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 בע"מ השקעות דש מיטב

 0303 ,ביוני 03 ביום שהסתיימה לתקופה הדירקטוריון דוח
 

 "הקבוצה"( או החברה"" )להלן: בע"מ השקעות דש מיטב של הכספיים הדוחות את בזאת להגיש מתכבדים הננו
 ("0303 שנת של שניה "הרבעון )להלן: חודשים ושלושה הדוח"( "תקופת )להלן: חודשים שישה של לתקופות

 .0303 ,ביוני 03 ביום שהסתיימו
 

 התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .1
 

 עסקי תיאור - א' פרק ראה החברה, פעילות על והשפעתה העסקית הסביבה אורית אודות לפרטים 1.1
 .0303 ביוני, 03 ליום התאגיד עסקי עדכון בדוח וכן 0312 לשנת החברה של התקופתי בדוח התאגיד

 והדירקטוריון החברה והערכות בעקבותיו ההון בשוק המשבר הקורונה, נגיף התפרצות אודות לפרטים
 להלן.ו 0312 לשנת התאגיד עסקי תיאור לדוח 7.6 סעיף ראה בנושא

 

 הקבוצה על הקורונה נגיף התפשטות השלכות 1.0

 

 הגלובלית והתפשטותו ,0312 דצמבר בחודש בסין (COVID-12) הקורונה נגיף של ההתפרצות בעקבות
 בישראל. וגם בעולם רבים באזורים הכלכלית הפעילות בהיקפי ירידה חלה ,0303 שנת במהלך

 פיננסיים נכסים של בשוויים לירידות ההון, בשווקי רבה לתנודתיות היתר, בין גרמה, הנגיף התפשטות
 ובכלכלה העולמית בכלכלה מהותית ולפגיעה השנה, של הראשון ברבעון בעיקר ,עולםוב בארץ

 הישראלית.
 

 שערים עליות תוך הפיננסיים, בשווקים משמעותית התאוששות נרשמה 0303 אפריל חודש מאז
 של יהשנ ברבעון להתגבר המשיכה המגיפה והסחורות. הקונצרניות החוב אגרות המניות, בשוקי
 מגבלות, להסיר והתחילו הסגר תקופת סיימו המדינות מרבית המתפתחות. במדינות במיוחד השנה,

 עלתה מדינות מספר ובעוד הברית בארצות אולם הכלכלית, בפעילות להתאוששות שהוביל מה
 הכלכלה. התאוששות קצב את טאשמ מה התחלואה,

 
 הצמיחה תחזית את (המטבע" "קרן ן:)להל הבינלאומית המטבע קרן הורידה 0303 יולי בחודש

 צמיחה המטבע קרן צופה 0301 בשנת כאשר %9.2 למינוס ,0303 בשנת העולמי, במשק הכלכלית
 .%4.9 של בשיעור חיובית

 
 ופיסקאליים מוניטאריים כלים הפעילו השונות במדינות הרשויות המשבר להתפתחות בתגובה

 בארצות התקציבי הגירעון צפוי המטבע, קרן הערכות לפי הכלכלית. בפעילות לתמיכה משמעותיים
 בין היחס מזה, כתוצאה .%11.6-כ של לרמה ובאירופה %00.2 של לרמה 0303 בשנת להגיע הברית
 ובגוש 0312 בשנת %132.6 לעומת %197.1-ל 0301 בשנת לעלות צפוי הברית בארצות לתוצר החוב
 .%130-ל %29.1-מ לעלות צפוי היחס האירו

 
 כאשר המדינות בכל כמעט המרכזיים הבנקים של בריביות ירידה נרשמה המוניטארית מדיניותה בצד

 את הוריד בבריטניה והבנק ,%3-ל %1.4-מ הריבית שיעור את הוריד הברית בארצות המרכזי הבנק
 נוספים בצעדים ונקטו שונים נכסים רכישת תכניות הבנקים השיקו בנוסף .%3.1-ל %3.64-מ הריבית
 .בכלכלה שונים לסקטורים הלוואות מתן שכללו

 
 הרכש, מנהלי מדדי כמו כלכליים אינדיקטורים השתפרו הסגר, הסרת לאור ,0303 ויוני מאי בחודשים

 של הראשונה במחצית הפעילות השבתת אולם רבות, במדינות הפרטית והצריכה התעשייתי הייצור
 השני ברבעון התמ"ג התכווץ הברית בארצות הצמיחה. נתוני על השפיעה רבות במדינות השני הרבעון

 רשמה יותר מוקדם מגבלות הסירה אשר הסינית, הכלכלה זאת ולעומת %10.1-ב באירופה ,%2.4-ב
 השנה. של הראשון ברבעון %13 של בשיעור ירידה לעומת %11.4 של צמיחה השני ברבעון
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 מאי בחודשים במגבלות הקלה לאחר .%7.2 של בשיעור הראשון ברבעון ירד הישראלי במשק התמ"ג

 הגדילה המקומית, בכלכלה לתמוך כדי בווירוס. הנדבקים במספר עלייה נרשמה שוב 0303 ויוני
 הוריד ישראל בנק ש"ח. מיליארדי 123-כל להגיע צפוי שהיקפה פיסקאלית הרחבה תכנית הממשלה

 בחודש הודיע עליה התכנית תבמסגר ממשלתיות אג"ח לרכוש ממשיך אוהו %3.1-ל הריבית שיעור את
 .%3.1 של בריבית לבנקים אשראי קו העמיד כן כמו .0303 מרס
 של חיובית לצמיחה ולחזור 0303 בשנת %7-בכ להתכווץ בישראל התמ"ג צפוי ישראל בנק תחזיות לפי

 לעלות 0301 ובשנת 07.%-כ על לעמוד צפוי 0303 בשנת הממוצע האבטלה שיעור .0301 בשנת %6.4-כ
-מ לעלות צפוי לתמ"ג הממשלתי החוב ויחס %10-ל השנה לעלות צפוי הממשלתי הגירעון .%6.9-ל
 האינפלציה 0301 ובשנת %1.1 של בשיעור ,0303 בשנת שלילית להיות צפויה האינפלציה .%64-ל %73

  .%6.3 של בשיעור ,חיובית להיות צפויה
 

 הנדרשים האמצעים נקיטת תוך חירום, במתכונת לפעול החברה נדרשה הדוח בתקופת ,המצב לאור
 והענקת וניהוליות טכנולוגיות התאמות לרבות והתאמות שינויים ביצוע הסדירה, פעילותה להמשך

 הלקוחות לרשות ועומדים עמדו והמסחר המחקר ההשקעות, מערכי מקוון. באופן שירותים
 החברה מהמשבר יוצא כפועל ובעולם. בארץ ההון בשוקי התנודתיות אחר שוטף באופן ומתעדכנים

 בריאות על שמירה תוך ללקוחותיה שירות להעניק במטרה ופועלת תפעולי עומס עם התמודדה
  הבריאות. ומשרד הממשלה בהנחיות ועמידה הלקוחות בורוצי העובדים

63- של מרחוק עבודה של במתכונת לעבוד החלה החברה בישראל והתעסוקה התנועה מגבלות לאור
 לירידה הוצאותיה את להתאים מנת על שונות פעולות החברה ביצעה בנוסף .שלה האדם מכוח %64

 בנוסף תשלום. ללא לחופשה מהעובדים חלק הוצאו סמר חודש מאמצע החל היתר, ובין בהכנסות
 ההדבקה סיכון את לצמצם מנת על החברה, של חילופיים באתרים לעבוד עברו החברה מעובדי חלק
 חלק חזרו שהוטלו, במגבלות להקלה ובהתאם הכספיים, הדוחות פרסום למועד נכון העובדים. של

 .תשלום ללא לחופשה והוצא אשר םהעובדי לעבוד חזרוו החברה דיבמשר לעבוד מהעובדים
 

 השלכותיו את להעריך מהותי קושי ישנו הייחודיים, ומאפייניו המשבר של הגלובליים היקפיו לאור
 החברה של תוצאותיה ועל ההון שוק על והעולמית, המקומית הכלכלה על והארוך הקצר בטווח
 מפני החשש וכן והצלחתו, מהמשבר היציאה תהליך התמשכות לגבי הוודאות חוסר כן, כמו בפרט.

 בנושא. ההערכות על היא גם מקשה הנגיף, של חוזרת התפרצות של תרחיש
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 התאגיד פעילות תוצאות על הקורונה משבר של הספציפיות ההשפעות על גילוי
 
 הנכסים ניהול תחום על המשבר ותהשפע .א

 

 פרסום למועד סמוך ועד הראשון הרבעון במהלך החברה של המנוהלים בנכסים תנועה להלן
 ש"ח(: )במיליארדי הדוחות
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 בהיקף הירידה הקבוצה. ידי על המנוהלים הנכסים בהיקף ירידות חלו הדוח תקופת במהלך

 3030 ,יוניב 03 ליום נכון .הקבוצה בהכנסות לירידה ישיר אופןב הובילה המנוהלים הנכסים
 בתחילת ש"ח מיליארדי 104.2 לעומת ש"ח, מיליארדי 100.1 של לסך המנוהלים הנכסים הסתכמו

 השנה.
 

 ש"ח מיליוני 143-כ של לסך הסתכמו הדוח בתקופת הטווח ארוך החיסכון במגזר ההכנסות
 תקופהב ש"ח מיליוני 142-כ של סך לעומת הנוכחי( ברבעון ש"ח מיליוני 60-כ של סך )מתוכן,

 .אשתקד המקבילה
 

 )מתוכן, ש"ח מיליוני 170-כ של לסך הסתכמו הדוח בתקופת השוטף החיסכון במגזר ההכנסות
 המקבילה תקופהב ש"ח מיליוני 160-כ של סך לעומת הנוכחי( ברבעון ש"ח מיליוני 69-כ של סך

 )ינואר חודשיים במהלך גבוה ממוצע בקצב ניהול מדמי מהכנסות נהנה זה מגזר .אשתקד
 מרס חודש של השנייה במחצית ובעיקר הראשון, הרבעון בשלהי חדה ירידה וחווה ופברואר(

 הראשון ברבעון נרשמו זה, במגזר בנוסף .בשווקים ההתאוששות עם ,הנוכחי ברבעון ושיפור
 פיצו אשר בשווקים, מוגברת מפעילות כתוצאה הסל, בקרנות שוק עשיית של מפעילות הכנסות
 הניהול. בדמי הירידה על חלקית
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 החברה של נוספות פעילויות על המשבר השפעות .ב

 
 הזדמנויות לחברה יצרו ההון שוקי התנהגות המוסדי והברוקראז' הבורסה חבר במגזר .1

 ובהכנסות העסקית בפעילות עלייה קיימת לכך, אי הפיננסיים. בסיכונים גידול לצד עסקיות,
 ,הבורסה חבר בתחום מוגבר לקוחות מגיוס נהנה זה מגזר בשווקים. התנודתיות בשל

 הברוקראז' בתחום והן הבורסה חבר בתחום הן לקוחות, של מהרגיל גדולה ומפעילות
 ידי על הריבית הורדתו אשראי סיכוני מגדילה ההון בשוקי התנודתיות זאת עם יחד המוסדי.

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

 

 הרבעון במהלך "(פניניסולה" )להלן: בע"מ פנינסולה בקבוצת בנקאי, החוץ האשראי במגזר .2
 שהגיעה כך ש"ח, מיליוני 043-כ של בסך הון פנינסולה גייסה ,0303 שנת של הראשון
 פרוץ עם בנוסף טובה. ברמה שלה והנזילות המימון מקורות כאשר המשבר לתחילת
 להגדיל מנת על לרשותה עמדו אשר הבנקאיים מהקווים אשראי פנינסולה משכה המשבר,

 בסך שהנפיקה, המסחריים הערך ניירות מלוא את פרעה ובמקביל שלה, מניםהמזו כרית את
 ופעלה שלה האשראי תיק במיפוי פנינסולה החלה המשבר פרוץ עם ש"ח. מיליוני 104-כ של

 העלתה בנוסף האשראי. תיק היקף ולצמצום אשראי לסיכוני לחשיפות זמני לצמצום
 חידוש ואי ריבית העלאת של בדרך רבותל לקוחותיה, מול הפיננסי המרווח את פנינסולה

 את המאפיינים הייחודיים לסיכונים המידה על יתר חשופים אשר ללקוחות אשראי
 את למתן מנת ועל במשק האשראי לסיכון העלייה את נכונה לשקף מנת על זאת התקופה,
 הפעילות. תוצאות על פנינסולה של הבנקאיים המימון מקורות עלויות של העלייה השפעת
 תחילתב האשראי תיק לגודל ביחס קצר לזמן הלקוחות אשראי קטן אלו מצעדים כתוצאה
 ש"ח. מיליוני 390-בכ פנינסולה של המזומנים יתרות וגדלו ש"ח מיליוני 900-בכ המשבר
 קווי תומשיכ האשראי תיק וטיוב הקטנת של בהיבט פנינסולה אסטרטגיית יישום תוצאות
 בשוק, הסיכון עליית רקע על אשראי להפסדי בהוצאות הגידול גם כמו מהבנקים, אשראי
-כ של בירידה והסתכמו 0303 שנת של השני ברבעון פנינסולה תוצאות על לרעה השפיעו

 להערכת .0303 לשנת הראשון ברבעון הנקי לרווח בהשוואה פנינסולה של הנקי ברווח %04
 תיק היקף ,0303 שנת של לישיהש הרבעון לתוך נמשך אשר ,האסטרטגיה יישום פנינסולה
 הפסדי שיעור של ובהנחה 0303 שנת של השלישי ברבעון פנינסולה של הממוצע האשראי
 על לרעה להשפיע יםעלול הנוכחי, ברבעון האשראי הפסדי לשיעור דומה שהינו אשראי

 .0303 שנת של השלישי ברבעון פנינסולה תוצאות
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 נוספות השפעות .ג

 

 של התמשכות או להחרפה ולהיערך החברה של המזומנים כרית את להגדיל מנת על .1
 של בדרך ד'( )סדרה חוב אגרות ,0303 באפריל, 1-ה ביום ,החברה הנפיקה הכלכלי, המשבר
 בכל החברה עומדת ,0303 ,יוניב 03 ליום נכון ש"ח. מיליוני 110.1-כ של בסך סדרה הרחבת

 ג' )סדרה החוב אגרות בגין והן נקאייםב תאגידים מול הן שנקבעו הפיננסיות המידה אמות
 שהנפיקה. ד'( וסדרה

 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,
 בסך והפנסיה הגמל בפעילות ערך לירידת הפרשה ,0303 שנת של הראשון ברבעון ,החברה

 ערך לירידת שנתית בחינה הנוכחי, ברבעון החברה, בצעה כן כמו ש"ח. מיליוני 10.2-כ של
 של הפנקסני מהשווי גבוה נמצא ההשבה בר סכום השוטף. החיסכון בפעילות מוניטין

 9 באורו להלן 4 סעיף בנוסף ראה ערך. לירידת הפרשה נדרשה לא כך ומשום הפעילות
 הכספיים. בדוחות

    
 

 עשויים הנגיף התפשטות המשך כגון וגורמים הקבוצה, בשליטת אינו אשר באירוע שמדובר היות   
 בשווקים השינויים אחר שוטף באופן לעקוב ממשיכה הקבוצה הקבוצה, הערכות על להשפיע

 הבינוני בטווח הקבוצה חברות של העסקיות תוצאותיהן על ההשלכות את ובוחנת ובעולם בארץ
 לרבות הנחוצים הצעדים כל ינקטו החברה פעילות בתחומי נוספת הרעה ותחול במידה והארוך.
 נוסף. הוצאות צמצום

 לקצב הוצאותיה התאמת לאור כי למסקנה והגיעה לעיל האמורות 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 מבוססות בנות וחברות החברה של העסקית ובפעילותן בכלכלה הפגיעה ופוטנציאל
 אשר עתיד פני צופה מידע ומהוות הכספיים הדוחות אישור למועד נכון החברה של ואומדנים

 על שהוערך מכפי מהותית שונה באופן להתממש עשוי ואשר התממשותו פןאו לגבי ודאות אין

 של באורכו ,הנגיף של התפשטותו מיגור הצלחת במידת בהתחשב היתר בין וזאת החברה ידי

 ויינקטו שייתכן וביוזמות ,בפרט ההון שוק ועל בכללותו המשק פעילות על בהשפעתו ,המשבר
 של ההתאוששות תהליך על להשפיע עשויות ואשר וניםהש והרגולטורים המדינה רשויות ידי על

 .המשק
 

 כספי מצב 1.0
 

 ש"ח מיליוני 227-לכ הסתכם 03.7.0303 ליום - החברה של המניות לבעלי המיוחס ההון 1.0.1
 בעיקר, נבע, הדוח בתקופת בהון השינוי .01.10.0312 ליום ש"ח מיליוני 242-לכ בהשוואה

 ,ש"ח מיליוני 07-כ של בסך החברה של המניות לבעלי המיוחס לתקופה רווח מסה"כ
 של עצמית רכישת בקיזוז ש"ח מיליוני 4-כ של בסך משרה ונושאי לעובדים הון הנפקת
 והנפקות מעסקאות הנובעת הון בקרן תנועהו ש"ח מיליוני 7-כ של בסך החברה מניות

 .ש"ח מיליוני 2-כ של בסך שליטה מקנות שאינן לזכויות הון

 
 בהשוואה ש"ח מיליוני 021-לכ הסתכמו 03.7.0303 ליום - שליטה מקנות שאינן זכויות 1.0.0

 הון מהנפקת בעיקר, נבע, הדוח בתקופת השינוי .01.10.0312 ליום ש"ח מיליוני 197-לכ
 מתשלום ש"ח, מיליוני 109-כ של בסך בפנינסולה שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי

 המיוחס כולל רווח ומסה"כ ש"ח מיליוני 0-כ של בסך מאוחדות בחברות מניות מבוסס
 שאינן לזכויות דיבידנד בקיזוז ש"ח מיליוני 6-כ של בסך שליטה מקנות שאינן לזכויות
 ש"ח. מיליוני 2-כ של בסך שליטה מקנות
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 .01.10.0312 ליום בדומה ש"ח ימיליארד 1.7-לכ הסתכמו 03.7.0303 ליום - שוטפים נכסים 1.0.0

 באשראי בירידה קוזזה חובה ויתרות ובחייבים מזומנים ושווי במזומנים העלייה
  בפנינסולה. בעיקר לקוחות,

 
 בדומה ש"ח מיליוני 27-לכ הסתכמו 03.7.0303 ליום - גמל קופות עמיתי של השקעות 1.0.9

 נוסף לפירוט תשואה. מבטיחות גמל קופות נכסי יתרת כולל הסעיף .01.10.0312 ליום
 .0312 לשנת הכספיים לדוחות 2ג'12 באור ראה

 
 לעומת ש"ח מיליוני 013-לכ הסתכמו 03.7.0303 ליום - חובה ויתרות הלוואות השקעות, 1.0.4

 אשראי הלוואות, השקעות, בעיקר כולל הסעיף .01.10.0312 ליום ש"ח מיליוני 162 -כ
 ארוך לזמן לקוחות מאשראי בעיקר נובעת עלייהה ארוך. לזמן מראש והוצאות לקוחות
 בפנינסולה. ארוך לזמן לקוחות באשראי ירידה בקיזוז בלוטוס

 
 מיליוני 90-לכ הסתכמו 03.7.0303 ליום - כלולות בחברות הון ושטרי הלוואות השקעות, 1.0.7

 נוספת מהשקעה נובע הגידול .0312.01.10 ליום ש"ח מיליוני 02-לכ בהשוואה ש"ח
 ש"ח מיליוני 4-כ של בסך "(ליקווידיטי קרן" )להלן:  L.P II Capital Liquidity בשותפות

 .שהתקבל דיבידנד בניכוי הכלולות החברות ברווחי החברה ומחלק
 

 ש"ח מיליוני 033-כ לעומת ש"ח מיליוני 120-לכ הסתכם 03.7.0303 ליום - קבוע רכוש 1.0.6
 וריהוט, מציוד שימוש, זכות מנכסי בעיקרו מורכב הקבוע הרכוש .01.10.0312 ליום

 נכסי מהפחתות בעיקר נובעת הירידה הקבוצה. במשרדי במושכר ושיפורים מחשבים
 שימוש. זכות

 
 -כ לעומת ש"ח מיליוני 103,1-לכ הסתכמו 03.7.0303 ליום - נטו מוחשיים, בלתי נכסים 1.0.2

 מוניטין ערך לירידת מהפסד בעיקר נובעת הירידה .0312.01.10 ליום ש"ח מיליוני 1,142
 בקיזוז מוחשיים בלתי נכסים של שוטפות והפחתות בע"מ ופנסיה גמל דש מיטב בגין

