דוחות כספיים
בלתי מבוקרים

ליום  30ביוני 2018

ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ
דוחות כספיים ביניים
ליום  30ביוני 2018

בלתי מבוקרים

חלק  1דוח דירקטוריון
חלק  2דוחות כספיים
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ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני המבטח ליום  30ביוני 2018

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני המבטח לששת החודשים שהסתיימו ביום  30ביוני  2018מהווה תיאור
של עסקי ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ )"החברה" או "המבטח"( ,והינו סוקר את החברה והתפתחות
עסקיה כפי שחלו ברבעון השני של שנת ") 2018תקופת הדוח"( .הנתונים המצוינים בדוח זה מעודכנים
ליום  30ביוני  ,2018אלא אם צוין אחרת במפורש בדוח.
החברה הינה מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א") 1981-חוק
הפיקוח"( ,ולפיכך דוח זה ערוך בהתאם ובהתאם לחוזרי הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
)"הממונה" או "המפקח"( .הדוח נערך בהנחה ,שבידי המעיין בו ,מצוי גם הדוח התקופתי לשנת 2017
של החברה.
עסקי החברה הינם בתחומים הדורשים ידע מקצועי רב אשר במסגרתו מקובלים מונחים מקצועיים
רבים החיוניים להבנת עסקי החברה .על מנת להביא את תיאור עסקי התאגיד באופן בהיר ככל שניתן,
הובא תיאור עסקי החברה תוך שימוש הכרחי במונחים מקצועיים אלו ,בצירוף הסבר ובאור ,ככל
שניתן.
דוח הדירקטוריון הינו חלק בלתי נפרד מהדוח הכספי לתקופת הביניים על כל חלקיו ,ויש לקרוא אותו
יחד עם דוח זה כמקשה אחת.
בהתאם לתקן חשבונאות מספר  29אימוץ כללי דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSובהתאם לחוזרי
המפקח ,שהסדירו ,בין היתר ,החלת כללים אלה על הגופים המוסדיים ,מדווחת החברה דיווח כספי על
פי כללי הדיווח הבינלאומיים.
כל הנתונים המוצגים בחלק זה של הדוח הינם באלפי ש"ח ,אלא אם צוין במפורש אחרת.
מידע צופה פני עתיד
דוח דירקטוריון זה ,העוסק בתיאור החברה ,התפתחותה ועסקיה ותחומי פעילותה ,כולל גם מידע צופה
פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח") 1968-חוק ניירות ערך"( .מידע צופה פני עתיד הינו
מידע בלתי וודאי לגבי העתיד ,המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה במועד הדוח וכולל הערכות של
החברה או כוונות שלה נכון למועד הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן
התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה .במקרים מסוימים ניתן לזהות קטעים המכילים מידע
צופה פני עתיד על ידי הופעת מילים כגון" :החברה מעריכה"" ,החברה סבורה"" ,בכוונת החברה",
"צפוי/ה" וכדומה ,אך ייתכן כי מידע זה יופיע גם בניסוחים אחרים.
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דוח הדירקטוריון סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני ) 2018להלן ":תקופת הדוח"( .הדוח נערך מתוך הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי
המלא של החברה לשנת ) 2017להלן ":הדוח התקופתי"(.
.1

תיאור החברה ותחומי הפעילות
 .1.1כללי
החברה הינה חברת ביטוח ישראלית הפועלת ,נכון למועד הדוח ,בתחום הביטוח הכללי בישראל.
פעילות החברה מתמקדת ,נכון למועד הדוח ,בשלושה ענפים עיקריים :ענף ביטוח רכב חובה ,ענף
ביטוח רכב רכוש וענף ביטוח כללי אחר הכולל ביטוחי דירות ,בתי עסק ותאונות אישיות .החברה
פועלת באמצעות סוכני ביטוח.
החברה מתאפיינת בגידול מתמשך בהיקפי הפעילות הביטוחית כמשתקף בדוחות ,וזאת משנת
 2008ועד לשנת הדוח.
בעלת השליטה בחברה הינה ש .שלמה החזקות עסקי ביטוח בע"מ )להלן":שלמה עסקי ביטוח"(,
אשר הינה חברה בת בבעלות מלאה של חברת ש .שלמה החזקות בע"מ )להלן":שלמה
החזקות"( ,אשר הינה תאגיד מדווח כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך )שלמה החזקות והחברות
הבנות שלה ו/או הקשורות שלה ,למעט החברה ,ייקראו להלן "הקבוצה"(.
 .1.2אירועים חריגים מאז הדוח הכספי האחרון
1.2.1

לפרטים בדבר בקשה לאישור תביעות כתובענות ייצוגית אשר הוגשו כנגד החברה,
ראה באור  9לדוחות הכספיים.

1.2.2

לפרטים אודות הקצאת מניות למנכ"ל החברה – ראה באור )7א( לדוחות הכספיים.

1.2.3

ביום  26באפריל  ,2018אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור וועדת הביקורת של
החברה התקשרות עם חברת "תדיראן טלקום" שהינה חברה בבעלות ובשליטה של
בעלת השליטה הסופית בחברה ,לרכישת מערכת טלפוניה מתקדמת.

1.2.4

ביום  3במאי  ,2018הגב' לימור נוף גולן ,סמנכ"לית ,מנהלת ביטוח המשנה בחברה,
סיימה את כהונתה .ביום  3במאי  ,2018דירקטוריון החברה אישר את מינויו של מר
אורי אומיד ,מנכ"ל החברה ,כאחראי על תחום ביטוח המשנה בחברה.

1.2.5

ביום  24במאי  ,2018דירקטוריון החברה אישר את מינוייה של הגב' נעמי גיסר
כסמנכ"ל תחום עסקים וביטוח משנה פקולטטיבי בחברה ,וזאת החל מיום  15במאי
.2018

1.2.6

ביום  24במאי  ,2018דירקטוריון החברה אישר את מינוייה של הגב' גלית יאיר,
כמנהלת מחוז בחברה ,וזאת החל מיום  15במאי .2018
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1.2.7

ביום  30ביוני  ,2018מר רונן אלמרו ,החתם הראשי של החברה ,סיים את כהונתו
בחברה.

1.2.8

ביום  30ביוני  ,2018מר נועם אור ,מנהל הסיכונים של החברה ,סיים את כהונתו
בחברה .ביום  27ביוני  ,2018דירקטוריון החברה אישר את מינויו של מר אביב שנצר,
כמנהל הסיכונים בחברה בכפוף לאישור הממונה.
תיאור הסביבה העסקית

 .2.1מגמות בענף הביטוח ,השפעתן על עסקי החברה בתקופת הדוח ועל נתוני הדוח הכספי שלה
כאמור לעיל ,החברה הינה חברת ביטוח ישראלית הפועלת ,נכון למועד הדוח ,בענפי הביטוח הכללי
בישראל.
למיטב ידיעת החברה ,בישראל פועלות נכון למועד הדוח כ 14-חברות ביטוח ,אשר עוסקות בענפי הביטוח
בהם עוסקת החברה כאמור לעיל ,לרבות הפול.
מצבה העסקי של החברה ורווחיותה מושפעים במידה ניכרת מגורמים אקסוגניים ,אשר יכולים להשפיע
לחיוב או לשלילה על התוצאות הכספיות .בין גורמים אלו ניתן לכלול את התנודתיות בשווקי ההון,
שינויים מאקרו כלכליים כגון שינוי בשערי הריבית ובמדד המחירים לצרכן .לשינויים אלו יכולת להשפיע
באופן ניכר על היקף ההכנסות מההשקעות של החברה.
להלן סקירה תמציתית של התפתחויות מרכזיות בסביבה המקרו כלכלית של החברה שהינן בעלות
השפעה על פעילותה
במהלך החציון הראשון של שנת  2018עלה מדד המחירים לצרכן ב ,0.9% -בהשוואה לחציון המקביל
אשתקד שנותר ללא שינוי .עליית המדד הושפעה בעיקר במחירי והירקות ,במחירי התחבורה והמזון,
כאשר מנגד נרשמה ירידה במחירי ההלבשה וההנעלה ,תרבות ובידור ופירות.
שוק העבודה ממשיך להעיד על רמת פעילות גבוהה תוך הימצאות בקרבת תעסוקה מלאה .שיעור
האבטלה עמד בחציון הראשון של שנת  2018לרמה של  ,4%לעומת שיעור ממוצע של  4.2%בחציון
הראשון של שנת .2017
בתום החציון הראשון של שנת  2018עמד הגירעון המצטבר בסך של כ 8 -מיליארד ש"ח .שיעור הגירעון
ביחס לתוצר המקומי הגולמי ב 12 -החודשים שהסתיימו ביוני  2018הינו .1.9%
במהלך החציון הראשון של שנת  2018לא חל שינוי בשיעור ריבית בנק ישראל ,אשר המשיכה לעמוד על
.0.1%
המסחר בשווקי המניות בארץ ובעולם ,התנהל במגמה מעורבת בחציון הראשון של שנת  ,2018עליות
במדדי המניות בארה"ב ,יציבות במדד הישראלי  125וירידות בשוקי המניות באירופה זאת לאחר מגמה
שלילית במהלך הרבעון הראשון של השנה .מחזור המסחר היומי הממוצע הסתכם בכ 1.7 -מיליארד ש"ח
בחציון הראשון של שנת  2018לעומת  1.6מיליארד ש"ח למחזור הממוצע בחציון המקביל אשתקד.
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להלן נתונים על השינויים במדדי ניירות הערך בבורסה:
מדדי מניות

1-6/18

1-6/17

ת"א 35
ת"א 125
מדד אג"ח כללי

0.47%
)(0.1%
)(0.6%

)(2.5%
0.5%
1.7%

תיק ההשקעות של החברה מורכב מהשקעה של כ 60%-באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות .לירידה
במדד אג"ח השנה ,השפעה מהותית על תוצאות רווחי ההשקעות של החברה השנה.
 .2.2השפעת חוקים ,תקנות והוראות חדשות על עסקי החברה בתקופת הדוח ועל נתוני הדוח הכספי
להלן סקירת שינויי החקיקה ,הכוללת חוקים ,תקנות ,חוזרים עיקריים של הממונה ,טיוטות חוזרים
ומכתבי ממונה הרלוונטיים לחברה אשר עשויים להשפיע על החברה ותוצאות פעילותה ואשר פורסמו
בתקופת הדוח ועד בסמוך למועד פרסום הדוח:
חקיקה ותקנות
.2.2.1

כניסתן לתוקף של תקנות הון עצמי מזערי
בחודש אפריל  ,2018פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון
עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח( ,תשע"ח") 2018-תקנות הון מזערי"( ,אשר
הוראותיה מסדירות את ההון העצמי המזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח ישראלי.

חוזרים
 .2.2.2החוזר המאוחד -קודקס הרגולציה
פרק הדיווחים לממונה
בחודש מאי  ,2018פרסמה הממונה תיקון להוראות החוזר המאוחד בפרק הדיווחים לממונה.
מטרת התיקון כאמור הינה לעדכן את הוראות החוזר המאוחד כך שיתווספו שני דיווחים בשם
"דיווח סולבנסי" ו"דיווח סולבנסי משלים" .הדיווחים כאמור כוללים קבצי דיווח ייעודיים על
תוצאות יחס כושר פירעון בנוגע לנתוני המאזן הכלכלי ,הרכב ההון ,דרישת ההון בגין
התרחישים ,עמידה ביחס ההון הנדרש ולוחות הגילוי לציבור של "דוח יחס כושר פירעון
כלכלי" .בחודש מאי  ,2018פרסמה הממונה תיקון נוסף להוראות החוזר המאוחד בפרק
הדיווחים לממונה .מטרת התיקון כאמור הינה להטיל חובה על גופים מוסדיים לדווח
לממונה ,אחת לרבעון ,על חשיפה לקבוצות תאגידים .בחודש יוני  ,2018פרסמה הממונה תיקון
להוראות החוזר המאוחד בעניין הדיווחים לממונה .מטרת החוזר הינה לעדכן את הוראות
פרק  3בחלק  4של שער  5בחוזר המאוחד שכותרתו "דיווח לממונה על שוק ההון" במטרה
לשפר ולעדכן את תכנם של הדיווחים.
פרק אישור נושאי משרה ודיווח על בעלי תפקיד
בחודש מרס  ,2018פרסמה הממונה את חוזר  2018-9-9בעניין תיקון הוראות החוזר המאוחד
בנושא אישור נושאי משרה ודיווח על בעלי תפקיד .מטרת החוזר היא לעדכן את ההוראות
בחוזרים שונים בנוגע לנושאי משרה ,וכן לאחד את הוראות החוזרים הקיימים למסגרת אחת.
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פרק המדידה
בחודש מרס  ,2018פרסמה הממונה תיקון להוראות החוזר המאוחד לעניין מדידה .מטרת
התיקון כאמור היא הטמעת הוראות דין קיימות בחוזר המאוחד ,ובין היתר את הוראות
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )חישוב שווי נכסים( ,התשס"ט2009-
והוראות תקנות חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי.
פרק דין וחשבון לציבור
בחודש מרס  ,2018פרסמה הממונה פרק חדש של קודקס הרגולציה  -החוזר המאוחד – דין
וחשבון לציבור .במסגרת הפרק כאמור מאוגדות ,בין היתר ,כל הוראות הממונה שקשורות
לדוחות התקופתיים של גופים מוסדיים המפורסמים לציבור .הוראות הפרק החדש מחליפות
את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )דינים וחשבונות כספיים( ,התשס"ז.2007-
בחודש אוגוסט  2018פרסמה הממונה טיוטה לתיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דין
וחשבון לציבור .במסגרת הטיוטה כאמור מוצע ,בין היתר ,בנוגע לדוח הדירקטוריון הרבעוני
להוסיף פסקאות המתארות את תכליתו של דוח הדירקטוריון הרבעוני ,בדומה לקיים בנספח
דוח דירקטוריון שנתי ,וכן להוסיף הוראה לפיה אין לכלול בדוח הוראות דין שתוארו בדוחות
תקופתיים קודמים של המבטח.
פרק מעילות הונאות
בחודש מאי  ,2018פרסמה הממונה תיקון להוראות החוזר המאוחד בעניין מעילות והונאות
מצד גורמים בתוך הארגון וגורמים מחוץ לארגון .מטרת החוזר הינה להטמיע את הוראות
חוזר גופים מוסדיים " 2006-9-3מעילות והונאות מצד גורמים בתוך הארגון וגורמים מחוץ
לארגון" בהוראות החוזר המאוחד ,תוך עדכון הוראות שמועדן חלף.
פרק ניהול נכסי השקעה
בחודש יולי  ,2018פרסמה הממונה את חוזר  2018-9-24בעניין תיקון לחוזר המאוחד ניהול
נכסי השקעה )הלוואות לא סחירות( .במסגרת התיקון שונה שיעור המגבלה הכמותית העומדת
כיום על שיעור של  3אחוזים מהיקף הנכסים המנוהלים על ידי הגוף המוסדי לשיעור של 5
אחוזים.
הון עצמי לכושר פירעון
בחודש מרס  ,2018פרסמה הממונה חוזר בעניין הוראות בדבר הון עצמי לכושר פירעון של
מבטח )"חוזר הון עצמי"( .חוזר הון עצמי מחליף את תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי
מינימאלי הנדרש ממבטח( התשנ"ח 1998 -לעניין הון עצמי נדרש לכושר פירעון של חברת
ביטוח ,והוא בא לצד תקנות הון עצמי מזערי .הוראות חוזר הון עצמי חלות על חברות ביטוח
שהחוזר בעניין יישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס ") Solvency IIחוזר
הסולבנסי"( ,לא חל עליהן ,וכן על חברות ביטוח שחוזר הסולבנסי חל עליהן ,וזאת עד לקבלת
אישור הממונה בדבר ביצוע ביקורת רואה חשבון על יישום הוראות חוזר הסולבנסי .במקביל
לפרסום חוזר הון עצמי ,פורסמה גם עמדת ממונה בעניין הגדרת הון מוכר והון נדרש במכשירי
הון מורכב .בעמדה כאמור קובעת הממונה מהי הפרשנות הראויה למונחים "הון נדרש" ו"הון
מוכר" .בחודש יוני  ,2018פרסמה הממונה את עמדתה בקובץ שאלות ותשובות ביחס ליישום
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משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס סולבנסי  2פרסום זה מבטא את עמדת
הממונה ופרשנותה המחייבת ,בין היתר ,להוראות חוזר הון עצמי וחוזר הסולבנסי.
שירות ויועצים ללקוחות
בחודש מאי  ,2018פרסמה הממונה את חוזר  2018-10-3בעניין שירות סוכנים ויועצים
ללקוחות .מטרת החוזר הינה לקבוע את סטנדרט השירות של בעל רישיון ללקוחותיו .הוראות
החוזר משלימות את הוראות חוזר " 2011-9-7שירות ללקוחות גופים מוסדיים" ,מבטיחות
מתן שירות נאות על ידי בעל רישיון וכן קובעות את הכללים והתנאים לעניין גביה של שכר
והחזר הוצאות המשולמים ישירות מהלקוח.
מיקור חוץ
בחודש יוני  ,2108פרסמה הממונה את חוזר מיקור חוץ בגופים מוסדיים .מטרת החוזר הינה
לקבוע כללים לשימוש במיקור חוץ בגופים מוסדיים ,לרבות תהליך הוצאת פעילויות למיקור
חוץ וניהולן השוטף .בחודש אוגוסט  ,2018פרסמה הממונה תיקון נוסף בעניין זה הכולל
הבהרות בנוגע להסכמי מיקור חוץ שנחתמו בין יום הפרסום לבין יום התחילה של החוזר וכן
בנוגע לדיווחים לממונה על הסכמי מיקור חוץ.
ניהול סיכוני ציות בגופים מוסדיים
בחודש יוני  ,2018פרסמה הממונה חוזר בעניין ניהול סיכוני ציות בגופים מוסדיים אשר מתקן
את הוראות החוזר המאוחד .מטרת החוזר הינה להטמיע את הוראות חוזר גופים מוסדיים
" 2013-9-20ניהול סיכוני ציות בגופים מוסדיים" בהוראות החוזר המאוחד.
השקת תכנית ביטוח
בחודש יוני  ,2018פרסמה הממונה חוזר בעניין השקת תכנית ביטוח או תקנון קופת גמל
חדשים או כניסה לתחום פעילות חדש .מטרת החוזר הינה להטמיע את הוראות חוזר גופים
מוסדיים  2006-9-5בהוראות החוזר המאוחד.
כתבי שירות ואופן שיווקם
בחודש יולי  ,2018פרסמה הממונה חוזר תיקון להוראות חוזר ביטוח " 2015-1-27שעניינו
הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם" .מטרת התיקון הינה מתן הוראות נוספות לעניין שיווק
כתבי שירות ,במטרה למנוע מצבים המקשים על המבוטח להשוות בין כתב שירות שנמכר על
ידי חברת הביטוח ובין כתב שירות הנמכר על ידי גורם אחר ולהפחית את עלויות הביטוח.
צירוף לביטוח  -הליך התאמת הצרכים למועמד לביטוח
בחודש יולי  ,2018פרסמה הממונה תיקון לחוזר "צירוף לביטוח" ) .(2016-1-7במסגרת התיקון
כאמור נקבע ,בין היתר ,כי השלב הראשון במסגרת הליך התאמת הצרכים למועמד לביטוח
יכלול בדיקת רשימת מוצרי הביטוח הקיימים ברשותו וזאת על ידי שאילתה באתר הר
הביטוח ,וזאת על מנת למנוע מצב שבו מוצעים למבוטח מוצרים דומים למוצרים הקיימים
ברשותו ואינם נדרשים לו ,וכן כי גורם משווק לא יבצע שאילתה כאמור אלא אם קיבל לכך
הרשאת שימוש פרטנית מהמועמד לביטוח.
עמדת הממונה הסעה שיתופית
בחודש אוגוסט  ,2018פרסמה הממונה נייר עמדה בעניין הסעה שיתופית .במסגרת נייר העמדה
כאמור נקבע כי הסעה שיתופית ,העומדת בתנאים המצטברים המנויים בתקנה 84ב לתקנות
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התעבורה ,מכוסה במסגרת פוליסות ביטוח רכב חובה ורכב רכוש ,בהתאם לפוליסות התקניות
ואינה מחייבת רכישת פוליסות ייעודיות לנסיעה.
תשלומים עיתיים מכוח חוק הפלת"ד
בחודש אוגוסט  ,2018פרסמה הממונה נייר התייעצות לציבור בעניין תשלומים עיתיים מכוח
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה") 1975 -חוק הפלת"ד"( .במסגרת המסמך
כאמור מבקשת הממונה לבחון השלכות של אסדרה חדשה אשר במסגרתה ייקבעו הוראות
לפיהן תשלום פיצויים בשל הפסד כושר ההשתכרות וההוצאות המתמשכות ,לנפגעים שנקבע
להם שיעור נכות של  20%ומעלה מכושר ההשתכרות העתידי שלהם ,יהיה ככלל באמצעות
תשלומים עיתיים שיהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.
טיוטות
.2.2.3דירקטוריון גוף מוסדי
בחודש מרס  ,2018פרסמה הממונה טיוטה שעניינה דירקטוריון גוף מוסדי .טיוטת החוזר
קובעת ,בין היתר ,הוראות לעניין כשירות חברי הדירקטוריון ,הרכב הדירקטוריון ,תפקידיו,
סמכויותיו ואופן התנהלותו .בטיוטה כאמור מוצע כי הוראותיה יחליפו את תקנות
הדירקטוריון ואת חוזר גופים מוסדיים  2006-9-7בעניין "נוהל עבודת דירקטוריון וועדותיו".
בחודש יולי  ,2018פרסמה הממונה טיוטה שנייה בעניין זה .במסגרת הטיוטה השנייה ,בין
היתר ,בוטל האיסור על כהונתו של בעל שליטה או קרובו כיושב ראש דירקטוריון הגוף
המוסדי.
.2.2.4ניהול טכנולוגיות מידע
בחודש יוני  ,2018פרסמה הממונה טיוטת הוראות לתיקון החוזר המאוחד בעניין ניהול
טכנולוגיות מידע בגופים מוסדיים .מטרת הטיוטה כאמור להטמיע את הוראות חוזר 2010-9-
" 4ניהול טכנולוגיות מידע בגופים מוסדיים" בחוזר המאוחד.
.2.2.5אקטואר ממונה
בחודש יוני  ,2018פרסמה הממונה טיוטת הוראות לתיקון החוזר המאוחד בעניין אקטואר
ממונה .מטרת הטיוטה כאמור להטמיע את הוראות סעיפים  3ו 14-ומנהל סיכונים של מבטח,
ומארג היחסים שלהם עם בעלי תפקידים אחרים בהוראות החוזר המאוחד .כמו כן ,נוספה
הוראה המבהירה כי נספח והצהרת אקטואר המוגשים במסגרת הנהגת תכניות ביטוח ותקנון
קופת גמל ,ייחתמו על-ידי האקטואר הממונה.
.2.2.6ניהול המשכיות עסקים
בחודש יוני  ,2018פרסמה הממונה טיוטת הוראות לתיקון החוזר המאוחד בעניין ניהול
המשכיות עסקים בגופים מוסדיים .מטרת הטיוטה כאמור להטמיע את הוראות חוזר 2013-9-
" 11ניהול המשכיות עסקית בגופים מוסדיים בהוראות החוזר המאוחד.
.2.2.7דיווחים לממונה
בחודש יולי  ,2018פרסמה הממונה טיוטת הוראות לתיקון החוזר המאוחד בעניין עדכון טופס
 .3מטרת הטיוטה כאמור לעדכן את טופס מספר  3כך שזה יכלול דרישות מידע נוספות ,להן
נצרכת הרשות לצורך ביצוע תפקידה.
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.2.2.8ביקורות סייבר
בחודש יולי  ,2018פרסמה הממונה את עמדתה בעניין סיכום ממצאי ביקורות סייבר .בעמדה
זו מתוארים הממצאים העיקריים שהתגלו במהלך מבדקי החדירה והמלצות להפחתת
סיכונים .במסגרת העמדה כאמור צוין כי הגופים המוסדיים פועלים לחיזוק מערך הסייבר,
אולם ברוב הגופים עלו ממצאים המעידים על הצורך בשיפור מערך זה ,תוך שימת דגש
לשינויים הרוחביים בעולמות אבטחת המידע והסייבר והאיומים ההולכים וגדלים ,וכן הובהר
כי אין בפתרונות המוצעים במסגרת העמדה כדי לשלול מהגופים המוסדיים לעשות שימוש
בפתרונות אחרים העונים על סיכוני הסייבר שהוצגו בה ,תוך הערכת הסיכונים אליהם חשוף
הגוף ומתן פתרונות אשר מורידים את רמות הסיכון.
.2.2.9אישור קיום ביטוח
בחודש אוגוסט  ,2018פרסמה הממונה טיוטה שניה בעניין קביעת הוראות להסדרת התנהלות
חברות ביטוח וסוכני ביטוח בהנפקת אישור קיום ביטוח.
 .2.2.10דיווח מיוחד
בחודש אוגוסט  ,2018פרסמה הממונה טיוטה לתיקון החוזר המאוחד )חלק  4לשער  ,5פרק 4
"דיווחים מיוחדים"( .מטרת התיקון הינה להנחות את חברות הביטוח ביחס לאופן הדיווח
במצבים של ריבוי נזקי רכוש כגון במצב של רעידת אדמה ,שריפה רחבת היקפים וכיו"ב.
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.3

