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קבוצת הראל סיימה את המחצית הראשונה של
שנת  2016עם רווח כולל של  42מיליון ש"ח
היקף הפרמיות ודמי הגמולים שהורווחו במחצית הראשונה של 2016
עלה לכ 9.7מיליארד ש"ח ,גידול של כ6%
~~~
היקף הפרמיות ודמי הגמולים שהורווחו ברבעון השני לשנת  2016עלה
לכ  5מיליארד ש"ח ,גידול של כ11%
~~~
הרווח הכולל לרבעון השני של שנת  2016הסתכם לסך של כ  28מיליון
ש"ח
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת :2016
סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו במחצית הראשונה של  2016בכ 9.7מיליארד ש"ח ,לעומת כ
 9.2מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ .6%סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים
הסתכמו ברבעון השני של  2016בכ  5מיליארד ש"ח ,לעומת כ 4.5מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,
גידול של כ.11%
הרווח הכולל במחצית הראשונה של  ,2016הסתכם בכ  42מיליון ש"ח ,לעומת רווח כולל בסך של כ 280
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הקיטון ברווחים נובע בעיקר מכך שבתקופת הדוח הגדילה החברה את
ההתחייבויות הביטוחיות במגזר ביטוח כללי בסך של  112מיליון ש"ח לאחר מס בעקבות המלצות ועדת וינוגרד
בנוגע לקביעת ריבית ההיוון בענפי רכב חובה וחבויות .כמו כן ,הגדילה החברה את ההתחייבויות הביטוחיות
במגזר ביטוח חיים בסך של כ  94מיליון ש"ח לאחר מס בעקבות הירידה בריבית חסרת סיכון המשמשת בהיוון
התחייבויות הביטוחיות.
הרווח הכולל ברבעון השני של  2016הסתכם בכ  28מיליון ש"ח ,לעומת כ 125מיליון ש"ח ,ברבעון
המקביל אשתקד .הקיטון ברווח הכולל נובע בעיקר מגידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ  59מיליון ש"ח
לאחר מס בעקבות השפעת הירידה המתמשכת בריבית חסרת הסיכון ,וזאת לעומת עלייה בריבית סיכון בתקופה
המקבילה אשתקד.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד ,נכון ליום  30ביוני  2016על כ 4.84מיליארד ש"ח ,וזאת
לאחר חלוקת דיבידנד בסך של  107מיליון ש"ח בחודש אפריל האחרון .לאחר תאריך המאזן הכריזה הראל
השקעות על חלוקת דיבידנד בסך של כ  64מיליון ש"ח.
סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה בביטוח ,קרנות פנסיה ,קופות גמל ,קרנות נאמנות ושירותים פיננסים
הסתכם ,נכון ליום  30ביוני  2016ב  178.9מיליארד ש"ח.

רונן אגסי ,מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים ,מסר כי "התוצאות הכספיות בסוף המחצית הראשונה של
שנת  2016ממשיכות להעיד על יציבותה והמשך צמיחתה של הקבוצה .הראל ממשיכה לשמור על מעמדה בענף
הביטוח ,זאת לצד איתנות פיננסית גבוהה .מגמות אלו ראויות לציון על רקע התנודתיות הגבוהה בשווקים
הפיננסיים בישראל ובחו"ל".

