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 בע"מ השקעות דש מיטב

 2020 ,במרס 31 ביום שהסתיימה לתקופה הדירקטוריון דוח
 
 "הקבוצה"( או החברה"" )להלן: בע"מ השקעות דש מיטב של הכספיים הדוחות את בזאת להגיש מתכבדים ננוה

 .2020 ,במרס 31 ביום השהסתיימ הדוח"( "תקופת )להלן: חודשים שלושה של לתקופה
 

 התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .1
 

 עסקי תיאור - א' פרק ראה החברה, פעילות על והשפעתה העסקית הסביבה תיאור אודות לפרטים .1.1
 ,במרס 31 יוםל התאגיד עסקי עדכון בדוח וכן 2019 לשנת החברה של התקופתי בדוח התאגיד

2020. 

 החברה והערכות בעקבותיו ההון בשוק המשבר הקורונה, נגיף התפרצות אודות לפרטים
 .להלן ראה בנושא והדירקטוריון

 

 הקבוצה על הקורונה נגיף התפשטות השלכות  1.2
 

 והתפשטותו ,2019 דצמבר בחודש בסין (COVID-19) הקורונה נגיף של ההתפרצות בעקבות
 הכלכלית הפעילות בהיקפי ירידה חלה ,2020 שנת של והשני הראשון הרבעון במהלך הגלובלית

 חדות שערים לירידות היתר, בין גרמה, הנגיף התפשטות בישראל. וגם בעולם רבים ריםובאז
 ולפגיעה ובעולם בארץ פיננסיים נכסים של יםבשווי לירידות ההון, בשווקי רבה ולתנודתיות

 הישראלית. ובכלכלה תהעולמי בכלכלה
 

 בשנת העולמי, במשק הכלכלית הצמיחה הבינלאומית המטבע קרן של האחרון העדכון פי על
 .2019 בשנת 2.9% של חיובית צמיחה לאחר 3%-ב לרדת צפויה ,2020

לנקיטת צעדי התמודדות שונים על ידי מרבית ממשלות העולם, ובכלל זה  גרמה הנגיף התפרצות
הנחיות לעניין עצירת תנועה בין מדינות, מניעת התקהלות והגבלת יציאה  ממשלת ישראל, כגון

למרחב הציבורי, הגבלות לעניין התנהלות במקומות העבודה וביחס לפתיחת והפעלת בתי עסק, 
 לירידה הובילו אלו מגבלות משמעותית. הורעו הכלכליים האינדיקטורים מכך כתוצאה .ועוד

 פעילותל הדרגתית לחזרהו  במגבלות להקלה להביא צפוי אמורוה המדינות ברוב תחלואהה ממדיב
 בכלכלה בצמיחה ועלייה 2021 בשנת התאוששות, צפויה הבינלאומית המטבע קרן ולפי עסקית

 .5.8% של בשיעור העולמית
 ופיסקאליים מוניטאריים כלים הפעילו השונות במדינות הרשויות המשבר להתפתחות בתגובה

 מגיעים, אשר אחרים ואמצעים ערבויות ישירות, תקציביות רמותהז הכוללים משמעותיים
     וביפן בערבויות( )הרוב מהתמ"ג 34%-לכ בגרמניה מהתמ"ג, 11.1% של לרמה הברית בארצות

 מהתמ"ג. 20.5%-לכ
 המדינות בכל כמעט המרכזיים הבנקים של בריביות ירידה נרשמה המוניטארית המדיניות בצד

 בבריטניה והבנק ,0%-ל 1.5%-מ הריבית שיעור את הוריד הברית בארצות המרכזי הבנק כאשר
 היתר בין שונים, נכסים רכישת תכניות הבנקים השיקו בנוסף .0.1%-ל 0.75%-מ הריבית את הוריד

 נוספים. ונכסים קונצרניות אג"ח ממשלתיות, אג"ח רכישת
 ,ש"ח מיליארדי 80-כ קפהשהי רחבה פיסקאלית תכנית הממשלה השיקה בישראל למשבר בתגובה
 שיעור את הוריד ישראל בנק בערבויות. והיתרה תקציבית כהוצאה ש"ח מיליארדי 50-כ מתוכה
 )מתוכה ש"ח מיליארדי 50-כ של בסך ממשלתיות אג"ח לרכוש תכנית על והודיע 0.1%-ל הריבית

 בריבית בנקיםל אשראי קו העמיד כן כמו ש"ח(. מיליארדי 8.5-כ של סך 2020 מרס בחודש רכש,
 שקלית נזילות לאספקת המוסדיים המשקיעים מול ריפו עסקאות של מנגנון והקים 0.1% של

 ודולרית.
 לצמיחה ולחזור 2020 בשנת 5.3%-בכ להתכווץ בישראל התמ"ג צפוי ישראל בנק תחזיות לפי

 ובשנת 6%-כ על לעמוד צפוי 2020 בשנת הממוצע האבטלה שיעור .2021 שנתב 8.7%-כ של חיובית
 לעלות צפוי לתמ"ג החוב ויחס 11%-ל השנה לעלות צפוי הממשלתי הגירעון .5.5%-ל לרדת 2021

 2021 ובשנת 0.8% של רובשיע ,2020 בשנת שלילית להיות צפויה האינפלציה .75%-ל 60%-מ
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  .0.9% של בשיעור חיובית, להיות צפויה האינפלציה
 

 האמצעים נקיטת תוך חירום, במתכונת לפעול החברה נדרשה הדוח, בתקופת המצב לאור
 טכנולוגיות התאמות לרבות והתאמות שינויים ביצוע הסדירה, פעילותה להמשך הנדרשים
 ועומדים עמדו והמסחר המחקר ההשקעות, מערכי מקוון. באופן שירותים והענקת וניהוליות

 כפועל עולם.וב בארץ ההון בשוקי התנודתיות אחר שוטף באופן ומתעדכנים הלקוחות לרשות
 שירות להעניק במטרה ופועלת תפעולי עומס עם ומתמודדת התמודדה החברה מהמשבר יוצא

 ומשרד הממשלה בהנחיות ועמידה הלקוחות וציבור העובדים בריאות על שמירה תוך ללקוחותיה
  הבריאות.

 עבודה של מצומצמת במתכונת לעבוד החלה החברה בישראל תעסוקההו תנועהה מגבלות לאור
 להתאים מנת על שונות פעולות ביצעה החברה בנוסף בחברה. האדם מכוח 70-75% של מרחוק

 מהעובדים חלק הוצאו מרץ חודש מאמצע החל היתר, ובין בהכנסות לירידה הוצאותיה את
 על החברה, של חילופיים באתרים לעבוד עברו החברה מעובדי חלק בנוסף .תשלום ללא לחופשה

 ובהתאם ,הכספיים הדוחות פרסום למועד נכון העובדים. של דבקההה סיכון את לצמצם מנת
 כי מעריכה והחברה החברה במשרדי לעבוד מהעובדים חלק חזרו שהוטלו, במגבלות להקלה
 סדירה. לפעילות הדרגתי ובאופן הקרוב בזמן תחזור,

 המשבר. טרם מהמצב רחוקות בעולם והכלכלות המשק פעילות ההון, בשוקי שערים עליות אף על
 את להעריך מהותי קושי ישנו הייחודיים, ומאפייניו המשבר של הגלובליים היקפיו לאור לכך, אי

 תוצאותיה ועל ההון שוק על והעולמית, המקומית הכלכלה על והארוך הקצר בטווח השלכותיו
 וכן והצלחתו, מהמשבר היציאה תהליך התמשכות לגבי הוודאות חוסר כן, כמו בפרט. החברה של

 בנושא. ההערכות על היא גם מקשה הנגיף, של חוזרת התפרצות של תרחיש מפני החשש
 

 התאגיד פעילות תוצאות על המשבר של הספציפיות ההשפעות על גילוי
 

 הנכסים ניהול בתחום השפעה .א

 
 פרסום למועד סמוך עדו הראשון הרבעון במהלך החברה של המנוהלים בנכסים תנועה להלן

 :ש"ח( )במיליארדי הדוחות
 

 
 קופות
 גמל

 וקרנות
 פנסיה

 קרנות
 פאסיביות
 סגורות
 )בניכוי
 החזקה
 הדדית(

 קרנות
 פאסיביות
 פתוחות

 קרנות
 אקטיביות

 תיקים
 מנוהלים

 סך
 הכל

 1 ליום יתרה
 2020 בינואר,

 
57.2 

 
23.3 

 
5.9 

 
29.9 

 
19.6 

 
.9513 

 )7.1( (0.2) )4.6( (0.6) (1.4) (0.3) נטו ,פידיונות

 בניכוי תשואה
 ניהול דמי

(5.3) )4.0( (0.6) )51.( (1.5) )12.9( 

 31 ליום יתרה
 2020 במרס,

 
51.6 

 
17.9 

 
4.7 

 
23.8 

 
17.9 

 
115.9 

 1.6 0.3 0.4 0.2 0.5 0.2 נטו גיוסים,

 בניכוי תשואה
 ניהול דמי

2.8 1.5 0.4 0.8 0.9 6.4 

 24 ליום יתרה
 2020 במאי,

54.6 19.9 5.3 25.0 .119 123.9 

       

 29 ליום יתרה
 2020 בפברואר,

 המשבר( )פרוץ
56.0 22.2 5.9 29.4 19.7 133.2 
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 הירידה הקבוצה. ידי על המנוהלים נכסיםה היקףב משמעותיות ירידות חלו הדוח תקופת במהלך
 המאזן, תאריך לאחר הקבוצה. בהכנסות לירידה ישיר באופן ובילהה המנוהלים הנכסים בהיקף

 נכון מהירידה. חלק על ופיצו הקבוצה ידי על המנוהלים הנכסים עלו השווקים התאוששות עם
 לש סך לעומת ש"ח מיליארדי 123.9 של לסך המנוהלים הנכסים הסתכמו 2020 ,במאי 24 ליום

 .2020 במרס, 31 ליום נכון ש"ח מיליארדי 115.9
 

 מיליוני 77-כ של לסך הסתכמו 2020 לשנת הראשון ברבעון הטווח ארוך החיסכון במגזר ההכנסות
 צפויות הנוכחי לקצב בהתאם .2019 שנת של הרביעי ברבעון ש"ח מיליוני 81-כ של סך לעומת ש"ח

 מיליוני 72-כ של סך על לעמוד הטווח ארוך החיסכון במגזר 2020 שנת של שניה רבעוןב ההכנסות
 ש"ח.

 
 ש"ח מיליוני 88-כ של לסך הסתכמו 2020 לשנת הראשון ברבעון השוטף החיסכון במגזר ההכנסות

 מגזר המשבר, להתפתחות בהתאם .2019 שנת של הרביעי ברבעון ש"ח מיליוני 85-כ של סך לעומת
 ירידה והוחו ופברואר( )ינואר חודשיים במהלך גבוה ממוצע בקצב ניהול מדמי מהכנסות נהנה זה

 ברבעון נרשמו זה, במגזר בנוסף מרס. חודש של השנייה מחציתב ובעיקר הרבעון בשלהי חדה
 בשווקים, מוגברת מפעילות כתוצאה ,הסל בקרנות שוק עשיית של מפעילות הכנסות הראשון

 הניהול. דמיב הירידה על פיצו אשר
 

 להתאים ופעלה 2020 שנת של יהשנ ברבעון בעיקר הנכסים, מניהול בהכנסות פגיעה צופה החברה
 תשלום, ללא לחופשה עובדים 150-כ הוצאת היתר, בין בהכנסות, הצפויה לירידה הוצאותיה את

 חלק נחסכות בנוסף חדשים. פרויקטים והקפאת ורכש שיווק תקציבי צמצום שכר, עדכוני הקפאת
 .ומההכנסות המנוהלים הנכסים מהיקף נגזרות אשר הישירות מההוצאות

 

 החברה של נוספות פעילויות על המשבר השפעות .ב

 

 סך סחירים. ערך בניירות הקבוצה השקעות של ההוגן בשווין ירידות חלו הדוח בתקופת .1
 הסתכם, החברה של הנוסטרו בתיק השקעה למטרות מוחזקים אשר הערך מניירות ההפסד

 התאוששות של מגמה השמנר אפריל, חודש במהלך ש"ח. מיליוני 8-כ של לסך הדוח בתקופת
 אשר הוודאות אי לאור ש"ח. מיליוני 3-כ של זה בחודש ההוגן בשווי עלייה וקיימת שווקיםב

 .2020 שנת תום עד שירשם ההפסד או הרווח סך את לצפות ניתן לא בשווקים קיימת עדיין
 

התנהגות שוקי ההון יצרו לחברה הזדמנויות  המוסדי והברוקראז' הבורסה חבר במגזר .2
 ובהכנסות העסקית בפעילות עלייה קיימתעסקיות, לצד גידול בסיכונים הפיננסיים. אי לכך, 

 3 פי) הבורסה חבר בתחום מוגבר לקוחות מגיוס נהנה זה מגזר בשווקים. התנודתיות בשל
 גם ממשיך אשר (2019 לשנת השנתי הממוצע לעומת 2020 מרס בחודש חדשים לקוחות גיוס

 בתחום והן הבורסה חבר בתחום הן לקוחות, של מהרגיל גדולה ומפעילות הרבעון תום לאחר
 הורדתהתנודתיות בשוקי ההון מגדילה סיכוני אשראי ו זאת עם יחד המוסדי. הברוקראז'

 העלייה את וממתנת המימון בהכנסות פוגעת הברית ובארצות ישראל בנק ידי על הריבית
 באופן אשראי סיכוני נקטה, וממשיכה לנקוט, בצעדים מוגברים לניהול החברה ות.בהכנס
 אפשריות. חשיפות לצמצום בפעולות ונוקטת המסחר במהלך שוטף

 
 הרבעון במהלך "(פניניסולה" )להלן: בע"מ פנינסולה בקבוצת בנקאי, החוץ האשראי במגזר .3

 כאשר המשבר לתחילת שהגיעה כך ש"ח, מיליוני 250-כ של בסך הון פנינסולה גייסה הנוכחי
 אשראי פנינסולה משכה המשבר, פרוץ עם בנוסף טובה. ברמה שלה והנזילות המימון מקורות

 ובמקביל שלה, המזומנים כרית את להגדיל מנת על לרשותה עמדו אשר הבנקאיים מהקווים
 פרוץ עם ש"ח. מיליוני 125-כ של בסך ,שהנפיקה המסחריים הערך ניירות מלוא את פרעה

 לסיכוני לחשיפות זמני לצמצום ופעלה שלה האשראי תיק במיפוי פנינסולה החלה המשבר
 מול הפיננסי המרווח את פנינסולה העלתה בנוסף האשראי. תיק היקף ולצמצום אשראי

 על יתר חשופים אשר ללקוחות אשראי חידוש ואי ריבית העלאת של בדרך לרבות לקוחותיה,
 העלייה את נכונה לשקף מנת על זאת התקופה, את המאפיינים הייחודיים לסיכונים המידה
 המימון מקורות עלויות של העלייה השפעת את למתן מנת ועל במשק האשראי לסיכון

 הפעילות. תוצאות על פנינסולה של הבנקאיים
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 לתיק ביחס ש"ח מיליוני 106-בכ הראשון ברבעון האשראי תיק קטן אלו מצעדים כתוצאה
 יתרות וגדלו ש"ח מיליוני 323-כ של בסך בנקאיים מתאגידים קצר לזמן האשראי גדל ,הממוצע

 של האסטרטגיה יישום תוצאות להמשך ש"ח. מיליוני 227-בכ פנינסולה של המזומנים
 של מימון בהוצאות וגידול אשראי תיק הקטנת של בהיבטים המשבר בתקופת פנינסולה
 אפשרי גידול של ובהנחה שיימשכו( )ככל המזומנים ביתרות מהגידול כתוצאה פנינסולה
 יקוזזו אשר בשוק, הסיכון עליית לאור אשראי מכשלי כתוצאה אשראי להפסדי בהפרשות

 לרעה נקודתית השפעה להיות עלולה ,פנינסולה של המימוני במרווח עלייה ידי על בחלקם
-ל 15% בין של בירידה להסתכם צפויה אשר 2020 לשנת השני ברבעון פנינסולה תוצאות על
 פנינסולה, להערכת הנוכחי. ברבעון הנקי לרווח בהשוואה פנינסולה של הנקי ברווח %25

 פנינסולה בהפרשות לגידול להביא עשוי המשבר בעקבות בשוק האשראי בסיכון הגידול

 תיק מח"מ ולהארכת התשלומים ופריסת הפשרה הסדרי להגדלת ,בעתיד אשראי להפסדי
 הבנקים את להביא עלולה המשבר הימשכות כי כהימער פנינסולה האמור, עם יחד .האשראי
 של בפעילותה לגידול להביא עשויים אשר מחירים והעלאת אשראי מסגרות לצמצום

 מעריכה פנינסולה כן, מוכ ומהבנקים. בענף מהמתחרים לקוחות מזליגת כתוצאה פנינסולה
 וזאת בענף לאשראי בביקושים גידול צפוי כן, לפני אף ואולי 2020 שנת של השני בחציון כי

 גידול המשבר. תחילת שטרם בתקופה השוק פעל בהם מהמרווחים גבוהים במרווחים
 המשבר בתקופת פנינסולה של האסטרטגיה יישום השפעת את למתן עשוי כאמור בביקושים

 עסקיות הזדמנויות לנצל לה תאפשר פנינסולה של הפיננסית איתנותה כן, כמו אותיה.תוצ על
 המשבר השפעת את למתן הן אף עשויות אשר שייווצרו( )ככל כזה משבר בעיתות ותרהנוצ

 .פנינסולה של העסקיות התוצאות על
 

 נוספות השפעות .ג

 

 המשבר של התמשכות או להחרפה ולהיערך החברה של המזומנים כרית את להגדיל מנת על .1
 סדרה הרחבת של בדרך ד'( )סדרה חוב אגרות החברה הנפיקה המאזן תאריך לאחר ,הכלכלי

 המידה אמות בכל החברה עומדת ,2020 במרס, 31 ליום נכון ש"ח. מיליוני 112.1-כ של בסך
 ד'( וסדרה ג' רה)סד החוב אגרות בגין והן בנקאיים תאגידים מול הן שנקבעו הפיננסיות
 שהנפיקה.

 מוניטין בהן הוקצה אשר מזומנים מניבות יחידות של הכספיות התוצאות את סקרה החברה .2
 הגמל בפעילות למעט ערך, ירידת על המצביעים סימנים מתקיימים לא החברה ולדעת

 רשמה הבחינה בעקבות היחידה. של ההשבה בר הסכום את החברה אמדה שם והפנסיה,
 בנוסף ראה ש"ח. מיליוני 13.9-כ של בסך והפנסיה הגמל בפעילות ערך לירידת הפרשה החברה

 .הכספיים לדוחות מצורפת אשר השווי והערכת הכספיים בדוחות 4 באור

    
 עשויים הנגיף התפשטות המשך כגון וגורמים הקבוצה, בשליטת אינו אשר באירוע שמדובר היות   

 בארץ בשווקים השינויים אחר שוטף באופן לעקוב ממשיכה הקבוצה הקבוצה, הערכות על להשפיע
 והארוך. הבינוני בטווח הקבוצה חברות של העסקיות תוצאותיהן על ההשלכות את ובוחנת ובעולם
 צמצום לרבות הנחוצים הצעדים כל ינקטו החברה פעילות בתחומי נוספת הרעה ותחול במידה

 נוסף. הוצאות
    
 לקצב הוצאותיה התאמת לאור כי למסקנה והגיעה לעיל ותהאמור השלכות את בחנה החברה   

 ולהמשיך לעין הנראה בעתיד התחייבויותיה את ולפרוע להמשיך ביכולתה יש שנפגע ההכנסות
  שנקבעו. הפיננסיות המידה באמות ולעמוד

 
 בנות וחברות החברה על הקורונה משבר המשך של האפשריות ההשלכות בדבר החברה הערכות   

 הערכות על ותמבוסס בנות וחברות החברה של העסקית ןובפעילות בכלכלה הפגיעה וטנציאלופ
 אין אשר עתיד פני צופה מידע תומהוו הכספיים הדוחות אישור למועד נכון החברה של ואומדנים

 ידי על שהוערך מכפי מהותית שונה באופן להתממש עשוי ואשר התממשותו אופן גביל ודאות

, באורכו של המשבר, היתר בהתחשב במידת הצלחת מיגור התפרצותו של הנגיףוזאת בין  החברה

וביוזמות שייתכן ויינקטו על ידי , בהשפעתו על פעילות המשק בכללותו ועל שוק ההון בפרט
 .רשויות המדינה והרגולטורים השונים ואשר עשויות להשפיע על תהליך ההתאוששות של המשק
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 כספי מצב .1.3
 

 ש"ח מיליוני 859-לכ הסתכם 31.3.2020 ליום - החברה של המניות לבעלי המיוחס ההון .131.
 בעיקר, נבע, הדוח בתקופת בהון השינוי .31.12.2019 ליום ש"ח מיליוני 856-לכ בהשוואה

 בקיזוז ש"ח מיליוני 8-כ של בסך החברה של המניות לבעלי המיוחס כולל רווח מסה"כ
 של בסך שליטה מקנות שאינן זכויותל הון והנפקות מעסקאות הנובעת הון בקרן תנועה

 ש"ח. מיליוני 6-כ
 
-לכ בהשוואה ש"ח מיליוני 274-לכ הסתכמו 31.3.2020 ליום - שליטה מקנות שאינן זכויות .231.

 לבעלי הון מהנפקת בעיקר, נבע, הדוח בתקופת השינוי .31.12.2019 ליום ש"ח מיליוני 146
 כולל רווח סה"כומ ש"ח מיליוני 137-כ של בסך פנינסולהב שליטה מקנות שאינן זכויות

 לזכויות דיבידנד בקיזוז ש"ח מיליוני 4-כ של בסך שליטה מקנות שאינן לזכויות המיוחס
 שליטה מקנות שאינן זכויות ורכישת ש"ח מיליוני 3-כ של בסך שליטה מקנות שאינן

-כ של בסך "(לוטוס" )להלן: Limited Manangement Investment Lotus בחברתו בפנינסולה
  .ש"ח מיליוני 16

 
 1.6-כל בהשוואה ש"ח מיליארדי 81.-לכ מוהסתכ 31.3.2020 ליום - שוטפים נכסים .331.

 במזומנים עלייהמ בעיקר, נבע, הדוח בתקופת השינוי ..201931.12 ליום ,ש"ח מיליארדי
 ראה נוסף )לפירוט הדוח בתקופת בפנינסולה מניות הנפקת בשל בעיקר מזומנים ושווי
 וחייבים לקוחות באשראי מעלייה וכן המאוחדים( ביניים הכספיים בדוחות ג'6 באור

 .ולקוחות קצר זמן בהשקעות ירידה בקיזוז חובה ויתרות
 
 ליום בדומה ש"ח מיליוני 96-לכ הסתכמו 31.3.2020 ליום - גמל קופות עמיתי של השקעות .431.

 באור ראה נוסף לפירוט תשואה. מבטיחות גמל קופות נכסי יתרת כולל הסעיף ..201931.12
 .2019 לשנת המאוחדים הכספיים לדוחות 8'ג19

 
 לעומת ש"ח מיליוני 223-לכ הסתכמו 31.3.2020 ליום - חובה ויתרות הלוואות השקעות, .531.

 אשראי ,הלוואות השקעות, בעיקר כולל הסעיף ..201931.12 ליום ש"ח מיליוני 179-כ
 בלוטוס לקוחות מאשראי בעיקר נובעת העלייה .ארוך לזמן מראש והוצאות לקוחות
 בפנינסולה. ארוך לזמן לקוחות באשראי ירידה בקיזוז

 
 מיליוני 41-לכ הסתכמו 31.3.2020 ליום - כלולות בחברות הון ושטרי הלוואות השקעות, .631.

 בשותפות נוספת מהשקעה נובע הגידול ..201931.12 ליום ש"ח מיליוני 36-כ לעומת ש"ח
L.P II Capital Liquidity :ש"ח. מיליוני 5-כ של בסך "(ליקווידיטי קרן" )להלן 

 
 ליום ש"ח מיליוני 194-כ לעומת ש"ח מיליוני 188-לכ הסתכם 31.3.2020 ליום - קבוע רכוש .731.

 מחשבים וריהוט, מציוד שימוש, זכות מנכסי בעיקרו מורכב הקבוע הרכוש .31.12.2019
 שימוש. זכות נכסי מהפחתות בעיקר נובעת הירידה הקבוצה. במשרדי במושכר ושיפורים

 
  לעומת ש"ח מיליוני ,8131-לכ הסתכמו 31.3.2020 ליום - נטו מוחשיים, בלתי נכסים .831.

 מוניטין ערך לירידת מהפסד בעיקר נובעת הירידה .31.12.2019 ליום ש"ח מיליוני 1,159-כ
 בקיזוז מוחשיים בלתי נכסים של שוטפות הפחתותו בע"מ ופנסיה גמל דש מיטב בגין

 נדחות. רכישה הוצאות והיוון תוכנות רכישת
   

 1.0-כ לעומת ש"ח מיליארדי 1.2-לכ הסתכמו 31.3.2020 ליום - שוטפות התחייבויות .931.
 בשל בעיקר קצר לזמן באשראי מעלייה נובעת העלייה .31.12.2019 ליום ש"ח, מיליארדי

 בזכאים מעלייה ש"ח, מיליוני 120-כ של בסך בנקאיים מתאגידים קצר לזמן הלוואות קבלת
  ערך. ניירות מכירת בגין התחייבויותב ירידה בקיזוז זכות ויתרות

 
 ליום בדומה ש"ח מיליארדי 1.2-לכ הסתכמו 31.3.2020 ליום - שוטפות לא התחייבויות .1031.

201931.12.. 
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  הפעילות תוצאות .1.4
 

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

 

 1 רבעון
 1 רבעון  2020

2019    
 שנת
2019 

      
      הכנסות
 318   79   77  ופנסיה גמל קופות מניהול

 315   79   81   סל וקרנות נאמנות קרנות מניהול
 27   7   7  השקעות תיקי מניהול

      
 660   165   165  השקעות מניהול הכנסות כ"סה

      
 104   31   35  מוסדי 'וברוקראז הבורסה מחבר

 81   18   23   בנקאי חוץ אשראי בגין מימון הכנסות
 80   21   24  אחרות

      
 925   235   247  הכנסות כ"סה

      
 718   181   184  וכלליות הנהלה ,תפעול ,שיווק הוצאות

      
 207   54   63  תפעולי רווח

      
 9   11   (8) נטו ,ערך מניירות (הפסד) רווח

 (32)  (5)  (4) נטו ,מימון הוצאות
 (44)  (12)  (21) נטו ,אחרות הוצאות

 6   1   -  נטו ,כלולות חברות ברווחי החברה חלק
      

 146   49   30  מס לפני רווח
      

 50   17   17  הכנסה על מסים
      

 96   32   13  לתקופה רווח

      
 94   32   12  לתקופה כולל רווח כ"סה

      
      :ל מיוחס לתקופה רווח
 78   29   9  החברה של המניות בעלי

 18   3   4  שליטה מקנות שאינן זכויות
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 :ש"ח( )במיליוני (EBITDA) סיםומ הפחתות ,פחת מימון, לפני רווח
 

  

 1 רבעון
 1 רבעון  2020

2019  2019 

       
EBITDA   70   80   279 

 
 

  

 1 רבעון
 1 רבעון  2020

2019  2019 

       
 EBITDA     71   80   291 מנוטרלת

 
 

 מניות. מבוסס תשלום בגין ש"ח מיליוני 1-כ של סך נוטרל הדוח בתקופת
 

 הכנסות .1.4.1

 ש"ח מיליוני 247-כ של לסך הסתכמו 2020 שנת של ראשוןה ברבעון הקבוצה הכנסות
 נובעת העלייה עיקר אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 235-כ של סך לעומת

 בנקאי חוץ אשראי סל, קרנות נאמנות, קרנות מוסדי, וברוקראז' הבורסה חבר מהכנסות
 להלן. שיוסבר כפי פנסיה, וקרנות גמל קופות מניהול הכנסותב ירידה בקיזוז ואחרות

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

 אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 79-כ לעומת ש"ח מיליוני 77-כ של לסך 2020
 הניהול דמי בשיעור ומירידה לרבעון ממוצע נכסים בהיקף מירידה בעיקר נובעת הירידה

 הממוצעים.
 

  (:ח"ש ימיליארדב) הקבוצה שבניהול והפנסיה הגמל קופות נכסי היקף התפתחות להלן
  

 ליום נכסים היקף

    24.5.20  31.3.20  31.3.19  31.12.19 

           
 וקרנות הגמל קופות נכסי

 57.2   53.5   51.6   54.6   הפנסיה
 

 
  

 *( ממוצע נכסים היקף
 שנת  1 רבעון  4 רבעון  1 רבעון    

    2020  2019  2019  2019 

           
 54.1   52.2   56.3   54.4   הפנסיה וקרנות הגמל קופות נכסי

 
 

  .2 לקיח תקופה וסוף לתחילת המנוהלים הנכסים של היתרות סכום - "ממוצע" *(
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 שוטף חיסכון מניהול הקבוצה הכנסות
 

 הנאמנות, קרנות ניהול את כולל השוטף החיסכון מגזר ,2019 לשנת השני הרבעוןמ החל
 פרטיים לקוחות עבור ערך בניירות השקעה תיקי וניהול ושיווק הסל קרנות ניהול

 מוסדיים. ולקוחות
 

 ברבעון הסתכמו נטו מחקות, וקרנות סל קרנות ,נאמנות מקרנות הקבוצה הכנסות
 ברבעון ש"ח מיליוני 79-כ לעומת ש"ח מיליוני 81-כ של לסך 2020 שנת של הראשון
 בגין בעיקר סל, מקרנות בהכנסות מעלייה נובעת בהכנסות העלייה .אשתקד המקביל
 הנובעת מחקות קרנותו נאמנות, מקרנות בהכנסות ירידה בקיזוז שוקה עשיית פעילות
  .הרבעון בסוף הקורונה ממשבר כתוצאה המנוהלים הנכסים בהיקף מירידה

 

 7-כ של לסך 2020 שנת של הראשון ברבעון הסתכמו תיקים מניהול הקבוצה הכנסות
  .אשתקד המקביל לרבעון בדומה "חש מיליוני

 

 שבניהול התיקים וניהול הסל קרנות ,הנאמנות קרנות נכסי היקף התפתחות להלן
 (:ח"ש ימיליארדב) הקבוצה

 ליום נכסים היקף  
    24.5.20  31.3.20  31.3.19  31.12.19 

           
 24.3   23.0   18.5   20.6  סגורות פאסיביות קרנות
 5.9   4.6   4.7   5.3   פתוחות פאסיביות קרנות
 29.9   30.6   23.8   25.0   אקטיביות קרנות

 60.1   58.2   47.0   50.9   קרנות כ"סה
 (1.0)  (0.9)  (0.6)  (0.7)  הדדית החזקה בניכוי

           
 59.1   57.3   46.4   50.2  נטו ,קרנות כ"סה

           
 19.6   18.4   17.9   19.1   מנוהלים תיקים היקף
 בקרנות שהושקע התיקים חלק

 (4.1)  (4.1)  (3.2)  (3.4)  הקבוצה של הנאמנות
           

 15.5   14.3   14.7   15.7   נטו ,תיקים היקף
 

 

 *(  ממוצע נכסים היקף
 שנת  1 רבעון  4 רבעון  1 רבעון    
    2020  2019  2019  2019 

           
 23.2   22.5   24.1   21.5     סגורות פאסיביות קרנות
 פאסיביות קרנות

 5.0   4.3   5.6   5.3     פתוחות
 29.7   30.1   29.9   26.8     אקטיביות קרנות

 57.9   56.9   59.6   53.6      קרנות כ"סה
 (0.9)  (0.9)  (0.9)  (0.8)    הדדית החזקה בניכוי

 57.0   56.0   58.7   52.8   נטו ,קרנות כ"סה

           
 18.6   18.3   19.6   18.8   מנוהלים תיקים היקף
 בקרנות שהושקע התיקים חלק

 (4.0)  (4.0)  (4.1)  (3.6)  הקבוצה של הנאמנות
 14.6   14.3   15.5   15.2   נטו ,תיקים היקף

 
 

 .2 חלקי תקופה וסוף לתחילת המנוהלים הנכסים של היתרות סכום - "ממוצע" *(
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 של לסך 2020 שנת של הראשון ברבעון הסתכמו מוסדי וברוקראז' בורסה מחבר הכנסות
 בהכנסות העלייה .אשתקד המקביל רבעוןב ש"ח מיליוני 31-כ לעומת ש"ח מיליוני 35-כ

 .הפעילות בהיקף מעלייה נובעת הדוח בתקופת
 

 23-כ של לסך 2020 שנת של הראשון ברבעון הסתכמו בנקאי חוץ מאשראי הכנסות
 בהכנסות העלייה .אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 18-כ לעומת ש"ח מיליוני

 פנינסולה. של הממוצע האשראי בתיק מעלייה נובעת הדוח בתקופת
 

 ש"ח מיליוני 24-כ של לסך 2020 שנת של הראשון ברבעון הסתכמו אחרות הכנסות
 כוללות האחרות ההכנסות .אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 21-כ של סך לעומת

 מהכנסות בעיקר, ,נובעת העלייה .ואחרות זרות קרנות הפצת ביטוח, מעמלות הכנסות
 .אשתקד הרביעי ברבעון נרכשה אשר לוטוס

 
 לסך 2020 שנת של ראשוןה ברבעון הסתכמו - וכלליות הנהלה תפעול שיווק, הוצאות .1.4.2

 .אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 181-כ לעומת ש"ח מיליוני 184-כ של
 

 הסתכם - נטו ,נוסטרו בתיק השקעה למטרות המוחזקים ערך מניירות (הפסד) רווח  .341.
-כ של בסך רווח לעומת ח"ש מיליוני 8-כ של בסך להפסד 2020 שנת של הראשון ברבעון

 בעיקר שבאה ערך ירידתמ נובע ההפסד .אשתקד המקביל ברבעון ח"ש מיליוני 11
 הקורונה. נגיף התפשטות בעקבות בשווקים המשבר בעקבות

 

 ש"ח מיליוני 4-כ של לסך 2020 שנת של ראשוןה ברבעון הסתכמו - נטו מימון, הוצאות 1.4.4
 הוצאות אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 5-כ של בסך נטו מימון, הוצאות לעומת
  לצרכן. המחירים במדד משינויים בעיקר מושפעות המימון

 

 ש"ח מיליוני 21-כ של לסך 2020 שנת של ראשוןה ברבעון הסתכמו - נטו אחרות, הוצאות 1.4.5
 מקבילה תקופה לעומת העלייה .אשתקד המקביל רבעוןב ש"ח מיליוני 12-כ לעומת

