 23מרס2102 ,

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
מגדל רשמה רווח כולל לאחר מס של כ363-
מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של 2106
זאת לעומת רווח כולל לאחר מס של כ 212-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

ברבעון הרביעי של  2106ובשנת  2106כולה
המשיכה מגמת הצמיחה של הפרמיות ודמי הגמולים
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ פרסמה היום
(ה') את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של שנת
 2106ולשנת .2106
להלן עיקרי התוצאות:
* גידול ברווח הכולל לאחר מס ברבעון הרביעי של שנת  6102אשר הסתכם
בסךשלכ-323מיליוןש"ח,לעומתסךשלכ-612מיליוןש"חברבעוןהמקביל
אשתקד 
*הרווח הכולל ברבעון הושפע מקיטון בהפרשות בביטוח חיים בעקבות עלייה
של עקום הריבית חסרת הסיכון אשר קוזז בחלקו בשל עדכון הנחות מימוש
גמלה,בסךכוללשלכ-125מיליוןש"ח(לאחרמס) 
מנגד,תוצאותהרבעוןהושפעומהתשואותשהושגועלידיהקבוצהבשווקיההון
אשרהיונמוכותמהתשואותשהושגוברבעוןהמקבילאשתקד .
*בשנת,6102נרשםרווחכולל(לאחרמס)בסךשלכ-026מיליוןש"חלעומת
כ - 051מיליוןש"חאשתקד .הרווחהכוללהושפע מהפרשותבסךשלכ382-
מיליוןש"ח(אחרי מס) בביטוחחייםובביטוחכללי בגיןירידתעקוםהריביתוכן
בהמשךלהמלצותוועדתוינוגרד. 
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ברבעון הרביעי של  2106ובשנת  2106כולה
המשיכה מגמת הצמיחה של הפרמיות ודמי
הגמולים:
*בתחום ביטוח הבריאות ,סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם ברבעון
הרביעישלהשנהבסךשלכ313-מיליוןש"ח,גידולשלכ05%-לעומתהרבעון
המקבילאשתקד 
בשנת  6102סכוםהפרמיותשהורווחוברוטוהסתכםבסךשלכ- 0,022מיליון
ש"ח,גידולשלכ-05%לעומתאשתקד
*בתחוםביטוחכללי,סכוםהפרמיותברוטוהסתכםברבעוןהרביעי שלהשנה
בסךשלכ 203-מיליוןש"ח,גידולשלכ62%-לעומתהרבעוןהמקבילאשתקד .
הגידול הושפע ,בעיקרו ,מזכייתה של מגדל ביטוח במכרז ביטוח רכב לעובדי
המדינהאשרנכנסלתוקףבסוףשנת.6102 
בשנת  6102סכום הפרמיות ברוטו הסתכם בסך של כ - 6,660מיליון ש"ח,
גידולשלכ-03%לעומתאשתקד 
*בקרנותהפנסיה,סכוםדמיהגמוליםהסתכםברבעוןהרביעי שלהשנה בסך
שלכ-0,281מיליוןש"ח ,גידולשלכ-3%לעומתהרבעוןהמקבילאשתקד .
בשנת 6102סכוםדמיהגמוליםהסתכםבסךשלכ - 2,683מיליוןש"ח,גידול
שלכ-3%לעומתאשתקד .
*בביטוח חיים ,סכום הפרמיות השוטפות שהורווחו ברוטו (לרבות חוזי
השקעה) ,הסתכם ברבעון הרביעי של השנה בסך של כ 0,820-מיליון ש"ח,
גידולשלכ-01%לעומתהרבעוןהמקבילאשתקד. 
הגידולהושפעמעלייהבשיעוריההפקדותלחסכוןהפנסיוניבהתאםלתיקוןמס'
.02
בשנת6102סכוםהפרמיותהשוטפותשהורווחוברוטו(לרבותחוזיהשקעה)
הסתכםבסךשלכ-2,012מיליוןש"ח,גידולשלכ-6%לעומתאשתקד .

*סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה ליום  30.06.6102עמד על כ - 225
מיליארדש"ח ,גידולשלכ 5%-לעומתסךהנכסיםהמנוהליםשלהקבוצהליום
30.06.6105 

*ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה)
ליום 31.12.2016עמדעלכ-5.6מיליארדש"ח 

