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 דין וחשבון הדירקטוריון על מצב ענייני המבטח
 

החברה( סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה  -להלןחברה לביטוח בע"מ ) ענבלדוח הדירקטוריון של 
הנחה תקופת הדוח(. הדוח נערך ב -)להלן 2020בספטמבר,  30ביום  ושהסתיימתשעה ושלושה חודשים של  ותלתקופ
 . 2019 ,דצמברב 31המעיין בו מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה ליום  שבידי

 
 תיאור החברה .1
 

 בעלת המניות של החברה 1.1
 

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

 
 תחומי פעילותה של החברה 1.2
 

ותחום שירותי הניהול.  תחום שירותי ייעוץ וכיסוי ביטוחיהחברה פועלת בשני תחומים עיקריים: 
 .2019לשנת  ראה פרק א' תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי -לתיאור תחומי הפעילות של החברה 

 
 הבחנה תאגידית .31

 
 .2019)ד( בדוח התקופתי לשנת  1לפרטים ראה באור  -לפרטים בדבר ההבחנה התאגידית 

 
 תיאור הסביבה העסקית והתפתחויות מאז הדוח השנתי האחרון .2

 
 מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד

 
והתקנות שהוצאו על  1981 -התשמ"א החברה כפופה להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

והתקנות שהוצאו על פיו.  1975 -פיו. בנוסף, החברה כפופה להוראות חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 
 .2019בפרק א' תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת  6לפרטים נוספים ראה סעיף 

 
מובאים להלן חוזרים מהותיים  2019בפרק א' בדוח התקופתי לשנת  6בהמשך לחקיקה שתוארה בסעיף 

 שפורסמו בתקופת הדיווח:
 
  פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תיקון הוראות החוזר המאוחד 2020לאפריל  20ביום ,

הוראת שעה על רקע אירוע הקורונה. התיקון נועד להקל על פעילות הדירקטוריון  -דירקטוריון גוף מוסדי 
ם, לאור המצב המיוחד במשק. בין ההקלות: ביטול החובה להתכנסות וההנהלות של הגופים המוסדיי

פרונטאלית בכל רבעון לפחות; מתן היתר לדירקטוריון של גוף מוסדי לדחות דיון בנושאים אשר מועד 
הדיון בהם הינו קבוע, למעט בעניינים הנוגעים לנגיף קורונה או נושאים שהדירקטוריון קבע לגביהם 

בנוסף  .; דחייה של מועד אישור הפרוטוקוליםלהשית סיכון מהותי על החברה שהדחייה אינה צפויה
החוזר מורה, כי ככל שיתקבלו החלטות דירקטוריון הנוגעות לאירוע הקורונה, החברה תמסור תמצית 

הוראת השעה תעמוד  ימי עסקים ממועד קבלת ההחלטה. 5ההחלטות לממונה על שוק ההון, בתוך 
 .2020 ביוני 30ליום בתוקפה עד 

 
 הבאות ההקלותאת תוקפן של  2020עד תום שנת להאריך  , פורסם חוזר שנועד2020 בספטמבר 24ביום 

הצגה של ל אפשרות מתןחובת הדירקטוריון וועדותיו להתכנס לפחות פעם ברבעון באופן פיזי;  ביטול -
שלו; וכן דחייה של מועד נושאים ועדכונים בישיבות דירקטוריון משותפות לגוף המוסדי ולחברת האם 

על לממונה  הדרישה לדיווח הוארכה, בנוסףאישור הפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון וועדותיו. 
 באירוע הקורונה ושעסקדיונים תמצית החלטות דירקטוריון או ועדות שהתקבלו ב

 
  להלן. 7.1ראה סעיף  -לחקיקה וחוזרים נוספים שפורסמו בעקבות משבר הקורונה 
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 מצב כספי .3
 

 :להלן נתונים מהדוח על המצב הכספי 3.1
 

  
 ליום

  בספטמבר 30
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  

       נכסים
       

 8,904  8,796  8,537  נכסים בלתי מוחשיים
       

 2,292  2,197  3,316  נכסי מסים נדחים
       

 38,754  38,191  34,978  רכוש קבוע, נטו
       

 12,873  14,085  24,194  נכסי ביטוח משנה
       

 -  622  89  נכסי מסים שוטפים
       

 4,895  7,501  5,374  חייבים ויתרות חובה
       

 4,802  1  29,264  פרמיות לגבייה
       

       השקעות פיננסיות:
 58,365  58,386  63,498  חוב סחירים נכסי 
 304  328  205  נכסי חוב שאינם סחירים 
 5,356  5,163  1,148  מניות 
 8,889  8,547  5,432  אחרות )קרנות סל( 

 72,914  72,424  70,283  סך כל ההשקעות הפיננסיות 
       

 12,990  4,423  9,505  מזומנים ושווי מזומנים
       

 158,424  148,240  185,540  סך כל הנכסים
       

       הון והתחייבויות
       

        הון
       

 31,428  31,428  31,428  הון מניות
 57,472  56,498  55,451  עודפים

       
 88,900  87,926  86,879  סך כל ההון 

       
       התחייבויות

       
בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי  התחייבויות

 12,876  14,088  24,196  תשואה
       

 8,544  7,777  8,828  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
       

 4,800  -  29,263  מבטחי משנה
       

 389  389  2,708  דיבידנד מוצע לתשלום
       

 278  -  -  התחייבויות בגין מסים שוטפים
       

 13,656  9,124  9,743  זכאים ויתרות זכות
       

 28,981  28,936  23,923  התחייבות בגין חכירה 
       

 69,524  60,314  98,661  סך כל ההתחייבויות 
       

 158,424  148,240  185,540  סך כל ההון וההתחייבויות 
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 )המשך( מצב כספי .3
 

 :מסים נדחים נכסי 3.2
 

, עלייה 2019 בספטמבר 30אלפי ש"ח ליום  2,197אלפי ש"ח ליום הדוח לעומת סך של  3,316סך של 
רשי עיתוי בגין מעלייה בהפבהפרשי עיתוי בגין הטבות לעובדים, . העלייה נובעת מעלייה 51%-של כ

 מכשירים פיננסיים שקוזזה בירידה מהפרשי עיתוי בגין רכוש קבוע.
 

 :ש קבוע, נטורכו 3.3
 

 ירידה, 2019 בספטמבר 30אלפי ש"ח ליום  38,191אלפי ש"ח ליום הדוח לעומת סך של  34,978סך של 
, שקוזזה 16בעיקר מירידה בסעיף מנכסים בחכירה בהתאם לתקן בינלאומי נובעת  הירידה. 8%-של כ

 .סעיף כלי רכבבומעלייה  סעיף מחשבים )בעיקר רכישות של מחשבים, שרתים וכו'(במעלייה 
 

 :נכסי ביטוח משנה .43
 

 עלייה, 2019 בספטמבר 30אלפי ש"ח ליום  14,085אלפי ש"ח ליום הדוח לעומת סך של  24,194סך של 
בחלקם של מבטחי משנה מרכישת ביטוח משנה לרכוש  בעיקר מעלייהנובעת  העלייה. 72%-של כ

 1משנה מרכישת ביטוח משנה לדלק ביום , מעלייה בחלקם של מבטחי 2020 ביוני 1המדינה ביום 
ומעלייה בחלקם של מבטחי משנה מרכישת ביטוח משנה לרכוש המדינה המנוהל ע"י  2020בפברואר 

. סכום הפרמיה משתנה מעת לעת, בהתאם להסכמי הביטוח עם 2019בנובמבר  1נתיבי ישראל ביום 
 מבטחי המשנה.

 
 :חייבים ויתרות חובה 3.5
 

 , ירידה2019 בספטמבר 30אלפי ש"ח ליום  7,501ש"ח ליום הדוח לעומת סך של  אלפי 5,374סך של 
ומירידה בסעיף חייבים  מירידה בהכנסות לקבל מממשלת ישראל נובעת בעיקר  הירידה. 28%-של כ

 אחרים )בעיקר ירידה בסעיף מקדמות לספקים(. 
 
 :פרמיות לגביה .63
 

. היתרה 2019בספטמבר  30אלפי ש"ח ליום  1של  אלפי ש"ח ליום הדוח לעומת סך 29,264סך של 
אלפי ש"ח, שטרם התקבלה מאת הקרן הפנימית בגין ביטוח רכוש  29,263ליום הדוח כוללת סך של 

אלפי ש"ח בגין ביטוח השקעות רוכשי דירות. היתרה  1וסך של  2020ביוני   1המדינה שחודש ביום 
ח, בגין ביטוח השקעות רוכשי דירות. ראה גם סעיף אלפי ש" 1כוללת סך של  2019 בספטמבר 30ליום 

 . לעיל. 3.4
 
 :השקעות פיננסיות .73
 

, ירידה 2019בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  72,914אלפי ש"ח ליום הדוח לעומת סך של  70,283סך של 
 . הירידה נובעת בעיקר מהפסדים מההשקעות הפיננסיות בתקופת הדוח. 4%-של כ

 
 :הון .83
 

, 2019בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  88,900אלפי ש"ח ליום הדוח לעומת סך של  86,879סך של  3.7.1
אלפי ש"ח, מרווח כולל אחר, נטו בסך  149בסך של  מרווח. הירידה נובעת 2%-ירידה של כ

 אלפי ש"ח. 2,319אלפי ש"ח בניכוי דיבידנד שהוכרז בסך של  149
 

)הון  שירותים פיננסיים )ביטוח(על ם לתקנות הפיקוח למידע בדבר עודף בהון העצמי בהתא 3.7.2
 לדוחות הכספיים. 5ראה באור  - 2018 -"ח עהתש ,(לקבלת רישיון מבטחהנדרש  מזעריעצמי 

 
 :התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה .93
 

 עלייה, 2019 בספטמבר 30אלפי ש"ח ליום  14,088אלפי ש"ח ליום הדוח לעומת סך של  24,196סך של 
סכום הפרמיה משתנה מעת לעת, . בפרמיות רכוש המדינה מעלייהנובעת בעיקר  העלייה. 72%-של כ

 לעיל. 3.4ראה גם סעיף  -בהתאם להסכמי הביטוח עם מבטחי המשנה 
 

 :מבטחי משנה .103
 

 עלייה, 2019 בדצמבר 31אלפי ש"ח ליום  4,800אלפי ש"ח ליום הדוח לעומת סך של  29,263סך של 
נובעת מהתחייבויות למבטחי משנה בגין רכישת ביטוחי משנה לרכוש המדינה.  העלייה. 510%-של כ

 . לעיל. 3.6ראה גם סעיף 
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 )המשך( מצב כספי .3
 

 :דיבידנד מוצע לתשלום .113
 

, עלייה של 2019 בספטמבר 30אלפי ש"ח ליום  389אלפי ש"ח ליום הדוח לעומת סך של  2,708סך של 
. היתרה ליום הדוח 2018נובעת מדיבידנד בגין רווחי שנת  2019 בספטמבר 30. היתרה ליום 596%-כ

אלפי ש"ח בגין רווחי  2,319, בסך 2020במרס  26כוללת דיבידנד זה, וכן כוללת דיבידנד, שהוכרז ביום 
החברות הממשלתיות  . דיבידנדים אלו טרם שולמו מאחר וטרם התקבל אישור רשות2019שנת 

 לתשלום.
 

