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 2020 לשנת מפרסמת את דוחותיה הכספייםכלל החזקות עסקי ביטוח 

 ומציגה מגמה של שיפור מהותי בתוצאותיה

 : בעשור האחרוןביותר תוצאות החברה הינן הטובות 

לעומת  ₪, מיליון 602-בסך של ככולל לאחר מס רווח  2020בשנת  רושמתהחברה 

, שיפור משמעותי 2019 בשנת ₪ מיליון 89-בסך של כ רווח כולל לאחר מס

 !₪מיליון  513-המסתכם בכ

כולל לאחר מס הרווח ה בו ,תוצאות שיא 2020של  רביעיהברבעון  רשמההחברה  

 134-בסך של כ כולל לאחר מס רווחלעומת  ₪, מיליון 682-של כבסך הסתכם 

 !₪מיליון  548-כמשמעותי המסתכם בשיפור  ,מקביל אשתקדהברבעון  ₪ מיליון

כלל ביטוח ופיננסים ממשיכה לפעול בהתאם לתכנית האסטרטגית התלת שנתית 

בתקבולי החברה  2%ומדווחת על עליה של  ,לצד התייעלותשלה, לצמיחה מואצת 

לעומת תקופה  ,2020)פרמיות, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה( בשנת 

 ., וזאת על אף השפעות משבר הקורונהמקבילה אשתקד

 הכנסות החברה מדמי ניהול משתנים בתקופת הדוח עמדו על סך של

 ₪. מיליוני 305-כ 

 עומד על  2020היקף הנכסים המנוהלים של החברה בסוף שנת 

 .2019לעומת סוף שנת  8%גידול של , ₪ מיליארד 237-כ

והגיע לרמת בתקופה שלאחר תאריך המאזן חל גידול בשווי הנכסים המנוהלים  

 .₪מיליארד  244-של כ שיא

 ,10.6%-כ לש עמדה על שיעור 2020בשנת התשואה להון במונחים שנתיים 

 בתקופה המקבילה אשתקד. 1.8%-כ לעומת תשואה על ההון של
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      מסתכם  31.12.2020 נכון לתאריך החברה של המניות המיוחס לבעלי סך ההון

, 31.12.2019-נכון לתאריך ה₪  מיליוני 5,698-כ לעומת₪,  מיליוני 6,299-בכ

 .11%-כ של גידול

בהתחשב בהוראות , 2019יחס כושר הפירעון הכלכלי של החברה נכון לדצמבר 

, בהשוואה ליחס כושר הפרעון 163%ועומד על  בענף גבוהיםמה הוא הפריסה,

 נקודות סולבנסי. 11-, שיפור של כ152%שעמד על  2018שפורסם בדצמבר 

מתוך מטרה לרתום אותם  ,למנהליה ועובדיההחברה אישרה תוכנית אופציות 

 להצלחת כלל ביטוח ופיננסים בטווח הארוך

 

 יורם נוה, מנכ"ל כלל החזקות עסקי ביטוח:

"כלל ביטוח ופיננסים משיאה ב-2020 ערך לכל בעלי העניין שלה ומציגה היום את 

התוצאות הטובות ביותר בעשור האחרון, תוך שהיא מיישמת בהצלחה את התוכנית 

האסטרטגית שהתוותה בשלהי 2019,  שהותאמה במהלך 2020 ומציגה יעדי צמיחה 

 והתייעלות מהמובילים בענף, תוך שיפור משמעותי ברווח החיתומי.

 ובהתאם עלמשק ההשווקים הפיננסים, השפיע לרעה על ש ,משבר הקורונהעל אף 

 ,החברה להתנהל באחריות ובמקצועיותתוצאות החברה ברבעון הראשון, השכילה 

 בהתאם לכך נהנו עמיתי כלל ביטוח ופיננסים השקעתיות, הזדמנויות תוך ניצול

 ,2020 שנת לסיומה של כך עדהחברה, ו מתמשכת בתשואות בשלל מוצרימהובלה 

 305-בסך של כהכנסות מדמי הניהול משתנים מתחילת השנה  במצטברנרשמו 

 .₪ מיליוני

 עומד על  2020היקף הנכסים המנוהלים של החברה בסוף שנת 

  ,₪ 2019לעומת סוף שנת  8%מיליארד, גידול של  237-כ

 .₪ מיליארד 244-כלרמת שיא של  עלה, לאחר תקופת הדוחו

משקף ו 163% עומד על , בהתחשב בהוראות הפריסה,החברה סולבנסי שלהיחס 

  ומאפשר לה גמישות גבוהה בניהול עסקיה. ,הפיננסית איתנותהאת 

על  2020של שנת  הרביעי וברבעון .%610על  עמדה 2020בשנת התשואה להון 

 .)בחישוב שנתי( %48.6
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מציגה שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים שלה, מובילה  כלל ביטוח ופיננסים

לשכת סוכני הביטוח בענפי  ם שלרוגייבשירות ללקוחות לפי מדדי האוצר, מובילה בד

מודד הכמו גם במדד הסולידריות,  ,והפיננסיםהאלמנטרי, חיסכון ארוך טווח הביטוח 

 .את מידת תרומת החברה לציבור בעת המשבר

להמשך יישום  ,2021לשנת מצויינת כל אלה מעמידים את החברה בנקודת פתיחה 

 התוכנית האסטרטגית שלה לצמיחה מואצת לצד התייעלות ושיפור הפריון.