מצב כספי
.3.1
.3.1.1

פרמיות :
להלן פרטים אודות הפרמיות בחברה לששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני של כל
אחת מהשנים  2017ו 2018 -ולשנת ) 2017באלפי ש"ח(:

1-6/2018

1-6/2017

אחוז
השינוי

4-6/2018

4-6/2017

אחוז
השינוי

לשנת 2017

פרמיות:
ברוטו

666,727

560,273

19%

273,342

207,718

32%

984,145

שייר

284,179

306,812

)(7%

123,608

122,071

1%

525,082

פרמיות שהורווחו:
ברוטו

516,071

391,687

32%

266,099

208,743

27%

870,945

שייר

246,152

215,598

14%

124,639

115,457

8%

481,966

הפרמיות ברוטו והפרמיות שהורווחו בתקופת הדוח הסתכמו בכ 666,727 -אלפי ש"ח ובכ-
 516,071אלפי ש"ח ,לעומת כ 560,273 -אלפי ש"ח וכ 391,687 -אלפי ש"ח ,בתקופה המקבילה
אשתקד ,בהתאמה) ,גידול של  19%וגידול של  ,32%בהתאמה( ולעומת כ 984,145 -אלפי ש"ח
וכ 870,945 -אלפי ש"ח ,בהתאמה ,בשנת  .2017ברבעון השני של השנה הפרמיות ברוטו
והפרמיות שהורווחו הסתכמו בכ 273,342 -אלפי ש''ח ובכ 266,099 -אלפי ש''ח ,בהתאמה,
לעומת כ 207,718 -אלפי ש''ח וכ 208,743 -אלפי ש''ח ,בהתאמה ,בתקופה המקבילה אשתקד
)גידול של  32%וגידול של  ,27%בהתאמה(.
ברבעון השני של שנת  ,2018נמשכת מגמת הגידול בפרמיה ברוטו ביחס לתקופה המקבילה
אשתקד ,מגמה שהחלה ברבעון השלישי של שנת  2016ונבעה בין היתר ,מגיוס סוכנים והעמקת
עבודה עם סוכנים קיימים.
הקיטון בפרמיה בשייר נובע מביצוע עסקת ביטוח משנה בענף רכב רכוש .לפרטים ראה באור
)14ד() (3לדוח התקופתי.
מחזור ההכנסות מפרמיה ברוטו בביטוח רכב רכוש ורכב חובה מתאפיין בעונתיות הנובעת ,בין
היתר ,ממועדי חידוש ביטוח החובה של החברות הבנות של ש.שלמה החזקות בע"מ בתחילת כל
שנה .יתרה מזו ,מבוטחים נוספים נוטים לרכוש ,ולכן גם לחדש ,פוליסות ביטוח ברבעון
הראשון .העונתיות האמורה מנוטרלת באמצעות ההפרשות לעתודות ביטוח בגין פרמיה שטרם
הורווחה.
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.3.1.2

התפלגות הפרמיות :
להלן פרטים אודות התפלגות הפרמיות בחברה לששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30
ביוני של כל אחת מהשנים  2017ו 2018 -ולשנת ) 2017באלפי ש"ח(:
אחוז
השינוי

תחום ביטוח

1-6/2018

1-6/2017

ברוטו
שייר

363,024

323,518

96,068

85,407

264,595

211,582

169,833

209,554

39,108

25,173

18,278

11,851

55%
54%

4-6/2018

4-6/2017

אחוז
השינוי

לשנת 2017

רכב חובה:
12%
12%

132,898

105,842

36,162

27,708

26%
31%

539,062
143,571

רכב רכוש:
ברוטו
שייר

25%
)(19%

122,576

89,808

78,687

88,524

36%
)(11%

391,732
356,080

כללי אחר:
ברוטו
שייר

17,868

12,068

8,759

5,839

48%
50%

53,351
25,431

סה"כ:
ברוטו
שייר

666,727

560,273

19%

273,342

207,718

32%

984,145

284,179

306,812

)(7%

123,608

122,071

1%

525,082

להלן פרטים אודות התפלגות הפרמיות שהורווחו בחברה לששה ושלושה חודשים שהסתיימו
ביום  30ביוני של כל אחת מהשנים  2017ו 2018 -ולשנת ) 2017באלפי ש"ח(:
אחוז
השינוי

תחום ביטוח

1-6/2018

1-6/2017

ברוטו
שייר

280,211

216,620

72,787

55,885

204,559

151,720

158,519

148,405

31,301

23,347

14,846

11,308

34%
31%

4-6/2018

4-6/2017

אחוז
השינוי

לשנת 2017

רכב חובה:
29%
30%

143,301

115,675

38,933

30,149

24%
29%

478,859
126,735

רכב רכוש:
ברוטו
שייר

35%
7%

106,418

80,999

77,982

79,470

31%
)(2%

342,442
331,210

כללי אחר:
ברוטו
שייר

16,380

12,069

7,724

5,838

36%
32%

49,644
24,021

סה"כ:
ברוטו
שייר

516,071

391,687

32%

266,099

208,743

27%

870,945

246,152

215,598

14%

124,639

115,457

8%

481,966
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 .3.2נכסים
להלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים ליום  30ביוני של כל אחת מהשנים  2017ו2018 -
ולשנת ) 2017באלפי ש"ח(:
30.6.2018

שיעור
מסך מאזן

30.6.2017

אחוז
השינוי

31.12.2017

1,175,647

35%

995,414

18%

951,808

השקעות בחברות כלולות

31,210

1%

24,996

25%

28,870

נדל"ן להשקעה

58,500

2%

23,500

149%

58,500

1,565,667

47%

1,144,614

37%

1,307,528

מזומנים ושווה מזומנים

165,858

5%

156,789

6%

241,436

הון עצמי

216,434

7%

155,359

39%

186,282

2,158,806

65%

1,686,790

28%

1,852,818

פיקדונות מבטחי משנה

645,965

19%

529,204

22%

566,429

התחייבויות פיננסיות

72,692

2%

72,212

0.7%

72,703

3,320,955

100%

2,576,805

29%

2,864,696

נתונים מאזניים

השקעות פיננסיות

נכסי ביטוח משנה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח

סך כל המאזן

סך ההשקעות הפיננסיות ליום  30ביוני  2018הסתכמו בכ 1,175,647 -אלפי ש"ח ,לעומת סך של
כ 995,414 -אלפי ש"ח ליום  30ביוני ) 2017גידול של כ (18%-ולעומת סך של כ 951,808 -אלפי
ש"ח לשנת .2017
הגידול בהיקף ההשקעות הפיננסיות ,ההשקעות בנדל"ן להשקעה וההשקעות בחברות הכלולות,
הינו במקביל לעלייה בהתחייבויות הביטוחיות ,בעיקר בהתחייבויות ענף רכב חובה ,אשר
מתאפיינות "בזנב תביעות ארוך" ומרווחים שנצברו בתיק ההשקעות בקיזוז תשלומים שהועברו
למבטחי משנה בעיקר בגין חוזה  Quota Shareבענף רכב חובה.
נכסי ביטוח משנה ליום  30ביוני  2018הסתכמו בכ 1,565,667 -אלפי ש"ח ,לעומת סך של כ-
 1,144,614אלפי ש"ח ליום  30ביוני ) 2017גידול של  (37%ולעומת סך של כ 1,307,528 -אלפי ש"ח
לשנת  .2017הגידול נובע בעיקר מעסקאות ביטוח משנה בענף רכב חובה ומעסקת ביטוח משנה
בענף רכב רכוש.
סך הנכסים ליום  30ביוני  2018הסתכם בכ 3,320,955-אלפי ש"ח ,לעומת סך של כ2,576,805 -
אלפי ש"ח ליום  30ביוני ) 2017גידול של  (29%ולעומת סך של כ 2,864,696 -אלפי ש"ח לשנת
.2017
לפירוט בדבר יתרת המזומנים ושווי המזומנים ראה סעיף  5להלן.
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 .3.3התחייבויות
ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח ליום  30ביוני  2018הסתכמו בכ 2,158,806 -אלפי ש"ח לעומת סך
של כ 1,686,790 -אלפי ש"ח ליום  30ביוני ) 2017גידול של  (28%ולעומת סך של כ1,852,818 -
אלפי ש"ח לשנת  .2017הגידול בהתחייבויות נובע בעיקר מגידול בהתחייבויות לזמן ארוך
המצטברות של החברה בתחום ביטוח רכב חובה.
פיקדונות מבטחי משנה ליום  30ביוני  2018הסתכמו בכ 645,965 -אלפי ש"ח לעומת סך של כ-
 529,204אלפי ש"ח ליום  30ביוני ) 2017גידול של  (22%ולעומת סך של כ 566,429 -אלפי ש"ח
לשנת  .2017הגידול נובע בעיקר מעסקאות ביטוח משנה בענף רכב חובה ,כאמור בסעיף  3.2לעיל.
ההתחייבויות הפיננסיות ליום  30ביוני  2018הסתכמו בכ 72,692 -אלפי ש"ח לעומת סך של כ-
 72,212אלפי ש"ח ליום  30ביוני ) 2017גידול של כ (0.7% -ולעומת סך של כ 72,703 -אלפי ש"ח
לשנת .2017
 .3.4הון עצמי
ההון העצמי בסך  216,434אלפי ש"ח ליום  30ביוני  ,2018מורכב מהון מניות בסך  13,651אלפי
ש"ח ,פרמיה על מניות בסך  121,050אלפי ש"ח ,קרנות הון בסך  1,868אלפי ש"ח ועודפים בסך
 79,865אלפי ש"ח .ההון העצמי ליום  30ביוני  2017הסתכם בכ 155,359 -אלפי ש"ח )גידול של
.(39%
נכון למועד הדוח ,לחברה עודף בסך  54,672אלפי ש"ח לעומת ההון הנדרש לפי תקנות הפיקוח על
שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( התשנ"ח 1998-ולפי הנחיית
הממונה.
בחודש יוני  2016החליט דירקטוריון החברה במסגרת מדיניות ניהול ההון ,על המשך שמירת
כרית ביטחון של  10%מדרישות ההון של החברה ,וכי חריגה מכרית הביטחון שנקבעה ,תתוקן
לא יאוחר ממועד אישור הדוח הכספי העוקב ,אלא אם בדיון ייעודי שיתקיים בנושא יתרשם
הדירקטוריון מקיומן של התפתחויות ומגמות חיוביות.
נכון ליום אישור הדוחות הכספיים ליום  30ביוני  2018לחברה עודף הון מעל כרית הביטחון
שנקבעה במדיניות ניהול ההון .לפרטים נוספים ראה באור  7לדוחות הכספיים.
בחודש יוני  2017פורסם חוזר ) Solvency IIלהלן":חוזר הסולבנסי"( ,לפיהן חברת ביטוח תקיים
משטר כושר פירעון כלכלי בהתאם לחוזר הסולבנסי כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מחובתה לקיים
את הוראות תקנות ההון .לפרטים נוספים אודות יישום משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס
 ,Solvency IIראה באור  13לדוחות הכספיים וסעיף  5לדוח תיאור עסקי התאגיד בדוח
התקופתי לשנת  .2017להלן נתונים אודות יחס כושר פירעון וסף הון:
החברה ביצעה חישוב לבחינת עמידתה במשטר כושר הפירעון החדש ,המבוסס על נתוני הדוחות
הכספיים ליום  31בדצמבר  .2016על פי תוצאות אלו לחברה ישנו עודף הון של כ 88.2 -מיליון
ש"ח ביחס לדרישות ההון במשטר כושר הפירעון החדש כאשר מתחשבים בהוראות המעבר )יחס
ה Solvency Ratio -של החברה  (175.1%וגירעון של כ 3.2 -מיליון ש"ח בלי להתחשב בהוראות
המעבר )יחס ה Solvency Ratio -של החברה  .(99%הגידול בדרישות ההון תחת המשטר החדש
נובע בעיקר מהדרישות הנגזרות מתמהיל ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות של החברה.
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 3.4.1משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס II Solvency
להלן נתונים אודות יחס כושר פירעון וסף הון ):(MCR
א .יחס כושר פירעון
ליום  31בדצמבר 2016
)בלתי מבוקר ובלתי סקור(
ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה:
הון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון )) (SCRבאלפי ש"ח(

209,925

הון נדרש לכושר פירעון )) (SCRבאלפי ש"ח(

213,077

גרעון ליום הדוח )באלפי ש"ח(

)(3,152

יחס כושר פירעון ליום הדוח )באחוזים(

99%

עמידה באבני דרך בתקופת הפריסה:
הון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה )(SCR
)באלפי ש"ח(

209,925

הון נדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה )) (SCRבאלפי ש"ח(

121,759

עודף בתקופת הפריסה )) (SCRבאלפי ש"ח(

88,166

(MCR
ׂ
ב .סף הון )
ליום  31בדצמבר 2016
)בלתי מבוקר ובלתי סקור(
אלפי ש"ח
סף הון )(MCR

53,269

הון עצמי לעניין סף הון )(MCR

149,601

השיפור ביחס ה Solvency Ratio -בהשוואה לתרגילים שנעשו בעבר נובע ממספר גורמים:
 .1גידול בהון הכלכלי אשר נובע מהקטנת מרווח הסיכון בהשוואה לסוף שנת  2015ומרווח אשר
נרשם במהלך שנת .2016
 .2הקטנת דרישות ההון בגין סיכון מרווח בתיק ההשקעות בעקבות עדכון ההנחיה של רשות שוק
ההון.
 .3הקטנת התביעות התלויות בשייר בביטוח החובה בעקבות עסקת ביטוח משנה אשר נעשתה
במהלך שנת  2016על שנות חיתום .2014-2012
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הנתונים אודות יחס כושר פירעון כמפורט לעיל ,אינם מבוקרים ואינם סקורים .רואי החשבון של
החברה הגישו לממונה דוח ביחס להיערכות החברה בהסדרת התהליכים ,הבקרות והתיעוד להבטחת
איכות ושלמות הנתונים ששימשו בחישוב יחס כושר הפירעון.
למודל במתכונתו הנוכחית ,רגישות גבוהה לשינויים במשתני שוק ואחרים ולפיכך מצב ההון המשתקף
ממנו עשוי להיות תנודתי מאד .כמו כן ,קיימים גורמים המשפיעים מהותית על תוצאות הדיווח,
הטיפול בהם טרם נקבע סופית ונמצא בדיון בין הממונה לבין חברות הביטוח בישראל .חישוב ההון
הכלכלי הקיים )"חישוב ההון"( מבוסס על תחזיות והנחות הנשענות ,בעיקרן על ניסיון העבר ,כפי
שעולה ממחקרים אקטוארים הנערכים מעת לעת .נוכח רפורמות בשוק ההון ,הביטוח והחיסכון
והשינויים בסביבה הכלכלית הדמוגרפית וההתנהגותית נתוני העבר אינם משקפים בהכרח את
התוצאות העתידיות.
בחודש אוגוסט  2018נשלחו מכתבים למנהלי חברות הביטוח הכוללים הוראות בדבר דחיית דיווח
ופרסום תוצאות יחס כושר פירעון כלכלי לשנת  2017וכן הבהרות לצורך אישור הממונה בדבר ביצוע
ביקורת לראשונה על דוח יחס כושר פירעון כלכלי )להלן":חוזר הגילוי"( .בהתאם לחוזר הגילוי חברת
ביטוח שטרם קבלה אישור בדבר ביצוע ביקורת לראשונה תפרסם דוח יחס כושר פירעון כלכלי בגין
נתוני  31בדצמבר  2017באתר האינטרנט של החברה עד ליום  29בנובמבר  2018ובאותו מועד תעביר
לממונה קבצי דיווח סולבנסי .טיוטת קבצי דיווח סולבנסי יועברו לממונה עד  30באוגוסט .2018
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 .4תוצאות הפעילות
להלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים לששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני לשנים  2017ו 2018-ולשנת
) 2017באלפי ש"ח(:

1-6/2018

1-6/2017

אחוז
השינוי

4-6/2018

4-6/2017

אחוז
השינוי

1-12/2017

רווח מתחום פעילות
ביטוח רכב רכוש

17,910

17,904

0.03%

14,080

11,123

27%

37,490

רווח מתחום פעילות
ביטוח רכב חובה

26,661

21,915

22%

22,813

10,019

128%

38,368

רווח מתחום פעילות
כללי אחר

2,071

2,467

)(16%

1,073

1,070

0.3%

4,154

סה"כ רווח מתחומי פעילות

46,642

42,286

10%

37,966

22,212

71%

80,012

הכנסות )הוצאות( אחרות
שלא נכללו במסגרת עסקי
הביטוח כולל רווחי )הפסדי(
אקוויטי

19

)(1,792

-

29

155

)(81%

1,187

הכנסות )הוצאות( מהשקעות
בניכוי הוצאות מימון שלא
נכללו במסגרת עסקי הביטוח

)(1,340

885

-

511

590

)(13%

3,697

רווח לפני מסים
מסים על הכנסה
רווח נקי
רווח )הפסד( כולל אחר
רווח כולל

45,321
15,652
29,669
103
29,772

41,379
15,026
26,353
)(6
26,347

10%
4%
13%
13%

38,506
13,425
25,081
)(82
24,999

22,957
8,009
14,948
570
15,518

68%
68%
68%
61%

84,896
28,354
56,542
728
57,270

בתקופת הדוח רשמה החברה רווח כולל של כ 29,772 -אלפי ש"ח לעומת רווח כולל של כ 26,347 -אלפי ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד )גידול של כ .(13%-ברבעון השני שהסתיים ביום  30ביוני  ,2018רשמה החברה רווח כולל של כ-
 24,999אלפי ש''ח לעומת רווח כולל של כ 15,518 -אלפי ש''ח בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של כ .(61%-החברה
רשמה רווח כולל של כ 57,270 -אלפי ש"ח בשנת .2017
הרווח מתחומי פעילות הסתכם בכ 46,642-אלפי ש"ח לעומת רווח של כ 42,286 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד )גידול של כ .(10%-ברבעון השני שהסתיים ביום  30ביוני  ,2018הסתכם הרווח מתחומי פעילות בכ 37,966 -
אלפי ש''ח לעומת רווח של כ 22,212 -אלפי ש''ח בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של כ .(71%-החברה רשמה רווח
מתחומי פעילות של כ 80,012 -אלפי ש"ח בשנת .2017
הרווח בתקופת הדוח נובע בעיקר מהפעילות בענפי הרכב.
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בתקופת הדוח הציגה החברה רווח מהשקעות בסך של כ 8,171 -אלפי ש"ח ,לעומת רווח של כ 20,839 -אלפי ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד )קיטון של כ .(61%-ברבעון השני שהסתיים ביום  30ביוני  ,2018הסתכם רווח של כ-
 11,182אלפי ש''ח לעומת רווח של כ 12,782 -אלפי ש''ח ,בתקופה המקבילה אשתקד )קיטון של כ .(13%-החברה רשמה
רווח של כ 47,701 -אלפי ש"ח בשנת .2017
הקיטון ברווחי ההשקעות בתקופת הדוח נובע מתנודתיות בשווקי ניירות הערך בתקופת הדוח ביחס לשנה שעברה,
בעיקר במהלך הרבעון הראשון של השנה .לפרטים נוספים ראה סעיף  2.1לעיל.
לתיאור תוצאות הפעילות לפי תחומים ראה סעיף  4.1להלן.
 .4.1תחומי הפעילות במסגרת הביטוח הכללי
 .4.1.1רכב חובה
הפרמיה שהורווחה ברוטו בתקופת הדוח הסתכמה בסך של כ 280,211 -אלפי ש"ח ,לעומת סך של כ-
 216,620אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של כ .(29%-הפרמיה שהורווחה ברוטו ברבעון
השני שהסתיים ביום  30ביוני  ,2018הסתכמה בסך של כ 143,301 -אלפי ש''ח ,לעומת סך של כ-
 115,675אלפי ש''ח ,בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של כ .(24%-הפרמיה שהורווחה ברוטו בשנת
 2017הסתכמה לסך של כ 478,859 -אלפי ש"ח .הגידול בפרמיה בתקופת הדוח נובע בין היתר ,מגיוס
סוכנים ולקוחות חדשים ומגידול בהיקף הפעילות עם סוכנים כמתואר לעיל.
הרווח מתחום הפעילות בתקופת הדוח עמד על סך של כ 26,661 -אלפי ש"ח ,לעומת רווח בסך של כ-
 21,915אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של כ .(22%-הרווח מתחום הפעילות ברבעון
שהסתיים ביום  30ביוני  ,2018עמד על סך של כ 22,813 -אלפי ש''ח ,לעומת רווח בסך של כ10,019 -
בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של כ .(128%-הרווח מתחום הפעילות בשנת  2017הסתכם בסך
של כ 38,368 -אלפי ש"ח.
ההכנסות מהשקעות הינן גורם דומיננטי אשר משפיע על הרווחיות בענף רכב חובה יחד עם ההפסד
של החברה בגין חלקה במאגר הישראלי לביטוח רכב שיורי -הפול .לפרטים אודות השפעת ההכנסות
מהשקעות על הרווח של החברה מתחום פעילות זה ראה באור )14ג() (5בדוח התקופתי.
 .4.1.2רכב רכוש
הפרמיה שהורווחה ברוטו בתקופת הדוח הסתכמה בסך של כ 204,559 -אלפי ש"ח ,לעומת סך של כ-
 151,720אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של כ .(35% -הפרמיה שהורווחה ברוטו
ברבעון השני שהסתיים ביום  30ביוני  ,2018הסתכמה בסך של כ 106,418 -אלפי ש''ח ,לעומת סך של
כ 80,999 -אלפי ש''ח ,בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של כ .(31%-הפרמיה שהורווחה ברוטו
בשנת  2017הסתכמה לסך של כ 342,442 -אלפי ש"ח.
הקיטון בפרמיה בשייר נובע מביצוע עסקת ביטוח משנה בענף רכב רכוש .לפרטים ראה באור
)14ד() (3לדוח התקופתי.
הרווח מתחום הפעילות בתקופת הדוח עמד על סך של כ 17,910 -אלפי ש"ח ,לעומת רווח בסך של כ-
 17,904אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של כ .(0.03% -הרווח מתחום הפעילות ברבעון
שהסתיים ביום  30ביוני  ,2018עמד על סך של כ 14,080 -אלפי ש''ח ,לעומת רווח בסך של כ11,123 -
15 -1

