
 

 

 
  28 בנובמבר 2016

 

קבוצת הראל סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2016 
  עם רווח כולל של 163 מיליון ש"ח

 

הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של 2016, גדל בכ37% והסתכם 
  בכ 205 מיליון ש"ח

  ~~~
היקף הפרמיות ודמי הגמולים שהורווחו ברבעון השלישי לשנת 2016 עלה לכ 

  5.1 מיליארד ש"ח, גידול של  כ8%
  ~~~

היקף הפרמיות ודמי הגמולים שהורווחו בתשעת החודשים הראשונים של 
  2016 עלה לכ14.9 מיליארד ש"ח, גידול של כ7%

 

  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2016:
 

 כ4.7   לעומת  ש"ח,  מיליארד  בכ5.1 2016   של  השלישי  ברבעון  הסתכמו  הגמולים  ודמי  שהורווחו  הפרמיות סך
  מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  כ8%. 

 בתשעת החודשים הראשונים של 2016 בכ14.9 מיליארד ש"ח,   הגמולים הסתכמו  ודמי סך הפרמיות שהורווחו
  לעומת כ 13.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ7%. 

 

 ש"ח,   מיליון  כ130  של  הפסד  לעומת  ש"ח,  מיליון 163   בכ  הסתכם 2016   של  השלישי  ברבעון  הכולל הרווח
ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מהפסד לרווח כולל נובע בעיקר מהתשואות בשוק ההון שהיו גבוהות מהתשואות 
ברבעון המקביל אשתקד ומגביית דמי ניהול משתנים בסך של כ 52 מיליון ש"ח לעומת החזר דמי ניהול משתנים בסך 

  של כ 77 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 

הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של 2016, הסתכם בכ 205 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של כ 
  150 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ 37%. 

 

 ליום 30 בספטמבר 2016 על כ4.9 מיליארד ש"ח וזאת  ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם,
  לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ171 מיליון ש"ח במהלך שנת 2016.

 

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים הסתכם, נכון 
  ליום 30 בספטמבר 2016 עלה לכ 181.9 מיליארד ש"ח. 

 

 2016   שנת  של  השלישי  ברבעון  הכספיות  "התוצאות  כי  מסר  ופיננסים,  ביטוח  הראל  קבוצת  מנכ"ל  אגסי, רונן
 הראל   ברווחיות.  שיפור  נרשם  המגזרים  בכל  כאשר  הקבוצה,  של  צמיחתה  והמשך  יציבותה  על  להעיד ממשיכות
ממשיכה לשמור על מעמדה כשחקנית מובילה בענף הביטוח,  לצד איתנות פיננסית גבוהה. מגמות אלו ראויות לציון על 

רקע התנודתיות הגבוהה בשווקים הפיננסיים בישראל ובחו"ל". 
 

  חיסכון ארוך טווח
סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו בסך של 

  כ 3.2 מיליארד ש"ח למול סך של כ 2.9 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 
 2016   של  הראשונים  החודשים  בתשעת  הטווח  ארוך  החיסכון  בפעילות  שהורווחו  הגמולים  ודמי  הפרמיות סך

  הסתכמו בסך של כ 9.4 מיליארד ש"ח למול סך של כ 8.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
 

 2016   של  השלישי  ברבעון  והשתלמות)  גמל  פנסיה,  חיים,  (ביטוח  טווח  ארוך  החיסכון  בפעילות  הכולל הרווח
 מהפסד   המעבר  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  ש"ח  מיליון  כ106  של  כולל  הפסד  למול  ש"ח,  מיליון  בכ89 הסתכם
לרווח נובע בעיקר מגידול בתשואות ומגביית דמי ניהול משתנים ברבעון השלישי של שנת 2016 בסך של כ 52 מיליון 

  ש"ח לעומת החזר דמי ניהול משתנים בסך של כ 77 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.