"פלטינה +" של ארגון  :בציון הגבוה ביותר זכינו השנה ,בתחום האחריות התאגידית

דו"ח האחריות את  פרסמנו 2021לאחר תאריך הדו"ח, בחודש פברואר ו "מעלה"

מכלול השיקולים החברתיים, מבטא את אשר  ,של החברההתאגידית הראשון 

 העסקית היומיומית.נו בפעילותם אנו נוקטים הסביבתיים, האתיים והערכיים בה

של במוקדי השירות החברה  עובדות ועובדי התנדבו ,לפני מספר ימים ,במסגרת זו

נאספו בו הפסח,  חג לקראת של עמותת פתחון לב משדר התרמה ייעודי כלל, ב

 .₪ מיליון 6.2-של כבסך  ,אלו ידם אינה משגתתרומות לסלי מזון עבור 

לעובדיה, כמו גם לסוכנות וזו הזדמנות נוספת להודות למנהלות ומנהלי החברה 

וסוכני הביטוח על שותפות מלאה בהצלחת החברה, בשנה כה מאתגרת, ולתפנית 

 שהחברה מציגה בכל הפרמטריים המהותיים לפעילותה".

 עסקי ביטוח:חיים סאמט, יו"ר כלל החזקות 

. אני מודה בשם 2020"כלל ביטוח ופיננסים מציגה תוצאות מרשימות בשנת 

 ,דירקטוריון החברה להנהלת החברה ועובדיה על מאמציהם ותרומתם לתוצאות אלו

 בשנה כה מאתגרת. 

דירקטוריון כלל החזקות ימשיך לפעול להמשך שיפור המגמה, מתוך מטרה להביא 

את החברה חזרה למובילות בענף, זאת תוך הקפדה על כללי ממשל תאגידי ראוי, 

 .סוכני החברה ולציבור בעלי המניות"ל, עשייה ברוכה והשאת ערך ללקוחות
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 2020לשנת  על תוצאותיה הכספיות ,29/03/2021-ה היום חברת כלל החזקות עסקי ביטוח מדווחת

 .  2020של  הרביעילרבעון ו

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

₪ יליארד מ 5.3-לעומת כ₪, מיליארד  5.1-בכ 2020של  4-בגין חוזי השקעה הסתכמו ברבעון ה

דמי  הכנסות החברה מפרמיות שהורווחו ברוטו,. 5%-כ של קיטוןבתקופה המקבילה אשתקד, 

 19.5-בכ 2020 בשנתותקבולים בגין חוזי השקעה הסתכמו  הגמולים שנתקבלו מעסקי פנסיה וגמל,

 .2%-גידול של כ, 2019בשנת ₪ מיליארד  19.2-לעומת כ₪, מיליארד 

            הסתכם לסך של ,לבעלי מניות החברה , המיוחס2020של  4-ברבעון ה הכולל לאחר מס הרווח

                                בתקופה המקבילה אשתקד. ₪  מיליון 134-כולל בסך של כ רווחלעומת , ₪ מיליון 682-כ

לעומת , ₪ מיליון 602-כ הסתכם לסך של ,לבעלי מניות החברה , המיוחס2020 בשנתהכולל  הרווח

 בתקופה המקבילה אשתקד.₪  מיליון 89-כ כולל בסך של רווח

 מיליארד 237-ועומד על כ 2020היקף הנכסים המנוהלים של החברה הגיע לשיא חדש בסוף שנת 

 ,בתקופה שלאחר תאריך המאזן. 8%גידול של , 2019בסוף שנת ₪ מיליארד  220-לעומת כ ש"ח

  .₪מיליארד  244-עומד על סך של כ והואחל גידול בשווי הנכסים המנוהלים 

, לעומת תשואה 48.6%-כ לש עמדה על שיעור 2020של  4-ברבעון ההתשואה להון במונחים שנתיים 

עמדה  2020בשנת התשואה להון במונחים שנתיים  המקביל אשתקד. ברבעון 10.9%-על ההון של כ

 בתקופה המקבילה אשתקד. 1.8%-, לעומת תשואה על ההון של כ10.6%-כ לש על שיעור

₪,  מיליוני 6,299-מסתכם בכ 31.12.2020 נכון לתאריך החברה של המניות המיוחס לבעלי סך ההון

 .11%-כ של גידול, 31.12.2019-נכון לתאריך ה₪  מיליוני 5,698-כ לעומת

הוא בהתחשב בהוראות הפריסה, , 2019בר יחס כושר הפירעון הכלכלי של החברה נכון לדצמ

שעמד על  2018, בהשוואה ליחס כושר הפרעון שפורסם בדצמבר 163%מהגבוהים בענף ועומד על 

 נקודות סולבנסי. 11-, שיפור של כ152%

 

 


