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 בס"ד
 א"פתש בסיון 'די  

 2021, במאי 25  

 

  2021 במרס 31דין וחשבון הדירקטוריון ליום 

 

את דוח החברה מתכבד להגיש לבעלי המניות של איילון אחזקות בע"מ )להלן "החברה"( דירקטוריון 

סתיימו ביום השהחודשים  לשלושתהדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים הלא מבוקרים המאוחדים של החברה 

ממועד הדו"ח בתקופה דו"ח זה הינו מצומצם בהיקפו ומתייחס בעיקר לנתונים ולשינויים שחלו  .2021 במרס 31

  . 2021 במרס 31, ועד ליום 2020בדצמבר  31השנתי האחרון, ליום 

 .2020לקבלת תמונה מקיפה יותר יש לקרוא דו"ח זה יחד עם הדו"ח התקופתי המלא לשנת 

 למעט אם צוין אחרת במפורש,כל הנתונים הכספיים הם באלפי ש"ח.

     

  תיאור החברה .1

  החברה בעלי מניותיה של        1.1

"המנוח"( שהיה מייסד נפטר מר לוי יצחק רחמני ז"ל )"מר רחמני ז"ל" או  2020ביוני  19ביום 

מינה בית המשפט  2020ביולי  2החברה ובעל השליטה בה. עפ"י דיווחים שקיבלה החברה, ביום 

למשפחה בתל אביב את עו"ד יובל ראובינוף כמנהל עזבון זמני לעזבונו של המנוח )"העזבון"(, 

וח הינה בת הצהירה הרשמת לענייני ירושה במחוז ת"א כי צוואת המנ 2020בדצמבר  30וביום 

תוקף, ומינתה את עו"ד אפרים אברמזון כמנהל עזבון המנוח ביחס למלוא אחזקות המנוח בחברה 

כנאמן עבור הגב' יהודית רחמני תבדל"א, אשתו של  ממניות איילון אחזקות(, 67.26%האם )

 .2022בדצמבר  29המנוח, עד ליום 
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 פעילותה של החברה תחומי      1.2

שירותי ניהול ויעוץ מקצועיים בתחומים עיקר פעילות החברה הינה כחברת אחזקות וכנותנת 

 .שונים לקבוצה

 פעילות הקבוצה הינם:  תחומי   

 כללי תחום ביטוח: 

למעט ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך וביטוחי  ,תחום זה כולל בתוכו את כל ענפי הביטוח

במספר ענפי פעילות עיקריים: ענף  חברההבריאות. במסגרת תחום ביטוח כללי פועלת ה

ענפי ביטוח כללי אחרים, אשר מתמקדים בביטוחי רכוש )שאינם  ,רכב חובה, ענף רכב רכוש

 לרבות, קצועיתמ אחריות בביטוחי מיוחדת התמחות לחברהרכב( ובביטוחי חבויות. 

 . ומקצועות רפואה ביטוח סוכני , אדריכלים, מהנדסים"ח, רו"ד, עו לציבור

 חיסכון לטווח ארוךו תחום ביטוח חיים: 

פעילות גמל ופנסיה המנוהל ע"י חברה כלולה כן תחום זה כולל פעילות ביטוח חיים, ו

 .20%בשיעור של 

)במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן, וכן חיסכון לתקופת הפרישה הן בתחום זה מתמקד 

ן הוקרנות פנסיה וקופות גמל, לרבות קרנות השתלמות המנוהלות ע"י חברה כלולה( 

 .אובדן כושר עבודהובכיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון: מוות, נכות 

 :תחום ביטוח בריאות 

בין היתר ביטוח  זה מרכז את פעילות הקבוצה בביטוחי בריאות. התחום כולל תחום  

סיעודי, ביטוח הוצאות רפואיות, ניתוחים והשתלות, ביטוחי שיניים, ביטוח רפואי לעובדים 

 .וביטוח תאונות אישיותזרים 

  פעילות כגון:  כמגזרלקבוצה פעילויות נוספות שאינן מוגדרות 

היתר ות הכוללת בין הכלול ותוהחבר פנסיונייםניהול הסדרים ו תיווך בענייני ביטוח

  ."TLVמדיקל סנטר שמפעילה את המרכז הרפואי "מדיקל סנטר  סוכנויות ביטוח ואת
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 האחרון מאז הדוח השנתי  בעסקי התאגיד התפתחויות .2

 חברה והחברות הבנות ה בעסקי התפתחות 2.1

 הקבוצה על מרכזיות השלכות - הקורונה נגיף משבר   2.1.1

וגרם  ף הקורונה, אשר פרץ לראשונה בסיןהחלה התפשטות נגי 2020 שנת של הראשון הרבעון במהלך

למקרי תחלואה ומוות בקרב האוכלוסייה ברחבי העולם. השפעת ההתפשטות כאמור הביאה 

 ערכות המדינות השונות, ובתוכן מדינת ישראל, להתמודדות עם התפשטות הנגיף והשלכותיו.ילה

בלות, בין היתר, סגירה זמנית של עסקים, הגבלות על התפשטות נגיף הקורונה הובילה לשורה של הג

ממדינות שונות ברחבי העולם, הגבלות על התכנסות במקומות עבודה  ה ויציאה של תושביםכניס

והפסקת לימודים במערכות החינוך. הגבלות אלו גרמו לצמצום הפעילות במשק הישראלי ובעולם 

ברבעון הראשון  חדות בשווקים הפיננסייםלירידות ווכתוצאה מכך לירידה בפעילות הכלכלית 

ן על תיק ההשקעות של הו איילון ביטוחעל תיק הנוסטרו של  אשתקד, אשר השפיעו לרעה הן

השפעה על המרווח הפיננסי ועל דמי הניהול להם זכאית  ןהפוליסות המשתתפות ברווחים, אשר לה

 החברה ממבוטחיה.

 -כשל  התחסנותאשר כללה של המשק  התאוששות חלה, 2021הראשון של  וברבעון 2020שנת  במהלך

גם אם בהיקפים  בישראל וחזרה של אירועים המוניים )בידור ואירועים דתיים הימהאוכלוסי 60%

 ( תוך שמירה על הנחיות וללא גידול בשיעור ההדבקה.מצומצמים בהשוואה לתקופה שלפני המגפה

בין  וודאות אי קיימת עדיין אך מלאה משק תלפעילו לחזרה הצפי את מגדילה, האמורה ההתאוששות

 בעולם וחשש מגלים דומים גם בארץ. נוספים תחלואה גליל מחשש היתר

שנוצרו ברבעון הראשון של שנה הפסדי ההשקעות את מלוא כיסתה  , איילון ביטוח2020שנת  עד לסוף

קודמת ואף עברה לתשואה חיובית, הן בתיק הנוסטרו והן בתיק הנכסים המנוהלים כנגד פוליסות 

 תשואה של זו ומגמהביטוח החיים המשתתפות ברווחים, ולפיכך חזרה לגבות דמי ניהול משתנים, 

 .הדוח בתקופת גם נמשכה אלו ניהול דמי וגביית חיובית

 לעומת רבעון מקביל אשתקד 3% -כ של בשיעור חיים בביטוח בפרמיות ירידה קיימת הדוח תקופתב

 . המשבר בעקבות ופיטורים"ת לחל עובדים מיציאת בחלקה הנובעת

צד ג', אחריות מקצועית, וחבות מעבידים בשלב זה לא ניתן  –במגזר ביטוח כללי בתחום ענפי החבויות 

להעריך את האפשרות לתביעות מאוחרות בשל עילות שונות הקשורות למשבר הקורונה. בענפים אלו 

, במידה ויוגשו תביעות כאמור,  איילון ביטוחקיימים לחברה חוזי ביטוח משנה ולפיכך להערכת 

 ה מהותית. אינ איילון ביטוחעל  הצפויה ההשפעה

 של הטווח וארוכות העתידיות ההשלכות את מלא באופן להעריך החברה באפשרות אין זה בשלב

 .העסקי ומצבה פעילותה על הקורונה נגיף משבר

אישרו ועדת תגמול ודירקטוריון החברה שינוי תעריף גמול דירקטורים וגמול  2021בפברואר  28 ביום 2.1.2

 דח"צים ודב"תים מהגמול ה"קבוע" ל"מירבי".

לדוחות  ב'9הסכמים להשקעה ורכישת מניות של סוכנות ביטוח על ידי חברה הנכדה ראו באור  לעניין 2.1.3

 הכספיים.
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דוחות ל ג'9ור ראו בא מחויבויות להטבה מוגדרת לעובדים השפעת שינוי בריבית היוון על לעניין 2.1.4

  הכספיים.

במחלקת  אובדניםבנושא  איילון ביטוחדוחות בדיקה וביקורת באשר לפעילות  בעניין לדיווח בהמשך 2.1.5

 נמסרה, 2020 לשנת החברה של הדירקטוריון בדוח 1.1.14תביעות רכב רכוש כפי שדווח בסעיף 

הודעת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בדבר מינוי מבקר  2021 בינואר 7 ביום לאיילון ביטוח

)א( לחוק שירותים 50חיצוני לעריכת ביקורת בנושא האמור. הביקורת מתקיימת בהתאם לסעיף 

צוות ביקורת אשר ביקש  איילון ביטוח, ובמסגרתה הגיע למשרדי 1981-פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

התפתחויות לאחר תאריך המאזן,לרבות טיוטת  לענייןעתקת חומרי מחשב. ידיעות ומסמכים לרבות ה

, ביטוחאיילון ובקשה לגילוי ועיון במסמכים שהוגשה נגד החברה ו דו"ח ביקורת מרשות שוק ההון 

 להלן. 10.3ראו סעיף 

במרס החלו הפניקס אחזקות בע"מ ואקסלנס השקעות בע"מ להיות בעלות עניין  22ביום  2.1.6

 הכספיים. ' לדוחותד9באור בחברה.לפרטים נוספים ראו 
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 תחיקתיים הסדרים 2.2

 כללי

 הסדרים תחיקתיים בתוקף: 
מועד פרסום  נושא ההסדר 

 מהות ההסדר ההסדר

 -עמדת ממונה  
פעולות נושא 

משרה טרם קבלת 
 אישור הממונה

07/01/2021 
קובעת אילו פעולות רשאי ולא רשאי מועמד לכהונה כנושא משרה לבצע בטרם אושר מינויו 

' לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 41לכהונה כנושא משרה ע"י הרשות בהתאם לסעיף 
 )ביטוח(.

מכתב למנהלי גופים  
מוסדיים בנושא 

 Risk"ועדת 
Adjustment 

 17במסגרת 
IFRS" 

02/02/2021 
הודעה על כוונת הרשות להקים ועדה מקצועית בהשתתפות נציגי חברות הביטוח, משרדי 

רואי החשבון, לצד גורמי מקצוע נוספים, שתדון בסוגיית ההשפעה המהותית שיכולה להיות 
למרכיב התאמת הסיכון על הדוחות הכספיים, וכן שבכוונת הרשות לבחון את תוצאות 

 מבחנים הכמותיים ליישום התקן, בין היתר בכל הנוגע לאמידת התאמת הסיכון.ה

 טיוטות והצעות להסדרים תחיקתיים: 
 

 נושא טיוטת ההסדר
מועד פרסום 

טיוטת 
 ההסדר

 מהות טיוטת ההסדר

טיוטת חוזר ניהול  
לבין קרן השקעה המהווה צד  מטרתה להגדיר ולהתוות תנאים לשיתוף פעולה בין גוף מוסדי 31/01/2021 נכסי השקעה

 קשור.

תיקון הוראות  
 –החוזר המאוחד 

 5לשער  4פרק 
"ניהול נכסי 

השקעה" )שיקולי 
השקעה הנוגעים 

להיבטים 
סביבתיים, 

חברתיים והיבטי 
ממשל תאגידי 

ולסיכונים 
מתפתחים, סיכוני 
סייבר וסיכונים 

 טכנולוגיים(

02/02/2021 

משקיע מוסדי להתייחס, במסגרת מדיניות ההשקעה מוצע לחייב את ועדת השקעות של 
הכללית שנקבעה על ידה, להיבטים סביבתיים, חברתיים והיבטים של ממשל תאגידי, ככל 

שאלו עשויים להיות רלוונטיים ולהשפיע על ביצועי תיק ההשקעות, וכן לזיהוי סיכונים 
שאלו יובאו בחשבון רלוונטיים שעשויים להשפיע באופן מהותי על תיק ההשקעות על מנת 

, ובפרט סיכונים הצפויים להפוך למשמעותיים יותר בשנים  ESG -בשקילת שיקולי ה
הקרובות כמו סיכונים הנובעים מהשפעות סביבתיות ומשינויי אקלים. בנוסף, יפרט 

המשקיע המוסדי את שיקולי ההשקעה הנוגעים לסיכונים טכנולוגיים ולסיכוני סייבר. כמו 
יע מוסדי שנמנע באופן גורף מהשקעה בסקטורים מסוימים בשל כן, מוצע שמשק

( יצהיר על כך Exclusionary screeningהשלכותיהם הסביבתיות, החברתיות או האתיות )
 במסגרת המדיניות שיפרסם.

טיוטת מכתב  
למנהלי גופים 

מוסדיים בנושא 
"מדידת שביעות 
רצון באמצעות 
 הודעות כתובות"

01/03/2021 
כוונת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להרחיב את מדידת שביעות רצון והמלצת  הודעה על

לקוחות, הנערכת כיום באמצעות שאלונים טלפוניים בלבד, גם למדידת שביעות רצון 
 .2021והמלצת לקוחות באמצעות הודעות כתובות, החל משנת 

 
טיוטת תקנות 
הפיקוח על 

שירותים פיננסיים 
)קופות גמל( )כללי 
השקעה החלים על 

גופים מוסדיים( 
-)תיקון(, התשפ"א

2021 

10/03/2021 

 מציעה מספר עדכונים ותיקונים לתקנות, שעיקרם:
מגבלת ההשקעות של גופים מוסדיים בתעודות סל, תחול רק על קרנות סל שהן צד קשור -

 לגוף המוסדי ושאינן קרנות שמשקיעות בהתאם לכללי ההלכה היהודית. 
 ההשקעות המותרים לקרנות הוותיקות ואת שיעורי ההשקעה.הרחבת סוגי -
התרת השקעה בשיעורים גבוהים יותר מהמגבלה הקבועה היום בתקנות,  ולאפשר רכישה -

אחוזים נוספים בתאגיד שפעילותו הוגבלה להקמה ופיתוח של פרוייקט  29בהנפקה של 
רוייקטים בתחום ייעודי בתחום תשתיות בישראל או תאגידים שמטרתם גיוס הון לפ

התשתיות בישראל, ובכלל זה תאגידים שמטרת השקעותיהם היא שיפור יכולת 
 ההתמודדות עם שינויי האקלים והפחתתם. 

 משקיע מוסדי יהיה רשאי להשקיע באג"ח היברידיות בישראל. -

 

 Dataצמצום מידע )
Minimization )– 

 מסמך מדיניות
25/03/2021 

 
פרסמה טיוטה להערות הציבור של גילוי דעת המפרטת המלצות הרשות להגנת הפרטיות 

ודגשים כיצד לפעול במטרה להביא לצמצום האיסוף של המידע האישי המצוי במאגרי 
המידע של ארגונים שונים, הן פרטיים והן ציבוריים ומדגישה שכאשר מידע שנאסף חורג 

למחוק אותו ושמירתו מהמטרה שלה הסכים מושא המידע או שמטרה זו כבר מומשה, יש 
 מהווה הפרה של החוק.
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 טיוטות והצעות להסדרים תחיקתיים )המשך(:
 

 2עדכון  -טיוטה 
לקובץ שאלות 

ותשובות ליישום 
וגילוי משטר כושר 
פירעון כלכלי של 

 חברת ביטוח 

25/03/2021 
ביטוח,  כולל טיוטת קובץ שאלות נוספות לעניין יישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת

ומתן מענה לחלק מהסוגיות שעלו בעבר במסגרת הנספח למשטר כושר פירעון כלכלי 
 במהדורת שינויים המצורפת כנספח למכתב זה.

טיוטת חוזר  
עקרונות להכרה 

בהשקעה 
באינשורטק 

בחישוב יחס כושר 
 פירעון כלכלי 

25/03/2021 

של נכס לא מוחשי בשל מציעה פירוט של העקרונות אשר ישקלו במסגרת בחינת הכרה 
השקעה באינשורטק במסגרת המאזן הכלכלי, ואת הליך אישורן של בקשות כאמור. לאחר 

קבלת אישור הממונה להכללת נכס אינשורטק במסגרת חישוב יחס כושר פירעון כלכלי, 
חברת ביטוח תוכל להכיר בנכס כאמור במאזן הכלכלי בגובה שוויו במאזן החשבונאי למשך 

שנים החל ממועד דוח יחס כושר הפירעון הכלכלי שעבורו חברת הביטוח  5תקופה של 
ביקשה לכלול לראשונה השקעה בנכס באינשורטק, אלא אם תתקבל החלטה אחרת 

 בעניינה.

 ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח 

 הסדרים תחיקתיים בתוקף: 
 

 נושא ההסדר
מועד פרסום 

 מהות ההסדר ההסדר
 

מכתב למנהלי גופים 
מוסדיים בנושא 

"שמירה על 
הסולידריות בדמי 

ניהול במכשירי 
החיסכון הפנסיוני 

בתקופת משבר 
 הקורונה"

03/03/2021 
לאור המשכות משבר הקורונה, הממונה על שוק ההון קורא לגופים המוסדיים להמשיך 

 ולנהוג בסולידריות כלפי עמיתים שהופסקו בגינם הפקדות לחסכון הפנסיוני. בכוונת הרשות
 לפרסם את רשימת הגופים המוסדיים שינהגו בסולידריות כלפי עמיתים כאמור.

 ביטוח בריאות 

 הסדרים תחיקתיים בתוקף: 
מועד פרסום  נושא ההסדר 

 מהות ההסדר ההסדר

חוזר ביטוח תאונות  
בתיקון הקודם לחוזר, נקבע כי מבוטח יהיה זכאי לפיצוי יומי בגין ימי החלמה. חוזר זה  25/04/2021 אישיות

 מבטל את חובת הכיסוי בגין ימי החלמה בפוליסת תאונות אישיות. 

 ביטוח כללי 

 הסדרים תחיקתיים בתוקף: 
מועד פרסום  נושא ההסדר 

 מהות ההסדר ההסדר

 
תקנות הפיקוח על 

שירותים פיננסיים 
)ביטוח()תנאי חוזה 
לביטוח חובה של 

רכב מנועי( )תיקון(, 
 2021התשפ"א 

14/03/2021 
בתיקון נקבעו הוראות לעדכון פוליסת רכב החובה התקנית. בין היתר, בוטלה הדרישה 
להנפקת תעודת ביטוח רכב חובה מקורית אחת, והתיקון מאפשר למבוטחים להתנהל 

 באמצעים דיגיטליים.

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 דו"ח הדירקטוריון

 

7 - 1 

       התפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית 2.3
 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות  

 הפוליטי והביטחוני,הכלכלי ומהמצב, ההון משווקי רבה במידה מושפעות ותוצאותיה החברה פעילות                     

 .מהשקעות הכנסותיה על משליכים אשר, ובעולם בארץ

 טבלת השינויים במדדים העיקריים: להלן
 

 נתוני צמיחה 

צפי  - 2021
 עתידי
IMF 

1-3/2021 2020 

 (3.3%) - 6.0% צמיחה גלובלית 

 (4.7%) 1.1% 5.1% מדינות מפותחות 

 (2.2%) 10.2% 6.7% מדינות מתעוררות 

 (3.5%) 0.1% 6.4% ארה"ב 

 (6.6%) (2.0%) 4.4% גוש האירו 

בארה"ב תשואת האג"ח  
 0.9% 1.7% 1.8% שנים, סוף תקופה( 10)

  

 
 הסברים עיקריים לשינויים 2020 1-3/2020 1-3/2021

     מדדים מקומיים 
והאצתם במהלך הרבעון  2020התחלת החיסונים במהלך חודש דצמבר  (10.9%) (21.0%) 7.0% 35-ת"א 

וזאת הביאו לאופטימיות בקרב המשקיעים בישראל  2021הראשון של 
למרות הסגר השלישי שהיה במהלך החודש וחצי הראשונים של הרבעון. 

מדדי המניות עלו בהובלת סקטור הפיננסים שנהנה מקורלציה חיובית עם 
הציפיות לצמיחה כלכלית וסקטור האנרגיה שנהנה מרוח גבית של עלית 

 מחיר חבית נפט.

 (3.0%) (21.0%) 6.1% 120-ת"א 

 18.1% (21.6%) 6.1% 90-ת"א 

 SME60 13.0% (21.7%) 15.6%ת"א  

     מדדי חו"ל 
 MSCI World 4.5% (20.5%) 14.3% 

בדומה לישראל, התחלת ההתחסנות בעולם )מי יותר ומי פחות( לצד המשך 
המדיניות המוניטרית והפיסקאלית המרחיבות, הביאה לעליות בכל מדדי 

ממניות ערך נהנו מעליה המניות המובילים בעולם.  כאשר מדדים שנהנים 
גבוה יותר ממדדים שמוטים טכנולוגיה )חברות צמיחה( שנהנו מאוד בשנת 

ב  2020, כך למשל, עלה מדד הנסאדק, שמוטה טכנולוגיה, בשנת 2020
 לעומת המדדים באירופה שרשמו תשואה שלילית. 47.6%

 7.2% (23.2%) 7.8% דאו ג'ונס 

 47.6% (10.7%) 1.6% 100נאסד"ק  

 DAX 9.3% (25.0%) 3.5% 

 FTSE 100 4.8% (24.8%) (14.3%) 

 CAC 40 9.5% (26.5%) (7.1%) 

 NIKKEI 225 6.3% (20.0%) 16.0% 

 HANG SENG 4.2% (16.8%) (3.4%) 

     מדדי אג"ח 
בעיקר  מדדי האג"ח רשמו עליות במהלך הרבעון הראשון אשר נובעות 0.8% (4.5%) 0.3% מדד אג"ח כללי 

מהמשך התערבות הבנק ישראל בשוק האג"ח הממשלתי והקונצרני, חזרת 
המשקיעים לקרנות הנאמנות, הותרת דירוג האשראי של ישראל, ההפנמה 

שישראל יוצאת ראשונה בעולם ממשבר הקורונה והצמיחה הכלכלית 
הגבוהה הצפויה השנה. היציאה המהירה מהמשבר הביאה לעליה בציפיות 

ברבעון  2.2%ות כך שמדד אג"ח קונצרני צמוד רשם עליה של האינפלציוני
 הראשון של השנה.

מדד אג"ח קונצרני  
 צמוד

2.2% (7.8%) 0.0% 

 1.2% (3.0%) 0.4% ממשלתי צמוד 

 0.0% (0.4%) 0.0% גילון 

 0.1% 0.0% 0.0% מק"מ 

    סביבה נומינלית 
 (0.7%) (0.5%) 0.8% אינפלציה   

מצד אחד ועלית האינפלציה והציפיות אל עבר  3.7% -ב התחזקות השקל
( איפשרו לבנק ישראל לנקוט במדיניות 1%הגבול התחתון של היעד )

, רכישות 0.1%מוניטארית מרחיבה הכוללת הותרת ריבית ב"י ברמה של 
 אג"ח ממשלתי וקונצרני ורכישות מט"ח.

 3.22  3.57  3.33  שע"ח שקל/ דולר 

 (7.0%) 3.2% 3.7% דולרשיעור שינוי  

 0.10% 0.25% 0.10% ריבית בנק ישראל 

  

 



   
 דו"ח הדירקטוריון

 

8 - 1 

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגידא. 

 המצב הכספי . 3

 :המאוחדים מהדוחות על המצב הכספינתונים עיקריים להלן       3.1 

 
 31ליום  במרס 31ליום 

 בדצמבר
2021 2020 2020 

 699,881 600,429 760,848 מיעוט(סך הכל הון  )כולל זכויות 
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

 7,140,974 6,584,810 7,397,957 השקעה שאינם תלויי תשואה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 4,487,573 3,857,054 4,624,716 השקעה תלויי תשואה

 655,791 701,147 658,675 התחייבויות פיננסיות
 1,469,645 1,379,473 1,436,603 התחייבויות אחרות 

 14,453,864 13,122,913 14,878,799 סך הכל ההון וההתחייבויות

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי 
 4,160,953 3,666,328 4,386,161 תשואה

 3,436,835 3,354,184 3,581,529 השקעות פיננסיות אחרות
 3,595,480 3,161,401 3,683,627 נכסי ביטוח משנה

 3,260,596 2,941,000 3,227,482 נכסים אחרים
 14,453,864 13,122,913 14,878,799 סך הכל הנכסים

      

 המאוחדות: החברות להלן פרטים על השינויים  בהון של החברה לרבות חלק המיעוט בהון של 3.2

 

חודשים  3לתקופה של 
 במרס 31שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

2021 2020 2020 
 744,607 744,607 699,881 הון לתחילת התקופה

 (64,256) (56,862) 41,552 רווח נקי )הפסד( לתקופה
 20,064 (87,316) 19,415 רווח )הפסד( כולל אחר 

 (44,192) (144,178) 60,967 רווח )הפסד( כולל
 (534) -  -  יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת

 699,881 600,429 760,848 הון לסוף התקופה
 

ש"ח ערך נקוב  1מניות בנות  18,197,800 -מורכב מ 2021 במרס 31ליום  הון המניות של החברה  

אלפי  699,881ש"ח לעומת סך של  אלפי 760,848הסתכם לסך של הדוח לתאריך ההון  .כל אחת

יוחס לבעלי המניות של  ש"ח אלפי 759,754מתוך ההון ליום הדוח, . 2020  בדצמבר 31ליום  ש"ח

   .2020בדצמבר  31ליום  ש"חאלפי  698,793החברה לעומת 
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 הון ודרישות הון של חברת הביטוח המאוחדת      3.3

 כללי –משטרי ההון החלים על חברת הביטוח המאוחדת  3.3.1

הינו משטר ההון היחידי  Solvency IIכלכלי מבוסס  פרעון כושרמשטר  2018החל מחודש נובמבר 

 כמפורט להלן. חברת הביטוח המאוחדתהחל על 

פורסמו הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח מבוסס  2017בחודש יוני 

Solvency II ,נועד  סולבנסי"חוזר סולבנסי"(. חוזר  -)להלן  2020 אוקטובר בחודש עודכנו אשר

ונן משטר כושר פירעון חדש לחברות ביטוח בישראל, זאת בהתבסס על הוראות דירקטיבה לכ

"הדירקטיבה"(, שאומצה על ידי האיחוד האירופי ומיושמת החל  -" )להלן Solvency IIהמכונה "

  בכל המדינות החברות בו. 2016מינואר 

 ההון כדלהלן: כולל, בין היתר, הוראות מעבר בקשר לעמידה בדרישות סולבנסי חוזר

 :הבאות מהחלופות באחת 2019 בדצמבר 31 ליום פירעון כושר יחס מדוח החל בחירה .א

כל  5%-, כך שההון הנדרש יעלה בהדרגה, ב2024הדרגתית של ההון הנדרש, עד לשנת  פריסה .1

כי זו הייתה החלופה היחידה עד דוח יחס  יצויין. SCR -ועד מלוא ה  SCR -מה 60% -שנה, החל מ

 .2019בדצמבר  31כושר פירעון ליום 

 (.70% -2018 בדצמבר 31)ליום  SCR -מה 75% -2019 בדצמבר 31 ליום הנדרש ההון

ההון הכלכלי באמצעות ניכוי מעתודות הביטוח של סכום המחשוב בהתאם לחוזר  הגדלת .2

 .2032קטן בצורה הדרגתית, עד לשנת ן: "הניכוי"(. הניכוי ילך ויל)לה סולבנסי

 בחלופה שהמתווה העובדה בשל הראשונה בחלופה חברת הביטוח המאוחדת בחרהבשלב זה 

חברת הביטוח . חברת הביטוח המאוחדת של הנוכחי הפירעון כושר יחס את משפר אינוהשניה 

 תבחן מחדש את החלופות מדי שנה. המאוחדת

של  מסוימיםעל סוגים  2023הון מוקטנת שתלך ותגדל באופן הדרגתי עד לשנת  דרישת .ב

 השקעות.

 ואילך 2019 לשנת כלכלי פירעון כושר יחס לדוח בקשר ודיווח גילוי הוראות 3.3.2

ביוני של  30 -בדצמבר ו 31לחוזר המאוחד ייכלל דוח יחס כושר פירעון כלכלי בגין נתוני  בהתאם

שלח הממונה מכתב  2021במרס  14 ביוםכל שנה במסגרת הדוח התקופתי העוקב למועד החישוב. 

 31 ליום כלכלי פירעון כושר יחס של והפרסום הדיווח מועד נדחה ובו, הביטוח חברות למנהלי

 כושר יחס דוח לציבור לפרסם שלא המכתב מאפשר, כן כמו. 2021 ביוני 30 ליום עד 2020 בדצמבר

 .2021 ביוני 30 ליום כלכלי פירעון
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 מדיניות ההנהלה 3.3.3

את כושר הפירעון  להבטיחהיא להחזיק בסיס הון איתן במטרה  חברת הביטוח המאוחדתמדיניות 

 חברת הביטוח המאוחדתשלה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה למבוטחים, לשמר את יכולת 

חברת ל להניב תשואה לבעלי מניותיה. ולפתח אותה כדי שתוכ העסקיתלהמשיך את פעילותה 

על שוק ההון, ביטוח וחסכון  הממונהלדרישות הון הנקבעות על ידי  הכפופ הביטוח המאוחדת

 "הממונה"(.  -)להלן 

 ההון לניהול פעולה תוכנית על חברת הביטוח המאוחדת דירקטוריון החליט 2018 מאי בחודש

 ואם, השוק ונתוני ההון מצב את יבחן זו פעולה תוכנית ליישום שהאחראי היתר בין וקבע, השל

 מההון 105% של לרף מתחתאל  מאוחדתחברת הביטוח ה את שתביא הון שחיקת שצפויה ישתקף

 יתריע הוא(, הפריסה בתקופת הניתנת מההקלה)בהתעלם  עת באותה פירעון כושר לשמירת הנדרש

 .הרלוונטיים הגורמים בפני

 לתום 120% של בשיעור הון יעד על חברת הביטוח המאוחדת דירקטוריון החליט 2019 יולי בחודש

 (. 2024)קרי, שנת  הפריסה תקופת

 בשיעור הון יעד מדרגת להוסיף חברת הביטוח המאוחדת דירקטוריון החליט 2019 דצמבר בחודש

 מובהר. 2021בדצמבר  31ההון ליום  למצב ועד 2019 בדצמבר 31 ליום ההון ממצב החל 110%

 .עת בכל בו תעמוד שחברת הביטוח המאוחדת להבטיח כדי האמור היעד בקביעת אין כי, בזאת

, 2020ביוני  15החברה החליט, בישיבתו מיום  דירקטוריון, לחברת הביטוח המאוחדתשנמסר  כפי

 Solvencyכי ככל שהדבר יידרש על פי חוזר "משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס 

II ,"תעמיד, חברת הביטוח המאוחדת ידי על אחרות רלבנטיות חלופות למיצוי, היתר בין, ובכפוף 

 תיעשה ההשלמה. הנדרש מההון 3% עד של בשיעור הון השלמת הביטוח המאוחדתלחברת  החברה

, הנדרש מההון 105% -ל מתחת אל יפחת חברת הביטוח המאוחדת של הקיים ההון שיעור אם

 בדרישות רגולטורית החמרה של במקרה( 1) מחדש תיבחן ההחלטה. בהחלטה שנקבעו במועדים

 שנים 5( 3) -ו, 100% -מ יפחתו בחברת הביטוח המאוחדת החברה שהחזקות במקרה( 2, )ההון

 ממועד קבלת ההחלטה.
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  : Solvency IIמשטר כושר פרעון כלכלי מבוסס  3.3.4

חברת הביטוח  שביצעה חישוב פי על( MCRיחס כושר פירעון וסף הון ) אודות נתונים להלן

 :2020באוקטובר  28ואשר פורסם ביום  )באלפי ש"ח(  2019 בדצמבר 31 ליום המאוחדת

 

 

    
 ליום ליום

 

 
   

 31 בדצמבר 31
 בדצמבר

 

 
   

2019 2018 

 

 

   
 מבוקר מבוקר

  
 ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה:      

 (SCRלכושר פירעון )הון עצמי לעניין הון נדרש     
 

1,428,845 1,369,584 

 (SCRהון נדרש לכושר פירעון ) 
 

1,332,939 1,227,651 

 עודף ליום הדוח 
 

95,906 141,932 

 יחס כושר פירעון ליום הדוח 
 

107% 112% 

 
    

  
אירועים הוניים מהותיים שהתרחשו בתקופה שבין תאריך הדוח לתאריך הדיווח באתר  

 :חברת הביטוח המאוחדתהאינטרנט והשפיעו על יחס כושר הפירעון של 
 

  
 גיוסי הון 

 

135,000  - 

 פדיונות 
 

(136,374) (27,239) 

 עודף 
 

94,532 114,693 

 יחס כושר פירעון 
 

107% 109% 

 
    

  
 עמידה באבני דרך בתקופת הפריסה: 

 הון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה    
 

1,415,333 1,368,632 

 הון נדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה 
 

980,676 826,222 

 עודף 
 

434,657 542,410 

 
אירועים הוניים מהותיים שהתרחשו בתקופה שבין תאריך הדוח לתאריך הדיווח באתר        

בעמידה באבני  חברת הביטוח המאוחדתהאינטרנט והשפיעו על יחס כושר הפירעון של 
 דרך בהתחשב בהוראות לתקופת הפריסה:

 

  

 גיוסי הון 
 

135,000  - 

 הנפקות ופדיונות 
   

(136,374) (27,239) 

)הגדלת( חריגה הפחתת  
ממגבלה כמותית  בהון 

בתקופת  2רובד 
 הפריסה

   

 1,374 951 

 עודף 
   

434,657 516,122 

 יחס כושר פירעון 
 

144% 162% 

 

        

עודף כושר הפירעון בהתחשב בפעולות ההוניות, כפי שפורטו לעיל, אינם כוללים  בדבר אלו נתונים

, שינויים 2019 דצמברב 31לאחר  הביטוח המאוחדתחברת את השפעת הפעילות העסקית של 

בתמהיל ובגודל ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות, משבר התפשטות נגיף הקורונה, השפעות 

אקסוגניות כגון שינוי של עקום ריבית חסרת הסיכון, וכן שינויים רגולטוריים המשפיעים על 