 כמו .פנסיההו גמלה פעילות בגין ןמוניטי ערך ירידת בגין מהפסד בעיקר נובעת אשתקד
 שפורקו. סל קרנות בגין נדחות הנפקה הוצאות הופחתו אשתקד המקבילה בתקופה כן

 

 מס בחוק כמשמעותם כספיים מוסדות הינן הקבוצה מחברות חלק - הכנסה על מסים 1.4.6
 ראה להרחבה רווח. מס גם אלו חברות משלמות לכך, בהתאם .1975 - תשל"ו מוסף, ערך

 .2019 שנתל הכספיים לדוחות 30 באור

 ש"ח מיליוני 17-כ של סךל 2020 שנת של ראשוןה ברבעון הסתכמו הכנסה על סיםמ
  .אשתקד המקביל רבעוןל בדומה
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 מימון ומקורות נזילות 1.5

 

  ש"ח( )במיליוני שוטפת מפעילות שנבע המזומנים תזרים
 

 1 רבעון 
 1 רבעון  2020

 2019 שנת  2019

      
 96   32   13  פהלתקו רווח

 89   11   31  והפסד רווח לסעיפי התאמות
      

 185   43   44  והפסד רווח לסעיפי התאמות בתוספת לתקופה רווח
      

 (245)  51   (5) והתחייבויות נכסים בסעיפי שינוי
      

 (לפעילות ששימש) מפעילות שנבע מזומנים תזרים כ"סה
 (60)  94   39  שוטפת

 
 

 תזרימיות( לא )הוצאות מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והפסד רווח לסעיפי החיוביות ההתאמות
 מפחת ש"ח, מיליוני 14-כ של בסך הדוח בתקופת מוניטין ערך ירידת בגין מהפסד בעיקר הושפעו

 בתקופה ש"ח מיליוני 25-כ של סך לעומת ש"ח מיליוני 21-כ של בסך הדוח בתקופת והפחתות
 של בסך נטו הפסד, או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים ערך מניירות רווח בקיזוז אשתקד המקבילה

 אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 14-כ לעומת ש"ח מיליוני 3-כ
 

 לעומת ש"ח מיליוני 18-כ של בסך הדוח בתקופת הסתכם השקעה פעילותמ שנבע המזומנים תזרים
 בתקופה ש"ח מיליוני 44-כ של סךל הסתכם ואשר השקעה לפעילות ששימש מזומנים תזרים

 34-כ של בסך נטו ,קצר לזמן השקעות ממימוש כתוצאה הינו התזרים עיקר .אשתקד המקבילה
 בלתי נכסים רכישת בקיזוז ש"ח מיליוני 7-כ של בסך נטו מוגבלים, בפיקדונות שינוי ,ש"ח מיליוני

 ש"ח מיליוני 5-כ של בסך מניות רכישת בגין התחייבויות פרעון ש"ח, מיליוני 7-כ של בסך מוחשיים
 התזרים עיקר אשתקד המקבילה בתקופה .ש"ח מיליוני 5-כ של בסך ארוך לזמן הלוואות ומתן

 ,קצר זמןל השקעות ולרכישת ש"ח יונימיל 6-כ של כולל בסך מוחשיים בלתי נכסים רכישתל שימש
 ש"ח. מיליוני 31-כ של בסך נטו

 

 לעומת ש"ח מיליוני 209-כ של בסך הדוח בתקופת הסתכם מימון פעילותמ שנבע המזומנים תזרים
 .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 49-כ של סךב מימון לפעילות ששימש מזומנים תזרים
 מיליוני 121-כ של בסך שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי הון הנפקתמ כתוצאה הינו התזרים עיקר
 בקיזוז ש"ח מיליוני 116-כ של בסך בנקאיים מתאגידים קצר לזמן באשראי גידול בפנינסולה, ש"ח

 בסך חכירה בגין תיוהתחייבו ופירעון ש"ח מיליוני 28-כ של בסך פנינסולה של חוב אגרות פירעון
 ש"ח. מיליוני 7-כ של
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 :ח"ש במיליוני - בנקאיים מתאגידים יתרות ריכוז להלן
 

 31.3.20  31.3.19  31.12.19 
      

 17   12   99  (שוטפות חלויות ללא) ק"לז בנקאיים מתאגידים אשראי

 ומיטב פנינסולה) בנקאי חוץ אשראי מימון לצורך אשראי
 396   282   463  (הלוואות דש

 חלויות כולל) בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות
 21   103   18  (שוטפות

 434   397   580  כ"סה
 

 
 

 המאזן תאריך לאחר אירועים 1.6

 
 עדכון ודוח המאוחדים הכספיים בדוחות 7 באור ראה המאזן, תאריך לאחר אירועים בדבר לפרטים

 התאגיד. עסקי
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  ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר פרטים .2

 

 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 א26 תקנה ראו ,האחראית של העסקי ונהיוניס
 .2019 שנתל

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

  .שוק סיכוני לניהול האחראים הינם ,סיכונים ניהול מחלקת את מנהלת אשר עמר רויטל 'וגב מנכ"ל ניב, רפי

 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
 לניהול האחראי הינו רותם, איתן מר המנכ"ל, השקעות, תיקי בניהול העוסקת בע"מ, תיקים ניהול דש במיטב
  שוק. סיכוני
 לניהול האחראי הינו טובול, אושר מר המנכ"ל, בורסה, חבר שירותי במתן העוסקת בע"מ, טרייד דש במיטב
 השוק. סיכוני

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

 ומר טובול אושר מר רותם, איתן מר ניב, רפי מר של העסקי וניסיונם כישוריהם ,השכלתם בדבר לפרטים

 .2019 לשנת התקופתי לדוח (החברה על נוספים פרטים) הרביעי לחלק א26 תקנה ראו אבני מיכה
 

 התאגיד חשוף אליהם השוק סיכוני תיאור
 

 דוח ראה נוספים לפרטים החברה. חשופה אליהם השוק בסיכוני מהותיים שינויים חלו לא הדוח בתקופת
 .2019 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

 .2019 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
 המתואר לעומת ניהולם, ודרכי שוק לסיכוני לחשיפה ביחס מהותיים שינויים חלו לא הדוח בתקופת המאזן.

 .2019 שנתל החברה של התקופתי בדוח
 

 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

 .2019 שנתל החברה של התקופתי בדוח המתואר לעומת ניהולם,
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 תאגידי ממשל היבטי .3
 

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים
 

 חשבונאית מומחיות בעלי הדירקטורים של המזערי המספר כי החברה דירקטוריון קבע 2014 ,במרס 30 ביום
 פעילותה מהות ,החברה בהיקף בהתחשב וזאת ,דירקטורים משלושה יפחת לא ,החברה בדירקטוריון ופיננסית

 במיומנות בהתחשב גם נקבע בחברה נסיתופינ חשבונאית מיומנות בעלי הדירקטורים מספר .ומורכבותה
 הייעוץ מערך ולאור ,בחברה בכירה משרה נושאי בקרב הקיימת הגבוהה והפיננסית העסקית ,החשבונאית

 .החברה נעזרת בו השוטף המקצועי החיצוני
 

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

 לדוח נוספים פרטים בדוח 26 תקנה ראו ,ל"הנ הדירקטורים של והידע ניסיונם אודות נוספים לפרטים
 .2019 לשנת התקופתי

  
 

 הכספיים הדוחות אישור הליך בדבר ילויג .4
 

 הינו בישראל(, החשבון רואי לשכת של 76 דעת בגילוי )כמשמעותה העל בקרת על האחראי בחברה האורגן
 .(2019 לשנת נוספים פרטים לדוח 26 תקנה )ראה החברה דירקטוריון

 

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

 שייושמו יטייםהקר והאומדנים המהותיות ההערכות את הרגיל, העסקים במהלך שאינן מהותיות עסקאותב
 .בה שחלו השינויים ואת החשבונאית המדיניות את הכספיים, בדוחות
 שליין. ינאי דן אשר ומר באשר אבי מר נועם, רונית גב' הינו הועדה הרכב הדוח אישור למועד

 

 .2020 ,במאי 25 יוםב ישיבה הוועדה קיימה ,הכספיים הדוחות אישור לצורך
 ח"רו - כספיםה ל"סמנכו רביב אילן מר - ל"המנכ ,המבקר החשבון רואה ,הועדה חברי נכחו ,ההאמור בישיבה

 .רום עינת
 

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

 פעילות תוצאות סקרונ (,ISOX) כספי בדיווח הקשורות הפנימיות הבקרות נבחנו ,כן כמו .הכספיים הדוחות
 .2020 במרס, 31 ליום הכספיים הדוחות נבחנוו ,החברה

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

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

 כל את מרכזים ,הכספים מחלקת ועובדי הכספים ל"סמנכ .חיצוניים שווי ומעריכי המבקר ח"רו במשרד
 ,עצמאיות כספים מערכות לחלקן אשר ,מוחזקותה בחברות .הדוחות לעריכת החשובות המהותיות הסוגיות
 הדירקטוריונים ידי על ומאושרים החברות של הכספים ומנהלי לים"המנכ ידי על הכספיים הדוחות נבדקים

 לסוגיות ביחס המקצועית דעתו חוות את נותן החברה של המבקר החשבון רואה .חברות אותן של
 .הוועדה חברי ידי על המועלות לשאלות ומשיב הכספיים הדוחות עם בקשר החשבונאיות

 
 הדוחות בטיוטת החברה הנהלת ידי על יושמו המאזן וועדת המלצות לעיל, כאמור הדיונים התקיימות לאחר

 .הדירקטוריון ישיבת לפני סביר זמן לדירקטוריון השנשלח הכספיים

 

 בתקופת החברה של המאוחדת פעילותה את הכספים וסמנכ"ל המנכ"ל סוקרים ריוןהדירקטו ישיבת במהלך
 דיון נערך הסקירה לאחר ואחריו. הדוח בתקופת הרלוונטיים האירועים ואת הכספיות התוצאות את הדיווח,
 שהועברו הוועדה המלצות את מציגה המאזן ועדת יו"ר כן, כמו הדירקטורים. לשאלות תשובות וניתנות
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 דיון ונערך הדירקטוריון בישיבת בהן לדון יש לדעתה אשר הכספי בדיווח מהותיות סוגיות וכן ןטוריולדירק
 .בנושאים

 

 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 ,2020 במאי, 31 ביום
 

 חוזר והון המאוחדים הכספיים בדוחות ש"ח מיליוני 615-כ של חיובי חוזר הון לחברה ,2020 ,סבמר 31 ליום
 חברות עם שוטפות חו"ז יתרות לאור בעיקר וזאת סולו הכספיים בדוחות ש"ח מיליוני 125-כ של בסך שלילי

 מחברות בעיקר שמקורו שוטף מזומנים תזרים לחברה כי סבור והוא דיון קיים החברה דירקטוריון מוחזקות.
 אגרות החברה הנפיקה המאזן תאריך לאחר בנוסף הקצר בטווח למשיכה הניתן מלאה, בבעלות מאוחדות

 כך ובשל בהתחייבויותיה לעמוד קושי צופה לא החברה כן ועל ש"ח מיליוני .1112-כ של לסך בתמורה חוב
 ((.14)ב'()10 )סעיף תקופתיים דוחות בתקנות כאמור האזהרה סימני מתקיימים לא
 

  מהותית מאוד הערכות שווי .5

 
 .2020 במרס 31 ליום והפנסיה הגמל פעילות של מוניטין ערך ירידת בחינת - ההערכה נושא זיהוי

 .2020במרס  31 - עיתוי ההערכה
הנכס נשוא ההערכה מוצג בספרי החברה בהתאם  - 2020 במרס 31שווי נושא ההערכה בספרי החברה ליום 

מיליוני ש"ח )מוניטין, הוצאות רכישה  500.4-לעלותו ההיסטורית ובניכוי הפחתה רבעונית ומסתכם לסך של כ
  נדחות וקשרי לקוחות(.

-שווי נושא ההערכה שנקבע בבחינה לירידת ערך הינו כ - שווי נושא ההערכה שנקבע בבחינה לירידת הערך
  . ש"ח )חלק החברה(מיליוני  13.9-ת הדוח בסך של כנרשם הפסד מירידת ערך בתקופמיליוני ש"ח ועל כן  483

)לשעבר וריאנס ייעוץ  בע"מ אסכולההבחינה לירידת ערך נעשתה על ידי וריאנס  - פרטים אודות המעריך
ו, ניסיונו, הסכמי שיפוי . פרטים נוספים בדבר השכלתאמנון אלון, על ידי צוות בראשותו של כלכלי בע"מ(

 .וכיוצ"ב מצוינים בהערכה המצורפת

 .36שווי הוגן כהגדרתו בתקן בינלאומי  - מודל ההערכה

במרס  31ראה הערכה אשר מצורפת לדוחות הכספיים ליום  -ההנחות לפיהן בוצעה הבדיקה לירידת ערך 
2020. 

 .10.7% - שיעור ההיוון השנתי )אחרי מס(

 .2.5%שיעור צמיחה נומינאלי לטווח ארוך  - שיעור הצמיחה
 

 .2020במרס  31בדבר הערכה כאמור, ראה הערכת שווי אשר מצורפת לדוחות הכספיים ליום 
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 2020 ,במרס 31 ליום חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי .6
 
 

 ג' סדרה    

 הנפקה מועד  
 ,5.2.13 ,29.1.13 ,21.11.12 בתאריכים: סדרה והרחבות 21.12.10 ראשונית: הנפקה
 30.4.18-ו 6.9.17 ,15.8.20 ,2.12.13

 966,590,111 שהונפק ע.נ. נקוב שווי
 7488,856,90 הדוח במועד ע.נ. 
 ש"ח מיליוני 518.3 הדוח למועד למדד משוערך 
 ש"ח מיליוני 6.3 שנצברה הריבית סכום 

 
 )שווי הכספי בדוח שווי

 ש"ח מיליוני 540.9 פינקסני(
 ש"ח מיליוני 543.6 בורסאי שווי  

 %3.95 הריבית שיעורי ריבית
 מועדי

 קרן תשלום
 2020 בדצמבר, 10 ביום שווים תשלומים 6-ב לפירעון עומדת האג"ח קרן יתרת

 2025 ועד

 ריבית  
 2020 ביוני, 10 ביום תשלומים 6 שווים. תשלומים 12-ב משולמת הריבית יתרת

 .2025 עד 2020 בדצמבר, 10 ביום תשלומים 6-ו 2025 עד
 לצרכן המחירים למדד הצמדה קרן הצמדה

 לצרכן המחירים למדד והצמדה 3.95% של שנתית ריבית ריבית 
 2010 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  
 695076-01-2010 אסמכתא מספר - 25.11.10  
 304236-01-2011 אסמכתא מספר - 23.10.11  
 208599-01-2012 אסמכתא מספר - 13.8.12  

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

 (283968-01-2012 אסמכתא מספר
 193761-01-2013 אסמכתא מספר - 17.11.13  
 007762-01-2015 אסמכתא מספר - 15.1.8  

  

 055992-01-2016 אסמכתא מספר - 28.9.16
 077340-01-2017 אסמכתא מספר  - 26.7.17

 078397-01-2017 אסמכתא מספר   - 179.5.
 041131-01-2018 אסמכתא מספר  - 25.4.18
 061614-01-2018 אסמכתא מספר   - 8.7.18

 062524-01-2019 אסמכתא מספר  - 23.6.19
 

 אין לאג"ח משועבדים נכסים  

 
 ;6389200-03 ':טל .אביב-תל 14 חרוצים יד 'מרח ,מ"בע נאמנויות נבו פז רזניק נאמן

 רזניק יוסי רו"ח
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 'ד סדרה    
 1.4.2020 בתאריך: סדרה הרחבת  19.11.28 ראשונית: הנפקה הנפקה מועד  

 270,000,000 שהונפק ע.נ. נקוב שווי
 270,000,000 הדוח במועד ע.נ. 
 ש"ח מיליוני 270.0 הדוח למועד למדד משוערך 
 ש"ח מיליוני 2.5 שנצברה הריבית סכום 

 
 )שווי הכספי בדוח שווי

 ש"ח מיליוני 269.7 פינקסני(
 ש"ח מיליוני 261.1 בורסאי שווי  

 %2.11 הריבית שיעורי ריבית

 מועדי
 קרן תשלום

 ישולמו אשר שווים תשלומים שישה (1) להלן: כמפורט משולמת הקרן יתרת
 מהתשלומים אחד כל כאשר 2025 עד 2020 מהשנים אחת בכל בדצמבר 10 ביום

 ארבעה (2)-ו החוב; אגרות של הכולל הקרן מסכום 5% של בשיעור יהיה כאמור
 עד 2026 מהשנים אחת בכל בדצמבר, 10 ביום ישולמו אשר שווים תשלומים

 הקרן מסכום 17.5%  של בשיעור יהיה כאמור מהתשלומים אחד כל כאשר ,2029
 החוב אגרות של הכולל

 ריבית  
 2020 ביוני, 10 ביום תשלומים 10 שווים. תשלומים 20-ב משולמת הריבית יתרת

 .2029 עד 2020 בדצמבר, 10 ביום תשלומים 10-ו 2029 עד
 לא להמרה האג"ח האם  

  
 פדיון לביצוע התאגיד זכויות

 ל.ר. כפויה מוקדם/המרה
 אין ערבות  
 הכספיים. בדוחות 7 באור ראה סדרה. הרחבת 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  

  
 102975-01-2019 אסמכתא מספר - 28.11.19
 033912-01-2020 אסמכתא מספר - 31.3.20

 אין לאג"ח משועבדים נכסים  

 
 ;6389200-03 טל': אביב.-תל 14 חרוצים יד מרח' בע"מ, נאמנויות נבו פז רזניק נאמן

 רזניק יוסי רו"ח
 

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

 
 
 
 
 

 רביב אילן
 מנכ"ל

 ברקת אלי 
 דירקטוריון יו"ר

 
 2020 במאי, 31 החתימה: תאריך

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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2020  במאי   31  

                                                                                                               לכבוד, 

 חברי הדירקטוריון,  

 מיטב דש השקעות בע"מ 
 ------------------------------------- 

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

"( בחינה לירידת ערך מוניטין, בגין פעילות  וריאנס אסכולה בע"מ )להלן: " וריאנס אסכולה 

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

  2020במרץ  31כתוצאה מהמיזוג עם מיטב בית השקעות בע"מ ומרכישות אחרות, ליום 

 "(. מועד ההערכה )להלן: " 

 בחינה לירידת ערך מוניטין זו מיועדת לשימושה של מיטב דש למטרת העבודה בלבד. מוסכם 

ערך,   ניירות  חוק  לצרף דוח הערכה זה לדיווחיה לבורסה עפ"י  רשאית  כי מיטב דש תהא 

סגרת  מ ב  ערך, וכן  המוגש עפ"י דיני ניירות  דיווח אחר  ולכל  על פיו,  או תקנות  1968- התשכ"ח 

 רשות מוסמכת בישראל.  כל  בפני  או /ו  בישראל  משפטיים  הליכים 

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

אחת לשנה )או יותר אם קיימים סימנים המצביעים כי יתכן וחלה ירידת ערך של נכס זה(  

ההשבה  - שערכו בספרים אינו עולה על סכום בר   בחינה לירידת ערך של המוניטין בכדי לוודא 

 שלו. 

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

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

השבה שלהם. נכס  ה - ליישם על מנת להבטיח שנכסיו לא יוצגו בסכום העולה על סכום בר 

סכום שיתקבל  ההשבה שלו, כאשר ערכו בספרים עולה על ה - מוצג בסכום הגבוה מסכום בר 

 מהשימוש בנכס או ממימושו. 

 מטרת העבודה  

מטרת העבודה שלהלן הינה לבחון האם חלה פגיעה בערך המוניטין המשויך למגזר החיסכון  

ההערכה, בהתאם לכללי תקן  לטווח ארוך, בו מתנהלת פעילות הגמל והפנסיה, למועד 

 .  IAS 36חשבונאות בינלאומי  

רים מזומנים באופן בלתי תלוי מנכסים אחרים, לא ניתן לקבוע את  כיוון שמוניטין אינו מניב תז 

סכום בר ההשבה של מוניטין כנכס נפרד, על כן סכום בר ההשבה ייקבע ליחידה מניבה  

נים של נכס היא הקבוצה הקטנה ביותר של  מזומנים אליה שייך המוניטין. יחידה מניבה מזומ 

נים חיוביים משימוש מתמשך שהם בלתי  נכסים, המכילה את הנכס, ומניבה תזרימי מזומ 

 תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים. 

הנהלת מיטב דש זיהתה את פעילות הגמל והפנסיה כקבוצה הקטנה ביותר אליה שייך  

 רים מזומנים חיובי בלתי תלוי משימוש מתמשך. המוניטין, המניב תז 

 אמידת סכום בר השבה 

כס או יחידה מניבה מזומנים יחושב כגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי  השבה של נ - סכום בר 

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

ימוש של הפעילות. תזרימי  בחינת שווי הש ולא כללה את  IFRS 13הפעילות בהתאם לתקן 

המזומנים העתידיים הוונו בשיעור ניכיון מתאים לתזרים אחרי מס, המשקף את הסיכון הגלום  

 בפעילות. 

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

 בשוק  בין משתתפים  רגילה  בעסקה  תחייבות ה  להעברת  משולם  שהיה  המחיר  נכס או 

 .( 13בינלאומי   דיווח  תקן  המדידה )בהתאם להגדרות   במועד 

 שיטות ההערכה 

הערכת השווי של הפעילות התבססה על שיטת היוון תזרימי המזומנים. השימוש בגישה זו  

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

, מוערך שווי העסק באמצעות היוון תזרימי המזומנים, אשר צפוי כי  מזומנים. בהתאם לכך 



 מיטב דש השקעות בע"מ 
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עתידיים מהוונים במחיר הון המשקף את הסיכון הגלום  יפיק בעתיד. תזרימי המזומנים ה 

 בפעילות העסק, ומבטא את התשואה אשר משקיע היה מצפה לקבל מעסק בעל סיכון דומה. 

 מקורות המידע 

 שימשו אותנו במסגרת העבודה:   להלן מקורות המידע העיקריים אשר 

"( לשנים  ש גמל מיטב ד דוחות כספיים מבוקרים של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "  -

  2020מרץ עד  2017ים של פעילות הגמל והפנסיה לשנים י , דוחות ניהול 2019-2017

 ; 2020במרץ    31ליום  וטיוטת דוח כספי סקור של מיטב דש גמל  

 טב דש; דיווח מגזרי מתוך דוחות מי  -

 של הפעילות;   2020  תקציב לשנת  -

 הפעילות; המנוהל של   הנכסים  תיק  היקף  להתפתחות  נתונים בנוגע  -

 שיחות עם הנהלות מיטב דש והפעילות;  -

 ; וריאנס אסכולה  בחברת נצבר וניסיון ידע -

 מקורות מידע פומביים.  -

לנו  מסקנתנו בעבודה זו מסתמכת על הצהרת ההנהלה כי כל המידע שהועבר אלינו נמסר 

רט מידע מהותי  בשלמותו וכי לא הושמט ולא הוסתר מסמך מהותי ו/או רלוונטי כלשהו ו/או פ 

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

ם לאחר שנמסרו לנו. כמו כן, הנחנו, כי המידע והנתונים שהועברו אלינו  נעשו בהם שינויי 

צמה לבצע כל  ע  לא נדרשה ולא לקחה על  וריאנס אסכולה נכונים, שלמים ומדויקים. הינם 

 אימות או סקירה של המידע כאמור.  

 

 .כפי שהתקבל מהנהלת החברה 1

 עיגול ספרות 

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

  מסקנה

 יוני ש"ח(:    להלן טבלה המציגה את סיכום בחינת ירידת ערך המוניטין )מיל 

 סכום להפחתה  סכום בר השבה  1ערך פנקסני  מועד ההערכה 

31/03/2020 500.4 483.0 (17.4)* 

 . 80%מסכום ההפחתה הינו  *חלקה של מיטב דש  

  גבוה מיליוני ש"ח,  500.4- נכון למועד ההערכה, הערך הפנקסני של הפעילות מסתכם בכ 

, בשל העובדה  IAS36אות  . על פי הור מיליוני ש"ח   483- מסכום בר ההשבה שלו המסתכם בכ 

  17.4בסך  מסכום בר ההשבה שלו, נדרשת הפחתת ערך המוניטין  גבוה שהערך הפנקסני, 

 מיליוני ש"ח. 

 ושל מעריך השווי  אסכולה ניסיון מקצועי של וריאנס 

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

רב של הערכות שווי חברות, הערכת שווי אחזקות והערכת שווי   מספר  ביצעה אסכולה 

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

בעל ניסיון רב בניהול ובביצוע   הינו אשר   אמנון אלון שווי הפעילות הכלולה בעבודה זו הוביל 

כולל בין השאר הערכות שווי   ו זה בפרט. ניסיונ מסוג הערכות שווי בכלל והערכות שווי 

בעל    ו אמנון הינ לחברות ציבוריות, בהיקפים דומים ואף גבוהים משווי פעילות נשוא ההערכה.  

   השכלה מתאימה וניסיון רלוונטי עשיר )ראה פרופיל החברה וניסיון מעריך השווי בנספח ג'(. 
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 אי תלות והגבלת אחריות 

ההגדרות והתנאים שנקבעו בהסכם  שת מיטב דש, על פי עבודה זו בוצעה לבק  . א 

. אנו מצהירים בזאת  2020מאי מחודש אסכולה ההתקשרות בין מיטב דש לבין וריאנס 

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

 . 2ד עתי דש גמל או צפויים להפוך לבעלי עניין בהן ב 

חויב בפסק דין חלוט לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר  נס אסכולה ת במידה ווריא  . ב 

את  מיטב דש התחייבה לשפות במסגרת התקשרות זו, בוצע לעבודה ו/או לשירות ש 

וריאנס אסכולה על פי דרישתה בכתב בגין כל סכום שוריאנס אסכולה תחויב בו מעבר  

ל אם ייקבע ע"י בית  חובת השיפוי לא תחו  פעמים שכר הטרחה ששולם בפועל.  3 - ל 

המשפט בפסק דין חלוט כי וריאנס אסכולה פעלה בקשר למתן השירות ו/או העבודה  

מיטב דש  נשוא חוות הדעת ברשלנות רבתית או בזדון או במתכוון. כמו כן, מתחייבת 

שלא לנקוט הליכים משפטיים בקשר עם התקשרות זו, כנגד וריאנס אסכולה ו/או מי  

 . כולה, באופן אישי העובדים בוריאנס אס   השותפים, המנהלים או מ 

תוצאות העבודה אותה ביצענו אינן תלויות ו/או מושפעות משכר הטרחה אותו קיבלנו   . ג 

 עבור ביצועה.  

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

טב דש גמל במועד  עתיד המבוסס בעיקרו על אינפורמציה הקיימת במיטב דש ו/ או מי 

כתיבת עבודה זו וכולל הערכות, הנחות או כוונות, נכון למועד כתיבת עבודה זו, העשויות  

לקי בלבד. לפיכך, התוצאות בפועל, כולן או חלקן,  שלא להתממש או להתממש באופן ח 

עשויות להיות שונות באופן מהותי, לחיוב או לשלילה, מן התוצאות המוערכות, הנגזרות  

 מעות ממידע שקיבלנו מהנהלת מיטב דש ו/ או מיטב דש גמל.  או המשת 

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

המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלול בעבודת בדיקת נאותות, לרבות  

 בדיקת חוזים והתקשרויות של מיטב דש גמל. 

עבודה בלבד ולמטרה עבורה היא בוצעה.  ן רלוונטיות למועד ה תוצאות עבודה זו הינ  . ו 

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

ביצוע בחינת המוניטין של הפעילות, והיא בכפוף לתנאים והגבלות  עבודה זו מוגבלת ל  . ז 

 נוספים המתוארים בנספח א'. כל הזכויות שמורות לוריאנס אסכולה בע"מ. 

פק הערכת שווי זו להנהלת מיטב דש ומיטב דש גמל ובכל שאלה ועניין  בדים לס אנו מתכ 

 03  –   5025155בע"מ בטלפון   וריאנס אסכולה  הקשורים לעבודה, אנא פנו ל 

 

 בכבוד רב, 

 

 מ בע" וריאנס אסכולה      

 

 

 

 

 

 

 

 אי התלות נבחנה גם בשים לב לעמדת הרשות לניירות ערך בנושא אי תלות מעריכי שווי. 2
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םמילון מונחי

  

 הנחה הפניה

 ך בע"מ, יחדיו איילון חברה לביטוח בע"מ ואיילון חסכון לטווח ארו  איילון 

 איילון פנסיה וגמל בע"מ  פנסיה וגמל איילון  

 דש גמל ופנסיה בע"מ  דש גמל 

 הנהלת מיטב דש והנהלת פעילות הגמל והפנסיה  ההנהלה 

 בע"מ וריאנס אסכולה   אסכולה   וריאנס 

 2020במרץ    31 מועד ההערכה 

 מיטב דש השקעות בע"מ  מיטב דש  / החברה 

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

IAS 36   ירידת ערך נכסים"   36תקן חשבונאות בינלאומי" 

IFRS 13   הוגן"   מדידת שווי "   13תקן דיווח כספי בינלאומי 

EBITDA  רווח לפני מימון, מס, פחת והפחתות 

WACC  שוקלל מ ה  ההון  מחיר 
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 מיטב דש .1

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

וק ההון הכוללות בעיקר ניהול נכסים  בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות, בפעילויות בש 

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

ותיקי השקעות. כמו כן, עוסקת מיטב דש, באמצעות חברות  ספיות, קרנות נאמנות קרנות כ 

קאי )בעיקר  בנות, במתן שירותי חבר בורסה וברוקראז', סוכנויות ביטוח, אשראי חוץ בנ 

 באמצעות קבוצת פנינסולה בע"מ( והפצת קרנות זרות.  

במהלך השנים האחרונות ביצעו מיטב דש וחברות בשליטתה מספר מיזוגים ורכישות של  

ופעילויות העוסקים בתחומי עיסוקה של הקבוצה, וכן בוצעו שינויים מבניים בתוך   גופים 

קות להלן )צוינו שיעורי החזקה רק של  הקבוצה. כיום, פועלת קבוצת מיטב דש במבנה ההחז 

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

 

 

 קרנות בתיקים. כולל 3

  2020במרץ  31ידי מיטב דש ליום התרשים הבא מתאר את היקף הנכסים המנוהלים על 

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

 ( )במיליארדי ש"ח(:  ניהול תיקים נאמנות,  

 

 *אחר = קרנות הוסטינג, קרנות זרות ונטרול קרנות בתיקים 

( מהיקף  44% - מנתוני התרשים לעיל, קופות הגמל וקרנות הפנסיה מהוות חלק מהותי )כ 

)כולל קרנות  , קרנות הנאמנות  15%  - הנכסים המנוהלים של מיטב דש. קרנות הסל מהוות כ 

 . 15%  - מהווים כ   3והתיקים המנוהלים   %52  - מהוות כ מחקות(  

מיטב דש השקעות  
מ"בע

מ  "קבוצת פנינסולה בע

50.33%
מיטב דש ניירות ערך מ"מיטב דש טרייד בע

מ"והשקעות בע

מיטב דש גמל

מ"ופנסיה בע

80%

מיטב תכלית  

מ"קרנות נאמנות בע

מיטב דש ניהול  

מ"תיקים בע

מ  "בע' מיטב דש ברוקראז
88.13%
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 פעילות הגמל והפנסיה .2

 כללי  2.1

 פעילות הגמל 

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

משמש לצרכים פנסיוניים. בקופות הגמל הטבת מס, והמפקיד בקופת גמל זכאי לניכוי בגין  

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

ת של קופות  נכנסו לתוקפן תקנות אשר מאפשרות לחברה מנהל   2013בגין הפקדות. בינואר  

עמיתיה בקופת גמל לקצבה שבניהולה כיסויים ביטוחיים מסוימים,   גמל לרכוש בעבור 

 ולמיטב דש גמל יש רישיון לשווק כיסויים אלו. 

משמשות כאפיק חיסכון לטווח בינוני, כאשר ניתן למשוך את הכסף   ת קרנות ההשתלמו 

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

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

סיום  עת עובדים ב טורין בגין י פ נועדו להפרשות מעסיקים לפיצויי  קופות מרכזיות לפיצויים 

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

 ל כל עובד.  לקופות המרכזיות, והכסף מופרש לקופה אישית ש 

  תשלום  במימון  השתתפות  לשם  נועדה  קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית 

 . מעסיק - עמית   של   לעובדים   קצבה 

 פנסיה ות הפעיל

הינן קרנות פנסיה לשכירים ולעצמאים, אשר מבוססות על  קרנות פנסיה מקיפות )חדשות(  

  נכות  קצבת זקנה,  קצבת , כגון שונים  איזון אקטוארי מלא. לקרנות אלו כיסויים ביטוחיים 

 . קרנות אלו זכאיות לרכוש אג"ח מיועדות בשיעורים הקבועים בהוראות הדין. וקצבת שאריים 

לחסכון לזקנה אשר אינן זכאיות   הינן קרנות פנסיה  מות )כלליות( סיה משלי קרנות פנ 

  1להשקיע באג"ח מיועדות. חלק מהקרנות מאפשרות רכישת כיסויים ביטוחיים. החל מיום 

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

  51.6- יהול מיטב דש גמל, נאמד בכ היקף נכסי הגמל והפנסיה שבנ   2020במרץ    31נכון ליום  

 ש"ח.   י ד מיליאר 

 מיטב דש גמל   2.2

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

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

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

וקופות פיצויים מרכזיות וכן שיווק כיסויי ביטוחי למקרה אובדן    להשתתפות בפנסיה תקציבית 

 כושר עבודה ולמקרה מוות. 

