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  בע"מ השקעות דש מיטב

  2020 ,בספטמבר 30 ביום שהסתיימה לתקופה הדירקטוריון דוח
  

 "הקבוצה") או החברה"" להלן:( בע"מ השקעות דש מיטב לש הכספיים הדוחות תא בזאת הגישל מתכבדים הננו
 )"2020 שנת של שישליה "הרבעון (להלן: חודשים ושלושה הדוח") "תקופת (להלן: חודשים תשעה של ותלתקופ

  .2020 ,בספטמבר 30 ביום שהסתיימו
  

  התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי . 1
  

 עסקי תיאור - א' פרק ראה החברה, פעילות על והשפעתה העסקית הסביבה אורית אודות לפרטים 1.1
 בספטמבר, 30 ליום התאגיד סקיע עדכון בדוח ןוכ 2019 לשנת החברה של התקופתי בדוח התאגיד

2020. 
 הדירקטוריוןו החברה והערכות בעקבותיו הוןה בשוק משברה הקורונה, גיףנ התפרצות תאודו לפרטים
  לן.להו 2019 לשנת התאגיד עסקי יאורת לדוח 6.7 סעיף ראה בנושא

 
  הקבוצה על הקורונה נגיף התפשטות השלכות . 1.2

 
 הגלובלית והתפשטותו ,1920 דצמבר חודשב בסין )COVID-19( קורונהה נגיף של ההתפרצות בעקבות

 בישראל. וגם בעולם ביםר באזורים כלכליתה הפעילות היקפיב רידהי להח ,2020 מרץ מחודש החל
 פיננסיים נכסים לש בשוויים ירידותל ההון, בשווקי רבה לתנודתיות יתר,ה בין גרמה, הנגיף התפשטות

 ובכלכלה עולמיתה בכלכלה מהותית ולפגיעה השנה, של ראשוןה ברבעון בעיקר ,ובעולם בארץ
  הישראלית.

  
 עריםש עליות תוך הפיננסיים, שווקיםב משמעותית תאוששותה נרשמה 0202 פרילא ודשח מאז

 הירמ בקצב תאוששהה כלכליתה פעילותה גם והסחורות. הקונצרניות חובה אגרות המניות, בשוקי
 .OECD-ה וארגון ומיתהבינלא המטבע קרן גוןכ הבינלאומיים גופיםה של מוקדמותה מההערכות יותר
 בצמיחה משמעותית לייהע נרשמה השלישי רבעוןב השני, רבעוןב כלכלית צמיחהב דהח רידהי אחרי

   בשלישי. הןו יהשנ ברבעון הן צמחה סיניתה הכלכלה ובאירופה. בארה"ב
 שוב נאלצו וחלקן ,המפותחות מדינותב בעיקר התחלואה, מתר עלתה ובש נובמבר-ספטמבר בחודשים

 והודיע 2020 נובמבר חודשב באירופה. עיקרב סגרים, הטלת כדי עד פעילותו תנועה על מגבלות להדק
  .נגיףה נגד חיסוןה פיתוח של האחרוןו שלישיה בשלב הצלחה על חברות מספר

  
 הצמיחה תחזית את )המטבע" "קרן (להלן: ינלאומיתהב המטבע קרן הורידה 2020 יולי בחודש

 תחזית אחרונהל העלתה מטבעה קרן .4.9%  של שלילי ורשיעל ,2020 בשנת העולמי, במשק הכלכלית
 בכלכלת .5.2% של בשיעור יוביתח צמיחה המטבע קרן צופה 2021 בשנתו 4.4% למינוס הצמיחה

 .3.1% של בשיעור לייהע צפויה 2021- וב 4.3% של בשיעור ג"בתמ ירידה 2020 בשנת צפויה ב"ארה
 של ועלייה 2020 נתבש 8.3% של בשיעור שלילית צמיחה ופהצ המטבע קרן לש התחזית באירופה

 תחזיתה לפי .בהתאם 6.0% ופלוס 3.3% מינוס של מיחהצ צפויה המתפתחים בשווקים .2021- ב %5.2
  .2020 בשנת חיובית מיחהצ להציג צפויה סיניתה הכלכלה רק ,טבעהמ קרן של

 כתוצאה מרחיבה.ה פיסקאליתהו מוניטאריתה במדיניות יםממשיכ והממשלות המרכזיים הבנקים
 גבוהות רמותב 2021 שנתב םג להישארו השנה בחדות לעלות צפויים התקציביים הגירעונות ,ממנה

 ולעתים כותנמו מאוד רמותב ריביות על לשמור ממשיכים מרכזייםה הבנקים היסטוריים. במונחים
 נאיםבת לבנקים לוואותה מתןו אחרים ונכסים החוב אגרות של רכישות תכניות הפעלת תוך שליליות
   מיוחדים.
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 סרהה לאחר .10.1% של שנתי שיעורב 2020 של הנהראשו במחצית ירד הישראלי במשק התמ"ג
 ההכנסות אשרכ מהר, חסיתי תאוששהה כלכליתה הפעילות ,מאי בחודש השהחל ,הסגר של הדרגתית

 של טוריםאינדיקאה .אשתקד המקבילים מהחודשים גבוהות יוה אוקטובר-וגוסטא בחודשי ממסים
   אשתקד. ושהי רמותה מעל עלו דירות ורכישות הפרטית הצריכה

 ספטמבר. ודשח של השנייה במחצית המשק פעילות לע סגר שוב וטלה בתחלואה לייהע עקב אולם,
 שותרכי כניתת הגדיל שראלי בנק .ש"ח מיליארד 140-ל פיסקאלית סיוע כניתת הרחיבה הממשלה

 בנק ממשיך במקביל .ש"ח ליארדמי 37-כ רכש כבר תוכהמ ש"ח מיליארד 85-ל ממשלתיות אג"ח
 15 של כניתת מתוך ש"ח מיליארד 3.1-כ אוקטובר ודשח סוף עד רכשו חברות ג"חא לרכוש ראליש

  .ש"ח מיליארד
 ולחזור 2020 שנתב %5- ב להתכווץ צפוי ישראלב התמ"ג שראל,י בנק לש אופטימיתה תחזיתה לפי

 וצמיחה השנה 6.5% של תמ"גב ירידה צפויה ,פסימי בתרחיש .2021-ב 6.5% של חיובית לצמיחה
 16.7%- ל 0202 של הרביעי רבעוןב להגיע פויצ הרחב אבטלהה שיעור .2021 בשנת 1% של חיובית

 צפוי יהממשלת הגירעון ישראל, בנק לש התחזית לפי הפסימי. תרחישב 20.2%-ול אופטימיה בתרחיש
 יפ לע ,%0.3-ל %2.0 מינוס בין עמודל ויהצפ הבאים החודשים 21-ב האינפלציה .13%-ל השנה לעלות

 האחרונים. החודשים 12-ב %7.0 של שלילית ינפלציהא לעומת אתז ישראל, נקב של התחזית
  

 הנדרשים האמצעים קיטתנ תוך חירום, מתכונתב לפעול רההחב דרשהנ דוחה בתקופת ,המצב לאור
 והענקת וניהוליות כנולוגיותט התאמות לרבות והתאמות ינוייםש ביצוע הסדירה, פעילותה להמשך

 לקוחותה לרשות ועומדים מדוע והמסחר מחקרה השקעות,ה ערכימ קוון.מ אופןב שירותים
 חברהה מהמשבר יוצא כפועל בעולם.ו בארץ הוןה בשוקי תנודתיותה חרא וטףש אופןב ומתעדכנים

 בריאות על שמירה תוך תיהללקוחו שירות העניקל במטרה פועלתו תפעולי ומסע עם התמודדה
   הממשלה. הנחיותב ועמידה הלקוחות בורוצי העובדים

 עבודה של משולבת של במתכונת לעבוד החלה החברה ישראלב והתעסוקה תנועהה מגבלות לאור
 הוצאותיה תא להתאים נתמ לע ונותש פעולות החברה ביצעה בנוסף .מהמשרדים ועבודה מרחוק
 תשלום. לאל חופשהל העובדיםמ לקח הוצאו סמר חודש מאמצע החל יתר,ה ובין בהכנסות לירידה
 סיכון את לצמצם מנת לע החברה, של ילופייםח באתרים עבודל ברוע חברהה עובדימ לקח בנוסף

 חזרו שהוטלו, במגבלות הקלהל ובהתאם הכספיים, דוחותה פרסום מועדל נכון עובדים.ה לש ההדבקה
  .תשלום ללא לחופשה וצאוה אשר בדיםעוה לעבודה והוחזרו החברה דיבמשר לעבוד מהעובדים חלק

  
 השלכותיו את העריךל מהותי קושי שנוי הייחודיים, מאפייניוו משברה לש גלובלייםה יקפיוה לאור

 החברה של תוצאותיה עלו ההון שוק לע והעולמית, מקומיתה הכלכלה לע הארוךו קצרה בטווח
 פנימ החשש כןו הצלחתו,ו מהמשבר היציאה תהליך התמשכות גביל הוודאות חוסר ן,כ כמו בפרט.

  בנושא. ההערכות על היא םג מקשה הנגיף, לש חוזרת תפרצותה של תרחיש
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  התאגיד פעילות תוצאות על משברה של הספציפיות השפעותה על גילוי

  

  הנכסים ניהול בתחום השפעה  .א

 
 רסוםפ למועד מוךס ועד הדוח תקופת במהלך החברה של מנוהליםה בנכסים תנועה להלן

  ש"ח): (במיליארדי הדוחות
  

  
 קופות
 גמל

 וקרנות
  פנסיה

 קרנות
 פאסיביות
 סגורות
 (בניכוי
 החזקה
  הדדית)

 קרנות
 פאסיביות
  פתוחות

 קרנות
  אקטיביות

 תיקים
  מנוהלים

 סך
  הכל

 1 םליו יתרה
  2020 בינואר,

  
57.2  

  
23.3  

  
5.9  

  
29.9  

  
19.6  

  
135.9  

 פדיונות, גיוסים/
  נטו

)0.5(  )1.3(  0.3  )3.1(  1.0  )3.9( 

 יבניכו תשואה
  ניהול דמי

)0.7(  )2.0(  -  )0.7(  )0.1(  )3.2(  

 30 ליום יתרה
  2020 ,בספטמבר

56.0  20.0  6.2  26.1  20.5  128.8  

  6.4  5.81  0.6  0.2  )0.3(  0.1  נטו גיוסים,
 יבניכו תשואה

  ניהול דמי
1.7  1.3  0.2  0.4  1.4  5.0  

 16 ליום יתרה
  2020 ,בנובמבר

57.8  21.0 6.6  27.1  27.7  140.2  

              
 92 יוםל יתרה

 0202 בפברואר,
  המשבר) (פרוץ

56.0  22.2  5.9  29.4  19.7  133.2  

  
 בהיקף הירידה הקבוצה. ידי על המנוהלים נכסיםה בהיקף ירידות חלו דוחה קופתת במהלך

 0202 ,בספטמבר 30 יוםל נכון הקבוצה. בהכנסות לפגיעה רישי באופן הובילה המנוהלים הנכסים
 בתחילת ש"ח יליארדימ 135.9 לעומת ,ש"ח דימיליאר 128.8 של לסך המנוהלים הנכסים הסתכמו

  השנה.
  

 ש"ח מיליוני 225-כ של לסך תכמוהס הדוח בתקופת טווחה ארוך חיסכוןה במגזר ההכנסות
 תקופהב ש"ח מיליוני 237-כ לש סך לעומת הנוכחי) רבעוןב ש"ח מיליוני 75 של סך (מתוכן,

  אשתקד. המקבילה
  

 (מתוכן, "חש מיליוני 241- כ של לסך הסתכמו דוחה בתקופת השוטף חיסכוןה במגזר ההכנסות
 מקבילהה בתקופה "חש מיליוני 257-כ של סך לעומת נוכחי)ה ברבעון ש"ח מיליוני 79 של סך

 ינואר( חודשיים במהלך בוהג ממוצע קצבב יהולנ דמימ הכנסותמ נהנה זה מגזר אשתקד.
 מרס חודש של נייההש במחצית ובעיקר ראשון,ה הרבעון שלהיב חדה רידהי וחווה ופברואר)

 נרשמו ה,ז במגזר וסףבנ .בשווקים התאוששותה עם הנוכחי, וברבעון השני ברבעון ושיפור
 מפעילות תוצאהכ הסל, קרנותב שוק שייתע לש מפעילות הכנסות והשני הראשון ברבעון
  הניהול. בדמי הירידה על חלקית פיצו אשר בשווקים, מוגברת

   

                                                           
  גיוס קופה מפעלית של קרן המורים התיכוניים 1
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  החברה של נוספות פעילויות על המשבר השפעות  .ב
 

 הזדמנויות לחברה יצרו ההון שוקי התנהגות המוסדי והברוקראז' הבורסה חבר במגזר .1
 בהכנסותו העסקית פעילותב לייהע קיימת לכך, אי הפיננסיים. סיכוניםב גידול לצד עסקיות,

 הבורסה חבר בתחום וגברמ לקוחות מגיוס נהנה זה גזרמ בשווקים. התנודתיות בשל
 הברוקראז' בתחום והן הבורסה ברח בתחום הן קוחות,ל של הרגילמ גדולה ומפעילות

 ידי לע ריביתה הורדתו שראיא סיכוני מגדילה ההון בשוקי התנודתיות זאת עם יחד המוסדי.
 הכנסות.ב העלייה את וממתנת מימוןה בהכנסות וגעתפ הברית בארצותו ישראל בנק

 וטףש באופן שראיא סיכוני לניהול מוגברים צעדיםב לנקוט, וממשיכה נקטה, החברה
 אפשריות. שיפותח לצמצום עולותבפ ונוקטת המסחר במהלך

 
 פרוץ עם - )"פנינסולה" :(להלן בע"מ פנינסולה בקבוצת קאי,בנ החוץ האשראי במגזר 2

 אשראי לסיכוני יחסב הן לה,ש אשראיה יקת לש ומקע במיפוי פנינסולה החלה המשבר
 להתפרצויות בתגובה עולמיתה הכלכלה לש יזומה דממהה לש קופותת מאפייניםה כלליים

 תיק את חלקםב המרכיבים פרטניים שראיא לסיכוני יחסב והן דאותו וחוסר אפידמיות
 חשיפותה לצמצום יהמהאסטרטג וכחלק האמור מיפויל במקביל .פנינסולה של האשראי

 באופן האשראי תיק יקףה את לצמצם נינסולהפ פעלה ודאות,ה יא תקופתב מניז באופן
מימון  קיימים, לקוחות אצל טחונותב עיבוי של דרךב לרבות ותוא ולטייב משמעותי

ן לתקופות קצרות באופן "ומימון עסקאות מגובות בטוחות נדל יותר קצרעסקאות לטווח 
 של דרךב לרבות לקוחותיה, ולמ הפיננסי מרווחה את נינסולהפ עלתהה בנוסף .יחסי

 לסיכונים מידהה לע תרי שופיםח אשר קיימים ללקוחות אשראי ידושח ואי ריבית העלאת
 האשראי סיכוןל העלייה את נכונה שקףל מנת לע זאת תקופה,ה תא מאפייניםה הייחודיים

 של הבנקאיים המימון קורותמ עלויות של העלייה השפעת את מתןל מנת ועל במשק
 הפעילות. תוצאות על פנינסולה
 עמד שרא נינסולה,פ לש הממוצע וחותהלק אשראי ברבעון קטן אלו מצעדים כתוצאה
 מיליוני 688 -כ של מוצעמ אשראי לתיק ש"ח, יליונימ 750 -כ על 0202 שנת לש שניה ברבעון

 השנה. של השלישי ברבעון ש"ח
  

  נוספות השפעות  .ג

 
 של התמשכות או להחרפה ולהיערך החברה של המזומנים כרית את להגדיל מנת על .1

 של בדרך ')ד (סדרה חוב אגרות  ,2020 באפריל, 1-ה ביום חברה,ה נפיקהה כלכלי,ה המשבר
 חברהה עומדת ,0202 ,בספטמבר 30 ליום נכון ש"ח. יליונימ 112.1-כ של סךב סדרה הרחבת

 החוב אגרות גיןב והן נקאייםב תאגידים ולמ ןה שנקבעו הפיננסיות המידה אמות בכל
  שהנפיקה. ד') וסדרה ג' (סדרה

 מוניטין בהן הוקצה אשר מזומנים מניבות יחידות של הכספיות התוצאות את סקרה החברה .2
 הגמל בפעילות מעטל ערך, ירידת לע המצביעים ימניםס מתקיימים אל חברהה ולדעת

 רשמה הבחינה בעקבות יחידה.ה של השבהה בר םוהסכ את החברה אמדה שם והפנסיה,
 בסך והפנסיה גמלה בפעילות רךע ירידתל הפרשה ,2020 נתש של הראשון ברבעון ,החברה

 ערך ירידתל שנתית חינהב ,הדוח בתקופת החברה, בצעה כן וכמ ש"ח. מיליוני 3.91-כ של
 בפעילות סולה),(פנינ בנקאי החוץ אשראיה במגזר ,השוטף החיסכון בפעילות מוניטין
 פנקסניה מהשווי גבוה מצאנ ההשבה רב סכום .המוסדי וקראז'ובבר וקריב ביקב הביטוח

 4 באור נוסףב ראה ערך. ירידתל הפרשה דרשהנ לא ךכ ומשום האמורות ותויהפעיל של
 הכספיים. בדוחות

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

 בשווקים שינוייםה אחר שוטף אופןב לעקוב משיכהמ קבוצהה קבוצה,ה ערכותה לע להשפיע
 בינוניה בטווח הקבוצה חברות לש העסקיות וצאותיהןת על השלכותה תא בוחנתו בעולםו בארץ

 לרבות הנחוצים הצעדים לכ ינקטו החברה עילותפ בתחומי וספתנ הרעה תחולו במידה והארוך.
  נוסף. הוצאות וםצמצ
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 לקצב הוצאותיה התאמת לאור כי למסקנה והגיעה לעיל האמורות השלכות את בחנה החברה      
 להמשיךו לעין הנראה בעתיד תחייבויותיהה את לפרועו להמשיך יכולתהב שי נפגעש ההכנסות

   שנקבעו. ננסיותהפי המידה באמות ולעמוד
      

 בנות וחברות החברה על הקורונה משבר המשך של האפשריות ההשלכות בדבר החברה הערכות    
 הערכות לע מבוססות בנות חברותו החברה לש עסקיתה בפעילותןו כלכלהב פגיעהה ופוטנציאל
 אשר עתיד פני צופה ידעמ ומהוות הכספיים דוחותה אישור עדלמו כוןנ חברהה לש ואומדנים

 לע שהוערך כפימ מהותית שונה באופן משלהתמ עשוי ואשר משותוהתמ אופן גביל ודאות אין

 של כובאור ,הנגיף של התפשטותו מיגור הצלחת במידת התחשבב היתר בין תוזא החברה ידי

 יינקטוו ייתכןש וביוזמות ,בפרט ההון שוק עלו בכללותו המשק עילותפ על בהשפעתו ,המשבר
 של ותההתאושש הליךת על להשפיע עשויות אשרו השונים הרגולטוריםו המדינה שויותר ידי על

  .המשק
  

  כספי מצב . 1.3
  

 ש"ח מיליוני 909-לכ הסתכם 0.9.20203 ליום -  החברה של המניות לבעלי המיוחס ההון  1.3.1
 בעיקר, בע,נ הדוח בתקופת בהון השינוי .1.12.20193 ליום "חש מיליוני 598-כל בהשוואה

 ,ש"ח מיליוני 65-כ לש בסך החברה של מניותה לבעלי המיוחס לתקופה רווח מסה"כ
 של עצמית רכישת בקיזוז ש"ח יליונימ 5-כ של סךב משרה ונושאי עובדיםל הון הנפקת

 "ח.ש מיליוני 13-כ לש בסך החברה תמניו
  
 בהשוואה ש"ח מיליוני 292-לכ הסתכמו 30.9.2020 ליום -  שליטה מקנות שאינן זכויות  .2.31

 הון הנפקתמ בעיקר, נבע, הדוח בתקופת שינויה .2019.31.12 ליום "חש מיליוני 461-לכ
 ניותמ מבוסס מתשלום "ח,ש מיליוני 145-כ של בסך שליטה קנותמ שאינן זכויות לבעלי

 שאינן לזכויות מיוחסה כולל רווח מסה"כו ש"ח יליונימ 3-כ לש בסך מאוחדות בחברות
 שליטה תמקנו שאינן לזכויות יבידנדד בקיזוז "חש מיליוני 10- כ של בסך שליטה מקנות

  .ש"ח מיליוני 10-כ של בסך
  

 1.6-כל בהשוואה ש"ח ימיליארד .81-לכ הסתכמו 30.9.2020 ליום - שוטפים נכסים  1.3.3
 יתרותו ובחייבים מזומנים ושווי מזומניםב העלייה .31.12.2019 ליום ש"ח ימיליארד

  .בפנינסולה בעיקר לקוחות, אשראיוב קצר לזמן השקעותב בירידה קוזזה חובה
  

-כ לעומת ש"ח מיליוני 95-לכ הסתכמו 30.9.2020 ליום - גמל קופות עמיתי של השקעות  1.3.4
 תשואה. מבטיחות גמל ופותק נכסי יתרת וללכ הסעיף .1.12.20193 ליום "חש יליונימ 96

  .0192 לשנת הכספיים לדוחות 8ג'19 באור ראה נוסף לפירוט
  

 לעומת ש"ח מיליוני 230-לכ הסתכמו 30.9.2020 ליום - חובה ויתרות הלוואות השקעות,  1.3.5
 אשראי לוואות,ה השקעות, בעיקר וללכ הסעיף .1.12.20193 יוםל "חש יליונימ 179-כ

 ארוך לזמן לקוחות מאשראי עיקרב נובעת העלייה רוך.א לזמן ראשמ והוצאות לקוחות
 ארוך לזמן קוחותל באשראי רידהי בקיזוז דש מיטב מבית רייגו ובקרן בלוטוס

 בפנינסולה.
  

 מיליוני 39-לכ הסתכמו 30.9.2020 ליום - כלולות בחברות הון ושטרי הלוואות השקעות,  1.3.6
 (להלן:  L.P II apitalC Liquidity בשותפות נוספת השקעה ..201931.12 ליום בדומה ש"ח

 כלולותה החברות ברווחי חברהה חלקו ש"ח מיליוני 5-כ של בסך ")ליקווידיטי קרן"
  .הכלולות מהחברות שהתקבל דיבידנדמ קוזזו

  
 ש"ח מיליוני 200-כ לעומת ש"ח מיליוני 891-לכ הסתכם 30.9.2020 ליום - קבוע רכוש  1.3.7

 וריהוט, ציודמ שימוש, כותז נכסימ עיקרוב מורכב הקבוע הרכוש .31.12.2019 ליום
 נכסי מהפחתות עיקרב נובעת הירידה הקבוצה. משרדיב במושכר ושיפורים מחשבים

  שימוש. זכות
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 -כ לעומת ש"ח מיליוני 21,12-לכ הסתכמו 30.9.2020 ליום -  נטו מוחשיים, בלתי נכסים  1.3.8
 וניטיןמ ערך ירידתל הפסדמ עיקרב ובעתנ הירידה ..201931.12 ליום ש"ח מיליוני 1,159
 קיזוזב מוחשיים בלתי נכסים לש שוטפות הפחתותו בע"מ פנסיהו גמל דש מיטב בגין

  נדחות. רכישה הוצאות והיוון תוכנות רכישת
  

 ליום בדומה ש"ח מיליארדי 1.0-לכ הסתכמו 0.9.20203 ליום - שוטפות התחייבויות  1.3.9
31.12.2019.   