 הסביבה העסקית.
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 עתידיים לאירועים ואומדנים, הערכות, תחזיות על, רהשא בין, מבוסס המיטבי האומדן קביעת

"מידע  בהם לראות ויש, חברת הביטוח המאוחדת של בשליטתה ואינם ודאית אינה שהתממשותם

 .1968-"חהתשכ ערך ניירות לחוקא 32 בסעיף כהגדרתו" עתיד פני צופה

בפועל עשויות להיות שונות מכפי שבא לידי ביטוי באומדן במסגרת דוח זה, כתוצאה מכך  התוצאות

שתחזיות, הערכות, מבחני רגישות ואומדנים אלה, כולם או חלקם לא יתממשו או שיתממשו באופן 

שונה מכפי שנחזה, בין היתר בהתייחס להנחות אקטואריות )בכלל זה שיעורי תמותה, תחלואה, 

, עתידיות הנהלה פעולות לגבי הנחות(, חיתומי רווחלים, הוצאות, מימוש גמלא ושיעור החלמה, ביטו

 ונזק בתרחישי קטסטרופה. עתידיות הכנסות, ההון בשוקי תשואות

 

 הפעילות תוצאות . 4

   דמי ביטוח  4.1

 חזור פרמיות הביטוח כולל דמים:מ על פרטים להלן        

 

 31ביום חודשים שהסתיימה  3לתקופה של 
 במרס

לשנה שהסתיימה ביום 
הסברים  בדצמבר 31

עיקריים 
  לשינויים

2021 2020 2020 

 (1) 62% 1,963,292 70% 651,005 70% 661,120 דמי ביטוח כללי 

 (2) 22% 687,062 19% 181,527 18% 169,066 פרמיות ביטוח חיים  

פרמיות ביטוח  
 (3) 16% 538,457 11% 101,426 12% 120,625 בריאות

 100% 3,188,811 100% 933,958 100% 950,811 סה"כ 
 

        
מקבילה אשתקד נובע  תקופהלעומת  הדוח בתקופתהיקף דמי הביטוח ב הגידול :כללי ביטוח דמי .1  

חלה והנדסי. מנגד,  מקצועית אחריות', ג צד, רכוש אובדן בענפי המכירות בהיקף מגידול בעיקר

 . בעיקר עקב טיוב התיק רכב חובה ורכב רכוש פיבענ במכירות ירידה

קיטון מ הן נובע אשתקד מקבילה תקופה לעומת הדוח בתקופת הקיטון: חיים ביטוח פרמיות  .2

 התקשרות מסיום הן קבוצתי ריסק פוליסות בגין בפרמיות מקיטון והן במכירות פוליסות מנהלים

  .והן מקיטון בכמות המבוטחים בקולקטיב מסוים מסוים קולקטיב עם

 בהיקף מעלייה נובע אשתקד מקבילה תקופה לעומת הדוח בתקופתהגידול  :בריאות ביטוח פרמיות .3

 בפוליסות פרמיה ברישום עיתוי ומהפרשיוקולקטיב  פרט רפואיות הוצאות פוליסות של המכירות

 .קצר זמן אישיות תאונות
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 מאוחדים על הרווח הכולל ותדוח  4.2

 על הרווח הכולל: להלן נתונים עיקריים מדוחות מאוחדים 

 

חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 
 במרס 31

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 2020 %-שינוי ב 2020 2021 

 3,218,946 (4) 827,796 790,995 פרמיות שהורווחו ברוטו 

 303,375 -- (497,659) 202,145 נטו והכנסות מימוןרווחים )הפסדים( מהשקעות  

 232,374 (9) 59,567 54,399 הכנסות מדמי ניהול, עמלות ואחרות 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  
 3,193,184 246 230,444 797,266 וחוזי השקעה, ברוטו

 560,839 (5) 142,863 135,188 עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות 

 239,655 4 65,293 67,652 הוצאות הנהלה וכלליות ואחרות 

 42,535 2 6,139 6,259 הוצאות מימון 

חלק ברווחי )הפסדי( חברות מוחזקות  
 (15,612) -- (10,039) 25,747 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 (76,384) -- (74,447) 48,404 רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה 

 (64,256) -- (56,862) 41,552 רווח נקי )הפסד( 

 20,064 -- (87,316) 19,415 סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר, נטו  

 (44,192) -- (144,178) 60,967 סה"כ רווח )הפסד( כולל  

   
   

  

 הכולל:וח ולהלן התפלגות הר

 רווח )הפסד( כולל מתחומי הפעילות:

חודשים  3לתקופה של 
 במרס 31שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
הסברים  בדצמבר

עיקריים 
 לשינויים

שינוי  2020 2021
 2020 %-ב

 4.4ראו סעיף  (25,746) -- (45,866) 52,775 ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
 4.5ראו סעיף  (50,180) (91) (48,877) (4,419) ביטוח בריאות

 4.3ראו סעיף  74,755 -- (55,207) 26,538 ביטוח כללי
 (1,171) (91) (149,950) 74,894 רווח )הפסד( כולל מתחומי פעילות

 
רווח )הפסד( כולל, שאינו מיוחס לתחומי 

 4.6ראו סעיף  (44,887) -- (54,464) 2,559 פעילות, אחר, התאמות וקיזוזים

 (46,058) -- (204,414) 77,453 סה"כ רווח )הפסד( כולל לפני מס
 

 (1,866) -- (60,236) 16,486 מיסים על ההכנסה
 

 (44,192) -- (144,178) 60,967 סה"כ רווח )הפסד( כולל, נטו
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 ניתוח ענפי הפעילות בביטוח כללי  4.3

 אחר כללי וביטוח חבויות ביטוחי, רכוש רכב, חובה רכב ביטוח ענפי את כולל כללי ביטוח תחום  

   אחר"(."–)פעילות שאינה בתחום הרכב או חבויות, להלן 

   :להלן עיקרי תוצאות תחום פעילות ביטוח כללי  

   

 

חודשים  3לתקופה של 
 במרס 31שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 
שינוי  2020 2021

 2020 %-ב

 1,985,623 (6) 512,030 480,261 פרמיות שהורווחו ברוטו 

סך כל רווח )הפסד( כולל לפני  
 74,755 -- (55,207) 26,538 מס

        

      , הפרמיות שהורווחו והרווח בפעילות הביטוח הכללי לתקופת הדוח לפני ברוטו הפרמיות הרכב

 מסים, על פי ענפי הביטוח הכלולים בביטוח הכללי, הינו כדלקמן:      

 ענף פעילות

שהסתיימה חודשים  3לתקופה של 
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
הסברים  בדצמבר

עיקריים 
 2020 %-שינוי ב 2020 2021  לשינויים

 פרמיות ברוטו 
 354,561 (8) 122,585 113,084 רכב חובה 

 
 612,305 (13) 197,209 172,082 רכב רכוש 

 
 576,573 15 186,984 215,289 חבויות 

 
 419,853 11 144,227 160,665 אחר 

 
 1,963,292 2 651,005 661,120 סה"כ ביטוח כללי 

 
 

 

  פרמיות שהורווחו ברוטו
 384,755 (20) 106,898 85,886 רכב חובה 

 
 654,088 (17) 174,578 145,515 רכב רכוש 

 
 542,951 11 131,860 146,265 חבויות 

 
 403,829 4 98,695 102,595 אחר 

 
 1,985,623 (6) 512,030 480,261 כלליסה"כ ביטוח  

 
 

 

  רווח )הפסד( כולל לפני מסים
 (1) (77,956) 54 (5,007) (7,710) רכב חובה 

 (2) 39,722 -- (6,813) 16,792 רכב רכוש 

 (3) 84,074 -- (40,352) 7,680 חבויות 

 (4) 28,915 -- (3,035) 9,776 אחר 

 74,755 -- (55,207) 26,538 סה"כ ביטוח כללי 
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 Combined Ratio-ו Loss Ratio ("LR") -להלן נתונים בדבר מדדי רווחיות חיתומית 

("CR")   בענפי הרכוש:  

Loss Ratio  ללא עלויות מוגדר כיחס שבין התשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח(

 .לבין הפרמיות שהורווחו עקיפות(

Combined Ratio עמלות  מוגדר כיחס שבין התשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

לבין הפרמיות  ועלויות רכישה בניכוי הכנסות מעמלות ביטוח משנה והוצאות הנהלה וכלליות,

 שהורווחו.

          

 

חודשים  3לתקופה של 
 במרס 31שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

  2021 2020 2020 

 ענף רכב רכוש  

   Loss Ratio 77% 85% 71% ברוטו 

Loss Ratio 66% 70% 61% שייר 

Combined Ratio 100% 109% 95% ברוטו 

Combined Ratio 95% 98% 91% שייר 

 2020 2020 2021 ענפי הרכוש )ללא רכב(     

Loss Ratio 57% 105% 35% ברוטו 

Loss Ratio 34% 56% 35% שייר 

Combined Ratio 87% 134% 64% ברוטו 

Combined Ratio 81% 108% 87% שייר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 דו"ח הדירקטוריון

 

16 - 1 

 :התוצאות להתפתחות עיקרייםהסברים  להלן      

 בתקופת הדוח לעומת תקופה מקבילה אשתקד. הטבה החל הפיננסי ברווח

 הפסדים לעומת, השוק בתשואות הטבה לאור מהשקעות רווחים הדוח בתקופתרשמה  איילון ביטוח

 .אשתקד מקבילה בתקופה מהשקעות

 לאור השפעות של השינויים בשיעור הרבית הביטוחיותבהתחייבויות  גידולחל בתקופת הדוח  מנגד

אשר קיזז והמדד לעומת קיטון בהתחייבויות הביטוחיות מהשפעות אלה ברבעון מקביל אשתקד, 

 , כדלקמן:בגין רווחי ההשקעות ההטבהבחלקו את 

משינויים המבוצעים מעת לעת ברבית ההיוון, וכן  ,בין היתר ,מושפעות איילון ביטוח ייבויותהתח

 מתנודתיות בעקום הרבית חסרת הסיכון בענפים בהם נקבעת העתודה בהתאם לנוהג המיטבי.

בשיעור  העליהלאור , 1.3% -ל 1.6%ריבית ההיוון משיעור שנתי ריאלי של  הוקטנהבתקופת הדוח 

 בתקופההתשואה הגלומה בתיק הנכסים החופפים להתחייבויות בביטוח כללי ובריאות זמן קצר. 

 . 1.6% -ל 1.1%ריבית ההיוון משיעור שנתי ריאלי של  הוגדלהמקבילה אשתקד 

כמו כן, בתקופת הדוח חלה ירידה בעקום הריבית חסרת הסיכון לטווח קצר, לעומת עליה בעקום 

 קבילה אשתקד.הרבית בתקופה מ

בפער בין  ובהתחשבכאמור לעיל,  ההיוון ובריבית הסיכון חסרתים בעקום הריבית כתוצאה משינוי

הנוכחי  ברבעון הביטוחיותההתחייבויות  גדלוהשווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים, 

 בסך הביטוחיות ותיההתחייבו קטנומיליון ש"ח לפני מס. ברבעון מקביל אשתקד  21 -בסך כולל של כ

 ש"ח לפני מס. ליוןימ 39 -כ של כולל

 הכספיים. לדוחות( 2א')9לפרטים נוספים ראו באור 

, לאור שיעור מדד חיובי ההצמדה מרכיב בגין התביעות בהתפתחות בנוסף, ברבעון הנוכחי חל גידול

מרכיב ההצמדה לאור בו חל קיטון בהתפתחות התביעות בגין  לעומת רבעון מקביל אשתקד, 0.1%של 

 .0.5%ירידת מדד בשיעור של 

 להלן הסברים להתפתחות הרווח החיתומי לפי ענפים:
 

  רכב חובה:   .1

 מקיטון הן תאשר נובעביחס לתקופה המקבילה אשתקד  החיתומיברווח  הרעה החל הדוח בתקופת

 בהתאמה, קודמות חיתום שנות ניסיון על מבוססת אשרשל שנת חיתום נוכחית  הרווחיות שיעורב

 חיתום שנות בגין לטובה תביעות התפתחותקיטון במ והן ,הנוכחית החיתום לשנת התיק לתמהיל

 .קודמות

 : רכוש רכב  .2

נובע  שיפורה בתקופת הדוח חל שיפור ברווח החיתומי בשייר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

תביעות  התפתחותמ מקביל אשתקד והןרבעון הנוכחי לעומת רבעון נזקי החורף בהן מקיטון בהיקף 

  לטובה. קודמות נזק שנות בגין

 : חבויות .3

 פיםבעיקר מענ תאשר נובע אשתקד מקבילה לתקופה ביחס החיתומי ברווח טבהה ההדוח חל בתקופת

 .עבידיםבענף אחריות מ החיתומיברווח  הרעהואחריות מקצועית, מנגד חלה  שלישיצד 



   
 דו"ח הדירקטוריון

 

17 - 1 

עיקר השיפור נובע מהתפתחות בגין שנים קודמות, כאשר ברבעון הנוכחי חל שיפור  שלישיצד  בענף

תוצאות הרווח  התפתחות תביעות בגין שנות חיתום קודמות.בקל, לעומת רבעון מקביל בו חלה הרעה 

 בשייר של שנת חיתום נוכחית, דומות לרבעון מקביל אשתקד.

תפתחות תביעות בגין בהנת חיתום נוכחית והן של שתוצאות בהן  הטבהחלה  קצועיתאחריות מ בענף

 שנות חיתום קודמות.

אשר מבוססת על ניסיון  נוכחית בשיעור הרווחיות של שנת חיתום הרעהחלה  מעבידיםאחריות  בענף

כמו כן חל קיטון בהתפתחות של התביעות בגין שנים קודמות, בתקופת הדוח  שנות חיתום קודמות, 

 .לעומת תקופה מקבילה אשתקד

 : אחר  .4

  .אשתקדמקבילה  לתקופהביחס  החיתומית יותברווח הטבה חלה הדוח בתקופת

דירות, בעיקר ו רכוש אובדן בענפי החיתומי ברווח מעליה בעיקרה נובעת החיתומיתברווחיות  ההטבה

 .אשתקד לאור ירידה בהיקף נזקי החורף בתקופת הדוח לעומת תקופה מקבילה

 

  ארוךלטווח פעילות ביטוח חיים וחסכון  תחוםניתוח   4.4

ואת חלק החברה בפעילות הפנסיה והגמל המנוהלת ע"י  החיים ביטוחי פיענ את כולל התחום

 .חברה כלולה

   :ארוךלטווח להלן עיקרי תוצאות תחום פעילות ביטוח חיים וחסכון 

 

חודשים  3לתקופה של 
 במרס 31שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 
שינוי  2020 2021

 2020 %-ב

 
 687,062 (7) 181,527 169,066 פרמיות שהורווחו ברוטו

 (25,746) -- (45,866) 52,775 רווח )הפסד( כולל לפני מס 

 
 ות ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך:להלן הרכב תוצאות תחום פעיל      

       

 הרכב רווח )הפסד( כולל לפני מס:

חודשים  3של לתקופה 
 במרס 31שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
הסברים  בדצמבר

עיקריים 
  לשינויים

שינוי  2020 2021
 2020 %-ב

 (1) (11,016) -- (36,056) 27,603 ביטוח חיים 

גמל ופנסיה )במסגרת פעילות חברה  
 (2) (14,730) -- (9,810) 25,172 כלולה(

 (25,746) -- (45,866) 52,775 מסרווח )הפסד( כולל לפני  
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 להלן פרטים בדבר שיעורי התשואות בחברה בפוליסות משתתפות ברווחים:

 קרן י'

חודשים  3לתקופה של 
 31שהסתיימה ביום 

 במרס

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 
2021 2020 2020 

תשואה נומינלית לפני  
 5.2% (10.5%) 3.5% תשלום דמי ניהול

נומינלית לאחר  תשואה 
 3.8% (10.7%) 2.8% תשלום דמי ניהול

תשואה ריאלית לפני  
 5.9% (10.1%) 3.4% תשלום דמי ניהול

תשואה ריאלית לאחר  
 4.4% (10.2%) 2.7% תשלום דמי ניהול

 להלן הסברים עיקריים להתפתחות התוצאות:      

 ביטוח חיים:  .1

בתוצאות  משיפור הןנובע  הדוח בתקופת כולל לרווח אשתקד מקבילה בתקופה כולל מהפסד המעבר

בתשואות  עליהמ נובע הפיננסי במרווח השיפור. החיתומיותוהן משיפור בתוצאות  הפיננסיות

המשתנים בתיק המשתתף ברווחים והן  דמי הניהול גבייתהן על  אשר השפיעהשנרשמו בתקופת הדוח 

שנרשמו בתקופה מקבילה  שליליותוזאת לעומת תשואות  הנוסטרובתיק  מהשקעות רווחיםעל רישום 

 אשתקד.

 9.5 -כ של בסךהעתודה המשלימה לגמלאות  עדכון לאור הביטוחיות בהתחייבויות ירידה, חלה בנוסף

 לפרטים. אשתקד מקביל ברבעון"ח ש מיליון 2.9 -כ של בסך התחייבויות הגדלת לעומת"ח, ש יליוןמ

 .הכספיים לדוחות( 1א')9באור  ראו, נוספים

 השפעות ממספר נובע אשתקד מקביל רבעון לעומתהנוכחי  ברבעון החיתומיתרווחיות ב השיפור

 : כדלקמן

בהתפתחות תביעות נכות  שיפורנרשם  בנוסףשיפור חיתומי בפוליסות הקולקטיב,  חלהנוכחי  ברבעון

 בעתודה קיטוןבעיקר לאור  חסכון מרכיב הכוללות בפוליסותשיפור  וכןבפוליסות ריסק פרט, 

 . בתשלום לגמלאות
 

 (:מיטב דש גמל ופנסיה בע"מופנסיה )במסגרת פעילות חברה כלולה,  גמל .2

הערכת שווי של  מעדכון בעיקרבתוצאות ברבעון הנוכחי ביחס לתקופה מקבילה אשתקד נובע  השיפור

בע"מ על ידי מעריך שווי חיצוני מוסמך שבוצעה  ופנסיה גמלמיטב דש ב איילון ביטוח השקעת

 ."חש מיליון 20.5-כ של בסך ערך לירידת ההפרשה קטנה. בעקבות הערכה זו הדוח בתקופת

בהתאם "ח שמיליון  9-הפרשה לירידת ערך בסך של כה של ההגדל בוצעה בתקופה מקבילה אשתקד

 הכספיים(. לדוחות 6 באור)לפרטים נוספים ראו   .על רקע משבר נגיף הקורונה להערכת שווי שבוצעה
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  בריאותניתוח ענפי הפעילות בביטוח   4.5

    : בריאותלהלן עיקרי תוצאות תחום פעילות ביטוח 

 

חודשים שהסתיימה  3לתקופה של 
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 2020 %-שינוי ב 2020 2021  

 546,261 6 134,239 141,668 ברוטופרמיות שהורווחו   

 (50,180) (91) (48,877) (4,419) סך כל רווח )הפסד( כולל לפני מס  

       
  

הרכב הפרמיות והרווח לפי ענפי 
 ביטוח:

חודשים שהסתיימה  3לתקופה של 
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 

 

 2020 %-שינוי ב 2020 2021
הסברים 

עיקריים 
 לשינויים

 סיעודי פרט וקבוצתי 
     

 35,701 (2) 9,012 8,803 פרמיות שהורווחו ברוטו 
 

 (1) (23,599) (80) (31,169) (6,382) סך כל הפסד כולל לפני מס 

 אחר זמן ארוך 
     

 286,143 13 67,812 76,639 פרמיות שהורווחו ברוטו 
 

 (2) (9,525) -- (13,728) 4,937 סך כל רווח )הפסד( כולל לפני מס 

 אחר זמן קצר 
     

 (3) 224,417 (2) 57,415 56,226 פרמיות שהורווחו ברוטו 

 (3) (17,057) (25) (3,979) (2,973) סך כל הפסד כולל לפני מס 

         

 תוצאות:התפתחות הלעיקריים להלן הסברים 

 .החיתומיברווח  שיפורמ והן הפיננסי במרווח משיפור הן נובע  הדוח בתקופתהכולל  הפסדב הקיטון

 .אשתקדתקופה מקבילה בתשואות שוק ההון לעומת  עליהנובע בעיקר מ הפיננסי רווחמב השיפור

של  בסך( בענף סיעוד פרט LAT) העתודות נאותות בחינת בגין בהפרשה גידולהדוח  בתקופתמנגד חל 

 ארוך"מ מח עבור, העקום לאורך סיכון חסרת ריבית בשיעורי ירידהמיליון ש"ח בעקבות  5.6 -כ

 אשתקד. בתקופה מקבילה ''ח ש יליוןמ 1.3 -לעומת גידול בסך של כ

 לפי ענפים: תהחיתומי ההתפתחות בדבר הסבר להלן

 סיעוד פרט וקבוצתי:  .1

 אין שינוי מהותי ברווח החיתומי.

 פוליסות לשווק איילון ביטוח הפסיקה, סיעודי ביטוח בתוכניות התשואה הבטחת נוכח כי, לציין יש

 .2019בנובמבר  1-מ החל פרט סיעוד
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 אחר זמן ארוך:  .2

, והשתלות ניתוחים, רפואיות הוצאות, ארוך לזמן אישיות תאונות ענפי של תוצאות כולל הסעיף

 .שיניים וביטוח קשות מחלות

 משיפור בעיקר, הפרט מפוליסות הן נובעשל פוליסות זמן ארוך  החיתומית ברווחיות השיפור

 תעריף מעדכוני בעיקר קולקטיב מפוליסות והן קשות ומחלות ניתוחים מסוג תביעות בהתפתחות

 .ניתוחים מסוג תביעות בהתפתחות ומשיפורים קולקטיבבמספר 

  :קצר זמן אחר .3

 "ל.לחו ונסיעות זרים עובדים, קצר לזמן אישיות תאונות ענפי של תוצאות כולל הסעיף

קיימת ירידה בתוצאות החיתומיות בתקופת הדוח לעומת רבעון מקביל אשתקד בעיקר לאור 

 תאונות אישיות זמן קצר. בעיקר בענף התפתחות תביעות

 

  :פעילות לתחומיניתוח הפסד שאינו מיוחס   4.6

 להלן עיקרי התוצאות:                

 

חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 
 במרס 31

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

הסברים 
עיקריים 
 לשינויים

שינוי  2020 2021
 2020 %-ב

 (1) (45,390) -- (53,231) 1,434 לא מיוחס
 (2) 503 -- (1,233) 1,125 אחר

סך כל רווח )הפסד( כולל 
 (44,887) -- (54,464) 2,559 לפני מס

 

הכנסות את ה את תוצאות החברה, תובקטגוריית "לא מיוחס" כולל התוצאות :מיוחס לא .1

כנגד ההון העצמי בניכוי הוצאות מימון בגין  של חברת הביטוח המאוחדת מהשקעות)ההפסדים( 

 נדחים ובניכוי הוצאות הנהלה וכלליות. התחייבויות כתבי

 מהשקעות מרווחים בעיקרהנובע  בתקופת הדוח לרווחמקבילה אשתקד  בתקופה מהפסד המעבר
 בתקופה מהשקעות הפסדים לעומת וזאת, בתקופת הדוח שוק ההוןב בתשואות מעליהכתוצאה 
 .הקורונה נגיף משבר רקע על בעיקר אשתקד מקבילה

פעילות של החברות הבנות הכוללות בעיקר סוכנויות " כוללות אחר" בקטגורייתהתוצאות אחר:  .2

  .בע"מ מדיקל סנטר טי.אל.וי הכלולה הואת פעילות החבר ביטוח

בסוכנויות הביטוח אלון אשכנזי  25%הושלמה עסקת רכישת  2020בספטמבר  29כמו כן, ביום 

את  איילון ביטוחוגיל ורדי )להלן: "קבוצת אשכנזי"(. החל מהרבעון הרביעי אשתקד רושמת 

השנתיים לשנת  הכספיים לדוחות 7 באור ראו נוספים לפרטים. אשכנזי קבוצתחלקה ברווחי 

2020.  

בהכנסות  מגידול בעיקרנובע  בתקופת הדוח לרווחמקבילה אשתקד  בתקופה מהפסד המעבר

מרישום חלק איילון ביטוח בתוצאות קבוצת ובנוסף  בהוצאות בסוכנות הביטוח וקיטוןמעמלות 

 אשכנזי.
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 מזומנים םתזרי . 5

 . ש"חמיליון  487 -על כ 2021 במרס 31יתרת המזומנים בדו"ח המאוחד של החברה עמדו ליום 

 :להלן נתונים עיקריים על תזרים המזומנים המאוחד

 

 31חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 
 במרס

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

הסברים 
עיקריים 
 לשינויים

 2020 %-שינוי ב 2020 2021

תזרים מזומנים שנבע 
 359,341 271 (54,119) (200,647) )ששימש( לפעילות שוטפת

 

מזומנים ששימש תזרים 
 (1) (102,191) 29 (16,573) (21,344) לפעילות השקעה

תזרים מזומנים ששימש 
 (2) (14,838) 19 (1,954) (2,329) לפעילות מימון

 242,312 319 (72,646) (224,320) במזומנים (ירידהעליה )

 

  :תזרים מזומנים מפעילות השקעה  . 1      

ש"ח  אלפי 21,344 -סך של כהשקעה בתקופת הדוח הסתכם בפעילות ל ששימשזרים מזומנים ת

אלפי ש"ח בתקופה  16,573 -בסך של כ פעילות השקעהל ששימשלתזרים מזומנים בהשוואה 

 בנכסיםמהשקעה בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה נובע בעיקרו  השינויהמקבילה אשתקד. 

 .בלתי מוחשיים

  :תזרים מזומנים מפעילות מימון  .2

אלפי ש"ח  2,329 -סך של כפעילות מימון בתקופת הדוח הסתכם בל ששימשזרים מזומנים ת

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  1,954 -של כ פעילות מימון בסךל ששימשבהשוואה לתזרים מזומנים 

 אשתקד.

מפרעונות של הלוואות והתחייבות בגין חכירה  עיקרב הושפע המזומנים תזרים הנוכחית בתקופה

מפרעונות  רבעיק הושפע המזומנים תזרים המקבילה אשתקד בתקופהאלפי ש"ח.  2,329 -בסך של כ

 אלפי ש"ח. 1,954 -של הלוואות והתחייבות בגין חכירה בסך של כ
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 מקורות מימון . 6

דיבידנדים  בנקאי, אשראי אגרות חוב,עצמאיים,אמצעים מפעילותה את  מנתממ החברה  6.1

 .מדמי ניהול מהחברות הבנותו חברות הבנותהמ

 .2020לשנת  השנתיים לדוחות הכספיים ב'14לעניין פרסום תשקיף מדף,ראו באור   6.2

 

 בדוח הסולו.  ש"ח אלפי  63,552 -כ של לחברה הון חוזר שלילי יש בתקופת הדוח  

דירקטוריון החברה קבע כי על אף שקיים הון חוזר שלילי בדוח הסולו, אין בכך בכדי להצביע על בעיית 

 נזילות בחברה, מהטעמים להלן:

פירעון התחייבויותיה ל, לחברה יש יכולת לגייס מימון, הן מהמערכת הבנקאית והן משוק ההון

תקבל דיבידנדים מחברת  בעתיד השוטפות, יש לחברה נכסים הניתנים למימוש, וכן צופה החברה כי

 .הביטוח המאוחדת

 תזרים הדיבידנדים החזוי מחברת הביטוח המאוחדת מתבסס על יחס כושר הפירעון הכלכלי מבוסס

Solvency II   הכספיים המאוחדים. ותלדוח 5באור של חברת הביטוח המאוחדת, ראו 

מיליון ש"ח. מרבית הסכום,  67.2-הינו כ 2021, במרס 31סך התחייבויותיה לזמן קצר של החברה ליום 

מיליון ש"ח, הוא הלוואה מחברת לוי יצחק רחמני השקעות בע"מ, שבבעלות יורשי בעל  55.2 -כ

לדוחות  (5)'ד36בביאור  כמצוין .לוי רחמני )"הלוואת הבעלים"(של החברה, מר  השליטה המנוח

, החברה תהא רשאית לפרוע את הלוואת הבעלים על פי תנאיה, בכפוף 2020הכספיים השנתיים לשנת 

המוצגת כן פירעון ההלוואה,על  לחוק החברות. 302הקבועים בסעיף לעמידה במבחני החלוקה 

 כהתחייבויות לזמן קצר, יידחה במקרה שלא יתקיימו מבחני החלוקה. 

. אין כל וודאות 1968-עיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,התשכ"חהאמור ל

כי הנחות והערכות אלו תתממשנה באופן חלקי או מלא, הואיל והינן תלויות בגורמים חיצוניים ומקרו 

 כלכליים שאין לחברה כל יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת.
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 אגרות חוב )סדרה א'(:-תעודות התחייבות שהחברה הנפיקה ואשר נמצאות במחזור         

 
 2021במרס  31ליום 

 189 סכום הריבית שנצברה  

 64,133 שווי הוגן של אגרות החוב בדוחות הכספיים  

 64,133 שווי בורסאי של אגרות החוב  

 
   
 להן התחייבה החברהפרטים בדבר ההתניות העיקריות    

 אמות מידה פיננסיות

 
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 2021במרס  31
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 2020בדצמבר  31

יחס הון עצמי לסך מאזן )סולו( של החברה 
במהלך תקופה  50%לא יפחת משיעור של 

 של שני רבעונים *(
-היחס הינו כ 31.3.2021נכון ליום 

87% 
-היחס הינו כ 31.12.2020נכון ליום 

85% 

ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 
מיליון ש"ח במהלך תקופה של שני  350

 רבעונים *(

ההון העצמי  31.3.2021נכון ליום 
-של החברה עומד על סך של כ

 ₪מיליון  779

ההון העצמי  31.12.2020נכון ליום 
 717-של החברה עומד על סך של כ

 ₪מיליון 

ההון העצמי של איילון ביטוח לא יפחת מסך 
מיליון ש"ח במהלך תקופה של שני  350של 

 רבעונים *(

ההון העצמי  31.3.2021נכון ליום 
של איילון ביטוח עומד על סך של 

 ₪מיליון  686-כ

ההון העצמי  31.12.2020נכון ליום 
של איילון ביטוח עומד על סך של 

 ₪מיליון  623-כ

( של איילון ביטוח MCRהמינימלי )סף ההון 
( MCRלא יפחת מסף ההון המינימלי )

הנדרש ממנה כמבטח על פי חוזר סולבנסי 
(,כשהוא SCR-מ 45%בגבולו העליון )

מחושב ללא ההוראות בתקופת הפריסה 
וללא התאמת תרחיש מניות,וזאת במהלך 

תקופה של שני מועדי דיווח רצופים,כפי 
די הממונה."חוזר שנקבעו ו/או ייקבעו על י

 2017-1-9סולבנסי" משמעו חוזר מספר 
שעניינו:"משטר כושר  2017ביוני  1מיום 

פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס 
Solvency II או כל חוזר שיחליף אותו או "

יבוא במקומו ולרבות כל תיקון או שינוי של 
 חוזר כאמור.

 עמידה בהתחייבות. עמידה בהתחייבות.
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 פרטים בדבר ההתניות העיקריות להן התחייבה החברה )המשך(

 מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית

 
 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 2021במרס 
לשלושה חודשים שהסתיימו 

 2020בדצמבר  31ביום 

יחס הון עצמי לסך מאזן )סולו( לא יפחת 
במהלך תקופה של שני  55% משיעור של
 רבעונים *(

היחס הינו  31.12.2020נכון ליום  87%-היחס הינו כ 31.3.2021נכון ליום 
 85%-כ

ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 
מיליון ש"ח במהלך תקופה של שני  400

 רבעונים *(

ההון העצמי של  31.3.2021נכון ליום 
מיליון  779-החברה עומד על סך של כ

₪ 

ההון  31.12.2020נכון ליום 
העצמי של החברה עומד על סך 

 ₪מיליון  717-של כ

ההון העצמי של איילון ביטוח לא יפחת 
מיליון ש"ח במהלך תקופה  400מסך של 

 של שני רבעונים *(

ההון העצמי של  31.3.2021נכון ליום 
 686-איילון ביטוח עומד על סך של כ

 ₪מיליון 

ההון  31.12.2020נכון ליום 
העצמי של איילון ביטוח עומד 

 ₪מיליון  623-על סך של כ

שינוי בדירוג שנקבע על ידי מידרוג בע"מ 
 A2דירוג -לאיילון ביטוח למועד ההנפקה

- 31.3.2021דירוג איילון ביטוח ליום 
A2 

דירוג איילון ביטוח ליום 
31.12.2020 -A2 

 מגבלות על חלוקת דיבידנד

לבצע חלוקת  החברה לא תהיה רשאית
דידידנד אם בעקבות החלוקה יפחת ההון 

מיליון  450-העצמי של החברה מתחת ל
ש"ח,וזאת בהתאם לדוחות הכספיים 

 המאוחדים האחרונים של החברה *(

ההון העצמי של  31.3.2021נכון ליום 
מיליון  779-החברה עומד על סך של כ

₪ 

ההון  31.12.2020נכון ליום 
על סך העצמי של החברה עומד 

 ₪מיליון  717-של כ

החברה לא תהיה רשאית לבצע חלוקת 
דידידנד אם בעקבות החלוקה יפחת ההון 

-העצמי לסך המאזן )סולו( של החברה מ
,וזאת בהתאם לדוחות הכספיים 65%

 המאוחדים האחרונים של החברה *(

היחס הינו  31.12.2020נכון ליום  87%-היחס הינו כ 31.3.2021נכון ליום 
 85%-כ

החברה לא תהיה רשאית לבצע חלוקת דידידנד אם במועד החלוקה,או בעקבות החלוקה ,קמה עילה להעמדת אגרות החוב 
 לפרעון מיידי.

החברה לא תהיה רשאית לבצע חלוקת דידידנד אם סכום החלוקה )בניכוי חלוקות קודמות שבוצעו לאחר מועד הנפקתן 
מיתרת הרווחים הראויים לחלוקה של החברה בדוחותיה הכספיים  50%ולה על לראשונה של אגרות החוב )סדרה א'(( ע

מכל יתרת רווחים ראויים לחלוקה שתצטבר על פי דוחותיה הכספיים החל מיום  50%ובתוספת  30.9.2017ליום 
(,ככל ועד למועד החלוקה.הרווחים הראויים לחלוקה יהיו בנטרול רווחי/הפסדי שערוך נטו )שטרם מומשו 1.10.2017

שיהיו )להלן:"רווחי/הפסדי שערוך"(.יובהר כי במקרה של מכירת נכס )מימוש( ששוערך,יתווספו/יופחתו )לפי העניין 
 לצורך החישוב כאמור( לרווחים הניתנים לחלוקה רווחי/הפסדי שערוך בגין אותו נכס.

