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בע"מ השקעות דש מיטב
 2021 ,ביוני 30 ביום שהסתיימה לתקופה הדירקטוריון דוח

 "הקבוצה") או החברה"" (להלן: בע"מ השקעות דש מיטב של הכספיים הדוחות את בזאת להגיש מתכבדים הננו
 )"2021 שנת של שניה "הרבעון (להלן: חודשים ושלושה הדוח") "תקופת (להלן: חודשים שישה של ותלתקופ

 .2021 ,ביוני 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
 .2021 ביוני, 30 ליום התאגיד עסקי עדכון בדוח וכן 2020 לשנת החברה של התקופתי בדוח התאגיד

 כספי מצב .1.2

 ש"ח מיליוני 976-לכ הסתכם 30.6.2021 ליום - החברה של המניות לבעלי המיוחס ההון .121.
 בעיקר, נבע, הדוח בתקופת בהון השינוי .31.12.2020 ליום ש"ח מיליוני 979-לכ בהשוואה

 בקיזוז ש"ח מיליוני 42-כ של בסך החברה של המניות לבעלי המיוחס לתקופה רווח מסה"כ
 זכויות בעלי של מרכישה הנובעת הון בקרן ותנועה ש''ח מיליוני 40-כ של בסך דיבידנד

 .ש"ח מיליוני 10-כ של בסך שליטה מקנות שאינן

-לכ בהשוואה ש"ח מיליוני 288-לכ הסתכמו 30.6.2021 ליום - שליטה מקנות שאינן זכויות .2.21
 המיוחס כולל רווחמ בעיקר נבע, הדוח בתקופת השינוי .31.12.2020 ליום ש"ח מיליוני 298

 בחברות ששולם דיבידנד בקיזוז ש"ח מיליוני 28-כ של בסך שליטה מקנות שאינן לזכויות
 למיעוט התחייבות ועידכון ש"ח מיליוני 26-כ של בסך שליטה מקנות שאינן לזכויות בנות

 .ש"ח מיליוני 10-כ של בסך בת בחברה

 1.8-כל בהשוואה ש"ח ימיליארד 2.3-לכ הסתכמו 30.6.2021 ליום - שוטפים נכסים 1.2.3
 במזומנים מעליה בעיקר, נבע, הדוח בתקופת השינוי .31.12.2020 ליום ש"ח ימיליארד

 להלן:( בע"מ פנינסולה קבוצת ושל החברה של חוב אגרות הנפקת (בעקבות מזומנים ושווי
 חובה. ויתרות ובחייבים לקוחות אשראי קצר, לזמן השקעות ,)"פנינסולה"

-כ לעומת ש"ח מיליוני 97-לכ הסתכמו 30.6.2021 ליום - גמל קופות עמיתי של השקעות 1.2.4
 תשואה. מבטיחות גמל קופות נכסי יתרת כולל הסעיף .31.12.2020 ליום ש"ח מיליוני 96

 .2020 לשנת הכספיים לדוחות 7ג'19 באור ראה נוסף לפירוט

 לעומת ש"ח מיליוני 312-לכ הסתכמו 30.6.2021 ליום - חובה ויתרות הלוואות השקעות, 1.2.5
 אשראי הלוואות, השקעות, בעיקר כולל הסעיף .31.12.2020 ליום ש"ח מיליוני 243-כ

 לזמן לקוחות באשראי מעלייה בעיקר נובעת העלייה ארוך. לזמן מראש והוצאות לקוחות
 מיליוני 7-כ של בסך הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסים נכסים של נטו מרכישות ,ארוך
 הנוכחי, מהרבעון החל ,וסיווגה כלולה בחברה ההחזקה בשיעור ירידה בשל וכן ש"ח

 .ש"ח מיליוני 25-כ של בסך הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסי בנכס כהשקעה

 מיליוני 82-לכ הסתכמו 30.6.2021 ליום - כלולות בחברות הון ושטרי הלוואות השקעות, 1.2.6
 בעיקר, נבע, הדוח בתקופת השינוי ..202031.12 ליום ש"ח מיליוני 109-כ לעומת ש"ח

 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסי נכסל כלולה בחברה מהשקעה השקעה מסיווג
 .לעיל .1.2.5 בסעיף כמתואר
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 ליום ש"ח מיליוני 186-כ לעומת ש"ח מיליוני 193-לכ הסתכם 30.6.2021 ליום - קבוע רכוש 1.2.7
 מחשבים וריהוט, מציוד שימוש, זכות מנכסי בעיקרו מורכב הקבוע הרכוש .31.12.2020
 בסך נטו שימוש, זכות ינכס מונרש הדוח בתקופת הקבוצה. במשרדי במושכר ושיפורים

 שוטפות. הפחתות בקיזוז ש"ח מיליוני 18-כ של
 

 ליום בדומה ש"ח ארדימילי 11.-לכ הסתכמו 30.6.2021 ליום - נטו מוחשיים, בלתי סיםנכ 1.2.8
202031.12..  

 
 1.1-כל בהשוואה ש"ח מיליארדי 1.5-לכ הסתכמו 30.6.2021 ליום - שוטפות התחייבויות 1.2.9

 של שוטפות בחלויות מעליה בעיקר, נובעת, העליה .31.12.2020 ליום ש"ח מיליארדי
 בזכאים עלייה וכן פנינסולה ושל החברה של חוב אגרות הנפקת בעקבות חוב, אגרות
 זכות. ויתרות

 
-לכ בהשוואה ש"ח מיליארדי 1.4-לכ הסתכמו 30.6.2021 ליום - שוטפות לא התחייבויות 1.2.10

 של חוב אגרות מהנפקת בעיקר, נובעת, העלייה ..202031.12 ליום ש"ח מיליארדי 1.1
 .פנינסולה של חוב אגרות פירעון ובקיזוז פנינסולה שלו החברה
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 הפעילות תוצאות   .31

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

 מחצית
2021 

 מחצית
2020  

 2 רבעון
2021 

 2 רבעון
2020 

 שנת
2020 

 הכנסות
 302  73  81  150  158  ופנסיה גמל קופות מניהול

 295  68  82  149  160  סל וקרנות נאמנות קרנות מניהול
 28  6  9  13  17  השקעות תיקי מניהול

 625  147  172  312  335  השקעות מניהול הכנסות כ"סה

 99  25  26  47  63  )1( הבורסה מחבר
 חוץ אשראי בגין מימון הכנסות

 162  20  51  51  102  )1( בנקאי
 109  34  26  63  55  )1( אחרות

 995  226  275  473  555  הכנסות כ"סה

 הנהלה ,תפעול ,שיווק הוצאות
 738  169  194  353  411  וכלליות

 257  57  81  120  144  תפעולי רווח

 19  7  7  (1) 16  נטו ,ערך מניירות )הפסד( רווח
 (32) (8) (16) (12) (28) נטו ,מימון הוצאות
 31  (9) (8) (30) (15) נטו ,אחרות )הוצאות( הכנסות

 ,כלולות חברות ברווחי החברה חלק
 6  1  -  1  4  נטו

 281  48  64  78  121  מס לפני רווח

 89  18  24  35  51  הכנסה על יםמס

 192  30  40  43  70  לתקופה רווח

 192  30  41  42  72  לתקופה כולל רווח כ"סה

 :ל מיוחס לתקופה רווח
 162  27  29  36  42  החברה של המניות בעלי

 30  3  11  7  28  שליטה מקנות שאינן זכויות
החל מהרבעון הרביעי של שנת 2020 השתנתה גישת מקבל ההחלטות התפעוליות של החברה    (1)

(CODM) כך שמגזר חבר בורסה וברוקראז' מוסדי  פוצל כך שפעילות חבר הבורסה מהווה 
מגזר נפרד ופעילות הברוקראז' המוסדי סווגה לתחומי פעילות אחרים  (קרי, ההכנסות בגינו 
נרשמו במסגרת הכנסות אחרות, הכוללות בנוסף גם הכנסות מסוכנויות ביטוח, הפצת קרנות 
זרות  ואחר) . בנוסף החל מאותו מועד מגזר אשראי חוץ בנקאי כולל, בנוסף לפנינסולה, גם 
את התוצאות העסקיות של  Lotus Investments Management Limited (להלן: "לוטוס") ומיטב 

דש הלוואות בע"מ. בהתאם לכך הציגה החברה מחדש את ההכנסות בשינויים המחויבים. 
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 :ש"ח) (במיליוני )EBITDA( סיםומ והפחתות פחת מימון, לפני רווח
 

  
 מחצית
 מחצית  2021

 2 רבעון  2020
 2 רבעון  2021

2020  2020 

           
EBITDA   192   148   101   78   417  

 

  

 מחצית
 מחצית  2021

 2 רבעון  2020
 2 רבעון  2021

2020  2020 

           
  EBITDA     198   153   106   82   349 מנוטרלת

 מיליוני 198-כ של לסך המנוטרלת EBITDA -ה הסתכמה 2021 שנת של שניה ברבעוןו הדוח בתקופת
 עדכון בגין ש"ח מיליוני 3-כ של סך נוטרל הדוח בתקופת בהתאמה. ש"ח, מיליוני 106-וכ ש"ח

 השני (ברבעון מניות מבוסס תשלום בגין ש"ח יונימיל 3-כ של סך וכן מניות רכישת בגין התחייבות
 ש"ח מיליוני 3-כ של וסך מניות מבוסס תשלום בגין ש"ח מיליוני 2-כ של סך נוטרל 2021 שנת של

 ).לעיל כאמור ההתחייבות עדכון בגין
 

 הכנסות 1.3.1
 לעומת ש"ח מיליוני 275-כ של לסך הסתכמו 2021 שנת של שניה ברבעון הקבוצה הכנסות

  אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 226-כ
 

 -כ של סך לעומת ש"ח מיליוני 555-כ של לסך הקבוצה הכנסות הסתכמו הדוח בתקופת
 מעלייה נובעת הדוח בתקופת העלייה עיקר אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 473

 ראה פנינסולה, (בעיקר בנקאי חוץ אשראי וממגזר הבורסה מחבר נכסים, מניהול בהכנסות
 להלן).

    
 2021 שנת של השני ברבעון הסתכמו פנסיה וקרנות גמל קופות מניהול הקבוצה הכנסות

 בתקופת אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 73-כ לעומת ש"ח מיליוני 81-כ של לסך
 בתקופה ש"ח מיליוני 150-כ לעומת ש"ח מיליוני 158-כ של לסך ההכנסות הסתכמו הדוח

 ממוצע נכסים בהיקף מעלייה בעיקר נובעת הדוח בתקופת העלייה .אשתקד המקבילה
 שוטפות הפקדותב ומעלייה מוגברת, כספים ניסתמכ והן הנכסים על מתשואה הן הנובעת
 .הפנסיה בקרנות

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

  ):ח"ש
  

 ליום נכסים היקף
    10.8.21  30.6.21  30.6.20  31.12.20 
           

 וקרנות הגמל קופות נכסי
  59.7   54.2   67.1   74.2 **)  הפנסיה
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 *) ממוצע נכסים היקף
 שנת  2 רבעון  1 רבעון  2 רבעון    
    2021  2021  2020  2020 

           
  58.5   52.9   61.2   65.0   הפנסיה וקרנות הגמל קופות נכסי

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

-מ החל לחברה שהצטרפו אלדובי הלמן של החדשות הפנסיה קרנות נכסי את כולל **)
 ש"ח. מיליארדי 5.3-כ של בסך 1.7.21

 
 שוטף חיסכון מניהול הקבוצה הכנסות

 
 ברבעון הסתכמו נטו מחקות, וקרנות סל קרנות נאמנות, קרנות מניהול הקבוצה הכנסות

 המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 68-כ לעומת ש"ח מיליוני 82-כ של לסך 2021 שנת של השני
 ש"ח מיליוני 149-כ לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 160 -כ של והכנסות אשתקד
 נכסיםה בהיקף מעלייה בעיקר נובעת הדוח בתקופת העלייה .אשתקד המקבילה בתקופה

 גבוהים ממוצעים ניהול דמי בעלות מחקות ובקרנות מסורתיות בקרנות ומגיוסים ממוצעה
 .משמעותית נמוכים ניהול דמי בעלות סל וקרנות כספיות בקרנות פדיונות לעומת

 
 מיליוני 9-כ של לסך 2021 שנת של השני ברבעון הסתכמו תיקים מניהול הקבוצה הכנסות

 ש"ח מיליוני 17-כ של והכנסות אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 6-כ לעומת ש"ח
 בתקופת העלייה .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 13-כ לעומת הדוח בתקופת

 הנכסים על מתשואה הן הנובעת ממוצעה נכסיםה בהיקף מעלייה בעיקר נובעת הדוח
 .תיקים לניהול חדשים כספים של גדולה סהמכני והן הקיימים

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

 ):ח"ש במיליארדי(
   

 ליום נכסים היקף
    10.8.21  30.6.21  30.6.20  31.12.20 
           

 23.5   19.7   25.2   24.8   סגורות פאסיביות קרנות
 7.4   5.4   9.1   9.2   פתוחות פאסיביות קרנות
 27.8   25.1   28.6   28.6   אקטיביות קרנות

 58.7   50.2   62.9   62.6  קרנות כ"סה
 (0.9)  (0.7)  (1.0)  (1.0)  הדדית החזקה בניכוי

           
 57.8   49.5   61.9   61.6   נטו ,קרנות כ"סה

           
 28.5   19.5   33.8   60.0 *)  מנוהלים תיקים היקף
 בקרנות שהושקע התיקים חלק

 (3.6)  (3.4)  (4.2)  (4.3)  הקבוצה של הנאמנות
           

  24.9   16.1   29.6   55.7   נטו ,תיקים היקף
 

 ש"ח. מיליארדי 25.3-כ של בסך תומפעליה בקופות גיוס כולל  *)
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 *)  ממוצע נכסים היקף
 שנת  2 רבעון  1 רבעון  2 רבעון    
    2021  2021  2020  2020 
           

 23.9   19.1   24.0   24.8     סגורות פאסיביות קרנות
 6.7   5.0   7.9   8.7     פתוחות פאסיביות קרנות
 28.9   24.4   27.9   28.3     אקטיביות קרנות

 59.5   48.5   59.8   61.8      קרנות כ"סה
 (1.0)  (0.7)  (0.9)  (0.9)    הדדית החזקה בניכוי

           
 58.5   47.8   58.9   60.9   נטו ,קרנות כ"סה

           
 24.1   19.5   29.4   31.1   מנוהלים תיקים היקף
 בקרנות שהושקע התיקים חלק

 (3.9)  (3.3)  (3.7)  (3.9)  הקבוצה של הנאמנות
           

  20.2   16.2   25.7   27.2   נטו ,תיקים היקף
 

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

 ש"ח מיליוני 26-כ של לסך 2021 שנת של השני ברבעון הסתכמו בורסה מחבר הכנסות
 ש"ח מיליוני 63 -כ של בסך והכנסות אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 25-כ לעומת

 בהכנסות העלייה .אשתקד המקבילה תקופהב ש"ח מיליוני 47 -כ לעומת הדוח בתקופת
 2021 שנת של הראשון ברבעון בעיקר ,הפעילות בהיקף מעלייה נובעת הדוח בתקופת

 .מוגברת ובפעילות המניות בשווקי רבה בתנודתיות שהתאפיין
 

 מיליוני 51-כ של לסך 2021 שנת של השני ברבעון הסתכמו - בנקאי חוץ מאשראי הכנסות
 102-כ של לסך הדוח ובתקופת אשתקד, המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 20-כ לעומת ש"ח

 בהכנסות העלייה .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 51-כ לעומת ש"ח מיליוני
 אשראי תיק מרכישת בעיקר, ,נובעת אשתקד ההמקביל התקופה לעומת הדוח בתקופת

 הכספיים בדוחות )3א'(4 באור ראה (לפרטים איגוד מבנק פנינסולה ע"י ליהלומנים
 ובמיטב בלוטוס בהכנסות מעליה וכן, האשראי בתיק מעלייהו )2020 לשנת המאוחדים

 הלוואות. דש

 ההכרה בגין לפנינסולה הצפויות ההכנסות להתפלגות ביחס פנינסולה הערכת להלן
 אגוד, בנק בספרי שעמד כפי ידה על שנרכש יהלומניםל האשראי תיק היקף בין בהפרש

 בגין להתקבל הצפויה הריבית כולל (הדיסקאונט), בגינו ששולמה התמורה היקף לבין
 הכנסות בחשבון להביא ומבלי מהתיק), %30-(כ הנרכש האשראי בתיק ההלוואות מרכיב
 הכנסות מהתיק), %70-(כ הנרכש בתיק האשראי מסגרות מרכיב ניצול בגין ריבית

 האשראי תיק של גביה 100% של ובהנחה המסופק ומהתיק המסווג מהתיק עתידיות
 אשראי). להפסדי הוצאות (ללא שנרכש

 ולירה דולר( זר במטבע אשראי ומסגרות מהלוואות נובעות הצפויות מההכנסות חלק
 להלן ההתפלגות .2021 ,ביוני 30 ליום נכון חליפין שערי בסיס על חושבו והן )שטרלינג

 ההתפלגות תוצאות ,ומשכך החליפין בשערי שינויים של אפשריות השפעות כוללת האינ
 החליפין בשערי משינויים כתוצאה וזאת המוצגות מאלו בפועל שונות להיות עשויות

 .הרלוונטית לתקופה הממוצעים
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2021 2022 
 

2023 
 

 סה"כ 2026 2025 2024

רבעון 
3 

       רבעון 4

 22.6 0.3 0.5 0.7 3.2 9.2 3.7 5.0 מיליוני ש"ח
 

 לעומת ש"ח מיליוני 26-כ של לסך 2021 שנת של השני ברבעון הסתכמו אחרות הכנסות
 בתקופת ש"ח מיליוני 55-כ של בסך והכנסות אשתקד המקביל רבעוןב ש"ח מיליוני 34-כ

 כוללות האחרות ההכנסות אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 63-כ לעומת הדוח
 נובעת, הירידה ואחרות. זרות קרנות הפצת ביטוח, מעמלות מוסדי, מברוקראז' הכנסות
 .ביטוח מעמלותו מוסדי מברוקראז' בהכנסות מירידה בעיקר,

 
 של לסך 2021 שנת של שניה ברבעון הסתכמו - וכלליות הנהלה תפעול שיווק, הוצאות 1.3.2

 411-כ של וסך אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 169-כ לעומת ש"ח מיליוני 194-כ
 .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 353-כ לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני
 בעיקר הפעילות בהיקפי מגידול בעיקר נובעת אשתקד המקבילה התקופה לעומת העלייה
 בנקאי. החוץ האשראי במגזר וכן הבורסה חבר במגזר

  
 הסתכם - נטו ,נוסטרוה בתיק השקעה למטרות המוחזקים ערך מניירות (הפסד) רווח 1.3.3

 המקביל רבעוןל בדומה ח"ש מיליוני 7-כ של סךב ברווח 2021 שנת של השני ברבעון
 1-כ של בסך הפסד לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 16-כ של בסך ורווח אשתקד
 מוגברת מפעילות נובע הדוח בתקופת הרווח אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני
 .אביב תל בבורסת חוב ואגרות במניות

 
 ש"ח מיליוני 16-כ של לסך 2021 שנת של שניה ברבעון הסתכמו - נטו מימון, הוצאות 1.3.4

 בתקופת ש"ח מיליוני 28-כ של וסך אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 8-כ לעומת
 המימון הוצאות .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 12-כ של סך לעומת הדוח

 חוב אגרות מהנפקת נובעת והעליה לצרכן המחירים במדד משינויים בעיקר מושפעות
 2021  שנת של השני ברבעון 1.3%-כ של בשיעור לצרכן המחירים במדד שינוי ,החברה של

 פיננסי. נגזר של הוגן בשווי ומשינוי אשתקד המקביל ברבעון 1%-כ של ירידה לעומת
 

 ש"ח מיליוני 8-כ של סךב 2021 שנת של שניה ברבעון הסתכמו - נטו אחרות, וצאותה 1.3.5
 של סךב הוצאותול אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 9-כ של בסך הוצאות לעומת

 המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 30-כ של סך לעומת הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 15-כ
 מהפסד בעיקר נובעת אשתקד מקבילהה תקופהה לעומת הדוח בתקופת הירידה .אשתקד

 אשתקד. בילההמק בתקופה שנרשם והפנסיה הגמל פעילות בגין מוניטין ערך ירידת בגין
 

 מס בחוק כמשמעותם כספיים מוסדות הינן הקבוצה מחברות חלק - הכנסה על סיםמ 1.3.6
 ראה להרחבה רווח. מס גם אלו חברות משלמות לכך, בהתאם .1975 - תשל"ו מוסף, ערך

