאמנות בקרנות החזקותללא  1
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 תחומי פעילות אחרים .4
 סוכנויות ביטוח .4.1

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

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

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

 30.9.19"( ליום מיטב דש הלוואותשהעניקה החברה למיטב דש הלוואות בע"מ )להלן: "
  אלפי ש"ח. 42,902הינה 

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

כספי  30.7.2019. בהתאם לכך לא ניתן להשקיע כספים חדשים והחל מיום p2p-ה
 הלוואות שיוחזרו לא יושקעו בהלוואות חדשות. 

 
 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 כליקווידיטי"להלן )"- השקיעה מיליוני דולר. החברה 30 
מיליוני דולר, כאשר חלק מסכום זה כבר הושקע  7( סך של Capital Commitment) בליקווידטי

השלימה  1.8.2019ביום . ליקווידטיבפועל לצורך מימון פעילות ההשקעות הראשונית של 
 מיליוני דולר. 8-ליקווידיטי גיוס נוסף בסך של כ

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 

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

בת של  חברה ,"(חברת ליקווידיטי)להלן: " בע"מ סי אמ. קפיטל ליקווידיטי חברת לאמור,בהמשך 
 Convertible Financing, התקשרה בהסכם ליקווידיטיהחברה, שהינה חברת הניהול של 

Agreement ראה דיווח מיידי מיום נוספים לפרטים . מיליון דולר 2.5סך של  אשר במסגרתו גויס
 .אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה (2019-01-089763מס' אסמכתא: ) 23.10.2019

בכוונת חברת ליקווידיטי להמשיך ולהגדיל את מקורותיה באמצעות הגדלת קרן ליקווידיטי 
צפויה קרן ליקווידיטי  2019החברה מעריכה כי עד סוף חודש נובמבר וספים. ובאמצעות מקורות נ

מיליון  50 -להשלים גיוס נוסף לקרן, כך שהסכום המצרפי של משקיעים שגוייסו לקרן יעמוד על כ
 דולר. 

 וביחס להשלמת גיוס נוסף  כוונת חברת ליקווידיטי להגדיל את מקורותיההמידע האמור ביחס ל
 ם.פה פני עתיד המבוסס על הערכות החברה ואין כל וודאות להשלמתהינו מידע צו

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

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

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

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

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

"(, רייגו"להלן: בחברת רייגו השקעות בע"מ )התקשרה החברה בהסכם השקעה  21.7.2019ביום  .5.3
ביחד עם משקיעים נוספים, לרבות מנכ"ל החברה ומנהל תחום השקעות אלטרנטיביות. במסגרת 
זו לחברה תוענק זכות לקבלת מניות מיעוט ברייגו בהתקיים תנאים שנקבעו. במקביל להסכם 

מהון המניות של  21%-לכדי כהאמור, התקשרה החברה בהסכם אופציה להגדלת חלקה ברייגו עד 
"(. יצוין כי השלמת עסקת האופציה כפופה לתנאים עסקת האופציה"להלן: רייגו בדילול מלא )

מתלים, ועל כן במועד זה לא קיימת כל ודאות כי התנאים המתלים להשלמת עסקת האופציה 
  .אכן יתמלאו או כי עסקת האופציה אכן תושלם

והסכם האופציה, התקשרו החברה, מנכ"ל החברה, מנהל  במקביל להתקשרות בהסכם ההשקעה
תחום השקעות אלטרנטיביות בחברה ורייגו בהסכם בעלי מניות להקמת חברה חדשה, המסדיר 

צפויה לפעול  , מיטב דש רייגו החזקות בע"מ,את זכויותיהם בחברה חדשה. החברה החדשה
 על ידה.  שהוקמהכשותף הכללי של קרן השקעות 
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כיום בתחום של העמדת הלוואות )מגובות שעבודים( לרכישת נכסי נדל"ן בארה"ב  רייגו פועלת
 ( לצמצום הסיכון. big dataומשתמשת לצורך כך באלגוריתם ייחודי לניתוח מידע )

 
  לוטוס .5.4

מההון המונפק של  85% לרכישתבהסכם ושני רוכשים נוספים החברה  והתקשר 10.10.2019ביום 
Lotus Investment Management Limited " :(, חברה אירית בשליטתו של מר דיוויד לוטוס)להלן"

התחייבה, בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, להשקיע בתיק האשראי שבניהול וכן גרין 
אשר , (2019-01-088386)מס' אסמכתא:  15.10.2019לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום . לוטוס

 .פניהנכלל בדוח זה על דרך הה והאמור ב
 

  הון אנושי .6
של כללית האסיפה ה אישרה 19.9.2019ביום , 14.8.2019בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום  .6.1

כמו . של גב' תמר יסעור כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה בת שלוש שנים החברה את מינויה
החברה מיום  דירקטוריוןאישור ל, 13.8.2019כן, בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה מיום 

לגב' ולאישור הבורסה הוקצו  19.9.2019מיום לאישור האסיפה הכללית של החברה , 14.8.2019
, הניתנים למימוש, מהותית כתבי אופציה לא סחירים במסגרת הקצאה פרטית 35,000 יסעור

 %0.05-ע.נ. כ"א של החברה, המהוות כ₪  1מניות רגילות בנות  35,000, לעד 2בהנחת מימוש מלא
ל החברה, ללא תמורה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולתנאי הזכויות בהון ובהצבעה שמ

 14.8.2019מיום  . לפרטים נוספים ראה דיווחים מידיים מיוםשל החברה התגמול ההוניתתכנית 
 (, מיום2019-01-086749)מס' אסמכתא:  20.8.2019, מיום (2019-01-084697מס' אסמכתא: )

(, 2019-01-097597 :)מס' אסמכתא 19.9.2019מיום  (,2019-01-096127מס' אסמכתא: ) 15.9.2019
-2019-01 :)מס' אסמכתא 27.10.2019מיום ו (2019-01-097648 :)מס' אסמכתא 22.9.2019מיום 

  נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. הםאשר האמור ב (090687-01-2019-ו 090693
מיטב דש מן ומר רועי בנטוב כמנכ"לים משותפים בחברת מונו מר אודי וייס 30.6.2019ביום  .6.2

 . ברוקראז' בע"מ
נחתם הסכם קיבוצי בין החברה לבין הסתדרות העובדים הלאומית וועד עובדי  6.8.2018ביום  .6.3

הקיבוצי, הוקמה ועדה שתפקידה לדון  "(. בהתאם להסכםהקיבוצי ההסכםהחברה )להלן: "
"(, חובות עברופה שקדמה לחתימת ההסכם )להלן: "בשאלת זכאות עובדים לתשלום בגין התק

ככל שקיימת זכאות כזו, תוך שקלול הטבות שהעניקה החברה לעובדיה מעבר למתחייב ממנה 
, וככל שיהיה מכוח הדין הקוגנטי. ככל שהועדה תגיע להסכמות בשאלת קיומם של חובות עבר

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.
קטור חיצוני הסתיימה תקופת כהונתו השלישית של מר יעקב גולדמן כדיר 11.9.2019ביום  .6.4

 בחברה. 
את הדירקטור אשר דן ינאי שליין כדירקטור של החברה סיווגה ועדת הביקורת  11.11.2019ביום  .6.5

 . 25.12.2013מר שליין מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  בלתי תלוי.
תוקטן במסגרתה ופרישה מרצון אישר דירקטוריון החברה תכנית התייעלות  17.11.2019ביום  .6.6

 .הידברות בנושאלקיום  ועד העובדיםל החברה תפנהאדם בקבוצה. מצבת כוח ה
 

 ניירות ערך של החברה .7
 כתבי אופציה .7.1

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

 תאריך
 הדיווח

פקיעה/ 
 /הקצאה
 מימוש

כמות 
כתבי 
 אופציה

 
כמות 
 3מניות
 

 אסמכתא

 2019-01-097143 316 720 מימוש 12/11/2019
 2019-01-093507 - 1,200 פקיעה 03/11/2019

28/10/2019 
 1,385 3,376 מימוש

2019-01-091152 
 - 165 פקיעה

                                                 
 להלן. 3ראה הערת שוליים מספר לפרטים נוספים  2
מש את כתבי האופציה רק מניות בכמות יוקצו לניצע שמה, בפועל כתבי האופציהממימוש  שנבעון כמות המניות ילעני 3

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

פקיעה/ 
 הקצאה/
 מימוש

כמות 
כתבי 
 אופציה

 
כמות 
 3מניות
 

 כתאאסמ

27/10/2019 
 - 35,000 4הקצאה

2019-01-090687 
 1,990 7,069 מימוש

24/10/2019 
 448 2,436 מימוש

2019-01-090366 
 - 3,452 פקיעה

 2019-01-089934 2,564 6,285 מימוש 23/10/2019

10/10/2019 
 304 798 מימוש

2019-01-087615 
 - 2,085 פקיעה

03/10/2019 
 1,841 4,532 מימוש

2019-01-085617 
 - 660 פקיעה

 2019-01-084978 200 500 מימוש 02/10/2019
 2019-01-083937 509 1,440 מימוש 26/09/2019

25/09/2019 
 273 800 מימוש

2019-01-083229 
 - 725 פקיעה

22/09/2019 
 1,105 3,300 מימוש

2019-01-097855 
 - 3,300 פקיעה

12/09/2019 
 99 300 מימוש

2019-01-095728 
 - 29,529 פקיעה

05/09/2019 
 563 2,100 מימוש

2019-01-092956 
 - 259 פקיעה

01/09/2019 
 294 1,480 מימוש

2019-01-091348 
 - 1,856 פקיעה

 2019-01-089491 148 416 מימוש 28/08/2019
 2019-01-088015 4,345 12,220 מימוש 25/08/2019
 2019-01-087496 549 2,200 מימוש 22/08/2019
 2019-01-087142 2,574 7,740 מימוש 21/08/2019
 2019-01-086428 724 3,244 מימוש 20/08/2019
 2019-01-086071 5,091 19,198 מימוש 19/08/2019

18/08/2019 
 825 2,384 מימוש

2019-01-085615 
  21,060 פקיעה

 2019-01-078016 696 2,500 מימוש 28/07/2019
 2019-01-076576 2,212 6,745 מימוש 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

                                                 
מהותית, לגב' תמר יסעור,  פרטית קצאהבמסגרת ה כתבי אופציה לא סחירים 35,000אודות הקצאת נוספים לפרטים  4

 לעיל. 6.1דירקטורית חיצונית בחברה, ר' סעיף 
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תאריך 
 הדיווח

פקיעה/ 
 הקצאה/
 מימוש

כמות 
כתבי 
 אופציה

 
כמות 
 3מניות
 

 אסמכתא

 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 שמימו 05/06/2019
 2019-01-055525 575,000 - 5הקצאה 04/06/2019
 2019-01-055447 1,061 3,249 מימוש 04/06/2019
 2019-01-055198 768 3,700 מימוש 03/06/2019
 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  1,423,816 הינהיתרת כלל כתבי האופציה הלא סחירים  11.11.2019 ליום

 66,099,099 הההון הרשום למסחר הינוכמות  ניותמ 69,084,258 הינהההון המונפק והנפרע 
 .מניות

 
 מניות חסומותהקצאת  .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

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

לפרטים נוספים למסחר בבורסה.  המניות החסומותהתקבל אישור לרישום  4.6.2019ביום  מועד.

                                                 
, ראה במסגרת הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותיתמניות חסומות של החברה  575,000לפרטים נוספים אודות הקצאת  5

 להלן. 7.2סעיף 
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)מס'  4.6.2019ומיום  (2019-01-051565)מס' אסמכתא:  28.5.2019מיום  יםדיימי יםראה דיווח
  .נכלל בדוח זה על דרך ההפניה הםאשר האמור ב( 2019-01-055525אסמכתא: 

 
 דירוג אג"חו גיוס .7.3

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

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

בל דירקטוריון החברה החלטה עקרונית להסמיך את הנהלת החברה לפעול קי 30.10.2019ביום 
דוח הצעת  אגרות חוב לציבור באמצעותסדרה חדשה של לשם ביצוע גיוס חוב בדרך של הנפקת 

. (2019-01-017254)מס' אסמכתא:  28.2.2019יום ממדף, על בסיס תשקיף המדף של החברה 
טיוטה של שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ד'(  30.10.2019בהמשך לכך, פרסמה החברה ביום 

ותמצית התניות בהנפקה שבכוונת החברה להציג בפני גורמים בשוק ההון בקשר עם ההנפקה. 
-2019-ו 2019-01-092520)מס' אסמכתא:  30.10.2019מיום  יםמידי יםראה דיווח וספיםנלפרטים 

 נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. הם( אשר האמור ב01-092562
באופק יציב לאגרות חוב )סדרה  A1.ilדירוג היא קובעת הודיעה מידרוג בע"מ כי  4.11.2019ביום 

ראה  נוספיםלפרטים  .)ככל שתונפק( ערך נקוב₪ מיליון  250בסך של עד  החברה( שתנפיק 'ד
( אשר האמור בו נכלל בדוח זה על 2019-01-094083)מס' אסמכתא:  4.11.2019דיווח מיידי מיום 

 דרך ההפניה.
 