 :התחייבויות בגין חכירה .123
 

, ירידה 2019 רבספטמב 30אלפי ש"ח ליום  28,936אלפי ש"ח ליום הדוח לעומת סך של  23,923סך של 
בגין משרדי החברה. הירידה בהתחייבות  16מיישום תקן בינלאומי  נוצרה ההתחייבות. 17%-של כ

 לעיל. 3.3השכירות. ראה גם סעיף נובעת מתשלומים בגין דמי 
 

 תוצאות הפעילות .4
 

 :להלן נתונים מדוחות רווח או הפסד ורווח כולל אחר 4.1

 

 
 חודשים שהסתיימו 9-ל

  בספטמבר 30ביום 
 חודשים שהסתיימו 3-ל

  בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום 
 בדצמבר 31

 2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
  אלפי ש"ח 
          

 22,456  5,481  ,9778  16,442  22,976 פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי 

 22,449  5,480  ,9758  16,437  22,972 משנה
          

 7  1  2  5  4 פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים )הפסדים( מהשקעות, 

 4,848  1,015  36  4,089  (1,510) נטו והכנסות מימון
 103,657  998,25  101,26  75,741  77,713 הכנסות אחרות

          
 108,512  27,014  139,26  79,835  76,207 סך כל ההכנסות

          
 99,501  24,023  176,25  72,453  75,940 הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

          
 9,011  2,991  963  7,382  267 על הכנסהלפני מסים רווח 

          
 3,392  1,145  332  2,864  118 מסים על הכנסה 

          
 5,619  1,846  631  4,518  149  רווח נקי 

          
          רווח )הפסד( כולל אחר:

רווח )הפסד( אקטוארי בגין 
 (1,484)  (1,291)  (268)  (1,291)  227 תוכניות להטבה מוגדרת

מסים על הכנסה )הטבת מס( 
בגין רכיבים של רווח )הפסד( 

 507  441  91  441  (78)  כולל אחר
          

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר, 
 (977)  (850)  (177)  (850)  149 נטו

          
 4,642  996  454  3,668  298 כולל סה"כ רווח 
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 :פרמיות שהורווחו ברוטו 4.2
 

, לעומת סך של אלפי ש"ח( 8,977)הרבעון סך של  בתקופת הדוח חש" אלפי 22,976בסך של  מוהסתכ
-עליה של כ אלפי ש"ח( 5,481)ברבעון מקביל אשתקד סך של  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה 16,442

לעומת סך  ש"ח אלפי 22,972סך של הדוח הסתכמו ב. עיקר הפרמיות שהורווחו ברוטו )בתקופת 40%
מביטוח מפני אובדן רכוש עבור  םהינ (,40%-אלפי ש"ח בתקופה המקבילה עליה של כ 16,437של 

. פרמיה זו הועברה ומביטוח מלאי הדלק של המדינה אשר היקפם עלה לעומת אשתקד ממשלת ישראל
, בהתאם להסכמי הביטוח עם מבטחי תעריף הפרמיה משתנה מעת לעת במלואה למבטחי משנה.

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  5אלפי ש"ח בתקופת הדוח וסך של  4המשנה. היתרה בשייר, בסך של 
 הינה מביטוח רוכשי דירות.

 
 :רווחים )הפסדים( מהשקעות 4.3
 

 36)הרבעון רווחים בסך של  ש"חאלפי  1,510הסתכמו בסך של בתקופת הדוח הפסדים מהשקעות 
)ברבעון מקביל  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה 4,089, לעומת רווחים מהשקעות בסך של אלפי ש"ח(

. הירידה בתקופת הדוח נובעת מתשואה שלילית בשיעור אלפי ש"ח( 1,015אשתקד רווחים בסך של 
תשואה חיובית  , שהשיגו מנהלי תיקי ההשקעות של החברה בתקופת הדוח, לעומת1.7%-של כ

 בתקופה המקבילה אשתקד. 6.4%-בשיעור של כ
 

 :הכנסות אחרות 4.4
 

)הרבעון ש"ח  אלפי 77,713בסך של , בתקופת הדוחהסתכמו  הכנסות החברה מתחום שירותי הניהול
)ברבעון מקביל אשתקד סך בתקופה המקבילה ש"ח  אלפי 75,741סך של לעומת , אלפי ש"ח( 26,101

. בהתאם להסכם המסגרת של החברה, הכנסות החברה 2.6%-עליה של כאלפי ש"ח(,  25,998של 
 להלן. 4.5מחושבות לפי ההוצאות בתוספת מרווח שנקבע. לגידול בהוצאות ראה סעיף 

 
 :הוצאות תפעול והנהלה וכלליות 4.5
 

סך של לעומת , אלפי ש"ח( 25,176)הרבעון סך של  בתקופת הדוח ש"ח אלפי 75,940בסך של  הסתכמו
-עליה של כאלפי ש"ח(  24,023)ברבעון מקביל אשתקד סך של בתקופה המקבילה ש"ח  אלפי 72,453
אלפי ש"ח, בעלייה בהוצאות המחשוב  1,088. העלייה מוסברת בעלייה בהוצאות השכר בסך של 4.8%

 בירידהאלפי ש"ח,  1,351ליחידות בסך של  אלפי ש"ח, בעליה ביעוץ המקצועי 2,214בסך של 
אלפי ש"ח  405עבור האוצר בסך של  אלפי ש"ח, בירידה בהוצאות 663בהשתלמויות ואגרות בסך 

 . ש"חאלפי  98ובירידה ביתרת ההוצאות בסך של 
 

 :ורווח )הפסד( כולל אחר, נטונקי רווח  4.6
 

אלפי  631של  רווח נקי בסך)הרבעון אלפי ש"ח  149הסתכם בסך של  בתקופת הדוח הרוח הנקי 4.6.1
רווח בתקופה המקבילה )ברבעון מקביל אשתקד אלפי ש"ח  4,518לעומת רווח נקי בסך ש"ח(, 
רווחי השקעות מירידה ב. הירידה נובעת בעיקר 97%-ירידה של כאלפי ש"ח(  1,846סך של נקי ב

 לעיל. 4.3ראה סעיף  -
 

)הרבעון הפסד אחר נטו, בסך אלפי ש"ח  149הסתכם בסך של  דוחבתקופת הרווח אחר, נטו  4.6.2
)ברבעון בתקופה המקבילה ש"ח אלפי  850הפסד אחר, נטו בסך לעומת אלפי ש"ח(,  177של 

. רווח זה נובע בעיקר מעליית שיעור אלפי ש"ח( 850סך של בהפסד אחר נטו, מקביל אשתקד 
לעומת ירידת הריבית בתקופה  (2019בדצמבר  31יום ריבית שהייתה ב)ביחס לריבית ההיוון 

המשמשת לחישוב , (2018בדצמבר  31יום ריבית שהייתה ב)ביחס ל המקבילה אשתקד
 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו. 

 
 תזרים מזומנים ונזילות .5
 

 12,990אלפי ש"ח ליום הדוח, לעומת יתרה בסך של  9,505יתרות המזומנים ושווי מזומנים הסתכמו בסך של 
 אלפי ש"ח. הירידה מוסברת כדלקמן: 3,485, ירידה של 2019בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום 

אלפי ש"ח. תזרימי מזומנים ששימשו  4,847תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת הסתכמו בתקופת הדוח בסך של 
אלפי ש"ח )השקעה ברכוש קבוע ונכסים בלתי  3,140לפעילות השקעה הסתכמו בתקופת הדוח בסך של 

אלפי ש"ח )תשלום עבור  5,192מוחשיים( ותזרימי מזומנים ששימשו לפעילות מימון הסתכמו בסך של 
 התחייבות בגין חכירה(.
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 בקרות ונהלים לגבי הגילוי

 
בשיתוף המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את הנהלת החברה, 

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 הרבעוני בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח 
 שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

 
 בקרה פנימית על דיווח כספי

 
החברה כמפורט בסעיף  התכנס דירקטוריוןלא  2020 בספטמבר 30במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 

כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי אשר השפיע באופן  להלן. פרט לאמור לא אירע 7.2
 מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

 
 מידע אודות אירועים מהותיים שחלו בתקופת הדוח הכספי ולאחריו .7
 

  משבר נגיף הקורונה 7.1
 

, הוציאו בתקופת הדיווח ולאחריהבעקבות התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובמדינת ישראל, 
רגולטורים שונים תקנות שעת חירום והוראות שעה וכן חוזרים והנחיות לכלל המשק, ובתוכו למגזר 

גוף שהוא מקום עבודה הציבורי הרחב, ובכלל זה חברות ממשלתיות, לרבות החברה. החברה הוגדרה כ
 חיוני. להלן רשימת החיקוקים וההוראות הרלוונטיים לחברה:

  הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית( )הוראת 2019צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )
 ;16.11.2020בתוקף עד ליום  - 04.02.2020, מיום 2020-שעה(, תש"ף

 בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף  צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד- 
 ;16.11.2020בתוקף עד ליום  - 02.02.2020, מיום 2020

  בנושא "היערכות להתמודדות אפשרית  03.03.2020ביטוח וחיסכון מיום ההון חוזר רשות שוק
 עם התפרצות נגיף הקורונה בישראל";