 .2020 לשנת הכספיים לדוחות 26 באור
 לעומת ש"ח מיליוני 24-כ של סךל 2021 שנת של שניה ברבעון הסתכמו הכנסה על סיםמ
 הדוח בתקופת ש"ח מיליוני 51-כ של סךלו אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליוני 18-כ

 עקב בעיקר הינה יהיהעל אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 35-כ של סך לעומת
 מס. לפני ברווח עליה
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 מימון ומקורות נזילות 1.4

 ש"ח) (במיליוני שוטפת פעילותל ששימש המזומנים תזרים

 מחצית
2021 

 מחצית
 2020 שנת 2020

 192  43  70  שנהל רווח
 רווח לסעיפי התאמות

 (25) 59  28  והפסד

 בתוספת לתקופה רווח
 רווח לסעיפי התאמות

 167  102  98  והפסד

 נכסים בסעיפי שינוי
 (171) (43) (165) והתחייבויות

 מזומנים תזרים כ"סה
 ששימש( מפעילות שנבע

  (4) 59  (67) שוטפת )לפעילות

 של בסך הדוח בתקופת הפחתותו מפחת בעיקר הושפעו והפסד רווח לסעיפי החיוביות ההתאמות
 ירידתמ הפסד (כולל אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 57-כ של סך לעומת ש"ח מיליוני 41-כ

-כ של בסך נטו הפסד, או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים ערך מניירות רווח בקיזוז ,)מוניטין ערך
 .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 5-כ לעומת ש"ח מיליוני 26

 ש"ח מיליוני 121-כ של סךל הדוח בתקופת הסתכם השקעה פעילותל ששימש המזומנים תזרים
 משינוי כתוצאה הינו התזרים עיקר אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 29-כ של סך לעומת

 מוחשיים בלתי נכסיםו קבוע רכוש רכישת ,ש"ח מיליוני 62-כ של בסך נטו מוגבלים, בפיקדונות
 בתקופה ש"ח. מיליוני 28-כ של בסך נטו קצר, לזמן השקעות ורכישת חש" מיליוני 20-כ של בסך

 של כולל בסך מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש רכישתל שימש התזרים עיקר קדאשת המקבילה
 לזמן השקעות מימוש בקיזוז ש"ח מיליוני 7-כ של בסך ארוך לזמן הלוואות מתן ,ש"ח מיליוני 18-כ

 ח.ש" מיליוני 12-כ של בסך נטו קצר,

 לעומת ש"ח מיליוני 260-כ של בסך הדוח בתקופת הסתכם מימון פעילותמ שנבע המזומנים תזרים
 אגרות מהנפקת כתוצאה הינו התזרים עיקר אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 245-כ של סך

 246-כ של בסך פנינסולה של חוב אגרות והנפקת ש"ח מיליוני 138-כ של בסך החברה של חוב
 אגרות פירעון בקיזוז ש"ח מיליוני 40-כ של ךבס בחסר ערך ניירות ממכירת תמורה ,ש"ח מיליוני

 של בסך החברה של המניות לבעלי ששולם דיבידנד ש"ח, מיליוני 77-כ של בסך פנינסולה של חוב
 ש"ח, מיליוני 26-כ של בסך שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי ששולם דיבידנד ש"ח, מיליוני 40-כ

 התחייבויות ופירעון ש"ח מיליוני 11-כ של בסך בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות פירעון
 ש"ח. מיליוני 14-כ של בסך חכירה בגין
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בתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2021, לחברה תזרים מזומנים 
שלילי מפעילות שוטפת אשר נובע, בעיקר, מתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בפנינסולה. 
דירקטוריון החברה קבע כי אין בתזרים המזומנים השלילי מהפעילות 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 מתן אשראי כנגד קבלת 
ממסרים דחויים, לרבות ממסרים דחויים עצמיים. מתן אשראי כנגד 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 נפרע האשראי על ידי הלקוח 

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

מירידה בהיקף האשראי הבנקאי של פנינסולה בתקופת הדוח אשר בוצע במקביל להרחבת אגרות 
החוב )סדרה ג'( של פנינסולה ואשר מוצג בפעילות המימון )ראה באור 6ח' בדוחות הכספיים(. 

 :ח"ש במיליוני - בנקאיים מתאגידים יתרות ריכוז להלן

30.6.21 30.6.20 31.12.20 

 ללא( ק"לז בנקאיים מתאגידים אשראי
 33  38  37  )שוטפות חלויות

 בנקאי חוץ אשראי מימון לצורך אשראי
 243  150  312  )הלוואות דש ומיטב פנינסולה(

 בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות
 36  16  26  )שוטפות חלויות כולל(

  312  204  375  כ"סה

 המאזן תאריך לאחר אירועים .51

 עדכון ודוח המאוחדים הכספיים בדוחות 8 באור ראה המאזן, תאריך לאחר אירועים בדבר לפרטים
 התאגיד. עסקי
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  ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר פרטים .2

 
 בתאגיד שוק סיכוני ניהול על האחראי

 
  כספים. כסמנכ"ל המכהנת רום עינת רו"ח - הדוח ליום האחראית שם

 מנכ"ל ניב, רפי מר ,הנאמנות וקרנות הסל קרנות פעילות את המרכזת מ"בע נאמנות קרנות תכלית במיטב
  .שוק סיכוני לניהול האחראים הינם ,סיכונים ניהול מחלקת את מנהלת אשר עמר רויטל 'וגב

 לאופר, רועי מר ערך, בניירות עסקאות וביצוע מסחר שירותי במתן העוסקת ,מ"בע ברוקראז' דש במיטב
  .שוק סיכוני לניהול האחראי הינו ,סיכונים ובקרת תפעול סמנכ"ל
 לניהול האחראי הינו רותם, איתן מר המנכ"ל, השקעות, קיתי בניהול העוסקת בע"מ, תיקים ניהול דש במיטב
  שוק. סיכוני
 לניהול האחראי הינו טובול, אושר מר המנכ"ל, בורסה, חבר שירותי במתן העוסקת בע"מ, טרייד דש במיטב
 השוק. סיכוני

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

 מר רותם, איתן מר ניב, רפי מר רום, עינת רו"ח של העסקי וניסיונם כישוריהם ,השכלתם בדבר לפרטים
 לשנת התקופתי לדוח )החברה על נוספים פרטים( הרביעי לחלק א26 תקנה ראו אבני מיכה ומר טובול אושר
2020. 

 
 התאגיד חשוף אליהם השוק סיכוני תיאור

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

 .2020 שנתל החברה של התקופתי הדוח במסגרת שפורסם דירקטוריון
 

 רגישות ניתוחי
 

  והפסד לרווח נזקפים אשר ערך בניירות שינויים
 

 ביחס מהותיים שינויים חלו לא הדוח בתקופת המאזן. ליום בבורסה שווים לפי מוצגים סחירים ערך ניירות
 .2020 שנתל החברה של התקופתי בדוח המתואר לעומת ניהולם, ודרכי שוק לסיכוני לחשיפה

 
 החליפין בשערי שינויים

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

 .2020 שנתל החברה של התקופתי בדוח
 

 לצרכן המחירים במדד שינויים
 

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

 .2020 שנתל החברה של התקופתי בדוח המתואר לעומת ניהולם,
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 תאגידי ממשל היבטי .3

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים .3.1

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

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

 ן.המאז בוועדת ולחברה בחברה לדירקטורית לוןאי לילי הגב'  מונתה הדוח תקופתב

לפרטים נוספים אודות ניסיונם והידע של הדירקטורים ראו תקנה 26 בדוח פרטים נוספים לדוח 
התקופתי לשנת 2020, וכן לזימון אסיפה כללית מיום 27 לאפריל, 2021. 
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 הכספיים הדוחות אישור הליך בדבר ילויג .4
 

 הינו בישראל), החשבון רואי לשכת של 76 דעת בגילוי (כמשמעותה העל בקרת על האחראי בחברה האורגן
 .)2020 לשנת נוספים פרטים לדוח 26 תקנה (ראה החברה דירקטוריון

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

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

 
 .2021 ,באוגוסט 11 יוםב ישיבה מאזןה וועדת קיימה ,הכספיים הדוחות אישור לצורך

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

 
 בעניינים שיושם החשבונאי והטיפול שאומצה החשבונאית המדיניות נדונה ,המאזן ועדת ישיבת במסגרת

 עם בקשר שנעשו ואומדנים הערכות ,החברה של הכספיים בדוחות מהותיות סוגיות ,התאגיד של המהותיים
 פעילות תוצאות סקרונ ),ISOX( כספי בדיווח הקשורות הפנימיות הבקרות נבחנו ,כן כמו .הכספיים הדוחות
 .2021 ביוני, 30 ליום הכספיים הדוחות נבחנוו ,החברה

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

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

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

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

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

 .הדירקטוריון ישיבת לפני סביר זמן לדירקטוריון השנשלח הכספיים
 

 בתקופת החברה של המאוחדת פעילותה את הכספים וסמנכ"ל המנכ"ל סוקרים הדירקטוריון ישיבת במהלך
 דיון נערך הסקירה לאחר ואחריו. הדוח בתקופת הרלוונטיים האירועים ואת הכספיות התוצאות את הדיווח,
 שהועברו הוועדה המלצות את מציגה המאזן ועדת יו"ר כן, כמו הדירקטורים. לשאלות תשובות וניתנות

 דיון ונערך הדירקטוריון ישיבתב בהן לדון יש לדעתה אשר הכספי בדיווח מהותיות סוגיות וכן ןלדירקטוריו
 .בנושאים

 
 נותן אשר החברה של החיצוני החשבון רואה גם נוכח התקופתיים, הדוחות לאישור הדירקטוריון בישיבת

 לשאלות ומשיב הכספיים, הדוחות עם בקשר החשבונאיות לסוגיות ביחס המקצועית דעתו חוות את
 .הכספיים הדוחות אושריםמ כאמור, הדיון לאור הדירקטוריון. יחבר ידי על המועלות

 
  .הכספיים הדוחות ואושרו נדונו במסגרתה הדירקטוריון ישיבת התקיימה ,2021 באוגוסט, 17 ביום
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  שווי הערכות .5
 

 מאוד מהותית שווי הערכת 5.1
 

 .2021 במרס 31 ליום והפנסיה הגמל פעילות של מוניטין ערך ירידת בחינת - ההערכה נושא זיהוי
 .2021 במרס 31 - ההערכה עיתוי
 החברה בספרי מוצג ההערכה נשוא הנכס - 2021 במרס 31 ליום החברה בספרי ההערכה נושא שווי

 (מוניטין, ש"ח מיליוני 469-כ של לסך ומסתכם רבעונית הפחתה ובניכוי ההיסטורית לעלותו בהתאם
  לקוחות). וקשרי נדחות רכישה הוצאות

 ערך לירידת בבחינה שנקבע ההערכה אונש שווי - הערך לירידת בבחינה שנקבע ההערכה נושא שווי
 נשוא הנכס מוצג פיו על הפנקסני השווי של בהפחתה צורך אין כן ועל ש"ח מיליוני 560.9-כ הינו

 החברה. של הכספיים בדוחות הבדיקה
 צוות ידי על בע"מ, אסכולה וריאנס ידי על נעשתה ערך לירידת הבחינה - המעריך אודות פרטים

 מצוינים וכיוצ"ב שיפוי הסכמי ניסיונו, השכלתו, בדבר נוספים פרטים אלון. אמנון של בראשותו
 .2021 במרס 31 ליום הכספיים לדוחות צורפה אשר בהערכה

 .36 בינלאומי בתקן כהגדרתו הוגן שווי - ההערכה מודל
 במרס 31 ליום הכספיים לדוחות צורפה אשר הערכה ראה - ערך לירידת הבדיקה בוצעה לפיהן ההנחות

2021. 
 ..%610 - מס) (אחרי השנתי ההיוון שיעור
 .2.5% ארוך לטווח נומינאלי צמיחה שיעור - הצמיחה שיעור

 
 .2021 במרס 31 ליום הכספיים לדוחות צורפה אשר שווי הערכת ראה כאמור, הערכה ברבד

 
 
  מהותית שווי הערכת .25
 

 .2021 ביוני 30 ליום שוטף חיסכון פעילות של מוניטין ערך ירידת בחינת - ההערכה נושא זיהוי
 מניבת היחידה את מרכיבים אשר וההתחייבויות הנכסים ,2021 ביוני 30 ליום נכון - ההערכה עיתוי

 בר סכום במסגרתה ,2020 ביוני, 30 ליום שבוצעה הבחינה מאז משמעותי באופן השתנו לא המזומנים
 שיקבע ההשבה בר סכום של הערך כי שהסיכוי מכיוון בספרים. ערך על מהותי באופן עלה ההשבה
 ביוני, 30 ליום שבוצע בחישוב החברה השתמשה קלוש, בספרים מהערך נמוך יהיה השוטפת בתקופה

 ערך. לירידת הפרשה נדרשת לא פיו על ,2020
 החברה בספרי מוצג ההערכה נשוא הנכס - 2021 ביוני 30 ליום החברה בספרי ההערכה נושא שווי

 (מוניטין ש"ח מיליוני 478-כ של לסך ומסתכם רבעונית הפחתה ובניכוי ההיסטורית לעלותו בהתאם
  לקוחות). וקשרי

 ערך לירידת בבחינה שנקבע ההערכה נושא שווי - הערך לירידת בבחינה שנקבע ההערכה נושא שווי
 פיו על הפנקסני השווי של בהפחתה צורך אין כן ועל ש"ח מיליוני 757-כ הינו ,2020 ביוני, 30 ליום
 החברה. של הכספיים בדוחות הבדיקה נשוא הנכס מוצג

 ייעוץ פרייסווטרהאוס ידי על נעשתה 2020 ביוני, 30 ליום ערך לירידת הבחינה - המעריך אודות פרטים
 מומחה ,Israel PwC וקסלמן בקסלמן שותף סופר, שלום של בראשותו צוות ידי על )Israel PwC( בע"מ

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

 .36 בינלאומי בתקן כהגדרתו הוגן שווי - ההערכה מודל
 .11.5% - מס) (אחרי השנתי ההיוון עורשי

 . 2.5% ארוך לטווח נומינאלי צמיחה שיעור - הצמיחה שיעור
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 2021 ,ביוני 30 ליום חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי .6
 
 

 ג' סדרה    

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

 966,590,111 שהונפק ע.נ. נקוב שווי
 407,380,679 הדוח במועד ע.נ. 
 ש"ח מיליוני 437.6 הדוח למועד למדד משוערך 
 ש"ח מיליוני 1.0 שנצברה הריבית סכום 

 
 (שווי הכספי בדוח שווי

 ש"ח מיליוני 449.3 פינקסני)
 ש"ח מיליוני 487.6 בורסאי שווי  

 %3.95 הריבית שיעורי ריבית
 מועדי

 קרן תשלום
 2021 בדצמבר, 10 ביום שווים תשלומים 5-ב לפירעון עומדת האג"ח קרן יתרת

 2025 ועד

 ריבית  
 2022 ביוני, 10 ביום תשלומים 4 שווים. תשלומים 9-ב משולמת הריבית יתרת

 .2025 עד 2021 בדצמבר, 10 ביום תשלומים 5-ו 2025 עד
 לצרכן המחירים למדד הצמדה קרן הצמדה

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

  
 פדיון לביצוע התאגיד זכויות

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

  
 מיידי לפרעון עילה התקיימות

 לא הדוח בתקופת
 בע"מ מידרוג המדרגת החברה שם דירוג

 יציב אופק עם A1.il הסדרה הנפקת למועד דרוג 
 יציב. אופק עם il.A1 הדוח אישור למועד דרוג 
 דירוג: דוחות מועדי  
 695076-01-2010 אסמכתא מספר - 25.11.10  
 304236-01-2011 אסמכתא מספר - 23.10.11  
 208599-01-2012 אסמכתא מספר - 13.8.12  

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

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

  

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

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

 062524-01-2019 אסמכתא מספר  - 23.6.19
 059310-01-2020 אסמכתא מספר   - 9.6.20

 
 אין לאג"ח משועבדים נכסים  
 כן פיננסיות מידה באמות עמידה 

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

 רזניק יוסי רו"ח
 

  

  



  15 

 (המשך) 2021 ביוני, 30 ליום חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי .6
 
 

 'ד סדרה    
 .3.202129. ,1.4.2020 :כיםבתארי סדרה תוהרחבו ,19.11.28 ראשונית: הנפקה הנפקה מועד  

 533,221,000 שהונפק ע.נ. נקוב שווי
 800468,513, הדוח במועד ע.נ. 
 ש"ח מיליוני 513.5 הדוח למועד למדד משוערך 
 ש"ח מיליוני 0.6 שנצברה הריבית סכום 

 
 (שווי הכספי בדוח שווי

 ש"ח מיליוני 500.4 פינקסני)
 ש"ח מיליוני 524.3 בורסאי שווי  

 %2.11 הריבית שיעורי ריבית

 מועדי
 קרן תשלום

 ביום ישולמו אשר שווים תשלומים 5 )1( להלן: כמפורט משולמת הקרן יתרת
 מהתשלומים אחד כל כאשר 2025 עד 2021 מהשנים אחת בכל בדצמבר 10

 4 )2(-ו החוב; אגרות של הכולל הקרן מסכום 5% של בשיעור יהיה כאמור
 עד 2026 מהשנים אחת בכל בדצמבר, 10 ביום ישולמו אשר שווים תשלומים

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

 ריבית  
 2022 ביוני, 10 ביום תשלומים 8 שווים. תשלומים 17-ב משולמת הריבית יתרת

 .2029 עד 2021 בדצמבר, 10 ביום תשלומים 9-ו 2029 עד
 ל.ר. קרן הצמדה

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

  
 פדיון לביצוע התאגיד זכויות

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

  
 מיידי לפרעון עילה התקיימות

 לא הדוח בתקופת
 בע"מ מידרוג המדרגת החברה שם דירוג

 יציב אופק עם A1.il הסדרה הנפקת למועד דרוג 
 יציב. אופק עם il.A1 הדוח אישור למועד דרוג 
 דירוג: דוחות מועדי  

  

 102975-01-2019 אסמכתא מספר - 28.11.19
 033912-01-2020 אסמכתא מספר  - 31.3.20
 059310-01-2020 אסמכתא מספר    - 9.6.20

 040272-01-2021 אסמכתא מספר   21.3.21
 

 אין לאג"ח משועבדים נכסים  
 כן פיננסיות מידה באמות עמידה 

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

 רזניק יוסי רו"ח
 

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

 
 
 
 
 

 רביב אילן
 מנכ"ל

 ברקת אלי 
 דירקטוריון יו"ר

 
 2021 באוגוסט, 17 החתימה: תאריך

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



 

 

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה בדבר דוח
 

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

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

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

 מנכ"ל התאגיד. -מר אילן רביב  .1
 סמנכ"ל כספים של התאגיד.  -גב' עינת רום  .2
 סמנכ"ל בתאגיד ויועצת משפטית של התאגיד. -דוד -גב' ליאת כהן .3
 מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. -לין מר טדי  .4
 קרנות נאמנות בע"מ. תכליתמיטב  מנכ"ל -מר רפי ניב  .5
 מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.  -מר איתן רותם  .6
 מנכ"ל מיטב דש טרייד בע"מ. -מר אושר טובול  .7
 סמנכ"ל משאבי אנוש של התאגיד. - קרן דיקמןגב'  .8
 .בע"מ מנכ"ל קבוצת פנינסולה -מר מיכה אבני  .9

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

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי  האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר
ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי 

 הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
 

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

 הגילוי.
 