  
- לכ בהשוואה ש"ח מיליארדי 1.3-לכ הסתכמו 30.9.2020 ליום -  שוטפות לא התחייבויות  1.3.10

 לש חוב תאגרו מהנפקת בעיקר, נובעת, העלייה ..201931.12 ליום ש"ח מיליארדי 1.2
 2020 יולי, דשבחו מאוחדת ברהח של ובח גרותא הנפקתמ ,2020 ,אפריל בחודש החברה
  מאוחדת. בחברה ובח אגרות פירעון  ובקיזוז
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 הפעילות תוצאות     .41

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

  

 

 תשעה
 חודשים

2020 
 

 תשעה
 חודשים

2019   
 

 3 רבעון
2020 

 
 3 רבעון
2019 

 
 שנת
2019 

          
          הכנסות
 318   79   75   237   225  ופנסיה מלג קופות מניהול

 315   78   72   237   221   סל וקרנות אמנותנ קרנות מניהול
 27   7   7   20   20  השקעות תיקי מניהול

          
 660   164   154   494   466  השקעות ניהולמ הכנסות כ"סה

          
 104   24   33   80   109  מוסדי 'ראזוברוק הבורסה מחבר

 וץח אשראי גיןב מימון הכנסות
 81   21   16   60   57   בנקאי

 80   18   21   58   65  אחרות
          

 925   227   224   692   697  הכנסות כ"סה
          

 הנהלה ,תפעול ,שיווק הוצאות
 718   173   171   527   524  וכלליות

          
 207   54   53   165   173  תפעולי רווח

          
 9   (4)  9   10   8  נטו ,ערך מניירות )הפסד( רווח

 (32)  (3)  (9)  (25)  (21) נטו ,מימון הוצאות
 (44)  (11)  (7)  (33)  (37) נטו ,אחרות הוצאות

 חברות רווחיב החברה חלק
 6   2   2   5   3  נטו ,כלולות

          
 146   38   48   122   126  מס לפני רווח

          
 50   11   16   40   51  הכנסה על מסים

          
 96   27   32   82   75  לתקופה רווח

          
 94   23   32   79   74  לתקופה לכול רווח כ"סה

          
          :ל מיוחס לתקופה רווח
 78   22   29   70   65  חברהה של המניות יבעל

 18   5   3   12   10  שליטה קנותמ שאינן זכויות
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  :ש"ח) (במיליוני )EBITDA( סיםומ הפחתותו פחת מימון, לפני רווח
  

  

 תשעה
 חודשים

2020 
 

 תשעה
 חודשים

2019 
 

 3 רבעון
2020 

 
 3 רבעון
2019 

 2019 

           
EBITDA   228   223   80   65   279 

 
  

  

 תשעה
 חודשים

2020 
 

 תשעה
 חודשים

2019 
 

 3 רבעון
2020 

 
 3 רבעון
2019 

 2019 

           
 EBITDA    234   226   81   67   291 מנוטרלת

 
  

 234 -כ של סךל המנוטרלת EBITDA-ה הסתכמה 2020 שנת של שלישיה ברבעוןו הדוח בתקופת
 בגין "חש יונימיל 6-כ של סך נוטרל הדוח בתקופת בהתאמה. ש"ח, מיליוני 81 -וכ ש"ח מיליוני
  .מניות מבוסס תשלום

  
 הכנסות 1.4.1

 ש"ח מיליוני 224-כ של סךל הסתכמו 2020 שנת של שלישיה ברבעון הקבוצה הכנסות
   אשתקד. מקבילה ברבעון ש"ח מיליוני 227-כ לעומת

  
- כ של סך עומתל ש"ח מיליוני 697-כ של סךל הקבוצה כנסותה סתכמוה דוחה בתקופת

  אשתקד. המקבילה תקופהב ש"ח מיליוני 692
  

 בקיזוז וסדימ וברוקראז' הבורסה ברח מהכנסות נובעת הדוח בתקופת העלייה עיקר
 כפי ל,ס קרנותו נאמנות קרנות ,פנסיה וקרנות גמל ופותק מניהול בהכנסות ירידה

 להלן. שיוסבר
 

 שנת של השלישי רבעוןב הסתכמו פנסיה וקרנות גמל ופותק מניהול הקבוצה הכנסות
 אשתקד. בילהמק ברבעון ש"ח יליונימ 79-כ עומתל ש"ח יליונימ 75- כ לש לסך 2020

 ש"ח יונימיל 237-כ מתלעו ש"ח יליונימ 225-כ לש לסך ההכנסות הסתכמו הדוח בתקופת
 ניהולה דמי בשיעור ירידהמ בעיקר ובעתנ הירידה .אשתקד המקבילה בתקופה

  הממוצעים.
  

 במיליארדי( קבוצהה שבניהול הפנסיה קרנותו הגמל קופות כסינ היקף התפתחות להלן
   ):ח"ש

    

 ליום נכסים היקף
    16.11.20  30.9.20  30.9.19  31.12.19 

           
 וקרנות גמלה קופות נכסי

 57.2   55.4   56.0   57.8   הפנסיה
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 *) ממוצע נכסים היקף
 שנת  3 רבעון  2 רבעון  3 רבעון    

    2020  2020  2019  2019 

           
 54.1   55.1   52.9   55.1   פנסיהה וקרנות גמלה קופות נכסי

 
  

   .2 לקיח תקופה וסוף לתחילת מנוהליםה הנכסים לש היתרות סכום - "ממוצע" *)
  

  שוטף חיסכון מניהול הקבוצה הכנסות
  

 קרנות ניהול את וללכ השוטף חיסכוןה מגזר ,0192 שנתל שניה הרבעוןמ החל
 לקוחות עבור רךע בניירות השקעה יקית וניהול שיווקו הסל רנותק יהולנ הנאמנות,

  מוסדיים. ולקוחות פרטיים
  

 הסתכמו נטו מחקות, וקרנות סל רנותק נאמנות, קרנות מניהול הקבוצה הכנסות
 ש"ח מיליוני 87-כ לעומת ש"ח מיליוני 72- כ של לסך 2020 שנת של השלישי ברבעון
 237-כ עומתל הדוח בתקופת "חש מיליוני 221-כ של והכנסות אשתקד המקביל ברבעון
 וקרנות נות,נאמ מקרנות הכנסותב ירידהה .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני

 הרבעון בסוף הקורונה רממשב כתוצאה מנוהליםה הנכסים היקףב מירידה הנובעת סל
 .השוק שייתע פעילות בגיןו המחקות מקרנות עליה בקיזוז הראשון

  
 7-כ לש לסך 2020 שנת של השלישי רבעוןב הסתכמו תיקים מניהול הקבוצה הכנסות
 בתקופת ש"ח מיליוני 20-כ של הכנסותו אשתקד ילהמקב רבעוןל בדומה ש"ח מיליוני

  .אשתקד המקבילה תקופהל בדומה הדוח
  

 שבניהול תיקיםה וניהול הסל קרנות ,הנאמנות קרנות כסינ היקף התפתחות להלן
  ):ח"ש במיליארדי( הקבוצה

      

 ליום נכסים היקף
    16.11.20 30.9.20 30.9.19 31.12.19 

           
 24.3   23.7   20.8  21.8  רותסגו פאסיביות קרנות
 5.9   5.4   6.2  6.6   חותפתו פאסיביות קרנות
 29.9   30.1   26.1  27.1   אקטיביות קרנות

 60.1   59.2   53.1   55.5  קרנות כ"סה
 (1.0)  (0.9)  (0.8)   (0.8)   הדדית החזקה בניכוי

        
 59.1   58.3   52.3  54.7   נטו ,קרנות כ"סה

        
 19.6   19.6   20.5   27.7   מנוהלים תיקים היקף
 ותבקרנ הושקעש תיקיםה חלק

 (4.1)  (4.0)  (3.5)  (3.5)  הקבוצה של הנאמנות
        

 15.5   15.6   17.0   24.2  נטו ,תיקים היקף
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 *)  ממוצע נכסים היקף
 שנת  3 רבעון  2 רבעון  3 רבעון    
    2020  2020  2019  2019 

           
 23.2   23.5   19.1   20.2  גורותס פאסיביות קרנות
 5.0   5.2   5.0   5.8  תוחותפ פאסיביות קרנות
 29.7   30.3   24.4   25.6  אקטיביות קרנות

 57.9   59.0   48.5   51.6   קרנות כ"סה
 (0.9)  (0.9)  (0.7)  (0.7)  תהדדי החזקה בניכוי

         
 57.0   58.1   47.8  50.9  נטו ,קרנות כ"סה

        
 18.6   18.9   19.5   20.0   מנוהלים תיקים היקף
 תבקרנו ושקעשה תיקיםה חלק

 (4.0)  (4.0)  (3.3)  (3.4)  הקבוצה של הנאמנות
        

 14.6   14.9   16.2   16.6   נטו ,תיקים היקף
 
  

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

 ךלס 2020 שנת של השלישי רבעוןב הסתכמו מוסדי וברוקראז' בורסה מחבר הכנסות
 בסך והכנסות אשתקד בילהמק ברבעון ש"ח מיליוני 24-כ עומתל ש"ח מיליוני 33-כ של
 מקבילהה תקופהב ש"ח מיליוני 80-כ לעומת הדוח תקופתב ש"ח מיליוני 109-כ של

 הפעילות. בהיקף מעלייה בעתנו הדוח תקופתב בהכנסות העלייה .אשתקד
  

 16- כ לש לסך 2020 שנת לש השלישי רבעוןב הסתכמו -  בנקאי חוץ מאשראי הכנסות
 לסך דוחה ובתקופת אשתקד, המקביל רבעוןב ש"ח מיליוני 21- כ לעומת ש"ח מיליוני

 הירידה .אשתקד המקבילה תקופהב ש"ח מיליוני 60-כ לעומת ש"ח מיליוני 57-כ של
 בתיק מירידה נובעת אשתקד המקביל רבעוןה לעומת הנוכחי ברבעון בהכנסות
 ע"י אשראי יקת לרכישת קשרב יב'6 אורב ראה פנינסולה. של הממוצע האשראי
 איגוד. מבנק פנינסולה

  
 ש"ח מיליוני 21- כ של לסך 2020 נתש של השלישי ברבעון הסתכמו אחרות הכנסות
 ש"ח מיליוני 65-כ של סךב והכנסות אשתקד המקביל רבעוןב ש"ח מיליוני 18-כ לעומת

 ההכנסות אשתקד. מקבילהה בתקופה ש"ח יליונימ 58-כ עומתל הדוח ופתבתק
 בתקופת העלייה ואחרות. רותז קרנות הפצת יטוח,ב מעמלות כנסותה כוללות האחרות

  אשתקד. רביעיה ברבעון נרכשה שרא לוטוס הכנסותמ בעיקר, נובעת, הדוח

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

- כ של וסך אשתקד מקבילה ברבעון ש"ח יליונימ 173-כ עומתל ש"ח מיליוני 171-כ של
 .אשתקד מקבילהה בתקופה ש"ח מיליוני 527-כ לעומת דוחה בתקופת ש"ח מיליוני 524
   

 הסתכם - נטו ,נוסטרו בתיק השקעה למטרות המוחזקים ערך מניירות (הפסד) רווח 1.4.3
- כ של סךב הפסד לעומת ח"ש ליונימי 9-כ של סךב ברווח 2020 שנת של השלישי ברבעון

 הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 8-כ של סךב ורווח אשתקד המקביל ברבעון ח"ש מיליוני 4
 נובע הנוכחי ברבעון הרווח אשתקד. המקבילה תקופהב ש"ח מיליוני 10-כ של סך לעומת
 תפשטותה בעקבות הראשון ברבעון בשווקים הערך רידותי אחרי שבאה ערך מעליית

 .זו בפעילות תנודתיותה את משקפת וז עובדה ,הקורונה נגיף
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 ש"ח מיליוני 9-כ של לסך 2020 שנת של שלישיה ברבעון הסתכמו - נטו מימון, הוצאות   .441.

 בתקופת ש"ח מיליוני 21-כ של וסך שתקדא המקביל רבעוןב ש"ח מיליוני 3-כ לעומת
 מימוןה הוצאות .אשתקד מקבילהה בתקופה ש"ח מיליוני 25- כ של סך לעומת הדוח

  לצרכן. המחירים מדדב משינויים בעיקר מושפעות

 
 ש"ח מיליוני 7-כ של סךב 2020 שנת של שלישיה ברבעון הסתכמו -  נטו אחרות, וצאותה 1.4.5

 לש סךב הוצאותול אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 11-כ של בסך הוצאות לעומת
 המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 33- כ של סך עומתל הדוח בתקופת "חש מיליוני 73-כ

 הפסדמ בעיקר ובעתנ אשתקד קבילהמ תקופהה לעומת הדוח בתקופת העלייה .אשתקד
 שתקדא המקבילה תקופהב ןכ כמו .והפנסיה גמלה פעילות בגין יטיןמונ ערך ירידת בגין

 שפורקו. סל קרנות בגין דחותנ הנפקה הוצאות הופחתו
  

 מס בחוק כמשמעותם כספיים מוסדות הינן הקבוצה מחברות חלק - הכנסה על סיםמ 1.4.6
 ראה להרחבה רווח. מס םג אלו חברות שלמותמ לכך, התאםב .1975 - של"ות מוסף, ערך

 .2019 לשנת הכספיים לדוחות 30 באור
 "חש מיליוני 16- כ של סךל 2020 שנת של שלישיה רבעוןב הסתכמו הכנסה על סיםמ

 בתקופת "חש מיליוני 51-כ של סךלו אשתקד מקבילה ברבעון ש"ח מיליוני 11-כ לעומת
  .אשתקד מקבילהה בתקופה ש"ח מיליוני 40- כ של סך לעומת הדוח
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 מימון ומקורות נזילות 1.5
 

   ש"ח) (במיליוני שוטפת פעילותל ששימש המזומנים תזרים
  

 
 תשעה

 חודשים
2020 

 
 תשעה

 חודשים
2019 

 2019 שנת 

      
 96   82   75  פהלתקו רווח

 89   68   68  והפסד רווח לסעיפי התאמות
      

 185   150   143  והפסד רווח סעיפיל התאמות תוספתב לתקופה רווח
      

 (245)  (267)  (188) התחייבויותו נכסים בסעיפי שינוי
      

 (60)  (117)  (45) שוטפת לפעילות ששימש ומניםמז תזרים כ"סה

 
  

 מוניטין רךע רידתי גיןב מהפסד בעיקר הושפעו פסדוה רווח לסעיפי החיוביות ההתאמות
-כ של בסך הדוח בתקופת שהסתכמו הפחתותו מפחת ש"ח, יליונימ 14-כ של סךב הדוח בתקופת

 רווח בקיזוז ,שתקדא המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 17- כ לש סך עומתל ש"ח מיליוני 65
- כ לעומת "חש מיליוני 23-כ של בסך נטו הפסד, וא רווח דרך וגןה בשווי נמדדיםה ערך מניירות

 .שתקדא המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 13
  

 ש"ח מיליוני 21-כ לש סךל הדוח בתקופת הסתכם השקעה פעילותמ שנבע המזומנים תזרים
 אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח יליונימ 68-כ של סךב לפעילות ששימש מזומנים תזרים לעומת

 בקיזוז "חש מיליוני 60-כ של בסך נטו צר,ק לזמן השקעות מימושמ כתוצאה ינוה התזרים עיקר
 ניותמ רכישת בגין תחייבויותה פרעון "ח,ש מיליוני 21-כ של סךב מוחשיים בלתי נכסים רכישת

 תקופהב "ח.ש ימיליונ 4-כ של בסך נטו וגבלים,מ בפיקדונות שינויו ש"ח מיליוני 11-כ של בסך
 18-כ של ללכו בסך מוחשיים בלתי םנכסי לרכישת ימשש התזרים יקרע אשתקד המקבילה

  ש"ח. מיליוני 30- כ של בסך נטו צר,ק לזמן השקעות כישתולר ש"ח מיליוני

  

 ש"ח מיליוני 282- כ של בסך דוחה בתקופת הסתכם מימון פעילותמ שנבע המזומנים תזרים
 כתוצאה ינוה התזרים עיקר אשתקד. המקבילה תקופהב ש"ח מיליוני 421-כ של סך לעומת

 בפנינסולה ובח אגרות מהנפקת ש"ח, יליונימ 112-כ לש בסך חברהה של ובח אגרות מהנפקת
 מיליוני 141- כ לש בסך שליטה מקנות אינןש זכויות בעליל הון הנפקת ש"ח, מיליוני 85-כ של בסך

 מיליוני 10- כ לש בסך שליטה קנותמ שאינן כויותז בעלי דיי על השותפות בהון השקעה ש"ח,
 ירעוןפ בקיזוז "חש מיליוני 91-כ של בסך נקאייםב מתאגידים קצר זמןל באשראי גידול ש"ח,

 של סךב החברה מניות לש עצמית כישתר ש"ח, מיליוני 105-כ של סךב פנינסולה של חוב אגרות
  "ח.ש מיליוני 20-כ של בסך חכירה גיןב תהתחייבויו ופירעון ש"ח מיליוני 17-כ

  

  



 

 

 13  

, לחברה, 2020בספטמבר  30בתקופות של תשעה חודשים ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 
במאוחד, תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת אשר נובע מתזרים מזומנים שלילי מפעילות 

קבע כי אין בתזרים המזומנים השלילי מהפעילות  החברהשוטפת בפנינסולה. דירקטוריון 
השוטפת הנ"ל כדי להצביע על בעיית נזילות בקבוצה מהסיבות המפורטות להלן: (א) פנינסולה 
פועלת בתחום מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, לצרכי הון חוזר, בעיקר באמצעות 

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

לה לבין הלקוח נפרע האשראי על ידי הלקוח בהתאם לתנאי הפירעון אשר נקבעו בין פנינסו
תזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת (ב) הגידול ב-ואשר כוללים תוספת עמלה או ריבית ו

של הקבוצה בתקופת הדוח נובע מירידה בהיקף האשראי הבנקאי של פנינסולה בתקופת הדוח 
') של פנינסולה ואשר מוצג בפעילות גסדרת אגרות החוב (סדרה  נפקתאשר בוצע במקביל לה

  ' בדוחות הכספיים).אי6מון (ראה באור המי
  
  

  :ח"ש יבמיליונ - בנקאיים מתאגידים יתרות ריכוז להלן
  

 30.9.20  30.9.19  31.12.19 
      

 17   20   68  )שוטפות חלויות ללא( ק"לז בנקאיים מתאגידים אשראי

   ומיטב פנינסולה( יבנקא חוץ אשראי ימוןמ לצורך אשראי
 396   385   191  )הלוואות דש   

   חלויות לכול( בנקאיים מתאגידים רוךא לזמן הלוואות
 21   99   12  )שוטפות   

 434   504   271  כ"סה

 
  
  

  המאזן תאריך לאחר אירועים  .61
  

 עדכון ודוח המאוחדים הכספיים בדוחות 7 באור ראה המאזן, תאריך לאחר אירועים בדבר לפרטים  
  התאגיד. עסקי
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  ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר פרטים . 2
 

  בתאגיד קשו סיכוני ניהול על האחראי
  

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

 התקופתי לדוח )החברה לע נוספים פרטים( הרביעי לחלק א62 תקנה ראו ,האחראית של העסקי ונהיוניס
  .2019 שנתל

 ,הנאמנות קרנותו הסל קרנות עילותפ את המרכזת ,)"תכלית" (להלן: מ"בע נאמנות קרנות תכלית במיטב
 סיכוני לניהול איםהאחר הינם ,סיכונים ניהול חלקתמ את מנהלת שרא עמר רויטל 'וגב מנכ"ל ניב, רפי מר

  .שוק

 לאופר, ועיר מר ערך, ניירותב עסקאות ביצועו מסחר ירותיש מתןב העוסקת ,מ"בע ברוקראז' דש במיטב

   .שוק סיכוני לניהול איהאחר הינו ,סיכונים ובקרת תפעול סמנכ"ל
 האחראי הינו רותם, איתן מר מנכ"ל,ה השקעות, תיקי ניהולב העוסקת ע"מ,ב תיקים לניהו שד במיטב
   שוק. סיכוני לניהול
 לניהול האחראי הינו טובול, אושר רמ המנכ"ל, בורסה, ברח שירותי מתןב העוסקת ע"מ,ב טרייד שד במיטב
  השוק. סיכוני

 לניהול האחראי ינוה ודירקטור, למנכ" בני,א יכהמ מר בנקאי, החוץ האשראי בתחום העוסקת בפנינסולה,
  פנינסולה. רקטוריוןדי פיקוח תחת ועלפ והוא שוק סיכוני

 ומר ובולט ושרא מר רותם, איתן מר ניב, פיר מר של העסקי וניסיונם כישוריהם ,השכלתם בדבר לפרטים

  .2019 לשנת התקופתי וחלד )החברה על נוספים פרטים( הרביעי לחלק א62 תקנה ראו אבני מיכה
  

  התאגיד שוףח אליהם השוק סיכוני תיאור
  

 דוח ראה נוספים לפרטים חברה.ה חשופה אליהם שוקה בסיכוני הותייםמ שינויים לוח אל דוחה בתקופת
  .2019 שנתל החברה של התקופתי דוחה במסגרת שפורסם דירקטוריון

  

  רגישות ניתוחי

  
   והפסד לרווח נזקפים שרא ערך בניירות שינויים

  
 ביחס מהותיים שינויים לוח לא הדוח בתקופת ן.המאז ליום בורסהב שווים פיל וצגיםמ חיריםס רךע ניירות

  .2019 שנתל החברה של התקופתי דוחב המתואר לעומת יהולם,נ ודרכי וקש לסיכוני לחשיפה
  

  החליפין בשערי שינויים
  

 ליום ישראל בנק דיי על שפורסם יציגה השער פיל וצגיםמ מט"חל צמודיםה וא במט"ח פיננסיים נכסים
 לעומת ולם,ניה ודרכי שוק לסיכוני הלחשיפ ביחס הותייםמ שינויים לוח לא דוחה תקופתב המאזן.

  .9201 שנתל החברה של התקופתי בדוח המתואר
  

  לצרכן המחירים במדד שינויים
  

 לזמן השקעות בעיקר( לצרכן מחיריםה מדדל מודיםצ שרא יננסיותפ יבויותוהתחי פיננסיים נכסים לחברה
 ודרכי שוק לסיכוני לחשיפה ביחס הותייםמ שינויים חלו אל הדוח תקופתב ג'). דרהס ובח אגרותו קצר

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

  ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים .3.1
  

 מומחיות בעלי םהדירקטורי של מזעריה המספר יכ חברהה ירקטוריוןד קבע 2014 ,במרס 30 ביום
 בהיקף התחשבב וזאת ,דירקטורים משלושה פחתי לא ,החברה בדירקטוריון ופיננסית חשבונאית

 נסיתופינ חשבונאית ותמיומנ בעלי דירקטוריםה מספר .ומורכבותה פעילותה מהות ,החברה
 בקרב קיימתה הגבוהה הפיננסיתו העסקית ,החשבונאית במיומנות התחשבב גם נקבע בחברה
  .החברה נעזרת וב השוטף המקצועי חיצוניה הייעוץ ערךמ ולאור ,בחברה בכירה משרה נושאי

  
  ופיננסית. חשבונאית ומחיותמ בעלי הינם שרא בדירקטורים ינויש חל אל הדוח בתקופת

  
 נוספים רטיםפ בדוח 26 תקנה ראו ,ל"הנ הדירקטורים לש והידע ניסיונם אודות נוספים לפרטים

  .2019 לשנת התקופתי לדוח
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  הכספיים הדוחות אישור הליך בדבר ילויג . 4
  

 הינו בישראל), החשבון רואי לשכת לש 76 דעת גילויב (כמשמעותה עלה בקרת לע אחראיה חברהב האורגן
  .)2019 שנתל נוספים פרטים לדוח 26 קנהת (ראה החברה דירקטוריון

 
 וועדת האינ (הוועדה הכספיים הדוחות בחינתל כוועדה שמשתמ אשר אזןמ עדתו ינהמ חברהה דירקטוריון
 חשבונאיה טיפול לרבות החברה, של הכספיים יםבדיווח המהותיות סוגיותה את בחוןל במטרה הביקורת),

 ייושמוש טייםהקרי והאומדנים המהותיות הערכותה את הרגיל, עסקיםה במהלך אינןש מהותיות עסקאותב
  .בה שחלו השינויים אתו החשבונאית המדיניות תא הכספיים, בדוחות
  שליין. נאיי דן אשר ומר באשר אבי רמ נועם, רונית ב'ג הינו ועדהה הרכב דוחה אישור למועד

 
  .2020 ,בנובמבר 17 יוםב ישיבה הוועדה קיימה ,הכספיים הדוחות אישור לצורך

 -  כספיםה ל"סמנכו רביב אילן מר - ל"המנכ ,המבקר החשבון רואה ,הועדה חברי נכחו ,ההאמור בישיבה
  .רום עינת ח"רו
  

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

 תוצאות סקרונ ),OXIS( כספי בדיווח הקשורות פנימיותה הבקרות נבחנו ,כן כמו .הכספיים הדוחות עם
  .2020 בספטמבר, 30 ליום הכספיים הדוחות נבחנוו ,החברה פעילות

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

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

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

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

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

 בטיוטת החברה הנהלת ידי לע יושמו המאזן ועדתו המלצות עיל,ל כאמור םהדיוני תקיימותה לאחר
  .טוריוןהדירק ישיבת לפני בירס זמן לדירקטוריון השנשלח הכספיים הדוחות

 
 תקופתב החברה של מאוחדתה פעילותה תא כספיםה סמנכ"לו מנכ"לה וקריםס הדירקטוריון ישיבת במהלך
 ערךנ הסקירה לאחר ואחריו. דוחה בתקופת רלוונטייםה האירועים אתו כספיותה תוצאותה תא הדיווח,

 הוועדה המלצות את מציגה מאזןה ועדת יו"ר ן,כ כמו דירקטורים.ה לשאלות שובותת וניתנות דיון
 הדירקטוריון בישיבת הןב לדון יש דעתהל אשר כספיה בדיווח הותיותמ וגיותס וכן ןלדירקטוריו ושהועבר

  .בנושאים דיון ונערך

 
 נותן אשר החברה של חיצוניה החשבון רואה םג נוכח פתיים,התקו דוחותה אישורל דירקטוריוןה בישיבת

 לשאלות ומשיב כספיים,ה הדוחות עם בקשר החשבונאיות סוגיותל ביחס המקצועית עתוד חוות את
  .הכספיים הדוחות אושריםמ אמור,כ הדיון לאור הדירקטוריון. יחבר ידי על המועלות

 
   .הכספיים הדוחות ואושרו נדונו במסגרתה הדירקטוריון ישיבת התקיימה ,2020 בנובמבר, 22 ביום

  
 ןוהו המאוחדים כספייםה בדוחות "חש מיליוני 804- כ של חיובי חוזר וןה לחברה ,2020 ,בספטמבר 30 ליום
 עם וטפותש חו"ז יתרות אורל בעיקר זאתו ולוס כספייםה דוחותב "חש מיליוני 37- כ של בסך שלילי חוזר

 בעיקר שמקורו שוטף זומניםמ תזרים לחברה כי בורס והוא יוןד קיים ברההח ירקטוריוןד וחזקות.מ חברות
 לעמוד ושיק ופהצ אל החברה .קצרה בטווח למשיכה ניתןה מלאה, בבעלות מאוחדות מחברות

  )).14(ב')(10 (סעיף תקופתיים וחותד בתקנות כאמור אזהרהה סימני תקיימיםמ לא ךכ ובשל בהתחייבויותיה
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  שווי הערכות . 5
  

  מאוד מהותית שווי הערכת  5.1
  

  .2020 במרס 31 ליום והפנסיה הגמל עילותפ של מוניטין רךע ירידת חינתב -  ההערכה נושא זיהוי
  .2020 במרס 31 -  ההערכה עיתוי
 חברהה בספרי וצגמ הערכהה שואנ הנכס - 2020 במרס 31 ליום חברהה בספרי ההערכה נושא שווי