 נדחות. רכישה הוצאות והיוון תוכנות רכישת
 

 1,339-כל בהשוואה ש"ח מיליוני 292-לכ הסתכמו 03.7.0303 ליום - שוטפות התחייבויות 1.0.2
 בעיקר קצר לזמן באשראי נטו מירידה נובעת הירידה .01.10.0312 ליום ש"ח מיליוני

 .זכות ויתרות בזכאים עלייה ובקיזוז בפנינסולה
 

-לכ בהשוואה ש"ח מיליארדי 1.0-לכ הסתכמו 03.7.0303 ליום - שוטפות לא התחייבויות 1.0.13
 של חוב אגרות מהנפקת בעיקר, נובעת, העלייה .0312.01.10 ליום ש"ח מיליארדי 1.0

 .0303 אפריל בחודש החברה
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 הפעילות תוצאות   1.9

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

 

 

 מחצית
 מחצית  0303

0312    
 0 רבעון
 0 רבעון  0303

 שנת  0312
0312 

          
          הכנסות
 318   79   73   158   150  ופנסיה גמל קופות מניהול

 315   80   68   159   149   סל וקרנות נאמנות קרנות מניהול
 27   6   6   13   13  השקעות תיקי מניהול

          
 660   165   147   330   312  השקעות מניהול הכנסות כ"סה

          
 104   25   41   56   76  מוסדי 'וברוקראז הבורסה מחבר

 חוץ אשראי בגין מימון הכנסות
 81   21   18   39   41   בנקאי

 80   19   20   40   44  אחרות
          

 925   230   226   465   473  הכנסות כ"סה
          

 הנהלה ,תפעול ,שיווק הוצאות
 718   173   172   354   040  וכלליות

          
 207   57   46   111   103  תפעולי רווח

          
 9   3   7   14   (1) נטו ,ערך מניירות (הפסד) רווח

 (32)  (17)  (8)  (22)  (12) נטו ,מימון הוצאות
 (44)  (10)  (2)  (22)  (03) נטו ,אחרות הוצאות

 חברות ברווחי החברה חלק
 6   2   1   3   1  נטו ,כלולות

          
 146   35   92   84   62  מס לפני רווח

          
 50   12   18   29   35  הכנסה על מסים

          
 96   23   03   55   90  לתקופה רווח

          
 94   24   03   56   90  לתקופה כולל רווח כ"סה

          
          :ל מיוחס לתקופה רווח
 78   19   06   48   07 החברה של המניות יבעל

 18   4   0   7   6  שליטה מקנות שאינן זכויות
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 :ש"ח( )במיליוני (EBITDA) ומסים והפחתות פחת מימון, לפני רווח
 

  

 מחצית
 מחצית  0303

 0 רבעון  0312
 0 רבעון  0303

0312  2019 

           
EBITDA   192   158   62   78   279 

 
 

  

 מחצית
 מחצית  0303

 0 רבעון  0312
 0 רבעון  0303

0312  2019 

           
 EBITDA     140   159   20   79   291 מנוטרלת

 
 140-כ של לסך המנוטרלת EBITDA-ה הסתכמה 0303 שנת של שניה ברבעוןו הדוח בתקופת
 בגין ש"ח יונימיל 4-כ של סך נוטרל הדוח בתקופת בהתאמה. ש"ח, מיליוני 20-וכ ש"ח מיליוני
 תשלום בגין ש"ח מיליוני 9-כ של סך נוטרל 0303 שנת של השני )ברבעון מניות מבוסס תשלום
 מניות(. מבוסס

 
 הכנסות 1.9.1

 ש"ח מיליוני 007-כ של לסך הסתכמו 0303 שנת של שניה ברבעון הקבוצה הכנסות
  אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 003-כ לעומת

-כ של סך לעומת ש"ח מיליוני 960-כ של לסך הקבוצה הכנסות הסתכמו הדוח בתקופת
 אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 974

 
 בקיזוז מוסדי וברוקראז' הבורסה חבר מהכנסות נובעת הדוח בתקופת העלייה עיקר
 כפי סל, קרנותו נאמנות קרנות ,פנסיה וקרנות גמל קופות מניהול בהכנסות ירידה

 להלן. שיוסבר

 
 0303 שנת של השני ברבעון הסתכמו פנסיה וקרנות גמל קופות מניהול הקבוצה הכנסות

 בתקופת אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 62-כ לעומת ש"ח מיליוני 60-כ של לסך
 בתקופה ש"ח מיליוני 142-כ לעומת ש"ח מיליוני 143-כ של לסך ההכנסות הסתכמו הדוח

 ומירידה לרבעון ממוצע נכסים בהיקף מירידה בעיקר נובעת הירידה .אשתקד המקבילה
 הממוצעים. הניהול דמי בשיעור

 
 במיליארדי) הקבוצה שבניהול הפנסיה קרנותו הגמל קופות נכסי היקף התפתחות להלן

  (:ח"ש
  

 ליום נכסים היקף
    10.8.20  30.6.20  30.6.19  31.12.19 

           
 וקרנות הגמל קופות נכסי

 57.2   54.7   54.2   44.2   הפנסיה
 
  

 *( ממוצע נכסים היקף
 שנת  0 רבעון  1 רבעון  0 רבעון    
    2020  2020  2019  2019 

           
 54.1   54.1   54.4   52.9   הפנסיה וקרנות הגמל קופות נכסי

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

 קרנות ניהול את כולל השוטף החיסכון מגזר ,0312 לשנת השני מהרבעון החל
 לקוחות עבור ערך בניירות השקעה תיקי וניהול ושיווק הסל קרנות ניהול הנאמנות,

  מוסדיים. ולקוחות פרטיים

 
 הסתכמו נטו מחקות, וקרנות סל קרנות נאמנות, קרנות מניהול הקבוצה הכנסות
 ש"ח מיליוני 23-כ לעומת ש"ח מיליוני 72-כ של לסך 3030 שנת של השני ברבעון
 142-כ לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 192-כ של והכנסות אשתקד המקביל ברבעון
 וקרנות נאמנות, מקרנות בהכנסות ירידהה .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני
 בסוף הקורונה ממשבר כתוצאה המנוהלים הנכסים בהיקף מירידה הנובעת מחקות
 .השוק עשיית פעילות בגין בעיקר סל מקרנות עליה בקיזוז הראשון הרבעון

 
 7-כ של לסך 0303 שנת של השני ברבעון הסתכמו תיקים מניהול הקבוצה הכנסות
 בתקופת ש"ח מיליוני 10-כ של והכנסות אשתקד המקביל רבעוןל בדומה ש"ח מיליוני

  .אשתקד המקבילה תקופהל בדומה הדוח

 
 שבניהול התיקים וניהול הסל קרנות ,הנאמנות קרנות נכסי היקף התפתחות להלן

 (:ח"ש במיליארדי) הקבוצה
   

 ליום נכסים היקף
    10.8.20  30.6.20  30.6.19  31.12.19 

           
 24.3   23.4   19.7   01.9   סגורות פאסיביות קרנות
 5.9   5.0   5.4   4.2   פתוחות פאסיביות קרנות
 29.9   30.5   25.1   04.7   אקטיביות קרנות

 60.1   58.9   50.2    40.2  קרנות כ"סה
 (1.0)  (0.9)  (0.7)  )3.2(   הדדית החזקה בניכוי

           
 59.1   58.0   49.5    40.1  נטו ,קרנות כ"סה

           
 19.6   19.3   19.5   03.4  מנוהלים תיקים היקף
 בקרנות שהושקע התיקים חלק

 (4.1)  (4.1)  (3.4)  )0.4(   הקבוצה של הנאמנות
           

 15.5   15.2   16.1   16.3   נטו ,תיקים היקף
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 *(  ממוצע נכסים היקף
 שנת  0 רבעון  1 רבעון  0 רבעון    
    2020  2020  2019  2019 

           
 23.2   22.7   21.5   19.1     סגורות פאסיביות קרנות
 5.0   4.8   5.3   5.0     פתוחות פאסיביות קרנות
 29.7   30.5   26.8   24.4     אקטיביות קרנות

 57.9   58.0   53.7   48.4      קרנות כ"סה
 (0.9)  (0.9)  (0.8)  (0.7)    הדדית החזקה בניכוי

           
 57.0   57.1   52.2   47.2   נטו ,קרנות כ"סה

           
 18.6   18.8   18.8   19.5   מנוהלים תיקים היקף
 בקרנות שהושקע התיקים חלק

 (4.0)  (4.1)  (3.6)  (3.0)  הקבוצה של הנאמנות
           

 14.6   14.7   15.0   17.0  נטו ,תיקים היקף
 
 

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

 של לסך 0303 שנת של השני ברבעון הסתכמו מוסדי וברוקראז' בורסה מחבר הכנסות
 של בסך והכנסות אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 04-כ לעומת ש"ח מיליוני 91-כ
 .אשתקד המקבילה תקופהב ש"ח מיליוני 47-כ לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 67-כ

 הפעילות. בהיקף מעלייה נובעת הדוח בתקופת בהכנסות העלייה

 
 12-כ של לסך 0303 שנת של השני ברבעון הסתכמו - בנקאי חוץ מאשראי הכנסות
 לסך הדוח ובתקופת אשתקד, המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 01-כ לעומת ש"ח מיליוני

 הירידה .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 02-כ לעומת ש"ח מיליוני 91-כ של
 בתיק ירידהמ נובעת אשתקד המקביל הרבעון לעומת הנוכחי ברבעון בהכנסות
 פנינסולה. של הממוצע האשראי

 
 לעומת ש"ח מיליוני 03-כ של לסך 0303 שנת של השני ברבעון הסתכמו אחרות הכנסות

 ש"ח מיליוני 99-כ של בסך והכנסות אשתקד המקביל רבעוןב ש"ח מיליוני 12-כ
 ההכנסות אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 93-כ לעומת הדוח בתקופת
 בתקופת העלייה ואחרות. זרות קרנות הפצת ביטוח, מעמלות הכנסות כוללות האחרות

 אשתקד. הרביעי ברבעון נרכשה אשר לוטוס מהכנסות בעיקר, נובעת, הדוח

 

 של לסך 0303 שנת של שניה ברבעון הסתכמו - וכלליות הנהלה תפעול שיווק, הוצאות 1.9.0
 040-כ של וסך אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 160-כ לעומת ש"ח מיליוני 172-כ

 .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 049-כ לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני

  

 הסתכם - נטו ,נוסטרו בתיק השקעה למטרות המוחזקים ערך מניירות )הפסד( רווח 1.9.0
 מיליוני 0-כ של סך לעומת ח"ש מיליוני 6-כ של סךב ברווח 0303 שנת של השני ברבעון

 רווח לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 1-כ של והפסד אשתקד המקביל ברבעון ח"ש
 נובע הנוכחי ברבעון הרווח אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 19-כ של בסך

 התפשטות בעקבות הראשון ברבעון בשווקים הערך ירידות אחרי שבאה ערך מעליית
 .זו בפעילות התנודתיות את משקפת זו עובדה .הקורונה נגיף
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 ש"ח מיליוני 2-כ של לסך 0303 שנת של שניה ברבעון הסתכמו - נטו מימון, הוצאות 1.9.9

 בתקופת ש"ח מיליוני 10-כ של וסך אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 16-כ לעומת
 המימון הוצאות .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 00-כ של סך לעומת הדוח

 לצרכן. המחירים במדד משינויים בעיקר מושפעות

 

 ש"ח מיליוני 2-כ של סךב 0303 שנת של שניה ברבעון הסתכמו - נטו אחרות, וצאותה 1.9.4
 של סךב הוצאותול אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 13-כ של בסך הוצאות לעומת

 המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 00-כ של סך לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 03-כ
 בעיקר נובעת אשתקד מקבילה תקופהה לעומת הדוח בתקופת העלייה .אשתקד
 המקבילה בתקופה כן כמו .והפנסיה הגמל פעילות בגין מוניטין ערך ירידת בגין מהפסד
 שפורקו. סל קרנות בגין נדחות הנפקה הוצאות הופחתו אשתקד

 

 מס בחוק כמשמעותם כספיים מוסדות הינן הקבוצה מחברות חלק - הכנסה על מסים 1.9.7
 להרחבה רווח. מס גם אלו חברות משלמות לכך, בהתאם .1264 - תשל"ו מוסף, ערך
 .0312 לשנת הכספיים לדוחות 03 באור ראה

 ש"ח מיליוני 12-כ של סךל 0303 שנת של שניה ברבעון הסתכמו הכנסה על מסים
 בתקופת ש"ח מיליוני 04-כ של סךלו אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 10-כ לעומת
 .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 02-כ של סך לעומת הדוח
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 מימון ומקורות נזילות 1.4

 

  ש"ח( )במיליוני שוטפת מפעילות שנבע המזומנים תזרים
 

 מחצית 
 מחצית  0303

 0312 שנת  0312

      
 96   55   90  לתקופה חרוו

 89   45   42  והפסד רווח לסעיפי התאמות
      

 185   100   130  והפסד רווח לסעיפי התאמות בתוספת לתקופה רווח
      

 (245)  (40)  (43) והתחייבויות נכסים בסעיפי שינוי
      

 (לפעילות ששימש) מפעילות שנבע מזומנים תזרים כ"סה
 (60)  60   59  שוטפת

 
 

 מוניטין ערך ירידת בגין מהפסד בעיקר הושפעו והפסד רווח לסעיפי החיוביות ההתאמות
-כ של בסך הדוח בתקופת שהסתכמו והפחתות מפחת ש"ח, מיליוני 19-כ של בסך הדוח בתקופת

 רווח בקיזוז ,אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 92-כ של סך לעומת ש"ח מיליוני 90
 17-כ לעומת ש"ח מיליוני 4-כ של בסך נטו הפסד, או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים ערך מניירות
 .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני

 
 ש"ח מיליוני 02-כ של סךל הדוח בתקופת הסתכם השקעה לפעילות ששימש המזומנים תזרים
 כתוצאה הינו תזריםה עיקר אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 73-כ של סך לעומת

 מוחשיים בלתי נכסים רכישת בקיזוז ש"ח מיליוני 10-כ של בסך נטו קצר, לזמן השקעות ממימוש
 שינויו ש"ח מיליוני 6-כ של בסך מניות רכישת בגין התחייבויות פרעון ש"ח, מיליוני 14-כ של בסך

 התזרים עיקר קדאשת המקבילה בתקופה ש"ח. מיליוני 9-כ של בסך נטו מוגבלים, בפיקדונות
 לזמן השקעות ולרכישת ש"ח מיליוני 10-כ של כולל בסך מוחשיים בלתי נכסים לרכישת שימש
 ש"ח. מיליוני 03-כ של בסך נטו קצר,

 

 ש"ח מיליוני 094-כ של בסך הדוח בתקופת הסתכם מימון פעילותמ שנבע המזומנים תזרים
 המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 71-כ של סךב מימון לפעילות ששימש מזומנים תזרים לעומת

 מיליוני 110-כ של בסך החברה של חוב אגרות מהנפקת כתוצאה הינו התזרים עיקר אשתקד.
 בפנינסולה, ש"ח מיליוני 193-כ של בסך שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי הון מהנפקת ש"ח,
 אגרות פירעון בקיזוז ש"ח מיליוני 20-כ של בסך בנקאיים מתאגידים קצר לזמן באשראי גידול
 10-כ של בסך חכירה בגין התחייבויות ופירעון ש"ח מיליוני 76-כ של בסך פנינסולה של חוב

 ש"ח. מיליוני
  

 :ח"ש במיליוני - בנקאיים מתאגידים יתרות ריכוז להלן
 

 30.6.20  30.6.19  31.12.19 
      

 17   4   74  (שוטפות חלויות ללא) ק"לז בנקאיים מתאגידים אשראי

 ומיטב פנינסולה) בנקאי חוץ אשראי מימון לצורך אשראי
 396   374   114  (הלוואות דש

 חלויות כולל) בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות
 21   101   16  (שוטפות

 434   479   204  כ"סה
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 המאזן תאריך לאחר אירועים 1.7
 

 עדכון ודוח המאוחדים הכספיים בדוחות 6 באור ראה המאזן, תאריך לאחר אירועים בדבר לפרטים 
 התאגיד. עסקי

 

  ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר פרטים .0

 

 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 א07 תקנה ראו ,האחראית של העסקי ונהיוניס
 .0312 שנתל

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

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

  .שוק

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

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

 לניהול האחראי הינו ודירקטור, מנכ"ל אבני, מיכה מר בנקאי, החוץ 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

 .0312 לשנת התקופתי לדוח (החברה על נוספים פרטים) הרביעי לחלק א07 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
 .0312 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

 .0312 שנתל החברה של התקופתי בדוח המתואר לעומת ניהולם, ודרכי שוק לסיכוני לחשיפה
 

 החליפין בשערי שינויים
 

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

 .0312 שנתל החברה של התקופתי בדוח המתואר
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 לצרכן המחירים במדד שינויים

 
 לזמן השקעות )בעיקר לצרכן המחירים למדד צמודים אשר פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים לחברה

 ודרכי שוק לסיכוני לחשיפה ביחס מהותיים שינויים חלו לא הדוח בתקופת ג'(. סדרה חוב ואגרות קצר
 .0312 שנתל החברה של התקופתי בדוח המתואר לעומת ניהולם,

 

 

 תאגידי ממשל היבטי .0
 

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים
 

 מומחיות בעלי הדירקטורים של המזערי המספר כי החברה דירקטוריון קבע 0319 ,במרס 03 ביום
 ,החברה בהיקף בהתחשב וזאת ,דירקטורים משלושה יפחת לא ,החברה בדירקטוריון ופיננסית חשבונאית

 גם נקבע בחברה ופיננסית איתחשבונ מיומנות בעלי הדירקטורים מספר .ומורכבותה פעילותה מהות
 ,בחברה בכירה משרה נושאי בקרב הקיימת הגבוהה והפיננסית העסקית ,החשבונאית במיומנות בהתחשב

 .החברה נעזרת בו השוטף המקצועי החיצוני הייעוץ מערך ולאור
 

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

 לדוח נוספים פרטים בדוח 07 תקנה ראו ,להנ" הדירקטורים של והידע ניסיונם אודות נוספים לפרטים
 .0312 לשנת התקופתי

 
  

 הכספיים הדוחות אישור הליך בדבר ילויג .9
 

 הינו בישראל(, החשבון רואי לשכת של 67 דעת בגילוי )כמשמעותה העל בקרת על האחראי בחברה האורגן
 .(0312 לשנת נוספים פרטים לדוח 07 תקנה )ראה החברה דירקטוריון

 

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

 שייושמו טייםהקרי 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

 

 .0303 ,באוגוסט 11 ביום ישיבה הוועדה קיימה ,הכספיים הדוחות אישור לצורך
 - הכספים ל"וסמנכ רביב אילן מר - ל"המנכ ,המבקר החשבון רואה ,הועדה חברי נכחו ,האמורה בישיבה

 .רום עינת ח"רו
 

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

 תוצאות נסקרו (,ISOX) כספי בדיווח הקשורות הפנימיות הבקרות נבחנו ,כן כמו .הכספיים הדוחות עם
 .0303 ביוני, 03 ליום הכספיים הדוחות ונבחנו ,החברה פעילות

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

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

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

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

 .הוועדה חברי ידי על המועלות לשאלות ומשיב הכספיים הדוחות עם בקשר החשבונאיות לסוגיות
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 בטיוטת החברה הנהלת ידי על יושמו המאזן וועדת המלצות לעיל, כאמור הדיונים התקיימות לאחר

 .הדירקטוריון ישיבת לפני סביר זמן לדירקטוריון השנשלח הכספיים הדוחות

 

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

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

 .בנושאים דיון ונערך

 

 נותן אשר החברה של החיצוני החשבון רואה גם נוכח התקופתיים, הדוחות לאישור הדירקטוריון בישיבת
 לשאלות ומשיב הכספיים, ותהדוח 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 ,0303 באוגוסט, 17 ביום
 

 חוזר והון המאוחדים הכספיים בדוחות ש"ח מיליוני 604-כ של חיובי חוזר הון לחברה ,0303 ,ביוני 03 ליום
 חברות עם שוטפות חו"ז יתרות לאור בעיקר וזאת סולו הכספיים בדוחות ש"ח מיליוני 12-כ של בסך שלילי

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

 ((.19)ב'()13 )סעיף תקופתיים דוחות בתקנות כאמור האזהרה סימני מתקיימים לא כך ובשל בהתחייבויותיה
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  שווי הערכות .4

 
 מאוד מהותית שווי הערכת 4.1
 

 .0303 במרס 01 ליום והפנסיה הגמל פעילות של מוניטין ערך ירידת בחינת - ההערכה נושא זיהוי
 .0303 במרס 01 - ההערכה עיתוי
 החברה בספרי מוצג ההערכה נשוא הנכס - 0303 במרס 01 ליום החברה בספרי ההערכה נושא שווי