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

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

 נמצאה הבקרה הפנימית בדבר הבקרה הפנימית האחרון( הרבעוניהדוח  -)להלן  2021, במרס 31שנסתיימה ביום 
 אפקטיבית.כ
 

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

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

 ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית. לידיעת
  



 

 

 מנהלים הצהרות
 

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

 הצהרת מנהלים
 הצהרת מנהל כללי

 אני, אילן רביב, מצהיר כי:
 
)להלן  2021של שנת  השניהתאגיד( לרבעון  -בחנתי את הדוח הרבעוני של מיטב דש השקעות בע"מ )להלן  (1)

 הדוחות(;  -
 

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות; 
 

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

 שאליהם מתייחסים הדוחות;
 

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של  (4)
 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: התאגיד, בהתבסס על הערכתי

 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  )א(

על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, 
ידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת לעבד, לסכם או לדווח על מ

 -הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 
 

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

 הגילוי;
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
   

  
 אילן רביב

 מנכ"ל
 2021, באוגוסט 17
 
 



 

 

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

 הצהרת מנהלים
 הכספיםהצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

 
 

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

"הדוחות" או "הדוחות לתקופת  -)להלן  2021של שנת  השניהתאגיד( לרבעון  -דש השקעות בע"מ )להלן 
 הביניים"(;

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

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

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

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

 
ריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטו (4)

 התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  )א(
לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר  על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת

הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 
לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי 

 והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן
ל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין כ )ב(

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

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

 
ומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, המיועדים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקי )א(

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 
, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2010-ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  )ב( 

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

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

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

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

 
   

  
 עינת רום

 סמנכ"ל כספים
 2021, באוגוסט 17
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 עדכון מידע לגבי עסקי התאגיד

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

  :2020 להלן יובאו שינויים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד לעומת הדוח התקופתי לשנת
 

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .1
 
 

 נגיף הקורונה .1.1
 )ב(1וביאור  2020לדוח התקופתי לשנת  6.7סעיף לדוחות הכספיים,  )ב(1 אוריבראה  לפרטים

 .2020לדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 
 

 ביטוח ושיפוי .1.2
ולדיווח המיידי של , לעניין ביטוח ושיפוי 2020לדוח התקופתי לשנת  12.13בהמשך לאמור בסעיף 

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה , בדבר כינוסה של 29.4.2021החברה מיום 
אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור  13.5.2021ביום  ,"(האסיפה הכללית)להלן: "

ועדת התגמול והדירקטוריון, את התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
חודשים( לכיסוי נושאי המשרה  12) 20.4.2022עד ליום  21.4.2021משרה, לתקופת ביטוח החל מיום 

 יםדיווח אהלפרטים נוספים רוהדירקטורים בקבוצת מיטב דש, בהפניקס חברה לביטוח בע"מ. 
-2021-01)מס' אסמכתא:  29.4.2021 מיום, (2021-01-073365 )מס' אסמכתא: 28.4.2021 מיום םמיידי

הנכללים בדוח זה על  (2021-01-085473)מס' אסמכתא:  14.5.2021 מיוםוכן דיווח מיידי ( 074427
 דרך ההפניה.

 
  חלוקת דיבידנד .2

אג' למניה, המסתכם לסך של  46 -אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ 17.3.2021ביום 
 ₪.מיליוני  30-כ

 שלאג' למניה, המסתכם לסך  15 -אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ 26.5.2021ביום 
 ₪. מיליוני 9.8-כ

אג' למניה, המסתכם לסך של  23 -אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ 17.8.2021ביום 
 ₪.מיליוני  15-כ

 
 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות  .3

  מגזר אשראי חוץ בנקאי .3.1
נכון ליום  לעניין מימון ואשראי, 2020לדוח התקופתי לשנת  10.11בהמשך לאמור בסעיף  .3.1.1

מתאגידים "( פנינסולהקבוצת פנינסולה בע"מ )להלן: ", האשראי המנוצל של 30.6.2021
. כמו כן, נכון ליום 0.1%מינוס  פרייםהבנקאיים הינו בשיעור ריבית ממוצע בגובה ריבית 

₪ מיליון  535-כ ל, לפנינסולה קווי אשראי משלושה בנקים בישראל בסך כולל ש30.6.2021
₪  מיליון 447-של כאשראי לפנינסולה יתרת  30.6.2021 שוטפת. נכון ליוםה הלמימון פעילות

 בגין אגרות חוב )סדרה ב' וסדרה ג'( שהנפיקה )נטו, בניכוי עלויות הנפקה(.
מיליון ש"ח  60של בסך מסווגים השלימה פנינסולה הנפקה פרטית למשקיעים  20.4.2021ביום  .3.1.2

"(. הנע"מ נושאים ריבית שנתית בשיעור נע"מ"להלן: ( )2ניירות ערך מסחריים )סדרה ע.נ. 
להלן: ומועד פירעונם הינו שנה ממועד הנפקתם ) 0.80%ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של 

"(. תקופת הנע"מ תהא ניתנת להארכה בהסכמת הצדדים )כל אחד תקופת הנע"מ"
(, לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת, ועד נסולהפנימהמשקיעים ביחס לעצמו ובהסכמת 

לתקופה כוללת של חמש שנים. כל אחד מהצדדים יהא רשאי לקצר את תקופת הנע"מ, 
תהא רשאית  פנינסולהימי עסקים, לצד השני, מראש ובכתב.  7באמצעות מסירת הודעה בת 

י של הנע"מ, ללא )אך לא חייבת( לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם מלא או חלק
קנס. תנאי הנע"מ כוללים עילות להעמדה לפירעון מיידי, בנוסח המקובל בהנפקות מסוג זה. 

לעניין זה, ביום  למימון פעילותה השוטפת. פנינסולהתמורת ההנפקה הפרטית תשמש את 
 . להנפקת הנע"מ ilA-1"( דירוג מעלות"להלן: ) Standard & Poor’s Maalotאישרה  19.4.2021

המנפיק ודירוג אגרות חוב פנינסולה  דירוגהודיעה מעלות כי היא מותירה את  30.3.2021ביום  .3.1.3
עם תחזית דירוג  ilA )סדרה ב'( ואגרות חוב פנינסולה )סדרה ג'( על ידי פנינסולה בדירוג

 .יציבה, לטווח ארוך
הודעה על בחינת אפשרות לגיוס חוב בדרך של הרחבת  פנינסולהפרסמה  25.5.2021ביום  .3.1.4

 פנינסולהסדרת אגרות החוב )סדרה ג'( באמצעות דוח הצעת מדף מכוח תשקיף המדף של 
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. ככל שתתבצע הצעת אגרות החוב היא 26.2.2022תוקפו הוארך עד ליום אשר  27.2.2019מיום 
ובתקנות ניירות  1968-תשכ"חתבוצע בדרך של "הצעה אחידה", כהגדרתה בחוק ניירות ערך, 

  .  2007-ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, תשס"ז
לאגרות החוב )סדרה ג'( שתנפיק  ilA כי היא קובעת דירוג מעלות ודיעהה 25.5.2021ביום  .3.1.5

לבחון  פנינסולהדירקטוריון החלטת מיליון ש"ח ע.נ., וזאת לאור  150בהיקף של עד  פנינסולה
 אגרות חוב לציבור, בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב קיימת )סדרה ג'(.ביצוע הנפקת 

לאגרות החוב  באופק דירוג יציב A2.il כי היא קובעת דירוג מידרוג ודיעהה 25.5.2021ביום  .3.1.6
החלטת מיליון ש"ח ע.נ., וזאת לאור  150בהיקף של עד  פנינסולה)סדרה ג'( שתנפיק 

פקת אגרות חוב לציבור, בדרך של הרחבת סדרת אגרות ביצוע הנלבחון  פנינסולהדירקטוריון 
דוח הצעת מדף מכוחו הנפיקה  פנינסולהפרסמה  30.5.2021 ביום חוב קיימת )סדרה ג'(.

-בדרך של הרחבת סדרה, בתמורה לכע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'(  ₪ 244,567,000 פנינסולה
  )ברוטו(.₪ אלפי  247,257

הצעה חד צדדית לשותף הכללי בתמוז קרן השקעות לצמיחה  הגישה פנינסולה 23.5.2021ביום  .3.1.7
"(, לרכישת מלוא תיק קרן תמוז"להלן: )לשעבר, פנינסולה קרן צמיחה לעסקים בינוניים( )

ההלוואות וההשקעות של קרן תמוז, כנגד תשלום שוויו ההוגן של תיק האשראי בדוחותיה 
, כפוף לביצוע התאמות 1.25%של  בתוספת פרמיה 31.12.2020הכספיים של קרן תמוז ליום 

ועד למועד הרכישה בפועל,  1.1.2021בשווי ההוגן של תיק האשראי בתקופת הביניים שבין יום 
יובהר כי ההצעה אשר הוגשה על ידי פנינסולה ככל שתתבצע, וכן לביצוע בדיקת נאותות. 

תהיה כפופה הינה כאמור, הצעה חד צדדית אשר אין כל ודאות כי תתקבל וככל שתתקבל, 
הגישה פנינסולה הצעה  30.5.2021ביום לבדיקת נאותות ולחתימת הצדדים על הסכם מחייב. 

. ביום 1.25%חלף הפרמיה של  2.5%עדכנית לרכישת התיק של קרן תמוז בתוספת פרמיה של 
דחה בית  21.6.2021קיבלה פנינסולה צו מניעה זמני לבקשתה כנגד קרן תמוז. ביום  10.6.2021

אביב את התובענה העיקרית שהגישה פנינסולה נגד קרן תמוז וביטל ט המחוזי בתל המשפ
את צו המניעה הזמני. כתוצאה מכך, הצעתה של פנינסולה לרכישת תיק האשראי של קרן 

 תמוז נדחתה. 
הראשון החציון כתוצאה מהשלמת רכישת תיק האשראי ליהלומנים של בנק אגוד, במהלך  .3.1.8

כתוצאה מהשלמת  פנינסולה להערכתחל גידול מהותי בהכנסות פנינסולה.  2021לשנת 
 יחול גידול מהותי בהכנסות פנינסולה.  2021שנת בכל העסקה 

ביחס להכנסות הצפויות כתוצאה מהשלמת עסקת  פנינסולההאמור בדבר הערכת  המידע
פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, רכישת תיק היהלומנים של בנק איגוד, הינה מידע צופה 

 המידעוהמידע שבידיה נכון למועד דוח זה.  פנינסולה, המבוסס על הערכות 1968 -"חהתשכ
 בשל, היתר בין, מהצפוי שונה באופן להתממש או, להתממש שלא עשויים כאמור וההערכות

, החלטות של נהוהקורובכלל זה הימשכות משבר  פנינסולהבשליטתה של  שאינם גורמים
, אזרחים תנועת על הגבלות כגון בנושאים ובעולם בארץ רלוונטיותמדינות ורשויות 

, אשר עשויים להשפיע על פעילות ענף היהלומנים ועוד תחבורתיות הגבלות, התכנסויות
 .בארץ ובעולם

 
 (פנסיה וקרנות השתלמות קרנות, גמל קופות ניהול)באמצעות  וארוך בינוני לזמן חסכון ניהולמגזר  .3.2

 הגישה 14.4.2021 ביום, 2020 לשנת החברה של התקופתי לדוח 7.18.2 בסעיף לאמור בהמשך .3.2.1
הפנסיה  קרנות ניהול להעברת בקשה"( גמל דש מיטב"מ )להלן: "בע ופנסיה גמל דש מיטב

 אישור ןנית 21.4.2021 ביוםלממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.  אלדוביהחדשות של הלמן 
ניתן אישור הממונה  28.6.2021ביום  .העסקה לביצועעל שוק ההון, ביטוח וחיסכון הממונה 

, 30.6.2021להעברת ניהול הקרנות. בהתאם להסכמת הצדדים על שינוי מועד ההשלמה, ביום 
הועברה פעילות קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי, כך שלאחר התקיימות התנאים 

, כלל החובות והזכויות בגין הקרנות המועברות חלות על מיטב 1.7.2021המתלים, החל מיום 
 דש גמל. 

טוב בהסכם שירותי ניהול המסדיר את רונן התקשרה מיטב דש גמל עם מר  13.7.2021ביום  .3.2.2
  .1.1.2022המשך כהונתו של מר טוב כיו"ר דירקטוריון מיטב דש גמל החל מיום 

 
 (נאמנות וקרנות תיקים ניהולשירותי ניהול חיסכון שוטף )באמצעות  מגזר .3.3

רשות  15.3.2021, ביום 2020לדוח התקופתי של החברה לשנת  8.16לאמור בסעיף  בהמשך .3.3.1
ניירות ערך פרסמה טיוטת הוראה לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח, 

בעל על הלקוח. הטיוטה מתייחסת לכך ש  ןלבימאפיינת את הקשר בין בעל רישיון אשר 
הרישיון להתאים את השירות בתקופת חיי הלקוח, לבחון באיזה אופן ובאיזה תדירות הוא 
נדרש לנהל את הקשר עם הלקוח. בעל הרישיון יגדיר בעצמו, ובהתאם לשיקול דעתו המלא, 

הליך שוטף/מקיף  את האופן העדכון והתקופה שיעשה זאת, חלף דרישה קודמת לפיה יש לבצע
 כל שנה. 
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החברה הגישה הצעה לא מחייבת ביחד עם כלל החזקות עסקי  2021במהלך חודש אפריל  .3.3.2
ל תיקי השקעות בע"מ לרכישת חלק מהחברות בקבוצת פסגות בית וביטוח בע"מ ופעילים ניה

חלקה של החברה בהצעה מתייחס לפעילות חבר בורסה, ברוקראז' מוסדי וניהול השקעות. 
לפרטים נוספים ראה שיפרו המציעות את הצעתן.  7.4.2021ם עבור גופים מוסדיים. ביום תיקי
)מס'  8.4.2021( ומיום 2021-01-054306)מס' אסמכתא:  4.4.2021מיום  םמיידי יםדיווח

 פעילות זו נמכרה והועברה לוואליו קפיטל בע"מ. (.2021-01-060036אסמכתא: 
השקעות בע"מ, גופים מוסדיים יצאו במרכזים לאיתור לאור תהליך המכירה של פסגות בית  .3.3.3

גופים מנהלים חדשים. לאור זאת, מיטב דש ניהול תיקים בע"מ הגדילה את פעילותה בתחום 
  ניהול ההשקעות עבור גופים מוסדיים וצפויה להגדיל פעילות זו.

ום ניהול הגדלת פעילותה בתחביחס ל מיטב דש ניהול תיקים בע"מהאמור בדבר הערכת  המידע
, הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ההשקעות בעקבות מכירת פסגות בית השקעות בע"מ

והמידע שבידיה נכון  מיטב דש ניהול תיקים בע"מ, המבוסס על הערכות 1968 -"חהתשכניירות ערך, 
, מהצפוי שונה באופן להתממש או, להתממש שלא עשויים כאמור וההערכות המידעלמועד דוח זה. 

 מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.בשליטתה של  שאינם גורמים בשל, היתר בין
 

 אחרים פעילות תחומי .4
  ביטוח סוכנויות .4.1

הושלמה  6.4.2021, ביום 2020לדוח התקופתי של החברה לשנת  11.4בסעיף  לאמור בהמשך .4.1.1
 רואיש קבלת לאחרהשקעות וסוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ,  שיווק נוקסמכירת המניות של 

 . ההון שוקרשות 
 התקבל 25.5.2021, ביום 2020לדוח התקופתי של החברה לשנת  11.2.10בהמשך לאמור בסעיף  .4.1.2

מהון המניות המונפק והנפרע של סלע סוכנות לביטוח  40%אישור רשות שוק ההון לרכישת 
 הושלמה הרכישה.  30.5.2021וביום  ,בע"מ

מהון המניות המונפק והנפרע של מיטב  9%חתמה החברה על הסכם לרכישת  13.7.2021ביום  .4.1.3
חתמה החברה  19.7.2021ביום ו "(מיטב דש סוכנות לביטוח"להלן: )דש סוכנות לביטוח בע"מ 

בתמורה  ,מהון המניות המונפק והנפרע של מיטב דש סוכנות לביטוח 3%על הסכם לרכישת 
הון  במלואאחר השלמת העסקאות תחזיק החברה כך של ,מיליוני ש"ח 6.6-לסך כולל של כ

 העברת המניות מותנית באישור רשות שוק ההון.. המניות של מיטב דש סוכנות לביטוח
( הנכלל 2021-01-116694)מס' אסמכתא:  14.7.2021לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 

  רך ההפניה.בדוח זה על ד
מהון המניות המונפק  40%על הסכם למכירת  חתמה מיטב דש סוכנות לביטוח 13.7.2021ביום  .4.1.4

טוב בתמורה לסך של רונן "( למר רימונים"להלן: והנפרע של רימונים סוכנות לביטוח בע"מ )
בעקבות מימוש זכות הצטרפות של צד  35% -מכרות עודכן לנשיעור המניות ה. ₪מיליון  4.6
תחזיק מיטב דש סוכנות ובעקבות מימוש זכות ההצטרפות כך שלאחר השלמת העסקה ג'. 

 המניות מותנית באישור רשות שוק ההון. העברת .רימוניםמהון המניות של  53%-ב לביטוח
( הנכלל 2021-01-116694)מס' אסמכתא:  14.7.2021לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 

 בדוח זה על דרך ההפניה.
בימים אלה מתקיים משא ומתן בין מיטב דש סוכנות לביטוח לבין חברת ביטוח למכירת  .4.1.5

 החזקותיה של מיטב דש סוכנות לביטוח ברימונים. 
מידע  ו, הינהמשא ומתן למכירת החזקות מיטב דש סוכנות לביטוח ברימוניםהאמור בדבר  המידע

ואין כל וודאות כי המשא ומתן יבשיל  ,1968 -"חהתשכצופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 
 לכדי חוזה מחייב. 

 
 

 השקעות .5
 בע"מ פינקוםחברת  .5.1

החברה השלימה את רכישת  5.5.2021, ביום 2020לדוח התקופתי לשנת  11.8בהמשך לאמור בסעיף 
 פינקום בע"מ. 

 
5.2. Inc  Global usiAlt  

"( אלטיוס"להלן: ) Altius Global Incהתקשרה החברה בהסכם השקעה בחברת  1.2.2021 ביום .5.2.1
מנכ"ל  גם, באלטיוסבנוסף השקיעו  נוספים משקיעים עם ביחדסכום לא מהותי  והשקיעה

 טכנולוגית פלטפורמה מספקת אלטיוסהחברה ומנהל תחום השקעות אלטרנטיביות בחברה. 
. במסגרת זו, רכשה מהירהו יעילה לבחון ולבצע השקעות בצורה Family Office-ל המאפשרת

אבנר  מרתקצה מניות חדשות.  אלטיוסהחברה זכות לקבלת מניות בסבב ההשקעה הבא בו 
 17.8.2021. ביום ESOP-הוא זכאי ל תפקידוובמסגרת  אלטיוססטפק מכהן כיו"ר דירקטוריון 

ת עסקה מזכה בין החברה למר אבנר אישר דירקטוריון החברה לאחר אישור ועדת הביקור
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 אלטיוסשל  ESOPאת זכותו לקבלת לא תמורה לסטפק במסגרתה מר אבנר סטפק יעביר 
 (. 2021-01-133452 )מס' אסמכתא: 17.8.2021מיום  מיידי לחברה. לפרטים נוספים ראה דיווח

 
 ליקוודיטי .5.3

 :2020 לשנת התקופתי לדוח 12.5.7 בסעיף לאמור בהמשך
וחברת ההשקעות  "(ליקווידיטי"להלן: אמ.סי בע"מ ) ליקווידטי קפיטל 2021ביוני,  24ביום 

הסכם "להלן: ) "( התקשרו בהסכם שיתוף פעולהיאס"להלן: ) YAS Investments LLC האמירתית
על  במשותף לפיו, בין היתר, ליקווידיטי ויאס יקימו קרן פרטית באבו דאבי אשר תנוהל "(JVA – ה

אשר תעסוק במתן פתרונות וליקווידיטי ויאס, באמצעות הטכנולוגיה שפותחה בליקווידיטי, ידי 
מימון לחברות טכנולוגיות הממוקמות באיזור איחוד האמירויות הערביות, מדינות המזרח התיכון 

מיליון דולר  100 -צפויה לגייס כ הקרן האמריתית "(.הקרן האמירתית"להלן: וצפון אפריקה )
שונים, ובפרט מאיזור איחוד האמירויות. בימים אלו ליקווידיטי ויאס מנהלים מו"מ  ממשקיעים

מתקדם עם משקיעים מוסדיים באיזור איחוד האמריויות הערביות אשר צפויים להצטרף לקרן 
תחילת פעילות הקרן האמירתית מותנית וכפופה לקבלת האישורים  האמריתית כמשקיעי עוגן.

 .JVA -ולהתקיימות תנאים מתלים נוספים שנקבעו במסגרת הסכם ה  הרגולטוריים הרלוונטיים
ליקווידיטי  במסגרתהלעסקה  שוניםליקווידיטי מנהלת משא ומתן עם מספר משקיעים , בנוסף

 SAFE (Simple Agreementבמתווה של עסקת  מיליון דולר 75 -50 –תגייס הון בסכום מוערך של כ 
for Future Equity) למניות ליקווידיטי בהתאם  גויס במסגרת העסקה כאמור יומרלפיו ההון שי

  בין ליקווידיטי והמשקיעים.בהמשך לשווי שיוסכם 
 120 -טי צפוי לגדול בהמנוהל על ידי ליקווידי היקף נכסי ההשקעה 2021בספטמבר  1ביום כן,  כמו

   מיליון דולר.
המנוהלים , בדבר גיוס הון ובדבר הגדלת נכסי ההשקעה הגיוס לקרן האמירתיתהאמור בדבר  המידע

המבוסס  ,1968 -"חהתשכמידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  ו, הינעל ידי ליקווידיטי
 שלא עשויים כאמור וההערכות המידעוהמידע שבידיה נכון למועד דוח זה.  ליקווידיטיעל הערכות 

בשליטתה של  שאינם גורמים בשל, היתר בין, מהצפוי שונה באופן להתממש או, להתממש
אין כל וודאות אי לכך  ליקווידיטי כגון אי קבלת היתרים ואישורים והשפעות המצב הכלכלי בעולם.

