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 ביטוח עסקי החזקות כלל

 2020 של שנת 1-ה עוןכספיים לרב דוחות

 הכנסות החברה מפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים שנתקבלו מעסקי

  2020של  1-ה הסתכמו ברבעון ,פנסיה וגמל, ותקבולים בגין חוזי השקעה

 בתקופה המקבילה אשתקד,₪ מיליארד  4.5-לעומת כ₪, מיליארד  .25-בכ

, וזאת לצד ריסון גבוה משמעותית מזה המוצג בענףה, %15-של כ גידולשיעור 

 בהוצאות הנהלה וכלליות

 

 387%-בכ 2020של שנת  1-תקבולים בגין חוזי השקעה עלו ברבעון ה

                                                    קדברבעון המקביל אשת₪ מיליון  125-כ לעומת₪, מיליון  608-והסתכמו בכ

 

 ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית חלההתפשטות נגיף הקורונה בעולם בשל 

על פעילותה  השפיעו גם ם אלהישינוי, ובישראל באזורים רבים בעולם

הקיטון ברווח והמעבר להפסד בתקופת הדוח נובע  .ורווחיותה של החברה

מצויינות בהשקעות בעיקר מתשואות שליליות בשוקי ההון, לעומת תשואות 

 2019שנת ב בתיקי הנוסטרו והעמיתים

בתקופה שלאחר תאריך המאזן ועד למועד פרסומו חלה עליה בשווקי כי  יצויין

בסך ונרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו  ,ההון אשר קיזזה את הירידות

 לפני מס₪ מיליארד  .60-של כ

 ₪,מיליון  483-ההפסד הכולל לאחר מס לבעלי המניות הסתכם לסך של כ

 ברבעון מקביל אשתקד₪ מיליון  259-לעומת רווח כולל לאחר מס בסך של כ

 (LATלפני יישום חוזר ₪ מיליון  920-)כ
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היקף הנכסים המנוהלים של החברה עומד בסוף נוכח השפעת הקורונה, 

 סוףבהשוואה ל 8%-קיטון של כ₪, מיליארד  320-על סך של כ 1-הרבעון ה

היקף הנכסים המנוהלים של החברה נכון לתאריך עם זאת,  .2019שנת 

  ₪מיליארד  214-על סך של כלאותו מועד  ועמד, עלה 31.5.2020

סך ההון המיוחס לבעלי (, LATהעתודה ) תבעקבות יישום חוזר בדיקת נאותו

          .₪מיליון  517-גדל בכ .19.201231המניות של החברה נכון לתאריך 

           מסתכם בסך של 31.03.2020ההון המיוחס לבעלי מניות נכון לתאריך 

, גדל סך ההון השלכות משבר הקורונהלפיכך, למרות  ₪יליון מ ,2145 -כ

 ,31.12.2019 -אל מול ההון שדווח ב, ₪וני ימיל 34 -בכ המניותהמיוחס לבעלי 

 דבר המעיד על איתנותה הפיננסית של החברה

 ורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים:י

תוצאות הרבעון הראשון ובעיקרן שיעורי הצמיחה הגבוהים במוצרי הליבה של "

תפנית חיובית בפרופיל העסקי ים ומהו ,מימוש מהלכים לריסון ההוצאותוהחברה 

של כלל, הן ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והן ביחס לתוצאות שהציג הענף 

תלת שנתית  של תוכנית אסטרטגית מהיישו משקפות אתכולו. תוצאות אלה 

  , ומתבססת על צמיחה מחד וחסכון בהוצאות מאידך.2019בשלהי  שנבנתה

לרבות  יהבמגוון פעילויות החברה מציגה צמיחה עקבית בעסקיה החדשים,

תחום שזכה למיקוד בתוכנית האסטרטגית של החברה, בתחום הפיננסים, 

והכפילה את שיעורי הצמיחה שלה במונחי פרמיות ודמי גמולים. זאת ועוד, כלל 

 . 15% -בענף, העומד על כ נתון צמיחה מהגבוהיםביטוח ופיננסים מציגה 

 (LAT) תוביטוח וחיסכון בדבר בדיקת נאותיישום הוראות חוזר רשות שוק ההון, 

, ונרשם גידול משמעותי ברווח הכולל בסך של 2019תוצאות בשנת העל  השפיע

, דבר שתיקן חלקית את ההשפעות של ירידת הריבית לאחר מס₪ מיליון  427

 2019בהתאם, הרווח הכולל לאחר מס לשנת . 2019החריגה שאירעה בשנת 

                                     שדווח בשעתו. ,₪מיליון  338-בסך של כבניגוד להפסד  ₪יליון מ 89-עומד על כ
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בנוסף, יישום זה השפיע לטובה על ההון העצמי של החברה, אשר הסתכם בסוף 