 ש"ח מיליוני 433.9-כ של לסך ומסתכם רבעונית הפחתה ובניכוי ההיסטורית לעלותו בהתאם
  לקוחות(. וקשרי נדחות רכישה הוצאות )מוניטין,

 ערך לירידת בבחינה שנקבע ההערכה נושא שווי - הערך לירידת בבחינה שנקבע ההערכה נושא שווי
 ש"ח מיליוני 10.2-כ של בסך הדוח בתקופת ערך מירידת הפסד נרשם כן ועל ש"ח מיליוני 920-כ הינו

  .החברה( )חלק

 וריאנס )לשעבר בע"מ אסכולה וריאנס ידי על נעשתה ערך לירידת הבחינה - המעריך תאודו פרטים
 ניסיונו, השכלתו, בדבר נוספים פרטים לוי. אמנון של בראשותו צוות ידי על ,(בע"מ כלכלי ייעוץ

 .המצורפת בהערכה מצוינים וכיוצ"ב שיפוי הסכמי

 .07 בינלאומי בתקן כהגדרתו הוגן שווי - ההערכה מודל

 01 ליום הכספיים לדוחות מצורפת אשר הערכה ראה - ערך לירידת הבדיקה בוצעה לפיהן ההנחות
 .0303 במרס

 .%6.13 - מס( )אחרי השנתי ההיוון שיעור

 .%0.4 ארוך לטווח נומינאלי צמיחה שיעור - הצמיחה שיעור
 

 .0303 במרס 01 ליום הכספיים לדוחות מצורפת אשר שווי הערכת ראה כאמור, הערכה בדבר
 
  מהותית שווי הערכת 0.4
 

 .0303 ביוני 03 ליום שוטף חיסכון פעילות של מוניטין ערך ירידת בחינת - ההערכה נושא זיהוי
 .0303 ביוני 03 - ההערכה עיתוי
 החברה בספרי מוצג ההערכה נשוא הנכס - 0303 ביוני 03 ליום החברה בספרי ההערכה נושא שווי

 )מוניטין ש"ח מיליוני 921-כ של לסך ומסתכם רבעונית הפחתה ובניכוי ההיסטורית לעלותו בהתאם
  לקוחות(. וקשרי

 ערך לירידת בבחינה שנקבע ההערכה נושא שווי - הערך לירידת בבחינה שנקבע ההערכה נושא שווי
 נשוא הנכס מוצג פיו על הפנקסני השווי של בהפחתה צורך ןאי כן ועל ש"ח מיליוני 646-כ הינו

 החברה. של הכספיים בדוחות הבדיקה

 בע"מ ייעוץ פרייסווטרהאוס ידי על נעשתה ערך לירידת הבחינה - המעריך אודות פרטים
(Israel PwC) וקסלמן בקסלמן שותף סופר, שלום של בראשותו צוות ידי על Israel PwC, מומחה 

 שני ותואר בהצטיינות וכלכלה בחשבונאות ראשון תואר בעל הינו סופר מר שווי. והערכות במימון
 אביב. תל מאוניברסיטת שניהם ,תבהצטיינו בכלכלה

 .07 בינלאומי בתקן כהגדרתו הוגן שווי - ההערכה מודל

 .%11.4 - מס( )אחרי השנתי ההיוון שיעור

 .%0.4 ארוך לטווח נומינאלי צמיחה שיעור - הצמיחה שיעור
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 0303 ,ביוני 03 ליום חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי .7
 
 

 ג' סדרה    

 הנפקה מועד  
 ,02.1.10 ,01.11.10 בתאריכים: סדרה והרחבות 01.10.13 ראשונית: הנפקה
 03.9.12-ו 7.2.16 ,03.2.14 ,0.10.10 ,4.0.10

 277,423,111 שהונפק ע.נ. נקוב שווי
 922,247,236 הדוח במועד ע.נ. 
 ש"ח מיליוני 416.0 הדוח למועד למדד משוערך 
 ש"ח מיליוני 1.1 שנצברה הריבית סכום 

 
 )שווי הכספי בדוח שווי

 ש"ח מיליוני 400.7 פינקסני(
 ש"ח מיליוני 546.8 בורסאי שווי  

 %0.24 הריבית שיעורי ריבית
 מועדי

 קרן תשלום
 0303 בדצמבר, 13 ביום שווים תשלומים 7-ב לפירעון עומדת האג"ח קרן יתרת

 0304 ועד

 ריבית  
 0301 ביוני, 13 ביום תשלומים 4 שווים. תשלומים 11-ב משולמת הריבית יתרת

 .0304 עד 0303 בדצמבר, 13 ביום תשלומים 7-ו 0304 עד
 לצרכן המחירים למדד הצמדה קרן הצמדה

 לצרכן המחירים למדד והצמדה %0.24 של שנתית ריבית ריבית 
 0313 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  
 724367-31-0313 אסמכתא מספר - 04.11.13  
 039007-31-0311 אסמכתא מספר - 00.13.11  
 032422-31-0310 אסמכתא מספר - 10.2.10  

  
 בנובמבר, 03 ביום שעודכן כפי 062229-31-0310 אסמכתא מספר - 14.11.10

 (020272-31-0310 אסמכתא מספר 0310
 120671-31-0310 אסמכתא מספר - 16.11.10  
 336670-31-0314 אסמכתא מספר - 14.1.2  

  

 344220-31-0317 אסמכתא מספר - 02.2.17
 366093-31-0316 אסמכתא מספר  - 07.6.16
 078397-01-2017 אסמכתא מספר   - 4.2.16

 041131-01-2018 אסמכתא מספר  - 04.9.12
 061614-01-2018 אסמכתא מספר   - 2.6.12

 370409-31-0312 אסמכתא מספר  - 00.7.12
 059310-01-2020 אסמכתא מספר   - 72..03
 

 אין לאג"ח משועבדים נכסים  

 
 ;7022033-30 ':טל .אביב-תל 19 חרוצים יד 'מרח ,מ"בע נאמנויות נבו פז רזניק נאמן

 רזניק יוסי רו"ח
 

  

  



 

 

 12 

 )המשך( 0303 ביוני, 03 ליום חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי  .7
 
 

 'ד סדרה    
 1.9.0303 בתאריך: סדרה הרחבת ,12.11.02 ראשונית: הנפקה הנפקה מועד  

 024,399,333 שהונפק ע.נ. נקוב שווי
 024,399,333 הדוח במועד ע.נ. 
 ש"ח מיליוני 024.3 הדוח למועד למדד משוערך 
 ש"ח מיליוני 4.3 שנצברה הריבית סכום 

 
 )שווי הכספי בדוח שווי

 ש"ח מיליוני 3062. פינקסני(
 ש"ח מיליוני 3060. בורסאי שווי  

 %0.11 הריבית שיעורי ריבית

 מועדי
 קרן תשלום

 ישולמו אשר שווים תשלומים שישה (1) להלן: כמפורט משולמת הקרן יתרת
 אחד כל כאשר 0304 עד 0303 מהשנים אחת בכל בדצמבר 13 ביום

 אגרות של הכולל הקרן מסכום %4 של בשיעור יהיה כאמור מהתשלומים
 אחת בכל בדצמבר, 13 ביום ישולמו אשר שווים תשלומים ארבעה (0)-ו החוב;

  של בשיעור יהיה אמורכ מהתשלומים אחד כל כאשר ,0302 עד 0307 מהשנים
 החוב אגרות של הכולל הקרן מסכום %16.4

 ריבית  
 0301 ביוני, 13 ביום תשלומים 2 שווים. תשלומים 12-ב משולמת הריבית יתרת

 .0302 עד 0303 בדצמבר, 13 ביום תשלומים 13-ו 0302 עד
 ל.ר. קרן הצמדה

 ל.ר. ריבית 
 ל.ר. בסיס 
 לא להמרה 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  

  

 130264-31-0312 אסמכתא מספר - 12.1160.
 300210-31-0303 אסמכתא מספר - 01.0.03
 059310-01-2020 אסמכתא מספר    - 2.7.03

 
 אין לאג"ח משועבדים נכסים  

 
 ;7022033-30 טל': אביב.-תל 19 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

 
 0303 באוגוסט, 17 החתימה: תאריך

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



 

 

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה בדבר דוח
 

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

 
התאגיד(, אחראית לקביעתה והתקיימותה  -ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של מיטב דש השקעות בע"מ )להלן 

 :מנהלי הקבוצה הםשל בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. לעניין זה, 

 מנכ"ל התאגיד. -מר אילן רביב  .1
 סמנכ"ל כספים של התאגיד.  -גב' עינת רום  .2
 סמנכ"ל בתאגיד ויועצת משפטית של התאגיד. -דוד -גב' ליאת כהן .3
 מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. -לין מר טדי  .4
 קרנות נאמנות בע"מ. תכליתמיטב  מנכ"ל -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
 .בע"מ מנכ"ל קבוצת פנינסולה -מר מיכה אבני  .9

 
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי המנהל 
הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים 

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי  האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר
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.
 

דע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מי
נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי 
שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות 

 הגילוי.
 

על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית 
 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 
לתקופה  רבעוניבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח ה הרבעוניבדוח 

 נמצאה הבקרה הפנימית בדבר הבקרה הפנימית האחרון( הרבעוניהדוח  -)להלן  2020, במרס 31שנסתיימה ביום 
 אפקטיבית.כ
 

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

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

 ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית. לידיעת
  



 

 

 מנהלים הצהרות
 

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

 הצהרת מנהלים
 הצהרת מנהל כללי

 אני, אילן רביב, מצהיר כי:
 
)להלן  2020של שנת  השניהתאגיד( לרבעון  -בחנתי את הדוח הרבעוני של מיטב דש השקעות בע"מ )להלן  (1)

 הדוחות(;  -
 

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות; 
 

ת משקפים באופן נאות, מכל הבחינות לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחו (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)
 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: התאגיד, בהתבסס על הערכתי

 
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, 
ידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת לעבד, לסכם או לדווח על מ

 -הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 
 

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

 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-התש"ע ערך )דוחות כספיים שנתיים(,
  -המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

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

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

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

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

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

 
   

  
 אילן רביב

 מנכ"ל
 2020, באוגוסט 16
 
 



 

 

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

 הצהרת מנהלים
 הכספיםהצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

 
 

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

"הדוחות" או "הדוחות לתקופת  -)להלן  2020של שנת  השניהתאגיד( לרבעון  -דש השקעות בע"מ )להלן 
 הביניים"(;

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

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

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

 
ריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטו (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(
לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר  על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת

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
ל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין כ )ב(

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

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

 
ומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, המיועדים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקי )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 
 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

האחרון התקופתי שבין מועד הדוח  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה )ג( 
מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול  ( לביןרבעוני)

בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה 
 אגיד.בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של הת

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

 
   

  
 עינת רום

 סמנכ"ל כספים
 2020, באוגוסט 16
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 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  6.7יף סע, לדוחות הכספיים )ב(1 אוריבלדוח הדירקטוריון,  1.2ראה סעיף ים לפרט

 .2019לדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  30ביאור ו 2019התקופתי לשנת 
 

 ביטוח ושיפוי .1.2
ולדיווח המיידי של , לעניין ביטוח ושיפוי 2019לדוח התקופתי לשנת  12.15בהמשך לאמור בסעיף 

בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה , 27.5.2020 החברה מיום
ישור אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר א 2.6.2020 "( ביוםהאסיפה הכללית)להלן: "

את התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי ועדת התגמול והדירקטוריון, 
לכיסוי נושאי חודשים(  12) 20.4.2021עד ליום  21.4.2020החל מיום משרה, לתקופת ביטוח 

 אהלפרטים נוספים רהמשרה והדירקטורים בקבוצת מיטב דש, בהפניקס חברה לביטוח בע"מ. 
-2020-01ומס' אסמכתא:  2020-01-041481 )מס' אסמכתא: 26.4.2020 מיום יםמיידי יםדיווח

)מס'  3.6.2020מיום וכן דיווח מיידי ( 2020-01-053721 מס' אסמכתא:) 27.5.2020מיום , (041433
 הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.( 2020-01-056889אסמכתא: 

 
  חלוקת דיבידנד .2

, 16.8.2020וכן בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  31.5.2020בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
יהיה זה נכון להמשיך אויים חלוקה, על אף העובדה שלחברה רווחים רהחליט דירקטוריון החברה כי 

החברה אינה משנה את יובהר כי דיבידנד. חלוקת ולא לבצע ולסטות ממדיניות הדיבידנד של החברה 
לפרטים אודות תכנית רכישה  .2019לדוח התקופתי לשנת  4.4סעיף מפורטת באשר  מדיניות הדיבידנד

אשר האמור בו  (2020-01-055572אסמכתא  מס') 31.5.2020עצמית ראה דיווח מיידי של החברה מיום 
 להלן. 6.4, וכן סעיף נכלל בדוח זה על דרך ההפניה

 
 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות  .3

 
 מגזר חבר בורסה וברוקראז' מוסדי .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"חערך לחוק ניירות  'א49

המעניקה שירותים בע"מ . מיטב דש ברוקראז' בע"מ א' למיטב דש טרייד49היתר לפי סעיף 
 . לפי הסעיף האמור ללקוחות כשירים בלבד פטורה בהתאם להודעת הרשות מקבלת היתר

ן בעקבות מאמצי שיווק של החברה, חלה עלייה ברבעון השני, בעקבות משבר הקורונה וכ
בהכנסות המגזר, בין היתר כתוצאה מעלייה במחזורי המסחר בעקבות התנודתיות בשווקי ההון. 
מנגד, התנודתיות בשווקי ההון מגדילה את סיכוני האשראי והורדת הריבית פוגעת בהכנסות 

 המימון של המגזר.
 

 מגזר אשראי חוץ בנקאי .3.2
 לעניין מימון ואשראי, נכון ליום 2019לדוח התקופתי לשנת  10.11עיף בהמשך לאמור בס .3.2.1

"( מתאגידים פנינסולההאשראי המנוצל של קבוצת פנינסולה בע"מ )להלן: " ,30.6.2020
, 13.8.2020נכון ליום  .0.3%מינוס בנקאיים הינו בשיעור ריבית ממוצע בגובה ריבית פריים 

 בגובה ממוצע ריבית שיעורב הינו בנקאיים םמתאגידי פנינסולההמנוצל של  האשראי
לפנינסולה קווי אשראי משלושה , 30.6.2020 כמו כן, נכון ליום .0.06%מינוס  פריים ריבית

 מיליון ש"ח למימון פעילותה השוטפת. נכון ליום 470-בנקים בישראל בסך כולל של כ
 רות החוב )סדרה ב'(ש"ח בגין אג מיליון 269 -כלפנינסולה יתרת אשראי של  30.6.2020

  שהנפיקה )נטו, בניכוי עלויות הנפקה(. 
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 מידרוג ומעלות, דירו העניקו 14.5.2020לעניין זה, ביום  .27.2.2019תאריך 

לגייס פנינסולה )בהתאמה( עם תחזית דירוג יציבה, לסדרת אגרות חוב חדשה אשר בכוונת 



 

2 

 דוח הצעת מדף פנינסולהפרסמה  21.7.2020 ביום ערך נקוב.ש"ח מיליון  250בהיקף של עד 
ש"ח ע.נ. כ"א של  0.942אגרות חוב )סדרה ג'( בנות  90,000,000, פנינסולהמכוחו הנפיקה 

"(, )סדרה ג'(פנינסולה חוב אגרות "להלן: בדרך של הנפקת סדרת אג"ח חדשה ) פנינסולה
)סדרה ג'( נושאות ריבית פנינסולה חוב . אגרות אלפי ש"ח )ברוטו( 85,680 -בתמורה לכ

ואינן צמודות )קרן וריבית( למדד כלשהו. שיעור הניכיון של  2%שנתית קבועה בשיעור של 
 .4.8%רות החוב )סדרה ג'( אשר הונפקו על פי דוח הצעת המדף הינו אג

אשר אינו מהווה דוח דירוג,  –הערת מנפיק  –, פרסמה מידרוג דוח מיוחד 14.7.2020ביום  .3.2.3
בקשר עם הדוח המיידי שפרסמה פנינסולה בדבר חתימתה על הסכם לרכישת תיק האשראי 

השלמת רכישת תיק לפיו, להלן(,  3.2.5 ליהלומנים של בנק אגוד בע"מ )כמפורט בסעיף
צפויה להעלות  , ככל שתושלם,האשראי למימון פעילות היהלומים של לקוחות בנק אגוד

תוך הגדלה משמעותית של  ,נוכח כניסתה לתחום חדש פנינסולהאת סיכון האשראי של 
נוכח  כאשר הסיכון עשוי להתמתן היקף הנכסים ועלייה בחשיפה לריכוזיות לווים וענפית,

   הדיסקאונט המגולם במחיר העסקה.
מניות פנינסולה,  775,900-ל 10.6.2020ביום ( 3פנינסולה אפ בעקבות מימוש כתבי אופציה ) .3.2.4

 50.23% ותהדוח אישורמניות פנינסולה המהוות למועד   117,588,773-מחזיקה החברה ב
  בהצבעה של פנינסולה.והון זכויות בב

ראה דיווחים בעסקה לרכישת תיק האשראי ליהלומנים סולה פנינהתקשרות לפרטים אודות  .3.2.5
)מס'  14.7.2020, מיום (2020-01-059013)מס' אסמכתא  9.6.2020מיידיים של החברה מיום 

( ומיום 2020-01-072502)מס' אסמכתא  26.7.2020(, מיום 2020-01-074883אסמכתא 
 .ה על דרך ההפניההנכללים בדוח ז( 2020-01-073276)מס' אסמכתא  28.7.2020

 
ניהול חסכון לזמן בינוני וארוך )באמצעות ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות מגזר  .3.3

 פנסיה(
רסם חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש()הוראת שעה(, ו, פ2020ביולי,  29ביום 

ו בני זוגם , במסגרתו יתאפשר לעמיתי קרנות השתלמות לא נזילות, אשר הם א2020-התש"ף
פוטרו או יצאו לחל"ת או שפחתה הכנסתם, למשוך במשך תקופת הוראת השעה כספים בסך של 

ש"ח לכל חודש. הוראת השעה עלולה להביא למשיכת כספים מוגברת מקרן  7,500עד 
 .מיטב דש גמל ופנסיה בע"מההשתלמות שבניהול 

 
 תחומי פעילות אחרים .4

 סוכנויות ביטוח .4.1
לדוח  11.2בסעיף דוח הדירקטוריון ול 1.2סעיף בוח ובהמשך לאמור בתחום סוכנויות הביט .4.1.1

, כתוצאה ממשבר הקורונה נקלעים עסקים ולקוחות 2019התקופתי של החברה לשנת 
פרטיים רבים לקשיים בתזרים המזומנים. לאור הקשיים התזרימיים וכחלק מחיסכון 

הרעה אפשרית זו במוסר  בהוצאותיהם עלולים לקוחות הסוכנויות לדחות תשלומי פרמיה.
התשלומים במשק, 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 הביטוחים אשר אינם מוצרים חיוניים עבורם. עובדות 

 .ל הכנסות הסוכנויותאלה משפיעות לרעה ע
במהלך חודש מאי , 2019לדוח התקופתי של החברה לשנת  11.2 לאמור בסעיףבהמשך  .4.1.2

להסכמות עם מר קובי דהאן "( רימוניםבע"מ )להלן: "רימונים סוכנות לביטוח  ההגיע 2020
על סיום הסכם הניהול שנחתם  מניותיה מהון 12% ומחזיק רימוניםב כמנהל אשר מכהן

. עם סיום ההסכם יחדל מר דהאן מלכהן 5.11.2020ההסכם יבוא לסיומו ביום  בין הצדדים.
  כבעל מניות ודירקטור. כמנכ"ל רימונים ויוותר

 
 ניהול והשקעה בקרן השקעות .4.2

שותפות פאגאיה  , לעניין2019לדוח התקופתי של החברה לשנת  11.5סעיף בהמשך לאמור ב
בעקבות אירועי הקורונה , "(קרן פאגאיהלהלן: ") Pagaya Fund By Meitav Dash, LP -מוגבלת 

, הצטרפו לתוכניות הקלה פדרליות, קרן פאגאיהוהשלכותיהם, חלק מההלוואות אשר מחזיקה 
מצב זה גורם  אשר מאפשרות ללווים דחייה או הקלה בתנאי ההלוואה במגוון מסלולים שונים.

