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 www.isa.gov.il   www.tase.co.il  

 

 ג.א.נ.,

 כוונה לבצע הנפקת הון – מיידי דיווח  :הנדון

 

לציבור בהיקף כולל של  מניות החברהלהנפקת  דו"ח הצעת מדףבימים הקרובים כי בכוונתה לפרסם לעדכן מתכבדת החברה 

  .חזקותיו בחברההשיעור על פי צפוי להשתתף בהנפקה, בעל השליטה בחברה למיטב ידיעת החברה  מיליוני ש"ח. 120-כ

י המידע שפורסם נמידע עודף על פהחברה דיווח מיידי זה על מנת שלא יהיה בידי אמור, מפרסמת החברה כלאור כוונתה 

 בדבר אירועיםלציבור, השוקל ביצוע עסקאות בניירות ערך של החברה. בהתאם, ולמען הזהירות, מתכבדת החברה לעדכן, 

  כמפורט להלן:בחברה ובחברות הבנות, התפתחויות עסקיות ו

החברה בוחנת בימים אלו הקמת חברת מימון בתחום הנדל"ן ומנהלת מגעים  – "ןהנדל בתחום מימון חברה הקמת .1

 . הבנות מזכר נחתם טרם זה למועד. להחזקה משותפת בחברה כאמור בתחום זה שותפיםראשוניים עם 

 1חברה בשליטתה של החברה ,וואליו קפיטל וואן החזקות – הקמת פעילויות נוספות תחת וואליו קפיטל וואן החזקות .2

מים המאפיינים פעילויות בתי השקעות. למועד זה טרם נחתם מזכר בוחנת בימים אלו פיתוח פעילויות חדשות בתחו

 .הבנות

 מספר חברותמנהלת מגעים ראשוניים עם  repayP2חברת  –ה בהסכם עם חבר בוחנת אפשרות להתקשר repayPחברת  .3

למועד זה טרם נחתם מזכר הבנות או הסכם ולפיכך .  Prepayם לצורך שיתופי פעולה בתחום עיסוקה של הפיננסיבתחום 

 תתקשר בהסכם כאמור.  Prepayחברת אכן אין כל וודאות כי 

מנהלת מגעים ראשוניים ובלתי  repayPחברת  – קמעונאיות רשתותעם מספר  בוחנת אפשרות להתקשר repayPחברת  .4

למועדי  Prepayוחיבור כרטיסי חברת  מחייבים עם מספר רשתות קמעונאיות, לצורך מתן מענה בתחום מועדני הלקוחות

 מו"מ זה מצוי בשלבים מקדמיים. הלקוחות כאמור

יובהר, כי לנוכח השלבים המקדמיים, של ההתקשרויות המתוארות בהסכמים ו/או הקמת הפעילויות האמורות והוצאתם 

יובהר, כי התקשרויות בהסכמים כאמור ו/או פיתוח אל הפועל אין כל וודאות כי אכן יבשילו לכדי הסכמים מחייבים. כן 

אר, להגעה לנוסחים מוסכמים של הסכמים, אישור ההתקשרויות בין הש ,כפופים כאמור פעילויות כאמור, והשלמת עסקאות

                                                           
 HCWHC Incלחברת לאחר הקצאת מניות וואליו קפיטל וואן החזקות ממניות וואליו קפיטל וואן החזקות,  100%-למועד זה מחזיקה החברה ב 1

 ממניות וואליו קפיטל החזקות. 95% -כתחזיק החברה בשיעור של 
 
 2021, עד לסוף שנת , תשלים החברה repayP, כאשר על פי ההסכם שנחתם בין החברה לחברת Prepayמחברת  21%-למועד זה מחזיקה החברה ב 2

ובדוחותיה לחברה אופציה, לתקופה של עד כן וכמפורט בדיווחי החברה  . כמוPrepayממניות חברת  31%-ותחזיק בPrepay בחברת את השקעתה 
 . 51%-ל Prepay בחברת  אחזקותיהשלוש שנים להעלות את שיעור 

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
http://www.tase.co.il/
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והתקיימות תנאים מתלים )ככל  חתימה עם הסכמיםבאורגני החברה, קבלת היתרים מהרגולטור, ככל שהדבר נדרש, 

  שייקבעו כאלה(. בשלב זה אין כל וודאות להקמת פעילויות כאמור ו/או להתקשרויות בהסכמים כאמור. 

כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות,  הדיווח. 1968-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח כולל דיווח זה

הערכות המתייחסים לאירועים או לעניינים עתידיים ובכללם התייחסות להתפתחויות שונות, אשר התממשותם אינה ו

הדיווח מהווה הערכה בלבד, המתבססת על תר, מגורמים שאים בשליטת החברה. ן היוודאית ומושפעת מגורמים שונים, בי

מידע והערכות של הנהלת החברה, והנהלת וואליו קפיטל וואן, ולא מן הנמנע שהערכות אלה לא יתממשו כלל ו/או יתממשו 

 ניים, שאינם תלויים בחברה. עסקיים, רגולטוריים וגורמים חיצו-, וזה בין היתר, בשל התלות במשתנים כלכלייםבאופן שונה

תיאור עסקי הפעילות של החברות הנרכשות, פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ ופסגות קומפס השקעות 

מבנה  –לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  )א( 51כנספח לדוח הצעת המדף, מכוח תקנה בע"מ, אשר יצורפו 

   , מצורפים בזאת לדיווח זה. 1969-וצורה(, תשכ"ט

 

 

 

 בכבוד רב,

 וואליו קפיטל וואן בע"מ

 דוח זה נחתם במועד הדיווח ע"י           

 יהל בן סירה, מנכ"ל           
 , סמנכ"ל כספיםיהונתן אפלאלו           
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 פרק א' - תיאור עסקי החברה

 זה בפרק עתיד פני צופה מידע

, תחזיות, היתר בין, כולל כאמור המידע. ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע החברה כללה זה בפרק

 המבוסס, העתיד לגבי וודאי בלתי מידע הינו זה מידע. עתידיים לאירועים המתייחסים ואומדנים הערכות, מטרות

 או לנכונותו התחייבות במסגרתו ניתנה לא אשר ציבורי מידע זה ובכלל, דוחה במועד בחברה הקיים מידע על

של החברה לגבי העתיד לקרות בשוק  ותכהער וכן, עצמאי באופן החברה הנהלת ידי על נבחנה לא ונכונותו, שלמותו

בו היא פועלת, הערכות לגבי ההתפתחות הכלכלית והעסקית בשווקים בהם פועלת החברה או עתידה לפעול 

התוצאות בפועל שינבעו  –וכוונותיה בהתבסס על ההערכות האמורות. ההתפתחויות בפועל, וכפועל יוצא מכך 

מתוצאות הפעילות המוערכות בהתבסס על המידע הקיים בידי  תמפעילות החברה, עשויות להיות שונות מהותי

בשליטת החברה.  האינה וודאית ואינ ן)להלן: "מידע צופה פני עתיד"( אשר התממשות דוחהחברה במועד הכנת ה

לפיכך, על אף שהנהלת החברה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בפרק זה, הן סבירות, הרי שקוראי דוח זה 

)להלן: "האזהרה"(, כי התוצאות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות מאלו שהוצגו במידע צופה פני  מוזהרים בזאת

עתיד המובא בפרק זה. החברה כללה בחלקים שונים של הפרק אזהרה פרטנית וקצרה לגבי מידע צופה פני עתיד 

 ,שנחזה להיות כזה ,מידע ואזהרה כזו יש לקרוא בהתייחס לפירוט המלא המופיע בפסקה זו. בנוסף, יובהר, כי

 הערה מפורשת כאמור. בצידואף אם לא צוינה  ,חלה עליו אזהרה זו במלואה

 

 כללי -ראשון חלק

 .אחרת צוין אם אלא, שקליםב נקובים זה בדוח הכלולים הכספיים הנתונים

 

 החברהתיאור ההתפתחות הכללית של עסקי  -שני חלק

 הגדרות .1

  מרכזיים המופיעים בפרק זה: לשם הנוחות, להלן הגדרות מונחים

 

 ;אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ - "אלטשולר שחם"

 "הנרכשות החברות"
פסגות קומפס בע"מ; פסגות ניירות ערך בע"מ;  -

  פסגות קרנות נאמנות בע"מ;-ו

 "ההחבראו " "הקבוצה"

וחברות  חברת וואליו קפיטל וואן החזקות בע"מ -

בע"מ; פסגות  : פסגות קומפסבת של החברהה

פסגות קרנות נאמנות -ניירות ערך בע"מ; ו

  ;בע"מ

 " קפיטל וואליו"

ציבורית  הוואליו קפיטל וואן בע"מ, חבר -

שמניותיה נסחרות בבורסה, בעלת השליטה 

  ;ובחברה בחברות הנרכשות
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או  "החזקות"וואליו 

 "הרוכשת"

וואליו קפיטל וואן החזקות בע"מ, חברה פרטית  -

וואליו קפיטל אשר רוכשת את בשליטתה של 

 החברות הנרכשות;

 ;אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל  - "הבורסה"

 ;רשות ניירות ערך - "הרשות"

 ;1999-חוק החברות, תשנ"ט - "חוק החברות"

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק  - חוק הייעוץ""

 ;1995-השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה

משותפות  חוק השקעות"

 "בנאמנות

 ;1994 -חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד -

 ;1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח - "חוק ניירות ערך"

 ;פסגות בית השקעות בע"מ - "בית השקעות פסגות"

או  "נאמנות קרנות"פסגות 

 "מנהל הקרן"

 ;"מבע נאמנות קרנות פסגות -

 ;"מבע ערך ניירות פסגות - "ערך ניירות פסגות"

 ;קומפס השקעות בע"מ פסגות - "קומפס השקעות"

 ;בע"מ קרנות גידורקומפס  פסגות - "קומפס גידור"

 ;בע"מ ניהול קרנות גידור פסגות - "פסגות גידור" 

 "החברות הנרכשות" 
-ו; ניירות ערך; פסגות קרנות נאמנות פסגות -

 ;השקעות קומפס פסגות

תקנות דוחות תקופתיים "

 "ומיידיים

ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תקנות ניירות  -

 ;1970-התש"ל

 .1961-פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, תשכ"א - "פקודת מס הכנסה"

" או המשקיעים קבוצת"

 "השותפים קבוצת"
 ; HCWHC inc. LTD-יוהאן קדוש ו -

 

 העסקי התפתחות ותיאור הקבוצה פעילות 1.1

 כללי 1.1.1

הקים  1989שנת בל תיקים ווהראשונה בישראל לניה הבנקאית החברה את הקים לאומי בנק, 1963בשנת 

 .אוחדה הפעילות של שתי החברות 2003שנת הבנק את חברת "פסגות חברה לניהול קרנות נאמנות". ב
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פעילות ו גמלהקופות פעילות את  שחייבה את הבנקים למכור ,רפורמת בכר נכנסה לתוקף  2005באוקטובר

קבוצת פסגות נרכשה על ידי קרן יורק, והחלה לפעול כבית  2006. בשנת שהיו בבעלותם  נאמנותהקרנות 

. אייפקס פרטנרס הושלמה העסקה להעברת השליטה בפסגות לקרן  2010 באוקטובר .השקעות עצמאי

  .מיטב דש "מיטב תעודות סל" מבית ההשקעותרכשה פסגות את  2013בשנת 

ופסגות  תפסגות קומפס השקעו, פסגות קרנות נאמנותמההחזקות בחברות  100% רכשה וואליו החזקות

העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים  ש"ח.מיליון  405 -בתמורה כוללת בסך של כ ניירות ערך

, אשר העיקריים בהם הינם קבלת האישורים וההיתרים הרגולטוריים זהשונים הנהוגים בהסכמים מסוג 

הנדרשים לביצוע העסקה, כדלקמן: אישור הממונה על התחרות; קבלת היתרי שליטה והיתרים להחזקת 

אביב בע"מ ביחס -ערך; קבלת אישור דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתלאמצעי שליטה מרשות ניירות 

 ., אשר למועד זה התקבלו כל האישוריםלשליטה בחבר הבורסה

 עסקי החברה כיום 1.1.2

ארבעה תחומי פעילות עיקריים: תחום  כוללת וואליו החזקותחברת  למועד זה להלן,  1.3כמפורט בסעיף 

, תחת פסגות קרנות נאמנות בע"מ; פעילות חבר הבורסה ופעילות וקרנות הסל פעילות קרנות הנאמנות

 ניהול התיקים תחת פסגות ניירות ערך בע"מ; ופעילות קרנות הגידור תחת פסגות קומפס השקעות בע"מ.

 המשולבים תיאור עסקי החברה המתוארים בפרק זה, כמו גם בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים

מצרפי באופן  בחברות הנמכרות המחזיקההחזקות וואליו המצורפים לדוח זה, מתארים את פעילותה של 

  ושצפויים לעבור התיאור נערך מתוך רלבנטיות המידע למשקיע ובשים לב לשינויים המבניים שעברו. משולב

  וכשת לעתיד.לכוונות הר כן, והצפוי שינוי השליטהלאחר איחודן המלא בעקבות  חברות הנרכשותב

  תרשים מבנה החזקות הקבוצה 1.2

 : 1תרשים מבנה ההחזקות של הקבוצה להלן

 

 

ופועלת  21.12.2005ביום  בישראל ונרשמהפרטית, אשר התאגדה  חברה–"מ בע נאמנות קרנות פסגות 1.2.1

 בתחום ניהול קרנות הנאמנות ומחזיקה ברישיון מנהל קרן. 

                                                 

( והיתר 85%על ידי וואליו קפיטל )בדילול מלא  95%לצורך ביצוע עסקת פסגות ותוחזק על ידי וואליו קפיטל בשיעור של  החברה הוקמה * 1
 .עיםיעל ידי קבוצת המשק

 החזקות קפיטל וואליו

 *"מבע

 נאמנות קרנות פסגות

 "מבע

השקעות  קומפס פסגות

 בע"מ

100% 100% 

 

 קרנות ניהול פסגות

 "מבע גידור

 

פסגות קומפס קרנות 

 גידור בע"מ

 פסגות ניהול בע"מ 

100% 100% 

100% 100% 

פסגות ניירות ערך 

 בע"מ

https://he.wikipedia.org/wiki/2005
https://he.wikipedia.org/wiki/2005
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%91%D7%9B%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%91%D7%9B%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%92%D7%9E%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/2010
https://he.wikipedia.org/wiki/2010
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%A7%D7%A1_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%A7%D7%A1_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91_%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91_%D7%93%D7%A9
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תחתיה  21.12.2005 יוםב בישראל ונרשמהפרטית, אשר התאגדה  חברה  –"מ בע ערך ניירות פסגות 1.2.2

 מתקיימים תחומי הפעילות של חבר הבורסה וניהול התיקים. 

המחזיקה  23.5.2005ביום  בישראל ונרשמהפרטית, אשר התאגדה  חברה  -בע"מ  קומפס השקעות פסגות 1.2.3

לניהול השקעות )קרנות זרה שותף כללי בשותפות מוגבלת  המהוו , אשר כל אחת מהןבשתי חברות המהוות

 גידור(. 

 השלמת לאחר תעמיד אשרהמלאה של וואליו החזקות בע"מ  בבעלותה חברת ניהול –ניהול בע"מ פסגות  1.2.4

 משפטי ייעוץושרותי מחשוב,  ITשרותי מטה, שירותים תפעוליים, )כגון:  הנרכשות לחברותותפעול  ניהול

  .'(וכו שרותי חשבות וניהול כספים, ורגולציה

 תחומי פעילות 1.3

 :עיקריים תחומי פעילות ארבעהבבאמצעות תאגידים בשליטתה,  ,החברה תפועל דוח זה למועד נכון

 וקרנות סל נאמנות קרנות ניהול .א

, חברה בת נאמנות קרנות פסגותבאמצעות וקרנות סל מספקת שירותי ניהול קרנות נאמנות  הקבוצה

 נאמנות קרנות פסגות ,2006באוגוסט  30ביום בבעלות מלאה, המאוגדת בישראל כחברה פרטית. 

חוק השקעות  על ידי רשות ניירות ערך כמנהל קרן הפועל מכוח רישיון על פי היתרומחזיקה  אושרה

  "( לצורך ניהול קרנות נאמנות.חוק השקעות משותפות)" 1994-משותפות בנאמנות, תשנ"ד

והיקף הנכסים המנוהלים  ,נאמנות קרנות 337 ניהלהנאמנות  פסגות קרנות, 2021ביוני  30 נכון ליום

ות קרנ פסגותניהלה  ,2020בדצמבר  31"ח. נכון ליום מיליוני ש 46,041-בכבכל הקרנות מסתכם 

סל ומחקות, והיקף הנכסים המנוהלים  קרנות 162-וכספיות ורנות נאמנות מסורתיות ק 158נאמנות 

 קרנות נאמנות פסגותניהלה  ,2019בדצמבר  31מיליוני ש"ח. נכון ליום  41,536-בכל הקרנות הסתכם בכ

בכל  ומחקות והיקף הנכסים המנוהליםקרנות סל  164-נאמנות מסורתיות וכספיות ו ,קרנות 151

ניהול קרנות הנאמנות,  פעילות תחוםלפרטים נוספים אודות  מיליוני ש"ח 51,903-הקרנות הסתכם בכ

 .2להלן 2 ראו סעיף

 השקעות תיקי ניהול .ב

, חברה בת בבעלות מלאה, פסגות ניירות ערך ניהול תיקים באמצעותשירותי הקבוצה מספקת 

היא בעלת רישיון מנהל תיקים מרשות ניירות  פסגות ניירות ערךהמאוגדת בישראל כחברה פרטית. 

תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים ולקוחות  מנהלת החברה .2006באוגוסט  30 ערך, החל מיום

החברה ניהלה  ,2021ביוני  30נכון ליום מספקת שירותי שיווק השקעות.  החברה. בנוסף, םתאגידיי

מוסדיים( תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים, תאגידים ומוסדיים והיקף הנכסים  23)מתוכם  4,695

, ניהלה 2020בדצמבר  31מוסדיים(. נכון ליום  42,474)מתוכם ₪ מיליוני  54,222-המנוהלים מסתכם בכ

 53,905-מוסדיים( תיקי השקעות והיקף הנכסים המנוהלים הסתכם בכ 25מתוכם ) 5,134החברה 

מוסדיים( תיקי השקעות שהיקף  32)מתוכם  5,586מוסדיים(, לעומת  42,054)מתוכם ₪ מיליוני 

בדצמבר  31מוסדיים(, נכון ליום  53,239)מתוכם ₪ מיליוני  66,527-נכסיהם המנוהלים הסתכם בכ

2019 . 

                                                 

 השווי הינו בנטרול קרנות משולבות, קרנות כשרות ואגדים 2
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 המפעליות הקופות כי הצדדים החליטו, ערך ניירות פסגות לרכישת העסקה לביצוע עובר כי, יצוין

בדבר הנכסים  לפרטיםתיכללנה במסגרת עסקת הרכישה.  לא ערך ניירות פסגות ידי על שנוהלו

 .3 ראו סעיף המנוהלים בפסגות ניירות ערך תחת תחום פעילות זה בנטרול הקופות המפעליות

חבר  תחתזה מתבצעות עבור לקוחות, בחשבונותיהם, המתנהלים בבנקים או  החברה בתחום פעולות

. הלקוח פעולות בחשבון לביצוע מהלקוחכוח  ייפוי קבלתבורסה. הפעילות מתבצעת באמצעות ה

מדיניות ההשקעה נקבעת בתיאום עם הלקוח, על פי הגדרותיו וצרכיו ומעודכנת מעת לעת. בנוסף, 

אצלם מתנהלים חשבונות הלקוחות לפיהם מתחייבת חברת ניהול לחברה הסכמים עם בנקים, 

התיקים לפעול על פי ייפוי כוח שניתן להם. ההכנסות מפעילות ניהול התיקים נובעות מדמי הניהול 

  הנגבים מהלקוחות עבור ניהול התיקים.

 בורסה חבר פעילות .ג

רת ניירות ערך, ושירותי משמ שירותי חבר בורסה,כולל מספר תתי תחומים כדלקמן: תחום פעילות זה 

שירותי מסחר וביצוע בניירות ערך ישראלים וזרים, שירותי המרות מט"ח, שירותי שיווק השקעות 

מתבצע  . תחום פעילות חבר הבורסהושירותים נלווים ללקוחות מקומיים וזרים ללקוחות כשירים

 . אביב, אשר הינה חברה בבורסה לניירות ערך בתל תחת פסגות ניירות ערך

 גידור קרנות פעילות .ד

 זרות פרטיותמוגבלות הקבוצה מספקת שירותי ניהול השקעות אלטרנטיביים במתכונת של שותפויות 

משמשת  , חברת בת של פסגות קומפס השקעות,פסגות ניהול קרנות גידור בע"מחברת  .(קרנות גידור)

כשותפות מוגבלת בהתאם לדין באיי אשר מאוגדת  Pareto Optimum, LP כשותף כללי בקרן הגידור

 משמשת כשותף כללי בקרן הגידור ,, חברת בת נוספת של פסגות קומפס השקעותפסגות גידור. קיימן

Pareto Equity, Limited Partnership  ן כן כשותפות מוגבלת בהתאם לדין באיי קיימ גםאשר מאוגדת

 ."(הגידור קרנות)להלן ייקראו יחדיו: "

 במניותיה ועסקאות ההחברבהון  השקעות 1.4

בוצעו  לאשנתיים האחרונות בלמעט עסקת רכישת המניות בחברות הנרכשות כמתואר וכמפורט להלן, 

  .עניין בעלי ידי על החברה במניות מהותיות עסקאות

מהון  75%הסכם לרכישת  עלעם פסגות בית השקעות בע"מ  קפיטל וואליוחתמה חברת  2021במאי,  31 ביום

מהון  100%המניות המונפק והנפרע של כל אחת מהחברות פסגות קרנות נאמנות ופסגות ניירות ערך, וכן 

נחתמה בין הצדדים לעסקה תוספת  2021 אוגוסטב 3ביום המניות המונפק והנפרע של פסגות קומפס השקעות. 

המונפק והנפרע של פסגות מהונן הנותרים  25%דהיינו,  –להסכם ולפיה החברה תרכוש את יתרת המניות 

 ניירות ערך ופסגות קרנות נאמנות. 

מהונן המונפק והנפרע של פסגות קרנות נאמנות, פסגות ניירות ערך  100%בגין רכישת  התמורה הכוללת

)דהיינו החברה תוסיף תמורה במזומן ביחס  מיליוני ש"ח ע"ב אפס מזומן ואפס חוב 405א ופסגות קומפס הו

( ובכפוף למתן שירותי תפעול As Isבמצבן הקיים ) הקיים בקופת החברות הנרכשות(נטו בגין מזומן  1:1

עובר לחתימה על הסכם הרכישה ביצעה החברה )באמצעות . מהמוכרת במהלך תקופה שהוגדרה בהסכם

 ת. וואליו קפיטל( בדיקת נאותות משפטית וחשבונאי

הסופית  התמורה הכוללת, במועד ההשלמה בחברות הנרכשות אשר היה מצוימועד זה, ובהתחשב במזומן ב

מיליוני ש"ח הינם מזומנים מרותקים מכוח הוראות רגולציה  67-ש"ח, מתוכם כמיליוני  545על סך של   עמדה
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ר' ודות המזומנים המרותקים נוספים אלפרטים  .החלות על החברות הנרכשות )בעיקר על פסגות ניירות ערך(

 להלן. בדוח המשולב 6ביאור 

 להלן. 16 סעיףר'  נוספים אודות ההלוואה מבנק מזרחילפרטים 

בהיקף להפחתת הון בקשות החברות הנרכשות צפויות להגיש לבית המשפט בסמוך למועד ההשלמה חלק מ

 מיליוני ש"ח.   300 -כ מוערך של

 דיבידנדים חלוקת 1.5

 כמפורט להלן:  2021במרץ  31יום שקדמו ל בשנתייםדיבידנד  חילקו החברות הנרכשות

 שם החברה
מועד ההכרזה על חלוקת 

 הדיבידנד
 מועד חלוקת הדיבידנד בפועל

סכום כולל של הדיבידנד 

 שחולק 

 )באלפי ש"ח(

 9,500 03/03/2021 28/01/2021 ניירות ערך  פסגות

 18,500 03/06/2019 27/05/2019 ערך ניירות פסגות

 נאמנות קרנות פסגות

 "מבע
20/01/2021 02/02/2021 50,000 

 נאמנות קרנות פסגות

 "מבע
19/12/2019 21/01/2020 90,000 

 מדדים קרנות פסגות

 )*( "מבע
27/05/2019 03/06/2019 50,000 

 .2019ביוני,  30 ביום נאמנות בע"מ קרנות פסגותעם * מוזגה  

)כהגדרת מונח  ש"חאלפי  23,752עודפים שלילית של פסגות ניירות ערך יתרת ל, 2020, דצמברב 31 ליום נכון

 ש"ח. 227,998 עודפים שלילית של יתרת–נאמנות קרנותפסגות ב  לחוק החברות 302זה בסעיף 

  דיבידנדים לחלק החברהיכולת  על חיצוניות מגבלות

לצורך ₪ מיליון  255בסך כולל של צפויה ליטול הלוואה  הרוכשתלהלן )סעיף המימון(,  16כמפורט בסעיף 

מלבצע הרוכשת  מימון חלקי של עסקת רכישת החברות הנמכרות. בהתאם להוראות הסכם המימון מוגבלת 

  להלן.  16. לפרטים ר' סעיף עון ההלוואהעד לפירחלוקה לבעלי מניותיה 

פסגות ניירות ערך כפופה לדרישות נזילות גבוהות המגבילות אותה כמפורט בתיאור תחום הפעילות, בנוסף, 

  מלבצע חלוקות בהתאם למבחני הרווח ויכולת הפירעון. 

    דיבידנדים חלוקת מדיניות

טרם גיבשה מדיניות חלוקת  הרוכשת זה, ובשים לב למגבלות על יכולת החלוקה כמתואר לעיל,  למועד

 ,מהרווחים שניתן לחלק 90%בשיעור של הינה  ערך ניירות פסגות של מדיניות חלוקת דיבידנד דיבידנד.

 .ובכפוף לעמידה בדרישות הבורסה להיקף מינימלי להון ולנכסים נזילים בהתאם לחוק החברות
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 אחר מידע -ישישל חלק

 החברהשל  הפעילות תחומיכספי לגבי  מידע 1.6

 

 ליום משולבים ראו הדוחות הכספיים ,תוצאותיה הכספיות של החברה בדבר ולהסברים נוסף כספי למידע

  .זה דוחהמצורף ל החברה של הדירקטוריון דוחל 2 סעיףו 2020, דצמברב 31

 3החברהכללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  סביבה 1.7

 עשויהכי  סבורה שהחברה ,קרו כלכליתאפרטים עיקריים אודות הסביבה המ להלןלמיטב ידיעת החברה, 

  .של החברהעל ההתפתחויות בתחומי הפעילות  אולהיות להם השפעה על תוצאותיה העסקיות 

  כלכלית המאקרוהסביבה  1.7.1

 2019של החברה קשורה במצב הכלכלה בארץ ובעולם, ובכלל זה בארה"ב, ואירופה. לאורך שנת  פעילותה

, וזאת בהמשך 3.3%נרשמה צמיחה כלכלית במשק הישראלי, שבאה לידי ביטוי בצמיחה בתמ"ג בשיעור של 

 .20174בשנת  3.6%ועליה של  2018שנת ב 3.4%לעליה של 

                                                 

אחרת  צוין, אלא אם www.cbs.gov.il  –ומאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  www.boi.org.il -הנתונים נלקחו מאתר בנק ישראל 3
 בפרק זה.

 
4 b.pdf412_19_2019/412/08https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/ 

 2018 2019 2020 ₪ מיליוני

 

  תחום

 קרנות

 נאמנות

 תחום

 ניהול

 תיקים

 תחום

 חבר

 בורסה

 תחום

קרן 

 גידור

התאמות 

לדוח 

 המשולב

 סה"כ

  תחום

 קרנות

 נאמנות

 תחום

 ניהול

 תיקים

 תחום

 חבר

 בורסה

 תחום

קרן 

 גידור

התאמות 

לדוח 

 המשולב

 סה"כ

  תחום

 קרנות

 נאמנות

 תחום

 ניהול

 תיקים

 תחום

 חבר

 בורסה

 תחום

קרן 

 גידור

התאמות 

לדוח 

 המשולב

 סה"כ

 סך

 הכנסות

מחיצוני

 ים

228,740 33,405 30,888 5,684 

 

 

11,477 

310,194 267,162 38,738 23,948 651 9,904 340,403 284,944 40,961 17,085 135 6,159 349,284 

 הכנסות

 בין

המגזרי

 ם

- 16,913 - - 

 

(16,913) 

- - 17,886 - - (17,886) 

- 

 

- 17,203 - - (17,203) - 

 הכנסות

 מימון
355 178 104 - - 637 2,105 69 51 49 (59) 2,215 555 137 735 - - 1,427 

 סך

 הכנסות
229,095 50,496 30,992 5,684 

 

(5,436) 

310,831 269,267 56,693 23,999 700 (8,041) 342,618 285,499 58,301 17,820 135 (11,044) 350,711 

 רווח

 )הפסד(

 מגזרי

53,903 2,915 4,125 3,225 

 

 

- 

64,168 81,501 9,326 4,847 89 72 95,835 98,576 9,749 2,285 (558) - 110,052 

 הוצאות

 מימון
     2,625      5,095      9,967 

 הוצאות

 אחרות
     634,825      15,008      6,452 

רווח 

 לפני מס
     

(573,282

) 
     75,732      93,633 

http://www.boi.org.il/
http://www.cbs.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/
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 מהתפשטות שנבע המשבר לאור אולםתה צפויה להימשך, ימגמת הצמיחה כאמור לעיל הי 2020שנת  במהלך

 ישראל בנק של המחקר חטיבת של תחזית פי על .2020 לשנת בתחזית מהותיים שינויים חלו הקורונה נגיף

 לצמוח צפוי התוצר 2021 בשנת כאשר, 2020 בשנת %4.2 של בשיעור התכווץ התוצר, 20205 אוקטובר לחודש

 .שנה בעוד 0-0.1% של בתחום לעמוד צפויה המוניטרית הריבית, התחזיות פי על. 6.5%-ב

-, טרם התפרצות נגיף הקורונה, אחוז האבטלה היה נמוך ועמד על ממוצע של כ2019-2018"ב בשנים בארה

. בחודש 14.7%-הגיעו לשיא של כ 2020. החל מפרוץ המשבר, עלה שיעור האבטלה, ובחודש אפריל 3.5%

 שנגרמה הוודאות וחוסר הכלכלה על הנגיף השפעות. 6.9%6-עמד שיעור האבטלה על כ 2020 אוקטובר

 המרכזי הבנק שנקט הצעדים"ב, בארה בבורסות המובילים במדדים חדות לירידות הובילו מכך כתוצאה

(The Federal Reserve )בדרך של הדפסת כסף ורכישת אג"ח ממשלתי  בעולם המערבי והבנקים המרכזים

וחברות, ולאור הגדלת תשלומי ההעברה לאזרחים ועסקים שנפגעו במשבר ע"י הממשלות בעולם, נרשמו 

ים חדים בשערי המניות ואגרות החוב בשווקים הגלובאליים. מגמת השיפור באפיקי ההשקעה נמשכה תיקונ

 .גם ברבעון האחרון

אי הוודאות הנותרת היא בקצב היציאה מהמשבר, סיכוני ווריאנטים חדשים של המגיפה, וקיטון אפשרי 

 במדיניות רבות. בתמיכת הממשלות באזרחים גם לאור העלייה בגירעונות וביחס חוב לתוצר 

 בשוק ההוןתנודתיות בבורסה ומגמות  1.7.2

 ,אמון המשקיעים בבורסהבפן טבעי לפגיעה והמסחר התנודתי שהתנהל במהלך משבר הקורונה הביא בא

לגרום לירידה בהיקף הנכסים המנוהלים בקבוצה, לעזיבת לקוחות, למעבר של  חריפה עלולההתנודתיות ה

יפגעו בצורה אנושה נמוכים יותר ויהיו דמי הניהול הכנסות מאשר בגינם , לקוחות למוצרים סולידיים יותר

 מהותית בתוצאות העסקיות של הקבוצה.ו

גורמים שאינם  םוביניהרבים  הינם , או לתנודתיות חריפה,ת שעריםוהגורמים אשר עלולים לגרום ליריד

ת נגיף הקורונה החרפת קצב התפשטו כגון: .מראש בשליטת החברה ואין ביכולתה לחזות אותם

והשלכותיו, מצב השווקים הפיננסים בעולם ובעיקר בארה"ב ובאירופה, שינוי לרעה במצב הביטחוני ו/או 

הפוליטי בישראל, האטה כלכלית בארץ ובעולם, חריגה מיעדי האינפלציה, עליה בשיעורי הריבית וכיו"ב. 

טחוני, ובכלל זה מגמה חיובית והצלחה שינוי לטובה או ציפייה לשינוי לטובה במצב הכלכלי, מדיני ובי

 במיגור התפשטות הנגיף עשויים להוביל להתפתחויות חיוביות בשוק ההון ולהיפך.

 הקורונה משבר השלכות 1.7.3

למשק  (אלפי מיליארדי דולר)הקורונה, נגרמו נזקים בהיקף של טריליוני דולר  בעקבות התפשטות נגיף

נרחבים בעולם שותקו, החרדה העולמית גברה בכלל המשק  אזוריםכתוצאה מהתפשטות הנגיף העולמי: 

שרשרת כן ורבה ות תישערי המניות בעולם חוו תנודהגלובאלי, בורסות העולם נפגעו דרמטית וכתוצאה מכך 

ידי -גבלות הפעילות שהוטלו עלמכתוצאה משיבושים שנגרמו כתוצאה מקשות נפגעה  העולמיתהאספקה 

הירידה במדדים העולמיים הגיעה  וכן לתנועת הסחורות העולמית. פעליםממשלות העולם ביחס לפעילות מ

בהובלת הפדרל  הודות להתערבות חסרת תקדים של הבנקים המרכזיים ,2020לשיאה לקראת סוף מרץ 

בכלכלות ובשווקים הפיננסיים התהפכה המגמה ושווקי המניות  ששיידרריזרב, שהודיעו כי יתמכו ככל 

 החלו להתאושש.

                                                 

5 c.aspx20-10-22https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/ 
 
6 300-rate-calendar/unemployment-https://il.investing.com/economic 
 

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/22-10-20c.aspx
https://il.investing.com/economic-calendar/unemployment-rate-300
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ההתערבות גרמה לשוני רב בין המדינות בהן מטבע חזק ובנק מרכזי בניהול אחראי לבין מדינות מתפתחות  

על , 2020במהלך המחצית הראשונה של שנת . כה מאסיביות מוניטריות שלא יכלו להרשות לעצמן הרחבות

ניירות ערך בתל רקע התפשטות נגיף הקורונה, שהובילה לירידות חדות במחירי ניירות הערך בבורסה ל

הרחבים בכלל  והפדיונותאביב ובבורסות מרכזיות ברחבי העולם, ירידת השווי בנכסים המנוהלים 

גרמו לירידה מהותית בהכנסות הקבוצה. כמו כן, הורגש מעבר כספים למסלולי המכשירים הפיננסיים 

של הקבוצה. במחצית  הפניות למוקדי שירות הלקוחותהשקעה סולידיים, התגברות חשש הלקוחות ומספר 

הורגשה האופטימיות בשווקים, בהתאמה, הירידה בהיקף הנכסים המנוהלים , 2020של שנת  ההשניי

 31נבלמה וחלה התגברות בקצב הגיוסים וההפקדות כך שליום  2020שהורגשה במחצית הראשונה של שנת 

מיליוני ש"ח  115.4ש"ח אל מול  מיליוני 92.6בהיקף של ידי חברות הקבוצה נכסים -נוהלו על 2020בדצמבר 

 בפרטעליה בפעילות ובהכנסות  ההיית 'חבר הבורסה ובפעילות הברוקראז מגזרב .2019בדצמבר  31ליום 

 בקרב ההדבקה סיכון את לצמצם מנת על בפעולות נקטה הקבוצה. ההון שוקי בתנודתיות ההעליי בשל

 והתכנסויות פגישות הפחתת, במשרדים עובדים של הפרדה, מהבית עובדים של עבודה היתר ובין העובדים

ביישום תוכניות העבודה של החברה  בפגיעה מינימלית במצבת העובדים להתמודד עם המשבר או בכדי

 .מתוכנןכומגמת הצמיחה בחברה ובחברות הקבוצה, תוך הרחבת פעילויות החברה ותחומי עיסוקן, נמשכה 

א לידי ביטוי בירידה משמעותית בכמות החולים והנדבקים החלה עם מפנה חיובי אשר ב 2021שנת ראשית ב

החדשים, עם זאת מחודש יוני נתוני ההדבקה והחולים החדשים בישראל החלו לעלות משמעותית וזאת 

כמו כן, במועד הסמוך  .מדינות ברחבי הגלובוס 60במעל לפרץ אשר  נהובעקבות זן הדלתא של נגיף הקור

 2021 בהיקף התחלואה דבר המקשה לאמוד את ההשפעות הכוללות על שנתלפרסום דוח זה חלה עלייה 

לצד זאת, חוסר וודאות לגבי המשך השלכות המשבר על המשק הישראלי והשווקים בחו"ל. האי לאור 

הוודאות הפוליטית ששרר בשנים האחרונות השתנה עם הקמת הממשלה האחרונה והתקציב הצפוי לעבור 

 בחודשים הקרובים. 

השפעת נגיף הקורונה על פעילות החברה  בדברוהנתונים המפורטים לעיל  , ההערכותההנחותי כ, יובהר 

הינם תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, 

. דוחד הה, נכון למועחבר, וכולל הערכות, אומדנים או כוונות של החברההמבוססים על מידע הקיים ב

  ה.חברבפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או הצפויות על ידי ההנגיף  השפעות

 הצמיחה ותחזיתריבית  בשיעור םשינויי 1.7.4

של  יובהתאם תחזיות וללא שינויים חדים. סביבת הריבית בישראל הייתה יציבהבמהלך השנים האחרונות, 

 2020שנת העריך כי בבנק ישראל  ריבית. כך 3%-1%של  ים, בשיעורישראל לרוב עמדו בטווחי היעדבנק 

אך כמובן שהערכה זאת נחתכה בחדות כתוצאה ממשבר הקורונה המתמשך.  ,1.6%-האינפלציה תעמוד על כ

כמו כן, . 2019בשנת  0.6%-ל בהשוואה 0.7% על מינוסניצבה ו למחוזות שלילייםהאינפלציה ירדה לבסוף, 

ולאור השינויים בסביבה הכלכלית העולמית, וסביבת , 0.1%ועמדה על  יבהריבית בנק ישראל נותרה יצ

האינפלציה, הערכת הוועדה לתוואי הריבית העתידי עודכנה כלפי מטה, ואף הצביעה על הורדה אפשרית של 

 הריבית.

 רגולציה 1.7.5

  לעיל. 5.14 -, ו5.2,  4.15, 3.14, 2.3ראו סעיפים  

 בשערי חליפין תנודות 1.7.6

לקבוצה  2020בדצמבר  31ליום בהתייחס לחשיפות הקבוצה למט"ח, הקבוצה פועלת בשקלים חדשים. 

חשיפה לשינויים בשערי החליפין של השקל מול מטבעות זרים )בעיקר דולר ארה"ב( כתוצאה הייתה 
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של  בסך התחייבויות צמודות מט"חו )בעיקר מזומנים( ש''ח מיליון 5-בסך של כ נכסים שוטפיםמהשקעה ב

 מיליון ש"ח המסווגות כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.  0.1 -כ

  החברה פועלת בו בשוק יםטכנולוגי שינויים 1.7.7

באופן משמעותי את התשתיות בכלל הפעילויות השונות    ו כלל חברות הקבוצהעקבות מגפת הקורונה טייבב

פרסמה  12.1.2020ביום  של חומרה ואבטחת מידע.הנדרשות לעבודה מרחוק בכל ההיבטים ובכללם היבטים 

רשות ניירות ערך הוראה למנהלי תיקים, מנהלי קרנות נאמנות ונאמנים לקרנות נאמנות בנושא שירות ניהול 

ירות ניהול ש (2.0שירות ניהול תיקים )להלן: "  10.3.2021ופרסמה נוסח הוראה עדכנית ביום 2.0תיקים 

ניהול תיקים מקוון, זמין לכל אדם, ללא דרישת הון מינימלי, באמצעות ניהול מהווה שירות  2.0תיקים 

יצוין כי נכון לעת זו  .התחרות ולשחיקה בדמי הניהול , דבר המביא להגברתהשקעות בקרן נאמנות ייעודית

ן על ידי החברה, עם זאת החברה פועלת בסביבה טכנולוגית, כך בי 2.0טרם אומץ מודל שירות ניהול תיקים 

השפעת שינוי זה  לפירוט היתר, מציעה ללקוחותיה שירות ניהול תיקים דיגיטלי תחת המותג "פסגות פרו".

 להלן.   3.5-ו 2.4.4 סעיפיםעל תחומי הפעילות של החברה ראו 

ה פני ההנחות והנתונים המפורטים לעיל הינם תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופי כ, יובהר

, וכולל הערכות, אומדנים חברהבעתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים על מידע הקיים 

ה, נכון למועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או חבראו כוונות של ה

  ה.חברהצפויות על ידי ה
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 החברהתיאור עסקי  -רביעי חלק

 החברה פעילות תחומי על כללי מידע

 .החברה של הפעילות יתחומ תשלוש. תחילה יובא תיאור נפרד של החברה עסקי של תיאור יובא להלן

  וקרנות הסל נאמנות קרנות ניהול פעילות תחום .2

 תחום הפעילותע כללי על מיד 2.1

. "מבע נאמנות קרנות פסגות הבת חברת תחת מרוכזת הקבוצה של וקרנות הסל הנאמנות קרנות פעילות

 סגרתהבמ, 2006בעלת היתר מהרשות לניירות ערך מאוגוסט כאמור לעיל הינה ו, 2005החברה הוקמה בשנת 

 30.6.2021 יוםלבאמצעות קרנות נאמנות.  יהםהשקעותהמחזיקים את  ציבור עבור ומנהלת מנפיקה חברהה

ח בהתאם לחלוקה "ש מיליארד 46-כ של כולל בהיקף נכסים הנאמנות קרנות פעילות תחת מנהלת חברהה

קרנות  172-ב מיליארד ש"ח .724; פתוחות אקטיביות נאמנות קרנות 165-ב מיליארד ש"ח 21.3 :שלהלן

-ב ש"ח דמיליאר 317.-פתוחות וקרנות נאמנות מחקות  72-בש"ח מיליארד  .47 ;נאמנות פאסיביות מתוכן

 .7קרנות הוסטינג 31-במיליארד ש"ח  1.3; מחקות סגורות )"קרנות סל"( קרנות נאמנות 100

 תחום הפעילות ושינויים החלים בו  מבנה 2.2

 1994 -התשנ"ד ,על פי חוק השקעות משותפות בנאמנות נאמנות נותקר תמנהל "מבע נאמנות קרנות פסגות .2.2.1

ופועלת מכוחו של הסכם קרן בין מנהל הקרן לבין  מוקמת"(. קרן נאמנות חוק השקעות משותפות)להלן: "

הנאמן, לפיו מנהל הקרן מופקד על ניהול ההשקעות של הקרן ואילו הנאמן מחזיק בנכסיה בנאמנות עבור 

 מחזיקי היחידות. 

המירבי שרשאי  ובהסכם הקרן נקבעת מדיניות ההשקעות של הקרן וההסכמה הנדרשת לשנותה, נקבע שכר .2.2.2

שרשאי  המרביתשכר מנהל, השכר המירבי שרשאי נאמן לקבל כשכר נאמן, ההוספה מנהל הקרן לקבל כ

לכל קרן נאמנות מדיניות השקעה אליה  .מנהל הקרן לגבות מרוכשי יחידות בקרן וכן הוראות טכניות נוספות

הקרן. קרן הנאמנות מנפיקה למשקיעים בה יחידות השתתפות  מנהל את נכסיכפוף מנהל הקרן כאשר הוא 

יחידות ההשתתפות בקרנות הנאמנות נרכשות ונפדות דרך חברי הבורסה יצגות חלק יחסי בנכסי הקרן. המי

ניהול תיקי ייעוץ ו/או )בעיקר הבנקים(, הן במסגרת פעילות עצמאית של משקיעים והן כחלק ממערכים של 

ולצורך כך החברה התקשרה  בבורסה במסחר גם ונמכרות נרכשות סל בקרנות יחידותהר כי ביו. השקעות

 השוק ועושה השוק עושה מול במסחר מכירהו רכישה לבצע ניתן סלבקרנות  "עידן פיננסים". -עם עושה שוק

 .ישירות הקרן מנהל מולפדיון /יצירה לבצע יכול

 דוח שנתי המתפרסם מידי שנה ודוחות מידייםפי -יחידות בקרן נאמנות נעשית על של לציבור ההצע .2.2.3

פרטי )בנאמנות  התאם לתקנות השקעות משותפותשנכתב בקרן  תשקיףהמתפרסמים מעת לעת על פי דין. 

וכולל פרטים שונים על הקרן, בין היתר פרטים על מדיניות  .2009-, תש"ע(תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו

. מנהל הקרן והנאמן. תשקיף קרן מפורסם בעת ההצעה הראשונה של הקרן לציבור ההשקעות של הקרן, שכר

תקנות השקעות משותפות בנאמנות לבהתאם שנכתב לכל קרן בנפרד דוח שנתי מדי שנה מפרסם מנהל הקרן 

נתונים כלכליים/מספריים אודות פעילות הקרן ותיאור וכולל, בין היתר,  2016-)דוח שנתי של קרן(, התשע"ו

כמו כן אחת לשנה מפרסם מנהל הדוח השנתי הקודם. תשקיף הקרן או שחלו בקרן מאז פרסום  שינוייםה

                                                 

ח )החל יליון ש"מ 269-יצוין כי לתקופות המדווחות נכללו גם נתונים של קרנות בהוסטינג של בסט אלטרנטיב בהיקף נכסים מנוהל של כ 7
 אינה צפויה להיכלל תחת הפעילות הנרכשת.  עברה כלל פעילות ההוסטינג לחברת איילון ביטוח(. פעילות זו 07.07.21מיום 
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תקנות השקעות משותפות בנאמנות )דוחות כספיים של בהתאם לשנכתב הקרן דוח כספי לכל קרן שבניהולו 

 וכולל בתוכו, בין היתר, דוח רווח והפסד ומאזן.  2009-קרן(, התש"ע

-תשקיף עיקרי של מנהל הקרןבנוסף לתשקיף הקרן ולדוח השנתי של הקרן, אחת לשנה מפרסם מנהל הקרן  .2.2.4

פרטי תשקיף )בנאמנות  השקעות משותפותבהתאם לתקנות  לכלל הקרנות שבניהולו,  אשר נכתב כולל ברובו

למנהל הקרן, לנאמן, פרטים הנוגעים  וכולל פרטים שונים, בין היתר, 2009-, תש"ע(של קרן, מבנהו וצורתו

תקנות לבהתאם  אודות הקרנות המנוהלות על ידי מנהל הקרן. ופרטים (ככל שקיים)למנהל השקעות חיצוני 

אשר כולל נתונים  שנתי ח"ודו עיקריתשקיף  .2016-השקעות משותפות בנאמנות )דוח שנתי של קרן(, התשע"ו

מדיניות ההשקעות, גורמי סיכון, עלויות, נתונים כלכליים, אודות הקרן,  סוגפרטניים לגבי הקרן דוגמת 

  שינויים בקרן מהדוח השנתי או התשקיף הקודם. ופירוטניהול ופעילות הקרן 

תקנות השקעות משותפות בנוסף, מנהל הקרן מפרסם באופן שוטף דיווחים מיידיים ותקופתיים בהתאם ל .2.2.5

 .1994-בנאמנות )דוחות(, התשנ"ה

תשקיף קרן חדשה ו/או תשקיף עיקרי של מנהל קרן טעונים היתר לפרסומו מאת רשות ניירות ערך, כי  יובהר .2.2.6

אביב, -מדובר בתשקיף של קרן סל נדרש גם אישור לרישום למסחר של הבורסה לניירות ערך בתלו במידה

 הכנסותה עיקר. (ועל החותמים על התשקיף חלות הוראות לעניין אחריות, כמפורט בחוק השקעות משותפות

וכן ממתן שירותי  חברת ניהול קרנות נאמנות הינן מדמי ניהול קבועים, דמי ניהול משתנים ושיעור הוספה

 .הוסטינג

, מכשיר פשוט לרכישה ולפדיוןיתרונותיו היותו  ביןהינה מכשיר השקעה המגלם מספר יתרונות,  נאמנות קרן .2.2.7

יתרונות מס ויכולת להשיג השקעה מפוזרת בניהול  בו גלומות וכן, קטנים סכומים להשקיע אפשרות, נזילות

 מקצועי על ידי מנהלי השקעות המתמחים בתחומים שונים. 

  בתחום מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה, מגבלות 2.3

בתקנות ו נאמנותעתיר רגולציה ומוסדר בחוק השקעות משותפות ב תחוםתחום ניהול קרנות נאמנות הינו 

רשות ניירות ערך. בין היתר, קובע חוק השקעות משותפות כי רשות  שלהנחיות הוראות ושהוצאו מכוחו וב

ניירות ערך הינה הרשות המפקחת על פעילות קרנות הנאמנות ובכלל זה היא אמונה על אכיפת חובות 

 הדיווח החלות על מנהלי הקרנות, סנקציות, חקיקה ותקינה למען הסדרת התחום ועוד. 

  והתקנות לפיוחוק השקעות משותפות  2.3.1

את פעילותן של קרנות הנאמנות וקובעות, כי הצעה לציבור של יחידות השתתפות תעשה באמצעות  יםמסדיר

תשקיף שפרסומו אושר על ידי רשות ניירות ערך, את חובות הדיווח השונות החלות על קרנות נאמנות, חובות 

ף, קובע חוק השקעות משותפות הוראות הנאמן ומנהל הקרן ומתן סמכות פיקוח לרשות ניירות ערך. בנוס

לעניין תנאי הכשירות של העובדים או המשתתפים בקבלת החלטות שעניינן ניהול ההשקעות בקרן, דרישות 

לעניין הרכב דירקטוריון הקרן, הכשרתם המקצועית של הדירקטורים, מנהל הקרן והנאמן, חובת מינוי ועדת 

מכוח חוק השקעות משותפות בנאמנות הותקנו תקנות  כיוצ"ב.להשקעות הקרן ובהתייחס  הגבלותהשקעות, 

הנכסים )א(  רבות, המסדירות את פעילות קרנות הנאמנות. התקנות עוסקות, בין היתר, בנושאים הבאים:

פרסום ושיווק קרנות הנאמנות לרבות  )ב( המחירים ושווי של נכסי הקרן; )ג( ;המותרים להחזקה בקרן

הנכסים ( ד; )תשקיף של קרן נאמנות ומנהל קרןב הדרושים םפרטי( ד; )פרסוםסיווגן לקטגוריה לצורך 

הוראות וכללים ( ז; )ההון העצמי והביטוח הנדרשים ממנהל קרן( ו; )המותרים בקנייה ואחזקה בקרן נאמנות

ביצוע ( ח; ), עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסהאישורן ןואופ בנוגע לביצוע עסקאות בניגוד עניינים

 לקבלת תחרותי הליך( חובת קיום י) ;תשלום עמלות הפצה( ט; )שינוי מהותי במדיניות השקעות הקרן

 .'ברוקראז שירותי
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  2016תקנות השקעות משותפות בנאמנות )הצעת יחידות של קרן חוץ( תשע"ו  2.3.2

ל קרן חוץ(. נכנסו לתוקפן תקנות השקעות משותפות בנאמנות ברשומות )הצעת יחידות ש 5.11.2016ביום 

. לאחר השלמת החקיקה רשמו במסגרת התקנות ניתן להפיץ בישראל קרנות נאמנות זרות ללקוחות פרטיים

קרנות אקטיביות למסחר בישראל. באחרונה מחצית מתוכם מחקו את הקרנות שרשמו  20שישה גופים זרים 

 שפעה זניחה על התחרות בארץ.וסגרו את המשרדים. יתר הקרנות לא גייסו סכומים משמעותיים והיו בעלי ה

 23שבשיתוף פעולה עם אלטשולר שחם רשם  iSharesהיה  ETFמתחרה משמעותי שרשם את קרנותיו מסוג 

קלה על דמי הניהול  והוא היה בעל השפעהש"ח מיליארד  1.6 -קרנות. שווי גיוסיו נכון למועד הדו"ח כ

  במוצרים פסיביים גנריים.

התחרות הקיימת בתחום בעקבות הפצת קרנות נאמנות זרות בישראל, מהווה הערכות החברה בדבר הגברת 

אשר התממשותו ו/או אי  ,מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה והתנהגות שוק ההון

התממשותו עלול להיות שונה באופן מהותי מזה המוערך על ידי החברה, בין היתר, בעקבות שינוי בטעמי 

קוחות, איכות עשיית השוק, יכולת ההפצה ושינויים חיצוניים אשר לחברה אין שליטה ו/או העדפות הל

 .עליהם

הודיעה רשות ניירות ערך על אימוץ מתווה הרשות להגבלת תדירות העלאת דמי הניהול בקרן  4.4.2016ביום  2.3.3

גופים(. על פי המתווה מתחייב מנהל קרן שלא  19 באותה העת) נאמנות על ידי כלל מנהלי הקרנות בישראל

 על להמהלך שהוב .להעלות את שכרו או את שיעור ההוספה בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדארית

רשות ניירות ערך נועד לאפשר גילוי נאות למשקיעים בכדי לעודד תחרות להורדת דמי ניהול. עם כניסתן  ידי

את המתווה של העלאת  הסלמנהלי קרנות נאמנות אימצו גם מנהלי קרנות של חברות תעודות הסל שהפכו ל

, 2018-, התשע"ח(קרנות מחקות)קנות השקעות משותפות בנאמנות , בהתאם לתכןכמו  .דמי ניהול קבועים

 . בינואר בכל שנה 1מנהל הקרן רשאי לשנות את שיעור דמי הניהול המשתנים ב־

לאחר שיח ארוך שניהל איגוד מנהלי קרנות הנאמנות עם רשות  – מתווה לצמצום מספר קרנות הנאמנות 2.3.4

כותרת מתווה וולונטרי לצמצום תופעת הקרנות הדומות המסווגות תחת אותה ניירות ערך, הוסכם על 

( הוגבל מספר הקרנות שניתן לנהל תחת כל סיווג, כך שבכל 1מאפיינת. להלן עיקרי עקרונות מתווה זה: )

( נוהלו שתי קרנות דומות תחת סיווג 2רשאי לנהל לכל היותר שתי קרנות דומות; ) מקרה מנהל הקרן יהיה

מנהל הקרן לא יציע קרן דומה נוספת תחת אותו סיווג במשך שלוש שנים;  –ואחת מהן פורקה או שהן מוזגו 

למשל  ( נקבעו גורמים מבדלים בין קרנות אשר בהתקיימם אין מדובר בקרנות דומות תחת אותו סיווג. כך3)

קרנות בעלות מאפיינים שונים כגון מסלול מס, מטבע בו נקובה הקרן וכדומה, או קרנות בעלות הבדל 

משמעותי במדיניות ההשקעות שלהן כגון התמקדות בענף פעילות מסוים, אזור גאוגרפי מסוים או התנהלות 

נתן בהתאם לכללים שנקבעו ( היתר רשות ניירות ערך להקמת קרנות חדשות יי4על פי מודל כלכלי מוגדר; )

 במתווה. 

רשות ניירות ערך הודיעה כי כל מנהלי הקרנות הצהירו על התחייבותם לפעול בהתאם לסיכום במתווה 

 . 15.9.2021כך שסיום ההתאמה למתווה יחול ביום  1.7.2021ולפעול ליישומו החל מיום 

פרסמה הרשות לניירות ערך, עדכון לרשימת הכותרות המאפיינות את סיווגי קרנות  12.4.2021 ביום

הנאמנות על מנת לשפר את היכולת של ציבור המשקיעים לבצע השוואה לצורך קבלת החלטות השקעה. 

 הרשימה .הצטמצםהמאפיינות מספר הכותרות ובמסגרתו  1.7.2021עדכון הרשימה נכנס לתוקף החל מיום 

המעודכנת גובשה בתיאום עם איגוד מנהלי קרנות הנאמנות למען גיבוש מתווה וולונטרי לצמצום תופעת 

הקרנות הדומות המסווגות תחת אותה קטגוריה. המהלך יסייע לציבור בהליך בחירה והשקעה בקרנות 

ות במסגרת מהלך זה, הרשות חידשה כותר.נאמנות, כמוצר השקעה הנפוץ בקרב משקיעים מהציבור

 נכנסהמאפיינות שישקפו באופן מיטבי את ההבדלים בין הקרנות השונות. רשימת הכותרת המעודכנת 
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על מנת לתת שהות להיערכות של הבנקים, חברי הבורסה ומפיצי המידע להתאמות  2021לתוקף בחודש יולי 

ות ניירות ערך פרסמה רש 12.6.2021כמהלך משלים למתווה לצמצום קרנות, ביום  .הנדרשות במערכותיהם

חוזר ליועצי ההשקעות בבנקים, המנחה אותם לבצע התאמות במערכות הדירוג אשר על בסיסן מגובשת 

המלצת השקעה על קרן נאמנות. ההתאמות נועדו במטרה לשפר את הייעוץ בקרנות נאמנות ואלו כוללות בין 

ות למשך תקופה של שלוש שנים; ( בחינה של ביצועי העבר של הקרן בטווחים ארוכים יותר, ולפח1היתר, )

הצורך בתיקןף המודלים שקבע הבנק לצורך דירוג קרנות מידי ( עיגון 3( בחינה של פרמטרים איכותיים; )2)

 תקופה, לשם בחינת האפקטיביות והתוצאות שהתקבלו בפעול. 

עצמי מזערי בהתאם לדין החל על חברות לניהול קרנות נאמנות לעמוד בדרישות הון  - הון עצמי וביטוח 2.3.5

 וביטוח. 

 שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות 2.4

 הסדרת תעודות הסל  - ("28תיקון להלן: ") 2017-(, התשע"ז28משותפות בנאמנות )תיקון מס' השקעות  חוק 2.4.1

נכנס לתוקף באופן מדורג  28. תיקון 28פורסם ברשומות תיקון  3.8.2017ביום  ,תחת משטר קרנות נאמנות

 לפעימה ועד ברשומות התיקון מפרסום. 2018 סוףבמספר פעימות והסתיים ב 2018אוקטובר בתחילת חודש 

כללה מוצרים המשתייכים  פעימה כל, או לקרנות מחקות , הוסבו תעודות הסל לקרנות סלהאחרונה

שתנה מאגרת חוב, המפוקחת ה, המבנה המשפטי של תעודות הסל 28תיקון במסגרת לקבוצות סיווג דומות. 

 28 לתיקון בהתאם הרשות באמצעות כלי הגילוי , לקרן נאמנות המפוקחת ככל קרנות הנאמנות. בידי

 ומשכך, בנאמנות משותפות השקעות בחוק כמשמעותה נאמנות קרן הינה הסל קרן, המיסים רשות ולפרסומי

 קרן מחקה . קרן סל הינהמס לצרכי נאמנות קרנות על החלות הרלוונטיות ההוראות כל הסל קרנות על חלות

של נכס היא השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחירו  המדיניות ההשקעות שלש, סגורהשהיא קרן 

 מדד כדוגמתהשקעה שעוקב אחרי מדדים שונים בארץ ובעולם  מכשירכלומר  מעקב שהוא מדד או סחורה.

קאי המקובל בעולם האמרי ETF -"ב. קרן סל דומה במהותה למכשיר הוכיוצ"ק נאסד, 125 או 90"א ת

בתוספת שני שינויים מהותיים: האחד, קרן הסל תהיה סחירה באופן רציף בדומה לפעילותן של תעודות 

הכפוף לתקנות קרנות מחקות,  ,איתו התקשר מנהל הקרןהסל בעבר והיא מוצעות לציבור על ידי עושה השוק 

השני,  .וקו יהיה עשיית שוק בקרנות הסלהוראת הפרדה מבנית וכן בכפוף לתקנון הבורסה באופן שעיקר עיס

עודפת מחד והשלמת  הקרן יכולה לכלול מנגנון של דמי ניהול משתנים למנהל הקרן בדרך של קבלת תשואה

הוחל גם על קרנות  28של תיקון  תשואת חסר מאידך בשיעור שיקבע בתשקיף קרן הסל. יש לציין כי עיקרו

 .28מחקות פתוחות שהונפקו לפני תיקון 

 כיננקטו הפעולות הבאות; פסגות קרנות נאמנות הגישה בקשה  28יצוין כי כחלק מן ההתאמות לתיקון 

תקבל ה 2018באוקטובר  7שמש כמנהל קרן, ביום ת"( מדדים קרנות" :"מ )להלןבע מדדים קרנות חברת

את אישור הרשות להחזקת אמצעי  קרנות נאמנות פסגות קיבלהניירות ערך. במקביל, לרשות האישור 

היתר להחזקת  נענה בחיוב לקבלתהקונסורציום לרשות ניירות ערך  פנייתכן ו ,שליטה בחברה כמנהל קרן

, מכוחו כל ההושלם שינוי מבני בקבוצ 2018בדצמבר  31ביום  אמצעי שליטה כערובה לחיוב במנהל הקרן.

עם ולתוך חברת קרנות מדדים בע"מ במיזוג  חברות המנפיקות מקבוצת פסגות תעודות סל התמזגוה

. השלמת המיזוג אירעה לאחר קיומם של 1999 -סטטוטורי בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט 

  .התנאים המתלים כפי שפורטו בהסכמי המיזוג שנחתמו בין הצדדים

הלי קרן בבעלות "מ וקרנות מדדים, שתיהן מנבע נאמנות קרנות פסגות חברותפרסמו  2019במאי  5ביום 

קרנות מדדים עם  חברתעל התקשרות בהסכם מיזוג לפיו תתמזג  מידיושליטת פסגות בית השקעות, דיווח 

בשלב  (.1999 -י בחוק החברות התשנ"טנ)בהתאם לפרק הראשון לחלק השמי נאמנות קרנות פסגותולתוך 

, בתמורה מדדים קרנות לחברתפסגות בית השקעות את מניות פסגות קרנות מדדים  העבירההראשון 
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במסגרת הערכת  שנקבע, כפי נאמנות קרנותכמות מניות לפי יחס השווי בין קרנות מדדים לבין  הקצאתל

פסגות  חוסלה, באופן שבעקבותיו נאמנות קרנותקרנות מדדים עם ולתוך  התמזגהבשלב שני, . שווי פנימית

משפטית נפרדת. כל נכסיה  כישותלהתקיים  וחדלהממרשם רשם החברות  נמחקהקרנות מדדים ללא פירוק, 

על ידי קרנות מדדים,  שנוהלו הסלנאמנות, כל קרנות  לקרנות והוקנו הועברווהתחייבויות של קרנות מדדים 

 .נאמנות קרנותתמשכנה להיות מנוהלות על ידי 

  נגיף הקורונה ברחבי העולם ובישראל התפרצות 2.4.2

לירידות חדות בשוק ההון בעולם ובישראל. בהתאם  והביאהתפרצות מגיפת הקורונה והמשבר שנכרך בה 

פדיונות בהיקפים ו משכנ 2020נפגעו שוק ההון בישראל בכלל וקרנות הנאמנות בפרט, ברבעון הראשון לשנת 

הנאמנות המנוהלות על ידי חברת קרנות הנאמנות. במקביל ביצעה פסגות  משמעותיים בכל מגוון קרנות

וכן לעבודה במתווה של  לות במתכונת חירום וביצעה מעבר לעבודה מרחוקקרנות נאמנות  מעבר לפעי

שעלולים היו לפגוע משמעותית בפעילות  קפסולות באתרים שונים, כל זאת בכדי להפחית סיכוני הדבקה

ניכרה התאוששות בכלל  השווקים   2020במחציתה השנייה של שנתקרנות הנאמנות ושאר חברות הקבוצה. 

בד בבד החלו גיוסים רחבי  ודתיות ירדה באופן יחסי לעומת המחצית הראשונה של השנההגלובליים והתנ

 , כאשר המגמה בפסגות הייתה דומה אולם בשיעורים נמוכים יותר בהשוואה לתעשייה.היקף בתעשייה

באופן מלא את הפדיונות שאפיינו את המחצית הראשונה של שנת  למועד אישור הדוח הגיוסים טרם קיזזו

שווי נכסי ענף קרנות הנאמנות המסורתיות קטן בשנת  .טרם המשברלרמתו חזר טרם הנכסים  היקףו 2020

מיליארד ש"ח, מתוכן שווי  7.3 -בכ 2020הקרנות המחקות גדל בשנת  מיליארד ש"ח. שווי ענף 29 -בכ 2020

הסגורות )קרנות  מיליארד ש"ח ושווי נכסי הקרנות המחקות 10.1 -הפתוחות גדל בכ נכסי הקרנות המחקות

בשל הירידה בשווי  2020הכנסות חברת קרנות הנאמנות ירדו בשנת . 8מיליארד ש"ח 2.8 -סל( קטן בכ

 .הממוצע של הנכסים המנוהלים בקרנות בשל משבר הקורונה

ובזכות תשואה ענפים צמח שווי נכסי פסגות קרנות נאמנות בזכות גיוסים  ,2021 שנת בחציון הראשון של

 2.1חיובית בשווקים. עיקר גיוסי החברה התמקדו בסגמנט הקרנות המחקות הפתוחות עם צבירה נטו של 

. תעשיית קרנות 2021גידול בסך הנכסים עלה קצב הכנסות החברה מתחילת בד בבד עם ה. ש"חמיליארד 

ש"ח מיליארד  18 -ים של כהנאמנות כולה צמחה גם בתקופה זו הודות לתשואה החיובית ולגיוסים מצרפי

 .ש"חמיליארד  373לשיא של  2021נטו. סך נכסי תעשיית קרנות הנאמנות הגיע ביוני 

 בשווקים, או שינויים במאפייני הלקוחות התפתחות 2.4.3

ש"ח, לעומת  מיליארד 330.58 -עמד היקף נכסי קרנות הנאמנות בישראל על סך של כ 31.12.2020נכון ליום 

עמד שווי הנכסים המנוהל בחברות  31.12.2019נכון ליום . 2019מיליארד ש"ח בסוף שנת  352.3 -סך של כ

מיליארד ש"ח נכסים  113 -מיליארד ש"ח, מתוכם כ 295 -על סך של כ בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות

קורונה חלה בעקבות התפשטות נגיף ה 2020בחודשים הראשונים של שנת  מוסדיים. מנוהלים עבור לקוחות

, ש"חמיליארד  373.2הינו  2021ליוני  30יום . היקף נכסי קרנות הנאמנות בישראל בירידה חדה בשווקים

  .ש"חמיליארד  351.3 הינו 2021למרץ  31בתאריך 

  שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית 2.4.4

עבודה מרחוק בכל הבאופן משמעותי את תשתיות  הנאמנות קרנות פסגות הטייב הקורונהבעקבות מגפת 

זאת במטרה לשמור על בריאות הציבור והעובדים  כל .ההיבטים ובכללם היבטים של חומרה ואבטחת מידע

. החברה נקטה החברה של השוטף המערך בתפקוד מינימלית פגיעה תוךולעמוד בהנחיות משרד הבריאות 

                                                 

8 isa.gov.il/21מפוקחים/%20גופים/Pages/default.aspx-Mutual_Funds/Data%20on%20mutual%20funds/ 
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דבקה בקרב העובדים לרבות עבודה מהבית, מניעת פגישות על מנת לפזר את סיכון הה מידיותבפעולות 

חלק מעובדי החברה הוצאו לחופשה  זו תקופהוהתכנסויות לא הכרחיות וצעדים נוספים. כמו כן, במהלך 

החלה החברה להחזיר את העובדים אשר הוצאו לחופשה ללא תשלום  2020 מאימחודש החל וללא תשלום, 

 .עבודה ממשרדי החברה ועבודה מרחוק וכן החלה לעבוד במתכונת המשלבת

פרסמה רשות ניירות ערך הוראה למנהלי תיקים, מנהלי קרנות נאמנות ונאמנים לקרנות  12.1.2020ביום 

שירות ניהול )להלן: " 10.3.2021ופרסמה נוסח הוראה עדכנית ביום  2.0נאמנות בנושא שירות ניהול תיקים 

זמין לכל אדם, ללא דרישת הון  ,מהווה שירות ניהול תיקים מקוון 2.0"(. שירות ניהול תיקים 2.0תיקים 

נועד לתת מענה למטרות  2.0שירות ניהול תיקים  .מינימלי, באמצעות ניהול השקעות בקרן נאמנות ייעודית

נגישות להשקעות בשוק ההון באמצעות שירות של ניהול תיק על פלטפורמה של קרן נאמנות; שירות פשוט 

קידום תחרות בתחום ניהול התיקים ופתיחת אפשרות לביצוע השוואה בין ביצועי  ;דיגיטליהמתבצע באופן 

תעניק חברת ניהול תיקים שירות של ניהול  2.0חברות ניהול תיקים שונות. במסגרת שירות ניהול תיקים 

ניהול ייעודיות, עבור ארבעה פרופילי סיכון של לקוחות. שירות נאמנות השקעות באמצעות ארבע קרנות 

עשוי להביא להגברת התחרות ולשחיקה בדמי הניהול בעקבות הגברת התחרות הקיימת והזהות  2.0תיקים 

על התחרות ועל שחיקת  2.0בין המוצרים המידע האמור בדבר ההשלכות האפשריות של שירות ניהול תיקים 

הערכותיה של הנהלת דמי הניהול כולל מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך המבוסס על 

 .החברה, והוא עשוי להשתנות כתוצאה משינויים בשוק ההון או ברגולציה

 הצלחה קריטיים  גורמי 2.5

 והתמורות לשינויים בהתאם להצלחה הקריטיים הגורמים הנאמנות קרנות פעילות בתחום כי קבעה החברה

 – שיווק (2) ; איכותי במחקר שימוש כדי תוךומנוסה  איכותי השקעות וניהול אנליזה צוות (1) :הם בתחום

, כל זאת תוך כדי הנכסים היקף את להגדיל בכדי רחב לקהל יפנה אשר ויעיל ממוקדבניית מנגנון שיווק 

( 3; ), וכן בניית וחיזוק הקשר עם הגופים המוסדייםחיזוק מערך השיווק והיחסים עם המערכת הבנקאית

 גבוהה ברמה שירות הענקת( 4; )המנוהלות והמחקותקרנות פיתוח ותחזוקת תמהיל החדשנות בעזרת 

עודפות על מדדי הייחוס  תשואות( 6; )ומקצועיותיעילות  מסחר( ניהול נכסים פיננסיים ויכולות 5; )ואיכותית

  .המנהל בשכר תחרותי כושר( 8; )המשקיעים כלפי גבוהה אמינות( 7באופן מתמשך; )

 הכניסה והיציאה העיקריים  חסמי 2.6

, מגבלות ותנאים הקבועים לקבלת היתרים, ברגולציה עמידה (1) הכניסה העיקריים לפעילות הינם: חסמי

( 2) ;מהוהן ביחס לעובדים מטע העצמ הרישיונות ואישורים הדרושים לשם עיסוק בפעילות, הן ביחס לחבר

מערך תפעול, בקרה  בנייתמהוקצע ומנוסה,  אדם כוח לגייס יש נאמנות קרן ולהפעיל להקים בכדי -אדם  כוח

 ניהול לשם איכותית ומחקר אנליזה מחלקתשל מערך שיווק והפצה של קרנות נאמנות,  בניה( 3ומחשוב; )

 ישווקו בעזרתן תוצאות ודורש שנים לאורך נבנה אשר( תחום זה מתאפיין במוניטין 4; )ההשקעות של יעיל

על תחום  לוחצת ורגולציה ותגבוה הוצאות בשל גבוה הינו הקרנות לפעילות הכניסה ףר( 5; )הקרנות

במסגרת מתווה "קרנות דומות" ניתנה הוראה למערכי הייעוץ של הבנקים להסתמך על פרקי זמן  ;הפעילות

כניסה לפעילות קרנות ושיווקן בקנה מידה בהתאם שנים במתן דירוג/המלצה ללקוח.  3ארוכים של לפחות 

ן, יצוין כי במסגרת המתווה חלה הגבלה על קרנות בהוסטינג של רחב מצריכה המתנה של פרק זמן זה. כמו כ

שתי קרנות ברוב הסיווגים קיימים אשר יכולים להציע המנהלי קרנות לעד קרן אחת בקטגוריה, בניגוד 

, למעט מגבלות של רשות התחרות וכן מחסומי יציאה משמעותיים מתחום הפעילות קיימיםלא  בקטגוריה.

 בתרחישים של מכירת הפעילות.ענייני מיסוי 

 והשינויים החלים בהם פעילותה תחום מוצריל תחליפים 2.7
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המוצרים התחליפיים הקיימים לקרנות נאמנות הינם, בין היתר, תכניות חיסכון, הפקדות לקופות גמל 

רות קופת גמל להשקעה, פיקדונות למיניהם, פוליסות פיננסיות המונפקות על ידי חב, 190במסגרת תיקון מס' 

ביטוח, ניהול השקעות באופן עצמאי, קרנות זרות, קרנות גידור ומוצרים מקבילים בשווקים זרים. בשנים 

עובדה  190האחרונות, נרשם גידול בהפצת פוליסות פיננסיות ובהפקדות לקופות הגמל במסגרת תיקון מס' 

ק ההון מכשירים פיננסים נמשכה מגמה זו. כמו כן, קיימים בשו 2020אשר גרמה לתחרות להחריף. בשנת 

לא סחירים המוצעים על ידי הבנקים והמהווים אף הם תחליפים לקרנות הנאמנות. תחליף נוסף הינו השקעה 

ישירה בניירות הערך המרכיבים את המדד ו/או הנגזרים הפיננסיים על המדדים, אך תחליף זה לא בהכרח 

צורך בידע המקצועי בגלגול פוזיציות בנגזרים. התחליף אפקטיבי, לאור פיזור ניירות הערך וגודל התיק ו/או ה

 ענף של היחסי החיסרון את הדגיש הקורונה משברפיקדונות בנקאיים.  םהעיקרי לקרנות הכספיות הינ

 היותו את ובעיקר השקעות תיקי וניהול הטווח ארוכי החיסכון מכשירי, הגמל קופות לעומת הנאמנות קרנות

 את להפחית במטרה, משבר בעת המשקיעים ציבור ידי על הנפדה הראשון הנזיל ההשקעות רובד הענף של

. ואפריל מרץ חודשים במהלך חריפים לפדיונות שהובילה היא ,למשברים זו רגישות. ההון לשווקי החשיפה

מאידך, בזכות תשואות חיוביות באפיקי ההשקעה לאחר משבר הקורונה, הצליח הענף לחזור לסך נכסיו 

  במהירות יחסית.המנוהלים 

 בה שחלים והשינויים התחרות מבנה 2.8

 וקרנות הסל הנאמנות קרנות תחום

בעקבות  .גופים רבים המתחרים בתחומי הפעילות של החברה התחרות בתחום הינה גבוהה פועליםבישראל 

רפורמת בכר אשר הביאה לשינויים במבנה התחרות בתחום ניהול ההשקעות. כיום, פועלים בתחום זה גופים 

רבים המתחרים ביניהם לכל רוחב שוק ההון על כספי הלקוחות. התחרות החריפה מתבטאת במאמצי שיווק 

קיימת תחרות ערה על ליבו ופרסום מחד ובגיוס כח אדם מקצועי לניהול הכספים מאידך. התוצאה היא כי 

של הלקוח, עולה חשיבותם של ביצועי קרנות הנאמנות כגורם בעל השפעה מכריעה בתחרות בין הגופים 

השונים. כמו כן, מונעת התחרות מדמי הניהול הנגבים בגין מוצרי הקבוצה. בעקבות התחרות הרבה בתחום, 

צרי המדד, התחרות על דמי הניהול הינה בסגמנט מו .חלה ירידה מתמדת בשיעור דמי הניהול הנגבים

 למועד מהותית יותר עקב ריבוי מדדים גנריים שאינם בבלעדיות, המוצעים על ידי מספר חברות במקביל.

