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ענבל חברה לביטוח בע"מ
תיאור עסקי החברה
מבוא
בדוח זה כללה ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן -החברה) מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח-
( 1968להלן -חוק ניירות ערך) .מידע כאמור כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות ואומדנים ,המתייחסים לאירועים
או עניינים עתידיים ,אשר אינם בשליטת החברה ואשר אין וודאות שיתרחשו בפועל .מידע צופה פני עתיד בדוח זה
יזוהה בדרך כלל עם ביטויים כגון" :החברה צופה"" ,החברה סבורה"" ,החברה מעריכה"" ,החברה מאמינה"" ,בכוונת
החברה" וביטויים דומים.
התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני העתיד יושפעו מגורמים אשר אינם מצויים בשליטת החברה ואשר
לא ניתן להעריכם מראש ,בכללם ,גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה ,כמפורט בסעיף  14להלן ,ההתפתחויות
בסביבה הכללית העוטפת את החברה והגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה ,כמפורט בסעיף  3להלן.
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
תיאור עסקי החברה
חלק א'  -פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
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כללי
החברה הוקמה והתאגדה בישראל כחברה ממשלתית ביום  2בינואר .1978 ,החברה עוסקת במתן כיסוי ביטוחי
ושירותי ניהול מגוונים עבור ממשלת ישראל וגופים בשליטתה ,כמפורט בסעיף  1.1להלן .נכון ליום עריכת הדוח,
החברה הינה בבעלות מלאה של ממשלת ישראל למעט חמש מניות בנות  1ש״ח ע.נ .כל אחת ,המוחזקות על-
ידי חמש חברות ממשלתיות שונות בנאמנות עבור ממשלת ישראל.
החברה כפופה להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א( 1981-להלן -חוק הפיקוח)
והתקנות שהותקנו על פיו (להלן -תקנות הפיקוח) ולהוראות חוק החברות הממשלתיות ,התשל״ה1975 -
והתקנות שהותקנו על פיו (להלן -חוק החברות הממשלתיות).
בשנת  2008החברה הוכרה כזרוע ביצוע של הממשלה בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג .1993-הכרה
זאת מאפשרת לחברה להתקשר עם משרדי ממשלה ללא צורך במכרז .ההתקשרות תהיה בצורת הסכם מסגרת.
ביום  10בינואר 2011 ,נחתם הסכם מסגרת כאמור לעיל .ביום  29ביוני 2015 ,הוארך הסכם המסגרת למשך 5
שנים נוספות (להלן -הסכם המסגרת) .לפרטים בדבר עקרונות הסכם המסגרת ראה סעיף  15.1להלן.
הבחנה תאגידית
לפרטים נוספים ראה באור ( 1ד) לדוחות הכספיים המצורפים לדוח תקופתי זה.
1.1

תחומי הפעילות של החברה
השירותים הניתנים על-ידי החברה נחלקים לשני תחומי פעילות .להלן יובא בתמצית תיאור תחומי
פעילות של החברה:
 1.1.1מתן כיסוי ביטוחי ביוזמת ממשלת ישראל
בתחום הביטוח פועלת החברה בענף ביטוח כללי בלבד .החברה מעניקה כיסוי ביטוחי בענפי
ביטוח :כלי שיט וכלי טיס (לסיכוני מלחמה בלבד) ,ביטוח השקעות רוכשי דירות ,ביטוח מטענים
בהובלה (לסיכוני מלחמה בלבד) ,ביטוח רכוש ,ביטוח סיכוני טרור ומלחמה להפקות זרות ואירועי
כנסים בינלאומיים בישראל וביטוח מלאי דלק .שירותים אלו ניתנים בהתאם לבקשת ממשלת
ישראל .לפרטים נוספים אודות פעילות החברה בתחום זה ראה סעיף  4להלן.
 1.1.2מתן שירותי ניהול עבור ממשלת ישראל וגופים בשליטתה
החברה מנהלת פרויקטים ופעילויות שונות עבור ממשלת ישראל .בגין ניהול הפרויקטים
והפעילויות כאמור מתוגמלת החברה בעיקר על בסיס עלות בתוספת מרווח ,באופן שהיא איננה
נושאת בסיכון הגלום בפרויקט או בפעילות עצמה .לפרטים נוספים אודות פעילות החברה בתחום
זה ראה סעיף  5להלן.

1.2

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
למיטב ידיעת החברה ,לא התבצעו כל השקעות בהון החברה או עסקאות מהותיות אחרות במניות החברה
על-ידי בעל עניין בשנתיים שקדמו למועד דוח זה.

1.3

כספים שקיבלה החברה מהמדינה
למידע בדבר כספים שקיבלה החברה מהמדינה ראה באור  19בדוחות הכספיים.
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חלוקת דיבידנדים
2.1

מועדים וסכומים
למידע בדבר חלוקת דיבידנדים  -ראה באור ) 9ב( בדוחות הכספיים.

2.2

מגבלות חיצוניות המשפיעות על יכולת חלוקת הדיבידנדים של החברה
על-פי חוזרי רשות החברות הממשלתיות ג  85/47-2ו-ג 97/1 -2בנושא יעוד רווחים ,מדיניותה הנוכחית של
רשות החברות הממשלתיות )היכולה להשתנות מעת לעת וכפופה למגבלות מיוחדות אם קיימות על פי
כל דין( ,ביחס לייעוד רווחים לתשלומי דיבידנדים ,לגבי הליך ייעוד רווחים משנת  1995ואילך קובעת:
דיבידנד מרווחים שוטפים ישולם בחברות שאינן חברות שירותים ציבוריים ,לפי
הנקי השוטף השנתי ,לפני תשלום בונוס מתוך הרווחים לעובדים.

שיעור של 50%

דיבידנד מרווחים צבורים ייקבע לגבי כל חברה באופן ספציפי ,תוך התחשבות
וגורמים רלוונטיים.

במספר נתונים

בנוסף ,על החברה חלות ,בין היתר ,תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימלי
הנדרש ממבטח( ,תשנ״ח) 1998 -להלן -תקנות ההון המינימלי( .בהתאם לתקנות ההון המינימלי חל איסור
על חברה לחלק דיבידנד אם הונה העצמי נמוך מההון שנקבע בתקנות ההון המינימלי  -לעניין זה ולפירוט
בדבר מגבלות נוספות החלות על החברה בקשר עם חלוקת דיבידנדים ,ראה באור ) 9ג( בדוחות הכספיים.
2.3

מדיניות חלוקת הדיבידנדים של החברה
מדיניות חלוקת הדיבידנדים של החברה הינה חלוקה בשיעור של עד  50%מהרווח הנקי) ,ללא רווח
משחרור עתודות ביטוח( ובכפוף למגבלות החלות על החברה מכח תקנות ההון המינימאלי החלות על
החברה .למידע בדבר יתרת הרווחים הראויים לחלוקה  -ראה באור  ( W( 2 9בדוחות הכספיים.
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סביבה כללית וה שפעת גורמים חיצוניים על פעילות
החברה עוסקת כאמור במתן כיסוי ביטוחי ושירותי ניהול מגוונים עבור ממשלת ישראל .בהתאם לכך ,מו שפע ת
פעילות החברה המתוארת להלן משינויים במדיניות הממשלה ומההסכמים עמה .הכנסות החברה מהשקעותיה
מושפעות משער הריבית במשק ,מהאינפלציה ומתנודות בשוק אגרות החוב .לפרטים נוספים  -ראה באור
( 18ב)( ) 1בדוחות הכספיים.

.4

תחום מתן כיסוי ביטוחי
4.1

מידע כללי ע ל תחו ם ה פ עי לו ת
במסגרת פעילותה בתחום זה לחברה רישיונות בענפי הביטוח הבאים( :א) ביטוח כלי שיט וכלי טיס עבור
סיכוני טרור ומלחמה; (ב) ביטוח השקעות רוכשי דירות; (ג) ביטוח מטענים בהובלה סיכוני טרור ומלחמה;
(ד) ביטוח רכוש; (ה) סיכוני טרור ומלחמה להפקות זרות ואירועי כנסים בינלאומיים בישראל .בשנת הדוח
הנפיקה החברה פוליסות לפי סעיפים ב' וד' לעיל .לפרטים נוספים אודות ענפי הביטוח לעיל ראה סעיף
 4.4להלן.

4.2

מבנ ה תחו ם ה פ עי לו ת ו שינויי ם ש חלו בו
החברה מעניקה את מרבית שירותיה בתחום לממשלת ישראל .מתן שירותי הביטוח לממשלת ישראל
מבוצע בהתאם להחלטות ממשלה הדורשות מתן כיסוי ביטוחי בתחומים שונים.
למיטב ידיעת החברה לא חלו שינויים במבנה תחום הפעילות בשנת הדוח.

4.3

מג ב לו ת ,חקיקה ,תקינה ו אילוצי ם מיו חדי ם החלים ע ל תחו ם ה פ עי לו ת
בהתאם להוראות חוק הפיקוח מחזיקה החברה ,במסגרת פעילותה בתחום פעילות זה ,ברישיונות הממונה
על שוק ההון ,ביטוח וחסכון (להלן -הממונה" ו/או ״המפקח׳׳) לעסוק בביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק,
בביטוח מפני אובדן רכוש (לרבות ביטוח מלאי דלק) ,בביטוח כלי שיט ובביטוח כלי טיס עבור סיכוני
טרור ומלחמה ,בביטוח השקעות של רוכשי דירות ,בביטוח מטענים בהובלה וביטוח סיכוני טרור ומלחמה
להפקות זרות ואירועי כנסים בינלאומיים בישראל .לפרטים אודות מגבלות ופיקוח החלים על פעילות
החברה ,ראה סעיף  6להלן.

4.4

שירו תי החברה ב ת חו ם ה פ עי לו ת
שירותי החברה במסגרת תחום פעילות זה הינם מתן ביטוחי הניתנים על-ידה בעיקר לממשלת ישראל.
להלן יובא בתמצית פירוט שירותי החברה בתחום פעילות זה:
 4.4.1ביטוח כלי שיט וכלי טיס
החברה פועלת בענף זה בזמני חרום בלבד .במסגרת זו רשאית החברה לעסוק בביטוח כלי שיט
וכלי טיס ,מכל סוג ,מפני סיכוני מלחמה רגילים ומיוחדים ,לרבות בביטוח מפני נזקים ישירים
ועקיפים לגוף כלי השיט או כלי הטיס ,תכולתם ונוסעיהם ,נזקים כלפי צד שלישי ,נזקים לסביבה
ונזקים אחרים הנובעים מסיכוני מלחמה רגילים ומיוחדים ,הכל בין שכלי השיט או הטיס ממריא,
משייט ,נוחת ,עוגן או חונה .בשנת הדוח לא הנפיקה החברה פוליסות בענף זה.
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תחום מתן כיסוי ביטוחי (המשך)
4.4

שירו תי החברה ב ת חו ם ה פ עי לו ת (המשך)
 4.4.2ביטוח השקעות רוכשי דירות
במסגרת זו עוסקת החברה בביטוח השקעות של רוכשי דירות אשר נבנו עבור הממשלה וחברות
ממשלתיות או בהזמנתן ו/או נרכשו מהן בהתאם לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעה של רוכשי
דירות) ,התשל"ה . 1974-החברה קיבלה ערבות בנקאית מאת חברה ממשלתית לשעבר בגין דירות
בבעלותה שהחברה מבטחת .כמו כן ,בהתאם להסכם בין המדינה בין החברה ובין החברה
הממשלתית לשעבר התחייבה המדינה לשפות את החברה בגין תביעות על-פי פוליסות אותם
הנפיקה עבור דירות שנבנו מתקציב המדינה .בשנת הדוח הנפיקה החברה פוליסות בענף זה בהיקף
לא מהותי.
 4.4.3ביטוח מטענים בהובלה
החברה פועלת בענף זה בזמני חירום בלבד .במסגרת זו מעניקה החברה כיסוי ביטוחי למטענים
בהובלה ימית בהתאם לבקשת מס רכוש וקרן פיצויים .הפוליסות הנ״ל כוללות ,אופציה להרחבת
הכיסוי עד  30מייל ימיים .הכיסוי הביטוחי בענף זה חל על מטען הנמצא בכלי שיט שהינו בבעלות
או בחכירת אזרח ו/או תושב ישראלי ו/או תאגיד הרשום בישראל ,או בכלי שיט אחר הפועל לטובת
משק המדינה .לפני הנפקת פוליסות ,נוהגת החברה לקבל מרשות המסים כתב שחרור מאחריות
ושיפוי על-פיו תתחייב רשות המסים לשלם לחברה כל חבות שתחול עליה בגין הפוליסות שתנפיק
וכן להחזיר לחברה כל הוצאה בה תישא בקשר לטיפול בפוליסות אלה .במועד הדוח אין הסכם
בתוקף עם רשות המסים בנושא זה .בשנת הדוח לא הנפיקה החברה פוליסות בענף זה.
 4.4.4ביטוח רכוש
במסגרת זו מעניקה החברה למדינת ישראל ,ביטוח לרכוש המכוסה באמצעות הקרן הפנימית
לביטוחי הממשלה וזאת כנגד רכישת ביטוח משנה מלא בחו״ל לאירועי קטסטרופה .בהתאם לכתב
שיפוי מיום  21בפברואר  1996אשר נערך בין החברה לבין המדינה ,פטורה החברה מכל תשלום
ומכל חבות שיחולו עליה מעבר לסכומים שיתקבלו מכוח הסכמי ביטוחי משנה שהיא צד להם
מחברות ביטוח משנה אשר מרכז עסקיהן בחו״ל ,יהא מצבן של חברות ביטוח המשנה אשר יהא.
החברה מעניקה למדינת ישראל ביטוח מלאי דלק .הביטוח ניתן כנגד רכישת ביטוח משנה מלא
מחברות שמרכז עסקיהן בחו״ל המכסה את כל חבותה של החברה .ביום  29בינואר  ,2014קיבלה
החברה ,מאת המדינה ,כתב פטור מחבות על פי הסדרי ביטוח .על-פי מכתב הפטור ,תהיה החברה
פטורה מכל אחריות בקשר עם הפוליסות האמורות ,לרבות במקרה של חדלות פרעון או כינוס
נכסים של מבטחי המשנה ,וחבות החברה מתמצית רק בתשלום תגמולי ביטוח שיתקבלו אצלה
בפועל מאת מבטחי המשנה.
החברה משמשת כפרונט לקרן הפנימית .לחברה אין מרווח בענף זה ,והיא אינה מקבלת עמלה
ממבטחי המשנה .בשנת הדוח הנפיקה החברה פוליסות בענף זה.
 4.4.5ביטוח להפקות זרות ואירועי כנסים בינלאומיים בישראל
במסגרת זו מעניקה החברה ביטוח מפני סיכוני טרור ומלחמה להפקות זרות ואירועי כנסים
בינלאומיים בישראל .החברה תפעל בענף זה על פי דרישה של משרד האוצר .בשנת הדוח לא
הנפיקה החברה פוליסות בענף זה.

-א -5

ענבל חברה לביטוח בע"מ
תיאור עסקי החברה
חלק ב'  -תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות (המשך)
.4

תחום מתן כיסוי ביטוחי (המשך)
4.5

גורמי הצלחה קריטיים בתחום
ניתן לקבוע כי הגורם האנושי הוא המרכיב המהותי ביותר בהצלחתה של החברה בתחום הביטוח .החברה
מתמידה לאורך השנים בשמירה על איזון נכון בין עובדים ותיקים לעובדים חדשים וההפריה הדדית
ביניהם .בזכות ההון האנושי שלה ,מקבלת ממשלת ישראל ,כלקוח המהותי ביותר של החברה ,שירות
ביטוחי איכותי ,המותאם לאופי היחסים המיוחד בין החברה ,כחברת ביטוח ממשלתית ,לממשלת ישראל.

4.6

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של התחום
 4.6.1חסמי כניסה
חסמי הכניסה העיקריים לתחום הביטוח נובעים בעיקרם מהוראות הדין השונות החלות על החברה
כמבטח ,המפורטים בסעיף  6.1ובסעיף  6.2להלן ,והוראות הדין החלות על החברה כחברה ממשלתית
המפורטים בסעיף  6.3להלן.
בהתאם להוראות חוק הפיקוח ,נדרשת חברה המבקשת להתחיל לפעול כמבטח ,להחזיק ברישיונות
הניתנים על-ידי המפקח .בבואו להעניק למבקש רישיון לעסוק בביטוח ,שוקל המפקח שיקולים
שונים ביחס למבקש לרבות הצגת תכניות הפעולה של המבקש ,התאמת נושאי המשרה לתפקידם,
האמצעים הכספיים ,הניסיון והרקע העסקי של הגורמים המבקשים את הרישיון או ההיתרים,
התחרות בשוק ההון לרבות במשק הביטוח ורמת השירות בו ,המדיניות הכלכלית של הממשלה,
הסדרים לעניין ביטוח משנה ועוד .המפקח רשאי לקבוע תנאים ומגבלות בקשר למתן ההיתרים
לרבות ביחס לקיום שליטה במבקש והעברת אמצעי שליטה בו ושעבודם .כמו כן ,מחייבים הדינים
השונים החלים על העוסקים בביטוח לקיים דרישות הון עצמי מינימאלי ואיתנות פיננסית במידה
שתאפשר להם לממן את פעולותיהם בתחום פעילות זה .לפרטים נוספים ראה סעיף  6.1וסעיף 6.2
להלן .לבסוף ,דורש העיסוק בביטוח ידע ,ניסיון ומומחיות ,אשר נצברים לאורך שנים של עיסוק
בתחום ,ומשכך ,המבקש לעסוק בביטוח צריך להיות מסוגל להעסיק כח אדם העונה על הדרישות
האמורות.
מעבר לאמור לעיל ,וכמפורט בסעיף  4.9להלן ,ניתן לראות בחוסר הכדאיות הכלכלית לממשלת
ישראל להתקשר עם מבטחים פרטיים או ציבוריים בתחום הביטוח הממשלתי כחסם כניסה נוסף
ביחס לשחקנים אלו.
 4.6.2חסמי יציאה
חסמי היציאה העיקריים מתחום הביטוח נובעים גם הם מהוראות הדין השונות החלות על החברה
כמבטח.
אחד מחסמי היציאה העיקריים בתחום הינו העובדה כי הפסקת פעילות בתחום זה עשויה להימשך
שנים רבות ,עד ליישוב כלל התביעות בגין פוליסות שנמכרו בתקופה שלפני הפסקת הפעילות ( Run
 .)Offפירוק או חיסול של עסקי ביטוח של מבטח כפופים לפיקוחו של המפקח ,אשר רשאי להורות
למבטח לפעול בדרך מסוימת בחיסול העסקים או לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו שהפירוק
יהיה בידי בית המשפט או בפיקוחו.

4.7

פילוח הכנסות ורווחיות שירותי החברה בתחום הפעילות
לפרטים ,ראה באור ( 3ג) בדוחות הכספיים.
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תחום מתן כיסוי ביטוחי (המשך)
4.8

מאפייני הלקוחות בתחום הפעילות
מרבית פעולותיה של החברה בתחום הביטוח ,נעשות ביוזמת ממשלת ישראל ,וזאת בדרך כלל במצבים
בהם ממשלת ישראל (באמצעות משרד האוצר  -אגף החשכ״ל) מזהה כשל שוק אותו מעוניינת הממשלה
לצמצם (במרבית המקרים  -צורך במתן ביטוח מסוג שאיננו מוצע באופן רגיל על ידי חברות הביטוח
המסחריות האחרות) .במקרים כאמור ,וככל שיש במתן ביטוח ממשלתי כדי לפתור או לצמצם את כשל
השוק ,פונה ממשלת ישראל לחברה בבקשה ליצור פוליסת ביטוח למקרה של התממשות כשל השוק .אשר
על כן ,לחברה תלות בממשלת ישראל להמשך פעילותה בתחום .עם זאת ,בשנים האחרונות ,רווחי החברה
בתחום הביטוח אינם מהותיים ועל כן ,הפסקת הפעילות בתחום זה לא ת שפיע באופן מהותי על פעילות
החברה ועסקיה.
להלן פרוט הרכב הפרמיות שהתקבלו מלקוחות החברה:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש״ח

ימית לביטוחי הממשלה

20,047
27

26,378
19
סך הכל פרמיות ברוטו

4.9

26,397

20,074

24,754
28
24,782

תחרות
מתן כיסוי ביטוחי בתחומי הפעילות של החברה והניתנים לממשלת ישראל ,ניתנים לה ,למיטב ידיעת
החברה ,מאת החברה בלבד .אשר על כן ,אין החברה נדרשת ,להתמודד עם סוגיית התחרות.
עם זאת ,למיטב ידיעת החברה ,בישראל חברות ביטוח העוסקות בתחום מתן כיסוי ביטוחי .לחברה אין
יכולת להעריך את חלקה בשוק הביטוח .קיימת אפשרות תיאורטית ,לפיה הממשלה עשויה לפנות לחברות
כאמור לקבלת שירותים ,תחת אלה המוענקים להם על-ידי החברה.
על אף האמור לעיל ,יודגש ,כי למיטב ידיעת החברה ,פנייה לחברות אחרות כאמור איננה בהכרח כדאית
לממשלה מבחינה עסקית ,ולכן סבירות התממשות האפשרות התיאורטית האמורה לעיל ,קטנה ,וספק אם
הממשלה תבחר לפעול לפיה .יחד עם זאת ,יודגש כי מדובר בתחזית הנושאת פני עתיד ,אשר איננה
בשליטת החברה ,ועלולה להתקיים.

 4.10מוצרים חדשים
לא היו בשנת הדוח.
.5

תחום שירותי ניהול
5.1

מידע כללי על תחום הפעילות
במסגרת פעילותה העסקית בתחום זה עוסקת החברה במתן שירותי ניהול מגוונים ,לרבות :ניהול הקרן
הפנימית ,סיוע בניהול מערך הלוואות ופיקדונות המדינה ,סיוע בעריכת הדוחות הכספיים של ממשלת
ישראל והחזקת תעודות מניה של המדינה בחברות ממשלתיות ,מתן שירותים וניהול המערך הממוכן של

-א -7

ענבל חברה לביטוח בע"מ
תיאור עסקי החברה
חלק ב'  -תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות (המשך)
.5

תחום שירותי ניהול (המשך)
5.1

מידע כללי על תחום הפעילות )המשך(
מרכז ההשקעות שבמשרד הכלכלה ובמשרד התיירות במסגרת חוק עידוד השקעות הון ,ניהול חברת נכסים
מ.י .בע"מ באמצעות מנהלה הכללי של החברה ,סיוע לממשלה בפרויקטים ממשלתיים בשיתוף המגזר
הפרטי ,סיוע לממשלה בכל הנוגע לניהול החוב הממשלתי ,סיוע לממשלה ברכישה וקבלת שירותי נסיעה
לחו״ל ,סיוע לממשלה בפירוק בנק החקלאות ,סיוע ותמיכה בפעילותו של מינהל הרכש הממשלתי
שבמשרד האוצר ,סיוע לרשות החברות הממשלתיות בהפרטה והנפקה של חברות ממשלתיות ועוד
שירותים נוספים .השירותים ניתנים לממשלה ולגופים בשליטתה ,הכל כפי שמחליטה הממשלה מעת לעת.
מבנה תחום הפעילות ושינויים שחלו בו

תחומי הפעילות של החברה בתחום שירותי הניהול מוגדרים בהסכמים והסכמות עם המדינה כמפורט
בסעיף  15להלן .התקשרויות החל מינואר  2011בין החברה למשרדי הממשלה מתבצעות על פי הסכם
מסגרת מיום  10בינואר  ,2011בין המדינה לבין החברה והארכתו מיום  29ביוני  .2015ההסכם מגדיר את
ממשלה בפטור מחובת עריכת
שרות בין הצדדים ומאפשר לחברה להתקשר עם משרדי
החברה ,כפי שהוגדרו בהסכם
משלה ,בתנאי שההתקשרויות הינן בתחומי פעילותה של
המסגרת .יצוין כי שינויים בהיקפי הפעילות מפעם לפעם ,דורשים תוספת או הפחתת תשומות בכל תחום
בהתאם לעניין ובכפוף לאמור בהסכם המסגרת.
מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
להלן.

גבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה ,ראה סעיף 6.3
שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו

היקפי הפעילות משתנים מעת לעת בהתאם לשירותים אותם נדרשת החברה להעניק לממשלת ישראל.
בשנת הדוח גדל היקף הפעילות של החברה בכ 15% -לעומת התקופה הקודמת בעיקר בגין יחידת הרכש
שהוקמה באפריל  .2016לפרטים בדבר הרכב הכנסות החברה והרווחיות בתחום הפעילות  -ראה באור 15
ובאור (3א) בדוחות הכספיים.
שירותי החברה בתחום הפעילות
שירותי החברה במסגרת תחום פעילות זה הינם שירותי ניהול הניתנים על-ידה לממשלת ישראל וגופים
בשליטתה .להלן יובא בתמצית פירוט הפרויקטים המרכזיים המנוהלים במסגרת תחום פעילות זה:
 5.5.1הקרן הפנימית
במסגרת זו מעניקה החברה לממשלה סיוע בניהול הכיסוי של הקרן ,ויעוץ ביטוחי לרכוש וחבויות
ממשלתיות ,כולל יעוץ בקביעת מסגרות הכיסוי הנדרשות .עיקרי הכיסויים הניתנים באמצעות
הקרן הפנימית הינם בתחום הרכב ,ביטוחי מבנים ותכולה ,חבויות שונות לצד ג' ותחזוקת כלי
רכב .הכיסוי ניתן על ידי המדינה למשרדי ממשלה ,מוסדות רפואיים ויחידות סמך אחרות .הקרן
הפנימית לביטוחי הממשלה הינה קרן כספית שאינה למטרת רווח בבעלות הממשלה ,אשר כספיה
מוחזקים על ידי החשב הכללי במשרד האוצר .הקרן הפנימית פועלת בהתאם לפרק  4להוראות
תקנון כספים ומשק של החשב הכללי וכל פעולותיה נעשות עבור ממשלת ישראל וגופים אשר
בשליטתה של ממשלת ישראל .לחברה הסכם ניהול עם הממשלה ,כמפורט בסעיף  15.2להלן .מעת
לעת ,מתעדכן ההסכם בהתאם לשינויים בהיקף השירותים אותם החברה מעניקה למדינה.
השינויים בהיקפי הפעילות באו לידי ביטוי בתקבולי החברה והתשומות אותן השקיעה בפעילות.
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תחום שירותי ניהול )המשך(
5.5

שירותי החברה בתחום הפעילות )המשך(
 5.5.2הלוואות ופיקדונות
במסגרת זו מפעילה החברה עבור הממשלה מערך למתן הלוואות סיוע מכספי תקציב המדינה וזאת
בהתאם להנחיות החשב הכללי ובמימונו .כמו כן ,מסייעת החברה לממשלה הן בניהול ובקרה של
הלוואות המדינה ושל פיקדונות שונים המופקדים בחשכ״ל ובבנקים ,הן בעריכת הדוחות הכספיים
המאוחדים של ממשלת ישראל והחזקת תעודות מניה של המדינה בחברות ממשלתיות והן במתן
שירותים חשבונאיים ופיננסיים נוספים .לחברה הסכם ניהול עם החשב הכללי המסדיר את ניהול
מערך הלוואות המדינה כמפורט בסעיף  15.3להלן .בנוסף ,מעת לעת מתעדכן ההסכם בהתאם
לשינויים בהיקף השירותים אותם מעניקה החברה למדינה .השינויים בהיקפי הפעילות באו לידי
ביטוי בתקבולי החברה והתשומות אותן השקיעה בפעילות.
 5.5.3חוק עידוד השקעות הון
במסגרת זו מעניקה החברה למרכז השקעות במשרד הכלכלה ולמשרד התיירות שירותי ניהול
המערך הממוכן בנוגע לחוק עידוד השקעות הון ,כולל מעקב אחר ביצוע ועמידה בתנאי האישורים
הניתנים על ידי מרכזי ההשקעות .לחברה הסכם ניהול עם משרד הכלכלה כמפורט בסעיף 15.4
להלן והסכם עם משרד התיירות כמפורט בסעיף  15.10להלן.
 5.5.4ניהול חברת נכסים מ.י בע״מ
בהתאם להחלטת הממשלה החברה מנהלת את חברת נכסים מ.י .בע״מ באמצעות מנהלה הכללי
של החברה ,לרבות ענייניה השוטפים ומעניקה לה שירותי חשבות ,ניהול כספים ואדמיניסטרציה.
היקפי הפעילות נקבעים ,בין השאר ,בכפוף להליכי המכירה של מניות בנק לאומי שבידי המדינה,
המבוצעים בפועל מעת לעת ,ולפעילות השוטפת הקיימת/ניתנת לחברה .נכון למועד הדוח ,טרם
נחתם הסכם המסדיר את הפעילות האמורה עם ממשלת ישראל.
 5.5.5ניהול פרויקטים ממשלתיים בשיתוף המגזר הפרטי
בהתאם להחלטת החשכ״ל ולהסכם בין האוצר לחברה ,והכל כמפורט בסעיף  15.5להלן ,כחלק
מחטיבת הפרויקטים באוצר ,פועל בחברה אגף הפרויקטים המסייע בטיפול בפרויקטים השונים
המבוצעים בשיתוף המגזר הפרטי )להלן -״הפרויקטים״ ו״אגף הפרויקטים״ בהתאמה( .אגף
הפרויקטים משמש כגוף מקצועי המומחה בתחום האמור .ייעוד אגף הפרויקטים לסייע למשרד
האוצר בכל הנוגע לקידום פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי על כל שלביהם :שלב הייזום ,שלב
המכרז ,הסגירה הפיננסית וכן ליווי הפרויקטים מטעם המדינה מול הזכיינים בתקופות ההקמה
וההפעלה .כל זאת במסגרת וועדות מכרזים בין משרדיות ,ועדות משנה ומינהלות המוקמות לכל
פרויקט )הן כחברי ועדות/מנהלות והן כמרכזי ועדות(.
 5.5.6יחידת החוב הממשלתי
לבקשת הממשלה הוקמה בחברה יחידה שמטרתה לסייע בידי ממשלת ישראל בכל הנוגע להנפקת
אגרות חוב .במסגרת הסיוע פועלת היחידה במתן עזרה למשרד האוצר ,ובכלל זה שירותים
לוגיסטיים .לחברה הסכם ניהול עם הממשלה ,כמפורט בסעיף  15.6להלן.
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תחום שירותי ניהול (המשך)
5.5

שירותי החברה בתחום הפעילות (המשך)
 5.5.7סוכנות הנסיעות הממשלתית
לבקשת ממשלת ישראל ,הוקמה בחברה יחידה לניהול סוכנות הנסיעות הממשלתית ,העוסקת
בעיקר במתן שירותי נסיעות לחו״ל לעובדי מדינה בתפקיד וכל הכרוך בכך לרבות רכישת כרטיסי
טיסה ,רכישת שירותי קרקע וכדומה .לחברה רישיון לתפעול היחידה מארגון  .ia t aלחברה הסכם
ניהול עם הממשלה ,כמפורט בסעיף  15.7להלן.
 5.5.8פרוק בנק החקלאות
החל מחודש ספטמבר  2008מונתה ,מטעם הממשלה ,היועצת המשפטית של החברה לשמש
כמפרקת של בנק החקלאות ,והחל מיום  1בינואר  2010תיק האשראי של בנק החקלאות מטופל
באמצעות מערכות המחשוב של החברה על ידי חברי צוות הפרוק ,המורכב מעובדי החברה .נכון
למועד הדוח התקופתי טרם הסתיים הליך הפירוק של בנק החקלאות וטרם נחתם הסכם להסדרת
הפעילות הנ״ל.
 5.5.9רכש ממשלתי
החל מחודש אפריל  2016הוקמה בחברה יחידה מקצועית אשר מסייעת ותומכת בפעילותו של
מינהל הרכש הממשלתי שבמשרד האוצר .היחידה משמשת כפלטפורמה ביצועית ולוגיסטית לצורך
ריכוז אדמיניסטרטיבי וליווי מקצועי ,כמפורט בסעיף  15.9להלן.
 5.5.10יחידת הנפקות
החל מחודש מרץ  2016הוקמה בחברה יחידה מקצועית אשר מסייעת בפעילותה של רשות החברות
הממשלתיות בכל הנוגע להפרטה והנפקה של חברות ממשלתיות ,כמפורט בסעיף  15.8להלן.

5.6

גורמי הצלחה קריטיים בתחום
הגורם המרכזי להצלחה בתחום שירותי הניהול הינו המשאב האנושי ,הכולל ידע וניסיון נצברים ,וכן
מערכות המידע של החברה .החברה מתאימה את היקף כוח האדם בהתאם להיקף השירותים אותם היא
נדרשת לספק .כמו כן ,שוקדת החברה על תחזוקה ,פיתוח והרחבה של המערכות הממוחשבות המסייעות
לבצע את משימותיה באופן יעיל ותוך הקפדה על רמת שרות גבוהה.

5.7

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של התחום
 5.7.1חסמי כניסה עיקריים
כאמור לעיל ,ישנה סבירות נמוכה כי ממשלת ישראל תפנה לקבלת שירותים דומים בתחום הניהול
מגופים אחרים במשק ,וזאת בעיקר לנוכח מוקד הידע של החברה בתחומים השונים ,מקצועיותה
ועצם היותה זרוע ביצוע וכן בשל חוסר כדאיות כלכלית לממשלת ישראל ובעיית הסוכן העלולה
להיווצר מרכישת השירותים מגורם חיצוני.
 5.7.2חסמי יציאה עיקריים
כאמור לעיל ,החברה הינה זרוע ארוכה של משרד האוצר .לכן ,יציאה מתחום פעילות זה צריכה
להיות מתואמת לחלוטין עם משרד האוצר.
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תחום שירותי ניהול (המשך)
5.8

פילוח הכנסות ורווחיות שירותי החברה בתחום הפעילות
לפרטים בדבר הרכב הכנסות החברה והרווחיות בתחום הפעילות  -ראה באור  15ובאור ( 3א) בדוחות
הכספיים .נציין ,כי שיעור הרווח הגולמי של פעילות החברה בתחום הניהול הינו קבוע ,והוא נקבע בהסכם
המסגרת .שיעור זה עומד על  3.5%בפעילותה של החברה במסגרת הקרן הפנימית ועל  1%במסגרת יתר
הפעילויות.

5.9

מאפייני הלקוחות בתחום הפעילות
כל פעולותיה של החברה בתחום פעילות זה ,נעשות עבור ממשלת ישראל וגופים בשליטתה ,ומהם נובעים
לחברה רווחיה בתחום .התקשרויות החברה עם ממשלת ישראל וגופים בשליטתה בתחום פעילות זה
נעשות ,בדרך כלל ,במסגרת הסכמים ,אשר העיקריים ביניהם מפורטים בסעיף  15להלן .אשר על כן,
לחברה תלות בממשלת ישראל וגופים בשליטתה ,ואובדנם ישפיע באופן מהותי על פעילותה ועסקיה
בתחום זה.