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

גמל ובעלת המניות הישירה  ( מיטב דש  1והשקעות בע"מ, בהסכם מיזוג שהצדדים לו הינם ) 

( איילון פנסיה וגמל ובעלות  2) - ה מקבוצת החברה, מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ ו ב 

המניות הישירות בה מקבוצת איילון )איילון חברה לביטוח בע"מ ואיילון חסכון לטווח ארוך  

תוך מיטב דש  בע"מ, להלן וביחד "איילון"(. במסגרת ההסכם מוזגה איילון פנסיה וגמל עם ול 

ו ממועד ההשלמה איילון פנסיה וגמל חוסלה ונמחקה ממרשם רשם החברות  גמל, באופן שב 

מההון   20%- ומיטב דש גמל נכנסה בנעליה לכל עניין ודבר. לאחר המיזוג, איילון מחזיקה ב 

 .  2017ינואר,    1- המונפק והנפרע של מיטב דש גמל. המיזוג הושלם ביום ה 
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ופנסיה את קופות הגמל וקרנות הפנסיה  מנהלת מיטב דש גמל  , 2020במרץ  31ליום 

   : 4הבאות 

 תחום פעילות  שם הקופה 

 קופות גמל לחיסכון ולתגמולים  מיטב דש בטחון 

קופת גמל לתגמולים, לחיסכון ואישית   מיטב דש גמל 
 לפיצויים 

 קופת גמל לחיסכון ולתגמולים  מיטב דש גמל בניהול אישי 

קופת גמל לתגמולים, לחיסכון ואישית   נייר חדרה ם של מפעלי  קופת תגמולים ופיצויי 
 לפיצויים 

 קופת גמל לחיסכון ולתגמולים  מיטב דש אגוד תגמולים 

 קופת גמל להשקעה  מיטב דש גמל להשקעה 

חיסכון ארוך    - קופת גמל להשקעה   מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון לכל ילד 
 טווח לילד 

קופת גמל מרכזית להשתתפות    תקציבית פנסיה  מיטב דש מרכזית להשתתפות ב 
 בפנסיה תקציבית 

 קרן השתלמות  מיטב דש השתלמות 

 קרן השתלמות  קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל 

 קרן השתלמות  מיטב דש השתלמות בניהול אישי 

 קופה מרכזית לפיצויים  מיטב דש פיצויים 

 קרן פנסיה חדשה מקיפה  איילון מיטב פנסיה מקיפה  

 קרן פנסיה חדשה כללית  מיטב פנסיה כללית    לון איי 

 

 מהנהלת החברה;מקור: נתונים שנמסרו  4

 פעילות הפנסיה והגמל 2.3

,  מיליארדי ש"ח  51.6 - מיטב דש גמל פועלת בתחום החיסכון הפנסיוני בישראל ומנהלת כ 

מיטב דש גמל מעמידה לרשות לקוחותיה מגוון רחב של מוצרים   נכון למועד ההערכה. 

נות פנסיה, וכן היצע גדול של מסלולי  וקר ות פנסיוניים לרבות קופות גמל, קרנות השתלמ 

ניהול אישי, השקעה    השקעה המתאימים למגוון רחב של עמיתים עפ"י קריטריונים של: גיל,  

 בפיקוח הלכתי ורמת סיכון. 

 היקף נכסים מנוהלים

בדצמבר   31התרשים הבא מתאר את היקף הנכסים המנוהלים על ידי מיטב דש גמל ליום 

בחלוקה לקרנות פנסיה, קרנות השתלמות,   2020במרץ  31ליום וכן  9201-7201בשנים 

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

 



 מיטב דש השקעות בע"מ 
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  2019בשנת . הגידול בהיקף הנכסים 2017היקף הנכסים נותר בדומה לשנת  2018בשנת 

 ת גבוהה. שואה חיובי נבע בין היתר מגידול בהיקף נכסי קרן הפנסיה הנבחרת וכן מת 

בעיקר לאור ההתפרצות    ,  מיליארדי ש"ח   51.6  - ירד לכ   2020במרץ    31  - היקף הנכסים ליום ה 

אשר גרמה   2020במהלך הרבעון הראשון של שנת  ( COVID- 19) הגלובלית של נגיף הקורונה 

להרעה בפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם ובארץ ואשר גרמה, בין היתר לירידות חדות  

קופות הגמל וקרנות  נכסים פיננסיים בארץ ובעולם ומכאן לירידה בתשואות של בשווי של 

ים המנוהל על ידי מיטב  היקף הנכס  2020באפריל  30 - ההשתלמות. ראוי להדגיש כי נכון ל 

 מיליארדי ש"ח.   53.9  - דש גמל עלה והסתכם בכ 

7012-הטבלה הבאה מציגה את תשואות מיטב דש גמל ותשואות כלל השוק בין השנים 

 : 2020במרץ    31  - החודשים שהסתיימו ב   12  - וכן נכון ל   9012

  2017 2018 2019 3.2020 

תגמולים ואישית  
 לפיצויים 

 2.19%- 9.80% 0.98%- 6.32% מיטב דש 

 3.31%- 11.41% 1.01%- 6.83% כלל השוק 

 קרנות השתלמות 
 2.74%- 10.68% 1.02%- 6.63% מיטב דש 

 3.64%- 11.94% 1.22%- 6.90% כלל השוק 

קרנות פנסיה  
 חדשות 

 2.93%- 12.27% 0.14% 7.18% מיטב דש 

 3.13%- 11.85% 0.94% 8.07% כלל השוק 

הנכסים המנוהלים מידי שנה מושפע, במידה רבה, משיעורי התשואות אותן  השינוי בהיקף 

משיגות קופות הגמל וקרנות הפנסיה וההשתלמות. בתום שנה בה מצליחות הקופות  

להשיג תשואות עודפות ביחס לתשואות הממוצעות בשוק, ניתן לראות מגמת עלייה    והקרנות 

בהתאם, בתום שנה במהלכה  בצבירה נטו של נכסי החברה במהלך השנה העוקבת. 

תשואות הקופות והקרנות נמוכות מהתשואות הממוצעות בשוק ניתן לראות מגמת ירידה  

 בצבירה נטו של נכסי החברה במהלך השנה העוקבת. 

מיליארדי ש"ח )מתוכה צבירה   1.0הצבירה נטו נאמדה על סכום שלילי של  2017במהלך 

לפעילות הגמל בלבד(. ע"פ מידע שנמסר  מיליארדי ש"ח מיוחסת  2.1- נטו שלילית של כ 

לאחר המיזוג עם איילון פנסיה וגמל במהלך   ו אירע מהנהלת החברה חלק מהותי מהפדיונות 

על סכום שלילי של   פעילות מהלכו נאמדה הצבירה נטו ב , ב 2017הרבעון הראשון של שנת 

  ו הסתיימ   2019וכן שנת    2018חל היפוך מגמה כך ששנת    2018מיליוני ש"ח. בשנת    917- כ 

החודשים   12 - ב . מיליארדי ש"ח, בהתאמה  0.8 - ו  מיליארדי ש"ח  0.9עם צבירה נטו של 

וזאת   ש"ח מיליארדי  0.02  - שלילית של כ  ה היית הצבירה נטו  2020במרץ   31 - שהסתיימו ב 

 לאור אירועי הקורונה. בעיקר  



 מיטב דש השקעות בע"מ 
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  12- וכן ל  2019-2017התרשים הבא מתאר את הצבירה נטו בנכסי מיטב דש גמל בשנים 

 :  5)במיליארדי ש"ח(   2020במרץ    31  - שהסתיימו ב החודשים  

 

 דמי ניהול 

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

בשנים האחרונות בוצעה הפחתת דמי ניהול המקסימליים  וכשיעור מתוך ההפקדות. 

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

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

  0.5%נסיה ישנה מגבלה של עד  מההפקדות. בנוסף, בקרנות הפ  4%עד  המנוהלים לשנה, ו 

מההפקדות. בקרנות ההשתלמות ישנה מגבלה של עד   6%משווי הנכסים המנוהלים ועד 

משווי הנכסים המנוהל. ההגבלות על דמי הניהול, יחד עם התחרותיות בענף, והתגברות    2%

 

 מקור: גמל נט ונתוני חברה. 5
 דמי ניהול מצבירה. דמי ניהול מהפקדה אינם מהותיים. 6

גמה של שחיקה בדמי הניהול, ומתן  פעילות סוכנים, יועצים ומנהלי הסדרים, הובילו למ 

 בדמי הניהול האפקטיביים.   שחיקה טבות למפיצים, מה שמביא ל ה 

וקרנות ההשתלמות    6התרשים הבא מתאר את שיעור דמי הניהול הממוצע של קופות הגמל 

  2020החודשים הראשונים של שנת    שלושת וכן נכון ל   9201-7201של מיטב דש גמל בשנים  

 : 7)באחוזים( 

 

- לכ   2017- ב   0.60%- ירד שיעור דמי הניהול הממוצעים בקופות הגמל מ   2017-2019בשנים  

,  2020מרץ . נכון ל 5.2%- ( של כ CAGR, שיעור גידול שלילי שנתי מורכב ) 2019- ב  0.53%

ביחס   5.7% - , ירידה של כ 0.50% - שיעור דמי הניהול הממוצע בקופות הגמל נאמד בכ 

ירד שיעור דמי הניהול הממוצעים   2017-2019. במקביל, בשנים 2019לממוצע שנת 

, שיעור גידול שלילי שנתי מורכב  2019- ב   0.61%- לכ   2017- ב   0.69%- בקרנות ההשתלמות מ 

 (CAGR של כ ) -שיעור דמי הניהול הממוצע בקרנות ההשתלמות נאמד    , 2020מרץ  . נכון ל 6%

 .   2019ביחס לממוצע שנת    1.6%  - , ירידה של כ 0.61%  - בכ 

  - שיעורי דמי הניהול הממוצעים מהפקדות, משיעור של כ יה חלה שחיקה ב גם בקרנות הפנס 

  2017הירידה בדמי הניהול לעומת שנת  . 2020במרץ  2.05% - לכ  2017בשנת  2.63%

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

(0.02) 



 מיטב דש השקעות בע"מ 

 

 
 פעילות הפנסיה והגמל –חינת ירידת ערך מוניטין ב 11  

MeitavDash Gemel Valuation_31.03.2020_FINAL 

נובעת בין היתר מהעובדה שחלקה של קרן הפנסיה הנבחרת מתוך סך נכסי הפנסיה של  

ן מירידה  הניהול נמוך יותר וכ  ממוצע המשוקלל של דמי החברה הולך וגדל וכתוצאה מכך ה 

   . בקרנות הפנסיה שהגיע מהמיזוג עם איילון בדמי הניהול  

 ניתוח תוצאות עסקיות .3

 דוחות רווח והפסד 3.1

  2019-2017להלן טבלה המציגה את נתוני רווח והפסד של פעילות הגמל והפנסיה בשנים  

המגזרי )במיליוני   על פי נתוני הדיווח  , 2020במרץ  31שהסתיימו ביום  ולשלושת החודשים 

 "ח(: ש 

 3.2019 3.2020 2019 2018 2017 רווח והפסד

 79 77 318 320 338 הכנסות מדמי ניהול

   2.5%- 0.6%- 5.3%-  שיעור גידול

 69 63 274 278 290 הוצאות תפעול

 10 14 44 42 48 רווח תפעולי

 12.7% 18.2% 13.8% 13.1% 14.3% שיעור מהמחזור

 הכנסות  

נובעות מדמי ניהול מנכסי קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות   הפעילות הכנסות 

  77- הסתכמו הכנסות הפעילות בכ   2020בשלושת החודשים הראשונים של שנת  הפנסיה.  

עיקר הירידה בהכנסות  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.    79- מיליוני ש"ח לעומת כ 

 .  בעקבות משבר הקורונה   המנוהלים בעיקר ירידה בהיקף הנכסים  מיוחסת ל 

לעומת   0.6% - מיליוני ש"ח, שחיקה קלה של כ  318 - הסתכמו ההכנסות בכ  2019בשנת 

  5.3% - מיליוני ש"ח, שחיקה של כ  320 - ההכנסות הסתכמו בכ  2018בשנת . 2018שנת 

בעיקרה משחיקה   נבעה השחיקה בהכנסות במהלך תקופה זו . 2017בהשוואה לשנת 

 רי דמי הניהול. בשיעו 

  2019-2017בשנים להלן טבלה המציגה את הכנסות המגזר מפולחות בין הגמל לפנסיה 

 )במיליוני ש"ח(:   2020במרץ    31ולשלושת החודשים שהסתיימו ביום  

 3.2019 3.2020 2019 2018 2017 רווח והפסד

 64 60 254 264 283 *הכנסות מגמל

  6.3%- 3.9%- 6.5%- 5.5% שיעור גידול

 15 17 64 56 55 ההכנסות מפנסי

  13.3% 14.2% 1.4%  שיעור גידול

 79 77 318 320 338 סה"כ הכנסות 

 *כולל הכנסות מהשתלמות 

י שניתן לראות בטבלה לעיל, היקף ההכנסות בגמל הולך ויורד לאורך השנים לאור העובדה  פ כ 

,  שהיקף הנכסים אינו גדל משמעותית ומנגד שיעורי דמי הניהול נשחקים. לעומת זאת 

ההכנסות מפנסיה הולכות וגדלות לאורך השנים כתוצאה מהמשך הגידול המשמעותי  

. עליה זאת בהיקף הנכסים  יהול קרן הפנסיה הנבחרת הזכייה בנ בהיקף נכסי הפעילות לאור  

מותנה בחלקה בגין השחיקה בשיעורי דמי הניהול. 



 מיטב דש השקעות בע"מ 
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של מיטב דש גמל    והפנסיה הטבלה הבאה מציגה את שווי הנכסים העיקריים בפעילות הגמל  

וכן עבור   9201-1820שנגבו בשנים  8)במיליוני ש"ח( ואת שיעור דמי הניהול הממוצעים 

 : 2020החודשים הראשונים של שנת  שלושת  

   2018 2019 3.2020 

    
דמי  

 ניהול 
שווי  

 נכסים 
דמי  

 ניהול 
שווי  

 נכסים 
דמי  

 ניהול 
שווי  

 נכסים 

קופות גמל  
לתגמולים  

 ופיצויים 

 מהפקדות 

 ים כס מנ 

0.55% 

0.56% 
18,492 

0.49% 

0.53% 
20,132 

0.49% 

0.50% 
18,168 

קופת גמל מרכזית  
 לפיצויים 

 1,218 0.71% 1,353 0.70% 1,513 0.67% מנכסים 

 19,815 0.61% 22,500 0.62% 21,103 0.66% מנכסים  קרנות השתלמות 

קופת גמל  
 להשקעה 

 מהפקדות 

 מנכסים 

0.00% 

0.53% 
311 

0.00% 

0.55% 
546 

0.00% 

0.55% 
504 

 499 0.23% 523 0.23% 315 0.23% מנכסים  9חיסכון לכל ילד 

קופה  
להשתתפות  

 בפנסיה תקציבית 
 22 0.14% 24 0.14% 22 0.14% מנכסים 

קרן פנסיה  
 מקיפה 

 מהפקדות 

 מנכסים 

2.17% 

0.21% 
9,193 

2.11% 

0.17% 
12,102 

2.05% 

0.16% 
11,341 

 קרן פנסיה כללית 
 מהפקדות 

 מנכסים 

1.68% 

0.55% 

1.39% 

0.53% 

1.54% 

0.53% 

 51,567  57,180  50,949   סה"כ 

 

רו מההנהלה; מיטב דש השקעות מקור: דוחות כספיים מיטב דש גמל; גמל/פנסיה נט; נתונים שהועב 8
 בע"מ.

 הוצאות תפעול 

סעיפי ההוצאה העיקריים הנכללים בהוצאות התפעול מתחלקים להוצאות ישירות ולהוצאות  

 עקיפות.  

ההוצאות הישירות של הפעילות כוללות בעיקר עמלות סוכנים ועמלות תפעול והפצה  

 חרונות ישנה מגמה של ירידה בהוצאות עמלות סוכנים.  לבנקים. בשנים הא 

פנימיים ושיווק באמצעות   סוכנים שיווק באמצעות : למיטב דש גמל מספר ערוצי הפצה 

למיטב דש גמל הסכמי  , כמו כן . יונים קרי סוכנים ומנהלי הסדרים פנס , חיצוניים  סוכנים 

בנוסף למשכורתם   הפנימיים מתוגמלים בעמלות  הסוכנים . הפצה עם בנקים בישראל 

כמו   . עם מאות סוכנים ומנהלי הסדרים פנסיונים עמלות למיטב דש גמל הסכמי . הבסיסית 

ב  למיט ,  בנוסף . נערכים מבצעים אשר מזכים את הסוכנים בתגמול חד פעמי ,  מעת לעת , כן 

  מוצרי אשר הבנק זכאי להן כאשר הוא מפיץ את  ,  דש גמל הוצאות על עמלות הפצה לבנקים 

 .  ייעוץ פנסיוני ללקוח מל במסגרת  מיטב דש ג 

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

סוכנים בגין גיוסים  ל שינתה מיטב דש גמל את מנגנון התשלום , בהתאם לאמור . חדשים 

 .  חדשים ומזכה אותם בשיעור קבוע עבור כל הצטרפות 

, באופן ישיר, אשר  מערך הפצה באמצעים דיגיטליים כמו כן, מיטב דש גמל מתפעלת 

מאפשר הצטרפות עמיתים לשירותי הפנסיה, גמל להשקעה ולקרנות ההשתלמות ללא  

 מה שמסייע בצמצום מהותי של עלויות ההפצה.   תיווך חיצוני, 

ההוצאות העקיפות של פעילות הגמל והפנסיה כוללות בעיקר הוצאות שכר, הוצאות שכירות  

 י רכב, שכר טרחה מקצועי והוצאות אחרות. משרדים, כל 

מיליוני   63 - הסתכמו הוצאות התפעול בכ  2020בשלושת החודשים הראשונים של שנת 

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וזאת לאור ירידה בהיקף   9% - ש"ח, ירידה של כ 

 מיתרת הנכסים(.דמי הניהול משולמים על ידי המדינה )ולא מנוכים  9



 מיטב דש השקעות בע"מ 

 

 
 פעילות הפנסיה והגמל –חינת ירידת ערך מוניטין ב 13  

MeitavDash Gemel Valuation_31.03.2020_FINAL 

עקיפות, בעיקר הוצאות שכר במסגרת תהליך התייעלות אשר  הנכסים וכן צמצום הוצאות 

לאור משבר הקורונה )ירידה בהוצאות הפרסום, ירידה בהוצאות  ו  2019בוצע בתום שנת 

  274 - ות התפעול בכ הסתכמו הוצא  2019השכר לאור הוצאת עובדים לחל"ת(. בשנת 

חלה ירידה בהוצאות   2018במהלך שנת . 2018מיליוני ש"ח בדומה לסך ההוצאות בשנת 

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

 רווחיות תפעולית 

  14 - , הרווחיות התפעולית הסתכמה בכ 2020בשלושת החודשים הראשונים של שנת 

ירידה  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר לאור  40% - גידול של כ ש"ח,  מיליוני 

לסך של   תפעולית חל שיפור ברווחיות ה  2019בשנת . בהוצאות התפעול כפי שתואר לעיל 

חלה שחיקה ברווחיות   2018בשנת  . IFRS16מיליוני ש"ח, לאור השפעת תקן  44 - כ 

לעומת    2017מיליוני ש"ח וזאת לאחר שיפור ברווחיות התפעולית בשנת    42  - התפעולית לכ 

מההכנסות   18%- 13%הרווחיות התפעולית מההכנסות, נע בטווח שבין שיעור . 2016

 . 2020החודשים הראשונים של שנת  שת  שלו ב ו   2017-2019שנים  ב 

 

וכן   1920-1720חות ההכנסות ושיעורי הרווח התפעולי בשנים להלן גרף המציג את התפת 

 )מיליוני ש"ח(:    2020במרץ    31החודשים שהסתיימו ביום  שלושת  ב 
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 סקירה ענפית .4

עבור ציבור    פעילות הגמל והפנסיה כוללת ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה 

שווקי ההון בארץ   החוסכים בישראל. פעילויות אלה מושפעות באופן מהותי מהתנהגות 

ובעולם. שווקי ההון מתאפיינים בתנודתיות רבה הנובעת בעיקר משינויים ומציפיות לשינויים  

, פוליטי ובטחוני בארץ ובעולם. לתנודתיות זו ישנה השפעה על פעילות  במצב הכלכלי, מדיני 

 ים ועל מחירי ניירות הערך.  החוסכ 

להלן מובאת סקירה ענפית של התפתחויות כלכליות ברמת המאקרו בכלל וברמת שוק ההון  

 בפרט, להן השפעה ניכרת על פעילות הגמל והפנסיה. 

 10התפתחויות כלכליות  4.1

"(, הצמיחה  קרן המטבע האחרון של קרן המטבע הבינלאומית )להלן: " על פי העדכון 

בשנת   2.9%אחרי צמיחה של  3%- צפויה לרדת ב  2020למי בשנת הכלכלית במשק העו 

2019  . 

בתחילת הרבעון הראשון הודיעה ממשלת סין שבתחומה התפתחה המגפה של וירוס  

כלית במדינה. המגפה  הקורונה, שגרמה להטלת מגבלות משמעותיות על הפעילות הכל 

יה ובמערב דיווחו על  התפשטה למדינות אחרות ובמהלך חודש פברואר מספר המדינות באס 

תחרר בהדרגה  מקרים של הדבקות בקורונה בשטחן. הכלכלה הסינית התחילה להש 

מהמגבלות בחודש פברואר בעקבות נסיגה במגפה. לפי הנתונים שהתפרסמו בסין, הצמיחה  

 . 6.8%- ב   ברבעון הראשון ירדה 

ין גם  בחודש מרץ המגפה גרמה להטלת מגבלות דומות לאלו שהוטלו ברוב השטח של ס 

טורים הכלכליים  במדינות אירופה, בארה"ב ובמדינות האחרות. כתוצאה מכך, האינדיקא 

 

כלכלית של חטיבת המחקר בבנק -התחזית המקרו  ;2020ת הכלכלן הראשי מיטב דש, אפריל  סקיר  מקור:  10
 .2020ישראל, אפריל 

 

הורעו משמעותית לרמות שלא הגיעו אליהן עשרות שנים. ברוב המדינות המגבלות הובילו  

 שים בחודש אפריל, מה שצפוי לגרום לחזרה הדרגתית בפעילות. לירידה בכמות החולים החד 

צפויה התאוששות ועלייה בצמיחה    2021  טבע הבינלאומית, בשנת לפי התחזית של קרן המ 

להערכת בנק ישראל, התוצר במשקים המפותחים   . 5.8%בכלכלה העולמית בשיעור של 

מו כן, בנק ישראל מעריך  . כ 5% - בכ  2021וצפוי לצמוח בשנת  6% - בכ  2020יתכווץ בשנת 

יחזור לתוואי   2021ך בשנת , א 10% - יתכווץ בכ  2020כי יבוא המדינות המפותחות בשנת 

 . 5%  - של צמיחה ויתרחב בשיעור של כ 

בשיעור של   2021- ועלייה ב  5.9%של  2020בכלכלת ארה"ב צפויה ירידה בצמיחה בשנת 

ועלייה של   2020בשנת  7.5%. באירופה התחזית צופה ירידה בצמיחה בשיעור של 4.7%

,  6.6%ועלייה של  1.0%ובשווקים המתפתחים ירידה בצמיחה בשיעור  2021- ב  4.7%

   . בהתאם 

בתגובה להתפתחות המשבר הרשויות במדינות שונות הפעילו כלים מוניטאריים ופיסקאליים  

ת  משמעותיים. לפי הערכות של קרן המטבע, היקף התמריצים הפיסקאליים שכוללים הזרמו 

תמ"ג,   11.1%תקציביות ישירות, ערבויות ואמצעים אחרים מגיע בארה"ב לרמה של 

 .  20.5%- תמ"ג )הרוב בערבויות( וביפן ל   34%- רמניה לכ בג 

בצד המדיניות המוניטארית נרשמה ירידה בריביות של הבנקים המרכזיים כמעט בכל  

ירדה הריבית  בבריטניה  ו ,  0%- ל   1.5%- המדינות, כאשר הבנק המרכזי בארה"ב הוריד ריבית מ 

קו תוכניות רכישות של  . מלבד הורדות ריבית, הבנקים המרכזיים השי 0.1%- ל  0.75%- מ 

האמריקאי גדל   FED- כתוצאה מהרכישות, מאזן ה נכסים שונים ונקטו בצעדים נוספים. 

אירו.   י מיליארד  400- האירופאי בכ  ECB- טריליון דולר ומאזן ה  1.1- בחודש מרץ לבדו בכ 

מרכזיים בארה"ב, אירופה, בריטניה ויפן רוכשים לא רק האג"ח הממשלתיות, אלא  הבנקים ה 

 . ג"ח קונצרניות ונכסים נוספים גם א 
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  80- בתגובה למגפה הממשלה בישראל השיקה תוכנית הרחבה פיסקאלית שהיקפה כ 

כהוצאה תקציבית והשאר ערבויות. בנק ישראל  ש"ח    י מיליארד   50- , מתוכה כ ש"ח   י מיליארד 

. בנוסף הודיע בנק ישראל על התוכנית לרכוש אג"ח ממשלתיות בסך  0.1%- יבית ל הוריד ר 

ש"ח. כמו כן, הוא העמיד   י מיליארד  8.5ש"ח, מתוכה רכש בחודש מרץ  י מיליארד  50- של כ 

לבנקים, הקים מנגנון של עסקאות ריפו מול המשקיעים   0.1%קו אשראי בריבית של 

 . המוסדיים להספקת נזילות שקלית ודולרית 

ר  ולחזו  2020בשנת  5.3%- לפי התחזית של בנק ישראל, צפוי התמ"ג בישראל להתכווץ ב 

על  צפוי לעמוד  2020. שיעור האבטלה הממוצע בשנת 2021- ב  8.7%לצמיחה חיובית של 

ויחס החוב    11%- . הגירעון הממשלתי צפוי לעלות השנה ל 5.5%- ובשנה הבאה לרדת ל   6%- כ 

  0.8%במינוס    2020. האינפלציה צפויה להסתכם בשנת  75%- ל   60%- לתמ"ג צפוי לעלות מ 

 . 0.9%- לעלות ל   2021ובשנת  

למשבר נרשמו ירידות שערים חדות בשוקי המניות ובשווקים אחרים אשר הגיעו   ובה בתג 

 לשיא בשבוע האחרון של חודש מרץ ומאז מתרחשת מגמה חיובית לרוב. 

  11התפתחויות עיקריות בשווקים הפיננסיים 4.2

שוק המניות העולמי ברבעון הראשון התאפיין בסטיית תקן גבוהה. עד אמצע פברואר   -

יות אופטימי ונשען על המשך צמיחה והתקדמות בהסכמי הסחר בין  השוק המשיך לה 

נגיף הקורונה בסין. המדדים המובילים המשיכו את   ארה"ב לסין תוך התעלמות מגילוי 

שיאים חדשים    רשמו חלק מהמדדים אף  כאשר   5-10%עם עליות של   2019העליות של  

 עד לאמצע חודש פברואר.  

ם לארה"ב  גיף הקורונה לאירופה ולאחר מכן ג המגמה השלילית החלה עם התפשטות נ 

יחד עם הטלת סגרים על מרבית האוכלוסיות בעולם. הדבר בא לידי ביטוי בשיתוק הכלכלה  

ה, אי וודאות לגבי משך זמן  העולמית כמעט לחלוטין, זאת בשילוב זינוק בשיעורי האבטל 

ון עולמי כבד  עצירת הכלכלה ואסטרטגיית יציאה מהסגר הכלכלי וחששות כבדים למית 

 

 ;2020ת הכלכלן הראשי מיטב דש, אפריל סקירמקור:  11

של המאה הקודמת. חששות אלו לצד אי   30- שהזכיר את השפל הכלכלי בשנות ה 

גרמה למכירות אגרסיביות מצד המשקיעים שהביאו לירידות חדות מאד בשווקי   הוודאות 

במדדים המובילים. שורת צעדים של הממשלות והבנקים   30%על המניות שהגיעו למ 

ניקה  א קראת אמצע חודש מרץ הרגיעו במעט את הפ המרכזים שהזרימו נזילות לשווקים ל 

 מהתחתית.   10-15%- והמדדים תיקנו כ 

שוק אגרות החוב הקונצרניות שמר על יציבות בתחילת הרבעון אך החל מתחילת חודש   -

היו אגרסיביות והמדדים רשמו ירידות חדות שלא התרחשו   מרץ גם באפיק זה הירידות 

אך בשבוע האחרון של    16%- יעו לרמה של כ . בשיא השפל הירידות הג 2008מאז משבר 

 נרשמו תיקונים חדים שמיתנו משמעותית את הירידות החדות.    חודש מרץ 

ותל בונד    60. מדד תל בונד  8.2%בסיכום הרבעון, מדד אג''ח קונצרני כללי רשם ירידה של  

 , בהתאמה.  8.15%- ו   6.8%שקלי רשמו ירידות של  

  Aושקלי בדירוגי  הסיכון. בעוד מדדי תל בונד צמוד    ההבדלים בין המדדים שיקפו היטב את 

- ירדו ב  AA -AAAבהתאמה, מדדי תל בונד צמוד ושקלי בדירוגי  12%- ו  14.6%- ירדו ב 

 . בהתאמה   4.35%- ו  6.74%

 בישראל חודש אפריל בבורסה 

פריל התאפיין בעליות שערים חדות בכל מדדי המניות המובילים,  המסחר בתל אביב בא 

  7% - בכ  90- ות"א  35- מובילות בעולם. בסיכום חודשי עלו מדדי ת"א  בדומה לבורסאות 

התאמה. עליות השערים בחודש אפריל הושפעו מהרחבת התמיכה של  , ב 18% - ובכ 

ני האטה  מ גלובלי, ומסי - העמקת המשבר הכלכלי בנקים מרכזיים וממשלות, עקב 

של המשק  בהתפשטות נגיף הקורונה שהובילו לצעדים ראשוניים של חזרה הדרגתית 

נצרניות ועליות  אפיינו את איגרות החוב הקו  4% - לפעילות כלכלית. עליות שערים של כ 

 אפיינו את אגרות החוב הממשלתיות.   2.5%  - של כ 
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 12ענף הגמל 4.3

שנהנה מהטבות מס המעוגנות   קופות גמל הינן מכשיר חסכון לטווח בינוני עד ארוך  -

ית של קופות הגמל הינה צבירת  בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה. המטרה העיקר 

בפרישה בסכום הוני חד פעמי או  כספים לצרכי חסכון אשר ניתן יהיה למשוך אותן 

כקצבה. השוק מורכב ממספר מכשירים, ובהם קופות גמל לתגמולים, קופות גמל לפיצויים  

 שתלמות. וקרנות ה 

את פני  במהלך השנים האחרונות מנהיגה ממשלת ישראל שורת רפורמות אשר משנות  -

סכון לטווח ארוך  הענף. מטרות החקיקה הינן יצירת שוק אחיד ותחרותי בתחום החי 

והעדפה של מסלול הקצבה על פני המסלול ההוני. כמו כן, רשות שוק ההון  משתמשת  

פנסיה לכל עובד, כדי להגביר את התחרותיות   "חוק פנסיה חובה", שמטרתו הבטחת  - ב 

 והביטוח.   בענף הפנסיה 

שוק קופות הגמל התאפיין בהאטה משמעותית בקצב ההפקדות    2015ועד    2008משנת   -

. הרפורמה ביטלה את המרכיב ההוני  2008 - בענף בעקבות רפורמה שנכנסה לתוקף ב 

כספים כקצבה בגיל   באפיק חיסכון זה )בקופות הגמל לתגמולים(, ואפשרה משיכת 

ים בענף, הנצפה בשנים  פרישה בלבד לכספים שהופרשו ממועד זה. הגידול בהיקף הנכס 

ניתן לראות שינוי מגמה בענף  ,  2015הללו מיוחס בעיקרו לתשואות של התיק. החל משנת  

קופות הגמל, וקצב ההפקדות החל לצמוח באופן מהותי ביחס לשנים קודמות. שינוי  

לפקודת מס הכנסה המאפשר לחוסך שעבר את גיל   190קר לתיקון המגמה מיוחס בעי 

למשוך   2018ש"ח, בשנת  4,418ולה על סכום הקצבה המזערי, ומקבל קצבה הע  60

על הרווח הנומינלי וזאת במקום מס    15%ת הגמל במס רווח הון של  כספים שיופקדו לקופ 

 על הרווח הריאלי.     25%רווח הון של  

 

שוק ההון ביטוח וחסכון, הבורסה לני"ע; משרד האוצר, אגף החשב הכללי,   רשותמקורות: משרד האוצר,  12
 מימון ואשראי; אתר גמל נט. 

וכן    9201-1020יקף ההפקדות בענף קופות הגמל בישראל בשנים  התרשים הבא מציג את ה 

   : 13)במיליארדי ש"ח(   0202ראשונים של שנת  החודשים ה   3עבור  

 

 כוללים הפקדות בגין קופות גמל להשקעה.   2016* הנתונים בשנת 

 חסכון כל ילד.  –כוללים הפקדות בגין קופות גמל להשקעה וכן קופות גמל    2017**הנתונים החל משנת 

הלך השנים  חל שינוי מגמה והיקף ההפקדות עלה במ   2015מהתרשים ניתן לראות כי בשנת  

. הצמיחה באפיק זה החל  2018מיליארדי ש"ח בשנת    19.9- והגיע לרמה של כ   2019-2015

נובעת בין היתר גם כתוצאה מתוכנית חסכון לכל ילד שלא באה לידי ביטוי בכלל    2017משנת  

  2018. במהלך 2016וקופות גמל להשקעה ששיווקן החל רק באמצע נובמבר  2016בשנת 

, התשואה השלילית הראשונה מאז  1%- תשואה שלילית ממוצעת של כ קופות הגמל השיגו  

 מקור: אתר גמל נט.  13
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ות נבעו בעיקר מירידות השערים בכלל אפיקי ההשקעה  . התשואות השלילי 2011שנת 

שוק האג"ח הממשלתי והקונצרני  המרכזיים, בשוקי המניות בעולם, בשוק המניות בארץ וב 

ר, האירו(. לאור האמור קצב  בישראל. האפיק היחיד שמיתן את הירידות היה המט"ח )הדול 

 ההפקדות בשנה זו הואט.  

  4.9הגיעו ההפקדות בקופות הגמל לסך של   2020הראשונים של שנת החודשים  שלושת ב 

   . 2019, בדומה לשנת  מיליארדי ש"ח   19.8- מיליארדי ש"ח המייצג קצב שנתי של כ 

 קופת גמל להשקעה 

נוני או ארוך. השקת קופות הגמל  קופת גמל להשקעה הינה תכנית חסכון לטווח הקצר, בי 

ונכנסה לשוק בנובמבר של אותה השנה.   2016במאי  30- ת ביום ה להשקעה אושרה בכנס 

ש"ח בשנה צמוד   אלפי  70ההפקדות לקופה מבוצעות ע"י העמית ומוגבלות לתקרה של 

מדד. לקופת גמל להשקעה מספר יתרונות: דחיית מס רווחי הון עד למשיכת הסכום, או  

(,  60ן פטור מלא אם הכספים יימשכו כקצבה חודשית בגיל פרישה )אפשרי החל מגיל  לחלופי 

קדה לקופת הגמל להשקעה, וכן כספי החיסכון נזילים בכל עת  גמישות מלאה על אופן ההפ 

יציאה כמו קופות הגמל הישנות( בניגוד לקרן השתלמות או קופת גמל רגילה. נכון  )וללא קנס  

 מיליארדי ש"ח.   12.7להשקעה על סך נכסים של  פות הגמל  עומדות קו   2020מרץ  לסוף  

 חסכון לכל ילד 

תכנית "חיסכון לכל ילד" יצאה לפועל ומופקדים אליה מידי חודש    2017בינואר    1- החל מיום ה 

ל ילד במדינת ישראל המשולמת בגינו קצבת ילדים ע"י המוסד לביטוח לאומי,  ש"ח עבור כ   50

ם השוטפת המשולמת עבורו. בנוסף, קיימת להורים  וזאת בנוסף לתשלום קצבת הילדי 

ילדים המשולמת ע"י ביטוח  ש"ח נוספים מקצבת ה   50- אפשרות להגדיל את סכום החסכון ב 

ש"ח. המדינה תישא בכל עלויות הניהול    100- לאומי, כך שהחיסכון החודשי יכול להסתכם ב 

ופות המנוהלות ע"י החברות  . זכויות העמיתים בקופה יהיו אחידות בכל הק 21עד הגיעו לגיל  

 מנוהלות.  