 371-כ של כולל היקףמנהלי קרנות נאמנות המנהלים ביחד קרנות נאמנות ב 18בישראל פועלים , זה דוח

קרנות סל(. המבנה הענפי של תחום קרנות הנאמנות, במסגרתו ב המנוהלים הנכסים לרבותמיליארד ש"ח )

התחרות, הוצאות הפרסום והשיווק  גוברתידי כך  עלמספקים הבנקים ייעוץ בלתי תלוי וגובים עמלות הפצה, 

הנמדדים בידי מערכות  ,של מרבית הגורמים הפועלים בתחום. אך גם מתגמל את אלו שמצטיינים בביצועיהם

מקובל למדוד את בעיקר באמצעות השוואת תשואות וסטיות תקן בין המוצרים השונים.  הדירוג הבנקאיות

רמת הסיכון של השקעה בקרן נאמנות באמצעות מדדים שונים, ובהם סטיית תקן ומדד שארפ: סטיית תקן 

היא מדד המתאר את תנודתיות תשואות הקרן, המתבטאת בפיזור ערכי התשואות סביב ממוצע התשואות. 

התשואות היומיות שהושגו בקרן )חיוביות או שליליות( רחוקות מממוצע התשואות היומיות של הקרן ככל ש

מדד שארפ הוא מדד המתאר עד  .בתקופה הנמדדת, כך סטיית התקן גדולה יותר והסיכון שבהשקעה גדל

ם של תיק כמה התשואה שהניב נכס מפצה את המשקיע על הסיכון הגלום בהשקעה בו. לצורך דירוג הביצועי

השקעות של קרן, ככל שמדד שארפ גבוה יותר, ניהול הקרן הניב למעשה תשואה גבוהה יותר ביחס לרמת 

 .לביצועיה בתחום שיווק קרנות הנאמנות קריטי הינו "מבע נאמנות קרנות פסגותדירוג מוצרי . 9הסיכון

מיטב דש", "מגדל ","קסם", "הראל פיא -להערכת החברה, המתחרים הבולטים בשוק הינם: "אקסלנס

                                                 

9 ormation/Documents/080217.pdfhttps://www.isa.gov.il/Financial%20Inf 
 

https://www.isa.gov.il/Financial%20Information/Documents/080217.pdf
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ה בשוק קרנות חברחלקה של ה .ואחרים "מור" לפידות" -שוקי הון", "אי.בי.אי", "אלטשולר שחם", "ילין

 . 12.0%הינו  30.6.2021ליום  , ללא נכסי קרנות בהוסטינג, נכוןהנאמנות

 התיקים ניהולתחום 

ניהול התיקים מספר מתחרים משמעותיים אשר לחלקם דגש על פעילות השקעה של יחידים ולחלקם  בתחום

מוצר ניהול פותח דגש על פעילות השקעה של גופים מוסדיים או קופות מפעליות. בנוסף, בשנים האחרונות 

 השקעות דיגיטלי. בתחום זה מתחרים בעיקר הבנקים ומיטב דש. 

  תחום חברי הבורסה

הבורסה, שאינם בנקים, המעניקים שירות עבור לקוחות קטן בהדרגה. למועד זה קיימים חמישה  בריחמספר 

 וסיטיגרופ.  UBS, מיטב דש וכן IBIאקסלנס,  –חברי בורסה שאינם בנקים )מלבד החברה( 

 

 ושירותים מוצרים 2.9

של  מוגבל בלתיהיא מכשיר השקעה בשוק ההון, המאפשר למספר קרן נאמנות  - ניהול קרנות נאמנות 2.9.1

מניות,  דוגמתמשקיעים להשקיע במשותף )אלא אם נקבע אחרת( במגוון אפיקי השקעה ומכשירים פיננסיים, 

איגרות חוב ממשלתיות, איגרות חוב קונצרניות )איגרות חוב שחברות מנפיקות(. קרן נאמנות, לעומת 

ה רחבה למגוון פעילויות ונכסים השקעה ישירה בשוק ההון, מאפשרת גם למשקיע חסר ניסיון להשיג חשיפ

 320, 31.12.2020, ניהלה נכון ליום פסגות קרנות נאמנותבאמצעות  ,הקבוצהל. “בשוקי ההון בארץ ובחו

קרנות נאמנות  158 חלוקה הבאה:מיליארד ש"ח בהתאם ל 41.5 -קרנות נאמנות בהיקף נכסים כולל של כ

קרנות נאמנות אשר השקעותיהן נוהלו על ידי מנהל השקעות חיצוני במתכונת  9אקטיביות פתוחות )מתוכן 

קרנות נאמנות  103-קרנות נאמנות מחקות פתוחות ו 59קרנות נאמנות פאסיביות מתוכן,  162הוסטינג(; 

  .מחקות סגורות )"קרנות סל"(

המנוהלים תחת  חלק מהכספיםמשלבת ומשקיעה את  קבוצהה - ניהול תיקים באמצעות קרנות נאמנות 2.9.2

בקרנות נאמנות המנוהלות על ידי הקבוצה, בכפוף למדיניות ההשקעות בכל תיק  פעילות ניהול התיקים שלה

מנוהל בהתאם להנחיות ולצרכי הלקוח. מדיניות זו, הנהוגה במרבית שוקי ההון המפותחים בעולם, מבוססת 

ת הגברת המקצועיות והיעילות והשגת על היתרונות הגלומים בשילוב קרנות נאמנות בתיק הלקוח, לרבו

וחלוקת השקעות בהתאם לתחומי ההתמחות , דחיית מס אופטימיזציה של אפיקי ההשקעות, פיזור סיכונים

, פסגות ניירות ערךשל הקרנות. במקרה של ניהול תיק השקעות באמצעות קרנות נאמנות המנוהלות על ידי 

נות נאמנות אקטיביות פתוחות ובאמצעות קרנות הלקוח משלם בגין הכספים המנוהלים באמצעות קר

דמי ניהול למנהל הקרן ולא נגבים ממנו דמי  פסגות קרנות נאמנותנאמנות מחקות פתוחות המנוהלות על ידי 

ניהול נוספים בגין ניהול אותו חלק של תיק ההשקעות, ואילו ביחס לקרנות סל נגבים דמי ניהול למנהל הקרן 

 2.10הנתונים בסעיף  .)ככל שהם חיוביים( וגם דמי ניהול על ידי מנהל התיקים לרבות דמי ניהול משתנים

ר' נוספים לפרטים  .להלן מביאים בחשבון את הכנסות החברה גם מניהול תיקים באמצעות קרנות נאמנות

  .3.11סעיף 
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 הכנסות מוצרים ושירותים פילוח 2.10

פעילות קרנות הנאמנות )ביחס להכנסות בדוח הכספי בשנים  מתחוםלהלן סכום ושיעור הכנסות הקבוצה 

 :(2021 מרץב 31ל ועד 2020, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 :31.3.2021  םליו פסגות קרנות נאמנותהלן פרטים כלליים אודות קבוצות קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי ל

 

 31.3.2021קרנות פאסיביות 

 סוג הקרן
מספר 

 קרנות

סך נכסים 

 ₪()במיליוני 

טווח דמי 

 ניהול)באחוזים(

שיעור דמי ניהול 

לאפיק ברוטו ממוצע 

 )באחוזים(

מספר קרנות בהן 

יש דמי ניהול 

 משתנים

טווח דמי ניהול 

 משתנים

 20 מניות בארץ
                           

5,235.88  
0% - 0.95% 0.29% 7 0.05% - 0.20% 

 71 מניות בחו״ל
                        

5,528.23  
0% - 1.00% 0.55% 26 0.05% - 0.30% 

 1 ממונפות
                                

16.25 
0.90% 0.90%     

 1 סחורות
                             

67.57  
0% 0%     

 18 מדינה –אג״ח בארץ 
                        

1,354.07  
0% - 0.05% 0.11% 8 0.05% 

 47 חברות והמרה -אג״ח בארץ 
                      

11,283.92  
0% - 0.20% 0.11% 15 0.05% - 0.10% 

 4 כללי –אג״ח בארץ משולבת 
                              

105.72  
0% 0%     

 6 אג"ח בחו״ל
                           

272.59  
0.25% - 0.60% 0.41%     

 168 סה״כ
                     

23,864.23  
 0%-1%  0.30% 56 0.05%-0.30% 

   בניכוי החזקה הדדית
                          

937.41  
        

 

 

קבוצת מוצרים 

 דומים

 שיעור )%( מכלל הכנסות החברה (במונחי ברוטו) ₪ במיליוניהכנסות 

במרץ  31לתאריך 

2021 

-לשנה שהסתיימה ב

 2020בדצמבר,  31

לשנה שהסתיימה 

 2019בדצמבר,  31-ב

במרץ  31לתאריך 

2021 

לשנה שהסתיימה 

בדצמבר,  31-ב

2020 

לשנה שהסתיימה 

בדצמבר,  31-ב

2019 

 60.0% 56.2% 49.7% 205.4 174.7 40.0 קרנות נאמנות

 0.9% 1.3% 2.5% 3.1 3.9 2.0 קרנות מחקות

 17.1% 16.1% 19.1% 58.7 50.0 15.4 קרנות סל

 - 0.0% 0.9% - 0.1 0.7 הוסטינג

 78.0% 73.6% 73.9% 267.2 228.7 59.5 סה"כ
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 סה״כ
                     

22,832.8  
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ממוצע משוקלל של סך דמי הניהול בניכוי הוצאות ישירות )במונחים שנתיים( נכון למועד הדוח. לעניין   –"שיעור דמי ניהול נטו" בקרנות  10
עמלות הפצה, עמלות אחרות המשולמות  –זה הוצאות ישירות הינן הוצאות אשר גובהן נגזר באופן ישיר מסכום הנכסים המנוהלים )לדוגמא 

וניים הנגזרות מסכום הנכסים המנוהלים, עמלות תפעול, עמלות המשולמות למנהלי תיקים המנהלים קרנות של החברה למשווקים חיצ
 ב"הוסטינג"(.

 חלק לא מהותי מדמי הניהול מועבר לקרנות המתארחות. 11
משוקללות  סגות ניירות ערך**בניכוי עמלות הפצה ותשלום דמי ניהול לפאחוז דמי ניהול ברוטו משוקלל/*תשלום דמי הפצה משוקלל/ 12

 לכלל הקרנות המתוארות.
 

 31.3.2021קרנות אקטיביות 

 מספר קרנות סוג הקרן
סך נכסים )במיליוני 

)₪ 

טווח דמי ניהול 

 )באחוזים(

שיעור דמי ניהול 

ממוצע לאפיק 

 ברוטו )באחוזים(

שיעור דמי ניהול ממוצע לאפיק נטו 

 10)באחוזים(

 5 גמישות
                             

447.75  
0.20% - 1.80% 1.15% 0.80% 

 13 מניות בארץ
                          

1,058.49  
0.69% - 2.92% 1.72% 1.37% 

 18 מניות בחו״ל
                          

1,399.48  
0.85% - 2.70% 1.72% 1.37% 

 8 קרנות כספיות
                          

2,589.13  
0.0% - 0.28% 0.15% 0.05% 

 25 מדינה –אג״ח בארץ 
                          

2,760.26  
0.34% - 1.47% 0.69% 0.35% 

חברות  -אג״ח בארץ 

 והמרה
23 

                          

2,842.35  
0.37% - 1.98% 0.91% 0.56% 

 41 כללי –אג״ח בארץ 
                          

7,481.69  
0.30% - 1.67% 0.68% 0.33% 

 12 אג״ח בחו״ל
                             

830.22  
0.42% - 0.75% 0.62% 0.27% 

 2 אגד קרנות
                               

62.33  
0.0% - 1.47% 0.74% 0.39% 

 13 הוסטינג
                             

924.25  
0.65% - 1.90% 1.30% 110.95% 

 2 ממונפות ואסטרטגיות
                               

32.93  
1%-1.13% 1.07% 0.72% 

 1 לתושבי חוץ בלבד
                                 

9.12  
2.19% 2.19% 1.84% 

 120.84% 2.92%-0% 20,438.00 163 סה״כ

  %0.32 תשלום דמי הפצה* 

בניכוי עמלות הפצה 

ותשלום דמי ניהול לפסגות 

 ניירות ערך**

0.52% 

    62.33 הדדית החזקה בניכוי

    20,375.67 "כסה
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 :31.12.2020 םליו פסגות קרנות נאמנותלהלן פרטים כלליים אודות קבוצות קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי 

 

 31.12.20קרנות פאסיביות 

 סוג הקרן
מספר 

 קרנות

סך נכסים 

 ₪()במיליוני 

טווח דמי ניהול 

 )באחוזים(

שיעור דמי ניהול 

ממוצע לאפיק ברוטו 

 )באחוזים(

מספר קרנות בהן 

דמי ניהול יש 

 משתנים

טווח דמי ניהול 

 משתנים

 0.20% - 0.05% 9 0.33% 0.95% - 0% 4,794.74 18 מניות בארץ

 0.30% - 0.05% 26 0.41% 1.00% - 0% 5,156.02 68 מניות בחו״ל

   0.90% 0.90% 17.83 1 ממונפות

   0.80% 0.80% 79.42 1 סחורות

 0.10% - 0.05% 10 0.12% 0.20% - 0% 1,383.15 19 מדינה –אג״ח בארץ 

 0.10% - 0.05% 15 0.10% 0.25% - 0% 10,352.95 45 חברות והמרה -אג״ח בארץ 

   0.00% 0% 108.2 4 כללי –אג״ח בארץ משולבת 

   0.53% 0.60% - 0.25% 291.95 6 אג"ח בחו״ל

 0.30%-0.05% 60 0.40% 1%-0% 22,184.26 162 סה״כ

     882.96 בניכוי החזקה הדדית

     21,301.3 סה״כ

 

 31.12.2020קרנות אקטיביות 

 סוג הקרן
מספר 

 קרנות

סך נכסים 

 ₪()במיליוני 

טווח דמי ניהול 

 )באחוזים(

שיעור דמי 

ניהול ממוצע 

לאפיק ברוטו 

 )באחוזים(

 שיעור דמי ניהול ממוצע לאפיק נטו )באחוזים(

 0.80% 1.15% 1.80%-0.20% 457.91 5 גמישות

 1.37% 1.72% 2.92%-0.69% 1,008.73 13 מניות בארץ

 1.32% 1.67% 2.70%-0.85% 1,352.21 18 מניות בחו״ל

 0.04% 0.14% 0.21%-0% 2,964.74 8 קרנות כספיות

 -אג״ח בארץ 

 מדינה
25 2,723.79 0.34%-1.47% 0.69% 0.35% 

 -אג״ח בארץ 

 חברות והמרה
23 2,959.00 0.37%-1.98% 0.90% 0.55% 

 0.33% 0.68% 1.67%-0.30% 7,421.63 41 כללי -אג״ח בארץ 

 0.27% 0.62% 0.75%-0.42% 820.67 12 אג״ח בחו״ל

 0.38% 0.73% 1.47%-0% 63.67 2 אגד קרנות
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 0.95% 1.30% 1.85%-0.65% 484.74 9 הוסטינג

ממונפות 

 ואסטרטגיות
1 33.55 1.13% 1.13% 0.78% 

 1.84% 2.19% 2.19% 8.14 1 לתושבי חוץ בלבד

 %0.8213 2.92%-0% 20,298.78 158 סה״כ

 0.31%  *תשלום דמי הפצה

בניכוי עמלות הפצה ותשלום 

 **דמי ניהול לפסגות ניירות ערך
%0.51 

    63.67 בניכוי החזקה הדדית

    20,235.11 סה״כ

  

                                                 

משוקללות  **בניכוי עמלות הפצה ותשלום דמי ניהול לפסגות ניירות ערךאחוז דמי ניהול ברוטו משוקלל/*תשלום דמי הפצה משוקלל/ 13
 לכלל הקרנות המתוארות.
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   :31.12.2019  םליו פסגות קרנות נאמנותלהלן פרטים כלליים אודות קבוצות קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי 

 31.12.19קרנות פאסיביות 

 מספר קרנות סוג הקרן
סך נכסים )במיליוני 

)₪ 

טווח דמי ניהול 

 )באחוזים(

שיעור דמי ניהול ממוצע 

 לאפיק ברוטו )באחוזים(

מספר קרנות בהן יש 

 דמי ניהול משתנים

טווח דמי ניהול 

 משתנים

 19 מניות בארץ
                        

5,971.22  
0.25% - 0.95% 0.31% 12 0.05% - 0.20% 

 76 מניות בחו״ל
                        

6,873.69  
0% - 1.20% 0.82% 36 0.10% - 0.30% 

 1 ממונפות
                             

60.73  
0.50% 0.50%     

 1 סחורות
                                

50.99  
0.80% 0.80%     

 19 מדינה –אג״ח בארץ 
                        

1,548.31  
0% - 0.25% 0.12% 10 0.05% - 0.10% 

 37 חברות והמרה -אג״ח בארץ 
                           

8,631.89  
0% - 0.20% 0.10% 23 0.10% 

 4 כללי –אג״ח בארץ משולבת 
                           

133.98  
0% 0%     

 7 אג"ח בחו״ל
                           

365.58  
0.25% - 0.60% 0.39%     

 164 סה״כ
                     

23,636.39  
0% - 1.20% 0.38% 81 0.05% - 0.30% 

 בניכוי החזקה הדדית
                          

472.24  
        

 סה״כ
                     

23,164.15  
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 31.12.2019קרנות אקטיביות 

 טווח דמי ניהול )באחוזים( ₪(סך נכסים )במיליוני  מספר קרנות סוג הקרן
שיעור דמי ניהול ממוצע 

 לאפיק ברוטו )באחוזים(

ניהול ממוצע שיעור דמי 

 לאפיק נטו )באחוזים(

 0.82% 1.17% 1.80% - 0.20% 792.28  5 גמישות

 1.46% 1.81% 2.92% - 0.70%  1,335.71 13 מניות בארץ

 1.30% 1.65% 2.70% - 0.85%  1,561.75  19 מניות בחו״ל

 0.04% 0.14% 0.21% - 0% 5,558.23 8 קרנות כספיות

 0.35% 0.69% 1.47% - 0.34% 4,037.26   25 מדינה –אג״ח בארץ 

 0.58% 0.93% 1.98% - 0.37%  4,419.39   24 חברות והמרה -אג״ח בארץ 

 0.33% 0.68% 1.67% - 0.30%  10,300.61 40 כללי –אג״ח בארץ 

 0.28% 0.63% 0.81% - 0.42%  666.81 13 אג״ח בחו״ל

 0.39% 0.74% 1.47% - 0%  83.85 2 אגד קרנות

 0.78% 1.13% 1.13%  55.00 1 ממונפות ואסטרטגיות

 1.84% 2.19% 2.19%  11.60 1 לתושבי חוץ בלבד

 14%0.79 2.92%-0%  28,822.49 151 סה״כ

תשלום דמי 

 הפצה 
0.31%* 

בניכוי 

עמלות 

הפצה 

ותשלום 

דמי ניהול 

לפסגות 

 ניירות ערך

%0.48** 

    83.85 בניכוי החזקה הדדית

    28,738.64 סה״כ

 

 

                                                 

משוקללות  פצה ותשלום דמי ניהול לפסגות ניירות ערך**בניכוי עמלות האחוז דמי ניהול ברוטו משוקלל/*תשלום דמי הפצה משוקלל/ 14
 לכלל הקרנות המתוארות.
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  )במיליוני ש״ח( 31.03.2021 תאריךל פסגות קרנות נאמנותנתונים אודות תנועה בנכסי קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי 

 מש"ח. 7.2*ללא ניכוי החזרי דמי ניהול והוסטינג בסך כולל של 

 )במיליוני ש״ח( 2020בשנת  פסגות קרנות נאמנותנתונים אודות תנועה בנכסי קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי 

 "ח.מש 23.8 של כולל בסךוהוסטינג  ניהול דמי החזרי ניכוי*ללא 

 )במיליוני ש״ח( 2019 בשנת  פסגות קרנות נאמנותנתונים אודות תנועה בנכסי קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי 

"ח.מש 48.3*ללא ניכוי החזרי דמי ניהול בסך כולל של 

                                                 

 
 .עבור לקוחותיהם הקרנות אשר נרכשו על ידי פעילות ניהול התיקים כלל יתרות הסגירה המופיעות בעמוד זה כוללות את 16

 קרנות כספיות ממונפות מניות בחו״ל מניות בארץ גמישות קרנות שמות
 -אג״ח בארץ 

 שקליות

 –אג״ח בארץ 

 מדינה

 -בארץ אג״ח 

 חברות והמרה

אג״ח בארץ 

 כללי -משולבת 

 -אג״ח בארץ 

 כללי
 סה״כ הוסטינג * סחורות אגד קרנות אג״ח בחו״ל

 42,482.9 484.7 8.1 79.4 63.7 1,112.6 7,421.6 108.2 13,312.0 4,106.9 2,964.7 51.4 6,508.2 5,803.5 457.9 יתרת פתיחה

 4,162.3 367.1 0.1 1.6 0.8 103.9 424.1 3.2 1,592.5 455.2 240.5 4.9 571.4 389.2 7.8 יצירות

 (4,042.4) (92.6) . (8.6) (2.9) (133.3) (517.1) (6.0) (1,001.8) (434.4) (673.7) (6.8) (668.2) (450.8) (46.2) פדיונות

 (59.7) (1.8) . (0.1) (0.1) (1.5) (13.8) . (10.8) (5.0) (1.1) (0.1) (14.0) (9.7) (1.7) 15*דמי ניהול

דמי ניהול 

 משתנים

. (0.7) (5.9) . . (0.1) (0.3) . . . . . . . (7.0) 

עליה / ירידה 

בשווי הנכסים 

בניכוי הוצאות 

 שונות *

30.0 562.9 536.2 (0.2) 58.7 (8.3) 234.7 0.3 166.9 21.1 0.8 (4.7) 0.9 166.8 1,766.1 

 44,302.2 924.2 9.1 67.6 62.3 1,102.8 7,481.7 105.7 14,126.3 4,114.3 2,589.1 49.2 6,927.7 6,294.4 447.8 16יתרת סגירה

 קרנות כספיות ממונפות מניות בחו״ל מניות בארץ גמישות שמות קרנות
 -אג״ח בארץ 

 שקליות

 –אג״ח בארץ 

 מדינה

 -אג״ח בארץ 

 חברות והמרה

אג״ח בארץ 

 כללי -משולבת 

 -אג״ח בארץ 

 כללי
 סה״כ הוסטינג * סחורות אגד קרנות אג״ח בחו״ל

 52,447.6 . 11.6 51.0 83.8 1,032.4 10,300.6 134.0 13,051.3 5,585.6 5,547.0 115.7 8,435.4 7,306.9 792.3 יתרת פתיחה

 14,727.9 140.0 0.3 47.6 5.3 516.9 1,558.2 16.7 5,064.6 1,579.5 2,362.0 192.1 1,710.8 1,469.6 64.3 יצירות

 (24,287.3) (42.4) (3.6) (26.2) (24.1) (421.6) (4,293.8) (39.8) (4,639.2) (2,993.0) (4,866.9) (193.8) (3,925.6) (2,455.8) (361.5) פדיונות

 (241.9) (0.3) (0.2) (0.6) (0.3) (5.7) (60.8) . (43.3) (22.8) (6.9) (1.4) (55.7) (35.9) (8.0) דמי ניהול*

 (10.7) . . . . . . . (1.0) (0.2) . . (6.5) (3.0) . דמי ניהול משתנים

עליה / ירידה בשווי 

הנכסים בניכוי 

 שונות *הוצאות 

(29.2) (478.3) 349.8 (61.2) (70.5) (42.2) (120.4) (2.7) (82.6) (9.4) (1.0) 7.6 . 387.4 (152.7) 

 42,482.9 484.7 8.1 79.4 63.7 1,112.6 7,421.6 108.2 13,312.0 4,106.9 2,964.7 51.4 6,508.2 5,803.5 457.9 יתרת סגירה

 ממונפות מניות בחו״ל מניות בארץ גמישות שמות קרנות
קרנות 

 כספיות

 -אג״ח בארץ 

 שקליות

 -אג״ח בארץ 

 מדינה

 -אג״ח בארץ 

 חברות והמרה

אג״ח בארץ 

 כללי -משולבת 

 -אג״ח בארץ 

 כללי
 סה״כ הוסטינג סחורות אגד קרנות אג״ח בחו״ל

 45,489.2 . 10.4 40.5 92.4 1,106.4 7,503.2 165.8 10,401.6 4,950.7 3,443.4 141.3 10,843.7 6,144.3 645.5 יתרת פתיחה

 20,320.1 . 0.8 36.7 6.7 352.0 3,989.8 41.8 4,851.8 2,339.5 5,362.3 74.1 1,453.7 1,626.0 184.9 יצירות

 (18,273.0) . (1.7) (22.5) (18.3) (408.0) (1,795.1) (24.7) (3,040.2) (1,930.3) (3,145.0) (68.0) (5,865.8) (1,809.8) (143.6) פדיונות

 (293.6) . (0.2) (0.3) (0.4) (6.0) (69.9) . (44.0) (27.4) (6.7) (1.0) (85.2) (41.0) (11.5) דמי ניהול*

דמי ניהול 

 משתנים

. (2.6) (16.7) . . (0.3) (1.8) . . . . . . . (21.4) 

עליה / ירידה 

בשווי הנכסים 

בניכוי הוצאות 

 שונות

117.0 1,390.0 2,105.7 (30.7) (95.8) 253.4 883.9 (48.9) 672.6 (12.0) 3.4 (3.4) 2.3 . 5,237.5 

 52,458.8 . 11.6 51.0 83.8 1,032.4 10,300.6 134.0 13,051.3 5,585.6 5,558.2 115.7 8,435.4 7,306.9 792.3 יתרת סגירה
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בחלוקה לקטגוריות לפי מדיניות  נאמנות קרנות פסגות חברתלהלן התפלגות נכסי קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי 

 :31.12.2020על" של רשות ניירות ערך, ליום -השקעה בהתאם לחלוקה ל"כותרות

 

 

בחלוקה לקטגוריות לפי מדיניות  נאמנות קרנות פסגות חברתלהלן התפלגות נכסי קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי 

  :31.12.2019על" של רשות ניירות ערך, ליום -השקעה בהתאם לחלוקה ל"כותרות

 

,  מניות בארץ
7.3 ,14%

,  ל"מניות בחו
6.5 ,15%

,  3.0, קרן כספית
7%

-ח בארץ"אג
,  4.1, מדינה

10%

-ח בארץ"אג
, חברות והמרה

13.3 ,31%

-ח בארץ "אג
17%, 7.4, כללי

,  ל"ח בחו"אג
1.1 ,3%

,  1.3, אחרים
3%

הנתונים במיליארד )שווי נכסים 
(ח"ש

,  7.3, מניות בארץ
14%

,  ל"מניות בחו
8.4 ,16%

,  5.5, קרן כספית
10%

-ח בארץ"אג
11%, 5.6, מדינה

-ח בארץ"אג
, חברות והמרה

13.1 ,25%

-ח בארץ "אג
20%, 10.3, כללי

,  1.0, ל"ח בחו"אג
2%

2%, 1.2, אחרים

(ח"הנתונים במיליארד ש)שווי נכסים 



27 

 

 

 מוצרים חדשים 2.11

, מחקותו מנוהלותקרנות החברה שמה לעצמה ליעד להיות מובילה וחדשנית בהנפקת קרנות ו

היצע מוצרים רחב המתאים לצרכי הלקוחות המשתנים. החל יש לאפשר מתוך תפיסה כי 

קרנות  38הנפיקה החברה  2019לחברת קרנות נאמנות ביולי  קרנות מדדיםממיזוג חברת 

מחקות, במגוון רחב של אפיקים. בזכות חדשנות זו ובזכות תמחור אטרקטיבי חדשות, רובן 

חה פסגות למתג את עצמה כגוף המוביל בגיוסי קרנות מחקות של מלאי המוצרים הקיים הצלי

קרנות נוספות נמצאות נכון להיום בשלבי הקמה שונים  מספר. 2021במחצית הראשונה של 

ובכוונת החברה להמשיך לפעול ולחדש בהשקת מוצרים חדשים. בין היתר לניצול הזדמנויות 

 לית.הנוצרות כתוצאה משינויים רגולטוריים ובסביבה הכלכ

 לקוחות 2.12

הם גופים מוסדיים, קופות גמל, יבתחום קרנות הנאמנות לקבוצה נמנים לקוחות מגוונים בינ

יחידות השתתפות של קרנות הנאמנות פרטיים. זאת כיוון שאת  ולקוחותמלכ"ר, תאגידים 

ניתן לרכוש באופן עצמאי, בבנק, בחבר בורסה שאינו בנק, באמצעות מנהל תיק השקעות וכן 

 אביב. -ניתן לרכוש קרנות סל באמצעות המסחר הרציף בבורסה לניירות ערך בתל

ה ידי הקבוצ-המחזיקים יחידות השתתפות בקרנות הנאמנות המנוהלות על הקבוצהלקוחות 

  מקובלות: קבוצות מספרנחלקים ל

מקרב הציבור הרחב שרכשו קרנות נאמנות באופן עצמאי באמצעות חברי  לקוחות .א

 באמצעות הבנקים( בעיקר) הבורסה

 תיקלקוחות מנוהלים עבורם נרכשות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות כחלק מניהול  .ב

 ההשקעות 

 .של הקבוצה מנהלי ועובדי החברה ואחזקות בתיק הנכסים העצמי .ג

 ,(קרנות מחקות) השקעות משותפות בנאמנותכהגדרתו בתקנות מנהלי כספי אחרים ) .ד

  (2018-התשע"ח

  ספקים ונותני שירות עיקריים 2.13

 תוכנות אלה. הבנק המתפעלבתחום הפעילות נעשה שימוש בתוכנות מסחר ייעודיות של  2.13.1

ביצוע החלטות, ניהול מידע, ניהול  בעזרת קרנות הנאמנותניהול  תפעולן השוטף שלבת ותומכ

לחברה הסכם לטווח ארוך עם הבנק המתפעל ובמידה והבנק  דיווחים.מערך אחורי והפקת 

או החברה תבחר לתפעל את הקרנות בבנק אחר, מדובר בתהליך ארוך אך סביר ושאינו 

  .מצריך השקעות רבות

עבור קרנות הנאמנות  ברוקראז' ושירותי תפעול מקבלת שירותי פסגות קרנות נאמנות  2.13.2

פסגות קרנות נכון למועד זה בהתאם להוראות ההסכמים, . שבניהולה מתאגידים בנקאיים

נושאת מאמציה בתשלום התמורה בגין קבלת שירותי ברוקראז' ותפעול בכפוף  נאמנות

פסגות שלחריגים מסוימים בהתאם למצוין בתשקיף עיקרי של מנהל הקרן. לאור העובדה, 

 69ובהתאם לסעיף בחרה לשאת מאמצעיה בתשלום עמלות כמתואר לעיל,  ת קרנות נאמנו
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לא היה צורך לערוך מכרז לקבלת שירותי ברוקראז' עבור לחוק השקעות משותפות בנאמנות 

 . קרנות נאמנות שבניהולה

עם עידן התקשר מנהל הקרן , 28 וכחלק מהוראות הדין של תיקון 28 תיקוןבהתאם ל 2.13.3

בהסכם לקבלת שירותי "מ חברה בבעלות מלאה של ברק קפיטל בע"מ מכשירים פיננסיים בע

מתן כולל התחייבות מצד עושה השוק ל. עיקר ההסכם לקרנות הסל שבניהולועשיית שוק 

ציטוטים במרווחים אשר נקבעו בתקנון הבורסה לפי סיווג כל קרן סל לציבור הרחב ולמנהלי 

מתואמות או מחוץ לבורסה עבור  בצע מול עושה השוק עסקאותאחרים הרשאים ל כספי

כקבוע בתקנות קרנות מחקות. בגין שירותים  לקוחותיהם, זאת בהתאם לתנאים הקבועים ב

כי רגולציה חדשה  יצוין אלה זכאי עושה השוק לתמורה שנקבעה בהסכם ההתקשרות.

הצפויה להיכנס לתוקף תאפשר לחברות נוספות לספק שירותי עשיית שוק לקרנות פסגות 

 .ייחודי התקשרות הסכםעל  חתימהללא 

מידע ונתונים על מדדים מקומיים וזרים בזמן  , בלומברג, מספקתמערכת המידע הממוחשבת 2.13.4

אמת לצורך מסחר בקרנות הנאמנות וכמו כן מאפשרת קשר רציף ושוטף עם בנקים זרים 

פיות, בחו"ל לצורך הפעילות. להערכת הקבוצה, תוכנת בלומברג ניתנת להחלפה בתוכנות חלו

קושי בניהול השוטף ווצר להי ועלולאך יחד עם זאת מערכות חלופיות אלו יצריכו תשומות 

 .(אם כי ניתן יהיה להמשיך בפעילות)של הפעילות 

שבניהולן עם תאגידים נים לקרנות הנאמנות נאמהתקשרה באמצעות פסגות קרנות נאמנות  2.13.5

 .בנקאיים זרים לצורך פעילות המסחר

הנפקה של קרנות נאמנות העוקבות  - וש במדדים מול עורכי המדדיםהסכמי רישיון לשימ 2.13.6

אחר מדדים שונים טעונה קבלת רישיון מאת עורך המדד. עורך המדד הינו הגוף שמחשב 

מול עורכי התקשרה בהסכמים  פסגות קרנות נאמנותבהתאם . המעקבומפרסם את מדד 

עורכי וחקר ופיתוח מדדים , חברת אינדקס מלניירות ערךהבורסה  , בניהם שוניםמדד 

. במדדים כנכסי המעקב של הקרנותלצורך קבלת הרשאה לשימוש  בחו"לנוספים מדדים 

שמותיהם, להפסיק  עורכי המדדים רשאים בכל עת לשנות את הרכב המדדים, לשנות את

 פסגות קרנות נאמנות לחשבם או להפסיק לפרסמם. עורכי המדדים אינם אחראים כלפי

רוכשי הקרנות המוצעות או כלפי צד ג' כלשהו בגין נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או 

אחרים שייגרמו להם כתוצאה משימוש בנתוני המדדים או כתוצאה מטעות, ליקוי או שגיאה 

 תפסגות קרנושנפלו במדדים. עורכי המדדים מצידם רשאים לבטל את ההרשאה שניתנה ל

תנאי  פסגות קרנות נאמנות כל הודעה מוקדמת אם הפרה במסגרת ההסכם ללאנאמנות 

לא תהייה כל טענה בקשר לביטול  פסגות קרנות נאמנותכלשהו מתנאי ההרשאה, כאשר ל

ההרשאה לשימוש במדד כאמור. להערכת הקבוצה לחלק מעורכי מדדים אלו אין תחליף זמין 

ם הרישיון עם עורך שכן הפסקת תוקף הרישיון לשימוש במדד כלשהו או אי הארכת הסכ

תידרש לבצע פירוק של הקרנות הרלוונטיות, פסגות קרנות נאמנות המדד, עלול לגרום לכך ש

 לפי העניין.

 ורגולציה חקיקה, הסדרות 2.14

 .17.7.3לפירוט ר' סעיף 
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 הסכמים מהותיים 2.15

התקשרה עם  פסגות קרנות נאמנות 2020בינואר,  16ביום  - הסכם לתפעול קרנות הנאמנות 2.15.1

( בהסכם לתפעול קרנות הסל "הבינלאומי: "להלןהבנק הבינלאומי הראשון בע"מ )

נחתמה תוספת להסכם התפעול האמור עם הבינלאומי  2020ביולי,  9שבניהולה. ביום 

הסתיים מעבר המתפעל  2020, בדצמבר פסגות קרנות נאמנותלתפעול כלל הקרנות שבניהול 

 .ה לבינלאומישל כל הקרנות שבניהול החבר

פסגות קרנות נאמנות התקשרה בהסכמי הפצה עם מרבית  - הסכמי הפצה עם הבנקים 2.15.2

הבנקים המסחריים בישראל. בהתאם להוראות ההסכמים ישמשו הבנקים כמפיצים של 

קרנות הנאמנות שבניהול פסגות קרנות נאמנות ובתמורה התחייבה פסגות קרנות נאמנות 

ורים המרביים הקבועים בתקנות השקעות משותפות לשלם לבנקים עמלות הפצה בשיע

 .2006-בנאמנות )עמלות הפצה(, התשס"ה

סל וכחלק משלים ובלתי נפרד מפעילות במסגרת פעילות קרנות ה – שירותי עשיית שוק 2.15.3

עידן בהסכם לקבלת שירותי עשיית שוק עם  ה פסגות קרנות נאמנותקרנות הסל, התקשר

 .וההסכם ף להוראות הדיןוהכל בכפו מכשירים פיננסים בע"מ

פסגות קרנות נאמנות התקשרה בהסכמים שונים הן מול  - הסכמי רישיון מול עורכי מדדים 2.15.4

הבורסה )לצורך קבלת הרשאה לשימוש במדדי הבורסה( והן עם עורכי מדדים בארץ ובחו"ל 

וזאת לצורך הנפקה וניהול של קרנות נאמנות העוקבות אחר מדדים שונים. עורכי המדדים 

רשאים בכל עת לשנות את הרכב המדדים, את שמותיהם או להפסיק לפרסמם ולחשבם. 

החברה מעריכה כי לחלק מעורכי המדדים אין תחליף זמין כך שהפסקת רישיון לשימוש 

לפירוט ר'  .במדד כלשהו תביא לכך שהחברה תידרש לפרק את הקרן העוקבת הרלוונטית

   .2.13.6 סעיף

נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין פסגות קרנות  2019בספטמבר  16ביום  -הסכם קיבוצי   2.15.5

ההסכם "להלן: וועד עובדי פסגות ) (ארגון כוח עובדים דמוקרטי) נאמנות לבין כוח לעובדים

החברה שהועסקו במועד חתימת ההסכם או יועסקו בעתיד "(, אשר חל על כל עובדי הקיבוצי

מכלל בעלי התפקידים בחברה  14.5%בחברה, למעט מנכ"ל החברה, סמנכ"לי החברה ועד 

 2019ביולי  1על פי שיקול דעת ההנהלה. ההסכם הקיבוצי הינו לתקופה שהחלה ביום 

וראות ההסכם. , אלא אם כן התקופה תוארך בהתאם לה2022בדצמבר  31ביום  ותסתיים

ההסכם הקיבוצי מתייחס ליחסי העבודה בין הצדדים ובכלל זה לקביעת תקופת ניסיון 

לעובדים קיימים וחדשים שבסיומה יקבלו העובדים מעמד של עובד קבוע, להליכי קבלת 

עובדים ואיוש משרות ולאופן סיום ההעסקה של עובדים קבועים וכן לשכר ולהטבות 

ה לתוספות השכר שישולמו במספר פעימות, למענק החתימה שיקבלו העובדים ובכלל ז

לחוק  14שיקבלו העובדים ולהסדרים הפנסיוניים שיחולו על העובדים, לרבות לעניין סעיף 

. העובדים, שההסכם הקיבוצי חל עליהם, יחויבו בתשלום  1963 -פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

נחתם הסכם קיבוצי  2021במאי  12דמי ועד ודמי חבר בשיעורים הקבועים בהסכם. ביום 

מיוחד נוסף בין החברה לארגון העובדים והוועד בקשר עם השלכות מכירת פסגות 

לאלטשולר שחם ובקשר עם התנאים שיוענקו לעובדי החברה במקרה של סיום העסקה 

 הקשור למכירה האמורה.
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  הפעילותבתחום  בשנה הקרובה להתפתחותצפי  2.16

 את לחזקבשלב ראשון  מטרתה אשר תכנית נבנתה, הקרן במנהל הבעלות החלפת בעקבות

"פסגות", למצב את החברה מחדש ולאפשר צמיחה מהירה למטרת השבת הדומיננטיות.  מותג

 .השקעות ומסחרמתמקדת בערוצי ההפצה , פרסום ושדרוג יכולות אנליזת תכנית הצמיחה 

 .בימים אלה מגבשת הנהלת החברה העתידית תכנית עסקית רב שנתית

 ומהוויםחזיות, הערכות ואומדנים לעיל הינם ת 2.16 ףבסעיההנחות והנתונים המפורטים 

 הקיים מידע עלרות ערך, המבוססים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניי

 בפועל התוצאות. הדוח למועד נכון, החברה של כוונות או אומדנים ,הערכות וכולל, בחברה

 .החברה ידי על הצפויות או המוערכות מהתוצאות שונות להיות עשויות

 

 השקעות תיקי ניהול פעילותתחום  .3

  ניהול תיקי השקעות פעילותכללי על  מידע 3.1

זה כולל ניהול כספי לקוחות באמצעות ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים,  תחום פעילות

חברת פסגות ניירות  באמצעות)קופות מפעליות( מוסדיים רונה גם גופים חעד לאתאגידים ו

 .בע"מערך 

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  3.2

על ) ניהול תיקי השקעות ללהפעילות ניהול תיקי השקעות כבשנתיים שקדמו למועד דוח זה, 

לרבות רשויות )של לקוחות פרטיים, לקוחות תאגידים ומוסדיים לסוגיהם  (ידי מנהלי תיקים

, באופן ישיר באמצעות ייפוי כוח המאפשרים (מלכ"רים וכו'מקומיות, קיבוצים, קופות גמל, 

לפעול בחשבונות הלקוחות בארץ ובעולם. הסכם ניהול התיקים מגדיר, בין היתר, מדיניות 

, והיקף ההרשאה (אשר נקבעת כאמור במסגרת הליכי בירור הנחיות וצרכי הלקוח)השקעות 

ם, שיעור דמי הניהול אותו רשאי לפעול בתיק ההשקעות בהתאם לייפוי כוח למנהל התיקי

מנהל התיקים לגבות מהחשבון, מנגנון להעברת דיווחים, מידע אודות תאגידים קשורים 

והזיקה למוצריהם הפיננסיים וכיוצ"ב. אחת המגמות בשוק ניהול התיקים היא צמצום כמות 

 הגופים המנהלים תיקי השקעות, בין היתר, בשל דרישה מצד הלקוחות לתיקים בעלי

מורכבות גבוהה המצריכה מערכי השקעות מפותחים בעלי יכולות אנליטיות שקיימים אצל 

מספר מועט של פעילים בשוק ודרישות רגולטוריות שונות המהוות חסם כניסה לתחום לגופים 

עד לאחרונה פעלה פסגות ניירות ערך גם בניהול תיקים של לקוחות מוסדיים, בעיקרן קטנים. 

 תונים המובאים תחת תיאור תחום פעילות זה כוללים פעילות זו.    קופות מפעליות והנ

תחום ניהול התיקים, מתאפיין במתאם גבוה לביצועי שווקי ההון המושפעים, בין היתר 

כלכליים ופוליטיים בישראל ובעולם ועשויים להיות בעלי תנודתיות גבוהה. האמור  מאירועים

, שהביאה לירידות משמעותיות 2020חודש מרץ הקורונה ב מגפתהומחש ביתר שאת עם פרוץ 

 בשוק ההון ובהתאמה להשפעה על תחום ניהול התיקים ורווחיותה של פסגות ניירות ערך.

הסדרת העיסוק בייעוץ  פרסמה רשות ניירות ערך טיוטת תיקון תקנות 2020בינואר  27 ביום

)תיקון מס'...(,  )הון עצמי וביטוח(בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות  ,השקעות
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דרישת הביטוח נועדה להבטיח כרית ביטחון מסוימת באמצעות מבטח, לשם . 2021-התשפ"א

אם יגרם להם נזק בשל מעשה או מחדל רשלני וככל שמדובר  ןרישיופיצוי לקוחותיו של בעל 

 כשל שוקשנים רבות קיים  גם בשל מעילה באמון מצד עובדיו כלפי הלקוח. –בתאגיד מורשה 

בהיעדר היצע מצד החברות המבטחות ועליית מחירים אשר בא לידי ביטוי  ק הביטוח,בשו

שיון, מוצע לקבוע כי שיקול הדעת בנוגע יעקבית בפרמיות הביטוח. במטרה להקל על בעלי הר

באישור הדירקטוריון. בעל  -לסוגי הבטוחות וסכומן יינתן לבעל הרישיון, ובתאגיד מורשה

טוחות מבין מגוון החלופות הנכללות כבר כיום בחוק הייעוץ, קרי, הרישיון יבחר את סוג הב

ביטוח, פיקדון או פיקדון ניירות ערך וערבות בנקאית, בהתאם למאפייני פעילותו, זאת חלף 

, תקבע חובת בנוסףהחובה לערוך ביטוח באמצעות מבטח ובסכומים הקבועים היום בתקנות. 

ת ולציבור את פרטי הבטוחות שהעמיד וכן מאפיינים גילוי לתאגיד מורשה לדווח בדיווח לרשו

רלבנטיים של פעילות התאגיד המורשה לעניין הבטוחות, בין היתר בהיבטים של מספר 

לקוחות לשקול האם כרית הביטחון בהתאם, יוכלו ההלקוחות ושווי הנכסים המנוהלים. 

ם היקף ומאפייני בעלי רישיון אחרים עעל פי השוואה ל שיון הינה מספקתישקבע בעל הר

 פעילות דומים.

 שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות 3.3

האחרונות תחום ניהול התיקים מתאפיין בסטגנציה ותחרות גוברת מצד מוצרים  בשנים

לפקודת מס הכנסה  190תחליפיים לפעילות כגון פוליסות חיסכון, קופת גמל, לרבות תיקון 

, השקעות בשותפויות השקעה ועוד. בשנת (הכנסה""פקודת מס ) 1961-, התשכ"א(נוסח חדש)

הדוח המשיכה מגמת השחיקה בדמי הניהול הנגבים עבור שירותי ניהול תיקים, הנובעת 

בעיקר מהתחרות בתחום אך לא זאת בלבד. השינוי המשמעותי ביותר החל עם התפרצות 

וותה פסגות , בעקבותיו ח2020משבר הקורונה וירידות השערים החדות במהלך חודש מרץ 

ניירות ערך ירידה בשווי הנכסים המנוהלים ובהתאמה פגיעה בהכנסות. לירידה זו השפעה על 

רווחיות פסגות ניירות ערך שכן הוצאות פסגות ניירות ערך לא ירדו בהתאמה. בעקבות 

חל שיפור בשווי נכסי פסגות  2020ההתאוששות שווקי ההון ברבעון השלישי והרביעי לשנת 

ך וחודשו תהליכי העבודה שהוקפאו ברבעונים הראשונים. כמו כן, הסתגלות פסגות ניירות ער

ניירות ערך לעבודה מרחוק וההסתמכות על תשתיות טכנולוגיות ותשתיות תקשורת סייעה 

 ליכולתה לשמור על התנהלות שגרתית ומתן מענה מקיף ומלא ללקוחותיה.

  לקוחותההתפתחות בשווקים, או שינויים במאפייני  3.4

עמד שווי הנכסים המנוהל בחברות בעלות רישיון לניהול תיקי  2020בדצמבר  31 ליוםנכון 

מיליארד ש"ח נכסים  113-מיליארד ש"ח, מתוכם כ 295-השקעות בישראל על סך של כ

 מנוהלים עבור לקוחות מוסדיים.

יות חל תהליך של מעבר כספי לקוחות מפיקדונות בנקאיים ומהשקעות עצמ האחרונותבשנים 

לניהול על ידי גופים המתמחים בניהול כספי אחרים, דוגמת קרנות נאמנות, פוליסות חיסכון, 

 תיקים מנוהלים וקופות גמל להשקעה.

 שיש בהם להשפיע מהותית טכנולוגיים שינויים 3.5
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פרסמה רשות ניירות ערך הוראה למנהלי תיקים, מנהלי קרנות נאמנות  2020בינואר  7ביום 

פורסמה נוסח  2021במרץ  10וביום  2.0נאמנות בנושא שירות ניהול תיקים ונאמנים לקרנות 

 יקשה להביא להרחבה את מגוון אפשרויות. ההוראה ב("בסעיף זה "ההוראה)הוראה עדכנית 

ההשקעה באמצעות פיתוח מוצרים ושירותים חדשים ולהביא לנגישות להשקעות באמצעות 

מתוך מטרה לשפר את שירות יתבצע באופן דיגיטלי, ה .ניהול תיקים בפלטפורמת קרן נאמנות

השוואה בין  לביצועתחרות בתחום ניהול התיקים ופתיחת האפשרות בפני הלקוח הקידום 

ביצועי חברות ניהול תיקים שונות. כמו כן, מטרתו של שירות ניהול התיקים המוצע בהוראה, 

רנות נאמנות ייעודיות אותן היא להעניק ללקוחות אפשרות לניהול תיקים באמצעות ארבע ק

ינהל מנהל התיקים במיקור חוץ עבור ארבעה פרופילי סיכון של לקוחות. החברה בוחנת את 

עשוי להביא להגברת התחרות  2.0ההוראה ויישומה בימים אלה. שירות ניהול התיקים 

 ת התחרות הקיימת והזהות בין המוצרים.רולשחיקה בדמי הניהול בעקבות הגב

פרסמה רשות ניירות ערך הקלות בפתיחת חשבון מרחוק בצל התפשטות  2020ל בחודש אפרי

נגיף הקורונה והרחיבה את האפשרויות הדיגיטליות הקיימות ברשות מנהלי התיקים 

הוראת שירותים מקוונים, אשר פורסמה על ידי רשות ניירות ערך לעמדה זו קדמה  בתהליך. 

מרחוק יכולה להיעשות במגוון אמצעים, באופן התקשרות  ולפיה ,2016במהלך חודש אוגוסט 

 יכלו בעלי הרשיוןכתוצאה מהאמור  .חלקי או מלא, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים

להתקשר עם לקוחות חדשים באמצעות התקשרות מרחוק וללא צורך בפגישה פרונטלית. 

דול בגיוס לקוחות חל גי ובהמשך להתפשטות וירוס הקורונה, 2020כאמור לעיל, במהלך שנת 

חל גידול  2020מרחוק על ידי חברות בעלות רישיון לייעוץ, שיווק וניהול תיקי השקעות. בשנת 

נדרשה פסגות ניירות ערך לעבודה  . בעקבות כך,201917בגיוס מרחוק ביחס לשנת  550%של 

 מרחוק אשר הצריכה את המשך פיתוח תשתיותיה הטכנולוגיות בהקשר זה. בתוך כך, בשלהי

נרשמו ריבוי אירועי סייבר ותקיפות האקרים על גופים רבים, לרבות גופים פיננסים,  2020שנת 

אשר הגבירו את ערנותה של פסגות ניירות ערך לנושא והגבירו את היערכותה לתקיפות 

 לפרק זה. 20.9אפשריות. לפרטים נוספים אודות סיכוני הסייבר בקבוצה ראו סעיף 

החברה מפתחת כעת ממשק דיגיטלי להצטרפות לקוחות פרטיים לפעילות ניהול כי יצוין 

   .תיקים

על התחרות ועל שחיקת  2.0המידע האמור בדבר ההשלכות האפשריות של ניהול תיקים 

המבוסס על הערכותיה של הנהלת החברה והוא עשוי  דמי הניהול כולל מידע צופה פני עתיד

 להשתנות כתוצאה משינויים בשוק ההון, בתחרות וברגולציה.

 הצלחה קריטיים  גורמי 3.6

( 1) להלן גורמי ההצלחה הקריטיים, בתחום פעילות ניהול התיקים ושותפויות ההשקעה:

וינות, מקצועיות, העמדת הלקוח במרכז תוך שמירה על מצ( 2) ;מערך שרות אמין ואיכותי

השגת תשואות עודפות בתיקים המנוהלים על ידי פסגות ניירות ערך ( 3; )הגינות ואמינות

השגת תשואות עודפות על  -לעומת תיקים המנוהלים על ידי המתחרים ובשותפויות ההשקעה

פני הריבית הבנקאית, מדדי השוק השונים ושותפויות ההשקעה המתחרות, והפחתת סטיית 

                                                 

17https://www.isa.gov.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%
D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/175/2021/Pages/eitonot250721.aspx  

https://www.isa.gov.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/175/2021/Pages/eitonot250721.aspx
https://www.isa.gov.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/175/2021/Pages/eitonot250721.aspx
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( 5) ;מערך תהליכי בקרה ופיקוח על ניהול השקעות( 4; )לומה בהשקעות השותפותהתקן הג

ון אנושי מקצועי, מנוסה ובעל מוניטין אשר נתמך בידי שירותי מחקר כלכלי ומערך שירות ה

מערכות מחשוב ( 7; )מגוון מכשירי השקעה המוצעים ללקוחות( 6; )ושיווק מקצועיים

 נגישות והרחבת יעיל אשר מאפשר שיווק מערך( 8) ;תיקיםמתקדמות תומכות החלטה לניהול 

 ומוניטין חיוביים. מיתוג( 10) ;מקיף פיננסי תכנון( 9) ;המנוהלים היקף הנכסים

 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים  3.7

צורך לגייס, להכשיר ולשמר כוח אדם מיומן ( 1): הכניסה העיקריים לפעילות הינם חסמי

מגבלות הנובעות מהוראות דין שונות החלות על הפעילות בתחום ואשר ( 2; )ומקצועי מאוד

מצריכות הקצאת כח אדם ומשאבים לרבות דרישות רישוי לעסוק בניהול תיקים, רכישת 

הון אנושי ( 3; )פוליסת ביטוח בהתאם לתקנות, עמידה בדרישות הון עצמי מזערי וכדומה

מוניטין ( 5; )ול, אנליזה, מחשוב ושיווקתשתית יקרה של תפע( 4; )מיומן, מקצועי ומנוסה

 ;ויחסים ארוכי טווח עם הלקוחות

ביטוחי  ככלל, אין חסמי יציאה משמעותיים בתחום פעילות זה, למעט החובה לרכוש כיסוי

 לתקופה שלאחר תום תקופת הפעילות.

 פעילותתחליפים ל 3.8

של אפיקי  השקעה באמצעות חברות לניהול תיקים הינה אפיק השקעה אחד מבין שורה

השקעה אחרים העומדים בפני המעוניינים להשקיע בשוק ההון. לעיתים לקוחות מוסדיים 

גם ותאגידים בוחרים לנהל את השקעותיהם בעצמם. מאידך, לקוחות פרטיים נוטים להשקיע 

, פוליסות חסכון המונפקות על ידי חברות הביטוח, קרנות באמצעות יועצי השקעות בבנקים

גמל להשקעה המהווים מוצרים תחליפיים ו/או משלימים לתיק מנוהל בנוסף גידור וקופות 

לפיקדונות בנקאיים ולאפיקי חיסכון ארוכי טווח כגון פנסיה וקופות גמל. בשנים האחרונות 

לפקודת  190נרשם גידול בהפצת פוליסות חיסכון ובהפקדות לקופות גמל במסגרת תיקון מס' 

 ות.מס הכנסה, המביאים להגברת התחר

 ה מבנה התחרות והשינויים שחלים ב 3.9

  .הלןל 3.15 ראו סעיףמבנה התחרות והשינויים החלים בה לפרטים נוספים אודות 

 מוצרים ושירותים  3.10

הענפים בהם פועלת פסגות מתאפיינים ברמת תחרות גבוהה. בשנים האחרונות ניכרת אף 

הפועלים בתחום. מנגד, החמרה של התחרות לאור השתתפותם והצטרפותם של גופים רבים 

להלן פרטים בדבר  , כספים רבים מנותבים להשקעה בשוק ההון.הנמוכה לאור גובה הריבית

 השירותים האמורים:

 ניהול תיקי השקעות

תיקי השקעות עבור לקוחותיה המחזיקים בחשבונות  ניהולפסגות ניירות ערך מעניקה שירותי 

, תחת פסגות ניירות ערך בורסהה  בחברים או ניירות ערך בבעלות הלקוחות בתאגידים בנקאי

 זאת באמצעות ייפוי כח לפעול בחשבונותיהם לשם ניהול השקעותיהם.
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כאמור, ניהול תיקי ההשקעות מבוצע לפי שיקול דעתם של מנהלי תיקי ההשקעות וועדת 

באמצעות הליך של בירור  הנקבעתההשקעות של פסגות ניירות ערך, בכפוף למדיניות השקעות 

 צרכי הלקוח, כנדרש על פי חוק הייעוץ לאחר התאמת רמת הסיכון לאותו לקוח.

 שיווק השקעות

המלצות משווקי ההשקעות ניתנות לפי  ,פסגות ניירות ערך מעניקה שירותי שיווק השקעות

ההשקעות, בכפוף למדיניות השקעה שנקבעת באמצעות  משווקישל הבלעדי שיקול דעתם 

 הייעוץ.  חוקהתאם להוראות ב, הליך בירור צרכי הלקוח

 

  הכנסות מוצרים ושירותים פילוח 3.11

 

 לקוחות 3.12

בין שלושה סוגי לקוחות עיקריים: לקוחות פרטיים,  הקבוצה מבחינהפעילות זה  בתחום

ת אשר נוהלו על ידי החברה בתקופה יוולילרבות קופות גמל מפע(תאגידים, ומוסדיים 

רות ניהול תיקים ללקוחותיה יפסגות ניירות ערך אינה הספקית היחידה במתן ש. )המדווחת

המוסדיים, ואלה נוהגים, ככלל, לפזר את השקעותיהם אצל מספר חברות לניהול תיקי 

השקעות. חלק מלקוחות פסגות ניירות ערך הינם לקוחות כשירים לפי חוק הייעוץ אשר 

קשר להתקשרות ומתן שירותים של בעל רישיון לגביהם חוק הייעוץ קובע פטורים והקלות ב

יצוין, כי כחלק ממכירת החברות הנרכשות החליטו הצדדים כי הקופות  ניהול תיקים.

 המפעליות המנוהלות על ידי החברה לא תיכללנה במסגרת העסקה.

 הקופות הצדדים החליטו לחברה הנרכשות החברות מכירת עסקת במסגרת, כאמור

לא תיכללנה  האחרונות בשנים ערך ניירות פסגות ידי על שנוהלו)מוסדיים(  המפעליות

                                                 

 הכנסות בין חברתיות.   בנטרולמכלל הכנסות החברה  שיעור 18
בשנת ₪  אלפי 17,886,  2020בשנת ₪  אלפי 16,913בסך של  בין חברתיותהכנסות פרטיים ותאגידים כוללים הכנסות  19

 .2018בשנת ₪  אלפי 17,203 -ו 2019

 

 

קבוצת מוצרים 

 דומים

 18שיעור )%( מכלל הכנסות החברה ₪הכנסות באלפי 

החודשים   3ל 

אשר הסתיימו 

במרץ,  31ב

2021 

לשנה 

שהסתיימה 

 בדצמבר, 31-ב

2020 

לשנה 

שהסתיימה 

בדצמבר,  31-ב

2019 

לשנה 

שהסתיימה 

בדצמבר,  31-ב

2018 

החודשים   3ל 

הסתיימו  אשר

 ,במרץ 31ב

2021 

לשנה 

שהסתיימה 

 בדצמבר, 31-ב

2020 

לשנה 

שהסתיימה 

בדצמבר,  31-ב

2019 

לשנה 

שהסתיימה 

בדצמבר,  31-ב

2018 

פרטיים 

 19ותאגידים
11,057 39,116 43,451 44,075 6.8% 7.1% 7.4% 7.7% 

 מוסדיים

)פעילות 

 מופסקת(

2,656 11,380 13,242 14,226 3.3% 3.7% 3.9% 4.0% 

 11.7% 11.3% 10.8% 10.1% 58,301 56,693 50,496 13,713 סה"כ
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שחם לצד שלישי. הנתונים המובאים בתת פרק  אלשטולרבמסגרת העסקה והם ימכרו על ידי 

 זה כוללים גם תוצאות הפעילות הנ"ל )תחת קטגוריית "מוסדיים"(.

, לפי ניירות ערך בע"מפסגות  המנוהלים על ידי שאינם מוסדיים לקוחות להלן התפלגות תיקי 

 :31.03.202ולתאריך  31.12.2020וליום  31.12.2019היקפם הכספי ליום 

 

 

, 2019 בשנים ניירות ערך  פסגותלהלן נתונים אודות תנועה בנכסי תיקי הלקוחות המנוהלים על ידי 

 :(₪במיליוני ) 31.03.2021ולתאריך  2020

 :שאינם מוסדייםלקוחות 

 31.03.2021 2020 2019 

 12,382 13,273 11,848 יתרת פתיחה

 1,837 1,379 369 גיוסים

 (1,976) (2,846) (649) משיכות

עליה/ירידה בשווי הנכסים בניכוי דמי 

 ניהול והוצאות שונות
213 42 1,021 

 13,273 11,848 11,781 יתרת סגירה

וסל של הקבוצה סך קרנות הנאמנות 

 בתיקים

2,768 2,830 3,501 

 9,772 9,018 9,013 20יתרת סגירה נטו

 43.4 39.1 11.1 )במיליוני ש"ח( דמי ניהול ברוטו

 34.1 30.6 8.9 )במיליוני ש"ח( דמי ניהול נטו

 

 

                                                 

מש"ח  8-כ מובהר כי פסגות ניירות ערך גובה עמלת הפצה שנתית עבור קרנות הנאמנות והסל של הקבוצה בהיקף של 20
 הנכללים בטבלאות דמי הניהול של תחום קרנות הנאמנות )המופחתות בעמודת "דמי ניהול נטו"(.

 היקף כספי

31.03.2021  2020 2019 

 מספר תיקים
היקף כספי 

 ₪()במיליוני 
 מספר תיקים

היקף כספי 

 ₪()במיליוני 
 מספר תיקים

היקף כספי )במיליוני 

)₪ 

₪ אלפי 150 עד  1,274 55 1,269 53 1,220 56 

 500 עד ₪ אלפי 150

₪ אלפי  
975 317 1,048 342 1,174 384 

 עד"ח ש אלפי 500

₪ אלפי 1,500  
1,588 1,427 1,689 1,501 1,908 1,686 

 עד"ח ש אלפי 1,500

₪ אלפי 5,000  
739 1,941 787 2,063 897 2,323 

₪ אלפי 5,000 מעל  322 8,041 316 7,890 355 8,824 

 13,273 5,554 11,848 5,109 11,781 4,898 סה״כ
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 :מוסדיים לקוחות

 31.03.2021 2020 2019 

 52,059 53,239 42,054 יתרת פתיחה

 - - - גיוסים

 (1,781) (10,832) - משיכות

בניכוי דמי ניהול * *עליה/ירידה בשווי הנכסים

 והוצאות שונות

1,118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(353) 2,961 

 53,239 42,054 43,172 יתרת סגירה

 637 - - בתיקיםוסל של הקבוצה סך קרנות הנאמנות 

 52,602 42,054 43,172 21יתרת סגירה נטו

 13.2 11.4 2.7 22)במיליוני ש"ח( דמי ניהול ברוטו

 * כולל משיכות והפקדות נטו של עמיתים בקופות גמל 

הפצה  לעמלתפסגות ניירות ערך הפצה עם פסגות קרנות, לפיו זכאית  הסכםלפסגות ניירות ערך 

חודשית בסכום השווה לשווי הממוצע של הקרן כשהוא מוכפל לפי סוג הקרן בשיעור המרבי שניתן 

, בכפוף לחריגים שנקבעו 2006 -"ו התשסלגבות לפי תקנות משותפות בנאמנות )עמלת הפצה(, 

 .בהסכם

, לעמדת החברה, לאור מספר 2020-ו 2019בדצמבר לשנים  31מו ביום נכון לתקופות שהסתיי

לקוחות פעילים נכון למועד  5,000-והפיזור ביניהם )למעלה מ 2020הלקוחות הרב של החברה בשנת 

התשקיף( וכן לקוחות פוטנציאליים רבים בשוק, החברה מעריכה כי אין לה תלות בלקוח זה או 

 אחר. 

  לקוחותספקים ונותני שירות  3.13

מידע ונתונים על מדדים מקומיים וזרים  , מספקתבלומברג, מערכת המידע הממוחשבת 3.13.1

בזמן אמת לצורך מסחר בקרנות הנאמנות וכמו כן מאפשרת קשר רציף ושוטף עם בנקים 

זרים בחו"ל לצורך הפעילות. להערכת הקבוצה, תוכנת בלומברג ניתנת להחלפה בתוכנות 

ווצר קושי בניהול להי ועלולרכות חלופיות אלו יצריכו תשומות חלופיות, אך יחד עם זאת מע

 .(אם כי ניתן יהיה להמשיך בפעילות)השוטף של הפעילות 

התקשרה פסגות ניירות ערך בהסכם  2013במאי,  27 ביום - הסכם למתן שירותי מחשוב 3.13.2

 :)להלן מלמתן בשירותי מחשוב הניתנים על ידי חברת אפ.אמ.אר. מחשבים ותוכנה בע"

ניהול תיקים, שירותי מסחר וניהול חשבונות של לקוחות  לשירותי( כמערכת ".אמ.אראפ"

מעניקה לקבוצה שירותי מסחר, פיתוח תוכנה, תמיכה ועיבוד  .אמ.אראפ. הסרחבר הבו

 18וביום  2018במאי  13נתונים באמצעות הפקת דוחות וממשק ישיר עם הבורסה. ביום 

.אמ.אר המסדירה, בין אפ, חתמה פסגות ניירות ערך על תוספת להסכם עם 2020לאוקטובר 

 30תוקפו של ההסכם עד ליום היתר, את מנגנון התמורה והתנאים המסחריים וכן הוארך 

בתחום פעילות זו לא קיימת תלות בספק נוכח החלופות להערכת הקבוצה,  .2022 באפריל

 העומדות בפני החברה לשירותים הניתנים על ידי הספק הנ"ל.

                                                 

מש"ח  8-מובהר כי פסגות ניירות ערך גובה עמלת הפצה שנתית עבור קרנות הנאמנות והסל של הקבוצה בהיקף של כ 21
 מודת "דמי ניהול נטו"(.הנכללים בטבלאות דמי הניהול של תחום קרנות הנאמנות )המופחתות בע

הגופים המוסדיים בתקופות המתוארות בטבלה לא החזיקו קרנות נאמנות של פסגות קרנות נאמנות. מובהר כי לא קיים  22
 הבדל בין דמי הניהול במונחי ברוטו לדמי הניהול במונחי נטו.
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עם ברוקרים זרים בהסכמי מתן  מתקשרת במהלך עסקיה הרגילניירות ערך  פסגות 3.13.3

 הבורסה.שירותים, כנהוג בתחום חבר 

פסגות ניירות ערך וקרנות ההשקעה מתקשרות עם סוכנים חיצוניים להפניית לקוחות  3.13.4

לניהול תיקי השקעות ולקוחות כשירים לקרנות ההשקעה. מרבית הסוכנים זכאים לעמלה 

הנקבעת כשיעור מדמי הניהול הנגבים מתיקי לקוחות אשר גויסו באמצעות הסוכן, או 

ם להיקף הנכסים המנוהלים בתיקי ההשקעות של כעמלה חודשית/רבעונית, בהתא

הלקוחות שהופנו על ידם. בנוסף, מעת לעת נערכים מבצעים לסוכנים אשר במסגרתם 

מקבלים הסוכנים תגמול חד פעמי, כתלות בעמידה ביעדים. לחברה אין הסכמי בלעדיות עם 

 סוכניה. במועד הדוח החברה לא רואה תלות במי מהסוכנים החיצוניים.

 ורגולציה חקיקה, רותהסד 3.14

פעילות החברה בתחום ניהול התיקים כפופה לרגולציה המסדירה שורה של נושאים הכוללים 

בין היתר מגבלות רישוי, עמלות, ניגוד עניינים, חובות דיווח, וחובות המוטלות על בעלי 

 :רישיון. להלן פירוט של הוראות הדין המהותיות החלות על פסגות ניירות ערך בתחום זה

כולל הוראות הנוגעות  הייעוץחוק  - חוק הייעוץ ותקנותיו, חוזרי והוראות רשות ניירות ערך 3.14.1

, חובות בעלי רישיון שיווק השקעות וניהול תיקים תנאים להחזקה ברישיון, לחובת רישוי

כלפי הלקוח לרבות חובת נאמנות וזהירות. הוא גם מסדיר את אופן פעילות מנהל התיקים 

 ניגודי  מגבלות בקשר עם, לרבות איסור קבלת תמריצים וטובות הנאה, בחשבון המנוהל

, כשירויות נושאי משרה ואפיון צרכי הלקוח עניינים, חובת קיום הסכם ניהול תיקים בכתב

. בנוסף, , הסדרת הפעילות מול לקוחות כשירים וכיוצ"בחובות רישום ודיווחובעלי רישיון 

הוראות רשות ניירות ערך כגוף המפקח על פעילות ניהול התיקים מפרסמת מעת לעת 

בתחומים שונים לרבות: חובות בעלי רישיון, ממשל תאגידי, מתן שירותים ועוד.  חוזריםו

וביטוח. למען הסר  מזערייחד עם אלו, על מנהלי תיקי השקעות לעמוד בדרישות הון עצמי 

 ת ניירות ערך עומדת בדרישות אלה.ספק יצוין כי פסגו

של חלק מהנכסים הפיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ  או שיווקםרכישתם  – חוק ניירות ערך 3.14.2

 בכפוף עשוי להוות הצעה לציבור של ניירות ערך בהיעדר תשקיף ולכן אפשרית על ידי החברה,

 ירות ערך.לחוק ני  א15סעיף למגבלות סוג ו/או מספר לקוחות, בהתאם בין היתר ל

חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל )חוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון  3.14.3

 האמורחוק איסור הלבנת הון והצו  - 2011-, תשע"א(תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור

מכוחו מסדירים הוראות שונות החלות על מנהלי תיקים לרבות הוראות בדבר חובת  שהותקן

 . , בקרות ודיווחיםזיהוי לקוחות, אימות ורישום פרטי לקוחות, הליך הכרת הלקוח

 אזרחיות ,עלול לחשוף את החברה לסנקציות פליליות המפורטות לעיל,אי עמידה בהוראות 

 .ומנהליות

 תחרות  3.15

ההשקעות הינו שוק תחרותי אשר פועלים בו עשרות רבות של גופים  תחום ניהול תיקי

המתמחים בניהול השקעות עבור לקוחות ומתן ייעוץ ו/או שיווק השקעות בתחום ניהול 

תיקי השקעות ביניהם חברי הבורסה, מנהלי תיקים פרטיים, חברות הקשורות לבנקים ובתי 
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ום ניהול התיקים והיא באה לידי השקעות אחרים. בשנים האחרונות גדלה התחרות בתח

ביטוי בין היתר, בירידת דמי ניהול ובהגברת מאמצי השימור. המתחרים העיקריים של 

, "מגדל שוקי ם(הפועליבבעלות בנק )", "אקסלנס", "פעילים" IBIהינם: " פסגות ניירות ערך

"מור בית -שחם", ו דש", "אלטשולר-הון", "הראל פיננסיים" "ילין לפידות", "מיטב

השקעות". כמו כן, לאחרונה גופים נוספים בתחום השיקו שירות של ניהול תיקים דיגיטלי 

 בסכומי השקעה נמוכים.

, לתשואות פסגות ניירות ערךלהערכת החברה, למקצועיות מנהלי התיקים המועסקים ב

ותיה, חשיבות לספק ללקוח פסגות ניירות ערךשהם משיגים ולגיוון המוצרים אותו יודעת 

רבה ליכולת התמודדותה עם המתחרים והשפעה לא מבוטלת על יכולות השיווק שלה בקרב 

משקיעה משאבים  פסגות ניירות ערךהלקוחות והמפיצים. על מנת להתמודד עם התחרות 

בפיתוח שירותים חדשים, שיפור מתמיד של הונה האנושי והרחבת מוצרי ההשקעה עבור 

מועד הדוח, רשות ניירות ערך טרם הפיצה את הדוח בדבר תוצאות לקוחות החברה. נכון ל

היא בין  פסגות ניירות ערך. עם זאת, יצוין כי להערכת 2020ניהול התיקים לשנת  פעילות

מסך  10.2%-השחקנים המובילים בשוק בהיקף הנכסים המנוהלים ונתח השוק שלה הוא כ

  (.2020מבר בדצ 31ניירות ערך ליום  על פי נתוני רשות)השוק 

תחרות מצד תעשיית חיסכון ארוך הטווח  פסגות ניירות ערךבנוסף וכפי שפורט לעיל, ל

המייצרת מוצרים תחליפיים לשירות ניהול תיקים כגון פוליסות חיסכון וקופות גמל 

להשקעה וכן תחרות מצד שותפויות ההשקעה (קרנות גידור ושותפויות אחרות) המציעות 

 רים ומוסדיים.שירותים ללקוחות כשי

 מהותיים הסכמים 3.16

 .בתחום פעילות זה החברה רואה בהסכמים עם ספקיה כהסכמים מהותיים

 למטה הפעילותצפי להתפתחות בשנה הקרובה בתחום   3.17

"פסגות",  מותג את לחזק בשלב ראשון מטרתה אשר תכנית נבנתה, הבעלות החלפת בעקבות

למצב את החברה מחדש ולאפשר צמיחה מהירה למטרת השבת הדומיננטיות. תכנית הצמיחה 

  .השקעות ומסחרמתמקדת בערוצי ההפצה , פרסום ושדרוג יכולות אנליזת 
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 חבר הבורסה פעילות .4

 תחום הפעילותכללי על  מידע 4.1

 לניירות ערך בתל אביב,, אשר הינה חברה בבורסה פסגות ניירות ערך בע"מבאמצעות  חברהה

משמרת ניירות ערך, שירותי מסחר וביצוע מעניקה בין היתר, שירותי חבר בורסה, שירותי 

בניירות ערך ישראלים וזרים, שירותי עשיית שוק, שירותי המרות מט"ח, שירותי שיווק 

 השקעות ושירותים נלווים ללקוחות מקומיים וזרים.