 5.10תחרות
החברה פועלת עבור ממשלת ישראל וגופים בשליטתה בלבד .למיטב ידיעת החברה ,אין הממשלה רוכשת
מספקים אחרים שירותים בתחום הפעילות ,והסבירות כי ממשלת ישראל תסטה מדרך פעולה זו הינו נמוך
ביותר .אשר על כן ,ככלל אין החברה נדרשת להתמודד עם תחרות בתחום זה.
עם זאת ,למיטב ידיעת החברה ,בישראל חברות רבות העוסקות בתחום מתן שירותי הניהול .לחברה אין
יכולת להעריך את חלקה בשוק שירותי הניהול .קיימת אפשרות תיאורטית ,לפיה הממשלה וגופים
בשליטתה עשויים לפנות לחברות כאמור לקבלת שירותים ,תחת אלה המוענקים להם ,לפי שעה ,על-ידי
החברה.
על אף האמור לעיל ,יודגש ,כי להערכת החברה ,פנייה לחברות אחרות כאמור איננה כדאית לממשלה
מבחינה עסקית ותפעולית ,ולכן סבירות התממשות האפשרות התיאורטית האמורה לעיל ,נמוכה.
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מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה
פעילות החברה בתחומים השונים כפופה לרגולציה ענפה ופיקוח הדוק .בנוסף לדינים הכללים .על פעילות
החברה ממונים שני גופי פיקוח עיקריים ,הראשון הינו המפקח ,המפקח על פעילות הביטוח של החברה,
ובמסגרת סמכויותיו על פי החוקים השונים ,רשאי להוציא הוראות וחוזרים הנוגעים לדרכי פעולתם וניהולם
של הגופים הנמצאים תחת פיקוחו ,ובכלל זה החברה .השני ,הינו רשות החברות הממשלתיות ,באמצעות פרסום
חוזרים מחייבים בתחום זה ,מתוקף היות החברה חברה ממשלתית .להלן תובא סקירה תמציתית של הוראות
הדין המהותיות (חוקים ,תקנות ,צווים וחוזרים) בהן מחויבת החברה לעמוד במסגרת פעילויותיה .יצוין כי
ההוראות הנזכרות בדוח זה אינן מהוות רשימה ממצה של הוראות הדין החלות על החברה ,אלא רק את
העיקריות שבהן.
6.1

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) .התשמ"א  1981 -והתקנות מכוחו
על-פי חוק הפיקוח ,עיסוק בביטוח מחייב קיום רישיון מבטח הניתן על ידי המפקח ,המוגבל לענפי הביטוח
הנקובים ברישיון .המפקח רשאי לקבוע ברישיון מבטח תנאים והגבלות ,והוא רשאי לשנותם ,הכול
בהתייעצות עם הועדה המייעצת הממונה ע"י שר האוצר מכוח הוראות חוק הפיקוח (להלן -הועדה
המייעצת) .אחזקת יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח וכן שליטה במבטח,
מצריכות היתר מהמפקח .מתן ההיתר מותנה בתנאים שמפורטים בחקיקה ,בהיתרים שמעניק המפקח וכן
בחוזרים שפורסמו על ידי המפקח.
על פי חוק הפיקוח ,רשאי המפקח ,לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ליתן הוראות הנוגעות לדרכי
פעולתם וניהולם של מבטחים ומי שמועסק על ידם ,כדי להבטיח את ניהולם התקין והשמירה על ענייני
המבוטחים או הלקוחות ,וכדי למנוע פגיעה ביכולתו של מבטח לקיים את התחייבויותיו .בנוסף ,רשאי
המפקח לבטל רישיון מבטח ,כולו או לגבי ענף ביטוח פלוני ,בהתאם להוראות חוק הפיקוח.
חוק הפיקוח מחיל על מבטח הוראות מסויימות מתוך חוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן " -חוק החברות")
המפורטות בחוק הפיקוח והנוגעות בין היתר לחברות ציבוריות ,בעניינים כמו בחירת יושב ראש
דירקטוריון וסייג לבחירתו ,ישיבות הדירקטוריון ,ועדת ביקורת ,מנהל כללי ,מבקר פנימי ,דירקטורים
חיצוניים וחובת גילוי בעסקה עם בעלי עניין.
המפקח מוסמך לדרוש ממבטח תיקון של פגמים שהמפקח סבר ,כי קיימים בניהול עסקיו ,העלולים לפגוע
ביכולתו לקיים את התחייבויותיו או בניהול התקין של עסקיו או עלולים לפגוע במבוטחים .כן רשאי הוא,
בין היתר ,באישור שר האוצר ,להתלות או להגביל סמכויות נושאי משרה או עובדים אחרים של המבטח,
אם נהגו בדרך העלולה לפגוע בניהול התקין של עסקיו ,להשעותם לתקופה שיקבע או להעבירם מתפקידם
וכן ,למנות מנהל מורשה שינהל את עסקי המבטח ,למנות ועדת הנהלה שתייעץ למנהל המורשה ולמנות
מפקח מיוחד שיפקח על הנהלתו.
לבסוף ,חוק הפיקוח כולל גם הוראות שעבירה עליהן מהווה עבירה פלילית ,וכן מסמיך את המפקח להטיל
עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים בסכומים משמעותיים מבלי להיזקק להגשת כתב אישום.
מתוקף חוק הפיקוח הותקנו ,בין היתר ,התקנות הבאות:
6.1.1

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) ,תשנ"ח1998-
(להלן  -תקנות ההון המינימלי)
בתקנות ההון המינימלי נקבעו הוראות לעניין ההון העצמי הנדרש ממבטח והגדרות שונות
המתייחסות להון של מבטח ,לרבות הון ראשוני ,הון משני ,והון שלישוני הקובעות את דרישות
ההון העצמי המינימלי הנדרש בכל רובד ביטוחי.
כמו כן ,ישנן ,בין היתר דרישות הון בקטגוריות הבאות :נכסים המוחזקים כנגד התחייבויות שאינן
תלויות תשואה ובשל חשיפה לחוסנם הפיננסי של מבטחי המשנה; חשיפה לנזק כתוצאה מאירוע
קטסטרופה בעסקי ביטוח כללי; סיכוני אשראי כשיעור מהנכסים לפי מידת הסיכון המאפיינת
את הנכסים השונים וסיכונים תפעוליים.
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מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה (המשך)
6.1

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) ,התשמ״א  1981 -והתקנות מכוחו (המשך)
6.1.1

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) ,תשנ"ח1998-
(להלן  -תקנות ההון המינימלי) (המשך)
בהמשך למדיניות הפיקוח לאימוצה העתידי של הדירקטיבה של האיחוד האירופי בדבר הבטחת
כושר פירעון של מבטחים ( Solvency ii׳׳הדירקטיבה״) פורסמה ביום  3בנובמבר  ,2009טיוטת חוזר
בדבר הרכב ההון העצמי המוכר של מבטח שמטרתה קביעת כללים למבנה הון עצמי המוכר של
מבטח ,וכן מסגרת עקרונות להכרה ברכיבי הון שונים ולסיווגם לרובדי ההון השונים.
החברה קיבלה פטור מכל הדרישות הכמותיות בקשר עם יישומה של הדירקטיבה בישראל.
לפרטים נוספים  -ראה באור ( 9ג)(  ) 3בדוחות הכספיים.

6.1.2

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול
התחייבויותיו) ,התשס"א( 2001 -להלן  -תקנות דרכי ההשקעה)
בתקנות דרכי ההשקעה כלולות הוראות ,בין היתר ,לעניין ,חובת מבטח למנות שתי ועדות
השקעה (לניהול תיק השקעות של ביטוח משתתף ברווחים ,ולעניין ניהול תיק השקעות של כספי
הנוסטרו) הרכב הוועדות ,תפקידן ודרכי פעולתן.
בנוסף ,חלות על החברה הוראותיהם של מספר חוזרים של המפקח העוסקים בניהול סיכוני
אשראי אגב פעילות השקעה ,לרבות חוזרים אשר יישמו את המלצות הוועדה לקביעת פרמטרים
להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים אשראי באמצעות רכישת איגרות חוב לא ממשלתיות.

6.1.3

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי) ,תשע״ג-
( 2013להלן  -תקנות החישוב)
בעקבות התפתחויות שחלו בשנים האחרונות באופן הערכת עתודות ביטוח בענפי הביטוח הכללי
ולאור גידול בכמות המשאבים ,הידע והניסיון של חברות ביטוח בתחום זה ,עלה הצורך בעדכון
הוראות הדין הקיימות בנושא חישוב עתודות בביטוח הכללי .תקנות החישוב ביטלו את תקנות
הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי) ,התשמ״ה.1984-
תקנות החישוב כוללות ,בין היתר ,הוראות לעניין אופן חישוב עתודות הביטוח וההפרשות שיש
לכלול בהן.

6.1.4

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון) ,תשנ"ח( 1998-להלן  -תקנות פרטי דין וחשבון)
תקנות פרטי דין וחשבון קובעות הוראות בדבר תוכנם ,פרטיהם והעקרונות החשבונאיים
לעריכתם של הדוחות הכספיים השנתיים ודוחות הביניים של מבטח ,תוך התאמתן של חלק
מתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) ,התשנ״ג 1993-לענף הביטוח .התקנות עודכנו
מכח חוזרי ביטוח  2010-1-4ו 2011-1-1 -בדבר מבנה הגילוי הנדרש המתאים אותו לתקני הדיווח
הבינלאומיים (  ) if r sהקובע כי הוראות הדיווח הקבועות בתקנות פרטי דין וחשבון לא יחולו בכל
מקום בו הן אינן מאפשרות את יישום התקינה הבינלאומית או שהן אינן מאפשרות את שנקבע
בחוזרים שפרסם המפקח אגב המעבר לתקינה הבינלאומית .חוזר זה עודכן מספר פעמים נוספות
עד לשנת הדוח והובהרו בו מבנה הגילוי הנדרש ונושאים נוספים.
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
תיאור עסקי החברה
חלק ג'  -מידע נוסף בר מ ת כלל החברה ( ה מ שך)
.6

מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה (המשך)
6.1

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) ,התשמ״א  1981 -והתקנות מכוחו (המשך)
6.1.5

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו) ,התשס״ז2007 -
בחודש יולי  2007פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) (הדירקטוריון
וועדותיו) ,התשס"ז ,2007-שמטרתן קביעת כללים להבטחת פעילותו התקינה של הדירקטוריון,
הבטחת עצמאותו ,כשירות חבריו ,מינוי דירקטורים חיצוניים ,כללים למניעת ניגודי עניינים,
נושאים בהם חייב הדירקטוריון לדון ולהחליט ,נוכחות ומניין חוקי בישיבותיו .כן עוסקות
התקנות בוועדות הדירקטוריון בכלל ובוועדת הביקורת בפרט .בנוסף להוראות הכלולות בתקנות
אלו ,חלות על החברה תקנות נוספות מכח חוק החברות הממשלתיות ,העוסקות בגמול
דירקטורים ,הגבלות על כהונה ביותר משתי חברות ומינוי דירקטורים מקרב הציבור .נכון למועד
הדוח בחברה לא מכהנים דירקטורים חיצוניים.

6.1.6

חוזרים וטיוטת חוזרים מהותיים של המפקח אותם מיישמת החברה
חוזר ביטוח מחודש דצמבר  2011בנושא דוח חודשי של חברת ביטוח ,קובע הוראות בדבר
הדיווח החודשי של חברות ביטוח על השקעותיהן .חוזר משנת  2009מעדכן את הבקרות שעל
הגופים המוסדיים לבצע טרם שליחת הדוחות החודשיים לממונה .ביום  26בפברואר 2015
פורסם חוזר דוח חודשי לגבי קופות גמל ,קרנות פנסיה וחברות ביטוח ,אשר נועד לעדכן,
לאחד ולהסדיר את מתכונת הדיווח החודשית לגופים מוסדיים ולשפר את איכות הדיווחים
הנשלחים לממונה .ביום  5באוגוסט  2015וביום  1בינואר  2017פורסמו עדכונים לחוזר זה.
ביום  21ביוני  2009פורסם חוזר גופים מוסדיים בנושא אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית
על דיווח כספי .בחודש נובמבר  2010פורסם תיקון לחוזר המחייב את החברה ,בין היתר,
לצרף הצהרות הנהלה על הבקרה הפנימית וחוות הדעת של רואה החשבון המבקר בנוגע
לדוח מבוטח ,כאשר בחודש יולי  2013פורסם תיקון לחוזר זה הנוגע להצהרות הנהלת הגופים
המוסדיים על הבקרה הפנימית בנוגע לדוח לעמית או למבוטח .בחודש אפריל  2015פורסם
תיקון לחוזרים הללו אשר ביטל את התיקון לחוזר מיולי  ,2013והוסיף תיקון ביחס למועד
שליחת הדיווח האמור ולצירוף הצהרות ההנהלה על הבקרה הפנימית.
י

י

ביום  7במאי  2007פורסם חוזר גופים מוסדיים בנושא אימוץ תקני הדיווח הכספי
הבינלאומיים (  )if r sבגופים מוסדיים שמטרתו להחיל את הוראות תקני הדיווח הכספי
הבינלאומיים (  ) if r sעל גופים מוסדיים .זאת בעקבות פרסום תקן חשבונאות מספר  29בדבר
אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ("תקני ifrs״) על-ידי המוסד הישראלי לתקינה
בחשבונאות בחודש יוני  .2006על-פי החוזר האמור ,גופים מוסדיים יערכו את דוחותיהם
הכספיים בהתאם לתקני  ,ifr sוזאת החל מיום  1בינואר  ,2008כמו-כן ,נקבע הגילוי שיש
לתת בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון .בחודש פברואר  2010פורסם חוזר אשר שיקף
את ההוראות העדכניות של התקינה הבינלאומית ,לרבות שינויים שנתקבלו בשנים
האחרונות ,וזאת תוך שיפור הגילוי בדוחות הכספיים .ביום  20בספטמבר  2015פורסמה
טיוטת חוזר המעדכנת חוזר זה.
בחודש נובמבר  2014פורסמה טיוטת עדכון ההנחיות בקשר עם מבנה הגילוי .בחודש ינואר
 2015פורסם עדכון בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוחות כספיים שנתיים של חברות הביטוח,
הקובע בנוסף דרישת דיווח מיידי למפקח במקרה של גילוי טעות מהותית בדוחות הכספיים.
ביום  10באוגוסט  2015פורסם חוזר הקובע הוראות נוספות הנוגעות למבנה הגילוי הנדרש
בהתאם לתקינה הבינלאומית ,בדוחות הכספיים לתקופת ביניים של חברות ביטוח .ביום 12
בינואר  2016פורסם חוזר המעדכן את ההוראות בדבר מבנה הגילוי הנדרש כאמור .ביום 1
בינואר  2018פורסם חוזר המעדכן את ההוראות בדבר מבנה הגילוי הנדרש כאמור .ההוראות
הרלבנטיות לחברה מהחוזרים כאמור מיושמים בדוחותיה הכספיים של החברה בהתאם
לנדרש.
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ענבל חברה לביטוח בע׳׳מ
תיאור עסקי החברה
חלק ג'  -מי דע נוסף בר מ ת כלל החברה ( ה מ שך)
.6

מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה (המשך)
6.1

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) ,התשמ״א  1981 -והתקנות מכוחו (המשך)
חוזרים וטיוטת חוזרים מהותיים של המפקח מהשנים האחרונות ומשנת הדוח אותם מיישמת
החברה (המשך)

6.1.6

י

ביום  29באוגוסט  2012פורסם חוזר בנושא ניהול המשכיות עסקית והיערכות לשעת חירום.
החוזר עודכן בחלקו בחוזר מחודש אוגוסט  .2013החוזר עוסק במדיניות הממונה לוודא
מוכנות גופים מוסדיים להמשכיות עסקית לשעת חירום ,זאת הואיל ודבר זה מהווה רכיב
מרכזי בביטחון הפיננסי של עמיתים ומבוטחים ובאמון הציבור בגופים המפקחים .החוזר
כולל שאלון שמטרתו הערכת רמת המוכנות בגוף המוסדי .ביום  3במאי  2015פורסמו הנחיות
לתרגול המשכיות עסקית והיערכות לשעת חירום במתכונת מורחבת.
בעקבות התירגולים ,ביום  19ביולי 2016 ,פורסמה עמדת ממונה בקשר לממצאי הביקורת
בנושא המשכיות עסקית .המענה שנתנו הגופים המוסדיים והתמודדותם עם התרחישים
שתורגלו על ידם היוו את הבסיס לממצאים המופיעים בעמדת הממונה ,המתייחסים ,בין
היתר ,למעורבות הדירקטוריון בתרגול ,אופן גיבוי ואיחזור מידע בקרות אירוע חירום ,אופן
ההתנהלות מול ספק או נותן שירות חיצוני מהותי במצבי חירום ועוד .ביום  1באוגוסט 2016
פורסמה הנחיה בדבר תרגיל המשכיות עסקית המדמה מלחמה אשר נערך ביום  8בנובמבר
.2016
ביום 7באפריל  2013פורסמה טיוטה שלישית של חוזר שעניינו ניהול סיכוני ציות בגופים
מוסדיים .מטרת החוזר הינה לחייב גופים מוסדיים למנות ממונה ציות ואכיפה פנימית וכן
לקבוע תוכנית ציות ואכיפה פנימית ונקיטת אמצעים סבירים ליישומה .במקביל ,פורסמה
עמדת הממונה  -הבהרה :קריטריונים להערכת אפקטיביות של תוכנית ציות ואכיפה פנימית
ומדיניות הממונה ליישומה .בהתאם לנייר העמדה קיומה של תוכנית אכיפה פנימית
אפקטיבית תסייע במניעת הפרות ותהווה שיקול להפחתת עיצום כספי המוטל על המפר.
החברה אימצה מסגרת תכנית ציות ואכיפה פנימית בקשר עם הדינים החלים עליהם מפקח
המפקח ומינתה ממונה על ציות ואכיפה פנימית מכוח תכנית זו .יישומה של תכנית הציות
והאכיפה מתבסס הן על פעולות שהחברה ביצעה בעבר ,והן על תכנית עבודה שהחברה
נערכת לקבוע ,ובכלל זה עריכת סקרי ציות ,טיפול בממצאים ,עדכון נהלים וכו'.

אשר

ביום 4במרץ  2015פורסם חוזר המפרט את המידע הנדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי,
תכליתו קביעת מידע מינימאלי שעל גוף מוסדי להעמיד לרשות הציבור באמצעות אתר
האינטרנט.
ביום 1באפריל  2015פורסם חוזר "גופים מוסדיים ברמת הנכס הבודד׳׳ אשר תכליתו הינה
לעדכן ולאחד את הוראות הדיווח לממונה בנוגע לרשימת נכסים (קרי נכסים והתחייבויות
פיננסיות ,לרבות מכירה בחסר) רבעונית של גופים מוסדיים ברמת נכס בודד ,וזאת על מנת
לשפר את איכות הדיווח וזמינותו.
ביום  26באפריל  2015פורסם שאלון ניהול סיכונים לגופים מוסדיים ,אשר תכליתו בדיקת
הטמעתן של הוראות רגולציה הנוגעות למערכי ניהול סיכונים .תכליתן של הוראות אלו הינן,
בין היתר ,לוודא קיומם של נדבכים הכרחיים לצורך ניהול סיכונים אפקטיביים בגוף המוסדי,
ביניהם  -תרבות ניהול סיכונים; יחידת ניהול סיכונים עצמאית ובלתי תלויה; אמצעי פיקוח
ובקרה נאותים ותמיכה ומעורבות של דירקטוריון והנהלה המבינים לעומק את הסיכונים
הגלומים בפעילות העסקית .השאלון והוראות הרגולציה כאמור מטופלים ומבוצעים על ידי
החברה .ביום  31באוגוסט  2016פורסם נייר עבודה סופי בנושא "ניהול סיכונים בגופים
מוסדיים  -סקירה רוחבית במבט השוואתי" המציג תשובות לשאלות נבחרות שהופיעו
בשאלון ניהול הסיכונים האמור וכן את הממצאים העיקריים והתובנות שעלו מניתוח
הנתונים הגולמיים .בתחומים מסוימים הודגשו יישומים ראויים וכאלו שאינם ראויים,
ובמקרים בהם נמצאו ליקויים חריגים ,אף נקבעו עמדות לגבי יישומים ראויים.
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ענבל חברה לביטוח בע״מ
תיאור עסקי החברה
חלק ג'  -מידע נוסף ברמת כלל החברה )המשך(
.6

מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה )המשך(
6.1

6.1.6

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים {ביטוח} .התשמ״א  1981 -והתקנות מכוחו )המשך(
חוזרים וטיוטת חוזרים מהותיים של המפקח מהשנים האחרונות ומשנת הדוח אותם מיישמת
החברה )המשך(
י

י

י

י

ביום  19במאי  2009פורסם חוזר בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הנלווים של חברות
הביטוח .לאחר קבלת דיווחים על פי המבנה שנקבע ובחינתם ,עלה הצורך להוסיף מידע
לדיווחים האמורים .המידע הנוסף הדרוש מוסדר בחוזר שפורסם ביום  29ביולי .2015
ביום  20באוגוסט  2015פורסם חוזר ״הוראות לניסוח תכניות ביטוח״ )אשר ביטל חוזר קודם
בעניין זה מאפריל  ,(2015אשר תכליתו הינה להבטיח כי תכניות ביטוח לא יכללו תנאים
מקפחים וינוסחו בצורה פשוטה וברורה ככל שניתן .החוזר פורסם בהמשך לפרסום עמדת
הממונה בדבר עקרונות לניסוח תכניות ביטוח ,וכולל רשימה של הוראות שיש לכלול בתכנית
ביטוח והוראות שאין לכלול בתכנית ביטוח.
ביום  17בפברואר  2016פורסם חוזר ״כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים״ ,אשר מטרתו
הינה לקבוע הוראות מפורטות בנושאים שונים הנוגעים לכללי ההשקעה החלים על גופים
מוסדיים ,וזאת כדי לאפשר התאמת חלק מהמגבלות החלות על גופים מוסדיים לתנאי שוק.
כך למשל נקבעו הוראות הנוגעות ,בין היתר ,לחריגה משיעורי השקעה ,מינוי דירקטור
בתאגיד מכוח החזקת אמצעי שליטה של גוף מוסדי בתאגיד ,מתן הלוואות ,השאלת ניירות
ערך והשקעה בנכסי חוב לא סחירים ועוד .ביום  27ביולי  2016פורסם תיקון לחוזר אשר
עיקרו מתייחס לאפשרות להרחבת אפשרויות ההשקעה של הגופים המוסדיים ולאפשר להם
להיכנס לתחום מתן הלוואות לדיור והעמדת אשראי לקבלנים בשיתוף עם בנקים.
ביום  31באוגוסט  2016פורסם חוזר ״ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים״ ,אשר תכליתו
הינה מתן מענה לצורך לעדכן את תפיסת ההגנה של גופים מוסדיים כך שתינתן התייחסות
לאיומים קיברנטיים העלולים לשבש את פעילותם התקינה של הגופים המוסדיים .החוזר
קובע עקרונות להגנה על נכסי הגוף המוסדי במטרה להבטיח את שמירת זכויות העמיתים
והמבוטחים על ידי שמירה על סודיות ,שלמות וזמינות נכסי המידע ,מערכות המידע,
התהליכים העסקיים ופעילותו התקינה של הגוף המוסדי .ניהול סיכוני הסייבר יכלול פעולו ת
של מניעה ,נטרול ,חקירה והתמודדות עם איומי ואירועי סייבר במטרה לצמצם את השפעתם
והנזק הנגרם מהם ,בטרם התרחשותם ,במהלכם ולאחריהם .החוזר מגדיר עקרונות לניהול
סיכוני סייבר בגוף מוסדי ומחייב לנהל סיכונים אלו .על פי החוזר ,מצופה מגוף מוסדי לאמץ
סטנדרטים גבוהים בתחום זה.

יובהר ,כי המפקח פרסם בשנת הדוח ובשנים שקדמו לה חוזרים נוספים המחייבים את החברה .החוזרים
המוזכרים לעיל הינם החוזרים המהותיים ביותר לפעילותה של החברה בתחום הביטוח.
6.2

חוק חוזה הביטוח ,התשמ״א ) 1981 -להלן  -חוק חוזה הביטוח(
חוק חוזה הביטוח מסדיר היבטים שונים הנוגעים למערכת היחסים בין המבטח והמבוטח המתבטאת
בחוזה הביטוח .חוק חוזה הביטוח מסדיר ,בין היתר ,את שלב כריתת החוזה וכן קובע הוראות שונות
בנושאים העיקריים הבאים :מהות חוזה הביטוח ,חובת גילוי ותוצאות אי הגילוי ,תקופת הביטוח
והתנאים לביטולה או לקיצורה ,מעמדם וזכויותיהם של מוטבים ,הוראות לעניין תשלומי דמי הביטוח
ומועדיהם לרבות קביעת ריבית מיוחדת על הימנעות מתשלום תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת,
הוראות לעניין שינויים בסיכון המבוטח ,הוראות לעניין אופן תשלומי תגמולי הביטוח לרבות מועד
התיישנות לגביהם ,הוראות שונות המיוחדות לסוגי הביטוח השונים כגון ביטוח חיים ,ביטוח תאונות
מחלה ונכות ,ביטוח נזקים ,ביטוח חבות וכו'.
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מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה (המשך)
6.3

חוק החברות הממשלתיות ,התשל״ה 1975 -
על פי חוק החברות הממשלתיות ,מוגדרת חברה ממשלתית כחברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה
באסיפותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה או בידי
המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית.
כיוון שמדינת ישראל מחזיקה בכ 100% -מהון המניות של החברה ,החברה הינה חברה ממשלתית כהגדרתה
בחוק החברות הממשלתיות .חוק החברות הממשלתיות מסדיר היבטים רבים ביחס לחברה ,בדומה לחוק
החברות ,התשנ״ט  1999 -ביחס לחברות שאינן חברות ממשלתיות .בחודש דצמבר  2010פורסם תיקון
לחוק החברות הממשלתיות המעדכן את תנאי הכשירות לכהונה כחברים בדירקטוריון החברה (ויתר
החברות הממשלתיות) למועמדים בעלי תארים מתקדמים וקובע את החובה למנות דירקטור בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית.
בחודש אפריל  2011פורסם החוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי
(תיקוני חקיקה) ,התשע״ה ,2011-אשר במסגרתו נקבעו הוראות בדבר ייצוג הולם של בני העדה האתיופית
בקרב עובדי חברות ממשלתיות .כמו כן ,במרץ  2012נכנס לתוקף תיקון לחוק החברות הממשלתיות
בהתאם לחוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה הדרוזית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה) ,התשע״ב-
 2012כך שהוראות החוק יחולו על החברות הממשלתיות .בנוסף ,מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,תשנ״ח ,1998-מחוייבת החברה להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות.
בחודש דצמבר  2016פורסם חוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות
הציבור (תיקוני חקיקה) ,התשע״ז  ,2016 -אשר במסגרתו נקבע כי בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות
יינתן ביטוי הולם לייצוגם של אנשים עם מוגבלות ,של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה ,של בני
האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים .הדירקטורים בחברה מתמנים בכפוף לדין החל על חברות
ממשלתיות.
מתוקף חוק החברות הממשלתיות הותקנו ,בין היתר ,התקנות הבאות:
תקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי),
התשס״ח ,2007-על-פיהם תצרף החברה לדוחות השנתיים דוח נוסף ,בדבר אפקטיביות הבקרה
הפנימי על דיווח כספי .החברה מחויבת לצרף דוח זה ,גם מכוח חוזר גופים מוסדיים בנושא.
תקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר פעולו ת שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות
הדוחות הכספיים ודוח דירקטוריון) ,התשס״ו ,2005-על-פיהם מצרפת החברה לדוחות השנתיים
ולדוחות הרבעוניים שלה דוח נוסף ,בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות
הדוחות הכספיים.
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים) ,התשס״ה,2005 -
הקובעים בין היתר את תנאי הכשירות ואת אופן בחירת הפקידים הבכירים בחברה .כמו כן,
פורסם חוזר בעל מטרות דומות ביחס להליכי האיתור והמינוי של מנכ״לי חברות ממשלתיות.
נושאי המשרה (לרבות המנכ״ל) של החברה מאותרים וממונים בהתאם להוראות התקנות והחוזר.
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות)
התשנ״ד  1994 -הקובעות ,בין היתר ,את הגמול לו יהא זכאי דירקטור בחברה בעד כהונתו
בדירקטוריון .התקנות קובעות מנגנון עדכון מדדי פע ם אחת בשנה לסכומים הנקובים בתקנות.
הוראות דיווח מתוקף חוק החברות הממשלתיות
י

רשות החברות רשאית לדרוש מחברה ממשלתית ,במידה ואינטרס ציבורי מחייב זאת ,להציג
פרטים בדוחות כספיים או בכל דוח אחר שהחברה נדרשת להגישו לפי כל דין ,ובלבד
שהוראות לעניין זה לא נקבעו בכללים ,בדין או בעקרונות החשבונאיים המקובלים.
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י

6.3.6

בנוסף ,החברה מחויבת בהגשת דיווחים מיידיים לרשות החברות (באמצעות מערכת הדיווח
האלקטרוני  -מערכת "אנפה") בקרות אירועים מסויימים כגון התרחשות אירוע או חתימת
הסכם מהותי לפעילות החברה ,בכל אירוע או ענין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים ובכל
אירוע או ענין מהותי אשר כתוצאה ממנו קיים חשש מהותי כי לא יושגו היעדים שנקבעו
לחברה .דיווחים כאמור יכללו בין היתר דיווח תמציתי של המקרה ,הסברים לקרות האירוע,
השלכות אפשריות הנובעות מהאירוע ותוכנית החברה לטפל או להיערך לטיפול בהשלכות
האפשריות של האירוע .העתק מהדוח המיידי יישלח ,בין היתר ,לרואה החשבון המבקר את
החברה לכל אחד מחברי הדירקטוריון ולשר האחראי על החברה .החברה מחויבת בהגשת
דוחות מיידיים נוספים הכוללים עדכונים באשר להמשך טיפולה באירוע.

חוזרים מהותיים של רשות החברות הממשלתיות וכן תקנות מהותיות רלוונטיות החלים על
החברה

חוזרים בנושאניהול הסיכונים בחברה ממשלתית משנת  2009ומהחודשים יוני2013 ,
אשר מטרתם הינה לקבוע עקרונות להסדרת חובתה של חברה ממשלתית
וספטמבר ,2014
למסד תהליך מסודר לניהול הסיכונים להם היא חשופה ,תוך יצירת מנגנוני בקרה .במסגרת
זו הוטלה על דירקטוריון החברה החובה להתוות מדיניות ניהול סיכונים ולפקח על ביצועה.
כמו כן ,על הדירקטוריון לקבוע את סוגי הסיכון אליהם חשופה החברה ,ליצור ביניהם מדרג,
לקבוע סדרי עדיפות לטיפול וכן להגדיר את הגורמים הרשאים ליצור חשיפות לסיכונים,
לגדרם ולטפל בהם לרבות סמכויותיהם .בנוסף ,החוזרים קובעים את תהליך הבקרה הפנימית
בחברה ,לרבות אופן הדיווח לדירקטוריון.
חוזרים בנושאניהול הסיכונים בחברה ממשלתית משנת  2009ומהחודשים יוני2013 ,
אשר מטרתם הינה לקבוע עקרונות להסדרת חובתה של חברה ממשלתית
וספטמבר ,2014
למסד תהליך מסודר לניהול הסיכונים להם היא חשופה ,תוך יצירת מנגנוני בקרה .במסגרת
זו הוטלה על דירקטוריון החברה החובה להתוות מדיניות ניהול סיכונים ולפקח על ביצועה.
כמו כן ,על הדירקטוריון לקבוע את סוגי הסיכון אליהם חשופה החברה ,ליצור ביניהם מדרג,
לקבוע סדרי עדיפות לטיפול וכן להגדיר את הגורמים הרשאים ליצור חשיפות לסיכונים,
לגדרם ולטפל בהם לרבות סמכויותיהם .בנוסף ,החוזרים קובעים את תהליך הבקרה הפנימית
בחברה ,לרבות אופן הדיווח לדירקטוריון.
חוזר בנושא אישור תנאי שכר והעסקה בחברות ממשלתיות על-ידי הדירקטוריון משנת 2009
 הוראות החוזר קובעות ,בין היתר ,כי על החברה להביא לאישור בדירקטוריון החברה אתשכרם ,תנאים סוציאליים ,הטבות ,מענקים ותנאי עבודה אחרים ,של כל עובדי החברה.
בהמשך לכך ,בחודש יוני 2013 ,פרסמה רשות החברות חוזר בנוגע למדיניות תשלום בונוס
בחברות הממשלתיות ,שמטרתו לקבוע מדיניות מתן בונוס לעובדים לאחר העברת הדיבידנד
למדינה .בנוסף ,בחודשים מרץ יוני ויולי 2014 ,פורסמו חוזרים נוספים בנושא ,שקבעו מודל
לתמרוץ ותגמול עובדים בכירים בחברות ממשלתיות והבהירו עניינים שונים בקשר למודל
האמור ,מתוך רצון לשפר את ביצועי החברות הממשלתיות ,לשמר עובדים בכירים איכותיים
ולעודד מצוינות בעבודה .במהלך שנת  ,2016אישרה החברה תכנית תגמול לסוכני נסיעות
אשר חלה החל מיום  , 1.1.2017וזאת בהתאם להוראות החוזר ולאחר קבלת אישור
דירקטוריון החברה ורשות החברות הממשלתיות.
בחודש ספטמבר  2013פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בנושא דוחות כספיים
(מבוקרים ,סקורים ,תקציביים) ,דוחות הדירקטוריון ודוחות ביצוע ביקורת פנימית וחיצונית.
הוראות החוזר קובעות ,בין היתר ,על ידי מתן טיוטות ,את אופן עריכת הדוחות השנתיים
של החברה ,את אופן מילוי הצהרות המנהלים של החברה ,דוח דירקטוריון לגבי מצב ענייני
התאגיד ,חוות דעת של רואה החשבון המבקר של החברה ,דוח ליקויים ונושאים מהותיים,
ודוח ביצוע תקציב ועוד.
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בחודש דצמבר  2010פורסם חוזר המעדכן את אופן מינוי המבקר הפנימי של החברה וקובע
את אופן התנהלות החברה מול המבקר באופן שיחזק את עצמאותו ואי תלותו של המבקר
הפנימי בחברה על מנת לשפר את איכות הביקורת .בחודש מאי  2014פורסם חוזר הקובע
כללים בנוגע למינוי מבקר פנימי באופן שיחזק את עצמאותו ואי תלותו של המבקר הפנימי
בחברה ממשלתית ,וישפר את איכות הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות .החברה
התבקשה להגיש לרשות החברות הממשלתיות דוח מצב לגבי יישום החוזר.
בחודש יוני  2014פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר נוסף שעסק ביישום מודל בקרה
מקובל במסגרת ביקורת ההנהלה על אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברות ממשלתיות .כמו
כן ,בחודש דצמבר  2011פורסם חוזר אשר מטרתו לקבוע הוראות בנוגע לדוחות ודיווחים
שחברות ממשלתיות וחברות בנות ממשלתיות ורואי החשבון המבקרים שלהן ,יגישו לרשות
החברות ,לצורך מילוי תפקידיה של רשות החברות על פי דין (להלן  -חוזר הדוחות) .בחודש
פברואר  2012פרסמה הרשות חוזר אשר עניינו הקלות לחברות הביטוח הממשלתיות לעניין
הגשת דוחות כפי שנקבע בחוזר הדוחות .דוחותיה של החברה ערוכים בהתאם להוראות
חוזרים והנחיות אלו ,ומוגשים לרשות החברות באמצעות מערכת ״אנפה״.
בחודש פברואר  2011פורסם חוזר אשר תוקן והובהר בחודש ספטמבר  2012ובחודש יוני
 2014בדבר מינוי נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברות הממשלתיות ,אשר
מטרתו להסדיר את אופן מינויו ותנאי כשירותו של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום
הכספים בחברה ממשלתית ,תוך שמירה על איזון ראוי בין דרישות ההשכלה ,הניסיון והיחס
בין דרישות אלו לבין גודלה ומורכבותה של החברה ,לאור השינויים בתקינה ,בבקרה ובפיקוח
על חברות ממשלתיות ,ולשם קידום הממשל התאגידי הראוי בחברות הממשלתיות על ידי
שמירה על רמה מקצועיות גבוהה בהנהלת החברות הממשלתיות.
בחודש יוני  2012פרסמה הרשות חוזר לעניין פיטורים של עובדים בחברות ממשלתיות
משיקולים פוליטיים .החוזר מחדד ומדגיש כי תופעת הפיטורים הפוליטיים הינה פסולה,
עומדת בסתירה להוראות החוק ויש בה כדי להפר את חובות האמון החלות על נושאי משרה
ועובדים של חברה ממשלתית .החוזר הועבר להנהלת החברה ,למנהלת כח האדם בחברה
ולחברי הדירקטוריון ,והוא מיושם על ידי בעלי התפקידים הרלבנטיים לכך בחברה.
בחודש יוני  2012פרסמה הרשות חוזר בדבר הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני
שירותים .החוזר מפרט את עיקרי הוראות החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה אשר
מטילות חבות על מזמיני השירותים וכן דורש חובת דיווח לרשם החברות הממשלתיות
לעניין עמידה בהוראות החוק מדי שנה .בהמשך לכך ,בחודשים פברואר ומאי  2013פרסמה
רשות החברות הממשלתית חוזרים בדבר שיפור תנאי העסקה של עובדי קבלני שירותים
בתחום הניקיון והשמירה .מטרת החוזרים הינה להביא לשיפור תנאי ההעסקה של עובדי
הקבלן המועסקים בחברות הממשלתיות ולחייב את כל החברות הממשלתיות להתקשר עם
רו״ח חיצוני על מנת שיבדוק כי אכן החברות הקבלניות העובדות עם החברה עונות על
דרישות הדין והחוזרים.
בחודש יולי  2012פרסמה הרשות חוזר בדבר יישום תכנית לשעת חירום בחברות ממשלתיות.
מטרת החוזר לשפר מודעות ומוכנות לחירום בחברות הממשלתיות .במסגרת זו נדרשה
החברה לגבש מדיניות אסטרטגית להתנהלות החברה בחירום .החברה מינתה אחד מחברי
ההנהלה (בנוסף על תפקידו) כממונה על תחום החירום בחברה.
ביום  30ביולי  2013רשות החברות פרסמה חוזר בדבר קוד ממשל תאגידי .כחלק מפעולת
הפיקוח והבקרה של החברות הממשלתיות ,בוחנת הרשות את הממשל התאגידי בחברות
הממשלתיות ,לרבות קיומו של קוד או נוהל המסדירים את הממשל התאגידי.
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מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה (המשך)
6.3

חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה ( 1975 -להלן  -חוק החברות הממשלתיות) (המשך)
6.3.6

חוזרים מהותיים של רשות החברות הממשלתיות וכן תקנות מהותיות רלוונטיות החלים על
החברה (המשך)
י

ביום  25ביולי  2016פורסם מכתב מאת מנהל רשות החברות הממשלתיות בנושא "בקשות
למינוי יועצים משפטיים בחברות ממשלתיות ,במסגרתו מתבקשות החברות הממשלתיות
להגיש בקשות למינוי יועצים משפטיים חיצוניים בהתאם לכללי החברות הממשלתיות (מינוי
יועצים משפטיים ושכרם) ,התשנ"ב  , 1992 -להוראות חזור מיום  2בספטמבר  ,2015שעניינו
"חוזר אישור מינוי יועצים משפטיים חיצוניים בחברות ממשלתיות וחברות בנות ממשלתיות
ושכרם ,ובהתאם לאמור במכתב.