שנתי, מיתרת הנכסים   0.23%דמי הניהול שמשולמים עבור חסכון לכל ילד עומדים על 

שיבוצע על ידי המוסד.   הצבורה שמנוהלת אצל החברה המנהלת, ואלה יועברו לתשלום 

החברה המנהלת התחייבה כי לא תגבה דמי ניהול מעבר לקבוע בהסכם המכרז עד הגיעו  

 .  21של הילד הזכאי לגיל  

חסכון לילד על סך נכסים של    – עומדות קופת הגמל להשקעה  2020במרץ   31  - ליום ה נכון 

 מיליארדי ש"ח.   7.8

 קרנות השתלמות

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

ור עשרות שנות חסכון, בקרנות  לטווח ארוך בהם החוסך זכאי להטבות מיסוי רק כעב 

ההשתלמות זכאי החוסך להטבות מיסוי שמגיעות לבשלות כעבור שנים אחדות. בעבר  

גבוהים, וחוסכים רבים בחרו להשתמש בכספי  י משיכות די התאפיין הענף הזה בשיעור 

ההשתלמות גם לצריכה שוטפת. בשנים האחרונות קרנות ההשתלמות הפכו לאחד מאפיקי  

וניים הבודדים שזכאים להטבות מס. לאור זאת, גורמי מקצוע רבים החלו להמליץ  החיסכון הה 

מבחינת הטבת  פכים נזילים  לחוסכים לשמור את כספי ההשתלמות, ולא להוציאם כאשר הו 

 המס.  



 מיטב דש השקעות בע"מ 
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2010-התרשים הבא מציג את היקף ההפקדות בענף קרנות ההשתלמות בישראל בשנים 

 :  14ליארדי ש"ח( מי )ב 2020ולרבעון הראשון של שנת    9201

 

מהתרשים ניתן לראות כי ישנה מגמת עלייה רציפה בהפקדות לקרנות ההשתלמות במהלך  

בשלושת  מיליארדי ש"ח.  25.4- הסתכם בכ  2019השנים, כאשר היקף ההפקדות בשנת 

  6.3, הגיעו ההפקדות בקרנות ההשתלמות לסך של 2020הראשונים של שנת החודשים 

 . 2020, בדומה לשנת  ארדי ש"ח מילי   25.3ב שנתי של  מיליארדי ש"ח המייצג קצ 

)עפ"י קצב הפקדות שנתי( נאמד    2017-2019שיעור ההפקדות השנתיות ברוטו בשנים 

שווי הנכסים    2020מרץ  בממוצע מיתרת הפתיחה של היקף הנכסים. בסוף חודש    9%  - בכ 

  ש"ח, מתוכם מיליארדי  483.4- בכלל קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בישראל עמד על כ 

מיליארדי ש"ח בקרנות   225.6- ליארדי ש"ח מנוהלים בקופות תגמולים ופיצויים ו מי  257.8

 השתלמות. 

 

 גמל נט. אתר מקור:  14

  2013התרשים הבא מציג את היקף הנכסים בענף הגמל בישראל ותשואה נומינלית בשנים  

 :  15)במיליוני ש"ח(   2020* - 

 

החודשים המסתיימים   12-למתייחסים  ואה המוצגים, נתוני התש 2020מרץ נכונים לחודש  2020*הנתונים לגבי שנת 

 .  2020מרץ ב

- מיליארדי ש"ח לכ  347.3 - סך הנכסים בענף קופות הגמל גדל מכ  2013-2016בשנים 

. מרבית העלייה  5.1%( של CAGRמיליארדי ש"ח, בהתאמה, גידול שנתי מורכב )  402.8

קומית והן הבורסות בחו"ל  הפיננסיים, כאשר הן הבורסה המ נבעה ממגמה חיובית בשווקים  

עליות מרשימות במהלך השנים הנ"ל וכן מהמשך זרם הפקדות בקופות ההשתלמות.    רשמו 

. העלייה מיוחסת בעיקר  2016ביחס לסוף    11%סך נכסי הגמל גדלו בשיעור של    2017בסוף  

ן לכל ילד, וכאמור להמשך  , גמל להשקעה וחסכו 190לרבות תיקון  לרפורמות בענף הגמל 

נאמדת    2017אה המצטברת בענף הגמל בשנת  הפקדות בקופות ההשתלמות. התשו זרם  

, ואילו  2017ביחס לסוף  2.8%סך נכסי הגמל גדלו בשיעור של  2018. בשנת 6.9%- בכ 

. שיעור התשואה השלילי מיוחס בעיקר מירידות  - 1.2%- התשואה המצטברת נאמדה בכ 

 מקור: אתר גמל נט.  15
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ת בעולם, בשוק המניות בארץ  ההשקעה המרכזיים, בשוקי המניו השערים בכלל אפיקי 

  533.9  - סך הנכסים הסתכם בכ   2019בשנת  שוק האג"ח הממשלתי והקונצרני בישראל.  וב 

הגידול  . 11.8% - והתשואה המצטברת נאמדה בכ  15.8% - ש"ח, גידול של כ  י מיליארד 

  2020מרץ ם לחודש סך הנכסי בהיקף הנכסים נובע בעיקרו מהתשואה החיובית כאמור. 

, והתשואה  2019ביחס לסוף שנת    9.5%  - שחיקה של כ מיליארדי ש"ח,    483.4  - הסתכם בכ 

. השחיקה בהיקף הנכסים נבעה בעיקרה ממשבר הקורונה  - 3.4%- המצטברת נאמדה בכ 

 .  4.2  - ו   4.1אשר פקד את העולם כפי שתואר בהרחבה בפרקים  

שלהם    קופות הגמל בישראל ונתח השוק   מציג את השחקנים העיקריים בענף להלן הגרף ה 

 : 162020למרץ  

 

 

 נט. גמלאתר : מקור 16

 ענף החיסכון הפנסיוני 4.4

קרנות הפנסיה הינן מכשיר חסכון לטווח ארוך שנהנה מהטבות מס המעוגנות בפקודת   -

מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה. באמצעות קרנות הפנסיה ניתן לחסוך כספים לצרכים  

ן פנסיה  פנסיונים לצד כיסויים ביטוחיים. השוק מורכב משני מכשירים עיקריים, והם קר 

 ( וקרן פנסיה חדשה מקיפה. כללית חדשה )או "קרן פנסיה משלימה" 

קרן פנסיה חדשה מקיפה היא הפנסיה הנפוצה ביותר ומשלבת חיסכון פנסיוני ארוך טווח   -

עם כיסויים ביטוחיים למקרי מוות או נכות של החוסכים בשיטה של ערבות הדדית, לפיה  

ן מתוך תשלומי הביטוח של כלל העמיתים.  משולמים התגמולים הביטוחים לעמיתי הקר 

ון זה מוזיל באופן משמעותי את עלויות הביטוח בקרן ומעביר את הסיכון הגלום  מנגנ 

בביטוח על החוסכים בקרן. אלמנט נוסף בקרנות הפנסיה המקיפות הוא הזכאות להשקיע  

י נתוני  מנכסי הקרן באג"ח ייעודי אשר מבטיח תשואה סבירה בסיכון אפסי )עפ"   30%עד  

בשנים   4.86%מספקות תשואה ראלית של משרד האוצר, איגרות החוב המיועדות 

אגרות החוב מיועדות וכל יתר אגרות   60%האחרונות(. לרשות מקבלי הקצבאות יעמדו 

  0.5%החוב יופנו ליתר החוסכים. בנוסף, תקרת דמי הניהול בקרנות המקיפות היא עד 

 מההפקדות.   6%- מהצבירה ו 

ללא כיסוי ביטוחי  )כאמור החל  שה הינה חסכון פנסיוני שלרוב הוא  כללית חד  קרן פנסיה  -

הקרן הכללית של מיטב דש כוללת כיסויים ביטוחים( ושאינה זכאית    2019באפריל    1מיום  

להשקעה באג"ח ייעודי. קרנות אלו נוצרו כתוצאה מתקרת ההפקדה לקרנות הפנסיה  

חיתום בקרן המקיפה. בנוסף תקרת דמי  המקיפות וכתוצאה מעמיתים שאינם עוברים 

 מההפקדות.   4%- מהצבירה ו   1.05%בקרנות הכלליות היא עד  הניהול  
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התרשים הבא מציג את היקף הנכסים בענף החיסכון הפנסיוני בישראל ותשואה נומינלית  

  0202מרץ  החודשים שהסתיימו ב   3וכן עבור    9201-2014בגין קרנות פנסיה מקיפות בשנים  

 : 17ש"ח(   )במיליוני 

 

  31 -שהסתיימו ב חודשים  12-מתייחסים ל, נתוני התשואה המוצגים  2020נכונים לחודש מרץ  2020שנת  גבי *הנתונים ל 

 2020מרץ ב

מיליארדי ש"ח בשנת    187.9- סך נכסי קרנות הפנסיה המקיפות גדלו מכ   2019-2014בשנים  

(  CAGRכב ) חה שנתי מור שיעור צמי   16.6%- , כ 2019מיליארדי ש"ח בשנת    404.1- , לכ 2014

לחוק הגמל, אשר    3בנכסים. הגידול בענף הפנסיה נובע, כאמור, מכניסתו לתוקף של תיקון  

הפך את קרנות הפנסיה לאפיק חסכון אטרקטיבי לטווח הארוך. גורם נוסף הינו צו הרחבה  

. התשואה הממוצעת בענף  2008להסכם פנסיה חובה לשכירים אשר נכנס לתוקף בשנת  

  2014-2017. בשנים  2018בשנת    0.9%- לכ   2014בשנת    6.4%  - ון הפנסיוני ירדה מכ החיסכ 

, הרבעון הרביעי היה נמוך במיוחד  2018עיקר הירידה מיוחסת לסביבת ריבית נמוכה. במהלך  

עם תשואות שליליות באפיקי החיסכון לטווח ארוך וזאת בעקבות נתוני השוק כולו. בשוק  

התשואה   2019בשנת . 2011 קעות הנמוכה מאז שנת הפנסיה מדובר בתשואה על ההש 

 

 אתר פנסיה נט.: מקור 17

החודשים שהסתיימו    12- . ב 2013וחזר לרמתו בשנת    11.9%  - עלתה משמעותית ונאמדה בכ 

   זאת לאור משבר הקורונה אשר פקד את העולם.  ו חלה ירידה בתשואה    2020במרץ  

יארדי  מיל  3.1- מכ  2019-2014היקף נכסי קרנות הפנסיה הכלליות החדשות עלה במהלך 

(  CAGR, שיעור צמיחה שנתי מורכב ) 2019מיליארדי ש"ח בשנת    8.3- לכ   2014ש"ח בשנת  

ובשנת   היה תנודתי בנכסים. שיעור התשואה בקרנות הפנסיה הכלליות החדשות  22%של 

ואילו   12.9% - עלתה התשואה לכ  2019בשנת . - 1.7%- כ תה תשואה שלילת של י הי  2018

   . - 4.6%  - ית לכ ל התשואה הפכה שלי   2020החודשים הסתיימו במרץ    12  - ב 

הלן גרף המציג את השחקנים העיקריים בענף קרנות הפנסיה בישראל ואת נתח  ל

 :182020השוק שלהם למרץ  

 

 אתר פנסיה נט.: מקור 18
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 רפורמות ושינויים רגולטוריים בענף קופות הגמל והפנסיה  4.5

רפורמות בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל. הרפורמות התמקדו  בעשור האחרון חלו מספר 

ספר גופים פרטיים, הקלה  בדילול שליטת הבנקים על קופות הגמל באמצעות פיזורם אצל מ 

בניוד כספי חיסכון בין גופים שונים, קביעת פנסיה חובה לשכירים ועוד. מטרת רפורמות אלו  

השקיפות לחוסכים, וביסוס יכולתם של  הינה פתיחת תחרות משמעותית בענף, תוך הגדלת  

ות  יקי השקעה שונים ובין חברות שונות. מטרה נוספת של הרפורמ החוסכים לבחור בין אפ 

 הינה הוזלה של דמי הניהול אותם משלמים החוסכים. 

 להלן תיאור תמציתי של הרפורמות העיקריות: 

 ענף הגמל

   יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים   - חוזר מס הכנסה   -

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

זיות לפיצויים. החוזר מורה, בין היתר,  לשימוש והעברת כספים שנצברו בקופות מרכ 

להעביר כספים שנצברו בשל עובדים אשר הופקדו בעבורם כספים לקופה מרכזית  

שיות לפיצויים של אותם עובדים  , לקופות האי 2007בדצמבר,  31לפיצוים עובר ליום 

רת הכספים לרכיב הפיצויים בקופות גמל של עובדי  ובנוסף מאפשר להעביר את ית 

( מבלי שתותר הוצאה להפרשה לפיצויים  2008ם אלה שהחלו לעבוד לאחר  המעסיק )ג 

 עד למיצוי העודף האמור.  

 פוליסות חיסכון  -

פוליסות חיסכון )הנקראות גם פוליסות השקעה( הן מכשיר השקעה של חברות הביטוח.  

לטווח קצר ובינוני ובכך מהוות מעין אלטרנטיבה בעיקר  פוליסות חסכון נועדו להשקעה 

די הממונה על שוק ההון  לקרנות הנאמנות )וגם לתעודות הסל(. המכשיר מפוקח על י 

 ביטוח וחסכון.  

במכשיר הינם פטור ממס במעבר בין מסלולים ושינוי הרכב התיק,   היתרונות העיקריים 

מן וכן אפשרות להפקדות שוטפות וחסכון  העדר עלויות קניה, מכירה, שמירת נאמן ודמי נא 

צע, כשדמי  בממו  1.2%- 0.9%בסכומים קטנים. דמי הניהול בפוליסות חיסכון נעים בין 

ן הינן למעשה הסכם מול חברת הביטוח  . פוליסות החיסכו 2%הניהול יכולים להגיע גם עד  

 והשקיפות אינה מידית כפי שהיא בקרנות ההשתלמות, למשל. 

    2017התשע"ז  )קופות גמל(,    ירותים פיננסיים חוק הפיקוח על ש  -

לפיו    )קופות גמל( נכנס לתוקפו תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים    1.4.2017ביום  

ההפצה המשולמת לסוכן ביטוח בזיקה לדמי הניהול שייגבו  איסור על חישוב עמלת  חל 

פר ההוראה של  המצטרף לקופת גמל, וכן נקבעה סנקציה עונשית שתחול על מ  מעמית 

כספי. בשלב זה לא חלה פגיעה מהותית ברווחיות בעקבות ניתוק הזיקה    שנת מאסר וקנס 

י מיטב דש גמל לסוכן,  המשולמים ע"י הלקוח לבין העמלה המשולמת על יד   בין דמי הניהול 

 .שנקבעו, תיתכן פגיעה ברווחיות בעתיד   אך לאור המנגנונים 

וני בעת  ק ההון הבהרה ביחס להליך שיווק פנסי , פרסמה הממונה על שו   4.2.2018ביום  

למוצר פנסיוני, במסגרתה הבהירה הממונה כי גוף מוסדי רשאי לשלם עמלה   צירוף 

ביצע הסוכן עסקה, שהינה חלק מביצוע הליך   הפנסיוני רק במקרה בו  לסוכני הביטוח 

ף מוסדי לא  בהוראות החוק. ככל שלא בוצע הליך שיווק פנסיוני, גו  שיווק פנסיוני כקבוע 

במסגרת ההבהרה, צוין כי בשל הפרקטיקה הקיימת, לא יופעל הליך    .ישלם לסוכן עמלות 

ום הליך שיווק  שולמו לסוכנים בשל ביצוע עסקאות ללא קי  אכיפה בנוגע לעמלות אשר 

 . פנסיוני טרם פרסומה של ההבהרה 

 ( IRAקופות גמל בניהול אישי )  -

אישי. במסגרת  ל בניהול תקנות קופות גמ , נכנס לתוקפו תיקון ל  2017בחודש מאי, 

ההשקעות   התיקון הוגבלה התקרה להפקדה בקופת גמל בניהול אישי, הורחבו סוגי 

הוראות    במוצרים פנסיוניים נוספים, התווספו המותרים, התווספה אפשרות לניהול אישי  

 ד. בדבר גביית עמלות ודמי ניהול מנכסי הקופה ועו 

 



 מיטב דש השקעות בע"מ 

 

 
 פעילות הפנסיה והגמל –חינת ירידת ערך מוניטין ב 22  

MeitavDash Gemel Valuation_31.03.2020_FINAL 

 ענף הפנסיה 

 ת   קרן פנסיה נבחר  -

תה  י הי ההליך    פנסיה ברירת מחדל. מטרת   ת קרנו משרד האוצר יזם הליך תחרותי לבחירת  

אוכלוסיות   הפחתה משמעותית בדמי הניהול במסגרת החיסכון לפנסיה, בפרט בקרב 

ביום   .בעלות כוח מיקוח חלש ולכן דמי הניהול המקסימליים נקבעו על ידי משרד האוצר 

  קיפה כאחת חירת קרן הפנסיה איילון מיטב פנסיה מ הודיע משרד האוצר על ב   1.8.2016

וזאת החל מיום  משתי קרנות פנסיה ברירת מחדל שנבחרו במסגרת ההליך התחרותי, 

 . 31.10.2018ליום    ועד   1.11.2016

שנים ממועד   10דמי ניהול האטרקטיביים יעמדו על השיעור שנקבע בהליך למשך 

רו  פו אוטומטית עובדים חדשים שלא בח לקרן פנסיה הנבחרת. אל הקרן יצור   ההצטרפות 

להמשיך כעמיתים בקופת גמל אחרת ושמקום עבודתם לא הציע להם הסדר    להצטרף או 

י, וכן יוכלו להצטרף אליה עובדים ותיקים שפנו  ביצוע הליך תחרות  פנסיוני מוזל לאחר 

פרסמה הממונה על שוק ההון, הוראה המכילה   , 7.8.2018ביום  .בבקשה לעשות זאת 

ועד ליום   1.11.2018קרנות נבחרות החל מיום  לים אשר על בסיסם יקבעו כל 

קרנות  ה התחרותי השני לקביעת  , התקיים ההליך 11.10.2018. ביום 31.10.2021

מ'קרן פנסיה ברירת    ת. החל מהליך זה שמן של קרנות הפנסיה שנבחרו השתנה נבחרו ה 

נקבעו שיעורי   ,ליך הקודם מחדל' ל'קרן פנסיה נבחרת'. בשונה מהכללים שפורסמו בה 

הליך    פרסמה הממונה על שוק ההון את תוצאות   14.10.2018דמי ניהול מינימליים. ביום  

נבחרה קרן הפנסיה איילון מיטב פנסיה מקיפה,  קביעת הקרנות הנבחרות, במסגרתו ל 

. דמי  31.10.2021ועד ליום  1.11.2018מתוך ארבע קרנות נבחרות החל מיום  כאחת 

מההפקדות   2.49%קרן הפנסיה מעמיתים חדשים עומדים על  בו ע"י הניהול שיג 

שנים ממועד   10בקרן, והם יהיו בתוקף למשך  מהצבירה  0.05% - החודשיות ו 

 .ההצטרפות 

 להלן טבלה המציגה את תעריפי דמי הניהול והקרנות הנבחרות אשר זכו במכרז החדש: 

 דמי ניהול 

 מצבירה

 דמי ניהול

 מהפקדות

 דמי ניהול

ללים וקמש
 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
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 מתודולוגיה .5

 כללי  5.1

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

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

 כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממימושו.  

 בדיקת ירידת ערך כוללת את השלבים הבאים: 

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

 המצביעים על ירידת ערך; 

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

סכום בר השבה של נכס מוגדר כגבוה מבין מחיר המכירה נטו של הנכס לבין שווי השימוש  

 בו; 

ערכו   - ההפסד מירידת ערך והקצאתו לנכסי היחידה מניבת המזומנים הכרה ומדידה של  -

של נכס יופחת לסכום בר ההשבה שלו, אם הסכום בר ההשבה של הנכס נמוך מערכו  

 בספרים.  

 מוניטין 5.2

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

(, אחת לשנה )או יותר אם  Impairment Testלבצע בחינה לירידת ערך של המוניטין ) 

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

 הנובעות  כלכליות עתידיות  הטבות  המייצג  נכס  הוא  עסקים  בצירוף  שהוכר  מוניטין 

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

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

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

סכום בר ההשבה ייקבע ליחידה מניבת המזומנים אליה שייך המוניטין כמתואר בסעיף  

 להלן.   5.3

 מזומניםהגדרת יחידה מניבה  5.3

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

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". 

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

-הסכום בר הישות לחשב את הבודד, על הנכס של ההשבה-הסכום בר את לאמוד ניתן לא אם

 של מזומנים-הנכס )היחידה המניבה שייך אליה מזומנים,-המניבה היחידה של השבהה

 (.IAS 36בתקן  66הנכס(" )סעיף 

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

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

 המזומנים החיוביים מנכסים אחרים. 

טין,  הנהלת הקבוצה זיהתה את הפעילות כקבוצה הקטנה ביותר של נכסים אליה שייך המוני 

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

 המפורט בהמשך, מתייחס לפעילות, כיחידה מניבת מזומנים. 

 השבה -אומדן סכום בר  5.4

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

ערך בספרים של היחידה מניבת  לבין סכום בר ההשבה שלה. ה  הערך בספרים של היחידה 

המזומנים צריך להיקבע באופן עקבי עם האופן בו נקבע סכום בר ההשבה של היחידה מניבה  

 המזומנים. 

סכום בר ההשבה יחושב כשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של הנכס או שווי השימוש, כגבוה  

 שבהם: 



 מיטב דש השקעות בע"מ 

 

 
 פעילות הפנסיה והגמל –חינת ירידת ערך מוניטין ב 24  

MeitavDash Gemel Valuation_31.03.2020_FINAL 

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

בין   רגילה  בעסקה  התחייבות  להעברת  משולם  שהיה  המחיר  נכס או  במכירת 

 .( 13בינלאומי   דיווח  תקן  המדידה )בהתאם להגדרות  במועד  בשוק  משתתפים 

העתידיים,  שווי השימוש של הנכס הוא הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים  . ב 

מימושו של הנכס בתום החיים השימושיים  הצפויים לנבוע משימוש מתמשך בנכס ומ 

 שלו. 

בעבודתנו הערכנו את השווי ההוגן של מיטב דש גמל. הערכת השווי נעשתה מנקודת מבט  

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

תתפי  הם השחקנים אשר עשויים לענות על ההגדרה של מש  בתחום החיסכון ארוך הטווח 

שוק. התחום כולל מספר בתי השקעות אשר עונים על ההגדרה וכן מרבית חברות הגמל של  

  8%  - חברות הביטוח. נתח השוק של החברה בתחום הגמל וההשתלמות הינו בשיעור של כ 

אן שלהערכת החברה  בלבד. מכ   3%  - ואילו בתחום הפנסיה מהווה נתח השוק של החברה כ 

ל ההגדרה של משתתף שוק פוטנציאלי. בנוסף, להערכת  ישנם מספר גופים אשר עונים ע 

החברה, על בסיס בחינה שנעשתה על ידי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, לא  

קיימים מחסומים רגולטורים אשר ניתן לצפות באופן סביר כי ימנעו עסקאות עם מרבית  

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

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

שוק החיסכון ארוך הטווח מפריזמה רחבה הכוללת, מעבר לנכסי הגמל וקרנות ההשתלמות  

 גם נכסי חיסכון ארוך טווח נוספים. 

בשיטת היוון תזרימי המזומנים. לשם כך,  ורך אמידת השווי ההוגן של מיטב דש גמל, נקטנו  לצ 

  2021-2026ולשנים  2020של שנת  לשלושת הרבעונים האחרונים נחזו תזרימי המזומנים 

ידי ההנהלה והערכות שבצענו. בנוסף,  - (, על בסיס תחזיות שנמסרו על 2027ושנה מייצגת ) 

יטב דש גמל בתום  מ  סוף על בסיס התחזיות הנ"ל, לצורך אמידת שווי נקבע תזרים מייצג לאינ 

 התקופה. תזרימי המזומנים החזויים לא כללו תזרימים עתידיים מפעילות מימון ותשלומי מס. 

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

שהונח שהפעילות תמשיך להתקיים גם לאחר תום התקופה האמורה, נקבע, בהתאם,  

יה בתום התקופה כערך הנוכחי של זרמי המזומנים לאין סוף, על בסיס התזרים המייצג,  שווי 

 .  2.5%בוע של  עם שיעור צמיחה שנתי ק 

 13תקן דיווח בינלאומי  -שווי הוגן 5.5

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

ידת שווי הוגן הינה לאמוד את המחיר שבו עסקה רגילה  ספציפית ליישות. המטרה של מד 

שוק, במועד המדידה בתנאי  למכירת נכס או להעברת התחייבות תתרחש בין משתתפים ב 

שוק נוכחיים )כלומר מחיר יציאה במועד המדידה מנקודת המבט של משתתף בשוק שמחזיק  

 בנכס או שחב את ההתחייבות(. 

ר מחיר לנכס זהה או להתחייבות זהה אינו ניתן לצפייה,  , כאש 13עפ"י תקן דיווח בינלאומי 

ה אחרת שממקסמת את השימוש  על יישות למדוד שווי הוגן תוך שימוש בטכניקת הערכ 

בנתונים ניתנים לצפייה רלוונטיים וממזערת את השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.  

חות שמשתתפים בשוק  שווי הוגן הוא מדידה מבוססת שוק ולכן נמדד תוך שימוש בהנ 

 ישתמשו בהן בעת תמחור הנכס או ההתחייבות. 

יקרי )או הכדאי ביותר( במועד המדידה. בגלל  ע"פ התקן, לישות חייבת להיות גישה לשוק הע 

שלישויות שונות )ולעסקים בתוך אותן ישויות( בעלות פעילויות שונות עשויה להיות גישה  

ביותר( לנכס מסוים או להתחייבות מסוימת עשוי  לשווקים שונים, השוק העיקרי )או הכדאי 

יות(. לכן, השוק העיקרי )או  להיות שונה עבור ישויות שונות )ועבור עסקים בתוך אותן ישו 

משתתפים בשוק( יישקל מנקודת המבט של הישות, ובשל כך   הכדאי ביותר( )וכך, 

 .מתאפשרים הבדלים בין ישויות בעלות פעילויות שונות 

( שהינם קונים או מוכרים בשוק  Market Participantsתתפים בשוק ) התקן מגדיר מש 

 ההתחייבות שיש להם את כל המאפיינים הבאים: העיקרי )או הכדאי ביותר( של הנכס או של  

 הם בלתי תלויים אחד בשני, כלומר הם לא צדדים קשורים.  . א 
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תוך שימוש  הם בעלי ידע, יש להם הבנה סבירה לגבי הנכס או ההתחייבות ולגבי העסקה   . ב 

בכל המידע הניתן להשגה, כולל מידע שניתן להשיגו באמצעות בדיקות נאותות שהם  

 רגילים ונהוגים.  

 הם יכולים להתקשר בעסקה עבור הנכס או ההתחייבות.  . ג 

ההתחייבות, כלומר הם בעלי מוטיבציה אך  נכונים להתקשר בעסקה עבור הנכס או   הם  . ד 

 . ות זאת אינם מאולצים או מחויבים בדרך אחרת לעש 

לתקן קובע כי "למרות שלישות חייבת להיות גישה לשוק, הישות אינה   20יצוין כי סעיף 

צריכה להיות מסוגלת למכור את הנכס המסוים או להעביר את ההתחייבות המסוימת במועד  

 דוד שווי הוגן בהתבסס על המחיר בשוק זה". המדידה כדי שתוכל למ 

לגבי   תמחור  על  מידע  לספק  כדי  לצפייה  שניתן  שוק  אין  כאשר  לתקן קובע כי "גם  21סעיף 

 הוגן תניח  שווי  מדידת  ,המדידה  במועד  התחייבות  של  העברה  לגבי  או  נכס  של  המכירה 

 בנכס  שמחזיק בשוק   משתתף  של  המבט  ותישקל מנקודת  מועד,  באותו  מתרחשת  שעסקה 

 הנכס  ת לאמידת המחיר למכיר  בסיס  קובעת  זו  שבהנחה  העסקה  את ההתחייבות.  שחב  או 

 " .ההתחייבות  להעברת  או 

( שהינו  most advantageous marketע"פ התקן העסקה תבוצע בשוק הכדאי ביותר ) 

נכס או שממזער את הסכום שהיה   השוק שממקסם את הסכום שהיה מתקבל ממכירה של 

 עברה של התחייבות, לאחר הבאה בחשבון של עלויות עסקה ושל עלויות הובלה. משולם לה 

 הוגן מדרג שווי 

קובע מידרג   13על מנת להגדיל עקביות והשוואתיות במדידות שווי הוגן, תקן דיווח בינלאומי 

זה נקבע בהתאם לנתונים, אשר שימשו לקביעת   שווי הוגן, הנחלק לשלוש רמות. מידרג 

 השווי ההוגן.  

חירים  , מידרג השווי ההוגן מעניק את העדיפות הגבוהה ביותר למ 13עפ"י תקן דיווח בינלאומי  

( ואת העדיפות הנמוכה ביותר  1מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים )נתוני רמה 

(. מדידת שווי הוגן תבוצע בהתאמה  3מה לשימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה )נתוני ר 

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 עבור   - 1נתוני רמה  -

  בור התחייבויות זהות, אשר ליישות יש גישה אליהם במועד המדידה. נכסים זהים או ע 

ו  מחיר מצוטט בשוק פעיל מספק את הראייה המהימנה ביותר לשווי הוגן ויש להשתמש ב 

 ללא תיאום. 

נתונים אלה הינם נתונים, אשר מלבד נתונים מצוטטים הנכללים בנתוני   - 2נתוני רמה  -

   או התחייבות במישרין או בעקיפין.   , הינם ניתנים לצפייה עבור נכס 1רמה  

והן נתונים שאינם   1כוללים הן מחירים מצוטטים, הנכללים בנתוני רמה  2נתוני רמה 

 ים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות. מחירים מצוטטים אשר ניתנ 

נתונים אלה הם נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.   - 3נתוני רמה   -

נתונים שאינם ניתנים לצפייה ישמשו כדי למדוד שווי הוגן במידה שבה נתונים רלוונטיים  

רת בעינה,  שניתנים לצפייה אינם ניתנים להשגה. מטרת המדידה של השווי ההוגן נות 

כלומר מחיר יציאה במועד המדידה מנקודת המבט של משתתף שוק שמחזיק בנכס או  

שאינם ניתנים לצפייה ישקפו את ההנחות  שחב את ההתחייבות. לפיכך, נתונים 

שמשתתפים בשוק ישתמשו בהן בעת תמחור הנכס או ההתחייבות כולל הנחות לגבי  

 סיכון. 

ן של הפעילות, בחנו את הנתונים בהם עשינו שימוש,  בעבודתנו, לצורך הערכת השווי ההוג 

ט בשוק פעיל וכן  בהתאם למידרג שווי הוגן המתואר לעיל. לפעילות הגמל והפנסיה אין ציטו 

הנתונים בהם עשינו שימוש אינם ניתנים לצפייה ועל כן אמדנו את השווי ההוגן של פעילות  

 . 3הגמל והפנסיה בהתאם לנתוני רמה  
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 בר השבהאמידת סכום  .6

 הנחות כלליות 6.1

את השווי ההוגן של הפעילות, בניכוי עלויות מכירה, כבסיס לסכום בר    לצורך עבודתנו אמדנו 

השבה. השווי ההוגן הוערך על ידי שימוש במודל היוון תזרימי מזומנים. ההערכה באמצעות  

זית.  מודל זה מתבססת על אומדן תזרימי המזומנים הצפויים מהפעילות על פני אופק התח 

והפנסיה הינה "עסק חי" אשר תמשיך בפעילות  בבסיס גישה זו ההנחה כי פעילות הגמל 

 העסקית הנוכחית לאורך אופק פעילות אינסופי.  

תחזית תזרימי המזומנים של הפעילות התבססה בין היתר על תחזיות בראיית משתתף שוק  

 (market participant וכן נתונים שהתקבלו מההנהלה, לרבות הה )  וצאות הנגזרות על פי

 ת היסטוריות אחרות, ביחד עם נתונים ציבוריים על הענף. הדיווח המגזרי ותוצאו 

 נגיף הקורונה 6.2

עם  כולו תמודד העולם ה  2020, במהלך החודשים הראשונים של שנת  4כפי שתואר בפרק  

בעקבות משבר זה הוטלו מגבלות תנועה ופעילות,  . הקורונה  התפשטות נגיף  השפעות 

ל ובמדינות נוספות בעולם, בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף אשר הובילו לירידה  בישרא 

התעצמו מגבלות התנועה ברוב מדינות   2020במהלך חודש מרץ חדה בפעילות העסקית. 

לא ובאחרות עוצר  אירופה ואף צפון ודרום אמריקה. בחלק מהמדינות הוטל עוצר מ  אסיה, 

עם תחילת  , 2020של חודש אפריל  שני ך החצי ה חלקי או מגבלות תנועה אחרות. במהל 

וחזרה לשגרה  החלו מדינות רבות לתכנן את אסטרטגיית היציאה    , הירידה בהיקף ההדבקות 

החזרה לשגרה של מקומות העבודה    . 2020  אשר החלה לבוא לידי ביטוי בתחילת חודש מאי 

מהמשבר ויישומה   לאור העובדה שאסטרטגיית היציאה נת באי ודאות גבוהה מאופיי  והבילוי 

   ו/או נסיגתו. השפעתו  מידת  ו התפשטות נגיף הקורונה  תלוי בקצב  

את תחזית תזרים    רמת אי הודאות הגבוהה השוררת במשק והקושי לאמוד לעיל,  אמור  ה לאור  

  שים אשר משקפים מצבי עולם שונים י תרח שני  המזומנים, הערכת השווי בוצעה באמצעות  

   בע הינו ממוצע של שני התרחישים.  כמפורט להלן. שווי הפעילות שנק 

ובהתאם לכך החזרה   יחסית  התרחיש הראשון מניח כי המשבר והשלכותיו יהיו קצרים 

"(. התרחיש השני מניח כי המשבר יהיה  ראשון תרחיש  " לשגרה תהיה יחסית מהירה )להלן:  

על  ר יות  ת השלכותיו יהיו משמעותיו יותר והחזרה לשגרה תהיה ארוכה יותר ועל כן ארוך 

השווי ההוגן של הפעילות נקבע כממוצע   "(. שני תרחיש )להלן: " המועסקים וציבור המשק 

 של שני התרחישים כאמור.  

