 28במאי2017 ,

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
זינוק חד ברווחי מגדל:
מגדל רשמה ברבעון הראשון של 2017
רווח כולל לאחר מס של כ 309-מיליון ש"ח
זאת לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ 494-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ פרסמה
היום (א') את דוחותיה הכספיים
לרבעון הראשון של שנת 2017
להלן עיקרי התוצאות:
* הרווחהכולללאחרמסהסתכםברבעוןהראשון שלשנת 2017בסךשלכ-
 309מיליון ש"ח ,לעומת הפסדכולללאחרמס בסךשלכ 494 -מיליון ש"ח
ברבעוןהמקבילאשתקד 
*הרווחהכוללברבעוןהושפעמהקטנת ההפרשות בביטוחחיים בעקבותעלייה
של עקום הריבית חסרת הסיכון בסך כ 109-מיליון ש"ח (לאחר מס) .בנוסף,
הושפעהרווחמעלייהניכרתבתשואותשהושגועלידיהקבוצהבשווקיההון 
ההפסד הכולל ברבעון המקביל אשתקד הושפע מהפרשות בגין ירידת עקום
הריביתוהשלכותהמלצותוועדתוינוגרד 

ברבעון הראשון של  2017המשיכה מגמת הצמיחה
של הפרמיות ודמי הגמולים.
סה"כ פרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות תקבולים בגין חוזי
השקעה) ודמי גמולים הסתכמו בכ 5.3-מיליארד ,₪
גידול של כ 14% -לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
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* בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך ,סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו
(לרבות חוזי השקעה) ודמי הגמולים הסתכם ברבעון הראשון של השנה בכ-
4,346מיליוניש"ח,גידולשלכ-14%לעומתהרבעוןהמקבילאשתקד 

*בתחום ביטוח הבריאות ,סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם ברבעון
הראשון של השנה בסך של כ 315-מיליון ש"ח ,גידול של כ 14%-לעומת
הרבעוןהמקבילאשתקד 
*בתחוםביטוחכללי,סכוםהפרמיותשהורווחוברוטוהסתכםברבעוןהראשון
של השנה בסך של כ 610-מיליון ש"ח ,גידול של כ 12%-לעומת הרבעון
המקבילאשתקד 

*סךהנכסיםהמנוהליםשלהקבוצהליום31.3.2017עמדעלכ 230-מיליארד
ש"ח ,גידול של כ 8%-לעומת סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה ליום
31.3.2016 

*ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה)
ליום 31.3.2017עמדעלכ-5.6מיליארדש"ח 

*עודף ההון של מגדל ביטוח (עפ"י התקנות הקיימות) מעל להון הנדרש ליום
31.3.2017עמדעלכ- 4.3מיליארדש"ח 

* בחודשפברואר 2017פורסמו והועברו לוועדתהכספיםשלהכנסתהוראות
ליישוםמשטרכושרפירעוןמבוסס.Solvency IIההוראותכאמור כוללות,בין
היתר,הוראותמעברליישום .
בחודש מאי  2017אושרו ההוראות על ידי ועדת הכספים של הכנסת (בכפוף
לאפשרות לדיון נוסף בוועדת הכספים) עם הארכה של תקופת המעבר לעניין
עמידהבהוןהנדרשלכושרפירעוןבשלוששניםנוספות,כלומרתקופתהמעבר
תסתייםביום31בדצמבר2024במקוםביום31בדצמבר .2021
בהתחשבבהוראותהמעברלעמידהב SCR-כפישנכללובהוראותהמעודכנות
שהוגשו לוועדת הכספים ועל סמך תוצאות תרגיל  IQIS5שהתייחס ליתרות
ליום31בדצמבר,2015למגדלביטוחלאהיהחוסרבהון.מגדלביטוחתידרש
להשלים את ההון הנדרש העולה מהתרגיל עד ל 100%-מה ,SCR-בהדרגה
עדליום31בדצמבר,2024כפישאושרעלידיועדתהכספים .