*עודףההוןשלמגדלביטוח(עפ"יהתקנותהקיימות)מעללהוןהנדרש 
ליום30.06.6102עמדעלכ- 3.2מיליארדש"ח. 
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* בחודשפברואר 6102פורסמו והועברו לוועדתהכספיםשלהכנסתהוראות
ליישוםמשטרכושרפירעוןמבוסס.Solvency IIההוראותהמעודכנותכוללות,
ביןהיתר,הוראותמעברליישום .
בהתחשבבהוראותהמעברלעמידהב SCR-כפישנכללובהוראותהמעודכנות
שהוגשו לוועדת הכספים ועל סמך תוצאות תרגיל  IQIS5שמתייחס ליתרות
ליום 30בדצמבר,6105למגדלביטוחאיןחוסרבהון(קרי ביחסל- 21%מה-
.)SCRמגדלביטוחתידרשלהשליםאתההוןהנדרשהעולהמהתרגילעדל-
011%מה,SCR-בהדרגהעדליום30בדצמבר .6160

עופר אליהו ,מנכ"ל "מגדל ביטוח" :"תוצאות  6102מעידות על העוצמות
והחוזקותשלקבוצתמגדל.למרותתנאיהשוקהמאתגריםבמיוחדעבורמגדל
במחצית הראשונה של השנה ,הצליחה הקבוצה לרשום צמיחה עסקית נאה
מאוד בתחומי פעילותה ,בדגש על תחומי הביטוח הכללי והבריאות ,ולהרחיב
משמעותית את סך הנכסים המנוהלים על-ידה .כקבוצת ביטוח ופיננסים
מובילה ,תמשיך מגדל ותחתור לעמוד ביעדיה העסקיים אל מול המציאות
המשתנה ,תוך המשך הרחבת פעילותה בתחומים רווחיים ,התאמת תמהיל
השקעותיהוחיזוקבסיסההוןשלה" .
פירוט אודות תוצאות פעילות רבעון רביעי לשנת  2016

ברבעון הרביעי שלהשנה("הרבעון המדווח") נרשםרווחכולל בסךכ 323-מיליוןש"ח לעומתרווח כולל בסך
שלכ612-מיליוןש"חברבעוןהמקבילאשתקד. 

הרווח הכולל ברבעון המדווח הושפע בעיקרו מהקטנת ההפרשות המיוחדות בביטוח חיים בשל עלית עקום
הריבית חסרת הסיכון (אשר קוזז בחלקו בשל עדכון הנחות מימוש גמלה) ,כמתואר להלן ,וכן מעלייה נכרת
ברווחמסיכוןבביטוחחיים.בנוסף לכך,הרווחהושפעמהתשואותשהושגועלידיהקבוצהבשווקיההוןעלרקע
עלייהבשעריהמניות  שקוזזהבחלקהבשלירידהבשעריאגרותהחוב,אשרהיונמוכותמהתשואותשהושגו
ברבעוןהמקבילאשתקד .

בביטוח חיים,עלייתעקוםהריביתחסרתהסיכוןגרמה להקטנת ההפרשות המיוחדות בסךכ 363-מיליוןש"ח,
מזה :כ 82-מיליון ש"ח לפני מס בגין העתודה המשלימה לגמלאות וכ 652-מיליון ש"ח לפני מס בגין בחינת
נאותותהעתודות(.)LATמנגד,חל גידול בהפרשהבסךכ 068-מיליוןש"ח לפנימסבעיקר בשלעדכוןהנחות
מימוש גמלה.בסיכומו של הרבעון הרביעי חל קיטון נטו בהפרשות אלה בסך של כ 035-מיליון ש"חלפני מס
(כ065-מיליוןש"חלאחרמס) .

בביטוח כללי,הגדילה החברהברבעון המדווחאת ההפרשותבענפירכבחובהוחבויותבסך של כ - 66מיליון
ש" חבעיקרבשלעדכוןשיעורריביתההיווןבעקבותפרסוםתקנותהביטוחהלאומי .

לעומת זאת ,ברבעון המקביל אשתקד הרווח הכולל  הושפע מרווחים נכרים מהשקעות ,כאמור לעיל ,וקוזז
בחלקובשלגידולבעתודההמשלימהלגמלאותבביטוחחייםבסךשלכ068-מיליוןש"חלפנימס(כ33-מיליון
ש"חלאחרמס). 
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ברבעון המדווח נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ 0,330- מיליוןש"חלעומתרווחיםמהשקעותבסך של כ-
 6,126מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח נרשמו רווחים מהשקעות
בסךשלכ0,823-מיליוןש"חלעומתרווחיםמהשקעותבסךשלכ0,833-מיליוןש"חברבעוןהמקבילאשתקד,
בתחוםביטוחכללינרשמורווחיםמהשקעותבסכוםנמוךמ0-מיליוןש"חלעומתרווחיםמהשקעותבסךשלכ-
28 מיליוןש"חברבעוןהמקבילאשתקד ,ובתחוםביטוחבריאותנרשמורווחיםמהשקעותבסך שלכ33-מיליון
ש"חלעומתרווחיםמהשקעותבסךשלכ68- מיליוןש"חברבעוןהמקבילאשתקד .
1

 הרווחים(הפסדים)מהשקעותכולליםרווחים(הפסדים)מהשקעותנטווהכנסותמימון,חלקהחברהבתוצאותנטושל
חברותכלולותוכןרווח(הפסד)כוללאחרלפנימיסים.
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ישלצייןכיחלקניכרמההכנסותמהשקעותנזקפות לעתודותהביטוחיותועלכןההשפעההעיקריתעלתוצאות
החברההינהבמרווחהפיננסיהנוצרלאחרהזקיפההאמורהלעתודותהביטוחיות .