התחייבות מהותית שלה למחזיקי אגרות החברה לא תהיה רשאית לבצע חלוקת דידידנד אם במועד החלוקה,החברה מפרה 
 החוב בהתאם לשטר הנאמנות.

    
    או של החברה  משמעו הון עצמי כולל זכויות שאינן מקנות שליטה כמוצג בדוחותיה הכספיים המאוחדים -הון עצמי *( 

    בדוחות הכספיים המאוחדים של איילון ביטוח בתוספת הלוואות בעלים ושטרי הון שנקבע בתנאיהם שהם נחותים       
        יטין,זכויות יוצרים,פטנטים,סימני)מונמוחשיים רה א'( במקרה של פירוק,ובניכוי נכסים לא דלאגרות החוב )ס      
 מסחר,שמות מסחריים(.      
 

החברה,בתום תקופת הדיווח ובמהלכה,החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבות לפי שטר הנאמנות,ולא התקיימו למיטב ידיעת  

 תעודות ההתחייבות לפרעון מיידי. תנאים המקימים עילה להעמדת
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 . מדיניות החברה בעניין עסקאות זניחות7 

לסיווגה של עסקה של החברה החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים  2009למרס  30ביום  .1

( לתקנות ניירות ערך 1()3)א 41או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה 

כללים וקווים מנחים אלו ישמשו גם לבחינת היקף הגילוי   .2010 -)עריכת דוחות כספיים שנתיים(, תש"ע 

ברה קשורה שלה עם בעל שליטה או שלבעל בדוח התקופתי לגבי עסקה של החברה, תאגיד בשליטתה וח

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  22השליטה יש עניין אישי באישורה כקבוע בתקנה 

  "עסקאות בעל עניין"(. -)"תקנות דוחות תקופתיים"( להלן  1970 - התש"ל

 

ת או עשויות לבצע עסקאות במהלך העסקים הרגיל שלה, החברה וחברות מאוחדות וקשורות שלה, מבצעו .2

בעל עניין, וכן יש להן או עשויות להיות להן התחייבויות לביצוע עסקאות כאמור, לרבות עסקאות מן 

  הסוגים ובעלות מאפיינים כמפורט להלן:

 

 ערך: עסקאות רכישת שירותים ו/או מוצרים ו/או ניירות 

ונות ושירותי בנקאות נלווים; )ב( )א( עסקאות עם תאגיד בנקאי ומוסדות פיננסיים, לרבות פיקד

עסקאות רכישה של מוצרים ושירותים )כגון: מוצרי ושרותי תקשורת וטלפוניה, מוצרי מזון, צרכי 

משרד, מוצרי נייר, ביגוד, מוצרי היגיינה ומוצרים משלימים לניקיון(; )ג( רכישת ו/או מתן סבסוד 

   לרכישת תווי קניה; 

ו/או חכירה תפעולית של כלי רכב; )ה( עסקאות לרכישת שירותי  )ד( עסקאות רכישה ו/או שכירה

נסיעות ותיירות; )ו( שירותי ארכיב; )ז( שירותי פינוי פסולת, לרבות פסולת נייר וגריסה; )ח( שירותי 

אתר גיבוי חלופי; )ט( שירותי אחסון נתונים; )י( שירותי הפקת אירועים; )יא( ניהול נכסי נדל"ן מניב; 

 ניירות ערך במסגרת הנפקות לציבור ו/או למוסדיים; )יג( רכישת זכויות בקרנות; )יב( רכישת

 

 :עסקאות מכירת שירותים ו/או מוצרים  

)א( מכירת פוליסות ביטוח שהוצאו על ידי המבטחים בקבוצת איילון בכל ענפי הביטוח לבעלי העניין 

ות ו/או לעובדי גופים כנ"ל, לרבות בחברה ו/או לאחרים, כאשר לבעלי העניין יש עניין אישי בהתקשר

פוליסות המשותפות לחברה ולחברות נוספות בקבוצת איילון )לרבות ביטוח נאמנות עובדים, ביטוחי 

נכסים ורכוש, ביטוחי מנהלים, ביטוחי אחריות וכו'(; )ב( מתן שירותי תיווך בעסקי ביטוח על ידי 

ו/או קרנות פנסיה לתאגידים ו/או לעובדיהם ו/או סוכנויות ביטוח; )ג( מתן שירותי ניהול קופות גמל 

לעצמאיים; )ד( הענקת שירותים בנקאיים, פיננסים ו/או כלכליים, לרבות ניהול וריכוז הנפקות 

  .והצעות רכש, ניהול תיקים, שיווק השקעות, ייעוץ כלכלי ועסקי, קרנות גידור, פקטורינג ומימון

 

העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת בעל עניין תיחשב כעסקה זניחה בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים  .3

אם אמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה )אחת או יותר, כאמור להלן( הינה בשיעור של פחות מאחוז 

  (.1%אחד )

בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלבנטיות 

על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים הסקורים או מבוקרים האחרונים של החברה:  לעסקה המסוימת

סך המאזן(; )ב(  -היקף העסקה מול סך כל הנכסים )כלומר  –)א( ברכישת נכס קבוע )"נכס שאינו שוטף"( 
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 12הרווח/ההפסד מהעסקה מול הרווח השנתי הממוצע לפי  -במכירת נכס קבוע )"נכס שאינו שוטף"( 

היקף  -ם אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות סקורים או מבוקרים; )ג( בקבלת התחייבות כספית רבעוני

היקף  -העסקה מול סך ההתחייבויות במאזן; )ד( ברכישת/מכירת מוצרים )למעט נכס קבוע( או שירותים 

יים רבעונים אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספ 4 -העסקה מול הוצאות או הכנסות לפי העניין, ב

 מבוקרים. סקורים או 

במקרים בהם, לפי שיקול דעת החברה, כל אמות המידה הכמותיות הנזכרות לעיל אינן רלבנטיות לבחינת 

-זניחותה של עסקת בעל עניין, תיחשב העסקה כזניחה, בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת, שתיקבע על

(.1%בשיעור של פחות מאחוז אחד ) ידי החברה, ובלבד שאמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה תהיה

  

יתכנו מצבים, לפי שיקול דעת החברה, בהם בחינת השיקולים האיכותיים של עסקת בעל העניין עשויה  .4

לעיל. כך למשל, ולשם הדוגמא בלבד,  3להוביל לסתירת החזקה בדבר זניחות העסקה כאמור בסעיף 

ידי הנהלת החברה  -סת כאירוע משמעותי עלעסקת בעל עניין לא תיחשב בדרך כלל כזניחה אם היא נתפ

ומשמשת כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות, או אם במסגרת עסקת בעל העניין צפויים בעלי עניין לקבל 

 טובות הנאה שיש חשיבות במסירת דיווח עליהם בציבור.

  

וח במסגרת לצרכי דיווח מיידי תיבחן זניחותה של עסקה על בסיס העסקה המסוימת הבודדת. לצרכי דיו .5

דוח תקופתי, דוחות כספיים ותשקיף )לרבות דוחות לתשקיף מדף(, תיבחן זניחותה של עסקה על בסיס 

שנתי, תוך צירוף כלל עסקאות בעל העניין מאותו סוג עם בעל העניין הרלבנטי או עם תאגידים בשליטתו 

   עניין. של אותו בעל

עסקאות בעל עניין כעסקאות זניחות, ייחשב צירוף  במקרה שאין לחברה מידע זמין המאפשר בחינת סיווג

כל העסקאות מאותו סוג כעסקה זניחה, אלא אם התקיים אחד משני התנאים הבאים: )א( העסקה עצמה, 

להלן(; או )ב( מצרף העסקאות מאותו סוג  7 -ו 6כעסקה בודדת, אינה זניחה )לעניין זה ראה גם סעיפים 

  הינו מהותי עבור החברה.

 

ת נפרדות אשר מתקיימת ביניהן תלות, כך שבפועל הינן חלק מאותה התקשרות )לדוגמא ניהול עסקאו .6

  משא ומתן מרוכז לגבי מכלול העסקאות(, ייבחנו כעסקה אחת.

 

ידי החברות המוחזקות של החברה ייחשבו זניחות גם ברמת החברה. -סך העסקאות שסווגו כזניחות על .7

ידיהן כלא זניחות ייבחנו מול אמות המידה -אשר סווגו על עסקאות של חברות מוחזקות של החברה

  הרלבנטיות ברמת החברה.

אשררה ועדת הביקורת את מסמך "אמות מידה לבחינת ולסיווג עסקאות עם צדדים  2017ביוני  27ביום 

 קשורים",אך ביקשה שכל עסקה עם בעל שליטה תובא לדיון בפניה לצורך סיווגה ואישורה במידת הנדרש.
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 חשיפות לסיכוני שוק ודרכי ניהולם ב.  

 ניהולם פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי . 8

על חברות  ותחל ןתקנות ניירות ערך לעניין דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם אינ 

הסיכונים של לפירוט ניהול . ביטוח חברתהפעילות העיקרית של החברה המאוחדת הינה של  .ביטוח

 .2020לדוחות הכספיים לשנת  35באור  וחברת הביטוח רא

וחברה המפעילה שאינן חברת ביטוח, הינן בעיקרן סוכנויות ביטוח,  החברות המאוחדות של החברה,

 ומנהלת נדל"ן מניב וחניון.פעילות החברות המאוחדות שצויינה הינה פעילות שבדרך כלל אינה כוללת

אינן משקיעות כלל בנגזרים פיננסיים  ,הןעל פי מדיניות הנהלת חברות אלהסיכוני שוק חריגים. 

בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים הינה שולית. ובפיקדונות מט"ח והשקעתן בניירות ערך

 השנתיים. לחשיפה לסיכוני השוק של החברה ודרכי ניהולם מאז הדוחות הכספיים 

 

  היבטי ממשל תאגידי . ג

   הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אפקטיביות . 9

  ערך לניירות הרשות תקנות    9.1

התש"ע  (,3)תיקון מס'  (ומיידייםפורסמו תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  ,2009בחודש דצמבר 

לשפר את , העוסקות במערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד, אשר מטרתן 2009

 איכות הדיווח הכספי והגילוי בתאגידים מדווחים.

, פורסם ברשומות תקנות ניירות ערך תיקון לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 2011ביולי  7-ב

סקירת הדוח -ג)ג(38, בו נקבע בין היתר כי תימחק תקנה 2011-(, התשע"א2ומידיים( )תיקון מס' 

 ידי רואה החשבון המבקר.הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית על 

כמו כן נקבע כי, תאגיד המאחד או המאחד באיחוד יחסי תאגיד בנקאי או גוף מוסדי, רשאי לבחור 

ליישם בהתייחס לבקרה הפנימית בתאגיד הבנקאי או בגוף המוסדי בלבד, את מתכונת הערכת 

ימת מתכונת כזו אפקטיביות הבקרה הפנימית הקבועה בדין האחר החל עליהם בנושא זה, ככל שקי

  לגבי הדוח הרבעוני.

בהתאם לכך, בנוסף להצהרות המנהלים ולדוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית שניתן במסגרת 

הדוח התקופתי, מצורפים גילוי והצהרות מנהלים בהתייחס לבקרה הפנימית באיילון ביטוח, אשר 

מוסדיים מטופלים גם במסגרת התהליכים הקשורים בפעילות הגופים החלות עליה הוראות המפקח.

  .להלן , ראה התיאור המובא בסעיףSOX -ה לחוק 404 -ו 302סעיפים 

  

  הממונה חוזרי  9.2

 SOX -של ה 404וסעיף  302סעיף  –ההנהלה לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי על הגילוי אחריות  

ACT החל על איילון ביטוח   

וסמנכ"ל הכספים של הגוף המוסדי, העריכו לתום התקופה הנהלת הגוף המוסדי, בשיתוף המנכ"ל 

  של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי.  אפקטיביותהמכוסה בדוח זה את ה

הבקרות והנהלים  ,על בסיס הערכה זו, מנכ"ל הגוף המוסדי וסמנכ"ל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו

על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהגוף המוסדי לגבי הגילוי של הגוף המוסדי הינן יעילות 

בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה ובמועד שנקבע  הרבעונינדרש לגלות בדוח 
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   בהוראות אלו.

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על  2021 במרס 31המסתיים ביום  רבעוןבמהלך ה

השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של  כספי אשרהדיווח ה

 הגוף המוסדי על דיווח כספי.

 

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד ד. 

  אירועים לאחר תאריך המאזן . 10

אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -לעניין הסכם לרכישת פעילות קרנות הפנסיה החדשות של הלמן 10.1

         הכספיים. א' לדוחות10על ידי חברה כלולה ראו באור 

ועדות איתור למינוי דב"תים לאור סיום  איילון ביטוח מינה דירקטוריון 2021באפריל  26ביום   10.2

וועדות ההתכנסו  2021במאי  12. ביום באיילון ביטוחתקופת כהונה שניה של שני דח"צים צפוי של 

דב"ת, ולהמליץ בפני האסיפה והחליטו שלא לקיים הליך לאיתור מועמדים נוספים לכהונה כ

הדח"צים שתוקף כהונתם עומד להסתיים הכללית של בעלי מניות החברה לחדש את מינויים של 

     .2021ביולי  19החל מיום  נוספתכדב"תים גם לתקופה 

לעניין דוחות בדיקה וביקורת באשר לפעילות איילון ביטוח לעיל, 2.1.5בהמשך לאמור בסעיף  10.3

  :בנושא אובדנים במחלקת תביעות רכב רכוש

   מיידי, איילון ביטוח הנפקות, דיווח הנכדהפרסמו החברה, והחברה  2021במאי  10 ביום 10.3.1 

 כדלקמן: 

במחלקת תביעות  אובדניםבדבר דוח בדיקה בנושא  2020בנובמבר  12לדיווחים מיום  בהמשך"

בדבר הודעת הממונה על שוק ההון, ביטוח  2021בינואר  7, ומיום באיילון ביטוחרכב רכוש 

בתביעות  אובדניםוחסכון )להלן: "הרשות"( בדבר מינוי מבקר חיצוני לעריכת ביקורת בנושא 

מכוח הסמכויות הנתונות לרשות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  יטוחבאיילון ברכב 

 באיילון ביטוחהתקבלה  2021במאי  4)להלן: "הביקורת"(, ביום  1981-)ביטוח(, התשמ"א

)להלן: "טיוטת דוח  איילון ביטוחטיוטת דו"ח ביקורת מהרשות להתייחסות דירקטוריון 

 הביקורת"(. 

ממצאים לכאורה מהם עולים חשדות לכאורה לכשלים בהתנהלות דוח הביקורת כוללת  טיוטת

בתביעות  האובדניםבתחום  ביטוחייםבעלי תפקידים )כולל בכירים(, בקשר עם טיפול באירועים 

רכב, אשר חלקם הכילו לכאורה פעולות אשר הפרו הוראות חוק ומצביעים על האפשרות כי 

דוח הביקורת כוללת ממצאים המעידים לכאורה נגרם נזק כלכלי לאיילון ביטוח. בנוסף, טיוטת 

על ליקויים בהתנהלותם של בעלי תפקידים בכירים באיילון ביטוח בקשר עם תהליכי הניתוח 

והטיפול ביחס לממצאי דוחות ביקורת עבר שנערכו בנושא זה ביוזמת איילון ביטוח על ידי 

ותיים והמסקנות המופיעות מבקרים חיצוניים. במסגרת הביקורת נבחנו ונותחו הממצאים המה

בשניים מדוחות העבר שהמציאו המבקרים החיצוניים כאמור זה מול זה ומול הממצאים 

 לכאורה שעלו מהביקורת.

 זה ובכלל בדבר הנוגעים כל מצד מלא פעולה לשיתוף זכה הביקורת צוות כי מציינת הטיוטה

 וסיפקו איילון ביטוח את ליוו אשר החיצוניים והגורמים העובדים, איילון ביטוח הנהלת

 .תשובות לביקורת
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איילון ביטוח נדרש על ידי הרשות לדון בטיוטת דוח הביקורת ובממצאיו בהקדם  דירקטוריון

. איילון 2021ביוני  3ולהעביר לידי הרשות את התייחסותו לטיוטת דוח הביקורת, עד ליום 

יון איילון ביטוח יעביר ביטוח והחברה לומדות את טיוטת דוח הביקורת ובהתאם דירקטור

לרשות את התייחסותו, לרבות לעניין הממצאים והמסקנות לכאורה, לשאלה האם נותרו 

   "האם הוא מהותי. –, ואם כן לאיילון ביטוחליקויים שטרם תוקנו, האם נגרם נזק כלכלי 

 טוחאיילון בי דירקטוריון ישיבת כונסה 2021 במאי 11 ביום, ההון שוק רשות לדרישת בהתאם

 דירקטוריונים של ישיבה התקיימה 2021 במאי 13 ביום. הרשות של הביקורת דוח בטיוטת לדון

 .זה בנושא, הון וגיוסי הנפקות ביטוח איילון, הנכדה החברה ושל, החברה של

התקבלה בהנהלות החברה והחברה הבת, איילון חברה לביטוח בע"מ  2021במאי  18 ביום 10.3.2 

א. לחוק החברות, 198פי סעיף -)להלן: "איילון ביטוח"(, "בקשה לגילוי ועיון במסמכים על

" )להלן: "הבקשה"(, אשר הוגשה במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל 1999-התשנ"ט

 איילון ביטוח והחברה )להלן ביחד: "המשיבות"(. , נגד2021במאי  12אביב ביום 

עניינה של הבקשה הינה בטענה לנזקים לכאורה והתנהלות נושאי משרה ובעלי תפקיד באיילון         

ביטוח ובחברה בקשר עם הליכי סילוק תביעות באובדני כלי רכב במח' תביעות פרט של איילון 

קבלתם יזמה איילון ביטוח, וטיוטת דוח ביקורת ביטוח, בהמשך לדוחות בדיקה וביקורת שאת 

שהגיעה מרשות שוק ההון ביטוח וחסכון, אליהם התייחסו דיווחים מיידים של החברה מיום 

-2021-01)אסמכתא  2021במאי  10( ומיום 2020-01-122217)אסמכתא  2020בנובמבר  12

081720.) 

 יום ממועד הגשתה. 60להגיש לה תשובה תוך בשלב זה המשיבות לומדות את הבקשה ועליהן         
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 בע"מ אחזקותאיילון 

 

 

                                                 

 

 

   

 בע"מ איילון אחזקות

 

 

                      

                         _________________________                     __________________________ 

 שרון רייך                                                             פוגל אהרון              

 ומנהל כספים מנהל כללי                                                                 יו"ר הדירקטוריון             

 

                        2021,במאי 25 

                                                       "אפ, תשבסיון 'די 

 

 והמשך אמונם על ולקוחותיה הקבוצה לסוכני תודתו מביע החברה דירקטוריון
 .ותרומתם עבודתם על ועובדיה הקבוצה ולמנהלי החברה עם פעילותם

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 איילון אחזקות בע"מ
 
 

 דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 2021, במרס 31ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 

 



 

 
 

 איילון אחזקות בע"מ
 

  ביניים מאוחדיםדוחות כספיים 
 

 2021, במרס 31ליום 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 דף  
   
   

 2-1  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
   

 2-2;2-3  על המצב הכספי בינייםמאוחדים  דוחות
   

 2-4  או הפסד ורווח כולל אחרעל הרווח  בינייםמאוחדים  דוחות
   

 2-5;2-6   על השינויים בהון בינייםמאוחדים  דוחות
   

 2-7;2-9  על תזרימי המזומנים  בינייםמאוחדים  דוחות
   

 2-10;2-50  ביניים המאוחדים  באורים לדוחות הכספיים
   

 2-51;2-55  פירוט השקעות פיננסיות אחרות של חברת הביטוח המאוחדת - א חנספ
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 
 

 לבעלי המניות של איילון אחזקות בע"מ 
  

 
 

 מבוא
 

המאוחד (, הכולל את הדוח התמציתי הקבוצה -)להלן  והחברות הבנות שלה בע"מ איילון אחזקותסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
, השינויים בהון ותזרימי אחר כוללרווח ו הפסדאו על הרווח המאוחדים ואת הדוחות התמציתיים  2021, במרס 31על המצב הכספי ליום 

. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי  חודשים שהסתיימה באותו תאריך המזומנים לתקופה של שלושה
"דיווח כספי לתקופות ביניים" ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי  - IAS 34לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

וכן הם אחראים לעריכת , 1981-על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"אבהתאם לחוק הפיקוח  הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
עד כמה שתקנות אלה חלות  1970-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל זומידע כספי לתקופת ביניים 

 . בהתבסס על סקירתנו זוניים על תאגיד המאחד חברת ביטוח. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת בי
 

 
 היקף הסקירה

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת  -לשכת רואי חשבון בישראל  2410)ישראל(  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה

ים האחראים על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנש
לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר 
ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים 

 והים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.שהיו יכולים להיות מז
 
 

 מסקנה 
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם 
בהתאם לחוק הפיקוח  שוק ההון,ביטוח וחיסכוןעל  הממונהובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי  IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי 

 .1981-על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א
 

 ,בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא
,עד כמה  1970-' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"למכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד

 .שתקנות אלו חלות על תאגיד המאחד חברת ביטוח
 

 פסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב(
 

 תלויות.בדבר חשיפה להתחייבויות  לדוחות הכספיים 7מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  
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 על המצב הכספיביניים דוחות מאוחדים 
 
 

 נכסים
 

   
 ליום

 
 בדצמבר 31 במרס 31ליום 

 
2021 2020 2020 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 210,675  175,351  217,999  מוחשייםנכסים לא 
 33,851  74,988  21,332  נכסי מסים נדחים

 396,446  422,009  423,809  הוצאות רכישה נדחות
 240,835  256,830  240,941  רכוש קבוע, נטו

 140,972  130,732  165,015  (6השקעה בחברות כלולות )ראו באור 
 84,112  78,891  84,719  תלויי תשואהנדל"ן להשקעה עבור חוזים 

 668,252  638,951  668,578  נדל"ן להשקעה
 3,595,480  3,161,401  3,683,627  נכסי ביטוח משנה 

 51,272  46,184  39,659  נכסי מסים שוטפים
 269,473  211,260  350,445  חייבים ויתרות חובה

 453,492  509,546  528,089  פרמיות לגבייה
 4,160,953  3,666,328  4,386,161  א'(4השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה )ראו באור 

 ב'(:4)ראו באור השקעות פיננסיות אחרות 
 2,209,475  2,276,499  2,230,497  נכסי חוב סחירים   

 614,946  668,222  655,034  נכסי חוב שאינם סחירים
 134,881  89,508  142,007  מניות

 477,533  319,955  553,991  אחרות

 3,436,835  3,354,184  3,581,529  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

 238,917  134,739  178,160  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

 472,299  261,519  308,736  מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 14,453,864  13,122,913  14,878,799  סך כל הנכסים

 4,524,153  3,941,241  4,726,273  סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
 
 
 

 .ביניים מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 המצב הכספי עלביניים מאוחדים דוחות 
 

 
 הון והתחייבויות

 

   
 ליום

 
 בדצמבר 31 במרס 31ליום 

 
2021 2020 2020 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 הון:
   

 220,671  220,671  220,671  הון מניות
 132,445  25,039  151,668  קרנות הון

 345,677  353,653  387,415  עודפים

 698,793  599,363  759,754  המניות של החברהסך ההון המיוחס לבעלי 

 1,088  1,066  1,094  זכויות שאינן מקנות שליטה 

 699,881  600,429  760,848  סך ההון 

 התחייבויות:
   

 7,140,974  6,584,810  7,397,957  התחייבות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
 4,487,573  3,857,054  4,624,716  ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואההתחייבות בגין חוזי 

 68,879  57,043  69,908  התחייבות בגין מסים נדחים
 57,979  57,333  63,827  הטבות בשל הטבות לעובדים, נטו

 875,484  765,466  918,396  פקדונות מבטחי משנה
 467,303  499,631  384,472  זכאים ויתרות זכות

 655,791  701,147  658,675  ג'(4התחייבויות פיננסיות )ראו באור 

 13,753,983  12,522,484  14,117,951  סך כל ההתחייבויות

 14,453,864  13,122,913  14,878,799  סך כל ההון וההתחייבויות
 
 
 

 .ביניים מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 אחר רווח כוללרווח או הפסד ועל ביניים מאוחדים  דוחות
 

   
 לשנה

   
 שהסתיימה

 
 31ביום  לשלושה חודשים

 

 בדצמבר במרס 31שהסתיימו ביום 

 

2021 2020 2020 

 

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח )הפסד( למניה(

 3,218,946  827,796  790,995  פרמיות שהורווחו ברוטו

 1,270,397  329,037  304,406  שהורווחו על ידי מבטחי משנהפרמיות 

 1,948,549  498,759  486,589  פרמיות שהורווחו בשייר
 303,375  (497,659)  202,145  רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 41,008  7,390  15,547  הכנסות מדמי ניהול
 190,715  52,177  38,850  הכנסות מעמלות

 651  -  2  הכנסות אחרות 

 2,484,298  60,667  743,133  סה"כ הכנסות

 3,193,184  230,444  797,266  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

 1,491,143  319,664  285,889  חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 1,702,041  (89,220)  511,377  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר
 560,839  142,863  135,188  עמלות והוצאות רכישה אחרות

 235,457  64,054  66,636  הוצאות הנהלה וכלליות
 4,198  1,239  1,016  הוצאות אחרות

 42,535  6,139  6,259  הוצאות מימון

 2,545,070  125,075  720,476  סה"כ הוצאות

חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני,נטו )ראו 
 (15,612)  (10,039)  25,747  (6באור 

 (76,384)  (74,447)  48,404  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

 (12,128)  (17,585)  6,852  מסים על ההכנסה )הטבת מס( 

 (64,256)  (56,862)  41,552  רווח נקי )הפסד( 

 רווח )הפסד( כולל אחר:
 סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים:   
 92,857  (115,289)  43,258  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שנזקף לקרנות הון   

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה שהועבר לדוח 
 (49,789)  (15,257)  (14,523)  רווח והפסד 

רווח )הפסד( מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח או 
 (829)  (1,734)  314  הפסד

 (13,543)  43,450  (9,634)  השפעת המס

 28,696  (88,830)  19,415  סה"כ רכיבים  שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד

 סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
 (12,494)  -  -  הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע     

 581  2,313  -  רווח ממדידה מחדש בשל תוכנית להטבה מוגדרת

 3,281  (799)  -  השפעת המס

 (8,632)  1,514  -  סה"כ רכיבים שלא יסווגו  לאחר מכן לרווח או הפסד

 20,064  (87,316)  19,415  סך הכל רווח )הפסד( כולל אחר

 (44,192)  (144,178)  60,967  סך הכל הרווח )ההפסד( הכולל לתקופה

 ל:רווח נקי )הפסד( לתקופה מיוחס 
 (64,278)  (56,867)  41,546  בעלי המניות של החברה   

 22  5  6  זכויות שאינן מקנות שליטה

 (64,256)  (56,862)  41,552  סך הכל רווח נקי )הפסד( לתקופה

 רווח )הפסד( כולל לתקופה מיוחס ל:
 (44,214)  (144,183)  60,961  בעלי המניות של החברה   

 22  5  6  מקנות שליטהזכויות שאינן 

 (44,192)  (144,178)  60,967  סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה
    

 רווח נקי )הפסד( בסיסי למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה )בש"ח(
 (3.53)  (3.12)  2.28  רווח נקי )הפסד(    

 
 .ביניים מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 איילון אחזקות בע"מ
  על השינויים בהוןמאוחדים ביניים  דוחות
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 מיוחס לבעלי המניות של החברה 
  

 קרן הון  
בגין 
 נכסים

 פיננסים
 זמינים
 למכירה

 
 קרן הון

 מעסקאות
 עם בעלי
זכויות 
 שאינן

מקנות 
 שליטה

     
        
   

 קרנות 
 הון

 אחרות

    

 הון 
 מניות

קרן 
 הערכה
 מחדש

 יתרת
 עודפים

 

זכויות 
 שאינן

 סה"כ
 הון

 
 סך הכל

מקנות 
 שליטה

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 2021בינואר,  1יתרה ליום 
 699,881  1,088  698,793  345,677  261  (10,908)  45,269  97,823  220,671  )מבוקר(

 -  -  רווח נקי 
 

 -  -  41,546  41,546  6  41,552 

 19,415  -  19,415  -  -  -  -  19,415  -  רווח כולל אחר  

 60,967  6  60,961  41,546  -  -  -  19,415  -  סה"כ רווח  כולל
העברה מקרן הערכה מחדש 

בגין שערוך רכוש קבוע, 
 -  -  -  192  -  -  (192)  -  -  בגובה הפחת

 760,848  1,094  759,754  387,415  261  (10,908)  45,077  117,238  220,671  2021במרס,  31יתרה ליום 
 

 
 מיוחס לבעלי המניות של החברה 

  
 קרן הון  

בגין 
 נכסים

 פיננסים
 זמינים
 למכירה

 
 קרן הון

 מעסקאות
 עם בעלי
זכויות 
 שאינן

מקנות 
 שליטה

     
        
  

 קרן
 הערכה
 מחדש

 קרנות 
 הון

 אחרות

    

 הון 
 מניות

 יתרת
 עודפים

 

זכויות 
 שאינן

 סה"כ
 הון

 
 סך הכל

מקנות 
 שליטה

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 2020בינואר,  1יתרה ליום 
 744,607  1,061  743,546  408,791  800  (10,908)  55,065  69,127  220,671  )מבוקר(

 -  -  רווח נקי )הפסד(
 

 -  -  (56,867)  (56,867)  5  (56,862) 

 (87,316)  -  (87,316)  1,514  -  -  -  (88,830)  -  רווח )הפסד( כולל אחר  

 (144,178)  5  (144,183)  (55,353)  -  -  -  (88,830)  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
העברה מקרן הערכה מחדש 

בגין שערוך רכוש קבוע, 
 -  -  -  215  -  -  (215)  -  -  בגובה הפחת

 600,429  1,066  599,363  353,653  800  (10,908)  54,850  (19,703)  220,671  2020במרס,  31יתרה ליום 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 מיוחס לבעלי המניות של החברה 

  
 קרן הון  

בגין 
 נכסים

 פיננסים
 זמינים
 למכירה

 
 קרן הון

 מעסקאות
 עם בעלי
זכויות 
 שאינן

מקנות 
 שליטה

     
        
  

 קרן
 הערכה 
 מחדש

 קרנות 
 הון

 אחרות

    

 הון 
 מניות

 יתרת
 עודפים

 

זכויות 
 שאינן

 סה"כ
 הון

 
 סך הכל

מקנות 
 שליטה

 
 מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

 744,607  1,061  743,546  408,791  800  (10,908)  55,065  69,127  220,671  2020בינואר,  1יתרה ליום 

 (64,256)  22  (64,278)  (64,278)  -  -  -  -  -  רווח נקי )הפסד(

 20,064  -  20,064  329  -  -  (8,961)  28,696  -  רווח )הפסד( כולל אחר   

 (44,192)  22  (44,214)  (63,949)  -  -  (8,961)  28,696  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל 
העברה מקרן הערכה מחדש 

בגין שערוך רכוש קבוע, 
 -  -  -  835  -  -  (835)  -  -  בגובה הפחת

יציאה מאיחוד של חברה 
 (534)  5  (539)  -  (539)  -  -  -  -  מאוחדת

 699,881  1,088  698,793  345,677  261  (10,908)  45,269  97,823  220,671  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 
 

 

 
דוחות הכספיים ביניים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מה
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 על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים דוחות 

 

 

    
 לשנה

    
 שהסתיימה

  
 31ביום  לשלושה חודשים

  
 בדצמבר במרס 31שהסתיימו ביום 

 
 2021 2020 2020 

 
 מבוקר בלתי מבוקר 

 
 אלפי ש"ח נספח

 359,341  (54,119)  (200,647)  א תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
    

 החזר הלוואה מחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
 

 1,500  -  - 
 ותכלולות השקעה בחבר

 
 -  -  (15,539) 

 השקעה ברכוש קבוע 
 

 (5,070)  (5,128)  (11,466) 
 (76,776)  (11,445)  (18,424)   השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

 1,590  -  650   דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה

 (102,191)  (16,573)  (21,344)   מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 

 (175,000)  -  -   פרעון כתב התחייבות נדחה   
 175,000  -  -   תמורה מהנפקת כתבי  התחייבויות נדחים לבנקים

 (6,875)  -  -   פרעון אגרות חוב
 (4,839)  (1,173)  (1,548)   פרעון התחייבויות בגין חכירה

 (3,124)  (781)  (781)   מבנקים ואחריםפירעון הלוואות 

 (14,838)  (1,954)  (2,329)   מימון מזומנים נטו ששימשו לפעילות

 242,312  (72,646)  (224,320)   עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 468,904  468,904  711,216  ב יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 711,216  396,258  486,896  ג ושווי מזומנים לסוף התקופהיתרת מזומנים 
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 )המשך( על תזרימי מזומניםביניים מאוחדים  דוחות

 

   
 לשנה

   
 שהסתיימה

 
 31ביום  לשלושה חודשים

 
 בדצמבר במרס 31שהסתיימו ביום 

 
2021 2020 2020 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 אלפי ש"ח תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  -נספח א 

 (64,256)  (56,862)  41,552  רווח נקי )הפסד(

 פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:
 15,612  10,039  (25,747)  חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני,נטו  )רווחי( חלק החברה בהפסדי   

 (200,553)  454,590  (153,064)  רווחים  נטו מהשקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי  השקעה תלויי תשואה
 הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות אחרות:

 6,606  (2,788)  (13,263)  נכסי חוב סחירים   
 (9,652)  (4,702)  (7,541)  נכסי חוב שאינם סחירים 

 15,539  15,874  (6,081)  מניות
 (23,698)  51,929  (5,292)  השקעות אחרות ומזומנים

 15,568  3,981  5,158  הוצאות מימון בגין התחייבויות פיננסיות 
 (4,375)  -  -  שינוי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

 (27,242)  138  94  להשקעהשינוי בשווי ההוגן של נדל"ן 
 פחת והפחתות:

 18,215  4,576  5,073  רכוש קבוע   
 40,032  10,025  11,100  נכסים בלתי מוחשיים

 182,769  (448,012)  137,302  שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה  תלויי תשואה
 683,478  126,692  257,250  שאינם תלויי תשואהשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 

 (531,581)  (97,502)  (88,147)  שינוי בנכסי ביטוח משנה
 (1,421)  (16,154)  (19,782)  שינוי בהוצאות רכישה נדחות 

 (12,128)  (17,585)  6,852  מיסים על הכנסה 
 שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:

 17,533  (39,391)  (89,226)  השקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה  תלויי תשואהרכישות, נטו של    
 השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה:

 (1,844)  (998)  (607)  השקעות בנדל"ן להשקעה   
 השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה אחר: 

 (2,857)  (934)  (415)  ורכישת נדל"ן להשקעההשקעות    
 158,284  50,928  (101,452)  רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

 127,974  17,956  42,912  פקדונות מבטחי משנה
 18,001  (38,053)  (74,597)  פרמיות לגבייה

 (122,289)  (48,833)  (86,150)  חייבים ויתרות חובה
 (87,668)  (65,404)  (85,431)  זכותזכאים ויתרות 

 2,344  3,145  6,301  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 276,647  (30,483)  (284,753)  סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:
 (21,233)  (6,088)  (6,659)  ריבית ששולמה   

 124,688  30,388  27,093  ריבית שהתקבלה
 (10,398)  (3,938)  (2,259)  מסים ששולמו

 11,706  4,082  11,482  מסים שהתקבלו
 42,187  8,781  12,897  דיבידנד שהתקבל

  42,554  33,226  146,950 
 359,341  (54,119)  (200,647)  סך הכל תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
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 על תזרימי מזומנים )המשך(ביניים מאוחדים  דוחות

 
 

   
 לשנה

   
 שהסתיימה

 
 31ביום  לשלושה חודשים

 
 בדצמבר במרס 31שהסתיימו ביום 

 
2021 2020 2020 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 אלפי ש"ח מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה -נספח ב' 

 183,514  183,514  238,917  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

 285,390  285,390  472,299  מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 468,904  468,904  711,216  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה -נספח ג' 
   

 238,917  134,739  178,160  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

 472,299  261,519  308,736  מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 711,216  396,258  486,896  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 יכלל  -: 1באור 
 

 תיאור כללי של הקבוצה ופעילותה .א
 

"החברה"( הינה חברה תושבת ישראל,אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית ברחוב אבא -)להלןאיילון אחזקות בע"מ 
,רמת גן.עיקר פעילותה הינה כחברת אחזקות וכנותנת שירותי ניהול וייעוץ מקצועיים בתחומים שונים 12הילל סילבר 

 ביטוח העיקריים.איילון חברה לביטוח בע"מ בכל ענפי ה-לקבוצה.החברה פועלת באמצעות חברה מאוחדת
 
 

 קורונה נגיף התפרצות השפעת .ב

ירידה חדה בהיקפי הפעילות הכלכלית והוכרזו  חלה, 2019מהתפרצות נגיף הקורונה בעולם ובישראל בסוף שנת  כתוצאה 
 מגבלות על תנועה ותעסוקה באזורים רבים בעולם ובישראל. 