ואות אלו. על פי מסמכי ההשקעה טור הקרן בעניין שערוך הלואלחוסר בהירות עבור אדמיניסטר
בעת קושי בשערוך נכסים, מנהל הקרן בשיתוף עם אדמיניסיטרטור הקרן יפעלו להקמת מנגנון 

בדה כי מנהל הקרן בוחר בגישה שמרנית ואשר יפריד הלוואות אלו משאר נכסי הקרן. בשל הע
קבלת  -שלב ראשון יתנהלו בשני שלבים:  2020שמועדן הינו חודש יולי  הפדיוןוזהירה בקשות 

 -מסך השערוך ה 85%, בשיעור של 2020של חודש יוני  NAV-כספי ההשקעה במזומן נכון ל
NAV  2020בשנת  3המשך פדיון על בסיס תזרים רבעוני, החל מרבעון  –של ההשקעה ושלב שני 

נת ואילך לפי התזרים המתקבל בפועל מן ההלוואות אשר הוקצו למנגנון זה. מנגנון זה בא על מ
ליצור הגנה עבור כלל המשקיעים המוגבלים הנותרים בקרן כך שההלוואות אשר נמצאות תחת 
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תוכניות ההקלה יוחזקו בחלוקה זהה בין המשקיעים אשר פודים השקעתם בשלב זה לבין 
 משקיעים הנותרים בקרן.

 
 מיטב דש הלוואות .4.3

קיבלה  18.6.2020 ביום ,2019לדוח התקופתי של החברה לשנת  11.6.3.3סעיף בהמשך לאמור ב
 רישיון מורחב למתן אשראי.( SPC) מוגבלת אספיסי הלוואות שותפות

 
 השקעות .5

  ליקווידיטי .5.1
במסגרת פעילות ניהול , 2019לדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת  12.5.7בהמשך לאמור בסעיף 

מתקדמת ית טכנולוגפיתחה מערכת "( ליקווידיטיקפיטל אמ.סי בע"מ )להלן: "וידיטי והקרנות, ליק
בחינה ממוכנת של מידעים רבים בזמן אמת לגבי החברות איתן היא חיתום רציף המתבססת על ל

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. יבלה פניות ממנהלי קרנות מסוגים שונים המעוניינים לינוספות וקי

ב גיוס אקויטי. גיוס זה, וביוידיטי במגעים עם משקיעים לביצוע סולאחרונה החלה ליק ,בנוסף
ואף להניב רווח חשבונאי ניכר באם החברה תרד  לליקווידיטיבאם יתרחש, עשוי להציף ערך רב 

 .. החברה אינה צפויה למכור מניות במסגרת הסיבוביידיטומשליטה 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 ערכותה על לרעה להשפיע עשויה בעולם ההון בשווקי הרעה. םלהתממשות

 

. "(הקרן" )להלן: L.P II, Capital Liquidityשל השוטפת למשבר הקורונה השלכות גם על פעילותה 
פרטיים הון  בעקבות המשבר, אנו עדים לצמצום מסגרות אשראי בנקאיות ודחיית הנפקות וגיוסי

 פורטפוליו בקרןהחברות חלק מציבוריים עקב אי היציבות בשווקי ההון. בשל משבר הקורונה ו
על מנת לאפשר להן לעבור בהצלחה את התקופה  מנהלות משא ומתן לפריסת תשלומים

התמשכות המשבר צפויה לקבל ביטוי בקשיי נזילות של עסקים ועליה בהפרשות  .הקרובה
, בין היתר, מטעמי שמרנות המאפיינים את העת הנוכחית. לכן מטבע הדברים, הרעה םלהפסדי

 הכלכלית העולמית לזמן ממושך, עשויה להשפיע לרעה על פעילות הקרן. מהותית בפעילות

בשל יכולת התגובה המהירה של ליקווידיטי, המיוחסת בין היתר למערכת טכנולוגית  מנגד,
מתקדמת, פתרון מימון הצמיחה באמצעות ליקווידיטי הופך ליותר אטרקטיבי בעת הנוכחית. כמו 

ת השקעה בתחומי פעילות שונים אשר חווים צמיחה כן, העת הנוכחית מייצרת הזדמנויו
 (. SaaS)כדוגמת חברות גיימיניג ולימוד מרחוק מבוססי מודל הכנסות מסוג  כיוםמשמעותית 

העניקה ליקווידיטי אופציות  30.4.2020בהמשך לסיכומים קודמים עם עובדי ליקווידיטי, ביום 
ר לגיוס ושימור מנהלי ועובדי החברה, שהוגד ESOPבמסגרת הקצאת לעובדים ונותני שירותים 

 .כפי שנהוג בחברות מסוג זה

 “MUFG Bank”להלן: ) LTD , MUFG Bank לבין ליקווידטי בין שנחתמה עסקה אודות לפרטים
 Mitsubishi UFJ מקבוצות הבנקאות והפיננסיים המובילות בעולם ", בהתאמה(העסקה" -ו

Financial Group (“MUFG”) ) (, שתתאגד בסינגפור, 50%/50%בעלות משותפת )חברה ב להקמת
ותשמש השותף הכללי של קרן השקעות פרטית, שתתאגד בסינגפור, ותעסוק במתן אשראי 

 מיידי דיווח ראה דולר, מיליון 80 בסך MUFG של ראשונית ולהשקעה ,לחברות באזור אסיה
 דוח זה על דרך ההפניהאשר האמור בו נכלל ב (085863-01-2020 אסמכתא: )מס' 9.8.2020 מיום

  .הכספיים לדוחות)ג( 7וביאור 

 
 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 , טוס מבעל מניות בלוטוסמהונה המונפק של לו 0.675%מניות רגילות המהוות 

התקשרה החברה בהסכם נוסף לרכישת מניות רגילות המהוות  25.6.2020ביום ו אירו 101,250
נכון  .אירו 746,456תמורת סכום של , מהונה המונפק של לוטוס מבעל מניות בלוטוס 6.575%

  וטוס.מהונה המונפק של ל 65.75%-כלמועד פרסום הדוח, החברה מחזיקה ב
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תיקי הלוואות מגובות לוטוס מנהלת עבור משקיעים , 2020 יונילסוף חודש נכון כמו כן, 
בעצמה או באמצעות צדדים , בהתאם להתחייבות החברה .מיליון אירו 124 -בשעבודים בסך של כ

למועד פרסום עד מיליון אירו,  16.8 להשקיע בתיק האשראי שבניהול לוטוס סך של, שלישיים
  .מיליון אירו מסכום ההתחייבות כאמור 16.4-קיעה החברה כהדוח הש

באמצעות חברת בת שלה הרשומה באירלנד, לגייס כספים לוטוס החלה  2020בחודש מאי 
Emerald Sky 3 Designated Activity Company  :( כספי ההשקעה במכשיר 3אמרלד ")להלן"

ת נדל"ן באירלנד ליזמים בעיקר משמשים להעמדת הלוואות מגובו 3ההשקעה שמנהלת אמרלד 
 חודשים.  12-24ממוצעות של למימון בניה ולמימון נכסים מניבים, וזאת, בדרך כלל, לתקופות 

כשותפים  3באמרלד בחברה השקיעו ועשויים להשקיע בעלי שליטה ונושאי משרה בנוסף, 
  .מוגבלים באותם התנאים כמו צדדים שלישיים

 
 ניירות ערך של החברה .6

 כתבי אופציהו מניות .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

 
 הערות

  2020-01-079132 - 517 פקיעה 16/08/2020
  2020-01-073960 80 510 מימוש 29/07/2020
  2020-01-072490 548 2,650 מימוש 26/07/2020
  2020-01-071740 - 699 פקיעה 23/07/2020

22/07/2020 
 

 2020-01-071110 50,000 - הקצאה
 

מניות חסומות במסגרת הצעה  הקצאת
טית מהותית, פרטית שאינה הצעה פר

כמפורט בדיווח אודות ההקצאה מיום 
-2020-01)מס' אסמכתא  28.6.2020

נכלל בדוח זה  ואשר האמור ב (059254
. לפרטים נוספים ראה על דרך ההפניה

 להלן. 6.2סעיף 
  114 923 מימוש

  2020-01-077154 255 1,680 מימוש 21/07/2020
  2020-01-069778 110 850 מימוש 20/07/2020
  2020-01-068734 1,017 10,474 מימוש 16/07/2020
  2020-01-068083 397 2,820 מימוש 15/07/2020
  2020-01-074832 103 780 מימוש 14/07/2020
  2020-01-065773 173 1,500 מימוש 09/07/2020
  2020-01-065233 237 1,920 מימוש 08/07/2020
  2020-01-072060 156 1,181 מימוש 07/07/2020
  2020-01-062923 164 649 מימוש 05/07/2020

01/07/2020 
 2,612 37,470 מימוש

2020-01-061942 
 

  - 145 פקיעה
  2020-01-067710 - 898 פקיעה 29/06/2020
  2020-01-058030 115 912 מימוש 25/06/2020
  2020-01-057307 81 433 מימוש 24/06/2020

23/06/2020 
 559 4,680 ושמימ

2020-01-056614 
 

  - 986 פקיעה
  2020-01-064986 27 191 מימוש 22/06/2020

                                                 
מש את כתבי האופציה רק מניות בכמות יוקצו לניצע שמה, בפועל ופציהכתבי האממימוש  שנבעון כמות המניות ילעני 1

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

פקיעה/ 
 הקצאה/
 מימוש

כמות 
כתבי 
 אופציה

 
כמות 
 2מניות
 

 אסמכתא

 
 הערות

  2020-01-064359 2,378 16,324 מימוש 21/06/2020
  2020-01-063624 41 384 מימוש 18/06/2020
  2020-01-062958 20 347 מימוש 17/06/2020

15/06/2020 
 

  2020-01-061815 308,661 - הקצאה
 

מניות חסומות במסגרת הצעה  הקצאת
פרטית מהותית, כמפורט בדיווחים 

)מס'  26.4.2020אודות ההקצאה מיום 
( ומיום 2020-01-041472אסמכתא 

-2020-01סמכתא )מס' א 27.5.2020
נכלל בדוח  הםאשר האמור ב (053691

. לפרטים נוספים זה על דרך ההפניה
 להלן. 6.2ראה סעיף 

  129 2,040 מימוש
  2020-01-061263 - 720 פקיעה 14/06/2020
  2020-01-059685 8 172 מימוש 10/06/2020
  2020-01-059049 39 1,929 מימוש 09/06/2020
  2020-01-058167 110 1,689 מימוש 07/06/2020

 - הקצאה 1/6/2020

 
 
 

450,772 2020-01-056211 

מניות חסומות במסגרת הצעה  הקצאת
פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית, 

)מס'  1.6.2020כמפורט בדיווח מיום 
אמור האשר , (2020-01-056211אסמכתא 

. נכלל בדוח זה על דרך ההפניה וב
 להלן. 6.2לפרטים נוספים ראה סעיף 

  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  627,597 הינהיתרת כלל כתבי האופציה הלא סחירים  13.8.2020 ליום

  מניות. 65,825,835 וכמות ההון הרשום למסחר הינה מניות 70,147,781נה המונפק והנפרע הי
)מס' אסמכתא  31.5.2020לפרטים אודות תכנית רכישה עצמית ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 להלן. 6.4( אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה, וכן סעיף 2020-01-055572
 

 הקצאת מניות חסומות .6.2
אישר  23.4.2020 ביום, 2019לדוח התקופתי לשנת  12.3.9.5בהמשך לאמור בסעיף  .6.2.1

 רגילות, חסומות מניות 456,022 תהקצא , לאחר אישור ועדת התגמול,דירקטוריון החברה
נושאי משרה ועובדים  11-ל החברה, של כ"א ע.נ. ש"ח 1 בנות סחירות, שם, על רשומות

ה לאחר ההקצאה )ולאחר שתהווינ 3ה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותיתבמסגרת הצע
מהון המניות המונפק  0.68% -חסומות נוספות כמפורט להלן( כמניות  308,661הקצאת 

אישור הבורסה לניירות ערך התקבל  27.5.2020. ביום והנפרע ומזכויות ההצבעה של החברה
( לרישום למסחר בבורסה של המניות החסומות "הבורסה"להלן: בתל אביב בע"מ )

                                                 
מש את כתבי האופציה רק מניות בכמות יוקצו לניצע שמהבפועל  ,כתבי האופציהממימוש  שנבעון כמות המניות ילעני 2

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

תקנות הצעה "להלן: ) 0002 -רות ערך בחברה רשומה(, התש"סתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של נייכהגדרת מונח זה ב 3
 ."(פרטית
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אישרה האסיפה הכללית של  2.6.2020ביום כמו כן,  .מניות 450,772כן הוקצו ומתו המוקצות
 מניות 308,661הקצאת אישור ועדת התגמול, ו דירקטוריון החברההחברה, לאחר אישור 

במסגרת  החברה, של כ"א ע.נ. ש"ח 1 בנות סחירות, שם, על רשומות רגילות, חסומות
שתהווינה לאחר ההקצאה ת הצעה פרטית, כהגדרת מונח זה בתקנוהצעה פרטית מהותית 

מהון המניות המונפק  0.46%-כנוספות כמפורט לעיל( החסומות המניות ה )ולאחר הקצאת
סגן יו"ר דירקטוריון מניות חסומות למר אבנר סטפק ) 150,588והנפרע של החברה, מתוכן: 

רקטור בחברה דימניות חסומות למר צבי סטפק ) 113,676מבעלי השליטה בחברה(, החברה ו
 ביום .ומות למר אילן רביב, מנכ"ל החברהמניות חס 44,397 -אביו של מר אבנר סטפק( וו

אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר בבורסה התקבל  11.6.2020
 80%יבשילו כמפורט להלן: המניות החסומות כלל  .של המניות החסומות המוקצות

ממועד אישור ההקצאה ע"י  צות יבשילו כעבור שנתייםמהמניות החסומות המוק
 מאותו מועד.מהמניות החסומות המוקצות יבשילו כעבור שלוש שנים  20%-הדירקטוריון, ו

ת לאור משבר הקורונה והשפעותיו על החברה ועל שוק ההון ועל ההצעות הפרטיות נעשו
לו  2019השנתי לשנת מנת להקל תזרימית על החברה. הקצאת המניות הינה חלף הבונוס 

זכאים הניצעים וזאת לאור בקשת החברה והסכמת הניצעים להמיר את הבונוס למניות 
מיום  יםמיידי יםדיווחלדוחות הכספיים ו )ה(6ביאור לפרטים נוספים ראה חסומות. 
 , מס' אסמכתא:2020-01-041472, מס' אסמכתא: 2020-01-041415)מס' אסמכתא:  26.4.2020

-2020)מס' אסמכתא:  27.5.2020מיום , (2020-01-041481ומס' אסמכתא: , 2020-01-041475
-2020-01)מס' אסמכתא:  1.6.2020 מיום, (2020-01-053721ומס' אסמכתא:  01-053691

 :מס' אסמכתא) 15.6.2020ומיום ( 2020-01-056889)מס' אסמכתא:  3.6.2020מיום , (056211
  .נכלל בדוח זה על דרך ההפניה אשר האמור בהם (2020-01-061815

 50,000שר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, הקצאת אי 24.6.2020 ביום .6.2.2
 2-ל החברה, של כ"א ע.נ. ש"ח 1 בנות סחירות, שם, על רשומות רגילות, חסומות מניות

 -במסגרת הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית שתהווינה לאחר ההקצאה כ עובדים
תנאי המניות . של החברהמהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה  0.08%

 20.7.2020ביום  .2019לדוח התקופתי לשנת  12.3.11.6החסומות הינם כמפורט בסעיף 
אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר בבורסה של המניות התקבל 

מס' אסמכתא: ) 28.6.2020מיום  יםמיידי יםלפרטים נוספים ראה דיווח .החסומות המוקצות
נכלל  הםאשר האמור ב (2020-01-071110 :מס' אסמכתא) 22.7.2020ומיום  (2020-01-059254

 בדוח זה על דרך ההפניה. 
 

 דירוג אג"חו גיוס .6.3
 באופק יציב A1.ilכי היא קובעת דירוג  "(מידרוגבע"מ )להלן: " הודיעה מידרוג 31.3.2020 ביום

מיליון ש"ח ע.נ., וזאת לאור החלטה  130'( שתנפיק החברה בהיקף של עד דלאגרות החוב )סדרה 
, לביצוע הנפקת אגרות חוב לציבור, בדרך של 31.3.2020ביום טוריון החברה עקרונית שקיבל דירק

'(, אשר הונפקה לראשונה מכוח תשקיף מדף של דהרחבת סדרת אגרות חוב קיימת )סדרה 
 . 27.11.2019דוח הצעת מדף מיום ו 28.2.2019מיום החברה 

( בדרך של הרחבת סדרה ד'פרסמה החברה את תוצאות הנפקת אגרות חוב )סדרה  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
 )ד(6 אוריבב כמפורט בדוח הצעת המדף לאגרות חוב )סדרה ד'( וכמפורטשווים 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 

 .ש"חאלפי 125,044  של כולל נקוב בערך יחידות 125,044 החברה לתוצאות המכרז, הקצתה
 112.7-כב מסתכמת שהוקצו ד'( סדרה(החוב  אגרות בגין קיבלה שהחברה ברוטו הכוללת התמורה

  .ח"ש מיליון
על  ושהונפקוסדרה ד'(  מותירה את דירוג האג"ח )סדרה ג'הודיעה מידרוג כי היא  9.6.2020ביום 

 9.6.2020באופק יציב, על כנו. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  A1.ilידי החברה בדירוג 
 (.2020-01-059310)מס' אסמכתא: 

, תנאי אגרות החוב הנפקת אגרות חוב )סדרה ד'( בדרך של הרחבת סדרה לפרטים נוספים אודות
)ד( 16לדוחות הכספיים וביאור  )י(6-ו )ד(6ים ביאורדירוג החוב של הסדרה ראה ו )סדרה ד'(

)מס' אסמכתא:  27.2.2019 םים מיוידידיווחים מו 2019לשנת  הכספיים של החברה יהלדוחות
-2020-01מס' אסמכתא: , 2020-01-033912)מס' אסמכתא:  31.3.2020 (, מיום2019-01-017254

-2020-01)מס' אסמכתא:  2.4.2020 מיום, (2020-01-034791)מס' אסמכתא:  1.4.2020מיום , (033969
בהם נכלל בדוח זה על  אשר האמור, (2020-01-059310)מס' אסמכתא:  9.6.2020מיום ו (035100

 דרך ההפניה.
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  רכישה עצמית .6.4
לאור מחיר המניה של החברה ולאור ההזדמנות העסקית הגלומה במחיר החליט דירקטוריון 

דיווח מיידי של . לפרטים ראה ש"חמיליון  25עצמית בסך של עד  ההחברה לאמץ תכנית רכיש
נכלל בדוח זה על דרך  והאמור ב אשר( 2020-01-055572)מס' אסמכתא  31.5.2020החברה מיום 

  -של כ בסכוםמניות החברה במסגרת התכנית  1,336,787נרכשו  13.8.2020נכון ליום  ההפניה.
ההון  13.8.2020 בהתאם לאמור, ליום. 50.77%ושיעור ביצוע התכנית הינו  ש"ח 12,693,557

  מניות. 65,825,835 הרשום למסחר של החברה הינו
 

   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 
בקשר עם פסיפיקה אחזקות בע"מ, במהלך  14.9.2017התביעה כתביעה נגזרת שהוגשו ביום 

שו הצדדים השונים את עמדותיהם ביחס לחלוקת סכום הפשרה וקביעת הגיהחודשים האחרונים 
הפשרה וכן  סק דין המורה על אופן חלוקת סכוםניתן פ 15.6.2020ביום הגמול ושכר הטרחה. 