חלק  - 1דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד

אלפי ש''ח ,בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של כ .(27%-הרווח מתחום הפעילות בשנת 2017
הסתכם לסך של כ 37,490 -אלפי ש"ח.
נוסף על כך ,הרווח בתקופת הדוח כולל רווח בסך של כ 5-אלפי ש"ח לעומת רווח בסך של כ 12-אלפי
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ורווח בסך של כ 13-אלפי ש"ח בשנת  2017בגין עיסקאות עם
חברות בבעלות בעל השליטה.
שיעור התביעות ברוטו מהפרמיה המורווחת ברוטו ) ,(Loss Ratioהסתכם בתקופת הדוח ב,69%-
לעומת שיעור של  67%בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת שיעור של  68%בשנת .2017
 .4.1.3ענף ביטוח כללי אחר
תחום פעילות זה כולל תחומי ביטוח ענפי רכוש אחרים וענפי חבויות אחרים כמפורט בבאור 5
לדוחות הכספיים.
הפרמיה שהורווחה ברוטו בתקופת הדוח הסתכמה בסך של כ 31,301 -אלפי ש"ח ,לעומת סך של כ-
 23,347אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של כ .(34%-הפרמיה שהורווחה ברוטו ברבעון
השני שהסתיים ביום  30ביוני  ,2018הסתכמה בסך של כ 16,380 -אלפי ש''ח ,לעומת סך של כ-
 12,069אלפי ש''ח ,בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של כ .(36%-הפרמיה שהורווחה ברוטו בשנת
 2017הסתכמה לסך של כ 49,644 -אלפי ש"ח.
הרווח מתחום הפעילות בתקופת הדוח עמד על סך של כ 2,071 -אלפי ש"ח ,לעומת רווח של כ2,467 -
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד )קיטון של כ .(16%-הרווח מתחום הפעילות ברבעון
שהסתיים ביום  30ביוני  ,2018עמד על סך של כ 1,073 -אלפי ש''ח ,לעומת רווח בסך של כ1,070 -
אלפי ש''ח בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של כ .(0.3%-הרווח של החברה מתחום הפעילות בשנת
 2017הסתכם לכ 4,154 -אלפי ש"ח.
 .4.2הכנסות והוצאות אחרות שאינן במסגרת תחומי פעילות
הכנסות והוצאות אחרות שלא נכללו במסגרת עסקי הביטוח ושלא נזקפו לתחומי הפעילות כוללות לתקופה של
שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני  ,2018רווחי אקוויטי מחברות כלולות בסך של כ 1,103 -אלפי ש"ח,
ומסתכמים בתקופת הדוח לסך הכנסה נטו של  19אלפי ש"ח ,לעומת סך הוצאה נטו של כ 1,792 -אלפי ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד הכוללת הפסדי אקוויטי בסך של  1,040אלפי ש"ח וסך הכנסה נטו של כ1,187 -
אלפי ש"ח בשנת  2017הכוללת רווחי אקוויטי בסך של  2,935אלפי ש"ח .הכנסות והוצאות אחרות שלא נכללו
במסגרת עסקי הביטוח ושלא נזקפו לתחומי הפעילות ,כוללות ברבעון השני שהסתיים ביום  30ביוני ,2018
רווחי אקוויטי מחברות כלולות בסך של כ 531 -אלפי ש''ח ,לעומת רווחי אקוויטי בסך של כ 540 -אלפי ש''ח
בתקופה המקבילה אשתקד )קיטון של כ .(2%-ההכנסה נטו ברבעון השני שהסתיים ביום  30ביוני ,2018
הסתכמה לסך של  29אלפי ש''ח לעומת הכנסה נטו בסך של כ 155 -אלפי ש''ח בתקופה המקבילה אשתקד
)קיטון של כ.(81%-
הכנסות מהשקעות בניכוי הוצאות מימון שלא נכללו במסגרת עסקי ביטוח הסתכמו להוצאה נטו בסך של כ-
 1,340אלפי ש"ח בתקופת הדוח ,לעומת הכנסה נטו בסך של כ 885 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ההכנסות מהשקעות בניכוי הוצאות מימון שלא נכללו במסגרת עסקי ביטוח ברבעון השני שהסתיים ביום 30
ביוני  ,2018הסתכמו להכנסה נטו בסך של כ 511 -אלפי ש''ח ,לעומת הכנסה נטו בסך של כ590 -אלפי ש''ח
בתקופה המקבילה אשתקד )קיטון של כ.(13%-ההכנסה נטו בשנת  2017הסתכמה לסך של כ 3,697 -אלפי ש"ח.
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.5

תזרים המזומנים ונזילות
יתרת המזומנים של החברה ירדה בתקופת הדוח בסך של כ 75,578 -אלפי ש"ח ועמדה על סך של כ-
 165,858אלפי ש"ח ,לעומת סך של כ 156,789 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של כ(6%-
ולעומת סך של כ 241,436 -אלפי ש"ח בשנת .2017
תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ 72,078 -אלפי ש"ח,
לעומת תזרים שנבע מפעילות שוטפת בסך של כ 71,331 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .תזרים
המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני שהסתיים ביום  30ביוני  ,2018לסך של כ5,776 -
אלפי ש''ח ,לעומת תזרים ששימש לפעילות שוטפת בסך של כ 17,617 -אלפי ש''ח ,בתקופה המקבילה
אשתקד .
תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בשנת  2017הסתכם לסך של כ 158,835 -אלפי ש"ח.
תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה הסתכם לסך של כ 3,512 -אלפי ש"ח בתקופת הדוח ,לעומת
תזרים בתקופה המקבילה אשתקד ,שהסתכם לסך של כ 13,375 -אלפי ש"ח )קיטון של כ .(74% -תזרים
המזומנים ששימש לפעילות השקעה הסתכם ברבעון השני שהסתיים ביום  30ביוני  ,2018לסך של כ-
 1,386אלפי ש''ח ,לעומת תזרים ששימש לפעילות השקעה בסך של כ 1,716 -אלפי ש''ח ,בתקופה
המקבילה אשתקד )קיטון של כ .(19%-תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה בשנת  ,2017הסתכם
לסך של כ 16,423-אלפי ש"ח.
הגידול בתזרים מפעילות השקעה בשנה קודמת נובע מהשקעה בחברה כלולה.
בתקופת הדוח נבע תזרים מפעילות מימון בסך  201אלפי ש"ח כתוצאה מהנפקת מניות למנכ"ל החברה
ובשנת  2017לא נבע תזרים מזומנים מפעילות מימון.

.6

מקורות מימון
החברה מממנת את פעילותה השוטפת ממקורותיה העצמיים.
בחודש מרס  ,2018מחזרה החברה כתב התחייבות המהווה הון משני מורכב ,למכשיר הון רובד  2בסך
של  15מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי .לפרטים ראה ביאור 7ב).(4
בחודש יוני  ,2018מחזרה החברה כתב התחייבות המהווה הון שלישוני מורכב ,למכשיר הון רובד  2בסך
של  18.5מיליון ש"ח מחברת ש.שלמה החזקות בע"מ .לפרטים ראה ביאור 7ב).(4

.7

גילוי בדבר אפקטיביות הבקרות והנהלים
נכון למועד פרסומו של דוח זה ,הנהלת החברה סיימה להעריך את בחינת אפקטיביות הבקרות והנהלים
לגבי הגילוי בדוח דירקטוריון ואת הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בתקופת הדוח ,ובהתאם
להוראות חוזר גופים מוסדיים  7-9-2010שעניינו "בקרה פנימית על הדיווח הכספי -הצהרות ,דוחות
וגילויים" ,ניתנים בזה הגילויים להלן:
בקרות ונהלים לגבי הגילוי:
הנהלת החברה ,בשיתוף עם המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה ,העריכו לתום התקופה המכוסה
בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה .על בסיס הערכה זו ,מנכ"ל
החברה וסמנכ"ל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הנן
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אפקטיביות על מנת לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח הרבעוני
בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה ובמועד שנקבע בהוראות אלו.
בקרה פנימית על דיווח כספי:
במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום  30ביוני  ,2018לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של
החברה על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה
הפנימית של החברה על דיווח כספי.
לעניין סעיף זה" ,התקופה המכוסה"  -הרבעון המדווח.
הצהרות המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים בדבר אפקטיביות הבקרות והנהלים וקיומם מצורפים מיד בסיום
דוח הדירקטוריון.
 .8אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן
 .8.1ביום  2ביולי  ,2018הודיעה גב' נאווה וייס ,סמנכ"ל ,מנהלת המחוז הראשי בחברה על
כוונתה לסיים את כהונתה .מועד סיום כהונתה של הגב' וייס נקבע ליום  30בספטמבר .2018
 .8.2ביום  20באוגוסט  ,2018אישר דירקטוריון החברה לאחר אישור ועדת הביקורת את הארכת
הסכם ההתקשרות עם המשנה למנכ"ל ,מר טובי שמלצר ,קרובה של בעלת השליטה הסופית
בחברה לתקופה נוספת בת שלוש שנים החל מיום  1.8.2018ועד ליום  30.7.2021בכפוף
לאישור נוסף של שלמה החזקות .לפרטים נוספים ראה סעיף  6בפרק ד' פרטים נוספים על
החברה בדוח התקופתי לשנת .2017
 .8.3ביום  20באוגוסט  ,2018אישר דירקטוריון החברה לאחר אישור ועדת הביקורת ובכפוף
לאישור האסיפה הכללית של החברה עדכון בתנאי ההעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה,
מר ישראל פיקהולץ במסגרתו התמורה החודשית תעמוד על סכום של  70,000ש"ח ,בעבור
 50%משרה המשקפת תמורה שנתית של  1,680,000ש"ח להיקף משרה מלאה בצירוף מע"מ,
צמוד למדד.
הדירקטוריון מודה להנהלת החברה ,לעובדיה ולסוכניה על תרומתם להישגיה.

ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ

אורי אומיד
מנכ"ל

ישראל פיקהולץ
יו"ר הדירקטוריון
 20באוגוסט2018 ,
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ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ

הצהרה )(certification
אני ,אורי אומיד ,מצהיר כי:
.1

סקרתי את הדוח השנתי של ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ )להלן" :החברה"( לרבעון שהסתיים
ביום ) 30/6/18להלן" :הדוח"(.

.2

בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו
מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

.3

בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי
המזומנים של החברה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

.4

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי
11

הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה וכן-

1

)א(

קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים
בחברה ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; וכן-

)ב(

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי,
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות
הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים ) (IFRSולהוראות הממונה על שוק
ההון; וכן-

)ג(

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את
מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה
בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן-

)ד(

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה
שהשפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של
החברה על דיווח כספי; וכן-

 1כהגדרתם בהוראות חוזר גופים מוסדיים לעניין בקרה פנימית על דיווח כספי – הצהרות ,דוחות וגילויים.
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.5

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון ולוועדת
הביקורת של הדירקטוריון של החברה ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה
הפנימית על דיווח כספי:
)א(

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום ,לעבד,
לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן-

)ב(

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים
אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 20באוגוסט2018 ,
תאריך

אורי אומיד ,מנכ"ל
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ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ

הצהרה )(certification
אני ,ג'ימי אשכנזי ,מצהיר כי:
.1

סקרתי את הדוח השנתי של ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ )להלן" :החברה"( לרבעון שהסתיים
ביום ) 30/6/18להלן" :הדוח"(.

.1

בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו
מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

.2

בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי
המזומנים של החברה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

.3

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי
הגילוי  2ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה וכן-
)א(

קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים
בחברה ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; וכן-

)ב(

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי,
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות
הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים ) (IFRSולהוראות הממונה על שוק
ההון; וכן-

)ג(

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את
מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה
בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן-

)ד(

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה
שהשפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של
החברה על דיווח כספי; וכן-

 2כהגדרתם בהוראות חוזר גופים מוסדיים לעניין בקרה פנימית על דיווח כספי – הצהרות ,דוחות וגילויים.
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.4

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון ולוועדת
הביקורת של הדירקטוריון של החברה ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה
הפנימית על דיווח כספי:
)א(

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום ,לעבד,
לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן-

)ב(

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים
אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 20באוגוסט2018 ,
תאריך

ג'ימי אשכנזי ,סמנכ"ל כספים
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ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים
ליום  30ביוני 2018
בלתי מבוקרים

ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים ליום  30ביוני 2018

תוכן העניינים:
עמוד:
דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

עמ'

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים
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2
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3
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- 44
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עמ'

- 49

45
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סומך חייקין

מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000
דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות
של ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ ,הכולל את הדוח התמציתי על המצב
הכספי ליום  30ביוני  2018ואת הדוחות התמציתיים על הרווח והפסד ורווח הכולל האחר ,השינויים בהון
ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה
אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי - IAS 34
"דיווח כספי לתקופות ביניים" ובהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א .1981-אחריותנו היא להביע מסקנה
על מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.
לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות הביניים התמציתי של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני אשר ההשקעה בהן הינה כ 31,210-אלפי ש"ח ליום  30ביוני  2018וחלקה של החברה ברווחיהן הינו כ-
 1,103אלפי ש"ח וכ 531-אלפי ש"ח לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך ,בהתאמה.
המידע הכספי לתקופות הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה
שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות מבוססת על דוחות
הסקירה של רואי החשבון האחרים.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל " -סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת
מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נוהלי 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 שהיו יכולים
להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו
לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 34

.IAS
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות רואי חשבון אחרים ,לא בא לתשומת לבנו
דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא מכל הבחינות המהותיות אחר דרישות הגילוי שנקבעו
על ידי הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א-
.1981
פסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב(
מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  9למידע הכספי הנ"ל בדבר חשיפה
להתחייבויות תלויות.
סומך חייקין
רואי חשבון
 20באוגוסט2018 ,
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ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים

ליום  31בדצמבר

ליום  30ביוני
2018

2017

2017

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

נכסים:
נכסים בלתי מוחשיים
נכסי מסים נדחים
הוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי
רכוש קבוע

11,492
93,252
5,099

8,595
2,039
76,949
3,909

10,138
71,860
4,391

השקעות בחברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
נדל"ן להשקעה
נכסי ביטוח משנה
חייבים ויתרות חובה
פרמיות לגבייה

31,210
58,500
1,565,667
37,949
176,281

24,996
23,500
1,144,614
23,887
116,113

28,870
58,500
1,307,528
42,250
147,915

השקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות

781,437
150,660
62,349
181,201

678,726
135,022
46,249
135,417

677,144
78,136
50,609
145,919

סך כל השקעות פיננסיות

1,175,647

995,414

951,808

מזומנים ושווי מזומנים

165,858

156,789

241,436

סך כל הנכסים

3,320,955

2,576,805

2,864,696

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים ביניים.
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ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים

ליום  31בדצמבר

ליום  30ביוני
2018

2017

2017

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

הון והתחייבויות
הון:
הון מניות
פרמיה על מניות
קרן תרגום של פעילות חוץ
קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה
רווחים שנצברו

13,651
121,050
21
1,847
79,865

13,450
121,050
)(1,846
1,847
20,858

13,450
121,050
)(1,112
1,847
51,047

סך כל ההון

216,434

155,359

186,282

התחייבויות :
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
התחייבות בגין מיסים נדחים
התחייבויות בגין מיסים שוטפים
התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
פקדונות מבטחי משנה
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות פיננסיות

2,158,806
439
6,810
889
645,965
218,920
72,692

1,686,790
5,345
1,235
529,204
126,660
72,212

1,852,818
2,684
10,405
1,693
566,429
171,682
72,703

סך כל ההתחייבויות

3,104,521

2,421,446

2,678,414

סך כל ההון וההתחייבויות

3,320,955

2,576,805

2,864,696

ישראל פיקהולץ

אורי אומיד

ג'ימי אשכנזי

יו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל

סמנכ"ל כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים 20 :באוגוסט2018 ,

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים ביניים.
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ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
תמצית דוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר ביניים
לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום
 30ביוני
2017
2018
)בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 30ביוני
2017
2018
)בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2017
)מבוקר(

פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר

516,071
269,919
246,152

391,687
176,089
215,598

266,099
141,460
124,639

208,743
93,286
115,457

870,945
388,979
481,966

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות

8,171
42,775
12

20,839
27,615
22

11,182
22,315
5

12,782
14,166
8

47,701
62,392
28

סך כל הכנסות

297,110

264,074

158,141

142,413

592,087

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

437,370

347,633

216,715

200,274

815,935

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

288,372

205,089

149,539

121,959

479,616

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון

148,998
85,197
12,231
6,466

142,544
63,435
9,406
6,270

67,176
44,046
5,892
3,052

78,315
33,951
4,736
2,994

336,319
143,135
19,800
10,872

סך כל ההוצאות
חלק ברווחי )הפסדי( חברות כלולות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני

252,892

221,655

120,166

119,996

510,126

1,103

)(1,040

531

540

2,935

רווח לפני מסים על ההכנסה

45,321

41,379

38,506

22,957

84,896

מסים על הכנסה

15,652

15,026

13,425

8,009

28,354

רווח לתקופה
פריט רווח )הפסד( כולל אחר שלאחר שהוכר
לראשונה ברווח הכולל יועבר לרווח והפסד
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ

29,669

26,353

25,081

14,948

56,542

156

)(10

)(124

877

1,120

מסים בגין פריטי רווח כולל אחר ,שהועברו
או יועברו לרווח והפסד בתקופות עוקבות
רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלאחר
שהוכר לראשונה ברווח הכולל יועבר לרווח
והפסד ,נטו ממס

)(53

4

42

)(307

)(392

103

)(6

)(82

570

728

סה"כ רווח כולל לתקופה

29,772

26,347

24,999

15,518

57,270

רווח למניה
רווח בסיסי ומדולל למניה )בש"ח(

0.22

0.20

0.18

0.11

0.42

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים ביניים.
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ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים

קרן הון

קרן

בגין עסקאות

תרגום של

פרמיה על

עם בעל

פעילויות

הון מניות

מניות

שליטה

חוץ

יתרת
עודפים

סה"כ הון

)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר ) 2018מבוקר(

13,450

121,050

1,847

)(1,112

51,047

186,282

השפעת היישום לראשונה של ) IFRS 9ראה באור
)3א((

-

-

-

1,030

)(851

179

סה"כ רווח כולל לתקופה :
רווח לתקופה
רווח כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

-

-

-

103

29,669
-

29,669
103

סה"כ רווח כולל לתקופה

-

-

-

103

29,669

29,772

הנפקת מניות רגילות )ראה באור )7א((

201

-

-

-

-

201

יתרה ליום  30ביוני ) 2018לא מבוקר(

13,651

121,050

1,847

21

79,865

216,434

הון מניות

פרמיה על
מניות

קרן הון
בגין עסקאות
עם בעל
שליטה

קרן
תרגום של
פעילויות
חוץ

יתרת
עודפים

13,450

121,050

סה"כ הון

)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1באפריל ) 2018לא מבוקר(

1,847

103

54,784

191,234

סה"כ רווח כולל לתקופה :
רווח לתקופה
הפסד כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

-

-

-

)(82

25,081
-

25,081
)(82

סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה

-

-

-

)(82

25,081

24,999

הנפקת מניות רגילות )ראה באור )7א((

201

-

-

-

-

201

יתרה ליום  30ביוני ) 2018לא מבוקר(

13,651

121,050

1,847

21

79,865

216,434
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ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים

קרן הון

קרן

בגין עסקאות

תרגום של

פרמיה על

עם בעל

פעילויות

יתרת

הון מניות

מניות

שליטה

חוץ

עודפים

13,450

121,050

1,847

סה"כ הון

)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר ) 2017מבוקר(

)(1,840

)(5,495

129,012

סה"כ רווח כולל לתקופה :
רווח לתקופה
הפסד כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

-

-

-

)(6

26,353
-

26,353
)(6

סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה

-

-

-

)(6

26,353

26,347

יתרה ליום  30ביוני ) 2017לא מבוקר(

13,450

121,050

1,847

)(1,846

20,858

155,359

הון מניות

פרמיה על
מניות

קרן הון
בגין עסקאות
עם בעל
שליטה

קרן
תרגום של
פעילויות
חוץ

יתרת
עודפים

13,450

121,050

סה"כ הון

)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1באפריל ) 2017לא מבוקר(

1,847

)(2,416

5,910

139,841

סה"כ רווח כולל לתקופה :
רווח לתקופה
רווח כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

-

-

-

570

14,948
-

14,948
570

סה"כ רווח כולל לתקופה

-

-

-

570

14,948

15,518

יתרה ליום  30ביוני ) 2017לא מבוקר(

13,450

121,050

1,847

)(1,846

20,858

155,359
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ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים

קרן הון

קרן

בגין עסקאות

תרגום של

הון מניות

פרמיה על
מניות

עם בעל
שליטה

פעילויות
חוץ

13,450

121,050

1,847

יתרת
עודפים

סה"כ הון

)מבוקר(
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2017

)(1,840

)(5,495

129,012

סה"כ רווח כולל לשנה :
רווח לשנה
רווח כולל אחר לשנה ,נטו ממס

-

-

-

728

56,542
-

56,542
728

סה"כ רווח כולל לשנה

-

-

-

728

56,542

57,270

יתרה ליום  31בדצמבר 2017

13,450

121,050

1,847

)(1,112

51,047

186,282

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים ביניים.
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ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום
 30ביוני
2017
2018
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )א(

)(72,078

71,331

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 30ביוני
2017
2018
)בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

5,776

)(17,617

לשנה שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2017
)מבוקר(

158,835

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
השקעה ברכוש קבוע
השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
השקעה בחברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי
המאזני
פרעון הלוואה לזמן ארוך לחברות כלולות המטופלות
1,159
לפי שיטת השווי המאזני

)(1,383
)(3,288

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(3,512

)(685
)(2,602

)(814
)(1,731

)(464
)(1,558

)(1,721
)(5,846

)(10,394

-

-

)(10,394

306

1,159

306

1,538

)(13,375

)(1,386

)(1,716

)(16,423

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
תמורה מהנפקת מניות
תמורה מהנפקת כתב התחייבות נדחה
פרעון כתב התחייבות נדחה

201
33,500
)(33,500

-

201
18,500
)(18,500

-

-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

2011

-

201

-

-

השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים
ושווי מזומנים

)(189

45

)(111

19

236

עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

)(75,578

58,001

4,480

)(19,314

142,648

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

241,436

98,788

161,378

176,103

98,788

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

165,858

156,789

165,858

156,789

241,436

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים ביניים.
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ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום
 30ביוני
2017
2018
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 30ביוני
2017
2018
)בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2017
)מבוקר(

נספח א  -תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
סה"כ רווח לתקופה
פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:
הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות:
נכסי חוב סחירים ולא סחירים
מניות
השקעות אחרות

29,669

26,353

25,081

14,948

56,542

)(1,156
607
)(3,495
)(4,044

)(12,692
)(1,518
)(838
)(15,048

)(2,757
)(1,197
)(4,936
)(8,890

)(7,655
)(1,020
288
)(8,387

)(29,734
)(3,131
)(8,168
)(41,033

הוצאות מימון בגין התחייבויות פיננסיות ואחרות

4,886

5,715

3,137

2,488

10,491

שערוך נדל"ן להשקעה
שערוך בגין השקעה בחברות כלולות
פחת והפחתות:
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים

)(1,235

-

)(202

-

2,588
-

675
1,934

524
1,504

351
996

267
777

1,078
3,205

חלק בהפסדי )רווחי( חברות המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני

)(1,103

1,040

)(531

)(540

)(2,935

שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
שינוי בנכסי ביטוח משנה
שינוי בהוצאות רכישה נדחות
מסים על הכנסה

305,988
)(258,139
)(21,392
15,652

290,377
)(168,851
)(25,800
15,026

79,643
)(76,711
)(4,023
13,425

83,015
)(56,112
)(3,619
8,009

456,405
)(331,765
)(20,711
28,354

שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:
רכישות ,נטו של השקעות פיננסיות
השקעה בנדל"ן להשקעה
פרמיות לגבייה
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

)(234,698
)(28,366
4,301
122,425
)(804

)(105,509
)(25,677
4,487
50,222
)(36

)(26,800
1,374
4,356
)(8,101
)(776

)(34,769
17,701
1,388
)(46,202
)(2

)(50,511
)(37,588
)(57,479
)(13,877
129,723
422

סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים
מפעילות שוטפת

)(93,920

27,974

)(22,753

)(35,986

76,367

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה:
ריבית שהתקבלה
ריבית ששולמה
מסים שהתקבלו
מסים ששולמו
דיבידנד שהתקבל

12,774
)(549
)(21,638
1,586
)(7,827

16,054
)(1,424
4,537
)(4,003
1,840
17,004

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(
71,331
)(72,078
שוטפת
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים ביניים.