 "חש מיליוני 500.4-כ של לסך ומסתכם בעוניתר הפחתה ובניכוי היסטוריתה לעלותו בהתאם
   לקוחות). וקשרי דחותנ רכישה הוצאות (מוניטין,

 ערך ידתליר בבחינה נקבעש ההערכה נשוא שווי - הערך לירידת בבחינה נקבעש ההערכה נושא שווי
 "חש מיליוני 13.9- כ של בסך הדוח תקופתב ערך מירידת פסדה נרשם כן ועל ש"ח מיליוני 483- כ הינו

  .החברה) (חלק
 וריאנס (לשעבר בע"מ סכולהא וריאנס ידי על נעשתה ערך לירידת הבחינה - המעריך אודות פרטים
 יסיונו,נ השכלתו, דברב וספיםנ פרטים לוי. אמנון של בראשותו וותצ ידי על ,)בע"מ כלכלי ייעוץ

 .2020 במרס, 13 ליום הכספיים דוחותל צורפה אשר הערכהב מצוינים וכיוצ"ב שיפוי הסכמי
 .36 בינלאומי בתקן כהגדרתו וגןה שווי - ההערכה מודל

 31 ליום הכספיים לדוחות מצורפת אשר ערכהה ראה - ערך לירידת הבדיקה בוצעה לפיהן ההנחות
 .2020 במרס
 ..%710 - מס) (אחרי השנתי ההיוון שיעור
  .2.5% ארוך טווחל נומינאלי צמיחה ורשיע - הצמיחה שיעור

  
  .2020 במרס 31 יוםל הכספיים לדוחות צורפה אשר שווי הערכת הרא כאמור, הערכה בדבר

  
   מהותית שווי הערכת  .25
  

  .2020 ביוני 30 ליום שוטף חיסכון פעילות של וניטיןמ ערך ירידת חינתב -  ההערכה נושא זיהוי
  .2020 ביוני 30 -  ההערכה עיתוי
 החברה ריבספ וצגמ הערכהה נשוא הנכס - 2020 ביוני 30 ליום חברהה בספרי ההערכה נושא שווי

 (מוניטין חש" מיליוני 481-כ של לסך ומסתכם בעוניתר הפחתה ובניכוי היסטוריתה לעלותו בהתאם
   לקוחות). וקשרי

 ערך תליריד בבחינה נקבעש ההערכה נשוא שווי - הערך לירידת בבחינה נקבעש ההערכה נושא שווי
 נשוא הנכס מוצג יופ על הפנקסני שוויה של הפחתהב צורך יןא ןכ ועל ש"ח מיליוני 757- כ הינו

 החברה. של הכספיים בדוחות הבדיקה
PwC ( בע"מ ייעוץ פרייסווטרהאוס ידי על נעשתה ערך לירידת הבחינה - המעריך אודות פרטים

Israel( וקסלמן בקסלמן שותף סופר, שלום של בראשותו צוות ידי על Israel PwC, במימון מומחה 
 בכלכלה שני ותואר בהצטיינות וכלכלה בחשבונאות ראשון תואר בעל הינו סופר מר שווי. והערכות

  אביב. תל מאוניברסיטת שניהם בהצטיינות,

 
 .63 בינלאומי בתקן כהגדרתו וגןה שווי - ההערכה מודל

 .11.5% - מס) (אחרי השנתי ההיוון שיעור
  .2.5% ארוך טווחל נומינאלי צמיחה ורשיע - הצמיחה שיעור
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  ג' סדרה     

  הנפקה מועד   
 ,29.1.13 ,21.11.12 תאריכים:ב סדרה הרחבותו 21.12.10 :ראשונית הנפקה
  30.4.18- ו 6.9.17 ,15.8.20 ,2.12.13 ,5.2.13

  966,590,111  שהונפק ע.נ.  נקוב שווי
  488,856,907 הדוח במועד ע.נ.  
  ש"ח מיליוני 517.7 הדוח מועדל למדד משוערך  
  ש"ח מיליוני .96 שנצברה הריבית סכום  

  
 (שווי כספיה בדוח שווי

  ש"ח מיליוני 537.9 פינקסני)
  ש"ח מיליוני 548.3  בורסאי שווי   

  %3.95  הריבית שיעורי  ריבית
 מועדי

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

  2025 ועד

  ריבית   
 2021 יוני,ב 10 ביום תשלומים 5 שווים. תשלומים 11-ב משולמת הריבית יתרת

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

  לצרכן המחירים למדד הצמדהו 3.95% של שנתית ריבית ריבית  
  2010 נובמבר מדד  בסיס   
  לא  מרההל האג"ח האם   

   
 יוןפד ביצועל תאגידה זכויות

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

   
 מיידי עוןלפר ילהע התקיימות

  לא  הדוח בתקופת
  בע"מ מידרוג  המדרגת החברה שם  דירוג

  יציב אופק עם ilA1. הסדרה נפקתה למועד דרוג  
  יציב. אופק עם ilA1. הדוח אישור למועד דרוג  
 דירוג: דוחות מועדי   
 695076-01-2010 אסמכתא מספר  -  25.11.10  
 304236-01-2011 אסמכתא מספר  -  23.10.11   
 208599-01-2012 אסמכתא מספר  -  13.8.12   

   
 בנובמבר, 02 ביום שעודכן כפי 279894-01-2012 אסמכתא מספר  -  15.11.12

 )839682-01-2012 אסמכתא מספר 2012
  193761-01-2013 אסמכתא מספר  -  17.11.13   
  007762-01-2015 אסמכתא מספר  -  15.1.8   

  

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

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

  062524-01-2019 אסמכתא מספר  - 23.6.19
  059295-15-2020 אסמכתא מספר   - 20.6.9
  

  אין  "חלאג משועבדים נכסים   

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

  רזניק יוסי רו"ח
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  'ד סדרה     
  1.4.2020 תאריך:ב סדרה הרחבת ,19.11.28 ראשונית: הנפקה  הנפקה מועד   

  395,044,000  שהונפק ע.נ.  נקוב שווי
  395,044,000 הדוח במועד ע.נ.  
 ש"ח מיליוני 395.0 הדוח מועדל למדד משוערך  
 ש"ח מיליוני .42 שנצברה הריבית סכום  

  
 שווי( הכספי בדוח שווי

 ש"ח מיליוני 382.3 פינקסני)
  ש"ח מיליוני 400.6  בורסאי שווי   

  %2.11  הריבית שיעורי  ריבית

 מועדי
  קרן  תשלום

 שולמוי שרא וויםש שלומיםת שישה )1( להלן: מפורטכ משולמת הקרן יתרת
 חדא כל כאשר 2025 עד 0202 השניםמ חתא כלב דצמברב 01 ביום

 אגרות של כוללה הקרן מסכום 5% לש שיעורב היהי אמורכ מהתשלומים
 אחת בכל בדצמבר, 01 ביום ישולמו שרא שווים שלומיםת רבעהא )2(-ו החוב;

  לש בשיעור היהי אמורכ מהתשלומים אחד לכ כאשר ,2029 דע 2026 מהשנים
  החוב אגרות של כוללה הקרן מסכום %17.5

  ריבית   
 2021 יוני,ב 10 ביום תשלומים 9 שווים. תשלומים 19-ב משולמת הריבית יתרת

  .2029 עד 2020 דצמבר,ב 10 ביום תשלומים 10- ו 2029 עד
  ל.ר. קרן  הצמדה

  ל.ר.  ריבית  
  ל.ר.  בסיס  
  לא  להמרה האג"ח האם   

   
 יוןפד ביצועל תאגידה זכויות

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

   
 מיידי עוןלפר ילהע התקיימות

  לא  הדוח בתקופת
  בע"מ מידרוג  המדרגת החברה שם  דירוג

 יציב אופק עם A1.il הסדרה נפקתה למועד דרוג  
 יציב. אופק עם A1.il הדוח ישורא למועד דרוג  

 דירוג: דוחות מועדי   

  

  102975-01-2019 אסמכתא מספר  -  28.11.19
  033912-01-2020 אסמכתא מספר  - 31.3.20
 592950-15-2020 אסמכתא מספר    - 9.6.20

 
  אין  "חלאג משועבדים נכסים   

  
 ;6389200-03 טל': אביב.-תל 41 חרוצים די מרח' ע"מ,ב נאמנויות בונ פז רזניק  נאמן

  רזניק יוסי רו"ח
  

 על החשבונאיים,ו המשפטיים ליועציה חברה,ל תרומתם לע לעובדיה ודיםמ המנכ"לו חברהה דירקטוריון
  .בה שנתנו האמון על ניותיהמ ולבעלי המאומצת עבודתם

  
  
  
  
  

  רביב אילן
  מנכ"ל

  ברקת אלי  
  דירקטוריון יו"ר

  
  2020 בנובמבר, 22 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, ביוני 30שנסתיימה 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:
 
 2020של שנת  השלישיהתאגיד( לרבעון  -בחנתי את הדוח הרבעוני של מיטב דש השקעות בע"מ )להלן  (1)

 הדוחות(;  -)להלן 
 

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות; 
 

ת 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
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 (: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  -)להלן  2020של שנת  השלישיהתאגיד( לרבעון  -דש השקעות בע"מ )להלן 
 לתקופת 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 
 בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

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

 
   

  
 עינת רום

 סמנכ"ל כספים
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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 התקופתי  6.7סעיף לדוחות הכספיים,  )ב(1 אוריבהדירקטוריון,  לדוח 1.2 סעיףראה  לפרטים
 .2019לדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  30וביאור  2019לשנת 

 
 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 27.5.2020החברה מיום 

אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור ועדת  2.6.2020"( ביום האסיפה הכללית)להלן: "
התגמול והדירקטוריון, את התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, 

חודשים( לכיסוי נושאי המשרה  12) 20.4.2021עד ליום  21.4.2020ם לתקופת ביטוח החל מיו
 יםדיווח אהלפרטים נוספים רוהדירקטורים בקבוצת מיטב דש, בהפניקס חברה לביטוח בע"מ. 

 מיום, (2020-01-041433ומס' אסמכתא:  2020-01-041481 )מס' אסמכתא: 26.4.2020 מיום יםמיידי
-2020)מס' אסמכתא:  3.6.2020 מיוםוכן דיווח מיידי ( 2020-01-053721)מס' אסמכתא:  27.5.2020
 ( הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.01-056889

 
  חלוקת דיבידנד .2

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

את  שינתה לאהחברה יובהר כי דיבידנד. חלוקת לבצע  ולאולסטות ממדיניות הדיבידנד של החברה 
  .2019לדוח התקופתי לשנת  4.4סעיף מפורטת באשר  מדיניות הדיבידנד

אג' למניה, המסתכם לסך של  31 -אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ 22.11.2020ביום 
 ₪.מיליוני  20-כ

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

 
 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות  .3

 
 מגזר חבר בורסה וברוקראז' מוסדי .3.1

לעניין חוזר תנאי היתר כללי לפי , 2019לדוח התקופתי לשנת  9.15.11בהמשך לאמור בסעיף  .3.1.1
ניירות ערך רשות  התקבלה הודעת 31.3.2020 ביום, 1968-תשכ"חלחוק ניירות ערך  'א49סעיף 

. מיטב דש "(מיטב דש טרייד)להלן: " בע"מ א' למיטב דש טרייד49היתר לפי סעיף בדבר מתן 
המעניקה שירותים ללקוחות כשירים בלבד פטורה בהתאם להודעת הרשות בע"מ ברוקראז' 

 . לפי הסעיף האמור מקבלת היתר
בעקבות מאמצי שיווק של החברה, חלה עלייה , בעקבות משבר הקורונה וכן השני ברבעון .3.1.2

סות המגזר, בין היתר כתוצאה מעלייה במחזורי המסחר בעקבות התנודתיות בשווקי בהכנ
ההון. מנגד, התנודתיות בשווקי ההון מגדילה את סיכוני האשראי והורדת הריבית פוגעת 

שמרה על הכנסותיה בדומה  המגזר ברבעון השלישי פעילות בהכנסות המימון של המגזר.
  .לרבעון השני

 2,396,893הענקת דירקטוריון החברה לאחר אישור ועדת התגמול,  אישר 22.11.2020 יוםב .3.1.3
, בכפוף מיטב דש טריידמניות רגילות של להניתנים למימוש, , ללא תמורה, הכתבי אופצי

ו"ר יאשר מכהן כמנכ"ל החברה לכתבי אופציה יוקצו  1,452,663: , מתוכםלהתאמות
 מיטב של המונפק המניות מהון 5% מלא מימוש בהנחת המהווים מיטב דש טרייד,דירקטוריון 

 מימוש בהנחת המהווים למנכ"ל מיטב דש טרייד,יוקצו אופציה  כתבי 944,230-ו ,טרייד דש
כתבי האופציה למנכ"ל החברה הקצאת  .טרייד דש מיטב של המונפק המניות מהון 3.25% מלא

 מנגנון האופציה שיוקצולכתבי לאישור האסיפה הכללית של החברה.  ,השאר ביןכפופה, 
האופציות יובשלו בשלוש מנות שוות, כאשר המנה הראשונה תובשל . התאמת דיבידנדים

, השנייה לאחר ארבע שנים אישור ההקצאה ע"י הדירקטוריוןלאחר שלוש שנים ממועד 
 למימוש ניתנת תהיה אופציות של מנה כל, ההבשלה מועד לאחר והשלישית לאחר חמש שנים.
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 כתביממימוש  נבעוישן כמות המניות ילעני .יפקעו ימומשו שלא אופציות, שנתיים במשך
מש את כתבי האופציה רק מניות בכמות המשקפת את יוקצו לניצע שמי, בפועל האופציה

  סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה.
 

  מגזר אשראי חוץ בנקאי .3.2
 לעניין מימון ואשראי, נכון ליום 2019לדוח התקופתי לשנת  10.11שך לאמור בסעיף בהמ .3.2.1

"( מתאגידים פנינסולההאשראי המנוצל של קבוצת פנינסולה בע"מ )להלן: " ,30.9.2020
, 17.11.2020ליום  נכון .0.1% מינוספריים בנקאיים הינו בשיעור ריבית ממוצע בגובה ריבית 

 ריבית בגובה ממוצע ריבית שיעורב הינו בנקאיים מתאגידים פנינסולההמנוצל של  האשראי
לפנינסולה קווי אשראי משלושה בנקים בישראל בסך , 30.9.2020 כמו כן, נכון ליום .פריים

לפנינסולה יתרת  30.9.2020 השוטפת. נכון ליום מיליון ש"ח למימון פעילותה 470-כולל של כ
( שהנפיקה )נטו, בניכוי וסדרה ג' ש"ח בגין אגרות החוב )סדרה ב'אלפי  315,869 -כאשראי של 

  עלויות הנפקה(. 
פרסמה פנינסולה הודעה על כוונתה לפעול לגיוס חוב בדרך של הנפקת סדרת  13.5.2020ביום  .3.2.2

אגרות חוב חדשה באמצעות דוח הצעת מדף מכוח תשקיף המדף של פנינסולה נושא תאריך 
נד פי גלובל אס או "(מידרוגן: ""מ )להלבע העניקו מידרוג 14.5.2020לעניין זה, ביום  .27.2.2019

)בהתאמה( עם תחזית דירוג יציבה,  ilA -ו A2.ilג , דירו"(מעלות: "להלן) רייטינגס מעלות בע"מ
ביום  ערך נקוב."ח שמיליון  250לגייס בהיקף של עד פנינסולה בכוונת שלסדרת אגרות חוב 

אגרות חוב  90,000,000, פנינסולהמכוחו הנפיקה  דוח הצעת מדף פנינסולהפרסמה  21.7.2020
: להלןבדרך של הנפקת סדרת אג"ח חדשה ) פנינסולהש"ח ע.נ. כ"א של  1 )סדרה ג'( בנות

חוב . אגרות אלפי ש"ח )ברוטו( 85,680 -"(, בתמורה לכ)סדרה ג'( פנינסולהחוב אגרות "
ת )קרן וריבית( ואינן צמודו 2%)סדרה ג'( נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  פנינסולה

)סדרה ג'( אשר הונפקו על פי דוח פנינסולה למדד כלשהו. שיעור הניכיון של אגרות החוב 
 .4.8%הצעת המדף הינו 

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

, השלמת רכישת תיק לפיולהלן(,  3.2.7 ליהלומנים של בנק אגוד בע"מ )כמפורט בסעיף
להעלות את  צפויה ,שתושלם ככלהאשראי למימון פעילות היהלומים של לקוחות בנק אגוד, 

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

   .העסקה במחיר המגולם הדיסקאונט
 פנינסולהודירוג אגרות חוב  המנפיקכי היא מותירה את דירוג  מעלותהודיעה  22.9.2020 ביום .3.2.4

 באופק יציב, על כנו. ilA על ידי פנינסולה בדירוג)סדרה ג'(  פנינסולהאגרות חוב ו)סדרה ב'( 
 פנינסולהאגרות חוב ודירוג  המנפיקהודיעה מידרוג כי היא מותירה את דירוג  1.10.2020 ביום .3.2.5

באופק  A2.ilעל ידי פנינסולה בדירוג  ו)סדרה ג'( שהונפק פנינסולהאגרות חוב ו)סדרה ב'( 
 יציב, על כנו.

מניות פנינסולה,  775,900-ל 10.6.2020 ביום( 3)פנינסולה אפ  אופציה כתבי מימוש בעקבות .3.2.6
 לניירות במהלך המסחר בבורסה 5.10.2020מניות פנינסולה ביום  1,347,500רכישת  ובעקבות

פנינסולה המהוות  מניות 118,936,273-ב החברה מחזיקה, "(הבורסה"מ )להלן: "בע"א בת ערך
  .פנינסולה של בהצבעהו הוןב זכויותב 50.80% ותהדוח אישורלמועד 

 והשלמתלרכישת תיק האשראי ליהלומנים  בעסקה פנינסולה התקשרותאודות  לפרטים .3.2.7
, (2020-01-059013 אסמכתא)מס'  9.6.2020דיווחים מיידיים של החברה מיום  ראההעסקה, 

-2020-01 אסמכתא)מס'  26.7.2020 מיום(, 2020-01-074883 אסמכתא)מס'  14.7.2020מיום 
)מס' אסמכתא  31.8.2020 מיום, (2020-01-073276)מס' אסמכתא  28.7.2020 מיום, (072502

)מס'  1.10.2020 מיוםו (2020-01-095491)מס' אסמכתא  24.9.2020 מיום(, 2020-01-087022
 לדוחות (יב)6אור יבוכן  הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה( 2020-01-098086אסמכתא 

  .הכספיים
להערכת פנינסולה השלמת העסקה צפויה להניב לפנינסולה הכנסות משמעותיות ברבעון 

 .2021ובמהלך שנת  2020הרביעי לשנת 
ביחס להכנסות הצפויות כתוצאה מהשלמת עסקת  פנינסולההאמור בדבר הערכת  המידע

רכישת תיק היהלומנים של בנק איגוד, הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 
 המידעוהמידע שבידיה נכון למועד דוח זה.  פנינסולההמבוסס על הערכות  ,1968 -"חהתשכ

 בשל, היתר בין, צפוימה השונ באופן להתממש או, להתממש שלא עשויים כאמור וההערכות
, החלטות של הקורנהובכלל זה הימשכות משבר  פנינסולהבשליטתה של  ינםשא גורמים

, אזרחים תנועת על הגבלות כגון בנושאים ובעולם בארץ רלוונטיותמדינות ורשויות 
אשר עשויים להשפיע על פעילות ענף היהלומנים  ,ועוד תחבורתיות הגבלות, התכנסויות

 בארץ ובעולם.
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בהתאם לכללים ה, עצמית של מניותיתכנית רכישה פנינסולה אימצה  17.11.2020יום ב .3.2.8
(, בענין הגנת "נמל מבטחים" 199-8)עמדה  26.7.2010 שבהנחיית רשות ניירות ערך מיום

תוכנית הרכישה  פנינסולה. בנוסף, לדעת ערך על ידי תאגידברכישה עצמית של ניירות ה
-( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח7ז)א()52העצמית מקיימת גם את תנאי ההגנה הקבועה בסעיף 

 במסגרת. 15.2.2021ועד ליום  22.11.2020שנקבעה לביצוע התכנית הינה מיום  התקופה. 1968
רכישה עצמית המחיר שישולם בעבור כל מניה, בעת כך שהגבלת מחיר  הנקבע התכנית

עלות רכישתן  כי כמו כן נקבע. מסוימת בתקופת התכנית, לא יעלה על מחיר שנקבע בתוכנית
. מיליון ש"ח 25לפי תוכנית הרכישה לא תעלה על  פנינסולההכוללת של מניות רגילות של 

מעלות  5%סך היקף עסקאות הרכישה העצמית ביום אחד לא יעלה על נקבע כי  בנוסף
 ש"ח. 1,250,000, קרי הרכישה הכוללת

 
 (פנסיה וקרנות השתלמות קרנות, גמל קופות ניהול)באמצעות  וארוך בינוני לזמן חסכון ניהולמגזר  .3.3

-"ףהתש(, שעה()הוראת החדש הקורונה)נגיף  כלכלי לסיוע התכנית חוק פורסם, 2020, ביולי 29 ביום
 יצאו או פוטרו זוגם בני או הם אשר, נזילות לא השתלמות קרנות לעמיתי יתאפשר במסגרתו, 2020
"ח ש 7,500 עד של בסך כספים השעה הוראת תקופת במשך למשוך, הכנסתם שפחתה או"ת לחל
 גמל דש מיטב שבניהול ההשתלמות מקרן כספים משיכתב לגידול ההביא השעה הוראת. חודש לכל

 מהותיים. םשאינ בסכומים"( גמלמיטב דש ופנסיה בע"מ )להלן: "
 

 אחרים פעילות תחומי .4
 

 ביטוח סוכנויות .4.1
לדוח התקופתי של החברה לשנת  11.2בסעיף ובתחום סוכנויות הביטוח ובהמשך לאמור  .4.1.1

, כתוצאה ממשבר הקורונה נקלעים עסקים ולקוחות פרטיים רבים לקשיים בתזרים 2019
וכחלק מחיסכון בהוצאותיהם עלולים לקוחות  המזומנים. לאור הקשיים התזרימיים

הסוכנויות לדחות תשלומי פרמיה. הרעה אפשרית זו במוסר התשלומים במשק, עלולה 
לפגוע בתשלומי העמלות לסוכנויות הביטוח. כמו כן כתוצאה ממשבר הקורונה ישנה ירידה 

יקף חדה בביטוחי נסיעות לחו"ל ובנוסף חלק מלקוחות הסוכנויות מצמצמים את ה
הביטוחים אשר אינם מוצרים חיוניים עבורם. עובדות אלה משפיעות לרעה על הכנסות 

 .הסוכנויות
 2020 מאי חודש במהלך, 2019לדוח התקופתי של החברה לשנת  11.2 בסעיף לאמור בהמשך .4.1.2

 אשרעם מר קובי דהאן  להסכמות"( רימונים"מ )להלן: "בערימונים סוכנות לביטוח  ההגיע
 בין שנחתם הניהול הסכם סיום עלמניותיה  מהון 12% רימונים ומחזיקב כמנהל מכהן

"ל כמנכ מלכהן דהאן מר חדל ההסכם סיום עם. 5.11.2020 ביום לסיומו בא ההסכם. הצדדים
  .ודירקטור מניות כבעל ותרנו רימונים

 
  השקעות בקרן והשקעה ניהול .4.2

 מוגבלת שותפותפאגאיה  לעניין, 2019לדוח התקופתי של החברה לשנת  11.5סעיף ב לאמור בהמשך
- Pagaya Fund By Meitav Dash, LP " :(, בעקבות אירועי הקורונה פאגאיה קרן)להלן"

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

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

י מנהל הקרן בחר בגישה שמרנית בדה כואשר יפריד הלוואות אלו משאר נכסי הקרן. בשל הע
קבלת  -בשני שלבים: שלב ראשון  מנוהלות 2020חודש יולי  היהשמועדן  הפדיוןוזהירה בקשות 

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

לפי התזרים המתקבל בפועל מן ההלוואות אשר הוקצו למנגנון זה. מנגנון זה בא על מנת ליצור 
הגנה עבור כלל המשקיעים המוגבלים הנותרים בקרן כך שההלוואות אשר נמצאות תחת תוכניות 

וחזקו בחלוקה זהה בין המשקיעים אשר פודים השקעתם בשלב זה לבין משקיעים ההקלה י
 הנותרים בקרן.