לבית המשפט העליון הוגשו  ,2020 יולי בחודש. והוראות נלוות הוראות בעניין גמול ושכר טרחה
המטפלים בתביעה, בשל השלב המקדמי של עורכי הדין  להערכתעל פסק הדין. ערעורים שני 

 הערעורים לא ניתן בשלב זה לאמוד את סיכוייהם. 
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 בתל אביב יפו כנגד מיטב דש גמל ופנסיה המחוזי

קבע בית המשפט כי חלף עיקרי טיעון וסיכומים בעל פה יגישו הצדדים סיכומים בכתב.  5.4.2020
וסיכומי  13.7.2020הוגשו ביום  סיכומי מיטב דש גמל ,18.5.2020יום בוגשו הסיכומי התובעים 

 . 12.8.2020ל התובעים הוגשו ביום התשובה ש
בהתייחס  2019של החברה לשנת  יה הכספייםבדוחות ()ב(2)ב()19 בביאור בהמשך לאמור .7.3

גמל לבית המשפט  כנגד מיטב דש 15.10.2013 לתובענה ובקשה לאישורה כייצוגית שהוגשו ביום
במעמד הצדדים נערכו דיוני תזכורת  13.7.2020 וביום 4.6.2020 , ביוםהמחוזי בתל אביב

על הצדדים להודיע ונקבע ש במסגרתם הציע בית המשפט כי הצדדים ישקלו מתווה פשרה מסוים
הוגשה בקשה לארכת מועד להגשת עמדה  4.8.2020 ביום .5.8.2020 עמדתם בהקשר זה עד ליום

 מטעם הצדדים.
ייחס לתובענה בהת 2019()ג( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .7.4

, כנגד מיטב דש גמל לבית המשפט המחוזי 10.7.2016ובקשה לאישורה כייצוגית שהוגשו ביום 
 מיטב דש גמלהגישו המבקשים את סיכומיהם בבקשת האישור. על  4.6.2020ביום בתל אביב, 

 17.6.2020 ביום הוגשהבשל פטירת התובע הייצוגי . 11.10.2020להגיש סיכומים מטעמה עד ליום 
הודיעו הצדדים לבית המשפט  14.7.2020 אמצעות יורשיו. ביוםבבקשה לצירוף עזבונו כבעל דין, 

 כי הגיעו להסכמה על צירופה של אלמנתו, כבעלת דין )מבקשת בבקשת האישור(.
בהתייחס לתובענה  2019בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  ()ו(2)ב()19 בהמשך לאמור בביאור .7.5

כנגד מיטב  לבית המשפט המחוזי בתל אביב 10.7.2017 צוגית שהוגשו ביוםובקשה לאישורה כיי
לבית הדין  13.9.2019שהוגשו ביום תובענה ובקשה מתוקנת לאישור תובענה כייצוגית ול, דש גמל

את תגובתה  מיטב דש גמלהגישה  15.3.2020 ביום, כנגד מיטב דש גמל האזורי לעבודה בתל אביב
התקיים דיון בפני בית הדין. בית הדין המליץ לצדדים לשקול פניה  21.5.2020 לתשובה. ביום

דחה בית הדין  ,19.7.2020 ביום חמת התיישנות,מ סיכומים בבקשת הסילוקלאחר הגשת לגישור. 
עוד קבע כי בקשת הסילוק מחמת שיהוי תידון במסגרת הדיון בבקשת האישור. ו הבקשהאת 

דיון הוכחות שת האישור ותשובת המבקש לתגובה. נקבעו מועדים להגשת תגובת המשיבה לבק
בשלב זה, כאשר טרם להערכת עורכי הדין המטפלים בבקשה ובתובענה,  .4.3.2021קבוע ליום 

להעריך את סיכוייה של בקשת ביכולתם הוגשה תשובת המשיבה לבקשת האישור המתוקנת, אין 
 האישור המתוקנת והתביעה להתקבל.

לתביעה בהתייחס  2019בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  ז(()2())ב19בהמשך לאמור בביאור  .7.6
לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ביום ובקשה 

 12.7.2020 וביום 25.6.2020 ביום , נגד מיטב דש גמל וחמש חברות מנהלות נוספות,20.3.2018
ישה המועצה הישראלית לצרכנות בקשה להצטרף הג 7.7.2020 ביום .הוכחות דיוני התקיימו

 הגישה התנגדות לבקשה, שטרם הוכרעה. מיטב דש גמללבקשת האישור כידידת בית משפט. 
בהתייחס לתביעה  2019( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 4)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .7.7

ד מיטב דש הלוואות בע"מ כנג 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

. דיון 8.9.2020על המבקש להגיש תגובה לתשובה עד ליום דש הלוואות תשובה לבקשה לאישור. 
 .12.10.2020קדם משפט קבוע ליום 

לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד  30.4.2020ום לפרטים אודות תביעה של לקוח שהוגשה בי .7.8
 .לדוחות הכספיים )ו(6 מיטב דש טרייד בע"מ, ראה ביאור
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 אביב-לפרטים אודות תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל .7.9
 )ז(6ביאור , כנגד מיטב דש גמל וכנגד תשע חברות מנהלות נוספות, ראה 2020בחודש אפריל 

  ות הכספיים.לדוח
אביב, -לפרטים אודות תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל .7.10

כנגד מיטב דש גמל וכנגד שלוש עשרה חברות מנהלות נוספות, והומצאה למיטב דש גמל ביום 
 לדוחות הכספיים. )ח(6, ראה ביאור 14.5.2020

 



 

1 

 

 בע"מ השקעות דש מיטב

 

 מאוחדים ביניים כספיים דוחות

 

 0303 ביוני, 03 ליום

 

 

 מבוקרים בלתי

 

 

 העניינים תוכן

 עמוד 

 0 מאוחדים ביניים כספיים דוחות סקירת

 0 הכספי המצב על מאוחדים דוחות

 5 אחר כולל רווחו הפסד או רווח על מאוחדים דוחות

 6 בהון השינויים על מאוחדים דוחות

 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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 15 מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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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 0303 ,ביוני 03 ליום הכספי המצב על המאוחד התמציתי הדוח
 ובאות ושהסתיימ חודשים שלושהו שישה של ותלתקופ המזומנים ותזרימי בהון ייםהשינו אחר, כולל ורווח הפסד
 לתקן בהתאם אלו ביניים לתקופות כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה הדירקטוריון .ךתארי

 לתקופת כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן ביניים", לתקופות פיכס "דיווח - IAS 03 בינלאומי חשבונאות
 להביע היא אחריותנו .1993-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנות של ד' פרק לפי זו ביניים
 סקירתנו. על בהתבסס אלה ביניים לתקופות כספי מידע על מסקנה

 
 באיחוד הכלולים נכסיהן אשר שאוחדו חברות של התמציתי הביניים לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא

    %10.1-כ מהוות באיחוד הכלולות והכנסותיהן 0303 ביוני, 03 ליום המאוחדים הנכסים מכלל %09.3-כ מהווים
 המידע תאריך. באותו שהסתיימו חודשים ושלושה שישה של לתקופות המאוחדות ההכנסות מכלל %10.3-וכ

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

 האחרים. החשבון רואי
 

 הסקירה היקף
 

 כספי מידע של "סקירה - בישראל חשבון רואי לשכת של 0313 )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 ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה תמצומצמ 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

 .1993-ל"התש (,ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות תקנות של 'ד פרק לפי הגילוי
 

 
 

 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,-תל
 חשבון רואי  0303 באוגוסט, 16

 

 קסירר את גבאי פורר קוסט
  ,133 בגין מנחם דרך
 6390130 אביב-תל
 

 +6232525-3-972   טל.

 972+-5622555-3  פקס
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 בע"מ השקעות דש מיטב

 הכספי המצב על מאוחדים דוחות
 

0 

      
 ליום     
 בדצמבר 01  ביוני 03ליום  
 0303  0319  0319 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      נכסים שוטפים
      

 093   019   565  מזומנים ושווי מזומנים 
 013   060   090  השקעות לזמן קצר 

 193   199   599  אשראי לקוחות
 59   01   50  לקוחות

 06   10   90  חייבים ויתרות חובה
 9   9   6  לקבל מסים שוטפים

      
  1,513   1,399   1,551 

      נכסים לא שוטפים
      

 96   99   96  השקעות של עמיתי קופות גמל
 199   139   013  הלוואות ויתרות חובה, השקעות

 09   06   30  השקעות בחברות כלולות 
 033   039   190  רכוש קבוע

 19   16   19  מסים נדחים
 1,159   1,151   1,103  נכסים בלתי מוחשיים

      
  1,619   1,631   1,690 

      
  0,091   0,315   0,053 

      

      
   .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



 בע"מ השקעות דש מיטב

 הכספי המצב על מאוחדים דוחות
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  ליום     
  בדצמבר 01  ביוני 03ליום  
 2020  2019  0319  
  מבוקר  בלתי מבוקר 
  ח"מיליוני ש 

       התחייבויות שוטפות
       

  669   699   359  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
  31   33   50  התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר

  66   90   59  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  039   195   060  זכאים ויתרות זכות

  13   13   19  מסים שוטפים לשלם
  139   1,311   1,333  

       התחייבויות לא שוטפות
       

  10   90   9  הלוואות מתאגידים בנקאיים
  199   600   901  אגרות חוב

  91   99   91  התחייבויות לעמיתי קופות גמל
  3   5   1  התחייבויות בגין רכישת מניות

  163   161   150  בגין חכירההתחייבויות 
  16   1   01  זכאים אחרים

  1   1   1  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  36   33   36  מסים נדחים

  1,055   1,353   1,031  
  0,035   0,361   0,133  כ התחייבויות"סה

       
       הון 

       
  65   63   66  הון מניות 

  511   519   511  פרמיה על מניות
  13   11   13  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

  001   011   063  יתרת רווח 
  01   01   01  קרנות אחרות

       
  159   131   116  הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

       
  136   169   011  זכויות שאינן מקנות שליטה

  1,335   1,319   1,169  כ הון "סה
       
  0,091   0,315   0,053  

       

        0303 באוגוסט, 16
 רום עינת  רביב אילן  ברקת אלי    הדוחות אישור תאריך

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



 בע"מ השקעות דש מיטב

 אחר כולל רווחו הפסד או רווח על מאוחדים דוחות
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 01  ביוני 03ביום   ביוני 03ביום  
 0303  0319  0303  0319  0319 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 (למעט נתוני רווח למניה)ח ''מיליוני ש 
          

 133   039   031   306   300  נטו , ואחרות עמלות, הכנסות מדמי ניהול
 11   01   11   09   31  הכנסות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי

 905   003   006   365   390  כ הכנסות"סה
          

 911   190   169   053   050  הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
          

 039   59   59   111   103  רווח תפעולי
          

 מניירות ערך המוחזקים ( הפסד)רווח 
 9   0   9   13   (1) נטו, למטרות השקעה בתיק נוסטרו   

 1   1   -   1   1  הכנסות מימון
 (00)  (11)  (1)  (00)  (10) הוצאות מימון

 (33)  (13)  (9)  (00)  (03) נטו, הוצאות אחרות

 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות
 6   0   1   0   1  נטו, לפי שיטת השווי המאזני    

          
 136   05   31   13   91  רווח לפני מסים על הכנסה

 53   10   11   09   05  מסים על הכנסה 
          

 96   00   03   55   30  רווח לתקופה
          

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

 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
 (0)  -   -   -   -  של פעילויות חוץ     

בגין עסקאות גידור תזרימי ( הפסד)רווח 
 -   1   -   1   (1) מזומנים

          
 (0)  1   -   1   (1) כולל אחר המיוחס לחברה( הפסד)כ רווח "סה

          
 93   03   03   56   30  כ רווח כולל"סה

          
          :רווח לתקופה מיוחס ל

 91   19   09   31   06  בעלי המניות של החברה
 11   3   0   9   9  זכויות שאינן מקנות שליטה

          
  30   55   03   00   96 

          :רווח כולל מיוחס ל
 91   03   09   39   05  בעלי המניות של החברה

 16   3   0   9   9  זכויות שאינן מקנות שליטה
          
  30   56   03   03   93 

רווח למניה המיוחס לבעלי מניות החברה 
 (ח"בש)

         
          

 1.19   3.09   3.09   3.93   3.53  רווח בסיסי 
          

 1.19   3.09   3.09   3.90   3.53  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 
                 

 0303, בינואר 1יתרה ליום 
 1,335   136   159   01   001   13   511    65  (מבוקר)   
                 

 30   9   06   -   06   -   -    -  רווח לתקופה 
 (1)  -   (1)  (1)  -   -   -    -  נטו, הפסד כולל אחר

                 
 30   9   05   (1)  06   -   -    -  כולל ( הפסד)כ רווח "סה

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

 -   -   -   -   -   (0)  0    -  מימוש אופציות לעובדים
 הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן

 131   105   6   6   -   -   -    -  מקנות שליטה    

 5   -   5   -   -   -   3    1  לעובדים ונושאי משרההנפקת הון 
 5   0  0   -   -   0   -    -  תתשלום מבוסס מניו

 רכישות נטו של בעלי זכויות שאינן
 (19)  (0)  (15)  (15)  -   -   -    -  מקנות שליטה    

 (6)  -   (6)  -   -   -   (6)   -  רכישה עצמית של מניות החברה
                 

 1,169  011   116   01   063   13   511    66  0303, ביוני 03יתרה 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

 לתי מבוקרב 
 ח"מיליוני ש 
                

 0319, בינואר 1יתרה ליום 
 953   105   105   03   033   13   510   63  (מבוקר)   
                

 55   9   31   -   31   -   -   -  רווח לתקופה 
 1   -   1   1   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                
 56   9   39   1   31   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 (03)  -   (03)  -   (03)  -   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן 

 (9)  (9)  -   -   -   -   -   -  שליטהמקנות    
 -   -   -   -   -   (3)  3  *( -  מימוש אופציות לעובדים

  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן 
 00   19   0   0   -   -   -   -  מקנות שליטה   

 1   -   1   -   -   1   -   -  תשלום מבוסס מניות
 השקעה בהון השותפות על ידי בעלי

 09   09   -   -   -   -   -   -  זכויות שאינן מקנות שליטה   
                

 1,319   169   131   01   011   11   519   63  0319ביוני  03יתרה ליום 
                
                

                .ח"מיליוני ש 1 -נמוך מ*( 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים      



 בע"מ השקעות דש מיטב

 בהון השינויים על מאוחדים דוחות
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     מיוחס לבעלי מניות החברה 

  הון מניות  
פרמיה על 

  מניות

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

יתרת 
  רווח

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן 

מקנות  
 כ הון"סה  שליטה

 בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                

 1,106   093   862   31   009   9   503   65  0303, באפריל 1יתרה ליום 
                

 03   0   09   -   09   -   -   -  רווח לתקופה
 -   -   -   -   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                
 03   0   09   -   09   -   -   -  כ רווח כולל "סה

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

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

 3   0   1   -   -   1  -   -  תשלום מבוסס מניות
 רכישות נטו של בעלי זכויות

 (0)  1   -   (0)   -   -   -   -  שאינן מקנות שליטה    
 5   -   5   -   -   -   3   1  הנפקת הון לעובדים ונושאי משרה

 (6)  -   (6)  -   -   -   (6)  -  רכישה עצמית של מניות החברה
                

 1,169   011   116   01   063   13   511   66  0303, ביוני 03יתרה ליום 

 

 
     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
 בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                

 961   100   109   03   013   11   516   63  0319, באפריל 1יתרה ליום 
                

 00   3   19   -   19   -   -   -  רווח לתקופה 
 1   -   1   1   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                
 03   3   03   1   19   -   -   -  כ רווח כולל "סה

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

 (0)  (0)  -   -   -   -   -   -  שליטהמקנות    
    הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן 

 00   19   0   0   -   -   -   -  מקנות שליטה   
 1   -   1   -   -   1   -   -  תשלום מבוסס מניות

 -   -   -   -   -   (1)  1  *( -  מימוש אופציות לעובדים
 השקעה בהון השותפות על ידי 

 09   09   -   -   -   -   -   -  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   
                

 1,319   169   131   01   011   11   519   63  0319, ביוני 03יתרה ליום 
          .ח"מיליוני ש 1 -נמוך מ*( 

         .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



 בע"מ השקעות דש מיטב

 בהון השינויים על מאוחדים דוחות
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     מיוחס לבעלי מניות החברה 

  הון מניות  
פרמיה על 

  מניות

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  יתרת רווח  מניות

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן מקנות 

 כ הון"סה  שליטה
 מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                

 953   105   105   03   033   13   510   63  0319, בינואר 1יתרה ליום 
                

 96   11   91   -   91   -   -   -  רווח לשנה 
 (0)  (0)  -   -   -   -   -   -  נטו, הפסד כולל אחר

                
 93   16   91   -   91   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 (53)  -   (53)  -   (53)  -   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

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

 00   09   5   5   -   -   -   -  שליטה מקנות    
 0   -   0   -   -   0   -   -  מניותתשלום מבוסס 

 השקעה בהון השותפות על ידי בעלי
 63   61   (1)  (1)  -   -   -   -  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 

 (60)  (60)  -   -   -   -   -   -  איבוד שליטה בשותפות   
                

 1,335   136   159   01   001   13   511   65  0319, בדצמבר 01יתרה ליום 
                

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

 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 01  ביוני 03ביום   ביוני 03ביום  
 0303  0319  0303  0319  0319 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

          תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
          

 96   00   03   55   30  רווח לתקופה
          

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
          :מפעילות שוטפת   
          

          :התאמות לסעיפי רווח והפסד
          

 09   9   9   10   13  פחת רכוש קבוע
 69   19   15   06   09  מוחשיים הפחתת נכסים בלתי

 -   -   -   -   13  הפסד מירידת ערך מוניטין
 9   0   0   5   5  הפחתת הוצאות רכישה נדחות

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

 1   -   -   -   -  רכישת מניותשינוי בהתחייבויות בגין 
 -   1   -   1   -  שערוך הלוואה שניתנה לזמן קצר

 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות 
 (0)  (0)  1   (0)  1  נטו, לפי שיטת השווי המאזני   

 1   1   0   0   0  נטו, מסים נדחים
 (0)  9   (0)  5   (6) שערוך אגרות חוב

 רווח מניירות ערך הנמדדים בשווי 
 (15)  (0)  (0)  (16)  (5) נטו, הוגן דרך רווח או הפסד   

 0   1   3   1   5  תשלום מבוסס מניות

  59   35   01   03   19 

          

          

 
          

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 01  ביוני 03ביום   ביוני 03ביום  
 0303  0319  0303  0319  0319 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"ש מיליוני 
          

          :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
          

 לקוחות וחייבים, אשראי לקוחות
 ויתרות חובה   

 213  (50)   319  (139)  (169) 
 -   (16)  -   (16)  -  מזומנים מיועדים בשותפות מוגבלת
 אשראי לזמן קצר לצורך מתן אשראי

 חוץ בנקאי   
(011)   156  (053)   93   50 

 התחייבויות לספקים ולנתוני שירותים
 וזכאים ויתרות זכות   

 60  (109)  (9)  (00)  (109) 
          
 (43)  (33)  (38)  (91)  (035) 
          

 ששימשו )מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 שוטפת( לפעילות   

 59   63   20  (03)  (63) 
          
          
          
          
          
          
          

          

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

  ביוני 03ביום   ביוני 03ביום  
01 

 בדצמבר
 0303  0319  0303  0319  0319 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

          מזומנים לפעילות השקעהתזרימי 
 השקעות לזמן קצר הנמדדות  ( רכישת)מימוש 

 (60)  1   (00)  (03)  10  נטו, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   
 (0)  (1)  (0)  (1)  (0) רכישת רכוש קבוע

 (03)  (9)  (1)  (10)  (15) רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 (9)  (3)  (0)  (6)  (9) מניות פרעון התחייבויות בגין רכישת

 (11)  -   (0)  (0)  (9) מתן הלוואה לזמן ארוך
 (16)  (5)  (11)  (9)  (3) נטו, שינוי בפיקדונות מוגבלים

 השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת 
 (1)  -   -   -   (5) השווי המאזני   

 (13)  -   -   -   -  (ב)רכישת חברה שאוחדה לראשונה 

 (136)  (16)  (39)  (63)  (09) מזומנים נטו שימשו לפעילות השקעה
          

          תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 בניכוי )הנפקת אגרות חוב של החברה 

 061   -   110   -   110  (הוצאות הנפקה   
 הנפקת אגרות חוב של חברה מאוחדת

 039   -   -   -   -  (בניכוי הוצאות הנפקה)   
 (19)  -   -   -   -  פרעון אגרות חוב של החברה

 (113)  (01)  (39)  (59)  (67) פרעון אגרות חוב של חברה מאוחדת
 (53)  (03)  -   (03)  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה

 דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן  
 (15)  (9)  (9)  (9)  (1) מקנות שליטה   

 (09)  (5)  (6)  (10)  (10) פרעון התחייבויות בגין חכירה
 השקעה בהון השותפות על ידי בעלי זכויות

 59   09   -   09   -  שאינן מקנות שליטה   
 1   -   -   -   -  מימוש אופציות בחברה מאוחדת

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

 (15)  (0)  (0)  (5)  (5) בנקאיים   
 הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות

 03   00   3   00   131 שליטה   
 -   -   (6)  -   (6) רכישה עצמית של מניות החברה

 03   03   -   03   13  נטו, ממכירת ניירות ערך בחסרתמורה 
 5   -   3   -   5  קבלת הלוואה המירה למניות

 (0)  (9)  (00)  (19)  90  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 016   (10)  36   (61)  245  מימון( שימשו לפעילות)   
          

 הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי
 0   -   -   -   -  מזומנים   

 10   (60)  9   (61)  095  במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)עלייה 
 מזומנים ושווי מזומנים לתחילתיתרת 

 091   099   556   091   093  תקופה   

 093   019   565   019   565  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

          

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 לשנה          
 שהסתיימה  החודשיםשלושת   ששת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר 01  ביוני 03ביום   ביוני 03ביום   
  0303  0319  0303  0319  0319 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"מיליוני ש  
           

 (א)
מידע נוסף על תזרימי המזומנים 

           מפעילות שוטפת
           
          :מזומנים ששולמו במשך השנה עבור 
           
 51   19   11  03   00 ריבית 
           
 30   13   3  03   13 מסים על הכנסה 
           
           
          :מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור 
           
 0   -   -  1   1 ריבית 
           
 9   0   -   9   0 מסים על הכנסה 
           
           
 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
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 לשנה          
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר 01  ביוני 03ביום   ביוני 03ביום   

  0303  0319  0303  0319  0319 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"מיליוני ש  

           
          שאוחדה לראשונהרכישת חברה  (ב)
           

 
 נכסים והתחייבויות של החברה

          :המאוחדת ליום הרכישה   
           
 0   -   -   -   -  (למעט מזומנים ושווי מזומנים)הון חוזר  

 
נכסים בלתי מוחשיים המיוחסים 

 (06)  -   -   -   -  לפעילויות
 15   -   -   -   -  התחייבויות לזמן ארוך  
 (5)  -   -   -   -  זכויות שאינן מקנות שליטה 
           

 (13)  -   -   -   -  כ רכישת חברה שאוחדה לראשונה "סה 
           
           

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  לשנה          
  שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים  
  ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
  בדצמבר 01  ביוני 03ביום   ביוני 03ביום   

  0303  0319  0303  0319  0319  

  מבוקר  בלתי מבוקר  

  ח"מיליוני ש  

            

           איבוד שליטה בשותפות שאוחדה בעבר (ג)

            

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

  60   -   -   -   -  זכויות שאינן מקנות שליטה 

            

 
כ נכסים והתחייבויות של השותפות "סה

  (13)  -   -   -   -  רה המאוחדת ליום המכי

            

  (13)  -   -   -   -  נכסים והתחייבויות ליום המכירה 

 
השקעה בשותפות כלולה ליום היציאה 

  13   -   -   -   -  מאיחוד

   -   -   -   -   -  

            

            

            

  .חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים  
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 כללי - :1 באור
 

 שישה של ותלתקופו 0303 ביוני, 03 ליום מתומצתת במתכונת נערכו אלה כספיים דוחות .א
 לעיין יש מאוחדים(. ביניים כספיים דוחות - )להלן תאריך באותו ושהסתיימ חודשים לושהשו

 לשנהו 0319 בדצמבר, 01 ליום החברה של השנתיים הכספיים לדוחות בהקשר אלה בדוחות
 השנתיים הכספיים הדוחות - )להלן אליהם נלוו אשר ולבאורים תאריך באותו שהסתיימה

  המאוחדים(.
 