ן על הו איילוןן ביטוחעל תיק הנוסטרו של  הן, השפיעו לרעה אשתקד הראשון ברבעון חדות בשווקים הפיננסייםהירידות ה 
השפעה על המרווח הפיננסי ועל דמי הניהול להם זכאית  ןתיק ההשקעות של הפוליסות המשתתפות ברווחים, אשר לה

 ממבוטחיה. איילון ביטוח

 מהאוכלוסיה 60% -של כ התחסנותאשר כללה , חלה התאוששות של המשק 2021וברבעון הראשון של  2020שנת  במהלך 
, גם אם בהיקפים מצומצמים בהשוואה לתקופה שלפני בישראל וחזרה של אירועים המוניים )בידור ואירועים דתיים

 לפעילות לחזרה הצפי את מגדילהההתאוששות האמורה, ( תוך שמירה על הנחיות וללא גידול בשיעור ההדבקה. המגפה
 בעולם וחשש מגלים דומים גם בארץ. . גלי תחלואה נוספיםין השאר מחשש לבאך עדיין קיימת אי וודאות  מלאה משק

ואף עברה לתשואה  2020ברבעון הראשון של  שנוצרומלוא הפסדי ההשקעות  אתכיסתה  איילון ביטוח, 2020שנת  עד לסוף 
ווחים, ולפיכך חזרה והן בתיק הנכסים המנוהלים כנגד פוליסות ביטוח החיים המשתתפות בר הנוסטרוחיובית, הן בתיק 

  .ומגמה זו של תשואה חיובית וגביית דמי ניהול אלו נמשכה גם בתקופת הדוח לגבות דמי ניהול משתנים

 ופיטורים"ת לחל עובדים מיציאתבחלקה  הנובעת 3% -הדוח קיימת ירידה בפרמיות בביטוח חיים בשיעור של כ בתקופת 
 בעקבות המשבר. 

להעריך באופן מלא את ההשלכות העתידיות וארוכות הטווח של משבר נגיף הקורונה על  בשלב זה, אין באפשרות החברה 
 פעילותה ומצבה העסקי.

 

 .מיליון ש"ח 63.5 -לחברה הון חוזר שלילי בדוח הכספי הנפרד בסך של כ 2021, במרס 31ליום        .ג
מיליון  55.2 -הלוואה מבעל שליטה בסך של כת ומיליון ש"ח כולל 67.2-סך התחייבויותיה לזמן קצר של החברה בסך של כ

 .מיליון ש"ח מחברות מוחזקות 1.7-ש"ח ויתרות בסך של כ
באמצעות נכסי אשר תובטח, בין היתר,  קבלת מסגרת אשראי תאגיד בנקאי לצורך עםמתקדם מנהלת משא ומתן  החברה

 החברה.  תהנדל"ן של החברה אשר לא משמשים כיום כבטוחה להתחייבויו
החברה תהא רשאית לפרוע את הלוואת הבעלים על פי  ,2020לדוחות הכספיים השנתיים לשנת  (5)ד()36כמצוין בבאור 

 לחוק החברות.  302תנאיה, בכפוף לעמידה במבחני החלוקה הקבועים בסעיף 
 

הדיבידנדים החזוי תזרים  .בנוסף מתבססת החברה, בין השאר, גם על תזרים דיבידנדים חזוי מחברת הביטוח המאוחדת   

של חברת הביטוח   II SOLVENCY רעון הכלכלי מבוססימחברת הביטוח המאוחדת מתבסס על יחס כושר הפ
 .להלן 5ראו באור  ,המאוחדת

 עוד יצוין כי לחברה תשקיף מדף המאפשר לה לגייס מקורות בעת הצורך. 
בידיה מקורות מספקים לצורך פירעון ההתחייבות לאור כל האמור לעיל, הנהלת החברה והדירקטוריון בדעה כי יהיו 

האמורה ככל שתועלה על ידי מנהל העזבון בקשה לפרעון ההלוואה ו/או תוכל להגיע עם מנהל העזבון להסכמות על דחיית 
 מועד הפרעון.
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 החשבונאיתעיקרי המדיניות  -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של דוחות כספיים ביניים מאוחדים א. 
 

ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו  2021במרס,  31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה  -תאריך )להלן 

הדוחות הכספיים  -ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן  2020בדצמבר,  31ליום 
 השנתיים המאוחדים(.

 
"דיווח כספי לתקופות ביניים",  - 34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים  הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכוןובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי 
בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך . כמו כן, נערכו דוחות אלה 1981-פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

 עד כמה שתקנות אלה חלות על תאגיד המאחד חברת ביטוח. 1970-)דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל
 

 להשתמש החברה הנהלת נדרשת, IFRS)) בינלאומיים כספי דיווח תקניתמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל בעריכת  
, והתחייבויות נכסים של הסכומים ועל המדיניות יישום על משפיעים אשר והנחות אומדנים, בהערכות דעת בשיקול
 ה. אל מאומדנים שונות להיות עלולות בפועל שהתוצאות יובהר. והוצאות הכנסות

 המדיניות יישום בעת, ההנהלה של הדעת שיקול, אקטוארים אומדנים עדכון בדבר', א9 בבאורהאמור  למעט
 ששימשו אלו עם עקביים הינם, וודאות באי הכרוכות בהערכות ששימשו העיקריות וההנחות הקבוצה של החשבונאית

 .המאוחדים השנתיים הכספיים בדוחות
 

 הדוחות בעריכת שיושמה לזו עקבית מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות בעריכת יושמה אשר החשבונאית המדיניות
 להלן : האמורלמעט  המאוחדים השנתיים הכספיים

 קיימים חשבונאות לתקני תיקונים של לראשונה יישום ב.

 חכירות IFRS 16 -ל 2021נוסף מחודש אפריל  תיקון 

 –: חכירות )להלן 16, תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 2020בחודש מאי  IASB -לאור משבר הקורונה, פרסם ה
 הינה לאפשר לחוכרים  ליישם הקלה פרקטית לפיה שינויים  בדמי  חכירה  2020(. מטרת תיקון 2020תיקון 

 על צד החוכרים  חל 2020כתוצאה ממשבר הקורונה לא יטופלו  כתיקוני חכירה אלא כדמי חכירה משתנים. תיקון 
   בלבד.    

 ביוני 30ור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד ליום חל רק לגבי קיטון תשלומי החכירה בעב 2020, תיקון במקור
 כי התיקון יחול לגבי קיטון תשלומי החכירה  IASB-ה ןעדכ כןלו. עם זאת, המגיפה נמשכה מעבר לתקופה הצפויה, 2021

 (. הקריטריונים הנוספים ליישום 2021תיקון  –)להלן  2022ביוני  30בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד ליום 
 .שינוי ללא נשארים 2020 תיקון

 , עם אפשרות ליישום2021באפריל  1תקופות שנתיות המתחילות ביום ל יושם, 2021 באפריל פורסם אשר 2021 תיקון
 תאמה ליתרתהכ 2021תיקון  יישוםבהשפעה המצטברת של  הכרה, תוך רטרואקטיבי באופן םייוש 2021 תיקון .מוקדם

 .מיושם 2021 תיקון בה נה, בתחילת תקופת הדיווח השנתית הראשוהעודפיםהפתיחה של 
ביישום מוקדם ולהחילו עבור כל השינויים בדמי חכירה שנבעו כתוצאה ממשבר  2021החברה בחרה ליישם את תיקון  

 .  2022ביוני  30ונה ומתייחסים לתקופה של עד ליום הקור
 

 של החברה. בינייםעל הדוחות הכספיים  מהותית השפעה הייתה לא לראשונה התיקון ליישום
 

 חדשים בתקופה שלפני ישומם IFRSלתקני  גילוי          ג.

 איים וטעויותנים חשבונויים באומדנאית, שיניות חשבוינמד IAS 8-ל תיקון

: מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים 8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2021 פברוארבחודש 
 התיקון(. מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה של המונח "אומדנים חשבונאיים".  –חשבונאיים וטעויות )להלן 

 מבהיר התיקון". במדידה ודאות לאי הכפופים הכספיים בדוחות כספיים"סכומים כ מוגדרים חשבונאיים אומדנים
 .טעויות ומתיקוני החשבונאית במדיניות משינויים נבדלים הם וכיצד חשבונאיים באומדנים שינויים מהם

 במדיניות שינויים על חל והוא 2023 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות פרוספקטיבי באופן ייושם התיקון
  .אפשרי מוקדם יישום. אחריה או תקופה אותה בתחילת המתרחשים חשבונאיים ובאומדנים חשבונאות
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 ביניים המאוחדים הכספיים באורים לדוחות 

 

 
 עונתיות .ד

 ובריאות חיים ביטוח .1
  
 שההפרשות העובדה עקב, זאת עם יחד. בעונתיות מתאפיינות אינן ובריאות חיים בביטוח מפרמיות ההכנסות 

 .השנה בסוף בעיקר מתבצע החדשות מהמכירות ניכר חלק, מס מהטבות נהנות חיים לביטוחי
 
 כללי ביטוח .2

  
 קבוצות של רכבים מביטוחי בעיקר הנובעת, בעונתיות מתאפיין כללי בביטוח ברוטו מפרמיות ההכנסות מחזור 

 בתי של שונות מפוליסות וכן בינואר כלל בדרך הם חידושם תאריכי אשר, עסקים של רכבים וציי שונות עובדים
 המדווח הרווח על זו עונתיות של השפעתה. באפריל או בינואר כלל בדרך הם חידושן תאריכי אשר, עסק

 .הורווחה שטרם לפרמיה ההפרשה באמצעות מנוטרלת
 

 קיימת לא, מהשקעות הכנסות כגון, האחרים ההכנסות ובמרכיבי, תביעות כגון, האחרים ההוצאות במרכיבי 
 עלולה קשה חורף עונת כי, לציין ראוי, זאת עם .ברווח מובהקת עונתיות קיימת לא גם ולכן, מובהקת עונתיות

 לקיטון מכך וכתוצאה, השנה של והרביעי הראשון ברבעונים, רכוש רכב בענף בעיקר, בתביעות לעלייה לגרום
 .המדווח ברווח

 
 
 המחירים לצרכן ובשער החליפין היציג של הדולר של ארה"בפרטים על שיעורי השינוי שחלו במדד  .ה

   

     

 מדד המחירים לצרכן
שער החליפין 

 היציג של
 

 מדד ידוע מדד בגין
הדולר 
 בארה"ב

 
% % % 

 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום:
 3.2 0.1 0.8 2021במרס,  31   

 (3.1) (0.5) (0.1) 2020במרס,  31

 (7.8) (0.6) (0.7) 2020בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
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 ביניים המאוחדים הכספיים באורים לדוחות 
 

  מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 כללי א.
 

 קבלת לצורכי( CODM) הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל ידי על הנבחן המידע על בהתבסס נקבעו הפעילות מגזרי
 הפעילות במגזרי פועלת הקבוצה, ניהול למטרות, לזאת בהתאם. ביצועים והערכת משאבים הקצאת לגבי החלטות

 :הבאים
 

 טווח ארוך מגזר ביטוח חיים וחיסכון .1
 

וכן חלק החברה בפעילות חברה כלולה  נלווים כיסויים ,חיים ביטוח כולל טווח ארוך וחיסכון חיים ביטוח מגזר 
 )במסגרת ארוך לטווח חיסכון כולל המגזר. העוסקת  בניהול קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות

-וכן קרנות פנסיה וקופות גמל לרבות קרנות השתלמות המנוהלות על ידי חברה כלולה לסוגיהן ביטוח פוליסות
 . ועוד עבודה כושר ובדןא , נכות ,מוות :כגון ,שונים סיכונים של ביטוחיים כיסויים וכן) 6באור  ורא

 לביטוח טווח ארוך וחסכון חיים ביטוח מגזר מפורט הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, להוראות בהתאם 
 .ולפנסיה וגמל חיים

 
 בריאות ביטוח מגזר .2

 
הכולל בין היתר את ענפי הסיעוד, הוצאות מגזר פעילות זה מרכז את כלל פעילות החברה בביטוחי בריאות, 

ביטוח רפואי  ל,"רפואיות, ניתוחים והשתלות,ביטוחי שיניים, ביטוחי תאונות אישיות, ביטוחי נסיעות לחו
 לעובדים זרים ועוד. 

 
 
 כללי ביטוח מגזר .3

 
 ביטוח וחסכון, הממונה על שוק ההון, להוראות בהתאם. והרכוש החבויות ענפי את כולל הכללי הביטוח מגזר

 . אחרים רכוש וענפי אחרים חבויות , ענפירכוש רכב, חובה רכב ענפי לפי הכללי הביטוח מגזר מפורט
 
 :חובה רכב ענף ●

 
ואשר  דין פי על חובה היא בו הנוהג או הרכב בעל ידי על רכישתו אשר בכיסוי מתמקד חובה רכב ענף 

 .מנועי ברכב משימוש רגל( כתוצאה להולכי או ברכב הרכב, לנוסעים גוף )לנהג לנזק כיסוי מעניק
 

 :רכוש רכב ענף ●
 

לצד  יגרום המבוטח שהרכב רכוש ונזקי המבוטח לרכב רכוש נזקי בכיסוי מתמקד רכוש רכב ענף
 .שלישי

 
 :אחרים חבויות ענפי  ●

 
אלו  ענפיםשלישי.  לצד יגרום שהוא נזק בגין המבוטח חבויות של לכיסוי מיועדים החבויות ענפי 

 , וכן ענפי כלי שייטהמוצר אחריות ,מקצועית אחריות מעבידים, ג', אחריות צד כלפי כוללים: אחריות
 וערבויות אשר לגביהם מחושבת הפרשה בגובה עודף הכנסות על הוצאות בפועל . וטיס

 
 :ואחרים רכוש ענפי ●

 
יף דירות, בנקים למשכנתאות,  ביטוח כללי שאינם רכב וחבויות לרבות אובדן רכוש, מק ענפי יתר

  מטענים בהובלה, ביטוח הנדסי, סיכונים אחרים.
 

 אחר.          4
 

ואת פעילות החברות הכלולות  סוכנויות ביטוח של החברות הבנות הכוללות בעיקר כולל בעיקר תוצאות פעילות 
שהיקף פעילות כל אחת מהן בנפרד לא  הכוללות בין היתר סוכנויות ביטוח ואת טי.אל.וי מדיקל סנטר בע"מ,

 הגיע לכלל מגזר בר דיווח נפרד.
 
 

 פעילות שאינה מיוחסת למגזרי פעילות.          5
 

שאינו מיוחס למגזרי הפעילות, פעילויות  איילון ביטוחחלק ממטה ו את תוצאות החברה פעילות זו כוללת 
 .איילון ביטוחתחייבויות כנגד הון , והחזקת נכסים והאיילון ביטוחנלוות/משיקות לפעילות 
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  ביניים מאוחדיםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 ()המשך מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 דיווח על מגזרי פעילות  ב. 
 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 2021במרס,  31 
 

       

 
 ביטוח חיים

   

לא 
 מיוחס

 וחיסכון   
 

 ביטוח
 

 התאמות למגזרי
 סה"כ וקיזוזים פעילות אחר כללי בריאות טווחארוך   

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 790,995  -  -  -  480,261  141,668  169,066  פרמיות שהורווחו ברוטו

 304,406  -  -  -  209,880  49,151  45,375  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 486,589  -  -  -  270,381  92,517  123,691  פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות 

 202,145  (1,577)  11,976  210  36,519  818  154,199  מימון
 15,547  (3,053)  1,050  2,003  -  -  15,547  הכנסות מדמי ניהול

 38,850  (6,521)  -  10,681  27,459  4,360  2,871  הכנסות מעמלות

 2  -  -  2  -  -  -  הכנסות אחרות

 743,133  (11,151)  13,026  12,896  334,359  97,695  296,308  סה"כ הכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 797,266  -  -  -  405,786  129,640  261,840  וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי 

 285,889  -  -  -  194,015  60,617  31,257  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 511,377  -  -  -  211,771  69,023  230,583  וחוזי השקעה בשייר
 135,188  (6,574)  -  1,716  89,185  26,143  24,718  עמלות הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 66,636  (3,755)  5,842  10,524  28,052  9,752  16,221  הוצאות הנהלה וכלליות
 1,016  -  32  2  -  -  982  הוצאות אחרות, נטו

 6,259  (875)  7,284  157  (1,962)  1,377  278  הוצאות מימון

 720,476  (11,204)  13,158  12,399  327,046  106,295  272,782  סה"כ הוצאות
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות 

 25,747  -  -  575  -  -  25,172  המטופלות בשיטת השווי המאזני,נטו 

 48,404  53  (132)  1,072  7,313  (8,600)  48,698  סך רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

 29,049  -  1,566  -  19,225  4,181  4,077  רווח כולל אחר לפני מיסים על ההכנסה 
סך כל הרווח )הפסד( הכולל לפני מסים על 

 77,453  53  1,434  1,072  26,538  (4,419)  52,775  ההכנסה
 

 2021במרס,  31ליום  

ביטוח  
 חיים

לא    
 מיוחס

  

  התאמות למגזרי    וחיסכון 
 סה"כ וקיזוזים פעילות אחר ביטוח כללי בריאות ארוך טווח 

 בלתי מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי         
 7,397,957  -  -  -  5,681,009  1,090,268  626,680  השקעה שאינם תלויי תשואה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 4,624,716  -  -  -  -  90,977  4,533,739  השקעה  תלויי תשואה



 יילון אחזקות בע"מא

15 – 2 
  

 בינייםמאוחדים הכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך(  מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 )המשך( דיווח על מגזרי פעילות  ב.
 

 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
 2020במרס,  31 

 
 ביטוח חיים

   

לא 
 מיוחס

 וחיסכון   
 

 ביטוח
 

 התאמות למגזרי
 סה"כ וקיזוזים פעילות אחר כללי בריאות ארוך טווח  

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 827,796  -  -  -  512,030  134,239  181,527  פרמיות שהורווחו ברוטו
 329,037  -  -  -  230,719  48,586  49,732  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 498,759  -  -  -  281,311  85,653  131,795  פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו 

 (497,659)  (1,453)  (14,545)  192  (5,287)  (29,981)  (446,585)  והכנסות מימון
 7,390  (3,019)  1,155  1,864  -  -  7,390  הכנסות מדמי ניהול

 52,177  (5,840)  -  9,924  31,525  5,144  11,424  הכנסות מעמלות
 -  -  -  -  -  -  -  הכנסות אחרות

 60,667  (10,312)  (13,390)  11,980  307,549  60,816  (295,976)  סה"כ הכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 230,444  -  -  -  395,867  116,914  (282,337)  ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי 

 319,664  -  -  -  226,052  56,813  36,799  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 (89,220)  -  -  -  169,815  60,101  (319,136)  ביטוח וחוזי השקעה בשייר
עמלות הוצאות שיווק והוצאות רכישה 

 142,863  (6,083)  -  1,658  92,621  26,435  28,232  אחרות
 64,054  (3,715)  5,821  11,150  27,278  8,142  15,378  הוצאות הנהלה וכלליות

 1,239  -  -  23  -  -  1,216  הוצאות אחרות, נטו

 6,139  (757)  6,422  396  (1,315)  1,630  (237)  הוצאות מימון

 125,075  (10,555)  12,243  13,227  288,399  96,308  (274,547)  סה"כ הוצאות
חלק החברה בהפסדי חברה מוחזקת 

 (10,039)  -  -  (229)  -  -  (9,810)  המטופלת בשיטת השווי המאזני,נטו 

 (74,447)  243  (25,633)  (1,476)  19,150  (35,492)  (31,239)  סך רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

 (129,967)  -  (27,598)  -  (74,357)  (13,385)  (14,627)  הפסד כולל אחר לפני מיסים על ההכנסה 
סך כל הרווח )הפסד( הכולל לפני מסים 

 (204,414)  243  (53,231)  (1,476)  (55,207)  (48,877)  (45,866)  על ההכנסה

         
 2020במרס,  31ליום  

ביטוח  
    חיים

לא 
   מיוחס

 וחיסכון 
   

 התאמות למגזרי
 סה"כ וקיזוזים פעילות אחר ביטוח כללי בריאות ארוך טווח  

 בלתי מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

        
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

 6,584,810  -  -  -  5,106,384  905,400  573,026  השקעה שאינם תלויי תשואה

בגין חוזי ביטוח וחוזי התחייבויות 
 3,857,054  -  -  -  -  77,631  3,779,423  השקעה  תלויי תשואה
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 בינייםמאוחדים הכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך( מגזרי פעילות  -: 3באור 
 
 )המשך( דיווח על מגזרי פעילות   .ב     

 2020בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

   לא מיוחס    ביטוח חיים 
  התאמות למגזרי    וחיסכון 
 סה"כ וקיזוזים פעילות אחר ביטוח כללי בריאות ארוך טווח 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 3,218,946  -  -  -  1,985,623  546,261  687,062  פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי 

 1,270,397  -  -  -  887,599  199,459  183,339  משנה

 1,948,549  -  -  -  1,098,024  346,802  503,723  פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו 

 303,375  (6,356)  (2,063)  339  102,478  1,367  207,610  והכנסות מימון
 41,008  (13,613)  5,555  8,058  -  -  41,008  הכנסות מדמי ניהול

 190,715  (24,684)  -  39,784  128,549  19,335  27,731  הכנסות מעמלות
 651  (501)  650  502  -  -  -  הכנסות אחרות

 2,484,298  (45,154)  4,142  48,683  1,329,051  367,504  780,072  סה"כ הכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 3,193,184  -  -  -  1,883,022  553,543  756,619  וחוזי השקעה ברוטוחוזי ביטוח 
חלקם של מבטחי משנה 

בתשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 1,491,143  -  -  -  1,090,240  264,815  136,088  בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 1,702,041  -  -  -  792,782  288,728  620,531  חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

עמלות הוצאות שיווק והוצאות 
 560,839  (25,036)  90  6,457  371,259  97,502  110,567  רכישה אחרות

 235,457  (16,382)  20,261  39,820  97,054  33,152  61,552  הוצאות הנהלה וכלליות
 4,198  (501)  9  529  -  -  4,161  הוצאות אחרות, נטו

 42,535  (3,587)  29,708  971  12,035  3,418  (10)  הוצאות מימון

 2,545,070  (45,506)  50,068  47,777  1,273,130  422,800  796,801  סה"כ הוצאות
חלק בהפסדי חברות המטופלות 

 (15,612)  -  -  (882)  -  -  (14,730)  לפי שיטת השווי המאזני 
)הפסד( לפני מיסים על סך רווח 
 (76,384)  352  (45,926)  24  55,921  (55,296)  (31,459)  הכנסה

רווח כולל אחר לפני מיסים על 
 30,326  -  536  127  18,834  5,116  5,713  ההכנסה 

סך כל הרווח )הפסד( הכולל לפני 
 (46,058)  352  (45,390)  151  74,755  (50,180)  (25,746)  מסים על ההכנסה

 
 2020בדצמבר,  31ליום  

   לא מיוחס    ביטוח חיים 
  התאמות למגזרי    וחיסכון 
 סה"כ וקיזוזים פעילות אחר ביטוח כללי בריאות ארוך טווח 
 מבוקר  

 
 אלפי ש"ח

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי         
 7,140,974  -  -  -  5,448,168  1,083,803  609,003  השקעה שאינם תלויי תשואה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 4,487,573  -  -  -  -  89,646  4,397,927  השקעה  תלויי תשואה
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 בינייםמאוחדים הכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך(  מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי ג. 
 

 
 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

 
 2021במרס,  31

 

  ענפי חבויות ענפי רכוש  

 

 סה"כ אחרים **( ואחרים *( רכב רכוש רכב חובה

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 661,120  215,289  160,665  172,082  113,084  פרמיות ברוטו

 288,841  52,683  114,061  42,453  79,644  פרמיות ביטוח משנה

 372,279  162,606  46,604  129,629  33,440  פרמיות בשייר

שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה 
 בשייר

 7,784  19,799  14,992  59,323  101,898 

 270,381  103,283  31,612  109,830  25,656  פרמיות שהורווחו בשייר

 36,519  21,825  2,795  4,519  7,380  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 27,459  6,547  13,211  2,134  5,567  הכנסות מעמלות

 334,359  131,655  47,618  116,483  38,603  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 405,786  143,493  35,653  103,459  123,181  חוזי ביטוח ברוטו

בתשלומים חלקם של מבטחי משנה 
 ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 88,383  36,346  24,704  44,582  194,015 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 211,771  98,911  10,949  67,113  34,798  חוזי ביטוח בשייר

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
 89,185  27,961  23,635  29,418  8,171  רכישה אחרות

 28,052  10,310  6,061  5,293  6,388  הוצאות הנהלה וכלליות

 (1,962)  (1,139)  (2,197)  (113)  1,487  הוצאות )הכנסות( מימון

 327,046  136,043  38,448  101,711  50,844  סך כל ההוצאות

 7,313  (4,388)  9,170  14,772  (12,241)  רווח )הפסד( לפני מיסים על ההכנסה
רווח כולל אחר לפני מיסים על 

 ההכנסה
 4,531  2,020  606  12,068  19,225 

סך כל רווח)הפסד( כולל לתקופה לפני 
 מיסים על ההכנסה

 (7,710)  16,792  9,776  7,680  26,538 

התחייבויות בגין חוזי ביטוח, ברוטו 
 )בלתי מבוקר(  2021במרס  31ליום 

 2,334,098  450,327  417,136  2,479,448  5,681,009 

התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בשייר 
 )בלתי מבוקר(  2021במרס  31ליום 

 638,767  323,399  103,863  1,749,774  2,815,803 

 
 

מסך הפרמיות  76%*(ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים של אובדן רכוש ומקיף דירות אשר הפעילות בגינם מהווה      
 בענפים אלו.

 
מסך הפרמיות  74%**(ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים של צד שלישי ואחריות מקצועית אשר הפעילות בגינם מהווה

 בענפים אלו.
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 בינייםמאוחדים הכספיים הבאורים לדוחות 

 
 )המשך(  מגזרי פעילות  -: 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי ג. 

 

 
 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

 
 2020במרס,  31

 

ענפי  ענפי רכוש  
 חבויות

 

 

 סה"כ אחרים **( ואחרים *( רכב רכוש רכב חובה

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 651,005  186,984  144,227  197,209  122,585  פרמיות ברוטו

 290,228  56,055  97,913  49,133  87,127  פרמיות ביטוח משנה

 360,777  130,929  46,314  148,076  35,458  פרמיות בשייר

 79,466  44,007  14,593  12,569  8,297  שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה בשייר

 281,311  86,922  31,721  135,507  27,161  פרמיות שהורווחו בשייר

 (5,287)  (3,797)  941  (272)  (2,159)  מימוןרווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות 

 31,525  6,032  12,820  2,731  9,942  הכנסות מעמלות

 307,549  89,157  45,482  137,966  34,944  סך כל ההכנסות

 395,867  76,056  103,308  148,758  67,745  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו
מבטחי משנה בתשלומים ושינוי בהתחייבויות חלקם של 

 בגין חוזי ביטוח
 62,369  53,855  85,507  24,321  226,052 

 169,815  51,735  17,801  94,903  5,376  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 92,621  25,740  23,460  35,172  8,249  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 27,278  9,087  5,950  5,570  6,671  הוצאות הנהלה וכלליות

 (1,315)  (1,637)  (1,109)  (130)  1,561  הוצאות )הכנסות( מימון

 288,399  84,925  46,102  135,515  21,857  סך כל ההוצאות

 19,150  4,232  (620)  2,451  13,087  רווח )הפסד( לפני מיסים על ההכנסה

 (74,357)  (44,584)  (2,415)  (9,264)  (18,094)  הפסד כולל אחר לפני מיסים על ההכנסה

 (55,207)  (40,352)  (3,035)  (6,813)  (5,007)  סך כל הפסד כולל לפני מיסים על ההכנסה

במרס,  31התחייבויות בגין חוזי ביטוח, ברוטו ליום 
 )בלתי מבוקר(  2020

 1,924,595  492,087  458,102  2,231,600  5,106,384 

במרס,  31התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בשייר ליום 
 )בלתי מבוקר(  2020

 553,367  367,844  113,271  1,584,049  2,618,531 

מסך הפרמיות  78%בגינם מהווה *(ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים של אובדן רכוש ומקיף דירות אשר הפעילות       
 בענפים אלו.

מסך הפרמיות  73%**(ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים של צד שלישי ואחריות מקצועית אשר הפעילות בגינם מהווה
 בענפים אלו.
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 בינייםמאוחדים הכספיים הבאורים לדוחות 

 
 )המשך(  מגזרי פעילות  -: 3באור 

 
 )המשך( לגבי מגזר ביטוח כללינתונים נוספים  ג. 

 

 
 לשנה שנסתיימה ביום

 
 2020בדצמבר,  31

 

ענפי  ענפי רכוש  
 חבויות

 

 

 סה"כ אחרים **( ואחרים *( רכב רכוש רכב חובה

 
 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 1,963,292  576,573  419,853  612,305  354,561  פרמיות ברוטו

 866,850  173,246  291,661  150,623  251,320  פרמיות ביטוח משנה

 1,096,442  403,327  128,192  461,682  103,241  פרמיות בשייר

 (1,582)  41,034  923  (35,552)  (7,987)  שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה בשייר

 1,098,024  362,293  127,269  497,234  111,228  פרמיות שהורווחו בשייר

 102,478  60,492  6,760  14,094  21,132  נטו והכנסות מימוןרווחים מהשקעות, 

 128,549  31,746  60,160  8,538  28,105  הכנסות מעמלות

 1,329,051  454,531  194,189  519,866  160,465  סך כל ההכנסות

 1,883,021  357,451  230,537  504,319  790,714  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו
חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי בהתחייבויות 

 בגין חוזי ביטוח
 608,187  175,572  186,985  119,495  1,090,239 

 792,782  237,956  43,552  328,747  182,527  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 371,259  107,500  96,926  132,676  34,157  רכישה אחרותעמלות הוצאות שיווק והוצאות 

 97,054  32,653  22,311  20,117  21,973  הוצאות הנהלה וכלליות 

 12,035  3,902  3,115  869  4,149  הוצאות מימון

 1,273,130  382,011  165,904  482,409  242,806  סך כל ההוצאות

 55,921  72,520  28,285  37,457  (82,341)  ההכנסהרווח )הפסד( לפני מיסים על 

 18,834  11,554  630  2,265  4,385  רווח כולל אחר לפני מיסים על ההכנסה

 74,755  84,074  28,915  39,722  (77,956)  סך כל רווח )הפסד( כולל לפני מיסים על ההכנסה

בדצמבר,  31התחייבויות בגין חוזי ביטוח, ברוטו ליום 
2020 

 2,312,232  430,562  385,029  2,320,343  5,448,166 

בדצמבר,  31התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בשייר ליום 
2020 

 629,623  311,535  91,099  1,634,703  2,666,960 

מסך הפרמיות  73%בגינם מהווה *(ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים של אובדן רכוש ומקיף דירות אשר הפעילות       
 בענפים אלו.

 
מסך הפרמיות  72%**(ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים של צד שלישי ואחריות מקצועית אשר הפעילות בגינם מהווה

 בענפים אלו.
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 בינייםמאוחדים הכספיים הבאורים לדוחות 
  

 )המשך(  מגזרי פעילות  -: 3באור 
 
 

 נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווחנתונים  ד. 