חסכון ארוך טווח
סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח במחצית שנת  2016הסתכמו בסך של
כ  6.1מיליארד ש"ח למול סך של כ  5.6מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח ברבעון השני של  2016הסתכמו בסך
של כ  3.2מיליארד ש"ח למול סך של כ  2.7מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
ההפסד הכולל בפעילות חסכון ארוך טווח )ביטוח חיים ,פנסיה ,גמל והשתלמות( במחצית הראשונה של
 2016הסתכם בכ  109מיליון ש"ח ,למול רווח כולל של כ  224מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ההפסד הכולל נובע בעיקר מהתשואות בשוק ההון שהיו נמוכות יותר בתקופת הדוח ,ומירידה בסך דמי הניהול
המשתנים.
ההפסד הכולל בפעילות חסכון ארוך טווח )ביטוח חיים ,פנסיה ,גמל והשתלמות( ברבעון השני של 2016
הסתכם בכ 73מיליון ש"ח ,למול רווח כולל של כ 251מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .המעבר מרווח
להפסד נובע בעיקר מגידול
בהתחייבויות הביטוחיות בעקבות השפעת הירידה המתמשכת בריבית חסרת הסיכון והירידה בתשואות
הגלומות בנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות הביטוחיות .השפעות אלו קוזזו בחלקן בשל התשואות בשוק ההון
בתקופת הדוח שהיו גבוהות מהתשואות ברבעון המקביל אשתקד.
ביטוחי חיים
סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים בחציון הראשון של  2016הסתכמו בכ  2מיליארד ש"ח ,לעומת כ2.2
מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .קיטון של כ  .7%הקיטון נובע בעיקר מהפקדה חד פעמית שנרשמה
בתקופה המקבילה אשתקד בסכום של כ–  226מיליון ש"ח בגין הסדר פרישה מוקדמת של מעסיק גדול בביטוח
חיים .בנטרול ההפקדה החד פעמית אשתקד ,נרשמה יציבות בהיקף הפרמיות בתחום זה.
סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים ברבעון השני של  2016הסתכמו בכמיליארד ש"ח ,לעומת כ 987מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .גידול של .3%
ההפסד הכולל בביטוח חיים במחצית הראשונה של  2016הסתכם בכ  138מיליון ש"ח ,למול רווח כולל של
כ 161מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .המעבר מרווח להפסד כולל נובע ,בעיקר ,מהשפעת הירידה
המתמשכת בריבית חסרת הסיכון ,ומהירידה בתשואות הגלומות בנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות
הביטוחיות בתקופת הדוח.
ההפסד הכולל בביטוח חיים הסתכם ברבעון השני של שנת  2016בכ  95מיליון ש"ח ,לעומת רווח כולל של
כ 220מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .המעבר מרווח להפסד כולל נובע ,בעיקר ,מהשפעת הירידה
המתמשכת בריבית חסרת הסיכון ומהירידה בתשואות הגלומות בנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות הביטוחיות
בתקופת הדוח.
קרנות הפנסיה
דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה הסתכמו במחצית הראשונה של  2016ב 3
מיליארד ש"ח ,לעומת  2.6מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .גידול של .18%

דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה הסתכמו ,ברבעון השני של  2016ב  1.6מיליארד
ש"ח ,לעומת  1.3מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .גידול של  .22%הגידול ביחס לרבעון המקביל
אשתקד נובע בעיקר מהקדמת עיתוי ההפקדה של מעסיק גדול.
הרווח הכולל מניהול קרנות פנסיה בחציון הראשון של שנת  2016הסתכם ב  25מיליון ש"ח ,לעומת רווח
כולל לפני מס בסך של  38מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל מניהול קרנות פנסיה ברבעון השני של שנת  2016הסתכם ב 15מיליון ש"ח ,לעומת רווח כולל
לפני מס בסך של  19מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
היקף הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה הסתכם ,נכון ליום  30ביוני  ,2016ב  39.9מיליארד ש"ח,
לעומת  34.6מיליארד ש"ח ,ליום  30ביוני  ,2015גידול של .15%
קופות גמל וקרנות השתלמות
דמי הגמולים שנגבו בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הסתכמו במחצית הראשונה של שנת  ,2016בכ
 1.089מיליארד ש"ח ,לעומת כ 867מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של .26%
דמי הגמולים שנגבו בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הסתכמו ברבעון השני של שנת  2016בכ 593
מיליון ש"ח ,לעומת כ 428מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ,גידול של .39%
היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות המנוהלות בקבוצה ,ליום  30ביוני  ,2016הסתכם
לסך של כ 30.3מיליארד ש"ח.
הרווח הכולל בקופות גמל וקרנות ההשתלמות הסתכם ,בחציון הראשון של שנת  ,2016בכ 4מיליון ש"ח,
למול רווח כולל של  25מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הקיטון ברווח הכולל נובע בעיקרו מהפרשה חד
פעמית להחזרי דמי ניהול במסגרת פרויקט הטיוב ,וכן בשל שחיקה בשיעור דמי הניהול.
הרווח הכולל בקופות גמל וקרנות ההשתלמות הסתכם ,ברבעון השני של שנת  2016בכ 7מיליון ש"ח ,למול
רווח כולל של  12מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ביטוחי בריאות
הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות במחצית הראשונה של  2016הסתכם בכ2
מיליארד ש"ח ,למול כ 1.9מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של .5%
הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות ברבעון השני של  2016הסתכם בכ  1.02מיליארד
ש"ח ,למול כ 971מיליון ש"ח ברבעון המקביל המקבילה אשתקד ,גידול של .5%
הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות מהווה בתקופת הדוח כ 36%מכלל הפרמיות
שהורווחו בקבוצה.
הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות בחציון הראשון של שנת  2016בכ  95מיליון ש"ח ,למול איזון בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול ברווח הכולל נובע ,בין היתר ,משיפור בתוצאות החיתומיות בתקופת הדוח.
הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות ,ברבעון השני של שנת  2016הסתכם בכ 68מיליון ש"ח ,לעומת רווח
כולל של כ 19מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .השיפור ברווח נובע בעיקר משיפור בתוצאות החיתומיות,
ומהתשואות בשוק ההון ברבעון הנוכחי ,שהיו גבוהות מהתשואות ברבעון המקביל אשתקד .