 הקורונה נגיף התפשטות השפעות .ב
 

 והתפשטותו ,0319 דצמבר בחודש בסין (COVID-19) הקורונה נגיף של ההתפרצות בעקבות
 וגם בעולם רבים באזורים הכלכלית הפעילות בהיקפי ירידה חלה ,0303 שנת במהלך הגלובלית
 לפעילות באשר ודאות אי ומשרה גלובלי כלכלי מאקרו סיכון מהווה הנגיף התפשטות בישראל.
 לירידות ההון, בשוק בהר לתנודתיות היתר, בין גרמה, מכך וכחלק בעולם העתידית הכלכלית

 ובכלכלה העולמית בכלכלה מהותית ולפגיעה ובעולם בארץ פיננסיים נכסים של בשווים
 הישראלית.

 מצומצמת, במתכונת לעבוד החלה והחברה ותעסוקה תנועה מגבלות בישראל הוטלו בנוסף
 םהנותרי החברה מעובדי חלק כאשר תשלום, ללא לחופשה מהעובדים חלק הוצאת כללה אשר

 על החברה, של חילופיים באתרים לעבוד עברו החברה מעובדי חלק בנוסף מהבית. לעבוד הונחו
 ובהתאם ,הכספיים הדוחות פרסום למועד נכון העובדים. של ההדבקה סיכון את לצמצם מנת

 העובדים רוב וחזרו החברה במשרדי לעבוד העובדיםמ חלק חזרו שהוטלו, במגבלות להקלה
 .תשלום ללא לחופשה הוצאו אשר

 
 פעילות על השפיעו לעיל, כמתואר הכללית הפעילות בהיקפי והירידה הקורונה נגיף התפשטות

  להלן: כמפורט ותוצאותיה הקבוצה
 
במהלך תקופת הדוח חלו ירידות משמעותיות בהיקף הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה.  .1

 9.9-של כנכסי קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי הקבוצה )לרבות קרנות סל( ירדו בסך 
מיליארדי ש"ח. הירידה בהיקף  0-כמיליארדי ש"ח ונכסי קופות הגמל והפנסיה ירדו בסך של 

ן ירידות ערך והן פדיונות של לקוחות ומובילה באופן ישיר הנכסים המנוהלים כוללת ה
לירידה בהכנסות הקבוצה. לאחר תאריך המאזן, עלו הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה 

מיליארדי ש"ח  101.3המנוהלים לסך של הסתכמו הנכסים  0303באוגוסט,  13ונכון ליום 
 .0303 ביוני, 03מיליארדי ש"ח נכון ליום  100.1לעומת סך של 

 את להתאים מנת על בצעדים החברה נקטה לעיל, כאמור בהכנסות, הירידה בעקבות .0
 תשלום, ללא לחופשה עובדים הוצאת היתר, בין בהכנסות, הצפויה לירידה הוצאותיה

 בנכסים הירידה לאור בנוסף, חדשים. פרויקטים והקפאת ורכש שיווק תקציבי צמצום
 המנוהלים הנכסים מהיקף נגזרות אשר הישירות מההוצאות חלק נחסכות המנוהלים,

 קיימת האחרות הקבוצה מפעילויות בחלק הנכסים, ניהול פעילויות לעומת ומההכנסות.
 המוסדי(. והברוקראז' הבורסה חבר במגזר )בעיקר העסקית בפעילות עליה

 של התמשכות או להחרפה ולהיערך החברה של המזומנים כרית את להגדיל מנת על .0
 של בדרך ד'( )סדרה חוב אגרות ,0303 באפריל 1 ביום החברה, הנפיקה כלכלי,ה המשבר
 החברה עומדת ,0303 ,ביוני 03 ליום נכון בנוסף, ש"ח. מיליוני 110-כ של בסך סדרה הרחבת

 החוב אגרות בגין והן בנקאיים תאגידים מול הן שנקבעו הפיננסיות המידה אמות בכל
 שהנפיקה. ד'( וסדרה ג' )סדרה
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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 .3
 לתחילת שהגיעה כך ש"ח, מיליוני 053-כ של בסך הון פנינסולה גייסה 0303 שנת של הראשון
 האשראי את פנינסולה הגדילה בנוסף טובה. ברמה והנזילות המימון מקורות כאשר המשבר
 מיליוני 105-כ של בסך שהנפיקה, המסחריים הערך ניירות מלוא את פרעה ובמקביל הבנקאי

 תיק היקף את וצמצמה שלה האשראי תיק במיפוי פנינסולה החלה המשבר פרוץ עם ש"ח.
 של בדרך לרבות לקוחותיה, מול הפיננסי המרווח את פנינסולה העלתה בנוסף האשראי.

 לסיכונים המידה על יתר חשופים אשר חיים ללקוחות אשראי חידוש ואי ריבית העלאת
 האשראי לסיכון העלייה את נכונה לשקף מנת על זאת התקופה, את המאפיינים הייחודיים

 של הבנקאיים המימון מקורות עלויות של העלייה השפעת את למתן מנת ועל במשק
 פעילות.ה תוצאות על פנינסולה

 תחילתב האשראי תיק לגודל ביחס קצר לזמן הלקוחות אשראי קטן אלו מצעדים כתוצאה
 ש"ח. מיליוני 033-בכ פנינסולה של המזומנים יתרות וגדלו ש"ח, מיליוני 300-כב המשבר

 לא החברה ולדעת מזומנים מניבות יחידות של הכספיות התוצאות את סקרה החברה .5
 אמדה שם והפנסיה, הגמל בפעילות למעט ערך, ירידת על המצביעים סימנים מתקיימים

 הראשון ברבעון החברה רשמה הבחינה בעקבות היחידה. של ההשבה בר הסכום את החברה
 ש"ח. מיליוני 10.9-כ של בסך והפנסיה הגמל בפעילות ערך לירידת הפרשה 0303 שנת של

 והגיעה השוטף החיסכון תבפעילו ערך לירידת בחינה החברה ביצעה הנוכחי ברבעון בנוסף,
 נדרשת לא כן ועל הפנקסני השווי על עולה הפעילות של ההשבה בר שסכום למסקנה
 .3 באור בנוסף ראה נוספים לפרטים ערך. לירידת הפרשה

 

 עשויים הנגיף התפשטות המשך כגון וגורמים הקבוצה, בשליטת אינו אשר באירוע שמדובר היות   
 בשווקים השינויים אחר שוטף באופן לעקוב ממשיכה קבוצהה הקבוצה, הערכות על להשפיע

 הבינוני בטווח הקבוצה חברות של העסקיות תוצאותיהן על ההשלכות את ובוחנת ובעולם בארץ
 והארוך.

 את ולפרוע להמשיך ביכולתה יש כי למסקנה והגיעה לעיל האמור השלכות את בחנה החברה   
 שנקבעו. הפיננסיות המידה באמות ולעמוד ךולהמשי לעין הנראה בעתיד התחייבויותיה

 
 החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 באור

 

 מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת .א
 

 כספי דיווח 03 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם ערוכים מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות
 )דוחות ערך ניירות תקנות של ד' פרק לפי הגילוי להוראות בהתאם וכן ביניים, לתקופות

 .1993-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים
 

 לזו עקבית מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות בעריכת יושמה אשר החשבונאית המדיניות .ב
 להלן. האמור למעט המאוחדים, השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת שיושמה
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 באור
 

  קיימים חשבונאות לתקני תיקונים .ג
 

 מכשירים 9 בינלאומי כספי דיווח לתקן תיקונים IASB -ה פרסם ,0319 ספטמבר בחודש .1
 חשבונאות ולתקן גילויים פיננסים: מכשירים 9 בינלאומי כספי דיווח לתקן ,פיננסים

  .ומדידה הכרה פיננסים: מכשירים 09 בינלאומי
 על המתבססת גידור חשבונאות המיישמות חברות עבור זמניות הקלות מספק התיקון
 בריביות הצפויה רפורמת בגין השוררת הודאות-מאי ומושפעות IBORs -ה ריבית

 ולסכומים למועדים הקשור בכל ודאות-לאי מובילה בריביות זו רפורמה הבנצ'מרק.
 לפריטים והן מגדרים למכשירים ןה הקשורים עתידיים מזומנים לתזרימי הרלוונטיים

  מגודרים.

 ביום המתחילות לתקופות החברה של הכספיים הדוחות על השפעה היתה לא לתיקון
 IBORs -ה ריבית על המתבססות גידור עסקאות מבצעת אינה היא שכן ,0303 בינואר, 1

 .עליהן להשפיע יכול הרפורמה שעיתוי

 

 כתוצאה חכירה בדמי בשינויים החשבונאי הטיפול באופן הקלות - IFRS16-ל תיקון .0
 הקורונה ממשבר

 כספי דיווח לתקן תיקון ,0303 מאי בחודש IASB ה פרסם נההקורו משבר ורלא
 .חכירות :16 בינלאומי

 חכירה בדמי שינויים לפיה פרקטית הקלה ליישם לחוכרים לאפשר הינה התיקון מטרת
 משתנים. חכירה כדמי אלא חכירה כתיקוני יטופלו לא הקורונה ממשבר כתוצאה
 בלבד. החוכרים על יחול התיקון

 הבאים הקריטריונים לשלושת העונים החכירה בדמי שינויים לגבי רק יחול התיקון
 במצטבר:

 יותר נמוכים או מהותי באופן זהים הינם המעודכנים העתידיים החכירה תשלומי .א
 ;העדכון לפני רגע לשלם נדרש היה שהחוכר לתשלומים בהשוואה

 ליום עד של לתקופה המתייחסים תשלומים בעבור הינו החכירה תשלומי קיטון .ב
 וכן, ;0301 ביוני 03

 החכירה. חוזה של התנאים ליתר מהותי שינוי בוצע לא .ג

 רטרואקטיבית, ויחול ,0303 ,ביוני 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם התיקון
 מוקדם. ליישום אפשרות עם

 בדמי השינויים כל עבור ולהחילו מוקדם ביישום התיקון את ליישם בחרה החברה
 תשלומי על שהתקבל ויתור לאור בהתאם, הקורונה. ממשבר כתוצאה שנבעו חכירה
 ,0303 ,ביוני 03 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של בתקופה החברה הכירה חכירה
 ש"ח. אלפי 991 -כ של בסך הפחת בהוצאות בקיטון

 
 כספי דיווח בתקן "עסק" להגדרת תיקון IASB -ה פרסם 0311 אוקטובר בחודש .0

 מערכת "עסק" להיחשב מנת שעל לכך הבהרה כולל התיקון .עסקים צירופי 0 בינלאומי
 יחדיו אשר מהותי ותהליך תשומה הפחות לכל יכללו נרכשו אשר ונכסים פעילויות של

 יכול שעסק מבהיר התיקון בנוסף תפוקות. לייצר ביכולת משמעותי באופן תורמים
 כולל יקוןהת תפוקות. לייצר הנדרשים והתהליכים התשומות כל בלי גם להתקיים

 צורך ללא עסק, ברכישת מדובר שאין לקבוע יכולה חברה לפי אופציונלי מבחן
   נוספות. בבחינות
 החל חל הרכישה מועד אשר ועסקאות עסקים צירופי עבור לראשונה יישום התיקון

 מכן. לאחר או 0303 בינואר, 1 מיום
 

 מחדש סיווג .ד
 

 לתקופות ההשוואה בנתוני מסוימים סעיפים מהותיים, לא בסכומים מחדש, סיווגה החברה
  הנוכחית. בתקופה להצגה להתאימם מנת על הכספי, המצב על המאוחדים בדוחות קודמות,
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 פיננסיים מכשירים - :0 באור
 

 הוגן שווי .א
 

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

 

 הוגן שווי  יתרה 

 
 ביוני 03

0303  
 ביוני 03

0319  
 בדצמבר 01

0319  
 ביוני 03

0303  
 ביוני 03

0319  
 בדצמבר 01

0319 

 
 בלתי
  מבוקר

 בלתי
  מבוקר  מבוקר

 בלתי
  מבוקר

 בלתי
 מבוקר  מבוקר

 ח"ש מיליוני 

 התחייבויות
            פיננסיות

            
 הלוואות

 מתאגידים
 01   131   16   01   131   16   (0) (1) בנקאיים

 חוב אגרות
 מאוחדת חברה

(0) (3)  093   113   006   069   115   009 

 חוב אגרות
 516   693   539   533   605   503  (0) (0) '(ג סדרה)

 חוב אגרות
 003   -   093   061   -   013  (0) (0) '(ד סדרה)
            
  1,033   903  1,165   1,036   996   1,061 

 

 

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

 .בבורסה נסחרות (ד' וסדרה ג' )סדרה חוב אגרות (0)

 לשלם. וריבית שוטפות חלויות כולל (0)

 למחירי בהתאם הינו ההוגן השוויו בבורסה נסחרות בע"מ פנינסולה קבוצת חוב אגרות (3)
 בורסה.
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - :0 באור
 

 הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג .ב
 

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

  ההוגן: השווי לקביעת
 

  זהים. והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק התאמות( )ללא מצוטטים מחירים :1 רמה
 במישרין לצפייה ניתנים אשר ,1 ברמה שנכללו מצוטטים, מחירים שאינם נתונים  :0 רמה

 בעקיפין. או
 שימוש ללא הערכה )טכניקות לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים  :0 רמה

 לצפייה(. ניתנים שוק בנתוני
 

 הוגן בשווי מדדיםהנ פיננסיים מכשירים
 
 0 רמה  0 רמה  1 רמה  

 ח"ש מיליוני  (מבוקר בלתי) 0303 ,ביוני 03
       הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 00   9   103   חוב ואגרות אופציות ,מניות
        אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 6   -   -    מניות

       
   103   9   09 

 

 
       פיננסיות התחייבויות

 -   -   50   סחירות ואופציות חוב אגרות ,מניות
 -   0   -   לגידור המשמשים המדד על אקדמה חוזי

 13   -   -   למניות המירה התחייבות
 13   -   -   מניות בגין התחייבות

       
   50   0   03 

 

 
 מבוקר(: )בלתי 0 לרמה המסווגים הפיננסיים ובהתחייבויות בנכסים התנועה להלן

 

 נכסים
 פיננסיים

 הוגן בשווי
 רווח דרך
  הפסד או

 נכסים
 פיננסיים

 בשווי
 דרך הוגן
 כולל רווח

   אחר

 התחייבות
 המירה
  למניות

 התחייבות
 כ"סה  מניות בגין

 ח"ש מיליוני 
          

 01   (19)  (5)  6   09  0303 ,בינואר 1 ליום יתרה
          

 או ברווח שהוכר הפסד סך
 (3)  -   -   -   (3) הפסד
 (5)  -   (5)  -   -  הלוואה קבלת
 9   9   -   -   -   התחייבות פרעון

          
 19   (13)  (13)  6   00  0303 ,ביוני 03 ליום יתרה

 

 
 במסגרת ,1 ברמה הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים ,0303 ,ביוני 03 ליום קיימים, בנוסף

 ש"ח. מיליוני 11 -כ של בסך גמל, קופות עמיתי של השקעות
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - :0 באור
 

 )המשך( הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג ב.
 
 0 רמה  0 רמה  1 רמה  

 ח"ש מיליוני  (מבוקר בלתי) 0319 ,ביוני 03
       הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 00   3   130   חוב ואגרות אופציות ,מניות
        אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 3   -   -    מניות

       
   130   3   06 

 

 
 

       פיננסיות התחייבויות
 -   -   33   סחירות ואופציות חוב אגרות ,מניות

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

 15   -   -   מניות בגין התחייבות
       
   33   0   15 

 

 
 מבוקר(: בלתי) 0 לרמה המסווגים הפיננסיים ובהתחייבויות בנכסים התנועה להלן

 

 

 נכסים
 פיננסיים

 הוגן בשווי
 רווח דרך
  הפסד או

 נכסים
 פיננסיים

 בשווי
 דרך הוגן
 כולל רווח

   אחר
 התחייבות

 כ"סה  מניות בגין
 ח"ש מיליוני 
        

 15   (01)  3   00  0319 ,בינואר 1 ליום יתרה
        

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

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

 6   6   -   -   התחייבויות פרעון
        

 01   (15)  3   00  0319 ,ביוני 03 ליום יתרה
 

 

 
 במסגרת ,1 ברמה הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים ,0319 ביוני 03 ליום קיימים, בנוסף

 ש"ח. מיליוני 11 -כ של בסך גמל, קופות עמיתי של השקעות
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - :0 באור
 

 )המשך( הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג ב.
 