*הערך הגלום ) (EVשל מגדל ביטוח ליום  31.12.2016בביטוח
חיים ,בריאותופנסיההגיעלכדיכ 16.5-מיליארדש"ח,גידולשלכ-
 12.1%לעומתאשתקד .עיקרהגידולנובעמגידולבשוויתיקבתוקף
)(VIFבגיןעסקיביטוחחייםובריאות .
 -----------------------------------------------------------
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יוחנן דנינו ,יו"ר דירקטוריון "מגדל ביטוח"" :אני מבקש לברך את שדרת
הניהולשלמגדל בראשותהמנכ"לעופראליהו ואתצוותעובדיה ,עלההישגים
העסקייםאליהםהגיעההקבוצהברבעוןהראשוןשל.2017תוצאותהרבעוןהן
ביטוי לעוצמות ולחוזקות של מגדל ,כקבוצה מובילה וייחודית  בתעשיית
הביטוח ,הפנסיה והפיננסיים בישראל ,עם היקף נכסים מנוהלים של 230
מיליארדש"חומעלל2-מיליוןמבוטחים". 
עופר אליהו ,מנכ"ל "מגדל ביטוח"" :מהתוצאות שפרסמנו עולה כי מגדל
ממשיכה לבססאתמעמדהכקבוצהמובילהבפעילויותהליבההעסקיותשלה.
בהתאם למציאות המשתנה ולאתגרי השוק ,מיישמת מגדל אסטרטגיה של
צמיחה וחתירה למצוינות ,תוך מתן דגש רב להשגת רווחיות נאותה ולמיצוי
הפוטנציאל העסקי בתחומים מתפתחים .זאת ,במקביל למינוף מובילותה גם
בזירה הדיגיטלית ,כחלק בלתי נפרד ממעטפת השירותים המתקדמים
שמעניקה הקבוצה ללקוחותיה ולמתן פתרונות המותאמים אישית לצורכיהם.
מתוךעוצמהמקצועיתוטכנולוגית,תמשיךמגדללהעציםאתערכיההייחודיים,
בשיתוףפעולההדוקעםסוכניהביטוח".
-----------------------------------------------------------פירוט אודות תוצאות פעילות הרבעון הראשון לשנת  2017

ברבעוןהראשוןשלהשנה("הרבעוןהמדווח")נרשםרווחכוללבסךכ309-מיליוןש"חלעומתהפסדכוללבסך
שלכ495-מיליוןש"חברבעוןהמקבילאשתקד. 

הרווח הכולל ברבעון המדווח הושפע בעיקרו מהקטנת ההפרשות המיוחדות בביטוח חיים בסך של כ168-
מיליוןש"ח(לפנימס)בשלעליתעקוםהריביתחסרתהסיכון,כמתוארלהלן.בנוסףלכך,הרווחהושפעמעלייה
ניכרתבתשואותשהושגועלידיהקבוצהבשווקיההוןבעיקרעלרקעעלייהבשעריהמניות .

ברבעון המקבילאשתקדנרשםהפסדכוללבקבוצהאשרנבעבעיקרומהפרשותבסךכ837-מיליוןש"ח(לפני
מס)שרשמההחברהבביטוחחייםובביטוחכלליבשלירידהשלעקוםהריביתחסרתהסיכון,ומעדכוןשיעור
ריביתההיווןבענפירכבחובהוחבויותבעקבותפרסוםהמלצותוועדתוינוגרד,כמפורטלהלן.במקביללגידול
בעתודות הביטוח שחל ברבעון המקביל אשתקד עקב ירידת עקום הריבית ,נרשמו הכנסות מעליית שערי
איגרותהחוב,ומנגדנרשמוהפסדיםמהשקעותבעקבותירידותשעריםבמדדיהמניותבישראל. 

בביטוח חיים ,עלייתעקוםהריביתחסרתהסיכוןברבעוןהמדווחגרמה להקטנת ההפרשות המיוחדות בסךכ-
 168 מיליוןש"ח(לפנימס),מזה:כ 41-מיליוןש"ח(לפני מס)בגין העתודההמשלימהלגמלאותוכ 127-מיליון
ש"ח (לפני מס) בגין בחינת נאותות העתודות ( .)LATמנגד ,ברבעון המקביל אשתקד חל גידול בהפרשה
לעתודה המשלימה לגמלאות וכן בהפרשה בעקבות בחינת נאותות העתודות ( ,)LATבסך של כ 711-מיליון
ש"ח(לפנימס) .

בתחום הביטוח הכללי,ברבעון המקבילאשתקדהגדילההחברהאתההפרשותליום 31במרס,2016בענפי
רכבחובהוחבויותבסךשלכ 103-מיליוני  ש"חבשייר(לפנימס),בגיןהשפעתפרסוםהמלצותועדתוינוגרד,
לפיהן ,בין היתר ,שיעור הריבית לצורך היוון קצבה שנתית יעמוד על  2%במקום  3%הקבועים בתקנות
הקימות,ונקבעמנגנוןעדכוןלריבית,החלמיום1בינואר2020ובכל4שניםלאחרמועדזה .