 
 הלוואות דש מיטב .4.3

 קיבלה 18.6.2020 ביום ,2019לדוח התקופתי של החברה לשנת  11.6.3.3סעיף ב לאמור בהמשך
 רישיון מורחב למתן אשראי.( SPC) אספיסי הלוואות שותפות מוגבלת
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 השקעות .5
 

  ליקווידיטי .5.1
במסגרת פעילות ניהול , 2019 לשנת התאגיד עסקי תיאור לדוח 12.5.7 בסעיף לאמור בהמשך
מתקדמת  טכנולוגיתפיתחה מערכת "( ליקווידיטי"מ )להלן: "בע.סי אמ קפיטלוידיטי ו, ליקהקרנות

רבים בזמן אמת לגבי החברות איתן היא  רציף המתבססת על בחינה ממוכנת של מידעים חיתוםל
התפתחות ההכנסות ותזרים  לגביבוחנת התקשרות. המערכת מדרגת כל חברה ומבצעת תחזיות 

וידיטי בוחנת את השימוש בתוכנה גם בפעילויות השקעה נוספות ומזומנים של אותן חברות. ליקה
 המערכת בתחומן.  שם אתיוקיבלה פניות ממנהלי קרנות מסוגים שונים המעוניינים לי

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

 בקרן פורטפוליוה חברותמ חלק הקורונה משבר בשל. ההון בשווקי היציבות אי עקב ציבורייםו
 .הקרובה התקופה את בהצלחה לעבור להן לאפשר מנת על תשלומים לפריסת ומתן משא מנהלות

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

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

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

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

יקה ליקווידיטי אופציות הענ 30.4.2020לסיכומים קודמים עם עובדי ליקווידיטי, ביום  בהמשך
שהוגדר לגיוס ושימור מנהלי ועובדי החברה,  ESOPהקצאת  במסגרתלעובדים ונותני שירותים 

 .כפי שנהוג בחברות מסוג זה
 

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

Financial Group (“MUFG”) ( להקמת חברה בבעלות משותפת )שתתאגד בסינגפור, 50%/50% ,)
לחברות שותף הכללי של קרן השקעות פרטית, שתתאגד בסינגפור, ותעסוק במתן אשראי כותשמש 

 9.8.2020 מיום מיידי דיווח ראה דולר, מיליון 80 בסך MUFG של ראשונית ולהשקעה באזור אסיה,
 לדוחות ג(י)6 וביאוראשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה  (085863-01-2020 אסמכתא: )מס'

  .הכספיים
 

, קרן הון lSpark Capita קרן עם בעסקה 10.202021. ביום יליקווידיט התקשרות אודות לפרטים
,  Innovation Partners No. 1 Investment PartnershipMUFGקרן סיכון אמריקאית מובילה, ועם 

01-2020-)מס' אסמכתא:  18.8.2020של החברה מיום  םידימידיווחים  ראה, מיצובישי מקבוצת
נכלל בדוח זה על  הםאשר האמור ב (2020-01-106144' אסמכתא: מס) 22.10.2020 ומיום( 080374

 לדוחות הכספיים. (ב)7וביאור  דרך ההפניה
 

 רייגו .5.2
 הסכם": להלן) ברייגו נוסף השקעה בהסכם 3.11.2020 ביום החברה התקשרות אודות לפרטים

"(, ביחד עם משקיעים נוספים, לרבות מנכ"ל החברה ומנהל תחום השקעות השני ההשקעה
אודות  ולפרטים, 2019לדוח התקופתי לשנת  12.5.8סעיף ב לאמור בהמשךאלטרנטיביות בחברה, 

תנאי עסקת האופציה  ותיקוןאופציה נוספת  עסקתב האמור להסכם מקבילהחברה ב ותהתקשר
השלמת הסכם ההשקעה השני,  במועדהסכם בעלי מניות בין הצדדים לתוקף  כניסתו, הראשונה

אשר האמור בו נכלל בדוח זה  (119187-01-2020 אסמכתא: )מס' 4.11.2020 מיום מיידי דיווח ראה
 הכספיים.  לדוחות (ג)7על דרך ההפניה וביאור 

 
 לוטוס .5.3

 Lotus Investment Management, לעניין 2019לדוח התקופתי לשנת  12.5.9בהמשך לאמור בסעיף 
Limited " :התקשרה החברה בהסכם נוסף לרכישת מניות רגילות  1.4.2020ביום "(, לוטוס)להלן
 אירו 101,250סכום של  תמורת, לוטוס מבעל מניות בלוטוס מהונה המונפק של 0.675%המהוות 

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

של לוטוס למנהל ראשי  אופציה כתבי 11,095הקצאת  לוטוסאישר דירקטוריון  19.10.2020ביום 
)בהנחה תיאורטית של מימוש מלא  יהוו מימושן עם אשר פעילות מימון חו"ל של החברה,של 

 .מהון המניות של לוטוס 9.99%ובדילול מלא( 
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 מהונה המונפק של לוטוס. 65.75%-כנכון למועד פרסום הדוח, החברה מחזיקה ב
הלוואות מגובות תיקי לוטוס מנהלת עבור משקיעים , 2020 ספטמבר לסוף חודשנכון כמו כן, 

בעצמה או באמצעות צדדים , בהתאם להתחייבות החברה .מיליון אירו 123 -בשעבודים בסך של כ
למועד פרסום הדוח עד מיליון אירו,  19.3 להשקיע בתיק האשראי שבניהול לוטוס סך של, שלישיים

 8.5-כ של סכום הוחזר מתוכם, מיליון אירו מסכום ההתחייבות כאמור 17.2-השקיעה החברה כ
  .לחברה מלוטוס אירו מיליון

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

זמים בעיקר למימון בניה משמשים להעמדת הלוואות מגובות נדל"ן באירלנד לי 3שמנהלת אמרלד 
 ים. חודש 12-24ממוצעות של ולמימון נכסים מניבים, וזאת, בדרך כלל, לתקופות 

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

 
 ד'נניולג .5.4

בע"מ  איטרנטיימנט'נד ניולג חברת עם בעסקה 10.202014. ביום החברה התקשרות אודות לפרטים
"( אשר עוסקת באיתור, פיתוח, הפקה והפצה של תוכן בינלאומי )טלוויזיוני 'נדניולג")להלן: 

 )א( לדוחות הכספיים.7'נד ולהקמת קרן חוב וקרן אקוויטי ראה ביאור בניולגואינטרנטי( להשקעה 
 

 ניירות ערך של החברה .6
 

 אופציהכתבי ו מניות .6.1
מימוש כתבי אופציה של החברה למניות ות בקשר לכתבי האופציה של החברה, להלן יפורטו פקיע

  ועד למועד הדוח: 2019ועד פרסום הדוח התקופתי לשנת שאירעו מממניות חסומות  והקצאת
 

תאריך 
 הדיווח

פקיעה/ 
 הקצאה/
 מימוש

כמות 
כתבי 
 אופציה

 
כמות 
 1מניות
 

 אסמכתא

 
 הערות

  2020-01-116701 - 1,095 פקיעה 22/11/2020
  2020-01-120822 880 7,000 מימוש 10/11/2020
  2020-01-120348 2,116 10,001 מימוש 09/11/2020
  2020-01-118716 290 3,500 מימוש 03/11/2020
  2020-01-118269 338 7,067 מימוש 02/11/2020

01/11/2020 
 1,884 11,910 מימוש

2020-01-108859 
 

  - 702 פקיעה
  2020-01-117657 254 951 מימוש 29/10/2020
  2020-01-116748 1,678 11,139 מימוש 28/10/2020
  2020-01-116274 655 10,561 מימוש 27/10/2020

26/10/2020 
 3 517 מימוש

2020-01-115947 
 

  - 712 פקיעה
  2020-01-115113 41 139 מימוש 22/10/2020
  2020-01-114666 350 1,620 מימוש 21/10/2020
  2020-01-104113 120 396 מימוש 18/10/2020
  2020-01-098008 618 2,316 מימוש 01/10/2020

30/09/2020 
 307 1,140 מימוש

2020-01-097300 
 

  - 877 פקיעה
  2020-01-087901 272 840 מימוש 02/09/2020
  2020-01-086113 610 2,984 מימוש 30/08/2020

 
 
 

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

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

פקיעה/ 
 הקצאה/
 מימוש

כמות 
כתבי 
 אופציה

 
כמות 
 1מניות
 

 אסמכתא

 
 הערות

  2020-01-084946 555 1,870 מימוש 27/08/2020
  2020-01-084208 399 1,334 מימוש 26/08/2020
  2020-01-083596 537 2,516 מימוש 25/08/2020
  2020-01-083008 451 3,060 מימוש 24/08/2020
  2020-01-082495 3,456 11,105 מימוש 23/08/2020
  2020-01-081865 1,480 7,317 מימוש 20/08/2020
  2020-01-081211 139 752 מימוש 19/08/2020
  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  הקצאת
הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית 
מהותית, כמפורט בדיווח אודות 

)מס'  28.6.2020ההקצאה מיום 
( אשר 2020-01-059254אסמכתא 

נכלל בדוח זה על דרך  והאמור ב
 סעיף ראה נוספים לפרטיםההפניה. 

 .להלן 6.2
  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 מימוש

2020-01-056614 
 

  - 986 פקיעה
  2020-01-064986 27 191 מימוש 22/06/2020
  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  הקצאת
פרטית מהותית, כמפורט הצעה 

בדיווחים אודות ההקצאה מיום 
-2020-01)מס' אסמכתא  26.4.2020

)מס'  27.5.2020( ומיום 041472
אשר ( 2020-01-053691סמכתא א

נכלל בדוח זה על דרך  הםהאמור ב
 סעיף ראה נוספים לפרטיםההפניה. 

 .להלן 6.2
  129 2,040 מימוש
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תאריך 
 הדיווח

פקיעה/ 
 הקצאה/
 מימוש

כמות 
כתבי 
 אופציה

 
כמות 
 1מניות
 

 אסמכתא

 
 הערות

  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 

הקצאת מניות חסומות במסגרת 
הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית 

מהותית, כמפורט בדיווח מיום 
-2020-01)מס' אסמכתא  1.6.2020
נכלל בדוח  ו(, אשר האמור ב056211

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

  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  524,176 הינהיתרת כלל כתבי האופציה הלא סחירים  18.11.2020 ליום

  מניות. 65,183,183 וכמות ההון הרשום למסחר הינה מניות 70,165,214 נההמונפק והנפרע הי
ראה שינויים בהחזקות החברה במניות החברה  ואודותלפרטים אודות תכנית רכישה עצמית 

)מס'  7.9.2020מיום ו (2020-01-055572)מס' אסמכתא  31.5.2020של החברה מיום  יםמיידי יםדיווח
 להלן. 6.4נכלל בדוח זה על דרך ההפניה, וכן סעיף  הםשר האמור בא (,2020-01-089203אסמכתא 

 
 הקצאת מניות חסומות .6.2

אישר דירקטוריון  23.4.2020 ביום, 2019לדוח התקופתי לשנת  12.3.9.5בהמשך לאמור בסעיף  .6.2.1
 על רשומות רגילות, חסומות מניות 456,022 תהקצא , לאחר אישור ועדת התגמול,החברה

ה במסגרת הצענושאי משרה ועובדים  11-ל החברה, של כ"א ע.נ. ש"ח 1 בנות סחירות, שם,
 308,661שתהווינה לאחר ההקצאה )ולאחר הקצאת  2פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית

מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות  0.68% -חסומות נוספות כמפורט להלן( כמניות 
לרישום למסחר של המניות אישור הבורסה התקבל  27.5.2020. ביום ההצבעה של החברה
אישרה האסיפה  2.6.2020 ביוםכמו כן,  .מניות 450,772ומתוכן הוקצו  החסומות המוקצות

הקצאת אישור ועדת התגמול, ו דירקטוריון החברההכללית של החברה, לאחר אישור 
 החברה, של כ"א ע.נ. ש"ח 1 בנות סחירות, שם, על רשומות רגילות, חסומות מניות 308,661

שתהווינה לאחר כהגדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית, במסגרת הצעה פרטית מהותית 
מהון המניות  0.46%-כנוספות כמפורט לעיל( החסומות המניות ה ההקצאה )ולאחר הקצאת

"ר יו סגןמניות חסומות למר אבנר סטפק ) 150,588המונפק והנפרע של החברה, מתוכן: 
מניות חסומות למר צבי סטפק  113,676בחברה(, מבעלי השליטה ו החברה דירקטוריון

ומות למר אילן רביב, מנכ"ל מניות חס 44,397 -אביו של מר אבנר סטפק( וו בחברה דירקטור)
התקבל אישור הבורסה לרישום למסחר בבורסה של המניות  11.6.2020 ביום .החברה

מהמניות החסומות  80%יבשילו כמפורט להלן: המניות החסומות כלל  החסומות המוקצות.
מהמניות  20%-ממועד אישור ההקצאה ע"י הדירקטוריון, ו המוקצות יבשילו כעבור שנתיים

ת ההצעות הפרטיות נעשו מאותו מועד.החסומות המוקצות יבשילו כעבור שלוש שנים 
לאור משבר הקורונה והשפעותיו על החברה ועל שוק ההון ועל מנת להקל תזרימית על 

לו זכאים הניצעים וזאת  2019ניות הינה חלף הבונוס השנתי לשנת החברה. הקצאת המ
לפרטים נוספים לאור בקשת החברה והסכמת הניצעים להמיר את הבונוס למניות חסומות. 

                                                 
תקנות הצעה "להלן: ) 2000 -תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"סכהגדרת מונח זה ב 2

 ."(פרטית
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-2020)מס' אסמכתא:  26.4.2020מיום  יםמיידי יםדיווחלדוחות הכספיים ו )ה(6ביאור ראה 
ומס' אסמכתא: , 2020-01-041475 מס' אסמכתא:, 2020-01-041472, מס' אסמכתא: 01-041415

-2020-01ומס' אסמכתא:  2020-01-053691)מס' אסמכתא:  27.5.2020 מיום, (2020-01-041481
)מס' אסמכתא:  3.6.2020 מיום, (2020-01-056211)מס' אסמכתא:  1.6.2020 מיום, (053721

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

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

 0.08% -במסגרת הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית שתהווינה לאחר ההקצאה כ
המניות החסומות הינם  תנאימהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של החברה. 

התקבל אישור  20.7.2020 ביום .2019לדוח התקופתי לשנת  12.3.11.6כמפורט בסעיף 
לפרטים נוספים ראה  .3ניות החסומות המוקצותהבורסה לרישום למסחר בבורסה של המ

)מס'  22.7.2020 ומיום (2020-01-059254)מס' אסמכתא:  28.6.2020מיום  יםמיידי יםדיווח
 נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. הםאשר האמור ב( 2020-01-071110אסמכתא: 

 
 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 עקרונית שקיבל דירקטוריון החברה 
'(, אשר הונפקה לראשונה מכוח תשקיף מדף של החברה דהרחבת סדרת אגרות חוב קיימת )סדרה 

 . 27.11.2019דוח הצעת מדף מיום ו 28.2.2019מיום 
( 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 אוריכמפורט בדוח הצעת המדף לאגרות חוב )סדרה ד'( וכמפורט בבשווים לא תשלומים 
ת לא נושאות ריבי, 2019לשנת  של החברההכספיים  יה)ד( לדוחות16אור יובב לדוחות הכספיים

בהתאם לתוצאות  וריבית(. )קרן כלשהו בסיס למדד צמודות ואינן 2.11%בשיעור קבוע של צמודה 
 אלפי125,044  של כולל נקוב בערך ד'( סדרה(חוב  אגרות יחידות 125,044 החברה הנפיקההמכרז, 

-כב מסתכמת שהוקצו ד'( סדרה(החוב  אגרות בגין קיבלה שהחברה ברוטו הכוללת התמורה ."חש
  .ח"ש מיליון 112.7
על  והודיעה מידרוג כי היא מותירה את דירוג האג"ח )סדרה ג' וסדרה ד'( שהונפק 9.6.2020 ביום

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

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

-2019)מס' אסמכתא:  27.2.2019 ים מיוםידידיווחים מו 2019לשנת  הכספיים של החברה יהלדוחות
, (2020-01-033969מס' אסמכתא: , 2020-01-033912)מס' אסמכתא:  31.3.2020 (, מיום01-017254

 (2020-01-035100)מס' אסמכתא:  2.4.2020 וםמי, (2020-01-034791)מס' אסמכתא:  1.4.2020מיום 
 אמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.האשר (, 2020-01-059310)מס' אסמכתא:  9.6.2020מיום ו
 

  עצמית רכישה .6.4
 החברה דירקטוריון החליט במחיר הגלומה העסקית ההזדמנות ולאור החברה של המניה מחיר לאור
מיידי של החברה מיום  דיווח. לפרטים ראה "חשמיליון  25עצמית בסך של עד  הרכיש תכנית לאמץ

נכון  נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. ואמור בה( אשר 2020-01-055572)מס' אסמכתא  31.5.2020
 אשר, התכנית במסגרת החברה מניות 1,336,787נרכשו  ,6.9.2020 ביום, הרכישה תכנית סיום מועדל

 12.7-של כ בסכוםהפכו למניות רדומות אשר אינן מקנות זכויות בהון ובהצבעה,  רכישתן בעקבות
 . שהוגדרה מהיקף התכנית 51%-המהוות כ₪, מיליון 
 בבורסה המסחר במסגרתמניות החברה  635,085, נרכשו על ידי החברה 2020חודש אוקטובר  במהלך
 4,982,031 -מחזיקה החברה ב 21.11.2020ליום נכון בהתאם לאמור, . ₪ מיליון 8 -כ של בסכום

ההון הרשום למסחר של החברה ו 4מניות החברה אשר אינן מקנות זכויות בהון וזכויות בהצבעה
 מניות.  65,183,183הינו 

 
   הליכים משפטיים .7

                                                 
ללא לעיל לידי החברה  6.2.2שהוקצו כמפורט בסעיף  החסומותהמניות  50,000ות מתוך ימנ 25,000 הועברו 30.9.2020ביום  3

 עם העברתן הפכו למניות רדומות אשר אינן מקנות זכויות בהון ובהצבעה.ותמורה, 
 לעיל. 3"ש ה, ראה לידי החברה 30.9.2020מניות חסומות ביום  25,000אודות העברת  לפרטים 4
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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 

אחזקות בע"מ, במהלך  בקשר עם פסיפיקה 14.9.2017התביעה כתביעה נגזרת שהוגשו ביום 
הצדדים השונים את עמדותיהם ביחס לחלוקת סכום הפשרה וקביעת  הגישוהחודשים האחרונים 

הפשרה וכן  סכום חלוקת אופן על המורה דין סקפ ניתן 15.6.2020 ביוםהגמול ושכר הטרחה. 
המשפט העליון  לביתהוגשו  ,2020 יולי בחודש. והוראות נלוות הוראות בעניין גמול ושכר טרחה

 .11.11.2021לגבי אחד מהם ליום נקבע דיון , ופסק הדין על ערעורים שני
בתביעה, בשל השלב המקדמי של הערעורים לא ניתן בשלב זה  המטפליםעורכי הדין  להערכת

 לאמוד את סיכוייהם. 
בהתייחס לתביעות  2019()א( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .7.2

לבית המשפט המחוזי בתל  1.9.2014וביום  23.12.2012שאושרו כתביעה ייצוגית, אשר הוגשו ביום 
קבע בית המשפט כי חלף עיקרי טיעון  5.4.2020, בהחלטה מיום אביב יפו כנגד מיטב דש גמל

סיכומי  ,18.5.2020יום בוגשו הים בעל פה יגישו הצדדים סיכומים בכתב. סיכומי התובעים וסיכומ
 ביום. 12.8.2020וסיכומי התשובה של התובעים הוגשו ביום  13.7.2020 ביום הוגשו מיטב דש גמל

 . התשובה מסיכומי סעיפים למחיקת בקשה מיטב דש גמל ההגיש, 8.10.2020
בהתייחס לתובענה  2019של החברה לשנת  הכספיים יה()ב( בדוחות2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .7.3

כנגד מיטב דש גמל לבית המשפט המחוזי בתל  15.10.2013ובקשה לאישורה כייצוגית שהוגשו ביום 
נערכו דיוני תזכורת במעמד הצדדים במסגרתם הציע בית  13.7.2020 וביום 4.6.2020 אביב, ביום

, הודיעו הצדדים כי לא 2020, באוקטובר 18 ביום. מתווה פשרה מסויםהמשפט כי הצדדים ישקלו 
 ממתין להכרעה בבקשת האישור.ההליך הגיעו להסכמות. 

בהתייחס לתובענה  2019()ג( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .7.4
לבית המשפט המחוזי בתל , כנגד מיטב דש גמל 10.7.2016ובקשה לאישורה כייצוגית שהוגשו ביום 

להגיש  גמל דש מיטבהגישו המבקשים את סיכומיהם בבקשת האישור. על  4.6.2020ביום אביב, 
בקשה  17.6.2020ביום  הוגשה. בשל פטירת התובע הייצוגי 1.12.2020 סיכומים מטעמה עד ליום

ית המשפט אישר את הסכמת הצדדים, ב 15.7.2020ביום אמצעות יורשיו. בלצירוף עזבונו כבעל דין, 
 , כבעלת דין )מבקשת בבקשת האישור(.וצירופה של אלמנתל

 שלושבהתייחס ל 2019בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  (ד()2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .7.5
תובענות ובקשות לאשרן כייצוגיו בנושא דומה, לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים ולבית 

"מ, בחודשים אוקטובר, בע וגמל פנסיה ואיילון גמל דש מיטב נגדמחוז מרכז,  המשפט המחוזי
 ביום ,הייצוגיות והתובענות התביעות לאישור בקשות לשתי ביחס, 2016נובמבר ודצמבר 

, הגישו הצדדים הסדר דיוני שבמסגרתו התבקש בית המשפט להשעות את המועד 11.10.2020
וזאת כדי שניתן  נוספת טיעון השלמתלהגשת סיכומי התשובה של המבקשים וכן לאפשר למשיבות 

 .בתיק דומה יהיה להתייחס לעמדת היועמ"ש ולהחלטה שתינתן
בהתייחס לתובענה  2019פיים של החברה לשנת ( בדוחותיה הכסה()2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .7.6

 פנסיה איילוןכנגד פיננסי  צדק עמותת ידי-על, 26.2.2017 ובקשה לאישורה כייצוגית שהוגשו ביום
לבית המשפט המחוזי אחרות  ( ונתבעות1.1.2017ביום  גמל דש מיטב לתוך עם מוזגה וגמל )אשר

"כ היועמ"ש להסדר הפשרה שהוגש על ידי ב מטעם התנגדות הוגשה 20.10.2020 ביוםבתל אביב, 
הצדדים בתיק, בעיקר מהטעם שההחזר הכספי המוסכם מועבר לקרן ולא באופן פרטני לחברי 

  .12.11.2020 וםנקבע כי הצדדים ישיבו לעמדת ב"כ היועמ"ש עד לי הקבוצה.
 ,תאושר לא פשרה הסדר לאישור שהבקשה ככללהערכת עורכי הדין המטפלים בבקשה ובתובענה, 

מעריכים  כן כמו .התתקבלנ האישור בקשת טענות יכ( 50%על  עולה ההסתברות ,ו)היינ סביר יותר
 .50% על עומד יאושר לא הפשרה שהסדר הסיכוי עורכי הדין כי

בהתייחס לתובענה  2019()ו( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .7.7
כנגד מיטב דש  לבית המשפט המחוזי בתל אביב 10.7.2017שהוגשו ביום ובקשה לאישורה כייצוגית 

 הדין לבית 13.9.2019 ביום שהוגשותובענה ובקשה מתוקנת לאישור תובענה כייצוגית ול, גמל
את תגובתה  גמל דש מיטבהגישה  15.3.2020 ביוםכנגד מיטב דש גמל,  אביב בתל לעבודה האזורי

ם דיון בפני בית הדין. בית הדין המליץ לצדדים לשקול פניה לגישור. התקיי 21.5.2020לתשובה. ביום 
, דחה בית הדין את 19.7.2020 ביום ,התיישנות חמתמ הסילוק בבקשת סיכומיםהגשת  לאחר

נקבעו  עודקבע כי בקשת הסילוק מחמת שיהוי תידון במסגרת הדיון בבקשת האישור. ו הבקשה
דיון הוכחות קבוע מועדים להגשת תגובת המשיבה לבקשת האישור ותשובת המבקש לתגובה. 

בקשת ארכה מוסכמת להארכת מועד  מיטב דש גמל, הגישה 2020בחודש אוגוסט  .4.3.2021ליום 
וזאת בשים לב למגעים בין הצדדים , 19.7.2020להגשת בקשת רשות ערעור על ההחלטה מיום 

הגישה  ,5.10.2020בניסיון לסיים את המחלוקות בהסכמה. בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 
בקשה מוסכמת למחיקת הליך בקשת רשות הערעור, תוך אפשרות להגיש את בקשת  מיטב דש גמל

 רשות הערעור בעתיד, ככל שהמגעים בין הצדדים לא יצלחו.
זה, כאשר טרם הוגשה תשובת המשיבה  בשלבלהערכת עורכי הדין המטפלים בבקשה ובתובענה, 

 המתוקנת האישור בקשת של סיכוייה את להעריךלבקשת האישור המתוקנת, אין ביכולתם 
 .להתקבל והתביעה
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 לתביעהבהתייחס  2019( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת ז()2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .7.8
, 20.3.2018 ביום אביב בתל לעבודה האזורי הדין לבית שהוגשה ייצוגית כתובענהובקשה לאישורה 

 דיוני התקיימו 12.7.2020 וביום 25.6.2020 ביום ,נוספות מנהלות חברות וחמש גמל דש מיטב נגד
הגישה המועצה הישראלית לצרכנות בקשה להצטרף לבקשת האישור  7.7.2020. ביום הוכחות

 .להליך המועצה של ופהציר את הדין בית אישר 11.10.2020 ביוםכידידת בית משפט. 
בהתייחס לתביעה  2019( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 4)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .7.9

כנגד מיטב דש הלוואות בע"מ  26.9.2019ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית שהוגשו ביום 
הוגשה מטעם מיטב  4.5.2020( לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום "מיטב דש הלוואות" :)להלן

קדם  דיון. לתשובה תגובההמבקש  הגיש 29.9.2020 ביוםדש הלוואות תשובה לבקשה לאישור. 
במסגרתו הוחלט על קיום הליך גישור בתיק, כאשר על הצדדים  15.11.2020יום התקיים במשפט 

 ות מגשר מקובל. ימים על זה 7להודיע לבית המשפט תוך 
לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד  30.4.2020לפרטים אודות תביעה של לקוח שהוגשה ביום  .7.10

 .לדוחות הכספיים )ו(6 ביאורמיטב דש טרייד בע"מ, ראה 
בחודש  אביב-לפרטים אודות תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל .7.11

לדוחות  )ז(6ביאור , כנגד מיטב דש גמל וכנגד תשע חברות מנהלות נוספות, ראה 2020אפריל 
  הכספיים.