 0 רמה  0 רמה  1 רמה  

 ח"ש מיליוני  (מבוקר) 0319 ,בדצמבר 01
       הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 09   0   133    חוב ואגרות אופציות ,מניות
       אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 6   -   -    מניות

       
   133   0   30 

 

 
 

       פיננסיות התחייבויות
 -   -   31   סחירות ואופציות חוב אגרות ,מניות

 -   0   -   לגידור המשמשים המדד על אקדמה חוזי
 5   -   -   למניות המירה התחייבות
 19   -   -   מניות בגין התחייבות

       
   31   0   00 

 

 
 

 )מבוקר(: 0 לרמה המסווגים הפיננסיים ובהתחייבויות בנכסים התנועה להלן

 

 נכסים
 פיננסיים

 הוגן בשווי
 רווח דרך
  הפסד או

 נכסים
 פיננסיים

 בשווי
 דרך הוגן
 כולל רווח

   אחר

 התחייבות
 המירה
  למניות

 התחייבות
 כ"סה  מניות בגין

 ח"ש מיליוני 
          

 15   (01)  -   3   00  0319 ,בינואר 1 ליום יתרה
 או ברווח שהוכר הפסד סך

 (9)  (1)  -   -   (1) הפסד
 00   -   -   0   03  רכישות

 (6)  (6)  -   -   -  לראשונה שאוחדה חברה
 (19)  -   -   -   (19) מימושים

 11   11   -   -   -   התחייבויות פרעון
 (5)  -   (5)  -   -  הלוואה קבלת

          
 01   (19)  (5)  6   09   0319 ,בדצמבר 01 ליום יתרה
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 מוחשיים בלתי נכסים - :3 באור

 פנסיה וקרנות גמל קופות ניהול .א
 

 נגיף התפרצות עקב ,0303 במרס 01 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של התקופה במהלך
 הגמל בפעילות אפשרית ערך לירידת סימנים התקיימו ,לעיל ב'1 בביאור כאמור ,הקורונה
 מניבת היחידה בגין מוניטין ערך לירידת בחינה החברה ערכה כן ועל החברה של והפנסיה

 ליחידת המיוחסים הנכסים של ההשבה בר סכום פנסיה. קרנותו גמל קופות ניהול המזומנים
 מזומנים. תזרימי היוון בסיס על הוגן, שווי בסיס על נקבע פנסיה וקרנות גמל קופות ניהול

 נגזרות אשר העתידיות ההכנסות לגבי בתחזיותיה החברה השתמשה ההוגן, השווי בחישוב
 ביום שהסתיימה לתקופה רווחיותה בסיס על ,0303 במרס, 01 ליום המנוהלים הנכסים מהיקף

 %0.5 של בשיעור עתידית צמיחה לגבי הערכות בעתיד, הצפויה רווחיותה 0303 במרס, 01
 מיליוני 310 הינו לעיל ההנחות על בהתבסס ההשבה בר סכום .%13.9-כ של היוון ובשיעור

 הדוח בתקופת הוכר מכך כתוצאה בספרים. מהערך נמוך והוא 0303 במרס, 01 ליום נכון ש"ח,
 ההפסד המוניטין(. ערך בירידת החברה )חלק ש"ח מיליוני 10.9-כ של בסך ערך מירידת הפסד

 אשר המוניטין סך אחרות. הוצאות בסעיף ונכלל למוניטין במלואו יוחס כאמור ערך מירידת
 ש"ח. מיליוני 354 של לסך ,0303 במרס, 01 ליום נכון מסתכם, זו ליחידה מיוחס

 
 שוטף חיסכון ניהול .ב

 
 ,0303 ביוני, 03 ליום מוניטין ערך לירידת השנתית הבחינה את החברה ערכה הדוח בתקופת

 המיוחסים הנכסים של ההשבה בר סכום שוטף. חיסכון ניהול המזומנים בתימנ היחידה בגין
 .מזומנים תזרימי היוון משיטת הנגזר ,שימוש שווי בסיס על נקבע שוטף חיסכון ניהול ליחידת
 החברה השתמשה מס, לפני המזומנים תזרימי היוון שיטת לפי השימוש שווי בחישוב

 ,ביוני 03 ליום המנוהלים הנכסים מהיקף נגזרות אשר העתידיות ההכנסות לגבי בתחזיותיה
 בעתיד, הצפויה רווחיותה 0303 ,ביוני 03 ביום שהסתיימה לתקופה רווחיותה בסיס על ,0303

 אשר המוניטין .%11.5-כ של היוון ובשיעור %0.5 של בשיעור עתידית צמיחה לגבי הערכות
 מיליוני 339 של לסך ,0303 ביוני, 03 ליום נכון מסתכם, שוטף חסכון ניהול ליחידת הוקצה

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

 
 

 

 

 



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

 

00 

 פעילות מגזרי - :5 באור
 

 כללי .א
 :דיווח בני עסקית פעילות מגזרי  בארבעה פועלת הקבוצה .1

 
 חיסכון ניהול מגזר

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

 פנסיה קרנות לפיצויים, מרכזיות קופות השתלמות, קרנות
 .תקציבית בפנסיה להשתתפות מרכזית גמל תוקופ

   
 החיסכון ניהול מגזר

 השוטף
 בבאור כאמור המיזוג ובעקבות 0319 לשנת השני מהרבעון החל -

 החיסכון ניהול מגזר המאוחדים השנתיים הכספיים לדוחות ב'3
 עבור ערך בניירות השקעה תיקי וניהול שיווק כולל השוטף
 קרנות ניהול מוסדיים, ולקוחות תאגידים ,פרטיים לקוחות
 סל. קרנות וניהול נאמנות

   
 בורסה חבר מגזר

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

 בין הכוללים ,מוסדיים ללקוחות 'ברוקראז ושירותי פרטיים
 ביצוע מסחר, שירותי ,ערך ניירות משמורת שירותי ,היתר

 למגוון שונות ואשראי ש"עו ופעילויות ערך בניירות עסקאות
 .לקוחות של רחב

   
 ובינוניים קטנים לתאגידים אשראי מתן הינה המגזר פעילות  - בנקאי חוץ אשראי   

 .מ"בע פנינסולה קבוצת באמצעות בישראל
 

 סוכנויות פעילויות בעיקר הן האחרים במגזר שנכללות בקבוצה הנוספות הפעילויות
 במגזר שנכללת החברה של מלאה בבעלות הנמצאת ביטוח סוכנות )למעט הביטוח
 דש מיטב באמצעות צרכני אשראי מתן זרות, קרנות הפצת ובינוני(, ארוך לזמן חיסכון

 אם. קפיטל ליקווידיטי באמצעות יותעתיד הכנסות תזרימי רכישת פעילות הלוואות,
 - להלן( Limited Management Investment Lotus באמצעות אשראי מתן ופעילות בע"מ סי

 .(לוטוס
 

 לצורכי בנפרד שלה העסקיות היחידות של הפעילות תוצאות אחר עוקבת ההנהלה .0
  .ביצועים והערכת משאבים הקצאת לגבי החלטות קבלת

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

 

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

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

 .מטה
 

 ,שלישיים מצדדים התקבלו שההכנסות כאילו מגזרים בין בהכנסות מטפלת הקבוצה .0
 .שוטפים שוק מחירי לפי בהן מכירה ומשכך

 
 את כולל השוטף החיסכון ניהול מגזר ,0319 לשנת השני מהרבעון החל לעיל, כאמור .3

 ערך בניירות השקעה תיקי וניהול ושיווק הסל קרנות ניהול הנאמנות, קרנות ניהול
 ההחלטות מקבל לגישת בהתאם הינה ההצגה מוסדיים. ולקוחות פרטיים לקוחות עבור

 0319 לשנת השני מהרבעון החל רואה, אשר (CODM) החברה של הראשי התפעוליות
 את ,המאוחדים השנתיים הכספיים לדוחות ב'3 בסעיף המתואר המיזוג ובעקבות
 .דיווח בר כמגזר הפעילות

 



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

 

03 

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

                
 0303ביוני  03ששת 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  
                
 390   -   33   31   96   160   153  הכנסות מחיצוניים  
 -   (1)  1   -   -   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 390   (1)  35   31   96   160   153  כ הכנסות"סה  

                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת

 1     -  1   -   -   -   -   השווי המאזני, נטו

                
 139   -   11   19   05   65   09  רווח מגזרי  
                
 (06)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

  
 הפסד מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 (1)             נטו, נוסטרו   
 (10)             נטו, הוצאות מימון  
 (03)             נטו, הוצאות אחרות  
                
 91              רווח לפני מסים על הכנסה  
                



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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           (המשך) מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              (המשך) מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 0319ביוני  03ששת 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  
                
 365   -   33   09   56   190   151  הכנסות מחיצוניים  
 -   (0)  0   -   -   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 365   (0)  30   09   56   190   151  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 0   -   0   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                
 133   -   19   03   19   61   09  רווח מגזרי  
                
 (03)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 13              נטו, נוסטרו   
 (00)             נטו, הוצאות מימון  
 (00)             נטו, הוצאות אחרות  
                
 13              רווח לפני מסים על הכנסה  
                



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

 

06 

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

                
 0303ביוני  03שלושת החודשים שהסתיימו ביום    

  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  שוטף

חבר בורסה 
' וברוקראז
  מוסדי

אשראי 
 כ "סה  התאמות  אחרים  חוץ בנקאי

 בלתי מבוקר   
 ח"מיליוני ש   
              הכנסות  
                
 006   -   03   11   31   93   90  הכנסות מחיצוניים  
 -   -   -   -   -   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 006   -   03   11   31   93   90  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 1   -   1   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                
 93   -   3   1   19   01   10  רווח מגזרי  
                
 (10)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

  
 מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק  רווח

 9              נטו, נוסטרו   
 (1)             נטו, הוצאות מימון  
 (9)             נטו, הוצאות אחרות  
                
 31              רווח לפני מסים על הכנסה  

                



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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           (המשך) מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              (המשך) מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 0319ביוני  03שלושת החודשים שהסתיימו ביום    

  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  שוטף 

חבר בורסה 
' וברוקראז
  מוסדי

אשראי 
 כ "סה  התאמות  אחרים  חוץ בנקאי

 בלתי מבוקר   
 ח"מיליוני ש   
              הכנסות  
                
 003   -   19   01   05   16   99  הכנסות מחיצוניים  
 -   (0)  0   -   -   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 003   (0)  01   01   05   16   99  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 0   -   0   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                
 93   -   9   13   1   03   19  רווח מגזרי  
                
 (15)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים   

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 0              נטו, נוסטרו   
 (19)             נטו, הוצאות מימון  
 (13)             נטו, הוצאות אחרות  
                
 05              רווח לפני מסים על הכנסה  

                



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

 

01 

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

                
 0319בדצמבר  01לשנה שהסתיימה ביום    

  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  שוטף

חבר 
בורסה 
' וברוקראז
  מוסדי

אשראי 
 כ "סה  התאמות  אחרים  חוץ בנקאי

 מבוקר   
 ח"מיליוני ש   
              הכנסות  
                
 905   -   13   11   133   030   011  הכנסות מחיצוניים  
 -   (5)  5   -   -   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 905   (5)  15   11   133   030   011  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 6   -   6   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                
 093   -   00   30   05   119   33  רווח מגזרי  
                
 (59)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 9              נטו, נוסטרו   
 (00)             נטו, הוצאות מימון  
 (33)             נטו, הוצאות אחרות  
                
 136              רווח לפני מסים על הכנסה  
                



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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 הדוח בתקופת מהותיים אירועים - :6 באור
 

, 0303בפברואר,  09בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, ביום ( 0א')3בהמשך לאמור בבאור  .א
מתאגיד  לוטוסנוספים מהונה המונפק והנפרע של  10.5%השלימה החברה רכישה של 

השלימה , 0303באפריל,  1מיליוני אירו. ביום  0-בשליטת מר דיוויד גרין בתמורה לסך של כ
 131-נוספים מהונה המונפק והנפרע של לוטוס בתמורה לסך של כ 3.695%החברה רכישה של 

נוספים מהונה המונפק  6.595%, השלימה החברה רכישה של 0303ביוני,  09אלפי אירו. ביום 
אלפי אירו. נכון למועד אישור הדוחות מחזיקה  936-והנפרע של לוטוס בתמורה לסך של כ

 מהונה המונפק של לוטוס. 65.95%-החברה בכ
 

 0303 בינואר, 00 ביום המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות (3א')3 בבאור לאמור בהמשך .ב
 תמורה כנגד רגילות מניות 69,996,333 הנפיקה מכוחו מדף הצעת דוח פנינסולה פרסמה
 רכשה המניות הנפקת במסגרת הנפקה. הוצאות בניכוי ש"ח מיליוני 053.0-כ של מיידית
 13 ביום ש"ח. מיליוני 115-כ של כולל בסך פנינסולה של רגילות מניות 00,333,333 החברה

 נכון פנינסולה. של מניות 995,933 -ל פנינסולה של אופציות כתבי החברה מימשה ,0303 וני,בי
 פנינסולה. של המונפק מהונה %00.53 -בכ החברה מחזיקה הדוחות אישור למועד

 
 השלימה הדוח בתקופת המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות 10 בבאור לאמור בהמשך .ג

 אשר מסווגים למשקיעים שהנפיקה המסחריים הערך ניירות סדרת מלוא פירעון פנינסולה
 ש"ח. מיליוני 105 על עמדה הנפקתה במועד

 

 לאגרות יציב באופן A1.il דירוג קובעת היא כי בע"מ מדרוג הודיעה 0303 במרס, 01 ביום .ד
 החלטה לאור וזאת ע.נ, ש"ח מיליוני 103 עד של בהיקף החברה שתנפיק ד'( )סדרה החוב

 לציבור, חוב אגרות הנפקת לביצוע ,0303 במרס, 01 ביום החברה דירקטוריון שקיבל עקרונית
 תשקיף מכוח לראשונה הונפקה אשר ד'(, )סדרה קיימת חוב אגרות סדרת הרחבת של בדרך

 לדוח בהתאם החברה, גייסה ,0303 באפריל, 1 ביום .0319 בפברואר, 01 מיום החברה של ףמד
 הוצאות )בניכוי ש"ח מיליוני 110-כ של סך החברה של מדף תשקיף פי על שפורסם מדף הצעת

 ש"ח מיליוני 53 לציבור החברה הציעה מדף הצעת דוח פי על ד'(. )סדרה חוב אגרות הנפקה(
 על עמד בהנפקה החוב לאגרות האפקטיבית הריבית שיעור ע.נ. ש"ח ונימילי 103 עד ע.נ.
 הכספיים בדוחות ד'16 באור ראה ד'(, )סדרה החוב אגרות תנאי בדבר לפרטים .%31.3

 המאוחדים. השנתיים
 
 הקצאת התגמול( ועדת אישור )לאחר החברה דירקטוריון אישר ,0303 באפריל, 00 ביום .ה

 החברה, של כ"א, ע.נ. ש"ח 1 בנות סחירות, שם, על רשומות רגילות, חסומות מניות 963,610
 המניות מהון %1.1 -כ ההקצאה, לאחר ,היוו החסומות המניות ועובדים. משרה נושאי 13-ל

 הקורונה משבר לאור בוצעה ההקצאה החברה. של ההצבעה ומזכויות והנפרע המונפק
 הבונוס חלף והינה החברה על תזרימית להקל מנת ועל ההון, שוק ועל החברה על והשפעותיו

 להמיר הניצעים והסכמת החברה בקשת לאור וזאת הניצעים זכאים לו ,0319 לשנת השנתי
 החברה, למנכ"ל חסומות מניות 33,099 הקצאת כוללת ההקצאה חסומות. למניות הבונוס את
 יו"ר וסגן בחברה השליטה מבעלי סטפק אבנר למר חסומות מניות 153,511 רביב, אילן מר

 מר של אביוו בחברה דירקטור סטפק, צבי למר חסומות מניות 110,696-ו החברה דירקטוריון
 .0303 ביוני, 0-ה ביום כללית אסיפה ידי על אושרה אשר סטפק, אבנר

 ההקצאה אישור ממועד שנתיים כעבור יבשילו המוקצות החסומות מהמניות %13  
 שנים שלוש כעבור יבשילו החסומות מהמניות %03 -ו הקובע( המועד - )להלן בדירקטוריון

 המניות בגין דיבידנדיםל הניצעים זכאים יהיו הקובע מהמועד החל כי יובהר הקובע. מהמועד
 המועד לאחר בקבוצה העסקתו את סיים מהניצעים שמי ככל שיחולקו. ככל החסומות,

 אשר החסומות המניות לכל זכאי יהיה ניצע אותו החברה, ביוזמת ובין ביוזמתו בין הקובע,
 נאמן שם על יוקצו המניות לעיל. כאמור לבונוס תחליף הינה וההקצאה הואיל לו הוקצו
 הבשלה. תקופת כל לתום עד לטובתם ידו על ומוחזקות מהניצעים אחד כל תלטוב

 המניות, של למסחר לרישום בע"מ אביב בתל ערך לניירות הבורסה אישור קבלת לאחר
 .חסומות מניות 300599, ,0303 יוני בחודש הוקצו הכללית, האסיפה ואישור
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 חברה כנגד לקוח של תביעה אביב בתל המחוזי המשפט לבית הוגשה ,0303 באפריל, 03 ביום .ו
 -כ של בסך פיצוי לתשלום בדרישה טרייד( דש מיטב - )להלן בע"מ טרייד דש מיטב מאוחדת,

 הלקוח לטענת הלקוח. מושקע היה בהן הפוזיציות לסגירת פעולותיה בגין ש"ח מיליוני 1.95
 לסגירת באיחור לפעול והחלה בחשבון פעילות להמשך האפשרות את מהחס טרייד דש מיטב

 את שהעמיד באופן ש"ח מיליוני 5-מ למעלה של הפסד בחשבון שנגרם לאחר רק הפוזיציה
 על דיווחה ולא ש"ח, מיליוני 5.9-כ של בסך חובה ביתרת המסחר יום של בסופו החשבון

 לבית הגנה כתב טרייד דש מיטב הגישה ,0303 ביולי, 9 ביום בחשבונו. ביטחונות חוסר
 יתרת גביית לצורך אביב בתל המחוזי המשפט לבית תביעה החברה הגישה כן כמו המשפט.

 לממש טרייד דש מיטב ביקשה בנוסף ש"ח. מיליוני 5.9-כ של סך על העומד בחשבונו, החוב
 דש מיטב לבקשת הוטל ,0303 וני,בי 0 ביום הלקוח. חתום עליו חוב שטר לפועל בהוצאה

 הלקוח. בבעלות מקרקעין נכס על זמני עיקול טרייד
 התהליכים, נמצאים בהם המקדמיים השלבים בשל בתביעה, המטפלים הדין עורכי להערכת 

 .והגביה ההליכים סיכויי את להעריך ניתן לא
 

 כייצוגית לאשרה ובקשה תובענה אביב בתל המחוזי המשפט לבית הוגשה 0303 אפריל בחודש .ז
 מאוחדת, חברה כנגד 0336-התשס"ו ייצוגיות, תובענות לחוק בהתאם התביעה( - יחדיו )להלן
 13 ביום גמל דש למיטב הומצאה התביעה גמל(. דש מיטב - )להלן בע"מ ופנסיה גמל דש מיטב
 הנתבעות(. - ביחד )להלן נוספות מנהלות חברות תשע כנגד הוגשה התביעה .0303 במאי,
 מכוח והגביה האכיפה רשות ידי על המבוצעת כדין שלא לגבייה בטענה התביעה של עניינה
 עוסקת התקנה .1961 - תשכ"ח והוצאות( שכר )אגרות, לפועל ההוצאה לתקנות )א(3 תקנה

 הנתבעות על הנטען, לפי ממוחשבת. בדרך עיקול ממבקש תשלום לקבל שלישי צד של בזכותו
 הן ובפועל שלהן, הפיננסיים המכשירים לכל ביחס העיקול ממבקש בלבד אחת פעם לגבות
 השבה של סעד על להורות מבוקש האישור בבקשת בנפרד. פיננסי מכשיר לכל ביחס גובות

 וכן הנ"ל, )א(3 תקנה מכוח המשיבות לידי שהועברו הטענה( )לפי היתר" "סכומי כל של
 המשפטית האישיות מבחן "לפי ממוחשב עיקול עבור תשלום יתקבל ואילך מכאן כי להורות

 שלהן". הפיננסיים המכשירים לכ עבור שלישי צד לכל בלבד אחת פעם - קרי הנפרדת,
 של התביעה לסכום ביחס ,ש"ח 033 של בסך המבקש ידי על הוערכה האישית התביעה
 להערכה. ניתן אינו כי נכתב כולה הקבוצה

 תגובה הגשת טרם זה, מקדמי בשלב ובתובענה, בבקשה המטפלים הדין עורכי להערכת
 .יהסיכוי את להעריך באפשרותם אין האישור, לבקשת

 
 - יחדיו )להלן כייצוגית לאשרה ובקשה תובענה הוגשה אביב בתל המחוזי המשפט לבית .ח

 התביעה גמל. דש מיטב כנגד 0336-התשס"ו ייצוגיות, תובענות לחוק בהתאם התביעה(
 חברות עשרה שלוש כנגד הוגשה התביעה .0303 במאי, 13 ביום גמל דש למיטב הומצאה
 המבקשים מבקשים שאותה הקבוצה (.המשיבות או תהנתבעו – ביחד )להלן נוספות מנהלות

 המשיבות אשר ובהווה בעבר המשיבות של לקוחותיהם "כלל היא התביעה במסגרת לייצג
 שהועברו ההפרשות את סיווגו המשיבות ואשר השתלמות קרן בעבורה מנהלות ו/או ניהלו

 בפועל מס בגינן נוכה אם )בין שגוי בעניינם שהרישום ו/או לדין בניגוד במס כחייבות בעבורם
 בכל כדין נהגו לא המשיבות כי היתר, בין נטען, התביעה במסגרת נוכה(". טרם אם ובין

 התביעה כי המבקשים סבורים זה בשלב ההשתלמות. בקרנות שבוצעו להפקדות הקשור
 החלטה ניתנה ,0303 ביוני, 09 ביום שקלים. מיליוני מאות של בסך הנמוך( הצד )על מוערכת