בנוסף לכך,ירידתעקוםהריביתבעיקרבטווחהקצרוהבינוניהביאהלהגדלתההתחייבויותהביטוחיותבביטוח
הכלליבסךשלכ10-מיליוןש"ח(לפנימס)ברבעוןהמדווחלעומתכ23-מיליוןש"ח(לפנימס)ברבעוןהמקביל
אשתקדבענפיםבהםמחושבותההתחייבויותבביטוחכלליעלפיעקרונותהנוהגהמיטבי .

1
ברבעון המדווח נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ 1,840-מיליוןש"חלעומתהפסדי השקעותבסך של כ-
826מיליוןש"חברבעוןהמקבילאשתקד.בתחום ביטוחחיים וחסכוןארוךטווחנרשמו רווחיםמהשקעותבסך
1

 הרווחים(הפסדים)מהשקעותכולליםרווחים(הפסדים)מהשקעותנטווהכנסותמימון,חלקהחברהבתוצאותנטושל
חברותכלולותוכןרווח(הפסד)כוללאחרהנובעבעיקרומנכסיםפיננסייםזמיניםלמכירהלפנימיסים.
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של כ 1,704-מיליון ש"ח לעומת הפסדים מהשקעות בסך של כ 819-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד,
הרווחים מהשקעות ברבעון המדווח לעומת ההפסדים מהשקעות ברבעון המקביל אשתקד מיוחסים ברובם
לפוליסותהמשתתפותברווחים.בתחוםביטוחכללינרשמורווחיםמהשקעותבסךשלכ43-מיליוןש"חלעומת
רווחים מהשקעות בסך של כ 4- מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ,ובתחום ביטוח בריאות נרשמו רווחים
מהשקעות בסך של כ 41-מיליון ש"ח לעומת הפסדים מהשקעות בסך של כ 21-מיליון ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד. 

ישלצייןכיחלקניכרמההכנסותמהשקעותנזקפות לעתודותהביטוחיותועלכןההשפעההעיקריתעלתוצאות
החברההינהבמרווחהפיננסיהנוצרלאחרהזקיפההאמורהלעתודותהביטוחיות .

כתוצאה מן האמור לעיל ,המרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה
בביטוחחייםנותרברמהדומהלעומתהרבעוןהמקבילאשתקד.בהכנסותהריאליותמהשקעותבתחומיביטוח
כללי וביטוח בריאות וכן בהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההון חלה עלייה ,בשל תשואות גבוהות יותר
שהושגועלידיהקבוצהבשווקיההוןברבעוןהמדווחלעומתהרבעוןהמקבילאשתקד. 

ברבעון המדווח,דמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחיםבביטוח חיים ששווקו עדשנת,2004
הסתכמובסךשלכ144-מיליוןש"ח(לפנימס),לעומתהרבעוןהמקבילאשתקדבולאנגבודמיניהולמשתנים
במרבית הפוליסות המשתפות ברווחים בשל התשואה השלילית שהושגה על ידי הקבוצה בפוליסות
המשתתפות. 

ברבעון המדווח חלה ירידה במדד המחירים לצרכן שהסתכמה ב ,0.2%-לעומת ירידה של  0.9%ברבעון
המקבילאשתקד.יצוין  כי,לשינוייםבאינפלציההשפעהעלההכנסותמהשקעותבגיןהנכסיםהצמודיםלמדד
בתיקי הנוסטרו .כמו כן ,לאינפלציה השפעה על התאמת ההתחייבויות הביטוחיות וההתחייבויות הפיננסיות
הצמודותלמדד,והשפעהעלדמיהניהולהמשתניםאשרנגביםבפוליסותהמשתתפותברווחיםשהונפקועד
שנת2004בעקבותההשפעהעלהתשואההריאליתהמושגתבפוליסותאלו .

בביטוח חייםחל גידול בהכנסותמדמיהניהול הקבועים בפוליסותהמשתתפותברווחיםבעקבות גידולבהיקף
הנכסיםהמנוהלים. 

בפרמיות  בביטוח חיים ,לרבות תקבולים בגין חוזי השקעה ,חלה עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
בפרמיות השוטפות חל גידול שנבע בחלקו מעלייה בשיעורי ההפקדות לחיסכון פנסיוני בהתאם לתיקון .16
בנוסף ,בפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח ובתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה חל גידול לעומת
הרבעוןהמקבילאשתקד. 

במכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך חלה עלייה ניכרת לעומת הרבעון
המקבילאשתקד,אשרהתבטאההןבמכירותביטוחהחייםוהןבמכירותהפנסיה .