 

 
 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

 
 2021במרס,  31

 
 סה"כ גמל ופנסיה *( ביטוח חיים

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 169,066  -  169,066  פרמיות שהורווחו ברוטו

 45,375  -  45,375  ידי מבטחי משנה-פרמיות שהורווחו על

 123,691  -  123,691  שהורווחו בשיירפרמיות 

 154,199  -  154,199  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 15,547  -  15,547  הכנסות מדמי ניהול

 2,871  -  2,871  הכנסות מעמלות

 296,308  -  296,308  סך כל ההכנסות

 261,840  -  261,840  ברוטותשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 

 31,257  -  31,257  חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי התחייבויות בגין חוזי ביטוח

 230,583  -  230,583  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

 24,718  -  24,718  עמלות הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 16,221  הוצאות הנהלה וכלליות
 

 16,221 

 982  -  982  הוצאות אחרות

 278  -  278  הוצאות מימון

 272,782  -  272,782  סך כל ההוצאות

 25,172  25,172  -  חלק החברה ברווחי חברה המטופלת בשיטת השווי המאזני, נטו 

 48,698  25,172  23,526  סך רווח לפני מיסים על  הכנסה

 4,077  -  4,077  רווח כולל אחר לפני מיסים על ההכנסה 

 52,775  25,172  27,603  סך כל רווח הכולל לתקופה לפני מיסים על ההכנסה

     
 .6באור  ו*(     באמצעות חברה כלולה, רא                
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 בינייםמאוחדים הכספיים הבאורים לדוחות 

 
 )המשך(  מגזרי פעילות  -: 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ד. 

 

 
 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

 
 2020במרס,  31

 
 סה"כ גמל ופנסיה*(  ביטוח חיים

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 181,527  -  181,527  פרמיות שהורווחו ברוטו

 49,732  -  49,732  ידי מבטחי משנה-פרמיות שהורווחו על

 131,795  -  131,795  פרמיות שהורווחו בשייר

 (446,585)  -  (446,585)  הפסדים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 7,390  -  7,390  הכנסות מדמי ניהול

 11,424  -  11,424  הכנסות מעמלות

 (295,976)  -  (295,976)  סך כל ההכנסות

 (282,337)  -  (282,337)  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטותשלומים ושינוי 

 36,799  -  36,799  חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 (319,136)  -  (319,136)  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

 28,232  -  28,232  שיווק והוצאות רכישה אחרותעמלות הוצאות 

 15,378  -  15,378  הוצאות הנהלה וכלליות

 1,216  -  1,216  הוצאות אחרות

 (237)  -  (237)  הכנסות מימון

 (274,547)  -  (274,547)  סך כל ההוצאות

 (9,810)  (9,810)  -  חלק החברה בהפסדי חברה המטופלת בשיטת השווי המאזני, נטו 

 (31,239)  (9,810)  (21,429)  סך הפסד לפני מיסים על  הכנסה

 (14,627)  -  (14,627)  הפסד כולל אחר לפני מיסים על ההכנסה 

 (45,866)  (9,810)  (36,056)  סך כל הפסד כולל לתקופה לפני מיסים על ההכנסה

 .6באמצעות חברה כלולה, ראו באור   *(              
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 

 
 )המשך(  מגזרי פעילות  -: 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ד. 

 

 
 לשנה שנסתיימה ביום

 
 2020בדצמבר,  31

 
 סה"כ גמל ופנסיה*(  ביטוח חיים

 
 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 687,062  -  687,062  פרמיות שהורווחו ברוטו

 183,339  -  183,339  ידי מבטחי משנה-פרמיות שהורווחו על

 503,723  -  503,723  פרמיות שהורווחו בשייר

 207,610  -  207,610  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 41,008  -  41,008  הכנסות מדמי ניהול

 27,731  -  27,731  הכנסות מעמלות

 780,072  -  780,072  ההכנסותסך כל 

 756,620  -  756,620  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 ביטוח
 136,089  -  136,089 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 
 620,531  -  620,531  בשייר

 110,567  -  110,567  עמלות הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 61,552  -  61,552  הוצאות הנהלה וכלליות 

 4,161  -  4,161  הוצאות אחרות

 (10)  -  (10)  הכנסות  מימון

 796,801  -  796,801  סך כל ההוצאות

 (14,730)  (14,730)  -  חלק החברה בהפסדי חברה המטופלת בשיטת השווי המאזני, נטו 

 (31,459)  (14,730)  (16,729)  סך הפסד לפני מיסים על  הכנסה

 5,713  -  5,713  רווח כולל אחר לפני מיסים 

 (25,746)  (14,730)  (11,016)  סך כל הפסד כולל לשנה לפני מיסים על ההכנסה
 

 
 

 .6באור  ובאמצעות חברה כלולה, רא  *(     
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך(  מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 וחיסכון ארוך טווח ביטוח חיים מגזר אודות  נתונים נוספים . ה
 

 )בלתי מבוקר(: 2021 ,במרס 31ביום  של שלושה חודשים שהסתיימהנתונים לתקופה 
 
 

       
 

 פוליסות ביטוח חיים 
   

 
 פוליסות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חסכון )לרבות נספחים(

 

 
 ללא מרכיב חסכון לפי מועד הנפקת הפוליסה

 

 
 2004משנת  עד שנת עד שנת

סיכון הנמכר כפוליסה 
 בודדת

 

 
 סה"כ קבוצתי פרט תלוי תשואה 2003 (1) 1990

 
 ש"חאלפי 

 169,066  44,899  46,039  61,400  16,164  564  פרמיות ברוטו

תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו 
 49,549  -  -  49,549  -  -  ישירות לעתודות ביטוח

 16,139  -  -  5,911  9,636  592  (2מרווח פיננסי כולל דמי ניהול )

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 239,114  33,299  23,590  115,214  62,644  4,367  ברוטוביטוח 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 22,726  -  -  22,726  -  -  השקעה, בשל מרכיב התשואה

סך  כל רווח )הפסד( הכולל מעסקי ביטוח 
 27,602  6,546  (743)  3,738  18,220  (159)  חיים

        
 

 )בלתי מבוקר(: 2020 ,במרס 31ביום  של שלושה חודשים שהסתיימהנתונים לתקופה 
 
 

       
 

 פוליסות ביטוח חיים 
   

 
 פוליסות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חסכון )לרבות נספחים(

 

 
 ללא מרכיב חסכון לפי מועד הנפקת הפוליסה

 

 
 2004משנת  עד שנת עד שנת

סיכון הנמכר כפוליסה 
 בודדת

 

 
 סה"כ קבוצתי פרט תלוי תשואה 2003 (1) 1990

 
 אלפי ש"ח

 181,527  50,322  46,664  66,433  17,452  656  פרמיות ברוטו

תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו 
 19,512  -  -  19,512  -  -  ישירות לעתודות ביטוח

 4,474  -  -  5,174  2,217  (2,917)  (2מרווח פיננסי כולל דמי ניהול )

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 (219,142)  29,589  30,541  (134,792)  (142,796)  (1,684)  ביטוח ברוטו

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 (63,195)  -  -  (63,195)  -  -  השקעה, בשל מרכיב התשואה

סך  כל רווח )הפסד( הכולל מעסקי 
 (36,056)  2,664  (12,117)  (13,741)  (12,875)  13  ביטוח חיים
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך(  פעילות מגזרי  -: 3 באור
 

 )המשך( נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח . ה
 
 

 )מבוקר(: 2020, דצמברב 31ה שהסתיימה ביום שננתונים ל
 

       
 

 פוליסות ביטוח חיים 
  

 
 פוליסות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חסכון )לרבות נספחים(

 

 
 ללא מרכיב חסכון לפי מועד הנפקת הפוליסה

 

 
 2004משנת  עד שנת עד שנת

סיכון הנמכר כפוליסה 
 בודדת

 

 
 סה"כ קבוצתי פרט תלוי תשואה 2003 (1) 1990

 
 אלפי ש"ח

 687,062  189,551  182,171  245,733  67,227  2,380  פרמיות ברוטו

תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו 
 92,446  -  -  92,446  -  -  ישירות לעתודות ביטוח

 42,580  -  -  20,567  20,441  1,572  (2מרווח פיננסי כולל דמי ניהול )

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 738,791  140,041  104,029  322,678  161,171  10,872  ביטוח ברוטו

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 17,829  -  -  17,829  -  -  השקעה, בשל מרכיב התשואה

סך  כל רווח )הפסד( הכולל מעסקי ביטוח 
 (11,016)  18,278  (4,441)  (29,101)  2,192  2,056  חיים

        
 :הערות

 
 אה והם מגובים בעיקרם באגרות חובתשו מבטיחי)לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם  1990שהונפקו עד לשנת  המוצרים (1)

 מיועדות. 
 
 מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא המרווח (2)

 ההשקעות.  
 

 שיעור של מכפלה בניכוי הדוח לשנת בפועל מהשקעות ההכנסות על מבוסס מובטחת תשואה עם בפוליסות הפיננסי המרווח 
 מהשקעות הכנסות, זה לעניין. השונות הביטוח בקרנות לשנה הממוצעת בעתודה מוכפל כשהוא לשנה המובטחת התשואה 
 .הכולל הרווח  על לדוח שנזקף למכירה זמינים פיננסים נכסים של ההוגן בשווי השינוי את גם כוללות 
 והיתרה התשואה בסיס על המחושבים והמשתנים הקבועים הניהול דמי סך הינו הפיננסי המרווח, תשואה תלויי בחוזים 

 .הביטוח עתודות של הממוצעת
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך(  מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 אודות מגזר ביטוח בריאות  נתונים נוספים . ו
 

 )בלתי מבוקר(: 2021 ,במרס 31ביום  של שלושה חודשים שהסתיימהנתונים לתקופה 
 

 
 בריאות אחר** סיעודי

 

 
 סה"כ ז"ק  ז"א קבוצתי פרט

 
 אלפי ש"ח

 120,624  *( 35,183  *( 76,638  -  8,803  פרמיות ברוטו

 129,640  63,265  54,153  (18)  12,240  תשלומים ושינוי בהתחייבויות ברוטו

 (4,419)  (2,973)  4,938  (98)  (6,286)  רווח )הפסד( כולל מעסקי ביטוח בריאות
 

  ש''ח. אלפי 64,203 -אלפי ש''ח ופרמיות קבוצתיות  בסך של כ 47,620-מתוכם פרמיות פרט בסך של כ *(  
  

 הכיסוי המהותי ביותר הכלול בביטוח בריאות אחר לז"א הינו הוצאות רפואיות והגנה מתאונה, ולז"ק  **(  
 .חודשים ועובדים זרים 12תאונות אישיות עד  והינ 

 )בלתי מבוקר(: 2020 ,במרס 31שהסתיימה ביום  של שלושה חודשים נתונים לתקופה
 

 
 בריאות אחר** סיעודי

 

 
 סה"כ ז"ק  ז"א קבוצתי פרט

 
 אלפי ש"ח

 101,426  *(24,602  *(67,812  -  9,012  פרמיות ברוטו

 116,915  61,986  51,117  606  3,206  תשלומים ושינוי בהתחייבויות ברוטו

 (48,877)  (3,980)  (13,729)  (765)  (30,403)  הפסד כולל מעסקי ביטוח בריאות
 

  אלפי ש''ח. 50,736 -אלפי ש''ח ופרמיות קבוצתיות  בסך של כ 41,677-מתוכם פרמיות פרט בסך של כ *( 
  

 הכיסוי המהותי ביותר הכלול בביטוח בריאות אחר לז"א הינו הוצאות רפואיות והגנה מתאונה, ולז"ק  **(
 .חודשים ועובדים זרים 12תאונות אישיות עד  והינ

 
 :)מבוקר( 2020, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה נתונים

 

 
 בריאות אחר** סיעודי

 

 
 סה"כ ז"ק ז"א קבוצתי פרט

 
 אלפי ש"ח

 538,457  *(216,613  *(286,143  -  35,701  פרמיות ברוטו

 553,543  290,463  215,912  (1,457)  48,625  תשלומים ושינוי בהתחייבויות ברוטו

סך כל רווח )הפסד( כולל מעסקי 
 (50,180)  (17,057)  (9,524)  1,249  (24,848)  ביטוח בריאות

 
 אלפי ש''ח.  327,740 -אלפי ש''ח ופרמיות קבוצתיות בסך של כ 175,016 -מתוכם פרמיות פרט בסך של כ *(

  
 ו"ק הינולז"א הינו הוצאות רפואיות והגנה מתאונה, לזבריאות אחר  בביטוח הכלול ביותר המהותי הכיסוי **(

 .ועובדים זרים חודשים 12 עד אישיות תאונות
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 מכשירים פיננסיים -: 4באור 
 

 נכסים עבור חוזים תלויי תשואה א.
 

 :והפסד רווח דרך הוגן בשווי המוצגים, השקעה וחוזי ביטוח חוזי כנגד המוחזקים הנכסים פירוט להלן .1
 

 

 במרס 31ליום 

 31ליום 
 בדצמבר

 בדצמבר 31

 
2021 2020 2020 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 84,112  78,891  84,719  נדל"ן להשקעה

 השקעות פיננסיות
  

. 

 1,700,903  1,723,145  1,651,391  נכסי חוב סחירים *(

 204,763  191,416  231,394  נכסי חוב שאינם סחירים

 742,795  588,048  779,424  מניות

 1,512,492  1,163,719  1,723,952  השקעות פיננסיות אחרות

 4,160,953  3,666,328  4,386,161  סך הכל השקעות פיננסיות

 238,917  134,739  178,160  מזומנים ושווי מזומנים

 40,171  61,283  77,233  אחר

 4,524,153  3,941,241  4,726,273  סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה

 7,963  9,601  8,059  )*( מתוכם נכסי חוב שנמדדים בעלות מופחתת    

 8,957  9,848  9,199  שווי הוגן של נכסי חוב שנמדדים בעלות מופחתת    

     
 שווי הוגן של נכסים פיננסים בחלוקה לרמות: .2

 
ביטוח וחוזי השקעה המוצגים בשווי הוגן דרך הטבלה דלהלן מציגה ניתוח של הנכסים המוחזקים כנגד חוזי 

 רווח והפסד. הרמות השונות הוגדרו באופן הבא:
 
  שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים.  -1רמה 

  1כלולים ברמה , שאינם בעקיפין או במישריןשווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים,  -2רמה 
 לעיל.

  שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. -3רמה 
 

עבור מכשירים פיננסיים אשר מוכרים בשווי הוגן באופן עיתי, החברה מעריכה בסוף כל תקופת דיווח האם נעשו 
 העברות בין הרמות השונות של מדרג השווי ההוגן. 

 
 

 הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:  הפיננסיים במכשיריםקה החברה מחזי 
 

 
 2021במרס,  31ליום 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  
 בלתי מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

 השקעות פיננסיות:
    

 1,643,332  -  -  1,643,332  נכסי חוב סחירים
 231,394  -  231,394  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 779,424  5,464  -  773,960  מניות
 1,723,952  384,220  453  1,339,279  השקעות פיננסיות אחרות

 4,378,102  389,684  231,847  3,756,571  סה"כ
 

 2אלפי ש''ח מרמה  607 -היה מעבר של כ, 2021במרס,  31שהסתיימה ביום  שלושה חודשיםהתקופה של  במהלך 
 .  1לרמה 
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 4באור 
 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואה א.
 

 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסים בחלוקה לרמות  .2
 

 
 2020במרס,  31ליום 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  
 בלתי מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

 השקעות פיננסיות:
    

 1,713,544  -  749  1,712,795  נכסי חוב סחירים
 191,416  -  191,416  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 588,048  184  -  587,864  מניות
 1,163,719  273,899  1,462  888,358  השקעות פיננסיות אחרות

 3,656,727  274,083  193,627  3,189,017  סה"כ
 

 2אלפי ש''ח מרמה  749 -היה מעבר של כ, 2020במרס,  31שהסתיימה ביום  חודשים שלושההתקופה של  במהלך 
 .  1לרמה 

 
 

 
 2020בדצמבר ,  31ליום 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  
 מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

 השקעות פיננסיות:
    

 1,692,940  -  626  1,692,314  נכסי חוב סחירים
 204,763  -  204,763  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 742,795  3,215  -  739,580  מניות
 1,512,492  328,791  13,106  1,170,595  אחרות

 4,152,990  332,006  218,495  3,602,489  סה"כ
 
 

 1,106 -השקעות פיננסיות שערכן בספרים הינו כ הועברו ,2020, בדצמבר 31שהסתיימה ביום  השנה במהלך 
 בעת. סדיר באופו עוד זמינים אינם אלו לנכסים מצוטטים שוק שמחירי מכיוון, 2 לרמה 1 מרמה''ח ש אלפי

 מבוססים המשמעותיים הנתונים כל שבה הערכה בשיטת החברה השתמשה, אלו נכסים של ההוגן השווי קביעת
,  1לרמה  2אלפי ש''ח מרמה  504 -בנוסף הועברו השקעות פיננסיות שערכן בספרים כ.נצפים שוק נתוני על

 מכיוון שמחירי שוק מצוטטים לנכסים אלו זמין באופן סדיר בבורסה.
 

 3נכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה    

 
 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן 
 דרך רווח והפסד 

 
 השקעות

  

 

פיננסיות 
 סה"כ מניות אחרות

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 332,006  3,215  328,791  )מבוקר( 2021בינואר,  1יתרה ליום 
 14,363  2,249  12,114  סך רווחים שהוכרו ברווח והפסד *(

 43,316  -  43,316  רכישות
 -  -  -  מימושים

 389,685  5,464  384,221  2021במרס, , 31יתרה ליום 

 *(     מתוכו:
   

ברווח והפסד בגין סך רווחים לתקופה שלא מומשו ושהוכרו 
 14,363  2,249  12,114  2021במרס , 31נכסים המוחזקים נכון ליום 
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים - : 4באור 
 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואה א.
 

 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסים בחלוקה לרמות  .2
 

 
 שווי הוגן במועד הדיווחמדידת 

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן 
 דרך רווח והפסד 
 השקעות 

 סה"כ מניות פיננסיות אחרות   
 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 236,855  184  236,671  )מבוקר( 2020בינואר,  1יתרה ליום 
 (437)  -  (437)  סך ההפסדים שהוכרו ברווח והפסד *(

 37,665  -  37,665  רכישות
 -  -  -  מכירות

 274,083  184  273,899  2020במרס , 31יתרה ליום 

 *(     מתוכו:
סך ההפסדים לתקופה שלא מומשו ושהוכרו ברווח והפסד בגין    

 (437)  -  (437)  2020במרס , 31נכסים המוחזקים נכון ליום 
 
 
 

 
 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

 בשווי הוגןנכסים פיננסיים  
 דרך רווח והפסד 
 השקעות 

  

 

פיננסיות 
 סה"כ מניות אחרות

 
 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 236,855  184  236,671  2020בינואר,  1יתרה ליום 
 15,954  (379)  16,333  סך רווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח והפסד *(

 92,257  3,410  88,847  רכישות
 (13,060)  -  (13,060)  מכירות

 332,006  3,215  328,791  2020בדצמבר ,  31יתרה ליום 

 *(     מתוכו:
סך רווחים)הפסדים( לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים    

 16,170  (379)  16,549  2020בדצמבר,  31המוחזקים נכון ליום 
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 

 
 )המשך( פיננסיים מכשירים -: 4באור 

 
 השקעות פיננסיות אחרות ב.
 

 שווי הוגן לעומת ערך בספרים-נכסי חוב שאינם סחירים .1
 

 ההרכב:

 
 2021במרס  31ליום 

 
 שווי הוגן ערך בספרים

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 

  
 329,692  217,646  אגרות חוב מיועדות 

 נכסי חוב אחרים:
  

 450,116  435,116  שאינם ניתנים להמרה למעט פקדונות בבנקיםנכסי חוב אחרים 

 2,320  2,272  פקדונות בבנקים

 782,128  655,034  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

 -  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  
 

 
 2020במרס  31ליום 

 

ערך 
 שווי הוגן בספרים

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 
 317,765  217,706  אגרות חוב מיועדות   

 נכסי חוב אחרים:
 439,085  446,089  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה למעט פקדונות בבנקים  

 4,532  4,427  פקדונות בבנקים

 761,382  668,222  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

 (11,887)  )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 

  
 

 
 2020בדצמבר  31ליום 

 

ערך 
 שווי הוגן בספרים

 
 מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

 

 325,175  214,923  אגרות חוב מיועדות   

 נכסי חוב אחרים:
 409,317  397,783  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה למעט פקדונות בבנקים  

 2,296  2,240  פקדונות בבנקים

 736,788  614,946  הכל נכסי חוב שאינם סחיריםסך 

 -  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  
  



 יילון אחזקות בע"מא

30 – 2 
  

 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך( פיננסיים מכשירים -: 4באור 
 
 )המשך( אחרות פיננסיות השקעות .ב

 
 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .2
 

הטבלה דלהלן מציגה ניתוח של הנכסים המוחזקים כנגד חוזי ביטוח וחוזי השקעה המוצגים בשווי הוגן דרך 
 .לעיל (2א')סעיף ב כאמוררווח והפסד. הרמות השונות הוגדרו 

 
 הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:  הפיננסיים במכשיריםהחברה מחזיקה 

 

 
 2021במרס  31ליום 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  
 בלתי מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

 2,196,530  -  -  2,196,530  נכסי חוב סחירים
 142,007  -  -  142,007  מניות

 553,991  266,708  5,355  281,928  אחרות

 2,892,528  266,708  5,355  2,620,465  סה"כ

 
     

 1 רמה ביןמהותיים   יםמעבר היה לא, 2021במרס,  31 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של התקופה במהלך
  .2 לרמה

 
 
 

 
 2020במרס  31ליום 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  
 בלתי מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

 2,238,489  -  -  2,238,489  נכסי חוב סחירים
 89,508  -  -  89,508  מניות

 319,955  161,776  1,570  156,609  אחרות

 2,647,952  161,776  1,570  2,484,606  סה"כ

      
 1 רמהמהותיים בין  יםמעבר והילא , 2020במרס,  31 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של התקופה במהלך

 .2 לרמה
 
 

 
 2020בדצמבר  31ליום 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  
 מבוקר  

 
 אלפי ש"ח

 2,175,366  -  -  2,175,366  נכסי חוב סחירים
 134,881  -  -  134,881  מניות

 477,533  232,836  8,140  236,557  אחרות

 2,787,780  232,836  8,140  2,546,804  סה"כ

 
 

  לא היו מעברים בין הרמות. ,2020, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה השנה במהלך
 

  



 יילון אחזקות בע"מא
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך( פיננסיים מכשירים -: 4באור 
 

 )המשך( אחרות פיננסיות השקעות .ב
 

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .2
 

 3נכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 
 

 

מדידת שווי הוגן במועד 
 הדיווח

נכסים פיננסיים בשווי  
הוגן דרך רווח והפסד 

ונכסים פיננסיים זמינים 
 למכירה

 

 השקעות 
 פיננסיות אחרות 
 בלתי מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

 232,835  )מבוקר( 2021בינואר,  1יתרה ליום 

 סך הרווחים )ההפסדים( שהוכרו :
 8  ברווח והפסד *(     

 8,783  בהפסד כולל אחר   
 25,190  רכישות   

 (108)  מכירות

 266,708  2021במרס, , 31יתרה ליום 

 *(     מתוכו:
מומשו ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים סך הפסדים לתקופה שלא  

 (98)  2021במרס  31נכון ליום 
 

 
 
 

 

מדידת שווי הוגן במועד 
 הדיווח

נכסים פיננסיים בשווי  
הוגן דרך רווח והפסד 

ונכסים פיננסיים זמינים 
 למכירה

 

 השקעות 
 פיננסיות אחרות 
 בלתי מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

 151,980  )מבוקר( 2020 בינואר, 1יתרה ליום 
 סך ההפסדים שהוכרו :

 8,373  ברווח והפסד *( 
 (8,802)  בהפסד כולל אחר   

 10,941  רכישות

 (716)  מכירות   

 161,776  2020במרס, , 31יתרה ליום 

 *(     מתוכו:
סך רווחים לתקופה שלא מומשו ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים  

 8,044  2020במרס , 31ליום נכון 
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך( פיננסיים מכשירים -: 4באור 
 

 )המשך( אחרות פיננסיות השקעות .ב
 

 )המשך( לרמות בחלוקה פיננסיים נכסים של הוגן שווי .2
 

 

מדידת שווי הוגן במועד 
 הדיווח

נכסים פיננסיים בשווי  
והפסד הוגן דרך רווח 

ונכסים פיננסיים זמינים 
 למכירה

 

 השקעות 
 פיננסיות אחרות 
 מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

 151,980  )מבוקר( 2020בינואר,  1יתרה ליום 

 סך הרווחים )ההפסדים( שהוכרו :
 6,469  ברווח והפסד *( 

 14,144  בהפסד כולל אחר   
 66,399  רכישות

 (6,157)  מכירות

 232,835  2020בדצמבר ,  31יתרה ליום 

 *(     מתוכו:
סך רווחים לתקופה שלא מומשו ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים  

 4,995  2020בדצמבר,  31נכון ליום 
 
 
 ת פיננסיותיוהתחייבו ג.
 

 פרוט התחייבויות פיננסיות .1
 

 
 2021במרס  31ליום 

 

ערך 
 שווי הוגן בספרים

 
 בלתי מבוקר

 
 ש"חאלפי 

 התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

 8,214  8,214  נגזרים המוחזקים עבור חוזים  תלויי תשואה  
 5,310  5,310  נגזרים המוחזקים עבור חוזים שאינם תלויי תשואה

 13,524  13,524  סך התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:

 366,138  363,838  הלוואות מתאגידים בנקאיים וכתבי התחייבויות לתאגידים בנקאיים *(  
 20,731  20,240  כתבי התחייבויות לתאגידים שאינם בנקאיים *(

 174,353  170,349  אגרות חוב
 הלוואה מבעל שליטה

 55,191  51,319 
 612,541  609,618  התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתתסך הכל 

 -  35,533  התחייבויות בגין חכירה **(
 626,065  658,675  סך התחייבויות פיננסיות

 483,972  *( מזה כתבי התחייבויות נדחים שהונפקו לצורך עמידה בדרישות ההון

 .**( לא נדרש גילוי על שווי הוגן     
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך( פיננסיים מכשירים -: 4באור 
 

 (המשך( ת פיננסיותיוהתחייבו ג.
 

 )המשך( פרוט התחייבויות פיננסיות .1
 

 
 2020במרס  31ליום 

 

ערך 
 שווי הוגן בספרים

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 והפסד:התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח 

 25,079  25,079  נגזרים המוחזקים עבור חוזים  תלויי תשואה  
 19,294  19,294  נגזרים המוחזקים עבור חוזים שאינם תלויי תשואה

 44,373  44,373  סך התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:

 305,971  327,328  מתאגידים בנקאיים וכתבי התחייבויות לתאגידים בנקאיים *(הלוואות   
 57,270  60,638  כתבי התחייבויות לתאגידים שאינם בנקאיים *(

 167,980  176,418  אגרות חוב 
 47,536  55,199  הלוואה מבעל שליטה

 578,756  619,583  סך הכל התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת
 -  37,191  התחייבויות בגין חכירה **(

 623,129  701,147  סך התחייבויות פיננסיות

 *( מזה כתבי התחייבויות נדחים שהונפקו לצורך עמידה בדרישות ההון

 482,596 

 .**( לא נדרש גילוי על שווי הוגן 
 

   
 

 
 2020בדצמבר  31ליום 

 

ערך 
 שווי הוגן בספרים

 
 מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

 התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

 117  117  נגזרים המוחזקים עבור חוזים  תלויי תשואה  
 7,801  7,801  נגזרים המוחזקים עבור חוזים שאינם תלויי תשואה

 7,918  7,918  סך התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:

 362,513  365,097  הלוואות מתאגידים בנקאיים וכתבי התחייבויות לתאגידים בנקאיים *(  
 20,425  20,220  כתבי התחייבויות לתאגידים שאינם בנקאיים *(

 175,994  170,397  אגרות חוב 
 51,160  55,191  הלוואה מבעל שליטה

 610,092  610,905  התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת סך הכל
 -  36,968  התחייבויות בגין חכירה **(

 618,010  655,791  סך התחייבויות פיננסיות

 483,890  *( מזה כתבי התחייבויות נדחים שהונפקו לצורך עמידה בדרישות ההון

 .לא נדרש גילוי על שווי הוגן **(  
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך( פיננסיים מכשירים -: 4באור 
 
 ת פיננסיותיוהתחייבו ג.

 
 פרוט התחייבויות פיננסיות .1

 
 החברה מחזיקה במכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:

 

 
 2021במרס,  31ליום 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 
 מבוקרבלתי 

 
 אלפי ש"ח

נגזרים המוחזקים עבור חוזים  תלויי 
 8,214  -  7,592  622  תשואה

נגזרים המוחזקים עבור חוזים שאינם תלויי 
 5,310  -  5,310  -  תשואה  

 13,524  -  12,902  622  סה"כ נגזרים

 
 

 
 2020במרס,  31ליום 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  
 בלתי מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

נגזרים המוחזקים עבור חוזים  תלויי 
 25,079  -  21,869  3,210  תשואה

נגזרים המוחזקים עבור חוזים שאינם תלויי 
 19,294  -  17,818  1,476  תשואה  

 44,373  -  39,687  4,686  סה"כ נגזרים
 
 

 
 2020בדצמבר ,  31ליום 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  
 מבוקר  

 
 אלפי ש"ח

נגזרים המוחזקים עבור חוזים  תלויי 
 117  -  - 117  תשואה

נגזרים המוחזקים עבור חוזים שאינם תלויי 
 7,801  -  7,801  -  תשואה  

 7,918  -  7,801  117  סה"כ נגזרים
 
 

  טכניקות הערכה ד.
 

השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך הדיווח.  
 התבססות כוללות אלו שיטות. הערכה בשיטות שימוש באמצעות נקבע ההוגן השוויבגין השקעות שלהן אין שוק פעיל, 

 תזרימי היוון, במהותו דומה אחר מכשיר של הנוכחי שוקה לשווי התייחסות, שוק בתנאי לאחרונה שבוצעו עסקאות על
 .אחרות הערכה שיטות או מזומנים

 
 סחירים שאינם חוב נכסים

 
השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסי חוב פיננסים שאינם 

בלבד נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור 
בגינם. שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי 

 בתל אביב. ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה ערך ירותשנמדדו בבורסה לני
שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים 

 מוסדיים.
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

  בחברת ביטוח מאוחדת ודרישות הון מדיניות -: 5באור 
   

 מדיניות ההנהלה  .א
  

ה לעמוד יכולתו להבטיח את כושר הפרעון שלההיא להחזיק בסיס הון איתן במטרה מדיניות חברת הביטוח המאוחדת 
שתוכל להניב  כדיהעסקית ו להמשיך את פעילותה למבוטחים, לשמר את יכולת חברת הביטוח המאוחדת הבהתחייבויותי

 הממונה. לדרישות הון הנקבעות על ידי הכפופ חברת הביטוח המאוחדתתשואה לבעלי מניותיה. 

חברת הביטוח על תוכנית פעולה לניהול ההון של  חברת הביטוח המאוחדתהחליט דירקטוריון  2018מאי  דשבחו
, וקבע בין היתר שהאחראי ליישום תוכנית פעולה זו יבחן את מצב ההון ונתוני השוק, ואם ישתקף שצפויה המאוחדת

באותה עת )בהתעלם רישות ההון מד 105%קרוב או מתחת לרף  חברת הביטוח המאוחדתשחיקת הון שתביא את 
 מההקלה הניתנת בתקופת הפריסה(, הוא יתריע בפני הגורמים הרלוונטיים.

לתום תקופת הפריסה )קרי,  120%החליט דירקטוריון חברת הביטוח המאוחדת על יעד הון בשיעור של  2019בחודש יולי 
 (.2024שנת 

בהתעלם , 110% בשיעור הון יעד מדרגת להוסיף וחדתחברת הביטוח המא ירקטוריוןד החליט 2019 דצמבר בחודש
 31ועד למצב ההון ליום  2019בדצמבר  31ממצב ההון ליום  החל שנים 3 של לתקופה ,הפריסה בתקופת הניתנת מההקלה
 . מובהר בזאת, כי אין בקביעת היעד האמור כדי להבטיח שחברת הביטוח המאוחדת תעמוד בו בכל עת.2021בדצמבר 

, כי ככל שהדבר יידרש על פי חוזר "משטר כושר פירעון כלכלי של 2020ביוני  15דירקטוריון החברה החליט, בישיבתו מיום 
", ובכפוף, בין היתר, למיצוי חלופות רלבנטיות אחרות על ידי חברת הביטוח  II Solvencyחברת ביטוח מבוסס 

מההון הנדרש. ההשלמה תיעשה אם  3%הון בשיעור של עד תעמיד החברה לחברת הביטוח המאוחדת השלמת   המאוחדת,
מההון הנדרש, במועדים שנקבעו בהחלטה.  105%-שיעור ההון הקיים של חברת הביטוח המאוחדת יפחת אל מתחת ל

( במקרה שהחזקות החברה בחברת הביטוח 2( במקרה של החמרה רגולטורית בדרישות ההון, )1ההחלטה תיבחן מחדש )
 שנים. 5( בעוד 3)-, ו100%-מ המאוחדת יפחתו

 
 

 II Solvencyכושר פירעון כלכלי מבוסס  משטר     .ב
 

וזאת בהתאם להוראות יישום שפורסמו  Solvency IIעל חברת הביטוח המאוחדת חל משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  
 . "חוזר סולבנסי"( -)להלן  2020ועודכנו בחודש אוקטובר  2017בחודש יוני 

 
 כושר פירעון מבוסס סיכוןיחס  .1

יחס כושר פירעון מבוסס סיכון מחושב כיחס שבין ההון העצמי הכלכלי של חברת הביטוח לבין ההון הנדרש לכושר 
 פירעון. 

 
להלן( ומכשירי חוב הכוללים מנגנונים לספיגת  ויכום ההון העולה מהמאזן הכלכלי )ראכס נקבע הכלכלי העצמי ההון

 ,  הון משני נחות, הון משני מורכב והון שלישוני(. 2נוסף, מכשיר הון רובד  1הפסדים )הון רובד 

סעיפי המאזן הכלכלי מחושבים לפי שווי כלכלי, כאשר ההתחייבויות הביטוחיות מחושבות על בסיס הערכה מיטבית 
 Risk)ים הצפויים מהעסקים הקיימים, ללא מרווחי שמרנות, ובתוספת מרווח סיכון של מכלול התזרימים העתידי

Margin) . 