כתוצאה מן האמור לעיל,חלה ירידהבמרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות
תשואה בביטוח חיים לעומת הרבעון המקביל אשתקד ,בשל קיטון בתשואות הריאליות שהושגו בהשקעות
שאינן אגרות חוב מיועדות .בנוסף ,חלה ירידה בהכנסות הריאליות מהשקעות מתחום ביטוח כללי וביטוח
בריאות ובהכנסות מהשקעותהעומדותכנגדההון,בשל תשואותנמוכות יותרשהושגו על ידי הקבוצה בשווקי
ההוןברבעוןהמדווחלעומתהרבעוןהמקבילאשתקד. 

ברבעון המדווח ,דמי הניהול המשתנים בפוליסותהמשתתפותברווחיםבביטוח חיים ששווקועדשנת,6116
הסתכמובסךשלכ189-מיליוןש"חלפנימס,לעומתכ666-מיליוןש"חלפנימסברבעוןהמקבילאשתקד. 

ברבעון המדווח חלה ירידה במדד המחירים לצרכן שהסתכמה ב ,1.3%-לעומת ירידה של  1.2%ברבעון
המקבילאשתקד.יצויןכי, לשינוייםבאינפלציההשפעהעלההכנסותמהשקעותבגיןהנכסיםהצמודיםלמדד
בתיקי הנוסטרו .כמו כן ,לאינפלציה השפעה על התאמת ההתחייבויות הביטוחיות וההתחייבויות הפיננסיות
הצמודותלמדד,והשפעהעלדמיהניהולהמשתנים  אשרנגביםבפוליסותהמשתתפותברווחיםשהונפקועד
שנת6116בעקבותההשפעהעלהתשואההריאליתהמושגתבפוליסותאלו .

בביטוח חיים חלה ברבעון המדווח עלייה נכרת ברווח מסיכון אשר נבעה בעיקרה מקיטון בתביעות ומעדכון
אומדןהיקףהתשלומיםהשוטפיםהמשפיעעלחישובעתודותאיכושרעבודהבתשלום אשרבעקבותיוקטנו
העתודות בסךשלכ - 28 מיליוןש"ח,זאתלעומתהגדלתההפרשהלאובדןכושרעבודהבסך של כ 21-מיליון
ש"חלפנימסברבעוןהמקבילאשתקד,אשרהתבססהעלמחקרשל החברהבנושאהתמשכותתביעותבענף
אובדן כושר עבודה המשפיע על הנחת עלות התביעה למבוטח .בנוסף ,חל ברבעון המדווח גידול בהכנסות
מדמיהניהולהקבועיםבפוליסותהמשתתפותברווחיםבעקבותגידולבהיקףהנכסיםהמנוהלים. 

בפרמיות  בביטוח חיים ,לרבות תקבולים בגין חוזי השקעה ,חלה עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
בפרמיות השוטפות חל גידולשנבעבעיקרומעלייהבשיעוריההפקדותלחיסכון פנסיוני בהתאם לתיקון מס'02
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשע"ו 6102-("תיקון מס'  .)"06מנגד ,בפרמיות החד
פעמיותבגיןחוזיביטוחובתקבוליםהחדפעמייםבגיןחוזיהשקעהחלקיטוןלעומתהרבעוןהמקבילאשתקד. 

בסך המכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך חלה עלייה לעומת הרבעון
המקבילאשתקד ,כאשרבמכירותתכניותביטוחהחייםחלהעליהנכרתומנגדבמכירותהפנסיהחלהירידה .

בענפיהפנסיהוהגמלחלההרעהבתוצאותאשרהושפעה משחיקהבשיעורדמיהניהולהממוצעיםוכןמרישום
הפרשה לירידת ערך מוניטין המיוחס לגמל בסך של כ 60-מיליון ש"ח לעומת רישום הפרשה בסך של כ03-
מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .בנוסף לכך ,התגברה מגמת העברות הכספים נטו לגופים מוסדיים
אחרים,לעומתהרבעוןהמקבילאשתקד. 

בתחוםביטוחהבריאות,חלשיפורבתוצאותהחיתומיותלעומתהרבעוןהמקבילאשתקדאשרהתבטאבעיקרו
בענפיביטוחסיעודי,ביטוחתאונותאישיותוביטוחיקולקטיביםבשלקיטוןבתביעות. 