אביב, -לפרטים אודות תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל .7.12
ביאור ראה  12.5.2020מיטב דש גמל ביום  גם וביניהם השתלמות קרנותעשרה חברות  ארבעכנגד 

 לדוחות הכספיים. )ח(6
אביב בקשה לגילוי ועיון במסמכים בהתאם לסעיף -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 7.4.2020ביום  .7.13

החברה )וחברות ציבוריות  . טענת המבקש היא כי"(הגילוי בקשת)להלן: " א לחוק החברות198
חברה זרה  Golden Capital Partners S.a בחברת₪ נוספות(, ביצעה השקעות בסך מיליוני 

"(. טענת המבקש היא כי גולדןהמאוגדת בלוקסנבורג שמחזיקה בשרשור נכסים בגרמניה )להלן: "
החברה לא נרשמה כבעלת מניות בגולדן וכי לגולדן אין קשר לחברות הנכס שמחזיקות את הנכסים 

 מבקש גילוי של מסמכיםינו בגרמניה ובשל כך השקיעה החברה את כספה בחברה ריקה, לפיכך ה
וביום "( הסילוק בקשת)להלן: "הגישה החברה בקשה לסילוק על הסף  15.7.2020רבים. ביום 

היתר  ןמשיבות )ביהגיש המבקש תשובה לבקשת הסילוק ובנוסף הגיש בקשה לצירוף  26.8.2020
( וכן הוספת טיעון בקשר שביצעה לטענתו את ההשקעה ,מיטב דש גמל –חברה בת של החברה 

 תתשובולהתיקון  לבקשתהגישה את תגובתה  החברה. "(התיקון בקשתלן: ")לה לנגזרת מרובה
הגיש המבקש את תגובתו לבקשת התיקון. דיון מקדמי  1.10.2020ביום הסילוק.  לבקשתהמבקש 

  .26.1.2021בתיק נקבע ליום 
 בקשת של הסיכוייםי כ נראה, זה ראשוני בשלבלהערכת עורכי הדין המטפלים בבקשה ובתובענה, 

 .להידחות מסיכוייה קטנים להתקבל הגילוי
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  מאוחדים ביניים כספיים דוחות
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  בע"מ השקעות דש מיטב של מניותה לבעלי המבקר חשבוןה רואה לש סקירה דוח
  
  

  מבוא
  

 את הכולל החברה), -  (להלן אוחדותמ וחברות בע"מ שקעותה דש יטבמ של מצורףה הכספי מידעה את סקרנו
 על מאוחדיםה יתייםהתמצ הדוחות ואת 2020 ,בספטמבר 30 ליום הכספי המצב על המאוחד התמציתי הדוח

 ודשיםח שלושהו תשעה של ותלתקופ המזומנים יותזרימ בהון ייםהשינו אחר, וללכ ורווח הפסד או הרווח
 אלו ביניים תקופותל כספי מידע לש ולהצגה ריכהלע חראיםא ההנהלהו הדירקטוריון .ךתארי ובאות ושהסתיימ

 ספיכ מידע לעריכת חראיםא הם כןו יניים",ב תקופותל ספיכ "דיווח - IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם
 היא חריותנוא .0197-התש"ל ומיידיים), תקופתיים (דוחות רךע ניירות תקנות לש ד' רקפ לפי וז ביניים לתקופת

  סקירתנו. לע בהתבסס אלה ביניים תקופותל כספי מידע לע מסקנה להביע
  

 באיחוד הכלולים כסיהןנ אשר שאוחדו חברות לש התמציתי בינייםה לתקופת כספיה המידע תא סקרנו לא
- כ מהוות באיחוד הכלולות כנסותיהןוה 2020 ,רבספטמב 30 ליום המאוחדים הנכסים מכלל 31.7%- כ מהווים

 אריך.ת אותוב הסתיימוש ודשיםח ושלושה תשעה של לתקופות המאוחדות ההכנסות מכלל %11.6- וכ %12.4
 הסקירה דוחותש אחרים חשבון רואי ידי לע נסקר חברות ותןא של תמציתיה בינייםה תקופתל כספיה המידע
 הסקירה דוחות על בוססתמ רות,חב אותן בגין הכספי מידעל מתייחסת שהיא כלכ ומסקנתנו, נול הומצאו שלהם

 האחרים. החשבון רואי של
 

  הסקירה היקף
  

 כספי מידע של "סקירה - ישראלב חשבון רואי לשכת לש 2410 ישראל)( סקירה תקןל התאםב קירתנוס תא ערכנו
 ביניים תקופותל כספי מידע של סקירה ישות".ה של המבקר חשבוןה רואה דיי על נערכתה ביניים לתקופות
 סקירה והלינ ומיישום והחשבונאיים, כספייםה לעניינים אחראיםה נשיםא םע עיקרב בירורים,מ מורכבת

 ביקורת לתקני בהתאם הנערכת יקורתב מאשר ניכרת מידהב בהיקפה צומצמתמ ינהה קירהס אחרים.ו אנליטיים
 יכולים היוש משמעותייםה העניינים לכל שניוודע יטחוןב להשיג לנו אפשרתמ אינה לפיכךו בישראל מקובלים

 ביקורת. לש דעת חוות מחווים נוא אין לכך, בהתאם ביקורת.ב מזוהים להיות
  

  מסקנה
  

 סבורל לנו הגורם דבר יבנול לתשומת אב לא ,אחרים חשבון ואיר של הסקירה דוחות עלו סקירתנו על בהתבסס

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

 אב לא ,אחרים חשבון רואי לש הסקירה דוחות עלו סקירתנו לע בהתבסס ,הקודמת בפסקה לאמור בנוסף

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

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

  
  

 קסירר את איגב פורר קוסט  אביב,-תל
 חשבון רואי   2020 בנובמבר, 22

 

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

  +6232525-3-972   טל.

  +5622555-3-972  פקס

ey.com 



  בע"מ השקעות דש מיטב
  הכספי המצב על מאוחדים דוחות
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 ליום     
 בדצמבר 31  בספטמבר 30ליום  
 2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      נכסים שוטפים
      

 290   237   548  מזומנים ושווי מזומנים 
 280   287   262  השקעות לזמן קצר 

 894   959   833  אשראי לקוחות
 59   50   61  לקוחות

 26   21   53  חייבים ויתרות חובה
 9   8   5  לקבל מסים שוטפים

      
  1,762   1,562   1,558 

      נכסים לא שוטפים
      

 96   96   95  השקעות של עמיתי קופות גמל
 179   137   230  הלוואות ויתרות חובה, השקעות

 39   27   39  השקעות בחברות כלולות 
 200   203   189  רכוש קבוע

 19   15   19  מסים נדחים
 1,159   1,140   1,122  נכסים בלתי מוחשיים

      
  1,694   1,618   1,692 

      
  3,456   3,180   3,250 

      

      
   .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  בע"מ השקעות דש מיטב
  הכספי המצב על מאוחדים דוחות
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  ליום     
  בדצמבר 31  בספטמבר 30ליום  
 2020  2019  2019  
  מבוקר  בלתי מבוקר 
  ח"מיליוני ש 

    התחייבויות שוטפות
     

  667   634   529  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
  48   51   81  התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר

  66   56   57  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  209   184   270  זכאים ויתרות זכות

  14   11   21  מסים שוטפים לשלם
 958   936   1,004  

       התחייבויות לא שוטפות
      

  12   90   5  הלוואות מתאגידים בנקאיים
  897   770   968  אגרות חוב

  98   98   98  התחייבויות לעמיתי קופות גמל
  4   6   -   התחייבויות בגין רכישת מניות

  160   163   150  בגין חכירההתחייבויות 
  16   2   22  זכאים אחרים

  8   9   8  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  46   45   46  מסים נדחים

 1,297   1,183   1,241  
  2,245   2,119   2,255  כ התחייבויות"סה

       
       הון 

      
  65   65   66  הון מניות 

  518   517   512  פרמיה על מניות
  10   10   10  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

  228   230   293  יתרת רווח 
  38   36   28  קרנות אחרות

      
  859   858   909  הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

       
  146   203   292  זכויות שאינן מקנות שליטה

  1,005   1,061   1,201  כ הון "סה
      
 3,456   3,180   3,250  

       

         0202 בנובמבר, 22
 רום עינת   רביב אילן  ברקת אלי    דוחותה אישור תאריך

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



  בע"מ השקעות דש מיטב
  אחר כולל רווחו הפסד או רווח על מאוחדים דוחות
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  תשעת החודשים 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום  
 2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 )למעט נתוני רווח למניה(ח ''מיליוני ש 
          

 844   206   208   632   640  נטו , ואחרות עמלות, הכנסות מדמי ניהול
 81   21   16   60   57  הכנסות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי

 925   227   224   692   697  כ הכנסות"סה
          

 718   173   171   527   524  הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
          

 207   54   53   165   173  רווח תפעולי
          

 מניירות ערך המוחזקים ) הפסד(רווח 
 9   )4(  9   10   8  נטו, למטרות השקעה בתיק נוסטרו   

 1   -    1   1   2  הכנסות מימון
 )33(  )3(  )10(  )26(  )23( הוצאות מימון

 )44(  )11(  )7(  )33(  )37( נטו, הוצאות אחרות

 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות
 6   2   2   5   3  נטו, לפי שיטת השווי המאזני    

          
 146   38   48   122   126  רווח לפני מסים על הכנסה

 50   11   16   40   51  מסים על הכנסה 
          

 96   27   32   82   75  רווח לתקופה
          

          ):לאחר השפעת המס(כולל אחר  הפסד
          

 -    )1(  -    )1(  -   הפסד אקטוארי בגין תכניות להטבה מוגדרת
 מתרגום דוחות כספייםהתאמות הנובעות 

 )2(  )2(  -    )2(  -   של פעילויות חוץ     
 -    )1(  -    -     )1( הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים

          
 )2(  )4(  -    )3(   )1( כולל אחר המיוחס לחברה כ הפסד"סה

          
 94   23   32   79   74  כ רווח כולל"סה

          
          :רווח לתקופה מיוחס ל

 78   22   29   70   65  בעלי המניות של החברה
 18   5   3   12   10  זכויות שאינן מקנות שליטה

          
  75   82   32   27   96 

          :רווח כולל מיוחס ל
 78   20   29   69   64  בעלי המניות של החברה

 16   3   3   10   10  זכויות שאינן מקנות שליטה
          
  74   79   32   23   94 

         רווח למניה המיוחס לבעלי מניות החברה 
          

 1.19   0.34   0.42   1.07   0.98  רווח בסיסי 
          

 1.17   0.34   0.42   1.06   0.98  רווח מדולל
          

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  בע"מ השקעות דש מיטב
  בהון השינויים על מאוחדים דוחות
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     מיוחס לבעלי מניות החברה 

   הון מניות  
פרמיה על 

  מניות

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

יתרת 
  רווח

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן 

מקנות  
 כ הון"סה  שליטה

 בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                 
                 

 2020, בינואר 1יתרה ליום 
 1,005   146   859   38   228   10   518    65  )מבוקר(   
                 

 75   10   65   -   65   -   -    -  רווח לתקופה 
 )1(  -   )1(  )1(  -   -   -    -  נטו, הפסד כולל אחר

                 
 74   10   64   )1(  65   -   -    -  כולל ) הפסד(כ רווח "סה

 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 )10(  )10(  -   -   -   -   -    -  שליטה    

 -   -   -   -   -   )3(  3   *) -  אופציות לעובדיםמימוש 
 הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן

 141   135   6   6   -   -   -    -  מקנות שליטה    
        השקעה בהון השותפות על ידי בעלי

 10   10   -   -   -   -   -    -   מקנות שליטה שאינןזכויות    

 5   -   5   -   -   -   4    1  הנפקת הון לעובדים ונושאי משרה
 6   3   3   -   -   3   -    -  תשלום מבוסס מניות

 רכישות נטו של בעלי זכויות שאינן
 )17(  )2(  )15(  )15(  -   -   -    -  מקנות שליטה    

 )13(  -   )13(  -   -   -   )13(   -  רכישה עצמית של מניות החברה
                 

 1,201   292   909   28   293   10   512    66  2020, בספטמבר 30יתרה ליום 

 
.ח"מיליוני ש 1 -נמוך מ*)   

  



  בע"מ השקעות דש מיטב
  בהון השינויים על מאוחדים דוחות
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     מיוחס לבעלי מניות החברה 

 הון מניות  
פרמיה 
  על מניות

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

יתרת 
  רווח

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן 

מקנות  
 כ הון"סה  שליטה

 בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                

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

 82   12   70   -   70   -   -   -  רווח לתקופה 
 )3(  )2(  )1(  )1(  -   -   -   -  נטו, הפסד כולל אחר

                
 79   10   69   )1(  70   -   -   -  כולל (הפסד) כ רווח "סה

 )40(  -   )40(  -   )40(  -   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 )12(  )12(  -   -   -   -   -   -  שליטה   
 -   -   -   -   -   )5(  4   1  מימוש אופציות לעובדים

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

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

 61   61   -   -   -   -   -   -  זכויות שאינן מקנות שליטה   
                

 1,061   203   858   36   230   10   517   65  2019בספטמבר  30יתרה ליום 
                

                

 .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 
                

 1,167   281   886   28   264   10   518   66  2020, ביולי 1יתרה ליום 
                

 32   3   29   -   29   -   -   -  רווח לתקופה
 -   -   -   -   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                
 32   3   29   -   29   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן
 )2(  )2(  -   -   -   -   -   -  מקנות שליטה    

 1   -   1   -   -   1   -   -  תשלום מבוסס מניות
 -   -   -   -   -   )1(  1  *) -  מימוש אופציות לעובדים

   השקעה בהון השותפות על ידי בעלי
 10   10   -   -   -   -   -   -   מקנות שליטה שאינןזכויות    

 )7(  -   )7(  -   -   -   )7(  -  רכישה עצמית של מניות החברה
                

 1,201   292   909   28   293   10   512   66  2020, בספטמבר 30יתרה 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 
                

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

 27   5   22   -   22   -   -   -  רווח לתקופה 
 )4(  )2(  )2(  )2(  -   -   -   -  נטו, הפסד כולל אחר

                
 23   3   20   )2(  22   -   -   -  כולל (הפסד) כ רווח "סה

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

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

 השקעה בהון השותפות על ידי 
 34   34   -   -   -   -   -   -  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   
                

 1,061   203   858   36   230   10   517   65  2019, בספטמבר 30יתרה 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

 

9  

     מיוחס לבעלי מניות החברה 

  הון מניות  
פרמיה על 

  מניות

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  יתרת רווח  מניות

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן מקנות 

 כ הון"סה  שליטה
 מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                

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

 96   18   78   -   78   -   -   -  רווח לשנה 
 )2(  )2(  -   -   -   -   -   -  נטו, הפסד כולל אחר

                
 94   16   78   -   78   -   -   -  כ רווח כולל "סה

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

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

 32   27   5   5   -   -   -   -  שליטה    
 2   -   2   -   -   2   -   -  תשלום מבוסס מניות

 השקעה בהון השותפות על ידי בעלי
 60   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 

 )63(  )63(  -   -   -   -   -   -  איבוד שליטה בשותפות   
                

 1,005   146   859   38   228   10   518   65  2019, בדצמבר 31יתרה ליום 
                

         .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

                



  בע"מ השקעות דש מיטב
  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  תשעת החודשים 

 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום  
 2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

          פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים 
          

 96   27   32   82   75  רווח לתקופה
          

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
          :מפעילות שוטפת   
          

          :התאמות לסעיפי רווח והפסד
          

 27   7   7   20   21  פחת רכוש קבוע
 69   15   15   51   44  מוחשיים הפחתת נכסים בלתי

 -    -    -    -    14  הפסד מירידת ערך מוניטין
 9   2   2   7   7  הפחתת הוצאות רכישה נדחות

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

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

  חברות  )רווחיהפסדי (בחלק החברה ב
 )2(  )1(  3   )3(  4  נטו, המטופלות לפי שיטת השווי המאזני   

 1   2   )2(  4   -   נטו, מסים נדחים
 )3(  )6(  -    )1(  )6( שערוך אגרות חוב

 מניירות ערך הנמדדים בשווי ) רווח(הפסד 
 )15(  3   )18(  )13(  )23( נטו, הוגן דרך רווח או הפסד   

 2   -    1   1   6  תשלום מבוסס מניות

  68   68   9   23   89 

          

          

 
          

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  בע"מ השקעות דש מיטב
  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  תשעת החודשים 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 31  בספטמבר 30 ביום  בספטמבר 30ביום  
 2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
          

          :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
          

 לקוחות וחייבים, אשראי לקוחות
 ויתרות חובה   

 61  )121(  )147(  )68(  )169( 
 מזומנים מיועדים בשותפות מוגבלת

  -  )36(    -  )20(    - 
 מתן אשראיאשראי לזמן קצר לצורך 

 חוץ בנקאי   
)245(   42   73  )114(   53 

 התחייבויות לספקים ולנתוני שירותים
 וזכאים ויתרות זכות   

)4(  )152(   )66(  )25(  )129( 
          
 )188(  )267(  )140(  )227(  )245( 
          

 )60(  )177(  )99(  )117(  )45( שוטפת לפעילות ששימשומזומנים נטו 
          
          
          
          
          
          
          

          

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  בע"מ השקעות דש מיטב
  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  החודשיםתשעת  
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 

  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום  
31 

 בדצמבר
 2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

          תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
          

השקעות לזמן קצר הנמדדות  ) רכישת(מימוש 
 )62(  -    48   )30(  60  נטו, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   

 )3(  -    )2(  )1(  )5( רכישת רכוש קבוע
 )30(  )5(  )6(  )18(  )21( רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 )9(  )2(  )4(  )8(  )11( פרעון התחייבויות בגין רכישת מניות
 )11(  -    )3(  )3(  )5( מתן הלוואה לזמן ארוך

 )16(  -    8   )7(  4  נטו, שינוי בפיקדונות מוגבלים
  -     -     4    -     4   פרעון הלוואה לזמן ארוך

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

 )14(  -    -    -    -   )ב(רכישת חברה שאוחדה לראשונה 
  שימשו שנבעו מפעילות (שמזומנים נטו 

 )146(  )8(  45   )68(  21  השקעה )לפעילות   
          

          תזרימי מזומנים מפעילות מימון
          

 בניכוי (הנפקת אגרות חוב של החברה 
 268   -    -    -    112  )הוצאות הנפקה   

 הנפקת אגרות חוב של חברה מאוחדת
 207   207   85   207   85  )הוצאות הנפקה בניכוי(   

 )87(  -    -    -    -   פרעון אגרות חוב של החברה
 )114(  )28(  )38(  )85(  )105( פרעון אגרות חוב של חברה מאוחדת

 )50(  )10(  -    )40(  -   דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
 דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן  

 )15(  )3(  )2(  )12(  )10( מקנות שליטה   
 )27(  )8(  )7(  )20(  )20( פרעון התחייבויות בגין חכירה

 השקעה בהון השותפות על ידי בעלי זכויות
 59   32   10   59   10  שאינן מקנות שליטה   

 8   -    -    -    -   מימוש אופציות בחברה מאוחדת
 -    -    -    -    )17( שליטהרכישת זכויות שאינן מקנות 

 פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים
 )85(  )2(  )2(  )7(  )7( בנקאיים   

 הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות
 20   -    -    22   141  שליטה   

 -    -    )7(  -    )13( רכישה עצמית של מניות החברה
 30   -    -   20   10  נטו, תמורה ממכירת ניירות ערך בחסר

 5   -    -    -    5  קבלת הלוואה המירה למניות
 )3(  15   )2(  )2(  91  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 216   203   37   142   282  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
 הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי

 2   2   -    2   -   מזומנים   
 12   20   )17(  )41(  258  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 
 מזומנים ושווי מזומנים לתחילתיתרת 

 278   217   565   278   290  תקופה   

 290   237   548   237   548  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  בע"מ השקעות דש מיטב
  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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 לשנה          
 שהסתיימה  שלושת החודשים  תשעת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום   
  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"מיליוני ש  
           

 )א(
מידע נוסף על תזרימי המזומנים 

          מפעילות שוטפת
           
          :מזומנים ששולמו במשך השנה עבור 
           
 51   5   3   29   25  ריבית 
           
 43   12   14   36   28  מסים על הכנסה 
           
           
          :מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור 
           
 113   24   19   76   76  ריבית 
           
 9   2   2   9   5  מסים על הכנסה 
           
           
 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 



  בע"מ השקעות דש מיטב
  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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 לשנה          
 שהסתיימה  שלושת החודשים  תשעת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום   

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"מיליוני ש  

           
          שאוחדה לראשונהרכישת חברה  )ב(
           

 
 נכסים והתחייבויות של החברה

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

 
נכסים בלתי מוחשיים המיוחסים 

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

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

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  בע"מ השקעות דש מיטב
  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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  לשנה          
  שהסתיימה  שלושת החודשים  תשעת החודשים  
  ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
  בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום   

  2020  2019  2020  2019  2019  

  מבוקר  בלתי מבוקר  

  ח"מיליוני ש  

            

           איבוד שליטה בשותפות שאוחדה בעבר )ג(

            

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

  62   -    -    -    -   זכויות שאינן מקנות שליטה 

            

 
כ נכסים והתחייבויות של השותפות "סה

  )10(  -    -    -    -   רה המאוחדת ליום המכי

            

  )10(  -    -    -    -   נכסים והתחייבויות ליום המכירה 

 
השקעה בשותפות כלולה ליום היציאה 

  10   -    -    -    -   מאיחוד

            

    -  -     -    -    -  

            

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 



 מ"בע השקעות דש מיטב
    מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

  

16  

 כללי  -  :1 באור
  

 תשעה של ותלתקופו 2020 בספטמבר, 30 ליום מתומצתת במתכונת נערכו אלה כספיים דוחות  .א
 לעיין שי מאוחדים). ינייםב ספייםכ דוחות - להלן( אריךת באותו ושהסתיימ חודשים לושהשו

 לשנהו 2019 בדצמבר, 31 ליום חברהה של השנתיים כספייםה לדוחות הקשרב אלה בדוחות
 תייםהשנ הכספיים הדוחות - (להלן אליהם לוונ אשר ולבאורים ךתארי באותו שהסתיימה

   המאוחדים).
 

 הקורונה נגיף התפשטות השפעות  .ב
  

 והתפשטותו ,0192 צמברד חודשב סיןב )COVID-19( קורונהה נגיף של ההתפרצות בעקבות
 וגם בעולם ביםר באזורים הכלכלית פעילותה בהיקפי רידהי להח ,0202 נתש מהלךב הגלובלית
 לפעילות באשר ודאות יא ומשרה גלובלי לכליכ מאקרו יכוןס הווהמ נגיףה תפשטותה בישראל.
 ירידותל ההון, שוקב בהר לתנודתיות היתר, בין רמה,ג מכך וכחלק עולםב העתידית הכלכלית

 הובכלכל העולמית כלהבכל מהותית ולפגיעה ובעולם בארץ יננסייםפ נכסים של בשווים
  הישראלית.