 בו  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים 4.2

 .שאינו בנק )חש"ב( חבר בורסה , שהינהפסגות ניירות ערך בע"מתחום פעילות זה נעשה תחת 

השקעות מכוח חוק הסדרת  ם ושיווקניהול תיקיפסגות ניירות ערך הינה חברה בעלת רישיון 

להלן: "חוק ) 1995-העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה

 . (וק"הסדרת העיס

פסגות ניירות ערך עוסקת במתן שירותי חבר בורסה לרבות שירותי במסגרת תחום הפעילות, 

מסחר, משמרת ניירות ערך, שירותי ביצוע, עשיית שוק, שירותי המרות מט"ח ושירותי שיווק 

השקעות. בפסגות ניירות ערך מתנהלים בעיקר חשבונות של לקוחות עצמאיים ולקוחות 

עם הלקוחות נמנים לקוחות . ההשקעות שלהם באמצעות מנהל תיקיםהמנהלים את תיק 

פרטיים, גופים מוסדיים ותאגידים ישראליים וזרים. בנוסף מעניקה פסגות ניירות ערך שירותי 

 .בחשבונות ייעודיים ללקוחות מוסדיים (קסטודיאן)ברוקראז' 

עוסקת במתן שירותי מסחר וביצוע עסקאות בניירות ערך בישראל  כמו כן, פסגות ניירות ערך

ומחוץ לישראל ושירותי שיווק השקעות ללקוחות כשירים, אשר כוללים, בעיקר, ביצוע הוראות 

קניה או מכירה של ניירות ערך סחירים וסליקתם ובמתן שירותי מסחר וביצוע עסקאות 

ת כאמור ופעולות הנלוות לאלה וכן הענקת בניירות ערך זרים, לרבות תיווך בביצוע עסקאו

. השירותים מוענקים ללקוחות כשירים מקומיים וזרים (מיקרו ומאקרו)שירותי מחקר כלכלי 

 וכן לחברות בקבוצה בכפוף להוראות הדין החלות על אותן חברות.

 קיטון במספר חברי ה ירידה ניכרת במחזורי ונפחי המסחר, כתוצאה מכך חלחל עשור האחרוןב

בעקבות פרוץ נגיף  הבורסה המקומיים והזרים הפעילים בשוק המקומי ובהיקפי פעילותם.

הקורונה והחששות הרבים אשר באו לידי ביטוי בתנודתיות רבה בכלל הבורסות בעולם, הייתה 

 חברההכנסות העלייה משמעותית במחזורי המסחר ולעליית הכנסות בקרב חברי הבורסה. 

רן מעמלות בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך, מדמי טיפול בחשבונות נובעות בעיק מפעילות זו

. לפיכך, גם החברה נהנתה מעליית הלקוחות ומתשלום חודשי קבוע בגין שירותי חבר בורסה

 הכנסות משמעותית לעומת העשור החולף.

הסדרת תחום הברוקר  טיוטת הצעת חוק להסדרת פעילות ברוקר דילר שעניינהלפרטים בדבר 

 ר בישראל והכפפת הגופים העוסקים בפעילות זו לפיקוח רשות ניירות ערך, ראה סעיףדיל

 להלן.   4.15.10

ר רשות א לחוק ניירות ערך לפיו רשאי יו"49לפרטים בדבר חוזר תנאי היתר כללי לפי סעיף 

ניירות ערך להתיר לאדם לפנות בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת 
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 4.15.11למסחר בניירות ערך המנוהלת בידי בורסה מחוץ לישראל בתנאים שיקבע, ראה סעיף 

 להלן.

 ושינויים בהיקף הפעילות וברווחיות 4.3

 לעיל. 1.7.3לפרטים בדבר השלכות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של הקבוצה ראו סעיף 

מושפעת באופן מהותי מתנודתיות שוקי ההון בארץ ובעולם,  פעילות זוב חברהפעילות ה

משינויים במחזורי המסחר ומשינויי ריבית. בשנים האחרונות חל קיטון במספר חברי הבורסה 

המקומיים והזרים הפעילים בשוק המקומי ובהיקפי פעילותם, בין היתר, בשל הירידה במחזורי 

אופיין בקהל יעד של גופים מוסדיים המ)המסחר בבורסה. בתחום הברוקראז' המוסדי 

, קיימת תחרות גוברת מצד הבנקים ושחיקה ברווחיות. לאור (ולקוחות מתוחכמים וכשירים

החברה צופה  האמור, חל קיטון במספר הגופים שאינם בנקים העוסקים בברוקראז' מוסדי.

 .2021גם בשנת  פעילותהמשך גידול אורגני בפעילות וברווחיות ה

, מהווה מידע פעילותהחברה בדבר צפי להמשך גידול בהיקף הפעילות וברווחיות של ההערכות 

צופה פני עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה והתנהגות שוק ההון, אשר התממשותו ו/או 

אי התממשותו עלול להיות שונה באופן מהותי מזה המוערך על ידי החברה, בין היתר, בעקבות 

 ות ו/או שינויים חיצוניים אשר לחברה אין שליטה עליהם.הוראות רגולטוריות חדש

  לקוחותההתפתחות בשווקים, או שינויים במאפייני  4.4

עלייה במחזורי המסחר  ניכרהממשבר והתפרצות נגיף הקורונה  כתוצאההחולפת  בשנה

המסחר היומיומיים הממוצעים במניות בישראל  יובהיקף ההנפקות בבורסה בתל אביב. מחזור

המסחר היומיומיים הממוצעים  רי, כאשר מחזו2019לעומת שנת  2020בשנת  40%-כבעלו 

  .2019לעומת שנת  2020בשנת  17% -באגרות חוב עלו בכ

 גורמי הצלחה קריטיים 4.5

להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הינם כוח אדם איכותי ומנוסה, יכולת 

הגדלת סל המוצרים, יכולת שיווק והה, מחקר, מערכות מסחר תומכות, תודעת שירות גב

יכולת לשמר מותג איכותי ויכולת שימור לקוח תוך מתן מענה מתקדמות בערוצים השונים, 

 לשינויים בשוק ההון.

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחומי הפעילות ושינויים החלים בהם 4.6

קטוריון הבורסה מחסומי הכניסה העיקריים לפעילות כחבר בורסה הינם אישור דיר

להצטרפות כחבר בורסה ועמידה בהוראות והנחיות תקנון הבורסה, לרבות דרישות הון עצמי 

מינימאלי כפונקציה של היקפי הפעילות, דרישות להעמדת הון וערבויות מחבר במסלקת 

הבורסה, דרישות נזילות, דרישות פיננסיות ודרישות נוספות. אין מחסומי יציאה מהותיים 

 כחבר בורסה.  לפעילות

לפרטים אודות הצעת חוק ברוקר דילר העשויה להביא לחסמי כניסה נוספים לתחום, ראה 

 להלן.  4.15.10 סעיף
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א לחוק ניירות ערך לפיו רשאי יו"ר רשות 49לפרטים בדבר חוזר תנאי היתר כללי לפי סעיף 

ניירות ערך להתיר לאדם לפנות בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת 

  4.15.11ידי בורסה מחוץ לישראל בתנאים שיקבע, ראה סעיף למסחר בניירות ערך המנוהלת ב

 להלן.

לפרטים אודות "קול קורא" לקידום חדשנות טכנולוגית בתחום הברוקראז' הקמעונאי 

לציה החדשה עשויה לצמצם את מחסומי הכניסה בישראל ולהערכות החברה לפיהן הרגו

 להלן. 4.15.13 ולהגביר את התחרות בתחום, ראה סעיף

 ה מבנה התחרות והשינויים שחלים ב 4.7

 .להלן 9.19ראה סעיף להרחבה 

 מוצרים ושירותים  4.8

הינם: מסחר בניירות ערך, תיווך בביצוע פעולות כאמור  פעילות זוהשירותים העיקריים ב

, ופעולות הנלוות לאלה, שירותי הפצת ניירות ערך ויחידות השתתפות בקרנות (ברוקראז')

נאמנות, מתן שירותי מסחר בניירות ערך זרים לגופים מוסדיים, קרנות גידור וחברות העוסקות 

, שירותי המרות מט"ח ללקוחות כשירים ערך זרים, שירותי שיווק השקעותבמסחר בניירות 

מעניקה שירותי  פסגות ניירות ערך. בנוסף, (מיקרו ומאקרו)וכן הענקת שירותי מחקר כלכלי 

משמורת ניירות ערך ומתן אשראי ללקוחותיה לצורך רכישת ניירות ערך. השירותים מוענקים 

 ללקוחות מקומיים וזרים. 

מעניקה את שירותיה באמצעות הדסקים הבאים: דסק אג"ח , פסגות ניירות ערך כמו כן

 .דסק ניירות ערך זריםו מחקר ישראל, דסק מניות ישראל, דסק אג"ח חו"ל, דסק

 פילוח הכנסות מוצרים ושירותים 4.9

 לקוחות 4.10

 בין .ולגופים שאינם מוסדיים גופים מוסדיים בארץ ובחו"לנחלקים ל תחום הפעילות לקוחות

קרנות  חברות המנהלות קופות גמל, חברות המנהלות נמנים המוסדיים הלקוחות

 לקוחות שהינם גידור קרנותת. תחת קוצה זו נכללים גם חברות ביטוח ובתי השקעו  ,הפנסי

 

 

 קבוצת מוצרים דומים

 שיעור )%( מכלל הכנסות ₪הכנסות באלפי 

החודשים   3ל 

 אשר הסתיימו
החודשים   3ל  שהסתיימה לשנה

 אשר הסתיימו
 לשנה שהסתיימה

במרץ,  31ב

2021 
 בדצמבר, 31

2020 

בדצמבר,  31

2019 

בדצמבר,  31

2018 

במרץ,  31ב

2021 
 בדצמבר, 31

2020 

בדצמבר,  31

2019 

בדצמבר,  31

2018 

 4.5% 6.2% 8.8% 7.8%  16,044   21,129   27,352   6,317  לקוחות מוסדיים

 0.3% 0.4% 1.2% 1.7%  1,201   1,488   3,819   1,402  שאינם מוסדייםלקוחות 

 0.2% 0.4% %(0.0) %(0.0) 575 1,382 (179) (33) אחרים

 5.0% 7.0% 10.0% 9.5%  17,820   23,999   30,992   7,686   הכלסך 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94
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 בין. כשיר לקוחהינן אלא  כהגדרתו בחוק מוסדי גוף שאינן אף על המוסדי המסחר חדר

 .גידור וקרנות פרטייםלקוחות  תאגידים, נמנים ,מוסדיים שאינם הלקוחות

פתיחת חשבון על הסכם לקוחות חבר הבורסה חותמים במסגרת התקשרות עם לקוחותיו 

במסגרתו מוסדרים התנאים לפעילות בחשבון, לרבות העמלות שחבר הבורסה רשאי לגבות 

מחשבון הלקוח בגין עסקאות המבוצעות בחשבון, הוראות לעניין דיווחים, שמירת סודיות 

 וכדומה.

לפי בקשת הלקוח, נכללת בחלק מהסכמי פתיחת החשבון הסכמת חבר הבורסה להעמדת 

הלקוח לצורך ביצוע השקעות. היקף האשראי המרבי אותו רשאית הקבוצה אשראי לטובת 

, בהתאם להנחיות הבורסה. פסגות ניירות ערךלהעמיד ללקוחותיה נקבע על ידי דירקטוריון 

 כבטחון לאשראי ללקוחות, שאינם לקוחות קסטודיאן, משמש תיק ניירות הערך של הלקוח.

, לעמדת החברה, לאור מספר 2020-ו 2019בדצמבר לשנים  31נכון לתקופות שהסתיימו ביום 

והפיזור ביניהם  וכן לקוחות פוטנציאליים רבים בשוק,  2020הלקוחות הרב של החברה בשנת 

 החברה מעריכה כי אין לה תלות בלקוח זה או אחר. 

או יותר מהכנסות  10%ה על לא קיים בתחום הפעילות לקוח ששיעור ההכנסות ממנו עול

 הקבוצה. 

 תחרות  4.11

, המתמקדת בשיעורי העמלות, איכות המחקר הכלכלי, איכות ערהבתחרות  מאופייןהתחום 

שירותי הביצוע, איכות כוח אדם, שירות הלקוחות ומכלול השירותים המוענקים ללקוחות. 

כולל בנקים, חברי בורסה )להערכת הקבוצה, מספר המתחרים בתחום זה הינו עשרות בודדות 

. הואיל ואין נתונים פומביים אודות גודל (בארץ ובחו"ל -שאינם בנקים וחברות ברוקראז' 

 להעריך את חלקה. החברההשוק אין ביכולתה של 

הינם הבנקים, חברי הבורסה שאינם בנקים וכן  פעילות זוהעיקריים של הקבוצה ב המתחרים

 ", "לידר", "אקסלנס".מיטב ד"שהן, "אי.בי.איי", "חברות ברוקראז' מקומיות וזרות וב

התקבלה הודעת הבורסה אודות תיקון תקנון הבורסה בנוגע לשינוי תנאי  5.9.2018ביום 

הכשירות לחבר בורסה רחוק. התיקון עשוי הגדיל את מספר החברים הרחוקים בבורסה 

ם ולהערכות החברה את התחרות מול חברי הבורסה שאינם בנקים. לפרטים נוספי ולהגביר

  להלן. 9.15.8בנושא, ראה סעיף 

התקבלה הודעת הבורסה אודות תיקון תקנון הבורסה באופן הקובע הקלות  19.1.2020ביום 

לחש"ב במהלך השנים הראשונות לפעילותו כחבר. התיקון עשוי להגדיל את מספר החברים 

 בבורסה ולהגביר את התחרות מול חברי הבורסה שאינם בנקים.

, 423פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת הוראה לתיקון נוהל בנקאי תקין מספר  4.2.2020יום ב

אשר תאפשר ללקוח להגיש בקשה להעברת תיק -פעילות וסגירת חשבון של לקוח  העברת

ניירות ערך מבלי לחייבו להגיע אל סניף הבנק וגם באמצעות ייפוי כוח מקוון. ככל שהתיקון 

וא עשוי להוריד חסם בגיוס לקוחות קמעונאים חדשים ולהגביר את לנוהל הבנקאי יתקבל ה

 להלן. 4.15.14סעיף בנושא ראה התחרות מול הבנקים. לפרטים נוספים ולהערכות החברה 
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להערכת החברה, יתרונותיה העיקריים אשר מסייעים לה בהתמודדות עם התחרות בתחום 

פעילות צמיחה בג.  ;היותה חבר בורסה ותיק מנהליה; ב.ואיכות  השניםהינם: א. ניסיון רב 

 ; "PRO נוכח הקמת "פסגות

 ספקים 4.12

יצוין כי  תיאור עסקי התאגיד לדוח זה.ל .8.14.3ראו סעיף  אפ.אמ.ארהסכם אודות לפרטים 

בעלות תחליף זמין  אין, בתחום פעילות זו להערכת הקבוצה, ניהול התיקיםלהבדיל מתחום 

תלות בספק זה. הואיל ולא קיימת  קיימת הבורסה חברלמרבית החברות בתחום  סבירה ולכן

תצריך השקעת תשומות  אפ.אמ.ארההתקשרות עם  , הפסקתפ.אמ.אראהדומה לתוכנת מדף 

רבות מצד הקבוצה וזמן הטמעה ארוך יחסית. כמו כן, ייווצר קושי בניהול השוטף של פעילות 

 .ניהול התיקים, אולם ניתן יהיה להמשיך בפעילות ניהול התיקים

 הון חוזר 4.13

 מלקוחותיהן עמלות, בדרך כלל, בעת ביצוע פעולות בניירות ערך.  הגוב פסגות ניירות ערך

על בסיס חודשי.  החברהמחייבים את  פעילות זומרבית הספקים המשויכים ספציפית ל

ימים. אשראי  90עד  30התשלומים לספקים מתבצעים בדרך כלל באשראי של שוטף בתוספת 

עושה שימוש  פסגות ניירות ערךלשם כך לקוחות קסטודיאן נפרע ברובו בטווח של עד יומיים, 

. יתרת פריטי ההון מתאגידים בנקאייםאשראי במקורותיה העצמאיים לחלופין נוטלת 

שעבדה  פסגות ניירות ערךונותני שירותים. רשויות מס שונות החוזר, כוללים בעיקר עובדים 

 .31.12.2020 מיליון ש"ח נכון ליום 27.7-לטובת מסלקת הבורסה פיקדון בנקאי בסך של כ

למסלקת הבורסה  פסגות ניירות ערךהסתכם הפיקדון הבנקאי ששעבדה  31.12.2019ליום 

יתרת חלקה של החברה בקרן הסיכונים עומד  31.3.2021נכון ליום  ₪.מיליון  16.5-לסך של כ

, וזאת להבטחת התשלום של חלקה בקרן פיקדונות)הנכלל במסגרת מש"ח  17.2-על כ 

כל שאר חיוביה כלפי המסלקה והכל בהתאם להוראות תקנון  כערובה לקיוםהסיכונים וכן 

מחזיקה מזומנים לצורך עמידתה בדרישת הבורסה  פסגות ניירות ערךהבורסה. בנוסף, 

מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן  לנכסים נזילים וכן לצורך עמידתה בדרישות הון חוזר.

 109,203 -בסך של כהון חוזר חיובי לחברה  צה.קצר הינם פריטים המנוהלים ברמת הקבו

בגין פעילות זו יחד עם  2020בדצמבר  31ליום החברה ש"ח, על פי הדוח הכספי של  אלפי

 . פעילות ניהול תיקים הכלולים בחברת פסגות ניירות ערך בע"מ

  מהותיים הסכמים 4.14

כמהותי לתחום הפעילות. לפרטים אודות הסכם זה ר'  אפ.אמ.ארהחברה רואה בהסכם עם  4.14.1

 לעיל.  8.14.3סעיף 

, ובכלל זה עם ברוקרים זרים בהסכמי מתן שירותים, כנהוג בתחום חבר הבורסה מיםהסכ 4.14.2

 למתן שירותי קסטודיאן. .Citibank N.Aעם ההסכם 

 מגבלות ופיקוח על תחום הפעילות 4.15

הינה חבר בורסה ולכן כפופה לתקנון ולהנחיות הבורסה פסגות ניירות ערך  – תקנון הבורסה 4.15.1

. תקנון הבורסה קובע, בין היתר, תנאי כשירות לחברות (להלן ביחד: "תקנון הבורסה")
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בבורסה, חובות חברי הבורסה כלפי הבורסה וחבריה, פעילויות מותרות לחברי בורסה, כללי 

מבקר פנים, קצין ציות, בקר התנהגות של חברי הבורסה כלפי לקוחותיהם, חובת מינוי 

וכן, הוראות בדבר פיקוח  , הוראות בקשר עם ניהול טכנולוגיות מידעאשראי ובקר סיכונים

ובקרה על קיום תקנון הבורסה. תנאי הכשירות מחייבים, בין היתר, שמירה על הון עצמי 

ועים מזערי, חובת קיום הון חוזר חיובי, נכסים חופשיים ונכסים נזילים בסכומים הקב

בהנחיות, הגבלות על היקף האשראי שרשאי חבר בורסה להעמיד ללקוחותיו וכן, 

קריטריונים לכהונה כדירקטור בחבר בורסה ומינוי דירקטור חיצוני. בהתאם להוראות 

נדרשת לקבל את אישור דירקטוריון הבורסה לשינויים  פסגות ניירות ערךתקנון הבורסה 

במרץ  31ליום . (בחלקה או במלואה)עברת שליטה בה בהחזקות בעלי עניין בה, לרבות ה

 מתוכו)מיליון ש"ח  147.7 הינופסגות ניירות ערך , סכום הדרישה להון עצמי הנדרש מ2021

 27.8לחברה עודף על היקף דרישות אלו בסך של , (מיליון ש"ח דרישה להון עצמי ראשוני 63.5

 ישות ההון והנזילות.עמדה בדר פסגות ניירות ערך 31.12.2020ליום  .ש"ח

בהתאם להוראות תקנון הבורסה, פסגות ניירות ערך נדרשת להעמיד באופן שוטף הון עצמי  4.15.2

וכן היקף נכסים נזילים בהיקפים בהתאם להיקף ואופי פעילותה, בין היתר בשל סיכון 

ערך  נדרשה פסגות ניירות 31.12.2020תפעולי, סיכוני אשראי, סיכוני נוסטרו ועוד.  נכון ליום 

להעמיד אמצעים נזילים חופשיים, נכסים המוכרים כחופשיים ואשראי כספי נזיל מובטח 

מיליון ש"ח, הנכללים, בעיקר, במסגרת  150 -בניכוי הסיכון הפיננסי הגלום נטו בסך של כ

מול מסלקת הבורסה. יתרות מזומנים, השקעות לזמן קצר, אשראי ללקוחות,  ויתרת זכות 

.לפרטים אודות שינוי מבנה הבעלות 31.12.2020פסגות ניירות ערך עומדת בדרישה זו ליום 

 להלן. 4.15.3לחוק ניירות ערך ומכירת מניות הבורסה, ראה סעיף  63בבורסה, תיקון מס' 

, (63תיקון מס' )פורסם חוק ניירות ערך  6.4.2017ביום  - שינוי מבנה הבעלות בבורסה 4.15.3

הוקצו  13.9.2017, שעניינו, שינוי מבנה הבעלות בבורסה. בהתאם, ביום 2017 -התשע״ז

ות רגילות, מני 4,850,417במרשם בעלי המניות של הבורסה  פסגות ניירות ערךונרשמו על שם 

, בהמשך 27.8.2018מהון המניות של הבורסה. ביום  4.83%-ללא ע"נ, של הבורסה שהיוו כ

להצעת הבורסה לקבלת הצעות מבעלי מניותיה לרכישת מניות  פסגות ניירות ערךלהיענות 

מיליון מניות של הבורסה על ידי  4,850,000המוחזקות על ידם, הושלמה עסקה למכירת 

פסגות מיליון ש"ח. לאחר השלמת העסקה נותרו בידי  24.25 -בתמורה לרך פסגות ניירות ע

 החזקות זניחות במניות הבורסה.  ניירות ערך

עם חברי מסלקת הבורסה  פסגות ניירות ערךבנוסף לחברותה בבורסה נמנית  - חוקי העזר 4.15.4

 העזרחוקי  במסגרת. (להלן: "חוקי העזר")כפופה לחוקי העזר של מסלקת הבורסה  ולכן

קיימת ערבות הדדית של חברי המסלקה כלפי הבורסה בקשר לנזק העלול  נקבע בין היתר, כי

פסגות להיגרם בשל מכירה בחסר או בשל חוסר כיסוי כספי של אחד החברים. חלקה של 

בנזק העלול להיגרם כאמור, נקבע עפ"י יחס מחזורי העסקאות בבורסה בשנה  ניירות ערך

סכומים הנגזרים  פסגות ניירות ערךה קרן סיכונים בה הפקידה שחלפה. במסגרת זו הוקמ

 מחלקה היחסי בקרן הסיכונים.

)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר וצו איסור הלבנת הון חוק איסור הלבנת הון  4.15.5

פסגות ניירות ערך בהיותה חבר  - 2010-בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, תשע"א
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הצו האמור והוראות הדין מכוחם, אשר הוראות חוק איסור הלבנת הון בורסה כפופה ל

לרבות הוראות בדבר חובת זיהוי לקוחות,  חברי בורסהמסדירים הוראות שונות החלות על 

 ., בקרות ודיווחיםאימות ורישום פרטי לקוחות, הליך הכרת הלקוח

, נכנס לתוקפו 2015בר בדצמ -, חשבון במערכת סגורה לצו איסור הלבנת הון 8תיקון מס'  4.15.6

להלן: )צו איסור הלבנת הון, שמטרתו הגברת התחרות בין חברי בורסה שאינם בנקים  תיקון

שירותי להלן: ")לבנקים בתחום מסחר ופעולות ביצוע בניירות ערך  ("חשב"ים"

בעיקר עבור לקוחות פרטיים בשל העובדה כי שירותי הברוקראז' בקרב  ('"הברוקראז

בעקבות התיקון, הונגשו חברי הבורסה  ים נעשית ברובה באמצעות הבנקים.הלקוחות הפרטי

שאינם בנקים לפעילות לקוחות קמעונאיים, באמצעות מתן אפשרות לנהל חשבונות לקוח 

הוראה המכבידה על )במערכת סגורה, אשר משמעה מתן פטור מחובת זיהוי פנים אל פנים 

כאשר פעילות הלקוח ( לקוחות מהבנקיםאפשרויות פתיחת חשבונות בחש"בים ומעבר של 

אצל החש"ב תיעשה באמצעות "מערכת סגורה", כלומר באמצעות העברת כספים מחשבון 

. (ומכאן "המערכת הסגורה")בנק קבוע של הלקוח והחזרתם לאותו חשבון קבוע בלבד 

הפעילות במערכת סגורה גרמה להקלה משמעותית, בפעילות פסגות ניירות ערך ועזרה 

 בהגברת התחרות בתחום זה.

, התקנות שהותקנו מכוחו, הייעוץלהוראות חוק  הפסגות ניירות ערך כפופ - הייעוץחוק  4.15.7

וכן השקעות  שיווקומנהל תיקים הנחיות וחוזרי רשות ניירות ערך המתייחסות לבעלי רישיון 

 מתן שירותי שיווק השקעות ללקוחות כשירים. לפרטים ראה סעיף מסדירות בין היתר

 לעיל.  3.14.3

אישר דירקטוריון הבורסה  22.2.2018ביום  - תנאי כשירות לחברות בבורסה לחבר רחוק 4.15.8

 5.9.2018שינויים בתנאי הכשירות לחברות בבורסה לחבר רחוק ובתקנון הבורסה וביום 

התקבלה הודעת הבורסה אודות אישור הרשויות לתיקון הוראות תקנון הבורסה וההנחיות. 

מטרת שינויי חקיקה אלו הינה עידוד התחרות והסרת חסמים שהיו על חברים מרחוק. 

להערכת החברה, שינוי תנאי הכשירות לחבר בורסה רחוק, תקטין את חסמי הכניסה של 

ת זה בארץ, ועשויה להביא להגדלת מספר החברים חברי בורסה רחוקים לתחום פעילו

הרחוקים בבורסה ולהגביר באופן מאוזן את התחרות מול חברי הבורסה שאינם בנקים לאור 

האיסור שנקבע בתיקון על חברים רחוקים לשדל לקוחות ישראלים לפעול באמצעותם. 

ות בתחום כניסת חברים רחוקים כחברי בורסה, ככל שתהיה, צפויה להשפיע על פעיל

עד למועד פרסום הדוח לא נכנסו  (.ולא בתחום הלקוחות המוסדיים) הלקוחות הפרטיים

 חברים מרחוק כך שהאמור לא השפיע על התחרות עד כה.

הערכות החברה בדבר הגדלת מספר החברים הרחוקים והגברת התחרות באופן מאוזן, 

והתנהגות שוק ההון, אשר מהווה מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה 

התממשותו ו/או אי התממשותו עלול להיות שונה באופן מהותי מזה המוערך על ידי החברה, 

בין היתר, בעקבות החלטות רשות ניירות ערך, הוראות רגולטוריות חדשות ו/או שינויים 

 חיצוניים אשר לחברה אין שליטה עליהם.

פורסם תיקון לחוק  2017באפריל,  6-ב - 2017-התשע״ז, (63תיקון מס' ) ךחוק ניירות ער 4.15.9

בין היתר, מחיל התיקון איסור  ניירות ערך, שעניינו, בין השאר, שינוי מבנה הבעלות בבורסה.
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על פנייה בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך 

להיתר שניתן על ידי יושב ראש  אלא אם כן המערכת מנוהלת בידי הבורסה, למעט בהתאם

א לחוק ניירות 49רשות ניירות ערך. לפרטים נוספים אודות חוזר תנאי היתר כללי לפי סעיף 

 להלן.  4.15.11 ערך ראה סעיף

פרסמה  16.9.2018ביום  - 2018-לות ברוקר דילר התשע״חטיוטת הצעת חוק להסדרת פעי 4.15.10

, אשר 2018-שע"חרשות ניירות ערך טיוטת הצעת חוק להסדרת פעילות ברוקר דילר הת

מטרתו להסדיר את תחום הברוקר דילר בישראל ולהכפיף את הגופים העוסקים בפעילות זו 

שרותי סגות ניירות ערך ולפיקוח רשות ניירות ערך. ככל שתתקבל הצעת החוק, יחולו על פ

לצד עיסוקים )ברוקראז' חובות שונות בתחום הממשל התאגידי, חובת רישוי, ייחוד עיסוק ה

, חובת זהירות ונאמנות כלפי הלקוח, הוראות בדבר דרישות ביטוח ופיקדון, (נלווים מותרים

ות ניירות לפיקוח רש היא תהיה כפופה, גם בתחום זה,הון עצמי מזערי ונכסים נזילים וכן 

 ערך.

פרסמה רשות  27.12.2018ביום  - ךא לחוק ניירות ער49חוזר תנאי היתר כללי לפי סעיף  4.15.11

א לחוק ניירות ערך לפיו רשאי יו״ר הרשות 49ניירות ערך חוזר תנאי היתר כללי לפי סעיף 

להתיר לאדם לפנות בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר 

משטר בניירות ערך המנוהלת בידי בורסה מחוץ לישראל בתנאים שיקבע. החוזר אינו קובע 

של פיקוח על הגופים המבקשים לעסוק בפעילות האמורה אלא משטר של היתרים. גורם 

המבקש לקבל היתר מכוח ההיתר הכללי יידרש לפנות לרשות ולהצהיר על התקיימות 

קיבלה היתר  יצוין כי החברה התנאים הרלבנטיים עבורו המנויים בתנאי ההיתר הכללי.

  .31.3.2020בתאריך 

, 2018בחודש נובמבר  - משותפת בנוגע לתחרות בשוק הברוקראז' הקמעונאיטיוטת בדיקה  4.15.12

פורסמה להערות הציבור טיוטת בדיקה משותפת של רשות ההגבלים העסקיים ורשות ניירות 

ערך בנוגע לתחרות בשוק הברוקראז' הקמעונאי, אשר מפרטת המלצות שמטרתן הסרת 

ק איתנותם של הגופים הפועלים בתחום. חסמים בשוק הברוקראז', עידוד התחרות בו וחיזו

בין ההמלצות העיקריות שגובשו על מנת להתמודד עם החסמים בשוק פורטו ההמלצות 

הבאות: הקמת סכמת ביטוח אשר תהווה שכבת הגנה למשקיעים מאובדן השקעותיהם; 

השלמת חקיקת ברוקר דילר שעניינה הסדרת תחום הברוקר דילר בישראל והכפפת הגופים 

קים בפעילות זו שלא במסגרת בנקאית לפיקוחה של רשות ניירות ערך; העברת תיק העוס

הלקוח מהספק הנוכחי שלו ע"י הגוף הקולט; אפשרות למסחר באמצעות ברוקר חיצוני 

מתוך חשבון הבנק; מתן היתר לחברי הבורסה להנפיק אמצעי תשלום ישירות מחשבון 

ך העברת פעילות חשבון הלקוח; מתן המסחר של הלקוח; שיפור המערכת הסגורה והלי

אפשרות לפתיחת חשבון ני"ע באופן מקוון ללא דרישת זיהוי פנים אל פנים וללא שימוש 

במערכת הסגורה; קביעת נורמות שמטרתן מניעת לחץ לא הוגן על הלקוחות במסגרת הליך 

ות שימור הלקוחות; מתן אפשרות לנותני שירות השוואת מחירים לגשת למידע על פעיל

הלקוחות באופן אנונימי ולהעביר להם הצעות מתחרות. למועד הדוח טרם פורסם הדוח 

הסופי. בשלב זה קשה להעריך את מידת ההשפעה של הטיוטה על התחרות בשוק הברוקראז' 

הקמעונאי. החברה מעריכה כי ככל שהמלצות הטיוטה יתקבלו יחד עם יוזמות רגולטוריות 

להלן, יהיה בכך כדי להגביר את התחרות  9.15.14-ו 9.15.13נוספות כמפורט בסעיפים 
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הערכות החברה בנוגע להשלכות אימוץ המלצות לעניין התחרות בשוק הברוקראז'  בתחום.

הקמעונאי, מהווה מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה והתנהגות שוק 

ופן מהותי מזה המוערך על ההון, אשר התממשותו ו/או אי התממשותו עלול להיות שונה בא

ידי החברה, בין היתר, בעקבות החלטות רשות ניירות ערך, אופן ומועד יישום ההמלצות, 

 הוראות רגולטוריות חדשות ו/או שינויים חיצוניים אשר לחברה אין שליטה עליהם.

בעקבות  -קול קורא לקידום חדשנות טכנולוגית בתחום הברוקראז' הקמעונאי בישראל  4.15.13

בדיקה המשותפת בנוגע לתחרות בשוק הברוקראז' הקמעונאי כמפורט בסעיף טיוטת ה

פרסמו רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך קול קורא  14.8.2019לעיל, ביום  4.15.12

המופנה לכלל הגורמים המעוניינים לפעול כברוקר קמעונאי בישראל, בין אם במסחר בניירות 

ות. המהלך נועד לאפשר לציבור הרחב ליהנות משירותי ערך ובין אם בהפצה של קרנות נאמנ

מסחר ישירים, מתקדמים זולים ונגישים יותר, תוך קידום שינוי ברגולציה ובתקנון הבורסה 

בדגש על הפחתת דרישות הון ודיגיטציה מלאה של תהליך פתיחת חשבון ניירות ערך. בעקבות 

בתנאי הכשירות והקבלה לחברות  שינויים 19.1.2020ה"קול הקורא" נכנסו לתוקף ביום 

בבורסה מחש"ב. עיקר השינויים כוללים הקלות לחש"ב במהלך השנים הראשונות לפעילותו 

כחבר, וביניהן הקלות בדרישת ההון העצמי וההון העצמי הראשוני בשלוש השנים הראשונות 

ונה מתחילת פעילותו, הקלות בהיקף עבודת המבקר הפנימי של החש"ב במהלך השנה הראש

לפעילותו של החבר וכן הקלות בדבר חובת הגשת דוחות לבורסה וביצוע סקרי סיכונים. 

להערכת החברה, שינוי תנאי הכשירות לחבר בורסה, כפי שעולה מנוסח התיקון, יקטין את 

  חסמי הכניסה של חברי בורסה לתחום פעילות זה ועשוי להגביר את התחרות בתחום.

ת שינוי תנאי הכשירות לחבר בורסה, מהווה מידע צופה פני הערכות החברה בנוגע להשלכו

עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה והתנהגות שוק ההון, אשר התממשותו ו/או אי 

התממשותו עלול להיות שונה באופן מהותי מזה המוערך על ידי החברה, בין היתר, בעקבות 

ו שינויים חיצוניים אשר לחברה החלטות רשות ניירות ערך, הוראות רגולטוריות חדשות ו/א

 אין שליטה עליהם.

בעקבות טיוטת הבדיקה המשותפת  - 423טיוטת הוראה לתיקון נוהל בנקאי תקין מספר  4.15.14

 4.2.2020לעיל, ביום  4.15.12בנוגע לתחרות בשוק הברוקראז' הקמעונאי כמפורט בסעיף 

ילות וסגירת חשבון של פורסמה טיוטת הוראה לתיקון נוהל בנקאי תקין שעניינה העברת פע

לקוח. על מנת להקל על לקוחות להעביר תיק ניירות ערך לגוף פיננסי אחר ומתוך רצון לפשט 

את התהליך פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת הוראה המאפשרת ללקוח להגיש בקשה 

להעברת תיק ניירות ערך מבלי לחייבו להגיע אל סניף הבנק וגם באמצעות ייפוי כוח מקוון. 

ערכת החברה, ככל שהתיקון יתקבל הוא יכול להוות הסרת חסם משמעותי בגיוס לקוחות לה

 קמעונאים חדשים ועשוי להגביר את התחרות בתחום.

, מהווה 423הערכות החברה בנוגע להשלכות טיוטת הוראה לתיקון נוהל בנקאי תקין מספר 

ק ההון, אשר מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה והתנהגות שו

התממשותו ו/או אי התממשותו עלול להיות שונה באופן מהותי מזה המוערך על ידי 

החברה, בין היתר, בעקבות החלטות רשות ניירות ערך, הוראות רגולטוריות חדשות ו/או 

 שינויים חיצוניים אשר לחברה אין שליטה עליהם.
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  הפעילותצפי להתפתחות בשנה הקרובה בתחום  4.16

 מותג את לחזקבשלב ראשון  מטרתה אשר תכנית נבנתה, בחברה הבעלות החלפת בעקבות

"פסגות", למצב את החברה מחדש ולאפשר צמיחה מהירה למטרת השבת הדומיננטיות. 

 .השקעות ומסחרמתמקדת בערוצי ההפצה , פרסום ושדרוג יכולות אנליזת תכנית הצמיחה 

 בשנים כי צופה החברה .עסקית רב שנתיתידית תכנית בימים אלה מגבשת הנהלת החברה העת

"פסגות הקמת ת בעקבות הקמעונאי המסחר בפעילות משמעותית גדילה תהיה הקרובות

PRO ;" ל.חו"ח אג דסק הקמתובעקבות" 

 ומהוויםחזיות, הערכות ואומדנים לעיל הינם ת 4.16ף בסעיההנחות והנתונים המפורטים 

 הקיים מידע עלרות ערך, המבוססים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניי

 בפועל התוצאות. הדוח למועד נכון, החברה של כוונות או אומדנים ,הערכות וכולל, בחברה

 .החברה ידי על הצפויות או המוערכות מהתוצאות שונות להיות עשויות
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 23גידור קרנות ניהול פעילות .5

 כללי על תחום ניהול קרנות גידורמידע  5.1

  של  קומפס השקעות, שהינה חברת בתהקבוצה פועלת בתחום ניהול קרנות הגידור באמצעות 

שותף כללי אשר כל אחת מהן מהווה , שתי חברות בנותמחזיקה ב . קומפס השקעותהרוכשת

 : נפרדתגידור  ןבקר

 Pareto) פארטו אופטימום גידורפסגות ניהול קרנות גידור בע"מ הינה השותף הכללי בקרן 

Optimum, LP)קרן הגידור פארטו  שהתאגדה באיי קיימן על פי הדין שם. , שותפות מוגבלת

כמו כן, פסגות קומפס קרנות גידור הינה ש"ח. מיליון  370-כ 2021אופטימום ניהלה בחודש יולי 

אשר  שותפות מוגבלת, (Pareto Equity, LP) פארטו אקוויטיהשותף הכללי בקרן גידור 

 2021. קרן הגידור פארטו אקוויטי ניהלה בחודש יולי התאגדה גם כן באיי קיימן לפי הדין שם

  ."(הגידור קרנות: "יכונו יחד )להלןש"ח. מיליון  70-כ

  הגידור קרנות ניהול

 קומפסל שירותים מתן בהסכם קשורהה ניירות ערך פסגות ניהול קרנות הגידור נעשה על ידי

, בקרת השקעות ניהולמחקר, תפעול ו היתר מעניקה פסגות ניירות ערך שירותיבין  ;השקעות

נעשית על ידי מר  קרנות הגידורפעילות ניהול  .גידורה נותקר יחידות שיווקו השקעות, מכירה

בשיעור של  לפסגות ניירות ערך דמי ניהול, משלמת פסגות קומפס 2020החל משנת דניאל אלון. 

לשנה בגין השווי  המנוהל בפועל עבור קרן הגידור פארטו אופטימום, קרן הגידור פארטו  2%

 . 10%מרווח של בתוספת גות ניירות ערך על פי עלות סאקויטי משלמת לפ

 גבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החליםמ 5.2

רשת רישיון. פעילות זו כפופה למועד דוח זה, פעילות קרנות גידור או קרנות השקעה אינה דו

בהתאם להוראות  לרבות לעניין סוג המשקיעים בקרנות ומספרם,, "הצעה לציבור"למגבלות 

 הפעילות כמו כן .חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות והנחיות רשות ניירות ערך

בהתאם להוראות חוק הייעוץ. בנוסף, קרנות  קרנותב השקעהכפופה למגבלות בקשר עם שיווק 

לרבות בתחום  באיי קיימןהגידור אשר רשומות כאמור באיי קיימן, כפופות להוראות הדין 

מיסוי קרנות הגידור מוסדר במרבית המקרים בהסדרי מיסוי  איסור הלבנת הון ומימון טרור.

מי הוא גורם חיוני לפעילות מקדמיים ופרטניים מול רשות המסים. קיומו של הסדר מיסוי מקד

 .הקרן ויכולתה לגייס משקיעים

 תחום הפעילות ושינויים החלים בו  מבנה 5.3

שתכליתו הינו בראש ובראשונה להשיא תשואה עודפת על  מאוגד השקעות גוף היא גידור קרן

, וזאת בהתאם למדיניות בתנאי שוק משתניםתשואת השוק ויתרה מכך להשיא תשואה 

מורכבת לרוב גידור קרן . ולסיכונים הכרוכים בה, כמפורט במסמכי קרנות הגידורההשקעות 

המוגבלים  השותפים שותף מוגבל ושותף כללי. :משתי ישויות משפטיות נפרדות לפחות

                                                 

ור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור ומידע זה אינו מהווה הצעה לציב 23
ניצעים/משקיעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה  35-הערך של הקרן יוצעו ויימכרו ללא יותר מ

כאמור, בצירוף ניצעים ומשקיעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו. 
 משקיעים שונים.  50-התאם לעמדות שפרסמה הרשות בנושא יש לוודא כי בכל עת לא יהיו בקרן למעלה מבנוסף, ב
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( של הקרן השותף הכללי )מנהלו, בקרן הגידור המשקיעים , קריבשותפות הם לקוחות הקרן

. השותף הכללי )בעצמו או באמצעות צדדים שלישיים(אחראי על ניהול הקרן אשר השותפות 

 בהתאם לאסטרטגיית ההשקעה ים המוגבליםפכספי השות על השקעות, בין היתר, אחראי

 משלמים, וזאת בתמורה לדמי ניהול ודמי הצלחה שהגידור הרלבנטית קרןהמפורטת במסמכי 

 השותפים המוגבלים.

האחד, הוא דמי הניהול והוא אינו  -מרכיביםעל פי רוב, התשלום לשותף הכללי מורכב משני 

מחושב מסך הנכסים שהקרן מנהלת. השני, הוא דמי ההצלחה של אלא תלוי בביצועי הקרן 

על בסיס מנגנון "קו פרשת כפונקציה של התשואה אותה הקרן משיגה וזאת  יםמחושבההקרן, 

הרווחים נטו בניכוי רק על הקובע שדמי ההצלחה יחושבו ,  (High Water Mark)המים" 

 .הפסדים, בהשוואה למועד התשלום הקודם

שבהתאם  ית השקעות, שעיקריה מוגדרים במסמכי הקרן,לכל קרן גידור מתלווה אסטרטגי

פועל מנהל הקרן. כיום, קרנות הגידור משתמשות בשלל אסטרטגיות השקעה ליצירת להם 

קעה פרטיים, אין לגביהם נתונים גופי השלרוב מכיוון שקרנות הגידור הן . תשואות עודפות

 חלק בודקים העיקריים אשרמדדים ניתוח העל סמך  נראה כי. יחד עם זאת, דויקיםרשמיים מ

 רבה תאוצה צברה ,בישראל והןהן בעולם  ,כי תעשיית קרנות הגידור הגידור קרנות מתוצאות

 .האחרונות בשנים

 שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות 5.4

לזהות אינה מפותחת ונפוצה כמו בארה"ב, אולם ניתן בישראל קרנות הגידור תעשיית פעילות 

קרנות גידור  150-בישראל יש כ על פי פרסומים רלבנטיים בעיתונות .מגמה של צמיחה בתחום

מיליארד ש"ח. בהסתמך על נתונים באתר צור גלבוע  22.5-שונות שמנהלות במצטבר כ

ומית ומפרסמים את מדד צור גלבוע לקרנות הגידור הגידור המק קרנותעוקבים אחר תעשיית ה

עבור תעשיית קרנות הגידור המקומית מאז שנת  ביותר טובהההייתה  2020שנת הישראליות, 

 . 2007והחמישית בטיבה מאז שנת  ,2013

 23% -שוק קרנות הגידור בישראל גידול של כ רשם, 2019( לשנת TGIלפי מדד צור גלבוע )מדד 

קרנות גידור חדשות. התפלגות קרנות הגידור בישראל לפי אסטרטגיות  29 -כ ובוהחלו לפעול 

מהקרנות  15%מקרנות הגידור בארץ מתמחות במניות בישראל,  42%כי  מציגההשקעה 

חוזים  5%הכנסה קבועה,  5%בריבוי אסטרטגיות,  14%במניות גלובליות,  14%באשראי פרטי, 

 .השקעה כמותית 2% -ים ונכסים לא נזיל 3%עתידיים ואופציות, 

 בשווקים, או שינויים במאפייני הלקוחות  התפתחות 5.5

 לעיל. 9.4-ו 8.4, 7.5להתפתחות השווקים ראו סעיפים 

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית 5.6

 לגרוע מבלי. טכנולוגיים משינויים מהותי באופן מושפעת אינה בתחום זה החברה פעילותככלל 

 בטכנולוגית משתמשות מתחרות גידור קרנות גם כמו ההשקעה מגופי חלק, לעיל האמור מן

 .האחרונות בשנים בעולם מקובלות נהיו אשר שונות השקעה
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 הצלחה קריטיים  גורמי 5.7

 ם:הצלחה בתחום ניהול קרנות הגידור הינ מילהערכת הקבוצה, גור

 חיוביות מדי שנה ובעקביות; השגת תשואות .א

 באופן מהותי על פני מדדי ייחוס מקובלים;השגת תשואות עודפות  .ב

  .מערך שיווק ומכירות .ג

 הכניסה והיציאה העיקריים  חסמי 5.8

 מינימלי ברף התלויה כלכלית כדאיות( 1)מחסומי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות הינם: 

ניהול קרן גידור מצריך מומחיות, ידע, ניסיון ערך מוסף ביחס ( 2. )מנוהלים נכסים של

 ;לאלטרנטיבות השקעה אחרות

 חסמי יציאה משמעותיים בתחום הפעילות. להערכת החברה, לא קיימים

 לפעילות תחליפים 5.9

כגון  מוצרים שונים יכולים להוות עבור משקיעים מסוימים תחליפים להשקעה בקרנות גידור,

 נכסיםהשקעה ישירה בניהול תיקי השקעות, השקעות באמצעות קרנות נאמנות, בהשקעות 

המתוארים כאמור, אינו  ם. עם זאת, יש לציין כי אף אחד מהתחליפיועוד סל קרנות מניבים,

 לקרן גידור.במאפייניו  דומה

 התחרות והשינויים שחלים בה מבנה 5.10

, ולא הגידור בקרנות כמשקיעים וגיוסם הפוטנציאליים המשקיעים משאבי על התחרות מלבד

 בארץ, השונות ההשקעה קרנות בין רבה תחרות ישנה, לעיל כמפורט לפעילות תחליפיםב

 . שלהם במאפיינים שדומות, הגידור קרנות לרבות"ל, ובחו

 על משפיעותהשונות ואלה  הגידור קרנות מתשואות לרוב נובעיםהעיקריים שחלים  השינויים

קרן  לכלעל ידן.  המנוהלים הנכסים היקף הגדלת עללכך  ובהתאם המשקיעיםהצלחת גיוס 

אסטרטגיית השקעות אשר דומה במאפייניה לקרן הגידור  בעלותגידור יש את קרנות הגידור 

 עיקריות.  מתחרותהרלבנטית ומהוות עבורה 

  ושירותים מוצרים 5.11

 מהיקף מסוים אחוז המהווים קבועים ניהול מדמי נובעות זה בתחום החברה הכנסות עיקר

  ומדמי הצלחה המהווים אחוז מסוים מתשואת קרן הגידור. המנוהלת ההשקעה
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 הכנסות מוצרים ושירותים פילוח 5.12

 

  לקוחות 5.13

עים בדרך של השקעה בקרן גידור יהמשקכשירים, לרוב משקיעים  החברה הינם לקוחות

מוגבלים מוקצות יחידות השתתפות מוגבלות בקרן השותפים ל המאוגדת כשותפות מוגבלת.

 מיליוני ש"ח.  440-כ של כולל סך מנוהל הגידור בקרנות זה למועדהגידור. 

במהלך  ניצעים 35-ללא יותר מ אלאהשתתפות בקרנות הגידור אינן מוצעות לציבור  יחידות

כהגדרתם אמור, בצירוף ניצעים ומשקיעים כשירים, כשנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה 

אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים בהוראות החוק, 

הגידור נמנים משקיעים מסוגים שונים, הן יחידים והן עם משקיעי קרנות  יקבעו על ידו.ש

 . תאגידים )לרבות גופים מוסדיים(

 כל של הרלבנטיים ההצטרפות מסמכי באמצעות מתבצעת הקרן משקיעי מול אל ההתקשרות

, מסוים למשקיע צד מכתב להינתן יכול, הכללי השותף להסכמת ובכפוף, לעיתים. גידור קרן

  מסמכי הקרן הרלבנטית.והכל בהתאם להוראות 

  ורגולציה חקיקה, הסדרות 5.14

פעילות זו כפופה למגבלות  עם זאת, אינה דורשת רישיון. גידורהלמועד דוח זה, פעילות קרנות 

, בהתאם להוראות לרבות לעניין סוג המשקיעים בקרנות ומספרם, "הצעה לציבור"בקשר עם 

כמו כן הפעילות  .יות רשות ניירות ערךחוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות והנח

לפי הוראות חוק הייעוץ. בנוסף, פעילות  תקרנוהשקעה בשיווק  בקשר עםלמגבלות כפופה 

לרבות בנושא  החל באיי קיימןקרנות הגידור, אשר נרשמו באיי קיימן כאמור, כפופה לדין 

המקרים בהסדרי מיסוי מיסוי קרנות הגידור מוסדר במרבית איסור הלבנת הון ומימון טרור. 

מקדמיים ופרטניים מול רשות המסים. קיומו של הסדר מיסוי מקדמי הוא גורם חיוני 

 .לפעילות הקרן ויכולתה לגייס משקיעים

 תחרות 5.15

 וגיוסם הפוטנציאליים המשקיעים משאבי עלבעיקרה היא  התחרותלעיל,  5.10בסעיף  כאמור

 ההשקעה קרנות בין רבה. בתחום זה התחות על המשקיעים היא הגידור בקרנות כמשקיעים

 . שלהם במאפיינים שדומות, הגידור קרנות לרבות"ל, ובחו בארץ, השונות
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 אשר הסתיימו
 לשנה שהסתיימה

במרץ,  31ב

2021 
 בדצמבר, 31

2020 

בדצמבר,  31

2019 

בדצמבר,  31

2018 

במרץ,  31ב

2021 
 בדצמבר, 31

2020 

בדצמבר,  31

2019 

בדצמבר,  31

2018 

 0.0% 0.1% 0.3% 0.9% 135 206 933 727 דמי ניהול

 - 0.1% 1.5% - - 445 4,751 37 דמי הצלחה

 0.0% 0.2% 1.8% 0.9% 135 651 5,684 764 סה"כ
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להערכת החברה, יתרונותיה העיקריים אשר מסייעים לה בהתמודדות עם התחרות בתחום 

ת הגידור שירותי ההשקעות המעניקים לקרנו של מנהלי השניםהינם כדלקמן: א. ניסיון רב 

ב. השתייכות השותף הכללי לבית השקעות, המסוגל להעניק מעטפת ; ניהול השקעות

 שירותים כוללת המסייעת לפעילות.

 השקעות 5.16

כספי השותפים המוגבלים בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן וקבוע  השקעתלמעט 

  במסמכי הקמת הקרן, לא קיימות השקעות בתחום פעילות זה.

 למטה הפעילותצפי להתפתחות בשנה הקרובה בתחום  5.17

 בשלב ראשון מטרתה אשר תכנית נבנתה, השליטה )בשרשור( בפסגות קומפס החלפת בעקבות

"פסגות", למצב את החברה מחדש ולאפשר צמיחה מהירה למטרת השבת  מותג את לחזק

מתמקדת בערוצי ההפצה, פרסום ושדרוג יכולות אנליזת הדומיננטיות. תכנית הצמיחה 

  .בימים אלה מגבשת הנהלת החברה העתידית תכנית עסקית רב שנתית .השקעות ומסחר

 ומהוויםחזיות, הערכות ואומדנים לעיל הינם ת 5.18ף בסעיההנחות והנתונים המפורטים 

 הקיים מידע עלרות ערך, המבוססים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניי

 בפועל התוצאות. הדוח למועד נכון, החברה של כוונות או אומדנים ,הערכות וכולל, בחברה

 .החברה ידי על הצפויות או המוערכות מהתוצאות שונות להיות עשויות
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 בכללותה החברה לפעילות הנוגע מידע -חמישי חלק

  של הקבוצהפעילויות סינרגטיות לתחומי הפעילות 

 והפצה שיווק .6

 :ערוצים מספרהשיווק וההפצה של שירותי הקבוצה מתבצעת ב פעילות

בתמורה  בשיווק קרנות נאמנות לקבוצה עובדים העוסקים - קרנות נאמנות – פנימי שיווק 6.1

אשר  לעמלת שיווק. עמלת השיווק למשווקים נגזרת מדמי הניהול הנגבים מתיקי לקוחות

 באמצעותם או מהיקף הגידול בנכסי קרנות הנאמנות שהוגדרו. לרוב,גויסו ו/או שומרו 

 העמלה משולמת באופן חד פעמי ובמקרים מסוימים העמלה משולמת כל עוד הנכסים

 הרלוונטיים מנוהלים בקבוצה. במועד הדוח, הקבוצה לא רואה תלות במי מהמשווקים

  הפנימיים.

עשית על ידי מחלקת השיווק של הקבוצה, נ פעילות השיווק של תחום ניהול תיקי ההשקעות

מוסדיים, תאגידיים  -הכוללת מוקד טלמיטינג ואנשי מכירות המשרתים קהלי יעד שונים 

ופרטיים. פעילות השיווק מתבצעת על ידי עובדים בעלי רישיון שיווק השקעות, באמצעות 

ווכים שונים, פגישות המתואמות על ידי צוות הטלמיטינג לאחר קבלת פניה ישירה או ממת

יועצים בבנקים, מנהלי הסדרים וסוכני ביטוח. להערכת פסגות ניירות ערך, לתשואות בתיקים 

שבניהול פסגות ניירות ערך ולתשואת שותפויות ההשקעה כמו גם לרמת השירות הניתנת 

ללקוחות, השפעה על יכולתה לגייס ולשמר לקוחות. משווקי החברה זכאים לעמלות בגין גיוס 

 ות. במועד הדוח, החברה לא רואה תלות במי מהמשווקים הפנימיים.הלקוח

סוכנויות  ,פעילות שיווק והפצה באמצעות סוכנים ומשווקים חיצוניים, לרבות סוכנויות הסדר 6.2

מרבית הסוכנים זכאים לעמלה הנקבעת כשיעור מדמי הניהול   -פיננסיות וסוכנים עצמאיים

הנגבים מתיקי לקוחות אשר גויסו באמצעות הסוכן, או כעמלה חודשית/רבעונית, בהתאם 

להיקף הנכסים המנוהלים בתיקי ההשקעות של הלקוחות שהופנו על ידם. עיקר ההתקשרויות 

נו להפנות לקבוצה לקוח הן עם סוכני ביטוח. תפקידו של הסוכן בהתאם להסכם הי

פוטנציאלי, כאשר כל ההתקשרות עם הלקוח לרבות מתן ההצעה, חתימה על הסכם 

 רישיון בעלי התקשרות, בירור הנחיות וצרכים וקשר שוטף עם הלקוח מבוצעים על ידי

ככלל, בתמורה להפניית לקוח אשר חתם על הסכם התקשרות זכאי  .ערך ניירות מפסגות

מדמי הניהול הנגבים מתיק הלקוח. בנוסף, מעת לעת נערכים מבצעים ת ות שונוהסוכן לעמל

לסוכנים אשר במסגרתם מקבלים הסוכנים תגמול חד פעמי. לקבוצה אין הסכמי בלעדיות עם 

הסוכנים. במועד הדוח, הקבוצה לא רואה תלות במי מהסוכנים החיצוניים. התחזקות הפצת 

גיוס הולך וגדל של כספים לפוליסות אלה, וכן הביטוח ו פוליסות פיננסיות על ידי חברות

כדאיות כלכלית נמוכה אצל הסוכנים לשווק ולהפנות לקוחות לניהול תיקי השקעות, פגעה 

משמעותית בערוץ ההפצה של פעילות ניהול התיקים באמצעות סוכנים והביאה להסתמכות 

 .רבה יותר על השיווק הפנימי

בערוץ זה פועלת הקבוצה לשיווק והפצה של קרנות  -פעילות שיווק והפצה באמצעות הבנקים 6.3

נאמנות באמצעות יועצי ההשקעות והיועצים הפנסיוניים בבנקים המסחריים, בתמורה 

לתשלום עמלת הפצה בשיעורים שנקבעו בהסכמי ההפצה עם הבנקים בהתאם להוראות הדין. 

)עמלת הפצה(, בקרנות נקבע שיעור עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות 
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מנהלי , ביחס לקרנות שאינן קרנות מחקות, קרי קרנות בניהול אקטיבי. 2006 -תשס"ו

הקרנות קשורים עם הבנקים בהסכמי הפצה, במסגרתם משולמים על ידם לבנקים עמלות 

הפצה בהתאם לסוג הקרן, והכל כפי שנקבע בחוק. אם בנק מוכר קרן שבניהולו של מנהל קרן 

עד  0.1%שלא התקשר עמו בהסכם הפצה, הוא רשאי לגבות את העמלה )בשיעור שנע בין 

הקרן( ישירות מהלקוח. נכון למועד זה, אין מנהל קרן ישראלי לשנה בהתאם לסוג  0.35%ל

  .24שלא חתום על הסכם כאמור, ולכן עמלות אלו אינן נגבות מהלקוח

בשרותיהם של סוכנים חיצוניים, מנהלי הסדרים, ת פסגות ניירות ערך נעזר - שיווק חיצוני 6.4

רות ערך ושותפויות מתכננים פיננסיים וסוכני ביטוח כערוץ הפצה. לשם כך, פסגות ניי

ההשקעה מתקשרות בהסכמים עם מתווכים אלה, המאפשרים להן נגישות לכמות גדולה של 

לקוחות פוטנציאליים. בנוסף, מנהלי תיקי ההשקעות ועובדים נוספים בפסגות ניירות ערך 

נוטלים חלק בשיווק וייזום של שרותי ניהול התיקים באמצעות פניות ישירות ללקוחות 

ים. מרבית הסוכנים זכאים לעמלה הנקבעת כשיעור מדמי הניהול הנגבים מתיקי פוטנציאלי

הלקוחות אשר גויסו באמצעות הסוכן כעמלה קבועה ו/או חד פעמית. בנוסף, מעת לעת 

נערכים מבצעים לסוכנים אשר במסגרתם מקבלים הסוכנים תגמול חד פעמי. לקבוצה אין 

 חברה לא רואה תלות במי ממשווקיה החיצוניים.הסכמי בלעדיות עם סוכניה. במועד הדוח, ה

. חברהחבר הבורסה והברוקראז' מבוצעת בעיקרה ע"י עובדי ה פעילויותפעילות השיווק ב 6.5

, נכנס 2015בדצמבר  נעזרות באופן מצומצם במשווקים חיצוניים. פעילות זולעיתים, חברות 

ם בנקים, המאפשר להם לתוקפו תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על חברי הבורסה שאינ

לפתוח חשבונות במערכת סגורה מבלי לקיים פגישות פרונטליות עם הלקוח אלא באמצעות 

-מערכת אינטרנטית בלבד. מטרת התיקון הייתה לעודד את התחרות של המערכת החוץ

בנקאית במערכת הבנקאית ביחס לפעילות המסחר בניירות ערך של לקוחות פרטיים ויצירת 

טרקטיביות לציבור הרחב. כניסתו לתוקף של התיקון תרמה להליך יעיל יותר אלטרנטיבות א

. פסגות ניירות ערךשל גיוס לקוחות פרטיים, וכתוצאה מכך לגידול בהיקף הפעילות של 

וגידול בכמות החשבונות פסגות ניירות ערך החברה צופה המשך גידול בהיקף הפעילות של 

 שיפתחו באמצעות המערכת האינטרנטית.

המידע האמור בסעיף זה בדבר המשך מגמת הגידול במספר החשבונות בעקבות השימוש 

במערכת סגורה הינו מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של 

הנהלת החברה ואשר עשוי להתממש באופן אחר מהצפוי על ידי החברה וזאת בין היתר 

 בהתאם לאופן והיקף השימוש במערכת.

 לא מוחשיים נכסים .7

למעט המותג "פסגות" על כל נגזרותיו לא קיימים נכסים בלתי מוחשים מהותיים בחברה. 

 35-בסך של כ הסל תעודות של הנפקה מהוצאות הנובעבלתי מוחשי , לחברה קיים נכס בנוסף

 מיליון ש"ח.

 

                                                 

24 .pdf2702173Information/Documents/%20https://www.isa.gov.il/Financial 
 

https://www.isa.gov.il/Financial%20Information/Documents/2702173.pdf
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 הסכמים מהותיים   .8

[ הסכם לתפעול קרנות 1בהסכמים המפורטים להלן כהסכמיה המהותיים: ] רואההחברה 

( 17.17.2 סעיף)לפירוט ר' [ הסכמי הפצה עם הבנקים 2(; ]17.7.1הנאמנות )לפירוט ר' סעיף 

הסכם למתן שירותי מחשוב עם חברת [ 4( ]17.7.3)לפירוט ר' סעיף  שירותי עשיית שוק[ 3]

  (. 8.13.3 )לפירוט ר' סעיף אפ.אמ.אר

עובר לרכישת החברות הנרכשות על ידי החברה, העניקה פסגות בית השקעות שירותים שונים, 

שירותי תפעול ובקרת [ 2; ]שירותי יעוץ משפטי, רגולציה ומזכירות חברה[ 1] בין היתר אלה:

שירותי [ 4; ]שירותי מנהלה, הקצאת שטח משרדי, כוח אדם, חשבות ושכר[ 3; ]השקעות

, שירותי ניהול סיכונים[ 5; ]ות מידע, לרבות ציוד מחשוב ושירותי תוכנהתשתיות ומערכ

שירותי [ 6; ]מחקר, השקעות לא סחירות ומעורבות מוסדית, שירותי השקעות לא סחירות

עריכת הביטוחים הנדרשים [ 8; ]שירותי ביקורת פנים[ 7; ]קשרי חוץ, תקשורת, שיווק ופרסום

פסגות קרנות ועל פי כל דין, במסגרת פוליסות הביטוח  לכיסוי מלא ומוחלט של כל פעילות

 ."(שירותי הניהולזה: " 8)בסעיף  הקבוצתית של פסגות בית השקעות.

עד להעמיד תמשיך בהתאם להסכמות אליהם הגיעו החברה ואלטשולר שחם, אלטשולר שחם 

משרדי, שירותי תפעול ובקרת השקעות, השקעות לא סחירות, הקצאת שטח  31.12.2021ליום 

כחלק מתכניות העבודה של החברה לשנה הקרובה יינתנו  שירותי תשתיות ומערכות מידע.

 בהדרגה כלל השירותים על ידי פסגות ניהול בע"מ.

  מקרקעין .9

, בהסכם שכירות לתקופה מ"ר( 3,200-)כ ת"א 14ד העם אח' שברח משרדיה שוכרת החברה

ש"ח. בימים מיליון   4.2-כדמי השכירות השנתיים עומדים על סך של . 2027בשנת שתסתיים 

אלה הנהלת החברה בוחנת חלופות שונות בקשר עם מיקום משרדי החברה, בכללן הישארות 

  במשרדים הקיימים.

  מיסוי .10

לדוחות הכספיים המצורפים  13 פעילויות החברה ר' ביאורעל אודות המיסוי החל  לפרטים

 .זהלדוח 

 משפטיים הליכים .11

 זה לא קיימים הליכים משפטיים מהותיים כנגד החברה או החברות הנרכשות.  למועד

  עסקית ואסטרטגיה יעדים .12

כי פרסום דוח זה נעשה בטרם הושלמה עסקת רכישת חברות פסגות, טרם  לעובדהבשים לב 

קרב החברות , וממילא טרם גובשה בעסקית רב שנתיתגובשה בחברת החזקות אסטרטגיה 

תגבש החברה והחברות הנרכשות אסטרטגיה רב שנתית  הקרוביםבחודשים  .הנרכשות

לפיתוח העסקי של החברות, הרחבת פעילותן, כניסה לתחומי פעילות חדשים, חיזוק המותג 

 ופיתוח מוצרים חדשניים בעולמות התוכן בהן עוסקת החברה.   ""פסגות
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 הון אנושי .13

הינם בעלי השכלה, ניסיון ומומחיות בתחומם וחלקם בעלי רישיון שיווק  פעילותעובדי ה

בקבוצה, מקבל שירותי ניהול כלליים ממטה  פעילויות, בדומה לחלק מהפעילות זוהשקעות. 

הקבוצה ומההנהלה הבכירה בקבוצה. הקבוצה רואה בהון האנושי משאב חשוב אשר ביכולתו 

 להשפיע על רווחיות הקבוצה..

, זכאים בנוסף למשכורתם החודשית, לבונוסים בהתאם פעילותחלק מעובדי ה -בדים תגמול עו

 לפרמטרים שהוגדרו מראש.

 .7.17.5לפרטים אודות הסכם קיבוצי שנחתם נציגות העובדים ראו סעיף 

 המבנה הארגוני של החברה תרשים  13.1

 

 כללי – חברהעובדי ה 13.2

 

 31.12.2020לשנה שהסתיימה ביום 

 עובדיםמספר  מחלקה

 39 מטה

 8 25הנהלת החברות הנרכשות

 27 כספים

 46 מערך לקוחות

 36 תפעול ומערכות מידע

 61 ברוקראז' ומערך ההשקעות

 217 סה"כ

 לא היה שינוי מהותי במצבת כוח האדם בחברות הנרכשות 2020-ו 2019בשנים **

 

                                                 

 מחלקת פיתוח עסקי.כולל  25
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  בחברה בכירים משרה נושאי 13.3

 לפירוט נושאי המשרה בחברה ובחברות הנרכשות ר' פרק ג' לדוח זה. 

 הכשרת העובדים 13.4

פעילויותיה דורשות כוח אדם מקצועי ומיומן ולכן משקיעה משאבים כלל החברה מאמינה כי 

על מנת , משקיעה משאבים כספיים וניהוליים. בנוסף, החברה ח האדם הקייםובהכשרת כ

 קורסים מקצועיים ועריכת הדרכות פנימיות., בעזרת והרגולציהלעמוד בהוראות הדין 

 תגמול מדיניות 13.5

 החברה, כמו גם החברות הבנות, הינן חברות פרטיות ומשכך לא אומצה בהן מדיניות תגמול. 

 רהון חוז .14

 

 

 

 

 

 

 

  ספקים אשראי

 סעיף זה אינו מהותי בדוחותיה. . 60 או 30 פלוס שוטף ההקבוצה נוהגת לשלם לספקי

 אשראי לקוחות

 באופן שוטף.-מגביית דמי ניהול הנגבים ככללהכנסות החברה נובעות 

 השקעות .15

מהותיות במניות  לא בוצעו השקעות בהון החברה ולא בוצעו עסקאותלמיטב ידיעת החברה, 

 פרסום זה.טרם מועד שבשנתיים החברה על ידי בעלי עניין 

 ואשראי  מימון .16

צורך ללרכישת החברות הנרכשות על ידי החברה, נטלו החברות הנרכשות הלוואות ואשראי  עובר .16.1

החברות  ובהןמימון רכישת נכסי קבוצת פסגות לאורך השנים, התקשרו חברות קבוצת פסגות 

, במספר הסכמי מימון מול קונסורציום של בנקים מממנים, כמפורט להלן )הסכומים נרכשותה

  .הינם במיליוני ש"ח(

 
 31.12.2019 ליום

 )באלפי ש"ח(

 31.12.2020 ליום

 )באלפי ש"ח(

 31.3.2021 ליום

 )באלפי ש"ח(

 203.5 245.7 339.2 שוטפיםנכסים 

 66.8 57.4 191.8 התחייבויות שוטפות

עודף הנכסים השוטפים 

על ההתחייבויות 

 השוטפות

147.4 188.3 136.7 
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 שם החברה
סכום 

 הלוואה

מועד נטילת 

 ההלוואה

שיעור 

 הריבית

יתרה ליום 

31.12.2020 

יתרה ליום 

31.3.2021 
 מועד פרעון

 30.06.2019 - - 2.9%  15.02.2011 423.6 פסגות קרנות נאמנות 

  P+1.3% 27.0  24.8 2731.12.2022   25.10.2015 7226 פסגות קרנות נאמנות

 

לטובת קונסורציום הבנקים המממנים להבטחת  שונות תיוהעניקה ערבו השקעות בית פסגות

, לרבות העמדת ערבויות הדדיות , בין היתר בין החברות ההתחייבויות על פי הסכמי המימון

נכון למועד הדוחות  .הנרכשות, שעבוד מניותיהן והתחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות

  באמות המידה הפיננסיות. פסגות קבוצת חברותהכספיים, עמדו 

ת הנרכשות למועד דוח זה כלל ההלוואות האמורות לעיל נפרעו ומכוח בוטלו כלל התחייבויו

 בקשר עם פירעונן. 

 מימון עסקת רכישת החברות הנרכשות .16.2

 מזרחי מבנק הלוואה

התמורה במועד זה, ובהתחשב במזומן אשר היה מצוי בחברות הנרכשות במועד ההשלמה, 

 .(1.4 )ראה סעיףש"ח מיליוני  545-כעל סך של  תעמודהסופית הכוללת 

מימון ל ומול המוכר "(הבנק)בסעיף זה: "להסכמות עקרוניות מול בנק מזרחי  החברה הגיעה

יתר סכום הרכישה ימומן על ידי הזרמת הון על ידי השותפים )באמצעות  חלקי של עסקת פסגות.

 הלוואות בעלים נחותות או שטרי הון(.

  קצר לזמן וואההל

מיליון ש"ח בריבית זהה לריבית של ההלוואה לזמן ארוך.  45הלוואה לזמן קצר בהיקף של 

 . 1.4ההלוואה לזמן קצר העתידה להיפרע עם השלמת הפחתת ההון כמתואר בסעיף 

 ארוך לזמן הלוואה

 1.25% מיליוני ש"ח בריבית ממוצעת של פריים + 255כולל של בסך לזמן ארוך הלוואה  העמדת

חודשים בו תשולם ריבית בלבד ולאחר מכן ההלוואה  24לחברה גרייס של  שנים. 9לתקופה של 

 שנים. 7תיפרע בתשלומים שווים של קרן וריבית למשך 

, ועד לפירעון מלוא בדרגהבשעבוד ראשון ויחיד  בנוסף, התחייבה החברה לשעבד לטובת הבנק

כמו כן,  .לרבות הון מניותיה החברות הנרכשותההלוואה, את מלוא הונן המונפק והנפרע של 

  נקבעו בהסכם המימון הוראות בנוגע לערבויות צולבות בין חברות הקבוצה.

                                                 

ד' בדבר אירועים  25, ראה ביאור 2019ביוני  30נקלט מפסגות קרנות מדדים במסגרת המיזוג בין החברות ביום  ההסכם 26
מוקדם את  בפירעוןאישור דירקטוריון פסגות קרנות נאמנות, פרעה החברה  לאחר, 2021ביוני  24בתקופת הדיווח.  ביום 

 "ח.ש נימיליו 24.75 מלוא ההלוואה האמורה בסך של
 .30.6.2020ההלוואה נפרעה במלואה ביום  27
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נוסף על האמור, התחייבה החברה כלפי הבנק כי החברה והחברות הנרכשות יעמדו באמות 

 המידה הפיננסיות המפורטות להלן: 

קומפס(  פסגות חברות הנרכשות )למעטהידי  על המנוהלים היחס שבין היקף הנכסים .1

"( בכל עת לבין היקף נכסים המנוהלים במועד חתימת הסכם הנכסים המנוהלים)"

  . 70% -בכל עת מ יפחת לא הרכישה, 

המצרפיות של החברות הנרכשות )למעט פסגות קומפס( ההכנסות  סךהיחס שבין  .2

לבין סך ההכנסות חודשים  12עבור תקופה של "( בגין דמי ניהול ההכנסות המצרפיות)"

  .80% -מ עת בכל יפחת לא, הרכישה הסכם חתימתלמועד  המצרפיות

 העמדת לצורך"ע ני לפסגות שהועמד אשראיבניכוי החוב פיננסי , נטו שבין: )א(  היחס .3

, לא יעלה בכל EBITDA -ה : )ב(לבין; ערך בניירות פעילותם עם בקשר ללקוחותיה אשראי

הפרת  .3.5ולאחר מכן על  5 –אשר יחולו לאחר מועד ההשלמה  ,חודשים 24-ל ביחסעת על: 

ביחס לאמת המידה שבסעיף א'  ייםאמות המידה כפופה לתקופת ריפוי שתימשך שבוע

 .  שלאחריהן תקום לבנק עילה לפירעון מידי ושבסעיף ב'

רעונה המלא של ההלוואה היקף המשיכות החברה התחייבה כי עד לפי –על חלוקה  מגבלות .4

בכפוף לתנאים שנקבעו מיליון ש"ח  15השנתי של החברה מהחברות הנרכשות לא יעלה על 

ואילך, לא תחול תקרה ית רביעההראשונות. מהשנה  שלוש השניםבהסכם המימון במהלך 

 : כאמור אולם, כתנאי מוקדם לביצוע חלוקה נדרשת החברה

החודשים שלאחר  12-להפקיד כרית לשירות החוב בהיקף התחייבויותיה לבנק ל א. 

 . 28החלוקה

  .מסך כל חלוקה שתבוצע תשמש לפירעון ההלוואה באופן שיקצר את תקופתה 25%ב. 

 .   25%ג. יחס ההון למאזן של החברה לאחר החלוקה לא יפחת מ 

מיליון  60מתוך סך התמורה  לפיהם להסכמות והמוכרת החברה ההגיע 2021באוגוסט,  26 ביום

, באוגוסט 26שולמה ביום ₪  מיליון 485 בסך התמורה יתרת תשולם בתוך מספר שבועות. ש"ח

2021. 