בתחוםהביטוחהכללי ,בתוצאותהחיתומיות(ללארווחיהשקעהריאלייםוללאעדכוןהעתודותבעקבותפרסום
תקנות הביטוח הלאומי) חלה ירידה בענף רכב חובה ,ומנגד שיפור בענפי החבויות .בענפי רכב רכוש וענפי
רכושאחריםהתוצאותהחיתומיותנותרוברמהדומהלרבעוןהמקבילאשתקד .

בתחוםהשירותיםהפיננסיים,הצמצוםברווחהכולללעומתהרבעוןהמקבילאשתקדנבעבעיקרומירידהברווח
של פעילות הבנקאות להשקעות ,אשר קוזזה בחלקה בשל ביצוע הפחתת מוניטין המיוחסת לפעילות קרנות
הנאמנותבקבוצהברבעוןהמקבילאשתקד .

ברבעוןהמדווח חל גידול ברווחהכולל בסךשלכ 30-מיליוןש"ח,בשלעדכוןיתרותהמיסיםהנדחיםבחברות
המוחזקות של החברה,בעקבות הורדתשיעורמסהחברותמ 65%-ל 66%-החלמינואר  6102ולשיעורשל
 63%החל בינואר  6108ואילך ,עם כניסתו לתוקף של חוק ההתייעלות  הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום
המדיניותהכלכליתלשנותהתקציב6102ו־,)6108התשע״ז6102-ב0-בינואר.6102 
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פירוט אודות תוצאות הפעילות בשנת 2016
בשנת6102("שנת הדוח")נרשםרווחכוללבקבוצהבסךשלכ026-מיליוןש"חלעומתרווחכוללבסךכ051-
מיליוןש"חבשנת.6105הרווחהכוללהושפעבעיקרומהפרשותמיוחדותבסךכ216-מיליוןש"חלפנימס(כ-
 382מיליוןש"חלאחרמס) שרשמההחברהבביטוחחייםובביטוחכלליכמפורטלהלן.ההפרשותכאמורהיו
גבוהותמההפרשותהמיוחדותשרשמההחברהבביטוחחייםבשנת 6105שהסתכמובסךכ 323-מיליוןש"ח
לפנימס(כ 662-מיליוןש"חלאחרמס)ומההפרשותבשנת 6106שהסתכמובסךשלכ 622-מיליוןש"חלפני
מס(כ631- מיליוןש"חלאחרמס).בנוסףלכך,בשנתהדוחחלהעלייהניכרתברווחמסיכוןוכןנרשמוהכנסות
מעלייתשעריםבשווקיההון,בעיקרבמדדיהמניות,אךבסיכומהשלשנתהדוחחלקיטוןברווחיםמהשקעות
שלהחברהלעומתשנת .6105

הגידולכאמורברווחבשנת,6102חללאחרקיטוןניכרברווחבשנת 6105לעומתשנת,6106שנבעבעיקרו
בשלירידהניכרתבתשואותשהושגועלידיהקבוצהבשווקיההון .

בביטוחחיים ,ירידתעקוםהריביתחסרתהסיכוןבשנת6102גרמהלהגדלתההפרשותהמיוחדותבסךשלכ-
 632מיליוןש"ח.מנגד,חלקיטוןבהפרשהבסךכ 2-מיליוןש"חבשלעדכוןהנחותגמלה.בסיכומהשלשנת
הדוחחלגידולנטובהפרשותאלהבסךשלכ630-מיליוןש"חלפנימס(כ622-מיליוןש"חלאחרמס).לעומת
זאת,בשנת6105חלגידולבהפרשהבסךשלכ323-מיליוןש"חלפנימסובשנת6106גידולבסךשלכ622-
מיליוןש"חלפנימס. 

בתחוםהביטוחהכללי,עדכנההחברהאתאומדניהבגיןהשפעתפרסוםתקנותביטוחלאומי,לפיהן,ביןהיתר,
שיעור הריבית לצורך היוון קצבה שנתית הוקטן ל 6%-במקום  3%ונקבע מנגנון לעדכון שיעור ריבית ההיוון
אחת ל 6-שנים ,ובהתאם לכך הגדילה את ההפרשות בענפי רכב חובה וחבויות ,בעיקר ברבעון הראשון של
השנה,בסךשלכ021-מיליוניש"חבשיירלפנימס(כ013-מיליוןש"חלאחרמס).ירידתעקוםהריביתהביאה
גםלהגדלתההתחייבויות הביטוחיות בביטוחהכלליבסךשל כ 03-מיליוןש"חלפני מס (כ 8-מיליוןש"חלאחר
מס)רקבענפיםשבהםמחושבותההתחייבויותבביטוחכלליעלפיעקרונותהנוהגהמיטבי. 
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בשנת  6102נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ 6,832-מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-
 3,663מיליון ש"חבשנת.6105בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-
 6,536מיליוןש"ח לעומתרווחיםמהשקעותבסךשלכ 6,322-מיליוןש"חבשנת ,6105בתחוםביטוחכללי
נרשמורווחיםמהשקעותבסךשלכ32- מיליוןש"חלעומתרווחיםמהשקעותבסךשלכ060-מיליוןש"חבשנת
, 6105ובתחוםביטוחבריאותנרשמורווחיםמהשקעותבסךכ 32-מיליוןש"חלעומתרווחיםמהשקעותבסך
שלכ21-מיליוןש"חבשנת .6105

במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים חלה ירידה
לעומתשנת 6105בשל קיטון בתשואותהריאליותשהושגובהשקעותשאינן אגרות חוב מיועדות.בנוסף ,חלה
ירידהבהכנסותהריאליותמהשקעותמתחום ביטוחכללי וירידהבהכנסותמהשקעותהעומדותכנגדההוןבשל
קיטוןבתשואותשהושגועלידי הקבוצהבשווקיההוןלעומתשנת.6105הירידההאמורהחלהלאחרירידה
במרווחהפיננסיהכוללובהכנסותמהשקעותהעומדותכנגדההוןבשנת6105לעומתשנת.6106 

מנגד,בשנת 6102חלגידול בדמי הניהול המשתנים בפוליסותהמשתתפותברווחיםבביטוח חיים ששווקועד
שנת,6116אשר הסתכמו בכ 331-מיליון ש"ח(לפני מס) לעומת כ 636-מיליון ש"ח(לפני מס)בשנת,6105
וזאתלעומתכ386-מיליוןש"ח(לפנימס)בשנת6106בההושגותשואותגבוהותיותרעלידיהחברה .

בשנת6102חלהירידהבמדדהמחיריםלצרכןשהסתכמהב1.3%-לעומתירידהשל1.3%בשנת.6105כמו
כן,לשינוייםבאינפלציההשפעהעלההכנסותמהשקעותבגיןהנכסיםהצמודיםלמדדבתיקיהנוסטרו.בנוסף,
לאינפלציה השפעה על התאמת ההתחייבויות הביטוחיות וההתחייבויות  הפיננסיות הצמודות למדד ,והשפעה
על דמי הניהול המשתנים אשר נגבים בפוליסות המשתתפות ברווחים שהונפקו עד שנת  6116בעקבות
ההשפעהעלהתשואההריאליתהמושגתבפוליסותאלו .

פעילותהקבוצהותוצאותיהמושפעותבמידהניכרתמשווקיההון,וביןהיתרגםמשיעוריהריביתהנמוכיםאשר
להם השלכה על התשואות הגלומות בתיקי הביטוחובנכסים הפיננסיים האחרים וכנגזרת גם על דמי הניהול /
המרווחהפיננסימהשקעות. 
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 הרווחים(הפסדים)מהשקעותכולליםרווחים(הפסדים)מהשקעותנטווהכנסותמימון,חלקהחברהבתוצאותנטושל
חברותכלולותוכןרווח(הפסד)כוללאחרלפנימיסים.
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בביטוחחייםחלהבשנתהדוחעלייהנכרתברווחמסיכוןאשרנבעהבעיקרהמקיטוןבתביעותומעדכוןאומדן
היקף התשלומים השוטפים המשפיע על  חישוב עתודות אי כושר עבודה בתשלום אשר בעקבותיו קטנו
העתודות בסךשלכ - 28מיליוןש"ח,זאתלעומת  הגדלתהפרשהלאובדןכושרעבודהבסךכ 21-מיליוןש"ח
לפנימסבשנת,6105לצדהרעהבתביעותלעומתשנת.6106בנוסף,חלבשנתהדוחגידולבהכנסותמדמי
הניהולהקבועיםבפוליסותהמשתתפותברווחיםבעקבותגידולבהיקףהנכסיםהמנוהליםבהמשךלגידולשחל
בשנת6105לעומתשנת,6106וכןירידהבהוצאותהנהלהוכלליותלעומתשנת .6105

בענפי הפנסיה והגמל חלה הרעה בתוצאות ,אשר נבעהמשחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים וכן מרישום
הפרשהלירידתערךמוניטיןהמיוחסלגמלבסךשלכ60-מיליוןש"חבשנתהדוחלעומתהפרשותלירידתערך
מוניטיןבסךשלכ03-מיליוןש"חבשנת6105וכ-06מיליוןש"חבשנת .6106