 תחזית רווח והפסד 6.3

 :  בהערכת השווי   להלן פירוט הנחות היסוד ששימשו אותנו 

 הכנסות 

תחזית ההכנסות נערכה ע"י בניית תחזית להיקף תיק הנכסים המנוהל לאורך תקופת  

זית. לצורך כך, אמדנו את השינוי בהיקף תיק הנכסים כפועל יוצא של השינוי בהיקף  התח 

הגיוסים נטו )הפקדות בניכוי משיכות(, בתוספת התשואה הצפויה בתיק. היקף ההכנסות  

לה של שיעור דמי הניהול השנתי החזוי, בהיקף תיק  בכל אחת משנות התחזית חושב כמכפ 

 הנכסים הממוצע לתקופה.  

בהתאם   ן הינ  2020ת בתרחיש הראשון לתשעת החודשים האחרונים של שנת ההכנסו 

  - לתקציב החברה, כפי שהועבר מההנהלה. ההכנסות מגמל, השתלמות ופנסיה נאמדו בכ 

 יוני ש"ח, בהתאמה, בתרחיש הראשון. מיל   48.5  - מיליוני ש"ח ו   93.9מיליוני ש"ח,    81.4

, קופה להשתתפות בפנסיה  לתגמולים נכסי פעילות הגמל והפנסיה כוללים קופות גמל 

, קופות מרכזיות לפיצויים, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה. היקף תיק הנכסים של  תקציבית 

נכסים  היקף ה  מיליארדי ש"ח.  51.6 - הסתכם בכ  2020במרץ  31מיטב דש גמל נכון ליום 

עקב  לם  לסוף חודש מרץ משקף את הירידות החדות שחלו בשווקים הפיננסים בישראל ובעו 

אשר תיקנו    התפשטות נגיף הקורונה. לעומת זאת חודש אפריל התאפיין בעליות משמעותיות 

של  היקף תיק הנכסים לחזרה לשגרה. השווקים מתוך צפייה של  חלק מהירידות של מרץ 

 . ש"ח   י ארד י מיל   53.9  - הסתכם בכ   2020באפריל    30החברה ליום  
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   -  שיעור הגיוסים נטו 

לאור הרפורמות בשוק ההון בכלל ובנושא החיסכון הפנסיוני בפרט,    -  קופות גמל לתגמולים 

ארוך, בעל מרכיב הוני, למכשיר  - הפכו קופות הגמל לתגמולים ממכשיר חיסכון לטווח בינוני 

לגיל פרישה בלבד. במהלך השנים האחרונות היו מספר רפורמות שיושמו הכוללות  חיסכון 

ביות ההשקעה בקופות הגמל לתגמולים. לאור  אשר העלו את אטרקטי   190בעיקר את תיקון  

התהפכה המגמה בשוק קופות הגמל לתגמולים ושיעור הגיוסים נטו   2015האמור, בשנת 

ופדיונות גדולים יותר    2014בשנת    1%נטו של    )לעומת פדיונות   1%- בכלל השוק הסתכם בכ 

שכללו את  , לאור רפורמות נוספות 2017. בשנת 1.6%- בכ  2016בשנים קודמות( ובשנת 

  ים ובשנ  5.2%- עלה שיעור הגיוסים נטו והסתכם בכ  , קופות גמל להשקעה וחסכון לכל ילד 

  2020במרץ  31- החודשים שהסתיימו ב  12 - ב  , בהתאמה. 5.1% - ו  4.7% - כ  2019, 2018

)ללא קופות גמל להשקעה וחסכון לכל ילד שיעור   4.2%- שיעור הגיוסים נטו הסתכם בכ 

  2017 -  2015(. בקופות התגמולים של מיטב דש בשנים 1.4%- הגיוסים נטו הסתכם בכ 

בהתאמה )כולל קופ"ג להשקעה וחיסכון לכל   1.7%- ו  1.3%, 0.8%נרשמו פדיונות נטו של 

בשנת  ו   1.9%של    2018בשנת  התהפכה המגמה ונרשמו גיוסים נטו    2018ילד(. החל משנת  

נרשמו  המגמה ו  התהפכה  2020במרץ   31  - שהסתיימו ב   החודשים  12  - ב . 0.5%של    2019

   . %1.419נטו של     פדיונות 

הינו בהתאם לתקציב   2020בתרחיש הראשון, הונח כי שיעור הפדיונות נטו ביתרת שנת 

בתרחיש השני הונח כי לאור  . 0.2% - נאמד בכ  2021ההכנסות של החברה ואילו בשנת 

נאמד שיעור    כן  ועל  הפדיונות יהיה גבוה יותר מהתרחיש הראשון  שיעור    ר התמשכות המשב 

 , בהתאמה.  1.7%  - כ ו   3%  - כ ב   2021- ו   2020בשנים  הפדיונות נטו )במונחים שנתיים(  

ואילך   2023משנת יגיע לאיזון ו , הונח כי קצב הפדיונות נטו 2022 ת שנ ב בשני התרחישים, 

ראוי להדגיש כי  . 1% - נאמד בכ הונח כי שיעור זה יהפוך לחיובי כך ששיעור הגיוסים נטו 

 . 2017-2019בשנים    2%  - ההיסטורי בשוק הינו שיעור גיוסים נטו של כ הממוצע  

 

 . 3.1%- בכ   הסתכם   נטו   הפדיונות   שיעור   ילד   לכל   וחסכון   להשקעה   גמל   קופות   ללא  19

 להלן טבלה המרכזת את קצב הפדיונות/ גיוסים נטו בקופות הגמל: 

 2026 2025 2024 … 2022 2021 קצב פדיונות/ גיוסים נטו 

 1% 1% 1%  0.3% - 0.2% תרחיש ראשון 

 1% 1% 1%  - 0.4% - 1.7% תרחיש שני 

גם את הגידול הצפוי בקופות הגמל בגין קופות גמל להשקעה וחסכון   ו בהערכת השווי אמדנ 

לאור העובדה שההכנסות  . 2017לכל ילד. תכנית חסכון לכל ילד החלה לפעול בינואר 

מחיסכון לכל ילד נובעות ברובן מהפקדה קבועה של המדינה לא צפוי הבדל בין שני  

  , ינן מהותיות ברמת החברה כולה להשקעה א   התרחישים. כמו כן, מאחר וההכנסות מקופ"ג 

 גיוסים נטו באפיק זה דומות בשני התרחישים. ה הנחות העבודה באשר לקצב  

לאורך   18בתחזית ההכנסות מתוכנית חיסכון לכל ילד הערכנו את מספר הילדים עד לגיל 

גמל  שנות התחזית, היקף ההפקדות הצפויות לקופות הגמל, וכן את חלקה של מיטב דש 

 וק. בש 

נכון  .  2016נוסף הינו קופות הגמל להשקעה אשר החלו לפעול באמצע חודש נובמבר  אפיק  

מיליארדי ש"ח    12.6- , יתרת נכסי קופות הגמל להשקעה בשוק כולו הסתכמו בכ 2020למרץ  

  . מיליארדי ש"ח  5.4- בכ הסתכמה  2020במרץ  31- כאשר הצבירה נטו בשנה שהסתיימה ב 

יפי לפוליסות החיסכון. לאור האמור לעיל, ולאור  מוצר תחל  אפיק חסכון זה מהווה למעשה 

ההנחה כי ישנו יתרון מיסוי ברור לקופות הגמל להשקעה על פני מוצרים דומים, הונח כי  

קופות הגמל להשקעה, בשוק כולו, יגדל בהדרגה ויגיע    נכסי במהלך שנות התחזית היקף תיק  

וריים, הונח כי חלקה של מיטב  בהתאם לנתונים היסט .  מיליארדי ש"ח   30  - בשנה המייצגת לכ 

 מהשוק.    4%  - דש גמל בגיוסים יהיה בדומה לחלקה מהיקף הגיוסים עד כה המסתכם בכ 

נסגרו הקופות המרכזיות לפיצויים בפני   2008בינואר  1ביום  - קופות מרכזיות לפיצויים 

וצעות הפקדות כלל לקופות מרכזיות.  לא מב  2011בינואר  1- מצטרפים חדשים ומיום ה 

, במהלכן לא היה ניתן להפקיד כספים לקופות מרכזיות, רשמה מיטב  2017-2019בשנים 

. לאור שיעור הגיוסים השלילי  16%- דש גמל שיעור גיוסים נטו שלילי ממוצע שנתי של כ 
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פים  בשנים האחרונות, ולאור הוראות רשות שוק ההון המעודדת מעסיקים לפדות את הכס 

בשני  בתקופת התחזית, מגמה זאת צפויה להמשיך,  המצויים בקופה מרכזית, הונח כי 

  לאורך שנות התחזית. בשנה    16%- וכי הצבירה השלילית נטו תהיה כ התרחישים,  

היתרונות העיקריים באפיק השקעה זה הינם בעיקר תקופת חיסכון   - קרנות השתלמות 

ופות  שנים לעומת עשרות שנים בק  6- )תכנית חיסכון ל קצרה יחסית לעומת קופות הגמל 

ים של מיטב דש  י הגמל( והטבות המס הניתנות בקרנות הנ"ל. שיעורי הגיוסים נטו השליל 

במרץ    31  - החודשים שהסתיימו ב   12  - כאשר ב   4%  - היוו בממוצע כ   , 2017-2019בשנים  גמל  

 . 6%נטו של    פדיונות נרשמו שיעורי    2020

ינו בהתאם לתקציב  ה  2020השנתי בשנת  הפדיונות שיעור   קצב נח כי בתרחיש הראשון, הו 

ואילך, הונח כי המגמה תתהפך   2022משנת  . 2% - כ  2021ובשנת ההכנסות של החברה 

 ואילך.    2024בשנים    3%  - עד שיגיע לשיעור גיוסים נטו של כ ושיעור זה יעלה בהדרגה  

יהיה  במונחים שנתיים בתרחיש השני הונח כי לאור התמשכות המשבר קצב הפדיונות נטו 

  - ו  3%, 5% - יהווה כ  2021-2022ובשנים  2020כך שביתרת חיש הראשון גבוה יותר מהתר 

עד שיגיע  הונח כי המגמה תתהפך ושיעור זה יעלה בהדרגה  2023משנת , בהתאמה. 1%

 . 2024בשנים    3%  - לשיעור גיוסים נטו של כ 

הינה שמרנית ביחס לשיעור   3%ראוי לציין כי הנחת העבודה לגבי שיעור הצבירה נטו של 

 . 6%- והסתכם בכ   2015-2019סים נטו הממוצע שהיה בכלל השוק בשנים  הגיו 

 להלן טבלה המרכזת את קצב הפדיונות/ גיוסים נטו בקרנות ההשתלמות: 

 2026 2025 2024 … 2022 2021 קצב פדיונות/ גיוסים נטו 

 3% 3% 3%  0% -2% תרחיש ראשון 

 3% 3% 3%  -1% -3% תרחיש שני 

סיה בישראל מורכב מקרנות ותיקות וקרנות חדשות. ענף  ענף הפנ  –  קרנות הפנסיה 

הפנסיה הינו ריכוזי מאוד ועיקר נכסי הפנסיה מנוהלים על ידי חמש חברות הביטוח הגדולות.  

  11.3- מיטב דש גמל מהווה שחקן בינוני בענף הפנסיה עם נכסים מנוהלים בהיקף של כ 

דש גמל הינה אחת מהחברות אשר    ך, מיטב . מעבר לכ 2020במרץ    31- מיליארדי ש"ח, נכון ל 

 . זכו במכרז לניהול קרנות נבחרות 

מיטב דש גמל מנהלת את פעילות הפנסיה שלה כולל תיק הפנסיה שנרכש מאיילון כיחידה  

אחת ועל כן הנחות העבודה הינן לכלל נכסי הפנסיה הכוללים את הקרנות ההיסטוריות של  

של מיטב דש גמל  ירה נטו בפעילות הפנסיה  עור הצב שי מיטב דש גמל וכן את קרנות איילון.  

בכלל הענף, בין היתר   11% - בממוצע, זאת לעומת כ  19% - עמד על כ  2017-2019לשנים 

בשל העובדה שמיטב דש אינה שחקנית גדולה בתחום זה, והיקף הגיוסים השוטף מהווה  

 .  אחוז גבוה יחסית מכלל נכסיה 

, כל הגיוסים  ת ו הפנסיה הנבחר  קרנות  כמו כן, לאחר זכייתה של מיטב דש גמל במכרז 

ואילו הפקדות שוטפות מתבצעות גם בתיק    קרן הפנסיה הנבחרת החדשים נעשים במסגרת  

לאור הזכיה  הפנסיה הישן של מיטב דש גמל ובתיק הפנסיה שנרכש במסגרת עסקת איילון.  

קצב  כי  מיטב דש גמל הנהלת  צופה   , 4.6ין בפרק כפי שצו במכרז ההמשך לקרן הנבחרת 

הגיוסים בפנסיה ימשיך ואף יגדל ביחס להיסטוריה לאור חובת המכרז וצירוף עובדים לקרנות  

  2019הפנסיה הנבחרות על ידי מעסיקים במשק הנמצאים בהסדרי פנסיה. במהלך שנת 

להעברת עובדיהם  חתמה מיטב דש גמל על הסכמים עם מעסיקים גדולים ובולטים במשק 

ב דש גמל. הנהלת מיטב דש גמל מאמינה כי קצב  החדשים לקרן הנבחרת של מיט 

המצטרפים החדשים יגדל בשנים הבאות. כמו כן, שיעור דמי הניהול בו זכתה מיטב דש גמל  

מההפקדות( מאפשר לה לפתוח ערוץ הפצה גם עם סוכנים אשר   2.49%במכרז המחודש ) 

הניהול  אור דמי הניהול הנמוכים. יחד עם זאת, דמי לא התאפשר במכרז הקודם ל 

המשוקללים של מיטב דש גמל תחת המכרז המחודש )שיעור דמי ניהול משוקלל על הפקדות  

 וצבירה משוקלל( הינם זהים לשיעור דמי הניהול המשוקללים של יתר החברות הזוכות.  

אשר   בקרן הפנסיה הנבחרת לאור האמור, מניחה הנהלת מיטב דש גמל קצב גיוסים גבוה 

 רך שנות התחזית.  בצורה הדרגתית לאו יואט  

מתמודד העולם   2020במהלך החודשים הראשונים של שנת  לעיל,  6.2כפי שתואר בפרק 

בעקבות משבר זה הוטלו מגבלות תנועה  . הקורונה  התפשטות נגיף  השפעות כולו עם 

נוע את התפשטות הנגיף אשר הובילו  ופעילות, בישראל ובמדינות נוספות בעולם, בניסיון למ 

עובדים רבים הוצאו לחל"ת וחלקם אף אבדו את עבודתם  עילות העסקית. לירידה חדה בפ 

 ומשכך חלה ירידה בקצב ההפקדות.  
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  קציב הכנסות לת בתרחיש הראשון הונח כי קצב ההפקדות ישקף מספר מצטרפים בדומה 

בשנת   4%- לכ  11%- נטו ירד בהדרגה מכ גיוסים ה ואילך הונח קצב  2021בשנים החברה. 

2026 . 

ישקף מספר נמוך יותר מתחזית החברה וזאת  המצטרפים הונח כי קצב  בתרחיש השני 

כי המשבר יהיה ארוך יותר ובהתאם החזרה לשגרה תהיה איטית יותר. בהתאם לכך,    בהנחה 

. בשנים  7% - שיעור הגיוסים נטו יהווה כ  2020ח כי ביתרת התקופה שנותרה בשנת הונ 

, בדומה  2026בשנת  4%- לכ  9%- כ נטו ירד בהדרגה מ גיוסים ה ואילך הונח קצב  2021

 לתרחיש הראשון. 

 להלן טבלה המרכזת את קצב הפדיונות/ גיוסים נטו בקרנות הפנסיה: 

 2026 2025 2024 … 2022 2021 קצב גיוסים נטו 

 4% 5% 6%  9% 11% תרחיש ראשון 

 4% 5% 6%  8% 9% תרחיש שני 

 שיעור התשואה 

, חלה  המשבר בעקבות  של הנכסים בענף.  כאמור, היקף התיק מושפע גם משיעור התשואה  

ירידה חדה בשווקים במהלך חודש פברואר ועד סוף חודש מרץ אשר התבטאה בין היתר  

ומדד תל בונד   17% - בכ בלבד אשר ירדו במהלך חודש מרץ  125ומדד מניות  35במדד ת"א 

לו  . בחודש אפריל תוקנה בחלקה הירידה אשר משתקפת במדדים א 6%  - ירד אף הוא בכ   60

 .  7%- 3%אשר עלו בין  

הינו בהתאם   2020שיעור התשואה בתרחיש הראשון עבור יתרת התקופה שנותרה בשנת 

אף הוא עלה  גמל בדומה לשווקים, היקף הנכסים של מיטב דש  לתקציב הכנסות החברה. 

במרץ   31- מיליארדי ש"ח ב  51.6 - קף נכסים של כ במידה רבה במהלך חודש אפריל, מהי 

. בהתאם  4.5%  - , שיעור גידול של כ 2020באפריל    30  - מיליארדי ש"ח ליום ה   53.9  - לכ   2020

  2020, תחזית התשואה לתשעת החודשים האחרונים של שנת שני התרחישים לכך, עבור 

הראשון    בתרחיש  כאשר    מביאה בחשבון את עליית היקף הנכסים של החברה בחודש אפריל 

  חזויה תשואה רה ובתרחיש השני שיעור התשואה הינו בהתאם לתקציב הכנסות החב 

 מאפריל עד דצמבר.   2.8%של    לתקופה 

לאור העובדה כי חלק ניכר מקופות הגמל מושקעות באגרות חוב אשר  לשנים הבאות, 

התשואות בגינן נמוכות לאור סביבת הריבית הנמוכה השוררת במשק, ובהתאם לנתוני  

  ו יעל בשני התרחישים  ם השנתיי התשואה כיום בענף הגמל, הונח כי שיעורי התשואה 

דומה לשיעור התשואה הממוצע  ואילך, ב   2023ויתייצבו על שיעור זה משנת    5%- בהדרגה לכ 

 שנים האחרונות.     15  - הענפי ב 

בדומה לקופות הגמל, קרנות הפנסיה מושקעות גם כן באגרות חוב אשר התשואות בגינן  

בדה שקרנות הפנסיה נהנות  נמוכות לאור סביבת הריבית הנמוכה השוררת במשק. לאור העו 

בממוצע בשנה, הונח כי   4.9%- גם ממרכיב של אג"ח מיועדות אשר מניבות תשואה של כ 

 שיעור התשואה בפנסיה יהיה מעט גבוה יותר בהתאם לתוצאות בפועל בשנים האחרונות.   

  2020, הונח כי תחזית התשואה לתשעת החודשים האחרונים של שנת בשני התרחישים 

כאשר בתרחיש הראשון    בון את עליית היקף הנכסים של החברה בחודש אפריל  מביאה בחש 

שיעור התשואה הינו בהתאם לתקציב הכנסות   2020רת התקופה שנותרה בשנת עבור ית 

. לשנים  מאפריל עד דצמבר   3.2%  - הינה כ לתקופה  החברה ובתרחיש השני התשואה החזויה  

ויתייצבו על   6%- יעלו בהדרגה לכ חישים בשני התר  הונח כי שיעורי התשואה ואילך,  2021

שנים   15 - לשיעור התשואה הממוצע הענפי ב ואילך, בדומה  2023שיעור זה משנת 

   האחרונות. 
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 )מיליוני ש"ח(:   ואילך   2021לשנים  להלן טבלה המרכזת את היקף הנכסים המנוהלים  

 תרחיש ראשון 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 28.8 27.2 25.8 24.5 23.3 22.3 היקף נכסים גמל

 29.2 27.1 25.2 23.4 22.1 21.2 היקף נכסים השתלמות

 27.4 25.1 22.8 20.4 18.0 15.7 היקף נכסים פנסיה

 85.4 79.5 73.8 68.3 63.3 59.2 סה"כ היקף נכסים

 שני תרחיש  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 28.0 26.5 25.2 23.9 22.6 21.8 היקף נכסים גמל

 28.1 26.1 24.3 22.6 21.3 20.6 היקף נכסים השתלמות

 25.9 23.6 21.3 18.9 16.7 14.7 נכסים פנסיההיקף 

 82.1 76.3 70.7 65.3 60.6 57.1 סה"כ היקף נכסים

 דמי הניהול 

שיעור דמי הניהול שנקבע מבוסס על ממוצע משוקלל של דמי הניהול בכל קופה/קרן והיקף  

דמי  ברה, קיים מתאם חיובי בין שעורי התשואה והיכולת לגבות הנכסים בה. להערכת הח 

ניהול גבוהים מהממוצע בשוק. לפיכך, בראייה ארוכת טווח, החברה מעריכה, בין היתר על  

סמך ניסיון עבר, כי היא צפויה להיות לכל הפחות בממוצע התשואות בין שחקני הגמל,  

רנות הפנסיה, שיעור דמי הניהול לוקח  בק  הול בטווח הממוצע בשוק. י ובהתאמה לגבות דמי נ 

 רן הפנסיה הנבחרת.  בחשבון את השפעת ק 

 בשני התרחישים ההנחות אודות שיעורי דמי הניהול החזויים זהים ולכן יתוארו יחדיו. 

 

 דמי ניהול מצבירה. 20

הונח כי תימשך מגמת השחיקה בדמי הניהול שהחלה   - וקרנות השתלמות   20קופות הגמל 

רחיש הראשון הונח כי בתשעת החודשים  בת ועד מועד ההערכה.  2012בתחילת שנת 

, השחיקה בשיעור דמי הניהול הינה בהתאם לתקציב הכנסות  2020האחרונים של שנת 

מי  ישחקו ד  2020של שנת  בשלושת הרבעונים האחרונים כי החברה. בתרחיש השני הונח 

הניהול הממוצעים בקופות הגמל לתגמולים, בקופות המרכזיות לפיצויים ובקרנות  

, הונח בשני התרחישים כי דמי הניהול  2021. בשנת 5% - ב במונחים שנתיים  מות ההשתל 

הנחת העבודה הינה כי קצב השחיקה בדמי הניהול ימשך בשנים הקרובות  . 4%- כ ב ישחקו 

שחיקה    ה ימשיכו להישחק אך בקצב מתון יותר ועל כן הונח ועל כן הונח כי שיעור דמי הניהול  

ואילך. בשנה המייצגת הנחת   2024משנת  1%- ו  2023בשנת  2%, 2022בשנת  3%של 

שיעור דמי הניהול משקללת את הנחות החברה בדבר שיעורי דמי ניהול בתיק הקיים, עלות  

 שימור לקוחות קיימים וגיוס לקוחות חדשים.  

,  0.23%הנכסים המנוהלים במסגרת חסכון לכל ילד, הונח שיעור דמי ניהול קבוע של בגין 

 ז.  בהתאם לתנאי המכר 

בקרנות הפנסיה הונחה ירידה משמעותית בשיעור דמי הניהול במהלך   - קרנות הפנסיה 

שנות התחזית, וזאת לאור אופי החוסכים בקרנות פנסיה אלו. החוסכים בקרנות הפנסיה  

יטב דש גמל הינם בעיקר חוסכים ישירים, שלא הגיעו באמצעות סוכן בין היתר  הקיימות של מ 

ים. בנוסף, קרנות הפנסיה כוללות קרנות פנסיה נבחרות אשר  לאור דמי הניהול הנמוכ 

בהתאם למכרז שבו זכתה החברה, דמי הניהול בהן נמוכים מקרנות הפנסיה המוצעות בשוק  

,  4.6ות הפנסיה האחרות. מנגד, כפי שתואר בפרק ולכן צפויה ירידת דמי הניהול גם בקרנ 

ת בו שיעור דמי הניהול אשר ייגבו  מיטב דש גמל זכתה במכרז חדש בגין קרן פנסיה נבחר 

בתרחיש הראשון הונח כי בתשעת החודשים   הינם גבוהים יותר מאשר היו במכרז הקודם. 

בהתאם לתקציב   , השחיקה בשיעורי דמי הניהול בפנסיה הינם 2020האחרונים של שנת 

,  2020הכנסות החברה. בתרחיש השני הונח כי בתשעת החודשים האחרונים של שנת 

  2021, בהתאמה. לשנים 2% - ו  0.15% - דמי ניהול מצבירה ומהפקדות יאמדו בכ שיעור 
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הונח כי דמי הניהול בקרנות הפנסיה מצבירה ירדו בהדרגה  , עבור שני התרחישים, ך ואיל 

בשנה המייצגת. שיעור דמי ניהול   0.08% - לכ  2021יתרת שנת ב  0.13% - משיעור של כ 

 ואילך.    2021משנת    1.9%  - של כ מהפקדות  

 .  2.5%שיעור הצמיחה הנומינלי לטווח ארוך שנאמד הינו    - שיעור הצמיחה לטווח ארוך  

 הוצאות ישירות 

ההוצאות הישירות כוללות עמלות הפצה והיקף לסוכנים, עמלות הפצה לבנקים, והוצאות  

 תפעול.  

סעיף זה כולל את עמלות הסוכנים וההפצה השוטפות וכן   – עמלות סוכנים והפצה לבנקים  

אשר מיטב דש גמל צפויה לשלם לסוכנים. מיטב    ( DAC)   עמלות גיוס ההיקף החשבונאיות את  

בתחום הגמל ובעקבות המכרז החדש של  בעיקר דש גמל שילמה עמלות היקף לסוכנים 

הקרנות הנבחרות מיטב דש גמל החלה לעבוד עם סוכנים בחלק מתיק פנסיית הקרנות  

 יה.  הנבחרות ולשלם עמלות היקף גם בתחום הפנס 

תקציב החברה  ל בהתאם  2020האחרונים של שנת  בתרחיש הראשון, בתשעת החודשים 

ת  ו עמל  2021. בשנת מיליוני ש"ח  57.3- יסתכמו בכ לבנקים ת סוכנים והפצה ו הונח כי עמל 

ואילך, הונח כי עמלות   2022לשנים  מיליוני ש"ח,.  73.1- בכ   יסתכמו  לבנקים   סוכנים והפצה 

  שנה של כל  מסך ההכנסות  27.4%- 25% - מסך הכנסות, יהוו כ הסוכנים וההפצה, כשיעור 

 בהתאמה. 

הונח כי עמלות    2021ולשנת    2020בתרחיש השני, בתשעת החודשים האחרונים של שנת  

  בהתאמה. מיליוני ש"ח,  71.6- כ  - מיליוני ש"ח ו  55.4- סוכנים והפצה לבנקים יסתכמו בכ 

- 25%  - ה, כשיעור מסך הכנסות, יהוו כ כי עמלות הסוכנים וההפצ   ואילך, הונח   2022לשנים  

 בהתאמה.   שנה של כל    מסך ההכנסות   27.4%

 

 .IFRS16ההוצאות העקיפות הינן הוצאות בנטרול השפעת תקן  21

הוצאות התפעול לבנקים חושבו ברובם כשיעור מהנכסים    - הוצאות תפעול לבנקים ומחשוב  

 בהתאם להסכמי התפעול הקיימים.    בכל תרחיש בהתאמה,   המנוהלים 

 21הוצאות עקיפות 

.  5בט של משתתף שוק, כפי שתואר בפרק תחזית ההוצאות העקיפות מבוצעת מנקודת מ 

שחקנים אשר  בהערכת השווי הניחה החברה ששחקנים בתחום החיסכון ארוך הטווח הם ה 

עשויים לענות על ההגדרה של משתתפי שוק כפי שהובאה לעיל. התחום כולל מספר בתי  

השקעות אשר עונים על ההגדרה וכן מרבית חברות הגמל של חברות הביטוח. נתח השוק  

ואילו בתחום הפנסיה מהווה    8%  - של החברה בתחום הגמל וההשתלמות הינו בשיעור של כ 

בלבד. מכאן שלהערכת החברה ישנם מספר גופים אשר עונים    3%  - נתח השוק של החברה כ 

 על ההגדרה של משתתף שוק פוטנציאלי.  

עקב   הונח כי משתתף שוק הרוכש או מתמזג עם הפעילות המוערכת צפוי לחסוך בעלויות 

כפל בתפקידי ניהול ואחרים )כגון מנכ"ל, סמנכ"ל כספים, מנהל השקעות ראשי, מנהל  

תפעול, מנהל מחלקת ביקורת פנים לרבות העלויות הנלוות להעסקת  מחלקת מחקר, מנהל  

כ"א וכדומה(, ועלויות תפעוליות אחרות כגון, תחזוקת מחשוב ומערכות מידע, הוצאות  

לות דירקטורים. בהתאם לכך, ההנהלה העריכה את החיסכון  פרסום, שכר טרחה מקצועי וע 

במיטב דש גמל אשר משתתף שוק  בעלויות כאמור מתוך סך ההוצאות העקיפות הקיימות 

לא היה נושא בהן, וזאת על בסיס ניסיון עבר מעסקאות רכישה שביצעה החברה בעת מיזוג  

ע"פ הנהלת מיטב דש סך  ון.  מיטב ודש גמל וכן בעת רכישת פעילות הגמל והפנסיה של אייל 

מיליוני    23.8  - וכ   2020בשנת    מיליוני ש"ח   20.8  - החיסכון בעלויות כמפורט לעיל מסתכם בכ 

. ע"פ שיחות שקיימנו עם הנהלת החברה ובהתבסס על ניסיון העבר של  2021ש"ח בשנת  

החברה מעסקאות שביצעה ומגמת ההתכנסות בשוק החוסכים לטווח ארוך על מנת ליהנות  

  יתרון לגודל, על פי רוב הסינרגיה מתחלקת בין המוכר לקונה, כאשר ברכישת חברות קטנות מ 

החלק המיוחס להן בסינרגיה גדול מחלקן בגוף המאוחד )לדוגמא בעסקת איילון(. הונח כי  

גדול ועל כן הסינרגיה תתחלק   - משתתף השוק הרלבנטי יהיה בסדר גודל של שחקן בינוני 
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מעבר לכך,  ש לחברה )מה שבסדרי גודל, קרה בעסקת מיטב ודש(. באופן שווה בין הרוכ 

ובאופן מלא החל    2020יתרחש באופן יחסי בשנת   יסכון בעלויות בהערכת השווי הונח כי הח 

 ואילך.   2021משנת  

, הונח כי סך החיסכון נטו המיוחס למיטב דש גמל מנקודת מבט של משתתף שוק נאמד  על כן 

 .  2021מיליוני ש"ח בשנת    11.9  - ו   2020התקופה של שנת  ביתרת    מיליוני ש"ח   5.2- בכ 

רכיבים קבועים כגון הוצאות שכר ונלוות, שכירות ואחזקה,    ההוצאות העקיפות כוללות בעיקר 

 שכר טרחה מקצועי, הוצאות משרדיות, ביטוחים וכדומה.  

  וקיימת משיחות עם הנהלת החברה עולה כי בעקבות המשבר הוצאו עובדים רבים לחל"ת 

. העובדים אשר נותרו כעובדי החברה עבדו  ירידה פרמננטית במצבת כוח האדם של החברה 

חלק מהזמן מהבית ולא  לעבוד להמשיך בעתיד ואף צפויים  קופת המשבר מהבית בת 

למים לעובדי החברה  ו תחשיבי הסכומים המש ממשרדי החברה. בנוסף, החברה עדכנה את  

י יצומצמו תקציבי רווחה והדרכה של הפעילות.  . כמו כן, מעריכה החברה כ במסגרת העמלות 

הוצאות משרדיות  ו כי חלק מהוצאות שכר ונלוות  לאור האמור לעיל, הנהלת מיטב דש הניחה  

לאור הפעולות שננקטו עקב   2021ובשנת  2020יחסכו בתשעת החודשים של שנת 

 . המשבר 

שלושת הרבעונים  ב בתרחיש הראשון, הונח כי  לאור האמור לעיל ובהתאם להנחות החברה,  

מיליוני ש"ח    102.7- ההוצאות העקיפות יסתכמו בכ   2021ובשנת    2020האחרונים של שנת  

ואילך הונח כי ההוצאות העקיפות יגדלו   2022מיליוני ש"ח, בהתאמה. לשנים  145.5 - ו 

מיליוני ש"ח בשנה   164.7- מיליוני ש"ח לכ  147.7- מכ  2.5%עד  1.5%- בשיעור שנתי של כ 

לאור השפעה מהותית יותר של המשבר והחזרה האיטית  הונח כי  רחיש השני,   ת ב   המייצגת. 

ביתרת התקופה של  שנות התחזית   ך לאור עלויות שכר נוספות יותר לשגרה החברה תחסוך 

בשלושת הרבעונים האחרונים של שנת  . בהתאם לכך, הונח כי 2021ושנת  2020שנת 

מיליוני ש"ח,    142.5  - מיליוני ש"ח ו   101- יסתכמו בכ ההוצאות העקיפות    2021ובשנת    2020

מעט מתון יותר  ההוצאות העקיפות יגדלו בשיעור ואילך,  2022. הונח כי לשנים בהתאמה 

  2022לשנים בדומה לתרחיש הראשון. לאור האמור  2.5% של  ויצמחו בהדרגה לקצב שנתי 

ליוני ש"ח  מי  160.8- לכ  מיליוני ש"ח  144.2- מכ צפויות העלויות העקיפות לצמוח ואילך, 

 בשנה המייצגת. 

 שיעור מס 

הוצאות המס של החברה מתבססות על רווח תפעולי, הכולל פחת רכוש קבוע. שיעור המס  

 ואילך.    2020בשנים    34.19%שנלקח לגופים פיננסיים הינו  

הניתנים  בנוסף, נכון למועד ההערכה, לפעילות הגמל והפנסיה ישנם נכסים בלתי מוחשיים  

מיליוני ש"ח אשר נלקחו בחשבון במסגרת חישוב המס   82.6- בסך כ להפחתה לצרכי מס 

לאורך שנות התחזית. כמו כן לפעילות ישנם הפסדים עסקיים צבורים הניתנים לניצול בסך  

השווי ההוגן של מגן המס כולל את שווי   , נכון למועד ההערכה. מיליוני ש"ח  155.1- כ 

עילות לנצל הפסדים אלה לאורך  נאמד בהתאם ליכולתה של הפ ההפסדים הצבורים אשר 

שנות התחזית וכן את השווי ההוגן של מגן המס הנגזר מההפחתות המוכרות למס בתקופה  

 שלאחר השנה המייצגת.  