  לעבודה במתכונת מצומצמת מיום חוזר הממונה על שוק ההון בדבר המעבר הגופים המוסדיים
17.3.2020; 

  בדבר "היערכות להתמודדות אפשרית  5.3.2020הודעת מנהל רשות החברות הממשלתיות מיום
 עם התפרצות נגיף הקורונה בישראל";

  בדבר "היערכות נוספת להתמודדות עם  15.3.2020חוזר רשות החברות הממשלתיות מיום
 התפרצות נגיף הקורונה בישראל";

 וזר משותף של הממונה על השכר במשרד האוצר ומנהל רשות החברות הממשלתיות בדבר ח
 ;15.3.2020עבודה מהבית עקב התפשטות נגיף הקורונה" מיום  -  "חברות ממשלתיות

  בדבר "היערכות לעבודה מהבית  09.03.2020חוזר הממונה על השכר במשרד האוצר מיום
 ה";התפשטות וירוס הקורונ -בתקופת חירום 

  בדבר "החלת  23.3.2020-ו 21.3.2020חוזרים של הממונה על השכר במשרד האוצר מהימים
ההסכם הקיבוצי בדבר יציאה לחופשה בתקופת חירום" ובדבר "הנחיות לעבודת עובדי חברות 

 ממשלתיות במתכונת חירום", בהתאמה;
  חוזרים של הממונה על השכר במשרד האוצר לעבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום

, 19.4.2020, 18.4.2020, 01.04.2020, 29.3.2020בעקבות התפשטות נגיף הקורונה מהימים 
 ; 16.10.2020 -ו 6.10.2020, 08.09.2020, 21.7.2020, 16.7.2020, 03.05.2020 ,26.4.2020

 היו  21.3.2020, מיום 2020 -הגבלת פעילות(, תש"ף  -)נגיף הקורונה החדש  תקנות שעת חירום(
 (;21.6.2020בתוקף עד ליום 

  תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף
 (;22.6.2020)היו בתוקף עד ליום  22.3.2020, מיום 2020 -הקורונה החדש(, התש"ף 

 ם )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה תקנות שעת חירו
 (;2.5.2020)היו בתוקף עד ליום  22.3.2020, מיום 2020 -החדש(, התש"ף 

  הגבלת פעילות(,  -חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש
 (;10.8.2020)היה בתוקף עד ליום  23.6.2020, מיום 2020-תש"ף

  הגבלת מספר  -חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש
, מיום 2020-העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, תש"ף

 (;10.8.2020וקף עד ליום )היה בת 23.6.2020
 
 

https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_308.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_308.doc
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 )המשך( משבר נגיף הקורונה 7.1
 

 מיום 2020-חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, תש"ף ,
 ;30.6.2021, בתוקף עד ליום 23.7.2020

  מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות תקנות סמכויות
 .11.11.2020, בתוקף עד ליום 10.8.2020, מיום 2020-במקומות עבודה(, תש"ף

  '2020 -(, התשפ"א 3חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש()הוראת שעה()תיקון מס- 
ואת השיפוי  התשלום לעובדים שנאלצו לשהות בבידוד בהוראת המדינה את התיקון מסדיר

 למעסיקים מסוימים בגין תשלום זה.
 

בעקבות הוראות רשות שוק ההון ורשות החברות הממשלתיות, התכנס דירקטוריון החברה לישיבה 
שראל". , בנושא "היערכות החברה להתמודדות אפשרית עם נגיף הקורונה בי12.03.2020מיוחדת ביום 

דירקטוריון החברה מינה ועדה דירקטוריונית משותפת, המורכבת מחברי ועדת ההשקעות וועדת כוח 
אדם, והסמיך אותה לפקח על נושא היערכות החברה להתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה, לקבוע 

ד ליום הועדה המשותפת(. מיום הקמתה וע -מדיניות בנושא זה ולעקוב אחר יישום המדיניות )להלן
ועד למועד דוח זה, בעקבות  6.8.2020ישיבות. בתקופה שבין  10, ערכה הועדה המשותפת 06.08.2020

חברי ועדה משותפת, שמינויים עדיין  –ירידת מניין הדירקטורים כמפורט מטה, ערכו הדירקטורים 
ת החברה בתוקף, ישיבה וולונטרית שבה קיבלו עדכונים ודיווחים מהנהלת החברה בקשר להתנהלו

בתקופת הקורונה, לרבות התפתחויות בשוק ההון ופעולות החברה בתחום זה. בנוסף, ועדת 
ההשקעות, שהתכנסה בתקופת הדוח, קיימה פיקוח ומעקב שוטפים אחר התפתחויות בשוק ההון 

  ואחר פעולות החברה בתחום הנ"ל. 
 

ההתפתחויות בשוק ההון  הועדה המשותפת וועדת ההשקעות של החברה מקיימות מעקב הדוק אחר
 והן מפקחות על פעולות החברה בתחום זה.

 
בהתאם להוראות החיקוקים שפורטו לעיל, ביצעה החברה מיפוי מחדש של השירותים הניתנים על 
ידה בהתאם למידת חיוניותם וזאת בתאום עם מקבלי השירות בממשלה ולאחר מכן ביצעה מיפוי 

יח רציפות מתן השירותים על ידי החברה, בדגש על שירותי מצבת כוח אדם בחברה, וזאת כדי להבט
הליבה שלה. בעקבות ביצוע המיפויים הנ"ל, התבקשו כרבע מעובדי החברה לצאת לחופשה תחילה 

, כאשר חלק מהעובדים יצאו לחל"ת ורובם לחופשה 30.4.2020, ובהמשך עד ליום 19.04.2020עד ליום 
 בתשלום.

 
חולקו לצוותים, באופן שחלקם עבדו מהבית וחלקם עבדו ממשרדי  העובדים שהוגדרו כחיוניים,

החברה, תוך שמירה קפדנית על כללי משרד הבריאות. החברה נערכה מבעוד מועד לעבודה נרחבת 
מהבית, בעקבות תרחישים מסוג זה. החברה פעלה בהתאם להוראות החוזרים של רשות החברות 

וקיבלה אישורים לפעולותיה בדירקטוריון החברה, הממשלתיות והממונה על השכר במשרד האוצר 
 רשות החברות הממשלתיות והממונה על השכר במשרד האוצר.

הסתיים תוקפו של ההסכם הקיבוצי בדבר יציאה לחופשה של המגזר הציבורי הרחב  02.05.2020ביום 
בשל נגיף הקורונה, ומאז החזירה החברה לעבודה את רובם הגדול של העובדים, שלא הוגדרו 

 כ"חיוניים" לעבודה סדירה. 
הכל תוך שמירה על  "תו הסגול" ונערכה לחזרה הדרגתית לעבודה מלאה,-החברה עומדת בתנאי ה

 בריאות העובדים ובריאות הציבור ובכפוף להוראות כל דין.
, עם התגברות התחלואה והמשך התפשטות וירוס הקורונה, קיבלה הנהלת 2020בתחילת חודש יולי 

החברה מספר החלטות לצורך צמצום נוכחות עובדי החברה והפרדה פיזית בין עובדי יחידות קריטיות. 
 ה הנחיות לעובדי החברה. לצורך כך, פרסמ

 
פעילות סוכנות הנסיעות הושפעה בצורה משמעותית כתוצאה מהמשבר. לאור זאת, הגיעה החברה 
לסיכום עם נציגי החשב הכללי להקטנת מצבת כוח האדם בסוכנות הנסיעות, וזאת בהתאם לפעילות 

 הצפויה של סוכנות הנסיעות. 
 

 2020ברבעון הרביעי של שנת ת לסוכנות הנסיעות, , המיוחסולאור האמור לעיל, הוצאות החברה
 ברבעונים, המיוחסות לסוכנות הנסיעותקטנו, כמו כן, ההוצאות  2021וברבעון הראשון של שנת 

בהתאם להסכם המסגרת, הכנסות  .פויות לקטון בעקבות משבר הקורונהצ 2021של שנת הבאים 
ברבעון הרביעי של , מסוכנות הנסיעות, ברההחברה נגזרות מהעלויות בפועל, ועל כן גם הכנסות הח

 קטנו. כמו כן, הכנסות החברה מפעילות סוכנות הנסיעות,  2021וברבעון הראשון של שנת  2020שנת 
בהתאם. יחד עם זאת, לא צפוי שינוי מהותי ברווחיות לקטון  צפויות, 2021הבאים של ברבעונים 

  החברה, לפני מס, מתחום שירותי הניהול.



 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 דוח הדירקטוריון

 

 9-א

 )המשך( מידע אודות אירועים מהותיים שחלו בתקופת הדוח הכספי ולאחריו .7
 

 )המשך( משבר נגיף הקורונה 7.1
 

החליטה הוועדה המשותפת על שינוי מדיניות ההשקעות בחברה, כדי לצמצם  2.7.20בישיבתה מיום 
 את חשיפות החברה למרכיבי השקעה מניתיים וזאת לתקופה קצובה.

 
הכספיים המשיכה התנודתיות הגבוהה בשווקים הפיננסיים. בעקבות תנודתיות לאחר תאריך הדוחות 

זאת, מתאריך הדוח הכספי ועד סמוך למועד אישורו, נרשם רווח כולל מתיק ההשקעות הסחיר בסכום 
ש"ח לפני מס, סכום זה עשוי לקטון או לגדול בהתאם להתפתחויות  מיליון 1.8-שנאמד בסך של כ

  הצפויות בשוק ההון.
 

 מצב דירקטוריון החברה והשלכותיו על הדוח 7.2
 

הדירקטורים מספר ירד , עם סיום כהונתו של אחד מחברי הדירקטוריון, 2020באוגוסט  10החל מיום 
למניין הדירקטורים בהתאם לחוק הפיקוח ולמסמכי היסוד של המינימלי  שהוא המספר 7-מתחת ל

 היה, דירקטוריון החברה השלמת הרכב הדירקטוריוןמועד , 2021במאי  19ליום החברה. ממועד זה ועד 
מנוע מלהתכנס לצורך קבלת החלטות. במסגרת שמירת הקשר עם הדירקטורים היה בהרכב חסר ו

ישיבות וולונטריות בהשתתפות הנהלת החברה  וכינסה זימנההמכהנים שמינויים תקף, החברה 
ב עסקי החברה. רשות החברות הממשלתיות ים, לצורך עדכון ודיווח לגבי מצנוהדירקטורים המכה

עדכנה את רשות שוק ההון לגבי מצב גם החברה  חסר בחברה.הדירקטוריון המודעת למצב של הרכב 
 ההרכב החסר בדירקטוריון.