( נועד לאמוד את החשיפה של ההון העצמי הכלכלי לסדרת תרחישים שנקבעה בחוזר SCRההון הנדרש לכושר פירעון )
 .תפעולייםהסולבנסי המשקפים סיכונים ביטוחיים, סיכוני  שוק ואשראי וכן סיכונים 

 כדלהלן:בקשר לדרישות הון חוזר סולבנסי כולל, בין היתר, הוראות מעבר  
 

 , באחת מהחלופות הבאות:2019בדצמבר  31בחירה, החל מדוח יחס כושר פירעון ליום .  א      

 60%-כל שנה, החל מ 5%-, כך שההון הנדרש יעלה בדרגה , ב2024פריסה הדרגתית של ההון הנדרש, עד לשנת .  1
 – 2018בדצמבר  31)ליום  SCR-מה 75% – 2019בדצמבר  31.  ההון הנדרש ליום SCR-ועד מלוא ה SCR-מה

 .2019בדצמבר  31-( יצויין כי זו הייתה חלופה היחידה עד דוח יחס כושר פירעון ל70%

)להלן הגדלת ההון הכלכלי באמצעות ניכוי מעתודות הביטוח של סכום המחושב בהתאם לחוזר סולבנסי .  2
 .2032"הניכוי"( הניכוי ילך ויקטן בצורה הדרגתית, עד לשנת 

חברת הביטוח המאוחדת בחרה בחלופה הראשונה בשל העובדה שהמתווה בהתאם לחלופה השניה אינו משפר את 
חלופות מדי היחס כושר הפירעון הנוכחי שלחברת הביטוח המאוחדת. חברת הביטוח המאוחדת תבחן מחדש את 

 שנה.

 על סוגים מסוימים של השקעות . 2023שת הון מוקטנת שתלך ותגדל באופן הדרגתי עד לשנת דרי. ב
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  (בחברת ביטוח מאוחדת )המשך ודרישות הון מדיניות -: 5באור 
 

 )המשך( II Solvencyכושר פירעון כלכלי מבוסס  משטר  .ב
 

 ואילך 2019ודיווח בקשר לדוח יחס כושר פירעון כלכלי לשנת הוראות גילוי .   2
 
ביוני של כל שנה במסגרת הדוח   30-בדצמבר ו 31לחוזר המאוחד ייכלל דוח יחס כושר פירעון כלכלי בגין נתוני  בהתאם

ום האחרון שבהם הינו מישהתקופתי העוקב למועד החישוב. אולם במכתבים ששלח הממונה למנהלי חברות הביטוח, 
מועד פרסום דוח יחס כושר פירעון כלכלי  ,)להלן "המכתב"( נקבע שעל אף האמור בחוזר המאוחד 2020בספטמבר  22

 את המכתב פוטר. כמו כן 2020באוקטובר  29, יהיה ביום 2019בדצמבר   31ודיווח קבצי דיווח סולבנסי למומנה ליום 
 מכתב הממונה שלח 2021 מרסב 14 ביום .2020 ביוני 30 ליום פירעון כושר יחס דוח ומפרסום מחישוב החברות
עד ליום  2020בדצמבר  31ובו נדחה מועד הדיווח והפרסום של יחס כושר פירעון כלכלי ליום  הביטוח חברות למנהלי

 .2021 ביוני 30 ליוםכלכלי  פירעון כושר יחס דוחכמו כן, מאפשר המכתב שלא לפרסם לציבור  .2021ביוני  30
 

 כושר הפרעון של חברת הביטוח המאוחדתיחס .  3

, לחברת הביטוח המאוחדת 2020באוקטובר  28שפורסם ביום  2019בדצמבר,  31בהתאם לדוח יחס כושר פירעון ליום  
 עודף הון ללא התחשבות בהוראות המעבר בתקופת הפריסה.

ים של חברת הביטוח המאוחדת, החישוב שערכה חברת הביטוח המאוחדת כאמור, נבדק, על ידי רואי החשבון המבקר 
בדיקה של מידע כספי עתידי. תקן זה רלוונטי לביקורת  – ISAE 3400בהתאם לתקן הבטחת מהימנות בינלאומי 

 חישובי הסולבנסי ואיננו מהווה חלק מתקני הביקורת החלים על דוחות כספיים. 

כלכלי, מבוססות, בעיקרן על ניסיון העבר, כפי יודגש כי התחזיות וההנחות, שהיוו בסיס להכנת דוח יחס כושר פירעון 
שעולה ממחקרים אקטוארים הנערכים מעת לעת. נוכח הרפורמות בשוק ההון, הביטוח והחיסכון והשינויים בסביבה 
הכלכלית, נתוני העבר אינם משקפים בהכרח את התוצאות העתידיות. החישוב מתבסס לעיתים על הנחות לגבי 

ולות ההנהלה וכן על דפוס התפתחות העתידי של מרווח הסיכון, שלא בהכרח יתממשו או אירועים עתידיים, על פע
שיתממשו באופן שונה מההנחות אשר שימשו בסיס לחישוב. כמו כן, התוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן 

ההנחות מהותי מהחישוב, מאחר והתרחישים המשולבים של אירועים עשויים להתממש באופן שונה מהותית מ
 בחישוב.

מופנית  תשומת הלב לאמור בדוח יחס כושר פירעון בדבר אי הודאות  בדוח המיוחד של רואה החשבון המבקרים 
 הנגזרת משינויים רגולטורים וחשיפה לתלויות שלא ניתן להעריך את השפעתה על יחס כושר הפירעון. 

כושר פרעון כלכלי שפורסם באתר האינטרנט של וח הדירקטוריון וכן דוח יחס בד 3.3.4ף לפרוט נוסף, ראו סעי
 החברה.

, הוכן על בסיס התנאים וההערכה המיטבית כפי שהיו ידועים לחברה 2019בדצמבר  31דוח יחס כושר פירעון, ליום 
 ב' לעיל.1ור לאותו יום. לפיכך, דוח זה לא עודכן להשלכות נגיף הקורונה אם וככל שאלו קיימות, ראה גם ביא

לרעה על יחס  העלולים להשפיע נוספים שינויים חלו, זה דוח פרסום למועדועד  2019, בדצמבר 31אחר יום בתקופה של
 .בעקום הריבית המשך הירידה וביניהם חברת הביטוח המאוחדתכושר הפירעון של 

הביטוח חברת עם זאת,  שינויים אלו. יכולת בשלב זה להעריך את מלוא השפעת חברת הביטוח המאוחדתאין בידי 
מעריכה כי היא עומדת, נכון למועד הדוח בדרישות ההון בהתחשב בהוראות הפריסה, בהתאם לחוזר  המאוחדת
  .הסולבנסי

 דיבידנד  .ג

"המכתב"( חברת ביטוח תהיה  רשאית לחלק דיבידנד  -, )להלן 2017בהתאם למכתב שפרסם הממונה, בחודש אוקטובר 
, כשהוא מחושב 100%יחס כושר פירעון לפי חוזר סולבנסי בשיעור של לפחות רק אם לאחר ביצוע החלוקה יש לחברה 

 החברה. שקבע דירקטוריון פירעון כושר יחס ליעד ללא הוראות המעבר ובכפוף
היחס האמור יחושב ללא ההקלה שניתנה בגין הפרש מקורי המיוחס לרכישת פעילות של קופות גמל וחברות מנהלות. 

 אות דיווח לממונה.בנוסף, נקבעו במכתב הור
 

המתבסס על תמהיל ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות  ,2019, בדצמבר 31בהתאם לדוח יחס כושר פירעון ליום 
 לאותו יום,  לחברת הביטוח המאוחדת יחס כושר פירעון כלכלי הגבוה מיחס כושר הפירעון הנדרש על פי המכתב.

 וביניהם, הכספי הדוח פרסום למועד בסמוך ועד 2019 בדצמבר 31 מיום שחלו האירועים, לעיל לאמור בהתאם
 בידי אין אולם, הכספיים הדוחות לתאריך הפירעון כושר יחס על לרעה להשפיע עלולים, הקורונה נגיף התפשטות

 .השפעתם מלוא את להעריך זה בשלב יכולת החברה
 

ביטוח עד לסכום הקבוע בתקנות הפיקוח על שירותים החברה התחייבה להשלים בכל עת את ההון העצמי של איילון   .ד
או כל תקנה או דין אחר שיבואו במקומן.  1998-פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(, התשנ"ח

 התחייבות זו תהיה תקפה כל עוד החברה שולטת, במישרין או בעקיפין, בחברה הנ"ל.
 

 ן:תקרת ההתחייבות לא תעלה על הנמוך מבי  
 

 מההון הנדרש. 50% א.
 

. ההתחייבות תמומש 2008מיליון ש"ח כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש יולי,  250 ב.
רק כאשר ההון העצמי של איילון חברה לביטוח בע"מ יהיה שלילי ובגובה סכום ההון השלילי, ובלבד 

 שסכום ההשלמה לא יעלה על תקרת ההתחייבות כאמור.
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 ותכלולות השקעה בחבר -: 6 באור
 

 חברה כלולה מיטב דש פנסיה וגמל בע"מנוסף בדבר מידע 
 

, )להלן:"מיטב דש"( "מבע וגמל פנסיה דש מיטב כלולה חברה של הדיווח מתקופות אחת לכלמידע תמציתי  להלן .א
 . לביטוח בע"מ איילון חברהידי   על  20%המוחזקת בשיעור 

 
 במרס 31ליום 

 31ליום  
 בדצמבר

 
2021 2020 2020 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש''ח

 בדוח על המצב הכספי של מיטב דש  לתאריך הדיווח :
 135,282  103,756  122,135  נכסים שוטפים   

 450,762  463,351  449,743  נכסים לא שוטפים
 57,971  18,706  81,383  התחייבויות שוטפות

 248,720  253,049  235,326  התחייבויות לא שוטפות

 279,353  295,352  255,169  סה"כ הון  
 

 

לשלושה חודשים שהסתיימו 
 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום 

 
 בדצמבר 31 במרס 31

 
2021 2020 2020 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש''ח

 בתקופה:תוצאות הפעולות של מיטב דש 
   

 
   

 303,469  72,476  77,812  הכנסות

 (18,798)  (2,799)  (24,184)  הפסד כולל

 
, בין בעלי המניות במיטב דשמיטב דש, וביתרת הונה העצמי, כלולות עלויות, אשר בהתאם להסכם המיזוג  בתוצאות *( 

, וביתרה ההשקעה מיטב דשברווחי  איילון ביטוח, הוחרגו מחישוב חלקה של ובהתאם, בהן נושאת אינה איילון ביטוח
 .במיטב דש

 
 ההשקעה חשבון ערך ירידת בחינת      .ב

יעוץ  וריאנסמוסמך,  חיצוניבאמצעות מעריך  2021,במרס 31 ליום הכלולה בחברה השקעתהשווי  אתבחנה  איילון ביטוח
איילון ביטוח את יתרת ההפרשה לירידת הערך של חשבון ההשקעה  הקטינהעל פי עבודת מעריך השווי,  כלכלי בע"מ.

 ש''ח. מליון 20.5 -, בסך של כ2021במרס  31בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 :הבאות העיקריות ההנחות על למועד הדיווח התבססה השווי מעריך עבודת

 .DCF -ההערכה מתודולוגיית •

 (.10.7% – 2020במרס  31הערכת השווי הקודמת,  למועד) 10.6% מס לאחר WACC ריבית ההיוון  שיעור •
 שיעור זהה(. –  2020 במרס 31למועד הערכת השווי הקודמת, ) 2.5% – ארוך לטווח הצמיחה שיעור •

הינם  2022בשנת  החזויהגמולים משוקלל בקרן הפנסיה  ומדמידמי ניהול מהנכסים הצבורים משיעור הכנסות  •
 בדמי 1.9% -והניהול מהנכסים  בדמי 0.08%, ויורד בהדרגתיות במשך שנות התחזית עד בהתאמה  2% -ו 0.12%

דמי ניהול מהנכסים הצבורים ומדי  הכנסות שיעור 2020במרס  31הערכת השווי הקודמת,  למועד) הגמולים
משך בהתאמה, ויורד בהדרגתיות ב 1.9% -ו 0.13%הינם  2021הגמולים משוקלל בקרן הפנסיה החזוי בשנת 

 (.הגמולים בדמי 1.9% -בדמי הניהול מהנכסים ו 0.08%שנות התחזית עד 
ואילך:  2022 יםשיעור הכנסות דמי הניהול מהנכסים הצבורים בקרנות השתלמות וקופות הגמל  החזוי בשנ •

ויורד   0.54% -ובקרנות השתלמות  0.42%ויורד בהדרגתיות במשך שנות התחזית עד  0.45% -בקופות תגמולים 
 דמי הכנסות שיעור 2020 במרס 31, הקודמת השווי הערכת. )למועד 0.50%בהדרגתיות במשך שנות התחזית עד 

 0.47% -תגמולים בקופות: ואילך 2021 בשניםוקופות גמל החזוי  השתלמותבקרנות  הצבורים מהנכסים ניהול
בהדרגתיות במשך שנות  ויורד 0.57% – השתלמות ובקרנות 0.44%בהדרגתיות במשך שנות התחזית עד  ויורד

 (.0.53% –התחזית עד 
 

בגיוסים ובתשואות  מגידול שנבעשהביא לעליה בשווי ההשקעה הינו עליה בהיקף הנכסים למועד הדיווח  העיקרי הגורם
 וכן ירידה במחיר ההון.

 
את יתרת ההפרשה לירידת ערך של  איילון ביטוחהגדילה  2020במרס  31בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 למועד הנכסים בהיקף ירידה והי זו לירידה ושהביא יםהעיקרימים הגורמליון ש''ח. 8.7 -חשבון ההשקעה בסך של כ
דה יושחיקה בתשואות וכן עלייה במחיר ההון. מנגד היר פדיונותגידול בל שהביאה הקורונה נגיף השפעת לאור הדיווח

  .הכלולה צעדי התייעלות שנקטה החברה בשווי קוזזה בחלקה בגין
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

  התחייבויות תלויות -: 7באור 
 

כנגד חברת הביטוח המאוחדת  בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות  א.
 (החברה –)להלן 

 
משמעותי בהיקף הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות נגד החברה ובכמות בשנים האחרונות ניכר גידול 

התובענות שהוכרו כייצוגיות. זאת, כחלק מגידול כללי של בקשות לאישור תובענות כייצוגיות בכלל, לרבות כנגד חברות 
. מגמה זו 2006 -"ו העוסקות בתחומי העיסוק של החברה, אשר נובע בעיקרו מחקיקת חוק תובענות ייצוגיות, תשס

 מגדילה באופן מהותי את פוטנציאל החשיפה של החברה להפסדים במקרה של קבלת תביעה ייצוגית כנגדה.
 

 2006 -בקשות לאישור תובענות כייצוגיות מוגשות באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו  
"חוק תובענות ייצוגיות"(. ההליך הדיוני בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות נחלק לשני שלבים עיקריים:  -)להלן 

"שלב האישור" בהתאמה(. במידה  -"בקשת האישור" ו -הלן ראשית, שלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגיות )ל
 תם שלב הדיון ברמה הייצוגית.  -ובקשת האישור נדחית באופן חלוט 

על החלטה בשלב האישור ניתן להגיש בקשת רשות ערעור. בשלב השני, במידה ובקשת האישור מתקבלת, תתברר  
 ית"(. "שלב התובענה כייצוג -התובענה הייצוגית לגופה )להלן 

 
על פסק דין בשלב התובענה כייצוגית ניתן להגיש ערעור לערכאות הערעור. במסגרת המנגנון לפי חוק תובענות ייצוגיות  

קיימים, בין היתר, הסדרים ספציפיים לעניין הסכמי פשרה, הן בשלב האישור והן בשלב התובענה כייצוגית, וכן 
 ו מהתובענה הייצוגית.הסדרים לעניין הסתלקות התובע מבקשת האישור א

 
(, "more likely than not"בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות, בהן ביחס לתביעות, כולן או חלקן, יותר סביר מאשר לא ) 

כי טענות ההגנה של החברה תדחנה, או במקום בו קיימת נכונות לפשרה מצד החברה, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות 
  ל ידי החברה או הפרשה בגובה נכונות החברה לפשרה, לפי העניין.לכיסוי החשיפה המוערכת ע

 
בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות, אשר בהן, להערכת ההנהלה, המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות  

( כי טענות ההגנה של החברה תתקבלנה והבקשות לאישור "more likely than not"שקיבלה, יותר סביר מאשר לא )
ובענות כייצוגיות תידחנה, או במקום בו לא ניתן בשלב ראשוני זה להעריך את סיכוי הבקשות לאישור התובענה הת

 כייצוגית, לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים. 
 

להערכת ההנהלה, המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלה, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות,  
ידי החברה או הפרשה בגובה נכונות החברה לפשרה, לפי -שות, לכיסוי החשיפה המוערכת עלבמקום בו נדרשו הפר

  העניין.
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  מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך( התחייבויות תלויות -: 7באור 
 

 

 )המשך( החברה( -כנגד חברת הביטוח המאוחדת )להלן  ותובענות אשר אושרו כייצוגיותבקשות לאישור תובענות כייצוגיות  - תובענות ייצוגיות א.
 

   :להלן פירוט הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות 
 

תאריך  מס'
 וערכאה

 סכום התביעה פרטים הקבוצה טענות מרכזיות הצדדים

1. 5/2011 

 לוד-מרכז

מבוטח בביטוח 
חיים נ' החברה 
וחברות ביטוח 

 נוספות.

התובע טוען  כי החברה לכאורה לא 
הייתה רשאית לגבות ממבוטחיה 

בפוליסות "עדיף" תשלום בגין "גורם 
פוליסה" או "דמי ניהול אחרים", בשל 
כך שגביה זו כביכול אינה מעוגנת בדין 
או בהסכמת הצדדים ולכן על החברה 

 להשיבה.

 

כל מי שהוא ו/או 
היה מבוטח ע"י 

החברה ויתר 
 החברות הנתבעות

ונגבה ממנו  בתקופה 
סכום  2004-2010

כלשהו כ"דמי ניהול 
אחרים" ו/או 

 כ"גורם פוליסה".

מהחברות הנתבעות במסגרת הליך זה הגישו לבית המשפט  4
הסכם פשרה לאישורו. ובהתאם לכך הוחלט על מינוי בודק. 

הבודק הגיש את חוות דעתו לביהמ"ש לפיה על מנת 
מורות להגדיל את סכום שההסדר יהיה ראוי על הנתבעות הא

 הפשרה. 

 המשפט בית החלטת התקבלה 2016 בנובמבר 21 ביום
 ובלתי נמוכה בהיותה הפשרה הסכם אישור את הדוחה
 את המשפט בית אישר ההחלטה אותה במסגרת, הוגנת

 לשלם חויבה והחברה הנתבעות כל כנגד כייצוגית התביעה
 .הייצוגי התובע של כוחו לבא"מ מע בתוספת''ח ש אלפי 100

 חברות ידי ועל החברה ידי על הוגשה 2017 במאי 16 ביום
 .העליון המשפט לבית ערעור רשות בקשת הנתבעות הביטוח

 העליון המשפט בבית 2019 בפברואר 6 ביום שהתקיים בדיון
 המשפט לבית חזר והתיק הערעור את משכו הביטוח חברות

 .בתביעה לדיון המחוזי

 גישור בנסיון להגיע להסדר פשרההצדדים מנהלים הליכי 
 התקיימוהצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית, . מתוקן
י ליו -למאי נוספיםנקבעו דיוני הוכחות ו הוכחות דיוני מספר
2021. 

סכום הנזק שהוערך לכל 
חברי הקבוצה הינו בסך של  

 מיליוני ש"ח. 29-כ

2. 10/2013 

 ת"א-מחוזי

שני תובעים, 
האחת קיבלה 

ביטוח תגמולי 
בגין נזק לרכב 

ואילו התובע 
השני קיבל 

תגמולי ביטוח 
במסגרת 

פוליסות תאונות 
אישיות נ' 

 החברה.

לטענת התובעים, החברה לכאורה מפרה 
את חובתה לשלם את תגמולי הביטוח 
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד 

קרות מקרה הביטוח. ולחילופין מפרה 
 יום 30את חובתה לתשלום ריבית מתום 

 מיום מסירת התביעה לחברה.

קבוצות:  2
הראשונה, כל מי 

שקיבל במהלך שבע 
השנים שקדמו 

להגשת התביעה 
תגמולי ביטוח ללא 
שצורפה לתגמולים 

 ריבית כדין;

השנייה, כל מי 
 7שקיבל במהלך 
השנים שקדמו 

להגשת התביעה 
תגמולי ביטוח ללא 
שצורפו לתגמולים 

 הפרשי הצמדה כדין.

 הבקשה את אישר המשפט בית 2015 באוגוסט 30 ביום
 התביעה, בלבד הריבית רכיב בגין כייצוגית התביעה לאישור

  2021בפברואר  28 ביום. ההצמדה לרכיב ביחס אושרה לא
פסק דין חלקי אשר קיבל את התביעה הייצוגית. בית  ניתן

המשפט קבע בפסק הדין החלקי כי יום מסירת התביעה הוא 
מועד מסירת דרישת תשלום, אף אם היא לא נתמכה 

זאת נפסק, כי כאשר תגמולי  לצדבמסמכים כלשהם. 
הביטוח חושבו כערכם במועד שלאחר קרות מקרה הביטוח, 

זה הביטוח, ויתווספו עליה הפרשי )ב( לחוק חו28יחול סעיף 
ריבית מאותו תאריך בלבד. עוד נפסק, כי כאשר מדובר 
בהשבת כספים ששולמו לנותני שירותים בתשלום דחוי 

ייעשה חישוב הפרשי הריביות החל ממועד התשלום בפועל. 
לחשב את ההטבה המגיעה  במטרהלצורך מימוש פסק הדין, 

ו לתת פיצוי לציבור, אם יש לבצע השבה פרטנית אהולקבוע 
החברה החליטה על הגשת ערעור לבית יש למנות מומחה.

 בצירוף בקשה לעיכוב ביצוע. המשפט העליון

התובעים העריכו את סכום 
התביעה בגין רכיב הריבית 

-מיליוני ש"ח   77בסך של 
במידה שייפסק כי יש 

לחשב את הריבית ממועד 
 קרות מקרה הביטוח.

ובמידה שייפסק כי יש 
-חשב את הריבית החל מל

ימים מיום מסירת  30
התביעה אזי הערכת 

 32התובעים הינה בסך של 
מיליוני ש"ח. בנוסף, 

התובעים מעריכים את 
סכום התביעה הכולל בגין 

 29רכיב ההצמדה בסך של 
 מיליוני ש"ח.
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 

 
 )המשך( התחייבויות תלויות -: 7באור 

 
 )המשך( החברה( -כנגד חברת הביטוח המאוחדת )להלן  בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות - תובענות ייצוגיות א.

  
 תאריך 'מס

 וערכאה
 התביעה סכום פרטים הקבוצה מרכזיות טענות הצדדים

3. 4/2014 

-מחוזי
 ת"א

מבוטחים אשר 
רכשו מהחברה 

ביטוח לרכב 
לנהיגתו המורחב 

 של נהג צעיר/חדש

 נ' החברה.

התובעים רכשו מהחברה ביטוח לרכב 
המורחב לנהיגתו של נהג צעיר/חדש. 

בקרות מקרה ביטוח אשר הקנה להם 
זכאות לרכב חלופי הופתע התובע מספר 

לגלות שבשל מגבלות חברת ההשכרה,  1
נהג צעיר/חדש אינו רשאי לנהוג ברכב 

 החלופי.

לה האמורה לא התובעים טוענים שהמגב
גולתה כנדרש על פי חוק חוזה ביטוח 
ולפיכך הינם זכאים להחזרת פרמיית 

הביטוח ששילמו ולחילופין לפיצוי בגין 
 היעדר האפשרות לקבל רכב חלופי.

תתי  4-התובעים מחלקים את הקבוצה ל
קבוצות ולגבי כל אחת מהם ניתנה הערכת נזק 

 מצרפי נפרד.

רע המבוטחים עמיתי "חבר" אשר אי .א
 להם מקרה ביטוח;

המבוטחים עמיתי "חבר" בין אם  .ב
אירע להם מקרה ביטוח ובין אם לאו 

 )קבוצה הכוללת גם את קבוצה א'(
כל המבוטחים שאירע להם מקרה  .ג

ביטוח )קבוצה הכוללת את גם את 
 קבוצה א'(.

להם    כל המבוטחים בין אם אירע .ד
  )קבוצה ביטוח ובין אם לאו  מקרה

 ג'(.-קבוצות א'  הכוללת גם  את

התקיים דיון מקדמי  2016בדצמבר,  1ביום 
במהלכו המליץ בית המשפט על הסדר שאינו 

כרוך בפיצוי חברי הקבוצה. התובעים 
 התנגדו להסדר זה.

ניתנה החלטה  2019בדצמבר  31ביום 
המאשרת את ניהול התביעה כייצוגית. 

הצדדים הגישו בקשות רשות ערעור הדדיות 
צדדים מנהלים הליכי גישור על החלטה זו. ה

בנסיון להגיע להסדר פשרה. ההליכים בבתי 
 המשפט עוכבו.

התובעים העריכו את הנזק 
 ביחס לכל קבוצה כדלקמן:

 -ביחס לקבוצה א' .1
 מיליוני ש"ח. 14

 -ביחס לקבוצה ב' .2
 מיליוני ש"ח. 288

 -ביחס לקבוצה ג' .3
 מיליוני ש"ח. 43

 –ביחס לקבוצה ד'  .4
 מיליוני ש"ח. 865

ג' -בנוסף, חברי קבוצות א' ו
דורשים פיצוי בסך של אלף 
ש"ח לכל חבר בקבוצה בגין 
עוגמת נפש. חברי קבוצה א' 

מיליוני ש"ח  7-בסך של כ
 -וחברי קבוצה ג' בסך של כ

 ש"ח. 20

4. 05/2015 

 לוד-מחוזי

 בביטוח מבוטח
 החברה' נ רכב

ביטוח  וחברות
 .אחרות

 יתר גם כמו החברה, התובעים לטענת
 למבוטחיהן מלשלם נמנעות הנתבעות

"מ המע רכיב את שלישיים לצדדיםאו /ו
 בהם במקרים הנזקים עלות על החל

 .בפועל תוקנו לא הנטענים הנזקים

 ביטוח סוג בכל ג צדאו /ו מוטבאו /ו מבוטח כל
 את תיקן לא הבקשה הגשת במועד אשר שהוא
 תגמולי מהחברה קיבל ואשר בגינו שתבע הנזק

 שתגמולים מבלי, הנזק בגין שיפויאו /ו ביטוח
 "מ.המע רכיב את כללו אלה

 לבקשה תגובתה את הגישה החברה
. לתגובה תשובה הגיש והתובע הייצוגית
 נדונו במהלכם דיונים מספר התקיימו

 על ולמענה מסמכים לגילוי שונות בקשות
 .שאלונים

הסכימו  הצדדיםבית המשפט  בהמלצת
  ישיבות מספר התקיימו. גישור להליךלפנות 
 בדיקות החברה ערכה במהלכן גישור

. הצדדים בוחנים מתווה החשיפה להערכת
 פשרה.

 מהחברה הנתבע הנזק סך
 "ח.ש מיליוני 70-כ הינו
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך( התחייבויות תלויות -: 7באור 
 

 )המשך( החברה( -כנגד חברת הביטוח המאוחדת )להלן  תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיותבקשות לאישור  - תובענות ייצוגיות א.
  

 תאריך 'מס
 וערכאה

 התביעה סכום פרטים הקבוצה מרכזיות טענות הצדדים

5. 1/2017 

 "את-מחוזי

 מבוטח
 רכב בביטוח

 מקיף, חובה
 נגד' ג וצד

 2-ו החברה
 ביטוח חברות
 .נוספות

 מפרות הנתבעות, התובעים לטענת
 יזום באופן לגלות חובתן את לכאורה

 מקיף, חובה רכב בביטוח למבוטחיהן
 גיל מדרגת לחצות עומד שהמבוטח' ג וצד

 .פרמיה החזר ולקבל נהיגה וותקאו /ו

 

' ג וצד מקיף, חובה רכב בביטוח מבוטחים
 להגשת קודם שנים 7 שתחילתה בתקופה

 הביטוח תקופת במהלך אשר, התובענה
 המזכה נהיגה וותקאו /ו גיל למדרגת הגיעו

 החברה ואשר, הביטוח דמי בהפחתת
 הפרקטיקה פי על כלפיהן לנהוג נמנעה

 קיבלו לא מכך כתוצאה ואשר הנהוגה
 .כאמור הפחתה

ונקבעו דיוני  הוכחות דיוני התקיימו מספר
 .2021דצמבר -הוכחות נוספים לחודשים מאי

 למבוטחי המיוחסים הנזקים
 12.5-בכ מוערכים החברה
 הנזק כאשר''ח, ש מליוני
 מוערך התובע של האישי

 ''ח.ש 488 של בסך

6. 1/2017 

 לוד-מחוזי
 איגוד

 לזקן העמותות
' נ בישראל
 .החברה

 גבתה לכאורה החברה, התובעת לטענת
 ניהול הוצאות עבור תשלום לדין בניגוד

 בעיקר ניהול לדמי בנוסף השקעות
 .מנהלים בביטוחי

 גופים נגד הוגשו דומות תובענות
כנגד איילון פנסיה  לרבות רבים מוסדיים

וגמל בע"מ אשר התמזגה למיטב דש גמל 
 ופנסיה בע"מ.

 להלן. 1.א סעיףבעניין זה ראו  

 המצויים בכספים זכות בעל שהוא מי כל
 בעל בעבר היהאו /ו החברה של בניהולה

 של בניהולה מצויים שהיו בכספים זכות
 .החברה

 הצדדים בין הוסכם.  תגובתה את הגישה החברה
 בתביעות החלטה לקבלת עד התיק עיכוב על

. אחרות מבטחות נגד המתנהלות דומות אחרות
התקבלה החלטה המאשרת  2019במאי  31 ביום

את התובענות הייצוגיות הדומות. החברות שם 
בקשת רשות ערעור על ההחלטה לבית  והגיש

 11יום התקיים בור הדיון בערע .המשפט העליון
הוגשה עמדת היועץ המשפטי . 2021בפברואר 

לממשלה אשר תומכת בעמדת חברות הביטוח. 
  טרם ניתן פסק דין. 

 

כי היקף הגביה הבלתי  נטען
חוקית, לכאורה הינו  עשרות 

שלב זה לא ב''ח אך שמיליוני 
ניתן להעריך את סכום 

 .המדויק התביעה

7. 
6/2017 

 לוד-מחוזי

 מבוטח
' נ רכב בביטוח
 .החברה

 משיבה אינה החברה, התובע לטענת
 לביטוח למוסד ששילמו למעסיקים

 שימוש אגב עבודה תאונות בגין לאומי
 .ששילמו הכסף את לעובדיהם ברכבים

 חברות 7 כנגד גם הוגשו דומות בקשות
 .נוספות ביטוח

"הרגילים" )למעט  המעבידים ציבור
 המעבידים קבוצת למעט, המדינה

, המיוחסת המעבידים וקבוצת המורשים
החזירו /שילמו אשר( בבקשה כהגדרתם

 בגין, ההשבה תקופת במהלך"ל, למל
 בגין פגיעה דמי, הניזוקים עובדיהם
 כמשמעותה" הראשונה הזכאות"תקופת 

 דרכים תאונות בגין"ל המל לחוק 94 בסעיף
 ואשר עבודה כתאונות גם הוכרו אשר

 פוליסות את שהוציאה כמבטחת  - החברה
 אותם שיפתה לא  - החובה ביטוח

 .ששילמו הסכומים בגין מיוזמתה

 .תגובתה הגישה החברה

 2018באפריל  26בבקשה שהתקיים ביום  בדיון
בית המשפט המליץ למבקש להסתלק מתביעתו. 

 18המבקש הודיע שאינו מעונין להסתלק. ביום 
התקיים דיון הוכחות בתיק בסיומו  2019במרס 

פט שב והמליץ לתובעים להסתלק בית המש
לאחר שניתן פסק דין הדוחה את מתביעתם. 

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, הוגש ערעור. 

 מוערך התובע של האישי נזק
 וכלל"ח ש 1,456 של בסך

 מוערך הקבוצה של הנזק
 ''ח.ש 14,500,000 של בסך
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 התביעה סכום פרטים הקבוצה מרכזיות טענות הצדדים וערכאה תאריך 'מס

8. 6/2017 

 "את-מחוזי

 רכב בביטוח מבוטח

 .החברה' נ

 ביטוח רכש הוא כי טוען התובע
 זאת מהחברה לרכבו' ג וצד חובה

 ידי על שנערך למכרז בהתאם
 רכבם כלי לביטוח הכללי החשב

 סכום כי צוין ובו המדינה עובדי של
 2,420 של סך על יעמוד הביטוח

 קיבל מה זמן לאחר ברם''ח, ש
 כי צוין ובו מכתב מהנתבעת התובע

 של תוספת לכאורה לשלם עליו
 וזאת הביטוח סכום על''ח ש 180
, התובע לטענת. טכנית תקלה בשל

 לחייב רשאית הייתה לא החברה
 בתוספת המבוטחים את בדיעבד

, שסוכם למה מעבר''ח ש 180 בסך
 את לכאורה להשיב יש ולכן

 .התוספת

)עובדי  הלקוחות כלל, האחת
 מהחברה רכשו אשר( המדינה

 לכאורה ונדרשו רכב ביטוח
 7 במשך כלשהיא תוספת לשלם

 הבקשה להגשת עובר השנים
 ;והתובענה

)שאינם  הלקוחות כלל, השנייה
 רכב ביטוח שרכשו( מדינה עובדי

 לשלם לכאורה ונדרשו מהחברה
 הביטוח לדמי כלשהיא תוספת
 להגשת עובר השנים 7 במשך

 .והתובענה הבקשה

. המשפט בית לאישור פשרה הסדר הגישו הצדדים
 היועץההסדר פורסם והועבר לקבלת עמדת 

 לממשלה המשפטי היועץ .לממשלה המשפטי
 . להסכם מתנגד אינו שהוא הודיע

בית המשפט הודיע כי בכוונתו לאחר מינוי בודק, 
לאשר את הסכם הפשרה והורה לצדדים להגיש 

 הוגש הסכם הפשרה המתוקן   הסכם מתוקן.
 .בעניין אישורו ההצדדים ממתינים להחלטו

 

 נזקו את מעריך התובע
''ח ש 230 של בסך האישי

 של בסך הקבוצה נזקי ואת
 ''ח.ש 6,135,000

9. 9/2017 

 ירושלים-מחוזי

 בביטוח מבוטחת
 12 -ו החברה' נ רכב

 ביטוח חברות
 .נוספות

 לא הנתבעות, התובעת לטענת
ביטוח  שהן  לתגמולי, הוסיפו

שילמו לתובעים וחברי הקבוצה, 
 רשות ידי על שנפסקו כפי

 וריבית,  הפרשי הצמדה שיפוטית
 .הדין פי על

על ידי מי  לו מי ששולמו כל
מהנתבעות סכומי כסף שנפסקו 

לזכותו ע"י רשות שיפוטית 
 הפרעוןבמועד המאוחר למועד 

)כהגדרת המונח בחוק פסיקת 
( 1961-ריבית והצמדה, תשכ"א 

מבלי שהתווספו לתשלום הסכום 
הפסוק הפרשי הצמדה ו/או 

 בית ו/או ריבית צמודה.רי

. הייצוגית לבקשה תגובתה את הגישה החברה
הצביע בית המשפט  2019 בפברואר  19 מיום בדיון

בפני התובעים על הקשיים הטמונים בתביעתם 
 ביוני 26 ביוםוהמליץ לצדדים לפנות להליך גישור, 

 משא ומתקיים גישור הליך הצדדים החלו 2019
,  2021במרס  4ביום  .פשרה להסדר להגיע ומתן

דיון  הסדר פשרה לבית המשפט.הצדדים הגישו 
 2021במרס  7ביום  תקייםהמקדמי נוסף 

במסגרתו נדונו שתי סוגיות ביחס להסדר הפשרה 
בעקבות  .דין ושטרי סילוק-באשר למעשה בית

הצדדים הגישו לבית  2021במאי  5הדיון ביום 
ט המשפט הסדר פשרה מתוקן. בו ביום בית המשפ

הורה על פרסום הודעה בעיתונות בדבר הגשת 
 הבקשה לאישור הסדר הפשרה.