יובהר ,כי רשות החברות הממשלתיות פירסמה בשנת הדוח ובשנים שקדמו לה חוזרים נוספים
המחייבים את החברה .החוזרים וההנחיות המוזכרים לעיל הינם המהותיים ביותר לפעילותה של
החברה המפוקחת על ידי רשות החברות הממשלתיות.
.7

השקעות החברה
דירקטוריון החברה מתווה את מדיניות ההשקעה הכללית של החברה ,באמצעות ועדת השקעות .ועדת ההשקעות
קובעת את אופן ביצוע ההשקעות ,אופיין ,אפיקי ההשקעה ,סדרי הגודל ,עיתויי ההשקעה ככול שנדרש וכו'.
כספי ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח כללי (הסכומים אינם מהותיים) מושקעים בנכסים שונים וזאת בהתאם
לאופי ההתחייבות ובכפוף להוראות תקנות דרכי ההשקעה .החברה מנהלת את כספי הנוסטרו באמצעות שלושה
מנהלי תיקים חיצוניים שנבחרו בהליך מכרזי .נכון ליום הדוח היקף התיק בניהול חיצוני הינו כ 70.4 -מיליון ש"ח.
מינואר  2017ועד אוקטובר  2017מדיניות ההשקעות של החברה הייתה כדלקמן:
• לפחות  80%באפיקי ההשקעה הבאים :אג"ח ממשלתיות המונפקות ע"י ממשלת ישראל ,מלוות קצרי מועד
המוצעים על ידי בנק ישראל ופיקדונות קצרי מועד בתאגיד בנקאי.
• עד  - 10%בתעודות סל עוקבות אחר נכס בסיס של שערי מטבע חוץ ו/או מדדי אגרות חוב מסוג תל בונד
 ,20או תל בונד  ,60או תל בונד שקלי.
• עד  10%השקעה במניות הכלולות במדדים הבאים :תל אביב ,Euro Stox50 ,Dax 30 ,f t s e 100 ,s & p 500 ,125
 .Nasdaq 100ניתן גם להשקיע בתעודות סל או  e t fהעוקבות אחר מדדי מניות הנכללות במדדים כאמור
לעיל .סך החשיפה להשקעה במניות הנסחרות בחו"ל (במישרין או באמצעות תעודות סל) לא יעלה על 7%
מסך התיק המנוהל.
• סך ההשקעה באפיק תעודות סל עוקבות נכסי בסיס וסך ההשקעה באפיק המניות לא יעלה על  20%מסך
התיק המנוהל.
• סך החשיפה למט"ח של התיק המנוהל לא יעלה על .2.5%
החל מחודש נובמבר  2017מדיניות ההשקעה של החברה השתנתה כדלקמן:
• הוגדלה התקרה ל( 15% -במקום  - ) 10%בתעודות סל עוקבות אחר נכס בסיס של שערי מטבע חוץ ו/או מדדי
אגרות חוב מסוג תל בונד  ,20או תל בונד  ,60או תל בונד שקלי.
• עד ( 15%במקום  ) 10%השקעה במניות הכלולות במדדים הבאים :תל אביב Dax ,f t s e 100 ,s & p 500 ,125
 .Euro Stox600 , ,Euro Stox50 Nasdaq 100 ,30ניתן גם להשקיע בתעודות סל או  e t fהעוקבות אחר מדדי
מניות הנכללות במדדים כאמור לעיל.
בכל מקרה החשיפה לשני הסעיפים נותרה ללא שינוי ולא תעלה על .20%

.8

ביטוח משנה
ביטוח משנה הינו אמצעי בו נוקטת חברת ביטוח לשם ניהול וגידור סיכוניה .באמצעות ביטוח המשנה חולקת
חברת הביטוח את סיכוניה עם חברות ביטוח נוספות ומקטינה כך את חשיפתה .הגנות הנרכשות בחברה הינן
כנגד סיכוני קטסטרופה לרכוש המדינה המכוסה במסגרת הקרן הפנימית .לפרטים נוספים ראה סעיף  4.4.4לעיל.
ביטוח המשנה בכללותו ,איננו פוטר את החברה מחבותה כלפי מבוטחיה על-פי פוליסות הביטוח ,ומשום כך יש
ביציבות מבטחי המשנה כדי להשפיע על התוצאות העסקיות של החברה .בהתאם ,ניתן לחברה כתב שיפוי מאת
המדינה ,כמפורט בסעיף  4.4.4לעיל .בעקבות אירועים המתרחשים בעולם ,מבטחי המשנה עלולים להכתיב
תנאים אשר עלולים להביא לייקור תעריפי הביטוח בענפי הביטוח השונים בשיעורים ניכרים ,ואף לקבוע החרגות
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ביטוח משנה (המשך)
ומגבלות אשר יבטלו או יקטינו את הכיסוי הביטוחי בקרות אירועים מסוימים .כמו כן ,עלולים מבטחי המשנה
להעלות בשיעור ניכר את עלות הפרמיה המשולמת להם בגין ביטוח אירועים .הסכמי ביטוח המשנה של החברה
נערכים על בסיס תקופתי עם מבטחי משנה שונים .חלקו של כל מבטח משנה בכל אחד מענפי הביטוח יכול
להשתנות משנה לשנה ומענף לענף ,וזאת בהתאם למדיניות העסקית של החברה ואופיים של העסקים שברצונה
לבטח ,ולמגמות בענף הביטוח .יצוין כי סוג ביטוח המשנה של החברה הוא פקולטטיבי בלבד .תוכנית ביטוח
המשנה של החברה מדווחת לדירקטוריון ולמפקח על הביטוח .ביטוח המשנה לרכוש המדינה ,נרכש באמצעות
ברוקר בינלאומי ,כאשר החברה אינה מקבלת עמלות ממבטחי המשנה .בתוכנית הביטוח משתתפים מבטחי
המשנה המדורגים על-ידי  s & pאו  .a m Bestהחברה לא הגישה תביעות למבטחי המשנה בשנים .2017 - 2015
8.1

חשיפה למבטחי המשנה
החשיפות האופייניות לפעילות מול מבטחי משנה הינן:
א .חשיפה ליתרות פתוחות והסיכון שמבטח המשנה לא יוכל לעמוד בכיסוי התחייבויותיו הקיימות
והעתידיות .חשיפה זו מנוהלת על-ידי מעקב אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי ,אחר קיום
התחייבויותיו הכספיות ואחר רמת הדירוג שלו על-ידי חברות הדירוג.
ב .חשיפה לנזק בודד גדול או הצטברות נזקים בגין אירוע גדול במיוחד .ההצטברות מוערכת על בסיס
שיעור הנזק הצפוי המרבי .החשיפה מנוהלת על-ידי הערכה פרטנית של כל אחד ממבטחי המשנה
באופן נפרד.

8.2

חשיפת מבטחי המשנה לאירועי קטסטרופה (רעידת אדמה ופגעי טבע)
להלן ריכוז תוצאות ביטוח משנה בביטוח כללי  -אובדן רכוש.
אובדן רכוש המדינה

שאר ענפי רכוש ______ שאר ענפי חבויות __________סך הכל________
2015201620172015 2016 2017 2015 2016201720152016
אלפי ש״ח _____________________________________

פרמיות
ביטוח
-24,75420,04726,378

-

-

-

-

24,75420,04726,378-

-24,75420,04726,378

-

-

-

-

24,75420,04726,378-

לפירוט מבטחי המשנה העיקריים של החברה בתחום ביטוח רכוש ולחשיפה למבטחי המשנה בשנת הדוח ,ראה
באור ( 18ה)( ) 4בדוחות הכספיים.
.9

הון אנושי
החברה מגייסת כח אדם מוכשר בתחומים מגוונים ,התואמים את תחומי הפעילות של החברה וכפי שנדרש
ממנה ,מעת לעת ,בהתאם לאופי השירותים אותם נדרשת החברה לספק לממשלת ישראל ולגופים בשליטתה.
9.1

מצבת עובדים
להלן מצבת העובדים לפי תחומי פעילות ,לא כולל עובדים המועסקים דרך חברות כוח אדם:
2017

ליום  31בדצמבר
2016

2015

שירותים
ביטוח

184
1

174
1

163
1

סה"כ

185

17 5

164

כל עובדי החברה מועסקים בהסכמי העסקה אישיים .בהתאם לנוהג ,זכאים חלק מעובדי החברה המגיעים לגיל 50
ומעלה לפיצוי מסוים בשל חופשת מחלה שלא נוצלה .לחברה אין תלות מהותית במי מעובדיה .לפרטים נוספים בדבר
ההפרשות המבוצעות לעובדים ראה באור  11בדוחות הכספיים.
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הון אנושי (המשך)
9.2

תרשים פונקציונאלי של החברה
התרשים שלהלן מבטא את הזיקה הפונקציונאלית  -ארגונית ,נכון למועד חתימת דוח זה ,אשר אינה
בהכרח זהה לזיקה ההיררכית.

ענבל חברה לביטוח בע״מ
תיאור עסקי החברה
חלק ג'  -מידע נוסף בר מ ת כלל החברה ) ה מ שך(
.9

הון אנושי )המשך(
9.3

עובדי הנהלה בכירה
מתוך מצבת העובדים דלעיל ישנם ,ליום הדו״ח 9 ,עובדים אשר תנאי העסקתם אושרו על-ידי רשות
החברות הממשלתיות והם מועסקים על-פי חוזי עבודה אישיים אחידים בנוסח שנקבע על-ידי רשות
החברות הממשלתיות .חלקם יהיו זכאים לפיצויי פרישה מעבר למתחייב על פי חוקי העבודה והסכמי
העבודה האישיים אשר בתוקף ,וזאת בהתאם להחלטות הממשלה ,בהתאם לנהוג בחברות הממשלתיות
ובכפוף לכללים הנהוגים בחברה לגבי עובדים המועסקים לפי ״חוזה בכירים״ .תשלום פיצויי פרישה כאמור
מחייב החלטת דירקטוריון ואישור רשות החברות הממשלתיות .לחברה אין תלות מהותית במי מעובדי
הנהלתה הבכירה .להלן השינויים שחלו בשנת הדוח ,בנושאי המשרה הבכירים של החברה:
• יו״ר הדירקטוריון
ביום  31בינואר  ,2017הסתיימה כהונתה של הגב' מיכל עבאדי  -בויאנג׳ו כיו״ר דירקטוריון החברה.
ביום  14במרס  ,2017בחר דירקטוריון החברה את מר רוני חזקיהו ליו״ר קבוע של הדירקטוריון .ביום
 23במאי  2017אישר שר האוצר את המינוי .המינוי נכנס לתוקף עם מסירתו לחברה ביום  5ביוני .2017
• מנכ״ל החברה
החל מיום  27בנובמבר  2016ועד  30בספטמבר  2017שימשה הגב' מיכל ששינסקי  -אביטל כמנכ״ל
)בפועל( של החברה .ביום  1באוקטובר  2017מונה מר יריב נחמה לתפקיד מנכ״ל החברה.
• סמנכ״ל ביטוח
ביום  30באפריל  ,2017הסתיימה כהונתה גב' שירי מרזל כסמנכ״ל ביטוח .ביום  29במאי  2017נבחרה
הגב' מיכל ששינסקי  -אביטל ע״י דירקטוריון החברה לכהן כסמנכ״ל ביטוח של החברה .ביום  1ביולי
 2017נכנסה גב' ששינסקי לתפקידה כסמנכ״ל ביטוח בנוסף לתפקידה כמנכ״ל בפועל כאמור לעיל.
• סמנכ״ל פרויקטים
ביום  19בפברואר  2018אושר מינוייה של הגב' איילת יוספאן  -שאול לסמנכ״ל פרויקטים ומנהלת
אגף הפרויקטים בחברה ,בתום הליך איתור פומבי שבוצע.
לפרטים בדבר תנאי העסקה העיקריים של חמשת נושאי המשרה הבכירים  -ראה באור )19ז( בדוחות
הכספיים.

. 10

שיווק והפצה
החברה מעניקה שירותים אך ורק ביוזמת הממשלה ,לממשלה ולגופים בשליטתה .לפיכך ,אין החברה נזקקת
למנגנוני שיווק והפצה מכל מין וסוג שהם ,בכל אחד מתחומי פעילותה .אם תחליט הממשלה להזדקק לשירותים
נוספים אשר יידרשו מהחברה הקמת מערך שיווק ,תקים החברה מערך כאמור .לאור האמור לעיל ,נכון למועד
הדוח לחברה אין כל מבנה עמלות ועלויות רכישה לשיווק והפצת תחומי פעילותה.

. 11

ספקים ונותני שירותים
החברה רוכשת מוצרים ושירותים מספקים רבים ,ביניהם ספקי ציוד ותחזוקה ,יועצים משפטיים ,רואי חשבון,
ספקי מחשוב ,ספקי תוכנה וחומרה ועוד .עלות הרכישות מהספקים הנ״ל נזקפת לעלות השירותים .אין לחברה
ספק עיקרי לאיזה מתחומי הפעילות וכן אין ספק שהחברה תלויה בו.

. 12

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
לפרטים בדבר הרכוש קבוע של החברה ראה באור  5בדוחות הכספיים.

. 13

נכסים לא מוחשיים
לפרטים בדבר הנכסים בלתי מוחשיים של החברה ראה באור  4בדוחות הכספיים.
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גורמי סיכון
קיימים מספר גורמי סיכון עיקריים שעלולים להשפיע על החברה:
 14.1סיכונים מקרו כלכליים
האטה כלכלית בישראל
האטה משמעותית במשק הישראלי עלולה להשפיע על היקף עסקי החברה .היקף ההשפעה תלוי במידת
המעורבות הממשלתית הנדרשת והפעלת החברה על ידי הממשלה.
סיכוני שוק כולל
החברה פועלת בתחומים שונים של שוק ההון ותוצאותיה מושפעות באופן מהותי ממצב שוקי ההון בארץ.
לירידות בשוק ההון השפעה על תוצאותיה העסקיות של החברה .תיק הנכסים של החברה ,שנובע מפעילות
הנוסטרו ומחירם של הנכסים נתון לתנודתיות הנובעת ,בין היתר ,מתנודתיות בשערי המניות ,בשערי
ריבית ,בשער החליפין של הדולר ובשיעור האינפלציה .החברה חשופה להפסדים בגין שינויים בגורמי סיכון
אלה .הכספים של החברה מושקעים בעיקר ,באג״ח ממשלתי ,בכפוף להוראות תקנות ההשקעה ובהתאם
למדיניות ההשקעות שקבע הדירקטוריון של החברה.
סיכוני שוק ספציפיים
החברה משקיעה את תיק הנכסים (הנוסטרו) באמצעות מנהלי תיקים חיצונים .רווחיה של החברה חשופים
לשינויים בגורמי סיכון ,שהעיקריים בהם מפורטים להלן :סיכון ריבית  -קיימת חשיפה לשינויים בשיעורי
הריבית :בטווח הקצר והבינוני החשיפה היא בעיקר לעליה בשיעורי הריבית ,בשל מח״מ של נכסים .בטווח
הארוך ,חשיפתה העיקרית של החברה היא לרמה נמוכה ומתמשכת של הריבית ,העשויה להקשות על השגת
תשואה.
י סיכון אינפלציה  -חשיפה לעליה בשיעור האינפלציה בפעילותה הפיננסית של החברה.
י סיכון שערי חליפין  -בהתאם למדיניות ההשקעות של החברה ,רשאים מנהלי התיקים להחזיק נכסים
החשופים לשינויי מט״ח בהיקף שאינו עולה על  2.5%מסך התיק המנוהל.
י סיכון מחירי מניות  -בהתאם למדיניות ההשקעות של החברה ,רשאים מנהלי התיקים להחזיק נכסים
החשופים לשינויי במחירי המניות בהיקף שאינו עולה על  10%מסך תיק הנכסים המנוהל .החשיפה
למניות הינה עבור מניות הנסחרות במדד ת״א  , 125או באחד מהמדדים המובילים בעולם.
 14.2סיכונים ענפיים
סיכונים ביטוחיים
סיכונים ביטוחיים נובעים מחוסר הוודאות באשר לסיכויי התרחשות ,השפעת ומועד התממשות
התחייבויות ביטוחיות .החברה מגובה במרבית התחייבויותיה הביטוחיות בכתבי שיפוי מהמדינה .בהקשר
זה יצויין כי לחברה ביטוח משנה מלא על כל סיכוניה וכן כתב שיפוי מהמדינה בגין כשל של מבטחי המשנה
בפרעון התחייבויותיהם אם יהיו.
סיכוני קטסטרופה
בתחומי הפעילות של החברה קיימת חשיפה לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה (קטסטרופה) כגון:
אסון טבע ,מלחמה ,טרור ,נזקי טבע או רעידת אדמה ,יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה .יחד עם זאת,
כאמור לעיל ,לחברה גיבוי בדרך של ביטוחי משנה כתבי שיפוי או ערבויות בנקאיות.
י רעידת אדמה בישראל  -אירוע הקטסטרופה המהותי אליו חשופה החברה בארץ הינו רעידת אדמה.
החברה משמשת כפרונט לכיסוי הביטוחי של רכוש המדינה ,לחברה אין שייר בתחום והיא מגובה בכתב
שיפוי מהמדינה.
י סיכוני מלחמה וטרור בישראל  -החברה חשופה לאירוע מסוג זה בזמני חירום בו היא מתבקשת על ידי
המדינה לפעול .לפני הנפקת פוליסות ביטוח החברה מקבלת מהמדינה כתבי שיפוי/ערבות.
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גורמי סיכון (המשך)
 14.2סיכונים ענפיים (המשך)
חשיפה ליציבות מבטחי משנה
החברה מבטחת את כל עסקיה בתחום הרכוש של הקרן הפנימית בביטוח משנה בחו״ל .ביטוח המשנה
בכללותו ,אינו פוטר את החברה מחבותה כלפי מבוטחיה על פי כתבי הכיסוי ,ומשום כך יש ביציבות מבטחי
המשנה בכדי להשפיע על התוצאות העסקיות של החברה .לפיכך החברה קיבלה כתב שיפוי מהמדינה לפיו
פטורה החברה מכל תשלום ומכל חבות שיחולו עליה ככל שלא ישולמו על ידי ביטוחי משנה .בהתאם לכך
אין לחברה חשיפה לסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי משנה לשלם את חלקם בביטוח
לחברה ו/או לנפילה של אחד ממבטחי המשנה הגדולים עמם התקשרה החברה.
סיכונים אסטרטגיים
החברה חשופה לשינויים בסביבה בה היא פועלת העשויים להשפיע על עסקיה .בפרט לגורמי הסיכון
הבאים:
י

י

שינויים בחקיקה וברגולציה  -שינויים בחקיקה ,בפסיקה וברגולציה הנוגעים לתחומי פעילות החברה,
עשויים להשפיע על התוצאות העסקיות של החברה ,אשר הינה עתירת פיקוח רגולטורי ,מעצם היותה
חברה ממשלתית וחברת ביטוח.
סיכוני תחרות  -בתחומי הפעילות אותם מעניקה החברה לממשלה פועלות חברות נוספות .יחד עם
זאת ,החברה הוגדרה כזרוע ביצוע של הממשלה בתחומי פעילותה ובהתאם לכך פנייה לחברות אחרות
איננה בהכרח כדאית לממשלה מבחינה עסקית ,ולכן סבירות התממשות האפשרות התיאורטית האמורה
לעיל ,קטנה ,וספק אם הממשלה תבחר לפעול לפיה .יודגש כי מדובר בתחזית הנושאת פני עתיד ,אשר
איננה בשליטת החברה ,ועלולה להתקיים.

סיכונים משפטיים
כאמור לעיל ,לחברה שני תחומי פעילות .בתחום הביטוח החברה פועל ת בענפים ספורים בלבד ,על פי
דרישת הממשלה ,בגיבוי כתבי שיפוי או ערבויות שהיא מקבלת מהממשלה .בהתאם לכך ,הסיכון המשפטי
הינו נמוך .בתחום הפעילות השני ,שרותי הניהול ,לחברה התקשרויות עם המדינה והכל כמפורט בסעיפים
 5.5לעיל וסעיף  15להלן.
בתחום זה ,יתכנו סיכונים משפטיים ,העלולים לנבוע מחשיפת החברה לאחריות שהיא נוטלת על עצמה
בכל הנוגע למתן שירותי הניהול ,המשתקפים במסמכי ההתקשרויות .יחד עם זאת ,מאחר והחברה הינה
חברה ממשלתית ,שכל מניותיה מוחזקות על ידי המדינה ומאחר והחברה הוכרה כזרוע ביצוע של הממשלה
ובמסמכי ההתקשרות של החברה אל מול המדינה ,לרוב ,קיימים סעיפי אחריות ושיפוי מטעם המדינה
בהיקפים התואמים את אופי השרות ,הסיכון המשפטי הינו נמוך גם בתחום זה.
 14.3סיכונים ייחודיים לחברה
להלן יפורטו סיכונים העשויים להתממש ברמת החברה.
פגיעה במערך מערכות מידע
חלק מהותי מפעילות החברה נשען על מערכות מידע שונות .מערכות המידע תומכות בכל תהליכי העבודה
והניהול .העדר תשתיות מספיקות ו/או ליקויים ו/או כשלים במערכות המידע הממוחשבות ו/או דלף מידע
עלולים להסב נזק לפעילות החברה .כשלים במערכות המידע עשויים לנבוע ממגוון גורמים ,בהם בפגיעה
פיסית באתר המחשוב ,תקלות באספקת חשמל ,תקלה טכנית במערכות המחשב עצמן ,או תקלה בקווי
התקשורת אל משרדי החברה.
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גורמי סיכון (המשך)
 14.3סיכונים ייחודיים לחברה (המשך)
סיכון מוניטין
שמה הטוב של החברה מהווה רכיב חיוני ביכולתה לפעול בתחומי פעילותה לפיכך ,החברה חשופה לסיכון
לפגיעה במצבה העסקי כתוצאה מפגיעה בדימוי החברה ובשמה הטוב בעיני לקוחותיה ,גורמי פיקוח ספקים
מבטחי משנה ונותני שרותים אחרים.
עמידה בדרישות רגולטוריות
פעילות החברה כפופה לרגולציה פרטנית ומורכבת .אי עמידה בדרישות רגולטוריות ,לרבות בשוגג ,עשויה
לגרור סנקציות ,הכוללות ,בין היתר ,שלילת רישיונות והיתרים ועיצומים כספיים כלפי החברה ,ועשויה
להוות בסיס לתביעות נגדה .דרישה רגולטורית מרכזית הינה עמידה בדרישות הון רגולטוריות  -חשש
לירידה מתחת להון המינימאלי הנדרש ממבטח ,אירוע העשוי לגרום לנקיטת צעדים רגולטוריים כנגדן.
לפרטים בדבר ההון ודרישות ההון ,ראה באור  9בדוחות הכספיים.
סיכונים תפעוליים
החברה חשופה לסיכונים תפעוליים ,דהיינו הסיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או כתוצאה מכשל של
תהליכים פנימיים ,אנשים ומערכות או כתוצאה מאירועים חיצוניים .חשיפת החברה נובעת מתהליכים
הכוללים ,בין היתר ,את תהליכי הרכש ,השכר ,ההשקעות ,התקשרות עם מבטחי משנה והתקשרויות עם
ספקי שירות .בין השאר חשופה החברה לסיכונים תפעוליים גם בגין רשלנות מקצועית של עובדיה ושל
צדדים שלישיים הפועלים עבורה במהלך פעולותיהם וכן בגין פעולות בזדון העלולות לגרור תביעות כנגד
החברה ו/או נזקים לחברה.
תלות בלקוח יחיד
החברה מעניקה את מגוון שירותיה לממשלת ישראל וגופים בשליטתה בלבד .אי לכך ,הפסקת התקשרות
של הממשלה והגופים בשליטתה עם החברה עלולה להשפיע באופן מהותי על החברה ועל תוצאות
פעילותה .על אף האמור לעיל ,יודגש ,כי להערכת החברה ,פנייה לחברות אחרות איננה כדאית לממשלה
מבחינה עסקית ותפעולית ,ולכן סבירות ההתממשות לכך נמוכה.
 14.4טבלת גורמי הסיכון
בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון של החברה על פי טיבם ועל פי השפעתם ,לדעת הנהלת החברה,
ולאחר הפעלת הבקרות על החברה (הסיכון השיורי):

גורמי סיכון
האטה כלכלית בישראל
סיכון ריבית
סיכונים מקרו כלכליים
סיכון אינפלציה
סיכון שערי חליפין
סיכון מחירי מניות
סיכונים ביטוחים
רעידת אדמה בישראל
סיכוני טרור ו/או מלחמה בישראל
יציבות מבטחי משנה
סיכונים ענפיים
חקיקה ורגולציה
סיכוני תחרות
סיכונים משפטיים
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גורמי סיכון (המשך)
 14.4טבלת גורמי הסיכון (המשך)
גורמי סיכון
פגיעה במערך מערכות מידע
סיכון מוניטין
סיכונים ייחודיים לחברה
עמידה בדרישות רגולטוריות
סיכונים תפעוליים
תלות בלקוח יחיד

מידת ההשפעה של גורם הסיכון
קטנה
בינונית
גדולה
x
x
x
x
x

סקר סיכונים כולל נערך בחברה במהלך שנת  , 2015דוח סופי הוגש על ידי היועץ לניהול סיכונים בחודש
ספטמבר  2015והוצג לוועדת ביקורת בישיבתה מיום  17בדצמבר  .2015הנהלת החברה ועובדיה מתקפים
את דירוג הסיכונים מידי שנה באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול סיכונים הקיימת בחברה .לפרטים
נוספים  -ראה באור מספר  18בדוחות הכספיים .על פי חוזר הדירקטוריון  2009/01מיום  11ביוני  2009סקר
סיכונים מקיף חדש יערך אחת לתקופת זמן הנדרשת כפי שתקבע על ידי הדירקטוריון ,ובלבד שלא תעלה
על חמש שנים בהתאם לסיווג החברה.
.15

הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה בין החברה לממשלת ישראל
מובא להלן תיאור תמציתי של עיקרי ההסכמים ,אשר החברה צד להם ושיש בהם כדי להשפיע על פעילות
החברה .התיאור כולל הסכמים מהותיים שנכרתו במהלך העסקים הרגיל של החברה .לחברה אין הסכמים
מהותיים שנכרתו שלא במהלך העסקים הרגיל ,למעט הסכם המסגרת המפורט בסעיף זה:
 15.1הסכם המסגרת (להלן " -הסכם המסגרת")
ועדת המנכ׳׳לים הבין-משרדית ,בהחלטתה מיום  30באפריל  ,2008הגדירה את החברה כזרוע לביצוע
פרויקטים ומטלות מוגדרות של הממשלה בתחומי הפעילות של החברה.
בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ( 1993 -להלן -תקנות המכרזים) ,ועדת הפטור של משרד האוצר
אישרה כי ההתקשרות בין החברה לממשלת ישראל נעשית במסגרת הסכם מסגרת כנדרש בתקנות
המכרזים .המשמעות החוקית והמעשית של האישור כאמור של ועדת הפטור הינה כי החברה רשאית
להתקשר עם משרדי ממשלה בכל תחומי פעילותה כפי שהוגדרו ואושרו בהסכם המסגרת ,ללא צורך
בעריכת מכרז.
ביום  23בנובמבר  ,2010אישרה ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה בהתאם לסמכות שניתנה לה לפי
תקנה  3ד(ג)(  ) 3לתקנות המכרזים ,את עקרונות הסכם המסגרת ,וביניהם תחומי הפעילות ,עליהם יחול
הסכם המסגרת (להלן -החלטת הממשלה ,תחומי הפעילות) .הסכם המסגרת אושר ביום  10בינואר ,2011
על-ידי דירקטוריון החברה ונחתם באותו יום .להלן עיקרי הסכם המסגרת:
א.
ב.
ג.
ד.

הסכם המסגרת כולל את תחומי הפעילות של החברה כפי שפורטו בסעיף  1.1לעיל.
תקופת ההתקשרות על פי ההסכם תהיה למשך  5שנים החל מיום חתימתו .בסיומה ,תוארך תקופת
ההתקשרות ב 5 -שנים שלוש פעמים לכל היותר ,וזאת בכפוף להסכמת הצדדים והוראות הדין.
הוראות הסכם המסגרת חלות על כל שירות ספציפי בתחומי הפעילות שנקבעו ,הניתן על-ידי החברה
למשרדי ממשלה בהתאם להסכמים קודמים ו/או עתידיים ,אלא אם הסכימו הצדדים אחרת ביחס
לשירות ספציפי כאמור.
משרדי הממשלה יהיו רשאים להתקשר עם החברה לצורך קבלת שירות ספציפי ,בתחומי הפעילות,
בתיאום עם סגן החשב הכללי האחראי על הקשר עם החברה ולאחר קבלת האישורים הנדרשים לפי
תקנות המכרזים.
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הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה בין החברה לממשלת ישראל (המשך)
15.1

הסכם המסגרת (להלן  -״הסכם המסגרת״) (המשך)

ו .מסגרת התקציב השנתי של ההתקשרויות בין הממשלה לחברה לא תעלה על  100מיליון ש״ח ,צמוד
ו/או להוספת שירות
למדד נובמבר  .2010היה והחברה תידרש על-ידי הממשלה להרחבת פעילותה
בין הצדדיםהסכם
חדש ,יקבעו הצדדים את היקף המשאבים הנדרשים לביצוע השירות כאמור וייחתם
ובלבד שהמסגרת התקציבית השנתית עבור כלל השירותים לרבות השירותים הנוספים לא תעלה על
סך של  150מיליון ש״ח צמוד ליום חתימת הסכם המסגרת .בנוסף ,נקבע מנגנון התחשבנות בין
הצדדים.
ביום  29ליוני  , 2015נחתם כתב ההארכה והתיקון הראשון להסכם המסגרת ,אשר האריך את תוקפו של
הסכם המסגרת ,עד ליום  9לינואר  ,2021ואשר הוסיף תחומי פעילות נוספים כמפורט להלן:
א .סיוע לניהול רכש ממשלתי.
ב .סיוע לרשות החברות הממשלתיות בהפרטה והנפקה של חברות ממשלתיות.
ג .סיוע מנהלי בפרויקט ״נבחרת הדירקטורים״ ברשות החברות הממשלתיות.
ניהול יחידה לסיוע לוועדות למינוי דירקטורים בגופים מוסדיים.
מתן שירותי ניהול ,ייעוץ ,פיקוח ובקרה כסיוע לחשב הכללי בתחומי פעילותו.
15.2

הסכם לניהול הכיסוי ומתן ייעוץ ביטוחי לרכוש וחבויות ממשלתיות
הסכם מיום  5בפברואר  1979לניהול הכיסוי ומתן יעוץ ביטוחי לרכוש וחבויות ממשלתיות במסגרת הקרן
הפנימית ,הכולל קביעת מסגרות הכיסוי הנדרשות וטיפול בתביעות .עיקרי הכיסויים הניתנים באמצעות
הקרן הפנימית הינם :בתחום הרכב ,מבנים ,תכולה ,וחבויות שונים לצד ג' .הכיסוי ניתן למשרדי ממשלה,
מוסדות רפואיים ויחידות סמך אחרות.
נכון למועד הדוח ,החברה זכאית לקבל תמורת פעילותה כאמור עמלת ניהול המבוססת על היקפי השירות
אותו היא מעניקה וזאת עד לתקרה של עלות בתוספת מרווח .בנוסף ,ההסכם מתעדכן מעת לעת בהתאם
לשינויים בהיקף השירותים אותם מעניקה החברה לממשלה .לשינויים אלו השפעה על עמלות להן זכאית
החברה.