 להלן סיכום טבלאי של אופן מימון החברות הנרכשות: 

 סכום סעיף 

 ש"ח מיליון 35 מבנק לזמן קצר  הלוואה

 ש"ח מיליון 255 ארוך לזמן הלוואה

 ש"ח מיליון 255 29נחותות הלוואות/  הון שטרי

 "חש מיליון 545 "כ סה

                                                 

 הכרית תופקד באופן חד פעמי ולאחר מכן תשמש ככרית ביטחון גם לחלוקות עתידיות.  28
 ישולמו בדרך של הלוואת בעלים נחותה /שטר הון תוך מספר שבועות.₪ מיליון  60מתוכם  29
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 וערבויות  שעבודים .17

מניותיהן של החברות הנרכשות משועבדות לטובת גופים מממנים שהעמידו הלוואות  זה למועד

ואשראי לבעלי השליטה הקודמים בחברה. עם השלמת רכישת המניות של החברות הנרכשות על 

 ידי החברה יוסרו כלל השעבודים הרובצים על החברות הנרכשות. 

לטובת הבורסה לניירות ערך בגין  שעבודים רשומיםלמעט האמור לעיל בפסגות ניירות ערך 

ניירות ערך רים ובזנגהבורסה וכן שעבודים לטובת בנקים שונים בגין פעילויות ב פעילות חבר

 זרים.

 לדוחות הכספיים.  24לפרטים אודות שעבודים וערבויות  למועד הדוחות הכספי ראו ביאור 

 ופיקוח על התאגידמגבלות  .18

  לעיל. 5.14 -, ו5.2,  4.15, 3.14, 2.3 ראו סעיפים

 או עניין החורגים מעסקי התאגיד רועיא .19

 התאגיד מעסקי החורג עניין או אירוע אירע לא הנרכשות בחברות השליטה רכישת עסקת למעט

  .זה בדוח מתואר שאינו

 דיון בגורמי סיכון .20

 תלות במצב הכלכלי, הביטחוני, הפוליטי והאקלימי בארץ ובעולם .20.1

, התאגדו תחת חוקי מדינת ישראל, ומשרדיהן ופעילויותיהן נמצאים הקבוצה וחברות הבת שלה

בישראל. כמו כן, כל הכנסות החברה מופקות בישראל. פעילות החברה מבוצעת הן בשוק ההון 

בישראל והן בשוקי הון מחוץ לישראל. לפיכך, התוצאות העסקיות של החברה מושפעות באופן 

 (שינויי אקלים קיצוניים)יטחוניים והאקלימיים ישיר מהתנאים הפוליטיים, הכלכליים, הב

בישראל ובעולם. הרעה משמעותית במצב הביטחוני או הרעה משמעותית במצב הכלכלי של 

מדינת ישראל, כמו גם הרעה משמעותית במצב הכלכלי או הביטחוני בעולם, ושינויי אקלים 

לרעה על עסקי החברה, מצבה  קיצוניים בארץ ובעולם, לרבות הרעה בשוקי ההון, עלולים להשפיע

 הכספי ותוצאות פעילותה.

 השלכות התפשטות נגיף הקורונה .20.2

להתפרצות נגיף הקורונה, שהחל בסין והתפשט לכלל העולם, השפעה מהותית על הצמיחה 

העולמית ועל רגישות ותנודתיות אפיקי ההשקעה השונים. אומנם במהלך השנה התנודתיות 

ת בשוק ההון. עם זאת חוסר הוודאות בשווקים עדיין קיים, בשווקים התמתנה וחלה התאוששו

 והתנודתיות בשווקים הפיננסיים יכולה להימשך.

 תלות בשוק ההון .20.3

שוק ההון מתאפיין בתנודתיות גבוהה, בין היתר, בשל השפעת גורמים שונים, אשר לקבוצה אין 

גע במקרה של הרעה תוצאותיה העסקיות של הקבוצה עלולות להיפ, שליטה עליהם. אשר על כן

במצב שוק ההון המקומי והעולמי, לרבות ההכנסות מפעילות ניהול כספי לקוחות הנגזרות בין 

היתר מהיקף הנכסים המנוהלים, או ההכנסות מפעילות אחרת. ירידה בשווי הנכסים המנוהלים 
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ו או בהיקפם יכולה להיווצר גם כחלק מדינמיקה של משבר כלכלי, חוסר יציבות כלכלית א

שינוי בטעמי הציבור או על רקע ירידה בביצועים היחסיים של קרנות הנאמנות ת, פוליטי

 .ידי הקבוצה-המנוהלות על

 ירידה בשווי הנכסים שבניהול הקבוצה .20.4

מקורן של מרבית הכנסות הקבוצה בפעילות במגזר ניהול השקעות עבור לקוחות. ירידה בשווי 

שערים בשוקי ההון, והן כתוצאה מעזיבת לקוחות (כולל הנכסים המנוהלים, הן כתוצאה מירידת 

פדיונות בקרנות נאמנות ומשיכות והעברות כספים מקופות הגמל) עלולה להקטין את הכנסותיה 

ורווחיותה של החברה. ירידה בשווי הנכסים המנוהלים או בהיקפם יכולה להיווצר גם כחלק 

פוליטית, שינוי בטעמי הציבור או על רקע  מדינמיקה של משבר כלכלי, חוסר יציבות כלכלית או

 ידי הקבוצה.-ירידה בביצועים היחסיים של קרנות הנאמנות ו/או קופות הגמל המנוהלות על

 החרפת התחרות ושינויים מבניים בשוק ההון .20.5

שוק ההון בישראל מאופיין בתחרות ענפה ורבת משתתפים שמשתקפת בירידת שיעור דמי הניהול 

הנגבים בענף ובתהליכי קונסולידציה בין שחקנים שונים. בין הגורמים המתחרים בקבוצה ניתן 

למנות גופים בעלי משאבים ארגוניים ושיווקים ניכרים כגון בנקים וחברות ביטוח הפועלים באופן 

או באמצעות חברות בנות, בין היתר, בתחומי פעילות המתחרים בתחומי הפעילות של ישיר 

וכן בתי השקעות  (תחומים בהם החברה אינה פעילה)הקבוצה, כגון קרנות מחקות ותעודות סל 

גדולים, חלקם תוצר של מיזוגים ורכישות. תהליכים אלה, לצד השימוש בגורמים המפיצים את 

 הביא לשחיקה בהכנסותיה.מוצרי החברה, עלולים ל

 סיכוני שוק, אשראי ונזילות  .20.6

נזק לחשבונות הנוסטרו של החברה עקב שינויים בשווים של הנכסים הפיננסיים שנמצאים 

בהחזקת החברה. פגיעה באיתנות הפיננסית ו/או אירועי חדלות פירעון של הבנקים ו/או 

משמעותיים לקבוצה ולפגוע  הקסטודיאנים הזרים עלולה בתנאים מסוימים לגרום להפסדים

 בהיקפי פעילותה. נזק מאי עמידה של לקוחות טרייד של החברה בהתחייבויותיהם.

 שינויים רגולטוריים .20.7

התחומים בהם עוסקת הקבוצה נתונים לשינויי רגולציה תכופים. במידה ויחולו שינויים 

היא  -פועלת הקבוצה רגולטורים שיגבילו את פעילות הקבוצה או יישנו את הסביבה העסקית בה 

עלולה להיפגע מכך. כמו כן, שינויי רגולציה והעלויות הכרוכות בהם עלולים להכביד על פעילות 

 הקבוצה ולהגדיל את העלויות הכרוכות בפעילותה.

 סיכונים תפעוליים .20.8

הקבוצה מחזיקה את נכסיה באמצעות חשבונות בבנקים בישראל לרבות ניירות ערך זרים 

הבנקים אצל קסטודיאנים זרים. פגיעה באיתנות הפיננסית ו/או אירועי חדלות  המוחזקים על ידי

פירעון של הבנקים ו/או הקסטודיאנים הזרים עלולה בתנאים מסוימים לגרום להפסדים 

תקלה במערכות המחשבים ובתקשורת של  משמעותיים לקבוצה ולפגוע בהיקפי פעילותה.

עלולה לפגוע בתוצאות פעילות ניהול ההשקעות ם הקבוצה עם הברוקרים ו/או הבנקים המתפעלי

 ומוניטין החברה.
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 סיכוני אבטחת מידע .20.9

אירועי סייבר עלולים לשבש את פעילותן התקינה של חברות הקבוצה. שיבוש זה עשוי להיעשות 

כתוצאה פגיעה בזמינותו, אמינותו או סודיותו של המידע האגור במערכות החברה או בזמינותן 

מערכות החברה. החברה משקיעה משאבים טכנולוגים ומנעד רחב של תהליכים או אמינותן של 

ובקרות על מנת לשפר את יכולותיה למנוע פגיעה כאמור. כמו כן, מבצעת החברה מבחני חדירה, 

סקרי אבטחה תרגילים מעשיים באופן עיתי. ממצאי הבדיקות מטופלים בשוטף ומובאים לידיעת 

הגנת סייבר אשר במסגרתה מוגדרת מסגרת הבקרות הנהלת החברה. לחברה מדיניות 

והתהליכים לצמצום משטח התקיפה והקטנת סיכון הסייבר. כמו כן, החברה התקשרה בשנת 

 בביטוח סייבר ייעודי. 2020

 מעילות עובדים .20.10

החברה חשופה לסיכון מעילות עובדים בכספי החברה ולקוחותיה וכן לסיכון כתוצאה מטעויות 

בקבוצה כיסוי ביטוחי למקרה מעילות והונאות של עובדים בכספי לקוחות.  אנוש. לחברות הבת

  הכיסוי הביטוחי כפוף לתנאי פוליסות הביטוח.

 פגיעה במוניטין החברה עלולה להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות .20.11

תחום ניהול ההשקעות מאופיין ביחסי אמון מתמשכים בין הלקוח לבין נותן השרות. מוניטין 

ושמה הטוב מהווים גורם חשוב בהתקשרות הקבוצה עם לקוחות חדשים ושמירה על הקבוצה 

 לקוחות קיימים. לפגיעה בשמה הטוב של הקבוצה עלולה להיות פגיעה מהותית בעסקי הקבוצה.

 להלן טבלה המציגה את סוג הסיכונים ואת מידת השפעתם:

 

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

 סיכוני מקרו

מחסור במקורות מימון  ,מצב המשק

 וחשיפה לשינויים בשערי הריבית
X   

תלות במצב הכלכלי, הביטחוני, 

 הפוליטי והאקלימי בארץ ובעולם
X   

   X תלות בשוק ההון

  X  השלכות התפשטות נגיף הקורונה

    סיכונים ענפיים

   X שינוי בסביבה הרגולטורית בישראל

  X  החרפת התחרות בשוק ההון

   X סיכונים תפעוליים
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, סייבר והגנת סיכוני אבטחת מידע

 הפרטיות
X   

 X   מעילות עובדים

    חברהסיכונים ייחודים ל

  X  סיכונים משפטיים

   X פגיעה במוניטין
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 'בפרק 

  2020בדצמבר,  31דו"ח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 

 2021במרץ,  31ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון החברהדירקטוריון וואליו קפיטל וואן ההחזקות בע"מ )"

חודשים שהסתיימה ביום  12, לתקופה של 2019בדצמבר,  31חודשים שהסתיימה ביום  12לתקופה של 

. הדוח סוקר את 2021במרץ,  31ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  2020בדצמבר,  31

 השינויים העיקריים בפעילות החברה, אשר אירעו בתקופה המדווחת ועד למועד פרסום דוח זה.

החברה, מבוססים  התוצאות הכספיות המנותחות להלן, כמו גם ניתוח מאזנה ותזרימי המזומנים של

על דוחותיה הכספיים של החברה המצורפים לדוח זה. הדוחות הכספיים של החברה לתקופות הנ"ל 

, לפיכך ההסברים המובאים בדוח זה מבוססים על (משולבים )דוחות כספיים הינו דוח "קומביינד"

דוח זה נערך הסברי דירקטוריוני כל אחת מהחברות הנרכשות בהתאם לתחומי פעילותה של החברה. 

"(, תקנות ניירות ערך)" 1970 -בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 לדוח זה.  פרק א'ובהנחה שבפני הקורא מצוי פרק תיאור עסקי התאגיד כפי שנכלל ב

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה  -חלק א 

 כללי  .1

א' )תיאור עסקי לפרטים אודות תיאור הסביבה העסקית והשפעתה על פעילות החברה, ראו פרק 

 זה.  לדוח 1.7התאגיד( בסעיף 

 הסברי הדירקטוריון לגבי מצב עסקי התאגיד, תוצאות פעילותיו, הונו ותזרימי המזומנים שלו .2

 משבר הקורונה והשפעתו על הפעילות העסקית של החברה .2.1

ב בדוח הכספי 25השפעת משבר הקורונה על עסקי התאגיד, ראו סעיףלפרטים אודות 

השנתי. נכון למועד פרסום הדוח למשבר הקורונה אין השפעה על מצב נזילות של 

תניות הפיננסיות אליהן היא ההתאגיד בזמן הקצר ובזמן הארוך, החברה עומדת ב

יבות הכלכליות מחויבת בהתאם להסכמי ההלוואות, ובהיעדר שינוי מהותי לרעה בנס

 הכרוכות בהתפשטות נגיף הקורונה היא אינה צופה הפרות של אמות המידה פיננסיות.

 -האמור בדיווח זה מכיל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

אשר מבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של החברה נכון למועד דיווח זה  1968

אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה ואשר עשויים להשתנות מעת 

לעת, בין היתר כתוצאה מהמשך התפשטות נגיף הקורונה ואורך המשבר, הצלחת 

 מיגור הנגיף, וההשלכות על השווקים הפיננסים.

 

 ספיהמצב הכ .2.2

להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים 

 העיקריים שחלו בהם )באלפי ש"ח(: 
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 2021במרץ  31ליום  סעיף
 )באלפי ש"ח(

במרץ  31ליום 
)באלפי  2020

 ש"ח(

 31ליום 
בדצמבר 

2020 
)באלפי 

 ש"ח(

לבין  31.12.2020 -ו 31.3.2020הסבר הדירקטוריון לשינויים שחלו בין 
31.3.2021 

     נכסים שוטפים

מזומנים ושווי 
 מזומנים

 ירידה נובעת בעיקר מחלוקת דיבידנד לפסגות בית השקעות 160,299 110,183 114,461

 הקטנת דרישה לחלק פסגות ניירות ערך בקרן הסיכונים של הבורסה 31,522 21,650 21,022 פיקדונות לזמן קצר

  139 57,402 139 קצרהשקעות לזמן 

חייבים ויתרות 
 חובה

מילש"ח בהכנסות  13מילש"ח בלקוחות , ירידה בסך של כ  28עלייה בסך של כ  42,502 27,560 57,190

 לקבל

נכסי מיסים 
 שוטפים

10,737 7,883 11,276  

סה"כ נכסים 
 שוטפים

203,549 224,678 245,738  

     נכסים לא שוטפים

זכות שימוש 
 בנכסים חכורים

1,644 2,484 1,862  

  2,288 2,908 2,076 רכוש קבוע , נטו

נכסים בלתי 
 מוחשיים, נטו

בסך כולל של  2020הירידה נובעת בעיקר מהפחתות מוניטין שנעשו לאחר מרץ  466,537 941,838 464,968

 לדוחות הכספיים.  9מיליון ש"ח. לפרטים ר' ביאור  470-כ

סה"כ נכסים לא 
 שוטפים

468,688 947,230 470,687  

 חלות שוטפת של הלוואה 9,000 12,600 11,250 הלוואות ואשראי

זכאים אחרים 
 ויתרות זכות

 מש"ח בהתחייבות לצדדים קשורים 6עלייה בסך של כ  46,852 52,700 54,005

התחייבויות מיסים 
 שוטפים

418 - 418  

  1,139 1,027 1,091 התחייבויות חכירה

סה"כ התחייבויות 
 שוטפות

66,764 66,237 57,409  

התחייבויות לא 
 שוטפות

    

התחייבות 
לתאגידים 

 בנקאיים

 החזר קרן ומיון לחלות שוטפת 17,966 24,665 13,478

הלוואה מפסגות 
 בית השקעות

939 918 934  

התחייבות בגין 
 חכירה

572 1,478 734  

התחייבות מס 
 נדחה

ההתחייבות למס נדחה קטנה בשל הכנסות מס שנרשמו עקב ירידת ערך  65,675 222,237 67,094

 מוניטין. 

התחייבויות בשל 
 הטבות לעובדים

1,383 1,005 1,345  

סה"כ התחייבויות 
 לא שוטפות

83,466 250,303 86,654  

הון מניות וקרנות 
 הון

826,010 825,749 825,917  

 קיטון עקב חלוקת דיבידנד (253,555) 29,529 (304,003) עודפים

  572,362 855,278 522,007 הון עצמי

בדצמבר  31ליום  סעיף
)באלפי  2020

 ש"ח(

 31ליום 
 2019בדצמבר 

 )באלפי ש"ח(

לבין  31.12.2020 -ו 31.3.2020הסבר הדירקטוריון לשינויים שחלו בין 
31.3.2021 

    נכסים שוטפים

מילש"ח ורווח  86עלייה עקב מכירת ניירות ערך סחירים בסך של כ  137,834 160,299 מזומנים ושווי מזומנים

 מילש"ח 90תזרימי מפעילות שוטפת בנטרול חלוקת דיבידנד בסך של 

 הגדלת דרישה לחלק פסגות ניירות ערך בקרן הסיכונים של הבורסה 20,323 31,522 פיקדונות לזמן קצר

 ניירות ערך סחיריםמכירה של  86,508 139 השקעות לזמן קצר

 החזר הלוואה 6,600 - הלוואה לפסגות בית השקעות

 מילש"ח בלקוחות  28ירידה בסך של כ  75,301 42,502 חייבים ויתרות חובה

  12,601 11,276 נכסי מיסים שוטפים

  339,167 245,738 סה"כ נכסים שוטפים

    נכסים לא שוטפים

  1,404 1,862 זכות שימוש בנכסים חכורים

  1,525 2,288 רכוש קבוע , נטו

לדוחות  9ירידה נובעת בעיקר מהפחתות מוניטין. לפרטים ר' ביאור  1,104,080 466,537 נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 הכספיים. 
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 תוצאות הפעילות  .2.3

 להלן יובא ניתוח תמציתי של תוצאות הפעילות בתקופת הדו"ח )באלפי ש"ח(:  .א

 

 343מיליון ש"ח לעומת  311הסתכמו הכנסות החברה מפעילות לסך של  2020: בשנת הכנסות

עמדו הכנסות החברה מפעילות על סך של  2021. ברבעון הראשון לשנת 2019מיליון ש"ח בשנת 

. מרבית תחומי הפעילות 2020מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת  83מיליון ש"ח לעומת  80

  1,107,009 470,687 סה"כ נכסים לא שוטפים

 ירידה נובעת מפירעון הלוואה לזמן קצר 33,800 9,000 הלוואות ואשראי

 מש"ח 90ירידה נובעת בעיקר מתשלום דיבידנד בסך של  157,115 46,852 זכאים אחרים ויתרות זכות

  - 418 התחייבויות מיסים שוטפים

  845 1,139 התחייבויות חכירה

  191,760 57,409 סה"כ התחייבויות שוטפות

    התחייבויות לא שוטפות

 החזר קרן הלוואה 26,916 17,966 התחייבות לתאגידים בנקאיים

  913 934 הלוואה מפסגות בית השקעות

  576 734 התחייבות בגין חכירה

 קיטון כתוצאה מהכנסות מס עקב ירידת ערך מוניטין 275,698 65,675 התחייבות מס נדחה

  831 1,345 התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  304,934 86,654 סה"כ התחייבויות לא שוטפות

  825,693 825,917 וקרנות הוןהון מניות 

 קיטון עקב הפסד נקי הנובע בעיקר מירידת ערך מוניטין 123,789 (253,555) עודפים

  949,482 572,362 הון עצמי

 
 ש"ח(בדצמבר )באלפי  31לשנה שהסתיימה ביום 

שנת  1רבעון 
2021 

שנת  4רבעון 
2020 

שנת  3רבעון 
2020 

שנת  2רבעון 
2020 

שנת  1רבעון 
2020 

2020 2019 2018      
מדמי ניהול 

קרנות נאמנות 
 וקרנות סל

228,740 267,162 198,503 59,450 53,056 52,123 59,267 64,294 

פעילות 

תעודות הסל , 

 נטו

- - 86,441 - - - - - 

ניהול תיקי 
 ניירות ערך

33,405 38,738 40,961 8,104 7,333 8,395 8,566 9,111 

פעילות חבר 

 הבורסה
41,529 31,615 23,244 10,921 10,975 9,155 12,174 9,225 

הכנסות 

 אחרות
6,520 2,888 135 869 5,210 419 466 425 

 404 196 4 33 1,130 1,427 2,215 637 הכנסות מימון

 83,459 80,669 70,096 76,607 80,474 350,711 342,618 310,831 הכנסותסה"כ 

משכורות 
 והוצאות נלוות

61,771 49,507 55,484 19,443 17,066 15,320 13,866 15,519 

דמי ניהול 
ושירותים 

לפסגות בית 
 השקעות

40,800 51,383 39,926 10,250 11,250 10,175 9,450 9,925 

הוצאות תפעול 
 הנהלה

 וכלליות
144,092 145,893 145,249 34,550 35,857 34,874 34,729 38,632 

הפחתת נכסים 
 בלתי מוחשיים

9,923 15,008 3,052 1,520 1,553 1,563 2,975 3,832 

הפסד מירידת 
ערך נכסים 

 בלתי מוחשיים
624,902 - 3,400 - 467,636 - - 157,266 

 732 476 365 1,052 377 9,967 5,095 2,625 הוצאות מימון

מסים על 
 ההכנסה

(196,218) 17,924 39,306 5,282 (157,333) 2,660 6,642 (48,187) 

רווח )הפסד( 
 נקי לשנה

(377,064) 57,808 54,327 9,052 (300,474) 5,139 12,531 (94,260) 
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ול השנה הקודמת, כאשר עיקר השינוי בהכנסות נבע קיטון בנכסים רשמו קיטון בהכנסות אל מ

הוצאות )ללא  המנוהלים של החברות שנבע , בין השאר עקב השפעות התפשטות נגיף הקורונה.

הסתכמו הוצאות  2020וללא הוצאות מיסים(: בשנת   הפסד מירידה ערך נכסים בלתי מוחשיים

מיליון ש"ח בשנה הקודמת. ברבעון הראשון לשנת  267מיליון ש"ח לעומת  259החברה לסך של 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  69מיליון ש"ח לעומת  66הסתכמו הוצאות החברה לסך של  2021

( 377.3) -ו 2021לרבעון ראשון של שנת ₪ מיליון  9.1 . רווח )הפסד( כולל לתקופה:2020שבשנת 

 .2020בשנת 

 

 נזילות )באלפי ש"ח(: .2.4

נות את פעילותן מהונן העצמי וכן בהלוואות מבנקים )בעיקר הלוואות לזמן ממהקבוצה מחברות 

. להלן תמצית דוח תזרים המזומנים של הקבוצה לתקופות א' בפרק 16קצר(. לפרטים ר' סעיף 

בדצמבר  31, והשנים שנסתיימו ביום 2021במרץ  31החודשים אשר הסתיימו ביום  3כדלקמן: 

2019-2020 : 

 

 

שהסתיימו החודשים  3-ל
במרץ )באלפי  31ביום 

 הסברי הדירקטוריון ש"ח(

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 הסברי הדירקטוריון בדצמבר )באלפי ש"ח(

2021 2020 2020 2019 

 יתרת המזומנים

 ושווי מזומנים
 137.8 160.3 עלייה  110.2 114.5

עלייה עקב מכירת ניירות ערך סחירים 

ורווח תזרימי  מילש"ח 86בסך של כ 

מפעילות שוטפת בנטרול חלוקת 

 מילש"ח 90דיבידנד בסך של 

תזרים מזומנים 

 מפעילות שוטפת
16.6 32.9 

עיקר הירידה עקב ירידה 

ברווחיות , שינוי בהון 

החוזר והחזר מס שנתקבל 

 2020בשנת 

 נובע בעיקר כתוצאה מקיטון בהכנסות 70.2 34.0

תזרים מזומנים 

 מפעילות השקעה
(0.3) 32.0 

עיקר השינוי נובע ממכירת 

ניירות ערך סחירים והחזר 

הלוואה מבית ההשקעות 

 2020בשנת 

88.9 (7.4) 
נובע בעיקר ממכירת ניירות ערך 

 סחירים

תזרים מזומנים 

 מפעילות מימון
(62.1) (92.6) 

חודשים שהסתיימו  3ב 

 90חולק  2020בשנת 

 3דיבידנד , ב  מילש"ח

חודשים שהסתיימו בשנת 

מילש"ח  59.5חולק  2021

 דיבידנד

(100.4) (128.6) 

בוצעו פרעונות של הלוואות  2019בשנת 

 9מילש"ח לעומת  59.2, נטו בסך של 

חולק  2019, בשנת  2020מילש"ח בשנת 

מילש"ח לעומת  68.5דיבידנד בסך של 

 2020מילש"ח בשנת  90

תזרים מזומנים 
 נטו

(45.8) (27.7)  22.5 (65.8)  

 

  מקורות מימון )באלפי ש"ח(: .2.5

 :אשראי לזמן קצר

למועד הדוחות הכספיים לפסגות קרנות נאמנות חלות שוטפת בגין הלוואה לזמן ארוך 

)מימון( לפרק  16ר' סעיף  םשנטלה בעבר. למועד דוח זה ההלוואה נפרע במלואה. לפרטי

 לדוח זה.  א'

פסגות ניירות ערך עושה שימוש באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, בהתאם 

לצרכים המשתנים של החברה, עבור פעילות עצמית בניירות ערך ועבור אשראי 

 ללקוחות. 
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 הלוואות לזמן ארוך:

 ר' לעיל. 

 

 ₪(:להלן הכנסות ורווחי המגזרים בהשוואה לעומת התקופה המקבילה )הנתונים באלפי 

ת קרנות פעילו 
 נאמנות

פעילות חבר 
 בורסה

פעילות ניהול 
 תיקי השקעות

פעילות קרנות 
 גידור

1-12/2020     

 5,684 33,405 30,888 228,740 הכנסות המגזר

 הכנסות

 בינמגזריות

- - 16,913 - 

 3,225 2,915 4,125 53,903 רווח המגזר

 

פעילות קרנות  
 נאמנות

פעילות חבר 
 בורסה

פעילות ניהול 
 תיקי השקעות

פעילות קרנות 
 גידור

1-12/2019     

 651 38,738 23,948 267,162 הכנסות המגזר

 הכנסות

 בינמגזריות

- - 17,886 - 

 89 9,326 4,847 81,501 רווח המגזר

 

פעילות קרנות  
 נאמנות

פעילות חבר 
 בורסה

פעילות ניהול 
 תיקי השקעות

פעילות קרנות 
 גידור

1-3/2021     

 733 8,104 7,301 59,450 הכנסות המגזר

 הכנסות

 בינמגזריות

- - 5,601 - 

 (966) (318) (408) 17,923 רווח  )הפסד( המגזר

 

פעילות קרנות  
 נאמנות

פעילות חבר 
 בורסה

פעילות ניהול 
 תיקי השקעות

פעילות קרנות 
 גידור

1-3/2020     

 117 9,111 6,669 64,294 הכנסות המגזר

 הכנסות

 בינמגזריות

- - 4,416 - 

 (133) 1,231 539 17,746 רווח )הפסד( המגזר

 

 להלן יובאו הסברים מילוליים לנתוני הטבלה:

 פעילות קרנות נאמנות 

מיליון ש"ח  228.7הסתכמו לסך של  2020ההכנסות מניהול קרנות נאמנות בשנת 

מיליון ש"ח בשנה הקודמת. ההכנסות מניהול קרנות נאמנות ברבעון  267.2 לעומת

מיליון ש"ח  64.3מיליון ש"ח לעומת   59.5הסתכמו לסך של  2021הראשון של שנת 

קרנות נאמנות בהיקף  ניהלה פסגות 2020בדצמבר  31בתקופה המקבילה. נכון ליום 
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. 2019בדצמבר  31ש"ח ליום מיליארד  51.5מיליארד ש"ח לעומת היקף של  41.5של 

מנהלת  2021במרץ  31הקיטון נובע בעיקר מהשפעות התפשטות נגיף הקורונה. ליום 

 מיליארד ש"ח. 43.2-פסגות קרנות נאמנות כ

 פעילות חבר בורסה 

בשנת  23.9מיליוני ש"ח לעומת  30.9לסך של  2020הכנסות המגזר הסתכמו בשנת 

מיליוני  7.3הסתכמו לסך של  2021מרץ יים בהכנסות המגזר לרבעון אשר הסת. 2019

 ש"ח.

  פעילות ניהול תיקי השקעות 

בשנת  38.7מיליוני ש"ח לעומת  33.4לסך של  2020הכנסות המגזר הסתכמו בשנת 

הסתכמו לסך  2021. ההכנסות מניהול תיקי השקעות ברבעון הראשון של שנת 2019

המקבילה. הקיטון נובע בעיקר  מיליון ש"ח בתקופה 9.1 מיליון ש"ח לעומת 8.1 של

-כ ניירות ערךמנהלת פסגות  2021במרץ  31ליום  מירידה בהיקף הנכסים המנוהלים.

 מיליארד ש"ח.  55.0

 פעילות קרנות גידור 

. 2019בשנת  0.7מיליוני ש"ח לעומת  5.7לסך של  2020הכנסות המגזר הסתכמו בשנת 

ת דמי הצלחה עקב התשואות המנוהלים ומגבייסים בנכהעלייה נובעת מהעלייה 

הסתכמו  2021הכנסות מקרנות גידור ברבעון הראשון של שנת . הטובות של הקרן

ש"ח בתקופה המקבילה. העלייה נובעת יוני מיל 0.1ש"ח לעומת יוני מיל 0.7לסך של 

 מעלייה בנכסים המנוהלים.

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .3

העיקרית הינה שמירה על ההון העצמי של החברה  לחברה תיק השקעות עצמיות אשר תכליתו

, תיק ההשקעות העצמיות 2020של שנת  ההשניי. בהתאם להחלטת החברה במחצית והפקת רווחים

 בלבד. תפיקדונוומושקע במזומנים 

 חברההאחראי על ניהול סיכוני השוק ב .3.1

   נכון למועד זה אין אחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה.

 השוק והאשראי להם חשופה הקבוצהתיאור סיכוני  .3.2

א' לדוח זה פרק ל 21סעיף דוח כספי וב 19 לפרטים בדבר סיכוני השוק והאשראי ראו ביאור

וחשופה לשורה של סיכוני שוק  . החברה פועלת בשווקים פיננסיים (תיאור עסקי התאגיד)פרק 

פעילות. להערכת )בנוסף לסיכון תפעולי(. סיכונים אלה, מהווים חלק בלתי נפרד מאופי ה

החברה, סיכוני השוק העיקריים הגורמים לתנודות וירידות במחירי ניירות ערך הינם כמפורט 

 להלן:

 חשיפה לשוק ההון ושינויים מאקרו כלכליים וגאופוליטיים .א
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החברה פועלת בתחומים שונים של שוק ההון המתאפיינים בתנודתיות רבה בשל 

יטיים, ביטחוניים ופסיכולוגיים בארץ ובעולם, השפעת גורמים כלכליים, מדיניים, פול

אשר אין לחברה שליטה עליהם. לתנודתיות כאמור השפעה על היקף פעילות הציבור 

בשוק ההון, על זרימת כספי הציבור לעולם הנכסים המנוהלים ועל מחירי ניירות ערך, 

חברה וכפועל יוצא על תוצאותיה העסקיות של החברה. הנכסים המנוהלים על ידי ה

כוללים, בין היתר, קרנות נאמנות, תיקי השקעות, שירותי בורסה וניהול קרנות גידור 

ירידה חדה בהיקף הנכסים המנוהלים, עקב  -אשר היקפם מושפע משינויים בשוק ההון 

ירידות בשווקי ההון או עקב יציאת כספי ציבור ממגזרים אלה, עשויה להשפיע באופן 

 משמעותי על תוצאות החברה.

 חשיפה לפעילות מסחר בניירות ערך ומכשירים פיננסיים .ב

החברה עוסקת במסחר בניירות ערך. שינויים בהיקפי המסחר בבורסה בתל אביב 

 ישפיעו בין היתר על תוצאות מגזר שרותי הביצוע )שרותי בורסה( של החברה. 

 חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית .ג

נכסיה והן בצד התחייבויותיה. תיק  חברה חשופה לשינויים בשערי הריבית הן בצדה

החברה כולל מרכיב גבוה של אגרות חוב, ששווין מושפע  שלההשקעות העצמיות 

משינויים בשערי הריבית. שיעור הריבית הינו גורם משמעותי בתמחור נכסים פיננסיים 

 וככזה, יש לו השפעה מהותית על עסקי החברה בכל המגזרים.

 חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן  .ד

של הנכסים וההתחייבויות שהחברה  שוויםשינויים במדד המחירים לצרכן משפיעים על 

 מחזיקה.

 חשיפת אשראי ובטחונות .ה

  לקוחות קסטודיאן .3.2.1

התממשות סיכון אשראי מול צד נגדי חושפת את החברה לסיכון  הקסטודיאןבפעילות 

 העסקה. שוק ולשינויים במחיר ני"ע נשוא

דירקטוריון החברה קבע מגבלות בנוגע למתן אשראי )להלן מסגרת פעילות יומית(,  .א

לרבות לעניין סוגי הלקוחות שיקבלו מסגרות פעילות יומית וסכום המסגרת המירבי 

 כאמור ללקוח אחד ולקבוצת לווים.

 דירקטוריון החברה קבע מדרג סמכויות לאישור המסגרות בשוטף. .ב

תהליכי בקרה ופיקוח על עמידה במגבלות מסגרות הפעילות היומית החברה קבעה  .ג

 ועמידה במדרג ההרשאות.

במערכת המסחר קיימים מנגנונים אוטומטיים לניהול חשיפות ומסגרות פעילות  .ד

 בהתאם לדרישת תקנון הבורסה.

החברה בוחנת יישום מודלים להקצאת מסגרות פעילות ללקוחות הקסטודיאן בהתאם  .ה

 ילות הלקוח וההסתברות לכשל של לקוח.למאפייני פע
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  נכסי החברה ולקוחותיה בגופים פיננסים .3.2.2

 , בין היתר, לנושאים הבאים:מתייחסתהחברה 

מאפייני הגופים הפיננסיים איתם מורשה החברה לפעול )אינדיקטורים פיננסיים,  .א

 וכו'(.  CDSדירוג, המדינה בה התאגיד פועל, מחירי 

מגבלות מוחלטות ו/או מותנות במאפייני הגוף  –מגבלות חשיפה לגוף פיננסי מסוים  .ב

 הפיננסי )לדוגמא: חשיפה כוללת, חשיפה לגוף פיננסי אחר וכו'(. 

 כיסוי ביטוחי נדרש.  .ג

 אופן ההתקשרות עם הגוף הפיננסי.  .ד

יכולת החברה להבטיח את זכויותיה וזכויות לקוחותיה מול הגוף הפיננסי במהלך  .ה

העסקים הרגיל ובמקרה כשל של הגוף הפיננסי, ובכלל זה במצב של פשיטת רגל או 

 חדלות פירעון של הגוף הפיננסי.  

תהליכי פיקוח ובקרה שננקטים על ידי החברה על פעילותה באמצעות הגופים  .ו

 א מחזיקה בנכסיה ובנכסי לקוחותיה.הפיננסיים בהם הי

  לקוחות טרייד .3.2.3

 החברה קבעה מדיניות למתן אשראי ללקוחות טרייד  .א

 החברה קבעה מדרג סמכויות לאישור המסגרות אשראי ללקוחות טרייד .ב

החברה קבעה תהליכי בקרה ופיקוח  כולל תהליכים ממוכנים על עמידה במסגרות  .ג

 האשראי.

 שוקמדיניות החברה בניהול סיכוני  .3.3

 להלן תיאור מדיניות הקבוצה בניהול סיכוני השוק של תיק ההשקעות העצמיות של הקבוצה: 

 תיק ההון העצמי .א

 של תיק נכסי ההון העצמי. VaR -החברה מבצעת אומדן ערך ה .א

 של תיק הנכסים של ההון העצמי. VaR-החברה מגדירה ספי דיווח לתוצאות ה .ב

העצמי )הנפרדת מוועדת ההשקעות לניהול ועדת השקעות לניהול תיק הנכסים של ההון  .ג

 תיקים( דנה במבנה תיק ההשקעות בכפוף למדיניות ההשקעות.

 

  פעילות נוסטרו השתתפות בהנפקות אג"ח חו"ל .ב

 החברה קבעה מגבלות בנוגע להיקף החשיפה ותיאבון הסיכון מפעילות זו. .א

 החברה קבעה מדרג סמכויות לאישור מסגרות. .ב

 סיכוני שוק ואופן מימושה פיקוח על מדיניות ניהול .3.4
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מנהלי הפעילויות בחברות הקבוצה אחראים לבצע בקרה על הפעילות המתקיימת ביחידה 

שבאחריותם. לצורך בקרת הפעילות, נעזרת הקבוצה במערכות ממוחשבות ובדוחות 

מגבלות  מתןוהמתריעים במקרים של חריגה מהמדיניות המוגדרת על ידי הדירקטוריון 

פנימיות. בחשבונות הנוסטרו של חברות הקבוצה מתבצעת בקרה אחר עמידה במדיניות 

ההשקעה שאושרה על ידי הדירקטוריונים של חברות הקבוצה. חריגות שאותרו מדווחות 

למנהלים ולאחראים על הפעילות בחשבונות אלו וכן, דירקטוריון החברה מקבל מידי רבעון 

 וסטרו.דיווחים אודות פעילות הנ

בנוסף, קיימים בקבוצה מספר בעלי תפקידים, ביניהם מנהל סיכוני שוק, בקר סיכונים ובקר 

 אשראי אשר עוסקים בהליכי בקרה פנימיים וניטור מכלול הסיכונים בחברה.

ידה, עמידה במגבלות וחשיפה לשוק -החברה קבעה מגבלות לעניין כספי הנוסטרו המושקעים על

די מנהל סיכוני השוק אשר מדווח להנהלה וכן נדונה בישיבות תקופתיות י-נבדקת ברמת יומית על

ידי גורמי הבקרה בחברה -של הנהלת החברה. עמידה במגבלות השקעה נבדקת ברמה יומית על

ומנהל סיכוני השוק, זאת, בין היתר באמצעות "דוחות חכמים" המציגים להנהלה מספר רב של 

ב מהימנה של ניהול סיכוני השוק בחשבונות ניירות נתונים המאפשרים להם לקבל תמונת מצ

 הערך של תיק הנוסטרו.

 דוח בסיסי הצמדה .4

לפרטים בדבר דוח בסיסי הצמדה המתאר את הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה על פי הצמדתם 

 .2020בדצמבר  31בדוחות כספיים מאוחדים ליום  19ראו ביאור  2020בדצמבר  31ליום 

 מבחני רגישות .5

 .2020בדצמבר  31דוחות כספיים מאוחדים ליום  19 לפרטים בדבר מבחני רגישות ראו ביאור

 Var "(Value at Risk)"מודל שווי הוגן בסיכון  .6

המאומץ על ידי החברה בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך  Var-להלן פרטים אודות מודל ה

 )"תקנות ניירות ערך"(. 1970 (, התש"לומידיים)דוחות תקופתיים 

 הגדרות של סיכוני שוק והרכיבים הנכללים במדידה .6.1

בהתאם לתקנות ניירות ערך, סיכוני שוק המגלמים את הפוטנציאל להפסד או לרווח כתוצאה 

 משינויים בשווי ההוגן של מכשירים הפיננסים כוללים את סוגי הסיכון הבאים:

 ליפין של מטבעות חוץ.סיכון מטבע הנובע משינויים בשערי הח .א

 סיכון ריבית הנובע משינויים בשערי הריבית בשוק. .ב

 סיכון מחירי מניות המוצג באמצעות שינוי במדדי מניות או שינויים במניות ספציפיות. .ג

 תיאור מודל והנחות של אמידת ערך נתון לסיכון של חברה .6.2

החברה עושה שימוש במודל של סימולציה היסטורית. בשיטה זו, מתבצע שערוך מחדש של 

מכשירים פיננסים אותם מחזיקה החברה בתרחישים השונים המתבססים על שינוים שחלו 

בחינות במדידת סיכוני שוק וסיכוני מרווח  2במחירי גורמי סיכון בעבר. החברה מבצעת 

 . Varאשראי באמצעות מודל  

 

 נחות הבחינה הראשונה:ה 
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 אופק אמידה הינו יום אחד. .א

 .95%רמת מובהקות הינה  .ב

 תדירות החישוב הינה פעם בשבוע. .ג

 .400 –חלון זמן היסטורי  .ד

גורמי סיכון הנכללים במודל: שערי מניות/ מדדי מניות; ריבית השוק; שערי חליפין; מרווחי 
 אשראי.

 :ההשנייהנחות הבחינה 

 אחד.אופק אמידה הינו שבוע  .א

 .99%רמת מובהקות הינה  .ב

 תדירות החישוב הינה פעם בשבוע. .ג

 שבועות. 650 –חלון זמן היסטורי  .ד

גורמי סיכון הנכללים במודל: שערי מניות/ מדדי מניות; ריבית השוק; שערי חליפין; מרווחי 
 אשראי

 :₪30()באלפי  2020בדצמבר  31ליום  לתקופה שהסתיימה ביוםVAR -תוצאות אמידת ה 
 
 
 

שווי הוגן של תיק הנוסטרו   VAR -ערך ה 
 עליו בוצע החישוב

 103,156 255 2020ביוני 30ליום 

 99,784 463 ממוצע לתקופת הדיווח

 133,932 873 מירבי בתקופת הדיווח

 77,787 255 מזערי בתקופת הדיווח

 

 היבטי ממשל תאגידי –חלק ב 

 לדוח זה. ג'לפרק  1לפרטים אודות תגמול לנושאי המשרה הבכירה בחברה, ראו סעיף  .1

 מדיניות החברה בנושא מתן תרומות .2

היקף התרומות של  2020-ו 2019לא נקבעה על ידי הדירקטוריון מדיניות בנושא תרומות. בשנים  .3

 החברה הינו בסכומים זניחים. 

 תדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסי .4

לדוח  ג'לפרק  5 בחברה, ראו סעיף דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיתלפרטים אודות 

 זה.

 גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים .5

נכון למועד הדוח, לא מכהנים בחברה דירקטורים בלתי תלויים, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, 

 שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה.. תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר 1999-תשנ״ט

                                                 

 2020בירה את כלל היתרות לפיקדונות במהלך המחצית השנייה של שנת החברה מכרה את תיק ניהול ההון העצמי והע 30
 הנתונים המובאים לעיל הינם הנתונים העדכניים המצויים בידי החברה עובר למכירת התיק. 
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 דירקטורים חיצוניים .6

החברה הינה חברה פרטית ולא מכהנים בה דירקטורים חיצוניים. לאור הרגולציה החלה עליהן 

מכהנים בחברות הנרכשות דירקטורים חיצוניים. לפרטי הדירקטורים החיצוניים ראה פרק ג' לדוח 

  זה.

 דגילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגי .7

בחברה לא מכהן מבקר פנימי, בפסגות ניירות ערך ובפסגות קרנות נאמנות קיים מבקר פנימי 

 בהתאם לרגולציה החלה על כל אחת מהן. 

 הנרכשות ותרבחבפרטים אודות רואה החשבון המבקר  .8

  (KPMGסומך חייקין ) הינם משרד רואי החשבון ות הנרכשותרואי החשבון המבקרים של החבר .8.1

"(. השירותים שניתנו על ידי רואה החשבון המבקר כוללים את דוח החשבון המבקר רואה)להלן: "

וכן במסגרת עבודת רואי החשבון המבקרים הנוגעת לפרסומו של דוח זה.  2020הביקורת לשנת 

 הינו כמפורט להלן: ות הנרכשותשכר טרחה של רואה החשבון המבקר של החבר

  *כלל הסכומים כוללים מע"מ. 

 

 קביעת שכר טרחת רואה החשבון המבקר .8.2

העקרונות לקביעת שכ״ט רואה החשבון המבקר נקבעו על סמך הערכה של היקף העבודה 

הנדרש וכן ניהול משא ומתן באשר לתנאים המסחריים של ההתקשרות. שכר הטרחה אושר 

 ע"י דירקטוריון החברה.

 מיזוגים שינויים מבניים ואירועים חריגים או חד פעמיים .9

 לדוחות הכספיים.  25לפרטים בדבר שינויים מבניים ואירועים חריגים או חד פעמיים ראו ביאור 

 31מידע בדבר אירועים מהותיים בתקופת הדוח ואחריה .10

 לדוחות הכספיים 25-26ראו ביאור לפרטים בדבר אירועים במהלך תקופת הדוח ולאחריו 

 .להלן 13וסעיף  2020בדצמבר  31)המאוחדים( ליום 

 בת התחייבויות לפי מועדי פירעוןמצ .11

לדוח זה, החברות הנרכשות פרעו את כלל האשראי שנטלו עובר לרכישתם  א'לפרק  16כאמור בסעיף 

על ידי החברה. לפרטים אודות הסכם המימון החדש הצפוי להיחתם בין בנק מזרחי לבין החברה ר' 

 . א'לפרק  16סעיף 

                                                 

ולפיכך האירועים המתוארים בסעיף זה הינם  2021באוגוסט  2דוחותיהן הכספיים של החברות הנרכשות אושרו ביום  31
 של הדוחות הכספיים ועד ליום זה. ממועד האישור

 2020שנת  2019שנת 

שירותי ביקורת 

 ושירותי מס
 סה"כ שירותים אחרים

שירותי ביקורת 

 ושירותי מס
 סה"כ שירותים אחרים

אלפי 

 שקל
 שעות

אלפי 

  שקל
 שעות

אלפי 

 שקל
 שעות

אלפי 

 שקל
 שעות

אלפי 

 שקל
 שעות

אלפי 

 שקל
 שעות

955 5,700 574 1,460 1,529 7,160 1,105 5,050 406 1,075 1,511 6,125 
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 מהותיים הערכות שווי ואומדנים .12

ת שווי. ו. עם זאת, חלק מנתונים כספיים בוסס על הערכמהותית לא צורפה הערכת שווילדוח זה 

)ז( לדוחות הכספיים וכן -)ו(2לפרטים אודות האומדנים עליהם בוססה הערכת החברה ר' ביאור 

 .2020בדבר הפחתת שווי מוניטין שבוצעה בשנת  9ביאור 

, ר' 2021באוגוסט  24-ת הנרכשות שנשלח בלעניין מכתבו של מעריך השווי לבעלת השליטה ולחברו

 .13.6סעיף 

פדיונות שבוצעו על ידי משקיעים הרקע משבר הקורונה ו על הירידת שווי המוניטין התרחשה בעיקר

: לצד האמור, הפדיונות שהתרחשו בקרנות החברה היו בשיעור גדול יותר בכלל אפיקי השקעה אלה

בחודשים החברה אצל יועצי ההשקעות בבנקים. קרנות  לעומת המתחרים בעיקר בשל ירידת דירוג

הקרנות  דירוגבעיקר נוכח התחזקות התחזקות של יצירות בקרנות החברה מגמת האחרונים, החלה 

 .של החברה בתקופה זו

הערכת שווי מוניטין ונכסים לא מוחשיים  עם בקשר 31.12.2020ליום להלן ניתוח רגישות 

 בר הסכום בין, ההפרש כיצד מדגים)במיליוני ש"ח(  הרגישות ניתוח המיוחסים לפעילות הקרנות,

 הון במחיר שימוש נעשה אילו משתנה היה, הנאמנות קרנות פעילות של בספרים הערך לבין השבה

 (:בעמודות) שונה טרמינלית צמיחה בשיעור או( בשורות) שונה

 

 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 5.0% 

7.35% (294.1) (280.8) (264.9) (245.8) (222.3) (28.4) 

7.60% (304.3) (292.2) (278.0) (261.0) (240.2) (77.7) 

7.85% (313.7) (302.7) (289.9) (274.7) (256.3) (118.5) 

8.10% (322.4) (312.5) (300.9) (287.2) (270.8) (152.7) 

8.35% (330.6) (321.5) (311.0) (298.7) (284.0) (181.8) 

8.60% (338.3) (330.0) (320.4) (309.2) (296.1) (207.0) 

8.85% (345.5) (337.8) (329.1) (319.0) (307.1) (228.9) 

9.10% (352.2) (345.2) (337.2) (328.0) (317.2) (248.2) 

 

)בשיעור  להיווןריאלית ששמשו לביצוע הערכת השווי כגון שיעור הריבית הפרמטרים המרכזיים 

נבחנו על ידי  ות וכו'ויהפעיל תת תוצאוו, תחזי(2%)בשיעור  הצמיחה לטווח הארוך , שיעור(8.1%

 הנהלת החברה והדירקטוריון והונחו כסבירות.

 

 2021באוגוסט  25יום החתימה על הדוחות המשולבים ועד ליום  – 2021באוגוסט  2האירועים לאחר  .13

בחברות פסגות קרנות נאמנות ופסגות ניירות ערך והגדלת שיעור החזקת  רכישת יתרת ההחזקות .13.1

 החברה בפסגות



77 

 

 

הנותרים  25%חתמה החברה, על הסכם עם פסגות בית השקעות בע"מ לרכישת  2021באוגוסט,  3ביום 

מהון המניות המונפק והנפרע של כל אחת מהחברות פסגות קרנות נאמנות בע"מ ופסגות ניירות ערך 

מהון המניות המונפק  100%-"(, כך שלאחר הרכישה תחזיק החברה בתרת מניות פסגותבע"מ )"י

והנפרע של כל אחת מהחברות פסגות קרנות נאמנות, פסגות ניירות ערך ופסגות קומפס השקעות. 

מיליון ש"ח. חלקה של החברה  96 -בעבור רכישת יתרת מניות פסגות, תשלם החברה סך כולל של כ

 תוסיף החברהמיליון ש"ח ע"ב אפס מזומן ואפס חוב )דהיינו  405-מד על סך של כבתמורה הכוללת עו

( As Is) הקיים במצבן( הנרכשות החברות בקופת הקיים נטו מזומן בגין 1:1 ביחס במזומן תמורה

ובכפוף למתן שירותי תפעול מהמוכרת במהלך תקופה שהוגדרה בהסכם. עובר לחתימה על הסכם 

 קפיטל( בדיקת נאותות משפטית וחשבונאית. וואליו)באמצעות הרכישה ביצעה החברה 

 מזרחי בנק מימון .13.2

 יתר. פסגות עסקת של חלקי למימוןהגיעה להסכמות עקרוניות מול בנק מזרחי ומול המוכר  החברה

 שטרי או נחותות בעלים הלוואות)באמצעות  השותפים ידי על הון הזרמת ידי על ימומן הרכישה סכום

  לתיאור עסקי התאגיד. 16לפרטים נוספים אודות מימון בנק מזרחי ר' סעיף  (.הון

 ביטול שעבוד לטובת האשראי בקבוצת פסגות .13.3

הנרכשות לטובת הלוואה  עובר למכירת השליטה שעבדה בעלת השליטה הקודמת את מניות החברות

ם לטובת בנק מבנק הפועלים. עם השלמת העסקה יוסרו שעבודים אלה ותחתיהם יירשמו שעבודי

 .16מזרחי בגין המימון החלקי לעסקת פסגות כמפורט בסעיף 

 הפסקת פעילות הקופות המפעליות .13.4

השליטה, נתקבלה החלטה על הפסקת פעילות הקרנות המפעליות. תוך כך  רכישת עסקת במסגרת

נשלחו ללקוחות אלה הודעה על הפסקת ההתקשרות בהתאם לקבוע בהסכמי ההתקשרות עימם. עד 

כה פעילותן של מרבית הקרנות המפעליות חדלה ואילו פעילותן של הקרנות המפעליות הנותרות 

 .   2021תסתיים בחודש ספטמבר 

 ג' לדוחות הכספיים.26ים נוספים אודות הפסקת פעילות הקופות המפעליות ר' ביאור לפרט

 פסגות ניירות ערךמנכ"לית  עזיבת .13.5

כהן כמנכ"לית פעילויות ניהול התיקים וחבר חדול מלגב' תמרה דירקטור ל במועד ההשלמה צפויה

 הבורסה. 

 הסכם שירותים מול פסגות בית השקעות .13.6

, שמטרתו אישר דירקטוריון החברה התקשרות בהסכם לקבלת שירותים, 2021באוגוסט  19ביום 

אלטשולר שחם )המוכרת( מתחייבת כי  לאפשר רציפות הפעילות של החברות הנרכשות. בהסכם נקבע

 , את כלל שירותי המחשוב2021בדצמבר  31עד ליום  ,פסגות בית השקעות להעמיד לחברה באמצעות

 . בסטנדרטים המועמדים לחברות בשליטתההחיוניים למען פעילותה של החברה 

 מעריך השווי מכתב  .13.7

פסגות קרנות בעלת השליטה, וואליו קפיטל וואן בע"מ, התקבל לידיה של  2021באוגוסט  24ביום 

ו נקבעו נתונים בדוחות יתועל בסיס עבודאשר מכתבו של מעריך השווי נאמנות ופסגות ניירות ערך, את 

את  והפרופסגות ניירות ערך  נאמנות פסגות קרנות מעריך השווי כיבמכתבו טוען  . הכספיים
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פרסם דוחותיה הכספיים ל, ובכלל זה ויתבעבודוחיצוני כלפיו שלא לעשות כל שימוש  הןיתוהתחייבוי

 בעלת השליטה. להערכת יועציה המשפטיים של ת השוויוכים על הערכמכאשר נתוניה נס של החברה

דבר מכתבו  לתשקיף. ות השווי לא צורפוהיתר בשים לב לעובדה כי הערכאין בסיס לטענות אלו, בין 

שתי החברות  ריוניודירקט החליטוהובא לידיעת דירקטוריוני החברות הנרכשות ולמען הזהירות, 

להתקבל עד לפרסום  ותהצפוי ,בלתי תלויאחר,  של מעריך שווי חיצוני חלופיותת שווי והערכלהזמין 

 דוח הפרופורמה שבכוונת בעלת השליטה לפרסם.

החברות הנרכשות מתן  דירקטוריוניאישרו, בכפוף להשלמת רכישת השליטה,  2021באוגוסט  24 ביום .13.8

כתבי שיפוי, פטור וביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, לרבות בעלי השליטה, ככל שיכהנו 

 כנושאי משרה בה.

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________  _________________ 

ממלא מקום , יהל בן סירה  , יו"ר הדירקטוריון רני צים

 מנכ"ל ודירקטורה

 .2021, באוגוסט 26תאריך חתימה:
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 פרטים נוספים על התאגיד -פרק ג' 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה .1

, דהיינו דוח זההכספים שקדמו לתאריך  שתי שנותלהלן יפורטו התגמולים שניתנו ב .1.1

לכל אחד מבין , 2021 במרץ 31 ביום נסתיימוש החודשים ובשלושת 2020, 2019 בשנים

חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה )במונחי 

עלות שנתית לחברה( )יצוין, כי סדר ההופעה אינו רלוונטי להיקף התגמול של נושא 

  משרה המסוים(:ה

 : ()בש"ח2021במרץ  31בגין שלושת החודשים שנסתיימו ביום 

 תגמולים עבור שירותים (32פרטי מקבל התגמולים )*

 בה החברה תפקיד שם
 מכהן

היקף 
 משרה

 מענק שכר )**(
 
 

 סה"כ

 408,354 283,704 124,650 100% ניע ל"סמנכ 1 עובד
 225,696 - 225,696 100% קרנות ל"מנכ 2 עובד
 189,513 - 189,513 100% ניע ל"מנכ 3 עובד
 187,085 - 187,085 100% קרנות ל"סמנכ 4 עובד
 167,291 - 167,291 100% קרנות ל"סמנכ 5 עובד
 1,177,940 283,704 894,235    "כסה

 :"ח(ש)ב 2020 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה הכספים שנת בגין

 עבור שירותיםתגמולים  פרטי מקבל התגמולים
 החברה תפקיד שם

 מכהן בה
היקף 
 משרה

 מענק שכר )**(
 
 

 סה"כ

 1,790,799 1,314,660 476,139 100% ניע ל"סמנכ 1
 1,077,092 200,000 877,092 100% קרנות ל"מנכ 2
 890,468 200,000 690,468 100% ניע ל"מנכ 3
 870,060 355,350 514,710 100% ניע ל"סמנכ 4
 826,808 82,260 744,548 100% קרנות ל"סמנכ 5
 5,455,227 2,152,270 3,302,957    "כסה

 

 "ח(:ש)ב 2019 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה הכספים שנת בגין

 תגמולים עבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 בה החברה תפקיד שם
 מכהן

היקף 
 משרה

 מענק שכר )**(
 
 

 סה"כ

 1,194,535 723,977 470,558 100% ניע ל"סמנכ 1
 827,811 140,352 687,459 100% קרנות ל"מנכ 2
 820,776 82,620 738,156 100% קרנות ל"סמנכ 3
 772,177 124,032 648,145 100% ניע ל"מנכ 4
 755,684 150,000 605,684 100% ניע ל"סמנכ 5
 4,370,984 1,220,981 3,150,003    "כסה

 

 של נושאי המשרה: פירוט תנאי הכהונה והעסקה .1.2

                                                 

"תגמול", לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, )*(  32
שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, 

 אה וכל הטבה אחרת והכל למעט דיבידנד.טובת הנ
, מעביד עובד יחסי סיום בשל הפרשות, סוציאליים תנאים, טלפון, רכב החזקת כגון, לשכר נלווים תנאים לרבות"שכר", )**( 
  .לעובד שהוענק מרכיב בשל לשכר שנזקפה הכנסה וכל
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  1עובד  (א)

. בע"מ בחברת פסגות ניירות ערך  27.9.2012 החל מיוםכסמנכ"ל ברוקראז' , מכהן 1עובד 

לנלוות  1)ברוטו(. כן זכאי עובד  ש"ח 27,500 נקבעה על סך של 1עובד  משכורתו החודשית של

יר מחירון עד עלות מח זכאי לרכב צמוד 1ותנאים סוציאליים בהתאם למקובל בחברה. עובד 

 סודיות.ל 1ש"ח, וטלפון סלולארי )ללא גילום מס(. על פי ההסכם התחייב עובד  4,500של 

קצובה, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להביא את  בלתילתקופה  תקופת ההתקשרות הינה

 ימים מראש.  60ההסכם לסיום בהודעה מוקדמת בכתב שתשלח 

  2עובד  (ב)

בחברת פסגות קרנות נאמנות בע"מ. משכורתו  24.02.2008מכהן כמנכ"ל החל מיום  2עובד 

לנלוות ותנאים  2עובד ש"ח )ברוטו(. כן זכאי  55,000נקבעה על סך של  2עובד החודשית של 

, ש"ח לחודש 4,500  של זכאי לרכב צמוד עד עלות 2עובד סוציאליים בהתאם למקובל בחברה. 

לסודיות. תקופת ההתקשרות  2עובד ילום מס(. על פי ההסכם התחייב וטלפון סלולארי )ללא ג

הינה לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לסיום בהודעה 

 ימים מראש. 90מוקדמת בכתב שתשלח 

  3עובד  (ג)

בחברת פסגות ניירות ערך בע"מ. משכורתו  01.03.2007כמנכ"ל החל מיום  ן, מכה3עובד 

לנלוות ותנאים  3עובד  ש"ח )ברוטו(. כן זכאי 45,000נקבעה על סך של  3עובד ודשית של הח

ש"ח, וטלפון  4,500של לרכב צמוד עד עלות זכאי  3עובד  סוציאליים בהתאם למקובל בחברה.

לסודיות. תקופת ההתקשרות הינה  3עובד  סלולארי )ללא גילום מס(. על פי ההסכם התחייב

ה, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לסיום בהודעה לתקופה בלתי קצוב

 ימים מראש. 90מוקדמת בכתב שתשלח 

  4עובד  (ד)

בחברת פסגות קרנות נאמנות בע"מ.  12.09.2006מכהן כסמנכ"ל כספים החל מיום  ,4עובד 

 לנלוות 4ש"ח )ברוטו(. כן זכאי עובד  45,000נקבעה על סך של  4משכורתו החודשית של עובד 

ש"ח,  4,500של  זכאי לרכב צמוד עד עלות 4ותנאים סוציאליים בהתאם למקובל בחברה. עובד 

לסודיות. תקופת ההתקשרות  4וטלפון סלולארי )ללא גילום מס(. על פי ההסכם התחייב עובד 

הינה לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לסיום בהודעה 

 ימים מראש. 60ח מוקדמת בכתב שתשל

  5עובד  (ה)

בחברת פסגות קרנות נאמנות בע"מ.  12.09.2006, מכהן כסמנכ"ל השקעות החל מיום 5עובד 

לנלוות  5ש"ח )ברוטו(. כן זכאי עובד  40,000נקבעה על סך של  5משכורתו החודשית של עובד 

₪  4,500של  עלותזכאי לרכב צמוד עד  5ותנאים סוציאליים בהתאם למקובל בחברה. עובד 

לסודיות. תקופת  5, וטלפון סלולארי )ללא גילום מס(. על פי ההסכם התחייב עובד לחודש

ההתקשרות הינה לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההסכם 

 ימים מראש. 60לסיום בהודעה מוקדמת בכתב שתשלח 

 גם האחרונות בשנים ניתנו, לעיל המוזכרים המשרה נושאי של העסקתם תנאי במסגרת

 הסכמי(. דעת בשיקול)מענק  מדידים יעדים על מבוססים שאינם או מבוססים מענקים
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 מהחברות מי של התחייבויות כוללים איננם לעיל המוזכרים המשרה נושאי של העסקתם

 .מענקים לתשלום הנרכשות

 שכרם ותנאי תגמולם של הדירקטורים .2

 תפקידם מילוי בעד גמול לדירקטורים לשלם החברה רשאית, החברות חוק להוראות בכפוף

בכפוף להוראות הדין, , בנוסף. בכפוף להוראות הדין (מיוחדים שירותים עבור וכן) כדירקטורים

 השתתפותם עקב שהוציאו וכדומה אש״ל, נסיעה הוצאות להחזר זכאים הדירקטורים יהיו

 .כדירקטורים דיהםתפקי במסגרת פעילותם עקב או הדירקטוריון בישיבות

 פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה  .3

 נושאי משרהאחריות דירקטורים וביטוח פוליסות למאפשר מתן שיפוי ותקנון החברה 

בחברה, בחברות הבנות, כולן או חלקן, בהתאם לשיקול דעתה של החברה, לרבות 

משרה שהינם הנמנים על בעלי השליטה או מי מטעמם או נושאי לדירקטורים ונושאי משרה 

על פי דין. בהתאם לכך, קבעה החברה מדיניות שיפוי והחליטה לבטח  קרובים של בעלי שליטה

  , הכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.בחברה נושאי משרהדירקטורים ואת אחריותם של 

וכן האסיפה הכללית  ני כל אחת מהחברות הנרכשותדירקטוריו אישרו ,201933בחודש מאי 

הנמנים על בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה  נושאי משרהרקטורים ולדישל החברה, 

 מתן פטוראו נושאי משרה שהינם קרובים של בעלי שליטה,  בעלי השליטה או מי מטעמם

 :, שיפוי וביטוח כמפורט להלןמאחריות

בכפוף להוראות ולסייגים שנקבעו בדין בקשר למתן פטור לנושאי  - מאחריות פטור כתב

או  בעלי השליטה בהאלו הנמנים על המשרה, החברה פוטרת את נושאי המשרה בה לרבות 

כל כולה או מקצתה, בשל , מראש, מאחריות שליטה, בעלינושאי משרה שהינם קרובים של 

בפעולותיו בתוקף  ושא המשרה כלפיהנזק שנגרם או שייגרם עקב הפרת חובת הזהירות של נ

כאמור לא יחול  שיוענקפטור  ., למעט הפרת חובת הזהירות בחלוקהתפקידו כנושא משרה

עסקה שאושרה על ידו, בתוקף תפקידו כנושא  םהחלטה שקיבל נושא המשרה או ע םע בקשר

  .משרה, ושלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה

)כולל את נושאי המשרה מראש או בדיעבד, החברה מתחייבת לשפות  - יפוישכתב 

או נושאי משרה שהינם קרובים  שליטה בההדירקטורים(, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי 

ולכתבי השיפוי שאימצה החברה ו/או שתאמץ מעת  בהתאם לתקנון החברה ,שליטהשל בעלי 

ו/או  (כמפורט בכתב השיפוי)בגין כל חבות או הוצאה  ,לעת ביחס לכלל נושאי המשרה בה

, אכיפה ובכפוף להוראותיוייעול הליכי הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שיפוי לפי חוק 

מההון  25% -סכום השווה ל ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי הכולל לא יעלה במצטבר, על

לפי העניין,  ,האחרוניםבוקרים הסקורים או המהכספיים  יהפי דוחותל ,העצמי של החברה

, בתוספת סכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, בפועל תשלום השיפויאשר היו ידועים במועד 

ש"ח, לפי הגבוה  מיליון 120 סכום של או ,החברהמחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה 

 .מבניהם

                                                 

 הנהלת החברה תבחן את היקפי השיפוי, הביטוח והפטור המוענקים לנושאי המשרה בחברות הנרכשות.    33
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' נספח בו 'א נספחבחברה, ראו  יםהמקובלוהפטור שיפוי ה יאודות כתבנוספים לפרטים 

  זה.לפרק בהתאמה 

נושאי משרה בחברה, אחריות דירקטורים וביטוח ל הלהלן פרטים אודות תנאי פוליס - ביטוח

או נושאי משרה  או מי מטעמם הנמנים על בעלי השליטהדירקטורים ונושאי משרה לרבות 

  , שהינה בתוקף בתאריך הדוח:שהינם קרובים של בעלי שליטה

הכולל למקרה ולתקופת הביטוח, לביטוח אחריות דירקטורים הביטוחי הכיסוי סכום  (א)

ונושאי משרה בחברה )לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה או מי 

 ארבעה גבול אחריות של עדמטעמם או נושאי משרה שהינם קרובים של בעלי שליטה(, הינו ב

 טוח.תקופת הביללמקרה ובמצטבר  דולר ארה"במיליון 

 .דולר ארה"באלפי  133-הינה בסך של כבמסגרת הפוליסה הנ"ל שנתית ההפרמיה עלות  (ב)

 אלף דולר ארה"ב 100 גובה ההשתתפות העצמית של החברה במסגרת הפוליסה הנ"ל הינה  (ג)

ההשתתפות העצמית , קנדה ולמעט תביעות ניירות ערך בהן למעט לגבי תביעות בארה"ב

  אלף דולר ארה"ב. 250 הינה

 השליטה בתאגיד .4

נכון למועד דוח זה, טרם הושלמה עסקת מכירת חברות פסגות לוואליו קפיטל החזקות בע"מ 

פסגות בית השקעות "(. לפיכך, למועד זה, בעלת השליטה בחברות פסגות הינה פסגות עסקת)"

"( המצויה בבעלות ובשליטה מלאים של אלטשולר שחם גמל השקעות בית פסגות") בע"מ

 "(. אלטשולר"בע"מ )

, הסכם בין בעלת 2021בפברואר,  12ביום עובר לרכישת השליטה על ידי אלטשולר, נחתם 

, הנשלטת על ידי קרן אייפקס בפסגות בית השקעות, הימלאיה אפ.פס בע"מהקודמת השליטה 

את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של  אלטשולר לפיו תרכוש, לבין אלטשולר "(אייפקס)"

 אייפקס. השקעות בע"מ מידי  פסגות בית

חתמו אלטשולר והחברה על עסקת פסגות אשר במועד השלמתה תחזיק  2021במאי  31ביום 

 95%-וואליו קפיטל וואן, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ב

טל וואן מהונה המונפק והנפרע של וואליו קפיטל החזקות בע"מ. בעל השליטה בוואליו קפי

 מהונה המונפק והנפרע. 53%-כבע"מ הינו מר רני צים שהחזוקתיו בחברה עומדות למועד זה על 

יו קפיטל וואן בע"מ, ובעל השליטה לקיבלו בעלת השליטה בחברה, ווא 2021באוגוסט  25ביום 

  בה, מר רני צים, היתרי שליטה במנהל הקרן.

  עסקאות עם בעלי שליטה .4.1

 21לפירוט עסקאות שביצעו החברות הנרכשות עם בעלי השליטה הקודמים בחברה ר' ביאור  .4.1.1

 )צדדים קשורים( לדוחות הכספיים המשולבים. 

 החברה ניהול .5

 דירקטוריון החברה .5.1

 :דוח, נכון למועד הבחברות הנרכשותלהלן פרטים אודות הדירקטורים המכהנים 
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מספר  שם
 זיהוי

תאריך 
 לידה

תאריך 
תחילת 
כהונתו 
 בחברה

מען 
להמצאת 

כתבי 
 דין-בי

חברות  נתינות
בוועדות 

דירקטוריון 
 החברה

דירקטור 
בלתי תלוי/ 
דירקטור 

 חיצוני

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

 תפקיד
 שממלא

עובד כ
של 

החברה, 
של חברת 
בת, של 
חברה 

קשורה 
או של 

בעל עניין 
 בחברה

 5-עיסוק ב השכלה
שנים האחרונות 

ופירוט 
התאגידים בהם 

משמש 
 כדירקטור

בן 
משפחה 
של בעל 

עניין 
 בחברה

 נאמנות קרנות פסגות
חיים אבן 

 זהב
יוסף צבי  03.10.12 20.12.62 057953564

רמת  36
 גן

ועדת  ישראל
השקעות, 

ועדת 
 ביקורת

תואר  - √ דח"צ
 –ראשון 
 כלכלה
תואר 

 –שני 
מימון 
 וביטוח

בעלים, מנכ"ל 
ודירקטור אבן 
זהב פיננסים 
בעמ; מנכל 

ודירקטור משרד 
בקפה ח.א.ד.ל 
בעמ )עד שנת 

2019) 

- 

עופר 
 מריאש

יהודה  11.09.15 12.07.61 057152464
עמיחי 

8/21 
 ת"א

ועדת  ישראל
השקעות, 

ועדה 
לעסקאות 
מהותיות, 

ועדת 
 ביקורת

תואר  - √ דח"צ
 –ראשון 

כלכלה 
וסטטיס

 טיקה
תואר 

 –שני 
יזמות 

 וחדשנות

דחצ קבוצת 
אירודרום בעמ; 
דחצ ענבר גרופ; 

דחצ פי.סי.בי 
 טכנולוגיות

- 

שמוליק  11.09.15 24.03.69 024055816 שי צוקר
א 12סגל 

 ת"א

ועדת  ישראל
השקעות, 

ועדה 
לעסקאות 
מהותיות, 

ועדת 
 ביקורת

תואר  - √ דח"צ
 –ראשון 

כלכלה 
 וניהול
תואר 

 –שני 
מנהל 
 עסקים

יו"ר אנוויז'ן 
מדיקל; מנכ"ל 

משותף 
-ודירקטור פיק

ויו בעמ; מנכ"ל 
ודירקטור 

שילותן ניהול 
 ואחזקות בעמ;

- 

שלמה 
 פשה

גורדון  30.06.19 24.8.56 054504055
29 

 גבעתיים

משנה  √ - - ישראל
בכיר 

למנכ"ל 
וסמנכ"ל 
כספים 
פסגות 
בית 

 השקעות;

תואר 
 –ראשון 

כלכלה 
וחשבונא
 ות, רו"ח

בכיר משנה 
למנכ"ל 

וסמנכ"ל כספים 
פסגות בית 

השקעות; יו"ר 
דירקטוריון 
 פסגות ני"ע;

- 

דולב בן 
 זקן

קהירי  24.05.21 29.08.82 066038852
24/7 
באר 
 שבע

סמנכ"ל  √ - - ישראל
רגולציה 
ואכיפה 
פסגות 
בית 

 השקעות

תואר 
 –ראשון 
מנהל 

עסקים; 
תואר 
 –ראשון 

משפטים
; תואר 
 -ראשון 
 הוראה

 סמנכ"ל
רגולציה ואכיפה 

פסגות בית 
השקעות; מנהל 
מערך רגולציה 
ואכיפה פסגות 
בית השקעות; 
ממונה אכיפה 

וקצין ציות 
 פסגות ני"ע

- 

 ערך ניירות פסגות
מירי בן 

 הרוש
ניסים  03.06.21 29.09.68 024031395

 5אלוני 
 ת"א

ועדת  ישראל
 ביקורת

תואר  - √ דח"צ
 –ראשון 

כלכלה; 
תואר 

 –שני 
מנהל 

עסקים; 
תואר 
 -ראשון 

 משפטים

ראש אגף 
המסחר רשות 
 שדות התעופה

- 

יגאל  03.06.21 24.03.65 059258269 רון הדסי
 13ידין 

הוד 
 השרון

ועדת  ישראל
 ביקורת

תואר  - √ דח"צ
 –ראשון 

כלכלה, 
מדעי 

המדינה 
ומשפטי

 ם;
תואר 

 –שני 
מנהל 
 עסקים

 
יו"ר מנכ"ל ו

 ;אלביט הדמיה
דירקטור בלתי 
תלוי בחברת 

; קוואליטאו
דירקטור 

 בחברת פלאזה
NV סנטרס;  

- 

נחום 
 אדלשטיין

הנרקיס  07.01.21 21.04.64 058741240
תל  40

 מונד

ועדת  ישראל
 ביקורת 

תואר  - √ -
 -ראשון 
 כלכלה

מנהל חטיבת 
שווקים 

פיננסיים בנק 
 הפועלים

 

שלמה 
 פשה

 גורדון 30.06.19 24.8.56 054504055
29 

 גבעתיים

משנה  √ - - ישראל
בכיר 

למנכ"ל 

תואר 
 –ראשון 

כלכלה 

משנה בכיר 
למנכ"ל 

וסמנכ"ל כספים 

- 
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 נושאי המשרה בחברה .5.2

 , מכהנים בחברה נושאי משרה בכירה שאינם דירקטורים, כמפורט להלן: דוחנכון למועד ה

 

                                                 

 2021סיימה תפקידה באוגוסט  34

וסמנכ"ל 
כספים 
פסגות 
בית 

 השקעות;

וחשבונא
 ות, רו"ח

פסגות בית 
השקעות; יו"ר 

דירקטוריון 
פסגות קרנות 

 נאמנות;
 יוסף 23.05.21 21.9.1987 301286324 לבייב מלי

 7 ספיר
 גן רמת

"ל סמנכ √ דירקטורית דירקטוריון ישראל
 שיווק

 בפסגות
 קרנות
 נאמנות

 תואר
ראשון 

בכלכלה 
וניהול 
תואר 
שני 

במיסים 
MBT 

 מערך מנהלת
 קרנות שיווק
 מנהלת; נאמנות
קרנות  תחום

 נאמנות

- 

 השקעות קומפס פסגות
גיא בית 

 אור
מרסל   13.06.81 037205580

 8ינקו 
 ת"א

מנהל  - - - ישראל
מחלקת 

 –מאקרו 
פסגות 
בית 

 השקעות

תואר 
 –ראשון 

כלכלה 
ומתמטי

 קה;
תואר 

 -שני 
 כלכלה

מנהל מחלקת 
פסגות  –מאקרו 

 בית השקעות

- 

אופיר 
 נאור

הנביאים   17.05.77 033848888
11 

 הרצליה

מנהל  - - - ישראל
תחום 
נכסים 

לא 
סחירים 

פסגות  –
בית 

 השקעות

תואר 
 -מהנדס 

הנדסת 
מחשבים

 ; 
תואר 
 –ראשון 

כלכלה 
 וניהול

מנהל תחום 
נכסים לא 

 –סחירים 
פסגות בית 

 השקעות

- 

תאריך  מספר זיהוי שם
 לידה

 ותפקיד
 בחברת, בחברה

 בחברה או הבת
 אליה קשורה

 עניין בעל
 בחברה

האם הוא בן 
משפחה של 
נושא משרה 
בכירה אחר 
או של בעל 
 עניין בחברה

 שנים בחמש עיסוק השכלה
 האחרונות

ימי 
הודעה 
 מוקדמת

 רכב

   נאמנות קרנות פסגות
החשמונאים  מנכ"ל 26.08.83 038768016 אייל גורן

 א ת"א96
 –תואר ראשון  -

כלכלה וניהול; 
 –תואר שני 

 התמחות במימון

קרנות  מנכ"ל פסגות
 נאמנות

90  

אורן 
 מונטל

סמנכ"ל  26.08.72 029688678
 השקעות

קהילת 
 8בודפשט 

 ת"א

 –תואר ראשון  -
כלכלה; תואר 

 כלכלה -שני 

סמנכ"ל השקעות 
 פסגות קרנות נאמנות

60  

 29גרנדוס  סמנכ"ל כספים 01.02.66 022281943 חזי דיוה
 ר"ג

תואר ראשון  -
 במנהל עסקים

פסגות סמנכ"ל כספים 
 קרנות נאמנות

60  

לירון 
 פיכמן 

 5הנופר  סמנכ"ל תפעול 10.03.80 037262458
 נתניה

 –תואר ראשון  -
כלכלה ומנהל; 

 –תואר שני 
 מנהל עסקים

  60 פסגות קרנות נאמנות

אורון 
 בלוטמן

סמנכ"ל פיתוח  31.08.85 037106143
 עסקי

 13בית אל 
 ר"ג

 –תואר ראשון  -
מדעי המדינה 

וכלכלה; תואר 
 כלכלה -שני 

  45 פסגות קרנות נאמנות

גלעד 
 שוורץ

 17מאפו  סמנכ"ל יועמ"ש 13.06.81 037205176
 ת"א

 –תואר ראשון  -
משפטים; תואר 

 משפטים -שני 

יועמ"ש בפסגות ני"ע 
 ופסגות קרנות נאמנות

60  

מנהלת מערך  21.09.87 301286324 מלי לבייב
 יועצים

 7ספיר יוסף 
 ר"ג

 –תואר ראשון  -
כלכלה וניהול; 

 -תואר שני 
 מיסים

מנהלת במערך קשרי 
יועצים פסגות קרנות 

 נאמנות

60  

   ערך ניירות פסגות
תמרה 
 34דירקטור

ועידת  מנכ"ל 06.02.78 034833426
 45קטוביץ 
 ת"א

 –תואר ראשון  -
 מנהל עסקים

  90 פסגות ני"ע 

מיכאל 
 בנוולגי

סמנכ"ל  27.06.79 036499283
 השקעות

 118עוזיאל 
 ר"ג

 –תואר ראשון  -
כלכלה וניהול; 

 –תואר שני 
 מנהל עסקים

מנהל השקעות פסגות 
 ני"ע

60  

  60סמנכ"ל כספים פסגות  –תואר ראשון  -אליהו  סמנכ"ל כספים 02.01.77 033389768 יוני אלרוב
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 מורשי חתימה בחברה .5.3

 לחוק ()ד37מורשי חתימה עצמאיים, כהגדרת מונח זה בסעיף  בחברה אין, למועד הדוחנכון 

  .ניירות ערך

 בתקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברההוראות  .5.4

להלן יובאו עיקרי הוראות תקנון החברה בדבר המספר המזערי והמרבי של הדירקטורים 

בחברה, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי 

א בפרק זה אינו מהווה ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן. הנוסח המוב

 .תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה

 מספרם המזערי והמרבי של הדירקטורים בחברה .5.4.1

 .(13( ולא יעלה על שלושה עשר )3מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת משלושה )

  של דירקטורים בחברה וסיום כהונתםדרכי מינויים  .5.4.2

 הכללית האסיפה החברות חוק להוראות בכפוףו בהתאם להוראות תקנון החברה

 לא אם. רגיל ברובשתתקבל  בהחלטה הדירקטוריון חברי את תמנה החברה של

ובכפוף  ,או על פי הוראות התקנון דירקטור מינוי בדבר בהחלטה אחרת נאמר

 השנתית האסיפה בתום המסתיימת ,קצובה לתקופה וינה המינוי להוראות כל דין,

 .בחברה מניות בעל להיות חייב אינו דירקטור .המינוי שלאחר הראשונה

 דירקטורים חיצוניים .5.4.3

הינה חברה פרטית ומשכך הוראות חוק החברות בעניין דירקטורים  חברהה  

חיצוניים אינם חלים עליה. על חלק מהחברות הבנות חלות הוראות רגולטוריות 

המחייבות אותן במינוי דירקטורים חיצוניים. לפירוט הדירקטורים החיצוניים 

 לעיל.  4בחברות הבנות ראו סעיף 

 דירקטור חליף .5.4.4

הוראות חוק החברות לעניין דירקטור חליף יחולו, בשינויים המחויבים על 

 דירקטור בחברה. 