 לדירקטורית חיצוניתהקצאת אופציות  .7.4
מהותית, לגב' פרטית  קצאהבמסגרת ה כתבי אופציה לא סחירים 35,000לפרטים אודות הקצאת 

 לעיל. 6.1יסעור, דירקטורית חיצונית בחברה, ר' סעיף תמר 
 

   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: " פקה ובכלל זה מ.ד אוצר בע"מנתבעים לרבות החתמים בהנ

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

ועל על פרסום  נוסח מחייב של הסכם הפשרה עלניתנה החלטת בית המשפט במסגרתה הורה 
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 הנחיות 

שלום גמול ושכר טרחה לתובעים ביחס להגשת טענות הצדדים לגבי חלוקת סכום הפשרה ות
 פורסמו הודעות לעיתונות בהתאם להחלטת בית המשפט. 6.8.2018ביום המייצגים ובאי כוחם. 

במהלך התקופה להגשת התנגדויות והודעות פרישה הוגשו הודעות מצד גורמים שונים. הצדדים 
נכון למועד  וגשו.המשלמים וצדדים נוספים בהליכים התנגדו להודעות הפרישה ולהתנגדויות שה

זה, טרם ניתנה החלטת בית המשפט בדבר ההתנגדויות והודעות הפרישה האחרות, וטרם נקבע 
מועד לדיון בתיק. היועץ המשפטי לממשלה צפוי להגיש את עמדתו ביחס להסכם הפשרה עד 

 .17.11.2019ליום 
בהתייחס  2018בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  (ד()2()ב)23בהמשך לאמור בביאור  .8.2

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

י מחוז ט המחוזלמיטב דש גמל(, לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים ולבית המשפ 1.1.2017ביום 
חלו ועד כה  2018דוחותיה הכספיים של החברה לשנת מרכז, בנושא דומה, ממועד פרסום 

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

 מלמיטב דש ג נדחתה הבקשה לעיכוב ההליך. 20.8.2019וביום  בקשה לעכב את ההליך
 .סיכומיה את הגישה טרם

יום ב, אשר הוגשה ע"י עמותהלאישור התביעה והתובענה הייצוגית נוספת ביחס לבקשה  .8.2.2
 ביום .דיון הוכחות בעניין התאמת המבקשת כתובעת ייצוגית התקיים ,9.9.2019

בקשה נוספת להורות למבקשת להפקיד ערובה כתנאי להמשך ניהול  הוגשה ,19.9.2019
 .ההליך

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

התקיים דיון הוכחות בתיק, במסגרתו נחקרו המבקשים. דיון  1.7.2019 ביום, מיטב דש גמל
 .23.1.2020ליום הוכחות נוסף נקבע 
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לתביעה בהתייחס  2018בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת ()ז( 2)ב()23בהמשך לאמור בביאור  .8.4
 ביום ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

מי התקיים דיון מקד 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. 

 לתביעהבהתייחס  2018בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת ()א( 2)ב()23בהמשך לאמור בביאור  .8.5
 23.12.2012ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 

על התובעים להגיש  .בתיקדיוני הוכחות  התקיימו ,2019 ,ספטמבר בחודש ,נגד מיטב דש גמל
 דיון .31.1.2020ועל הנתבעות להגיש עיקרי טיעון עד ליום  ,15.12.2019עיקרי טיעון עד ליום 

 .9.2.2020 ליוםנקבע בעל פה  לסיכומים
לתביעה בהתייחס  2018בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  ()ו(2)ב()23לאמור בביאור  בהמשך .8.6

נגד  10.7.2017ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 
בתל אביב תובענה  ההגיש המבקש לבית הדין האזורי לעבוד ,13.9.2019 ביום, מיטב דש גמל

בקשת האישור )להלן: " מיטב דש גמלובקשה מתוקנת לאישור תובענה כייצוגית כנגד 
 בדוח)שפורטה  הראשונה לבקשה דומות טענות מעלה המתוקנת האישור בקשת "(.המתוקנת

מיליון ש"ח )בהסתמך על  16.7-(, כאשר סכום התביעה הקבוצתית הועמד על סך של כהשנתי
עד  להשיב לבקשה על מיטב דש גמלה שצורפה לבקשת האישור המתוקנת(. חוות דעת מומח

 ליוםנקבע קדם משפט  דיון. 15.1.2020 להגיב לתשובה עד ליום זכאי המבקש, ו15.12.2019 ליום
 (2019-01-097237)מס' אסמכתא:  19.9.2019לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  .23.1.2020

  ה על דרך ההפניה.אשר האמור בו נכלל בדוח ז
המטפלים בבקשה, בשלב מקדמי זה, כאשר טרם הוגשה  מיטב דש גמלשל  הדין עורכי להערכת

תשובת המשיבה לבקשת האישור המתוקנת, לא ניתן להעריך את סיכוייה של בקשת האישור 
 המתוקנת והתביעה להתקבל.

בהתייחס לתביעה  2018ת ()ה( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנ2)ב()23בהמשך לאמור בביאור  .8.7
נגד  26.2.2017ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 

ים לבית המשפט הגישו הצדד 28.10.2019איילון פנסיה וגמל )אשר מוזגה למיטב דש גמל(, ביום 
 סח מוסכם של הסכם פשרה. הודעה כי הגיעו לנו

 תובענה, אביב בתל המחוזי המשפט הלוואות לבית דש מיטב דכנג הוגשה, 26.9.2019 ביום .8.8
 הטעתה הלוואות דש מיטב התובע לטענת ."(התביעה: "יחדיו להלן) כייצוגית לאשרה ובקשה
 חדלות לאחוזי בנוגע ההלוואות המלווים בפלטפורמת ציבור כלפי לב ותום אמון חובות והפרה
 הוראות, הצרכן הגנת חוק הוראות, חקוקה החוב של להפרה התובע טוען עוד. חזויים פירעון

 אותה הקבוצה חברי. במשפט ולא עושר ועשיית אחיד בחוזה וקיפוח רשלנות טענת, החוזים חוק
 הגשת למועד עובר השנים בשבע הצטרף אשר אדם כל הינם לייצג הייצוגי התובע מבקש

 הוגדרו אשר מידשהע ההלוואות אחוז ואשר ההלוואות פלטפורמת במסגרת כמלווה התביעה
 .הלוואות דש מיטב ידי על שהוצגו החזויים הפירעון חדלות אחוזי על עולה' בפיגור הלוואות'כ

 דש מיטב. ח"ש מיליון 7 -כ של בהיקף הוא הקבוצה חברי לכלל שנגרם הנזק כי מעריך התובע
)מס'  2.10.2019לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  .התובענה פרטי את לומדת הלוואות

  אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.( 2019-01-084669אסמכתא: 
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 בע"מ השקעות דש מיטב של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
 
 

 מבוא
 

 הדוח את הכולל החברה(, - )להלן מאוחדות וחברות בע"מ השקעות דש מיטב של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 או הרווח על המאוחדים התמציתיים הדוחות ואת 9312 ,בספטמבר 03 ליום הכספי המצב על המאוחד התמציתי

 ובאות ושהסתיימ חודשים שלושהו תשעה של ותלתקופ המזומנים ותזרימי בהון ייםהשינו אחר, כולל ורווח הפסד
 לתקן בהתאם אלו ביניים לתקופות כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה הדירקטוריון .ךתארי

 ביניים לתקופת כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן ביניים", לתקופות כספי "דיווח - IAS 03 בינלאומי חשבונאות
 על מסקנה להביע היא אחריותנו .1293-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנות של ד' פרק לפי זו

 סקירתנו. על בהתבסס אלה ביניים לתקופות כספי מידע
 
 מהווים באיחוד הכלולים נכסיהן אשר שאוחדו חברות של התמציתי ביניים תלתקופ הכספי המידע את סקרנו לא
 -וכ %19.0 -כ מהוות באיחוד הכלולות והכנסותיהן 2931 ,בספטמבר 30 ליום המאוחדים הנכסים מכלל %03.6 -כ
 .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים שלושהו תשעה של לתקופות המאוחדות ההכנסות מכלל בהתאמה ,%11.1

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

 .האחרים החשבון רואי של הסקירה
 

 הסקירה היקף
 

 לתקופות כספי מידע של סקירה" - בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 ,מבירורים מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה ".הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים
 סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה הלינו ומיישום ,והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר
 ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה
 .בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה

 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם
 

 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 ל"הנ הכספי שהמידע
 

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

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

 .1293-ל"התש (,ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות תקנות של 'ד פרק
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 בע"מ השקעות דש מיטב
 הכספי המצב על מאוחדים דוחות
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 ליום     
 בדצמבר 01  בספטמבר 03ליום  
 9312  9311  9311 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      נכסים שוטפים
      

 991   166   909  מזומנים ושווי מזומנים 
 119   396   919  השקעות לזמן קצר 

 השקעות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי
 -   96,611   -  תעודות סל ופיקדון   

 961   692   252  אשראי לקוחות
 09   01   53  לקוחות

 163   33   91  חייבים ויתרות חובה
 2   11   1  מסים שוטפים לקבל

      
  1,569   91,335   1,300 

      נכסים לא שוטפים
      

 26   26   26  השקעות של עמיתי קופות גמל
 13   61   109  הלוואות ויתרות חובה, השקעות

 93   90   99  השקעות בחברות כלולות 
 09   01   129  רכוש קבוע

 93   15   15  מסים נדחים
 1,193   1,132   1,133  בלתי מוחשיים נכסים

      
  1,619   1,019   1,301 

      
  0,193   92,399   9,163 

      

      
   .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 01  בספטמבר 03ליום  
 2019  2018  9311  
  מבוקר  בלתי מבוקר 
  ח"מיליוני ש 

       התחייבויות שוטפות
       

  590   310   603  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
  -   96,199   -  התחייבות ופיקדון, תעודות סל

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

  13   05   51  התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר
  62   61   56  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  035   161   113  זכאים ויתרות זכות
  15   13   11  מסים שוטפים לשלם

  206   99,312   299  
       התחייבויות לא שוטפות

       
  29   22   23  הלוואות מתאגידים בנקאיים

  662   915   993  אגרות חוב
  21   21   21  התחייבויות לעמיתי קופות גמל

  11   15   6  התחייבויות בגין רכישת פעילויות
  10   13   159  התחייבויות בגין חכירה

  -   -   9  זכאים אחרים
  1   9   2  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  36   30   35  מסים נדחים
  1,199   1,361   239  

  1,213   91,313   9,110  כ התחייבויות"סה
       

       הון 
       

  63   63   65  הון מניות 
  510   569   519  פרמיה על מניות

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

  933   122   903  יתרת רווח 
  03   05   06  קרנות אחרות

       
  195   190   151  הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

       
  195   193   930  זכויות שאינן מקנות שליטה

  253   239   1,361  כ הון "סה
       
  0,193   92,399   9,163  

        
 
 

  9312 בנובמבר, 19

     

 
 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  תשעת החודשים 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 01  בספטמבר 03ביום   בספטמבר 03ביום  
 9312  9311  9312  9311  9311 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 (למעט נתוני רווח למניה)ח ''מיליוני ש 
          

 192   916   936   695   609  נטו , עמלות ואחרות, הכנסות מדמי ניהול
 61   15   91   30   63  הכנסות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי

 123   901   999   661   629  כ הכנסות"סה
          

 611   195   190   510   599  הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
          

 939   56   53   155   165  רווח תפעולי
          

 מניירות ערך המוחזקים ( הפסד)רווח 
 (0)  -   (3)  9   13  נטו, למטרות השקעה בתיק נוסטרו   

 1   -   -   1   1  הכנסות מימון
 (09)  (1)  (0)  (92)  (96) הוצאות מימון

 (00)  (1)  (11)  (93)  (00) נטו, הוצאות אחרות

 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות
 0   1   9   9   5  נטו, לפי שיטת השווי המאזני    

          
 100   31   01   139   199  רווח לפני מסים על הכנסה

 56   16   11   33   33  מסים על הכנסה 
          

 99   95   99   60   19  רווח לתקופה
          

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

 -   -   (1)  -   (1) הפסד אקטוארי בגין תכניות להטבה מוגדרת
 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 -   -   (9)  -   (9) של פעילויות חוץ     
בגין עסקאות גידור תזרימי ( הפסד)רווח 