 מצומצמת, מתכונתב לעבוד החלה החברהו ותעסוקה נועהת גבלותמ ישראלב וטלוה בנוסף
 םהנותרי החברה מעובדי לקח כאשר תשלום, לאל לחופשה העובדיםמ חלק וצאתה כללה אשר

 על החברה, של חילופיים אתריםב לעבוד עברו חברהה מעובדי לקח נוסףב הבית.מ עבודל הונחו
 ובהתאם ,הכספיים דוחותה פרסום למועד נכון ובדים.הע של הדבקהה סיכון תא לצמצם מנת

 עובדיםה רוב חזרוו החברה משרדיב לעבוד העובדיםמ חלק חזרו שהוטלו, במגבלות להקלה
  .תשלום ללא לחופשה הוצאו אשר

  
 פעילות על יעוהשפ לעיל, כמתואר כלליתה הפעילות היקפיב והירידה קורונהה נגיף התפשטות

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

 6.5-כ של בסך רדוי סל) קרנות (לרבות הקבוצה דיי על המנוהלות נאמנותה קרנות נכסי
 ירידהה "ח.ש מיליארדי 1.2- כ של בסך ירדו הפנסיהו הגמל קופות נכסיו ש"ח מיליארדי

 באופן ומובילה לקוחות של נותפדיו והן רךע ירידות ןה וללתכ מנוהליםה נכסיםה בהיקף
 ידי על מנוהליםה הנכסים עלו מאזן,ה תאריך אחרל הקבוצה. הכנסותב לירידה ישיר

 מיליארדי 140.2 של סךל המנוהלים הנכסים סתכמוה 2020 ,בנובמבר 16 ליום ונכון הקבוצה
 .2020 ,בספטמבר 30 ליום כוןנ ש"ח מיליארדי 128.8 של סך לעומת ש"ח

 את להתאים מנת על בצעדים החברה נקטה לעיל, כאמור בהכנסות, הירידה בעקבות .2
 שלום,ת לאל חופשהל עובדים וצאתה היתר, בין בהכנסות, יההצפו לירידה הוצאותיה

 נכסיםב הירידה לאור נוסף,ב חדשים. רויקטיםפ הקפאתו רכשו יווקש קציבית צמצום
 מנוהליםה הנכסים מהיקף גזרותנ אשר ישירותה ההוצאותמ לקח חסכותנ המנוהלים,

 יימתק האחרות הקבוצה פעילויותמ בחלק נכסים,ה ניהול פעילויות לעומת ומההכנסות.
 המוסדי). והברוקראז' ההבורס חבר מגזרב (בעיקר העסקית בפעילות עליה

 של התמשכות או להחרפה ולהיערך החברה של המזומנים כרית את להגדיל מנת על .3
 של דרךב ד') (סדרה חוב גרותא ,2020 באפריל 1 ביום החברה, הנפיקה כלכלי,ה המשבר
 ומדתע ,0202 ,בספטמבר 30 ליום נכון נוסף,ב ש"ח. מיליוני 121-כ של בסך סדרה הרחבת
 אגרות בגין והן בנקאיים תאגידים מול הן נקבעוש הפיננסיות ההמיד מותא כלב החברה

 שהנפיקה. ')ד וסדרה ג' (סדרה החוב
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 (המשך) כללי  -  :1 באור
 

 (המשך) הקורונה נגיף התפשטות השפעות  .ב
 

 המשבר פרוץ עם :פנינסולה) -  (להלן בע"מ פנינסולה בקבוצת בנקאי, החוץ האשראי במגזר .4
 כלליים שראיא סיכוניל יחסב ןה ,שלה אשראיה תיק של עומק במיפוי פנינסולה החלה

 להתפרצויות תגובהב העולמית כלכלהה של זומהי דממהה לש קופותת המאפיינים
 תיק את חלקםב המרכיבים פרטניים שראיא לסיכוני יחסב והן דאותו חוסרו אפידמיות
 חשיפותה צמצוםל האסטרטגיהמ כחלקו אמורה יפוילמ במקביל החברה. של האשראי

 באופן האשראי תיק יקףה את לצמצם נינסולהפ פעלה ודאות,ה יא תקופתב מניז באופן
מימון  ,קיימים לקוחות אצל טחונותב עיבוי של דרךב לרבות ותוא ולטייב משמעותי

קצרות באופן ן לתקופות "ומימון עסקאות מגובות בטוחות נדל יותר קצרעסקאות לטווח 
 של דרךב לרבות לקוחותיה, ולמ הפיננסי מרווחה את נינסולהפ עלתהה בנוסף .יחסי

 סיכוניםל המידה לע תרי שופיםח אשר קיימים ללקוחות אשראי ידושח ואי ריבית העלאת
 האשראי לסיכון עלייהה את נכונה שקףל מנת לע זאת תקופה,ה את מאפייניםה הייחודיים

 של הבנקאיים מימוןה מקורות עלויות לש העלייה שפעתה את למתן מנת ועל במשק
 הפעילות. תוצאות על פנינסולה

 האשראי תיק לגודל יחסב קצר לזמן לקוחותה אשראי ברבעון קטן אלו מצעדים כתוצאה
 323-כב בנקאיים תאגידיםמ האשראי תרותי גדלו ש"ח, מיליוני 64- כב לרבעון הממוצע
  ש"ח. מיליוני 167- כב פנינסולה של המזומנים יתרות וגדלו ש"ח מיליוני

 לא החברה ולדעת מזומנים מניבות יחידות של הכספיות התוצאות את סקרה החברה .5
 אמדה שם הפנסיה,ו הגמל בפעילות מעטל ערך, דתירי לע מצביעיםה ימניםס מתקיימים

 הראשון ברבעון החברה רשמה הבחינה עקבותב היחידה. של השבהה בר סכוםה את החברה
 ש"ח. יליונימ 13.9-כ של בסך הפנסיהו הגמל פעילותב ערך ירידתל הפרשה 2020 שנת של

 השוטף, החיסכון פעילותב ערך לירידת חינהב הדוח קופתת במהלך חברה,ה ביצעה בנוסף,
 ברוקראז'בו ע"מב לביטוח סוכנות בקריבו בע"מ ביטוח יותסוכנו ב.ק.יב הביטוח פעילותב

 בכל הפנקסני השווי לע עולה הפעילות לש ההשבה רב סכוםש מסקנהל הגיעהו המוסדי
 בנוסף ראה נוספים לפרטים ערך. ירידתל הפרשה נדרשת אל כן עלו האמורות היחידות

 .4 באור

  

 עשויים הנגיף התפשטות המשך כגון וגורמים הקבוצה, בשליטת אינו אשר באירוע שמדובר היות      
 בשווקים השינויים חרא שוטף אופןב לעקוב משיכהמ קבוצהה קבוצה,ה ערכותה על להשפיע

 הבינוני בטווח הקבוצה ברותח של העסקיות וצאותיהןת על השלכותה את בוחנתו ובעולם בארץ
  והארוך.

 את ולפרוע להמשיך ביכולתה יש כי למסקנה והגיעה לעיל האמור השלכות את בחנה החברה      
  שנקבעו. פיננסיותה המידה באמות לעמודו ולהמשיך עיןל הנראה ידבעת התחייבויותיה
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  החשבונאית המדיניות עיקרי  -  :2 באור
  

  מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת  .א
  

 כספי דיווח 43 בינלאומי חשבונאות תקןל בהתאם ערוכים מאוחדים ינייםב כספייםה הדוחות
 דוחות( ערך ניירות קנותת של 'ד פרק פיל גילויה להוראות בהתאם וכן ביניים, לתקופות

  .1970-התש"ל ומיידיים), תקופתיים
  

 לזו עקבית מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות בעריכת יושמה אשר החשבונאית המדיניות  .ב
 הלן.ל האמור למעט המאוחדים, שנתייםה הכספיים דוחותה בעריכת שיושמה

 
  קיימים חשבונאות לתקני תיקונים  .ג

  
 מכשירים 9 בינלאומי כספי דיווח לתקן תיקונים IASB - ה פרסם ,2019 ספטמבר בחודש .1

 חשבונאות ולתקן ילוייםג פיננסים: מכשירים 7 בינלאומי ספיכ דיווח לתקן ,פיננסים
   .ומדידה הכרה פיננסים: מכשירים 39 בינלאומי

  
 על מתבססתה גידור חשבונאות מיישמותה חברות בורע זמניות קלותה מספק התיקון
 בריביות צפויהה פורמתר גיןב שוררתה הודאות-אימ ומושפעות IBORs - ה ריבית

 לסכומיםו למועדים הקשור בכל דאותו-איל מובילה ריביותב וז פורמהר הבנצ'מרק.
 לפריטים הןו מגדרים מכשיריםל ןה הקשורים תידייםע מזומנים לתזרימי הרלוונטיים

   מגודרים.
  

 ביום המתחילות תקופותל החברה של כספייםה הדוחות לע שפעהה יתהה אל לתיקון
 IBORs -ה ריבית על תהמתבססו גידור עסקאות בצעתמ אינה יאה שכן ,0202 בינואר, 1

  .ליהןע להשפיע יכול הרפורמה שעיתוי

  

 כתוצאה חכירה בדמי בשינויים החשבונאי הטיפול באופן הקלות -IFRS16- ל תיקון .2
  הקורונה ממשבר

 כספי יווחד לתקן תיקון ,2020 מאי בחודש IASB-ה פרסם נההקורו משבר ורלא
  .חכירות :16 בינלאומי

 כירהח בדמי שינויים לפיה רקטיתפ הקלה יישםל לחוכרים אפשרל ינהה תיקוןה מטרת
 שתנים.מ חכירה דמיכ אלא חכירה ניכתיקו יטופלו לא ההקורונ ממשבר כתוצאה
  בלבד. חוכריםה צד על יחול התיקון

 הבאים קריטריוניםה לשלושת העונים חכירהה בדמי ינוייםש לגבי קר יחול התיקון
  במצטבר:

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

 ליום עד של לתקופה המתייחסים תשלומים בעבור הינו החכירה תשלומי קיטון  .ב
 וכן, ;2021 ביוני 30

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

 טרואקטיבית,ר ויחול ,2020 ,ביוני 1 יוםב המתחילות שנתיות תקופותל ייושם התיקון
  מוקדם. ליישום אפשרות עם

 בדמי השינויים כל בורע ולהחילו וקדםמ ביישום תיקוןה תא יישםל חרהב החברה
 תשלומי לע שהתקבל ויתור אורל בהתאם, קורונה.ה ממשבר תוצאהכ נבעוש חכירה
 ,בספטמבר 30 ביום שהסתיימה ודשיםח תשעה של בתקופה החברה הכירה חכירה

  ש"ח. אלפי 824 -כ לש בסך הפחת בהוצאות בקיטון ,2020
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  (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  -  :2 באור
  

  (המשך) קיימים חשבונאות לתקני תיקונים  .ג
  

 כספי דיווח בתקן "עסק" להגדרת תיקון IASB -ה פרסם 2018 אוקטובר בחודש .1
 ערכתמ "עסק" להיחשב נתמ שעל כךל הבהרה וללכ תיקוןה .עסקים צירופי 3 בינלאומי

 יחדיו שרא מהותי תהליךו שומהת פחותה כלל יכללו שונרכ אשר ונכסים פעילויות של
 יכול שעסק הירמב התיקון נוסףב תפוקות. ייצרל יכולתב שמעותימ אופןב תורמים

 כולל התיקון תפוקות. ייצרל הנדרשים התהליכיםו התשומות לכ בלי םג להתקיים
 צורך ללא סק,ע ברכישת מדובר איןש לקבוע כולהי חברה ולפי אופציונלי מבחן

    נוספות. בחינותב
 חלה חל הרכישה ועדמ אשר עסקאותו עסקים ירופיצ בורע לראשונה יושם התיקון

  מכן. לאחר או 2020 בינואר, 1 מיום
 

 מחדש סיווג  .ד
  

 לתקופות ההשוואה בנתוני סוימיםמ סעיפים הותיים,מ לא סכומיםב חדש,מ יווגהס החברה
  נוכחית.ה בתקופה להצגה םלהתאימ מנת על הכספי, המצב לע המאוחדים בדוחות קודמות,

  
 פיננסיים מכשירים -  :3 באור

 

  הוגן שווי  .א
  

 מכשירים בוצותק של ההוגן השוויו הכספיים דוחותב היתרה תא פרטתמ להלןש הטבלה
  ההוגן: שווים פי-לע שלא הכספיים, דוחותב המוצגים פיננסיים,

 הוגן שווי  יתרה 

 

30 
 בספטמבר

2020  

30 
 בספטמבר

2019  
 בדצמבר 31

2019  

30 
 בספטמבר

2020  

30 
 בספטמבר

2019  

31 
 בדצמבר

2019 

 
 בלתי
  מבוקר

 בלתי
  מבוקר  מבוקר

 בלתי
  מבוקר

 בלתי
 מבוקר  מבוקר

 ח"ש מיליוני 

 התחייבויות
            פיננסיות

            
 הלוואות

 מתאגידים
 21   99   14   21   99   14   )3( )1( בנקאיים

 חוב אגרות
 מאוחדת חברה

)3( )4(  317   364   336   321   365   337 

 חוב אגרות
 586   688   548   540   635   538  )3( )2( ')ג סדרה(

 חוב אגרות
 324   -    401   268   -    382  )3( )2( ')ד סדרה(
            
  511,2    1,098   1,165   41,28    1,152   1,268 

 

 
 של לציטוטים בהתאם ההלוואות של המזומנים תזרימי היוון על מבוסס ההוגן השווי ) 1(

   דומות. לוואותה לגבי הבנקאיים התאגידיםמ שהתקבלו הריביות
 .בבורסה נסחרות )ד' וסדרה ג' (סדרה חוב אגרות ) 2(
 לשלם. וריבית שוטפות חלויות כולל ) 3(
 למחירי בהתאם הינו ההוגן השוויו בבורסה נסחרות בע"מ פנינסולה קבוצת חוב אגרות ) 4(

 בורסה.
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  (המשך) פיננסיים מכשירים -  :3 באור
  

  הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג  .ב
  

 בוצותק פיל מסווגים, ,הוגן שווי לפי כספיה המצב על בדוח המוצגים הפיננסיים המכשירים
 ששימש הנתונים מקורל בהתאם הנקבע דלהלןכ הוגן וויש למדרג ים,דומ אפייניםמ בעלות

   ההוגן: השווי לקביעת
  

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

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

  לצפייה). ניתנים שוק בנתוני
  

  הוגן בשווי מדדיםהנ פיננסיים מכשירים
  
 3 רמה  2 רמה  1 רמה  

 ח"ש מיליוני  )מבוקר בלתי( 2020 ,בספטמבר 30
       פסדה או רווח רךד הוגן שוויב פיננסיים נכסים
 23   8   143   חוב ואגרות אופציות ,מניות
        חרא כולל רווח רךד הוגן שוויב פיננסיים נכסים
 6   -    -     מניות

       
   143   8   29 

 

       פיננסיות התחייבויות
 -    1   80   סחירות אופציותו חוב אגרות ,מניות

 -    3   -    לגידור יםהמשמש המדד לע אקדמה חוזי
 10   -    -    למניות המירה התחייבות
 7   -    -    מניות בגין התחייבות

       
   80   4   17 

 

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

 

 נכסים
 פיננסיים

 וגןה בשווי
 רווח דרך
  הפסד או

 נכסים
 פיננסיים

 בשווי
 רךד הוגן
 כולל רווח

   אחר

 התחייבות
 המירה
  למניות

 התחייבות
 כ"סה  מניות בגין

 ח"ש מיליוני 
          

 21   )17(  )5(  6   37  2020 ,בינואר 1 ליום יתרה
          

   או ברווח הוכרש הפסד סך
 )5(  -    -    -    )5( הפסד   

 3   -    -    -    3  רכישות
 )5(  -    )5(  -    -   הלוואה קבלת

 )12(  -    -    -    )12( מימושים
 10   10   -    -    -    התחייבות פרעון

          
 12   )7(  )10(  6   23  2020 ,בספטמבר 30 ליום יתרה

 

  
 ,1 ברמה הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים ,2020 ,בספטמבר 30 ליום קיימים, בנוסף

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

  (המשך) הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג  ב.
  
 3 רמה  2 רמה  1 רמה  

 ח"ש מיליוני  )מבוקר בלתי( 2019 ,בספטמבר 30
       פסדה או רווח רךד הוגן שוויב פיננסיים נכסים
 28   4   132   חוב ואגרות אופציות ,מניות
        חרא כולל רווח רךד הוגן שוויב פיננסיים נכסים
 5   -    -     מניות

       
   132   4   33 

 

  
  

       פיננסיות התחייבויות
 -    -    51   סחירות ופציותוא חוב אגרות ,מניות

 -    2   -    לגידור יםהמשמש המדד לע אקדמה חוזי
 -    -    -    והחלף אקדמה חוזי

 13   -    -    מניות בגין התחייבות
       
   51   2   13 

 

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

  

 

 נכסים
 פיננסיים

 וגןה בשווי
 רווח דרך
  הפסד או

 נכסים
 פיננסיים

 בשווי
 רךד הוגן
 כולל רווח

   אחר
 התחייבות

 כ"סה  מניות בגין
 ח"ש מיליוני 
        

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

   או ברווח הוכרש הפסד סך
 )7(  )1(  -    )6( הפסד   

 20   -    1   19  רכישות
 )17(  -    -    )17( מימושים

 9   9   -    -    התחייבויות פרעון
        

 20   )13(  5   28  2019 ,בספטמבר 30 ליום יתרה
 

  
 ,1 רמהב הוגן וויבש נמדדיםה יננסייםפ כסיםנ ,2019 בספטמבר 30 ליום קיימים, בנוסף

  ש"ח. מיליוני 11 -כ לש בסך גמל, ופותק עמיתי לש השקעות במסגרת
   



 מ"בע השקעות דש מיטב
    מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

  

22  

  (המשך) פיננסיים מכשירים -  :3 באור
  

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

 3 רמה  2 רמה  1 רמה  
 ח"ש מיליוני  )מבוקר( 2019 ,בדצמבר 31

       פסדה או רווח רךד הוגן שוויב פיננסיים נכסים
 37   3   140    חוב ואגרות אופציות ,מניות
       חרא כולל רווח רךד הוגן שוויב פיננסיים נכסים
 6   -    -     מניות

       
   140   3   43 

 

  
       פיננסיות התחייבויות

 -    -    48   סחירות אופציותו חוב אגרות ,מניות
 -    2   -    לגידור יםהמשמש המדד לע אקדמה חוזי

 5   -    -    למניות המירה התחייבות
 17   -    -    מניות בגין התחייבות

       
   48   2   22 

 

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

 

 נכסים
 פיננסיים

 וגןה בשווי
 רווח דרך
  הפסד או

 נכסים
 פיננסיים

 בשווי
 רךד הוגן
 כולל רווח

   אחר

 התחייבות
 המירה
  למניות

 התחייבות
 כ"סה  מניות בגין

 ח"ש מיליוני 
          

 15   )21(  -    4   32  2019 ,בינואר 1 ליום יתרה
   או ברווח הוכרש הפסד סך
 )9(  )1(  -    -    )8( הפסד   

 32   -    -    2   30  רכישות
 )6(  )6(  -    -    -   הלראשונ שאוחדה חברה

 )17(  -    -    -    )17( מימושים
 11   11   -    -    -    התחייבויות פרעון
 )5(  -    )5(  -    -   הלוואה קבלת

          
 21   )17(  )5(  6   37   2019 ,בדצמבר 31 ליום יתרה
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 מוחשיים בלתי נכסים - :4 באור

  
 פנסיה וקרנות גמל קופות ניהול  .א
 

 נגיף התפרצות עקב ,2020 במרס 31 ביום שהסתיימה חודשים לושהש של התקופה במהלך
 גמלה בפעילות פשריתא ערך רידתלי ימניםס התקיימו ,לעיל ב'1 בביאור כאמור ,הקורונה
 מניבת היחידה גיןב מוניטין רךע לירידת חינהב חברהה ערכה כן ועל החברה של והפנסיה

 יחידתל המיוחסים נכסיםה לש השבהה רב כוםס נסיה.פ קרנותו גמל קופות ניהול המזומנים
 מזומנים. תזרימי היוון בסיס לע הוגן, שווי סיסב על קבענ נסיהפ קרנותו מלג ופותק ניהול

 נגזרות אשר העתידיות הכנסותה לגבי תחזיותיהב החברה שתמשהה הוגן,ה שוויה בחישוב
 יוםב הסתיימהש תקופהל ווחיותהר בסיס על ,2020 במרס, 31 יוםל המנוהלים הנכסים מהיקף

 2.5% של שיעורב עתידית צמיחה גביל הערכות עתיד,ב צפויהה ווחיותהר 0202 מרס,ב 31
 מיליוני 483 הינו לעיל הנחותה על בהתבסס ההשבה בר סכום %.10.7 - כ לש יווןה ובשיעור

 דוחה תקופתב הוכר מכך וצאהכת בספרים. מהערך נמוך והוא 0202 במרס, 31 יוםל נכון ש"ח,
 ההפסד המוניטין). ערך בירידת חברהה (חלק ש"ח יליונימ 13.9 - כ לש סךב רךע ירידתמ הפסד

 אשר המוניטין סך חרות.א הוצאות בסעיף נכללו למוניטין מלואוב וחסי אמורכ רךע מירידת
 ש"ח. מיליוני 354 של סךל ,2020 במרס, 31 יוםל נכון מסתכם, וז ליחידה מיוחס

  
 שוטף חיסכון ניהול  .ב

  
 ,2020 ביוני, 30 יוםל מוניטין ערך ירידתל השנתית בחינהה תא חברהה רכהע דוחה בתקופת

 המיוחסים הנכסים של השבהה בר סכום וטף.ש חיסכון יהולנ מזומניםה ניבתמ יחידהה בגין
 מזומנים. היוון משיטת נגזרה שימוש, שווי סיסב על קבענ שוטף יסכוןח ניהול ליחידת

 החברה השתמשה ס,מ לפני מזומניםה תזרימי יווןה יטתש פיל שימושה וויש חישובב
 יוני,ב 30 ליום המנוהלים נכסיםה מהיקף גזרותנ שרא עתידיותה הכנסותה גביל בתחזיותיה

 בעתיד, הצפויה רווחיותה 0202 ביוני, 30 יוםב שהסתיימה לתקופה רווחיותה סיסב לע ,2020
 שרא המוניטין .%11.5- כ של יווןה בשיעורו %5.2 לש שיעורב תעתידי צמיחה לגבי הערכות
 מיליוני 449 של לסך ,2020 ביוני, 03 ליום כוןנ מסתכם, וטףש סכוןח יהולנ יחידתל הוקצה

 הפרשה דרשתנ לא ולכן היחידה לש הכספיים דוחותב מהערך בוהג השבה רב סכום ש"ח.
  ערך. לירידת

 
 וקריב יקב ביטוח פעילות  .ג

 
 יחידהה בגין 2020 בספטמבר, 30 ביום וניטיןמ ערך לירידת שנתיתה הבחינה תא ערכה החברה
 בע"מ לביטוח וכנותס וקריב בע"מ יטוחב סוכנויות י.ק.בב הביטוח עילותפ מזומניםה מניבת
   הביטוח). פעילות -  (להלן
 שווי בסיס על קבענ הביטוח עילותפ ליחידת מיוחסיםה נכסיםה לש השבהה רב סכום

 תזרימי יווןה שיטת לפי השימוש וויש בחישוב זומנים.מ זרימית יווןה שיטתמ נגזרה שימוש,
 מתבססות שרא העתידיות ההכנסות גביל בתחזיותיה חברהה השתמשה ס,מ פניל המזומנים

 לגבי ערכותה ,0202 בספטמבר, 30 ביום הסתיימהש קופהלת הביטוח פעילות רווחיות על
 וקצהה אשר מוניטיןה .%14 -כ של מס לפני היוון בשיעורו 2% של שיעורב עתידית צמיחה
 ש"ח. ונימילי 23 של לסך ,2020 בספטמבר, 30 יוםל נכון מסתכם, ביטוחה פעילות ליחידת

 לירידת הפרשה נדרשת אל ולכן היחידה של הכספיים דוחותב מהערך גבוה השבהה בר סכום
  ערך.
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 (המשך) מוחשיים בלתי נכסים - :4 באור

  'ברוקראז  .ד
  

 מניבת ידההיח תא רכיביםמ שרא ההתחייבויותו הנכסים 2020 בספטמבר, 30 ליום נכון
 שערכה מוניטין רךע לירידת הבחינה אזמ משמעותי אופןב השתנו אל רוקראז'ב המזומנים

 מהותי באופן להע ההשבה רב סכום לש חישובה בה 0192 בספטמבר, 30 ליום נכון החברה
 יהיה שוטפתה בתקופה שיקבע השבהה בר סכום של ערךה כי והסיכוי ספריםב הערך על

 30 ליום שבוצע חישובב החברה השתמשה כך,ל אי לוש.ק הינו ספריםב מהערך נמוך
 ,2019 בספטמבר, 30 ליום בחינהה .ערך לירידת הפרשה דרשתנ לא פיו על 2019 בספטמבר,

 רווחיותה על מתבססות שרא העתידיות, הכנסותה לגבי חברהה תחזיות סיסב על נבנתה
 ווחיותהר ,2019 בספטמבר, 03 ביום שהסתיימה תקופהל בע"מ קראז'ברו דש מיטב של

 -כ של מס לפני היוון בשיעורו 2% של שיעורב עתידית מיחהצ לגבי ערכותה בעתיד, הצפויה
%7.61  

 לש לסך ,2020 בספטמבר, 30 יוםל נכון מסתכם, ברוקראז'ה ליחידת וקצהה אשר המוניטין
  ש"ח. מיליוני 10
  

  פנינסולה קבוצת -  בנקאי חוץ אשראי  .ה
  

 ימוש,ש שווי סיסב לע קבענ ,פנינסולה לקבוצת המיוחסים נכסיםה של השבה בר סכום
 לפני המזומנים תזרימי הוון שיטת לפי שימושה שווי חישובב מזומנים. יווןה משיטת הנגזר

 הרווחיות על מתבססות אשר עתידיותה ההכנסות גביל בתחזיותיה חברהה השתמשה ,מס
 צפויהה רווחיותה ,2020 ,בספטמבר 30 ביום שהסתיימה לתקופה פנינסולה קבוצת של

 של הכספיים דוחותב מהערך בוהג השבהה רב סכום .עתידית צמיחה לגבי הערכותו בעתיד
  ערך. לירידת הפרשה דרשתנ לא ולכן היחידה

  
  

  

 



 מ"בע השקעות דש מיטב
    מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

  

25  

 פעילות מגזרי -  :5 באור
  

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

  
 יסכוןח יהולנ מגזר

 בינוניו ארוך לזמן
 ופיצויים, גמוליםת קופות ניהולו יווקש ינהה מגזרה פעילות -

 פנסיה קרנות פיצויים,ל מרכזיות ופותק השתלמות, קרנות
  .קציביתת בפנסיה להשתתפות רכזיתמ גמל תוקופ

      
 חיסכוןה ניהול מגזר

 השוטף
 בבאור כאמור מיזוגה ובעקבות 2019 לשנת השני מהרבעון החל -

 חיסכוןה יהולנ מגזר המאוחדים ייםהשנת הכספיים לדוחות ב'4
 עבור רךע בניירות שקעהה תיקי ניהולו שיווק ללכו השוטף
 תקרנו יהולנ וסדיים,מ ולקוחות תאגידים ,פרטיים לקוחות
 סל. קרנות וניהול נאמנות

      
 רסהבו ברח מגזר

 מוסדי וברוקראז'
 וחותללק בעיקר בורסה ברח שירותי מתן ינהה המגזר פעילות -

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

 מגווןל שונות אשראיו ש"עו ופעילויות ערך בניירות עסקאות
 .לקוחות של רחב

      
 בינונייםו קטנים תאגידיםל אשראי מתן ינהה המגזר פעילות    -  נקאיב חוץ אשראי      

  .מ"בע נינסולהפ קבוצת באמצעות בישראל
 

 סוכנויות פעילויות עיקרב הן אחריםה מגזרב נכללותש קבוצהב נוספותה הפעילויות
 במגזר שנכללת החברה לש מלאה בעלותב נמצאתה יטוחב וכנותס למעט( הביטוח
 דש יטבמ באמצעות צרכני אשראי תןמ זרות, רנותק הפצת בינוני),ו רוךא זמןל חיסכון

 אם. טלקפי יקווידיטיל באמצעות יותעתיד הכנסות ימיתזר רכישת פעילות הלוואות,
 -  להלן( Limited Management tmentInves Lotus באמצעות אשראי תןמ ופעילות בע"מ סי