15.3

הסכם למתן שירותים לאגף החשב הכללי
ביום  24במרץ  ,2015התקשרה החברה עם ממשלת ישראל ,באמצעות משרד האוצר ,בהסכם למתן
שירותים לאגף החשב הכללי .במסגרת הסכם זה מסייעת החברה בניהול מערך הלוואות המדינה ,תחום
מערך הערבויות ,תחום מערך אחזקות המדינה בגופים ממשלתיים ,ניהול פקדונות פיננסיים ומתן
שירותים חשבונאיים.
הסכם הניהול מתעדכן מעת לעת בהתאם לשינויים בהיקף השירותים אותם מעניקה החברה לממשלה.
לשינויים אלו השפעה על עמלות להן זכאית החברה.
ביום  10לדצמבר  ,2017נחתם בין החברה לממשלת ישראל כתב הארכה להסכם זה ,אשר האריך את
ההתקשרות בין הצדדים ,עד ליום  9לינואר .2021

15.4

הסכם להסדרת מתן השירותים למשרד הכלכלה
ביום  23ביולי  2015התקשרה החברה עם משרד הכלכלה בהסכם אשר הסדיר את מתן השירותים למשרד
הכלכלה ,אשר במסגרתו תעניק החברה שירותי חשבות וביצוע ושירותי מחשוב וחומרה למרכז ההשקעות
שבמשרד הכלכלה .ביום  7במרץ  ,2016נחתם כתב הארכה אשר האריך את ההתקשרות עד ליום  9בינואר
.2021
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הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה )המשך(
15.5

הסכם להקמת יחידה לסיוע לממשלה בהפעלת פרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי
בהתאם להוראות הסכם זה מיום  15במאי  ,2011החברה הקימה יחידה שמסייעת לממשלה בהיערכות
ארגונית ביזום והפעלת פרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי ,בשיטת ^ Build, Operate, ( b o t
 ( Transferובשיטת ה .(Private Finance Initiative( p f i -היחידה פועל ת בהתאם לתנאי ההסכם האמור
והנחיות הממשלה .תקופת ההתקשרות חופפת לתקופת ההתקשרות על פי הסכם המסגרת .ההסכם מגדיר
את מבנה היחידה וצרכיה ,הממשלה מעמידה לרשות החברה תקציב שנתי לצורך תפעול היחידה .ביום
 10בנובמבר  ,2015נחתם כתב תיקון והארכה להסכם אשר האריך את תקופת ההתקשרות עד ליום 9
בינואר .2021

15.6

הסכם להקמת יחידה לסיוע לממשלה בהנפקות איגרות חוב
בהתאם להוראות הסכם זה מיום  27בדצמבר  ,2005החברה הקימה יחידה שמסייעת לממשלה בהיבטים
טכניים של ביצוע הנפקות איגרות חוב והתשלומים לפיהן ,וכן פיקוח על פעילותם של עושי השוק
הראשיים ועל תפעול מאגר ההשאלות בידי מסלקת הבורסה .היחידה פועל ת בהתאם לתנאי ההסכם,
הנחיות הממשלה והוראות חוק מלווה המדינה ,התשל״ט . 1979-תקופת ההתקשרות חופפת לתקופת
ההתקשרות על פי הסכם המסגרת .ההסכם מגדיר את מבנה היחידה וצרכיה .הממשלה מעמידה לרשות
החברה תקציב שנתי לצורך תפעול היחידה .השינויים בהיקפי הפעילות באו לידי ביטוי בתקבולי החברה
בהתאם לתשומות אותן השקיעה בפעילות .ביום  10לדצמבר  ,2017נחתם בין החברה לממשלת ישראל
כתב תיקון והארכה להסכם זה ,אשר האריך את ההתקשרות בין הצדדים ,עד ליום  9לינואר .2021

15.7

הסכם להקמת יחידה לטיפול בנסיעות של עובדי המדינה לחו״ל
בהתאם להוראות הסכם זה מיום  29במרס  ,2007החברה הקימה יחידה שמטפלת עבור הממשלה בנסיעות
של עובדי המדינה לחו״ל .תקופת ההתקשרות המקורית על-פי ההסכם הייתה מיום חתימתו ועד יום 31
בדצמבר .2012 ,בהסכם נקבע כי הוא יוארך באופן אוטומטי לשתי תקופות נוספות של שנתיים כל אחת,
עד ליום  31בדצמבר ,2016 ,אלא אם יודיע מי מהצדדים למשנהו מראש ובכתב על רצונו להפסיק את
ההתקשרות כאמור .הסכם הניהול מתעדכן מעת לעת בהתאם לשינויים בהיקף השירותים אותם מעניקה
החברה לממשלה .לשינויים אלו השפעה על עמלת החברה .ביום  18לדצמבר  ,2017נחתמה בין החברה
לממשלת ישראל תוספת להסכם זה ,אשר האריכה את ההתקשרות בין הצדדים ,עד ליום  9לינואר .2021

15.8

הסכם להקמת יחידה ליישום הוראות רשות החברות הממשלתיות בנושא תוכנית הנפקות מניות מיעוט
בחברות ממשלתיות
בהתאם להוראות הסכם זה מיום  23בנובמבר  , 2015הקימה החברה יחידה אשר תסייע לרשות החברות
בכל הנוגע ליישום או ביצוע תכנית הנפקות מניות מיעוט בחברות ממשלתיות .תקופת ההתקשרות על
פי ההסכם הינה מיום חתימתו ועד ליום  31בדצמבר  ,2016כאשר למדינה שמורה האפשרות להאריך את
ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות  12חודשים ,כל אחת ,קרי עד ליום  31בדצמבר  .2018המדינה
מימשה את זכותה להארכת ההתקשרות כאמור ,כך שההסכם הוארך עד ליום  31בדצמבר .2018

 15.9הסכם להקמת יחידה מקצועית לסיוע ותמיכה בפעילות מנהל הרכש הממשלתי
בהתאם להוראות הסכם זה מיום  23בדצמבר  ,2015הקימה החברה יחידה מקצועית אשר תסייע ותתמוך
בפעילותו של מנהל הרכש הממשלתי שבמשרד האוצר .תקופת ההתקשרות על פי ההסכם הינה מיום
חתימתו ועד למועד סיום תוקפו של הסכם המסגרת ,קרי עד ליום  9בינואר  ,2021כאשר במידה שהסכם
המסגרת יוארך לתקופה נוספת ,הצדדים יהיו רשאים להאריך הסכם זה ,בהתאם.
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 15.10הסכם להסדרת מתן שירותי החשבות ,ביצוע ומחשוב למשרד התיירות
בחודש ינואר  2013התקשרה החברה עם משרד התיירות בהסכם אשר הסדיר את מתן השירותים למשרד
התיירות .במסגרת ההסכם ,תעניק החברה שירותי חשבות ,בקרה ואישור ביצוע הטבות בתכניות
מאושרות ושירותי מחשוב למרכז ההשקעות בתיירות .ההסכם חל עד ליום  31בדצמבר  .2017נכון למועד
הדוח טרם נחתם הסכם הארכה.

. 16

תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי החברה
מאחר שפעילות החברה תלויה בהחלטות הממשלה ובשיקוליה ,יכולתה של החברה לצפות את השינויים
האפשריים בתחומי פעילותיה ,עסקיה ,התקשרויות עם לקוחות נוספים וכדומה הינה מוגבלת ביותר ,ותלויה
בהליכי קבלת ההחלטות של ממשלת ישראל.

. 17

מיסוי
לפרטים בדבר המיסוי החל על החברה ראה באור  17לדוחות הכספיים.

. 18

הליכים משפטיים
לפרטים בדבר התפתחויות התביעות המשפטיות כנגד החברה ראה באור ( 20א) לדוחות הכספיים.
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
תיאור עסקי החברה
חלק ד'  -מידע בדבר מ מ של תאגידי
.19

מידע תמציתי אודות הדירקטורים
לפרטים אודות הדירקטורים של החברה ושינויים בכהונת הדירקטורים בשנת הדוח  -ראה תקנה  26בפרק ה' -
פרטים נוספים על החברה.

.20

גילוי בדבר המבקר הפנימי
20.1

פרטי המבקר הפנימי
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)

20.2

שם המבקר הפנימי :אורי אילן ,רו״ח.
תאריך תחילת כהונתו :ספטמבר .2009
המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף הקשור אליה.
המבקר הפנימי אינו מקיים קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או
עם גוף קשור אליה.
המבקר הפנימי אינו עובד החברה אלא נותן שירותי ביקורת פנימית במיקור חוץ.

סיום כהונה
בשנת הדוח לא הופסקה עבודתו של המבקר הפנימי.

20.3

היקף העסקה
היקף שעות העבודה שהוקצתה לביקורת הפנימית בחברה בשנת הדוח הסתכמה בכ 775-שעות.
היקף זה נקבע בהתאם לתוכנית הביקורת הרב שנתית.
המבקר הפנימי לא הסתייע בגורמים אחרים בחברה.

20.4

תגמול

20.5

התקיימו כל התנאים המחייבים את הביקורת הפנימית כאמור בחוזר ביטוח מספר  1-3-2014מיום 20
בינואר  2014וכן בהתאם להוראות כל דין.

20.6

המידע המובא בסעיף זה הינו מידע נוסף ו/או משלים בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מיום
 3בספטמבר .2013

ועדת הביקורת מאשרת את תוכנית הביקורת השנתית .המבקר הפנימי מגיש חשבונות בהתאם
להתקדמות הביקורת ומקבל את שכרו בכסף .התעריף המשולם הינו בהתאם לתעריף שנקבע בחוזר
רשות החברות הממשלתיות.
לא ניתנו למבקר הפנימי ניירות ערך.
כאמור לדעת דירקטוריון החברה ,היקף ,אופי הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם
סבירים בנסיבות העניין ויש בהם להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

השכלתו של המבקר הפנימי .b .a -בכלכלה וחשבונאות ,רו״ח מוסמך.
המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף ( 3א) לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ״ב .1992 -
המבקר הפנימי אינו מועסק כפקיד בכיר בהתאם לסעיף ( 32א)(  ) 4לחוק החברות הממשלתיות.
המבקר הפנימי אינו בעל ענין בחברה ,נושא משרה בחברה או קרוב של כל אחד מאלה וכן אינו
מכהן כרואה החשבון המבקר או אדם מטעמו .כמו כן ,המבקר הפנימי אינו ממלא תפקיד נוסף על
הביקורת הפנימית וכן אינו ממלא מחוץ לחברה תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם
תפקידו כמבקר הפנימי בחברה.
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ענבל חברה לביטוח בע׳׳מ
תיאור עסקי החברה
חלק ד'  -מידע בדבר מ מ של תאגידי (ה מ שך)
.21

גילוי בדבר רואה החשבון המבקר
21.1

משרד רואה החשבון המבקר הינו קוסט פורר גבאי את קסירר .החל משנת  2017השותף המטפל בתיק
הינו רו׳׳ח משה שחף.

21.2

משרד רואה החשבון המבקר החל את כהונתו בשנת .2006

21.3

השכר הכולל לו זכאי המבקר הינו כדלקמן:

שירותי ביקורת
שירותים הקשורים לביקורת sox -
שירותי מס מיוחדים
סך הכל

2016
)* 2017
שעות
72 1
61 8
224
252
870

945

2016
)* 2017
אלפי ש׳׳ח
12 9
14 1
44
53
182

185

*) אומדן שכר הטרחה לתקופת הדוח .שכר רואי החשבון המבקר הנ׳׳ל אינו כולל מע׳׳מ.
.22

אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
22.1

בקרות ונהלים לגבי הגילוי
הנהלת החברה ,בשיתוף 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 אפקטיביות על
מנת לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין
והוראות הדיווח שקבע הממונה ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

22.2

בקרה פנימית על דיווח כספי
במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום  31בדצמבר  ,2017לא 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.

.23

גילוי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
23.1

האחראי על ניהול הסיכונים בחברה
האחראית על ניהול הסיכונים בחברה הינה רו׳׳ח ענ ת טרייבר .רו׳׳ח טרייבר מונתה בהתאם לתקנות
הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) (תנאי כשירות לאקטוארים ולמנהלי סיכונים) התשס׳׳ו 2006 -
ובהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מיום  11ביוני  .2009לפרטים נוספים ,ראה בתקנה 26א בפרק
ה'  -פרטים נוספים על החברה.

23.2

תיאור סיכוני השוק
התוצאות העסקיות ,ההון ,תזרימי המזומנים וערך החברה עלולים להיפגע מסיכוני שוק שמקורם
בתנודתיות בשיעורי הריבית ,בשינוי שער החליפין של הדולר ,בשינוי במדד המחירים לצרכן ובמחירי
אגרות חוב ממשלתיות .החברה עוקבת באופן שוטף ,באמצעות וועדת ההשקעות ,אחר חשיפת החברה
לסיכונים אלו .לפרטים נוספים בדבר סיכוני השוק ראה באור ( 18ב) בדוחות הכספיים.

23.3

מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק
מדיניות החברה בניהול סיכונים הינה להימנע ככול האפשר מחשיפה לסיכונים ובכלל זה סיכוני שוק.
עיקר כספי ההשקעות של החברה מנוהל ע׳׳י שלושה מנהלי תיקי השקעות.
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ענבל חברה לביטוח בע״מ
תיאור עסקי החברה
הלח ד - ,מידע בדבר ממשל תאגידי ( ה מ ש ך)
.23

גילוי בדבר חשיפה לסיכוני שוס ודרכי ניהולם
23.4

הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוס ואופן מימושה
לחברה בקרות שונות על אופן ניהול הכספים .דירקטוריון החברה ,קובע את מדיניות ההשקעות של
החברה .הדירקטוריון ,באמצעות ועדת ההשקעות של החברה ,עוקב באופן חודשי ,לרבות בשנת הדוח,
אחר השקעות החברה ומצב השוק ודן בסוגיות הקשורות בניהול סיכוני השוק של החברה .ועדת
ההשקעות מקבלת אחת לחודש דוח מפורט על מצב השקעות החברה וכן סקירת שוק ,וזאת כדי למנוע
סטיות ממדיניות ניהול סיכוני השוק .ב שנת הדוח לא היו חריגות ממדיניות זו.

23.5

דוח בסיסי הצמדה
ראה באור  ( 18ב ^ בדוחות הכספיים.

 28במרס2018 ,
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פרק ב,
דוח הדירקטוריון

ענבל חברה לביטוח בע״מ
דוח הדירקטוריון

דין וחשבון הדירקטוריון על מצב ענייני המבטח
לתקופה ינואר-דצמבר2017 ,
דוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר 2017 ,סוקר את השינויים העיקריים בפעילות ענבל חברה לביטוח בע״מ (להלן-
החברה) בחודשים ינואר ועד דצמבר .2017 ,דוח הדירקטוריון הינו חלק בלתי נפרד מהדוח התקופתי על כל חלקיו ,ויש
לקרוא את הדוח התקופתי כולו כמקשה אחת .כמו כן ,הדוח כולל בין היתר ,מידע בהתאם לחוזרי הרשות.
.1

תיאור החברה
1.1

בעלת המניות של החברה
כל מניותיה של החברה מוחזקות בידי ממשלת ישראל וחמש חברות ממשלתיות וכל פעולותיה נעשות
עבור ממשלת ישראל וגופים שבשליטתה.

1.2

תחומי פעילותה של החברה
 1.2.1החברה פועלת בשני תחומים :תחום מתן כיסוי ביטוחי ותחום שירותי הניהול.
 1.2.2בתחום הביטוח פועלת החברה בענף ביטוח כללי בלבד .לפרטים נוספים ראה סעיף  4.4בפרק א' -
תיאור עסקי החברה.
 1.2.3לפרטים אודות שירותי הניהול ראה סעיף  5.5בפרק א'  -תיאור עסקי החברה .ברבעון השני בשנת
 2016נוספה בחברה יחידת הרכש הממשלתי ,בתחום שירותי הניהול .בין החברה לבין הממשלה
נחתם הסכם מסגרת הכולל את תחומי הפעילות ועקרונות ההתקשרות בין החברה לממשלה .הסכם
זה ,נועד להסדיר את הפעילויות הנ״ל .לפרטים נוספים אודות הסכם המסגרת ראה סעיף 15.1
בפרק א'  -תיאור עסקי החברה.
 1.2.4הנהלת החברה ומשרדיה ממוקמים בקרית שדה התעופה .מבנים אלה הינם בשכירות.
 1.2.5החברה כפופה להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ״א 1981 -והתקנות
שהוצאו על פיו .התקנות כוללות ,בין היתר ,תקנות בדבר ניהול עסקים של חברות ביטוח ,תקנות
בדבר ההון העצמי המינימאלי הנדרש מחברות ביטוח ,תקנות השקעה ובכללם סוגי נכסים שמחזיק
מבטח כנגד התחייבויותיו לסוגיהן ומגבלות השקעה לגבי חלק מהם ,תקנות בדבר החזקת עתודות
ביטוח ותביעות תלויות ודרכי חישובן ,תקנות בדבר תוכנם ,פרטיהם והעקרונות החשבונאיים
לעריכתם של הדוחות הכספיים השנתיים והביניים והוראות שהוצאו מכוח כל התקנות הנ״ל.
בנוסף ,החברה כפופה להוראות חוק החברות הממשלתיות ,תשל״ה  1975 -והתקנות שהוצאו על
פיו .התקנות כוללות ,בין היתר ,תקנות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי ,תקנות
בדבר פעולו ת שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח דירקטוריון תקנות
בדבר אופן בחירת פקידים בכירים ,תקנות בדבר מינוי יועצים משפטיים ,תקנות בדבר גמול
והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות ,תקנות בדבר הסכמת בודק בידי הרשות
ותקנות בדבר הצהרת רכוש של מנהל כללי והוראות שהוצאו מכוח כל התקנות מכוח כל התקנות
הנ״ל.
 1.2.6לחברה תלות בלקוח בודד .החברה מעניקה את מגוון שירותיה לממשלת ישראל וגופים בשליטתה
בלבד .אי לכך ,הפסקת התקשרות של הממשלה עם החברה עלולה להשפיע באופן מהותי על
החברה ועל תוצאות פעילותה .על אף האמור לעיל ,יודגש ,כי להערכת החברה ,פנייה לחברות
אחרות איננה כדאית לממשלה מבחינה עסקית ותפעולית ,ולכן סבירות ההתממשות לכך נמוכה.

-ב-2

ענבל חברה לביטוח בע"מ
דוח הדירקטוריון
.1

תיאור החברה (המשך)
1.2

תחומי פעילותה של החברה (המשך)
 1.2.7החברה קשורה בהסכמים עם מבטחי משנה .בשנת הדוח חידשה החברה את ביטוחי המשנה.
 1.2.8מאחר ותחום הביטוח אינו מהותי לחברה ,לא הוצגו נתונים בדבר התפתחות מחזורי הפרמיות
והדמים ,שיעור השינוי בדמי הביטוח לפי ענפים והתפלגות דמי הביטוח לפי ענפים בשנת הדוח.
 1.2.9הבחנה תאגידית  -לפרטים נוספים ראה באור ( 1ד) בדוחות הכספיים.

.2

תיאור הסביבה העסקית והתפתחויות מאז הדוח השנתי האחרון
2.1

הליכים משפטיים
לעניין התפתחויות התביעות המשפטיות כנגד החברה ראה באור ( 20א) לדוחות הכספיים.

2.2

מיסוי
לעניין המיסוי החל על החברה ראה באור  17לדוחות הכספיים.

2.3

מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד
לעניין שינויים מהותיים בחקיקה ובהסדרה בקשר לתחומי פעילות של החברה ,בשנת הדוח ראה סעיף 6
בפרק א'  -תיאור עסקי החברה.

2.4

ניהול סיכונים
לפרטים בדבר ניהול הסיכונים בחברה ראה באור  18בדוחות הכספיים וכן סעיף  14בפרק א'  -תיאור
עסקי החברה.

.3

מצב כספי
3.1

להלן נתונים מתוך הדוח על המצב הכספי
ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש״ח
נכסים בלתי מוחשיים

8,288

5,200

רכוש קבוע

9,625

9,967

נכסי ביטוח משנה

16,64 7

9,755

חייבים ויתרות חובה

2,958

2,560

השקעות פיננסיות

70,340

69,107

סך כל נכסים

121,307

107,796
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ענבל חברה לביטוח בע״מ
דוח הדירקטוריון
.3

מצב כספי )המשך(
3.1

להלן נתונים מתוך הדוח על המצב הכספי )המשך(
ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש״ח

3.2

סך הכל הון

85,336

83,194

התחייבויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה

16,65 7

9,766

התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

6,272

4,398

זכאים ויתרות זכות

13,04 2

10,43 8

נכסים בלתי מוחשיים
יתרת נכסים בלתי מוחשיים ליום הדוח הסתכמו בסך של  8,288אלפי ש״ח לעומת סך של  5,200אלפי
ש״ח בתקופה המקבילה ,עלייה של כ .59% -העלייה נובעת בעיקר משדרוג ופיתוח מערכת הקרן ,תשלום
בגין רישוי אורקל בניכוי פחת לתקופה.

3.3

רכוש קבוע ,נטו
יתרות הרכוש הקבוע ,נטו ליום הדוח הסתכמו בסך של  9,625אלפי ש״ח לעומת סך של  9,967אלפי ש״ח
בתקופה המקבילה ,ירידה של כ .3% -הירידה נובעת בעיקר מפחת לתקופה בניכוי רכישות בסך של 2,710
אלפי ש״ח ,בעיקר רכישות של כלי רכב.

3.4

נכסי ביטוח משנה
יתרת נכסי ביטוח המשנה ליום הדוח הסתכמו בסך של  16,647אלפי ש״ח לעומת סך של  9,755אלפי ש״ח
בתקופה המקבילה ,עלייה של כ .71% -העלייה נובעת מגידול בחלקם של מבטחי המשנה בפרמיה שטרם
הורווחה כתוצאה מרכישת ביטוח משנה עבור רכוש לתקופה ,ארוכה יותר ,של  17חודשים לעומת ביטוח
אובדן רכוש לתקופה של  12חודשים בתקופה המקבילה אשתקד וכן מרכישת ביטוח משנה עבור ביטוח
מלאי דלק של המדינה לתקופה ,ארוכה יותר ,של  18חודשים לעומת ביטוח מלאי דלק לתקופה של 12
חודשים בתקופה המקבילה אשתקד .סכום הפרמיה משתנה מעת לעת ,בהתאם להסכמי הביטוח עם
מבטחי המשנה .ראה גידול מקביל בסעיף ״התחייבויות ביטוחיות״ בסעיף  3.8להלן.

3.5

חייבים ויתרות חובה
יתרות החייבים ויתרות חובה ליום הדוח הסתכמו בסך של  2,958אלפי ש״ח לעומת סך של  2,560אלפי
ש״ח בתקופה המקבילה ,עלייה של כ .16% -העלייה נובעת מעלייה בסך של  412אלפי ש״ח בהכנסות לקבל
ממשלת ישראל מעלייה בסך של  96אלפי ש״ח בהוצאות מראש וירידה בסך של  110אלפי ש״ח בחייבים
אחרים.

3.6

השקעות פיננסיות
יתרות ההשקעות הפיננסיות הסתכמו ליום הדוח בסך של  70,340אלפי ש״ח לעומת סך של  69,107אלפי
ש״ח בתקופה המקבילה ,עלייה של כ .2% -העלייה נובעת בעיקר מהתשואה שהשיגו מנהלי תיקי ההשקעות
של החברה מהתיק המנוהל בשנת הדוח.

3.7

הון
•

•

ההון של החברה עלה מסך של  83,194אלפי ש״ח ביום  31בדצמבר 2016 ,לסך של  85,336ש״ח ביום
 31בדצמבר .2017 ,עלייה זאת נובעת מרווח כולל בסך של  2,962אלפי ש״ח ,בניכוי תשלום דיבידנד
בסך של  820אלפי ש״ח.
למידע אודות דיבידנדים ששולמו והוכרזו  -ראה באור ) 9ב( בדוחות הכספיים.
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מצב כספי (המשך)
3.7

הון (המשך)
•

3.8

למידע אודות עודף בהון העצמי בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש
ממבטח) התשנ׳׳ח  - 1998 -ראה באור ( 9ג) בדוחות הכספיים.

התחייבויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה
יתרות ההתחייבויות הביטוחיות הסתכמו ליום הדוח בסך של  16,657אלפי ש׳׳ח לעומת סך של 9,766
אלפי ש׳׳ח בתקופה המקבילה עלייה של כ .71% -ראה הסבר לגידול גם בסעיף  3.4לעיל.

3.9

התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
יתרות התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו הסתכמו ליום הדוח בסך של  6,272אלפי ש׳׳ח לעומת סך
של  4,398אלפי ש׳׳ח בתקופה המקבילה עלייה של כ .43% -העלייה בהתחייבות נובעת מהוצאות שנזקפו
לרווח והפסד בסך של  1,353אלפי ש׳׳ח ,מהפסד אקטוארי כולל בסך של  1,053אלפי ש׳׳ח בניכוי הפקדות
לקופות בסך של  532אלפי ש׳׳ח.

3.10

זכאים ויתרות זכות
יתרות הזכאים ויתרות הזכות הסתכמו ליום הדוח בסך של  13,042אלפי ש׳׳ח לעומת סך של  10,438אלפי
ש׳׳ח בתקופה המקבילה ,עלייה של כ .25% -העלייה נובעת מעלייה בספקים והוצאות לשלם בסך של 1,567
אלפי ש׳׳ח מעלייה במקדמות מלקוחות בסך של  2,409אלפי ש׳׳ח בניכוי ירידה בהתחייבויות בגין שכר
בסך של  1,372אלפי ש׳׳ח.

.4

תוצאות הפעילות
4.1

להלן נתונים מתוך הדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש׳׳ח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

19,506
19,486

21,965
21,940

29,035
28,997

פרמיות שהורווחו בשייר

20

25

38

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון

2,730

919

258

הכנסות אחרות

89,419

78,088

72,059

הוצאות הנהלה וכלליות

86,470

75,989

71,139

רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה

5,699
2,044

3,043
1,178

1,214
633

רווח נקי

3,655

1,865

581
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תוצאות הפעילות (המשך)
4.1

להלן נתונים מתוך הדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר (המשך)
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש״ח
רווח (הפסד) כולל אחר:
רווח (הפסד) אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת
הטבת מס (מסים על הכנסה) בגין רכיבים של רווח
(הפסד) כולל אחר

)(1,053

)(321

775

360

110

)(291

רווח (הפסד) כולל אחר ,נטו

)(693

)(211

484

סך הכל רווח כולל

2,962

1,654

1,065

לתוצאות הפעילות לפי תחומי פעילות  -ראה באור ( 3א) בדוחות הכספיים.
4.3

פרמיות שהורווחו ברוטו
הסתכמו בשנת הדוח בסך של  19,506אלפי ש״ח לעומת סך של  21,965אלפי ש״ח בתקופה המקבילה,
ירידה של כ .11% -עיקר הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת הדוח הסתכמו בסך של  19,486אלפי ש״ח לעומת
סך של  21,940אלפי ש״ח בתקופה המקבילה ,ירידה של כ ,11 %-הינם מביטוח מקיף מפני אובדן רכוש
עבור ממשלת ישראל וביטוח מלאי הדלק של המדינה .פרמיה זו הועברה במלואה למבטחי משנה .סכום
הפרמיה משתנה מעת לעת ,בהתאם להסכמי הביטוח עם מבטחי המשנה .היתרה בסך  20אלפי ש״ח בשנת
הדוח וסך של  25אלפי ש״ח הינה מביטוח רוכשי דירות.

4.4

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הסתכמו בשנת הדוח בסך של  2,730אלפי ש״ח לעומת סך של  919אלפי ש״ח בתקופה המקבילה ,עלייה
של כ .197% -העלייה נובעת בעיקר ,מתשואה נומינלית בשיעור של כ 4% -שהשיגו מנהלי תיקי ההשקעות
בשנת הדוח לעומת תשואה בשיעור של כ 1.3%-אשתקד.

4.5

הכנסות אחרות
הכנסות החברה משירותי הניהול הסתכמו בשנת הדוח בסך של  89,419אלפי ש״ח לעומת סך של 78,088
אלפי ש״ח בתקופה המקבילה ,עלייה של כ . 15% -בהתאם להסכם המסגרת של החברה ,הכנסות החברה
מחושבות לפי ההוצאות בתוספת מרווח שנקבע .לעלייה בהוצאות ראה סעיף  4.6להלן.

4.6

הוצאות הנהלה וכלליות
 4.6.1לעניין עלות שכר חמשת נושאי המשרה הבכירים בחברה בשנת הדוח  -ראה באור ( 19ז) בדוחות
הכספיים.
 4.6.2הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בשנת הדוח בסך של  86,470אלפי ש״ח לעומת סך של 75,989
אלפי ש״ח בתקופה המקבילה ,עלייה של כ .14%-העלייה נובעת מעלייה בהוצאות השכר בסך של
 2,712אלפי ש״ח ,עלייה בהוצאות המחשוב בסך של  1,073אלפי ש״ח ,עלייה בהוצאות אחזקת
משרד בסך של  367אלפי ש״ח ,עלייה ביעוץ מקצועי וביקורת בסך של  306אלפי ש״ח ,עלייה ביעוץ
המקצועי ליחידות בסך של  5,712אלפי ש״ח ועלייה בהוצאות אחרות נטו ,בסך של  311אלפי ש״ח.
חלק ניכר מהעלייה בהוצאות כאמור ,נובעת מתוספת יחידת הרכש הממשלתי ,ראה גם סעיף 1.2.3
לעיל.
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תוצאות הפעילות (המשך)
4.7

רווח נקי
הסתכם בשנת הדוח בסך של  3,655אלפי ש״ח לעומת רווח נקי בסך של  1,865אלפי ש״ח בתקופה
המקבילה ,עלייה של כ .96% -העלייה נובעת בעיקר מעלייה בהכנסות מהשקעות  -ראה סעיף  4.4לעיל.

4.8

רווח כולל
הסתכם בשנת הדוח בסך של  2,962אלפי ש״ח לעומת רווח כולל בסך של  1,654אלפי ש״ח בתקופה
המקבילה ,עלייה של כ  .79%העלייה נובעת בעיקר מעלייה ברווח הנקי ,כמוסבר לעיל בניכוי הפסד כולל
אחר ,נטו בסך של  693אלפי ש״ח בשנת הדוח לעומת הפסד כולל אחר ,נטו בסך של  211אלפי ש״ח
אשתקד.

.5

תזרים מזומנים ונזילות
תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו בשנת הדוח בסך של  9,313אלפי ש״ח לעומת סך של 10,631
אלפי ש״ח בתקופה המקבילה .תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה (בעיקר רכישת רכוש קבוע ותכנה)
הסתכמו בשנת הדוח בסך של  6,504אלפי ש״ח לעומת סך של  7,904אלפי ש״ח בתקופה המקבילה .תזרימי מזומנים
ששימשו לפעילות מימון (דיבידנד ששולם) בשנת הדוח הסתכמו בסך של  820אלפי ש״ח ,לעומת סך של  523אלפי
ש״ח בתקופה המקבילה .כתוצאה מהאמור לעיל ,גדלו יתרות המזומנים בשנת הדוח בסך של  1,989אלפי ש״ח
לעומת עלייה ביתרות המזומנים בתקופה המקבילה בסך של  2,204אלפי ש״ח.

.6

.7

מקורות מימון
6.1

החברה לא גייסה הון בשנת הדוח ולאחר תאריך הדוחות הכספיים.

6.2

למועדי תשלום דיבידנד במזומן ושלא במזומן  -ראה באור ( 9ב) בדוחות הכספיים.

גילויים נוספים בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות שמספרו  2013-5-1מיום  3בספטמבר2013 ,
7.1

היעדים שנקבעו לתאגיד ומידת הגשמתם
החברה הוקמה והתאגדה בישראל כחברה ממשלתית ביום  2בינואר  .1978מטרות החברה הוגדרו בהחלטת
הממשלה משנת  1976ובמזכר התאגדות של החברה .בשנת  2009ובשנת  2011נתקבלו החלטות ממשלה
שהרחיבו את מטרות החברה ובנוסף לכך ,החברה הוגדרה כזרוע ביצוע של הממשלה בהתאם לתקנות
חוק חובת המכרזים .חזון החברה הינו להיות הזרוע המקצועית המובילה של ממשלת ישראל וגופים
ציבוריים אחרים ,המסייעת למשרד האוצר במימוש יעדיו באמצעות חמשת יעדי העל של החברה:
• מיצוב החברה כמוקד ידע מקצועי ,השואף למצוינות ומספק שירותים יעילים ואיכותיים.
• טיפוח המשאב האנושי והעצמתו.
• שיפור השירות וחיזוק הקשר עם הלקוחות החיצוניים והפנים ארגוניים.
• יזמות של פעילויות חדשות בענבל ,בדגש על סיוע בשמירה על נכסי המדינה.
• שימור וחיזוק הקשר עם משרד האוצר.
יעדים אלו משתקפים במסגרת הסכמי הניהול השונים עליהם חתמה וכמוגדר בהסכם המסגרת ובתוכנית
העבודה השנתית של החברה .החברה פועל ת למימוש כל אחד מהיעדים בכל תחומי פעילותה
אומדנים חשבונאיים קריטיים
אומדנים חשבונאים קריטיים ישנם בסעיף התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,פירוט בנוגע לאומדנים
אלו ראה סעיף  7.5להלן ובאור ( 2ב)( ) 2בדוחות הכספיים.
יעילות החברה
השירותים המקצועיים הניתנים על ידי החברה עומדים בסטנדרטים מקצועיים ועסקיים המקובלים
בענפים המקבילים לה במגזר הפרטי והציבורי .השירות הניתן על ידי החברה ניתן בעלויות תפעול נמוכות
מהמקובל במגזרים הנ״ל .עלויות התפעול הנ״ל מוכתבות לחברה על ידי הלקוח היחיד של החברה
(ממשלת ישראל) על כל המשתמע מכך.
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גילויים נוספים בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות שמספרו  2013-5-1מיום  3בספטמבר( 2013 ,המשך)
7.4

התקשרות הטעונה אישור של הממשלה
רובן של ההתקשרויות ו/או ההתחייבויות שהחברה נוטלת על עצמה הינן כלפי הממשלה .החברה התחילה
בהליך שינוי מבני ,הליך זה מבוצע באישור הממשלה ובהתאם להחלטתה .לפרטים נוספים אודות ההבחנה
התאגידית ראה באור ( 1ד) בדוחות הכספיים.

7.5

התחייבויות בגין יחסי עובד ומעביד
 7.5.1פרטים בדבר התחייבויות הקיימות בגין סיום יחסי עובד מעביד
להלן הרכב ההתחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד שנכללו בדוחות הכספיים של החברה:
•

הפרשה לחופשה -
עובדי החברה זכאים למכסה שנתית של ימי חופשה .מכסה זאת נקבעת בהתאם לוותק של
העובד ותפקידו .העובדים יכולים לצבור עד  55ימי חופשה .מעבר ל 55 -ימי חופשה אלה ,ניתן
לצבור באישור המנהל הכללי בלבד .חישוב ההפרשה לחופשה נעשה לפי יתרות ימי החופשה
העומדים לזכות העובדים ,נכון ליום הדוח ,כשהם מוכפלים בשכר העבודה הבסיסי .לתוצאה
המתקבלת מתווספות הפרשות סוציאליות .לפרטים נוספים  -ראה באור  12בדוחות הכספיים.

•

התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו -
ההתחייבות כוללת התחייבות בגין פיצויים ,התחייבות בגין פיצויים מוגדלים והתחייבות בגין
פדיון ימי מחלה בניכוי סכומים שהופקדו בקופות אישיות ובקופה מרכזית .ההתחייבות
מחושבת אקטוארית .לפרטים נוספים ,לרבות בגין המדיניות החשבונאית ראה  -באור ( 2י)
ובאור  11בדוחות הכספיים.

 7.5.2חוות דעת אקטוארית
כאמור לעיל ,חושבו ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו באמצעות אקטואר .הצהרת
האקטואר נכללה בפרק ו' של הדוח התקופתי .כחלק מההערכות להכנת חוות הדעת האקטוארית,
החברה בחנה יחד עם האקטואר ,את ההנחות המרכזיות המשמשות לצורך ביצוע הערכה .הנחות
אלה נדונו בוועדת הכספים של החברה ואושרו בדירקטוריון החברה.
להלן נסקור את ההנחות האקטואריות:
הנחות אקטואריות
שיעור גידול השכר העתידי
שיעורי העזיבות השנתיים החזויים
גיל הפרישה (יש לציין באם יש הבחנה
בין גבר לאישה)
שיעור פגיעה בעבודה (לחלק לפי
המהות של הפגיעה ואם היא מביאה
למצב של אובדן כושר עבודה).
לוחות תמותה הן בתקופת העסקה
ולאחריה
שיעור העובדים שפורשים פרישה
מוקדמת
שיעור ההיוון
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הבדיקה שבוצעה וההנחות הנלוות
נערכה בדיקה לכל סוג הסכם העסקה בנפרד .החל
מינואר  2007כל העובדים המצטרפים לחברה חותמים
על סעיף .14
בוצעה הערכה על פי נתוני עזיבה ב 5 -השנים.
גיל הפרישה לגברים  67ולנשים .62
לא רלבנטי ,העובדים מבוטחים במסגרת ביטוחי
מנהלים וקרנות הפנסיה.
"לוח חיים דינמי צווארון כללי".
לא רלבנטי.
נקבע בהתאם לשיעור הריבית של אג״ח חברות
שמתאים למח"מ של ההתחייבות האקטוארית.