 9   -   (1)  9   -  מזומנים
          

 9   -   (3)  9   (0) כולל אחר המיוחס לחברה( הפסד)כ רווח "סה
          

 92   95   90   65   92  כ רווח כולל"סה
          

          :רווח לתקופה מיוחס ל
 69   99   99   55   93  בעלי המניות של החברה

 13   0   5   1   19  זכויות שאינן מקנות שליטה
          
  19   60   99   95   99 

          :רווח כולל מיוחס ל
 62   99   93   59   62  בעלי המניות של החברה

 13   0   0   1   13  זכויות שאינן מקנות שליטה
          
  92   65   90   95   92 

רווח למניה המיוחס לבעלי מניות החברה 
 (ח"בש)

         
          

 1.30   3.03   3.03   3.15   1.39  רווח בסיסי 
          

 1.39   3.03   3.03   3.10   1.36  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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     החברהמיוחס לבעלי מניות  

   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 
                 
                 

 9312, בינואר 1יתרה ליום 
 253   195   195   03   933   13   510    63  (מבוקר)   
                 

 19   19   93   -   93   -   -    -  רווח לתקופה 
 (0)  (9)  (1)  (1)  -   -   -    -  נטו, הפסד כולל אחר

                 
 92   13   62   (1)  93   -   -    -  כ רווח כולל "סה

 (33)  -   (33)  -   (33)  -   -    -  דיבידנד שהוכרז ושולם
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (19)  (19)  -   -   -   -   -    -  שליטה    
 -   -   -   -   -   (5)  3    1  מימוש אופציות לעובדים

 הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 99   12   0   0   -   -   -    -  שליטה   

 1   -   1   -   -   1   -    -  החברה  תתשלום מבוסס מניות למניו
 השקעה בהון השותפות על ידי בעלי

 61   61   -   -   -   -   -    -  זכויות שאינן מקנות שליטה    
                 

 1,361   930   151   06   903   13   519    65  9312, בספטמבר 03יתרה ליום 

 
 .רד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפ

  



 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 
  מניות

יתרת 
  רווח

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן 
מקנות  
 כ הון"סה  שליטה

 מבוקר בלתי 
 ח"מיליוני ש 
                  

 9311, בינואר 1יתרה ליום 
 291   196   139   06   192   13   (59)  561   63  (מבוקר)   

השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ 
בינואר  1ליום  IFRS9לראשונה של 

9311  -   -   -   -  (1)   -  (1)   -  (1) 
לאחר ) 9311בינואר  1יתרה ליום 

 IFRS9)  63   561  (59)   13   191   06   131   196   299אימוץ לראשונה של 
                  

 60   1   55   -   55   -   -   -   -  רווח לתקופה 
 9   -   9   9   -   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                  
 65   1   59   9   55   -   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 (09)  -   (09)  -   (03)  -   9   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

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

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

 1   -   1   -   -   1   -   -   -  החברה   
 (9)  (3)  (0)  (0)  -   -   -   -   -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 -   -   -   -   -   (1)  -   1   *( -  מימוש אופציות לעובדים
 רכישות נטו של מניות החברה על

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

 239   193   190   05   122   13   (51)  569   63  9311בספטמבר  03יתרה ליום 
                  
                  

                  .ח"מיליוני ש 1 -נמוך מ*( 

         .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

                  



 בע"מ השקעות דש מיטב

 בהון השינויים על מאוחדים דוחות

 

1 

     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 
                

 1,319   162   131   01   911   11   519   63  9312, ביולי 1יתרה ליום 
                

 99   5   99   -   99   -   -   -  רווח לתקופה
 (3)  (9)  (9)  (9)  -   -   -   -  נטו, הפסד כולל אחר

                
 90   0   93   (9)  99   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 (13)  -   (13)  -   (13)  -   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (0)  (0)  -   -   -   -   -   -  שליטה   
 -   -   -   -   -   (1)  -   1  מימוש אופציות לעובדים

 השקעה בהון השותפות על ידי בעלי
 03   03   -   -   -   -   -   -  זכויות שאינן מקנות שליטה    
                

 1,361   930   151   06   903   13   519   65  9312, בספטמבר 03יתרה 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 
                  

 209   191   111   05   119   10   (51)  560   63  9311, ביולי 1יתרה ליום 
                  

 95   0   99   -   99   -   -   -   -  רווח לתקופה 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                  
 95   0   99   -   99   -   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 (2)  -   (2)  -   (13)  -   1   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם
 -   -   -   -   -   1   -   (1)  *( -  מימוש אופציות לעובדים

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

 239   193   190   05   122   13   (51)  569   63  9311, בספטמבר 03יתרה ליום 
          .ח"מיליוני ש 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 
                  

 291   196   139   06   192   13   (59)  561   63  9311, בינואר 1יתרה ליום 
השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ 

בינואר  1ליום  IFRS9לראשונה של 
9311  -   -   -   -  (1)   -  (1)   -  (1) 

 לאחר ) 9311בינואר  1יתרה ליום 
 IFRS9)  63   561  (59)   13   191   06   131   196   299אימוץ לראשונה של    
                  

 99   13   69   -   69   -   -   -   -  רווח לשנה 
 9   -   9   9   -   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                  
 92   13   62   9   69   -   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 (30)  -   (30)  -   (35)  -   9   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

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

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

 9   -   9   -   -   9   -   -   -  החברה   
 רכישות נטו של זכויות שאינן מקנות

 (1)  (3)  (3)  (3)  -   -   -   -   -  שליטה   
 -   -   -   -   -   (9)  -   9   *( -  מימוש אופציות לעובדים

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

 253   195   195   03   933   13   -   510   63  9311, בדצמבר 01יתרה 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  החודשיםתשעת  

 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 01  בספטמבר 03ביום   בספטמבר 03ביום  
 9312  9311  9312  9311  9311 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

          תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
          

 99   95   99   60   19  רווח לתקופה
          

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
          :מפעילות שוטפת   
          

          :התאמות לסעיפי רווח והפסד
          

 9   9   9   5   93  פחת רכוש קבוע
 56   13   15   31   51  מוחשייםהפחתת נכסים בלתי 

 1   1   -   1   -  הפסד הון ממימוש השקעה בחברה מאוחדת
 2   0   9   9   9  הפחתת הוצאות רכישה נדחות

 (1)  -   1   (1)  -  שערוך השקעות לעמיתי קופות גמל 
 9   -   (1)  9   -  שערוך התחייבויות לעמיתי קופות גמל

 -   1   1   1   1  בהתחייבויות בגין רכישת פעילויותשינוי 
 -   -   -   -   1  שערוך הלוואה שניתנה לזמן קצר

 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות 
 (0)  (1)  (1)  (9)  (0) נטו, לפי שיטת השווי המאזני   

 (6)  (9)  9   (3)  3  נטו, מסים נדחים
 6   1   (6)  3   (1) שערוך אגרות חוב

 מניירות ערך הנמדדים בשווי ( רווח)הפסד 
 9   (3)  0   (6)  (10) נטו, הוגן דרך רווח או הפסד   

 9   -   -   1   1  תשלום מבוסס מניות

  61   32   90   15   95 

          

          

 
          

 .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  תשעת החודשים 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 01  בספטמבר 03 ביום  בספטמבר 03ביום  
 9312  9311  9312  9311  9311 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
          

 שינוי בסעיפי נכסים והתחייבויות 
          :בגין פעילות תעודות הסל   
          

 שערוך השקעות שוטפות של חברות 
 (23)  (1,390)  -   (1,990)  -  מאוחדות ייעודיות   

 310   1,135   -   1,633   -  התחייבות ופיקדון, שערוך תעודות סל
 3,333   633   -   0,563   -  נטו, שינוי בנכסים

 (031)  (135)  -   (19)  -  נטו, שינוי בהתחייבויות
 (3,553)  (613)  -   (0,135)  -  נטו, פיקדון והתחייבות, שינוי בתעודות סל
 09   (11)  -   (16)  -  נטו, שינוי בניירות ערך

 שינוי בהתחייבויות בגין מכירת ניירות 
 (93)  0   -   6   -  ערך בחסר   
          
  -  (11)   -  (15)  (10) 
          

          :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
          

 לקוחות וחייבים , אשראי לקוחות
 (039)  (116)  (61)  (109)  (191) ויתרות חובה   

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

 130   26   (113)  6   39  בנקאי   
 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 192   09   (95)  09   (159) וזכאים ויתרות זכות   
          
 (969)  (23)  (999)   19  (65) 
          

 ששימשו )מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 93   09   (199)  9   (119) 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  תשעת החודשים 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 01  בספטמבר 03ביום   בספטמבר 03ביום  
 9312  9311  9312  9311  9311 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

          תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
          

 השקעות לזמן קצר הנמדדות ( רכישת)מימוש 
 (91)  (19)  -   (69)  (03) נטו, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   

 (3)  -   -   (0)  (1) רכישת רכוש קבוע
 (59)  (6)  (5)  (39)  (11) רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 (3)  -   -   (3)  -  לקוחות רכישת אשראי
 (13)  (1)  (9)  (9)  (1) פרעון התחייבויות בגין צירוף עסקים

 (10)  -   -   -   (0) מתן הלוואה לזמן ארוך
 (11)  (9)  -   (6)  (9) נטו, שינוי בפיקדונות מוגבלים
 -   -   (1)  -   (1) השקעה בחברה מוחזקת

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

 99   99   -   99   -  מ"בתל אביב בע
 ( שימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 91   1   (1)  (139)  (61) השקעה   
          

          תזרימי מזומנים מפעילות מימון
          

 בניכוי הוצאות )הנפקת אגרות חוב של החברה 
 25   -   -   25   -  (הנפקה   

 הנפקת אגרות חוב של חברה מאוחדת
 21   -   939   21   939  (בניכוי הוצאות הנפקה)   

 (19)  -   -   -   -  פרעון אגרות חוב של החברה
 (16)  (92)  (91)  (51)  (15) פרעון אגרות חוב של חברה מאוחדת

 1   (1)  -   (1)  -  שינוי בהחזקות מניות באוצר
 (30)  (2)  (13)  (09)  (33) דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה

 דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן 
 (1)  -   (0)  (9)  (19) מקנות שליטה   

 (9)  (1)  (1)  (9)  (93) פרעון התחייבויות בגין חכירה
 השקעה בהון שותפות על ידי בעלי זכויות

 -   -   09   -   52  שאינן מקנות שליטה    
 (1)  -   -   (9)  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 (11)  (9)  (9)  (11)  (9) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 1   -   -   1   99  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 -   -   -   -   93  תמורה ממכירת ניירות ערך בחסר 
 16   6   15   95   (9) נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

    ( שימשו לפעילות)טו שנבעו מפעילות מזומנים נ
 (03)  (31)  930   131   139  מימון   
          

 -   -   9   -   9  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 
          

 111   (0)  93   6   (31) במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)עלייה 
          

 163   162   919   163   991  לתחילת תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים 
          

 991   166   909   166   909  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  תשעת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר 01  בספטמבר 03ביום   בספטמבר 03ביום   
  9312  9311  9312  9311  9311 
 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 
           
 31   5   5   96   92  ריבית 
           
 33   13   19   03   06  מסים על הכנסה 
           
           
           
          :מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור 
           
 10   99   93   56   96  ריבית 
           
 9   -   9   3   2  מסים על הכנסה 
           
           
           
          פעילות תעודות הסל 
           

 
 מזומנים ששולמו במשך השנה בפעילות 

          :תעודות הסל   
           
 2   3   -   13   -  ריבית 
           
 91   9   -   11   -  דיבידנד 
           

 
 מזומנים שהתקבלו במשך השנה 

          :בפעילות תעודות הסל   
           
 911   65   -   931   -  ריבית 
           
 131   95   -   133   -  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  תשעת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר 01  בספטמבר 03ביום   בספטמבר 03ביום   

  9312  9311  9312  9311  9311 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 ח"מיליוני ש  

           
 (ב)

מימוש השקעות בחברה מאוחדת 
          שאוחדה בעבר

           

 3   3   -   3   -  (למעט מזומנים ושווי מזומנים)הון חוזר  

           

 
 כ נכסים והתחייבויות של החברה "סה
 3   3   -   3   -  המאוחדת ליום המכירה   

           

 3   3   -   3   -  נכסים והתחייבויות ליום המכירה 

 (3)  (3)  -   (3)  -  תמורה שלא במזומן 

           

   -   -   -   -   - 

           

           

          מימוש תעודות סל שאוחדו בעבר (ג)

           

 
 השקעות שוטפות של חברות מאוחדות 

 93,926   -   -   -   -  ייעודיות   

 
 התחייבויות של חברות מאוחדות 

 (093)  -   -   -   -  ייעודיות   

 (93,030)  -   -   -   -  התחייבויות תעודות סל ופיקדון 

           

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

           

           

           

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
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 כללי - :1 באור
 