 20מרדכי 
 נתניה

 ני"ע מנהל עסקים

אילנית 
 שרף

מנהלת מחקר  05.08.74 031791478
sell side 

 –תואר ראשון  - ת"א
כלכלה ומנהל 
עסקים; תואר 

ניהול  –שני 
 עסקים

  60 פסגות ני"ע

מנהל מערך  29.11.78 036458016 אלעד סדי
 תפעול

-תואר ראשון  - -
   כלכלה וניהול

  30  פסגות ניירות ערך

סמנכ"ל  04.05.80 040113821 עומר כהן
 ברוקראז'

 44התאנה 
 כרמי יוסף

 –תואר ראשון  -
כלכלה; תואר 

מנהל  –שני 
 עסקים

  60 פסגות ני"ע

גלעד 
 שוורץ

 17מאפו  סמנכ"ל יועמ"ש 13.06.81 037205176
 ת"א

 –תואר ראשון  -
משפטים; תואר 

 משפטים -שני 

יועמ"ש בפסגות ני"ע 
 ופסגות קרנות נאמנות

60  

שירלי 
 כהנא

סמנכ"ל  21.10.77 034535682
 לקוחות

קרן היסוד 
רמת  20

 השרון

 –תואר ראשון  -
כלכלה ולימודי 
מזרח אסיה; 

 -תואר שני 
 כלכלה

מנהלת מחלקת קשרי 
לקוחות פסגות בית 

 השקעות

60  



86 

 

 

 ועדות דירקטוריון .5.4.5

, לנכון שימצא כפי, רשאי ןוהדירקטורי, החברות חוק להוראות בכפוף .5.4.5.1

או מחוצה  הדירקטוריון חברי מקרב חברים להן למנות, ועדות להקים

 את דירקטוריון עדתולו ולהאציל(, ״דירקטוריון ועדת״: להלן)לו 

  .מקצתן או כולן, סמכויותיו

 מי יכהן לא, מסמכויותיו לה אצל שהדירקטוריון דירקטוריון עדתובו .5.4.5.2

 לייעץ שתפקידה דירקטוריון עדתובו. דירקטוריון חבר שאינו

 חברי שאינם מי גם שיכהנו יכול, בלבד להמליץ או לדירקטוריון

 .דירקטוריון

 להאציל רשאי לא הדירקטוריון שלהלן בנושאים, לעיל האמור אף על .5.4.5.3

 לשם ועדות להקים רשאי יהיה אולם, דירקטוריון עדתולו מסמכויותיו

  :בלבד המלצה

 מדובר כן אם אלא, חלוקה)ב(  ;לחברה כללית מדיניות קביעת)א( 

 בידי מראש שהותוותה למסגרת בהתאם החברה מניות של ברכישה

 אישור הטעון ןייבענ הדירקטוריון עמדת קביעת)ג(  הדירקטוריון;

 רכש הצעת של כדאיותה בדבר דעת חוות מתן או הכללית האסיפה

)ה(  ;דירקטורים מינוי)ד(  ;החברות לחוק 329 בסעיף כאמור, מיוחדת

 או למניות םמיריה ערך ניירות של או מניות של הקצאה או הנפקה

 אצילה למעט, חוב אגרות סדרת של או, למניות למימוש הניתנים

 אישור)ז(  ;כספיים דוחות אישור)ו(  ;דירקטוריון ועדתול מותרת

 סעיפים הוראות לפי הדירקטוריון אישור הטעונות ופעולות עסקאות

 .החברות לחוק 275 עד 268 -ו 255

 פרטים נוספים  .5.5

 "את 14 העם אחד, פסגות בית המשרד הרשום של החברה

החברות רואי החשבון של 

 הנרכשות

 35KMPGושות'  חייקין סומך

                                                 

 למועד זה לא מכהן בחברה רו"ח מבקר, רו"ח המבקר בחברות הנרכשות הוא כמפורט לעיל.  35
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  כתב שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה -נספח א' 

מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בדיעבד בהתאם למותר בתקנון החברה, מתחייבת  .1
פעולותיך לפני תאריך כתב בזאת החברה לשפות אותך בגין כל פעולה או מחדל שעשית )לרבות 

זה( ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה או בחברה בת או בחברה שאינה בשליטה 
"( ובכלל חברה אחרתאו בבעלות מלאה של החברה בה מונית ע"י החברה כנושא משרה )להלן: "

 :זה

(i)  בפשרה חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן
 ו/או פסק בורר, שאושר ע"י בית משפט;

(ii)  הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך
שיתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר יסתיים ללא הגשת כתב 

יים ללא אישום נגדך ומבלי שתוטל עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שיסת
הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה 

א( לחוק החברות, או בקשר 1)א()260דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל בהתאם לסעיף 
 .לעיצום כספי

"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" משמעו סגירת 
)בסעיף קטן  1982 –לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב  62התיק לפי סעיף 

חוק סדר הדין הפלילי(, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף  –זה 
 .לחוק סדר הדין הפלילי 231

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה 
, קנס על 1985-להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו

 .עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות, חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר

(iii) שכר טרחת עורך דין, שהוצאת או שחוייבת בהן בידי  הוצאות התדיינות סבירות, לרבות
בית משפט, בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום 

 .פלילי שממנו זוכית או שבו הורשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

(iv) בהן בידי  הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת או שחויבת
בית המשפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום 
פלילי ממנו זוכית, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה 

 .פלילית

לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגדך על דרך של תביעה  -בסעיף זה, ״אדם אחר״ 
 .נגזרת

(v) ציא או שתחויב בהן בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות שתו
 .הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין

הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין ובכלל  -" הליך אכיפה מנהליבסעיף זה, "
, כפי 2011-זה חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה(, התשע"א

 שיעודכן מעת לעת )להלן: "חוק ייעול הליכי אכיפה"(.

(vi)  להלן: 1968-()א( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף( 
 כפי שתוקן בחוק ייעול הליכי אכיפה."(, חוק ניירות ערך"

מחדלים למקרים או לעיל יחול על חבויות הנובעות מפעולות או  1השיפוי על פי סעיף א.    
  לאירועים כדלקמן או בקשר איתם:
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הצעות ניירות ערך ע"י החברה ו/או ע"י בעל מניות כלשהו לציבור ו/או שלא  (1
 לציבור, על פי תשקיפים, הודעות, דיווחים, הצעות רכש והליכים אחרים.

 
ערך פעולות הנובעות מהיות והחברה בבעלות חברה ציבורית ו/או מכך שניירות  (2

 שלה הוצעו לציבור ו/או נסחרים בבורסה.
 

אירועים שהשפיעו או עלולים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה ו/או  (3
על חברות בנות של החברה או חברות אחרות או ברכושן או בזכויותיהן או 

 בהתחייבויותיהן.
 

החברה ו/או פעולות הקשורות לניהול, ייעוץ או שירותים אחרים שמעניקות  (4
חברות בנות של החברה או מי מהחברות האחרות בקשר עם הצעת ניירות ערך של 
תאגידים שונים לציבור ו/או שלא לציבור על פי תשקיף, מתאר, הקצאה פרטית, 

 הסכם או בדרך אחרת.
 

פעולות בקשר להשקעות שמבצעות החברה ו/או חברות בנות של החברה או מי   (5
ת בשלבים שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה לצורך מהחברות האחרות המתבצעו

ההתקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה לרבות פעולות 
שביצע דירקטור/נושא המשרה בשם החברה ו/או חברות בנות של החברה ו/או מי 

 מהחברות האחרות כדירקטור/כנושא משרה בתאגיד נשוא ההשקעה וכדומה.
 

לחוק  1ביצוע "עסקה" או "פעולה" כמשמעותן בסעיף פעולות הקשורות ב  (6
החברות, )לרבות קבלת החלטות או הימנעות מקבלתן, הצגת מצגים, ניהול מו"מ, 
והתקשרויות עם סוכנים ו/או עם לקוחות אחרים(, קבלת אשראי, העברה, מכירה 

 או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
 

פעולות הקשורות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ברכישת או מכירת חברות,   (7
גופים משפטיים או נכסים, וכן באירועים הקשורים, במישרין או בעקיפין, 
להגבלים עסקיים ובכלל זה הסדרים כובלים, מונופולים, בפיצולים או במיזוגים 

 ותוצאות משפטיות ואחרות העשויות לנבוע מהם.
 

 לטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.כל הח (8
 

פעולות שיש בהן לגרום לפגיעה באיכות הסביבה ובכלל זה פעולות הקמה, ניהול,   (9
 תחזוקה או פעילות של בתי חרושת, מפעלים או מתקנים.

 
פעולות בקשר ליחסי עבודה ויחסי מסחר, בכלל זה עם עובדים, קבלנים עצמאיים,   (10

ותים למיניהם, לרבות פעולות שביצעת בשם החברה לקוחות, ספקים ונותני שיר
 ו/או חברות בנות של החברה ו/או מי מהחברות האחרות כנושא משרה.

 
אירועים הקשורים בבטיחות בעבודה, פגיעות בעבודה ואיכות מוצר, הן נזקי גוף   (11

 והן נזקי רכוש.
 

גע פעולות בקשר עם שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנו  (12
אליהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון 

 החברה, הקמת חברות בנות, פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.
 

כל תביעה או דרישה בקשר עם מתן מידע, מצגים, חוות דעת, דוחות כספיים,   (13
ווח או הודעה דיווחים או הודעות לכל רשות מוסמכת על פי דין, לרבות, די

, לרבות תקנות 1968-המוגשים על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך, תשכ"ח
שהותקנו מכוחם או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל, 
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או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה ו/או הימנעות 
 פי הוראות דיני המס החלים על החברה.מהגשת דיווח או הודעה כאמור, או על 

 
ניהול משאים ומתנים עם צדדים שלישיים, לרבות מגעים עם רשויות המדינה   (14

 בתחום פעולות החברה. 
 

-התבטאויות, אמירות, המלצות, לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשו בתום לב על (15
ידך בתוקף תפקידך ומכוח תפקידך, לרבות במסגרת ישיבות ההנהלה, 

 הדירקטוריון או ועדה מוועדותיו.
 

פעולות הקשורות לניהול השוטף של ענייני החברה, עובדיה ונושאי המשרה בה,  (16
טיפול בליקויים, באירועים חריגים ובתלונות של עובדים, לקוחות, צדדים 
שלישיים אחרים, מעקב אחר יישום דוחות ביקורת ותיקון ליקויים, הכנת 

 שורן ופיקוח על עבודת הביקורת הפנימית בחברה.תוכניות עבודה לביקורת ואי
 

פעולות בקשר עם הוצאת וקבלת רישיונות, היתרים, פטורים ואישורים לרבות  (17
רישיונות עסק, רישיונות ואישורים הדרושים לניהול עסקי החברה ופטורים 

 בנושא הגבלים עסקיים ומילוי תנאים מכוחם.
 

ולחתימה של דוחות כספיים, לרבות אירועים הקשורים להכנה, לעריכה לאישור  (18
קבלת החלטות בדבר הפעלתם של כללים חשבונאיים, הסתמכות על אומדנים 
והערכות חשבונאיות, וכן תוכניות עבודה, תוכניות עסקיות או תחזיות בקשר עם 

 .החברה
 

פעולה בקשר להקמת, רישום, ניהול ועשיית שימוש במרשמים ובמאגר מידע  (19
 .1981-פרטיות, התשמ"אכהגדרתו בחוק הגנת ה

 
 פעולות ו/או החלטות שנעשו על ידך במסגרת הניהול השוטף של החברה. (20

 
כל אחד מסוגי האירועים או הפעלות המפורטים לעיל, בקשר לכהונתך כנושא  (21

 משרה בחברה בת של החברה או בחברה אחרת. 
 

כתבי השיפוי שיוצאו סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כל ב.     
להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי, ביחס לחבויות כספיות שיוטלו עליהם כאמור 

לעיל, בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בסעיף א' לעיל, לא יעלה על  1בסעיף 
)עשרים וחמישה אחוזים( מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים  25%

נים של החברה שקדמו לתשלום סכום השיפוי, בתוספת סכומים שיתקבלו, אם האחרו
סכום השיפוי יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה )להלן: "

 .מיליון ש"ח, לפי הגבוה 120"(, או המקסימלי
 

ג.     אם וככל שסך כל הסכומים שבהם יחויבו נושאי המשרה באחד מן העניינים נשוא השיפוי, 
לעיל, יעלה על סכום השיפוי  1ביחס לחבויות כספיות שיוטלו עליהם כאמור בסעיף 

המקסימלי, או על יתרת סכום השיפוי המקסימלי שתהיה קיימת באותה עת, יחולק סכום 
לפי העניין( בין נושאי המשרה הרלוונטיים באופן שסכום  –ו השיפוי המקסימלי )או יתרת

השיפוי שיקבל כל אחד מהם בפועל יחושב על פי היחס שבין הסכום שבו חוייב כל אחד 
 מנושאי המשרה לסך כל הסכומים שבהם חוייבו כל נושאי המשרה בגין אותו עניין.

כומים אשר לא כוסו על ידי סכום השיפוי שישולם בפועל על ידי החברה, יוגבל אך ורק לס .2
הביטוח ולא שולמו בפועל. לא תהיה/י זכאי/ת לתשלום מהחברה בשל נזק שבגינו כבר התקבל 

 .תשלום שיפוי מלא מאחר ו/או מהחברה

 :בכל מקרה שיחולו אירועים בני שיפוי, כפוף השיפוי למפורט להלן .3
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כי תודיע/י לחברה על כל הליך משפטי שייפתח נגדך ועל כל איום שיימסר לך שהליך משפטי  .א

כאמור יפתח כנגדך, וזאת במהירות הראויה לאחר שייוודע לך לראשונה על כך, ותעביר/י אליה 
 או אל מי שהיא תודיע לך ללא דיחוי כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך. 

 
ת על עצמה את הטיפול בהליך המשפטי האמור ו/או למסור את כי החברה תהיה זכאית לקח .ב

הטיפול לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה )פרט לעורך דין שלא יהא מקובל על נושא 
המשרה מסיבות סבירות ובמקרה כזה, ייקבע עורך הדין המטפל ותנאי שכרו, בהסכמת 

 החברה, ובלבד שניתנה מראש ובכתב(.
 

ן כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור באופן בלעדי ולהביא החברה ו/או עורך די
 אותו הליך לידי סיום, הכל כפי שיראו לנכון.

 
לפי בקשת החברה תחתום/י על כל מסמך שיסמיך את החברה ו/או עורך דין כאמור, לטפל 

 בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל.
 

הסר ספק, מובהר כי החברה ו/או עו"ד כאמור לא יהיו רשאים, במסגרת הליך פלילי,  למען
להודות באיזה מן האישומים בשמך או להסכים לעסקת טיעון, אלא בהסכמתך. כמו כן, 
החברה ו/או עורך הדין לא יהיו רשאים במסגרת הליך אזרחי, להודות, בשמך )בין בפני בית 

( בקיום איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי עפ"י כתב שיפוי משפט ובין במסגרת הסדר פשרה
זה ו/או עפ"י הדין, אלא בהסכמתך. יחד עם זאת, אין באמור כדי למנוע מהחברה ו/או מעו"ד 
כאמור באישורה של החברה, להגיע להסדר כספי עם תובע בהליך אזרחי ללא הסכמתך, ובלבד 

עים שאינם בני שיפוי על פי כתב שיפוי זה ו/או שלא יהיה בכך כדי להודות בקיום איזה מהאירו
 על פי הדין.

 
עליך לשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור בכל דרך סבירה כפי שיידרש ממך  .ג

על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל 
 ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך באופן שלא תידרש/י לשלמן או לממנן בעצמך.

 
אותך כאמור בגין כל סכום שישולם על ידך על פי פסיקת כי החברה לא תהיה חייבת לשפות  .ד

בורר בהליך בוררות או על פי תנאי הסדר פשרה שהושג בתביעה, דרישה או הליך אחר, אם לא 
 ניתנה הסכמתה של החברה להליך הבוררות או להסדר הפשרה, לפי העניין, מראש ובכתב.

החברה לא נטלה על עצמה את הטיפול  )א( לעיל,3ימים מקבלת הודעה כאמור בסעיף  14אם תוך  .4
)ב( 3בהגנה עליך או אם תתנגד ו/או פרקליט החברה יתנגד לייצוגך בנסיבות האמורות בסעיף 

לעיל )והכל, במקרה בו חברת הביטוח לא תיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך(, תהיה רשאי 
ברה )להלן: למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שתבחר לעצמך ושיהיה מקובל על הח

ידי ועדת הביקורת של -"(, ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לו יאושר עלהפרקליט האחר"
החברה שתבחן את סבירותו )ובהעדר קיומה של וועדת ביקורת דירקטוריון החברה(, והכול 
בתוך זמן סביר ממועד דרישתך לתשלום כאמור. מוסכם כי שכר הטרחה אשר סוכם עם פרקליט 

ה בסיס סביר לבחינת שכר הטרחה של הפרקליט האחר. תינתן לך האפשרות לטעון החברה יהוו
בפני ועדת הביקורת לעניין שכר הטרחה של הפרקליט האחר. החלטת וועדת הביקורת בעניין 
תהיה מנומקת. אם תחלוק על החלטת ועדת הביקורת, תהא רשאי לערער עליה בפני 

 . פני הדירקטוריוןהדירקטוריון, ולצורך כך להופיע ולטעון ב
  

לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש, תעמוד לך הזכות לקבל מהחברה את סכום שכר 
 ידך ועל חשבונך.-הטרחה הסביר שאושר לך, והיתרה תשולם על

 
למען הסר ספק, מובהר כי האמור בסעיף זה כפוף להוראות פוליסת ביטוח נושאי המשרה, 

וראות סעיף זה לא יחולו במקרה בו מינוי הפרקליט האחר לעניין זהות הפרקליט המייצג וה
 פי הפוליסה או להקטינה.-יאפשר לחברת הביטוח להשתחרר מחבותה על



91 

 

 

על תשלומי החברה על פי כתב שיפוי זה, אשר ישולמו כמקדמה או בכל דרך אחרת, יחולו  .5
 :ההוראות שלהלן

היה ויתברר לאחר התשלום, כי עליך להחזירו, כולו או מקצתו, בשל כך  .5.1
לחוק החברות או בשל כל  263שלא היית זכאי לשיפוי בשל הוראות סעיף 

הוראת דין אחרת, יישא סכום ההחזר הפרשי הצמדה למדד וכן בתוספת 

–הריבית הקבועה בתקנות מס הכנסה )קביעת שיעור הריבית(, התשמ"ה

 .תהיה מעת לעת, מן היום שבו שולם הסכום ועד יום החזרתו, כפי ש1985

היה ולאחר התשלום יבוטל החיוב שבגינו שולם הסכום או שסכומו פחת  .5.2
מכל סיבה שהיא, תמחה לחברה את מלוא זכויותיך להשבה של הסכום 
מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה 

תהיה פטור מהחזרת הסכום  –כן  והחברה תוכל לממשה, ומשתעשה
תהיה חייב להחזיר את הסכום  –שהזכות להשבתו הומחתה. לא תעשה כן 

האמור בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שלפיהם תהיה/י 
 .זכאי/ת להחזר הסכום מאת התובע

בסעיף  מובהר בזאת כי התחייבות החברה לשיפוי כאמור בכתב שיפוי זה תהיה בהתאם למפורט .6
 .  לחוק החברות 263

התחייבות החברה לשפותך לפי כתב זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה  .7
בחברה ובלבד שהפעולות בגינן ניתן התחייבות לשיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא 

 . משרה בחברה

יידרשו מעשה, החלטה, אישור היה ולצורך מתן תוקף לאיזה מן ההתחייבויות האמורות לעיל  .8
או הליך נוסף או אחר כלשהו, מתחייבת החברה לגרום לעשייתם ו/או לקבלתם, לפי העניין, 

 .באופן שיאפשר לה קיום מלוא התחייבויותיה כאמור לעיל

אין באמור בכתב שיפוי זה בכדי לגרוע מהפטור שניתן לך על ידי החברה, אם ניתן. כמו כן, אין  .9
פוי זו כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה מתן שיפוי נוסף או מיוחד או בהתחייבות לשי

להחליט על מתן שיפוי בדיעבד על פי הוראות כל דין, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע 
 .בהתחייבויות החברה למתן שיפוי שיינתנו בהתאם להחלטה זו

. במקרה של פטירה )חו"ח( כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה .10
 .כתב שיפוי זה יחול עליך ועל עזבונך

כתב שיפוי זה אינו ניתן לשינוי, אלא אם נחתם על ידך ועל ידי החברה. עם זאת, החברה תהא  .11
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל התחייבויותיה לשיפוי על פי כתב שיפוי זה, 

י על פיו, או לצמצם את סוגי האירועים עליהם הוא חל, בין או להפחית את סכום השיפוי המרב
בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר 

 30ובלבד שניתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות  –מועד השינוי 
הסר ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, יום לפני המועד בו תכנס ההחלטה לתוקף. למען 

אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב התחייבות זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה 
רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב שיפוי טרם שינוי או ביטולו לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות 

ו הביטול, אף אם ההליך תקף לכל דבר ועניין בכל הנוגע לכל אירוע אשר אירע טרם השינוי א
בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי, והכל בכפוף לאמור בכל 
דין. מובהר כי תיקון או שינוי בכתב השיפוי כאמור לא ייחשב להרעת תנאי עבודה מקום בו 

ביעה זו להוות מעביד בין נושא המשרה לחברה, וזאת מבלי שיהיה בק –מתקיימים יחסי עובד 
 .מעביד כאמור –אמירה או פרשנות ביחס לקיום יחסי עובד 

התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר  .12
על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין 
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ת עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך הוראות דין שלא ניתן להתנו
 .לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה

על כתב שיפוי זה יחולו דיניה של מדינת ישראל. תובענות הכרוכות בכתב שיפוי זה או הנובעות  .13
 .שמקום מושבו בתל אביב הימנו, תוגשנה אך ורק לבית המשפט בעל סמכות עניינית

כתב שיפוי זה מבטל כל כתב שיפוי או התחייבות לשיפוי קודמים שקיבלת מהחברה או מחברות  .14
 . בנות של החברה

        
  בכבוד רב,

          ]_[ 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.
 

         תאריך: ___________
        _________________ 

 חתימת נושא המשרה  
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 לנושאי משרה ודירקטורים בחברה פטורכתב  -' בנספח 

 כתב פטור מאחריות 
  ]_[בשנת   ]_[בחודש  ]_[שנערך ונחתם ביום 

ותקנון החברה מתיר לחברה לפטור את נושאי המשרה של החברה מאחריותם כלפי החברה   הואיל
 בגין הפרת חובת הזהירות כלפיה;

דין לשם מתן פטור מראש מאחריות והחברה קיבלה את ההחלטות הנדרשות על פי   והואיל
 לדירקטורים ונושאי משרה, בהתאם לתנאי הפטור המפורטים בכתב זה;

 והינך מכהן כנושא משרה בחברה;    והואיל

לפיכך, הננו להודיעך כי בכפוף להוראות הדין, החברה פוטרת אותך בזה מראש ובדיעבד מכל אחריות 
או ייגרם לה, אם נגרם ו/או ייגרם, עקב הפרת חובת /כלפיה, כולה או חלקה, בשל כל נזק שנגרם ו

הזהירות שלך כלפיה ו/או כלפי חברות בת שלה ו/או כלפי חברה אחרת שהחברה מחזיקה בה מניות, 
במישרין או בעקיפין, ו/או שלחברה עניין אישי כלשהו בה, בפעולותיך בתום לב, שנעשו בתוקף היותך 

 נושא משרה בחברה.

 , כתב פטור זה לא יחול באירוע או פעולה כדלקמן, ובכפוף להוראות כל דין:על אף האמור לעיל

-הדירקטור הפר את חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעות מונח זה בחוק החברות, תשנ״ט .1
 ;)״חוק החברות״( 1999

נושא המשרה הפר את האמונים כלפי החברה שלא בתום לב וללא יסוד סביר להניח  .2
 החברה;שהפעולה לא תפגע בטובת 

נושא המשרה הפר את חובת הזהירות בכוונה או בפזיזות, למעט אם ההפרה נעשתה  .3
 ברשלנות בלבד;

 נושא המשרה פעל תוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; .4

 ;קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא המשרה .5

השליטה או לנושא נושא המשרה הפר את חובת הזהירות בהחלטה או בעסקה שלבעל  .6
 משרה כלשהו בחברה )גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור( יש בה עניין אישי.

התחייבויות החברה לפי כתב פטור זה תעמודנה לזכותך ו/או לזכות עיזבונך, החל ממועד חתימתו של 
בד שהפעולות כתב פטור זה ללא הגבלה בזמן וזאת גם לאחר העסקתך ו/או כהונתך כשנושא משרה ובל

בגינן יינתן הפטור נעשו החל ממועד חתימת כתב פטור זה ובזמן תקופת העסקתך ו/או כהונתך כנושא 
 משרה.

הפטור הנ״ל מהפרת חובת הזהירות, לא יחול בכל הליך של ״תביעה שכנגד״ של החברה כנגד נושא 
ה של נושא המשרה המשרה כתגובה לתובענה של נושא המשרה כנגד החברה, למעט מקום בו התובענ

 הינה לשמירה על זכויות מגן בדיני העבודה שמקורם בדין ו/או בהסכם עבודה אישי בינו לבין החברה.

ידי החברה, ככל -אין באמור בכתב פטור זה כדי לגרוע מהאמור בכתב פטור אחר שניתן לך כדין על
ל תגמולי ביטוח במסגרת כל ידי החברה ו/או בזכותך לקב וניתן ו/או בכתב שיפוי, ככל וניתן לך על

 פוליסת ביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

התחייבויות החברה לפי פטור זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, 
לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא 

תנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך לפגוע או ניתן לה
 לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.

מסורה  חיפההדין החל על כתב פטור זה הינו הדין בישראל, ולבית המשפט המוסמך בתל אביב ובמחוז 
 הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שתנבענה מיישום כתב פטור זה ו/או מפרשנותו.

 
 
 
 

 לעניין כתב פטור זה:

 או כל נגזרת שלה כמשמעותה בחוק החברות, לרבות החלטה ו/או מחדל. - ״פעולה״
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כמשמעותו בחוק החברות, לרבות נושא משרה המכהן ו/או מועסק, לפי החברה,  - ״נושא משרה״
אגיד אחר, שהחברה מחזיקה בו מניות ו/או זכויות אחרות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין בת

 כלשהו בו ולרבות החשב, מבקר הפנים, היועץ המשפטי ומזכיר החברה.

 

 ולראיה באנו על החתום:
 

   
 החברה  נושא המשרה

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 סומך חייקין 
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 לכבוד
 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ החברות: שלהדירקטוריונים 

 )"החברות המשולבות" –(להלן  פסגות קומפס השקעות בע"מו
 

 
 נ.,.א.ג

  המיועד להתפרסם בחודשוואליו קפיטל וואן בע"מ חברת  תשקיף הנדון:

 2021אוגוסט 

 
 
 

שבנדון של   בתשקיףהננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה)  
 להלן:    המפורטיםשלנו הדוחות 

 
מיום   .1 המבקר  החשבון  רואה  הכספיים    2021באוגוסט    2דוח  הדוחות  על 

ולכל אחת    2019-ו  2020בדצמבר    31המשולבים של החברות המשולבות לימים  
 .2020בדצמבר   31מה ביום משלוש השנים בתקופה שהסתיי

 
המידע הכספי  על    2021באוגוסט    2של רואה החשבון המבקר מיום    דוח סקירה .2

ולתקופה של    2021במרס  31של החברות המשולבות ליום  התמציתי המשולב
 שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. 

 
 
 
 

 

 סומך חייקין

 רואי חשבון

 

 

 



 
 

 

 
סגות פ :חברותהמידע כספי משולב של 

 נאמנות בע"מ,  קרנות
  ,"מ בעפסגות ניירות ערך 

 השקעות בע"מ קומפספסגות 

 

 

 2020בדצמבר  31ליום 



 
 

 

 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ
 

 2020בדצמבר    31מידע כספי משולב ליום  
 
 

 תוכן העניינים 
 
 

 עמוד
 

 3 אישור המידע הכספי המשולב של רואי החשבון המבקרים
 

 4 דוחות משולבים על המצב הכספי 
 

 6 דוחות משולבים על הרווח הכולל 
 

 7 לבים על השינויים בהון דוחות משו 
 

 8 דוחות משולבים על תזרימי המזומנים
 

 10 המשולבים    ביאורים לדוחות הכספיים 



 
 
 
 
 
 
 

 סומך חייקין 
 KPMGמגדל המילניום 
 609, תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 
8000   684   03 

KPMG    ארגון הגלובלי של  ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפותKPMG  ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו ת המ  פי פו נ    סו
KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d ת ו רי ח גבלת בא מו ת  רטי פ ת  טי רי ב רה   , חב

 
 

  קרנותסגות פ :חברותשל הדוח רואי החשבון המבקרים לדירקטוריונים 
 השקעות בע"מ  קומפספסגות "מ ובענאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך 

 
הדוחות   את  של  המשולבים  ביקרנו  המצורפים  הכספי  המצב  פעל  קרנות  סגות  החברות: 

")  החברות"  -(להלןבע"מ ופסגות קומפס השקעות בע"מ,  ניירות ערך  נאמנות בע"מ, פסגות  
רווח כולל אחר, ו  הפסדורווח  המשולבים על  דוחות  הואת    2019  -ו  2020בדצמבר    31לימים  

על תזרימי המזומנים לכל אחת המשולבים  על השינויים בהון והדוחות    המשולבים  הדוחות
אלה    משולבים  . דוחות כספיים2020בדצמבר    31פה שהסתיימה ביום  משלוש השנים בתקו

הדירקטוריוהינם   על החברותשל    ותוההנהל  ניםבאחריות  דיעה  לחוות  היא  אחריותנו   .
 בהתבסס על ביקורתנו.  אלהמשולבים דוחות כספיים 

 
שנקבעו   תקנים  לרבות  בישראל,  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו 

(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג    בתקנות . על פי תקנים אלה, 1973  -רואי חשבון 
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין  נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת 
ראיות  של  מדגמית  בדיקה  כוללת  ביקורת  מהותית.  מוטעית  הצגה  הכספיים  בדוחות 

הכספיים.   שבדוחות  ובמידע  בסכומים  כללי  התומכות  של  בחינה  גם  כוללת  ביקורת 
  ות וההנהל  ניםהחשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריו

וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו   החברותשל  
 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
מכל הבחינות המהותיות,    הנ"ל משקפים באופן נאות,  המשולבים  לדעתנו, הדוחות הכספיים

,  ןואת תוצאות פעולותיה  2019  -ו  2020בדצמבר    31לימים    החברותאת המצב הכספי של  
בהונ המזומנים    ןהשינויים  שהסתיימה   שלהןותזרימי  בתקופה  השנים  משלוש  אחת  לכל 

 ). א(2החשבונאית המפורטת בביאור  למדיניותבהתאם  2020בדצמבר  31ביום 
 
 
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 2021 באוגוסט 2
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 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ
 

 בדצמבר 31דוחות משולבים על המצב הכספי ליום 
 

   2020 2019 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור  
 

        נכסים שוטפים
        

 137,834  160,299  6  מזומנים ושווי מזומנים
 20,323  31,522  6  פיקדונות

 86,508  139  19  השקעות לזמן קצר
 6,600  -  21, 19  הלוואה לפסגות בית השקעות

 75,301  42,502  19, 7  חייבים ויתרות חובה
 12,601  11,276  13  נכסי מיסים שוטפים

     
 339,167  245,738    סה"כ נכסים שוטפים

     
     נכסים בלתי שוטפים

     
 1,404  1,862  20  שימוש בנכסים חכוריםזכות 

 1,525  2,288  8  רכוש קבוע, נטו
 1,104,080  466,537  9  נכסים בלתי מוחשיים, נטו

     
 1,107,009  470,687    סה"כ נכסים בלתי שוטפים

     
 1,446,176  716,425    סה"כ נכסים

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 

_________________
__ 

 

 
 שלמה פשה

 
 
 

 אופיר נאור
 
 
 

 
 יו"ר דירקטוריון פסגות קרנות 

 
 יו"ר דירקטוריון פסגות 

 
 

 נאמנות ופסגות ניירות ערך
 

 קומפס השקעות
 

 
   

___________________ 
  מנכ"ל

___________________ 
 אייל גורן  מנכ"ל

 
 

 תמרה דירקטור
 
 

 מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות 
 

 מנכ"לית פסגות ניירות ערך 
    

___________________ 
  מנכ"ל

___________________ 
  מנכ"ל

___________________ 
  מנכ"ל

 
 חזי דיווה

 
 

 יוני אלרוב
 
 

 מור גרשגורן
 
 

 
  פסגות קומפס  כספים מנהל פסגות כספים סמנכ"ל  פסגות קרנות כספים סמנכ"ל 
  השקעות ערךניירות  נאמנות 

 
 

 2021 באוגוסט 2תאריך אישור הדוחות המשולבים: 
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 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ

 
 בדצמבר  31דוחות משולבים על המצב הכספי ליום  

 
   2020 2019 

 ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  ביאור  
 

         התחייבויות שוטפות
         

 33,800   9,000   10  הלוואות ואשראי
 157,115   46,852   11  זכאים אחרים ויתרות זכות
 -    418     התחייבות מיסים שוטפים

 845   1,139   20  התחייבות בגין חכירה 
     

 191,760   57,409     סה"כ התחייבויות שוטפות
     

     התחייבויות שאינן שוטפות 
     

 913   934   21  השקעות  בית  מפסגות  הלוואה 
 26,916   17,966   10  התחייבויות לתאגידים בנקאיים 

 576   734   20  התחייבות בגין חכירה
 123   -    12  זכאים אחרים לזמן ארוך

 275,698   65,675   13  התחייבות מס נדחה
 708   1,345   12  הטבות לעובדים

     
 304,934   86,654     סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

     
 496,694   144,063     סה"כ התחייבויות

     
 949,482   572,362   14  סה"כ הון 

     
 1,446,176   716,425     סה"כ התחייבויות והון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המשולבים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים  
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 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ
 

 בדצמבר  31דוחות משולבים על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום  
 

  2020 2019 2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 
 

       הכנסות
       
       

 198,503   267,162   228,740    וקרנות סל *ניהול קרנות נאמנות  
 86,441 -    -     פעילות תעודות הסל , נטו * 

 40,961   38,738   33,405    ניירות ערך   ניהול תיקי 
 23,244   31,615 41,529    פעילות חבר הבורסה 

 135   2,888   6,520    הכנסות אחרות 
 1,427   2,215   637    הכנסות מימון 

     

    310,831   342,618   350,711 
     הוצאות 

     
 55,484   49,507   61,771    משכורות והוצאות נלוות

 39,926   51,383   40,800   21 דמי ניהול ושירותים לפסגות בית השקעות
 145,249   145,893   144,092   16 הוצאות תפעול, שיווק והנהלה וכלליות 

 3,052   15,008   9,923   9 הפחתת נכסים בלתי מוחשיים 
 3,400   -    624,902   9 הפסד מירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים 

 9,967   5,095   2,625   17 הוצאות מימון
     
    884,113   266,886   257,078 
     

 93,633   75,732   ) 573,282(   רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה
     

 39,306   17,924   ) 196,218(  13 הוצאות (הכנסות) מסים על ההכנסה
     

 54,327   57,808   ) 377,064(   רווח (הפסד) נקי לשנה 
     

      לרווח יועברו   שלא אחר כולל רווח(הפסד)  פריטי
     והפסד

     
     שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסים הנמדדים 

 3,569   -    -     בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו ממס 
     

 ) 906(  ) 301(  ) 280(  12 הפסדים אקטואריים שהוכרו בשנה, נטו ממס 
     
   )280 (  )301 (   2,663 

     
 56,990   57,507   ) 377,344(   סך (הפסד) רווח כולל לשנה

 
 ד. 25* לעניין הרפורמה בתעודות הסל וההסבה לקרנות סל, ראה ביאור 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המשולבים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ
 דוחות משולבים על השינויים בהון 

 
 

    בגין  הון  קרן     
    נכסים       
    פיננסיים בשווי הון   קרן בגין  הון  קרן    
  יתרת  קרן הון  רווח  דרך הוגן עם  מעסקאות    אופציות על  פרמיה    
   הכל סך ) הפסדרווח (  ***ממיזוג ** אחר כולל * שליטה בעל לעובדים מניות מניות  הון  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"ח  אלפי אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 

          : 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 949,482  123,789  140,731  3,569  8,730  5,975  666,662  26   2020בינואר  1יתרה ליום 

          סך רווח כולל לתקופה:
 ) 377,064( ) 377,064( -  -  -  -  -  -   הפסד נקי לשנה  
 ) 280( ) 280( -  -  -  -  -  -  12 לשנה הפסד כולל אחר, נטו ממס  

          עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון: 
 224  -  -  -  -  224  -  -  15 תשלומים מבוססי מניות   
          

 572,362  ) 253,555( 140,731  3,569  8,730  6,199  666,662  26   2020בדצמבר  31יתרה ליום 

          
          : 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 1,050,182 224,782  140,736  3,569  8,730  5,682  666,662  21   2019בינואר  1יתרה ליום 
 -  -  ) 5( -  -  -  -  5   הנפקת הון (מיזוג) 

          סך רווח כולל לתקופה:
 57,808  57,808  -  -  -  -  -  -   רווח נקי לשנה  
 ) 301( ) 301( -  -  -  -  -  -  12 לשנה הפסד כולל אחר, נטו ממס  

          בעלים שנזקפו ישירות להון: עסקאות עם 
 ) 158,500( ) 158,500( -  -  -  -  -  -   **** דיבידנד חלוקת

 293  -  -  -  -  293  -  -  15 תשלומים מבוססי מניות   
          

 949,482  123,789  140,731  3,569  8,730  5,975  666,662  26   2019בדצמבר  31יתרה ליום 
           
 קרן הון הנובעת בעיקר מהלוואות מפסגות בית השקעות בריבית מוטבת * 
 קרן הון בגין מניות הבורסה שיועדו לרווח כולל אחר  **

 (ד)  25*** ראה באור 
 לפרוט על מגבלות על חלוקת דיבידנד. 10ראה ביאור ****
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 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ

 
 דוחות משולבים על השינויים בהון 

 
 

    מנכסים  הון  קרן      
     פיננסיים      
    הנמדדים הון   קרן בגין  הון  קרן    
  יתרת   דרך  הוגן  בשווי מעסקאות    אופציות על  פרמיה    
   הכל סך ) הפסדרווח (    קרן הון ממיזוג אחר  כולל רווח שליטה  בעל עם לעובדים מניות מניות  הון  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"ח  אלפי אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 
          

          : 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 1,009,884  188,442  140,736  -  8,730  5,293  666,662  21    2018בינואר  1יתרה ליום 

 IFRS 9   -  -  -  -  -  -  2,419  2,419השפעת יישום לראשונה של 
          לאחר היישום   2018בינואר  1יתרה ליום 

 1,012,303  190,861  140,736  -  8,730  5,293  666,662  21   לראשונה  
          סך רווח כולל לתקופה:

 54,327  54,327  -  -  -  -  -  -   רווח נקי לשנה  
 2,663  ) 906( -  3,569  -  -  -  -  12,13 לשנה  כולל אחר, נטו ממס(הפסד) רווח  

          עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון: 
 ) 19,500( ) 19,500( -  -  -  -  -  -   חלוקת דיבידנד 
 389  -  -  -  -  389  -  -  15 תשלומים מבוססי מניות   
          

 1,050,182 224,782  140,736  3,569  8,730  5,682  666,662  21   2018בדצמבר  31יתרה ליום 
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 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ
 

 בדצמבר  31דוחות משולבים על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 
 

   2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור  
 

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 54,327   57,808   ) 377,064(     רווח (הפסד) נקי לשנה  
       

       התאמות: 
       

 9,680   6,750   943,9   20,  9,  8 והפחתות  פחת
 3,052   15,008   9,923   9 מוחשיים בלתי נכסים של הפחתה

 3,400   -    624,902   9 הפסד מירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
 39,306   17,924   ) 196,218(   הכנסה על מסים(הכנסות)  הוצאות
 6,927   477   1,625      "ע ושיערוך פיקדונות, נטומני רווחים, מימון עלויות

 389   293   224    מניות  מבוסס  תשלום עסקאות
 ) 518(  ) 308(  211    שינוי בהטבות לעובדים 

     
      450,610   40,144   62,236 

       
       

 ) 10,754(  ) 33,594(  32,799   7 חובה  ויתרות בחייבים שינוי
 ) 4,024(  ) 3,469(  ) 3,585(  9 נדחות  רכישה בהוצאות שינוי
 ) 1,109(  8,901   ) 20,491(     אחרים בזכאים שינוי
 -    24,800   ) 24,800(  10 נטו, והלוואות באשראי שינוי

 767,533   -    -     תנועה בנכסים של חברות תעודות הסל , נטו
 ) 757,159(  -    -     של חברות תעודות הסל, נטו תנועה בהתחייבויות

 ) 1,073(  ) 9,489(  ) 11,185(     נטו , בפיקדונות השקעה

     

     )27,262 (  )12,851 (  )6,586 ( 
       

 ) 4,045(  ) 2,457(  ) 965(   ששולמה ריבית
 2,656   2,902   542    שהתקבלה ריבית

 1,613   8,867   6,642   13 שהתקבל  הכנסה מס
 ) 37,605(  ) 24,215(  ) 18,511(  13 ששולם הכנסה מס

     
     )12,292 (  )14,903 (  )37,381 ( 
     

 72,596   70,198   33,992    שוטפת מזומנים נטו שנבעו מפעילות
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 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ
 

 בדצמבר (המשך)  31דוחות משולבים על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 
 
  2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 
 

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
     

 ) 9,944(  ) 10,909(  85,419    ניירות ערך סחירים, נטו  (רכישת) מכירת
 6,470   6,561   6,568    פסגות בית השקעותתקבול הלוואה שניתנה ל

 24,250   -    -     מימוש זכויות במניות הבורסה לניירות ערך בת"א
     תעודות  שינוי נטו בנכסים והתחייבויות של חברות 

 158,236   -    -     הסל
 ) 1,712(  ) 1,468(  ) 1,511(  9 רכישות נכסים בלתי מוחשיים

 ) 19(  ) 1,598(  ) 1,590(  8 רכישות רכוש קבוע
     

 177,281   ) 7,414(  88,886    מפעילות השקעה מזומנים נטו שנבעו 
     

     תזרימי מזומנים מפעילות מימון
     

 ) 19,500(  ) 68,500(  ) 90,000(   חלוקת דיבידנד
 ) 51,365(  ) 84,730(  ) 9,000(   פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים

 ) 25,560(  25,483   -     קשורות מחברותהלוואות  רעוןיפ
 ) 967(  ) 873(  ) 1,413(  20 תשלומים בגין חכירה 

     
 ) 97,392(  ) 128,620(  ) 100,413(   מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

     
 152,485 ) 65,836(  22,465    במזומנים ושווי מזומניםגידול (קיטון) 

     
 51,185 203,670   137,834    מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

     
 203,670 137,834   160,299    מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 
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 המשולבותהישויות  - 1ביאור 
 

   :החברות המשולבות במידע הכספי משולב זה הינן  . א
 

ו  פסגות ניירות ערך בע"מ  "פסגות קרנות    –  להלן(קומפס השקעות בע"מ  פסגות  קרנות נאמנות בע"מ, פסגות 
הינן חברות פרטיות בבעלות   ")  החברות המשולבות"  קומפס השקעות" אופסגות  נאמנות, פסגות ניירות ערך,  

 2021במאי    12עד ליום    ה) אשר בעלת מניותי"פסגות בית השקעות"  -  מלאה של פסגות בית השקעות בע"מ (להלן
 היתה הימלאיה אפ.פס.בע"מ. 

  – גמל ופנסיה בע"מ (להלן    עסקת מכירת פסגות בית השקעות לאלטשולר שחםהושלמה    2021במאי    12ביום  
אלטשולר שחם  התקיימות מלוא התנאים המתלים להשלמתה, והחל מהמועד האמור    לאחר"אלטשולר שחם") 

 פסגות בית השקעות.מחזיקה במלוא הון המניות של 
 

 
  רחוב   הינה  הרשמית  וכתובתה  בישראל  התאגדה  אשר  ישראל  תושבת  חברה  הינה  -  מ"בע  נאמנות  קרנות  פסגות

 .  א"ת 14 העם אחד
  כמתואר,  השקעות  בית  פסגות  שביצעה  מבנה  ושינויי  מיזוגים  מספר  של  תוצאה  הינה  הנוכחית  בתצורתה  החברה

 .סל וקרנות  נאמנות קרנות בניהול עוסקת החברה. להלן
 .  נאמנות קרנותפסגות  בחברת ומעולם מאז  נוהלה הנאמנות קרנות פעילות

שנת   הרביעי של  ברבעון  הסל 2018פעילות קרנות הסל החלה  בתעודות  הרפורמה  לתוקף של  כניסתה  לאחר   ,
(שבעקבותיה הופסקה פעילות תעודות הסל שנוהלה בקבוצת פסגות באמצעות חברות מנפיקות ייעודיות והוסבה  

(להלן:   קרנות מדדיםת פסגות  חברלפעילות קרנות סל (לרבות קרנות כספיות). פעילות קרנות הסל נוהלה על ידי  
לאחר ,  2018בדצמבר    31  יוםלשמש כמנהל קרן פעילות קרנות הסל. בלאחר הרפורמה  , שנבחרה  "קרנות מדדים")
 לתוך חברת קרנות מדדים.  הייעודיות  מוזגו החברות המנפיקותיישום הרפורמה, 

קרנות  פסגות  והחל ממועד זה, משמשת  קרנות נאמנות  פסגות  , מוזגה קרנות מדדים לתוך  2019ביוני    30  יוםב
 נאמנות כמנהל קרן הן לפעילות קרנות הנאמנות והן לפעילות קרנות הסל.   

קרנות נאמנות הכלולים בדוחות המשולבים, כוללים למפרע, בכל תקופות ההשוואה המוצגות  פסגות  נתוני חברת  
נתונ לפיכך,  לעיל.  והפסד לשנת  בדוחות, את הנתונים של החברות שמוזגו כמתואר  כוללים את   2018י הרווח 

וכן את פעילות קרנות הסל    שניהלהתוצאות פעילות תעודות הסל   פסגות בית השקעות עד לכניסת הרפורמה 
 .  2018שהחלה בהדרגה במהלך הרבעון הרביעי של 

 . (ד') להלן 25 באור ראה, שבוצעו המבנה ושינויי המיזוגים בדבר נוספים לפרטים
 . 2005בדצמבר  21התאגדה ביום החברה 

 
החברה משמשת כחבר בורסה לניירות ערך בתל אביב, ופועלת בשני מגזרי פעילות עיקריים:    -  פסגות ניירות ערך 

 .(ברוקראז') ניהול תיקי השקעות עבור לקוחות ופעילות מסחר בניירות ערך
מרכזית לניהול השקעות, יחידה לניהול השקעות פעילות ניהול תיקי השקעות ומסחר עבור לקוחות כוללת יחידה  

  בבורסות זרות, יחידה למתן שירותי שיווק השקעות, ביצוע עבור משקיעים זרים ומוסדיים, שירותי קניה ומכירה
 .של ניירות ערך בישראל ובחו"ל, בנקאות להשקעות, פעילות עצמית בניירות ערך ומחלקה כלכלית

 . 2006בספטמבר  11והחלה את פעילותה העסקית ביום  2005בדצמבר  21התאגדה ביום החברה 
 

היא    של  המניות  מהון  100%  -ב  מחזיקה  פסגות קומפס השקעות   –  פסגות קומפס השקעות להן  חברות  שתי 
, אשר כל אחת מהן  מ"בע   גידור  קרנות  ניהול  ופסגות  מ"בע  גידור  קרנות  קומפס  פסגות  מספקת שירותי ניהול:

 בשותפות מוגבלת זרה לניהול השקעות (קרנות גידור).מהווה שותף כללי 
ביום    אשר הינה חברה פרטית הרשומה בישראל פסגות קומפס השקעות    כחברת ,  2005  במאי  23הוקמה 

 החזקות. 
בהסכם מול מר רוני פילו וחברת "פילו ניהול קרנות   פסגות קומפס השקעותהתקשרה    2017בנובמבר    5ביום  

  , והייתה השותף הכללי בקרן הגידור 2017בינואר  05נתאגדה ונרשמה בישראל ביום  בע"מ" אשר
 "Pareto Optimum, L.P"  ("קרן פארטו") המאוגדת כשותפות מוגבלת בהתאם להוראות הדין באיי קיימןלהלן 

(Cayman Island) .    ,את מלוא הון המניות   2017בדצמבר    17רכשה ביום    פסגות קומפס השקעותעל פי ההסכם
שונה שמה של השותף הכללי לפסגות ניהול קרנות גידור בע"מ  2018בינואר  30המונפק של השותף הכללי. ביום 

 (להלן "פסגות גידור"). 
אשר התאגדה    Pareto Equity Limited Partnershipחדשה  החלה את פעילותה קרן גידור    2021ינואר  ב  28ביום  

. השותף הכללי של הקרן הינו פסגות קומפס גידור (Cayman Island)  כשותפות מוגבלת בהתאם לדין באיי קיימן
 בע"מ. 
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הישויות המשולבות (המשך) - 1ביאור   
 

 פסגות בית השקעות בע"מ  -מכירת חברת האם לשעבר  . ב
 

.פס בע"מ (להלן:  אפבין בעלת השליטה בפסגות בית השקעות, הימלאיה    הסכם  נחתם,  2021  בפברואר  12  ביום
  את   אלטשולר שחם  תרכוש  לפיו"),  אלטשולר שחםשחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "  אלטשולר") לבין  המוכרת"

  (להלן: )  "מבע  ביטוח  בסוכנויות  השקעות  פסגות(למעט    השקעות  בית  פסגות  של  והנפרע  המונפק  המניות  הון  מלוא
ליום  קבוצת  החוב הבנקאי של    בניכוי"ח  ש  מיליון  910  בסך  כוללת  תמורה  כנגד"),  פסגות  קבוצת"  31פסגות 

בהסכם)   הוגדרה(כפי שזו    2020בדצמבר    31פסגות נכון ליום  קבוצת  , בתוספת יתרת המזומנים ב2020בדצמבר  
נוסף, קובע ההסכם מנגנונים מסוימים "). בהעסקה"להלן: ובתוספת/ניכוי התאמות מסוימות שנקבעו בהסכם (

 להתאמת התמורה במהלך תקופה של שנה לאחר השלמת העסקה. 
פסגות בלהשלמת העסקה לרכישת פסגות, יתרת ההחזקות    אלטשולר שחםבהתאם לתנאי האישורים שקיבלה  

קופה של כשנה  תידרש להימכר בתוך ת בית השקעות  פסגותשל   בנות ותקרנות נאמנות ופסגות ניירות ערך, חבר
 .ממועד השלמת העסקה לרכישת פסגות

עשויה להביא להתאמה בתמורת העסקה בהתאם להוראות  למכירה    מכירת החברות המיועדותבהתאם להסכם,  
 שהוסכמו בהסכם. 

 
  

 השקעות   קומפספסגות קרנות נאמנות, פסגות ניירות ערך ופסגות  מכירת . ג
 

וואליו  "להלן:  וואליו קפיטל וואן בע"מ (בהסכם עם חברת  פסגות בית השקעות  , התקשרה  2021ביוני    1ביום  
בסך   תמורת שווי פעילותמההחזקות בפסגות קרנות נאמנות ופסגות ניירות ערך    75%"), למכירת,  קפיטל וואן

ואליו קפיטל וואן אופציה לרכישת , וכן נתנה פסגות בית השקעות לו"ההסכם") להלן:  מיליון ש"ח (   288  -של כ
ניירות ערך.  25% את מלוא הון    וואן  וואליו קפיטלבנוסף, במסגרת העסקה, תרכוש    מהון המניות של פסגות 

 מיליון ש"ח.   21 -המניות של פסגות קומפס השקעות, וזאת בתמורה כוללת בסך של כ
השקעות   בית  מפסגות  תפעול  שירותי  מתן  המשך  כולל  שהוגדרה ההסכם  תקופה  במהלך  הנמכרות  לחברות 

 בהסכם.
 

התקיימותם)   על  ויתר  לכך  הזכאי  הצד  אם  (למעט  שונים  מתלים  תנאים  של  להתקיימותם  כפופה  העסקה  השלמת
  הנדרשים   הרגולטוריים  וההיתרים  האישורים  קבלת  הינם  בהם  העיקריים  אשר,  אלו  מסוג  בהסכמים  הנהוגים

 שליטה   אמצעי  להחזקת  והיתרים  שליטה  היתרי  קבלת;  התחרות  על  הממונה  אישור:  כדלקמן העסק  לביצוע
  ביחס   הבורסה  ומסלקת  מ"בע  אביב-בתל  ערך  לניירות  הבורסה  דירקטוריון  אישור  קבלת ;  ערך  ניירות  מרשות

 הבורסה.  בחבר לשליטה
 . 2021בספטמבר   30תוקף ההסכם הינו עד ליום 

 
 : אלה כספיים בדוחות  - הגדרות . ד

 

 החברות המשולבות . 1
 

  קומפספסגות , בע"מ , פסגות ניירות ערךבע"מ פסגות קרנות נאמנות
  

 
 

  

 בע"מהשקעות    
 פסגות בית השקעות בע"מ פסגות בית השקעות . 2
 פסגות קרנות נאמנות בע"מ  פסגות קרנות נאמנות  . 3
 פסגות ניירות ערך בע"מ פסגות ניירות ערך . 4
 פסגות קומפס השקעות בע"מ קומפס השקעות פסגות  . 5
 פסגות בית השקעות והחברות המוחזקות על ידה   קבוצת פסגות . 6

בדבר צדדים   24IAS) 2009כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי ( צד קשור . 7
לחוק  1) להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ( בעלי עניין  . 8 

 . 1968 -ערך, התשכ"ח    
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2ביאור 

 

 בסיס עריכת הדוחות המשולבים:  . א
 

  םתקני חשבונאות הבינלאומייהדוחות המשולבים הוכנו בהתאם לעקרונות המדידה, ההצגה והגילוי שנקבעו ב
IFRS),(    התש"ע) כמו כן הדוחות כוללים את דרישות הגילוי מכוח תקנות ניירות ערך דוחות כספיים שנתיים

2010(. 
 .המשולבות   החברות   הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי הדירקטוריונים של 

 
 : מאוחדים הדוחות המשולבים ייושמו עקרונות לעריכת דוחות כספיים    בעריכת

 .  זהים ולתקופות לתאריכים ערוכים של החברות המשולבות הכספיים הדוחות •
 אחיד  באופן  יושמה  המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים של כל אחת מהחברות המשולבות •

 . ועקבי
 בוטלו  החברות המשולבות  בין  הנובעים מעסקאות  והפסדים  ורווחים  מהותיות  הדדיות  ועסקאות  יתרות •

 .המשולבים הכספיים בדוחות במלואם
 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה  . ב
 

 הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברות, ומעוגלים לאלף הקרוב.
 פועלות החברות. השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה 

 

 בסיס המדידה . ג
 

 :הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים
 מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד;  •
 מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר;  •
 נכסי והתחייבויות מיסים נדחים;  •
 הפרשות;  •
 נכסים והתחייבות בגין הטבות לעובדים.  •

 

 , בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.3למידע נוסף בדבר מדידת נכסים והתחייבויות אלו ראה ביאור 
 

 מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד . ד
 

   הפעילות. מאפיין שיטת  לפי והפסד הרווח פריטי את להציג בחרו החברות המשולבות
 

 תקופת המחזור התפעולי .ה
 

 תקופת המחזור התפעולי של החברות המשולבות הינה שנה. 
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בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)  - 2ביאור   
 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ו 
 

החברה , נדרשת הנהלת  IFRS  -ב  לעקרונות המדידה, ההצגה והגילוי שנקבעובעריכת הדוחות הכספיים בהתאם  
להשתמש בשיקול דעת בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים  

 והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. 
שה הנהלת החברה  בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדר

להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, 
מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות 

אופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים  המתאימות לכל אומדן. האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים ב
 מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת. 

מידע בדבר הנחות שהניחה החברה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים שקיים 
תחייבויות במהלך השנה הכספית סיכון משמעותי שתוצאתם תהייה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים וה

 הבאה נכלל בביאור הבא:
 
בקביעת סכום בר השבה של יחידה מניבת   -  סכום בר השבה של יחידה מניבת מזומנים שכוללת מוניטין •

שיעור   בדבר  הנחות  על  מתבססת ההנהלה  הערך שלה,  ירידת  בחינת  לצורך  מוניטין  הכוללת  מזומנים 
 מתוקצב.    EBITDAההיוון לפני מס ושיעור צמיחת 

 
הנהלת החברה מעריכה האם צפוי שיהיו בעתיד הנראה   -  הכרה בנכס מס נדחה בגין הפסדים לצרכי מס  •

(או לא מכירה) בנכס מס   ניתן יהיה לנצל הפסדים ובהתאם מכירה  לעין רווחים חייבים במס שכנגדם 
 נדחה. 

 
בקביעת גידול או קיטון במחויבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת לאחר    -  הטבות עובד לאחר סיום העסקה •

 לה על הנחות בדבר שיעור ההיוון ושיעור עליות שכר עתידיות. סיום העסקה, מתבססת ההנה
 

ודאיות • לא  מס  (  -  עמדות  כי  והסיכון  המס  עמדות  קבלת  לעניין  הוודאות  אי   uncertain taxמידת 
positions ,גורמים מספר  של  ניתוח  על  בהתבסס  זאת  נוספות.  וריביות  מס  בהוצאות  תישא  החברה   (

ו המס  חוקי  של  פרשנויות  לרבות לרבות  גורמים,  מספר  של  ניתוח  על  בהתבסס  זאת  נוספות.  ריביות 
 פרשנויות של חוקי המס וניסיון העבר של החברה.  

 

 קביעת שווי הוגן . ז
 

לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות מסוימים. מידע    החברהלצורך הכנת דוחות הכספיים, נדרשת  
 נכלל בביאורים הבאים: נוסף אודות ההנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן 

 
 בלתי מוחשיים;  נכסים, בדבר 9 ביאור •
 עסקאות תשלום מבוססי מניות; , בדבר 15 ביאור •
  .פיננסיים מכשירים בדבר, 19 ביאור •
 

בנתונים נצפים מהשוק ככל שניתן. מדידת שווי    החברהבקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות, משתמשת  
 בהתבסס על הנתונים ששימשו בהערכה, כדלקמן:השווי ההוגן מדרג בהוגן מחולקת לשלוש רמות 

 
 : מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל לנכסים או התחייבויות זהים. 1רמה  •
 לעיל.  1נתונים נצפים מהשוק, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה : 2רמה  •
 : נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. 3רמה  •
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בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)  - 2ביאור   
 

 מטרות, נהלים ותהליכים  -ניהול הון  . ח
 

לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה  מדיניות הנהלת החברות היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה  
ועובדי   אשראי  נותני  כגון  בחברה  אחרים  עניין  למחזיקי  הטבות  מניותיה,  לבעלי  תשואה  להניב  שתוכל  כדי 
החברה, וכן על מנת לתמוך בהתפתחות עסקית עתידית. דירקטוריון החברות מפקח על רווחיות החברות ועל  

 קת הדיבידנד לבעלי המניות.יציבותן הפיננסית וכן על סכומי חלו
 

חברת פסגות ניירות ערך מחויבת לעמידה בהון עצמי מזערי וברמת נזילות על פי תקנון הבורסה לניירות ערך  
(ראה אביב, החברה עמדה באופן שוטף בדרישות תקנון הבורסה לניירות ערך לכל אורך תקופת הדיווח  -בתל

 ב). 14) וביאור 2א ( 6ביאור 
 

"הון עצמי  ,לעמידה בהון עצמי מזערי בהתאם לתקנות משותפות בנאמנות קרנות נאמנות מחויבתחברת פסגות 
". (ראה ביאור  1995  -וביטוח של מנהל קרן ונאמן תנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת השקעות התשנ"ו  

 א).  14
 

 

 ופרשנויות  לתקנים תיקוניםתקנים חדשים,  של לראשונה יישום -שינויים במדיניות החשבונאית  ט. 
   

 כספיים  דוחות הצגת IAS 1 -ול וטעויות חשבונאיים באומדנים  שינויים  ,חשבונאית מדיניות IAS 8 -ל תיקון 
 

המושגית וביתר התקנים    שהגדרה זו תיושם באופן עקבי במסגרת   התיקון הגדיר מחדש את המונח "מהותיות" כך
הסוואתו    באופן סביר כי השמטתו, הצגתו המוטעית או  ידע הוא מהותי אם ניתן לצפותבהתאם לתיקון מ  .השונים

 .הדוחות הכספיים שהמשתמשים העיקריים מקבלים על סמך ישפיעו על החלטות
 

 . 2020בינואר  1התיקונים ייושמו באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
 

 . השפעה מהותית על הדוחות הכספיים איןליישום התיקונים 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

ויתרות החברות המשולבות המפורטות בביאור   , ובוטלו היתרות ההדדיות 1במידע כספי משולב זה, אוחדו תוצאות 
 והכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות בין חברתיות בין חברות אלו.

 פרט טים להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות אלה על ידי החברות,  כללי המדיניות החשבונאית המפור
 . החשבונאית במדיניות שינויים בדבר  לעיל(ט') 2 בביאור לאמור

 
 עסקאות במטבע חוץ . א 

 

העסקאות.  בתאריכי  שבתוקף  החליפין  שער  לפי  החברה  של  הפעילות  למטבע  מתורגמות  חוץ  במטבע  עסקאות 
והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין  נכסים  

שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינם ההפרשים שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות 
לות המופחתת במטבע חוץ לתחילת השנה, כשהיא מתואמת לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין הע 

מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה. הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים ברווח והפסד 
 בסעיפי הכנסות (הוצאות) מימון. 

 

 מכשירים פיננסיים   . ב 
 

 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים  )1(
 

 הכרה לראשונה בנכסים פיננסים
 

מכירה לראשונה בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסים מוכרים   החברה
 הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.  חברהלראשונה במועד בו ה

לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של    נכס פיננסי נמדד
מחיר העסקה שלו. חייבים שמקורם  לפיכולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה  שאינוקוח הנכס הפיננסי. ל

 בנכסי חוזה, נמדדים לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה לחייבים. 
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(המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור   
 

 מכשירים פיננסיים (המשך)  . ב 
 

 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (המשך) )1(
 

 גריעת נכסים פיננסיים 
של   החוזיות  הזכויות  כאשר  נגרעים  פיננסיים  הפיננסי   החברהנכסים  מהנכס  הנובעים  המזומנים  לתזרימי 

תזרימי מזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל   תמעבירה את הזכויות לקבל  חברהפוקעות, או כאשר ה
 הועברו באופן מהותי.הטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי הסיכונים וה

ה בידי  הפיננסי,    חברהאם  הנכס  על  מהבעלות  הנובעים  וההטבות  הסיכונים  כל  מהותי  באופן  החברה  נותרו 
 להכיר בנכס הפיננסי.  ממשיכה

 

 : סיווג נכסים פיננסים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה 
פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות: עלות מופחתת; שווי  במועד ההכרה לראשונה, נכסים  

השקעות במכשירים הוניים;   -השקעות במכשירי חוב; שווי הוגן דרך רווח כולל אחר    -הוגן דרך רווח כולל אחר  
 או שווי הוגן דרך רווח והפסד. 

 
משנה את המודל העסקי    החברה,  נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם, ורק כאשר

הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת   החוב  נכסי  ובמקרה כאמור  פיננסיים,  חוב  נכסי  לניהול  שלה 
 תקופת הדיווח העוקבת לשינוי במודל העסקי.

 
למדידה בשווי וכן אינו מיועד  במצטבר  נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים להלן  

 הוגן דרך רווח והפסד: 
 

 מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים;   •
זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק •  התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים 

 קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.  תשלומי
 

וכן אינו מיועד במצטבר מכשיר חוב נמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר אם הוא מקיים את שני התנאים להלן 
 למדידה בשווי הוגן דרך רווח והפסד: 

 
מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי מזומנים חוזיים והן על ידי מכירת נכסים    •

 פיננסיים; 
מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי    החוב  מכשירשל    התנאים החוזיים  •

 קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. 
 

הוני שאינו מוחזק למסחר,  ב,  מסוימים  מקריםב  בוחרת   החברהמועד ההכרה לראשונה של השקעה במכשיר 
וגן של המכשיר ברווח כולל אחר. בחירה זו מתבצעת באופן שאינו ניתן לשינוי, להציג שינויים עוקבים בשווי הה

 על בסיס כל השקעה בנפרד. 
 

כל הנכסים הפיננסיים שאינם מסווגים למדידה בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כמתואר  
ד. במועד נכסים פיננסיים שייועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפס  וכןלעיל,  

ייעוד כאמור מבטל או    כאשרלשווי הוגן דרך רווח והפסד    יםפיננסי  יםנכס  מייעדת  החברהההכרה לראשונה,  
 ה חשבונאית. קבלמקטין באופן משמעותי חוסר ה

 
  תזרימי  גביית  שמטרתו  עסקי  מודל  במסגרת  המוחזקים  ופיקדונות  אחרים  חייבים  לקוחות  יתרות  לחברה

  וריבית   קרן  תשלומי  ורק  אך  כוללים,  אלו  פיננסיים  נכסים  בגין  החוזיים  המזומנים  תזרימי.  החוזיים  המזומנים
  נמדדים   אלו  פיננסיים  נכסים,  לכך  בהתאם.  האשראי  וסיכון  הכסף   של  הזמן  ערך  עבור  תמורה  משקפת  אשר

 .מופחתת בעלות
 



 
 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ

 
 2020בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים המשולבים ליום  

 

17 

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  - 3ביאור   
 

 פיננסיים (המשך) מכשירים   . ב 
 

 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (המשך)        )2(
 

 עבור נכסי חובעסקי המודל ה הערכת
בצורה    מוחזקבו  שהמודל העסקי    מטרתאת    מעריכההחברה   הדבר משקף  ברמת התיק, שכן  הפיננסי  הנכס 

מידע להנהלה. בקביעת המודל העסקי של החברה, נלקחו  הפק  ובו מנוהל העסק ומסשהטובה ביותר את האופן  
 : את הכולליםבחשבון שיקולים 

  , האם האסטרטגיה של ההנהלה והמטרות המוצהרות לגבי התיק ויישום המדיניות בפועל, ובכלל זה המדיניות   •
למשך הנכסים הפיננסיים  חיי  התאמת משך  בת ריבית חוזית, בשמירה על פרופיל ריבית מסוים,  קבלמתמקדת ב 

או מימוש תזרימי מזומנים באמצעות מכירת    ,כלשהן או תזרימי מזומנים צפויים  קשורותהתחייבויות  חיי  
 הנכסים; 

של המודל העסקי ושל הנכסים   האופן שבו מוערכים ומדווחים לאנשי מפתח בהנהלה של הישות הביצועים •
 הפיננסיים המוחזקים במודל זה;  

וכיצד  • עסקי)  מודל  באותו  המוחזקים  הפיננסיים  (והנכסים  העסקי  המודל  ביצוע  על  המשפיעים  הסיכונים 
 הלים אותם סיכונים; ומנ
נוהלים האופן שבו מתוגמלים המנהלים של העסק (לדוגמה, אם התגמול מבוסס על השווי ההוגן של הנכסים המ •

 או על תזרימי המזומנים החוזיים שנגבו); 
לגבי   • וציפיות  פיננסיים בתקופות קודמות, הסיבות למכירות  נכסים  והעיתוי של מכירות של  תדירות, הערך 

 פעילות מכירה עתידית. 
 

 לצורךלגריעה אינן נחשבות מכירות    כשירותהעברות של נכסים פיננסיים לצדדים שלישיים בעסקאות שאינן  
 נכסים פיננסיים. אותםהערכת המודל העסקי, זאת באופן עקבי להמשך ההכרה של החברה ב

 
שווי  בנמדדים  נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר או מנוהלים ואשר ביצועיהם מוערכים על בסיס השווי ההוגן,  

 הוגן דרך רווח והפסד. 
 