 . עסקאות מחייבות לכדי ויבשיל העסקאות כאמורכי 
 
 

 רייגו .5.4
שא ומתן מבימים אלו רייגו נמצאת ב, 2020לדוח התקופתי לשנת  12.5.8לאמור בסעיף בהמשך 
ה משמעותית מזה שבו השקיעה החברה. החברה לפי שווי גבו גיוס נוסף סבבביצוע ל מתקדם

מהון המניות של רייגו ויש לה שתי אופציות  23.4%הנוסף האמור( מחזיקה כיום )לפני סבב הגיוס 
ככל שסבב הגיוס הנוסף יתממש, תפקע האופציה השנייה של החברה ולחברה  .להגדלת השקעתה

)לפני דילול שינבע מסבב  27.7% -תעמוד האופציה הראשונה להגדלת החזקותיה ברייגו לכדי כ
 . הגיוס הנוסף(

מידע צופה  ו, הינושוויו של הגיוס המשא ומתן לביצוע סבב גיוס נוסף ברייגוהאמור בדבר  המידע
ואין כל וודאות כי המשא ומתן יבשיל לכדי  ,1968 -"חהתשכפני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

 חוזה מחייב וכי תבוצע ההשקעה. 
 

חברת אינקרדיבל מיליון דולר ב 2.5אישר דירקטוריון החברה, השקעה בסך של  17.8.2021ביום  .5.5
"(. אינקרדיבל קרדיט מתמחה במתן הלוואות לאנשים אינקרדיבל קרדיט"להלן: קרדיט בע"מ )

פרטיים ללא אזרחות אמריקאית אשר מעוניינים לרכוש נכסים בשטחי ארה"ב. מתן ההלוואות 
מתבצע באמצעות הליך חיתום כפול דהיינו הליך חיתום ללווה בארץ המקור והליך חיתום לנכס 

 אולם טרם נחתם חוזה מחייב.מתקדם הצדדים נמצאים במשא ומתן  בארה"ב.
 
 

 הון אנושי .6
אישרה האסיפה הכללית של  27.4.2021, ביום 17.3.2021דירקטוריון החברה מיום  לאישורבהמשך  .6.1

, כן כמוהחברה את מנויה של גב' לילי אילון כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה בת שלוש שנים. 
 מיום החברה דירקטוריון לאישור, 15.3.2021 מיום החברה של התגמול ועדת לאישור בהמשך

הוקצו לגב'  הבורסה ולאישור 27.4.2021 מיום החברה של הכללית האסיפה לאישור, 17.3.2021
, 1כתבי אופציה, רשומים על שם, לא סחירים, הניתנים למימוש, באופן תיאורטי 35,000אילון 

ע.נ. כ"א של החברה, במסגרת הצעה פרטית ₪  1מניות רגילות בנות  35,000-בהנחת מימוש מלא, ל
 ,(2021-01-041919)מס' אסמכתא:  22.3.2021מיום  מיידיים יםמהותית. לפרטים נוספים ראה דיווח

                                                 
שמימשה את  לניצעת(, ובהתאם, לא יוקצו בפועל Net Exercise" )נטו"מימוש  של בשיטה למימוש ניתנים האופציה כתבי 1

 כתבי האופציה מלוא המניות הנובעות מהם, אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה. 
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( 2021-01-072522)מס' אסמכתא:  28.4.2021(, מיום 2021-01-043743)מס' אסמכתא:  24.3.2021מיום 
 (.2021-01-086451)מס' אסמכתא:  18.5.2021ומיום 

  הסתיימה כהונה של גב' תמר יסעור כדירקטורית חיצונית בחברה. 31.3.2021ביום  .6.2
טוב במסגרתו נקבע כי מר טוב יסיים את רונן התקשרה החברה בהסכם עם מר  13.7.2021ביום  .6.3

 . 31.12.2021תפקידו כמשנה למנכ"ל ביום 
אישרה האסיפה הכללית של  1.8.2021, ביום 22.6.2021יום החברה מדירקטוריון  לאישורבהמשך  .6.4

 כמוכדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה בת שלוש שנים.  שלומית הרטהחברה את מנויה של גב' 
 מיום החברה דירקטוריון לאישור, 15.3.2021 מיום החברה של התגמול ועדת לאישור בהמשך, כן

הרט הוקצו לגב'  הבורסה ולאישור 1.8.2021 מיום החברה של הכללית האסיפה לאישור, 22.6.2021
, בהנחת 2כתבי אופציה, רשומים על שם, לא סחירים, הניתנים למימוש, באופן תיאורטי 35,000

ע.נ. כ"א של החברה, במסגרת הצעה פרטית מהותית. ₪  1מניות רגילות בנות  35,000-מימוש מלא, ל
-2021-01, 2021-01-105705)מס' אסמכתא:  23.6.2021מיום  םמיידיי יםלפרטים נוספים ראה דיווח

 .(2021-01-125820)מס' אסמכתא:  2.8.2021מיום  ,(105729
 הסתיימה כהונתה של גב' רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה. 13.8.2021ביום  .6.5

 
 

 ניירות ערך של החברה .7
 כתבי אופציהו מניות .7.1

מימוש כתבי אופציה של החברה למניות ות בקשר לכתבי האופציה של החברה, להלן יפורטו פקיע
  ועד למועד הדוח: 2020ועד פרסום הדוח התקופתי לשנת שאירעו מממניות חסומות  והקצאת

פקיעה/  תאריך הדיווח
 הקצאה/
 מימוש

כמות כתבי 
 אופציה

 
 1כמות מניות

 

  אסמכתא
 הערות

  2021-01-132348 - 14,470 פקיעה 15/08/2021

  35,000 הקצאה 08/08/2021
 
 
- 

הקצאת כתבי  2021-01-129039
במסגרת הצעה 
פרטית הצעה 

פרטית 
מהותית, 

כמפורט בדיווח 
 24.3.2021מיום 

)מס' אסמכתא: 
2021-01-

(, אשר 042381
האמור בו נכלל 

בדוח זה על 
דרך ההפניה. 

לפרטים נוספים 
. 6.4ראה סעיף 
 לעיל.

  2021-01-124128 1,406 3,090 מימוש 28/07/2021
  2021-01-122259 2,469 4,985 מימוש 26/07/2021
  2021-01-121581 605 1,440 מימוש 25/07/2021
  2021-01-117387 2,062 4,602 מימוש 15/07/2021
  2021-01-047320 2,612 4,260 מימוש 04/07/2021
  2021-01-107889 718 1,214 מימוש 28/06/2021
  2021-01-105012 2,147 3,767 מימוש 22/06/2021
  2021-01-103311 828 1,380 מימוש 20/06/2021
  2021-01-099486 83 141 מימוש 10/06/2021
  2021-01-097683 2,318 4,121 מימוש 08/06/2021
  2021-01-095526 2,506 4,208 מימוש 03/06/2021
  2021-01-094269 8,194 13,248 מימוש 01/06/2021
  2021-01-093174 2,874 4,872 מימוש 31/05/2021

                                                 
(, ובהתאם, לא יוקצו בפועל Net Exercise" )נטו"מימוש  של בשיטה למימוש ניתנים האופציה כתבילמה לא לאחד עם הנ"ל?  2

שמימשה את כתבי האופציה מלוא המניות הנובעות מהם, אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי  לניצעת
 הגלום בכתבי האופציה. 
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  2021-01-086442 294 488 מימוש 19/05/2021
  35,000 הקצאה 19/05/2021

 
 
- 

הקצאת כתבי  2021-01-086451
במסגרת הצעה 
פרטית הצעה 

פרטית 
מהותית, 

כמפורט בדיווח 
 24.3.2021מיום 

)מס' אסמכתא: 
2021-01-

(, אשר 042381
האמור בו נכלל 

בדוח זה על 
דרך ההפניה. 

לפרטים נוספים 
. 6.1ראה סעיף 

 .לעיל
  2021-01-079308 4,664 7,833 מימוש 06/05/2021

  2021-01-077400 4,462 7,503 מימוש 04/05/2021

  2021-01-076485 1,046 1,785 מימוש 03/05/2021
  2021-01-072858 3,293 5,907 מימוש 28/04/2021
  2021-01-070563 2,980 5,409 מימוש 26/04/2021
  2021-01-068904 4,629 8,232 מימוש 22/04/2021
  2021-01-066750 4,173 7,241 מימוש 20/04/2021
  - הקצאה 19/04/2021

 
 

40,000 

הקצאת מניות  2021-01-065241
חסומות 

במסגרת הצעה 
פרטית שאינה 
הצעה פרטית 

מהותית, 
כמפורט בדיווח 

 18.3.2021מיום 
)מס' אסמכתא: 

2021-01-
(, אשר 037893

האמור בו נכלל 
בדוח זה על 
דרך ההפניה. 

לפרטים נוספים 
. 7.2ראה סעיף 
 להלן. 

  2021-01-054672 - 35,000 פקיעה 04/04/2021
  2021-01-050595 189 342 מימוש 30/03/2021
  2021-01-050595 - 1,620 פקיעה 30/03/2021

 
אופציה, כמות ההון  כתבי 381,963 הינהיתרת כלל כתבי האופציה הלא סחירים  17.8.2021 ליום

  מניות. 65,488,948 וכמות ההון הרשום למסחר הינה מניות 70,470,979 נההמונפק והנפרע הי
 
 
 
 

 הקצאת מניות חסומות .7.2
 מניות 00065,אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, הקצאת  17.3.2021 ביום .7.2.1

משרה  ינושא 2-ל החברה, של כ"א ע.נ. ש"ח 1 בנות סחירות, שם, על רשומות רגילות, חסומות
 -במסגרת הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית שתהווינה לאחר ההקצאה כ בכירה
התקבל  13.4.2021 ביוםהחברה. מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של  0.1%
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לפרטים נוספים  .3סומות המוקצותאישור הבורסה לרישום למסחר בבורסה של המניות הח
)מס'  19.4.2021 ומיום (2021-01-037893)מס' אסמכתא:  18.3.2021מיום  יםמיידי יםראה דיווח
  נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. הםאשר האמור ב( 2021-01-065241אסמכתא: 

מניות  1,158,000אישר דירקטוריון החברה לאחר אישור ועדת התגמול הקצאת  17.8.2021 ביום .7.2.2
עובדים ונושאי  107 -למהונה המונפק של החברה(  1.74% -חסומות של החברה )המהוות כ

בכירה בחברה(. המניות החסומות  נושאי משרה/נושאי משרה 14משרה של החברה )מתוכם 
שנים מאותו  3לאחר  1/3לאחר שנתיים ממועד אישור ההקצאה ע"י הדירקטוריון,  1/3יובשלו 
 לאחר ארבע שנים מאותו מועד.  1/3-מועד ו

 
 הקצאת כתבי אופציה .7.3

כתבי אופציה לא סחירים במסגרת הקצאה פרטית מהותית,  35,000לפרטים אודות הקצאת  .7.3.1
 לעיל. . 6.1לגב' לילי אילון, דירקטורית חיצונית בחברה, ראה סעיף 

כתבי אופציה לא סחירים במסגרת הקצאה פרטית מהותית,  35,000לפרטים אודות הקצאת  .7.3.2
 לעיל.  .6.4ה סעיף לגב' שלומית הרט, דירקטורית חיצונית בחברה רא

 
 דירוג אג"חו גיוס .7.4

באופק יציב  A1.il"( כי היא קובעת דירוג מידרוגהודיעה מידרוג בע"מ )להלן: " 21.3.2021ביום  .7.4.1
ע.נ., וזאת לאור  ש"חמיליון  200לאגרות החוב )סדרה ד'( שתנפיק החברה בהיקף של עד 

, לביצוע הנפקת אגרות חוב 17.3.2021החלטה עקרונית שקיבל דירקטוריון החברה ביום 
הונפקה לראשונה מכוח לציבור, בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב קיימת )סדרה ד'(, אשר 

 . 27.11.2019ודוח הצעת מדף מיום  28.2.2019תשקיף מדף של החברה מיום 
ה החברה את תוצאות הנפקת אגרות חוב )סדרה ד'( בדרך של הרחבת פרסמ 29.3.2021ביום 

על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה . 25.3.2021 סדרה על בסיס דוח הצעת מדף מיום
 10-ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ד'( אשר עומדות לפירעון ב ש"חמיליון  200לציבור עד 

בהתאם לתוצאות . חוב )סדרה ד'( תשלומים לא שווים כמפורט בדוח הצעת המדף לאגרות
 138-ע.נ. אגרות חוב )סדרה ד'( בתמורה כוללת של כ 138,177,000המכרז, הנפיקה החברה 

 )בניכוי הוצאות הנפקה(.₪ מיליוני 
, תנאי אגרות הנפקת אגרות חוב )סדרה ד'( בדרך של הרחבת סדרה לפרטים נוספים אודות

)ד( 16לדוחות הכספיים וביאור  (ה)6 ביאורדירוג החוב של הסדרה ראה ו )סדרה ד'(החוב 
)מס' אסמכתא:  21.3.2021 ים מיוםידידיווחים מו 2020לשנת  הכספיים של החברה יהלדוחות

(, מיום 2021-01-040272, 2021-01-040122)מס' אסמכתא:  21.3.2021(, מיום 2021-01-040056
(, 2021-01-046677)מס' אסמכתא:  25.3.2021(, מיום 2021-01-042381)מס' אסמכתא:  24.3.2021

-2021-01אסמכתא:  )מס' 29.3.2021(, מיום 2021-01-048645)מס' אסמכתא:  28.3.2021מיום 
(, אשר האמור בהם 2021-01-050595)מס' אסמכתא:  30.3.2021( ומיום 2021-01-049878, 049773

  נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 
פז נבו  קאישרה אסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה ד'( את כהונתו של רזני 15.7.2021ביום  .7.4.2

'( עד לפירעון סופי ומלא של אגרות חוב יות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות חוב )סדרה דונאמנ
 (.2021-10-117693)מס' אסמכתא:  15.7.2021מיידי מיום  נוספים ראה דיווח)סדרה ד'(. לפרטים 

 
   הליכים משפטיים .8

בהתייחס לתביעה  2020( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 1)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .8.1
ולתביעה ובקשה לאישור  23.3.2009ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית שהוגשו ביום 

 4.4.2021ביום בקשר עם פסיפיקה אחזקות בע"מ,  14.9.2017התביעה כתביעה נגזרת שהוגשו ביום 
 .11.11.2021הוגשו סיכומי טענות מטעם המשיבים בערעורים. דיון בערעורים קבוע ליום 

בהתייחס לתביעות  2020()א( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .8.2
לבית המשפט המחוזי בתל  1.9.2014וביום  23.12.2012שאושרו כתביעה ייצוגית, אשר הוגשו ביום 

 הסיכומים עם בקשר הבהרות מתן לצורך דיון התקיים 5.5.2021 ביום, אביב יפו כנגד מיטב דש גמל
 ההליך ממתין להכרעה. .הצדדים"י ע שהוגשו

בהתייחס לתובענה  2020()ב( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .8.3
הגישו  10.6.2021, כנגד מיטב דש גמל, ביום 15.10.2013ובקשה לאישורה כייצוגית שהוגשו ביום 

מיטב דש גמל הגישה  30.6.2021באי הכוח המייצגים הודעה בדבר זהות תובע מייצג חלופי. ביום 
קיבל בית המשפט את  2.8.2021הוגשה תגובה לתשובה. ביום  11.7.2021ובה להודעה וביום תש

 ההודעה ואישר את התובע החלופי כתובע ייצוגי. 
בהתייחס לתובענה  2020()ג( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .8.4

מיטב דש גמל לבית המשפט המחוזי בתל  , כנגד10.7.2016ובקשה לאישורה כייצוגית שהוגשו ביום 
 בין הצדדים.  מתנהל הליך גישוראביב, 

                                                 
  בלבד. חסומותת מניו 40,000בפועל הוקצו  3
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בהתייחס לתובענה  2020()ו( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .8.5
כנגד מיטב דש  לבית המשפט המחוזי בתל אביב 10.7.2017ובקשה לאישורה כייצוגית שהוגשו ביום 

 הדין לבית 13.9.2019 ביום שהוגשושה מתוקנת לאישור תובענה כייצוגית תובענה ובקול, גמל
בקשת דחה בית הדין הארצי את  4.4.2021ביום כנגד מיטב דש גמל,  אביב בתל לעבודה האזורי
 .2021דיון הוכחות קבוע לנובמבר . שהגישה מיטב דש גמל הערעוררשות 

בהתייחס לתביעה  2020)ח( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת (2))ב(19 בביאור לאמור בהמשך .8.6
, ביום 2020ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב באפריל 

התקיים דיון מקדמי בהליך ולאחר הערות בית המשפט, ביקש המבקש להסתלק מבקשת  7.4.2021
 למחיקת בקשת האישור.  המבקשאת בקשת  יהמחוזבית המשפט  אישרהאישור. באותו יום, 

בהתייחס לתביעה  2020()ט( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .8.7
מיטב , 12.5.2020ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 

בקשה מיטב דש גמל כמו כן, הגישה . 29.4.2021הגישה את תשובתה לבקשת האישור ביום דש גמל 
המבקשים הגישו תשובות ביום למתן רשות להגשת הודעה לצד שלישי כנגד רשות המיסים. 

הגישה רשות המיסים את עמדתה לפיה היא מתנגדת לצירופה כצד ג'  4.8.2021ביום  .8.6.2021
דיון קדם משפט בבקשה  להליך. יחד עם זאת, ביקשה רשות המיסים להצטרף כמשיבה להליך.

 .23.11.2021 לאישור קבוע ליום
בהתייחס לתביעה  2020()י( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .8.8

מיטב דש גמל בקשה הגישה  8.4.2021, ביום 31.12.2020ובקשה לאישורה כייצוגית שהוגשו ביום 
ה תתגובהגישה את עניינית. מיטב דש גמל  לדחיית בקשת האישור על הסף בשל חוסר סמכות

את ואת תגובתם לבקשת הסילוק הגישו המבקשים  11.7.2021ביום . 6.6.2021יום בלבקשת האישור 
הגישה מיטב דש גמל את תשובתה לתגובת  14.7.2021. ביום תשובתם לתגובה לבקשת האישור

העברת ההליך לבית הדין  התקיים קדם משפט במסגרתו הוחלט על 15.7.2021המבקשים. ביום 
 . 7.3.2022לעבודה. דיון הוכחות בבקשת האישור קבוע ליום 

תביעה של ל בהתייחס 2020 לשנת החברה של הכספיים בדוחותיה( 3)ב()19 בביאור לאמור בהמשך .8.9
)להלן:  לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד מיטב דש טרייד בע"מ 30.4.2020לקוח שהוגשה ביום 

 26.4.2021הגיש הלקוח בקשה לעיכוב הליכים בתביעה. ביום  20.4.2021 ביום, "(טרייד דש מיטב"
 להמרת בקשה הלקוח הגיש 4.5.2021 ביוםהגישה מיטב דש טרייד את התנגדותה לעיכוב ההליכים. 

 לבקשת שהסכימה טרייד דש מיטב תגובת הוגשה 6.5.2021 ביום כספית. בערובה הזמני העיקול
 ממנה. להיפרע תוכל טרייד דש ומיטב ביהמ"ש בקופת תופקד הכספית הערובהש זמן כל הלקוח

 במסגרתו הצדדים בין שנכרת להסכם החלטה של תוקף למתן בקשה הצדדים הגישו 18.6.2021 ביום
 20.6.2021 ביום העיקול. הסרת לצורך טרייד דש למיטב ביהמ"ש בקופת המופקדים הכספים יועברו

 הלקוח בחשבון ההפסד בסך הכספים הערובה 2021 ביולי, 22 ביום הבקשה. את ביהמ"ש קיבל
  .1.12.2021 ליום קבוע משפט קדם דיון .החברה לחשבון הופקדה

בהתייחס לבקשה  2020( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 4)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .8.10
המשפט המחוזי בתל א לחוק החברות שהוגשה לבית 198לגילוי ועיון במסמכים בהתאם לסעיף 

התקיים דיון מקדמי במסגרתו ובהמלצת בית המשפט מחק  22.6.2021, ביום 7.4.2020אביב ביום 
 המבקש את ההליך ללא צו להוצאות. 