בתחום ביטוח הבריאות ,בשנת הדוח חל שיפור בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעות ריאליים) שנבע
בעיקרו משיפורבביטוחסיעודיובביטוחתאונותאישיותבשלקיטוןבתביעות,שקוזזבחלקובשלהרעהבביטוח
הוצאות רפואיות ,לרבות השתלות .השיפור בתוצאות ,כאמור ,הינו לאחר הרעה שחלה בתוצאות החיתומיות
בשנת  6105לעומת שנת  ,6106אשר התבטאה בעיקרה בענפי ביטוח סיעודי וביטוח תאונות אישיות עקב
החמרה בהתפתחות התביעות וכן עקב גידול בהפסד מביטוחים קבוצתיים .התוצאות החיתומיות כאמור,
הושפעוגםמגידולבהוצאותהנהלהוכלליותשחלבשנים6105ו .6102-

בתחוםהביטוחהכללי,בשנתהדוחחלההרעהבתוצאותהחיתומיות(ללארווחיהשקעהוללאעדכוןהעתודות
בשלהמלצותועדתוינוגרדוירידתעקוםהריבית)לעומתשנת,6105אשרהושפעהבעיקרהמעלייהבהפסד
החיתומי בענף רכב רכוש וכן מקיטון ברווח החיתומי בביטוח רכב חובה .מנגד ,בענפי החבויות חל צמצום
בהפסד החיתומי לעומתאשתקד.בשנת  6105חלההרעה בתוצאותהחיתומיותלעומתשנת  6106בביטוח
רכברכושובביטוחיהחבויות,שקוזזהבחלקהבשלעלייהברווחהחיתומיבביטוחרכבחובה .

בתחום השירותים הפיננסיים,המעברמהפסדכוללבשנת 6105לרווחכולל בשנתהדוח נבעבעיקרומביצוע
הפחתת מוניטין המיוחסת לפעילות קרנות הנאמנות בקבוצה בשנת  . 6105מנגד ,בשנת הדוח חלה ירידה
ברווח של פעילות הבנקאות להשקעות .ההפסד בשנת  6105לעומת רווח בשנת  6106הושפע בעיקרו
מהפחתתהמוניטיןשבוצעהבשנת6105והעלייהברווחמפעילותבנקאותלהשקעות,כאמורלעיל. 

בתוצאות מגזרי הפעילות האחרים ,הכוללים בעיקרם את תוצאות הפעילות של סוכנויות הביטוח בקבוצה,
הרווחנותרברמהדומהלשנת,6105וזאתלאחרשבשנת 6105חלהעלייה ברווחהכולל לעומתשנת6106
אשרנבעהבעיקרהמקיטוןבהוצאות .

בסךהוצאותהנהלהוכלליותבקבוצהחלה בשנת6102ירידה לעומתשנת,6105זאת לעומתעליהשנרשמה
בשנת6105לעומתשנת .6106

בעקבות הפחתתשיעורמסהחברותמ 62.5%-ל 65%-שנכנסהלתוקףב 0-בינואר ,6102ובעקבות הורדת
שיעורמסהחברותמ65%-ל66%-החלמינואר 6102ולשיעורשל63%החלמינואר6108ואילך,חלבשנת
6102גידולברווחהכוללבסךשלכ26-מיליוןש"חשנבעמהקטנתיתרותהמסיםהנדחיםבחברותהמוחזקות
שלהחברה. 
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סולבנסי

בחודשפברואר6102 פורסמווהועברולוועדתהכספיםשלהכנסתהוראותליישוםמשטרכושרפירעוןמבוסס
Solvency II("ההוראות המעודכנות") .
ההוראותהמעודכנותנועדולכונןמשטרכושרפירעוןחדשלחברות ביטוחבישראל.זאת,בהתבססעלהוראות
דירקטיבה  ,EC/6113/038המכונה " "Solvency II("הדירקטיבה") ,שאומצה על ידי האיחוד האירופי
ומיושמתהחלמינואר6102בכלהמדינותהחברותבו .

הדירקטיבה כוללת בחינה מקיפה של סיכונים להם חשופות חברות ביטוח וסטנדרטים לניהולם ומדידתם,
ומבוססתעלשלושהנדבכים :
נדבך ראשון כמותי שעניינו יחס כושר פירעון מבוסס סיכון ,נדבך שני איכותי ,הנוגע לתהליכי בקרה פנימיים,
לניהולסיכונים,לממשלתאגידיולתהליךהערכהעצמישלסיכוניםוכושרפירעון( (ORSAונדבךשלישיהנוגע
לקידוםמשמעתשוק,גילויודיווח .

בדעתהממונה  לפרסםהנחיותלענייןניהולהוןוקביעתיעדהוןפנימי,לענייןסקרפעריםשעלחברותהביטוח
יהיהלבצעביחסלמערךניהולהסיכונים,הבקרותוהממשלהתאגידיוניירהתייעצותלקידוםתהליךלהערכה


עצמיתשלסיכוניםוכושרפירעון(.)ORSA

ההוראותמבוססות עלהנדבךהכמותילפיהדירקטיבהוהוראותיההנלוות.עלפיההוראותהמעודכנות,הנדבך
הכמותיייושםבישראלהחלמ 31-ביוני. 6102יחדעםזאת ,חברותביטוחתידרשנהלעמוד,בשלבזה ,גם
במשטרהקייםלפיתקנותההון .