בענפי הפנסיה והגמל חלה הרעה בתוצאות כתוצאה משחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים .בנוסף לכך,
התגברהמגמתהעברותהכספיםנטולגופיםמוסדייםאחרים,לעומתהרבעוןהמקבילאשתקד. 

בתחום ביטוח הבריאות ,חלה הרעה  בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעות ריאליים) לעומת הרבעון
המקביל אשתקד בביטוח סיעודי ובביטוחי תאונות אישיות בשל גידול בתביעות ,שקוזזה ברובה בשל שיפור
חיתומיבביטוחיהקולקטיבים. 

בתחוםהביטוחהכללי ,בתוצאותהחיתומיות(ללארווחיהשקעהריאלייםוללאעדכוןהעתודותבעקבות פרסום
תקנות הביטוח הלאומי שבוצע ברבעון המקביל אשתקד והעדכון בעתודות בשל השפעת הנוהג המיטבי) חל
שיפור בענף רכב רכוש ,וכן קיטון בהפסד החיתומי בענפי החבויות .מנגד ,בענף רכב חובה חל קיטון ברווח
החיתומיבהשוואהלרבעוןהמקבילאשתקד .

בתחום השירותים הפיננסיים ,העלייה ברווח הכולל לעומת הרבעון המקביל אשתקד נבעה בעיקרה מגידול
בהכנסות מענף קרנות הנאמנות בשל עלייה בדמי הניהול הממוצעים וכן מעלייה בהכנסות מפעילות פיננסית
ומימון .

ברבעון המקביל אשתקד נכלל ברווחהכולל סךשלכ 31-מיליוןש"ח,בעקבות הפחתתשיעורמסהחברותמ-
26.5%ל,25%-החלמיום1בינואר.2016 
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סולבנסי

בחודשפברואר2017פורסמווהועברו לוו עדתהכספיםשלהכנסתהוראותליישוםמשטרכושרפירעוןמבוסס
 .Solvency II

ההוראותכאמוראושרוביום 22במאי 2017 עלידיוועדתהכספיםשלהכנסת(בכפוףלאפשרותלדיוןנוסף
בוועדת הכספים) עם הארכה של תקופת המעבר לעניין עמידה בהון הנדרש לכושר פירעון בשלוש שנים
נוספות ,כלומר תקופת המעבר תסתיים ביום  31בדצמבר  2024במקום ביום  31בדצמבר  2021(להלן -
"ההוראותהמעודכנות") .

ההוראותהמעודכנותנועדו  לכונןמשטרכושרפירעוןחדשלחברותביטוחבישראל.זאת,בהתבססעלהוראות
דירקטיבה,EC/2009/138המכונה""Solvency II(להלן -"הדירקטיבה"),שאומצהעלידיהאיחודהאירופי
ומיושמתהחלמינואר2016בכלהמדינותהחברותבו .

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 .

בדעתהמפקחתלפרסםהנחיותלענייןניהולהוןוקביעתיעדהוןפנימי,לענייןסקרפעריםשעלחברותהביטוח
יהיהלבצעביחסלמערךניהולהסיכונים,הבקרותוהממשלהתאגידיוניירהתייעצותלקידוםתהליךלהערכה

עצמיתשלסיכוניםוכושרפירעון( .)ORSA

ההוראותמבוססות עלהנדבךהכמותילפיהדירקטיבהוהוראותיההנלוות.עלפיההוראותהמעודכנות,הנדבך
הכמותיייושםבישראלהחלמ 30-ביוני. 2017יחדעםזאת ,חברותביטוחתידרשנהלעמוד,בשלבזה ,גם
במשטרהקייםלפיתקנותההון .

בהתאםלדירקטיבהקיימותשתירמותשלדרישותהון :
 ההוןהנדרשלשמירהעלכושרהפרעוןשלחברתביטוח(להלן-.)SCRה-SCRרגיש לסיכונים ומבוסס
על חישוב צופה פני עתידעלבסיסההנחיותליישוםמשטרכושרהפרעוןהחדש.דרישהזונועדהלהבטיח
התערבות מדויקת ועתית של רשויות הפיקוח .
 רמה מינימלית שלהון(להלן-MCRאו"סףהון")המחייבתהשלמתהון.

ההוראותהמעודכנות כוללות  הוראותדיווחלממונהבמקריםבהםחברה אינהעומדתאוחוששתשלאתעמוד
ברמותההוןהאמורותוכןהוראותלהגשתתוכניתלהבטחתעמידתהברמותההוןהאמורות .