 תשעה של ותלתקופו 9312 בספטמבר, 03 ליום מתומצתת במתכונת נערכו אלה כספיים דוחות
 בדוחות לעיין יש מאוחדים(. ביניים כספיים דוחות - )להלן תאריך באותו ושהסתיימ חודשים לושהוש

 באותו שהסתיימה לשנהו 9311 בדצמבר, 01 ליום החברה של השנתיים הכספיים לדוחות בהקשר אלה
 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 03 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם ערוכים מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות
 )דוחות ערך ניירות תקנות של ד' פרק לפי הגילוי להוראות בהתאם וכן ביניים, לתקופות
 .1293-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  

 מיישמת 9312 בינואר, 1 מיום החל המאוחדים השנתיים הכספיים בדוחות כו'9 בבאור כמפורט
 לעניין הנחיות קובע אשר (IFRS 16 - )להלן 16 בינלאומי כספי דיווח תקן את לראשונה הקבוצה
  בחכירות. החשבונאי הטיפול

 
 כדלקמן: הינה חכירות בגין ,9312 בינואר, 1-ה מיום החל שמיושמת, החשבונאית המדיניות

 
 וזאת חכירה בגין התחייבות כנגד שימוש זכות בנכס החכירה תחילת במועד מכירה החברה
 בהן נמוך, ערך בעל הבסיס נכס בהן חכירה ועסקאות חודשים 19 עד של לתקופה חכירה למעט
 תקופת פני על ישר בקו הפסד או ברווח כהוצאה החכירה בתשלומי להכיר החברה בחרה

 הניתנת ההקלה את ליישם החברה בחרה חכירהה בגין ייבותההתח מדידת 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 12 ראותלהו בהתאם עובד כהטבות אלה
 

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

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

 
 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. הקצב לפי החכירה תקופת או שלהם, השימושיים החיים לאורך מופחתים השימוש

 .IAS 06 להוראות בהתאם ערך ירידת החברה בוחנת ערך, לירידת סימנים מתקיימים כאשר
 

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

 בתזרימי שינוי חל כאשר רק החכירה, בגין ההתחייבויות ליתרת כהתאמה ונזקפים שימוש
 או לרווח נזקפת שוטפים תשלומים בגין במדד השינוי השפעת במדד. משינוי הנובע המזומנים

 הפסד.
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 באור
 

 את להאריך אופציה ידי על המכוסות תקופות גם כוללת לביטול ניתנת שאינה החכירה תקופת
 בצפי שינוי חל בו במקרה תמומש. להארכה האופציה כי סביר, באופן ודאי, כאשר החכירה
 בהתאם החכירה, בגין ההתחייבויות יתרת את מחדש החברה מודדת ההארכה, אופציית למימוש
 ויהשינ סך כאשר בצפי, השינוי ביום המעודכן ההיוון שיעור לפי המעודכנת החכירה לתקופת

 הפסד. או לרווח לכך ומעבר לאיפוסו עד השימוש זכות נכס ליתרת נזקף
 

 כעסקת פלומט ואינו החכירה היקף את מקטין ואינ שרא 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

 בגין תווההתחייב השימוש זכות נכס יתרת לש המלאה או החלקית מהגריעה הנובע בהפסד או
 לתנאי בהתאם חכירהה בגין תיוההתחייבו יתרת את מחדש החברה מודדת מכן, לאחר .החכירה
 ביתרת השינוי סך את וקפתוז התיקון במועד המעודכן ההיוון שיעור לפי המתוקנים, החכירה

 השימוש. זכות נכס ליתרת החכירה בגין תוההתחייב
 

 תובהתחייב לראשונה וםהייש דבמוע הכירה לפיה חלקי למפרע יישום בגישת בחרה הקבוצה
 הריבית שיעור לפי מהוונים העתידיים החכירה תשלומי יתרת של הנוכחי הערך לפי חכירה בגין

 שימוש זכות בנכס תולהתחייב הזהה בסכום הכירה במקבילו זה למועד החוב של התוספתי
 או כסכנ הוכרו אשר שנצברו או מראש ששולמו חכירה תשלומי בגין מותאם בחכירה,
 לראשונה. היישום מועד לפני תוייבכהתח

 
 אשר חכירה חוזי בגין 9312 בינואר 1 ליום התקן של לראשונה ליישום המתייחסים נתונים להלן

 :.לראשונה היישום במועד בתוקף
 

 בינואר 1 ביום החברה של הכספיים הדוחות על התקן של לראשונה היישום השפעות ריכוז .1
9312: 

 

  

 בהתאם
 למדיניות
  השינוי  הקודמת

 שמוצג כפי
 -ל בהתאם

16 IFRS 
 ש"ח מיליוני  
 מבוקר בלתי  

       9312 בינואר, 1 ליום
       

       שוטפים לא נכסים
       

 919  195  09   קבוע רכוש
       

       שוטפות התחייבויות
       

 019  11  923   זכות ויתרות זכאים
       
       

       שוטפות לא התחייבויות
       

 193  159  10   חכירה בגין התחייבויות
       

 933  -  933   רווח יתרת
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 באור
 
 המתאימה הנומינלי הריבית שיעור קביעת לצורך חיצוני שווי במעריך נעזרה הקבוצה .9

 חוזי למח"מ בהתאם החברות, של המימוני לסיכון בהתאם זאת החכירה, חוזי להיוון
 נעשה בו הנומינליים ההיוון שיעורי טווח .אחרים כלכליים למשתנים בהתאם וכן החכירה
 %1.31 בין נע חכירה בגין ההתחייבות למדידת התקן של לראשונה היישום במועד שימוש

 הנכסים בקבוצות שוני החכירה, תקופת באורך מהבדלים מושפע זה טווח ,%3.13 -ל
 וכדומה. הקבוצה חברות של ההיוון שיעורי בין שינוי השונות,

 

90 IFRIC - הכנסה על למסים הקשורה ודאות-באי טיפול 
 

 הקשורה ודאות-באי טיפול - IFRIC 90 הוראות את החברה מיישמת ,9312 בינואר, 1-מה החל
 הכספיים. הדוחות על מהותית השפעה אין האמורה הפרשנות ליישום הכנסה. על למסים

 

 מחדש סיווג .ג
 

 לתקופות ההשוואה ניבנתו מסוימים סעיפים ,מהותיים לא בסכומים ,מחדש סיווגה החברה
  .הנוכחית בתקופה להצגה להתאימם מנת על ,הכספי המצב על המאוחדים בדוחות ,קודמות

 
 פיננסיים מכשירים - :0 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 

 

03 
 בספטמבר

9312  

03 
 בספטמבר

9311  
 בדצמבר 01

9311  

03 
 בספטמבר

9312  

03 
 בספטמבר

9311  
 בדצמבר 01

9311 

 
 בלתי
  מבוקר

 בלתי
  מבוקר  מבוקר

 בלתי
  מבוקר

 בלתי
 מבוקר  מבוקר

 ח"ש מיליוני 

 התחייבויות
            פיננסיות

            

 הלוואות
 מתאגידים
 136   136   22   136   136   22   (0) (1) בנקאיים

 חברה חוב אגרות
 933   969   065   902   969   063  (3) (0) מאוחדת

 חוב אגרות
 662   992   611   609   995   605  (0) (9) '(ג סדרה)
            
  1,321   1,321   299   159,1   1,159   1,315 

 

 

 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 (9)

 לשלם. וריבית שוטפות חלויות כולל (0)

 למחירי בהתאם הינו ההוגן השוויו בבורסה נסחרות בע"מ פנינסולה קבוצת חוב אגרות (3)
 בורסה.
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - :0 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
 או במישרין לצפייה ניתנים אשר ,1 ברמה שנכללו מצוטטים, מחירים שאינם נתונים  :9 רמה

 בעקיפין.
 שימוש ללא הערכה )טכניקות לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים  :0 רמה

 לצפייה(. ניתנים שוק בנתוני
 

 הוגן בשווי מדדיםהנ פיננסיים מכשירים
 
 0 רמה  9 רמה  1 רמה  

 ח"ש מיליוני  (מבוקר בלתי) 9312 ,בספטמבר 03
       הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 91   3   109   חוב ואגרות אופציות ,מניות
        אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 5   -   -    מניות

       
   109   3   00 

 

 
       פיננסיות התחייבויות

 -   -   51   סחירות ואופציות חוב אגרות ,מניות
 -   9   -   לגידור המשמשים המדד על אקדמה חוזי
 -   -   -   והחלף אקדמה חוזי

 10   -   -   עסקים צירוף בגין מותנית התחייבות
       
   51   9   10 

 

 
 מבוקר(: )בלתי 0 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   (91)  3   09  9312 ,בינואר 1 ליום יתרה
        

 או ברווח שהוכר הפסד סך
 (9)  (1)  -   (6) הפסד

 93   -   1   12  רכישות
 (19)  -   -   (19) מימושים

 2   2   -   -   התחייבות פרעון
        

 93   (10)  5   91  9312 ,בספטמבר 03 ליום יתרה
 

 
 במסגרת ,1 ברמה הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים ,9312 ,בספטמבר 03 ליום קיימים, בנוסף

 ש"ח. מיליוני 11 -כ של בסך גמל, קופות עמיתי של השקעות
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - :0 באור
 

 )המשך( הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג ב.
 
 0 רמה  9 רמה  1 רמה  

 ח"ש מיליוני  (מבוקר בלתי) 9311 ,בספטמבר 03
       הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 03   6   139   סל ותעודות חוב אגרות ,ואופציות מניות
 -   2   -   עתידיים וחוזים אקדמה חוזי

        אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 3   -   -    מניות

       
   139   15   01 

 

 
 

       פיננסיות התחייבויות
 -   1   03   סחירות ואופציות חוב אגרות ,מניות
 -   0   -   לגידור המשמשים המדד על אקדמה חוזי

 95   -   -   עסקים צירוף בגין מותנית התחייבות
       
   03   3   95 

 

 
 מבוקר(: )בלתי 0 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 
        

 3   (00)  3   00  9311 ,בינואר 1 ליום יתרה
        

  ברווח שהוכר )הפסד( רווח סך
 3   (1)  -   5  הפסד או  

 90   -   -   90  רכישות
 (99)  -   -   (99) מימושים

 2   2   -   -   התחייבויות פרעון
        

 10   (95)  3   03  9311 ,בספטמבר 03 ליום יתרה
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - :0 באור
 

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

 במסגרת ,1 ברמה הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים ,9311 בספטמבר 03 ליום קיימים, בנוסף
 ש"ח. מיליוני 1 -כ של בסך גמל, קופות עמיתי של השקעות

 
 0 רמה  9 רמה  1 רמה  

 ח"ש מיליוני  (מבוקר ) 9311 ,בדצמבר 01
       הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 09   3   20    חוב ואגרות אופציות ,מניות
       אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 3   -   -    מניות

       
   20   3   06 

 

 
 

       פיננסיות התחייבויות
 -   -   6   סחירות ואופציות חוב אגרות ,מניות
 -   9   -   לגידור המשמשים המדד על אקדמה חוזי
 -   0   -   והחלף אקדמה חוזי

 91   -   -   עסקים צירוף בגין מותנית התחייבות
       
   6   5   91 

 

 
 )מבוקר(: 0 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 
        

 3   (00)  3   00  9311 ,בינואר 1 ליום יתרה
 ברווח שהוכר (הפסד) רווח סך
 9   (1)  -   0  הפסד או

 90   -   -   90  רכישות
 (99)  -   -   (99) מימושים

 10   10   -   -   התחייבויות פרעון
        

 15   (91)  3   09   9311 ,בדצמבר 01 ליום יתרה
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - :0 באור
 

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

 ייעודית מאוחדת חברה של שוטפות בהשקעות ההוגן השווי בהיררכיות הרמות פירוט להלן
  .9311 בספטמבר, 03 ליום ייעודית מאוחדת חברה של שוטפות והתחייבויות

 
 (מבוקר בלתי) 9311 בספטמבר 03 

 כ"סה  0 רמה  9 רמה  1 רמה 
 ח"ש מיליוני 

 או רווח דרך הוגן בשווי פיננסים נכסים
        :הפסד

        
 9,613   -   9,613   -  קצר לזמן פקדונות
 6,622   -   169   6,509  ממשלתיות חוב אגרות
 3,069   -   191   3,931  סחירות קונצרניות חוב אגרות
 6,165   -   -   6,165  סחירות מניות

 191   -   191   -  סל תעודות
 169   -   169   -  (SWAP) ריבית החלף עסקאות

 199   -   62   51  עתידיים וחוזים אקדמה חוזי
        
  19,931   0,099   -   91,390 

        :פיננסיות התחייבויות
        

 56   -   -   56  סחירות קונצרניות חוב אגרות
 909   -   -   909  סחירות מניות
 9   -   -   9  ממשלתיות חוב אגרות