ענבל חברה לביטוח בע״מ
דוח הדירקטוריון
.7

גילויים נוספים בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות שמספרו  2013-5-1מיום  3בספטמבר( 2013 ,המשך)
7.6

הליד אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון החברה הוא הגורם המופקד על בקרת העל בחברה ועל אישור הדוחות הכספיים של החברה.
חברי הדירקטוריון ממונים על ידי השר ה מ מונ ה( שר האוצר) לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים
שליד רשות החברות הממשלתיות .בחברה צריכים לכהן  2דירקטורים חיצוניים (להלן־ דחצ״ים) בהתאם
להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(דירקטוריון וועדותיו) ,תשס"ז .2007 -הדחצ״ים
מתמנים על ידי האסיפה הכללית של החברה ולאחר שרשות החברות קיימה התייעצות עם הועדה לבדיקת
מינויים הנ״ל .נכון למועד הדוחות הכספיים לא כיהנו בחברה דחצי״ם כאמור לעיל .לפרטים בדבר
כישוריהם ,השכלתם וניסיונם של חברי הדירקטוריון ראה כמפורט בתקנה  26בפרק ה׳ ־ פרטים נוספים
על החברה.
הדירקטוריון מינה מבין חבריו ועדת כספים שאחד מתפקידיה לדון ולבחון את הדוחות הכספיים לפני
הבאתם לדיון ואישור בדירקטוריון החברה .לפני העברת הדוח התקופתי לחברי ועדת הכספים נשלח
הדוח לחלק מחברי הנהלת החברה ובכללם המנכ״ל ,סמנכ״ל הכספים ,היועצת המשפטית ,וקצינת הציות.
בהתאם לחוזרי רשות החברות מוגשת טיוטת הדוח עד ליום  1במרץ לצורך הערותיה של הרשות ובמועד
זה מופצת טיוטת הדוח לכלל חברי הדירקטוריון.
טיוטת הדוח כוללת את הפרקים הבאים :תיאור עסקי החברה ,דוח הדירקטוריון ,בקרה פנימית על דיווח
כספי וגילוי ־ הצהרות ודוחות ,הדוחות הכספיים ,פרטים נוספים על החברה והצהרת האקטואר .בנוסף,
מועבר גם דוח בנוגע לתקציב החברה והביצוע בפועל .הדוחות כוללים מידע בדבר חשיפת החברה
לתביעות משפטיות וכן מידע בנוגע לחייבים ,זכאים ופירוט של ההכנסות וההוצאות.
לאחר הדיונים בוועדה מתקיים כאמור ,דיון במליאת הדירקטוריון בטיוטה הסופית של הדוחות הכספיים
בהשתתפות המנכ״ל ,סמנכ״ל הכספים ,היועצת המשפטית ומזכירת החברה ,חשב החברה ,רואה החשבון
המבקר והמבקר הפנימי.
במסגרת הדיון סוקר סמנכ״ל הכספים את הנושאים העיקריים והמהותיים בדוח הדירקטוריון ובדוחות
הכספיים ,את תוצאות הפעילות והשינויים העיקרים שהיו ב שנת הדוח .לאחר מכן ,מקיימת מליאת
הדירקטוריון דיון ומאשרת את הדוח התקופתי.
כל דיוני הדירקטוריון ,וועדת הכספים נערכים בהשתתפות נציגי רואה החשבון המבקר של החברה ,אשר
עומדים לרשות המשתתפים לשאלות ולהבהרות .הדוחות הכספיים מאושרים על ידי הדירקטוריון לאחר
שרואה החשבון המבקר הציג בפני וועדת הכספים ובפני הדירקטוריון ,חולשות במידה והיו ,אשר עלו
מתהליכי הביקורת שבוצעו ,ולאחר שהוצגו בפני הדירקטוריון הצהרת המנכ״ל והצהרת סמנכ״ל הכספים
בדבר הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי של החברה בדוח הכספי .ככל שהדוחות הכספיים אושרו
בדירקטוריון לאחר הדיון ,חותם יו״ר הדירקטוריון על הצהרה אישית וזאת בנוסף לחתימות נוספות
הדרושות לפי הדין.

 28במרס2018 ,
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פרק ג׳
בקרה פנימית על דיווח כספי וגילוי
הצהרות ודוחות

הצהרה)* (certification
אני ,יריב נחמה המנהל הכללי ,מצהיר כי:
סקרתי את הדוח השנתי של ענבל חברה לביטוח בע״מ (להלן"-חברת הביטוח") לשנת ( 2017להלן  -״הדוח").
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.
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 חברת הביטוח
למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.
אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי
ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח; וכן-
(א) קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח
שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת הביטוח ,בפרט במהלך
תקופת ההכנה של הדוח:
קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי ,המיועדת לספק
הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני
מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות
דיווח בינלאומיים (  ) if r sולהוראות הממונה על שוק ההון:
הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי
הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו :וכן-
האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי
(ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע
באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח
כספי; וכן-
אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת
של הדירקטוריון של חברת הביטוח ,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 חברת הביטוח 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 חברת הביטוח על דיווח כספ י.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
 28במרס2018 ,

*) נוסח ההצהרה בהתאם לחוזר ביטוח  2010-9-7מיום  25בנובמבר . 2010

-ג - 2

הצהרה)* fcertification
אני ,מעוז שהרבני ,מצהיר כי:
סקרתי את הדוח השנתי של ענבל חברה לביטוח בע״ מ(ל הלן "-חבר ת הביטוח") לשנת ( 2017להלן  -״הדוח״).
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.
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 חברת הביטוח
למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.
אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי
ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח; וכן-
(א) קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח
שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת הביטוח ,בפרט במהלך
תקופת ההכנה של הדוח;
(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 (  ) if r sולהוראות הממונה על שוק ההון;
(ג)

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח 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 חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שה שפיע
באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח
כספי; וכן־
אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת
של הדירקטוריון של חברת הביטוח ,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 חברת הביטוח לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי;
וכן
( !) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם
תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
< V (~ 2
מעוז ש ה ר ב נ י ^ /
סמנכ״ל הכספים
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1& a
Building a better
working world

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של ענבל חברה לביטוח בע” מ
בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות(דוחות נוספים
בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי) ,התשם״ח2007-
ובהתאם להוראות הממונה על שוק ההוז ,ביטוח וחיסכה בדבר בסרה פנימית על דיווח כספי

ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של ענבל חברה לביטוח בע״מ (להלן  -החברה) ליום  31בדצמבר,2017 ,
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי הCommittee of Sponsoring-
( Organization of the Treadway Commissionלהלן־ 0 8 0ב>) .הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה
פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי ,הנכללת בדוח
הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף .אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על
דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה Public Company Accounting Oversight Board (pc a o b ( -בארה״ב בדבר ביקורת
של בקרה פנימית על דיווח כספי ,כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קויימה ,מכל הבחינות המהותיות ,בקרה פנימית
אפקטיבית על דיווח כספי .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,הערכת הסיכון שקיימת
חולשה מהותית ,וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך.
ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות .אנו סבורים שביקורתנו מספקת
בסים נאות לחוות דעתנו.
בקרה פנימית על דיווח כספי של חברת ביטוח ממשלתית הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי
המהימנות של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( ) ifr s
ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו ע ל ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(ביטוח),
התשמ"א 1981-והתקנות שהותקנו על פיו ,והוראות רשות החברות הממשלתיות .בקרה פנימית על דיווח כספי של
חברת ביטוח ממשלתית כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר ) 1( :מתייחסים לניהול רשומות אשר ,בפירוט סביר,
משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי החברה (לרבות הוצאתם מרשותה); ( ) 2מספקים
מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כת לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי
בינלאומיים (  ) ifr sובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים(ביטוח) ,התשמ״א 1981-והתקנות שהותקנו על פיו והוראות רשות החברות הממשלתיות ,ושקבלת כספים
והוצאת כספים של החברה ,נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה ובכפוף לאישורים של
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רשויות המדינה הנדרשים על-פי דין; ו ) 3(-מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מגיעה או גילוי במועד של רכישה,
שימוש או העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי מורשים של נכסי החברה ,שיכולה להיות להם השפעה מהותית על
הדוחות הכספיים.
בשל מגבלותיה המובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית .כמו כן ,הסקת
מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות
בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
לדעתנו ,החברה קיימה ,מכל הבחינות המהותיות ,בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום  31בדצמבר,2017 ,
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי .C0S0
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים של התברה לימים  31בדצמבר 2017 ,ו-
 2016ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר 2017 ,והדוח שלנו מיום  28במרס,2018 ,
כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על אותם דוחות כספיים.

תל-אביב,
 28במרס2018 ,

רואי חשבון
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דוח הדירסטוריה וההנהלה בדבר הבסרה הפנימית על  m mכספי *)
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,של ענבל חברה לביטוח בע״מ (להלן ־ החברה) ,אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה
פנימית נאותה על דיווח כספי .מערכת הבקרה הפנימית של חברת הביטוח תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון
לדירקטוריון ולהנהלה של חברת הביטוח לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח
כספי בינלאומיים (  ) if r sוהוראות המפקח על הביטוח .ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן ,לכל מערכות הבקרה
הפנימית יש מגבלות מובנות .לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של
בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם
להרשאות ההנהלה ,הנכסים מוגנים ,והרישומים החשבונאיים מהימנים.
בנוסף ,ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים
( ) monitorביצוע ,לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.
הנהלת חברת הביטוח ,בפיקוח הדירקטוריון ,העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח

כספי ליום  31בדצמבר  , 2017בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של ה״Committee o f -
)COSO) Sponsoring Organizations of the Treadway Commission״ .בהתבסס על הערכה זו ,ההנהלה מאמינה
( ) believesכי ליום  31בדצמבר  ,2017הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הינה אפקטיבית.

&נבר12בני’
מעוז ש ה
 28במרס2018 ,

סמנכ׳׳ל הכספים׳״

*) נוסח הדוח בהתאם לחוזר ביטוח  2010-9-7מיום  25בנובמבר .2010
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דוח של הדירסטורעו וההנהלה בדבר הבסרה הפנימית על דיווח כספי g
ההנהלה ,בפיקוח ובאישור הדירקטוריון של ענבל חברה לביטוח בע״מ(להלן -החברה) ,אחראים לקביעתה והתקיימותה
של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי בחברה .בקרה פנימית על דיווח כספי היא תהליך המיועד לספק מידה סבירה
של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ,בהתאם לכללי חשבונאות
מקובלים והוראות חוק החברות הממשלתיות .בשל המגבלות המובנות שלה ,מערכת בקרה פנימית על דיווח כספי
אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית בדוחות הכספיים תימנע או תתגלה.
הדירקטוריון וההנהלה ביצעו בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית בחברה על דיווח כספי והאפקטיביות שלה ,בהתבסס
על הקריטריונים שנקבעו במודל בקרה המכונה "מודל קוסו״ .בהתבסס על הערכה זו ,הדירקטוריון והנהלת החברה
הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית בחברה על הדיווח הכספי של החברה לתקופה המסתיימת ביום  31בדצמבר ,2017
הינה אפקטיבית.

 28במרס2018 ,

רוני חזקיהו
יו״ר הדי רקטוריון

* ) נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להגטחת נכונות הדוחות
הכספיים ודוח הדירקטוריון) תשס׳׳ו .2005 -
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פרק ד׳
דוחות כספיים

ענבל חברה לביטוח בע׳׳מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר2017 ,

תוכן העניינים

בף
רואה החשבון המבקר

המנהלים
המצב הכספי

ד2-
ד - 5 -ד3 -
ד -7 -ד6 -
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Building a better
working world

דוח רואה החשבון המבסר
לבעלי המניות של ענבל חברה לביטוח בע"מ

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של ענבל חברה לביטוח בע״מ(להלן ־ החברה) לימים  31בדצמבר
 2017ו 2016 -ואת הדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים
שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2016,2017 ,ו .2015 -דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.
אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון(דרך
פעולתו של רואה חשבון) ,התשל״ג־ . 1973על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג
מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדע תנו ,הדוחות הכספיים הנ״ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של
החברה לימים  31בדצמבר  2017ו 2016 -ואת תוצאות פעולותיה ,השינויים בהונה ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת
מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2016 ,2017 ,ו 2015 -בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (  ) if r sודרישות
הגילוי ,כפי שנקבעו על י ה הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(ביטוח) ,התשמ״א 1981-והתקנות שהותקנו על פיו ובהתאם להוראות חוזרי רשות החברות הממשלתיות.

ביקרנו גם ,בהתאם לתקני  pca obבארה״ב ,בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי ,כפי שאומצו על ידי
לשכת רואי החשבון בישראל ,את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר 2017 ,בהתבסס על
קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  ,c o s oוהדוח שלנו מיום  28במרס2018 ,
כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

תל-אביב,
 28במרס2018 ,

רואי חשבון

 -ד-2

הצהרת ירר הדירסטוריוו *)
אני ,רוני חזקיהו ,מצהיר כי:
.1

בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של ענבל חברה לביטוח בע״מ (להלן  -החברה) לשנת 2017
(שניהם יחד להלן ־ הדוחות).

.2

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר
בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו ,לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים ,לא יהיו
מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

.3

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון
משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי
המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

.4

אני ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים
לצורך גילוי הנדרש בדוחות .בהתאם לכך 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 הדוחות.

.5

גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו,
בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר ־

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח
כספי העלולים ,באופן סביר ,לה שפיע לרעה על יכולת החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח מידע כספי.
כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד
משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

י׳ - ,

 28במרס2018 ,

J

רוני ווזקיהו
יו״ר הדי רקטוריון

*) נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות
הכספיים ודוח הדירקטוריון) תשס׳׳ו ־ .2005
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הצהרת המנהל הכללי *)
אני ,יריב נחמה ,מצהיר כי:
.1

בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של ענבל חברה לביטוח בע״מ (להלן  -החברה) לשנת 2017
(שניהם יחד להלן ־ הדוחות).
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר
בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו ,לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים ,לא יהיו
מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

.3

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון
משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי
המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

.4

אני ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים
לצורך גילוי הנדרש בדוחות .בהתאם לכך 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 הדוחות.
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו,
בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר ־

גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,

א.

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח
כספי העלולים ,באופן סביר ,לה שפיע לרעה על יכולת החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח מידע כספי.

ב.

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד
משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

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

 28במרס2018 ,
מנהל כללי

*) נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות(דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים
ודוח הדירקטוריון) תשס׳׳ו ־ .2005
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הצהרת סמנכ״ל הכספים *)
אני ,מעוז שהרבני ,מצהיר כי:
בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן  -החברה) לשנת 2017
(שניהם יחד להלן  -הדוחות).
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר
בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו ,לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים ,לא יהיו
מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון
משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי
המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.
אני ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים
לצורך גילוי הנדרש בדוחות .בהתאם לכך 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 הדוחות.
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו,
בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר -

גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח
כספי העלולים ,באופן סביר ,לה שפיע לרעה על יכולת החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח מידע כספי.
כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד
משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

מעוז שהרבני
סמנכ׳׳ל כספים

 28במרס2018 ,

*) נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות(דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים
ודוח הדירקטוריון) תשס״ו .2005 -
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
דוחות על המצב הכספי

נכסים

ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח

באור

נכסים בלתי מוחשיים

4

8,288

5,200

נכסי מיסים נדחים

17

2,402

2,560

רכוש קבוע

5

9,625

9,967

נכסי ביטוח משנה

10

16,647

9,755

1,005

587

2,958

2,560

4

11

נכסי מסים שוטפים
חייבים ויתרות חובה

6

פרמיות לגבייה
השקעות פיננסיות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות (תעודות סל)

7

מזומנים ושווי מזומנים

8

סך הכל נכסים

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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56,430
340
4,764
8,806
70,340

55,703
452
3,262
9,690
69,107

10,038

8,049

121,307

107,796

ענבל חברה לביטוח בע״מ
דוחות על המצב הכספי

הוו והתחייבויות

באור

ה!ן_

ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש״ח

9

הון מניות
יתרת עודפים

31,428
53,908

31,428
51,766

סך הכל הון

85,336

83,194

התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה

10

16,657

9,766

התחייבויות ב של הטבות לעובדים ,נטו

11

6,272

4,398

זכאים ויתרות זכות

12

13,042

10,438

סך הכל התחייבויות

35,971

24,602

סך הכל הון והתחייבויות

121,307

107,796

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

(

 28במרס_______ 2018 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

^ JIM

ר*ני חזקיהו
יו״ר הדירקטוריון

0 * ,

Pj

יריב ™מה
מנהל כללי

מעוז שהרבני
סמנכ״ל כספים

< .

y

ענבל חברה לביטוח בע״מ
דוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש״ח
(למעט נתוני רווח למניה)

באור
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

19,506
19,486

21,965
21,940

29,035
28,997

פרמיות שהורווחו בשייר

13

20

25

38

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון

14

2,730

919

258

הכנסות אחרות

15

89,419

78,088

72,059

סך הכל הכנסות

92,169

79,032

72,355

שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בשינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח

-

-

2

-

-

-

שינוי בהתחייבויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח,
בשייר

-

-

2

86,470

75,989

71,139

סך הכל הוצאות

86,470

75,989

71,141

רווח לפני מסים על ההכנסה

5,699

3,043

1,214

2,044

1,178

633

3,655

1,865

581

הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

מסים על ההכנסה

16

17

רווח נקי
רווח (הפסד) כולל אחר:
רווח (הפסד) אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת
הטבת מס (מסים על הכנסה) בגין רכיבים של רווח
(הפסד) כולל אחר

)(1,053

)(321

775

360

110

)(291

סה״כ רווח (הפסד) כולל אחר ,נטו

)(693

)(211

484

סך הכל רווח כולל

2,962

1,654

1,065

רווח למניה (בש״ח)

0.15

0.08

0.02

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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ענבל חברה לביטוח בע״מ
דוחות על השינויים בהון
יתרת עודפים
אלפי ש״ח

סך הכל

הון המניות

יתרה ליום  1בינואר2015 ,

31,428

55,548

86,976

רווח נקי

-

581

581

פריטי רווח כולל אחר שלא יעברו לרווח והפסד:
רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת
מסים על הכנסה בגין רכיבים של רווח כולל אחר

-

775
()291

775
()291

סה״כ רווח כולל אחר ,נטו

-

484

484

סך הכל רווח כולל

-

1,065

1,065

השפעה מצטברת ,נטו ,ליום  31בדצמבר 2015 ,של שינויים
בעתודות ביטוח בביטוח כללי [ראה באור ](5X^ 2

-

50

50

דיבידנד ששולם [ראה באור ) 9ב(]

-

()6,028

()6,028

יתרה ליום  31בדצמבר2015 ,

31,428

50,635

82,063

רווח נקי

-

1,865

1,865

פריטי הפסד כולל אחר שלא יעברו לרווח והפסד:
הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת
הטבת מס בגין רכיבים של הפסד כולל אחר

-

()321
110

()321
110

סה״כ הפסד כולל אחר ,נטו

-

()211

()211

סך הכל רווח כולל

-

1,654

1,654

דיבידנד ששולם [ראה באור ) 9ב(]

-

()523

()523

יתרה ליום  31בדצמבר2016 ,

31,428

51,766

83,194

רווח נקי

-

3,655

3,655

פריטי הפסד כולל אחר שלא יעברו לרווח והפסד:
הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת
הטבת מס בגין רכיבים של הפסד כולל אחר

-

()1,053
360

()1,053
360

סה״כ הפסד כולל אחר ,נטו

-

()693

()693

סך הכל רווח כולל

-

2,962

2,962

דיבידנד ששולם [ראה באור ) 9ב(]

-

()820

()820

יתרה ליום  31בדצמבר2017 ,

31,428

53,908

85,336

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים

נספח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

א

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
9,313

10,631

10,359

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש רכוש קבוע

)(4,426
)(2,710
632

)(3,273
)(5,203
572

)(1,240
)(4,274
106

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(6,504

)(7,904

)(5,408

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
דיבידנד ששולם

)(820

)(523

)(6,028

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

)(820

)(523

)(6,028

עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

1,989

2,204

)(1,077

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

8,049

5,845

6,922

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

10,038

8,049

5,845

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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ענבל חברה לביטוח בע׳׳מ
דוחות על תזרימי המזומנים
נספח א'  -תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015________ 2016 _______ 2017
־ אלפי ש׳׳ח__________
_

5811,865___ 3,655
התאמות לסעיפי רווח והפסד:
הפסדים (רווחים) ,נטו מהשקעות פיננסיות:
-

נכסי חוב שאינם סחירים

מוש רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

( )591

() 1,735
() 1
()328
()711

( )98
() 274
( )38

() 2

( )636
( )71
22
307
29

פחת והפחתות:
2,422
1,338

בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה

1,7242,329
1,0891,294
()4,251 () 1,891

6,891

יטוח משנה

()6,892

4,2431,893

2,044

6331,178

821

460690

בשל הטבות לעובדים ,נטו
שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:

()320

של השקעות פיננסיות

3,5782,104

7
()398

4( )822

1,748
_

)36 (3,114___ 2,604

ת הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

8,8438,887

5,741

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
2,4572,133
1,861
() 1,522( ) 2,254( ) 1,944

בלו

( 935_____ ) 121(__________________________________________ )83
9,313

ם מפעילות שוטפת

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 -ד - 11

10,35910,631

ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :1

כללי
א.

ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן -החברה) היא חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות,
התשל"ה  , 1975 -ורובן המכריע של הכנסותיה מתקבלות מממשלת ישראל וגופים שבשליטתה.
החברה כפופה להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א  1981 -והתקנות
שהותקנו על פיו ,ולחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה  1975 -והתקנות שהותקנו על פיו.

ב.

החברה עוסקת בנושאים הבאים:
.1

עסקי ביטוח:
לחברה רישיונות מהמפקח על הביטוח לפעול בתחומי הביטוח הכללי כדלקמן:
א)

ביטוח השקעות של רוכשי דירות מהממשלה ומחברה ממשלתית על פי חוק המכר (דירות)
(הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (התשל"ה) .1974 -

ב)

ביטוח מטענים בהובלה מפני סיכוני מלחמה (לא הופקו פוליסות בענף זה בתקופות
הדוח).

ג)

ביטוח גוף כלי שיט וכלי טיס מפני סיכוני מלחמה (לא הופקו פוליסות בענף זה בתקופות
הדוח).
ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק וביטוח מפני אובדן רכוש ,עבור רכוש הממשלה בלבד
(המנוהל על ידי הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה) כאשר אחריות החברה עבור רכוש
הממשלה ,מגובה בביטוח משנה בסכום מלא .הכיסוי הינו כנגד סיכוני קטסטרופה לרכוש
המדינה.
בנוסף ,מעניקה החברה למדינת ישראל ביטוח עבור מלאי דלק .הביטוח ניתן כנגד רכישת
ביטוח משנה בחברות שמרכז עסקיהן בחו"ל המכסה את כל חבותה של החברה .ביום 29
בינואר  ,2014קיבלה החברה ,מאת המדינה ,כתב פטור מחבות על פי הסדרי ביטוח .פטור
זה מחיל את התנאים שנקבעו במכתב הפטור מיום  21בפברואר  ,1996לפיו פטורה החברה
מכל תשלום ומכל חבות שיחולו עליה בכל הקשור לכיסוי הנ"ל .הפטור יחול בכל עת ,בכל
תנאי ובכל מצב ,יהא מצבן של חברות ביטוח המשנה אשר יהא.
ראה גם באור ( 2ה)( ) 1להלן.
ביטוח מפני סיכונים אחרים לכיסוי סיכוני טרור ומלחמה להפקות זרות ואירועי כנסים
בינלאומיים בישראל .החברה פועלת בענף זה על פי דרישה של משרד האוצר (לא הופקו
פוליסות בענף זה בתקופות הדוח).

.2

שירותי ניהול שונים עבור ממשלת ישראל שהעיקריים בהם הינם כדלקמן:
א)

ניהול הקרן הפנימית לביטוח רכוש הממשלה (להלן -הקרן הפנימית) ונושאים אחרים
שלממשלת ישראל עניין ביטוחי בהם.

ב)

סיוע בניהול הלוואות מיועדות שנתנה המדינה ללווים באמצעות בנקים ומוסדות כספיים,
מתן הלוואות סיוע מכספי תקציב ,סיוע בעריכת הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל
והחזקת תעודות המניה של המדינה בחברות ממשלתיות.

ג)

ניהול המערך הממוכן במסגרת חוק עידוד השקעות הון וסיוע במעקב אחר ביצוע ועמידה
בתנאי האישורים.

ד)

מתן שירותי ניהול לחברת נכסים מ.י .בע"מ בהתאם להחלטות דירקטוריון נכסים לרבות
טיפול בנכסים וחשבונות ,לרבות ביצוע הליך המכירה של המניות הבנקאיות על פי חוק
המניות הבנקאיות שבהסדר והכל בהתאם ובכפוף להחלטות דירקטוריון נכסים כפי
שיימסרו לחברה מעת לעת.
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ענבל חברה לביטוח בע״מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :1

כללי (המשך)
ב.

החברה עוסקת בנושאים הבאים( :המשך)
.2

שירותי ניהול שונים עבור ממשלת ישראל שהעיקריים בהם כדלקמן( :המשך)
סיוע בטיפול בפרויקטים ממשלתיים בשיתוף הסקטור הפרטי.
סיוע לממשלה בכל הנוגע להנפקה של אגרות חוב.
תפעול סוכנות הנסיעות הממשלתית.
לבקשת הממשלה ,מונתה היועצת המשפטית של החברה לשמש כמפרקת של בנק
החקלאות ,כאשר תיק האשראי של בנק החקלאות עבר להמשך טיפול בחברה החל מיום
 1בינואר.2010 ,

ברבעון השני בשנת  2016הוקמה בחברה יחידה מקצועית אשר מסייעת ותומכת בפעילותו
ביצועית
של מנהל הרכש הממשלתי שבמשרד האוצר .היחידה משמשת כפלטפורמה
ולוגיסטית לצורך ריכוז אדמיניסטרטיבי וליווי מקצועי.
י)
ג.

ברבעון הראשון בשנת  2016הוקמה בחברה יחידה מקצועית אשר מסייעת בפעילותה של
רשות החברות הממשלתיות בכל הנוגע להפרטה והנפקה של חברות ממשלתיות.

הכרה בחברה ״כזרוע ביצוע״ של הממשלה:
בשנת  2008החברה הוכרה כזרוע ביצוע של הממשלה בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ״ג -
 . 1993ההכרה הנ״ל מאפשרת לחברה להתקשר עם משרדי ממשלה ללא צורך במכרז .ההתקשרות תהיה
בצורת הסכם מסגרת .ביום  10בינואר 2011 ,נחתם הסכם מסגרת כאמור לעיל .ביום  29ביוני 2015
הוארך הסכם המסגרת למשך  5שנים נוספות.

ד.

הבחנה תאגידית:
ביום  22בספטמבר 2009 ,נתקבלה החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה ,בדבר תיקון מטרות
החברה .בהחלטה נקבע בין השאר כי לפי מדיניות המפקח על הביטוח בחברות ביטוח ראוי שתתבצע
הפרדה או הבחנה תאגידית בין הפעילות הביטוחית של החברה לבין הפעילות האחרת שלה .הועדה
רשמה בפניה כי החברה תגיש עד ליום  31באוגוסט 2010 ,תוכנית מפורטת להבחנה תאגידית .החברה
הציגה את מתווה התוכנית בישיבת הדירקטוריון מיום  26באוגוסט 2010 ,וקיבלה את אישורו להקמת
חברת בת שאליה תועבר פעילות הביטוח של החברה .החברה הגישה למפקח על הביטוח ,לרשות
החברות הממשלתיות ולחשב הכללי מסמכים מפורטים לעניין הקמת חברת הבת וביצוע ההבחנה
התאגידית .החשב הכללי ,המפקח על הביטוח ומנהל רשות החברות הממשלתיות אישרו את המתווה
המפורט כפי שהוגש ע״י החברה וביום  15באוגוסט 2011 ,נידונה ואושרה התוכנית המפורטת להבחנה
תאגידית בוועדת השרים לענייני חברה וכלכלה .החלטת הועדה הפכה לחלוטה ביום  29באוגוסט.2011 ,
השלב הבא ,בביצוע החלטת הממשלה הינו פנייה לרשם החברות לצורך הקמה ורישום של חברת הבת.
לשם כך ,דרושה תעודה מאת רשות החברות הממשלתיות המאשרת כי מסמכי היסוד של חברת הבת
תואמים את החלטת הממשלה .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,טרם התקבלה התעודה כאמור
לעיל .בנוסף ,ביום  31במאי 2012 ,החליט דירקטוריון החברה לתקן את החלטותיו הקודמות (מיום 26
באוגוסט 2010 ,ומיום  10בינואר ) 2011 ,בנוגע לסוגיה אחת בלבד -הרכב דירקטוריון חברת הבת שתוקם,
באופן שדירקטוריון חברת הבת יהיה זהה לדירקטוריון חברת האם .החלטה זו של דירקטוריון החברה
מחייבת תיקון החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה מיום  15באוגוסט 2011 ,בנוגע לסוגיית הרכב
הדירקטוריון של חברת הבת .רשות החברות הממשלתיות ,שאחראית על הבאת התיקון לאישור ועדת
השרים ,טרם אישרה מחדש את מסמכי היסוד המתוקנים של חברת הבת בהתאם להחלטת הדירקטוריון.
בנושא נערכו מספר דיונים בהשתתפות נציגי החברה ,הדירקטוריון ,רשות החברות ואגף שוק ההון ולא
הושגה בהם הסכמה בין כל הגורמים לגבי הרכב דירקטוריון חברת הבת ,דבר אשר אינו מאפשר השלמת
התהליך.
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :1

כללי (המשך)
ה.

הגדרות בדוחות הכספיים:
החברה

ענבל חברה לביטוח בע"מ.

צדדים קשורים

כהגדרתם ב.IAS 24 -

בעלי עניין

כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש׳׳ע .2010 -

המפקח או הממונה

הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.

הרשות

רשות החברות הממשלתיות.

חוק הפיקוח

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

תקנות ההון

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח),
התשנ"ח ,1998-על תיקונן.

כללי ההשקעה

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים
על גופים מוסדיים) ,התשע"ב 2012-וחוזר "כללי השקעה החלים על גופים
מוסדיים" שפורסם על ידי המפקח.

תקנות פרטי דין
וחשבון

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון) ,התשנ"ח , 1998-על
תיקונן.

חוזי ביטוח

חוזים לפיהם צד אחד (המבטח) לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר
(בעל הפוליסה) ,על ידי הסכמה לפצות את בעל הפוליסה אם אירוע עתידי
לא ודאי מוגדר (מקרה הביטוח) י שפיע באופן שלילי על בעל הפוליסה.

נכסי ביטוח משנה

חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות.

התחייבויות בגין חוזי
ביטוח

ע תודות ביטוח ותביעות תלויות.

פרמיות

פ רמיות לרבות דמים.

פ רמיות שהורווחו

פ רמיות המתייחסות לתקופת הדוח.

מדד

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דולר

ד ולר ארצות הברית.
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ענבל חברה לביטוח בע׳׳מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
בסיס המדידה

.1

הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ,למעט מכשירים פיננסיים מסוימים אשר
נמדדים בהתאם לשווים ההוגן .למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים אלו ,ראה סעיף ו'
להלן.
מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים

.2

דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן -תקני  .)IFRSכמו כן,
הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) ,התשמ׳׳א 1981 -והתקנות שהותקנו על פיו ובהתאם להוראות חוזרי הרשות.
מדיניות חשבונאית עקבית

.3

המדיניות החשבונאית יושמה בדוחות הכספיים באופן עקבי בכל התקופות המוצגות ,למעט אם
נאמר אחרת.
לעניין ביטול רישום הצבירה ויישום לראשונה של הנוהג המיטבי בביטוח כללי ,ראה באור ( 2ה)( .)5
ב.

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית של החברה הפעילה ההנהלה שיקול דעת בבואה לסווג
ולייעד את ההשקעות הפיננסיות לקבוצות הבאות:
• נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
• הלוואות וחייבים.
ראה סעיף ו' להלן.
אומדנים והנחות
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים ,הערכות והנחות המשפיעים על
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות.
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים
בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
להלן ההנחות העיקריות שנע שו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים
קריטיים שחושבו על ידי החברה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ערכם של
נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:
.1

תביעות משפטיות
כנגד החברה תלויות ועומדות ,מעת לעת ,תביעות משפטיות .בהערכות סיכויי התביעות
המשפטיות שהוגשו נגד החברה ,הסתמכה החברה על חוות דעת יועציה המשפטיים .הערכות
אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי ,בהתחשב בשלב בו מצויים
ההליכים ,וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים .מאחר שתוצאות התביעות תקבענה
בבתי המשפט ,עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה .ראה מידע נוסף בסעיף יא'
ובבאור ( 20א) להלן.
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ב.

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים (המשך)
אומדנים והנחות (המשך)
.2

הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה
התחייבות בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות
הערכה אקטואריות .חישוב ההתחייבות כרוכה בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון,
שיעורי תשואה צפויים על נכסים ,שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים .יתרת
ההתחייבויות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית בגין שינויים באומדנים אלו .ראה מידע
נוסף בסעיף י' ובבאור  11להלן.

.3

נכסי מסים נדחים
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים ,שטרם נוצלו,
במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם .נדרש אומדן של ההנהלה
על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי וסכום
ההכנסה החייבת במס הצפוי .ראה מידע נוסף בסעיף יב' ובבאור  17להלן.

ג.

מטבע הפעילות ומטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
מטבע הפעילות של החברה ומטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש״ח.
מטבע הפעילות הוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת
החברה ואת עסקאותיה ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.

.2

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות הנקובות במטבע חוץ (מטבע השונה ממטבע הפעילות) נרשמות עם ההכרה הראשונית
בהן לפי שער החליפין במועד העסקה .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים והתחייבויות כספיים
הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד
זה .הפרשי שער נזקפים לדוח על הרווח הכולל .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע
חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה.

.3

פריטים כספיים צמודי מדד
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד מותאמים לפי המדד
הרלוונטי ,בכל תאריך דיווח ,בהתאם לתנאי ההסכם .הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה כאמור
נזקפים לדוח על הרווח הכולל.

ד.

מבנה הדיווח הנוכחי
הדוחות על המצב הכספי הוצגו לפי סדר נזילות ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף .הצגה זו ,המספקת
מידע מהימן ורלבנטי יותר ,תואמת את תקן חשבונאות בינלאומי מס' " - 1הצגת דוחות כספיים".

ה.

חוזי ביטוח
 ifr s 4הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית בה נקט לפני מועד המעבר
לתקינה הבינלאומית לגבי חוזי ביטוח שהוא מנפיק וכן חוזי ביטוח משנה שהוא רוכש .להלן תמצית
המדיניות החשבונאית בקשר לחוזי ביטוח:
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ה.

חוזי ביטוח (המשך)
הכרה בהכנסה מפרמיות:

פרמיות נזקפות בשנת תחילת הפוליסה .חלק מדמי הביטוח המתייחס
הדיווח נזקף להפרשה לפרמיה שטרם הורווחה  -ראה סעיף ( 4א) להלן.

