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קבוצת הראל ביטוח ופיננסים מציגה איתנות פיננסית לצד הון עצמי
של  4.9מיליארד שקל ועודף הון של  1.2מיליארד שקל
הרווח הכולל ברבעון הרביעי של שנת  2015הסתכם ב  231מיליון ש"ח לעומת רווח כולל של  71מיליון
ש"ח ברבעון המקביל אשתקד – גידול של 225%
~~~~~
הרווח הכולל לשנת  2015כולה הסתכם ב  381מיליון שקל
~~~~~
הראל השקעות הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך של כ –  107מיליון ש"ח ברבעון הרביעי וסך דיבידנד שנתי
של כ –  235מיליון ש"ח בשנת 2015
~~~~~
בשנת  2015סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו ב  19מיליארד ש"ח  גידול של 9%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת :2015
הרווח הכולל הסתכם בשנת  2015ב  381מיליון ש"ח ,לעומת רווח כולל של  533מיליון ש"ח בשנת  .2014הקיטון ברווח
הכולל נובע בעיקר מהתשואות בשוק ההון שהיו נמוכות יותר בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד;
משחיקה נמשכת בתוצאות פעילות הביטוחים הקבוצתיים במגזר הבריאות ,ומשחיקה בתוצאות החיתומיות בענף רכב
רכוש במגזר ביטוח כללי.
הרווח הכולל הסתכם ברבעון הרביעי של שנת  2015לסך של  231מיליון ש"ח ,לעומת  71מיליון ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד .הגידול ברווח הכולל נובע בעיקר כתוצאה מהמרווח הפיננסי הגבוה ברבעון הרביעי בהשוואה למרווח הפיננסי
ברבעון המקביל אשתקד .השפעה זו קוזזה בחלקה בגין הגדלת ההתחייבויות הביטוחיות כתוצאה מעדכון הנחות לגבי
שיעור המבוטחים המממשים את זכאותם לקצבה וכן בגין ירידת ערך בגין שווי פעילות קרנות הנאמנות בסך של כ46
מיליון ש"ח לפני מס בהמשך לירידת השערים בשוק ההון ולהיקפי הפדיונות הגבוהים בענף קרנות הנאמנות בחודשים
האחרונים.
סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בשנת  2015הסתכמו בכ 19מיליארד ש"ח לעומת  17.4מיליארד ש"ח אשתקד,
גידול של .9%
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ,הסתכם ,נכון ליום  31בדצמבר  ,2015לסך של כ  4.9מיליארד ש"ח.
שיעור התשואה להון לבעלי המניות עמד בשנת  2015על  8%במונחים שנתיים.
סך הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה בביטוח ,קרנות פנסיה ,קופות גמל ,קרנות נאמנות ושירותים פיננסים הגיע ,נכון ל
 31בדצמבר  ,2015ל  178.4מיליארד ש"ח.
רונן אגסי ,מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים ,מסר כי "אנו בהראל מסכמים את שנת  2015עם המשך מגמת הצמיחה
בהיקפי הפעילות של הקבוצה במרבית המגזרים העסקיים .פיזור הפעילויות של קבוצת הראל ומיצובה האיכותי ,אפשרו לה
להציג יציבות ורווחיות גבוהה גם בשנת  ,2015שהייתה מאתגרת ותנודתית בשוקי ההון״.

חסכון ארוך טווח
הרווח הכולל בפעילות חיסכון ארוך טווח )ביטוח חיים ,פנסיה ,גמל והשתלמות( הסתכם בשנת  2015ב  298מיליון
ש"ח ,למול רווח כולל של  164מיליון ש"ח בשנת  .2014גידול של .82%
הרווח הכולל במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח הסתכם ברבעון הרביעי של שנת  2015ב 181מיליון ש"ח ,לעומת
רווח כולל של  76מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים במגזר חסכון ארוך טווח הסתכמו ב  2015ב  11.7מיליארד ש"ח ,לעומת 10.4
מיליארד ש"ח ב  ,2014גידול של  .12.5%הפרמיות שהורווחו בתקופת הדוח היוו כ  35%מכלל הפרמיות שהורווחו
בקבוצה בתקופת הדוח.
סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים במגזר חסכון ארוך טווח הסתכמו ברבעון הרביעי של  2015ב 3.2מיליארד ש"ח,
לעומת  2.8מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ.14.3%

ביטוח חיים
הרווח הכולל בביטוח חיים הסתכם בשנת  2015ב  185מיליון ש"ח ,למול רווח כולל של  40מיליון ש"ח בשנת 2014
גידול של כ .363%הרווח הכולל בביטוח חיים הסתכם ברבעון הרביעי של שנת  2015ב  154מיליון ש"ח ,לעומת רווח
כולל של כ  45מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים בשנת  2015הסתכמו ב  4.2מיליארד ש"ח למול  3.8מיליארד ש"ח בשנת  2014
גידול של  .12%סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת  ,2015ב 1.06מיליארד ש"ח,
לעומת כ  962מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד  גידול של .10%

קרנות הפנסיה
הרווח הכולל מניהול קרנות פנסיה בשנת  2015הסתכם ב  69מיליון ש"ח ,בדומה לרווח של  68מיליון ש"ח בשנת
 .2014הרווח הכולל מניהול קרנות פנסיה הסתכם ברבעון הרביעי של שנת  2014כ  16מיליון ש"ח ,בדומה לרווח של 17
מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה הסתכמו בשנת  2015ב  5.52מיליארד ש"ח ,לעומת 4.88
מיליארד ש"ח ב  ,2014גידול של  .13%דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה ברבעון הרביעי של  2015הסתכמו
ב  1.52מיליארד ש"ח לעומת  1.32מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד  גידול של .15%
היקף הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה הסתכם ליום  31בדצמבר  2015ב  37.1מיליארד ש"ח ,לעומת 31.4
מיליארד ש"ח ליום  31בדצמבר  ,2014גידול של כ .18%הגידול ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע מגידול בהיקף
הפעילות ,מהצטרפות עמיתים חדשים ,מגידול בסכומי ההפרשה של עמיתים ומתשואה שהושגה בתקופת הדוח.
מספר העמיתים בקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי הקבוצה עמד נכון ל  31בדצמבר  2015על כ 968אלף עמיתים,
מתוכם כ  487אלף עמיתים פעילים ,גידול של  5%במספר העמיתים הפעילים למול  31בדצמבר .2014

קופות גמל
הרווח הכולל מניהול קופות גמל והשתלמות בשנת  2015הסתכם ב  44מיליון ש"ח ,למול  55מיליון ש"ח בשנת .2014
דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות גמל והשתלמות של הקבוצה הסתכמו בשנת  2015ב 1.9מיליארד ש"ח ,לעומת 1.8
מיליארד ש"ח ב  ,2014גידול של  .10%דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות גמל והשתלמות של הקבוצה ברבעון הרביעי
של  2015הסתכמו ב 617מיליון ש"ח ,לעומת  521מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד גידול של .18%
היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וההשתלמות של הקבוצה הסתכם נכון ל 31בדצמבר  2015ב 29.6מיליארד
ש"ח ,לעומת  29מיליארד ש"ח ליום  31בדצמבר  .2014עיקר הגידול נובע מהתשואות שהושגו בשוק ההון.

ביטוחי בריאות
הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות הסתכם בשנת  2015ב 2מיליון ש"ח ,למול רווח של  140מיליון ש"ח בשנת .2014
הקיטון נובע ברובו משחיקה נמשכת בתוצאות הפעילות בפוליסות הקבוצתיות.
הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות הסתכם ברבעון הרביעי של שנת  2015בכ  40מיליון ש"ח ,למול הפסד כולל של כ
 34מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות הסתכמו בשנת  2015בכ 4מיליארד ש"ח ,למול כ 3.6מיליארד ש"ח ב
 ,2014גידול של  .11%סך הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות הסתכם ברבעון הרביעי של שנת  2015בכמיליארד
ש"ח ,למול כ 918מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ,גידול של .10%

ביטוח כללי
הרווח הכולל בביטוח כללי הסתכם בשנת  2015ב 124מיליון ש"ח למול רווח כולל של  287מיליון ש"ח בשנת .2014
הרווח הכולל בביטוח כללי ברבעון הרביעי של שנת  2015הסתכם ב  68מיליון ש"ח ,לעומת  43מיליון ש"ח ברבעון
המקביל אשתקד.
הפרמיות ברוטו במגזר ביטוח כללי בשנת  2015הסתכמו ב 3.1מיליארד ש"ח ,למול כ 3.2מיליארד ש"ח בשנת .2014
הפרמיות ברוטו במגזר ביטוח כללי הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת  2015ב  783מיליון ש"ח ,לעומת כ  814מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הראל פיננסים
היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים תחת בית ההשקעות "הראל פיננסים" הסתכם ,ליום
 31בדצמבר  ,2015ב  47.5מיליארד ש"ח ,לעומת סך  57.9מיליארד ש"ח ליום  31בדצמבר  .2014קיטון של 18%
הנובע בעיקרו מהקיטון בנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות והתיקים וכן כתוצאה מהקיטון בנכסים המנוהלים בתחום
תעודות הפיקדון.
ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסיים הסתכמו בשנת  2015ב 300מיליון ש"ח למול כ 304מיליון ש"ח
בשנת .2014
הרווח הכולל במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסיים הסתכם בשנת  2015בנטרול ירידת הערך ,לסך של כ 76מיליון
ש"ח לפני מס ,גידול של כ  19%ביחס לתקופה המקבילה אשתקד .הגידול ברווח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד
נובע בעיקר מגידול בהיקף ההכנסות בתחום תעודות הסל והפיקדון .הרווח בתקופת הדוח כולל ירידת ערך בגין שווי
פעילות קרנות הנאמנות בסך של כ  68מיליון ש"ח לפני מס ,כך שהרווח הכולל של הראל פיננסים הסתכם בשנת
 2015ב 8מיליון ש"ח למול רווח כולל בסך של כ 64מיליון ש"ח בשנת .2014