ו  פורט ינה ממוצע שני התרחישים ש ה הטבלה שלהלן מציגה את תחזית הרווח והפסד ש 

)מיליוני ש"ח(:     לעיל   

 מיליוני ש"ח 
4Q -2Q 

2020 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

שנה  
 מייצגת 

 353.3 344.7 328.2 312.0 297.4 288.7 286.0 217.5 הכנסות

 2.5% 5.0% 5.2% 4.9% 3.0% 0.9%   שיעור גידול

 104.5 111.1 103.3 96.2 89.8 86.5 85.2 66.4 הוצאות ישירות

 162.7 158.8 154.9 151.9 148.9 146.0 144.0 101.8 הוצאות עקיפות

 267.2 269.8 258.2 248.1 238.7 232.5 229.2 168.2 ותסך הוצא

EBITDA 49.3 56.8 56.2 58.8 63.9 70.0 74.8 86.0 

 24% 22% 21% 20% 20% 19% 20% 23% שיעור מההכנסות

 12.0 12.0 12.0 12.0 14.0 15.5 17.0 14.2 פחת 

 74.0 62.8 58.0 51.9 44.8 40.7 39.8 35.1   רווח תפעולי

 (25.3) (20.1) (17.0) (13.8) (10.7) (9.1) (8.6) (7.9) מסהוצאות 

 48.7 42.8 41.0 38.1 34.0 31.6 31.2 27.2 רווח תפעולי לאחר מס
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 תחזית תזרים המזומנים 6.4 

 השקעות הוניות 

ההשקעות ההוניות כוללות השקעות ברכוש קבוע ובתוכנה. כמו כן כוללות ההשקעות את  

הונח כי סך ההשקעות  בתרחיש הראשון ישולמו לסוכנים. עמלות ההיקף התזרימיות אשר 

בהתאם  מיליוני ש"ח,    15.8- יסתכמו בכ   2020ההוניות בגין רכוש קבוע ותוכנה ביתרת שנת  

  18  - ההשקעות הללו צפויות לנוע בין כ   2021-2026שנים  . ב 2020לתקציב הפעילות לשנת  

תאם לחזרה איטית יותר לשגרה  בתרחיש השני הונח בה מיליוני ש"ח.  12 - מיליוני ש"ח לכ 

.  2020מיליוני ש"ח ביתרת שנת  12.6 - סך השקעות החברה יהיה נמוך יותר ויסתכם בכ 

,  מיליוני ש"ח   12  - ליוני ש"ח לכ מי   16  - ההשקעות הללו צפויות לנוע בין כ   2021-2026בשנים  

 בתרחיש השני. 

פעילות הגמל ופעילות    כמו כן כוללות ההשקעות את הוצאות עמלות ההיקף התזרימיות בגין 

קרן הפנסיה הנבחרת. בתרחיש הראשון, סך עמלות ההיקף אשר נכללו בסעיף ההשקעות  

מיליוני ש"ח במהלך שנות התחזית. בתרחיש    20.3- כ ל   9.6ההוניות צפויות לנוע בטווח שבין  

  9.3השני, סך עמלות ההיקף אשר נכללו בסעיף ההשקעות ההוניות צפויות לנוע בטווח שבין  

הלך שנות התחזית. בשנה המייצגת הונח כי ההשקעות תהיינה  מיליוני ש"ח במ  19.9- כ ל 

 . בגובה הפחת 

 פחת והפחתות 

למיטב דש גמל יתרות נכסים בלתי מוחשיים ויתרות מוניטין הניתנות להפחתה לצורכי מס  

 אשר נלקחו בחשבון בחישוב הוצאות המס.  

 שינוי בהון חוזר  

 . החוזר הינו זניח תה, השינוי בהון  לאור אופי הפעילות ומדיניו 
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 מחיר הון  

( על  WACCלצורך אמידת מחיר ההון יישמנו את מודל הממוצע המשוקלל של עלות ההון ) 

מנת שישקף את הסיכון הגלום בתזרימי המזומנים של הפעילות. שיעור ההיוון המתקבל הינו  

 ומתייחס לשני התרחישים.   10.7%

שהינו ממוצע שני התרחישים שפורטו  מזומנים החזוי תזרים ה הטבלה שלהלן מציגה את 

   )מיליוני ש"ח(:   לעיל 

 

 

 

מימון יתרת הון עצמי מזערי חושב על בסיס פער הריביות הקיים בין עלות ההלוואה והריבית על פיקדון  22
 מימון נטו הוונו לאינסוף. בגובה ההון העצמי הנדרש. הוצאות

הפסדים צבורים, נכסים בלתי מוחשיים וכן בגין הפער בגין ההשקעה בשנה המייצגת להשקעה מגן מס בגין    23
 החזויה מהשנה המייצגת ואילך.

 ום שווי הפעילות כסי 6.5

 . החברה אשר מבוסס על ממוצע שני התרחישים שפורטו לעיל סיכום שווי פעילות  להלן  

  במיליוני ש"ח

 467.0 שווי פעילות

 (12.1)  22מימון יתרת הון עצמי מזערי

 29.1 23שווי מגן מס

 (1.0) 24בניכוי עלויות מכירה

 483.0 שווי הוגן

  483- והפנסיה למועד הערכה, נאמד בכ לאור האמור לעיל השווי ההוגן של פעילות הגמל  

 מיליוני ש"ח )במעוגל(.   

ע"פ המידע שנמסר לנו מהנהלת מיטב דש גמל, עלויות המכירה בענף אינן מהותיות ועל כן הונח עלויות  24
 וני ש"ח.מילי 1-בסך של כ

 מיליוני ש"ח 
4Q -2Q 

2020 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

שנה  
 מייצגת 

רווח תפעולי לאחר 
 מס

27.2 31.2 31.6 34.0 38.1 41.0 42.8 48.7 

 DAC  21.9 26.8 26.0 25.3 25.8 28.4 31.0 21.7פחת והפחתות 

 (21.7) (31.4) (32.1) (31.6) (32.6) (32.5) (31.3) (23.7) ת הוניותהשקעו

 48.7 42.3 37.3 32.3 26.7 25.1 26.7 25.4 תזרים מזומנים פנוי 

 608.9        ערך שייר

תזרים מזומנים 
 מהוון 

24.4 23.5 19.9 19.2 21.0 21.8 22.4 314.6 
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 סיכום ומסקנות  .7

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

 סכום להפחתה  סכום בר השבה  25ערך פנקסני  מועד ההערכה 

31/03/2020 500.4 483.0 (17.4)* 

 . 80%ההפחתה הינו  *חלקה של מיטב דש מסכום  

  גבוה מיליוני ש"ח,  500.4- ערך הפנקסני של הפעילות מסתכם בכ נכון למועד ההערכה, ה 

, בשל העובדה  IAS36מיליוני ש"ח. על פי הוראות    483- מסכום בר ההשבה שלו המסתכם בכ 

  17.4בסך  מסכום בר ההשבה שלו, נדרשת הפחתת ערך המוניטין  גבוה שהערך הפנקסני, 

 ש"ח. מיליוני  

 ניתוח רגישות 7.1

י פעילות הגמל והפנסיה ע"י בדיקת השפעת שני פרמטרים  ערכנו ניתוח רגישות לשוו 

 מרכזיים במודל: מחיר ההון ושיעור הצמיחה לטווח הארוך.  

 מחיר ההון 
  9.7% 10.2% 10.7% 11.2% 11.7% 

שיעור 
צמיחה 

 לטווח ארוך

1.0% 469.6 442.7 418.7 397.0 377.4 

1.5% 494.1 464.3 437.8 414.0 392.6 

2.0% 521.8 488.6 459.1 432.9 409.4 

2.5% 553.4 515.9 483.0 453.9 428.0 

3.0% 589.7 547.1 510.0 477.5 448.7 

3.5% 631.9 582.9 540.8 504.1 472.0 

4.0% 681.5 624.5 576.1 534.5 498.3 

 

 .כפי שהתקבל מהנהלת החברה 25

 השוואה להערכת שווי קודמת 7.2

 ות תקופתיים ערך )דוח  ניירות  לתקנות  ב)ד( 8 לתקנה  בהתאם  הנדרשים  פרטים  להלן 

של פעילות הגמל והפנסיה שנערכו   קודמות  שווי  להערכות  , בנוגע  -1970ל "התש  ומידיים(, 

 )במיליוני ש"ח(:   אסכולה   על ידי וריאנס 

 מועד הערכה נושא העבודה
שווי  

 פעילות
תקינה 
 רלוונטית

שיטת 
 הערכה

 פרמטרים עיקריים

לירידת ערך בחינה 
 מוניטין

30/09/2019 540 IAS 36 DCF 
 10.1% –שיעור היוון 

 2.5% –צמיחה לט"א 

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 578 IAS 36 DCF 
 10.6% –שיעור היוון 

 2.5% –צמיחה לט"א 
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 תנאים והגבלות -נספח א'

יועד לצרכיהם של דירקטוריון והנהלת מיטב דש גמל, מיטב דש, המבקרים הבלתי  מסמך זה מ 

תלויים של מיטב דש והיועצים המשפטיים של מיטב דש. אין להשתמש בו, להפיצו או לצטטו  

 בע"מ.   אסכולה למטרה אחרת בכל מסמך שהוא, ללא קבלת אישור בכתב ומראש מוריאנס  

אים לצרף את תוצר העבודה לדיווחים על פי חוק  מוסכם כי תהיו רש למרות האמור לעיל, 

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

בארץ או מחוצה לה או הנחיות רגולטוריות אחרות, לרבות של הממונה על שוק ההון, ביטוח  

דיווחים כאמור, ואנו נשתף פעולה  כן תוצר העבודה ב וחיסכון במשרד האוצר, ולכלול את תו 

ככל הנדרש, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות על ידי חתימה על מסמכים הדרושים לצורך  

 דיווחים כאמור. 

במסמך הערכה זה התבססנו על נתונים שנתקבלו מהחברות מיטב דש ומיטב דש גמל  

קע נוסף הכולל מידע  תפעוליים וחומר ר הכוללים: דוחות כספיים, תחזיות, ניירות עבודה 

אודות הפעילות. לא בחנו את אמינות הנתונים שהתקבלו ולא ביצענו בדיקה כלשהיא כי מידע  

זה הינו שלם מדויק ומעודכן ואנו מניחים כי מידע זה משקף נאמנה את תוצאות הפעילות  

 ומצבה הפיננסי. 

ישארנה תקפות  נחות שלא בהכרח ת התחזיות מתייחסות לאירועים עתידיים ומבוססות על ה 

במהלך תקופת התחזית הרלוונטית. כתוצאה מכך לא ניתן להסתמך על נתוני התחזיות כאילו  

 היו באותו היקף ותוקף של הדוחות הכספיים המבוקרים. 
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 קביעת מחיר ההון -נספח ב' 

יר הון  מח   CAPM- לצורך קביעת מחיר ההון של פעילות הגמל והפנסיה חישבנו עפ"י מודל ה 

רמת הסיכון של החברה. מאחר והפעילות הינה פרטית לגביה חסרים חלק  המשקף את 

מהנתונים הנדרשים לקביעת מחיר ההון, הסתמכנו על נתוני חברות ציבוריות העוסקות  

 בתחום הפעילות. 

 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  )3.6%  26שיעור הריבית השולי הנדרש על החוב )לפני מס 

T  34.2% 27שיעור המס 

Rf  2.1% 28ריבית חסרת סיכון 

Rp  7.15% 29פרמיית הסיכון למשקיעים מעבר לשער ריבית חסרת סיכון 

BETA  )0.91 30סיכון החברות במדגם ביחס לשוק )ממונפת מחדש 

Srp 3% 31ספציפית  פרמיית סיכון 

Ke 11.1% שיעור התשואה הנדרש להון העצמי 

E / (D + E)  90% 32חלק ההון העצמי במימון הפעילות 

 

 בהתאמה לאינפלציה ולמח"מ. ,מתבסס על שיעור תשואות האג"ח של החברה 26
 שיעור המס שחל על מוסדות פיננסים בישראל.  27
 (.Reuters)מקור: מערכת    2020במרץ    31, ליום  לזמן ארוךתשואה לפדיון על אג"ח מדינה לא צמוד "שחר"   28

  Capital published by Duff & Phelps, LLCGuide to Cost of  –ation Handbook Valu2020מקור:  29

 )במעוגל( 10.7%  - ( המתקבל ע"פ הנתונים הנ"ל נאמד ב WACCשיעור ההיוון ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ע"פ נתוני חברות המדגם. 30
, כולל פרמיית חברות קטנות 3%לאור התנודתיות בענף שוק ההון, נלקחה פרמיית סיכון ספציפית בסך  31

 וכן פרמיה ספציפית בגין אי הודאות בפעילות הקרן הנבחרת. 2%בשיעור של 
 מבנה ההון הנורמטיבי של החברה בשנים האחרונות.בראיית משתתף שוק בהתבסס על  32
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 פרטי מעריך השווי  -'גספח נ

 כללי

ייעוץ כלכלי, עסקי  המתמחה במתן שירותי   יה, הינה חברה מובילה, בלתי תלו אסכולה  וריאנס  

   (Start-up)   וציבוריות, בוגרות וחברות הזנק  ומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות 

החברה בתחומי הייעוץ הכלכלי מסייעת   ומשרדי ממשלה. המקצועיות הרבה של צוות 

  ים ורכישות וכן בדיווחים ללקוחותינו בתהליכי גיוס כספים, הנפקה לציבור, השקעה, מיזוג 

 .הכספיים שלהם 

לחברה ניסיון רב במתן שירותי ייעוץ והערכות שווי מסוגים שונים בהתאם לכללי התקינה  

מבוצעות   כמו כן, עבודותינו  (US GAAP). והאמריקאי  (IFRS) החשבונאית הבינלאומית 

 .  SEC  ,IASB   (IFRS  ,)AICPA  ,IRS  - ה  וערוכות לפי דרישות 

יתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת:  נ  וריאנס אסכולה ם אודות פרטים נוספי 

www.variance-ascola.com . 

 הצוות המוביל 

 מייסד, שותף מנהל.    – רם לוי )רו"ח(  

כולל ייעוץ  לרם ניסיון עשיר בליווי וייעוץ לחברות ועסקים במשק הישראלי. ניסיונו של רם 

שווי   לחברות מובילות במשק הישראלי ולחברות הזנק. ניסיונו של רם כולל הערכות עסקי 

חוות   BOTחברות, מיסוד תוכניות למטרת מיזוגים ושיתופי פעולה עסקיים, בחינת פרויקטי 

לפני   דעת לבתי משפט, בניית מודלים פיננסיים ובדיקות כדאיות והתכנות של פרויקטים. 

ש כמנהל בכיר בקסלמן פיננסיים  שימ  אסכולה  ריאנס עבודתו בו 

(PriceWaterhouseCoopers Corporate Finance) .   כמו כן, כיהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי

פיננסי בחברות ייעוץ פרטיות. לרם תואר ראשון   בחברת ספקטרוניקס בע"מ וכיועץ 

י החיים ותואר  אקדמי(, כמו כן, תואר ראשון במדע  למנהל )מסלול בחשבונאות מהמכללה 

 .אילן - במימון מאוניברסיטת בר  התמחות  (, MBAי במנהל עסקים ) שנ 

  שותף, מנהל תחום הערכות שווי   - אמנון אלון  

לאמנון ניסיון בתחומים פיננסיים נרחבים הכולל בין היתר ייעוץ לחברות פרטיות וציבוריות  

טים ובניית מודלים  בחינת פרויק  בתחומים של הערכות שווי, בחינות כדאיות כלכליות, 

  ורכישות. לפני הצטרפותו לוריאנס  ויעוץ במיזוגים  project finance - פיננסים בתחום ה 

כאנליסט ומנהל פרויקטים   , אמנון עבד בבנק דיסקונט במחלקה לליווי פרויקטים אסכולה 

  project finance - במסגרת תפקיד זה עסק בפרויקטים רבים בתחום ה  BOT- בתחום ה 

 (BOT/PFI ) מרילנד ותואר שני   ופרויקטי נדל"ן. לאמנון תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת

 במנהל עסקים עם התמחות במימון, מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס )בהצטיינות(. 

http://www.variance-ascola.com/
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 03-5025155 טל.   אסכולה בע"מ-וריאנס
 1533-5025155 פקס.    רמת גן 40תובל 

פרסמים בה )להלן: "המידע"( מסופק כשירות לקוראים וכולל מידע סובייקטיבי. במידע עשויות להיכלל טעויות והוא נסמך על מקורות מידע מסמך זה, לרבות הנתונים, המידע, ההערכות, הדעות והתחזיות המת 

השוק ו/או האנליזות עשויים להשתנות ואין לראות במידע כשלם  הינם פומביים וגלויים לציבור ואינו מהווה אימות או אישור לנכונות או אימות לנתונים אלה ו/או למהימנותם. יובהר, כי המידע ו/או מצבחיצוניים ש

 ם ו/או ספציפיים המוזכרים בו, במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה. וכממצה, ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליי

 שב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא, מצבו הכספי, נסיבותיואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא, או הצעה, או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתח

 קאות כלשהן לרבות באמצעות התייעצות מסוימת עם יועץ השקעות מוסמך. עסומטרות השקעות המיוחדים לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות ו/או 

יה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע אסכולה לא תה-אסכולה אינה מחויבת להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. קבוצת וריאנס-קבוצת וריאנס

 המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש.  מהסתמכות על

 רים בהחלט.העברה או פרסום מלאים או חלקיים של מסמך זה ללא קבלת אישור כאמור הינם אסואסכולה ו-אין להפיץ, להעתיק או לעשות שימוש אחר במסמך זה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מקבוצת וריאנס
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 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה בדבר דוח
 

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

 
התאגיד(, אחראית לקביעתה והתקיימותה  -ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של מיטב דש השקעות בע"מ )להלן 

 :מנהלי הקבוצה הםשל בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. לעניין זה, 

 מנכ"ל התאגיד. -מר אילן רביב  .1
 סמנכ"ל כספים של התאגיד.  -גב' עינת רום  .2
 סמנכ"ל בתאגיד ויועצת משפטית של התאגיד. -דוד -כהןגב' ליאת  .3
 מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. -מר טדי לין  .4
 קרנות נאמנות בע"מ. תכליתמנכ"ל מיטב  -מר רפי ניב  .5
 מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.  -מר איתן רותם  .6
 מנכ"ל מיטב דש טרייד בע"מ. -מר אושר טובול  .7
 סמנכ"ל משאבי אנוש של התאגיד. - קרן דיקמןגב'  .8
 .מנכ"ל קבוצת פנינסולה בע"מ -מר מיכה אבני  .9

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

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

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

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, 
נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי 

אים, בהתייחס לדרישות שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המת
 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.
 

התקופתי לתקופה בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח 
הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, העריכו הדירקטוריון  -)להלן  2019בדצמבר,  31שנסתיימה ביום 

וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה 
 אפקטיבית.היא  2019בדצמבר,  31ית כאמור, ליום כי הבקרה הפנימ

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

 בדבר הבקרה הפנימית האחרון.  שנתידוח המסגרת הב הובאההאפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי ש
 

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

 אפקטיבית.
 

  



 

 

 מנהלים הצהרות
 

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

 הצהרת מנהלים
 הצהרת מנהל כללי

 אני, אילן רביב, מצהיר כי:
 
 2020של שנת  הראשוןהתאגיד( לרבעון  -בחנתי את הדוח הרבעוני של מיטב דש השקעות בע"מ )להלן  (1)

 הדוחות(;  -)להלן 
 

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות; 
 

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

 שאליהם מתייחסים הדוחות;
 

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

 
 את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית )א(

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

 -הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 
 

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

 הגילוי;
 

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

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

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

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

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

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

( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת 2019בדצמבר  31הדוח התקופתי ליום )
הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של 

 התאגיד.
 

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

   

  
 אילן רביב

 מנכ"ל
 2020במאי,  31
 



 

 

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

 הצהרת מנהלים
 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 
 

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

"הדוחות" או "הדוחות  -)להלן  2020של שנת  הראשוןהתאגיד( לרבעון  -דש השקעות בע"מ )להלן 
 לתקופת הביניים"(;

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

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

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

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

 
ל גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים ש (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(
ר על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האח

הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 
לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי 

 והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן
שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית,  )ב(

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

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

 
ים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, המיועד )א(

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

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

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

האחרון התקופתי לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  )ג( 
מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים  ( לבין2019בדצמבר  31קופתי ליום הדוח הת)

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

 של התאגיד.
 

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

   

  
 עינת רום

 סמנכ"ל כספים
 2020במאי,  31



1 

 
 2020, במאי 31

 
 עדכון מידע לגבי עסקי התאגיד

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

  :2019 להלן יובאו שינויים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד לעומת הדוח התקופתי לשנת
 

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .1
 

 נגיף הקורונה .1.1
לדוח התקופתי  6.7יף סעהכספיים,  לדוחות )ב(1באור לדוח הדירקטוריון,  1.2ראה סעיף לפרטים 

 .2019לדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  30ביאור ו 2019לשנת 
 

 ביטוח ושיפוי .1.2
, פרסמה החברה לעניין ביטוח ושיפוי 2019לדוח התקופתי לשנת  12.15בהמשך לאמור בסעיף 

ל אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה )להלן: כינוסה שדיווח מיידי אודות 
בין אשר , 23.4.2020מיום  החברה דירקטוריוןלאחר אישור ועדת התגמול ו"( האסיפה הכללית"

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי  ,על סדר יומההנושאים ש
חודשים( לכיסוי נושאי  12) 20.4.2021ום עד לי 21.4.2020משרה לתקופת ביטוח החל מיום 
בנוסף, חודש כלל מערך . ב דש, בהפניקס חברה לביטוח בע"מהמשרה והדירקטורים בקבוצת מיט

 )מס' אסמכתא: 26.4.2020 מיום יםמיידי יםדיווח אהלפרטים נוספים ר .הביטוחים של הקבוצה
-2020-01 מס' אסמכתא:) 27.5.2020ומיום ( 2020-01-041433ומס' אסמכתא:  2020-01-041481

 אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.( 053721
 

  חלוקת דיבידנד .2
על אף העובדה החליט דירקטוריון החברה כי  31.5.2020בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 

לא ויהיה זה נכון להמשיך ולסטות ממדיניות הדיבידנד של החברה שלחברה רווחים ראויים חלוקה, 
מפורטת אשר  החברה אינה משנה את מדיניות הדיבידנדיובהר כי דיבידנד. חלוקת  לבצע הרבעון

לפרטים אודות תכנית רכישה עצמית ראה דיווח מיידי של  .2019לדוח התקופתי לשנת  4.4סעיף ב
אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך  (2020-01-055572מס' אסמכתא ) 31.5.2020החברה מיום 

 ההפניה.
 

 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות  .3
 

 חבר בורסה וברוקראז' מוסדימגזר  .3.1
לעניין חוזר תנאי היתר כללי לפי סעיף , 2019לדוח התקופתי לשנת  9.15.11בהמשך לאמור בסעיף 

בדבר מתן ניירות ערך רשות  התקבלה הודעת 31.3.2020 ביום, 1968-תשכ"חלחוק ניירות ערך  'א49
המעניקה שירותים ע"מ ב. מיטב דש ברוקראז' בע"מ א' למיטב דש טרייד49היתר לפי סעיף 

 . לפי הסעיף האמור ללקוחות כשירים בלבד פטורה בהתאם להודעת הרשות מקבלת היתר
 

 מגזר אשראי חוץ בנקאי .3.2
לעניין מימון ואשראי, נכון ליום  2019לדוח התקופתי לשנת  10.11בהמשך לאמור בסעיף  .3.2.1

"( מתאגידים להפנינסוהאשראי המנוצל של קבוצת פנינסולה בע"מ )להלן: " ,31.3.2020
 . כמו כן, נכון ליום0.11%בתוספת בנקאיים הינו בשיעור ריבית ממוצע בגובה ריבית פריים 

מיליון  470-לפנינסולה קווי אשראי משלושה בנקים בישראל בסך כולל של כ, 31.3.2020
 307 -כלפנינסולה יתרת אשראי של  31.3.2020 ש"ח למימון פעילותה השוטפת. נכון ליום

  ש"ח בגין אגרות החוב )סדרה ב'( שהנפיקה )נטו, בניכוי עלויות הנפקה(.  ןמיליו
פרסמה פנינסולה הודעה על כוונתה לפעול לגיוס חוב בדרך של הנפקת  13.5.2020ביום  .3.2.2

סדרת אגרות חוב חדשה באמצעות דוח הצעת מדף מכוח תשקיף המדף של פנינסולה נושא 
 ilA -ו A2.ilג העניקו מידרוג ומעלות, דירו 14.5.2020לעניין זה, ביום  .27.2.2019תאריך 

לגייס פנינסולה )בהתאמה( עם תחזית דירוג יציבה, לסדרת אגרות חוב חדשה אשר בכוונת 
 רביעיתפרסמה פנינסולה טיוטה  27.5.2020ביום  ערך נקוב.₪ מיליון  250בהיקף של עד 
 .לאגרות החוב לשטר הנאמנות
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 תחומי פעילות אחרים .4

 כנויות ביטוחסו .4.1
לדוח  11.12בסעיף דוח הדירקטוריון ול 1.2סעיף בבתחום סוכנויות הביטוח ובהמשך לאמור 

, כתוצאה ממשבר הקורונה נקלעים עסקים ולקוחות פרטיים 2019התקופתי של החברה לשנת 
רבים לקשיים בתזרים המזומנים. לאור הקשיים התזרימיים וכחלק מחיסכון בהוצאותיהם 

חות הסוכנויות לדחות תשלומי פרמיה. הרעה אפשרית זו במוסר התשלומים במשק, עלולים לקו
עלולה לפגוע בתשלומי העמלות לסוכנויות הביטוח. כמו כן כתוצאה ממשבר הקורונה ישנה 
ירידה חדה בביטוחי נסיעות לחו"ל ובנוסף חלק מלקוחות הסוכנויות מצמצמים את היקף 

עבורם. עובדות אלה משפיעות לרעה על הכנסות  הביטוחים אשר אינם מוצרים חיוניים
 .הסוכנויות

 
 השקעות .5

  ליקווידיטי .5.1
במסגרת פעילות ניהול , 2019לדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת  12.5.7בהמשך לאמור בסעיף 

מתקדמת טכנולוגית פיתחה מערכת "( ליקווידיטיקפיטל אמ.סי בע"מ )להלן: "וידיטי והקרנות, ליק
בחינה ממוכנת של מידעים רבים בזמן אמת לגבי החברות איתן היא ת על חיתום רציף המתבססל

התפתחות ההכנסות ותזרים  לגביבוחנת התקשרות. המערכת מדרגת כל חברה ומבצעת תחזיות 
וידיטי בוחנת את השימוש בתוכנה גם בפעילויות השקעה ומזומנים של אותן חברות. ליקה

 שם את המערכת בתחומן. ים שונים המעוניינים לינוספות וקיבלה פניות ממנהלי קרנות מסוגי

ב גיוס אקויטי. וביוידיטי במגעים ראשוניים עם משקיעים לביצוע סולאחרונה החלה ליק ,בנוסף
גיוס זה, באם יתרחש, עשוי להציף ערך רב לחברה ואף להניב רווח חשבונאי ניכר באם החברה 

 .מניות במסגרת הסיבוב . החברה אינה צפויה למכורידיטיותרד משליטה בליקו

ולביצוע סיבוב  המסתמנים הפעולה בדבר שיתופיהאמור בסעיף זה בדבר הערכת החברה  המידע
ואין כל וודאות הינו מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכת החברה  גיוס אקויטי
 .כאמור החברה הערכות על לרעה להשפיע עשויה בעולם ההון בשווקי הרעה. םלהתממשות

 

. בעקבות המשבר, אנו עדים הקרןשל השוטפת הקורונה השלכות גם על פעילותה  למשבר
ציבוריים עקב אי היציבות פרטיים ולצמצום מסגרות אשראי בנקאיות ודחיית הנפקות וגיוסי הון 

מנהלות משא ומתן לפריסת  פורטפוליו בקרןהחברות חלק מבשווקי ההון. בשל משבר הקורונה 
התמשכות המשבר צפויה  .הן לעבור בהצלחה את התקופה הקרובהעל מנת לאפשר ל תשלומים

, בין היתר, מטעמי שמרנות םלקבל ביטוי בקשיי נזילות של עסקים ועליה בהפרשות להפסדי
המאפיינים את העת הנוכחית. לכן מטבע הדברים, הרעה מהותית בפעילות הכלכלית העולמית 

 .לזמן ממושך, עשויה להשפיע לרעה על פעילות הקרן

בשל יכולת התגובה המהירה של ליקווידיטי, המיוחסת בין היתר למערכת טכנולוגית  מנגד,
מתקדמת, פתרון מימון הצמיחה באמצעות ליקווידיטי הופך ליותר אטרקטיבי בעת הנוכחית. כמו 
כן, העת הנוכחית מייצרת הזדמנויות השקעה בתחומי פעילות שונים אשר חווים צמיחה 

 (. SaaSוגמת חברות גיימיניג ולימוד מרחוק מבוססי מודל הכנסות מסוג )כד כיוםמשמעותית 

  
  לוטוס .5.2

 Lotus Investment, לעניין 2019לדוח התקופתי לשנת  12.5.9בהמשך לאמור בסעיף 
Management Limited " :התקשרה החברה בהסכם נוסף לרכישת  1.4.2020ביום "(, לוטוס)להלן
תמורת סכום של , הונה המונפק של לוטוס מבעל מניות בלוטוסמ 0.675%מניות רגילות המהוות 

  מהונה המונפק של לוטוס. 59% -כנכון למועד פרסום הדוח, החברה מחזיקה ב .אירו 101,250
תיקי הלוואות מגובות לוטוס מנהלת עבור משקיעים , 2020לסוף חודש מרץ נכון כמו כן, 

בעצמה או באמצעות צדדים , להתחייבות החברהבהתאם  .מיליון אירו 128 -בשעבודים בסך של כ
למועד פרסום עד מיליון אירו,  16.8 להשקיע בתיק האשראי שבניהול לוטוס סך של, שלישיים

  .מיליון אירו מסכום ההתחייבות כאמור 15.9-הדוח השקיעה החברה כ
באמצעות חברת בת שלה הרשומה באירלנד, לגייס כספים לוטוס החלה  2020בחודש מאי 

Emerald Sky 3 Designated Activity Company  :( כספי ההשקעה במכשיר 3אמרלד ")להלן"
משמשים להעמדת הלוואות מגובות נדל"ן באירלנד ליזמים בעיקר  3ההשקעה שמנהלת אמרלד 

 חודשים.  12-24ממוצעות של למימון בניה ולמימון נכסים מניבים, וזאת, בדרך כלל, לתקופות 
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 ל החברהניירות ערך ש .6
 כתבי אופציה .6.1

מימוש כתבי אופציה של החברה , ות בקשר לכתבי האופציה של החברהלהלן יפורטו פקיע
ועד למועד  2019ועד פרסום הדוח התקופתי לשנת שאירעו ממוהקצאת מניות חסומות למניות 

  הדוח:

תאריך 
 הדיווח

פקיעה/ 
 הקצאה/
 מימוש

כמות 
כתבי 
 אופציה

 
כמות 
 1מניות
 

 אסמכתא

 
 ותהער

 - הקצאה 31/05/2020

 
 

 
456,022 2020-01-054669 

 

מניות חסומות  הקצאת
במסגרת הצעה פרטית שאינה 
הצעה פרטית מהותית, 
כמפורט בדיווח מיום 

)מס' אסמכתא  26.4.2020
אמור האשר , (2020-01-041415

נכלל בדוח זה על דרך  וב
. לפרטים נוספים ראה ההפניה

 להלן. 6.2סעיף 
  2020-01-052344 - 6,240 פקיעה 25/05/2020
  2020-01-050448 3 165 מימוש 20/05/2020
  2020-01-046959 289 3,585 מימוש 12/05/2020
  2020-01-046230 398 7,393 מימוש 11/05/2020
  2020-01-045639 222 11,624 מימוש 10/05/2020
  2020-01-041001 121 5,139 מימוש 23/04/2020
  2020-01-039840 81 2,210 מימוש 21/04/2020
  2020-01-034648 30 416 מימוש 19/04/2020
  2020-01-035100 38 480 מימוש 02/04/2020
  2020-01-028098 - 6,847 פקיעה 23/03/2020

 
כתבי אופציה, כמות ההון  724,070 הינהיתרת כלל כתבי האופציה הלא סחירים  27.5.2020 ליום

  .מניות 66,799,738 וכמות ההון הרשום למסחר הינה מניות  69,784,897ע הינההמונפק והנפר
 

 הקצאת מניות חסומות .6.2
אישר דירקטוריון  23.4.2020 ביום, 2019לדוח התקופתי לשנת  12.3.9.5בהמשך לאמור בסעיף 

 שם, על רשומות רגילות, חסומות מניות 456,022 תהקצא , לאחר אישור ועדת התגמול,החברה
ה פרטית במסגרת הצענושאי משרה ועובדים  11-ל החברה, של כ"א ע.נ. ש"ח 1 בנות רות,סחי

מניות  308,661שתהווינה לאחר ההקצאה )ולאחר הקצאת  2שאינה הצעה פרטית מהותית
מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של  0.68% -חסומות נוספות כמפורט להלן( כ

( "הבורסה"להלן: אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )בל התק 27.5.2020. ביום החברה
אישר  23.4.2020כמו כן, ביום  .לרישום למסחר בבורסה של המניות החסומות המוקצות

 רגילות, חסומות מניות 308,661הקצאת דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, 
במסגרת הצעה פרטית מהותית  החברה, של כ"א ע.נ. ש"ח 1 בנות סחירות, שם, על רשומות

 456,022שתהווינה לאחר ההקצאה )ולאחר הקצאת כהגדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית, 
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, מתוכן:  0.46%-כחסומות נוספות כמפורט לעיל( מניות 

בעלי השליטה בחברה(, מסגן יו"ר דירקטוריון החברה ומניות חסומות למר אבנר סטפק ) 150,588
 44,397 -אביו של מר אבנר סטפק( ודירקטור בחברה ומניות חסומות למר צבי סטפק ) 113,676

, וזאת בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום ומות למר אילן רביב, מנכ"ל החברהמניות חס
של מיוחדת כללית ובכפוף לאישור אסיפה  למסחר בבורסה של המניות החסומות המוקצות

)מס' אסמכתא:  27.5.2020, כמפורט בדיווח המיידי מיום 2.6.2020שצפויה להתכנס ביום חברה ה

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

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

תקנות הצעה "להלן: ) 0002 -תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"סכהגדרת מונח זה ב 2
 ."(פרטית
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מהמניות החסומות  80%יבשילו כמפורט להלן: המניות החסומות כלל  (.2020-01-053721
מהמניות  20%-ממועד אישור ההקצאה ע"י הדירקטוריון, ו המוקצות יבשילו כעבור שנתיים

ת לאור ההצעות הפרטיות נעשו מאותו מועד.ילו כעבור שלוש שנים החסומות המוקצות יבש
משבר הקורונה והשפעותיו על החברה ועל שוק ההון ועל מנת להקל תזרימית על החברה. 