בחודש  אביב-לפרטים אודות תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל .8.11
)בנקים, חברות ביטוח, חברות אשראי  נוספות חברות 14, כנגד מיטב דש גמל וכנגד 2021אפריל 

  לדוחות הכספיים. (ד)7 ביאור , ראהובתי השקעות(
-בתל לעבודה האזורי הדיןלפרטים אודות תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית אשר הוגשה לבית  .8.12

  דוחות הכספיים.ל( ה)7ראה ביאור  13.4.2021מיטב דש גמל ביום אביב, כנגד 
לפרטים אודות תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים,  .8.13

( יב)7, ראה ביאור 1.7.2021אשר הועברה למיטב דש גמל ביום  25.6.2019כנגד הלמן אלדובי ביום 
 לדוחות הכספיים. 
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 בע"מ השקעות דש מיטב של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
 
 

 מבוא
 

 הדוח את הכולל החברה), - (להלן מאוחדות וחברות בע"מ השקעות דש מיטב של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 הפסד או הרווח על המאוחדים התמציתיים הדוחות ואת 2021 ,ביוני 30 ליום הכספי המצב על המאוחד התמציתי

 םבאות מושהסתיי חודשים שלושהו שישה של ותלתקופ המזומנים ותזרימי בהון ייםהשינו אחר, כולל ורווח
 לתקן בהתאם אלו ביניים לתקופות כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה הדירקטוריון .כיםתארי

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

 סקירתנו. על בהתבסס אלה ביניים לתקופות כספי מידע
 

 מהווים באיחוד הכלולים נכסיהן אשר שאוחדו חברות של התמציתי הביניים תלתקופ הכספי המידע את סקרנו לא
 18.6%-וכ 19.4%-כ מהוות באיחוד הכלולות והכנסותיהן 2021 ,ביוני 30 ליום המאוחדים הנכסים מכלל 31.4%-כ

 המידע בהתאמה. כים,תארי םבאות ושהסתיימ חודשים שלושהו שישה של ותלתקופ המאוחדות ההכנסות מכלל
 שלהם הסקירה שדוחות אחרים חשבון רואי ידי על נסקר חברות אותן של התמציתי הביניים לתקופת הכספי

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

 
 הסקירה היקף

 
 כספי מידע של "סקירה - בישראל חשבון רואי לשכת של 2410 (ישראל) סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

 מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה הישות". של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים לתקופות
 ואחרים. םאנליטיי סקירה נוהלי ומיישום והחשבונאיים, הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר מבירורים,

 בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה
 בביקורת. מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך

 ביקורת. של דעת חוות מחווים אנו אין לכך, בהתאם
 

 מסקנה
 

 לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא ,אחרים חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס
 .IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם ,המהותיות הבחינות מכל ,ערוך אינו ל"הנ הכספי שהמידע

 
 לתשומת בא לא ,אחרים חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס ,הקודמת בפסקה לאמור בנוסף
 לפי הגילוי הוראות אחר ,המהותיות הבחינות מכל ,ממלא אינו ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו
 .1970-ל"התש ),ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות תקנות של 'ד פרק
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 ליום     
 בדצמבר 31  ביוני 30ליום  
 2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      נכסים שוטפים
      

 286   546   358  מזומנים ושווי מזומנים 
 341   291   426  השקעות לזמן קצר 

 921   597   1,161  אשראי לקוחות
 80   52   49  לקוחות

 140   92   330  חייבים ויתרות חובה
 8   6   7  מסים שוטפים לקבל

      
  2,331   1,584   1,776 

      נכסים לא שוטפים
      

 96   96   97  השקעות של עמיתי קופות גמל
 243   210   312  הלוואות ויתרות חובה, השקעות

 109   45   82  השקעות בחברות כלולות 
 186   192   193  רכוש קבוע

 17   17   20  מסים נדחים
 1,105   1,131   1,110  נכסים בלתי מוחשיים

      
  1,814   1,691   1,756 
      
  4,145   3,275   3,532 

      
      

   .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  ליום     
  בדצמבר 31  ביוני 30ליום  
 2021  2020  2020  
  מבוקר  בלתי מבוקר 
  ח"מיליוני ש 

       התחייבויות שוטפות
       

  561   457   666  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
  58   53   104  התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר

  62   57   69  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  380   263   585  זכאים ויתרות זכות

  49   19   36  מסים שוטפים לשלם
  1,460   849   1,110  

       התחייבויות לא שוטפות
       

  14   7   6  הלוואות מתאגידים בנקאיים
  820   921   1,098  אגרות חוב

  98   98   100  התחייבויות לעמיתי קופות גמל
  -   1   3  התחייבויות בגין רכישת מניות

  147   153   149  התחייבויות בגין חכירה
  11   21   10  זכאים אחרים

  8   8   8  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  47   46   47  מסים נדחים

  1,421   1,255   1,145  
       

  2,255   2,104   2,881  כ התחייבויות"סה
       

       הון 
       

  66   66   66  הון מניות 
  504   518   504  פרמיה על מניות

  12   10   15  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
  370   264   372  יתרת רווח 

  27   32   19  קרנות אחרות
       

  979   890   976  הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
       

  298   281   288  זכויות שאינן מקנות שליטה
  1,277   1,171   1,264  כ הון "סה

       
  4,145   3,275   3,532  
       

        2021 באוגוסט, 17
 רום עינת  רביב אילן  ברקת אלי    הדוחות אישור תאריך

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

ביום 
31 בדצמבר   

ששת החודשים  
שהסתיימו 

ביום 30 ביוני 

שלושת החודשים  
שהסתיימו 

ביום 30 ביוני 

 
   
  
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 )למעט נתוני רווח למניה(ח ''מיליוני ש 
          

 833   206   224   422   453  נטו , עמלות ואחרות, הכנסות מדמי ניהול
 162   20   51   51   102  הכנסות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי

 995   226   275   473   555  כ הכנסות"סה
          

 738   169   194   353   411  הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
          

 257   57   81   120   144  רווח תפעולי
          

 מניירות ערך המוחזקים ) הפסד(רווח 
 19   7   7   )1(  16  נטו, למטרות השקעה בתיק נוסטרו   

 1   -   -   1   1  הכנסות מימון
 )33(  )8(  )16(  )13(  )29( הוצאות מימון

 31   )9(  )8(  )30(  )15( נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות

 6   1   -   1   4  נטו, לפי שיטת השווי המאזני    
          

 281   48   64   78   121  רווח לפני מסים על הכנסה
 89   18   24   35   51  מסים על הכנסה 

          
 192   30   40   43   70  רווח לתקופה

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

          
 1   -   -   -   -  רווח אקטוארי בגין תכניות להטבה מוגדרת
 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

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

 -   -   1   )1(  2  מזומנים    
          

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

 192   30   41   42   72  כ רווח כולל"סה
          

          :רווח לתקופה מיוחס ל
 162   27   29   36   42  בעלי המניות של החברה

 30   3   11   7   28  זכויות שאינן מקנות שליטה
          
  70   43   40   30   192 

          :רווח כולל מיוחס ל
 162   27   30   35   44  בעלי המניות של החברה

 30   3   11   7   28  זכויות שאינן מקנות שליטה
          
  72   42   41   30   192 

רווח למניה המיוחס לבעלי מניות החברה 
 

         
          

 2.52   0.39   0.42   0.54   0.65  רווח בסיסי 
          

 2.51   0.39   0.42   0.54   0.65  רווח מדולל
 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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     החברהמיוחס לבעלי מניות  

   הון מניות  
פרמיה על 

  מניות

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

יתרת 
  רווח

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן 

מקנות  
 כ הון"סה  שליטה

 בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                 
                 

 2021, בינואר 1יתרה ליום 
 1,277   298   979   27   370   12   504    66  )מבוקר(   
                 

 70   28   42   -   42   -   -    -  רווח לתקופה 
 2   -   2   2   -   -   -    -  נטו, רווח כולל אחר

                 
 72   28   44   2   42   -   -    -  כ רווח כולל "סה

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

 )26(  )26(  -   -   -   -   -    -  שליטה   
 )10(  )10(  -   -   -   -   -    -  עידכון התחייבות למיעוט בחברה בת

 3   -   3   -   -   3   -    -  תשלום מבוסס מניות
 רכישות נטו של בעלי זכויות שאינן

 )12(  )2(  )10(  )10(  -   -   -    -  מקנות שליטה    
                 

 1,264   288   976   19   372   15   504    66  2021, ביוני 30יתרה ליום 
 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה 

  הון מניות  

פרמיה 
על 
  מניות

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

יתרת 
  רווח

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן 

מקנות  
 כ הון"סה  שליטה

 בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                

 2020, בינואר 1יתרה ליום 
 1,006   146   860   39   228   10   518   65  )מבוקר(   
                

 43   7   36   -   36   -   -   -  רווח לתקופה 
 )1(  -   )1(  )1(  -   -   -   -  נטו, הפסד כולל אחר

                
 42   7   35   )1(  36   -   -   -  כולל ) הפסד(כ רווח "סה

 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 )8(  )8(  -   -   -   -   -   -  שליטה   

 -   -   -   -   -   )2(  2  *) -  מימוש אופציות לעובדים
 הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן

 141   135   6   6   -   -   -   -  מקנות שליטה   
 5   3   2   -   -   2   -   -  תשלום מבוסס מניות

 5   -   5   -   -   -   4   1  הנפקת הון לעובדים ונושאי משרה
 רכישות נטו של זכויות שאינן

 )14(  )2(  )12(  )12(  -   -   -   -  מקנות שליטה   
 )6(  -   )6(  -   -   -   )6(  -  רכישה עצמית של מניות החברה

                
 1,171   281   890   32   264   10   518   66  2020ביוני  30יתרה ליום 

                
                

                .ח"מיליוני ש 1 -נמוך מ*) 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  
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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 
                

 1,251   287   964   28   353   13   504   66  2021, באפריל 1יתרה ליום 
                

 40   11   29   -   29   -   -   -  רווח לתקופה
 1   -   1   1   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                
 41   11   30   1   29   -   -   -  כ רווח כולל "סה

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

 )8(  )8(  -   -   -   -   -   -  שליטה   
 2   -   2   -   -   2   -   -  תשלום מבוסס מניות

 רכישות נטו של בעלי זכויות
 )12(  )2(  )10(  )10(  -   -   -   -  שאינן מקנות שליטה    

                
 1,264   288   976   19   372   15   504   66  2021, ביוני 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 
                

 1,137   274   863   32   237   9   520   65  2020, באפריל 1יתרה ליום 
                

 30   3   27   -   27   -   -   -  רווח לתקופה 
 -   -   -   -   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                
 30   3   27   -   27   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 )4(  )4(  -   -   -   -   -   -  שליטה   

 הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן
 4   4   -   -   -   -   -   -  מקנות שליטה   

 4   3   1   -   -   1   -   -  תשלום מבוסס מניות
 מכירות נטו של בעלי זכויות

 1   1   -   -   -   -   -   -  שאינן מקנות שליטה   
 5   -   5   -   -   -   4   1  הנפקת הון לעובדים ונושאי משרה

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

 1,171   281   890   32   264   10   518   66  2020, ביוני 30יתרה ליום 
         

         .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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     מיוחס לבעלי מניות החברה 

  הון מניות  
פרמיה על 

  מניות

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  יתרת רווח  מניות

קרנות 
  כ"סה  אחרות

 זכויות
שאינן מקנות 

 כ הון"סה  שליטה
 מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
                

 1,006   146   860   39   228   10   518   65  2020, בינואר 1יתרה ליום 
                

 192   30   162   -   162   -   -   -  רווח לשנה 
 -   -   -   -   -   -   -   -  נטו, רווח כולל אחר

                
 192   30   162   -   162   -   -   -  כ רווח כולל "סה

 )20(  -   )20(  -   )20(  -   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 )12(  )12(  -   -   -   -   -   -  שליטה   
 הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות

 141   135   6   6   -   -   -   -  שליטה    
 8   3   5   -   -   5   -   -  תשלום מבוסס מניות

 רכישות נטו של בעלי זכויות שאינן
 )24(  )6(  )18(  )18(  -   -   -   -  מקנות שליטה   

 -   -   -   -   -   )3(  3  *) -  מימוש אופציות לעובדים
 5   -   5   -   -   -   4   1  הנפקת הון לעובדים ונושאי משרה

 )21(  -   )21(  -   -   -   )21(  -  רכישה עצמית של מניות החברה
 גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה עקב 

 2   2   -   -   -   -   -   -  איבוד שליטה בחברה   
                

 1,277   298   979   27   370   12   504   66  2020, בדצמבר 31יתרה ליום 
                

        .ח"מיליוני ש 1 -נמוך מ*) 

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

ביום 
31 בדצמבר

ששת החודשים  
שהסתיימו 

ביום 30 ביוני 

שלושת החודשים  
שהסתיימו 

ביום 30 ביוני 

 
   
    
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

          מזומנים לפעילות שוטפתתזרימי 
          

 192   30   40   43   70  רווח לתקופה
          

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
          :מפעילות שוטפת   

          
          :התאמות לסעיפי רווח והפסד

          
 27   7   8   14   15  פחת רכוש קבוע
 57   15   13   29   26  בלתי מוחשייםהפחתת נכסים 

 14   -   -   14   -  הפסד מירידת ערך מוניטין
 )76(  -   -   -   -  רווח ממימוש השקעה בחברה כלולה

 9   3   2   5   4  הפחתת הוצאות רכישה נדחות
 -   -   )1(  -   )1( שערוך השקעות לעמיתי קופות גמל 

 -   -   2   -   2  התחייבויות לעמיתי קופות גמלשערוך 
 -   -   3   -   3  שינוי בהתחייבויות בגין רכישת מניות

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

 )1(  2   )2(  2   )3( נטו, מסים נדחים
 )8(  )2(  5   )6(  5  שערוך אגרות חוב

 רווח מניירות ערך הנמדדים בשווי 
 )58(  )2(  )14(  )5(  )26( נטו, הוגן דרך רווח או הפסד   

 8   4   2   5   3  תשלום מבוסס מניות
  28   59   19   28  )25( 
          
          
 
          

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
          

          :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
          

 לקוחות וחייבים, אשראי לקוחות
 )214(  319   )402(  213   )427( ויתרות חובה   

 )35(  -   )5(  -   30  מזומנים מיועדים  
 אשראי לזמן קצר לצורך מתן אשראי

 )153(  )350(  )37(  )318(  58  חוץ בנקאי   
 התחייבויות לספקים ולנתוני שירותים

 231   )7(  227   62   174  וזכאים ויתרות זכות   
          
 )165(  )43(  )217(  )38(  )171( 
          

 ששימשו(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 )4(  20   )158(  59   )67( שוטפת) לפעילות   

          
          
          
          
          
          
          
          

 .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים הבאורים
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים 
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו 
 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

          תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
 השקעות  הנמדדות  ) רכישת(מימוש 

 55   )25(  )33(  12   )28( נטו, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   
 )8(  )2(  )3(  )3(  )3( רכישת רכוש קבוע

 )29(  )8(  )11(  )15(  )17( רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 )12(  )2(  )2(  )7(  )4( פרעון התחייבויות בגין רכישת מניות

 )5(  )2(  -   )7(  -  מתן הלוואה לזמן ארוך
 )4(  )11(  )46(  )4(  )62( נטו, שינוי בפיקדונות מוגבלים

 השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת 
 )15(  -   )1(  )5(  )1( השווי המאזני   

 -   -   )3(  -   )3( )ב(רכישת חברה שאוחדה לראשונה 
 4   -   1   -   1  פרעון הלוואות

 -   -   -   -   )4( מתן הלוואה לזמן קצר
          

 )14(  )50(  )98(  )29(  )121( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
          

          תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 בניכוי (הנפקת אגרות חוב של החברה 

 112   112   -   112   138  )הוצאות הנפקה   
 הנפקת אגרות חוב של חברה מאוחדת

 85   -   246   -   246  )בניכוי הוצאות הנפקה(   
 )106(  -   -   -   -  פרעון אגרות חוב של החברה

 )144(  )39(  )38(  )67(  )77( פרעון אגרות חוב של חברה מאוחדת
אגרות חוב של חברה  מקדמה בגין פרעון

 -   -   39   -   -  מאוחדת
 )20(  -   )40(  -   )40( דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה

 דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן  
 )12(  )7(  )25(  )8(  )26( מקנות שליטה   

 )26(  )6(  )7(  )13(  )14( פרעון התחייבויות בגין חכירה
 )22(  )1(  )12(  )17(  )12( זכויות שאינן מקנות שליטהרכישת 

 פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים
 )10(  )2(  )6(  )5(  )11( בנקאיים   

 25   -   -   -   -  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
 הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות

 141   4   -   141   -  שליטה   
 )21(  )6(  -   )6(  -  רכישה עצמית של מניות החברה

 10   -   30   10   40  נטו, תמורה ממכירת ניירות ערך בחסר
 5   4   -   5   -  קבלת הלוואה המירה למניות

 16   )23(  12   93   16  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
          

 33   36   199   245   260  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
          

 15   6   )57(  275   72  במזומנים ושווי מזומנים(ירידה) עלייה 
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

 271   540   415   271   286  תקופה   
 286   546   358   546   358  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 לשנה          
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  ביוני 30 ביום  ביוני 30ביום   
  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"מיליוני ש  
           
מידע נוסף על תזרימי המזומנים  )א(

          מפעילות שוטפת
           
          :מזומנים ששולמו במשך השנה עבור 
           
 42   18   18   22   21  ריבית 
           
 39   4   30   14   47  מסים על הכנסה 
           
           
          :מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור 
           
 104   32   24   57   53  ריבית 
           
 5   -   -   3   1  מסים על הכנסה 
           
           
 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
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  לשנה          
  שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים  
  ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
  בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום   
  2021  2020  2021  2020  2020  
  מבוקר  בלתי מבוקר  
  ח"מיליוני ש  
            
           רכישת חברה שאוחדה לראשונה )ב(
            

 
 נכסים והתחייבויות של החברה

           :המאוחדת ליום הרכישה   
            
  -   -   6   -   6  נכסים בלתי מוחשיים  
  -   -   )3(  -   )3( התחייבות בגין רכישת מניות 
            
  -   -   3   -   3  כ רכישת חברה שאוחדה לראשונה "סה 
            
           איבוד שליטה בשותפות שאוחדה בעבר )ג(
            
  )8(  -   -   -   -  )מזומנים ושווי מזומניםלמעט (הון חוזר  
  2   -   -   -   -  השקעות וחייבים אחרים, הוצאות מראש 
  8   -   -   -   -  תוכנות 
  2   -   -   -   -  מיסים נדחים 
  )8(  -   -   -   -  זכאים אחרים 

 
רווח מאיבוד שליטה בחברה מוחזקת 

  76   -   -   -   -  שאוחדה בעבר
  2   -   -   -   -  זכויות שאינן מקנות שליטה 
            

 
כ נכסים והתחייבויות של השותפות "סה

  74   -   -   -   -  המאוחדת ליום המכירה 

            
  74   -   -   -   -  נכסים והתחייבויות ליום המכירה 
  )74(  -   -   -   -  כ מעבר להשקעה בכלולה"סה 

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

 לושהשו שישה של ותלתקופו 2021 ביוני, 30 ליום מתומצתת במתכונת נערכו אלה כספיים דוחות .א
 בדוחות לעיין יש מאוחדים). ביניים כספיים דוחות - (להלן כיםתארי םבאות ושהסתיימ חודשים

 שהסתיימה לשנהו 2020 בדצמבר, 31 ליום החברה של השנתיים הכספיים לדוחות בהקשר אלה
 המאוחדים). השנתיים הכספיים הדוחות - (להלן אליהם נלוו אשר ולבאורים תאריך באותו

 
 הקורונה משבר השלכות  ב.
 

 את פוקד 2020 שנת מתחילת ,המאוחדים השנתיים הכספיים לדוחות 'ב1 לבאור בהמשך
 ).COVID-19( הקורונה נגיף בהתפשטות שמקורו כלכליות מאקרו השלכות בעל אירוע העולם

 ,2020 שנת במהלך הגלובלית והתפשטותו ,2019 דצמבר בחודש בסין הקורונה נגיף התפרצות
 הנגיף התפשטות .בישראל וגם בעולם רבים באזורים הכלכלית הפעילות בהיקפי לירידה גרמה
 בארץ פיננסיים נכסים של בשווים לירידות ,ההון בשוק רבה לתנודתיות ,היתר בין ,גרמה

 .הישראלית ובכלכלה העולמית בכלכלה מהותית ולפגיעה ובעולם
 בארץ התחלואה היקף אך ,סדירה לפעילות חזר המשק הכספיים הדוחות אישור למועד נכון

 הגבלות שתוטלנה וייתכן חזרו הציבור על מההגבלות חלק עלייה, במגמת נמצא ובעולם
 נוספות.