 
לאור האמור לעיל, וכדי לעמוד בהוראות הרגולטורים בכל הנוגע להגשת דוחות כספיים ודיווחים 

 . 2020והדוח התקופתי לשנת  2021בספטמבר  30ליום הכספיים טיוטת הדוחות  הוגשואחרים, 
 

. 2021במאי  27לאחר השלמת המספר המינימלי למניין הדירקטורים, כונסה ישיבת דירקטוריון ביום 
 2020, הדוח התקופתי לשנת 2020בספטמבר  30בישיבה זאת, נדונו ואושרו הדוחות הכספיים ליום 

 .2021 במרס 31והדוחות הכספיים ליום 
 

 2019שינויים ביחס למידע שנכלל בפרק ה' בדוח התקופתי לשנת  .8
 

בדוח  26נושאי משרה בכירה בתאגיד בתקופת הדוח ועד מועד אישורו ראה פרק ה', תקנה לשינויים אודות 
 , המאושר עם דוח זה.2020התקופתי לשנת 
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 *( (certificationהצהרה )
 
 

 , מצהיר כי:נחמה יריבאני, 
 
 30חברת הביטוח( לרבעון שהסתיים ביום  -סקרתי את הדוח הרבעוני של ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן .1

 הדוח(. -)להלן  2020, בספטמבר
 
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  .2

ם שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס מהותית הנחוץ כדי שהמצגי
 לתקופה המכוסה בדוח.

 
בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל  .3

תזרימי המזומנים של הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ו
 בדוח. המכוסיםולתקופות  למועדיםחברת הביטוח 

 
 לגביאני, ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו, אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  .4

 -ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח; וכןגילוי ה
 

לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו  )א(
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  )ב(

ספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם ל
 ( ולהוראות הממונה על שוק ההון;IFRSלתקני דיווח בינלאומיים )

 
של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו  האפקטיביותהערכנו את  (ג)

הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על של האפקטיביות לגבי 
 -הערכתנו; וכן

 
גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע  ( ד)

 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  .5

הביקורת של הדירקטוריון של חברת הביטוח, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 
 על דיווח כספי:

 
ות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותי )א(

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  )ב(

 רה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי.להם תפקיד משמעותי בבק
 
, עם סיום כהונתו של אחד מחברי הדירקטוריון, ירד מספר הדירקטורים 2020באוגוסט,  10כי החל מיום  ()ג

שהוא המספר המינימלי למניין הדירקטורים בהתאם לחוק הפיקוח ולמסמכי היסוד של  7-מתחת ל
, דירקטוריון החברה נמצא בהרכב חסר ומנוע מלהתכנס 2021במאי  19ליום החברה. ממועד זה ועד 

 לצורך קבלת החלטות. האמור מהווה חולשה מהותית בבקרה הפנימית על דיווח כספי.
 

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

 אני, מעוז שהרבני, מצהיר כי:
 
 30חברת הביטוח( לרבעון שהסתיים ביום  -סקרתי את הדוח הרבעוני של ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן .1

 הדוח(. -)להלן  2020, בספטמבר
 
על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  בהתבסס .2

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 
 לתקופה המכוסה בדוח.

 
אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי  .3

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של 
 חברת הביטוח למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

 
לגבי  אני, ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו, אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים .4

 -הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח; וכן
 

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים  )א(
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת הביטוח בפרט 

 של הדוח;במהלך תקופת ההכנה 
 
קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת  )ב(

לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם 
 ( ולהוראות הממונה על שוק ההון;IFRSלתקני דיווח בינלאומיים )

 
ו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו הערכנ )ג(

לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על 
 -הערכתנו; וכן

 
ון זה שהשפיע גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבע )ד( 

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  .5

הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית הביקורת של הדירקטוריון של חברת הביטוח, בהתבסס על 
 על דיווח כספי:

 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  )א(

על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח לרשום, לעבד, לסכם ולדווח 
 -על מידע כספי; וכן

  
רמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש כל ת )ב(

 להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי.
 
, עם סיום כהונתו של אחד מחברי הדירקטוריון, ירד מספר הדירקטורים 2020באוגוסט,  10כי החל מיום  ()ג

פר המינימלי למניין הדירקטורים בהתאם לחוק הפיקוח ולמסמכי היסוד של שהוא המס 7-מתחת ל
, דירקטוריון החברה נמצא בהרכב חסר ומנוע מלהתכנס 2021במאי  19ליום החברה. ממועד זה ועד 

 לצורך קבלת החלטות. האמור מהווה חולשה מהותית בבקרה הפנימית על דיווח כספי.
 

 י או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות
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 דבר הבקרה הפנימית על דיווח כספידוח של הדירקטוריון וההנהלה ב
 
 

לא התכנס דירקטוריון החברה עקב הרכב חסר.  2020, בספטמבר 30ברבעון האחרון לתקופה המסתיימת ביום 

לא חלו שינויים שהשפיעו באופן מהותי או העשויים להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפנימית על למעט האמור, 

 דיווח כספי בחברה.
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 דוחות כספיים ביניים

 

 2020, בספטמבר 30ליום 

 

 

 בלתי מבוקרים



 

  

 
 
 
 
 
 

 בע"מ ענבל חברה לביטוח
 

 ביניים דוחות כספיים
 

 2020, בספטמבר 30ליום 
 

 בלתי מבוקרים
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
  

 2-ג סקירת דוחות כספיים ביניים
  

 3-ג - 5-ג הצהרות מנהלים
  

 6-ג דוחות על המצב הכספי
  

 7-ג  או הפסד ורווח כולל אחרעל רווח דוחות 
  

 8-ג - 9-ג דוחות על השינויים בהון 
  

 10-ג - 12-ג דוחות על תזרימי מזומנים
  

 13-ג - 26-ג בינייםבאורים לדוחות הכספיים 
  

 27-ג -28-ג פרוט השקעות פיננסיות -נספח 
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של ענבל חברה לביטוח בע"מ
 

 מבוא
 

החברה(, הכולל את הדוח התמציתי על  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן 
ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון  2020, בספטמבר 30המצב הכספי ליום 

תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תשעה ותזרימי המזומנים לתקופות של 
"דיווח כספי  - IAS 34לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

בהתאם לחוק  הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכוןלתקופות ביניים" ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי 
ב לחוק החברות הממשלתיות,  33ובהתאם להוראות סעיף  1981-יטוח(, התשמ"אהפיקוח על שירותים פיננסיים )ב

אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות.  1975 -התשל"ה 
 אלו בהתבסס על סקירתנו.

 
 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי  -של לשכת רואי חשבון בישראל  2410)ישראל(  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה
מורכבת לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

. בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחריםמבירורים, 
ה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל סקירה הינ

ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 
 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 מסקנה

 
לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות  בהתבסס על סקירתנו,

הממונה על שוק ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי  IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
הוראות בהתאם ל 1981 -בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א  ההון, ביטוח וחיסכון

 ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות. 1975 -ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה  33סעיף 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 קסירר את פורר גבאי קוסט  אביב,-תל
 רואי חשבון  2021 ,במאי 27
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 *( הדירקטוריוןהצהרת יו"ר 
 
 

 , מצהיר כי:יהלי רוטנברג אני, 
 
 השלישיהחברה( לרבעון  -בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן  .1

 הדוחות(. -)שניהם יחד להלן  2020של שנת 
 
נכון של עובדה מהותית ולא בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא  .2

חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, 
 לתקופה המכוסה בדוחות. סלא יהיו מטעים בהתייח

 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון  .3

קפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי מש
 ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

 
אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים  .4

הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של לצורך גילוי 
בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה מובא לידיעתנו על ידי אחרים 

 בחברה בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.
 
ו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו,  גילינ .5

 -בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר 
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על  א.
דיווח כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע 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  ב.
 משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

 
, עם סיום כהונתו של אחד מחברי הדירקטוריון, ירד מספר 2020באוגוסט,  10כי החל מיום  ג.

המינימלי למניין הדירקטורים בהתאם לחוק הפיקוח ולמסמכי  שהוא המספר 7-הדירקטורים מתחת ל
, דירקטוריון החברה נמצא בהרכב חסר ומנוע 2021במאי  19ליום היסוד של החברה. ממועד זה ועד 

 מלהתכנס לצורך קבלת החלטות. האמור מהווה חולשה מהותית בבקרה הפנימית על דיווח כספי.
 
 

 או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 יהלי רוטנברג  2021 ,במאי 27

  
 יו"ר הדירקטוריון
  הקבוע הנבחר

   
 
 
 
 
 
 

 נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות *(  
 2005 -הדירקטוריון(, תשס"ו הכספיים ודוח 
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 *( הצהרת המנהל הכללי
 
 

 כי:, מצהיר יריב נחמהאני, 
 
 השלישיהחברה( לרבעון  -בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן  .1

 הדוחות(. -)שניהם יחד להלן  2020של שנת 
 
הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את  .2

חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, 
 לתקופה המכוסה בדוחות. סלא יהיו מטעים בהתייח

 
כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע  .3

משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי 
 ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

 
ה של בקרות ונהלים אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחבר .4

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.
 
ברה המצהירים הצהרה כזו,  גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, אני ואחרים בח .5

 -בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר 
 

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

 כספי.
 

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

 
, עם סיום כהונתו של אחד מחברי הדירקטוריון, ירד מספר 2020באוגוסט,  10כי החל מיום  ג.

שהוא המספר המינימלי למניין הדירקטורים בהתאם לחוק הפיקוח ולמסמכי  7-הדירקטורים מתחת ל
, דירקטוריון החברה נמצא בהרכב חסר ומנוע 2021במאי  19ליום היסוד של החברה. ממועד זה ועד 

 מלהתכנס לצורך קבלת החלטות. האמור מהווה חולשה מהותית בבקרה הפנימית על דיווח כספי.
 

 באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 יריב נחמה  2021 ,במאי 27
 מנהל כללי  

   
 
 
 
 
 
 

 נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות *(  
 .2005 -הדירקטוריון(, תשס"ו הכספיים ודוח 
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 *(כספים ההצהרת סמנכ"ל 
 
 

 אני, מעוז שהרבני, מצהיר כי:
 
 השלישיהחברה( לרבעון  -בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן  .1

 הדוחות(. -)שניהם יחד להלן  2020של שנת 
 
הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את  .2

חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, 
 לתקופה המכוסה בדוחות. סלא יהיו מטעים בהתייח

 
כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע  .3

משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי 
 ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

 
ה של בקרות ונהלים אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחבר .4

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.
 
ברה המצהירים הצהרה כזו,  גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, אני ואחרים בח .5

 -בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר 
 

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

 כספי.
 

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

 
, עם סיום כהונתו של אחד מחברי הדירקטוריון, ירד מספר 2020באוגוסט,  10כי החל מיום  ג.

שהוא המספר המינימלי למניין הדירקטורים בהתאם לחוק הפיקוח ולמסמכי  7-הדירקטורים מתחת ל
, דירקטוריון החברה נמצא בהרכב חסר ומנוע 2021במאי  19ליום היסוד של החברה. ממועד זה ועד 

 מלהתכנס לצורך קבלת החלטות. האמור מהווה חולשה מהותית בבקרה הפנימית על דיווח כספי.
 

 באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 מעוז שהרבני  2021 ,במאי 27
 סמנכ"ל כספים  
   
 
 
 
 

 נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות *(  
 .2005 -ודוח הדירקטוריון(, תשס"ו הכספיים 

 
 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 6-ג
 

 דוחות על המצב הכספי
 

  
 ליום

  בספטמבר 30
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  

       נכסים
       

 8,904  8,796  8,537  נכסים בלתי מוחשיים
       

 2,292  2,197  3,316  נדחיםנכסי מסים 
       

 38,754  38,191  34,978  רכוש קבוע, נטו
       

 12,873  14,085  24,194  נכסי ביטוח משנה
       

 -  622  89  נכסי מסים שוטפים
       

 4,895  7,501  5,374  חייבים ויתרות חובה
       

 4,802  1  29,264  פרמיות לגבייה
       

       השקעות פיננסיות:
 58,365  58,386  63,498  נכסי חוב סחירים 
 304  328  205  נכסי חוב שאינם סחירים 
 5,356  5,163  1,148  מניות 
 8,889  8,547  5,432  אחרות )קרנות סל( 

 72,914  72,424  70,283  סך כל ההשקעות הפיננסיות 
       

 12,990  4,423  9,505  מזומניםמזומנים ושווי 
       

 158,424  148,240  185,540  סך כל הנכסים
       

       הון והתחייבויות
       

        הון
       

 31,428  31,428  31,428  הון מניות
 57,472  56,498  55,451  עודפים

       
 88,900  87,926  86,879  סך כל ההון 

       
       התחייבויות

       
 12,876  14,088  24,196  התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה

       
 8,544  7,777  8,828  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

       
 4,800  -  29,263  מבטחי משנה

       
 389  389  2,708  דיבידנד מוצע לתשלום

       
 278  -  -  התחייבויות בגין מסים שוטפים

       
 13,656  9,124  9,743  זכאים ויתרות זכות

       
 28,981  28,936  23,923  התחייבות בגין חכירה 

       
 69,524  60,314  98,661  סך כל ההתחייבויות 

       
 158,424  148,240  185,540  סך כל ההון וההתחייבויות 

        
 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

 
 

       2021 ,במאי 27
 מעוז שהרבני  יריב נחמה  יהלי רוטנברג  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנהל כללי  יו"ר הדירקטוריון  
       



 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 7-ג
 

 אחר רווח כוללרווח או הפסד ועל  ותדוח

 

 
 

 חודשים שהסתיימו 9-ל
  בספטמבר 30ביום 

 חודשים שהסתיימו 3-ל
  בספטמבר 30ביום 

 
לשנה 

שהסתיימה 
 ביום 

 בדצמבר 31
 2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ]למעט נתוני רווח למניה[ אלפי ש"ח 
          

 22,456  5,481  8,977  16,442  22,976 פרמיות שהורווחו ברוטו
 22,449  5,480  8,975  16,437  22,972 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

          
 7  1  2  5  4 פרמיות שהורווחו בשייר

          
 4,848  1,015  36  4,089  (1,510) רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 103,657  25,998  26,101  75,741  77,713 הכנסות אחרות
          

 108,512  27,014  26,139  79,835  76,207 סך כל ההכנסות
          

 99,501  24,023  25,176  72,453  75,940 הוצאות תפעול והנהלה וכלליות
          

 9,011  2,991  963  7,382  267 פני מסים על הכנסהרווח ל
          

 3,392  1,145  332  2,864  118 מסים על הכנסה 
          

 רווח נקי 
  149  4,518  631  1,846  5,619 

          
          רווח )הפסד( כולל אחר:

          
רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכניות להטבה 

 (1,484)  (1,291)  (268)  (1,291)  227 מוגדרת
רכיבים של רווח מסים על הכנסה )הטבת מס( בגין 

 507  441  91  441  (78)  )הפסד( כולל אחר
          

 (977)  (850)  (177)  (850)  149 סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר, נטו
          

 4,642  996  454  3,668  298 כולל סה"כ רווח 
          
          
          
 0.23  0.08  0.03  0.18  0.01 למניה )בש"ח(ווח ר
          

 
 
 
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 8-ג
 

 על השינויים בהון  ותדוח
 

  
 הון

 סך הכל  עודפים  מניות
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 88,900  57,472  31,428  )מבוקר( 2020בינואר,  1יתרה ליום 

       
 149  149  -  לתקופה נקי רווח

       
       פריטי רווח כולל אחר שלא יעברו לרווח והפסד:

 227  227  -  רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת
 (78)  (78)  -  מסים על הכנסה בגין רכיבים של רווח כולל אחר

       
 149  149  -  סה"כ רווח כולל אחר, נטו

       
 298  298  -  כולל רווחסה"כ 

       
 (2,319)  (2,319)  -  דיבידנד מוצע לתשלום

       
 86,879  55,451  31,428   2020, בספטמבר 30יתרה ליום 

       
       

 84,647  53,219  31,428  )מבוקר( 2019בינואר,  1יתרה ליום 
       

 4,518  4,518  -  לתקופה רווח נקי
       

       כולל אחר שלא יעברו לרווח והפסד: הפסדפריטי 
 (1,291)  (1,291)  -  אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת הפסד

 441  441  -  כולל אחר הפסדבגין רכיבים של  הטבת מס
       

 (850)  (850)  -  כולל אחר, נטו הפסדסה"כ 
       

 3,668  3,668  -  סה"כ רווח כולל
       

 (389)  (389)  -  דיבידנד מוצע לתשלום
       

 87,926  56,498  31,428  2019, בספטמבר 30יתרה ליום 

       
       

 425,86  54,997  31,428   2020, ביולי 1יתרה ליום 
       

 631  631  -  רווח נקי לתקופה
       

       והפסד:פריטי הפסד כולל אחר שלא יעברו לרווח 
 (268)  (268)  -  הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת

 91  91  -  בגין רכיבים של הפסד כולל אחרהטבת מס 
       

 (177)  (177)  -  סה"כ הפסד כולל אחר, נטו
       

 454  454  -  סה"כ רווח כולל
       

 86,879  55,451  31,428   2020, בספטמבר 30יתרה ליום 

       
       

 . ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 9-ג
 

 על השינויים בהון  ותדוח
 

  
 הון

 סך הכל  עודפים  מניות
 מבוקרבלתי   
 אלפי ש"ח  
   86,930   55,502  31,428   2019, ביולי 1יתרה ליום               
       

 1,846  1,846  -  לתקופה נקירווח 
       

       כולל אחר שלא יעברו לרווח והפסד: הפסדפריטי 
 (1,291)  (1,291)  -  אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת הפסד

 441  441  -  כולל אחר הפסדבגין רכיבים של  הטבת מס
       

 (850)  (850)  -  כולל אחר, נטו הפסדסה"כ 
       

 996  996  -  סה"כ רווח כולל
       

 87,926  56,498  31,428  2019, בספטמבר 30יתרה ליום 
       
       

  
 הון

 סך הכל  עודפים  מניות
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 84,647  53,219  31,428   2019בינואר,  1יתרה ליום 
       

 5,619  5,619  -  רווח נקי
       

       פריטי הפסד כולל אחר שלא יעברו לרווח והפסד:
 (1,484)  (1,484)  -  הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת

 507  507  -  הטבת מס בגין רכיבים של הפסד כולל אחר
       

 (977)  (977)  -  סה"כ הפסד כולל אחר, נטו
       

 4,642  4,642  -  סה"כ רווח כולל
       

 (389)  (389)  -  דיבידנד מוצע לתשלום 
       

 88,900  57,472  31,428  2019, בדצמבר 31יתרה ליום 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 10-ג
 

 על תזרימי המזומנים ותדוח
 

   

 
חודשים  9-ל

 שהסתיימו
  בספטמבר 30ביום 

 חודשים 3-ל
 שהסתיימו 

  בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום 
 בדצמבר 31

    2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח  נספח  
             
             

 14,329  205  ,7962  2,880  847,4  א  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
             
             

             תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה

   רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 
(1,092)  (1,033)  (412)  (384)  (599,1) 

 (265,4)  (482)  (1,260)  (1,548)  (2,158)    רכישת רכוש קבוע 
 459  -  50  58  110    תמורה ממימוש רכוש קבוע

             
 (405,5)  (866)  (1,622)  (2,523)  (140,3)    מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

             
             

             תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות מימון
             

 (4,862)  ( *( 2,265)  (2,590)  ( *(4,862)  (5,192)    התחייבות בגין חכירה

   ששימשו לפעילות מימון מזומנים נטו
 
(5,192)  (4,862)  (2,590)  (2,265)  (4,862) 

             
             

 4,062  (2,926)  (1,416)  (4,505)  (3,485)    עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
             