4,636
)(2,154
964
3,446

5,513
)(643
)(2,939
1,490
3,421

29,340
)(2,964
4,582
)(7,988
2,956
25,926

5,776

)(17,617

158,835
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ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  - 1כללי
הישות המדווחת
ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ )להלן" :החברה"( הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל .כתובתה הרשמית
היא רחוב היצירה  22קרית אריה פתח תקווה .החברה מוחזקת במישרין על ידי חברת ש.שלמה החזקות עסקי ביטוח
בע"מ וחברת ש.שלמה החזקות בע"מ .לפרטים בדבר שינוי מבנה החזקה בתקופת הדוח ראה באור ))(7א(.
החברה עוסקת בביטוח ענפי אלמנטר :ביטוח כלי רכב חובה ,ביטוח רכב מנועי רכוש )עצמי וצד ג'( ,ביטוח תאונות
אישיות ,ביטוח דירות ,ביטוח בתי עסק וחבויות אחרים כמפורט בבאור .5
הדוחות הכספיים של החברה ליום  30ביוני  2018כוללים את אלה של החברה וזכויותיה בחברות כלולות.

באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים

תמצית הדוחות הכספיים ביניים נערכה בהתאם ל" IAS34-דיווח כספי לתקופות ביניים" ואינה כוללת את כל המידע
הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימו ביום 31
בדצמבר ) 2017להלן " -הדוחות הכספיים השנתיים"( .כמו כן נערכו דוחות אלה בהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו
בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( ,התשמ"א –  1981והתקנות שהותקנו לפיו .
תמצית הדוחות הכספיים ביניים אושרה לפרסום ע"י דירקטוריון החברה ביום  20באוגוסט.2018 ,
ב.

שימוש באומדנים ושיקול דעת

בעריכת תמצית הדוחות הכספיים הביניים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) , (IFRSנדרשת הנהלת החברה
להשתמש בשיקול דעת בהערכות ,אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים
והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של החברה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות
הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים.
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באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
למעט המפורט בסעיף א להלן ,המדיניות החשבונאית של החברה ,בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה ,הינה המדיניות
שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים .להלן תיאור השינויים העיקריים במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים
ביניים אלה והשפעתם:
א .יישום לראשונה של תקנים חדשים
החל מיום  1בינואר  2018החברה מיישמת את התקנים החדש המתואר להלן:
תקן דיווח כספי בינלאומי ) , IFRS 9 (2014מכשירים פיננסים
החל מהרבעון הראשון לשנת  ,2018החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי ) ,IFRS 9 (2014מכשירים פיננסיים
)בסעיף זה" :התקן" או " ,(ׂ"IFRS 9אשר החליף את תקן דיווח כספי בינלאומי ) IFRS 9 (2009מכשירים פיננסיים.
בנוסף ,החל ממועד זה החברה מיישמת את התיקון ל IFRS -מכשירים פיננסיים :סיווג נכסים פיננסיים הכוללים
אופציות לפירעון מוקדם  .החברה בחרה ליישם את התקן והתיקון לתקן ,החל מיום  1בינואר ) 2018בסעיף זה" :מועד
היישום לראשונה"( ללא תיקון של מספרי ההשוואה  ,למעט כאשר נדרש בהתאם להוראות התקן בקשר לפריטי גידור
מסוימים  ,תוך התאמת יתרות העודפים ומרכיבים אחרים של ההון למועד היישום לראשונה.
הטבלה להלן מציגה את קבוצות המדידה המקוריות בהתאם להוראות ) ,IFRS 9 (2009ואת קבוצות המדידה החדשות
בהתאם להוראות  IFRS 9בקשר לנכסים הפיננסיים של החברה ליום  1בינואר  ,2018וכן את השפעות המעבר לIFRS 9-
על יתרות הפתיחה של העודפים ומרכיבים אחרים של ההון.
סיווג מקורי
תחת
)IFRS 9 (2009

סיווג חדש
תחת
IFRS 9

הלוואות לחברות כלולות

עלות מופחתת

השקעה באגרות חוב
סה"כ נכסים פיננסיים

עלות מופחתת

שווי הוגן דרך
רווח והפסד
עלות מופחתת

באלפי ש"ח
נכסים פיננסיים

ערך בספרים
תחת
)IFRS 9 (2009

ערך בספרים
תחת
IFRS 9

22,347

23,352

117,372
139,719

116,640
139,992

קרנות ועודפים
קרן תרגום של פעילויות חוץ

-

-

)(1,112

)(82

עודפים

-

-

51,047

50,196

49,935

50,114

)(2,684

)(2,778

סה"כ קרנות ועודפים
מסים נדחים
)(1

)(2

-

-

בהתאם לתקן סיווג של נכסים פיננסיים המהווים מכשירי חוב מתבצע על בסיס המודל העסקי של החברה לניהול
הנכסים הפיננסיים וכן ,על בסיס מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי .כתוצאה מכך:
)א(

נכסי חוב אשר מוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק נכסים פיננסיים על מנת לגבות תזרימי
מזומנים חוזיים וכוללים תשלומי קרן וריבית בלבד ,נמדדים לפי התקן בעלות מופחתת.

)ב(

נכסי חוב שמאפייני תזרים המזומנים החוזי שלהם אינם כוללים תשלומי קרן וריבית בלבד נמדדים לפי התקן
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

)ג(

השקעות באגרות חוב סחירות אשר כוללות תשלומי קרן וריבית בלבד נמדדות לפי התקן בשווי הוגן דרך רווח
כולל אחר מכיוון שמטרת המודל העסקי של החברה הינה גם מכירה וגם גביית תזרימי מזומנים חוזיים.

בהתאם לתקן ,השקעות במכשירים הוניים נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,למעט השקעות שאינן מוחזקות
למסחר שהחברה בחרה לייעד לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר לגביהן הסכומים שיזקפו להון לא יסווגו לרווח והפסד ,גם
במקרה של מכירת ההשקעה )למעט במקרה של חלוקת דיבידנדים(.
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א .יישום לראשונה של תקנים חדשים )המשך(
) (3

לחברה הלוואות לחברות כלולות אשר ,במהות ,מהוות חלק מההשקעה נטו בכלולה .ההלוואות האמורות הינן בתחולת
התקן והן סווגו על בסיס מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי .לפיכך ,הלוואות אלו נמדדות לפי התקן
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

)(4

התקן כולל מודל חדש להכרה בהפסדי אשראי חזויים ) (‘expected credit loss’ modelעבור נכסי החוב הפיננסיים
שאינם נמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד ,כתוצאה מיישום התקן ,ליום  1בינואר  2018סכום ההפרשה לירידת ערך
מכל הנכסים הפיננסיים גדל ב  732אלפי ש"ח.

)(5

בהתאם לתקן ,במקרים בהם שינוי תנאים או החלפה של התחייבויות פיננסיות אינו מהותי ואינו מביא לגריעה ,יש
להוון את תזרימי המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי כאשר ההפרש בין הערך הנוכחי של
ההתחייבות הפיננסית בעלת התנאים החדשים לבין הערך הנוכחי של ההתחייבות הפיננסית המקורית יוכר ברווח או
הפסד.
להלן עיקרי השינויים במדיניות החשבונאית בעקבות יישום התקן החל מיום  1בינואר :2018
סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
הכרה ומדידה לראשונה
החברה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם .יתר הנכסים הפיננסים וההתחייבויות הפיננסיות
מוכרים לראשונה במועד בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר .ככלל ,נכס פיננסי או התחייבות פיננסית
נמדדים לראשונה בשווי הוגן בתוספת ,במקרה של נכס פיננסי או התחייבות פיננסית שאינם מוצגים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד ,עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס הפיננסי או ההתחייבות הפיננסית.
נכסים פיננסיים  -סיווג ומדידה עוקבת
במועד ההכרה לראשונה ,נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות :עלות מופחתת; שווי הוגן דרך
רווח כולל אחר  -השקעות במכשירי חוב; שווי הוגן דרך רווח כולל אחר  -השקעות במכשירים הוניים; או שווי הוגן דרך
רווח והפסד.
נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם ,ורק כאשר ,החברה משנה את המודל העסקי שלה
לניהול נכסי חוב פיננסיים ,ובמקרה כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת תקופת הדיווח
העוקבת לשינוי במודל העסקי.
נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה בשווי הוגן
דרך רווח והפסד:
 במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרןוריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
מכשיר חוב נמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד
למדידה בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי מזומנים חוזיים והן על ידי מכירת נכסים
פיננסיים; וכן
התנאים החוזיים של מכשיר החוב מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית
בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
במקרים מסוימים ,במועד ההכרה לראשונה של השקעה במכשיר הוני שאינו מוחזק למסחר ,החברה בוחרת באופן
שאינו ניתן לשינוי ,להציג שינויים עוקבים בשווי ההוגן של המכשיר ברווח כולל אחר .בחירה זו מתבצעת על בסיס כל
השקעה בנפרד.
כל הנכסים הפיננסיים שאינם מסווגים למדידה בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כמתואר לעיל ,וכן
נכסים פיננסיים שייועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד ,נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
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א .יישום לראשונה של תקנים חדשים )המשך(
לחברה יתרות לקוחות חייבים אחרים ופיקדונות המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית תזרימי המזומנים
החוזיים .תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו ,כוללים אך ורק תשלומי קרן וריבית אשר משקפת
תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי .בהתאם לכך ,נכסים פיננסיים אלו החברה מעריכה את מטרת המודל
העסקי שבו מוחזק הנכס הפיננסי ברמת התיק ,שכן הדבר משקף בצורה הטובה ביותר את האופן שבו מנוהל העסק
ומסופק המידע להנהלה .בקביעת המודל העסקי של החברה ,נלקחו בחשבון שיקולים הכוללים את:
-

האופן שבו מוערכים ומדווחים לאנשי מפתח בהנהלה של הישות הביצועים של המודל העסקי ושל הנכסים
הפיננסיים המוחזקים במודל זה; הסיכונים המשפיעים על ביצוע המודל העסקי )והנכסים הפיננסיים
המוחזקים באותו מודל עסקי( וכיצד מנוהלים אותם סיכונים;
האופן שבו מתוגמלים המנהלים של העסק )לדוגמה ,אם התגמול מבוסס על השווי ההוגן של הנכסים המנוהלים
או על תזרימי המזומנים החוזיים שנגבו(; וכן
תדירות ,הערך והעיתוי של מכירות של נכסים פיננסיים בתקופות קודמות ,הסיבות למכירות וציפיות לגבי
פעילות מכירה עתידית.

העברות של נכסים פיננסיים לצדדים שלישיים בעסקאות שאינן כשירות לגריעה אינן נחשבות מכירות לצורך הערכת
המודל העסקי ,זאת באופן עקבי להמשך ההכרה של החברה באותם נכסים פיננסיים.
נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר או מנוהלים ואשר ביצועיהם מוערכים על בסיס השווי ההוגן ,נמדדים בשווי הוגן
דרך רווח והפסד.
נכסים פיננסיים  -הערכה האם תזרימי מזומנים כוללים קרן וריבית בלבד
לצורך הבחינה האם תזרימי המזומנים כוללים קרן וריבית בלבד' ,קרן' הינה השווי ההוגן של הנכס הפיננסי במועד
ההכרה לראשונה' ,ריבית' מורכבת מתמורה עבור ערך הזמן של הכסף ,עבור סיכון האשראי המיוחס לסכום הקרן
שטרם נפרעה במהלך תקופת זמן מסוימת ועבור סיכונים ועלויות בסיסיים אחרים של הלוואה ,כמו גם מרווח רווח.
בבחינה האם תזרימי מזומנים חוזיים הם תזרימים של קרן וריבית בלבד ,החברה בוחנת את התנאים החוזיים של
המכשיר ,ובמסגרת זו מעריכה האם הנכס הפיננסי כולל תנאי חוזי שעשוי לשנות את העיתוי או הסכום של תזרימי
המזומנים החוזיים כך שהוא לא יקיים את התנאי .בביצוע הערכה זו ,החברה לוקחת בחשבון את השיקולים הבאים:
-

אירועים מותנים כלשהם אשר ישנו את העיתוי או הסכום של תזרימי המזומנים;
תנאים שעשויים לשנות את שיעור הריבית הנקובה ,כולל ריבית משתנה;
מאפייני הארכה או פירעון מוקדם; וכן
תנאים המגבילים את זכותה של החברה לתזרימי מזומנים מנכסים מוגדרים )לדוגמה נכס פיננסי ללא זכות חזרה
).(non-recourse

מאפיין פירעון מוקדם הינו עקבי עם קריטריון קרן וריבית בלבד אם סכום הפירעון המוקדם מייצג באופן מהותי
סכומים שטרם שולמו של קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה ,אשר עשוי לכלול פיצוי סביר ,המתקבל או משולם,
בגין סיום מוקדם של החוזה .בנוסף ,עבור נכס פיננסי אשר נרכש בפרמיה או בניכיון משמעותיים ביחס לערך הנקוב
החוזי ,מאפיין אשר מתיר או דורש פירעון מוקדם בסכום אשר מייצג באופן מהותי את הערך הנקוב החוזי וריבית חוזית
שנצברה אך טרם שולמה )אשר עשוי לכלול פיצוי סביר ,המתקבל או משולם ,בגין סיום מוקדם( ,הינו עקבי עם קריטריון
קרן וריבית בלבד אם השווי ההוגן של מאפיין הפירעון המוקדם אינו משמעותי בהכרה לראשונה.
נכסים פיננסיים  -מדידה עוקבת ורווחים והפסדים
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
בתקופות עוקבות נכסים אלו נמדדים בשווי הוגן .רווחים והפסדים נטו ,לרבות הכנסות ריבית או דיבידנדים ,מוכרים
ברווח והפסד.
נכסים פיננסים בעלות מופחתת
נכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפסדים מירידת
ערך .הכנסות ריבית ,רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד .רווח או הפסד כלשהו הנובע
מגריעה ,מוכר אף הוא ברווח והפסד.
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באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
א .יישום לראשונה של תקנים חדשים )המשך(
השקעות במכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
נכסים אלה נמדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן .הכנסות ריבית המחושבות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית,
רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד .רווחים והפסדים אחרים נטו מוכרים ברווח כולל
אחר .במועד הגריעה ,רווחים והפסדים שנצברו ברווח כולל אחר מסווגים מחדש לרווח והפסד.
הכנסות ריבית מוכרות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית .ככלל ,חישוב הכנסות הריבית מתבצע על-ידי יישום
שיעור הריבית האפקטיבי לערך בספרים ברוטו של הנכס הפיננסי .עם זאת ,עבור נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון
אשראי שנרכשו או שנוצרו ,או נכסים פיננסיים אשר לאחר מועד ההכרה לראשונה הפכו לפגומים עקב סיכון אשראי,
הכנסות הריבית מחושבות תוך יישום שיעור הריבית האפקטיבי לעלות המופחתת של הנכס הפיננסי.
התחייבויות פיננסיות  -סיווג ,מדידה עוקבת ורווחים והפסדים
התחייבויות פיננסיות מסווגות כנמדדות לפי עלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח והפסד .התחייבות פיננסית נמדדת
בשווי הוגן דרך רווח והפסד אם היא מסווגת כמוחזקת למסחר ,מהווה מכשיר נגזר או מיועדת למדידה כאמור בעת
ההכרה לראשונה .התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד נמדדות בשווי הוגן ,כאשר רווחים והפסדים נטו,
כולל הוצאות ריבית כלשהן ,מוכרים ברווח והפסד .התחייבויות פיננסיות אחרות נמדדות בתקופות עוקבות בעלות
מופחתת ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית .הוצאות ריבית ורווחים והפסדים מהפרשי שער מוכרים ברווח
והפסד .רווח או הפסד כלשהו מגריעה ,מוכר אף הוא ברווח והפסד.
גריעת התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר המחויבות החוזית של החברה פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה .בנוסף,
תיקון משמעותי של התנאים של התחייבות פיננסית קיימת ,או החלפה של מכשירי חוב בעלי תנאים שונים באופן מהותי
בין לווה לבין מלווה קיימים ,מטופלים כסילוק של ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה
לפי שווי הוגן.
ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה לבין התמורה ששולמה )לרבות נכסים כלשהם שאינם
מזומנים שהועברו או התחייבויות שניטלו( ,מוכר ברווח והפסד .במקרה של שינוי תנאים )או החלפה של מכשירי חוב(
שאינו מהותי ,תזרימי המזומנים החדשים מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי ,כאשר ההפרש בין הערך הנוכחי
של ההתחייבות הפיננסית בעלת התנאים החדשים לבין הערך הנוכחי של ההתחייבות הפיננסית המקורית מוכר ברווח
והפסד.
ירידת ערך
נכסים פיננסיים
החברה מכירה בהפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין:
 נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות המופחתת; השקעות במכשירי חוב הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר;החברה מודדת את ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר,
פרט להפרשות להלן ,אשר נמדדות בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים בתקופה של  12חודשים:
 מכשירי חוב אשר נקבע כי הינם בעלי סיכון אשראי נמוך במועד הדיווח; וכן מכשירי חוב אחרים ופיקדונות ,עבורם סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה.החברה מחשיבה נכס פיננסי כנמצא בכשל ,כאשר:
 אין זה סביר שהלווה יעמוד במלוא מחויבויותיו לתשלום כלפי החברה ,ולחברה אין זכות לבצע פעולות כגון מימושבטוחות )ככל שישנן(; או
 התשלומים החוזיים בגין הנכס הפיננסי נמצאים בפיגור של יותר מ 90-יום.החברה מחשיבה מכשיר חוב כבעל סיכון אשראי נמוך ,כאשר דירוג סיכון האשראי שלו שקול להגדרה הגלובלית
והמובנת של 'דרגת השקעה'
הפסדי אשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר הינם הפסדי אשראי חזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים
לאורך כל חיי המכשיר הפיננסי.
הפסדי אשראי חזויים בתקופה של  12חודשים הינם החלק של הפסדי האשראי החזויים הנובעים מאירועי כשל
אפשריים במהלך תקופה של  12חודשים ממועד הדיווח.
התקופה המירבית שנלקחת בחשבון בהערכת הפסדי האשראי החזויים היא התקופה החוזית המירבית שלאורכה
החברה חשופה לסיכון אשראי.
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באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
א .יישום לראשונה של תקנים חדשים )המשך(
מדידת הפסדי אשראי חזויים
הפסדי אשראי חזויים מהווים אומדן משוקלל-הסתברויות של הפסדי אשראי .הפסדי אשראי נמדדים לפי הערך הנוכחי
של הפער בין תזרימי המזומנים שהחברה זכאית להם לפי החוזה לבין תזרימי המזומנים שהחברה צופה לקבל.
הפסדי האשראי החזויים מהוונים לפי שיעור הריבית האפקטיבית של הנכס הפיננסי.
נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי
בכל מועד דיווח ,החברה מעריכה האם נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת ומכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן
דרך רווח כולל אחר ,הפכו לפגומים עקב סיכון אשראי .נכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כאשר התרחש אחד ,או
יותר ,מהאירועים שיש להם השפעה שלילית על תזרימי המזומנים העתידיים שנאמדו בגין נכס פיננסי זה.
הצגה של ירידת ערך
הפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכס פיננסי הנמדד בעלות מופחתת ,מוצגת בניכוי מהערך בספרים ברוטו של הנכס
הפיננסי.
עבור השקעות במכשירי חוב הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר ,ההפרשה להפסדי אשראי חזויים מוכרת ברווח
כולל אחר והיא אינה מקטינה את הערך בספרים של הנכס הפיננסי.
ב .שינוים חשבונאיים צפויים
תקן דיווח כספי בינלאומי  ,IFRS 16חכירות
התקן מחליף את תקן בינלאומי מספר  ,17חכירות ) (IAS 17ואת הפרשנויות הקשורות לתקן .הוראות התקן מבטלות
את הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית או כמימונית .חלף זאת ,לעניין חוכרים ,מציג התקן החדש
מודל אחד לטיפול החשבונאי בכל החכירות ,לפיו על החוכר להכיר בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין החכירה
בדוחותיו הכספיים .עם זאת ,התקן כולל שני חריגים למודל הכללי ,לפיהם חוכר יכול לבחור לא ליישם את דרישות
ההכרה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות לגבי חכירות לטווח קצר של עד שנה ו/או חכירות בהן נכס הבסיס הוא בעל ערך
נמוך.
בנוסף ,התקן מאפשר לחוכר ליישם את הגדרת המונח חכירה באחת משתי החלופות הבאות באופן עקבי לכל החכירות:
יישום רטרוספקטיבי עבור כל הסכמי החכירה ,קרי ביצוע הערכה מחודשת לקיומה של חכירה עבור כל חוזה בנפרד או
לחילופין יישום הקלה פרקטית המאפשרת לשמר את הערכת קיומה של חכירה בהתאם להוראות תקן חשבונאות
בינלאומי  17חכירות ופרשנות מספר  4של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי ,קביעה אם הסדר מכיל חכירה
) ,(IFRIC 4בנוגע להסכמים הקיימים למועד היישום .כמו כן ,התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו
הקיימות כיום.
התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2019עם אפשרות ליישום מוקדם ,ובלבד שהחברה מיישמת
באימוץ מוקדם גם את  ,IFRS 15הכנסה מחוזים עם לקוחות.
התקן כולל חלופות שונות עבור יישום הוראות המעבר ,כך שניתן לבחור באחת מהחלופות הבאות בעת היישום
לראשונה :יישום רטרוספקטיבי מלא או יישום השפעה המצטברת ,קרי ,יישום התקן )עם אפשרות למספר הקלות( החל
מיום היישום לראשונה תוך התאמת יתרת העודפים למועד זה.
אופן יישום התקן והשפעות צפויות
בכוונת החברה לאמץ את התקן החל מיום  1בינואר  2019בגישת ההשפעה המצטברת ,תוך התאמת יתרת העודפים ליום
 1בינואר .2019
השפעות צפויות
החברה מתכוונת לבחור ליישם את הוראת המעבר לפיה תכיר במועד היישום לראשונה בהתחייבות בגין חכירה לפי
הערך הנוכחי של יתרת תשלומי החכירה העתידיים מהוונים לפי שיעור הריבית התוספתי של החוכר למועד זה ובמקביל
תכיר בסכום הזהה להתחייבות בנכס זכות שימוש בחכירה ,מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו אשר
הוכרו כנכס או התחייבות לפני מועד היישום לראשונה .כתוצאה מכך ,ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה על יתרת
העודפים למועד היישום לראשונה.
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באור  - 4עונתיות
מחזור ההכנסות מפרמיות ברוטו בביטוח כללי מתאפיין בעונתיות ,הנובעת בעיקר מביטוחי רכבים של קבוצות עובדים
שונות וציי רכבים של עסקים ,אשר תאריכי חידושם הם בדרך כלל בינואר וכן מפוליסות שונות של בתי עסק ,אשר
תאריכי חידושן הם בדרך כלל בינואר או באפריל .השפעתה של עונתיות זו על הרווח המדווח מנוטרלת באמצעות
ההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה.
במרכיבי ההוצאות האחרים ,כגון :תביעות ,ובמרכיבי ההכנסות האחרים ,כגון הכנסות מהשקעות ,לא קיימת עונתיות
מובהקת ,ולכן גם לא קיימת עונתיות מובהקת ברווח.