 

אינם מעריכים  התובעים
בשלב זה את סכום 

התביעה הקבוצתית ורק 
מציינים שהיא עולה 
 2.5בכלליותה על סך של 

 ''ח.ש  ליוןמ

10. 6/2019 

 ת"א -מחוזי

צד ג' שנפגע על ידי 
 חברהרכב שבוטח ב

וחברות  החברהנ' 
 .נוספותביטוח 

טענות התביעה זהות לטענות 
 .לעיל 2שהושמעו בתביעה 

כל מי שקיבל ו/או יקבל במהלך 
 31התקופה שתחילתה ביום 

ועד למתן פסק  2015באוגוסט 
דין בתובענה זו, תגמולי ביטוח 

, מבלי שצורפה החברהמאת 
 לתגמולי הביטוח ריבית כדין.

החברה הגישה במאוחד עם  2019בנובמבר  3 ביום
החברות הנוספות בקשה לעיכוב הליכים בשל היות 

לעיל( תלויה  2הבקשה שאושרה כייצוגית )תביעה 
בית המשפט הורה על עיכוב הליכים ועומדת. 

לאור פסק הדין שניתן  בתיק עד למתן פסק דין.
 לעיל, תביעה זו מתייתרת. 2בתביעה 

לסכום  החברהנטען כנגד 
 16,870,000תביעה בסך 

 ''חש
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 תאריך 'מס
 וערכאה

 התביעה סכום פרטים הקבוצה מרכזיות טענות הצדדים

11. 8/2019 

 בית -שלום
 שאן

 

 על נפגע שרכבו' ג צד
 של מבוטח ידי

 .החברה' נ החברה

 מבוטחיה את משפה החברה כי נטען
 לרכב חילוף חלקי מחיר לפי' ג וצדדי

 מחירי פי על ולא השגה ברי שאינם
 בשוק במלאי הקיימים החלפים
 .המקומי

 הגיש אשר מהחברה לפיצוי זכאי כל
 אולם לרכבו שנגרם נזק בגין תביעה

 מחירי לפי חושב אשר חסר פיצוי קיבל
, מיידית השגה ברי שאינם חילוף חלקי
 הזמינים  חילוף חלקי אותם מחירי תחת

 .המקומי השוק במלאי

לבקשת  תשובתה את הגישה החברה
 התגובת את ההגיש תוהתובעהאישור 
 21שהתקיים ביום  דיוןב. החברה לתשובת

בית המשפט המליץ לצדדים  2020 יוליב
לפנות להליך גישור והמלצתו התקבלה, 

 הצדדים מנהלים הליך גישור. 

 29,652לנזק אישי של  נטען
 -ש"ח והנזק לקבוצה נאמד ב

 ש"ח.   2,250,000

12. 2/2020 

 לוד -מחוזי

 בפוליסת מבוטחים
 תאונות ביטוח

 של אישיות
נ' החברה  תלמידים

וחברת ביטוח  
 .נוספת

לא קיימו  נתבעות, ההתובעים לטענת
את חובתן להמצאת הפוליסות 

וכתוצאה מכך ציבור המבוטחים לא 
היה מודע לזכויותיו. הקבוצה כוללת 

ילדי גן ובית ספר אשר בוטחו החל 
ועד היום )על אף שכתוב  1992משנת 

(. זה המקום 2016בבקשה עד לשנת 
יין כי הבקשה רצופה סתירות כך לצ

למשל לעניין היקף הקבוצה והתקופה 
הרלוונטית. ישנם מקומות בהם צוין כי 

הקבוצה כוללת את כל המבוטחים מ 
לגבי עלות הדפסה - 2016ועד  1992

ומקומות אחרים בהם נכתב כי 
הקבוצה כוללת הורי תלמידים 

 2016ועד  2006השנים מ  10שבמהלך 
 וליסה. לא קבלו העתק הפ

 

 במדינת בגן או ספר בבית תלמיד כל
 ביטוח בפוליסת בוטח אשר ישראל

 ולא הנתבעות ידי על אישיות תאונות
 תאונות ביטוח פוליסת לביתו קיבל

 .1992 משנת החל אישיות

ממתינים לתשובת המבקשים לתגובת 
 החברה.

בסך של לקבוצה נאמד  הנזק
''ח ובנוסף, ש 211,890,000

פגיעה באוטונומיה פיצוי בגין 
 ש"ח 195,962,000בסך של 

13. 03/2020  
מחוזי תל 

 אביב

 רכש אשר מבוטח
עבור ילדיו ביטוח 

תאונות אישיות 
הכולל כתב שירות 

"רופא עד הבית" נ' 
 פמיהחברה וחברת 

  . פרימיום

לטענת התובעים, במסגרת כתב 
השירות זכאים המבוטחים להזמין 

אליהם הביתה )בעבור תשלום 
(, רופא ש''ח 30השתתפות עצמית של 

עד הבית, אולם בפועל החברה אינה 
מספקת את השירות כאמור עבור 

 .מבוטחים קטינים מתחת לגיל שנתיים

הקבוצה בשמה הוגשה הבקשה הוגדרה: 
ח בביטוח "כל מבוטח קטין, המבוט

, הכולל 1בריאות פרטי אצל המשיבה 
רופא עד הבית' ובפרט  -'כתב שירות

 .מבוטחים מתחת לגיל שנתיים"

מספר  מולאחר הגשת תגובה, התקיי
נים שבסיומם ניתן פסק דין לפיו דיו

התובעים הסתלקו מתביעתם בתמורה 
לתשלום גמול ושכ"ט צנועים ואילו החברה 

 התחייבה לרענן את נהליה.

אינם מעריכים  ובעיםהת
 .בשלב זה את סכום התביעה
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תאריך  מס'
 וערכאה

 סכום התביעה פרטים  הקבוצה טענות מרכזיות הצדדים

14. 04/2020  
מחוזי תל 

 אביב

 רכש אשר מבוטח
 חיים ביטוח

משכנתא נ' 
 .החברה

מפרה את חוזה  החברה כי נטען
הביטוח אשר נכרת בינה לבין 

ואינה מתאימה את סכום  המבקשים
בכך, גובה . הביטוח ליתרת ההלוואה

 מהמבוטחים פרמיה ביתר.המשיבה 

הקבוצה בשמה הוגשה הבקשה כוללת את כל לקוחות 
החברה או יורשיהם אשר היו מבוטחים בשבע השנים 
האחרונות בפוליסת ביטוח חיים לצורך הלוואה לדיור 

, ואשר כתוצאה מקביעת סכום הביטוח על ידי החברה
ממנו נגזרת הפרמיה, נדרשו לשלם תשלום ביתר 

ם המשכנתא המבוטחת עלה על יתרת במקרים בהם סכו
 .ההלוואה בבנק/ במוסד הפיננסי בפועל

לאחר הגשת התגובה מטעם 
נוהל מו"מ בין הצדדים מהחברה, 

במסגרתו הוצגו למבקשים 
מסמכים אשר יכול ויביאו 

 להסתלקות.

 הנזקהמבקשים,  להערכת
לקבוצה כולה הינו 

 .ש''ח 11,531,205

15. 04/2020    
תל  מחוזי
 אביב

מבוטח בביטוח 
רכב רכוש וחובה 
ובביטוח תכולת 
דירה נ' החברה 
וחברות ביטוח 

 נוספות.

בעקבות מגפת הקורונה נטען כי 
הרשויות הגבילו את הפעילות 

והתנועה של תושבי המדינה ובכך 
הביאו להפחתה משמעותית בהיקף 
הנסיעה ברכבים ובעבירות הפריצה 

פחת באופן כתוצאה מכך לבתים. 
יכון שאותו נטלו על משמעותי הס

עצמן החברות בעת שקבעו את 
 הפרמיה.

מי שהתקשר עם החברה בחוזה ביטוח חובה ו/או מקיף 
ו/או צד שלישי לרכב ו/או חוזה ביטוח תכולת דירה 

( החזיק באחת או יותר 2020במרס  19ושבמועד הקובע )
מהפוליסות האמורות ואשר לנוכח ההפחתה בסיכון לא 

ו/או זיכוי בגין דמי ביטוח ששילם קיבל מהחברה החזר 
 ביתר.

ניתנה , 2021בפברואר  22ביום 
בקשת החלטה במסגרתה נמחקה 

נגד החברה ביחס  האישור
לביטוחי רכב תוך שנקבע כי 

תמשיך להתברר בעניין ביטוח 
החברה  ,החלטההתאם לדירות. ב

נדרשת להגיש תגובה לבקשת 
ביולי  15יום האישור עד ל

ו ערעור על המבקשים הגיש.2021
 ההחלטה.

השבה של חלק  נדרשת
הנזק מהפרמיה ששולמה. 

בביטוח ש''ח  5 האישי
תכולת דירה. הנזק הקבוצתי 

, מתוכו ש''ח 69,409,477הינו 
בביטוח  ש''ח 1,029,187

 41,122,287תכולת דירה, 
 -בביטוח רכב רכוש ו ש''ח

בביטוח  ש''ח 27,254,003
 רכב חובה.  

16. 04/2020  
מחוזי תל 

 אביב

מבוטח בביטוח 
רכב רכוש וחובה נ' 

החברה וחברות 
 ביטוח נוספות.

כי בעקבות החלטות הממשלה  נטען
תושבי המדינה  ,בשל מגפת הקורונה

לכל וחדלו לעשות שימוש ברכבים 
הפחות צמצמו משמעותית את 

 הלהפחתהדבר הביא השימוש בהם.  
 מהותית בסיכון לו חשופות החברות.  

חובה ו/או שהיה מבוטח אצל החברה בביטוח  כל מי
 2020במרס  8במהלך התקופה מיום   מקיף ו/או צד ג'

שהוטלו עקב  התנועה ועד להסרה מוחלטת של הגבלות
 וירוס הקורונה או בחלק מהתקופה.

דומה וחופפת חלקית  התביעה
 לעיל. 15לתביעה 

עקבות מחיקת בקשת האישור ב
לעיל בעניין ביטוחי  15בסעיף 

הוגשה בקשה מתוקנת  רכב, 
והחברה נדרשת להגיש תגובה 

לבקשת האישור המתוקנת 
 .2021ביולי  15שתוגש עד ליום 

השבה של חלק נדרשת 
הנזק מהפרמיה ששולמה. 

בביטוח רכב  ש''ח 95 האישי
בביטוח  ש''ח 173 -חובה ו

רכב רכוש. הנזק הקבוצתי 
, מתוכו ש''חמיליון  95הינו 

ח רכב מיליון ש"ח בביטו 40
מיליון ש"ח  55 -חובה ו

 בביטוח רכב רכוש.  

17. 04/2020  
 חיפהמחוזי 

מבוטח בביטוח 
עסק נ' החברה 
וחברות ביטוח 

 נוספות.

בעקבות החלטות הממשלה נטען כי 
בשל מגפת הקורונה עסקים רבים 

בישראל הפסיקו את פעילותם ולכל 
הפחות צמצמו משמעותית את 
הפעילות. כתוצאה מכך נגרמה 

הפחתה מהותית ביותר בסיכון לו 
חשופות החברות בביטוח אחריות 

 מעבידים ובביטוח צד ג'.  

כל מי שהיה מבוטח אצל החברה בביטוח עסק הכולל 
ביטוח אחריות מעבידים ו/או ביטוח צד ג' במהלך 

ועד להסרה מוחלטת של  2020במרס  15התקופה מיום  
ההגבלות שהוטלו עקב וירוס הקורונה או בחלק 

 מהתקופה.

הגישה תגובה לבקשת החברה 
 .האישור

 

השבה של חלק נדרשת 
הנזק מהפרמיה ששולמה. 

בביטוח  ש''ח 12 האישי
 'חש' 54 -אחריות מעבידים ו

בביטוח צד ג' . הנזק 
מיליון  13.52הקבוצתי הינו 

מיליון  3.95, מתוכו ש''ח
ש"ח בביטוח אחריות 

מיליון ש"ח  9.59 -מעבידים ו
 בביטוח צד ג'.

 
 



 יילון אחזקות בע"מא

45 – 2 
  

 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך( התחייבויות תלויות -: 7באור 
 

  כלולה חברה כנגד יותגייצו תביעות . 1א

איילון פנסיה וגמל( לתוך חברת מיטב  –הליך המיזוג של החברה הנכדה לשעבר איילון פנסיה וגמל בע"מ )להלן  במסגרת
חבות  לאיילון חברה לביטוח בע"מ , קיימת שנחתם בעקבותיו המיזוג הסכם, ו2017בינואר  1דש גמל ופנסיה בע"מ מיום 

 כנגדן בוצעה לא ואשר 2017 בינואר 1 ליום קדמה שעילתן  ,תובענות ייצוגיות אשר הוגשו  כנגד איילון פנסיה וגמל גיןב
 .הופרש שלא הסכום וכדי"מ בע וגמל פנסיה איילון של הכספיים בדוחות מלאה הפרשה

 ךבמקרה של הצטברות נזקים בס אלא לו''ח ובכל מקרה החבות לא תחש ליוןימ 40זו מוגבלת עד לסכום כולל של  חבות
 התובענות הייצוגיות: פירוטלהלן  .חש'' ליוןימ 2 -של כ

 

תביעה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז ועמה  , הוגשה כנגד איילון פנסיה וגמל בע"מ2016בדצמבר  27 ביום     . 1
נה דומה הוגשה כנגד תובע בקשה לאשרה כייצוגית )להלן: "הבקשה"(. מדובר בתביעה כספית ולצווי עשה.

 ( לעיל.11, ראו סעיף א' )ביטוחאיילון 
 

פנסיה וגמל לא הייתה רשאית לנכות מנכסי העמיתים הוצאות ישירות בגין ביצוע  שאיילוןנטען  בבקשה
 שבניהולה, בנוסף לדמי הניהול שגבתה.עסקאות בנכסי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות 

 
הכספי שהתבקש בבקשה הוא השבת ההוצאות הישירות שנגבו מנכסי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות  הסעד 

 בגין ביצוע עסקאות בנכסי הקופה. עוד נטען כי שווי התביעה אינו ניתן להערכה בשלב זה. 
        
בספטמבר,  19, התקיים דיון הוכחות בעניין התאמת המבקשת כתובעת ייצוגית. ביום 2019בספטמבר  9ביום  

, הוגשה בקשה נוספת להורות למבקשת להפקיד ערובה כתנאי להמשך ניהול ההליך וכעת ממתינים 2019
 הצדדים להחלטה בבקשה זו.

   
תביעה כייצוגית, הבקשה לאישור תביעה ואביב יפו -, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2017בפברואר  26 ביום      .2

 .הלן: "התובעת הייצוגית"( כנגד איילון פנסיה וגמלידי עמותת צדק פיננסי )ל-על
 

ידי התובעת הייצוגית היא בגבייה אסורה של תשלומים בגין הקמת -פי הנטען על-עניינה של התביעה, על עיקר   
הלוואות או הטיפול בהן. חברי הקבוצה אותם מבקשת התובעת הייצוגית לייצג הינם כל אדם או גוף אשר נטל 

 יבל אשראי מהנתבעות ונגבו ממנו כספים בקשר עם הקמת הלוואה ו/או הטיפול בה. הלוואה ו/או ק
       

 יש זה לסכום, הייצוגית התובעת ולטענת"ח, ש מיליון 1.5 -ב הייצוגית התובעתידי -על מוערך סך הנזק הנתבע,   
  ידי פנסיה וגמל מלווים שאינם עמיתים, בהיקף שאינו ניתן להערכה )על איילון שגבתה הטיפול דמי את לצרף

 התובעת הייצוגית(. 
כלפי  ( סעד הצהרתי להפרת סעיפי חוק, הפרת חובת האמון שחייבת הנתבעת1המבוקשים הינם: ) הסעדיםעיקר    

 –( פיצויים והשבה 2) -שלא כדין על חשבון חברי הקבוצה; ו הוכן סעד הצהרתי כי הנתבעת התעשר הקבוצה 
ידי השבת הסכומים שנגבו מהם בניגוד לדין, בתוספת הפרשי ריבית -להורות על פיצוי חברי הקבוצה על

 והצמדה. 
   
, הוגשה בקשה לאיחוד כל התובענות שהוגשו בנושא התובענה דנן תחת מוטב אחד. ביום 2017 בנובמבר 9 ביום  

איחוד. עוד הוסכם במסגרת הדיון כי הצדדים יפנו תחילה להליך , הוחלט לאשר את בקשת ה2017  בדצמבר 17
, הודיעו הצדדים לבית המשפט כי הצדדים הסכימו שהנשיא בדימוס א' גרוניס 2018בפברואר,  14גישור. ביום 

 ישמש כמגשר בין הצדדים. 
 

למתווה פשרה, במסגרתו הגיעו הצדדים בתיק  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, ניתנה הסכמת 2019 בינואר 2ביום 
)אחיד לכל החברות(  86.25%להסכמה עקרונית בהתאם להצעת המגשר לסיום התיק, על תשלום בשיעור של 

מן הכספים שנגבו,  75%בתוספת ריבית והצמדה, כאשר תשלום זה כולל בתוכו את ההשבה לציבור בשיעור של 
, הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה מטעם 2020ינואר,  29והיתרה הנה עבור גמול ושכ"ט. ביום 

ניתנה החלטה לפיה יש להעביר את הסדר הפשרה לקבלת תגובות היועמ"ש  2020  בפברואר 18הצדדים. ביום 
, הוגשה התנגדות מטעם ב"כ היועמ"ש להסדר 2020 באוקטובר 20והתנגדויות, וכן לפרסם את ההסדר.ביום 

ידי הצדדים בתיק, בעיקר מהטעם שההחזר הכספי המוסכם מועבר לקרן ולא באופן פרטני  הפשרה שהוגש על
 3, הוגשה תשובת הצדדים להתנגדות היועמ"ש להסדר הפשרה. ביום  2020  בנובמבר 16לחברי הקבוצה. ביום 

הסתייגויות,  , ניתן פסק דין במסגרתו אושרו כל הסדרי הפשרה שהוגשו בתיקים, ללא שינויים או 2020בדצמבר 
להעביר סך של  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מזאת חרף התנגדות ב"כ היועמ"ש. בהתאם לפסק הדין, על 

, אל קרן העמיתים. המועד האחרון להשלמת התחייבות זו ש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית 292,874.25
מסכום ההשבה  15%שכ"ט בסך של "מ לשלם גמול ובע ופנסיה גמל דש מיטב. כמו כן, על  2021במרס,  18הוא 

העבירה תשלומים לקופות הגמל וקרנות הכלולה   החברההסופי )לאחר הפרשי הצמדה וריבית( בתוספת מע"מ. 
 .רההפנסיה וכן שילמה גמול ושכ"ט כקבוע בהסדר הפש

 
 

הליכים בגין תובענות שהוגשו  13בנוסף על האמור לעיל, כנגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "מיטב דש"( מתנהלים 
''ח ,אושרו כתביעה ש מליון 496 -הסכום הכולל הנתבע במסגרתן הינו כ אשרתביעות  3ובקשות לאשרן כייצוגיות. 

 ייחסתבה) במסגרתן הנתבע הכולל הסכום, ין תלויותיהבקשות לאשרן כיצוגיות עד אשרתביעות אחרות,  10 בגיןיצוגית ו
.סכום ההפרשה הכולל הדוחות מיטב דש בגין התביעות חש'' מליון 195 -כ הינוסכום התביעה(  צוייןלאותן תביעות בהן 

 .2021במרס  31''ח ליום ש מליון 49 -שהוגשו כנגד מיטב דש, כמפורט לעיל, מסתכם לסך של כ
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 מאוחדים בינייםהכספיים הבאורים לדוחות 
 

 )המשך( התחייבויות תלויות -: 7באור 
 

  תביעה ייצוגית כנגד חברה נכדה . 2א

הנכדה  הוגשה לבין הדין האזורי לעבודה תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית כנגד החברה 2020ביולי,  2ביום 
איילון . עניינה של התובענה בטענת התובע, לפיה "איילון נאמנים"( -איילון נאמנים סוכנויות לביטוח בע"מ ) להלן

, משווקת פנסיונית, לא מילאה כביכול את חובתה לדווח לגוף המוסדי מהו גובה דמי הסליקה שגבתה נאמנים
איילון ממעסיקתו של התובע, כך שהגוף המוסדי לא הפחית סכום זה מדמי הניהול בהם חויב התובע. לטענתו, כל עוד 

אצל הגוף המוסדי, היא נהנית, לכאורה, איננה מוודאת כי הדיווח על דמי הסליקה ששילם לה המעסיק מתקבל  נאמנים
 הן דמי הסליקה והן דמי ההפצה שמשלם לה הגוף המוסדי. -מכפל תשלום 

 ליום עד לבקשה תשובהאיילון נאמנים להגיש  עלש"ח.  מליון 3.6 -כבמסגרת התובענה מבוקש סעד כספי בסך כולל של 
 2021, בדצמבר 16 ליום נקבע בתיק משפט קדם דיון, 2021 במאי 30

יש טענות הגנה טובות ביחס לתובענה וסיכוייו של סעד הפיצוי המבוקש בתובענה להתקבל, הינם  נאמנים לאיילון
 .התובע מול ומתן משא מנהלת נאמנים איילון זה שלבב .נמוכים מסיכוייו להידחות

 

  החברה( -כנגד חברת הביטוח המאוחדת )להלן  אחרים הליכים .ב
 

משפטיים ואחרים נוספים כנגד החברה. בהליכים אשר בהם, להערכת ההנהלה, המתבססת בין להלן מתוארים הליכים 
( כי טענות ההגנה של החברה "more likely than not"היתר על חוות דעת משפטיות שקבלה, יותר סביר מאשר לא )

א כי טענות ההגנה של תתקבלנה וההליך ידחה לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים. בהליכים בהם יותר סביר מאשר ל
ידי החברה. להערכת -החברה, כולן או חלקן, יידחו, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות לכיסוי החשיפה המוערכת על

ההנהלה, המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלה, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, במקום בו 
  ידי החברה. -נדרשו הפרשות, לכיסוי החשיפה המוערכת על

 
מוגשות, מעת לעת, תלונות, לרבות תלונות לממונה על שוק ההון, הביטוח וחסכון במשרד האוצר  החברהנגד  .1

"הממונה"( ביחס לזכויות מבוטחים על פי פוליסות ביטוח ו/או הדין. תלונות אלו מטופלות באופן שוטף  -)להלן 
הממונה בתלונות אלו, אם וככל שניתנה בהן הכרעה, ניתנות . הכרעות חברההציבור ב פניות מחלקתידי -על

לעיתים, ובשנים האחרונות אף יותר כהכרעות רוחביות ביחס לקבוצת מבוטחים. כמו כן, במסגרת פניות 
בעקבות תלונות ו/או בקורות מטעמו הועלו, בין היתר, בחלקן דרישות לשינויים בפוליסות  חברההממונה ל

בפוליסות הביטוח בעבר ו/או הנחיות אחרות. כמו כן,  החברהנים שונים ביחס לטיפול הביטוח ו/או קבלת נתו
בין  בהתאם לנתונים שהועברו ו/או יועברו אליו בעקבות פניותיו כאמור, החברהאת  בסמכות הממונה לחייב

 היתר, בעיצומים כספיים.
  

בין היתר, ממורכבותם של השירותים  לא ניתן להעריכה ו/או לכמתה, הנובעת, קיימת חשיפה כללית, אשר .2
ידי החברה למבוטחיה. מורכבות הסדרים אלו צופנת בחובה, בין היתר, פוטנציאל לטענות פרשנות -הניתנים על

הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים  בין החברה לבין הצדדים השלישיים לחוזי הביטוח ואחרות עקב פערי מידע
 מסחריים ורגולטורים.

החיסכון הפנסיוני והביטוח ארוך טווח, לרבות ביטוח בריאות,  למוצרי ביחסלידי ביטוי בעיקר חשיפה זו באה 
 ההסדרים לאור במיוחד, גבוהה ובמורכבות ממושך חיים באורח מאופיינים היותםבהם פועלת החברה. 

 ידי על הפקדות תשלומי בנושאי לרבות, המיסוי בתחום והן המוצרים ניהול בתחום הן השונים התחיקתיים
 של התעסוקתי מעמדו,  השקעות ניהול, השונים הפוליסות לרכיבי ושיוכם פיצולם, ומבוטחים מעסיקים
מתרחשים שינויים במדיניות,  םעל פני שנים בה מנוהלים אלו מוצרים. ועוד שלו ההפקדות תשלומי, המבוטח

 ברגולציה ובמגמות הדין, לרבות בפסיקת בתי המשפט. 
שינויים אלה מיושמים על ידי מערכות מיכוניות העוברות שינויים והתאמות באופן תדיר. מורכבות שינויים אלו 
והחלת השינויים לגבי מספר רב של שנים, יוצרת חשיפה תפעולית מוגברת. קבלת פרשנות חדשה לאמור 

הרווחיות העתידית של הקבוצה לעיתים להשפיע על  עלולהבפוליסות ביטוח ובמוצרים פנסיונים ארוכי טווח,  
 בגין התיק הקיים, זאת בנוסף לחשיפה הגלומה בדרישות לפיצוי ללקוחות בגין פעילות העבר.

הנובעת מטענות אלו ואחרות בקשר עם  ואת החשיפה שיועלו בתחום זה את סוגי הטענות לא ניתן לצפות מראש
 חוק תובענות ייצוגיותהמועלות, בין היתר, המנגנון הדיוני הקבוע ב חוזה הביטוח

 ניתן שלא אינהרנטי סיכון בו קיים ואשר, ונסיבות פרטים עתיר הינו החברה עוסקת בו הביטוח תחום, כן כמו
 והן מובנים עבודה בתהליכי הן, אנוש טעויות או מיכוניות טעויות של שורה או טעות של להתרחשות לכימות

 למספר התחולה להיקף ביחס הן היקף רחבות תוצאות להן להיות עלולות ואשר, בלקוח פרטני טיפול במסגרת
 לתביעות חשופה החברה .בודד ללקוח בהתייחס הרלבנטי הכספי להיקף ביחס והן מקרים או לקוחות של רב

, נאמנות חובת הפרת, לקוי ייעוץ, הפוליסה במסגרת ביטוחיות התחייבויות וקיום החוזים דיני במישור וטענות
 סוכנויות לרבות בחברה המקצועיים הגופים של מקצועית אחריות במסגרת רשלנות, זהירות חובת, עניינים ניגוד

 ואירועים נסיבות מתקיימים לעת מעת וכן החברה ידי על הניתנים בשירותים הקשורות טענות"ב וכיוצ החברה
 פי על כנדרש לרבות, מקצועית אחריות לכיסוי פוליסות רוכשת החברה. האמור מסוג לטענות חשש המעלים
 באחריות שמקורה חבות כיסוי לצורך אלו פוליסות או לפוליסה מדווחת היא הצורך ובעת, התחיקתי ההסדר

 בדבר וודאות ואין הכיסוי סכומי על עולים האפשרית החשיפה סכומי .ביטוח ברכישת להגנה וניתנת מקצועית
 .ביטוח מקרה קרות בעת בפועל כיסוי קבלת

 

ראה באור  2021במאי  18לגילוי ועיון במסמכים בהתאם לחוק החברות, שהתקבלה בחברה  ביום בדבר בקשה  . 3
 ב' להלן.10
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 )המשך( התחייבויות תלויות -: 7באור 

 
 :מסכמת טבלה

 
ותובענות שאושרו  טבלה מסכמת של הסכומים הנתבעים במסגרת בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות להלן

על ידי התובעים בכתבי הטענות אשר הוגשו מטעמם. מובהר כי הסכום הנתבע אינו מהווה  שצוינו, כפי כתביעות ייצוגיות
בהכרח כימות של סכום החשיפה המוערכת על ידי החברה שכן המדובר בהערכות מטעם התובעים אשר דינן להתברר 

לרבות הליכים שהסתיימו לאחר  לה להלן אינה כוללת הליכים שהסתיימו,עוד מובהר כי הטבבמסגרת ההליך המשפטי. 
 שאושר בהם הסכם פשרה.

 
 2021במרס,  31ליום 

 הסכום כמות 
 הנתבע תביעות 

  
 אלפי ש"ח

 תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית:
 105,806  2  צוין סכום המתייחס לחברה  

 )*(:בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות 
 1,203,125  11  צוין סכום המתייחס לחברה  

 410,352  2  התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי לחברה

 -  1  לא צוין סכום התביעה

 1,719,283  16  סה"כ
 

 במניין הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות, נכללו גם תביעות שלגביהן מתקיים מו"מ מתקדם לפשרה.*( 
 

סכום ההפרשה הכולל של הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות לרבות ההליכים המשפטיים והאחרים שהוגשו כנגד  
 ''ח(.ש מיליון 23.2 -כ של בסך בסכום 2020בדצמבר,  31ש"ח )ליום  ליוןימ 25-בכמסתכם החברה כמפורט לעיל 
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 מיסים על  הכנסה -: 8 באור

 
 במחלוקת מס שומות

 
 השנתיים הכספיים לדוחות( 2ג)20 באור ראולאיילון ביטוח  2011-2015 המס לשנות השפיטה מיטב לפי ניכויים שומות לעניין
 .2020 לשנת

 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח - :9 באור
 

 :הביטוח עתודות בחישוב ששימשו עיקריות ובהנחות באומדנים שינויים .א
 
 לזמן ארוך ובריאות חיים ביטוח (1

 

 :בריבית השינויים השפעת  
 

 :כדלהלן( LAT) העתודות נאותות בדיקת ועל לגמלה העתודות על השפעה בריבית לשינויים
 
 לגמלה העתודות על הרבית השפעת .א
 

 והעתודה בתשלום לגמלאות העתודה את)מקטינה(  מגדילהסיכון -חסרת הריבית בעקום)עליה(  רידהי
 .העתודות להיוון הריבית בעקום שימוש עקב נדחות לגמלאות

 כך(, Kהעתודה המשלימה לגמלאות נדחות מושפעת מצפי הכנסות עתידיות )באמצעות פקטור  בנוסף
 החדש הצפי ולפי ובמידה, העתידיות ההכנסות צפי את)להגדיל(  להקטין עלולה בריבית)עליה(  שהירידה

 את להקטין מנת על העתודה את תגדיל איילון ביטוח, זו לעתודה ההפרשות המשך את לממן יהיה ניתן לא
 (.להפך)או  העתידיות ההפרשות גובה

 
 LAT העתודהנאותות  בדיקתעתודה בגין  .ב

 
 איילון ביטוח, הצורך ובמידת( סיעודבודקת את נאותות העתודות בביטוח חיים )כולל  איילון ביטוח

 ועקום אקטואריות הנחות בסיס ועל הרגולטוריות ההנחיות פי על מבוצעת הבדיקה. העתודות את מגדילה
 ההשלמה תשתנה, אלו בהנחות שינויים שיהיו ככלנזילות. -אי פרמיית בתוספתסיכון -חסרת ריבית

 .זו בדיקהפי -על הנדרשת
קטין( את ההשלמה תגדיל )תנזילות -ירידה )עליה( בעקום הריבית חסרת סיכון ו/או בשיעור פרמיית אי

)ככל שנדרשת השלמה( עקב ירידה )עליה( בצפי ההכנסות  LAT-פי בדיקת ה-לעתודות הנדרשת על
  (.באגרות חוב מיועדות ותמגוב ןאינ אשרמהשקעות על הנכסים המגבים את העתודות )

 
 
 

 :להלן מפורטת הכספיות התוצאות על"ל הנ ההנחות עדכון השפעת

      

 

לשלושה חודשים 
 31שהסתיימו ביום 

  במרס

לשנה 
שהסתיימ
ה ביום 

31 
 בדצמבר

 
2021 

 
2020 

 
2020 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש''ח

 . השפעת השינוי בשיעור ריבית ההיוון1

א.סך הגידול  )קיטון(בהפרשות לגמלא כתוצאה משינוי בשיעור      
 (9.5) הריבית

 
0.8 

 
6.7 

בבריאות כתוצאה משינוי בשיעור  LAT-ב. סך הגידול בהפרשה ל
בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הריבית ובהתחשב בפער 

 הלא סחירים
5.1 

 
1.3 

 
44.3 

 (4.4) סך הגידול )הקיטון( בהפרשות כתוצאה משינוי בשיעור הריבית      
 

2.1 
 

51.0 

 (4.4) סך הכל הפסד )רווח( לפני מס
 

2.1 
 

51.0 

 (2.9) סך הכל הפסד )רווח( לאחר מס
 

1.4 
 

33.6 
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדוח -: 9באור 

 
 : )המשך(הביטוח עתודות בחישוב ששימשו עיקריות ובהנחות באומדנים שינויים .א

 
 ובריאות לזמן קצר כללי ביטוח .2

 וריבית ההיוון סיכון חסרת ריבית עקום השפעת  
 

 ביאורבוחנת את נאותות ההתחייבויות בביטוח כללי על פי עקרונות הנוהג המיטבי המפורטות ב איילון ביטוח
 על עתודות להשלים נדרש כי איילון ביטוח מצאה. בעקבות בחינה זו 2020( לדוחות הכספיים לשנת ג()2)ה()35
 שלההיוון  רכוש אובדן ובענף אלה בענפים, רכב רכוש ודירות. שלישי צדעקרונות הנוהג המיטבי בענפים  פי

נו לפי עקום ריבית חסרת סיכון תוך התאמתו לאופיין הבלתי נזיל של יתשלומי התביעות העתידיים ה
 ההתחייבויות הביטוחיות ובהתחשב באופן שיערוך הנכסים העומדים כנגד התחייבויות אלו.