 95   -   95   -  (SWAP) ריבית החלף עסקאות
 30   -   11   09  עתידיים וחוזים אקדמה חוזי

        
  099   06   -   060 
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 מוחשיים בלתי נכסים - :3 באור

 סל קרנות ניהול .א
 

 מניבת היחידה בגין 9312 ,ביוני 03 יוםל מוניטין ערך לירידת השנתית הבחינה את ערכה החברה
 נקבע סל קרנות ניהול ליחידת המיוחסים הנכסים של ההשבה בר סכום .סל קרנות ניהול המזומנים

 החברה השתמשה ההוגן השווי בחישוב מזומנים. היוון משיטת הנגזר הוגן, שווי בסיס על
 ,9312 ,ביוני 03 ליום המנוהלים הנכסים מהיקף נגזרות אשר העתידיות ההכנסות לגבי בתחזיותיה

 הערכות בעתיד, הצפויה רווחיותה ,9312 ,ביוני 03 ביום שהסתיימה לתקופה רווחיותה בסיס על
 הוקצה אשר המוניטין .%13.5 -כ של מס לפני היוון ובשיעור %9.5 של בשיעור עתידית צמיחה לגבי

 ההשבה בר סכום ש"ח. מיליוני 951 של לסך ,9312 ,ביוני 03 ליום נכון ם,מסתכ הסל קרנות ליחידת
 ערך. לירידת הפרשה נדרשת לא ולכן היחידה של הכספיים בדוחות מהערך גבוה

 
 נאמנות וקרנות תיקים ניהול .ב
 

 ניהול המזומנים מניבת היחידה את מרכיבים אשר וההתחייבויות הנכסים ,9312 ביוני, 03 ליום נכון
 שערכה מוניטין ערך לירידת הבחינה מאז משמעותי באופן השתנו לא נאמנות וקרנות תיקים
 בספרים הערך על מהותי באופן עלה ההשבה בר סכום חישוב בה 9311 ביוני, 03 ליום נכון החברה

 הינו בספרים מהערך נמוך יהיה השוטפת בתקופה שיקבע ההשבה בר סכום של הערך כי יכויוהס
 הפרשה נדרשת לא פיו על 9311 ביוני, 03 ליום שבוצע בחישוב החברה השתמשה לכך, אי קלוש.
 03 ביום שהסתיימה לתקופה רווחיותה בסיס על נבנתה ,9311 ביוני, 03 ליום הבחינה ערך. לירידת
 ובשיעור %9.5 של בשיעור עתידית צמיחה לגבי הערכות בעתיד, הצפויה רווחיותה ,1193 ביוני,
 מסתכם, נאמנות וקרנות תיקים ניהול ליחידת הוקצה אשר המוניטין .%13.0 -כ של מס לפני היוון
  ש"ח. מיליוני 121 של לסך ,9312 ביוני, 03 ליום נכון
 

 פנסיה וקרנות גמל קופות ניהול .ג
 

 היחידה בגין 9312 בספטמבר, 03 ביום מוניטין ערך לירידת השנתית הבחינה את ערכה החברה
 ליחידת המיוחסים הנכסים של ההשבה בר סכום פנסיה. וקרנות גמל קופות ניהול המזומנים מניבת
 בחישוב מזומנים. תזרימי היוון בסיס על הוגן, שווי בסיס על נקבע פנסיה וקרנות גמל קופות ניהול
 הנכסים מהיקף נגזרות אשר העתידיות ההכנסות לגבי בתחזיותיה החברה השתמשה ההוגן, השווי

 בספטמבר, 03 ביום שהסתיימה לתקופה רווחיותה בסיס על ,9312 בספטמבר, 03 ליום המנוהלים
 של היוון ובשיעור %9.5 של בשיעור עתידית צמיחה לגבי הערכות בעתיד, הצפויה רווחיותה 9312

 03 ליום נכון מסתכם, פנסיה וקרנות גמל קופות ליחידת הוקצה אשר המוניטין .113.% -כ
 של הכספיים בדוחות מהערך גבוה ההשבה בר סכום ש"ח. מיליוני 065 של לסך ,9312 בספטמבר,

 ערך. לירידת הפרשה נדרשת לא ולכן היחידה
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 )המשך( מוחשיים בלתי נכסים - :3 באור

 וקריב יקב ביטוח פעילות .ד
 

 היחידה בגין 9312 בספטמבר, 03 ביום מוניטין ערך לירידת השנתית הבחינה את ערכה החברה
 בע"מ לביטוח סוכנויות וקריב בע"מ ביטוח סוכנויות בי.ק.ב הביטוח פעילות המזומנים מניבת
  הביטוח(. פעילות - )להלן
 שימוש, שווי בסיס על נקבע הביטוח פעילות ליחידת המיוחסים הנכסים של ההשבה בר סכום
 המזומנים תזרימי היוון שיטת לפי השימוש שווי בחישוב מזומנים. תזרימי היוון משיטת הנגזר
 רווחיות על מתבססות אשר העתידיות ההכנסות לגבי בתחזיותיה החברה השתמשה מס, לפני

 עתידית צמיחה לגבי הערכות ,9312 בספטמבר, 03 ביום שהסתיימה לתקופה הביטוח פעילות
 פעילות ליחידת הוקצה אשר המוניטין .%19.9 -כ של מס לפני היוון ובשיעור %9 של ורעבשי

 גבוה ההשבה בר סכום ש"ח. מיליוני 90 של לסך ,9312 בספטמבר, 03 ליום נכון מסתכם, הביטוח
 ערך. לירידת הפרשה נדרשת לא ולכן היחידה של הכספיים בדוחות מהערך

 

 'ברוקראז .ה
 

 היחידה בגין 9312 בספטמבר, 03 ביום מוניטין ערך לירידת השנתית הבחינה את ערכה החברה
 מזומנים מניבת ליחידה המיוחסים הנכסים של השבה בר סכום ברוקראז'. המזומנים מניבת

 לפי השימוש שווי בחישוב מזומנים. היוון משיטת הנגזר שימוש, שווי בסיס על נקבע ברוקראז',
 העתידיות ההכנסות לגבי בתחזיותיה החברה השתמשה מס, לפני המזומנים רימיתז הוון שיטת
 03 ביום שהסתיימה לתקופה בע"מ ברוקראז' דש מיטב של חיותהרוו על מתבססות אשר

 ובשיעור %9 של בשיעור עתידית צמיחה לגבי הערכות בעתיד, הצפויה רווחיותה ,9312 בספטמבר,
 03 ליום נכון מסתכם, הברוקראז' ליחידת הוקצה אשר יטיןהמונ .%19.6 -כ של מס לפני היוון

 של הכספיים בדוחות מהערך גבוה ההשבה בר סכום ש"ח. מיליוני 13 של לסך ,9312 בספטמבר,
 ערך. לירידת הפרשה נדרשת לא ולכן היחידה
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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 -

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

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

 .מ"בע 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 ההון, שוק ללימודי ומכללה זרות קרנות הפצת ובינוני(, ארוך לזמן חיסכון
 .9311 יולי, בחודש

 
 קבלת לצורכי בנפרד שלה העסקיות היחידות של הפעילות תוצאות אחר עוקבת ההנהלה .9

  .ביצועים והערכת משאבים הקצאת לגבי החלטות
 נמדד מסוימים שבמקרים תפעולי הפסד או רווח על בהתבסס מוערכים המגזרים ביצועי
  .המאוחדים הכספיים בדוחות תפעולי הפסד או מרווח שונה באופן

 

 ואינם קבוצתי בסיס על מנוהלים ההכנסה על והמסים המימון הכנסות ,המימון הוצאות
 בלתי נכסים הפחתת בעיקר הכוללות ,אחרות הוצאות .פעילות למגזרי מיוחסים
 לקבלת ההנהלה את משמשות שאינן מכיוון פעילות למגזרי מיוחסות אינן מוחשיים
 .מטה הוצאות בעיקר כוללות למגזרים הוקצו שלא הוצאות ,כן כמו .תפעוליות החלטות

 
 ,שלישיים מצדדים התקבלו שההכנסות כאילו מגזרים בין בהכנסות מטפלת הקבוצה .0

 .שוטפים שוק מחירי לפי בהן מכירה ומשכך
 

 החברה מניית כלולה המאוחד במאזן הסל תעודות בגין התחייבויות במסגרת ,9311 בשנת .3
 החברות מחזיקות התחייבויות אותן כנגד .הסל תעודות עוקבות אחריהם מדדים במספר

 .החברה במניות ,להתחייבויותיהן המגבים מהנכסים כחלק ,הסל תעודות של הייעודיות
 ,ולפיכך אוצר כמניות מוצגות אלה מניות ,החברה של המאוחדים הכספיים בדוחות
 .וההפסד הרווח בדוחות מנוטרלים אלו מניות וממימוש משערוך ההפסדים או הרווחים

 הרווחים את החלטות קבלת לצורך מנטרל לא הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל
 .החברה ממניות הנובעות מההתחייבויות שנובעים וההפסדים

 

 הכולל הרווח על בדוח במאוחד החברה הכנסות ,9311 בשנת ,לעיל מהאמור כתוצאה
 .המגזרים של במאוחד ההכנסות כ"מסה שונות להיות יכולות

 
 

 



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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 )המשך( פעילות מגזרי - :5 באור
 

 )המשך( כללי .א
 

 .IFRS 16 את החברה מיישמת ,9312 בינואר, 1-ה מיום החל ,לעיל ב'9 בבאור כאמור .5
 שאינן מכיוון השונים פעילות למגזרי מיוחסות אינן שימוש זכות נכסי הפחתת הוצאות

 .תפעוליות החלטות לקבלת ההנהלה את משמשות

 
 את כולל השוטף החיסכון ניהול מגזר ,9312 לשנת השני מהרבעון החל לעיל, כאמור .6

 עבור ערך בניירות השקעה תיקי וניהול ושיווק הסל קרנות ניהול הנאמנות, קרנות ניהול
 ההחלטות מקבל לגישת בהתאם הינה ההצגה מוסדיים. ולקוחות פרטיים לקוחות

 9312 לשנת השני מהרבעון החל רואה, אשר (CODM) החברה של הראשי התפעוליות
 לכך בהתאם דיווח. בר כמגזר הפעילות את להלן, ב'6 בסעיף המתואר המיזוג ובעקבות

 המחוייבים. בשינויים המגזר, את מחדש הקבוצה הציגה



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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           (המשך) מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 9312בספטמבר  03תשעת החודשים שהסתיימו ביום    

  

 

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  
                
 629   -   51   63   13   959   909  הכנסות מחיצוניים  
 -   (3)  3   -   -   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 629   (3)  69   63   13   959   909  כ הכנסות"סה  

                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 5   -   5   -   -   -   -  נטו, המאזני   

                
 911   -   90   01   91   21   01 רווח מגזרי  
                
 (31)             (1)הוצאות שלא הוקצו למגזרים   

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 13              נטו, נוסטרו   
 (95)             נטו, הוצאות מימון  
 (00)             נטו, הוצאות אחרות  
                
 199              רווח לפני מסים על הכנסה  
                
              כולל הפחתת נכסי זכות שימוש( 1)  



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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           (המשך) מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              (המשך) מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 9311בספטמבר  03תשעת החודשים שהסתיימו ביום    

  

 

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  
                
 661   -   59   30   96   956   931  הכנסות מחיצוניים  
 -   (0)  0   -   -   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 661   (0)  55   30   96   956   931  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 9   -   9   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                
 111   -   19   93   99   25   09  רווח מגזרי  
                
 (93)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים   

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 9              נטו, נוסטרו   
 (91)             נטו, הוצאות מימון  
 (93)             נטו, הוצאות אחרות  
                
 139              רווח לפני מסים על הכנסה  

                

  

ניהול קרנות הסל ושיווק וניהול תיקי השקעה , מגזר ניהול החיסכון השוטף כולל את ניהול קרנות הנאמנות, 9312השני לשנת החל מהרבעון * 
אשר  (CODM) ההצגה הינה בהתאם לגישת מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של החברה. בניירות ערך עבור לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים

, מחדש את המגזר החברהבהתאם לכך הציגה . את הפעילות כמגזר בר דיווח, להלן' ב6החל מהרבעון הנוכחי ובעקבות המיזוג המתואר בסעיף , רואה
 .בשינויים המחוייבים

   



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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           (המשך) מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              (המשך) מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 9312בספטמבר  03שלושת החודשים שהסתיימו ביום    

  

 

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  
                
 999   -   11   91   93   15   92  הכנסות מחיצוניים  
 -   (1)  1   -   -   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 999   (1)  12   91   93   15   92  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 9   -   9   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                
 69   -   6   11   2   03   11  רווח מגזרי  
                