באור  - 5מגזרי פעילות
לחברה מגזר פעילות יחיד בר דיווח אשר הינו מגזר ביטוח כללי כמפורט להלן :
מגזר ביטוח כללי
מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש .בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון מפורט מגזר
הביטוח הכללי לפי ענפי רכב חובה ,רכב רכוש ,ענפי רכוש אחרים וענפי חבויות אחרים .החברה מציגה בדוחותיה חלוקה לענפים
הבאים:

•

ענף רכב חובה
ענף רכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו על ידי בעל הרכב או הנוהג בו היא חובה על פי דין ואשר מעניק כיסוי לנזק
גוף )לנהג הרכב ,לנוסעים ברכב או להולכי רגל( כתוצאה משימוש ברכב מנועי.

•

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

•

ענפי רכוש אחרים
מתמקד בכיסוי נזק רכוש לדירה ,ביטוח אגב משכנתא ,בתי עסק ותאונות אישיות.

•

ענפי חבויות אחרים
ענפי חבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי .ענפים אלו כוללים :אחריות כלפי
צד ג' ,אחריות מעבידים ,אחריות המוצר ואחריות מקצועית .ענפים אלו נמכרים כתוספות לפוליסות בענף דירות ובתי
עסק.
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באור  - 5מגזרי פעילות )המשך(
לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני 2018

רכב חובה

רכב רכוש

ענפי רכוש
אחרים

ענפי חבויות
אחרים

סה"כ

לא מיוחס
למגזרי
פעילות

סה"כ

)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

פרמיות ברוטו
363,024
משנה
ביטוח
פרמיות
266,956
פרמיות בשייר
96,068
בשייר
הורווחה,
שטרם
פרמיה
שינוי ביתרת
)(23,281

264,595
94,762
169,833
)(11,314

37,581
20,043
17,538
)(3,269

1,527
787
740
)(163

666,727
382,548
284,179
)(38,027

-

666,727
382,548
284,179
)(38,027

פרמיות שהורווחו בשייר

72,787

158,519

14,269

577

246,152

-

246,152

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות

3,726
34,176
-

3,356
4,616
5

319
3,818
-

19
165
-

7,420
42,775
5

751
7

8,171
42,775
12

סך הכל הכנסות

110,689

166,496

18,406

761

296,352

758

297,110

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה
אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון

275,399

140,579

19,474

1,918

437,370

-

437,370

228,674

43,372

14,966

1,360

288,372

-

288,372

46,725

97,207

4,508

558

148,998

-

148,998

26,751
6,367
4,185

47,273
3,978
128

10,620
760
61

553
35
1

85,197
11,140
4,375

1,091
2,091

85,197
12,231
6,466

סך כל ההוצאות

84,028

148,586

15,949

1,147

249,710

3,182

252,892

חלק ברווחי חברות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני

-

-

-

-

-

1,103

1,103

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

26,661

17,910

2,457

)(386

46,642

)(1,321

45,321

רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

-

-

-

-

-

156

156

סה"כ רווח )הפסד( כולל לפני מסים
על ההכנסה

26,661

17,910

2,457

)(386

46,642

)(1,165

45,477

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,ברוטו
ליום  30ביוני 2018

1,779,064

321,769

52,980

4,993

2,158,806

-

2,158,806

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,בשייר
ליום  30ביוני 2018

355,228

218,419

17,738

1,754

593,139

-

593,139
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ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  - 5מגזרי פעילות )המשך(
לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני 2017

רכב רכוש

רכב חובה

ענפי רכוש
אחרים

ענפי חבויות
אחרים

סה"כ

לא מיוחס
למגזרי
פעילות

סה"כ

)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

פרמיות ברוטו
323,518
משנה
ביטוח
פרמיות
238,111
בשייר
פרמיות
85,407
שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה ,בשייר )(29,522

211,582
2,028
209,554
)(61,149

24,251
12,850
11,401
)(513

922
472
450
)(30

560,273
253,461
306,812
)(91,214

-

560,273
253,461
306,812
)(91,214

פרמיות שהורווחו בשייר

55,885

148,405

10,888

420

215,598

-

215,598

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות

10,297
23,917
-

7,204
483
12

416
3,089
-

28
126
-

17,945
27,615
12

2,894
10

20,839
27,615
22

סך הכל הכנסות

90,099

156,104

14,393

574

261,170

2,904

264,074

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה
אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון

229,661

102,406

14,728

838

347,633

-

347,633

192,303

1,223

10,997

566

205,089

-

205,089

37,358

101,183

3,731

272

142,544

-

142,544

21,579
5,184
4,063

34,040
2,966
11

7,408
472
185

408
22
2

63,435
8,644
4,261

762
2,009

63,435
9,406
6,270

סך כל ההוצאות

68,184

138,200

11,796

704

218,884

2,771

221,655

חלק בהפסדי חברה המטופלת לפי
שיטת השווי המאזני

-

-

-

-

-

)(1,040

)(1,040

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

21,915

17,904

2,597

)(130

42,286

)(907

41,379

הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

-

-

-

-

-

)(10

)(10

סה"כ רווח )הפסד( כולל לפני מסים
על ההכנסה

21,915

17,904

2,597

)(130

42,286

)(917

41,369

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,ברוטו
ליום  30ביוני 2017

1,398,015

251,268

35,065

2,442

1,686,790

-

1,686,790

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,בשייר
ליום  30ביוני 2017

284,083

245,147

11,934

1,012

542,176

-

542,176
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ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  - 5מגזרי פעילות )המשך(
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני 2018

רכב חובה

רכב רכוש

ענפי
חבויות
אחרים

ענפי רכוש
אחרים

סה"כ

לא מיוחס
למגזרי
פעילות

סה"כ

)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

פרמיות ברוטו
132,898
משנה
ביטוח
פרמיות
96,736
בשייר
פרמיות
36,162
שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה ,בשייר 2,771

122,576
43,889
78,687
)(705

17,182
8,753
8,429
)(1,010

686
356
330
)(25

273,342
149,734
123,608
1,031

-

273,342
149,734
123,608
1,031

פרמיות שהורווחו בשייר

38,933

77,982

7,419

305

124,639

-

124,639

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות

5,415
17,383
-

3,685
2,850
1

223
1,994
-

20
88
-

9,343
22,315
1

1,839
4

11,182
22,315
5

סך הכל הכנסות

61,731

84,518

9,636

413

156,298

1,843

158,141

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה
אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון

134,966

70,078

10,410

1,261

216,715

-

216,715

114,183

26,507

7,945

904

149,539

-

149,539

20,783

43,571

2,465

357

67,176

-

67,176

13,660
2,884
1,591

24,698
2,081
88

5,403
403
45

285
18
-

44,046
5,386
1,724

506
1,328

44,046
5,892
3,052

סך כל ההוצאות

38,918

70,438

8,316

660

118,332

1,834

120,166

חלק ברווחי חברות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני

-

-

-

-

-

531

531

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

22,813

14,080

1,320

)(247

37,966

540

38,506

הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

-

-

-

-

-

)(124

)(124

סה"כ רווח )הפסד( כולל לפני מסים
על ההכנסה

22,813

14,080

1,320

)(247

37,966

416

38,382

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,ברוטו
ליום  30ביוני 2018

1,779,064

321,769

52,980

4,993

2,158,806

-

2,158,806

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,בשייר
ליום  30ביוני 2018

355,228

218,419

17,738

1,754

593,139

-

593,139
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ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  - 5מגזרי פעילות )המשך(
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני 2017

רכב חובה

רכב רכוש

ענפי
חבויות
אחרים

ענפי רכוש
אחרים

סה"כ

לא מיוחס
למגזרי
פעילות

סה"כ

)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

פרמיות ברוטו
105,842
פרמיות ביטוח משנה
78,134
פרמיות בשייר
27,708
בשייר
הורווחה,
שטרם
פרמיה
שינוי ביתרת
2,441

89,808
1,284
88,524
)(9,054

11,646
6,013
5,633
)(10

422
216
206
9

207,718
85,647
122,071
)(6,614

-

207,718
85,647
122,071
)(6,614

פרמיות שהורווחו בשייר

30,149

79,470

5,623

215

115,457

-

115,457

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות

5,754
12,321
-

4,942
215
5

440
1,566
-

20
64
-

11,156
14,166
5

1,626
3

12,782
14,166
8

סך הכל הכנסות

48,224

84,632

7,629

299

140,784

1,629

142,413

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה
אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון

136,161

54,684

9,119

310

200,274

-

200,274

113,446

1,148

7,144

221

121,959

-

121,959

22,715

53,536

1,975

89

78,315

-

78,315

11,313
2,439
1,738

18,361
1,608
4

4,060
284
215

217
17
1

33,951
4,348
1,958

388
1,036

33,951
4,736
2,994

סך כל ההוצאות

38,205

73,509

6,534

324

118,572

1,424

119,996

חלק ברווחי חברה המטופלת לפי
שיטת השווי המאזני

-

-

-

-

-

540

540

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

10,019

11,123

1,095

)(25

22,212

745

22,957

רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

-

-

-

-

-

877

877

סה"כ רווח )הפסד( כולל לפני מסים
על ההכנסה

10,019

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,ברוטו
ליום  30ביוני 2017

1,398,015

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,בשייר
ליום  30ביוני 2017

284,083

11,123

251,268

245,147

1,095

35,065

11,934

)(25

2,442

1,012

22,212

1,686,790

542,176

1,622

-

-

23,834

1,686,790

542,176
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ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  - 5מגזרי פעילות )המשך(
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2017

רכב רכוש

רכב חובה

ענפי רכוש
אחרים

ענפי חבויות
אחרים
)מבוקר(
אלפי ש''ח

סה"כ

לא מיוחס
למגזרי
פעילות

סה"כ

פרמיות ברוטו
539,062
פרמיות ביטוח משנה
395,491
פרמיות בשייר
143,571
בשייר
הורווחה,
שטרם
פרמיה
שינוי ביתרת
)(16,836

391,732
35,652
356,080
)(24,870

51,337
26,888
24,449
)(1,320

2,014
1,032
982
)(90

984,145
459,063
525,082
)(43,116

-

984,145
459,063
525,082
)(43,116

פרמיות שהורווחו בשייר

126,735

331,210

23,129

892

481,966

-

481,966

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות

22,576
54,442
-

16,479
1,311
13

1,074
6,375
-

74
264
-

40,203
62,392
13

7,498
15

47,701
62,392
28

סך הכל הכנסות

203,753

349,013

30,578

1,230

584,574

7,513

592,087

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה
אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון

550,776

233,345

30,095

1,719

815,935

-

815,935

451,354

6,438

20,571

1,253

479,616

-

479,616

99,422

226,907

9,524

466

336,319

-

336,319

48,764
10,446
6,753

78,182
6,409
25

15,339
1,129
290

850
53
3

143,135
18,037
7,071

1,763
3,801

143,135
19,800
10,872

סך כל ההוצאות

165,385

311,523

26,282

1,372

504,562

5,564

510,126

חלק ברווחי חברה המטופלת לפי
שיטת השווי המאזני

-

-

-

-

-

2,935

2,935

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

38,368

37,490

4,296

)(142

80,012

4,884

84,896

רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

-

-

-

-

-

1,120

1,120

סה"כ רווח )הפסד( כולל לפני מסים
על ההכנסה

38,368

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,ברוטו
ליום  31בדצמבר 2017

1,555,492

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,בשייר
ליום  31בדצמבר 2017

311,101

37,490

253,585

219,066

4,296

40,703

13,981

)(142

3,038

1,142

80,012

1,852,818

545,290

6,004

-

-

86,016

1,852,818

545,290
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ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  - 6השקעות פיננסיות אחרות
הערך בספרים של מזומנים ושווי מזומנים ,חייבים ויתרות חובה וזכאים ויתרות זכות תואם או קרוב לשווי הוגן שלהם.
ליום  30ביוני 2018
מוצגים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד

מכשירי חוב הנמדדים
בעלות מופחתת
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

נכסי חוב סחירים )א(
נכסי חוב שאינם סחירים )ב(
מניות )ג(
השקעות פיננסיות אחרות )ד(

689,748
62,349
181,201

91,689
150,660
-

781,437
150,660
62,349
181,201

סה"כ

933,298

242,349

1,175,647

מוצגים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד

מכשירי חוב הנמדדים
בעלות מופחתת
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

נכסי חוב סחירים )א(
נכסי חוב שאינם סחירים )ב(
מניות )ג(
השקעות פיננסיות אחרות )ד(

550,119
46,249
135,417

128,607
135,022
-

678,726
135,022
46,249
135,417

סה"כ

731,785

263,629

995,414

מוצגים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד

מכשירי חוב הנמדדים
בעלות מופחתת
)מבוקר(
אלפי ש''ח

נכסי חוב סחירים )א(
נכסי חוב שאינם סחירים )ב(
מניות )ג(
השקעות פיננסיות אחרות )ד(

572,708
50,609
145,919

104,436
78,136
-

677,144
78,136
50,609
145,919

סה"כ

769,236

182,572

951,808

סה"כ

ליום  30ביוני 2017
סה"כ

ליום  31בדצמבר 2017
סה"כ
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ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  - 6השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
א .נכסי חוב סחירים:
ההרכב:
ליום  30ביוני
2017
2018
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

ליום  31בדצמבר
2017
) מבוקר(
אלפי ש''ח

אגרות חוב ממשלתיות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

299,290

246,066

212,179

נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה
מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
מכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת*
סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

390,458
91,689
482,147

337,940
128,607
466,547

326,642
104,436
431,078

סך הכל נכסי חוב סחירים

781,437

678,726

677,144

* השווי ההוגן של נכסי חוב סחירים הנמדדים בעלות מופחתת:
נכסי חוב אחרים

95,206

110,497

133,990

ב .נכסי חוב שאינם סחירים:
ההרכב:
ליום  30ביוני 2018
שווי הוגן

הערך בספרים
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

שאינם ניתנים להמרה
מוצגים כמכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת

149,881

150,660

ליום  30ביוני 2017
שווי הוגן

הערך בספרים
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

שאינם ניתנים להמרה
מוצגים כמכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת

135,022

134,446
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באור  - 6השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ב .נכסי חוב שאינם סחירים )המשך(
ליום  31בדצמבר 2017
שווי הוגן

הערך בספרים
)מבוקר(
אלפי ש''ח

שאינם ניתנים להמרה
מוצגים כמכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת

78,136

78,740

ג .מניות

ד.

ליום  30ביוני

ליום  31בדצמבר

2017
2018
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

2017
) מבוקר(
אלפי ש''ח

סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

60,244

44,599

48,504

שאינן סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

2,105

1,650

2,105

סך הכל מניות

62,349

46,249

50,609

השקעות פיננסיות אחרות
ליום  30ביוני
2017
2018
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
לא סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
מכשירים נגזרים

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

ליום  31בדצמבר
2017
) מבוקר(
אלפי ש''ח

156,805

115,829

124,919

23,999
397
24,396

18,379
1,209
19,588

20,702
298
21,000

181,201

135,417

145,919

השקעות פיננסיות אחרות כוללות השקעות בתעודות סל ,אופציות ,חוזי אקדמה ,קרנות השקעה ותעודות
השתתפות בקרנות נאמנות.

ה .שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות
הטבלה דלהלן מציגה ניתוח של הנכסים המוחזקים כנגד חוזי ביטוח המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד .הרמות
השונות הוגדרו באופן הבא:
•
•
•

רמה  – 1שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים.
רמה  – 2שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים ,במישרין או בעקיפין ,שאינם כלולים ברמה  1לעיל.
רמה  – 3שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.

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.
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באור  - 6השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ה .שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות )המשך(
נכון ליום  30ביוני  2018החברה מחזיקה במכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:

רמה 1

נכסי חוב סחירים
מניות
אחרות

689,748
60,244
156,805

(*) 24,396

2,105
-

689,748
62,349
181,201

סה"כ

906,797

24,396

2,105

933,298

רמה 1

ליום  30ביוני 2017
רמה 3
רמה 2
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

סה"כ

נכסי חוב סחירים
מניות
אחרות

550,119
44,599
115,829

(*) 19,588

1,650
-

550,119
46,249
135,417

סה"כ

710,547

19,588

1,650

731,785

רמה 1

ליום  31בדצמבר 2017
רמה 3
רמה 2
)מבוקר(
אלפי ש''ח

סה"כ

נכסי חוב סחירים
מניות
אחרות

572,708
48,504
124,919

(*) 21,000

2,105
-

572,708
50,609
145,919

סה"כ

746,131

21,000

2,105

769,236

)*(

ׁ

ליום  30ביוני 2018
רמה 3
רמה 2
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

סה"כ

השקעות אחרות שסווגו לרמה  2כוללות:
 .1קרנות השקעה  -השווי ההוגן נקבע על בסיס עסקאות דומות שנערכו בסמוך לתאריך הדוחות
הכספיים.
 .2חוזי אקדמה  -השווי ההוגן נאמד על בסיס היוון ההפרש בין מחיר ה  FORWARD -הנקוב בחוזה
לבין מחיר ה  FORWARD -הנוכחי בגין יתרת התקופה של החוזה עד לפדיון ,תוך שימוש בריביות
שוק מתאימות למכשירים דומים.
 .3אופציות  -השווי ההוגן של אופציה על מטבע חוץ נקבע בהתאם למודל בלק אנד שולס
).(Black Scholes Formula
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באור  - 6השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ו .התחייבויות פיננסיות

התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות מתאגידים שאינם בנקאיים  -חברה
האם

ליום  30ביוני 2018

ליום  30ביוני 2017

ליום  31בדצמבר 2017

הערך
שווי הוגן
בספרים
)בלתי מבוקר(

הערך
שווי הוגן
בספרים
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

הערך
שווי הוגן
בספרים
)מבוקר(

37,885

37,966

37,717

36,709

37,702

37,779

34,635

33,997

34,446

35,995

34,858

35,848

התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
נגזרים

172

172

49

49

143

143

סך התחייבויות פיננסיות

72,692

72,135

72,212

72,753

72,703

73,770

באור  - 7הון עצמי ודרישות הון
א.

הרכב הון המניות
במסגרת הסכם השירותים בין החברה לחברת שירותים בבעלות מנכ"ל החברה ,מר אורי אומיד ,נקבע כי החברה
תקצה לנותן השירותים אופציות ,ונקבעו התנאים להקצאה כאמור .ביום  20במרץ  ,2016אישר דירקטוריון
החברה לאחר אישור ועדת הביקורת ,תוכנית והסכם אופציות להקצאה של  8,070,060אופציות לא סחירות של
החברה לנותן השירותים בגין מתן שירותי מנכ"ל על-ידי מר אורי אומיד .ביום  15במרץ  2018הודיע מנכ"ל
החברה על רצונו לממש סך של  4,035,030אופציות לסך של  2,014,217מניות החברה )"מניות המימוש"( ,וכן
להפעיל את אופציית ה PUT -ולמכור לשלמה החזקות בע"מ את מניות המימוש תמורת סכום של 2,789,489
ש"ח )לאחר שישולם על ידו מחיר המימוש בסך של  201,421ש"ח( .ביום  1באפריל  ,2018הקצתה החברה
 2,014,217מניות למנכ"ל החברה ,מר אורי אומיד .בעקבות הקצאת המניות שבוצעה והעברתן לחברת ש.שלמה
החזקות בע"מ ,נוצר שינוי במבנה ההחזקות באופן שחברת ש .שלמה החזקות בע"מ מחזיקה כעת בחברה
במישרין בשיעור של כ ,1.47% -וחברת ש .שלמה החזקות עסקי ביטוח בע"מ מחזיקה כעת בחברה במישרין
בשיעור של כ.98.53% -

ניהול ודרישות הון של החברה

ב.
.1

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי שתוכל
להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית .החברה כפופה לדרישות הון הנקבעות
על ידי הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון )להלן – "הממונה"(.
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באור  - 7הון עצמי ודרישות הון )המשך(
ב.