לתקופה שלאחרתאריך

מרבית הפרמיות מתייחסות לביטוח רכוש המדינה כנגד סיכוני קטסטרופה .בביטוח זה מכוסה
החברה במלואה בביטוח משנה .בנוסף על כך ,על פי הסכם עם המדינה משוחררת החברה מכל
חבות עצמית מעבר לכיסוי שיתקבל במקרה של נזק ,ממבטחי משנה.
סעיף תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ושייר כולל את השינוי בהפרשה
לתביעות התלויות שחושבה כאמור בסעיף ( 4ב) להלן.
התחייבויות בגין חוזי ביטוח:
עתודות הביטוח והתביעות התלויות הכלולים בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחלקם של
מבטחי משנה בעתודה ובתביעות התלויות ,הכלול בסעיף נכסי ביטוח משנה ,חושבו בהתאם
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי) ,התשע"ג-
.2013
.4

סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,מורכב מעתודות ביטוח ותביעות תלויות ,כלהלן:
א)

הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה ( ,)Unearned Premium Reserveמשקפת את דמי הביטוח
המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך המאזן.

ב)

תביעות תלויות המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן:
בענף ביטוח השקעות של רוכשי דירות ,חושב ,עד ליום  31בדצמבר  ,2015עודף הכנסות
על הוצאות על בסיס תלת שנתי מצטבר( ,להלן  -העודף) .מאותו יום מחושבות התביעות
התלויות על פי הערכת מומחי החברה .לחברה לא היו תביעות בענף זה בתקופות הדוח.
העודף חושב ,בהתאם לתקנות חישוב עתודות ולהנחיית המפקח ,על בסיס ההכנסות
מפרמיות בניכוי תביעות והוצאות רכישה (עד מגבלה שנקבעה על ידי המפקח כשיעור
מהפרמיה) בתוספת הכנסות מהשקעות המחושבות לפי שיעור תשואה ריאלית של 3%
לשנה (ללא תלות בתשואה בפועל על ההשקעות) ,הכל בניכוי חלקם של מבטחי המשנה,
לפי שנת החיתום המתייחסת.
העודף המצטבר עד למועד שחרורו ממועד שנת תחילת הביטוח בניכוי הפרשה לפרמיה
שטרם הורווחה בניכוי התביעות התלויות כפי שחושבו כמפורט לעיל ,נכלל עד ליום 31
בדצמבר  ,2015בסעיף תביעות תלויות ,והגרעון נזקף כהוצאה .לעניין ביטול העודף ראה
סעיף  5להלן.

.5

שינויים בחישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי החל מיום  31בדצמבר :2015
בחודש ינואר  2013פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) (חישוב עתודות ביטוח
בביטוח כללי) ,התשע"ג( 2013-להלן -התקנות החדשות) וחוזר ,שעודכן בחודש ינואר  .2015בנוסף
פורסמה בחודש ינואר  2015עמדת הממונה ,לעניין נוהג מיטבי לחישוב עתודות ביטוח בביטוח
כללי לצורך הדוחות הכספיים (להלן ביחד  -התיקון).
התיקון ביטל את תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות
בביטוח כללי) ,התשמ"ה ,1984-כאשר במקומן תבואנה התקנות החדשות .השינוי המרכזי שיחול
עם כניסת התיקון לתוקף הינו ביטול הצבירה בענף השקעות של רוכשי דירות ויישום עמדת
הממונה לעניין הנוהג המיטבי .מאחר ולחברה אין תביעות ,לא ניתן ליישם נוהג מיטבי.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ה.

חוזי ביטוח (המשך)
שינויים בחישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי החל מיום  31בדצמבר

( :2015המשך)

התיקון נכנס לתוקף החל מהדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2015
כצעד משלים לתיקון עודכנו ,בחודש אוקטובר  ,2015הוראות המדידה ,הכלולות בחוזר המאוחד,
לגבי חלקם של מבטחי משנה בהוצאות רכישה נדחות ובפרמיה שטרם הורווחה בענף ביטוח כללי
וזאת החל מהדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2015
התיקון טופל כשינוי מדיניות חשבונאית אשר יישומו למפרע אינו פרקטי ולפיכך השפעת השינוי
נזקפה כהתאמה לעודפים ליום  31בדצמבר  2015ללא יישום למפרע.
השפעת התיקון האמור על הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2015הייתה הגדלת
סעיף עודפים בסך של כ 50 -אלפי ש״ח.
ו.

מכשירים פיננסיים
.1

מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים
מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים השקעות פיננסיות (נכסי חוב סחירים ,נכסי חוב בלתי
סחירים ,מניות ואחרות) וכן נכסים פיננסיים אחרים כגון :חייבים אחרים ומזומנים ושווי
מזומנים .כמו כן ,מכשירים פיננסיים כוללים התחייבויות פיננסיות ,כגון :אשראי ספקים וזכאים
אחרים.

הוגן ולגבי מכשירים שאינם
ההכרה הראשונית במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים הינה לפי שווי
הישירות הניתנות לייחוס.
מוצגים בשווי ההוגן דרך רווח והפסד בתוספת כל עלויות העסקה
לאחר ההכרה הראשונית ,מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים נמדדים כמפורט בהמשך .מכשיר
פיננסי מוכר כנכס או כהתחייבות במועד קבלת התנאים החוזיים על ידי החברה (מועד העסקה).
מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים כוללים יתרות מזומנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה .שווי מזומנים כוללים
השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים
ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
מכשיר פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד ,אם הוא מוחזק למסחר או אם יועד
ככזה בעת ההכרה הראשונית בו.
הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינן
נסחרות בשוק פעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות ,תוך
שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית .חייבים לזמן קצר מוצגים לפי תנאיהם ,בדרך כלל בערכם
הנומינלי.
החברה קיבלה החלטות לייעוד הנכסים כדלקמן:
נכסים פיננסיים סחירים סווגו כנכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
נכסים שאינם סחירים העונים לקריטריונים של קבוצת הלוואות וחייבים סווגו לקבוצה זו
ונמדדים על פי עלות מופחתת ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ו.

מכשירים פיננסיים )המשך(
.3

קביעת השווי ההוגן
השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסיים מוסדרים נקבע על ידי מחירי
השוק בתאריך הדיווח .השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים ,הניתן לצרכי באור בלבד,
מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים .יחד עם זאת ,מאחר ויתרת נכסי חוב
סחירים אינן מהותיות ,לא ניתן מידע בדבר השווי ההוגן.
כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן ,בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר ,המשמעותית
למדידת השווי ההוגן בכללותה:
מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1אשר ניתנים לצפייה במישרין או
בעקיפין.
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש
בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.

.4

גריעת מכשירים פיננסיים
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי ,או
החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על
עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי ,ללא עיכוב
משמעותי ,בנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס או לא
העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס אך העבירה
את השליטה על בנכס.

.5

רווחים מהשקעות ,נטו הכנסות מימון
רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון כוללים הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו ,שינויים
בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,ורווחים ממטבע חוץ.
הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן ,באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית.
רווחים והפסדים מהפרשי שער ושינויים בשווי ההוגן של ההשקעות מדווחים בנטו.

ז.

רכוש קבוע
.1

הכרה ומדידה
פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו.
העלות כוללת עלויות הניתנות לייחוס ישיר לרכישת הנכס .עלות תוכנה שנרכשה ,המהווה חלק
בלתי נפרד מתפעול הציוד המתייחס ,מהוונת כחלק מעלות ציוד זה.

.2

פחת
פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל
חלק מפריטי הרכוש הקבוע.
שיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בתקופה השוטפת ובתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן:
22%-10%
15%
33%-20%
25%-6%
האומדנים בדבר שיטת הפחת ,אורך החיים השימושי וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל
סוף שנת דיווח.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ח.

נכסים בלתי מוחשיים
נכסים בלתי מוחשיים נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים השימושיים
שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על
ירידת ערך .תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי עם אורך חיים שימושיים מוגדר
נבחנות לפחות בכל סוף שנה .שינויים באורך החיים השימושיים או בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות
הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא .הוצאות
ההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים עם אורך חיים שימושיים מוגדר נזקפים לדוח רווח והפסד.
תוכנות
נכסי החברה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות .תוכנות המהוות חלק אינטגרלי
מחומרה ,אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה ,מסווגות כרכוש קבוע .לעומת זאת,
רישיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה ,מסווגים כנכסים בלתי
מוחשיים.
הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של הנכסים
הבלתי מוחשיים .תוכנות מופחתות בקו ישר על פני  3-10שנים.

ט.

ירידת ערך
החברה בוחנת בכל תאריך דיווח אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס פיננסי או קבוצה
של נכסים פיננסיים כדלקמן:
.1

השקעות פיננסיות
נכסים המוצגים בעלות מופחתת
ראיה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה .סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח
והפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי
המזומנים העתידיים (שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו) ,המהוונים בהתאם
לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי .בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך
מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר
ההכרה בהפסד .ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.

.2

ביטוח משנה
ההתחייבויות של מבטחי המשנה כלפי החברה אינן משחררות אותה מהתחייבויותיה כלפי
המבוטחים על פי פוליסות הביטוח .מבטח משנה ,אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזי
ביטוח המשנה ,עלול לגרום לחברה הפסדים.
יחד עם זאת ,כאמור בסעיף ה ( ) 1לעיל ,על פי הסכם עם המדינה ,משוחררת החברה מכל חבות
עצמית מעבר לכיסוי שיתקבל במקרה של נזק ,ממבטחי משנה.

.3

נכסים שאינם פיננסיים
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים ,שאינם נכסים הנובעים מהטבות
לעובדים ונכסי מס נדחים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות
המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת השבה .במקרים בהם היתרה בדוחות
הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר-ההשבה שלהם ,מופחתים הנכסים
לסכום בר-ההשבה שלהם .השווי בר-ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלות מכירה
ושווי שימוש .בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני
מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס .בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים
נקבע סכום בר-השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס .הפסדים מירידת ערך
נזקפים לדוח רווח והפסד לסעיף הוצאות אחרות.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
י.

הטבות לעובדים
בחברה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:
.1

הטבות עובד לזמן קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  12חודשים
לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים .הטבות
אלו כוללות משכורות ,ימי חופשה ,הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה
עם מתן השירותים.

.2

הטבות לאחר סיום העסקה
תכנית להפקדה מוגדרת
לחברה תוכניות להפקדה מוגדרת ,בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן החברה
משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם
תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד
המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.
הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים ,מוכרות כהוצאה בעת
ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.
תוכניות הטבה מוגדרת
לחברה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין .לפי החוק,
זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם .כמו כן ,חלק מעובדי החברה זכאים
לפיצויי פרישה מעבר למתחייב על פי חוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף בהתאם לנוהג של
רשות החברות הממשלתיות לגבי עובדים המועסקים לפי חוזה בכירים .תשלום פיצויי פרישה
כאמור מחייב החלטת דירקטוריון ואישור הרשות .בנוסף ,בהתאם לנוהג ,זכאים חלק מעובדי
החברה המגיעים לגיל פרישה לפיצוי מסויים בשל חופשת מחלה שלא נוצלה.
ההתחייבות בשל סיום העסקה נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה.
החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים ,וזאת על בסיס
הערכה של עיתוי התשלום .הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים
הצפויים ,לפי שיעורי הריבית בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קונצרניות צמודות
מדד באיכות גבוהה ,אשר מועד פרעונן דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה.
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף
בקופות גמל ,בקרנות פנסיה וחברות ביטוח (להלן  -נכסי התוכנית) .נכסי התוכנית הם נכסים
המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות .נכסי התוכנית אינם
זמינים לשימוש נושי החברה ,ולא ניתן לשלמם ישירות לחברה.
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי של
התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית .מדידות מחדש של
ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר.

יא.

הפרשות
הפרשה בהתאם ל ias 37-מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת)
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את
המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן .ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יא.

הפרשות (המשך)
תביעות משפטיות
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לחברה קיימת מחוייבות משפטית בהווה כתוצאה מאירוע שהתרחש
בעבר; יותר סביר מאשר לא (  ) m ore likely than notכי החברה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק
המחוייבות וניתן לאמוד את המחוייבות באופן מהימן .כאשר השפעת ערך הזמן מהותית ,נמדדת
ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי .בעת בחינת הצורך בהכרה בהפרשות ובכימותן ,מסתייעת הנהלת
החברה ביועציה המשפטיים.

יב.

מסים על הכנסה
תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד ,למעט אם הן מתייחסות לפריטים
הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.
.1

מסים שוטפים
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר
חקיקתם הושלמה למעשה ,עד לתאריך הדיווח ,וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס
לתשלום בגין שנים קודמות.

.2

מסים נדחים
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין
הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או
ההתחייבות תסולק ,בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד
לתאריך הדיווח.
בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים ,הפרשים
זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה שניצולם צפוי מוכר
נכס מס נדחה מתאים.
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת
והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.

יג.

רווח למניה
רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות
הרגילות המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה.

יד.

דיווח מגזרי
מגזר פעילות הינו רכיב של החברה העונה על שלושת התנאים הבאים:
עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא עשוי להניב הכנסות ובגינן עשויות להתהוות לו הוצאות;
תוצאותיו התפעוליות נסקרות באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של
החברה ,על מנת לקבל החלטות לגבי משאבים שיוקצו לו ועל מנת להעריך את ביצועיו; וכן
.3

קיים לגביו מידע כספי נפרד זמין.

לגבי פירוט הדיווח הכספי לפי מגזרים  -ראה באור .3
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
טו.

הצגת דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
החברה בחרה להציג דוח יחיד על הרווח הכולל ,הכולל את פריטי דוח רווח והפסד ואת פריטי הרווח
הכולל האחר.

טז.

גילוי לתקן  ifr sחדש בתקופה שלפני יישומו
.1

 ifr s 9מכשירים פיננסיים
בחודש יולי  2014פרסם ^  ia s bאת הנוסח המלא והסופי של  - ifr s 9מכשירים פיננסיים,
המחליף את  - ia s 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה( ifr s 9 .להלן  -התקן החדש) מטפל
בכל שלושת האספקטים הקשורים למכשירים פיננסיים :סיווג ומדידה ,ירידת ערך וחשבונאות
גידור.
התקן החדש קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן .בתקופות
עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים
הבאים:
-

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי
המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי ,החברה זכאית ,במועדים מסויימים ,לקבל תזרימי
מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן.
התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב
שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן ,וההפרשים ייזקפו
לרווח והפסד או לרווח (הפסד) כולל אחר ,על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר .אם
מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר ,חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד.
לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי הוראות
 ias 39לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן.
לגבי התחייבויות שלגביהן נבחרה חלופת השווי ההוגן סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות
 המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של החברה  -ייזקף לרווח כולל אחר .כל יתר השינויים בשוויההוגן ייזקפו לרווח או הפסד.
התקן החדש כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור .התקן ייושם החל מהתקופות
השנתיות המתחילות ביום  1בינואר.2018 ,
להערכת החברה ,לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש ,ליישומו לא צפויה השפעה מהותית
על הדוחות הכספיים של החברה.
.2

 ifr s 16חכירות
בינואר  2016פרסם ה ia sb -את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  16בדבר חכירות (להלן  -התקן
החדש).
בהתאם לתקן החדש ,חכירה מוגדרת כחוזה ,או חלק מחוזה ,אשר מעביר בתמורה לתשלום את
זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת .להלן עיקר השפעות התקן החדש:
• התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי
(פרט למקרים מסוימים ,ראה להלן) באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם
לתקן הקיים ias 17 -חכירות.
• חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות-שימוש .כמו כן,
החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
טז.

גילוי לתקן  ifr sחדש בתקופה שלפני יישומו (המשך)
.2

 ifr s 16חכירות (המשך)
•

•
•

•

תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש
(לדוגמה ,אחוז מהפדיון) יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד
היווצרותם.
במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד ,על החוכר להעריך מחדש את
ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות-השימוש.
התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול
החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך
כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה.
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים ,קרי ,סיווג
כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.

התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2019או לאחריו .אימוץ
מוקדם אפשרי .בשלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם.
התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:
א .יישום למפרע מלא  -במקרה זה ,השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת
ביותר המוצגת תיזקף להון .כמו כן ,החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים
כמספרי השוואה.
ב .גישת יישום למפרע חלקי  -לפי גישה זו ,לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה .יתרת
ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה ,תחושב תוך שימוש בריבית ההיוון הקיימת
במועד יישום התקן החדש לראשונה .לגבי יתרת נכס זכות-השימוש ,החברה יכולה להחליט,
לגבי כל חכירה בנפרד ,ליישם את אחת משתי החלופות הבאות:
• הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה ,עם התאמות מסוימות.
• הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש.
הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי ,אם
קיים ,ייזקף להון.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן החדש .היות והיקף חוזי השכירות של החברה
הינו משמעותי ,החברה מעריכה כי ליישום התקן החדש תהיה השפעה מהותית על היקף הנכסים
וההתחייבויות של החברה .יחד עם זאת ,בשלב זה ,אין ביכולתה להעריך את ההשפעה הכמותית
על הדוחות הכספיים.
יז.

פרטים על שיעורי השינוי של המדד ושל שער החליפין היציג של הדולר

מדד בגין
%

מדד ידוע
%

שער חליפין
יציג של
הדולר
ארה״ב
%

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2017 ,

0.4

0.3

)(9.8

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2016 ,

)(0.2

)(0.3

)(1.5

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2015 ,

() 1.0

)(0.9

0.3

מדד המחירים לצרכן
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :3

מגזרי פעילות
החברה פועל ת ב 2-מגזרי פעילות עיקריים :מגזר ביטוח כללי ומגזר אחר המתייחס לשירותי הניהול אותן
מעניקה החברה לממשלת ישראל ולהשקעות הפיננסיות המוחזקות כנגד ההון של החברה.
א.

תוצאות הפעילות לפי מגזרים

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2017 ,
ביטוח
כללי

פרמיות שהורווחו ברוטו

19,506

סה"כ

אחר
אלפי ש״ח

19,506

פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

19,486

-

19,486

פרמיות שהורווחו בשייר

20

-

20

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון

1

2,729

2,730

הכנסות אחרות

-

89,419

89,419

סך הכל הכנסות

21

92,148

92,169

שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

-

-

-

חלקם של מבטחי משנה בשינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח

-

-

-

שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

-

-

-

הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

5

86,465

86,470

סך הכל הוצאות

5

86,465

86,470

רווח לפני מסים על ההכנסה

16

5,683

5,699

הפסד כולל אחר לפני מסים על הכנסה

-

)(1,053

)(1,053

סך הכל רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

16

4,630

4,646
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ענבל חברה לביטוח בע״מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
א.

תוצאות הפעילות לפי מגזרים )המשך(
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2016 ,
ביטוח
כללי

פרמיות שהורווחו ברוטו

21,965

סה״כ

אחר
אלפי ש״ח

21,965

פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

21,940

-

21,940

פרמיות שהורווחו בשייר

25

-

25

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון

1

918

919

הכנסות אחרות

-

78,088

78,088

סך הכל הכנסות

26

79,006

79,032

שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

-

-

-

חלקם של מבטחי משנה בשינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח

-

-

-

שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

-

-

-

הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

3

75,986

75,989

סך הכל הוצאות

3

75,986

75,989

רווח לפני מסים על ההכנסה

23

3,020

3,043

הפסד כולל אחר לפני מסים על הכנסה

-

()321

) (321

סך הכל רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

23

2,699

2,722
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :3

מגזרי פעילות (המשך)
א.

תוצאות הפעילות לפי מגזרים (המשך)
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2015 ,
ביטוח
כללי

פרמיות שהורווחו ברוטו

29,035

סה"כ

אחר
אלפי ש"ח

29,035

פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

28,997

-

28,997

פרמיות שהורווחו בשייר

38

-

38

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון

3

255

258

הכנסות אחרות

-

72,059

72,059

סך הכל הכנסות

41

72,314

72,355

שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

2

-

2

חלקם של מבטחי משנה בשינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח

-

-

-

שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

2

-

2

הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

7

71,132

71,139

סך הכל הוצאות

9

71,132

71,141

רווח לפני מסים על ההכנסה

32

1,182

1,214

רווח כולל אחר לפני מסים על הכנסה

-

775

775

סך הכל רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

32

1,957

1,989

 -ד - 27

ענבל חברה לביטוח בע׳׳מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :3

מגזרי פעילות (המשך)
ב.

נכסים והתחייבויות לפי מגזרי פעילות
ליום  31בדצמבר2017 ,
ביטוח
כללי

סך
הכל

אחר
אלפי ש׳׳ח

נכסים
נכסים בלתי מוחשיים

-

8,288

8,288

נכסי מסים נדחים

-

2,402

2,402

רכוש קבוע

-

9,625

9,625

נכסי ביטוח משנה

16,647

-

16,647

נכסי מסים שוטפים

-

1,005

1,005

חייבים ויתרות חובה

-

2,958

2,958

פרמיות לגבייה

4

-

4

6
6

56,424
340
4,764
8,806
70,334

56,430
340
4,764
8,806
70,340

מזומנים ושווי מזומנים

-

10,038

10,038

סך הכל נכסים

16,657

104,650

121,307

השקעות פיננסיות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות (תעודות סל)

התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה

16,657

-

16,657

התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

-

6,272

6,272

זכאים ויתרות זכות

-

13,042

13,042

סך הכל התחייבויות

16,657

19,314

35,971
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ענבל חברה לביטוח בע״מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :3

מגזרי פעילות (המשך)
ב.

נכסים והתחייבויות לפי מגזרי פעילות (המשך)
ליום  31בדצמבר2016 ,
ביטוח
כללי

סך
הכל

אחר
אלפי ש״ח

נכסים
נכסים בלתי מוחשיים

-

5,200

5,200

נכסי מסים נדחים

-

2,560

2,560

רכוש קבוע

-

9,967

9,967

נכסי ביטוח משנה

9,755

-

9,755

נכסי מסים שוטפים

-

587

587

חייבים ויתרות חובה

-

2,560

2,560

פרמיות לגבייה

11

-

11

-

55,703
452
3,262
9,690
69,107

55,703
452
3,262
9,690
69,107

מזומנים ושווי מזומנים

-

8,049

8,049

סך הכל נכסים

9,766

98,030

107,796

השקעות פיננסיות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות (תעודות סל)

התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה

9,766

-

9,766

התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

-

4,398

4,398

זכאים ויתרות זכות

-

10,438

10,438

סך הכל התחייבויות

9,766

14,836

24,602
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :3

מגזרי פעילות (המשך)
ג.

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי:
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2017 ,
ביטוח
אובדן רכוש
השקעות של
הממשלה
סה"כ
רוכשי דירות
ומלאי דלק
אלפי ש״ח
פרמיות ברוטו

26,378

19

26,397

פרמיות ביטוח משנה

26,378

-

26,378

פרמיות בשייר

-

19

19

שינויי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה ,בשייר

-

1

1

פרמיות שהורווחו ,בשייר

-

20

20

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון

-

1

1

סך הכל הכנסות

-

21

21

שינויי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

-

-

-

חלקם של מבטחי משנה בשינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח

-

-

-

שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

-

-

-

הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

-

5

5

סך הכל הוצאות

-

5

5

רווח לפני מסים על ההכנסה

-

16

16

סך הכל רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

-

16

16

התחייבויות בגין חוזי ביטוח
ליום  31בדצמבר2017 ,
ברוטו
בניכוי  -ביטוח משנה

16,647
16,647

10
-

16,657
16,647

בשייר

-

10

10
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ענבל חברה לביטוח בע״מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
ג.

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי) :המשך(
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2016 ,
ביטוח
אובדן רכוש
השקעות של
הממשלה
סה״כ
רוכשי דירות
ומלאי דלק
אלפי ש״ח
פרמיות ברוטו

20,047

27

20,074

פרמיות ביטוח משנה

20,047

-

20,047

פרמיות בשייר

-

27

27

שינויי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה ,בשייר

-

()2

()2

פרמיות שהורווחו ,בשייר

-

25

25

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון

-

1

1

סך הכל הכנסות

-

26

26

שינויי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

-

-

-

חלקם של מבטחי משנה בשינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח

-

-

-

שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

-

-

-

הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

-

3

3

סך הכל הוצאות

-

3

3

רווח לפני מסים על ההכנסה

-

23

23

סך הכל רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

-

23

23

התחייבויות בגין חוזי ביטוח
ליום  31בדצמבר2016 ,
ברוטו
בניכוי  -ביטוח משנה

9,755
9,755

11
-

9,766
9,755

בשייר

-

11

11
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :3

מגזרי פעילות (המשך)
ג.

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי( :המשך)
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2015 ,
ביטוח
אובדן רכוש
השקעות של
הממשלה
סה"כ
רוכשי דירות
ומלאי דלק
אלפי ש״ח
פרמיות ברוטו

24,754

28

24,782

פרמיות ביטוח משנה

24,754

-

24,754

פרמיות בשייר

-

28

28

שינויי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה ,בשייר

-

10

10

פרמיות שהורווחו ,בשייר

-

38

38

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון

-

3

3

סך הכל הכנסות

-

41

41

שינויי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

-

2

2

חלקם של מבטחי משנה בשינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח

-

-

-

שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

-

2

2

הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

-

7

7

סך הכל הוצאות

-

9

9

רווח לפני מסים על ההכנסה

-

32

32

סך הכל רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

-

32

32

התחייבויות בגין חוזי ביטוח
ליום  31בדצמבר2015 ,
ברוטו
בניכוי  -ביטוח משנה

11,648
11,648

9
-

11,657
11,648

בשייר

-

9

9
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :4

נכסים בלתי מוחשיים
בגין תוכנות מחשב  -להלן התנועה:
אלפי ש״ח
עלות

ה ליום  1בינואר2016 ,
שות

15,474
3,273

ה ליום  31בדצמבר2016 ,
שות
עות

18,747
4,426
() 2,298

ה ליום  31בדצמבר2017 ,

20,875
פחת שנצבר

ה ליום  1בינואר2016 ,
ת לשנה

12,253
1,294

ה ליום  31בדצמבר2016 ,
ת לשנה
עות

13,547
1,338
() 2,298

ה ליום  31בדצמבר2017 ,

12,587

יתרה מופחתת ליום  31בדצמבר2017 ,

8,288

יתרה מופחתת ליום  31בדצמבר2016 ,

5,200
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באור - :5

רכוש קבוע
א .שנת  - 2017הרכב ותנועה:

מחשבים

ריהוט
וציוד
משרדי

כלי רכב
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר

סך-הכל

עלות
יתרה ליום  1בינואר2017 ,
רכישות
גריעות

8,652
489
)(1,743

4,381
230
)(104

5,261
1,807
)(1,234

5,900
184
-

24,194
2,710
)(3,081

יתרה ליום  31בדצמבר2017 ,

7,398

4,507

5,834

6,084

23,823

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2017 ,
פחת לשנה
גריעות

7,087
770
)(1,742

3,235
202
)(101

1,452
792
)(608

2,453
658
-

14,227
2,422
)(2,451

יתרה ליום  31בדצמבר2017 ,

6,115

3,336

1,636

3,111

14,198

יתרה מופחתת
ליום  31בדצמבר2017 ,

1,283

1,171

4,198

2,973

9,625

שנת  - 2016הרכב ותנועה:
מחשבים

ריהוט
וציוד
משרדי

כלי רכב
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר

סך-הכל

עלות
יתרה ליום  1בינואר2016 ,
רכישות
גריעות

8,110
660
)(118

4,130
366
)(115

5,006
1,867
)(1,612

3,590
2,310
-

20,836
5,203
)(1,845

יתרה ליום  31בדצמבר2016 ,

8,652

4,381

5,261

5,900

24,194

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2016 ,
פחת לשנה
גריעות

6,396
809
)(118

3,161
182
)(108

1,775
762
)(1,085

1,877
576
-

13,209
2,329
)(1,311

יתרה ליום  31בדצמבר2016 ,

7,087

3,235

1,452

2,453

14,227

יתרה מופחתת
ליום  31בדצמבר2016 ,

1,565

1,146

3,809

3,447

9,967
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באורים לדוחות הכספיים
באור - :6

חייבים ויתרות חובה
ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש״ח
ההרכב:
הכנסות לקבל מממשלת ישראל *)
הוצאות מראש
אחרים

*)
באור - :7

2,606
336
16

2,194
240
126

2,958

2,560

יתרת חוב של ממשלת ישראל בגין השירותים אותם מספקת החברה ,כמפורט בבאור ( 1ב) ( ) 2לעיל.

השקעות פיננסיות
א.

הרכב לפי בסיס מדידה:
ליום  31בדצמבר2017 ,
מוצגים
בשווי הוגן דרך
רווח והפסד

הלוואות
וחייבים
אלפי ש״ח

כסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים

56,430-56,430
340
4,764-4,764
8,806

-

340

8,806

^

_______ 70,000

_________ 340

מניות
סך הכל

סך הכל

70,340

ליום  31בדצמבר2016 ,
מוצגים
בשווי הוגן דרך
רווח והפסד

הלוואות
וחייבים
אלפי ש״ח

55,703

ב שאינם סחירים
מניות

55,703
452
452
3,262-3,262
9,690

-

סך הכל
ב.

סך הכל

9,690

^

_______ 68,655

_________ 452

69,107

נכסי חוב סחירים
ההרכב:
מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש״ח

אגרות חוב ממשלתיות

56,430
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באורים לדוחות הכספיים
באור - :7

השקעות פיננסיות (המשך)
ג.

נכסי חוב שאינם סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים כוללים הלוואות לעובדי החברה .מאחר ויתרות אלה אינן מהותיות ,לא ניתן
מידע בדבר השווי ההוגן.

ד.

פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב
נכסי חוב סחירים
ליום  31בדצמבר
2016
2017
ריבית אפקטיבית
אחוזים _________

בסיס הצמדה:
צ מוד למדד המחירים לצרכן
שקלי

()0.1
1.10.8

()0.3

נכסי חוב שאינם סחירים
ליום  31בדצמבר
2016
2017
ריבית אפקטיבית
אחוזים
בסיס הצמדה:
שקלי
ה.

1.0

0 .9

מניות
 31בדצמבר
2016

2017
אלפי ש׳׳ח

ו.

סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
שיועדו בעת ההכרה לראשונה

4,764

3,262

סך הכל מניות

4,764

3,262

השקעות פיננסיות אחרות
 31בדצמבר
2016

2017
אלפי ש׳׳ח
סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
שיועדו בעת ההכרה לראשונה

8,806

9,690

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

8,806

9,690
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באור - :7

השקעות פיננסיות (המשך)
ז.

שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ,פרמיות לגביה ,לקוחות ,חייבים ויתרות חובה ונכסי מיסים
שוטפים ,תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.

רמה 1
נכסי חוב סחירים
מניות
אחרות

56,430
4,764
8,806

-

-

56,43 0
4,76 4
8,806

סה"כ

70,000

-

-

70,000

רמה 1

באור - :8

ליום  31בדצמבר2017 ,
רמה 3
רמה 2
אלפי ש״ח

סה"כ

ליום  31בדצמבר2016 ,
רמה 3
רמה 2
אלפי ש״ח

סה"כ

נכסי חוב סחירים
מניות
אחרות

55,703
3,262
9,690

-

-

55,703
3,262
9,690

סה"כ

68,655

-

-

68,655

מזומנים ושווי מזומנים
ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש״ח
מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית

10,038

8,049

סך הכל מזומנים ושווי מזומנים

10,038

8,049

המזומנים בתאגידים בנקאיים נושאים ליום הדוח ריבית המבוססת על שיעורי ריבית בגין הפקדות בנקאיות
יומיות ליום  31בדצמבר( 0.01% -2017 ,ליום  31בדצמבר.)0.01% - 2016 ,

 -ד - 37

ענבל חברה לביטוח בע״מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :9

הון ודרישות הון
א.

הרכב הון המניות

2017

מניות רגילות בנות  1ש״ח כ״א

30,000

מונפק ונפרע
רשום _________
ליום  31בדצמבר ______________
2016
2017
2016
מספר המניות (באלפים) ___________
30,000

24,579

24,579

הזכויות הנלוות למניות הינן זכויות הצבעה באסיפה הכללית ,זכות לדיבידנד ,זכויות בפירוק החברה
וזכות למינוי הדירקטורים בחברה.
ב.

דיבידנד
.1

ייעוד רווחים ודיבידנדים:
מדיניותה הנוכחית של הרשות (היכולה להשתנות מעת לעת וכפופה למגבלות מיוחדות אם
קיימות על פי כל דין) ביחס לייעוד רווחים לתשלומי דיבידנדים ,לגבי הליך ייעוד רווחים משנת
 1995ואילך קובעת:
א)
ב)

.2

דיבידנד מרווחים שוטפים ישולם בחברות שאינן חברות שירותים ציבוריים ,לפי 50%
מהרווח הנקי השוטף השנתי ,לפני תשלום בונוס מתוך הרווחים לעובדים.
דיבידנד מרווחים צבורים ייקבע לגבי כל חברה באופן ספציפי ,תוך התחשבות במספר
נתונים וגורמים רלוונטיים.

דיבידנד בגין רווחי שנת -2006
בין החברה לבין הרשות הייתה מחלוקת בנושא חלוקת דיבידנד מרווחי שנת  .2006הרשות פנתה
לחברה בבקשה לחלק דיבידנד בסך של  9,328אלפי ש״ח המהווה  50%מהרווח הנקי לשנת .2006
בשנה זאת חילקה החברה דיבידנד בסך של  814אלפי ש״ח.
לאחר דיונים בנושא ,סוכם כי החברה תחלק דיבידנד נוסף בסך של  5מיליון ש״ח .ביום  2ביולי,
 2015אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד זו .בחודש אוגוסט  2015שולם הדיבידנד במזומן.

.3

דיבידנד בגין רווחי שנת -2014
דירקטוריון החברה בישיבתו ביום  26במרס 2015 ,החליט על חלוקת דיבידנד סופי בסך של 1,028
אלפי ש״ח מתוך הרווח לשנת  .2014בחודש יוני  2015שולם הדיבידנד במזומן.

.4

דיבידנד בגין רווחי שנת -2015
דירקטוריון החברה בישיבתו ביום  28במרס 2016 ,החליט על חלוקת דיבידנד סופי בסך של 523
אלפי ש״ח מתוך הרווח לשנת  .2015בחודש יוני  2016שולם הדיבידנד במזומן.

.5

דיבידנד בגין רווחי שנת -2016
דירקטוריון החברה בישיבתו ביום  30במרס 2017 ,החליט על חלוקת דיבידנד סופי בסך של 820
אלפי ש״ח מתוך הרווח לשנת  .2016בחודש יוני  2017שולם הדיבידנד במזומן.

.6

דיבידנד בגין רווחי שנת -2017
דירקטוריון החברה בישיבתו ביום  28במרס 2018 ,החליט על חלוקת דיבידנד סופי בסך של 1,476
אלפי ש״ח מתוך הרווח לשנת .2017
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הון ודרישות הון (המשך)
ג.

ניהול ודרישות הון
.1

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את
פעילותה על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית .החברה כפופה לדרישות הון הנקבעות על ידי
המפקח.