 (11)             (1)הוצאות שלא הוקצו למגזרים   

  
 הפסד מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 (3)             נטו, נוסטרו   
 (0)             נטו, הוצאות מימון  
 (11)             נטו, הוצאות אחרות  
                
 01              רווח לפני מסים על הכנסה  
                
              כולל הפחתת נכסי זכות שימוש( 1)  



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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           (המשך) מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              (המשך) מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 9311בספטמבר  03שלושת החודשים שהסתיימו ביום    

  

 

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  
                
 901   -   15   15   95   26   13  הכנסות מחיצוניים  
 -   (1)  1   -   -   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 901   (1)  16   15   95   26   13  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 1   -   1   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                
 63   -   0   9   6   33   1  רווח מגזרי  
                
 (9)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים   
 (1)             נטו, הוצאות מימון  
 (1)             נטו, הוצאות אחרות  
                
 31              רווח לפני מסים על הכנסה  

                

ניהול קרנות הסל ושיווק וניהול תיקי השקעה בניירות , מגזר ניהול החיסכון השוטף כולל את ניהול קרנות הנאמנות, 9312השני לשנת החל מהרבעון *   
החל , אשר רואה (CODM) ההצגה הינה בהתאם לגישת מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של החברה. ערך עבור לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים

בשינויים , מחדש את המגזר החברהבהתאם לכך הציגה . את הפעילות כמגזר בר דיווח, להלן' ב6מהרבעון הנוכחי ובעקבות המיזוג המתואר בסעיף 
 .המחוייבים

  

  



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

 

03 

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

                
 9311בדצמבר  01לשנה שהסתיימה ביום    

  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  *שוטף 

חבר 
בורסה 
' וברוקראז
  מוסדי

אשראי 
 כ "סה  התאמות  אחרים  חוץ בנקאי

 מבוקר   
 ח"מיליוני ש   
              הכנסות  
                
 123   -   61   61   135   006   093  הכנסות מחיצוניים  
 -   (5)  5   -   -   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 123   (5)  90   61   135   006   093  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 0   -   0   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                
 901   -   16   03   00   119   39  רווח מגזרי  
                
 (00)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים   

  
 הפסד מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 (0)             נטו, נוסטרו   
 (06)             נטו, הוצאות מימון  
 (00)             נטו, הוצאות אחרות  
                
 100              רווח לפני מסים על הכנסה  

                

  

ניהול קרנות הסל ושיווק וניהול תיקי השקעה , מגזר ניהול החיסכון השוטף כולל את ניהול קרנות הנאמנות, 9312השני לשנת החל מהרבעון * 
אשר  (CODM) ההצגה הינה בהתאם לגישת מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של החברה. בניירות ערך עבור לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים

, מחדש את המגזר החברהבהתאם לכך הציגה . את הפעילות כמגזר בר דיווח, להלן' ב6החל מהרבעון הנוכחי ובעקבות המיזוג המתואר בסעיף , רואה
 .בשינויים המחוייבים



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

 

01 

 הדוח בתקופת מהותיים אירועים - :6 באור
 

 שונים, ערך ניירות סוגי להנפיק תוכל מכוחו מדף תשקיף החברה פרסמה ,9312 בפברואר, 99 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 ,9312 במרס, 93 ביום המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות ג'3 בבאור לאמור בהמשך .ב

 עם קרנות( דש מיטב - )להלן בע"מ קרנות דש מיטב בין למיזוג בהסכם מיסוי החלטת המס מרשויות
 ב'130 סעיף להוראות בהתאם זאת תכלית(, - )להלן בע"מ נאמנות קרנות ניהול מדדים תכלית ולתוך

 3 וביום 9312 במרס, 91 ביום התקיימו, אשר מתלים בתנאים הותנה מיזוגה הכנסה. מס לפקודת
 באפריל, 91 ביום קרנות. דש ומיטב תכלית בין המיזוג הושלםו מיזוג תעודת התקבלה ,9312 באפריל,

 .מ"בע נאמנות קרנות תכלית למיטב הממוזגת החברה של שמה שונה ,9312
 

 בהסכמי התקשרות המשך התגמול, ועדת אישור לאחר החברה, דירקטוריון אישר 9312 במרס, 99 ביום .ג
 האסיפה לאישור בכפוף סטפק, אבנר ומר סטפק צבי מר ברקת, אלי מר בשליטת חברות עם ניהול

 הכללית.
 הניהול. בהסכמי ההתקשרות המשך את החברה של הכללית האסיפה אישרה ,9312 במאי, 96 ביום

 האסיפה אישרה כן, כמו .9312 במרס, 93 מיום החל שנים וששל של לתקופה הינן כאמור ההתקשרויות
 והעסקה כהונה תנאי לעניין מדיניות והדירקטוריון, התגמול ועדת אישור לאחר החברה של הכללית

 ,שנים שלוש של לתקופה בתוקף תהא אשר ,החברות חוק להוראות בהתאם ,בחברה משרה נושאי של
 רכיבים לעניין הוראות וכוללת שנתית רב הינה התגמול מדיניות .הכללית האסיפה אישור ממועד החל

 טווחים ,סף תנאי ,פרמטרים קביעת תוך ,ביניהם וליחס המשרה נושאי בתגמול ומשתנים קבועים
 התגמול. לרכיבי ותקרות

 
 של לסך המסתכם למניה, ש"ח 3.90 של בסך דיבידנד חלוקת על החברה הכריזה 9312 במרס, 99 ביום .ד

 .9312 באפריל, 91 ביום שולם הדיבידנד ש"ח. מיליוני 15 -כ
 

 של לסך המסתכם למניה, ש"ח 3.90 של בסך דיבידנד חלוקת על החברה הכריזה ,9312 במאי, 99 ביום
 .9312 ביוני, 11 ביום שולם הדיבידנד ש"ח. מיליוני 15 -כ
 

 לסך המסתכם למניה, ש"ח 15.3 של בסך דיבידנד חלוקת על החברה הכריזה ,9312 ,באוגוסט 13 ביום
 .9312 ,בספטמבר 2 ביום שולם הדיבידנד ש"ח. מיליוני 13 -כ של

 
 קרן ,9312 באפריל 1 ביום המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות (0א')3 בבאור לאמור בהמשך .ה

L.P II, Capital Liquidity 1 וביום דולר מיליוני 03-כ של בסך ראשון גיוס השלימה הקרן( - )להלן 
 הדוחות אישור למועד שנכון כך דולר, מיליוני 1-כ של בסך נוסף גיוס הקרן השלימה ,9312 באוגוסט,
 דולר. מיליוני 33 -כ של בסך משקיעים של התחייבויות ברשותה הכספיים

 כבר זה מהסכום כחצי כאשר דולר, מיליוני 9 של סך (Commitment Capital) בקרן תשקיע החברה 
 בפועל. הושקע

 - )להלן למניות המירה בהלוואה השתתפותה את החברה דירקטוריון אישור ,9312 במאי, 99 ביום 
CLA,) לסך עד ,ליקווידיטי( - )להלן בע"מ סי אמ. קפיטל ליקווידיטי לחברת אחרים, משקיעים עם יחד 
 .CLA -ל הראשונה הסגירה את ליקווידיטי השלימה ,9312 ,באוקטובר 99 ביום .דולר ונימילי 1 של

 סכום -)להלן דולר מיליוני 9.5-כ של סך הראשונה במסגרת גייסה ליקווידיטי העסקה, למתווה בהתאם
 שיגויסו, נוספים סכומים גם כמו הגיוס סכום דולר. מיליוני 1 של סך החברה השקיעה מתוכו הגיוס(,

 למניות המירים יהיו הראשונה, הסגירה ממועד החל יום 23 בת תקופה במהלך כאלו, שיהיה ככל
Innovation MUFG נמנים בעסקה המשתתפים בין בהסכם. שנקבעו ובמועדים בשווי באופן, ליקווידיטי

Partnership Investment No.1 Partners (להלן - MUIP) מקבוצת Group Financial UFJ Mitsubishi MUFG 

 בעולם. המובילות והפיננסיים הבנקאות מקבוצת שהינה
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 חלקה את תגדיל MUIP נוספים, כספים לליקווידיטי שיגויסו לאחר בהסכם, שנקבע למנגנון בהתאם 
 הראשונה הסגירה במסגרת שנקבע היחסי שחלקה כך דולר, מיליוני 3 של מצטבר לסכום עד בעסקה
 פיתוח האצת בעיקרה הינה הגיוס מטרת כאמור. שיגוייסו הנוספים הכספים לאחר גם ישמר

 ואשר שפותחו ייחודיים אלוגריתמים סדרת על המתבססת ליקווידיטי, ידי על שפותחה הטכנולוגיה
 את משמשת אשר חברות של עתידיים מזומנים ותזרימי הכנסות לחיזוי לפתחם, ממשיכה ליקווידיטי

 השקעותיה. לניהול הקרן
 

 ובקשה לתביעה בהתייחס המאוחדים השנתיים הכספיים בדוחות (א()1)ב'90 בביאור לאמור בהמשך .ו
 נתבעים 96 נגד ,9332 במרס 90 ביום מרכז המחוזי המשפט לבית שהוגשה ייצוגית כתובענה לאישורה

 בעניין דיון התקיים ,9312 באפריל, 15 ביום ,מ"בע אוצר ד.מ זה ובכלל בהנפקה החתמים לרבות
 להגיש מעונייןש מי לכל הורה המשפט בית .יפו-אביב בתל המחוזי המשפט בבית הקיימים ההליכים

 במסגרתה המשפט בית החלטת ניתנה 9312 ביוני, 99 ביום הפשרה. הסכם לנוסח ביחס עמדתו את
 להגשת המועד חלוף לאחר כי נקבע, הקבוצה. חברי מטעם הפשרה הסכם של מחייב נוסח על הורה

 סכום חלוקת לגבי הצדדים טענות להגשת ביחס הנחיות יינתנו התנגדויות, יוגשו לא ואם ההתנגדויות,
במהלך התקופה להגשת התנגדויות  .כוחם ובאי המייצגים לתובעים טרחה ושכר גמול ותשלום הרהפש

הצדדים המשלמים וצדדים נוספים בהליכים . והודעות פרישה הוגשו הודעות מצד גורמים שונים
המשפט טרם ניתנה החלטת בית , נכון למועד זה. התנגדו להודעות הפרישה ולהתנגדויות שהוגשו

היועץ המשפטי לממשלה . וטרם נקבע מועד לדיון בתיק, בדבר ההתנגדויות והודעות הפרישה האחרות
 .9312בנובמבר,  19צפוי להגיש את עמדתו ביחס להסכם הפשרה עד ליום 

 
 ובקשות לתובענות בהתייחס המאוחדים השנתיים הכספיים בדוחות (ד()9)ב'90 בביאור לאמור בהמשך .ז

 גמל דש מיטב נגד 9316 ודצמבר נובמבר ,אוקטובר בחודשים שהוגשו ייצוגיות כתובענות לאשרן
 ,9319 בינואר, 1 ביום מוזגה אשר) מ"בע וגמל פנסיה ואיילון גמל( דש מיטב - )להלן בע"מ ופנסיה
 בנושא ,מרכז מחוז המחוזי המשפט ולבית בירושלים לעבודה האזורי הדין לבית (,גמל דש למיטב
 ההתפתחויות אלו בהליכים חלו כה ועד המאוחדים השנתיים הכספיים הדוחות סוםפר ממועד ,דומה
 :להלן
 בקשה הוגשה ,9312 ביוני, 96 ביום ,הייצוגיות והתובענות התביעות לאישור בקשות לשתי ביחס (1)

 טרם גמל דש מיטב .נדחתה הבקשה לעיכוב ההליך 9312באוגוסט,  93וביום  ההליך את לעכב
 .סיכומיה את הגישה

 2 יוםב ,עמותה י"ע הוגשה אשר הייצוגית והתובענה התביעה לאישור נוספת לבקשה ביחס (9)
 12 ביום .דיון הוכחות בעניין התאמת המבקשת כתובעת ייצוגית התקיים, 9312בספטמבר, 
בקשה נוספת להורות למבקשת להפקיד ערובה כתנאי להמשך ניהול  הוגשה ,9312בספטמבר 

 .ההליך
 

 הקצאת החברה, של התגמול ועדת אישור לאחר החברה, דירקטוריון אישור ,9312 במאי, 99 ביום .ח
 משרה נושאי 16 -ל החברה( של המונפק מהונה %3.11-כ )המהוות החברה של חסומות מניות 595,333
 מחצית יובשלו החסומות המניות בכירה(. משרה ונושאי משרה נושאי 6 )מתוכם החברה של ועובדים

 ביום מועד. מאותו שנים 5 לאחר ומחצית הדירקטוריון ידי על ההקצאה אישור ממועד שנים 0 חרלא
 למסחר נרשמו והמניות בבורסה למסחר החסומות המניות לרישום אישור התקבל ,9312 ביוני, 3

 ש"ח. מיליוני 6.2-כ של לסך הסתכם ההענקה במועד ההוגן השווי כאמור.
 