לו זכאים הניצעים וזאת לאור בקשת  2019הקצאת המניות הינה חלף הבונוס השנתי לשנת 
)ב( 7ביאור לפרטים נוספים ראה סומות. החברה והסכמת הניצעים להמיר את הבונוס למניות ח

, מס' 2020-01-041415)מס' אסמכתא:  26.4.2020מיום  יםמיידי יםדיווחלדוחות הכספיים ו
, (2020-01-041481ומס' אסמכתא: , 2020-01-041475 , מס' אסמכתא:2020-01-041472אסמכתא: 

ומיום  (2020-01-053721ומס' אסמכתא:  2020-01-053691)מס' אסמכתא:  27.5.2020מיום 
  .נכלל בדוח זה על דרך ההפניה אשר האמור בהם( 2020-01-054669)מס' אסמכתא:  31.5.2020

 
 דירוג אג"חו גיוס .6.3

'( דלאגרות החוב )סדרה  באופק יציב A1.ilהודיעה מידרוג כי היא קובעת דירוג  31.3.2020 ביום
ת לאור החלטה עקרונית שקיבל מיליון ש"ח ע.נ., וזא 130שתנפיק החברה בהיקף של עד 

, לביצוע הנפקת אגרות חוב לציבור, בדרך של הרחבת סדרת 31.3.2020ביום דירקטוריון החברה 
מיום '(, אשר הונפקה לראשונה מכוח תשקיף מדף של החברה דאגרות חוב קיימת )סדרה 

 . 27.11.2019דוח הצעת מדף מיום ו 28.2.2019
( בדרך של הרחבת סדרה ד'תוצאות הנפקת אגרות חוב )סדרה פרסמה החברה את  1.4.2020 ביום

 50 בין . על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור31.3.2020 על בסיס דוח הצעת מדף מיום
 10-אשר עומדות לפירעון ב חוב )סדרה ד'( אגרות נקוב ערך ח"ש מיליון 130 לבין ח"ש מיליון

)א( 7אור ידף לאגרות חוב )סדרה ד'( וכמפורט בבכמפורט בדוח הצעת המשווים לא תשלומים 
ת לא נושאות ריבי, 2019לשנת  של החברההכספיים  יה)ד( לדוחות16אור יובב לדוחות הכספיים

בהתאם  וריבית(. )קרן כלשהו בסיס למדד צמודות ואינן 2.11%צמודה בשיעור קבוע של 
 התמורה .₪אלפי 125,044  של ללכו נקוב בערך יחידות 125,044 החברה לתוצאות המכרז, הקצתה

 מיליון 112.7-כב מסתכמת שהוקצו ד'( סדרה(החוב  אגרות בגין קיבלה שהחברה ברוטו הכוללת
, תנאי אגרות הנפקת אגרות חוב )סדרה ד'( בדרך של הרחבת סדרה לפרטים נוספים אודות .ח"ש

)ד( 16ים וביאור )א( לדוחות הכספי7ביאור דירוג החוב של הסדרה ראה ו החוב )סדרה ד'(
)מס' אסמכתא:  27.2.2019 ים מיוםידידיווחים מו 2019לשנת  הכספיים של החברה יהלדוחות

-2020-01מס' אסמכתא: , 2020-01-033912)מס' אסמכתא:  31.3.2020 (, מיום2019-01-017254
-2020 )מס' אסמכתא: 2.4.2020 מיוםו (2020-01-034791)מס' אסמכתא:  1.4.2020מיום , (033969

 אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. (01-035100
 

  רכישה עצמית .6.4
לאור מחיר המניה של החברה ולאור ההזדמנות העסקית הגלומה במחיר החליט דירקטוריון 

דיווח מיידי של לפרטים ראה ₪. מיליון  25החברה לאמץ תכנית רכישת עצמית בסך של עד 
נכלל בדוח זה על דרך  ואשר האמור ב (2020-01-055572)מס' אסמכתא  31.5.2020החברה מיום 

 ההפניה.
 

   הליכים משפטיים .7
בהתייחס לתביעה  2019( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 1)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .7.1

ולתביעה ובקשה לאישור  23.3.2009ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית שהוגשו ביום 
זקות בע"מ, במהלך בקשר עם פסיפיקה אח 14.9.2017התביעה כתביעה נגזרת שהוגשו ביום 

החודשים האחרונים התקיימו מספר הליכים, בעיקרם פרוצדורליים, על מנת להוציא אל הפועל 
 את מתווה הפשרה. 

בהתייחס  2019()א( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .7.2
לבית המשפט  1.9.2014וביום  23.12.2012לתביעות שאושרו כתביעה ייצוגית, אשר הוגשו ביום 

"(, בהחלטה מיום מיטב דש גמל)להלן: " בע"מ המחוזי בתל אביב יפו כנגד מיטב דש גמל ופנסיה
קבע בית המשפט כי חלף עיקרי טיעון וסיכומים בעל פה יגישו הצדדים סיכומים בכתב.  5.4.2020

 . 15.6.2020וסיכומי מיטב דש גמל עד ליום  15.5.2020סיכומי התובעים יוגשו עד ליום 
בהתייחס לתובענה  2019()ג( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .7.3

, כנגד מיטב דש גמל לבית המשפט המחוזי 10.7.2016ובקשה לאישורה כייצוגית שהוגשו ביום 
. על מיטב דש גמל להגיש סיכומים 4.6.2020 בתל אביב, על המבקשים להגיש סיכומים עד ליום

 .11.10.2020 טעמה עד ליוםמ
בהתייחס לתביעה  2019( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 4)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .7.4

כנגד מיטב דש הלוואות בע"מ  26.9.2019ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית שהוגשו ביום 
הוגשה מטעם מיטב  4.5.2020( לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום "מיטב דש הלוואות" :)להלן

 דש הלוואות תשובה לבקשה לאישור. 
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לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד  30.4.2020לפרטים אודות תביעה של לקוח שהוגשה ביום  .7.5
 .לדוחות הכספיים )ג(7 מיטב דש טרייד בע"מ, ראה ביאור

כנגד אביב, -לפרטים אודות תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל .7.6
, ראה 10.5.2020מיטב דש גמל וכנגד תשע חברות מנהלות נוספות, והומצאה למיטב דש גמל ביום 

 לדוחות הכספיים. )ד(7ביאור 
אביב, -לפרטים אודות תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל .7.7

למיטב דש גמל ביום  כנגד מיטב דש גמל וכנגד שלוש עשרה חברות מנהלות נוספות, והומצאה
 לדוחות הכספיים. )ה(7, ראה ביאור 14.5.2020
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 בע"מ השקעות דש מיטב של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
 
 

 מבוא
 

 את הכולל החברה(, - )להלן מאוחדות וחברות בע"מ השקעות דש מיטב של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 או הרווח על המאוחדים התמציתיים הדוחות ואת 2020 ,במרס 31 ליום הכספי המצב על המאוחד התמציתי הדוח
 .ךתארי ובאות השהסתיימ חודשים שלושה של הלתקופ המזומנים ותזרימי בהון ייםהשינו אחר, כולל ורווח הפסד

 חשבונאות לתקן בהתאם אלו ביניים לתקופות כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה הדירקטוריון
 לפי זו ביניים לתקופת כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן ביניים", פותלתקו כספי "דיווח - IAS 34 בינלאומי

 מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו .1970-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנות של ד' פרק
 סקירתנו. על בהתבסס אלה ביניים לתקופות כספי

 
 מהווים באיחוד הכלולים נכסיהן אשר שאוחדו חברות של התמציתי ביניים לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא
 מכלל 3.4%-כ מהוות באיחוד הכלולות והכנסותיהן 2020 ,במרס 31 ליום המאוחדים הנכסים מכלל %43-כ

 הביניים לתקופת הכספי המידע .תאריך באותו השהסתיימ חודשים שלושה של הלתקופ המאוחדות ההכנסות
 לנו הומצאו שלהם הסקירה שדוחות אחרים חשבון רואי ידי על סקרנ לתקופה חברות אותן של התמציתי
 החשבון רואי של הסקירה דוחות על מבוססת ,חברות אותן בגין הכספי למידע מתייחסת שהיא ככל ,ומסקנתנו

 .האחרים
 

 הסקירה היקף
 

 כספי מידע של "סקירה - בישראל חשבון רואי לשכת של 2410 )ישראל( סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה הישות". של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים לתקופות
 סקירה נוהלי ומיישום והחשבונאיים, הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר מבירורים, מורכבת

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

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

 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
 

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

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

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

 
 

 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,-תל
 חשבון רואי  2020 במאי, 31

 

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

 +6232525-3-972   טל.

 +5622555-3-972  פקס

ey.com 



 בע"מ השקעות דש מיטב
 הכספי המצב על מאוחדים דוחות
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 ליום     
 בדצמבר 31  במרס 31ליום  
 2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      נכסים שוטפים
      

 290   279   556  מזומנים ושווי מזומנים 
 280   240   228  השקעות לזמן קצר 

 894   766   911  אשראי לקוחות
 59   34   45  לקוחות

 26   44   92  חייבים ויתרות חובה
 9   5   7  לקבל מסים שוטפים

      
 1,839   1,368   1,558 

      נכסים לא שוטפים
      

 96   96   96  השקעות של עמיתי קופות גמל
 179   105   223  הלוואות ויתרות חובה, השקעות

 36   24   41  השקעות בחברות כלולות 
 194   206   188  רכוש קבוע

 19   20   19  מסים נדחים
 1,159   1,162   1,138  נכסים בלתי מוחשיים

      
  1,705   1,613   1,683 

      
  3,544   2,981   3,241 

      

      
   .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



 בע"מ השקעות דש מיטב
 הכספי המצב על מאוחדים דוחות
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  ליום     
  בדצמבר 31  במרס 31ליום  
 2020  2019  2019  
  מבוקר  בלתי מבוקר 
  ח"מיליוני ש 

       התחייבויות שוטפות
       

  667   625   825  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
  48   21   44  התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר

  66   86   55  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  209   197   287  זכאים ויתרות זכות

  14   16   13  מסים שוטפים לשלם
  -   15   -  דיבידנד שהוכרז

 1,224   960   1,004  
       התחייבויות לא שוטפות

       
  12   94   9  הלוואות מתאגידים בנקאיים

  897   638   855  אגרות חוב
  98   98   98  התחייבויות לעמיתי קופות גמל
  4   10   3  התחייבויות בגין רכישת מניות

  154   163   150  התחייבויות בגין חכירה
  16   2   18  זכאים אחרים

  8   8   8  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  46   47   46  מסים נדחים

  1,187   1,060   1,235  
  2,239   2,020   2,411  כ התחייבויות"סה

       
       הון 

       
  65   64   65  הון מניות 

  518   516   520  פרמיה על מניות
  10   11   9  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

  228   214   237  יתרת רווח 
  35   34   28  קרנות אחרות

       
  856   839   859  הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

       
  146   122   274  זכויות שאינן מקנות שליטה

  1,002   961   1,133  כ הון "סה
       
  3,544   2,981   3,241  

        
 
 
 

  2020 במאי, 31

     

 
 רום עינת  רביב אילן  ברקת אלי    דוחותה 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

 

5 

 לשנה      
 שהסתיימה  שלושת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  במרס 31ביום   
  2020  2019  2019 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 (למעט נתוני רווח למניה)ח ''מיליוני ש  
       

 844   217   224  נטו , עמלות ואחרות, הכנסות מדמי ניהול
 81   18   23   הכנסות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי

 925   235   247   כ הכנסות"סה
       

 718   181   184  הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
      

 207   54   63  רווח תפעולי
      

 מניירות ערך המוחזקים ( הפסד)רווח 
 9   11   (8) נטו, למטרות השקעה בתיק נוסטרו   

 1   -   1  הכנסות מימון
 (33)  (5)  (5) הוצאות מימון

 (44)  (12)  (21) נטו, הוצאות אחרות

 המטופלותחלק החברה ברווחי חברות 
 6   1   -  נטו, לפי שיטת השווי המאזני    

      
 146   49   30  ווח לפני מסים על הכנסהר

 50   17   17  מסים על הכנסה 
      
 96   32   13  ווח לתקופהר
      

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

 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
 (2)  -   -  של פעילויות חוץ     

 -   -   (1) הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
      

 (2)  -   (1) כ הפסד כולל אחר המיוחס לחברה"סה
      

 94   32   12  כ רווח כולל"סה
      
       :ווח לתקופה מיוחס לר

 78   29   9   בעלי המניות של החברה
 18   3   4   זכויות שאינן מקנות שליטה

       
   13   32   96 

       :רווח כולל מיוחס ל
 78   29   8   בעלי המניות של החברה

 16   3   4   זכויות שאינן מקנות שליטה
       
   12   32   94 

רווח למניה המיוחס לבעלי מניות החברה 
 (ח"בש)

      
       

 1.19   0.44   0.14   רווח בסיסי 
       

 1.17   0.44   0.14   רווח מדולל
       

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



 בע"מ השקעות דש מיטב

 בהון השינויים על מאוחדים דוחות
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     מיוחס לבעלי מניות החברה 

   הון מניות  
פרמיה על 

  מניות

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

יתרת 
  רווח

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן 

מקנות  
 כ הון"סה  שליטה

 בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                 
                 

 2020, בינואר 1יתרה ליום 
 1,002   146   856   35   228   10   518    65  (מבוקר)   
                 

 13   4   9   -   9   -   -    -  רווח לתקופה 
 (1)  -   (1)  (1)  -   -   -    -  נטו, הפסד כולל אחר

                 
 12   4   8   (1)  9   -   -    -  כולל  )הפסד( כ רווח"סה

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

 -   -   -   -   -   (2)  2    -  מימוש אופציות לעובדים
הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 137   131   6   6   -   -   -    -  שליטה
 תשלום מבוסס מניות למניות

 1   -   1   -   -   1   -    -  החברה    
 רכישות נטו של זכויות שאינן

 (16)  (4)   (12)  (12)  -   -   -    -  מקנות שליטה    
                 

 1,133  274   859   28   237   9   520    65  2020, במרס 31יתרה ליום 

 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה 

  הון מניות  
פרמיה 
  על מניות

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

יתרת 
  רווח

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן 

מקנות  
 כ הון"סה  שליטה

 בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                

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

 32   3   29   -   29   -   -   -  רווח לתקופה 
 -   -   -   -   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                
 32   3   29   -   29   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 (15)  -   (15)  -   (15)  -   -   -  שולםדיבידנד שהוכרז וטרם 
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (6)  (6)  -   -   -   -   -   -  שליטה   
 -   -   -   -   -   (3)  3  *( -  מימוש אופציות לעובדים

                
 961   122   839   34   214   11   516   64  2019במרס  31יתרה 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

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  יתרת רווח  מניות

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן מקנות 

 כ הון"סה  שליטה
 מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                

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

 96   18   78   -   78   -   -   -  רווח לשנה 
 (2)  (2)  -   -   -   -   -   -  נטו, כולל אחר הפסד

                
 94   16   78   -   78   -   -   -  כ רווח כולל "סה

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

 (15)  (15)  -   -   -   -   -   -  שליטה   
 הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות

 32   27   5   5   -   -   -   -  שליטה    
 תשלום מבוסס מניות למניות

 2   -   2   -   -   2   -   -  החברה   
 השקעה בהון השותפות על ידי בעלי

 57   61   (4)  (4)  -   -   -   -  זכויות שאינן מקנות שליטה   
 -   -   -   -   -   (6)  5   1  מימוש אופציות לעובדים

 זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו 
 (5)  (5)  -   -   -   -   -   -  בחברה שאוחדה לראשונה   

גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה עקב 
 (63)  (63)  -   -   -   -   -   -  איבוד שליטה בשותפות

                
 1,002   146   856   35   228   10   518   65  2019, בדצמבר 31יתרה ליום 

                
         .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  

 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  במרס 31ביום   
  2020  2019  2019 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"מיליוני ש  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 96   32   13   רווח לתקופה
       

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
       :מפעילות שוטפת   
       

       :התאמות לסעיפי רווח והפסד
       

 27   6   7   פחת רכוש קבוע
 -   -   14   הפסד מירידת ערך מוניטין 

 69   19   14   מוחשייםהפחתת נכסים בלתי 
 9   3   2   הפחתת הוצאות רכישה נדחות

 1   -   -   שינוי בהתחייבויות בגין רכישת מניות
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות 

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

 (3)  (4)  (4)  שערוך אגרות חוב
 רווח מניירות ערך הנמדדים בשווי 

 (15)  (14)  (3)  נטו, הוגן דרך רווח או הפסד   
 2   -   1   תשלום מבוסס מניות

   31   11   89 

       

       

 
       

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



 בע"מ השקעות דש מיטב

 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

 

9 

 לשנה      
 שהסתיימה  שלושת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  במרס 31ביום   
  2020  2019  2019 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"מיליוני ש  
       

      :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
      

 (169)  94   (106) לקוחות וחייבים ויתרות חובה, אשראי לקוחות
 53   62   32  אשראי לזמן קצר לצורך מתן אשראי חוץ בנקאי

 (129)  (105)  69  ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכותהתחייבויות לספקים 
      
 (5)   51  (245) 
      
 (60)  94   39  שוטפת( ששימשו לפעילות)זומנים נטו שנבעו מפעילות מ
       
       
      
       
       
       
       

       

 .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  
 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  במרס 31ביום   
  2020  2019  2019 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"מיליוני ש  
       

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
      

 השקעות לזמן קצר הנמדדות בשווי ( רכישת)מימוש 
 (62)  (31)  34  נטו, הוגן דרך רווח או הפסד   

 (3)  -   (1) רכישת רכוש קבוע
 (30)  (6)  (7) מוחשייםרכישת נכסים בלתי 

 (9)  (2)  (5) רכישת מניותפרעון התחייבויות בגין 
 (11)  (3)  (5) מתן הלוואות לזמן ארוך

 (16)  (2)  7  נטו, שינוי בפיקדונות מוגבלים
 (1)  -   (5) השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 (14)  -   -  (ב)רכישת חברה שאוחדה לראשונה 
      

 (146)  (44)  18  השקעה( שימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

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

 (87)  -   -  פרעון אגרות חוב של החברה
 (114)  (29)  (28) פרעון אגרות חוב של חברה מאוחדת

 (50)  -   -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
 (15)  -   (1) דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 (27)  (7)  (7) פרעון התחייבויות בגין חכירה
 59   -   -  הענקת זכויות בשותפות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 8   -   -   מימוש אופציות בחברה מאוחדת
 (85)  (3)  (3) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 -   -   (16)  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 20   -   137   בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהלהנפקת הון 

 30   -   10   נטו, תמורה ממכירת ניירות ערך בחסר
 5   -   1  קבלת הלוואה המירה למניות

 (3)  (10)  116  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
      

 216   (49)  209  מימון( שימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
      

 2   -   -  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 
       

 12   1   266  עלייה במזומנים ושווי מזומנים
      

 278   278   290  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה
      

 290   279   556  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   
 ביום  שהסתיימו   
 בדצמבר 31  במרס 31ביום    
   2020  2019  2019 
 מבוקר בלתי מבוקר   
 ח"מיליוני ש   
        

      מידע נוסף על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת (א)
       
      :מזומנים ששולמו במשך השנה עבור 
       
 51   7   4  ריבית 
       
 43   14   10  מסים על הכנסה 
       
        
      :מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור 
       
 113   20   25  ריבית 
       
 9   5   3  מסים על הכנסה 
       
        
 .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   
 ביום  שהסתיימו   
 בדצמבר 31  במרס 31ביום    

   2020  2019  2019 
 מבוקר בלתי מבוקר   
 ח"מיליוני ש   

        
      רכישת חברה שאוחדה לראשונה (ב)
       
      :נכסים והתחייבויות של החברה המאוחדת ליום הרכישה 
       
 2   -   -  (למעט מזומנים ושווי מזומנים)הון חוזר  
 (26)  -   -  מוחשיים המיוחסים לפעילויותנכסים בלתי  
 15   -   -  התחייבויות לזמן ארוך  
 (5)  -   -  זכויות שאינן מקנות שליטה 
       

 (14)  -   -  כ רכישת חברה שאוחדה לראשונה "סה 
       
        

 .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   
  ביום  שהסתיימו   
  בדצמבר 31  במרס 31ביום    

   2020  2019  2019  

  מבוקר בלתי מבוקר   

  ח"מיליוני ש   

         

        איבוד שליטה בשותפות שאוחדה בעבר (ג)

         

  (72)  -   -  (ושווי מזומניםלמעט מזומנים )הון חוזר  

  62   -   -  זכויות שאינן מקנות שליטה 

         

  (10)  -   -  כ נכסים והתחייבויות של השותפות המאוחדת ליום המכירה "סה 

         

  (10)  -   -   נכסים והתחייבויות ליום המכירה 

  10   -   -  השקעה בשותפות כלולה ליום היציאה מאיחוד 

   -   -   -  

         

         

       פעולות מהותיות שלא במזומן (ד)

         

  -   15   -  דיבידנד שהוכרז 

  -   6   3  דיבידנד שהוכרז לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

         

         

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 



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

 לושהש של הולתקופ 2020 במרס, 31 ליום מתומצתת במתכונת נערכו אלה כספיים דוחות .א
 בדוחות עייןל יש אוחדים(.מ ינייםב ספייםכ דוחות - להלן) אריךת באותו השהסתיימ חודשים

 שהסתיימה לשנהו 2019 בדצמבר, 31 יוםל החברה לש השנתיים כספייםה דוחותל הקשרב אלה
 מאוחדים(.ה השנתיים הכספיים דוחותה - )להלן אליהם נלוו שרא ולבאורים תאריך באותו

 

 הקורונה נגיף התפשטות השפעות .ב

 
 תפשטותווה ,2019 צמברד בחודש סיןב (COVID-19) קורונהה נגיף של ההתפרצות בעקבות

 הכלכלית הפעילות בהיקפי רידהי להח ,0202 נתש של והשני הראשון הרבעון במהלך הגלובלית
 ומשרה גלובלי כלכלי אקרומ סיכון מהווה נגיףה התפשטות ישראל.ב וגם לםבעו ביםר באזורים

 ירידותל היתר, בין גרמה, ךמכ וכחלק עולםב העתידית כלכליתה ילותלפע באשר ודאות אי
 עולםוב בארץ פיננסיים כסיםנ של םבשווי לירידות ההון, בשוק בהר ולתנודתיות חדות שערים

 .הישראלית בכלכלהו העולמית בכלכלה ולפגיעה
 ת,צממצומ במתכונת לעבוד החלה חברהוה ותעסוקה נועהת מגבלות ישראלב הוטלו בנוסף
 הנותרים החברה עובדימ חלק כאשר ,תשלום ללא לחופשה מהעובדים לקח הוצאת כללה אשר

 על חברה,ה של חילופיים באתרים עבודל עברו חברהה מעובדי לקח נוסףב הבית.מ עבודל הונחו
 חלק חזרו הכספיים דוחותה פרסום למועד כוןנ העובדים. לש ההדבקה יכוןס את צמצםל מנת

 הדרגתי באופןו הקרוב בזמן חזור,ת כי עריכהמ והחברה חברהה משרדיב לעבוד מהעובדים
 סדירה. לפעילות

 
 פעילות על השפיעו עיל,ל כמתואר הכללית פעילותה בהיקפי דהוהירי קורונהה גיףנ התפשטות

 להלן: כמפורט ותוצאותיה הקבוצה
 

 הקבוצה. ידי על המנוהלים נכסיםה היקףב משמעותיות ירידות חלו הדוח תקופת במהלך .1
 12.7-כ של בסך רדוי סל( קרנות )לרבות בוצההק ידי לע המנוהלות נאמנותה קרנות נכסי

 פותקו יונכס ש"ח מיליארדי 1.7-כ של בסך רדוי המנוהלים התיקים סינכ ש"ח, מיליארדי
 וללתכ המנוהלים הנכסים היקףב הירידה "ח.ש מיליארדי 5.6-כ לש בסך ירדו והפנסיה הגמל

 קבוצה.ה בהכנסות לירידה שירי באופן מובילהו קוחותל לש דיונותפ הןו ךער ירידות הן
 ונכון הקבוצה דיי על המנוהלים נכסיםה עלו שווקיםה התאוששות םע מאזן,ה אריךת לאחר
 סך עומתל ש"ח מיליארדי 123.9 של לסך המנוהלים נכסיםה הסתכמו 2020 מאי,ב 24 ליום

 .2020 במרס, 31 יוםל נכון ש"ח מיליארדי 115.9 לש

 סך סחירים. ערך בניירות הקבוצה השקעות של ההוגן בשווין ירידות חלו הדוח בתקופת .2
 הסתכם, החברה לש הנוסטרו בתיק שקעהה למטרות וחזקיםמ שרא ערךה ניירותמ ההפסד

 תאוששותה של מגמה נראית אפריל ודשח במהלך ש"ח. יליונימ 8-כ של סךל הדוח בתקופת
 ש"ח. ימיליונ 3-כ של סךב זה בחודש הוגןה בשווי ליהע וקיימת השווקים

 את להתאים מנת על בצעדים החברה נקטה לעיל, כאמור בהכנסות, הירידה בעקבות .3
 תשלום, ללא לחופשה ובדיםע הוצאת יתר,ה בין הכנסות,ב צפויהה ירידהל הוצאותיה

 נכסיםב ירידהה אורל נוסף,ב חדשים. פרויקטים והקפאת רכשו שיווק תקציבי צמצום
 המנוהלים הנכסים היקףמ נגזרות שרא ישירותה ההוצאותמ לקח חסכותנ המנוהלים,

 יימתק האחרות הקבוצה פעילויותמ בחלק נכסים,ה יהולנ עילויותפ עומתל ומההכנסות.
 המוסדי(. הברוקראז'ו הבורסה חבר מגזרב )בעיקר עסקיתה בפעילות עליה

 של התמשכות או להחרפה ולהיערך החברה של המזומנים כרית את להגדיל מנת על .4
 לש בדרך '(ד )סדרה ובח אגרות ,המאזן תאריך לאחר החברה, הנפיקה ,הכלכלי המשבר
 ומדתע ,2020 במרס, 13 יוםל כוןנ נוסף,ב "ח.ש מיליוני 112.1-כ של בסך סדרה הרחבת
 אגרות בגין והן בנקאיים תאגידים מול הן נקבעוש הפיננסיות ההמיד מותא כלב החברה

 שהנפיקה. '(ד וסדרה ג' )סדרה החוב
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 )המשך( כללי - :1 באור
 

 )המשך( הקורונה נגיף התפשטות השפעות .ב

 

 הרבעון במהלך - פנינסולה( - )להלן בע"מ פנינסולה בקבוצת בנקאי, החוץ האשראי במגזר .5
 כאשר המשבר תחילתל שהגיעה כך ש"ח, יליונימ 250-כ של סךב וןה נינסולהפ ייסהג הנוכחי

 הבנקאי אשראיה את פנינסולה גדילהה בנוסף ובה.ט ברמה נזילותוה מימוןה מקורות
 ש"ח. יליונימ 125-כ לש סךב הנפיקה,ש מסחרייםה ערךה רותניי מלוא את פרעה ובמקביל

 תיק היקף תא וצמצמה שלה אשראיה תיק מיפויב נינסולהפ חלהה משברה רוץפ עם
 של דרךב לרבות לקוחותיה, ולמ הפיננסי המרווח את נינסולהפ עלתהה נוסףב האשראי.

 סיכוניםל המידה על יתר חשופים שרא חיים ללקוחות שראיא חידוש איו ריבית העלאת
 אשראיה לסיכון העלייה את כונהנ לשקף נתמ על אתז תקופה,ה תא מאפייניםה הייחודיים

 של הבנקאיים המימון קורותמ עלויות של עלייהה השפעת תא למתן תמנ עלו במשק
 הפעילות. תוצאות על פנינסולה

 "ח,ש יליונמי 106-בכ ברבעון הממוצע תיקל ביחס האשראי יקת קטן לוא מצעדים כתוצאה
 יתרות וגדלו ש"ח יליונימ 323-כ לש בסך נקאייםב מתאגידים צרק זמןל אשראיה גדל

 ש"ח. מיליוני 227-כב פנינסולה של המזומנים

 לא החברה ולדעת מזומנים מניבות יחידות של הכספיות התוצאות את סקרה החברה .6
 מדהא םש והפנסיה, הגמל בפעילות למעט רך,ע ירידת על מצביעיםה סימנים מתקיימים

 לירידת הפרשה החברה רשמה ינההבח בעקבות יחידה.ה של השבהה בר סכוםה תא החברה
 .4 באור בנוסף אהר ש"ח. מיליוני 9.13-כ של בסך סיהוהפנ הגמל בפעילות ערך

 

 עשויים הנגיף התפשטות המשך כגון וגורמים הקבוצה, בשליטת אינו אשר באירוע שמדובר היות   
 בשווקים םהשינויי אחר וטףש באופן עקובל משיכהמ קבוצהה קבוצה,ה הערכות על להשפיע

 הבינוני בטווח הקבוצה ברותח של העסקיות וצאותיהןת על השלכותה את בוחנתו ובעולם בארץ
 והארוך.

 את ולפרוע להמשיך ביכולתה יש כי למסקנה והגיעה לעיל האמור השלכות את בחנה החברה   
 נקבעו.ש הפיננסיות המידה אמותב ולעמוד להמשיךו לעין הנראה בעתיד התחייבויותיה

 
 החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 באור

 

 מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות של העריכה תכונתמ .א
 

 כספי דיווח 34 בינלאומי שבונאותח לתקן התאםב ערוכים אוחדיםמ ינייםב כספייםה הדוחות
 )דוחות רךע ניירות תקנות לש ד' רקפ לפי הגילוי הוראותל בהתאם וכן ביניים, לתקופות

 .1970-התש"ל דיים(,יומי תקופתיים
 

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

 

  קיימים חשבונאות לתקני תיקונים .ג
 

מכשירים  9ספי בינלאומי תיקונים לתקן דיווח כ IASB -, פרסם ה2019ספטמבר חודש ב
ולתקן חשבונאות  מכשירים פיננסים: גילויים 7, לתקן דיווח כספי בינלאומי פיננסים

 . מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה 39בינלאומי 
 

תבססת על ריבית המיישמות חשבונאות גידור המ חברותספק הקלות זמניות עבור מהתיקון 
רפורמה מת הצפויה בריביות הבנצ'מרק. רפורהודאות השוררת בגין -איומושפעות מ IBORs -ה

שור למועדים ולסכומים הרלוונטיים לתזרימי מזומנים ודאות בכל הק-זו בריביות מובילה לאי
 . עתידיים הקשורים הן למכשירים מגדרים והן לפריטים מגודרים
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 החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 באור
 

 )המשך( קיימים חשבונאות לתקני תיקונים .ג
 

 1יום תקופות המתחילות בלתיקון לא היתה השפעה על הדוחות הכספיים של החברה ל
שעיתוי  IBORs -ה, שכן היא אינה מבצעת עסקאות גידור המתבססות על ריבית 2020בינואר, 

 .הרפורמה יכול להשפיע עליהן

 

 מחדש סיווג .ד
 

 תקופותל ההשוואה בנתוני סוימיםמ סעיפים הותיים,מ אל סכומיםב חדש,מ סיווגה החברה
 הנוכחית. בתקופה הצגהל להתאימם מנת לע הכספי, מצבה על מאוחדיםה בדוחות קודמות,

 
 פיננסיים מכשירים - :3 באור

 

 הוגן שווי .א
 

 מכשירים קבוצות של ההוגן השוויו הכספיים בדוחות יתרהה את פרטתמ שלהלן הטבלה
 ההוגן: שווים פי-לע שלא הכספיים, דוחותב המוצגים פיננסיים,

 הוגן שווי  יתרה 

 
 במרס 31

2020  
 במרס 31

2019  
 בדצמבר 31

2019  
 במרס 31

2020  
 במרס 31

2019  

31 
 בדצמבר

2019 

 
 בלתי
  מבוקר

 בלתי
  מבוקר  מבוקר

 בלתי
  מבוקר

 בלתי
 מבוקר  מבוקר

 ח"ש מיליוני 

התחייבויו
            פיננסיות ת
            

 הלוואות
 מתאגידים

 בנקאיים
(1) (3)   18   103   21   18   103   21 

 ובח אגרות
 חברה

 מאוחדת
(3) (4)  308   210   336   290   213   337 

 חוב אגרות
 '(ג סדרה)
(2) (3)  542   633   540   544   684   586 

 חוב אגרות
 '(ד סדרה)
(2) (3)  270   -   268   261   -   324 
            
  1,138   946   1,165   1,113   1,000   1,268 

 

 
 

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

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

 לשלם. וריבית שוטפות חלויות כולל (3)

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

 הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג .ב
 

 בוצותק פיל מסווגים, ,הוגן שווי לפי כספיה המצב על בדוח המוצגים הפיננסיים המכשירים
 ששימש הנתונים מקורל בהתאם הנקבע דלהלןכ הוגן וויש למדרג ים,דומ אפייניםמ בעלות

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

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

 לצפייה(. ניתנים שוק בנתוני
 

 הוגן בשווי מדדיםהנ פיננסיים מכשירים
 3 רמה  2 רמה  1 רמה  

 ח"ש מיליוני  (מבוקר בלתי) 2020 ,במרס 31
       פסדה או רווח רךד הוגן שוויב פיננסיים נכסים
 35   3   115   חוב ואגרות אופציות ,מניות
        חרא כולל רווח רךד הוגן שוויב פיננסיים נכסים
 6   -   -    מניות

       
   115   4   41 

 

 
       פיננסיות התחייבויות

 -   1   43   סחירות אופציותו חוב אגרות ,מניות
 -   3   -   לגידור יםהמשמש המדד לע אקדמה חוזי

 6     -   -   למניות המירה התחייבות
 12   -   -   מניות בגין התחייבות

       
   43   4   18 

 

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

 

 נכסים
 פיננסיים

 וגןה בשווי
 וא רווח דרך

  הפסד

 נכסים
 פיננסיים

 וגןה בשווי
 רווח דרך
   אחר כולל

 התחייבות
 המירה
 למניות

 

 התחייבות
 כ"סה  מניות בגין

 ח"ש מיליוני 
          

 1 ליום יתרה
 (5)  6   37  2020 ,בינואר

 
(17)   21 

          
 פסדה סך

 ברווח שהוכר
 -   -   (2) הפסד או

 

 -  (2) 
 (1)  -   (1)  -   -  הלוואה קבלת
 פרעון

 -   -   -   התחייבות
 

 5   5 
          

 31 ליום יתרה
 (6)  6   35  2020 ,במרס

 
(12)   23 

 

 
 מסגרתב ,1 ברמה וגןה בשווי נמדדיםה יננסייםפ כסיםנ ,2020 ,במרס 31 ליום קיימים, בנוסף

 ש"ח. מיליוני 10 -כ של בסך גמל, ופותק עמיתי של השקעות
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - :3 באור
 

 )המשך( הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג ב.
 