 אינם ההליך את לנהל מעוניינים המבקשים בה והדרך הבקשה הוגשה בו האופן פניו על כי
 על עמדתם. את המבקשים הגישו ,0303 ביולי, 03 ביום הצדדים. עמדת והתבקשה סבירים,

 לעניין עמדתם להביע ובמסגרתה ,0303 באוקטובר, 05 -ה ליום עד תגובה להגיש המשיבות
  ההליך. ניהול אופן

 
 לבקשת תגובה הוגשה טרם זה, מקדמי בשלב בתובענה, המטפלים הדין עורכי תלהערכ

 להתקבל. והתביעה האישור בקשת סיכוי את להעריך ניתן לא האישור,
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 של עצמית לרכישה תכנית אימוץ על החלטה החברה דירקטוריון קיבל ,0303 במאי, 01 ביום .ט

 למועד נכון ש"ח. מיליוני 05 עד של כספי ובהיקף חודשים שלושה של לתקופה החברה מניות
 החברה רכשה המאזן תאריך לאחר ש"ח. מיליוני 6-כ של בסך מניות החברה רכשה הדוח
 ש"ח. מיליוני 9-כ של בסך נוספות מניות

 

 החוב אגרות דרוג את כנו על מותירה היא כי בע"מ מדרוג הודיעה ,0303 ביוני, 9 ביום .י
 יציב. באופן A1.il בדירוג ד'(, וסדרה ג' )דרה החברה שהנפיקה

 
  וחהד מועד לאחר אירועים - :7 באור

 

 93 לציבור פנינסולה הנפיקה מכוחו מדף הצעת דוח פנינסולה פרסמה 0303 ,ביולי 01 ביום .א
 (. החוב אגרות - להלן"א )כ.נ. ע"ח ש 1 בנות'( ג)סדרה  חוב אגרות מיליון
ואינן צמודות )קרן וריבית( למדד  0.3%החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  אגרות
 "ח. ש מיליוני 16-ל הסתכמה. סך התמורה המיידית )ברוטו(, במסגרת ההצעה לציבור, וכלשה

בשיעור של  תשלומים רבעוניים שווים ורציפים בעשרהחוב תעמודנה לפירעון )קרן( האגרות 
 ,בינואר 0-מקרן ערכן הכולל של אגרות החוב, כל אחד, אשר ישולמו מידי רבעון החל ב 13.3%
 בחמישה עשר. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תשולם 0300

  .0303 באוקטובר, 0-חל מה רבעוןתשלומים, אשר ישולמו כל 
 

 )להלן כי התקשרה בהסכם עם בנק מזרחי טפחות בע"מ פנינסולההודיעה  0303ביולי  13ביום  .ב
, לפיו בד בבד עם השלמת רכישת מלוא הון המניות המונפק ונפרע של בנק אגוד בנק מזרחי( -

ובנק אגוד על הסכם  פנינסולהעל ידי בנק מזרחי, יחתמו בנק אגוד(  -)להלן לישראל בע"מ 
ים של לקוחות בנק נאת תיק האשראי למימון פעילות היהלומ פנינסולהבמסגרתו תרכוש 

מסך תיק האשראי במועד השלמת  93% -ל 55%אגוד, כנגד תשלום תמורה בסך של בין 
 .העסקה בפועל

במסגרת העסקה יכלול את האשראי וההלוואות  פנינסולהתיק האשראי הנרכש על ידי 
ד על ידי בנק אגוד ללקוחותיו בתחום הפעילות, לרבות ההתחייבות להעמדת מסגרות שהועמ

 האשראי, כל זאת נכון למועד ההשלמה. 
במועד ההשלמה סכום שינוע בשיעור של  פנינסולהבתמורה לרכישת תיק האשראי, תשלם 

סכום תשלם לבנק אגוד  פנינסולהמשווי התיק במועד ההשלמה בפועל. כך,  93% -ל 55%בין 
דולר ומעלה, או סכום  נימיליו 103משווי התיק, אם שווי התיק יעמוד על  93%-השווה ל
דולר ומטה והכל בהתאם  נימיליו 93משווי התיק, אם שווי התיק יעמוד על  55%-השווה ל

 19 -עמד תיק האשראי על סך כ ,0303 ,ביולי 01נכון ליום  .בהסכםלמדרגות המפורטות 
 דולר. נימיליו 053 -כמד על סך של היקף מסגרות האשראי ללקוחות עו בדולר ארה" נימיליו
, הודיעה פנינסולה כי התקבל אצלה אישור הממונה על התחרות לפיו 0303ביולי,  09ביום 

הוא מאשר את פנינסולה כרוכשת פעילות האשראי ליהלומנים של בנק אגוד ומשכך, חתימת 
שלמת עסקת מיזוג בנק איגוד ובנק מזרחי הסכם המכר והשלמת העסקה לפיו כפופים לה

 בלבד.
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ליקווידיטי( בעסקה  -, התקשרה ליקווידיטי קפיטל אם. סי בע"מ )להלן 0303באוגוסט,  9ביום  .ג
( מקבוצות הבנקאות והפיננסיים המובילות בעולם MUFG Bank -)להלן  MUFG Bank Ltdעם 

Mitsubishi  להלן(- MUFG( )UFJ Financial Group ,למיטב ידיעת החברה .)MUFG  הינו תאגיד
ובנקים נוספים ברחבי  Morgan Stanley ,Union Bankהפיננסיים היפני הגדול בעולם ומבעלי 

 העולם.
 

(, 53%/  53%יקימו יחד חברה בבעלות משותפת ) MUFG Bank -במסגרת העסקה ליקווידיטי ו
שתתאגד בסינגפור שתתאגד בסינגפור, ותשמש השותף הכללי של קרן השקעות פרטית, 

 ואשר תעסוק במתן אשראי לחברות באזור אסיה.
 

וליקווידיטי ימנו שני  MUFG Bankל אחד מבין כבמסגרת העסקה נקבע, בין היתר כי 
רה המשותפת וכן שני חברי וועדה לוועדת ההשקעות. בנוסף דירקטורים לדירקטוריון החב

 נקבע כי מר רון דניאל, מנכ"ל ליקווידיטי ישמש כמנכ"ל החברה המשותפת.
 

התחייבה להשקיע בקרן כשותף מוגבל סכום השקעה ראשוני  MUFG Bankבמסגרת העסקה 
 3ה מינימלית בת מיליוני דולר, כאשר כספי ההשקעה יהיו כפופים לתקופת השקע 13בסך של 

( ולאחר מכן פדיון כספי ההשקעה יתאפשר באמצעות מסירת הודעה Lock Up Periodשנים )
 חודשים לפחות. בנוסף, נקבע מנגנון להגדלת סכום ההשקעה הראשוני. 10מוקדמת בת 

 
תהיה  MUFG Bankכמו כן נקבע כי במהלך חמש שנות הפעילות הראשונות של הקרן, 

רן וכי בהסכמה משותפת בין הצדדים ניתן יהיה לצרף לקרן משקיעים המשקיעה היחידה בק
בלעדיות לפיה תהיה מנועה מלהקים  MUFG Bank -נוספים. במקביל ליקווידיטי העניקה ל

קרנות נוספות או מיזמים אחרים עם משקיעים מוסדיים יפנים אחרים אשר יעניקו אשראי 
נוספות או מיזמים עם גופים פיננסיים  לצדדים שלישיים וכן תהיה מנועה מלהקים קרנות

ממשיכה  MUFG Bankאחרים אשר יעניקו אשראי לחברות באזורי אסיה ואוקראינה כל עוד 
להיות שותפה מוגבלת בקרן, בהתאם ליעדי השקעות של הקרן וככל שהקרן ממשיכה לבצע 

 השקעות, והכל בהתאם למגבלות שנקבעו.
 

רותי ניהול וחיתום באמצעות פלטפורמה טכנולוגית ליקווידיטי תעניק לחברה המשותפת שי
שפותחה בליקווידיטי אשר מבוססת על אלגוריתמיקה ייחודית לחיזוי הכנסות ותזרימי 

 1.0%בשיעור של  לשירותי הניהול תקבל ליקווידיטי דמי ניהול שנתייםמזומנים. בתמורה 
להשקיע והחברה המשותפת תהיה זכאית לדמי הצלחה בשיעור  MUFG Bankמהתחייבות 

 .1%( של הקרן הינה לפחות Hurdleמתשואת הקרן, ככל שתשואת הסף השנתית ) 05%
 

ג' בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בדבר צווי שומות ניכויים 06בהמשך לאמור בבאור  .ד
, ניתן תוקף של פסק דין 0303באוגוסט  9שנמסרו לחברה ולשתי חברות מאוחדות, ביום 

להסכם פשרה אשר נחתם בין החברה לבין פקיד השומה, בגין טענת פקיד השומה כי על 
החברות היה לנכות מס במקור מתשלומים ששולמו לחברות שירותים, על פי תקנות מס 

 .1990-הכנסה ומס מעסיקים )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים(, התשנ"ג
 

ליישומו לא צפויה ו 0316עד וכולל שנת המס  0311הפשרה נחתם בגין שנות המס הסכם 
 .להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה

 



   

1 

  בע"מ השקעות דש מיטב
 

 אוחדיםהמ ביניים הכספיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
 לחברה המיוחסים
 

 2020 ביוני 30 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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 נוסף מידע
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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
 שלושהו שישה של תוולתקופ 2020 ,ביוני 30 ליום החברה(, - )להלן בע"מ שקעותה דש מיטב לש 1970-התש"ל

 של וההנהלה דירקטוריוןה באחריות ינוה הנפרד בינייםה כספיה מידעה אריך.ת באותו ושהסתיימ חודשים
 סקירתנו. על בהתבסס וז ביניים לתקופת הנפרד ינייםהב הכספי מידעה על סקנהמ להביע יאה אחריותנו החברה.

 
 אשר מוחזקות חברות של ביניים הכספי ידעהמ מתוך הנפרד בינייםה לתקופת כספיה המידע תא סקרנו לא

 ואשר 2020 ביוני, 30 ליום ש"ח יליונימ 387.6-כ של לסך הסתכמו נטו ,ןלה המיוחסים ההתחייבויות בניכוי הנכסים
 של ותלתקופ ש"ח מיליוני 2.6-וכ ח"ש מיליוני 8.8-כ של לסך הסתכם ל"הנ החברות ברווחי החברה של חלקה
 סקרונ חברות ותןא של נפרדה בינייםה תקופתל הכספי המידע .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים שלושהו שישה

 אותן גיןב הכספי מידעל מתייחסת היאש ככל ,ומסקנתנו לנו ומצאוה שדוחותיהם אחרים שבוןח רואי ידי על
 .האחרים חשבוןה רואי של הסקירה וחותד על מבוססת חברות

 
 הסקירה היקף

 
 ספיכ מידע לש סקירה" - בישראל חשבון ואיר 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

 ביקורת תקניל בהתאם הנערכת יקורתב מאשר יכרתנ מידהב היקפהב צומצמתמ ינהה 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 ליבנו לתשומת אב לא אחרים, שבוןח רואי לש סקירהה וחותד עלו קירתנו,ס לע 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 תא גבאי פורר קוסט  אביב,-תל

 חשבון רואי  2020 באוגוסט, 16

  

 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
 
 

 חברהה של המאוחדים ביניים הכספיים חותהדו מתוך חברהל המיוחסים פרדנ כספי מידעו כספיים נתונים להלן
 תקנהל בהתאם המוצגים אוחדים(,מ דוחות - )להלן תקופתיה דוחה מסגרתב מפורסמיםה 2020 ביוני, 30 ליום

 .1970 - התש"ל דיים(,ייומ תקופתיים )דוחות ךער ניירות לתקנות ד'38
 
 
 
 
 
 

 



 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה המיוחסים הכספי המצב לע המאוחדים הדוחות תוךמ כספיים נתונים

4 

      
 ליום     
 בדצמבר 31  ביוני 30ליום  
 2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      נכסים שוטפים
      

 60   82   70  מזומנים ושווי מזומנים
 40   14   39  השקעות לזמן קצר

 11   10   13  חייבים ויתרות חובה
 268   192   278  ז שוטפות עם חברות מוחזקות"יתרות חו

      
  400   298   379 
      

      נכסים לא שוטפים
      

 8   3   7  הלוואות ויתרות חובה, השקעות
 33   19   37  ושטרי הון בחברות כלולות , השקעה

 נטו , נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות
 1,618  לרבות מוניטין   

 
 1,411 

 
 1,438 

 183   193   174  רכוש קבוע
 8   8   5  מסים נדחים

 49   48   47  נכסים בלתי מוחשיים
      
  1,888   1,682   1,719 
      
  2,288   1,980   2,098 

      
      

      

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



 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה המיוחסים הכספי המצב לע המאוחדים הדוחות תוךמ כספיים נתונים
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 ליום     
 בדצמבר 31  ביוני 30ליום  
 2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      התחייבויות שוטפות
      

 122   97   185  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
 19   14   10  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 92   75   76  זכאים ויתרות זכות
 109   119   148  עם חברות מוחזקותז שוטפות "יתרות חו

      

  419   305   342 
      

      התחייבויות לא שוטפות
      

 12   92   7  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 706   546   806  אגרות חוב

 2   1   2  זכאים אחרים
 4   7   1  התחייבות בגין רכישת מניות

 150   158   144  התחייבויות בגין חכירה
 15   15   15  מחברות מוחזקותהלוואות 

 8   8   8  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
      
  983   827   897 
      

 1,239   1,132   1,402  כ התחייבויות"סה
      

      הון 
      

 65   64   66  הון מניות 
 518   517   518  פרמיה על מניות

 10   11   10  קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות
 228   218   264  יתרת רווח 

 38   38   28  קרנות אחרות
      

 859   848   886  כ הון מיוחס לבעלי מניות של החברה"סה
      
  2,288   1,980   2,098 
      
      
      

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

 

        0202 באוגוסט, 16
 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

6 

          
 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח''ש מיליוני 
          

 299   76   70   145   143  הכנסות מדמי ניהול מחברות מוחזקות
          

 276   67   62   134   125  הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
          

 23   9   8   11   18  רווח תפעולי
          

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

 11   3   5   5   8  הכנסות מימון מחברות מוחזקות
 (37)  (18)  (9)  (24)  (15) הוצאות מימון

 (2)  -   -   -   -  נטו, הוצאות אחרות
 6   2   1   3   1  נטו, חלק החברה ברווחי חברות כלולות

 77   22   23   51   26  נטו , חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
          

 78   18   28   46   39  רווח לפני מסים על הכנסה
          

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

 78   19   27   48   36  רווח מיוחס לחברה
          

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

 בגין עסקאות גידור תזרים ( הפסד)רווח 
 -   1   -   1   (1) מזומנים   
          

  כולל אחר המיוחס( הפסד)כ רווח "סה
 -   1   -   1   (1) לחברה   
          

 78   20   27   49   35  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 מזומניםה תזרימי על מאוחדיםה הדוחות תוךמ כספיים נתונים
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים 
 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו 
 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח "מיליוני ש 
          

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
          של החברה   
          

 78   19   27   48   36  רווח מיוחס לחברה 
          

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
          :מפעילות שוטפת של החברה   
          

          :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה
          

 24   6   6   12   12  פחת רכוש קבוע
 22   5   5   10   11  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

 ,חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות
 (25)  (3)  (14)  (19)  (8) נטו, בניכוי דיבידנד שהתקבל   

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

 1   -   1   -   3  נטו, מסים נדחים
 1   -   -   -   -  שינוי בהתחייבויות בגין רכישת מניות

 (3)  9   (2)  5   (6) שערוך אגרות חוב
 , שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

 -   -   (1)  -   (1) נטו   
 2   1   1   1   2  תשלום מבוסס מניות

 רווח מהשקעות לזמן קצר הנמדדות 
 -   (1)  -   (1)  -  נטו, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   
          
  13   7  (4)   17   19 
          

 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 
          :של החברה   
          

 (70)  57   (71)  17   30  יתרות של חברות מוחזקות
 (2)  4   -   (1)  (2) חייבים ויתרות חובה

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 14   (18)  (3)  (8)  (12) וזכאים ויתרות זכות   
          
  16   8  (74)   43  (58) 
          

 שימשו )מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 39   79   (51)  63   65  שוטפת של החברה( לפעילות   
          
 

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



 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה המיוחסים מזומניםה תזרימי על מאוחדיםה הדוחות תוךמ כספיים נתונים
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 לשנה         

 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים 

 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו 

 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  

 2020  2019  2020  2019  2019 

 מבוקר  בלתי מבוקר 

 ח "מיליוני ש 
          

 תזרימי מזומנים לפעילות השקעה של 
          החברה   
          

 השקעות זמן קצר הנמדדות ( רכישת)מימוש 
 (24)  -   (1)  2   1  נטו, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   

 (3)  (1)  (1)  (1)  (1) רכישת רכוש קבוע
 (24)  (5)  (5)  (11)  (9) רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 (15)  (5)  (2)  (9)  (62) מתן הלוואות לחברות מוחזקות
 7   6   -   7   20  פרעון הלוואות לחברות מוחזקות

 (9)  (3)  (6)  (5)  (7) פרעון התחייבויות בגין רכישת מניות
 (43)  (8)  -   (17)  (137) השקעה בחברות מוחזקות

 5   -   -   -   -  תמורה ממכירת חברה מוחזקת
 -   -   -   -   (5) השקעה בחברה כלולה

 (7)  -   -   -   (2) מתן הלוואות לזמן ארוך
          

 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
 (113)  (16)  (15)  (34)  (202) של החברה   
          

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון של 
          החברה   
          

 268   -   112   -   112  (בניכוי הוצאות הנפקה)הנפקת אגרות חוב 
 (87)  -   -   -   -  פרעון אגרות חוב

 (24)  (6)  (6)  (12)  (12) התחייבויות לזמן ארוךפרעון 
 12   -   (27)  -   58  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 (50)  (30)  -   (30)  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
 -   -   (6)  -   (6) רכישה עצמית של מניות החברה

 פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 (85)  (2)  (2)  (5)  (5) בנקאיים   
          

 ששימשו )מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 34   (38)  71   (47)  147  מימון של החברה( לפעילות   
          

 (40)  25   5   (18)  10  במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)עליה 
          

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 100   57   65   100   60  תקופה   
          

 60   82   70   82   70  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה
          
          
          

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



 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה המיוחסים מזומניםה תזרימי על מאוחדיםה הדוחות תוךמ כספיים נתונים
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 לשנה          

 שהסתיימה  שלושת החודשים  שלושת החודשים  

 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  

 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום   

  2020  2019  2020  2019  2019 

 מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקרבלתי   

 ח"מיליוני ש  
           

 (א)
 מידע נוסף על תזרימי המזומנים של 

          הפעילות השוטפת   

           

 
 מזומנים ששולמו במשך השנה בחברה 

          :עבור   

           
 29   13   16   15   16  ריבית 
           
           

           

 .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 ושלושה ישהש של  ולתקופות 2020 ,ביוני 30 ליום מתומצתת במתכונת ערוך הז נפרד כספי מידע

 ,ידיים(יומ תקופתיים )דוחות ערך תניירו לתקנות ד'83 תקנה הוראותל בהתאם תאריך, ובאות שהסתיימו
 השנתיים הכספיים דוחותה על הנפרד הכספי עלמיד בהקשר הז נפרד ספיכ במידע עייןל שי .1970-התש"ל

 אליהם. נלווה שרא הנוסף ולמידע אריךת באותו הסתיימהש ולשנה 2019 בדצמבר, 31 ליום החברה של
 

  מוחזקות מחברות דיבידנד .2
 

  .מוחזקות מחברות ש"ח נימיליו 18-כ בסך דיבידנד הוכרז הדוח בתקופת
 
 

 
 

 
 

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



 
 +972-3-6232525   .טל

 972-3-5622555+  פקס
ey.com 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
, א'144 מנחם בגיןדרך   

  6492102אביב -תל
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   2020באוגוסט,  16

 לכבוד
 מיטב דש השקעות בע"מ

 ,30דרך ששת הימים 
 בני ברק

 
 

 א.ג.נ, 
  

 
 2019בפברואר,  28מיום מכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של מיטב דש השקעות בע"מ  הנדון: 

  
 28יום להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה של הדוחות שלנו המפורטים להלן בקשר לתשקיף המדף מהננו 

 :2019בפברואר, 

על מידע כספי תמציתי מאוחד של  2020, באוגוסט 16דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  (1)
 באותו תאריך. ולושה חודשים שהסתיימישה וששל ש ותולתקופ 2020, ביוני 30החברה ליום 

על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה ליום  2020באוגוסט,  16דוח של רואה חשבון המבקר מיום  (2)
ד' 38באותו תאריך בהתאם לתקנה  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותולתקופ 2020ביוני,  30

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

 
 

 

 בכבוד רב,

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון
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