ניהול ודרישות הון של החברה )המשך(
.2

משטר ההון לפי תקנות ההון
להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות ההון
ליום  31בדצמבר
ליום  30ביוני
2017
2018
)מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

הסכום הנדרש על פי תקנות ההון והנחיות הממונה )א(

232,874

210,811

הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון:
הון ראשוני בסיסי
הון ראשוני מורכב

216,434
15,511

186,282
15,373

סה"כ הון ראשוני

231,945

201,655

הון משני מורכב

15,000

29,988

הון רובד (3) 2

33,500

-

סך הכל הון משני

48,500

29,988

הון שלישוני מורכב

7,101

25,536

סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון

287,546

257,179

עודף ליום הדוח

54,672

46,368

)א( הסכום הנדרש כולל ,דרישות הון בגין:
פעילות בביטוח כללי
נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון
נכסי השקעה ונכסים אחרים
סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי
סיכונים תפעוליים

96,347
336
83,424
9,591
43,176

92,685
290
72,502
8,278
37,056

סך הכל הסכום הנדרש על פי תקנות ההון

232,874

210,811
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באור  - 7הון עצמי ודרישות הון )המשך(
ב.

ניהול ודרישות הון של החברה )המשך(
.3

בחודש מרס 2018 ,מחזרה החברה כתב התחייבות המהווה הון משני מורכב למכשיר הון רובד  2בסך של 15
מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי וזאת לצורך עמידה של החברה בדרישות ההון העצמי המינימאלי .
בהתאם לתנאי כתב ההתחייבות שמוחזר ,מועד הפירעון המוקדם של הקרן הינו החל מיום ה 5 -בפברואר 2018
וכן נקבע כי במידה והחברה לא תנצל את זכותה לפירעון מוקדם של תשלום הקרן ,תעודכן הריבית בגין יתרת
התקופה מריבית בשיעור של פריים בתוספת של  3.9%לשנה לריבית בשיעור של פריים בתוספת של  6.3%לשנה.
בהתאם לכתב ההתחייבות מכשיר הון רובד  ,2הקרן תעמוד לפירעון  8שנים ממועד הנפקתו ,כאשר לחברה
אופציה לפירעון מוקדם לאחר  5שנים .מועד הפירעון הסופי הינו  20במרס 2026 ,הגיוס נעשה בריבית שנתית
קבועה בשיעור של  , 5.8%אשר תשולם בתשלומים חצי שנתיים .במידה והחברה לא תממש את זכותה לפירעון
מוקדם יועלה שיעור הריבית על הריבית השנתית הקבועה בכתב ההתחייבות ) (5.8%בשיעור של  1.7%בגין
יתרת התקופה.
בחודש יוני 2018 ,מחזרה החברה כתב התחייבות המהווה הון שלישוני מורכב למכשיר הון רובד  2בסך של 18.5
מיליון ש"ח מחברת האם וזאת לצורך עמידה של החברה בדרישות ההון העצמי המינימאלי .
בהתאם לתנאי כתב ההתחייבות שמוחזר ,מועד הפירעון המוקדם של הקרן הינו החל מיום  1בינואר  2018וכן
נקבע כי במידה והחברה לא תנצל את זכותה לפירעון מוקדם של תשלום הקרן ,תעודכן הריבית בגין יתרת
התקופה מריבית צמודה למדד בתוספת של  4.75%לשנה לריבית צמודה למדד בתוספת של  6%לשנה.
בהתאם לכתב ההתחייבות מכשיר הון רובד  ,2הקרן תעמוד לפירעון  8שנים ממועד הנפקתו ,כאשר לחברה
אופציה לפירעון מוקדם לאחר  5שנים .מועד הפירעון הסופי הינו  30ביוני 2026 ,הגיוס נעשה בריבית שנתית
קבועה בשיעור של  , 5.8%אשר תשולם בתשלומים חצי שנתיים .במידה והחברה לא תממש את זכותה לפירעון
מוקדם יועלה שיעור הריבית על הריבית השנתית הקבועה בכתב ההתחייבות ) (5.8%בשיעור של  1.7%בגין
יתרת התקופה.
ההכרה בחובות הנ"ל כהון רובד  2נעשית על פי הוראות הממונה על רשות שוק ההון בהתאם לשורה של תנאים
שהוגדרו בהסכם בין החברה לתאגיד הבנקאי וחברת האם כי פירעון הקרן על פי כתב התחייבות זה יכול שיידחה
בהתקיים נסיבות משהות שמשמען התקיימות אחת או יותר מהנסיבות הבאות :לגבי תשלום ריבית ,על פי הדוח
הכספי האחרון שפורסם טרם מועד התשלום ,לחברת ביטוח אין רווחים ראויים לחלוקה ,כמשמעותם בחוק
החברות;
א .על פי הדוח הכספי האחרון שפורסם ההון העצמי של חברת ביטוח נמוך מ -הון נדרש לנסיבות משהות וחברת
ביטוח לא ביצעה השלמת הון נכון למועד פרסום הדוח;
ב .דירקטוריון חברת ביטוח הורה על דחיית תשלום ריבית או על דחיית תשלום קרן ,אם ראה כי יש חשש ממשי
קרוב ליכולתה של חברת ביטוח לעמוד בהון נדרש לנסיבות משהות או לפרוע במועדן התחייבויות שדרגת
הקדימות שלהן גבוהה מזו של המכשיר ,ובלבד שהתקבל לכך אישור מראש של הממונה ;
ג .הממונה על רשות שוק ההון הורה על דחיית תשלום ריבית או על דחיית תשלום קרן ,אם ראה כי יש פגיעה
ביחס כושר פירעון או כי קיים חשש ממשי קרוב ליכולתה של חברת ביטוח לעמוד בהון נדרש לכושר פירעון.

ג .משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס Solvency II
בהמשך לאמור בבאור )13ו() (4בדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש אוגוסט  2018התקבל מכתב מאת הממונה,
לפיו לוחות הזמנים לביצוע החישוב ליום  31בדצמבר  2017יידחו ,וביחס לחברות ביטוח שטרם קיבלו אישור
בדבר ביצוע ביקורת לראשונה ,יפורסם דוח יחס כושר הפירעון ליום  31בדצמבר  2017עד ליום  29בנובמבר .2018
החברה נערכת להשלמת החישוב ודיווחו בהתאם להוראות הממונה עד למועד זה.
על פי תוצאות החישוב ליום  31בדצמבר  ,2016לחברה עודף הון בהתחשב בהוראות בתקופת הפריסה וללא
ההוראות בתקופת הפריסה לחברה יש גרעון בהון .לפרטים נוספים ראה סעיף  3.4.1לדוח הדירקטוריון.
דירקטוריון החברה טרם קבע את יעד יחס כושר הפירעון על בסיס הוראות משטר כושר פירעון כלכלי כאמור,
קביעה המהווה תנאי מקדים לחלוקת דיבידנד .לאמור עשויה להיות השפעה מהותית על יכולתה של החברה
לחלק דיבידנד.
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ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  - 8התקשרויות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
.1

ביום  14לדצמבר  ,2017אישר דירקטוריון החברה לאחר אישורה של וועדת הביקורת של החברה את חידוש התקשרות
החברה בעסקת ביטוח רכב חובה של ציי הרכב של שלמה החזקות בע"מ וחברות בנות שלה :שלמה רכב ושלמה תחבורה,
המונה כ 59 -אלפי רכבים .יצוין כי ביחס לרכבי צי הליסינג אושרה תקופת ביטוח בת שנה ,החל מיום  1בינואר  2018ועד
ליום  31בדצמבר  ,2018וביחס לצי רכבי ההשכרה אושרה תקופת הביטוח בת שלושה חודשים בלבד ,החל מיום  1בינואר
 2018ועד ליום  31במרס  .2018ביום  29במרס  ,2018אישר דירקטוריון החברה לאחר אישורה של וועדת הביקורת של
החברה ,את חידוש ההתקשרות בעסקת ביטוח רכב חובה לצי רכבי ההשכרה לתקופת ביטוח נוספת בת שלושה חודשים,
החל מיום  1באפריל  2018ועד ליום  30ביוני .2018
ביום  27ביוני  2018אישר דירקטוריון החברה את חידוש ההתקשרות לצי רכבי ההשכרה עד ליום .31.12.2018

.2

ביום  26באפריל  2018אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור וועדת הביקורת של החברה התקשרות עם חברת "תדיראן
טלקום" שהינה חברה בבעלות ובשליטה של בעלת השליטה הסופית בחברה ,לרכישת מערכת טלפוניה מתקדמת.

באור  - 9התחייבויות תלויות והתקשרויות
.1

תובענות ייצוגיות  -כללי

להלן פרטים על החשיפה בגין תובענות ייצוגיות ובקשות להכרה בתובענות כייצוגיות שהוגשו כנגד החברה.
בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות המפורטות להלן ,אשר בהן ,להערכת ההנהלה ,המתבססת ,בין היתר ,על חוות דעת
משפטיות שקיבלה ,אין זה יותר סביר מאשר לא )" ("MORE LIKELY THAN NOTכי טענות ההגנה של החברה תידחינה
ואישור התובענה יתקבל ,או שקיימים סיכויים של  50%ומעלה כי בסופו של ההליך תתקבלנה טענותיה של החברה שסביר כי
הסדר פשרה מוצע ,אשר אינו כולל התחייבות מהותית לתשלום כספי יתקבל ,לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים .בבקשות
לאישור תובענות כייצוגיות בהן ,ביחס לתביעה ,כולה או חלקה ,יותר סביר מאשר לא כי טענות ההגנה של החברה עלולות
להידחות ,נכללו בדוחות הכספיים הפרשות לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי הנהלת החברה .להערכת הנהלת החברה,
המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלה ,נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות ,במקום בו נדרשו הפרשות,
לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי החברה.
בבקשות לאישור תובענה כייצוגית בסעיפים  11 ,10ו 12 -להלן ,לא ניתן בשלב ראשוני זה להעריך את סיכוי הבקשה לאישור
התובענה כייצוגית ,ולפיכך לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה בגין תובענות אלו.
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ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

באור  - 9התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(

 .2תובענות ייצוגיות  -בקשות לאישור תובענות כייצוגיות

מס"ד

תאריך
וערכאה

הצדדים

טענות מרכזיות ,עילות וסעדים

הקבוצה המיוצגת

פרטים

סכום התביעה

.1

01/2014

ת"צ 16089-01-14
כרמית אברהם
ואח' נ' הפניקס
חברה לביטוח
בע"מ ואח'

עניינה של התובענה ,לפי הנטען ,הינו חיוב יתר אשר לטענת
התובעים ,מבצעות הנתבעות במסגרת ביטוח רכב מקיף.
על-פי טענות התובעים ,התובעות מוכרות ביטוחים לפי
שווי רכב גבוה משווי הרכב בפועל ,כפי שהוא משוקלל על-
ידן בעת מקרה ביטוח ,קרי אובדן גמור של הרכב ,וזאת
במצבים שונים וביניהם ,כאשר הרכב נרכש על-ידי
המבוטח מחברת השכרה או מחברת ליסינג .לטענת
התובעים בעת מכירת פוליסת ביטוח מקיף ,גובות
הנתבעות מבעלי הפוליסות סכומים ביתר הנובעים
כתוצאה מחישוב ערך רכב גבוה יותר ,וזאת ,למרות שהן
יודעות מראש ,כי בקרות מקרה הביטוח יופחת ערך הרכב
בגין "משתנים מיוחדים" או "מרכיבים מיוחדים" באופן
בו "ערכו האמיתי" של הרכב המבוטח נמוך משמעותית.

כל בעלי הפוליסות אשר רכשו
ביטוח מקיף מאת הנתבעות
בעבור רכב אשר לגביו
מתקיימים משתנים מיוחדים
לפי הפוליסה ,ושבפוליסת
הביטוח נכתב כי בעת מקרה
ביטוח מסוג אובדן גמור
להלכה יופחת מערך הרכב
שיעור מסוים ,בלא להפחית
את דמי הביטוח )הפרמיה(
בהתאם ,בשבע השנים
האחרונות.

ביום  27בדצמבר  2017ניתן פסק דין
במסגרתו הבקשה לאישור התובענה
כייצוגית נדחתה .בית המשפט המחוזי
קבע כי המבקש  2והמבקשת  3ישאו
בהוצאות ושכר טרחה בסך כולל של
 23,923ש"ח.

על-פי התביעה מסתכם סך הנזק
האישי של התובעים בסך של 1,100
ש"ח ,מתוכו נזקה האישי של התובעת
ביחס לחברה הוערך בסך של כ160-
ש"ח .הערכת הנזק לכלל חברי
הקבוצה הינה בסך של כ 200-מיליון
ש"ח.

מחוזי-
ת" א

וע''א 1134/18
כרמית אברהם נ'
הפניקס ואח'

עילות התביעה העיקריות ,על-פי הבקשה הינן ,בין היתר,
חוזה פסול הנוגד את תקנת הציבור ,הפרת הוראות חוק
חוזה הביטוח ,תשמ"א 1981-וחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א ,1981-חוסר תום לב ,גזל
ותרמית ועשיית עושר ולא במשפט.
הסעדים העיקריים המבוקשים על-ידי התובעים הינם,
השבת כל הפרמיות שנגבו מאת המבוטחים ביתר ובניגוד
לדין בצירוף ריבית כדין ,סעד הצהרתי כי הנתבעות אינן
רשאיות לגבות פרמיה לפי ערך רכב שאינו כולל את
הפחתת "הרכיב המיוחד" מערך הרכב ,צו מניעה האוסר
על הנתבעות להמשיך בפרקטיקה של הגבייה ביתר וכן כל
סעד שייקבע בית המשפט.

ביום  8בפברואר  ,2018הוגש כתב ערעור
לבית המשפט העליון על פסק הדין שניתן
מפי השופטת צילה צפת ביום 27
בדצמבר  ,2017בבית המשפט המחוזי
בתל אביב )להלן" :הערעור"( ,כנגד ארבע
חברות ביטוח ובהן החברה)להלן:
"המשיבות"(.
הערעור נסמך על הטענות כי בית-
המשפט קמא טעה בכך שלא מנע
פרקטיקה רעה במיוחד של חברות
הביטוח המהווה פתח לגזל והתעשרות
שווא ,וכי מדובר בפסק דין אשר מכשיר
דרך לא הוגנת למשיבות להתעשר על גב
המבוטחים ,בכך שהן מעריכות את הנכס
המבוטח בערך גבוה משוויו האמיתי
לצורך קביעת פרמיה ,וזאת בניגוד לדין
וללא אישור הרגולטור.
דיון קדם ערעור נקבע ליום  6במאי
.2019
להערכת החברה ,בהתבסס על יועציה
המשפטיים ,סביר יותר ) more
 likelyדהיינו ,הסתברות
ׂ
than not
העולה על  (50%כי הערעור יידחה.
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ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

באור  - 9התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
.2

תובענות ייצוגיות  -בקשות לאישור תובענות כייצוגיות )המשך(

מס"ד

תאריך
וערכאה

הצדדים

טענות מרכזיות ,עילות וסעדים

הקבוצה המיוצגת

פרטים

סכום התביעה

.2

09/2015

ת"צ 19583-09-15
ואקנין נ' ש.
שלמה חברה
לביטוח בע"מ ואח

עניינה של התובענה ,לפי הנטען ,הוא כי המשיבות מפרות
את חובתן על-פי דין ,מכוח ההלכה הפסוקה ועל-פי חוק
חוזה ביטוח ,תשמ"א ,1981 -תוך שהן משלמות תגמולי
ביטוח ללא ריבית כדין .עילות התובענה בעיקרן הינן:
עשיית עושר ולא במשפט; הפרת חוזה; הפרת הוראות
הממונה על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון והפרת חובה
חקוקה.

כל מי שקיבל במהלך 7
השנים שקדמו להגשת
התובענה ו/או למצער במהלך
 3השנים שקדמו להגשת
התובענה ו/או יקבל עד למתן
פסק הדין בתובענה ,תגמולי
ביטוח מהחברה ,מבלי
שצורפה לתגמולי הביטוח
ריבית כדין .זאת ,כאשר
סכומי ריבית הכלולים בגדרה
של התובענה שאושרה
כייצוגית במסגרת ת"צ 11-
) 06-2010מוסאי ואח' נ' כלל
חברה לביטוח ואח'
המתבררת בבית המשפט
המחוזי במחוז מרכז ,שעניינה
ריבית שנצברה בגין תקופות
בהם תגמולי הביטוח עוכבו
אצל חברת הביטוח בשל
עיקול( ,מוחרגים מן
הסכומים הנתבעים בגדרה
של התובענה דנן.

ביום  24בנובמבר  2016נתן בית המשפט
החלטה במסגרתה דחה את בקשת
המבקשת לאחד את התיק עם חמש
התביעות הייצוגיות שאושרו ,דחה את
בקשת החברה לעכב את הדיון בתיק עד
להכרעה סופית בחמש התביעות
הייצוגיות שאושרו ,וקבע כי תגובת
החברה לבקשה לאישור תוגש עד ליום
 22בפברואר .2017
החברה הגישה את תגובתה לבקשת
האישור ביום  30בינואר  .2017במסגרת
תגובתה טענה החברה ,בין היתר ,כי
החלטתו של בית המשפט בחמש
התביעות הייצוגיות שאושרו אינה
מחייבת את בית המשפט בעניין דנא ,וכי
החברה ממילא נוהגת לשלם תגמולי
ביטוח בתוך המועדים הקבועים בחוק,
כך שבמרבית המקרים לא נדרש צירוף
של הפרשי ריבית לתגמולים.
תשובת המבקשת לתגובה לבקשת
האישור ,הוגשה ביום  21במרס .2017
בד בבד עם הגשת תשובת המבקשת
לתגובה לבקשת האישור ,הוגשה בקשה
מטעם המבקשת להורות על העברת
בקשת האישור לפסים של תובענה
ייצוגית ללא צורך בחקירות וסיכומים,
שם תתבררנה הטענות לגופן ,וזאת על
יסוד חמש התביעות הייצוגיות שאושרו
)להלן" :הבקשה לאישור מידי"(.
ביום  28באפריל  2017הגישה החברה
את תגובתה לבקשה לאישור מידי,
בגדרה התנגדה להעברת בקשת האישור
לפסים של תובענה ייצוגית .ביום  7במאי
 2017הוגשה תשובת המבקשים לתגובה
לבקשה לאישור מידי .ביום  21ביוני
 2017התקיים דיון קדם משפט בתיק.
במעמד הדיון ובהמלצת בית המשפט,
המבקשת ויתרה על דרישתה להכריע
בבקשות האישור על סמך כתבי הטענות
בלבד ,ללא צורך בסיכומים ,ובהתאם
לכך נקבעו מועדים להגשת סיכומי
הצדדים .בהתאם להסכמות דיוניות בין
הצדדים שאושרו על ידי בית המשפט

המבקשת ציינה כי אין בידה נתונים
מדויקים בכל הנוגע למספרם של חברי
הקבוצה ,אולם מעריכה כי הנזק
שנגרם כתוצאה מאי תשלום הפרשי
ריבית כדין ע"י החברה עומד על סך
של כ 10 -מיליון ש"ח לפחות.

מחוזי-
ת" א

הסעד המבוקש מבית המשפט במסגרת התובענה ,הוא
לחייב את המשיבות לשלם לחברי הקבוצה ריבית צמודה
כדין כפי הגדרת "ריבית צמודה" בחוק פסיקת ריבית
והצמדה ,תשכ"א") 1961 -חוק פסיקת ריבית"( ,ועל-פי
השיעורים שנקבעו בהתאם להוראות חוק פסיקת ריבית או
בהתאם לשיעור הריבית ההסכמית שנקבעה בפוליסה או
על-פי שיעור הריבית שנקבעה בתקנות החלות )הגבוה
מבניהם( ,וכל זאת בגין התקופה שתחילתה במועד קרות
מקרה הביטוח ועד למועד תשלום תגמולי הביטוח בפועל
לידי המבוטח ,או לחלופין בגין התקופה שתחילתה  30יום
מיום מסירת תביעת הביטוח למשיבות ,לפי העניין ,ועד
למועד תשלום תגמולי הביטוח בפועל לידי המבוטח.
בנוסף ,לחייב את המשיבות לשלם לחברי הקבוצה את
הפרשי ההצמדה והריבית בגין תשלום החסר שבוצע על-ידי
המשיבות ,לכאורה ,וזאת למן מועד תשלום תגמולי
הביטוח בחסר לידי המבוטח ועד למועד בו תשלמנה
המשיבות לחברי הקבוצה את הריבית הצמודה כפי חובתן
על-פי דין .לחלופין ,להורות על מתן פיצוי לטובת הציבור,
אם מתן פיצוי לקבוצות כאמור לעיל ,אינו מעשי בנסיבות
העניין.
עוד נטען בבקשת האישור ,כי המבקשת עומדת בנטל
הראשוני הדרוש לשם אישור תביעתה כייצוגית לנוכח
החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 30
באוגוסט  2015במסגרתה התקבלו חמש בקשות לאישור
תביעה ייצוגית נגד חברות ביטוח שונות אשר נדונו
במאוחד ,ואושרה הגשתן של תובענות ייצוגיות בגין עילה
דומה לזו שעליה נסמכת בקשת האישור דנא.
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מס"ד

תאריך
וערכאה

הצדדים

טענות מרכזיות ,עילות וסעדים

.3

12/2015

ת"צ 6658-12-15
פולר מערכות
אלקטרוניות בע"מ
נ' שלמה החזקות
ואח'

בקשת האישור נסובה סביב טענת המבקשת לפיה שלמה
רכב וש .שלמה ניהול ציים בע"מ )"שלמה ציים"( בשיתוף
פעולה עם החברה גבו ,לכאורה ,מלקוחותיהן כספים שלא
כדין .לפי הנטען ,שלמה רכב ושלמה ציים התקשרו עם
חברות ויחידים בהסכמי חכירה תפעוליים במסגרתם חויבו
הלקוחות בדמי ביטוח חובה עבור הרכבים המוחכרים,
כשחיוב הלקוחות בדמי ביטוח חובה נעשה ,לכאורה,
בשיעור גבוה יותר מהתשלום בו נשאו שלמה רכב ושלמה
ציים ,בפועל ,בגין ביטוח החובה.