 3 רמה  2 רמה  1 רמה  

 ח"ש מיליוני  (מבוקר בלתי) 2019 ,במרס 31
       פסדה או רווח רךד הוגן שוויב פיננסיים נכסים
 34   3   128   סל תעודותו חוב אגרות ,ואופציות מניות
        חרא כולל רווח רךד הוגן שוויב פיננסיים נכסים
 4   -   -    מניות

       
   128   3   38 

 

 
 

       פיננסיות התחייבויות
 -   -   19   סחירות ופציותוא חוב אגרות ,מניות

 -   2   -   לגידור יםהמשמש המדד לע אקדמה חוזי
 -   2   -   והחלף אקדמה חוזי

 19   -   -   מניות בגין התחייבות
       
   19   4   19 

 

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

 

 

 נכסים
 פיננסיים

 וגןה בשווי
 רווח דרך
  הפסד או

 נכסים
 פיננסיים

 בשווי
 רךד הוגן
 כולל רווח

   אחר
 התחייבות

 כ"סה  מניות בגין
 ח"ש מיליוני 
        

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

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

 2   2     -   התחייבויות פרעון
        

 19   (19)  4   34  2019 ,במרס 31 ליום יתרה
 

 

 
 במסגרת ,1 ברמה וגןה בשווי נמדדיםה יננסייםפ כסיםנ ,2019 במרס 31 ליום קיימים, בנוסף

 ש"ח. יליונימ 11 -כ של סךב גמל, קופות מיתיע של השקעות
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - :3 באור
 

 )המשך( הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג ב.
 
 3 רמה  2 רמה  1 רמה  

 ח"ש מיליוני  (מבוקר) 2019 ,בדצמבר 31
       פסדה או רווח רךד הוגן שוויב פיננסיים נכסים
 37   3   150    חוב ואגרות אופציות ,מניות
       חרא כולל רווח רךד הוגן שוויב פיננסיים נכסים
 6   -   -    מניות

       
   150   3   43 

 

 
 

       פיננסיות התחייבויות
 -   -   55   סחירות אופציותו חוב אגרות ,מניות

 -   2   -   לגידור יםהמשמש המדד לע אקדמה חוזי
 5   -   -    למניות המירה התחייבות
 17   -   -   מניות בגין התחייבות

       
   55   2   22 

 

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

 

 נכסים
 פיננסיים

 וגןה בשווי
 וא רווח דרך

  הפסד

 נכסים
 פיננסיים

 וגןה בשווי
 רווח דרך
  אחר כולל

 התחייבות
 המירה
 למניות

 בגין התחייבות
 כ"סה  מניות

 ח"ש מיליוני 
         

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

 רשהוכ דהפס סך
 (9)  (1) -  -  (8) הפסד או ברווח

 32  - -  2  30 רכישות
 (5)  - (5)  -  - הלוואה קבלת
 שאוחדה חברה

 (6)  (6) -  -  - לראשונה
 (17)  - -  -  (17) מימושים

 11  11 -  -  - התחייבויות פרעון
         

 31 ליום יתרה
 21  (17) (5)  6  37 2019 ,בדצמבר
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 מוחשיים בלתי נכסים -: 4 באור

 פנסיה וקרנות גמל קופות ניהול
 

, נגיף הקורונהעקב התפרצות , 2020במרס  31במהלך התקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
התקיימו סימנים לירידת ערך אפשרית בפעילות הגמל והפנסיה של החברה , ב' לעיל1 כאמור בביאור

 גמל קופות ניהול המזומנים מניבת היחידה בגין מוניטין ערך לירידת בחינה החברהערכה  ועל כן
 פנסיה וקרנות גמל קופות ניהול ליחידת המיוחסים הנכסים של ההשבה בר סכום. פנסיה וקרנות

 החברה השתמשה, ההוגן השווי בחישוב. מזומנים תזרימי היוון בסיס על, הוגן שווי בסיס על נקבע
, 2020, במרס 31 ליום המנוהלים הנכסים מהיקף נגזרות אשר העתידיות ההכנסות לגבי בתחזיותיה

 הערכות, בעתיד הצפויה רווחיותה 2020, במרס 31 ביום שהסתיימה לתקופה רווחיותה בסיס על
בהתבסס על  ההשבה בר סכום. 10.7% -כ של היוון ובשיעור 2.5% של בשיעור עתידית צמיחה לגבי

כתוצאה  והוא נמוך מהערך בספרים. 2020במרס,  31מיליוני ש"ח, נכון ליום  483ההנחות לעיל הינו 
 החברה בירידת ערךש"ח )חלק מיליוני  13.9 -של כ ךמכך הוכר בתקופת הדוח הפסד מירידת ערך בס

סך  . ההפסד מירידת ערך כאמור יוחס במלואו למוניטין ונכלל בסעיף הוצאות אחרות.המוניטין(
 .ח"ש מיליוני 354 של לסך, 2020, במרס 31 ליום נכון, מסתכםה זו ליחיד מיוחס אשר המוניטין
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 פעילות מגזרי - :5 באור
 

 כללי .א
 :דיווח בני עסקית פעילות מגזרי  בארבעה פועלת הקבוצה .1

 
 יסכוןח יהולנ מגזר

 בינוניו ארוך לזמן
 ופיצויים, גמוליםת קופות ניהולו יווקש ינהה מגזרה פעילות -

 פנסיה קרנות פיצויים,ל מרכזיות ופותק השתלמות, קרנות
  .קציביתת בפנסיה להשתתפות רכזיתמ גמל תוקופ

   
 חיסכוןה ניהול מגזר

 השוטף
 בבאור כאמור מיזוגה ובעקבות 2019 לשנת השני מהרבעון החל -

 חיסכוןה יהולנ מגזר המאוחדים ייםהשנת הכספיים לדוחות ב'4
 עבור רךע בניירות שקעהה תיקי ניהולו שיווק ללכו השוטף
 תקרנו יהולנ וסדיים,מ ולקוחות תאגידים ,פרטיים לקוחות
 סל. קרנות וניהול נאמנות

   
 רסהבו ברח מגזר

 מוסדי וברוקראז'
 וחותללק בעיקר בורסה ברח שירותי מתן ינהה המגזר פעילות -

 יןב הכוללים ,מוסדיים ללקוחות 'ברוקראז ושירותי פרטיים
 ביצוע מסחר, שירותי ,ערך ניירות משמורת שירותי ,היתר

 מגווןל שונות אשראיו ש"עו ופעילויות ערך בניירות עסקאות
  .לקוחות של רחב

   
 בינונייםו קטנים תאגידיםל אשראי תןמ ינהה מגזרה פעילות  - נקאיב חוץ אשראי   

 .מ"בע נינסולהפ קבוצת באמצעות בישראל
 

 וכנויותס פעילויות בעיקר ןה האחרים במגזר שנכללות קבוצהב נוספותה הפעילויות
 במגזר תשנכלל חברהה של מלאה בעלותב מצאתהנ ביטוח סוכנות )למעט הביטוח
 דש טבמי באמצעות רכניצ אשראי תןמ ,זרות קרנות הפצת ,ובינוני( ארוך לזמן חיסכון

 בע"מ סי אם. קפיטל יקווידיטיל באמצעות כנסותה תזרימי כישתר פעילות ,הלוואות
 .(לוטוס - להלן( Limited Management nvestmentI Lotus באמצעות אשראי מתן ופעילות

 
 לצורכי בנפרד שלה העסקיות היחידות של הפעילות תוצאות אחר עוקבת ההנהלה .2

  .ביצועים הערכתו משאבים הקצאת לגבי החלטות קבלת
 סוימיםמ שבמקרים תפעולי פסדה או ווחר על התבססב וערכיםמ מגזריםה ביצועי

  .המאוחדים הכספיים דוחותב תפעולי הפסד וא מרווח ונהש באופן נמדד
 

 בוצתיק בסיס לע מנוהלים ההכנסה לע והמסים המימון הכנסות ,המימון הוצאות
 בלתי כסיםנ פחתתה עיקרב הכוללות ,ותאחר הוצאות .פעילות למגזרי מיוחסים ואינם

 לקבלת ההנהלה את שמשותמ שאינן כיווןמ פעילות מגזריל מיוחסות נןאי מוחשיים
 וצאותה בעיקר כוללות מגזריםל הוקצו לאש הוצאות ,כן כמו .תפעוליות החלטות

 .מטה
 

 ,שלישיים מצדדים התקבלו שההכנסות כאילו מגזרים בין בהכנסות מטפלת הקבוצה .3
 .שוטפים שוק מחירי פיל בהן מכירה ומשכך

 
 את כולל השוטף החיסכון ניהול מגזר ,2019 לשנת השני מהרבעון החל לעיל, כאמור .4

 ערך בניירות השקעה יקית וניהול שיווקו הסל רנותק יהולנ נאמנות,ה רנותק ניהול
 ההחלטות קבלמ לגישת בהתאם ינהה ההצגה וסדיים.מ ולקוחות רטייםפ קוחותל עבור

 2019 לשנת השני הרבעוןמ החל רואה, אשר (CODM) החברה של הראשי התפעוליות
 תא ,המאוחדים השנתיים כספייםה לדוחות ב'4 בסעיף המתואר המיזוג תובעקבו

 בשינויים המגזר, תא מחדש הקבוצה ציגהה לכך התאםב דיווח. רב כמגזר הפעילות
 המחוייבים.
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           (המשך) מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 2020במרס  31שלושת 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  
                
 247   -   24   23   35   88   77  הכנסות מחיצוניים  
 -   (1)  1   -   -   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 247   (1)  25   23   35   88   77  כ הכנסות"סה  

                
 77   -   7   11   8   37   14  רווח מגזרי  
                
 (14)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

  
 הפסד מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 (8)             נטו, נוסטרו   
 (4)             נטו, הוצאות מימון  
 (21)             נטו, הוצאות אחרות  
                
 30              רווח לפני מסים על הכנסה  
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           (המשך) מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              (המשך) מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 2019במרס  31שלושת 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  
                
 235   -   21   18   31   86   79  הכנסות מחיצוניים  
 -   (1)  1   -   -   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 235   (1)  22   18   31   86   79  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 1   -   1   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                
 70   -   8   10   11   31   10  רווח מגזרי  
                
 (15)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 12              נטו, נוסטרו   
 (6)             נטו, הוצאות מימון  
 (12)             נטו, הוצאות אחרות  
                
 49              רווח לפני מסים על הכנסה  
                

  

ניהול קרנות הסל ושיווק וניהול תיקי השקעה , מגזר ניהול החיסכון השוטף כולל את ניהול קרנות הנאמנות, 2019החל מהרבעון השני לשנת * 
אשר ( CODM) ההצגה הינה בהתאם לגישת מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של החברה. בניירות ערך עבור לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים

. את הפעילות כמגזר בר דיווח, לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים' ב4ובעקבות המיזוג המתואר בסעיף  2019החל מהרבעון השני לשנת , רואה
 .בשינויים המחוייבים, בהתאם לכך הציגה החברה מחדש את המגזר
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           (המשך) מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 2019בדצמבר  31לשנה 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  
                
 925   -   80   81   104   342   318  הכנסות מחיצוניים  
 -   (5)  5   -   -   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 925   (5)  85   81   104   342   318  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 6   -   6   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                
 270   -   32   42   35   117   44  רווח מגזרי  
                
 (57)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 9              נטו, נוסטרו   
 (32)             נטו, הוצאות מימון  
 (44)             נטו, הוצאות אחרות  
                
 146              רווח לפני מסים על הכנסה  
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 הדוח בתקופת מהותיים אירועים - :6 באור
 

 ,2020 בפברואר, 27 ביום המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות (3א')4 בבאור לאמור בהמשך .א
 תבשליט מתאגיד לוטוס של והנפרע קהמונפ מהונה נוספים 13.5% של כישהר החברה השלימה

 רכישה ברההח השלימה מאזןה תאריך לאחר אירו. מיליוני 2-כ של לסך בתמורה גרין דיוויד מר
 כוןנ אירו. אלפי 101-כ של לסך רהבתמו לוטוס של הנפרעו המונפק הונהמ נוספים %80.6 של

 לוטוס. של מונפקה מהונה .%259-בכ החברה חזיקהמ הדוחות אישור למועד
 

 2020 בינואר, 22 ביום המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות (4א')4 בבאור לאמור בהמשך .ב
 מיידית תמורה כנגד רגילות יותמנ 69,976,000 נפיקהה מכוחו דףמ הצעת דוח פנינסולה רסמהפ

 חברהה כשהר מניותה נפקתה במסגרת הנפקה. הוצאות בניכוי ש"ח מיליוני 3.250-כ של
 אישור למועד נכון ש"ח. יליונימ 115-כ של וללכ בסך נינסולהפ לש גילותר ניותמ 32,000,000

 נסולה.פני של המונפק מהונה %0.335 -בכ חברהה מחזיקה הדוחות

 

 השלימה הדוח בתקופת המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות 13 בבאור לאמור בהמשך .ג
 אשר מסווגים משקיעיםל שהנפיקה מסחרייםה הערך יירותנ סדרת אומל פירעון פנינסולה

 .ש"ח מיליוני 125 על עמדה ההנפקת במועד
 

  הדוח מועד לאחר אירועים - :7 באור 

 

 החוב לאגרות ביצי באופן .ilA1 דירוג קובעת היא כי בע"מ מדרוג הודיעה 2020 במרס, 31 ביום .א
 עקרונית החלטה אורל וזאת ע.נ, ש"ח ונימילי 130 דע של היקףב החברה תנפיקש '(ד )סדרה
 של בדרך ציבור,ל חוב גרותא נפקתה ביצועל ,0202 במרס, 31 ביום החברה דירקטוריון שקיבל
 של מדף תשקיף מכוח ראשונהל הונפקה אשר '(,ד )סדרה יימתק חוב גרותא סדרת הרחבת
 צעתה לדוח התאםב החברה, גייסה ,2020 באפריל, 1 ביום .2019 ואר,בפבר 28 מיום החברה

 וצאותה )בניכוי "חש וניימיל .1112-כ של סך החברה של דףמ תשקיף ידי לע שפורסם מדף
 ש"ח מיליוני 50 לציבור חברהה הציעה מדף הצעת וחד פי על '(.ד )סדרה ובח אגרות הנפקה(

 .4% על עמד הנפקהב החוב לאגרות אפקטיביתה הריבית יעורש ע.נ. ש"ח מיליוני 130 עד ע.נ.
 השנתיים הכספיים בדוחות ד'61 באור ראה '(,ד )סדרה חובה אגרות נאית בדבר לפרטים

 .המאוחדים

 

 683,764 הקצאת התגמול( ועדת אישור )לאחר החברה דירקטוריון אישר ,2020 באפריל, 23 ביום .ב
 14-ל החברה, של כ"א, ע.נ. "חש 1 בנות חירות,ס שם, לע רשומות רגילות, חסומות ניותמ

 המניות ע"מ.ב אביב בתל ערך ניירותל הבורסה ישורא קבלתל כפוףב עובדים,ו שרהמ נושאי
 ההצבעה ומזכויות והנפרע המונפק המניות הוןמ %1.1 -כ אה,ההקצ אחרל הווינה,ת החסומות

 ועל ההון, וקש ועל חברהה לע השפעותיוו קורונהה ברמש ורלא נעשית ההקצאה החברה. של
 וזאת הניצעים כאיםז לו ,2019 לשנת שנתיה הבונוס לףח והינה חברהה לע זרימיתת הקלל מנת

 כוללת ההקצאה סומות.ח למניות הבונוס תא להמיר ניצעיםה והסכמת חברהה בקשת לאור
 מרל חסומות מניות 150,588 ב,רבי ילןא מר החברה, למנכ"ל חסומות מניות 44,397 הקצאת

 חסומות ניותמ 113,676-ו חברהה ירקטוריוןד יו"ר וסגן בחברה השליטה בעלימ סטפק אבנר
 אמורהש כללית סיפהא לאישור כפופה אשר טפק,ס אבנר מר של אביו ,סטפק צבי מרל

 .2020 יוני,ב 2-ה ביום להתכנס

 בדירקטוריון ההקצאה אישור ממועד יםשנתי כעבור יבשילו המוקצות החסומות מהמניות %80   
 הקובע. המועדמ שנים שלוש עבורכ יבשילו חסומותה המניותמ %02 -ו קובע(ה המועד - )להלן
 כלכ החסומות, המניות בגין דיבידנדיםל הניצעים כאיםז יהיו קובעה המועדמ חלה יכ יובהר

 ביוזמתו בין קובע,ה המועד לאחר קבוצהב העסקתו תא סיים הניצעיםמ שמי כלכ שיחולקו.
 ואילה לו הוקצו שרא החסומות מניותה כלל כאיז יהיה עניצ אותו ,החברה ביוזמת ובין

 אחד לכ לטובת אמןנ שם לע וקצוי המניות לעיל. כאמור נוסלבו תחליף הינה וההקצאה
 שהיא. כל הבשלה קופתת לתום עד בתםלטו ידו לע ויוחזקו מהניצעים



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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 )המשך(  הדוח מועד לאחר אירועים - :7 באור

 חברה כנגד לקוח של תביעה אביב בתל המחוזי המשפט לבית הוגשה ,2020 באפריל, 30 ביום .ג
  של סךב פיצוי לתשלום בדרישה טרייד( שד מיטב - )להלן בע"מ ריידט דש מיטב מאוחדת,

 הלקוח לטענת הלקוח. ושקעמ היה בהן פוזיציותה לסגירת עולותיהפ בגין "חש יליונימ 1.95 -כ
 סגירתל באיחור פעולל החלהו בחשבון ותפעיל להמשך האפשרות את חסמה טרייד דש מיטב

 את העמידש באופן ש"ח יליונימ 5-מ מעלהל של פסדה חשבוןב שנגרם לאחר רק הפוזיציה
 וסרח על דיווחה ולא ש"ח, מיליוני .95-כ של בסך ובהח יתרתב המסחר יום של בסופו החשבון

 תרתי לגביית טייםמשפ בהליכים הלקוח כנגד נקוטל מתעתדת החברה בחשבונו. ביטחונות
  ש"ח. יליונימ 5.9-כ לש סך על מדוהע בחשבונו, החוב

 לא התהליכים, נמצאים בהם המקדמיים השלבים בשל בתביעה, המטפלים הדין עורכי להערכת 
 התביעה. סיכויי את להעריך ניתן

 

 - יחדיו )להלן כייצוגית לאשרה ובקשה תובענה הוגשה אביב בתל המחוזי המשפט לבית .ד
 גמל דש מיטב אוחדת,מ חברה נגדכ 2006-התשס"ו ייצוגיות, תובענות חוקל בהתאם התביעה(

 .2020 במאי, 01 ביום גמל שד למיטב צאהמוה התביעה גמל(. דש מיטב - )להלן בע"מ ופנסיה
 התביעה, של עניינה הנתבעות(. -יחדב )להלן וספותנ מנהלות ברותח תשע נגדכ השהוג התביעה
 והעברתם הגביהו האכיפה רשות דיי על דיןכ שלא שלומיםת בייתג הוא התובע, לטענת

 את להעריך ביכולתו איןש ייןצ תובעה מגנטית.ה מדיהב שהתבקשו עיקולים בגין לנתבעות
 כך המחוזי, המשפט בית סמכותב הוא להערכתו ךא הקבוצה, חבריל שנגרם כוללה נזקה שיעור

 שבתה השאר, יןב ינם,ה מבוקשיםה סעדיםה ח."ש ימיליונ 2.5 לש ךס על העולה בנזק שמדובר
 רעבו בלבד אחד תשלום גבותל לנתבעות הוראה תןמ הנתבעות, דיי על יתרב שנגבו הכספים

 למבקשים מיוחד גמול ופסיקת דן,י על המנוהלות גמלה קופות לכ בגין מגנטיתה במדיה עיקול
 והתביעה האישור קשתב סיכוי את יךלהער ניתן לא זה, דמימק בשלב דינם. לעורכי טרחה שכרו

 להתקבל.

 

 - יחדיו )להלן כייצוגית לאשרה ובקשה תובענה הוגשה אביב בתל המחוזי המשפט לבית .ה
 ומצאהה התביעה גמל. דש מיטב נגדכ 2006-תשס"וה ייצוגיות, ובענותת לחוק בהתאם התביעה(

 נוספות נהלותמ חברות עשרה שלוש כנגד השהוג התביעה .2020 במאי, 41 ביום גמל דש למיטב
 לטענת סווגות,מ הנתבעות יכ הינה תמציתב תביעהה לש עניינה הנתבעות(. - ביחד )להלן

 .כדין לאש במס חייבות כהפרשות מנהלות, הןש השתלמות לקרנות ההפרשותמ חלק התובעים,
 .להתקבל והתביעה האישור בקשת יכויס את להעריך יתןנ לא ה,ז מקדמי בשלב

 

 של עצמית לרכישה תכנית אימוץ על החלטה החברה דירקטוריון קיבל ,2020 י,במא 31 ביום .ו
 ש"ח. מיליוני 25 עד של כספי ףובהיק חודשים לושהש של תקופהל החברה מניות
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  בע"מ השקעות דש מיטב
 

 אוחדיםהמ ביניים הכספיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
 לחברה המיוחסים
 

 2020 במרס 31 ליום
 
 

 העניינים תוכן
 

 עמוד 

 2 המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח

 4 לחברה המיוחסים כספיה המצב על מאוחדיםה הדוחות תוךמ כספיים נתונים

 ורווח הפסד או רווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
 לחברה המיוחסים אחר כולל 
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 לחברה המיוחסים מזומניםה תזרימי על מאוחדיםה הדוחות תוךמ כספיים נתונים
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 ערך ניירות תקנותל ד'38 תקנה לפי נפרד ינייםב כספי מידע לע המבקר חשבוןה רואה לש מיוחד דוח

 1970-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות
 
 

 מבוא
 

 מיידיים(,ו תקופתיים )דוחות רךע ניירות לתקנות ד'38 תקנה פיל המובא הנפרד בינייםה הכספי מידעה את סקרנו
 חודשים שלושה הולתקופ 0202 ,במרס 31 ליום החברה(, - )להלן בע"מ שקעותה דש מיטב לש 1970-התש"ל

 החברה. של וההנהלה דירקטוריוןה באחריות ינוה הנפרד בינייםה כספיה מידעה אריך.ת באותו השהסתיימ
 סקירתנו. על בהתבסס זו ביניים תקופתל הנפרד הביניים כספיה המידע לע מסקנה הביעל היא אחריותנו

 
 אשר מוחזקות ותחבר של ביניים הכספי מידעה מתוך הנפרד הביניים תקופתל הכספי המידע את סקרנו לא

 2020 ,במרס 31 ליום ח"ש מיליוני 312.9-כ של לסך הסתכמו נטו ,ןלה המיוחסים ההתחייבויות בניכוי הנכסים
 יםחודש שלושה של הלתקופ "חש מיליוני 6.6-כ של לסך הסתכם ל"הנ החברות רווחיב החברה של חלקה ואשר

 חשבון רואי דיי על נסקר חברות ותןא של הנפרד בינייםה לתקופת הכספי המידע .תאריך באותו השהסתיימ
 על בוססתמ חברות ותןא בגין כספיה למידע מתייחסת שהיא כלכ ,ומסקנתנו לנו הומצאו שדוחותיהם אחרים
 .האחרים החשבון רואי של הסקירה דוחות

 
 הסקירה היקף

 
 ספיכ מידע לש סקירה" - בישראל שבוןח רואי לשכת של 2410 (ישראל) סקירה ןלתק בהתאם סקירתנו את ערכנו

 ביניים לתקופות נפרד ספיכ מידע לש סקירה ".הישות של המבקר וןהחשב רואה ידי לע הנערכת ביניים לתקופות
 קירהס נוהלי ומיישום ,והחשבונאיים כספייםה לעניינים האחראים נשיםא עם בעיקר ,מבירורים מורכבת

 יקורתב לתקני התאםב נערכתה יקורתב אשרמ יכרתנ במידה היקפהב מצומצמת הינה סקירה .ואחרים אנליטיים
 יכולים שהיו המשמעותיים העניינים כלל שניוודע ביטחון השיגל לנו אפשרתמ אינה פיכךול ישראלב מקובלים

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

 מסקנה
 

 לסבור נול הגורם דבר יבנול לתשומת אב אל חרים,א שבוןח רואי של הסקירה וחותד ועל סקירתנו, על בהתבסס
 לתקנות ד'38 תקנה להוראות התאםב המהותיות, הבחינות כלמ ערוך, ינוא הנ"ל נפרדה בינייםה כספיה שהמידע

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

 קסירר את באיג פורר קוסט  אביב,-תל

 חשבון רואי  2020 במאי, 31

  

 קסירר את גבאי פורר קוסט
  ,144 בגין מנחם דרך

 6492102 אביב-תל

 +2325256-3-972   טל.

 +6225555-3-972  פקס

ey.com 
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 ד'38 תקנה לפי מיוחד דוח

 
 המאוחדים ינייםב הכספיים הדוחות תוךמ כספי מידעו כספיים נתונים

 לחברה המיוחסים
 
 

 החברה של המאוחדים ינייםב הכספיים הדוחות תוךמ לחברה מיוחסיםה נפרד יכספ מידעו כספיים נתונים להלן
 תקנהל בהתאם מוצגיםה אוחדים(,מ דוחות - להלן) התקופתי הדוח במסגרת מפורסמיםה 2020 במרס, 31 ליום

 .1970 - התש"ל דיים(,ייומ תקופתיים )דוחות ךער ניירות לתקנות ד'38
 
 
 
 
 
 

 



 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה מיוחסיםה הכספי המצב על יםהמאוחד הדוחות תוךמ כספיים נתונים
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 ליום     
 בדצמבר 31  במרס 31ליום  
 2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      נכסים שוטפים
      

 60   57   65  מזומנים ושווי מזומנים
 40   14   38  השקעות לזמן קצר

 11   25   13  חייבים ויתרות חובה
 268   219   205  ז שוטפות עם חברות מוחזקות"יתרות חו

      
  321   315   379 
      

      נכסים לא שוטפים
      

 8   4   10  הלוואות ויתרות חובה, השקעות
 30   18   35  ושטרי הון בחברות כלולות , השקעה

 נטו , נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות
 1,597  לרבות מוניטין   

 
 1,390 

 
 1,438 

 177   188   170  רכוש קבוע
 8   8   5  מסים נדחים

 49   48   47  נכסים בלתי מוחשיים
      
  1,864   1,656   1,710 
      
  2,185   1,971   2,089 

      
      

      

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



 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה מיוחסיםה הכספי המצב על יםהמאוחד הדוחות תוךמ כספיים נתונים
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 ליום     
 בדצמבר 31  במרס 31ליום  
 2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      התחייבויות שוטפות
      

 122   95   206  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
 19   24   10  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 92   87   83  זכאים ויתרות זכות
 109   90   147  שוטפות עם חברות מוחזקותז "יתרות חו

 -   15   -  דיבידנד שהוכרז
      

  446   311   342 
      

      התחייבויות לא שוטפות
      

 12   94   9  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 706   540   702  אגרות חוב

 2   2   3  זכאים אחרים
 4   10   3  מניותהתחייבות בגין רכישת 
 144   153   140  התחייבויות בגין חכירה

 15   14   15  הלוואות מחברות מוחזקות
 8   8   8  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

      
  880   821   891 
      

 1,233   1,132   1,326  כ התחייבויות"סה
      

      הון 
      

 65   64   65  הון מניות 
 518   516   520  פרמיה על מניות

 10   11   9  קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות
 228   214   237  יתרת רווח 

 35   34   28  קרנות אחרות
      

 856   839   859  כ הון מיוחס לבעלי מניות של החברה"סה
      
  2,185   1,971   2,089 
      
      

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

  2020 במאי, 31

     

 
 רום עינת  רביב אילן  ברקת אלי    דוחותה 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 מאוחדיםה הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 לשנה      
 שהסתיימה  שלושת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  במרס 31ביום   
  2020  2019  2019 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח''מיליוני ש  
       

 299   69   73  הכנסות מדמי ניהול מחברות מוחזקות
      

 276   67   63  הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
      
 23   2   10  ווח תפעוליר
      

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

 11   2   3  הכנסות מימון מחברות מוחזקות
 (37)  (6)  (6) הוצאות מימון

 (2)  -   -  נטו, הוצאות אחרות
 6   1   -  נטו, חלק החברה ברווחי חברות כלולות

 77   29   3  נטו , החברה ברווחי חברות מוחזקותחלק 
      

 78   28   11  רווח לפני מסים על הכנסה
      

 -   (1)  2  (הטבת מס)מסים על הכנסה 
      
 78   29   9  ווח מיוחס לחברהר
      

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

 הפסד בגין עסקאות גידור תזרים 
 -   -   (1) מזומנים   
      

 כ הפסד כולל אחר המיוחס "סה
 -   -   (1) לחברה   
      

 78   29   8  כ רווח כולל המיוחס לחברה "סה
       
       
       
       
       

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



 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה המיוחסים המזומנים זרימית על המאוחדים דוחותה מתוך כספיים נתונים
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 לשנה      
 שהסתיימה  שלושת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  במרס 31ביום   
  2020  2019  2019 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח "מיליוני ש  
       

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
      של החברה   
      

 78   29   9  רווח מיוחס לחברה 
      

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
      :מפעילות שוטפת של החברה   
      

      :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה
      

 24   6   6  פחת רכוש קבוע
 22   5   6  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

 ,חברות מאוחדות (רווחיהפסדי )חלק החברה ב
 (25)  (16)  6  נטו, בניכוי דיבידנד שהתקבל   

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

 1   -   2  נטו, מסים נדחים
 1   -   -   שינוי בהתחייבויות בגין רכישת פעילויות

 (3)  (4)  (4) שערוך אגרות חוב
 2   -   1  תשלום מבוסס מניות

      
  17  (10)   19 
      

 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 
      :של החברה   
      

 (70)  (40)  101  יתרות של חברות מוחזקות
 (2)  (5)  (2) חייבים ויתרות חובה

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 14   10   (9) וזכאים ויתרות זכות   
      
  90  (35)  (58) 
      

 שוטפת ( שימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 39   (16)  116  של החברה   
       
 

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



 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה המיוחסים המזומנים זרימית על המאוחדים דוחותה מתוך כספיים נתונים
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 לשנה      

 שהסתיימה  שלושת החודשים  

 ביום  שהסתיימו  

 בדצמבר 31  במרס 31ביום   

  2020  2019  2019 

 מבוקר בלתי מבוקר  

 ח "מיליוני ש  
       

 תזרימי מזומנים לפעילות השקעה של 
      החברה   
      

 השקעות זמן קצר הנמדדות מימוש )רכישת( 
 (24)  2   2  נטו, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   

 (3)  -   -  רכישת רכוש קבוע
 (24)  (6)  (4) בלתי מוחשייםרכישת נכסים 

 (15)  (4)  (60) מתן הלוואות לחברות מוחזקות
 7   1   20  פרעון הלוואות לחברות מוחזקות

 (9)  (2)  (1) פרעון התחייבויות בשל צירוף עסקים
 (43)  (9)  (137) השקעה בחברות מוחזקות

 5   -   -   תמורה ממכירת חברה מוחזקת
 -   -   (5) כלולההשקעה בחברה 

 (7)  -   (2) מתן הלוואות לזמן ארוך
      

 (113)  (18)  (187) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של החברה
      

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון של 
      החברה   
       

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

 (24)  (6)  (6) התחייבויות לזמן ארוךפרעון 
 12   -   85  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 (50)  -   -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
 פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 

 (85)  (3)  (3) בנקאיים   
      

 מימון ( ששימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 34   (9)  76  של החברה   
      
 (40)  (43)  5  במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)ליה ע
      

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 100   100   60  תקופה   
      
 60   57   65  תרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופהי
       
       
       

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



 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה המיוחסים המזומנים זרימית על המאוחדים דוחותה מתוך כספיים נתונים

9 

 לשנה       

 שהסתיימה  שלושת החודשים   

 ביום  שהסתיימו   

 בדצמבר 31  במרס 31ביום    

   2020  2019  2019 

 מבוקר  בלתי מבוקר   

 ח"מיליוני ש   
        

 (א)
 מידע נוסף על תזרימי המזומנים של 

      הפעילות השוטפת   

       

 
 מזומנים ששולמו במשך השנה בחברה 

      :עבור   

       
 29   1   -  ריבית 
       
       
      פעולות מהותיות שלא במזומן של החברה (ב)
       
        
 -   15   -  דיבידנד שהוכרז 

        
 -   8   3  דיבידנד לקבל 

        
       
        

        

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



  בע"מ השקעות דש מיטב

 
 נוסף מידע
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  כללי .1

 
 חודשים שלושה של ולתקופה 2020 ,במרס 31 ליום מתומצתת במתכונת ערוך הז נפרד כספי מידע

 (,ידייםיומ תקופתיים )דוחות ערך תניירו לתקנות ד'83 תקנה הוראותל בהתאם תאריך, ובאות השהסתיימ
 השנתיים הכספיים דוחותה על הנפרד הכספי עלמיד בהקשר הז נפרד ספיכ במידע עייןל שי .1970-התש"ל

 אליהם. נלווה אשר סףהנו למידעו תאריך באותו הסתיימהש ולשנה 2019 בדצמבר, 31 ליום החברה של
 

  מוחזקות מחברות דיבידנד .2
 

  .מוחזקות מחברות ש"ח נימיליו 9-כ בסך דיבידנד הוכרז הדוח בתקופת
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