  .)לוטוס
  

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

 מסוימים במקריםש תפעולי פסדה או ווחר לע התבססב מוערכים המגזרים ביצועי
   .המאוחדים הכספיים דוחותב תפעולי הפסד וא מרווח ונהש באופן נמדד

  

 קבוצתי בסיס לע מנוהלים הכנסהה על המסיםו מימוןה הכנסות ,המימון הוצאות
 בלתי כסיםנ הפחתת בעיקר הכוללות ,ותאחר הוצאות .פעילות למגזרי מיוחסים ואינם

 לקבלת ההנהלה את שמשותמ שאינן כיווןמ פעילות מגזריל מיוחסות נןאי מוחשיים
 וצאותה בעיקר כוללות מגזריםל הוקצו לאש הוצאות ,כן כמו .תפעוליות החלטות

  .מטה
  

 ,שלישיים מצדדים התקבלו שההכנסות כאילו מגזרים בין בהכנסות מטפלת הקבוצה .3
 .שוטפים שוק חירימ לפי בהן מכירה ומשכך

 
 את כולל השוטף החיסכון ניהול מגזר ,2019 לשנת השני מהרבעון החל לעיל, כאמור .4

 ערך בניירות השקעה יקית וניהול שיווקו הסל רנותק יהולנ נאמנות,ה רנותק ניהול
 ההחלטות קבלמ לגישת בהתאם ינהה ההצגה וסדיים.מ ולקוחות רטייםפ קוחותל עבור

 2019 לשנת השני הרבעוןמ החל רואה, אשר )CODM( החברה של הראשי התפעוליות
 תא ,המאוחדים השנתיים כספייםה לדוחות ב'4 בסעיף המתואר המיזוג ובעקבות
 .דיווח בר כמגזר הפעילות
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           )המשך( מגזרי פעילות - : 5באור 
                
              מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 2020בספטמבר  30תשעת 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  
                
 697   -    65   57   109   241   225  הכנסות מחיצוניים  
 -    )2(  2   -    -    -    -   הכנסות בין מגזרים  
                
 697   )2(  67   57   109   241   225  כ הכנסות"סה  

                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 3   -    3   -    -    -    -   נטו, המאזני   

                
 216   -    20   24   35   96   41  רווח מגזרי  

                
 )40(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

  
 מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק  רווח

 8              נטו, נוסטרו   
 )21(             נטו, הוצאות מימון  
 )37(             נטו, הוצאות אחרות  
                
 126              רווח לפני מסים על הכנסה  
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           )המשך( מגזרי פעילות - : 5באור 
                
              )המשך( מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 2019בספטמבר  30תשעת 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  
                
 692   -    58   60   80   257   237  הכנסות מחיצוניים  
 -    )4(  4   -    -    -    -   הכנסות בין מגזרים  
                
 692   )4(  62   60   80   257   237  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 5   -    5   -    -    -    -   נטו, המאזני   
                
 211   -    23   31   28   91   38  רווח מגזרי  
                
 )41(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 10              נטו, נוסטרו   
 )25(             נטו, הוצאות מימון  
 )33(             נטו, הוצאות אחרות  
                
 122              רווח לפני מסים על הכנסה  
                



 מ"בע השקעות דש מיטב
    מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

  

28  

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

                
 2020בספטמבר  30שלושת 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  
                
 224   -    21   16   33   79   75  הכנסות מחיצוניים  
 -    )1(  1   -    -    -    -   הכנסות בין מגזרים  
                
 224   )1(  22   16   33   79   75  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 2   -    2   -    -    -    -   נטו, המאזני   
                
 69   -    9   5   10   31   14  רווח מגזרי  
                
 )14(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 9              נטו, נוסטרו   
 )9(             נטו, הוצאות מימון  
 )7(             נטו, הוצאות אחרות  
                
 48              רווח לפני מסים על הכנסה  
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            )המשך( מגזרי פעילות - : 5באור 
                
              )המשך( מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 2019בספטמבר  30שלושת 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  
                
 227   -    18   21   24   85   79  הכנסות מחיצוניים  
 -    )1(  1   -    -    -    -   הכנסות בין מגזרים  
                
 227   )1(  19   21   24   85   79  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 2   -    2   -    -    -    -   נטו, המאזני   
                
 67   -    6   11   9   30   11  רווח מגזרי  
                
 )11(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים   

  
 מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק  הפסד

 )4(             נטו, נוסטרו   
 )3(             נטו, הוצאות מימון  
 )11(             נטו, הוצאות אחרות  
                
 38              רווח לפני מסים על הכנסה  

                



 מ"בע השקעות דש מיטב
    מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

  

30  

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

                
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום    

  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  שוטף

חבר 
בורסה 
' וברוקראז
  מוסדי

אשראי 
 כ "סה  התאמות  אחרים  חוץ בנקאי

 מבוקר   
 ח"מיליוני ש   
              הכנסות  
                
 925   -    80   81   104   342   318  הכנסות מחיצוניים  
 -    )5(  5   -    -    -    -   הכנסות בין מגזרים  
                
 925   )5(  85   81   104   342   318  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 6   -    6   -    -    -    -   נטו, המאזני   
                
 270   -    32   42   35   117   44  רווח מגזרי  
                
 )57(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 9              נטו, נוסטרו   
 )32(             נטו, הוצאות מימון  
 )44(             נטו, הוצאות אחרות  
                
 146              רווח לפני מסים על הכנסה  
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 הדוח בתקופת מהותיים אירועים  -  :6 באור
  

 ,2020 בפברואר, 27 ביום המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות )3א'(4 בבאור לאמור בהמשך  .א
 מתאגיד לוטוס של והנפרע מונפקה מהונה נוספים 13.5% של רכישה החברה השלימה
 השלימה ,2020 באפריל, 1 ביום אירו. מיליוני 2- כ לש לסך תמורהב גרין יווידד מר בשליטת
 101-כ של סךל בתמורה וטוסל לש הנפרעו מונפקה הונהמ נוספים 0.675% של רכישה החברה

 המונפק הונהמ נוספים 6.575% של כישהר החברה שלימהה ,2020 יוני,ב 92 יוםב ירו.א אלפי
 מחזיקה הדוחות אישור מועדל נכון אירו. לפיא 746- כ של סךל בתמורה וטוסל של והנפרע
 .וטוסל של המונפק מהונה .75%65-בכ החברה

 
 2020 בינואר, 22 ביום המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות )4א'(4 בבאור לאמור בהמשך  .ב

 תמורה כנגד גילותר מניות 69,976,000 נפיקהה מכוחו דףמ צעתה וחד נינסולהפ פרסמה
 רכשה המניות הנפקת רתבמסג הנפקה. הוצאות ניכויב ש"ח יליונימ 250.3-כ של מיידית
 10 ביום ש"ח. יליונימ 115-כ של כולל ךבס פנינסולה לש רגילות ניותמ 32,000,000 החברה

 פנינסולה. של ניותמ 775,900 -ל פנינסולה לש אופציות תביכ החברה ימשהמ ,2020 ביוני,
 מניות פנינסולה במהלך המסחר בבורסה. 1,347,500רכשה החברה  ,2020באוקטובר,  5 ביום
 נינסולה.פ של המונפק הונהמ .%850-בכ החברה מחזיקה הדוחות אישור למועד נכון

 
 השלימה הדוח בתקופת המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות 13 בבאור לאמור בהמשך  .ג

 אשר מסווגים למשקיעים הנפיקהש המסחריים ערךה ניירות דרתס לואמ ירעוןפ פנינסולה
 ש"ח. מיליוני 125 לע עמדה הנפקתה במועד

 
 לאגרות יציב באופן A1.il דירוג קובעת היא כי בע"מ מדרוג הודיעה 2020 במרס, 31 ביום  .ד

 החלטה לאור וזאת ע.נ, ש"ח מיליוני 301 עד לש בהיקף חברהה תנפיקש ')ד סדרה( החוב
 לציבור, חוב אגרות נפקתה לביצוע ,2020 מרס,ב 31 יוםב החברה ירקטוריוןד קיבלש עקרונית

 תשקיף מכוח ראשונהל הונפקה שרא ד'), סדרה( יימתק ובח גרותא תסדר הרחבת של בדרך
 לדוח בהתאם החברה, גייסה ,2020 אפריל,ב 1 ביום .0192 בפברואר, 82 מיום חברהה לש מדף

 וצאותה (בניכוי ש"ח יליונימ 112-כ לש ךס חברהה לש דףמ תשקיף פי על שפורסם מדף הצעת
 ש"ח מיליוני 50 ציבורל החברה הציעה מדף צעתה דוח יפ על ').ד סדרה( ובח גרותא הנפקה)

 על עמד בהנפקה החוב אגרותל האפקטיבית הריבית יעורש ע.נ. "חש מיליוני 301 עד ע.נ.
 הכספיים בדוחות ד'61 באור אהר ד'), רה(סד חובה אגרות תנאי בדבר לפרטים .%4.08

  המאוחדים. השנתיים
 
 הקצאת התגמול) ועדת אישור (לאחר החברה דירקטוריון אישר ,2020 באפריל, 23 ביום  .ה

 החברה, של "א,כ ע.נ. ש"ח 1 נותב סחירות, ם,ש על שומותר גילות,ר סומותח ניותמ 764,683
 מהון %1.1 -כ ההקצאה, לאחר הווינה,ת החסומות מניותה ועובדים. רהמש ושאינ 14-ל

 שברמ לאור בוצעה ההקצאה החברה. לש ההצבעה כויותומז והנפרע המונפק המניות
 והינה החברה על זרימיתת להקל מנת עלו ההון, וקש עלו חברהה לע השפעותיוו הקורונה

 והסכמת החברה בקשת אורל וזאת הניצעים כאיםז לו ,2019 שנתל שנתיה בונוסה חלף
 סומותח ניותמ 39744, הקצאת וללתכ ההקצאה חסומות. מניותל הבונוס תא להמיר הניצעים
 השליטה בעלימ סטפק אבנר מרל חסומות מניות 50,5881 ביב,ר ילןא רמ חברה,ה למנכ"ל
 דירקטור סטפק, ביצ למר חסומות ניותמ 113,676-ו חברהה ירקטוריוןד ו"רי סגןו בחברה
 .2020 ביוני, 2-ה ביום כללית אסיפה דיי על אושרה שרא סטפק, בנרא מר לש ואביו בחברה

 ההקצאה אישור ממועד שנתיים כעבור יבשילו המוקצות החסומות מהמניות %80    
 שנים לושש כעבור לויבשי חסומותה המניותמ %02 -ו קובע)ה המועד - (להלן בדירקטוריון

 המניות בגין דיבידנדיםל הניצעים זכאים היוי הקובע המועדמ חלה יכ ובהרי קובע.ה מהמועד
 מועדה לאחר בקבוצה העסקתו תא סיים הניצעיםמ שמי כלכ יחולקו.ש כלכ החסומות,

 שרא החסומות מניותה כלל כאיז היהי ניצע אותו החברה, ביוזמת ביןו ביוזמתו בין הקובע,
 נאמן שם על יוקצו מניותה לעיל. כאמור בונוסל תחליף ינהה ההקצאהו ואילה ול הוקצו
  בשלה.ה תקופת כל לתום עד טובתםל ידו על יוחזקוו מהניצעים חדא כל לטובת
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  (המשך) הדוח בתקופת מהותיים אירועים  -  :6 באור
  

 המניות של למסחר רישוםל בע"מ יבאב בתל ערך לניירות הבורסה אישור קבלת לאחר
  חסומות. ניותמ 759,433 ,2020 יוני, בחודש וקצוה הכללית, האסיפה ואישור

 
 חברה כנגד לקוח של תביעה אביב בתל המחוזי המשפט לבית הוגשה ,2020 באפריל, 30 ביום  .ו

 - כ של סךב יצויפ תשלוםל דרישהב טרייד) דש יטבמ -  (להלן בע"מ ריידט דש מיטב מאוחדת,
 הלקוח לטענת לקוח.ה מושקע היה הןב הפוזיציות סגירתל עולותיהפ גיןב "חש יליונימ 1.95

 לסגירת באיחור לפעול החלהו בחשבון פעילות המשךל האפשרות תא סמהח ריידט שד מיטב
 תא העמידש ופןאב ש"ח מיליוני 5-מ מעלהל של הפסד חשבוןב שנגרם אחרל רק הפוזיציה
 על דיווחה ולא ש"ח, יליונימ 5.9-כ של סךב חובה יתרתב מסחרה וםי לש סופוב החשבון

 ביתל הגנה כתב טרייד שד מיטב גישהה ,2020 ביולי, 9 יוםב חשבונו.ב יטחונותב חוסר
 גביית לצורך ביבא בתל המחוזי המשפט ביתל תביעה ריידט דש יטבמ הגישה ןכ כמו המשפט.

 טרייד דש מיטב יקשהב בנוסף ש"ח. יליונימ 5.9-כ לש ךס לע עומדה בחשבונו, החוב יתרת
 מיטב לבקשת הוטל ,2020 יוני,ב 3 ביום לקוח.ה חתום ליוע חוב טרש פועלל הוצאהב לממש

 יתב קבע ,2020 ביוני, 25 וםבי הלקוח. בבעלות מקרקעין כסנ על זמני יקולע טרייד דש
 התיקים -  (להלן טרייד שד מיטב כנגד הלקוח ביעתת עם חדי ישמעו הליכיםה כי המשפט

 מיטב שהגישה הגנהה לכתב שובהת כתב לקוחה הגיש ,2020 באוגוסט, 3 ביום ).המאוחדים
 2020 באוקטובר, 26 ביוםו המאוחדים בתיקים יוןד התקיים ,2020 באוגוסט, 6 ביום טרייד. דש

  מסמכים. גילוי תצהירי דיםהצד החליפו
 התהליכים, נמצאים בהם המקדמיים השלבים בשל בתביעה, המטפלים הדין עורכי להערכת  

  והגביה. ההליכים סיכויי תא להעריך ניתן לא
  
 לאשרה ובקשה תובענה אביב בתל המחוזי המשפט לבית הוגשה ,2020 אפריל בחודש  .ז

 חברה נגדכ 2006-תשס"וה יצוגיות,י ובענותת חוקל בהתאם ביעה)הת -  יחדיו (להלן כייצוגית
 דש למיטב ומצאהה התביעה גמל). שד מיטב - (להלן ע"מב פנסיהו מלג שד יטבמ מאוחדת,

 -  ביחד (להלן נוספות נהלותמ חברות תשע נגדכ הוגשה תביעהה .2020 מאי,ב 01 יוםב גמל
 אכיפהה רשות דיי לע המבוצעת דיןכ שלא לגבייה בטענה תביעהה של עניינה הנתבעות).

 1968 - "חתשכ והוצאות) שכר (אגרות, עללפו ההוצאה תקנותל (א)4 קנהת מכוח והגביה
 עיקול מבקשמ תשלום לקבל לישיש צד לש זכותוב וסקתע תקנהה .והמועברת לידי המשיבות

 לכל ביחס העיקול ממבקש לבדב אחת פעם גבותל הנתבעות לע הנטען, פיל ממוחשבת. בדרך
 בבקשת בנפרד. סיפיננ מכשיר כלל ביחס ובותג ןה בפועלו להן,ש פיננסייםה המכשירים

 לידי שהועברו טענה)ה (לפי היתר" "סכומי לכ של שבהה של עדס לע הורותל בוקשמ האישור
 עיקול עבור תשלום יתקבל אילךו מכאן כי הורותל וכן נ"ל,ה (א)4 קנהת כוחמ המשיבות
 עבור שלישי דצ לכל לבדב חתא פעם -  ריק נפרדת,ה משפטיתה תהאישיו מבחן "לפי ממוחשב

 ש"ח, 340 של בסך מבקשה ידי על וערכהה האישית תביעהה להן".ש פיננסייםה מכשיריםה כל
 להערכה. ניתן אינו יכ נכתב כולה קבוצהה של תביעהה לסכום ביחס
 ריבותי יעדרה תמחמ הסף על סילוקל בקשה גמל שד מיטב הגישה ,2020 באוקטובר 22 ביום

 תובענות לחוק שנייהה בתוספת מהפריטים חדא לאף כנסתנ אינה תביעהה כי והעובדה
 קבילהמ בתביעה להכרעה עד אישורה בקשת ירורב עיכוב לש לופיח סעדל ובקשה ,ייצוגיות
 ההחלט של וקףת ניתן ,2020 ,בנובמבר 2 ביום .והגבייה אכיפהה רשות נגד המבקש שהגיש
 לבקשת תשובהה להגשת אוחדיםמ ועדיםמ שקבע ,הצדדים שהגישו המוסכם הדיוני להסדר
 הוראה וללכ דיוניה ההסדר .גמל דש מיטב לרבות ,נתבעיםה מטעם לתשובה והתגובה הסילוק

 ככל ,הסילוק בבקשות כרעהה לאחר ימים 45 יוגשו האישור בקשתל התשובות כי הקובעת
 .צורך בכך שיהיה

 גובהת הגשת טרם ה,ז מקדמי שלבב בתובענה,ו בקשהב המטפלים הדין עורכי להערכת
 סיכוייה. את להעריך אפשרותםב אין האישור, לבקשת
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 לאשרה ובקשה תובענה אביב בתל המחוזי המשפט לבית הוגשה ,2020 במאי 12 ביום   ח.

 מיטב נגדכ 2006-תשס"וה ייצוגיות, ובענותת חוקל התאםב התביעה) -  חדיוי (להלן כייצוגית
ארבע  כנגד הוגשה התביעה .2020 מאי,ב 14 ביום מלג דש מיטבל הומצאה תביעהה גמל. דש

 הקבוצה ).המשיבות - להלן ביחד ( גמל דש מיטב גם וביניהם השתלמות עשרה חברות קרנות
 משיבותה של לקוחותיהם כלל" היא תביעהה מסגרתב ייצגל מבקשיםה בקשיםמ שאותה

 המשיבות ואשר השתלמות רןק בעבורה נהלותמ ו/או יהלונ משיבותה שרא בהווהו בעבר
 בעניינם שהרישום או/ו לדין בניגוד מסב כחייבות עבורםב שהועברו הפרשותה תא סיווגו
 כי היתר, יןב נטען, התביעה מסגרתב נוכה)". רםט םא ביןו פועלב סמ בגינן נוכה אם (בין שגוי

   ההשתלמות. בקרנות בוצעוש להפקדות הקשור כלב כדין הגונ לא המשיבות
 מיליוני מאות של סךב הנמוך) הצד על( מוערכת תביעהה כי מבקשיםה בוריםס הז בשלב

 בה הדרךו בקשהה וגשהה בו האופן פניו על כי חלטהה ניתנה ,2020 ביוני, 92 ביום שקלים.
 ביולי, 24 ביום צדדים.ה עמדת והתבקשה בירים,ס אינם הליךה את נהלל עונייניםמ המבקשים

   עמדתם את המבקשים הגישו ,2020
 90 תוך לאישור לבקשה ובהתג להגיש המשיבות לע כי חלטהה ניתנה ,0202 יולי,ב 62 ביום
 גובתת להגשת מועדה שכך,מ הליך.ה הולני אופן לעניין מדתםע להביע ובמסגרתה ימים,

 23 ליום שפטמ קדם דיון נקבע ןכ ,2020 דצמברב 6 יוםל קבוע לאישור לבקשה המשיבות
  .2020 בדצמבר,

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

  האישור, לא ניתן להעריך את סיכוי בקשת האישור. 
 
 של עצמית לרכישה תכנית אימוץ על החלטה החברה דירקטוריון קיבל ,2020 במאי, 31 ביום  .ט

 6 ליום עד ש"ח. מיליוני 25 דע של כספי בהיקףו חודשים שלושהכ של תקופהל החברה מניות
 סךב מניות 1,336,787 החברה כשהר העצמית) הרכישה כניתת סיום (מועד 2020 בספטמבר,

 רכשה ,2020 וקטוברא חודש הלךבמ כספיים,ה דוחותה תאריך לאחר ש"ח. יליונימ 12.7-כ של
 נכון ש"ח. יונימיל 8-כ של כולל בסך החברה לש נוספות מניות וסדייםמ ממשקיעים החברה
 מקנות ינןא אשר חברהה מניות 4,982,031-ב החברה מחזיקה כספייםה הדוחות אישור למועד
 בהצבעה. וזכויות בהון זכויות

  
 החוב אגרות דרוג את כנו על מותירה היא כי בע"מ מדרוג הודיעה ,2020 ביוני, 9 ביום  .י

 יציב. באופן A1.il בדירוג ),ד' וסדרה ג' דרהס( החברה שהנפיקה
  
 90 לציבור פנינסולה הנפיקה מכוחו מדף הצעת דוח פנינסולה פרסמה ,2020 ביולי, 21 ביום  .יא

  חוב).ה אגרות -  (להלן כ"א ע.נ. "חש 1 בנות ')ג (סדרה ובח אגרות מיליון
 למדד ריבית)ו (קרן מודותצ ואינן 2.0% של בשיעור קבועה שנתית יביתר נושאות החוב אגרות

 מיליוני 58-ל הסתכמה לציבור, הצעהה במסגרת ),הנפקה הוצאות בניכוי( התמורה סך כלשהו.
   ש"ח.

 של שיעורב ורציפים שווים בעונייםר תשלומים עשרהב קרן)( פירעוןל עמודנהת חובה אגרות
 ינואר,ב 3-ב החל רבעון מידי שולמוי אשר אחד, לכ החוב, גרותא של כוללה רכןע קרןמ %10.0

 עשר חמישהב תשולם חובה תאגרו לש מסולקת הבלתי הקרן תרתי על הריבית .2022
   .2020 וקטובר,בא 3-מ חלה רבעון כל שולמוי אשר תשלומים,

  
 כי התקשרה בהסכם עם בנק מזרחי טפחות בע"מ פנינסולההודיעה  ,2020ביולי  14ביום   .יב

ניות המונפק ונפרע של , לפיו בד בבד עם השלמת רכישת מלוא הון המבנק מזרחי) -(להלן 
ובנק אגוד על  פנינסולהחתמו על ידי בנק מזרחי, יבנק אגוד)  - (להלן בנק אגוד לישראל בע"מ 
ים של לקוחות נאת תיק האשראי למימון פעילות היהלומ פנינסולההסכם במסגרתו תרכוש 

מסך תיק האשראי במועד השלמת  70%- ל 55%בנק אגוד, כנגד תשלום תמורה בסך של בין 
  .העסקה בפועל
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), הושלמה העסקה ולצורך כך הקימה מועד הרכישה - (להלן  2020בספטמבר,  30ביום 
פנינסולה חברה בת בשליטה מלאה (החברה לאשראי נקוב יהלומים בע"מ) אשר התקשרה 

  בהסכם מול המוכרים.
  

את האשראי וההלוואות  כוללבמסגרת העסקה  פנינסולהתיק האשראי הנרכש על ידי 
שהועמד על ידי בנק אגוד ללקוחותיו בתחום הפעילות, לרבות ההתחייבות להעמדת מסגרות 

מסגרות האשראי כוללות את יתרות החח"ד המנוצלות נכון למועד הרכישה וכן כל האשראי. 
הזכויות וההתחייבויות של בנק אגוד בקשר לתחום האשראי ליהלומנים, וכן כל הזכויות 

טוחות, והכל בקשר לתחום האשראי ליהלומנים. בנוסף תיק האשראי כולל את כל בב
הזכויות, ההתחייבויות וההסכמים בקשר לפעילות האמורה, כמו גם מסמכי האשראי, מסמכי 

  הבטוחות וכל הזכויות, הנכסים והקניין הרוחני בקשר עם תיק האשראי.
  

"ח. בהתאם שמיליוני  192-הרכישה על כ התיק אשר נרכש על ידי פנינסולה, עמד במועד גודל
מיתרת החובות של הלווים  40%להסכם הרכישה, שילמה פנינסולה למוכרים, במזומן, סך של 

מיתרת החובות  20%הרשומים בספרי בנק אגוד, שבגינם לא נרשמה הפרשה לחוב מסופק וכן 
הרכישה הועברו  שראי מסווג). במסגרתא - של הלווים שבגינם נרשמה הפרשה חלקית (להלן 

מיליוני  666- לפנינסולה גם יתרות חוב שהופחתו במלואן בספרי בנק אגוד בסך כולל של כ
ש"ח. להערכת פנינסולה השווי של יתרות חוב אלו הינו זניח. סך התמורה ששולמה הסתכם 

  מיליוני ש"ח. 75.6-לכ
  

קבוצת נכסים  טופלה העסקה כרכישת 3בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מס' 
תיק האשראי  שאיננה מהווה "עסק". עודפי העלות הרכישה יוחסו לכל אחד מהנכסים שזוהו.

מוכר לראשונה לפי הקצאת התמורה ששולמה, בתוספת עלויות עסקה. בתקופות עוקבות 
ההלוואות ומסגרות האשראי נמדדות בעלות מופחתת וההפרש בין התמורה ששולמה 

סקה, לבין ערך הפדיון, מוכר בדוח רווח או הפסד על פני תקופת שיוחסה בניכוי עלויות ע
  ההלוואה בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

  
 בעסקה ליקווידיטי) - (להלן בע"מ סי אם. קפיטל ליקווידיטי התקשרה ,2020 באוגוסט, 7 ביום  .יג

 לםבעו ובילותהמ והפיננסיים בנקאותה מקבוצות )Bank MUFG - (להלן Ltd Bank MUFG עם
Mitsubishi להלן) - MUFG( )Group Financial UFJ.( החברה, ידיעת בלמיט MUFG אגידת הינו 
 רחביב נוספים ובנקים Stanley Morgan, Bank Union מבעליו בעולם הגדול היפני הפיננסיים

 העולם.
 