 הנפיקה מכוחו מדף הצעת דוח פנינסולה( - )להלן בע"מ פנינסולה קבוצת פרסמה ,9312 ביוני, 13 ביום .ט
 של רגילות למניות למימוש הניתנים (9 )סדרה אופציה כתבי 0,262,333 רגילות, מניות 10,903,333
 כנגד ינסולה,פנ של רגילות למניות למימוש הניתנים (0 )סדרה אופציה כתבי 0,262,333 -ו פנינסולה
 החברה רכשה והאופציות המניות הנפקת במסגרת )ברוטו(. ש"ח מיליוני 03.6-כ של מיידית תמורה

 )סדרה אופציה כתבי 965,233 -ו (9 )סדרה אופציה כתבי 965,233 פנינסולה, של רגילות מניות 9,550,333
 של והנפרע המונפק מהונה %51.50 -כ החברה מחזיקה הכספיים הדוחות אישור למועד נכון (.0

 מלא(. בדילול %2.32 -)כ פנינסולה
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 לתביעה בהתייחס המאוחדים השנתיים הכספיים בדוחות (ז()9)ב'90 בביאור לאמור לאמור בהמשך .י

 הדין(, בית - )להלן אביב בתל לעבודה האזורי הדין לבית שהוגשה ייצוגית כתובענה לאישורה ובקשה
 בית החלטת ניתנה ,9312 ביולי, 92 וביום הדין בבית בהליך מקדמי דיון התקיים 9312 ביוני, 10 ביום
 בינואר, 03 -ה ליום נקבע חקירות דיון הבקשה. את בכללותה דחתה אשר מסמכים, לגילוי בבקשה הדין
9393. 

 
 ידי על שהונפק ג'( )סדרה האג"ח דירוג את מותירה היא כי בע"מ מדרוג הודיעה ,9312 ביוני, 90 ביום .יא

 .כנו על ,יציב באופק A1.il בדירוג החברה
 

 לתביעה בהתייחס המאוחדים השנתיים הכספיים בדוחות ()ג(9ב')90 בביאור לאמור לאמור בהמשך .יב
 9312 ביולי, 1 ביום אביב, בתל המחוזי המשפט לבית שהוגשה ייצוגית כתובענה לאישורה ובקשה
 בינואר, 90 ליום נקבע נוסף הוכחות דיון המבקשים. נחקרו במסגרתו בתיק, הוכחות דיון התקיים

9393. 

 
 השלימה ,9312 ביולי, 16 ביום ,המאוחדים השנתיים הכספיים בדוחות (9)'ד93 בביאור לאמור בהמשך .יג

 של בדרך כ"א, ע.נ. ש"ח 1 בנות ב'( )סדרה חוב אגרות ע.נ. ש"ח אלפי 939,291 של הנפקה פנינסולה
 מדדל וריבית( )קרן צמודות ואינן %1.5 של בשיעור קבועה שנתית ריבית הנושאות סדרה הרחבת
 .9312 באפריל, 1 מיום החל ,רציפים רבעוניים תשלומים 1 -ב תפרע החוב אגרות קרן .כלשהו

 
 (,רייגו - )להלן בע"מ השקעות רייגו בחברת השקעה בהסכם החברה התקשרה ,9312 ביולי, 91 ביום .יד

 זו במסגרת אלטרנטיביות. השקעות תחום ומנהל החברה מנכ"ל לרבות נוספים, משקיעים עם ביחד
 מיעוט מניות לקבלת זכות אלטרנטיביות, השקעות תחום ולמנהל החברה למנכ"ל לחברה, תוענק
 בהסכם החברה התקשרה האמור, להסכם במקביל בהסכם. שהתקיימו התנאים בהתקיים ברייגו

 עסקת - )להלן מלא בדילול רייגו של המניות מהון %91 -כ לכדי עד ברייגו חלקה תלהגדל אופציה
 התנאים כי ודאות כל קיימת לא זה ובמועד מתלים לתנאים כפופה האופציה עסקת האופציה(.
 תושלם. אכן האופציה עסקת כי או יתמלאו אכן האופציה עסקת להשלמת המתלים

 
 מנהל החברה, מנכ"ל החברה, התקשרו האופציה, ובהסכם ההשקעה בהסכם להתקשרות במקביל
 את המסדיר חדשה, חברה להקמת מניות בעלי בהסכם ורייגו בחברה אלטרנטיביות השקעות תחום

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

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

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

 ובקשה לתביעה בהתייחס המאוחדים השנתיים הכספיים דוחותב ()ו(9)'ב90 בביאור לאמור בהמשך .טו
 מיטב נגד 9319 ביולי, 13 ביום אביב-בתל המחוזי המשפט לבית שהוגשה ייצוגית כתובענה לאישורה

 ,9312בספטמבר,  10 ביום אביב,-בתל לעבודה האזורי הדין לבית הועבר בעניינן הדיון אשר גמל, דש
וקנת לאישור תובענה כייצוגית בתל אביב תובענה ובקשה מת ההגיש המבקש לבית הדין האזורי לעבוד

 דומות טענות מעלה המתוקנת האישור בקשת (.בקשת האישור המתוקנת - להלן) מיטב דש גמלכנגד 
 16.9-כאשר סכום התביעה הקבוצתית הועמד על סך של כ(, השנתי בדוחשפורטה ) הראשונה לבקשה
 על מיטב דש גמל(. המתוקנתבהסתמך על חוות דעת מומחה שצורפה לבקשת האישור )ח "ש נימיליו

. 9393בינואר,  15 להגיב לתשובה עד ליום זכאי המבקשו, 9312בדצמבר,  15 עד ליום להשיב לבקשה

 ,בבקשה המטפלים גמל דש מיטב של הדין עורכי להערכת  .9393בינואר,  90 ליוםנקבע קדם משפט  דיון

 את להעריך ניתן לא ,המתוקנת האישור לבקשת המשיבה תשובת הוגשה טרם כאשר ,זה מקדמי בשלב

 .להתקבל והתביעה המתוקנת האישור בקשת של סיכוייה
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 לבית מלאה( בבעלות בת )חברה בע"מ הלוואות דש מיטב כנגד הוגשה ,9312 בספטמבר 96 ביום .טז
 ייצוגיות, תובענות לחוק בהתאם ,כייצוגית לאשרה ובקשה תובענה יב,אב בתל המחוזי המשפט
  .9336-התשס"ו

 המלווים ציבור כלפי לב ותום אמון חובות והפרה הטעתה הלוואות דש מיטב התובע לטענת
 חקוקה, חובה של להפרה התובע טוען עוד חזויים. פירעון חדלות לאחוזי בנוגע ההלוואות בפלטפורמת

 ולא עושר ועשיית אחיד בחוזה וקיפוח רשלנות טענת וזים,הח חוק הוראות הצרכן, הגנת חוק הוראות
 השנים בשבע הצטרף אשר אדם כל הינם לייצג הייצוגי התובע מבקש אותה הקבוצה חברי במשפט.

 שהעמיד ההלוואות אחוז ואשר ההלוואות פלטפורמת במסגרת כמלווה התביעה הגשת למועד עובר
 דש מיטב ידי על שהוצגו החזויים הפירעון חדלות אחוזי על עולה' בפיגור הלוואות'כ הוגדרו אשר

 מיטב ש"ח. נימיליו 9 -כ של בהיקף הוא הקבוצה חברי לכלל שנגרם הנזק כי מעריך התובע .הלוואות
 .להתקבל סיכוייה את להעריך ניתן לא זה ובשלב התובענה פרטי את לומדת הלוואות דש
 

לתביעה ובקשה בהתייחס  המאוחדים השנתיים הכספיים דוחותב( א()9)'ב90בהמשך לאמור בביאור  .יז
נגד   9319בדצמבר,  90ובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום לאישורה כת
על התובעים להגיש עיקרי טיעון  .בתיקדיוני הוכחות  התקיימו ,9312 ,ספטמבר בחודש ,מיטב דש גמל

לסיכומים  דיון .9393בינואר,  01 להגיש עיקרי טיעון עד ליוםועל הנתבעות  ,9312בדצמבר,  15 עד ליום
 .9393בפברואר,  2 ליוםנקבע בעל פה 

 

  הדוח מועד לאחר אירועים - :7 באור

 רוכשים שני וכן החברה חתימתו, עם לפיו רכישה בהסכם החברה התקשרה ,9312 באוקטובר 13 ביום .א

Lotus  של המונפק מההון %15 רכשו הרוכשים( - החברה עם וביחד הנוספים, הרוכשים - )להלן נוספים

 Limited Management Investment )תמורת גרין, דיוויד מר של בשליטתו אירית חברה לוטוס( - להלן 

 להתאמות בכפוף אירו, מיליוני 5.3 של לסך מסתכם החברה חלק מזה אירו מיליוני 13.05 של כולל סכום

 מהונה %33 המונפק, מהונה %35 ותחזיק בלוטוס החברה תשלוט ההסכם לאחר שנקבעו. מסוימות

 של מנהלים בידי תוחזק לוטוס של המונפק מהונה %15 ויתרת הנוספים הרוכשים בידי יוחזק המונפק

  גרין. מר לרבות לוטוס,
 

 שנקבעו ביעדים לעמידה בכפוף תשולם והיתרה אירו מיליוני 3.35 של סך החברה שילמה הרכישה במועד
 ישולמו אשר אירו, מיליוני 9.3 של בסך (Earnout) עתידיים לתשלומים זכאים המוכרים בנוסף, בהסכם.
 הנוספים הרוכשים מן לאחד הלוואה החברה העמידה כן, כמו בהסכם. שנקבעו התנאים יתקיימו כאשר
 ישועבדו ההלוואה כנגד אירו. מיליוני 9.3 עד של בהיקף וזאת בעסקה, חלקו של חלקי מימון לצורך

 .בלוטוס הנוסף הרוכש של מניותיו לחברה
 

 הוקמה, אשר ן,"נדל ומשקעי ליזמי SME (Enterprise Medium & Small)  אשראי תיקי מנהלת לוטוס
 בסך בשעבודים מגובות הלוואות תיקי הרכישה, למועד נכון משקיעים עבור ומנהלת באירלנד פועלת

 בניה למימון ליזמים בעיקר מהלוואות מורכבים לוטוס שמנהלת האשראי תיקי אירו. מיליוני 115 -כ של

 של ממוצעות לתקופות כלל, בדרך וזאת, בנויים, ן"נדל נכסי למימון גישור הלוואות יותר הקטן ובחלקם

  חודשים. 93-19
 

 שבניהול האשראי בתיק להשקיע שלישיים, צדדים באמצעות או בעצמה התחייבה, החברה בנוסף,

 החתימה. לאחר עסקים ימי 03 -מ החל אירו מיליוני 16.1 של סך לוטוס
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   )המשך( הדוח מועד לאחר אירועים - :7 באור

 במקרה ידה. על המנוהלים האשראי תיקי את לרכוש לוטוס עשויה הרכישה, הסכם לתנאי בהתאם

 %11 של שנתית ריבית נושאת להלוואה יומרו לעיל( )כהגדרתם האשראי בתיק ההשקעה כספי כאמור,

 תיקי של לוטוס ידי על רכישה לצורך ייועדו הביניים דרגת הלוואות הביניים(. דרגת הלוואות - )להלן

 יחולקו אשר שוטפים לדיבידנדים קודם יהיה הביניים דרגת הלוואות קרן החזר .מהמשקיעים האשראי

 ולתשלומים בכיר, חוב להחזרי (,Earnout) העתידיים התשלומים לתשלום מאוחר יהיה אך לוטוס, ידי על

 בהסכם. נקבעו אשר למוכרים נוספים
 

 מניות כבעלי הצדדים זכויות את המסדיר מניות בעלי הסכם לתוקף יכנס הרכישה להסכם הצדדים בין
 ר"כיו יכהן מהם אחד כאשר ,בלוטוס מהדירקטורים מחצית למנות החברה של זכותה לרבות בלוטוס,

 יהיו אשר או מיוחד רוב יידרשו אשר מסוימות החלטותב למעט מכריע קול לו ויהיה הדירקטוריון

 בהתאם דיבידנד בחלוקת קדימות סדר דיבידנד, מדיניות ,האחרים המניות בעלי של וטו לזכויות כפופות

 לאחר רק ישולם לחברה יוקצו אשר המניות בגין דיבידנד לפיו ואשר לצדדים הוקצו אשר מניות לסוגי

 נוספים ותשלומים Earnout תשלום לאחר וכן ,הרוכשים אחד לבין החברה בין שנקבע סכום תשלום

 מניות. העברת על ומגבלות בהסכם נקבעו אשר למוכרים
 

לתביעה ובקשה בהתייחס  המאוחדים השנתיים הכספיים דוחותב( ה()9)'ב90בהמשך לאמור בביאור  .ב
נגד  9319בפברואר,  99בתל אביב ביום ובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי לאישורה כת

, הגישו הצדדים 9312באוקטובר,  91ביום  ,איילון פנסיה וגמל בע"מ )אשר מוזגה לתוך מיטב דש גמל(
 לבית המשפט הודעה כי הגיעו לנוסח מוסכם של הסכם פשרה.