 גם. )כמו LAT -ביטוח רכב חובה וחבות מעבידים, בוצעה השלמה של העתודה בהתאם למבחן ה בענפי בנוסף
 (.2020 בדצמבר 31 -ב

בדבר שיעור  2020בדצמבר  31( לדוחות הכספיים השנתיים ליום 2)ו(2ה)35 בבאורלאמור  בהמשךכמו כן, 
בתיק הנכסים החופפים לאור הירידה בשיעור התשואה הגלומה , ריבית ההיוון של תביעות תלויות
ריבית ההיוון משיעור  שנתי ריאלי של  קטנההדוח,  בתקופת, קצר לזמןלהתחייבויות בביטוח כללי ובריאות 

 חודשים שלושה של הבתקופ). 2021 מרסב 31ליום  1.3% של ריאלי שנתי לשיעור 2020בדצמבר  31ליום  1.6%
 2019בדצמבר  31ליום  1.1%שיעור שנתי ריאלי של ריבית ההיוון מ עלתה, 2020 במרס 31 ביום שהסתיימה

 (. 2020 מרסב 31ליום  1.6% של ריאלי שנתי לשיעור

 חודשים שלושה של בתקופהההיוון כמתואר לעיל,  ובריביתבעקום הריבית חסרת הסיכון  יםהשינוי השפעת
, סחירים הלא הנכסים של בספרים והערך ההוגן השווי בין בפער ובהתחשב, 2021במרס  31ביום  שהסתיימה

הרווח לפני ו''ח ש מיליון 21 -בשייר בענפים האמורים לעיל בסך של כ הביטוחיותההתחייבויות  להגדלת הביא
 באותו סכום. קטןס  מ

 ןליוימ 14 -כ של בסך קטן 2021במרס,  31 ביום שהסתיימו חודשים שלושהשל  לתקופהלאחר מס  הרווח
 ''ח. ש
 

במרס  31ביום  שהסתיימה חודשים שלושה של בתקופה ובריבית ההיוון בעקום הריבית חסרת הסיכון השינוי
 להקטנת הביא, סחירים הלא הנכסים של בספרים והערך ההוגן השווי בין בפער ובהתחשב, 2020

 באותו סכום. גדלס  מהרווח לפני ו''ח ש מיליון 39 -בשייר בסך של כ הביטוחיותההתחייבויות 
 ''ח.ש ןליוימ 26 -כ של בסך גדל 2020במרס,  31 ביום שהסתיימו חודשים שלושהשל  לתקופהלאחר מס  הרווח

 
 
 

איילון נאמנים סוכנות לביטוח )להלן:"  החברה הנכדה יות ביטוח על ידיוהסכמים להשקעה ורכישת מניות של סוכנ .ב
 איילון נאמנים"(

 
"( עם חברת הנכדה, איילון נאמנים סוכנות לביטוח בע"מ )להלן: "החברה הנכדה, חתמה החברה 2021במרס  1ביום  .1

מ )להלן: סמארט(, הסכם מייסדים לצורך הקמת סוכנות ביטוח שתוחזק "סמארט המרכז להעצמה פיננסית בע
  .וסמארט הנכדהבחלקים שווים על ידי החברה 

ירת מוצרים בתחום כלכלת המשפחה, הפעילות המתוכננת במסגרת הסוכנות החדשה תכלול מתן שירותים ומכ
 ייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי ומכירת מוצרי ביטוח, פנסיה, גמל ופיננסים.

  במסגרת הסכם המייסדים נקבעו, בין השאר, הוראות בדבר ניהולה, מימון פעילותה, מכירה   והעברת זכויות בה    
 ועוד, והכל כמפורט בהסכם.

 פועלות לקבלת רישיון סוכן תאגיד לחברה שתוקם. וסמארט הנכדהבשלב זה החברה  
 

על הסכם השקעה ורכישת מניות עם בעלי המניות של סוכנות  החברה הנכדהחתמה  2021לפברואר,  14ביום  .2
 ."(בע"מ )להלן: "ביט אונליין (2019הביטוח ביט אונליין סוכנות לביטוח )

לביט אונליין שיתוף פעולה עם סטייל ניהול מועדוני לקוחות בע"מ, המנהלת ומתפעלת מועדוני  לקוחות. על פי    
ממניות ביט אונליין ללא תמורה לאחר השלמת תנאים טכניים מצטברים  5% לחברה הנכדהההסכם יוקצו 

 להשלמת העסקה )להלן: "מועד ההשלמה"(.
 

 יות הבאות במסגרת ההסכם:האופצ לחברה הנכדהבנוסף ניתנו 
זכאית לרכוש ,ובעלי המניות הקיימים זכאים לחייבה לממש אופציה,  החברה הנכדה -אופציה ראשונה  -

חודשים  6במועד המאוחר מבין  ש"חאלפי  500ממניות ביט אונליין בדילול מלא תמורת  10.5%לרכישת  
 חודשים ממועד ההשלמה. 3ממועד החתימה או 

 ש"חאלפי  500ממניות ביט אונליין בדילול מלא תמורת  9.5%זכאית לרכוש   החברה הנכדה -אופציה שנייה  -
חודשים ממועד  12חודשים. במידה ובמהלך  6חודשים ממועד ההשלמה. הזכאות היא לתקופה בת  6בתום 

תהא מחויבת לממש את  החברה הנכדהההשלמה ביט אונליין תעמוד ביעדי מכירות כפי שהוגדרו בהסכם, 
 אופציה השנייה.ה

 6תהיה זכאית בתוך תקופה של  החברה הנכדהשנים ממועד ההשלמה  3לאחר  -רכישת מניות נוספות  -
 נוספים ממניות ביט אונליין בדילול מלא, וזאת על פי מחיר שייקבע על ידי מעריך שווי. 15%חודשים לרכוש 
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדוח -: 9באור 
 

 לעובדים מוגדרת להטבה מחויבויות על היוון בריבית שינוי השפעת .ג
 

בשיעור התשואות של אגרות חוב שינוי מהותי חל , לא 2021במרס  31שהסתיימה ביום  של שלושה חודשים בתקופה
ת קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה המשמשות לצורך קביעת שיעור ההיוון של מחויבויות להטבה מוגדרת הנקובו

 בשקל.
בשיעור התשואות של אגרות חוב קונצרניות  עליהחלה  , 2020במרס  31שהסתיימה ביום  בתקופה של שלושה חודשים

 צמודות מדד באיכות גבוהה המשמשות לצורך קביעת שיעור ההיוון של מחויבויות להטבה מוגדרת הנקובות בשקל.
תחייבות בשל תוכניות להטבה מוגדרת הההביאה להקטנת  בתקופה מקבילה אשתקד, השפעת השינוי בשיעור ההיוון

 באותו סכום. גדלס מלפני הכולל הרווח ומליון ש''ח  2.3 -בסך של כ
 .''חש ןמליו 1.5 -כ של בסך גדל 2020, במרס 31 ביום השהסתיימ חודשים שלושהשל  לתקופהלאחר מס הכולל  הרווח

 
החלו הפניקס אחזקות בע"מ ואקסלנס השקעות בע"מ להיות בעלות עניין בחברה , לאור גידול עקב  2021במרס  22ביום  .ד

רכישה מחוץ לבורסה. על פי מידע שנמסר לחברה, הפניקס ואקסלנס החלו להיות בעלות ענין בחברה לאור 
מהון החברה. לפרטים  5%קיפין( עלו על שהחזקותיהם המשותפות, כולל החזקות תאגידים שבשליטתם )במישרין ובע

 (.2021-01-055635 ומס':   2021-01-055623מס' )אסמכתא  2021באפריל  5ראו דיווחים מיידיים מיום 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן - :10באור 
 

 ולהעל ידי חברה כל מ "אלדובי קופות גמל ופנסיה בע-הסכם לרכישת פעילות קרנות הפנסיה החדשות של הלמן .א
 

בעניין חתימה על הסכם לרכישת קרנות הפנסיה של הלמן  ( בדוחות הכספיים השנתייםב)39בהמשך לאמור בביאור 
, ניתנה 2021באפריל  21ביום  ,מיטב דש פנסיה וגמל בע"מ ,אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ על ידי החברה הכלולה

 האישורים הנדרשים להשלמת העסקה.. טרם התקבלו מלוא הסכמת הממונה על התחרות למיזוג
 

התקבלה בהנהלות החברה והחברה הבת, איילון חברה לביטוח בע"מ )להלן: "איילון ביטוח"(,  2021במאי  18ביום  .ב
" )להלן: "הבקשה"(, אשר הוגשה 1999-א. לחוק החברות, התשנ"ט198פי סעיף -"בקשה לגילוי ועיון במסמכים על
, נגד איילון ביטוח והחברה )להלן ביחד: 2021במאי  12המחוזי בתל אביב ביום במחלקה הכלכלית בבית המשפט 

 "המשיבות"(.
 

בקשר עם  והתנהלות נושאי משרה ובעלי תפקיד באיילון ביטוח ובחברהעניינה של הבקשה הינה בטענה לנזקים לכאורה 
משך לדוחות בדיקה וביקורת שאת קבלתם הליכי סילוק תביעות באובדני כלי רכב במח' תביעות פרט של איילון ביטוח, בה

, וטיוטת דוח ביקורת שהגיעה מרשות שוק ההון ביטוח וחסכון, אליהם התייחסו דיווחים מיידים של יזמה איילון ביטוח
 (.2021-01-081720)אסמכתא  2021במאי  10( ומיום 2020-01-122217)אסמכתא  2020בנובמבר  12החברה מיום 

 
 יום ממועד הגשתה. 60ות את הבקשה ועליהן להגיש לה תשובה תוך בשלב זה המשיבות לומד
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  פרוט השקעות פיננסיות אחרות .א

 

 
 2021במרס,  31ליום 

 

מוצגות 
 בשווי

    

 

 הלוואות מוחזקים זמינים  הוגן דרך
 סה"כ וחייבים לפדיון**( למכירה רווח והפסד 

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 2,230,496  -  33,965  2,196,531  -  (1נכסי חוב סחירים )א
 655,032  655,032  -  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים )*(

 142,006  -  -  142,006  -  (2מניות )א

 553,991  -  -  547,094  6,897  (3אחרות )א

 3,581,525  655,032  33,965  2,885,631  6,897  סה"כ

       

 
 2020במרס,  31ליום 

 

מוצגות 
 בשווי

    

 

 הלוואות מוחזקים זמינים  הוגן דרך
 סה"כ וחייבים לפדיון**( למכירה רווח והפסד 

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 2,276,498  -  38,008  2,238,490  -  (1נכסי חוב סחירים )א
 668,762  668,762  -  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים )*(

 89,508  -  -  89,508  -  (2מניות )א

 319,956  -  -  317,694  2,262  (3אחרות )א

 3,354,724  668,762  38,008  2,645,692  2,262  סה"כ

       

 
 2020בדצמבר,  31ליום 

 

מוצגות 
 בשווי

    

 

 הלוואות מוחזקים זמינים  הוגן דרך
 סה"כ וחייבים לפדיון**( למכירה רווח והפסד 

 
 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 2,209,475  -  34,109  2,175,366  -  (1נכסי חוב סחירים )א

 614,946  614,946  -  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים )*(

 134,881  -  -  134,881  -  (2מניות )א

 477,533  -  -  467,988  9,545  (3אחרות )א

 3,436,835  614,946  34,109  2,778,235  9,545  סה"כ
 
 
 

 .ב'4 באור ראה סחירים שאינם חוב נכסי הרכב לפירוט *( 
יוחזק עד למועד  הנוסטרו, נקבע כי חלק מאגרות החוב שאינן ממשלתיות הנרכשות לתוך נוסטרו השקעה וועדות החלטות פי על **(

 פדיונן הסופי ולפיכך מוצגות בעלות מתואמת. 

 31 וליום 2020במרס,  31)ליום  "ח.שאלפי  38,433ההוגן הינו  ששוויםאלפי ש"ח, נכסים המוחזקים לפדיון,  33,965סך של  כולל
אלפי  38,191 -ו  37,850הוגן הינו  ה ששוויםאלפי ש"ח, נכסים המוחזקים לפדיון,  34,109 -ו  38,008 לסך ש כולל 2020בדצמבר, 

 (.בהתאמה"ח ש
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 )המשך( אחרות פיננסיות השקעות פרוט .א
 

 נכסי חוב סחירים . 1א 
 

 ההרכב:  

 

 
 2021במרס,  31ליום 

 

הערך 
 בספרים

עלות 
 מופחתת

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 1,310,185  1,339,480  אגרות חוב ממשלתיות

 נכסי חוב אחרים :
 שאינם ניתנים להמרה  

 33,965  33,965  מוחזקים לפדיון *(    
 822,143  857,050  זמינים למכירה  
 856,108  891,015  סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

 2,166,293  2,230,495  סך הכל נכסי חוב סחירים

 -  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

 38,434  *( השווי ההוגן של נכסי החוב הסחירים המוחזקים לפדיון:    

 
     

 

 
 2020במרס,  31ליום 

 

הערך 
 בספרים

עלות 
 מופחתת

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 1,332,284  1,323,017  אגרות חוב ממשלתיות

 נכסי חוב אחרים :
 שאינם ניתנים להמרה  

 38,008  38,008  מוחזקים לפדיון *(    
 951,440  915,472  זמינים למכירה  
 989,448  953,480  סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

 2,321,732  2,276,497  סך הכל נכסי חוב סחירים

 (13,096)  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

 37,850  המוחזקים לפדיון:*( השווי ההוגן של נכסי החוב הסחירים     
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 )המשך( פרוט השקעות פיננסיות אחרות .א
 

 )המשך( סחירים חוב נכסי .  1א

 

 
 2020בדצמבר,  31ליום 

 

הערך 
 בספרים

עלות 
 מופחתת

 
 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 1,278,668  1,306,926  אגרות חוב ממשלתיות 

 נכסי חוב אחרים :
 שאינם ניתנים להמרה  
 34,109  34,109  מוחזקים לפדיון *(    

 840,045  868,440  זמינים למכירה  
 874,154  902,549  סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

 2,152,822  2,209,475  סך הכל נכסי חוב סחירים

 (5,121)  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

 38,191  החוב הסחירים המוחזקים לפדיון: *( השווי ההוגן של נכסי    

  
 

 מניות  . 2א
 

 
 2021במרס,  31ליום 

הערך  
 עלות בספרים

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 124,922  142,006  מניות סחירות    

 (13,459)  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  
 

 
 2020במרס,  31ליום 

 

הערך 
 עלות בספרים

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 108,685  89,508  מניות סחירות    

 (17,943)  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
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 )המשך( פרוט השקעות פיננסיות אחרות .א
 

 )המשך( מניות .  2א
 

 
 2020בדצמבר,  31ליום 

הערך  
 עלות בספרים

 מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

 123,861  134,882  מניות סחירות    

 (15,325)  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  
 

 השקעות פיננסיות אחרות . 3א 
 

 
 2021במרס,  31ליום 

 

הערך 
 עלות בספרים

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 251,883  282,733  השקעות פיננסיות סחירות

 264,257  271,257  השקעות פיננסיות שאינן סחירות

 516,140  553,990  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

 (50,169)  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

 
    

 
 

 
 2020במרס,  31ליום 

 

הערך 
 עלות בספרים

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 סחירות
 175,898  156,610  השקעות פיננסיות סחירות  

 184,033  163,346  פיננסיות שאינן סחירותהשקעות 

 359,931  319,956  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

 (48,130)  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
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 )המשך( פרוט השקעות פיננסיות אחרות .א
 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרות . 3א 
 

 

 
 2020בדצמבר,  31ליום 

 

הערך 
 עלות בספרים

 
 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 218,909  236,557  השקעות פיננסיות סחירות

 239,285  240,976  השקעות פיננסיות שאינן סחירות

 458,194  477,533  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

 (50,113)  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  
  
אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל, תעודות השתתפות בקרנות נאמנות, קרנות השקעה, נגזרים פיננסים, השקעות פיננסיות  

 חוזים עתידיים, אופציות, מוצרים מובנים.
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 איילון אחזקות בע"מ
 

  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
 

 2021, במרס 31המיוחסים לחברה עצמה ליום 
 

 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 דף 

  
  

 ' לתקנות ד38דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 
 3-3 1970-)דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל ניירות ערך

  
 3-4 - 3-5  דוחות על המצב הכספי

  
 3-6  או הפסד ורווח כולל אחרעל הרווח  דוחות

  
 3-7 - 3-8 דוחות על תזרימי המזומנים 

  
 3-9 נוסףמידע 
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 לכבוד
 בעלי המניות של איילון אחזקות בע"מ

 
 א.נ.,

 
 

 לתקנות ניירות ערךד' 38דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא
 

של איילון  1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד  השהסתיימשלושה חודשים של  הולתקופ 2021 במרס, 31אחזקות בע"מ )להלן "החברה"( ליום 

בהתבסס  זוהינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים 
 .על סקירתנו

 
 היקף הסקירה

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי  -לשכת רואי חשבון בישראל  2410)ישראל(  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה

רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים 
צומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מ

בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 
 מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 
 .1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל 

 רואי חשבון  2021, במאי 25 
  

 

 +972-3-6232525   .טל
 972-3-5622555+  פקס

ey.com 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 144מנחם בגין ' רח
 אביב -תל
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 ליום

 
 בדצמבר 31 במרס 31ליום 

 
2021 2020 2020 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 נכסים שוטפים
 3,864  15,593  2,697  מזומנים ושווי מזומנים   

 862  1,390  911  ויתרות חובהחייבים 
 -  102  -  יתרות  שוטפות עם חברות מוחזקות

 4,726  17,085  3,608  סה"כ נכסים שוטפים

 נכסים לא שוטפים
 722,975  619,719  784,707  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו לרבות מוניטין    

 102,800  103,700  102,800  נדל"ן להשקעה
 45  56  42  רכוש קבוע

 762  711  778  ייעודה לפיצויים המופקדת בחברה מאוחדת
 826,582  724,186  888,327  סה"כ נכסים לא שוטפים

 
 891,935  741,271  831,308 
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 ליום

 
 בדצמבר 31 במרס 31ליום 

 
2021 2020 2020 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 התחייבויות שוטפות
 55,191  -  55,191  הלוואה מבעל שליטה   

 10,336  12,200  9,025  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 125  217  204  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 1,740  1,324  1,022  זכאים ויתרות זכות
 291  453  1,718  שוטפות עם חברות מוחזקותיתרות 

 67,683  14,194  67,160  סה"כ התחייבויות שוטפות

 התחייבויות לא שוטפות
 54,112  60,879  54,553  אגרות חוב    

 7,407  8,914  6,912  הלוואה מחברה בת 
 -  55,000  -  הלוואה מבעל שליטה 

 2,632  2,431  2,748  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 681  490  808  התחייבות בגין מסים נדחים

 64,832  127,714  65,021  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

 הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 220,671  220,671  220,671  הון מניות    

 132,445  25,039  151,668  קרנות הון 
 345,677  353,653  387,415  עודפים

 698,793  599,363  759,754  סה"כ הון 

 
 891,935  741,271  831,308 

 
 

 
 
 
 
 
 

       2021, במאי 25
 פוגל אהרון  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  יו"ר הדירקטוריון
 

 רייך שרון   
 מנהל כללי

 מנהל כספיםו
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 לשנה

   
 שהסתיימה

 
 31ביום  לשלושה חודשים

 
 בדצמבר במרס 31שהסתיימו ביום 

 
2021 2020 2020 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 6,328  1,793  1,629  הכנסות מהשכרת נכסים
 (1,330)  (67)  (16)  ירידת ערך נדל"ן להשקעה,נטו

 3,169  1,145  767  הכנסות  מהשקעות
 5,555  1,155  1,050  הכנסות מדמי ניהול 

 650  -  -  הכנסות אחרות 

 14,372  4,026  3,430  סה"כ הכנסות

 11,239  2,709  2,285  הוצאות הנהלה וכלליות
 5,224  1,357  1,638  הוצאות מימון 

 16,472  4,066  3,955  סה"כ הוצאות

 
 (525)  (40)  (2,100) 

 (61,667)  (56,574)  41,998  רווח )הפסד( מחברות מוחזקות )לרבות ירידת ערך מוניטין(
 (63,767)  (56,614)  41,473  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 511  253  (73)  מסים על ההכנסה )הטבת מס(

 (64,278)  (56,867)  41,546  רווח )הפסד( המיוחס לבעלי המניות של החברה 
 רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה :

 סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח והפסד:   
 (137)  -  -  רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת   

 20,201  (87,316)  19,415  רווח )הפסד( כולל המיוחס לחברות מוחזקות )לאחר השפעת המס(
 (44,214)  (144,183)  60,961  רווח )הפסד( כולל המיוחס לבעלי מניות של החברהסה"כ 
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 לשנה

   
 שהסתיימה

 
 31ביום  לשלושה חודשים

 
 בדצמבר במרס 31שהסתיימו ביום 

 
2021 2020 2020 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 אלפי ש"ח תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 (64,278)  (56,867)  41,546  רווח נקי )הפסד(
 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

 התאמות לסעיפי רווח והפסד:   
 15  4  3  פחת והפחתות   

 2,586  692  990  הוצאות מימון, נטו
 1,330  67  16  שינוי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה

 61,667  56,574  (41,998)  חלק הקבוצה בתוצאות חברות מוחזקות
 511  253  (73)  מסים על ההכנסה

 122  109  100  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

 
 (40,962)  57,699  66,231 

 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 (606)  (603)  (52)  עלייה בחייבים ויתרות חובה   

 792  636  791  עלייה בזכאים ויתרות זכות

 
 739  33  186 

 מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה:
 (5,204)  (1,940)  (1,747)  ריבית ששולמה   

 2,639  649  649  ריבית שהתקבלה
 (154)  -  (1)  מסים ששולמו

 
 (1,099)  (1,291)  (2,719) 

 (580)  (426)  224  שוטפת  (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 
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 לשנה

   
 שהסתיימה

 
 31ביום  לשלושה חודשים

 
 בדצמבר במרס 31שהסתיימו ביום 

 
2021 2020 2020 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 אלפי ש"ח תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
 (430)  (67)  (16)  השקעות  בנדל"ן להשקעה
 (733)  (88)  (118)  השקעה בחברות מוחזקות

 (1,163)  (155)  (134)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון 
 (6,875)  -  -  פרעון אגרות חוב   

 (4,905)  (1,213)  (1,257)  פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 (11,780)  (1,213)  (1,257)  מזומנים נטו  ששימשו לפעילות מימון 
 (13,523)  (1,794)  (1,167)  ירידה במזומנים ושווי מזומנים

 17,387  17,387  3,864  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 3,864  15,593  2,697  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 כללי  .1
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים ומיידים(, 38מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה 
ולשנה  2020בדצמבר, 31. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים ליום 1970-התש"ל

  ליהם.אורים אשר נלוו אישהסתיימה באותו תאריך ולב
       
 
 ולאחריה אירועים מהותיים בתקופת הדוח  .2

 

 .מיליון ש"ח 63.5 -לחברה הון חוזר שלילי בדוח הכספי הנפרד בסך של כ 2021, במרס 31ליום  .א
 55.2 -ת הלוואה מבעל שליטה בסך של כומיליון ש"ח כולל 67.2-סך התחייבויותיה לזמן קצר של החברה בסך של כ

 .מיליון ש"ח מחברות מוחזקות 1.7-בסך של כ מיליון ש"ח ויתרות
באמצעות  בין היתר, אשר תובטח, קבלת מסגרת אשראי תאגיד בנקאי לצורך עםמתקדם מנהלת משא ומתן  החברה

 החברה.  תנכסי הנדל"ן של החברה אשר לא משמשים כיום כבטוחה להתחייבויו
החברה תהא רשאית לפרוע את הלוואת הבעלים על פי  ,2020לשנת  לדוחות הכספיים המאוחדים (5)ד()36כמצוין בבאור 

 לחוק החברות.  302תנאיה, בכפוף לעמידה במבחני החלוקה הקבועים בסעיף 

תזרים הדיבידנדים  .בנוסף מתבססת החברה, בין השאר, גם על תזרים דיבידנדים חזוי מחברת הביטוח המאוחדת

של חברת הביטוח   II SOLVENCY רעון הכלכלי מבוססיחס כושר הפהחזוי מחברת הביטוח המאוחדת מתבסס על י
 לדוחות הכספיים המאוחדים. 5ראו באור  ,המאוחדת

 עוד יצוין כי לחברה תשקיף מדף המאפשר לה לגייס מקורות בעת הצורך. 
ההתחייבות  לאור כל האמור לעיל, הנהלת החברה והדירקטוריון בדעה כי יהיו בידיה מקורות מספקים לצורך פירעון

האמורה ככל שתועלה על ידי מנהל העזבון בקשה לפרעון ההלוואה ו/או תוכל להגיע עם מנהל העזבון להסכמות על 
 דחיית מועד הפרעון.

 

 .ביניים המאוחדיםכספיים הלדוחות  5באור  ורא מחברת הביטוח המאוחדתלעניין דרישות ההון  .ב
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 :ג)א(38לפי תקנה  הגילויעל בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ו רבעונידוח 

לקביעתה והתקיימותה של בקרה  התאגיד(, אחראית –)להלן  איילון אחזקות בע"מההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

 פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 : הםחברי ההנהלה  לעניין זה,

 

 , מנהל כללי ומנהל הכספים.שרון רייךמר  .1

  מר יהודה מנדלבוים, מבקר פנים. .2

  .מר ישראל מוסנזון, מזכיר חברה ויועץ משפטי .3

תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא  בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר

בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח  או תחת פיקוחם, או המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 לספק מידה סבירה של בטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו

נאסף, מעובד, מסוכם הדין  להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות

 ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

לגלותו כאמור, נצבר ומועבר  הבקרה הפנימית כוללת, בין היתר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש

קידים ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את תפ להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר

 קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי. האמורים, וזאת על מנת לאפשר

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק בטחון מוחלט שהצגה 

 מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 

איילון חברה לביטוח בע"מ, חברת בת של התאגיד, הינה גוף מוסדי אשר חלות עליה הוראות הממונה על אגף שוק ההון, 

 ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בדבר הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. 

 הממונה שלהלן :  בהתייחס לבקרה הפנימית בחברת הבת כאמור, מיישם התאגיד את ההוראות

 בעניין "אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי", 2009-9-10חוזר גופים מוסדיים 

הצהרות, דוחות וגילויים", לרבות התיקונים  –בעניין "בקרה פנימית על דיווח כספי  2010-9-7וכן חוזר גופים מוסדיים 

 לחוזרים האמורים.

 

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה בדוח השנתי בדבר אפקטיביות 

הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, העריכו הדירקטוריון וההנהלה את -)להלן 31.12.2020שנסתיימה ביום 

בקרה הפנימית זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי ה הבקרה הפנימית בתאגיד. בהתבסס על הערכה

  היא אפקטיבית. 31.12.2020כאמור, ליום 

 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של 

 הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון.

 

האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון,  למועד הדוח, בהתבסס על הערכת

 ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

 

 



2 – 4 

 

 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 
 , מצהיר כי:שרון רייךאני, 

 

–)להלן   2021שנת רבעון הראשון של התאגיד( ל –של איילון אחזקות בע"מ )להלן רבעוני בחנתי את הדוח ה .1

 הדוחות(.

הנחוץ לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  .2

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם

 לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,  .3

לתאריכים ולתקופות  מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד

 שאליהם מתייחסים הדוחות.

התאגיד,  שלוהדוחות הכספיים ת הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולועד .4

 :הכספי ועל הגילוי בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח

של הבקרה הפנימית על הדיווח  בקביעתה או בהפעלתהאת כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות  .א

התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על  על יכולתו של הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה

הדין;  להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות מידע כספי באופן שיש בו

 –וכן 

שכפוף לו במישרין או מעורבים  , בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב המנהל הכללי או מיכל תרמית   .ב

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה

  אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד:  .5

פיקוחי, המיועדים להבטיח  ונהלים תחתקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות  .א

תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים בשלו כהגדרתן  שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות

 מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ,2010-שנתיים(, התש"ע

 –ההכנה של הדוחות; וכן 

פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן  ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחתקבעתי בקרות  .ב

הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי  סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות

 חשבונאות מקובלים.

חרון )רבעוני או תקופתי, לפי עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האלא הובא לידיעתי כל אירוע או  .ג

 בקרההאפקטיביות די לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע להעניין( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כ

  .של התאגיד על הדיווח הכספי ועל הגילויהפנימית 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

        2021, מאיב 25

 

      _____________________                                                                                                  

 ומנהל הכספים מנהל כללי, שרון רייך
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 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 מצהיר כי:אני, שרון רייך, 

 

איילון אחזקות  שללתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע ביניים ואת ההכספיים  ותבחנתי את הדוח .1

 (." או "הדוחות לתקופת הביניים"הדוחות" -)להלן 2021שנת רבעון הראשון של התאגיד( ל –בע"מ )להלן 

כוללים כל מצג  אינםלתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים הכספיים לפי ידיעתי, הדוחות  .2

מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור  ולא חסר בהם ,מהותית לא נכון של עובדה

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. הנסיבות בהן נכללו אותם

 משקפים באופן נאות, לתקופת הביניים כלול בדוחות אחר ההכספי המידע הום ביניילפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  .3

לתאריכים ולתקופות  מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד

 שאליהם מתייחסים הדוחות.

התאגיד,  שלוהדוחות הכספיים ת הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולועד .4

 :הכספי ועל הגילוי בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח

של הבקרה הפנימית על הדיווח  שות המהותיות בקביעתה או בהפעלתהאת כל הליקויים המשמעותיים והחול .א

לתקופת  ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים  ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספייםהכספי ועל הגילוי 

לדווח על מידע על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או  העלולים באופן סביר להשפיע לרעה ,הביניים

הדין;  נת הדוחות הכספיים בהתאם להוראותלהטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכ כספי באופן שיש בו

 –וכן 

שכפוף לו במישרין או מעורבים  תית, בה מעורב המנהל הכללי או מישאינה מהוכל תרמית, בין מהותית ובין  .ב

  הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. רים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרהעובדים אח

  אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד:  .5

מיועדים להבטיח שמידע פיקוחי, ה יעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחתקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קב .א

תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים בשלו כהגדרתן  רבות חברות מאוחדותמהותי המתייחס לתאגיד, ל

מובא לידיעתי , ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, 2010-שנתיים(, התש"ע

 –ההכנה של הדוחות; וכן  תקופתברות המאוחדות, בפרט במהלך על ידי אחרים בתאגיד ובח

, המיועדים להבטיח באופן נופיקוח יעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחתקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קב .ב

הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי  ימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחותסביר את מה

 חשבונאות מקובלים.

ו עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או תקופתי, לפי לא הובא לידיעתי כל אירוע א .ג

העניין( לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת 

 בקרההאפקטיביות בנוגע ל הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה

  של התאגיד. הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

  2021, איבמ 25

______________________ 

כספיםהמנהל ו ללישרון רייך, מנהל כ 

  

                                                                                              



 2021 סמרב 31ליום הצהרה לגבי הדיווחים לדוח הכספי 

 מצהיר כי: ,אריק יוגבאני, 

במרס  31 רבעון שהסתיים ביוםלשל איילון חברה לביטוח בע"מ )להלן: "חברת הביטוח"(  רבעוניהסקרתי את הדוח  .1

 )להלן: "הדוח"(. 2021

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ  .2

 כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  ומידע כספיהרבעוניים בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים  .3

 מועדיםהמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של חברת הביטוח ל

 ולתקופות המדווחים בדוח.

י הגילוי ולבקרה לגב אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים .4

  -של חברת הביטוח; וכן הפנימית על דיווח כספי

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח  .א

שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת חברות מאוחדות שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח, לרבות 

 , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; ן חברותהביטוח ובאות

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה  .ב

סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים 

(IFRS ולהוראות );הממונה על שוק ההון 

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי  אפקטיביותהערכנו את ה .ג

 -של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן אפקטיביותה

שהשפיע באופן  זהווח כספי שאירע ברבעון גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על די .ד

  -מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי; וכן

אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  .5

 וח, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי: הדירקטוריון של חברת הביט

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי,  .א

  -אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד  .ב

 משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי.

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

  2021 במאי 24       

 

_________________ 

 מנהל כללי
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 2021 סבמר 31יום הצהרה לגבי הדיווחים לדוח הכספי ל

 אני, שרון רייך, מצהיר כי:

 רבעון שהסתיים י של איילון חברה לביטוח בע"מ )להלן: "חברת הביטוח"( לרבעונהסקרתי את הדוח  .1

 ."הדוח"( )להלן: 2021במרס  31ביום 

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ  .2

 כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים  .3

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של חברת הביטוח למועדים 

 ולתקופות המדווחים בדוח.

ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות  .4

  -הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח; וכן

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח  .א

שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח, לרבות חברות מאוחדות שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת 

 יטוח ובאותן חברות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; הב

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה  .ב

סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח 

 להוראות הממונה על שוק ההון;( וIFRSבינלאומיים )

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי  .ג

 -האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

וח על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביט .ד

  -מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי; וכן

אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  .5

 הדירקטוריון של חברת הביטוח, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  .א

  -כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

בדים אחרים שיש להם תפקיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עו .ב

 על דיווח כספי.משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח 

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.  
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