
 

 

 
 

31 במאי 2018

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים סיימה את הרבעון הראשון של 
שנת 2018 עם רווח כולל של כ-80 מיליון ש"ח 

 

היקף הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים שהתקבלו ברבעון  
הראשון של 2018 גדל בכ-15% לעומת תקופה מקבילה אשתקד  

והסתכם בכ-6.3 מיליארד ש"ח 
 ~~~

סך הנכסים המנוהלים של קבוצת הראל הגיע לשיא של  
כ- 223.7 מיליארד ש"ח 

 
 

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 
 :2018

 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-6.3 מיליארד 
ש"ח, בהשוואה לכ-5.47 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-15%.   

 

הרווח הכולל ברבעון הראשון של שנת 2018, הסתכם בכ-80 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ-253 
מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.   

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 31 במרץ 2018, הינו בסך של כ-5.54 מיליארד 
ש"ח. 

 

התשואה על ההון במונחים שנתיים, ברבעון הראשון לשנת 2018 עמדה על 6%. 
 

 

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים 
עלה, נכון ליום 31 במרץ 2018, לסך של כ-223.7 מיליארד ש"ח. 

 

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר כי "קבוצת הראל מסכמת את הרבעון הראשון של 
שנת 2018 עם המשך מגמת הצמיחה בענפי הפעילות השונים. התוצאות הכספיות הושפעו בעיקר מחולשת 
 Big Data  ,שוק ההון ברבעון הראשון. אנו ממשיכים ביישום האסטרטגיה החדשה שלנו המשלבת בין דיגיטל

וקשר אישי של הסוכן ללקוח בכל פעילויות הקבוצה, וגאים בכך שההשקעה הרבה בטכנולוגיה לצד המשך 
שמירה על ההון האנושי המיוחד שמאפיין את הראל החלו לתרום לביצועי החברה, ולהערכתנו גם יניבו 

פירות משמעותיים בהמשך הדרך". 
 

חסכון ארוך טווח 
הרווח הכולל בפעילות חסכון ארוך טווח )ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות( ברבעון הראשון של 2018 
הסתכם בכ-16 מיליון ש"ח, לעומת  רווח כולל של כ-207 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווח 
הושפע  מגידול בהתחייבויות הביטוחיות עקב ירידה בשווי ההוגן של הנכסים הלא סחירים וזאת לעומת קיטון 
בהתחייבויות הביטוחיות ברבעון המקביל אשתקד וכמו כן, מקיטון בדמי הניהול המשתנים, שנבע מירידה 

בתשואות הריאליות שהושגו על ידי החברה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.  
סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח הסתכמו ברבעון הראשון של 2018 

בכ-4.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ-3.5 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-20%. 
 

ביטוחי חיים 
ההפסד הכולל בביטוח חיים הסתכם ברבעון הראשון של 2018 בכ-12 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ-

187 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  
סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים ברבעון הראשון של 2018 הסתכמו בכ-1.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 
1.2 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-25%. הגידול בפרמיות נובע בעיקר מעלייה 

בהפקדות החד פעמיות לחסכון. 
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קרנות הפנסיה 
הרווח הכולל מניהול קרנות פנסיה הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2018 בכ-18 מיליון ש"ח, לעומת רווח 
כולל של כ-11 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-63%. העלייה ברווח הכולל הושפעה 

בעיקרה מגידול בנכסים המנוהלים. 
דמי הגמולים שנגבו על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 1.9 מיליארד ש"ח, 

לעומת כ-1.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  כ-19%. 
היקף הנכסים המנוהלים על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה, ליום 31 במרס 2018, הסתכם לסך של כ-

56.6 מיליארד ש"ח, לעומת כ-46.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-21%. 
 

 

קופות גמל וקרנות השתלמות 
הרווח הכולל בקופות גמל וההשתלמות ברבעון הראשון של 2018 הסתכם בכ-10 מיליון ש"ח, לעומת רווח 

כולל של כ-9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-11%. 
דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות הגמל וההשתלמות ברבעון הראשון של 2018 עמד על כ- 917 מיליון 

ש"ח, לעומת כ-678 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-32%. 
היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ליום 31 במרס 2018, הסתכם לסך של כ-

37.4 מיליארד ש"ח, לעומת כ-32.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-15%. 
 

ביטוחי בריאות 
הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות הסתכם ברבעון הראשון של 2018 בכ-22 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל 
של כ-23 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הושפע  מגידול בתביעות בענף סיעוד קבוצתי בגין 
שנים קודמות )תביעות בגין התקופה עד 31.12.2017(. להערכת החברה, לאור ביטולם של הביטוחים 

הסיעודיים הקבוצתיים, השפעה זו צפויה להתמתן באופן משמעותי בתקופות הדיווח הבאות. 
הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות הסתכם ברבעון הראשון של 2018 בכ-1.103 
מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.078 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-2%. הצמיחה בפעילות 

המגזר בשנת 2018 נובעת במרביתה מתחום ביטוחי הפרט. 
 

ביטוח כללי 
הרווח הכולל בביטוח כללי ברבעון הראשון של 2018 הסתכם בכ-65 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ-

62 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ5%.   
הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח כללי ברבעון הראשון של 2018 הסתכמו בכ-829 מיליון ש"ח לעומת כ-

753 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 10%.   
 

הראל פיננסים 
הרווח הכולל במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון הראשון של 2018 הסתכם בכ-9 מיליון ש"ח, 

לעומת רווח כולל של כ-8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-12%. 
ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון הראשון של 2018 הסתכמו לסך של כ-52 מיליון 

ש"ח, לעומת כ-50 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-4%. 
היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים, על ידי בית ההשקעות "הראל 
פיננסים", גדל והסתכם ביום 31 במרס 2018, בכ-47.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ-42.3 מיליארד ש"ח ב-31 

במרס 2017.  
 

הון עצמי 

עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2016, על בסיס מאוחד ולפני הוראות המעבר )במונחי 
SCR 100%( הינו בסך של כ- 1.65 מיליארד ש"ח, וזאת בהתחשב בחלוקת הדיבידנד של הראל ביטוח 

שחלה עד אוגוסט 2017 והסתכמה ב- 250 מיליון ש"ח.  
בהתחשב בגיוסים נטו של כתבי התחייבויות ובחלוקת הדיבידנד בסך 250 מיליון ש"ח, יסתכם עודף ההון 

בכ-1.85 מיליארד ש"ח.  
בהתחשב בהוראות המעבר, מסתכם עודף ההון של הראל ביטוח לסך של כ- 5.1 מיליארד ש"ח. עודף הון זה 
מביא בחשבון הקלות ושינויים בהנחיות, הנוגעים, בין היתר, לשיעור העמידה בהון הנדרש בתקופת הפריסה 

המסתיימת ב-31 לדצמבר 2024. 
יודגש, כי למודל במתכונתו הנוכחית רגישות גבוהה מאוד לשינויים במשתני שוק ואחרים. 