 

 

 

ההפסד הכולל בפעילות החיסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) בתשעת החודשים הראשונים 
 המעבר   ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  כ117 מיליון  של  רווח כולל  למול  ש"ח, של 2016 הסתכם בכ20 מיליון
מרווח להפסד כולל נובע, בעיקר, מהשפעת הירידה המתמשכת בריבית חסרת הסיכון, ומהירידה בתשואות הגלומות 

  בנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות הביטוחיות בתקופת הדוח.
 

  ביטוחי חיים
סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו בכמיליארד ש"ח, לעומת כ993 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 6%.  
 ש"ח,   מיליארד  בכ3.1  הסתכמו 2016   של  הראשונים  החודשים  בתשעת  חיים  בביטוח  שהורווחו  הפרמיות סך

  בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. 
 

הרווח הכולל בביטוח חיים הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2016 בכ66 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל של כ
 ניהול   בתשואות ומגביית דמי  מגידול  המעבר מהפסד לרווח נובע בעיקר  המקביל אשתקד.  ש"ח ברבעון 130 מיליון
משתנים ברבעון השלישי של שנת 2016 בסך של כ 52 מיליון ש"ח לעומת החזר דמי ניהול משתנים בסך של כ 77 

  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 

ההפסד הכולל בביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכם בכ 72 מיליון ש"ח, למול רווח כולל 
 הירידה   מהשפעת  בעיקר,  נובע,  כולל  להפסד  מרווח  המעבר  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  ש"ח  מיליון  כ31 של
 הביטוחיות   ההתחייבויות  כנגד  העומדים  בנכסים  הגלומות  בתשואות  ומהירידה  הסיכון,  חסרת  בריבית המתמשכת

  בתקופת הדוח.
 

  קרנות הפנסיה
דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה הסתכמו, ברבעון השלישי של 2016 ב 1.6 מיליארד ש"ח, 

  לעומת 1.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 10%. 
דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2016 ב 4.6  

  מיליארד ש"ח, לעומת 4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 15%. 
 

 לרבעון   בדומה  ש"ח,  מיליון  ב14  הסתכם 2016   שנת  של  השלישי  ברבעון  פנסיה  קרנות  מניהול  הכולל הרווח
  המקביל אשתקד. 

הרווח הכולל מניהול קרנות פנסיה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכם ב 39 מיליון ש"ח, לעומת 
 תנאי   מעדכון  בעיקר  נובעת  הירידה  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  ש"ח  מיליון 53   של  בסך  מס  לפני  כולל רווח

  ההתקשרות לגבי שירותי תפעול שמעניקה הראל ביטוח להראל פנסיה. 

היקף הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה הסתכם, נכון ליום 30 בספטמבר 2016, בכ 42.2 מיליארד ש"ח, 
  לעומת 35 מיליארד ש"ח, ליום 30 בספטמבר 2015, גידול של 20%. 

 

  קופות גמל וקרנות השתלמות
דמי הגמולים שנגבו בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2016 בכ 589 מיליון 

  ש"ח, לעומת כ447 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 32%. 
 

 בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016,  דמי הגמולים שנגבו
  בכ 1.7 מיליארד ש"ח, לעומת כ1.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 29%.

 

הרווח הכולל בקופות גמל וקרנות ההשתלמות הסתכם, ברבעון השלישי של שנת 2016 בכ9 מיליון ש"ח, בדומה 
  לרבעון המקביל אשתקד. 

 בכ13  ,2016   שנת  הראשונים של  החודשים  בתשעת  וקרנות ההשתלמות הסתכם,  גמל  בקופות  הכולל הרווח
 בשל   ברווח הכולל נובע בעיקרו  הקיטון  ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  למול רווח כולל של 33 מיליון  ש"ח, מיליון

  שחיקה בשיעור דמי הניהול .
 

היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות המנוהלות בקבוצה, ליום 30 בספטמבר 2016, הסתכם 
  לסך של כ31 מיליארד ש"ח. 

 

  ביטוחי בריאות
 1.1 מיליארד   של 2016 הסתכם בכ  השלישי  במגזר ביטוח בריאות ברבעון הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו

  ש"ח, למול כמיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 5%. 
 



 

 

 
הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכם 

  בכ3.1 מיליארד ש"ח, למול כ3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 5%.
 

הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות, ברבעון השלישי של שנת 2016 הסתכם בכ33 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל 
של כ37 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מהפסד לרווח כולל נובע בעיקר מהתשואות בשוק ההון ברבעון 

  הנוכחי, שהיו גבוהות מהתשואות ברבעון המקביל אשתקד. 
 

הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 בכ 128 מיליון ש"ח, למול הפסד 
של 38 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר מהפסד לרווח כולל נובע בעיקר מהתשואות בשוק ההון שהיו 

  גבוהות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד ומשיפור בתוצאות החיתומיות בתקופת הדוח.
 

  ביטוח כללי
 המקביל   ש"ח ברבעון  ש"ח, לעומת 596 מיליון הפרמיות ברוטו ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו ב 628 מיליון

גידול של כ 5%.  

הפרמיות ברוטו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכמו ב 2.3 מיליארד ש"ח, בדומה לסך הפרמיות 
  ברוטו בתקופה המקבילה אשתקד. 

 

 למול הפסד כולל של 40   ש"ח,  38 מיליון  של שנת 2016 הסתכם ב  השלישי  ברבעון הרווח הכולל בביטוח כללי
 אשר היו   נובע בעיקר מתשואות בשוק ההון  לרווח כולל  כולל  המעבר מהפסד  המקביל אשתקד.  ש"ח ברבעון מיליון

  גבוהות יותר מהתשואות ברבעון המקביל אשתקד.
 

הרווח הכולל בביטוח כללי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכם ב 35 מיליון ש"ח, למול רווח כולל 
 בעקבותיהן   וינוגרד,  ועדת  המלצות  מהשפעת  בעיקר  נובע  הקיטון  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  ש"ח  מיליון 56  של
הגדילה החברה את ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ 175 מיליון ש"ח. השפעה זו קוזזה בחלקה בעקבות השפעת 

  שוק ההון שהתשואות בו בתקופת הדוח היו גבוהות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד
 

  הראל פיננסים
 פיננסים",   "הראל  ההשקעות  בית  ידי  על  הפיננסים,  והשירותים  ההון  שוק  במגזר  המנוהלים  הנכסים היקף

  הסתכם, ליום 30 בספטמבר 2016, בכ41.1 מיליארד ש"ח.
 

ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון השלישי  לשנת 2016 הסתכמו ב61.8 מיליון ש"ח, למול 
  כ70.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ירידה של כ13%.

ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכמו בכ196 
 המנוהלים   בנכסים  בקיטון  מקורה בעיקר  הירידה  המקבילה אשתקד.  מיליון ש"ח בתקופה  כ230  למול  ש"ח, מיליון

  בקרנות הנאמנות וניהול התיקים.  

הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסיים הסתכם ברבעון השלישי לסך של כ 17 מיליון ש"ח 
לעומת הפסד כולל לפני מס בסך של כ 7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד ברבעון המקביל אשתקד כולל 
ירידת ערך בגין פעילות קרנות הנאמנות בסך של כ22 מיליון ש"ח. בנטרול ירידת הערך כאמור, הסתכם הרווח לפני 

  מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסיים ברבעון המקביל אשתקד לסך של כ 15 מיליון ש"ח לפני מס.

הרווח הכולל לפני מס של הראל פיננסים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכם בכ35 מיליון ש"ח 
בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול ירידות ערך שנרשמו הן בתקופה הנוכחית והן בתקופה המקבילה בשנת 
 ש"ח   מיליון 58   כ  של  ש"ח לעומת סך  כ60 מיליון  של  מס בתקופת הדוח לסך  לפני  הסתכם הרווח הכולל ,2015

  בתקופה המקבילה אשתקד.
 

  הון עצמי
 האוצר   שבכוונת ,solvency II החדש   הפירעון  כושר  למשטר  בהתאם  ביטוח,  הראל  שביצעה IQIS5   תרגיל  פי על
 המסתכם לסך העולה על מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2015 וזאת בהתחשב   להראל ביטוח עודף הון ליישם,

  בהוראות המעבר. 
 


