עמוד 2

דו חות נ0כ"
דוחות לבאן ולשם :קבוצה הואל מציגה שנה שקה
הם רווה של  845מיליון שקל; סלקום מושנעה
מהתהוות המחוינה ווווהיה נשחקו ב־24%
נכסים ובנין סיכמה את השנה עם צמיחה בפרמטרים התפעוליים • מצטרפים חדשים לצמרת מקבלי השכר :איציק אברבהן
משופרסל ואורית לרר מהפועלים שווייץ  /אביב לוי ,קוב■ ישעיהו ,עומר■ כהן ,גד פרץ ורון שטיין ,ע71׳ 2־3

חואל עם רווחי שיא של
מיליון ש־ ב־לום:
תדלק באפריל דיבידנד בהיקף של  107מיליון שקל

הראל ב־2017
צמחה בהכנסות וברווח )במיליוני ש׳|
2017

2016

שינוי

13,091

11,708

12%

רחת וקי שנתי

684

396.6

72%

פרתיות שנתיות
רוחו כולו“ שנתי

845.4

422.4

100%

רווח ברבעון הרביעי

244.1

217

12 %

הגדולה בתחום ביטוחי הבריאות
מאת רון שטיין
והסיעוד ,והיא מסבירה את
הירידה ברווח בתחומים אלה
קבוצת הביטוח הראל,
שבשליטת משפחת המבורגר
בכך ש״הושפעו מהותית
ובניהול מישל סיבובי ,מסכמת
מהרעה בתוצאות החיתומיות
בענף סיעוד קבוצתי בשל
עוד שנה חזקה עם צמיחה של
גידול בעלות התביעות" כן
 12%בהכנסות מפרמיות וזינוק
"הושפעו מהגדלת ההתחייבויות
של כ־ 100%ברווח הכולל,
שהסתכם בכ־ 845מיליון שקל.
הביטוחיות בשל מעדכון הנחות".
כמו־כן ,מגזר השירותים
מדובר ברווח הגבוה ביותר
שהציגה קבוצת הראל ,שנסחרת הפיננסיים של הראל ,באמצעות
בית ההשקעות הראל פיננסים,
כיום לפי שווי הברה של כ־5.5
מיליארד שקל ,לאחר שלאחרונה עבר לרווח ותרם להראל ב־2017
חצתה את רף ה־ 6מיליארד שקל .רווח תפעולי של יותר מ־34
היום טיפסה המניה בכ־ .3%בצל מיליון שקל .הרווח הנקי של
הראל פיננסים הסתכם ב־2017
זאת הודיעה החברה כי תחלק
בכ־ 21.3מיליון שקל.
באפיל דיבידנד בהיקף של
כ־ 107מיליון שקל.
השיפור בתוצאות קרה הודות צניחה בדמי הניהנל
לשינויים בריבית חסרת סיכון
בדוחות מצוין בין היתר כי דמי
הניהול מקרנות נאמנות קטנו
והשפעותיה הרבות ב־2017
ב־ 2017בכ־ 13%לכ־ 123מיליון
ובשנה שקדמה לה ,כמו גם
שקל ,כשהם מהווים צניחה
הרוח החיובית משוקי ההון,
שחיזקה את ההכנסות מהשקעות של כ־ 38%ביחס לדמי ניהול
שלכ־ 198מיליון שקל שנגבו
והובילה גם לגידול בהכנסות
בקרנות הנאמנות של הראל
מדמי ניהול .כמו כן ,התוצאות
ב־ .2015בסך הכל" ,ההכנסות
בתקופת הדוח ובתקופה
המקבילה הושפעו משינויים
במגזר שוק ההון והשירותים
הפיננסיים)כולל תעודות הסל
בהתחייבויות הביטוחיות
והתיים המנוהלים ,ר״ש( הסתכמו
כתוצאה מעדכון הנחות .עוד
בשנת  2017ב־ 202מיליון שקל
נציין שב־ 2016סבלו תוצאות
הראל מכמה הפסדים חד־פעמיים למול כ־ 253מיליון שקל בשנת
ובראשם  201מיליון שקל
2016״  -ירידה ניכרת של יותר
מ־.20%
מהשפעות ועדת וינוגרד ו־75
אגב ,סוכנויות הביטוח של
מיליון שקל ממחיקה בפעילות
הקבוצה תרמו לה בשנה החולפת
קרנות הנאמנות .עוד הוסיף
רווח של כ־ 25מיליון שקל,
המנכ״ל סיבוני כי התוצאות
לפני מס לעומת כ־ 19מיליון
הושגו בין היתר בשל "קידום
שקל ב־ ,2016כשחברות הביטוח
האסטרטגיה החדשה המשלבת
שלה בחו״ל)ביוון ובטורקיה(
בין דיגיטל 1״big data״.
ממשיכות לתרום רווח לא מהותי
מה לגבי פעילות החברה
ב־ ?2017סך הפרמיות שהורווחו  -הפעם של כ־.5.6
ומה לגבי תחומי הפעילות?
ודמי הגמולים גדלו בשנה
הראל הפסידה ב־ 2017ברכב
שחלפה בכ־ 16%לכ־23.6
מיליארד שקל .הראל הציגה
חובה והרוויחה ביתר ענפי
הביטוח הכללי ,כשבמגזר
ב־ 2017רווח כולל לפני מס
של כ־ 594מיליון שקל בחיסכון החיסכון לטווח ארוך השיפור
לטווח ארוך ,לעומת כ־128
המרכזי נרשם בתחום ביטוח
החיים ,שם הרווחיות נסקה בגלל
מיליון שקל בשנה שקדמה.
זאת ,לצד רווח כולל לפני מס
הפרשות שנרשמו ב־,2016
של כ־ 205מיליון שקל במגזר
כשעיקר הרווח בתחום זה נרשם
בפוליסות ריסק פרט)205
הביטוח הכללי ב־)2017לעומת
מיליון שקל( ומפוליסות החיסכון
כ־ 74מיליון שקל ב־.(2016
שנמכרו עד שנת  .2003בגמל
מגזר ביטוחי הבריאות
ובפנסיה הראל רשמה ב־2017
והסיעוד תרם רווח לפני מס
שיפור ברווחיות ביהס ל״,2016
של כ־ 110מיליון שקל)ירידה
אך עדיין לא לרמות שגבוהות
ביחס לכ־ 158מיליון שקל
מאלה שהיו ב־.2015ס
ב־ .(2016הראל חינה השחקנית