הקבוצה המיוצגת

פרטים

סכום התביעה

ביום  18בדצמבר  2017המבקשת הגישה
את סיכומיה ביום  17בינואר ;2018
חברת שירביט חברה לביטוח בע"מ
הגישה את סיכומיה ביום  17ביולי ;2018
על החברה ויתר המשיבות להגיש את
הסיכומים מטעמן לא יאוחר מיום 1
בנובמבר  2018המבקשת תוכל להגיש
סיכומי תשובה קצרים מטעמה לא
יאוחר מיום  16בדצמבר .2018

מחוזי-
ת" א

להערכת החברה ,בהתבסס על יועציה
המשפטיים ,סיכויי בקשת האישור
להתקבל הינם נמוכים מ 50% -ככל
שמדובר בטענה כי יש לחשב את תשלומי
הריבית על תגמולי ביטוח החל ממועד
קרות מקרה הביטוח ,וגבוהים מ50% -
ככל שמדובר בטענה כי יש לחשב את
תשלומי הריבית על תגמולי ביטוח החל
מ 30 -יום לאחר מועד מסירת התביעה.
ביום  11באפריל  2016הוגשה לבית
המשפט בקשה להארכת המועד להגשת
תשובה לבקשת האישור ,מחמת קיומה
של חקירה מטעם רשות המסים בסוגיה
המשיקה לחלק מנושאיה של בקשת
האישור ,המקשה את בירור התשתית
העובדתית הרלוונטית לעריכת כתב
התשובה .ביום  12באפריל  2016אישר
בית המשפט ארכה להגשת תשובה
לבקשה לאישור תביעה כייצוגית עד ליום
 1ביוני  .2016ביום  22במאי  2016הוגשה
בקשה נוספת להארכת מועד להגשת
תשובה לבקשת האישור ,שבעקבותיה
הוגשו מספר כתבי טענות נוספים בעניין.
ביום  16ביוני  2016הוגשה עמדת רשות
המסים ,ובעקבותיה הורה בית המשפט,
כי יש לעכב את הגשת תשובת המשיבות
לבקשת האישור עד ליום  1בספטמבר
 ,2016בו תודיע רשות המסים לבית
המשפט אם יש מגבלה בהגשת תשובה
לתובענה הייצוגית .ביום  1בספטמבר
 2016הוגשה עמדת רשות המסים
כאמור ,ולפיה עודנה קיימת מגבלה על
הגשת תשובה לתובענה הייצוגית לאור

היקף הנזק הנטען בבקשת האישור
הינו  125מיליון ש"ח ,במצטבר.
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מס"ד

תובענות ייצוגיות  -בקשות לאישור תובענות כייצוגיות )המשך(

תאריך
וערכאה

הצדדים

טענות מרכזיות ,עילות וסעדים

הקבוצה המיוצגת

פרטים

סכום התביעה

הימשכות החקירה .אי לכך קבע בית
המשפט ביום  4בספטמבר  2016כי יש
לעכב את הגשת תשובת המשיבות
לבקשת אישור ,וכי עדכון נוסף מטעם
רשום המיסים יוגש עד ליום  1בדצמבר
 .2016ביום  4בדצמבר  2016הודיעה
רשות המסים לבית המשפט ,כי אין היא
מתנגדת עוד להגשת תשובת המשיבות
לבקשה לאישור התובענה כייצוגית
מחמת קיומה של חקירה מטעם רשות
המסים בסוגיה המשיקה לחלק מנושאיה
של בקשת האישור ,המקשה את בירור
התשתית העובדתית הרלוונטית לעריכת
כתב התשובה .בעקבות הודעת רשות
המיסים הורה בית המשפט למשיבות
להשיב לבקשת האישור עד ליום 3
בינואר  2017מועד זה הוארך בהסכמת
המבקשות בבקשת האישור עד ליום 2
בפברואר  .2017הצדדים הודיעו לבית
המשפט כי הם מעוניינים לנסות ולהידבר
ביניהם במסגרת הליך גישור ,וכי לצורך
כך – מתבקשת הארכת מועד להגשת
תשובת הקבוצה לבקשת האישור .בית
המשפט נעתר לבקשה ,והצדדים עדכנו
את בית המשפט באשר הימשכות הליך
הגישור בהתאם להוראות התזכורת
שנקבעו על-ידי בית המשפט מעת לעת.
בחודש ינואר  2018הגישו הצדדים לבית
המשפט בקשה לאישור הסכם פשרה.
בהתאם להסדר הפשרה ולהחלטת בית
המשפט ,פורסמה הודעה לעיתונות על
הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה
שגובש .לאחר הפרסום ,נעתר בית
המשפט לבקשת ארכה בת  45יום לקבלת
תגובתם של היועץ המשפטי לממשלה
והרשות לצרכנות וסחר הוגן .ביום 7
במאי  2018הוגשה לבית המשפט עמדת
המועצה הישראלית לצרכנות ,לפיה
המועצה הישראלית לצרכנות מתנגדת
להסדר הפשרה המוצע .ביום  7במאי
 2018הגישה מדינת ישראל )להלן:
"המדינה"( בקשת ארכה להגשת עמדתה
ביחס להסכם הפשרה עד ליום  21ביוני
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באור  - 9התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
.2
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מס"ד

תאריך
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הצדדים

טענות מרכזיות ,עילות וסעדים

הקבוצה המיוצגת

.4

08/2016

ת"צ 15699-08-16
סיוון פרג' ואח' נ'
איי.די.איי .חברה
לביטוח בע"מ
ואח'

עניינה של התובענה ,לפי הנטען ,הוא כי המשיבות אינן
משנות את תעריפי הביטוח בביטוח רכב חובה ומקיף
בהתאם לשינוי הצפוי בגיל המבוטח במהלך תקופת
הביטוח ואינן כוללות זאת לצורך הפחתת התעריף הכולל
של דמי הביטוח )בגין מעבר לקבוצת גיל בה המבוטח זכאי
לתעריף נמוך יותר( ,באופן יחסי מראש ,במועד עריכת
הביטוח ,או במועד שינוי הגיל .זאת ,על אף שגיל המבוטח
ידוע למשיבות מראש ובדיעבד.

הקבוצה אותה מבקש התובע
בתובענה לייצג הינה כל מי
שרכש ביטוח מאת המשיבות,
אשר במהלך תקופת הביטוח
השתנה גילו או בשל משך
הזמן בו החזיק ברישיון
נהיגה היה זכאי להפחתה
בתעריף פרמיית הביטוח,
מבלי שחברת הביטוח
הפחיתה את דמי הביטוח
בהתאם ,בשבע השנים
האחרונות.

המחוזי
מרכז-לוד

עילות התובענה הינן ,בין היתר ,הפרת חוק חוזה הביטוח,
תשמ"א 1981-ופגיעה בנסיבות מיוחדות על-פי חוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,תשמ"א ,1981-קיום חוזה
שלא בתום לב ,עריכת חוזה פסול לא חוקי ונוגד את תקנת
הציבור ,עשיית עושר ולא במשפט ,הפרת חובת גילוי,

פרטים
 .2018ארכה נוספת ניתנה ביום  14ביוני
 .2018ביום  11ביולי  2018הוגשה עמדת
המדינה ולפיה המדינה מתנגדת להסדר
הפשרה .בהתאם להחלטת בית המשפט
מיום  8במאי  ,2018תגובות המבקשת
והמשיבות ביחס לעמדות המועצה
והמדינה תוגשנה  30ימים לאחר הגשת
עמדת המדינה ,קריעד ליום  7באוקטובר
.2018
בשלב זה ,מדובר בבקשה לאישור הסדר
הפשרה שהוגשה לבית המשפט ,ואין כל
וודאות כי הסדר הפשרה יאושר על-ידי
בית המשפט בכלל ו/או בנוסחו הנוכחי
כמתואר לעיל .במקרים שיתנה בית
המשפט את אישורו של הסדר הפשרה
בתנאים שלא יהיו מקובלים על מי
מהצדדים או שלא יאושר הסדר הפשרה
בכללותו ובשלמותו כפי שהוגש ,אזי לכל
צד להסדר הפשרה יהיה זכאי לביטול
הסדר הפשרה מעיקרו .עוד יובהר כי אף
אחד מהצדדים להסדר הפשרה אינו
מודה באיזו חבות או טענה מטענות הצד
שכנגד ,וכי עם אישור ומתן תוקף של
פסק דין להסדר הפשרה )אם וככל
שיאושר( ,יתגבש מעשה בית דין בנוגע
לעילות הבקשה לאישור.
החברה ביצעה הפרשה בדוחותיה
הכספיים לשנת  2017בגין הסדר הפשרה.
ביום  8בדצמבר  2016הוגשה בקשה
בהסכמה לתיקון הבקשה לאישור,
במסגרתה התבקש בית המשפט להתיר
למבקשים לתקן את הבקשה לאישור על
דרך הסרת הטענות לעניין ביטוח החובה
של המשיבות והותרת הדיון לביטוח
המקיף בלבד ,זאת לאור פסק הדין בת"צ
 13-09-26351מיוחס ואח' נ' מנורה ואח'.
ביום  11בדצמבר  2016ניתנה החלטה בה
אושרה הבקשה לתיקון הבקשה לאישור
כך שזו תוגש עד ליום  10בינואר .2017
ביום  10בינואר  2017ניתנה ארכה
למבקשים להגשת הבקשה המתוקנת

סכום התביעה

סכום הנזק הנטען בתובענה ביחס
לחברי הקבוצה מוערך לגבי כלל
המשיבות יחדיו בכ 100 -מיליון ש"ח.
סכום התביעה האישי של המבקש כנגד
החברה מוערך בסך של  128.52ש"ח.
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תאריך
וערכאה

הצדדים

טענות מרכזיות ,עילות וסעדים
אפליה בין מבוטחים ,גזל ותרמית לפי פקודת הנזיקין.

הקבוצה המיוצגת

פרטים

סכום התביעה

לאישור התובענה כייצוגית וזאת עד ליום
 16בינואר  .2017ביום  17בינואר 2017
הוגשה בקשה מתוקנת לאישור התובענה
כייצוגית .ביום  20ביוני  2017הגישה
החברה את תשובתה לבקשה לאישור.
ביום  23ביולי  2017הוגשה תגובת
המבקשים לתשובה לבקשה לאישור.
ביום  13בספטמבר  2017התקיים דיון
קדם משפט ,במסגרתו הוחלט כי על
המבקשים להודיע עד ליום  1בנובמבר
 2017על עמדתם בנוגע להמשך ניהול
ההליך .ביום  14בנובמבר  2017הגישו
המבקשים את עמדתם לבית המשפט
בנוגע להמשך ניהול ההליך ,אשר לפיה,
בכוונתם להמשיך לנהל את ההליך ,וכי
לגישתם יש מקום לאשר את התובענה
הייצוגית בהתאם לעילות שצוינו
בבקשתם .ביום  22בפברואר ,2018
התקיים דיון קדם משפט במסגרתו
ביקשו הצדדים מבית המשפט לאשר
הסדר דיוני לפיו הצדדים יעבירו שאלות
במקום חקירות למצהירים וכי שלב
הסיכומים יתקיים בעל פה .בית המשפט
אישר את ההסדר הדיוני וקבע כי יש
להשלים את משלוח השאלות עד ליום 25
במרץ  ,2018וכי יש לענות על השאלות
עד ליום  17למאי  .2018ביום  24ביוני
 ,2018הגישו הצדדים בקשה לאישור
הסדר דיוני במסגרתו יגישו המבקשים
סיכומי טענות בכתב תוך  60יום מיום
הגשת מלוא התצהירים מטעם
המשיבות ,וכי המשיבות יגישו את
סיכומיהן  60יום לאחר מכן .בנוסף,
לאחר הגשת הסיכומים בכתב יתקיים
דיון סיכומים בעל פה .בית המשפט קבע
כי ידון בבקשה לאישור הסדר דיוני רק
לאחר הגשת הודעה מתאימה כי מלוא
התצהירים הוגשו ע"י כל המשיבות.
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01/2017

ת"צ 54117-01-17
נפתלי כץ נ' ש.
שלמה חברה
לביטוח בע"מ

גביית יתר מן המבוטחים והפרת חובותיהן המוגברות של
החברה כלפי מבוטחיה ,בכל הנוגע לאפשרות עדכון הגיל
ו/או וותק הנהיגה בעת חציית מדרגת גיל ו/או וותק נהיגה
המזכה אותם בהפחתה בפרמיית הביטוח.

קבוצת מבוטחי החברה
בביטוח רכב חובה ,מקיף וצד
ג' ,בתקופה שתחילתה  7שנים
קודם להגשת התובענה ועד
למתן פסק דין בתובענה ,אשר
הגיעו במהלך תקופת הביטוח
למדרגת הגיל ו/או ותק
הנהיגה המזכה בהפחתת דמי
הביטוח ,ואשר החברה נמנעה
מלנהוג כלפיהם על פי
הפרקטיקה הנוהגת ,ואשר
כתוצאה מכך לא קיבלו את
ההפחתה.

המחוזי
מרכז-לוד

עילות התובענה העיקריות הן ,בין היתר ,הפרת חובת תום
הלב ,זהירות ,אמון וגילוי מוגברות ,רשלנות ,הטעייה
והפרת חובה חקוקה.

פרטים
ביום  9ליולי  ,2018הגישה החברה את
תצהיר מענה השאלות מטעמה .ביום 19
ביולי  2018עדכנו הצדדים את בית
המשפט כי מלוא תצהירי המענה על
השאלות הוגשו ,וכי ניתן להכריע בבקשה
לאישור הסדר דיוני שהוגש מטעמם.
ביום  26ביולי  2018אישר בית המשפט
את ההסדר הדיוני שהוגש מטעם
הצדדים ,וקבע כי דיון השלמת טיעון
בע"פ יתקיים ביום  3בפברואר  .2019על
המבקשים להגיש את הסיכומים מטעמם
עד ליום  13בנובמבר  .2018על המשיבות
להגיש את הסיכומים מטעמן עד ליום 13
בינואר  .2019דיון השלמת טיעון בעל-פה
נקבע ליום  3בפברואר .2019
לדעת החברה ,בהתבסס על יועציה
המשפטיים ,לחברה טענות הגנה טובות
כנגד הבקשה .בהתאם לכך ,סביר יותר
)","more likely than not
דהיינו ,הסתברות העולה על  (50%כי
טענות ההגנה של החברה תתקבלנה
והבקשה תדחה.
ביום  15ביוני  2017הגישה החברה
תשובה מטעמה לבקשה לאישור ביום 13
בספטמבר  2017התקיים דיון קדם
משפט במסגרתו אישר בית המשפט
למשיבות להגיש תשובה משלימה
לתגובת המבקשים בהתייחס לראיות
חדשות שצורפו לתגובה מטעמם ,וזאת
עד ליום  3בדצמבר  .2017דיון קדם
משפט התקיים ביום  22בפברואר ,2018
במסגרתו עמדו הצדדים על ההבחנה בין
פוליסות ביטוח ל"נהג נקוב" לבין
"ביטוח כל נהג" .במסגרת הדיון הוחלט
כי יש לקיים חקירות בתיק .בעניין גילוי
המסמכים ,קבע בית המשפט כי על
המשיבות להגיש תוך  30יום תצהיר
המתייחס לגרסה העובדתית שהציגה

סכום התביעה

סכום התביעה לכלל חברי הקבוצה
ביחס לחברה מוערך בסך  12.25מיליון
ש"ח ,וסכום התביעה האישי של
המבקש מוערך בסך  145.6ש"ח.
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.6

02/2017

ת"צ 10949-02-17
שטרית נ' ש.
שלמה חברה
לביטוח בע"מ

גבייה פסולה של פרמיית ביטוח חובה מעבר לפרמיית
הביטוח המקסימלית שאושרה לחברה לגבות מלקוחותיה
על ידי המפקח על הביטוח וזאת מכיוון שהחברה אינה
מתחשבת במערכות בטיחות שונות המותקנות ברכבי
מבוטחיה במהלך קביעת הפרמיה.

כל מי ששילם לחברה בשבע
השנים שקדמו להגשת בקשה
זו ועד למועד אישורה
כייצוגית פרמיות ביטוח חובה
החורגות מהפרמיות
המאושרות לחברה על ידי
המפקח על הביטוח.

המשיבה ביחס למדיניותה ובקשר עם
המסמכים המבוקשים בבקשה לגילוי
ומסמכים ,וזאת על מנת להבהיר את
המחלוקות לעניין המסמכים .ביום 21
במאי  ,2018הודיע בית המשפט על
החלפת המותב בתיק .ביום  19ביוני
 ,2018קבע בית המשפט דיון קדם משפט
בתיק ליום  19בדצמבר .2018
לדעת החברה ,בהתבסס על יועציה
המשפטיים ,לחברה טענות הגנה טובות
כנגד הבקשה .בהתאם לכך ,סביר יותר
)","more likely than not
דהיינו ,הסתברות העולה על  (50%כי
טענות ההגנה של החברה תתקבלנה
והבקשה תדחה.
ביום  3ביולי  2017הגישה החברה תשובה
מטעמה לבקשה לאישור .המבקש הגיש
תגובה לבקשה לאישור ביום  31באוגוסט
 .2017ביום  1באוקטובר  2017התקיים
דיון קדם משפט במסגרתו המליץ בית
המשפט לצדדים להידבר ביניהם על מנת
לבחון דרכים ליישב את ההליך ,שלא על
דרך מיצויו בבית המשפט .בית המשפט
המליץ בנושא כי ככל שהצדדים לא יגיעו
להסכמות ,ראוי כי ישקלו למנות מגשר
שיסייע להם בנושא .ביום  4בינואר
 ,2018התקיים דיון קדם משפט אשר
עסק בבקשה לגילוי מסמכים שהוגשה
על-ידי המבקש .ביום  8בינואר  ,2018נתן
בית המשפט הנכבד צו לגילוי מסמכים
לפיו על המשיב לגלות את המסמכים
הרלוונטיים לתקופה של שנתיים עובר
להגשת הבקשה לאישור .חלף גילוי
המסמכים ,באפשרות המשיבה להגיש
תצהיר המפרט את כמות המקרים בהם
נתגלו טעויות במחירון לוי יצחק .ביום
 20בפברואר  ,2018הגיש המבקש בקשה
להורות למשיבה לקיים את החלטת בית

המחוזי
מרכז-לוד

עילות התובענה העיקריות הן ,בין היתר ,הפרת חובה
חקוקה ,עשיית עושר ולא במשפט ,הפרת דוקטרינת
הציפיות הסבירות של המבוטחים ,אי גילוי נאות ,הטעיה
ויצירת מצג שווא ,רשלנות.

סכום התביעה

נזקו האישי של המבקש עומד על סך
של  61ש"ח .המבקש לא העריך את
הנזק הכולל שנגרם לקבוצה ,אולם
הוא מציין כי מדובר בסכום של
מיליוני ש"ח שנגבו מחברי הקבוצה
ביתר.
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.7

06/2017

ת"צ 51197-06-17
אהרון יצחק נ' ש.
שלמה חברה
לביטוח בע"מ

זכאות להחזר דמי הפגיעה אותם שילמו
מעסיקים/מעבידים ,בקשר לתאונות דרכים ,במסגרתן
נפגעו וסבלו מנזקי גוף ניזוקים שונים וכאשר תאונות אלו
הוכרו כתאונות עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
אותם מעסיקים/מעבידים זכאים לקבל סכומים אלו ,קרי
דמי הפגיעה אותם שילמו ,מהמשיבה וזאת מכוח הוראות
סעיף  328לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה-
) 1995להלן" :חוק המל"ל"( .עילות התובענה העיקריות
הן ,בין היתר ,הפרת חובת תום הלב הכללית המוטלת על
מבטח ,הפרת חוזר המפקח על הביטוח – "נוהל איתור
מוטבים" ,הפרת חובת הנאמנות וחובת הזהירות של
המבטחים לחברי הקבוצה ,מבוטחיהם ,מכוח סעיף 328
לחוק המל"ל ומכוח חוק הנאמנות תשל"ט  1979ועשיית

"ציבור המעבידים/מעסיקים
'הרגילים' )למעט המדינה,
למעט קבוצות המעבידים
המורשים וקבוצת המעבידים
המיוחסת כהגדרתם לעיל(
אשר שילמו/החזירו למל"ל,
במהלך תקופת ההשבה  ,בגין
עובדיהם הניזוקים ,דמי
פגיעה בגין תקופת 'הזכאות
הראשונה' כמשמעותה בסעיף
 94לחוק המל"ל בגין תאונות
דרכים שאירעו לעובדים
כאמור ,אשר הוכרו גם

המשפט בעניין גילוי המסמכים .ביום 26
באפריל  ,2018הגישה המשיבה את
תשובתה לבקשה.ביום  26באפריל ,2018
הגישה המשיבה בקשה לדחיית מועד
הדיון .ביום  29באפריל  ,2018נעתר בית
המשפט לבקשה ,ובד בבד הודיע כי בשל
הפסקת כהונת המותב בתיק זה בבית
המשפט ,התיק יועבר למותב אחר .טרם
נמסרה הודעה באשר לזהות המותב
החדש .ביום  28ביוני  ,2018קיבל בית
המשפט את בקשה המבקש מיום 20
בפברואר  2018וקבע כי על המשיבה
להגיש תצהיר נוסף עד ליום  10באוגוסט
 .2018ביום  16באוגוסט הגישה המשיבה
בקשה מוסכמת להארכת מועד להגשת
תצהיר ב 7-ימים נוספים דיון קדם
משפט בתיק קבוע ליום  12בדצמבר
.2018
לדעת החברה ,בהתבסס על יועציה
המשפטיים ,לחברה טענות הגנה טובות
כנגד הבקשה .בהתאם לכך ,סביר יותר
)","more likely than not
דהיינו ,הסתברות העולה על  (50%כי
טענות ההגנה של החברה תתקבלנה
והבקשה תדחה.
ביום  9בנובמבר  2017הגישו הצדדים
בקשה משותפת לאישור הסדר דיוני
אשר בגדרו הוסכם על דחיית המועדים
להגשת תשובות מטעם המשיבות
לבקשות לאישור ותגובות המבקשים
לתשובות אלו ,כמו גם על דחיית מועד
דיון קדם המשפט וקביעתו למועד אחר.
ביום  12בנובמבר  2017אישר בית
המשפט את ההסדר הדיוני כך שעל
המשיבה להשיב לבקשה לאישור עד
ליום 21 ,בדצמבר  2017ועל המבקש
להגיב לתשובה לבקשה לאישור עד ליום
 12באפריל .2018ביום  19בדצמבר ,2017
הגישו המשיבות בקשה למתן ארכה

המחוזי
מרכז-לוד

סכום התביעה

סכום התביעה לכלל חברי הקבוצה
מוערך בסך  14.5מיליון ש"ח וסכום
התביעה האישי של המבקש מוערך
בסך  1,276ש"ח.
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09/2017

ת"צ 10428-09-17
שרבטייב ואח' נ'
מגדל חברה לביטוח
בע''מ ואח'

טענות מרכזיות ,עילות וסעדים

הקבוצה המיוצגת

פרטים

עושר ולא במשפט.

כתאונת עבודה על ידי המל"ל
)'התאונות הרלוונטיות'(
ואשר המשיבה ,כמבטחת
שהוציאה את פוליסות
הביטוח החובה על פי חוק
הפלת"ד )לרבות ההפניות
לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[
ולפקודת ביטוח רכב מנועי
)נוסח חדש( התש"ל(1970-
והמכסות את האירועים נשוא
התאונות הרלבנטיות".