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
   התקופה

 
12,990  8,928  921,10   7,349  8,928 

             
 12,990  4,423  9,505  4,423  9,505    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *( סווג מחדש
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 11-ג
 

 המזומניםעל תזרימי  ותדוח
 

 

  
 חודשים 9-ל

 שהסתיימו
  בספטמבר 30ביום 

 חודשים 3-ל
 שהסתיימו 

  בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  

           :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת -נספח א' 
           

 5,619  1,846  631  4,518  149  רווח נקי 
           

           התאמות לסעיפי רווח והפסד:
           הפסדים )רווחים(, נטו מהשקעות פיננסיות:           
 (2,529)  (733)  412  (2,542)  363  נכסי חוב סחירים    
 (1,238)  (308)  (163)  (944)  537  מניות    
 (1,409)  (100)  (360)  (1,000)  335  השקעות אחרות    
ונכסים בלתי רווח ממימוש רכוש קבוע            

 מוחשיים
 

(41)  (2)  (25)  -  (164) 
           

 426  *( 109  90  *(  324  291  הוצאות מימון בגין התחייבויות בגין חכירה
           

           פחת והפחתות:
 7,264  1,857  1,918  5,406  5,708  רכוש קבוע               
 1,791  469  506  1,333  1,459  נכסים בלתי מוחשיים    
גידול )קיטון( בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח            

 שאינם תלויי תשואה
 

11,320  (16,465)  (8,939)  (5,480)  (17,677) 
 17,676  5,480  8,938  16,464  (11,321)  )גידול( בנכסי ביטוח משנהקיטון            
 3,392  1,145  332  2,864  118  מסים על הכנסה            
 1,028  184  131  454  511  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו           
           

           :שינויים בסעיפים מאזניים אחרים
 (2,226)        (553)  1,547  (2,291)  109  מכירות )רכישות(, נטו של השקעות פיננסיות           

 25,735  1  176  30,536  (24,462)  פרמיות לגבייה
 (1,765)  (2,036)  (303)  (4,371)  (479)  חייבים ויתרות חובה

 (25,735)  -  (175)  (30,535)  24,463  מבטחי משנה
 3,445  (1,735)  (1,617)  (1,087)  (3,913)  זכאים ויתרות זכות

סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי            
 מזומנים מפעילות שוטפת 

 
4,998  (1,856)  2,468  (1,700)  8,014 

           
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה 

 עבור:
 

         
 1,771   531  427  1,636  1,287  ריבית ודיבידנד שהתקבלו           

 (1,075)  (472)  (730)  (1,418)  (1,587)  מסים ששולמו
             (300)  218  (303)  59  696 
           

 14,329  205  2,796  2,880  4,847  סך הכל תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

           
 
 

 מחדש *( סווג
 

 

         
 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 12-ג
 

 על תזרימי המזומנים ותדוח
 

 

  
 חודשים 9-ל

 שהסתיימו
  בספטמבר 30ביום 

 חודשים 3-ל
 שהסתיימו 

  בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  מבוקרבלתי   
  אלפי ש"ח  

פעילות שאינה כרוכה בתזרימי  –נספח ב' 
 :מזומנים

    
      

           
 389   -  -  389  2,319  דיבידנד מוצע לתשלום

 רכוש קבוע כנגד התחייבות בגין חכירה
 

157  33,474  (28)  (198)  33,417 
 
 



 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בינייםבאורים לדוחות 
 

 13-ג
 

 כללי -: 1באור 
 

תשעה  של ותולתקופ 2020, בספטמבר 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  א.
דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה  -באותו תאריך )להלן וחודשים שהסתיימ שלושהו

ולשנה שהסתיימה  2019בדצמבר,  31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
  .הדוחות הכספיים השנתיים( -אשר נלוו אליהם )להלן  םולביאוריבאותו תאריך 

 
 ולתקנותיו. 1975 - התשל"ה, הינה חברה ממשלתית וכפופה לחוק החברות הממשלתיותהחברה  ב.

 1981 -החברה כפופה להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א כמו כן, 
הממונה על שוק ההון, חוק הפיקוח(, ולתקנות וצווים שהוצאו על פיו וכן להנחיות  -להלן )

 .ביטוח וחיסכון
 

 .2019)ד( בדוח התקופתי לשנת  1לפרטים ראה באור  - הבחנה תאגידית . ג
 

 משבר הקורונה ד. 
 

. לאור זאת, הקורונה שברמנסיעות הושפעה בצורה משמעותית כתוצאה מהפעילות סוכנות 
הגיעה החברה לסיכום עם נציגי החשב הכללי להקטנת מצבת כוח האדם בסוכנות הנסיעות, 

 וזאת בהתאם לפעילות הצפויה של סוכנות הנסיעות. 
 

ברבעון הרביעי של שנת , המיוחסות לסוכנות הנסיעות, לאור האמור לעיל, הוצאות החברה
, המיוחסות לסוכנות הנסיעותקטנו, כמו כן, ההוצאות  2021וברבעון הראשון של שנת  2020

בהתאם להסכם  .פויות לקטון בעקבות משבר הקורונהצ 2021של שנת הבאים  ברבעונים
, מסוכנות המסגרת, הכנסות החברה נגזרות מהעלויות בפועל, ועל כן גם הכנסות החברה

קטנו. כמו כן, הכנסות  2021וברבעון הראשון של שנת  2020ברבעון הרביעי של שנת הנסיעות, 
בהתאם. יחד עם לקטון  צפויות, 2021הבאים של ברבעונים החברה מפעילות סוכנות הנסיעות, 

  , לא צפוי שינוי מהותי ברווחיות החברה, לפני מס, מתחום שירותי הניהול.זאת
 

החליטה הוועדה המשותפת על שינוי מדיניות ההשקעות בחברה, כדי  2.7.20בישיבתה מיום 
 .את לתקופה קצובהמניתיים וזהשקעה  למרכיבילצמצם את חשיפות החברה 

 
בשווקים הפיננסיים. בעקבות  גבוהההמשיכה התנודתיות הלאחר תאריך הדוחות הכספיים 

, מתאריך הדוח הכספי ועד סמוך למועד אישורו, נרשם רווח כולל מתיק זאת תנודתיות
ש"ח לפני מס, סכום זה עשוי לקטון או  מיליון 1.8-ההשקעות הסחיר בסכום שנאמד בסך של כ

 בשוק ההון.הצפויות לגדול בהתאם להתפתחויות 
 

 
 החשבונאית עיקרי המדיניות -: 2באור 

 
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים א.

 
הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים 

"דיווח כספי לתקופות ביניים",  - 34לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 
בהתאם לחוק  הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכוןובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי 

ב לחוק 33ובהתאם להוראות סעיף  1981-הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א
 ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות. 1975-החברות הממשלתיות, התשל"ה

 
שת הנהלת נדר (IFRSבעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות 
ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות 

 להיות שונות מאומדנים אלה.
 

 מדיניות חשבונאית ב.
 

הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות 
 חות הכספיים השנתיים.בעריכת הדו

 
  



 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בינייםבאורים לדוחות 
 

 14-ג
 

 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
 

פרטים על שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין היציג של הדולר  .ג
 )ארה"ב(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שער חליפין      
 יציג של  מדד המחירים לצרכן  
 דולר ארה"ב  מדד ידוע  מדד בגין   
  %  %  % 
       

       חודשים שהסתיימו ביום:לתשעה 
       

 (0.4)  (0.6)  (0.7)  2020, בספטמבר  30
 (7.1)  0.5  0.6  2019, בספטמבר  30
       

       לשלושה חודשים שהסתיימו ביום:
       

 (7.0)  0.1  0.1  2020, בספטמבר  30
 (2.4)  (0.7)  (0.3)  2019, בספטמבר  30
       

 (7.8)  0.3  0.6  2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 



 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בינייםבאורים לדוחות 
 

 15-ג
 

 מגזרי פעילות -: 3באור 
 

ותחום שירותי )אחר( החברה פועלת במגזרי הפעילות העיקריים הבאים: תחום שירותי הניהול  
 הביטוח.

 
 מגזריםתוצאות הפעילות לפי א.   

 

  
 חודשים שהסתיימו 9-ל
 2020, בספטמבר 30ביום  

     ביטוח  
 סה"כ  אחר  כללי  
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 22,976  -  22,976  פרמיות שהורווחו ברוטו
       

 22,972  -  22,972  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
       

 4  -  4  פרמיות שהורווחו בשייר
       

 (,5101)  (,5101)  -   מהשקעות, נטו  הפסדים
       

 713,77  713,77  -   הכנסות אחרות
       

 207,76  203,76  4  סך כל ההכנסות
       

 940,75  939,75  1   הוצאות תפעול והנהלה וכלליות
       

 267  264  3  רווח לפני מסים על הכנסה
       

 227  227  -   רווח כולל אחר לפני מסים על הכנסה
       

 494  491  3  סך הכל רווח כולל לפני מסים על הכנסה
       
       
 2020, בספטמבר 30ליום   
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 691,24  -    691,24  תלויי תשואהבגין חוזי ביטוח שאינם התחייבויות 
       
 
 
 



 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בינייםבאורים לדוחות 
 

 16-ג
 

 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים .א
 
 

  
 חודשים שהסתיימו 9-ל
 2019, בספטמבר 30ביום  

     ביטוח  
 סה"כ  אחר  כללי  
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 16,442  -  16,442  פרמיות שהורווחו ברוטו
       

 16,437  -  16,437  מבטחי משנהפרמיות שהורווחו על ידי 
       

 5  -  5  פרמיות שהורווחו בשייר
       

 4,089  4,089  -   רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
       

 75,741  75,741  -   הכנסות אחרות
       

 79,835  79,830  5  סך כל ההכנסות
       

 72,453  72,452  1  הוצאות תפעול והנהלה וכלליות
       

 7,382  7,378  4  רווח לפני מסים על הכנסה
       

 (1,291)  (1,291)  -   כולל אחר לפני מסים על הכנסה הפסד
       

 6,091  6,087  4  סך הכל רווח כולל לפני מסים על הכנסה
       
       
 2019, בספטמבר 30ליום   
 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       

 14,088  -    14,088  התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בינייםבאורים לדוחות 
 