ביטוח כללי
הפרמיות ברוטו במחצית הראשונה של  2016הסתכמו ב  1.66מיליארד ש"ח ,בדומה לסך הפרמיות ברוטו
בתקופה המקבילה אשתקד.
הפרמיות ברוטו ברבעון השני של  2016הסתכמו ב  699מיליון ש"ח ,לעומת  570מיליון ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד ,גידול של כ .23%
ההפסד הכולל בביטוח כללי בחציון הראשון של שנת  2016הסתכם ב  3מיליון ש"ח ,למול רווח כולל של 95
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .המעבר מרווח להפסד נובע מהשפעת המלצות ועדת וינוגרד ,כאמור,
בעקבותיהן הגדילה החברה את ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ  175מיליון ש"ח.
הרווח הכולל בביטוח כללי ברבעון השני של שנת  2016הסתכם ב  47מיליון ש"ח ,למול הפסד כולל של 35
מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .המעבר מהפסד כולל לרווח כולל נובע בעיקר מתשואות בשוק ההון אשר
היו גבוהות יותר מהתשואות ברבעון המקביל אשתקד.

הראל פיננסים
היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ,על ידי בית ההשקעות "הראל פיננסים",
הסתכם ,ליום  30ביוני  ,2016בכ  42.3מיליארד ש"ח.
ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים במחצית הראשונה של שנת  2016הסתכמו בכ  134מיליון
ש"ח ,למול כ 160מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הירידה מקורה בעיקר בקיטון בנכסים המנוהלים
בקרנות הנאמנות והתיקים.
ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון השני של  2016הסתכמו בכ 70מיליון ש"ח למול
 78.6מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל בתקופת הדוח ,כולל הפרשה בגין ירידת ערך של שווי פעילות קרנות הנאמנות בסך של כ 25
מיליון ש"ח לפני מס.
הרווח הכולל של הראל פיננסים בחציון הראשון של  2016הסתכם בכ  17מיליון ש"ח לאחר ירידת הערך ובכ
 42מיליון ש"ח בנטרול ירידת הערך ,וזאת למול רווח כולל בסך של  43מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ההפסד הכולל של הראל פיננסים ברבעון השני של  2016הסתכם בכמיליון ש"ח לאחר ירידת הערך ,וברווח
של כ 24מיליון ש"ח בנטרול ירידת הערך ,וזאת ,למול רווח כולל בסך של  20מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד.

הון עצמי
על פי תרגיל  IQIS5שביצעה הראל ביטוח ,בהתאם למשטר כושר הפירעון החדש  ,solvency IIשבכוונת האוצר
ליישם ,להראל ביטוח עודף הון המסתכם לסך העולה על מיליארד ש"ח ליום  31בדצמבר  2015וזאת בהתחשב
בהוראות המעבר.

