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שנתמצוינתלהראל :הציגהרווהכולל שנתי

מ׳ ש׳ יותר מפי 15לעומת

של כ־ם

"המצב העסקי,הכלכלי

חברת הביטוח והפיננסים מציינת כי

בארץ

והחברתי

מכתיב צורך בהיערכות וחשיבה
המוטו

רון
נזאת

הראל

תוצאות

שנו״ן
שנו״ן

ב־

2012

שקלם

במלת

של

הקבוצה הינו

ההכרה

בכך ׳שמה שהיה לאיהיה׳״.

קבוצת הביטוח והפיננסים

הראל,שבניהולהמנב״לים
המשותפים מישל סיבוני ושמעון

אלקבץ,
כספיים

2012

סה״כ

357

פרמיות

רווחים

לטווח

החברה הציגה

תוצאות

מצוינות הורותלרוח
וגידול בהכנסות
משוקי ההון
לגידול
מהשקעות ,אך גם הודות

גבית חיובית

ושיפור
בפעילות העסקית.

מהשקעות

רווח נקי
רווח

כולל

רווח נקי
רווח
*הר11

החברהגידול של
הפרמיות
ברבעון

בולל

ברבעון

הנקי והכולל

הרווח

הוא

המיוחם לבעלי

המניות

החברה ,שבשליטת
ושל קרנות הנאמנות
מיליון שקל .זאת ,לצד תוספת
וניהול
המבורגר ,רשמה ב־  2012רווח
התיקים של כלל פיננסים
מיליון שקל זינוק
של%38
נקי של 448
ברווחהכוללהרבעוני,
בהשקעה של מאות
מיליון
מיליון שקל.
שהסתכם בכ־ 210
ביחסלרווח בשנה
%601
של
שקלים .רכישות אלה יתרמו
הקודמת .בשקלול רווחי השקעה הראל תחלק ב־  17באפריל
מיליון שקל .לביסוס מעמדה של הקבוצה
שנזקפו
דיבידנד בהיקף 53
להון ,תוצאות החברה

מיליון שקל
כולל של כ־ 702
קפיצה של
לשנה שקדמהלה.
בניגוד לכלל ביטוח ,שהציגה
רבעון רביעי חלש שמעיד על
ניקוי האורוות שמבצעהמנכ״ל
הנכנס ,איזי כהן ,הראל רשמה
עלייה של כ־
ברווח הנקי
%65
יותר מפי  15ביחס

הרבעוני,

שהסתכם בכ־ 11

״פעילות
ותוצאותיה

הקבוצה ב־
משקפות את

המשך המיקוד
בתחומים
רווחית ואת

201

האסטרטגי

שמאפשרים

התשואות

צמיחה
בשוק

המשותף
ההון״ ,אמרהמנכ״ל
סיבוני ,״העוצמה העסקית של
אפשרהלבצע את שתי
הראל
הרכישות המשמעותיות של
אליהו,
מגזר ביטוח החיים של

גם

מספקת הראל
למשקיעים
כולו :״המצב העסקי,
על הענף
גם חוסר הוודאות

בארץ ,כמו

שקיימת

זה כמה שנים בשוקי ההון

בחו״ל ,מכתיביםלקבוצה
בהיערכות וחשיבה

לגבי

האסטרטגיה

העתודותלגמלהבפוליסות
ביטוחי החייםהוביל
להקטין את הרווחלפני מס בכ־  69המנוהל באמצעות הראל פיננסים
מיליון
החברה הציגה ב־  2012רווחמיליון שקל ,ובכ־ 45
לפני מס של כ־
שקל אחרי מס.
 5.51מיליון שקל.
מדובר בקיטון של כ־
ביחס
%74
מגזר ביטוחי
הבריאותוהסיעוד לרווח שנרשם בתחום ב־ 2011
את החברה

תרםלחברה רווח

במגזר

השירותים הפיננסיים

נלווהלירידה של
והוא

כ־
%31

כולל של
לשנה שקדמה(קיטון של כ־ 29
מיליון שקל
גידול של כ־
%93
מיליון שקלבהכנסות).
כאשר
ביחסל־ 201
עוד נציין כיברבעוןהרביעי
להלוואה
לא חל שינוי ביחס
שהעמידה הראל בעבר ,יחד
כ־ 225

בהכנסות בית ההשקעות ביחס

לפרויקטאלעד לאס
המשותףליצחק
דנקנר .כפי

תובנה

הכלכלי

שהסתכמו ב־ 2012

ב־  2011זאת ,על

אף שעדכון

מגזר הביטוחהכללי
מיליון שקל
כולל של כ־ 317
זינוק של פי  18ביחסל־ 201

הציג רווח

וגאס

תשובהונוחי

סקירת הדוחות,

והחברתי

בסך

מיליון שקל
שקל,לעומת כ־ 35

האסטרטגיה העסקית"

עם גורמים פיננסיים אחרים,

בטווח הארוך״.
במסגרת

כ״%7

רשמה

בכ־
 2.9מיליארדשקל.
מגזר החיסכוןלטווח ארוך
(הכולל את עסקי ביטוח
החיים,הגמלוהפנסיה)
הניבלחברה רווחכולל
של כ־ 357
מיליון

משפחת

טובות אף יותר ,ומציגות רווח

ארוך

במסגרת
פעילויותיה,

פרסמה היום רוחות

ומוצלחים לשנת
חזקים

קו'

מחיסכון

מחודשתלגבי

zdi

צורך

מחודשת

העסקית שלה.

שפורסם כבר בדוחות

קודמים ,החברה
הלוואהזו מחיקה

דולר

רשמה על
מיליון
של כ־ 40

שהמהווה כ־
%08

מהחוב.