בהתאםלדירקטיבהקיימותשתירמותשלדרישותהון :
א .ההוןהנדרשלשמירהעלכושרהפירעוןשלחברתביטוח(".)"SCRה-SCRרגיש לסיכונים ומבוסס
על חישוב צופה פני עתידעל בסיסההנחיותליישוםמשטרכושרהפירעון החדש.דרישהזו נועדה
להבטיח התערבות מדויקת ועתית של רשויות הפיקוח .
ב .רמה מינימלית שלהון(""MCRאו"סף הון")המחייבתהשלמתהון.

ההוראותהמעודכנותכוללותהוראותדיווחלממונהבמקריםבהםהחברהאינהעומדתאוחוששתשלאתעמוד
ברמותההוןהאמורותוכןהוראותלהגשתתוכניתלהבטחתעמידתהברמותההוןהאמורות .

בהתאםלהוראות המעודכנות,סףההוןיהיהשווהלסכוםהגבוהמביןההוןהראשוניהנדרשמחברתביטוחלפי
תקנות ההון לבין סכום המחושב כשיעור מה - ,SCRלא יותר מ - 65%מה - SCRולא פחות מהגבוה מבין
65%מה- SCRאוסכוםהנגזרמגובהעתודותביטוחופרמיותכהגדרתןבהנחיותהמעודכנות .

ההוראות המעודכנות כוללות ,בין היתר ,הוראות מעבר ליישום  ,Solvency IIהמבוססות על הדירקטיבה
שעיקרן :

 .0עמידהבדרישותההון( :)SCR
ההוןהנדרשלכושרפירעוןשלחברתביטוחבתקופה שתחילתה ביום  30ביוני2017וסיומה ביום 31
בדצמבר 2021("תקופת הפריסה")לאיפחתמהשיעוריםהבאיםשיחושבועלנתוני :

שיעורמה- SCR



21%
30בדצמבר 6102
 25%
30בדצמבר 6102
 21%
30בדצמבר6108ו31-ביוני 6103
 81%
30בדצמבר6103ו31-ביוני 6161
 31%
30בדצמבר6161ו31-ביוני 6160
 011%
30בדצמבר 6160
 .6דרישתהוןמוקטנתעלסוגיםמסוימיםשלהשקעותהמוחזקותע"יהמבטח בכלמועדדיווח כאשר
דרישה זו תלך ותגדל באופן הדרגתי במשך  2שנים עד שדרישת ההון בגין השקעות אלו תגיע
לשיעורההמלא .
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כחלקמההיערכותליישוםהמודל,בוצעו,עפ"יהנחייתהאוצר,מספרתרגילים( IQIS -סימולציותשלהשפעת
הדירקטיבה על הונו של המבטח בהינתן תמהיל העסקים והמאזן הקיימים שלו) שמטרתם לכייל את המודל.
התרגילהאחרוןשבוצעהתייחסליום30בדצמבר6105(להלן)IQIS5והיהמבוססעלתקנותסופיותוהנחיות
טכניות ליישום שפרסמה הנציבות האירופית וכן על חוזר הנחיה לביצוע שפרסמה הממונה בחודש אפריל
 .6102

עלפיתרגיל IQIS5 שביצעהמגדלביטוח,המבוססעלתמהילההשקעותוההתחייבויותהביטוחיותליום30
בדצמבר,6105למגדלביטוח חוסרבהוןבהיקףשלכ - 3.0 מיליארדיש"ח.החוסרבהוןכאמור,הינו לאחר
התחשבות בהוראות המעבר של הממונה  לעניין סוגים מסוימים של השקעות המוחזקות על ידי מגדל ביטוח
אשרדרישתההוןהנוספתבגינןהיאבסךשלכ-0.6מיליארדש"ח .

החוסרבהוןליום 30בדצמבר 6105בהתחשבבגיוס הוןמשנישבוצעבשנת 6102בסךשלכ - 1.3מיליארד
ש"חובהוראותהמעברלענייןסוגיםמסויימיםשלהשקעותכאמור,הינוכ-6.6מיליארדש"ח .

תוצאות התרגילים לעיל אינם כוללים השפעת פעילות מגדל ביטוח ותוצאותיה בשנת  6102על תמהיל
ההשקעותוההתחייבויותהביטוחיותוכןהשפ עותאקסוגניותכגוןשינוישלעקוםהריביתחסרתהסיכוןושינויים
רגולטורייםהמשפיעיםעלהסביבההעסקית .