 ),%05 / %50( שותפתמ בעלותב ברהח חדי יקימו Bank MUFG -ו ליקווידיטי העסקה במסגרת
 בסינגפור שתתאגד פרטית, שקעותה קרן לש הכללי שותףה תשמשו סינגפור,ב שתתאגד

  אסיה. באזור לחברות שראיא במתן תעסוק ואשר
  

 ניש ימנו וליקווידיטי Bank MUFG ביןמ אחד כל כי היתר יןב נקבע, העסקה במסגרת
 בנוסף ההשקעות. וועדתל וועדה בריח ניש כןו משותפתה רההחב לדירקטוריון דירקטורים

  .המשותפת החברה כמנכ"ל ישמש וידיטיליקו מנכ"ל ניאל,ד רון רמ כי נקבע
  

 שקעהה כוםס וגבלמ כשותף האמורה בקרן להשקיע התחייבה Bank MUFG העסקה במסגרת
 שקעהה פתלתקו כפופים יהיו ההשקעה ספיכ כאשר דולר, יליונימ 80 לש בסך ראשוני

 באמצעות תאפשרי ההשקעה ספיכ דיוןפ כןמ לאחרו )Period Up Lock( שנים 4 בת מינימלית
 ההשקעה סכום להגדלת מנגנון ענקב בנוסף, פחות.ל חודשים 21 בת וקדמתמ הודעה מסירת

  הראשוני.
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 תהיה Bank MUFG הקרן, של הראשונות פעילותה שנות חמש מהלךב כי קבענ כן כמו
 משקיעים קרןל לצרף יהיה ניתן צדדיםה בין שותפתמ בהסכמה כיו קרןב יחידהה המשקיעה

 להקיםמ נועהמ היהת פיהל בלעדיות Bank MUFG -ל העניקה ליקווידיטי במקביל נוספים.
 אשראי יעניקו שרא אחרים יפנים וסדייםמ משקיעים םע חריםא יזמיםמ וא וספותנ קרנות

 פיננסיים ופיםג עם מיזמים או וספותנ קרנות להקיםמ מנועה היהת כןו לישייםש לצדדים
 משיכהמ Bank MUFG דעו כל היאניאוק אסיה באזורי לחברות שראיא יעניקו אשר אחרים
 לבצע ממשיכה שהקרן וככל הקרן של השקעות יעדיל בהתאם ,בקרן וגבלתמ ותפהש להיות

  נקבעו.ש למגבלות בהתאם והכל השקעות,
  

 טכנולוגית פלטפורמה אמצעותב וחיתום יהולנ ירותיש משותפתה חברהל עניקת ליקווידיטי
 ותזרימי נסותהכ לחיזוי יחודיתי אלגוריתמיקה לע בוססתמ שרא ליקווידיטיב שפותחה
 1.2% של בשיעור שנתיים לניהו דמי יקווידיטיל תקבל ניהולה לשירותי הבתמור מזומנים.

 צלחהה לדמי כאיתז היהת משותפתה והחברה בקרן עהלהשק Bank MUFG מהתחייבות
 לפחות נההי הקרן של )Hurdle( שנתיתה הסף שתשואת ככל הקרן, מתשואת 25% בשיעור

%8.  
  
 ניכויים שומות צווי בדבר המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות ג'26 בבאור לאמור בהמשך  .יד

 דין סקפ לש וקףת יתןנ ,2020 ,באוגוסט 9 יוםב מאוחדות, חברות יולשת לחברה שנמסרו
 על כי השומה פקיד ענתט בגין השומה, קידפ לבין חברהה יןב חתםנ שרא שרהפ להסכם

 מס תקנות פי לע שירותים, לחברות שולמוש מתשלומים מקורב סמ נכותל יהה החברות
  .1993-התשנ"ג עסיקים),מ מס ותשלום בודהע ומשכר משכורתמ (ניכוי עסיקיםמ ומס הכנסה

 
 צפויה לא וליישומו 2016 מסה שנת וכולל דע 2011 מסה שנות גיןב חתםנ פשרהה הסכם
  חברה.ה של הכספיים הדוחות לע מהותית השפעה להיות

  
   וחהד מועד לאחר אירועים  -  :7 באור

  
 המניות בעלי לבין החברה בין פעולה ושיתוף מייסדים הסכם נחתם ,2020 באוקטובר, 14 ביום  .א

 של ךס החברה השקיעה מסגרתוב ניולג'נד) - להלן( ע"מב יטרנטיימנטא יולג'נדנ ברתח של
 הלוואות להעמיד החברה תחייבהה בנוסף ניולג'נד. מניותמ %20- ל תמורהב ולרד לפיא 600

 לש ההשקעה חירמ דכןעוי מסויימים תנאים בהינתן אשרכ דולר אלפי 003 בסך לניולג'נד
 החברה. ידי על המוחזקות ניולג'נד ניותמ על לפרמיה יזקףי האמור הסךו בניולג'נד החברה
 ולנועיק (טלוויזיוני, בינלאומי וכןת ולהפיץ הפיקל פתח,ל אתר,ל מטרהב הוקמה ניולג'נד

 חזיקת החברה כאשר אקוויטי וקרן וואותהל קרן הקיםל ניולג'נד פעלת בנוסף ואינטרנטי).
 דש מיטב מבית ניהול (ניולג'נד אמורותה הקרנות של כלליה כשותף שתשמש בחברה %51

 בע"מ).
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 סיכון הון קרן ,Capital Spark קרן עם בעסקה ליקווידיטי התקשרה ,2020 באוקטובר, 21 ביום  .ב
Innovation Partners No. 1 Investment  MUFG קרן ועם )Spark- (להלן מובילה אמריקאית

 Partnership להלן מיצובישי מקבוצת) - MUIP( להלן: המפורטים העקרונות לעיקרי בהתאם 
  

 )Spark -(להלן ליקווידיטי מניות בהון עסקאות .1
 

 סכום בליקווידיטי השקיעו )המשקיעים -ביחד (להלן MUIP-ו Spark -מניות הקצאת 1.1
 יותומנ )rkSpa-(ל בכורה מניות הקצאתל בתמורה ,דולר מיליוני 20 בסך מצטבר השקעה
 (בדילול יקווידיטיל מניות הוןמ %20-כ יחד המהוות ),MUIP-(ל רגילות ומניות בכורה

  ).converted As בסיס ועל מלא
  

 הראשונים תקבוליםה לקבלת דיפותע למשקיעים מקנות המוקצות בכורהה מניות
 כן, מוכ שנקבע. מנגנוןל התאםב יהיה,ש כלכ ליקווידיטי, של מכירה אירוע בקרות
 בליקווידיטי מניותה בעלי יתר יןב פאסו-פארי חולקוי שיהיו, כלכ תקבולים,ה יתרת

 למניות יבוריתצ הנפקה אירועב יומרו בכורהה מניות משתתפות). לא בכורה (מניות
  .1:1 ביחס רגילות

Financing Convertible -ה עסקת שקיעימ השקעת יתרת הומרה העסקה במסגרת כן, כמו

Agreement, זכויות בעלות למניות החברה, שהשקיעה דולר מיליון 1 של סך לרבות 
   המוקצות. הבכורה למניות זהות כלכליות

  
 ולביסוס ליקווידיטי לש הטכנולוגיה יתוחפ להאצת עיקרםב יועדיםמ השקעהה כספי

 וספיםנ באיזורים דה,י על מנוהלותה תהקרנו לרבות יקווידיטי,ל של עסקיה ופיתוח
   ובארה"ב. באסיה ובפרט בעולם

  
 44.6%-בכ תחזיקו בליקווידיטי משליטה תרד החברה אמור,כ המניות הקצאת לאחר
   .)converted As סיסב ועל מלא בדילול 38.6%- (כ ליקווידיטי מניות מהון

  
 -ל ימכרו החברה) (שאינם ליקווידטיב מניות בעלי -)Secondary( שניונית מכירה עסקת 1.2

Spark ל ויעניקו יקוודיטיל של רגילות מניות-Spark נוספות ניותמ רכושל אופציה 
 הוןמ %20-מ חותפ תחזיק Spark האופציה מושמי שלאחר באופן ,מניות בעלי מאותם
     .)converted As בסיס ועל מלא (בדילול ליקווידיטי של המניות

  

 תוצאותיה את אחדל החברה, חדלת העסקה, שלמתה מועדמ חלה עיל,ל אמורה לאור
 והזכויות ההתחייבויות נכסים,ה את גרעת מאוחדים,ה דוחותיהב יקווידיטיל לש הכספיות

 שוויה שיטת בסיס על דהיינו לה,כלו בחברה השקעהכ בהשקעה לותטפ ליטהש קנותמ שאינן
 חובד ייזקף בליקווידיטי השקעהה של ההוגן שוויה לבין רעושנג היתרות בין ההפרש המאזני.

 0202 בשנת הרביעי רבעוןב שיירשם הרווח סך חרות.א הכנסות במסגרת הפסד או רווח על
  .ש"ח מיליוני 72-כל מסתכם

  :ש"ח) (במיליוני מאיחוד היציאה ליום מזוהים תחייבויותוה נכסים להלן
 בלתי מבוקר   
    

 )4(    נטו נכסים
 2    זכויות שאינן מקנות שליטה

 74    השקעה בחברה כלולהשווי הוגן של 
      

 72    רווח ההון מאיבוד שליטה
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  )המשך( וחהד מועד לאחר אירועים- :7 באור

  
 ,2020 בנובמבר, 3 ביום המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות 9 בבאור לאמור בהמשך  .ג

 משקיעים עם ביחד רייגו) -(להלן בע"מ השקעות ברייגו נוסף השקעה בהסכם החברה התקשרה
 זה שבמועד כך ,בחברה אלטרנטיביות השקעות תחום ומנהל החברה ל"מנכ לרבות ,נוספים
 והחברה מניות)ל שהושקע הראשוני סכוםה המרת (לרבות השני ההשקעה הסכם הושלם

 1.45-כ של נוסף השקעה לסכום בתמורה וזאת ,רייגו של המונפק מהונה 26.14%-ב מחזיקה

 ר.דול מיליון
 האופציה עסקת - (להלן תנוספ אופציה בעסקת החברה התקשרה ,האמור להסכם במקביל
 עסקאות שתי של מלא מימוש שלאחר כך ,הראשונה האופציה עסקת תנאי תוקנו וכן )השנייה

 מימוש כי יצוין .ברייגו לשלוט החברה צפויה ,החברה ידי על שימומשו וככל ,האופציות
 ,מימוש לתנאי כפוף השנייה האופציה ועסקת הראשונה האופציה לעסקת בהתאם האופציות

  .יתמלאו אכן האופציה לעסקאות המימוש תנאי כי ודאות כל אין זה במועד כן ועל
 את המסדיר הצדדים בין מניות בעלי הסכם לתוקף נכנס ,השני ההשקעה הסכם השלמת במועד
 ברייגו מהדירקטורים רוב למנות החברה של זכותה לרבות ,ברייגו מניות כבעלי הצדדים זכויות

 זכות ,ראשונה סירוב זכות ,ברייגו תשלוט שהחברה ככל )הדירקטוריון ר"כיו יכהן מהם אחד(
 בעלי של מיוחד רוב יידרשו אשר מסוימות והחלטות מצרנות זכות ,הצטרפות חובת ,הצטרפות

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

 ),Data Big( מידע לניתוח מלאכותית בינה מבוססת חדשנית בפלטפורמה כך לצורך ומשתמשת
 מידע של פרמטרים מאות שקלול תוך הלוואה כל המנתחת מתקדמים, ואלגוריתמים

 של לאופטימיזציה להביא במטרה, בעבר דומות הלוואות אלפי מאות ביצועי על והתבססות
 ההחלטה מןז קיצור פירעון, לחדלות ההסתברות הורדת בפורטפוליו, סיכון/התשואה יחס

  .רחב לפיזור האפשרות ידי על הסיכון וצמצום להשקעה
 תחום מנהל ,החברה לכ"מנ ,החברה התקשרו הראשון ההשקעה הסכם במסגרת כי ,בנוסף יצוין

 רייגו דש מיטב חברת הוקמה לפיו מייסדים בהסכם ,ורייגו בחברה אלטרנטיביות השקעות
 67.5%-ב מחזיקה החברה ,המייסדים להסכם בהתאם ).החזקות רייגו - (להלן מבע" החזקות

 ידי על מוחזק והיתר ,המונפק מהונה 25%-ב מחזיקה רייגו ,החזקות רייגו של המונפק מהונה
  .בחברה אלטרנטיביות השקעות תחום ומנהל החברה ל"מנכ

  
 Reigo By( דש מיטב מבית רייגו קרן -ההשקעות קרן של הכללי שותףה הינה החזקות רייגו

Meitav Dash, LP) ( ידי על המונפקים סחירים לא ערך ניירות רוכשת רייגו קרן). רייגו קרן -להלן 

 מגובה ראשון) (שעבוד בכיר חוב בעלות הלוואות רוכשות או/ו שמספקות אמריקאיות חברות

  רייגו. בקרן הלוואות מאות של רחב פיזור מתאפשר וכך ב"בארה ן"נדל
  

 הענקת התגמול, ועדת אישור לאחר החברה דירקטוריון אישר ,2020 בנובמבר, 22 ביום  .ד
 טרייד, דש יטבמ של רגילות מניותל למימוש ניתניםה תמורה, לאל ופציה,א כתבי ,893,6392

 כיו"ר כהןמ אשר חברהה מנכ"לל וקצוי ופציהא כתבי ,663,4521 מתוכם להתאמות, בכפוף
 טרייד דש מיטב של המונפק מניותה מהון 5% לאמ מימוש הנחתב המהווים רייד,ט דש מיטב

 %3.25 מלא מימוש בהנחת המהווים ,טרייד דש יטבמ למנכ"ל וקצוי אופציה כתבי 230,944 -ו
 כפופה חברהה למנכ"ל אופציהה כתבי הקצאת טרייד. דש מיטב לש המונפק המניות מהון

 החברה. של הכללית האסיפה לאישור
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  )המשך( וחהד מועד לאחר אירועים- :7 באור

  
 מנות שלושב יבשילו האופציה תביכ דיבידנדים. תאמתה נגנוןמ יוקצוש אופציותה לכתבי
 ידי על ההקצאה אישור ממועד ניםש שלוש לאחר בשילת הראשונה מנהה כאשר שוות,

 אופציות של נהמ כל שנים. משח לאחר השלישיתו ניםש רבעא אחרל שנייהה הדירקטוריון,
 לעניין יפקעו. ימומשו לאש ואופציות הבשלהה ממועד נתייםש משךב מימושל יתנתנ תהיה
 כתבי את מימשש לניצע יוקצו פועלב האופציה, תביכ ממימוש נבעושי מניותה כמות

  האופציה. כתביב הגלום הכספי הטבהה סכום תא תהמשקפ בכמות מניות האופציות

 
 לסך המסתכם למניה, ש"ח 0.31 של בסך דיבידנד על החברה הכריזה ,2020 בנובמבר, 22 ביום  .ה

  ש"ח. מיליוני 20 -כ של
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   בע"מ השקעות דש מיטב;
  

  אוחדיםהמ ביניים הכספיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
  לחברה המיוחסים
  

 2020 בספטמבר 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 

  
6 

  
 לחברה המיוחסים מזומניםה תזרימי על מאוחדיםה הדוחות תוךמ כספיים נתונים
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  ערך ניירות תקנותל ד'38 תקנה לפי נפרד ינייםב כספי מידע לע המבקר חשבוןה רואה לש מיוחד דוח

  1970- התש"ל ומיידיים), תקופתיים (דוחות
  
  

  מבוא
  

 מיידיים),ו תקופתיים (דוחות רךע ניירות לתקנות ד'38 תקנה פיל המובא הנפרד בינייםה הכספי מידעה את סקרנו
 תשעה של ותולתקופ 2020 ,רבספטמב 30 ליום החברה), - (להלן בע"מ שקעותה דש מיטב לש 1970-התש"ל

 וההנהלה דירקטוריוןה באחריות ינוה הנפרד בינייםה כספיה מידעה אריך.ת באותו ושהסתיימ חודשים שלושהו
 על בהתבסס זו ינייםב לתקופת הנפרד הביניים כספיה המידע לע מסקנה הביעל היא חריותנוא החברה. של

  סקירתנו.
  

 אשר מוחזקות חברות של ביניים הכספי ידעהמ מתוך הנפרד בינייםה לתקופת כספיה המידע תא סקרנו לא
 0202 ,בספטמבר 30 ליום "חש מיליוני 394.9-כ של לסך הסתכמו נטו ,ןלה המיוחסים ההתחייבויות בניכוי הנכסים

 קופותלת ש"ח מיליוני .82-וכ ח"ש מיליוני 11.6-כ של לסך הסתכם ל"הנ החברות רווחיב החברה של חלקה ואשר
 ברותח אותן לש הנפרד בינייםה תקופתל כספיה המידע .תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של

 בגין הכספי מידעל מתייחסת יאשה ככל ,וומסקנתנ לנו הומצאו שדוחותיהם חריםא חשבון רואי דיי על נסקרו
  .האחרים החשבון רואי של סקירהה דוחות על סתמבוס חברות אותן

  
  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 על בהתבסס
 לתקנות ד'38 תקנה להוראות התאםב המהותיות, הבחינות כלמ ערוך, ינוא הנ"ל נפרדה בינייםה כספיה שהמידע

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

 קסירר תא גבאי פורר קוסט  אביב,-תל
 חשבון רואי  2020 בנובמבר, 22

   

  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
 םבהתא המוצגים אוחדים),מ דוחות - (להלן תקופתיה דוחה מסגרתב מפורסמיםה 2020 בספטמבר, 30 ליום

  .1970 -  תש"לה דיים),ייומ תקופתיים (דוחות ערך יירותנ לתקנות ד'38 לתקנה
  
  
  
  
  
  

 



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים הכספי המצב לע המאוחדים הדוחות תוךמ כספיים נתונים

4  

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

      נכסים שוטפים
      

 60   53   80  מזומנים ושווי מזומנים
 40   17   28  השקעות לזמן קצר

 11   10   10  חייבים ויתרות חובה
 268   205   222  ז שוטפות עם חברות מוחזקות"יתרות חו

      
  340   285   379 
      

      נכסים לא שוטפים
      

 8   4   8  הלוואות ויתרות חובה, השקעות
 33   21   35  ושטרי הון בחברות כלולות , השקעה

 נטו , נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות
 1,661  לרבות מוניטין   

 
 1,421 

 
 1,438 

 183   187   169  רכוש קבוע
 8   7   5  מסים נדחים

 49   46   46  נכסים בלתי מוחשיים
      
  1,924   1,686   1,719 
      
  2,264   1,971   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

5  

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

      התחייבויות שוטפות
      

 122   96   179  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
 19   11   15  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 92   81   83  זכאים ויתרות זכות
 109   108   100  עם חברות מוחזקותז שוטפות "יתרות חו

      

  377   296   342 
      

      התחייבויות לא שוטפות
      

 12   90   5  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 706   541   806  אגרות חוב

 2   2   3  זכאים אחרים
 4   6   -   התחייבות בגין רכישת מניות

 150   154   141  התחייבויות בגין חכירה
 15   15   15  מחברות מוחזקותהלוואות 

 8   9   8  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
      
  978   817   897 
      

 1,239   1,113   1,355  כ התחייבויות"סה
      

      הון 
      

 65   65   66  הון מניות 
 518   517   512  פרמיה על מניות

 10   10   10  קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות
 228   230   293  יתרת רווח 

 38   36   28  קרנות אחרות
      

 859   858   909  כ הון מיוחס לבעלי מניות של החברה"סה
      
  2,264   1,971   2,098 

      
      
      

 .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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 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  תשעת החודשים 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום  
 2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח''ש מיליוני 
    

 299   74   76   219   219  הכנסות מדמי ניהול מחברות מוחזקות
          

 276   66   63   200   188  הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
          

 23   8   13   19   31  רווח תפעולי
          

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

 11   3   1   8   9  הכנסות מימון מחברות מוחזקות
 )37(  )4(  )11(  )28(  )26( הוצאות מימון

 )2(  )1(  -    )1(  -   נטו, הוצאות אחרות
 6   2   1   5   2  נטו, חלק החברה ברווחי חברות כלולות

 77   15   25   66   51  נטו , חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
          

 78   23   30   69   69  רווח לפני מסים על הכנסה
          

 -    1   1   )1(  4  )הטבת מס(מסים על הכנסה 
          

 78   22   29   70   65  רווח מיוחס לחברה
          

 כולל אחר המיוחס לחברה  הפסד
          ):לאחר השפעת המס(   
          

 הפסד אקטוארי בגין תכניות להטבה 
 -    )1(  -    )1(  -   מוגדרת   

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

 -    )2(  -    )1(  )1( לחברה כ הפסד כולל אחר המיוחס"סה
          

 78   20   29   69   64  כ רווח כולל המיוחס לחברה "סה
          
          
          
          
          

 .הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע 



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים מזומניםה תזרימי על מאוחדיםה הדוחות תוךמ כספיים נתונים

7  

 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  תשעת החודשים 
 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו 
 בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום  
 2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח "מיליוני ש 
          

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
          של החברה   
          

 78   22   29   70   65  רווח מיוחס לחברה 
          

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
          :מפעילות שוטפת של החברה   
          

          :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה
          

 24   6   6   18   18  פחת רכוש קבוע
 22   7   6   17   17  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

 שערוך הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך 
 -    -    )6(  -    )6( לחברות מוחזקות   

 ,חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות
 )25(  )4(  )19(  )23(  )27( נטו, בניכוי דיבידנד שהתקבל   

 חלק החברה ברווחי חברות 
 )3(  )2(  2   )3(  2  נטו, בניכוי דיבידנד שהתקבל, כלולות   

 1   1   )1(  1   2  נטו, מסים נדחים
 1   1   -    1   -   שינוי בהתחייבויות בגין רכישת מניות

 )3(  )6(  )1(  )1(  )7( שערוך אגרות חוב
 , שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

 -    -    1   -    -   נטו   
 2   -    -    1   2  מבוסס מניותתשלום 

 רווח מהשקעות לזמן קצר הנמדדות 
 -    1   )1(  -    )1( נטו, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   
          
  -   11  )(13   4   19 
          

 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 
          :של החברה   
          

 )70(  )25(  16   )8(  46  יתרות של חברות מוחזקות
 )2(  -    )1(  )1(  )3( חייבים ויתרות חובה

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 14   5   18   )3(  6  וזכאים ויתרות זכות   
          
  49  )12(   33  )20(  )58( 
          

  שוטפת מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 39   6   49   69   114  החברהשל    
          
 

 .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

8  

 לשנה         

 שהסתיימה  שלושת החודשים  תשעת החודשים 

 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו 

 בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 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(  )3(  12   )1(  13  נטו, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   

 )3(  -    -    )1(  )1( רכישת רכוש קבוע
 )24(  )5(  )5(  )16(  )14( רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 )15(  -    )24(  )7(  )86( מתן הלוואות לחברות מוחזקות
 7   -    -    7   20  פרעון הלוואות לחברות מוחזקות

 )9(  )2(  )4(  )7(  )11( פרעון התחייבויות בגין רכישת מניות
 )43(  )7(  -    )26(  )137( השקעה בחברות מוחזקות
  -     -     4    -     4   פרעון הלוואה לזמן ארוך

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

 )7(  -    (1)   -    )3( מתן הלוואות לזמן ארוך
          

 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
 )113(  )17(  )81(  )51(  )220( של החברה   
          

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון של 
          החברה   
          

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

 )24(  )6(  )6(  )18(  )18( התחייבויות לזמן ארוךפרעון 
 12   -    )6(  -    52  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 )50(  )10(  -    )40(  -   דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
 -    -    )7(  -    )13( רכישה עצמית של מניות החברה

 פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 )85(  )2(  )2(  )7(  )7( בנקאיים   
          

 ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 34   )18(  )21(  )65(  126  מימון של החברה) לפעילות   
          

 )40(  )29(  10   )47(  20  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עליה 
          

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 100   82   70   100   60  תקופה   
          

 60   53   80   53   80  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

9  

 לשנה          

 שהסתיימה  שלושת החודשים  תשעת החודשים  

 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  

 בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 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   -    1   15   17  ריבית 
           

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



  בע"מ השקעות דש מיטב
 

  נוסף מידע

  

10  

  כללי .1
  

 שלושהו תשעה של ולתקופות 2020 ,בספטמבר 30 ליום מתומצתת במתכונת ערוך הז נפרד כספי מידע
 תקופתיים (דוחות ערך יירותנ לתקנות ד'83 תקנה להוראות בהתאם תאריך, ובאות שהסתיימו חודשים

 הכספיים הדוחות על הנפרד הכספי מידעל בהקשר זה פרדנ כספי מידעב לעיין שי .1970-התש"ל ידיים),יומ
 נלווה אשר הנוסף למידעו תאריך אותוב שהסתיימה ולשנה 2019 דצמבר,ב 31 ליום החברה של השנתיים

  אליהם.
  

   מוחזקות מחברות דיבידנד .2
  

   .מוחזקות מחברות ש"ח נימיליו 24-כ בסך דיבידנד הוכרז הדוח בתקופת
 
  

  
  

  
  

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



 
 +972-3-6232525   .טל
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 קוסט פורר גבאי את קסירר
, א'144 מנחם בגיןדרך   
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 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, בנובמבר 22דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  (1)
 באותו תאריך. ולושה חודשים שהסתיימוש תשעהשל  ותולתקופ 2020, בספטמבר 30החברה ליום 

על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה ליום  2020, בנובמבר 22דוח של רואה חשבון המבקר מיום  (2)
באותו תאריך בהתאם לתקנה  ושלושה חודשים שהסתיימו תשעהשל  ותולתקופ 2020, בספטמבר 30
 .1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל38

 
 

 

 רב,בכבוד 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון
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