 בשליטת איננו ואשר ,בעולם מורגשות עדיין שהשפעותיו ,מתמשך באירוע שמדובר היות
 ובוחנת ובעולם בארץ בשווקים השינויים אחר שוטף באופן לעקוב ממשיכה החברה ,החברה

 .והארוך הבינוני בטווח העסקיות תוצאותיה על ההשלכות את
 ועקב פעילותה אופי בשל כי למסקנה והגיעה לעיל האמורות ההשלכות את בחנה החברה

 לעין הנראה בעתיד התחייבויותיה את ולפרוע להמשיך ביכולתה יש ,שנקטה הפעולות
 .שנקבעו הפיננסיות המידה באמות לעמוד ולהמשיך

 
 החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 באור

 

 מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת .א
 

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

 .1970-התש"ל ומיידיים), תקופתיים
 
 לזו עקבית מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות בעריכת יושמה אשר החשבונאית המדיניות .ב

 להלן. האמור למעט המאוחדים, השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת שיושמה
 

 יישומם שלפני בתקופה חדשים IFRS לתקני גילוי .ג
 

 וטעויות חשבונאיים באומדנים שינויים חשבונאית, מדיניות IAS 8-ל תיקון
 

 חשבונאית, מדיניות" :8 בינלאומי חשבונאות לתקן תיקון IASB-ה פרסם ,2021 פברואר בחודש
 המונח של חדשה הגדרה להציג הינה התיקון מטרת ."וטעויות חשבונאיים באומדנים שינויים

  חשבונאיים". "אומדנים
 ודאות לאי הכפופים הכספיים בדוחות כספיים כ"סכומים מוגדרים חשבונאיים אומדנים
 משינויים נבדלים הם וכיצד חשבונאיים באומדנים שינויים מהם מבהיר התיקון במדידה".
 טעויות. ומתיקוני החשבונאית במדיניות

 חל והוא 2023 ארבינו 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות פרוספקטיבי באופן ייושם התיקון
 תקופה אותה בתחילת המתרחשים חשבונאיים ובאומדנים חשבונאות ניותבמדי שינויים על
 אפשרי. מוקדם יישום ה.אחרי או
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 (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 באור
 

 (המשך) יישומם שלפני בתקופה חדשים IFRS לתקני גילוי .ג
 

 ההכנסה על מסים  IAS 12-ל תיקון
 

 מצמצם אשר ההכנסה על מסים ,12 בינלאומי חשבונאות לתקן תיקון IASB-ה פרסם 2021 במאי
 .IAS 12-ל 24-ו 15 בסעיפים המובא נדחים במסים "לראשונה ההכרה חריג" תחולת את

 בנכסי הכרה התקן גמחרי נדחים, מסים והתחייבויות בנכסי ההכרה הנחיות במסגרת
 בנכסים לראשונה מההכרה הנובעים מסוימים זמניים הפרשים בגין נדחים מסים והתחייבויות
 את מצמצם התיקון ."לראשונה ההכרה חריג" מכונה זה חריג מסוימות. בעסקאות והתחייבויות

 מסים והתחייבויות בנכסי הכרה על חל אינו הוא כי ומבהיר "לראשונה ההכרה חריג" תחולת
 שווים זמניים הפרשים נוצרים בגינה ואשר עסקים צירוף אינה אשר מעסקה הנובעים יםנדח

  החריג. תנאי ביתר עומדים הם אם גם ובזכות בחובה

 מוקדם יישום לאחריו. או 2023 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות בתקופות ייושם התיקון
 החל ייושם התיקון - ושיקום פירוק בגין בהתחייבות והכרה חכירה לעסקאות בנוגע אפשרי.

 יושם התיקון בהם הכספיים בדוחות המוצגת ביותר המוקדמת הדיווח תקופת מתחילת
 העודפים של הפתיחה ליתרת לראשונה היישום של המצטברת ההשפעה זקיפת תוך לראשונה,

 זה. למועד שרלוונטי) ככל בהון, אחר רכיב (או

 של הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא לעיל לתיקון החברה, להערכת
 .החברה

 
 מחדש סווג .ד

 
 לתקופות ההשוואה בנתוני מסוימים סעיפים מהותיים, לא בסכומים מחדש, סיווגה החברה

 הנוכחית. בתקופה להצגה להתאימם מנת על קודמות,
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 פיננסיים מכשירים - :3 באור
 

 הוגן שווי .א
 

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

 

 הוגן שווי  יתרה 

 
 ביוני 30

2021  
 ביוני 30

2020  
 בדצמבר 31

2020  
 ביוני 30

2021  
 ביוני 30

2020  
 בדצמבר 31

2020 

 
 בלתי
  מבוקר

 בלתי
  מבוקר  מבוקר

 בלתי
  מבוקר

 בלתי
 מבוקר  מבוקר

 ח"ש מיליוני 
 התחייבויות

            פיננסיות
            

 חוב אגרות
 )2( )1( ')ג סדרה(
  449   534   445   488   547  478  

 חוב אגרות
 )2( )1( ')ד סדרה(
  500   380   361   524   374  384  

 חוב אגרות
 מאוחדת חברה

)2( )3(  449   270   279   454   269  284  
            
  81,39   1,184   1,085   1,466   1,190  1,146 

 

 

 .בבורסה נסחרות )ד' וסדרה ג' (סדרה חוב אגרות )1(
 לשלם. וריבית שוטפות חלויות כולל )2(
 למחירי בהתאם הינו ההוגן השוויו בבורסה נסחרות בע"מ פנינסולה קבוצת חוב אגרות )3(

 בורסה.
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 (המשך) פיננסיים מכשירים - :3 באור
 

 הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג .ב
 

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

  ההוגן: השווי לקביעת
 

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

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

 יה).לצפי ניתנים שוק בנתוני
 

 הוגן בשווי מדדיםהנ פיננסיים מכשירים
 
 3 רמה  2 רמה  1 רמה  

 ח"ש מיליוני  )מבוקר בלתי( 2021 ,ביוני 30
       הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 60   9   205   חוב ואגרות אופציות ,מניות
        אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 5   -   -    מניות

       
   205   9   65 

 

 
       פיננסיות התחייבויות

 -   -   104   סחירות ואופציות חוב אגרות ,מניות
 7   -   -   מניות בגין התחייבות

       
   104   -   7 

 

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

 

 נכסים
 פיננסיים

 הוגן בשווי
 רווח דרך
  הפסד או

 נכסים
 פיננסיים

 בשווי
 דרך הוגן
 כולל רווח

   אחר
 התחייבות

 כ"סה  מניות בגין
 ח"ש מיליוני 
        

 30   )5(  5   30  2021 ,בינואר 1 ליום יתרה
        

  ברווח שהוכר )הפסד( רווח סך
 )1(  )3(  -   2  הפסד או   

 4   )3(  -   7  רכישות
 25   -   -   25  כלולה בחברה מהשקעה מיון

 )4(  -   -   )4( מימושים
 4   4   -   -   התחייבות פרעון

        
 58   )7(  5   60  2021 ,ביוני 30 ליום יתרה

 

 
 במסגרת ,1 ברמה הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים ,2021 ,ביוני 30 ליום קיימים, בנוסף

 .ש"ח מיליוני 11-כ של בסך גמל, קופות עמיתי של השקעות



 מ"בע השקעות דש מיטב
  מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

18 

 (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( 2020 ,ביוני 30

 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 33  7  134  חוב ואגרות אופציות ,מניות
 אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 6 - -   מניות

 134  7  39 

 פיננסיות התחייבויות
-- 53   סחירות ואופציות חוב אגרות ,מניות

- 2 -   לגידור המשמשים המדד על אקדמה חוזי
 10 - -  למניות המירה התחייבות
 10 - -  מניות בגין התחייבות

 53  2  20 

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

 נכסים
 פיננסיים

 הוגן בשווי
 רווח דרך
 הפסד או

 נכסים
 פיננסיים

 בשווי
 דרך הוגן
 כולל רווח

 אחר

 התחייבות
 המירה
  למניות

 התחייבות
 כ"סה מניות בגין

 ח"ש מיליוני

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

 ברווח שהוכר הפסד סך
 )4( - - -  )4( הפסד או   

 7  7  - - -   התחייבויות פרעון
 )5( -  )5(- -  הלוואה קבלת

 19  )10(  )10( 6  33  2020 ,ביוני 30 ליום יתרה

 במסגרת ,1 ברמה הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים ,2020 ביוני 30 ליום קיימים, בנוסף
 ש"ח. מיליוני 11 -כ של בסך גמל, קופות עמיתי של השקעות
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 (המשך) פיננסיים מכשירים - :3 באור
 

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

 ח"ש מיליוני  )מבוקר( 2020 ,בדצמבר 31
       הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 30   12   145    חוב ואגרות אופציות ,מניות
       אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 5   -   -    מניות

       
   145   12   35 

 

 
       פיננסיות התחייבויות

 -   2   -   והחלף אקדמה חוזי
 -   -   56   סחירות ואופציות חוב אגרות ,מניות

 -   2   -   לגידור המשמשים המדד על אקדמה חוזי
 5   -   -   מניות בגין התחייבות

       
   56   4   5 

 

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

 

 נכסים
 פיננסיים

 הוגן בשווי
 רווח דרך
  הפסד או

 נכסים
 פיננסיים

 בשווי
 דרך הוגן
 כולל רווח

   אחר

 התחייבות
 המירה
  למניות

 התחייבות
 כ"סה  מניות בגין

 ח"ש מיליוני 
          

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

  ברווח שהוכר הפסד סך
 )6(  -   -   )1(  )5( הפסד או   

 13   -   -   -   13  כלולה בחברה מהשקעה מיון
 )15(  -   -   -   )15( מימושים

 12   12   -   -   -   התחייבויות פרעון
 )5(  -   )5(  -   -  הלוואה קבלת
 10   -   10   -   -  מאיחוד יציאה

          
 30   )5(  -   5   30   2020 ,בדצמבר 31 ליום יתרה
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 מוחשיים בלתי נכסים - :4 באור

 
 פנסיה וקרנות גמל קופות ניהול .א
 

 ניהול המזומנים מניבת היחידה בגין מוניטין ערך לירידת בחינה החברה ערכה הדוח בתקופת
 גמל קופות ניהול ליחידת המיוחסים הנכסים של ההשבה בר סכום פנסיה. וקרנות גמל קופות

 ההוגן, השווי בחישוב מזומנים. תזרימי היוון בסיס על הוגן, שווי בסיס על נקבע פנסיה וקרנות
 המנוהלים הנכסים מהיקף נגזרות אשר העתידיות ההכנסות לגבי יהבתחזיות החברה השתמשה

 רווחיותה 2021 במרס, 31 ביום שהסתיימה לתקופה רווחיותה בסיס על ,2021 במרס, 31 ליום
 ..%610-כ של היוון ובשיעור 2.5% של בשיעור יתעתיד צמיחה לגבי הערכות בעתיד, הצפויה

 ש"ח. מיליוני 354 של לסך ,2021 במרס, 31 ליום כוןנ מסתכם, זו ליחידה הוקצה אשר המוניטין
 לירידת הפרשה נדרשת לא ולכן היחידה של הכספיים בדוחות מהערך גבוה השבה בר סכום

  .ערך
 
 שוטף חיסכון ניהול .ב

 
 המזומנים מניבת היחידה את מרכיבים אשר וההתחייבויות הנכסים 2021 ,ביוני 30 ליום נכון

 שערכה מוניטין ערך לירידת הבחינה מאז משמעותי באופן השתנו לא שוטף חיסכון ניהול
 הערך על מהותי באופן עלה ההשבה בר סכום של החישוב בה 2020 ,ביוני 30 ליום נכון החברה

 מהערך נמוך יהיה השוטפת בתקופה שיקבע ההשבה בר סכום של הערך כי והסיכוי בספרים
 לא פיו על 2020 ,ביוני 30 ליום שבוצע בחישוב החברה השתמשה לכך, אי קלוש. הינו בספרים
 הנגזר שימוש, שווי בסיס על נבנתה ,2020 ,ביוני 30 ליום הבחינה .ערך לירידת הפרשה נדרשת
 מס, לפני המזומנים תזרימי היוון שיטת לפי השימוש שווי בחישוב מזומנים. היוון משיטת

 המנוהלים הנכסים מהיקף נגזרות אשר העתידיות ההכנסות לגבי בתחזיותיה החברה השתמשה
 רווחיותה 0202 ביוני, 30 ביום שהסתיימה לתקופה רווחיותה בסיס על ,2020 ביוני, 30 ליום

 .11.5%-כ של היוון ובשיעור 2.5% של בשיעור עתידית צמיחה לגבי הערכות בעתיד, הצפויה
 של לסך ,2021 ביוני, 30 ליום נכון מסתכם, שוטף חסכון ניהול ליחידת הוקצה אשר המוניטין

  ש"ח. מיליוני 449
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 פעילות מגזרי - :5 באור
 

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

 
 חיסכון ניהול מגזר

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

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

   
 החיסכון ניהול מגזר

 השוטף
 השקעה תיקי וניהול שיווק כולל השוטף החיסכון ניהול מגזר -

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

   
 ללקוחות בעיקר בורסה חבר שירותי מתן הינה המגזר פעילות -  בורסה חבר מגזר

 שירותי ,ערך ניירות משמורת שירותי ,היתר בין הכוללים ,פרטיים
 ואשראי ש"עו ופעילויות ערך בניירות עסקאות ביצוע מסחר,
 2020 לשנת הרביעי מהרבעון החל לקוחות. של רחב למגוון שונות
 נכללת אשר המוסדי הברוקראז' פעילות את כולל לא המגזר
 אחרים. במגזר

   
 מתן כוללת המגזר פעילות ,2020 לשנת הרביעי מהרבעון החל  - בנקאי חוץ אשראי   

 קבוצת באמצעות בישראל ובינוניים קטנים לתאגידים אשראי
 באמצעות פרטיים ללקוחות צרכני אשראי מתן מ,"בע פנינסולה

 באמצעות באירלנד אשראי מתן ופעילות בע"מ הלוואות דש מיטב
Limited Management Investment Lotus. 

 

 ברוקראז' פעילות בעיקר הן האחרים במגזר שנכללות בקבוצה הנוספות הפעילויות
 של מלאה בבעלות הנמצאת ביטוח סוכנות (למעט הביטוח סוכנויות פעילויות מוסדי,
 רכישת פעילותו זרות קרנות הפצת ובינוני), ארוך לזמן חיסכון במגזר שנכללת החברה
  בע"מ. סי אם. קפיטל ליקווידיטי באמצעות עתידיות הכנסות תזרימי

 
 קבלת לצורכי בנפרד שלה העסקיות היחידות של הפעילות תוצאות אחר עוקבת ההנהלה .2

  .ביצועים והערכת משאבים הקצאת לגבי החלטות
 נמדד מסוימים שבמקרים תפעולי הפסד או רווח על בהתבסס מוערכים המגזרים ביצועי
  .המאוחדים הכספיים בדוחות תפעולי הפסד או מרווח שונה באופן

 

 ואינם קבוצתי בסיס על מנוהלים ההכנסה על והמסים המימון הכנסות ,המימון הוצאות
 בלתי נכסים הפחתת בעיקר הכוללות ,אחרות הוצאות .פעילות למגזרי מיוחסים
 לקבלת ההנהלה את משמשות שאינן מכיוון פעילות למגזרי מיוחסות אינן מוחשיים
 .מטה הוצאות בעיקר כוללות למגזרים הוקצו שלא הוצאות ,כן כמו .תפעוליות החלטות

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

 .שוטפים שוק מחירי לפי בהן מכירה ומשכך
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           )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 2021ביוני  30ששת החודשים שהסתיימו ביום    

  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  שוטף

חבר 
  בורסה

אשראי 
 כ "סה  התאמות  אחרים  חוץ בנקאי

 בלתי מבוקר   
 ח"מיליוני ש   
              הכנסות  
                
 555   -   55   102   63   177   158  הכנסות מחיצוניים  
 -   )3(  2   -   1   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 555   )3(  57   102   64   177   158  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 4   -   4   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                
 176   -   23   65   17   73   )2( מגזרי) הפסד(רווח   
                
 )28(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 16              נטו, נוסטרו   
 )28(             נטו, הוצאות מימון  
 )15(             נטו, הוצאות אחרות  
                
 121              רווח לפני מסים על הכנסה  
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           )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              )המשך( מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 2020ביוני  30ששת החודשים שהסתיימו ביום    

  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  שוטף

חבר 
  *בורסה 

אשראי 
חוץ בנקאי 

 כ "סה  התאמות  *אחרים   *
 בלתי מבוקר   
 ח"מיליוני ש   
              הכנסות  
                
 473   -   63   51   47   162   150  הכנסות מחיצוניים  
 -   )2(  1   -   1   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 473   )2(  64   51   48   162   150  כ הכנסות"סה  
                
 147   -   20   21   14   65   27  רווח מגזרי  
                
 )26(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

  
 הפסד מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 )1(             נטו, נוסטרו   
 )12(             נטו, הוצאות מימון  
 )30(             נטו, הוצאות אחרות  
                
 78              רווח לפני מסים על הכנסה  
                
 '.ראה פירוט בסעיף א ).CODM(הצגה מחדש בהתאם לגישת מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של החברה *   



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

 

24 

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

                
 2021ביוני  30שלושת החודשים שהסתיימו ביום    

  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  חבר בורסה  שוטף

אשראי 
 כ "סה  התאמות  אחרים  חוץ בנקאי

 בלתי מבוקר   
 ח"מיליוני ש   
              הכנסות  
                
 275   -   26   51   26   91   81  הכנסות מחיצוניים  
 -   )1(   -   -   1   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 275   )1(   26   51   27   91   81  כ הכנסות"סה  
                
 94   -   6   32   6   39   11  רווח מגזרי  
                
 )13(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

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

                
 2020ביוני  30שלושת החודשים שהסתיימו ביום    

  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  *חבר בורסה   שוטף 

אשראי חוץ 
 כ "סה  התאמות  *אחרים   *בנקאי 

 בלתי מבוקר   
 ח"מיליוני ש   
              הכנסות  
                
 226   -   34   20   25   74   73  הכנסות מחיצוניים  
 -   )1(  -   -   1   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 226   )1(  34   20   26   74   73  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 1   -   1   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                
 70   -   9   10   10   28   13  רווח מגזרי  
                
 )12(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים   

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 7              נטו, נוסטרו   
 )8(             נטו, הוצאות מימון  
 )9(             נטו, הוצאות אחרות  
                
 48              רווח לפני מסים על הכנסה  
                
 '.ראה פירוט בסעיף א ).CODM(הצגה מחדש בהתאם לגישת מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של החברה *   
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           )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              מידע בדבר מגזרי פעילות .ב 

                
 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום    

  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 
  וארוך

ניהול 
חיסכון 
  שוטף

חבר 
  בורסה

אשראי 
 כ "סה  התאמות  אחרים  חוץ בנקאי

 מבוקר   
 ח"מיליוני ש   
              הכנסות  
                
 995   -   109   162   99   323   302  הכנסות מחיצוניים  
 -   )4(  3   -   1   -   -  הכנסות בין מגזרים  
                
 995   )4(  112   162   100   323   302  כ הכנסות"סה  
                

  
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 6   -   6   -   -   -   -  נטו, המאזני   
                
 321   -   39   98   30   125   29  רווח מגזרי  
                
 )58(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

  
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

 19              נטו, נוסטרו   
 )32(             נטו, הוצאות מימון  
 31              נטו, הכנסות אחרות  
                
 281              רווח לפני מסים על הכנסה  
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 הדוח בתקופת מהותיים אירועים - :6 באור
 

 ,2021 ,בפברואר 22 ביום המאוחדים, השנתיים הכספיים לדוחות א'30 בבאור לאמור בהמשך  א.
 בכפוף ,לפיו )הפניקס - להלן( מ"בע אחזקות הפניקס עם בהסכם גמל דש מיטב התקשרה
 להלן( מ"בע השקעות בית אלדובי הלמן לבין הפניקס של בת חברה בין המיזוג עסקת להשלמת

 אלדובי הלמן של המניות הון מלוא את לרכוש הפניקס עתידה במסגרתו ואשר ),אלדובי הלמן -
 ופנסיה גמל קופות אלדובי הלמן של המניות מהון %100-ב החברה, ידיעת למיטב המחזיקה,(

 ,ופנסיה גמל הלמן על שלה השליטה כוח את הפניקס תפעיל ),ופנסיה גמל הלמן -לן(לה בע"מ
 קרנות פעילות את ופנסיה גמל מהלמן תרכוש גמל דש מיטב לפיו בהסכם להתקשר מנת על

 לתנאים בכפוף ,ההסכם להוראות בהתאם .ופנסיה גמל הלמן ידי על המנוהלת החדשות הפנסיה
 מהלמן החדשות הפנסיה קרנות פעילות את גמל דש מיטב תרכוש ,ההסכם להשלמת המתלים