בהתאםלהוראות המעודכנות,סףההוןיהיהשווהלסכוםהגבוהמביןההוןהראשוניהנדרשמחברתביטוחלפי
תקנות ההון לבין סכום המחושב כשיעור מה - ,SCRלא יותר מ - 45%מה - SCRולא פחות מהגבוה מבין
25%מה SCR-אוסכוםהנגזרמגובהעתודותביטוחופרמיותכהגדרתןבהנחיותהמעודכנות .

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

 )1עמידהבדרישותההון( :)SCR
ההון הנדרש לכושר פירעון של חברת ביטוח בתקופה שתחילתה ביום  30ביוני  2017וסיומה ביום 31
בדצמבר 2024(להלן -"תקופתהפריסה")יגדלבאופןהדרגתיעדלעמידהב - 100%מה -.SCRרשות
שוקההוןביטוחוחיסכוןטרםפירסמהאתמדרגהעמידהב-SCRהמעודכןעבורתקופתהמעברהארוכה
יותר .

 )2 דרישתהוןמוקטנתעלסוגיםמסוימיםשלהשקעותהמוחזקותע"יהמבטחבכלמועד דיווחכאשרדרישה
זותלךותגדלבאופןהדרגתיבמשך7שניםעדשדרישתההוןבגיןהשקעותאלותגיעלשיעורההמלא .

כחלקמההיערכותליישוםהמודל,בוצעו,עפ"יהנחייתהאוצר,מספרתרגילים( IQIS -סימולציותשלהשפעת
הדירקטיבה על הונו של המבטח בהינתן תמהיל העסקים והמאזן הקיימים שלו) שמטרתם לכייל את המודל.
התרגילהאחרוןשבוצעהתייחסליום31בדצמבר2015(להלן)IQIS5והיהמבוססעלתקנותסופיותוהנחיות
טכניות ליישום שפרסמה הנציבות האירופית וכן על חוזר  הנחיה לביצוע שפרסמה המפקחת בחודש אפריל
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עלפיתרגיל IQIS5 שביצעהמגדלביטוח,המבוססעלתמהילההשקעותוההתחייבויותהביטוחיותליום31
בדצמבר,2015למגדלביטוחחוסרבהוןבהיקףמשמעותי. 
תוצאות תרגיל  IQIS5כוללות את פעולות מגדל ביטוח לצמצום החוסר בהון כפי שבא לידי ביטוי בתרגילים
הקודמים,ביןהיתר,באמצעותהנפקותהוןמשניושלישוניוצמצוםסיכוניםפיננסים.פעולותאלהקוזזובמידה
מסויימת ,בין היתר ,על ידי הגדלת דרישות הון בגין סיכונים ביטוחיים בעקבות פרסום הבהרות הפיקוח
לתרחישים ביטוחיים במסגרת ההנחיה לביצוע  .IQIS5במהלך  2016גויסו כ - 0.9מיליארד ש"ח כתבי
התחייבויותנדחים .

בכפוףלאמורלעיל,תוצאותתרגיליה - IQIS מהוותאינדיקציהמסויימתלהשפעתמשטרכושרפרעוןמבוסס
 Solvency II ומשקפות,בעיקר,דרישותהוןגבוהותיותרביחסלדרישותההוןהקיימותבגיןסיכוניםפיננסים
(הןבתיקהנוסטרווהןבתיקהמשתתף)וביטוחיים(ביןהיתראריכותחיים,ביטוליםותחלואה). 
מגדלביטוחפועלת לעמידהביעדיההוןעל פימשטרההון החדשעלידיהרחבתבסיסההוןשלהוהתאמת
תמהילההשקעות.כמוכןקיימותלמגדלביטוחאפשרויותלהקטנתדרישותההוןבאמצעיםנוספיםכגוןהמשך
הפחתת סיכונים בתיק הנוסטרו ,התאמת תמהיל המוצרים , רכישת ביטוחי משנה ועוד .השימוש באמצעים
כאמור ,עלול להשפיע באופן מהותי על הרווחיות העתידית של מגדל ביטוח ,והוא ייבחן בהתחשב במחירים
החלופייםשישררובאותהעת,בתועלתהכלכליתשלהםאלמולהחלופותהקיימותובמידתהצורך. 

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

כאמורעלפיהנחייתהפיקוח,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.

ההוראות המעודכנות והפעולות שננקטו על ידי מגדל ביטוח ,כאמור לעיל ,עשויות לצמצם באופן ניכר את
החוסרבהון .
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