תוצאתתרגילIQIS5האמורהלעילמבוססתעלהנחיותIQIS5ואיננהמעודכנתלהוראותהמעודכנות,השונות
בנושאיםמסוימיםמההנחיותליישום.IQIS5 

ליישום ההוראות המעודכנות (ללא הוראות מעבר) על תרגיל  IQIS5הייתה ככל הנראה השפעה חיובית
מהותיתעלהחוסרבהון.ההוראותהסופיותעשויותלכלולשינוייםנוספיםלעומתההנחיותששימשובחישוב
 .IQIS5

בהתחשבבהוראותהמעברלעמידהב - SCRכפישנכללובהוראותהמעודכנותשהוגשולוועדתהכספיםועל
סמך תוצאות תרגיל  IQIS5שמתייחס ליתרות ליום  30בדצמבר  ,6105למגדל ביטוח אין חוסר בהון (קרי,
 21%מה - SCR דלעיל).מגדלביטוחתידרשלהשליםאתההוןהנדרשהעולהמהתרגילעדל - 011%מה-
,SCRבהדרגהעדליום30בדצמבר6160(ראהלעיל).

תוצאות תרגיל  IQIS5כוללות את פעולות מגדל ביטוח לצמצום החוסר בהון כפי שבא לידי ביטוי בתרגילים
הקודמים,ביןהיתר,באמצעותהנפקותהוןמשניושלישוניוצמצוםסיכוניםפיננסיים.פעולותאלהקוזזובמידה
מסויימת ,בין היתר ,על ידי הגדלת דרישות הון בגין סיכונים ביטוחיים בעקבות פרסום הבהרות הממונה
לתרחישיםביטוחייםבמסגרתההנחיהלביצוע .IQIS5

כפוף לאמור לעיל ,תוצאות תרגילי ה - IQISמהוות אינדיקציה מסוימת להשפעת משטר כושר פירעון מבוסס
 Solvency II ומשקפות,בעיקר,דרישותהוןגבוהותיותרביחסלדרישותההוןהקיימותבגיןסיכוניםפיננסיים
(הןבתיקהנוסטרוו הןבתיקהמשתתף)וביטוחיים(ביןהיתראריכותחיים,ביטוליםותחלואה). 

יודגש כי למודל ,במתכונתו הנוכחית ,רגישות גבוהה מאוד לשינויים במשתני שוק ואחרים ולפיכך מצב ההון
המשתקףממנועשוילהיותתנודתימאוד.כמוכן,התרגילמבוצעכחלקמההיערכותליישוםהמודלככלשיחול
במתכונתוהנוכחית,הבנתההוראותהחדשותוהשלמתההערכותהאירגוניתוהמיכונית .

כאמורעלפיהנחייתהממונה ,בוצעומספרתרגיליםהמהוויםסימולציותשלהשפעתהדירקטיבהעלהונושל
המבטח שמטרתם לכייל את המודל ולהתאימו .אי לכך ,ייתכן שהתוצאות בפועל יהיו שונות מתוצאות
התרגילים .יחד עם זאת ,וכמפורט לעיל ,מגדל ביטוח נערכת לעמידה במשטר ההון החדש בהתאם
לאינדיקציותהמתקבלותמתוצאותהתרגילים.
מגדלביטוחפועלת לעמידהביעדיההוןעל פימשטרההון החדשעלידיהרחבתבסיסההוןשלהוהתאמת
תמהילההשקעות.כמוכןקיימותלמגדלב יטוחאפשרויותלהקטנתדרישותההוןבאמצעיםנוספיםכגוןהמשך
הפחתת סיכונים בתיק הנוסטרו ,רכישת ביטוחי משנה ועוד .השימוש באמצעים כאמור ,עלול להשפיע באופן
מהותיעלהרווחיותהעתידיתשלמגדלביטוח,והואייבחןבהתחשבבמחיריםהחלופייםשישררובאותהעת,
בתועלתהכלכליתשלהםאלמולהחלופותהקיימותובמידתהצורך .
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רצ"ב תיאור גרפי של התפתחות הרווח הכולל ,הפרמיות והנכסים המנוהלים:

להלןהתפתחותהרווחהכולללתקופה(במיליוניש"ח)ושיעורתשואהלהוןבשנים :6100-6102






להלן התפתחות פרמיות ,תקבולים בגין חוזי השקעה ודמי גמולים מעסקי ביטוח ,קרנות פנסיה וקופות גמל,
בשנים6100-6102(במיליארדיש"ח) :





להלןהתפתחותסךהנכסיםהמנוהלים3ליום30בדצמברבשנים6100-6102(במיליארדיש"ח) :


3

הנכסיםהמנוהליםבקרנותהפנסיה,קופותהגמל,קרנותהנאמנותוניהולהתיקים,אינםנכלליםבדוחותהכספיים
המאוחדיםשלהחברה .
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