.2

להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות ההון והנחיות המפקח.
 31בדצמבר
2016

2017
אלפי ש"ח
הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח (א)

61,661

61,061

הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון:
הון ראשוני בסיסי

85,336

83,194

עודף ליום הדוח *)

23,675

22,133

אירועים לאחר תאריך המאזן:
דיבידנד שהוכרז (ראה סעיף ב' לעיל)

)(1,476

)(820

עודף בהתחשב באירועים לאחר תאריך המאזן

22,199

21,313

*) מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות ,חלוקת דיבידנד
מעודפי ההון בחברת ביטוח כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה
בכללי תקנות השקעה.
(א) הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין:
הון ראשוני נדרש
נכסי השקעה ונכסים אחרים
סיכונים תפעוליים
הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח
.3

59,582
1,689
390

59,404
1,218
439

61,661

61,061

Solvency II
בחודש נובמבר  2016פורסמה טיוטת חוזר בדבר הוראות ליישום משטר כושר פירעון מבוסס
( Solvency IIלהלן  -החוזר).
החוזר בא לכונן משטר כושר פירעון חדש לחברות ביטוח בישראל .זאת ,בהתבסס על הוראות
דירקטיבה  ,e c / 2009/138המכונה ״ ( "Solvency iiלהלן  -הדירקטיבה) ,שאומצה על ידי האיחוד
האירופי ומיושמת החל מינואר  2016בכל המדינות החברות בו.
הדירקטיבה כוללת בחינה מקיפה של סיכונים להם חשופות חברות ביטוח וסטנדרטים לניהולם
ומדידתם ,ומבוססת על שלושה נדבכים -
נדבך ראשון כמותי שעניינו יחס כושר פירעון מבוסס סיכון ,נדבך שני איכותי ,הנוגע לתהליכי
בקרה פנימיים ,לניהול סיכונים ,לממשל תאגידי ולתהליך הערכה עצמי של סיכונים וכושר פירעון
( ) ORSAונדבך שלישי הנוגע לקידום משמעת שוק ,גילוי ודיווח.
בדעת המפקחת לפרסם הנחיות לעניין ניהול הון וקביעת יעד הון פנימי ,לעניין סקר פערים שעל
חברות הביטוח יהיה לבצע ביחס למערך ניהול הסיכונים ,הבקרות והממשל התאגידי ונייר
התייעצות לקידום תהליך להערכה עצמית של סיכונים וכושר פירעון.
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הון ודרישות הון (המשך)

באור - :9

ג.
.3

ניהול ודרישות הון (המשך)
( Solvency IIהמשך)
בהתאם לאישור אגף שוק ההון בטוח וחסכון ,מיום  25במאי  ,2016ההוראות לעניין יחס כושר
פירעון חדש לפי דירקטיבת ( Solvency IIהדרישות הכמותיות לפי הנדבך הראשון) לא יחולו על
החברה .במקום דרישות אלה ,יחולו דרישות ההון הנוכחיות בהתאם לתקנות ההון .כמו כן ,יחולו
על החברה ההוראות האיכותיות לפי הנדבך השני לדירקטיבה כפי שיורה הממונה על אגף שוק
ההון.

באור - :10

התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה
א.

להלן ההרכב לפי ענפים:
ברוטו
2017

ביטוח השקעות של רוכשי
דירות
אובדן רכוש המדינה

10
16,647
16,657

2016

ליום  31בדצמבר
ביטוח משנה
2016
2017
אלפי ש״ח

11
9,755

16,647

9,755

9,766

16,647

9,755

שייר
2017

10
10

2016

11
11

ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי סוגים:

ברוטו
2017

באור - :11

2016

ליום  31בדצמבר
ביטוח משנה
2016
2017
אלפי ש״ח

שייר
2016

2017

הפרשה לפרמיה שטרם
הורווחה
תביעות תלויות

16,657
-

9,766
-

16,647
-

9,755
-

10
-

11
-

סך הכל

16,657

9,766

16,647

9,755

10

11

נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה
או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת ,לפי סעיף  14כמתואר להלן .התחייבויות החברה בשל כך
מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה .חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם
העסקה בתוקף ומבוסס על תחזית משכורת העובד ותקופת העסקתו שיוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.
הטבות לאחר סיום העסקה
ההתחייבויות בגין ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה כוללת :פיצויים ,פיצויים מוגדלים לחלק מהנהלת
החברה ופיצויי מסויים בגין ימי מחלה שלא נוצלו .לפרטים נוספים  -ראה באור  2י' ( .)2ההטבות לעובדים
לאחר סיום העסקה ,ממומנות ,בדרך כלל ,על ידי הפקדות המסווגות כתוכניות להטבה מוגדרת ,או כתוכניות
להפקדה מוגדרת ,כמפורט להלן:
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :11

נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים (המשך)
תוכניות להפקדה מוגדרת

.1

לגבי חלק מתשלומי הפיצויים ,חלים תנאי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,התשכ''ג ,1963-על-פיו
הפקדותיה השוטפות של החברה בקרנות פנסיה או בפוליסות בחברות ביטוח ,פוטרות אותה מכל
התחייבות נוספת לעובדים ,בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל .הפקדות אלו וכן הפקדות בגין
תגמולים מהוות תוכניות הפקדה מוגדרת.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש״ח
הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת
.2

1,642

1,276

1,492

תוכניות להטבה מוגדרת
החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת ,כאמור לעיל,
מטופל על ידי החברה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה
החברה מפקידה סכומים בקרנות פנסיה ,בקופות גמל ובפוליסות ביטוח מתאימות.
א)

שינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוגן של נכסי תוכנית
שנת 2017
הפסד (רווח) בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר

הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד
תשואה

הפסד

על נכסי
סה"כ

תוכנית

הוצאות

(ל מע ט

הפסד (רווח)

(רווח)

הפסד

סה"כ

אקטוארי

(רווח)

השפעה

שנזקפו

סכומים

אקטוארי

בגין

אקטוארי

על הפסד

הפקדות

יתרה ליום

לרווח או

שהוכרו

בגין שינויים

שינויים

בגין

(רווח)

שהופקדו

31

הפסד

תשלומים

בהוצאות

בהנחות

בהנחות

סטיות

כולל אחר

בתקופה

מהתוכנית

ריבית נטו)

הדמוגרפיות

הפיננסיות

בניסיון

בתקופה

ע״י
המעביד

בדצמבר

629

1,694

312

682

יתרה
ליום 1

עלות

בינואר,

שירות

הוצאות

2017

שוטף

ריבית ,נטו

2017

התחייבויות להטבה
מוגדרת

14,969

1,065

)(818

-

60

1,054

-

16,899

שווי הוגן של נכסי
התוכנית

341_______ 341_______ -_______ 10,571

()818

10,627________ 532__________1________ -__________ -____________ -___________ 1

התחייבות (נכס) נטו
בגין הטבה מוגדרת

4,398

1,065

-________ 1353 _______ 288

() 1
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1,053_________60________ 682_________ 3 1 2

()532

6,272

ענבל חברה לביטוח בע׳׳מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :11

נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים (המשך)
תוכניות להטבה מוגדרת (המשך)

.2

א)

שינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוגן של נכסי תוכנית (המשך)
שנת 2016
הפסד (רווח) בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר

הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד
תשואה

על נכסי

יתרה
ליום 1

עלות

בינואר,

שירות

הוצאות

2016

שוטף

ריבית ,נטו

הפסד

סה׳׳כ

תוכנית

הוצאות

(למעט

הפסד (רווח)

(רווח)

הפסד

סה׳׳כ

אקטוארי

(רווח)

השפעה

שנזקפו

סכומים

אקטוארי

בגין

אקטוארי

על הפסד

הפקדות

יתרה ליום

לרווח או

שהוכרו

בגין שינויים

שינויים

בגין

(רווח)

הפסד

תשלומים

בהוצאות

בהנחות

בהנחות

סטיות

כולל אחר

שהופקדו
ע׳׳י

31
בדצמבר

בתקופה

מהתוכנית

ריבית נטו)

הדמוגרפיות

הפיננסיות

בניסיון

בתקופה

המעביד

2016

התחייבויות להטבה
מוגדרת

14,286

956

574

1,530

)(886

-

300

300

)(886

)(282

274

1,230

-

249

)(210

-

14,969

)(282

540

10,571

321

)(540

4,398

39

שווי הוגן של נכסי
התוכנית

10,899

התחייבות (נכס) נטו
בגין הטבה מוגדרת

956

3,387

ב)

282

249

)(210

נכסי התוכנית
נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קופה מרכזית לפיצויים ,קרן הטבות לעובד לזמן
ארוך (קופות גמל לשכירים וקרנות פנסיה) וכן פוליסות ביטוח מתאימות.

ג)

ההנחות העיקריות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
2016

2017
%

באור - :12

שיעור ההיוון (נומינלי)

3.6

4.4

שיעור ממוצע של עליית שכר צפויה

4.4

4.4

זכאים ויתרות זכות
ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש׳׳ח

להלן ההרכב:
התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת:
שכר עובדים והוצאות נלוות
הפרשה לחופשה
ספקים ונותני שירותים
הוצאות לשלם
ממשלת ישראל
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2,157
1,772
4,428
1,486
3,199

3,635
1,666
3,691
656
790

13,042

10,438

ענבל חברה לביטוח בע״מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :13

פרמיות שהורווחו בשייר
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2017
ביטוח
שייר
משנה
ברוטו
אלפי ש״ח

מיות בביטוח כללי
שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה

1926,37826,397
( 1)6,892

( )6,891

סך הכל פרמיות שהורווחו

19,486

19,506

20

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2016
ביטוח
שייר
משנה
ברוטו
אלפי ש״ח
פרמיות בביטוח כללי
שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה

20,074
1,891

20,047
1,893

27
)(2

סך הכל פרמיות שהורווחו

21,965

21,940

25

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2015
ביטוח
שייר
משנה
ברוטו
אלפי ש״ח
פרמיות בביטוח כללי
שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה

24,782
4,253

סך הכל פרמיות שהורווחו

באור - :14

29,035

24,754
4,243

28,997

28
10
38

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש״ח
רווחים (הפסדים) מהשקעות פיננסיות ,למעט ריבית הפרשי
הצמדה והפרשי שער בגין:
נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הכנסות מדיבידנד ,ריבית והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים
בשווי הוגן דרך רווח והפסד
רווח בגין השקעות שאינן נמדדות בשווי הוגן דרך
רווח והפסד ומנכסים אחרים

915

)(1,170

)(2,113

1,797

2,055

2,338

18

34

33

סך הכל

2,730

919

258
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור :15

הכנסות אחרות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2015
2016
אלפי ש״ח
להלן ההרכב:
ניהול הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה
ניהול מערך הלוואות ופקדונות
ניהול מערך מרכז ההשקעות
ניהול יחידת החוב הממשלתי
ניהול אגף הפרויקטים
ניהול סוכנות הנסיעות הממשלתית
פרוק בנק החקלאות
יחידת הרכש הממשלתי
עמלות ניהול אחרות

באור :16

43,0 47
6,719
6,423
7,463
5,457
4,946
1,017
9,850
4,497

41,344
6,458
6,144
7,660
5,378
4,411
1,015
3,261
2,417

40,205
5,619
5,229
7,083
5,499
4,253
1,077
3,094

89,419

78,088

72,059

הוצאות תפעול והנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש״ח
להלן ההרכב:

באור - :17

שכר ונלוות
תפעול ותחזוקת מחשב
אחזקת משרד ושכר דירה
דואר וטלפון
צורכי משרד ושירותים
ייעוץ מקצועי וביקורת
אחזקת כלי רכב
יעוץ עבור אגף הפרויקטים
יעוץ מקצועי ליחידות
אחרות

46,6 35
13,906
9,981
311
738
979
2,307
1,576
6,283
3,754

43,923
12,833
9,614
424
712
673
2,300
1,457
571
3,482

40,288
12,133
8,136
428
615
892
2,093
1,564
4,990

סה"כ*)

86,470

75,989

71,139

*)הוצאות הנהלה וכלליות כוללות פחת והפחתות בסך

3,760

3,623

2,813

מסים על הכנסה
א.

חוקי המס החלים על החברה
כללי
החברה ,הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו . 1975-המס החל על הכנסות של
מוסדות כספיים מורכב ממס חברות וממס רווח.

ב.

שיעורי המס החלים על החברה
המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים ,ובכללם החברה ,מורכב ממס חברות וממס רווח.
בינואר  2016אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' ( ) 216הפחתת שיעור מס חברות),
התשע"ו ,2016-אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות מ 26.5% -ל .25% -תחילתו של תיקון זה
ביום  .1.1.2016בהתאם לתיקון האמור שיעור המס הכולל שיחול על מוסדות כספיים ,ובכלל זה
החברה ,החל משנת  2016יעמוד על  .35.90%השינוי האמור בשיעור מס חברות הביא ,ברבעון
הראשון של שנת  ,2016להקטנת יתרות המסים הנדחים בסך של כ 70-אלפי ש״ח כנגד הגדלת
הוצאות מסים.
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור :17

מסים על הכנסה (המשך)
ב.

שיעורי המס החלים על החברה (המשך)
בחודש דצמבר  ,2016אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית
לשנות התקציב  2017ו ,)2018 -התשע"ז .)2016-אשר יכנס לתוקפו ביום  1בינואר  .2017במסגרת
זאת ,אושרה ,בין היתר ,הורדת מס חברות משיעור של  25%ל 24% -החל מינואר  2017ולשיעור
של  23%החל מינואר  2018ואילך .בהתאם לתיקון האמור שיעור המס הכולל שיחול על מוסדות
כספיים ,ובכלל זה החברה ,בשנת  2017יעמוד על  35.04%והחל מינואר  2018על  .34.19%השינוי
האמור בשיעור מס חברות הביא ,בשנת  ,2016להקטנת יתרות המסים הנדחים ,ליום  31בדצמבר
 ,2016בסך של כ 98 -אלפי ש״ח כנגד הגדלת הוצאות מסים.
בחודש נובמבר  2015פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ״רים ומוסדות כספיים)
(תיקון) ,התשע"ו 2015-אשר קבע כי שיעור מס השכר החל על מוסדות כספיים יעמוד על 17%
מהשכר ששולם בעד עבודה בחודש אוקטובר ואילך ומס הרווח יעמוד על  17%מהרווח שהופק.
ההוראה לגבי מס הרווח בשנת המס  2015תחול לגבי החלק היחסי מהרווח בשנה זו.
לשינוי האמור בשיעור מס הרווח ,בשנת  ,2015לא הייתה השפעה מהותית על הרווח הכולל של
החברה.
.5

להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החברה בעקבות השינויים
האמורים:
שיעור מס
כולל במוסדות
שיעור מס
שיעור מס
כספיים
רווח
חברות
%
שנה
2014
2015
2016
2017
 2018ואילך

26.5
26.5
25.0
24.0
23.0

18.00
)* 17.75
17.00
17.00
17.00

37.71
37.58
35.90
35.04
34.19

**)

שיעור משוקלל.
לעומת שיעור מס של  37.71%ערב פרסום התיקון.
ג.

שומות מס סופיות
לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס .2012

ד.

מסים על הכנסה הכלולים בדוחות על רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש״ח
מסים שוטפים
מסים נדחים
מסים בגין שנים קודמות
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי
בשיעורי המס
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1,51 8
518
8

1,684
)(558
)(116

2,25 3
)(1,623
3

-

168

-

2,044

1,178

633

ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :17

מסים על הכנסה (המשך)
ה.

מסים על הכנסה המתייחסים לסעיפי רווח כולל אחר
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש״ח
מסים נדחים בגין רווח (הפסד) אקטוארי בגין
תוכניות להטבה מוגדרת

)(360

291

)(110

מסים נדחים
ההרכב:
הטבות
לעובדים

ז.

רכוש
מכשירים
קבוע
פיננסיים
אלפי ש״ח

סה"כ

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום  1בינואר2016 ,

2,041

29 8

( ) 279

2,060

שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד ורווח כולל אחר
השפעת השינוי בשיעור המס
יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום  31בדצמבר2016 ,

223
)(161

34 6
() 25

2,103

61 9

99
18
)(162

66 8
() 168
2,560

שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד ורווח כולל אחר

701

)(864

5

)(158

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום  31בדצמבר2017 ,

2,804

)(245

)(157

2,402

מס תיאורטי
להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות ,הרווחים וההפסדים בדוח
רווח או הפסד ורווח כולל אחר היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום מסים על
הכנסה שנזקף בדוח רווח או הפסד ורווח כולל אחר:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש״ח
רווח לפני מסים על הכנסה

5,699

3,043

1,214

שיעור המס הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים
(ראה ב( )5לעיל)

35.04%

35.90%

37.58%

מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי הכולל

1,997

1,092

456

עלייה (ירידה) במסים על הכנסה הנובעת מהגורמים
הבאים:
הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
מסים בגין שנים קודמות
עדכון יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי המס
הפרשים במדידת נכסים והתחייבויות לצורכי מס
ולצורכי הדוחות הכספיים והשפעות אחרות ,נטו

36
8
-

49
)(116
168

146
3
-

3

)(15

28

מסים על הכנסה

2,044

1,178

633
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ניהול סיכונים
א.

כללי
השירותים הניתנים על-ידי החברה נחלקים לשני תחומי פעילות:
מתן כיסוי ביטוחי ביוזמת ממשלת ישראל
בשנת הדוח העניקה החברה כיסוי ביטוחי בענפי ביטוח השקעות רוכשי דירות וביטוח אובדן
רכוש .שירותים אלו ניתנים לבקשת ממשלת ישראל.
מתן שירותי ניהול עבור ממשלת ישראל וגופים בשליטתה
החברה מנהלת פרויקטים ופעילויות שונות עבור ממשלת ישראל .בגין ניהול הפרויקטים
והפעילויות כאמור מתוגמלת החברה בעיקר על בסיס עלות בתוספת מרווח ,באופן שהיא איננה
נושאת בסיכון הגלום בפרויקט או בפעילות עצמה.
הפעילויות האמורות לעיל חושפות את החברה לסיכונים הבאים:
סיכוני שוק  -סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של נכסים
פיננסיים והתחייבויות פיננסיות ישתנו כתוצאה משינויים במחירי שוק .סיכוני שוק כוללים ,בין
היתר ,סיכונים הנובעים משינויים בשערי הריבית ,במדד ובמטבע חוץ.
סיכוני אשראי  -הסיכון שגורמים אשר קיבלו אשראי מהחברה יתקשו להחזירו.
סיכוני נזילות  -הסיכון שהחברה תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת לעמוד
בהתחייבויותיה.
סיכונים תפעוליים  -סיכון להפסד כתוצאה משיטות פגומות לעיבוד נתונים ,טעויות אנוש והיעדר
תהליכי בידוק ובקרה נאותים.
סיכונים ביטוחיים  -סיכון להפסד כתוצאה מאירוע ביטוחי שבו לחברה אין עתודות מספקות
ו/או אי עמידה של מעמיד ערבות לחברה ו/או כתוצאה מאי עמידה של הממשלה בהתחייבויותיה
כלפי החברה .ככלל ,חשיפת החברה בענפי הביטוח בהם היא פועל ת מגובה בהסכמי ביטוח משנה
כתבי שיפוי ו/או ערבות בנקאית.
סיכון ציות  -סיכון לסנקציות משפטיות או רגולטוריות ,הפסד כספי או פגיעה במוניטין ,אשר
החברה עלולה לספוג כתוצאה מאי ציות להוראות הדין.
תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים
מדיניות ניהול הסיכונים של החברה מכוונת להבטיח חשיפה מבוקרת לסיכונים אלה ,תוך עמידה
בדרישות הרגולטוריות ושמירה על יעדיה העסקיים של החברה ועל איתנותה הפיננסית .הדירקטוריון
וועדותיו מספקים עקרונות לניהול הסיכונים ,כמו גם את המדיניות הספציפית לחשיפות מסוימות
לסיכונים ,כגון :סיכוני ביטוח ,סיכון שער חליפין ,סיכון שיעור ריבית וסיכון אשראי.
בפועל ,ניהול הסיכונים מתבצע בשתי רמות :האחת ,הדירקטוריון  -נושא באחריות לקביעת מדיניות
כוללת לניהול הסיכונים ,ולפיקוח על יישום המדיניות שנקבעה על ידו .האחרת ,הנהלת החברה בראשות
המנכ״ל  -נושאת באחריות לביצוע ויישום המדיניות שנקבעה על ידי הדירקטוריון ועומדת בחזית ניהול
החשיפה הכוללת לסיכונים ,הן הסיכונים הייחודיים והן הסיכונים השוטפים ,כל זאת בכדי לעמוד ביעדי
החברה ובתוכניות העבודה שנקבעו.
הדירקטוריון והנהלת החברה נתמכים בשתי פונקציות מסייעות .האחת ,מנהלת הסיכונים המסייעת
לגיבוש מדיניות כוללת לניהול סיכונים ,גיבוש מתודולוגיה ,נוהלי מעקב ,דיווח ובקרה ,מסייעת בבחירת
כלים ליישום המדיניות וכן פיקוח כולל על ניהול הסיכונים בחברה .האחרת ,צוות היגוי לניהול סיכונים
 צוות היגוי מקצועי לניהול סיכונים בראשות המנכ״ל המסייע בגיבוש מתודולוגיה לניהול הסיכוניםהמהותיים בחברה ,בגיבוש מדיניות כוללת לחשיפה לסיכונים אלו ובחינה תקופתית של מערך הנהלים
בנושא ניהול סיכונים לרבות :נהלי המעקב ,הדיווח והבקרה.
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ניהול סיכונים (המשך)
א.

כללי (המשך)
דרישות חוקיות
הדרישות הרגולטוריות הרלוונטיות החלות על החברה לעניין ניהול הסיכונים נכללות במסגרת ההוראות
והחוזרים הבאים :פרק  10בקודקס המאוחד של המפקח על הביטוח הדן בנושא "ניהול סיכונים" וחוזר
בנושא "ניהול סיכונים בחברות ממשלתיות" של רשות החברות הממשלתיות מיום  11ביוני .2009

ב.

סיכוני שוק
סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של נכסים פיננסיים או
התחייבויות פיננסיות ישתנו כתוצאה משינויים במחירי שוק .סיכוני שוק כוללים ,בין היתר ,סיכונים
הנובעים משינויים בשערי הריבית ,במדד ובמטבע חוץ.
ניתוחי רגישות לסיכוני שוק

.1

להלן ניתוח רגישות ביחס להשפעת השינוי במשתנים אלה על הרווח (הפסד) לתקופה ועל
ההכנסה הכוללת (הון) .ניתוח הרגישות הינו ביחס לנכסים הפיננסיים ,נכון לכל מועד דיווח,
ובהנחה שכל שאר המשתנים האחרים קבועים .ניתוח הרגישות ,מביא לידי ביטוי השפעות
ישירות בלבד ללא השפעות משניות.
ליום  31בדצמבר 2017
שי עו ר הריבי ת
-1%
+1%

שי עו ר ה שינוי ב מ ד ד
ה ש ק עו ת ב מ כ שי רי ם
ה מ חירי ם ל צ רכן
הוניי ם
- 1%
+ 1%
- 10%
+ 10%
אלפי ש" ח

ד)
ד) כו ל ל

שי עו ר ה שינוי ב ש ע " ח ש ל
מ ט בע חו ץ
- 10%
+ 10%

( ) 141 ( 141) 220 ( 220 ) 1,357 ( 1,357 2,792 ) 2,792
( ) 141 ( 141) 220 ( 220 ) 1,357 ( 1,357 2,792 ) 2,792

ליום  31בדצמבר 2016
שי עו ר ה שינוי ב מ ד ד

שי עו ר הריבי ת
-1%
+1%

רוו ח ( ה פ ס ד)
רוו ח ( ה פ ס ד) כו לל

.2

)(2,292
)(2,292

2,292
2,292

ה ש ק עו ת ב מ כ שי רי ם
הוניי ם
+1%
-10%
+ 10%
אלפי ש" ח
1,295
1,295

)(1,295
)(1,295

313
313

-1%

)(313
)(313

שי עו ר ה שינוי ב ש ע " ח ש ל
+ 10%

163
163

-10%

)(16 3
)(16 3

סיכון ריבית ישיר
סיכון ריבית ישיר הינו הסיכון ששינוי בריבית השוק יגרום לשינוי בשווי ההוגן או בתזרים
המזומנים הנובע מהנכס או ההתחייבות .סיכון זה מתייחס לנכסים שהסליקה שלהם נעשית
במזומן .תוספת המילה "ישיר" מבליטה את העובדה ששינוי הריבית יכול להשפיע גם על סוגי
נכסים אחרים אבל לא באופן ישיר ,כדוגמת השפעת שינוי הריבית על שערי המניות.

 -ד - 48

ענבל חברה לביטוח בע״מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :18

ניהול סיכונים (המשך)
ב.

סיכוני שוק (המשך)
.2

סיכון ריבית ישיר (המשך)
להלן יוצג פירוט הנכסים וההתחייבויות לפי החשיפה לסיכוני ריבית:
ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש״ח
נכסים עם סיכון ריבית ישיר
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
השקעות אחרות *)
מזומנים ושווי מזומנים *)

56,430
340
8,086
10,038

55,703
452
9,690
8,049

סה״כ

74,894

73,894

נכסים ללא סיכון ריבית ישיר **)

46,41 3

33,902

סה״כ נכסים

121,307

107,796

התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

-

-

התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר
התחייבויות ביטוחיות
אחרות
הון
סה״כ הון והתחייבויות

16,657
19,314
85,336

9,766
14,836
83,194

121,307

107,796

121,307

107,796

*) נכסים שלא נלקחו בחשבון במבחני הרגישות הנוגעים לסיכוני שוק כאמור בסעיף לעיל.
**) נכסי ביטוח משנה נכללו בנכסים ללא סיכון ריבית ישיר.
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ניהול סיכונים (המשך)
ב.

סיכוני שוק (המשך)
.3

פירוט הנכסים וההתחייבויות לפי בסיסי הצמדה
בש״ח
צמוד
למדד

בש״ח
לא
צמוד

במטבע
חוץ או
בהצמדה
אליו
אלפי ש״ח

פריטים
לא
כספיים
ואחרים

סה"כ

ליום  31בדצמבר2017 ,
נכסים בלתי מוחשיים
נכסי מסים נדחים
רכוש קבוע
נכסי ביטוח משנה
נכסי מסים שוטפים
חייבים ויתרות חובה
פרמיות לגבייה
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
השקעות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים

2,606
4
37,676
340
4,384
4,556
10,022

1,005
18,754
3,216
-

16,647
380
1,034
16

8,288
2,402
9,625
352
-

8,288
2,402
9,625
16,647
1,005
2,958
4
56,430
340
4,764
8,806
10,038

סך הכל נכסים

59,588

22,975

18,077

20,667

121,307

הון
התחייבויות ביטוחיות
התחייבויות בשל הטבות לעובדים,
נטו
זכאים ויתרות זכות

-

10

16,647

85,336
-

85,336
16,657

11,556

-

-

6,272
1,486

6,272
13,042

סך הכל התחייבויות והון

11,556

10

16,647

93,094

121,307

סך הכל חשיפה

48,032

22,965

1,430

)(72,427

-

ליום  31בדצמבר2016 ,
נכסים בלתי מוחשיים
נכסי מסים נדחים
רכוש קבוע
נכסי ביטוח משנה
נכסי מסים שוטפים
חייבים ויתרות חובה
פרמיות לגבייה
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
השקעות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים

2,314
11
30,419
452
2,986
2,317
8,041

587
25,284
6,019
-

סך הכל נכסים

46,540

31,890

11,393

הון
התחייבויות ביטוחיות
התחייבויות בשל הטבות לעובדים,
נטו
זכאים ויתרות זכות

-

11

9,755

83,194
-

9,782

-

-

4,398
656

4,398
10,438

סך הכל התחייבויות והון

9,782

11

9,755

88,248

107,796

סך הכל חשיפה

36,758

31,879

1,638

)(70,275

-
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9,755
276
1,354
8

5,200
2,560
9,967
246
-

5,200
2,560
9,967
9,755
587
2,560
11
55,703
452
3,262
9,690
8,049

17,973

107,796
83,194
9,766

ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :18

ניהול סיכונים (המשך)
ב.

סיכוני שוק (המשך)
.4

פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במניות
J 1 U 1 /

נסחרות
במדד
ת״א 125

^1

1 / ) IU / J J

סך הכל
בחו״ל
אלפי ש״ח

%
מסה״כ

ענף משק
בנקים
תוכנה ואינטרנט
השקעות ואחזקות
ביטוח
מוליכים למחצה
מתכת ומוצרי בניה
אחר

1,076
376
351
333
319
317
1,612

380

1,076
376
351
333
319
317
1,992

22.6
7.9
7.4
7.0
6.7
6.7
41.7

סך הכל מניות

4,384

380

4,764

100.0

ליום  31בדצמבר2016 ,
נסחרות
במדד
ת״א 100

סך הכל
בחו״ל
אלפי ש״ח

%
מסה״כ

ענף משק

ג.

בנקים
חשמל ואלקטרוניקה
שירותים
אחר

828
497
306
1,355

276

828
497
306
1,631

25.4
15.2
9.4
50.0

סך הכל מניות

2,986

276

3,262

100.0

סיכוני נזילות
סיכון נזילות הינו הסיכון שהחברה תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת לעמוד
בהתחייבויותיה.
 .1חברת ביטוח חשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש החברה לשלם תביעות
והטבות אחרות למבוטחים ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו מועד.
יצוין ,עם זאת ,כי צורך אפשרי לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר עשוי לחייב מימוש נכסים
משמעותי באופן מהיר ומכירתם במחירים שלא בהכרח ישקפו את שווי השוק שלהם.
 .2מתוך יתרת הנכסים של החברה ,ליום  31בדצמבר 2017 ,סך של  80,038אלפי ש״ח (אשתקד76,704 -
אלפי ש״ח) הינם נכסים ,הניתנים למימוש מיידי.
 .3על פי כללי ההשקעה על החברה להחזיק בנכסים נזילים (בהתאם להגדרתם בתקנות האמורות)
בסכום שלא יפחת מ 30% -מההון הנדרש בניכוי הון נדרש בשל נכסים שעל החברה להעמיד בגינם
הון עצמי נוסף לפי התקנות החדשות.
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ניהול סיכונים (המשך)
ג.

סיכוני נזילות (המשך)
ניהול נכסים והתחייבויות
החברה מנהלת את נכסיה והתחייבויותיה בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על תקנותיו .היות
והתחייבויות החברה בגין חוזי ביטוח כללי בשייר העצמי אינן מהותיות ומסתכמות ליום  31בדצמבר,
 2017לסך של כ 10-אלפי ש״ח (ליום  31בדצמבר 2016 ,לסך של כ 11-אלפי ש״ח) לא הוצג מידע בגין
מועדי הפירעון של התחייבויות הביטוחיות.

ד.

סיכונים ביטוחיים
סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי
.1

להלן תיאור תמציתי של ענפי הביטוח העיקריים בהם החברה פעלה בשנת הדוח
ביטוח השקעות רוכשי דירות:
במסגרת זו עוסקת החברה בביטוח השקעות של רוכשי דירות אשר נבנו עבור הממשלה וחברות
ממשלתיות או בהזמנתן ו/או נרכשו מהן בהתאם לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של
רוכשי דירות) ,התשל"ה( 1974-להלן -חוק מכר דירות) .החברה קיבלה ערבות בנקאית מאת חברה
ממשלתית לשעבר בגין דירות בבעלותה שהחברה מבטחת .כמו כן ,בהתאם להסכם בין המדינה
בין החברה ובין חברה ממשלתית לשעבר התחייבה המדינה לשפות את החברה בגין פוליסות
אותם הנפיקה עבור דירות שבבעלות המדינה.
ביטוח רכוש:
במסגרת זו מעניקה החברה לקרן הפנימית ביטוח לרכוש המכוסה באמצעות הקרן הפנימית .כמו
כן ,מעניקה החברה למדינת ישראל גם ביטוח עבור מלאי דלק.

.2

הערכה אקטוארית בביטוח כללי
הענפים בהם פועלת החברה אינם נדרשים להערכה אקטוארית .לפרטים נוספים ראה באור ( 2ה)
לעיל.

ה.

מידע בדבר סיכוני אשראי
.1

חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם
ליום  31בדצמבר ________ 2017
שאינם
סה"כ
סחירים
סחירים *)
אלפי ש״ח
נכסי חוב בארץ
נכסי חוב בחו״ל _-

340 56,430
_-

נכסי חוב 340 56,430
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56,770
_-
56,770

ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :18

ניהול סיכונים (המשך)
ה.

מידע בדבר סיכוני אשראי (המשך)
.1

חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם (המשך)
ליום  31בדצמבר 2016
שאינם
סחירים
סחירים *)
אלפי ש״ח
נכסי חוב בארץ
נכסי חוב בחו״ל _-

452 55,703
_-

נכסי חוב 452 55,703
*)

סה"כ

56,155
_-
56,155

נכסי חוב סחירים מסווגים לקטגוריית נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד.

ראה גם סעיף  2להלן ,פירוט הנכסים בחלוקה לדירוגים.
.2

פרוט נכסים בחלוקה לדירוגים
א .נכסי חוב
דירוג מקומי *)
ליום  31בדצמבר2017 ,
AA
לא
סה"כ
מדורג
ומעלה
אלפי ש״ח
נכסי חוב בארץ
נכסי חוב סחירים:
אג״ח מדינה סחירות

56,430

סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ

56,430

-

56,430

340

340

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

-

340

340

סך הכל נכסי חוב בארץ

56,430

340

56,770

נכסי חוב שאינם סחירים:
הלוואות לעובדים

*)

56,430

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .+ A
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור :18

ניהול סיכונים (המשך)
ה.

מידע בדבר סיכוני אשראי (המשך)
.2

פרוט נכסים בחלוקה לדירוגים (המשך)
א .נכסי חוב (המשך)
דירוג מקומי *(
ליום  31בדצמבר2016 ,
AA
לא
סה"כ
מדורג
ומעלה
אלפי ש״ח
נכסי חוב בארץ
נכסי חוב סחירים:
אג״ח מדינה סחירות

55,703

סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ

55,703

-

55,703

452

452

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

-

452

452

סך הכל נכסי חוב בארץ

55,703

452

56,155

נכסי חוב שאינם סחירים:
הלוואות לעובדים

*)

55,703

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .+ A

ב .סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים (בארץ)
BBB
עד A

 aומעלה
פרמיות לגביה ,חייבים
ויתרות חובה ,למעט
יתרות מבטחי משנה
**)
השקעות פיננסיות
אחרות
מזומנים ושווי מזומנים

2,606
-

-

*)
**)

-

BBB
עד A

356
4,944

4,944
10,038

דירוג מקומי *(
 31בדצמבר 2016
נמוך
לא מדורג
^BBB
אלפי ש״ח

2,194
8,049

-

-

סה"כ

2,962

10,038

 aומעלה
פ רמיות לגביה ,חייבים
ויתרות חובה ,למעט
יתרות מבטחי משנה
**)
השקעות פיננסיות
אחרות
מזומנים ושווי מזומנים

דירוג מקומי *)________
 31בדצמבר 2017
נמוך
לא מדורג
^BBB
אלפי ש״ח

סה"כ

377

2,571

6,898
-

6,898
8,049

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .+A
לעניין יתרות מבטחי משנה ,ראה מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה.
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור :18

ניהול סיכונים (המשך)
ה.