קצרה להגשת התשובות מטעמן ,כך
שאלו תוגשנה עד ליום  31בדצמבר ,2017
בית המשפט נעתר לבקשה .ביום 12
באפריל  ,2018הגיש המבקש את תגובתו
לתשובת המשיבה לבקשה לאישור.ביום
 26באפריל  ,2018התקיים דיון קדם
משפט ,ובסיומו נקבע כי למבקש  45יום
להודיע האם בכוונתו להמשיך בניהול
ההליך .ככל שהמבקש יבחר להמשיך
בהליך ,נקבע דיון קדם משפט נוסף ליום
 19ביולי  .2018ביום  12ביולי 2018
הגישה המשיבה בקשה לדחיית דיון קדם
המשפט ובית המשפט קבע דיון קדם
משפט חלופי ליום  4באוקטובר .2018
לדעת החברה ,בהתבסס על יועציה
המשפטיים ,לחברה טענות הגנה טובות
כנגד הבקשה .בהתאם לכך ,סביר יותר
)","more likely than not
דהיינו ,הסתברות העולה על  (50%כי
טענות ההגנה של החברה תתקבלנה
והבקשה תדחה.
על המשיבה להגיש את תשובתה לבקשה
לאישור התובענה כייצוגית עד ליום 21
בדצמבר  .2017ביום  17בדצמבר ,2017
הגישו המשיבות בקשה למתן ארכה
להגשת התשובות מטעמן כך שאלו
תוגשנה עד ליום  1במרץ  .2018בת
המשפט נעתר לבקשה .ביום  20בדצמבר
 ,2017הגישו המשיבות בקשה למתן
ארכה להגשת התשובות מטעמן כך שאלו
תוגשנה עד ליום  15במרץ  ,2018בית
המשפט נעתר לבקשה .ביום  12במרס
הגישו המשיבות בקשה למתן ארכה
להגשת התשובות מטעמן כך שאלו
תוגשנה עד ליום  29במרס  .2018ביום
 28במרס  ,2018הגישו המשיבות חלק
מהמשיבות ,ובין היתר ובהן החברה ,את
תשובתן לבקשה לאישור על המבקש
להגיש תגובתו לתשובותה המשיבות
לבקשת האישור עד ליום  6במאי .2018
ביום  2במאי  ,2018הגישו המבקשים
בקשה להארכת מועד להגשת כתב

הסעדים המבוקשים במסגרת הבקשה הינם להשיב לחברי
הקבוצה ,קרי המעבידים/מעסיקים את כל הכספים
ששילמו במהלך תקופת ההשבה לעובדיהם הניזוקים -
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין.

המחוזי-
ירושלים

המשיבות נמנעות מהוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית
לסכומים אשר נפסקו לחובתן על-ידי רשות שיפוטית ,ובכך
מפרות את סעיף )5ב( לחוק פסיקת ריבית והצמדה הקובע
כי במקרים בהם החייב אינו משלם במועד את חובו הפסוק
בהתאם להחלטה של רשות שיפוטית ,יש להוסיף לסכום
זה הפרשי הצמדה ,ריבית רגילה וריבית פיגורים ,החל
מהמועד בו היה על החייב לשלם את החוב הפסוק ועד
למועד תשלומו בפועל.
עילות התביעה המפורטות בבקשה לאישור הן :הפרת חוק
פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א 1961-והפרת חוק עשיית
עושר ולא במשפט ,התשל"ט.1979-
הסעדים המתבקשים במסגרת התובענה הם :להורות לכל
אחת מהמשיבות לשלם לכל אחד מחברי הקבוצה את
התוספת בגין הפרשי הצמדה וריבית בתוספת ריבית
צמודה בהתאם לסעיף )5ב( לחוק בתוספת הפרשי ריבית
והצמדה מהיום בו היה על המשיבות לשלם את החוב
הפסוק בפועל ועד למועד בו ישולמו הסכומים הנתבעים
במסגרת תובענה זו ולחייב את המשיבות לתקן את
מדיניותן כך שהן תחויבנה לקיים את הוראות חוק פסיקת

סכום התביעה

הנזק האישי של המבקשת נגד החברה
הביטוח עומד על סכום של 431.21
ש"ח .המבקשים ,בהעדר נתונים
מדויקים בנוגע לנזק המצרפי של
הקבוצה ,מעריכים את הנזק בעשרות
מילוני שקלים .
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תאריך
וערכאה

הצדדים

.9

10/2017

ת"צ 36899-10-17
בן יהושע נ' החברה
ואח'

טענות מרכזיות ,עילות וסעדים

הקבוצה המיוצגת

ריבית והצמדה ,ולהוסיף הפרשי הצמדה וריבית בתוספת
ריבית צמודה ,בכל מקרה בו החוב הפסוק ישולם על ידן
במועד המאוחר ממועד הפירעון.

המחוזי
מרכז -לוד

חיוב יתר לכאורה שמחייבות המשיבות את שוכרי הרכב
במסגרת הסכמי הליסינג עמן ,בשל אי הפחתת דמי ביטוח
רכב חובה בהתאם לחוזר הממונה על הביטוח ,שוק ההון
והחיסכון בדבר השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים
)"הוראת הפיקוח"(.
עילות התובענה בעיקרן הינן :הפרת חובת גילוי וכן עילות
נוספות בהתאם לדיני החוזים ודיני הנזיקין.

הקבוצה המוגדרת בבקשה
הינה כל שוכרי המשיבה שלא
הופחתו דמי הביטוח בעניינם
לגבי תקופת הביטוח החל
מיום  1בינואר  ,2017כאמור
בהוראת הפיקוח.

פרטים
התשובה מטעמם .במסגרת הבקשה ציינו
המבקשים כי בכוונת הצדדים להגיש
בקשה לדחיית מועד הדיון הקבוע בתיק.
בית המשפט קבע כי החלטתו לעניין
הארכה תינתן לאחר הגשת הבקשה
לדחיית מועד הדיון .ביום  7במאי 2018
הוגשה בקשה לדחיית מועד הדיון בתיק.
בית המשפט נעתר לבקשה ודחה את
מועד הדיון ליום  5בנובמבר  .2018ביום
 4ביולי  2018נעתר בית המשפט לבקשת
המבקשים למתן ארכה להגשת תגובתם
לתשובות המשיבות כך שזו תוגש עד
ליום  6בספטמבר  .2018דיון קדם משפט
בתיק נקבע ליום  5בנובמבר .2018
לדעת החברה ,בהתבסס על יועציה
המשפטיים ,לחברה טענות הגנה טובות
כנגד הבקשה .בהתאם לכך ,סביר יותר
)","more likely than not
דהיינו ,הסתברות העולה על  (50%כי
טענות ההגנה של החברה תתקבלנה
והבקשה תדחה.
מועד הגשת התשובה לבקשת האישור
קבוע ליום  22במארס  .2018ביום 21
במרס  2018הגישה החברה בקשה
מוסכמת להארכת המועד להגשת
התשובה לבקשת האישור עד יום 29
באפריל  .2018ביום  28במאי 2018
הגישה המשיבה תשובה לבקשת
האישור .ביום  18ביוני  2018הגיש
המבקש תגובה לתשובה לבקשת
האישור .ביום  17ביולי  2018שלח
המבקש למשיבות דרישת גילוי מסמכים
ומענה על שאלון .במכתב מיום 9
באוגוסט  2018דחו המשיבות את דרישת
הגילוי על מסמכים ומענה על שאלון .דיון
מקדמי בבקשת האישור קבוע ליום 6
בספטמבר .2018
להערכת החברה ,בהתבסס על יועציה
המשפטיים סיכוייה של בקשת האישור
להתקבל נמוכים מסיכויי להידחות.

סכום התביעה

על-פי הבקשה ,הנזק האישי של
המבקש נגד המשיבה עומד על סכום
של  145ש"ח .סך הנזק הכולל לכלל
חברי הקבוצה מוערך בסכום של כ22-
מיליון ש"ח.
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הקבוצה המיוצגת

פרטים

סכום התביעה

.10

03/2018
המחוזי
ת"א

ת"צ 7877-03-18
כפיר רווח נ'
שלמה חברה
לביטוח בע"מ

המשיבה מפרה לכאורה את הוראות הדין ,ביחס לגביית
סכום כסף ביתר מהלקוחות עבור רכישת פוליסת ביטוח
עבור הרכוש המבוטח ,כאשר חברת הביטוח נותנת לאותם
הלקוחות החזר מופחת עבור הרכוש המבוטח ,בעת הצורך
להפעיל את פוליסת הביטוח ,ובמקרה של המבקש – ביטוח
דירה.

כלל לקוחות המשיבה אשר
המשיבה גבתה מהם כסף
ביתר עבור פוליסת ביטוח,
ואשר קיבלו החזר מופחת
מהביטוח בעת הצורך
להפעילו ,וזאת בשבע השנים
שקדמו להגשת התובענה.

מועד הגשת התשובה לבקשת האישור
קבוע ליום  6בספטמבר  .2018דיון
מקדמי בבקשת האישור קבוע ליום 31
בינואר .2019
החברה בוחנת ולומדת את התובענה,
ולכן בשלב זה אין ביכולתה להעריך את
הסיכויים לאישור התובענה כתובענה
ייצוגית ו/או את היקפה ,ואם תאושר,
את סיכוייה להתקבל.

המבקש טוען בבקשת האישור לנזק
אישי בסכום של  2,580ש"ח בגין
תשלום תגמולי ביטוח בחסר ,ו40-
ש"ח בגין גביית יתר הנובעת מאי-
התאמת הפרשי פרמיה בהתאם
לירידת ערך של הרכוש המבוטח,
ולנזק מוערך לחברי הקבוצה הנטענת
בסכום של  350מיליון ש"ח ,אך מעמיד
את תביעתו על סכום של  100מיליון
ש"ח.

.11

2018/04

ת"צ 18-04-47659
מיכאל בבר נ'
שלמה חברה
לביטוח בע"מ

כל בעלי הפוליסות ו/או
המוטבים ו/או המבוטחים
שבוטחו ע"י המשיבה
בפוליסות לביטוח אישי או
בפוליסה לביטוח אחר
כהגדרת מונחים אלה להלן,
ואשר שילמה למשיבה ריבית,
דמי אשראי ,דמי גביה ודמי
הסדר תשלומים ביתר או כל
תשלום דומה לאלה תוך
חריגה מהוראות הדין ו/או
תוך חריגה משיעורי הריבית
אשר הוצגו בפוליסות.
שתי קבוצת תובעים ,אשר
בשמם מעוניין המבקש
לפעול ,הוגדרו על ידו
כדלקמן :האחת ,כלל מבוטחי
המשיבות בביטוח רכב
)רכוש( ,אשר מקרה הביטוח
שלהם ארע במהלך  7השנים
לפני הגשת הבקשה ועד ליום
אישור התובענה הייצוגית,
ואשר מתגמולי הביטוח
ששולמו להם ,הופחת סכום
כלשהו בגין מספר בעלים
קודמים ו/או רכב קיבוצי
)רכב מליסינג ,חברת השכרה,
רכב חברה וכיוצ"ב( ,בעוד

על המשיבה להגיש את תשובתה לבקשה
לאישור התובענה כייצוגית עד ליום 10
בספטמבר  .2018דיון קדם משפט בתיק
קבוע ליום  13בינואר .2019

הנזק אישי הנטען ע"י המבקש נגד
החברה עומד על סכום של  3.33ש"ח.
הנזק הקבוצתי עומד על סכום של 6.1
מיליון ש"ח.

עילות התובענה הינן ,בין היתר ,הפרת חוק הגנת הצרכן,
התשמ"א ;1981-הפרת חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א-
 ;1981חוק החוזים )חלק כללי( ,התשל"ג ;1973-חוק
עשיית עושר ולא במשפט ,התשל"ט ;1971-הפרת פקודת
הנזיקין ]נוסח חדש[ וחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.

המחוזי
מרכז -לוד

.12

2018/04

המחוזי
בירושלים

ת"צ 18-05-12427
דורון פהימה נ'
 ,AIGלביטוח
בע"מ ושלמה
חברה לביטוח
בע"מ

המשיבה פרסה לתשלומים חודשיים את תשלום הפרמיה
השנתית ,חייבה המשיבה בשיעור ריבית הגבוה מן המותר
בדין ,לא הודיעה מראש ואך לא מסרה פרטים בקשר
לשיעורי הריבית לפי חישוב שנתי ,בניגוד לתקנות הפיקוח
על עיסקי ביטוח )קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי
ביטוח באשראי( תשמ"ד  ,1984סעיפים  58 ,55 ,37,38ו-
.104
עילות התובענה הינן ,בין היתר ,הפרת תקנות הפיקוח על
עסקי ביטוח )קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי
ביטוח באשראי( ,תשמ"ד ,1984-הפרת חוק חוזה הביטוח,
התשמ"א ,1981-הפרת חובת תום הלב .חוק עשיית עושר
ולא במשפט ,תשל"ט 1979-והפרת חובה חקוקה לפי סעיף
 63לפקודת הנזיקין של כל הוראות הדין.
במרכזה של הבקשה לאישור עומדת הטענה כי בעת קביעת
פרמיית הביטוח בביטוח רכב )רכוש( ,המשיבות אינן
מביאות בחשבון את סוג הבעלות ברכב )פרטית /ליסינג/
השכרה וכו'( בעת בחינת שווי הרכב המבוטח ,ומשכך ,לא
ניתנת הנחה מתאימה למבוטח ,וזאת חרף העובדה כי שווי
הרכב בפועל מושפע ממשתנה זה.
עילות התובענה הינן :הפרת חוזר ביטוח 12/2000
וההחלטה העקרונית מיום ;23.11.98
הפרת חובה חקוקה לפי סעיף  63לפקודת הנזיקין ]נוסח
חדש[ )להלן" :פקודת הנזיקין"( ,על ידי הפרת הוראות
סעיף )56ד( לחוק חוזה הביטוח ,תשמ"א) 1981-להלן:

החברה בוחנת ולומדת את התובענה,
ולכן בשלב זה אין ביכולתה להעריך את
הסיכויים לאישור התובענה כתובענה
ייצוגית ו/או את היקפה ,ואם תאושר,
את סיכוייה להתקבל.

על המשיבה להגיש את תשובתה לבקשה
לאישור התובענה כייצוגית עד ליום 22
בספטמבר  .2018דיון קדם משפט בתיק
קבוע ליום  3בפברואר .2019

הנזק האישי של המבקש נגד החברה
עומד על סכום של  900ש"ח .הנזק
הקבוצתי עומד על סכום של 105
מיליון ש"ח.

החברה בוחנת ולומדת את התובענה,
ולכן בשלב זה אין ביכולתה להעריך את
הסיכויים לאישור התובענה כתובענה
ייצוגית ו/או את היקפה ,ואם תאושר,
את סיכוייה להתקבל.
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מס"ד

תובענות ייצוגיות  -בקשות לאישור תובענות כייצוגיות )המשך(

תאריך
וערכאה

הצדדים

טענות מרכזיות ,עילות וסעדים

הקבוצה המיוצגת

"חוק חוזה ביטוח"( ,הפרת תקנות  1ו 4-לתקנות הפיקוח
על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( ,הפרת
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )צורת הפוליסה ותנאיה(,
התש"ם ,1980-הפרת סעיפים  2ו/או  3ו/או  4לחוק הגנת
הצרכן ,תשמ"א.1981-

פרמיית הביטוח שולמה ,ללא
התחשבות בגורמי ההפחתה
הנ"ל .הכל ,גם אם הפוליסה
נרכשה למעלה מ 7-שנים לפני
הגשת בקשה זו ,ובתנאי
שבמסגרת הקבוצה נכללים
רק מבוטחים שמקרה
הביטוח שלהם מתקיים גם
לאחר עדכון שווי הרכב
בהתאם לנטען בתובענה
הייצוגית ובבקשה לעיל.
השנייה ,כלל מבוטחי
המשיבות בביטוח רכב
)רכוש( ,אשר רכשו פוליסת
ביטוח במהלך  7השנים לפני
הגשת הבקשה ועד ליום
אישור התובענה הייצוגית,
ואשר אינם הבעלות
הראשונה על הרכב ו/או אשר
אחת הבעלויות על הרכב
)הנוכחית או הקודמת( הייתה
רכב קיבוצי )רכב מליסינג,
חברת השכרה ,רכב חברה
וכיוצ"ב(; ובפרט שמפרמיית
הביטוח שנקבעה לא הופחת
כל סכום בגין גורמי ההפחתה
הנ"ל.

הפרת חוק החוזים )חלק כללי( ,תשלג;1973-
תנאים מקפחים בחוזים אחידים;
רשלנות לפי סעיף  35לפקודת הנזיקין;
הפרת סעיף  1לחוק עשיית עושר ולא במשפט ,תשל"ט-
.1979
הסעדים המבוקשים הם השבת פרמיית הביטוח ששולמה
ביתר ,בעבור גורמי ההפחתה שלא הובאו בחשבון .בסיס.
וכן ,צו עשה המורה למשיבה לשנות את דרך פעולתה.

פרטים

סכום התביעה
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.3

טבלה מסכמת
להלן טבלה מסכמת של הסכומים הנתבעים במסגרת בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות ,כנגד החברה ,כפי
שצויינו על ידי התובעים בכתבי הטענות אשר הוגשו מטעמם .מובהר כי הסכום הנתבע אינו מהווה בהכרח כימות של
סכום החשיפה המוערכת על ידי חברת הביטוח ,שכן מדובר בהערכות מטעם התובעים אשר דינן להתברר במסגרת
ההליך המשפטי.

סוג

כמות תביעות

הסכום הנתבע

אלפי ש''ח

אלפי ש''ח

בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות
צוין סכום המתייחס לחברה
התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי לחברה

7
5

247,895
447,000

סכום ההפרשה הכולל בגין תובענות ייצוגיות שהוגשו כנגד החברה כמפורט בטבלה המסכמת מסתכם לסך של כ-
 2,900אלפי ש"ח.
.4

הליכים משפטיים אחרים
א .למיטב ידיעת החברה ,חוקרת רשות המסים ,חשדות הנוגעים להתנהלותן של חברות בקבוצה ,בקשר עם גביית
מע"מ בגין ביטוחי חובה .במסגרות אלה ,נחקרו מספר נושאי משרה בחברה )בעבר ובהווה( אצל רשויות המס.
עניין זה עלה גם כחלק מבקשה לאישור תביעה ייצוגית ,שהוגשה כנגד החברה וחברות בקבוצה ,כאמור לעיל.
להערכת החברה ,בהתבסס על יועציה המשפטיים ,לא ניתן להעריך מהו טיבם והיקפם של החשדות הנחקרים
אצל רשויות המס ,לא ברור אם חקירתם הושלמה ואם יבשילו להליכים כלשהם ,לא ניתן להעריך בשלב זה את
החשיפה המשתמעת לחברה כתוצאה מקיומה של החקירה.
.
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נספח פרוט נכסים עבור השקעות פיננסיות ליום  30ביוני ) 2018בלתי מבוקרים(
פירוט השקעות פיננסיות אחרות

ליום  30ביוני 2018
מוצגים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד

מכשירי חוב הנמדדים
בעלות מופחתת
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

נכסי חוב סחירים )א(
נכסי חוב שאינם סחירים )ב(
מניות )ג(
השקעות פיננסיות אחרות )ד(

689,748
62,349
181,201

91,689
150,660
-

781,437
150,660
62,349
181,201

סה"כ

933,298

242,349

1,175,647

מוצגים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד

מכשירי חוב הנמדדים
בעלות מופחתת
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

נכסי חוב סחירים )א(
נכסי חוב שאינם סחירים )ב(
מניות )ג(
השקעות פיננסיות אחרות )ד(

550,119
46,249
135,417

128,607
135,022
-

678,726
135,022
46,249
135,417

סה"כ

731,785

263,629

995,414

מוצגים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד

מכשירי חוב הנמדדים
בעלות מופחתת
)מבוקר(
אלפי ש''ח

נכסי חוב סחירים )א(
נכסי חוב שאינם סחירים )ב(
מניות )ג(
השקעות פיננסיות אחרות )ד(

572,708
50,609
145,919

104,436
78,136
-

677,144
78,136
50,609
145,919

סה"כ

769,236

182,572

951,808

סה"כ

ליום  30ביוני 2017
סה"כ

ליום  31בדצמבר 2017
סה"כ
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נספח פרוט נכסים עבור השקעות פיננסיות ליום  30ביוני ) 2018בלתי מבוקרים(
פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
א .נכסי חוב סחירים
ההרכב:
ליום  30ביוני 2018
עלות מופחתת
הערך בספרים
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

אגרות חוב ממשלתיות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

299,290

304,069

נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה
מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

390,458

391,072

מכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת*
סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

91,689
482,147

92,258
483,330

סך הכל נכסי חוב סחירים

781,437

787,399

* השווי ההוגן של נכסי חוב סחירים הנמדדים בעלות מופחתת:
נכסי חוב אחרים

95,206

ליום  30ביוני 2017
עלות מופחתת
הערך בספרים
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

אגרות חוב ממשלתיות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

212,179

215,193

נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה
מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

337,940

337,878

מכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת*
סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

128,607
466,547

128,607
466,485

סך הכל נכסי חוב סחירים

678,726

681,678

* השווי ההוגן של נכסי חוב סחירים הנמדדים בעלות מופחתת:
נכסי חוב אחרים

133,990
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נספח פרוט נכסים עבור השקעות פיננסיות ליום  30ביוני ) 2018בלתי מבוקרים(
פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
א .נכסי חוב סחירים )המשך(
ליום  31בדצמבר 2017
עלות מופחתת
הערך בספרים
)מבוקר(
אלפי ש''ח

אגרות חוב ממשלתיות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

246,066

246,071

נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה
מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

326,642

323,168

מכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת*
סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

104,436
431,078

104,436
427,604

סך הכל נכסי חוב סחירים

677,144

673,675

* השווי ההוגן של נכסי חוב סחירים הנמדדים בעלות מופחתת:
נכסי חוב אחרים

110,497

ב .נכסי חוב שאינם סחירים
ההרכב:
ליום  30ביוני 2018
שווי הוגן
הערך בספרים
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

שאינם ניתנים להמרה :
מוצגים כמכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת

שאינם ניתנים להמרה :
מוצגים כמכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת

150,660

149,881

ליום  30ביוני 2017
שווי הוגן
הערך בספרים
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

135,022

134,446
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נספח פרוט נכסים עבור השקעות פיננסיות ליום  30ביוני ) 2018בלתי מבוקרים(
פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ב .נכסי חוב שאינם סחירים )המשך(
ליום  31בדצמבר 2017
שווי הוגן

הערך בספרים
)מבוקר(
אלפי ש''ח

שאינם ניתנים להמרה
מוצגים כמכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת

ג.

78,136

78,740

מניות
ליום  30ביוני 2018
עלות מופחתת
הערך בספרים
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
לא סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

60,244

60,562

2,105

1,075

62,349

61,637

ליום  30ביוני 2017
עלות מופחתת
הערך בספרים
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
לא סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

44,599

44,225

1,650

1,075

46,249

45,300

ליום  31בדצמבר 2017
עלות מופחתת
הערך בספרים
)מבוקר(
אלפי ש''ח

סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
לא סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

48,504

47,068

2,105

1,075

50,609

48,143
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נספח פרוט נכסים עבור השקעות פיננסיות ליום  30ביוני ) 2018בלתי מבוקרים(
פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ד .השקעות פיננסיות אחרות
ליום  30ביוני 2018
עלות מופחתת
הערך בספרים
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
לא סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
נגזרים

156,805

146,732

23,999
397
24,396

22,365
816
23,181

181,201

169,913

ליום  30ביוני 2017
עלות מופחתת
הערך בספרים
)בלתי מבוקר(
אלפי ש''ח

סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
לא סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
נגזרים

115,829

112,707

18,379
1,209
19,588
135,417

19,723
666
20,389
133,096

ליום  31בדצמבר 2017
עלות מופחתת
הערך בספרים
)מבוקר(
אלפי ש''ח

סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
לא סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
נגזרים

124,919

114,722

20,702
298
21,000

20,979
286
21,265

145,919

135,987

השקעות פיננסיות אחרות כוללות השקעות בתעודות סל ,אופציות ,חוזי אקדמה  ,קרנות השקעה ותעודות
השתתפות בקרנות נאמנות.
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