 17-ג
 

 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים .א
 

  
 חודשים שהסתיימו 3-ל
 2020, בספטמבר 30ביום  

     ביטוח  

 סה"כ  אחר  כללי  

 בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  

       

 8,977  -  8,977  פרמיות שהורווחו ברוטו

 8,975  -  8,975  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
       

 2  -  2  פרמיות שהורווחו בשייר

 36  36  -  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 26,101  26,101  -  הכנסות אחרות

 26,139  26,137  2  סך כל ההכנסות

 25,176  25,175  1  הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

 963  962  1  רווח לפני מסים על הכנסה

 (268)  (268)  -  הפסד כולל אחר לפני מסים על הכנסה

 695  694  1  רווח כולל לפני מסים על הכנסהסך הכל 

       
 

  
 חודשים שהסתיימו 3-ל
 2019, בספטמבר 30ביום  

     ביטוח  

 סה"כ  אחר  כללי  

 בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  

       

 5,481  -  5,481  פרמיות שהורווחו ברוטו

 5,480  -  5,480  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       

 1  -  1  פרמיות שהורווחו בשייר

 1,015  1,015  -  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 25,998  25,998  -  הכנסות אחרות

 27,014  27,013  1  סך כל ההכנסות

 24,023  24,023  -  הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

 2,991  2,990  1  רווח לפני מסים על הכנסה

 (1,291)  (1,291)  -  כולל אחר לפני מסים על הכנסה הפסד

 1,700  1,699  1  רווח כולל לפני מסים על הכנסהסך הכל 

       
  



 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בינייםבאורים לדוחות 
 

 18-ג
 

 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזריםא.   
 

  
 לשנה שהסתיימה

 2019בדצמבר,  31ביום  
     ביטוח  
 סה"כ  אחר  כללי  
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 22,456  -  22,456  פרמיות שהורווחו ברוטו
       

  22,449  -  22,449  שהורווחו על ידי מבטחי משנהפרמיות 
       

 7  -  7  פרמיות שהורווחו בשייר
       

 4,848  4,848  -  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
       

 103,657  103,657  -  הכנסות אחרות
       

 108,512  108,505  7  סך הכל הכנסות
       

 99,501  99,500  1  והנהלה וכלליותהוצאות תפעול 
       

  9,011  9,005  6  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 (1,484)  (1,484)  -  כולל אחר לפני מסים על ההכנסה הפסד
       
       

 7,527  7,521  6  רווח כולל לפני מסים על ההכנסהסך הכל 

       
       
       
       
       
       
 2019בדצמבר,  31ליום   
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 12,876  -   12,876  התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינן תלויי תשואה
       
       

 
 
 
 
 



 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בינייםבאורים לדוחות 
 

 19-ג
 

 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 

  נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כלליב.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 חודשים שהסתיימו 9-ל
 2020, בספטמבר 30ביום  

  
רכוש אובדן 

   הממשלה

ביטוח 
השקעות 
של רוכשי 

 הכל-סך  דירות 
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       
 34,296  3  34,293  פרמיות ברוטו

       
 34,293  -  34,293  פרמיות ביטוח משנה

       
 3  3  -   פרמיות בשייר

       
 1  1  -   שטרם הורווחה, בשיירשינוי ביתרת פרמיה 

       
 4  4  -   פרמיות שהורווחו בשייר

       
 -  -  -   רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

       
 4  4  -   סך כל ההכנסות

       
 1  1  -   הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

       
 3  3  -   רווח לפני מסים על הכנסה

 -  -  -   כולל אחר לפני מסים על הכנסהרווח 
       

 3  3  -   הרווח הכולל לפני מסים על הכנסהסך הכל 
       
       
       
       
 2020, בספטמבר 30ליום   
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 24,196  2  24,194  ברוטו
 (24,194)  -   (24,194)  ביטוח משנה -בניכוי

 2  2  -  בשייר

       



 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בינייםבאורים לדוחות 
 

 20-ג
 

 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 

 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כלליב. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 חודשים שהסתיימו 9-ל
 2019בספטמבר,  30ביום  

  
אובדן רכוש 
  הממשלה 

ביטוח 
השקעות 
של רוכשי 

 הכל-סך  דירות 
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       
 (23)  4  (27)  פרמיות ברוטו

       
 (27)  -   (27)  פרמיות ביטוח משנה

       
 4  4  -   פרמיות בשייר

       
 1  1  -   שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר

       
 5  5  -   פרמיות שהורווחו בשייר

       
 -   -   -   רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

       
 5  5  -   סך כל ההכנסות

       
 1  1  -   הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

       
 4  4  -   רווח לפני מסים על הכנסה

 -   -   -   רווח כולל אחר לפני מסים על הכנסה
       

 4  4  -   הכנסההרווח הכולל לפני מסים על סך הכל 
       
       
       
       
 2019בספטמבר,  30ליום   
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 14,088  3  14,085  ברוטו
 (14,085)  -   (14,085)  ביטוח משנה -בניכוי

 3  3  -   בשייר

       



 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בינייםבאורים לדוחות 
 

 21-ג
 

 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 

 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כלליב. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 חודשים שהסתיימו 3-ל

 2020, בספטמבר  30ביום 

  
אובדן רכוש 
  הממשלה 

ביטוח 
השקעות 
של רוכשי 

 הכל-סך  דירות
 בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  

       
 38  1  37  פרמיות ברוטו

 37  -   37  פרמיות ביטוח משנה

 1  1  -   פרמיות בשייר
 1  1  -   שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר

 2  2  -   פרמיות שהורווחו בשייר

 -   -   -   רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 2  2  -   סך כל ההכנסות
 1   1   -   הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

 1  1  -   רווח לפני מסים על הכנסה
 -   -   -   רווח כולל אחר לפני מסים על הכנסה

 1  1  -   רווח כולל לפני מסים על הכנסהסך הכל 
       

  
 חודשים שהסתיימו 3-ל

 2019, בספטמבר  30ביום 

  
אובדן רכוש 
  הממשלה 

ביטוח 
השקעות 
של רוכשי 

 הכל-סך  דירות
 בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  

       
 1  1  -   פרמיות ברוטו

 -   -   -   פרמיות ביטוח משנה

 1  1  -   פרמיות בשייר
 -   -   -   שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר

 1  1  -   פרמיות שהורווחו בשייר

 -   -   -   רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 1  1  -   סך כל ההכנסות
 -   -   -   הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

   -  1  1 
 -   -   -   רווח לפני מסים על הכנסה

 1  1  -   רווח כולל אחר לפני מסים על הכנסה

 1  1  -   רווח כולל לפני מסים על הכנסהסך הכל 



 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בינייםבאורים לדוחות 
 

 22-ג
 

 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור  
 

 )המשך( כללינתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח ב.   
 

  
 לשנה שהסתיימה

 2019בדצמבר,  31ביום  

  
אובדן רכוש 
  הממשלה 

ביטוח 
השקעות של 
 סה"כ  רוכשי דירות

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 4,779  6  4,773  פרמיות ברוטו
       

 4,773  -  4,773  פרמיות ביטוח משנה
       

 6  6  -  פרמיות בשייר
       

 1  1  -  שינויי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר
       

 7  7  -  פרמיות שהורווחו, בשייר
       

 -  -  -  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
       

 7  7  -  סך הכל הכנסות
       

 1  1  -  הוצאות תפעול והנהלה וכלליות
       

 6  6  -  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 -  -  -  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
       

 6  6  -  סך הכל רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

       
       
       
       
       
       
 2019בדצמבר,  31ליום   
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 12,876  3  12,873  ברוטו
 (12,873)  -  (12,873)  משנהביטוח  -בניכוי 

       
 3   3  -   בשייר

       
 
 

 
 
 
 

  



 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בינייםבאורים לדוחות 
 

 23-ג
 

 מכשירים פיננסיים -:4באור 
 

 השקעות פיננסיות 
 
 נכסי חוב שאינם סחירים .1
 

 ההרכב:

 ערך בספרים  

  
 ליום

  בספטמבר 30 
 ליום 

 בדצמבר 31 
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
       
       נכסי חוב אחרים:   

 304  328  205  נכסי חוב שאינם ניתנים להמרה
       

       
נכסי חוב שאינם סחירים כוללים הלוואות לעובדים. מאחר ויתרות אלה אינן מהותיות לא 

 ן מידע בדבר השווי ההוגן.תני
  

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .2
 

דלהלן מציגה ניתוח של הנכסים המוחזקים כנגד חוזי ביטוח וחוזי השקעה המוצגים הטבלה 
 בשווי הוגן דרך רווח והפסד. הרמות השונות הוגדרו באופן הבא:

  שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל   -1רמה
 למכשירים זהים. 

  שאינם בעקיפין או במישריןימוש בנתונים נצפים, שווי הוגן הנמדד על ידי ש  -2רמה ,
 לעיל. 1כלולים ברמה 

  שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.  -3רמה 
 

 הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן: הפיננסיים במכשיריםהחברה מחזיקה 
  

 2020, בספטמבר 30ליום   
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

 63,498  -  -  63,498  נכסי חוב סחירים
 1,148  -  -  1,148  מניות

 5,432  -  -  5,432  אחרות
         

 70,078  -  -  70,078  סך הכל
 

 2019, בספטמבר 30ליום   
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

 58,386  -  -  58,386  נכסי חוב סחירים
 5,163  -  -  5,163  מניות

 8,547  -  -  8,547  אחרות
         

 72,096  -  -  72,096  סך הכל
  



 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בינייםבאורים לדוחות 
 

 24-ג
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים -:4באור 
 

 )המשך( השקעות פיננסיות
 
 )המשך( לרמותשווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה  .2
 

 2019, בדצמבר 31ליום   
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

 58,365  -  -  58,365  נכסי חוב סחירים
 5,356  -  -  5,356  מניות

 8,889  -  -  8,889  אחרות
         

 72,610  -  -  72,610  סך הכל
 

 
 טכניקות הערכה .3

 
ל ידי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים נקבע ע השווי

 מחירי השוק בתאריך הדיווח.
 

 הון ודרישותהון  -: 5באור 
 

 ים שהוכרזודיבידנד א. 
 