 
 החברה הנהלת את להסמיך עקרונית החלטה החברה דירקטוריון קיבל ,9312 באוקטובר, 03 ביום .ג

 ד'( סדרה - )להלן לציבור חוב אגרות של חדשה סדרה הנפקת של בדרך חוב גיוס ביצוע לשם לפעול
 .9312 בפברואר, 91 מיום החברה של המדף תשקיף בסיס על מדף, הצעת דוח באמצעות

 
 953 -כ של סך עד של לגיוס ד' לסדרה יציב באופק A1.il דירוג מדרוג קבעה ,9312 בנובמבר, 3 ביום

 ש"ח. מיליוני
 

 היקפה עיתויה, ההנפקה, לביצוע ביחס ודאות אין הכספיים, הדוחות אישור למועד נכון כי יובהר
 מתאימים, שוק תנאי של להתקיימותם החברה, דעת לשיקול היתר, בין כפוף, ההנפקה ביצוע ותנאיה.
 דירקטוריון של סופי אישור לקבלת שיונפקו, הערך ניירות של למסחר לרישום הבורסה אישור לקבלת
 החברה. ידי על מדף הצעת דוח לפרסום וכן החוב לגיוס החברה

 

 לסך המסתכם למניה, ש"ח 3.15 של בסך דיבידנד חלוקת על החברה הכריזה ,9312 בנובמבר, 19 ביום .ד
  .ש"ח מיליוני 13 -כ של
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 לחברה המיוחסים
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 ערך ניירות לתקנות ד'03 תקנה לפי נפרד ביניים כספי מידע על המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח

 1293-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות
 
 

 מבוא
 

 ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות ד'03 תקנה לפי המובא הנפרד הביניים הכספי המידע את סקרנו
 תשעה של ותולתקופ 9312 ,בספטמבר 03 ליום החברה(, - )להלן בע"מ השקעות דש מיטב של 1293-התש"ל

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

 סקירתנו.
 

 אשר מוחזקות חברות של ביניים הכספי המידע מתוך הנפרד הביניים לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא
 2931 ,בספטמבר 03 ליום ח"ש מיליוני 131.1 -כ של לסך הסתכמו נטו ,להן המיוחסים ההתחייבויות בניכוי הנכסים

 ש"ח מיליוני 7.9 -כ של וסך ש"ח מיליוני 9..1 -כ של לסך הסתכם ל"הנ החברות ברווחי החברה של חלקה ואשר
 הנפרד הביניים לתקופת הכספי המידע .בהתאמה תאריך, באותו שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של לתקופות

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

 
 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 ישוםומי 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 תחוו 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
 לתקנות ד'03 תקנה להוראות בהתאם המהותיות, הבחינות מכל ערוך, אינו הנ"ל הנפרד הביניים הכספי שהמידע

 .1293-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות
 
 
 
 

 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,-תל

 חשבון רואי  9312 בנובמבר, 19

  

 קסירר את גבאי פורר קוסט
  ,177 בגין מנחם דרך

 729139. אביב-תל

 +6232525-3-972   טל.

 972+-5622555-3  פקס

ey.com 
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 ד'03 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
 בהתאם המוצגים מאוחדים(, דוחות - )להלן התקופתי הדוח במסגרת מפורסמיםה 9312 בספטמבר, 03 ליום

 .1293 - התש"ל דיים(,ייומ תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות ד'03 לתקנה
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 לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 ליום     
 בדצמבר 01  בספטמבר 03ליום  
 9312  9313  9313 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      נכסים שוטפים
      

 133   07   10  מזומנים ושווי מזומנים
 .1   19   19  השקעות לזמן קצר

 19   11   13  חייבים ויתרות חובה
 999   013   931  ז שוטפות עם חברות מוחזקות"יתרות חו

      
  931   033   013 
      

      נכסים לא שוטפים
      

 7   7   7  הלוואות ויתרות חובה, השקעות
 19   19   91  ושטרי הון בחברות כלולות , השקעה

 נטו , נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות
 1,791  לרבות מוניטין   

 
 1,0.3 

 
 1,0.2 

 01   09   131  רכוש קבוע
 3   .   9  מסים נדחים

 79   71   .7  נכסים בלתי מוחשיים
      
  1,.33   1,799   1,79. 
      
  1,2.1   1,319   1,39. 

      
      

      

 .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
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 ליום     
 בדצמבר 01  בספטמבר 03ליום  
 9312  9313  9313 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      התחייבויות שוטפות
      

 .2   20   .2  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
 93   19   11  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 1.   ..   31  זכאים ויתרות זכות
 100   93   133  חברות מוחזקותז שוטפות עם "יתרות חו

      

  92.   972   017 
      

      התחייבויות לא שוטפות
      

 29   22   23  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 170   01.   171  אגרות חוב

 9   0   9  זכאים אחרים
 19   17   .  התחייבות בגין רכישת פעילות

 11   19   173  התחייבויות בגין חכירה
 17   17   11  הלוואות מחברות מוחזקות

 3   9   2  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
      
  311   933   .39 
      

 1,331   1,392   1,139  כ התחייבויות"סה
      

      הון 
      

 7.   7.   1.  הון מניות 
 110   1.9   119  פרמיה על מניות

 -   (11)  -  מניות אוצר
 17   17   13  קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות

 933   122   903  יתרת רווח 
 07   01   .0  קרנות אחרות

      
 391   390   313  כ הון מיוחס לבעלי מניות של החברה"סה

      
  1,2.1   1,319   1,39. 
      
      
      

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

        9312 בנובמבר, 19
 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

. 

          
 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  תשעת החודשים 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 01  בספטמבר 03ביום   בספטמבר 03ביום  
 9312  9313  9312  9313  9313 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח''ש מיליוני 
          

 9.9   2.   97   123   912  הכנסות מדמי ניהול מחברות מוחזקות
          

 9.3   3.   ..   127   933  הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
          

 9   1   3   7   12  רווח תפעולי
          

 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות 
 9   -   -   1   -  נטו, השקעה בתיק נוסטרו   

 13   7   0   17   3  הכנסות מימון מחברות מוחזקות
 (71)  (13)  (7)  (09)  (93) הוצאות מימון

 (9)  (9)  (1)  (9)  (1) נטו, הוצאות אחרות
 1   -   9   1   1  נטו, חלק החברה ברווחי חברות כלולות

 39   92   11   91   ..  נטו , חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
          

 0.   99   90   19   2.  רווח לפני מסים על הכנסה
          

 (7)  -   1   (0)  (1) (הטבת מס)מסים על הכנסה 
          

 9.   99   99   11   93  רווח מיוחס לחברה
          

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

 הפסד אקטוארי בגין תכניות להטבה 
 -   -   (1)  -   (1) מוגדרת   

 בגין עסקאות גידור תזרים ( הפסד)רווח 
 9   -   (1)  9   -  מזומנים   
          

 כולל אחר המיוחס ( הפסד)כ רווח "סה
 9   -   (9)  9   (1) לחברה   
          

 2.   99   93   19   2.  כ רווח כולל המיוחס לחברה "סה
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  תשעת החודשים 
 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו 
 בדצמבר 01  בספטמבר 03ביום   בספטמבר 03ביום  
 9312  9313  9312  9313  9313 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח "מיליוני ש 
          

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
          של החברה   
          

 9.   99   99   11   93  רווח מיוחס לחברה 
          

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
          :מפעילות שוטפת של החברה   
          

          :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה
          

 .   1   .   7   13  פחת רכוש קבוע
 13   7   9   10   19  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

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

 שערוך הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך 
 (0)  -   -   9   -  לחברות מוחזקות   

 ,מאוחדותחלק החברה ברווחי חברות 
 (11)  (99)  (7)  (79)  (90) נטו, בניכוי דיבידנד שהתקבל   

 חלק החברה ברווחי חברות 
 (1)  -   (9)  (1)  (0) נטו, בניכוי דיבידנד שהתקבל, כלולות   

 (7)  -   1   (0)  1  נטו, מסים נדחים
 1   1   1   1   1  שינוי בהתחייבויות בגין רכישת פעילויות

 0   1   (.)  7   (1) אגרות חובשערוך 
 9   -   -   1   1  תשלום מבוסס מניות

 עות לזמן קצר הנמדדות מהשק (רווחהפסד )
 (9)  -   1   (1)  -  נטו, דרך רווח או הפסד בשווי הוגן   
          
  11  (91)   7  (10)  (00) 
          

 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 
          :של החברה   
          

 199   (91)  (91)  (77)  (3) יתרות של חברות מוחזקות
 .   9   -   9   (1) חייבים ויתרות חובה

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 0   9   1   (7)  (0) וזכאים ויתרות זכות   
          
 (19)  (7.)  (93)  (19)   10. 
          

 שימשו )מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 193   (0)  .   (.1)  2.  של החברה שוטפת( לפעילות   
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 לשנה         

 שהסתיימה  שלושת החודשים  תשעת החודשים 

 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו 

 בדצמבר 01  בספטמבר 03ביום   בספטמבר 03ביום  

 9312  9313  9312  9313  9313 

 מבוקר  בלתי מבוקר 

 ח "מיליוני ש 
          

 תזרימי מזומנים לפעילות השקעה של 
          החברה   
          

 השקעות זמן קצר הנמדדות 
 0   -   (0)  1   (1) נטו, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   

 (0)  -   -   (9)  (1) רכישת רכוש קבוע
 (97)  (1)  (1)  (19)  (.1) מוחשיים רכישת נכסים בלתי

 (27)  (3)  -   (33)  (9) מתן הלוואות לחברות מוחזקות
 9.   .0   -   9.   9  פרעון הלוואות לחברות מוחזקות

 (3)  (1)  (9)  (.)  (9) פרעון התחייבויות בשל צירוף עסקים
 (91)  (1)  (9)  (91)  (.9) השקעה בחברות מוחזקות

          

 ששימשו שנבעו מפעילות )מזומנים נטו 
 (31)  91   (19)  (0.)  (11) החברה השקעה של (לפעילות   
          

 תזרימי מזומנים לפעילות מימון של 
          החברה   
          

 21   -   -   21   -  (בניכוי הוצאות הנפקה)הנפקת אגרות חוב 
 (39)  -   -   -   -  פרעון אגרות חוב

 (9)  (1)  (.)  (9)  (13) התחייבויות לזמן ארוך פרעון
 (71)  (13)  (13)  (07)  (73) דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה

 פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 -   -   (9)  -   (9) בנקאיים   
          

 ששימשו )מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 (02)  (11)  (13)  12   (1.) מימון של החברה( לפעילות   
          

 .7   9   (92)  (93)  (79) במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)עליה 
          

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 17   99   39   17   133  תקופה   
          

 133   07   10   07   10  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה
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 לשנה          

 שהסתיימה  שלושת החודשים  תשעת החודשים  

 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  

 בדצמבר 01  בספטמבר 03ביום   בספטמבר 03ביום   

  9312  9313  9312  9313  9313 

 מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקרבלתי   

 ח"מיליוני ש  
           

 (א)
 מידע נוסף על תזרימי המזומנים של 

          הפעילות השוטפת   

           

 
 מזומנים ששולמו במשך השנה בחברה 

          :עבור   

           
 01   9   -   19   11  ריבית 
           
           
           
           
           

           
 .הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי  



  בע"מ השקעות דש מיטב

 
 נוסף מידע

  

13 

  כללי .1

 
 ושלושה תשעה של ולתקופות 9312 ,בספטמבר 03 ליום מתומצתת במתכונת ערוך זה נפרד כספי מידע

 תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות ד'03 תקנה להוראות בהתאם תאריך, ובאות שהסתיימו חודשים
 הכספיים הדוחות על הנפרד הכספי למידע בהקשר זה נפרד כספי במידע לעיין יש .1293-התש"ל (,ידייםיומ

 נלווה אשר הנוסף ולמידע תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 9313 בדצמבר, 01 ליום החברה של השנתיים
 אליהם.

 
  מוחזקות מחברות דיבידנד .9

 
  .מוחזקות מחברות ש"ח נימיליו 70-כ בסך דיבידנד הוכרז הדוח בתקופת
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