 דש למיטב ,העסקה השלמת ממועד החל .ח"ש מיליון 45-כ של בסך תמורה כנגד ,ופנסיה גמל
 בגין בין ,הנרכשות הפנסיה קרנות לפעילות הקשור בכל והמלאה הבלעדית האחריות תהא גמל

 בכפוף ,ואילך ההשלמה מועדמ שהחל התקופה בגין ובין ההשלמה למועד שקדמה התקופה
 קבלת כך ובכלל ,מקובלים מתלים לתנאים כפופה היתה העסקה השלמת .ההסכם להוראות

 ביטוח ,ההון שוק רשות על הממונה אישור וכן העסקה לביצוע התחרות על הממונה אישור
 להשלמת האחרון המועד .גמל דש למיטב הנרכשות הפנסיה קרנות פעילות להעברת וחיסכון

 אחרת חברה או גמל דש מיטב התחייבה ,ההסכם במסגרת .2021 ,ביוני 03 ליום נקבע קההעס
 חודשים 12 של תקופה במשך המועברת הפעילות של מהעובדים 70% לשימור תפעל כי בקבוצה
 נחתם ההסכם כי גמל דש למיטב הפניקס מסרה ,2021 ,סבמר 10 ביום .ההשלמה ממועד לפחות

 הקרנות ניהול להעברת בקשה החברה הגישה ,2021 ,באפריל 14 ביום .ופנסיה גמל הלמן ידי על
 ,2021 ,ביוני 28 ביום .לעסקה התחרות על הממונה אישור ןנית ,2021 ,באפריל 21 ביום .לממונה

 בהתאם .הקרנות ניהול להעברת וחסכון ביטוח ההון, שוק רשות על הממונה אישור ניתן
 הפנסיה קרנות פעילות הועברה ,2021 ,ביוני 30 ביום ,ההשלמה מועד שינוי על הצדדים להסכמת
 ,2021 ,ביולי 1 מיום החל ,המתלים התנאים התקיימות שלאחר כך ,אלדובי הלמן של החדשות

 .גמל דש מיטב על חלות המועברות הקרנות בגין והזכויות החובות כלל
 הלמןשהיו בניהול , ח"מיליארדי ש 5.2-בהיקף של כ, נכסי עמיתים, הקרנות העברתהשלמת  עם
 מיטב דש גמל. לניהול עברו, ופנסיה גמל

 
 והנפרע המונפק המניות מהון 40% לרכישת הסכם על החברה חתמה ,2021 בפברואר, 25 ביום .ב

 שלאחר כך סלע של המשותפים מהמנכ"לים סלע) - (להלן בע"מ לביטוח סוכנות סלע של
 ש"ח. מיליוני 12.2-כ של לסך בתמורה זאת סלע, של המניות הון במלוא החברה תחזיק הרכישה
 -ה ביום התקבל אשר וחיסכון ביטוח ההון שוק על הממונה אישור לקבלת כפוף היה ההסכם

 העסקה לפחות. שנים 5 למשך בתפקידם ימשיכו סלע של המשותפים המנכ"לים .2021 במאי, 24
 .2021 במאי, 30 ביום הושלמה

 
 השקעות שיווק נוקס בחברת החזקתה למכירת הסכם על החברה חתמה ,2021 בינואר, 26 ביום .ג

 של כולל סך תמורת בנוקס, הנוסף המניות לבעל נוקס) - (להלן בע"מ פנסיוני לביטוח וסוכנות
 בהסכם. הקבועים למועדים בהתאם שיושלם ש"ח אלפי 760-כ

 מכירת והושלמה וחיסכון ביטוח ההון שוק על הממונה אישור התקבל 2021 אפריל בתחילת
 המניות.

  
 בע"מ פינקום חברת של המניות בעלי לבין החברה בין הסכם נחתם ,2021 בפברואר, 22 ביום .ד

 במלוא החברה תחזיק הרכישה שלאחר כך בפינקום החזקותיהם מלוא לרכישת פינקום) - (להלן
 שיכולה נוספת מותנת ותמורה ש"ח מיליוני 3 של במזומן בתמורה זאת פינקום, של המניות הון

 תוכנת פיתחה פינקום בהסכם. לקבוע בהתאם ש"ח), מיליוני 6 הכל (סך ש"ח מיליוני 3 עד להגיע
 נוחה בצורה שברשותם ידעהמ את ולסדר לאסוף ללקוחותיה לאפשר בכדי אינטרנט ואתר מס

 נרשמה 2021 ביוני, 30 ליום מס. לייעוץ רישיון בעל ידי על המוגשת מס להחזר לבקשה כהכנה
 ש"ח מיליוני 3 של סך שולם 2021 מאי, בחודש ש"ח. מיליוני 6-כ של בסך בפינקום השקעה
 החברה. שם על הועברו והמניות

שנרכשו וההתחייבויות שניטלו על פי מדידה ארעית. החברה הכירה בשווי ההוגן של הנכסים 
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם התקבלה הערכת שווי סופית לשווי ההוגן של הנכסים 

 המזוהים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו.
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 כמות הקצאת )התגמול ועדת אישור לאחר( החברה דירקטוריון אישר ,2021 בפברואר, 1 ביום .ה

 של א"כ .נ.ע ש"ח 1 בנות ,סחירות ,שם על רשומות ,רגילות חסומות מניות 175,000 של כוללת
 ההצבעה ומזכויות והנפרע המונפק המניות מהון %0.27-כ ההקצאה לאחר שתהווינה ,החברה

 מניות 75,000 .החברה של עובדים 3-ו בכירה משרה לנושא ,מלא בדילול %0.27-וכ החברה של
 לאחר ומחצית הדירקטוריון י"ע ההקצאה אישור ממועד שנים 3 לאחר מחצית יובשלו חסומות

 יבשילו בחברה בכירה משרה נושאל שיוקצו חסומות מניות 100,000 .מועד מאותו שנים 5
 חלף מוקצות והינן הואיל הקובע במועד לובשהו החסומות מהמניות 14,431 :להלן כמפורט

 י"ע ההקצאה אישור ממועד שנתיים כעבור יבשילו החסומות מהמניות 57,046 ,במזומן בונוס
 ההקצאה וראיש ממועד שנים שלוש כעבור יבשילו החסומות מהמניות 28,523-ו הדירקטוריון

 .הדירקטוריון י"ע
 
 החוב לאגרות יציב באופן A1.il דירוג קובעת היא כי בע"מ מדרוג הודיעה 2021 במרס, 21 ביום .ו

 עקרונית החלטה לאור וזאת ע.נ, ש"ח מיליוני 200 עד של בהיקף החברה שתנפיק ד') (סדרה
 חוב אגרות סדרת הרחבת של בדרך לציבור, חוב אגרות להנפקת החברה דירקטוריון שקיבל
 ,בפברואר 28 מיום החברה של מדף תשקיף מכוח לראשונה הונפקה אשר ד'), (סדרה קיימת
 תשקיף פי על שפורסם מדף הצעת לדוח בהתאם החברה, גייסה ,2021 במרס, 29 ביום .2019
 על ד'). (סדרה חוב אגרות הנפקה), הוצאות (בניכוי ש"ח מיליוני 138-כ של סך החברה של מדף

 האפקטיבית הריבית שיעור ע.נ. ש"ח מיליוני 200 עד לציבור החברה הציעה מדף הצעת דוח פי
 באור ראה ד'), (סדרה החוב אגרות תנאי בדבר לפרטים .2.15% על עמד בהנפקה בהחו לאגרות

  המאוחדים. השנתיים הכספיים בדוחות ד'16
 

 60,000 של פרטית הנפקה פנינסולה) - (להלן פנינסולה קבוצת ביצעה ,2021 באפריל, 20 ביום .ז
 מסווגים. למשקיעים "מ)נע - (להלן סחירים לא )2 (סדרה מסחריים ערך ניירות .ע.נ ש"ח אלפי

 ממועד שנה הינו פירעונם ומועד 0.80% של מרווח בתוספת ישראל בנק ריבית נושאים הנע"מ
 שנה בנות נוספות לתקופות הצדדים בהסכמת להארכה ניתנת תהא הנע"מ תקופת הנפקתם.

 שנים. חמש של כוללת לתקופה ועד אחת, כל
 זה. מסוג בהנפקות המקובל בנוסח מידי, לפירעון להעמדה עילות כוללים הנע"מ תנאי

 השוטפת. פעילותה למימון פנינסולה את תשמש הפרטית ההנפקה תמורת
 
 אגרות סדרה. הרחבת של בדרך ג') (סדרה חוב אגרות פנינסולה גייסה ,2021 ,במאי 30 ביום .ח

 כלשהו. למדד וריבית) (קרן צמודות ואינן %2 של בשיעור קבועה שנתית ריבית תנושאו החוב
 אגרות ש"ח. מיליוני 247-כל הסתכמה לציבור, ההצעה במסגרת ברוטו תהמיידי התמורה סך

 הסדרה הרחבת לאחר המשוקלל הניכיון ושיעור 4.8% של בשיעור בניכיון במקור הונפקו החוב
 .1.682% על עומד

 של בשיעור ורציפים שווים רבעוניים תשלומים בעשרה (קרן) לפירעון תעמודנה החוב אגרות
 בינואר, 3-ב החל רבעון מידי ישולמו אשר אחד, כל החוב, אגרות של הכולל ערכן מקרן %10

 תשלומים, עשר שנייםב תשולם החוב אגרות של מסולקת הבלתי ןהקר יתרת על הריבית .2022
  .2021 ,ביולי 3-מ החל רבעון כל ישולמו אשר

 
 המסתכם למניה ש"ח 0.46 של בסך דיבידנד חלוקת על החברה הכריזה ,2021 במרס, 17 ביום .ט

 .2021 באפריל, 12-ה ביום שולם הדיבידנד ש"ח. מיליוני 30-כ של לסך
 

 לסך המסתכם למניה, ש"ח 0.15 בסך דיבידנד חלוקת על החברה הכריזה ,2021 במאי, 26 ביום
 .2021 ,ביוני 21-ה ביום שולם הדיבידנד .ש"ח מיליוני 10-כ של
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, )ווליו בייס -להלן(מ "המייסדים של ווליו בייס בעבעלי המניות מימשו שני , 2021, בחודש יוני י.
כתוצאה מהמימוש . שהוענקו להם במועד הקמתה את כתבי האופציה חברה כלול של החברה,

כתוצאה מהירידה  .%15.76האמור שיעור ההחזקה של החברה ירד והוא עומד על שיעור של 
נכס מהשקעה בחברה כלולה להשקעה בבשיעור ההחזקה סווגה ההשקעה בדוחות הכספיים 

בהתאם לתקן  ,לצורך הצגת ההשקעה על פי שוויה ההוגן .שווי הוגן דרך רווח והפסדפיננסי ב
ההפרש בין שוויה ההוגן של ההשקעה . בוצעה הערכת שווי הוגן לווליו בייס, IFRS13בינלאומי 

 .לא מהותיאחרות בדוח על הרווח או הפסד בסך  הכנסותלשוויה בספרים נרשם ב
 

 תלויות התחייבויות - :7 באור
 

 ספקים או מלקוחות פניות ,הרגיל העסקים במהלך הקבוצה חברות מקבלות ,עיסוקן תחום בשל
 תובענות לרבות משפטיות, תביעות להגשת להוביל עלולות מהפניות חלק .שונות טענות הכוללות
 היקף בהם במקרים .בפעילותן וטעויות הפרשים בגין בסכומים לחוב עשויות הקבוצה חברות .ייצוגיות
 הפרשה נכללה לא ,לגביהן סביר אומדן לבצע ניתן שלא או/ו מהותי אינו לעיל האמור בגין החבויות
 .הכספיים בדוחות

 
 כנגד המוגשות ייצוגיות תובענות לאישור הבקשות בהיקף משמעותי גידול ניכר האחרונות בשנים
 לאישור בקשות של כללי מגידול כחלק זאת, יצוגיות.כי שהוכרו התובענות ובכמות ההון בשוק חברות

 נובע אשר הקבוצה, של העיסוק בתחומי העוסקות חברות כנגד לרבות בכלל, כייצוגיות תובענות
 זו מגמה ייצוגיות). תובענות חוק -(להלן 2006 - תשס"ו ייצוגיות, תובענות חוק מחקיקת בעיקרו
 החברה. של משפטיתה החשיפה פוטנציאל את מהותי באופן מגדילה

 
 ייצוגיות. תובענות בחוק הקבוע הדיוני המנגנון באמצעות מוגשות כייצוגיות תובענות לאישור בקשות
 הדיון שלב ראשית, עיקריים: שלבים לשני נחלק כייצוגיות תובענות לאישור בבקשות הדיוני ההליך

  בהתאמה). האישור, שלב -ו האישור בקשת -(להלן כייצוגית התובענה לאישור בבקשה
 

 האישור בשלב החלטה על הייצוגית. ברמה הדיון שלב תם - חלוט באופן נדחית האישור ובקשת הבמיד
 מתקבלת, האישור ובקשת במידה השני, בשלב הערעור. לערכאות ערעור רשות בקשת להגיש ניתן

 התובענה בשלב דין פסק על הייצוגית). התובענה שלב -(להלן לגופה הייצוגית התובענה תתברר
 הערעור. לערכאות ערעור להגיש ניתן הייצוגית

 
 הסכמי לעניין ספציפיים הסדרים היתר, בין קיימים, ייצוגיות תובענות חוק לפי המנגנון במסגרת

 מבקשת התובע הסתלקות לעניין הסדרים וכן הייצוגית, התובענה בשלב והן האישור בשלב הן פשרה,
 הייצוגית. מהתובענה או האישור

 
 יותר ,שקיבלה משפטיות דעת חוות על היתר בין המתבססת ,ההנהלה להערכת ,בהם אשר בהליכים

 וההליך תתקבלנה הנתבעת החברה של ההגנה טענות כי )not" than likely "more( לא מאשר סביר
 נכללה לא ),כייצוגית אישורה את המשפט בית ידחה ,ייצוגית תובענה של במקרה ,או לגופו( ידחה

 החברה של ההגנה טענות כי לא מאשר סביר יותר ,בהם אשר בהליכים .הכספיים בדוחות הפרשה
 ידי על המוערכת החשיפה לכיסוי הפרשות הכספיים בדוחות נכללו ,ידחו חלקן או כולן ,הנתבעת
 הפרשה נכללה לא ,ההליך סיכויי את להעריך ניתן ולא ראשוני בשלב מצויים אשר בהליכים .החברה
 הנכונות בגובה הפרשה נכללה ,לפשרה נכונות לחברה יש מההליכים במי ,בו במקרה .הכספיים בדוחות
 מצוי שההליך או תתקבלנה החברה של ההגנה טענות כי לא מאשר סביר יותר אם אף וזאת ,לפשרה
 .ההליך סיכויי את להעריך ניתן לא שבו ראשוני בשלב
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 כייצוגיות, תובענות לאישור תלויות בקשות במסגרת הנתבעים הסכומים של מסכמת טבלה להלן
 על שצוינו כפי בקבוצה, חברות כנגד אחרות מהותיות ותביעות ייצוגית כתביעה שאושרו תובענות

 כימות בהכרח מהווה אינו הנתבע הסכום כי מובהר מטעמם. הוגשו אשר הטענות בכתבי התובעים ידי
 אשר התובעים מטעם בהערכות המדובר שכן הקבוצה, חברות ידי על המוערכת החשיפה סכום של
 שהסתיימו, הליכים כוללת אינה להלן הטבלה כי מובהר עוד המשפטי. ההליך במסגרת להתברר דינן

 .פשרה הסכם בהם שאושר לאחר שהסתיימו הליכים לרבות
 

 כמות  
 תביעות

 הנתבע הסכום  

 ח"ש מיליוני    

 496   3  ייצוגית כתביעה שאושרו תובענות

 

   כייצוגיות תובענות לאישור תלויות בקשות

 

  

 202   4  מאוחדות לחברות ו/או לחברה המתייחס סכום צוין

 סכום יוחס ולא חברות למספר מתייחסת התביעה
 המאוחדות לחברות ו/או לחברה ספציפי

 

   2 
 

 

  50 

  8 התביעה סכום צוין לא

 1  אחרות תביעות
 

 2 

 
 מסתכם ,לעיל כמפורט בקבוצה החברות כנגד שהוגשו האמורות התביעות בגין הכולל ההפרשה סכום

 הנובע פיננסי נגזר בגין מימון הוצאות נרשמו בנוסף, .2021 ,ביוני 30 ליום ,ש"ח מיליוני 49.2-בכ
 ונרשמה זה בהקשר החברה על לחול שעלולה החברה של המניות מבעלי לחלק לשיפוי מהתחייבות

 המתבססת ,ההנהלה להערכת מאוחדת. בחברה שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי לשיפוי התחייבות
 בו במקום ,נאותות הפרשות הכספיים בדוחות נכללו ,שקיבלה משפטיות דעת חוות על היתר בין

 .החברה ידי על המוערכת החשיפה לכיסוי ,הפרשות נדרשו
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 בדוחות למפורט בהשוואה ולאחריו, הדוח בתקופת המהותיים המשפטיים בהליכים עדכון להלן 

 המאוחדים: השנתיים הכספיים
 

 2021 במאי, 5 ביום המאוחדים השנתיים הכספיים לדוחות )(א)2(ב)(19 בביאור לאמור בהמשך  .א
 להכרעה. ממתין ההליך הסיכומים. עם בקשר הבהרות מתן לצורך דיון התקיים

 
 2021ביוני,  10בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, ביום ) ב)(2)(ב(19לאמור בביאור  בהמשך  ב.

הגישה  2021ביוני,  30ביום . ודעה בדבר זהות תובע מייצג חלופיהגישו באי הכוח המייצגים ה
באוגוסט,  2ביום . הוגשה תגובה לתשובה 2021ביולי,  11מיטב דש גמל תשובה להודעה וביום 

 . קיבל בית המשפט את ההודעה ואישר את התובע החלופי כתובע ייצוגי 2021
 
 בין הצדדיםמתנהל  השנתיים המאוחדים)(ג) בדוחות הכספיים 2(ב)(19 בביאורבהמשך לאמור  .ג

 . הליך גישור
 
 2021באפריל,  4ביום השנתיים המאוחדים, )(ו) בדוחות הכספיים 2(ב)(19בהמשך לאמור בביאור  .ד

דיון הוכחות נקבע . שהגישה מיטב דש גמל הערעורבקשת רשות דחה בית הדין הארצי את 
 .2021לנובמבר 

  
 ,2021 באפריל, 7 ביום המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות )(ח)2(ב)(19 בביאור לאמור בהמשך .ה

 האישור. מבקשת להסתלק המבקש ביקש המשפט, בית הערות ולאחר נוסף, מקדמי דיון התקיים
  להוצאות. צו ללא המבקש הסתלקות את אישר אשר הדין פסק ניתן היום באותו

 
 ,2021 באפריל, 29 ביום המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות )(ט)2)((ב19 בביאור לאמור בהמשך .ו

 הודעה להגשת רשות למתן בקשה הוגשה בבד, בד האישור. לבקשת גמל דש מיטב תשובת הוגשה
 באוגוסט, 4 ביום .2021 ביוני, 8 ביום תשובות הגישו המבקשים  המיסים. רשות כנגד שלישי לצד

 זאת, עם יחד בהליך. ג' כצד לצירופה מתנגדת היא לפיה דתהעמ את המיסים רשות הגישה 2021
 23 ליום נקבע לאישור בבקשה משפט קדם דיון להליך. כמשיבה להצטרף המיסים רשות ביקשה

 .2021 בנובמבר,
 
 ,2021 באפריל, 8 ביום המאוחדים, השנתיים הכספיים בדוחות )(י)2(ב)(19 בביאור לאמור בהמשך .ז

 מיטב .עניינית סמכות חוסר בשל הסף על האישור בקשת לדחיית בקשה גמל דש מיטב הגישה
 המבקשים 2021 ביולי, 11 ביום .2021 ביוני, 6 ביום האישור לבקשת תגובתה את הגישה גמל דש

 2021 ביולי, 14 ביום האישור. לבקשת לתגובה תשובתם ואת הסילוק לבקשת תגובתם את הגישו
 משפט קדם התקיים 2021 ביולי, 15 ביום המבקשים. לתגובת תשובתה את גמל דש מיטב הגישה

 ליום נקבע האישור בבקשת הוכחות דיון לעבודה. הדין לבית ההליך העברת על הוחלט במסגרתו
 .2022 במרס, 7
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 (המשך) תלויות התחייבויות - :7 באור
 
 - יחדיו (להלן כייצוגית לאשרה ובקשה תובענה גמל, דש למיטב הומצאה ,2021 באפריל, 13 ביום  .ח

 משיבים 14 כנגד הוגשה התובענה .2006-התשס"ו ייצוגיות, תובענות לחוק בהתאם התובענה),
 חברי המשיבים). - יחד להלן השקעות, ובתי אשראי חברות ביטוח, חברות (בנקים, נוספים