 ייעוד רווחים ודיבידנדים: .1
 

בנושא יעוד רווחים,  2018בדצמבר,  11פי חוזר רשות החברות הממשלתיות מיום -על 
 להשתנות)היכולה  הממשלתיות החברות רשות שלהחלוקה וייעוד הרווחים  מדיניות

 :הינה כדלקמן(, דין כל פי על קיימות אם מיוחדות למגבלות וכפופה לעת מעת
 

מהרווחים השוטפים, לפני  50%ככלל, על החברה הממשלתית לייעד מדי שנה לפחות  א.
 חלוקת דיבידנד במזומן.תשלום בונוס מתוך הרווחים לעובדים, לצורך 

על אף האמור בסעיף א' לעיל, בהתאם לדין, הרשות רשאית לקבוע מדיניות חלוקה  ב.
שונה לחברה ממשלתית מסוימת או לקבוצה של חברות ממשלתיות ביחס לרווחים 
השוטפים שלה, וכן רשאית הרשות לקבל החלטה לגבי חברה מסויימת או קבוצת 

ות האמורה, והכל נוכח נסיבותיה הפרטניות של חברות כאמור החורגת מהמדיני
 החברה או של קבוצת החברות כאמור ומנימוקים שיפורטו.

ביחס לרווחים הצבורים, בהתאם לדין, הרשות רשאית לקבוע מדיניות ייעוד רווחים  ג.
לחברה ממשלתית מסוימת או לקבוצה של חברות ממשלתיות, או לקבל החלטה 

 ווחים צבורים בחברה מסויימת או בקבוצת חברות. פרטנית בדבר חלוקה מתוך ר
קבעה הרשות מדיניות או קיבלה החלטה כאמור, יובא הדבר לידיעת החברה ויחולו  ד.

  על ההודעה כללי הדיווח והגילוי המפורטים בחוזר.
 

 -2018דיבידנד בגין רווחי שנת  .2
החליט על חלוקת דיבידנד סופי בסך  2019 ,במרס 28דירקטוריון החברה בישיבתו ביום  

. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם 2018אלפי ש"ח מתוך הרווח לשנת  389של 
 התקבל אישור רשות החברות הממשלתיות לחלוקה זו.

 
  -2019.     דיבידנד בגין רווחי שנת 3

סופי בסך  החליט על חלוקת דיבידנד 2020 ,במרס 26דירקטוריון החברה בישיבתו ביום  
. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם 2019אלפי ש"ח מתוך הרווח לשנת  2,319של 

 התקבל אישור רשות החברות הממשלתיות לחלוקה זו.
 
  -2020דיבידנד בגין רווחי שנת  .4

החליט על חלוקת דיבידנד סופי בסך  2021 במאי, 27דירקטוריון החברה בישיבתו ביום  
  .2020אלפי ש"ח מתוך הרווח לשנת  681של 



 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בינייםבאורים לדוחות 
 

 25-ג
 

 )המשך( ודרישות הוןהון  -: 5באור 
 

 ניהול ודרישות הון  ב. 
 

 
מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך  .1

את פעילותה כדי שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות 
הממונה על שוק ההון, לדרישות הון הנקבעות על ידי  רה כפופההחבעסקית עתידית. 

 .ביטוח וחיסכון
 
לדוחות  9יש לקרוא את המידע לעניין דרישות ההון יחד עם המידע הכלול בבאור  .2

 הכספיים השנתיים.
 
להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על  .3

 - ח"ע( התשלקבלת רשיון מבטחהנדרש  מזערי)הון עצמי  (ביטוח) שירותים פיננסיים
 .הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכוןוהנחיות  תקנות ההון( -)להלן 2018

 
 בדצמבר 31  בספטמבר 30  
  2020  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 11,425  11,903  הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות הממונה )א(
     

     הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון:
 88,900  86,879  הון ראשוני בסיסי

     
 77,475  74,976  עודף ליום הדוח  

     
     אירועים לאחר תאריך המאזן:

 (2,319)  (681)  דיבידנד שהוכרז )ראה סעיף א' לעיל(
     
 75,156  74,295  עודף   
     
     
     הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין: (א)
 10,000  10,000  הון ראשוני נדרש  
 976  1,323  נכסי השקעה ונכסים אחרים   
 449  580  סיכונים תפעוליים  
     

 11,425  11,903  הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות הממונה 

     

4. solvency II 
 

, ההוראות לעניין יחס כושר 2016במאי  25אגף שוק ההון בטוח וחסכון, מיום  לאישורבהתאם 
)הדרישות הכמותיות לפי הנדבך הראשון( לא יחולו  Solvency IIפירעון חדש לפי דירקטיבת 

דרישות ההון הנוכחיות בהתאם לתקנות ההון. כמו כן, יחולו על החברה. במקום דרישות אלה, 
על אגף  איכותיות לפי הנדבך השני לדירקטיבה כפי שיורה הממונהההוראות ה על החברהיחולו 

 , ביטוח וחיסכון.שוק ההון
 

 תביעות -: 6באור 
 

בדצמבר  31ועד יום  2019במאי  16התקבלה בחברה הודעת שומה לארנונה מיום  2019ביולי  11ביום 
ארנונה שנתית בסך  המועצה האזורית( לתשלום -מטעם המועצה האזורית חבל מודיעין )להלן  2019
מ"ר בבניין "כנס" וחניון לא מקורה בשטח  450-אלפי ש"ח, בגין תוספת משרדים בשטח כ 421-של כ
 .2020מ"ר בסמוך אליו. דרישה דומה התקבלה גם לשנת  220של 

  



 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בינייםבאורים לדוחות 
 

 26-ג
 

 )המשך( תביעות -: 6באור 
 

החברה חלקה על השומה שמבוססת על סיווגה כ"חברת ביטוח", דבר שאינו עולה בקנה אחד עם 
הפעילות המתבצעת במשרדים הנוספים, וכן על דרישת התשלום הנ"ל, המתייחסת למלוא החניון ולא 
לחלק שהחברה מחזיקה בפועל. החברה הגישה השגה תוך המועד החוקי הקבוע לכך. בעקבות מו"מ 

ן החברה למועצה האזורית בנושא, לקביעות סיווגים ומטראז' מוסכמים באשר למשרדים שהתנהל בי
והחניון הנ"ל, נחתם הסכם פשרה, שאושר ע"י ועדת הערר, שנתנה לו תוקף של פסק דין. עד לאישור 
הסכם הפשרה, שילמה החברה למועצה האזורית דמי הארנונה בשיעור שאינו שנוי במחלוקת )בהתאם 

רדים"(, וזאת על מנת להימנע מצבירת חיובי ריבית והפרשי הצמדה. לאחר אישור הסכם לסיווג "מש
הפשרה כאמור, שילמה החברה למועצה האזורית את הפרשי הארנונה, בגובה סכום הפשרה, כך 

 הוסדרו.  2020 -ו 2019שהמחלוקות בין החברה למועצה האזורית בנושאי הארנונה לשנים 
 

 יים לאחר תאריך הדיווחאירועים מהות -: 7באור 
 

 )ד( לעיל. 1ראה באור  -לפרטים אודות השפעת התפשטות נגיף הקורונה על החברה 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 פרוט השקעות פיננסיות -נספח לדוחות הכספיים ביניים 

 

 27-ג
 

 הרכב לפי בסיס מדידה:א. 
 

 2020, בספטמבר 30ליום   

  
מוצגים בשווי הוגן 

 סך הכל  הלוואות וחייבים  דרך רווח והפסד
 מבוקרבלתי   
 אלפי ש"ח  
       
 63,498  -   63,498  נכסי חוב סחירים )ראה ב' להלן( 
 205     205  -  נכסי חוב שאינם סחירים )ראה ג' להלן( 
 1,148  -   1,148  )ראה ד' להלן( מניות 
 5,432  -   5,432  אחרות )ראה ה' להלן( 

       
 70,283  205  70,078  סך הכל  
       

 
 2019, בספטמבר 30ליום   

  
מוצגים בשווי הוגן 

 סך הכל  הלוואות וחייבים  דרך רווח והפסד
 מבוקרבלתי   
 אלפי ש"ח  
       
 58,386  -   58,386  נכסי חוב סחירים )ראה ב' להלן( 
 328     328  -   נכסי חוב שאינם סחירים )ראה ג' להלן( 
 5,163  -   5,163  )ראה ד' להלן( מניות 
 8,547  -   8,547  אחרות )ראה ה' להלן( 

       
 424,72  328  72,096  סך הכל  
       

 
 2019בדצמבר,  31ליום   

  
מוצגים בשווי הוגן 

 סך הכל  הלוואות וחייבים  דרך רווח והפסד
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       
 58,365  -  58,365  נכסי חוב סחירים )ראה ב' להלן( 
 304  304  -  נכסי חוב שאינם סחירים )ראה ג' להלן( 
 5,356  -  5,356  )ראה ד' להלן( מניות 
 8,889  -  8,889  אחרות )ראה ה' להלן( 

       
 72,914  304  72,610  סך הכל  
       

 
 

 נכסי חוב סחיריםב. 
 

  
 ליום

  בספטמבר 30 
 ליום

 בדצמבר 31 
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 58,365  58,386  ,49863  אגרות חוב ממשלתיות

 
  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 פרוט השקעות פיננסיות -נספח לדוחות הכספיים ביניים 

 

 28-ג
 

 נכסי חוב שאינם סחיריםג. 
 

 ערך בספרים  

  
 ליום

  בספטמבר 30 
 ליום 

 בדצמבר 31 
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
       
       נכסי חוב אחרים:   

 304  328  205  נכסי חוב שאינם ניתנים להמרה
       

       
מידע בדבר  ניתןנכסי חוב שאינם סחירים כוללים הלוואות לעובדים. מאחר ויתרות אלה אינן מהותיות לא 

 השווי ההוגן.
 

 
 מניותד. 
 

  
 ליום 

  בספטמבר 30
 ליום

 בדצמבר 31 
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       סחירות
       

מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו 
 5,356  5,163  148,1  בעת ההכרה לראשונה:

 
 
 השקעות פיננסיות אחרות. ה
 

  
 ליום 

  בספטמבר 30
 ליום

 בדצמבר 31 
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 8,889  8,547  432,5  השקעות פיננסיות סחירות

 
 

 השקעות פיננסיות אחרות כוללות השקעה בקרנות סל. 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - 