 האם תזרימי מזומנים כוללים קרן וריבית בלבד הערכה
וריבית בלבד, 'קרהלצורך   שווי ההוגן של הנכס הפיננסי ה  הינה'  ןבחינה האם תזרימי המזומנים כוללים קרן 

סיכון האשראי המיוחס    .במועד ההכרה לראשונה עבור  ערך הזמן של הכסף,  עבור  'ריבית' מורכבת מתמורה 
לסכום הקרן שטרם נפרעה במהלך תקופת זמן מסוימת ועבור סיכונים ועלויות בסיסיים אחרים של הלוואה,  

 כמו גם מרווח רווח.
חנת את התנאים החוזיים בבחינה האם תזרימי מזומנים חוזיים הם תזרימים של קרן וריבית בלבד, החברה בו 

פיננסי כולל תנאי חוזי שעשוי לשנות את העיתוי או הסכום של  הנכס  ההאם    מעריכה  זו   ובמסגרתשל המכשיר,  
. בביצוע הערכה זו, החברה לוקחת בחשבון האמור  חוזיים כך שהוא לא יקיים את התנאיהמזומנים  התזרימי  

 את השיקולים הבאים: 
 סכום של תזרימי המזומנים;האת העיתוי או  ונאשר יש םכלשה יםמותנ יםאירוע •
 תנאים שעשויים לשנות את שיעור הריבית הנקובה, כולל ריבית משתנה; •
 הארכה או פירעון מוקדם;  נימאפיי •
ללא זכות  פיננסי  נכס  לדוגמה(  מוגדרים  מנכסים  מזומנים  לתזרימי  החברה  של  ותהמגבילים את זכהתנאים   •

 . (non-recourse)חזרה 
 

מאפיין פירעון מוקדם הינו עקבי עם קריטריון קרן וריבית בלבד אם סכום הפירעון המוקדם מייצג באופן מהותי  
  או  המתקבלסכומים שטרם שולמו של קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה, אשר עשוי לכלול פיצוי סביר,  

 , בגין סיום מוקדם של החוזה. משולם
 

בנוסף, עבור נכס פיננסי אשר נרכש בפרמיה או בניכיון משמעותיים ביחס לערך הנקוב החוזי, מאפיין אשר מתיר  
או דורש פירעון מוקדם בסכום אשר מייצג באופן מהותי את הערך הנקוב החוזי וריבית חוזית שנצברה אך טרם 

בגין סיום   (אשר עשוי לכלול פיצוי סביר, המתקבל או משולם,  עקבי עם קריטריון קרן   הינומוקדם),  שולמה 
 וריבית בלבד אם השווי ההוגן של מאפיין הפירעון המוקדם אינו משמעותי בהכרה לראשונה. 
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  . ב 
 

 רווחים והפסדים , מדידה עוקבת
 
 והפסד נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח  •
נטו,     והפסדים  רווחים  הוגן.  בשווי  נמדדים  אלו  נכסים  עוקבות  או    לרבותבתקופות  ריבית  הכנסות 

 .דיבידנדים, מוכרים ברווח והפסד
 
 מכשירי הון בשווי הוגן דרך רווח כולל אחרב השקעות •
נכסים אלה נמדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן. דיבידנדים מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד, אלא אם    

של חלק מעלות ההשקעה. רווחים והפסדים אחרים נטו מוכרים ברווח   השבה הדיבידנד מייצג בבירור  
 כולל אחר ואינם מסווגים מחדש לרווח והפסד. 

 
 נכסים פיננסים בעלות מופחתת  •
נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי   נכסים אלו  

רווח  יםהפסד ריבית,  הכנסות  ערך.  הפסד  יםמירידת  ברווח   יםאו  מוכרים  ערך  וירידת  שער  מהפרשי 
 הפסד. והוא ברווח  אףהנובע מגריעה, מוכר   כלשהווהפסד. רווח או הפסד 

 
 גן דרך רווח כולל אחרהשקעות במכשירי חוב בשווי הו •
נכסים אלה נמדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן. הכנסות ריבית המחושבות תוך שימוש בשיטת הריבית    

והפסדים  רווחים  והפסד.  ברווח  מוכרים  ערך  וירידת  שער  מהפרשי  הפסדים  או  רווחים  האפקטיבית, 
ים שנצברו ברווח כולל אחר מסווגים אחרים נטו מוכרים ברווח כולל אחר. במועד הגריעה, רווחים והפסד

 מחדש לרווח והפסד. 
 

 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים  )1(
 

אחרים,  ומנותני אשראי  בנקאיים  ואשראי מתאגידים  הלוואות  כוללות:  נגזרים  פיננסיות שאינן  התחייבויות 
 לעובדים.לקוחות זכאים, ספקים, מסלקת הבורסה, זכאים אחרים, חכירה מימונית והטבות 

 
 פיננסיות בהתחייבויות לראשונה הכרה

מוכרות  הפיננסיות  ההתחייבויות  יתר  היווצרותם.  במועד  שהונפקו  חוב  במכשירי  לראשונה  מכירה  החברה 
 ) בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.trade dateלראשונה במועד קשירת העסקה (

בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה בשווי הוגן    התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה
 לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

 

 פיננסיות תמדידה עוקבת של התחייבויו
 

והפסד) מוכרות לראשונה התחייבויות פיננסיות (למעט התחייבויות פיננסיות אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח  
בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות  
רווח  דרך  הוגן  לשווי  מיועדות  פיננסיות  התחייבויות  האפקטיבית.  הריבית  לשיטת  בהתאם  מופחתת  בעלות 

מוערכים בהתבסס על שוויין ההוגן, וזאת בהתאם לאופן    והפסד, אם החברה מנהלת התחייבויות אלה וביצועיהן
) חשבונאית  עקביות  חוסר  למנוע  נועד  הייעוד  אם  הסיכונים,  ניהול  את  החברה  תיעדה   an accountingשבו 

mismatch .או אם מדובר במכשיר משולב הכולל נגזר משובץ ,(  
 

יסווג כהתחייבות פיננסית, מוכרות כנכס  עלויות עסקה המיוחסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר אשר  
במסגרת סעיף הוצאות נדחות בדוח על המצב הכספי. עלויות עסקה אלו מנוכות מההתחייבות הפיננסית בעת 
 ההכרה לראשונה בה, או מופחתות כהוצאות מימון בדוח רווח והפסד כאשר ההנפקה אינה צפויה עוד להתקיים. 

 
 פיננסיות  התחייבויות גריעת

 ייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות החברה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה. התח
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  . ב 
 
 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים (המשך)  )2(
 

 שינוי תנאים מהותי של מכשירי חוב
חוב, בעלי תנאים שונים באופן מהותי, בין לווה לבין מלווה קיימים מטופלת כסילוק ההתחייבות החלפת מכשירי  

של  בתנאים  משמעותי  שינוי  כן,  כמו  הוגן.  בשווי  חדשה  פיננסית  בהתחייבות  והכרה  המקורית  הפיננסית 
הכרה בהתחייבות התחייבות פיננסית קיימת או של חלק ממנה, מטופל כסילוק ההתחייבות הפיננסית המקורית ו

 פיננסית חדשה. 
 

של  ההוגן  השווי  לבין  הפיננסית המקורית  העלות המופחתת של ההתחייבות  בין  כל ההפרש  במקרים כאמור 
 ההתחייבות הפיננסית החדשה מוכר ברווח והפסד בסעיף הכנסות או הוצאות מימון.

 
נים לפי התנאים החדשים, כולל עמלות התנאים שונים באופן מהותי אם הערך הנוכחי המהוון של תזרימי המזומ

כלשהן ששולמו, בניכוי עמלות כלשהן שהתקבלו ומהוון באמצעות שיעור הריבית האפקטיבי המקורי, הינו שונה 
הפיננסית  ההתחייבות  של  הנותרים  המזומנים  תזרימי  של  המהוון  הנוכחי  מהערך  אחוזים  בעשרה  לפחות 

 המקורית.
 

הח כאמור,  הכמותי  למבחן  שונים  בנוסף  כלכליים  בפרמטרים  גם  שינויים  חלו  האם  היתר,  בין  בוחנת,  ברה 
הגלומים במכשירי החוב המוחלפים. לפיכך, ככלל, החלפות של מכשירי חוב צמודים למדד במכשירים שאינם  
צמודים למדד נחשבות כהחלפות בעלות תנאים שונים באופן מהותי גם אם אינן מקיימות את המבחן הכמותי  

 ל. שבוצע לעי
 

בעת החלפה של מכשירי חוב במכשירי הון, מכשירים הוניים המונפקים בעת סילוק וגריעה של ההתחייבות, כולה 
 או חלקה, נחשבים כחלק מה"תמורה ששולמה" לצורך חישוב רווח או הפסד מגריעת ההתחייבות הפיננסית.

במקרה   -דוד את השווי באופן מהימן  המכשירים ההוניים נמדדים לראשונה בשווים ההוגן, אלא אם לא ניתן למ
העלות  בן  הפרש  כל  הנגרעת.  ההתחייבות  של  ההוגן  לשווי  בהתאם  נמדדים  המונפקים  המכשירים  האחרון, 
המופחתת של ההתחייבות הפיננסית והמדידה לראשונה של המכשירים ההוניים מוכר בדוח רווח והפסד בסעיף  

 הכנסות או הוצאות מימון. 
 

 י של מכשירי חובשינוי תנאים מהות
במקרה של שינוי תנאים (או החלפה) של מכשיר חוב שאינו מהותי, תזרימי המזומנים החדשים מהוונים בשיעור 
הריבית האפקטיבי המקורי, כאשר ההפרש בין הערך הנוכחי של ההתחייבות הפיננסית בעלת התנאים המקוריים 

 כר ברווח והפסד. לבין הערך הנוכחי של ההתחייבות הפיננסית המקורית מו
 

 קיזוז מכשירים פיננסיים
נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לחברה קיימת  

) זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס  currentlyבאופן מיידי (
 זמנית.-או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בווההתחייבות על בסיס נטו 

 
 הצגת התחייבויות פיננסיות

חודש ממועד הדוח,   12  -החברה מציגה התחייבויות פיננסיות, שמועד הפירעון החוזי שלהן הינו לאחר יותר מ
 במסגרת ההתחייבות לזמן ארוך גם אם צפוי שההתחייבות תסולק במועד מוקדם יותר. 

 החודשים שלאחר מועד הדוח.  12 -החברה יכולה להימנע מלסלק את ההתחייבות בזאת כל עוד 
 
 מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגןל םנכסים והתחייבויות צמודי )3(
 

פיננסיים   והתחייבויות  נכסים  של  משוערל  םצמודיאשר  ערכם  הוגן,  שווי  לפי  נמדדים  שאינם  בכל    כיםמדד, 
 ד בפועל.תקופה בהתאם לשיעור עליית/ירידת המד

 
 מניות רגילות  -הון מניות        )4(
 

מניות רגילות מסווגות כהון. עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה למניות 
 בניכוי השפעת המס, מוצגות כהפחתה מההון. 

 יר הוני מוכרות כנכסעלויות תוספתיות המתייחסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר אשר יסווג כמכש
מכשירים ב לראשונה ההכרה בעת הוןמה  מנוכות העלויות. הכספי המצב על בדוח  נדחות  הוצאות סעיף במסגרת
 .להתקיים עוד צפויה אינה ההנפקה כאשר והפסד רווח בדוח מימון כהוצאות מופחתות או, ההוניים
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 קבוערכוש  . ג 
 
 הכרה ומדידה  )1(

 
פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך. העלות של רכוש קבוע כוללת   

יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום  
תכוונה ההנהלה. עלות תוכנה שנרכשה, המהווה חלק בלתי ולמצב הדרושים לכך שהוא יכול לפעול באופן שה

 נפרד מתפעול הציוד הקשור, מוכרת כחלק מעלות ציוד זה. 
 
רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה מגריעת הנכס לערכו בספרים, ומוכרים  

 בדוח רווח והפסד. נטו בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות, לפי העניין, 
 

 עוקבות  עלויות )2(
 
החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע אם    עלות 

צפוי כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל הקבוצה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן מהימן.  
  נזקפות קבוע רכוש יטי פר של שוטפות תחזוקה עלויות הערך בספרים של חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף נגרע.

 . התהוותן עם והפסד לרווח
 

 פחת )3(
 

פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר פחת הוא העלות  
 של הנכס, או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר של הנכס.

כאשר הוא מגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול  נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו  
 באופן שהתכוונה ההנהלה. 

 
פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש  

ות הגלומות בנכס הקבוע, מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידי 
 בצורה הטובה ביותר. אומדן אורך החיים השימושי לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן:

 
 שנים   3-4 מחשבים

 שנים  10 -6.5 ציוד וריהוט
 

 הקצר מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים השימושיים.  שיפורים במושכר
 

החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך  
 ומתואמים בעת הצורך.

 
 נכסים בלתי מוחשיים  . ב 

 
 מוניטין  )1(
 

נוצרו הפרשים המקוריים בעקבות רכישת פעילויות  ניירות ערך ולחברת פסגות קרנות נאמנות  לחברת פסגות 
המקוריים יוחסו למרכיבים שונים בהתאם לחוות הדעת של מעריך  שונות מחברת לאומי ניירות ערך. ההפרשים  

 שווי חיצוני בלתי תלוי ומוצגים במסגרת נכסים בלתי מוחשיים.
 

שיוחס  נטו  הסכום  בניכוי  שהועברה,  התמורה  של  ההוגן  השווי  לפי  הייתה  הרכישה  במועד  במוניטין  ההכרה 
 ניטלו. ברכישה לנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ולהתחייבויות ש

 
 בתקופות עוקבות המוניטין נמדד לפי עלות בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.

 
 נכסים בלתי מוחשיים אחרים   ) 2(
 

נכסים בלתי מוחשיים, לרבות מותג ובסיס לקוחות שנרכשו על ידי החברות, והם בעלי אורך חיים מוגדר, נמדדים  
 צברו.לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנ

 
 הוצאות רכישה נדחות  ) 3(
 

הוצאות רכישה תוספתיות המיוחסות במישרין לצירוף לקוחות אשר תיקי השקעותיהם ינוהלו על ידי החברה  
, נרשמות כהוצאות רכישה נדחות אם ניתן לזהותן לרכישת יחידות השתתפות ולתמריצים הניתנים למשווקיםאו  

בתן צפויה. הוצאות אלו מופחתות בשיעורים שנתיים שווים על פני  בנפרד ולמדוד אותן באופן מהימן ואם הש
 התקופה בה תפיק החברה הכנסות מניהול השקעות אלו.
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 נכסים בלתי מוחשיים (המשך) . ד 
 
 עלויות עוקבות  ) 4(
  

מגדילות את ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה עלויות עוקבות מוכרות כנכס בלתי מוחשי אך ורק כאשר הן  
בנכס בגינו הן הוצאו. יתר העלויות, לרבות עלויות הקשורות למוניטין או למותגים שפותחו באופן עצמי, נזקפות  

 לדוח רווח והפסד עם התהוותן. 
 
 הפחתה ) 5(
 

- חייו השימושיים. סכום ברפחת של נכס בלתי מוחשי על פני אורך  -הפחתה היא הקצאה שיטתית של הסכום בר
 פחת הוא העלות של נכס, בניכוי ערך השייר שלו. 

 
בלתי   נכסים  של  ערך. הפחתה  ירידת  לצורך  לשנה  לפחות אחת  נבחן  באופן שיטתי אלא  אינו מופחת  מוניטין 
מוחשיים אחרים נזקפת לדוח רווח והפסד בדרך כלל לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי 
שלהם מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש, מאחר ושיטות אלו משקפות את תבנית הצריכה החזויה של הטבות 

 הכלכליות העתידיות הגלומות בכל נכס בצורה הטובה ביותר.
 

אינם מופחתים באופן שיטתי כל עוד הם אינם זמינים לשימוש, כלומר   בחברהנכסים בלתי מוחשיים אשר נוצרים  
במיקום בלתי    אינם  נכסים  לפיכך,  ההנהלה.  שהתכוונה  באופן  לפעול  שיוכלו  מנת  על  להם  הנדרשים  ובמצב 

מוחשיים אלו, כגון עלויות פיתוח, נבחנים לירידת ערך לפחות אחת לשנה, עד למועד בו הופכים להיות זמינים 
 לשימוש. 

 
 לקמן:אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו כד

 
 שנים  3-4 תוכנות

 שנים  2-4 הוצאות רכישה נדחות
 שנים  8 הוצאות הנפקה נדחות

 שנים  20 הסכם ניהול ומנהלה 
 

האומדנים בדבר שיטת ההפחתה, אורך החיים השימושיים, ערך השייר של נכסים בלתי מוחשיים נבחנים  
 מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח ומותאמים בעת הצורך.

 
החברה בוחנת את אומדן אורך החיים השימושי של נכס בלתי מוחשי שאינו מופחת לפחות מדי שנה על מנת  

 לקבוע האם האירועים והנסיבות ממשיכים לתמוך בקביעה כי לנכס הבלתי מוחשי אורך חיים בלתי מוגדר.
 

 ערך  ירידת  . ה 
 

 נכסים שאינם פיננסיים 
 

 ערך ירידת בחינת עיתוי
הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של החברה, שאינם נכסי מס נדחים, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע  
האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה 

 של הנכס. 
 

מוניטין, או נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך אחת לשנה בתאריך קבוע עבור כל יחידה מניבת מזומנים הכוללת 
חיים בלתי מוגדר או שאינם זמינים לשימוש, מבצעת החברה הערכה של הסכום בר ההשבה, או באופן תכוף  

 יותר, אם קיימים סימנים לירידת ערך.
 

 סכום בר השבה מדידת
שימוש לבין שווי הוגן, בניכוי    הסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי

עלויות מימוש. בקביעת שווי השימוש, מהוונת החברה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון  
לפני מסים, המשקף את הערכות משתתפי השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים  

לא הותאמו תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהנכס או  לנכס או ליחידה מניבת מזומנים, בגינם  
 מיחידה מניבת מזומנים.
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 ירידת ערך (המשך)    . ה 
 

 נכסים שאינם פיננסיים (המשך)
 

 מזומנים  תומניב יחידות קביעת
למטרת בחינת ירידת ערך, הנכסים אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה  
ובקבוצות   בנכסים  בעיקרם  תלויים  בלתי  הינם  אשר  מתמשך,  משימוש  מזומנים  תזרימי  מניבה  אשר  ביותר 

 אחרות ("יחידה מניבת מזומנים").  
 

 מזומנים הקצאת מוניטין ליחידות מניבות 
יחידות מניבות מזומנים אליהן הוקצה מוניטין מקובצות כך שהרמה בה נבחנת ירידת ערך של מוניטין משקפת  
גדולה ממגזר   אינה  בכל מקרה  פנימי, אך  דיווח  למטרת  למעקב  נתון  המוניטין  בה  ביותר  הנמוכה  את הרמה 

 פעילות.  
בות מזומנים, לרבות אלו הקיימות בחברה גם ערב  מוניטין שנרכש במסגרת צירוף עסקים מוקצה ליחידות מני

 צירוף העסקים, אשר צפויות להניב הטבות מהסינרגיה של הצירוף.
 

 נכסי מטה החברה
נכסי מטה החברה אינם מפיקים תזרימי מזומנים נפרדים ומשרתים יותר מיחידה מניבת מזומנים אחת. חלק  

מזומנים על בסיס סביר ועקבי ונבחנים לירידת ערך כחלק מבחינת ירידת  מנכסי המטה מוקצים ליחידות מניבות  
ערך בגין היחידות מניבות המזומנים להן הם מוקצים. נכסי מטה אחרים, אותם לא ניתן להקצות על בסיס סביר  
  ועקבי ליחידות מניבות מזומנים, מוקצים לקבוצת יחידות מניבות מזומנים במידה וקיימים סממנים לכך שחלה 
מניבות  היחידות  בקבוצת  ערך  לירידת  סממנים  קיימים  כאשר  או  החברה  למטה  השייך  בנכס  ערך  ירידת 

 נקבע סכום בר השבה של קבוצת היחידות מניבות המזומנים שאותן משרת נכס המטה. המזומנים. במקרה זה,
 

 הכרה בהפסד מירידת ערך 
ו של יחידה מניבת מזומנים עולה על הסכום בר הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס א

ההשבה, ונזקפים לרווח והפסד. לגבי יחידות מניבות מזומנים הכוללות מוניטין, הפסד מירידת ערך מוכר כאשר  
הערך בספרים של יחידה מניבת מזומנים, לאחר גילום יתרת המוניטין, עולה על סכום בר ההשבה שלה. הפסדים 

בי יחידות מניבות מזומנים, מוקצים תחילה להפחתת הערך בספרים של מוניטין שיוחס מירידת ערך שהוכרו לג
 ליחידות אלה ולאחר מכן להפחתת הערך בספרים של הנכסים האחרים ביחידה מניבת המזומנים, באופן יחסי. 

 

 ביטול הפסד מירידת ערך 
כרו הפסדים מירידת ערך בתקופות  הפסד מירידת ערך מוניטין אינו מבוטל. באשר לנכסים אחרים, לגביהם הו

קודמות, בכל מועד דיווח נבדק האם קיימים סימנים לכך שהפסדים  אלו קטנו או לא קיימים עוד. הפסד מירידת 
ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר ההשבה, אך ורק במידה שהערך בספרים של  

נו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות, שהיה נקבע  הנכס, אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך, אי
 אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך.
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 לעובדים  הטבות  . ו 
 

 הטבות לאחר סיום העסקה  )1(
 

ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח    בחברות קיימות מספר תכניות הטבה לאחר העסקה. התכניות
 .מוגדרת  הטבה כתכניות וכן מוגדרת הפקדה כתכניות מסווגות והןאו לקרנות המנוהלות בידי נאמן, 

 
 מוגדרת  להפקדה כניותו ת

 

לישות  סיום העסקה שלפיה החברה משלמת תשלומים קבועים  לאחר  תוכנית  הינה  מוגדרת  להפקדה  תכנית 
נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים. מחויבויות החברה להפקיד 

ותים קשורים. בתכנית הפקדה מוגדרת, נזקפות כהוצאה לרווח והפסד בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים שיר
חודשים מתום התקופה בה   12  -התחייבויות להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת אשר עומדות לתשלום תוך יותר מ

 העובדים סיפקו את השירות, מוכרות לפי ערכן הנוכחי. 
 

 תוכניות להטבה מוגדרת 
 

. מחויבות נטו של להטבה מוגדרת הינה תכנית הטבה לאחר סיום העסקה שאינה תכנית להפקדה מוגדרת  תכנית
החברה, המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, מחושבת לגבי כל תכנית בנפרד על 
ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שתגיע לעובד בתמורה לשירותיו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.  

 התכנית.  הטבה זו מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי 
 

קובעת את הריבית נטו על ההתחייבות (הנכס), נטו בגין הטבה מוגדרת על ידי הכפלת ההתחייבות (הנכס),   חברהה
נקבעו   ששניהם  כפי  מוגדרת,  הטבה  בגין  המחויבות  למדידת  ששימש  ההיוון  בשיעור  מוגדרת  הטבה  בגין  נטו 

  בתחילת תקופת הדיווח השנתית.
 

לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב קונצרניות צמודות באיכות גבוהה, שהמטבע  שיעור ההיוון נקבע בהתאם
שלהן הינו שקל, ומועד פירעונן דומה לתנאי המחויבות של החברה. החישובים נערכים מידי שנה על ידי אקטואר  

 מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה. 
 

נטו   נכס  נוצר  החישובים  תוצאות  לפי  הטבות כאשר  של  הנוכחי  הערך  של  נטו  לסכום  עד  נכס  מוכר  לחברה, 
כלכליות הזמינות בצורה של החזר מהתוכנית או של הקטנה בהפקדות עתידיות לתוכנית. הטבה כלכלית בצורת  
החזרים או הקטנת הפקדות עתידיות תחשב כזמינה לחברה כאשר ניתן לממשה במהלך חיי התוכנית או לאחר  

  ישוב זה נלקחות בחשבון דרישות הפקדה מזערית, באם רלוונטיות לתכנית.בח סילוק המחויבות.
 

כמו כן, כאשר קיימת חובה, במסגרת דרישת הפקדה מזערית, לתשלום סכומים נוספים ביחס לשירותים שניתנו 
בעבר, מכירה החברה במחויבות נוספת (הגדלת התחייבות נטו או הקטנת נכס נטו), במידה בה סכומים כאמור  

 א יהיו זמינים כהטבה כלכלית בצורה של החזר מהתוכנית או הקטנה בהפקדות עתידיות. ל
 

מחדש של ההתחייבות (הנכס), נטו בגין הטבה מוגדרת כוללת רווחים והפסדים אקטואריים, תשואה על    המדיד
  מדידות ריבית). כלשהו בהשפעה על תקרת הנכסים (ככל שרלוונטי, למעט  שינוי, וכן למעט ריבית)נכסי תוכנית (

 . לעודפים ישירות אחר כולל רווח דרך, מיידית נזקפות מחדש
 

המתייחס  המוגדלות  מההטבות  חלק  אותו  לעובדים,  החברה  שמעניקה  בהטבות  צמצום  או  שיפור  חל  כאשר 
לשירותי עבר של העובדים, או הרווח והפסד מהצמצום מוכרים מיידית ברווח או הפסד כאשר מתרחש התיקון  

 הצמצום של התוכנית. או 
 

הפסדים    החברה או  רווחים  הסילוק מתרחש.  מוגדרת כאשר  להטבה  הפסד מסילוק תכנית  או  ברווח  מכירה 
כאמור הינם ההפרש בין החלק המסולק מתוך הערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת במועד הסילוק, לבין 

 מחיר הסילוק, לרבות נכסי תכנית שהועברו. 
 

נכס המתייחס לתכנית הטבה אחת מול התחייבות המתייחסת לתכנית אחרת רק כאשר יש זכות  מקזזת    החברה
הניתנת לאכיפה משפטית להשתמש בעודף תכנית אחת כדי לסלק מחויבות בגין תכנית אחרת, וכן יש כוונה לסלק 

נית האחרת  את המחויבות על בסיס נטו או לממש את העודף בתכנית אחת ולסלק את המחויבות שלה בגין התכ
 בו זמנית.
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 (המשך)  לעובדים   הטבות  . ו 
 
 פיטורין בגין  הטבות )1(
 

לביטול,  ללא אפשרות ממשית  באופן מובהק,  כהוצאה כאשר החברה התחייבה  פיטורין מוכרות  בגין  הטבות 
לפיטורי עובדים, לפני הגעתם למועד הפרישה המקובל על פי תכנית פורמאלית מפורטת, או לספק הטבות בגין  

ים בפרישה מרצון נזקפות  פיטורין כתוצאה מהצעה שנעשתה בכדי לעודד פרישה מרצון. הטבות הניתנות לעובד
וניתן  צפוי שההצעה תתקבל  וכאשר  פרישה מרצון,  לעובדים תכנית המעודדת  כהוצאה כאשר החברה הציעה 

חודשים מסוף   12  -לאמוד באופן מהימן את מספר הנענים להצעה. אם ההטבות עומדות לתשלום לאחר יותר מ
נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב  תקופת הדיווח, הן מהוונות לערכן הנוכחי. שיעור ההיוון  

 קונצרניות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הינו שקל, ושמועד פירעונן דומה לתנאי המחויבות של החברה. 
 

 קצר   לטווח עובד הטבות )2(
 

רות  מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן השי
 בעת ההיעדרות בפועל.  -המתייחס או במקרה של היעדרויות שאינן נצברות (כמו חופשת לידה) 

 
הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בונוס במזומן או תכנית השתתפות ברווחים, מוכרת בסכום הצפוי  

ם האמור בגין שירות  להיות משולם, כאשר לחברה יש מחויבות נוכחית משפטית או משתמעת לשלם את הסכו
 שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את המחויבות.

 
בהתאם  נקבע  ארוך  לטווח  אחרות  כהטבות  או  קצר  לטווח  כהטבות  מדידה,  לצורכי  לעובדים  הטבות  סיווג 

 לתחזית החברה לסילוק המלא של ההטבות. 
 
 מניות  מבוסס תשלום עסקאות )3(
 

נקה של מענקי תשלום מבוסס מניות לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול בהון השווי ההוגן במועד ההע
על פני התקופה בה מושגת זכאות בלתי מותנית למענקים. הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום מבוסס  

ף את  מניות, המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות או תנאי ביצוע שאינם תנאי שוק, מותאם על מנת לשק
 מספר המענקים אשר צפויים להבשיל. 

 
בעסקאות בהן מעניקה חברת האם לעובדי החברות זכויות למכשיריה ההוניים, מטפלת החברה בהענקה כעסקת 
בהון,   ישירות  ההענקה  של  ההוגן  בשווי  מכירה  כלומר  הוניים,  במכשירים  המסולקת  מניות  מבוסס  תשלום 

 בהתאם לאמור לעיל. 
 

 הפרשות . ז 
 

נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר,   הפרשה מוכרת כאשר לחברה יש מחויבות 
 הניתנת לאמידה באופן מהימן, וכאשר צפוי כי יידרש תזרים שלילי של הטבות כלכליות לסילוק המחויבות. 

 
 

ס, המשקף את הערכות השוק  ההפרשות נקבעות על ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים בשיעור ריבית לפני מ
וללא שקלול סיכון האשראי של החברה.   השוטפות לערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים להתחייבות

הערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה על מנת לשקף את חלוף הזמן. סכום התיאום מוכר כהוצאות  
 מימון.

 
מ קיימת  לחברה  כאשר  מוכרת  תביעות  בגין  כתוצאה  הפרשה  משתמעת  מחויבות  או  בהווה  משפטית  חויבות 

) כי החברה תידרש למשאביה הכלכליים  More likely than notמאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא (
 לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.  

 
יפוי יתקבל אם החברה תסלק  ) שהשVirtually Certainהחברה מכירה בנכס שיפוי אם, ורק אם, וודאי למעשה (

 את המחויבות. הסכום שמוכר בגין השיפוי אינו עולה על סכום ההפרשה. 
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 הכנסות . ח 
 

 "התקן").   -) הכנסה מחוזים עם לקוחות (להלן  15IFRS( 15החברות מיישמות את תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

בהתאם לתקן, החברה נדרשת לקבוע את מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה עם לקוח. בעת הפעלת שיקול דעת זה,  
החברה מעריכה את ההשפעה של כל תמורה משתנה בחוזה, בהתחשב בהנחות, קנסות, שינויים, תביעות, קיומו  

וכן תמורה שלא במזומן. החברה כוללת סכומים של תמורה משתנה, רק אם    של רכיב מימון משמעותי בחוזה
צפוי ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכום ההכנסות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה להשתנות  

 התמורה תתברר לאחר מכן.
 

או   סחורות  להעברת  בתמורה  זכאית  להיות  מצפה  החברה  לו  התמורה  סכום  הוא  העסקה  שירותים  מחיר 
מביאה   החברה  העסקה  מחיר  קביעת  בעת  שלישיים.  צדדים  לטובת  שנגבו  סכומים  מלבד  ללקוח,  שהובטחו 
בחשבון את ההשפעות של כל הבאים: תמורה משתנה, קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה, תמורה שלא 

 במזומן ותמורה שיש לשלם ללקוח.
 

 הכנסות מדמי ניהול ועמלות מלקוחות   )1(
 

הכנסות נזקפות לרווח והפסד באופן יחסי על פני תקופת ההסכם או עם מתן השירות, זאת במידה וניתן למדוד  
 את ההכנסות באופן מהימן ובאם סבירות זרימתן של ההטבות הכלכליות המיוחסות למתן השירות הינה צפויה.  

 

 רווח מניירות ערך וריבית מאגרות חוב  )2(
 

ות חוב כוללים שינויים בשווי ההוגן של ניירות ערך המוצגים בשווי הוגן דרך רווח מניירות ערך וריבית מאגר
רווח והפסד. שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים גם הכנסות 

 מריביות ודיבידנדים.
 

   הכנסות מעמלות בגין ביצוע פעולות בתיקי לקוחות  )3(
 

 מתן  במועד  מוכרות  ערך  ניירות  בתחום  אחרים  ומשירותים  לקוחות  בתיקי  פעולות  ביצוע   בגין   מעמלות  ההכנסות
 בסיכונים  לשאת  מבלי ,  כסוכן  פועלת  החברה  כי  העובדה   לאור  ,הפסד  או  ברווח  נטו  בסיס  על  ומוצגות  השירות

 .מהעסקה הנגזרים ובתשואות
 

 הכנסות והוצאות מימון  . ט 
 

הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות  
 שיטת הריבית האפקטיבית.  

 
לפי   והפסד  רווח  לדוח  נזקפות  עלויות האשראי  על הלוואות שנתקבלו.  הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית 

 שיטת הריבית האפקטיבית. 
 

על   מזומנים מפעילות בדוחות  וריבית ששולמה מוצגים במסגרת תזרימי  ריבית שהתקבלה  מזומנים,  תזרימי 
 שוטפת.

 
רווחים והפסדים מהפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות פיננסיים, מדווחים בנטו כהכנסות מימון או הוצאות 

 טו).מימון, כתלות בתנודות שער החליפין, וכתלות בפוזיציה שלהן (רווח או הפסד בנ
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 הוצאת מסים על הכנסה . י 
 

שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד, או נזקפים    מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים. מסים
 ישירות להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון או ברווח כולל אחר. 

 
 שוטפים מסים

המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם (או להתקבל) על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי 
המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח. מסים שוטפים כוללים גם מסים שיעורי  

 בגין שנים קודמות.
 

 קיזוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים 
והתחייבויות מסים   חברהה נכסי  נכסי    מקזזת  לקיזוז  לאכיפה  ניתנת  זכות משפטית  וקיימת  במידה  שוטפים 

והתחייבויות מסים שוטפים, וכן קיימת כוונה לסלק נכסי והתחייבויות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי  
 והתחייבויות המסים השוטפים מיושבים בו זמנית. 

 
 עמדות מס לא וודאיות 

הוצאות מס וריבית נוספות, מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא כי    הפרשה בגין עמדות מס לא וודאיות, לרבות
 החברה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות. 

 
 נדחים מסים

ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח  
 ים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים הבאים: כספי לבין ערכם לצרכי מסים. החברה לא מכירה במס

 
 ההכרה לראשונה במוניטין.  •
ההכרה לראשונה בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרווח   •

 החשבונאי ועל הרווח לצרכי מס. 
  

המדידה של מיסים נדחים משקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו החברה צופה, בתום תקופת הדיווח,  
 יות. להשיב או לסלק את הערך בספרים של נכסים והתחייבו

המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על  
 החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח. 

 
נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה  

יתן יהיה לנצל אותם. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח, ובמידה ולא צפוי כי הטבות  חייבת, שכנגדה נ
 המס המתייחסות יתממשו, הם מופחתים.

 
נכסי מסים נדחים שלא הוכרו מוערכים מחדש בכל מועד דיווח ומוכרים במידה והשתנה הצפי כך שצפוי שבעתיד  

 אותם.  תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה יהיה ניתן לנצל
 

 נדחים   מסים והתחייבויות נכסי קיזוז
נכסי  לקיזוז  לאכיפה  ניתנת  משפטית  זכות  וקיימת  במידה  נדחים  מסים  וההתחייבות  נכסי  מקזזת  החברה 
והתחייבויות מסים שוטפים, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה  

י והתחייבות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים חברה נישומה, אשר בכוונתה לסלק נכס
 השוטפים מיושבים בו זמנית.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  - 3ביאור   
 

 עסקאות עם בעל שליטה      . יא 
 

נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה. במידה ומדובר  
 בעסקה במישור ההוני, זוקפת החברה את ההפרש בין הערך בספרים לבין התמורה מהעסקה להון.  

 

 חכירות . יב 
 

 ביעה אם הסדר מכיל חכירה ק 
סדר מהווה חכירה או מכיל חכירה, תוך בחינה האם ההסדר קובעת אם הה  החברהבמועד ההתקשרות בחכירה,  

מעביר זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום. בעת ההערכה האם הסדר מעביר את  
מזוהה,   בנכס  בשימוש  לשלוט  הזכויות    החברההזכות  שתי  את  לה  יש  החכירה  תקופת  לאורך  מעריכה האם 

 הבאות: 
 שה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה; וכן הזכות להשיג למע  (א)
 הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה.  (ב)

 
 כסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה נ

שליטה בשימוש בנכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה, מטופלים כחכירות.   לחברהחוזים המקנים  
לראשונה   ההכרה  העתידיים   החברהבעת  החכירה  תשלומי  של  הנוכחי  הערך  בסכום  בהתחייבות  מכירה 

ובמקביל מכירה  ( זכות שימוש    החברהתשלומים אלו אינם כוללים תשלומי חכירה משתנים מסוימים,  בנכס 
תחייבות בגין חכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו, ובתוספת עלויות ישירות בגובה הה

 שהתהוו בחכירה.  
מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה לא ניתן לקביעה בנקל, נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר. 

למודל   הנכס בהתאם  לראשונה, מטופל  ומהעלות לאחר ההכרה  חייו  ,  או אורך  לאורך תקופת החכירה  ופחת 
 השימושיים של הנכס כמוקדם ביניהם. 

בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות לטווח קצר של עד שנה ו/או חכירות בהן נכס הבסיס   החברה
ת  הוא בעל ערך נמוך, מטופלות באופן בו דמי החכירה נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופ

 החכירה, ללא הכרה בנכס ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי. 
 

 תקופת החכירה  
תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה 

 בהתאמה.להאריך או לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה, 
 

 הפחתת נכס זכות שימוש 
לאחר מועד תחילת החכירה, נכס זכות שימוש נמדד בשיטת העלות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידות  

ישר על פני  -ערך שנצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה. הפחת מחושב על בסיס קו
 רה החוזית, כמוקדם מבניהם כדלקמן:אורך החיים השימושיים או תקופת החכי

 
 שנים  3              כלי רכב   



 
 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ

 
 2020בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים המשולבים ליום  

 

28 

 תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו  - 4ביאור 
 

 השפעות צפויות  תחילה והוראות מעבר  דרישות הפרסום תקן
, הצגת  IAS1  -תיקון ל )1

דוחות כספיים: סיווג 
או   שוטפת  התחייבות 

 בלתי שוטפת 

 
התיקון מחליף דרישות סיווג מסוימות של התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות. 
זכות   יש  לישות  כאשר  כבלתי שוטפת  פי התיקון, התחייבות תסווג  על  למשל,  כך 

חודשים לאחר תקופת הדיווח, אשר הינה   12לדחות את התשלום לתקופה של לפחות  
הדיווח וזאת חלף הדרישה    ואשר קיימת לסוף תקופת  (Substance)"בעלת מהות"  

לזכות שהינה "בלתי מותנית". בהתאם לתיקון זכות קיימת לתאריך הדיווח רק אם 
כי  בנוסף, התיקון מבהיר  זה.  למועד  נכון  לדחיית התשלום  בתנאים  עומדת  ישות 

בכללותו   המכשיר  סיווג  על  תשפיע  התחייבות  של  ההמרה  בלתי  כזכות  או  שוטף 
 רה הינו הוני. שוטף, אלא אם כן רכיב ההמ

ב המתחילות  דיווח  בתקופות  ייושם     1  -התיקון 
, עם אפשרות ליישום מוקדם. התיקון  2023בינואר  

 ייושם למפרע, לרבות תיקון מספרי השוואה. 

 

 
המשולבות   החברות 

  בבחינת   ו החל   טרם 
  יישום   של   ההשלכות 

  הדוחות   על   התיקון 
 . הכספיים 

 

ל )2 , IAS37  -תיקון 
התחייבויות הפרשות  

ונכסים  תלויות 
 תלויים 

 
לקחת   מכביד, העלויות לקיום חוזה אותן יש על פי התיקון, בבחינה האם חוזה הינו

 הבאות:  במישרין לחוזה, הכוללות את העלויות בחשבון הן עלויות המתייחסות 
 עלויות תוספתיות; וכן   -
 ון הוצאות פחת (כג הקשורות במישרין לקיום חוזה הקצאה של עלויות אחרות   -

 .נוספים אחרים) המשמש למילוי חוזה זה וחוזים רכוש קבוע של    
 

 1רטרוספקטיבי החל מיום   התיקון ייושם באופן
 אשר הישות טרם סיימה , עבור חוזים2022בינואר  

בגינם מחויבויותיה  ל  את  אפשרות  יישום עם 
 מוקדם. 

 תציג מחדש מספרי יישום התיקון, הישות לא בעת
את תתאים  אלא  של  השוואה,  הפתיחה  יתרת 

לראשונה, העודפים היישום  בגובה   במועד 
  של התיקון. ההשפעה המצטברת

 
המשולבות   החברות 
השלכות  את  בוחנות 
הדוחות   על  התיקון 
כוונה   ללא  הכספיים 

 ליישום מוקדם. 
 

ל )3 , IAS16  -תיקון 
 רכוש קבוע 

 

 
קבוע,   עלויות שניתן לייחס במישרין לרכוש התיקון ביטל את הדרישה לפיה בחישוב

פריטים   פעולות הנכס את התמורה נטו ממכירת  יש לנכות מעלויות בדיקת תקינות
(כגון שיוצרו בתהליך  הציוד). כלשהם  בדיקת  בעת  שיוצרו  זאת,   דוגמיות  במקום 

ועלות הפריטים שנמכרו  והפסד בהתאם לתקנים הרלוונטיים תמורה זו תוכר ברווח
 לדרישות המדידה של מלאי. IAS 2 תימדד בהתאם

 

דיווח המתחילות   לתוקף בתקופות  ייכנס  התיקון 
לאחריו  2022בינואר    1ביום   אפשרות   או  עם 

 ליישום מוקדם. 
מספרי  תיקון  לרבות  למפרע,  ייושם  התיקון 
השוואה, אך רק עבור פרטי רכוש קבוע אשר הובאו  

ל באופן  למיקום ולמצב הדרושים לכך שיוכלו לפעו
הדיווח   תקופת  לאחר  ההנהלה  שהתכוונה 
התיקון  יישום  במועד  המוצגת  ביותר  המוקדמת 

 לראשונה.  
  ההשפעה המצטברת של התיקון תתאים את יתרת

הדיווח   תקופת  של  העודפים  של  הפתיחה 
 המוקדמת ביותר המוצגת.

המשולבות   החברות 
בבחינת   החלו  טרם 
של   ההשלכות 
הדוחות   על  התיקון 

 הכספיים. 
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 נתונים לגבי מדד המחירים לצרכן ושערי חליפין - 5אור יב
 

 % שינוי לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר  31 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 2018 2020 2019 2018 
 

       מדד המחירים לצרכן בנקודות  
 1.20 0.30  0.59  102.39 102.7 102.09 ) 2012בסיס  -לחודש נובמבר ("ידוע"  

       
 8.10 ) 7.79( ) 6.97( 3.748 3.456 3.215 בש"ח  -שער החליפין של הדולר של ארה"ב 

 

 

 

 קדונות ימזומנים שווי מזומנים ופ - 6ביאור 
 

 מזומנים ושווי  מזומנים א. 
 

 בדצמבר  31ליום    
   2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    
     

 )1פסגות קרנות נאמנות (
 
 

   82,697  94,600   
 43,116  77,531    ) 2פסגות ניירות ערך (

 118  71    פסגות קומפס השקעות 
    160,299  137,834 

 
 
 
 

    
 

שלושה חשבונות בהם מופקדים כספים להבטחת תשלום דמי   בתאגיד בנקאיפסגות קרנות נאמנות מנהלת   .1
הניהול המשתנים, כאשר כל חשבון מיועד לטובת הבטחת תשלום דמי הניהול המשתנים של כל נאמן בהתאם  

ראה .  2018בהתאם לתקנות השקעות משותפות בנאמנות, (קרנות מחקות) התשע"ח    ,הוא נאמן  ןלקרנות לה
  הסכום הנדרש כאמור, להבטחת תשלום דמי הניהול המשתנים הינו   2020דצמבר ב 31נכון ליום '. ח 24ביאור 

  .מיליוני ש"ח)  24.5 -בסך של כ 2019בדצמבר  31(ליום מיליוני ש"ח  17.1 -כ סך שלב
   

מיליוני ש"ח)    8.8  -סך של כ  2019בדצמבר    31(ליום    2020בדצמבר    31מיליוני ש"ח ליום    9.3  -א. כולל סך של כ  .2
 ות עליהם נרשם שעבוד קבוע לטובת תאגיד בנקאי לצורך פעילותה העסקית. בחשבונ

 
 ערך לניירות הבורסה תקנון פי על נזילות ולהיקף מזערי עצמי בהון לעמידה מחויבתפסגות ניירות ערך  ב.  

 תקופת אורך לכל  ערך לניירות הבורסה תקנון בדרישות שוטף באופן עמדה. פסגות ניירות ערך  אביב-בתל
 .  הדיווח

שוטפת   לעמידה  נדרשת  הנכללים    בהיקףהחברה  נוספים  ונכסים  (מזומנים  נטו  חופשיים,  נזילים  נכסים 
ש"ח   מיליוני  27  -כ   להסתכם בסך ש  2020בדצמבר    31בהגדרה זו). עודף הנכסים הנזילים החופשיים, נטו ליום  

 מיליוני ש"ח).  38.2 -בסך של כ 2019בדצמבר  31(ליום 
 

 (א).   26חלוקת דיבידנד לאחר תאריך המאזן, ראה ביאור לעניין      .3
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 (המשך) קדונותימזומנים שווי מזומנים ופ - 6ביאור 
 

 פיקדונות . ב
 

 בדצמבר  31ליום    
   2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    
     

     פקדון משועבד לטובת מסלקת הבורסה  
 16,480  27,685    לניירות ערך *

 1,499  1,513    פקדון בנאמנות ** 
 2,344  2,324    *** קדונות בבנקיםייתרת פ         

     
    31,522  20,323 

 
 

אביב בע"מ, (לפרטים נוספים,  -לפסגות ניירות ערך מזומנים המשועבדים לטובת מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל * 
 ).ז' 24ראה ביאור 

 
) 2( 23בהתאם להוראות תקנה  המשמש בטוחה לפעילות הפצהלפסגות ניירות ערך פקדון בנאמנות בבנק לאומי  **

   .2007 -לתקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז
 

נרשם שעבוד קבוע   ועלי ןבחשבו 2019בדצמבר  31וליום  2020בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום   2 -כולל סך של כ ***      
 של פסגות ניירות ערך. לצורך פעילותה העסקית תאגיד בנקאילטובת 

 
 
חייבים אחרים   - 7ביאור   

 

 בדצמבר  31ליום    
   2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    
 

 33,474  30,277    הכנסות לקבל
 5,978  5,968    מוסדות 

 1,507  2,057    הוצאות מראש
 130  141    עובדים 

 32,949  3,841    בגין פעילות ניירות ערך חייביםלקוחות 
 1,263  218    חייבים אחרים 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   42,502  75,301 
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 נטו קבוע,רכוש  - 8ביאור  
 

 סך הכל  מחשוב  ציוד וריהוט  

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    
    עלות  
 4,845 4,436 409   2019בינואר  1ליום 

 1,598 1,598 -  תוספות
    

 6,443 6,034 409   2019בדצמבר  31ליום 
 1,590 1,590 - תוספות 

    
 8,033 7,624 409 2020בדצמבר  31ליום 

    
    פחת נצבר

 4,771 4,374 397   2019בינואר  1ליום 
 147 144 3 תוספות

    
 4,918 4,518 400 2019בדצמבר  31ליום 

 827 825 2 תוספות 
    

 5,745 5,343 402 2020בדצמבר  31ליום 

    
    עלות מופחתת 

 74 62 12   2019בינואר  1ליום 

    
 1,525 1,516 9 2019בדצמבר  31ליום 

    
 2,288 2,281 7  2020בדצמבר  31ליום 
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נכסים בלתי מוחשיים, נטו - 9ביאור   
 

 :הרכב נכסים בלתי מוחשיים  . א
 

  הוצאות    הוצאות  הסכם   
  רכישה   הנפקה  ניהול   
 סך הכל נדחות תוכנות  סך הכל *נדחות ומנהלה  מוניטין  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

        
        עלות 
 1,198,203   20,231   8,858   1,169,114   91,850   61,001   1,016,263   2019בינואר    1ליום  

 4,937   3,469   1,468   -   -   -   -   תוספות 

        
 1,203,140   23,700   10,326   1,169,114   91,850   61,001   1,016,263   2019בדצמבר    31ליום  

 5,096   3,585   1,511   -   -   -   -   תוספות 

        
 1,208,236   27,285 11,837 1,169,114   91,850 61,001 1,016,263 2020בדצמבר    31ליום  

        
        הפחתות והפסדים 

        מירידת ערך 
 78,259   12,306   4,767   61,186   34,899   22,887   3,400   2019בינואר    1ליום  

 20,801   3,832   1,961   15,008   11,956   3,052   -   תוספות 

        
 99,060   16,138   6,728   76,194   46,855   25,939   3,400   2019בדצמבר    31ליום  

 17,737   5,712   2,102   9,923   9,160   763   -   תוספות 
 624,902   -   -   624,902   -   34,299   590,603   ירידת ערך הפסד מ 

        
 741,699   21,850   8,830   711,019   56,015   61,001   594,003   2020בדצמבר    31ליום  

        
        עלות מופחתת 

        
 1,119,944   7,925   4,091   1,107,928   56,951   38,114   1,012,863   2019בינואר    1ליום  

        
 1,104,080   7,562   3,598   1,092,920   44,995   35,062   1,012,863   2019בדצמבר    31ליום  

        
 466,537   5,435   3,007   458,095   35,835   -   422,260   2020  בדצמבר   31  ליום 

 
כנכס בלתי מוחשי בספרי יתרת עלויות הנפקת תעודות הסל שנותרה בעת המעבר למשטר קרנות הסל, הוכרה   * 

 . הנכס משקף זכות עתידית לגביית דמי ניהול. (פסגות קרנות נאמנות) החברה המנהלת
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נכסים בלתי מוחשיים, נטו - 9ביאור   

 
 

 רקע כללי . ב
 

 מוניטין
 

ה  רכישות  בעקבות נוצר פעילותשביצעו החברות המשולבות של  ערך  ניירות  וההתחייבויות של לאומי  , הנכסים 
 השונים   למרכיביהם  ן בספריה  חסוויאשר  ניירות ערך הפרשים מקוריים    פסגותפסגות קרנות נאמנות ולחברות  

 . תלוי בלתי חיצוני שווי מעריך של הדעת לחוות בהתאם וזאת(מוניטין, מותג ובסיס לקוחות) 
שנים, אורך    10הוערך אורך החיים הכלכלי של המותג בשתי החברות לתקופה של  בהתאם לחוות הדעת כאמור,  

ניירות ערך לתקופה של   שנים, תוך הפחתה מואצת בשנים   8החיים של בסיס הלקוחות שנרשם בחברת פסגות 
הסכומים שיוחסו   ואורך החיים של בסיס הלקוחות שנרשם בחברת קרנות נאמנות הוערך בשנה וחצי. ,הראשונות

 מותג ובסיס הלקוחות הופחתו במלואם.ל
 

הסכומים שיוחסו למוניטין על פי חוות הדעת אינם מופחתים באופן שיטתי. החברות מבצעות בחינה מחדש של  
אורך החיים הכלכלי של הנכסים הבלתי מוחשיים וירידת ערך המוניטין אחת לשנה או בתדירות גבוהה יותר, אם  

 יעים כי יתכן וחלה ירידת ערך של המוניטין.אירועים או שינויים בנסיבות מצב
 

 הסכם ניהול ומנהלה  
 

רכשה פסגות ממיטב בית השקעות בע"מ חמש חברות מנפיקות של  תעודות סל וכן חברה נוספת, געש  2012בשנת 
עשיית שוק בע"מ (ששמה הוחלף בהמשך לפסגות קרנות מדדים) אשר החזיקה בהסכמי תפעול וניהול תעודות הסל 

שות ובזכויות להעניק שירותים מכוחם. במועד הרכישה האמורה כללו דוחות געש עשיית שוק נכס "הסכם  הנרכ
 ניהול ומנהלה" שנרשם כתוצאה מרכישת זכויות אלו מקבוצת כלל פיננסיים. 

 
 

 בדיקת ירידת ערך ליחידה מניבת מזומנים הכוללת מוניטין  . ג
 

מניבות מזומנים שונות של החברות המשולבות, המהוות את   לצורך בדיקת ירידת ערך, יוחס המוניטין ליחידות
בחבר ביותר  הנמוכה  גבוהות ות הרמה  אינן  אשר  פנימיים,  ניהול  לצרכי  המוניטין  אחר  מעקב  נערך  במסגרתן   ,

 , בדבר מגזרי פעילות. 18ממגזרי הפעילות המדווחים בביאור 
 הינו כדלהלן:  2019 -ו   2020בדצמבר  31ימים הערך בספרים של המוניטין שיוחס לכל יחידה מניבת מזומנים ל

 

 בדצמבר  31ליום  בדצמבר  31ליום    
   2020 2019 

 אלפי ש"ח    
 

 וקרנות סל קרנות נאמנותפעילות ב
 
 
 
       

          

   322,396  902,499 
(ברוקראז')  מסחר בניירות ערך

 
 
 
       

          

   49,783  49,783 
 60,581  50,081    ניהול תיקי השקעות 

     
    422,260  1,012,863 
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 וקרנות סל  פעילות קרנות נאמנות -בדיקת ירידת ערך ליחידה מניבת מזומנים הכוללת מוניטין  . ד

 
הוגן, בניכוי עלויות מימוש מוערכות בשיטת  השווי בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים הוערך על פי שווי  

). תחזית תזרים המזומנים בוצעה על בסיס ריאלי על ידי מעריך השווי והתבססה בין DCFהיוון תזרימי מזומנים (
השאר על תוצאות הפעילות וסך הנכסים המנוהלים בתקופות קודמות, תחזיות החברה לשנים הבאות וניתוח הענף  

וה. בהערכת שווי הנכסים המנוהלים נלקחו הנחות לגבי שיעורי הצמיחה בחלוקה לסוגי  והמגמות בו בעבר ובהו
(אקטיביות   וכספיות, פאסיביות    – הקרנות השונים  וכנגזרת מכך, דמי   –מסורתיות  וקרנות סל)  קרנות מחקות 

 הניהול הממוצעים המושפעים מסוגי הקרנות השונים. 
 

 2020במרס  31הערכת שווי ליום 
בחינת  2020במרס  31(ב') פסגות קרנות נאמנות ערכה ביום  25פעות משבר הקורונה כמפורט בביאור בעקבות הש

 ).   2020בדצמבר  31ירידת ערך למוניטין באמצעות מעריך שווי בלתי תלוי, בנוסף למועד הבחינה השנתי (
מיליארד ש"ח זאת לעומת   38.6  -בכ   2020היקף הנכסים המנוהלים של פסגות קרנות נאמנות הסתכם בסוף מרץ  

מנכסי הקרנות  15%  -אשר נבעה מפדיונות נטו של כ  25% -, ירידה של כ2019מיליארד ש"ח בסוף דצמבר  51.9 -כ
ה אשר השלכותיו הובילו לירידות , אשר התרחשה על רקע התפרצות משבר הקורונ10%  -ותשואה שלילית של כ  

הנכסים   היקף  תחזיות  לעדכון  הובילו  אלו  ירידות  הקרנות.  בתעשיית  משמעותיים  ולפדיונות  בשווקים  חדות 
המנוהלים ודמי הניהול הנגזרים מהם, בעיקר בשנים הראשונות של התחזית עד להתאוששות החזויה.   לאור אי  

הח ההתאוששות  הוערכה  המשמעותית  שקלול הוודאות  תוך  המשבר  ערב  לרמתם  המנוהלים  הנכסים  של  זויה 
 תרחישים נוספים לפיהם ההתאוששות תהיה מהירה יותר או שתיקח זמן רב יותר.   

 
(בדומה   2.0%, שיעור הצמיחה הפרמננטי נקבע על ידי מעריך השווי על  2020במרס    31השווי ליום    הערכתעל פי  

 ). 2019בדצמבר  31ליום  8.0%(לעומת  8.5%ושיעור ההיוון לאחר מס נקבע על ) 2019בדצמבר  31לשיעורו ליום 
 

הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים היה נמוך מערכה בדוחות הכספיים ועל כן    2020במרס    31ליום  
ומנהלה)  מיליון ₪ כנגד הפחתה של הסכם ניהול    34.2מיליוני ש"ח (מזה סך של    157.3בוצעה ירידת ערך בסך של  

מיליוני ש"ח, כך שסך ההפסד מירידת ערך בניכוי השפעת המס הינו   53.8כנגד הכנסה ממיסים נדחים בסכום של  
 מיליוני ש"ח.  103.5

 
 : מבחני רגישות

  0.5%מיליוני ש"ח. ירידה של    28  -סכום בר ההשבה בהבשיעור הצמיחה הפרמננטי מגדילה את    0.5%עליה של    -
 מיליוני ש"ח.    24.1 -סכום בר ההשבה בהי מקטינה את בשיעור הצמיחה הפרמננט

בשיעור   0.5%מיליוני ש"ח. ירידה של    40.6  -ההשבה ב  רבסכום  הבשיעור ההיוון מקטינה את    0.5%עליה של    -
 מיליוני ש"ח.  47.2 -ההשבה בר  סכום בהההיוון מגדילה את 

 
 

 2020בדצמבר  31הערכת שווי 
מיליארד ש"ח זאת לעומת    41.5  -בכ  2020היקף הנכסים המנוהלים של פסגות קרנות נאמנות הסתכם בסוף דצמבר  

 . 21% -, ירידה של כ 2019מיליארד ש"ח בסוף דצמבר  51.9 -כ
לאחר בחינת תחזית היקף הנכסים המנוהלים ודמי הניהול הנגזרים מהם, ובין היתר לאור העובדה    2020בדצמבר 

סים המנוהלים לסוף השנה היה נמוך מהאומדן בהערכת השווי הקודמת שתוארה לעיל, בוצע עדכון  שהיקף הנכ
 נוסף והוקטנו תחזיות היקף הנכסים המנוהלים ודמי הניהול הנגזרים מהם. 

 
ושיעור   2.0%, שיעור הצמיחה הפרמננטי נקבע על ידי מעריך השווי על 2020בדצמבר  31על פי הערכת השווי ליום 

 בהתאמה.   8.1%ההיוון לאחר מס נקבע על  
הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים היה נמוך מערכה בדוחות הכספיים ועל   2020בדצמבר    31ליום  

מיליוני ש"ח, כך   156.3מיליוני ש"ח, כנגד הכנסה ממיסים נדחים בסכום של    457.1ך של  כן בוצעה ירידת ערך בס
 מיליוני ש"ח.  300.8שסך ההפסד מירידת ערך בניכוי השפעת המס הינו 

 
 : מבחני רגישות

  0.5%מיליוני ש"ח. ירידה של    13.7  -סכום בר ההשבה בהבשיעור הצמיחה הפרמננטי מגדילה את    0.5%עליה של    -
 מיליוני ש"ח.    11.6 -סכום בר ההשבה בהיעור הצמיחה הפרמננטי מקטינה את בש

בשיעור   0.5%מיליוני ש"ח. ירידה של    19.5  -ההשבה ב  רבסכום  הבשיעור ההיוון מקטינה את    0.5%עליה של    -
 מיליוני ש"ח.  22.9 -ההשבה ב  רבסכום הההיוון מגדילה את 
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מוחשיים, נטו (המשך) נכסים בלתי  - 9ביאור   
 

 פעילות מסחר בניירות ערך (ברוקראז') -בדיקת ירידת ערך ליחידה מניבת מזומנים הכוללת מוניטין  .ה
 

חבר בשל   בפעילות  עליה  חלה  הקורונה,  משבר  בעקבות  בכלל,  ובשווקים  המקומית  בבורסה  המסחר  תנודתיות 
 . 2020מיליון ש"ח בשנת  41.5לסך של  2019מיליון ש"ח בשנת  31.6הבורסה וחל גידול בהכנסות מסך של 

 
שונה  (שאינו  שלה  השימוש  שווי  על  התבסס  האמורה  המזומנים  מניבת  היחידה  של  ההשבה  בר  הסכום  חישוב 
משמעותית משווי הוגן בניכוי עלויות מכירה), ונקבע על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי. שווי השימוש של היחידה  

). תחזית תזרים המזומנים בוצעה על בסיס ריאלי על  DCFהמזומנים הוערך בשיטת היוון תזרימי מזומנים (מניבת  
ידי מעריך השווי והתבססה בין השאר על תוצאות הפעילות, תחזיות החברה לשנים הבאות וניתוח הענף והמגמות  

חה הפרמננטי נקבע על ידי מעריך השווי  , שיעור הצמי2020בספטמבר    30בו בעבר ובהווה. על פי הערכת השווי ליום  
 30ליום    8.5%(לעומת    7.5%) ושיעור ההיוון לאחר מס נקבע על  2019בספטמבר    30(בדומה לשיעורו ליום    2%על  

 ). 2019בספטמבר 
 

, הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים המיוחס לפעילות מסחר בניירות ערך  2020בספטמבר    30ליום  
 ועל כן לא נדרשה הפרשה לירידת ערך המוניטין. ש"ח מיליוני 36.6 - ספרי החברה בכגבוה מערכו ב

 
 : מבחני רגישות

  0.5%מיליוני ש"ח. ירידה של    6.2  -סכום בר ההשבה בהבשיעור הצמיחה הפרמננטי מגדילה את    0.5%עליה של    -
 מיליוני ש"ח.   5.2 -סכום בר ההשבה בהבשיעור הצמיחה הפרמננטי מקטינה את 

בשיעור ההיוון    0.5%מיליוני ש"ח. ירידה של    8.1  -ההשבה ב  ר בסכום  הבשיעור ההיוון מקטינה את    0.5%עליה של    -
 מיליוני ש"ח.  9.8 -ההשבה בר בסכום המגדילה את 

 
לא התעוררו סממנים לירידת ערך המצדיקים בחינה מחדש של    2020בדצמבר    31  -ו   2020במרס    31מועדים  נכון ל

 ערך המוניטין המיוחס לפעילות המסחר בניירות ערך. 
 

  השקעות תיקי ניהול פעילות - מוניטין  הכוללת מזומנים מניבת ליחידה ערך ירידת בדיקת .ו 
 

  2020במרס    31(ב'), פסגות ניירות ערך ערכה ביום    25בעקבות השפעות משבר הקורונה כמפורט בביאור    2020בשנת  
 ). 2020בדצמבר  31בחינת ירידת ערך למוניטין באמצעות מעריך שווי בלתי תלוי, בנוסף למועד הבחינה השנתי (

 
, ירד היקף הנכסים המנוהלים על  עקב פרוץ משבר הקורונה אשר הביא לירידות בשווקים  2020במהלך חודש מרץ 

מיליארד ש"ח בסוף    66.7  -מיליארד ש"ח לעומת כ  58.5  -הוא עמד על כ  2020ידי החברה, כך שנכון לסוף חודש מרץ  
 . 12.4% -, ירידה של כ2019חודש דצמבר 

ביחס    19%  -מיליארד ש"ח, ירידה בשיעור של כ  53.9  -עמד על כ  2020היקף הנכסים המנוהלים בסוף חודש דצמבר  
 , מרביתה מיוחסת למשיכות נטו. 2019לחודש דצמבר 

 לפיכך, תחזיות בקשר להיקף הנכסים המנוהלים ודמי הניהול הנגזרים מהם עודכנו. 
 

הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים האמורה התבסס על השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה חישוב  
,  אינו שונה מהותית משווי הוגן בניכוי עלויות מכירה) ש  ,שווי שימוש   -2020  במרס  31(ליום    2020בדצמבר    31ליום  

ונקבע על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, על בסיס ריאלי ובהתבסס בין השאר על תוצאות הפעילות וסך הנכסים 
 ה.  המנוהלים בתקופות קודמות, תחזיות החברה לשנים הבאות וניתוח הענף והמגמות בו בעבר ובהוו

, שיעור הצמיחה הפרמננטי נקבע על ידי מעריך  2020בדצמבר    31וליום    2020במרס    31על פי הערכות השווי ליום  
בהתאמה   8.1%  -ו  8.5%) ושיעור ההיוון לאחר מס נקבע על  2019בדצמבר    31(בדומה לשיעורו ליום    2.0%השווי על  

 ). 2019בספטמבר  30ליום  8.5%(לעומת 
 

, הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים המיוחסת לפעילות ניהול תיקי השקעות 2020במרס    31ליום  
ועל כן לא נדרשה הפרשה לירידת ערך המוניטין. גם בהנחת מיליוני ש"ח    40.5  -בכהיה גבוה מערכו בספרי החברה  

גבוה ב לא נדרשה הפרשה  לעומת השיעורים שנלקחו בעבודה,    0.5%  -ושיעור צמיחה נמוך ב  0.5%  -שיעור הוון 
 לירידת ערך.
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 נכסים בלתי מוחשיים, נטו (המשך)  - 9ביאור 

 
 (המשך) השקעות תיקי ניהול פעילות - מוניטין  הכוללת מזומנים מניבת ליחידה  ערך ירידת בדיקת ו.     

 
בדוחות  ה  ,2020בדצמבר    31ליום   מערכה  נמוך  היה  מזומנים  מניבת  היחידה  של  ההשבה  בר   הכספייםסכום 

מיליוני ש"ח,    3.6כנגד הכנסה ממיסים נדחים בסכום של    ,מיליוני ש"ח  10.5בהתאם בוצעה ירידת ערך בסך של  ו
 ש"ח. מיליוני  6.9כך שסך ההפסד מירידת ערך בניכוי השפעת המס הינו 

 
 : מבחני רגישות

  0.5%מיליוני ש"ח. ירידה של    2.7  -סכום בר ההשבה בהבשיעור הצמיחה הפרמננטי מגדילה את    0.5%עליה של    -
 מיליוני ש"ח.   2.4 -סכום בר ההשבה בהבשיעור הצמיחה הפרמננטי מקטינה את 

עור ההיוון  בשי  0.5%מיליוני ש"ח. ירידה של    3.8  -ההשבה ב  ר סכום בהבשיעור ההיוון מקטינה את    0.5%עליה של    -
 מיליוני ש"ח.  4.4 -ההשבה ב רסכום בהמגדילה את 

 
 
 

 הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים  - 10ביאור 
  

 פרטים בדבר ריבית והצמדה  .א
 

 בדצמבר 31ליום  

 2020 2019 

 5%-2%שקל חדש לא צמוד  אפקטיבית  ריבית שיעור

 "חש אלפי "חש אלפי 

   
   שוטפות  התחייבויות 

   
 9,000  9,000  חלויות שוטפות של הלוואות מבנקים

 24,800  -  לזמן קצר בנקיםהלוואות מ
 9,000 33,800 

   התחייבויות שאינן שוטפות
 26,916  17,966  הלוואות מבנקים

   
 60,716  26,966  כ"סה
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(המשך) מתאגידים בנקאייםהלוואות ואשראי  - 10ביאור   
 

  פיננסיות מידה ואמות חוזיות מגבלות, מימון  הסכמי .ב
 
פסגות  ל )1( קבוצת  חברות  התקשרו  השנים,  לאורך  פסגות  קבוצת  נכסי  רכישת  מימון  החברות צורך  ובהן 

מממניםהמשולבות,   בנקים  של  קונסורציום  מול  מימון  הסכמי  החברות  להלן    .במספר  של  ההלוואות 
 (הסכומים הינם במיליוני ש"ח): המשולבות 

   בדוח יתרה    
   כספי ליום  סכום 
 מועד  תאריך  בדצמבר   31  ההלוואה  
 פירעון  ההסכם  2020 תנאי ההלוואה  שהועמדה  

 
פסגות קרנות  

 423.6 נאמנות ** 
ריבית קבועה בשיעור של 

2.9% *  - 15.02.2011 30.06.2019 
  קרנות   פסגות 

 72.0 ***   נאמנות 
 בשיעור   משתנה  ריבית

 31.12.2022 25.10.2015 27.0 1.30%+  פריים של
 

והמחצית השנייה נלקחה   7.55%על פי הסכם המימון מחצית מההלוואות נלקחו בריבית קבועה בשיעור של   * 
בוצע ארגון מחדש של ההלוואות והריביות   2015בפברואר    18, ביום  1.7%בריבית משתנה בשיעור של פריים +  

 קרנות נאמנותפסגות   שילמה . בהקשר לתיקון ההסכמים כאמור 2.9%שונו לריבית קבועה בלבד בשיעור של 
 מיליון ש"ח.   7.1כ    לבנקים המממנים עמלה בסך של 

 

 . 2019ביוני   30  - ההלוואה נפרעה במלואה ב  ** 
 

בדבר   ד'   25, ראה ביאור  2019ביוני    30גרת המיזוג בין החברות ביום  ההסכם נקלט מפסגות קרנות מדדים במס  *** 
פרעה החברה  לאחר אישור דירקטוריון פסגות קרנות נאמנות,  ,  2021  ביוני   24  ביום     אירועים בתקופת הדיווח. 

 . ש"ח   ני מיליו   24.75את מלוא ההלוואה האמורה בסך של  בפירעון מוקדם 
 

ניירו   פסגות קרנות נאמנות   ו במסגרת הסכמי המימון, העמיד  וחברות   ת ערך יחד עם פסגות בית השקעות ופסגות 
בשמה (   סדרה של בטוחות לטובת פועלים שירותי נאמנות בע"מ(להלן "חברות הקבוצה")  נוספות בקבוצת פסגות  

מפברואר   (פשן)    2021החל  נאמנויות  נבו  פז  הבנק ,  ע"מ") ב   1950"רזניק  קונסורציום  עבור  הבטוחות  ים כנאמן 
, להבטחת התחייבויות על פי הסכמי המימון. כחלק מהבטוחות שהועמדו, שועבדו בשעבוד ראשון בדרגה , המממנים 

המניות   הקבוצה ב מלוא  וחברות  השקעות  בית  הקיימים פסגות  נכסיהן  מלוא  שוטף  בשעבוד  שועבדו  כן,  כמו   .
בוע ראשון בדרגה הון המניות הבלתי , וכן שועבדו בשעבוד ק הקבוצה   וחברות   פסגות בית השקעות והעתידיים של  

ושיגיעו  נפרע   המגיעים  והסכומים  הזכויות  כל  קבוע  בשעבוד  שועבדו  כן  שלהן;  השקעותוהמוניטין  בית   לפסגות 
על פי או בקשר עם הסכמי רכישת נכסים ו/או מניות שנחתמו לאורך השנים. זאת ועוד, מניותיה   ולחברות הקבוצה

בשעבוד קבוע לטובת קונסורציום   בר של פסגות בית השקעות) בפסגות שועבדו (בעלת השליטה לשע של הימלאיה  
 הבנקים המממנים ורשומות על שם חברה לנאמנות מטעם אותו קונסורציום. 

 
פי   פסגות בית השקעות בנוסף,   העניקה ערבות לטובת קונסורציום הבנקים המממנים להבטחת ההתחייבויות על 

 הסכמי המימון.
 

ופסגות   קרנות נאמנותגות  בהן פס וחברות הקבוצה,    פסגות בית השקעותבנוסף, על פי הסכמי המימון , התחייבו  
 צבן הפיננסי. בהתחייבויות שונות, בין היתר, ביחס לפעילותיהן וכן בהתייחס למ ניירות ערך,  

 
, בין היתר, כי למעט אם התקבלה הסכמתם של הבנקים וחברות הקבוצה   פסגות בית השקעות במסגרת זו, התחייבו  

על פי הסכמי המימון, לא יבצעו שינוי המממנים, יימנעו מפעולות שיהיה בהן כדי ליצור מגבלה על מימוש השעבודים  
 בפעילותן ולא יבצעו השקעות בהון או בזכויות בתאגידים כלשהם אלא בהתאם להוראות הסכמי המימון.
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(המשך) מתאגידים בנקאייםהלוואות ואשראי  - 10ביאור   
 

 (המשך) פיננסיות מידה ואמות חוזיות מגבלות, מימון  הסכמיב.  
 

 פיננסיות כפי שנקבעו בהסכם ההלוואה.   לעמוד באמות המידה   וחברות הקבוצה   פסגות בית השקעות   ו בנוסף, התחייב 
 כדלקמן:

 
 

הפיננסי   א. החוב  בין  ל היחס  חופשיים)  מזומנים  בניכוי  ארוך  לזמן  של     EBITDA-(הלוואות  המנורמלת 
בדצמבר   31החדשים. נכון ליום    המימון  מישיעורים מסוימים הקבועים בהסכ   לא יעלה על  קבוצת פסגות

 . 2.5הנדרש עמד על  היחס 2020
מזומנים   ב. תזרים  בין  בניכוי  EBITDA-כ  שהוגדרהיחס  ותוכנות  מנורמלת  קבוע  רכוש   בניכוי   ,רכישות 

שירות החוב (קרן + ריבית)  סך  לבין  פסגות ביטוח  השקעות הוניות בחברת    נטו ובניכוי  תשלומי מס שוטפים  
 . 1.15לא יפחת משיעור של 

מינימלית שנקבעה או ה EBITDA  -הלהיות גבוהה מ  נדרשת  קבוצת פסגותמנורמלת של  ה  EBITDA  -ה ג. 
פסגותקהכנסות  לחילופין   קרנות חברות  מ  בוצת  ופסגות  גמל  נדרשות   פסגות  גבוהות   נאמנות  להיות 

ליום    מינימליות שנקבעוהכנסות  המה נכון  מינימלית ה  EBITDAה    2019בדצמבר    31בהסכמי המימון. 
  EBITDAהתקבלה הסכמתם של הבנקים המממנים לשינוי ה    2020  במרס   30יום  ב .  300הנדרשת עמדה על  

במרס    31עד וכולל    2020במרס    31  - מיליון ש"ח לתקופות הנבדקות החל מ   200המינימלית לסכום של  
המממנים    2021למרס    25בתאריך    . 2021 הבנקים  של  הסכמתם  ההתקבלה  שינוי  את    - להאריך 

EBITDA 2022במרס  31עד לתאריך  מינימליתה . 
 

ריפוי במקרה של הפרת אמות המידה הפיננסיות בתנאים  נקבעו בהסכמי המימון הוראות לאפשרויות  כן,  כמו 
 כמפורט בהסכמי המימון.  

 
 

   באמות המידה הפיננסיות.   חברות קבוצת פסגותנכון למועד הדוחות הכספיים, עמדו  
רפורמת   2019בינואר   בעקבות  וזאת  במסגרתם,  שניתנו  מסוימות  לבטוחות  וכן  המימון  להסכמי  תיקונים  בוצעו 

 תעודות הסל והעברת פעילותן של חברות הסל בקבוצת פסגות לחברות אחרות בקבוצה.
 