 בשירותים שימוש עשה ו/או עושה אשר אדם כל הם לייצג המבקשים מבקשים אותה הקבוצה
 מידע ואשר התובענה להגשת שקדמו השנים 7 במהלך מהם מי ו/או המשיבים של הדיגיטליים

  שלישי. לצד עבר אודותיו סודי ו/או אישי ו/או פרטי
 של וסודי אישי פרטי, מידע מעבירים המשיבים כי הוא המבקשים, לטענת התובענה, של עניינה 

 הסודיות חובת הפרת בפרטיות, פגיעה תוך הלקוחות, הסכמת ללא שלישיים, לצדדים לקוחותיהם
 רשלנות, הטעייה, הסכם, הפרת הסכם, בקיום לב תום חוסר במשפט, ולא עושר עשיית והאמון,

  באוטונומיה. ופגיעה קוקהח חובה הפרת
 ש"ח. מיליוני 2.5 מעל מקרה ובכל שקלים מיליוני הינו הכולל הנזק שיעור המבקשים להערכת 

 חשיפה ו/או שיתוף ו/או מהעברה לחדול למשיבים להורות השאר, בין הינם, המבוקשים הסעדים
 לשמירה דיןל בהתאם לפעול שלישיים, צדדים עם לקוחותיהם על המידע של אחרת דרך בכל

 להם. שנגרם הנזק בגין הקבוצה חברי כל את ולפצות לקוחותיהם של פרטיותם על והגנה
 
 - יחדיו (להלן כייצוגית לאשרה ובקשה תובענה גמל, דש למיטב הומצאה ,2021 באפריל, 13 ביום  .ט

 הלעבוד האזורי הדין לבית שהוגשה 2006-התשס"ו ייצוגיות, תובענות לחוק בהתאם התביעה),
 קרן נפתחה שלהם העמיתים כל הם לייצג התובעת מבקשת אותה הקבוצה חברי אביב.-בתל

 דמי מהם ונגבו המקיפה הפנסיה בקרן ההפקדה לתקרת מעבר מהפקדה כתוצאה כללית פנסיה
  המקיפה. הפנסיה בקרן מהם שנגבו הניהול מדמי הגבוהים הכללית הפנסיה בקרן ניהול

 בניגוד הכללית הפנסיה בקרן גבוהים ניהול דמי גביית הוא תובעת,ה לטענת התביעה, של עניינה 
 התובעת הסכמת ללא וזאת המקיפה הפנסיה לקרן ההצטרפות בעת המוסכמים הניהול לדמי

 הוראות הפרת הסכם, ובקיום ומתן במשא הלב תום חובת חוזיות; עילות של הפרה ובכך הייצוגית
  כדין. שלא והתעשרות חקוקה חובה הפרת התקנון,

 ביכולתה שאין ציינה התובעת ש"ח. 308 הינו הייצוגית התובעת לטענת שנגרם האישי הנזק 
 הקבוצה. לחברי שנגרם הכולל הנזק שיעור את להעריך

 
 2021באפריל,  20) בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, ביום 3(ב)(19בביאור  לאמור בהמשך .י

הגישה מיטב דש טרייד את  2021באפריל,  26הגיש הלקוח בקשה לעיכוב הליכים בתביעה. ביום 
 בערובה הזמני העיקול להמרת בקשה הלקוח הגיש 2021 במאי, 6 ביוםהתנגדותה לעיכוב ההליכים. 

 זמן כל הלקוח לבקשת שהסכימה טרייד דש מיטב תגובת הוגשה 2021 במאי, 6 ביום כספית.
  ביוני, 18 ביום ממנה. להיפרע תוכל טרייד דש ומיטב ביהמ"ש בקופת תופקד הכספית שהערובה

 יועברו במסגרתו הצדדים בין שנכרת להסכם החלטה של תוקף למתן בקשה הצדדים הגישו 2021
 2021 ביוני, 20 ביום העיקול. הסרת לצורך טרייד דש למיטב ביהמ"ש בקופת המופקדים הכספים

 הלקוח בחשבון ההפסד בסך הכספים הערובה 2021 ,ביולי 22 ביום .הבקשה את ביהמ"ש קיבל
 .2021 בדצמבר, 1 ליום נקבע משפט קדם דיון החברה. לחשבון הופקדה

 
 2021ביוני,  22) בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, ביום 4(ב)(19בהמשך לאמור בביאור  .יא

 התקיים דיון מקדמי במסגרתו ובהמלצת בית המשפט מחק המבקש את ההליך ללא צו להוצאות. 
 

 ייצוגית תובענה לאישור בקשה בירושלים לעבודה האזורי הדין לבית הוגשה, 2019 יוניב 25 םביו .יב
של  עמית בקרן פנסיה - המבקש מצד, 2006-פי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו על יאלדוב הלמן נגד

לעיכוב בקשה אלדובי, בהסכמת המבקש,  הגישה הלמן ,2019 ,ספטמברב 16ביום אלדובי.  הלמן
בקשת עיכוב ההליכים הוגשה נוכח העובדה כי  .לעיכוב ההליכים בתיק וכן בקשהההליכים בתיק 

אף הוא בגביית  לעבודה מתבררות עשר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, שעניינןבבית הדין 
טרם  .אוחד ומצוי בשלב הסיכומים ןגמל וקרנות השתלמות, ושהדיון בה הוצאות ניהול בקופות

ניתנו החלטות בבקשת עיכוב ההליכים ובבקשת הארכה האמורה. טרם הוגשה תשובה לבקשת 
 לאור רכישת קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי. שהו בתיקהאישור וטרם התקיים דיון כל

 מיטב דש גמל.לידי  הועברתובענה הה
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  וחהד מועד לאחר אירועים - :8 באור
 

 שבשליטתה ביטוח סוכנויות של מניות להעברת בהסכמים החברה התקשרה 2021 ביולי, בחודש .א
 להלן: כמפורט

 
 - (להלן בע"מ לביטוח סוכנות דש מיטב של הנוספים המניות בעלי לבין החברה בין הסכמים .1

  בסוכנות השקעתם למכירת הסוכנות)
 

 ממניות 12% בסוכנות הנוספים המניות מבעלי תרכוש במסגרתו בהסכם התקשרה החברה
 במלוא החברה תחזיק העסקה השלמת לאחר ש"ח. נימיליו 6.6-כ של לסך בתמורה תהסוכנו

 ,ההון שוק מרשות אישור בקבלת יםמותנ מיםההסכ .הסוכנות של עוהנפר המונפק ההון
 אחד עם ההסכם כן, כמו .המניות ולהעברת בסוכנות השליטה היתר לתיקון וחיסכון ביטוח
 מכירה של במקרה התמורה להתאמת הוראות כולל רונן) - להלן טוב, רונן (מר המניות מבעלי
 לביטוח סוכנות ברימונים הסוכנות החזקות יתרת של םחודשי שישה עד של תקופה בתוך
  .שלישי צד לידי רימונים) - (להלן בע"מ

 .הסוכנות של והנפרע המונפק מההון 88%-ב החברה מחזיקה זה דוח למועד 
 

 רימונים עם בקשר רונן לבין הסוכנות בין הסכם .2
 

 של לסך בתמורה רימונים ממניות 40% לרונן תמכור במסגרתו בהסכם התקשרה הסוכנות
 המונפק מההון %48 הסוכנות תחזיק העסקה השלמת מועד שלאחר כך "חש מיליוני 4.6

 המניות שיעור '.ג צד בידי יוותרו הנותרים 12%-ו 40% יחזיק רונן ,רימונים של והנפרע
 העסקה השלמת שלאחר כך ג', צד של הצטרפות זכות בעקבות 35%-ל עודכן הנמכרות
 ההסכם רימונים. של המניות מהון 53% הסוכנות תחזיק ההצטרפות זכות מימוש ובעקבות

 ברימונים השליטה היתר לתיקון וחיסכון ביטוח ,ההון שוק מרשות אישור בקבלת מותנה
 .לעיל 1 בסעיף כמפורט הסוכנות מניות לרכישת הסכם בהשלמת וכן ,המניות ולהעברת

 .ההשלמה ממועד חודשים 24 עד של תקופה למשך )Along Bring( גרירה זכות לצדדים
 של והנפרע המונפק מההון 88%-ב הסוכנות תחזיק ההסכם להשלמת ועד זה דוח למועד

 .רימונים
 

 לסך המסתכם למניה, ש"ח 0.23 בסך דיבידנד חלוקת על החברה הכריזה ,2021 ,באוגוסט 17 ביום .ב
 ש"ח. מיליוני 15-כ של

 
 החברה של חסומות מניות 1,158,000 הקצאת החברה דירקטוריון אישר 2021 באוגוסט, 17 ביום .ג

 ההקצאה לאחר יהוו אשר בכירה), משרה ונושאי משרה נושאי 14 (מתוכם ומנהלים עובדים 107-ל
 שנתיים אחרל 1/3 של בשיעור יובשלו החסומות המניות החברה. של המונפק מהונה %1.74 -כ

 מאותו שנים ארבע לאחר 1/3-ו שנים שלוש לאחר 1/3 הדירקטוריון, של ההקצאה אישור ממועד
 תקופות לאורך יירשםו ש"ח מיליוני 20 -כ של לסך הסתכם ההענקה במועד ההוגן השווי מועד.

 לעיל. כאמור ההבשלה,
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 בע"מ השקעות דש מיטב

 המאוחדים ביניים הכספיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
 לחברה המיוחסים

 2021 ביוני 30 ליום

 העניינים תוכן

 עמוד

 2 המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח

 4 לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים

 ורווח הפסד או רווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
 6 לחברה המיוחסים אחר כולל 

 7 לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים

 10 נוסף מידע

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

 
 

 מבוא
 

 ומיידיים), תקופתיים (דוחות ערך ניירות לתקנות ד'38 תקנה לפי המובא הנפרד הביניים הכספי המידע את סקרנו
 שלושהו שישה של קופותולת 2021 ,ביוני 30 ליום החברה), - (להלן בע"מ השקעות דש מיטב של 1970-התש"ל

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

 
 הנכסים אשר מוחזקות חברות של ביניים הכספי המידע מתוך הנפרד הביניים לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא

 של חלקה ואשר 2021 ,ביוני 30 ליום ש"ח מיליוני 355-כ של לסך הסתכמו נטו ,להן המיוחסים ההתחייבויות בניכוי
 חודשים שלושהו שישה של ותלתקופ ח"ש מיליוני 11.1-וכ 25.4-כ של לסך הסתכם ל"הנ החברות ברווחי החברה

 רואי ידי על נסקרו חברות אותן של הנפרד הביניים לתקופת הכספי המידע .בהתאמה כים,תארי םבאות ושהסתיימ
 מבוססת חברות אותן בגין הכספי למידע מתייחסת שהיא ככל ,ומסקנתנו לנו הומצאו שדוחותיהם אחרים חשבון

 .האחרים החשבון רואי של הסקירה דוחות על
 

 הסקירה היקף
 

 כספי מידע של סקירה" - בישראל חשבון רואי לשכת של 2410 )ישראל( סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 ביניים לתקופות נפרד כספי מידע של סקירה ".הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים לתקופות
 אנליטיים סקירה נוהלי ומיישום ,אייםוהחשבונ הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים מורכבת
 מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה .ואחרים
 מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל
 .ביקורת של דעת חוות חוויםמ אנו אין ,לכך בהתאם .בביקורת

 
 מסקנה

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

 .1970-התש"ל ומיידיים), תקופתיים (דוחות ערך ניירות
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 ד'38 תקנה לפי מיוחד דוח

 
 המאוחדים ביניים הכספיים הדוחות מתוך כספי ומידע כספיים נתונים

 לחברה המיוחסים
 
 

 החברה של המאוחדים ביניים הכספיים הדוחות מתוך לחברה המיוחסים נפרד כספי ומידע כספיים נתונים להלן
 ד'38 לתקנה בהתאם המוצגים מאוחדים), דוחות - (להלן התקופתי הדוח במסגרת מפורסמיםה 2021 ביוני, 30 ליום

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



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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ליום      

31 בדצמבר 
 2020

  ביוני 30ליום  
 2021  2020  
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      נכסים שוטפים
      

 37   70   45  מזומנים ושווי מזומנים
 26   39   26  השקעות לזמן קצר

 10   13   13  חייבים ויתרות חובה
 156   278   266  ז שוטפות עם חברות מוחזקות"יתרות חו

      
  350   400   229 
      

      נכסים לא שוטפים
      

 21   7   55  הלוואות ויתרות חובה, השקעות
 104   40   79  ושטרי הון בחברות כלולות , השקעה

 נטו , נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות
 1,610  לרבות מוניטין   

 
 1,619 

 
 1,639 

 165   174   174  רכוש קבוע
 5   5   5  מסים נדחים

 47   47   54  נכסים בלתי מוחשיים
      
  1,977   1,892   1,981 
      
  2,327   2,292   2,210 
      
      
      

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



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 ליום     
 בדצמבר 31  ביוני 30ליום  
 2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 
      

      התחייבויות שוטפות
      

 138   185   158  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
 16   10   17  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 87   76   101  זכאים ויתרות זכות
 130   148   74  שוטפות עם חברות מוחזקותז "יתרות חו

      
  350   419   371 
      

      התחייבויות לא שוטפות
      

 2   7   -  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 696   806   834  אגרות חוב

 -   1   3  התחייבות בגין רכישת מניות
 138   144   142  התחייבויות בגין חכירה

 15   15   15  הלוואות מחברות מוחזקות
 2   2   -  זכאים אחרים

 7   8   7  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
      
  1,001   983   860 
      

 1,231   1,402   1,351  כ התחייבויות"סה
      

      הון 
      

 66   66   66  הון מניות 
 504   518   504  פרמיה על מניות

 12   10   15  קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות
 370   264   372  יתרת רווח 

 27   32   19  קרנות אחרות
      

 979   890   976  כ הון מיוחס לבעלי מניות של החברה"סה
      
  2,327   2,292   2,210 
      
      
      

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

        2021 באוגוסט, 17
 רום עינת  רביב אילן  ברקת אלי    הדוחות אישור תאריך

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



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים אחר כולל רווחו הפסד או רווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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לשנה          

שהסתיימה 
ביום 

31 בדצמבר 

ששת החודשים  
שהסתיימו 

ביום 30 ביוני 

שלושת החודשים  
שהסתיימו 

ביום 30 ביוני 

 
   
   
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח''מיליוני ש 
          

 300   70   86   143   171  הכנסות מדמי ניהול מחברות מוחזקות
          

 265   62   74   125   147  הנהלה וכלליות, תפעול, הוצאות שיווק
          

 35   8   12   18   24  רווח תפעולי
          

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

 11   5   3   8   5  הכנסות מימון מחברות מוחזקות
 )35(  )9(  )15(  )15(  )29( הוצאות מימון

 74   -   )2(  -   )2( נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 
 5   1   -   1   2  נטו, חלק החברה ברווחי חברות כלולות

 76   23   33   26   44  נטו , חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
          

 167   28   30   39   44  רווח לפני מסים על הכנסה
          

 5   1   1   3   2  מסים על הכנסה
          

 162   27   29   36   42  רווח מיוחס לחברה
          

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

          
 רווח אקטוארי בגין תכניות להטבה 

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

 -   -   1   )1(  2  מזומנים   
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

 )1(  -   -   -   -  של פעילויות חוץ 
          

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

          
 162   27   30   35   44  כ רווח כולל המיוחס לחברה "סה

          
          
          
          
          

 .ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים 



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים 
 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו 
 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח "מיליוני ש 
          

 תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת 
          של החברה   

          
 162   27   29   36   42  רווח מיוחס לחברה 

          
 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

          :מפעילות שוטפת של החברה   
          

          :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה
          

 23   6   6   12   12  פחת רכוש קבוע
 23   5   6   11   12  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

 )6(  -   -   -   )1( שערוך הלוואות לחברות מוחזקות
 ,חברות מאוחדות) רווחי(חלק החברה בהפסדי 

 )48(  )14(  )1(  )8(  45  נטו, בניכוי דיבידנד שהתקבל   
 )76(  -   -   -   -  רווח מאיבוד שליטה בחברה כלולה

 חלק החברה ברווחי חברות 
 2   -   2   -   1  נטו, בניכוי דיבידנד שהתקבל, כלולות   

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

 )8(  )2(  5   )6(  5  שערוך אגרות חוב
 )1(  )1(  -   )1(  -  נטו, לעובדיםשינוי בהתחייבויות בשל הטבות 

 5   1   2   2   3  תשלום מבוסס מניות
          
  80   13   24  )4(  )83( 
          

 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 
          :של החברה   

          
 134   )71(  29   30   )125( יתרות של חברות מוחזקות

 )3(  -   2   )2(  )3( חייבים ויתרות חובה
 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 18   )3(  )9(  )12(  )2( וזכאים ויתרות זכות   
          
 )130(   16   22  )74(   149 
          

 )  שימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 228   )51(  75   65   )8( של החברהשוטפת    

          
 

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



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 לשנה         
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים 
 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו 
 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח "מיליוני ש 
          

 תזרימי מזומנים לפעילות השקעה של 
          החברה   

          
 השקעות הנמדדות ) רכישת(מימוש 

 14   )1(  )4(  1   )7( נטו, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   
 )3(  )1(  )2(  )1(  )2( רכישת רכוש קבוע

 )21(  )5(  )10(  )9(  )16( רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 )87(  )2(  )30(  )62(  )45( הלוואות לחברות מוחזקותמתן 

 71   -   6   20   7  פרעון הלוואות לחברות מוחזקות
 )12(  )6(  )2(  )7(  )4( פרעון התחייבויות בגין רכישת מניות

 )138(  -   )15(  )137(  )15( השקעה בחברות מוחזקות
 4   -   -   -   -  פרעון הלוואה לזמן ארוך

 )15(  -   )1(  )5(  )1( השקעה בחברה כלולה
 )3(  -   -   )2(  -  מתן הלוואות לזמן ארוך

          

 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
 )190(  )15(  )58(  )202(  )83( של החברה   

          
 תזרימי מזומנים מפעילות מימון של 

          החברה   
          

 112   112   -   112   138  )בניכוי הוצאות הנפקה(הנפקת אגרות חוב 
 )106(  -   -   -   -  פרעון אגרות חוב

 )24(  )6(  )6(  )12(  )12( פרעון התחייבויות לזמן ארוך
 8   )27(  3   58   17  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 )20(  -   )40(  -   )40( דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
 )21(  )6(  -   )6(  -  רכישה עצמית של מניות החברה

 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים  פרעון
 )10(  )2(  )2(  )5(  )4( בנקאיים   

          
 ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 )61(  71   )45(  147   99  מימון של החברה) לפעילות   
          

 )23(  5   )28(  10   8  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עליה 
          

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 60   65   73   60   37  תקופה   

          
 37   70   45   70   45  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

          
          
          
          

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



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 לשנה          
 שהסתיימה  שלושת החודשים  ששת החודשים  
 ביום  שהסתיימו  שהסתיימו  
 בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום   
  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקרבלתי   
 ח"מיליוני ש  
           

 מידע נוסף על תזרימי המזומנים של  )א(
          הפעילות השוטפת   

           

 
 מזומנים ששולמו במשך השנה בחברה 

          :עבור   

           
 31   16   15   16   15  ריבית 
           
           
           
           
           
           
 .ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים  



  בע"מ השקעות דש מיטב
 

מידע נוסף 
  

10 

  כללי .1
 

 חודשים ושלושה שישה של ולתקופות 2021 ,ביוני 30 ליום מתומצתת במתכונת ערוך זה נפרד כספי מידע
 ידיים),יומ תקופתיים (דוחות ערך ניירות לתקנות ד'38 תקנה להוראות בהתאם ,כיםתארי םבאות שהסתיימו

 השנתיים הכספיים הדוחות על הנפרד הכספי למידע בהקשר זה נפרד כספי במידע לעיין יש .1970-התש"ל
 אליהם. נלווה אשר הנוסף ולמידע תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2020 בדצמבר, 31 ליום החברה של

 
  מוחזקות מחברות דיבידנד .2

 
  .מוחזקות מחברות ש"ח נימיליו 88-כ בסך דיבידנד הוכרז הדוח בתקופת
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   2021באוגוסט,  17

 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  2021, באוגוסט 17דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  (1)
 באותו תאריך. ולושה חודשים שהסתיימישה וששל ש ותולתקופ 2021, ביוני 30החברה ליום 

על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה ליום  2021באוגוסט,  17דוח של רואה חשבון המבקר מיום  (2)
ד' 38באותו תאריך בהתאם לתקנה  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותולתקופ 2021ביוני,  30

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

 
 

 

 בכבוד רב,

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון
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