מידע בדבר סיכוני אשראי (המשך)
.2

פרוט נכסים בחלוקה לדירוגים (המשך)
דירוג בינלאומי *)
 31בדצמבר 2017
נמוך
BBB
לא מדורג
^bbb
עד A
אלפי ש״ח

 Aומעלה
השקעות פיננסיות
אחרות

-

-

דירוג בינלאומי *)
 31בדצמבר 2016
נמוך
BBB
לא מדורג
^bbb
עד A
אלפי ש״ח

 Aומעלה
השקעות פיננסיות
אחרות
*)
.3

-

-

3,862

-

-

2,792

סה"כ

3,86 2

סה"כ
2,792

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחי ם ,לדוגמא :דירוג  aכולל  A-ועד . + A

פרוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסיים סחירים ושאינם סחירים
ליום  31בדצמבר2017 ,
%
מסך הכל
אלפי ש״ח

ליום  31בדצמבר2016 ,
%
מסך הכל
אלפי ש״ח

ענף משק
אחר  -הלוואות לעובדים

.4

340

0.6

452

0.8

340

0.6

452

0.8

אג״ח מדינה

56,430

99.4

55,703

99.2

סך הכל

56,770

100.0

56,155

100.0

ביטוח משנה
דירקטוריון החברה מקבל מידע בדבר הסדרי ביטוח המשנה בביטוח אובדן רכוש עבור המדינה.
ביטוח המשנה נרכש במסגרת בה מעניקה החברה למדינה ביטוח לרכוש המכוסה באמצעות הקרן
הפנימית.
בהתאם לכתב שיפוי מיום  21בפברואר 1996 ,אשר נערך בין החברה לבין המדינה ,פטורה החברה
מכל תשלום ומכל חבות שיחולו עליה בכל הקשור לכיסוי הנ״ל (כיסוי זה יוגדר להלן -כפרונט).
הפטור יחול בכל עת ,בכל תנאי ובכל מצב ,יהא מצבן של חברות ביטוח המשנה אשר יהא .לחברה
אין מרווח בענף זה ,והיא אינה מקבלת עמלה ממבטחי המשנה.
בנוסף לביטוח הנ״ל ,מעניקה החברה למדינת ישראל ביטוח עבור מלאי דלק .הביטוח ניתן כנגד
רכישת ביטוח משנה בחברות שמרכז עסקיהן בחו״ל המכסה את כל חבותה של החברה .ביום 29
בינואר  ,2014קיבלה החברה ,מאת המדינה ,כתב פטור מחבות על פי הסדרי ביטוח .פטור זה מחיל
את התנאים שנקבעו במכתב הפטור מיום  21בפברואר  ,1996ולפיו פטורה החברה מכל תשלום
ומכל חבות שיחולו עליה בכל הקשור לכיסוי הנ״ל .הפטור יחול בכל עת ,בכל תנאי ובכל מצב ,יהא
מצבן של חברות ביטוח המשנה אשר יהא.
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :18

ניהול סיכונים (המשך)
ה.

מידע בדבר סיכוני אשראי (המשך)
.4

ביטוח משנה
בהתאם להנחיית המפקח קבע דירקטוריון החברה ,אחת לשנה ,מסגרות חשיפה מרביות למבטחי
המשנה ,עימם התקשרה ו/או תתקשר החברה ,המבוססות על דירוגם הבינלאומי .חשיפות אלו
מנוהלות בחברה על ידי הערכה פרטנית של כל אחד ממבטחי המשנה באופן נפרד.
כמו כן ,חשיפות החברה מפוזרות בין מבטחי משנה שונים ,והעיקריות שבהן הינן למבטחי משנה
המדורגים בדירוגים בינלאומיים גבוהים.
מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה
ליום  31בדצמבר2017 ,
נכסי
ביטוח
משנה
ביטוח
כללי

קבוצת דירוג

לשנת
2017
_____________
דירוג

סך
הפרמיות
למבטחי
משנה

פרמיה
שטרם
יתרות
בחובה הורווחהסה"כ
(זכות) בביטוח חשיפה
רכוש(א)
אלפי ש״ח _________________

נטו

דרוג  a aומעלה
אחרים

1,905

1,905

-

________________ 9,291

2,944
6,347

A+
Berkshire Hathaway
4,0544,054
5,959

5,959

דרוג A

אחרים

2,307
3,307
2,000

2,307
3,307
2,000

-

_______________ 17,087
סך-הכל

26,378

3,566
5,681
3,091
4,749

Aig Ltd
Lloyds
Qbe Ltd

10,688
_______ -

A
A
A
3,0743,074
10,688

16,647

16,647

הערות:
(א) סה"כ החשיפה למבטחי המשנה הינה :נכסי ביטוח משנה.
(ב) הדירוג נקבע על ידי חברת הדירוג  Am Bestתוך המרה לדרוג שנקבע ע״י חוזר המפקח.
(ג) סך כל החשיפה של מבטחי המשנה לאירוע רעידת אדמה הינה כ 4,161 -מיליוני ש״ח.
(ד) לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל אשר החשיפה בגינם עולה על
 10%מהחשיפה הכוללת של מבטחי משנה או שהפרמיה בגינם עולה על  10%מסך הפרמיות
לביטוח משנה.
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :18

ניהול סיכונים (המשך)
ה.

מידע בדבר סיכוני אשראי (המשך)
.4

ביטוח משנה (המשך)
מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה (המשך)
ליום  31בדצמבר2016 ,
נכסי
ביטוח
משנה
ביטוח
כללי

קבוצת דירוג

סך
הפרמיות
למבטחי
משנה
לשנת
2016

דירוג

פרמיה
שטרם
יתרות
הורווחה
בחובה
בביטוח
(זכות)
רכוש
נטו
אלפי ש״ח

סה"כ
חשיפה
(א)

דרוג  a aומעלה
Berkshire Hathaway
אחרים

A+

2,247
5,253

-

1,124
2,621

1,124
2,621

7,500

-

3,745

3,745

דרוג A
Aig Ltd
Lloyds
Qbe Ltd
אחרים

A
A
A

סך-הכל

2,985
2,955
2,416
4,191

-

1,493
1,257
1,208
2,052

1,493
1,257
1,208
2,052

12,547

-

6,010

6,010

20,047

-

9,755

9,755

הערות:
(א) סה"כ החשיפה למבטחי המשנה הינה :נכסי ביטוח משנה.
(ב) הדירוג נקבע על ידי חברת הדירוג  Am Bestתוך המרה לדרוג שנקבע ע״י חוזר המפקח.
(ג) סך כל החשיפה של מבטחי המשנה לאירוע רעידת אדמה הינה כ 4,406 -מיליוני ש״ח( .ד)
לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל אשר החשיפה בגינם עולה על
 10%מהחשיפה הכוללת של מבטחי משנה או שהפרמיה בגינם עולה על  10%מסך הפרמיות
לביטוח משנה.
באור -:19

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

הואיל והחברה הינה ממשלתית ,מוגדרת מדינת ישראל כבעלת ענין .לחברה עסקאות ,המבוצעות בדרך
העסקים הרגילה עם גופים ממשלתיים ,הכלולים או העשויים להיכלל בהגדרת "צדדים קשורים" ו״בעלי
ענין" ,וזאת בתוקף היותם קשורים לממשלת ישראל.

ב.

מרבית יתרות הכנסות לקבל מאת המדינה ,נפרעו לאחר תאריך המאזן.
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:19

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ג.

יתרות של צדדים קשורים נכללו בדוחות על המצב הכספי בסעיפים הבאים:
ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח

ד.

חייבים ויתרות חובה:
הכנסות לקבל מממשלת ישראל

______ 2,606

2,194

זכאים ויתרות זכות:
ממשלת ישראל

______ 3,199

790

הכנסות שנתקבלו מבעלי עניין:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח

פרמיות ברוטו

24,75420,04726,378

הכנסות אחרות

72,05978,08889,419
ה.

הוצאות ששולמו לבעלי ענין:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח

משכורות והוצאות נלוות למנכ"ל החברה *)

845876

696

178172137

שכר לחברי דירקטוריון

*) כולל שינוי בהפרשות ,מס שכר והכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב הטבה שניתן לעובד .הסכום
שנכלל בשנת  2017מתייחס לעלות השכר של גב' מיכל שישנסקי אביטל מינואר ועד ספטמבר 2017
כולל ,בתפקידה מנכ"ל בפועל ,וכן את עלות העסקתו של המנכ"ל הנכנס ,מר יריב נחמה ,מאוקטובר
ועד דצמבר .2017
ו.

שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה:
תקנות החברה מאפשרות שיפוי וביטוח של דירקטורים ונושאי משרה על-פי דין .בהתאם לכך ,קבעה
החברה מדיניות שיפוי והחליטה לבטח את אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה ,והכל בכפוף
להוראות הדין ולהגבלות נוספות .להלן פרוט ההוצאות לפי שנים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
סכום ההוצאה עבור ביטוח דירקטורים ונושאי
משרה
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77

85

87

ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:19

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ז.

גילוי לעניין תגמולים:
הגילוי בסעיף זה ניתן בהתאם לסעיף  89לחוזר חשבונאות וכספים  -דוחות כספיים ( ) 2013-5-1של
הרשות מיום  3בספטמבר .2013 ,להלן התגמולים שניתנו ,בשנת הדוח ,כפי שהוכרו בדוחות הכספיים
לשנה זו:
.1

חמשת מקבלי התגמולים הגבוהים בחברה:

שם
ל ריסה קליימן

תפקידיו בחברה
י ועצת משפטית ומזכירת החברה,
ממונה על פניות הציבור בחברה.
ומפרקת מרצון של בנק החקלאות.

מיכל ששינסקי *) מנכ״ל בפועל
מעוז שהרבני
לילית לוי

סמ נכ״ל כספים
סמנכ״ל מערכות מידע

תמר רודיך

מנהלת אגף ניהול ובקרה למרכז
ההשקעות.

היקף
משרה

שיעור
החזקה
בהון
החברה

תגמולים
בעבור
שכר
באלפי
ש״ח *)

100%

805

100%
100%
100%

67 6
61 1
60 3

100%

59 6

*) תגמולים בעבור שכר  -הסכומים כוללים עלות העסקה ,לרבות מס שכר ,הפרשות שנכללו
בדוחות הכספיים והכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב הטבה שניתן לעובד.
**) שימשה בתפקיד מנכ״ל בפועל מינואר ועד ספטמבר  2017כולל .עלות השכר שצוינה לעיל
מתייחסת לכל שנת .2017

באור -:20

.2

שלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה  -ראה סעיף  1לעיל.

.3

בעלי עניין אחרים ,שלא נמנו בסעיפים  1ו 2-לעיל  -ראה נתונים אודות שכר לחברי דירקטוריון
בסעיף ה' לעיל.

תביעות והתקשרויות
א.

תביעות
במהלך הרבעון השני של שנת  , 2016התקבלה בחברה דרישת המועצה האזורית חבל מודיעין (להלן-
המועצה האזורית) לתשלום ארנונה בגין תוספת שטח משרדים (להלן -התוספת) מיום  1/5/2016ואילך.
המשמעות הכספית של דרישת המועצה בחישוב שנתי עומדת על כ 453-אלפי ש״ח .החברה הסכימה
לשלם סכום של כ 58 -אלפי ש״ח בחישוב שנתי.
ביום  1/8/2016הגישה החברה השגה על חיוב הארנונה הנ״ל למנהל הארנונה במועצה האזורית .מנהל
הארנונה דחה את ההשגה ביום  .29/9/2016על דחיה זאת הגישה החברה ,ביום  , 27/10/16ערר לוועדת
ערר לענייני ארנונה ,שליד המועצה האזורית .מנהל הארנונה הגיש תשובתו לערר .ביום 20/12/2016
התקיים דיון ראשון בפני וועדת הערר ,שבסיומו הוחלט כי נציגי המועצה והחברה יקיימו סיור משותף
בנכס וינהלו ביניהם משא מתן לצורך הגעה לפשרה בנושא חיוב הארנונה.
במקביל להליך ההשגה והערר עליה ,הגישה החברה ביום  ,6/9/2016עתירה מנהלית לבית המשפט
המחוזי .ביום  10/11/2016הציע בית המשפט המחוזי לצדדים למחוק את העתירה תוך שמירת
טענותיהם ולמצות את הליך הערר על החלטת מנהל הארנונה בהשגה שנדחתה כאמור לעיל .החברה
נענתה בחיוב להצעת בית המשפט והגישה הודעה על הסכמתה לבית המשפט ביום  .15/11/16העתירה
נמחקה ללא צו להוצאות ותוך שמירה על הטענות של החברה.
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:20

תביעות והתקשרויות (המשך)
א.

תביעות (המשך)
במסגרת ההליכים בערר כאמור לעיל ,נערך ביום  3/01/2017סיור במשרדי החברה .המשא ומתן בין
הצדדים לא נשא פרי והצדדים חזרו אל וועדת הערר וביקשו לקבוע מועד להמשך הדיון בערר.
במהלך שנת  2017נתקבלה בחברה דרישת תשלום לארנונה לשנת  ,2017לאותו השטח ובאותה מתכונת
כפי שנע שה לגבי שנת  .2016החברה הגישה השגה למנהל הארנונה לגבי החיוב לשנת  .2017בדצמבר
 2017נדחתה ההשגה שהגישה החברה .נציגי החברה ונציגי המועצה הגיעו ביניהם להסכמה כי החברה
לא תגיש ערר בנפרד בגין דרישת הארנונה לשנת  2017וכי תוצאות הדיון בערר ,יחולו גם על דרישות
ארנונה בגין שנת  2017ואילך .בינואר  2018נתקבלה בחברה דרישת תשלום ארנונה לשנת 2018
במתכונת זהה לדרישות הקודמות.
נערך סיור נוסף במשרדי החברה ובעקבותיו עלו הצעות להסדר פשרה בין הצדדים במתכונת הדומה
להסכם הפשרה שנחתם בשנת  .2014טרם גובש נוסח סופי של הסדר פשרה בגין השנים .2016-2018
החברה ממשיכה בהליכי הערר מול המועצה האזורית ואף נקבע מועד לדיון בערר ביום  .10/4/18יחד
עם זאת ,לאור ניסיון העבר בהליכים מסוג זה אל מול המועצה האזורית ולאור המו״מ שמתנהל בין
הצדדים ,מעריכה החברה כי סביר יותר מאשר לא ,שהחברה תגיע להסכמה עם המועצה האזורית
במתכונת דומה להסכמה שהושגה בהליכים המשפטיים הקודמים ,כפי שנקבע בהסכם הפשרה משנת
.2014

ב.

התקשרויות
החברה קשורה בהסכם שכירות בגין המבנים שבשימושה בקרית שדה התעופה .בחודש נובמבר 2014
האריכה החברה את תקופת השכירות בהתאם לאופציה שנקבעה בהסכם .בחודש ספטמבר  2015חתמה
החברה על כתב הארכה להסכם השכירות בגין המבנה שבשימושה והאריכה את תקופת השכירות עד
לשנת  .2025כמו כן ,בחודש ספטמבר  2015חתמה החברה על תוספת להסכם השכירות הנ״ל בגין שכירת
שטח נוסף ,שתוקפה יפוג במועד הסכם השכירות.
בנוסף לכך ,החברה קשורה בהסכם שכירות בגין שכירת שטחים נוספים שבשימושה ,שתוקפו יפוג
בחודש יוני  2019ולחברה קיימת אופציה להאריכו לתקופה נוספת של  4שנים.
גובה דמי השכירות ,בגין כל הסכמי השכירות האמורים לעיל ,מסתכם בסך של כ 5.7 -מיליון ש״ח לשנה
צמודים למדד.
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פרטים נוספים על החברה

ענבל חברה לביטוח בע"מ
פרטים נוספים על החברה
שם החברה

ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר החברה אצל רשם החברות

520031030

טלפון

03-9778000

פקסימיליה

03-9778100

תאריך הדוחות הכספיים

 31בדצמבר2017 ,

תאריך הדוח

 28במרס2018 ,

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני המבטח
דוח הדירקטוריון מהווה חלק בלתי נפרד מהדוח התקופתי ומצורף כפרק ב' של הדוח התקופתי.
דוחות כספיים
הדוחות הכספיים המבוקרים בצירוף חוות דעת רואי החשבון מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח התקופתי ומצורפים
כפרק ד' של הדוח התקופתי.

-ה-1

ענבל חברה לביטוח בע"מ
פרטים נוספים על החברה
תמצית דוחות רבעוניים על הרווח הכולל

10-12/2017

7-9/2017
4-6/2017
לא מבוקר
א ל פ י  -ש״ ח

1-3/2017

סך הכל
2017

פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

5,102
5,096

5,119
5,112

4,645
4,639

4,640
4,639

19,506
19,486

פרמיות שהורווחו בשייר

6

7

6

1

20

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות אחרות

318
21,823

738
22,077

634
21,734

1,040
23,785

2,730
89,419

סך כל ההכנסות

22,147

22,822

22,374

24,826

92,169

הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

21,323

21,610

21,297

22,240

86,470

סך כל ההוצאות

21,323

21,610

21,297

22,240

86,470

רווח לפני מסים על הכנסה

824

1,212

1,077

2,586

5,699

מסים על הכנסה

339

418

459

828

2,044

רווח נקי

485

794

618

1,758

3,655

הפסד כולל אחר:
הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת
הטבת מס בגין רכיבים של הפסד כולל אחר

-

-

-

)(1,053
360

)(1,053
360

סך הכל הפסד כולל אחר ,נטו

-

-

-

)(693

)(693

485

794

618

1,065

2,962

סך הכל רווח כולל
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
פרטים נוספים על החברה
תקנה  10ג' :שימוש בתמורת ניירות ערך
אין .מניות התאגיד אינן נסחרות בבורסה לניירות ערך.

תקנה :11

השקעות בחברות  -בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן
אין.

תקנה :12

שינויים בהשקעות בחברות  -בת ובחברות קשורות בשנת הדוח
אין.

תקנה :13

הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן
אין.

תקנה :14

רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן ,אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו
העיקריים של התאגיד
אין .לתאריך המאזן מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד.

תקנה :20

מסחר בבורסה
אין .מניות התאגיד אינן נסחרות בבורסה לניירות ערך.

תקנה :21

תגמולים לנושאי משרה בכירה
פרטים בדבר תגמולים לנושאי משרה בכירה וגמול לדירקטורים בשנת הדוח  -ראה באור  19בדוחות
הכספיים.

תקנה :22

עסקאות עם בעל שליטה
ראה באור  19בדוחות הכספיים.

תקנה :24

מניות וני״ע המירים המוחזקים ע״י בעל עניין בתאגיד ,בחברה  -בת או בחברה קשורה סמוך ככל האפשר
לתאריך הדוח
אין.
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
פרטים נוספים על החברה
תקנה :26

הדירקטורים של התאגיד
שמו :רוני חזקיהות.ז074680182.

שנת לידה1951 :
מענו :ש"י עגנון  38/4תל אביב.
הנתינות שלו :ישראלית
אין
חברותו בוועדות הדירקטוריון:
לא
דח"צ:
האם הוא עובד של המבטח ,חברה בת ,חברה
קשורה או בעל עניין:
כן ,חשב כללי במשרד האוצר (מדינת ישראל מחזיקה  100%במניות החברה)
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור)* 13/03/17 :
השכלה:
הנדסה תעשיה וניהול ,אוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע.
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
מ  - 01/17 - 05/12יו"ר קבוצת הבנק הבינלאומי.
מ  - 02/17החשב הכללי במשרד האוצר
דירקטור :יו"ר דירקטוריון נכסיםמ.י .בע"מ.
פירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש
לא
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח:
*) מונה כיו"ר דירקטוריון ביום .05/06/17

שמו:

יצחק קלייןת.ז064562358.

שנת לידה1953 :
הגדוד העברי  ,11ירושלים.
מענו:
ישראלית
הנתינות שלו:
כספים ,כוח אדם ,היגוי למיחשוב ,אסטרטגיה ואכיפה
חברותו בוועדות הדירקטוריון:
מינהלית.
לא
דח"צ:
האם הוא עובד של המבטח ,חברה בת ,חברה
לא
)* 30/12/13
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור:
השכלה:
 maמנהל ציבורי ,האוניברסיטה העברית ו b a -כלכלה ומדעי המדינה ,האוניברסיטה העברית.
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
.crs
פירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש דירקטור :דירקטור בזוקו בע"מ.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח :לא
*) מונה מחדש ביום .24/01/17
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
פרטים נוספים על החברה
תקנה :26
() 1

( )b a

() 11

הדירקטורים של התאגיד (המשך)
ת.ז.

023533995

דורון שחר
שמו:
שנת לידה1968 :
פרחי הבר  ,9יהוד.
מענו:
ישראלית
הנתינות שלו:
השקעות ,ביקורת ,כוח אדם ,אכיפה מינהלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:
והיגוי למחשוב.
לא
דח"צ:
האם הוא עובד של המבטח ,חברה בת ,חברה
לא
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור.25/02/14 :
השכלה:
בכלכלה.
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
עד מאי  ,2013סמנכלי״ת השקעות בדש השקעות .החל מיוני  2014מנהלת דסק מוסדי באפסילון בית
השקעות.
פירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש דירקטור :בחודש פברואר  2017חדלה לכהן כדח״צ בחברת
כמיפל בע"מ.
לא
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח:

*) מונתה מחדש ביום .13/03/17

שמו:
שנת לידה:
מענו:
הנתינות שלו:
חברותו בוועדות הדירקטוריון:
דח"צ:
האם הוא עובד של המבטח חברה בת ,חברה קשורה

ת.ז.

מנשה רם
1966
השקד  ,10עשרת.
ישראלית
כספים ,אסטרטגיה ,וכוח אדם.
לא

022568570

לא
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור20/07/14 :
השכלה :תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ,תואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון) ,רואה חשבון.
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
 :11/2015-11/2016ב.ה .וואיטסטון גרופ בע"מ יו״ר דירקטוריון פעיל.
 :2010-10/2015דיסקונט חיתום והנפקות  -יו״ר דירקטוריון פעיל.
 2009ועד היום :מרשמלו השקעות בע"מ  -מנכ״ל.
פירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש דירקטור :מרשמלו השקעות בע"מ.
לא
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח:
*) מונה מחדש ביום .10/08/17
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ענבל חברה לביטוח בע"מ
פרטים נוספים על החברה
תקנה :26

הדירקטורים של התאגיד (המשך)
שמו:
שנת לידה:
מענו:
הנתינות שלו:
חברותו בוועדות הדירקטוריון:
דח"צ:
האם הוא עובד של המבטח ,חברה בת ,חברה

() 11
)(12

ת.ז.

האלה ג׳ראיסי סאלם
1969
הכפיר  ,88ירושלים.
ישראלית
השקעות ,ביקורת והיגוי למיחשוב.
לא

023478068

לא
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור17/08/14 :
השכלה :תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות באוניברסיטה העברית.
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
מנהלת כספים בעמותת סיכוי ועצמאית .שימשה בעבר כסמנכ״לית כספים בחברת כפרית בע"מ.
פירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש דירקטור :אין.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח:
לא

*( מונתה מחדש ביום .01/10/17
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9
)(10

)(11
)(12

חני פרי
1959
יערה  ,88יבנה.
ישראלית
כספים ואסטרטגיה.
לא

ת.ז.

55997118

שמו:
שנת לידה:
מענו:
הנתינות שלו:
חברותו בוועדות הדירקטוריון:
דח"צ:
האם הוא עובד של המבטח ,חברה בת ,חברה
קשורה או בעל עניין:
לא
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור:
17/08/14
השכלה :תואר ראשון במתמטיקה וחשבונאות ,אוניברסיטת ת״א .תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול
במסלול כלכלי ,אוניברסיטת בן גוריון ,רישיון רואה חשבון ,חברה בלשכת רואי חשבון.
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
מזה כשלוש שנים מנהלת הכספים קבוצת אקסלנס נשואה בית השקעות .לפני כן  -סמנכ״ל כספים
חברת עמידר.
פירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש דירקטור ::אין
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח:
לא

*( מונתה מחדש ביום .01/10/17
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9
)(10

)(11
)(12

שמו:
שנת לידה:
מענו:
הנתינות שלו:
חברותו בוועדות הדירקטוריון:
דח"צ:
האם הוא עובד של המבטח ,חברה בת ,חברה
קשורה או בעל עניין:
לא
כדירקטור:
כהונתו
התאריך שבו החלה
06/09/2015
השכלה :רו״ח.
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
החל ממרץ  2018מנהלת כספים ב-סופלנט .ב 31.12.17-הפסיקה לעבוד ב a y r -עמר רייטר עו״ד.
כסמנכ״ל כספים בהדס ארזים בע"מ.
פירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש דירקטור:
דח"צ בקבוצת נץ ובשירותי פיננסים בע"מ.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח:
לא
ת.ז.

אורית ברזילי
1970
מרטין בובר  ,4הרצליה.
ישראלית
השקעות ,כספים ,ביקורת ואכיפה מינהלית.
לא

-ה-6

014299119

ענבל חברה לביטוח בע"מ
פרטים נוספים על החברה
תקנה :26

הדירקטורים של התאגיד (המשך)
022708218

ת.ז.

מיכל עבאדי  -בויאנג׳ו
שמו:
שנת לידה1966 :
הנוטרים  ,8/11חולון .58280
מענו:
הנתינות שלו:ישראלית
אין
חברותו בועדות הדירקטוריון:
לא
דח"צ:
האם הוא עובד של המבטח ,חברה בת ,חברה קשורה או בעלעניין:
כן .חשבת כללית במשרד האוצר (מדינת ישראל מחזיקה  100%במניות החברה).
)* 15/9/11
התאריך שבו החלה כהונתוכדירקטור:
השכלה:
 BAבכלכלה וחשבונאות ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,בעלת רישיון רו״ח החל מינואר .1993
 BAבמשפטים ,אוניברסיטת תל אביב ,בעלת רישיון עו״ד החל מנובמבר .1996
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
החל מיוני  - 2011החשבת הכללית במשרד האוצר.
פירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש דירקטור:
דירקטורית ויו״ר דירקטוריון נכסים מ.י .בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח  :לא
מונתה כיו״ר דירקטוריון החל מיום  .28/11/11סיימה את כהונתה ביום .31/01/17

שמו:
שנת לידה:
מענו:
הנתינות שלו:
חברותו בוועדות הדירקטוריון:
דח"צ:
האם הוא עובד של המבטח ,חברה בת ,חברה
קשורה או בעל עניין:
לא
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור:
)* 08/07/10
השכלה:
 BAבכלכלה וחשבונאות אוניברסיטת ת״א ו M B A -במימון בניו-יורק.
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
ראש אגף הבק אופיס בחטיבה לשוקי הון בבנק לאומי.
פירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש דירקטור :אין
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח :לא

חיים הוזמן
1963
בית הלל  ,27רמת השרון.
ישראלית
ביקורת ,אכיפה מינהלית והיגוי מיחשוב
כן

*) מונה מחדש ביום  .25/3/14סיים את כהונתו ביום .24/03/17

-ה-7

ת.ז.

058247784

ענבל חברה לביטוח בע״מ
פרטים נוספים על החברה
תקנה  26א' :נושאי משרה בכירה של התאגיד
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

)(7
)(8

יריב נחמה
1972
מנכ״ל

שמו
שנת לידה
התפקיד שהוא ממלא במבטח:
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח
אין
או בבעל עניין בו
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה
אחר או של בעל עניין
לא
השכלה:
רואה חשבון ,תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
סגן בכיר לחשב הכללי ,מנהל חטיבת הזכיינות (  )PPPוהתשתיות למים חשמל ואנרגיה.
התאריך שבו החלה כהונתו:
01/10/17

מעוז שהרבני
1978
סמנכ״ל כספים

ת.ז.

ת.ז.

028992444

שמו
שנת לידה
התפקיד שהוא ממלא במבטח:
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח
אין
או בבעל עניין בו
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה
אחר או של בעל עניין
לא
השכלה:
רואה חשבון ,תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ,תואר שני בכלכלה (  ) M Aותואר שני במנהל עסקים ( ) M BA
מהאוניברסיטה העברית.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
 2012-2014מנהל תחום בכיר הנפקות מט״ח וחוב חיצוני ,אגף החשב הכללי במשרד האוצר.
התאריך שבו החלה כהונתו:
01/09/14

ת.ז.

31484934

לריסה קליימן
1955
היועצת המשפטית .מזכירת החברה ,ממונה על פניות הציבור
וחופש המידע בחברה .ביום  25/09/08נוסף תפקיד של מפרקת
של בנק החקלאות לישראל בע״מ (בפירוק מרצון)  -חברה
ממשלתית ,הכל כמינוי מטעם המדינה באמצעות החשב הכללי
ובאישור דירקטוריון החברה.

)(1
)(2
)(3

שמו
שנת לידה
התפקיד שהוא ממלא במבטח:

)(4

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח
או בבעל עניין בו
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה
אחר או של בעל עניין
לא
השכלה:
עו״ד ,בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
יועצת משפטית ומזכירת החברה ומיום  25/09/08משמשת כמפרקת בנק החקלאות לישראל בע״מ (בפירוק
מרצון) מטעם משרד האוצר.
התאריך שבו החלה כהונתו02/04/03 :
אין

)(5
)(6

-ה-8

16790032

ענבל חברה לביטוח בע"מ
פרטים נוספים על החברה
תקנה  26א' :נושאי משרה בכירה של התאגיד (המשך)
)(1
)(2
)(3

שמו
שנת לידה
התפקיד שהוא ממלא במבטח:

)(4

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח

)(5

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה

)(6

השכלה:
 M BAבמנהל עסקים (פלורידה ארה"ב) LLB ,ו B A -בפסיכולוגיה ,רישיון עריכת דין ,לשכת עורכי הדין
בישראל.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
 - 2012יוני  2017ענבל חברה לביטוח בע"מ  -חברת הנהלה ,סמנכ״ל פרויקטים ,מנהלת אגף הפרויקטים
בשיתוף המגזר הפרטי והממונה על האכיפה והציות ומנהלת פעילות נכסים מ.י .בע"מ.
נובמבר  2016עד ספטמבר  2017ענבל חברה לביטוח בע"מ  -מנכ״ל בפועל ,במקביל החל מיולי  - 2017סמנכ״ל
ביטוח ומנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה והממונה על האכיפה והציות ומנהלת פעילות נכסים מ.י.
בע"מ.
19/04/09

ת.ז.

059838219

מיכל ששינסקי  -אביטל
1967
סמנכ"ל ביטוח ומנהלת הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה
והממונה על האכיפה והציות .מנהלת פעילות נכסים מ.י.
בע"מ.
אין
לא

)(7

)(8

שמו
שנת לידה
התפקיד שהוא ממלא במבטח:
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח
או בבעל עניין בו
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה
אחר או של בעל עניין
השכלה:
 BSCבמתמטיקה ומדעי המחשב.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
סמנכ״ל מערכות מידע בחברת פרוטרום.
התאריך שבו החלה כהונתו:

לילית לוי
1963
סמנכ"ל מערכות מידע

ת.ז.

אין
לא

26/4/15

)(1
)(2
)(3

שמו
שנת לידה
התפקיד שהוא ממלא במבטח:

ת.ז.

ענת טרייבר
1971
מנהלת הסיכונים ומנהלת אגף הלוואות ,פיקדונות והשקעות
באחזקות המדינה.

)(4

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח

)(5

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה

)(6

השכלה:
תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ,רו״ח ותואר שני (מוסמך) במשפטים.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
מנהלת הסיכונים ומנהלת אגף הלוואות ,פיקדונות והשקעות באחזקות המדינה.
10/2000

אין
לא
)(7
)(8

058095498

-ה-9

028781961

ענבל חברה לביטוח בע"מ
פרטים נוספים על החברה
תקנה  26א' :נושאי משרה בכירה של התאגיד (המשך)
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

אורי אילן
1954
מבקר פנים

שמו
שנת לידה
התפקיד שהוא ממלא במבטח:
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח
אין
או בבעל עניין בו
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה
אחר או של בעל עניין
לא
השכלה:
 BAבכלכלה וחשבונאות ,רו״ח מוסמך.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
שותף במשרד רו״ח ,מבקר פנימי בחברות ציבוריות ואחרות.
התאריך שבו החלה כהונתו:
01/09/09

שמו
שנת לידה
התפקיד שהוא ממלא במבטח:
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח
או בבעל עניין בו
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה
אחר או של בעל עניין
השכלה:
תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
סמנכ״ל ביטוח  -מנהלת אגף הקרן הפנימית.
התאריך שבו החלה כהונתו:

שמו
שנת לידה
התפקיד שהוא ממלא במבטח:
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח
או בבעל עניין בו
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה
אחר או של בעל עניין
השכלה:
 BAבסטטיסטיקה באוניברסיטת תל אביב.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
מנהלת אגף שירותי מימון בחברה.
התאריך שבו החלה כהונתו:

ת.ז.

ת.ז.

052350063

28884146

שירי מרזל
1972
סמנכ״ל ביטוח מנהלת אגף הקרן הפנימית.
אין
לא

 .01/12/04סיימה את כהונתה ביום .30/4/17

ת.ז.

67268185

תמר רודיך
1947
מנהלת אגף שירותי ניהול ובקרה למרכז ההשקעות.
אין
לא

 .01/09/80סיימה את כהונתה ביום .31/12/17

 -ה - 10

ענבל חברה לביטוח בע״מ
פרטים נוספים על החברה
תקנה :27

רואה החשבה של התאגיד
קוסט פורר גבאי את קסירר רחוב דרך מנחם בגין  144א׳ ,תל אביב.

תקנה :28

שינויים בתזכיר או בתסנה של התאגיד
לא היו.

תקנה :29

המלצות והחלטות הדירקטוריון
(א)( - ) 1דירקטוריון החברה בישיבתו ביום  30במרס  2017החליט על חלוקת דיבידנד סופי בסך של 820
אלפי ש״ח מתוך הרווח ל שנת  .2016בחודש יוני  2017שולם הדיבידנד במזומן.
לא בוצע שינוי בהון הרשום או המונפק של החברה.
לא בוצע שינוי בתקנון או בתזכיר של התאגיד.
אין.
אין.
(א)( - ) 6לא בוצעה עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק בין החברה לבעל עניין בה.
(ב)

 לא היו החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית בניגוד להמלצות הדירקטורים בעניינים המפורטיםבתקנת מ שנ ה( א).

(ג)

 -לא התקיימה אסיפה כללית מיוחדת.

תקנה  29א׳ :החלטות החברה

() 1

־

לא אירעו מקרים המחייבים את אישור החברה לפעולה בהתאם לסעיף  255לחוק החברות.

(- ) 2

כנ״ל.

(- ) 3

לא היו עסקאות המחייבות אישורים מיוחדים לפי סעיף  ) 1( 270לחוק החברות.

(- ) 4

החברה רכשה פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של נושאי משרה אשר עמדה בתוקפה ב שנת
הדיווח.

 28במרס2018 ,

פרק ר
־ הצהרת אקטואר ־

עגן

v

ogen

יעוץ אקסוארי ,פיננסי ועסקי בע״מ
Actuarial, Financial & Business Consulting

| MERCERיי|

הצהרת האסטואר
התבקשתי על ידי ענבל חברה לביטוח בע״מ(להלן־ החברה) להעריך את התחייבויותיה בגין יחסי עובד מעביד ליום 31
בדצמבר( 2017 ,להלן -חוות הדעת) ,בהתאם לחוזרי רשות החברות הממשלתיות וכללי חשבונאות מקובלים בישראל.
אני מצהיר בזאת בקשר לחוות הדעת כדלקמן:
.1

אין לי קשרים עסקיים או אחרים עם החברה ,חברות קשורות שלה ובעלי עניין בה או עם בן משפחה של מי
מהם ,מלבד עריכת חוות הדעת.
עבודתי כאקטואר חיצוני של החברה אינה יוצרת לי ניגוד עניינים.
ידוע לי כי חוות הדעת נערכת לצורך הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר 2017 ,ואני מסכים כי היא
תיכלל בהם.

.4

לצורך עריכת חוות הדעת הסתמכתי על נתונים אשר נמסרו לי על ידי החברה .בקשותיי לקבלת מידע ונתונים
נענו בצורה מספקת לצורך עריכתה.
במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימניםאחרים.
ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי והמפורטות בחוות הדעת נקבעו על ידי החברה.

לאחר שבחנתי את הנתונים וההנחות הנזכרים בסעיפים  5עד  6לעיל ,הגעתי לידי מסקנה

כי הם סבירים ,הולמים

ומספקים ,וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך עריכת חוות הדעת.
השיטות לביצוע הערכת ההתחייבויות בגין יחסי עובד מעביד נקבעו ויושמו על ידי ,לפי

ם אקטואריים מקובלים ,חוזרי רשות החברות הממשלתיות ולתקינה

מיטב ניסיוני המקצועי,
החשבונאית החלה על

החברה.
.9

למיטב ידיעתי ,ההערכה האקטוארית שנכללה בחוות דעתי ,משקפת את ההתחייבויות של החברה בגין יחסי
עובד מעביד ליום  31בדצמבר.2017 ,
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