זאת   2019ביוני   במסגרתם,  שניתנו  מסוימות  לבטוחות  וכן  פסגות,  קבוצת  של  המימון  להסכמי  תיקונים  נחתמו 
בדבר אירועים בתקופת   ד'   25ביאור    ה בכל הנוגע לשינוי המבני, רא   וג בין החברה לפסגות קרנות מדדים בות המיז בעק 

 . הדיווח 
 

דירקטוריון    2021ביוני    21ביום   נאמנות אישר  קרנות  של   פסגות  הקונסורציום  מול  ההלוואה  של  מוקדם  פירעון 
מיליון   24.75פרעה החברה את מלוא ההלוואה האמורה בסך של    2021  ביוני  24ביום      בהתאם,  הבנקים המממנים,  

 . ש"ח 
 
 זכאים אחרים   - 11ביאור 
 

 בדצמבר  31ליום    
   2020 2019 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

 
 6,360  8,616   שכר ומוסדות 

 1,415  2,057   הפרשה לחופשה 
 36,290  22,517   הוצאות לשלם 

 90,000  -   דיבידנד לשלם לפסגות בית השקעות
 2,182  1,038   ספקים

 846  2,129   מוסדות ממשלתיים 
 9,647  2,024   מסלקת הבורסה 

 10,375  8,471   זכאים ויתרות זכות אחרים
    

 157,115  46,852   סך הכל
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הטבות לעובדים  - 12ביאור   
 

וכן תשלומים מבוססי  פיטורין, הטבות לטווח קצר  בגין  לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות  הטבות 
 מניות.

 , בדבר תשלומים מבוססי מניות. 15אור יבאשר לתשלומים מבוססי מניות ראה ב
 , בדבר צדדים קשורים ובעלי עניין. 21אור יבבאשר להטבות לאנשי מפתח ניהוליים ראה 

 

 הרכב ההטבות לעובדים:  .א
 

 בדצמבר  31ליום    
   2020 2019  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

 
      התחייבויות לעובדים בשל שכר ומשכורת*:

 7,775 10,673  זכאים אחרים 
 123 -  זכאים אחרים לזמן ארוך 

   
 7,898 10,673  ומשכורת סך התחייבות לעובדים בשל שכר 

   
   הטבות לעובדים:  -מוצג במסגרת התחייבות שאינן שוטפות 

 14,663  17,301  ערך נוכחי של מחויבויות 
 ) 13,955( ) 15,956( שווי הוגן של נכסי התכניות 

   
 708  1,345  סך התחייבות בגין הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה

 
 עובדים לטווח קצר נכללות התחייבויות בגין בונוסים והפרשה לחופשה. במסגרת הטבות  *

 
 תכנית הטבה מוגדרת  -תכניות הטבה לאחר סיום העסקה  .ב

 
ביטוח   ותלחבר ובפוליסות  פנסיה  בקרנות  גמל,  בקופות  סכומים  מפקידה  היא  בגינן  מוגדרות  הטבה  תכניות 

 מתאימות. 
ייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה. דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מח

חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד, 
 אשר לדעת ההנהלה יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים. 

 

 עובדים  נציגות .ג
 

  פסגות קרנות נאמנות נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין  2019בספטמבר  16לאחר מו"מ שהתנהל בין הצדדים, ביום 
ארגון כוח עובדים דמוקרטי וועד עובדי פסגות ("ההסכם הקיבוצי" או "ההסכם"), אשר חל על    -לבין כוח לעובדים

בחב בעתיד  יועסקו  או  ההסכם  חתימת  במועד  החברה שהועסקו  עובדי  סמנכ"לי כל  החברה,  מנכ"ל  למעט  רה, 
ועד   לתקופה    14.5%החברה  הינו  הקיבוצי  ההסכם  ההנהלה.  דעת  שיקול  פי  על  בחברה  התפקידים  בעלי  מכלל 

ביום   ביום    2019ביולי    1שהחלה  להוראות  2022בדצמבר    31ותסתיים  בהתאם  תוארך  התקופה  כן  אם  אלא   ,
הצדדים ובכלל זה לקביעת תקופת ניסיון לעובדים קיימים ההסכם. ההסכם הקיבוצי מתייחס ליחסי העבודה בין 

סיום  ולאופן  משרות  ואיוש  עובדים  קבלת  להליכי  קבוע,  עובד  של  מעמד  העובדים  יקבלו  שבסיומה  וחדשים 
ההעסקה של עובדים קבועים וכן לשכר ולהטבות שיקבלו העובדים ובכלל זה לתוספות השכר שישולמו במספר  

לעניין סעיף  פעימות, למענק החתימה ש ולהסדרים הפנסיוניים שיחולו על העובדים, לרבות    14יקבלו העובדים 
. העובדים, שההסכם הקיבוצי חל עליהם, יחויבו בתשלום דמי ועד ודמי חבר  1963 -לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

   בהסכם.בשיעורים הקבועים 
לארגון העובדים והוועד בקשר עם  נות נאמנותפסגות קרנחתם הסכם קיבוצי מיוחד נוסף בין  2021במאי  12ביום 

במקרה של    פסגות קרנות נאמנותובקשר עם התנאים שיוענקו לעובדי  שחם    השלכות מכירת פסגות לאלטשולר
  (ג).1המפורטת בביאור סיום העסקה הקשור למכירה 

ת גם לעובדי חברת  פסגות ניירות ערך להכיל את התנאים שמקבלים עובדי חברת הקרנו  התחייבה הנהלת  בנוסף,
 פסגות ניירות ערך אשר אינם מאוגדים. 
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הטבות לעובדים (המשך) - 12ביאור   
 

 התנועה בהתחייבויות (נכסים), נטו בגין תכניות הטבה מוגדרות ומרכיביהן  .ד
 

 נטו   , ההתחייבות   סך    
 בגין תכנית  שהוכרו של  הוגן  שווי תכנית  בגין  מחויבות 
 מוגדרת הטבה   תכנית נכסי מוגדרת הטבה   

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 

 330  708  ) 9,658( ) 13,955( 9,988  14,663  בינואר 1ליום  יתרה
       :והפסד לרווח שנזקפההכנסה /הוצאה

 1,827  1,905  -  -  1,827  1,905  שוטף שירות עלות
 14  21  ) 396( ) 338( 410  359  ריבית(הכנסות)  הוצאות
 193  327  ) 1,988( ) 1,202( 2,181  1,529  חרותא(הכנסות)  עלויות

       : אחר כולל ברווח הוכר
 2,329  507  -  -  2,329  507   אקטואריים(רווחים)  הפסדים
 ) 1,871( ) 81( ) 1,871( ) 81( -  -  (רווחים) בפועל בניכוי ריבית הפסדים

       : תנועות נוספות
 ) 409( ) 187( 1,663  1,475  ) 2,072( ) 1,662( ששולמו  הטבות

 ) 1,705( ) 1,855( ) 1,705( ) 1,855( -  -  החברה ידי על שהופקדו סכומים
 708  1,345  ) 13,955( ) 15,956( 14,663  17,301  בדצמבר  31ליום  יתרה

 
 הנחות אקטואריות .ה

 
 ממוצע משוקלל): ההנחות האקטואריות העיקריות למועד הדיווח (לפי 

 
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020 2019 2018 

 1.90% 2.20% 2.20% שיעור ההיוון (נומינאלי) 
 1.90% 2.00% 2.20% תשואה צפויה על נכסי התוכנית  

 1.46% 1.41% 1.41% שיעור עליות שכר עתידיות (נומינאלי) 
 

 :ותהעתידיים של החברהשפעת התוכנית על תזרימי המזומנים  .ו 
 

 אלפי ש"ח.  1,881 בתכנית הטבה מוגדרת הינו בסך 2021להפקדות הצפויות בשנת  ותאומדן החבר
 

 6.1  -  2019שנים (לשנת    6.1לצורך חיי התוכנית (לפי ממוצע משוקלל) לסוף תקופת הדיווח הינו    ותאומדן החבר
 שנים). 

 
 התשואה בפועל .ז

 אלפי ש"ח).  2,267 – 2019אלפי ש"ח (בשנת  419 הינה  2020התשואה בפועל על נכסי תוכנית בשנת 
 

 תוכנית הפקדה מוגדרת  -תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה .ח
 

חלק  בגין  וכן  הגמל  בקופות  הגמולים  רכיב  לתשלום  החברות  התחייבות  בגין  מוגדרת  הפקדה  תוכנית  לחברות 
 . 1963 –חוק פיצויי פיטורין , התשכ"ג  14מעובדיה אשר חל לגביהם סעיף 

 
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020 2019 2018 

    הסכום שהוכר כהוצאה בגין תוכנית להפקדה 
 -  55  295  מוגדרת
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מיסים על הכנסה - 13ביאור   
 

 פרטים בדבר סביבת המס בה פועלות החברות המשולבות  .א
 

 שיעור מס חברות        )1(
 . 23%הינו  2020  -ו 2019, 2018שיעור מס החברות שחלו בשנות המס 

 

   כספיים מס שכר ומס רווח למוסדות   )2(
 .  17%הינו  2020-ו  2019, 2018שיעור מס שכר ורווח שחל על מוסדות כספיים בכל אחת משנות המס 

 
 .34.19%על מוסדות כספיים הינו   2020 -ו  2019, 2018שיעור המס הסטטוטורי שחל בשנות המס 

 
לחוק מס ערך מוסף   1סעיף פסגות קרנות נאמנות ופסגות ניירות ערך מוגדרות כמוסד כספי לצרכי מס כהגדרתו ב

 קומפס השקעות מוגדרת כעוסק.פסגות .  1975-התשל"ו 
 

 מרכיבי הוצאות מסים על הכנסה .ב
 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום    

   2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

       הוצאות (הכנסות) מסים שוטפים 
       

 30,160 17,765  13,217  בגין השנה השוטפת
 1,042 ) 6,822( 439  בגין שנים קודמות 

    
  13,656  10,943 31,202 

    הוצאות (הכנסות) מסים נדחים
    

 8,104 6,981  ) 209,874( יצירה והיפוך של הפרשים זמניים 
    

 39,306 17,924  ) 196,218( סך הוצאות (הכנסות) מסים על הכנסה
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מיסים על הכנסה (המשך) - 13ביאור   
 

 מיסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח כולל אחר .ג
 

 2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום   

 נטו ממס  הטבות מס לפני מס  
 

 280  ) 149( 426  הפסדים אקטואריים מתוכנית הטבה מוגדרת
 

 2019בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום   
 נטו ממס  הטבות מס לפני מס  

 
 301  ) 157( 458  הפסדים אקטואריים מתוכנית הטבה מוגדרת

 
 2018בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום   

  הוצאות      
 נטו ממס  (הטבות) מס       לפני מס  

 

    רווחים ממימוש נכסים הנמדדים בשווי הוגן דרך 
 ) 3,569( 678  ) 4,247( רווח כולל אחר 

 906  ) 471( 1,377  הטבה מוגדרתהפסדים אקטואריים מתוכנית  
    

 ) 2,663( 207  ) 2,870( סה"כ מסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח כולל אחר
 
 

 התאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפני מסים על הכנסה לבין הוצאות המסים .ד
 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 

 93,633 75,732  ) 573,282( רווח (הפסד) לפני מיסים
    

 34.19% 34.19% 34.19% המשולבות החברות של ורישיעור המס הסטטוט
    

 32,011  25,891  ) 195,994( הוצאות (הכנסות) מיסים מחושבות 
    התאמות: 

 581  204   315   הוצאות לא מוכרות
 1,042  *   ) 6,822(  439   קודמותהוצאות (הכנסות) מיסים שנים 

 ) 15( ) 13(  ) 70(  הכנסות פטורות

הפסדים מועברים (שקוזזו) שנצברו ולא נוצר בגינם  
 150  ) 1,033(  ) 231(  מס נדחה

 ) 320( ) 274(  ) 22(  אחר
 ) IFRS 9    -    - )891יישום לראשונה של 

 8,886  -    -    ניכוי מס בחו"ל
    שונה משיעוריצירת מיסים נדחים בשיעור מס  

 ) 2,138( ) 29(  ) 655(  המס הסטטוטורי, שינויים בשיעור המס ואחרים

    
הוצאות (הכנסות) מסים על הכנסה בדוח רווח   

 והפסד 
  

 )196,218 (   17,924  39,306 
 

תעודות הסל וזאת  כום נובע מהסרת אי וודאות הקשורה בחיוב מס רווח בקשר עם הכנסות מסוימות של פעילות  * עיקר הס
 בעקבות דיונים בנושא מול רשות המיסים.
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 שומות מס  .ה
 

 . 2015הוצאו שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס חברת ניירות ערך לו ת קרנות נאמנות חברל
 חברות המאוחדות שלה טרם נישומו מיום היווסדן.הקומפס השקעות ופסגות חברת 

 

 הפסדים וניכויים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות .ו 
 

 97.3  -הפסדים לצורכי מס המועברים לשנה הבאה ומגיעים ליום המאזן לכדי סכום של כת קרנות נאמנות  לחבר
 .  מיליון ש"ח

ההפסדים בשנים הקרובות כך שההפסדים יותרו לקיזוז א' חלה הגבלה על קיזוז    1לאור המיזוגים שתוארו בביאור  
להוראות סעיף   הכנסה103בהתאם  לפקודת מס  הוא    .ח  בקיזוז  שיותר  שנה ההפסד  מדי  כל    20%כלומר,  מסך 

מהכנסתה החייבת של קרנות נאמנות באותה    50%ההפסדים של החברות המעבירות וחברת קרנות נאמנות או  
בגין סכום ההפסד המועבר הוכר נכס מס    ביניהם.מם קודמות, והכל לפי הנמוך  ד משנישנת מס, לפני קיזוז ההפס

 מיליון ש"ח.  22.4של 
 
לצורכי מס לשנים הבאות אשר   מועבריםשוטפים    הפסדיםוהחברות המאוחדות שלה    קומפס השקעותפסגות  ל

  אלו  הפסדיםבגין  .  "ח)ש  אלפי  3,413   -  2019ש"ח (בשנת    אלפי  2,739  -לסך של כ  2020בדצמבר    31מסתכמים ליום  
 צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.  בהיעדר, נדחים במיסים החברה הכירה לא
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 מיסים על הכנסה (המשך) - 13ביאור 
 

 נכסי והתחייבויות מיסים נדחים שהוכרו .ז
 התנועה בנכסי והתחייבויות המיסים הנדחים מיוחסת לפריטים הבאים:  . לעיל כמפורט ההיפוך במועד לחול הצפוי מס שיעור לפי  מחושבים הנדחים סיםיהמ

     
     ניכויים   הפרשה   הוצאות   
   הטבות   רווח שטרם  והפסדים  לחופשה  הנפקה   

 סך הכל  חכירות  לעובדים  מומש מני"ע  לצרכי מס  ואחרים  נדחות  רכוש אחר  
 

 ) 275,698( ) 8( 241 ) 97( 26,245  410 1,169 ) 303,658( 2020בינואר  1ליום יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה 
 209,874  11  71 97  ) 3,873( 222 488 212,858  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד  

 149  -  149 -  -  - -  -  שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר
 ) 65,675( 3  461 -  22,372  632 1,657 ) 90,800( 2020בדצמבר    31  ליום   נדחה   מס (התחייבות)    נכס   יתרת 

         
 25,125  3 461 -  22,372  632 1,657 -  נדחה   מס   נכס 

 ) 25,125(        לקיזוז  הניתנות יתרות
 -         2020בדצמבר    31ליום    נדחה   מס   נכס   

 ) 90,800( -  -  -  -    - - ) 90,800( התחייבות מס נדחה 
 25,125         לקיזוז  הניתנות יתרות

 ) 65,675(        2020בדצמבר  31ליום  נדחה מס התחייבות
         

 ) 268,874( 9  113  ) 525( 34,147  ) 119( 1,159 ) 303,658( 2019בינואר  1יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום 
 ) 981,6( ) 17( ) 29( 428  ) 7,902( 529  10  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד  

 157  -  157  -  -  -  -  -  שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

 ) 275,698( ) 8( 241 ) 97( 26,245  410  1,169 ) 303,658( 2019בדצמבר    31  ליום   נדחה   מס (התחייבות)    נכס   יתרת 
         

 28,065  -  241  -  26,245  410  1,169 -  נדחה   מס   נכס 
 ) 28,065(        לקיזוז  הניתנות יתרות

 -         2019בדצמבר    31ליום    נדחה   מס   נכס   
 ) 303,763( ) 8( -  ) 97( -  -  - ) 303,658( התחייבות מס נדחה  

 28,065         לקיזוז  הניתנות יתרות

 ) 275,698(        2019בדצמבר  31ליום  נדחה מס התחייבות
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 הון וקרנות   - 14ביאור 
 

 פסגות קרנות נאמנות    - מניות על ופרמיה מניות  הון  .א
 

 נקוב  ערך"ח  ש  1 רגילות מניות  
  2020 2019 

 
 15,065 15,065  ונפרע מונפק מניות הון
 1,000,000 1,000,000  רשום  הון

 

  31(ליום  ש"ח מיליון 385.3 של לסך הסתכם  2020 בדצמבר 31 ליום נותקרנות נאמ פסגות של העצמי ההון
 ) ש"ח  מיליון 762.2 של לסך 2019 בדצמבר

ש"ח בהתאם לתקנות משותפות    מיליון  0.9לעמידה בהון עצמי מזערי של    חברת פסגות קרנות נאמנות מחויבת
  - "הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן תנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת השקעות התשנ"ו    ,בנאמנות

1995"  . 
 

 
 פסגות ניירות ערך   -הון מניות ופרמיה על מניות  .ב

 

 ש"ח ערך נקוב  1מניות רגילות   
  2020 2019 

 
 10,000 10,000  הון מניות מונפק ונפרע

 1,000,000 1,000,000  הון רשום 
 

בדצמבר  31מיליון ש"ח (ליום  186.6הסתכם לסך של  2020בדצמבר  31ההון העצמי של פסגות ניירות ערך ליום 
 מיליון ש"ח)  189.6לסך של  2019

  2020בדצמבר  31מיליוני ש"ח ליום  149.9בסך של לעמידה בהון עצמי מזערי  מחויבתניירות ערך חברת פסגות 
 .אביב-בתל ערך לניירות הבורסה תקנון פי עלמיליוני ש"ח)  151.6בסך של  2019בדצמבר  31(ליום 

 
 

 קומפס השקעות  פסגות   –מניות ופרמיה על מניות   הון  .ג
 

 נקוב  ערך"ח  ש  1 רגילות מניות  
  2020 2019 

 
 1,273 1,273  ונפרע מונפק מניות הון
 1,000,000 1,000,000  רשום  הון

 
  31(ליום   ש"חמיליון  0.4הסתכם לסך של  2020בדצמבר  31קומפס השקעות ליום פסגות ההון העצמי של 

 ) מיליון ש"ח) 2.3לסך של ( 2019בדצמבר 
 

במניות הרגילות הזכות לקבלת דיבידנד כפי שיוכרז מפעם לפעם וזכות הצבעה באסיפות כלליות של   למחזיקים .ד
 החברות לפי קול אחד למניה.  

 

 לפסגות בית השקעות:  דיבידנדים הוכרזותקופת הדוח  במהלך - דיבידנדים
 

 אלפי ש"ח  19,500 – 2018שנת 
 אלפי ש"ח 158,500  -  2019שנת 

 (א) בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן.   26ראה ביאור  2021לדיבידנדים שחולקו בשנת 
 

המשולבות   החברותמקורה בשטרי הון והלוואות שהונפקו ונפרעו בין    הקרן  -הון מעסקאות עם בעל שליטה    קרן .ה
 לפסגות בית השקעות. 
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 (המשך)הון וקרנות  - 14ביאור 
 

 . מניות מבוססי תשלומים בדבר, להלן 15ראה ביאור  -  לעובדים אופציות בגין הון קרן .ו 
 
עצמי    ערך  ניירות  פסגות  חברת  על .ז הון  בדרישות  עמידה  המחייבות  הבורסה  תקנון  הוראות  ורמת  חלות  מזערי 

  י מינימאלי בהתאם לתקנות משותפות חלות דרישות לעמידה בהון עצמת  וכן, על חברת פסגות קרנות נאמנו,  נזילות
 . לעיל') ח(2ביאור  ת, להרחבה ראה בנאמנו

 
 תשלומים מבוססי מניות - 15 ביאור

 

, תיקון ערך  ניירות  פסגות  וחברת  נאמנות  קרנות  פסגות  חברתועדת הביקורת והדירקטוריון של  אישרו    2012בחודש יולי  
(בהתאמה, להלן: "תוכנית  לתוכנית האופציות לעובדים ונושאי משרה בחברות ובחברות הבנות של פסגות בית השקעות  

. על פי תוכנית האופציות, יוקצו כתבי  2007"הניצעים") שאושרה בשנת    -ו  האופציות המתוקנת", "ו"תיקון התוכנית "
אופציות לניצעים הניתנים למימוש למניות של פסגות בית השקעות. כתבי האופציה אינם סחירים ויהיו ניתנים למימוש 

ערך נקוב של פסגות בית השקעות כנגד מחיר מימוש, אשר יהיה מותאם במלואו לחלוקת ש"ח    1למניה רגילה אחת בת  
מניות הטבה, לפיצול מניות, למרכיב ההטבה הגלום בהנפקות זכויות ולחלוקת דיבידנד במזומן. על פי הוראות התוכנית,  

פני    5- כתבי האופציה יבשילו ב (  5מנות, על  , מועד סגירת 2010באוקטובר    29שנים כמפורט להלן, החל מהיום הקובע 
"המועד הקובע"), אלא אם נקבע אחרת בהסכם    -עסקת רכישת השליטה בפסגות בית השקעות על ידי אייפקס) (להלן

מכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש החל    15%)  1"תקופת ההבשלה"): (   -האופציה עם ניצע ספציפי (להלן בסעיף זה  
חודשים ממועד ההבשלה   6מכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש החל מתום    10%)  2(  חודשים מהמועד הקובע;  18מתום  

מכתבי האופציה יהיו ניתנות למימוש לאחר תקופה    25%  -) שלוש מנות נוספות השוות כל אחת ל 3של המנה הראשונה; (
תבי האופציה שלא ימומשו,  חודשים ממועד ההבשלה של המנה השנייה. עוד נקבע בתיקון התוכנית, כי כ  36- ו  24,  12של  

 יפקעו לאחר שבע שנים מהיום הקובע. 
 

כתבי אופציה שהבשילו, בהתאם למועדים כאמור, יהיו ניתנים למימוש בתנאי שיתרחש אירוע מזכה המוגדר בתוכנית  
בית כהצעה ראשונה לציבור או מכירת כל הון המניות של פסגות בית השקעות או מכירת כל או כמעט כל נכסי פסגות  

השקעות וכן כל אירוע אחר עליו יחליט מנהל תוכנית האופציות המתוקנת (דירקטוריון פסגות בית השקעות או וועדת  
מ לנהל תוכנית זו) שהינו אירוע "תגמול של פסגות בית השקעות אשר הוסמכה על ידי דירקטוריון פסגות בית השקעות בע

מבני שינוי  שמטרתו  באירוע  מדובר  שלא  ובלבד  בעל    מזכה  זהות  את  משנה  אינו  מהותית  מבחינה  אשר  ארגון  רה  או 
 השליטה. 

בתוכנית נקבע כי בהתרחש אירועים מסוימים, שתוצאתם העברת השליטה בחברה או מכירת כל או רוב נכסיה או עסקיה  
תוכנית פי החלטת מנהל ה-או מכירת כל או רוב מניות פסגות בית השקעות לצד ג', תתכן האצה של תקופת ההבשלה על 

וחיוב הניצע לממש את כתבי האופציה שהבשילו לאותו המועד ו/או למכור את המניות שנבעו ממימושן. עוד נקבע כי,  
פי - בכפוף להתרחשות אירוע מזכה, במקרה בו בעל השליטה בחברה יחליט על מכירת כל מניותיו לצד שלישי, ניצע על

) ואילו לבעל השליטה תהא הזכות לחייב  TAG ALONGאמור (התוכנית יהיה רשאי להגיש הודעת הצטרפות למכירה כ
 ).  DRAG ALONGאת הניצעים להצטרף למכירה ( 

 

כתבי אופציות שהוקצו    ,ככלל, אם הניצע סיים את העסקתו בחברה או בחברה קשורה שלה וטרם התרחש אירוע מזכה
 לו יפקעו והכל בהתאם לתנאי התוכנית. 

שנים מהמועד הקובע. לעניין הארכת כתבי אופציות מסוימים ראו    7האופציות על פי התוכנית הינו  ככלל, תוקף כתבי  
 פירוט להלן. 

 

) על ידי  (Cox,Ross&Rubinstainהשווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו, כאמור לעיל, נאמד תוך יישום מודל בינומי  
 מעריכי שווי בלתי תלויים.  

 
 0.38%  -של כ  כולל  אישרו האורגנים המוסמכים הקצאות על פי התוכנית בהיקף  2014נת  ובמהלך ש  2012בחודש יולי  

 מההון המונפק והנפרע של פסגות בית השקעות בע"מ.
, התקבל אישור מאת המחלקה המקצועית 2017בהמשך לאישורי האורגנים המוסמכים בקבוצת פסגות מחודש אוקטובר  

וקפן של האופציות למניות פסגות בית השקעות שהוקצו לניצעים ושאמורות רשות המיסים להאריך בארבע שנים את ת  של
 .  2017בסוף חודש אוקטובר  היו לפקוע

 
אלפי ש"ח, בשנת   293:  2019אלפי ש"ח (בשנת    224נרשמו הוצאות שכר בגין תשלום מבוסס מניות בסך של    2020בשנת  

 אלפי ש"ח).   389: 2018
 

אירוע זה  ב'.   1כאמור בביאור , שחם  לאלטשולרמאזן, נמכרה פסגות בית ההשקעות , לאחר תאריך ה2021במאי  12 ביום
 כיוון שמחיר המימוש היה גבוה משווי המכירה, האופציות חולטו ללא תמורה .  מ , אךהינו אירוע מזכה
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הוצאות תפעול, שיווק והנהלה וכלליות  - 16ביאור   
 

 לדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020 2019 2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
 

 62,018  71,361  61,876  עמלות הפצה 
 14,243  13,664  17,276  שירותי מחשב 

 6,261  5,646  6,050  שירותים מקצועיים , ייעוץ ומחקר
 9,671  7,718  4,914  פרסום ויחסי ציבור

 6,539  8,301  6,913  עורכי מדדים
 15,517  14,137  13,007  אגרות

 1,918  1,335  1,223  שכר וגמול דירקטורים 
 1,292  701  954  הוצאות רכב

 2,492  2,471  2,462  ביטוח
 2,143  3,055  3,654  שירותי תפעול 

 8,026  9,985  14,591  עמלות
 9,680  6,750  9,943  פחת והפחתות 

 5,449  769  1,229  שונות
    
  144,092  145,893  145,249 
 
 
 

 הוצאות מימון  - 17ביאור 
 
 לדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020 2019 2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
 

    
 8,427  4,018  965  הוצאות ריבית על הלוואות ואשראי

 -  291  348  הוצאות מימון בגין הפרשי שער 
 1,120  740  1,207  אחרות הוצאות מימון 

 340  46  105  הוצאות מימון בגין הסכמי חכירה
    

 9,967  5,095  2,625  הוצאות מימון שנזקפו לרווח והפסד
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דיווח מגזרי  - 18ביאור   
 

 בסיס הדיווח מגזרי  .א
 

 המידע הכספי המשולב כולל הצגה של מגזרי הפעילות כפי שהוצגו בדוחות החברות המשולבות. 
החברות המשולבות מיישמות את "גישת ההנהלה" בדיווח על הביצוע הכספי של מגזרי הפעילות ובהתאם, מתבסס  

ותיה על דרך הקצאת  דיווח זה על המידע בו משתמשות ההנהלות באופן פנימי לצורך הערכת הביצוע ולצורך החלט
 המקורות למגזרי הפעילות.  

 
וחברת   נאמנות  נפרד כל אחתפסגות  חברת קרנות  נאמנות  קומפס השקעות הוצגו כמגזר  פעילות קרנות  : מגזר 

 וקרנות סל ומגזר קרן גידור, בהתאמה.
 

 לחברת פסגות ניירות ערך שני מגזרים בני דיווח כמפורט להלן: 
 
ערך .1 בניירות  מסחר  החברה   -  (ברוקראז')  פעילות  שמספקת  ובורסה  מסחר  שירותי  כולל  זה  מגזר 

 ללקוחותיה, וכן פעילות השקעות עצמיות. 
 מגזר זה כולל פעילות ניהול תיקי השקעות של לקוחות החברה.  -ניהול תיקי השקעות  .2
 

לצורך   שאומצו  המקובלים  החשבונאות  כללי  את  תואמים  המגזרי  בדיווח  שיושמו  החשבונאות  העריכה  כללי 
, פרט לדיווח במגזר ברוקראז' אשר מציג הכנסות נטו מעלויות הנלוות להן (עמלות וההצגה של הדוחות הכספיים

 למסלקת בורסה ועמלות מסחר מפעילות בניירות ערך זרים).
 

 (מבוקר)  2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
      פעילות 
      בקרנות   

  התאמות    ניהול תיקי  נאמנות  

 דוח משולב לדוח משולב קרן גידור  'ברוקראז השקעות  וקרנות סל  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

 310,194  ** 11,477  5,684  ** 30,888  33,405  228,740  מחיצוניים הכנסות סך
       

 -  ) 16,913( -  -  16,913  -  המגזרים בין הכנסות
       

 637  -  -  104  178  355  מימון  הכנסות
       

 310,831  ) 5,436( 5,684  30,992  50,496  229,095  הכנסות  סך
       

 64,168  -  3,225  4,125  2,915  53,903  מגזרי  רווח
       

 2,625      מימון הוצאות
       

 634,825       *אחרות הוצאות
       

 ) 573,282(      רווח לפני מס
 

מיליון ש"ח בפעילות קרנות הנאמנות וקרנות הסל, ובפעילות    614.4בסך של של נכסים בלתי מוחשיים  הפסד לירידת ערך * כולל 
 . נכסים בלתי מוחשיים, נטו - 9מיליון ש"ח. ראה  ביאור   10.5ניהול תיקי השקעות בסך של 

בדצמבר    31יום שנה שהסתיימה ב ל  ש"חמיליון  10.6** לאחר קיזוז עמלות מסלקת הבורסה ועמלות ניירות ערך זרים בסך של 
 מוצג בברוטו.   בדו"ח רווח והפסד סעיף הכנסות חבר הבורסה .אשר מוצגות במסגרת התאמות לדוח המשולב 2020
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 דיווח מגזרי (המשך) - 18ביאור 
 

 בסיס הדיווח מגזרי (המשך)  .א
 

 
 

 (מבוקר)  2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
      פעילות 
      בקרנות   

  התאמות    ניהול תיקי  נאמנות  

 דוח משולב לדוח משולב קרן גידור  'ברוקראז השקעות  וקרנות סל  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
       

 340,403  * 9,904  651  * 23,948  38,738  267,162  מחיצוניים הכנסות סך
       

 -  ) 17,886( -  -  17,886  -  המגזרים בין הכנסות
       

 2,215  ) 59( 49  51  69  2,105  מימון  הכנסות
       

 342,618  ) 8,041( 700  23,999  56,693  269,267  הכנסות  סך
       

 95,835  72  89  4,847  9,326  81,501  מגזרי  רווח
       

 5,095      מימון הוצאות
       

 15,008       אחרות הוצאות
       

 75,732       רווח לפני מס
  2019בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום    ש"חמיליון    7.7* לאחר קיזוז עמלות מסלקת הבורסה ועמלות ניירות ערך זרים בסך של   

 מוצג בברוטו.  בדו"ח רווח והפסד סעיף הכנסות חבר הבורסה  .אשר מוצגות במסגרת התאמות לדוח המשולב
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 דיווח מגזרי (המשך) - 18ביאור 
  

 בסיס הדיווח מגזרי (המשך)  .א
 

 (מבוקר)  2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
      פעילות 
      בקרנות   

  התאמות    ניהול תיקי  נאמנות  

 דוח משולב לדוח משולב גידור קרן  'ברוקראז השקעות  וקרנות סל*  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
       

 349,284  *** 6,159  135 *** 17,085  40,961  284,944  מחיצוניים הכנסות סך
       

 -  ) 17,203( -  -  17,203  -  המגזרים בין הכנסות
       

 1,427  -  -  735  137  555  מימון  הכנסות
       

 350,711  ) 11,044( 135  17,820  58,301  285,499  הכנסות  סך
       

 110,052  -  ) 558( 2,285  9,749  98,576  מגזרי  (הפסד) רווח
       

 9,967       מימון הוצאות
       

 6,452       **אחרות הוצאות
       

 93,633       רווח לפני מס
 

 .אלפי ש"ח מפעילות תעודות סל 86,441כולל  * 
 ').ברוקראז מיליון ש"ח בפעילות מסחר בניירות ערך ( 3.4** כולל הפסד מירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים בסך של 

  בדצמבר ₪31  לשנה שהסתיימה ביום מיליון    6.1זוז עמלות מסלקת הבורסה ועמלות ניירות ערך זרים בסך של ** לאחר קי*
 מוצג בברוטו.   בדו"ח רווח והפסד סעיף הכנסות חבר הבורסה .אשר מוצגות במסגרת התאמות לדוח המשולב 2018
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 מכשירים פיננסיים  - 19ביאור 
 

 כללי  .א
 

כל  מפקח על מעקב ההנהלה אחר הציות למדיניות ניהול הסיכונים של  ן של כל אחת מהחברות המשולבות  הדירקטוריו
. בתהליך הפיקוח חברהכל  את ההתאמה של מסגרת ניהול הסיכונים ביחס לסיכונים העומדים בפני    ובוחן  ונהליה  חברה

וסקת בבדיקות שוטפות ובבדיקות לפי דרישה  בביקורת הפנימית. הביקורת הפנימית עהדירקטוריון וועדת הביקורת    נעזר
 ולדירקטוריון. של הבקרות והנהלים לניהול הסיכונים, שתוצאותיהן מדווחות לועדת הביקורת

 . תקנון הבורסההוראות מינתה בקר סיכונים המבצע את תפקידו בהתאם לחברת פסגות ניירות ערך 
 

 החברות המשולבות חשופות לסיכונים הפיננסיים הבאים: 
 סיכון אשראי; •
 סיכון נזילות;  •
 (הכולל סיכון מטבע, סיכון ריבית וסיכון מחיר הנכסים הפיננסיים).  סיכון שוק •
 

, מדיניות ותהליכים לגבי ותלכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות החבר  החברותבביאור זה ניתן מידע בדבר החשיפה של  
 . ואלהכספיים הדוחות הל מדידה וניהול של הסיכון. גילוי כמותי נוסף נכלל לאורך כ

 
 סיכון אשראי  .ב

 

בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  לעסקה,  נגדי  צד  או  ולקוח,  במידה  לחברה  שיגרם  כספי  להפסד  הסיכון  הינו  אשראי  סיכון 
 החוזיות ובכך יגרום לפגיעה בחברה וברווחיותה. 

 
   נאמנות קרנות פסגות של האשראי סיכון

, הלוואה לפסגות בית השקעות,  בלויתקבאם הכנסות לקבל מדמי ניהול לא    נאמנות הינוסיכון האשראי של פסגות קרנות  
 או שהסכומים האמורים להתקבל מהחייבים האחרים לא יתקבלו.  תיפרעלא 

 
   ערך ניירות פסגות של האשראי סיכון

בניירות ערך זרים החברה   ברוקראז'אינה מעניקה אשראי ללקוחותיה. עם זאת, בפעילות החברת פסגות ניירות ערך  ככלל,  
חשופה לסיכון אשראי של הצד הנגדי עד לסליקה בפועל של העסקה (הסיכון שהצד הנגדי לעסקה ייכנס לכשל טרם סילוק  

המאוש ללקוחות  פעילות  מסגרות  הגדרת  באמצעות  היתר,  בין  מנוהל,  זה  סיכון  החברה  העסקה).  הנהלת  ידי  על  רות 
באמצעות הדירקטוריון,  ידי  על  שאושר  הרשאות  למדרג   מהמסגרות   חריגה  המונעים  חסימה  ומנגנוני  בקרות  בהתאם 

 המאושרות ומעקב יומי אחר סליקת עסקאות שבוצעו.
 

קוח בנפרד,  להלן מוצגת סך חשיפת החברה בגין עסקאות שטרם נסלקו נכון למועד הדוח, החשיפה מחושבת בעבור כל ל
כסך ההפרש בין השווי הכספי של עסקאות הקנייה לבין השווי הכספי של עסקאות המכירה ביום המסחר ובלבד שההפרש  

 חיובי. 
 

 בדצמבר  31ליום  
 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
   

 69,513 13,823 חשיפה בגין עסקאות בניירות ערך כצד נגדי מרכזי 
 

נכללים נכסים והתחייבויות בגין עסקאות אלה מאחר והן מקבלות ביטוי במועד סליקת העסקה  בדוחות הכספיים לא  
)Settlement Date) ולא במועד ביצוע העסקה ((Trade Date . 
 

הבנקים.   לסיכון האשראי של  אותה  חושפת  בבנקים בארץ  המנוהלים בחברה  הלקוחות  יתרות המזומנים של  הפקדת 
כסי ההון העצמי שלה בפיקדונות שקליים בבנקים, משקיעה אותם באגרות חוב ממשלתיות  בנוסף, מפקידה החברה את נ

קבע   החברה  ובאגרות חוב של בנקים ישראלים ובכך חשופה לסיכוני האשראי של הבנקים, וממשלת ישראל. דירקטוריון
  הסיכון   רכיבי  מוגדרים  מסגרתהמדיניות המיושמת על ידי הועדה לניהול הון עצמי, ב  העצמי,  ההון  נכסי  לניהול  מדיניות

בהם. בנוסף קבע הדירקטוריון מדיניות בנושא נכסי החברה ולקוחותיה   לפעילות  מגבלות  ונקבעות  העצמי  ההון  בתיק
המוחזקים בגופים פיננסים, במסגרתה מוגדרות מגבלות לחשיפה למשמורנים צד ג' ותאגידים בנקאיים ובקרות על אופן  

 ים אלו.והיקף אחזקות הנכסים בגופ
 

 פסגות קומפס השקעות של האשראי סיכון
 יתקבלו.לא ו/או דמי הצלחה מלקוחות באם הכנסות לקבל מדמי ניהול  סיכון האשראי של פסגות קומפס השקעות הינו
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מכשירים פיננסיים (המשך) - 19ביאור   
 

 סיכון אשראי (המשך)  .ב
 

 אשראי  לסיכון  חשיפה
 

 הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית בגינם.הערך בספרים של הנכסים 
 

וחייבים   השקעות לזמן קצר, הלוואה לבעל ענייןהחשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין מזומנים ושווי מזומנים,  )1(
 לפי הצד שכנגד הינה כדלקמן: ויתרות חובה 

 
 
 
 
 
 
 

 בדצמבר  31ליום 
 2020 2019 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 

   :בבנקים ופיקדונות מזומנים ושווי מזומנים
 AAA   160,508  129,119 דירוג  
 AA+   3,608  8,868 דירוג  
 AA   12  11 דירוג  
 AA-   8  3,671 דירוג  
 A+   27,685  16,488 דירוג  

   

 158,157  191,821  סה"כ מזומנים ופקדונות בבנקים   
   
 86,508  139  השקעות לזמן קצר  
 6,600  -  הלוואה לפסגות בית השקעות  
 73,794  40,445  חייבים ויתרות חובה  

   
   

 
 החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין השקעות במכשירי חוב לפי הצד שכנגד הינה כדלקמן:  )2(

 

  
 

 בדצמבר  31ליום 
  

 
2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    השקעות מוחזקות למסחר :
 

 71,149  -    אגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל
     אגרות חוב שהונפקו על ידי תאגידים אחרים: 

 AA    -  7,618 דירוג 
 A    -  7,741 דירוג 

   
  

   
 -  86,508 
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  - 19ביאור 
 

 סיכון נזילות .ג
 

 , חריגים לרבותם  או במצבי/הסיכון שהחברה תתקשה לעמוד בהתחייבויותיה במהלך העסקים השוטף ו סיכון נזילות הוא  
   קורות. התחייבויות בלתי צפויות, משיכות בלתי צפויות של לקוחות, ביקוש בלתי צפוי לאשראי ואי וודאות לגבי זמינות המ

לעמידה   המספקת  הנזילות  מידת  את  הניתן,  ככל  להבטיח,  הינה  שלהן  הנזילות  סיכוני  לניהול  החברות  גישת 
בהתחייבויותיה במועד, בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים משמעותיים. מרבית נכסי ההון העצמי של 

 (ח) בדבר ניהול הון.  2ראה ביאור  .ונזילים סחירים החברות מושקעים בפיקדונות בבנקים או בנכסים
, ראה ביאור  אביב-בתל ערך לניירות הבורסה תקנון פי  עללעניין דרישות נזילות בהן פסגות ניירות ערך צריכה לעמוד  

 ב). 2א(6
 

עד שלושה חודשי  מועדי ם ממועד הפירעון החזויים של כל ההתחייבויות הפיננסיות, כולל אומדן תשלומי ריבית הינם 
 הדיווח וסכום סילוקן זהה לערכן בספרים למועד הדיווח, פרט למוצג להלן: 

 
 

 2020בדצמבר  31ליום  

     תזרים  
 3מעל  1-2 7-12 6עד  מזומנים הערך  
 שנים שנים חודשים חודשים חזוי בספרים 

 אלפי ש"ח  
 

 -  18,326  4,810  4,875  28,011  26,966  *הלוואות ואשראי
 -  -  -  1,038  1,038  1,038  ספקים

 -  -  -  45,814  45,814  45,814  זכאים אחרים
 -  -  418  -  418  418  התחייבות מיסים שוטפים

 224  654  514  616  2,008  1,873  התחייבות בגין חכירה 

  76,109  77,289  52,343  5,742  18,980  224 
 

 פרעה קרנות נאמנות בפירעון מוקדם את מלוא יתרת ההלוואה. 2021יוני בחודש  *
 

 2019בדצמבר  31ליום  

     תזרים  
 3מעל  1-2 7-12 6עד  מזומנים הערך  
 שנים שנים חודשים חודשים חזוי בספרים 
 אלפי ש"ח  

 
 -  27,995 4,963 29,832 62,790 60,716 הלוואות ואשראי

 -  -  -  2,182 2,182 2,182 ספקים
 -  123 -  154,810 154,933 154,933 זכאים אחרים

 360 478 354 402 1,594 1,421 התחייבות בגין חכירה 

 219,252 221,499 187,226 5,317 28,596 360 
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  - 19ביאור 
 

 סיכוני שוק .ד
 

עקב שינוי בתנאי השוק (שינוי ברמת מחירים   יםפיננסי  יםבשווי ההוגן של מוצרסיכון להפסד הנובע משינוי  סיכון שוק הינו  
 בשווקים שונים, שיעורי ריבית, שער חליפין, אינפלציה, מחירי מניות וסחורות).

 
   קרנות נאמנות פסגות חברתסיכון השוק של 

י הקרנות המנוהלות על ידי החברה. הינן מדמי ניהול המחושבים כשיעור מהיקף נכסחברת פסגות קרנות נאמנות  הכנסות  
 קרנות.  320החברה מנהלת , 2020בדצמבר  31נכון ליום 

 הקרנות משקיעות בנכסים שונים אשר היקפם ושווים מושפעים משינויים במגוון מחירי השוק.
 

   פסגות ניירות ערך חברתסיכון השוק של 
העצמי  נכסי בבנקי  ההון  שקליים  בפיקדונות  מושקעים  החברה  בנקים  של  של  ובאג"ח  ישראל  ממשלת  של  באג"ח  ם, 

החברה  מעמידה  בנוסף,  לצרכן.  המחירים  ומדד  אשראי  מרווחי  הבסיס,  בריביות  לשינויים  חשופים  ומכאן  ישראלים 
פיקדון בקרן הסיכונים של מסלקת הבורסה. מדיניות ההשקעות של נכסי ההון העצמי מגבילה את ההשקעות באפיקים  

 השונים.  
ניות ההשקעות של פסגות ניירות ערך בקר הסיכונים מבצע אחת לרבעון מספר מבחנים כמותיים (וביניהם  בהתאם למדי

) לאמידה וכימות הסיכון הנובע מתיק ההון העצמי. דוח המסכם VaRתרחישי קיצון, מבחני רגישות ומבחן הערך בסיכון  
 את תוצאות המבחנים נשלח למנכ"ל החברה ולוועדת ניהול ההון העצמי. 

 
 

  השקעות קומפס פסגות חברתהשוק של  סיכון
 .בבנקים שקליים בפיקדונות מושקעים החברה של העצמי ההון נכסי
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מכשירים פיננסיים (המשך)  - 19ביאור   
 

 סיכוני שוק (המשך) .ד
 

 סיכוני מדד ומטבע חוץ 
 

 נקובים, הינה כדלקמן: לסיכון מדד ומטבע חוץ, המבוסס על ערכים החברות המשולבות חשיפת 
 

 2020בדצמבר  31ליום  

  מטבע חוץ  שקל   
   צמוד למדד    
   המחירים   
 סה"כ  "ח  מט  צמוד לצרכן  לא צמוד  לא כספי  

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 

      נכסים שוטפים: 
 160,299  3,299  -  157,000  -  מזומנים ושווי מזומנים 

 31,522  -  -  31,522  -  פיקדונות 
 139  -  -  139  -  השקעות לזמן קצר 

 42,502  1,719  6,056  33,309  1,418  חייבים ויתרות חובה
 11,276  -  11,276  -  -  שוטפים   מיסים   נכסי 

 245,738  5,018  17,332  221,970  1,418  סה"כ נכסים שוטפים 
      

      נכסים שאינם שוטפים: 
 1,862  -  1,862  -  -  זכות השימוש בנכסים חכורים 

 2,288  -  -  -  2,288  רכוש קבוע, נטו 
 466,537  -  -  -  466,537  נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 470,687  -  1,862  -  468,825  נכסים שאינם שוטפים סה"כ 

 716,425  5,018  19,194  221,970  470,243  סה"כ נכסים 

      
      התחייבויות שוטפות: 

 9,000  -  -  9,000  -  הלוואות ואשראי 
 46,852  125  669  40,929  5,129  זכאים אחרים ויתרות זכות
 418  -  -  418  -  התחייבות מיסים שוטפים

 1,139  -  1,139  -  -  התחייבות בגין חכירה 
 57,409  125  1,808  50,347  5,129  סה"כ התחייבויות שוטפות 

      
      התחייבויות שאינן שוטפות: 

 934  -  -  934  -  הלוואה מפסגות בית השקעות
 17,966  -  -  17,966  -  ת לתאגידים בנקאיים התחייבו 

 734  -  734  -  -  בגין חכירה   התחייבות 
 65,675  -  -  -  65,675  התחייבות מס נדחה 

 1,345  -  -  1,345  -  הטבות לעובדים 
 86,654  -  734  20,245  65,675  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

 144,063  125  2,542  70,592  70,804  סה"כ התחייבויות

      
סה"כ חשיפה בדוח על המצב הכספי 

והתחייבויות  בגין נכסים פיננסיים 
 572,362  4,893  16,652  151,378  399,439  פיננסיות
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  - 19ביאור 
 

 סיכוני שוק (המשך) .ד
 

 (המשך) סיכוני מדד ומטבע חוץ
 

 2019בדצמבר  31ליום  

  מטבע חוץ  שקל   
   צמוד למדד    
   המחירים   
 סה"כ    צמוד מט"ח  לצרכן  לא צמוד  לא כספי  

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 

      נכסים שוטפים: 
 137,834  3,008  -  134,826  -  מזומנים ושווי מזומנים 

 20,323  -  -  20,323  -  פיקדונות 
 86,508  -  54,897  31,611  -  השקעות לזמן קצר 

 6,600  -  6,600  -  -  הלוואה לפסגות בית השקעות
 75,301  913  6,069  66,813  1,506  חייבים ויתרות חובה
 12,601  -  12,601  -  -  נכסי מיסים שוטפים 

 339,167  3,921  80,167  253,573  1,506  סה"כ נכסים שוטפים 
      

      נכסים שאינם שוטפים: 
 1,404  -  1,404  -  -  זכות השימוש בנכסים חכורים 

 1,525  -  -  -  1,525  רכוש קבוע, נטו 
 1,104,080  -  -  -  1,104,080  נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 1,107,009  -  1,404  -  1,105,605  נכסים שאינם שוטפים סה"כ 

 1,446,176  3,921  81,571  253,573  1,107,111  סה"כ נכסים 

      
      התחייבויות שוטפות: 

 33,800  -  -  33,800  -  הלוואות ואשראי 
 157,115  71  3,704  151,925  1,415  זכאים אחרים ויתרות זכות

 845  -  845  -  -  התחייבות בגין חכירה 
 191,760  71  4,549  185,725  1,415  סה"כ התחייבויות שוטפות 

      
      התחייבויות שאינן שוטפות: 

 913  -  -  913  -  מפסגות בית השקעותהלוואה  
 26,916  -  -  26,916  -  ת לתאגידים בנקאיים התחייבו 

 576  -  576  -  -  בגין חכירה   התחייבות 
 123  -  -  123  -  זכאים אחרים לזמן ארוך 

 275,698  -  -  -  275,698  התחייבות מס נדחה 
 708  -  -  708  -  הטבות לעובדים 

 304,934  -  576  28,660  275,698  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

 496,694  71  5,125  214,385  277,113  סה"כ התחייבויות

      
סה"כ חשיפה בדוח על המצב הכספי 

בגין נכסים פיננסיים והתחייבויות  
 949,482  3,850  76,446  39,188  829,998  פיננסיות
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  - 19ביאור 
 

 סיכון שיעורי ריבית   .ה
 
 סוג ריבית ) 1(

 
 להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של החברות המשולבות:

 
 בדצמבר 31ליום   
   2020 2019 
 הערך בספרים הערך בספרים   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

     בריבית קבועה:מכשירים 
     נכסים פיננסים 

 86,508 139   השקעות לזמן קצר
 5,978 5,968   מוסדות 

     
   6,107 92,486 

     
     מכשירים בריבית משתנה: 

     נכסים פיננסיים 
 20,323 31,522   קדונותיפ

     
     התחייבויות פיננסיות

 הלוואות ואשראי
 הלוואות לתאגידים בנקאיים לזמן ארןך 

  9,000 
17,966 

33,800 
26,916 

     
   4,556 )40,393 ( 
 

 ניתוח רגישות השווי ההוגן לגבי מכשירים בריבית קבועה  ) 2(
 

נכסים והתחייבויות מסוימים בריבית קבועה של החברות המשולבות אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, לכן, 
לשינוי בשעורי הריבית למועד הדיווח, לא צפויה כל השפעה על הרווח או ההפסד בגין שינויים בערך הנכסים וההתחייבויות 

 בריבית קבועה.
 

מניתוח רגישות השווי ההוגן לגבי מכשירים בריבית קבועה שנמדדים בשווי הוגן וכן לגבי מכשירים פיננסיים הנמדדים 
 י הוגן דרך ההון אינו מהותי לחברות המשולבות.דרך שווי הוגן של מדדים בשוו

 
 ניתוח רגישות תזרים מזומנים לגבי מכשירים בשיעורי ריבית משתנים  )3(

 
של   בסכומים   1%שינוי  ההפסד  או  הרווח  ואת  העצמי  ההון  את  (מקטין)  מגדיל  היה  הדיווח,  במועד  הריבית  בשיעורי 

 ובמיוחד שערי מטבע חוץ, נשארו קבועים.  המוצגים להלן. ניתוח זה נעשה בהנחה שיתר המשתנים, 
 

 2020בדצמבר  31ליום  
 הון עצמי  רווח או הפסד   
 קיטון בריבית  גידול בריבית קיטון בריבית  גידול בריבית 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

 ) 148( 148 ) 148( 148 רגישות תזרים המזומנים (נטו)
 

 2019בדצמבר  31ליום  
 הון עצמי  רווח או הפסד   
 קיטון בריבית  גידול בריבית קיטון בריבית  גידול בריבית 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

 89 ) 89( 89 ) 89( רגישות תזרים המזומנים (נטו)
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  - 19ביאור 
 

 שווי הוגן .ו 
 

 מדידת שווי הוגן )1(
 

פיננסיים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד נקבע תוך התייחסות למחיר המכירה המוצע  השווי ההוגן של נכסים  
 ) בסגירת המסחר, למועד הדיווח.  Quoted closing bid priceהמצוטט שלהם (

 
בלבד.   התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים נמדדות בשווי הוגן במועד ההכרה הראשוני, ובכל מועד דיווח שנתי לצרכי גילוי

השווי ההוגן נמדד תוך התחשבות מרבית בנתונים נצפים בשוק (כגון שימוש בעקום ריבית), ובאמצעות טכניקת הערכה  
הכוללת את שיטת היוון תזרימי המזומנים העתידיים בגין מרכיב הקרן והריבית, המהוונים על פי שיעור ריבית השוק  

ר ריבית נקוב נמדדים בסכום החשבונית המקורית, אם השפעת ההיוון  למועד הדיווח. ספקים וזכאים לזמן קצר ללא שיעו
 אינה מהותית.

 

 מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבד  )2(
 

, קצר  לזמן  השקעות,  פיקדונות,  מזומנים  ושווי  מזומנים  לרבות  מסוימות  פיננסיות  והתחייבויות  נכסים  של  בספרים  הערך
 עניין   מבעל  הלוואה,  זכות  ויתרות  אחרים  זכאים,  ואשראי  הלוואות,  חובה  ויתרות  ייביםח,  עניין  לבעל  הלוואה

 . שלהם  ההוגן לשווי קרוב  או תואם בנקאיים לתאגידים והתחייבויות
 
 היררכיית שווי הוגן  )3(
 

  בהתאם   הערכה  בשיטת  שימוש  תוך,  עיתי  בסיס  על  הוגן  בשווי  הנמדדים  הפיננסיים  מכשיריםאת ה  מציגה  להלן  הטבלה
 : )הכספיים הדוחות עריכת בסיס  בדבר, 2(להגדרת הרמות בהיררכיה ראה ביאור  ההוגן השווי לרמות

 
 2020בדצמבר  31ליום  
 סה"כ  3רמה  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
   נכסים פיננסים מוחזקים למסחר :

 139 139 אגרות חוב קונצרניות שאינן ניתנות להמרה
 

 
 

 2019בדצמבר  31ליום  
 סה"כ  1רמה  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
   נכסים פיננסים מוחזקים למסחר :

 71,149 71,149 אגרות חוב ממשלתיות
 15,359 15,359 אגרות חוב קונצרניות שאינן ניתנות להמרה

 86,508 86,508 
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חכירות  - 20ביאור   
 

 : הבאים הפריטים את תוחוכרהחברות המשולבות 
 
 כלי רכב •
 חניות •

 
 מהותיים  חכירה הסכמי לגבי מידע .א
 

הרכבים   כמות  את   ות משנ   לעת   ומעת,  שנים   שלוש   של   לתקופה   שונות   רכבים   ליסינג   חברות   ממספר   רכב   כלי   ת ו חוכר   החברות 
 אין   הליסינג   לחברות   כאשר ,  רכב   ורישיונות   רישוי  מספרי  באמצעות   מזוהים  החכורים הרכב    כלי .  השוטפים   ן צרכיה   פי - על 

 המטה  עובדי  את  משמשים  החכורים   הרכבים .  ספק   ואחריות   ליקויים  של  במקרים   למעט ,  הרכב   כלי   של   החלפה   יכולת 
 להעמיד  חברהה   מצד  מחויבות  הכוללים   העסקה   הסכמי  בעלי   אחרים  ועובדים  והמכירות  השיווק   עובדי,  בחברות המשולבות 

אשר זכאים בכל רגע נתון לדרוש תשלום שכר   העובדים  הינם   כאמור  ברכביםהעיקריים מהשימוש    הנהנים  ,  לרשותם   רכב
 .חלף הטבת הרכב 

 

 נכס זכות שימוש  .ב
 

 סה"כ  חניות כלי רכב  

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 

    עלות מופחתת נכסים :
 1,290  170  1,120  2019בינואר  1יתרה ליום 

 ) 810( ) 35( ) 775( פחת בגין נכסי זכות השימוש
 1,184  6  1,178  הקמות והפרשי הצמדה 

 ) 260( -  ) 260( גריעות, נטו 
 1,404  141  1,263  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 ) 1,302( ) 35( ) 1,267( פחת בגין נכסי זכות השימוש
 2,169  -  2,169  הקמות והפרשי הצמדה 

 ) 409( ) 17( ) 392( גריעות, נטו 
 1,862  89  1,773  2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 התחייבות בגין חכירה .ג
 

 החברה: חכירה של   בגין של התחייבויות   פירעון  מועדי  ניתוח להלן מוצג  
 

 סה"כ  חניות כלי רכב  

 בדצמבר  31ליום  בדצמבר  31ליום  בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 

 845 1,139 41 36 804 1,103 עד שנה 
 576 734 109 65 467 669 שנים  5  - בין שנה ל 

 1,421 1,873 150 101 1,271 1,772 סה"כ 
 
 

      
 

 מידע נוסף בגין חכירות .ד
 

  2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
 46 105  חכירה  התחייבות  בגין   ריבית  הוצאות 
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 צדדים קשורים ובעלי עניין - 21ביאור 
 

 (לשעבר) שליטה ובעלי האם חברה .א
 

"אלטשולר -(להלן   שחם גמל ופנסיה בע"מ  אלטשולרלבין חברת  הימלאיה    אפ.פס , נחתם הסכם בין  2021בפברואר    12  ביום
  2021במאי    12ביום    .שחם תרכוש את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של פסגות בית השקעות  אלטושלר, לפיו  שחם")

של פסגות בית השקעות. לפיכך, בכל תקופות   תהושלמה העסקה והחל ממועד זה החזיקה אלטשולר שחם במלוא המניו
משולבות בדוח זה. להרחבה  הדווח המופיעות בדוח המשולב הייתה פסגות בית השקעות חברת האם של שלוש החברות ה

 . (ב') לעיל1ראה ביאור 
 

 אנשי מפתח ניהוליים (לרבות דירקטורים)  .ב
 

 יו"ר דירקטוריון (פסגות קרנות נאמנות ופסגות ניירות ערך)  )1(
 

 פסגות ניירות ערך ופסגות קרנות נאמנות,מונתה גב' מיכל עבאדי בויאנג'ו לכהן כיו"ר דירקטוריון  2018בפברואר 
 גב' מיכל עבאדי בויאנג'ו סיימה את כהונתה ומר ברק סורני מונה כיו"ר דירקטוריון במקומה. 2019במאי 

 
את כהונתו כיו"ר דירקטוריון של פסגות ניירות ערך ופסגות קרנות נאמנות,    סיים מר ברק סורני  2019בספטמבר  

 2020כיו"ר דירקטוריון בחברת פסגות קרנות נאמנות ובאוקטובר    2020מר ראובן קפלו מונה במקומו בספטמבר  
פשה מונה  מר ראובן קפלן סיים את כהונתו ומר שלמה    2020כיו"ר דירקטוריון בחברת פסגות ניירות ערך. בדצמבר  

 כיו"ר דירקטוריון במקומו. 
 
 לעיל, בדבר תשלומים מבוססי מניות. 15ראה ביאור  -באשר להקצאת כתבי אופציה לאנשי מפתח  )2(

 
  עניין  ובעלי קשורים צדדים עם עסקאות    .ג

 

 בדצמבר  31ליום  בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום    
  2020 2019 2018 2020 2019 

 היתרה במאזן  העסקאות סכומי  פרטים 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  נוספים  
 

       : צד קשור/בעל עניין 
 ) 5,595( ) 7,569( ) 39,851( ) 46,170( ) 41,833( ) 1( פסגות בית השקעות בע"מ

 ) 90,000( -  ) 19,500( ) 158,500( -   דיבידנד לפסגות בית השקעות בע"מ
 ) 1,983( ) 2,187( ) 9,326( ) 10,019( ) 10,856(  אנשי מפתח ניהוליים*  

 ) 750( 783  ) 2,586( ) 7,749( ) 611( ) 2( -) 6( צדדים קשורים אחרים 
 

 .רות המשולבות ובפסגות בית השקעותבחב דירקטורים לרבות ניהוליים מפתח אנשי *   
 

 עסקאות עם פסגות בית השקעות   )1(
 

 בית השקעות הסכם לקבלת שירותים של פסגות ניירות ערך מפסגות .א
 

  פסגות ניירות ערך לפיו תרכוש    הסכם  ערך  ניירות  פסגותשל  אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון    2007בנובמבר  
כמפורט בהסכם, לרבות שירותי פרסום, מחשוב, ייעוץ משפטי, שירותים    השקעות  בית  מפסגותשירותים שונים  

הביטוח   פוליסות  במסגרת  ביטוח  פוליסות  עריכת  משרד,  ושירותי  משרדי  שטח  הקצאת  תפעול,  חשבונאים, 
וכן שירותים נוספים ככל שידרשו מעבר לשירותים המפורטים   פסגות בית השקעותהקבוצתיות שבהן משתתפת  

בנוסף   ניירות ערךאת    פסגות בית השקעותתחייב  לעיל.  ותגמולים    פסגות  בהוצאות פרסום, מענקים שנתיים 
ל  פסגות בית השקעותלעובדי   ניירות ערךהמעניקים שירותים    -   זמן  הגבלת  ללא  בתוקף   הינו. ההסכם  פסגות 

תנאי ההסכם  ו  התמורהיום לפחות.    90כאשר לכל צד תהיה הזכות לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת בכתב של  
 על ידי הצדדים אחת לשנה.  נוייבח האמורים

הקבוע של    הסכום, עדכון  בהתאמה  פסגות ניירות ערך  של  והדירקטוריוןהביקורת    וועדות  אישרו  2012במרס  
 "ח.  שאלפי  12,100-של כ לסך 2013משנת  החלדמי הניהול 

ניירות ערך  , אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון2020  סבמר בהתאמה, עדכון להסכם למתן שירותים ,  פסגות 
ל ההשקעות  בית  עודכנה רשימת השירותים שמספק  לפיו   , בית השקעות  פסגות  מול  עובדים  פסגות והשאלת 

וזאת בעקבות העברת חלק מפעילות חטיבת הלקוחות וגופי המטה מבית ההשקעות לחברה וכן עודכן   ניירות ערך
  13,500למעט פרסום) תשלם החברה לפסגות בית השקעות סך של  סעיף התמורה, כך שבתמורה למתן השירותים (

 . 2020בינואר  1ש"ח לשנה וזאת רטרואקטיבית החל מיום  לפיא
(לעניין    תהיינה תחת אותה בעלת שליטה  פסגות בית השקעותו  פסגות ניירות ערך ההסכם יהיה בתוקף כל עוד  

 .)(ג 1 אוריראה ב -חברת פסגות ניירות ערךמכירת 
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 צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)  - 21ביאור 
 

 (המשך)  עניין  ובעלי קשורים צדדים עם עסקאות    .ג
 

   (המשך)עסקאות עם פסגות בית השקעות )1(
 

 הסכם לקבלת שירותים של פסגות קרנות נאמנות מפסגות בית השקעות .ב
 

ודירקטוריון    2007בנובמבר   הביקורת  וועדת  תרכוש    נאמנות  קרנות  פסגותאישרו  לפיו  קרנות הסכם  פסגות 
הזכות  , כמפורט בהסכם. ההסכם אינו מוגבל בזמן ולכל צד תהיה  השקעות  בית   מפסגותשירותים שונים    נאמנות

 ל ידי הצדדים אחת לשנה. יום לפחות. הסכום הקבוע יבחן ע 90לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת בכתב של 
 

 הסכם זה עודכן מספר פעמיים במהלך השנים כמפורט להלן: 
 

בהתאמה, את הסכום הקבוע של דמי ניהול    פסגות קרנות נאמנותאישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון    2012במרס  
 לשנה.  אלפי ש"ח 11,200סך של ולם לשמש

 
(ד')   25כמבואר בביאור  2019ביוני  30לחברת פסגות קרנות מדדים ביום  פסגות קרנות נאמנותלאור המיזוג בין 

מפסגות ההסכם שבו התקשרה פסגות קרנות מדדים לקבלת שירותים שונים    פסגות קרנות נאמנותלהלן, נקלט ב
. הסכום השנתי הקבוע של דמי הניהול שתשלם פסגות קרנות  2018באוקטובר    21ביום  אשר נערך    בית השקעות

 .   לשנה  אלפי ש"ח 9,200על סך של  עמד לפסגות בית השקעותם מדדי
 

, בהתאמה, עדכון להסכם למתן שירותים  פסגות קרנות נאמנות, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון  2020  סבמר
עודכנה רשימת השירותים שמספק לפיו   , עובדים מול פסגות בית השקעות  בית ההשקעות    ת פסגותוהשאלת 

נאל קרנות  ההשקעות   מנותפסגות  מבית  המטה  וגופי  הלקוחות  חטיבת  מפעילות  חלק  העברת  בעקבות  וזאת 
פסגות כן עודכן סעיף התמורה, כך שבתמורה למתן השירותים (למעט פרסום) תשלם  פסגות קרנות נאמנות,  ל

ר בינוא  1ש"ח לשנה וזאת רטרואקטיבית החל מיום  לפי  א  26,700לפסגות בית השקעות סך של    קרנות נאמנות
2020 . 

(לעניין    תהיינה תחת אותה בעלת שליטה  פסגות בית השקעותו  פסגות קרנות נאמנותההסכם יהיה בתוקף כל עוד  
 .)(ג 1אור יראה ב  -פסגות קרנות נאמנותמכירת 

 
 לפסגות בית השקעות  מפסגות ניירות ערך הסכם למתן שירותים.ג

 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון של חברת פסגות ניירות ערך, בהתאמה, הסכם התקשרות עם   2016במרס  
פסגות בית השקעות, במסגרתו תעניק פסגות ניירות ערך לפסגות בית השקעות שירותי מידע באמצעות מערכת  

FMR  ת עבור כלל פעילות המסחר  הכוללים, בין היתר דיווחים ודוחות באמצעות מערכת הקולטת מידי יום תנועו
וכן  עניין  בעלי  אחזקות  בדבר  דוחות  כגון  שונים  ודיווחים  דוחות  אחודה,  למערכת  פסגות  קבוצת  חברות  של 

ההתקשרות שירותי גיבוי. תנאי ההתקשרות ושיעורי התשלום עבור השירותים כאמור מעוגנים במסגרת הסכם  
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההסכם יהיה בתוקף כל עוד  ת.  אשר נחתם בין פסגות ניירות ערך לפסגות בית השקעו

 - (לעניין מכירת החברות המשולבות  תהיינה תחת אותה בעלת שליטה  פסגות בית השקעותו  פסגות ניירות ערך
  .ג)1ראה באור 

 אלפי ש"ח בשנה.  600יעמוד על סך של דמי הניהול שתשלם פסגות בית השקעות לחברת פסגות ניירות ערך 
 

 קרנות נאמנות לפסגות בית השקעות פסגות אה מהלוו .ד
 

אלפי ש"ח. ההלוואה    60,000בסך    פסגות בית השקעותהלוואה לחברת קרנות נאמנות  נתנה    2010במרס    31ביום  
ונושאת ריבית שנתית בשיעור של   . קרן ההלוואה נפרעה בעשרה תשלומים 4%צמודה למדד המחירים לצרכן 

 . 2020במרס  31ועד ליום   2011במרס  31אלפי ש"ח (צמוד למדד) החל מיום  6,000שנתיים שווים על סך 
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 שך) צדדים קשורים ובעלי עניין (המ - 21ביאור 
 

 (המשך)  עניין  ובעלי קשורים צדדים עם עסקאות    .ג
 

 
 ביטוחגמל ופסגות  פסגותבין פסגות ניירות ערך ל' ברוקראז שירותי הסכם )2(
 

חברות בנות של  (  ביטוח  ופסגות  גמל  פסגות  חברות  עם  הסכם  על  ערך  ניירות  פסגות, חתמה  2015נובמבר    בחודש
השקעות בית  "הסכם  ברוקראז  שירותי  למתן)  פסגות  (להלן:  ביטוח").  השרותים'  ופסגות  גמל  פועלות   פסגות 

מעת לעת הליך תחרותי לבחירת גופים  חברות אלו  עורכות    ןשוק ההון ביטוח וחיסכון לפיה  רשותבהתאם להוראות  
ניירות פסגות    תבצע,  השירותים   הסכם  פי  על.  שבניהולם  בנכסים'  הברוקראזבאמצעותם הם מבצעות את פעילות  

 בארץ  פסגות גמל ופסגות ביטוח ידי על שיינתנו ביצוע הוראות פי  על פיננסיים ובנכסים ערך בניירות עסקאות ערך
 שנקבע   כפי  העסקה  משווי  בשיעורים  ביצוע  עמלות  פסגות ניירות ערך  תגבה,  אלו  עסקאות   ביצוע  תמורת"ל.  ובחו

 .השירותים בהסכם
, בהתאמה, תוספת להסכם השירותים עם פסגות ניירות ערךוועדת הביקורת ודירקטוריון    אישרו  2018  באוגוסט

מונה על שוק ההון ביטוח  , בהתאם להוראות המ2018פסגות גמל בהמשך להליך התחרותי שערכה פסגות גמל בשנת  
 וחיסכון. 

 פסגות ביטוח. של הביטוח פעילות כל מכירת לאור לסיומו הגיע ביטוח  פסגות עם ההסכם, 2018בשנת 
   
 ביטוח סוכנויותהפצה בין פסגות ניירות ערך ל הסכם )3(
 

המוחזקות  התקשרה  ערך  ניירות  פסגות ביטוח  סוכנויות  מספר  ובעבר)  עם  (בהווה  פסגות   בהסכמים בקבוצת 
בגין  או סכומים תקופתיים כפונקציה של דמי הניהול  ולמתן מענק כספי חד פעמי    פוטנציאליים  לקוחות  להפניית

 גיוס לקוחות.  
 

 .Pareto Optimum L.P -ב  פלטינום חברתשל  השקעה )4(
 

, השקעות  בית  פסגות  של  מלאה  ושליטה  בבעלות  המצויה"מ,  בע  פלטינום  חברת  הצטרפה  2018  באוגוסט  1  ביום
אופטימום  הגידור   בקרן  מוגבלת  כשותפה   התנאים   לאור"ח.  ש  מיליון  2  של  בסך  השקעה  ביצוע  תוך,  פארטו 

 וההצלחה   הניהול  דמי  תשלום  אפשרות את  המסדיר' צד'מכתב    הצדדים  בין  נחתם, השותפות  במסמכי   המפורטים
 .לפסגות ניהול קרנות גידור בע"מ פלטינום מפסגות

 
 לפסגות קומפסמפסגות בית השקעות   הלוואה )5(

 
שלא לדרוש את פירעון ההתחייבות כלפיה לפחות בשנה הקרובה, במידה   השקעות  בית  פסגותהתחייבה    2021במרס  

. לאחר  )ש"ח  אלפי  934  -2020בדצמבר    31(ליום  אינו יאפשר החזר החוב כאמור.    קומפספסגות  ומצבה הכספי של  
 תאריך המאזן נפרעה ההלוואה.

 
 

 זהירות  חובת מהפרת ופטור משרה נושא שיפוי .ד
 
התשע"א )1( חקיקה),  (תיקוני  ערך  ניירות  ברשות  האכיפה  הליכי  ייעול  חוק  של  לתוקף  לכניסתו   2011   -  בהמשך 

מתן   לאישור  המשולבות  מהחברות  אחת  וכל  השקעות  בית  פסגות  של  המוסמכים  באורגנים  החלטות  התקבלו 
ביטוח ושיפוי לנושאי המשרה בכל חברה בגין מקרים שעל פי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני  

שיפוי הקיימים והעתידיים של נושאי המשרה  ניתן לבטח או לשפות וכן לתיקון כתבי ה  2011  -חקיקה), התשע"א  
 והדירקטורים בחברה, כך שיכללו את השיפוי המותר על פי דין ובהתאם לחוק האמור.

 
(להלן  )2( המשולבות  מהחברות  אחת  כל  של  האורגנים המוסמכים  להחלטות  ובכפוף   -בהתאם  השיפוי")  "החלטת 

להוראות כל דין, העניקה פסגות בית השקעות, התחייבות לשיפוי נושאי משרה, כפי שיהיו מעת לעת, בה וביתר  
תה של פסגות בית השקעות,  החברות בקבוצת פסגות, לרבות החברות המשולבות וחברות נוספות שתהיינה בשליט

לפיה, בהתייחס לכל אחד מהם, מתחייבת פסגות בית השקעות לשפותם, בגין כל חבות או הוצאה כמפורט בהחלטת  
השיפוי כאמור, עקב פעולה או מחדל שנושאי המשרה כאמור עשו בתוקף היותם נושאי משרה בקבוצת פסגות. 

על פי החלטה זו לכל נושאי המשרה בקבוצת פסגות, כאמור,   סכום השיפוי המרבי אותו תשלם פסגות בית השקעות
מהונה העצמי של פסגות בית השקעות, כפי שיהיה, לפי הדו"חות   25%במצטבר לא יעלה בכל מקרה על סך של  

הכספיים של פסגות בית השקעות הידועים לפני מתן השיפוי בפועל ובתוספת סכומים של יתרות הלוואות בעלים 
(להלן   120היו, בקבוצת פסגות, או על סך של  במצטבר, כפי שי "תקרת סכום   -מיליון ש"ח, לפי הגבוה מבניהם 

 השיפוי"). יצוין, כי השיפוי בגין חבות נושאי המשרה יינתן בקשר עם אירועים מסוימים כמפורט בהחלטת השיפוי.  
 

ך שהיא, לרבות על ידי פוליסת  השיפוי, על פי החלטת השיפוי יינתן רק אם החבות או ההוצאה לא יכוסו בכל דר
ביטוח או שיפוי מצד ג' כלשהו. כמו כן, תקרת סכום השיפוי על פי החלטת השיפוי, אם וככל שיידרש, תחול מעבר 

 (ובנוסף) לסכום שישולם כאמור במסגרת הביטוח או השיפוי כאמור.
ש, נושאי משרה בקבוצת פסגות,  בנוסף הוחלט כי בכפוף להוראות כל דין פסגות בית השקעות פוטרת בזה, מרא 

כפי שיהיו מעת לעת וכל אחד מהם בנפרד, בכפוף להוראות כל דין, מאחריות בשל כל נזק שייגרם ו/או נגרם לה,  
  בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות שלהם כלפיה וכלפי יתר החברות בקבוצת פסגות. 
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 ת והתחייבויות תלויו התקשרויות – 22ביאור 
 

לקבלת )  : "לאומי"בנק לאומי לישראל (להלןעל הסכם עם    2012בנובמבר    27חתמה ביום    פסגות קרנות נאמנות .1
  2018בינואר    14. ביום  2012ביולי    1שנים החל ביום    5לתקופה של  לקרנות הנאמנות שבניהולה  שירותי תפעול  

על כוונתו   לאומיהודיע    2018  הרביעי לשנתרבעון  ה. במהלך  2020בדצמבר    31האריכו הצדדים את ההסכם עד ליום  
התקשרה עם הבנק    פסגות קרנות נאמנות   2020בינואר    16ביום    לפיכך,לצאת מתחום תפעול קרנות הנאמנות.  

