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   2021לשנת תוצאות כספיות  - כלל ביטוח ופיננסים

 ענף!ב ההיא מהמובילות בצמיחו ,רווחי שיארושמת החברה 

רווח  לעומת   ₪, מיליון 1,402-סך של כעומד על  2021בשנת כולל לאחר מס ה רווח ה

 ,  2020בשנת  ₪  מיליון 602-בסך של כ כולל לאחר מס

 ( %133מיליון ₪! ) 800-כשיפור משמעותי של 

   מסתכם 31.12.2021-ב החברה של המניות המיוחס לבעלי סך ההון

 עוד לפני גיוס הון של כחצי מיליארד ₪,₪,  ןמיליו 7,725-בכ

גידול  מיליארד ₪,   1.4-כ  עלייה של, 31.12.2020-₪ ב מיליוני 6,299-כ זאת לעומת

 . 23%-כ  שלמשמעותי  

,  22.3%-כ  לש על שיעור 2021בשנת  אשר עמדה  ,תשואה להוןשיפור משמעותי ב 

 בתקופה המקבילה אשתקד.  , 10.6%-תשואה על ההון של כלעומת 

בשנת  תקבולים בגין חוזי השקעה הסתכמו ההפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ו

בתקופה  ן ₪, מיליו 19,501- כ לעומת סך של ₪, ן מיליו 27,178-סך של כב 2021

 . 39%-של כמשמעותי המקבילה אשתקד, גידול 

, זאת בהשוואה  6.98%-לכ  2021מפרמיות ותקבולים* ירד בשנת הוצאות שיעור ה

   .2020, בשנת 9.24%של כ  לשיעור

  , זאת בהשוואה לשיעור0.73%-לכ 2021מממוצע הנכסים ירד בשנת הוצאות שיעור ה

 . 2020בשנת  , 0.79%- של כ

 ל ועומד ע  2021 שנתהיקף הנכסים המנוהלים של החברה הגיע לשיא חדש בסוף 

 , 2020מיליארד ₪ בסוף שנת  237- לעומת סך נכסים של כ , מיליארד ₪ 286-כ

 . 21%-גידול של כ 

 *היחס בין סך הוצאות הנהלה וכלליות לסך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה 
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 : ביטוח ופיננסים יורם נוה, מנכ"ל כלל  

של כלל ביטוח ופיננסים  התוצאות השנתיות הטובות ביותר  "אני גאה להציג היום את 

מיליון ₪, לעומת רווח    ,4021-רווח כולל לאחר מס בסך של כ נו השנהרשמ  .מאז הקמתה

  800-בכ םהמסתכ משמעותי גידול, 2020מיליון ₪ בשנת  602-כולל לאחר מס בסך של כ

 מיליון ₪! 

מובילה בצמיחה,   רההמשכנו לשפר את התוצאות החיתומיות והפכנו לחב 2021בשנת 

 לצד התייעלות, הרבה מעבר ליעדי התוכנית האסטרטגית שהתווינו. 

אנו ממשיכים להוביל בתשואות לעמיתים, הובלה המתורגמת לצמיחה ולניודים נטו  

 חיוביים ומרשימים, בתחום הפנסיה והגמל.

  לשיא חדששל החברה גדל בעקביות והגיע השנה היקף הנכסים המנוהלים בתוך כך, 

  .2020שנת לעומת , %21-₪, גידול של כ מיליארד 286-ל כש

במדדי  כלל ביטוח ופיננסים מציגה שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים שלה, מובילה 

בכל תחומי  מובילה בדירוגים של לשכת סוכני הביטוח ו  בשירות ללקוחותרשות שוק ההון 

 הביטוח והפיננסים. 

רכישת   -ים משמעותיים בחברת ההחזקות , ביצעה כלל מהלכים עסקי2021במהלך שנת 

 והנפקת מכלול. Wobiמניות בחברת רכישת מלוא מניות חברת דווידוף, 

, ביצענו מהלך מוצלח של גיוס והחלפת הון משני בכלל ביטוח,  2021בחציון השני של 

לבחון לנו יאפשר , אשר 2022בתחילת  לצד גיוס הון של כחצי מיליארד ₪ בכלל החזקות

 .בהלימה ליעדים ולתוכנית האסטרטגית של החברה הזדמנויות עסקיות

כשסך ההון המיוחס לבעלי המניות של  , 2021כי אנו מסיימים את שנת  ,אני שמח לציין

מיליארד ₪,   1.4-עלייה של כ ,)לא כולל גיוס ההון( מיליון ₪ 257,7-החברה מסתכם בכ 

 ."%23- מרשים של כ, גידול 2020בהשוואה לסך ההון בשנת  
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 חיים סאמט, יו"ר כלל החזקות עסקי ביטוח: 

, ההנהלה המשב רוח נפלא לעובדי החברה, סוכנימהוות  המצויינותהתוצאות השנתיות "

בזכותה ממשיכה המגמה של  ש משותפת, ועבודה מאומצת  והן תוצר שלוהדירקטוריון, 

 . ה של כלל ביטוח ופיננסיםשיפור בפעילות

מהלך של גיוס הון, אשר חיזק באופן משמעותי את הבסיס  גם השנה הובילה החברה  

 ויאפשר מהלכים אסטרטגיים משמעותיים. ,ההוני

  לתוכניתבהתאם  ,נמשיך בפעילות האינטסיבית להשגת המטרות המשותפות

 גית של החברה".טהאסטר 

ה היום  מדווחת  ביטוח  עסקי  החזקות  כלל  לשנת    ,30/03/2022-חברת  הכספיות  תוצאותיה   2021על 

 .  2021ולרבעון הרביעי של 

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

מיליארד ₪ בתקופה    5.1-מיליארד ₪, לעומת כ  8.2-בכ  2021של    4-חוזי השקעה הסתכמו ברבעון ה

. הכנסות החברה מפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים שנתקבלו 63%-דול של כהמקבילה אשתקד, גי

חוזי השקעה הסתכמו בשנת   בגין  ותקבולים  וגמל,  פנסיה  לעומת   27.2-בכ  2021מעסקי            מיליארד ₪, 

 . 39%-, גידול של כ2020מיליארד ₪ בשנת  19.5-כ

 395-לבעלי מניות החברה, הסתכם לסך של כ, המיוחס  2021של    4-הרווח הכולל לאחר מס ברבעון ה

מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל בשנת   682-מיליון ₪, לעומת רווח כולל בסך של כ

         מיליון ₪, לעומת רווח כולל בסך של   1,402-, המיוחס לבעלי מניות החברה, הסתכם לסך של כ2021

 בתקופה המקבילה אשתקד.  ,מיליון ₪  602-כ

  ₪מיליארד    286-ועומד על כ  2021היקף הנכסים המנוהלים של החברה הגיע לשיא חדש בסוף שנת  

 .  21%, גידול של 2020מיליארד ₪ בסוף שנת  237-לעומת כ

, לעומת תשואה על 21.6%-עמדה על שיעור של כ  2021של    4-התשואה להון במונחים שנתיים ברבעון ה

עמדה על   2021תקד. התשואה להון במונחים שנתיים בשנת  ברבעון המקביל אש  ,48.6%-ההון של כ

 בתקופה המקבילה אשתקד.  10.6%-, לעומת תשואה על ההון של כ22.3%-שיעור של כ

מיליוני ₪,    7,725-מסתכם בכ  31.12.2021סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה נכון לתאריך  

 . 23%-גידול של כ ,31.12.2020-מיליוני ₪ נכון לתאריך ה 6,299-לעומת כ
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