  . ומעיד על איתנותה הפיננסית ₪מיליארד  5.2-הרבעון הראשון בכ

מוכנותה למשבר  ,במשק ומשכך נערכה לתרחישי קיצוןכלל ביטוח ופיננסים 

תהליכי העבודה השוטפים המשך  גבוהה ומיידית, באופן שאיפשרהקורונה הייתה 

רציף . החברה העניקה בתקופת הקורונה שירות של עבודה מהביתמקיף יישום ו

והציעה מגוון הקלות והטבות על מנת  העסקיים יהולשותפ יהללקוחותואיכותי 

 .לבוא לקראת ציבור לקוחותיה

פעולות התייעלות לרבות הפחתה בשכר  החברה ביצעהבתקופת הקורונה 

המנהלים והתאמת מצבת כח האדם לקיטון בפעילות, ופועלת לקיטון בהוצאות 

 הנהלה וכלליותאומדן החיסכון בהוצאות נוספות. להערכת הנהלת החברה,  

הקיטון יקבל ו ,2020בשנת  ₪מיליוני  60-הינו בסך של כאלו  שינויים בעקבות

 ."החל מהרבעון השניבעיקר ביטוי 

 

לרבעון הראשון על תוצאותיה הכספיות  ,18/6/2020-היום ה, ברת כלל החזקות עסקי ביטוח מדווחתח

 . 2019 של

החברה מפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים שנתקבלו מעסקי פנסיה וגמל, ותקבולים הכנסות 

₪ מיליארד  4.5-לעומת כ₪, מיליארד  5.2-בכ 2020של  1-הברבעון  הסתכמו בגין חוזי השקעה

 .15%-בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ

₪, מיליון  608-והסתכמו בכ 387%-בכ 2020של שנת  1-ברבעון ה עלותקבולים בגין חוזי השקעה 

                                                                                                     ברבעון המקביל אשתקד.₪ מיליון  125לעומת 

לעומת רווח כולל לאחר ₪, מיליון  483-ההפסד הכולל לאחר מס לבעלי המניות הסתכם לסך של כ

                                        .ברבעון מקביל אשתקד₪ מיליון  259-מס בסך של כ

קיטון ₪, מיליארד  203-על סך של כ 1-היקף הנכסים המנוהלים של החברה עומד בסוף הרבעון ה

עם זאת, היקף הנכסים המנוהלים ,, בשל השפעת משבר הקורונה העולמי2019מסוף שנת  8%-של כ

 .₪מיליארד  214-כוכבר עומד על סך של  עלה, 31.5.2020של החברה נכון לתאריך 

 לפני מס.₪ מיליארד  0.6-בתיקי הנוסטרו בסך של כ  הפסדי השקעותהדוח רשמה החברה  בתקופת

בתקופה שלאחר תאריך המאזן ועד למועד פרסומו חלה עליה בשווקי ההון אשר קיזזה את הירידות 

 .לפני מס₪ מיליארד  0.6-כאמור ונרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך של כ
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(, סך ההון המיוחס לבעלי המניות LATבתקופת הדו"ח, בעקבות יישום חוזר בדיקת נאותות העתודה )

ההון המיוחס לבעלי מניות נכון לתאריך ₪. מיליון  517-גדל בכ 31.12.2019של החברה נכון לתאריך 

דל סך לפיכך, למרות ההפסדים ברבעון הנוכחי, ג₪, מיליון  5,214-מסתכם בסך של כ 31.03.2020

                         והסתכם , 31.12.2019-אל מול ההון שדווח ב₪, מילוני  34-ההון המיוחס לבעלי המניות בכ

 .₪מיליון  5,180-בכ