נחתמה    ,2020ביולי    9) בהסכם לתפעול קרנות הסל שבניהולה. ביום  " הבינלאומילהלן: "  בע"מ (  הבינלאומי הראשון
  2020, בדצמבר  פסגות קרנות נאמנותר עם הבינלאומי לתפעול כלל הקרנות שבניהול  תוספת להסכם התפעול האמו

  לאומילבינלאומי, כך שהסכם התפעול מול    פסגות קרנות נאמנותהסתיים מעבר המתפעל של כל הקרנות שבניהול  
 הגיע לסיומו. 

 
המסחריים   .2 הבנקים  מרבית  עם  הפצה  בהסכמי  התקשרה  נאמנות  קרנות  להוראות  פסגות  בהתאם  בישראל. 

ההסכמים ישמשו הבנקים כמפיצים של קרנות הנאמנות שבניהול פסגות קרנות נאמנות ובתמורה התחייבה פסגות 
קרנות נאמנות לשלם לבנקים עמלות הפצה בשיעורים המרביים הקבועים בתקנות השקעות משותפות בנאמנות  

 .2006-(עמלות הפצה), התשס"ה 
 

אשר השקעותיהן "מתארחות"  מנוהלות על ידי פסגות קרנות נאמנות הינן קרנות נאמנות  חלק מקרנות הנאמנות ה .3
קרנות נאמנות אחראית באופן מלא לקרנות    פסגותהוסטינג).   –מנוהלות על ידי מנהלי השקעות חיצוניים (להלן  

השקעו ניהול  שירותי  מעניקים  החיצוניים  ההשקעות  ומנהלי  ותפעולן  לניהולן  ביחס  לרבות  בהתאם אלה,  ת 
להוראות הדין ולפיקוח פסגות קרנות נאמנות ונאמני הקרנות. בתמורה זכאי כל מנהל השקעות חיצוני לתמורה 
הנגזרת מהכנסות דמי הניהול. הצדדים רשאים לבטל את ההתקשרות ביניהם בהודעה מראש במועדים המפורטים 

 בהסכם.
 

  ה פסגות קרנות נאמנות לות קרנות הסל, התקשרבמסגרת פעילות קרנות הסל וכחלק משלים ובלתי נפרד מפעי .4
 . וההסכם והכל בכפוף להוראות הדין עידן מכשירים פיננסים בע"מבהסכם לקבלת שירותי עשיית שוק עם 

 
שירותי מחשוב הניתנים על ידי חברת אפ.אמ.אר.  התקשרה פסגות ניירות ערך בהסכם לקבלת    2013  במאי  27ביום   .5

וניהול חשבונות של  לשירותי ניהול תיקים,  כמערכת    אפ.אמ.אר)  –מ (להלן  מחשבים ותוכנה בע" שירותי מסחר 
מעניקה לקבוצה שירותי מסחר, פיתוח תוכנה, תמיכה ועיבוד נתונים באמצעות רסה. אפ.אמ.אר הבו לקוחות חבר

ת ערך , חתמה פסגות ניירו2020לאוקטובר    18וביום    2018במאי    13הפקת דוחות וממשק ישיר עם הבורסה. ביום  
והתנאים המסחרייםעל תוספות להסכם עם אפ.אמ.אר המסדירות בין היתר, את מנגנון התמורה  וכן הוארך    , 

ליום   עד  ההסכם  של  בשירותי    .2022באפריל    30תוקפו  מהותית  תלות  לה  יש  כי  מעריכה  ערך  ניירות  פסגות 
 אפ.אמ.אר.

 
 .שירותים, כנהוג בתחום חבר הבורסההתקשרה עם ברוקרים זרים בהסכמי מתן  פסגות ניירות ערך  .6

 
 

 פיקדונות וניירות ערך של לקוחות  - 23ביאור 
 

ניירות ערךהדוחות הכספיים    מועדל ופיקדונות במטבע חוץ של    קיימים פיקדונות חוזרים קרדיטוריים  לחברת פסגות 
 לקוחות המופקדים בתאגידים בנקאיים ורשומים על שם החברה בנאמנות עבור לקוחותיה.

 
אביב בע"מ, ניירות ערך  -כמו כן, הוחזקו על שם החברה בבנק לאומי לישראל בע"מ, סיטי בנק ובבורסה לניירות ערך בתל

 שהופקדו על ידי החברה, כנאמן עבור לקוחותיה. 
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 ערבויות ושעבודים - 24ביאור 
 

 ') לעיל. ז(21, ראה ביאור ערך בגין פסגות ניירות לשעבוד למסלקת הבורסה באשר .א
 

ערך, ראה  .ב ניירות  פעילותה השוטפת של פסגות  לצורך  באשר לשעבוד חשבונות בנקים לטובת תאגידים בנקיים 
 .6ביאור 

 
ראה    חברת פסגות קרנות נאמנות לבנקים המממנים,ך ומניות  ניות חברת פסגות ניירות ערלשעבוד על מ  באשר .ג

 .  בנקאיים מתאגידים ואשראי  הלוואות בדבר, לעיל 10ביאור 
 
העמידה ערבויות לצדדים שלישיים בקשר עם הבטחת התחייבויותיה במסגרת מכרזים למתן  פסגות ניירות ערך   .ד

 מיליון ש"ח.   4.1שירותי ניהול השקעות בהם היא מתמודדת בסך 
 

מתן התחייבות לבנק לאומי בקשר עם שעבוד    וריון חברת פסגות ניירות ערךאישר דירקט  2011באוגוסט    17  ביום .ה
לפסגות  לטובת הבנק, כתנאי להמשך מתן השירותים והאשראי הניתנים ואשר יינתנו  שלילי כללי על נכסי החברה

 . ניירות ערך
  מחויבת  במסגרתו  2011  בספטמבר  6  ביום  נחתם  אשר   משפטי  מסמך  במסגרת  הוסדרו  השלילי  השעבוד  תנאי

  לתנאי   ובכפוף   ובכתב  מראש  הבנק   הסכמת  קבלת  ללא  מהם  חלק   או  נכסיה   את   למשכןאו  /ו  לשעבד  לא  החברה
 . מסמך אותו

 
ניירות ערך בנאמנות בבנק לאומי, על מנת לשמש מפיץ בהתאם להוראות תקנה   פיקדון פסגות ניירות ערך  לחברת .ו 

 מיליון  1.5  -כ  הינה  הפיקדון  יתרת  2020בדצמבר    31  ליום  נכון.  2007  -"ז  התשס) לתקנות ניירות ערך (חיתום),  2(23
 "ח. ש
 

אביב, התחייבה ביחד עם יתר חברי הבורסה, -כחבר במסלקת הבורסה לניירות ערך בתל  חברת פסגות ניירות ערך, .ז
לפצות הדדית את המסלקה של הבורסה, אם יגרם לה נזק בקשר עם חוסר מלאי או חוסר כיסוי כספי של אחד  

קרן    מחברי הבורסה. יתרות המופקדות בקרן הסיכונים של הבורסה, משועבדים לטובת מסלקת הבורסה, במסגרת 
 ידי מסלקת הבורסה אשר בה משתתפים כל חברי מסלקת הבורסה ובכללם פסגות ניירות ערך.  - שהוקמה על

של    2013במרס    1ביום   הסיכונים  לקרן  חישוב חדשה  לשיטת  הבורסה  בדירקטוריון מסלקת  התקבלה החלטה 
ה של חבר מסלקה כלשהו,  מסלקת הבורסה. חישוב קרן הסיכונים יתבסס על גודלה של ההתחייבות הכספית הגבוה

. תדירות CCP  -בגין עסקאות ופעולות שביצע במשך תקופה של שישה חודשים, ואשר עבורן משמשת המסלקה כ  
 החישוב של קרן הסיכונים תגדל לארבע פעמים בשנה. 

ליוני  מי  27.7  -עומד על סך של כבקרן הסיכונים של הבורסה    פסגות ניירות ערך  חלק  ,2020בדצמבר    31נכון ליום  
 ש"ח, המוחזקים במזומן ונכללים במאזן בסעיף הפיקדונות.

, יקטן חלקה היחסי של פסגות  2021  ביולי  15לאחר מועד הדוח, התקבלה הודעה מהבורסה על פיה החל מיום  
 מיליוני ש"ח.  15 -ניירות ערך בקרן הסיכונים של הבורסה לסך של כ

 
בחר בכך יהיה רשאי, בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים לתוקף, מנהל קרן שי  28החל ממועד כניסת תיקון   .ח

בתקנות קרנות מחקות, לקבוע דמי ניהול משתנים, אשר בנסיבות מסוימות יאפשרו למנהל הקרן לבטל או לצמצם, 
את הפער בין תשואת הקרן לבין השינוי במחיר נכס המעקב בתקופת החישוב, על ידי תוספת לשכר המנהל במקרה  

לתה על תשואת נכס המעקב (דמי ניהול חיוביים) ועל ידי החזר דמי ניהול כאשר הפרש העקיבה שתשואת הקרן ע
ניהול שליליים), בשיעור של   (דמי  כתלות   0.3%או    0.2%,  0.1%בין תשואת הקרן לתשואת נכס המעקב, שלילי 

 ן.בשיעור החשיפה של הקרן למדדים המפורטים בתקנות קרנות מחקות וכפי שנקבע בתשקיף הקר
לשם הבטחת תשלום דמי הניהול המשתנים, נדרש מנהל הקרן להעמיד ערבות בנקאית אוטונומית לטובת הנאמן  
או פיקדון בסכום שיחושב בהתאם למנגנון, שנקבע בתקנות קרנות מחקות. הפיקדון יופקד בחשבון חופשי משעבוד,  

 חתימה בלעדית בו.  עיקול, עכבון או כל זכות אחרת של צד שלישי, אשר לנאמן תהיה זכות
פסגות קרנות נאמנות קבעה כי בחלק מהקרנות המחקות שבניהולה יחולו דמי ניהול משתנים, ועל כן פסגות קרנות 
נאמנות מנהלת בבנק הבינלאומי שלושה חשבונות בהם מופקדים כספים להבטחת תשלום דמי הניהול המשתנים, 

הניהול המשתנים של כל נאמן בהתאם לקרנות להם הוא נאמן.  כאשר כל חשבון מיועד לטובת הבטחת תשלום דמי  
פוי כוח בלתי חוזר לאשר כל משיכת כספים. הסכומים המופקדים בכל  ילכל נאמן בהתאם לחשבון הרלוונטי ניתן י

חשבון מחושבים כמכפלת שיעור דמי הניהול המשתנים בסך הנכסים המנוהלים בקרן המחקה אשר בהם נקבעו  
  31נכון ליום  .  2018ים, בהתאם לתקנות השקעות משותפות בנאמנות, (קרנות מחקות) התשע"ח  דמי ניהול משתנ

מיליוני ש"ח    17.1  -כ   סך שלב  הסכום הנדרש כאמור, להבטחת תשלום דמי הניהול המשתנים הינו  2020בדצמבר  
 מיליוני ש"ח).  24.5 2019בדצמבר  31(ליום 
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 הדיווחאירועים בתקופת  - 25ביאור 
 

 . לעיל 21 ביאור ראה בחברות המשולבותשינויים בתפקידי מפתח  לעניין  .א
 

 הקורונה נגיף התפשטות השפעות .ב
 

ידי ממשלות  -החל להתפשט נגיף הקורונה בקצב מהיר ברחבי העולם ובתגובה לכך ננקטו על  2020הראשון של שנת  ברבעון  
 לרבות בישראל צעדי התגוננות אשר גרמו לפגיעה כלכלית ומגמות שליליות בשוקי ההון העולמיים ובשוק המקומי.  

משקיעים ממיתון עולמי והביאה לתגובה חדה  התפשטות הנגיף בעולם העלתה ברבעון הראשון של השנה, את חששות ה
של השווקים הפיננסים. מדדי המניות בבורסה המקומית ובשווקים הפיננסיים בעולם ירדו בשיעורים חדים, התנודתיות 

החוב התאגידיות. החל מהרבעון השני -בשווקים הפיננסיים גברה מאוד וכן חלה עלייה חדה במרווחי הסיכון של אגרות
 התאוששות בשווקים. של השנה חלה

 

ברבעון הראשון של שנת  ירד    מנהלתקרנות נאמנות    שחברתסך היקף הנכסים     -  וקרנות הסל  נאמנותהקרנות    פעילות
החברה    2020 הכנסות  על  השפיעה  המנוהלים  הנכסים  בשווי  הירידה  בקרנות.  ומפדיונות  בתשואה  מירידה  כתוצאה 

, וזאת 2020במרס    31ליום    ם בלתי מוחשיים באמצעות מעריך שווי בלתי תלויורווחיותה, ועל כן בוצעה הערכת שווי לנכסי
 (ד'). 9אור י, המועד השנתי לבחינת ירידת ערך, כאמור בב2020בדצמבר  31בנוסף להערכת השווי שבוצעה ביום 

 
ההוגן של השקעות, ובכלל זה בשווי השקעותיהן של    בשוויןבמהלך תקופת הדיווח חלו ירידות    -ניהול תיקים    פעילות

לקוחות החברה אשר משווין נגזרות הכנסות החברה מפעילות ניהול התיקים, החברה בחנה את השלכות הפגיעה בהכנסות 
  המיוחסת מניבת המזומנים    הבר ההשבה של היחיד  םהחברה באמצעות מעריך שווי בלתי תלוי, על פי הערכת השווי, הסכו

ניהול תיקי השקעות  לפעיל כן  החברה  ספריב  ומערכ  נמוךות  ועל  ערך    ההפרש  לבצע  נדרש ,  מוניטין, לפרטים הלירידת 
 .  לעיל') ו(9נוספים ראה ביאור 

 
בורסה    פעילות בכלל,    -חבר  ובשווקים  המקומית  בבורסה  המסחר  תנודתיות  העסקית   קיימתבשל  בפעילות  עלייה 

ביצעה    יצויןובהכנסות מפעילות זו וכן גידול במספר הלקוחות הקמעונאיים של החברה ובהיקף פעילותם.  החברה  כי 
וחס לפעילות, בהתאם לחוות דעת כלכלית של  הדוח בחינה של הצורך בביצוע ירידת ערך של המוניטין המי  תקופת  במהלך

, לפרטים ראה  2020בספטמבר    30מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, לא נוצר צורך לבצע הפחתה לערך המוניטין בספרים ליום  
 . לעיל') ה(9 ביאור

 
רגולטוריות   צעדים להתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה, בשים לב להנחיות  2020לאורך שנת    ו נקט  החברות המשולבות

במספר מישורים לרבות המשך מתן שירותים ללקוחות באמצעות עבודה מרחוק, שמירה על המשכיות   הערכותבנושא, ו
 . עובדיהןעסקית בתרחישים שונים ובטיחות 

 
 תשלום פיצוי לעמיתי חברת פסגות קופות גמל ופנסיה  .ג

 
, כי החברה תשלם לעמיתי פסגות קופות חברת פסגות קרנות נאמנות, אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון של  2020  סבמר

ש"ח וזאת כפיצוי בגין    מיליון  4  -כ  (להלן: "פסגות גמל"), סך של   נאמנות  קרנות  פסגותגמל ופנסיה בע"מ, חברה אחות של  
לפסגות גמל במסגרת הרפורמה בתעודות סל.  סגות קרנות מדדיםפנזקים שנגרמו לעמיתי פסגות גמל עקב מצגים שנתנה 

סכום הפיצוי נקבע לאחר בדיקה שערכה פסגות גמל באמצעות יועציה החיצוניים. הסכום שולם במהלך הרבעון השני של 
 . 2019כקיזוז מהכנסות קרנות הסל בשנת  ונרשם 2020שנת 

 
 
 
 
 
 
 
 



 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ
 

 2020בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 

66 

 (המשך)   אירועים בתקופת הדיווח - 25ביאור 
 
 ומיזוגים  מבניים שינויים .ד

 
  -פעלה בתחום תעודות הסל באמצעות חברות ייעודיות (להלן(פסגות בית השקעות והחברות הבנות שלה)    פסגות  קבוצת

הנפקת סדרות של תעודות סל, תעודות בחסר, תעודות מורכבות, תעודות  ל"חברות מנפיקות") שהתאגדו במטרה לפעול  
 המנפיקות  החברותשל    ןפעילות  הוגבלהסחורה וניירות ערך אחרים. בהתאם להוראות תקנון הבורסה בעניין תעודות סל,  

לכיסוי התחייבויות החברה למחזיקי תעודות    שימשושל תעודות סל והשקעת סכומי ההנפקה. לפיכך, כל הנכסים המגבים  
 .למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ נרשמוהמנפיקות  החברות והסל. תעודות הסל שהנפיק

 
 1994 ד"התשנ, בנאמנות משותפות השקעות חוק תחת הסל תעודות פעילות הסדרת

 פעלה רשות ניירות ערך להסדרת תחום תעודות הסל באמצעות העברתן למשטר הפיקוח המצוי בחוק   אחרי שנים בהן
נכנס לתוקפו חוק השקעות   2018באוקטובר    3ביום    השקעות משותפות בנאמנות, ולשינוי המבנה המשפטי של תעודות הסל

, יחד עם תיקון  יםשמהוו  ולל התקנות הרלוונטיות והתיקונים ל, וכן כ2017), התשע"ז  28בנאמנות (תיקון מס'    משותפות
   ").28 תיקון" בשלמותו (להלן: 28עצמו, את תיקון  החקיקה

עם אפשרות לקביעה של  ("קרן סל")  ETF -ותהפוכנה ל להתקיים כנכס מתחייבתעודות הסל תחדלנה  28בעקבות תיקון 
 . "רצועת ביטחון" מפני טעויות עקיבה בשיעור מוגבל

 
, השתנה המבנה המשפטי של תעודות הסל מאגרת בחוק השקעות משותפות בנאמנות  פיקוחהבעקבות המעבר למשטר  

מתאפשר למנהל קרן הסל לתת התחייבות מוגבלת בסכום לפיצוי המחזיקים בקרן בגין   חוב לקרן נאמנות, כאשר מחד
קרן הסל לגבות, בנוסף לדמי הניהול הקבועים,  המדד הנעקב, ומאידך מתאפשר למנהל   תשואת חסר של הקרן לעומת

 לתשואת המדד הנעקב, בשיעור שיוגבל בתקרה.   תשואה עודפת של קרן הסל מעבר
 
 

  20ועד לכניסתו המלאה לתוקף ביום    2018אוקטובר    3החלה באופן מדורג ובמספר פעימות מיום    28תחילתו של תיקון  
בבעלותן של    28ן  תעודות הסל, שהיו מצויים ערב כניסתו לתוקף של תיקובהתאם, הנכסים המגבים את  ,  2018בדצמבר  

הנאמן, הוקנו לנאמן והועברו    בקבוצת פסגות של תעודות סל וכתאגידים מדווחים ומשועבדים לטובת  המנפיקותחברות  
 לחשבונות שנפתח ועל שמו לטובת מחזיקי קרנות הנאמנות.  

ו החברות המנפיקות האמורות את פעילותן כחברות מנפיקות של תעודות  המגבים כאמור, חדל עם העברת מלוא הנכסים
ניירות ערך שהוצעו לציבור, ובהתאם גם אין לניירות הערך שהנפיקו חברות אלו בעבר מחזיקים   סל, אין לחברות כאמור

 .מן הציבור
 

שמש כמנהל קרן, אזי ת  "קרנות מדדים")  -כי חברת קרנות מדדים בע"מ (להלן  פסגותקבוצת  בהמשך לבקשה שהגישה  
כהגדרת המונח בחוק השקעות משותפות בנאמנות,  לכך,    נתקבל אישורה של רשות ניירות ערך  2018באוקטובר    7ביום  

"  -1994תשנ"ד   משותפות  חוק(להלן:  במקביל,  השקעות  קבוצת  ").  אמצעי   פסגותקיבלה  להחזקת  הרשות  אישור  את 
כמנהל קרן הקונסורציום לרשות  ,שליטה בחברה  פנה  לכך  להחזקת אמצעי שליטה    ובסמוך  היתר  לקבלת  ערך  ניירות 
 .היתר כאמור התקבל ,כערובה לחיוב במנהל הקרן

 
 מדדים קרנות פסגותל הסל תעודות של המנפיקות החברות מיזוג
שינוי מבני בקבוצת פסגות, מכוחו כל חברות המנפיקות מקבוצת פסגות תעודות סל התמזגו   הושלם  2018בדצמבר    31ביום  

  השינוי (להלן: "  1999  -סטטוטורי בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט    במיזוגקרנות מדדים בע"מ    פסגות  עם ולתוך
 .המיזוג שנחתמו בין הצדדיםקיומם של התנאים המתלים כפי שפורטו בהסכמי  "). השלמת המיזוג אירעה לאחרהמבני

 
  נאמנות  קרנות פסגות לחברת מדדים קרנות פסגות חברת מיזוג
קרנות מדדים, שתיהן מנהלי קרן בבעלות ושליטת פסגות  פסגות  וחברות פסגות קרנות נאמנות  פרסמו    2019במאי    5ביום  

 ),  2020-03-038943  -ו 2020-03-038940בית השקעות, דיווח מיידי (מס' אסמכתא 
בהתאם לפרק הראשון פסגות קרנות נאמנות (קרנות מדדים עם ולתוך    פסגותעל התקשרות בהסכם מיזוג לפיו תתמזג  

 ). 1999 -י בחוק החברות התשנ"טנלחלק השמי
לחברת פסגות את מניות פסגות קרנות מדדים    פסגות בית השקעותהעבירה  תבצע באופן כזה, שבשלב הראשון  ההמיזוג  

, כפי קרנות נאמנותפסגות  קרנות מדדים לבין  פסגות  כמות מניות לפי יחס השווי בין  הקצאת  , בתמורה לקרנות נאמנות
, באופן  קרנות נאמנותפסגות  קרנות מדדים עם ולתוך  פסגות    התמזגהפנימית, ובשלב שני,    במסגרת הערכת שווי  שנקבע

משפטית    כישותלהתקיים    וחדלהממרשם רשם החברות    נמחקה פירוק,    פסגות קרנות מדדים ללא  חוסלהשבעקבותיו  
 נפרדת. 

 רנות קפסגות  על ידי    הסל שנוהלוכל קרנות  לקרנות נאמנות,    והוקנו  הועברוכל נכסיה והתחייבויות של קרנות מדדים  
 קרנות נאמנות. פסגות מדדים, תמשכנה להיות מנוהלות על ידי 

 
) על השלמתו של המיזוג  2020-03-055551דיווח מידי (מס' אסמכתא:    קרנות נאמנותפסגות  פרסמה    2019ביוני    30ביום  

 .האמור
 

  



 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ
 

 2020בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
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הדיווחאירועים לאחר תקופת  - 26ביאור   
 

 דיבידנד חלוקות .א
 

  מיליון ש"ח 50של  בסךבמזומן חלוקת דיבידנד   נאמנות  קרנות פסגותאישר דירקטוריון  2021בינואר  20 ביום
 בוצעה חלוקת הדיבידנד בפועל.  2021 בפברואר 1 ביוםלפסגות בית השקעות, 

ש"ח   ןמיליו  9.5חלוקת דיבידנד במזומן בסך של  פסגות ניירות ערך בע"מ, אישר דירקטוריון 2021ינואר  28 ביום
 בוצעה חלוקת הדיבידנד בפועל.  2021במרס  3, ביום לפסגות בית השקעות

 

 רעון הלוואה מתאגידים בנקאים יפ .ב
 

אישר דירקטוריון פסגות קרנות נאמנות פירעון מוקדם של ההלוואה מול הקונסורציום של   2021 ביוני 21ביום 
ביוני   30המיזוג עם פסגות קרנות מדדים בע"מ ביום הבנקים המממנים, הלוואה אשר נקלטה בחברה בעקבות 

  24.75פרעה החברה את מלוא ההלוואה האמורה בסך של  2021ביוני  24א'). בהתאם, ביום  1(ראה ביאור  2019
 מיליון ש"ח. 

 
 המפעליות הקופות הפסקת פעילות  -פסגות ניירות ערך  .ג

 
מנהלות של קופות גמל וקרנות השתלמות שאת  , הודיעה פסגות ניירות ערך לחברות ה2021במאי  11ביום 

השקעותיהן היא מנהלת על סיום ההסכמים בינה לבניהן וזאת לגבי כל חברה מנהלת, בהתאם למועד הקבוע 
בהסכם מולה, כך שפעילות ניהול ההשקעות של קופות גמל וקרנות השתלמות על ידי פסגות ניירות ערך צפויה  

 .  2022להסתיים במאי 
 

 ב'. 1ראה ביאור  -העברת השליטה בחברות המשולבות מאייפקס לאלטשולר שחם .ד

 

 ג'.  1ראה ביאור  -העברת השליטה בחברות המשולבות מאלטשולר שחם לוואליו קפיטל .ה
לארגון העובדים והוועד בקשר  פסגות קרנות נאמנותנחתם הסכם קיבוצי מיוחד נוסף בין  2021במאי  12ביום 

במקרה   פסגות קרנות נאמנותובקשר עם התנאים שיוענקו לעובדי שחם  גות לאלטשולרעם השלכות מכירת פס
  של סיום העסקה הקשור למכירה האמורה.

פסגות ניירות ערך להכיל את התנאים שמקבלים עובדי חברת הקרנות גם לעובדי חברת  התחייבה הנהלת בנוסף,
  פסגות ניירות ערך אשר אינם מאוגדים.

 

 א'. 1ראה ביאור  -  Pareto Equity Limited Partnership החדשההקמת קרן הגידור  .ו 

 



 

מידע כספי תמציתי ביניים משולב  
פסגות קרנות נאמנות   :חברותהשל 

  ,בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ
 קומפס השקעות בע"מ פסגות

 
 2021במרס  31

 
 (בלתי מבוקרים) 

 
 



 

 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ 
 

 2021במרס    31מידע כספי משולב תמציתי ביניים ליום  
 
 

 תוכן העניינים 
 
 

 עמוד
 
 

 2 אישור המידע הכספי המשולב התמציתי ביניים של רואי החשבון המבקרים
 

 3 דוחות משולבים תמציתיים ביניים על המצב הכספי
 

 4 דוחות משולבים תמציתיים ביניים על רווח והפסד ורווח כולל אחר 
 

 5 הוןדוחות משולבים תמציתיים ביניים על השינויים ב 
 

 6 דוחות משולבים תמציתיים ביניים על תזרימי המזומנים
 

 8 ביאורים לדוחות המשולבים התמציתיים ביניים
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 סומך חייקין 
 KPMGמגדל המילניום 
 609, תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 
8000   684   03 

KPMG    ארגון הגלובלי של  ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפותKPMG  ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו ת המ  פי פו נ    סו
KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d ת ו רי ח גבלת בא מו ת  רטי פ ת  טי רי ב רה   , חב

 
פסגות   :חברותהשל  םדוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לדירקטוריוני

 קומפס השקעות בע"מ ופסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ 
 

 מבוא 
 

פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות    :חברותהסקרנו את המידע הכספי המשולב המצורף של  
, הכולל את הדוח על המצב (להלן: "החברות")  קומפס השקעות בע"מופסגות  ניירות ערך בע"מ  

ואת הדוחות המשולבים התמציתיים על רווח   2021במרס    31הכספי המשולב התמציתי ליום  
ותזרימי המזומנים  ,והפסד בהון  שינויים  הכולל האחר,  חודשים לתקופה של ש הרווח  לושה 

(להלן   תאריך  באותו  כספי    –שהסתיימה   של  ותוההנהלנים  הדירקטוריו  .משולב")"מידע 
ביניים   לתקופת  משולב  כספי  מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים  הנ"ל  בהתאם   זוהחברות 

. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי משולב 3למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  
 .בהתבסס על סקירתנו זו לתקופת ביניים

 
 היקף הסקירה

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

של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של 
מבירורים מורכבת  ביניים  לתקופות  כספי  הא  ,מידע  אנשים  עם  לעניינים בעיקר  חראים 

והחשבונאיים ואחרים  ,הכספיים  אנליטיים  סקירה  נהלי  מצומצמת    .ומיישום  הינה  סקירה 
בישראל  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  הנערכת  ביקורת  מאשר  ניכרת  במידה  בהיקפה 
יכולים  המשמעותיים שהיו  העניינים  לכל  שניוודע  ביטחון  להשיג  לנו  מאפשרת  אינה  ולפיכך 

 .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת ,בהתאם לכך .בביקורתלהיות מזוהים 
 

 מסקנה
 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי המשולב   ,בהתבסס על סקירתנו
 . 3בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור   ,ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות"הנ

 
 
 
 
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 2021 באוגוסט 2
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פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ 

דוחות משולבים תמציתיים ביניים על המצב הכספי ליום 
2020בדצמבר  202031במרס  202131במרס  31

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(
"חש אלפיאלפי ש"חאלפי ש"ח  אוריב

 נכסים שוטפים
160,299 110,183 114,461  5 מזומנים ושווי מזומנים

31,522 21,650 21,022 5 פיקדונות
139 57,402 139  השקעות לזמן קצר

42,502 27,560 57,190  חייבים ויתרות חובה
11,276 7,883 10,737  נכסי מיסים שוטפים

245,738 224,678 203,549 וטפיםש יםסה"כ נכס

 נכסים בלתי שוטפים
1,862 2,484 1,644 זכות שימוש בנכסים חכורים

2,288 2,908 2,076  רכוש קבוע, נטו
466,537 941,838 464,968 7 נכסים בלתי מוחשיים, נטו

470,687 947,230 468,688 סה"כ נכסים בלתי שוטפים

716,425 1,171,908 672,237  סה"כ נכסים

 התחייבויות שוטפות:
9,000 12,600 11,250 10 הלוואות ואשראי

46,852 52,700 54,005  זכאים אחרים ויתרות זכות
418 - 418 התחייבויות מיסים שוטפים

1,139 1,027 1,091  התחייבות בגין חכירה

57,409 66,327 66,764 סה"כ התחייבויות שוטפות

 התחייבויות שאינן שוטפות:
17,966 24,665 13,478 10התחייבויות לתאגידים בנקאיים 

934 918 939  הלוואה מפסגות בית השקעות
734 1,478 572  התחייבות בגין חכירה

65,675 222,237 67,094  התחייבות מס נדחה
1,345 1,005 1,383  הטבות לעובדים

86,654 250,303 83,466 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

144,063 316,630 150,230  סה"כ התחייבויות

572,362 855,278 522,007  הון עצמי

716,425 1,171,908 672,237  סה"כ התחייבויות והון

___________________
 

_________________
 שלמה פשה __

 
אופיר נאור

יו"ר דירקטוריון פסגות קרנות 
 

יו"ר דירקטוריון פסגות 
נאמנות ופסגות ניירות ערך 

 
קומפס השקעות

 
___________________

  מנכ"ל
___________________

 ןאייל גור  מנכ"ל
 

 דירקטורתמרה 
מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות  

 
מנכ"לית פסגות ניירות ערך 

 
___________________

  מנכ"ל
___________________

  מנכ"ל
___________________

 חזי דיווה  מנכ"ל
 

 יוני אלרוב
 

 מור גרשגורן
פסגות קרנות נאמנות כספים סמנכ"ל  

 
 ערך  ניירותפסגות כספים  סמנכ"ל

 
פסגות קומפס השקעות  כספים נהלמ

2021, באוגוסט 2: לבהמשוהכספי  עדיתאריך אישור המ
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 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ
   

  דוחות משולבים תמציתיים ביניים על רווח והפסד ורווח כולל אחר 
 
 לשנה שהסתיימה    לתקופה של שלושה חודשים  
 בדצמבר 31ביום  במרס  31שהסתיימה ביום   
  2021 2020 2020 
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  וקר) ב(בלתי מ אור יב 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
 

     הכנסות
 228,740  64,294  59,450   ניהול קרנות נאמנות וקרנות סל

 33,405  9,111  8,104    ניירות ערך  ניהול תיקי
 41,529  9,225  10,921   הבורסהפעילות חבר  

 6,520  425  869    ת הכנסות אחרו
 637  404  1,130     מימון  הכנסות

     
   80,474  83,459  310,831 

     הוצאות 
 61,771  15,519  19,443   משכורות והוצאות נלוות

 40,800  9,925  10,250   פסגות בית השקעותדמי ניהול ושירותים ל
 144,092  38,632  34,550  8 ות תפעול, שיווק, הנהלה וכלליות צאהו

 9,923  3,832  1,520  7 בלתי מוחשיים   ם הפחתת נכסי 
 624,902  157,266  -  7 הפסד מירידת ערך  נכסים בלתי מוחשיים 

 2,625  732  377   הוצאות מימון
     
   66,140  225,906  884,113 
     

 ) 573,282( ) 142,447( 14,334   ההכנסהפני מיסים על רווח (הפסד) ל
     

 ) 196,218( ) 48,187( 5,282   מיסים על ההכנסה הוצאות (הכנסות)
     

 ) 377,064( ) 94,260( 9,052   רווח (הפסד) נקי לשנה 
     

     פריטי הפסד כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד:
     

 ) 280( -  -   בשנה, נטו ממס ריים שהוכרו ואקטא הפסדים
     

 ) 280( -   -    דס אחר, שלא יועבר לרווח והפ   כולל   דסך הפס 
     

 ) 377,344( ) 94,260( 9,052   סך רווח (הפסד) כולל לתקופה
 
 
 
 
 
 



 

 5  מהם. כספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד  ים לתמצית הדוחות ה רפ ו אורים המצ הבי 

 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ 
 

 יים על השינויים בהון ציתיים בינ ם תמ בי ול דוחות מש 
 

    ם יקרן הון מנכס      
    פיננסיים       
    הנמדדים בשווי  קרן הון  ן הון רק    
  יתרת  קרן הון  הוגן דרך רווח  מעסקאות עם  בגין אופציות פרמיה על   
 הכל   ךס רווח (הפסד)  *** ממיזוג ** כולל אחר *בעל שליטה לעובדים מניות  הון מניות   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח פיאל ח"שאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח פי ש"חלא  אוריב 

 
          לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

          : 2021במרס  31 
 572,362  ) 253,555( 140,731  3,569  8,730  6,199  666,662  26   (מבוקר) 2021בינואר  1יתרה ליום 

          קופה:סך רווח כולל לת
 9,052  9,052  -  -  -  -  -  -   רווח נקי לתקופה   

          ות עם בעלים שנזקפו ישירות להון: אעסק
 ) 59,500( ) 59,500( -  -  -  -  -  -  11 תשלום דיבידנד

 93  -  -  -  -  93  -  -   תשלום מבוסס מניות
 522,007  ) 304,003( 140,731  3,569  8,730  6,292  666,662  26   מבוקר)  תיבל ( 2021במרס  31יתרה ליום 

          
          ופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביוםקלת

          : 2020במרס  31 
 949,482  123,789  140,731  3,569  8,730  5,975  666,662  26   (מבוקר) 2020בינואר  1יתרה ליום 

          ווח כולל לתקופה: ר סך
 ) 94,260( ) 94,260( -  -  -  -  -  -   הפסד נקי לתקופה  

          ת עם בעלים שנזקפו ישירות להון: ועסקא
 56  -  -  -  -  56  -  -   תשלום מבוסס מניות  

 855,278  29,529  140,731  3,569  8,730  6,031  666,662  26   (בלתי מבוקר)  2020במרס  31יתרה ליום 
          

          : 2020בר מצ בד 31לשנה שהסתיימה ביום 
 949,482  123,789  140,731  3,569  8,730  5,975  666,662  26   2020ינואר ב 1יתרה ליום 

          סך הפסד כולל לתקופה: 
 ) 377,064( ) 377,064( -  -  -  -  -  -   הפסד נקי לשנה 

 ) 280( ) 280( -  -  -  -  -  -   נהלש נטו ממס חר,א ללהפסד כו
          שנזקפו ישירות להון: עלים עם ב תואעסק

 224  -  -  -  -  224  -  -   תשלומים מבוססי מניות   
 572,362  ) 253,555( 140,731  3,569  8,730  6,199  666,662  26   2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 .מפסגות בית השקעות בריבית מוטבת וואות  עיקר מהל ב   עתקרן הון הנוב  * 

 ח כולל אחר.ו ות הבורסה שיועדו לרו ן מני ן בגי הו   קרן  ** 
 . 1ראה באור   *** 
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 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ
   

 דוחות משולבים תמציתיים ביניים על תזרימי המזומנים 
 
 ה הסתיימלשנה ש חודשים  שה לולתקופה של ש  
 מברבדצ 31 םביו במרס  31שהסתיימה ביום   
  2021 2020 2020 
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  בלתי מבוקר) (  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
 

        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
        

 ) 377,064(  ) 94,260(  9,052    רווח (הפסד) נקי לתקופה  
     

     אמות: תה
 9,943   2,475  1,936   פחתות וה   פחת 
 9,923   3,832  1,520   לתי מוחשיים סים ב של נכ   ה ת הפח 

 624,902   157,266  -   הפסד מירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים 
 ) 196,218(  ) 48,187(  5,282    הוצאות (הכנסות) מסים על הכנסה 

 1,625   1,847   235    ת, נטונודועלויות מימון, רווחים מני"ע ושיערוך פיק
 224   56   93    ת ועסקאות תשלום מבוסס מני

 211   297  38   בדיםו שינוי בהטבות לע 
     
   9,104  117,586   450,610 
     

 32,799   47,741   ) 14,688(   ויתרות חובה שינוי בחייבים  
 ) 3,585(  ) 699(  ) 1,002(   שינוי בהוצאות רכישה נדחות 

 ) 20,491(  ) 14,955( 7,153   כאים אחרים בז י  שינו 
 ) 24,800(  ) 21,200( -   נטו אי,ת ואשרואשינוי בהלוו

 ) 11,185(  ) 1,327(  10,500    מכירת (רכישת) פיקדונות, נטו 
     
   1,963  9,560  )27,262 ( 
     

 ) 965(  ) 273(  ) 205(   ריבית ששולמה
 542   770   4    ריבית שנתקבלה

 6,642   6,028   -    קבל התש מס הכנסה
 ) 18,511(  ) 6,476(  ) 3,324(   מס הכנסה ששולם

     
   )3,525 (   49  )12,292 ( 
     

 33,992   32,935  16,594  מזומנים נטו שנבעו מפעילות  שוטפת
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 פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ

   
 זרימי המזומנים ת   ים ביניים על תי צי דוחות משולבים תמ 

 
 נה שהסתיימה של חודשים ה שלתקופה של שלו  
 בדצמבר 31ביום  במרס  31יום בשהסתיימה   
  2021 2020 2020 
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)   
 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אור יב 
 

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
       

 85,419   27,126   -    נטוות ערך סחירים, ריינמכירת 
 6,568   6,568   -    פסגות בית השקעותנה לשניתואה לוה תקבול

 ) 1,511(  ) 124(  ) 339(   רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 ) 1,590(  ) 1,583(  -    רכישות רכוש קבוע

     
     ששימשו שנבעו מפעילות (מזומנים נטו 

 88,886   31,987   ) 339(    ) השקעהלפעילות 
     

        תזרימי מזומנים מפעילות מימון
        

 ) 90,000(  ) 90,000(  ) 59,500(  11 דיבידנד חלוקת
 ) 9,000(  ) 2,250(  ) 2,250(   פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים

 ) 1,413(  ) 323(  ) 343(   תשלומים בגין חכירה 
     

 ) 100,413(  ) 92,573(  ) 62,093(   מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון
        
        

 22,465   ) 27,651(  ) 45,838(   ים ושווי מזומנים מנזו יטון) במ(ק גידול
     

 137,834   137,834   160,299    מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
     

 160,299   110,183   114,461   מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות  
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 ות במידע הכספי שויות המשולבהי - 1ביאור 
 

המש . א במידהחברות  זולבות  משולב  הכספי  בע"מ    :הינן   הע  ערך  ניירות  פסגות  בע"מ,  נאמנות  קרנות  פסגות 
קומפס השקעות" או  פסגות  "פסגות קרנות נאמנות, פסגות ניירות ערך,    -קומפס השקעות בע"מ (להלן  פסגות  ו

ית "פסגות ב  -ע"מ (להלן  ב  תעלות מלאה של פסגות בית השקעוברות פרטיות בבח   נן"החברות המשולבות")  הי
 הייתה הימלאיה אפ.פס.בע"מ.  2021במאי  12בעלת מניותיה עד ליום  השקעות") אשר

 
מלוא    2021במאי    12ביום   התקיימות  לאחר  שחם  לאלטשולר  השקעות  בית  פסגות  מכירת  עסקת  הושלמה 

ת בית ות של פסגונימטשולר שחם מחזיקה במלוא הון ההמועד האמור אלמ  חלהתנאים המתלים להשלמתה, וה
 ות. השקע

 
הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית הינה רחוב   -  נאמנות בע"מ  ת פסגות קרנו 

 ת"א.  14אחד העם 
  השקעות, כמתואר ת  בי החברה בתצורתה הנוכחית הינה תוצאה של מספר מיזוגים ושינויי מבנה שביצעה פסגות  

 רנות סל.נאמנות וק ותנהחברה עוסקת בניהול קרלהלן. 
 נות נוהלה מאז ומעולם בחברת פסגות קרנות נאמנות.  מפעילות קרנות הנא

שנת   של  הרביעי  ברבעון  החלה  הסל  קרנות  הסל 2018פעילות  בתעודות  הרפורמה  של  לתוקף  כניסתה  לאחר   ,
 יות והוסבה ודעגות באמצעות חברות מנפיקות ייוהלה בקבוצת פסשנל  שבעקבותיה הופסקה פעילות תעודות הס

רנות כספיות). פעילות קרנות הסל נוהלה על ידי חברת פסגות קרנות מדדים (להלן:  קרנות סל (לרבות  לפעילות ק
, לאחר 2018בדצמבר   31"קרנות מדדים"), שנבחרה לאחר הרפורמה לשמש כמנהל קרן פעילות קרנות הסל. ביום 

 ות מדדים. ך חברת קרנתולהחברות המנפיקות הייעודיות   הרפורמה, מוזגום שויי
זה, משמשת פסגות קרנות  2019ביוני    30ביום   והחל ממועד  נאמנות  , מוזגה קרנות מדדים לתוך פסגות קרנות 

 נאמנות כמנהל קרן הן לפעילות קרנות הנאמנות והן לפעילות קרנות הסל.   
ות וואה המוצגתקופות ההשל  כות המשולבים, כוללים למפרע, בת הכלולים בדוחנואמנתוני חברת פסגות קרנות נ

ה את  לשנת  נבדוחות,  והפסד  הרווח  נתוני  לפיכך,  לעיל.  כמתואר  שמוזגו  החברות  של  את   2018תונים  כוללים 
ש הסל  תעודות  פעילות  הסל  הלניהתוצאות  קרנות  פעילות  את  וכן  הרפורמה  לכניסת  עד  השקעות  בית   פסגות 

 .  2018ך הרבעון הרביעי של לה בהדרגה במהלהחש
(ד') לדוחות המשולבים לשנה שנסתיימה 25אור  ישבוצעו, ראה ב  המיזוגים ושינויי המבנדבר הפים בם נוסטירלפ

 . 2020בדצמבר  31ביום 
 . 2005בדצמבר  21החברה התאגדה ביום 

 
גזרי פעילות עיקריים: ופועלת בשני מ  ב,ביהחברה משמשת כחבר בורסה לניירות ערך בתל א  -  פסגות ניירות ערך

 .(ברוקראז') ופעילות מסחר בניירות ערך בור לקוחותי השקעות עיקתניהול 
יקי השקעות ומסחר עבור לקוחות כוללת יחידה מרכזית לניהול השקעות, יחידה לניהול השקעות ת  פעילות ניהול

  מוסדיים, שירותי קניה ומכירהמשקיעים זרים ור בובבורסות זרות, יחידה למתן שירותי שיווק השקעות, ביצוע ע
 .קה כלכליתחלבחו"ל, בנקאות להשקעות, פעילות עצמית בניירות ערך ומך בישראל וניירות ער של

 . 2006בספטמבר  11והחלה את פעילותה העסקית ביום  2005בדצמבר  21החברה התאגדה ביום 
 

השקעות קומפס  ב  -  פסגות  מחזיקה  של  המן  מהו  100%  -החברה  חבניות  להשתי  שירותי  רות  מספקת  היא  ן 
תף כללי  הווה שואשר כל אחת מהן מ  .ת גידור בע"מ ופסגות ניהול קרנות גידור בע"ממפס קרנופסגות קו:  ול הני

 בשותפות מוגבלת זרה לניהול השקעות (קרנות גידור). 
 זקות. החת ברח, כ2005י מאב 23ות הינה חברה פרטית הרשומה בישראל אשר הוקמה ביום קעפסגות קומפס הש

קופסגוהתקשרה    2017בנובמבר    5ביום   השקעותת  קרנות    מפס  ניהול  "פילו  וחברת  פילו  רוני  מר  מול  בהסכם 
 , והייתה השותף הכללי בקרן הגידור 2017בינואר  05בע"מ" אשר נתאגדה ונרשמה בישראל ביום 

 "Pareto Optimum, L.P" הוראות הדין באיי קיימןל אםהתבת מוגבלת פוותלהלן ("קרן פארטו") המאוגדת כש 
(Cayman Island) . 

את מלוא הון המניות המונפק של השותף   2017בדצמבר    17רכשה ביום  פסגות קומפס השקעות  על פי ההסכם,  
ביום   הכללי     2018בינואר    30הכללי.  השותף  של  שמה  "פסגות לפשונה  (להלן  בע"מ  גידור  קרנות  ניהול  סגות 

 "). גידור
 

את    2021  ארובינ  28ביום   החדשה  החלה  הגידור  קרן  אשר    Pareto Equity Limited Partnershipפעילותה 
קיימ באיי  לדין  בהתאם  מוגבלת  כשותפות  פסגות  (Cayman Island)  ןהתאגדה  הינו  הקרן  של  הכללי  השותף   .

 קומפס גידור בע"מ.



 ניירות ערך בע"מ, פסגות קומפס השקעות בע"מ פסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות  
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 הישויות המשולבות במידע הכספי  - 1יאור ב
 

 
 "מ בית השקעות בעגות פס -ר בלשע האםת ברמכירת ח ב. 

 
בין  2021בפברואר    12ביום   הסכם  נחתם  (להלן:  ,  בע"מ  אפ.פס  הימלאיה  השקעות,  בית  בפסגות  השליטה  בעלת 

וש אלטשולר שחם את מלוא הון רכ"המוכרת") לבין אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "אלטשולר שחם"), לפיו ת
של והנפרע  המונפק  בית  סגפ   המניות  פסגו(למעעות  שקהות  בע"מת  ט  ביטוח  בסוכנויות  "קבוצת  השקעות  (להלן:   (

כנ בסך  פסגות"),  כוללת  תמורה  ליום    910גד  פסגות  קבוצת  של  הבנקאי  החוב  בניכוי  ש"ח  ,  2020בדצמבר    31מיליון 
ת  תאמוה יפת/ניכווסבת(כפי שזו הוגדרה בהסכם) ו  2020בדצמבר    31נכון ליום   ותבתוספת יתרת המזומנים בקבוצת פסג

"העסקה").מס (להלן:  בהסכם  שנקבעו  מסוימים  וימות  מנגנונים  ההסכם  קובע  במהלך    בנוסף,  התמורה  להתאמת 
 תקופה של שנה לאחר השלמת העסקה. 

סגות, יתרת ההחזקות בפסגות קרנות  פ  בהתאם לתנאי האישורים שקיבלה אלטשולר שחם להשלמת העסקה לרכישת
השלמת תקופה של כשנה ממועד  פסגות בית השקעות  תידרש להימכר בתוךשל  בנותת ורך, חברע ותנאמנות ופסגות נייר

 .העסקה לרכישת פסגות
להוראות  בהתאם  העסקה  בתמורת  להתאמה  להביא  עשויה  למכירה  המיועדות  החברות  מכירת  להסכם,  בהתאם 

  ם.שהוסכמו בהסכ
 

   קעותהש ת קומפסגו פסת פסגות קרנות נאמנות, פסגות ניירות ערך ו מכיר ג. 
 

אן בע"מ (להלן: "וואליו קפיטל  השקעות בהסכם עם חברת וואליו קפיטל וו, התקשרה פסגות בית 2021ביוני  1ביום 
מיליון   288 -מההחזקות בפסגות קרנות נאמנות ופסגות ניירות ערך תמורת שווי פעילות בסך של כ 75%וואן"), למכירת, 
הון המניות של מ 25%ת לוואליו קפיטל וואן אופציה לרכיש קעותגות בית השפסה סכם"), וכן נתנש"ח (להלן: "הה

וואן את מלוא הון המניות של פסגות קומפס  פסגות ניירות ערך. בנוסף, במסגרת העסקה, תרכוש וואליו קפיטל
 מיליון ש"ח.   21 -השקעות, וזאת בתמורה כוללת בסך של כ

 רות הנמכרות במהלך תקופה שהוגדרה בהסכם. בית השקעות לחבת גוההסכם כולל המשך מתן שירותי תפעול מפס
 

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים שונים (למעט אם הצד הזכאי לכך ויתר על התקיימותם)  
הרגולטוריים הנדרשים לביצוע  הנהוגים בהסכמים מסוג אלו, אשר העיקריים בהם הינם קבלת האישורים וההיתרים

זקת אמצעי שליטה מרשות ניירות  על התחרות; קבלת היתרי שליטה והיתרים להחאישור הממונה  ן:קמהעסק כדל
 קת הבורסה ביחס לשליטה בחבר הבורסה.אביב בע"מ ומסל-ערך; קבלת אישור דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל

 . 2021בספטמבר   30תוקף ההסכם הינו עד ליום 
 
 

 ספייםכה תעריכת הדוחו יססב - 2אור יב
 

 המשולבים: הדוחות  עריכתבסיס  א. 
 

, IAS  34  -לעקרונות המדידה, ההצגה והגילוי שנקבעו ב  יים ביניים נערכו בהתאםהמשולבים התמציתהדוחות הכספיים  
לתקופות   כספי  כוללדיווח  ואינם  אותם  ביניים  לקרוא  יש  מלאים.  שנתיים  כספיים  בדוחות  הנדרש  המידע  כל  את  ים 

ש  ולשנה  ליום  המשולבים  הכספיים  הדוחות  עם  ביום  ביחד  המשולבים  (להלן   2020מבר  בדצ  31הסתיימה  "הדוחות   :
, התש"ל קופתיים ומיידיים)כמו כן דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד לתקנות ניירות ערך (דוחות ת   השנתיים").

 . החברות המשולבות ם שלני דירקטוריוההדוחות הכספיים המשולבים התמציתיים ביניים אושרו לפרסום על ידי .1970 -
 

 וש באומדנים ושיקול דעתשימ ב. 
 

נהלת , נדרשת הIFRSב    לעקרונות המדידה, ההצגה והגילוי שנקבעו  בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים בהתאם
של נכסים קול דעת בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים  בשי  החברה להשתמש

 יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.  והתחייבויות, הכנסות והוצאות.
הכרוכות   רכותיקריות ששימשו בהעהחברה וההנחות העשיקול הדעת של ההנהלה בעת יישום המדיניות החשבונאית של 

 תיים. באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים המשולבים השנ
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 בונאיתעיקרי המדיניות החש - 3ביאור 
 

בביאור   המפורטות  המשולבות  החברות  ויתרות  תוצאות  אוחדו  זה,  משולב  כספי  ההדדיות 1במידע  היתרות  ובוטלו   ,
 תיות בין חברות אלו.ן חבר נובעות מעסקאות ביהכנסות והוצאות הו
 

 פיים מאוחדים:  בעריכת הדוחות המשולבים ייושמו עקרונות לעריכת דוחות כס
 ברות המשולבות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים.  הדוחות הכספיים של הח •
 אופן אחיד ועקבי. המשולבות יושמה בהמדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים של כל אחת מהחברות  •
לבות בוטלו במלואם רות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברות המשוית •

 .לביםבדוחות הכספיים המשו
 

בדוחות   שיושמה  המדיניות  הינה  אלה,  ביניים  משולבים  כספיים  דוחות  בתמצית  החברה  של  החשבונאית  המדיניות 
 . 2020בר בדצמ 31תיים ליום יים המשולבים השנהכספ

 
 
 

 נתונים לגבי מדדי המחירים לצרכן ושערי החליפין - 4ביאור 
 
 % השינוי לשנה  י לתקופה של % השינו    
 שהסתיימה ביום  חודשים שהסתיימה שלושה     
 בדצמבר  31 במרס  31ביום  בדצמבר   31 במרס 31 במרס 31 

 2021 2020 2020 2021 2020 2020 

 
       ת  לצרכן בנקודו   יריםהמחמדד  

 0.59  ) 0.50( 0.10  102.09 102.19 102.19  ) 2012בסיס    -לחודש פברואר ("ידוע"   
 ) 6.97( 3.15  3.70  3.215  3.565 3.334  "ח בש   -של דולר ארה"ב    החליפיןשער  
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 קדונות יוי מזומנים ופמזומנים שו - 5אור יב
 

 ומנים מזושווי  מזומנים . א
 

 בדצמבר  31ליום  במרס  31ליום   

  2021 2020 2020 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
     

 )1( פסגות קרנות נאמנות
 
 

  54,975  63,530 82,697 
 77,531  46,477  54,311   ) 2( יירות ערךנפסגות 

 71  176  5,175   פסגות קומפס השקעות 
   114,461  110,183  160,299 

 
 
 
 

    
 

בונות בהם מופקדים כספים להבטחת תשלום דמי שלושה חש  ד בנקאיאגיבתפסגות קרנות נאמנות מנהלת   .1
לטוהמשתהניהול   מיועד  חשבון  כל  כאשר  תשנים,  הבטחת  הלבת  דמי  המום  נאמן  ניהול  כל  של  שתנים 

לה לקרנות  נאמן  ןבהתאם  (קר  ,הוא  בנאמנות,  משותפות  השקעות  לתקנות  התשע"ח  בהתאם  מחקות)  נות 
 סך שלב  הינו  םהמשתנילהבטחת תשלום דמי הניהול  ,  כאמורדרש  הסכום הנ  2021במרס    31  נכון ליום.  2018

מיליוני   17.1-כבסך של    2020בדצמבר    31וליום    14.5  -כבסך של    2020במרס    31ש"ח. (ליום  יליוני  מ  16.4-כ
   ש"ח).

   

ש"ח יוני  לימ  7.8-סך של כ  2020במרס    31  וםלי (  2021  במרס  31ליום    ש"חני  מיליו  10.3  -כ  סך שלכולל  א.   .2
כ  2020בדצמבר    31ליום  ו של  לטובעליהנות  בחשבו   )ש"חמיליוני    9.3  -סך  קבוע  שעבוד  נרשם    תאגידת  ם 

 ילותה העסקית.עורך פלצ בנקאי
 

 ערך לניירות הבורסה ן נותק פי על נזילות היקףלו מזערי  עצמי בהון לעמידה מחויבתפסגות ניירות ערך  ב.  
 תקופת אורך לכל  ערך לניירות הבורסה תקנון בדרישות שוטף באופן עמדהערך  ת  . פסגות ניירואביב-בתל

   .הדיווח
לעמידה   נדרשת  נטוםישיחופנזילים    נכסים  בהיקףשוטפת  החברה  הנכללים  נונכסים    מזומנים(  ,  וספים 

זוגדרבה עו)ה  נטו  חופשיים ההנכסים הנזילים    דף.  מיליוני    27.8  -כ  הסתכם בסך של  2021במרס    31ליום  , 
 ש"ח).  מיליוני 27 -כ לש סךב 2020בדצמבר  31ליום ש"ח ו ליוני מי 44 -בסך של כ 2020במרס  31 וםיל"ח (ש

 
 פיקדונות . ב

 

 צמבר בד 31ליום  במרס  31ליום   

  2021 2020 2020 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
     

פקדון משועבד לטובת מסלקת  
   

    
 27,685  17,791  17,185   לניירות ערך *

 1,513  1,514  1,513   פקדון בנאמנות ** 
 2,324  2,345  2,324   ***  ות בבנקיםקדונייתרת פ

    21,022   21,650   31,522 
 

(ראה גם ביאור    .אביב בע"מ-לפסגות ניירות ערך מזומנים המשועבדים לטובת מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל  *
9 .( 

 
) 2( 23ם להוראות תקנה בהתא המשמש בטוחה לפעילות הפצהבנאמנות בבנק לאומי ן ולפסגות ניירות ערך פקד **

   .2007 -לתקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז
 
וד בעש נרשם  ועלי ןבחשבו  2020בדצמבר  31 -ו 2020במרס  31,  2021במרס  31  יוםל ש"ח ןמיליו 2 -ככולל סך של        ***

 של פסגות ניירות ערך. תה העסקיתלוילצורך פע תאגיד בנקאיוע לטובת קב
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 מגזרי פעילות  - 6ביאור 

 
 מידע אודות מגזרים בני דיווח

 
 בדוחות החברות המשולבות.  ילות כפי שהוצגושל מגזרי הפעה הצגהמידע הכספי המשולב כולל 

 
הה "גישת  את  מיישמות  המשולבות  ובהנהלהחברות  הפעילות  מגזרי  של  הכספי  הביצוע  על  בדיווח  מתבסס  אםתה"   ,

הקצאת  דרך  על  החלטותיהן  ולצורך  הביצוע  הערכת  לצורך  פנימי  באופן  ההנהלות  משתמשות  בו  המידע  על  זה  דיווח 
 ת.  מגזרי הפעילול רותהמקו

 
,  פעילות קרנות נאמנות וקרנות סלזר  : מגהוצגו כמגזר נפרד כל אחת,  קומפס השקעות פסגות  נאמנות, וחברת    חברת קרנות

 . התאמהב  ,קרן גידור  ומגזר
 

 לחברת פסגות ניירות ערך שני מגזרים בני דיווח כמפורט להלן: 
 
קת החברה ללקוחותיה, וכן סחר ובורסה שמספולל שירותי מכ  זה  מגזר  -  (ברוקראז')  פעילות מסחר בניירות ערך  . 1

 פעילות השקעות עצמיות. 
 חות החברה. קולמגזר זה כולל פעילות ניהול תיקי השקעות של  -ות שקעניהול תיקי ה . 2
 

ל  כללי החשבונאות שיושמו בדיווח המגזרי תואמים את כללי החשבונאות המקובלים שאומצו לצורך העריכה וההצגה ש 
בורסה קת  זר ברוקראז' אשר מציג הכנסות נטו מעלויות הנלוות להן (עמלות למסלפרט לדיווח במג  , חות הכספייםדוה

 ועמלות מסחר מפעילות בניירות ערך זרים).
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 (המשך) מגזרי פעילות - 6אור בי

 
 (המשך) מידע אודות מגזרים בני דיווח

 
 )(בלתי מבוקר 2021 במרס  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  
      פעילות  
      בקרנות   
  התאמות  קומפס   ניהול תיקי  נאמנות   
 דוח משולב דוח משולבל קרן גידור  ברוקראז' השקעות  ל ת סוקרנו 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 79,344  ** 3,756  733  ** 7,301  8,104  59,450  סך הכנסות מחיצוניים

       
 -  ) 5,601( -  -  5,601  -  רות בין המגזרים הכנסות ממכי 

       
 1,130  -  -  326  276  528  ן מומי הכנסות

       
 80,474  ) 1,845( 733  7,627  13,981  59,978  סך הכנסות 

       
 16,231  -  ) 966( ) 408( ) 318( 17,923  מגזרי  רווח (הפסד)

       
 377        הוצאות מימון

       
 1,520       הוצאות אחרות

       
 14,334       מסרווח לתקופה לפני 

 
 

 (בלתי מבוקר) 2020במרס  31ם ו לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה בי 
      פעילות  
      בקרנות   
  התאמות  קומפס   ניהול תיקי  נאמנות   
 וח משולבד דוח משולבל ור קרן גיד ראז'וקבר השקעות  וקרנות סל  
 חש" לפיא  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 83,055  ** 2,864  117  ** 6,669  9,111  64,294  סך הכנסות מחיצוניים

       
 -  ) 4,416( -  -  4,416  -  הכנסות ממכירות בין המגזרים 

       
 404  -  -  73  106  225  הכנסות מימון 

       
 83,459  ) 1,552( 117  6,742  13,633  64,519  כנסות סך ה

       
 19,383  -  ) 133( 539  1,231  17,746  מגזרי (הפסד)  ווחר
       

 732       הוצאות מימון
       

 161,098       *הוצאות אחרות
       

 ) 142,447(      לתקופה לפני מס  הפסד
 
וקרנות    נות נאמש"ח בפעילות קרנות הליון  ימ  157.3של  כסים בלתי מוחשיים בסך  נ  לירידת ערך שלהפסד  כולל   *

 ו.טנכסים בלתי מוחשיים, נ - 6ראה ביאור , להס
 

 31מיליון ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  3.6לאחר קיזוז עמלות מסלקת הבורסה ועמלות ניירות ערך זרים בסך של  **
  אשר מוצגות במסגרת התאמות  ,2020במרס    31שהסתיימה ביום  יליון ש"ח לשנה  מ  2.6בסך של  ו  ,2021במרס   
  רוטו.בב הכנסות חבר הבורסה מוצג לב. בדו"ח רווח והפסד סעיףמשוח הלדו 
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 מגזרי פעילות (המשך) - 6ביאור 
 

 מידע אודות מגזרים בני דיווח (המשך) א. 
 

 (מבוקר)  2020בדצמבר 31לשנה  שהסתיימה ביום  
      ילות פע 
      רנות  בק 
  התאמות  קומפס   ניהול תיקי  נאמנות   
 דוח משולב דוח משולבל קרן גידור  ברוקראז' קעות הש סל  וקרנות  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח חש" אלפי 

 
 310,194  ** 11,477  5,684  ** 30,888  33,405 228,740  סך הכנסות מחיצוניים

       
 -  ) 16,913( -  -  16,913  -  רות בין המגזרים הכנסות ממכי 

       
 637  -  -  104  178  355  מימון ות כנסה
       

 310,831  5,684  5,684  30,992  50,496  229,095  סך הכנסות 
       

 64,168  -  3,225  4,125  2,915  53,903  רווח מגזרי
       

 2,625        הוצאות מימון
       

 634,825       *הוצאות אחרות
       

 ) 573,282(      מס  פניה ללתקופ הפסד
 
ש"ח בפעילות קרנות הנאמנות וקרנות  ליון  ימ  614.4של  לתי מוחשיים בסך  ב  םנכסי  הפסד לירידת ערך שלכולל   *

 בלתי מוחשיים, נטו. נכסים  - 6יאור ש"ח, ראה ב ןיולימ 10.5ובפעילות ניהול תיקי השקעות בסך של , להס
 

תיימה ביום  הסשמיליון ש"ח  לשנה    10.6עמלות ניירות ערך זרים בסך של  ה וורסלאחר קיזוז עמלות מסלקת הב      **    
אשר מוצגות במסגרת התאמות לדוח המשולב. בדו"ח רווח והפסד סעיף הכנסות חבר הבורסה   ,2020בדצמבר  31

 טו.רובב מוצג
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  , נטותי מוחשייםנכסים בל - 7ור ביא
 

 
        עלות

 1,203,140 23,700 10,326 1,169,114 91,850 61,001 1,016,263 2020בינואר    1יתרה ליום  
        

 823 699 124 - - - - רכישות
        

 1,203,963 24,399 10,450 1,169,114 91,850 61,001 1,016,263 2020במרס    31יתרה ליום  
        
        

 1,203,140 23,700 10,326 1,169,114 91,850 61,001 1,016,263 2020בינואר    1יתרה ליום  
        

 5,096 3,585 1,511 - - - - רכישות
        

        בדצמבר 31ם ליו יתרה 
 2020 1,016,263 61,001 91,850 1,169,114 11,837 27,285 1,208,236 
        

 1,341 1,002 339 - - - - רכישות
        

 1,209,577 28,287 12,176 1,169,114 91,850 61,001 1,016,263 2021במרס    31יתרה ליום  
 

        הפחתות והפסדים
        מירידת ערך  
        

 99,060 16,138 6,728 76,194 46,855 25,939 3,400 2020בינואר    1יתרה ליום  
        

 5,799 1,432 535 3,832 3,069 763 - הפחתה לתקופה  
        

 157,266 - - 157,266 - 34,299 122,967 ך  הפסד מירידת ער
        
        

 262,125 17,570 7,263 237,292 49,924 61,001 126,367 2020במרס    31יתרה ליום  
        

 99,060 16,138 6,728 76,194 46,855 25,939 3,400 2020בינואר    1ליום  ה  ר ית 
        

 17,737 5,712 2,102 9,923 9,160 763 - הפחתה לתקופה  
        

 624,902 - - 624,902 - 34,299 590,603 ד מירידת ערך  הפס
        

        בדצמבר 31יתרה ליום 
 2020 594,003 61,001 56,015 711,019 8,830 21,850 741,699 
        

 2,910 985 405 1,520 1,520 - - הפחתה לתקופה  
        

        מרסב 31יתרה ליום 
 2021 594,003 61,001 57,535 712,539 9,235 22,835 744,609 

 
        הערך בספרים 

        
 941,838 6,829 3,187 931,822 41,926 - 889,896  2020במרס  31ליום 

        
 466,537 5,435 3,007 458,095 35,835 - 422,260 2020בדצמבר  31ליום 

        
 464,968 5,452 2,941 456,575 34,315 - 422,260 2021ס מרב 31ליום 

 

  הוצאות  הסכם    
 

  הוצאות 
  פקה הנ ניהול   

 
  רכישה

 כלהסך  נדחות תוכנות  סך הכל נדחות ומנהלה  מוניטין  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
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 נהלה וכלליות ק היווהוצאות תפעול ש - 8ביאור 
 
 לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים   
 בדצמבר 31ביום  במרס  31סתיימה ביום שה  

  2021 2020 2020 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)   

 פי ש"חאל "חאלפי ש אלפי ש"ח  
 

 61,876  18,377  14,382  ות הפצה עמל
 17,276  3,930  4,605  שירותי מחשב 

 6,050  1,384  1,284  תים מקצועיים , ייעוץ ומחקרירוש
 4,914  1,065  702  סי ציבוריחופרסום 

 6,913  1,825  1,699  עורכי מדדים
 13,007  3,601  3,456  אגרות

 1,223  319  331   ריםשכר וגמול דירקטו
 954  261  231  בהוצאות רכ

 2,462  550  664  ביטוח
 3,654  877  973  ול שירותי תפע

 14,591  3,722  3,994  עמלות
 9,943  2,475  1,936  פחת והפחתות 

 1,229  246  293  שונות
  34,550  38,632  144,092 
 
 
 

 ת ערך רונייקרן הסיכונים של הבורסה ל - 9ביאור 
 

מיליוני ש"ח,    17.2  -ה מסתכם לורסהב  חלק חברת פסגות ניירות ערך בע"מ בקרן הסיכונים של  2021במרס    31ליום  נכון  
 חברה בסעיף הפיקדונות. ה ןהמוחזקים במזומן ונכללים במאז

 
של  חלקה היחסי  ן  , יקט2021  ביולי  15לאחר מועד הדוח, פסגות ניירות ערך קיבלה הודעה מהבורסה על פיה החל מיום  

 "ח.מיליוני ש 15 -יכונים של הבורסה לסך של כהחברה בקרן הס
 
 
 

 מכשירים פיננסים - 10ביאור 
 

 שווי הוגן בהשוואה לערך בספרים  א. 
 

וזכאים,  ספבהערך   חייבים  לקוחות  מזומנים,  ושווי  מזומנים  לרבות  פיננסיות  והתחייבויות  פיננסיים  נכסים  של  רים 
פיקחייב אחרים,  פיקדודוים  מסלקת  נות,  בנאמנות,  קרן  או  תואם  אחרים  וזכאים  ספקים  ההוגן  לשווב  הבורסה,  וי 

 שלהם. 
 

 2021במרס  31ליום  
   שווי הוגן   
 ם ששמשו ניונת טכניקות הערכה    
 בקביעת שווי ההוגן  לקביעת השווי הוגן  2רמה  הערך בספרים 
   אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

וגן נאמד תוך  השווי הה   : שאינן שוטפות התחייבויות
ש בטכניקת היוון  שימו

ם  תזרימי מזומנים עתידיי
מרכיב הקרן והריבית,   גיןב

המהוונים לפי שיעור ריבית 
 השוק למועד המדידה. 

 
 ת מבנקים לזמן ארוך  אווהלו

 ) 24,492( ) 24,728( כולל חלויות שוטפות  
שיעור היוון של  

3.90% 
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 ם (המשך)סימכשירים פיננ  - 10ביאור 
 

 ואה לערך בספרים (המשך) שווי הוגן בהשו  . א
 
 2020רס במ 31ליום  
   שווי הוגן   
 נתונים ששמשו  טכניקות הערכה    
 בקביעת שווי ההוגן  השווי הוגן ת עלקבי 2רמה  הערך בספרים 
   אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

     התחייבויות שאינן שוטפות: 
 ל זמן ארוך כולהלוואות מבנקים ל

 פותחלויות שוט 
השווי ההוגן נאמד תוך   ) 36,903( ) 37,265(

היוון  קת כנישימוש בט
תזרימי מזומנים עתידיים  

בגין מרכיב הקרן והריבית,  
בית רי המהוונים לפי שיעור

 השוק למועד המדידה. 

שיעור היוון של  
3.75% 

   

 
 
 2020בדצמבר  31ליום  
   שווי הוגן   
 ששימשו  ים נתונ ת הערכה טכניקו   
 ן בקביעת שווי ההוג לקביעת השווי הוגן  2רמה  ערך בספריםה 
   אלפי ש"ח פי ש"חאל 
 

     התחייבויות שאינן שוטפות: 
 ך  והלוואות מבנקים לזמן אר

 כולל חלויות שוטפות  
השווי ההוגן נאמד תוך   ) 26,763( ) 26,966(

שימוש בטכניקת היוון  
יים  תזרימי מזומנים עתיד

ית,  הקרן והריב יבבגין מרכ
שיעור ריבית  המהוונים לפי

 השוק למועד המדידה. 

ון של  היוור שיע
3.65% 

   

 
 היררכיית שווי הוגן  ב. 

 
כשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, תוך שימוש בשיטת הערכה, בהתאם המ הטבלאות שלהלן מציגות ניתוח של

 לרמות השווי ההוגן בהיררכיה. 
 כדלקמן:  רוהשונות הוגד הרמות

 ים. זה טים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשיריםמחירים מצוט -1ה רמ
 לעיל.  1נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה  -2רמה 
 נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.  -3רמה 

 
 דים בשווי הוגן. ננסיים הנמדפיקה במכשירים החברה לא החזי  2020בדצמבר  31וליום   2021במרס  31נכון ליום 

 
 2020מרס  31ליום   

 1רמה   
 קר) מבותי (בל  

 אלפי ש"ח  
 

   נכסים פיננסים מוחזקים למסחר: 
 47,347   אגרות חוב ממשלתיות

 9,882   אגרות חוב קונצרניות שאינן ניתנות להמרה
 57,229   סה"כ
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 לי ענייןצדדים קשורים ובע - 11ביאור 
 

מיליון ש"ח לפסגות בית   90נד בסך בידדי קטוריון פסגות קרנות נאמנות חלוקתאישר דיר 2019בר בדצמ 19יום ב א. 
 נד בפועל. ידבבוצעה חלוקת הדי 2020בינואר   21השקעות. ביום 

 
ת "ח לפסגות בימיליון ש 50אישר דירקטוריון פסגות קרנות נאמנות חלוקת דיבידנד בסך  2021בינואר  20ביום  ב. 

 בוצעה חלוקת הדיבידנד בפועל.  2021בפברואר  1ם השקעות. ביו
 

בסך    2021ינואר    28ום  בי ג.  דיבידנד  חלוקת  ערך  ניירות  פסגות  דירקטוריון  בית    "חשמיליון    9.5אישר  לפסגות 
 בוצעה חלוקת הדיבידנד בפועל.  2021במרס  3השקעות, ביום 

 
 
 

 וח דיוהר תקופת אירועים מהותיים לאח - 12ביאור 
 

 בנקאים  הלוואה מתאגידיםרעון יפ .א
 

רקטוריון פסגות קרנות נאמנות פירעון מוקדם של ההלוואה מול הקונסורציום של די  ישרא  2021 ביוני  21ביום  
  ביוני   30נים, הלוואה אשר נקלטה בחברה בעקבות המיזוג עם פסגות קרנות מדדים בע"מ ביום  מממהבנקים ה

 24.75  של  רה את מלוא ההלוואה האמורה בסך פרעה החב  2021י  ביונ  24ביום  ,  א'). בהתאם  1(ראה ביאור    2019
 מיליון ש"ח. 

 
 הקופות המפעליות   הפסקת פעילות -  פסגות ניירות ערך ב. 

 
שאת  2021י  מאב  11ביום   השתלמות  וקרנות  גמל  קופות  של  המנהלות  לחברות  ערך  ניירות  פסגות  הודיעה   ,

סיום ההסהש על  היא מנהלת  לבניכמקעותיהן  בינה  כלים  לגבי  וזאת  למועד הקבו  הן  ע  חברה מנהלת, בהתאם 
רך צפויה ע  תם מולה, כך שפעילות ניהול ההשקעות של קופות גמל וקרנות השתלמות על ידי פסגות ניירוהסכב

 .  2022להסתיים במאי 
 
 ב'. 1ראה ביאור  -םהעברת השליטה בחברות המשולבות מאייפקס לאלטשולר שח . ג
 

 ג'.  1 אורראה בי -ולר שחם לוואליו קפיטלהמשולבות מאלטש שליטה בחברותה העברת   . ד
 

עובדים והוועד בקשר ה  ןלארגו  נאמנות  פסגות קרנותנחתם הסכם קיבוצי מיוחד נוסף בין    2021במאי    12ביום  
במקרה    ת קרנות נאמנותפסגוובקשר עם התנאים שיוענקו לעובדי  שחם    עם השלכות מכירת פסגות לאלטשולר

  מורה.האר למכירה סיום העסקה הקשו של
  לעובדי חברת ות ערך להכיל את התנאים שמקבלים עובדי חברת הקרנות גם  ניירפסגות    לתהתחייבה הנה  בנוסף,

 ך אשר אינם מאוגדים. ער פסגות ניירות
 

 א'.1ראה באור  - Pareto Equity Limited Partnershiהקמת קרן גידור חדשה  .ה
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